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5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

† ΚΤΡΙΑΚΗ ΚΒ´ (Ε´ ΛΟΤΚΑ) 

Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης τῶν μαρτύρων 

(γ´ αἰ.). Ἑρμᾶ καὶ Λίνου ἐκ τῶν 70 (α´ αἰ.). 

Ἦχος πλ. α´. Ἑωθινὸν ια´. 

* * * * * 

ΕΝ Σῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΠΕΡΙΝῼ 

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, ὁ προεστὼς ἥ ὁ ἀ-

ναγνώστης τὸ Δεῦτε προσκυνήσωμεν (γ´), 

καὶ τὸν προοιμιακὸν ψαλμόν. 

υναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Εἶτα, τὸ πρῶτον Κάθισμα τοῦ Χαλτηρίου. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

Εἰς τό, Κύριε, ἐκέκραξα, ἱστῶμεν τίχους ι´, 

καὶ ψάλλομεν τιχηρὰ Ἀναστάσιμα ζ´, καὶ γ´ 

Προσόμοια ἐκ τοῦ Μηναίου. 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα τς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος πλ. α´. 

τίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακς τὴν ψυχήν μου 

τοῦ ἐξομολογήσασθαι τ ὀνόματί σου. 

Διὰ τοῦ τιμίου σου ταυροῦ Φριστέ, Διάβολον 

ᾔσχυνας, καὶ διὰ τς ἀναστάσεώς σου, τὸ 

κέντρον τς ἁμαρτίας ἤμβλυνας, καὶ ἔσωσας 

ἡμᾶς, ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου· δοξάζομέν 

σε μονογενές. 

τίχ. β´. Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀν-

ταποδς μοι. 

Ὁ τὴν ἀνάστασιν διδοὺς τ γένει τῶν ἀνθρώ-

πων, ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη· ἔφριξαν 

τοῦτον οἱ ἄρχοντες τοῦ ᾅδου, καὶ ἐπήρθησαν 

πύλαι ὀδυνηραί· εἰσελήλυθε γὰρ ὁ βασιλεὺς 

τς δόξης Φριστός, λέγων τοῖς ἐν δεσμοῖς, Ἐ-

ξέλθετε, καὶ τοῖς ἐν τ σκότει, Ἀνακαλύπτε-

σθε. 

τίχ. γ´. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· Κύ-

ριε, εἰσάκουσον τς φωνς μου. 

Μέγα θαῦμα! ὁ τῶν ἀοράτων Κτίστης, διὰ φι-

λανθρωπίαν σαρκὶ παθῶν, ἀνέστη ὁ ἀθάνα-

τος. Δεῦτε πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, τοῦτον προ-

σκυνήσωμεν· τῆ γὰρ αὐτοῦ εὐσπλαγχνίᾳ ἐκ 

πλάνης ῥυσθέντες, ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν, ἕ-

να Θεὸν ὑμνεῖν μεμαθήκαμεν. 

Ἕτερα τιχηρά, Ἀνατολικά. 

τίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 

εἰς τὴν φωνὴν τς δεήσεώς μου. 

Ἑσπερινὴν προσκύνησιν προσφέρομέν σοι τ 

ἀνεσπέρῳ φωτί, τ ἐπὶ τέλει τῶν αἰώνων ὡς 

ἐν ἐσόπτρῳ διὰ σαρκός, λάμψαντι τ κόσμῳ, 

καὶ μέχρις ᾅδου κατελθόντι, καὶ τὸ ἐκεῖσε 

σκότος λύσαντι, καὶ τὸ φῶς τς ἀναστάσεως 

τοῖς ἔθνεσι δείξαντι· Υωτοδότα Κύριε δόξα 

σοι. 

τίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 

Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-

σμός ἐστιν. 

Σὸν ἀρχηγὸν τς σωτηρίας ἡμῶν, Φριστὸν δο-

ξολογήσωμεν· αὐτοῦ γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀνα-

στάντος, κόσμος ἐκ πλάνης σέσωσται· χαίρει 

χορὸς Ἀγγέλων, φεύγει δαιμόνων πλάνη· Ἀ-

δὰμ πεσὼν ἀνίσταται, διάβολος κατήργηται. 

τίχ. ῶ´. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά 

σε, Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λό-

γον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Οἱ τς κουστωδίας ἐνηχοῦντο ὑπὸ τῶν παρα-

νόμων· Καλύψατε Φριστοῦ τὴν ἔγερσιν, καὶ 

λάβετε ἀργύρια, καὶ εἴπατε, ὅτι ἡμῶν κοιμω-

μένων, ἐκ τοῦ μνημείου ἐσυλήθη ὁ νεκρός. 

Σίς εἶδε, τίς ἤκουσε νεκρὸν κλαπέντα ποτέ; 

μάλιστα ἐσμυρνισμένον καὶ γυμνόν, καταλι-

πόντα καὶ ἐν τ τάφῳ τὰ ἐντάφια αὐτοῦ; Μὴ 

πλανᾶσθε Ἰουδαῖοι· μάθετε τὰς ῥήσεις τῶν 

προφητῶν, καὶ γνῶτε, ὅτι αὐτός ἐστιν ἀλη-

θῶς, ὁ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου καὶ παντοδύνα-

μος. 

τίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακς πρωἺας μέχρι νυκτός, 

ἀπὸ φυλακς πρωἺας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 

τὸν Κύριον. 
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Κύριε ὁ τὸν ᾅδην σκυλεύσας, καὶ τὸν θάνα-

τον πατήσας, ωτὴρ ἡμῶν, ὁ φωτίσας τὸν κό-

σμον, τ ταυρ τ τιμίῳ, ἐλέησον ἡμᾶς. 

τιχηρὰ προσόμοια ἐκ τοῦ Μηναίου ῶ´. 

Ἦχος πλ. δ´. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος. 

τίχ. η´. Ὅτι παρὰ τ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ 

πολλὴ παρ᾿ αὐτ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώ-

σεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐ-

τοῦ. 

Γάλακτι τραφεὶς ἀσκήσεως, διὰ βασάνων 

πολλῶν, Γαλακτίων καὶ θλίψεων, εἰς Φριστοῦ 

κατήντησας, ἡλικίαν γενόμενος, δεκτὴ θυσία, 

τέλειον σφάγιον, τῆ αὐθαιρέτῳ ὁρμῆ πανόλ-

βιε. Ὢ τς ἑδραίας σου, καὶ βεβαίας πίστεως! 

δι᾿ ἧς Θεοῦ, ἔτυχες θεούμενος, νῦν τελεώτε-

ρον. 

τίχ. θ´. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, 

ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Ἐπιστημόνως ἐζήτησας, τῶν ἀγαθῶν τὴν πη-

γήν, ὀρεκτῶν τὸ ἀκρότατον, ταῖς αὐτοῦ λαμ-

πρότησι, καὶ ψυχὴν καὶ διάνοιαν, καταυγα-

σθεῖσα θεομακάριστε, καὶ καθελοῦσα στεῤ-

ῥαῖς ἐνστάσεσι, τὸν πολυμήχανον, καὶ ἀρχαῖ-

ον δράκοντα, μοναζουσῶν, θεῖον ἐγκαλλώπι-

σμα, Μάρτυς πολύαθλε. 

τίχ. ι´. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ 

ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Δύο φωστρες ὑπέρλαμπροι, Ἀνατολς νοη-

τς, ἀνατέλλουσι χάριτι, καὶ τὴν κτίσιν ἅπα-

σαν, εὐσεβῶς καταυγάζουσιν, ὑπερβαλλού-

σαις ἄθλων λαμπρότησι, καὶ ἰαμάτων, θείοις 

πυρσεύμασιν· ὧν τὴν ὑπέρφωτον, ἑορτὴν γε-

ραίροντες, τὸν δι᾿ αὐτῶν, πάντας ἁγιάζοντα, 

Φριστὸν δοξάσωμεν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐν τῆ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, τς ἀπειρογάμου 

νύμφης εἰκὼν διεγράφη ποτέ. Ἐκεῖ Μωϋσς 

διαιρέτης τοῦ ὕδατος, ἐνθάδε Γαβριὴλ ὑπηρέ-

της τοῦ θαύματος· τότε τὸν βυθὸν ἐπέζευσεν 

ἀβρόχως Ἰσραήλ, νῦν δὲ τὸν Φριστὸν ἐγέννη-

σεν ἀσπόρως ἡ Παρθένος· ἡ θάλασσα μετὰ 

τὴν πάροδον τοῦ Ἰσραήλ, ἔμεινεν ἄβατος· ἡ 

Ἄμεμπτος μετὰ τὴν κύησιν τοῦ Ἐμμανουήλ, 

ἔμεινεν ἄφθορος. Ὁ ὢν καὶ προών, καὶ φα-

νεὶς ὡς ἄνθρωπος, Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. 

* * * 

Εἴσοδος καὶ ὁ προεστὼς ἥ ὁ ἀναγνώστης τὴν 

ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν χῦμα· 

Υῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, * ἀθανάτου Πατρός, 

* οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, * Ἰησοῦ Φριστέ, * 

ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, * ἰδόντες φῶς 

ἑσπερινόν, * ὑμνοῦμεν Πατέρα, Τἱόν, * καὶ ἅ-

γιον Πνεῦμα, Θεόν. * Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι και-

ροῖς * ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, * Τἱὲ Θεοῦ, 

ζωὴν ὁ διδούς· * διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. 

Καὶ ψάλλεται τὸ προκείμενον τς ἡμέρας. 

Σ αββάτῳ ἑσπέρας.  

Ἦχος πλ. β´. Χαλμὸς ῷβ´ (92). 

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσα-

το. (ῷβ´ 1) 

τίχ. α´. Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περι-

εζώσατο. (ῷβ´ 1) 

τίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, 

ἥτις οὐ σαλευθήσεται. (ῷβ´ 1) 

* * * 

Εἶτα ἡ συνήθης Ἐκτενής, τό, Καταξίωσον, τὰ 

Πληρωτικά, ἡ κεφαλοκλισία κ.λπ. 

* * * 

Εἰς τὸν τίχον. Ἀπόστιχα τιχηρά. 

Σὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. α´. 

ὲ τὸν σαρκωθέντα ωτρα Φριστόν, καὶ τῶν 

οὐρανῶν μὴ χωρισθέντα, ἐν φωναῖς ᾀσμά-

των μεγαλύνομεν, ὅτι σταυρὸν καὶ θάνατον 

κατεδέξω, διὰ τὸ γένος ἡμῶν, ὡς φιλάνθρω-

πος Κύριος· σκυλεύσας ᾅδου πύλας, τριήμε-

ρος ἀνέστης, σῴζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Σὰ κατ᾿ Ἀλφάβητον.  

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

τίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνε-

δύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-

ζώσατο. (Χαλμ. ῷβ´ 1). 
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Νυγείσης σου τς πλευρᾶς Ζωοδότα, κρου-

νοὺς ἀφέσεως πᾶσιν ἐξέβλυσας ζως καὶ σω-

τηρίας· σαρκὶ δὲ θάνατον κατεδέξω, ἀθανα-

σίαν ἡμῖν δωρούμενος· οἰκήσας τάφῳ δέ, ἡ-

μᾶς ἠλευθέρωσας, συναναστήσας ἑαυτ ἐν-

δόξως ὡς Θεός· διὰ τοῦτο βοῶμεν· Υιλάνθρω-

πε Κύριε δόξα σοι. 

τίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 

οὐ σαλευθήσεται. (Χαλμ. ῷβ´ 1) 

Ξένη σου ἡ σταύρωσις, καὶ ἡ ἐν ᾅδου κάθο-

δος, Υιλάνθρωπε ὑπάρχει· σκυλεύσας γὰρ 

αὐτόν, καὶ τοὺς πάλαι δεσμίους συναναστή-

σας ἑαυτ, ἐνδόξως ὡς Θεός, τὸν Παράδει-

σον ἀνοίξας, ἀπολαβεῖν τούτου ἠξίωσας· διὸ 

καὶ ἡμῖν τοῖς δοξάζουσι τὴν σὴν τριήμερον ἔ-

γερσιν, δώρησαι ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν, Παρα-

δείσου οἰκήτορας καταξιῶν, ὡς μόνος εὔ-

σπλαγχνος. 

