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27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Ποιμένος ὁσίου (†450)· Ἀνθούσης καὶ Φανου-

ρίου νεοφανοῦς τῶν μαρτύρων. 

Ἦχος γ´. Ἑωθινὸν α´. 

* * * * * 

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 ζ´ καὶ τοῦ Μηναίου γ´. 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος γ´. 

Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 

τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. 

Τῷ σῷ Σταυρῷ Χριστὲ Σωτήρ, θανάτου κρά-

τος λέλυται, καὶ διαβόλου ἡ πλάνη κατήργη-

ται· γένος δὲ ἀνθρώπων, πίστει σωζόμενον, 

ὕμνον σοι καθ᾿ ἑκάστην προσφέρει. 

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

ταποδῷς μοι. 

Πεφώτισται τὰ σύμπαντα, τῇ ἀναστάσει σου 

Κύριε, καὶ ὁ Παράδεισος πάλιν ἠνέῳκται· πᾶ-

σα δὲ ἡ κτίσις ἀνευφημοῦσά σε, ὕμνον σοι 

καθ᾿ ἑκάστην προσφέρει. 

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

ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

Δοξάζω τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ τὴν δύνα-

μιν, καὶ Πνεύματος ἁγίου, ὑμνῶ τὴν ἐξουσί-

αν, ἀδιαίρετον, ἄκτιστον θεότητα, Τριάδα ὁ-

μοούσιον, τὴν βασιλεύουσαν εἰς αἰῶνα αἰῶ-

νος. 

Ἕτερα Στιχηρὰ Ἀνατολικά. 

Στίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 

εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον, προσκυνοῦμεν 

Χριστέ, καὶ τὴν ἀνάστασίν σου, ὑμνοῦμεν καὶ 

δοξάζομεν· τῷ γὰρ μώλωπί σου, ἡμεῖς οἱ πάν-

τες ἰάθημεν. 

Στίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 

Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-

σμός ἐστιν. 

Ὑμνοῦμεν τὸν Σωτῆρα, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου 

σαρκωθέντα· δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐσταυρώθη, καὶ τῇ 

τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀνέστη, δωρούμενος ἡμῖν τὸ μέ-

γα 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. 

Τοῖς ἐν ᾅδῃ καταβάς, Χριστὸς εὐηγγελίσατο· 

Θαρσεῖτε, λέγων, νῦν νενίκηκα· Ἐγώ εἰμι ἡ ἀ-

νάστασις· ἐγὼ ὑμᾶς ἀνάξω, λύσας θανάτου 

τὰς πύλας. 

Στίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, 

ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 

τὸν Κύριον. 

Οἱ ἀναξίως ἑστῶτες, ἐν τῷ ἀχράντῳ σου οἴ-

κῳ, ἑσπερινὸν ὕμνον ἀναμέλπομεν, ἐκ βαθέ-

ων κραυγάζοντες· Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ φωτίσας 

τὸν κόσμον, τῇ τριημέρῳ ἀναστάσει σου, ἐξε-

λοῦ τὸν λαόν σου, ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν σου, 

Φιλάνθρωπε. 

Τοῦ Ὁσίου ἐκ τοῦ Μηναίου προσόμοια γ´. 

Ἦχος πλ. δ´. Τί ὑμᾶς καλέσωμεν. 

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. 

Τί σε νῦν Ποιμὴν ὀνομάσωμεν; Μοναστῶν ὑ-

πογραμμόν, καὶ ἰαμάτων αὐτουργόν, ἐγκρα-

τείας ταῖς πληγαῖς, πάθη μαστίξαντα ψυχῆς· 

πολίτην, τῶν Ἀγγέλων καὶ συνόμιλον· τῆς ἄ-

νω, μητροπόλεως οἰκήτορα· τῶν ἀρετῶν ἐνδι-

αίτημα, τὸν τῆς ἐρήμου κοσμήτορα. Ἱκέτευε, 

τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

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

ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Τί σε νῦν Ποιμὴν προσφθεγξώμεθα; τῆς ἐρή-

μου πολιστήν, καὶ ἡσυχίας ἐραστήν· τῶν πα-

θῶν ἐκμειωτήν, καὶ μοναστῶν καθηγητήν· 

πλημμύραν διδαγμάτων θείου Πνεύματος· 
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φωστῆρα, διακρίσεως ἀκοίμητον· θαυματουρ-

γὸν ἀληθέστατον, πάθη ποικίλα ἰώμενον. Ἱ-

κέτευε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

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

ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Λύχνος διακρίσεως γέγονας, καταυγάζων 

τὰς ψυχάς, τῶν προσιόντων σοι πιστῶς, καὶ 

τὴν τρίβον τῆς ζωῆς, ὑποδεικνὺς αὐτοῖς σοφέ· 

διό σε, ἐν αἰνέσει μακαρίζομεν, τελοῦντες, 

τὴν ἁγίαν σου πανήγυριν. Ποιμὴν Πατέρων 

τὸ καύχημα, τῶν Ἀσκητῶν ἐγκαλλώπισμα, ἱ-

κέτευε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος γ´. 

