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18 ΙΟΤΝΙΟΤ 2017 

† ΚΤΡΙΑΚΗ Β´ ΜΑΣΘΑΙΟΤ 

Λεοντίου μάρτυρος, Ὑπατίου, Θεοδούλου, Αἰ-

θερίου τῶν μαρτύρων (†70), Λεοντίου ὁσίου 

τοῦ Ἀργείου. 

Σῇ αὐτῇ Κυριακῇ μνήμη πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει δι-

αλαμψάντων πατέρων, σύναξις πάντων τῶν ἐν Πα-

λαιστίνῃ ἁγίων, πάντων τῶν ἐν Πάτμῳ ἁγίων, πάντων 

τῶν ἐν Λέσβῳ ἁγίων, τῶν ἐν τῇ κήτῃ Βεῤῥοίας ἁγίων, 

ἐν ερβίοις (Κοζάνης) σύναξις τῆς ἁγίας βασιλίσσης 

Ἄρτης Θεοδώρας, καὶ ἐν Φίῳ σύναξις τῆς εἰκόνος τῆς 

Παναγίας τῆς καλουμένης Ἀρβανιτίσσης. 

Ἦχος α´. Ἑωθινὸν β´. 

* * * * * 

ΕΝ Σῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΠΕΡΙΝῼ 

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, ὁ προεστὼς ἥ ὁ ἀ-

ναγνώστης τὸ Δεῦτε προσκυνήσωμεν (γ´), 

καὶ τὸν προοιμιακὸν ψαλμόν. 

Εἶτα, υναπτὴ μεγάλη ὑπὸ τοῦ Διακόνου. 

ΣΑ 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· Σῆς Παναγίας, ἀχράντου... 

Ὁ χορός· οί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι πρέπει σοι πσα δόξα... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Εἶτα, τὸ πρῶτον Κάθισμα τοῦ Χαλτηρίου. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΟΙ ΕΠΙΛΤΦΝΙΟΙ ΧΑΛΜΟΙ 

Χαλμὸς 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, 

ὺν 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 ὀστ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην. 

Ὅτι πρὸς σέ, Κύριε Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί μου· ἐ-

πὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου. 

Υύλαξόν 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. 

Χαλμὸς ρμα´ (141). 

Υωνῇ 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. 
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Ἀπώλετο φυγὴ ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ-

ζητῶν τὴν ψυχήν μου. 

Ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε· εἶπα· ὺ εἶ ἡ ἐλπίς 

μου, μερίς μου εἶ, ἐν γῇ ζώντων. 

Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώ-

θην σφόδρα. 

Ῥῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκρα-

ταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ. 

Ἱστῶμεν στίχους ι´ καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ ἀ-

ναστάσιμα ζ´, καὶ τῶν Ἁγίων γ´. 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος α´. 

τίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 

τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. 

Σὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχάς, πρόσδεξαι Ἅγιε 

Κύριε, καὶ παράσχου ἡμῖν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 

ὅτι μόνος εἶ ὁ δείξας, ἐν κόσμῳ τὴν ἀνάστα-

σιν. 

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

ταποδῷς μοι. 

Κυκλώσατε λαοὶ ιών, καὶ περιλάβετε αὐτήν, 

καὶ δότε δόξαν ἐν αὐτῇ, τῷ ἀναστάντι ἐκ νε-

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

σάμενος ἡμς, ἐκ τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν. 

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

ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

Δεῦτε λαοὶ ὑμνήσωμεν, καὶ προσκυνήσωμεν 

Φριστόν, δοξάζοντες αὐτοῦ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀ-

νάστασιν· ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐκ 

τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ, τὸν κόσμον λυτρω-

σάμενος. 

Ἕτερα τιχηρὰ Ἀνατολικά. 

τίχ. 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 

ταυρῷ προσήλωσε, καὶ ζωὴν ὁ διδούς, θάνα-

τον ἐνέκρωσε, τὸν Ἀδὰμ ἀναστήσας, ὡς φι-

λάνθρωπος. 

τίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 

Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-

σμός ἐστιν. 

Σὸν σαρκὶ ἑκουσίως, σταυρωθέντα δι᾿ ἡμς, 

παθόντα καὶ ταφέντα, καὶ ἀναστάντα ἐκ νε-

κρῶν, ὑμνήσωμεν λέγοντες· τήριξον ὀρθο-

δοξίᾳ τὴν Ἐκκλησίαν σου Φριστέ, καὶ εἰρή-

νευσον τὴν ζωὴν ἡμῶν, ὡς ἀγαθὸς καὶ φι-

λάνθρωπος. 

τίχ. Ϛ´. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά 

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

γον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Σῷ ζωοδόχῳ σου τάφῳ, παρεστῶτες οἱ ἀνάξι-

οι, δοξολογίαν προσφέρομεν τῇ ἀφάτῳ σου 

εὐσπλαγχνίᾳ, Φριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν· ὅτι ταυ-

ρὸν κατεδέξω, καὶ θάνατον Ἀναμάρτητε, ἵνα 

τῷ κόσμῳ δωρήσῃ τὴν ἀνάστασιν, ὡς φιλάν-

θρωπος. 

τίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, 

ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 

τὸν Κύριον. 

Σὸν τῷ Πατρὶ συνάναρχον, καὶ συναΐδιον Λό-

γον, τὸν ἐκ παρθενικῆς νηδύος προελθόντα 

ἀφράστως, καὶ ταυρὸν καὶ θάνατον δι᾿ ἡμς 

ἑκουσίως καταδεξάμενον, καὶ ἀναστάντα ἐν 

δόξῃ, ὑμνήσωμεν λέγοντες· Ζωοδότα Κύριε, 

δόξα σοι, ὁ ωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

τιχηρὰ προσόμοια τοῦ Ἁγίου γ´. 

Ἦχος πλ. δ´. Σί ὑμς καλέσωμεν Ἅγιοι; 

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

πολλὴ παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώ-

σεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐ-

τοῦ. 

Σί σε ὀνομάσωμεν ἔνδοξε; τῆς Ἑλλάδος προ-

σφοράν, ὡς ὡρμημένον ἀπ᾿ αὐτῆς· τῆς Υοινί-

κης καθαρμόν, ὡς τεθυμένον ἐν αὐτῇ· φω-

στῆρα, ὡς ἐν σκότει ἐξαστράψαντα· γενναῖ-

ον, ὡς ἀήττητον τοῖς πλήττουσι. Πολύτροπός 

σου ἡ εὔκλεια, Λεόντιε παμμακάριστε. Ἱκέ-

τευε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

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

ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 
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Σί σε ἀθλοφόρε προσείπωμεν; στρατιώτην 

τοῦ Φριστοῦ, ὡς καθαιρέτην τῶν ἐχθρῶν· βα-

σιλέα τῶν παθῶν, ὡς εὐσεβείας ἀθλητήν· 

τροφέα, τῶν πεινώντων ὡς φιλόπτωχον· δι-

καίων, ἐραστὴν ὡς οὐρανόφρονα. Ποικίλα 

σου τὰ παθήματα, λαμπρότερα τὰ παλαί-

σματα. Ἱκέτευε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡ-

μῶν. 

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

ἡμς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Σίς σε οὐ θαυμάσει Λεόντιε; ὅτι ἔνοικον λα-

βών, τῆς ἀληθείας τὴν πηγήν, ποταμοὺς εὐ-

εργεσίας, ἀναβλύζεις τοῖς πιστοῖς, καὶ πσιν 

ἀναργύρως ἀνεπίφθονα, προσφέρεις, τοῖς δι-

ψῶσι τὰ δωρήματα, εὐφραίνεις δὲ τοὺς μετέ-

χοντας, ὑδάτων τῶν τῆς χρηστότητος. Ἱκέτευ-

ε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος α´. 

Σὴν 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. Σαύτην 

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. 

* * * 

ΕΙΟΔΟ - ΕΠΙΛΤΦΝΙΟ ΕΤΦΑΡΙΣΙΑ 

Χαλλομένου τοῦ Καὶ νῦν γίνεται ἡ εἴσοδος ὑ-

πὸ τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ διακόνου. 

Ὁ διάκονος· οφία· ὀρθοί. 

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 πσι και-

ροῖς * ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, * Τἱὲ Θεοῦ, 

ζωὴν ὁ διδούς· * διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. 

Ἐὰν δὲ εἰσοδεύουν δύο ἥ περισσότεροι ἱερεῖς, 

ψάλλουν αὐτοὶ τὴν ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν. 

ΣΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ὁ διάκονος· Ἑσπέρας προκείμενον. 

Καὶ ψάλλεται τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

Σῷ αββάτῳ ἑσπέρας.  

Ἦχος πλ. β´. Χαλμὸς Ϟβ´ (92). 

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσα-

το. (Ϟβ´ 1) 

τίχ. α´. Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περι-

εζώσατο. (Ϟβ´ 1) 

τίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, 

ἥτις οὐ σαλευθήσεται. (Ϟβ´ 1) 

* * * 

ΑΙ ΔΕΗΕΙ 

Ὁ διάκονος τὴν ἐκτενῆ δέησιν· Εἴπωμεν πάν-

τες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς κτλ. 

Ὁ χορὸς εἰς ἑκάστην δέησιν τὸ Κύριε, ἐλέη-

σον τρίς, εἰς δὲ τὴν τελευταίαν ἅπαξ. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ προεστώς ἥ ὁ ἀναγνώστης· 

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ ἀνα-

μαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμς. 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᾿ ἡμς, 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. οὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ 

δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Τἱῷ καὶ τῷ ἁγί-
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ῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ διάκονος· Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέη-

σιν... 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· Σὴν ἑσπέραν πσαν... 

Ὁ χορὸς εἰς ἑκάστην δέησιν· Παράσχου, Κύρι-

ε. 

Ὁ διάκονος· Σῆς Παναγίας, ἀχράντου... 

Ὁ χορός· οί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πσι. 

Ὁ χορός· Καὶ τῷ πνεύματί σου. 

Ὁ διάκονος· Σὰς κεφαλὰς ἡμῶν... 

Ὁ χορός· οί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν τῆς κεφαλοκλισίας καὶ 

τὴν ἐκφώνησιν· Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας 

σου... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

* * * 

Εἰς τὸν τίχον. Ἀπόστιχα τιχηρά. 

Σὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος α´. 

Σῷ πάθει σου, Φριστέ, παθῶν ἠλευθερώθη-

μεν, καὶ τῇ ἀναστάσει σου ἐκ φθορς ἐλυ-

τρώθημεν· Κύριε δόξα σοι. 

Ἕτερα τιχηρὰ τοῦ Δαμασκηνοῦ, ὧν ἡ ἀκρο-

στιχὶς κατ᾿ ἀλφάβητον, ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις, 

Ἰωάννου Ἀμήν, τὸ δὲ Ἀμήν ἐστι μέσον τοῦ Ἀ-

νύμφευτε Παρθένε. 

τίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνε-

δύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-

ζώσατο. (Χαλμ. Ϟβ´ 1). 

Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις, οὐρανοὶ εὐφραινέσθω-

σαν, χεῖρας κροτείτω τὰ ἔθνη μετ᾿ εὐφροσύ-

νης· Φριστὸς γὰρ ὁ ωτὴρ ἡμῶν, τῷ ταυρῷ 

προσήλωσε τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ τὸν θά-

νατον νεκρώσας, ζωὴν ἡμῖν ἐδωρήσατο, πε-

πτωκότα τὸν Ἀδὰμ παγγενῆ ἀναστήσας, ὡς 

φιλάνθρωπος. 

τίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 

οὐ σαλευθήσεται. (Χαλμ. 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᾿ ἥ 

ὡς ἠβουλήθη κόσμον φωτίσαι, κραυγάζοντα 

καὶ λέγοντα· Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύ-

ριε δόξα σοι. 

τίχ. Σῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 

μακρότητα ἡμερῶν. (Χαλμ. 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. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἰδοὺ πεπλήρωται ἡ τοῦ Ἡσαΐου πρόῤῥησις· 

Παρθένος γὰρ ἐγέννησας, καὶ μετὰ τόκον, ὡς 

πρὸ τόκου διέμεινας· Θεὸς γὰρ ἦν ὁ τεχθείς, 

διὸ καὶ φύσις ἐκαινοτόμησεν. Ἀλλ᾿ ὦ Θεομῆ-

τορ, ἱκεσίας σῶν δούλων, σῷ τεμένει προσφε-

ρομένας σοι, μὴ παρίδῃς· ἀλλ᾿ ὡς τὸν Εὔ-

σπλαγχνον σαῖς ἀγκάλαις φέρουσα, σοῖς οἰ-

κέταις σπλαγχνίσθητι, καὶ πρέσβευε σωθῆ-

ναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 
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Νῦν ἀπολύεις, Σρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος α´. 

Σοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 

καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν 

σου σῶμα, ἀνέστης τριήμερος ωτήρ, δωρού-

μενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν. Διὰ τοῦτο αἱ Δυ-

νάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα· Δό-

ξα τῇ ἀναστάσει σου Φριστέ, δόξα τῇ Βασιλεί-

ᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε Υιλάν-

θρωπε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Σοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τὸ 

Φαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων 

Δεσπότης, ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δί-

καιος Δαυΐδ. Ἐδείχθης Πλατυτέρα τῶν οὐρα-

νῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. Δόξα τῷ ἐ-

νοικήσαντι ἐν σοί· δόξα τῷ προελθόντι ἐκ 

σοῦ· δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμς, διὰ τοῦ 

τόκου σου. 

Η ΑΠΟΛΤΙ 

Ὁ ἱερεύς· Δόξα σοι, Φριστὲ ὁ Θεός... 

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

σον γ´. Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον. 

Ὁ ἱερεύς· Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, Φριστὸς ὁ ἀ-

ληθινὸς Θεὸς ἡμῶν... 

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν... 

Ὁ χορός· Ἀμήν.  

* * * * * 

Σῌ ΚΤΡΙΑΚῌ ΠΡΩΙ 

ΕΙ ΣΟ ΜΕΟΝΤΚΣΙΚΟΝ 

Μετὰ τὸν ν´ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ 

ἤχου, τὰ τριαδικὰ «Ἄξιον ἐστί», τρισάγιον 

κλπ καὶ ἡ ὑπακοή. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

υναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πσα δόξα... 

Ἦχος α´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημέ-

νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

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

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

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

τῷ 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 α´. 

Σοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 

καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν 

σου σῶμα, ἀνέστης τριήμερος ωτήρ, δωρού-

μενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν. Διὰ τοῦτο αἱ Δυ-

νάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα· Δό-

ξα τῇ ἀναστάσει σου Φριστέ, δόξα τῇ Βασιλεί-

ᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε Υιλάν-

θρωπε. 

Δόξα. Σὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Σοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τὸ 

Φαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων 

Δεσπότης, ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δί-

καιος Δαυΐδ. Ἐδείχθης Πλατυτέρα τῶν οὐρα-

νῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. Δόξα τῷ ἐ-

νοικήσαντι ἐν σοί· δόξα τῷ προελθόντι ἐκ 

σοῦ· δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμς, διὰ τοῦ 

τόκου σου. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 
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ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

*Σὸ Χαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος+ 

Μετὰ τὴν α´ τιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἀναστάσιμον. Ἦχος α´. 

Σὸν τάφον σου ωτήρ, στρατιῶται τηροῦντες, 

νεκροὶ τῇ ἀστραπῇ, τοῦ ὀφθέντος Ἀγγέλου, ἐ-

γένοντο κηρύττοντος, γυναιξὶ τὴν ἀνάστα-

σιν. ὲ δοξάζομεν, τὸν τῆς φθορς καθαιρέ-

την, σοὶ προσπίπτομεν, τῷ ἀναστάντι ἐκ τά-

φου, καὶ μόνῳ Θεῷ ἡμῶν. 

Δόξα. 

ταυρῷ προσηλωθείς, ἑκουσίως Οἰκτίρμον, 

ἐν μνήματι τεθείς, ὡς θνητὸς Ζωοδότα, τὸ 

κράτος συνέτριψας, Δυνατὲ τῷ θανάτῳ σου. 

ὲ γὰρ ἔφριξαν, οἱ πυλωροὶ οἱ τοῦ ᾅδου· σὺ 

συνήγειρας, τοὺς ἀπ᾿ αἰῶνος θανόντας, ὡς 

μόνος φιλάνθρωπος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Μητέρα σε Θεοῦ, ἐπιστάμεθα πάντες, Παρθέ-

νον ἀληθῶς, καὶ μετὰ τόκον φανεῖσαν, οἱ πό-

θῳ καταφεύγοντες, πρὸς τὴν σὴν ἀγαθότητα· 

σὲ γὰρ ἔχομεν, ἁμαρτωλοὶ προστασίαν· σὲ 

κεκτήμεθα, ἐν πειρασμοῖς σωτηρίαν, τὴν μό-

νην πανάμωμον. 

Μετὰ τὴν β´ τιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος α´. Σοῦ 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. Σὸν ᾅ-

δην ἐσκύλευσε Φριστός, ὡς μόνος κραταιὸς 

καὶ δυνατός, καὶ φθαρέντας συνήγειρε πάν-

τας, τὸν τῆς κατακρίσεως φόβον, λύσας δυ-

νάμει σταυροῦ. 

Δόξα. 

Ἐν τῷ ταυρῷ προσηλωθείς, ἡ ζωὴ τῶν ἁ-

πάντων, καὶ ἐν νεκροῖς λογισθείς, ὁ ἀθάνα-

τος Κύριος, ἀνέστης τριήμερος ωτήρ, καὶ ἤ-

γειρας Ἀδὰμ ἐκ τῆς φθορς. Διὰ τοῦτο αἱ Δυ-

νάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα. Δό-

ξα τοῖς σοῖς παθήμασι Φριστέ· δόξα τῇ ἀνα-

στάσει σου· δόξα τῇ συγκαταβάσει σου, μόνε 

Υιλάνθρωπε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Σὸν τάφον σου ωτήρ. 

Μαρία τὸ σεπτόν, τοῦ Δεσπότου δοχεῖον, ἀ-

νάστησον ἡμς, πεπτωκότας εἰς χάος δεινῆς 

ἀπογνώσεως, καὶ πταισμάτων καὶ θλίψεων. 

ὺ γὰρ πέφυκας, ἁμαρτωλῶν σωτηρία, καὶ 

βοήθεια, καὶ κραταιὰ προστασία, καὶ σώζεις 

τοὺς δούλους σου. 

* * * 

ΑΝΑΣΑΙΜΑ ΕΤΛΟΓΗΣΑΡΙΑ 

*Μετὰ τὸν Ἄμωμον, τὰ Εὐλογητάρια+ 

Ἦχος πλ. α´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Σῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος * κατεπλάγη ὁρῶν σε * 

ἐν νεκροῖς λογισθέντα, * τοῦ θανάτου δέ, ῶ-

τερ, * τὴν ἰσχὺν καθελόντα * καὶ σὺν ἑαυτῷ * 

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, κιρντε; * ὁ ἀστράπτων * ἐν τῷ 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 

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, ῶτερ, * ἐνηχοῦντο ἀγ-

γέλου * πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου· * Σί μετὰ 
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νεκρῶν * τὸν ζῶντα λογίζεσθε; * ὡς Θεὸς γὰρ 

* ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Τἱῷ  

καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Προσκυνοῦμεν Πατέρα * καὶ τὸν τούτου Τἱόν 

τε * καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, * τὴν ἁγίαν Σριάδα 

* ἐν μιᾶ τῇ 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 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´) 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα... 

* * * 

ΤΠΑΚΟΗ, 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 Φριστὲ 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. 

Σοῖς 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 Τἱῷ· 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. 

Δεξιᾶ σου χειρὶ λαβὼν σὺ Λόγε, φύλαξόν με, 

φρούρησον, μὴ πῦρ με φλέξῃ τῆς ἁμαρτίας. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, πσα 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. 

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 Τἱῷ δεῖ 

προσφέρειν· Μονὰς γάρ ἐστιν ἡ Σριὰς τῇ φύ-

σει, ἀλλ᾿ οὐ προσώποις. 

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

Νῦν ἀναστήσομαι, λέγει Κύριος, θήσομαι ἐν 

σωτηρίῳ, παῤῥησιάσομαι ἐν αὐτῷ. (ια´ 6) 

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

ος, ὅτι ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπὸ τῶν υἱ-

ῶν τῶν ἀνθρώπων. (ια´ 2) 

Νῦν ἀναστήσομαι, λέγει Κύριος, ... 

τίχ. β´. Σὰ λόγια Κυρίου λόγια ἁγνά, ἀργύ-

ριον πεπυρωμένον, δοκίμιον τῇ γῇ, κεκαθαρι-

σμένον ἑπταπλασίως. (ια´ 7) 

Νῦν ἀναστήσομαι, λέγει Κύριος, ... 

* * * 

ΣΑΞΙ ΕΨΘΙΝΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΤ 

Ὁ διάκονος· Σοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

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

Ἀμήν. Πσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
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τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως 

αὐτοῦ. 

Αἰνεσάτω πνοὴ… πσα τὸν Κύριον. 

Ὁ διάκονος· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡ-

μς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου 

Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

Ὁ διάκονος· οφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁ-

γίου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πσι. 

Καὶ τῷ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Μρκον ἁγίου Εὐαγγε-

λίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  

τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν Β´  

Ἐκ τοῦ κατὰ Μρκον (ιστ´ 1-8). 

Διαγενομένου τοῦ σαββάτου, Μαρία ἡ Μα-

γδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ αλώ-

μη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψω-

σιν τὸν Ἰησοῦν. Καὶ λίαν πρωὶ τῆς μις σαβ-

βάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαν-

τος τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· Σίς ἀ-

ποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ 

μνημείου; Καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀ-

ποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. 

Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανί-

σκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλη-

μένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. 

Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν 

ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· 

Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθη-

καν αὐτόν. Ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθη-

ταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμς εἰς 

τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶ-

πεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἔφυγον ἀπὸ 

τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκ-

στασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο 

γάρ. 

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 τῷ κόσμῳ. * Διὰ παντὸς εὐλο-

γοῦντες τὸν Κύριον, * ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστα-

σιν αὐτοῦ. * ταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμς, 

* 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. 