τίχ. Σ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 

μακρότητα ἡμερῶν. (Χαλμ. ῷβ´ 5). 

Ὁ δι᾿ ἡμᾶς σαρκὶ πάθος δεξάμενος, καὶ τριή-

μερος ἐκ νεκρῶν ἀναστάς, τς σαρκὸς ἡμῶν 

τὰ πάθη θεράπευσον, καὶ ἀνάστησον ἐκ 

πταισμάτων χαλεπῶν, Υιλάνθρωπε, καὶ σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις, παλάτιον καὶ θρό-

νος τοῦ Βασιλέως, Παρθένε πάνσεμνε· δι᾿ ἧς 

ὁ λυτρωτής μου Φριστὸς ὁ Κύριος, τοῖς ἐν 

σκότει καθεύδουσιν ἐπέφανεν, Ἥλιος ὑπάρ-

χων δικαιοσύνης, φωτίσαι θέλων οὓς ἔπλασε 

κατ᾿ εἰκόνα ἰδίαν χειρὶ τῆ ἑαυτοῦ. Διὸ Πανύ-

μνητε, ὡς μητρικὴν παῤῥησίαν πρὸς αὐτὸν 

κεκτημένη, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, σωθναι 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 

Νῦν ἀπολύεις, Σρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος πλ. α´. 

Σὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, 

τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡ-

μῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσω-

μεν· ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τ 

ταυρ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι 

τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῆ ἐνδόξῳ ἀναστάσει αὐ-

τοῦ. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Φαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος· Φαῖρε τεῖχος 

καὶ σκέπη τῶν προστρεχόντων εἰς σέ· Φαῖρε 

ἀχείμαστε λιμήν, καὶ ἀπειρόγαμε· ἡ τεκοῦσα 

ἐν σαρκὶ τὸν ποιητήν σου καὶ Θεόν, πρεσβεύ-

ουσα μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, 

καὶ προσκυνούντων τὸν τόκον σου. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

υναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος δ´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημέ-

νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

τίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

τίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ 

τ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

τίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι 

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΑ 

Σὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. α´. 

Σὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, 

τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡ-

μῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσω-

μεν· ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τ 

ταυρ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι 

τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῆ ἐνδόξῳ ἀναστάσει αὐ-

τοῦ. 
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Δόξα. Σὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Φαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος· Φαῖρε τεῖχος 

καὶ σκέπη τῶν προστρεχόντων εἰς σέ· Φαῖρε 

ἀχείμαστε λιμήν, καὶ ἀπειρόγαμε· ἡ τεκοῦσα 

ἐν σαρκὶ τὸν ποιητήν σου καὶ Θεόν, πρεσβεύ-

ουσα μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, 

καὶ προσκυνούντων τὸν τόκον σου. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

*Σὸ Χαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος] 

Μετὰ τὴν α´ τιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. α´.  

Σὸν συνάναρχον Λόγον. 

Σὸν ταυρὸν τοῦ Κυρίου ἐγκωμιάσωμεν, τὴν 

ταφὴν τὴν ἁγίαν ὕμνοις τιμήσωμεν, καὶ τὴν 

ἀνάστασιν αὐτοῦ ὑπερδοξάσωμεν· ὅτι συνή-

γειρε νεκρούς, ἐκ τῶν μνημάτων ὡς Θεός, 

σκυλεύσας κράτος θανάτου, καὶ ἰσχὺν διαβό-

λου, καὶ τοῖς ἐν ᾅδῃ φῶς ἀνέτειλε. 

Δόξα. 

Κύριε νεκρὸς προσηγορεύθης, ὁ νεκρώσας 

τὸν θάνατον· ἐν μνήματι ἐτέθης, ὁ κενώσας 

τὰ μνήματα· ἄνω στρατιῶται τὸν τάφον ἐφύ-

λαττον, κάτω τοὺς ἀπ᾿ αἰῶνος νεκροὺς ἐξα-

νέστησας. Παντοδύναμε καὶ ἀκατάληπτε, 

Κύριε δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Φαῖρε ἅγιον ὄρος καὶ θεοβάδιστον· χαῖρε ἔμ-

ψυχε βάτε καὶ ἀκατάφλεκτε· χαῖρε ἡ μόνη 

πρὸς Θεὸν κόσμου γέφυρα, ἡ μετάγουσα 

θνητούς, πρὸς τὴν αἰώνιον ζωήν· χαῖρε ἀκή-

ρατε Κόρη, ἡ ἀπειράνδρως τεκοῦσα, τὴν σω-

τηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Μετὰ τὴν β´ τιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος πλ. α´. 

Κύριε, μετὰ τὴν τριήμερόν σου ἀνάστασιν, 

καὶ τὴν τῶν Ἀποστόλων προσκύνησιν, ὁ Πέ-

τρος ἐβόα σοι· Γυναῖκες ἀπετόλμησαν, κἀγὼ 

ἐδειλίασα· Λῃστὴς ἐθεολόγησε, κἀγὼ ἠρνη-

σάμην σε· ἆρα καλέσεις με τοῦ λοιποῦ μαθη-

τήν; ἥ πάλιν δείξεις με ἁλιέα βυθοῦ; ἀλλὰ με-

τανοοῦντά με δέξαι, ὁ Θεὸς καὶ σῶσόν με. 

Δόξα. 

Κύριε, ἐν μέσῳ σε προσήλωσαν, οἱ παράνο-

μοι τῶν καταδίκων, καὶ λόγχῃ τὴν πλευράν 

σου ἐξεκέντησαν, ὦ Ἐλεμον· ταφὴν δὲ κατε-

δέξω, ὁ λύσας ᾅδου τὰς πύλας, καὶ ἀνέστης 

τριήμερος· ἔδραμον γυναῖκες ἰδεῖν σε, καὶ ἀ-

πήγγειλαν Ἀποστόλοις τὴν ἔγερσιν· Ὑπερυ-

ψούμενε ωτήρ, ὃν ὑμνοῦσιν Ἄγγελοι, εὐλο-

γημένε Κύριε δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἀπειρόγαμε νύμφη θεογεννήτρια, ἡ τς Εὔας 

τὴν λύπην χαροποιήσασα, ἀνυμνοῦμεν οἱ πι-

στοὶ καὶ προσκυνοῦμέν σε, ὅτι ἀνήγαγες ἡ-

μᾶς, ἐκ τς ἀρχαίας ἀρᾶς· καὶ νῦν δυσώπει ἀ-

παύστως, πανύμνητε Παναγία, εἰς τὸ σωθ-

ναι ἡμᾶς. 

* * * 

ΑΝΑΣΑΙΜΑ ΕΤΛΟΓΗΣΑΡΙΑ 

*Μετὰ τὸν Ἄμωμον, τὰ Εὐλογητάρια+ 

Ἦχος πλ. α´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Σῶν ἀγγέλων ὁ δμος * κατεπλάγη ὁρῶν σε * 

ἐν νεκροῖς λογισθέντα, * τοῦ θανάτου δέ, ῶ-

τερ, * τὴν ἰσχὺν καθελόντα * καὶ σὺν ἑαυτ * 

τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα * καὶ ἐξ ᾅδου * πάντας ἐ-

λευθερώσαντα. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Σί τὰ μύρα * συμπαθῶς τοῖς δάκρυσιν, * ὦ μα-

θήτριαι, κιρνᾶτε; * ὁ ἀστράπτων * ἐν τ τάφῳ 

ἄγγελος * προσεφθέγγετο ταῖς μυροφόροις· * 

Ἴδετε ὑμεῖς * τὸν τάφον καὶ ἥσθητε· * ὁ ω-

τὴρ γὰρ * ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Λίαν πρωἹ * μυροφόροι ἔδραμον * πρὸς τὸ 

μνμά σου θρηνολογοῦσαι· * ἀλλ᾿ ἐπέστη * 
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πρὸς αὐτὰς ὁ ἄγγελος καὶ εἶπε· * Θρήνου ὁ 

καιρὸς * πέπαυται· μὴ κλαίετε· * τὴν ἀνάστα-

σιν δὲ * ἀποστόλοις εἴπατε. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Μυροφόροι γυναῖκες * μετὰ μύρων ἐλθοῦσαι 

* πρὸς τὸ μνμά σου, ῶτερ, * ἐνηχοῦντο ἀγ-

γέλου * πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου· * Σί μετὰ 

νεκρῶν * τὸν ζῶντα λογίζεσθε; * ὡς Θεὸς γὰρ 

* ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Τἱ  

καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Προσκυνοῦμεν Πατέρα * καὶ τὸν τούτου Τἱόν 

τε * καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, * τὴν ἁγίαν Σριάδα 

* ἐν μιᾷ τῆ οὐσίᾳ, * σὺν τοῖς εραφὶμ * κρά-

ζοντες τὸ Ἅγιος, * ἅγιος, ἅγιος εἶ, Κύριε. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς  

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ζωοδότην τεκοῦσα, * ἐλυτρώσω, Παρθένε, * 

τὸν Ἀδὰμ ἁμαρτίας· * χαρμονὴν δὲ τῆ Εὔᾳ * 

ἀντὶ λύπης παρέσχες· * ῥεύσαντα ζως, * ἴθυ-

νε πρὸς ταύτην δὲ * ὁ ἐκ σοῦ σαρκωθεὶς * Θε-

ὸς καὶ ἄνθρωπος. 

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· δόξα σοι 

ὁ Θεός. (ἐκ γ´) 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα... 

* * * 

ΤΠΑΚΟΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος πλ. α´. 

Ἀγγελικῆ ὁράσει τὸν νοῦν ἐκθαμβούμεναι, 

καὶ θεϊκῆ ἐγέρσει τὴν ψυχὴν φωτιζόμεναι, αἱ 

Μυροφόροι τοῖς Ἀποστόλοις εὐηγγελίζοντο· 

Ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι, τὴν ἀνάστασιν 

τοῦ Κυρίου, συνεργοῦντος τοῖς θαύμασι, καὶ 

παρέχοντος ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος πλ. α´. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐν τ θλίβεσθαί με δαυϊτικῶς, ᾄδω σοι ω-

τήρ μου· Ῥῦσαί μου τὴν ψυχὴν ἐκ γλώσσης 

δολίας. 

Σοῖς ἐρημικοῖς, ζωὴ μακαρία ἐστί, θεϊκ ἔρω-

τι πτερουμένοις. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, περικρατεῖται πάντα τὰ ὁρα-

τά τε, σὺν τοῖς ἀοράτοις· αὐτοκρατὲς γὰρ ὄν, 

τς Σριάδος ἕν ἐστιν ἀψεύστως. 

Ἀντίφωνον Β´. 

Εἰς τὰ ὄρη ψυχὴ ἀρθῶμεν· δεῦρο ἐκεῖσε, ὅθεν 

βοήθεια ἥκει. 

Δεξιά σου χεὶρ κἀμέ, Φριστὲ ἱπταμένη, σκαιω-

ρίας πάσης περιφυλαξάτω. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, θεολογοῦντες φῶμεν· ὺ εἶ 

Θεός, ζωή, ἔρως, φῶς, νοῦς, σὺ χρηστότης, σὺ 

βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ἀντίφωνον Γ´. 

Ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι· Εἰς τὰς αὐλὰς προσβῶ-

μεν Κυρίου· χαρᾶς πολλς πλησθείς, εὐχὰς 

ἀναπέμπω. 