Πῶς μὴ θαυμάσωμεν, τὸν θεανδρικόν σου τό-

κον πανσεβάσμιε; πεῖραν γὰρ ἀνδρὸς μὴ δε-

ξαμένη Πανάμωμε, ἔτεκες ἀπάτορα Υἱὸν ἐν 

σαρκί, τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννηθέν-

τα ἀμήτορα, μηδαμῶς ὑπομείναντα τροπήν, 

ἢ φυρμόν, ἢ διαίρεσιν, ἀλλ᾿ ἑκατέρας οὐσίας 

τὴν ἰδιότητα, σώαν φυλάξαντα. Διό, μητρο-

πάρθενε Δέσποινα, αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι, 

τὰς ψυχὰς τῶν ὀρθοδόξως, Θεοτόκον ὁμολο-

γούντων σε. 

* * * 

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 γ´. 

Ὁ τῷ πάθει σου Χριστέ, ἀμαυρώσας τὸν ἥλι-

ον, καὶ τῷ φωτὶ τῆς σῆς ἀναστάσεως, φαιδρύ-

νας τὰ σύμπαντα, πρόσδεξαι ἡμῶν, τὸν ἑσπε-

ρινὸν ὕμνον Φιλάνθρωπε. 

Τὰ κατ᾿ Ἀλφάβητον.  

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

Στίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνε-

δύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-

ζώσατο. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1). 

Ἡ ζωοδόχος σου ἔγερσις Κύριε, τὴν οἰκουμέ-

νην πᾶσαν ἐφώτισε, καὶ τὸ ἴδιον πλάσμα, 

φθαρὲν ἀνεκαλέσατο. Διὸ τῆς κατάρας τοῦ 

Ἀδάμ, ἀπαλλαγέντες βοῶμεν· παντοδύναμε 

Κύριε δόξα σοι. 

Στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 

οὐ σαλευθήσεται. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1) 

Θεὸς ὑπάρχων ἀναλλοίωτος, σαρκὶ πάσχων 

ἠλλοίωσαι· ὃν ἡ κτίσις μὴ φέρουσα, κρεμάμε-

νον ὁρᾶν, τῷ φόβῳ ἐκλονεῖτο, καὶ στένουσα 

ὕμνει, τὴν σὴν μακροθυμίαν· κατελθὼν ἐν ᾅ-

δῃ δέ, τριήμερος ἀνέστης, ζωὴν τῷ κόσμῳ δω-

ρούμενος, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 

μακρότητα ἡμερῶν. (Ψαλμ. Ϟβ´ 5). 

Ἵνα τὸ γένος ἡμῶν, ἐκ τοῦ θανάτου Χριστὲ 

λυτρώσῃς, θάνατον ὑπήνεγκας· καὶ τριήμε-

ρος ἐκ νεκρῶν ἀναστάς, ἑαυτῷ συνανέστη-

σας, τοὺς σὲ Θεὸν ἐπιγνόντας, καὶ κόσμον ἐ-

φώτισας, Κύριε δόξα σοι. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος, βουλήσει δὲ 

Πατρός, συνείληφας Υἱὸν τὸν τοῦ Θεοῦ, ἐκ 

Πατρὸς ἀμήτορα, πρὸ τῶν αἰώνων ὑπάρχον-
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τα, δι᾿ ἡμᾶς δὲ ἐκ σοῦ ἀπάτορα γεγονότα, 

σαρκὶ ἀπεκύησας, καὶ βρέφος ἐγαλούχησας. 

Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύειν, τοῦ λυτρωθῆναι 

κινδύνων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος γ´. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐ-

πίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὑτοῦ, 

ὁ Κύριος· ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον· 

πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο· ἐκ κοιλίας 

ᾅδου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ 

τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γέ-

νους ἡμῶν, ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε· 

ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ τῇ ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ, ὁ 

Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡμῶν, τὸ διὰ σταυροῦ κα-

ταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, ἐκ 

φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος γ´. 

