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16 ΙΟΤΛΙΟΤ 2017 

† ΚΤΡΙΑΚΗ ῶ´ ΜΑΣΘΑΙΟΤ 

«Σῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων τς ἐν 

Φαλκηδόνι Δ´ Οἰκουμενικς συνόδου (451)». 

Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος (†311). 

Ἦχος πλ. α´. Ἑωθινὸν ῶ´. 

* * * * * 

ΕΝ Σῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΠΕΡΙΝῼ 

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Χαλμόν, καὶ τὸ πρῶ-

τον Κάθισμα τοῦ Χαλτηρίου, εἰς τό, Κύριε, ἐ-

κέκραξα, ἱστῶμεν τίχους ι´, καὶ ψάλλομεν 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα τς Ὀκτωήχου γ´ καὶ Ἀ-

νατολικὰ γ´ καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων δ´ προ-

σόμοια. 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα τς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος πλ. α´. 

τίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακς τὴν ψυχήν μου 

τοῦ ἐξομολογήσασθαι τ ὀνόματί σου. 

Διὰ τοῦ τιμίου σου ταυροῦ Φριστέ, Διάβολον 

ᾔσχυνας, καὶ διὰ τς ἀναστάσεώς σου, τὸ 

κέντρον τς ἁμαρτίας ἤμβλυνας, καὶ ἔσωσας 

ἡμᾶς, ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου· δοξάζομέν 

σε μονογενές. 

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

ταποδς μοι. 

Ὁ τὴν ἀνάστασιν διδοὺς τ γένει τῶν ἀνθρώ-

πων, ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη· ἔφριξαν 

τοῦτον οἱ ἄρχοντες τοῦ ᾅδου, καὶ ἐπήρθησαν 

πύλαι ὀδυνηραί· εἰσελήλυθε γὰρ ὁ βασιλεὺς 

τς δόξης Φριστός, λέγων τοῖς ἐν δεσμοῖς, Ἐ-

ξέλθετε, καὶ τοῖς ἐν τ σκότει, Ἀνακαλύπτε-

σθε. 

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

ριε, εἰσάκουσον τς φωνς μου. 

Μέγα θαῦμα! ὁ τῶν ἀοράτων Κτίστης, διὰ φι-

λανθρωπίαν σαρκὶ παθῶν, ἀνέστη ὁ ἀθάνα-

τος. Δεῦτε πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, τοῦτον προ-

σκυνήσωμεν· τῆ γὰρ αὐτοῦ εὐσπλαγχνίᾳ ἐκ 

πλάνης ῥυσθέντες, ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν, ἕ-

να Θεὸν ὑμνεῖν μεμαθήκαμεν. 

Ἕτερα τιχηρά, Ἀνατολικά. 

τίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 

εἰς τὴν φωνὴν τς δεήσεώς μου. 

Ἑσπερινὴν προσκύνησιν προσφέρομέν σοι τ 

ἀνεσπέρῳ φωτί, τ ἐπὶ τέλει τῶν αἰώνων ὡς 

ἐν ἐσόπτρῳ διὰ σαρκός, λάμψαντι τ κόσμῳ, 

καὶ μέχρις ᾅδου κατελθόντι, καὶ τὸ ἐκεῖσε 

σκότος λύσαντι, καὶ τὸ φῶς τς ἀναστάσεως 

τοῖς ἔθνεσι δείξαντι· Υωτοδότα Κύριε δόξα 

σοι. 

τίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 

Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-

σμός ἐστιν. 

Σὸν ἀρχηγὸν τς σωτηρίας ἡμῶν, Φριστὸν δο-

ξολογήσωμεν· αὐτοῦ γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀνα-

στάντος, κόσμος ἐκ πλάνης σέσωσται· χαίρει 

χορὸς Ἀγγέλων, φεύγει δαιμόνων πλάνη· Ἀ-

δὰμ πεσὼν ἀνίσταται, διάβολος κατήργηται. 

τίχ. ῶ´. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά 

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

γον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Οἱ τς κουστωδίας ἐνηχοῦντο ὑπὸ τῶν παρα-

νόμων· Καλύψατε Φριστοῦ τὴν ἔγερσιν, καὶ 

λάβετε ἀργύρια, καὶ εἴπατε, ὅτι ἡμῶν κοιμω-

μένων, ἐκ τοῦ μνημείου ἐσυλήθη ὁ νεκρός. 

Σίς εἶδε, τίς ἤκουσε νεκρὸν κλαπέντα ποτέ; 

μάλιστα ἐσμυρνισμένον καὶ γυμνόν, καταλι-

πόντα καὶ ἐν τ τάφῳ τὰ ἐντάφια αὐτοῦ; Μὴ 

πλανᾶσθε Ἰουδαῖοι· μάθετε τὰς ῥήσεις τῶν 

προφητῶν, καὶ γνῶτε, ὅτι αὐτός ἐστιν ἀλη-

θῶς, ὁ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου καὶ παντοδύνα-

μος. 

Καὶ τῶν Πατέρων τὰ παρόντα δ´ προσόμοια. 

Ἦχος πλ. β´. Ὅλην ἀποθέμενοι. 

τίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακς πρωΐας μέχρι νυκτός, 

ἀπὸ φυλακς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 

τὸν Κύριον. 

ὲ τὸν ἀπερίγραπτον, καὶ ἀνερμήνευτον Λό-

γον, σάρκα χρηματίσαντα, δι᾿ ἡμᾶς φιλάν-

θρωπε ἀνεκήρυξε, τὸ σεπτὸν σύστημα, τῶν 
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σοφῶν Πατέρων, Θεὸν τέλειον καὶ ἄνθρω-

πον, διπλοῦν ταῖς φύσεσι, καὶ ταῖς ἐνεργείαις 

ὑπάρχοντα, διπλοῦν καὶ ταῖς θελήσεσιν, ἕνα 

τὸν αὐτὸν καθ᾿ ὑπόστασιν· ὅθεν σὺν Πατρί 

τε, καὶ Πνεύματι γινώσκοντες Θεόν, ἕνα πι-

στῶς προσκυνοῦμέν σε, τούτους μακαρίζον-

τες. 

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

πολλὴ παρ᾿ αὐτ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώ-

σεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐ-

τοῦ. 

Πύῤῥον τε καὶ έργιον, καὶ τὸν Ὀνώριον ἅμα, 

Εὐτυχ Διόσκορον, καὶ δεινὸν Νεστόριον κα-

τεστρέψατε, τῶν κρημνῶν ἔνδοξοι, τὸ Φρι-

στοῦ ποίμνιον, ἑκατέρων διασώσαντες, δι-

πλοῦν ταῖς φύσεσιν, ἕνα τὸν Φριστὸν καθ᾿ ὑ-

πόστασιν, λαμπρῶς ἀνακηρύξαντες, μόναις 

ἐνεργείαις δεικνύμενον· ὃν καὶ προσκυνοῦν-

τες, ὡς ἄνθρωπον, καὶ τέλειον Θεόν, σὺν τ 

Πατρὶ καὶ τ Πνεύματι, νῦν ὑμᾶς δοξάζομεν. 

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

ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Ἄκτιστον ἐκήρυξαν, οἱ θεοφόροι συμφώνως, 

τὴν θείαν ἐνέργειαν, καὶ τὴν θείαν θέλησιν 

τοῦ πτωχεύσαντος, τὸν ἐμὸν ἄνθρωπον, τῆ 

σαρκὶ νείμαντες, τὸ κτιστὸν τς ἐνεργείας τε, 

καὶ τς θελήσεως, φύσεως φυγόντες τὴν σύγ-

χυσιν, ἐμφρόνως οἱ μακάριοι, ὑποστατικήν τε 

διαίρεσιν· οὓς ἐν ἐτησίοις, τιμῶντες οἱ πιστοὶ 

ταῖς ἑορταῖς, Φριστὸν συμφώνως δοξάζομεν, 

τὸν αὐτοὺς δοξάσαντα. 

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

ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Σριάδα τὴν ἄκτιστον, οἱ θεοφόροι Πατέρες, 

Θεὸν ἕνα Κύριον, ὁμοφρόνως σήμερον ἀνε-

κήρυξαν, τὸ ἁπλοῦν ἅπασι, τς μιᾶς φύσεως, 

καταλλήλως ὑποδείξαντες, κοιν θελήματι, 

καὶ τς ἐνεργείας ἁπλότητι, ἄναρχον ἀτελεύ-

τητον, τοῦτον διὰ πάντων γνωρίσαντες· ὅθεν 

ἀνυμνοῦμεν, αὐτοὺς ὡς Ἀποστόλων μιμητάς, 

καὶ τὸ ἐκείνων διδάξαντας, πάντας Εὐαγγέ-

λιον. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β´. 

Σὰς μυστικὰς σήμερον τοῦ Πνεύματος σάλ-

πιγγας, τοὺς θεοφόρους Πατέρας ἀνευφημή-

σωμεν, τοὺς μελῳδήσαντας ἐν μέσῳ τς Ἐ-

κλησίας, μέλος ἐναρμόνιον θεολογίας, Σριά-

δα μίαν ἀπαράλλακτον, οὐσίαν τε καὶ Θεότη-

τα· τοὺς καθαιρέτας τς πλάνης, καὶ ὀρθοδό-

ξων προμάχους, τοὺς πρεσβεύοντας πάντοτε 

Κυρίῳ, ἐλεηθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. α´. 

Ἐν τῆ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, τς ἀπειρογάμου 

νύμφης εἰκὼν διεγράφη ποτέ. Ἐκεῖ Μωϋσς 

διαιρέτης τοῦ ὕδατος, ἐνθάδε Γαβριὴλ ὑπηρέ-

της τοῦ θαύματος· τότε τὸν βυθὸν ἐπέζευσεν 

ἀβρόχως Ἰσραήλ, νῦν δὲ τὸν Φριστὸν ἐγέννη-

σεν ἀσπόρως ἡ Παρθένος· ἡ θάλασσα μετὰ 

τὴν πάροδον τοῦ Ἰσραήλ, ἔμεινεν ἄβατος· ἡ 

Ἄμεμπτος μετὰ τὴν κύησιν τοῦ Ἐμμανουήλ, 

ἔμεινεν ἄφθορος. Ὁ ὢν καὶ προών, καὶ φα-

νεὶς ὡς ἄνθρωπος, Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. 

* * * 

Εἴσοδος καὶ ὁ προεστὼς ἥ ὁ ἀναγνώστης τὴν 

ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν χῦμα· 

Υῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, * ἀθανάτου Πατρός, 

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

ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, * ἰδόντες φῶς 

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

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

ροῖς * ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, * Τἱὲ Θεοῦ, 

ζωὴν ὁ διδούς· * διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. 

Καὶ ψάλλεται τὸ προκείμενον τς ἡμέρας. 

Σ αββάτῳ ἑσπέρας.  

Ἦχος πλ. β´. Χαλμὸς ῷβ´ (92). 

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσα-

το. (ῷβ´ 1) 

τίχ. α´. Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περι-

εζώσατο. (ῷβ´ 1) 

τίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, 

ἥτις οὐ σαλευθήσεται. (ῷβ´ 1) 
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Καὶ τὰ ἀναγνώσματα. 

Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα (ιδ´ 14-20). 

Ἀκούσας Ἄβραμ, ὅτι Ἠχμαλώτευται Λὼτ ὁ ἀ-

δελφιδοῦς αὐτοῦ, ἠρίθμησε τοὺς ἰδίους οἰκο-

γενεῖς αὑτοῦ, τριακοσίους δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ 

κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν ἕως Δάν. Καὶ ἐπέ-

πεσεν ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν νύκτα αὐτὸς καὶ οἱ παῖ-

δες αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς 

καὶ κατεδίωξεν αὐτοὺς ἕως Φοβάλ, ἥ ἐστιν ἐν 

ἀριστερᾷ Δαμασκοῦ. Καὶ ἀπέστρεψε πᾶσαν 

τὴν ἵππον οδόμων, καὶ Λὼτ τὸν ἀδελφιδοῦν 

αὑτοῦ ἀπέστρεψε καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα 

αὐτοῦ καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὸν λαόν. Ἐξλ-

θε δὲ βασιλεὺς οδόμων εἰς συνάντησιν αὐ-

τοῦ, μετὰ τὸ ὑποστρέψαι αὐτὸν ἀπὸ τς κο-

πς τοῦ Φοδολλογόμορ, καὶ τῶν βασιλέων 

τῶν μετ᾿ αὐτοῦ, εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ αβ· 

τοῦτο ἦν πεδίον βασιλέως. Καὶ Μελχισεδέκ, 

βασιλεὺς αλήμ, ἐξήνεγκεν ἄρτους καὶ οἶ-

νον· ἦν δὲ ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου. Καὶ 

εὐλόγησε τὸν Ἄβραμ, καὶ εἶπεν· Εὐλογημένος 

Ἄβραμ τ Θε τ ὑψίστῳ, ὃς ἔκτισε τὸν οὐ-

ρανὸν καὶ τὴν γν· καὶ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ ὕ-

ψιστος, ὃς παρέδωκε τοὺς ἐχθρούς σου ὑπο-

χειρίους σοι. 

Δευτερονομίου τὸ Ἀνάγνωσμα (α´ 8-11,15-17). 

Εἶπε Μωσς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ· Ἴδετε, 

παραδέδωκα ἐνώπιον ὑμῶν τὴν γν. Εἰσελ-

θόντες κληρονομήσατε τὴν γν, ἣν ὤμοσε 

Κύριος τοῖς πατράσιν ὑμῶν, τ Ἀβραὰμ καὶ 

τ Ἰσαὰκ καὶ τ Ἰακώβ, δοῦναι αὐτοῖς καὶ τ 

σπέρματι αὐτῶν μετ᾿ αὐτούς. Καὶ εἶπον πρὸς 

ὑμᾶς ἐν τ καιρ ἐκείνῳ, λέγων· Οὐ δυνήσο-

μαι μόνος φέρειν ὑμᾶς· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν 

ἐπλήθυνεν ὑμᾶς, καὶ ἰδού ἐστε σήμερον ὡς 

τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τ πλήθει. Κύριος ὁ 

Θεὸς τῶν Πατέρων ὑμῶν προσθείη ὑμῖν, ὡς 

ἐστέ, χιλιοπλασίως καὶ εὐλογήσαι ὑμᾶς, κα-

θότι ἐλάλησεν ὑμῖν. Καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμῶν ἄν-

δρας σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συνετοὺς 

καὶ κατέστησα αὐτοὺς ἡγεῖσθαι ἐφ᾿ ὑμῶν χι-

λιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκον-

τάρχους καὶ δεκάρχους καὶ γραμματοεισαγω-

γεῖς τοῖς κριταῖς ὑμῶν. Καὶ ἐνετειλάμην τοῖς 

κριταῖς ὑμῶν ἐν τ καιρ ἐκείνῳ, λέγων· Δια-

κούετε ἀναμέσον τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, καὶ 

κρίνατε δικαίως ἀναμέσον ἀνδρὸς καὶ ἀναμέ-

σον ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ ἀναμέσον προσηλύ-

του αὐτοῦ. Οὐκ ἐπιγνώσῃ πρόσωπον ἐν κρί-

σει· κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν κρι-

νεῖς· οὐ μὴ ὑποστείλῃ πρόσωπον ἀνθρώπου, 

ὅτι ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ ἐστι. 