Ἐπὶ οἶκον ΔαυἺδ, τὰ φοβερὰ τελεσιουργεῖται· 

πῦρ γὰρ ἐκεῖ φλέγον, ἅπαντα αἰσχρὸν νοῦν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ζωαρχικὴ ἀξία, ἐξ οὗ πᾶν 

ζῶον ἐμψυχοῦται, ὡς ἐν Πατρί, ἅμα τε καὶ 

Λόγῳ. 

Προκείμενον. Ἦχος πλ. α´. Χαλμὸς θ´ (9). 

Ἀνάστηθι Κύριε ὁ Θεός μου, ὅτι σὺ βασιλεύ-

εις εἰς τοὺς αἰῶνας. (θ´ 33, 37) 

τίχ. α. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ 

καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά 

σου. (θ´ 2) 

Ἀνάστηθι Κύριε ὁ Θεός μου, ... 

τίχ. β´. Εὐφρανθήσομαι καὶ ἀγαλλιάσομαι 

ἐν σοί, ψαλῶ τ ὀνόματί σου, Ὕψιστε. (θ´ 3) 

Ἀνάστηθι Κύριε ὁ Θεός μου, ... 

* * * 

ΣΑΞΙ ΕΨΘΙΝΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΤ 

Ὁ διάκονος· Σοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
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Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ... 

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τς δυνάμεως 

αὐτοῦ. 

Αἰνεσάτω πνοὴ… πᾶσα τὸν Κύριον. 

Ὁ διάκονος· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθναι ἡ-

μᾶς τς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου 

Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

Ὁ διάκονος· οφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁ-

γίου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ τ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγ-

γελίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  

τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν ΙΑ´ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (κ´ 15-25). 

Σ καιρ ἐκείνῳ, ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν ὁ Ἰη-

σοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἐγερθεὶς ἐκ νε-

κρῶν καὶ λέγει τ ίμωνι Πέτρῳ· ίμων Ἰω-

νᾶ, ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων; Λέγει αὐτ· 

Ναί, Κύριε· σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτ· 

Βόσκε τὰ ἀρνία μου. Λέγει αὐτ πάλιν δεύτε-

ρον· ίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με; Λέγει αὐτ· 

Ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτ· 

Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. Λέγει αὐτ τὸ τρί-

τον· ίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς με; Ἐλυπήθη ὁ Πέ-

τρος, ὅτι εἶπεν αὐτ τὸ τρίτον, φιλεῖς με, καὶ 

εἶπεν αὐτ· Κύριε, σὺ πάντα οἶδας, σὺ γινώ-

σκεις ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτ ὁ Ἰησοῦς· Βό-

σκε τὰ πρόβατά μου. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅ-

τε ᾖς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιε-

πάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτε-

νεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει, καὶ 

οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. Σοῦτο δὲ εἶπε σημαίνων 

ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο εἰ-

πὼν λέγει αὐτ· Ἀκολούθει μοι. Ἐπιστραφεὶς 

δὲ ὁ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ 

Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τ 

δείπνῳ ἐπὶ τὸ στθος αὐτοῦ καὶ εἶπε· Κύριε, 

τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε; Σοῦτον ἰδὼν ὁ Πέ-

τρος λέγει τ Ἰησοῦ· Κύριε, οὗτος δὲ τί; λέγει 

αὐτ ὁ Ἰησοῦς· Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως 

ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; ὺ ἀκολούθει μοι. Ἐξλ-

θεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι 

ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει· καὶ οὐκ 

εἶπεν αὐτ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, 

ἀλλ᾿ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί 

πρὸς σέ; Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν 

περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν 

ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. Ἔστι δὲ 

καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτι-

να ἐὰν γράφηται καθ᾿ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι 

τὸν κόσμον χωρσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. 

Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ Προεστὼς ἥ ὁ Ἀναγνώστης· 

Ἀνάστασιν Φριστοῦ θεασάμενοι, * προσκυνή-

σωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, * τὸν μόνον ἀ-

ναμάρτητον. * Σὸν σταυρόν σου, Φριστέ, προ-

σκυνοῦμεν * καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν * 

ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· * σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡ-

μῶν, * ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, * τὸ ὄνο-

μά σου ὀνομάζομεν. * Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ 

προσκυνήσωμεν * τὴν τοῦ Φριστοῦ ἁγίαν ἀ-

νάστασιν· * ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ ταυροῦ * 

χαρὰ ἐν ὅλῳ τ κόσμῳ. * Διὰ παντὸς εὐλο-

γοῦντες τὸν Κύριον, * ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστα-

σιν αὐτοῦ. * ταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς, 

* θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. 

Οἱ χοροὶ ψάλλουν ἀντιφωνικῶς κατὰ στίχον 

τὸν ν´ ψαλμόν, προτάσσοντες (ἐν Κυριακῆ) 

τὴν προφώνησιν Ἐλεμον. 

Ἦχος β´. 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου 

καὶ κατὰ τὸ πλθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξά-

λειψον τὸ ἀνόμημά μου. 
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Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τς ἀνομίας μου 

καὶ ἀπὸ τς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁ-

μαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. 

οὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν 

σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῆς ἐν τοῖς λό-

γοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁ-

μαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ 

τὰ κρύφια τς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· 

πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀ-

γαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁ-

μαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξά-

λειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ 

πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις 

μου. 

Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, 

καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς 

ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου 

σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς 

ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τς σω-

τηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν 

δικαιοσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα 

μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. 

Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυ-

τώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τ Θε πνεῦμα συντετριμμένον· καρ-

δίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 

Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῆ εὐδοκίᾳ σου τὴν ι-

ών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Σότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο-

ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Σότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-

σχους. 

Ἐν Κυριακῆ προστίθεται εἰς τὸν τελευταῖον 

στίχον τὸ ἐφύμνιον· Καὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Δόξα. 

Σαῖς τῶν Ἀποστόλων * πρεσβείαις, ἐλεμον, * 

ἐξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημά-

των. 

Καὶ νῦν. 

Σαῖς τς Θεοτόκου * πρεσβείαις, ἐλεμον, * ἐ-

ξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ τὸ πεντηκοστάριον. Ἦχος ὁ αὐτός. 

τίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός 

σου, καὶ κατὰ τὸ πλθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, * καθὼς 

προεῖπεν, * ἔδωκεν ἡμῖν * τὴν αἰώνιον ζωὴν * 

καὶ μέγα ἔλεος. 

ῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν ου... Κύριε, ἐλέη-

σον (ιβ´). Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... Ἀμήν. 

* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕ 

Οἱ Κανόνες· ὁ ἀναστάσιμος  

καὶ ὁ τοῦ Μηναίου. 

ᾨδὴ α´. Ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´. 

Ἦχος πλ. α´. Ὁ εἱρμός. 

Ἵππον καὶ ἀναβάτην, εἰς θάλασσαν Ἐρυ-

θράν, ὁ συντρίβων πολέμους, ἐν ὑψηλ βρα-

χίονι, Φριστὸς ἐξετίναξεν, Ἰσραὴλ δὲ ἔσωσεν, 

ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ὲ ἡ ἀκανθηφόρος, Ἑβραίων συναγωγή, οὐ 

στοργὴν Εὐεργέτα, πρὸς σὲ φυλάξασα μητρι-

κήν, Φριστὲ ἐστεφάνωσε, τὸν γενάρχην λύον-

τα, τς ἀκάνθης τὸ ἐπιτίμιον. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 
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Ἤγειράς με πεσόντα, τ βόθρῳ ἐπικλυσθείς, 

Ζωοδότα ἀπτώτως· καὶ τς ἐμς δυσώδους 

φθορᾶς, Φριστὲ ἀνασχόμενος, ἀπειράστως 

θείας οὐσίας, μύρῳ με εὐωδίασας. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Λέλυται ἡ κατάρα, ἡ λύπη πέπαυται· ἡ γὰρ 

εὐλογημένη, καὶ Κεχαριτωμένη πιστοῖς, χα-

ρὰν ἐξανέτειλεν, εὐλογίαν πᾶσιν, ἀνθηφο-

ροῦσα Φριστὸν τοῖς πέρασι. 

Καὶ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων ὁ παρών. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. β´. Ὡς ἐν ἠπείρῳ. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σοὺς ἀνεσπέρους φωστρας τοὺς λογικούς, 

οὐρανοὺς τοὺς λάμψαντας, ὑπὲρ ἥλιον ἐν γῆ, 

τοῦ Φριστοῦ τοὺς θείους Ἀθλητάς, ἐν Ὠδαῖς 

πνευματικαῖς πίστει τιμήσωμεν. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἑλληνικς ἀπὸ ῥίζης στειρωτικς, εὐθαλὴς ἐ-

βλάστησας, θεοδώρητος βλαστός, Γαλακτίων 

κόσμῳ τοὺς καρπούς, προβαλλόμενος τς 

σς ἀτρέπτου πίστεως. 

Δόξα. 

Ἐπιστημόνως τὴν πίστιν τὴν πρὸς Φριστόν, 

ἐκζητοῦσα ἔδραμες, πρὸς ἐπίγνωσιν αὐτοῦ· 

καὶ τυχοῦσα θείας δωρεᾶς, Ἐπιστήμη νυμφι-

κῶς τούτῳ νενύμφευσαι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Κατεποντίσθην ὁ τάλας ἐν τ βυθ, τῶν 

πολλῶν μου πράξεων, καὶ πρὸς σὲ τὴν ἀγα-

θήν, καταφεύγω Μτερ τοῦ Θεοῦ· δός μοι χεῖ-

ρα βοηθείας, καὶ διάσωσον. 

ᾨδὴ γ´. Ὁ Ἀναστάσιμος. 

Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί, ἡ Ἐκκλησία σου Φριστὲ 

κράζουσα· ύ μου ἰσχὺς Κύριε, καὶ καταφυγὴ 

καὶ στερέωμα. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὸ ξύλον τὸ τς ζως, ἡ νοητὴ καὶ ἀληθὴς 

Ἄμπελος, ἐπὶ ταυροῦ κρέμαται, πᾶσιν ἀμ-

βροσίαν πηγάζουσα. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὡς μέγας ὡς φοβερός, ὡς τοῦ ᾅδου καθελὼν 

φρύαγμα, καὶ ὡς Θεὸς ἄφθαρτος, νῦν σωμα-

τικῶς ἐξεγήγερται. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

ὺ μόνη τοῖς ἐπὶ γς, τῶν ὑπὲρ φύσιν ἀγα-

θῶν πρόξενος, Μήτηρ Θεοῦ γέγονας· ὅθεν 

σοι τὸ Φαῖρε προσάγομεν. 

Σῶν Ἁγίων. ᾨδὴ γ´.  

Ἦχος πλ. β´. Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐφέσει κρείττονος ζως, καὶ τρυφς ἀνεκ-

φράστου, τῶν φθαρτῶν ὑπερεῖδες, καὶ ῥευ-

στῶν πάντα τερπνά, σὺν Ἐπιστήμῃ Φριστ, 

Γαλακτίων, εὐπειθῶς ἑπόμενος. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥυσθέντες βρόχων σαρκικῶν, καὶ παθῶν πο-

λυπλόκων, ἐν ἀσκήσει τ πόθῳ, συνεδέθητε 

Φριστοῦ· θυσία δὲ καθαρά, ἐν ἀθλήσει, τούτῳ 

προσηνέχθητε. 

Δόξα. 

Σ θείῳ πόθῳ τοῦ Φριστοῦ, ἀρνησάμενοι κό-

σμον, συνεδέθητε μᾶλλον, τ Πνεύματι Ἀ-

θληταί, καὶ διὰ πόνων πολλῶν, βασιλείας, 

θείας ἠξιώθητε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Οὐκ ἔστιν ὅς τις πρὸς τὴν σήν, καταπέφευγε 

σκέπην, καὶ οὐκ ἔτυχε Κόρη, τῶν πολλῶν σου 

οἰκτιρμῶν· διὸ δέομαι τς σς, ὅπως τύχω, 

Κόρη ἀντιλήψεως. 
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υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΨΔΙΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

Μεσῴδιον Κάθισμα ἐκ τοῦ Μηναίου. 

