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20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Κυριακὴ μετὰ 

τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου) 

Σαμουὴλ προφήτου (1144 π.Χ.), Λουκίου μάρ-

τυρος τοῦ βουλευτοῦ (γ´ αἰ.). 

Ἦχος β´. Ἑωθινὸν ια´. 

* * * * * 

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Ψαλμόν, καὶ τὸ πρῶ-

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

κέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι´, καὶ ψάλλομεν 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα Ϛ´, καὶ τῆς κυρίας ἡμέ-

ρας τῆς ἑορτῆς γ´ εἰς δ´. 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος β´. 

Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 

τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. 

Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα, τὸν 

Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα, ἐκ Παρθένου Μα-

ρίας, δεῦτε προσκυνήσωμεν· Σταυρὸν γὰρ ὑ-

πομείνας, τῇ ταφῇ παρεδόθη, ὡς αὐτὸς ἠθέ-

λησε, καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ἔσωσέ με τὸν 

πλανώμενον ἄνθρωπον. 

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

ταποδῷς μοι. 

Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, τὸ καθ᾿ ἡμῶν χειρό-

γραφον προσηλώσας, τῷ Σταυρῷ ἐξήλειψε, 

καὶ τοῦ θανάτου τὸ κράτος κατήργησε. Προ-

σκυνοῦμεν αὐτοῦ τὴν τριήμερον ἔγερσιν. 

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

ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

Σὺν Ἀρχαγγέλοις ὑμνήσωμεν, Χριστοῦ τὴν ἀ-

νάστασιν· αὐτὸς γὰρ λυτρωτής ἐστι, καὶ Σω-

τὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν· καὶ ἐν δόξῃ φοβερᾷ, 

καὶ κραταιᾷ δυνάμει, πάλιν ἔρχεται, κρῖναι 

κόσμον, ὃν ἔπλασεν. 

Ἕτερον Στιχηρὸν Ἀνατολικόν. 

Στίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 

εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Σὲ τὸν σταυρωθέντα καὶ ταφέντα, Ἄγγελος 

ἐκήρυξε Δεσπότην, καὶ ἔλεγε ταῖς γυναιξί· 

Δεῦτε ἴδετε, ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος· ἀνέστη 

γάρ, καθὼς εἶπεν, ὡς παντοδύναμος· διό σε 

προσκυνοῦμεν, τὸν μόνον ἀθάνατον. Ζωοδό-

τα Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Στίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 

Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-

σμός ἐστιν. 

Ἐν τῷ Σταυρῷ σου κατήργησας, τὴν τοῦ ξύ-

λου κατάραν· ἐν τῇ ταφῇ σου ἐνέκρωσας, τοῦ 

θανάτου τὸ κράτος· ἐν δὲ τῇ ἐγέρσει σου, ἐ-

φώτισας τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων· διὰ τοῦτό 

σοι βοῶμεν. Εὐεργέτα Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν 

δόξα σοι. 

Στίχ. Ϛ´. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά 

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

γον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Ἠνοίγησάν σοι Κύριε, φόβῳ πύλαι θανάτου· 

πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν· πύλας 

γὰρ χαλκᾶς συνέτριψας, καὶ μοχλοὺς σιδη-

ροῦς συνέθλασας, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς ἐκ σκό-

τους, καὶ σκιᾶς θανάτου, καὶ τοὺς δεσμοὺς ἡ-

μῶν διέῤῥηξας. 

Καὶ τῆς ἑορτῆς προσόμοια γ´ εἰς δ´. 

Ἦχος α´. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! 

Στίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, 

ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 

τὸν Κύριον. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ πηγὴ τῆς ζω-

ῆς, ἐν μνημείῳ τίθεται, καὶ κλῖμαξ πρὸς οὐ-

ρανόν, ὁ τάφος γίνεται. Εὐφραίνου Γεθσημα-

νῆ, τῆς Θεοτόκου τὸ ἅγιον τέμενος. Βοήσω-

μεν οἱ πιστοί, τὸν Γαβριὴλ κεκτημένοι ταξί-

αρχον· Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύρι-
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ος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔ-

λεος. 

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

πολλὴ παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώ-

σεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐ-

τοῦ. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ... 

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

ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Βαβαὶ τῶν σῶν μυστηρίων Ἁγνή! τοῦ Ὑψί-

στου θρόνος, ἀνεδείχθης Δέσποινα, καὶ γῆ-

θεν πρὸς οὐρανόν, μετέστης σήμερον. Ἡ δό-

ξα σου εὐπρεπής, θεοφεγγέσιν ἐκλάμπουσα 

χάρισι. Παρθένοι σὺν τῇ Μητρί, τοῦ Βασιλέ-

ως, πρὸς ὕψος ἐπάρθητε. Κεχαριτωμένη χαῖ-

ρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, 

διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

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

ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Τὴν σὴν δοξάζουσι Κοίμησιν, Ἐξουσίαι Θρό-

νοι, Ἀρχαὶ Κυριότητες, Δυνάμεις καὶ Χερου-

βίμ, καὶ τὰ φρικτὰ Σεραφίμ. Ἀγάλλονται γη-

γενεῖς, ἐπὶ τῇ θείᾳ σου δόξῃ κοσμούμενοι. 

Προσπίπτουσι βασιλεῖς, σὺν Ἀρχαγγέλοις 

Ἀγγέλοις καὶ μέλπουσι· Κεχαριτωμένη χαῖρε, 

μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ 

σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Ἐκ τῆς λιτῆς τῆς ἑορτῆς. 

Ἦχος β´. Ἀνατολίου. 

Ἡ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα ὑπάρχουσα, καὶ 

τῶν Χερουβὶμ ἐνδοξοτέρα, καὶ πάσης κτίσεως 

τιμιωτέρα· ἡ δι᾿ ὑπερβάλλουσαν καθαρότητα, 

τῆς ἀιδίου οὐσίας δοχεῖον γεγενημένη, ἐν 

ταῖς τοῦ Υἱοῦ χερσί, σήμερον τὴν παναγίαν 

παρατίθεται ψυχήν, καὶ σὺν αὐτῇ πληροῦται 

τὰ σύμπαντα χαρᾶς, καὶ ἡμῖν δωρεῖται τὸ μέ-

γα ἔλεος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος β´. 

Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου, τῆς χάριτος ἐλ-

θούσης· ὡς γὰρ ἡ βάτος οὐκ ἐκαίετο κατα-

φλεγομένη, οὕτω παρθένος ἔτεκες, καὶ παρ-

θένος ἔμεινας· ἀντὶ στύλου πυρός, δικαιοσύ-

νης ἀνέτειλεν ἥλιος, ἀντὶ Μωϋσέως Χριστός, 

ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

* * * 

Εἴσοδος καὶ ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀναγνώστης τὴν 

ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν χῦμα· 

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, * ἀθανάτου Πατρός, 

* οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, * Ἰησοῦ Χριστέ, * 

ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, * ἰδόντες φῶς 

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

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

ροῖς * ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, * Υἱὲ Θεοῦ, 

ζωὴν ὁ διδούς· * διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. 

Καὶ ψάλλεται τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας.  

Ἦχος πλ. β´. Ψαλμὸς Ϟβ´ (92). 

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσα-

το. (Ϟβ´ 1) 

Στίχ. α´. Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περι-

εζώσατο. (Ϟβ´ 1) 

Στίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, 

ἥτις οὐ σαλευθήσεται. (Ϟβ´ 1) 

* * * 

Εἶτα ἡ συνήθης Ἐκτενής, τό, Καταξίωσον, τὰ 

Πληρωτικά, ἡ κεφαλοκλισία κ.λπ. 

* * * 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἀπόστιχα Στιχηρά. 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος β´. 

Ἡ Ἀνάστασίς σου Χριστὲ Σωτήρ, ἅπασαν ἐ-

φώτισε τὴν οἰκουμένην, καὶ ἀνεκαλέσω τὸ ἴ-

διον πλάσμα. Παντοδύναμε Κύριε, δόξα σοι. 
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Τὰ κατ᾿ Ἀλφάβητον.  

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

Στίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνε-

δύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-

ζώσατο. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1). 

Διὰ ξύλου Σῶτερ κατήργησας, τὴν τοῦ ξύλου 

κατάραν· κράτος θανάτου τῇ ταφῇ σου ἐνέ-

κρωσας, ἐφώτισας δὲ τὸ γένος ἡμῶν τῇ ἐγέρ-

σει σου· διὸ βοῶμέν σοι· Ζωοδότα Χριστέ, ὁ 

Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. 

Στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 

οὐ σαλευθήσεται. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1) 

Ἐν τῷ σταυρῷ Χριστέ, φανεὶς καθηλωμένος, 

ἠλλοίωσας κάλλος κτισμάτων· καὶ τὸ μὲν ἀ-

πάνθρωπον, στρατιῶται δεικνύμενοι, λόγχῃ 

πλευράν σου ἐκέντησαν· Ἑβραῖοι δὲ σφραγῖ-

σαι τάφον ᾐτήσαντο, τὴν σὴν ἐξουσίαν, οὐκ 

ἐπιστάμενοι. Ἀλλ᾿ ὁ δι᾿ οἶκτον σπλάγχνων 

σου καταδεξάμενος ταφήν, καὶ τριήμερος ἀ-

ναστάς, Κύριε δόξα σοι. 

Στίχ. Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 

μακρότητα ἡμερῶν. (Ψαλμ. Ϟβ´ 5). 