Δευτερονομίου τὸ Ἀνάγνωσμα (ι´ 14-21). 

Εἶπε Μωσς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ· Ἰδού, 

Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ὁ οὐρανός, καὶ ὁ οὐρα-

νὸς τοῦ οὐρανοῦ, ἡ γ, καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν 

ἐν αὐτῆ. Πλὴν τοὺς πατέρας ὑμῶν προείλετο 

Κύριος ἀγαπᾶν αὐτούς· καὶ ἐξελέξατο τὸ 

σπέρμα αὐτῶν μετ᾿ αὐτούς, ὑμᾶς, παρὰ πάν-

τα τὰ ἔθνη, κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην. Καὶ πε-

ριτεμεῖσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν, καὶ τὸν 

τράχηλον ὑμῶν οὐ σκληρυνεῖτε ἔτι· ὁ γὰρ Κύ-

ριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, οὗτος Θεὸς τῶν θεῶν καὶ 

Κύριος τῶν κυρίων, ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ ἰσχυ-

ρὸς καὶ φοβερός, ὅστις οὐ θαυμάζει πρόσω-

πον, οὐδ᾿ οὐ μὴ λάβῃ δῶρον. Ποιῶν κρίσιν 

προσηλύτῳ καὶ ὀρφαν καὶ χήρᾳ, καὶ ἀγαπᾷ 

τὸν προσήλυτον, δοῦναι αὐτ ἄρτον καὶ ἱμά-

τιον. Κύριον τὸν Θεόν σου φοβηθήσῃ καὶ αὐ-

τ μόνῳ λατρεύσεις καὶ πρὸς αὐτὸν κολλη-

θήσῃ καὶ ἐπὶ τ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῆ. Αὐτὸς 

καύχημά σου καὶ οὗτος Θεός σου, ὅστις ἐποί-

ησέ σοι τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ καὶ τὰ ἔν-

δοξα ταῦτα, ἃ εἶδον οἱ ὀφθαλμοί σου. 

* * * 

Εἶτα ἡ συνήθης Ἐκτενής, τό, Καταξίωσον, τὰ 

Πληρωτικά, ἡ κεφαλοκλισία κ.λπ. 

* * * 

Εἰς τὸν τίχον. Ἀπόστιχα τιχηρά. 

Σὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. α´. 

ὲ τὸν σαρκωθέντα ωτρα Φριστόν, καὶ τῶν 

οὐρανῶν μὴ χωρισθέντα, ἐν φωναῖς ᾀσμά-

των μεγαλύνομεν, ὅτι σταυρὸν καὶ θάνατον 

κατεδέξω, διὰ τὸ γένος ἡμῶν, ὡς φιλάνθρω-

πος Κύριος· σκυλεύσας ᾅδου πύλας, τριήμε-

ρος ἀνέστης, σῴζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
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Σὰ κατ᾿ Ἀλφάβητον.  

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

τίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνε-

δύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-

ζώσατο. (Χαλμ. ῷβ´ 1). 

Νυγείσης σου τς πλευρᾶς Ζωοδότα, κρου-

νοὺς ἀφέσεως πᾶσιν ἐξέβλυσας ζως καὶ σω-

τηρίας· σαρκὶ δὲ θάνατον κατεδέξω, ἀθανα-

σίαν ἡμῖν δωρούμενος· οἰκήσας τάφῳ δέ, ἡ-

μᾶς ἠλευθέρωσας, συναναστήσας ἑαυτ ἐν-

δόξως ὡς Θεός· διὰ τοῦτο βοῶμεν· Υιλάνθρω-

πε Κύριε δόξα σοι. 

τίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 

οὐ σαλευθήσεται. (Χαλμ. ῷβ´ 1) 

Ξένη σου ἡ σταύρωσις, καὶ ἡ ἐν ᾅδου κάθο-

δος, Υιλάνθρωπε ὑπάρχει· σκυλεύσας γὰρ 

αὐτόν, καὶ τοὺς πάλαι δεσμίους συναναστή-

σας ἑαυτ, ἐνδόξως ὡς Θεός, τὸν Παράδει-

σον ἀνοίξας, ἀπολαβεῖν τούτου ἠξίωσας· διὸ 

καὶ ἡμῖν τοῖς δοξάζουσι τὴν σὴν τριήμερον ἔ-

γερσιν, δώρησαι ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν, Παρα-

δείσου οἰκήτορας καταξιῶν, ὡς μόνος εὔ-

σπλαγχνος. 

τίχ. Σ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 

μακρότητα ἡμερῶν. (Χαλμ. ῷβ´ 5). 

Ὁ δι᾿ ἡμᾶς σαρκὶ πάθος δεξάμενος, καὶ τριή-

μερος ἐκ νεκρῶν ἀναστάς, τς σαρκὸς ἡμῶν 

τὰ πάθη θεράπευσον, καὶ ἀνάστησον ἐκ 

πταισμάτων χαλεπῶν, Υιλάνθρωπε, καὶ σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Δόξα. Σῶν Πατέρων. Ἦχος γ´. 

Ἀποστολικῶν παραδόσεων, ἀκριβεῖς φύλα-

κες γεγόνατε Ἅγιοι Πατέρες· τς γὰρ Ἁγίας 

Σριάδος τὸ ὁμοούσιον, ὀρθοδόξως δογματί-

σαντες, Ἀρείου τὸ βλάσφημον συνοδικῶς κα-

τεβάλετε. Μεθ᾿ ὃν καὶ Μακεδόνιον πνευμα-

τομάχον ἀπελέγξαντες, κατεκρίνατε Νεστό-

ριον, Εὐτυχέα καὶ Διόσκορον, αβέλλιόν τε, 

καὶ εβρον τὸν Ἀκέφαλον. Ὧν τς πλάνης 

αἰτήσασθε, ῥυσθέντας ἡμᾶς, ἀκηλίδωτον ἡ-

μῶν τὸν βίον, ἐν τῆ πίστει φυλάττεσθαι δεό-

μεθα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. 

Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος, βουλήσει δὲ 

Πατρός, συνείληφας Τἱὸν τὸν τοῦ Θεοῦ, ἐκ 

Πατρὸς ἀμήτορα πρὸ τῶν αἰώνων ὑπάρχον-

τα, δι᾿ ἡμᾶς δὲ ἐκ σοῦ ἀπάτορα γεγονότα· 

σαρκὶ ἀπεκύησας, καὶ βρέφος ἐγαλούχησας. 

Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύειν, τοῦ λυτρωθναι 

κινδύνων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 

Νῦν ἀπολύεις, Σρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος πλ. α´. 

Σὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, 

τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡ-

μῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσω-

μεν· ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τ 

ταυρ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι 

τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῆ ἐνδόξῳ ἀναστάσει αὐ-

τοῦ. 

Δόξα. Σῶν Πατέρων. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Φριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ 

φωστρας ἐπὶ γς, τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμε-

λιώσας, καὶ δι᾿ αὐτῶν, πρὸς τὴν ἀληθινὴν πί-

στιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας. Πολυεύσπλαγ-

χνε δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. 

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 τῆ χειρί σου· δεῖξον 

τὴν φιλανθρωπίαν σου Ἐλεμον· δέξαι τὴν 

τεκοῦσάν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν ὑπὲρ 

ἡμῶν, καὶ σῶσον ωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνω-

σμένον. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 
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ΕΙ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

υναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος πλ. α´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημέ-

νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

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

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

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

τ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

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

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΑ 

Σὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. α´. 

Σὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, 

τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡ-

μῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσω-

μεν· ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τ 

ταυρ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι 

τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῆ ἐνδόξῳ ἀναστάσει αὐ-

τοῦ. 

Δόξα. Σῶν Πατέρων. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Φριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ 

φωστρας ἐπὶ γς, τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμε-

λιώσας, καὶ δι᾿ αὐτῶν, πρὸς τὴν ἀληθινὴν πί-

στιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας. Πολυεύσπλαγ-

χνε δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. 

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 τῆ χειρί σου· δεῖξον 

τὴν φιλανθρωπίαν σου Ἐλεμον· δέξαι τὴν 

τεκοῦσάν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν ὑπὲρ 

ἡμῶν, καὶ σῶσον ωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνω-

σμένον. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

*Σὸ Χαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος] 

Μετὰ τὴν α´ τιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. α´.  

Σὸν συνάναρχον Λόγον. 

Σὸν ταυρὸν τοῦ Κυρίου ἐγκωμιάσωμεν, τὴν 

ταφὴν τὴν ἁγίαν ὕμνοις τιμήσωμεν, καὶ τὴν 

ἀνάστασιν αὐτοῦ ὑπερδοξάσωμεν· ὅτι συνή-

γειρε νεκρούς, ἐκ τῶν μνημάτων ὡς Θεός, 

σκυλεύσας κράτος θανάτου, καὶ ἰσχὺν διαβό-

λου, καὶ τοῖς ἐν ᾅδῃ φῶς ἀνέτειλε. 

Δόξα. 

Κύριε νεκρὸς προσηγορεύθης, ὁ νεκρώσας 

τὸν θάνατον· ἐν μνήματι ἐτέθης, ὁ κενώσας 

τὰ μνήματα· ἄνω στρατιῶται τὸν τάφον ἐφύ-

λαττον, κάτω τοὺς ἀπ᾿ αἰῶνος νεκροὺς ἐξα-

νέστησας. Παντοδύναμε καὶ ἀκατάληπτε, 

Κύριε δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Φαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος· Φαῖρε τεῖχος 

καὶ σκέπη τῶν προστρεχόντων εἰς σέ· Φαῖρε 

ἀχείμαστε λιμήν, καὶ ἀπειρόγαμε· ἡ τεκοῦσα 

ἐν σαρκὶ τὸν ποιητήν σου καὶ Θεόν, πρεσβεύ-

ουσα μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, 

καὶ προσκυνούντων τὸν τόκον σου. 

Μετὰ τὴν β´ τιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος πλ. α´. 

Κύριε, μετὰ τὴν τριήμερόν σου ἀνάστασιν, 

καὶ τὴν τῶν Ἀποστόλων προσκύνησιν, ὁ Πέ-

τρος ἐβόα σοι· Γυναῖκες ἀπετόλμησαν, κἀγὼ 

ἐδειλίασα· Λῃστὴς ἐθεολόγησε, κἀγὼ ἠρνη-

σάμην σε· ἆρα καλέσεις με τοῦ λοιποῦ μαθη-

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

τανοοῦντά με δέξαι, ὁ Θεὸς καὶ σῶσόν με. 

Δόξα. 

Κύριε, ἐν μέσῳ σε προσήλωσαν, οἱ παράνο-

μοι τῶν καταδίκων, καὶ λόγχῃ τὴν πλευράν 
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σου ἐξεκέντησαν, ὦ Ἐλεμον· ταφὴν δὲ κατε-

δέξω, ὁ λύσας ᾅδου τὰς πύλας, καὶ ἀνέστης 

τριήμερος· ἔδραμον γυναῖκες ἰδεῖν σε, καὶ ἀ-

πήγγειλαν Ἀποστόλοις τὴν ἔγερσιν· Ὑπερυ-

ψούμενε ωτήρ, ὃν ὑμνοῦσιν Ἄγγελοι, εὐλο-

γημένε Κύριε δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἀπειρόγαμε νύμφη θεογεννήτρια, ἡ τς Εὔας 

τὴν λύπην χαροποιήσασα, ἀνυμνοῦμεν οἱ πι-

στοὶ καὶ προσκυνοῦμέν σε, ὅτι ἀνήγαγες ἡ-

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

παύστως, πανύμνητε Παναγία, εἰς τὸ σωθ-

ναι ἡμᾶς. 

* * * 

ΑΝΑΣΑΙΜΑ ΕΤΛΟΓΗΣΑΡΙΑ 

*Μετὰ τὸν Ἄμωμον, τὰ Εὐλογητάρια+ 

Ἦχος πλ. α´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Σῶν ἀγγέλων ὁ δμος * κατεπλάγη ὁρῶν σε * 

ἐν νεκροῖς λογισθέντα, * τοῦ θανάτου δέ, ῶ-

τερ, * τὴν ἰσχὺν καθελόντα * καὶ σὺν ἑαυτ * 

τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα * καὶ ἐξ ᾅδου * πάντας ἐ-

λευθερώσαντα. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

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

θήτριαι, κιρνᾶτε; * ὁ ἀστράπτων * ἐν τ τάφῳ 

ἄγγελος * προσεφθέγγετο ταῖς μυροφόροις· * 

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

τὴρ γὰρ * ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Λίαν πρωῒ * μυροφόροι ἔδραμον * πρὸς τὸ 

μνμά 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 μνμά σου, ῶτερ, * ἐνηχοῦντο ἀγ-

γέλου * πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου· * Σί μετὰ 

νεκρῶν * τὸν ζῶντα λογίζεσθε; * ὡς Θεὸς γὰρ 

* ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Τἱ  

καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Προσκυνοῦμεν Πατέρα * καὶ τὸν τούτου Τἱόν 

τε * καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, * τὴν ἁγίαν Σριάδα 

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

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

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς  

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ζωοδότην τεκοῦσα, * ἐλυτρώσω, Παρθένε, * 

τὸν Ἀδὰμ ἁμαρτίας· * χαρμονὴν δὲ τῆ Εὔᾳ * 

ἀντὶ λύπης παρέσχες· * ῥεύσαντα ζως, * ἴθυ-

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

ὸς καὶ ἄνθρωπος. 

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· δόξα σοι 

ὁ Θεός. (ἐκ γ´) 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα... 

* * * 

ΤΠΑΚΟΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος πλ. α´. 