Ἦχος δ´. Σαχὺ προκατάλαβε. 

Ἀσκήσει λαμπρύνας σου, τὸ ὀπτικὸν τς ψυ-

χς, ἀκτῖσιν ἀθλήσεως, φωταγωγεῖς τοὺς πι-

στούς, Γαλακτίων μακάριε· ὅθεν σου τὴν ἁγί-

αν, καὶ φωσφόρον ἡμέραν, πίστει ἐπιτελοῦ-

μεν, εὐσεβῶς σοι βοῶντες· Ὡς ἔχων παῤῥησί-

αν πρὸς Φριστόν, πρέσβευε σωθναι ἡμᾶς. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Παρθένε πανάμωμε, τὸν ὑπερούσιον, Θεὸν ἡ 

κυήσασα, σὺν Ἀσωμάτοις αὐτόν, ἀπαύστως ἱ-

κέτευε, ἄφεσιν τῶν πταισμάτων, καὶ διόρθω-

σιν βίου, δοῦναι ἡμῖν πρὸ τέλους, τοῖς ἐν πί-

στει καὶ πόθῳ, ὑμνοῦσί σε κατὰ χρέος, μόνη 

Πανύμνητε. 

Εἶτα αἱ δ´, ε´ καὶ ῶ´ Ὠδαὶ τῶν κανόνων. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

ὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΣΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟ, ΤΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τὰ Ἀναστάσιμα. 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. α´. Μιμητὴς ὑπάρχων. 

Πρὸς τὸν ᾅδην ωτήρ μου συγκαταβέβηκας, 

καὶ τὰς πύλας συντρίψας ὡς παντοδύναμος, 

τοὺς θανόντας ὡς κτίστης συνεξανέστησας, 

καὶ θανάτου τὸ κέντρον Φριστὲ συνέτριψας, 

καὶ Ἀδὰμ τς κατάρας ἐρρύσω Υιλάνθρωπε· 

διὸ πάντες σοι κράζομεν· ῶσον ἡμᾶς Κύριε. 

Ὁ Οἶκος. 

Ἀκούσασαι αἱ γυναῖκες τοῦ Ἀγγέλου τὰ ῥή-

ματα, ἀπεβάλοντο τὸν θρνον, προσχαρεῖς 

γενόμεναι, καὶ σύντρομοι τὴν ἀνάστασιν ἔ-

βλεπον· καὶ ἰδοὺ Φριστὸς προσήγγισεν αὐ-

ταῖς, λέγων τό, Φαίρετε· θαρσεῖτε, ἐγὼ τὸν κό-

σμον νενίκηκα, καὶ τοὺς δεσμίους ἐρρυσά-

μην· σπουδάσατε οὖν πρὸς τοὺς Μαθητάς, ἀ-

παγγέλλουσαι αὐτοῖς, ὅτι προάγω ὑμᾶς, ἐν 

τῆ χώρᾳ Γαλιλαίᾳ τοῦ κηρῦξαι· διὸ πάντες 

σοι κράζομεν· ῶσον ἡμᾶς Κύριε. 

υναξάριον. 

Σῆ Ε´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῶν ἁγίων 

Μαρτύρων Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης. 

τίχ. Ἀσυνδυάστους συζύγους κτείνει ξίφος, 

Σὴν ψυχικὴν σύζευξιν ἠγαπηκότας. 

Σμήθη Ἐπιστήμη Γαλακτίων τ᾿ ἐνὶ πέμπτῃ. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων Ἀποστό-

λων ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα Ἑρμᾶ, Πατρόβα, 

Λίνου, ΓαἺου καὶ Υιλολόγου. 

τίχ. Ἑρμᾶς, Πατρόβας καὶ Γάιος τρεῖς ἅμα 

Ἀπόστολοι θνῄσκουσιν, οἷς Σριὰς φίλη. 

Καθεὶς Ἰησοῦς γνώσεως θείας λίνον, 

Ζωγρεῖ σε, Λίνε, καὶ μεθιστᾷ τοῦ βίου. 

Υιλόλογος φιλῶν σε τὸν Θεὸν Λόγον, 

Πληροῖ λόγους σούς, καὶ θανὼν σύνεστί σοι. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος Δομνῖνος πυρὶ τελει-

οῦται. 

τίχ. Ἀνασκοπῶν πῦρ τς γεέννης Δομνῖνος, 

Σὸ τῆ δε πῦρ ἔφριττεν οὔμενουν ὅλως. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, οἱ ἅγιοι Σιμόθεος, Θεόφιλος 

καὶ Θεότιμος, πυγμαῖς τελειοῦνται. 

τίχ. Σὸν Σιμόθεον, καὶ συναθλητὰς δύο, 

Κτείνουσι πυγμαί, καὶ Θεὸς τιμᾷ Λόγος. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος Δωρόθεος, θηρίοις ἐκ-

δοθείς, τελειοῦται. 

τίχ. Ὁ Δωρόθεος, ἐκδοθεὶς τοῖς θηρίοις, 

Δῶρον προσήχθη τ Θε προσδεκτέον. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, οἱ ἅγιοι Εὐψύχιος καὶ Καρτέ-

ριος, τὰ αἰδοῖα τμηθέντες, τελειοῦνται. 

τίχ. Αἰδοῖα Καρτέριος ἐκτετμημένος, 

ὺν Εὐψυχίῳ καρτεροψύχως φέρει. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ ὁ ἅγιος ιλβανός, εἰς μέταλλα 

βληθείς, τελειοῦται. 

τίχ. Ἐν τοῖς μετάλλοις ιλβανὸς βεβλημένος, 

Λείπει μέταλλα καὶ μεταλλάττει βίον. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ ὁ ἅγιος Πάμφιλος, ξεσθεὶς καὶ 

φυλακισθείς, τελειοῦται. 

τίχ. Υρουρᾷ δαμασθείς, καὶ πρὸ τς φρουρᾶς ξέσει, 

Διπλοῦν λάβοι Πάμφιλος εἰκότως στέφος. 
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Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡ-

μῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρεί-

ας, τοῦ Ὁμολογητοῦ. 

τίχ. Κοίμησιν εἰδὼς τοῦ Γρηγορίου γράφω, 

Σοῦ πάντων ἐκμάξαντος ἀρετὰς λέγω. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος Ἀγαθάγγελος ξίφει 

τελειοῦται. 

τίχ. Φρηστάγγελός τις ψφος Ἀγαθαγγέλῳ, 

Ἡ τς τελευτς ψφος ἦν ἐκ τοῦ ξίφους. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυ-

ρος Κάστορος τοῦ Ἐπισκόπου. 

τίχ. Οὐκ εἰς μακράν σου τοῦ πυρὸς Κάστορ λύσις, 

Σί τοῦ λόγου δηλοῦντος; ἐγγὺς τὸ στέφος. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωνᾶ, Ἀρχι-

επισκόπου Νόβγκοροντ (Νοβογοροδίας), 

Ῥώσσου, τοῦ θαυματουργοῦ. 

τίχ. Νέας οὗτος οὐ Παλαιᾶς Διαθήκης, 

Ἰωνᾶς ποιμὴν Νόβγκοροντ θαυματοφόρος. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, μνήμη τς Ὁσίας Κανονικς, 

θυγατρὸς πρίγκηπός τινος τς Κωνσταντι-

νουπόλεως, ἐν τῆ ἐρήμῳ τοῦ Ἰορδάνου ἀσκη-

σάσης. 

τίχ. Ὡς φιλέρημος τρυγὼν παρ᾿ Ἰορδάνῃ 

Κανονικὴ ἤσκησεν ὑπὲρ τὴν φύσιν. 

* 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, πρώτῃ Κυριακῆ τοῦ μηνὸς 

Νοεμβρίου, ύναξις ἐπιτελεῖται πάντων τῶν 

ἐν Καππαδοκίᾳ Ἁγίων. 

τίχ. Εὐσεβείας πέλετε, Ἅγιοι, ἄστρα, 

Καππαδόκες γηγενεῖς καὶ ἐπήλυδες. 

μνος Ἁγίων Καππαδόκων ὑμνείσθω, 

Ὡς ἀληθείας λύχνων Φριστοῦ πυρφόρων. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, πρώτῃ Κυριακῆ τοῦ μηνὸς 

Νοεμβρίου, ύναξις ἐπιτελεῖται ἐν τῆ Ἱερᾷ 

Μητροπόλει Λαρίσης τῶν ἐν αὐτῆ διαλαμ-

ψάντων ὀκτὼ καὶ δέκα Ἁγίων, ἤτοι· Ἀχιλλίου, 

Διονυσίου, Βησσαριώνων δύο, Νεοφύτου, Θω-

μᾶ, Μάρκου, Ἀντωνίου καὶ Κυπριανοῦ, ἐννέα 

Ἀρχιεπισκόπων Λαρίσης, ὡς καὶ τῶν Ἁγίων 

ἑπτὰ Μαρτύρων καὶ νέων ἀθλητῶν Κοσμᾶ 

τοῦ Ἱερομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου, Γεδεών, 

Ἰωάννου, Δαμιανοῦ, Γεωργίου, Νικολάου καὶ 

Ἁρμοδίου καὶ σὺν τούτοις τοὺς δύο Ὁσίους 

υμεών τε καὶ ΔαυἸδ. 

τίχ. Σοὺς ὀκτωκαίδεκα λαμπροὺς Ἁγίους, 

Λαρίσης ὑμνοῦμεν ἐν ᾄσμασι νέοις. 

Λαρίσης τὴν σύναξιν ἀνυμνέω τῶν ἁγίων πάντων. 

Σῆ αὐτῆ Κυριακῆ ὡσαύτως, ύναξις ἐπιτελεῖ-

ται ἐν τῆ Ἱερᾷ Μητροπόλει Νεαπόλεως καὶ 

ταυρουπόλεως ἐν Θεσσαλονίκῃ τῶν τριῶν 

ἐν αὐτῆ διαλαμψάντων Ἁγίων, ἤτοι· Γεωργί-

ου Νέου Ἱερομάρτυρος τοῦ Νεαπολίτου, Ἀθα-

νασίου Νεομάρτυρος τοῦ Κουλακιώτου καὶ 

Ἀκακίου Νέου Ὁσιομάρτυρος τοῦ Ἀσβεστο-

χωρίτου. 

τίχ. Νεάθλους τρεῖς τιμῶμεν ἀρτίως πόθῳ, 

Νέα υνάξει αὖθις ἀξιόχρεως. 

Νεάπολις καὶ πᾶσαι αἱ κῶμαι πέριξ, 

Πολιούχους νέους σήμερον προβάλλει. 

Σριμάρτυρον τεῖχος Νέαν Πόλιν φυλάττοι κακίας. 

Ἔτι δὲ ἐν τῆ περιωνύμῳ Νήσῳ τς Κερκύρας 

πάνδημος τελεῖται πανήγυρις καὶ λιτανεία 

τοῦ σεπτοῦ ἀφθόρου λειψάνου τοῦ Πολιού-

χου αὐτς πυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ, ἐ-

πὶ τῆ ἀναμνήσει διασώσεως τς Νήσου ἀπὸ 

φθοροποιοῦ πανώλους, ἐν ἔτει ‚αχογ´ (1673). 

τίχ. Λοιμοῦ φθαρτικοῦ ἀπήλλαξας θαυμαστὲ Πάτερ, 

Λαὸν εὐσεβ Κερκύρας λιτεύοντά σοι,  

ὡς ἀληθείας λύχνων Φριστοῦ πυρφόρων. 

