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13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως· 

μετάθεσις τοῦ ἱ. λειψάνου τοῦ ἁγίου Μαξίμου 

τοῦ ὁμολογητοῦ. 

Ἦχος α´. Ἑωθινὸν ι´. 

(Τ.Μ.Ε. τυπικὸν Μεταμορφώσεως §§11-13). 

* * * * * 

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. 

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. 
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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 δ´, καὶ τῆς ἑορτῆς δ´ εἰς στ´. 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος α´. 

Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 

τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. 

Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχάς, πρόσδεξαι Ἅγιε 

Κύριε, καὶ παράσχου ἡμῖν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 

ὅτι μόνος εἶ ὁ δείξας, ἐν κόσμῳ τὴν ἀνάστα-

σιν. 

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

ταποδῷς μοι. 

Κυκλώσατε λαοὶ Σιών, καὶ περιλάβετε αὐτήν, 

καὶ δότε δόξαν ἐν αὐτῇ, τῷ ἀναστάντι ἐκ νε-

κρῶν· ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ λυτρω-

σάμενος ἡμᾶς, ἐκ τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν. 

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

ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

Δεῦτε λαοὶ ὑμνήσωμεν, καὶ προσκυνήσωμεν 

Χριστόν, δοξάζοντες αὐτοῦ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀ-

νάστασιν· ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐκ 

τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ, τὸν κόσμον λυτρω-

σάμενος. 

Ἕτερα Στιχηρὰ Ἀνατολικά. 

Στίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 

εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Εὐφράνθητε οὐρανοί, σαλπίσατε τὰ θεμέλια 

τῆς γῆς, βοήσατε τὰ ὄρη εὐφροσύνην· ἰδοὺ 

γὰρ ὁ Ἐμμανουὴλ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, τῷ 

Σταυρῷ προσήλωσε, καὶ ζωὴν ὁ διδούς, θάνα-

τον ἐνέκρωσε, τὸν Ἀδὰμ ἀναστήσας, ὡς φι-

λάνθρωπος. 

Ἱστῶμεν στίχους Ϛ´ καὶ ψάλλομεν ἰδιόμελα 

τῆς ἑορτῆς δ´, δευτεροῦντες τὰ δύο πρῶτα. 

Ἦχος δ´. Κοσμᾶ Μοναχοῦ. 

Στίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 

Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-

σμός ἐστιν. 

Πρὸ τοῦ Σταυροῦ σου Κύριε, ὄρος οὐρανὸν ἐ-

μιμεῖτο, νεφέλη ὡς σκηνὴ ἐφηπλοῦτο. Σοῦ 

μεταμορφουμένου, ὑπὸ Πατρὸς δὲ μαρτυρου-

μένου, παρῆν ὁ Πέτρος σὺν Ἰακώβῳ καὶ Ἰω-

άννῃ, ὡς μέλλοντες συνεῖναί σοι, καὶ ἐν τῷ 

καιρῷ τῆς παραδόσεώς σου· ἵνα θεωρήσαντες 

τὰ θαυμάσιά σου, μὴ δειλιάσωσι τὰ παθήμα-

τά σου· ἃ προσκυνῆσαι ἡμᾶς, ἐν εἰρήνῃ κατα-

ξίωσον, διὰ τὸ μέγα σου 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. 

Πρὸ τοῦ Σταυροῦ σου Κύριε, ὄρος οὐρανὸν ... 

Στίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, 

ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 

τὸν Κύριον. 

Πρὸ τοῦ Σταυροῦ σου Κύριε, παραλαβὼν 

τοὺς Μαθητὰς εἰς ὄρος ὑψηλόν, μετεμορφώ-

θης ἔμπροσθεν αὐτῶν, ἀκτῖσι δυνάμεως κα-

ταυγάζων αὐτούς· ἔνθεν φιλανθρωπίᾳ, ἐκεῖ-

θεν ἐξουσίᾳ, δεῖξαι βουλόμενος τῆς Ἀναστά-

σεως τὴν λαμπρότητα· ἧς καὶ ἡμᾶς ὁ Θεός, ἐν 

εἰρήνῃ καταξίωσον, ὡς ἐλεήμων καὶ φιλάν-

θρωπος. 

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. 

Πρὸ τοῦ Σταυροῦ σου Κύριε, παραλαβὼν ... 

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

ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Εἰς ὄρος ὑψηλόν, μεταμορφωθεὶς ὁ Σωτήρ, 

τοὺς κορυφαίους ἔχων τῶν Μαθητῶν, ἐνδό-

ξως ἐξέλαμψας· δηλῶν, ὅτι οἱ τῷ ὕψει τῶν ἀ-

ρετῶν διαπρέψαντες, καὶ τῆς ἐνθέου δόξης ἀ-

ξιωθήσονται. Συλλαλοῦντες δὲ τῷ Χριστῷ, 

Μωυσῆς καὶ Ἠλίας ἐδείκνυον, ὅτι ζώντων καὶ 

νεκρῶν κυριεύει· καὶ ὁ πάλαι διὰ νόμου, καὶ 
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Προφητῶν λαλήσας ὑπῆρχε Θεός· ᾧ καὶ φω-

νὴ τοῦ Πατρός, ἐκ νεφέλης φωτεινῆς ἐμαρτύ-

ρει λέγουσα· Αὐτοῦ ἀκούετε, τοῦ διὰ Σταυροῦ 

τὸν ᾍδην σκυλεύσαντος, καὶ νεκροῖς δωρου-

μένου ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

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

ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Ὄρος τὸ ποτὲ ζοφῶδες καὶ καπνῶδες, νῦν τί-

μιον καὶ ἅγιόν ἐστιν, ἐν ᾧ οἱ πόδες σου ἔστη-

σαν Κύριε· πρὸ αἰώνων γὰρ κεκαλυμμένον 

μυστήριον, ἐπ᾿ ἐσχάτων ἐφανέρωσεν, ἡ φρι-

κτή σου Μεταμόρφωσις, Πέτρῳ Ἰωάννῃ καὶ Ἰ-

ακώβῳ· οἵτινες τὴν ἀκτῖνα τοῦ προσώπου σου 

μὴ φέροντες, καὶ τὴν λαμπρότητα τῶν χιτώ-

νων σου, ἐπὶ πρόσωπον εἰς γῆν κατεβαρύνον-

το· οἳ καὶ τῇ ἐκστάσει συνεχόμενοι, ἐθαύμα-

ζον βλέποντες, Μωυσῆν καὶ Ἠλίαν, συλλα-

λοῦντάς σοι τὰ μέλλοντα συμβαίνειν σοι. Καὶ 

φωνὴ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐμαρτύρει λέγουσα· Οὗ-

τός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδό-

κησα· αὐτοῦ ἀκούετε, ὅστις καὶ δωρεῖται τῷ 

κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Τῆς ἑορτῆς. 

Ἦχος πλ. β´. Ἀνατολίου. 

Προτυπῶν τὴν Ἀνάστασιν τὴν σήν, Χριστὲ ὁ 

Θεός, τότε παραλαμβάνεις τοὺς τρεῖς σου 

Μαθητάς, Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, 

ἐν τῷ Θαβὼρ ἀνελθών. Σοῦ δὲ Σωτὴρ μετα-

μορφουμένου, τὸ Θαβώριον ὄρος φωτὶ ἐσκέ-

πετο. Οἱ Μαθηταί σου Λόγε, ἔῤῥιψαν ἑαυτοὺς 

ἐν τῷ ἐδάφει τῆς γῆς, μὴ φέροντες ὁρᾶν τὴν 

ἀθέατον μορφήν. Ἄγγελοι διηκόνουν φόβῳ 

καὶ τρόμῳ, οὐρανοὶ ἔφριξαν, γῆ ἐτρόμαξεν, ὁ-

ρῶντες ἐπὶ γῆς τῆς δόξης τὸν Κύριον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος α´. 

Τὴν παγκόσμιον δόξαν, τὴν ἐξ ἀνθρώπων 

σπαρεῖσαν, καὶ τὸν Δεσπότην τεκοῦσαν, τὴν 

ἐπουράνιον πύλην, ὑμνήσωμεν Μαρίαν τὴν 

Παρθένον, τῶν Ἀσωμάτων τὸ ᾆσμα, καὶ τῶν 

πιστῶν τὸ ἐγκαλλώπισμα· αὕτη γὰρ ἀνεδεί-

χθη οὐρανός, καὶ ναὸς τῆς Θεότητος· αὕτη τὸ 

μεσότειχον τῆς ἔχθρας καθελοῦσα, εἰρήνην 

ἀντεισῆξε, καὶ τὸ Βασίλειον ἠνέῳξε. Ταύτην 

οὖν κατέχοντες, τῆς πίστεως τὴν ἄγκυραν, ὑ-

πέρμαχον ἔχομεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Κύ-

ριον. Θαρσείτω τοίνυν, θαρσείτω λαὸς τοῦ 

Θεοῦ· καὶ γὰρ αὐτὸς πολεμήσει τοὺς ἐχθρούς, 

ὡς παντοδύναμος. 

* * * 

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) 

* * * 

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. 
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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-

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 τὸν Στίχον. Ἀπόστιχα Στιχηρά. 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος α´. 

Τῷ πάθει σου, Χριστέ, παθῶν ἠλευθερώθη-

μεν, καὶ τῇ ἀναστάσει σου ἐκ φθορᾶς ἐλυ-

τρώθημεν· Κύριε δόξα σοι. 

Ἕτερα Στιχηρὰ τοῦ Δαμασκηνοῦ, ὧν ἡ ἀκρο-

στιχὶς κατ᾿ ἀλφάβητον, ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις, 

Ἰωάννου Ἀμήν, τὸ δὲ Ἀμήν ἐστι μέσον τοῦ Ἀ-

νύμφευτε Παρθένε. 

Στίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνε-

δύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-

ζώσατο. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1). 

Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις, οὐρανοὶ εὐφραινέσθω-

σαν, χεῖρας κροτείτω τὰ ἔθνη μετ᾿ εὐφροσύ-

νης· Χριστὸς γὰρ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, τῷ Σταυρῷ 

προσήλωσε τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ τὸν θά-

νατον νεκρώσας, ζωὴν ἡμῖν ἐδωρήσατο, πε-

πτωκότα τὸν Ἀδὰμ παγγενῆ ἀναστήσας, ὡς 

φιλάνθρωπος. 

Στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 

οὐ σαλευθήσεται. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1) 

Βασιλεὺς ὑπάρχων οὐρανοῦ καὶ γῆς, Ἀκατά-

ληπτε, ἑκὼν ἐσταύρωσαι διὰ φιλανθρωπίαν· 

Ὃν ὁ ᾅδης συναντήσας κάτωθεν ἐπικράνθη, 

καὶ δικαίων ψυχαὶ δεξάμεναι, ἠγαλλιάσαντο· 

Ἀδὰμ δὲ ἰδών σε τὸν Κτίστην ἐν τοῖς κατα-

χθονίοις ἀνέστη. Ὢ τοῦ θαύματος! πῶς θα-

νάτου ἐγεύσατο ἡ τῶν ἁπάντων ζωή; ἀλλ᾿ ἢ 

ὡς ἠβουλήθη κόσμον φωτίσαι, κραυγάζοντα 

καὶ λέγοντα· Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύ-

ριε δόξα σοι. 

Στίχ. Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 

μακρότητα ἡμερῶν. (Ψαλμ. Ϟβ´ 5). 

Γυναῖκες Μυροφόροι μύρα φέρουσαι, μετὰ 

σπουδῆς καὶ ὀδυρμοῦ τὸν τάφον σου κατέλα-

βον· καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ ἄχραντον σῶμά σου, 

παρὰ δὲ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι τὸ καινόν, 

καὶ παράδοξον θαῦμα, τοῖς Ἀποστόλοις ἔλε-

γον· Ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ 

μέγα ἔλεος. 
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Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. β´. 