Ἀγγελικῆ ὁράσει τὸν νοῦν ἐκθαμβούμεναι, 

καὶ θεϊκῆ ἐγέρσει τὴν ψυχὴν φωτιζόμεναι, αἱ 

Μυροφόροι τοῖς Ἀποστόλοις εὐηγγελίζοντο· 

Ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι, τὴν ἀνάστασιν 

τοῦ Κυρίου, συνεργοῦντος τοῖς θαύμασι, καὶ 

παρέχοντος ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος πλ. α´. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐν τ θλίβεσθαί με δαυϊτικῶς, ᾄδω σοι ω-

τήρ μου· Ῥῦσαί μου τὴν ψυχὴν ἐκ γλώσσης 

δολίας. 

Σοῖς ἐρημικοῖς, ζωὴ μακαρία ἐστί, θεϊκ ἔρω-

τι πτερουμένοις. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 
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Ἁγίῳ Πνεύματι, περικρατεῖται πάντα τὰ ὁρα-

τά τε, σὺν τοῖς ἀοράτοις· αὐτοκρατὲς γὰρ ὄν, 

τς Σριάδος ἕν ἐστιν ἀψεύστως. 

Ἀντίφωνον Β´. 

Εἰς τὰ ὄρη ψυχὴ ἀρθῶμεν· δεῦρο ἐκεῖσε, ὅθεν 

βοήθεια ἥκει. 

Δεξιά σου χεὶρ κἀμέ, Φριστὲ ἱπταμένη, σκαιω-

ρίας πάσης περιφυλαξάτω. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, θεολογοῦντες φῶμεν· ὺ εἶ 

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

βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ἀντίφωνον Γ´. 

Ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι· Εἰς τὰς αὐλὰς προσβῶ-

μεν Κυρίου· χαρᾶς πολλς πλησθείς, εὐχὰς 

ἀναπέμπω. 

Ἐπὶ οἶκον Δαυΐδ, τὰ φοβερὰ τελεσιουργεῖται· 

πῦρ γὰρ ἐκεῖ φλέγον, ἅπαντα αἰσχρὸν νοῦν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ζωαρχικὴ ἀξία, ἐξ οὗ πᾶν 

ζῶον ἐμψυχοῦται, ὡς ἐν Πατρί, ἅμα τε καὶ 

Λόγῳ. 

Προκείμενον. Χαλμὸς θ´ (9). 

Ἀνάστηθι Κύριε ὁ Θεός μου, ὅτι σὺ βασιλεύ-

εις εἰς τοὺς αἰῶνας. (δίς) 

τίχ. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ 

καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά 

σου. 

Ἀνάστηθι Κύριε ὁ Θεός μου... 

* * * 

ΣΑΞΙ ΕΨΘΙΝΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΤ 

Ὁ διάκονος· Σοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

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

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τς δυνάμεως 

αὐτοῦ. 

Αἰνεσάτω πνοὴ… πᾶσα τὸν Κύριον. 

Ὁ διάκονος· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθναι ἡ-

μᾶς τς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου 

Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

Ὁ διάκονος· οφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁ-

γίου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ τ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγε-

λίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  

τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν ῶ´ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν (κδ´ 36-53). 

Σ καιρ ἐκείνῳ, ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἐκ νε-

κρῶν ἔστη ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ 

λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Πτοηθέντες δὲ καὶ 

ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Σί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ 

διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρ-

δίαις ὑμῶν; ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πό-

δας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με 

καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔ-

χει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. Καὶ τοῦτο εἰ-

πὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πό-

δας. Ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τς χα-

ρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς· Ἔχετέ τι 

βρώσιμον ἐνθάδε; Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτ ἰχθύ-

ος ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου· καὶ 

λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. Εἶπε δὲ αὐ-

τοῖς· Οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς 

ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθναι πάντα τὰ 

γεγραμμένα ἐν τ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προ-

φήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. Σότε διήνοιξεν 

αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, καὶ 
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εἶπεν αὐτοῖς· Ὅτι οὕτω γέγραπται καὶ οὕτως 

ἔδει παθεῖν τὸν Φριστὸν καὶ ἀναστναι ἐκ νε-

κρῶν τῆ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ κηρυχθναι ἐπὶ τ 

ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτι-

ῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερου-

σαλήμ. Ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τούτων. Καὶ ἰ-

δοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πα-

τρός μου ἐφ᾿ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῆ 

πόλει Ἱερουσαλὴμ ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν 

ἐξ ὕψους. Ἐξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς Βη-

θανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγη-

σεν αὐτούς. Καὶ ἐγένετο ἐν τ εὐλογεῖν αὐ-

τὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο 

εἰς τὸν οὐρανόν. Καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες 

αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χα-

ρᾶς μεγάλης, καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τ ἱερ 

αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ Προεστὼς ἥ ὁ Ἀναγνώστης· 

Ἀνάστασιν Φριστοῦ θεασάμενοι, * προσκυνή-

σωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, * τὸν μόνον ἀ-

ναμάρτητον. * Σὸν σταυρόν σου, Φριστέ, προ-

σκυνοῦμεν * καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν * 

ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· * σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡ-

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

μά σου ὀνομάζομεν. * Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ 

προσκυνήσωμεν * τὴν τοῦ Φριστοῦ ἁγίαν ἀ-

νάστασιν· * ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ ταυροῦ * 

χαρὰ ἐν ὅλῳ τ κόσμῳ. * Διὰ παντὸς εὐλο-

γοῦντες τὸν Κύριον, * ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστα-

σιν αὐτοῦ. * ταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς, 

* θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. 

Οἱ χοροὶ ψάλλουν ἀντιφωνικῶς κατὰ στίχον 

τὸν ν´ ψαλμόν, προτάσσοντες (ἐν Κυριακῆ) 

τὴν προφώνησιν Ἐλεμον. 

Ἦχος β´. 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου 

καὶ κατὰ τὸ πλθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξά-

λειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τς ἀνομίας μου 

καὶ ἀπὸ τς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁ-

μαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. 

οὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν 

σου ἐποίησα, ὅπως ἅν δικαιωθῆς ἐν τοῖς λό-

γοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁ-

μαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ 

τὰ κρύφια τς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· 

πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀ-

γαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁ-

μαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξά-

λειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ 

πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις 

μου. 

Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, 

καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς 

ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου 

σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς 

ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. 

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

τηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν 

δικαιοσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα 

μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. 

Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυ-

τώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τ Θε πνεῦμα συντετριμμένον· καρ-

δίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 

Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῆ εὐδοκίᾳ σου τὴν ι-

ών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Σότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο-

ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Σότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-

σχους. 
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Ἐν Κυριακῆ προστίθεται εἰς τὸν τελευταῖον 

στίχον τὸ ἐφύμνιον· Καὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Δόξα. 

Σαῖς τῶν Ἀποστόλων * πρεσβείαις, ἐλεμον, * 

ἐξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημά-

των. 

Καὶ νῦν. 

Σαῖς τς Θεοτόκου * πρεσβείαις, ἐλεμον, * ἐ-

ξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ τὸ πεντηκοστάριον. Ἦχος ὁ αὐτός. 

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

σου, καὶ κατὰ τὸ πλθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, * καθὼς 

προεῖπεν, * ἔδωκεν ἡμῖν * τὴν αἰώνιον ζωὴν * 

καὶ μέγα ἔλεος. 

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

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

* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕ 

Ὁ Ἀναστάσιμος (μετὰ τῶν εἱρμῶν) εἰς δ´ καὶ 

οἱ δύο τῶν Πατέρων (ἄνευ εἱρμῶν) εἰς η´. 

ὰδὴ α´. Ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´. 

Ἦχος πλ. α´. Ὁ εἱρμός. 

Ἵππον καὶ ἀναβάτην, εἰς θάλασσαν Ἐρυ-

θράν, ὁ συντρίβων πολέμους, ἐν ὑψηλ βρα-

χίονι, Φριστὸς ἐξετίναξεν, Ἰσραὴλ δὲ ἔσωσεν, 

ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ὲ ἡ ἀκανθηφόρος, Ἑβραίων συναγωγή, οὐ 

στοργὴν Εὐεργέτα, πρὸς σὲ φυλάξασα μητρι-

κήν, Φριστὲ ἐστεφάνωσε, τὸν γενάρχην λύον-

τα, τς ἀκάνθης τὸ ἐπιτίμιον. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἤγειράς με πεσόντα, τ βόθρῳ ἐπικλυσθείς, 

Ζωοδότα ἀπτώτως· καὶ τς ἐμς δυσώδους 

φθορᾶς, Φριστὲ ἀνασχόμενος, ἀπειράστως 

θείας οὐσίας, μύρῳ με εὐωδίασας. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Λέλυται ἡ κατάρα, ἡ λύπη πέπαυται· ἡ γὰρ 

εὐλογημένη, καὶ Κεχαριτωμένη πιστοῖς, χα-

ρὰν ἐξανέτειλεν, εὐλογίαν πᾶσιν, ἀνθηφο-

ροῦσα Φριστὸν τοῖς πέρασι. 

Οἱ δύο Κανόνες τῶν Πατέρων,  

ὧν ὁ πρῶτος ἔχει Ἀκροστιχίδα·  

Πλάνης ἀνυμνῶ δεξιοὺς καθαιρέτας. 

Ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις· Φιλόθεος*. 

* Ἐποίησε τὸν Κανόνα τοῦτον ὁ ἱερὸς Υιλόθεος,  ἀναμ-

φιβόλως δὲ καὶ τὰ Προσόμοια τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὥς τινα 

εὐχαριστήριον ὕμνον πρὸς τὸν Θεόν, καθὼς ὁ ἴδιος λέ-

γει ἐν τ Θεοτοκίῳ τς θ´ ὰδς τοῦ παρόντος Κανό-

νος, ὅτε, μετὰ τὴν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ πατρι-

αρχικοῦ θρόνου, ἐπανεκλήθη τὸ δεύτερον εἰς αὐτόν, 

κατὰ τὸ 1369 ἔτος, τῆ ΙΑ´ Ὀκτωβρίου. 

ὰδὴ α´. Ἦχος α´. οῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Πλάνης καθαιρέτας δεξιούς, νῦν ἀνυμνσαι 

προθέμενος Δέσποτα, χάριν τὴν σὴν ἄνωθεν, 

τὴν πανσθεν καλῶ καὶ τὴν ἐνέργειαν· δεξιὰ 

γὰρ ὄντως, σὺ τοῦ Πατρός τε καὶ δύναμις. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λόγοις Προφητῶν τῶν ἱερῶν, Εὐαγγελίων τε 

νόμοις ἑπόμενοι, τοῦ Θεοῦ τὸ ἄγνωστον, καὶ 

τὸ γνωστὸν σαφῶς ἡμᾶς ἐδίδαξαν, οἱ σοφοὶ 

Πατέρες, τς πλάνης πάντας ῥυσάμενοι. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἄνωθεν χορὸς προφητικός, καὶ Ἀποστόλων ὁ 

θεῖος κατάλογος, ἕνα τρισυπόστατον, Θεὸν 

τρανῶς καὶ πανσθεν ἐδίδαξαν· ὃν σεπτοὶ 

Πατέρες, σαφῶς ἡμῖν ἐξεκάλυψαν. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νόμοις πειθαρχοῦντες θεϊκοῖς, οἱ θεοφόροι 

Πατέρες ἐδίδαξαν, κατ᾿ οὐσίαν ἄγνωστον, 

τὸν ποιητὴν ἁπάντων χρηματίζοντα, ἐνεργεί-

αις μόναις, καλῶς νοεῖσθαι τοῖς βλέπουσι. 
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Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Υῶς τὸ τριλαμπὲς θεουργικῶς, ἐν τῆ γαστρί 

σου χωρήσασα Δέσποινα, τὰς καρδίας φώτι-

σον, ὡς ἀγαθὴ τῶν εὐσεβῶς ὑμνούντων σε· 

φῶς γὰρ σὺ καὶ δόξα, καὶ σωτηρία αἰώνιος. 

Σῶν Πατέρων Δεύτερος Κανών. ὰδὴ α´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ἁρματηλάτην Υαραώ. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἡ τῶν Πατέρων εὐσεβὴς ὁμήγυρις, ἡ κροτη-

θεῖσα ποτέ, κατ᾿ Εὐτυχοῦς ὄντως, τὸν ωτ-

ρα ὥρισεν, ἀδιαιρέτοις φύσεσιν, ἐν δυσὶ τοῖς 

τοῦ θείου, Πατρὸς Κυρίλλου διδάγμασι, βαί-

νουσα σαφῶς καὶ ἐμμένουσα. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἑξακοσίων ἀριθμὸς τριάκοντα, εὐσεβεστά-

των ἀνδρῶν, τὴν Εὐτυχοῦς πλάνην, καὶ εβή-

ρου αἵρεσιν, καταβαλόντες ἔφασαν· Ἐν δυσὶ 

ταῖς οὐσίαις, Φριστὸν κηρύττομεν βαίνοντες, 

ἔπεσι Κυρίλλου τοῦ μάκαρος. 

Δόξα. 

Ὁ μὴ κηρύττων ἐν δυσὶ ταῖς φύσεσι, καὶ ἐνερ-

γείαις Φριστόν, τὸν τοῦ Πατρὸς Λόγον, σχοίη 

τὸ ἀνάθεμα· ἡ γὰρ τετάρτη ύνοδος, τῶν Ἁγί-

ων Πατέρων, ἐμφρόνως οὕτως ἐθέσπισε. 

Πάντες οὖν αὐτοὺς μακαρίσωμεν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Δεδοξασμένα περὶ σοῦ λελάληνται, ἐν γενε-

αῖς γενεῶν, ἡ τὸν Θεὸν Λόγον, ἐν γαστρὶ χω-

ρήσασα, ἁγνὴ δὲ διαμείνασα, Θεοτόκε Μαρί-

α· διό σε πάντες γεραίρομεν, τὴν μετὰ Θεὸν 

προστασίαν ἡμῶν. 

ὰδὴ γ´. Ὁ Ἀναστάσιμος. 