οὶ 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. 
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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 ι-

ών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Σότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο-

ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Σότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-

σχους. 

Ἐν Κυριακῇ προστίθεται εἰς τὸν τελευταῖον 

στίχον τὸ ἐφύμνιον· Καὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Δόξα. 

Σαῖς τῶν Ἀποστόλων * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * 

ἐξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημά-

των. 

Καὶ νῦν. 

Σαῖς τῆς Θεοτόκου * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * 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 πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, * καθὼς 

προεῖπεν, * ἔδωκεν ἡμῖν * τὴν αἰώνιον ζωὴν * 

καὶ μέγα ἔλεος. 

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

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

* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕ 

Οἱ Κανόνες· ὁ Ἀναστάσιμος καὶ τοῦ Ἁγίου. 

ᾨδὴ α´. Ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´. 

Ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

οῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά, θεοπρεπῶς ἐν ἰσχύϊ 

δεδόξασται· αὕτη γὰρ Ἀθάνατε, ὡς πανσθε-

νὴς ὑπεναντίους ἔθραυσε, τοῖς Ἰσραηλίταις, 

ὁδὸν βυθοῦ καινουργήσασα. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ χερσὶν ἀχράντοις ἐκ χοός, θεουργικῶς κατ᾿ 

ἀρχὰς διαπλάσας με, χεῖρας διεπέτασας ἐν 

τῷ ταυρῷ, ἐκ γῆς ἀνακαλούμενος, τὸ φθα-

ρέν μου σῶμα, ὃ ἐκ Παρθένου προσείληφας. 

τίχ. 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. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Φαῖρε ἡ τῆς χάριτος Πηγή· χαῖρε ἡ κλῖμαξ καὶ 

πύλη οὐράνιος· χαῖρε ἡ λυχνία καὶ στάμνος 

χρυσῆ, καὶ ὄρος ἀλατόμητον, ἡ τὸν Ζωοδό-

την, Φριστὸν τῷ κόσμῳ κυήσασα. 

Καὶ τοῦ Ἁγίου ὁ ἀκόλουθος,  

οὗ ἡ ἀκροστιχὶς (ἄνευ τῶν Θεοτοκίων)·  
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Νίκη Θεός σ*ο+ι καὶ γέρας Λεόντιε. 

Ποίημα Ἰωάννου Μοναχοῦ. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. ᾌσομαί σοι Κύριε. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νόμοις ἐγκωμίων ἡ ἀρετή σου, οὐχ ὑποπίπτει 

τοῦ Φριστοῦ, θεράπον Λεόντιε· αὐτὸς γάρ σοι 

ἐγκώμιον, καὶ ὄλβος ἀναφαίρετος. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἱέμενος μάκαρ τῶν ὑπὲρ φύσιν, τὴν ἀκηλίδω-

τον ψυχήν, παρθένῳ τῷ σώματι, κοσμήσας 

πρὸς τὴν ἄνοδον, εὐσταλῆ κατεσκεύασας. 

Δόξα. 

Κράτος ἀπηνέγκω κατὰ τῆς πλάνης, τῇ εἰς 

τοὺς Μάρτυρας τιμῇ, γεραίρων ὁσίως, ἀοίδιμε 

Λεόντιε, τὸν ἀεί σοι ποθούμενον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Πῶς σε μακαρίσωμεν Θεοτόκε, τὴν ὑπερτέ-

ραν οὐρανοῦ, καὶ πάσης τῆς κτίσεως; Τἱὸν 

γὰρ ἐγέννησας, τὸν πλάστην καὶ Θεὸν ἡμῶν. 

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-

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

στου σου δόξης Υιλάνθρωπε. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Θεός μου ὑπάρχων Ἀγαθέ, πεσόντα κατῳ-

κτείρησας, καὶ καταβῆναι πρός με ηὐδόκη-

σας, ἀνύψωσάς με διὰ σταυρώσεως, τοῦ βον 

σοι· Ἅγιος, ὁ τῆς δόξης Κύριος, ὁ ἀνείκαστος 

ἐν ἀγαθότητι. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ζωὴ ἐνυπόστατος Φριστέ, 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. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

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. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ γ´.  

Ἦχος δ´. Σόξον δυνατῶν ἠσθένησε. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἦθος εὐσταθὲς καὶ φρόνημα, χάριν τε θεό-

θεν κεκτημένος Λεόντιε, ἀνεδείχθης τῆς ἀλη-

θείας, ἀθλητὴς καὶ Μάρτυς ἄριστος. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Θέσθε τὰς ψυχὰς τῷ ζῶντι Θεῷ, τοῖς συστρα-

τιώταις ἀνεφώνεις Λεόντιε, Βασιλεῖ τε τῷ αἰ-

ωνίως, διαμένοντι στρατεύεσθε. 

Δόξα. 

Ἔῤῥει εὐσεβείας ῥήματα, ἡ μελισταγὴς καὶ 

φιλόθεος γλῶσσά σου, τοῖς δὲ δούλοις τῆς ἀ-

σεβείας, βλασφημεῖν ἐνδιεβάλλετο. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Φαίροις Μήτηρ ἀπειρόγαμε, ἡ τὸν Θεὸν Λό-

γον ἐν γαστρί σου χωρήσασα, καὶ τεκοῦσα 

σεσαρκωμένον, ὡς Θεὸν ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπον. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΨΔΙΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

Κάθισμα τοῦ Μηναίου.  

Ἦχος δ´. Σαχὺ προκατάλαβε. 

ταυρὸν ὥσπερ θώρακα, ἀναλαβόμενος, 

πρὸς πάλην ἐχώρησας, τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν, 

γενναίως τε ἤθλησας· ὅθεν ἐξαφανίσας, τὴν 

αὐτῶν δυναστείαν, ἔπαθλον ἐκομίσω, τῶν 

θαυμάτων τὴν χάριν, πρεσβεύων τοῦ σωθῆ-

ναι ἡμς, Μάρτυς Λεόντιε. 
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Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐχθροῖς ἀντιτάχθητι, τοῖς πολεμοῦσιν ἡμῖν· 

δεινῶς γὰρ ἐπέθεντο, τῇ κληρουχίᾳ τῇ σῇ, 

πανάχραντε Δέσποινα· ὄλεσον σαῖς πρεσβεί-

αις, τῶν βαρβάρων τὰ θράση· γνώτωσαν τὴν 

ἰσχύν σου, φιλοπόλεμα ἔθνη· τῷ νεύματί σου 

τούτους πάντας ἀφάνισον. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

ὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΣΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟ, ΤΝΑΞΑΡΙΟΝ 

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· ὺ εἶ ὁ πσι παρέχων, Φριστὲ τὴν 

ἀνάστασιν. 

Ὁ Οἶκος. 

Σὸν 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, Φαίρετε, 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· ὺ γὰρ 

παρέσχες πσι Φριστέ, τὴν ἀνάστασιν. 

υναξάριον. 

Σῇ ΙΗ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ἁγίου 

Μάρτυρος Λεοντίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Ὑπα-

τίου καὶ Θεοδούλου. 

τίχ. Ἄκμων τὸ σῶμα τοῦ Λεοντίου τάχα, 

Ἄκμων σιδηροῦς πρὸς σφύρας, τὰς αἰκίας. 

Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ πληγῇσι Λεόντιος ἐκπνεῖ. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 

Αἰθερίου. 

τίχ. Πολλῶν βασάνων, Αἰθέριε λαμβάνεις 

Σὰς ἀνταμείψας ἐν πλάτει τοῦ αἰθέρος. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Ἔρα-

σμος, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 

τίχ. Θνήσκων Ἔρασμος, ἡδέως ἔχω λέγει, 

Ἔράσμιον γὰρ, ἐστι μοι τὸ τεθνάναι. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν Δύω ἐν Κύπρῳ 

Μαρτύρων. 

τίχ. Καύσιν ποδῶν στέξαντες εἰς ὥραν μίαν, 

Αἰωνίως χαίρουσι Μάρτυρες δύω. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Λεόντι-

ος, ὁ ποιμὴν τοῦ κειμένου πέραν τῆς Πόλεως, 

ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 

τίχ. Ποιμὴν ὑπάρχων νῦν παρέστης Ποιμένι, 

Σῷ Ποιμενάρχι ὦ Λέοντι εὐθύφρον. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου καὶ θεοφό-

ρου Πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ μυροβλύτου 

τοῦ ἐξ Ἄργους τῆς Πελοποννήσου καταγόμε-

νου, ἐν δὲ τῇ κατὰ τὸν ἁγιώνυμον Ἄθω Μονῇ 

τοῦ Ὁσίου Διονυσίου, τῇ τῷ Βαπτιστῇ Ἰωάννῃ 

ἀφιερωμένῃ, ἀσκητικῶς διαπρέψαντος. 

τίχ. Σὰ μύρα βλύζειν ὦ Λέοντι᾿ ἐκ τάφου 

καθαρότητος σῆμά ἐστί σῆς ἄκρας. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ύναξις τοῦ Ἀρχιστατήγου 

Μιχαήλ, πλησίον τοῦ ἁγίου Ἰουλιανοῦ ἐν τῷ 

Υόρῳ. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν Ἅγίων Δέκα καὶ 

Ὀκτὼ Μαρτύρων. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος 

Παύλης. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡ-

μῶν Πέτρου. 

* 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ματ-

θαίου, ύναξις πάντων τῶν ἐν Παλαιστίνῃ 

διαλαμψάντων Ἁγίων. 

τίχ. ιὼν μεγαλύνθητι ὁμοῦ τιμῶσα 

Σοὺς ἐν Παλαιστίνῃ λάμψαντας Ἁγίους. 

Φορὸν θεοειδῆ ιὼν μήτηρ Ἐκκλησιῶν ἅμα ᾄδει. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, σύναξις πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ 

Ὄρει τοῦ Ἄθω ἀσκήσει καὶ ἀθλήσει διαλαμ-

ψάντων Πατέρων. 
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τίχ. Ὄρη παρῆλθε πάντα, τοῦ Ἄθω Ὄρος, 

Εὐρωπαϊκῆς γῆς, τῇ ἁγιωνυμίᾳ· 

Ἤνθησεν ἄνθη ἀνθεοτρεφὴς Ἄθως, 

Ὄντως νοητά, τούς δε θείους Πατέρας· 

Φορὸν θεοειδῆ τῶν ἐν Ἄθῳ Πατέρων, 

Φορὸς γεραίρει τῶν Μοναστῶν τοῦ Ἄθω. 

Πληθὺς Ἀθωνιάς, ἀμφὶ θόωκον στῆκε Θεοῖο. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, σύναξις πάντων τῶν Ὁσίων 

καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν τῶν ἐν τῇ ἱερᾶ 

Μονῇ τῆς Μεγίστης Λαύρας καὶ ἐν τοῖς ὁρίοις 

αὐτῆς ἐν ἀσκήσει διαλαμψάντων. 

τίχ. Λαύρα τοῦ Ἄθωνος ἀγαλλιται, 

Σοὺς ἐν ταύτῃ λάμψαντας ὁμοῦ τιμῶσα, 

Ὁσίων, συνέλευσιν ἡγιασμένην, 

Γνωστοὺς ἀνωνύμους τε κοινοῖς ἐν ὕμνοις. 

Θεουδῆ ὁμάγυριν μέλπειν ὁμᾶ ἐν ἥματι θέμις.  

