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11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

† ΚΥΡΙΑΚΗ Α´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

«ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Ναθαναὴλ τοῦ 
Βαρθολομαίου (υἱοῦ τοῦ Θολομᾶ) ἐκ τῶν 12 
καὶ Βαρνάβα τῶν ἀποστόλων (α´ αἰ.)· ὑπερα-
γίας Θεοτόκου «Παναγίας Ἄξιον ἐστίν». Λου-
κᾶ ἀρχιεπ. Συμφερουπόλεως ἰατροῦ (†1961). 

Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων τελεῖται προσκύνημα 
εἰς τὰς κατακόμβας τῆς Μήλου (τὸ ἀρχαιότερον ἐν Ἑλ-
λάδι παλαιοχριστιανικὸν μνημεῖον). Μνήμη τῶν ὁσίων 
Γρηγορίου, Θεοδώρου καὶ Λέοντος τῶν ἐν Σάμῃ Κε-
φαλληνίας. 

Ἦχος πλ. δ´. Ἑωθινὸν α´. Τυπ. Πεντ. §§53-55. 
* * * * * 

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ 

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀ-
ναγνώστης τὸ Δεῦτε προσκυνήσωμεν (γ´), 
καὶ τὸν προοιμιακὸν ψαλμόν. 

Εἶτα, Συναπτὴ μεγάλη ὑπὸ τοῦ Διακόνου. 

ΤΑ ΕΙΡΗΝΙΚΑ 

Ὁ διάκονος· Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 
κτλ. 

Οἱ δὲ χοροὶ εἰς ἑκάστην δέησιν τὸ Κύριε, ἐλέη-
σον μέχρι καὶ τῆς Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... 

Ὁ διάκονος· Τῆς Παναγίας, ἀχράντου... 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Εἶτα, τὸ πρῶτον Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΟΙ ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 

Ψαλμὸς ρμ´ (140). 

Ἦχος πλ. δ´. 

Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου· εἰ-
σάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς 
σέ, εἰσάκουσόν μου· πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δε-
ήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ. Εἰ-
σάκουσόν μου, Κύριε. 

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα 
ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία 
ἑσπερινή. Εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 

Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ θύ-
ραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου. 

Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πο-
νηρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁ-
μαρτίαις, 

Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, 
καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐ-
τῶν. 

Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με, 
ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κε-
φαλήν μου. 

Ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις 
αὐτῶν· κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κρι-
ταὶ αὐτῶν. 

Ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου, ὅτι ἡδύνθησαν· 
ὡσεὶ πάχος γῆς ἐρράγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορ-
πίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην. 

Ὅτι πρὸς σέ, Κύριε Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί μου· ἐ-
πὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου. 

Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος, ἧς συνεστήσαντό 
μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων 
τὴν ἀνομίαν. 

Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρ-
τωλοί· κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγώ, ἕως ἂν παρέλθω. 

Ψαλμὸς ρμα´ (141). 

Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου 
πρὸς Κύριον ἐδεήθην. 

Ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν 
θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ. 
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Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου, καὶ 
σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου. 

Ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγί-
δα μοι. 

Κατενόουν εἰς τὰ δεξιὰ καὶ ἐπέβλεπον, καὶ 
οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με. 

Ἀπώλετο φυγὴ ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ-
ζητῶν τὴν ψυχήν μου. 

Ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε· εἶπα· Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς 
μου, μερίς μου εἶ, ἐν γῇ ζώντων. 

Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώ-
θην σφόδρα. 

Ῥῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκρα-
ταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ. 

Ἱστῶμεν στίχους ι´ καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ ἀ-
ναστάσιμα Ϛ´, καὶ τῶν Ἁγίων δ´. 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος πλ. δ´. 

Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 
τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. 

Ἑσπερινὸν ὕμνον, καὶ λογικὴν λατρείαν, σοὶ 
Χριστὲ προσφέρομεν· ὅτι ηὐδόκησας, τοῦ ἐλε-
ῆσαι ἡμᾶς, διὰ τῆς Ἀναστάσεως. 

Στίχ. β´. Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀν-
ταποδῷς μοι. 

Κύριε, Κύριε, μὴ ἀποῤῥίψῃς ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου, ἀλλὰ εὐδόκησον, τοῦ ἐλεῆσαι 
ἡμᾶς, διὰ τῆς Ἀναστάσεως. 

Στίχ. γ´. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· Κύ-
ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

Χαῖρε, Σιὼν ἁγία, Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, Θε-
οῦ κατοικητήριον· Σὺ γὰρ ἐδέξω πρώτη ἄφε-
σιν ἁμαρτιῶν, διὰ τῆς Ἀναστάσεως. 

Στιχηρὰ Ἀνατολικά. 

Στίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 
εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Ὁ ἐκ Θεοῦ Πατρὸς Λόγος, πρὸ τῶν αἰώνων 
γεννηθείς, ἐπ᾿ ἐσχάτων δὲ τῶν χρόνων, ὁ αὐ-
τὸς ἐκ τῆς Ἀπειρογάμου σαρκωθείς, βουλήσει 
σταύρωσιν θανάτου ὑπέμεινε, καὶ τὸν πάλαι 

νεκρωθέντα ἄνθρωπον ἔσωσε, διὰ τῆς ἑαυ-
τοῦ Ἀναστάσεως. 

Στίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 
Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-
σμός ἐστιν. 

Τὴν ἐκ νεκρῶν σου Ἀνάστασιν, δοξολογοῦ-
μεν Χριστέ, δι᾿ ἧς ἠλευθέρωσας Ἀδαμιαῖον 
γένος, ἐκ τῆς τοῦ ᾍδου τυραννίδος· καὶ ἐδω-
ρήσω τῷ κόσμῳ ὡς Θεός, ζωὴν αἰώνιον, καὶ 
τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. Ϛ´. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά 
σε, Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λό-
γον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Δόξα σοι, Χριστὲ Σωτήρ, Υἱὲ Θεοῦ μονογενές, 
ὁ προσπαγεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ, καὶ ἀναστὰς ἐκ 
τάφου τριήμερος. 

Ἕτερα τῶν Ἁγίων Πάντων. 

Ἦχος πλ. β´. Ὅλην ἀποθέμενοι. 

Στίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, 
ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 
τὸν Κύριον. 

Οἱ πνευματοῤῥήτορες, οἱ Μαθηταὶ τοῦ Σωτῆ-
ρος, τοῦ Πνεύματος ὄργανα, πίστει χρηματί-
σαντες, διεσπάρησαν, εἰς τὰ γῆς πέρατα, τὸ 
σεπτὸν κήρυγμα, ὀρθοδόξως κατασπείρον-
τες· ἐξ ὧν ἐβλάστησαν, θείᾳ γεωργίᾳ καὶ χά-
ριτι, Μαρτύρων τὰ στρατεύματα, πάθος τὸ 
σεπτὸν εἰκονίζοντες, διὰ πολυτρόπων, στρε-
βλώσεων μαστίγων καὶ πυρός· καὶ παῤῥησίᾳ 
πρεσβεύουσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Στίχ. η´. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ 
πολλὴ παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώ-
σεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐ-
τοῦ. 

Πυρὶ ἐκκαιόμενοι, τῆς τοῦ Κυρίου ἀγάπης, 
πυρὸς κατεφρόνησαν· καὶ ὡς θεῖοι ἄνθρακες 
ἀναπτόμενοι, οἱ σεπτοὶ Μάρτυρες, ἐν Χριστῷ 
ἔφλεξαν, φρυγανῶδες πλάνης φρύαγμα· θη-
ρῶν δὲ ἔφραξαν, στόματα, σοφαῖς ἐπικλήσε-
σι, καὶ κάρας ἐκτεμνόμενοι, ἔτεμον ἐχθροῦ 
πάσας φάλαγγας· καὶ τοὺς τῶν αἱμάτων, 
προχέοντες κρουνοὺς καρτερικῶς, τὴν Ἐκ-



 3 

κλησίαν κατήρδευσαν, πίστει ἀναθάλλου-
σαν. 

Στίχ. θ´. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, 
ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Θηρσὶ προσπαλαίοντες, τυμπανιζόμενοι ξί-
φει, ὄνυξι ξεόμενοι, χεῖρας ἀφαιρούμενοι, καὶ 
στρεβλούμενοι, οἱ στεῤῥοὶ Μάρτυρες, καὶ πυ-
ρὶ ἐνύλῳ, ἀνενδότως φλογιζόμενοι, καὶ ἐκ-
κεντούμενοι, καὶ τὰς ἁρμονίας τεμνόμενοι, ὑ-
πέφερον στεῤῥότατα, λῆξιν προορῶντες τὴν 
μέλλουσαν, καὶ τοὺς ἀκηράτους, στεφάνους, 
καὶ τὴν δόξαν τοῦ Χριστοῦ· ᾧ παῤῥησίᾳ πρε-
σβεύουσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Στίχ. ι´. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ 
ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα. 

Ἐν πᾶσι τοῖς πέρασι, τοὺς ἐναθλήσαντας πί-
στει, Ἀποστόλους, Μάρτυρας, Ἱερεῖς θεόφρο-
νας, σεμνὰ Γύναια, ἱερὸν ἄθροισμα, ἱεροῖς ᾄ-
σμασι, κατὰ χρέος εὐφημήσωμεν· ὅτι συνή-
φθησαν, τοῖς ἐπουρανίοις οἱ γήϊνοι, καὶ πάθει 
τὴν ἀπάθειαν, χάριτι Χριστοῦ ἐκομίσαντο· 
καὶ νῦν ὡς ἀστέρες, στεῤῥοὶ περιαυγάζοντες 
ἡμᾶς, ἐν παῤῥησίᾳ πρεσβεύουσιν, ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β´. 

Μαρτύρων θεῖος χορός, τῆς Ἐκκλησίας ἡ βά-
σις, τοῦ Εὐαγγελίου ἡ τελείωσις, ὑμεῖς ἔργῳ 
τοῦ Σωτῆρος τὰ ῥητὰ ἐπληρώσατε· ἐν ὑμῖν 
γὰρ αἱ πύλαι τοῦ ᾍδου, κατὰ τῆς Ἐκκλησίας 
ἀνεῳχθεῖσαι, ἐκλείσθησαν· ἡ τοῦ αἵματος ὑ-
μῶν χύσις, τὰς εἰδωλικὰς σπονδὰς ἐξήρανεν· 
ἡ σφαγὴ ὑμῶν, ἀπέτεκε τῶν πιστῶν τὸ πλή-
ρωμα· τοὺς ἀσωμάτους ἐξεπλήξατε· τῷ Θεῷ 
στεφανηφόροι παρίστασθε· ᾧ ἀπαύστως πρε-
σβεύετε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, διὰ φιλανθρωπίαν, 
ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνα-
νεστράφη· ἐκ Παρθένου γὰρ ἁγνῆς, σάρκα 
προσλαβόμενος, καὶ ἐκ ταύτης προελθών, με-
τὰ τῆς προσλήψεως, εἷς ἐστὶν Υἱός, διπλοῦς 
τὴν φύσιν, ἀλλ᾿ οὐ τὴν ὑπόστασιν. Διὸ τέλει-

ον αὐτὸν Θεόν, καὶ τέλειον ἄνθρωπον, ἀλη-
θῶς κηρύττοντες, ὁμολογοῦμεν Χριστὸν τὸν 
Θεὸν ἡμῶν· ὃν ἱκέτευε, Μῆτερ ἀνύμφευτε, ἐ-
λεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 

ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ 

Ψαλλομένου τοῦ Καὶ νῦν γίνεται ἡ εἴσοδος ὑ-
πὸ τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ διακόνου. 

Ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί. 

Ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀναγνώστης  
τὴν ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν χῦμα· 

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, * ἀθανάτου Πατρός, 
* οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, * Ἰησοῦ Χριστέ, * 
ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, * ἰδόντες φῶς 
ἑσπερινόν, * ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, * καὶ ἅ-
γιον Πνεῦμα, Θεόν. * Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι και-
ροῖς * ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, * Υἱὲ Θεοῦ, 
ζωὴν ὁ διδούς· * διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. 

Ἐὰν δὲ εἰσοδεύουν δύο ἢ περισσότεροι ἱερεῖς, 
ψάλλουν αὐτοὶ τὴν ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν. 

ΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ὁ διάκονος· Ἑσπέρας προκείμενον. 

Καὶ ψάλλεται τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας.  
Ἦχος πλ. β´. Ψαλμὸς Ϟβ´ (92). 

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσα-
το. (Ϟβ´ 1) 

Στίχ. α´. Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περι-
εζώσατο. (Ϟβ´ 1) 

Στίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, 
ἥτις οὐ σαλευθήσεται. (Ϟβ´ 1) 

ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

Καὶ τὰ ἐφεξῆς ἀναγνώσματα. 

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(μγ´ 9-14). 

Τάδε λέγει Κύριος. Πάντα τὰ ἔθνη συνήχθη-
σαν ἅμα, καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐ-
τῶν. Τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα ἐν αὐτοῖς; ἢ τὰ ἐξ 
ἀρχῆς, τίς ἀκουστὰ ποιήσει ὑμῖν; Ἀγαγέτω-
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σαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτω-
σαν, καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ. Γίνεσθέ μοι μάρ-
τυρες, καὶ ἐγὼ μάρτυς Κύριος ὁ Θεός, καὶ ὁ 
παῖς, ὃν ἐξελεξάμην· ἵνα γνῶτε, καὶ πιστεύ-
σητε, καὶ συνῆτε, ὅτι ἐγώ εἰμι. Ἔμπροσθέν 
μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος Θεός, καὶ μετ᾿ ἐμὲ οὐκ 
ἔσται. Ἐγώ εἰμι ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστι πάρεξ ἐ-
μοῦ ὁ σῴζων. Ἐγὼ ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα, ὠ-
νείδισα, καὶ οὐκ ἦν ἐν ὑμῖν ἀλλότριος. Ὑμεῖς 
ἐμοὶ μάρτυρες, καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός· ὅτι ἀπ᾿ 
ἀρχῆς ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν 
μου ἐξαιρούμενος. Ποιήσω, καὶ τίς ἀποστρέ-
ψει αὐτό; Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ λυ-
τρούμενος ἡμᾶς, ὁ Ἅγιος Ἰσραήλ. 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα.  
(γ´ 1-9). 

Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψη-
ται αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀ-
φρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔ-
ξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ ἀφ᾿ ἡμῶν πορεία σύντριμ-
μα· οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀν-
θρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀ-
θανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, 
μεγάλα εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπεί-
ρασεν αὐτούς, καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυ-
τοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν 
αὐτούς, καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέ-
ξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν 
ἀναλάμψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ 
διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατή-
σουσι λαῶν, καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς 
τοὺς αἰῶνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτόν, συνή-
σουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προ-
σμενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁ-
σίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς 
αὐτοῦ. 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(ε´ 15-23, στ´ 1-3). 

Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μι-
σθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψί-
στῳ. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐ-
πρεπείας, καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χει-
ρὸς Κυρίου· ὅτι τῇ δεξιᾷ αὑτοῦ σκεπάσει αὐ-
τούς, καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λή-

ψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλο-
ποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν. Ἐνδύ-
σεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται 
κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα 
ἀκαταμάχητον, ὁσιότητα· ὀξυνεῖ δὲ ἀπότο-
μον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν. Συνεκπολεμήσει 
αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας· πορεύ-
σονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, καὶ ὡς ἀ-
πὸ εὐκύκλου τόξου, τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν 
ἁλοῦνται, καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις 
ῥιφήσονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ᾿ αὐ-
τῶν ὕδωρ θαλάσσης· ποταμοὶ δὲ συγκλύσου-
σιν ἀποτόμως. Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα 
δυνάμεως, καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς, 
καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ 
κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. 
Ἀκούσατε οὖν, Βασιλεῖς, καὶ σύνετε· μάθετε 
Δικασταὶ περάτων γῆς· ἐνωτίσασθε οἱ κρα-
τοῦντες πλήθους, καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄ-
χλοις ἐθνῶν· ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτη-
σις ὑμῖν, καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου. 

* * * 

ΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ 

Ὁ διάκονος τὴν ἐκτενῆ δέησιν· Εἴπωμεν πάν-
τες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς κτλ. 