Ἦχος πλ. α´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ πήξας ἐπ᾿ οὐδενὸς τὴν γν τῆ προστάξει 

σου, καὶ μετεωρίσας ἀσχέτως βρίθουσαν, ἐπὶ 

τὴν ἀσάλευτον Φριστέ, πέτραν τῶν ἐντολῶν 

σου, τὴν Ἐκκλησίαν σου στερέωσον, μόνε ἀ-

γαθὲ καὶ φιλάνθρωπε. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Φολὴν μὲν οἱ ἐκ πέτρας τὸ μέλι θηλάσαντες, 

τ ἐν τῆ ἐρήμῳ τερατουργήσαντι, σοὶ προσε-

νηνόχασι Φριστέ, ὄξος δ᾿ ἀντὶ τοῦ μάννα, εὐ-

εργεσίαν σοι ἠμείψαντο, παῖδες Ἰσραὴλ οἱ ἀ-

γνώμονες. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οἱ πάλαι φωτοειδεῖ νεφέλῃ σκεπόμενοι, τὴν 

ζωὴν ἐν τάφῳ Φριστὸν κατέθεντο· ἀλλ᾿ αὐτε-

ξουσίως ἀναστάς, πᾶσι πιστοῖς παρέσχε, τὴν 

μυστικῶς ἐπισκιάζουσαν, ἄνωθεν τοῦ Πνεύ-

ματος ἔλλαμψιν. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

ὺ Μήτηρ Θεοῦ ἀσυνδυάστως γεγένησαι, τοῦ 

ἐξ ἀκηράτου Πατρὸς ἐκλάμψαντος, ἄνευθεν 

ὠδίνων μητρικῶν· ὅθεν σε Θεοτόκον, σεσαρ-

κωμένον γὰρ ἐκύησας, Λόγον ὀρθοδόξως κη-

ρύττομεν. 

Σῶν Πατέρων. ὰδὴ γ´.  

Ἦχος α´. Ὁ μόνος εἰδώς. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἡ πρώτη πηγὴ τῶν ἀγαθῶν, ἡ χάρις ἡ τοῦ 

Πνεύματος, ὡς ποταμοὺς ὑμᾶς ἀνεστόμωσε, 

τὴν πλάνην ἔνδοξοι κατασύροντας, καὶ πι-

στοὺς ποτίζοντας, εὐσεβείας νάματα, Προφη-

τῶν Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

έργιον καὶ Πύῤῥον τοὺς δεινούς, προστάτας 

τς αἱρέσεως, Παῦλον καὶ Πέτρον καὶ τὸν Θε-

όδωρον, γενναίως ἅμα σοφοὶ καθείλετε, τὴν 

σεπτὴν στηρίξαντες, Ἐκκλησίαν ἔνδοξοι, Ἀ-

ποστόλων Πατέρων τοῖς δόγμασιν. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀνάρχου Θεότητος τρανῶς, ἐνέργειαν συνά-

ναρχον, οἱ θεοφόροι ἀνακηρύξαντες, κτιστὴν 

ἐδίδαξαν τὴν ἐνέργειαν, τοῦ κτιστοῦ προσ-
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λήμματος, ἐν διπλόῃ φύσεων, Τἱὸν ἕνα Φρι-

στὸν καταγγείλαντες. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἰδεῖν οἱ ποθοῦντες τὰς αὐγάς, τς χάριτος 

τοῦ Πνεύματος, καὶ τὴν ἀνέσπερον θείαν ἔλ-

λαμψιν, πηγῆ προσδράμωμεν τῆ τς χάριτος, 

τῆ Μητρὶ τοῦ κτίσαντος· ἐν αὐτῆ γὰρ ἅπαντα, 

τοῖς πιστοῖς χορηγεῖται τὰ βέλτιστα. 

Σῶν Πατέρων. Ἄλλος. ὰδὴ γ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ στερεώσας κατ᾿ ἀρχάς. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Οἱ τοῖς εβήρου ἀναιδῶς, ἀναβρυνόμενοι λό-

γοις, τοῖς ἰοῦ θανατηφόρου ἐμπλέοις, καται-

σχύνθητε ἀεί, ἀποχωροῦντες ἅπαντες, τς 

Ἐκκλησίας ὥσπερ, λύκοι καὶ κύνες ἁρπάκτο-

ρες. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Οἱ θειασῶται καὶ πιστοί, τὸν παντουργὸν καὶ 

ωτρα, ἐν δυσὶν ἀδιαιρέτοις οὐσίαις, καὶ θε-

λήσεσι διτταῖς, καὶ ἐνεργείαις σέβομεν· τὴν 

τοῦ εβήρου πλάνην· ὅθεν εἰς τέλος τροπού-

μεθα. 

Δόξα. 

Δεῦτε εβήρου Εὐτυχοῦς, καὶ Ἰακώβου τὴν 

πλάνην, Θεοδώρου Διοσκόρου σὺν τούτοις, ἀ-

ποθώμεθα τρανῶς· τὴν δὲ τετάρτην ύνοδον, 

τῶν εὐσεβῶν Πατέρων, μέλψωμεν θείοις ἐν 

ᾄσμασιν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Σῶν Φερουβὶμ καὶ εραφίμ, ἐδείχθης ὑψηλο-

τέρα, Θεοτόκε· σὺ γὰρ μόνη ἐδέξω, τὸν ἀχώ-

ρητον Θεόν, ἐν σῆ γαστρὶ ἀμόλυντε· διὸ πι-

στοί σε πάντες, ὕμνοις ἁγνὴ μακαρίζομεν. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΨΔΙΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τὰ Ἀναστάσιμα. 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. α´. Μιμητὴς ὑπάρχων. 

Πρὸς τὸν ᾅδην ωτήρ μου συγκαταβέβηκας, 

καὶ τὰς πύλας συντρίψας ὡς παντοδύναμος, 

τοὺς θανόντας ὡς κτίστης συνεξανέστησας, 

καὶ θανάτου τὸ κέντρον Φριστὲ συνέτριψας, 

καὶ Ἀδὰμ τς κατάρας ἐρρύσω Υιλάνθρωπε· 

διὸ πάντες σοι κράζομεν· ῶσον ἡμᾶς Κύριε. 

Ὁ Οἶκος. 

Ἀκούσασαι αἱ γυναῖκες τοῦ Ἀγγέλου τὰ ῥή-

ματα, ἀπεβάλοντο τὸν θρνον, προσχαρεῖς 

γενόμεναι, καὶ σύντρομοι τὴν ἀνάστασιν ἔ-

βλεπον· καὶ ἰδοὺ Φριστὸς προσήγγισεν αὐ-

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

σμον νενίκηκα, καὶ τοὺς δεσμίους ἐρρυσά-

μην· σπουδάσατε οὖν πρὸς τοὺς Μαθητάς, ἀ-

παγγέλλουσαι αὐτοῖς, ὅτι προάγω ὑμᾶς, ἐν 

τῆ χώρᾳ Γαλιλαίᾳ τοῦ κηρῦξαι· διὸ πάντες 

σοι κράζομεν· ῶσον ἡμᾶς Κύριε. 

Μεσῴδιον Κάθισμα ἐκ τοῦ Μηναίου. 

Ἦχος δ´. Σαχὺ προκατάλαβε. 

Υωστρες ὑπέρλαμπροι, τς ἀληθείας Φρι-

στοῦ, τ κόσμῳ ἐδείχθητε, ἐπὶ τς γς ἀλη-

θῶς, Πατέρες μακάριοι, τήξαντες τὰς αἱρέ-

σεις, τῶν δυσφήμων γλωσσάλγων, σβέσαν-

τες τὰς φλογώδεις, τῶν βλασφήμων συγχύ-

σεις· διὸ ὡς Ἱεράρχαι Φριστοῦ, πρεσβεύσατε 

σωθναι ἡμᾶς. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Σαχὺ δέξαι Δέσποινα, τὰς ἱκεσίας ἡμῶν, καὶ 

ταύτας προσάγαγε, τ σ Τἱ καὶ Θε, Κυρί-

α πανάμωμε· λῦσον τὰς περιστάσεις, τῶν εἰς 

σὲ προστρεχόντων· πράυνον μηχανάς τε, καὶ 

κατάβαλε θράσος, τῶν ὁπλιζομένων ἀθέων 

κατὰ τῶν δούλων σου. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

ὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τς εἰρήνης... 

* * * 
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ΚΟΝΣΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟ, ΤΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τῶν Πατέρων. 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Αὐτόμελον. 

Σῶν Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα, καὶ τῶν Πατέ-

ρων τὰ δόγματα, τῆ Ἐκκλησίᾳ μίαν τὴν πί-

στιν ἐκράτυνεν· ἣ καὶ χιτῶνα φοροῦσα τς ἀ-

ληθείας, τὸν ὑφαντὸν ἐκ τς ἄνω θεολογίας, 

ὀρθοτομεῖ καὶ δοξάζει, τς εὐσεβείας τὸ μέγα 

Μυστήριον. 

Ὁ Οἶκος. 

Ἐν ὑψηλ κηρύγματι, τς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησί-

ας, ἀκούσωμεν βοώσης· Ὁ διψῶν ἐρχέσθω 

πρός με καὶ πινέτω· ὁ κρατήρ, ὃν φέρω, κρα-

τήρ ἐστι τς σοφίας. Σοῦτο τὸ πόμα, ἀληθείας 

λόγῳ κεκέρακα, ὕδωρ οὐ προχέω ἀντιλογίας, 

ἀλλ᾿ ὁμολογίας, ἧς πίνων ὁ νῦν Ἰσραήλ, Θε-

ὸν ὁρᾷ φθεγγόμενον· Ἴδετε ἴδετε, ὅτι αὐτὸς ἐ-

γώ εἰμι, καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι. Ἐγὼ Θεὸς πρῶ-

τος, ἐγὼ καὶ μετὰ ταῦτα, καὶ πλήν μου ἄλλος 

οὐκ ἔστιν ὅλως. Ἐντεῦθεν οἱ μετέχοντες πλη-

σθήσονται, καὶ αἰνέσουσι τς εὐσεβείας τὸ 

μέγα μυστήριον. 

υναξάριον. 

Σῆ Ιῶ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱε-

ρομάρτυρος Ἀθηνογένους, Ἐπισκόπου Πηδα-

χθήσης (ἥ Πηδαχθόης) καὶ τῶν δέκα μαθη-

τῶν αὐτοῦ· Ἀθηνογένους, Ἀμμών, Ἀντιόχου, 

Ἡσυχίου, Θεοφράστου, Κλεονίκου, Μαξιμί-

νου, Πατροφίλου, Πέτρου τοῦ ἐκ Κρήτης καί 

Ῥηγίνου, ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τὰς κεφαλὰς ἀπο-

τμηθέντων καὶ τελειωθέντων. 

τίχ. Ἀθηνογένης ἐκ ξίφους ἀνῃρέθη, 

Χευδ θέαιναν τὴν Ἀθηνᾶν οὐ σέβων. 

Φωρεῖ συνάθλων ἡ δεκὰς καὶ πρὸς ξίφος, 

Σοὺς σώματα κτείνοντας οὐ φοβουμένη. 

Δέκα ἀθληταὶ συνδεδεμένοι πίστει, 

Δέκα καὶ εἰλήφασι ἐκ Φριστοῦ στέφη. 

Ἕκτῃ καὶ δεκάτῃ Ἀθηνογένη τάμε χαλκός. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 

καὶ Ἀπολογητοῦ Ἀθηνογένους τοῦ Ἀθηναίου, 

συνθέτου τοῦ ἑσπερινοῦ ἐπιλυχνίου ὕμνου 

(Υῶς Ἱλαρόν). Ἔτι δὲ καὶ πολλαὶ μάρτυρες 

γυναῖκες σὺν αὐτ, ξίφει ἐτελειώθησαν. (β´ 

αἰ.) 

τίχ. Ἀθηνογένης πρὸς τὸ πῦρ τρέχων ἔφη· 

Ὦ φῶς ἱλαρόν, Φριστέ, δόξης ἁγίας! 

Πολλαὶ γυναῖκες, εἰ δέ τις ζητεῖ πόσαι, 

Oὐκ οἶδα, Xριστὸς οἶδε, τέμνονται κάρας. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 

Υαύστου. (†250) 

τίχ. Υαύστῳ ὑπρξε σταυρὸς ἡ σωτηρία, 

Αὐτ προσηλωθέντι πίστεως χάριν. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 

Ἀντιόχου, ἀδελφοῦ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 

Πλάτωνος. (†303) 

τίχ. Πρὸς τὸν τὸ πᾶν βλέποντα Δεσπότην βλέπων, 

Ἀντέσχες, Ἀντίοχε, καὶ τομς ἄχρι. 

Οἱ Ἅγιοι δεκαπεντακισχίλιοι Μάρτυρες οἱ ἐν 

Πισιδίᾳ, οἱ διὰ λόγου τς Μεγαλομάρτυρος 

Μαρίνης θελχθέντες καὶ πιστεύσαντες, ξίφει 

τελειοῦνται. 

τίχ. Θείων ἀθλητῶν ἀμφὶ πέντε καὶ δέκα 

Φιλιάδες τέμνουσιν ἀμφὶ γν μίαν. 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, μνήμη τς ἁγίας ἐνδόξου 

μάρτυρος Ἰουλίας τς ἐν Κορσικῆ. 

τίχ. Οὐκ ἐδουλώθης τὸν νοῦν, ὦ Ἰουλία, 

Ἀλλ᾿ ἐλευθέρως Φριστ ἐθυσιάσθης. 

* 

Σῆ πρώτῃ Κυριακῆ μετὰ τὴν δεκάτην τρίτην 

τοῦ μηνὸς Ἰουλίου, ύναξιν τελοῦμεν τῶν Ἁ-

γίων τς ἱερᾶς Μητροπόλεως Πισιδίας. 

τίχ. Παύλου τοῦ πρωτοκορυφαίου θεῖοι βλαστοὶ 

Ἀνευφημείσθωσαν Πισιδίας οἱ προστάται. 

* 

Ἔτι δέ, τῆ πρώτῃ Κυριακῆ μετὰ τὴν δεκάτην 

τοῦ μηνὸς Ἰουλίου, ύναξιν εὐλαβ ποιούμε-

θα τῶν ἐν Λειψοῖς τς Δωδεκανήσου Ὁσίων 

Μοναχῶν καὶ Ἡσυχαστῶν καὶ Μαρτύρων, 

τῶν διαφόροις ἐν ἔτεσι διαλαμψάντων· Νεο-

φύτου τοῦ Ἀμοργίνου (1558), Ἰωνᾶ τοῦ Λερίου 

(1562), Νεοφύτου τοῦ Υαζοῦ (1609), Ἰωνᾶ τοῦ 

Γαρμπ, τοῦ Νισυρίου (1532) καὶ Παρθενίου 

τοῦ Υιλιππουπολίτου, τοῦ ἀναχωρητοῦ 

(1695). 



 13 

τίχ. Χυχὴν ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ κολλῶντες πάλαι, 

Ἔμπροσθεν αὐτοῦ νῦν παρίστανται Ὅσιοι. 