Σῆ αὐτῆ Κυριακῆ εἰσέτι, ύναξιν ἐπιτελοῦμεν 

τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν καὶ προμάχων 

τς Ὀρθοδοξίας Σριῶν Νέων Ἱεραρχῶν, Υωτί-

ου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Κωνσταντινου-

πόλεως, Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλο-

νίκης τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου Ἐπισκόπου Ἐ-

φέσου, τοῦ Εὐγενικοῦ. 

τίχ. Σοὺς τρεῖς ὁμοῦ δίκαιον σέβειν Πατέρας, 

Σρόπαιον ἐγείραντας Ὀρθοδοξίας. 

Σρισὶν ἀρχιθύταις ἁμᾷ λιγαίνειν ἀοιδὴν θέσπιν. 

Σῆ δὲ αὐτῆ Κυριακῆ, ἡ Ἱερὰ ύνοδος τς Ἐκ-

κλησίας τς Ἑλλάδος ὥρισε τιμᾶσθαι τοὺς ἐν 

χριστομιμήτῳ αὐταπαρνήσει κινουμένους 

πρὸς δωρεὰν ὀργάνων σώματος αὐτῶν, εἰς 

σωτηρίαν πασχόντων ἀδελφῶν. 

τίχ. Δωρηταὶ τοῦ σώματος χαίρετε ἐν Κυρίῳ, 

Ὡς ἐν ἔργοις κοινωνοὶ τοῦ νόμου τς ἀγάπης. 
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Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, πρώτῃ Κυριακῆ τοῦ μηνὸς 

Νοεμβρίου, ἑόρτιος ύναξις, πανήγυρίς τε 

καὶ δέησις τελεῖται τς Πανελληνίου υνομο-

σπονδίας πολυτέκνων, ἐπικαλουμένων εἰς 

προστασίαν τῶν Ἁγίων Σερεντίου καὶ Νεο-

νίλλης μετὰ τς πολυμελοῦς οἰκογενείας αὐ-

τῶν. 

τίχ. Πολυτέκνων ἀγάλλου πληθὺς πᾶσα, 

Ἁγίους ἔχουσα ὁμοειδεῖς προστάτας. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, α´ Κυριακῆ μετὰ τὴν γ´ Νοεμ-

βρίου, πανηγυρικῶς ἄγεται ἡ μνήμη τοῦ Νέ-

ου Ἱερομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Νεαπολίτου 

(†1797), οὗ τὸ ἄφθαρτον σκνος ἀπόκειται ἐν 

τ Να τοῦ μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου ἐν 

Νέᾳ Ἰωνίᾳ Ἀττικς. Σιμῶμεν δὲ τὴν μετακο-

μιδὴν εἰς τὸν ὡς ἄνω περικαλλ Ναὸν τόσον 

τοῦ ἱεροῦ σκήνους αὐτοῦ, ὅσον καὶ τς τιμίας 

κάρας τοῦ ἐνδόξου ἱεράρχου, Γρηγορίου Ἐπι-

σκόπου Νύσσης, καὶ τῶν κνημῶν τῶν ἐνδό-

ξων μεγαλομαρτύρων Θεοδώρου τοῦ Σήρω-

νος καὶ Θεοδώρου τοῦ τρατηλάτου. 

τίχ. Γεωργίου, Γρηγορίου, Θεοδώρων, 

επτς προσκυνοῦμεν λείψανα τετράδος. 

Σαῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέη-

σον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

* * * 

Εἶτα αἱ ζ´ καὶ η´ Ὠδαὶ τῶν κανόνων. 

* * * 

ΚΑΣΑΒΑΙΑΙ 

Σς Θεοτόκου. 

Χάλλονται ἀπὸ τς 22ας επτεμβρίου μέχρι τς 7ης Νοεμ-

βρίου, ἀπὸ τς 10ης Υεβρουαρίου μέχρι τς ἐνάρξεως τοῦ 

Σριῳδίου, τῆ Β´, Δ´ καὶ Ε´ Κυριακῆ τῶν νηστειῶν καὶ ἀπὸ τς 

Κυριακς τῶν ἁγίων Πάντων μέχρι τς 26ης Ἰουλίου. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου * καὶ πληρωθήσεται 

Πνεύματος * καὶ λόγον ἐρεύξομαι * τῆ βασι-

λίδι Μητρί· * καὶ ὀφθήσομαι * φαιδρῶς πανη-

γυρίζων * καὶ ᾄσω γηθόμενος * ταύτης τὰ 

θαύματα. 

ᾨδὴ γ´. 

Σοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, * ἡ ζῶσα καὶ 

ἄφθονος πηγή, * θίασον συγκροτήσαντας * 

πνευματικόν, στερέωσον· * καὶ ἐν τῆ θείᾳ δό-

ξῃ σου * στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

ᾨδὴ δ´. 

Σὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλὴν * τς ἐκ τς 

Παρθένου σαρκώσεως * σοῦ τοῦ ὑψίστου * ὁ 

προφήτης Ἀββακοὺμ * κατανοῶν ἐκραύγαζε· 

* Δόξα τῆ δυνάμει σου, Κύριε. 

ᾨδὴ ε´. 

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα * ἐπὶ τῆ θείᾳ δόξῃ σου· * 

σὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, * ἔσχες ἐν μή-

τρᾳ * τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν * καὶ τέτοκας ἄ-

χρονον Τἱόν, * πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε * σωτηρί-

αν βραβεύοντα. 

ᾨδὴ ς´. 

Σὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον * τελοῦντες 

ἑορτὴν οἱ θεόφρονες * τς Θεομήτορος * δεῦ-

τε τὰς χεῖρας κροτήσωμεν, * τὸν ἐξ αὐτς τε-

χθέντα * Θεὸν δοξάζοντες. 

ᾨδὴ ζ´. 

Οὐκ ἐλάτρευσαν * τῆ κτίσει οἱ θεόφρονες * 

παρὰ τὸν κτίσαντα· * ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλὴν * 

ἀνδρείως πατήσαντες * χαίροντες ἔψαλλον· * 

Ὑπερύμνητε, * ὁ τῶν πατέρων Κύριος * καὶ 

Θεός, εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν  

τὸν Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῆ καμίνῳ * ὁ τόκος τς 

Θεοτόκου διεσώσατο, * τότε μὲν τυπούμενος· 

* νῦν δὲ ἐνεργούμενος * τὴν οἰκουμένην ἅπα-

σαν * ἀγείρει ψάλλουσαν· * Σὸν Κύριον ὑμνεῖ-

τε τὰ ἔργα * καὶ ὑπερυψοῦτε * εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Σὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-

νομεν. 

Η ῼΔΗ ΣΗ ΘΕΟΣΟΚΟΤ 

τίχ. α´. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, 

καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τ Θε τ 

σωτρί μου. 
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Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέ-

ραν * ἀσυγκρίτως τῶν εραφίμ, * τὴν ἀδια-

φθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως 

Θεοτόκον, * σὲ μεγαλύνομεν. 

τίχ. β´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 

τς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα-

καριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. γ´. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, 

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 

εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐ-

τόν. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. δ´. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 

αὐτῶν. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. ε.´ Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ 

ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγα-

θῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. ῶ´. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ 

μνησθναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τ Ἀβραὰμ καὶ τ σπέρματι 

αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

* * * 

Ἐκ τῶν κανόνων ἡ θ´ Ὠδή. 

* * * 

Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Ἅπας γηγενὴς * σκιρτάτω τ πνεύματι * λαμ-

παδουχούμενος· * πανηγυριζέτω δὲ * ἀΰλων 

νόων * φύσις, γεραίρουσα * τὴν ἱερὰν πανή-

γυριν * τς Θεομήτορος, * καὶ βοάτω· * Φαί-

ροις, παμμακάριστε * Θεοτόκε ἁγνή, ἀειπάρ-

θενε. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

* * * 

ΣΑ ΕΞΑΠΟΣΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἦχος β´. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ὑψοῦτε Κύριον 

τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τ ὑποποδίῳ 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ, … ὅτι ἅγιός ἐστιν. 

Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον ΙΑ´. 

Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν, τρὶς τ Πέτρῳ· Υι-

λεῖς με; πυθόμενος ὁ Κύριος, τῶν ἰδίων προ-

βάτων, προβάλλεται ποιμενάρχην· ὃς ἰδών, 

ὃν ἠγάπα, ὁ Ἰησοῦς ἑπόμενον, ἤρετο τὸν Δε-

σπότην· Οὗτος δὲ τί; Ἐὰν θέλω, ἔφησε, μένειν 

τοῦτον, ἕως καὶ πάλιν ἔρχομαι, τί πρὸς σὲ φί-

λε Πέτρε; 

Θεοτοκίον. 

Ὢ φοβερὸν μυστήριον! ὢ παράδοξον θαῦμα! 

διὰ θανάτου θάνατος, παντελῶς ἠφανίσθη. 

Σίς οὖν μὴ ἀνυμνήσει σου, καὶ τίς μὴ προσκυ-

νήσει σου, τὴν ἀνάστασιν Λόγε, καὶ τὴν ἁ-

γνῶς, ἐν σαρκὶ τεκοῦσάν σε Θεοτόκον; Ἧς 

ταῖς πρεσβείαις ἅπαντας, λύτρωσαι τς γεέν-

νης. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος πλ. α´. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν 

Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. οὶ πρέπει ὕμνος τ Θε. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰ-

νεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. οὶ 

πρέπει ὕμνος τ Θε. 

Ἡ τιχολογία (Χαλμοὶ ρμη´, ρμθ´) καί· 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος πλ. α´. 

τίχ. α´. Σοῦ ποισαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγρα-

πτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Κύριε, ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου ὑπὸ τῶν 

παρανόμων, προλθες ἐκ τοῦ μνήματος, κα-

θὼς ἐτέχθης ἐκ τς Θεοτόκου· οὐκ ἔγνωσαν 

πῶς ἐσαρκώθης, οἱ ἀσώματοί σου Ἄγγελοι· 
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οὐκ ᾔσθοντο πότε ἀνέστης, οἱ φυλάσσοντές 

σε στρατιῶται· ἀμφότερα γὰρ ἐσφράγισται 

τοῖς ἐρευνῶσι· πεφανέρωται δὲ τὰ θαύματα, 

τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν πίστει τὸ μυστήριον· ὃ 

ἀνυμνοῦσιν, ἀπόδος ἡμῖν ἀγαλλίασιν, καὶ τὸ 

μέγα ἔλεος. 

τίχ. β´. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐ-

τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τς δυνάμε-

ως αὐτοῦ. 

Κύριε, τοὺς μοχλοὺς τοὺς αἰωνίους συντρί-

ψας, καὶ δεσμὰ διαρρήξας, τοῦ μνήματος ἀνέ-

στης, καταλιπών σου τὰ ἐντάφια, εἰς μαρτύ-

ριον τς ἀληθοῦς, τριημέρου ταφς σου· καὶ 

προγες ἐν τῆ Γαλιλαίᾳ, ὁ ἐν σπηλαίῳ τηρού-

μενος. Μέγα σου τὸ ἔλεος, ἀκατάληπτε ω-

τήρ! Ἐλέησον ἡμᾶς. 

τίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλθος τς με-

γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Κύριε, αἱ γυναῖκες ἔδραμον ἐπὶ τὸ μνμα, τοῦ 

ἰδεῖν σε τὸν Φριστόν, τὸν δι᾿ ἡμᾶς παθόντα· 

καὶ προσελθοῦσαι, εὗρον Ἄγγελον ἐπὶ τὸν λί-

θον καθήμενον, τ φόβῳ κυλισθέντα, καὶ 

πρὸς αὐτὰς ἐβόησε λέγων· Ἀνέστη ὁ Κύριος· 

εἴπατε τοῖς Μαθηταῖς, ὅτι ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 

ὁ σῴζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

τίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰ-

νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Κύριε, ὥσπερ ἐξλθες ἐσφραγισμένου τοῦ 

τάφου, οὕτως εἰσλθες καὶ τῶν θυρῶν κε-

κλεισμένων, πρὸς τοὺς Μαθητάς σου, δεικνύ-

ων αὐτοῖς τὰ τοῦ σώματος πάθη, ἅπερ κατε-

δέξω ωτὴρ μακροθυμήσας. Ὡς ἐκ σπέρμα-

τος ΔαυἺδ, μώλωπας ὑπήνεγκας, ὡς Τἱὸς δὲ 

τοῦ Θεοῦ, κόσμον ἠλευθέρωσας. Μέγα σου τὸ 

ἔλεος, ἀκατάληπτε ωτήρ! Ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἕτερα τιχηρά, Ἀνατολικά. 

τίχ. ε´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Κύριε, ὁ βασιλεὺς τῶν αἰώνων, καὶ ποιητὴς 

τῶν ἁπάντων, ὁ δι᾿ ἡμᾶς σταύρωσιν, καὶ τα-

φὴν σαρκὶ καταδεξάμενος, ἵνα ἡμᾶς τοῦ ᾅδου 

ἐλευθερώσῃς πάντας, σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν· ἐ-

κτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν. 

τίχ. ῶ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Κύριε, τὰ ὑπερλάμποντά σου θαύματα τίς δι-

ηγήσεται; ἥ τίς ἀναγγελεῖ τὰ φρικτά σου μυ-

στήρια; ἐνανθρωπήσας γὰρ δι᾿ ἡμᾶς, ὡς αὐ-

τὸς ἠθέλησας, τὸ κράτος ἐφανέρωσας τς δυ-

νάμεώς σου· ἐν γὰρ τ ταυρ σου τ λῃστῆ 

Παράδεισον ἤνοιξας, καὶ ἐν τῆ ταφῆ σου, 

τοὺς μοχλοὺς τοῦ ᾅδου συνέτριψας, καὶ ἐν τῆ 

ἀναστάσει σου, τὰ σύμπαντα ἐπλούτισας. Εὔ-

σπλαγχνε δόξα σοι. 

τίχ. ζ´. Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθή-

τω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου 

εἰς τέλος. 

Μυροφόροι γυναῖκες, τὸν τάφον σου καταλα-

βοῦσαι, λίαν πρωί, ἐπεζήτουν σε μυρίσαι τὸν 

ἀθάνατον Λόγον καὶ Θεόν· καὶ τοῦ Ἀγγέλου 

τοῖς ῥήμασιν ἐνηχηθεῖσαι, ὑπέστρεφον ἐν χα-

ρᾷ, τοῖς Ἀποστόλοις μηνῦσαι ἐμφανῶς· ὅτι ἀ-

νέστης ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, καὶ παρέχεις τ 

κόσμῳ ἱλασμόν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

τίχ. η´. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ 

καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά 

σου. 

Σοῦ θεοδέγμονος τάφου, πρὸς τοὺς Ἰουδαίους 

οἱ φύλακες ἔλεγον· Ὢ τς ὑμῶν ματαιόφρο-

νος συμβουλς! φυλάττειν τὸν ἀπερίγραπτον 

δοκιμάσαντες, μάτην ἐκοπιάσατε· κρῦψαι τὴν 

ἀνάστασιν τοῦ σταυρωθέντος βουλόμενοι, 

τρανῶς ἐφανερώσατε. Ὢ τοῦ ὑμῶν ματαιό-

φρονος συνεδρίου! Σί πάλιν κρῦψαι συμβου-

λεύεσθε, ὃ οὐ κρύπτεται; μᾶλλον δὲ παρ᾿ ἡ-

μῶν ἀκούσατε, καὶ πιστεῦσαι θελήσατε, τῶν 

γενομένων τὴν ἀλήθειαν. Ἄγγελος ἀστραπη-

φόρος, οὐρανόθεν κατελθών, τὸν λίθον ἀπε-

κύλισεν, οὗ τ φόβῳ νεκρώσει συνεσχέθη-

μεν· καὶ φωνήσας ταῖς κραταιόφροσι Μυρο-

φόροις, ἔλεγε γυναιξί· Οὐχ ὁρᾶτε τῶν φυλά-

κων τὴν νέκρωσιν, καὶ τῶν σφραγίδων τὴν δι-

άλυσιν, τοῦ ᾅδου τε τὴν κένωσιν; Σί τὸν τὸ νῖ-

κος τοῦ ᾅδου καταργήσαντα, καὶ τοῦ θανά-
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του τὸ κέντρον συντρίψαντα, ὡς θνητὸν ἐπι-

ζητεῖτε; Εὐαγγελίσασθε δὲ ταχὺ πορευθεῖσαι, 

τοῖς Ἀποστόλοις τὴν ἀνάστασιν, ἀφόβως 

κραυγάζουσαι· Ὄντως ἀνέστη ὁ Κύριος, ὁ ἔ-

χων τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Ἑωθινὸν ΙΑ´. Ἦχος πλ. δ´. 

Υανερῶν σεαυτόν, τοῖς Μαθηταῖς σου ωτήρ, 

μετὰ τὴν ἀνάστασιν, ίμωνι δέδωκας τὴν 

τῶν προβάτων νομήν, εἰς ἀγάπης ἀντέκτισιν, 

τὴν τοῦ ποιμαίνειν φροντίδα αἰτῶν· διὸ καὶ ἔ-

λεγες· Εἰ φιλεῖς με Πέτρε, ποίμαινε τὰ ἀρνία 

μου, ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. Ὁ δὲ εὐθέως 

ἐνδεικνύμενος τὸ φιλόστοργον, περὶ τοῦ ἄλ-

λου μαθητοῦ ἐπυνθάνετο. Ὧν ταῖς πρεσβεί-

αις Φριστέ, τὴν ποίμνην σου διαφύλαττε, ἐκ 

λύκων λυμαινομένων αὐτήν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, * Θεοτόκε Παρ-

θένε· * διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ σαρκωθέντος, * ὁ 

ᾅδης Ἠχμαλώτισται, * ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, * 

ἡ κατάρα νενέκρωται, * ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, * 

ὁ θάνατος τεθανάτωται, * καὶ ἡμεῖς ἐζωοποι-

ήθημεν· * διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· * Εὐλογη-

τὸς Φριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, * ὁ οὕτως εὐδοκή-

σας, δόξα σοι. 

* * * 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  

εἰς τὸν ἦχον τς Κυριακς 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

Δόξα σοι τ δείξαντι τὸ φῶς. * Δόξα ἐν ὑψί-

στοις Θε * καὶ ἐπὶ γς εἰρήνη, * ἐν ἀνθρώ-

ποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, * εὐλογοῦμέν σε, * προσκυνοῦ-

μέν σε, * δοξολογοῦμέν σε, * εὐχαριστοῦμέν 

σοι * διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, * ἐπουράνιε Θεέ, * Πάτερ παν-

τοκράτορ· * Κύριε Τἱὲ μονογενές, * Ἰησοῦ Φρι-

στέ, * καὶ ἅγιον Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, * ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, * ὁ Τἱὸς τοῦ 

Πατρός, * ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, 

* ἐλέησον ἡμᾶς, * ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 

κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, * ὁ καθήμενος 

ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, * καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, * σὺ εἶ μόνος Κύριος, * 

Ἰησοῦς Φριστός, * εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀ-

μήν. 

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε * καὶ αἰ-

νέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα * καὶ εἰς τὸν 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

Καταξίωσον, Κύριε, * ἐν τῆ ἡμέρᾳ ταύτῃ * ἀ-

ναμαρτήτους φυλαχθναι ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, * ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡ-

μῶν, * καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνο-

μά σου * εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, * τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, * κα-

θάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· * δίδαξόν με τὰ δικαιώ-

ματά σου. (ἐκ γ´) 

Κύριε, * καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν * ἐν γενεᾷ 

καὶ γενεᾷ. * Ἐγὼ εἶπα· * Κύριε, ἐλέησόν με· * 

ἴασαι τὴν ψυχήν μου, * ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· * δίδαξόν με τοῦ 

ποιεῖν τὸ θέλημά σου, * ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζως· * ἐν τ φωτί σου ὀ-

ψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου * τοῖς γινώσκουσί 

σε. 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ´) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Τἱ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-

νων. Ἀμήν. 

Ἅγιος ἀθάνατος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ πάλιν ἰσχυροτέρᾳ φωνῆ· 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον. Ἦχος β´. 

Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος * καὶ τὰ δεσμὰ δι-

αρρήξας τοῦ ᾅδου, * ἔλυσας τὸ κατάκριμα 

τοῦ θανάτου, Κύριε, * πάντας ἐκ τῶν παγί-
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δων τοῦ ἐχθροῦ ῥυσάμενος· * ἐμφανίσας σε-

αυτὸν τοῖς ἀποστόλοις σου * ἐξαπέστειλας 

αὐτοὺς ἐπὶ τὸ κήρυγμα * καὶ δι᾿ αὐτῶν τὴν εἰ-

ρήνην * παρέσχες τῆ οἰκουμένῃ, * μόνε πολυ-

έλεε. 

* * * * * 

ΕΙ ΣΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Σὰ τυπικὰ μετὰ τῶν μακαρισμῶν τοῦ ἤχου. 

Εἰ δὲ μή, τὰ Ἀντίφωνα. 

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. Χαλμὸς ρβ´ (102). 

τίχ. α´. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ 

πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου, * ῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

τίχ. β´. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ 

μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις 

αὐτοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου... 

τίχ. γ´. Κύριος ἐν τ οὐραν ἡτοίμασε τὸν 

θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων 

δεσπόζει. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου... 

τίχ. δ´. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔρ-

γα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τς δεσποτείας αὐ-

τοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου... 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. Χαλμὸς ρμε´ (145). 

τίχ. α´. Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· αἰνέ-

σω Κύριον ἐν τῆ ζωῆ μου· ψαλ τ Θε μου 

ἕως ὑπάρχω. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἀναστὰς ἐκ νε-

κρῶν, * ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

τίχ. β´. Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς 

αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐ-

τοῦ. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

τίχ. γ´. Σὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 

γν, τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

τίχ. δ´. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ 

Θεός σου, ιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ὁ μονογενὴς Τἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, * ἀθά-

νατος ὑπάρχων * καὶ καταδεξάμενος * διὰ 

τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν * σαρκωθναι ἐκ τς 

ἁγίας Θεοτόκου * καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, * 

ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, * σταυρωθείς τε, 

Φριστὲ ὁ Θεός, * θανάτῳ θάνατον πατήσας, * 

εἷς ὢν τς ἁγίας Σριάδος, * συνδοξαζόμενος 

τ Πατρὶ * καὶ τ ἁγίῳ Πνεύματι, * σῶσον ἡ-

μᾶς. 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος πλ. α´. Χαλμ. ριζ´ (117). 

τίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον τοῦ ἤχου. 

Σὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, 

τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡ-

μῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσω-

μεν· ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τ 

ταυρ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι 

τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῆ ἐνδόξῳ ἀναστάσει αὐ-

τοῦ. 

τίχ. β´. Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι 

τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 

ἔλεος αὐτοῦ. 
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Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Σὸν συνάναρχον Λόγον ... 

τίχ. γ´. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· 

ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῆ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Σὸν συνάναρχον Λόγον ... 

* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΟΔΟ 

Εἰσοδικόν. Ἦχος β´.  
(Ἐὰν εἰσοδεύουν πολλοὶ ἱερεῖς, ψάλλουν αὐτοὶ τὸ εἰσοδικόν). 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν 

Φριστ. ῶσον ἡμᾶς Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ 

νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α´. 
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Σὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, 

τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡ-

μῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσω-

μεν· ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τ 

ταυρ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι 

τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῆ ἐνδόξῳ ἀναστάσει αὐ-

τοῦ. 