Πέτρῳ καὶ Ἰωάννῃ καὶ Ἰακώβῳ, τοῖς προκρί-

τοις Μαθηταῖς σου Κύριε, σήμερον ὑπέδειξας 

ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ, τὴν δόξαν τῆς θεϊκῆς 

σου μορφῆς· ἔβλεπον γὰρ τὰ ἱμάτιά σου, ἀ-

στράψαντα ὡς τὸ φῶς, καὶ τὸ πρόσωπόν σου 

ὑπὲρ τὸν ἥλιον, καὶ μὴ φέροντες ὁρᾶν τὸ ἄ-

στεκτον τῆς σῆς ἐλλάμψεως, εἰς γῆν κατέπι-

πτον, μηδόλως ἀτενίσαι ἰσχύοντες. Φωνῆς 

γὰρ ἤκουον μαρτυρούσης ἄνωθεν· Οὗτός ἐ-

στιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν 

κόσμον σῶσαι τὸν ἄνθρωπον. 

* * * 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος α´. 

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 

καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν 

σου σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρού-

μενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν. Διὰ τοῦτο αἱ Δυ-

νάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα· Δό-

ξα τῇ ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ Βασιλεί-

ᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε Φιλάν-

θρωπε. 

Δόξα. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος βαρύς. 

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δεί-

ξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς 

ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, 

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτό-

κου, φωτοδότα δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, ... 

Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ 

Ὁ διάκονος· Σοφία. 

Ὁ ἀναγνώστης· Εὐλόγησον. 

Ὁ ἱερεύς· Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεός... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Καὶ ὁ προεστώς· Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεός... 

Ὁ ἱερεύς· Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁ ἀναγνώστης· Τὴν τιμιωτέραν... 

Ὁ ἱερεύς· Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός... 

Ὁ ἀναγνώστης· Δόξα, καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέη-

σον γ´. Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον. 

Ὁ ἱερεύς· Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορ-

φωθεὶς ἐν δόξῃ ἐνώπιον τῶν ἁγίων αὐτοῦ μα-

θητῶν καὶ ἀποστόλων, καὶ ἀναστὰς ἐκ νε-

κρῶν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς 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 τριαδικὰ «Ἄξιον ἐστί», τρισάγιον 

κλπ καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος α´. 

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... 
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος α´. 

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 

καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν 

σου σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρού-

μενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν. Διὰ τοῦτο αἱ Δυ-

νάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα· Δό-

ξα τῇ ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ Βασιλεί-

ᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε Φιλάν-

θρωπε. 

Δόξα. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος βαρύς. 

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δεί-

ξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς 

ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, 

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτό-

κου, φωτοδότα δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, ... 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

[Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος] 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἀναστάσιμον. Ἦχος α´. 

Τὸν τάφον σου Σωτήρ, στρατιῶται τηροῦντες, 

νεκροὶ τῇ ἀστραπῇ, τοῦ ὀφθέντος Ἀγγέλου, ἐ-

γένοντο κηρύττοντος, γυναιξὶ τὴν ἀνάστα-

σιν. Σὲ δοξάζομεν, τὸν τῆς φθορᾶς καθαιρέ-

την, σοὶ προσπίπτομεν, τῷ ἀναστάντι ἐκ τά-

φου, καὶ μόνῳ Θεῷ ἡμῶν. 

Δόξα. 

Σταυρῷ προσηλωθείς, ἑκουσίως Οἰκτίρμον, 

ἐν μνήματι τεθείς, ὡς θνητὸς Ζωοδότα, τὸ 

κράτος συνέτριψας, Δυνατὲ τῷ θανάτῳ σου. 

Σὲ γὰρ ἔφριξαν, οἱ πυλωροὶ οἱ τοῦ ᾅδου· σὺ 

συνήγειρας, τοὺς ἀπ᾿ αἰῶνος θανόντας, ὡς 

μόνος φιλάνθρωπος. 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 

Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Τὴν τῶν βροτῶν ἐναλλαγήν, τὴν μετὰ δόξης 

σου Σωτήρ, ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ φρικτῇ, τῆς σῆς 

ἐλεύσεως δεικνύς, ἐπὶ τοῦ ὄρους Θαβὼρ μετε-

μορφώθης. Ἠλίας καὶ Μωσῆς συνελάλουν 

σοι· τοὺς τρεῖς τῶν Μαθητῶν συνεκάλεσας· οἳ 

κατιδόντες Δέσποτα τὴν δόξαν σου, τῇ ἀ-

στραπῇ σου ἐξέστησαν. Ὁ τότε τούτοις, τὸ 

φῶς σου λάμψας, φώτισον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος α´. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. 

Γυναῖκες πρὸς τὸ μνῆμα, παρεγένοντο ὄρθρι-

αι, καὶ ἀγγελικὴν ὀπτασίαν θεασάμεναι ἔ-

τρεμον· ὁ τάφος ἐξήστραπτε ζωήν, τὸ θαῦμα 

κατέπληττεν αὐτάς· διὰ τοῦτο ἀπελθοῦσαι, 

τοῖς Μαθηταῖς ἐκήρυττον τὴν ἔγερσιν. Τὸν ᾅ-

δην ἐσκύλευσε Χριστός, ὡς μόνος κραταιὸς 

καὶ δυνατός, καὶ φθαρέντας συνήγειρε πάν-

τας, τὸν τῆς κατακρίσεως φόβον, λύσας δυ-

νάμει σταυροῦ. 

Δόξα. 

Ἐν τῷ Σταυρῷ προσηλωθείς, ἡ ζωὴ τῶν ἁ-

πάντων, καὶ ἐν νεκροῖς λογισθείς, ὁ ἀθάνα-

τος Κύριος, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, καὶ ἤ-

γειρας Ἀδὰμ ἐκ τῆς φθορᾶς. Διὰ τοῦτο αἱ Δυ-

νάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα. Δό-

ξα τοῖς σοῖς παθήμασι Χριστέ· δόξα τῇ ἀνα-

στάσει σου· δόξα τῇ συγκαταβάσει σου, μόνε 

Φιλάνθρωπε. 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 

Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Θαβώρ, μετεμορφώθης Ἰησοῦ· 

καὶ νεφέλη φωτεινή, ἐφηπλωμένη ὡς σκηνή, 

τοὺς Ἀποστόλους τῆς δόξης σου κατεκάλυ-

ψεν· ὅθεν καὶ εἰς γῆν ἐναπέβλεπον, μὴ φέ-

ροντες ὁρᾶν, τὴν λαμπρότητα, τῆς ἀπροσίτου 

δόξης τοῦ προσώπου σου, ἄναρχε Σῶτερ Χρι-

στὲ ὁ Θεός. Ὁ τότε τούτοις, τὸ φῶς σου λάμ-

ψας, φώτισον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 
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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. 

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 α´. 

Ἡ τοῦ λῃστοῦ μετάνοια, τὸν Παράδεισον ἐσύ-

λησεν, ὁ δὲ θρῆνος τῶν Μυροφόρων τὴν χα-

ρὰν ἐμήνυσεν· ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, πα-

ρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος α´. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐν τῷ θλίβεσθαί με, εἰσάκουσόν μου τῶν ὀ-

δυνῶν, Κύριε σοὶ κράζω. 

Τοῖς ἐρημικοῖς, ἄπαυστος ὁ θεῖος πόθος ἐγγί-

νεται, κόσμου οὖσι τοῦ ματαίου ἐκτός. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, τιμὴ καὶ δόξα, ὥσπερ Πατρί, 

πρέπει ἅμα καὶ Υἱῷ· διὰ τοῦτο ᾄσωμεν τῇ τρι-

αδικῇ μονοκρατορίᾳ. 

Ἀντίφωνον Β´. 

Εἰς τὰ ὄρη τῶν σῶν, ὕψωσάς με νόμων, ἀρε-

ταῖς ἐκλάμπρυνον, ὁ Θεός, ἵνα ὑμνῶ σε. 

Δεξιᾷ σου χειρὶ λαβὼν σὺ Λόγε, φύλαξόν με, 

φρούρησον, μὴ πῦρ με φλέξῃ τῆς ἁμαρτίας. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ἡ κτίσις καινουργεῖται, 

παλινδρομοῦσα εἰς τὸ πρῶτον· ἰσοσθενὲς γάρ 

ἐστι Πατρὶ καὶ Λόγῳ. 

Ἀντίφωνον Γ´. 

Ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι· Ὁδεύσωμεν εἰς τὰς αὐ-

λὰς τοῦ Κυρίου· εὐφράνθη μου τὸ πνεῦμα, 

συγχαίρει ἡ καρδία. 
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Ἐπὶ οἶκον Δαυΐδ, φόβος μέγας· ἐκεῖ γὰρ θρό-

νων ἐκτεθέντων, κριθήσονται, ἅπασαι αἱ φυ-

λαὶ τῆς γῆς καὶ γλῶσσαι. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, τιμὴν προσκύνησιν, δόξαν 

καὶ κράτος, ὡς Πατρί τε ἄξιον, καὶ τῷ Υἱῷ δεῖ 

προσφέρειν· Μονὰς γάρ ἐστιν ἡ Τριὰς τῇ φύ-

σει, ἀλλ᾿ οὐ προσώποις. 

Προκείμενον. Ἦχος α´. Ψαλμὸς ια´ (11). 

Νῦν ἀναστήσομαι, λέγει Κύριος, θήσομαι ἐν 

σωτηρίῳ, παῤῥησιάσομαι ἐν αὐτῷ. (ια´ 6) 

Στίχ. α´. Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσι-

ος, ὅτι ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπὸ τῶν υἱ-

ῶν τῶν ἀνθρώπων. (ια´ 2) 

Νῦν ἀναστήσομαι, λέγει Κύριος, ... 

Στίχ. β´. Τὰ λόγια Κυρίου λόγια ἁγνά, ἀργύ-

ριον πεπυρωμένον, δοκίμιον τῇ γῇ, κεκαθαρι-

σμένον ἑπταπλασίως. (ια´ 7) 

Νῦν ἀναστήσομαι, λέγει Κύριος, ... 

* * * 

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 Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγ-

γελίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  

τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν Ι´ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (κα´ 1-14). 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν ὁ Ἰη-

σοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἐγερθεὶς ἐκ νε-

κρῶν, ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφα-

νέρωσε δὲ οὕτως. Ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, 

καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος, καὶ Ναθα-

ναὴλ ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ 

Ζεβεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 

δύο. Λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος· Ὑπάγω ἁλι-

εύειν. Λέγουσιν αὐτῷ· Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς 

σὺν σοί. Ἐξῆλθον καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον 

εὐθύς, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 

Πρωίας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη ὁ Ἰησοῦς εἰς 

τὸν αἰγιαλόν· οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅ-

τι Ἰησοῦς ἐστι. Λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· 

Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθη-

σαν αὐτῷ· Οὔ. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Βάλετε εἰς 

τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑ-

ρήσετε. Ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι 

ἴσχυσαν ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων. Λέγει 

οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς, 

τῷ Πέτρῳ· Ὁ Κύριός ἐστι. Σίμων οὖν Πέτρος 

ἀκούσας ὅτι ὁ Κύριός ἐστι, τὸν ἐπενδύτην διε-

ζώσατο· ἦν γὰρ γυμνός· καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν 

εἰς τὴν θάλασσαν· οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ 

πλοιαρίῳ ἦλθον· οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ 

τῆς γῆς, ἀλλ᾿ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύ-

ροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. Ὡς οὖν ἀπέβη-

σαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμέ-

νην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον. Λέ-

γει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψα-

ρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. Ἀνέβη Σίμων Πέτρος 

καὶ εἵλκυσε τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰ-

χθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· 

καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 

Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Δεῦτε ἀριστήσατε. Οὐ-

δεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτὸν 
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σὺ τίς εἶ, εἰδότες ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν. Ἔρχεται 

οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δί-

δωσιν αὐτοῖς καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. Τοῦτο ἤ-

δη τρίτον ἐφανερώθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς 

αὐτοῦ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 

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. 

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. 
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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 οἱ δύο τῆς ἑορτῆς. 

ᾨδὴ α´. Ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´. 

Ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά, θεοπρεπῶς ἐν ἰσχύϊ 

δεδόξασται· αὕτη γὰρ Ἀθάνατε, ὡς πανσθε-

νὴς ὑπεναντίους ἔθραυσε, τοῖς Ἰσραηλίταις, 

ὁδὸν βυθοῦ καινουργήσασα. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ χερσὶν ἀχράντοις ἐκ χοός, θεουργικῶς κατ᾿ 

ἀρχὰς διαπλάσας με, χεῖρας διεπέτασας ἐν 

τῷ Σταυρῷ, ἐκ γῆς ἀνακαλούμενος, τὸ φθα-

ρέν μου σῶμα, ὃ ἐκ Παρθένου προσείληφας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Νέκρωσιν ὑπέστη δι᾿ ἐμέ, καὶ τὴν ψυχὴν τῷ 

θανάτῳ προδίδωσιν, ὁ ἐμπνεύσει θείᾳ ψυχήν 

μοι ἐνθείς· καὶ λύσας αἰωνίων δεσμῶν, καὶ 

συναναστήσας, τῇ ἀφθαρσίᾳ ἐδόξασε. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Χαῖρε ἡ τῆς χάριτος Πηγή· χαῖρε ἡ κλῖμαξ καὶ 

πύλη οὐράνιος· χαῖρε ἡ λυχνία καὶ στάμνος 

χρυσῆ, καὶ ὄρος ἀλατόμητον, ἡ τὸν Ζωοδό-

την, Χριστὸν τῷ κόσμῳ κυήσασα. 

Εἶθ᾿ οὕτως οἱ δύο κανόνες τῆς ἑορτῆς. 

(εἰς η´, εἰς δὲ τὰ δύο τελευταῖα Δόξα, καὶ νῦν). 

Πρῶτος Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς· 

Χριστὸς ἐνὶ σκοπιῇ σέλας ἄπλετον εἴδεος ἧκε. 

Ποίημα Κοσμᾶ Μοναχοῦ. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Χοροὶ Ἰσραήλ, ἀνίκμοις ποσί, πόντον ἐρυ-

θρόν, καὶ ὑγρὸν βυθὸν διελάσαντες, ἀναβά-

τας, τριστάτας, δυσμενεῖς ὁρῶντες ἐν αὐτῷ ὑ-

ποβρυχίους, ἐν ἀγαλλιάσει ἔμελπον· ᾌσω-

μεν τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι δεδόξασται. 

Τροπάρια. 

Ῥήματα ζωῆς, τοῖς φίλοις Χριστός, καὶ περὶ 

τῆς θείας δημηγορῶν Βασιλείας ἔφη· Ἐν ἐμοὶ 

τὸν Πατέρα ἐπιγνώσεσθε, φωτὶ ὡς ἐξαστρά-

πτω ἀπροσίτῳ, ἐν ἀγαλλιάσει μέλποντες· ᾌ-

σωμεν τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι δεδόξασται. 

Ἰσχὺν τῶν ἐθνῶν, κατέδεσθε φίλοι Μαθηταί, 

θαυμασθήσεσθε δὲ τῷ πλούτῳ αὐτῶν, ὅτι δό-

ξης πληροῦσθε, ὡς ὀφθήσομαι, λαμπρότερος 

ἡλίου ἐξαστράπτων, ἐν ἀγαλλιάσει μέλπον-

τες· ᾌσωμεν τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι δεδόξασται. 

Σήμερον Χριστός, ἐν ὄρει Θαβώρ, λάμψας ἀ-

μυδρῶς, θεϊκῆς αὐγῆς ὡς ὑπέσχετο, Μαθη-

ταῖς παρεγύμνου χαρακτῆρα· σελασφόρου δὲ 

πλησθέντες, θείας αἴγλης, ἐν ἀγαλλιάσει ἔ-

μελπον· ᾌσωμεν τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι δεδόξα-

σται. 

Δεύτερος Κανών, φέρων Ἀκροστιχίδα· 

Μωσῆς Θεοῦ πρόσωπον ἐν Θαβὼρ ἴδε. 

Ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

ᾨδη α´. Ἦχος πλ. δ´. Ὑγρὰν διοδεύσας. 

Μωσῆς ἐν θαλάσσῃ προφητικῶς, ἰδὼν ἐν νε-

φέλῃ, καὶ ἐν στύλῳ πάλαι πυρός, τὴν δόξαν 

Κυρίου ἀνεβόα· Τῷ Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ᾄ-

σωμεν. (δίς) 

Δόξα. 
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Ὡς πέτρᾳ τῷ σώματι σκεπασθείς, τῷ τεθεω-

μένῳ, τὸν ἀόρατον καθορῶν, Μωσῆς ὁ Θεό-

πτης ἀνεβόα· Τῷ Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ᾄ-

σωμεν. 

Καὶ νῦν. 

Σὺ ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ νομικοῦ, καὶ ἐν Θαβωρί-

ῳ, καθωράθης τῷ Μωυσῇ, ἐν γνόφῳ τὸ πά-

λαι· ἐν φωτὶ δέ, νῦν ἀπροσίτῳ τῆς Θεότητος. 

ᾨδὴ γ´. Ὁ Ἀναστάσιμος. 

Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν, οὐσίας τὴν ἀ-

σθένειαν, καὶ συμπαθῶς αὐτὴν μορφωσάμε-

νος, περίζωσόν με ἐξ ὕψους δύναμιν, τοῦ βο-

ᾶν σοι. Ἅγιος, ὁ ναὸς ὁ ἔμψυχος, τῆς ἀφρά-

στου σου δόξης Φιλάνθρωπε. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Θεός μου ὑπάρχων Ἀγαθέ, πεσόντα κατῳ-

κτείρησας, καὶ καταβῆναι πρός με ηὐδόκη-

σας, ἀνύψωσάς με διὰ σταυρώσεως, τοῦ βοᾶν 

σοι· Ἅγιος, ὁ τῆς δόξης Κύριος, ὁ ἀνείκαστος 

ἐν ἀγαθότητι. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ζωὴ ἐνυπόστατος Χριστέ, ὑπάρχων καὶ φθα-

ρέντα με, ὡς συμπαθὴς Θεὸς ἐνδυσάμενος, 

εἰς χοῦν θανάτου καταβὰς Δέσποτα, τὸ θνη-

τὸν διέῤῥηξας, καὶ νεκροὺς τριήμερος, ἀνα-

στὰς ἀφθαρσίαν ἠμφίασας. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Θεὸν συλλαβοῦσα ἐν γαστρί, Παρθένε διὰ 

Πνεύματος, τοῦ παναγίου ἔμεινας ἄφλεκτος· 

ἐπεί σε βάτος τῷ νομοθέτῃ Μωσῇ, φλεγομέ-

νη ἄκαυστα, σαφῶς προεμήνυσε, τὴν τὸ πῦρ 

δεξαμένην τὸ ἄστεκτον. 

Τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ γ´. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Τόξον δυνατῶν ἠσθένησε, καὶ οἱ ἀσθενοῦν-

τες περιεζώσαντο δύναμιν· διὰ τοῦτο ἐστερε-

ώθη ἐν Κυρίῳ ἡ καρδία μου. (δίς) 

Τροπάρια. 

Ὅλον τὸν Ἀδὰμ φορέσας Χριστέ, τὴν ἀμαυ-

ρωθεῖσαν ἀμείψας ἐλάμπρυνας πάλαι φύσιν, 

καὶ ἀλλοιώσει τῆς μορφῆς σου ἐθεούργησας. 

Στύλῳ πυριμόρφῳ καὶ νεφέλῃ πάλαι, ὁ ἐν τῇ 

ἐρήμῳ τὸν Ἰσραὴλ ἄγων σήμερον, ἐν τῷ ὄρει 

Θαβὼρ ἀῤῥήτως, ἐν φωτὶ Χριστὸς ἐξέλαμψε. 

Δεύτερος Κανών.  

Ἦχος πλ. δ´. Οὐρανίας ἁψῖδος. 

Ἡ σκιάζουσα δόξα, ἐν τῇ σκηνῇ πρότερον, 

καὶ τῷ Μωυσῇ ὁμιλοῦσα, τῷ σῷ θεράποντι, 

τύπος γεγένηται, τῆς ἀστραψάσης ἀῤῥήτως, 

ἐν Θαβώρ σου Δέσποτα, Μεταμορφώσεως. 

(δίς) 

Δόξα. 

Συνανῆλθέ σοι Λόγε, μονογενὲς ὕψιστε, ἡ 

τῶν Ἀποστόλων ἀκρότης, ἐπὶ τοῦ ὄρους Θα-

βώρ, καὶ συμπαρέστησαν, ὅ τε Μωσῆς καὶ Ἠ-

λίας, ὡς Θεοῦ θεράποντες, μόνε φιλάνθρω-

πε. 

Καὶ νῦν. 

Θεὸς ὅλος ὑπάρχων, ὅλος βροτὸς γέγονας, ὅ-

λῃ τῇ Θεότητι μίξας, τὴν ἀνθρωπότητα, ἐν ὑ-

ποστάσει σου, ἣν ἐν δυσὶ ταῖς οὐσίαις, Μωυ-

σῆς Ἠλίας τε, εἶδον ἐν ὄρει Θαβώρ. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς.  

Αὐτόμελον. Ἦχος βαρύς. 

Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης, καὶ ὡς ἐχώ-

ρουν οἱ Μαθηταί σου τὴν δόξαν σου, Χριστὲ ὁ 

Θεὸς ἐθεάσαντο· ἵνα ὅταν σε ἴδωσι σταυρού-

μενον, τὸ μὲν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον, τῷ 

δὲ κόσμῳ κηρύξωσιν, ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀλη-

θῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα. 
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Κάθισμα τῆς ἑορτῆς.  

Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Θαβώρ, μετεμορφώθης ὁ Θε-

ός, ἀναμέσον Ἠλιού, καὶ Μωυσέως τῶν σο-

φῶν, σὺν Ἰακώβῳ καὶ Πέτρῳ καὶ Ἰωάννῃ· ὁ 

Πέτρος δὲ συνών, ταῦτά σοι ἔλεγε· Καλὸν ὧ-

δέ ἐστι, ποιῆσαι τρεῖς σκηνάς, μίαν Μωσεῖ, 

καὶ μίαν Ἠλίᾳ, καὶ μίαν σοὶ τῷ Δεσπότῃ Χρι-

στῷ. Ὁ τότε τούτοις, τὸ φῶς σου λάμψας, φώ-

τισον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

Ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Θαβώρ, ... 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τὰ Ἀναστάσιμα. 

Κοντάκιον. Ἦχος α´. Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεός. 

Ἐξανέστης ὡς Θεός, ἐκ τοῦ τάφου ἐν δόξῃ, 

καὶ κόσμον συνανέστησας, καὶ ἡ φύσις τῶν 

βροτῶν, ὡς Θεόν σε ἀνύμνησε, καὶ θάνατος 

ἠφάνισται, καὶ ὁ Ἀδὰμ χορεύει, Δέσποτα, καὶ 

ἡ Εὔα νῦν ἐκ τῶν δεσμῶν λυτρουμένη, χαίρει 

κράζουσα· Σὺ εἶ ὁ πᾶσι παρέχων, Χριστὲ τὴν 

ἀνάστασιν. 

Ὁ Οἶκος. 

Τὸν ἀναστάντα τριήμερον ἀνυμνήσωμεν, ὡς 

Θεὸν παντοδύναμον, καὶ πύλας τοῦ ᾅδου 

συντρίψαντα, καὶ τοὺς ἀπ᾿ αἰῶνος ἐκ τάφου 

ἐγείραντα, Μυροφόροις ὀφθέντα, καθὼς ηὐ-

δόκησε, πρώταις ταύταις τό, Χαίρετε, φήσας· 

καὶ Ἀποστόλοις χαρὰν μηνύων, ὡς μόνος ζω-

οδότης. Ὅθεν πίστει αἱ γυναῖκες, Μαθηταῖς 

σύμβολα νίκης εὐαγγελίζονται, καὶ ᾅδης στε-

νάζει, καὶ θάνατος ὀδύρεται, καὶ κόσμος ἀ-

γάλλεται, καὶ πάντες συγχαίρουσι· Σὺ γὰρ 

παρέσχες πᾶσι Χριστέ, τὴν ἀνάστασιν. 