* 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁ-

γίων ἑξακοσίων τριάκοντα θεοφόρων Πατέ-

ρων τς ἐν Φαλκηδόνι Ἁγίας καὶ Οἰκουμενι-

κς Σετάρτης υνόδου, κατὰ τὸ ἔτος υνα´ 

(451) συνελθόντων. 

τίχ. Πόλου νοητοῦ ἀστέρες σελασφόροι, 

Ἀκτῖσιν ὑμῶν φωτίσατέ μοι φρένας. 

Ἡ ύνοδος αὕτη ἐδογμάτισε ἐπακριβῶς καὶ θεοφωτί-

στως περὶ τῶν δύο φύσεων τοῦ Κυρίου. Κατεδίκασε δὲ 

τὴν αἵρεσιν τῶν μονοφυσιτῶν Εὐτυχοῦς καὶ Διοσκό-

ρου, κατὰ τὴν διδασκαλίαν τῶν ὁποίων ἡ θεία φύσις 

τοῦ Φριστοῦ ἀπερρόφησε τὴν ἀνθρωπίνην. υνέπεια 

τς διδασκαλίας αὐτῶν ἦτο ἡ ἄρνησις τς θείας οἰκο-

νομίας καὶ ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Κατ᾿ ἀκρίβειαν 

δέ, ἡ ύνοδος συνεκλήθη τὸν Ὀκτώβριον ἔτους 451 ἐπὶ 

τῶν εὐσεβεστάτων βασιλέων Μαρκιανοῦ καὶ Πουλχε-

ρίας καὶ πατριάρχου ΚΠόλεως Ἀνατολίου, ἐτοποθετή-

θη ὅμως σήμερον ἡ μνήμη αὐτς, διότι τὴν 11ην Ἰουλί-

ου τοῦ ἑπομένου ἔτους (452), ἐπεβεβαιώθη θαυμαστῶς 

καὶ ἐπεκυρώθη ὑπὸ τοῦ ἀφθόρου λειψάνου τς Μεγα-

λομάρτυρος Εὐφημίας ὁ Σόμος, ἤτοι τὰ πορίσματα τς 

υνόδου. Ὁ ὅρος διελάμβανε τὰς ἑξς κυρίας φράσεις: 

«Ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦμεν Τἱὸν τὸν Κύριον ἡ-

μῶν Ἰησοῦν Φριστόν, τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ 

τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι. Θεὸν ἀληθῶς καὶ 

ἄνθρωπον ἀληθῶς τὸν αὐτόν, ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύ-

τως ἅμα δὲ καὶ ἀδιαιρέτως γνωριζόμενον». 

Σαῖς τῶν ἁγίων Πατέρων πρεσβείαις, Φριστε 

ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

* * * 

ΚΑΣΑΒΑΙΑΙ 

Σς Θεοτόκου. 

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

βρίου, ἀπὸ τς 10ης Υεβρουαρίου μέχρι τς ἐνάρξεως τοῦ 

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

Κυριακς τῶν ἁγίων Πάντων μέχρι τς 26ης Ἰουλίου. 

ὰδὴ α´. Ἦχος δ´. 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου * καὶ πληρωθήσεται 

Πνεύματος * καὶ λόγον ἐρεύξομαι * τῆ βασι-

λίδι Μητρί· * καὶ ὀφθήσομαι * φαιδρῶς πανη-

γυρίζων * καὶ ᾄσω γηθόμενος * ταύτης τὰ 

θαύματα. 

ὰδὴ γ´. 

Σοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, * ἡ ζῶσα καὶ 

ἄφθονος πηγή, * θίασον συγκροτήσαντας * 

πνευματικόν, στερέωσον· * καὶ ἐν τῆ θείᾳ δό-

ξῃ σου * στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

ὰδὴ δ´. 

Σὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλὴν * τς ἐκ τς 

Παρθένου σαρκώσεως * σοῦ τοῦ ὑψίστου * ὁ 

προφήτης Ἀββακοὺμ * κατανοῶν ἐκραύγαζε· 

* Δόξα τῆ δυνάμει σου, Κύριε. 

ὰδὴ ε´. 

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα * ἐπὶ τῆ θείᾳ δόξῃ σου· * 

σὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, * ἔσχες ἐν μή-

τρᾳ * τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν * καὶ τέτοκας ἄ-

χρονον Τἱόν, * πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε * σωτηρί-

αν βραβεύοντα. 

ὰδὴ ς´. 

Σὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον * τελοῦντες 

ἑορτὴν οἱ θεόφρονες * τς Θεομήτορος * δεῦ-

τε τὰς χεῖρας κροτήσωμεν, * τὸν ἐξ αὐτς τε-

χθέντα * Θεὸν δοξάζοντες. 

ὰδὴ ζ´. 

Οὐκ ἐλάτρευσαν * τῆ κτίσει οἱ θεόφρονες * 

παρὰ τὸν κτίσαντα· * ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλὴν * 

ἀνδρείως πατήσαντες * χαίροντες ἔψαλλον· * 

Ὑπερύμνητε, * ὁ τῶν πατέρων Κύριος * καὶ 

Θεός, εὐλογητὸς εἶ. 

ὰδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν  

τὸν Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῆ καμίνῳ * ὁ τόκος τς 

Θεοτόκου διεσώσατο, * τότε μὲν τυπούμενος· 

* νῦν δὲ ἐνεργούμενος * τὴν οἰκουμένην ἅπα-

σαν * ἀγείρει ψάλλουσαν· * Σὸν Κύριον ὑμνεῖ-

τε τὰ ἔργα * καὶ ὑπερυψοῦτε * εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Σὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-

νομεν. 
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Η ῼΔΗ ΣΗ ΘΕΟΣΟΚΟΤ 

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

καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τ Θε τ 

σωτρί μου. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέ-

ραν * ἀσυγκρίτως τῶν εραφίμ, * τὴν ἀδια-

φθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως 

Θεοτόκον, * σὲ μεγαλύνομεν. 

τίχ. β´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 

τς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα-

καριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

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

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 

εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐ-

τόν. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. δ´. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 

αὐτῶν. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. ε.´ Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ 

ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγα-

θῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. ῶ´. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ 

μνησθναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τ Ἀβραὰμ καὶ τ σπέρματι 

αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

Καταβασία. ὰδὴ θ´. 

Ἅπας γηγενὴς * σκιρτάτω τ πνεύματι * λαμ-

παδουχούμενος· * πανηγυριζέτω δὲ * ἀΰλων 

νόων * φύσις, γεραίρουσα * τὴν ἱερὰν πανή-

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

ροις, παμμακάριστε * Θεοτόκε ἁγνή, ἀειπάρ-

θενε. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

* * * 

ΣΑ ΕΞΑΠΟΣΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἦχος β´. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ὑψοῦτε Κύριον 

τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τ ὑποποδίῳ 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ, … ὅτι ἅγιός ἐστιν. 

Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον ῶ´. 

Δεικνύων ὅτι ἄνθρωπος, ῶτερ εἶ κατ᾿ οὐσί-

αν, ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος, βρώσεως συμ-

μετέσχες, καὶ μέσον στὰς ἐδίδασκες, μετάνοι-

αν κηρύσσειν· εὐθὺς δὲ πρὸς οὐράνιον, ἀνε-

λήφθης Πατέρα, καὶ Μαθηταῖς, πέμπειν τὸν 

Παράκλητον ἐπηγγείλω. Ὑπέρθεε, Θεάνθρω-

πε, δόξα τῆ σῆ ἐγέρσει. 

Εἶθ᾿ οὕτω τῶν Ἁγίων Πατέρων. 

Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Πατέρων θείων σήμερον, τὴν μνήμην ἑορτά-

ζοντες, ταῖς παρακλήσεσι τούτων, δεόμεθα 

πανοικτίρμον. Πάσης βλάβης αἱρέσεων, ῥῦ-

σαι λαόν σου Κύριε· καὶ πάντας καταξίωσον, 

Πατέρα Λόγον δοξάζειν, καὶ τὸ Πανάγιον 

Πνεῦμα. 

Θεοτοκίον, ὅμοιον. 

Ἐν δύο ταῖς θελήσεσι, καὶ φύσεσι Πανάμωμε, 

μιᾷ δὲ τῆ ὑποστάσει, τίκτεις Θεὸν ἀποῤῥή-

τως, τὸν δι᾿ ἡμᾶς πτωχεύσαντα, μέχρι ταυ-

ροῦ θελήματι, καὶ ἡμῖν χαρισάμενον, τὸν τς 

Θεότητος πλοῦτον, τῆ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσει. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος πλ. α´. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν 

Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. οὶ πρέπει ὕμνος τ Θε. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰ-

νεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. οὶ 

πρέπει ὕμνος τ Θε. 
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Ἡ τιχολογία (Χαλμοὶ ρμη´, ρμθ´) καί· 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος πλ. α´. 

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

πτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Κύριε, ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου ὑπὸ τῶν 

παρανόμων, προλθες ἐκ τοῦ μνήματος, κα-

θὼς ἐτέχθης ἐκ τς Θεοτόκου· οὐκ ἔγνωσαν 

πῶς ἐσαρκώθης, οἱ ἀσώματοί σου Ἄγγελοι· 

οὐκ ᾔσθοντο πότε ἀνέστης, οἱ φυλάσσοντές 

σε στρατιῶται· ἀμφότερα γὰρ ἐσφράγισται 

τοῖς ἐρευνῶσι· πεφανέρωται δὲ τὰ θαύματα, 

τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν πίστει τὸ μυστήριον· ὃ 

ἀνυμνοῦσιν, ἀπόδος ἡμῖν ἀγαλλίασιν, καὶ τὸ 

μέγα ἔλεος. 

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

τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τς δυνάμε-

ως αὐτοῦ. 

Κύριε, τοὺς μοχλοὺς τοὺς αἰωνίους συντρί-

ψας, καὶ δεσμὰ διαρρήξας, τοῦ μνήματος ἀνέ-

στης, καταλιπών σου τὰ ἐντάφια, εἰς μαρτύ-

ριον τς ἀληθοῦς, τριημέρου ταφς σου· καὶ 

προγες ἐν τῆ Γαλιλαίᾳ, ὁ ἐν σπηλαίῳ τηρού-

μενος. Μέγα σου τὸ ἔλεος, ἀκατάληπτε ω-

τήρ! Ἐλέησον ἡμᾶς. 

τίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλθος τς με-

γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Κύριε, αἱ γυναῖκες ἔδραμον ἐπὶ τὸ μνμα, τοῦ 

ἰδεῖν σε τὸν Φριστόν, τὸν δι᾿ ἡμᾶς παθόντα· 

καὶ προσελθοῦσαι, εὗρον Ἄγγελον ἐπὶ τὸν λί-

θον καθήμενον, τ φόβῳ κυλισθέντα, καὶ 

πρὸς αὐτὰς ἐβόησε λέγων· Ἀνέστη ὁ Κύριος· 

εἴπατε τοῖς Μαθηταῖς, ὅτι ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 

ὁ σῴζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

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

νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Κύριε, ὥσπερ ἐξλθες ἐσφραγισμένου τοῦ 

τάφου, οὕτως εἰσλθες καὶ τῶν θυρῶν κε-

κλεισμένων, πρὸς τοὺς Μαθητάς σου, δεικνύ-

ων αὐτοῖς τὰ τοῦ σώματος πάθη, ἅπερ κατε-

δέξω ωτὴρ μακροθυμήσας. Ὡς ἐκ σπέρμα-

τος Δαυΐδ, μώλωπας ὑπήνεγκας, ὡς Τἱὸς δὲ 

τοῦ Θεοῦ, κόσμον ἠλευθέρωσας. Μέγα σου τὸ 

ἔλεος, ἀκατάληπτε ωτήρ! Ἐλέησον ἡμᾶς. 

Σῶν Πατέρων προσόμοια γ´ εἰς δ´. 

Ἦχος πλ. β´. Ὅλην ἀποθέμενοι. 

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

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Ὅλην συγκροτήσαντες, τὴν τς ψυχς ἐπι-

στήμην, καὶ τ θείῳ Πνεύματι, συνδιασκεψά-

μενοι τὸ μακάριον, καὶ σεπτὸν σύμβολον, οἱ 

σεπτοὶ Πατέρες, θεογράφως διεχάραξαν, ἐν 

ᾧ σαφέστατα, τ Γεγεννηκότι συνάναρχον, 

τὸν Λόγον ἐκδιδάσκουσι, καὶ παναληθῶς ὁ-

μοούσιον, ταῖς τῶν Ἀποστόλων, ἑπόμενοι 

προδήλως διδαχαῖς, οἱ εὐκλεεῖς καὶ πανόλβι-

οι, ὄντως καὶ θεόφρονες. 

τίχ. ῶ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Ὅλην συγκροτήσαντες, … 

τίχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέ-

ρων ἡμῶν. 

Ὅλην εἰσδεξάμενοι, τὴν νοητὴν λαμπηδόνα, 

τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὑπερφυέστατον 

χρησμολόγημα, τ βραχεῖ ῥήματι, καὶ πολὺ 

συνέσει, θεοπνεύστως ἀπεφθέγξαντο, ὡς 

χριστοκήρυκες, εὐαγγελικῶν προϊστάμενοι, 

δογμάτων οἱ μακάριοι, καὶ τῶν εὐσεβῶν πα-

ραδόσεων, ἄνωθεν λαβόντες, τὴν τούτων ἀ-

ποκάλυψιν σαφῶς, καὶ φωτισθέντες ἐξέθεν-

το, ὅρον θεοδίδακτον. 

τίχ. υναγάγετε αὐτ τοὺς Ὁσίους αὐτοῦ, 

τοὺς διατιθεμένους τὴν διαθήκην αὐτοῦ. 

Ὅλην συλλεξάμενοι, ποιμαντικὴν ἐπιστή-

μην, καὶ θυμὸν κινήσαντες, νῦν τὸν δικαιότα-

τον ἐνδικώτατα, τοὺς βαρεῖς ἤλασαν, καὶ λοι-

μώδεις λύκους, τῆ σφενδόνῃ τῆ τοῦ Πνεύμα-

τος, ἐκσφενδονήσαντες, τοῦ τς Ἐκκλησίας 

πληρώματος, πεσόντας ὡς πρὸς θάνατον, καὶ 

ὡς ἀνιάτως νοσήσαντας, οἱ θεῖοι ποιμένες, 

ὡς δοῦλοι γνησιώτατοι Φριστοῦ, καὶ τοῦ ἐνθέ-

ου κηρύγματος, μύσται ἱερώτατοι. 