Ὁ χορὸς εἰς ἑκάστην δέησιν τὸ Κύριε, ἐλέη-
σον τρίς, εἰς δὲ τὴν τελευταίαν ἅπαξ. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ προεστώς ἢ ὁ ἀναγνώστης· 

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ ἀνα-
μαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. Εὐλογητὸς εἶ, 
Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνε-
τὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς 
αἰῶνας. Ἀμήν. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου 
ἐφ᾿ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. Εὐλο-
γητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά 
σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα· συνέτισόν με τὰ 
δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε· φώτισόν 
με τοῖς δικαιώμασί σου. Κύριε, τὸ ἔλεός σου 
εἰς τὸν αἰῶνα· τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ πα-
ρίδῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ 
δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγί-
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ῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ διάκονος· Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέη-
σιν... 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν... 

Ὁ χορὸς εἰς ἑκάστην δέησιν· Παράσχου, Κύρι-
ε. 

Ὁ διάκονος· Τῆς Παναγίας, ἀχράντου... 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Ὁ χορός· Καὶ τῷ πνεύματί σου. 

Ὁ διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν... 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν τῆς κεφαλοκλισίας καὶ 
τὴν ἐκφώνησιν· Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας 
σου... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * 

Εἰς τὴν Λιτήν.  
Ψάλλομεν τὸ Στιχηρὸν  
τοῦ Ἁγίου τῆς Μονῆς·  

εἶτα τὰ παρόντα ἰδιόμελα  
τῶν Ἁγίων Πάντων. 

Ἦχος α´. 

Πίστεως συμφωνίᾳ, τὴν κοσμικὴν πανήγυριν, 
τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων, Πα-
τριαρχῶν τὸ τίμιον, τῶν Προφητῶν τὸν σύλ-
λογον, Ἀποστόλων τὸ ἐγκαλλώπισμα, Μαρ-
τύρων τὸ ἄθροισμα, Ἀσκητῶν τὸ καύχημα, 
πάντων τῶν Ἁγίων τὴν μνήμην, πνευματι-
κῶς ἑορτάσωμεν· πρεσβεύουσι γὰρ ἀπαύ-

στως, δωρηθῆναι εἰρήνην τῷ κόσμῳ, καὶ ταῖς 
ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Ὁ αὐτός. 

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, τῶν Ἁγίων πάντων 
τὴν πανένδοξον μνήμην, ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕ-
μνοις, καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς εὐφημήσωμεν· 
τὸν Βαπτιστὴν τοῦ Σωτῆρος, Ἀποστόλους, 
Προφήτας, καὶ Μάρτυρας, Ἱεράρχας, Διδα-
σκάλους τε καὶ Ὁσίους, Ἀσκητὰς καὶ Δικαί-
ους, καὶ τῶν ἁγίων Γυναικῶν τὸ φιλόθεον σύ-
στημα, σεβασμίως μακαρίζοντες, συμφώνως 
ἐκβοήσωμεν· Ὑπεράγαθε Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡ-
μῶν, ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις, παράσχου εἰρή-
νην ταῖς Ἐκκλησίαις σου, νίκας κατ᾿ ἐχθρῶν 
τῷ φιλοχρίστῳ βασιλεῖ, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 
τὸ μέγα ἔλεος. 

Ὁ αὐτός. 

Δεῦτε ἅπαντες, πνευματικῶς εὐφρανθῶμεν, 
ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων· ἰδοὺ γὰρ παραγέγο-
νε, πλουτοποιὰ ἡμῖν χαρίσματα κομίζουσα· 
διὸ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως, καὶ καθαρῷ συνει-
δότι, ἀναβοήσωμεν λέγοντες· Χαίρετε Προ-
φητῶν ὁ σύλλογος, οἱ τὴν ἔλευσιν Χριστοῦ τῷ 
κόσμῳ κηρύξαντες, καὶ τὰ πόῤῥω ἐγγὺς προ-
βλέποντες. Χαίρετε Ἀποστόλων ὁ χορός, οἱ 
τῶν ἐθνῶν σαγηνευταί, καὶ ἁλιεῖς τῶν ἀν-
θρώπων. Χαίρετε Μαρτύρων ὁ δῆμος, οἱ ἐκ 
περάτων γῆς συναθροισθέντες εἰς μίαν πί-
στιν, καὶ ὑπὲρ ταύτης βασάνων αἰκισμοὺς ὑ-
πομείναντες, καὶ τελείως τὸν τῆς ἀθλήσεως 
στέφανον εἰληφότες. Χαίρετε Πατέρων ὁ με-
λισσών, οἱ τὰ ἑαυτῶν σώματα τῇ ἀσκήσει κα-
τατήξαντες· καὶ νεκρώσαντες τὰ πάθη τῆς 
σαρκός, τὸν νοῦν θείῳ ἔρωτι ἐπτερώσατε, εἰς 
οὐρανοὺς ἀνέπτητε, καὶ σὺν Ἀγγέλοις εὐ-
φραινόμενοι, ἀπολαύετε τῶν αἰωνίων ἀγα-
θῶν. Ἀλλ᾿ ὦ Προφῆται, Ἀπόστολοι, καὶ Μάρ-
τυρες σὺν Ἀσκηταῖς, τὸν ὑμᾶς στεφανώσαν-
τα, ἐκτενῶς δυσωπεῖτε, τοῦ λυτρωθῆναι ἐξ ἐ-
χθρῶν ἀοράτων καὶ ὁρατῶν, τοὺς ἐν πίστει, 
καὶ πόθῳ τελοῦντας, τὴν ἀεισέβαστον μνή-
μην ὑμῶν. 
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Δόξα. Ἦχος πλ. α´. 

Τῇ νῦν πανηγύρει, συνδράμωμεν οἱ πιστοί· 
προτίθεται γὰρ ἡμῖν πνευματικὴ τράπεζα, 
καὶ κρατὴρ μυστικός, ἐξ ἡδέων ἐδεσμάτων 
εὐφροσύνης πλήρης, αἱ τῶν Μαρτύρων ἀρε-
ταί· οὗτοι γὰρ οἱ καρτερόψυχοι, ἐκ τῶν περά-
των τῆς γῆς, τῶν τοῦ σώματος ἄκρων, ἑτερο-
πόνους αἰκισμούς, τῷ Θεῷ προσήνεγκαν, θυ-
σίαν λογικήν, πᾶσαν ἀκμὴν ἡλικίας, οἱ μὲν 
τὰς κεφαλὰς ἀποτεμνόμενοι, ἕτεροι δὲ χει-
ρῶν διαιρέσεις, καὶ πάσης ἁρμονίας ἅμα, 
πάντες οἱ Ἅγιοι τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων 
κοινωνοὶ γεγόνασιν. Ἀλλ᾿ ὦ στεφάνους αὐ-
τοῖς ἀμοιβὰς βασάνων δεδωκώς, Κύριε, κατ᾿ 
ἴχνος τούτων πολιτεύεσθαι ἀξίωσον ἡμᾶς, ὡς 
φιλάνθρωπος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
(Θεοτοκίον Λιτῆς, Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου) 

Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις, παλάτιον καὶ θρό-
νος τοῦ Βασιλέως, Παρθένε πάνσεμνε· δι᾿ ἧς 
ὁ λυτρωτής μου, Χριστὸς ὁ Κύριος, τοῖς ἐν 
σκότει καθεύδουσιν ἐπέφανεν, Ἥλιος ὑπάρ-
χων δικαιοσύνης, φωτίσαι θέλων, οὓς ἔπλασε 
κατ᾿ εἰκόνα ἰδίαν, χειρὶ τῇ ἑαυτοῦ. Διὸ πανύ-
μνητε, ὡς μητρικὴν παῤῥησίαν πρὸς αὐτὸν 
κεκτημένη, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, σωθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἀπόστιχα Στιχηρά. 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. δ´. 

Ἀνῆλθες ἐπὶ Σταυροῦ, Ἰησοῦ, ὁ καταβὰς ἐξ 
οὐρανοῦ· ἦλθες ἐπὶ θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνα-
τος· πρὸς τοὺς ἐν σκότει, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν· 
πρὸς τοὺς πεσόντας, ἡ πάντων ἀνάστασις. Ὁ 
φωτισμὸς καὶ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοι. 

Τὰ κατ᾿ Ἀλφάβητον.  
Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

Στίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνε-
δύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-
ζώσατο. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1). 

Χριστὸν δοξολογήσωμεν, τὸν ἀναστάντα ἐκ 
νεκρῶν· ψυχὴν καὶ σῶμα γὰρ ἀναλαβών, τῷ 

πάθει ἀπ᾿ ἀλλήλων διέτεμε· τῆς ἀχράντου 
μὲν ψυχῆς, ἐν ᾍδου κατελθούσης, ὃν καὶ ἐ-
σκύλευσε· τάφῳ δὲ διαφθορὰν οὐκ οἶδε τὸ ἅ-
γιον σῶμα, τοῦ Λυτρωτοῦ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 
οὐ σαλευθήσεται. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1) 

Ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις δοξολογοῦμεν Χριστέ, 
τὴν ἐκ νεκρῶν σου Ἀνάστασιν, δι᾿ ἧς ἡμᾶς ἠ-
λευθέρωσας, τῆς τυραννίδος τοῦ ᾍδου, καὶ 
ὡς Θεὸς ἐδωρήσω, ζωὴν αἰώνιον, καὶ τὸ μέγα 
ἔλεος. 

Στίχ. Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 
μακρότητα ἡμερῶν. (Ψαλμ. Ϟβ´ 5). 

Ὦ Δέσποτα τῶν ἁπάντων, ἀκατάληπτε, ποιη-
τὰ οὐρανοῦ καὶ γῆς, διὰ Σταυροῦ παθών, ἐμοὶ 
ἀπάθειαν ἐπήγασας· ταφὴν δὲ καταδεξάμε-
νος, καὶ ἀναστὰς ἐν δόξῃ, συνανέστησας τὸν 
Ἀδάμ, χειρὶ παντοδυνάμῳ. Δόξα τῇ σῇ τριη-
μέρῳ ἐγέρσει, δι᾿ ἧς δεδώρησαι ἡμῖν, τὴν αἰώ-
νιον ζωήν, καὶ ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν, ὡς μόνος 
εὔσπλαγχνος. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β´. 

Δεῦτε πιστοί, σήμερον χορείαν ἐπικροτήσαν-
τες, εὐσεβῶς πανηγυρίσωμεν, καὶ τῶν Ἁγίων 
πάντων τὴν ἔνδοξον, καὶ σεβάσμιον μνήμην, 
ἐνδόξως τιμήσωμεν, λέγοντες· Χαίρετε, Ἀπό-
στολοι ἔνδοξοι, Προφῆται, καὶ Μάρτυρες, καὶ 
Ἱεράρχαι. Χαίρετε, Ὁσίων ὁ δῆμος, καὶ τῶν 
Δικαίων. Χαίρετε, τιμίων Γυναικῶν ὁ χορός· 
καὶ Χριστὸν ὑπὲρ τοῦ κόσμου πρεσβεύσατε, 
νίκας τῷ βασιλεῖ κατὰ βαρβάρων δωρήσα-
σθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. 

Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου Πάναγνε, Χρι-
στὸς ὁ Κύριος, ἐκ τῆς σῆς νηδύος προελθών, 
ἐμὲ ἐνδυσάμενος, τῆς πρῴην κατάρας τὸν Ἀ-
δὰμ ἠλευθέρωσε. Διό σοι πάναγνε, ὡς τοῦ 
Θεοῦ Μητρί τε, καὶ Παρθένῳ ἀληθῶς, βοῶ-
μεν ἀσιγήτως, τὸ χαῖρε τοῦ Ἀγγέλου. Χαῖρε 
Δέσποινα, προστασία καὶ σκέπη, καὶ σωτηρία 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

* * * 
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Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. δ´. 

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ Εὔσπλαγχνος, ταφὴν 
κατεδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς 
τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν 
Κύριε, δόξα σοι. 

Δόξα. Τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἦχος δ´. 

Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς 
πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία 
σου στολισαμένη, δι᾿ αὐτῶν βοᾷ σοι, Χριστὲ ὁ 
Θεός· Τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατά-
πεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. 

Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄ-
γνωστον μυστήριον, διὰ σοῦ Θεοτόκε, τοῖς ἐ-
πὶ γῆς πεφανέρωται· Θεός, ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώ-
σει σαρκούμενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ 
ἡμῶν καταδεξάμενος· δι᾿ οὗ ἀναστήσας τὸν 
Πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυ-
χὰς ἡμῶν. 

Ἡ εὐλόγησις τῶν Ἄρτων, καὶ Ἀνάγνωσις. 

Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ 

Ὁ ἱερεύς· Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός... 

Ὁ ἀναγνώστης· Δόξα, καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέη-
σον γ´. Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον. 

Ὁ ἱερεύς· Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, Χριστὸς ὁ ἀ-
ληθινὸς Θεὸς ἡμῶν... 

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν... 

Ὁ χορός· Ἀμήν.  
* * * * * 

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΠΡΩΙ 

ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ 

Μετὰ τὸν ν´ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ 
ἤχου, τὰ διὰ τὴν λιτὴν στιχηρὰ ὡς ἐν τῷ Πεν-
τηκοσταρίῳ, τὰ τριαδικὰ «Ἄξιον ἐστί»· ἀπο-
λυτίκιον «Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». 

Καὶ Ἀπόλυσις. 
* * * * * 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  
Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος πλ. δ´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημέ-
νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-
θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ 
τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι 
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. δ´. 

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ Εὔσπλαγχνος, ταφὴν 
κατεδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς 
τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν, 
Κύριε, δόξα σοι. 

Δόξα. Τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἦχος δ´. 

Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς 
πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία 
σου στολισαμένη, δι᾿ αὐτῶν βοᾷ σοι, Χριστὲ ὁ 
Θεός· Τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατά-
πεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. 

Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄ-
γνωστον μυστήριον, διὰ σοῦ Θεοτόκε, τοῖς ἐ-
πὶ γῆς πεφανέρωται· Θεός, ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώ-
σει σαρκούμενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ 
ἡμῶν καταδεξάμενος· δι᾿ οὗ ἀναστήσας τὸν 
Πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυ-
χὰς ἡμῶν. 
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Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

[Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος] 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν. 

Καθίσματα Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος πλ. δ´. 

Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν, ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, καὶ 
Ἄγγελος φωτός, ταῖς γυναιξὶν ἐβόα· Παύσα-
σθε τῶν δακρύων, τοῖς Ἀποστόλοις εὐαγγελί-
σασθε· κράξατε ἀνυμνοῦσαι· Ὅτι ἀνέστη Χρι-
στὸς ὁ Κύριος, ὁ εὐδοκήσας σῶσαι ὡς Θεός, 
τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. 

Δόξα. 

Ἄνθρωποι τὸ μνῆμά σου, Σωτὴρ ἐσφραγίσαν-
το, Ἄγγελος τὸν λίθον, ἐκ τῆς θύρας ἀπεκύλι-
σε. Γυναῖκες ἐθεάσαντο, ἐγηγερμένον ἐκ νε-
κρῶν, καὶ αὗται εὐηγγελίσαντο, τοῖς Μαθη-
ταῖς σου ἐν Σιών· Ὅτι ἀνέστης ἡ ζωὴ τῶν ἁ-
πάντων, καὶ διελύθη τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου. 
Κύριε δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ σταύ-
ρωσιν ὑπομείνας Ἀγαθέ, ὁ θανάτῳ τὸν θάνα-
τον σκυλεύσας, καὶ ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, 
μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου· δεῖξον 
τὴν φιλανθρωπίαν σου Ἐλεῆμον· δέξαι τὴν 
τεκοῦσάν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν ὑπὲρ 
ἡμῶν, καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνω-
σμένον. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος ὁ αὐτός. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς. 

Λευχειμονῶν ὁ Γαβριὴλ φαιδρὸς ἐπέστη, ὥς 
περ ἐν εἴδει ἀστραπῆς, Χριστοῦ τῷ τάφῳ, καὶ 
τὸν λίθον ἐκύλισεν ἀπὸ τοῦ μνημείου· καὶ φό-
βος μέγας συνέσχε σοῦ τοὺς φρουρούς, καὶ 
ἄφνω ἔμειναν πάντες ὡσεὶ νεκροί, ἀπὸ τοῦ 
τάφου οἱ φύλακες, καὶ τοῦ λίθου ἡ σφραγίς· 
Αἰσχύνθητε παράνομοι· γνῶτε, ὅτι ἀνέστη 
Χριστός. 