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, σύναξις πάντων τῶν ἐν τῇ 

νήσῳ Λέσβῳ διαπρεψάντων Ἁγίων· Μαρτύ-

ρων, Ἱεραρχῶν καὶ Ὁσίων, τῶν ἐξ αὐτῆς κα-

ταγομένων καὶ τῶν ἀλλαχόθεν ἐν αὐτῇ ἀγω-

νισθέντων καὶ τελειωθέντων. 

τίχ. Λέσβος χορεύει ὁμοῦ συνευφημοῦσα 

τοὺς ἐν αὐτῇ λάμψαντας φίλους Κυρίου. 

Ἤνεγκε Λέσβος ὁμήγυριν Φριστῷ θεοειδῆ ἐτάρων. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, σύναξις πάντων τῶν Ἁγίων, 

τῶν ἐν τῇ νήσῳ Πάτμῳ διαλαμψάντων, Ἀπο-

στόλων, Ἱερομαρτύρων, Ἱεραρχῶν καί Ὁσίων. 

τίχ. Πάτμος γεραίρει τοὺς ἐν αὐτῇ Ἁγίους 

Φάριτος θείας εὐχαῖς αὐτῶν τυχοῦσα. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, σύναξις πάντων τῶν ἐν τῇ Ἠ-

πείρῳ διαπρεψάντων Ἁγίων, Μαρτύρων, Ἱε-

ραρχῶν καὶ Ὁσίων. 

τίχ. Ἤπειρος γέραιρε ὁμοῦ κοινοῖς ὕμνοις 

Σοὺς ἐν σοὶ ἐκλάμψαντας κλεινοὺς Ἁγίους. 

Σῇ αὐτῇ Κυριακῇ, μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάν-

των τῶν ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς νῦν Μητροπόλεως 

Ἱερισσοῦ διαλαμψάντων ἁγίων, οἵτινές εἰσι· 

Παῦλος, ὁ τῶν ἐθνῶν ἀπόστολος, ὁ οὐρανο-

βάμων, ὁ διοδεύσας τὴν Ἀπολλωνίαν (Πράξ. 

ιζ´ 1) καὶ συστησάμενος κατὰ παράδοσιν τὴν 

ἐκεῖσε Ἐκκλησίαν, Ἱεράρχαι· ὁ ἅγιος Μακάρι-

ος ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ, Εὐθύμιος Μαδύτου, ὁ 

παρὰ τῶν προσφύγων τῆς Νέας Μαδύτου τι-

μώμενος, καὶ Μρκος Ἀρεθουσίων, ὁ ἱερο-

μάρτυς, Νεομάρτυρες· Κοσμς Αἰτωλός, ὁ δι-

δάχος τοῦ Γένους καὶ ἐθναπόστολος, άββας 

Ὁσιομάρτυς, ὁ ἐκ ταγείρων, Ἀκάκιος Ὁσιο-

μάρτυς, ὁ ἐκ Νεοχωρίου, καὶ Ἀκυλίνα, ἡ ἐκ 

Ζαγκλιβερίου, καὶ Ὅσιοι ἕξ· Εὐθύμιος Περι-

στερῶν, Μητροφάνης ὁ Μικραγιαννανίτης, ὁ 

ἐν τρατονίκῃ κηρύξας, Αὐξέντιος ὁ ἐν Κα-

τερλίῳ ἀσκήσας καὶ ἐν ταυρῷ νῦν τιμώμε-

νος, Γερβάσιος ὁ ἐκ Γοματίου, ὁ κατὰ Φριστὸν 

σαλός, ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἀσκήσας, ὁ Καρακαλλη-

νός, Γεώργιος ὁ πάππος ἐπίσης ἐκ Γοματίου, 

ὁ θαυματουργός, καὶ Φάϊδω ἡ ὁμολογήτρια ἐκ 

τανοῦ ὁρμωμένη. 

τίχ. Δῆμον πεντεκαίδεκα ἁγίων δεῖ μέλπειν 

Φρεωστικῶς Ἱερισσοῦ Ἐκκλησία. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμην ποιούμεθα τῶν δώδε-

κα Ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν καὶ 

Ὁμολογητῶν, τῶν διαλαμψάντων ἐν ταῖς Ἱε-

ραῖς Μοναῖς Βαθέως Ῥύακος, Μηδικίου, Πε-

λεκητῆς καὶ Φηνολάκκου, ταῖς οὔσαις ἐν τῇ 

περιοίκῳ τῆς ἐν Βιθυνίᾳ Σριγλίας, ὧν τὰ ὀνό-

ματα· Βασίλειος, κτίτωρ Βαθέως Ῥύακος, Ἰ-

γνάτιος δὲ, Λουκς, Μρκος καὶ τέφανος ἡ-

γούμενοι αὐτῆς· Μηδικίου· Νικήτας καὶ Νικη-

φόρος, Πελεκητῆς· Θεοστήρικτος, Μακάριος, 

Ἱλαρίων, Φηνολάκκου· τέφανος, ὁ καὶ κτί-

τωρ αὐτῆς, καὶ Μεθόδιος μοναχὸς αὐτῆς, ὁ 

μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλε-

ως. 

τίχ. Σοὺς δωδεκαρίθμους Ὁσίους Πατέρας, 

Ὁμοῦ τιμν δίκαιον ἐν μιᾶ μνήμῃ. 

Δωδεκάριθμον ὁμήγυριν θεουδῆ ὁμᾶ κυδαίνω. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, σύναξις τῶν ἐν τῇ κατὰ τὴν 

Βέῤῥοιαν ἱερᾶ κήτῃ τοῦ Σιμίου Προδρόμου 

Ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν τῶν ἀ-

σκήσει διαλαμψάντων, ἤτοι· Γρηγορίου τοῦ 

Παλαμ καὶ Θεων Ἀρχιεπισκόπων Θεσσα-

λονίκης, Ἀντωνίου τοῦ νέου, Θεοφάνους τοῦ 

ἐν Ναούσῃ, Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου, Νι-

κάνορος τοῦ θαυματουργοῦ, Διονυσίου τοῦ 

ἐν Ὀλύμπῳ καὶ Κοσμ τοῦ Αἰτωλοῦ. 

τίχ. Ὀκτάριθμον σύστημα θείων Πατέρων 

Γεραίρει ἡ Βέῤῥοια κοινοῖς ἐν ὕμνοις. 
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Θείαν ὁμάγυριν ὅμα χρῇ λιγαίνειν ἥμματι ἑνί. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἐν 

Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀπολλοδώρου Ἐπισκό-

που Υαιακίας, ἑνὸς τῶν τριακοσίων δέκα καὶ 

ὀκτὼ θεοφόρων Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενι-

κῆς υνόδου. 

τίχ. Τἱὸν Θεοῦ τὸν Λόγον κηρύξας κάτω, 

Νῦν Αὐτῷ συνῇς, Ἀπολλόδωρε, ἄνω. 

Φριστόπνους ποιμὴν Υαιακίας Θεῷ σήμερον ἀπέπνει. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, σύναξις ἐν ερβίοις Κοζάνης 

τῆς ἁγίας Θεοδώρας, βασιλίσσης Ἄρτης. 

τίχ. Κἄν σου, Βασιλίς, κρύπτει τὸ σῶμα τάφος, 

Φριστὸς πσι φαίνει σε θαυματουργίαις. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, σύναξις τῆς ἐν Καρυαῖς τῆς 

Φίου εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς καλουμένης 

Ἀρβανιτίσσης. 

Σαῖς αὐτῶν πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡ-

μς. Ἀμήν. 

* * * 

ΚΑΣΑΒΑΙΑΙ 

Σῆς Θεοτόκου. 

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

βρίου, ἀπὸ τῆς 10ης Υεβρουαρίου μέχρι τῆς ἐνάρξεως τοῦ 

Σριῳδίου, τῇ Β´, Δ´ καὶ Ε´ Κυριακῇ τῶν νηστειῶν καὶ ἀπὸ τῆς 

Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πάντων μέχρι τῆς 26ης Ἰουλίου. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου * καὶ πληρωθήσεται 

Πνεύματος * καὶ λόγον ἐρεύξομαι * τῇ βασι-

λίδι Μητρί· * καὶ ὀφθήσομαι * φαιδρῶς πανη-

γυρίζων * καὶ ᾄσω γηθόμενος * ταύτης τὰ 

θαύματα. 

ᾨδὴ γ´. 

Σοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, * ἡ ζῶσα καὶ 

ἄφθονος πηγή, * θίασον συγκροτήσαντας * 

πνευματικόν, στερέωσον· * καὶ ἐν τῇ θείᾳ δό-

ξῃ σου * στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

ᾨδὴ δ´. 

Σὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλὴν * τῆς ἐκ τῆς 

Παρθένου σαρκώσεως * σοῦ τοῦ ὑψίστου * ὁ 

προφήτης Ἀββακοὺμ * κατανοῶν ἐκραύγαζε· 

* Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 

ᾨδὴ ε´. 

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα * ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου· * 

σὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, * ἔσχες ἐν μή-

τρᾳ * τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν * καὶ τέτοκας ἄ-

χρονον Τἱόν, * πσι τοῖς ὑμνοῦσί σε * σωτηρί-

αν βραβεύοντα. 

ᾨδὴ ς´. 

Σὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον * τελοῦντες 

ἑορτὴν οἱ θεόφρονες * τῆς Θεομήτορος * δεῦ-

τε τὰς χεῖρας κροτήσωμεν, * τὸν ἐξ αὐτῆς τε-

χθέντα * Θεὸν δοξάζοντες. 

ᾨδὴ ζ´. 

Οὐκ ἐλάτρευσαν * τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες * 

παρὰ τὸν κτίσαντα· * ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλὴν * 

ἀνδρείως πατήσαντες * χαίροντες ἔψαλλον· * 

Ὑπερύμνητε, * ὁ τῶν πατέρων Κύριος * καὶ 

Θεός, εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν  

τὸν Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ * ὁ τόκος τῆς 

Θεοτόκου διεσώσατο, * τότε μὲν τυπούμενος· 

* νῦν δὲ ἐνεργούμενος * τὴν οἰκουμένην ἅπα-

σαν * ἀγείρει ψάλλουσαν· * Σὸν Κύριον ὑμνεῖ-

τε τὰ ἔργα * καὶ ὑπερυψοῦτε * εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Σὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-

νομεν. 

Η ῼΔΗ ΣΗ ΘΕΟΣΟΚΟΤ 

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

καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ 

σωτῆρί 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 

τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα-

καριοῦσί με πσαι αἱ γενεαί. 
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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. Ϛ´. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ 

μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 

αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Ἅπας γηγενὴς * σκιρτάτω τῷ πνεύματι * λαμ-

παδουχούμενος· * πανηγυριζέτω δὲ * ἀΰλων 

νόων * φύσις, γεραίρουσα * τὴν ἱερὰν πανή-

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

ροις, παμμακάριστε * Θεοτόκε ἁγνή, ἀειπάρ-

θενε. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πσαι 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 τῷ ὑποποδίῳ 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ, … ὅτι ἅγιός ἐστιν. 

Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον Β´. 