 16 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ´. 

Γεωργίου Νικομηδείας. 

Σῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τς οἰ-

κουμένης περάτων συνδραμών, Πατρὸς καὶ 

Τἱοῦ καὶ Πνεύματος Ἁγίου, μίαν οὐσίαν, ἐ-

δογμάτισε καὶ φύσιν, καὶ τὸ μυστήριον τς 

θεολογίας, τρανῶς παρέδωκε τῆ Ἐκκλησίᾳ· 

οὓς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέ-

γοντες· Ὦ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται, 

παρατάξεως Κυρίου· ἀστέρες πολύφωτοι τοῦ 

νοητοῦ στερεώματος· τς μυστικς ιὼν οἱ ἀ-

καθαίρετοι πύργοι· τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ 

Παραδείσου· τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λό-

γου· Ἐκκλησίας τὸ καύχημα· οἰκουμένης ἀ-

γλάϊσμα· ἐκτενῶς πρεσβεύσατε, ὑπὲρ τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, * Θεοτόκε Παρ-

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

ᾅδης Ἠχμαλώτισται, * ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, * 

ἡ κατάρα νενέκρωται, * ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, * 

ὁ θάνατος τεθανάτωται, * καὶ ἡμεῖς ἐζωοποι-

ήθημεν· * διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· * Εὐλογη-

τὸς Φριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, * ὁ οὕτως εὐδοκή-

σας, δόξα σοι. 

* * * 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  

εἰς τὸν ἦχον τς Κυριακς 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

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

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

ποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, * εὐλογοῦμέν σε, * προσκυνοῦ-

μέν σε, * δοξολογοῦμέν σε, * εὐχαριστοῦμέν 

σοι * διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, * ἐπουράνιε Θεέ, * Πάτερ παν-

τοκράτορ· * Κύριε Τἱὲ μονογενές, * Ἰησοῦ Φρι-

στέ, * καὶ ἅγιον Πνεῦμα. 

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

Πατρός, * ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, 

* ἐλέησον ἡμᾶς, * ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 

κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, * ὁ καθήμενος 

ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, * καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

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

Ἰησοῦς Φριστός, * εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀ-

μήν. 

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε * καὶ αἰ-

νέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα * καὶ εἰς τὸν 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

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

ναμαρτήτους φυλαχθναι ἡμᾶς. 

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

μῶν, * καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνο-

μά σου * εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

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

θάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· * δίδαξόν με τὰ δικαιώ-

ματά σου. (ἐκ γ´) 

Κύριε, * καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν * ἐν γενεᾷ 

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

ἴασαι τὴν ψυχήν μου, * ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· * δίδαξόν με τοῦ 

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

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

ψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου * τοῖς γινώσκουσί 

σε. 

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

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ´) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Τἱ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-

νων. Ἀμήν. 

Ἅγιος ἀθάνατος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ πάλιν ἰσχυροτέρᾳ φωνῆ· 

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

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον. Ἦχος β´. 

Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος * καὶ τὰ δεσμὰ δι-

αρρήξας τοῦ ᾅδου, * ἔλυσας τὸ κατάκριμα 

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

αυτὸν τοῖς ἀποστόλοις σου * ἐξαπέστειλας 

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

ρήνην * παρέσχες τῆ οἰκουμένῃ, * μόνε πολυ-

έλεε. 

Εἰς τὴν πρώτην Ὥραν. 

Ἑωθινὸν ῶ´. Ἦχος πλ. β´. 

Ἡ ὄντως εἰρήνη σὺ Φριστέ, πρὸς ἀνθρώπους 

Θεοῦ, εἰρήνην τὴν σὴν διδούς, μετὰ τὴν ἔγερ-

σιν Μαθηταῖς, ἐμφόβους ἔδειξας αὐτούς, δό-

ξαντας πνεῦμα ὁρᾶν· ἀλλὰ κατέστειλας τὸν 

τάραχον αὐτῶν τς ψυχς, δείξας τὰς χεῖρας 

καὶ τοὺς πόδας σου· πλὴν ἀπιστούντων ἔτι, 

τῆ τς τροφς μεταλήψει, καὶ διδαχῶν ἀνα-

μνήσει, διήνοιξας αὐτῶν τὸν νοῦν, τοῦ συνιέ-

ναι τὰς Γραφάς· οἷς καὶ τὴν πατρικὴν ἐπαγ-

γελίαν καθυποσχόμενος, καὶ εὐλογήσας αὐ-

τούς, διέστης πρὸς οὐρανόν. Διὸ σὺν αὐτοῖς 

προσκυνοῦμέν σε, Κύριε δόξα σοι. 

* * * * * 

ΕΙ ΣΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Σὰ τυπικὰ μετὰ τῶν μακαρισμῶν τοῦ ἤχου. 

Εἰ δὲ μή, τὰ Ἀντίφωνα. 

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

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

πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου, * ῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

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

μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις 

αὐτοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου... 

τίχ. γ´. Κύριος ἐν τ οὐραν ἡτοίμασε τὸν 

θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων 

δεσπόζει. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου... 

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

γα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τς δεσποτείας αὐ-

τοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου... 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

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

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

σω Κύριον ἐν τῆ ζωῆ μου· ψαλ τ Θε μου 

ἕως ὑπάρχω. 

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

κρῶν, * ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

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

αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐ-

τοῦ. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

τίχ. γ´. Σὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 

γν, τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

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

Θεός σου, ιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ὁ μονογενὴς Τἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, * ἀθά-

νατος ὑπάρχων * καὶ καταδεξάμενος * διὰ 

τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν * σαρκωθναι ἐκ τς 

ἁγίας Θεοτόκου * καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, * 

ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, * σταυρωθείς τε, 

Φριστὲ ὁ Θεός, * θανάτῳ θάνατον πατήσας, * 

εἷς ὢν τς ἁγίας Σριάδος, * συνδοξαζόμενος 

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

μᾶς. 
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Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

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

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

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον τοῦ ἤχου. 

Σὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, 

τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡ-

μῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσω-

μεν· ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τ 

ταυρ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι 

τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῆ ἐνδόξῳ ἀναστάσει αὐ-

τοῦ. 

τίχ. β´. Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι 

τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 

ἔλεος αὐτοῦ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Σὸν συνάναρχον Λόγον ... 

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

ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῆ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Σὸν συνάναρχον Λόγον ... 

* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΟΔΟ 

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

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν 

Φριστ. ῶσον ἡμᾶς Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ 

νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

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

Σὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, 

τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡ-

μῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσω-

μεν· ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τ 

ταυρ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι 

τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῆ ἐνδόξῳ ἀναστάσει αὐ-

τοῦ. 

Σὸ Ἀπολυτίκιον τῶν Πατέρων. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Φριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ 

φωστρας ἐπὶ γς, τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμε-

λιώσας, καὶ δι᾿ αὐτῶν, πρὸς τὴν ἀληθινὴν πί-

στιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας. Πολυεύσπλαγ-

χνε δόξα σοι. 

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

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

Προστασία * τῶν Φριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, * 

μεσιτεία * πρὸς τὸν ποιητὴν ἀμετάθετε, * μὴ 

παρίδῃς * ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, * ἀλ-

λὰ πρόφθασον ὡς ἀγαθὴ * εἰς τὴν βοήθειαν 

ἡμῶν, * τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· * Σά-

χυνον εἰς πρεσβείαν * καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσί-

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

μώντων σε. 

* * * 

ΣΡΙΑΓΙΟ ΤΜΝΟ 

* * * 

Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον τῶν Πατέρων. 

Προκείμενον καὶ Ἀλληλούϊα ζήτει ἀντιστοί-

χως τ αββάτῳ τς ἑβδομάδος καὶ τῆ Κυρι-

ακῆ πρὸ τς Φριστοῦ Γεννήσεως. 

ΑΠΟΣΟΛΟ 

(Τῶν Πατέρων, ζήτει μετὰ τὴν ΙΑ´ Ὀκτωβρίου). 

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ´. (Χαλμὸς λα´). 

Εὐφράνθητε ἐπὶ Κύριον καὶ ἀγαλλιᾶσθε, δί-

καιοι, καὶ καυχᾶσθε, πάντες οἱ εὐθεῖς τῆ καρ-

δίᾳ. 

τίχ. Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ 

ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι. 

Πρὸς Σίτον Ἐπιστολς Παύλου τὸ Ἀνάγνω-

σμα. 

(Σίτ. γ´ 8-15) 

Σέκνον Σίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων 

βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι 

καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες 

τ Θε. Σαῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα 

τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενε-
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αλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιί-

στασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. Αἱρε-

τικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νου-

θεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ 

τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος. 

Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἥ Συχικόν, 

σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐ-

κεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν 

νομικὸν καὶ Ἀπολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, 

ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. Μανθανέτωσαν δὲ 

καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς 

τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. 

Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι 

τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ 

πάντων ὑμῶν· ἀμήν. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος δ´. (Χαλμὸς μγ´). 

τίχ. Ὁ Θεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν 

καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν ἔργον, 

ὃ εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ἐν ἡμέραις 

ἀρχαίαις. 

Ἔσωσας γὰρ ἡμᾶς ἐκ τῶν θλιβόντων ἡμᾶς 

καὶ τοὺς μισοῦντας ἡμᾶς κατῄσχυνας. 

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ 

(Ζήτει τῇ ΙΗ´ Ἰανουαρίου, εἰς τὴν Λειτουργίαν). 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (ε´ 14-19). 

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Ὑμεῖς 

ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις 

κρυβναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι 

λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, 

ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν 

τῆ οἰκίᾳ. Οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμ-

προσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν 

τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑ-

μῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι 

ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἥ τοὺς προφή-

τας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. 

Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἅν παρέλθῃ ὁ οὐ-

ρανὸς καὶ ἡ γ, ἰῶτα ἓν ἥ μία κεραία οὐ μὴ 

παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἅν πάντα γένη-

ται. Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τού-

των τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς 

ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῆ βα-

σιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἅν ποιήσῃ καὶ δι-

δάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῆ βασιλείᾳ 

τῶν οὐρανῶν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. 

* * * 

Καὶ καθεξς ἡ Θεία Λειτουργία  

τοῦ Ἱεροῦ Φρυσοστόμου. 

* * * 

Εἰς τό· Ἐξαιρέτως τς Παναγίας… 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς * μακαρίζειν σε τὴν 

Θεοτόκον, * τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ-

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

μιωτέραν τῶν Φερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέραν * 

ἀσυγκρίτως τῶν εραφίμ, * τὴν ἀδιαφθόρως * 

Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως Θεοτόκον, 

* σὲ μεγαλύνομεν. 

* * * 

Κοινωνικόν. 

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν. Ἀλλη-

λούϊα. 

Μετὰ τὴν μετάδοσιν. Ἦχος β´. 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, * ἐλάβομεν 

Πνεῦμα ἐπουράνιον, * εὕρομεν πίστιν ἀληθ, 

* ἀδιαίρετον Σριάδα προσκυνοῦντες· * αὕτη 

γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν. 

Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί… 

Ἦχος β´. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν * αἰνέσεώς σου, 

Κύριε, * ὅπως ἀνυμνήσωμεν τὴν δόξαν σου, * 

ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς * τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν 

μυστηρίων· * τήρησον ἡμᾶς ἐν τ σ ἁγια-

σμ, * ὅλην τὴν ἡμέραν * μελετῶντας τὴν δι-

καιοσύνην σου. * Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλ-

ληλούϊα. 

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´. 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον * ἀπὸ τοῦ 

νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (ἐκ γ´) 

Ἀπόλυσις· Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν... 

Δι᾿ εὐχῶν... Ἀμήν. 
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* * * * * 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ὰδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων. 

ὰδὴ δ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. α´. Ὁ εἱρμός. 

Σὴν θείαν ἐννοήσας σου κένωσιν, ἐξεστηκὼς 

ὁ Ἀββακούμ, Φριστὲ ἐν τρόμῳ ἐβόα σοι· Εἰς 

σωτηρίαν λαοῦ σου, τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς 

σου ἐλήλυθας. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σς Μεῤῥᾶς τὰ πικρότατα νάματα, ὡς ἐν εἰ-

κόνι προτυπῶν, τὸν ἄχραντόν σου ταυρὸν 

Ἀγαθέ, τς ἁμαρτίας νεκροῦντα, τὴν γεῦσιν 

διὰ ξύλου ἐγλύκανας. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ταυρὸν κατὰ τοῦ ξύλου τς γνώσεως, κατὰ 

γλυκείας ἐδωδς, χολὴν ωτήρ μου προσίε-

σαι· κατὰ φθορᾶς δὲ θανάτου, τὸ αἷμά σου τὸ 

θεῖον ἐξέχεας. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἐκτὸς μὲν συναφείας συνέλαβες, ἀδιαφθό-

ρως ἐν γαστρί, καὶ πρὶν ὠδινσαι τέτοκας, 

καὶ μετὰ τόκον παρθένος, Θεὸν σαρκὶ τεκοῦ-

σα πεφύλαξαι. 

Σῶν Πατέρων. ὰδὴ δ´.  

Ἦχος α´. Ὄρος σε τῆ χάριτι. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νόμους τοὺς τοῦ Πνεύματος, μελέτην ποιού-

μενοι, τοὺς πατρικοὺς νόμους σοφοί, κατα-

πεμφθέντας πρὸς ὑμᾶς, ἐκ Ῥώμης ἐδέξασθε, 

καὶ ἀναπτύξαντες φωτὶ τ τοῦ Πνεύματος, 

τὴν Ἐκκλησίαν καλῶς ἐστηρίξατε. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὕμνοις καταστέψωμεν, τὴν θείαν ὁμήγυριν, 

τῶν θεοφόρων οἱ πιστοί· τὸν σαρκωθέντα Λό-

γον γάρ, Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον, ταῖς ἐνεργεί-

αις ἅμα καὶ τοῖς θελήμασι, τοῖς καταλλήλοις 

ἡμῖν ἀνεκήρυξαν. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μέγιστα φυσώμενον, Ὀνώριον πάνσοφοι, ἐπὶ 

τ θρόνῳ καὶ ἀρχῆ, Ῥώμης ποτὲ τς παλαι-

ᾶς, καλῶς κατεστρέψατε, καὶ μετὰ τέλος τοῦ-

τον ἀποκηρύξαντες, ὡς τς ἀρχς καὶ τοῦ 

θρόνου ἀνάξιον. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Λόγον ἐνυπόστατον, Παρθένε γεννήσασα, 

Θεοῦ καὶ φῶς ἀληθινόν, τοὺς ὀφθαλμούς μου 

τς ψυχς, διάνοιξον δέομαι, καὶ τς ἐκεῖθεν 

αἴγλης μέτοχον ποίησον· σὺ γὰρ μεσίτις αὐ-

τοῦ τε καὶ πρύτανις. 