Δόξα. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 

Ἀναστὰς ἐκ τοῦ τάφου ὡς ἀληθῶς, ταῖς ὁσί-
αις προσέταξας γυναιξί, κηρῦξαι τὴν ἔγερ-
σιν, Ἀποστόλοις ὡς γέγραπται· καὶ δρομαῖος 
ὁ Πέτρος, ἐπέστη τῷ μνήματι, καὶ τὸ φῶς ἐν 
τῷ τάφῳ, ὁρῶν κατεπλήττετο· ὅθεν καὶ κατεῖ-
δε, τὰ ὀθόνια μόνα, χωρὶς τοῦ θείου σώματος, 
ἐν αὐτῷ κατακείμενα· καὶ πιστεύσας ἐβόησε· 
Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός, ὅτι σώζεις ἅπαντας 
Σωτὴρ ἡμῶν· τοῦ Πατρὸς γὰρ ὑπάρχεις ἀ-
παύγασμα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, 
Ἀγγέλων τὸ σύστημα, καὶ ἀνθρώπων τὸ γέ-
νος, ἡγιασμένε ναέ, καὶ Παράδεισε λογικέ, 
παρθενικὸν καύχημα· ἐξ ἧς Θεὸς ἐσαρκώθη, 
καὶ παιδίον γέγονεν, ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων 
Θεὸς ἡμῶν. Τὴν γὰρ σὴν μήτραν, θρόνον ἐ-
ποίησε, καὶ τὴν σὴν γαστέρα, πλατυτέραν οὐ-
ρανῶν ἀπειργάσατο. Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαρι-
τωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις· δόξα σοι. 

* * * 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ 

[Μετὰ τὸν Ἄμωμον, τὰ Εὐλογητάρια] 

Ἦχος πλ. α´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  
δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος * κατεπλάγη ὁρῶν σε * 
ἐν νεκροῖς λογισθέντα, * τοῦ θανάτου δέ, Σῶ-
τερ, * τὴν ἰσχὺν καθελόντα * καὶ σὺν ἑαυτῷ * 
τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα * καὶ ἐξ ᾅδου * πάντας ἐ-
λευθερώσαντα. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  
δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Τί τὰ μύρα * συμπαθῶς τοῖς δάκρυσιν, * ὦ μα-
θήτριαι, κιρνᾶτε; * ὁ ἀστράπτων * ἐν τῷ τάφῳ 
ἄγγελος * προσεφθέγγετο ταῖς μυροφόροις· * 
Ἴδετε ὑμεῖς * τὸν τάφον καὶ ἥσθητε· * ὁ Σω-
τὴρ γὰρ * ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  
δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 
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Λίαν πρωῒ * μυροφόροι ἔδραμον * πρὸς τὸ 
μνῆμά σου θρηνολογοῦσαι· * ἀλλ᾿ ἐπέστη * 
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 μνῆμά σου, Σῶτερ, * ἐνηχοῦντο ἀγ-
γέλου * πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου· * Τί μετὰ 
νεκρῶν * τὸν ζῶντα λογίζεσθε; * ὡς Θεὸς γὰρ 
* ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ  
καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Προσκυνοῦμεν Πατέρα * καὶ τὸν τούτου Υἱόν 
τε * καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, * τὴν ἁγίαν Τριάδα 
* ἐν μιᾷ τῇ οὐσίᾳ, * σὺν τοῖς Σεραφὶμ * 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 τῇ Εὔᾳ * 
ἀντὶ λύπης παρέσχες· * ῥεύσαντα ζωῆς, * ἴθυ-
νε πρὸς ταύτην δὲ * ὁ ἐκ σοῦ σαρκωθεὶς * Θε-
ὸς καὶ ἄνθρωπος. 

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· δόξα σοι 
ὁ Θεός. (ἐκ γ´) 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα... 

* * * 

ΥΠΑΚΟΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος πλ. δ´. 

Αἱ Μυροφόροι τοῦ ζωοδότου, ἐπιστᾶσαι τῷ 
μνήματι, τὸν Δεσπότην ἐζήτουν, ἐν νεκροῖς 
τὸν ἀθάνατον· καὶ χαρᾶς εὐαγγέλια, ἐκ τοῦ 
Ἀγγέλου δεξάμεναι, τοῖς Ἀποστόλοις ἐμήνυ-
ον· Ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ 
τὸ μέγα ἔλεος. 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος πλ. δ´. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐκ νεότητός μου, ὁ ἐχθρός με πειράζει, ταῖς 
ἡδοναῖς φλέγει με· ἐγὼ δὲ πεποιθώς, ἐν σοὶ 
Κύριε, τροποῦμαι τοῦτον. 

Οἱ μισοῦντες Σιών, γενηθήτωσαν δή, πρὶν ἐκ-
σπασθῆναι ὡς χόρτος· συγκόψει γὰρ Χριστός, 
αὐχένας αὐτῶν, τομῇ βασάνων. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, τὸ ζῆν τὰ πάντα, φῶς ἐκ φω-
τός, Θεὸς μέγας· σὺν Πατρὶ ὑμνοῦμεν αὐτὸ 
καὶ τῷ Λόγῳ. 

Ἀντίφωνον Β´. 

Ἡ καρδία μου, τῷ φόβῳ σου σκεπέσθω, τα-
πεινοφρονοῦσα· μὴ ὑψωθεῖσα ἀποπέσῃ, ἐκ 
σοῦ Πανοικτίρμον. 

Ἐπὶ τὸν Κύριον, ὁ ἐσχηκὼς ἐλπίδα, οὐ δείσει 
τότε, ὅτε πυρὶ τὰ πάντα, κρινεῖ καὶ κολάσει. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶς τις θεῖος βλέπει καὶ προ-
λέγει, τερατουργεῖ ὕψιστα, ἐν τρισὶν ἕνα Θε-
ὸν μέλπων· εἰ γὰρ καὶ τριλαμπεῖ, μοναρχεῖ τὸ 
θεῖον. 

Ἀντίφωνον Γ´. 

Ἐκέκραξά σοι Κύριε, πρόσχες, κλῖνόν μοι τὸ 
οὖς σου βοῶντι, καὶ κάθαρον πρὶν ἄρῃς με, ἀ-
πὸ τῶν ἐνθένδε. 

Ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ γῆν, δύνων πᾶς αὖθις 
ἀναλύσει, τοῦ λαβεῖν βασάνους, ἢ γέρα τῶν 
βεβιωμένων. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, θεολογία μονὰς τρισαγία· ὁ 
Πατὴρ γὰρ ἄναρχος, ἐξ οὗ ἔφυ ὁ Υἱὸς ἀχρό-
νως, καὶ τὸ Πνεῦμα σύμμορφον, σύνθρονον, 
ἐκ Πατρὸς συνεκλάμψαν. 

Ἀντίφωνον Δ´. 

Ἰδοὺ δὴ τί καλόν, ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κα-
τοικεῖν ἀδελφοὺς ἅμα; ἐν τούτῳ γὰρ Κύριος, 
ἐπηγγείλατο ζωὴν αἰωνίαν. 
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Τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ, ὁ τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ 
κοσμῶν, κελεύει μὴ δεῖν φροντίζειν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἑνοειδεῖ αἰτίᾳ, πάντα ἔχεται 
εἰρηνοβραβεύτως· Θεὸς τοῦτο γάρ ἐστι, Πατρί 
τε καὶ Υἱῷ, ὁμοούσιον κυρίως. 

Προκείμενον. Ἦχος πλ.δ´. Ψαλμὸς ρμε´ (145). 

Bασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός σου 
Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. (ρμε´ 10) 

Στίχ. α´. Αἴνει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· αἰνέ-
σω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου 
ἕως ὑπάρχω. (ρμε´ 1-2) 

Bασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα ... 

Στίχ. β´. Κύριος λύει πεπεδημένους, Κύριος 
σοφοῖ τυφλούς, Κύριος ἀνορθοῖ κατεῤῥαγμέ-
νους, Κύριος ἀγαπᾷ δικαίους, Κύριος φυλάσ-
σει τοὺς προσηλύτους. (ρμε´ 7-9) 

Bασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα ... 
* * * 

ΤΑΞΙΣ ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

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

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως 
αὐτοῦ. 

Αἰνεσάτω πνοὴ… πᾶσα τὸν Κύριον. 

Ὁ διάκονος· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡ-
μᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου 
Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

Ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁ-
γίου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ τῷ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγ-
γελίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  
τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν Α´  
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (κη´ 16-20). 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύ-
θησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτά-
ξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν προ-
σεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. Καὶ προ-
σελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐ-
δόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 
γῆς. Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα 
τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐ-
νετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι 
πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰ-
ῶνος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης· 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, * προσκυνή-
σωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, * τὸν μόνον ἀ-
ναμάρτητον. * Τὸν σταυρόν σου, Χριστέ, 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 Χριστοῦ ἁγίαν ἀ-
νάστασιν· * ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ * 
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. * Διὰ παντὸς εὐλο-
γοῦντες τὸν Κύριον, * ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστα-
σιν αὐτοῦ. * Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς, 
* θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. 

Οἱ χοροὶ ψάλλουν ἀντιφωνικῶς κατὰ στίχον 
τὸν ν´ ψαλμόν, προτάσσοντες (ἐν Κυριακῇ) 
τὴν προφώνησιν Ἐλεῆμον. 
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Ἦχος β´. 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου 
καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξά-
λειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου 
καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁ-
μαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν 
σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λό-
γοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ 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 τῆς 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 ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς 
ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς 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 τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρ-
δίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 
Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σι-
ών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο-
ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-
σχους. 

Ἐν Κυριακῇ προστίθεται εἰς τὸν τελευταῖον 
στίχον τὸ ἐφύμνιον· Καὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Δόξα. 

Ταῖς τῶν Ἀποστόλων * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * 
ἐξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημά-
των. 

Καὶ νῦν. 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * ἐ-
ξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ τὸ πεντηκοστάριον. Ἦχος ὁ αὐτός. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός 
σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, * καθὼς 
προεῖπεν, * ἔδωκεν ἡμῖν * τὴν αἰώνιον ζωὴν * 
καὶ μέγα ἔλεος. 

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέη-
σον (ιβ´). Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... Ἀμήν. 

* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Οἱ Κανόνες· ὁ Ἀναστάσιμος καὶ τῶν Ἁγίων. 

ᾨδὴ α´. Ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´. 

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἁρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε, τερατουργοῦ-
σα ποτέ, Μωσαϊκὴ ῥάβδος, σταυροτύπως 
πλήξασα, καὶ διελοῦσα θάλασσαν· Ἰσραὴλ δὲ 
φυγάδα, πεζὸν ὁδίτην διέσωσεν, ᾆσμα τῷ Θε-
ῷ ἀναμέλποντα. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 
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Τὴν παντοδύναμον Χριστοῦ θεότητα, πῶς μὴ 
θαυμάσωμεν! ἐκ μὲν παθῶν πᾶσι, τοῖς πι-
στοῖς ἀπάθειαν, καὶ ἀφθαρσίαν βλύζουσαν· 
ἐκ πλευρᾶς δὲ ἁγίας, πηγὴν ἀθάνατον στά-
ζουσαν, καὶ ζωὴν ἐκ τάφου ἀΐδιον. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὡς εὐπρεπὴς ταῖς γυναιξὶν ὁ Ἄγγελος, νῦν 
ἐμπεφάνισται, καὶ τηλαυγῆ φέρων, τῆς ἐμφύ-
του σύμβολα, ἀΰλου καθαρότητος, τῇ μορφῇ 
δὲ μηνύων, τὸ φέγγος τῆς ἀναστάσεως, κρά-
ζει· Ἐξηγέρθη ὁ Κύριος. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Δεδοξασμένα περὶ σοῦ λελάληνται, ἐν γενε-
αῖς γενεῶν, ἡ τὸν Θεὸν Λόγον, ἐν γαστρὶ χω-
ρήσασα, ἁγνὴ δὲ διαμείνασα, Θεοτόκε Παρ-
θένε· διό σε πάντες γεραίρομεν, τὴν μετὰ Θε-
ὸν προστασίαν ἡμῶν. 

Κανὼν τῶν Ἁγίων Πάντων, οὗ ἡ ἀκροστιχίς· 
Τῶν Ἁγίων Πάντων πολυώνυμα τάγματα μέλπων. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. δ´. Ἁμαρτηλάτην Φαραώ. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τῶν σῶν Ἁγίων ἀνυμνῶν τὰ τάγματα, τῷ σῷ 
φωτὶ τὴν ψυχήν, ταῖς προσευχαῖς τούτων, αὐ-
γασθῆναι δέομαι· σὺ γὰρ εἶ φῶς ἀπρόσιτον, 
τῆς ἀγνοίας τὸν ζόφον, διώκων τοῖς σοῖς πυρ-
σεύμασι, Λόγε τοῦ Θεοῦ φωτοδότα Χριστέ. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νομοθεσίᾳ σου Χριστὲ πειθόμενοι, οἱ σοὶ Ἀ-
πόστολοι, τὰ ἐπὶ γῆς πάντα, εὐσεβῶς ἀπώ-
σαντο· καὶ τῷ φωτὶ τῆς χάριτος, κατεφαίδρυ-
ναν πᾶσαν, τὴν οἰκουμένην οἱ ἔνδοξοι, εὐαγ-
γελικῶς σε κηρύττοντες. 

Δόξα. 

Ἀγαλλιώμενοι Σταυρὸν οἱ Μάρτυρες, τὸν σὸν 
ἀράμενοι, καὶ τὸ σεπτὸν πάθος, ἀκλινῶς μι-
μούμενοι, τυραννικὴν οὐκ ἔπτηξαν, ἀπειλὴν 
οἱ γενναῖοι, οὐ πῦρ, οὐ ξίφος, οὐ μάστιγας, 
ἀλλ᾿ οὐδὲ λιμόν, οὐδὲ θάνατον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Γνώμην ἀνδρείαν αἱ Παρθένοι Πάναγνε, ἀ-
ναλαβοῦσαι σαφῶς, μαρτυρικοὺς ἄθλους, ἀ-
κλινῶς ὑπέμειναν, καὶ ψαλμικῶς ὀπίσω σου, 
τῷ Υἱῷ σου Παρθένε, ἐνθέως συναγαλλόμε-
ναι, τῷ παμβασιλεῖ προσηνέχθησαν. 

ᾨδὴ γ´. Ὁ Ἀναστάσιμος. 

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ στερεώσας κατ᾿ ἀρχάς, τοὺς οὐρανοὺς ἐν 
συνέσει, καὶ τὴν γῆν ἐπὶ ὑδάτων ἑδράσας, ἐν 
τῇ πέτρᾳ με Χριστέ, τῆς Ἐκκλησίας στήριξον, 
ὅτι οὐκ ἔστι πλήν σου, ἅγιος μόνε Φιλάνθρω-
πε. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Κατακριθέντα τὸν Ἀδάμ, τῇ γεύσει τῆς ἁμαρ-
τίας, τῆς σαρκός σου τὸ σωτήριον πάθος, ἐδι-
καίωσε Χριστέ· αὐτὸς γὰρ οὐχ ὑπεύθυνος, τῇ 
τοῦ θανάτου πείρᾳ, πέφηνας ὁ ἀναμάρτητος. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τῆς ἀναστάσεως τὸ φῶς, ἐξέλαμψε τοῖς ἐν 
σκότει, τοῦ θανάτου καὶ σκιᾷ καθημένοις, ὁ 
Θεός μου Ἰησοῦς, καὶ τῇ αὑτοῦ θεότητι, τὸν ἰ-
σχυρὸν δεσμεύσας, τούτου τὰ σκεύη διήρπα-
σε. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τῶν Χερουβὶμ καὶ Σεραφίμ, ἐδείχθης ὑψηλο-
τέρα, Θεοτόκε· σὺ γὰρ μόνη ἐδέξω, τὸν ἀχώ-
ρητον Θεόν, ἐν σῇ γαστρὶ Ἀμόλυντε· διὸ πι-
στοί σε πάντες, ὕμνοις ἀεὶ μακαρίζομεν. 