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 γ´. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐ-

πίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 

ὁ Κύριος· ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον· 

πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο· ἐκ κοιλίας 

ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ 

τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γέ-

νους ἡμῶν, ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε· 

ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ τῇ ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ, ὁ 

Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡμῶν, τὸ διὰ σταυροῦ κα-

ταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, ἐκ 

φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

[Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος] 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἀναστάσιμον. Ἦχος γ´. 

Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, ἡ ἀπαρχὴ τῶν 

κεκοιμημένων· ὁ Πρωτότοκος τῆς κτίσεως, 

καὶ δημιουργὸς πάντων τῶν γεγονότων, τὴν 

καταφθαρεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡμῶν, ἐν ἑ-

αυτῷ ἀνεκαίνισεν. Οὐκέτι θάνατε κυριεύεις· 

ὁ γὰρ τῶν ὅλων Δεσπότης, τὸ κράτος σου κα-

τέλυσε. 

Δόξα. 

Σαρκὶ τοῦ θανάτου γευσάμενος Κύριε, τὸ πι-

κρὸν τοῦ θανάτου, ἐξέτεμες τῇ ἐγέρσει σου, 

καὶ τὸν ἄνθρωπον κατ᾿ αὐτοῦ ἐνίσχυσας, τῆς 

ἀρχαίας κατάρας τὴν ἧτταν ἀνακαλούμενος. 

Ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς ἡμῶν, Κύριε δόξα 

σοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Αὐτόμελον. 

Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου, καὶ τὸ ὑ-

πέρλαμπρον τὸ τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριὴλ 
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καταπλαγείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε· Ποῖόν σοι 

ἐγκώμιον, προσαγάγω ἐπάξιον; τί δὲ ὀνομά-

σω σε; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι· διὸ ὡς προσετά-

γην βοῶ σοι· Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα. 

Τὸ ἀναλλοίωτον τὸ τῆς θεότητος, καὶ τὸ ἑκού-

σιον πάθος σου Κύριε, εἰς ἑαυτὸν καταπλα-

γείς, ὁ ᾅδης ἐπωδύρετο· Τρέμω τὴν τοῦ σώμα-

τος, μὴ φθαρεῖσαν ὑπόστασιν· βλέπω τὸν ἀό-

ρατον, μυστικῶς πολεμοῦντά με· διὸ καὶ οὓς 

κατέχω κραυγάζουσι· Δόξα Χριστὲ τῇ ἀνα-

στάσει σου. 

Δόξα. 

Τὸ ἀκατάληπτον τὸ τῆς σταυρώσεως, καὶ ἀ-

νερμήνευτον τὸ τῆς ἐγέρσεως, θεολογοῦμεν 

οἱ πιστοί, ἀπόρρητον μυστήριον· σήμερον γὰρ 

θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἐσκύλευται, γένος δὲ ἀν-

θρώπινον, ἀφθαρσίαν ἐνδέδυται· διὸ καὶ εὐ-

χαρίστως κραυγάζομεν· Δόξα Χριστὲ τῇ ἀνα-

στάσει σου. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τὸν ἀκατάληπτον καὶ ἀπερίγραπτον, τὸν ὁ-

μοούσιον, Πατρὶ καὶ Πνεύματι, ἐν τῇ γαστρί 

σου μυστικῶς, ἐχώρησας Θεομῆτορ· μίαν καὶ 

ἀσύγχυτον, τῆς Τριάδος ἐνέργειαν, ἔγνωμεν 

τῷ τόκῳ σου, ἐν τῷ κόσμῳ δοξάζεσθαι· διὸ 

καὶ εὐχαρίστως βοῶμέν σοι· Χαῖρε ἡ Κεχαρι-

τωμένη. 

* * * 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ 

[Μετὰ τὸν Ἄμωμον, τὰ Εὐλογητάρια] 

Ἦχος πλ. α´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος * κατεπλάγη ὁρῶν σε * 

ἐν νεκροῖς λογισθέντα, * τοῦ θανάτου δέ, Σῶ-

τερ, * τὴν ἰσχὺν καθελόντα * καὶ σὺν ἑαυτῷ * 

τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα * καὶ ἐξ ᾅδου * πάντας ἐ-

