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26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ´ (ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ) 

Ἀλυπίου Κιονίτου, Στυλιανοῦ Παφλαγόνος, 

Νίκωνος Μετανοεῖτε, ὁσίων, Γεωργίου Χιοπο-

λίτου νεομάρτυρος (†1807). 

Ἦχος πλ. δ´. Ἑωθινὸν γ´. 

* * * * * 

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀ-

ναγνώστης τὸ Δεῦτε προσκυνήσωμεν (γ´), 

καὶ τὸν προοιμιακὸν ψαλμόν. 

Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Εἶτα, τὸ πρῶτον Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

Εἰς τό, Κύριε, ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι´, 

καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα δ´, καὶ Ϛ´ 

Προσόμοια ἐκ τοῦ Μηναίου. 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος πλ. δ´. 

Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 

τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. 

Ἑσπερινὸν ὕμνον, καὶ λογικὴν λατρείαν, σοὶ 

Χριστὲ προσφέρομεν· ὅτι ηὐδόκησας, τοῦ ἐλε-

ῆσαι ἡμᾶς, διὰ τῆς ἀναστάσεως. 

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

ταποδῷς μοι. 

Κύριε, Κύριε, μὴ ἀποῤῥίψῃς ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 

προσώπου σου· ἀλλὰ εὐδόκησον, τοῦ ἐλεῆσαι 

ἡμᾶς, διὰ τῆς ἀναστάσεως. 

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

ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

Χαῖρε Σιὼν ἁγία, Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, Θε-

οῦ κατοικητήριον· σὺ γὰρ ἐδέξω πρώτη, ἄφε-

σιν ἁμαρτιῶν, διὰ τῆς ἀναστάσεως. 

Ἕτερον Στιχηρόν, Ἀνατολικόν. 

Στίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 

εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Ὁ ἐκ Θεοῦ Πατρὸς Λόγος, πρὸ τῶν αἰώνων 

γεννηθείς, ἐπ᾿ ἐσχάτων δὲ τῶν χρόνων, ὁ αὐ-

τὸς ἐκ τῆς Ἀπειρογάμου σαρκωθείς, βουλήσει 

σταύρωσιν θανάτου ὑπέμεινε, καὶ τὸν πάλαι 

νεκρωθέντα, ἄνθρωπον ἔσωσε, διὰ τῆς ἑαυ-

τοῦ ἀναστάσεως. 

Στιχηρὰ προσόμοια τοῦ ὁσίου Ἀλυπίου. 

Ἦχος α´. Πανεύφημοι Μάρτυρες. 

Στίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 

Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-

σμός ἐστιν. 

Παμμάκαρ Ἀλύπιε τὴν σήν, ἐκ παιδὸς ἀνέθη-

κας, ζωὴν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν· ὑφ᾿ οὗ σθε-

νούμενος, τῆς σαρκὸς τὰ πάθη, λογισμῷ ὑπέ-

ταξας, τὸ χεῖρον ὑποτάττων τῷ κρείττονι· διὸ 

ἱκέτευε, δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰ-

ρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. Ϛ´. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά 

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

γον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Θεόφρον Ἀλύπιε φωστήρ, καθωράθης μέγι-

στος, φωταγωγῶν τὴν ὑφήλιον, θαυμάτων 

λάμψεσι, καὶ ἐνθέων ἔργων· ὅθεν μετὰ κοί-

μησιν, τὸ ἄδυτόν σε φῶς ὑπεδέξατο· διὸ ἱκέ-

τευε, δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρή-

νην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, 

ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 

τὸν Κύριον. 

Στῦλος ἐχρημάτισας σοφέ, Μοναστῶν Ἀλύ-

πιε, ὕπερθεν στύλου ἱστάμενος, καὶ πιεζόμε-

νος, καύσωνι καὶ κρύει, καὶ πολλαῖς ἀσκήσε-

σι· διὸ καθυπεδέξω τοῦ Πνεύματος, θεῖα χα-

ρίσματα, ἰατρεύειν ἀῤῥωστήματα, καὶ διώ-

κειν, πάθη χαλεπώτατα. 
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Στιχηρὰ προσόμοια τοῦ ὁσίου Νίκωνος. 

Ἦχος πλ. β´. Ὅλην ἀποθέμενοι. 

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. 

Ὕψωσαν τὸ σῶμά σου, πόνοι καὶ πόνων οἱ 

τρόποι, καὶ τῶν τρόπων ἔλλαμψις, ἡ τῷ Θείῳ 

Πνεύματι ἀπαστράπτουσα, ὑπὲρ νοῦν ἅπαν-

τα, τῇ ἰσχύι ηὔγασε· θαυμαστῶς ἐμεγαλύνθη 

γάρ, ἡ θήκη νάματα, βλύζουσα πιστοῖς, ξέ-

νον θέαμα! πῶς τάφος οὐκ ἐπέδησεν, ἢ λίθος 

κατέσχε τὴν δύναμιν· ἀλλ᾿ ὡς καὶ πρὸ τέ-

λους, μετάνοιαν ἐκραύγαζες ἡμῖν, ὡσαύτως 

νῦν πρὸς ἐπίγνωσιν, ἕλκεις μετὰ θάνατον. 

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

ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν, λαὸς ἐν οἴκῳ Κυρίου, 

ὅπου τὸ πανάγιον, σκῆνος τεθησαύρισται τοῦ 

παμμάκαρος· ᾧ τερπνοῖς ᾄσμασι, καὶ φαι-

δραῖς λαμπάσι, λιτανεύοντες βοήσωμεν· Ἅγιε 

πρόφθασον, καὶ τοὺς ἐν ἀνάγκαις ἐλέησον, 

καὶ κλύδωνος ἐξάρπασον, καὶ τῆς καταιγίδος 

τῶν θλίψεων, ἵνα τὴν τερπνήν σου, καὶ πάν-

τιμον δοξάζωμεν σορόν, καὶ τὴν εἰκόνα σε-

βώμεθα, μύρον ἀναβλύζουσαν. 

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

ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Πλοῦτον ἀναφαίρετον, ἔχει σε πόλις Λακώ-

νων, μάκαρ ἀξιάγαστε, φαειναῖς αὐγάζοντα 

ταῖς λαμπρότησιν· ᾗ καὶ νῦν βράβευσον, τὴν 

εἰρήνην Νίκων· καὶ τροπαίων αὐτὴν ἔμπλη-

σον, ἐχθρῶν τὴν ἔπαρσιν, καὶ παρεμβολὰς 

κάμψας βέλεσι, σῶν πρεσβειῶν Πατὴρ ἡμῶν· 

καὶ τῆς συμπαθοῦς μεταδόσεως, πλῆσον τὰς 

καρδίας, ἡμῶν τῶν ἀνυμνούντων σε πιστῶς, 

ἐν παῤῥησίᾳ δεόμενος, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡ-

μῶν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, διὰ φιλανθρωπίαν, 

ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνα-

νεστράφη· ἐκ Παρθένου γὰρ ἁγνῆς, σάρκα 

προσλαβόμενος, καὶ ἐκ ταύτης προελθών, με-

τὰ τῆς προσλήψεως, εἷς ἐστιν Υἱός, διπλοῦς 

τὴν φύσιν, ἀλλ᾿ οὐ τὴν ὑπόστασιν· διὸ τέλει-

ον αὐτὸν Θεόν, καὶ τέλειον ἄνθρωπον, ἀλη-

θῶς κηρύττοντες, ὁμολογοῦμεν Χριστὸν τὸν 

Θεὸν ἡμῶν· ὃν ἱκέτευε Μῆτερ ἀνύμφευτε, ἐ-

λεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 

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 πλ. δ´. 

Ἀνῆλθες ἐπὶ Σταυροῦ Ἰησοῦ, ὁ καταβὰς ἐξ 

οὐρανοῦ· ἦλθες ἐπὶ θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνα-

τος· πρὸς τοὺς ἐν σκότει, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν· 

πρὸς τοὺς πεσόντας, ἡ πάντων ἀνάστασις. Ὁ 

φωτισμὸς καὶ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοι. 



 3 

Τὰ κατ᾿ Ἀλφάβητον.  

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

Στίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνε-

δύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-

ζώσατο. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1). 

Χριστὸν δοξολογήσωμεν, τὸν ἀναστάντα ἐκ 

νεκρῶν· ψυχὴν καὶ σῶμα γὰρ ἀναλαβών, τῷ 

πάθει ἀπ᾿ ἀλλήλων διέτεμε· τῆς ἀχράντου 

μὲν ψυχῆς, ἐν ᾅδῃ κατελθούσης, ὃν καὶ ἐσκύ-

λευσε· τάφῳ δὲ διαφθοράν, οὐκ οἶδε τὸ ἅγιον 

σῶμα, τοῦ Λυτρωτοῦ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 

οὐ σαλευθήσεται. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1) 

Ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις, δοξολογοῦμεν Χριστέ, 

τὴν ἐκ νεκρῶν σου ἀνάστασιν· δι᾿ ἧς ἡμᾶς ἠ-

λευθέρωσας, τῆς τυραννίδος τοῦ ᾅδου, καὶ ὡς 

Θεὸς ἐδωρήσω, ζωὴν αἰώνιον, καὶ τὸ μέγα ἔ-

λεος. 

Στίχ. Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 

μακρότητα ἡμερῶν. (Ψαλμ. Ϟβ´ 5). 

Ὦ Δέσποτα τῶν ἁπάντων, ἀκατάληπτε Ποιη-

τά, οὐρανοῦ καὶ γῆς, διὰ Σταυροῦ παθών, ἐ-

μοὶ ἀπάθειαν ἐπήγασας· ταφὴν δὲ καταδεξά-

μενος, καὶ ἀναστὰς ἐν δόξῃ, συνανέστησας 

τὸν Ἀδάμ, χειρὶ παντοδυνάμῳ. Δόξα τῇ σῇ 

τριημέρῳ ἐγέρσει, δι᾿ ἧς δεδώρησαι ἡμῖν, τὴν 

αἰώνιον ζωήν, καὶ ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν, ὡς μό-

νος Εὔσπλαγχνος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἀνύμφευτε Παρθένε, ἡ τὸν Θεὸν ἀφράστως 

συλλαβοῦσα σαρκί, Μήτηρ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, 

σῶν οἰκετῶν παρακλήσεις δέχου Πανάμωμε· 

ἡ πᾶσι χορηγοῦσα, καθαρισμὸν τῶν πται-

σμάτων, νῦν τὰς ἡμῶν ἱκεσίας προσδεχομέ-

νη, δυσώπει σωθῆναι πάντας ἡμᾶς. 

* * * 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος πλ. δ´. 

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ Εὔσπλαγχνος, ταφὴν 

κατεδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς 

τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν, 

Κύριε, δόξα σοι. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ σταύ-

ρωσιν ὑπομείνας Ἀγαθέ, ὁ θανάτῳ τὸν θάνα-

τον σκυλεύσας, καὶ ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, 

μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου· δεῖξον 

τὴν φιλανθρωπίαν σου Ἐλεῆμον· δέξαι τὴν 

τεκοῦσάν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν ὑπὲρ 

ἡμῶν, καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνω-

σμένον. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος πλ. δ´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημέ-

νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

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

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

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

τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

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

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος βαρύς. 

Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον· ἠνέ-

ῳξας τῷ λῃστῇ τὸν Παράδεισον· τῶν Μυρο-

φόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς 

Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης 

Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔ-

λεος. 
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Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὡς τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως θησαύρισμα, τοὺς 

ἐπὶ σοὶ πεποιθότας Πανύμνητε, ἐκ λάκκου 

καὶ βυθοῦ πταισμάτων ἀνάγαγε· σὺ γὰρ τοὺς 

ὑπευθύνους τῇ ἁμαρτίᾳ, ἔσωσας τεκοῦσα τὴν 

σωτηρίαν, ἡ πρὸ τόκου παρθένος, καὶ ἐν τόκῳ 

παρθένος, καὶ μετὰ τόκον πάλιν οὖσα παρθέ-

νος. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

[Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος] 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. δ´. 

Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν, ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, καὶ 

Ἄγγελος φωτός, ταῖς γυναιξὶν ἐβόα· Παύσα-

σθε τῶν δακρύων, τοῖς Ἀποστόλοις εὐαγγελί-

σασθε· κράξατε ἀνυμνοῦσαι· Ὅτι ἀνέστη Χρι-

στὸς ὁ Κύριος, ὁ εὐδοκήσας σῶσαι ὡς Θεός, 

τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. 

Δόξα. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 

Ἀναστὰς ἐκ τοῦ τάφου ὡς ἀληθῶς, ταῖς ὁσί-

αις προσέταξας γυναιξί, κηρῦξαι τὴν ἔγερ-

σιν, Ἀποστόλοις ὡς γέγραπται· καὶ δρομαῖος 

ὁ Πέτρος, ἐπέστη τῷ μνήματι, καὶ τὸ φῶς ἐν 

τῷ τάφῳ, ὁρῶν κατεπλήττετο· ὅθεν καὶ κατεῖ-

δε, τὰ ὀθόνια μόνα, χωρὶς τοῦ θείου σώματος, 

ἐν αὐτῷ κατακείμενα· καὶ πιστεύσας ἐβόησε· 

Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός, ὅτι σώζεις ἅπαντας 

Σωτὴρ ἡμῶν· τοῦ Πατρὸς γὰρ ὑπάρχεις ἀ-

παύγασμα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον, ὅμοιον. 

Τὴν οὐράνιον πύλην καὶ κιβωτόν, τὸ πανάγι-

ον ὄρος τὴν φωταυγῆ, νεφέλην ὑμνήσωμεν, 

τὴν οὐράνιον κλίμακα, τὸν λογικὸν Παράδει-

σον, τῆς Εὔας τὴν λύτρωσιν, τῆς οἰκουμένης 

πάσης, τὸ μέγα κειμήλιον· ὅτι σωτηρία, ἐν 

αὐτῇ διεπράχθη, τῷ κόσμῳ καὶ ἄφεσις, τῶν 

ἀρχαίων ἐγκλημάτων· διὰ τοῦτο βοῶμεν αὐ-

τῇ· Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, τῶν πται-

σμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς εὐσεβῶς 

προσκυνοῦσι τὸν πανάγιον τόκον σου. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος πλ. δ´. 

Ἄνθρωποι τὸ μνῆμά σου, Σωτὴρ ἐσφραγίσαν-

το, Ἄγγελος τὸν λίθον, ἐκ τῆς θύρας ἀπεκύλι-

σε. Γυναῖκες ἐθεάσαντο, ἐγηγερμένον ἐκ νε-

κρῶν, καὶ αὗται εὐηγγελίσαντο, τοῖς Μαθη-

ταῖς σου ἐν Σιών· Ὅτι ἀνέστης ἡ ζωὴ τῶν ἁ-

πάντων, καὶ διελύθη τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου. 

Κύριε δόξα σοι. 

Δόξα. 

Τὰ μύρα τῆς ταφῆς, αἱ γυναῖκες κομίσασαι, 

φωνῆς ἀγγελικῆς, ἐκ τοῦ τάφου ἤκουον· Παύ-

σασθε τῶν δακρύων, καὶ ἀντὶ λύπης χαρὰν 

κομίσασθε· κράξατε ἀνυμνοῦσαι, ὅτι ἀνέστη 

Χριστὸς ὁ Κύριος, ὁ εὐδοκήσας σῶσαι ὡς Θε-

ός, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, 

Ἀγγέλων τὸ σύστημα, καὶ ἀνθρώπων τὸ γέ-

νος, ἡγιασμένε ναέ, καὶ Παράδεισε λογικέ, 

παρθενικὸν καύχημα· ἐξ ἧς Θεὸς ἐσαρκώθη, 

καὶ παιδίον γέγονεν, ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων 

Θεὸς ἡμῶν. Τὴν γὰρ σὴν μήτραν, θρόνον ἐ-

ποίησε, καὶ τὴν σὴν γαστέρα, πλατυτέραν οὐ-

ρανῶν ἀπειργάσατο. Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαρι-

τωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις· δόξα σοι. 

* * * 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ 

[Μετὰ τὸν Ἄμωμον, τὰ Εὐλογητάρια] 

Ἦχος πλ. α´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος * κατεπλάγη ὁρῶν σε * 

ἐν νεκροῖς λογισθέντα, * τοῦ θανάτου δέ, Σῶ-

τερ, * τὴν ἰσχὺν καθελόντα * καὶ σὺν ἑαυτῷ * 

τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα * καὶ ἐξ ᾅδου * πάντας ἐ-

λευθερώσαντα. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 
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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 πλ. δ´. 

Αἱ Μυροφόροι τοῦ ζωοδότου, ἐπιστᾶσαι τῷ 

μνήματι, τὸν Δεσπότην ἐζήτουν, ἐν νεκροῖς 

τὸν ἀθάνατον· καὶ χαρᾶς εὐαγγέλια, ἐκ τοῦ 

Ἀγγέλου δεξάμεναι, τοῖς Ἀποστόλοις ἐμήνυ-

ον· Ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ 

τὸ μέγα ἔλεος. 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος πλ. δ´. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐκ νεότητός μου, ὁ ἐχθρός με πειράζει, ταῖς 

ἡδοναῖς φλέγει με· ἐγὼ δὲ πεποιθώς, ἐν σοὶ 

Κύριε, τροποῦμαι τοῦτον. 

Οἱ μισοῦντες Σιών, γενηθήτωσαν δή, πρὶν ἐκ-

σπασθῆναι ὡς χόρτος· συγκόψει γὰρ Χριστός, 

αὐχένας αὐτῶν, τομῇ βασάνων. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, τὸ ζῆν τὰ πάντα, φῶς ἐκ φω-

τός, Θεὸς μέγας· σὺν Πατρὶ ὑμνοῦμεν αὐτὸ 

καὶ τῷ Λόγῳ. 

Ἀντίφωνον Β´. 

Ἡ καρδία μου, τῷ φόβῳ σου σκεπέσθω, τα-

πεινοφρονοῦσα· μὴ ὑψωθεῖσα ἀποπέσῃ, ἐκ 

σοῦ Πανοικτίρμον. 

Ἐπὶ τὸν Κύριον, ὁ ἐσχηκὼς ἐλπίδα, οὐ δείσει 

τότε, ὅτε πυρὶ τὰ πάντα, κρινεῖ καὶ κολάσει. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶς τις θεῖος βλέπει καὶ προ-

λέγει, τερατουργεῖ ὕψιστα, ἐν τρισὶν ἕνα Θε-

ὸν μέλπων· εἰ γὰρ καὶ τριλαμπεῖ, μοναρχεῖ τὸ 

θεῖον. 

Ἀντίφωνον Γ´. 

Ἐκέκραξά σοι Κύριε, πρόσχες, κλῖνόν μοι τὸ 

οὖς σου βοῶντι, καὶ κάθαρον πρὶν ἄρῃς με, ἀ-

πὸ τῶν ἐνθένδε. 

Ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ γῆν, δύνων πᾶς αὖθις 

ἀναλύσει, τοῦ λαβεῖν βασάνους, ἢ γέρα τῶν 

βεβιωμένων. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, θεολογία μονὰς τρισαγία· ὁ 

Πατὴρ γὰρ ἄναρχος, ἐξ οὗ ἔφυ ὁ Υἱὸς ἀχρό-

νως, καὶ τὸ Πνεῦμα σύμμορφον, σύνθρονον, 

ἐκ Πατρὸς συνεκλάμψαν. 
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Ἀντίφωνον Δ´. 

Ἰδοὺ δὴ τί καλόν, ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κα-

τοικεῖν ἀδελφοὺς ἅμα; ἐν τούτῳ γὰρ Κύριος, 

ἐπηγγείλατο ζωὴν αἰωνίαν. 

Τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ, ὁ τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ 

κοσμῶν, κελεύει μὴ δεῖν φροντίζειν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἑνοειδεῖ αἰτίᾳ, πάντα ἔχεται 

εἰρηνοβραβεύτως· Θεὸς τοῦτο γάρ ἐστι, Πατρί 

τε καὶ Υἱῷ, ὁμοούσιον κυρίως. 

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

Bασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός σου 

Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. (ρμε´ 10) 

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

σω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου 

ἕως ὑπάρχω. (ρμε´ 1-2) 

Bασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ... 

Στίχ. β´. Κύριος λύει πεπεδημένους, Κύριος 

σοφοῖ τυφλούς, Κύριος ἀνορθοῖ κατεῤῥαγμέ-

νους, Κύριος ἀγαπᾷ δικαίους, Κύριος φυλάσ-

σει τοὺς προσηλύτους. (ρμε´ 7-9) 

Bασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ... 

* * * 

ΤΑΞΙΣ ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

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

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως 

αὐτοῦ. 

Αἰνεσάτω πνοὴ… πᾶσα τὸν Κύριον. 

Ὁ διάκονος· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡ-

μᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου 

Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

Ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁ-

γίου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ τῷ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον ἁγίου Εὐαγγε-

λίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  

τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν Γ´  

Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον (ιστ´ 9-20). 

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς πρωὶ πρώτῃ σαββάτου, ἐ-

φάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ᾿ ἧς 

ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. Ἐκείνη πορευθεῖ-

σα ἀπήγγειλε τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ γενομένοις, 

πενθοῦσι καὶ κλαίουσι, κἀκεῖνοι ἀκούσαντες 

ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾿ αὐτῆς, ἠπίστησαν. Με-

τὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐ-

φανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, πορευομένοις εἰς 

ἀγρόν. Κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν 

τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. Ὕστε-

ρον ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανε-

ρώθη, καὶ ὠνείδισε τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ 

σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν 

ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν. Καὶ εἶπεν αὐ-

τοῖς· Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κη-

ρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. Ὁ πι-

στεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπι-

στήσας κατακριθήσεται. Σημεῖα δὲ τοῖς πι-

στεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνό-

ματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι· γλώσσαις λα-

λήσουσι καιναῖς· ὄφεις ἀροῦσι· κἂν θανάσι-

μόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψει· ἐπὶ ἀρ-

ρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι, καὶ καλῶς ἕξου-

σιν. Ὁ μὲν οὖν Κύριος μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐ-

τοῖς ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν 

ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐ-

κήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦν-

τος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπα-

κολουθούντων σημείων. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
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Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης· 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, * προσκυνή-

σωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, * τὸν μόνον ἀ-

ναμάρτητον. * Τὸν σταυρόν σου, Χριστέ, προ-

σκυνοῦμεν * καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν * 

ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· * σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡ-

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

μά σου ὀνομάζομεν. * Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ 

προσκυνήσωμεν * τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀ-

νάστασιν· * ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ * 

χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. * Διὰ παντὸς εὐλο-

γοῦντες τὸν Κύριον, * ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστα-

σιν αὐτοῦ. * Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς, 

* θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. 