Καὶ τῶν Ἁγίων Πάντων. ᾨδὴ γ´.  
Ἦχος πλ. δ´. Ὁ στερεώσας κατ᾿ ἀρχάς. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἱερωσύνην ἱεράν, οἱ Ἱερεῖς καὶ Ποιμένες, ἐν-
δυσάμενοι, καὶ ταύτην ἐμφρόνως, κυβερνή-
σαντες Χριστέ, ἀξίως κετεκόσμησαν, διδα-
σκαλίας λόγον, ἄνωθεν ὄντως πλουτήσαν-
τες. 
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Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡραιωθέντες καλλοναῖς, τῆς πρώτης καλλο-
ποιΐας, καὶ φανέντες ἀπλανεῖς ὡς φωστῆρες, 
οὐρανώσατε Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησίαν Ἅγιοι, 
ἄλλοθεν ἄλλος ταύτην, ποικίλως, κατακο-
σμήσαντες. 

Δόξα. 

Νόμῳ πειθόμενοι τῷ σῷ, τῶν μακαρίων οἱ δῆ-
μοι, πολυτρόποις ἀρεταῖς φαιδρυνθέντες, ἐ-
κληρώσαντο μονάς, τὰς οὐρανίους χαίροντες· 
ἄλλην γὰρ ἄλλος πάντες, ταύτας ἀξίως ἐ-
πλήρωσαν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός, τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν 
Λόγον, ἀπεγέννησας ἡμῖν, Θεομῆτορ· ὃν νεά-
νιδες ἁγναί, θεοπρεπῶς ἐπόθησαν, καὶ σοῦ ὀ-
πίσω πᾶσαι, τούτῳ σαφῶς ἠκολούθησαν. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Κοντάκιον τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος πλ. δ´. Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως. 

Ἐξαναστὰς τοῦ μνήματος, τοὺς τεθνεῶτας ἤ-
γειρας, καὶ τὸν Ἀδὰμ ἀνέστησας· καὶ ἡ Εὔα 
χορεύει, ἐν τῇ σῇ ἀναστάσει, καὶ κόσμου τὰ 
πέρατα πανηγυρίζουσι, τῇ ἐκ νεκρῶν ἐγέρσει 
σου Πολυέλεε. 

Ὁ Οἶκος. 

Τὰ τοῦ ᾅδου σκυλεύσας βασίλεια, καὶ νε-
κροὺς ἀναστήσας Μακρόθυμε, γυναιξὶ Μυρο-
φόροις συνήντησας, ἀντὶ λύπης χαρὰν κομι-
σάμενος· καὶ Ἀποστόλοις σου ἐμήνυσας, τὰ 
τῆς νίκης σύμβολα, Σωτήρ μου ζωοδότα, καὶ 
τὴν κτίσιν ἐφώτισας Φιλάνθρωπε· διὰ τοῦτο 
καὶ κόσμος συγχαίρει, τῇ ἐκ νεκρῶν ἐγέρσει 
σου Πολυέλεε. 

Εἶτα Καθίσματα τῶν ἁγίων Πάντων. 

Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 

Προπατόρων Πατέρων Πατριαρχῶν, Ἀποστό-
λων Μαρτύρων Ἱεραρχῶν, Προφητῶν καὶ Ὁ-
σίων σου, Ἀσκητῶν καὶ Δικαίων τε, καὶ παν-
τὸς ὀνόματος, ἐγγεγραμμένου ἐν βίβλῳ ζω-
ῆς, τὴν ἁγίαν μνήμην, τελοῦντες Χριστὲ ὁ Θε-
ός, πάντας συγκινοῦμεν, εἰς πρεσβείαν δεό-
μενοι· Εἰρήνευσον τὸν κόσμον σου, δι᾿ αὐτῶν 
ὡς φιλάνθρωπος, ἵνα πάντες βοῶμέν σοι· Ὁ 
Θεὸς ὁ ἐνδοξαζόμενος, ἐν βουλῇ Ἁγίων σου, 
σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς, ὁ δοξάσας ἀξίως τὴν 
μνήμην αὐτῶν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὅμοιον. 

Τὴν οὐράνιον πύλην καὶ κιβωτόν, τὸ πανάγι-
ον ὄρος, τὴν φωταυγῆ, νεφέλην ὑμνήσωμεν, 
τὴν οὐράνιον κλίμακα, τὸν λογικὸν Παράδει-
σον, τῆς Εὔας τὴν λύτρωσιν, τῆς οἰκουμένης 
πάσης, τὸ μέγα κειμήλιον· ὅτι σωτηρία, ἐν 
αὐτῇ διεπράχθη, τῷ κόσμῳ καὶ ἄφεσις, τῶν 
ἀρχαίων ἐγκλημάτων· Διὰ τοῦτο βοῶμεν αὐ-
τῇ· Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, τῶν πται-
σμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς εὐσεβῶς 
προσκυνοῦσι, τὸν πανάγιον τόκον σου. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τῶν ἁγίων Πάντων. 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Αὐτόμελον. 

Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς 
κτίσεως, ἡ οἰκουμένη προσφέρει σοι Κύριε, 
τοὺς θεοφόρους Μάρτυρας· ταῖς αὐτῶν ἱκεσί-
αις, ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ, τὴν Ἐκκλησίαν σου, δι-
ὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον, Πολυέλεε. 

Ὁ Οἶκος. 

Οἱ ἐν πάσῃ τῇ γῇ μαρτυρήσαντες, καὶ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς μετοικήσαντες, οἱ τὰ πάθη Χριστοῦ 
μιμησάμενοι, καὶ τὰ πάθη ἡμῶν ἀφαιρούμε-
νοι, ἐνταῦθα σήμερον ἀθροίζονται, πρωτοτό-
κων δεικνύοντες Ἐκκλησίαν, ὡς τῆς ἄνω τὸν 
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τύπον ἐπέχουσαν, καὶ Χριστῷ ἐκβοῶσαν· Θε-
ός μου εἶ. Σύ με διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρη-
σον, πολυέλεε. 

Συναξάριον. 

Τῇ ΙΑ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀ-
ποστόλων Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα. 

Στίχοι. Εἰς τὸν Βαρθολομαῖον.  
Καὶ σὸς μαθητής, Χριστέ, Βαρθολομαῖος,  
Μιμούμενός σε, σταυρικὸν φέρει πάθος. 

Ἑνδεκάτῃ σταύρωσαν ἐρίφρονα Βαρθολομαῖον. 

Εἰς τὸν Βαρνάβαν. 
Ὑπὲρ λίθον σάπφειρον, ὡς γραφὴ λέγει, 
Τοὺς συντρίβοντας εἶχε Βαρνάβας λίθους. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Σύναξις τελεῖται τοῦ Ἀρ-
χαγγέλου Γαβριὴλ ἐν τῷ ᾌδειν. 

Στίχ. Ἦσας Γαβριὴλ πρὶν τὸ Χαῖρε τῇ Κόρῃ, 
ᾌδεις δὲ καὶ νῦν, Ἄξιόν σε ὑμνέειν. 

Πρώτῃ τε καὶ δεκάτῃ Ναὸς σεπτὸς Μητρὸς Θεοῖο,  
Ὁ ἐν ᾌδειν δέξατον ἱερὸν Γαβριήλ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος ἔνδοξος μάρτυς Θεό-
πεμπτος μετὰ καὶ ἄλλων τεσσάρων, ξίφει τε-
λειοῦται. 

Στίχ. Ὁ Θεόπεμπτος τέσσαρας διὰ ξίφους, 
εὑρὼν συνάθλους, πέμπτος αὐτὸς εὑρέθη. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡ-
μῶν Βαρνάβα τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐν 
Βάσσᾳ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. 

Στίχ. Βάσσης Βαρνάβας θαυματουργεῖ ἐν Κύπρῳ, 
Πνεύματος ἀδάπανον κηρύττων χάριν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡ-
μῶν Βαρνάβα τοῦ παρὰ τὸν ποταμὸν Βε-
τλούγκᾳ τῆς Ῥωσσίας ἀσκήσαντος. 

Στίχ. Ἄφες ποταμόν, Βαρνάβα, τοῦ Βετλούγκα, 
Καὶ εἰς τὰς ὄχθας κατοίκει Παραδείσου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου νέ-
ου Ἱερομάρτυρος Μητροφάνους τοῦ Τσὶ-
Σούνγκ, Τατιανῆς τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ, 
τῶν τέκνων αὑτῶν Ἡσαΐου καὶ Ἰωάννου· Μα-
ρίας καὶ ἑτέρων σκβ´ (222) Κινέζων Μαρτύ-
ρων, τῶν ἐν Πεκίνῳ κτανθέντων ὑπὸ τῶν εἰ-
δωλολατρῶν Πυγμάχων (Μπόξερς) καὶ στερ-
ρᾷ τῇ πίστει ὁμολογησάντων καὶ καρτερη-

σάντων καὶ μετὰ δόξης μαρτυρησάντων ἐν ἔ-
τει ͵αϠ´ (1900). 

Στίχ. Τὸ δένδρον ἐπότισαν Ὀρθοδοξίας, 
Οἱ ἐν Πεκίνῳ ἀθλήσαντες Κινέζοι. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς 
ἡμῶν Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, ἀρχιεπισκόπου Συμ-
φερουπόλεως καὶ Κριμαίας, τοῦ ὁμολογητοῦ 
καὶ θαυματουργοῦ. (†1961) 

Στίχ. Λουκᾶς Συμφερουπόλεως ἀρχιθύτης, 
Καὶ ἰατρὸς σωμάτων τιμάσθω ὕμνοις. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νε-
ομάρτυρος Ζαφειρίου, ὅστις τὴν τῶν Ἀγαρη-
νῶν πλάνην θεοσόφως ἐλέγξας καὶ τὸν Χρι-
στὸν γενναίως πρὸ τῶν τυράννων Θεὸν ἀλη-
θῆ καὶ τέλειον ἄνθρωπον εἶναι ἀνδρείως κη-
ρύξας, ἐμαρτύρησεν ἐν Θεσσαλονίκῃ, κατὰ 
τὸ ἔτος ͵αωκα´ (1821). 

Στίχ. Χριστοῦ κηρύξας θεότητα γενναίως, 
Μαρτύρων εὗρες, Ζαφείριε, τὴν δόξαν. 

Εἶτα τὸ τοῦ Πεντηκοσταρίου. 

Τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, Κυριακῇ μετὰ τὴν Πεντη-
κοστήν, τὴν τῶν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης 
ἐν Ἀσίᾳ, Λιβύῃ, καὶ Εὐρώπῃ, Βορρᾷ τε καὶ Νό-
τῳ, Ἁγίων πάντων ἑορτὴν ἑορτάζομεν. 

Στίχ. Τοῦ Κυρίου μου πάντας ὑμνῶ τοὺς φίλους. 
Εἴ τις δὲ μέλλων, εἰς τοὺς πάντας εἰσίτω. 

Ταῖς τῆς ἀχράντου σου Μητρὸς πρεσβείαις, 
Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος Ἁ-
γίων σου, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, ὡς μόνος 
ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. Ἀμήν. 

* * * 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Τῆς Θεοτόκου. 
Ψάλλονται ἀπὸ τῆς 22ας Σεπτεμβρίου μέχρι τῆς 7ης Νοεμ-
βρίου, ἀπὸ τῆς 10ης Φεβρουαρίου μέχρι τῆς ἐνάρξεως τοῦ 

Τριῳδίου, τῇ Β´, Δ´ καὶ Ε´ Κυριακῇ τῶν νηστειῶν καὶ ἀπὸ τῆς 
Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πάντων μέχρι τῆς 26ης Ἰουλίου. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου * καὶ πληρωθήσεται 
Πνεύματος * καὶ λόγον ἐρεύξομαι * τῇ βασι-
λίδι Μητρί· * καὶ ὀφθήσομαι * φαιδρῶς πανη-
γυρίζων * καὶ ᾄσω γηθόμενος * ταύτης τὰ 
θαύματα. 
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ᾨδὴ γ´. 

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, * ἡ ζῶσα καὶ 
ἄφθονος πηγή, * θίασον συγκροτήσαντας * 
πνευματικόν, στερέωσον· * καὶ ἐν τῇ θείᾳ δό-
ξῃ σου * στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

ᾨδὴ δ´. 

Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλὴν * τῆς ἐκ τῆς 
Παρθένου σαρκώσεως * σοῦ τοῦ ὑψίστου * ὁ 
προφήτης Ἀββακοὺμ * κατανοῶν ἐκραύγαζε· 
* Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 

ᾨδὴ ε´. 

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα * ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου· * 
σὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, * ἔσχες ἐν μή-
τρᾳ * τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν * καὶ τέτοκας ἄ-
χρονον Υἱόν, * πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε * σωτηρί-
αν βραβεύοντα. 

ᾨδὴ ς´. 

Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον * τελοῦντες 
ἑορτὴν οἱ θεόφρονες * τῆς Θεομήτορος * δεῦ-
τε τὰς χεῖρας κροτήσωμεν, * τὸν ἐξ αὐτῆς τε-
χθέντα * Θεὸν δοξάζοντες. 

ᾨδὴ ζ´. 

Οὐκ ἐλάτρευσαν * τῇ 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 τῇ καμίνῳ * ὁ τόκος τῆς 
Θεοτόκου διεσώσατο, * τότε μὲν τυπούμενος· 
* νῦν δὲ ἐνεργούμενος * τὴν οἰκουμένην ἅπα-
σαν * ἀγείρει ψάλλουσαν· * Τὸν Κύριον ὑμνεῖ-
τε τὰ ἔργα * καὶ ὑπερυψοῦτε * εἰς πάντας 
τοὺς αἰῶνας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-
νομεν. 

Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Στίχ. α´. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, 
καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ 
σωτῆρί μου. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέ-
ραν * ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * τὴν ἀδια-
φθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως 
Θεοτόκον, * σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. β´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 
τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα-
καριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. γ´. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, 
καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 
εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐ-
τόν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. δ´. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 
αὐτῶν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. ε.´ Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ 
ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγα-
θῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. Ϛ´. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ 
μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς 
πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Ἅπας γηγενὴς * σκιρτάτω τῷ πνεύματι * λαμ-
παδουχούμενος· * πανηγυριζέτω δὲ * ἀΰλων 
νόων * φύσις, γεραίρουσα * τὴν ἱερὰν πανή-
γυριν * τῆς Θεομήτορος, * καὶ βοάτω· * Χαί-
ροις, παμμακάριστε * Θεοτόκε ἁγνή, ἀειπάρ-
θενε. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

* * * 
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ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἦχος β´. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ὑψοῦτε Κύριον 
τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ 
τῶν ποδῶν αὐτοῦ, … ὅτι ἅγιός ἐστιν. 

Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον Α´. 

Τῆς Ὀκτωήχου. Αὐτόμελον. Ἦχος β´. 

Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν, ἐν ὄρει Γαλιλαί-
ας, πίστει Χριστὸν θεάσασθαι, λέγοντα ἐξου-
σίαν, λαβεῖν τῶν ἄνω καὶ κάτω· μάθωμεν 
πῶς διδάσκει, βαπτίζειν εἰς τὸ ὄνομα, τοῦ Πα-
τρός, ἔθνη πάντα, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ Ἁγίου 
Πνεύματος, καὶ συνεῖναι, τοῖς μύσταις ὡς ὑ-
πέσχετο, ἕως τῆς συντελείας. 

Ἕτερον τῶν Ἁγίων. Ὅμοιον. 

Τὸν Βαπτιστὴν καὶ Πρόδρομον, Ἀποστόλους 
Προφήτας, Μάρτυρας, Ἱεράρχας τε Ἀσκητὰς 
καὶ Ὁσίους, Ἱερομάρτυρας ἅμα, φιλοθέους 
Γυναῖκας, καὶ τοὺς Δικαίους ἅπαντας, καὶ 
Ἀγγέλων τὰς τάξεις χρεωστικῶς, ὕμνοις κα-
ταστέψωμεν δυσωποῦντες, τῆς δόξης τούτων 
τεύξασθαι, πρὸς Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος. 

Θεοτοκίον. Ὅμοιον. 

Ὁ ἄνω δοξαζόμενος, θεϊκῶς ὑπ᾿ Ἀγγέλων, 
κόλπων πατρῴων Ἄχραντε, μὴ ἐκστὰς ἀποῤ-
ῥήτως, τοῖς κάτω συνανεστράφη· σὺ δὲ ταύ-
της ὑπῆρξας, τῆς σωτηρίας πρόξενος, ἐξ ἁ-
γνῶν σου αἱμάτων, τούτῳ Ἁγνή, ὑπὲρ λόγον 
σάρκα δανεισαμένη· ὃν αἴτησαι τοῖς δούλοις 
σου, λύτρον δοῦναι πταισμάτων. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος πλ. δ´. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν 
Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰ-
νεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ 
πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Ἡ Στιχολογία (Ψαλμοὶ ρμη´, ρμθ´) καί· 

Ἱστῶμεν Στίχους η´, καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ 
Ἀναστάσιμα δ´, καὶ τῶν Ἁγίων Πάντων δ´. 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος πλ. δ´. 