Σὸν λίθον θεωρήσασαι, ἀποκεκυλισμένον, αἱ 

Μυροφόροι, ἔχαιρον· εἶδον γὰρ νεανίσκον, 

καθήμενον ἐν τῷ τάφῳ· καὶ αὐτὸς ταύταις ἔ-

φη· Ἰδοὺ Φριστὸς ἐγήγερται, εἴπατε σὺν τῷ 

Πέτρῳ τοῖς Μαθηταῖς· Ἐν τῷ ὄρει φθάσατε 

Γαλιλαίας· ἐκεῖ ὑμῖν ὀφθήσεται, ὡς προεῖπε 

τοῖς φίλοις. 

Θεοτοκίον. 

Ἄγγελος μὲν ἐκόμισε, τῇ Παρθένῳ τό, Φαῖρε, 

πρὸ σῆς Φριστὲ συλλήψεως, Ἄγγελος δὲ τὸν 

λίθον, ἐκύλισέ σου τοῦ τάφου· ἀντὶ λύπης ὁ 

μὲν γάρ, χαρς ἀφράστου σύμβολα, ὁ δὲ ἀντὶ 

θανάτου, σὲ χορηγόν, τῆς ζωῆς κηρύττων καὶ 

μεγαλύνων, καὶ λέγων τὴν ἀνάστασιν, γυ-

ναιξὶ καὶ τοῖς μύσταις. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος α´. 

Πσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν 

Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. οὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰ-

νεῖτε αὐτόν, πσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. οὶ 

πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Ἡ τιχολογία (Χαλμοὶ ρμη´, ρμθ´) καί· 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος α´. 

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

πτον· δόξα αὕτη ἔσται πσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Ὑμνοῦμέν σου Φριστέ, τὸ σωτήριον πάθος, 

καὶ δοξάζομέν σου τὴν ἀνάστασιν. 

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

τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμε-

ως αὐτοῦ. 

Ὁ ταυρὸν ὑπομείνας, καὶ τὸν θάνατον κα-

ταργήσας, καὶ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, εἰρή-

νευσον ἡμῶν τὴν ζωὴν Κύριε, ὡς μόνος παν-

τοδύναμος. 

τίχ. 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 Φριστέ, ἀξίωσον 
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ἡμς ἐν καθαρᾶ καρδίᾳ, ὑμνεῖν καὶ δοξάζειν 

σε. 

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

νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Σὴν θεοπρεπῆ σου συγκατάβασιν δοξάζον-

τες, ὑμνοῦμέν σε Φριστέ· ἐτέχθης ἐκ Παρθέ-

νου, καὶ ἀχώριστος ὑπῆρχες τῷ Πατρί· ἔπα-

θες ὡς ἄνθρωπος, καὶ ἑκουσίως ὑπέμεινας 

ταυρόν· ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου, ὡς ἐκ πα-

στάδος προελθών, ἵνα σώσῃς τὸν κόσμον· Κύ-

ριε δόξα σοι. 

Ἕτερα τιχηρά, Ἀνατολικά. 

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

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Ὅτε προσηλώθης τῷ ξύλῳ τοῦ σταυροῦ, τότε 

ἐνεκρώθη τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ· ἡ κτίσις ἐσα-

λεύθη τῷ φόβῳ σου, καὶ ὁ ᾅδης ἐσκυλεύθη τῷ 

κράτει σου· τοὺς νεκροὺς ἐκ τῶν τάφων ἀνέ-

στησας, καὶ τῷ λῃστῇ τὸν Παράδεισον ἤνοι-

ξας· Φριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

τίχ. Ϛ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Π-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Ὀδυρόμεναι μετὰ σπουδῆς, τὸ μνῆμά σου κα-

τέλαβον αἱ τίμιαι γυναῖκες· εὑροῦσαι δὲ τὸν 

τάφον ἀνεῳγμένον, καὶ μαθοῦσαι παρὰ τοῦ 

Ἀγγέλου, τὸ καινὸν καὶ παράδοξον θαῦμα, ἀ-

πήγγειλαν τοῖς Ἀποστόλοις, ὅτι ἀνέστη ὁ Κύ-

ριος, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

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

τω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου 

εἰς τέλος. 

Σὴν τῶν παθῶν θείαν μωλώπησιν, σοῦ προ-

σκυνοῦμεν, Φριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὴν ἐν τῇ ιὼν 

Δεσποτικὴν ἱερουργίαν, τὴν ἐν τέλει τῶν αἰώ-

νων θεοφανῶς γεγενημένην· τοὺς γὰρ ἐν 

σκότει καθεύδοντας, ὁ Ἥλιος ἐφώτισας τῆς 

δικαιοσύνης, πρὸς ἀνέσπερον χειραγωγῶν 

ἔλλαμψιν· Κύριε δόξα σοι. 

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

καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά 

σου. 

Σὸ φιλοτάραχον γένος τῶν Ἰουδαίων, ἐνωτί-

σασθε· Ποῦ εἰσιν οἱ Πιλάτῳ προσελθόντες; 

εἴπωσιν οἱ φυλάσσοντες στρατιῶται· ποῦ εἰ-

σιν αἱ σφραγῖδες τοῦ μνήματος; ποῦ μετετέ-

θη ὁ ταφείς; ποῦ ἐπράθη ὁ ἄπρατος; πῶς ἐσυ-

λήθη ὁ θησαυρός; τί συκοφαντεῖτε τὴν ἔγερ-

σιν τοῦ σταυρωθέντος, παράνομοι Ἰουδαῖοι; 

Ἀνέστη ὁ ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος, καὶ παρέχει 

τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Ἑωθινὸν Β´. Ἦχος β´. 

Μετὰ μύρων προσελθούσαις, ταῖς περὶ τὴν 

Μαριὰμ γυναιξί, καὶ διαπορουμέναις, πῶς ἔ-

σται αὐταῖς τυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ, ὡράθη ὁ λίθος 

μετηρμένος, καὶ θεῖος νεανίας, καταστέλλων 

τὸν θόρυβον αὐτῶν τῆς ψυχῆς· Ἠγέρθη γάρ 

φησιν, Ἰησοῦς ὁ Κύριος· διὸ κηρύξατε τοῖς κή-

ρυξιν αὐτοῦ Μαθηταῖς, εἰς τὴν Γαλιλαίαν 

δραμεῖν, καὶ ὄψεσθε αὐτόν, ἀναστάντα ἐκ νε-

κρῶν, ὡς ζωοδότην καὶ Κύριον. 

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 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 Τἱὲ μονογενές, * Ἰησοῦ Φρι-

στέ, * καὶ ἅγιον Πνεῦμα. 
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Κύριε ὁ Θεός, * ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, * ὁ Τἱὸς τοῦ 

Πατρός, * ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, 

* ἐλέησον ἡμς, * ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 

κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, * ὁ καθήμενος 

ἐν δεξιᾶ τοῦ Πατρός, * καὶ ἐλέησον ἡμς. 

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 τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ * ἀ-

ναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμς. 

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᾿ ἡμς, * κα-

θάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· * δίδαξόν με τὰ δικαιώ-

ματά σου. (ἐκ γ´) 

Κύριε, * καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν * ἐν γενεᾶ 

καὶ γενεᾶ. * 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 ἡμς. (ἐκ γ´) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Τἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-

νων. Ἀμήν. 

Ἅγιος ἀθάνατος· * ἐλέησον ἡμς. 

Καὶ πάλιν ἰσχυροτέρᾳ φωνῇ· 

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

τος· * ἐλέησον ἡμς. 

Καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον. Ἦχος δ´. 

ήμερον 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. 

* * * * * 

ΕΙ ΣΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι πρέπει σοι πσα 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 τῆς Θεοτόκου, * ῶτερ, σῶ-

σον ἡμς. 

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

μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις 

αὐτοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

τίχ. γ´. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν 

θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων 

δεσπόζει. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

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

γα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐ-

τοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 
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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 τῇ ζωῇ μου· ψαλῷ τῷ Θεῷ μου 

ἕως ὑπάρχω. 

ῶσον ἡμς, 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 ἡμς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

τίχ. γ´. Σὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 

γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 

ῶσον ἡμς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

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

Θεός σου, ιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

ῶσον ἡμς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ὁ μονογενὴς Τἱὸς 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, 

Φριστὲ ὁ Θεός, * θανάτῳ θάνατον πατήσας, * 

εἷς ὢν τῆς ἁγίας Σριάδος, * συνδοξαζόμενος 

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

μς. 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

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

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

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. Ἦχος α´. 

Σοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 

καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν 

σου σῶμα, ἀνέστης τριήμερος ωτήρ, δωρού-

μενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν. Διὰ τοῦτο αἱ Δυ-

νάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα· Δό-

ξα τῇ ἀναστάσει σου Φριστέ, δόξα τῇ Βασιλεί-

ᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε Υιλάν-

θρωπε. 

τίχ. β´. Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι 

τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 

ἔλεος αὐτοῦ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Σοῦ λίθου σφραγισθέντος ... 

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

ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Σοῦ λίθου σφραγισθέντος ... 

* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΟΔΟ 

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

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν 

Φριστῷ. ῶσον ἡμς Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ 

νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον τῆς 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 

* * * 
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Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον   

Κυριακῆς Β´ Ματθαίου. 

Προκείμενον καὶ Ἀλληλούϊα  

τοῦ ἤχου τῆς Κυριακῆς. 

ΑΠΟΣΟΛΟ 

Προκείμενον. Ἦχος α´. (Χαλμὸς λβ´). 

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμς, καθά-

περ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. (λβ´ 22) 

τίχ. α´. Ἀγαλλισθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ, τοῖς 

εὐθέσι πρέπει αἴνεσις. (λβ´ 1) 

τίχ. β´. Σῷ λόγῳ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώ-

θησαν, καὶ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ 

πσα ἡ δύναμις αὐτῶν. (λβ´ 6) 

Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνά-

γνωσμα. 

(Ῥωμ. γ´ 10-16) 

Ἀδελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ 

ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον 

καὶ Ἕλληνι· οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ 

τῷ Θεῷ. Ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως 

καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, 

διὰ νόμου κριθήσονται. Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ 

τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιη-

ταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. Ὅταν γὰρ ἔ-

θνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου 

ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νό-

μος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου 

γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυ-

ρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ 

ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἥ 

καὶ ἀπολογουμένων —ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ 

Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐ-

αγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ Φριστοῦ. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος α´. (Χαλμὸς ιζ´). 

τίχ. α´. Ζῇ Κύριος, καὶ εὐλογητὸς ὁ Θεός 

μου, καὶ ὑψωθήτω ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου. 

(ιζ´ 47) 

τίχ. β´. Ὁ Θεός, ὁ διδοὺς ἐκδικήσεις ἐμοὶ καὶ 

ὑποτάξας λαοὺς ὑπ᾿ ἐμέ. (ιζ´ 48) 

τίχ. γ´. Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔ-

θνεσι, Κύριε, καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ. (ιζ´ 

50) 

τίχ. δ´. Μεγαλύνων τὰς σωτηρίας τοῦ βασι-

λέως καὶ ποιῶν ἔλεος τῷ Δαυῒδ καὶ τῷ σπέρ-

ματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. (ιζ´ 51) 

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (δ´ 18-23). 

Σῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θά-

λασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, 

ίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβλη-

στρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 

Καὶ λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιή-

σω ὑμς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Οἱ δὲ εὐθέως ἀ-

φέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ 

προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, 

Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου 

τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα 

αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. Οἱ δὲ εὐθέως ἀ-

φέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκο-

λούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλι-

λαίαν ὁ Ἰησοῦς, διδάσκων ἐν ταῖς συναγω-

γαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς 

βασιλείας καὶ θεραπεύων πσαν νόσον καὶ 

πσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. 

* * * 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  

τοῦ Ἱεροῦ Φρυσοστόμου. 

* * * 

Η ΕΚΣΕΝΗ ΔΕΗΙ 

Εἶτα ὁ διάκονος (ἥ ὁ ἱερεὺς) τὴν ἐκτενῆ δέη-

σιν, ὁ δὲ λαὸς εἰς ἑκάστην δέησιν τὸ Κύριε, ἐ-

λέησον (τρίς), εἰς δὲ τὴν τελευταίαν ἅπαξ. 

Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅ-

λης τῆς διανοίας ἡμῶν εἴπωμεν. 

Κύριε παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡ-

μῶν, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. 
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Ἐλέησον ἡμς, 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 Φριστῷ 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 Τἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ 

ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

* * * 

ΔΕΗΕΙ ΤΠΕΡ ΣΨΝ ΚΑΣΗΦΟΤΜΕΝΨΝ 

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. 

ῶσον, ἐλέησον, ἀντιλαβοῦ καὶ διαφύλαξον 

αὐτούς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Οἱ κατηχούμενοι τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρί-

ῳ κλίνατε. 

Ὁ χορός· οί, 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 Τἱοῦ 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 Σραπέζης καὶ ἐξαπλοῖ 

τὸ εἰλητόν. 

Ὁ δὲ διάκονος λέγει· 

Ὅσοι κατηχούμενοι προέλθετε· οἱ κατηχού-

μενοι προέλθετε· ὅσοι κατηχούμενοι προέλ-

θετε· μή τις τῶν κατηχουμένων. 

* * * 

ΔΕΗΕΙ ΣΨΝ ΠΙΣΨΝ 

Ὁ διάκονος· 

Ὅσοι πιστοί, ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου 

δεηθῶμεν. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον 

ἡμς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· οφία. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώνησιν· 

Ὅτι πρέπει σοι πσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύ-

νησις τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Τἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύ-
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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 

ἡμς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· οφία. 

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 Τἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ 

καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

* * * 

Η ΕΙΟΔΟ ΣΨΝ ΣΙΜΙΨΝ ΔΨΡΨΝ 

Χάλλεται ὁ χερουβικὸς ὕμνος· 

Οἱ τὰ Φερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες * καὶ 

τῇ ζωοποιῷ Σριάδι * τὸν τρισάγιον ὕμνον 

προσᾴδοντες, * πσαν νῦν βιοτικὴν ἀποθώ-

μεθα μέριμναν, * Ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων 

ὑποδεξόμενοι, * ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δο-

ρυφορούμενον τάξεσιν. * Ἀλληλούϊα, ἀλλη-

λούϊα, ἀλληλούϊα. 

* * * 

ΣΑ ΠΛΗΡΨΣΙΚΑ 

Πληρωθέντος τοῦ Φερουβικοῦ 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 ἡμς ἀπὸ πάσης θλίψε-

ως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης τοῦ Κυρίου 

δεηθῶμεν. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον 

ἡμς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Σὴν ἑσπέραν πσαν 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. 

υγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ 

τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν παρὰ τοῦ Κυρίου 

αἰτησώμεθα. 

Σὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 

καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτη-

σώμεθα. 

Σὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰ-

ρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι παρὰ τοῦ Κυρί-

ου αἰτησώμεθα. 

Φριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, 

ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικὰ καὶ καλὴν ἀπολογί-

αν, τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Φριστοῦ 

αἰτησώμεθα. 

Σῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, 

ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀει-

παρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων 

μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ 

πσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Φριστῷ τῷ Θεῷ παρα-

θώμεθα. 

Ὁ χορός· οί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν τῆς προσκομιδῆς καὶ τὴν 

ἐκφώνησιν · 

Διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ μονογενοῦς σου Τἱοῦ, 

μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀ-
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γαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ 

καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

* * * 

ΑΠΑΜΟ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πσι. 

Ὁ χορός· Καὶ τῷ πνεύματί σου. 

Ὁ διάκονος· Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν 

ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν. 

Ὁ χορός· Πατέρα, Τἱὸν * καὶ ἅγιον Πνεῦμα, * 

Σριάδα ὁμοούσιον * καὶ ἀχώριστον. 

Ὁ διάκονος· Σὰς θύρας, τὰς θύρας· ἐν σοφίᾳ 

πρόσχωμεν. 

Ὁ προεστὼς ἀπαγγέλλει μετὰ τοῦ λαοῦ 

Σὸ ύμβολον τῆς πίστεως. 

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτο-

ρα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάν-

των καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν 

Φριστόν, τὸν Τἱὸν 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. Σὸν δι᾿ ἡμς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ 

τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν 

οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγί-

ου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρω-

πήσαντα. ταυρωθέντα 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 Τἱῷ 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 ΑΝΑΥΟΡΑ 

Ὁ διάκονος· τῶμεν 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 Φριστοῦ 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 ἀναφορς, 

ἐν τέλει λέγει ἐκφώνως· 

Σὸν ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα, βοῶντα, κεκρα-

γότα καὶ λέγοντα. 

Ὁ α´ χορός· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος αβα-

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 ῶμα, 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. 

Ὁ ἱερεὺς κλινόμενος ἐπεύχεται καὶ εἶτα λέγει 

ἐκφώνως· 
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Σὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέροντες κατὰ 

πάντα καὶ διὰ πάντα. 

Ὁ β´ χορός· ὲ ὑμνοῦμεν, * σὲ εὐλογοῦμεν, * 

σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, * καὶ δεόμεθά σου, 

ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ὁ δὲ ἱερεὺς κλίνας τὴν κεφαλὴν μετὰ πάσης 

κατανύξεως εὔχεται, σφραγίζει τὰ τίμια δῶ-

ρα, εἶτα ἐπεύχεται καὶ θυμιῶν τρὶς ἐκ γ´ τὰ ἅ-

για λέγει ἐκφώνως· 

Ἐξαιρέτως τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευ-

λογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτό-

κου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 

Ὁ χορὸς τὸ μεγαλυνάριον  

τῆς Θεοτόκου. Ἦχος πλ. δ´. 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς * μακαρίζειν σε τὴν 

Θεοτόκον, * τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ-

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

μιωτέραν τῶν Φερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέραν * 

ἀσυγκρίτως τῶν εραφίμ, * τὴν ἀδιαφθόρως * 

Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως Θεοτόκον, 

* σὲ μεγαλύνομεν. 

* * * 

Καὶ πάλιν ἐπεύχεται ὁ ἱερεύς, καὶ εἶτα λέγει 

ἐκφώνως· 

Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκό-

που ἡμῶν (δεῖνος), ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου 

Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῷον, ἔντιμον, ὑγι, 

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 μιᾶ καρδίᾳ, 

δοξάζειν καὶ ἀνυμνεῖν τὸ πάντιμον καὶ μεγα-

λοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Τἱ-

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 ω-

τῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Φριστοῦ μετὰ πάντων ὑ-

μῶν. 

Ὁ χορός· Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου. 

* * * 

ΔΕΗΕΙ - Η ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΦΗ 

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. 

Σὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν 

τοῦ ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς 

καὶ ἀλλήλους καὶ πσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Φρι-

στῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

Ὁ χορός· οί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώνησιν· 

Καὶ καταξίωσον ἡμς, Δέσποτα, μετὰ παρρη-

σίας, ἀκατακρίτως τολμν 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. Σὸν 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 ἡμς εἰς πειρασμόν, 

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύ-

ναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Τἱοῦ 
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καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

* * * 

ΚΕΥΑΛΟΚΛΙΙΑ 

Ὁ ἱερεὺς εὐλογῶν τὸν λαόν· Εἰρήνη πσι. 

Ὁ χορός· Καὶ τῷ πνεύματί σου. 

Ὁ διάκονος· Σὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ 

κλίνωμεν. 

Ὁ χορός· οί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς κλινόμενος τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐκφώ-

νησιν· 

Φάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 

μονογενοῦς σου Τἱοῦ, 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. 

* * * 

ΤΧΨΙ - ΚΛΑΙ - ΜΕΣΑΛΗΧΙ 

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· 

Σὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις. 

Ὁ χορός· Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Φρι-

στός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 

Καὶ ψάλλει τὸ κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας· 

Ἀγαλλισθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ, τοῖς εὐθέσι 

πρέπει αἴνεσις· ἀλληλούια. (Χαλμ. λβ´ 1) 

Μετὰ τὴν μετάληψιν τῶν ἐν τῷ βήματι ὁ διά-

κονος ἐμβάλλει εἰς τὸ ἅγιον ποτήριον τὰς με-

ρίδας τοῦ ἁγίου Ἄρτου καὶ ἐκφωνεῖ πρὸς τὸν 

λαόν· 

Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προ-

σέλθετε. 

Καὶ ὁ ἱερεὺς μεταδίδει εἰς ἕνα ἕκαστον διὰ 

τῆς λαβίδος. 

Μετὰ δὲ τὴν θείαν μετάληψιν, εὐλογεῖ ὁ ἱε-

ρεὺς τὸν λαὸν λέγων· 

ῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον 

τὴν κληρονομίαν σου. 

Ὁ χορός, τὸ ἑξῆς. Ἦχος β´. 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, * ἐλάβομεν 

Πνεῦμα ἐπουράνιον, * εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, 

* ἀδιαίρετον Σριάδα προσκυνοῦντες· * αὕτη 

γὰρ ἡμς ἔσωσεν. 

Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ  

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ἦχος β´. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν * αἰνέσεώς σου, 

Κύριε, * ὅπως ἀνυμνήσωμεν τὴν δόξαν σου, * 

ὅτι ἠξίωσας ἡμς * τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν 

μυστηρίων· * τήρησον ἡμς ἐν τῷ σῷ ἁγια-

σμῷ, * ὅλην τὴν ἡμέραν * μελετῶντας τὴν δι-

καιοσύνην σου. * Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλ-

ληλούϊα. 

* * * 

ΕΤΦΑΡΙΣΙΑ 

Ὁ διάκονος· 

Ὀρθοί· μεταλαβόντες τῶν θείων, ἁγίων, ἀ-

χράντων, ἀθανάτων, ἐπουρανίων καὶ ζωο-

ποιῶν, φρικτῶν τοῦ Φριστοῦ μυστηρίων, ἀξί-

ως εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον 

ἡμς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Σὴν ἑσπέραν πσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνι-

κὴν καὶ ἀναμάρτητον αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς 

καὶ ἀλλήλους καὶ πσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Φρι-

στῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

Ὁ χορός· οί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχαριστήριον εὐχὴν καὶ τὴν ἐκ-

φώνησιν· 
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Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν 

ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Τἱῷ 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. 

* * * 

ΑΠΟΛΤΙ 

Ὁ ἱερεύς· Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν. 