Οἱ χοροὶ ψάλλουν ἀντιφωνικῶς κατὰ στίχον 

τὸν ν´ ψαλμόν, προτάσσοντες (ἐν Κυριακῇ) 

τὴν προφώνησιν Ἐλεῆμον. 

Ἦχος β´. 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου 

καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξά-

λειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου 

καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁ-

μαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν 

σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λό-

γοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁ-

μαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ 

τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· 

πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀ-

γαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁ-

μαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξά-

λειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ 

πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις 

μου. 

Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, 

καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς 

ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου 

σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς 

ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. 

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

τηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν 

δικαιοσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα 

μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. 

Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυ-

τώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρ-

δίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 

Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σι-

ών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο-

ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-

σχους. 

Ἐν Κυριακῇ προστίθεται εἰς τὸν τελευταῖον 

στίχον τὸ ἐφύμνιον· Καὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Δόξα. 

Ταῖς τῶν Ἀποστόλων * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * 

ἐξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημά-

των. 

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. 
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Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, * καθὼς 

προεῖπεν, * ἔδωκεν ἡμῖν * τὴν αἰώνιον ζωὴν * 

καὶ μέγα ἔλεος. 

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

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

* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Οἱ Κανόνες· ὁ ἀναστάσιμος  

καὶ οἱ δύο τοῦ Μηναίου. 

ᾨδὴ α´. Ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´. 

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἁρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε, τερατουργοῦ-

σα ποτέ, Μωσαϊκὴ ῥάβδος, σταυροτύπως 

πλήξασα, καὶ διελοῦσα θάλασσαν· Ἰσραὴλ δὲ 

φυγάδα, πεζὸν ὁδίτην διέσωσεν, ᾆσμα τῷ Θε-

ῷ ἀναμέλποντα. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τὴν παντοδύναμον Χριστοῦ θεότητα, πῶς μὴ 

θαυμάσωμεν! ἐκ μὲν παθῶν πᾶσι, τοῖς πι-

στοῖς ἀπάθειαν, καὶ ἀφθαρσίαν βλύζουσαν· 

ἐκ πλευρᾶς δὲ ἁγίας, πηγὴν ἀθάνατον στά-

ζουσαν, καὶ ζωὴν ἐκ τάφου ἀΐδιον. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὡς εὐπρεπὴς ταῖς γυναιξὶν ὁ Ἄγγελος, νῦν 

ἐμπεφάνισται, καὶ τηλαυγῆ φέρων, τῆς ἐμφύ-

του σύμβολα, ἀΰλου καθαρότητος, τῇ μορφῇ 

δὲ μηνύων, τὸ φέγγος τῆς ἀναστάσεως, κρά-

ζει· Ἐξηγέρθη ὁ Κύριος. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Δεδοξασμένα περὶ σοῦ λελάληνται, ἐν γενε-

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

ρήσασα, ἁγνὴ δὲ διαμείνασα, Θεοτόκε Παρ-

θένε· διό σε πάντες γεραίρομεν, τὴν μετὰ Θε-

ὸν προστασίαν ἡμῶν. 

Τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς·  

Χαίρων ἐπαινῶ τοὺς Ἀλυπίου πόνους. Ἰωσήφ. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. α´. Ἵππον καὶ ἀναβάτην. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Χάριτος πεπλησμένος, χαρᾶς μου πλήρωσον, 

τὴν ψυχὴν ἐπαινέσαι, τὸν βίον σου Ἀλύπιε, 

καὶ τὴν πολιτείαν σου, δι᾿ ἧς πάντας ηὔφρα-

νας, ἰσαγγέλως ἀγωνισάμενος. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἄλλον ὡς Σαμουήλ σε, Θεὸς ἡγίασε, μητρι-

κῆς ἐκ κοιλίας, Ἀλύπιε μακάριε, καὶ βλέπων 

τὰ ἔμπροσθεν, ὡς Προφήτην ἔνθεον, ἀπειρ-

γάσατο ἀξιάγαστε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἵνα Θεὸς δηλώσῃ, τὴν σὴν λαμπρότητα, ἥν 

περ ὕστερον ἔσχες, καλῶς ἀγωνισάμενος, 

φωτὸς θείου ἔπλησε, σοῦ τεχθέντος Ὅσιε, τὸ 

δωμάτιον ὑπὲρ ἔννοιαν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ῥῆσις σεπτοῦ Προφήτου, πέρας ἐδέξατο· ἰδοὺ 

γὰρ ἡ Παρθένος, σαρκὶ Θεὸν ἐκύησε, βροτοὺς 

ἀναπλάττοντα, συντριβέντας πρότερον, ἁ-

μαρτίας πλημμελήμασι. 

Ὁ Κανὼν τοῦ Ὁσίου Νίκωνος. ᾨδὴ α´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ἁρματηλάτην Φαραώ. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τῆς οὐρανίου πατριᾶς τῷ ἔρωτι, κατασχεθεὶς 

τὴν ψυχήν, καὶ τὰ ἐκεῖ κάλλη, καὶ τὴν διαμέ-

νουσαν, ἐπιποθήσας εὔκλειαν, ἐπιγείου πα-

τρίδος, καὶ γεννητόρων ἐμάκρυνας, Νίκων 

σεαυτὸν παναοίδιμε. (δίς) 

Δόξα. 

Τόπον ἐκ τόπου διαμείβων πέφευγας, τὰ πα-

ρατρέχοντα, τὴν κοσμικὴν σχέσιν, ταῖς ἀπο-

χωρήσεσι, σαφῶς ἀποκρουόμενος, καὶ μηδὲν 

τῶν προσύλων, τὸ εὐγενὲς ἐνυβρίσαι σου, μά-

καρ τῆς ψυχῆς ἀνασχόμενος. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Δεδοξασμένα περὶ σοῦ λελάληνται, ἐν γενε-

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

ρήσασα, ἁγνὴ δὲ διαμείνασα, Θεοτόκε Μαρί-

α· διό σε πάντες γεραίρομεν, τὴν μετὰ Θεὸν 

προστασίαν ἡμῶν. 

ᾨδὴ γ´. Ὁ Ἀναστάσιμος. 

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ στερεώσας κατ᾿ ἀρχάς, τοὺς οὐρανοὺς ἐν 

συνέσει, καὶ τὴν γῆν ἐπὶ ὑδάτων ἑδράσας, ἐν 

τῇ πέτρᾳ με Χριστέ, τῆς Ἐκκλησίας στήριξον, 

ὅτι οὐκ ἔστι πλήν σου, ἅγιος μόνε Φιλάνθρω-

πε. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Κατακριθέντα τὸν Ἀδάμ, τῇ γεύσει τῆς ἁμαρ-

τίας, τῆς σαρκός σου τὸ σωτήριον πάθος, ἐδι-

καίωσε Χριστέ· αὐτὸς γὰρ οὐχ ὑπεύθυνος, τῇ 

τοῦ θανάτου πείρᾳ, πέφηνας ὁ ἀναμάρτητος. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τῆς ἀναστάσεως τὸ φῶς, ἐξέλαμψε τοῖς ἐν 

σκότει, τοῦ θανάτου καὶ σκιᾷ καθημένοις, ὁ 

Θεός μου Ἰησοῦς, καὶ τῇ αὑτοῦ θεότητι, τὸν ἰ-

σχυρὸν δεσμεύσας, τούτου τὰ σκεύη διήρπα-

σε. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τῶν Χερουβὶμ καὶ Σεραφίμ, ἐδείχθης ὑψηλο-

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

ρητον Θεόν, ἐν σῇ γαστρὶ Ἀμόλυντε· διὸ πι-

στοί σε πάντες, ὕμνοις ἀεὶ μακαρίζομεν. 

Τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου. ᾨδὴ γ´.  

Ἦχος πλ. α´. Ὁ πήξας ἐπ᾿ οὐδενός. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡς λύχνος ἐπὶ λυχνίαν, στάσεως κρείττονος, 

ἐπιτεθειμένος ταῖς σελασφόροις σου, Πάτερ 

ἀρεταῖς πᾶσαν ψυχήν, πιστῶς σοι προσιοῦ-

σαν, εὐσεβοφρόνως κατελάμπρυνας, σκότους 

ἁμαρτίας λυτρούμενος. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νοός σου τὰς ἱεράς, κινήσεις ποιούμενος, 

πρὸς τηρήσεις θείων, νόμων τοῦ Πνεύματος, 

ἄγγελος ἐφάνης ἐπὶ γῆς, Ἀγγέλων πολιτείαν, 

μετὰ σαρκὸς ἀναλαβόμενος, Πάτερ θεοφόρε 

Ἀλύπιε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐμφρόνως τῶν ὀχληρῶν, τοῦ βίου ἀοίδιμε, 

μετανάστης ὤφθης, καὶ προσεχώρησας πρὸς 

ἀσκητικῆς διαγωγῆς, τὰ σκάμματα προθύ-

μως, τὴν σὴν καρδίαν οἰκητήριον, Ὅσιε δει-

κνύων τοῦ Πνεύματος. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Παρθένε τὸ καθαρόν, τοῦ Λόγου παλάτιον, 

τὴν ψυχήν μου δεῖξον, οἶκον τοῦ Πνεύματος· 

ὕδατος πηγὴ ζωαρχικοῦ, πότισόν με τῇ καύ-

σει, τῆς ἁμαρτίας φλογιζόμενον, ὅπως κατὰ 

χρέος δοξάζω σε. 

Τοῦ Ὁσίου Νίκωνος. ᾨδὴ γ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Οὐρανίας ἁψῖδος. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐξ Ἑῴας εἰς Δύσιν, διαδραμὼν ἅπαντας, τῷ 

τῆς μετανοίας κηρύγματι κατεπύρσευσας· ὅ-

θεν κατάλληλον, τῇ πράξει εὗρες τὴν κλῆσιν, 

μετανοίας Ὅσιε, δειχθεὶς φερώνυμος. (δίς) 

Δόξα. 

Τοῦ Προδρόμου τὸν ζῆλον, ἐν τῇ ψυχῇ θέμε-

νος, Πάτερ τὴν δευτέραν ἐν κόσμῳ, Χριστοῦ 

ἐμφάνειαν, προανεκήρυττες, καὶ μετανοίας 

ἀξίους, ἐκ καρδίας ἔλεγες, καρποὺς ποιήσα-

τε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Χαῖρε μόνη τεκοῦσα, τὸν τοῦ παντὸς Κύριον. 

Χαῖρε τὴν ζωὴν τοῖς ἀνθρώποις ἡ προξενήσα-

σα. Χαῖρε κατάσκιον, καὶ ἀλατόμητον Ὄρος. 

Τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, χαῖρε Πανάμωμε. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 
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ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Μεσῴδιον Κάθισμα ἐκ τοῦ Μηναίου. 

Κάθισμα τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου. 

Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 

Συμεὼν ἡμῖν ὤφθης ἄλλος σοφέ· τὸ γὰρ σῶ-

μα ὑψώσας στύλῳ ἐκ γῆς, ὦ Πάτερ Ἀλύπιε, 

τῶν δαιμόνων τὰς φάλαγγας, ἐτροπώσω θεό-

φρον, πικρῶς κατοιμώζοντας, καὶ εἰς ἀβά-

τους τόπους, αὐτοὺς ἀπεδίωξας· ὅθεν καὶ ἐ-

δείχθης, ἐγκαλλώπισμα θεῖον, Πατέρων τὸ 

καύχημα, μοναζόντων τὸ στήριγμα. Διὸ πί-

στει βοῶμέν σοι· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, 

τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑ-

ορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 

Δόξα. Κάθισμα τοῦ Ὁσίου Νίκωνος. 

Ἦχος α´. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 

Τὸν ζῆλον τὸν σεπτόν, Βαπτιστοῦ ἐμιμήσω, 

καὶ κόσμῳ τὴν φρικτήν, καὶ δευτέραν τοῦ Κτί-

στου, ἐμφάνειαν ἐκήρυττες, καὶ τοῖς πᾶσιν ἐ-

κραύγαζες· Νῦν ποιήσατε, καρποὺς ἀξίους 

Κυρίῳ, μετανοίας τε, ἀπὸ καρδίας τελείας, 

Πατὴρ ἡμῶν Ὅσιε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Κυβέρνησον Ἁγνή, τὴν ἀθλίαν ψυχήν μου, 

καὶ οἴκτειρον αὐτήν, ὑπὸ πλήθους πταισμά-

των, βυθῷ ὀλισθαίνουσαν, ἀπωλείας πανά-

μωμε· καὶ ἐν ὥρᾳ με, τῇ φοβερᾷ τοῦ θανάτου, 

ἐλευθέρωσον, κατηγορούντων δαιμόνων, 

φρικτῆς ἀποφάσεως. 

* * * 

Εἶτα αἱ δ´, ε´ καὶ Ϛ´ ᾠδαὶ τῶν κανόνων. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τὰ Ἀναστάσιμα. 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´.  

Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως. 

Ἐξαναστὰς τοῦ μνήματος, τοὺς τεθνεῶτας ἤ-

γειρας, καὶ τὸν Ἀδὰμ ἀνέστησας· καὶ ἡ Εὔα 

χορεύει, ἐν τῇ σῇ ἀναστάσει, καὶ κόσμου τὰ 

πέρατα πανηγυρίζουσι, τῇ ἐκ νεκρῶν ἐγέρσει 

σου Πολυέλεε. 

Ὁ Οἶκος. 

Τὰ τοῦ ᾅδου σκυλεύσας βασίλεια, καὶ νε-

κροὺς ἀναστήσας Μακρόθυμε, γυναιξὶ Μυρο-

φόροις συνήντησας, ἀντὶ λύπης χαρὰν κομι-

σάμενος· καὶ Ἀποστόλοις σου ἐμήνυσας, τὰ 

τῆς νίκης σύμβολα, Σωτήρ μου ζωοδότα, καὶ 

τὴν κτίσιν ἐφώτισας Φιλάνθρωπε· διὰ τοῦτο 

καὶ κόσμος συγχαίρει, τῇ ἐκ νεκρῶν ἐγέρσει 

σου Πολυέλεε. 

Συναξάριον. 

Τῇ ΚϚ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ ὁσίου 

Πατρὸς ἡμῶν Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου. 

Στίχ. Ἀνεῖχεν Ἀλύπιον ὄρθιος κίων, 

Πρὸς οὐρανοὺς ζητοῦντα βαίνειν, οὗ μένει. 

Εἰκάδι ἕκτῃ ἄλυπον, Ἀλύπιε, βῆς ἐπὶ οἶκον. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡ-

μῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος. 

Στίχ. Ἀσκήσεως πέπτωκεν ὁ στεῤῥὸς στῦλος· 

Στυλιανὸς γὰρ τὸν βίον καταστέφει. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡ-

μῶν Ἀκακίου τοῦ ἐν τῇ Κλίμακι. 

Στίχ. Κακὸν φυγὼν πᾶν Ἀκάκιος ἐν βίῳ, 

Καλοῖς ἀπείροις ἐντρυφᾷ λιπὼν βίον. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡ-

μῶν Ἰακώβου τοῦ Ἀναχωρητοῦ. 

Στίχ. Ὁ Ἰάκωβος ἀναχωρήσας κόσμου, 

Νῦν τὴν ὑπερκόσμιον οἰκεῖ πατρίδα. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡ-

μῶν Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε. 

Στίχ. Οἷ Λακεδαίμων, οὐδαμῶς Δαίμων λάκοι· 

Σοβεῖ γὰρ αὐτὸν τοῖς τεραστίοις Νίκων. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡ-

μῶν Σίλου, Ἐπισκόπου τῆς Περσίδος. 

Στίχ. Τῆς γῆς ἀποστὰς γηίνων θ᾿ ὁμοῦ, Πάτερ, 

Νῦν ἐγκατοικεῖς οὐρανῷ, μάκαρ Σίλε. 

Ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγί-

ου Γεωργίου, ἐν τῷ Κυπαρίσσῳ. 

Στίχ. Γεώργιος οὗτος Χριστοῦ Μάρτυς νέος,  

Σὺν τῷ παλαιῷ τάττεται ἀθληδρομήσας. 
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Ὁ ἅγιος Νεομάρτυς Γεώργιος, ὁ ἐκ Χίου καὶ 

ἐν Κυδωνίαις ἀθλήσας κατὰ τὸ 1807, ξίφει τε-

λειοῦται. 

Στίχ. Γεώργιος οὗτος Χριστοῦ Μάρτυς νέος, 

Σὺν τῷ παλαιῷ τάττεται ἀθληδρομήσας. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς 

ἡμῶν καὶ Ἰσαποστόλου Ἰννοκεντίου, Ἐπισκό-

που Ἰρκοὺτσκ τῆς Σιβηρίας. 

Στίχ. Ζῆλον Ἰννοκέντιος τῶν ἀποστόλων,  

Ἔχων δέδεικται φωτιστὴς Σιβηρίας. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων 

ἡμῶν Ἀθανασίου καὶ Θεοδοσίου, τῶν ἐν τῇ 

Μονῇ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἐν Τσερε-

πόβετσκ τοῦ Νόβγκοροντ. 

Στίχ. Σὺν Ἀθανασίῳ Τσερεπόβετσκ κλέος,  

Τιμῶ καὶ Θεοδόσιον αὐτοῦ γόνον. 

Μονῆς Ἀναστάσεως κτίτωρ ὢν κάτω,  

Σὺν Θεοδοσίῳ, Ἀθανάσιε, οἰκεῖς ἄνω. 

* 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Κυριακῇ πρὸ τῆς τριακοστῆς 

Νοεμβρίου, ἐν τῇ μεγαλωνύμῳ πόλει καὶ Μη-

τροπόλει τῶν Πατρῶν, ἑορτάζεται πανηγυρι-

κῶς ἡ Σύναξις τῶν συνεργατῶν τοῦ Ἁγίου ἐν-

δόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλή-

του, Σωσιπάτρου καὶ Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν Ο´ 

Ἀποστόλων, ἔτι δέ, Παύλου τοῦ Πατρέως Ὁ-

σιομάρτυρος Ἡγουμένου τῶν ἐν Ραϊθὼ ἀναι-

ρεθέντων Πατέρων, τῶν Ὁσίων Ἰωσὴφ τοῦ 

Ὑμνογράφου, Ἠλία τοῦ Σικελιώτου, τῶν ἐν 

τῇ Ἀχαΐᾳ ἀσκησάντων Λεοντίου τοῦ Γέρον-

τος, Δανιὴλ τοῦ ἐν τῷ Κάστρῳ τῶν Πατρῶν 

καὶ Ἰωακεὶμ τῶν Νοτενῶν, Νεομαρτύρων Ζα-

χαρίου τοῦ ἐξ Ἄρτης, Ἀναστασίας καὶ Χριστο-

δούλου τῶν παιδομαρτύρων, ὡς καὶ τοῦ Ἁγί-

ου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου, κομι-

στοῦ τῶν σεπτῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀπο-

στόλου Ἀνδρέου πρὸς τὴν Βασιλίδα τῶν Πό-

λεων καὶ κτίτορος τῆς Μονῆς Γηροκομείου 

γενομένου, καὶ ἑτέρων ἁγίων πολλῶν. 

Στίχ. Ἀχαΐας Ἅγιοι ἅπαντες συναχθέντες, 

Δότε ἡμῖν τὰ κρείττονα κοιναῖς ὑμῶν πρεσβείαις. 

Ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡ-

μᾶς. Ἀμήν. 

* * * 

Εἶτα αἱ ζ´ καὶ η´ ᾠδαὶ τῶν κανόνων. 

* * * 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. 
(Ψάλλονται ἀπὸ 21ης Νοεμβρίου  

μέχρις 24ης Δεκεμβρίου μόναι αἱ πεζαί). 

ᾨδὴ α´. Ἦχος α´. 

Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε· * Χριστὸς ἐξ οὐ-

ρανῶν· ἀπαντήσατε· * Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώ-

θητε. * ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, * καὶ ἐν 

εὐφροσύνῃ * ἀνυμνήσατε, λαοί, * ὅτι δεδόξα-

σται. 

ᾨδὴ γ´. 

Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων * ἐκ Πατρὸς γεννηθέντι 

ἀρρεύστως Υἱῷ * καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτων ἐκ Παρθέ-

νου * σαρκωθέντι ἀσπόρως * Χριστῷ τῷ Θεῷ 

βοήσωμεν· * Ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν * ἅ-

γιος εἶ, Κύριε. 

ᾨδὴ δ´. 

Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ * καὶ ἄνθος ἐξ αὐ-

τῆς, Χριστέ, * ἐκ τῆς Παρθένου ἀνεβλάστη-

σας, * ἐξ ὄρους ὁ αἰνετὸς * κατασκίου δασέος· 

* ἦλθες σαρκωθεὶς ἐξ ἀπειράνδρου * ὁ ἄυλος 

καὶ Θεός. * Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 

ᾨδὴ ε´. 

Θεὸς ὢν εἰρήνης, * Πατὴρ οἰκτιρμῶν, * τῆς με-

γάλης βουλῆς σου τὸν ἄγγελον, * εἰρήνην πα-

ρεχόμενον, * ἀπέστειλας ἡμῖν· * ὅθεν θεο-

γνωσίας * πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες, * ἐκ νυκτὸς 

ὀρθρίζοντες, * δοξολογοῦμέν σε, φιλάνθρω-

πε. 

ᾨδὴ στ´. 

Σπλάγχνων Ἰωνᾶν * ἔμβρυον ἀπήμεσεν * ἐ-

νάλιος θήρ, * οἷον ἐδέξατο· * τῇ Παρθένῳ δὲ * 

ἐνοικήσας ὁ Λόγος * καὶ σάρκα λαβών, * διε-

λήλυθε φυλάξας ἀδιάφθορον· * ἧς γὰρ οὐχ ὑ-

πέστη ῥεύσεως, * τὴν τεκοῦσαν κατέσχεν ἀ-

πήμαντον. 