Στίχ. α´. Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγρα-
πτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ παρέστης, ὑπὸ Πιλάτου 
κρινόμενος, ἀλλ᾿ οὐκ ἀπελείφθης τοῦ θρό-
νου, τῷ Πατρὶ συγκαθεζόμενος· καὶ ἀναστὰς 
ἐκ νεκρῶν, τὸν κόσμον ἠλευθέρωσας, ἐκ τῆς 
δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου, ὡς οἰκτίρμων καὶ φι-
λάνθρωπος. 

Στίχ. β´. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐ-
τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμε-
ως αὐτοῦ. 

Κύριε, εἰ καὶ ὡς θνητὸν ἐν μνημείῳ, Ἰουδαῖοί 
σε κατέθεντο, ἀλλ᾿ ὡς βασιλέα ὑπνοῦντα 
στρατιῶταί σε ἐφύλαττον, καὶ ὡς ζωῆς θη-
σαυρόν, σφραγίδι ἐσφραγίσαντο· ἀλλὰ ἀνέ-
στης καὶ παρέσχες, ἀφθαρσίαν ταῖς ψυχαῖς ἡ-
μῶν. 

Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 
αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς με-
γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Κύριε, ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου, τὸν Σταυ-
ρόν σου ἡμῖν δέδωκας· φρίττει γὰρ καὶ τρέμει, 
μὴ φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ὅτι 
νεκροὺς ἀνιστᾷ, καὶ θάνατον κατήργησε· διὰ 
τοῦτο προσκυνοῦμεν, τὴν ταφήν σου καὶ τὴν 
ἔγερσιν. 

Στίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰ-
νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Ὁ Ἄγγελός σου Κύριε, ὁ τὴν ἀνάστασιν κηρύ-
ξας, τοὺς μὲν φύλακας ἐφόβησε, τὰ δὲ γύναι-
α ἐφώνησε λέγων· Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ 
τῶν νεκρῶν; ἀνέστη Θεὸς ὤν, καὶ τῇ οἰκουμέ-
νῃ ζωὴν ἐδωρήσατο. 
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Στιχηρὰ Προσόμοια τῶν Ἁγίων Πάντων. 

Ἦχος δ´. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

Στίχ. ε´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· 
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Τοὺς Ἁγίους ὁ Κύριος, τοὺς ἐν γῇ ἐθαυμάστω-
σε· τὰ αὐτοῦ γὰρ στίγματα καὶ παθήματα, ἐν 
τῇ σαρκὶ ἀνεδέξαντο, ἐν τούτοις κοσμούμε-
νοι, καὶ ταῖς θείαις καλλοναῖς, προφανῶς ἀ-
ναθέμενοι· οὓς ὑμνήσωμεν, ὡς ἀμάραντα ἄν-
θη, ὡς ἀστέρας, ἀπλανεῖς τῆς Ἐκκλησίας, ὡς 
ἐθελόθυτα θύματα. 

Στίχ. Ϛ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-
σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Τοὺς Ἁγίους ὁ Κύριος, … 

Στίχ. Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ ὁ Κύριος εἰσή-
κουσεν αὐτῶν, καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων 
αὐτῶν ἐῤῥύσατο αὐτούς. (λγ´ 18) 

Σὺν προφήταις Ἀπόστολοι, σὺν Ὁσίοις Διδά-
σκαλοι, σὺν Ἱερομάρτυσι πάντες Δίκαιοι, καὶ 
γυναικῶν αἱ ἀθλήσασαι, καὶ πόθῳ ἀσκήσα-
σαι, τῶν Ἁγίων ἡ πληθύς, καὶ Δικαίων τὰ 
τάγματα, εὐφημείσθωσαν, ἱεραῖς μελῳδίαις, 
ὡς τῆς ἄνω, Βασιλείας κληρονόμοι, ὡς Παρα-
δείσου οἰκήτορες. 

Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. 
(ξζ´ 36) 

Οἱ τὴν γῆν οὐρανώσαντες, ἀρετῶν ἐν φαιδρό-
τητι, οἱ Χριστοῦ τὸν θάνατον μιμησάμενοι, ἀ-
θανασίας τὴν πρόξενον, ὁδὸν οἱ βαδίσαντες, 
οἱ τὰ πάθη τῶν βροτῶν, χειρουργίᾳ τῆς χάρι-
τος, ἐκκαθάραντες, οἱ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ ὁμο-
ψύχως, ἐναθλήσαντες γενναίως, ἀνευφημεί-
σθωσαν Μάρτυρες. 

Δόξα. Ἑωθινὸν Α´. Ἦχος α´. 

Εἰς τὸ ὄρος τοῖς Μαθηταῖς ἐπειγομένοις, διὰ 
τὴν χαμόθεν ἔπαρσιν, ἐπέστη ὁ Κύριος· καὶ 
προσκυνήσαντες αὐτόν, καὶ τὴν δοθεῖσαν ἐ-
ξουσίαν, πανταχοῦ διδαχθέντες, εἰς τὴν ὑπ᾿ 
οὐρανὸν ἐξαπεστέλλοντο, κηρῦξαι τὴν ἐκ νε-
κρῶν ἀνάστασιν, καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἀπο-
κατάστασιν· οἷς καὶ συνδιαιωνίζειν, ὁ ἀψευ-

δὴς ἐπηγγείλατο, Χριστὸς ὁ Θεός, καὶ Σωτὴρ 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, * Θεοτόκε Παρ-
θένε· * διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ σαρκωθέντος, * ὁ 
ᾅδης ᾐχμαλώτισται, * ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, * 
ἡ κατάρα νενέκρωται, * ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, * 
ὁ θάνατος τεθανάτωται, * καὶ ἡμεῖς ἐζωοποι-
ήθημεν· * διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· * Εὐλογη-
τὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, * ὁ οὕτως εὐδοκή-
σας, δόξα σοι. 

* * * 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  
εἰς τὸν ἦχον τῆς Κυριακῆς 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. * Δόξα ἐν ὑψί-
στοις Θεῷ * καὶ ἐπὶ γῆς 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 Υἱὲ μονογενές, * Ἰησοῦ Χρι-
στέ, * καὶ ἅγιον Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, * ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, * ὁ Υἱὸς 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 Χριστός, * 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 τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ * ἀ-
ναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, * ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡ-
μῶν, * καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνο-
μά σου * εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 
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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 ζωῆς· * ἐν τῷ 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 Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-
νων. Ἀμήν. 

Ἅγιος ἀθάνατος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ πάλιν ἰσχυροτέρᾳ φωνῇ· 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-
τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον. Ἦχος πλ. δ´. 

Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος * καὶ τὰ δεσμὰ δι-
αρρήξας τοῦ ᾅδου, * ἔλυσας τὸ κατάκριμα 
τοῦ θανάτου, Κύριε, * πάντας ἐκ τῶν παγί-
δων τοῦ ἐχθροῦ ῥυσάμενος· * ἐμφανίσας σε-
αυτὸν τοῖς ἀποστόλοις σου * ἐξαπέστειλας 
αὐτοὺς ἐπὶ τὸ κήρυγμα * καὶ δι᾿ αὐτῶν τὴν εἰ-
ρήνην * παρέσχες τῇ οἰκουμένῃ, * μόνε πολυ-
έλεε. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 
* * * * * 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  
καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Τὰ τυπικά, οἱ μακαρισμοὶ τοῦ ἤχου εἰς δ´  
καὶ δ´ ἐκ τῆς Ϛ´ ᾠδῆς τοῦ κανόνος  

τῶν ἁγίων Πάντων. 

Εἰ δὲ μή, τὰ Ἀντίφωνα. 

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

Στίχ. α´. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ 
πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Στίχ. β´. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ 
μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις 
αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. γ´. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν 
θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων 
δεσπόζει. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. δ´. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔρ-
γα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐ-
τοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  
καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

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

Στίχ. α´. Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· αἰνέ-
σω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου· ψαλῷ τῷ Θεῷ μου 
ἕως ὑπάρχω. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἀναστὰς ἐκ νε-
κρῶν, * ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. β´. Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς 
αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐ-
τοῦ. 
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Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Στίχ. γ´. Τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 
γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Στίχ. δ´. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ 
Θεός σου, Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, * ἀθά-
νατος ὑπάρχων * καὶ καταδεξάμενος * διὰ 
τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν * σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 
ἁγίας Θεοτόκου * καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, * 
ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, * σταυρωθείς τε, 
Χριστὲ ὁ Θεός, * θανάτῳ θάνατον πατήσας, * 
εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος, * συνδοξαζόμενος 
τῷ Πατρὶ * καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, * σῶσον ἡ-
μᾶς. 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  
καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος πλ. δ´. Ψαλμ. ριζ´ (117). 

Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-
θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. δ´. 

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ Εὔσπλαγχνος, ταφὴν 
κατεδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς 
τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν 
Κύριε, δόξα σοι. 

Στίχ. β´. Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι 
τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 
ἔλεος αὐτοῦ. 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ Εὔσπλαγχνος, ... 

Στίχ. γ´. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· 
ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ Εὔσπλαγχνος, ... 
* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

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

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν 
Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ 
νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

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

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ Εὔσπλαγχνος, ταφὴν 
κατεδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς 
τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν 
Κύριε, δόξα σοι. 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἦχος δ´. 

Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς 
πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία 
σου στολισαμένη, δι᾿ αὐτῶν βοᾷ σοι, Χριστὲ ὁ 
Θεός· Τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατά-
πεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον τῶν ἁγίων Πάντων.  
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Ἦχος πλ. δ´. Αὐτόμελον. 

Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως * τῷ φυτουργῷ τῆς 
κτίσεως * ἡ οἰκουμένη * προσφέρει σοι, Κύριε, 
* τοὺς θεοφόρους μάρτυρας. * Ταῖς αὐτῶν ἱκε-
σίαις * ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ * τὴν Ἐκκλησίαν σου, 
* τὴν πολιτείαν σου, * διὰ τῆς Θεοτόκου * συν-
τήρησον, πολυέλεε. 

* * * 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 
* * * 

Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον  
Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων. 

Προκείμενον καὶ Ἀλληλούϊα ὡσαύτως. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ´. (Ψαλμὸς ξζ´). 

Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. (ξζ´ 
36) 
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Στίχ. α´. Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, 
Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ. (ξζ´ 27) 

Στίχ. β´. Ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ ἡ μεγαλοπρέπεια 
αὐτοῦ, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν ταῖς νεφέλαις. 
(ξζ´ 35) 

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνά-
γνωσμα. 

(Ἑβρ. ια´ 33-40, ιβ´ 1-2) 

Ἀδελφοί, οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατη-
γωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύ-
νην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόμα-
τα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον 
στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀ-
σθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, 
παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυ-
ναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· 
ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι 
τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσε-
ως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστί-
γων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλα-
κῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθη-
σαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλ-
θον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστε-
ρούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ 
ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι 
καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς 
γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς 
πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ 
Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, 
ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. Τοιγαροῦν 
καὶ ἡμεῖς τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡ-
μῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάν-
τα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι᾿ ὑπο-
μονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶ-
να, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν 
καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος δ´. (Ψαλμὸς λγ´). 

Στίχ. α´. Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ ὁ Κύριος 
εἰσήκουσεν αὐτῶν, καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψε-
ων αὐτῶν ἐῤῥύσατο αὐτούς. (λγ´ 18) 

Στίχ. β´. Ἐγγὺς Κύριος τοῖς συντετριμμένοις 
τὴν καρδίαν καὶ τοὺς ταπεινοὺς τῷ πνεύματι 
σώσει. (λγ´ 19) 

Στίχ. γ´. Πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων, καὶ 
ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύσεται αὐτοὺς ὁ Κύριος. 
(λγ´ 20) 

Στίχ. δ´. Λυτρώσεται Κύριος ψυχὰς δούλων 
αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ πλημμελήσουσι πάντες οἱ 
ἐλπίζοντες ἐπ᾿ αὐτόν. (λγ´ 23) 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον  
(ι´ 32-33, 37-38, ιθ´ 27-30). 

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Πᾶς ὅ-
στις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀν-
θρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπρο-
σθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· Ὅστις 
δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ-
πων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ 
πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὁ φιλῶν πατέρα 
ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ 
φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου 
ἄξιος· Καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 
καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. 
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡ-
μεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν 
σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐ-
τοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθή-
σαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐ-
τοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους 
κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ 
πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς 
ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναίκα ἢ τέκνα ἢ ἀ-
γροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατοντα-
πλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρο-
νομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι 
καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. 
* * * 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  
τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. 

* * * 
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Η ΕΚΤΕΝΗΣ ΔΕΗΣΙΣ 

Εἶτα ὁ διάκονος (ἢ ὁ ἱερεὺς) τὴν ἐκτενῆ δέη-
σιν, ὁ δὲ λαὸς εἰς ἑκάστην δέησιν τὸ Κύριε, ἐ-
λέησον (τρίς), εἰς δὲ τὴν τελευταίαν ἅπαξ. 

Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅ-
λης τῆς διανοίας ἡμῶν εἴπωμεν. 

Κύριε παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡ-
μῶν, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. 

Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός 
σου· δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν 
(δεῖνος). 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἱ-
ερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μονα-
χῶν καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφό-
τητος. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑ-
γείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως 
καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ 
Θεοῦ πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων 
χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδη-
μούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐ-
πιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τῆς 
ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν μακαρίων καὶ ἀοιδί-
μων κτιτόρων τοῦ ἁγίου ναοῦ τούτου (τῆς 
ἁγίας μονῆς ταύτης) καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν 
προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν 
ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε κειμένων καὶ ἁπανταχοῦ 
ὀρθοδόξων. 

Ἔτι δεόμεθα καὶ ὑπὲρ τῶν καρποφορούντων 
καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέ-
πτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων, καὶ 
ὑπὲρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχομέ-
νου τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώνησιν· 

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρ-
χεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πα-
τρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ 
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

* * * 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ 

Ὁ διάκονος λέγει τὰς ὑπὲρ τῶν κατηχουμέ-
νων δεήσεις, τοῦ χοροῦ λέγοντος εἰς ἑκάστην 
τὸ Κύριε, ἐλέησον. 

Εὔξασθε, οἱ κατηχούμενοι, τῷ Κυρίῳ. 

Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν· 

Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ· 

Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας· 

Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιο-
σύνης· 

Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀ-
ποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ. 

Σῶσον, ἐλέησον, ἀντιλαβοῦ καὶ διαφύλαξον 
αὐτούς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Οἱ κατηχούμενοι τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρί-
ῳ κλίνατε. 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώνησιν· 

Ἵνα καὶ αὐτοὶ σὺν ἡμῖν δοξάζωσι τὸ πάντι-
μον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πα-
τρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, 
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Καὶ ὁ ἱερεὺς ποιήσας διὰ τοῦ ἱ. Εὐαγγελίου 
σταυρὸν ἐπὶ τοῦ εἰλητοῦ ἀποθέτει αὐτὸ εἰς τὸ 
ἄνω μέρος τῆς ἁγίας Τραπέζης καὶ ἐξαπλοῖ 
τὸ εἰλητόν. 

Ὁ δὲ διάκονος λέγει· 

Ὅσοι κατηχούμενοι προέλθετε· οἱ κατηχού-
μενοι προέλθετε· ὅσοι κατηχούμενοι προέλ-
θετε· μή τις τῶν κατηχουμένων. 

* * * 

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 

Ὁ διάκονος· 

Ὅσοι πιστοί, ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου 
δεηθῶμεν. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 
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Ὁ διάκονος· 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον 
ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· Σοφία. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώνησιν· 

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύ-
νησις τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύ-
ματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-
νων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Καὶ πάλιν ὁ διάκονος· 

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον 
ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· Σοφία. 