Συναξάριον. 

Τῇ ΙΓ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῆς μεταθέσε-

ως τοῦ Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν 

Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. 

Στίχ. Κινοῦσί σου, Μάξιμε, πιστοὶ τὴν κόνιν,  

Δηλοῦντες, ὡς ζῇς ἐξαμείβων καὶ τόπους. 

Μαξίμου ἀμφὶ τρίτην νεκρὸν δεκάτην μεταθῆκαν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἀοιδίμου καὶ παμ-

μακαρίστου βασιλίσσης καὶ κτητορίσσης τῆς 

σεβασμίας Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος Σωτῆ-

ρος Χριστοῦ, Εἰρήνης, τῆς διὰ τοῦ ἁγίου καὶ 

ἀγγελικοῦ σχήματος μετονομασθείσης Ξένης 

Μοναχῆς. 

Στίχ. Παντοκράτωρ δέδωκέ σοι Μονὴν ἄνω,  

Ὡς κτητορίσσῃ ἰδίας Μονῆς κάτω. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας μητρὸς ἡ-

μῶν Εὐδοκίας, τῆς εὐσεβεστάτης Αὐγούστης, 

συζύγου γενομένης τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου 

τοῦ μικροῦ. 

Στίχ. Τόπους Ἁγίους ποθοῦσα Εὐδοκία, 

Εὕρατο τέλος Πόλιν Ἁγίαν ἄνω. 

Νῦν Σῶτερ ἢ πρὶν προσφόρως τῷ Πατρί σου, 

Ἔμπροσθεν εἴπῃς Εὐδοκία σου, Πάτερ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Σέριδος, ὁ 

κτίτωρ τῆς ἐν Γάζῃ Μονῆς, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦ-

ται. 

Στίχ. Ὅπου Σύ, καὶ Σέριδος, ὦ Θεοῦ Λόγε, 

Δόξαν θεωρῶν, ἣν Πατὴρ δέδωκέ σοι. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ὅσιος καὶ θεοφόρος πατὴρ 

ἡμῶν Δωρόθεος, ὁ ἀσκήσας μὲν τὸ πρότερον 

ἐν τῷ Κοινοβίῳ τοῦ ἄνωθεν Ἀββᾶ Σερίδου, ὕ-

στερον δὲ συστησάμενος Μονὴν ἰδίαν, μετὰ 

τὴν τελευτὴν τοῦ Ἀββᾶ Ἰωάννου τοῦ καλου-

μένου Προφήτου, καὶ τὴν τελείαν σιωπὴν κα-

τορθώσας, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 

Στίχ. Ἡ διάκρισις ἐν λόγοις σοῖς ἐῤῥύη, 

Ὦ Δωρόθεε, τῶν μοναστῶν τὸ κλέος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Δοσίθεος, ὁ ὑποτα-

κτικός, ὑποδειγματικῶς προσκολληθεὶς καὶ 

μαθητεύσας τῷ Ἀββᾷ Δωροθέῳ, ἐν εἰρήνῃ τε-

λειοῦται. 

Στίχ. Τῆς ὑποταγῆς ὑπογραμμὸς ὡράθης, 

Δοσίθεε, ἀγλάϊσμα τῶν ὑπηκόων. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου 

Μάρτυρος Κορωνάτου, ξίφει τελειωθέντος. 

Στίχ. Προσθεὶς τράχηλον εἰς τομὴν Κορωνᾶτος, 

Κτείνει πολυτράχηλον ὕδραν, τὴν πλάνην. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας Ῥαδεγόνδης 

βασιλίσσης τῶν Φράγκων. (†587) 

Στίχ. Σοφὴ τὸ ἀμφότερον ἡ Ῥαδεγόνδη, 

Κλέος ἐδείχθη βασιλισσῶν Φραγκίας. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων Σεργίου καὶ 

Στεφάνου, τῶν ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Μώλου. 

Στίχ. Οἱ ὅσιοι Σέργιος σὺν τῷ Στεφάνῳ, 

Μονῆς τοῦ Μώλου ἐδείχθησαν προστάται. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Τύχωνος τοῦ ἐν Ζαντόνσκ, τοῦ θαυμα-

τουργοῦ, ἐπισκόπου Βορονέζ. 

Στίχ. Τύχων τοῦ Ζαντὸνσκ ἔτυχε Βασιλείας, 

Δι᾿ ἣν ἀγῶνας ἐτέλεσε μυρίους. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ εὕρεσις τοῦ λειψάνου τοῦ ὁ-

σίου Μαξίμου τοῦ ἐν Μόσχᾳ διὰ Χριστὸν σα-

λοῦ. 

Στίχ. Πάλιν Μάξιμος ἀνακινεῖ τὴν Μόσχαν, 

Οὐχὶ μωρίαις, ἀλλ᾿ ἐκταφῇ λειψάνου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἀρκαδίου τοῦ ἐν Νοβοντόρσκ. 

Στίχ. Ἦν Ἀρκάδιος δι᾿ ἀρετὰς ὠκύπους, 

Διὸ μέτοχος ὤφθη τῆς Βασιλείας. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ 

λειψάνου τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοδοσίου, 

ἡγουμένου τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ 

Κιέβου. 

Στίχ. Γάννυται Λαύρα Θεοδοσίου σκῆνος, 

Ἔχουσα αὖθις πνευματόβρυτον πλοῦτον. 

Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέη-

σον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

* * * 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ 

Ψάλλονται τῇ 1ῃ Αὐγούστου, ἀπὸ 6ης μέχρι 13ης Αὐγούστου 

καὶ ἀπὸ τῆς 24ης Αὐγούστου μέχρι τῆς 21ης Σεπτεμβρίου. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. δ´. 

Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς * ἐπ᾿ εὐθείας ῥά-

βδῳ, * τὴν Ἐρυθρὰν διέτεμε * τῷ Ἰσραὴλ πε-

ζεύσαντι· * τὴν δὲ ἐπιστρεπτικῶς * Φαραὼ 

τοῖς ἅρμασι * κροτήσας ἥνωσεν, * ἐπ᾿ εὔρους 

διαγράψας * τὸ ἀήττητον ὅπλον· * διὸ Χριστῷ 

ᾄσωμεν, * τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι δεδόξασται. 

ᾨδὴ γ´. 

Ῥάβδος εἰς τύπον * τοῦ μυστηρίου παραλαμ-

βάνεται· * τῷ βλαστῷ γὰρ προκρίνει τὸν ἱερέ-

α· * τῇ στειρευούσῃ δὲ πρῴην * Ἐκκλησίᾳ νῦν 

ἐξήνθησε * ξύλον Σταυροῦ * εἰς κράτος καὶ 

στερέωμα. 

ᾨδὴ δ´. 

Εἰσακήκοα, Κύριε, * τῆς οἰκονομίας σου τὸ 

μυστήριον, * κατενόησα τὰ ἔργα σου * καὶ ἐ-

δόξασά σου τὴν θεότητα. 

ᾨδὴ ε´. 

Ὦ τρισμακάριστον Ξύλον! * ἐν ᾧ ἐτάθη Χρι-

στός, * ὁ βασιλεὺς καὶ Κύριος· * δι᾿ οὗ πέπτω-

κεν ὁ ξύλῳ ἀπατήσας, * τῷ ἐν σοὶ δελεασθεὶς 

* Θεῷ τῷ προσπαγέντι σαρκί, * τῷ παρέχοντι 

* τὴν εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

ᾨδὴ Ϛ´. 

Νοτίου θηρὸς ἐν σπλάγχνοις * παλάμας Ἰω-

νᾶς * σταυροειδῶς διεκπετάσας, * τὸ σωτήρι-

ον πάθος * προδιετύπου σαφῶς· * ὅθεν τριή-

μερος ἐκδύς, * τὴν ὑπερκόσμιον ἀνάστασιν * 

ὑπεζωγράφησε * τοῦ σαρκὶ προσπαγέντος 

Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ * καὶ τριημέρῳ ἐγέρσει * 

τὸν κόσμον φωτίσαντος. 

ᾨδὴ ζ´. 

Ἔκνοον πρόσταγμα * τυράννου δυσσεβοῦς * 

λαοὺς ἐκλόνησε, * πνέον ἀπειλῆς * καὶ δυ-

σφημίας θεοστυγοῦς· * ὅμως τρεῖς παῖδας * 

οὐκ ἐδειμάτωσε * θυμὸς θηριώδης, * οὐ πῦρ 

βρόμιον· * ἀλλ᾿ ἀντηχοῦντι * δροσοβόλῳ 

πνεύματι * πυρὶ συνόντες ἔψαλλον· * Ὁ ὑπε-

ρύμνητος * τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν * Θεός, εὐ-

λογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν  

τὸν Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Εὐλογεῖτε, παῖδες, * τῆς Τριάδος ἰσάριθμοι, * 

δημιουργὸν Πατέρα Θεόν· * ὑμνεῖτε τὸν συγ-

καταβάντα Λόγον * καὶ τὸ πῦρ εἰς δρόσον με-

ταποιήσαντα· * καὶ ὑπερυψοῦτε * τὸ πᾶσι ζω-
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ὴν παρέχον * Πνεῦμα πανάγιον εἰς τοὺς αἰῶ-

νας. 

* * * 

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... 

* * * 

Καὶ ψάλλεται καὶ ἡ θ´ ᾠδὴ  

τῶν κανόνων τῆς ἑορτῆς. 

ᾨδὴ θ´. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ τόκος σου ἄφθορος ἐδείχθη· Θεὸς ἐκ λαγό-

νων σου προῆλθε, σαρκοφόρος ὡς ὤφθη ἐπὶ 

γῆς, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη· σὲ 

Θεοτόκε, διὸ πάντες μεγαλύνομεν. 

Τροπάρια. 

Σύντρομοι καινῇ φωτοχυσίᾳ, ἀθρόως οἱ Μα-

θηταὶ ἐλλαμφθέντες, πρὸς ἀλλήλους ἑώρων, 

καὶ πρηνεῖς εἰς γῆν καταπεσόντες, σοὶ τῷ Δε-

σπότῃ, τῶν ἁπάντων προσεκύνησαν. 

Ἦχος ἐκ νεφέλης ἀνεπέμπετο, θεόκτυπος βε-

βαιῶν τὸ θαῦμα· ὁ Πατὴρ γὰρ τῶν φώτων, 

Οὗτός ἐστιν Υἱὸς ὁ ἀγαπητός μου, τοῖς Ἀπο-

στόλοις, ἀνεβόα, οὗ ἀκούετε. 

Καινὰ κατιδόντες καὶ παράδοξα, φωνῆς Πα-

τρικῆς ἐνωτισθέντες, ἐν Θαβὼρ οἱ τοῦ Λόγου 

ὑπηρέται, ἐκμαγεῖον τοῦ ἀρχετύπου, Οὗτος 

ὑπάρχει, ἀνεβόων ὁ Σωτὴρ ἡμῶν. 

Εἰκὼν ἀπαράλλακτε τοῦ Ὄντος, ἀκίνητε 

σφραγὶς ἀναλλοίωτε, Υἱὲ Λόγε σοφία καὶ 

βραχίων, δεξιὰ Ὑψίστου σθένος, σὲ ἀνυμνοῦ-

μεν, σὺν Πατρί τε καὶ τῷ Πνεύματι. 

Δεύτερος Κανών. Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἔφριξε πᾶσα ἀκοή, τὴν ἀπόῤῥητον Θεοῦ 

συγκατάβασιν, ὅπως ὁ Ὕψιστος, ἑκὼν κατῆλ-

θε μέχρι καὶ σώματος, παρθενικῆς ἀπὸ γα-

στρός, γενόμενος ἄνθρωπος· διὸ τὴν ἄχραν-

τον, Θεοτόκον οἱ πιστοὶ μεγαλύνομεν. 