ᾨδὴ ζ´. 

Οἱ παῖδες εὐσεβείᾳ συντραφέντες, * δυσσε-

βοῦς προστάγματος καταφρονήσαντες, * πυ-



 12 

ρὸς ἀπειλὴν οὐκ ἐπτοήθησαν, * ἀλλ᾿ ἐν μέσῳ 

τῆς φλογὸς * ἑστῶτες ἔψαλλον· * Ὁ τῶν πατέ-

ρων Θεός, εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν τὸν 

Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες αὐτὸν 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Θαύματος ὑπερφυοῦς ἡ δροσοβόλος * ἐξεικό-

νισε κάμινος τύπον· * οὐ γὰρ οὓς ἐδέξατο 

φλέγει νέους, * ὡς οὐδὲ πῦρ * τῆς Θεότητος 

Παρθένου ἣν ὑπέδυ νηδύν· * διὸ ἀνυμνοῦντες 

ἀναμέλψωμεν· * Εὐλογείτω ἡ κτίσις πᾶσα τὸν 

Κύριον * καὶ ὑπερυψούτω * εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-

νομεν. 

Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

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

καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ 

σωτῆρί μου. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέ-

ραν * ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * τὴν ἀδια-

φθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως 

Θεοτόκον, * σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. β´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 

τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα-

καριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

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

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 

εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐ-

τόν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. δ´. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 

αὐτῶν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. ε.´ Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ 

ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγα-

θῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. Ϛ´. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ 

μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 

αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

* * * 

Ἐκ τῶν κανόνων ἡ θ´ ᾠδή. 

* * * 

Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Μεγάλυνον, ψυχή μου, * τὴν τιμιωτέραν * καὶ 

ἐνδοξοτέραν * τῶν ἄνω στρατευμάτων. 

Μυστήριον ξένον * ὁρῶ καὶ παράδοξον· * οὐ-

ρανὸν τὸ σπήλαιον· θρόνον * χερουβικόν, τὴν 

Παρθένον· * τὴν φάτνην χωρίον, * ἐν ᾧ ἀνε-

κλίθη ὁ ἀχώρητος * Χριστὸς ὁ Θεός·* ὃν ἀνυ-

μνοῦντες μεγαλύνομεν. 

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 Γ´. 

Ὅτι Χριστὸς ἐγήγερται, μή τις διαπιστείτω· ἐ-

φάνη τῇ Μαρίᾳ γάρ, ἔπειτα καθωράθη, τοῖς 

εἰς ἀγρὸν ἀπιοῦσι· μύσταις δὲ πάλιν ὤφθη, ἀ-

νακειμένοις ἕνδεκα· οὓς βαπτίζειν ἐκπέμψας, 

εἰς οὐρανούς, ὅθεν καταβέβηκεν ἀνελήφθη, 

ἐπικυρῶν τὸ κήρυγμα, πλήθεσι τῶν σημείων. 



 13 

Ἐξαποστειλάρια ἐκ τοῦ Μηναίου. 

Τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Ἀγῶνας ὑπὲρ ἄνθρωπον, μετῆλθες Πάτερ ὅ-

σιε, τῇ τοῦ Χριστοῦ δυναστείᾳ· πεντήκοντα 

πρὸς τρισὶ γάρ, ἔτεσιν ἐπὶ κίονος, ἔστης σοφὲ 

Ἀλύπιε, πάντοθεν πιεζόμενος, καὶ νῦν τὸ ἔ-

σχατον μάκαρ, τῶν ἀγαθῶν πάντων εὗρες. 

Τοῦ Ὁσίου Νίκωνος. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

Ἡ θήκη ἔνθα σου κεῖται, τὸ εὐκλεέστατον 

σῶμα, χάριτας βλύζει τοῖς πᾶσι, τῶν ἰαμάτων 

δαψιλῶς, τοῖς προσιοῦσιν ἐν πίστει, Νίκων ἀ-

εὶ θεοφόρε. 

Θεοτοκίον. 

Αἱ τῶν Ἀγγέλων πᾶσαι, καὶ Ἀρχαγγέλων χο-

ρεῖαι, ἀνευφημοῦσί σε Κόρη, Μήτηρ Θεοῦ τοῦ 

ὑψίστου, καὶ τῶν βροτῶν ἅπαν γένος, 

δοξολογοῦμέν σε πόθῳ. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος βαρύς. 

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 πλ. δ´. 

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

πτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ παρέστης, ὑπὸ Πιλάτου 

κρινόμενος, ἀλλ᾿ οὐκ ἀπελείφθης τοῦ θρό-

νου, τῷ Πατρὶ συγκαθεζόμενος· καὶ ἀναστὰς 

ἐκ νεκρῶν, τὸν κόσμον ἠλευθέρωσας, ἐκ τῆς 

δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου, ὡς οἰκτίρμων καὶ φι-

λάνθρωπος. 

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

τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμε-

ως αὐτοῦ. 

Κύριε, εἰ καὶ ὡς θνητὸν ἐν μνημείῳ, Ἰουδαῖοί 

σε κατέθεντο, ἀλλ᾿ ὡς βασιλέα ὑπνοῦντα 

στρατιῶταί σε ἐφύλαττον, καὶ ὡς ζωῆς θη-

σαυρόν, σφραγίδι ἐσφραγίσαντο· ἀλλὰ ἀνέ-

στης καὶ παρέσχες, ἀφθαρσίαν ταῖς ψυχαῖς ἡ-

μῶν. 

Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς με-

γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Κύριε, ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου, τὸν Σταυ-

ρόν σου ἡμῖν δέδωκας· φρίττει γὰρ καὶ τρέμει, 

μὴ φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ὅτι 

νεκροὺς ἀνιστᾷ, καὶ θάνατον κατήργησε· διὰ 

τοῦτο προσκυνοῦμεν, τὴν ταφήν σου καὶ τὴν 

ἔγερσιν. 

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

νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Ὁ Ἄγγελός σου Κύριε, ὁ τὴν ἀνάστασιν κηρύ-

ξας, τοὺς μὲν φύλακας ἐφόβησε, τὰ δὲ γύναι-

α ἐφώνησε λέγων· Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ 

τῶν νεκρῶν; ἀνέστη Θεὸς ὤν, καὶ τῇ οἰκουμέ-

νῃ ζωὴν ἐδωρήσατο. 

Ἕτερα Στιχηρά, Ἀνατολικά. 

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

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Ἔπαθες διὰ σταυροῦ, ὁ ἀπαθὴς τῇ θεότητι· 

ταφὴν κατεδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθε-

ρώσῃς, τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ· καὶ ἀθανα-

τίσας, ζωοποιήσῃς ἡμᾶς Χριστὲ ὁ Θεός, διὰ 

τῆς ἀναστάσεώς σου Φιλάνθρωπε. 

Στίχ. Ϛ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Προσκυνῶ καὶ δοξάζω, καὶ ἀνυμνῶ Χριστέ, 

τὴν σὴν ἐκ τάφου ἀνάστασιν· δι᾿ ἧς ἠλευθέ-

ρωσας ἡμᾶς, ἐκ τῶν τοῦ ᾅδου ἀλύτων δε-

σμῶν, καὶ ἐδωρήσω τῷ κόσμῳ ὡς Θεός, ζωὴν 

αἰώνιον, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

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

τω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου 

εἰς τέλος. 
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Τὸ ζωοδόχον σου μνῆμα, φρουροῦντες παρά-

νομοι, σὺν τῇ κουστωδίᾳ ἐσφραγίσαντο τοῦ-

το· σὺ δὲ ὡς ἀθάνατος Θεός, καὶ παντοδύνα-

μος, ἀνέστης τριήμερος. 

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

καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά 

σου. 

Πορευθέντος σου, ἐν πύλαις ᾅδου Κύριε, καὶ 

ταύτας συντρίψαντος, ὁ αἰχμάλωτος οὕτως ἐ-

βόα· Τίς ἐστιν οὗτος, ὅτι οὐ καταδικάζεται, ἐν 

τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ ὡς σκηνὴν 

κατέλυσε, τοῦ θανάτου τὸ δεσμωτήριον; ἐδε-

ξάμην αὐτὸν ὡς θνητόν, καὶ τρέμω ὡς Θεόν. 

Παντοδύναμε Σωτὴρ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα. Ἑωθινὸν Γ´. Ἦχος γ´. 

Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας, τὴν τοῦ Σωτῆρος 

εὐαγγελιζομένης, ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν καὶ 

ἐμφάνειαν, διαπιστοῦντες οἱ Μαθηταί, ὠνει-

δίζοντο τὸ τῆς καρδίας σκληρόν· ἀλλὰ τοῖς 

σημείοις καθοπλισθέντες καὶ θαύμασι, πρὸς 

τὸ κήρυγμα ἀπεστέλλοντο. Καὶ σὺ μὲν Κύριε, 

πρὸς τὸν ἀρχίφωτον ἀνελήφθης Πατέρα· οἱ 

δὲ ἐκήρυττον πανταχοῦ τὸν λόγον, τοῖς θαύ-

μασι πιστούμενοι. Διὸ οἱ φωτισθέντες δι᾿ αὐ-

τῶν, δοξάζομέν σου, τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστα-

σιν, φιλάνθρωπε Κύριε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, * Θεοτόκε Παρ-

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

ᾅδης ᾐχμαλώτισται, * ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, * 

ἡ κατάρα νενέκρωται, * ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, * 

ὁ θάνατος τεθανάτωται, * καὶ ἡμεῖς ἐζωοποι-

ήθημεν· * διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· * Εὐλογη-

τὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, * ὁ οὕτως εὐδοκή-

σας, δόξα σοι. 

* * * 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  

εἰς τὸν ἦχον τῆς Κυριακῆς 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

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

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

ποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, * εὐλογοῦμέν σε, * προσκυνοῦ-

μέν σε, * δοξολογοῦμέν σε, * εὐχαριστοῦμέν 

σοι * διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, * ἐπουράνιε Θεέ, * Πάτερ παν-

τοκράτορ· * Κύριε Υἱὲ μονογενές, * Ἰησοῦ Χρι-

στέ, * καὶ ἅγιον Πνεῦμα. 

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

Πατρός, * ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, 

* ἐλέησον ἡμᾶς, * ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 

κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, * ὁ καθήμενος 

ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, * καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

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

Ἰησοῦς Χριστός, * εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀ-

μήν. 

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε * καὶ αἰ-

νέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα * καὶ εἰς τὸν 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

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

ναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. 

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

μῶν, * καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνο-

μά σου * εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

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

νων. Ἀμήν. 

Ἅγιος ἀθάνατος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ πάλιν ἰσχυροτέρᾳ φωνῇ· 

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

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον. Ἦχος πλ. δ´. 

Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος * καὶ τὰ δεσμὰ δι-

αρρήξας τοῦ ᾅδου, * ἔλυσας τὸ κατάκριμα 

τοῦ θανάτου, Κύριε, * πάντας ἐκ τῶν παγί-

δων τοῦ ἐχθροῦ ῥυσάμενος· * ἐμφανίσας σε-

αυτὸν τοῖς ἀποστόλοις σου * ἐξαπέστειλας 

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

ρήνην * παρέσχες τῇ οἰκουμένῃ, * μόνε πολυ-

έλεε. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Τὰ τυπικὰ μετὰ τῶν μακαρισμῶν τοῦ ἤχου. 

Εἰ δὲ μή, τὰ Ἀντίφωνα. 

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

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

πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

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

μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις 

αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. γ´. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν 

θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων 

δεσπόζει. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

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

γα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐ-

τοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

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

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

σω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου· ψαλῷ τῷ Θεῷ μου 

ἕως ὑπάρχω. 

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

κρῶν, * ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

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

αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐ-

τοῦ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Στίχ. γ´. Τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 

γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

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

Θεός σου, Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, * ἀθά-

νατος ὑπάρχων * καὶ καταδεξάμενος * διὰ 

τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν * σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 

ἁγίας Θεοτόκου * καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, * 

ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, * σταυρωθείς τε, 

Χριστὲ ὁ Θεός, * θανάτῳ θάνατον πατήσας, * 

εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος, * συνδοξαζόμενος 

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

μᾶς. 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

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

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

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 
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Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον τοῦ ἤχου. 

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ Εὔσπλαγχνος, ταφὴν 

κατεδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς 

τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν, 

Κύριε, δόξα σοι. 

Στίχ. β´. Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι 

τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 

ἔλεος αὐτοῦ. 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ Εὔσπλαγχνος, ... 

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

ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ Εὔσπλαγχνος, ... 

* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

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

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν 

Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ 

νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

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

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ Εὔσπλαγχνος, ταφὴν 

κατεδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς 

τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν, 

Κύριε, δόξα σοι. 

Εἶτα τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον προεόρτιον τῶν Χριστουγέννων. 
(ἀπὸ κστ´ Νοεμβρίου ἕως κδ´ Δεκεμβρίου  

πλὴν τῆς θ´ Δεκεμβρίου). 

(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον. 

Ἡ Παρθένος σήμερον * τὸν προαιώνιον Λό-

γον * ἐν σπηλαίῳ ἔρχεται * ἀποτεκεῖν ἀπορ-

ρήτως. * Χόρευε, ἡ οἰκουμένη, * ἀκουτισθεῖσα· 

* δόξασον μετὰ ἀγγέλων * καὶ τῶν ποιμένων, 

* βουληθέντα ἐποφθῆναι * παιδίον νέον, * 

τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν. 

* * * 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

* * * 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Κυριακῆς ΚΕ´ ἑβδομάδος ἐπιστολῶν. 

Προκείμενον καὶ Ἀλληλούϊα τοῦ ἤχου. 

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

Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν. 

(οε´ 12) 

Στίχ. α´. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ 

Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ. (οε´ 2) 

Στίχ. β´. Ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ, 

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

Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνά-

γνωσμα. 

(Ἐφ. δ´ 1-7) 

Ἀδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν 

Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐ-

κλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ 

πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι 

ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν 

ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς 

εἰρήνης. Ἓν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς ἐ-

κλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς 

Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· εἷς Θεὸς καὶ 

πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάν-

των, καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν. Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν 

ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ 

Χριστοῦ. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος πλ. δ´. (Ψαλμὸς Ϟδ´). 

Στίχ. α´. Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, ἀ-

λαλάξωμεν τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρι ἡμῶν. (Ϟδ´ 1) 

Στίχ. β´. Προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 

ἐν ἐξομολογήσει καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξω-

μεν αὐτῷ. (Ϟδ´ 2) 

Στίχ. γ´. Ὅτι Θεὸς μέγας Κύριος καὶ βασιλεὺς 

μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. (Ϟδ´ 3) 

Στίχ. δ´. Ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὰ πέρατα τῆς 

γῆς, καὶ τὰ ὕψη τῶν ὀρέων αὐτοῦ εἰσιν. (Ϟδ´ 

4) 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Κυριακῆς ΙΓ´ Λουκᾶ. 

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν (ιγ´ 18-27). 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ 

Ἰησοῦ πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· Διδάσκαλε 

ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομή-

σω; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τί με λέγεις ἀγα-

θόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός. Τὰς ἐν-

τολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ 

κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέ-

ρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ὁ δὲ εἶπε· Ταῦτα 

πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. Ἀκού-

σας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἔτι ἕν σοι 

λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος 

πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ 

δεῦρο ἀκολούθει μοι. Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα πε-

ρίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. Ἰ-

δὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον 

εἶπε· Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες 

εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! 

Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλι-

ᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βα-

σιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. Εἶπον δὲ οἱ ἀκού-

σαντες· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; Ὁ δὲ εἶπε· 

Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ 

τῷ Θεῷ ἐστιν. 

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. 

* * * * * 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ἀπολυτίκια τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων. 

Τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου. Ἦχος α´. 

Ὑπομονῆς στῦλος γέγονας, ζηλώσας τοὺς 

Προπάτορας Ὅσιε, τὸν Ἰὼβ ἐν τοῖς πάθεσι, 

τὸν Ἰωσὴφ ἐν τοῖς πειρασμοῖς, καὶ τὴν τῶν Ἀ-

σωμάτων πολιτείαν, ὑπάρχων ἐν σώματι. Ἀ-

λύπιε Πατὴρ ἡμῶν Ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ 

τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Τοῦ Ὁσίου Στυλιανοῦ. 

Ἦχος γ´. Θείας πίστεως. Γερασίμου. 

Στήλη ἔμψυχος, τῆς ἐγκρατείας, στῦλος ἄσει-

στος, τῆς Ἐκκλησίας, Στυλιανὲ ἀνεδείχθης 

μακάριε· ἀνατεθεὶς γὰρ Θεῷ ἐκ νεότητος, κα-

τοικητήριον ὤφθης τοῦ Πνεύματος. Πάτερ Ὅ-
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σιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡ-

μῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Τοῦ Ὁσίου Νίκωνος. 

Ἦχος γ´. Θείας πίστεως. 

Χαίρει ἔχουσα ἡ Λακεδαίμων, θείαν λάρνα-

κα, τῶν σῶν λειψάνων, ἀναβρύουσαν πηγὰς 

τῶν ἰάσεων, καὶ διασώζουσαν πάντας ἐκ θλί-

ψεων, τοὺς σοὶ προστρέχοντας Πάτερ ἐκ πί-

στεως. Νίκων ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, 

δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

* * * * * 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ᾨδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων. 

ᾨδὴ δ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Σύ μου ἰσχύς, Κύριε σύ μου καὶ δύναμις· σὺ 

Θεός μου· σύ μου ἀγαλλίαμα, ὁ πατρικοὺς 

κόλπους μὴ λιπών, καὶ τὴν ἡμετέραν, πτω-

χείαν ἐπισκεψάμενος· διὸ σὺν τῷ προφήτῃ, 

Ἀββακούμ σοι κραυγάζω· Τῇ δυνάμει σου δό-

ξα Φιλάνθρωπε. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὺ δυσμενῆ, ὄντα με λίαν ἠγάπησας, σὺ κε-

νώσει, ξένῃ καταβέβηκας, ἐπὶ τῆς γῆς εὔ-

σπλαγχνε Σωτήρ, τῆς ἐσχατιᾶς μου, τὴν ὕ-

βριν μὴ ἀνηνάμενος· καὶ μείνας ἐν τῷ ὕψει, 

τῆς ἀφράστου σου δόξης, τὸν πρὶν ἠτιμωμέ-

νον ἐδόξασας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τίς καθορῶν, Δέσποτα νῦν οὐκ ἐξίσταται, διὰ 

πάθους, θάνατον λυόμενον, διὰ σταυροῦ 

φεύγουσαν φθοράν, καὶ διὰ θανάτου, τὸν ᾅ-

δην πλούτου κενούμενον; τῆς θείας δυνα-

στείας, σοῦ τοῦ Ἐσταυρωμένου, τὸ ἐξαίσιον 

ἔργον Φιλάνθρωπε; 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σὺ τῶν πιστῶν, καύχημα πέλεις Ἀνύμφευτε, 

σὺ προστάτις, σὺ καὶ καταφύγιον, Χριστια-

νῶν τεῖχος καὶ λιμήν· πρὸς γὰρ τὸν Υἱόν σου, 

ἐντεύξεις φέρεις Πανάμωμε, καὶ σώζεις ἐκ 

κινδύνων, τοὺς ἐν πίστει καὶ πόθῳ, Θεοτόκον 

ἁγνήν σε γινώσκοντας. 

Τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος πλ. α´. Τὴν θείαν ἐννοήσας σου. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀγάπην ἀληθῆ καὶ συμπάθειαν, πίστιν ἐλπί-

δα ἀῤῥαγῆ, καὶ πολιτείαν ἀνόθευτον, ἀναλα-

βόμενος Πάτερ, θεράπων τοῦ Χριστοῦ ἐχρη-

μάτισας. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἱστάμενος ἐν στύλῳ ἀκλόνητος, ταῖς ἐναντί-

αις προσβολαῖς, δαιμόνων στῖφος ἐκλόνησας, 

καὶ κλονουμένοις ἐγένου, παμμάκαρ ἀδιάσει-

στον ἔρεισμα. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ναμάτων θείων ἔμπλεως γέγονας, καὶ κατε-

δρόσισας ψυχάς, κατατακείσας τῷ καύσωνι, 

τῆς χαλεπῆς ἁμαρτίας, Ἀλύπιε θεόφρον πα-

νόλβιε. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τὰ πάθη τῆς ψυχῆς μου θεράπευσον, καὶ φω-

ταγώγησον τὸν νοῦν, καὶ τὴν καρδίαν μου 

Δέσποινα, ἡ φωτοδότην τεκοῦσα, Χριστὸν τὸν 

ὑπεράγαθον Κύριον. 

Τοῦ Ὁσίου Νίκωνος. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Εἰσακήκοα Κύριε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀληθῶς ἐφιέμενος, γνώσεως μακάριε, πράξει 

γέγονας, θεωρίας σου ἐπίβασις, τοὺς Ἑλλή-

νων λήρους παρωσάμενος. (δίς) 

Δόξα. 

Τῆς καρδίας τὰ ὄμματα, πράξεσιν ἐνθέοις 

προκαθηράμενος, προεμήνυες τὰ μέλλοντα, 

ὀπτικὴν διάνοιαν προσκτησάμενος. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἱλασμὸν ἡμῖν δώρησαι, τῶν ἀγνοημάτων ὡς 

ἀναμάρτητος, καὶ εἰρήνευσον τὸν κόσμον 

σου, ὁ Θεὸς πρεσβείαις τῆς Τεκούσης σε. 