λευθερώσαντα. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

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

θήτριαι, κιρνᾶτε; * ὁ ἀστράπτων * ἐν τῷ τάφῳ 

ἄγγελος * προσεφθέγγετο ταῖς μυροφόροις· * 

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

τὴρ γὰρ * ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Λίαν πρωῒ * μυροφόροι ἔδραμον * πρὸς τὸ 

μνῆμά σου θρηνολογοῦσαι· * ἀλλ᾿ ἐπέστη * 

πρὸς αὐτὰς ὁ ἄγγελος καὶ εἶπε· * Θρήνου ὁ 

καιρὸς * πέπαυται· μὴ κλαίετε· * τὴν ἀνάστα-

σιν δὲ * ἀποστόλοις εἴπατε. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Μυροφόροι γυναῖκες * μετὰ μύρων ἐλθοῦσαι 

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

γέλου * πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου· * Τί μετὰ 

νεκρῶν * τὸν ζῶντα λογίζεσθε; * ὡς Θεὸς γὰρ 

* ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ  

καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Προσκυνοῦμεν Πατέρα * καὶ τὸν τούτου Υἱόν 

τε * καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, * τὴν ἁγίαν Τριάδα 

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

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

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς  

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ζωοδότην τεκοῦσα, * ἐλυτρώσω, Παρθένε, * 

τὸν Ἀδὰμ ἁμαρτίας· * χαρμονὴν δὲ τῇ Εὔᾳ * 

ἀντὶ λύπης παρέσχες· * ῥεύσαντα ζωῆς, * ἴθυ-

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

ὸς καὶ ἄνθρωπος. 

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· δόξα σοι 

ὁ Θεός. (ἐκ γ´) 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα... 

* * * 
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ΥΠΑΚΟΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος γ´. 

Ἐκπλήττων τῇ ὁράσει, δροσίζων τοῖς ῥήμα-

σιν, ὁ ἀστράπτων Ἄγγελος, ταῖς Μυροφόροις 

ἔλεγε· Τὸν ζῶντα τί ζητεῖτε ἐν μνήματι; ἠγέρ-

θη κενώσας τὰ μνήματα· τῆς φθορᾶς ἀλλοιω-

τήν, γνῶτε τὸν ἀναλλοίωτον· εἴπατε τῷ Θεῷ· 

Ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου! ὅτι τὸ γένος ἔσωσας 

τῶν ἀνθρώπων. 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος γ´. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Τὴν αἰχμαλωσίαν Σιών, σὺ ἐξείλου ἐκ Βαβυ-

λῶνος, κἀμὲ ἐκ τῶν παθῶν, πρὸς ζωὴν ἕλκυ-

σον Λόγε. 

Ἐν τῷ νότῳ οἱ σπείροντες, δάκρυσιν ἐνθέοις, 

θεριοῦσι στάχυας, ἐν χαρᾷ ἀειζωΐας. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ἀγαθοδωρία, ὡς Πατρὶ 

καὶ Υἱῷ συναστράπτει· ἐν ᾧ τὰ πάντα ζῇ καὶ 

κινεῖται. 

Ἀντίφωνον Β´. 

Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον τῶν ἀρε-

τῶν, μάτην κοπιῶμεν· τὴν δὲ ψυχὴν σκέπον-

τος, οὐδεὶς ἡμῶν πορθεῖται τὴν πόλιν. 

Τοῦ καρποῦ τῆς γαστρός, τῷ Πνεύματι υἱο-

ποιητῶς σοι τῷ Χριστῷ, ὡς Πατρὶ οἱ Ἅγιοι 

πάντοτε εἰσί. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐνθεωρεῖται πᾶσα ἁγιότης, 

σοφία· οὐσιοῖ πᾶσαν γὰρ κτίσιν· αὐτῷ λα-

τρεύσωμεν, Θεὸς γὰρ ὡς Πατρί τε, καὶ Λόγῳ. 

Ἀντίφωνον Γ´. 

Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, μακάριοι, τρίβους 

βαδιοῦνται τῶν ἐντολῶν, φάγονται, ζωηρὰν 

γὰρ παγκαρπίαν. 

Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου εὐφράνθητι, καθο-

ρῶν σου ποιμενάρχα, τὰ ἔκγονα φέροντα, 

κλάδους ἀγαθοεργίας. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ὁ πᾶς πλοῦτος τῆς δόξης, ἐξ 

οὗ χάρις καὶ ζωὴ πάσῃ τῇ κτίσει· σὺν Πατρὶ 

γάρ, ἀνυμνεῖται καὶ τῷ Λόγῳ. 

Προκείμενον. Ἦχος γ´. Ψαλμὸς Ϟε´ (95). 

Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅτι Κύριος ἐβασίλευ-

σε· καὶ γὰρ κατώρθωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 

οὐ σαλευθήσεται. (Ϟε´ 10) 

Στίχ. α´. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσα-

τε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ. (Ϟε´ 1) 

Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ... 

Στίχ. β´. Ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὴν δό-

ξαν αὐτοῦ, ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια 

αὐτοῦ. (Ϟε´ 3) 

Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ... 

* * * 

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 Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγ-

γελίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
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Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  

τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν Α´  

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (κη´ 16-20). 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύ-

θησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτά-

ξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν προ-

σεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. Καὶ προ-

σελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐ-

δόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 

γῆς. Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα 

τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 

Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-

τος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐ-

νετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι 

πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰ-

ῶνος. 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. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σι-

ών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο-

ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 
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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 

Οἱ Κανόνες· ὁ Ἀναστάσιμος καὶ τοῦ Μηναίου. 

ᾨδὴ α´. Ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´. 

Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι, νεύματι θείῳ, εἰς μίαν συ-

ναγωγὴν συναθροίσας, καὶ τεμὼν θάλασσαν, 

Ἰσραηλίτῃ λαῷ, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, δεδοξα-

σμένος ὑπάρχει· αὐτῷ μόνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δε-

δόξασται. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ τὴν γῆν κατακρίνας τῷ παραβάντι, ἱδρῶ-

τος φέρειν καρπὸν τὰς ἀκάνθας, ἀκανθῶν 

στέφανον ἐκ παρανόμου χειρός, οὗτος ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, σωματικῶς δεδεγμένος, τὴν κατάραν 

ἔλυσεν, ὅτι δεδόξασται. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Νικητὴς τροπαιοῦχος κατὰ θανάτου, ὁ θάνα-

τον δεδυκὼς ἀνεδείχθη· παθητὴν σάρκα γὰρ 

ἐμψυχωμένην λαβών, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ 

συμπλακεὶς τῷ τυράννῳ, πάντας συνανέστη-

σεν, ὅτι δεδόξασται. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀληθῆ Θεοτόκον πάντα τὰ ἔθνη, δοξάζει σε 

τὴν ἀσπόρως τεκοῦσαν· ὑποδὺς μήτραν γὰρ 

ἡγιασμένην τὴν σήν, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὸ 

καθ᾿ ἡμᾶς οὐσιώθη, καὶ Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, 

ἐκ σοῦ γεγέννηται. 

Καὶ τοῦ Ὁσίου Ποιμένος ὁ παρὼν κανών. 

Ποίημα Θεοφάνους 

ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. δ´. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Θέρμῃ τοῦ Παρακλήτου, Πάτερ θαλπομένη ἡ 

καρδία σου, τὸν κρυμὸν τῶν δαιμόνων, καὶ 

παθῶν τὸν χειμῶνα διέλυσε. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἄνθρακι θείου φόβου, φλέξας τῶν παθῶν 

τὴν ὕλην γέγονας, διακρίσεως λύχνος, ἀπα-

θείας πυρσός τε μακάριε. 

Δόξα. 

Φέρων ἐπὶ τῶν ὤμων, Πάτερ τὸν σταυρόν σου 

ἠκολούθησας, τῷ καλέσαντι πόθῳ, καὶ φω-

στὴρ μοναστῶν ἐχρημάτισας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὅλος με διασῴζει, Λόγος ὁ ὑπέρθεος χρηστό-

τητι, βουληθεὶς ἐκ γαστρός σου, σαρκωθῆναι 

ἁγνὴ Μητροπάρθενε. 

ᾨδὴ γ´. Ὁ Ἀναστάσιμος. 

Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ ἐκ μὴ ὄντων τὰ πάντα παραγαγών, τῷ Λό-

γῳ κτιζόμενα, τελειούμενα Πνεύματι, Παντο-

κράτορ ὕψιστε, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ στερέωσόν 

με. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 



 8 

Διὰ Σταυροῦ σου ᾐσχύνθη ὁ ἀσεβής· εἰργά-

σατο βόθρον γάρ, ὃν ὀρύξας εἰσπέπτωκε· τα-

πεινῶν ὑψώθη δέ, Χριστὲ τὸ κέρας ἐν τῇ σῇ ἀ-

ναστάσει. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τῆς εὐσεβείας τὸ κήρυγμα τῶν ἐθνῶν, ὡς ὕ-

δωρ ἐκάλυψε τὰς θαλάσσας Φιλάνθρωπε· ἀ-

ναστὰς ἐκ τάφου γάρ, τὸ τῆς Τριάδος ἀπεκά-

λυψας φέγγος. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Δεδοξασμένα λελάληνται περὶ σοῦ, ἡ πόλις ἡ 

ἔμψυχος, τοῦ ἀεὶ βασιλεύοντος· διὰ σοῦ γὰρ 

Δέσποινα, τοῖς ἐπὶ γῆς Θεὸς συνανεστράφη. 