Σῶν Πατέρων. Δεύτερος. ὰδὴ δ´.  

Ἦχος πλ. δ´. ύ μου, Φριστέ, Κύριος. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Υράσον ἡμῖν, ἄφρον εβρε καὶ μάταιε, μίαν 

φύσιν, σύνθετον τὸν ἄναρχον, φῶς τοῦ Πα-

τρὸς Λόγον καὶ Τἱόν· εἰ γὰρ οὕτως εἴποις, καὶ 

ἄλλην φύσιν ἐσήμανας· ἡ σὰρξ γὰρ καὶ ὁ Λό-

γος, οὐχὶ μία οὐσία, ἀλλὰ δύο ὑπάρχουσιν ἄ-

θλιε. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μίαν εἰπών, φύσιν τοῦ Λόγου ἐπήγαγε, σαρ-

κωθεῖσαν, φύσιν ἀνθρωπότητος, ἄνευ τρο-

πς ὅλως καὶ φυρμοῦ, ὁ Ἀλεξανδρέων, διδά-

σκαλός τε καὶ πρόεδρος, τρανῶς τὰς δύο φύ-

σεις, καὶ θελήσεις διδάσκων, τοὺς φρονεῖν ὀρ-

θοδόξως ἐθέλοντας. 

Δόξα. 

Δύο Φριστοῦ, ἅπαντες φύσεις κηρύττομεν, ἀ-

συγχύτως, πᾶσαν τὴν δυσσέβειαν, τοῦ Εὐτυ-

χοῦς ἄρδην οἱ πιστοί, καὶ τοῦ Διοσκόρου, τοῦ 

ἄφρονος στηλιτεύοντες, ἑπόμενοι τ ὅρῳ, 
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τῶν Ἁγίων Πατέρων, καὶ Κυρίλλου τοῦ θείου 

τοῖς ἔπεσιν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Φερουβικόν, ὄχημα σὺ Θεομτορ ἁγνή· σὺ 

χωρίον, σὺ καὶ ἐνδιαίτημα, τοῦ πατρικοῦ Λό-

γου καὶ Θεοῦ, τοῦ ἐκ σῶν ἀχράντων, λαγό-

νων σάρκα φορέσαντος· διὸ διτταῖς οὐσίαις, 

τὸν ἐκ σοῦ σαρκωθέντα, προσκυνοῦντες ἀ-

παύστως δοξάζομεν. 

ὰδὴ ε´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. α´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, πρὸς σὲ 

ὀρθρίζω καὶ σοὶ κραυγάζω· Σὴν ψυχήν μου 

φώτισον, τὴν ἐσκοτισμένην, Φριστὲ ὡς μόνος 

εὔσπλαγχνος. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ τς δόξης Κύριος ἐν ἀδοξίας μορφῆ, ἐπὶ 

τοῦ ξύλου ἠτιμωμένος, ἑκουσίως κρέμαται, 

τὴν θείαν μοι δόξαν, ἀφράστως προμηθούμε-

νος. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ύ με μετημφίασας πρὸς ἀφθαρσίαν Φριστέ, 

φθορᾶς θανάτου ἀδιαφθόρως, τῆ σαρκὶ γευ-

σάμενος, καὶ ἐξανατείλας, τοῦ μνήματος τρι-

ήμερος. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

ὺ δικαιοσύνην τε καὶ ἀπολύτρωσιν, ἡμῖν τε-

κοῦσα Φριστὸν ἀσπόρως, ἐλευθέραν ἔδρα-

σας, ἀρᾶς Θεοτόκε, τὴν φύσιν τοῦ προπάτο-

ρος. 

Σῶν Πατέρων. ὰδὴ ε´.  

Ἦχος α´. Ὁ φωτίσας τῆ ἐλλάμψει. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νομοθέτας θεοφόροι Φριστὸς ὑμᾶς ἔδειξεν, 

ὁδηγοῦντας ὡς Μωσς Ἰσραὴλ νέον ἄριστα, 

Υαραὼ τὸν ἔχθιστον, βυθ δειν τς ἀπω-

λείας, ὥσπερ ἐκεῖνος ποντίσαντας. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡς καλλίστη καὶ λαμπρὰ τῶν Πατέρων ἡ ύ-

νοδος· τὸν ἁπλοῦν γὰρ Ἰησοῦν ἐκμαθοῦσα 

καὶ σύνθετον, ὡς Θεὸν καὶ Ἄνθρωπον, δι-

πλᾶς αὐτοῦ τὰς ἐνεργείας, πᾶσι κηρύττει τοῖς 

πέρασι. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Δῶρον θεῖον τὰς ἐκ Ῥώμης γραφὰς λογισά-

μενοι, ἐπ᾿ ἐκείναις εὐσεβείας τὸν πύργον ἐ-

στήριξαν, οἱ σοφοὶ Διδάσκαλοι, διττὰς Φρι-

στοῦ τὰς ἐνεργείας, ὡς καὶ τὰς φύσεις κηρύ-

ξαντες. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐξηλέγχθη Παῦλος Πέτρος ὁμοῦ καὶ Θεόδω-

ρος, σὺν τ Πύῤῥῳ καὶ εργίῳ Ὀνώριος σύγ-

χυσιν, τοῦ Φριστοῦ τῶν φύσεων, τς ἐνεργεί-

ας τῆ συγχύσει, κατασκευάζοντες αἴσχιστα. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὅλη Κόρη φωτισμὸς σὺ ὑπάρχεις καὶ ἔλλαμ-

ψις, τοῦ ἀδύτου φωτισμοῦ χρηματίσασα τέμε-

νος· διὰ τοῦτο δέομαι, φωτὶ τ σ Θεογενν-

τορ, ψυχς τὰς κόρας μου φώτισον. 

Σῶν Πατέρων. Ἄλλος. ὰδὴ ε´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ἵνα τί με ἀπώσω. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὦ εβρε τὰς φύσεις, τοῦ Φριστοῦ μὴ συγχέ-

ῃς δεινῶς παράνομε· οἱ γὰρ θιασῶται, καὶ 

παμμάκαρες πάντες Διδάσκαλοι, ἐν δυσὶν οὐ-

σίαις, καὶ ἐν ἑνὶ Φριστὸν προσώπῳ, καταγγεί-

λαντες πᾶσιν ἐξέθεντο. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Προσελάβετο φύσιν, τὴν τς ἀνθρωπότητος 

σαφῶς ὁ ἄναρχος, τοῦ Πατρὸς ὁ Λόγος, ὡς 

φιλάνθρωπος θέλων οἰκτεῖραι ἡμᾶς, τοὺς ἀ-
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πολωλότας· ὅθεν αὐτὸν ἀνακηρύττω, ἐν οὐ-

σίαις δυσὶ καὶ θελήμασιν. 

Δόξα. 

Σὸν εβρον καθεῖλεν, ἡ τετάρτη ύνοδος 

καὶ τὸν Διόσκορον, Φριστὸν βλασφημοῦντας, 

βεβαιοῦσα τὸν Σόμον τοῦ Λέοντος, τοῦ προέ-

δρου Ῥώμης, πάνυ καλῶς τὰς δύο φύσεις, τοῦ 

ωτρος ἀτμήτως ὁρίζοντα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Μητρικὴν παῤῥησίαν, τὴν πρὸς τὸν Τἱόν σου 

κεκτημένη Πάναγνε, συγγενοῦς προνοίας, 

τς ἡμῶν μὴ παρίδῃς δεόμεθα· ὅτι σὲ καὶ μό-

νην, Φριστιανοὶ πρὸς τὸν Δεσπότην, ἱλασμὸν 

εὐμεν προβαλλόμεθα. 

ὰδὴ στ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. α´. Ὁ εἱρμός. 

Μαινομένην κλύδωνι, ψυχοφθόρῳ Δέσποτα 

Φριστέ, τῶν παθῶν τὴν θάλασσαν κατεύνα-

σον, καὶ ἐκ φθορᾶς, ἀνάγαγέ με ὡς εὔσπλαγ-

χνος. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Εἰς φθορὰν κατώλισθεν, ὁ γενάρχης Δέσπο-

τα Φριστέ, παρηκόου βρώσεως γευσάμενος, 

καὶ πρὸς ζωήν, ἀνκται διὰ τοῦ πάθους σου. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἡ ζωὴ κατήντησας, πρὸς τὸν ᾅδην Δέσποτα 

Φριστέ, καὶ φθορὰ τ φθείραντι γενόμενος, 

διὰ φθορᾶς, ἐπήγασας τὴν ἀνάστασιν. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἡ Παρθένος ἔτεκε, καὶ τεκοῦσα ἔμεινεν ἁ-

γνή, ἐν χερσὶ τὸν φέροντα τὰ σύμπαντα, ὡς 

ἀληθῶς, παρθένος Μήτηρ βαστάσασα. 

Σῶν Πατέρων. ὰδὴ ῶ´.  

Ἦχος α´. πλάγχνων Ἰωνᾶν. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ξένην καὶ καινήν, σύγχυσιν τῶν φύσεων, 

Φριστοῦ τὸ δεινόν, ὄντως συνέδριον, ἐξηρεύ-

ξαντο, τὰς διττὰς ἐνεργείας συγχέαντες, εἰς 

ἐνέργειαν, τὴν μίαν καὶ ἀλλόκοτον· ἥνπερ, 

ὀρθοδόξων πλήρωμα, ἱερῶν περιβόλων ἀπή-

λασεν. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἵνα τὸν δεινόν, ἐκφύγῃ Νεστόριον, δυάδα υἱ-

ῶν, κακῶς εἰσάγοντα, τὸ συνέδριον, τὸ τς 

πλάνης ἐκ βόθρου εἰς βάραθρον, ἐξωλίσθη-

σε, θελήσεων καὶ φύσεων, μάτην, δογματίζον 

σύγχυσιν· ἀλλὰ θείοις Πατράσι διήλεγκται. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὅνπερ τ Πατρί, Τἱὸν ὁμοούσιον, Πατέρες τὸ 

πρίν, τρανῶς ἐκήρυξαν, σὺν τ Πνεύματι, Δι-

δασκάλων ἐνθέων ὁ σύλλογος, ἐνεργείαις, 

θεϊκαῖς πάντας ἐδίδαξαν, μίαν, φυσικὴν γνω-

ρίσαντες, τὴν ἐνέργειαν ἅμα καὶ θέλησιν. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὑποστατικήν, φρονοῦντες τὴν θέλησιν, εἰσ-

γον κακῶς, σὺν ταῖς θελήσεσι, καὶ τὰ πρόσω-

πα, τῶν θελόντων τς πλάνης οἱ πρόμαχοι· 

οὕς περ, κάλλιστα Πατέρες ἐξελέγξαντες, 

φύσει, συμφυ διδάσκουσι, τὴν κατάλληλον 

ταύτης ἐνέργειαν. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Θύρα θεϊκς, ἀκτῖνος σὺ Δέσποινα, πηγή τε 

φωτός, ἀδύτου γέγονας· τὸ γὰρ πλήρωμα, τς 

Θεότητος ἅπαν ἐσκήνωσεν, ἀποῤῥήτως, ἐν τῆ 

μήτρᾳ σου πανάμωμε· οὗπερ, φυσικὴν ἐνέρ-

γειαν, καὶ τὴν αἴγλην βραβεύεις τοῖς χρῄζου-

σιν. 
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Σῶν Πατέρων. Δεύτερος. ὰδὴ ῶ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ἱλάσθητί μοι ωτήρ. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Αἱ δύο ἐπιστολαί, Κυρίλλου αἱ πρὸς τὸν ού-

κενσον, ἀποσταλεῖσαι ποτέ, Ἑῴας τὸν πρόε-

δρον, ἐλέγχουσιν ἅπασαν, τὴν εβήρου πλά-

νην, εὐσεβῶς Φριστὸν κηρύττουσαι. 

Δόξα. 

Ὁ Κύριλλος τὸν Φριστόν, κηρύττει ἐν δύο φύ-

σεσι, καὶ ἐνεργείαις διτταῖς, εβήρου τὴν αἵ-

ρεσιν, τοῦ ἄνου τρεπόμενος· διὸ πάντες τού-

του, τοῖς διδάγμασιν ἐμμένομεν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Παρθένον σε καὶ ἁγνήν, Θεογεννήτορα ἔνδο-

ξον, Μαρία οἱ εὐσεβεῖς, κυρίως κηρύττομεν, 

ἐμφράττοντες δύσφημον, Νεστορίου στόμα, 

Διοσκόρου τε κακόνοιαν. 

ὰδὴ ζ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. α´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ ὑπερυψούμενος, τῶν πατέρων Κύριος, τὴν 

φλόγα κατέσβεσε, τοὺς παῖδας ἐδρόσισε, 

συμφώνως μελῳδοῦντας· Ὁ Θεὸς εὐλογητὸς 

εἶ. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

άρκα περιθέμενος, ὡς ἀγκίστρῳ δέλεαρ, τῆ 

θείᾳ δυνάμει σου, τὸν ὄφιν καθείλκυσας, ἀ-

νάγων τοὺς βοῶντας· Ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ τς γς τὴν ἄπλετον, οὐσιώσας σύστασιν, 

ἐν τάφῳ καλύπτεται, σαρκὶ ὁ Ἀχώρητος, ᾧ 

πάντες μελῳδοῦμεν· Ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Μίαν μὲν ὑπόστασιν, ἐν δυσὶ ταῖς φύσεσι, 

Πανάμωμε τέτοκας, Θεὸν σωματούμενον, ᾧ 

πάντες μελῳδοῦμεν· Ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Σῶν Πατέρων. ὰδὴ ζ´.  