Ζωοδότα Χριστέ, ἑκουσίως πάθος ὑποστὰς δι-

ὰ θνητούς, ἐν ᾅδῃ δὲ κατελθὼν ὡς δυνατός, 

τοὺς ἐκεῖ τὴν ἔλευσιν μένοντας τὴν σήν, ἀ-

φαρπάσας ὡς ἐκ χειρὸς κραταιοῦ, Παράδει-

σον ἀνθ᾿ ᾅδου, οἰκεῖν δεδώρησαι· διὸ καὶ ἡμῖν 

τοῖς δοξάζουσι, τὴν σὴν τριήμερον ἔγερσιν, 

δώρησαι ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν, καὶ τὸ μέγα ἔλε-

ος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἐκ τῆς λιτῆς τῆς ἑορτῆς. 

Ἦχος πλ. α´. 

ᾌσατε λαοί, τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ᾄσατε· 

σήμερον γὰρ τὴν ὁλόφωτον ψυχὴν αὑτῆς, εἰς 

τὰς ἀχράντους παλάμας, τοῦ ἐξ αὐτῆς σαρ-

κωθέντος ἄνευ σπορᾶς, παρατίθησιν· ᾧ καὶ 

πρεσβεύει ἀδιαλείπτως, δωρηθῆναι τῇ οἰκου-

μένῃ, εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

* * * 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος β´. 

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀ-

θάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀ-

στραπῇ τῆς θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶ-

τας, ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι 

αἱ δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· 

Ζωοδότα Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α´. 

Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας. Ἐν 

τῇ Κοιμήσει, τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτό-

κε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρ-

χουσα τῆς ζωῆς καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς 

λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος β´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημέ-

νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

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

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

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

τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

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

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος β´. 

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀ-

θάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀ-

στραπῇ τῆς θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶ-

τας, ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι 

αἱ δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· 

Ζωοδότα Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α´. 

Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας. Ἐν 

τῇ Κοιμήσει, τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτό-

κε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρ-

χουσα τῆς ζωῆς καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς 

λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

[Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος] 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἀναστάσιμον. Ἦχος β´. Αὐτόμελον. 

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελών, 

τὸ ἄχραντόν σου σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ εἱλή-

σας, καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύ-

σας ἀπέθετο· ἀλλὰ τριήμερος ἀνέστης, Κύριε, 

παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Ὅμοιον. 

Ταῖς Μυροφόροις γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐ-

πιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα· Τὰ μύρα τοῖς θνη-

τοῖς, ὑπάρχει ἁρμόδια· Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς 

ἐδείχθη ἀλλότριος· ἀλλὰ κραυγάσατε· Ἀνέ-

στη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔ-

λεος. 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. (20 Αὐγ.) 

Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα. 

Εἰς τὰ οὐράνια, ἡ νοερά σου ψυχή, εἰς τὸν Πα-

ράδεισον, ἡ καθαρά σου σκηνή, μετατεθεῖσα 

ἐκ φθορᾶς, ἀγάλλεται Παναγία. Ὅθεν ἀντα-

πέδωκε, τοῖς ἀνόμοις ὁ Κύριος· δόλον γὰρ εἰρ-

γάσαντο, τῷ τιμίῳ Λειψάνῳ σου. Διὸ σὺν Ἀ-

ποστόλοις βοῶμεν· Χαῖρε ἡ κεχαριτωμένη. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος β´. 

Τὸν λίθον τοῦ μνήματος, σφραγισθῆναι μὴ 

κωλύσας, τὴν πέτραν τῆς πίστεως, ἀναστὰς 

παρέσχες πᾶσι. Κύριε δόξα σοι. 

Δόξα. 

Τῶν μαθητῶν σου ὁ χορός, σὺν Μυροφόροις 

γυναιξίν, ἀγάλλεται συμφώνως· κοινὴν γὰρ 

ἑορτήν, σὺν αὐτοῖς ἑορτάζομεν, εἰς δόξαν καὶ 

τιμὴν τῆς σῆς ἀναστάσεως· καὶ δι᾿ αὐτῶν φι-

λάνθρωπε Κύριε, τῷ λαῷ σου παράσχου τὸ 

μέγα ἔλεος. 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. (20 Αὐγ.) 

Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Ἐν χερσὶ τοῦ δι᾿ ἡμᾶς, ἐνανθρωπήσαντος ἐκ 

σοῦ, παραθεμένην τὴν ψυχήν, ὡς πλαστουρ-

γός σου καὶ Θεός, πρὸς τὴν ζωὴν τὴν ἀκήρα-

τον μετέστησεν· ὅθεν τε σεπτῶς μακαρίζο-

μεν, τὴν μόνην καθαρὰν καὶ ἀμόλυντον, καὶ 

Θεοτόκον ἅπαντες κυρίως, ὁμολογοῦντες 

κραυγάζομεν· Χριστὸν δυσώπει, πρὸς ὃν με-

τέστης, σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ 

[Μετὰ τὸν Ἄμωμον, τὰ Εὐλογητάρια] 

Ἦχος πλ. α´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 
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Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος * κατεπλάγη ὁρῶν σε * 

ἐν νεκροῖς λογισθέντα, * τοῦ θανάτου δέ, Σῶ-

τερ, * τὴν ἰσχὺν καθελόντα * καὶ σὺν ἑαυτῷ * 

τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα * καὶ ἐξ ᾅδου * πάντας ἐ-

λευθερώσαντα. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

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

θήτριαι, κιρνᾶτε; * ὁ ἀστράπτων * ἐν τῷ τάφῳ 

ἄγγελος * προσεφθέγγετο ταῖς μυροφόροις· * 

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

τὴρ γὰρ * ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Λίαν πρωῒ * μυροφόροι ἔδραμον * πρὸς τὸ 

μνῆμά σου θρηνολογοῦσαι· * ἀλλ᾿ ἐπέστη * 

πρὸς αὐτὰς ὁ ἄγγελος καὶ εἶπε· * Θρήνου ὁ 

καιρὸς * πέπαυται· μὴ κλαίετε· * τὴν ἀνάστα-

σιν δὲ * ἀποστόλοις εἴπατε. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Μυροφόροι γυναῖκες * μετὰ μύρων ἐλθοῦσαι 

* πρὸς τὸ μνῆμά σου, Σῶτερ, * ἐνηχοῦντο ἀγ-

γέλου * πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου· * Τί μετὰ 

νεκρῶν * τὸν ζῶντα λογίζεσθε; * ὡς Θεὸς γὰρ 

* ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ  

καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Προσκυνοῦμεν Πατέρα * καὶ τὸν τούτου Υἱόν 

τε * καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, * τὴν ἁγίαν Τριάδα 

* ἐν μιᾷ τῇ οὐσίᾳ, * σὺν τοῖς Σεραφὶμ * κρά-

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

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς  

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ζωοδότην τεκοῦσα, * ἐλυτρώσω, Παρθένε, * 

τὸν Ἀδὰμ ἁμαρτίας· * χαρμονὴν δὲ τῇ Εὔᾳ * 

ἀντὶ λύπης παρέσχες· * ῥεύσαντα ζωῆς, * ἴθυ-

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

ὸς καὶ ἄνθρωπος. 

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· δόξα σοι 

ὁ Θεός. (ἐκ γ´) 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα... 

* * * 

ΥΠΑΚΟΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος β´. 

Μετὰ τὸ πάθος, πορευθεῖσαι ἐν τῷ μνήματι, 

πρὸς τὸ μυρίσαι, τὸ σῶμά σου αἱ γυναῖκες, 

Χριστὲ ὁ Θεός, εἶδον Ἀγγέλους ἐν τῷ τάφῳ 

καὶ ἐξέστησαν· φωνῆς γὰρ ἤκουον ἐξ αὐτῶν, 

ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ, τὸ 

μέγα ἔλεος. 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος β´. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐν τῷ οὐρανῷ τὰ ὄμματα, ἐκπέμπω μου τῆς 

καρδίας, πρὸς σὲ Σωτήρ· σῶσόν με σῇ ἐπι-

λάμψει. 

Ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς πταίοντάς σοι πολλά, 

καθ᾿ ἑκάστην ὥραν, ὦ Χριστέ μου, καὶ δὸς 

πρὸ τέλους τρόπους, τοῦ μετανοεῖν σοι. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, τὸ βασιλεύειν πέλει, τὸ ἁγιά-

ζειν, τὸ κινεῖν τὴν κτίσιν· Θεὸς γάρ ἐστιν, ὁ-

μοούσιος Πατρὶ καὶ Λόγῳ. 

Ἀντίφωνον Β´. 

Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, τίς ἱκανὸς σῶος 

φυλαχθῆναι ἐκ τοῦ ἐχθροῦ ἅμα καὶ ἀνθρω-

ποκτόνου; 

Τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν, μὴ παραδῷς Σῶτερ τὸν 

σὸν δοῦλον· λέοντος τρόπον κατ᾿ ἐμοῦ κι-

νοῦνται, καὶ γὰρ οἱ ἐχθροί μου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ζωαρχία καὶ γέρας· πάντα 

γὰρ τὰ κτιστά, ὡς Θεὸς ὢν δυναμοῖ, συντηρεῖ 

ἐν Πατρὶ δι᾿ Υἱοῦ δέ. 
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Ἀντίφωνον Γ´. 

Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ἐοίκασιν ὄρει τῷ ἁ-

γίῳ· οἳ οὐδαμῶς σαλεύονται, προσβολαῖς τοῦ 

βελίαρ. 

Ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν, μὴ ἐκτεινάτωσαν 

οἱ θείως ζῶντες· οὐ γὰρ ἐᾷ Χριστός, τῇ ῥάβδῳ 

τὸν κλῆρον αὐτοῦ. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, προσπηγάζει πᾶσα σοφία, 

ἔνθεν χάρις Ἀποστόλοις, καὶ τοῖς ἄθλοις κα-

ταστέφονται, Μάρτυρες, καὶ Προφῆται ὁρῶ-

σιν. 

Προκείμενον. Ἦχος β´. Ψαλμὸς ζ´ (7). 

Ἐξεγέρθητι, Κύριε ὁ Θεός μου, ἐν προστάγ-

ματι ᾧ ἐνετείλω, καὶ συναγωγὴ λαῶν κυκλώ-

σει σε. (ζ´ 7-8) 

Στίχ. α´. Κύριε, ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· 

σῶσόν με ἐκ πάντων τῶν διωκόντων με καὶ 

ῥῦσαί με. (ζ´ 2) 

Ἐξεγέρθητι, Κύριε ὁ Θεός μου... 

Στίχ. β´. Ἀνάστηθι, Κύριε, ἐν ὀργῇ σου, ὑψώ-

θητι ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἐχθρῶν σου. (ζ´ 7) 

Ἐξεγέρθητι, Κύριε ὁ Θεός μου... 

* * * 

ΤΑΞΙΣ ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

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

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως 

αὐτοῦ. 

Αἰνεσάτω πνοὴ… πᾶσα τὸν Κύριον. 

Ὁ διάκονος· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡ-

μᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου 

Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

Ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁ-

γίου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ τῷ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγ-

γελίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  

τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν ΙΑ´ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (κ´ 15-25). 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν ὁ Ἰη-

σοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἐγερθεὶς ἐκ νε-

κρῶν καὶ λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ· Σίμων Ἰω-

νᾶ, ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων; Λέγει αὐτῷ· 

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

Βόσκε τὰ ἀρνία μου. Λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτε-

ρον· Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με; Λέγει αὐτῷ· 

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

Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. Λέγει αὐτῷ τὸ τρί-

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

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

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

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

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

τε ᾖς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιε-

πάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτε-

νεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει, καὶ 

οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. Τοῦτο δὲ εἶπε σημαίνων 

ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο εἰ-

πὼν λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι. Ἐπιστραφεὶς 

δὲ ὁ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ 

Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ 

δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπε· Κύριε, 
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τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε; Τοῦτον ἰδὼν ὁ Πέ-

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

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως 

ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; Σὺ ἀκολούθει μοι. Ἐξῆλ-

θεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι 

ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει· καὶ οὐκ 

εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, 

ἀλλ᾿ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί 

πρὸς σέ; Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν 

περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν 

ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. Ἔστι δὲ 

καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτι-

να ἐὰν γράφηται καθ᾿ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι 

τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. 

Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης· 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, * προσκυνή-

σωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, * τὸν μόνον ἀ-

ναμάρτητον. * Τὸν σταυρόν σου, Χριστέ, προ-

σκυνοῦμεν * καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν * 

ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· * σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡ-

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

μά σου ὀνομάζομεν. * Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ 

προσκυνήσωμεν * τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀ-

νάστασιν· * ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ * 

χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. * Διὰ παντὸς εὐλο-

γοῦντες τὸν Κύριον, * ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστα-

σιν αὐτοῦ. * Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς, 

* θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. 

Οἱ χοροὶ ψάλλουν ἀντιφωνικῶς κατὰ στίχον 

τὸν ν´ ψαλμόν, προτάσσοντες (ἐν Κυριακῇ) 

τὴν προφώνησιν Ἐλεῆμον. 

Ἦχος β´. 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου 

καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξά-

λειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου 

καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁ-

μαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν 

σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λό-

γοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁ-

μαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ 

τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· 

πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀ-

γαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁ-

μαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξά-

λειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ 

πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις 

μου. 

Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, 

καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς 

ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου 

σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς 

ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. 

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

τηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν 

δικαιοσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα 

μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. 

Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυ-

τώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρ-

δίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 

Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 
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Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σι-

ών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο-

ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-

σχους. 

Ἐν Κυριακῇ προστίθεται εἰς τὸν τελευταῖον 

στίχον τὸ ἐφύμνιον· Καὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Δόξα. 

Ταῖς τῶν Ἀποστόλων * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * 

ἐξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημά-

των. 

Καὶ νῦν. 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * ἐ-

ξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ τὸ πεντηκοστάριον. Ἦχος ὁ αὐτός. 

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

σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, * καθὼς 

προεῖπεν, * ἔδωκεν ἡμῖν * τὴν αἰώνιον ζωὴν * 

καὶ μέγα ἔλεος. 

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέη-

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

* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Ὁ Ἀναστάσιμος καὶ ὁ α´ τῆς ἑορτῆς. 

ᾨδὴ α´. Ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´. 

Ποίημα Ἰωάννου μοναχοῦ  

(τοῦ Δαμασκηνοῦ). 

Ἦχος β´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐν βυθῷ κατέστρωσέ ποτε, τὴν φαραωνίτιδα, 

πανστρατιὰν ἡ ὑπέροπλος δύναμις, σαρκω-

θεὶς ὁ Λόγος δέ, τὴν παμμόχθηρον ἁμαρτίαν 

ἐξήλειψεν, ὁ δεδοξασμένος, Κύριος· ἐνδόξως 

γὰρ δεδόξασται. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων Ἀγαθέ, ᾧ ἀπεγραψάμε-

θα, τῇ ἐντολῇ τῇ σῇ μὴ πειθαρχήσαντες, τῷ 

Σταυρῷ σου κέκριται· προσβαλὼν γάρ σοι ὡς 

θνητῷ, περιπέπτωκε τῷ τῆς ἐξουσίας κράτει 

σου καὶ ἀσθενὴς διήλεγκται. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Λυτρωτὴς τοῦ γένους τῶν βροτῶν, καὶ τῆς ἀ-

κηράτου ζωῆς ἀρχηγός, εἰς τὸν κόσμον ἐλή-

λυθας· τῇ γὰρ ἀναστάσει σου, διεσπάραξας 

τοῦ θανάτου τὰ σπάργανα, ἣν δοξολογοῦμεν 

ἅπαντες· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὑπερτέρα πέφηνας Ἁγνή, πάσης ἀοράτου τε 

καὶ ὁρατῆς, ἀειπάρθενε κτίσεως· τὸν γὰρ Κτί-

στην τέτοκας, ὡς εὐδόκησε σαρκωθῆναι ἐν 

μήτρᾳ σου, ᾧ σὺν παρρησίᾳ πρέσβευε, σωθῆ-

ναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Τῆς ἑορτῆς, κανὼν πρῶτος, οὗ ἡ ἀκροστιχίς·  

Πανηγυριζέτωσαν οἱ θεόφρονες. 

Ποίημα Κοσμᾶ. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος α´. Πεποικιλμένη. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀμφεπονεῖτο ἀΰλων τάξις, οὐρανοβάμων ἐν 

Σιὼν τὸ θεῖον σῶμά σου· ἄφνω δὲ συῤῥεύσα-

σα, τῶν Ἀποστόλων ἡ πληθύς, ἐκ περάτων 

Θεοτόκε, σοὶ παρέστησαν ἄρδην· μεθ᾿ ὧν ἄ-

χραντε, σοῦ τὴν σεπτήν, Παρθένε μνήμην δο-

ξάζομεν. (δίς) 

Δόξα. 

Νικητικὰ μὲν βραβεῖα ἤρω, κατὰ τῆς φύσεως 

Ἁγνή, Θεὸν κυήσασα· ὅμως μιμουμένη δέ, 

τὸν ποιητήν σου καὶ Υἱόν, ὑπὲρ φύσιν ὑποκύ-

πτεις, τοῖς τῆς φύσεως νόμοις· διὸ θνήσκου-

σα, σὺν τῷ Υἱῷ, ἐγείρῃ διαιωνίζουσα. (δίς) 
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Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

ᾨδὴ γ´. Ὁ Ἀναστάσιμος. 

Ἦχος β´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐξήνθησεν ἡ ἔρημος, ὡσεὶ κρίνον Κύριε, ἡ 

τῶν ἐθνῶν στειρεύουσα, Ἐκκλησία τῇ παρου-

σίᾳ σου, ἐν ᾗ ἐστερεώθη ἡ καρδία μου. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἡ κτίσις ἐν τῷ πάθει σου, ἠλλοιοῦτο βλέπου-

σα, ἐν εὐτελεῖ προσχήματι, ὑπ᾿ ἀνόμων μυ-

κτηριζόμενον, τὸν ἑδράσαντα πάντα θείῳ 

νεύματι. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐκ χοὸς κατ᾿ εἰκόνα με, τῇ χειρί σου ἔπλα-

σας, καὶ συντριβέντα πάλιν δέ, εἰς χοῦν θα-

νάτου δι᾿ ἁμαρτίαν Χριστέ, συγκαταβὰς εἰς 

ᾅδην συνανέστησας. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τὰ τάγματα ἐξέστησαν, τῶν Ἀγγέλων Πάνα-

γνε, καὶ τῶν ἀνθρώπων ἔφριξαν, αἱ καρδίαι 

ἐπὶ τῷ τόκῳ σου· διό σε Θεοτόκον πίστει σέ-

βομεν. 

Τῆς ἑορτῆς, ὁ α´ κανών. ᾨδὴ γ´.  