Τροπάρια. 

Ἵνα σου δείξῃς ἐμφανῶς, τὴν ἀπόῤῥητον δευ-

τέραν κατάβασιν, ὅπως ὁ Ὕψιστος, Θεὸς ὀ-

φθήσῃ ἑστὼς ἐν μέσῳ θεῶν, τοῖς Ἀποστόλοις 

ἐν Θαβώρ, Μωσεῖ σὺν Ἠλίᾳ τε, ἀῤῥήτως ἔ-

λαμψας· διὸ πάντες σε Χριστὲ μεγαλύνομεν. 

Δόξα. 

Δεῦτέ μοι πείθεσθε λαοί, ἀναβάντες εἰς τὸ ὄ-

ρος τὸ ἅγιον, τὸ ἐπουράνιον, ἀΰλως στῶμεν 

ἐν πόλει ζῶντος Θεοῦ· καὶ ἐποπτεύσωμεν νοΐ, 

Θεότητα ἄυλον, Πατρὸς καὶ Πνεύματος, ἐν 

Υἱῷ μονογενεῖ ἀπαστράπτουσαν. 

Καὶ νῦν. 
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Ἔθελξας πόθῳ με Χριστέ, καὶ ἠλλοίωσας τῷ 

θείῳ σου ἔρωτι· ἀλλὰ κατάφλεξον, πυρὶ ἀΰλῳ 

τὰς ἁμαρτίας μου, καὶ ἐμπλησθῆναι τῆς ἐν 

σοί, τρυφῆς καταξίωσον, ἵνα τὰς δύο σκιρ-

τῶν, μεγαλύνω ἀγαθὲ παρουσίας σου. 

Καταβασίαι. 

Μυστικὸς εἶ, Θεοτόκε, παράδεισος, * ἀγεωρ-

γήτως βλαστήσασα Χριστόν, * ὑφ᾿ οὗ τὸ τοῦ 

Σταυροῦ * ζωηφόρον ἐν γῇ * πεφυτούργηται 

δένδρον· * δι᾿ οὗ νῦν ὑψουμένου, * προσκυ-

νοῦντες αὐτόν, * σὲ μεγαλύνομεν. 

Ὁ διὰ βρώσεως τοῦ ξύλου * τῷ γένει προσγε-

νόμενος θάνατος, * διὰ Σταυροῦ κατήργηται 

σήμερον· * τῆς γὰρ προμήτορος ἡ παγγενὴς 

κατάρα διαλέλυται * τῷ βλαστῷ τῆς ἁγνῆς 

Θεομήτορος, * ἣν πᾶσαι αἱ Δυνάμεις * τῶν οὐ-

ρανῶν μεγαλύνουσιν. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

* * * 

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 Ι´. 

Τιβεριάδος θάλασσα, σὺν παισὶ Ζεβεδαίου, 

Ναθαναὴλ τῷ Πέτρῳ τε, σὺν δυσὶν ἄλλοις 

πάλαι, καὶ Θωμᾶν εἶχε πρὸς ἄγραν· οἳ Χρι-

στοῦ τῇ προστάξει, ἐν δεξιοῖς χαλάσαντες, 

πλῆθος εἷλκον ἰχθύων· ὃν Πέτρος γνούς, 

πρὸς αὐτὸν ἐνήχετο· οἷς τὸ τρίτον, φανεὶς καὶ 

ἄρτον ἔδειξε, καὶ ἰχθὺν ἐπ᾿ ἀνθράκων. 

Καὶ τῆς ἑορτῆς. Ἦχος γ´. Αὐτόμελον. 

Φῶς ἀναλλοίωτον Λόγε, φωτὸς Πατρὸς ἀγεν-

νήτου, ἐν τῷ φανέντι φωτί σου, σήμερον ἐν 

Θαβωρίῳ, φῶς εἴδομεν τὸν Πατέρα, φῶς καὶ 

τὸ Πνεῦμα, φωταγωγοῦν πᾶσαν κτίσιν. (δίς) 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος α´. 

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· 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος α´. 

Στίχ. α´. Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγρα-

πτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Ὑμνοῦμέν σου Χριστέ, τὸ σωτήριον πάθος, 

καὶ δοξάζομέν σου τὴν ἀνάστασιν. 

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

τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμε-

ως αὐτοῦ. 

Ὁ Σταυρὸν ὑπομείνας, καὶ τὸν θάνατον κα-

ταργήσας, καὶ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, εἰρή-

νευσον ἡμῶν τὴν ζωὴν Κύριε, ὡς μόνος παν-

τοδύναμος. 

Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς με-

γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Ὁ τὸν ᾅδην σκυλεύσας, καὶ τὸν ἄνθρωπον ἀ-

ναστήσας, τῇ ἀναστάσει σου Χριστέ, ἀξίωσον 

ἡμᾶς ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ, ὑμνεῖν καὶ δοξάζειν 

σε. 

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

νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Τὴν θεοπρεπῆ σου συγκατάβασιν δοξάζον-

τες, ὑμνοῦμέν σε Χριστέ· ἐτέχθης ἐκ Παρθέ-

νου, καὶ ἀχώριστος ὑπῆρχες τῷ Πατρί· ἔπα-

θες ὡς ἄνθρωπος, καὶ ἑκουσίως ὑπέμεινας 

Σταυρόν· ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου, ὡς ἐκ πα-

στάδος προελθών, ἵνα σώσῃς τὸν κόσμον· Κύ-

ριε δόξα σοι. 

Καὶ τῆς ἑορ[της προσόμοια γ´ εἰς δ´. 

Στίχ. ε´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 
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Πρὸ τοῦ τιμίου Σταυροῦ σου καὶ τοῦ πάθους, 

λαβὼν οὓς προέκρινας τῶν ἱερῶν Μαθητῶν, 

πρὸς τὸ Θαβώριον Δέσποτα, ἀνῆλθες ὄρος, 

δεῖξαι θελήσας τούτοις τὴν δόξαν σου· οἳ καὶ 

κατιδόντες σε μεταμορφούμενον, καὶ ὑπὲρ ἥ-

λιον λάμψαντα, πρηνεῖς πεσόντες, τὴν δυνα-

στείαν σου κατεπλάγησαν, ἀναβοῶντες· Σὺ 

τὸ ἄχρονον, φῶς ὑπάρχεις Χριστὲ καὶ ἀπαύ-

γασμα, τοῦ Πατρός, εἰ καὶ θέλων, σὰρξ ὡρά-

θης ἀναλλοίωτος. 

Στίχ. Ϛ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πρὸ τοῦ τιμίου Σταυροῦ σου ... 

Στίχ. ζ´. Σοί εἰσιν οἱ οὐρανοὶ καὶ σή ἐστιν ἡ 

γῆ· τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς σὺ 

ἐθεμελίωσας. 

Ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς Λόγος, ὁ φῶς 

ὡς ἱμάτιον περιβαλλόμενος, μεταμορφούμε-

νος ἔμπροσθεν, τῶν Μαθητῶν σου, ὑπὲρ τὸν 

ἥλιον Λόγε ἔλαμψας. Μωσῆς καὶ Ἠλίας δέ, 

σοὶ παρειστήκεισαν, νεκρῶν καὶ ζώντων σε 

Κύριον, δηλοποιοῦντες, καὶ σοῦ δοξάζοντες 

τὴν ἀπόῤῥητον, οἰκονομίαν καὶ τὸ ἔλεος, καὶ 

τὴν πολλὴν συγκατάβασιν, δι᾿ ἧς ἔσωσας κό-

σμον, ἁμαρτίαις ἀπολλύμενον. 

Στίχ. η´. Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου 

ἀγαλλιάσονται. 

Παρθενικῆς ἐκ νεφέλης σε τεχθέντα, καὶ 

σάρκα γενόμενον, καὶ πρὸς τὸ ὄρος Θαβώρ, 

μεταμορφούμενον Κύριε, καὶ τῇ νεφέλῃ, τῇ 

φωτεινῇ σε περικυκλούμενον, φωνὴ τοῦ Γεν-

νήτορος, ἀγαπητόν σε Υἱόν, τῶν Μαθητῶν 

συμπαρόντων σοι, σαφῶς ἐδήλου, ὡς ὁμοού-

σιον καὶ ὁμόθρονον· ὅθεν ὁ Πέτρος ἐκπληττό-

μενος, Καλὸν ὧδε ἐστὶν εἶναι ἔλεγε, μὴ εἰδὼς 

ὃ ἐλάλει, Εὐεργέτα πολυέλεε. 

Δόξα. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´. Βύζαντος. 

Παρέλαβεν ὁ Χριστός, τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκω-

βον καὶ Ἰωάννην, εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν, 

καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν· καὶ ἔ-

λαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ Ἥλιος, τὰ δὲ 

ἱμάτια αὐτοῦ, ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. Καὶ 

ὤφθησαν Μωυσῆς καὶ Ἠλίας, μετ᾿ αὐτοῦ 

συλλαλοῦντες· καὶ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκία-

σεν αὐτούς· καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέ-

γουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, 

ἐν ᾧ ηὐδόκησα, αὐτοῦ ἀκούετε. 

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

μῶν, * καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνο-

μά σου * εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

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

θάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· * δίδαξόν με τὰ δικαιώ-

ματά σου. (ἐκ γ´) 

Κύριε, * καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν * ἐν γενεᾷ 

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

ἴασαι τὴν ψυχήν μου, * ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· * δίδαξόν με τοῦ 

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

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ 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 δ´. 

Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ γέγονεν· * ᾄσω-

μεν τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου * καὶ ἀρχηγῷ τῆς 

ζωῆς ἡμῶν· * καθελὼν γὰρ τῷ θανάτῳ τὸν 

θάνατον * τὸ νῖκος ἔδωκεν ἡμῖν * καὶ τὸ μέγα 

ἔλεος. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοί, καὶ ἐκ τῶν Κανό-

νων τῆς ἑορτῆς ἡ γ´ καὶ ἡ Ϛ´ ᾠδή. 

Εἰ δὲ μή, τὰ ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς. 

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. (Ἐκλογή). 

Στίχ. α´. Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν 

πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ. (μζ´ 

2) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Στίχ. β´. Ἑτοιμάζων ὄρη ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, 

περιεζωσμένος ἐν δυναστείᾳ. (ξδ´ 7) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. γ´. Ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν 

ἐνεδύσω, ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον. 
(ργ´ 1-2) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. δ´. Τὰ ὄρη ἀγαλλιάσονται ἀπὸ προσώ-

που Κυρίου. (Ϟζ´ 8, Ϟε´ 13) 

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 πστ´ (86). 

Στίχ. α´. Οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς 

ἁγίοις. (πστ´ 1) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θα-

βὼρ μεταμορφωθείς, * ψάλλοντάς σοι, Ἀλλη-

λούϊα. 

Στίχ. β´. Ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας Σιὼν ὑπὲρ 

πάντα τὰ σκηνώματα Ἰακώβ. (πστ´ 2) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ... 
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Στίχ. γ´. Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ 

πόλις τοῦ Θεοῦ. (πστ´ 3) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ... 

Στίχ. δ´. Μήτηρ Σιών, ἐρεῖ ἄνθρωπος· καὶ ἄν-

θρωπος ἐγεννήθη ἐν αὐτῇ. (πστ´ 5) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ... 

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 βαρύς. Ψαλμὸς πη´ (88). 

Στίχ. α´. Τὰ ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄ-

σομαι, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἀπαγγελῶ τὴν 

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

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος βαρύς. 

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δεί-

ξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς 

ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, 

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτό-

κου, φωτοδότα δόξα σοι. 

Στίχ. β´. Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ 

θαυμάσιά σου, Κύριε, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου 

ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων. (πη´ 6) 

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, ... 

Στίχ. γ´. Σοί εἰσιν οἱ οὐρανοὶ καὶ σή ἐστιν ἡ 

γῆ· τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς σὺ 

ἐθεμελίωσας. (πη´ 12) 

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, ... 

* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

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

Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν * ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλ-

λιάσονται. (πη´ 13). Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀ-

ναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊ-

α. 

Κατὰ δὲ τὴν νεωτέραν τάξιν· 

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, Κύριε, * ἐν τῷ φωτί 

σου ὀψόμεθα φῶς. (λε´ 10). Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ 

Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, 

Ἀλληλούϊα. 

* * * 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. Ἧχος α´. 
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 

καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν 

σου σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρού-

μενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν. Διὰ τοῦτο αἱ Δυ-

νάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα· Δό-

ξα τῇ ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ Βασιλεί-

ᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε Φιλάν-

θρωπε. 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος βαρύς. 

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δεί-

ξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς 

ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, 

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτό-

κου, φωτοδότα δόξα σοι. 

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον τῆς Μεταμορφώσεως. 
(Ψάλλεται ἀπὸ κζ´ Ἰουλίου ἕως ιγ ´ Αὐγούστου  

πλὴν τῆς α´ καὶ ε´ Αὐγούστου). 
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Ἦχος βαρύς. Αὐτόμελον. 

Ἐπὶ τοῦ ὄρους * μετεμορφώθης, * καί, ὡς ἐχώ-

ρουν, * οἱ μαθηταί σου * τὴν δόξαν σου, Χρι-

στὲ ὁ Θεός,* ἐθεάσαντο· * ἵνα, ὅταν σε ἴδωσι 

σταυρούμενον, * τὸ μὲν πάθος νοήσωσιν ἑ-

κούσιον, * τῷ δὲ κόσμῳ κηρύξωσιν, * ὅτι σὺ ὑ-

πάρχεις ἀληθῶς * τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγα-

σμα. 
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* * * 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

* * * 

Ἀπόστολον Κυριακῆς Ι´ ἑβδομάδος καὶ  

Εὐαγγέλιον Κυριακῆς Ι´ Ματθαίου. 

Προκείμενον καὶ Ἀλληλούϊα τῆς ἑορτῆς. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Κυριακῆς Ι´ ἑβδομάδος (Α´ Κορ. δ´ 9-16). 

Προκείμενον. Ἦχος δ´. (Ψαλμὸς ργ´). 

Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν 

σοφίᾳ ἐποίησας. 

Στίχ. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· Κύριε 

ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα. 

Πρὸς Κορινθίους Α´ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀ-

νάγνωσμα. 

Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐ-

σχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέ-

ατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις 

καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑ-

μεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑ-

μεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. 

Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶ-

μεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ 

ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς 

ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διω-

κόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρα-

καλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐ-

γενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ 

ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾿ ὡς τέκνα 

μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. Ἐὰν γὰρ μυρίους παι-

δαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς 

πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγ-

γελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν 

ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε. 

Ἀλληλούϊα (γ´).  

Ἦχος πλ. δ´. (Ψαλμ. πη´-ρμγ´). 

Στίχ. Σοί εἰσιν οἱ οὐρανοί, καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ· 

τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς σὺ ἐ-

θεμελίωσας. (πη´ 12) 

Μακάριος ὁ λαός, οὗ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ. 
(ρμγ´ 15) 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Κυριακῆς Ι´ Ματθαίου 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (ιζ´ 14-23). 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθεν 

τῷ Ἰησοῦ, γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύρι-

ε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ 

κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ 

πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. Καὶ προσήνεγ-

κα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνή-

θησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰ-

ησοῦς εἶπεν· Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμ-

μένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε 

ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. Καὶ ἐ-

πετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ 

αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀ-

πὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. Τότε προσελθόντες οἱ 

μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾿ ἰδίαν εἶπον· Διατί ἡ-

μεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; Ὁ δὲ Ἰη-

σοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. Ἀ-

μὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκ-

κον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι 

ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀ-

δυνατήσει ὑμῖν. Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπο-

ρεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Ἀνα-

στρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶ-

πεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀν-

θρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων 

καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 

ἐγερθήσεται. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. 

* * * 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  

τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. 

* * * 

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. 
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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. 

Ὁ διάκονος· 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον 

ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· Σοφία. 
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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-

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 · 
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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. 

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. 
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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 ἀντὶ τοῦ· Ἄξιόν ἐστιν ψάλλει  

τὸν εἱρμὸν τῆς θ´ ᾠδῆς τοῦ α´ κανόνος  

τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὁ τόκος σου ἄφθορος ἐδείχθη· Θεὸς ἐκ λαγό-

νων σου προῆλθε, σαρκοφόρος ὡς ὤφθη ἐπὶ 

γῆς, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη· σὲ 

Θεοτόκε, διὸ πάντες 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· 

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 
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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· 

* * * 

Κοινωνικόν. 

Ἐν τῷ φωτὶ τῆς δόξης τοῦ προσώπου σου, Κύ-

ριε, * πορευσόμεθα εἰς τὸν αἰῶνα. * (Ψαλμ. πη´ 

16). Ἀλληλούϊα. 

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. 

Μετὰ τὴν μετάδοσιν, ἀντὶ τοῦ· Εἴδομεν… 

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος βαρύς. 

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δεί-

ξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς 

ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, 

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτό-

κου, φωτοδότα δόξα σοι. 

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. 

Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνι-

κὴν καὶ ἀναμάρτητον αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς 

καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χρι-

στῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 
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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. 

* * * * * 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ᾨδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων. 

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

Ὄρος σε τῇ χάριτι, τῇ θείᾳ κατάσκιον, προ-

βλεπτικοῖς ὁ Ἀββακούμ, κατανοήσας ὀφθαλ-

μοῖς, ἐκ σοῦ ἐξελεύσεσθαι, τοῦ Ἰσραὴλ προα-
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νεφώνει τὸν Ἅγιον, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν καὶ ἀ-

νάπλασιν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τίς οὗτος, Σωτήρ, ὁ ἐξ Ἐδὼμ ἀφικόμενος, στε-

φηφορῶν ἐξ ἀκανθῶν, πεφοινιγμένος τὴν 

στολήν, ἐν ξύλῳ κρεμάμενος; Τοῦ Ἰσραὴλ ὑ-

πάρχει οὗτος ὁ Ἅγιος, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν καὶ 

ἀνάπλασιν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἴδετε λαὸς τῶν ἀπειθῶν, καὶ αἰσχύνθητε· ὃν 

ὡς κακοῦργον γὰρ ὑμεῖς, ἀναρτηθῆναι ἐν 

σταυρῷ, Πιλάτῳ ᾐτήσασθε φρενοβλαβῶς, 

θανάτου λύσας τὴν δύναμιν, θεοπρεπῶς ἐξα-

νέστη τοῦ μνήματος. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ξύλον σε Παρθένε τῆς ζωῆς ἐπιστάμεθα· οὐ 

γὰρ τῆς βρώσεως καρπός, θανατηφόρος τοῖς 

βροτοῖς, ἐκ σοῦ ἀνεβλάστησεν, ἀλλὰ ζωῆς 

τῆς ἀϊδίου ἀπόλαυσις, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν 

τῶν ὑμνούντων σε. 

Τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ δ´. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Εἰσακήκοα τὴν ἔνδοξον οἰκονομίαν σου, Χρι-

στὲ ὁ Θεός, ὅτι ἐτέχθης ἐκ τῆς Παρθένου, ἵνα 

ἐκ πλάνης ῥύσῃ τοὺς βοῶντάς σοι· Δόξα τῇ 

δυνάμει σου Κύριε. 

Τροπάρια. 

Νόμον ἐν Σινᾷ τῷ γράμματι, διατυπούμενος 

Χριστὲ ὁ Θεός, ἐν τῇ νεφέλῃ πυρὶ καὶ γνόφῳ, 

καὶ ἐν θυέλλῃ ὤφθης ἐποχούμενος. Δόξα τῇ 

δυνάμει σου Κύριε. 

Ἵνα πιστώσῃ τὴν ἔνδοξον, οἰκονομίαν σου, 

Χριστὲ ὁ Θεός, ὡς προϋπάρχων πρὸ τῶν αἰώ-

νων, καὶ ὁ αὐτὸς ἐν νέφει τὴν ἐπίβασιν θείς, 

ἐν τῷ Θαβὼρ ἀῤῥήτως ἐξέλαμψας. 

Συλλαλοῦντες παρειστήκεισαν, δουλοπρε-

πῶς σοι τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ, οἷς ἐν πυρὸς ἀ-

τμίδι καὶ γνόφῳ, καὶ λεπτοτάτῃ αὔρᾳ προσω-

μίλησας. Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

Κατεμήνυον τὴν ἔξοδον, τὴν ἐν Σταυρῷ σου 

ἐν Θαβὼρ παρόντες, ὁ ἐν πυρί σε καὶ βάτῳ 

πάλαι, προκατιδὼν Μωσῆς, καὶ ὁ μετάρσιος 

δίφρῳ, ἐν πυρίνῳ Ἠλίας Χριστέ. 

Δεύτερος Κανών. Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐκ σαρκός σου βολίδες Θεότητος, ἐξεπορεύ-

οντο· Προφητῶν καὶ Ἀποστόλων, ὅθεν οἱ 

πρόκριτοι, μέλποντες ἀνεβόων· Δόξα τῇ δυ-

νάμει σου Κύριε. 

Τροπάρια. 

Ὁ τὴν βάτον φυλάξας ἀλώβητον, προσομι-

λοῦσαν πυρί, τῷ Μωσεῖ θεολαμποῦσαν σάρ-

κα ὑπέδειξας, Δέσποτα μελῳδοῦντι· Δόξα τῇ 

δυνάμει σου Κύριε. 

Δόξα. 

Ὑπεκρύβη ἀκτῖσι Θεότητος, αἰσθητὸς ἥλιος, 

ὡς ἐν ὄρει Θαβωρίῳ, εἶδέ σε μεταμορφούμε-

νον Ἰησοῦ μου. Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

Καὶ νῦν. 

Πῦρ μὴ φλέγον τὴν ὕλην τοῦ σώματος, ὡρά-

θης ἄυλον, ὡς Μωσεῖ καὶ Ἀποστόλοις, ὤφθης 

Ἠλίᾳ τε, Δέσποτα εἷς ἐκ δύο, ἐν δυσὶ τελείαις 

ταῖς φύσεσιν. 

ᾨδὴ ε´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ φωτίσας τῇ ἐλλάμψει τῆς σῆς παρουσίας 

Χριστέ, καὶ φαιδρύνας τῷ Σταυρῷ σου, τοῦ 

κόσμου τὰ πέρατα, τὰς καρδίας φώτισον, φω-

τὶ τῆς σῆς θεογνωσίας, τῶν ὀρθοδόξως ὑ-

μνούντων σε. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τὸν ποιμένα τῶν προβάτων, τὸν μέγαν καὶ 

Κύριον, Ἰουδαῖοι διὰ ξύλου σταυροῦ ἐθανά-

τωσαν· ἀλλ᾿ αὐτὸς ὡς πρόβατα νεκρούς, ἐν ᾅ-

δῃ τεθαμμένους, κράτους θανάτου ἐῤῥύσατο. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τῷ Σταυρῷ σου τὴν εἰρήνην, εὐαγγελισάμε-

νος, καὶ κηρύξας αἰχμαλώτοις Σωτήρ μου τὴν 

ἄφεσιν, τὸν κρατοῦντα ᾔσχυνας, Χριστέ, γυ-
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μνὸν ἠπορημένον, δείξας τῇ θείᾳ ἐγέρσει 

σου. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τὰς αἰτήσεις τῶν πιστῶς αἰτουμένων, Πανύ-

μνητε, μὴ παρίδῃς, ἀλλὰ δέχου, καὶ ταύτας 

προσάγαγε, τῷ Υἱῷ σου Ἄχραντε Θεῷ, τῷ μό-

νῳ εὐεργέτη· σὲ γὰρ προστάτιν κεκτήμεθα. 

Τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ ε´. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ τοῦ φωτὸς διατμήξας, τὸ πρωτόγονον χά-

ος, ὡς ἐν φωτὶ τὰ ἔργα ὑμνῇ σε Χριστέ, τὸν 

Δημιουργόν, ἐν τῷ φωτί σου, τὰς ὁδοὺς ἡμῶν 

εὔθυνον. 