Τοῦ Ὁσίου. ᾨδὴ γ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Σὺ εἶ τὸ στερέωμα. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Στάσιν τὴν παννύχιον, σοῦ κατεπλάγησαν 

Ἄγγελοι· καὶ γὰρ αὐτούς, ἔσχες συνεργοῦν-

τας, ταῖς πρὸς Θεὸν ἐντεύξεσι. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λήμης ἀπεκάθηρας, τῆς διανοίας τὰ ὄμματα, 

τῆς τῶν παθῶν· ὅθεν ἐνοπτρίζῃ, καθαρῶς 

τὸν ἀόρατον. 

Δόξα. 

Γάλακτι ἀσκήσεως, ὡς ἐκτραφεὶς Ποιμὴν Ὅ-

σιε, εἰς ἀρετῶν, ὕψος ἀνηνέχθης, εἰς τελείαν 

ἀπάθειαν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἔχων σε βοήθειαν, τῶν δυσμενῶν ὁρμὰς Ἄ-

χραντε, οὐ δειλιῶ· ἔχων σε προστάτιν, τὰς αὐ-

τῶν τρέπω φάλαγγας. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Κάθισμα ἐκ τοῦ Μηναίου.  

Ἦχος γ´. Θείας πίστεως. 

Ποιμαινόμενος ὑπὸ Κυρίου, τούτου πρόβα-

τον, ὡράθης πρᾶον, ἐναντίους λύκους μάκαρ 

τροπούμενος· καὶ ἐκτελέσας τὸν θεῖον ἀγῶνά 

σου, πρὸς τὴν οὐράνιον μάνδραν ἐσκήνωσας. 

Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρή-

σασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Θείας φύσεως οὐκ ἐχωρίσθη, σὰρξ γενόμενος 

ἐν τῇ γαστρί σου, ἀλλὰ Θεὸς ἐνανθρωπήσας 

μεμένηκεν, ὁ μετὰ τόκον Μητὲρα Παρθένον 

σε, ὡς πρὸ τοῦ τόκου φυλάξας πανάμωμον, 

μόνος Κύριος. Αὐτὸν ἐκτενῶς ἱκέτευε, δωρή-

σασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τὰ Ἀναστάσιμα. 

Κοντάκιον. Ἦχος γ´. Ἡ παρθένος σήμερον. 

Ἐξανέστης σήμερον, ἀπὸ τοῦ τάφου Οἰκτίρ-

μον, καὶ ἡμᾶς ἐξήγαγες, ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ 

θανάτου· σήμερον Ἀδὰμ χορεύει, καὶ χαίρει 

Εὔα, ἅμα δέ, καὶ οἱ Προφῆται σὺν Πατριάρ-

χαις, ἀνυμνοῦσιν ἀκαταπαύστως, τὸ θεῖον 

κράτος τῆς ἐξουσίας σου. 

Ὁ Οἶκος. 

Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον χορευέτωσαν, 

καὶ Χριστὸν τὸν Θεὸν ὁμοφρόνως ὑμνείτω-

σαν, ὅτι τοὺς δεσμίους ἐκ τῶν τάφων ἀνέστη-

σε. Συγχαίρει πᾶσα ἡ κτίσις, προσφέρουσα ἐ-

πάξια ᾄσματα, τῷ πάντων Κτίστῃ καὶ Λυτρω-

τῇ ἡμῶν· ὅτι τοὺς βροτοὺς ἐξ ᾅδου σήμερον, 

ὡς ζωοδότης συνανελκύσας, πρὸς οὐρανοὺς 

συνανυψοῖ, καὶ καταρράσσει τοῦ ἐχθροῦ τὰς 

ἐπάρσεις, καὶ πύλας τοῦ ᾅδου διαθλάττει, τῷ 

θείῳ κράτει τῆς ἐξουσίας αὑτοῦ. 
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Συναξάριον. 

Τῇ ΚΖ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ὁσίου 

Πατρὸς ἡμῶν Ποιμένος. 