Ἦχος α´. Ἡ δημιουργική. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Γυναῖκά σε θνητήν, ἀλλ᾿ ὑπερφυῶς καὶ Μη-

τέρα, Θεοῦ εἰδότες πανάμωμε, οἱ κλεινοὶ Ἀ-

πόστολοι, πεφρικυίαις ἥπτοντο χερσί, δόξῃ ἀ-

παστράπτουσαν, ὡς θεοδόχον σκῆνος θεώμε-

νοι. (δίς) 

Δόξα. 

Ὑπέφθασε χερσί, ταῖς ὑβριστικαῖς τοῦ αὐθά-

δους, τομὴν ἡ δίκη ἐπάξασα, τοῦ Θεοῦ φυλά-

ξαντος, τὸ σέβας τῇ ἐμψύχῳ κιβωτῷ, δόξῃ 

τῆς Θεότητος, ἐν ᾗ ὁ Λόγος σὰρξ ἐχρημάτι-

σεν. (δίς) 

Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Κάθισμα τῆς ἑορτῆς. (20 Αὐγ.) 

Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα. 

Ἐν τῇ Γεννήσει σου, σύλληψις ἄσπορος· ἐν τῇ 

Κοιμήσει σου, νέκρωσις ἄφθορος· θαῦμα ἐν 

θαύματι διπλοῦν, συνέδραμε Θεοτόκε· πῶς 

γὰρ ἡ ἀπείρανδρος, βρεφοτρόφος ἁγνεύουσα; 

πῶς δὲ ἡ Μητρόθεος, νεκροφόρος μυρίζουσα; 

διὸ σὺν τῷ Ἀγγέλῳ βοῶμέν σοι· Χαῖρε ἡ κεχα-

ριτωμένη. 

[Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό]. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τὰ Ἀναστάσιμα. 

Κοντάκιον. Ἦχος β´. Τὰ ἄνω ζητῶν. 

Ἀνέστης Σωτήρ, ἐκ τάφου παντοδύναμε, καὶ 

ᾅδης ἰδών, τὸ θαῦμα ἐξεπλήττετο, καὶ νεκροὶ 

ἀνίσταντο, καὶ ἡ κτίσις ἰδοῦσα συγχαίρει σοι, 

καὶ ὁ Ἀδὰμ συναγάλλεται, καὶ κόσμος Σωτήρ 

μου ἀνυμνεῖ σε ἀεί. 

Ὁ Οἶκος. 

Σὺ εἶ τὸ φῶς τῶν ἐσκοτισμένων, σὺ εἶ ἡ ἀνά-

στασις πάντων, καὶ ἡ ζωὴ τῶν βροτῶν, καὶ 

πάντας συνανέστησας, τοῦ θανάτου τὸ κρά-

τος Σωτὴρ σκυλεύσας, καὶ τοῦ ᾅδου τὰς πύ-

λας συντρίψας Λόγε, καὶ οἱ θνητοὶ κατιδόντες 

τὸ θαῦμα ἐθαύμαζον, καὶ πᾶσα κτίσις συγ-

χαίρει ἐν τῇ σῇ ἀναστάσει, Φιλάνθρωπε. Διὸ 

καὶ πάντες δοξάζομεν, καὶ ὑμνοῦμεν τὴν σὴν 

συγκατάβασιν, καὶ κόσμος Σωτήρ μου ἀνυ-

μνεῖ σε ἀεί. 
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Συναξάριον. 

Τῇ Κ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ 

ἐνδόξου Προφήτου Σαμουήλ. 

Στίχ. Μύσας τελευτῇ καὶ Σαμουὴλ ὁ βλέπων, 

Τὸ ζῶν ἀεὶ φῶς καὶ τελευτήσας βλέπει. 

Βῆ δ᾿ ὁρόων μέλλοντα Σαμουὴλ εἰκάδι ἔνθεν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων τριάκοντα 

ἑπτὰ Μαρτύρων, τῶν ἐν Βιζύῃ τῆς Θρᾴκης 

μαρτυρησάντων. 

Στίχ. Τρεῖς ἐνδέουσι πρὸς τὸ τοὺς κεκαυμένους, 

Χάριν Τριὰς σοῦ, τετράκις τελεῖν δέκα. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων 

Σεβήρου, καὶ Μέμνονος Κεντυρίωνος. 

Στίχ. Ξίφει παθὼν Σεβῆρος, εὗρεν ἀξίως 

Ἔπαθλα λαμπρὰ τοῦ διὰ ξίφους πάθους. 

Ἔχει τὸ πῦρ σε πρὸς βραχύν, Μέμνον, χρόνον· 

Μένει δέ σε στέφανος ἐς ἀεὶ μένων. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος 

Φωτεινῆς, ἔξω τῆς πόρτης τῶν Βλαχερνῶν. 

Στίχ. Ἤδη βλέπεις φῶς ἄδυτον τοῦ Κυρίου, 

Θανοῦσα, Μάρτυς, ἀγάπης αὐτοῦ χάριν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Μάρτυρος 

Λουκίου τοῦ Βουλευτοῦ. (†299) 

Στίχ. Βουλὰς ὅλας παρῆλθες τὰς Ἀχιτόφελ, 

Βουλῇ μιᾷ Λούκιος ἀθλήσας ξίφει. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων 

Ἡλιοδώρου καὶ Δοσαῖ (ἢ Δοσᾶ ἢ Σοδᾶ). (†362) 

Στίχ. Ἡλιόδωρος καὶ Δοσᾶς, οἱ γεννάδαι, 

Ἤθλησαν ἄμφω ἀνδρικῶς Χριστοῦ χάριν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων 

τοῦ Χριστοῦ Μαρτύρων Ῥηγίνου καὶ Ὀρέστου 

τῶν Τηρώνων. 

Στίχ. Ῥηγῖνος καὶ Ὀρέστης συστρατιῶται,  

Καὶ συναθληταὶ ὤφθησαν τοῦ Κυρίου. 

Δυὰς ἐκλεκτὴ ἐκ λαμπρᾶς Χαλκηδόνος   

Λαμπροφορεῖται ἐν Νήσῳ ἁγιοτόκῳ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Φιλίππου ἐπισκόπου Ἡρακλείας, Σεβήρου ἱε-

ρέως καὶ Ἑρμοῦ. 

Στίχ. Τοῦ Ἡρακλέους ᾆθλα μῦθοι πρὸς ᾄθλους, 

Οὓς ἤθλησαν τρεῖς καλῶς ἐξ Ἡρακλείας. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Φιλιβέρτου, 

ἡγουμένου τῶν Μονῶν Ζυμιὲζ καὶ Νουαρ-

μουτιέ. (†685) 

Στίχ. Κανὼν μονασταῖς ἦν ὁ τοῦ Φιλιβέρτου βίος,  

Μιμητοῦ ὑπάρξαντος Ὁσίων βίου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ἰ-

σαποστόλου Ἱεροθέου, φωτιστοῦ καὶ πρώτου 

ἐπισκόπου Οὐγγαρίας, προσέτι δὲ καὶ τοῦ εὐ-

σεβεστάτου βασιλέως τῶν Οὔγγρων Στεφά-

νου τοῦ Α´. (†1038) 

Στίχ. Ἱερῶς ἱστάμενος πρὸ Θεοῦ Ὑψίστου, 

Εὐχὰς προσφέρει Ἱερόθεος ἄνω. 

Στέφανος ὁ Στέφανος τῆς Οὑγγαρίας, 

Ἔθνος ὁδηγήσας εἰς τὴν Χριστοῦ γνῶσιν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Νεομάρτυ-

ρος Θεοχάρους τοῦ Νεαπολίτου, τοῦ λίθοις 

καὶ ἀγχόνῃ τελειωθέντος ἐν ἔτει ͵αψμ´ (1740). 

Στίχ. ᾜσχυνας ἀγαρηνῶν τὰ θράση σῇ ἐνστάσει,  

Νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Θεόχαρες γενναῖε. 

* 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ μετὰ τὴν 15ην Αὐ-

γούστου , σύναξιν ἐπιτελοῦμεν εἰς τιμὴν Μα-

νουὴλ καὶ Ἰωάννου Νεομαρτύρων ἐκ Σφακί-

ων. 

Στίχ. Δυὰς ἀθλητῶν Μανουήλ, Ἰωάννης, 

Τριάδα ἐδόξασεν ὑστέροις χρόνοις. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ μετὰ τὴν 15ην Αὐ-

γούστου, σύναξιν ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν 

Ἁγίων τῆς Νήσου Λευκάδος. 

Στίχ. Χαίρει Λευκὰς σήμερον οὐκ ἀμοιροῦσα 

Σεπτῆς πληθύος προστατῶν καὶ ἐφόρων. 

Ἄπαυστα δὲ γέρατα ἁγίοις νέμει, 

Ὧν γινώσκει ἄπαυστον τὴν προστασίαν. 

Ταῖς τῶν ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέη-

σον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

* * * 
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 

Ψάλλονται ἀπὸ τῆς 15ης μέχρι τῆς 23ης Αὐγούστου. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος α´. 

Πεποικιλμένη * τῇ θείᾳ δόξῃ * ἡ ἱερὰ καὶ εὐ-

κλεής, * Παρθένε, μνήμη σου * πάντας συνη-

γάγετο * πρὸς εὐφροσύνην τοὺς πιστούς, * ἐ-

ξαρχούσης Μαριὰμ * μετὰ χορῶν καὶ τυμπά-

νων, * τῷ σῷ ᾄδοντας μονογενεῖ· * Ἐνδόξως 

ὅτι δεδόξασται. 