ᾨδὴ ε´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἵνα τί με ἀπώσω, ἀπὸ τοῦ προσώπου σου τὸ 

φῶς τὸ ἄδυτον, καὶ ἐκάλυψέ με, τὸ ἀλλότριον 

σκότος τὸν δείλαιον; Ἀλλ᾿ ἐπίστρεψόν με, καὶ 

πρὸς τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν σου, τὰς ὁδούς μου 

κατεύθυνον δέομαι. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Περιθέσθαι ἠνέσχου, χλαῖναν πρὸ τοῦ πά-

θους σου Σῶτερ παιζόμενος, τὴν τοῦ πρωτο-

πλάστου, περιστέλλων ἀσχήμονα γύμνωσιν, 

καὶ γυμνὸς παγῆναι, ἐν τῷ Σταυρῷ ἀπαμφιά-

ζων, τὸν χιτῶνα Χριστὲ τῆς νεκρώσεως. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐκ χοὸς τοῦ θανάτου, σὺ τὴν πεπτωκυῖάν 

μου ἀνῳκοδόμησας, ἀναστὰς οὐσίαν, καὶ ἀ-

γήρω Χριστὲ κατεσκεύασας, ἀναδείξας πά-

λιν, βασιλικὴν ὥσπερ εἰκόνα, ἀφθαρσίας φω-

τὶ ἀπαστράπτουσαν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Μητρικὴν παῤῥησίαν, τὴν πρὸς τὸν Υἱόν σου 

κεκτημένη Πάναγνε, συγγενοῦς προνοίας, 

τῆς ἡμῶν μὴ παρίδῃς δεόμεθα, ὅτι σὲ καὶ μό-

νην, Χριστιανοὶ πρὸς τὸν Δεσπότην, ἱλασμὸν 

εὐμενῆ προβαλλόμεθα. 

Τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος πλ. α´. Ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὅλος ἀνακείμενος, τῷ Παντοκράτορι, χρονί-

αν στάσιν ὕπαιθρος Πάτερ, νιφετοῖς καὶ καύ-

σωνι, σφοδρῷ προσπαλαίων, προθύμως ἐ-

καρτέρησας. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὕμνοις καὶ δεήσεσι, σχολάζων Ὅσιε, τῆς τρι-

σηλίου αὐγῆς τὴν χάριν, νοὸς καθαρότητι, ἐ-

δέξω καὶ φέγγος, ἰάσεων ἀπήστραψας. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σῶμά σου τῷ κίονι, περιγραψάμενος, τὸν 

νοῦν βαδίζειν ἀνεμποδίστως, πρὸς τὸν σοὶ 

ποθούμενον, Πάτερ ἐπαφῆκας, φωτὸς ἀπο-

πληρούμενος. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἅγιον ἐκύησας, Θεὸν γενόμενον, βροτὸν δι᾿ 

οἶκτον, ἁγία Κόρη, τὸν καθαγιάζοντα, τοὺς 

αὐτὸν ἐν πίστει, καὶ φόβῳ ἁγιάζοντας. 

Τοῦ Ὁσίου Νίκωνος. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὀρθρίζοντες βοῶμέν σοι. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Πληγέντα τὸν εἰς σὲ παροινήσαντα, θεηλά-

τως, ταῖς εὐχαῖς ἀνέῤῥωσας, καὶ σὲ τιμᾶν πα-

ρεσκεύασας. (δίς) 

Δόξα. 

Ναὸν πανευκλεῆ ἀνεστήλωσας, τῷ Σωτῆρι, 

ναὸς ζῶν καὶ ἔμψυχος, προχρηματίσας θε-

σπέσιε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ζωὴν ἡμῖν ἐβλάστησας ἄχραντε, Θεοτόκε, 

τὸν Κτίστην καὶ Κύριον, ζωοποιοῦντα τὰ σύμ-

παντα. 

ᾨδὴ στ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἱλάσθητί μοι, Σωτήρ, πολλαὶ γὰρ αἱ ἀνομίαι 

μου· καὶ ἐκ βυθοῦ τῶν κακῶν, ἀνάγαγε δέο-

μαι· πρὸς σὲ γὰρ ἐβόησα, καὶ ἐπάκουσόν μου, 

ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Διὰ ξύλου κραταιῶς, καθεῖλέ με ὁ ἀρχέκακος· 

αὐτὸς δὲ ἀναρτηθείς, Χριστὲ κραταιότερον, 
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Σταυρῷ καταβέβληκας, δειγματίσας τοῦτον, 

τὸν πεσόντα δὲ ἀνέστησας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὺ ᾤκτειρας τὴν Σιών, ἐξανατείλας τοῦ μνή-

ματος, καινὴν ἀντὶ παλαιᾶς, τελέσας ὡς Εὔ-

σπλαγχνος, τῷ θείῳ σου αἵματι, καὶ νῦν βα-

σιλεύεις, ἐν αὐτῇ εἰς τοὺς αἰῶνας Χριστέ. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ῥυσθείημεν τῶν δεινῶν, πταισμάτων ταῖς ἱ-

κεσίαις σου, θεογεννῆτορ Ἁγνή, καὶ τύχοιμεν 

Πάναγνε, τῆς θείας ἐλλάμψεως, τοῦ ἐκ σοῦ 

ἀφράστως, σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 

Τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου. ᾨδὴ στ´.  

Ἦχος πλ. α´. Μαινομένην κλύδωνι. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λίθοις σε τὰ πνεύματα, τῆς κακίας, βάλλον-

τα σαφῶς, ποιούμενον στάσιν ἐν τῷ κίονι, 

τῆς ἀῤῥαγοῦς, πέτρας οὐδόλως ἐσάλευσαν. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὑπομένων Ὅσιε, ὑπέμεινας, τὸν ὑπομονήν, 

ἀληθῆ σοι Κύριον δωρούμενον, καὶ ἐκ πάν-

των, τῶν δυσχερῶν σε ῥυόμενον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Παραδόξως Ὅσιε, φῶς ὡρᾶτο, ὕπερθεν τοῦ 

σοῦ, καθ᾿ ἑκάστην κίονος φωτίζον σου, διὰ 

παντός, τὰ τῆς ψυχῆς αἰσθητήρια. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἰσχυρὰν παράκλησιν, οἱ ἐν θλίψει, ἔχομεν ἁ-

γνή, καὶ βεβαίαν πάντες σε ἀντίληψιν· Μή-

τηρ Θεοῦ, κινδύνων σῶζε τοὺς δούλους σου. 

Τοῦ Ὁσίου Νίκωνος. ᾨδὴ Ϛ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐδόξασέ σε Θεός, ὁ δοξασθείς σου τοῖς μέλε-

σιν, ἐν τέρασι θαυμαστοῖς· διὸ καὶ τῷ κίονι, ὅ-

πως χρηματίσῃ σοι, ἐν τῷ θείῳ οἴκῳ, τὸ ἐλλεῖ-

πον ἀνεπλήρωσας. (δίς) 

Δόξα. 

Ὡς ἄλλον σε Μωϋσῆν, ἡ Λακεδαίμων ἐγνώρι-

σε, τὴν Αἴγυπτον τῶν παθῶν, πιέζοντα μά-

στιξιν, ἐνθέοις διδάγμασι, τοῖς τῆς μετανοίας, 

καὶ κακίας ἐξαιρούμενον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ῥυσθείημεν τῶν δεινῶν, πταισμάτων ταῖς ἱ-

κεσίαις σου, Θεογεννῆτορ ἁγνή, καὶ τύχοιμεν 

πάναγνε, τῆς θείας ἐλλάμψεως, τοῦ ἐκ σοῦ ἀ-

φράστως, σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 

ᾨδὴ ζ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Θεοῦ συγκατάβασιν, τὸ πῦρ ἠδέσθη ἐν Βαβυ-

λῶνι ποτέ· διὰ τοῦτο οἱ παῖδες, ἐν τῇ καμίνῳ 

ἀγαλλομένῳ ποδί, ὡς ἐν λειμῶνι χορεύοντες 

ἔψαλλον· Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων 

ἡμῶν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἡ ἔνδοξος κένωσις, ὁ θεῖος πλοῦτος τῆς σῆς 

πτωχείας Χριστέ, καταπλήττει Ἀγγέλους, 

Σταυρῷ ὁρῶντάς σε καθηλούμενον, διὰ τὸ 

σῶσαι τοὺς πίστει κραυγάζοντας· Εὐλογητὸς 

ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τῇ θείᾳ καθόδῳ σου, φωτὸς ἐπλήσθη τὰ κα-

ταχθόνια, καὶ τὸ σκότος ἠλάθη, τὸ πρὶν διῶ-

κον· ὅθεν ἀνέστησαν, οἱ ἀπ᾿ αἰῶνος δεσμῶται 

κραυγάζοντες· Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν πα-

τέρων ἡμῶν. 

Τριαδικόν. 

Στίχ. Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 

ἡμᾶς. 

Ἁπάντων μὲν Κύριον, ἑνὸς δὲ μόνου μονογε-

νοῦς Υἱοῦ, ὀρθοδόξως Πατέρα, θεολογοῦντές 

σε καταγγέλλομεν, καὶ ἓν εἰδότες σοῦ ἐκπο-

ρευόμενον, Πνεῦμα εὐθές, συμφυὲς καὶ συ-

ναΐδιον. 
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Τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος πλ. α´. Ὁ ὑπερυψούμενος. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ καρτερικώτατος, καὶ στεῤῥὸς Ἀλύπιος, 

χρόνοις ἐπὶ πλείοσι, κρύει πιεζόμενος, τοῦ 

Πνεύματος τῇ θάλψει, ἐθάλπετο παραδόξως. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὕψος πρὸς οὐράνιον, ἔχων τὸ πολίτευμα, σώ-

ματος ἠλόγησας, ὡς φθείρεσθαι μέλλοντος, 

καὶ τούτου σηπομένου, οὐκ ἐφρόντισας τοῖς 

πόνοις. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Πᾶσαν ἡδυπάθειαν, Πάτερ ἀρνησάμενος, τῷ 

κρύει καὶ καύσωνι, παλαίων ἐνήθλησας, αἴ-

θριος ἀναμέλπων· Ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁ ἀπεριόριστος, σάρκα ἀνελάβετο, ἔννουν τε 

καὶ ἔμψυχον, ἐκ σοῦ Ἀειπάρθενε, τοῦ σῶσαι 

τοὺς βοῶντας· Ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Τοῦ Ὁσίου Νίκωνος. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡς ἐν ἅρματι Πάτερ, ἀρετῶν τετρακτύι σὺ ἐ-

ποχούμενος, ἀνέδραμες εἰς ὕψος, Ἠλίας ὥς 

περ ἄλλος, μελῳδῶν τῷ Σωτῆρί σου· Ὁ τῶν 

Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. (δίς) 

Δόξα. 