Στίχ. Ὡς ἐκ λύκου χαίνοντος ἡρπάγη βίου 

Ποιμήν, τὸ θρέμμα τοῦ μεγίστου Ποιμένος. 

Ποιμένα εἰς μέγαν ἑβδόμῃ εἰκάδι ᾤχετο Ποιμήν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡ-

μῶν καὶ Ὁμολογητοῦ Λιβερίου Πάπα Ῥώμης. 

Στίχ. Τὸν πλοῦτον ἀντλεῖν Λιβέριος νῦν ἔχει, 

Ὃν οὐρανοῖς ἦν ἐμφρόνως θησαυρίσας. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡ-

μῶν Ὁσίου, Ἐπισκόπου Κουδρούβης. 

Στίχ. Τὴν κλῆσιν εἰπὼν Ὅσιε τὴν σὴν μόνην, 

Πληρῶ θανόντι ἔπαινόν σοι τὸ χρέος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὑπὸ τοῦ ἁγίου Φι-

λίππου βαπτίσεως τοῦ Αἰθίοπος εὐνούχου. 

Στίχ. Ἀνὴρ ἐλέγχει τὴν παροιμίαν Σπάδων· 

Λευκαίνεται γάρ, καὶ πεφυκὼς Αἰθίοψ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ ἁγία Ἀνθοῦσα ἡ νέα, τρίχι-

νον ῥάκος ἐνδυθεῖσα καὶ εἰς φρέαρ ῥιφεῖσα, 

τελειοῦται. 

Στίχ. Ὁ μανδύας σοι πῖλος, ἡ πόρπῃ πέτρα· 

Μεθ᾿ ὧν ὑπῆλθες, Ἀνθοῦσα, βαθὺ φρέαρ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Μάρτυρος 

Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. 

Στίχ. Φανούριος φῶς πᾶσι πιστοῖς παρέχει, 

Κἂν εἰς σκότος δ᾿ ἔκειτο τῆς γαίας μέγα. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Πραϋλίου, ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύ-

μων. 

Στίχ. Ἔνθα πραέων ὁ τόπος ἀναπαύῃ,  

Ὦ Πραΰλιε, ἤγουν ἐν Παραδείσῳ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Καισαρίου, ἐπισκόπου Ἀρελάτης τῆς ἐν 

Γαλλίᾳ. 

Στίχ. Οὐ καῖσαρ Καισάριος, ἀλλ ̓ ἀρχιθύτης,  

Καὶ θεῖος ποιμὴν πόλεως Ἀρελάτης. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱε-

ρομάρτυρος Κούκσα, φωτιστοῦ τῶν Βιάτιτ-

σων τῆς Ῥωσίας μετὰ τοῦ ἀνωνύμου συνοδοῦ 

αὐτοῦ, ἔτι δὲ καὶ κοίμησις τοῦ Ὁσίου Ποιμέ-

νος, τοῦ Νηστευτοῦ ἐν τοῖς Σπηλαίοις τοῦ Κι-

έβου. 

Στίχ. Κούκσα καὶ Ποιμήν, σύνδυο χριστοφόροι,  

Τῶν Σπηλαίων Λαύρας γεννήματα θεῖα. 

Οὐκ ἐχωρίσθησαν ἀδελφοὶ δύω, 

Εἰρηνικῶς καὶ ἀπὸ μαρτυρίου. 

* 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τελευταίᾳ Κυριακῇ τοῦ μηνὸς 

Αὐγούστου, Σύναξιν ἐπιτελοῦμεν πάντων 

τῶν Εὐρυτάνων Ἁγίων, ἤτοι τῶν ἀθλήσει καὶ 

ἀσκήσει διαλαμψάντων ἐνδόξων Νεομαρτύ-

ρων ὡς καὶ Ὁσίων Ἀνδρέου, Μιχαήλ, Δαμια-

νοῦ, Σεραφεὶμ Ἐπισκόπου Φαναρίου, Νικολά-

ου, Κυπριανοῦ, Εὐγενίου, Ῥωμανοῦ, Γερασί-

μου, Κοσμᾶ τοῦ Ἰσαποστόλου, Ἰωάννου τοῦ 

ἐξ Ἀγαρηνῶν καὶ Ἀκακίου τοῦ Νέου. 

Στίχ. Εὐρυτανία γέραιρε σοὺς υἱέας 

Χριστὸν μεγαλύνοντας οἰκείοις πόνοις. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τελευταίᾳ Κυριακῇ τοῦ μηνὸς 

Αὐγούστου, Σύναξιν ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων 

ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων Παύ-

λου τοῦ πρωτοκορυφαίου καὶ Τίτου πρώτου 

Ἐπισκόπου Κρήτης. 