ᾨδὴ γ´. 

Ἡ δημιουργικὴ καὶ συνεκτικὴ τῶν ἁπάντων * 

Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις, * ἀκλινῆ, ἀκράδαν-

τον * τὴν Ἐκκλησίαν στήριξον, * Χριστέ· * μό-

νος γὰρ εἶ ἅγιος, * ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος. 

ᾨδὴ δ´. 

Ῥήσεις προφητῶν καὶ αἰνίγματα * τὴν σάρ-

κωσιν ὑπέφηναν * τὴν ἐκ Παρθένου σου, Χρι-

στέ, * φέγγος ἀστραπῆς σου * εἰς φῶς ἐθνῶν 

ἐξελεύσεσθαι· * καὶ φωνεῖ σοι ἄβυσσος * ἐν ἀ-

γαλλιάσει· * Τῇ δυνάμει σου δόξα, φιλάνθρω-

πε. 

ᾨδὴ ε´. 

Τὸ θεῖον καὶ ἄρρητον κάλλος * τῶν ἀρετῶν 

σου, Χριστέ, διηγήσομαι· * ἐξ ἀιδίου γὰρ δό-

ξης συναΐδιον * καὶ ἐνυπόστατον λάμψας ἀ-

παύγασμα, * παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός, * τοῖς 

ἐν σκότει καὶ σκιᾷ * σωματωθεὶς ἀνέτειλας ἥ-

λιος. 

ᾨδὴ στ´. 

Ἅλιον, ποντογενές, * κητῷον ἐντόσθιον πῦρ * 

τῆς τριημέρου ταφῆς σου * τὶ προεικόνισμα, * 

οὗ Ἰωνᾶς ὑποφήτης ἀναδέδεικται· * σεσωσμέ-

νος γάρ, ὡς καὶ προὐπέπωτο, * ἀσινὴς ἐβόα· * 

Θύσω σοι μετὰ φωνῆς * αἰνέσεως, Κύριε. 

ᾨδὴ ζ´. 

Ἰταμῷ θυμῷ τε καὶ πυρὶ * θεῖος ἔρως ἀντιτατ-

τόμενος * τὸ μὲν πῦρ ἐδρόσιζε, * τῷ θυμῷ δὲ 

ἐγέλα, * θεοπνεύστῳ λογικῇ * τῇ τῶν ὁσίων 

τριφθόγγῳ λύρᾳ * ἀντιφθεγγόμενος * μουσι-

κοῖς ὀργάνοις * ἐν μέσῳ φλογός· Ὁ δεδοξα-

σμένος * τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν * Θεός, εὐλο-

γητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν  

τὸν Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Φλόγα δροσίζουσαν ὁσίους, * δυσσεβεῖς δὲ 

καταφλέγουσαν * ἄγγελος Θεοῦ * ὁ πανσθε-

νὴς ἔδειξε παισί· * ζωαρχικὴν δὲ πηγὴν * εἰρ-

γάσατο τὴν Θεοτόκον, * φθορὰν θανάτου * 

καὶ ζωὴν βλυστάνουσαν τοῖς μέλπουσι· * Τὸν 

δημιουργὸν μόνον ὑμνοῦμεν * οἱ λελυτρωμέ-

νοι * καὶ ὑπερυψοῦμεν * εἰς πάντας τοὺς αἰῶ-

νας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-

νομεν. 

Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

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

καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ 

σωτῆρί μου. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέ-

ραν * ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * τὴν ἀδια-

φθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως 

Θεοτόκον, * σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. β´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 

τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα-

καριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

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

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 

εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐ-

τόν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 
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Στίχ. δ´. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 

αὐτῶν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. ε.´ Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ 

ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγα-

θῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. Ϛ´. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ 

μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 

αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι * μακαρίζομέν σε *  

τὴν μόνην Θεοτόκον. 

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι * ἐν σοί, Παρ-

θένε ἄχραντε· * παρθενεύει γὰρ τόκος * καὶ 

ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. * Ἡ μετὰ τό-

κον παρθένος * καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, * 

σῴζοις ἀεί, * Θεοτόκε, * τὴν κληρονομίαν σου. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

* * * 

ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἦχος β´. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ὑψοῦτε Κύριον 

τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ, … ὅτι ἅγιός ἐστιν. 

Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον ΙΑ´. 

Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν, τρὶς τῷ Πέτρῳ· Φι-

λεῖς με; πυθόμενος ὁ Κύριος, τῶν ἰδίων προ-

βάτων, προβάλλεται ποιμενάρχην· ὃς ἰδών, 

ὃν ἠγάπα, ὁ Ἰησοῦς ἑπόμενον, ἤρετο τὸν Δε-

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

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

λε Πέτρε; 

Καὶ τῆς ἑορτῆς. 

Ἦχος γ´. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐν-

θάδε, Γεθσημανῇ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου 

τὸ σῶμα· καὶ σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ 

μου τὸ πνεῦμα. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος β´. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν 

Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰ-

νεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ 

πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

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

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος β´. 

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

πτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Πᾶσα πνοὴ καὶ πᾶσα κτίσις, σὲ δοξάζει Κύρι-

ε, ὅτι διὰ τοῦ Σταυροῦ τὸν θάνατον κατήργη-

σας, ἵνα δείξῃς τοῖς λαοῖς, τὴν ἐκ νεκρῶν σου 

ἀνάστασιν, ὡς μόνος φιλάνθρωπος. 

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

τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμε-

ως αὐτοῦ. 

Εἰπάτωσαν Ἰουδαῖοι, πῶς οἱ στρατιῶται ἀπώ-

λεσαν, τηροῦντες τὸν Βασιλέα; Διατί γὰρ ὁ 

λίθος οὐκ ἐφύλαξε τὴν πέτραν τῆς ζωῆς; ἢ 

τὸν ταφέντα δότωσαν, ἢ ἀναστάντα προσκυ-

νείτωσαν, λέγοντες σὺν ἡμῖν· Δόξα τῷ πλή-

θει τῶν οἰκτιρμῶν σου, Σωτὴρ ἡμῶν δόξα σοι. 
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Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς με-

γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Χαίρετε λαοί, καὶ ἀγαλλιᾶσθε. Ἄγγελος ἐκά-

θισεν εἰς τὸν λίθον τοῦ μνήματος· αὐτὸς ἡ-

μᾶς εὐηγγελίσατο εἰπών· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ 

νεκρῶν, ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου, καὶ ἐπλήρωσε 

τὰ σύμπαντα εὐωδίας. Χαίρετε λαοί, καὶ ἀ-

γαλλιᾶσθε. 

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

νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Ἄγγελος μὲν τὸ Χαῖρε, πρὸ τῆς σῆς συλλήψε-

ως Κύριε, τῇ Κεχαριτωμένῃ ἐκόμισεν· Ἄγγε-

λος δὲ τὸν λίθον τοῦ ἐνδόξου σου μνήματος, 

ἐν τῇ σῇ ἀναστάσει ἐκύλισεν. Ὁ μέν, ἀντὶ τῆς 

λύπης, εὐφροσύνης σύμβολα μηνύων, ὁ δέ, 

ἀντὶ θανάτου, Δεσπότην ζωοδότην κηρύττων 

ἡμῖν. Διὸ βοῶμέν σοι· Εὐεργέτα τῶν ἁπάντων 

Κύριε δόξα σοι. 

Καὶ τῆς ἑορτῆς, Στιχηρὰ Προσόμοια γ´ εἰς δ´. 

Ἦχος δ´. Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν. 

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

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Τῇ ἐνδόξῳ Κοιμήσει σου, οὐρανοὶ ἐπαγάλ-

λονται, καὶ Ἀγγέλων γέγηθε τὰ στρατεύμα-

τα· πᾶσα ἡ γῆ δὲ εὐφραίνεται, ᾠδήν σοι ἐξόδι-

ον, προσφωνοῦσα τῇ Μητρί, τοῦ τῶν ὅλων δε-

σπόζοντος, ἀπειρόγαμε, Παναγία Παρθένε, ἡ 

τὸ γένος, τῶν ἀνθρώπων ῥυσαμένη, προγονι-

κῆς ἀποφάσεως. 

Στίχ. Ϛ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Τῇ ἐνδόξῳ Κοιμήσει σου, ... 

Στίχ. ζ´. Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν 

σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός σου. 

Ἐκ περάτων συνέδραμον, Ἀποστόλων οἱ πρό-

κριτοι, θεαρχίῳ νεύματι τοῦ κηδεῦσαί σε· καὶ 

ἀπὸ γῆς αἰρομένην σε, πρὸς ὕψος θεώμενοι, 

τὴν φωνὴν τοῦ Γαβριήλ, ἐν χαρᾷ ἀνεβόων 

σοι· Χαῖρε ὄχημα, τῆς Θεότητος ὅλης· χαῖρε 

μόνη, τὰ ἐπίγεια τοῖς ἄνω, τῷ τοκετῷ σου συ-

νάψασα. 

Στίχ. η´. Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν 

καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν. 

Τὴν ζωὴν ἡ κυήσασα, πρὸς ζωὴν μεταβέβη-

κας, τῇ σεπτῇ Κοιμήσει σου τὴν ἀθάνατον, 

δορυφορούντων Ἀγγέλων σοι, Ἀρχῶν καὶ Δυ-

νάμεων, Ἀποστόλων Προφητῶν, καὶ ἁπάσης 

τῆς κτίσεως, δεχομένου τε, ἀκηράτοις παλά-

μαις τοῦ Υἱοῦ σου, τὴν ἀμώμητον ψυχήν σου, 

Παρθενομῆτορ Θεόνυμφε. 