Εἶτα τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον τς Θεοτόκου. Ἦχος β´. 
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Προστασία * τῶν Φριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, * 

μεσιτεία * πρὸς τὸν ποιητὴν ἀμετάθετε, * μὴ 

παρίδῃς * ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, * ἀλ-

λὰ πρόφθασον ὡς ἀγαθὴ * εἰς τὴν βοήθειαν 

ἡμῶν, * τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· * Σά-

χυνον εἰς πρεσβείαν * καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσί-

αν, * ἡ προστατεύουσα ἀεί, * Θεοτόκε, τῶν τι-

μώντων σε. 

* * * 

ΣΡΙΑΓΙΟ ΤΜΝΟ 

* * * 

ΑΠΟΣΟΛΟ 

Κυριακς ΚΒ´ ἑβδομάδος ἐπιστολῶν. 

Προκείμενον καὶ Ἀλληλούϊα τοῦ ἤχου. 

Προκείμενον. Ἦχος πλ. α´. (Χαλμὸς ια´). 

ύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡ-

μᾶς ἀπὸ τς γενεᾶς ταύτης καὶ εἰς τὸν αἰῶνα. 

(ια´ 8) 

τίχ. α´. ῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσι-

ος, ὅτι ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπὸ τῶν υἱ-

ῶν τῶν ἀνθρώπων. (ια´ 2) 

τίχ. β´. Κύκλῳ οἱ ἀσεβεῖς περιπατοῦσι· κατὰ 

τὸ ὕψος σου ἐπολυώρησας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀν-

θρώπων. (ια´ 9) 

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολς Παύλου τὸ Ἀνά-

γνωσμα. 

(Γαλ. ῶ´ 11-18) 

Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔ-

γραψα τῆ ἐμῆ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσω-

πσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς 

περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τ σταυρ τοῦ 

Φριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημέ-

νοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλου-

σιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῆ ὑμετέρᾳ 

σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυ-

χᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τ σταυρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Φριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρω-

ται κἀγὼ τ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Φριστ Ἰησοῦ οὔ-

τε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ 

καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τ κανόνι τούτῳ στοι-

χήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐ-

πὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ. Σοῦ λοιποῦ κόπους 

μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα 

τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τ σώματί μου βαστάζω. 

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Φριστοῦ με-

τὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος πλ. α´. (Χαλμὸς πη´). 

τίχ. α´. Σὰ ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄ-

σομαι, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἀπαγγελῶ τὴν 

ἀλήθειάν σου ἐν τ στόματί μου. (πη´ 2) 

τίχ. β´. Ὅτι εἶπας· εἰς τὸν αἰῶνα ἔλεος οἰκο-

δομηθήσεται· ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἑτοιμασθήσε-

ται ἡ ἀλήθειά σου. (πη´ 3) 
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τίχ. γ´. Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ 

θαυμάσιά σου, Κύριε, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου 

ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων. (πη´ 6) 

τίχ. δ´. Ὁ Θεός, ὁ ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῆ 

ἁγίων, μέγας καὶ φοβερός ἐστιν ἐπὶ πάντας 

τοὺς περικύκλῳ αὐτοῦ. (πη´ 8) 

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Κυριακς Ε´ Λουκᾶ. 

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν (ιῶ´ 19-31). 

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, 

καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐ-

φραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. Πτωχὸς 

δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς 

τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν 

χορτασθναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων 

ἀπὸ τς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ 

κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. Ἐ-

γένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενε-

χθναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλ-

πον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ 

ἐτάφη. Καὶ ἐν τ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλ-

μοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀ-

βραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς 

κόλποις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πά-

τερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζα-

ρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ 

ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι 

ὀδυνῶμαι ἐν τῆ φλογὶ ταύτῃ. Εἶπε δὲ Ἀβραάμ· 

τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά 

σου ἐν τῆ ζωῆ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ 

κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶ-

σαι· καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑ-

μῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλον-

τες διαβναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, 

μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. Εἶπε 

δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν 

εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· Ἔχω γὰρ πέντε 

ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα 

μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον 

τς βασάνου. Λέγει αὐτ Ἀβραάμ· ἔχουσι 

Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν 

αὐτῶν. Ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ᾿ 

ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῆ πρὸς αὐτούς, 

μετανοήσουσιν. Εἶπε δὲ αὐτ· εἰ Μωϋσέως 

καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν 

τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῆ πεισθήσονται. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. 

* * * 

Καὶ καθεξς ἡ Θεία Λειτουργία  

τοῦ Ἱεροῦ Φρυσοστόμου. 

* * * 

Εἰς τό· Ἐξαιρέτως τς Παναγίας… 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς * μακαρίζειν σε τὴν 

Θεοτόκον, * τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ-

μητον * καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. * Σὴν τι-

μιωτέραν τῶν Φερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέραν * 

ἀσυγκρίτως τῶν εραφίμ, * τὴν ἀδιαφθόρως * 

Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως Θεοτόκον, 

* σὲ μεγαλύνομεν. 

* * * 

Κοινωνικόν. 

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν. Ἀλλη-

λούϊα. 

Μετὰ τὴν μετάδοσιν. Ἦχος β´. 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, * ἐλάβομεν 

Πνεῦμα ἐπουράνιον, * εὕρομεν πίστιν ἀληθ, 

* ἀδιαίρετον Σριάδα προσκυνοῦντες· * αὕτη 

γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν. 

Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί… 

Ἦχος β´. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν * αἰνέσεώς σου, 

Κύριε, * ὅπως ἀνυμνήσωμεν τὴν δόξαν σου, * 

ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς * τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν 

μυστηρίων· * τήρησον ἡμᾶς ἐν τ σ ἁγια-

σμ, * ὅλην τὴν ἡμέραν * μελετῶντας τὴν δι-

καιοσύνην σου. * Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλ-

ληλούϊα. 

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´. 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον * ἀπὸ τοῦ 

νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (ἐκ γ´) 

Ἀπόλυσις· Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν... 

Δι᾿ εὐχῶν... Ἀμήν. 
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* * * * * 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ᾨδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων. 

ᾨδὴ δ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. α´. Ὁ εἱρμός. 

Σὴν θείαν ἐννοήσας σου κένωσιν, ἐξεστηκὼς 

ὁ Ἀββακούμ, Φριστὲ ἐν τρόμῳ ἐβόα σοι· Εἰς 

σωτηρίαν λαοῦ σου, τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς 

σου ἐλήλυθας. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σς Μεῤῥᾶς τὰ πικρότατα νάματα, ὡς ἐν εἰ-

κόνι προτυπῶν, τὸν ἄχραντόν σου ταυρὸν 

Ἀγαθέ, τς ἁμαρτίας νεκροῦντα, τὴν γεῦσιν 

διὰ ξύλου ἐγλύκανας. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ταυρὸν κατὰ τοῦ ξύλου τς γνώσεως, κατὰ 

γλυκείας ἐδωδς, χολὴν ωτήρ μου προσίε-

σαι· κατὰ φθορᾶς δὲ θανάτου, τὸ αἷμά σου τὸ 

θεῖον ἐξέχεας. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἐκτὸς μὲν συναφείας συνέλαβες, ἀδιαφθό-

ρως ἐν γαστρί, καὶ πρὶν ὠδινσαι τέτοκας, 

καὶ μετὰ τόκον παρθένος, Θεὸν σαρκὶ τεκοῦ-

σα πεφύλαξαι. 

Σῶν Ἁγίων. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος πλ. β´. Φριστός μου δύναμις. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Θεοῦ σε πρόνοια, βλαστὸν ἀνέδειξε, στειρευ-

ούσης νηδύος τῶν ἀρετῶν, τοὺς καρποὺς 

πληθύνοντα, καὶ καρποφόρον δεικνύντα, πα-

ραινέσεσι τὴν σύζυγον. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Φριστὸν ἐπόθησας, κόσμον ἐμίσησας, κατε-

φρόνησας πλούτου, δόξης τρυφς, καὶ τιμς 

ἠλόγησας, φθαρτῶν τὰ ἄφθαρτα σαφῶς, ἀλ-

λαξάμενος πανόλβιε. 

Δόξα. 

Φριστοῦ τοῖς ἴχνεσι, κατηκολούθησας, ἀκλι-

νῶς Γαλακτίων σὺν τῆ σεπτῆ, Ἐπιστήμῃ ἔν-

δοξε· διὸ καὶ δόξης παρ᾿ αὐτοῦ, καὶ στεφάνων 

κατηξίωσαι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ναὸν ἐμόλυνα, κακῶς τοῦ σώματος, Παναγί-

α Παρθένε τὸ καθαρόν, Θεοῦ οἰκητήριον, κά-

θαρον ῥύπου με παντός, τῶν παθῶν μου ταῖς 

πρεσβείαις σου. 

ᾨδὴ ε´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. α´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, πρὸς σὲ 

ὀρθρίζω καὶ σοὶ κραυγάζω· Σὴν ψυχήν μου 

φώτισον, τὴν ἐσκοτισμένην, Φριστὲ ὡς μόνος 

εὔσπλαγχνος. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ τς δόξης Κύριος ἐν ἀδοξίας μορφῆ, ἐπὶ 

τοῦ ξύλου ἠτιμωμένος, ἑκουσίως κρέμαται, 

τὴν θείαν μοι δόξαν, ἀφράστως προμηθούμε-

νος. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ύ με μετημφίασας πρὸς ἀφθαρσίαν Φριστέ, 

φθορᾶς θανάτου ἀδιαφθόρως, τῆ σαρκὶ γευ-

σάμενος, καὶ ἐξανατείλας, τοῦ μνήματος τρι-

ήμερος. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

ὺ δικαιοσύνην τε καὶ ἀπολύτρωσιν, ἡμῖν τε-

κοῦσα Φριστὸν ἀσπόρως, ἐλευθέραν ἔδρα-

σας, ἀρᾶς Θεοτόκε, τὴν φύσιν τοῦ προπάτο-

ρος. 
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Σῶν Ἁγίων. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος πλ. β´. Σ θείῳ φέγγει σου. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σ θείῳ φέγγει καταυγασθείς, καὶ τς ἀπα-

θείας καλλοναῖς, περιλαμφθεὶς Γαλακτίων 

σοφέ, ἔπεισας ἁγνεύειν σὺν σοὶ τὴν σύζυγον, 

ζυγὸν ἀνελομένην, τὸν ἐλαφρὸν τοῦ Φριστοῦ. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Πυρὶ πυρούμενοι πειρασμῶν, πῦρ φιληδονίας 

καὶ πυράν, πολυθεἺας ἐσβέσατε, ἄμφω τὰ 

συμφέροντα συμφρονήσαντες, ἐν πόνοις πο-

λυτρόποις, ψυχς καὶ σώματος. 

Δόξα. 

Νόμῳ πειθόμενοι τοῦ Θεοῦ, ἄραντες ταυ-

ρὸν ἐπὶ ὤμων, εἵλεσθε βίον τὸν ἄμεμπτον, 

καὶ διπλοῖς στεφάνοις κατεκοσμήθητε, ἀσκή-

σεως νομίμοις, ἄθλοις ἐκλάψαντες. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἡλίου ὄχημα φωτεινόν, κάθαρον τὸν ῥύπον 

τς ψυχς, κἀμοῦ τοῦ δούλου σου δέομαι· τά-

χυνον τὴν χάριν τς εὐσπλαγχνίας σου, καὶ ἴ-

ασαι νοσοῦντα, Κόρη θεόνυμφε. 

ᾨδὴ στ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. α´. Ὁ εἱρμός. 