Ὁ χορός· Ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

Ὁ διάκονος· Σοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Καὶ ὁ ἱερεὺς ἐξελθὼν τῆς Ὡραίας Πύλης ἀνα-

γινώσκει μεγαλοφώνως ἔμπροσθεν τῆς εἰκό-

νος τοῦ Φριστοῦ τὴν εὐχὴν ταύτην· 

Ὁ εὐλογῶν τοὺς εὐλογοῦντάς σε, Κύριε, καὶ 

ἁγιάζων τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας, σῶσον τὸν 

λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν 

σου. Σὸ 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 ἡμς 

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 πσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πν 

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 Τἱῷ 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· Σοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ ἱερεὺς εὐλογῶν τὸν λαόν· 

Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος ἔλθοι ἐφ᾿ ὑμς, 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 Φριστὸς 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 ἡμς ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. 

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

* * * * * 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ἀπολυτίκια τῶν ἁγίων τῆς ἡμέρας. 

Σῶν ἐν Παλαιστίνῃ Ἁγίων.  

Ἦχος α´. Σῆς ἐρήμου πολίτης. 

Πολυάριθμον δῆμον τῶν Ἁγίων τιμήσωμεν, 

τοὺς ἐν Παλαιστίνῃ ἐν χρόνοις, διαφόροις ἐ-

κλάμψαντας, Προφήτας, Ἀποστόλους, Ἀθλη-

τάς, Ὁσίους, Ἱεράρχας Ἀσκητάς, τοὺς γνω-

στοὺς καὶ ἀνωνύμους καὶ πρὸς αὐτούς, ἀπὸ 

ψυχῆς βοήσωμεν· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμς, 
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δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ φωταυγοῦν-

τι δι᾿ ὑμῶν, πσαν τὴν ὑφήλιον. 

Σῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. 

Ἦχος α´. Σῆς ἐρήμου πολίτης. 

Σοὺς τοῦ Ἄθω πατέρας καὶ ἀγγέλους ἐν σώ-

ματι, ὁμολογητὰς καὶ ὁσίους, ἱεράρχας καὶ 

μάρτυρας, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις καὶ Ὠδαῖς, μι-

μούμενοι αὐτῶν τὰς ἀρετάς· ἡ τοῦ ὄρους πλη-

θύς, πσα τῶν μοναστῶν, κραυγάζοντες ὁμο-

φώνως· δόξᾳ τῷ στεφανώσαντι ὑμς· δόξᾳ 

τῷ ἁγιάσαντι· δόξᾳ τῷ ἐν κινδύνοις ἡμῶν, 

προστάτας δείξαντι. 

Σῶν Ἁγίων τῶν ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ. 

Ἦχος α´. Σῆς ἐρήμου πολίτης. 

Σῶν Ὁσίων Πατέρων τὴν χορείαν ὑμνήσω-

μεν, τοὺς ἀσκητικῶν δι᾿ ἀγώνων, ὡς ἀστέρας 

ἐκλάμψαντας, ἐν Λαύρᾳ τῇ Μεγίστῃ νοητῶς, 

καὶ πάσῃ τῇ αὐτῆς περιοχῇ, καὶ πυρσεύοντας 

τοῦ Ἄθω τοὺς Μοναστάς, συμφώνως ἀνακρά-

ζοντας· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ἡμς, δόξα τῷ 

στεφανώσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι δι᾿ ὑμῶν, 

ἡμῖν χάριν καὶ ἔλεος. 

Σῶν ἐν Λέσβῳ Ἁγίων. 

Ἦχος α´. Σῆς ἐρήμου πολίτης. 

Σοὺς ἐκ Λέσβου ὡς ἄστρα νοητὰ ἀνατείλαν-

τας, καὶ ἀπὸ χωρῶν διαφόρων ἐν αὐτῇ δια-

πρέψαντας. Ὁσίους τε καὶ Μάρτυρας ὁμοῦ, 

καὶ θείους ἱεράρχας τοῦ Φριστοῦ, ἐν μιᾶ ἀνευ-

φημήσωμεν ἑορτῇ οἱ λέσβιοι κραυγάζοντες· 

δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμς, δόξα τῷ θαυμα-

στώσαντι, δόξα τῷ δι᾿ ὑμῶν περιφανῶς, τὴν 

νῆσον ἡμῶν κλεΐσαντι. 

Σῶν ἐν Πάτμῳ Ἁγίων. 

Ἦχος α´. Σῆς ἐρήμου πολίτης. 

Σῶν ἐν Πάτμῳ Ἁγίων, τὸν μακάριον ὅμιλον, 

τὰ τῆς ἀρετῆς ἐκμαγεῖα, καὶ φωστῆρας τῆς 

πίστεως, τιμήσωμεν συμφώνως ἀδελφοί, ὡς 

σκέποντας ἡμς ἐν πειρασμοῖς, καὶ παρέχον-

τας τὰς κρείττονας δωρεάς, τοῖς εὐλαβῶς 

κραυγάζουσι· Δόξα τῷ ἀναδείξαντι ὑμς, δό-

ξα τῷ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι 

δι᾿ ἡμῶν, χάριν σωτήριον. 

Σῶν ἐν Ἠπείρῳ Ἁγίων.  

Ἦχος α´. Σῆς ἐρήμου πολίτης. 

Ὡς θεράποντας θείους, καὶ θεόληπτον σύ-

στημα, τοὺς ἐν τῇ Ἠπείρῳ Ἁγίους ὁμοφώνως 

ὑμνήσωμεν, ὁμοῦ σὺν Ἱεράρχαις Ἀθλητάς, 

καὶ σύλλογον Ὁσίων θαυμαστόν· δι᾿ αὐτῶν 

γὰρ πσαν χάριν παρὰ Θεοῦ, λαμβάνομεν 

κραυγάζοντες· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμς, δό-

ξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι᾿ 

ὑμῶν, πσιν ἰάματα. 

* 

Εἰ βούλει, εἰς τοὺς Αἴνους εἰπὲ τὰ ἑξῆς τιχη-

ρὰ Προσόμοια τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. 

Ἦχος ὁ αὐτός. Σῶν οὐρανίων ταγμάτων. 

τίχ. ε´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Σὴν τῶν ἐν Ἄθῳ Πατέρων σεπτὴν ὁμήγυριν· 

οἱ ἐν τῷ Ἄθῳ πάντες, εὐφημήσωμεν ὕμνοις· 

τοὺς φίλους τῆς Παρθένου καὶ τοῦ Φριστοῦ. ἐ-

ρασμίους θεράποντας· τοὺς ἡμετέρους προ-

στάτας καὶ πρεσβευτάς, ἀεννάους πρὸς τὸν 

Κύριον. 

τίχ. Ϛ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Π-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Ἐπὶ τοῦ Ὄρους τοῦ Ἄθω Πατέρες Ὅσιοι· σω-

ματικῶς ἑστῶτες, τὴν διάνοιαν ὅλην· ὑψώσα-

τε εἰς ὄρη τὰ νοητά, καὶ αἰώνια ἅγιοι· καὶ ὥ-

σπερ ἄϋλοι ἄγγελοι ἐπὶ γῆς, ἀληθῶς ἐβιοτεύ-

σατε. 

τίχ. ζ´. υναγάγετε Αὐτῷ τοὺς Ὁσίους Αὐ-

τοῦ. 

Ἐκ ταπεινώσεως ἄκρας θείαν διάκρισιν· ἐξ ἧς 

διόρασίν τε, καὶ προόρασιν ὄντως· εἰλήφατε 

Πατέρες παρὰ Θεοῦ, τῇ τοῦ Πνεύματος χάρι-

τι· καὶ προορῶντες καὶ λέγοντες ἀσφαλῶς, ὡς 

παρόντα τὰ ἐσόμενα. 

τίχ. η´. Καυχήσονται Ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ ἀ-

γαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν. 

Σῆς ὑπερφώτου Σριάδος νῦν ἐλλαμπόμενοι· 

τῇ ἀπροσίτῳ δόξῃ, θεοφόροι πατέρες· καὶ θεί-
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ας εὐφροσύνης καὶ χαρμονῆς, ἐμπιπλάμενοι 

ἔνδοξοι· ὑπὲρ ἡμῶν ἱκετεύσατε ἐκτενῶς, λυ-

τρωθῆναι τῆς κολάσεως. 

* * * * * 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ 

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-

νεφώνει τὸν Ἅγιον, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν καὶ ἀ-

νάπλασιν. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σίς οὗτος, ωτήρ, ὁ ἐξ Ἐδὼμ ἀφικόμενος, στε-

φηφορῶν ἐξ ἀκανθῶν, πεφοινιγμένος τὴν 

στολήν, ἐν ξύλῳ κρεμάμενος; Σοῦ Ἰσραὴλ ὑ-

πάρχει οὗτος ὁ Ἅγιος, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν καὶ 

ἀνάπλασιν. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἴδετε λαὸς τῶν ἀπειθῶν, καὶ αἰσχύνθητε· ὃν 

ὡς κακοῦργον γὰρ ὑμεῖς, ἀναρτηθῆναι ἐν 

σταυρῷ, Πιλάτῳ Ἠτήσασθε φρενοβλαβῶς, 

θανάτου λύσας τὴν δύναμιν, θεοπρεπῶς ἐξα-

νέστη τοῦ μνήματος. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

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. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος δ´. Σοὺς οὐρανοὺς ἡ ἀρετή σου. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ τῷ θυμῷ τῷ δεισιδαίμονι ὑπόσπονδος, σὲ 

τὸν πόθῳ τῷ θείῳ πληρούμενον Φριστοῦ, ἀ-

νηλεῶς Ἠκίζετο, Μάρτυς ἀθλοφόρε Λεόντιε. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

υνεκροτεῖτο παῤῥησία σοι Λεόντιε, ὑπὲρ τῆς 

ἀληθείας κινδυνεύοντι· μεθ᾿ ἧς τομῆς καὶ 

καύσεως, πάσης κατετόλμας ἀοίδιμε. 

Δόξα. 

ὲ σαγηνεύειν καὶ ζωγρεῖν πρὸς τὴν ἀλήθει-

αν, θαρσαλέως ἀντέφης, ὡς μακαριστὸν τὸν 

ἀπειλοῦντα ἥγημαι, Μάρτυς ἀθλοφόρε Λεόν-

τιε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Φερουβικῶν ταγμάτων ὑπερέχουσα, καὶ Θεὸν 

ἐν ἀγκάλαις ἐποχούμενον, μετὰ σαρκὸς βα-

στάσασα, χαῖρε Θεοτόκε πανύμνητε. 