Δόξα. Ἑωθινὸν ΙΑ´. Ἦχος πλ. δ´. 

Φανερῶν σεαυτόν, τοῖς Μαθηταῖς σου Σωτήρ, 

μετὰ τὴν ἀνάστασιν, Σίμωνι δέδωκας τὴν 

τῶν προβάτων νομήν, εἰς ἀγάπης ἀντέκτισιν, 

τὴν τοῦ ποιμαίνειν φροντίδα αἰτῶν· διὸ καὶ ἔ-

λεγες· Εἰ φιλεῖς με Πέτρε, ποίμαινε τὰ ἀρνία 

μου, ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. Ὁ δὲ εὐθέως 

ἐνδεικνύμενος τὸ φιλόστοργον, περὶ τοῦ ἄλ-

λου μαθητοῦ ἐπυνθάνετο. Ὧν ταῖς πρεσβεί-

αις Χριστέ, τὴν ποίμνην σου διαφύλαττε, ἐκ 

λύκων λυμαινομένων αὐτήν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, * Θεοτόκε Παρ-

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

ᾅδης ᾐχμαλώτισται, * ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, * 

ἡ κατάρα νενέκρωται, * ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, * 

ὁ θάνατος τεθανάτωται, * καὶ ἡμεῖς ἐζωοποι-

ήθημεν· * διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· * Εὐλογη-

τὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, * ὁ οὕτως εὐδοκή-

σας, δόξα σοι. 

* * * 
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Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  

εἰς τὸν ἦχον τῆς Κυριακῆς 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

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

στοις Θεῷ * καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, * ἐν ἀνθρώ-

ποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, * εὐλογοῦμέν σε, * προσκυνοῦ-

μέν σε, * δοξολογοῦμέν σε, * εὐχαριστοῦμέν 

σοι * διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, * ἐπουράνιε Θεέ, * Πάτερ παν-

τοκράτορ· * Κύριε Υἱὲ μονογενές, * Ἰησοῦ Χρι-

στέ, * καὶ ἅγιον Πνεῦμα. 

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

Πατρός, * ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, 

* ἐλέησον ἡμᾶς, * ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 

κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, * ὁ καθήμενος 

ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, * καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

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

Ἰησοῦς Χριστός, * εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀ-

μήν. 

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε * καὶ αἰ-

νέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα * καὶ εἰς τὸν 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

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

ναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. 

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

μῶν, * καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνο-

μά σου * εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

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

θάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· * δίδαξόν με τὰ δικαιώ-

ματά σου. (ἐκ γ´) 

Κύριε, * καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν * ἐν γενεᾷ 

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

ἴασαι τὴν ψυχήν μου, * ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· * δίδαξόν με τοῦ 

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

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· * ἐν τῷ φωτί σου ὀ-

ψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου * τοῖς γινώσκουσί 

σε. 

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

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ´) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-

νων. Ἀμήν. 

Ἅγιος ἀθάνατος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ πάλιν ἰσχυροτέρᾳ φωνῇ· 

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

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον. Ἦχος δ´. 

Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ γέγονεν· * ᾄσω-

μεν τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου * καὶ ἀρχηγῷ τῆς 

ζωῆς ἡμῶν· * καθελὼν γὰρ τῷ θανάτῳ τὸν 

θάνατον * τὸ νῖκος ἔδωκεν ἡμῖν * καὶ τὸ μέγα 

ἔλεος. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοί, δ´ τοῦ ἤχου καὶ δ´ 

ἐκ τῆς Ϛ´ ᾠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς. 

Εἰ δὲ μή, τὰ ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς. 

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. (Ἐκλογή). 

Στίχ. α´. Ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ πᾶσα ἡ γῆ, δου-

λεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν εὐφροσύνῃ, εἰσέλθετε 

ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει. (Ϟθ´ 1-2) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 
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Στίχ. β´. Ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, αἰνεῖτε τὸ ὄνο-

μα αὐτοῦ. (Ϟθ´ 14) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. γ´. Καθάπερ ἠκούσαμεν, οὕτω καὶ εἴδο-

μεν, ἐν πόλει Κυρίου τῶν δυνάμεων, ἐν πόλει 

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. (μζ´ 9) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. δ´. Ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ 

καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν Σιών. (οε´ 3) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. (Ἐκλογή). 

Στίχ. α´. Ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας Σιὼν ὑπὲρ 

πάντα τὰ σκηνώματα Ἰακώβ. (πστ´ 2) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἀναστὰς ἐκ νε-

κρῶν, * ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. β´. Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ 

πόλις τοῦ Θεοῦ. (πστ´ 3) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Στίχ. γ´. Ὁ Θεὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν 

αἰῶνα. (μζ´ 9) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Στίχ. δ´. Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραί-

νουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ· ἡγίασε τὸ σκήνω-

μα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος. (με´ 5) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, * ἀθά-

νατος ὑπάρχων * καὶ καταδεξάμενος * διὰ 

τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν * σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 

ἁγίας Θεοτόκου * καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, * 

ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, * σταυρωθείς τε, 

Χριστὲ ὁ Θεός, * θανάτῳ θάνατον πατήσας, * 

εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος, * συνδοξαζόμενος 

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

μᾶς. 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

 Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος α´. (Ἐκλογή). 

Στίχ. α´. Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὁ Θεός, ἑτοίμη 

ἡ καρδία μου, ᾄσομαι καὶ ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ 

μου. (ρζ´ 2). 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α´. 

Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν 

τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον, οὐ κατέλιπες Θεοτό-

κε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχου-

σα τῆς ζωῆς· καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς 

λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Στίχ. β´. Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάν-

των, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι; (ριε´ 3) 

Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν... 

Στίχ. γ´. Ὦ Κύριε, ἐγὼ δοῦλος σός, ἐγὼ δοῦ-

λος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου, διέρρηξας 

τοὺς δεσμούς μου. (ριε´ 7) 

Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν... 

* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

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

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν 

Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ 

νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

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

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀ-

θάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀ-

στραπῇ τῆς θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶ-

τας, ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι 
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αἱ δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· 

Ζωοδότα Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α´. 

Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν 

τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον, οὐ κατέλιπες Θεοτό-

κε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχου-

σα τῆς ζωῆς· καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς 

λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Εἶτα τὸ τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως. 
(Ψάλλεται ἀπὸ ιε´ ἕως κγ´ Αὐγούστου). 

Ἦχος β´. Αὐτόμελον. 

Τὴν ἐν πρεσβείαις * ἀκοίμητον Θεοτόκον * 

καὶ προστασίαις * ἀμετάθετον ἐλπίδα * τά-

φος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· * ὡς γὰρ 

ζωῆς μητέρα * πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν * ὁ 

μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον. 

* * * 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

* * * 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Κυριακῆς ΙΑ´ ἑβδομάδος ἐπιστολῶν. 

Προκείμενον καὶ Ἀλληλούϊα τοῦ ἤχου. 

Προκείμενον. Ἦχος β´. (Ψαλμὸς ριζ´). 

Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος καὶ ἐγέ-

νετό μοι εἰς σωτηρίαν. 

Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος καὶ τῷ 

θανάτῳ οὐ παρέδωκέ με. 

Πρὸς Κορινθίους Α´ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀ-

νάγνωσμα. 

(θ´ 2-12) 

Ἀδελφοί, ἡ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑ-

μεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. Ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ 

ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστί. Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐ-

ξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐ-

ξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ 

οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρί-

ου καὶ Κηφᾶς; Ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας 

οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι; Τίς 

στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; Τίς φυτεύει 

ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐ-

σθίει; Ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γά-

λακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει; Μὴ κατὰ ἄν-

θρωπον ταῦτα λαλῶ; Ἢ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος 

ταῦτα λέγει; Ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέ-

γραπται· «Οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα». Μὴ 

τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ; Ἢ δι᾿ ἡμᾶς πάντως 

λέγει; Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, «ὅτι ἐπ᾿ ἐλπίδι ὀ-

φείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς 

ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ᾿ ἐλπίδι. Εἰ ἡμεῖς ὑ-

μῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς 

ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν; Εἰ ἄλλοι τῆς ἐ-

ξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; 

Ἀλλ᾿ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλ-

λὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶ-

μεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος β´. (Ψαλμὸς ιθ´). 

Στίχ. Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψε-

ως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Ἰα-

κώβ. 

Κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα, καὶ ἐπάκουσον ἡ-

μῶν, ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Κυριακῆς ΙΑ´ Ματθαίου 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (ιη´ 23-35). 

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ὡμοι-

ώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασι-

λεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν 

δούλων αὐτοῦ. Ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναί-

ρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων 

ταλάντων. Μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι 

ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι 

καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάν-

τα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι. Πεσὼν οὖν ὁ 

δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κύριε μακρο-

θύμησον ἐπ᾿ ἐμοί, καὶ πάντα σοι ἀποδώσω. 

Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκεί-
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νου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν 

αὐτῷ. Ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕ-

να τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑ-

κατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν 

λέγων· ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις. Πεσὼν οὖν ὁ 

σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρε-

κάλει αὐτὸν λέγων· μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοί, 

καὶ ἀποδώσω σοι· ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀ-

πελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀ-

ποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. Ἰδόντες δὲ οἱ σύνδου-

λοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, 

καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν 

πάντα τὰ γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος 

αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε πο-

νηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, 

ἐπεὶ παρεκάλεσάς με· οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι 

τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγὼ σὲ ἠλέησα; 

Καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐ-

τὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀ-

φειλόμενον αὐτῷ. Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐ-

πουράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκα-

στος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑ-

μῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. 

* * * 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  

τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. 

* * * 

Εἰς τό· Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας… 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς * μακαρίζειν σε τὴν 

Θεοτόκον, * τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ-

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

μιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέραν * 

ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * τὴν ἀδιαφθόρως * 

Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως Θεοτόκον, 

* σὲ μεγαλύνομεν. 

* * * 

Κοινωνικόν. 

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν. Ἀλλη-

λούϊα. 

Μετὰ τὴν μετάδοσιν. Ἦχος β´. 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, * ἐλάβομεν 

Πνεῦμα ἐπουράνιον, * εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, 

* ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες· * αὕτη 

γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν. 

Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ 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 τῷ σῷ ἁγια-

σμῷ, * 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. 

* * * * * 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ᾨδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων. 

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

Ἐλήλυθας, ἐκ Παρθένου, οὐ πρέσβυς οὐκ Ἄγ-

γελος, ἀλλ᾿ αὐτὸς ὁ Κύριος, σεσαρκωμένος 

καὶ ἔσωσας, ὅλον με τὸν ἄνθρωπον· διὸ κραυ-

γάζω σοι· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Παρίστασαι, ὡς κριτὸς Καϊάφα τῷ βήματι, οὐ 

κραυγάζων Δέσποτα, κρίσιν ἐξάγων τοῖς ἔ-

θνεσιν, ἣν διὰ τοῦ πάθους σου, τῇ οἰκουμένῃ 

εἰργάσω, σωτηρίαν Χριστέ. 
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Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τῷ πάθει σου, τοῦ ἐχθροῦ αἱ ῥομφαῖαι ἐξέλι-

πον· τῶν ὑπεναντίων δέ, ἐν τῇ εἰς ᾅδου καθό-

δῳ σου, πόλεις καθῃρέθησαν, καὶ τοῦ τυράν-

νου τὸ θράσος καταβέβληται. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σὲ λιμένα, σωτηρίας καὶ τεῖχος ἀκράδαντον, 

Θεοτόκε Δέσποινα, πάντες πιστοὶ ἐπιστάμε-

θα· σὺ γὰρ ταῖς πρεσβείαις σου, ἐκ τῶν κινδύ-

νων λυτροῦσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Τῆς ἑορτῆς, ὁ α´ κανών. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος α´. Ῥήσεις Προφητῶν καὶ αἰνίγματα. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἴδετε λαοὶ καὶ θαυμάσατε· τὸ ὄρος γὰρ τὸ ἅ-

γιον, καὶ ἐμφανέστατον Θεοῦ, τῶν ἐπουρανί-

ων βουνῶν, ἐφ᾿ ὕπερθεν αἴρεται, οὐρανὸς ἐ-

πίγειος, ἐν ἐπουρανίῳ, καὶ ἀφθάρτῳ χθονὶ οἰ-

κιζόμενος. (δίς) 

Δόξα. 

Ζωῆς ἀϊδίου καὶ κρείττονος, ὁ θάνατός σου 

γέγονε, διαβατήριον Ἁγνή, ἐκ τῆς ἐπικήρου, 

πρὸς θείαν ὄντως καὶ ἄῤῥευστον, μεθιστῶν 

σε ἄχραντε, ἐν ἀγαλλιάσει, τὸν Υἱὸν καθο-

ρᾶν σου καὶ Κύριον. 

Καὶ νῦν. 

Ἐπήρθησαν πύλαι οὐράνιαι, καὶ Ἄγγελοι ἀ-

νύμνησαν, καὶ ὑπεδέξατο Χριστός, τὸ τῆς 

παρθενίας αὑτοῦ, μητρῷον κειμήλιον. Χερου-

βὶμ ὑπεῖξέ σοι, ἐν ἀγαλλιάσει· Σεραφὶμ δὲ δο-

ξάζει σε χαίροντα. 

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

Μεσίτης Θεοῦ, καὶ ἀνθρώπων γέγονας, Χρι-

στὲ ὁ Θεός, διὰ σοῦ γὰρ Δέσποτα, τὴν πρὸς 

τὸν ἀρχίφωτον Πατέρα σου, ἐκ νυκτὸς ἀγνω-

σίας, προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὡς κέδρος Χριστέ, τῶν ἐχθρῶν τὸ φρύαγμα 

συνέτριψας, ἑκουσίως Δέσποτα, ἐν τῇ κυπα-

ρίσσῳ ὡς ηὐδόκησας, καὶ τῇ πεύκῃ καὶ κέδρῳ, 

σαρκὶ συνανυψούμενος. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐν λάκκῳ Χριστέ, κατωτάτῳ ἔθεντό σε, ἄ-

πνουν νεκρόν· ἀλλ᾿ οἰκείῳ μώλωπι, ἐπιλελη-

σμένους τραυματίας Σωτήρ, τοὺς ἐν τάφοις 

ὑπνοῦντας, σεαυτῷ συνεξανέστησας. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Δυσώπει τὸν σόν, Υἱὸν καὶ Κύριον, Παρθένε 

ἁγνή, αἰχμαλώτοις λύτρωσιν, τοῖς ἐξ ἐναντί-

ας περιστάσεως, ἐπὶ σοὶ πεποιθόσιν, εἰρηνι-

κὴν δωρήσασθαι. 

Τῆς ἑορτῆς, ὁ α´ κανών. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος α´. Τὸ θεῖον καὶ ἄῤῥητον κάλλος. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡς ἐπὶ νεφέλης Παρθένε, τῶν Ἀποστόλων ὁ 

δῆμος ὀχούμενος, πρὸς τὴν Σιὼν ἐκ περάτων 

λειτουργῆσαί σοι, τῇ νεφέλῃ τῇ κούφῃ ἠθροί-

ζετο, ἀφ᾿ ἧς ὁ Ὕψιστος Θεός, τοῖς ἐν σκότει 

καὶ σκιᾷ, δικαιοσύνης ἔλαμψεν ἥλιος. (δίς) 

Δόξα. 

Σαλπίγγων θεόληπτοι γλῶσσαι, τῶν Θεολό-

γων ἀνδρῶν εὐηχέστερον, τῇ Θεοτόκῳ ἐβόων 

τὸν ἐξόδιον, ἐνηχούμεναι ὕμνον τῷ Πνεύμα-

τι· Χαίροις ἀκήρατε πηγή, τῆς τοῦ Θεοῦ ζωαρ-

χικῆς, καὶ σωτηρίου πάντων σαρκώσεως. 

Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

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

Ἐν ἀβύσσῳ πταισμάτων κυκλούμενος, τὴν ἀ-

νεξιχνίαστον τῆς εὐσπλαγχνίας σου, ἐπικα-

λοῦμαι ἄβυσσον· Ἐκ φθορᾶς ὁ Θεός με ἀνά-

γαγε. 
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Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὡς κακοῦργος ὁ Δίκαιος κέκριται, καὶ μετὰ ἀ-

νόμων τῷ ξύλῳ προσήλωται, τοῖς ὑπευθύνοις 

ἄφεσιν, τῷ οἰκείῳ δωρούμενος αἵματι. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Δι᾿ ἑνὸς μὲν ἀνθρώπου τοῦ πρώτου Ἀδάμ, 

πάλαι εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθεν ὁ θάνατος, 

καὶ δι᾿ ἑνὸς ἀνάστασις, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ πε-

φανέρωται. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀπειράνδρως Παρθένε ἐκύησας, καὶ διαιωνί-

ζεις παρθένος ἐμφαίνουσα, τῆς ἀληθοῦς θεό-

τητος, τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου τὰ σύμβολα. 

Τῆς ἑορτῆς, ὁ α´ κανών. ᾨδὴ Ϛ´.  

Ἦχος α´. Ἅλιον ποντογενές. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Νέμει σοι τὰ ὑπὲρ φύσιν, Ἄναξ ὁ πάντων Θε-

ός· ἐν γὰρ τῷ τίκτειν Παρθένον ὥσπερ ἐφύ-

λαξεν, οὕτως ἐν τάφῳ τὸ σῶμα διετήρησεν, 

ἀδιάφθορον, καὶ συνεδόξασε, θείᾳ μεταστά-

σει, γέρα σοι ὥσπερ Υἱός, Μητρὶ χαριζόμενος. 

(δίς) 

Δόξα. 

Ὄντως σε ὡς φαεινὴν λυχνίαν, ἀΰλου πυρός, 

θυμιατήριον θείου χρύσεον ἄνθρακος, ἐν τοῖς 

Ἁγίων Ἁγίοις κατεσκήνωσε, στάμνον ῥάβδον 

τε πλάκα θεόγραφον, κιβωτὸν ἁγίαν, τράπε-

ζαν Λόγου ζωῆς, Παρθένε ὁ τόκος σου. 

Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

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

Ἀντίθεον πρόσταγμα παρανομοῦντος, τυ-

ράννου μετάρσιον, τὴν φλόγα ἀνεῤῥίπισε, 

Χριστὸς δὲ ἐφήπλωσε, θεοσεβέσι παισί, δρό-

σον τὴν τοῦ Πνεύματος, ὁ ὢν εὐλογημένος 

καὶ ὑπερένδοξος. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οὐκ ἔφερες Δέσποτα δι᾿ εὐσπλαγχνίαν, θα-

νάτῳ τὸν ἄνθρωπον, καθορᾶν τυραννούμε-

νον, ἀλλ᾿ ἦλθες καὶ ἔσωσας ἰδίῳ αἵματι, ἄν-

θρωπος γενόμενος, ὁ ὢν εὐλογημένος καὶ ὑ-

περένδοξος. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἰδόντες σε ἔπτηξαν ἠμφιεσμένον, στολὴν ἐκ-

δικήσεως, οἱ πυλωροὶ τοῦ ᾅδου Χριστέ· ἀγνώ-

μονα τύραννον, οἰκέτην Δέσποτα, ἦλθες γὰρ 

χειρώσασθαι, ὁ ὢν εὐλογημένος καὶ ὑπερέν-

δοξος. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἁγίων ἁγίαν σε κατανοοῦμεν, ὡς μόνην κυή-

σασαν Θεὸν τὸν ἀναλλοίωτον, Παρθένε ἀμό-

λυντε, Μῆτερ ἀνύμφευτε· πᾶσι γὰρ ἐπήγα-

σας πιστοῖς, τὴν ἀφθαρσίαν τῷ θείῳ τόκῳ 

σου. 

Τῆς ἑορτῆς, ὁ α´ κανών. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος α´. Ἰταμῷ θυμῷ τε καὶ πυρί. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Θεοτεύκτους πλάκας Μωυσῆς, γεγραμμένας 

τῷ θείῳ Πνεύματι, ἐν θυμῷ συνέτριψεν· ἀλλ᾿ 

ὁ τούτου Δεσπότης, τὴν τεκοῦσαν ἀσινῆ, τοῖς 

οὐρανίοις φυλάξας δόμοις, νῦν εἰσῳκίσατο. 

Σὺν αὐτῇ σκιρτῶντες βοῶμεν Χριστῷ· Ὁ δεδο-

ξασμένος, τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐ-

λογητὸς εἶ. (δίς) 

Δόξα. 

Ἐν κυμβάλοις χείλεσιν ἁγνοῖς, μουσικῇ τε 

καρδίας φόρμιγγι, ἐν εὐήχῳ σάλπιγγι, ὑψη-

λῆς διανοίας, τῆς Παρθένου καὶ ἁγνῆς, ἐν τῇ 

εὐσήμῳ κλητῇ ἡμέρᾳ τῆς Μεταστάσεως, πρα-

κτικαῖς κροτοῦντες βοῶμεν χερσίν· Ὁ δεδοξα-

σμένος, τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐλο-

γητὸς εἶ. 
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Καὶ νῦν. 

Ὁ θεόφρων ἤθροισται λαός· τῆς γὰρ δόξης 

Θεοῦ τὸ σκήνωμα, ἐκ Σιὼν μεθίσταται, πρὸς 

οὐράνιον δόμον, ἔνθα ἦχος καθαρὸς ἑορτα-

ζόντων, φωνὴ ἀφράστου ἀγαλλιάσεως, καὶ 

ἐν εὐφροσύνῃ βοώντων Χριστῷ· Ὁ δεδοξα-

σμένος, τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐλο-

γητὸς εἶ. 

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

Κάμινος ποτέ, πυρὸς ἐν Βαβυλῶνι, τὰς ἐνερ-

γείας διεμέριζε, τῷ θείῳ προστάγματι, τοὺς 

Χαλδαίους καταφλέγουσα, τοὺς δὲ πιστοὺς 

δροσίζουσα ψάλλοντας· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ 

ἔργα τὸν Κύριον. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Αἵματι Χριστέ, τῷ σῷ πεφοινιγμένην, τὴν τῆς 

σαρκός σου καθορῶντα στολήν, ἐν τρόμῳ ἐξί-

σταντο, τὴν πολλὴν μακροθυμίαν σου, τὰ 

τῶν Ἀγγέλων τάγματα κράζοντα· Εὐλογεῖτε 

πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σύ μου τὸ θνητόν, ἐνέδυσας Οἰκτῖρμον, ἀθα-

νασίαν τῇ ἐγέρσει σου· διὸ ἀγαλλόμενος, εὐ-

χαρίστως ἀναμέλπει σοι, ὁ ἐκλεκτὸς λαὸς 

Χριστὲ κράζων σοι· Κατεπόθη ὄντως εἰς νῖκος 

ὁ θάνατος. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σὺ τὸν τοῦ Πατρός, ἀχώριστον ἐν μήτρᾳ, θε-

ανδρικῶς πολιτευσάμενον, ἀσπόρως συνέλα-

βες, καὶ ἀφράστως ἀπεκύησας, θεογεννῆτορ 

Πάναγνε, ὅθεν σε σωτηρίαν, πάντων ἡμῶν ἐ-

πιστάμεθα. 

Τῆς ἑορτῆς, ὁ α´ κανών. ᾨδὴ η´.  

Ἦχος α´. Φλόγα δροσίζουσαν Ὁσίους. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ῥήμασιν εἴχοντο τῆς θείας, κιβωτοῦ τοῦ ἁγι-

άσματος, πᾶσα ἡ πληθὺς τῶν Θεολόγων ἐν 

τῇ Σιών· Ποῦ νῦν ἀπαίρεις σκηνὴ κραυγάζον-

τες, Θεοῦ τοῦ ζῶντος; Μὴ διαλίπῃς ἐποπτεύ-

ουσα, τοὺς πίστει μέλποντας· Τὸν Δημιουρ-

γὸν μόνον ὑμνοῦμεν, οἱ λελυτρωμένοι, καὶ ὑ-

περυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. (δίς) 

Στίχ. Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν  

καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον·  

ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ὅπως ὑψώσασα τὰς χεῖρας, ἐκδημοῦσα ἡ πα-

νάμωμος, χεῖρας τὰς Θεὸν ἠγκαλισμένας, 

σωματικῶς ἐν παῤῥησίᾳ, ὡς Μήτηρ ἔφησε 

πρὸς τὸν τεχθέντα· Οὕς μοι ἐκτήσω, εἰς αἰῶ-

νας φύλαττε βοῶντάς σοι· Τὸν Δημιουργὸν 

μόνον ὑμνοῦμεν, οἱ λελυτρωμένοι, καὶ ὑπε-

ρυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

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

Ἀνάρχου γεννήτορος, Υἱὸς Θεὸς καὶ Κύριος, 

σαρκωθεὶς ἐκ Παρθένου, ἡμῖν ἐπέφανε, τὰ ἐ-

σκοτισμένα φωτίσαι, συναγαγεῖν τὰ ἐσκορπι-

σμένα· διὸ τὴν πανύμνητον Θεοτόκον, μεγα-

λύνομεν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὡς ἐν Παραδείσῳ φυτευθέν, ἐν τῷ Κρανίῳ 

Σωτήρ, τὸ τρισόλβιον ξύλον τοῦ σοῦ ἀχράν-

του Σταυροῦ, αἵματι καὶ ὕδατι θείῳ, ὡς ἐκ πη-

γῆς, τῆς θείας πλευρᾶς σου, Χριστὲ ἀρδευό-

μενον, τὴν ζωὴν ἡμῖν ἐξήνθησε. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Καθεῖλες δυνάστας, σταυρωθεὶς ὁ Παντοδύ-

ναμος, καὶ τὴν κάτω κειμένην, ἐν τῇ τοῦ ᾅδου 

φρουρᾷ, φύσιν τῶν ἀνθρώπων ὑψώσας, τῷ 

πατρικῷ ἐνίδρυσας θρόνῳ· μεθ᾿ ἧς σε ἐρχόμε-

νον, προσκυνοῦντες μεγαλύνομεν. 
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Τριαδικόν. 

Στίχ. Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 

ἡμᾶς. 

Μονάδα τρισάριθμον, Τριάδα ὁμοούσιον, ὀρ-

θοδόξως ὑμνοῦντες, πιστοὶ δοξάσωμεν, ἄ-

τμητον ὑπέρθεον φύσιν, τρισσοφεγγῆ, ἀνέ-

σπερον αἴγλην, τὴν μόνην ἀκήρατον, τὴν τὸ 

φῶς ἡμῖν ἐκλάμπουσαν. 

Τῆς ἑορτῆς, ὁ α´ κανών. ᾨδὴ θ´.  

Ἦχος α´. Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι. 

Μεγαλυνάριον, ὅπερ στιχολογεῖται  

ἐν ἑκάστῳ τροπαρίῳ τῆς παρούσης ᾨδῆς. 

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε,  

τὴν μόνην Θεοτόκον. 

Ἐξίσταντο Ἀγγέλων αἱ δυνάμεις, ἐν τῇ Σιὼν 

σκοπούμεναι, τὸν οἰκεῖον Δεσπότην, γυναι-

κείαν ψυχὴν χειριζόμενον· τῇ γὰρ ἀχράντως 

τεκούσῃ, υἱοπρεπῶς προσεφώνει· Δεῦρο σε-

μνή, τῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ συνδοξάσθητι. (δίς) 

Δόξα. 

Συνέστειλε χορὸς τῶν Ἀποστόλων, τὸ θεοδό-

χον σῶμά σου, μετὰ δέους ὁρῶντες, καὶ φωνῇ 

λιγυρᾷ προσφθεγγόμενοι· Εἰς οὐρανίους θα-

λάμους, πρὸς τὸν Υἱὸν ἐκφοιτῶσα, σῴζοις ἀ-

εί, Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν σου. 

Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

 