Καὶ εἰσέρχεται εἰς τὸ Ἱερόν. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώνησιν· 

Ὅπως ὑπὸ τοῦ κράτους σου πάντοτε φυλατ-
τόμενοι, σοὶ δόξαν ἀναπέμπωμεν, τῷ Πατρὶ 
καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * 

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ 

Ψάλλεται ὁ χερουβικὸς ὕμνος· 

Οἱ τὰ Χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες * καὶ 
τῇ ζωοποιῷ Τριάδι * τὸν τρισάγιον ὕμνον 
προσᾴδοντες, * πᾶσαν νῦν βιοτικὴν ἀποθώ-
μεθα μέριμναν, * Ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων 
ὑποδεξόμενοι, * ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δο-
ρυφορούμενον τάξεσιν. * Ἀλληλούϊα, ἀλλη-
λούϊα, ἀλληλούϊα. 

* * * 

ΤΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ 

Πληρωθέντος τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου λέγει ὁ 
διάκονος· 

Πληρώσωμεν τὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁμοίως καὶ εἰς τὰς ἐφεξῆς δεήσεις. 

Ὑπὲρ τῶν προτεθέντων τιμίων δώρων τοῦ 
Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν μετὰ 
πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόν-
των ἐν αὐτῷ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψε-
ως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης τοῦ Κυρίου 
δεηθῶμεν. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον 
ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνι-
κὴν καὶ ἀναμάρτητον παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτη-
σώμεθα. 

Ὁ χορός· Παράσχου, Κύριε. 

Ὁμοίως καὶ εἰς τὰς ἐφεξῆς δεήσεις. 

Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα 
τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν παρὰ τοῦ 
Κυρίου αἰτησώμεθα. 

Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ 
τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν παρὰ τοῦ Κυρίου 
αἰτησώμεθα. 

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 
καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτη-
σώμεθα. 

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰ-
ρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι παρὰ τοῦ Κυρί-
ου αἰτησώμεθα. 

Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, 
ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικὰ καὶ καλὴν ἀπολογί-
αν, τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ 
αἰτησώμεθα. 

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, 
ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀει-
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παρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων 
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ 
πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παρα-
θώμεθα. 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν τῆς προσκομιδῆς καὶ τὴν 
ἐκφώνησιν · 

Διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, 
μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀ-
γαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * 

ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Ὁ χορός· Καὶ τῷ πνεύματί σου. 

Ὁ διάκονος· Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν 
ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν. 

Ὁ χορός· Πατέρα, Υἱὸν * καὶ ἅγιον Πνεῦμα, * 
Τριάδα ὁμοούσιον * καὶ ἀχώριστον. 

Ὁ διάκονος· Τὰς θύρας, τὰς θύρας· ἐν σοφίᾳ 
πρόσχωμεν. 

Ὁ προεστὼς ἀπαγγέλλει μετὰ τοῦ λαοῦ 

Τὸ Σύμβολον τῆς πίστεως. 

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτο-
ρα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάν-
των καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν 
Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ, 
τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων 
τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν 
ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέν-
τα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγέ-
νετο. Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ 
τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν 
οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγί-
ου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρω-
πήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ 
Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. 
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γρα-
φάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ 
καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πά-

λιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ 
νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. 
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζω-
οποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ 
σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ 
συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφη-
τῶν. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστο-
λικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νε-
κρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν. 

* * * 

Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Ὁ διάκονος· Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετὰ φό-
βου· πρόσχωμεν τὴν ἁγίαν ἀναφορὰν ἐν εἰ-
ρήνῃ προσφέρειν. 

Ὁ α´ χορός· Ἔλεον εἰρήνης, θυσίαν αἰνέσεως. 

Ὁ ἱερεύς· 

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία 
τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν. 

Ὁ β´ χορός· Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας. 

Ὁ α´ χορός· Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον. 

Ὁ ἱερεύς· Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ. 

Ὁ β´ χορός· Ἄξιον καὶ δίκαιον. 

Καὶ ὁ ἱερεὺς ἀπάρχεται τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς, 
ἐν τέλει λέγει ἐκφώνως· 

Τὸν ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα, βοῶντα, κεκρα-
γότα καὶ λέγοντα. 

Ὁ α´ χορός· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβα-
ώθ, * πλήρης ὁ οὐρανὸς * καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης 
σου. * Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις· * εὐλογημέ-
νος ὁ ἐρχόμενος * ἐν ὀνόματι Κυρίου. * Ὡσαν-
νὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

Ὁ δὲ ἱερεὺς κλινόμενος ἐπεύχεται καὶ εἶτα 
λέγει ἐκφώνως· 

Λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ Σῶμα, τὸ 
ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
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Καὶ πάλιν ἐπεύχεται ὁ ἱερεύς, καὶ εἶτα λέγει 
ἐκφώνως· 

Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ Αἷμά 
μου, τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτι-
ῶν. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ ἱερεὺς κλινόμενος ἐπεύχεται καὶ εἶτα λέγει 
ἐκφώνως· 

Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέροντες κατὰ 
πάντα καὶ διὰ πάντα. 

Ὁ β´ χορός· Σὲ ὑμνοῦμεν, * σὲ εὐλογοῦμεν, * 
σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, * καὶ δεόμεθά σου, 
ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ὁ δὲ ἱερεὺς κλίνας τὴν κεφαλὴν μετὰ πάσης 
κατανύξεως εὔχεται, σφραγίζει τὰ τίμια δῶ-
ρα, εἶτα ἐπεύχεται καὶ θυμιῶν τρὶς ἐκ γ´ τὰ ἅ-
για λέγει ἐκφώνως· 

Ἐξαιρέτως τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευ-
λογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτό-
κου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 

Ὁ χορὸς τὸ μεγαλυνάριον  
τῆς Θεοτόκου. Ἦχος πλ. δ´. 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς * μακαρίζειν σε τὴν 
Θεοτόκον, * τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ-
μητον * καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. * Τὴν τι-
μιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέραν * 
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * τὴν ἀδιαφθόρως * 
Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως Θεοτόκον, 
* σὲ μεγαλύνομεν. 

* * * 

Καὶ πάλιν ἐπεύχεται ὁ ἱερεύς, καὶ εἶτα λέγει 
ἐκφώνως· 

Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκό-
που ἡμῶν (δεῖνος), ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου 
Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, 
μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν λό-
γον τῆς σῆς ἀληθείας. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· Καὶ ὧν ἕκαστος κατὰ διάνοιαν ἔ-
χει, καὶ πάντων καὶ πασῶν. 

Ὁ χορός· Καὶ πάντων καὶ πασῶν. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώνησιν· 

Καὶ δὸς ἡμῖν, ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ, 
δοξάζειν καὶ ἀνυμνεῖν τὸ πάντιμον καὶ μεγα-
λοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱ-
οῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ ἱερεὺς εὐλογῶν τὸν λαόν· 

Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σω-
τῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑ-
μῶν. 

Ὁ χορός· Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου. 
* * * 

ΔΕΗΣΕΙΣ - Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Ὁ διάκονος· Πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύ-
σαντες, ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεη-
θῶμεν. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. Ὁμοίως καὶ εἰς τὰς 
ἐφεξῆς δεήσεις. 

Ὑπὲρ τῶν προσκομισθέντων καὶ ἁγιασθέν-
των τιμίων δώρων τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὅπως ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ἡμῶν, ὁ προσδε-
ξάμενος αὐτὰ εἰς τὸ ἅγιον καὶ ὑπερουράνιον 
καὶ νοερὸν αὐτοῦ θυσιαστήριον εἰς ὀσμὴν εὐ-
ωδίας πνευματικῆς, ἀντικαταπέμψῃ ἡμῖν τὴν 
θείαν χάριν καὶ τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου Πνεύ-
ματος δεηθῶμεν. 

Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν 
τοῦ ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς 
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χρι-
στῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώνησιν· 

Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς, Δέσποτα, μετὰ παρρη-
σίας, ἀκατακρίτως τολμᾶν ἐπικαλεῖσθαι σὲ 
τὸν ἐπουράνιον Θεὸν Πατέρα καὶ λέγειν· 

Ὁ προεστὼς ἀπαγγέλλει μετὰ τοῦ λαοῦ· 
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Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω 
τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενη-
θήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ 
τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡ-
μῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡ-
μῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡ-
μῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, 
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύ-
ναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * 

ΚΕΦΑΛΟΚΛΙΣΙΑ 

Ὁ ἱερεὺς εὐλογῶν τὸν λαόν· Εἰρήνη πᾶσι. 

Ὁ χορός· Καὶ τῷ πνεύματί σου. 

Ὁ διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ 
κλίνωμεν. 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς κλινόμενος τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώ-
νησιν· 

Χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 
μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, 
σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου 
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * 

ΥΨΩΣΙΣ - ΚΛΑΣΙΣ - ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ 

Ὁ ἱερεὺς ἐπεύχεται καὶ προσκυνεῖ τρὶς λέγων 
καθ᾿ ἑαυτόν· Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρ-
τωλῷ καὶ ἐλέησόν με. 

Εἶτα ὁ διάκονος ἐκφωνεῖ· Πρόσχωμεν. 

Καὶ ὁ ἱερεὺς ὑψῶν τὸν ἅγιον Ἄρτον ἐκφωνεῖ· 

Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις. 

Ὁ χορός· Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χρι-
στός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 

Καὶ ψάλλει τὸ κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας· 

Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ, τοῖς εὐθέσι 
πρέπει αἴνεσις· ἀλληλούια. (Ψαλμ. λβ´ 1) 

Μετὰ τὴν μετάληψιν τῶν ἐν τῷ βήματι ὁ διά-
κονος ἐμβάλλει εἰς τὸ ἅγιον ποτήριον τὰς με-
ρίδας τοῦ ἁγίου Ἄρτου καὶ ἐκφωνεῖ πρὸς τὸν 
λαόν· 

Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προ-
σέλθετε. 

Καὶ ὁ ἱερεὺς μεταδίδει εἰς ἕνα ἕκαστον διὰ 
τῆς λαβίδος. 

Μετὰ δὲ τὴν θείαν μετάληψιν, εὐλογεῖ ὁ ἱε-
ρεὺς τὸν λαὸν λέγων· 

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον 
τὴν κληρονομίαν σου. 

Ὁ χορός, τὸ ἑξῆς. Ἦχος β´. 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, * ἐλάβομεν 
Πνεῦμα ἐπουράνιον, * εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, 
* ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες· * αὕτη 
γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν. 

Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ  
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

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 τῷ σῷ ἁγια-
σμῷ, * ὅλην τὴν ἡμέραν * μελετῶντας τὴν δι-
καιοσύνην σου. * Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλ-
ληλούϊα. 

* * * 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ 

Ὁ διάκονος· 

Ὀρθοί· μεταλαβόντες τῶν θείων, ἁγίων, ἀ-
χράντων, ἀθανάτων, ἐπουρανίων καὶ ζωο-
ποιῶν, φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων, ἀξί-
ως εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον 
ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 
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Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνι-
κὴν καὶ ἀναμάρτητον αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς 
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χρι-
στῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχαριστήριον εὐχὴν καὶ τὴν ἐκ-
φώνησιν· 

Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν 
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁ-
γίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων· 

Καὶ λέγων τοῦτο λαμβάνει τὸ ἱ. Εὐαγγέλιον 
καὶ ποιήσας δι᾿ αὐτοῦ τὸ σημεῖον τοῦ σταυ-
ροῦ ἐπὶ τοῦ ἤδη διπλωθέντος εἰλητοῦ ἐπιθέ-
τει αὐτὸ ἐπ᾿ αὐτοῦ. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * 

ΑΠΟΛΥΣΙΣ 

Ὁ ἱερεύς· Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν. 

Ὁ χορός· Ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Καὶ ὁ ἱερεὺς ἐξελθὼν τῆς Ὡραίας Πύλης ἀνα-
γινώσκει μεγαλοφώνως ἔμπροσθεν τῆς εἰκό-
νος τοῦ Χριστοῦ τὴν εὐχὴν ταύτην· 

Ὁ εὐλογῶν τοὺς εὐλογοῦντάς σε, Κύριε, καὶ 
ἁγιάζων τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας, σῶσον τὸν 
λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν 
σου. Τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας σου φύλα-
ξον· ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπει-
αν τοῦ οἴκου σου· σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ 
θεϊκῇ σου δυνάμει, καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς 
τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ. Εἰρήνην τῷ κόσμῳ 
σου δώρησαι, ταῖς Ἐκκλησίαις σου, τοῖς ἱερεῦ-
σι, τοῖς ἄρχουσιν ἡμῶν, τῷ στρατῷ καὶ παντὶ 
τῷ λαῷ σου· ὅτι πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν 
δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι, καταβαῖνον ἐκ 
σοῦ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων· καὶ σοὶ τὴν δό-
ξαν καὶ εὐχαριστίαν καὶ προσκύνησιν ἀνα-
πέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ 

Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´. 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον * ἀπὸ τοῦ 
νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (ἐκ γ´) 

Ὁ δὲ ἱερεὺς ἀπέρχεται εἰς τὴν Πρόθεσιν καὶ 
λέγει χαμηλοφώνως τὴν εὐχὴν ἐν τῷ συστεῖ-
λαι τὰ ἅγια καὶ τὴν ἐκφώνησιν. 

Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ ἱερεὺς εὐλογῶν τὸν λαόν· 

Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος ἔλθοι ἐφ᾿ ὑμᾶς, τῇ 
αὐτοῦ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ, πάντοτε, νῦν 
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Καὶ μετὰ τοῦτο ὁ ἱερεὺς τὴν ἀπόλυσιν διαλο-
γικῶς· 

Δόξα σοι, ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς 
Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράν-
του καὶ παναμώμου αὐτοῦ μητρός, δυνάμει 
τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ, προστασί-
αις τῶν τιμίων ἐπουρανίων δυνάμεων ἀσω-
μάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου, προ-
δρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων 
ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων, τῶν 
ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων μαρτύρων, 
τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν, τῶν 
ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ 
Ἄννης καὶ πάντων τῶν ἁγίων ἐλεήσαι καὶ 
σώσαι ἡμᾶς ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. 

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 
* * * * * 

Εἰδήσεις. 1. Ἀπὸ σήμερον ἐπαναλαμβάνεται ἡ χρῆσις 
τῆς Παρακλητικῆς. 

2. Μέχρι τῆς 26ης Ἰουλίου, ἐὰν ἑορτάζεται ἅγιος, ψάλ-
λονται καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», καὶ ἐπι-
σφραγιστικὸν κοντάκιον εἰς τὴν λειτουργίαν «Προστα-
σία τῶν Χριστιανῶν». 
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3. Ἀπὸ αὔριον ἄρχεται ἡ νηστεία τῶν ἁγίων ἀποστό-
λων μέχρι τῆς 28ης Ἰουνίου. 

* * * * * 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ἕτερα ἀπολυτίκια τῶν ἁγίων Πάντων. 

Ἦχος α´. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. 
(Ποίημα ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου) 

Βλαστοὺς εὐαγγελίου καὶ καρποὺς ἀμαράν-
τους, χοροὺς ἁγίων Πάντων εὐφημήσωμεν 
πάντες, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, 
μιμούμενοι αὐτῶν τὰς ἀρετάς, καὶ ἀγῶνας 
τοὺς γενναίους, ἀπὸ ψυχῆς συμφώνως ἀνα-
κράζοντες· δόξα τῷ στεφανώσαντι ὑμᾶς· δό-
ξα τῷ ἁγιάσαντι· δόξα τῷ ἐν τῇ γῇ καὶ οὐρα-
νῷ ὑμᾶς δοξάσαντι. 

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
(Ποίημα Κυρίλλου πατριάρχου Κων/πόλεως) 

Τῶν ἁγίων Πάντων οἶκος ὁ πάνσεπτος, οὐρα-
νὸς ὥς τις ἄλλος ἀστράπτει αἴθριος, ἐν μέσῳ 
ἔχων τὸν Χριστόν, ὥς περ ἥλιον λαμπρόν, 
τὴν παρθένον Μαριάμ, σελήνην ὡς πλησιφα-
ῆ, καὶ κύκλῳ καθάπερ ἄστρα, χορούς τε πάν-
των ἁγίων, ἀεὶ πρεσβεύοντας σωθῆναι ἡμᾶς. 