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

Ὁ φωτίσας τῇ ἐλλάμψει τῆς σῆς παρουσίας 

Φριστέ, καὶ φαιδρύνας τῷ ταυρῷ σου, τοῦ 

κόσμου τὰ πέρατα, τὰς καρδίας φώτισον, φω-

τὶ τῆς σῆς θεογνωσίας, τῶν ὀρθοδόξως ὑ-

μνούντων σε. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὸν 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. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σῷ ταυρῷ σου τὴν εἰρήνην, εὐαγγελισάμε-

νος, καὶ κηρύξας αἰχμαλώτοις ωτήρ μου τὴν 

ἄφεσιν, τὸν κρατοῦντα ᾔσχυνας, Φριστέ, γυ-

μνὸν ἠπορημένον, δείξας τῇ θείᾳ ἐγέρσει 

σου. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Σὰς αἰτήσεις τῶν πιστῶς αἰτουμένων, Πανύ-

μνητε, μὴ παρίδῃς, ἀλλὰ δέχου, καὶ ταύτας 

προσάγαγε, τῷ Τἱῷ σου Ἄχραντε Θεῷ, τῷ μό-

νῳ εὐεργέτη· σὲ γὰρ προστάτιν κεκτήμεθα. 
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Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος δ´. Ὁ κτησάμενος ἡμς. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἱερεῖον πρὸς σφαγήν, ἑτοιμότατον ἀχθείς, 

Λεόντιε πανένδοξε, τυραννικοῦ πρὸ βήματος, 

ὑπὲρ Φριστοῦ αὐθαιρέτως παρίστασο. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Καθελεῖν σου τὸ στεῤῥόν, ἐπειρτο τῆς ψυ-

χῆς, τῆς πλάνης ὁ ὑπεύθυνος, τὸν σταυρω-

θέντα Κύριον, ὥσπερ κακοῦργον βροτὸν λοι-

δορούμενος. 

Δόξα. 

Ἀπολέσθωσαν θεοί, οἱ τὴν γῆν καὶ οὐρανόν, 

σαφῶς μὴ τεκτεινάμενοι· ὁ σταυρωθεὶς ἁ-

πάντων γάρ, Δημιουργός ἐστι Μάρτυς ἀντέ-

λεγες. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἡ Θεὸν ὑπερφυῶς, συλλαβοῦσα ἐν γαστρί, 

Παρθενομῆτορ ἄχραντε, τὴν σὴν εἰρήνην δὸς 

ἡμῖν, τοῖς Θεοτόκον σε ὕμνοις δοξάζουσιν. 

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

Ἐκύκλωσεν ἡμς ἐσχάτη ἄβυσσος· οὐκ ἔστιν 

ὁ ῥυόμενος· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφα-

γῆς. ῶσον τὸν λαόν σου ὁ Θεὸς ἡμῶν· σὺ 

γὰρ ἰσχὺς τῶν ἀσθενούντων, καὶ ἐπανόρθω-

σις. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σῷ πταίσματι τοῦ πρωτοπλάστου Κύριε, δει-

νῶς ἐτραυματίσθημεν· τῷ δὲ μώλωπι ἰάθη-

μεν τῷ σῷ, ᾧ ὑπὲρ ἡμῶν ἐτραυματίσθης Φρι-

στέ· σὺ γὰρ ἰσχὺς τῶν ἀσθενούντων, καὶ ἐπα-

νόρθωσις. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἀνήγαγες ἡμς 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. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

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. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ Ϛ´.  

Ἦχος δ´. Ἐβόησε, προτυπῶν. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἱλαρὸς μέν, τοῖς προστρέχουσι πίστει Λεόντι-

ε, καὶ τὸν λόγον, Ἠρτυμένος τῷ θείῳ σου ἅλα-

τι, ἰταμώτατος δέ, τοῖς ἐχθροῖς τοῦ Φριστοῦ ἀ-

νεδείκνυσο. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Γεγηθὼς μέν, ὁ πιστός σου θεράπων Λεόντι-

ος, ἀπεδίδου, τὸ μαρτύριον τῆς βασιλείας 

σου· ἀλλ᾿ οὐκ ἔφερον, οἱ ἐχθροί σου Φριστὲ 

τὴν ἀλήθειαν. 

Δόξα. 

Ἐξήπτοντο, τῷ θυμῷ ὥσπερ θῆρες, οἱ ἄνομοι, 

καὶ τὰς χεῖρας, ἐπετίθουν ὡς ἀρνίῳ τῷ Μάρ-

τυρι, ἐπειγόμενοι, διασπν ἀφειδῶς τὸν ἀήτ-

τητον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν ἱκετῶν σου ἀλόχευτε, Θε-

οτόκε, τὸν ἐκ σοῦ σαρκωθέντα δυσώπησον· ὅ-

τι σὲ καὶ μόνην, προστασίαν ἡμῶν ἐπιστάμε-

θα. 

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

ὲ 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. 

Σροπάρια. 

τίχ. 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 ταυροῦ 
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γὰρ ᾖρται ὁ δίκαιος, ὁ αἰνετὸς τῶν πατέρων, 

Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ὺ γεγονώς, ὡσεὶ ἀβοήθητος, καὶ τραυματίας 

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

ψούμενος, πάντας ἠλευθέρωσας, καὶ κραταιᾶ 

χειρὶ συνανέστησας, ὁ αἰνετὸς τῶν πατέρων, 

Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Φαῖρε πηγή, ἀειζώου νάματος· Φαῖρε Παρά-

δεισε τρυφῆς· Φαῖρε τεῖχος τὸ τῶν πιστῶν· 

Φαῖρε Ἀπειρόγαμε· Φαῖρε ἡ παγκόσμιος χα-

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

τέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος δ´. Ὁ διασώσας ἐν πυρί. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥωμαλεότητι φρενῶν, ὥσπερ οἱ αἰχμάλωτοι 

Παῖδες, σὺν τῇ φλογὶ τῶν πειρασμῶν, καὶ τὴν 

πλάνην ἐπάτει Λεόντιος, ἀναμέλπων σοι Κύ-

ριε· Ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων εὐλογητὸς εἶ. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀπροσπαθείᾳ τῆς σαρκός, ἐπιλελησμένος εὐ-

τόνως, τοὺς αἰκισμοὺς ὑπὲρ Φριστοῦ, ὡς ἀήτ-

τητος Μάρτυς ὑπέφερες, μελῳδῶν σου τῷ 

κτίσαντι· Ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων εὐλογητὸς 

εἶ. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

οφίᾳ πόθῳ τε Φριστοῦ, φύσεως βιαίως κρα-

τήσας, τῆς ἐπικήρου βιοτῆς, ζωηφόρον προέ-

κρινας θάνατον, ἀναμέλπων Λεόντιε· Ὁ Θεὸς 

ὁ τῶν Πατέρων εὐλογητὸς εἶ. 

Δόξα. Σριαδικόν. 

Λόγον καὶ Πνεῦμα σὺν Πατρί, μίαν τρισυπό-

στατον φύσιν, θεολογῶν ὁ ἀκλινής, καὶ ἀήτ-

τητος Μάρτυς ἐκραύγαζεν· Ὑπερύμνητε Κύ-

ριε, ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων εὐλογητὸς εἶ. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Σὴν ἀλοχεύτως ἐν γαστρί, καὶ ὑπερφυῶς δε-

ξαμένην, τὸν ἀναλλοίωτον Θεόν, εὐσπλαγ-

χνίᾳ βροτοῖς ὁμιλήσαντα, εὐσεβῶς ἀνυμνή-

σωμεν, ὡς μητέρα γενομένην τοῦ πάντων 

Κτίστου. 

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. 

Σροπάρια. 

τίχ. 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. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ὺ καθεῖλες σύντριμμα Φριστέ, καὶ τὴν τα-

λαιπωρίαν, ἐν πύλαις, καὶ ὀχυρώμασι τοῦ ᾅ-

δου, ἀναστὰς ἐκ τάφου τριήμερος. ὲ ἀπαύ-

στως πάντα τὰ ἔργα, ὡς Κύριον ὑμνοῦσι, καὶ 

ὑπερυψοῦσιν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Σὴν ἀσπόρως καὶ ὑπερφυῶς, ἐξ ἀστραπῆς 

τῆς θείας, τεκοῦσαν τὸν μαργαρίτην, τὸν πο-

λύτιμον Φριστόν, ὑμνήσωμεν λέγοντες· Εὐλο-

γεῖτε πάντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ 

ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ η´.  

Ἦχος δ´. Σὸν ἐν τῷ ταυρῷ προσηλωθέντα. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἔφερε σαρκὸς πληγὰς ὁ Μάρτυς, καὶ τὸν ἀ-

σώματον ἐχθρόν, σφοδρότερον ἠνία, μέλπων· 

Ὑπερυψοῦτε Φριστόν, τὸν Θεὸν ἡμῶν εἰς τοὺς 

αἰῶνας. 
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τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὄρθιον τὸν νοῦν πρὸς τὸν Δεσπότην, ἐν ταῖς 

βολαῖς τῶν ἀκανθῶν, ἀνέτεινας τῷ πόθῳ, 

Μάρτυς· Ὑπερυψοῦτε βοῶν, τὸν Θεὸν ἡμῶν 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

τίχ. Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Τἱὸν  

καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον·  

ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Νίκη σοι Φριστὸς ὑπάρχει Μάρτυς, ὃν ταῖς αἰ-

κίας τῆς σαρκός, ἐδόξασας κραυγάζων· Πάν-

τες ὑπερυψοῦτε Φριστόν, τὸν Θεὸν ἡμῶν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Σὸν ἐκ τῆς Ἁγνῆς τεχθέντα Λόγον, καὶ δωρη-

σάμενον ζωήν, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, Παῖ-

δες ὑπερυψοῦτε Φριστόν, τὸν Θεὸν ἡμῶν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

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

Σύπον 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. 

Σροπάρια. 

τίχ. 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. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ῶτερ, 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. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

ῶσον τὸν λαόν σου Κύριε, ὅν περ ἐκτήσω τῷ 

τιμίῳ σου αἵματι, κατ᾿ ἐχθρῶν ἰσχὺν τῷ βασι-

λεῖ χαριζόμενος, καὶ ταῖς σαῖς Ἐκκλησίαις Υι-

λάνθρωπε, βραβεύων τὴν εἰρήνην, τῆς Θεο-

τόκου ταῖς ἐντεύξεσιν. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ θ´.  

Ἦχος δ´. Ὁ τόκος σου ἄφθορος. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σριάδος θεράπων ἀνεδείχθης, λατρεύσας Λε-

όντιε ἀμέμπτως, ᾧ καὶ πν γόνυ κάμπτει, οὐ-

ρανίων ἐπιγείων καταχθονίων· ὃν ἀνυμνοῦν-

τες, ὡς ωτῆρα μεγαλύνομεν. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἰδεῖν ἐφιέμενος ἀΰλως, προσώπῳ ἀνακεκα-

λυμμένῳ, τοῦ Κυρίου τὴν δόξαν, τὰς ἀρχὰς ἀ-

πεξεδύσω καὶ ἐξουσίας, μίαν κηρύξας, Σρισυ-

πόστατον Θεότητα. 

Δόξα. 

Εὐφράνθη τῇ σῇ ὁμολογίᾳ, καὶ σὲ ὡμολόγη-

σεν ἀξίως, τοῦ Πατρὸς ἐναντίον, ὁ ωτήρ· ὃν 

ἐξιλέωσαι ἀθλοφόρε, πσι τοῖς πίστει, μεγα-

λύνουσι τὴν μνήμην σου. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Υανεῖσα τῶν Ἀγγέλων ἀνωτέρα, ὡς πάντων 

τεκοῦσα τὸν ωτῆρα, Παναγία Παρθένε, σῶ-

σον οἰκτείρησον λαὸν ἡμαρτηκότα, καὶ τῇ 

σκέπῃ τῶν πτερύγων σου προστρέχοντα. 

* * * * * 

 