Ἦχος α´. ὲ νοητήν, Θεοτόκε. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

ὲ τὸν Τἱόν, τοῦ Θεοῦ καὶ ἄνθρωπον, κατα-

νοήσαντες χοροί, θεολόγων Δέσποτα πρίν, 

κόσμῳ σε ἐκήρυξαν, διπλοῦν ταῖς θελήσεσι, 

καὶ ἐνεργείαις φιλάνθρωπε, σοῦ τὸ διπλοῦν 

ἑκατέρας, τῶν φύσεων πιστούμενοι. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Κόσμος λαμπρός, Ἐκκλησίας ὤφθητε· τῶν Ἀ-

ποστόλων γὰρ καλῶς, ἐκδεξάμενοι τὰ θεσμά, 

πάντας ἐδιδάξατε, λόγον τὸν τς πίστεως, 

τριαδικὸν ἕνα Κύριον, δημιουργὸν ἐνεργόν, 

θελητικὸν παντοδύναμον. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἄκτιστον φῶς, καὶ ζωὴν ἀθάνατον, κατανοή-

σαντες Θεόν, ὑπὲρ ταῦτα τοῦτον καλῶς, πᾶ-

σιν ἐκηρύξατε, φύσεως κατώτερα, τὰ φυσικὰ 

ἰδιώματα, τὰ συμφυ ἐγνωκότες, ὁμοῦ καὶ ἀ-

διαίρετα. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Θείου φωτός, ἀστραπὰς ἐξέπεμψεν, ὑμᾶς εἰς 

κόσμον ὁ Φριστός, τοὺς τς πλάνης δημιουρ-

γούς, ἄρδην καταφλέγοντας· πᾶσαν δὲ φωτί-

ζοντας, τὴν Ἐκκλησίαν μακάριοι, τὸν αἰνετὸν 

ἀνυμνοῦντας, Θεὸν καὶ παντοδύναμον. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἔλαμψε φῶς, ὁ Φριστὸς ἀνέσπερον, ἐκ σς 

νηδύος προελθών, καὶ τὸν κόσμον ἔσωσε 

πρίν, ὁ ὑπερυψούμενος· ὅν περ καθικέτευε, 

Θεογενντορ φωτίσαι μου, τς σκοτισθείσης 

καρδίας, τὰ νοούμενα ὄμματα. 
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Σῶν Πατέρων. Δεύτερος. ὰδὴ ζ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Θεοῦ συγκατάβασιν. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Δυσὶ μὲν ἐν φύσεσι, καὶ ἐνεργείαις ὁμολο-

γοῦντες Φριστόν, ἀσυγχύτως ἀτρέπτως, τὴν 

τοῦ εβήρου πλάνην τροπούμεθα· ὅθεν τὸ 

πάθος προσλήψει ὑποίσαντι, σαρκὸς βοῶμεν 

αὐτ· Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡ-

μῶν. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἕνα ἐπιστάμεθα, τὸν ἐπὶ ξύλου καὶ ἐν τοῖς 

κόλποις Πατρός, ὡς Θεὸν ἐν ὑψίστοις, καὶ ἐν 

μνημείῳ ὡς συνημμένον σαρκί· ᾧ μελῳδοῦ-

μεν, συμφώνως κραυγάζοντες· Εὐλογητὸς ὁ 

Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Δόξα. 

Ἀρείου τὴν κένωσιν, κατατομήν τε τοῦ σμι-

κροθέου πιστοί, τὴν συναίρεσιν αὖθις, τοῦ 

αβελλίου τῶν τς Σριάδος ἐχθρῶν, μεμιση-

κότες, Σριάδι κραυγάζομεν· Εὐλογητὸς ὁ Θε-

ός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. 

Ἁπάντων μὲν Κύριον, ἑνὸς δὲ μόνου μονογε-

νοῦς Τἱοῦ, ὀρθοδόξως Πατέρα, θεολογοῦντές 

σε καταγγέλλομεν, καὶ ἓν εἰδότες σοῦ ἐκπο-

ρευόμενον, Πνεῦμα εὐθὲς συμφυές, καὶ συ-

ναΐδιον. 

ὰδὴ η´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. α´. Ὁ εἱρμός. 

οὶ τ παντουργ, ἐν τῆ καμίνῳ παῖδες, 

παγκόσμιον πλέξαντες, χορείαν ἔψαλλον· 

Πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπε-

ρυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ὺ τὸ θελητόν, τοῦ σωτηρίου πάθους, ἀπηύ-

ξω ποτήριον, ὥσπερ ἀβούλητον· δύο θελήσεις 

δυσὶ γὰρ καταλλήλαις, φέρεις ταῖς οὐσίαις 

Φριστὲ εἰς τοὺς αἰῶνας. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

οῦ τοῦ παντουργοῦ, τῆ καταβάσει ᾅδης, Φρι-

στὲ καταγέλαστος, γεγονὼς ἤμεσε, πάντας 

τοὺς πάλαι τῆ πλάνῃ νεκρωθέντας, σὲ ὑπερυ-

ψοῦντας εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

ὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν, θεανδρικῶς τ λόγῳ, τε-

κοῦσαν τὸν Κύριον, καὶ παρθενεύουσαν, 

πάντα τὰ ἔργα Παρθένε εὐλογοῦμεν, καὶ ὑ-

περυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σῶν Πατέρων. ὰδὴ η´.  

Ἦχος α´. Ἐν καμίνῳ Παῖδες Ἰσραήλ. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀποστόλων τε καὶ Προφητῶν, ὡς ἐξ ὁρμητη-

ρίου, Πατέρες κεκινημένοι, τς ἐνθέου διδα-

χς, ἐκήρυξαν λέγοντες· Εἷς ὑπάρχει Κύριος 

πάντων, Φριστὸς ἐν ὑποστάσει, διπλοῦς τὰς 

φύσεις, ὁμοῦ καὶ ἐνεργείας. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἵνα πλάνην πᾶσαν ἀναιδ, καλῶς καὶ βλα-

σφημίαν, Πατέρες τς Ἐκκλησίας, ἐξορίσω-

σιν ὁμοῦ, ἐνέργειαν θέλησιν οὐσιώδη, ἄκτι-

στον φέρειν τὸν Κύριον ἀνεῖπον, τὴν κτιστὴν 

δὲ πάλιν, ὡς Ἄνθρωπον καὶ Κτίστην. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥμα θεῖον σχόντες ἐν χερσί, Πατέρες ὥς 

περ ξίφος, ἐχθροὺς τοὺς τς εὐσεβείας κατε-

πλήξατε καλῶς, ἐνέργειαν θέλησιν τοῦ ω-

τρος, πάντα τε τούτου τὰ φυσικὰ προσφό-

ρως, διπλᾶ προσειπόντες, καθάπερ καὶ τὰς 

φύσεις. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὅλη Κόρη ὅλη εἶ καλή, ὅλη φωτοειδής τε φω-

σφόρος καὶ θεοφόρος, ὅλη μόνη καὶ λαμπρά· 

διό μου τὰ ὄμματα τς καρδίας φώτισον, πνέ-
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οντος Δέσποινα, τὴν δόξαν σου καὶ τετρωμέ-

νου, τ πρὸς ἐκείνην πόθῳ. 

Σῶν Πατέρων. Δεύτερος. ὰδὴ η´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ἑπταπλασίως κάμινον. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Καταισχυνέσθω πρόσωπα, καὶ φιμούσθω τὰ 

στόματα, τῶν μὴ κηρυττόντων ἐν δυσὶ ταῖς 

φύσεσιν, ἀτμήτως ἀτρέπτως τε, καὶ ἀσυγχύ-

τως ἕνα Τἱόν· οἱ γὰρ εὐσεβεῖς, πάντες κοινῶς 

συμφρονοῦμεν, κατ᾿ ἄλλο μὲν καὶ ἄλλο, ἐ-

νεργεῖν τε καὶ θέλειν, Φριστὸν οὐ μὴν προσώ-

ποις, κατ᾿ ἄμφω δὲ τὰς φύσεις. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Οἱ Ἰακώβου ἔχοντες, τοῦ Κεντόνου ἐπίκλη-

σιν, ὄνομά τε τούτου ἑαυτοῖς ἐγγράφοντες, ἡ-

μῖν ἀποφήνατε· Εἰ ἐν τῆ κλήσει τούτου ὑμεῖς, 

ἐν τῆ κολυμβήθρᾳ, ἐβαπτίσθητε πάλαι· διὸ 

αὐτοῦ πρὸς χάριν, τοῦ Φριστοῦ ἀποστάντες, 

ληρεῖτε ὡς ἐκεῖνος, σαφῶς ἀναισχυντοῦντες. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐν Φαλκηδόνι ύνοδος, ἡ τετάρτη Διόσκορον, 

Εὐτυχ εβρον τοὺς δεινοὺς κατέβαλεν, εἰς 

τέλος ἐξώσασα, τὴν ἀκανθώδη πλάνην αὐ-

τῶν, τὴν συγχυτικήν, τῶν οὐσιῶν τοῦ ωτ-

ρος, τς θείας Ἐκκλησίας, τοῦ Φριστοῦ καὶ 

Δεσπότου· μεθ᾿ ἧς ὀρθοδοξοῦντες, μισήσω-

μεν δὴ τούτους. 

Σριαδικόν. 

τίχ. Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Τἱὸν  

καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον·  

ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Σρισσοφα 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. 

ὰδὴ θ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. α´. Ὁ εἱρμός. 

Ἡσαΐα χόρευε, ἡ Παρθένος ἔσχεν ἐν γαστρί, 

καὶ ἔτεκεν υἱὸν τὸν Ἐμμανουήλ, Θεόν τε καὶ 

ἄνθρωπον· Ἀνατολὴ ὄνομα αὐτ· ὃν μεγαλύ-

νοντες, τὴν Παρθένον μακαρίζομεν. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὸν πεσόντα ἄνθρωπον, ἀνεδέξω Δέσποτα 

Φριστέ, ἐκ μήτρας παρθενικς ὅλος συνα-

φθείς· μόνος ἁμαρτίας δέ, μὴ μετασχὼν ὅλον 

ἐκ φθορᾶς, σὺ ἠλευθέρωσας, τοῖς ἀχράντοις 

σου παθήμασι. 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Θεοῤῥύτῳ αἵματι, κενωθέντι Δέσποτα Φριστέ, 

ἐκ σς ἀχράντου πλευρᾶς καὶ ζωοποιοῦ, θυ-

σία μὲν πέπαυται, εἰδωλικὴ πᾶσα δὲ ἡ γ, 

σοῦ τς αἰνέσεως, τὴν θυσίαν ἀναφέρομεν. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Οὐ Θεὸν ἀσώματον, οὐδὲ πάλιν ἄνθρωπον 

ψιλόν, προήγαγεν ἡ ἁγνὴ Κόρη καὶ σεμνή, 

ἀλλ᾿ ἄνθρωπον τέλειον, καὶ ἀψευδ τέλειον 

Θεόν, ὃν μεγαλύνομεν, σὺν Πατρί τε καὶ τ 

Πνεύματι. 

Σῶν Πατέρων. ὰδὴ θ´.  

Ἦχος α´. Σύπον τς ἁγνς. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἔχοντες Φριστὸν μακάριοι, ἐν ἑαυτοῖς τὰ θεῖ-

α πάλαι λαλήσαντα· καὶ νῦν καθαρῶς, τ 

καθαρ συναπτόμενοι, τὴν αὐτοῦ Ἐκκλησίαν 

στηρίξατε, ἣν πόνοις καὶ ἱδρῶσι, μεγίστοις 

ὄντως παρεστήσατε. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σύπος καὶ κανὼν γεγόνατε, τῆ Ἐκκλησίᾳ πά-

σῃ Θεοῦ τρισόλβιοι, σάρκωσιν Φριστοῦ, θεο-

λογεῖν ἐκδιδάξαντες, τς ἀκτίστου μιᾶς τε 

Θεότητος, τὴν νῦν τε γλωσσαλγίαν, προφητι-

κῶς ἀποκρουσάμενοι. 
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τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἅπαν δυσσεβείας πρόβλημα, προφητικῶς 

Πατέρες καλῶς ἐλύσατε, τὴν διαφοράν, τς 

ἐνεργείας διδάξαντες, φυσικὴν ἀδιαίρετον ἄ-

κτιστον, ἀξίως προσειπόντες, καὶ παντουρ-

γὸν καὶ παντοδύναμον. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

τόμα τοῦ Θεοῦ γενόμενοι, ταῖς ἐνεργείαις 

μόναις καὶ ταῖς ἐκλάμψεσι, μεθεκτὸν αὐτόν, 

ὡς ἀγαθὸν ἐκηρύξατε, τὸν τῆ φύσει ἀπρόσι-

τον Ἅγιοι· ὅθεν ὑμᾶς ἀξίως, ὡς εὐεργέτας μα-

καρίζομεν. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

ύ μου τς Ὠδς πανύμνητε, καὶ κορωνὶς 

χρυσ καὶ θεῖον συμπέρασμα· ἥν περ τς φυ-

γς, ἐπανελθὼν νῦν ἀνέθηκα, τ Τἱ σου σε-

μνὴ χαριστήριον, τὸν ὕμνον σοι συνάγων, ὡς 

τῶν καλῶν αἰτίᾳ Πάναγνε. 

Σῶν Πατέρων. Δεύτερος. ὰδὴ θ´. 

Ἦχος πλ. δ´. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανός. 

τίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Διλθεν ὁ εβρος τὴν τοῦ Φριστοῦ, εὐαγ 

Ἐκκλησίαν ὁ δόλιος, καὶ τὴν ποινήν, ψήφῳ 

τῶν Πατέρων τῶν εὐσεβῶν, τς βλασφημίας 

ἕνεκα, καὶ τς στωμυλίας τς ἑαυτοῦ, ἐδέξα-

το δικαίως, καὶ ἔῤῥιπται συλλόγου, τῶν Διδα-

σκάλων ὁ κατάκριτος. 

Δόξα. 

Σὰς φύσεις τί συγχέεις τὰς τοῦ Φριστοῦ, καὶ 

φυρμὸν ἀντεισάγεις καὶ σύγκρασιν, τὸ τοῦ 

ταυροῦ, πάθος προσαρμόττων καὶ τὴν τα-

φήν, τῆ ἀπαθεῖ Θεότητι, τοῦ μονογενοῦς Λό-

γου τοῦ Θεοῦ, ὦ δείλαιε εβρε; διό περ τὴν 

μεγίστην, σοῦ βλασφημίαν βδελυττόμεθα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὀφρὺν καὶ θράσος ἅμα τῶν δυσμενῶν, ὁ τε-

χθεὶς ἐκ Παρθένου κατάβαλε, καὶ τὰς βου-

λάς, τῶν κακοδοξούντων Δημιουργέ· τῶν δὲ 

πιστῶν τὸ σύστημα, στήριξον ἀκράδαντον ὡς 

Θεός, τὸ κέρας ἀνυψώσας, καὶ πίστει κραται-

ώσας, ἵνα σε πάντες μεγαλύνωμεν. 

* * * * * 

 