Ἀπολυτίκιον τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου  
ἐν τῷ ᾌδειν. Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Πατέρων ἀθροίσθητε, πᾶσα τοῦ Ἄθω πλη-
θύς, πιστῶς ἑορτάζοντες, σήμερον χαίροντες, 
καὶ φαιδρῶς ἀλαλάζοντες, πάντες ἐν εὐφρο-
σύνῃ· τοῦ Θεοῦ γὰρ ἡ Μήτηρ, νῦν παρὰ τοῦ 
Ἀγγέλου, παραδόξως ὑμνεῖται· διὸ ὡς Θεοτό-
κον ἀεὶ ταύτην δοξάζομεν. 

Ἀπολυτίκιον τῶν Ἀποστόλων  
Βαρνάβα καὶ Βαρθολομαίου.  

Ἦχος γ´. Θείας πίστεως. 

Θεῖα ὄργανα, τοῦ Παρακλήτου, καὶ ἐκφάντο-
ρες, τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀνεδείχθητε θεόπται Ἀ-
πόστολοι, Βαρθολομαῖε τῶν Δώδεκα σύσκη-
νε, καὶ Βαρνάβα ὡς υἱὸς παρακλήσεως. Ἀλλ᾿ 
αἰτήσασθε, Χριστὸν τὸν Θεὸν πανεύφημοι, 
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ.  
Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον λόγον. 

Ἰατρὸν καὶ ποιμένα, Λουκᾶν τιμήσωμεν, 
Συμφερουπόλεως ποίμνης, Ἀρχιερέα λαμ-
πρόν, τὸν βαστάσαντα Χριστοῦ τὰ θεῖα στίγ-
ματα, τὰς ἐξορίας, τὰ δεινά, ἐγκλεισμοὺς ἐν 
φυλακαῖς, τὰς θλίψεις καὶ τὰ ὀνείδη, τὸν ἐπ᾿ 
ἐσχάτων φανέντα, ἐν τῇ Ῥωσίᾳ νέον ἅγιον. 

* * * * * 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ᾨδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων. 

ᾨδὴ δ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  
Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Σύ μου ἰσχύς, Κύριε σύ μου καὶ δύναμις· σὺ 
Θεός μου· σύ μου ἀγαλλίαμα, ὁ πατρικοὺς 
κόλπους μὴ λιπών, καὶ τὴν ἡμετέραν, πτω-
χείαν ἐπισκεψάμενος· διὸ σὺν τῷ προφήτῃ, 
Ἀββακούμ σοι κραυγάζω· Τῇ δυνάμει σου δό-
ξα Φιλάνθρωπε. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὺ δυσμενῆ, ὄντα με λίαν ἠγάπησας, σὺ κε-
νώσει, ξένῃ καταβέβηκας, ἐπὶ τῆς γῆς εὔ-
σπλαγχνε Σωτήρ, τῆς ἐσχατιᾶς μου, τὴν ὕ-
βριν μὴ ἀνηνάμενος· καὶ μείνας ἐν τῷ ὕψει, 
τῆς ἀφράστου σου δόξης, τὸν πρὶν ἠτιμωμέ-
νον ἐδόξασας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τίς καθορῶν, Δέσποτα νῦν οὐκ ἐξίσταται, διὰ 
πάθους, θάνατον λυόμενον, διὰ σταυροῦ 
φεύγουσαν φθοράν, καὶ διὰ θανάτου, τὸν ᾅ-
δην πλούτου κενούμενον; τῆς θείας δυνα-
στείας, σοῦ τοῦ Ἐσταυρωμένου, τὸ ἐξαίσιον 
ἔργον Φιλάνθρωπε; 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σὺ τῶν πιστῶν, καύχημα πέλεις Ἀνύμφευτε, 
σὺ προστάτις, σὺ καὶ καταφύγιον, Χριστια-
νῶν τεῖχος καὶ λιμήν· πρὸς γὰρ τὸν Υἱόν σου, 
ἐντεύξεις φέρεις Πανάμωμε, καὶ σώζεις ἐκ 
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κινδύνων, τοὺς ἐν πίστει καὶ πόθῳ, Θεοτόκον 
ἁγνήν σε γινώσκοντας. 

Τῶν Ἁγίων Πάντων. ᾨδὴ δ´.  
Ἦχος πλ. δ´. Σύ μου ἰσχύς, Κύριε. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀνακραθείς, ὅμιλος ὁ τῶν Ἁγίων σου, δι᾿ ἀ-
γάπης, καὶ σοὶ ἐνηδόμενος, εἰλικρινῶς τε καὶ 
καθαρῶς, ἐν ἀγαλλιάσει, χορείαν τὴν ἀκατά-
λυτον, Ἀγγέλοις συγχορεύει, περὶ σὲ Παντε-
πόπτα, τὸν ἁπάντων Θεόν τε καὶ Κύριον. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νεανικῶς, ἔνδοξοι Ἱερομάρτυρες, τῶν Μαρ-
τύρων, στέφος ἀνεδήσασθε, τῷ θεουργῷ χρί-
σματι τὸ πρίν, τῆς Ἱερωσύνης, ἠγλαϊσμένοι 
πανόλβιοι· διὸ διπλοῦς στεφάνους, ἐπαξίως 
λαβόντες, σὺν Χριστῷ αἰωνίως ἀγάλλεσθε. 

Δόξα. 

Τὸ τῆς σαρκός, φρόνημα ἅπαν τῷ Πνεύματι, 
θεοφόροι, ὄντως ὑπετάξατε, ἀσκητικῶς τού-
του τὰς ὁρμάς, τὰς ἀκατασχέτους, νηστείᾳ 
καταμαράναντες· καὶ νῦν τῆς ἀπαθείας, τῷ 
φωτὶ πυρσωθέντες, ἀμοιβὰς τὰς τῶν πόνων 
εἰλήφατε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Νύμφη Θεοῦ, γέγονας Θεογεννήτρια· τὸν 
γὰρ τούτου, Λόγον προαιώνιον, σωματικῶς 
τέτοκας ἡμῖν, ἐν ᾧ καὶ γυναῖκες, ἁγίως πολι-
τευσάμεναι, καὶ ἄθλοις παμποικίλοις διὰ σοῦ 
κοσμηθεῖσαι, τὴν Προμήτορος πτῶσιν ἀνώρ-
θωσαν. 

ᾨδὴ ε´. Ὁ ἀναστάσιμος.  
Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἵνα τί με ἀπώσω, ἀπὸ τοῦ προσώπου σου τὸ 
φῶς τὸ ἄδυτον, καὶ ἐκάλυψέ με, τὸ ἀλλότριον 
σκότος τὸν δείλαιον; Ἀλλ᾿ ἐπίστρεψόν με, καὶ 
πρὸς τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν σου, τὰς ὁδούς μου 
κατεύθυνον δέομαι. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Περιθέσθαι ἠνέσχου, χλαῖναν πρὸ τοῦ πά-
θους σου Σῶτερ παιζόμενος, τὴν τοῦ πρωτο-
πλάστου, περιστέλλων ἀσχήμονα γύμνωσιν, 
καὶ γυμνὸς παγῆναι, ἐν τῷ Σταυρῷ ἀπαμφιά-
ζων, τὸν χιτῶνα Χριστὲ τῆς νεκρώσεως. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐκ χοὸς τοῦ θανάτου, σὺ τὴν πεπτωκυῖάν 
μου ἀνῳκοδόμησας, ἀναστὰς οὐσίαν, καὶ ἀ-
γήρω Χριστὲ κατεσκεύασας, ἀναδείξας πά-
λιν, βασιλικὴν ὥσπερ εἰκόνα, ἀφθαρσίας φω-
τὶ ἀπαστράπτουσαν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Μητρικὴν παῤῥησίαν, τὴν πρὸς τὸν Υἱόν σου 
κεκτημένη Πάναγνε, συγγενοῦς προνοίας, 
τῆς ἡμῶν μὴ παρίδῃς δεόμεθα, ὅτι σὲ καὶ μό-
νην, Χριστιανοὶ πρὸς τὸν Δεσπότην, ἱλασμὸν 
εὐμενῆ προβαλλόμεθα. 

Τῶν Ἁγίων Πάντων. ᾨδὴ ε´.  
Ἦχος πλ. δ´. Ἵνα τί με ἀπώσω. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Προορᾶν ὡς Προφῆται, θεῖοι τὰ ἐσόμενα κα-
τηξιώθητε, ἃ ἐπιποθοῦντες, εὐγενείᾳ ψυχῆς 
ἐκαθάρατε, σεμνῇ πολιτείᾳ, ὑμᾶς αὐτούς, ὦ 
θεοφόροι, φωτιζόμενοι σθένει τοῦ Πνεύμα-
τος. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ χορὸς τῶν Ἁγίων, νῦν ἐναγλαΐζεται θείοις 
χαρίσμασιν, οἱ πρὸ νόμου πάντες, Πατριάρ-
χαι, Προφῆται, Ἀπόστολοι, καὶ Μαρτύρων δῆ-
μοι, καὶ Ἀσκητῶν καὶ Διδασκάλων, καὶ Δικαί-
ων σὺν Ἱερομάρτυσι. 

Δόξα. 

Λαμπομένην ὁρῶντες, τὴν τῶν σῶν Ἁγίων ὁ-
μήγυριν σήμερον, τῇ σῇ Σῶτερ αἴγλῃ, καὶ 
λαμπάσιν ἀσβέστοις τῆς χάριτος, τὸν σὸν 
θεῖον πλοῦτον, τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἀφθονίαν, 
ἀνυμνοῦμεν ἀπαύστως Φιλάνθρωπε. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὑπερθαύμαστον τόκον, τὸν σὸν ἀγαπήσασαι 
γυναῖκες πάνσεμναι, τὰ τερπνὰ τοῦ βίου, εἰς 
οὐδὲν ἐλογίσαντο Πάναγνε, τῆς αὐτοῦ καὶ 
μόνης, ἐρωτικῶς ἐπιθυμοῦσαι, ἀγλαΐας καὶ 
θείας ἐλλάμψεως. 

ᾨδὴ στ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  
Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἱλάσθητί μοι, Σωτήρ, πολλαὶ γὰρ αἱ ἀνομίαι 
μου· καὶ ἐκ βυθοῦ τῶν κακῶν, ἀνάγαγε δέο-
μαι· πρὸς σὲ γὰρ ἐβόησα, καὶ ἐπάκουσόν μου, 
ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Διὰ ξύλου κραταιῶς, καθεῖλέ με ὁ ἀρχέκακος· 
αὐτὸς δὲ ἀναρτηθείς, Χριστὲ κραταιότερον, 
Σταυρῷ καταβέβληκας, δειγματίσας τοῦτον, 
τὸν πεσόντα δὲ ἀνέστησας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὺ ᾤκτειρας τὴν Σιών, ἐξανατείλας τοῦ μνή-
ματος, καινὴν ἀντὶ παλαιᾶς, τελέσας ὡς Εὔ-
σπλαγχνος, τῷ θείῳ σου αἵματι, καὶ νῦν βα-
σιλεύεις, ἐν αὐτῇ εἰς τοὺς αἰῶνας Χριστέ. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ῥυσθείημεν τῶν δεινῶν, πταισμάτων ταῖς ἱ-
κεσίαις σου, θεογεννῆτορ Ἁγνή, καὶ τύχοιμεν 
Πάναγνε, τῆς θείας ἐλλάμψεως, τοῦ ἐκ σοῦ 
ἀφράστως, σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 

Τῶν Ἁγίων Πάντων. ᾨδὴ Ϛ´.  
Ἦχος πλ. δ´. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡς ἔντιμον ἐκλεκτόν, τεθέντα λίθον ἀκρόγω-
νον, οἱ Ἅγιοι ἐν Σιών, εὑρόντες σε Δέσποτα, 
κρηπῖδα ἀσάλευτον, ἐκλεκτοὺς ὡς λίθους, ἑ-
αυτοὺς ἐπῳκοδόμησαν. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νυγείσης σου τῆς πλευρᾶς, ῥανίδες αἵματος 
στάξασαι, σὺν ὕδατι θεουργῷ, τὸν κόσμον ἀ-
νέπλασαν, καὶ θείαν ὁμήγυριν, τῶν Ἁγίων 
πάντων, Εὐεργέτα προσεκάλεσαν. 

Δόξα. 

Ὑμνοῦμεν πανευσεβῶς, Μαρτύρων νέφος τὸ 
ἔνθεον, τῇ χάριτι λαμπρυνθέν, καὶ λάμψαν 
φαιδρότερον, πορφύρᾳ τοῦ αἵματος, καὶ τῇ ἁ-
λουργίδι, τῆς αὐτῶν στεῤῥᾶς ἀθλήσεως. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Μητέρα παναληθῆ, Θεοῦ σε πάντες γινώσκο-
μεν, δι᾿ ἧς φύσις γυναικῶν, ῥυσθεῖσα Πανά-
μωμε, Χριστοῦ ὑπερήθλησεν, ἀρετῆς τε πά-
σης, εὐσεβῶς γέγονεν ἔμπλεως. 

ᾨδὴ ζ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  
Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Θεοῦ συγκατάβασιν, τὸ πῦρ ἠδέσθη ἐν Βαβυ-
λῶνι ποτέ· διὰ τοῦτο οἱ παῖδες, ἐν τῇ καμίνῳ 
ἀγαλλομένῳ ποδί, ὡς ἐν λειμῶνι χορεύοντες 
ἔψαλλον· Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων 
ἡμῶν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἡ ἔνδοξος κένωσις, ὁ θεῖος πλοῦτος τῆς σῆς 
πτωχείας Χριστέ, καταπλήττει Ἀγγέλους, 
Σταυρῷ ὁρῶντάς σε καθηλούμενον, διὰ τὸ 
σῶσαι τοὺς πίστει κραυγάζοντας· Εὐλογητὸς 
ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τῇ θείᾳ καθόδῳ σου, φωτὸς ἐπλήσθη τὰ κα-
ταχθόνια, καὶ τὸ σκότος ἠλάθη, τὸ πρὶν διῶ-
κον· ὅθεν ἀνέστησαν, οἱ ἀπ᾿ αἰῶνος δεσμῶται 
κραυγάζοντες· Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν πα-
τέρων ἡμῶν. 
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Τριαδικόν. 

Στίχ. Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός,  
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. 

Ἁπάντων μὲν Κύριον, ἑνὸς δὲ μόνου μονογε-
νοῦς Υἱοῦ, ὀρθοδόξως Πατέρα, θεολογοῦντές 
σε καταγγέλλομεν, καὶ ἓν εἰδότες σοῦ ἐκπο-
ρευόμενον, Πνεῦμα εὐθές, συμφυὲς καὶ συ-
ναΐδιον. 

Τῶν Ἁγίων Πάντων. ᾨδὴ ζ´.  
Ἦχος πλ. δ´. Θεοῦ συγκατάβασιν. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἁγίων τὰ τάγματα, τὸν ἐν Ἁγίοις ἀναπαυό-
μενον, ἀσιγήτως ὑμνοῦντα, τρυφῆς ἐνθέου 
νῦν ἀπολαύουσι, καὶ γεγηθότες χορεύουσι 
ψάλλοντες· Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέ-
ρων ἡμῶν. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ταῖς θείαις ἐλλάμψεσι, τῆς τρισηλίου φωτο-
χυσίας σεπτῶς, τῶν Ἁγίων οἱ δῆμοι, περιλαμ-
φθέντες μονάδα τρισάριθμον, θεολογοῦσι 
Πατέρα συνάναρχον, καὶ τὸν Υἱὸν εὐσεβῶς, 
καὶ Πνεῦμα ἅγιον. 

Δόξα. 

Ἀφράστῳ τῇ δόξῃ σου, ὅταν ὀφθήσῃ Θεὸς ἐν 
μέσῳ θεῶν, τὰς ἀξίας παρέχων ἑνὶ ἑκάστῳ, 
καὶ τοὺς στεφάνους διδούς, τότε τοὺς πάντας 
ἀξίωσον ψάλλειν σοι· Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ 
τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Μαρίαν τὴν ἄχραντον, καὶ Παναγίαν θεογεν-
νήτριαν, αἱ νεάνιδες πᾶσαι, χορείαν θείαν ἅ-
μα στησάμεναι, μεγαλοφώνως, Ἀγάλλου, βο-
ήσατε, ἡ τῆς χαρᾶς τὴν πηγὴν ἡμῖν βλυστά-
νουσα. 