Μαινομένην κλύδωνι, ψυχοφθόρῳ Δέσποτα 

Φριστέ, τῶν παθῶν τὴν θάλασσαν κατεύνα-

σον, καὶ ἐκ φθορᾶς, ἀνάγαγέ με ὡς εὔσπλαγ-

χνος. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Εἰς φθορὰν κατώλισθεν, ὁ γενάρχης Δέσπο-

τα Φριστέ, παρηκόου βρώσεως γευσάμενος, 

καὶ πρὸς ζωήν, ἀνκται διὰ τοῦ πάθους σου. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἡ ζωὴ κατήντησας, πρὸς τὸν ᾅδην Δέσποτα 

Φριστέ, καὶ φθορὰ τ φθείραντι γενόμενος, 

διὰ φθορᾶς, ἐπήγασας τὴν ἀνάστασιν. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἡ Παρθένος ἔτεκε, καὶ τεκοῦσα ἔμεινεν ἁ-

γνή, ἐν χερσὶ τὸν φέροντα τὰ σύμπαντα, ὡς 

ἀληθῶς, παρθένος Μήτηρ βαστάσασα. 

Σῶν Ἁγίων. ᾨδὴ ῶ´.  

Ἦχος πλ. β´. Σοῦ βίου τὴν θάλασσαν. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σοῦ βίου τὸ βίαιον, βδελυξάμενοι σαφῶς, εἵ-

λεσθε βίον ἄμεμπτον, ὡς βιασταὶ τς φύσεως 

καὶ διπλοῖς, ἐν ἄθλοις προλάμψαντες, διττοῖς 

καὶ τοῖς στεφάνοις κατεκοσμήθητε. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

ωμάτων διάστασιν, ὑποστάντες τῶν ψυχῶν, 

ἑνώσει διὰ πίστεως, ἀσάρκους πρὶν καθείλετε 

δυσμενεῖς· αὖθις ὁρωμένους δέ, κατεβάλετε, 

σθένει θείου Πνεύματος. 

Δόξα. 

Νομίμως ἠρίστευσαν, Γαλακτίων ὁ κλεινός, 

καὶ ἡ θεόφρων σύζυγος, Ἐπιστήμη ἀνδρείως 

καὶ καρτερῶς· αὐτῶν ταῖς δεήσεσι, τὰ ἐλέη 

σου Λόγε πᾶσι δώρησαι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἀγάθυνον Δέσποινα, τὴν ψυχήν μου ἐν πολ-

λοῖς, κεκακωμένην πταίσμασι, καὶ τὸν δοτ-

ρα πάντων τῶν ἀγαθῶν, Θεὸν καθικέτευε, 

βασιλείας τς ἄνω ἀξιῶσαί με. 

ᾨδὴ ζ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. α´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ ὑπερυψούμενος, τῶν πατέρων Κύριος, τὴν 

φλόγα κατέσβεσε, τοὺς παῖδας ἐδρόσισε, 

συμφώνως μελῳδοῦντας· Ὁ Θεὸς εὐλογητὸς 

εἶ. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

άρκα περιθέμενος, ὡς ἀγκίστρῳ δέλεαρ, τῆ 

θείᾳ δυνάμει σου, τὸν ὄφιν καθείλκυσας, ἀ-

νάγων τοὺς βοῶντας· Ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 
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τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ τς γς τὴν ἄπλετον, οὐσιώσας σύστασιν, 

ἐν τάφῳ καλύπτεται, σαρκὶ ὁ Ἀχώρητος, ᾧ 

πάντες μελῳδοῦμεν· Ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Μίαν μὲν ὑπόστασιν, ἐν δυσὶ ταῖς φύσεσι, 

Πανάμωμε τέτοκας, Θεὸν σωματούμενον, ᾧ 

πάντες μελῳδοῦμεν· Ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Σῶν Ἁγίων. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος πλ. β´. Δροσοβόλον μέν. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Δροσοβόλος ὑμᾶς χάρις ἡ τοῦ Πνεύματος, 

πανσόφως προσανέψυχε, πυρπολουμένους 

πειρασμῶν πυρὶ καὶ ἀλγεινῶν, ἀσκήσεως καὶ 

τῶν αἰκισμῶν, οὓς ἐν ἀθλήσει καρτερῶς, αὖ-

θις ὑπέστητε. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σς ἁγνείας μὲν τ πόθῳ καὶ ἀσκήσεως, 

στέργετε τὴν διάστασιν· ἐν ὁμονοίᾳ δὲ ψυχς 

διὰ πίστεως στεῤῥᾶς, συνδούμενοι πρὸς ἀ-

θλητικάς, αὖθις ἡνώθητε λαβάς, Ὁσιομάρτυ-

ρες. 

Δόξα. 

Γαλακτίων ὁ πανένδοξος θεσπίσμασι, πειθή-

σας τοῦ Παντάνακτος, τὰ θεσπίσματα ὡς λη-

ρήματα τῶν δυσσεβῶν, ἡγήσατο· ὅθεν οὐρα-

νῶν, τὴν βασιλείαν ἐν Φριστ, κλρον ἀπεί-

ληφεν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὑπερτέρα ἐχρημάτισας Πανάμωμε, τῶν νοε-

ρῶν Δυνάμεων· ὃν γὰρ ἐκεῖνοι οὐ τολμῶσιν 

ὅλως κατιδεῖν, ἀγκάλαις ἐβάστασας ταῖς 

σαῖς· χαριστηρίοις σε φωναῖς, ὅθεν δοξάζο-

μεν. 

ᾨδὴ η´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. α´. Ὁ εἱρμός. 

οὶ τ παντουργ, ἐν τῆ καμίνῳ παῖδες, 

παγκόσμιον πλέξαντες, χορείαν ἔψαλλον· 

Πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπε-

ρυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ὺ τὸ θελητόν, τοῦ σωτηρίου πάθους, ἀπηύ-

ξω ποτήριον, ὥσπερ ἀβούλητον· δύο θελήσεις 

δυσὶ γὰρ καταλλήλαις, φέρεις ταῖς οὐσίαις 

Φριστὲ εἰς τοὺς αἰῶνας. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

οῦ τοῦ παντουργοῦ, τῆ καταβάσει ᾅδης, Φρι-

στὲ καταγέλαστος, γεγονὼς ἤμεσε, πάντας 

τοὺς πάλαι τῆ πλάνῃ νεκρωθέντας, σὲ ὑπερυ-

ψοῦντας εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

ὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν, θεανδρικῶς τ λόγῳ, τε-

κοῦσαν τὸν Κύριον, καὶ παρθενεύουσαν, 

πάντα τὰ ἔργα Παρθένε εὐλογοῦμεν, καὶ ὑ-

περυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σῶν Ἁγίων. ᾨδὴ η´.  

Ἦχος πλ. β´. Ἐκ φλογὸς τοῖς Ὁσίοις. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σοῦ τς φύσεως πόθου φίλτρον θερμότερον, 

πρὸς Φριστὸν ἐσχηκότες, σαρκὶ καὶ αἵματι, ὅ-

λῳ τ νοἹ προσανέχειν ἀπείπασθε, σχέσεως 

ὑλώδους, ἐμφρόνως ἀποστάντες. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σς πρὸς σάρκα φιλίας ξένως διέστητε, τς ἁ-

γνείας τ φίλτρῳ θείως ἡνώθητε, καὶ τῆ τοῦ 

Φριστοῦ ἀγάπῃ συνηρμόσθητε, κλέος συζυγί-

ας, ἀζύγων μέγα θαῦμα. 

τίχ. Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Τἱὸν  

καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον·  
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ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Βασιλείαν τὴν ἄνω Μάρτυς θεσπέσιε, κατοι-

κσαι σπουδάζων, ταύτην κατέλαβες, αἵμασι 

τοῖς σοῖς, Γαλακτίων ὠνούμενος, σὺν τῆ Ἐπι-

στήμῃ, τῆ σῆ καλῆ συνάθλῳ. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὥσπερ πύρινος θρόνος φέρεις Πανάμωμε, 

τὸν ἐν κόλποις πατρῴοις ἀναπαυόμενον· ὃν 

ὑπὲρ ἡμῶν, Θεοτόκε ἱκέτευε, ὅπως αἰωνίου, 

ῥυσθῶμεν καταδίκης. 

ᾨδὴ θ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. α´. Ὁ εἱρμός. 

ἩσαἺα χόρευε, ἡ Παρθένος ἔσχεν ἐν γαστρί, 

καὶ ἔτεκεν υἱὸν τὸν Ἐμμανουήλ, Θεόν τε καὶ 

ἄνθρωπον· Ἀνατολὴ ὄνομα αὐτ· ὃν μεγαλύ-

νοντες, τὴν Παρθένον μακαρίζομεν. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὸν πεσόντα ἄνθρωπον, ἀνεδέξω Δέσποτα 

Φριστέ, ἐκ μήτρας παρθενικς ὅλος συνα-

φθείς· μόνος ἁμαρτίας δέ, μὴ μετασχὼν ὅλον 

ἐκ φθορᾶς, σὺ ἠλευθέρωσας, τοῖς ἀχράντοις 

σου παθήμασι. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Θεοῤῥύτῳ αἵματι, κενωθέντι Δέσποτα Φριστέ, 

ἐκ σς ἀχράντου πλευρᾶς καὶ ζωοποιοῦ, θυ-

σία μὲν πέπαυται, εἰδωλικὴ πᾶσα δὲ ἡ γ, 

σοῦ τς αἰνέσεως, τὴν θυσίαν ἀναφέρομεν. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Οὐ Θεὸν ἀσώματον, οὐδὲ πάλιν ἄνθρωπον 

ψιλόν, προήγαγεν ἡ ἁγνὴ Κόρη καὶ σεμνή, 

ἀλλ᾿ ἄνθρωπον τέλειον, καὶ ἀψευδ τέλειον 

Θεόν, ὃν μεγαλύνομεν, σὺν Πατρί τε καὶ τ 

Πνεύματι. 

Σῶν Ἁγίων. ᾨδὴ θ´.  

Ἦχος πλ. β´. Θεὸν ἀνθρώποις. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Φριστοῦ τ πόθῳ θερμῶς στομούμενοι, σχέ-

σιν ψυχρὰν τοῦ βίου καὶ τοῦ φίλτρου τς φύ-

σεως, καὶ δεσμοὺς τς σαρκὸς διεῤῥήξατε, διὰ 

τὴν ἐν Σριάδι μίαν Θεότητα, Μάρτυρες δυά-

δος, ὑλικς ὑπεργενόμενοι. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Φοροῖς Μαρτύρων, Παρθένων τάγμασιν, ἐν 

οὐρανοῖς χορεύων, καὶ φωτὶ ἀγαλλόμενος, 

σὺν τῆ σῆ συζύγῳ Ἐπιστήμῃ κακῶν, λύσιν ἡ-

μῖν βραβεύεις, νίκας τ ἄνακτι, κόσμῳ Γαλα-

κτίων, εἰρήνην καὶ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. 

τεῤῥῶς ἐν πίστει εἰς ἓν ἑνούμενος, πανευ-

κλεῶς ὁ θεῖος Γαλακτίων ὁ πάνσοφος, καὶ τῆ 

σεμνῆ Ἐπιστήμῃ συνδούμενος, συνήθλησε 

γενναίως· τούτων δεήσεσιν, οἴκτειρον ἡμᾶς 

Λόγε Θεοῦ, ὡς ὑπεράγαθος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Υωναῖς ὑμνοῦμεν χαριστηρίοις σε, οἱ διὰ σοῦ 

τυχόντες ἀληθῶς τς θεώσεως, καὶ βοῶμέν 

σοι· Φαῖρε Πανάμωμε· χαῖρε εὐλογημένη· χαῖ-

ρε παλάτιον, τοῦ παμβασιλέως καὶ Θεοῦ· χαῖ-

ρε Μητρόθεε. 

* * * * * 

 