Τροπάρια. 

Προσενωπίῳ σοι ὧραι ὑπεκλίθησαν· φῶς γὰρ 

καὶ πρὸ ποδῶν, ὑψίδρομον σέλας Χριστέ, ἥλι-

ος ἧκε, μορφὴν βροτείαν, ὡς ἀμεῖψαι ηὐδόκη-

σας. 

Ἰδοὺ Σωτὴρ ἀνεβόων, Μωυσῆς καὶ Ἠλίας τῶν 

Μαθητῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ Θαβὼρ ἐνηχουμένων, 

Χριστὸς ὃν πάλαι, προηγγείλαμεν ὄντα Θεόν. 

Ἡ ἀναλλοίτωτος φύσις, τῇ βροτείᾳ μιχθεῖσα, 

τῆς ἐμφεροῦς ἀΰλου Θεότητος, φῶς παραγυ-

μνοῦσα τοῖς Ἀποστόλοις, ἀποῤῥήτως ἐξέλαμ-

ψε. 

Σὲ τὸ ἀΐδιον φέγγος, ἐν πατρώᾳ τῇ δόξῃ, οἱ 

Μαθηταί, ὡς εἶδον ἐκλάμψαν Χριστέ, σοὶ ἀνε-

βόων· Ἐν τῷ φωτί σου, τὰς ὁδοὺς ἡμῶν εὔθυ-

νον. 

Δεύτερος Κανών.  

Ἦχος πλ. δ´. Ἵνα τί με ἀπώσω. 

Ῥητορεύουσα γλῶσσα, σοῦ τὰ μεγαλεῖα οὐ 

δύναται φθέγξασθαι· ὁ κρατῶν ζωῆς γάρ, καὶ 

θανάτου δεσπόζων παρέστησας, ἐν Θαβὼρ 

τῷ ὄρει, τὸν Μωυσῆν καὶ τὸν Ἠλίαν, μαρτυ-

ρήσοντάς σου τὴν θεότητα. (δίς) 

Δόξα. 

Ὁ χερσὶν ἀοράτοις, πλάσας κατ᾿ εἰκόνα σου 

Χριστὲ τὸν ἄνθρωπον, τὸ ἀρχέτυπόν σου, ἐν 

τῷ πλάσματι κάλλος ὑπέδειξας· οὐχ ὡς ἐν εἰ-

κόνι, ἀλλ᾿ ὡς αὐτὸς εἶ κατ᾿ οὐσίαν, ὁ Θεὸς 

χρηματίσας καὶ ἄνθρωπος. 

Καὶ νῦν. 

Συγκραθεὶς ἀσυγχύτως, ἄνθρακα ὑπέδειξας 

ἡμῖν Θεότητος, καταφλέγοντα μέν, ἁμαρτίας 

ψυχὰς δὲ φωτίζοντα, ἐν Θαβὼρ τῷ ὄρει, ᾧ 

Μωυσῆν καὶ τὸν Ἠλίαν, Μαθητῶν τε ἐξάρ-

χους ἐξέστησας. 

Καταβασία. 

Ὦ τρισμακάριστον ξύλον! * ἐν ᾧ ἐτάθη Χρι-

στός, * ὁ βασιλεὺς καὶ Κύριος· * δι᾿ οὗ πέπτω-

κεν ὁ ξύλῳ ἀπατήσας, * τῷ ἐν σοὶ δελεασθεὶς 

* Θεῷ τῷ προσπαγέντι σαρκί, * τῷ παρέχοντι 

* τὴν εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

ᾨδὴ στ´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐκύκλωσεν ἡμᾶς ἐσχάτη ἄβυσσος· οὐκ ἔστιν 

ὁ ῥυόμενος· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφα-

γῆς. Σῶσον τὸν λαόν σου ὁ Θεὸς ἡμῶν· σὺ 

γὰρ ἰσχὺς τῶν ἀσθενούντων, καὶ ἐπανόρθω-

σις. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τῷ πταίσματι τοῦ πρωτοπλάστου Κύριε, δει-

νῶς ἐτραυματίσθημεν· τῷ δὲ μώλωπι ἰάθη-

μεν τῷ σῷ, ᾧ ὑπὲρ ἡμῶν ἐτραυματίσθης Χρι-

στέ· σὺ γὰρ ἰσχὺς τῶν ἀσθενούντων, καὶ ἐπα-

νόρθωσις. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἀνήγαγες ἡμᾶς ἐξ ᾅδου Κύριε, τὸ κῆτος χει-

ρωσάμενος, τὸ παμφάγον παντοδύναμε, τῷ 

σῷ κράτει καθελὼν αὐτοῦ τὴν δύναμιν· σὺ 

γὰρ ζωὴ καὶ φῶς ὑπάρχεις, καὶ ἡ ἀνάστασις. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Εὐφραίνονται ἐν σοί, Παρθένε ἄχραντε, τοῦ 

γένους οἱ προπάτορες, τὴν Ἐδὲμ ἀπολαβόν-

τες διὰ σοῦ, ἣν ἐκ παραβάσεως ἀπώλεσαν· σὺ 

γὰρ ἁγνή, καὶ πρὸ τοῦ τόκου, καὶ μετὰ γέννη-

σιν. 
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Τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ Ϛ´. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐν τῷ θλίβεσθαί με, ἐβόησα πρὸς Κύριον, καὶ 

ἐπήκουσέ μου, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου. 

Τροπάρια. 

Λαμπηδόνος πλέον, ἡλίου φῶς τρανότερον, 

ἐν Θαβὼρ ἐκλάμψας, ὁ Χριστὸς ἡμᾶς ἐφώτι-

σεν. 

Ἀνελθὼν ἐν ὄρει, Θαβὼρ μετεμοφθώθης Χρι-

στέ, καὶ τὴν πλάνην πᾶσαν, ἀμαυρώσας φῶς 

ἐξέλαμψας. 

Σὲ Θεὸν ἐπέγνων, οἱ ἔνδοξοι Ἀπόστολοι, ἐν 

Θαβὼρ Χριστὲ δέ, ἐκπλαγέντες γόνυ ἔκλιναν. 

Δεύτερος Κανών.  

Ἦχος πλ. δ´. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ. 

Ὡς μέγα καὶ φοβερόν, ὡράθη θέαμα σήμε-

ρον! ἐξ οὐρανοῦ αἰσθητός, ἐκ γῆς δὲ ἀσύγκρι-

τος, ἐξήστραψεν ἥλιος, τῆς δικαιοσύνης, νοη-

τὸς ἐπὶ τοῦ ὄρους Θαβώρ. (δίς) 

Δόξα. 

Παρῆλθε μὲν ἡ σκιά, τοῦ νόμου ἐξασθενήσα-

σα, ἐλήλυθε δὲ σαφῶς, Χριστὸς ἡ ἀλήθεια, 

Μωσῆς ἀνεβόησεν, ἐν τῷ Θαβωρίῳ, κατιδών 

σου τὴν Θεότητα. 

Καὶ νῦν. 

Ὁ στῦλος τῷ Μωυσεῖ, Χριστὸν τὸν μεταμορ-

φούμενον, ἡ δὲ νεφέλη σαφῶς, τὴν χάριν τοῦ 

Πνεύματος, τὴν ἐπισκιάσασαν, ἐν τῷ Θαβω-

ρίῳ, παρεδήλου ἐμφανέστατα. 

ᾨδὴ ζ´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Σὲ νοητήν, Θεοτόκε κάμινον, κατανοοῦμεν οἱ 

πιστοί· ὡς γὰρ παῖδας ἔσωσε τρεῖς, ὁ ὑπερυ-

ψούμενος, ὅλον με τὸν ἄνθρωπον, ἐν τῇ γα-

στρί σου ἀνέπλασεν, ὁ αἰνετὸς τῶν πατέρων, 

Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἔφριξε γῆ, ἀπεστράφη ἥλιος, καὶ συνεσκότα-

σε τὸ φῶς, διεῤῥάγη τὸ τοῦ Ναοῦ θεῖον κατα-

πέτασμα, πέτραι δὲ ἐσχίσθησαν· διὰ Σταυροῦ 

γὰρ ᾖρται ὁ δίκαιος, ὁ αἰνετὸς τῶν πατέρων, 

Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὺ γεγονώς, ὡσεὶ ἀβοήθητος, καὶ τραυματίας 

ἐν νεκροῖς, ἑκουσίως τὸ καθ᾿ ἡμᾶς, ὁ ὑπερυ-

ψούμενος, πάντας ἠλευθέρωσας, καὶ κραταιᾷ 

χειρὶ συνανέστησας, ὁ αἰνετὸς τῶν πατέρων, 

Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Χαῖρε πηγή, ἀειζώου νάματος· Χαῖρε Παρά-

δεισε τρυφῆς· Χαῖρε τεῖχος τὸ τῶν πιστῶν· 

Χαῖρε Ἀπειρόγαμε· Χαῖρε ἡ παγκόσμιος χα-

ρά, δι᾿ ἧς ἡμῖν ἐξανέτειλεν, ὁ αἰνετὸς τῶν πα-

τέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

Τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ ζ´. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἀβραμιαῖοί ποτε, ἐν Βαβυλῶνι Παῖδες, καμί-

νου φλόγα κατεπάτησαν, καὶ ὑμνοῦντες ἔ-

ψαλλον· Ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Τροπάρια. 

Περιχυθέντες φωτί, τῆς ἀπροσίτου δόξης, 

Θαβὼρ ἐν ὄρει οἱ Ἀπόστολοι, Χριστὲ ἀνεβόη-

σαν· Ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Λαίλαπι θείας ἠχῆς, καὶ δροσοβόλῳ νεφέλῃ, 

Χριστὲ καὶ αἴγλῃ σου ἡδόμενοι, οἱ Ἀπόστολοι 

ἔψαλλον· Ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Ἐν ἀποῤῥήτῳ φωτί, ὡς σὲ κατεῖδε Πέτρος, 

Θαβὼρ ἐν ὄρει ἐξαστράψαντα, Χριστὲ ἀνεβό-

ησεν· Ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Τῷ ἀρχηγῷ τῆς ζωῆς, Χριστῷ συνόντες Παῖ-

δες, οἱ Ζεβεδαίου ὡς ἀπέπεμψε, μορφῆς φῶς 

ἐβρόντησαν· Ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς εὐλογητὸς 

εἶ. 

Δεύτερος Κανών.  

Ἦχος πλ. δ´. Παῖδες Ἑβραίων ἐν καμίνῳ. 

Νῦν καθωράθη Ἀποστόλοις, τὰ ἀθέατα Θεό-

της ἐν σαρκίῳ, ἐν τῷ ὄρει Θαβώρ, ἀστράπτου-

σα βοῶσιν· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 



 29 

Ἔφριξαν φόβῳ ἐκπλαγέντες, τὴν εὐπρέπειαν 

τῆς θείας Βασιλείας, ἐν τῷ ὄρει Θαβώρ, Ἀπό-

στολοι βοῶντες· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Δόξα. 

Νῦν τὰ ἀνήκουστα ἠκούσθη· ὁ ἀπάτωρ γὰρ 

Υἱὸς ἐκ τῆς Παρθένου, τῇ πατρῴα φωνῇ, ἐν-

δόξως μαρτυρεῖται, οἷα Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, ὁ 

αὐτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Καὶ νῦν. 