ᾨδὴ η´. Ὁ ἀναστάσιμος.  
Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἑπταπλασίως κάμινον, τῶν Χαλδαίων ὁ τύ-
ραννος, τοῖς θεοσεβέσιν, ἐμμανῶς ἐξέκαυσε· 
δυνάμει δὲ κρείττονι, περισωθέντας τούτους 

ἰδών, τὸν Δημιουργόν, καὶ Λυτρωτὴν ἀνεβόα, 
οἱ παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑ-
περυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τῆς Ἰησοῦ θεότητος, ἡ ὑπέρθεος δύναμις, ἐν 
τοῖς καθ᾿ ἡμᾶς, θεοπρεπῶς ἐξέλαμψε· σαρκὶ 
γὰρ γευσάμενος, ὑπὲρ παντὸς θανάτου 
Σταυροῦ, ἔλυσε τοῦ ᾅδου, τὴν ἰσχύν· ὃν ἀ-
παύστως, οἱ παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖ-
τε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶ-
νας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ σταυρωθεὶς ἐγήγερται, ὁ μεγάλαυχος πέ-
πτωκεν, ὁ καταπεσών, καὶ συντριβεὶς ἀνώρ-
θωται, φθορὰ ἐξωστράκισται, καὶ ἀφθαρσία 
ἤνθησεν· ὑπὸ τῆς ζωῆς γὰρ τὸ θνητὸν κατε-
πόθη· οἱ παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, 
λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τριαδικόν. 

Στίχ. Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός,  
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. 

Τρισσοφαῆ θεότητα, ἑνιαίαν ἐκλάμπουσαν, 
αἴγλην ἐκ μιᾶς, τρισυποστάτου φύσεως, Γεν-
νήτορα ἄναρχον, ὁμοφυᾶ τε Λόγον Πατρός, 
καὶ συμβασιλεῦον, ὁμοούσιον Πνεῦμα, οἱ 
παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπε-
ρυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τῶν Ἁγίων Πάντων. ᾨδὴ η´.  
Ἦχος πλ. δ´. Ἑπταπλασίως κάμινον. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀγαλλιᾶσθε Μάρτυρες, οἱ Προφῆται, Ἀπό-
στολοι, Ἱερομαρτύρων ὁ σεπτὸς κατάλογος, 
Δικαίων Ὁσίων τε, καὶ Διδασκάλων θεῖος χο-
ρός, σὺν ταῖς Μυροφόροις γυναιξὶ μελῳδοῦν-
τες· Οἱ παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, 
λαὸς ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
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Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τῆς ὑπὲρ νοῦν λαμπρότητος, ἐμφορούμενοι 
Ἅγιοι, θείας εὐφροσύνης καὶ χαρᾶς πληρού-
μενοι, θεοὶ χρηματίζετε, τῇ πρὸς Θεὸν ἐγγύ-
τητι, ταῖς θεουργικαῖς μαρμαρυγαῖς ὁμιλοῦν-
τες, καὶ δόξης τῆς ἀφράστου, φωτισθέντες ἀ-
κτῖσι, Χριστὸν ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. 

Στίχ. Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν  
καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον·  

ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν  
αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ἀναφανέντες Ἅγιοι, ὡς φωστῆρες πολύφω-
τοι, τὸν τῆς Ἐκκλησίας, οὐρανὸν φαιδρύνετε, 
ποικίλοις χαρίσμασι, καὶ διαφόροις κάλλεσιν, 
ἐν δικαιοσύνῃ, σωφροσύνῃ ἀνδρείᾳ, φρονήσει 
τε, βοῶντες· Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυ-
ψοῦτε Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Μετ᾿ εὐφροσύνης ἅπασαι, γυναικῶν αἱ θεό-
φρονες, αἱ τελειωθεῖσαι, ἐν Χριστῷ τῷ Πνεύ-
ματι, Παρθένον τὴν ἄχραντον, καὶ ἀληθῆ 
Μητέρα Θεοῦ, τὴν ἐκ τῆς κατάρας, τῆς προ-
μήτορος Εὔας, ἡμᾶς λυτρωσαμένην, τανῦν 
περικυκλοῦσαι, τὸν ταύτης ἀνυμνεῖτε, καρ-
πόν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ᾨδὴ θ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  
Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανός, καὶ τῆς γῆς κα-
τεπλάγη τὰ πέρατα, ὅτι Θεός, ὤφθη τοῖς ἀν-
θρώποις σωματικῶς, καὶ ἡ γαστήρ σου γέγο-
νεν, εὐρυχωροτέρα τῶν οὐρανῶν· διό σε Θεο-
τόκε, Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, ταξιαρχίαι με-
γαλύνουσι. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τῇ θείᾳ καὶ ἀνάρχῳ φύσει ἁπλοῦς, πεφυκὼς 
συνετέθης προσλήψει σαρκός, ἐν σεαυτῷ, 
ταύτην ὑποστήσας Λόγε Θεοῦ· καὶ πεπονθὼς 
ὡς ἄνθρωπος, ἔμεινας ἐκτὸς πάθους ὡς Θεός· 

διό σε ἐν οὐσίαις, δυσὶν ἀδιαιρέτως, καὶ ἀσυγ-
χύτως μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Πατέρα κατ᾿ οὐσίαν τὴν θεϊκήν, ὡς δὲ φύσει 
γενόμενος ἄνθρωπος ἔφης Θεόν, Ὕψιστε τοῖς 
δούλοις συγκατιών, ἐξαναστὰς τοῦ μνήμα-
τος, χάριτι Πατέρα τῶν γηγενῶν, τιθεὶς τὸν 
κατὰ φύσιν, Θεόν τε καὶ Δεσπότην, μεθ᾿ οὗ 
σε πάντες μεγαλύνομεν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡράθης ὦ Παρθένε Μήτηρ Θεοῦ, ὑπὲρ φύσιν 
τεκοῦσα ἐν σώματι, τὸν ἀγαθόν, Λόγον ἐκ 
καρδίας τῆς ἑαυτοῦ, ὃν ὁ Πατὴρ ἠρεύξατο, 
πάντων πρὸ αἰώνων ὡς ἀγαθός· ὃν νῦν καὶ 
τῶν σωμάτων, ἐπέκεινα νοοῦμεν, εἰ καὶ τὸ 
σῶμα περιβέβληται. 

Τῶν Ἁγίων Πάντων. ᾨδὴ θ´.  
Ἦχος πλ. δ´. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐλπίδι καὶ ἀγάπῃ θωρακισθέν, καὶ πιστῶς 
πεφραγμένον τὸ σύνταγμα, τῶν ἐκλεκτῶν, 
πάσας τῶν τυράννων τὰς ἀπειλάς, τοὺς αἰκι-
σμοὺς καὶ μάστιγας, χαίροντες ὑπέμειναν εὐ-
κλεῶς, Χριστὸν πεπλουτηκότες, νικοποιὸν ἐν 
ἄθλοις, τῆς ἀληθείας Πρωτομάρτυρες. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λιμένα σωτηρίας τὸν Βαπτιστήν, Ἀποστό-
λους, Προφήτας καὶ Μάρτυρας, σὺν Ἀσκη-
ταῖς, θείους Διδασκάλους, καὶ Ἱερεῖς, Πατρι-
αρχῶν τε σύλλογον, καὶ Ἱερομάρτυρας εὐ-
κλεεῖς, Γυναῖκας φιλοθέους, Ὁσίους καὶ Δι-
καίους, νῦν ἐπαξίως εὐφημήσωμεν. 

Δόξα. 

Πυρὶ δοκιμασθέντες τῶν πειρασμῶν, καὶ τρυ-
φαῖς μὴ θελχθέντες ἀγάλλεσθε, εἰλικρινῶς 
θρόνῳ τοῦ Δεσπότου φωτοειδεῖ, παρεστηκό-
τες ἔνδοξοι, δῆμος τῶν Ἁγίων ἐν οὐρανοῖς, 
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λυθέντων τῶν ἐσόπτρων, σκιᾶς τε παρειμέ-
νης, τῆς ἀληθείας ταῖς ἐμφάσεσι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὡράθης διεστώτων συναπτική· διὰ σοῦ γὰρ 
Ἀγγέλοις ὁμόσκηνοι, ἐν οὐρανοῖς, ἄνθρωποι 
γεγόνασιν ἀληθῶς, καὶ μαρτυροῦσι τάγματα, 
πάντων τῶν Ἁγίων νῦν σὺν αὐτοῖς, ὑμνοῦν-
τες τὸν σὸν τόκον, Παρθένε Θεοτόκε, ἐν αἰω-
νίοις μελῳδήμασι. 

* * * * * 
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	Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος πλ. δ´.
	Ἀντίφωνον Α´.
	Ἀντίφωνον Β´.
	Ἀντίφωνον Γ´.
	Ἀντίφωνον Δ´.
	Προκείμενον. Ἦχος πλ.δ´. Ψαλμὸς ρμε´ (145).
	* * *

	ΤΑΞΙΣ ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
	Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον.
	Ἑωθινὸν Α´  Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (κη´ 16-20).
	Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης·
	Ἦχος β´.
	Καὶ τὸ πεντηκοστάριον. Ἦχος ὁ αὐτός.
	* * *

	ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
	Οἱ Κανόνες· ὁ Ἀναστάσιμος καὶ τῶν Ἁγίων.
	ᾨδὴ α´. Ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´.
	Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Θεοτοκίον.
	Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
	Κανὼν τῶν Ἁγίων Πάντων, οὗ ἡ ἀκροστιχίς· Τῶν Ἁγίων Πάντων πολυώνυμα τάγματα μέλπων.
	ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. δ´. Ἁμαρτηλάτην Φαραώ.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Δόξα.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ γ´. Ὁ Ἀναστάσιμος.
	Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Θεοτοκίον.
	Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
	Καὶ τῶν Ἁγίων Πάντων. ᾨδὴ γ´.  Ἦχος πλ. δ´. Ὁ στερεώσας κατ᾿ ἀρχάς.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Δόξα.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν...
	* * *

	ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
	Κοντάκιον τῆς Ὀκτωήχου.
	Ἦχος πλ. δ´. Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως.
	Ὁ Οἶκος.
	Εἶτα Καθίσματα τῶν ἁγίων Πάντων.
	Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
	Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὅμοιον.
	Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης...
	* * *

	ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
	Κοντάκιον καὶ Οἶκος τῶν ἁγίων Πάντων.
	Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Αὐτόμελον.
	Ὁ Οἶκος.
	Συναξάριον.
	Εἶτα τὸ τοῦ Πεντηκοσταρίου.
	* * *

	ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ
	Τῆς Θεοτόκου.
	Ψάλλονται ἀπὸ τῆς 22ας Σεπτεμβρίου μέχρι τῆς 7ης Νοεμβρίου, ἀπὸ τῆς 10ης Φεβρουαρίου μέχρι τῆς ἐνάρξεως τοῦ Τριῳδίου, τῇ Β´, Δ´ καὶ Ε´ Κυριακῇ τῶν νηστειῶν καὶ ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πάντων μέχρι τῆς 26ης Ἰουλί...
	ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´.
	ᾨδὴ γ´.
	ᾨδὴ δ´.
	ᾨδὴ ε´.
	ᾨδὴ ς´.
	ᾨδὴ ζ´.
	ᾨδὴ η´.
	* * *

	Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
	Καταβασία. ᾨδὴ θ´.
	Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις...
	* * *

	ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ
	Ἦχος β´.
	Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον Α´.
	Τῆς Ὀκτωήχου. Αὐτόμελον. Ἦχος β´.
	Ἕτερον τῶν Ἁγίων. Ὅμοιον.
	Θεοτοκίον. Ὅμοιον.
	* * *

	ΑΙΝΟΙ
	Ἦχος πλ. δ´.
	Ἡ Στιχολογία (Ψαλμοὶ ρμη´, ρμθ´) καί·
	Ἱστῶμεν Στίχους η´, καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα δ´, καὶ τῶν Ἁγίων Πάντων δ´.
	Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος πλ. δ´.
	Στιχηρὰ Προσόμοια τῶν Ἁγίων Πάντων.
	Ἦχος δ´. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν.
	Δόξα. Ἑωθινὸν Α´. Ἦχος α´.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	* * *

	Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  εἰς τὸν ἦχον τῆς Κυριακῆς
	Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
	Καὶ πάλιν ἰσχυροτέρᾳ φωνῇ·
	Καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον. Ἦχος πλ. δ´.
	Καὶ Ἀπόλυσις.
	* * * * *


	ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
	Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα…
	Τὰ τυπικά, οἱ μακαρισμοὶ τοῦ ἤχου εἰς δ´  καὶ δ´ ἐκ τῆς Ϛ´ ᾠδῆς τοῦ κανόνος  τῶν ἁγίων Πάντων.
	Εἰ δὲ μή, τὰ Ἀντίφωνα.
	Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς ρβ´ (102).
	Δόξα. Καὶ νῦν.
	Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  Ὅτι σὸν τὸ κράτος...
	Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς ρμε´ (145).
	Δόξα. Καὶ νῦν.
	Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος...
	Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος πλ. δ´. Ψαλμ. ριζ´ (117).
	Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. δ´.
	Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον.
	Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον.
	* * *

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

	Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ´. (ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον)
	Τὸ ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἦχος δ´.
	Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ.
	Κοντάκιον τῶν ἁγίων Πάντων.  (ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον)
	Ἦχος πλ. δ´. Αὐτόμελον.
	* * *

	ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ
	* * *

	Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον  Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων.
	Προκείμενον καὶ Ἀλληλούϊα ὡσαύτως.
	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
	Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ´. (Ψαλμὸς ξζ´).
	(Ἑβρ. ια´ 33-40, ιβ´ 1-2)
	Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος δ´. (Ψαλμὸς λγ´).
	ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
	Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον  (ι´ 32-33, 37-38, ιθ´ 27-30).
	Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου.
	* * *

	Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.
	* * *

	Η ΕΚΤΕΝΗΣ ΔΕΗΣΙΣ
	* * *

	ΔΕΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ
	* * *

	ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
	* * *

	Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ
	Ψάλλεται ὁ χερουβικὸς ὕμνος·
	* * *

	ΤΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ
	* * *

	ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
	Τὸ Σύμβολον τῆς πίστεως.
	* * *

	Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
	Ὁ χορὸς τὸ μεγαλυνάριον  τῆς Θεοτόκου. Ἦχος πλ. δ´.
	* * *
	* * *

	ΔΕΗΣΕΙΣ - Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
	* * *

	ΚΕΦΑΛΟΚΛΙΣΙΑ
	* * *

	ΥΨΩΣΙΣ - ΚΛΑΣΙΣ - ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ
	Ὁ χορός, τὸ ἑξῆς. Ἦχος β´.
	Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ  εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
	Ἦχος β´.
	* * *

	ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
	* * *

	ΑΠΟΛΥΣΙΣ
	Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´.
	* * * * *
	* * * * *


	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
	Ἕτερα ἀπολυτίκια τῶν ἁγίων Πάντων.
	Ἦχος α´. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. (Ποίημα ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου)
	Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον. (Ποίημα Κυρίλλου πατριάρχου Κων/πόλεως)
	Ἀπολυτίκιον τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου  ἐν τῷ ᾌδειν. Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.
	Ἀπολυτίκιον τῶν Ἀποστόλων  Βαρνάβα καὶ Βαρθολομαίου.  Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.
	Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ.  Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον λόγον.
	* * * * *


	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
	ᾨδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων.
	ᾨδὴ δ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Θεοτοκίον.
	Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
	Τῶν Ἁγίων Πάντων. ᾨδὴ δ´.  Ἦχος πλ. δ´. Σύ μου ἰσχύς, Κύριε.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ ε´. Ὁ ἀναστάσιμος.  Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Θεοτοκίον.
	Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
	Τῶν Ἁγίων Πάντων. ᾨδὴ ε´.  Ἦχος πλ. δ´. Ἵνα τί με ἀπώσω.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ στ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Θεοτοκίον.
	Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
	Τῶν Ἁγίων Πάντων. ᾨδὴ Ϛ´.  Ἦχος πλ. δ´. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ ζ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Τριαδικόν.
	Στίχ. Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός,  ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
	Τῶν Ἁγίων Πάντων. ᾨδὴ ζ´.  Ἦχος πλ. δ´. Θεοῦ συγκατάβασιν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ η´. Ὁ ἀναστάσιμος.  Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Τριαδικόν.
	Στίχ. Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός,  ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
	Τῶν Ἁγίων Πάντων. ᾨδὴ η´.  Ἦχος πλ. δ´. Ἑπταπλασίως κάμινον.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν  καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον·  ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν  αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ θ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Θεοτοκίον.
	Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
	Τῶν Ἁγίων Πάντων. ᾨδὴ θ´.  Ἦχος πλ. δ´. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Δόξα.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	* * * * *