Ζηλωτὴς ὥς περ ἄλλος, τοῖς ποθοῦσί σε Πά-

τερ τὸ ῥάκος ἔλιπες, ἐν ᾧ σου τὸ σαρκίον, ἐ-

κτρύχων καὶ πιέζων, τὴν ψυχὴν διανέπαυες· 

Ὁ τῶν Πατέρων βοῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Σοφίας ἔμπλησον πάντας, καὶ δυνάμεως θεί-

ας ἡ ἐνυπόστατος, Σοφία τοῦ Ὑψίστου, διὰ 

τῆς Θεοτόκου, τοὺς ἐν πίστει σοι ψάλλοντας· 

Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἑπταπλασίως κάμινον, τῶν Χαλδαίων ὁ τύ-

ραννος, τοῖς θεοσεβέσιν, ἐμμανῶς ἐξέκαυσε· 

δυνάμει δὲ κρείττονι, περισωθέντας τούτους 

ἰδών, τὸν Δημιουργόν, καὶ Λυτρωτὴν ἀνεβόα, 

οἱ παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑ-

περυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τῆς Ἰησοῦ θεότητος, ἡ ὑπέρθεος δύναμις, ἐν 

τοῖς καθ᾿ ἡμᾶς, θεοπρεπῶς ἐξέλαμψε· σαρκὶ 

γὰρ γευσάμενος, ὑπὲρ παντὸς θανάτου 

Σταυροῦ, ἔλυσε τοῦ ᾅδου, τὴν ἰσχύν· ὃν ἀ-

παύστως, οἱ παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖ-

τε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶ-

νας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ σταυρωθεὶς ἐγήγερται, ὁ μεγάλαυχος πέ-

πτωκεν, ὁ καταπεσών, καὶ συντριβεὶς ἀνώρ-

θωται, φθορὰ ἐξωστράκισται, καὶ ἀφθαρσία 

ἤνθησεν· ὑπὸ τῆς ζωῆς γὰρ τὸ θνητὸν κατε-

πόθη· οἱ παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, 

λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τριαδικόν. 

Στίχ. Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 

ἡμᾶς. 

Τρισσοφαῆ θεότητα, ἑνιαίαν ἐκλάμπουσαν, 

αἴγλην ἐκ μιᾶς, τρισυποστάτου φύσεως, Γεν-

νήτορα ἄναρχον, ὁμοφυᾶ τε Λόγον Πατρός, 

καὶ συμβασιλεῦον, ὁμοούσιον Πνεῦμα, οἱ 

παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπε-

ρυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου. ᾨδὴ η´.  

Ἦχος πλ. α´. Σοὶ τῷ παντουργῷ. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νέος Σαμουήλ, προθεωρῶν τὸ μέλλον, νοὸς 

καθαρότητι, ὤφθης Ἀλύπιε, πᾶσι προλέγων, 

ὡς ἔνθεος Προφήτης, τὰ ὑπὸ Κυρίου, δηλού-

μενά σοι Πάτερ. 
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Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ φωτοειδής, τῆς Ἐκκλησίας στῦλος, ὁ πύρ-

γος ὁ ἄσειστος, τεῖχος τὸ ἄῤῥηκτον, πάντων 

ἀνθρώπων, Θεῷ πεπιστευκότων, ὁ Χριστοῦ 

θεράπων, Ἀλύπιος τιμάσθω. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὕπνωσας καλῶς, ὕπνον δικαίοις Πάτερ, πᾶ-

σιν ὀφειλόμενον, κοιμήσας πρότερον, πάθη 

ποικίλα, ἐντεύξεσιν ἀγρύπνοις· ὅθεν σε προ-

στάτην, ἄγρυπνον νῦν πλουτοῦμεν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σοῦ ὁ τοκετός, τὴν τικτομένην βλάβην, κακίᾳ 

τοῦ ὄφεως, νῦν ἀπεστείρωσε, μόνη κατάρας, 

ἀναίρεσις Παρθένε· ὅθεν σε τιμῶμεν, εἰς 

πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τοῦ Ὁσίου Νίκωνος. ᾨδὴ η´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ἑπταπλασίως κάμινον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὸ καθαρὸν καὶ ἄσπιλον, τῆς ψυχῆς περιβό-

λαιον, τὸ καρτερικόν, καὶ ἀπαθὲς σαρκίον 

σου, ὡς θεῖον θησαύρισμα, ἡ Λακεδαίμων φέ-

ρουσα, καὶ σωματικῶν, καὶ ψυχικῶν ἀλγημά-

των, τὴν ῥῶσιν ἐξαιτεῖται, μελῳδοῦσα συμ-

φώνως· Λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς 

αἰῶνας. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τῶν ἰαμάτων χάριτας, ἡ σορὸς ἀναβλύζουσα, 

πᾶσαν νοσημάτων, καὶ παθῶν ἐπήρειαν, 

παντοίαν τε κάκωσιν, καὶ μαλακίαν ἅπασαν, 

πάντων θεραπεύει, τῶν πιστῶς μελῳδούν-

των· Οἱ Παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, 

λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν  

καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον·  

ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ὑπὲρ ἡμῶν ἱλέωσαι, τὸν Σωτῆρα καὶ Κύριον, 

τῶν καταφευγόντων, τῇ σῇ σκέπῃ Ὅσιε, ὡς 

νίκης ἐπώνυμος, καὶ Θεῷ παριστάμενος, πά-

σης λυτρωθῆναι, τῶν ἐχθρῶν κακουργίας, 

δαιμόνων ἐπηρείας, καὶ ἀνάγκης καὶ νόσου, 

τοὺς πίστει σε ὑμνοῦντας, εἰς πάντας τοὺς αἰ-

ῶνας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Νοῦς ἐξειπεῖν οὐ δύναται, τὸ φρικτὸν τῆς λο-

χείας σου, πῶς καὶ παρθενεύεις, μετὰ τόκον 

ἄχραντε· ὡς μόνος ἐπίσταται, ὁ τῶν ἁπάντων 

Κύριος, ὃν ἱλεουμένη, μὴ ἐλλίπῃς Παρθένε, 

σωθῆναι τοὺς ἐν πίστει, τῷ Υἱῷ σου βοῶντας· 

Λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ᾨδὴ θ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανός, καὶ τῆς γῆς κα-

τεπλάγη τὰ πέρατα, ὅτι Θεός, ὤφθη τοῖς ἀν-

θρώποις σωματικῶς, καὶ ἡ γαστήρ σου γέγο-

νεν, εὐρυχωροτέρα τῶν οὐρανῶν· διό σε Θεο-

τόκε, Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, ταξιαρχίαι με-

γαλύνουσι. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τῇ θείᾳ καὶ ἀνάρχῳ φύσει ἁπλοῦς, πεφυκὼς 

συνετέθης προσλήψει σαρκός, ἐν σεαυτῷ, 

ταύτην ὑποστήσας Λόγε Θεοῦ· καὶ πεπονθὼς 

ὡς ἄνθρωπος, ἔμεινας ἐκτὸς πάθους ὡς Θεός· 

διό σε ἐν οὐσίαις, δυσὶν ἀδιαιρέτως, καὶ ἀσυγ-

χύτως μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Πατέρα κατ᾿ οὐσίαν τὴν θεϊκήν, ὡς δὲ φύσει 

γενόμενος ἄνθρωπος ἔφης Θεόν, Ὕψιστε τοῖς 

δούλοις συγκατιών, ἐξαναστὰς τοῦ μνήμα-

τος, χάριτι Πατέρα τῶν γηγενῶν, τιθεὶς τὸν 

κατὰ φύσιν, Θεόν τε καὶ Δεσπότην, μεθ᾿ οὗ 

σε πάντες μεγαλύνομεν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡράθης ὦ Παρθένε Μήτηρ Θεοῦ, ὑπὲρ φύσιν 

τεκοῦσα ἐν σώματι, τὸν ἀγαθόν, Λόγον ἐκ 

καρδίας τῆς ἑαυτοῦ, ὃν ὁ Πατὴρ ἠρεύξατο, 

πάντων πρὸ αἰώνων ὡς ἀγαθός· ὃν νῦν καὶ 

τῶν σωμάτων, ἐπέκεινα νοοῦμεν, εἰ καὶ τὸ 

σῶμα περιβέβληται. 
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Τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου. ᾨδὴ θ´.  

Ἡσαΐα χόρευε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἱερὸς ὁ βίος σου, ἐκ σπαργάνων, ὤφθη τῷ 

Θεῷ, λαμπόμενος ἀρετῶν, μάκαρ τῷ φωτί· τί-

μιος ὁ θάνατος, ἐναντίον γέγονε Χριστοῦ, 

Πάτερ Ἀλύπιε, μοναζόντων ἀκροθίνιον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡς φωστὴρ ὑπέρλαμπρος, καταυγάζεις, ἅπα-

σαν τὴν γῆν, ἐλαύνων τὴν πονηράν, νύκτα 

τῶν παθῶν, καὶ λύων σκοτόμαιναν, τῶν δαι-

μόνων, καὶ φωταγωγῶν, θείαις λαμπρότησιν, 

ἰαμάτων πάντας Ὅσιε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Στάσιν ἐπὶ κίονος, ἐποιήσω, ἔτεσι σοφέ, πεν-

τήκοντα πρὸς τρισίν, οἷα Ἀθλητής, ἀθλῶν 

προθυμότατα, καὶ τῷ κρύει καὶ τῷ παγετῷ, 

Πάτερ καὶ καύσωνι, ἀνενδότως πιεζόμενος. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἡ ἁγία μνήμη σου, τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι ἡμᾶς, 

καθαγιάζει σοφέ, ταύτην ἱερῶς, τελοῦντας 

καὶ πίστει σε, ἀνυμνοῦντας, Πάτερ ἐν αὐτῇ, 

ὡς ἀντιλήπτορα, καὶ προστάτην τῶν ψυχῶν 

ἡμῶν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Φωτισμόν μοι δώρησαι, τῷ ἐν σκότει ὄντι τῶν 

παθῶν, καὶ ῥῦσαί με πονηρῶν, ἔργων καὶ 

φλογός, ἐναποκειμένης μοι, τῷ ἀθλίῳ, καὶ ἁ-

μαρτωλῷ, Ἄχραντε Δέσποινα, προστασία 

τῶν ὑμνούντων σε. 

Τοῦ Ὁσίου Νίκωνος. ᾨδὴ θ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀμέσως ἀπολαύων Πάτερ ζωῆς, ὑπὲρ ἧς ἠ-

γωνίσω πρὸς δύναμιν, ἐπὶ τῆς γῆς, βίῳ δια-

πρέψας ἀγγελικῷ, καὶ μεταβὰς μακάριε, Νί-

κων πρὸς ἀΰλους διαμονάς, σωθῆναι θεοφό-

ρε, δυσώπει τοὺς ἐν πίστει, ἐν τῷ ναῷ σου 

προσεδρεύοντας. (δίς) 

Δόξα. 

Ἀγάλλῃ σὺν Ἀγγέλοις ἐν οὐρανῷ, τῷ τῶν ὅ-

λων Θεῷ παριστάμενος, καὶ ἐπὶ γῆς, βρύει 

σου ἡ θήκη τὰς δωρεάς· ἐν ᾗ σεπτῶς κατάκει-

ται, σῶμά σου τὸ ἅγιον καὶ σεπτόν, τοῖς πόθῳ 

προσιοῦσι, καὶ φόβῳ ἁπτομένοις, Νίκων παμ-

μάκαρ τῶν λειψάνων σου. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐν σοὶ τῆς παρθενίας τὸ καθαρόν, ἐτηρήθη 

Μαρία πανύμνητε· σὺ γὰρ Θεόν, μόνη συλλα-

βοῦσα ἄνευ σπορᾶς, σεσαρκωμένον τέτοκας, 

μείνασα Παρθένος παναληθής· διό σε Θεοτό-

κον, κυρίως ἀνυμνοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν 

καὶ δοξάζομεν. 

* * * * * 

 