Θέσει οὐ γέγονας Ὑψίστου, τῇ οὐσίᾳ δὲ Υἱὸς 

ἠγαπημένος, προϋπάρχων ἡμῖν, ὡμίλησας ἀ-

τρέπτως, Εὐλογητὸς εἶ κράζουσιν, ὁ Θεὸς εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

ᾨδὴ η´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐν καμίνῳ παῖδες Ἰσραήλ, ὡς ἐν χωνευτηρίῳ, 

τῷ κάλλει τῆς εὐσεβείας, καθαρώτερον χρυ-

σοῦ, ἀπέστιλβον ψάλλοντες· Εὐλογεῖτε πάν-

τα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυ-

ψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ βουλήσει ἅπαντα ποιῶν, ὁ καὶ μετασκευά-

ζων, ἐκτρέπων σκιὰν θανάτου, εἰς αἰώνιον 

ζωήν, τῷ πάθει σου Λόγε Θεοῦ, σὲ ἀπαύστως 

πάντα τὰ ἔργα, ὡς Κύριον ὑμνοῦμεν, καὶ ὑπε-

ρυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὺ καθεῖλες σύντριμμα Χριστέ, καὶ τὴν τα-

λαιπωρίαν, ἐν πύλαις, καὶ ὀχυρώμασι τοῦ ᾅ-

δου, ἀναστὰς ἐκ τάφου τριήμερος. Σὲ ἀπαύ-

στως πάντα τὰ ἔργα, ὡς Κύριον ὑμνοῦσι, καὶ 

ὑπερυψοῦσιν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τὴν ἀσπόρως καὶ ὑπερφυῶς, ἐξ ἀστραπῆς 

τῆς θείας, τεκοῦσαν τὸν μαργαρίτην, τὸν πο-

λύτιμον Χριστόν, ὑμνήσωμεν λέγοντες· Εὐλο-

γεῖτε πάντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ 

ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ η´. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Οἱ ἐν Βαβυλῶνι Παῖδες, τῷ θείῳ πυρπολού-

μενοι ζήλῳ, τυράννου καὶ φλογὸς ἀπειλήν, 

ἀνδρείως κατεπάτησαν· καὶ μέσον πυρὸς ἐμ-

βληθέντες, δροσιζόμενοι ἔψαλλον· Εὐλογεῖτε 

πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον. 

Τροπάρια. 

Νεύματι τὸ πᾶν ὁ φέρων, ποσὶν ἀχράντοις ὄ-

ρους ἐπέβη Θαβώρ· ἐν ᾧ ἡλίου μᾶλλον αὐ-

γῆς, ἐξαστράψας τὸ πρόσωπον, νόμου προ-

κρίτους, καὶ τῆς χάριτος ἔδειξε μέλποντας· 

Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον. 

Ἐν τῇ ἀπροσίτῳ δόξῃ, κατ᾿ ὄρος ἐκφανθὲν ἀ-

ποῤῥήτως Θαβώρ, τὸ ἄσχετον καὶ ἄδυτον 

φῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα, τὴν κτίσιν 

φαιδρῦναν, τοὺς ἀνθρώπους ἐθέωσε μέλπον-

τας· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύ-

ριον. 

Ἱεροπρεπῶς ἑστῶτες, Μωσῆς τε καὶ Ἠλίας ἐν 

ὄρει Θαβώρ, τῆς θείας χαρακτῆρα, τρανῶς ὑ-

ποστάσεως βλέποντες, Χριστὸν ἐν Πατρῴᾳ, 

ἐξαστράψαντα δόξῃ, ἀνέμελπον· Εὐλογεῖτε 

πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον. 

Διὰ τῆς ἐν γνόφῳ θείας ὀμφῆς, τὸ πρόσωπον 

ποτὲ ἐδοξάσθη Μωσῆς· Χριστὸς δὲ ὡς ἱμάτι-

ον, φῶς καὶ δόξαν ἀναβάλλεται· φωτὸς αὐ-

τουργὸς γὰρ πεφυκώς, καταυγάζει τοὺς μέλ-

ποντας· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν 

Κύριον. 

Ἐκ φωτογενοῦς νεφέλης, Χριστὸν οἱ Μαθηταὶ 

ἀμπεχόμενον, ὁρῶντες ἐν Θαβώρ, καὶ πρη-

νεῖς ἐπὶ γῆς κατανεύσαντες, τὸν νοῦν ἐλλαμ-

φθέντες, σὺν Πατρὶ τοῦτον ὕμνουν καὶ Πνεύ-

ματι· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν 

Κύριον. 

Δεύτερος Κανών.  

Ἦχος πλ. δ´. Ἑπταπλασίως κάμινον. 

Ἀκηκοότες Δέσποτα, ἐκ Πατρὸς μαρτυρούμε-

νον, καὶ ὡς ἀνθρωπίνης στεῤῥοτέραν ὄψεως, 

ὁρᾶν τοῦ προσώπου σου, τὴν ἀστραπὴν μὴ 

φέροντες, σοῦ οἱ Μαθηταί, ἐπὶ τὴν γῆν κατέ-

πιπτον, ἐν φόβῳ μελῳδοῦντες· Ἱερεῖς εὐλο-
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γεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶ-

νας. 

Βασιλευόντων πέφυκας, Βασιλεὺς ὡραιότα-

τος, καὶ τῶν πανταχοῦ κυριευόντων Κύριος, 

δυνάστης μακάριος, καὶ φῶς οἰκῶν ἀπρόσι-

τον, ᾧ οἱ Μαθηταί, καταπλαγέντες ἐβόων· Οἱ 

Παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπε-

ρυψοῦτε Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν  

καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον·  

ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ὡς οὐρανοῦ δεσπόζοντι, καὶ τῆς γῆς βασιλεύ-

οντι, καὶ καταχθονίων τὴν κυρείαν ἔχοντι, 

Χριστέ σοι παρέστησαν, ἐκ μὲν τῆς γῆς Ἀπό-

στολοι, ὡς ἐξ οὐρανοῦ δέ, ὁ Θεσβίτης Ἠλίας· 

Μωσῆς δὲ ἐκ νεκάδων, μελῳδοῦντες συμφώ-

νως· Λαὸς ὑπερυψοῦτε Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶ-

νας. 

Καὶ νῦν. 

Ῥᾳθυμοτόκοι μέριμναι, ἐπὶ γῆς κατελείφθη-

σαν, τῇ τῶν Ἀποστόλων ἐκλογῇ Φιλάνθρωπε, 

ὡς σοὶ ἠκολούθησαν, πρὸς τὴν ἐκ γῆς μετάρ-

σιον, θείαν πολιτείαν· ὅθεν καὶ ἐπαξίως, τῆς 

σῆς θεοφανείας, ἐμελῴδουν τυχόντες· Λαὸς 

ὑπερυψοῦτε Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ᾨδὴ θ´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Τύπον τῆς ἁγνῆς λοχείας σου, πυρπολουμένη 

βάτος ἔδειξεν ἄφλεκτος· καὶ νῦν καθ᾿ ἡμῶν, 

τῶν πειρασμῶν ἀγριαίνουσαν, κατασβέσαι 

αἰτοῦμεν τὴν κάμινον, ἵνα σε Θεοτόκε, ἀκα-

ταπαύστως μεγαλύνωμεν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὢ πῶς ὁ λαὸς ὁ ἄνομος, ὁ ἀπειθὴς καὶ πονη-

ρὰ βουλευσάμενος, τὸν ἀλάστορα καὶ ἀσεβῆ 

ἐδικαίωσε, τὸν δὲ δίκαιον ξύλῳ κατέκρινε, 

τὸν Κύριον τῆς δόξης! Ὃν ἐπαξίως μεγαλύ-

νομεν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σῶτερ, ὁ ἀμνὸς ὁ ἄμωμος, ὁ τὴν τοῦ κόσμου 

ἁμαρτίαν ἀράμενος, σὲ δοξάζομεν τὸν ἀνα-

στάντα τριήμερον, σὺν Πατρί τε καὶ τῷ θείῳ 

σου Πνεύματι· καὶ Κύριον τῆς δόξης, θεολο-

γοῦντες μεγαλύνομεν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σῶσον τὸν λαόν σου Κύριε, ὅν περ ἐκτήσω τῷ 

τιμίῳ σου αἵματι, κατ᾿ ἐχθρῶν ἰσχὺν τῷ βασι-

λεῖ χαριζόμενος, καὶ ταῖς σαῖς Ἐκκλησίαις Φι-

λάνθρωπε, βραβεύων τὴν εἰρήνην, τῆς Θεο-

τόκου ταῖς ἐντεύξεσιν. 

Τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ θ´. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ τόκος σου ἄφθορος ἐδείχθη· Θεὸς ἐκ λαγό-

νων σου προῆλθε, σαρκοφόρος ὡς ὤφθη ἐπὶ 

γῆς, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη· σὲ 

Θεοτόκε, διὸ πάντες μεγαλύνομεν. 

Τροπάρια. 

Σύντρομοι καινῇ φωτοχυσίᾳ, ἀθρόως οἱ Μα-

θηταὶ ἐλλαμφθέντες, πρὸς ἀλλήλους ἑώρων, 

καὶ πρηνεῖς εἰς γῆν καταπεσόντες, σοὶ τῷ Δε-

σπότῃ, τῶν ἁπάντων προσεκύνησαν. 

Ἦχος ἐκ νεφέλης ἀνεπέμπετο, θεόκτυπος βε-

βαιῶν τὸ θαῦμα· ὁ Πατὴρ γὰρ τῶν φώτων, 

Οὗτός ἐστιν Υἱὸς ὁ ἀγαπητός μου, τοῖς Ἀπο-

στόλοις, ἀνεβόα, οὗ ἀκούετε. 

Καινὰ κατιδόντες καὶ παράδοξα, φωνῆς Πα-

τρικῆς ἐνωτισθέντες, ἐν Θαβὼρ οἱ τοῦ Λόγου 

ὑπηρέται, ἐκμαγεῖον τοῦ ἀρχετύπου, Οὗτος 

ὑπάρχει, ἀνεβόων ὁ Σωτὴρ ἡμῶν. 

Εἰκὼν ἀπαράλλακτε τοῦ Ὄντος, ἀκίνητε 

σφραγὶς ἀναλλοίωτε, Υἱὲ Λόγε σοφία καὶ 

βραχίων, δεξιὰ Ὑψίστου σθένος, σὲ ἀνυμνοῦ-

μεν, σὺν Πατρί τε καὶ τῷ Πνεύματι. 

Δεύτερος Κανών. Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἔφριξε πᾶσα ἀκοή, τὴν ἀπόῤῥητον Θεοῦ 

συγκατάβασιν, ὅπως ὁ Ὕψιστος, ἑκὼν κατῆλ-

θε μέχρι καὶ σώματος, παρθενικῆς ἀπὸ γα-

στρός, γενόμενος ἄνθρωπος· διὸ τὴν ἄχραν-

τον, Θεοτόκον οἱ πιστοὶ μεγαλύνομεν. 
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Τροπάρια. 

Ἵνα σου δείξῃς ἐμφανῶς, τὴν ἀπόῤῥητον δευ-

τέραν κατάβασιν, ὅπως ὁ Ὕψιστος, Θεὸς ὀ-

φθήσῃ ἑστὼς ἐν μέσῳ θεῶν, τοῖς Ἀποστόλοις 

ἐν Θαβώρ, Μωσεῖ σὺν Ἠλίᾳ τε, ἀῤῥήτως ἔ-

λαμψας· διὸ πάντες σε Χριστὲ μεγαλύνομεν. 

Δόξα. 

Δεῦτέ μοι πείθεσθε λαοί, ἀναβάντες εἰς τὸ ὄ-

ρος τὸ ἅγιον, τὸ ἐπουράνιον, ἀΰλως στῶμεν 

ἐν πόλει ζῶντος Θεοῦ· καὶ ἐποπτεύσωμεν νοΐ, 

Θεότητα ἄυλον, Πατρὸς καὶ Πνεύματος, ἐν 

Υἱῷ μονογενεῖ ἀπαστράπτουσαν. 

Καὶ νῦν. 

Ἔθελξας πόθῳ με Χριστέ, καὶ ἠλλοίωσας τῷ 

θείῳ σου ἔρωτι· ἀλλὰ κατάφλεξον, πυρὶ ἀΰλῳ 

τὰς ἁμαρτίας μου, καὶ ἐμπλησθῆναι τῆς ἐν 

σοί, τρυφῆς καταξίωσον, ἵνα τὰς δύο σκιρ-

τῶν, μεγαλύνω ἀγαθὲ παρουσίας σου. 

* * * * * 

 