Ἔτι δὲ καὶ Σύναξις τῶν ἐπιτελεσθέντων ἐν δι-

αφόροις καιροῖς θαυμάτων τοῦ Ὁσίου Πα-

τρὸς ἡμῶν Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου ἐν τῷ 

αὐτοῦ τεμένει τῷ κειμένῳ ἐν τῇ Κώμῃ Ἄνω 

Κορακιάνα τῆς νήσου Κερκύρας. 

Στίχ. Κηρύττουσα σὰ θαύματα ὕμνων μύροις 

Κορακιάνα ῥαίνει σε, Ἰσίδωρε Πάτερ. 

Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέη-

σον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

* * * 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ 

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

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

ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. δ´. 

Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς * ἐπ᾿ εὐθείας ῥά-

βδῳ, * τὴν Ἐρυθρὰν διέτεμε * τῷ Ἰσραὴλ πε-

ζεύσαντι· * τὴν δὲ ἐπιστρεπτικῶς * Φαραὼ 

τοῖς ἅρμασι * κροτήσας ἥνωσεν, * ἐπ᾿ εὔρους 
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διαγράψας * τὸ ἀήττητον ὅπλον· * διὸ Χριστῷ 

ᾄσωμεν, * τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι δεδόξασται. 

ᾨδὴ γ´. 

Ῥάβδος εἰς τύπον * τοῦ μυστηρίου παραλαμ-

βάνεται· * τῷ βλαστῷ γὰρ προκρίνει τὸν ἱερέ-

α· * τῇ στειρευούσῃ δὲ πρῴην * Ἐκκλησίᾳ νῦν 

ἐξήνθησε * ξύλον Σταυροῦ * εἰς κράτος καὶ 

στερέωμα. 

ᾨδὴ δ´. 

Εἰσακήκοα, Κύριε, * τῆς οἰκονομίας σου τὸ 

μυστήριον, * κατενόησα τὰ ἔργα σου * καὶ ἐ-

δόξασά σου τὴν θεότητα. 

ᾨδὴ ε´. 

Ὦ τρισμακάριστον Ξύλον! * ἐν ᾧ ἐτάθη Χρι-

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

κεν ὁ ξύλῳ ἀπατήσας, * τῷ ἐν σοὶ δελεασθεὶς 

* Θεῷ τῷ προσπαγέντι σαρκί, * τῷ παρέχοντι 

* τὴν εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

ᾨδὴ Ϛ´. 

Νοτίου θηρὸς ἐν σπλάγχνοις * παλάμας Ἰω-

νᾶς * σταυροειδῶς διεκπετάσας, * τὸ σωτήρι-

ον πάθος * προδιετύπου σαφῶς· * ὅθεν τριή-

μερος ἐκδύς, * τὴν ὑπερκόσμιον ἀνάστασιν * 

ὑπεζωγράφησε * τοῦ σαρκὶ προσπαγέντος 

Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ * καὶ τριημέρῳ ἐγέρσει * 

τὸν κόσμον φωτίσαντος. 

ᾨδὴ ζ´. 

Ἔκνοον πρόσταγμα * τυράννου δυσσεβοῦς * 

λαοὺς ἐκλόνησε, * πνέον ἀπειλῆς * καὶ δυ-

σφημίας θεοστυγοῦς· * ὅμως τρεῖς παῖδας * 

οὐκ ἐδειμάτωσε * θυμὸς θηριώδης, * οὐ πῦρ 

βρόμιον· * ἀλλ᾿ ἀντηχοῦντι * δροσοβόλῳ 

πνεύματι * πυρὶ συνόντες ἔψαλλον· * Ὁ ὑπε-

ρύμνητος * τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν * Θεός, εὐ-

λογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν,  

προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον,  

ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Εὐλογεῖτε, παῖδες, * τῆς Τριάδος ἰσάριθμοι, * 

δημιουργὸν Πατέρα Θεόν· * ὑμνεῖτε τὸν συγ-

καταβάντα Λόγον * καὶ τὸ πῦρ εἰς δρόσον με-

ταποιήσαντα· * καὶ ὑπερυψοῦτε * τὸ πᾶσι ζω-

ὴν παρέχον * Πνεῦμα πανάγιον εἰς τοὺς αἰῶ-

νας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-

νομεν. 

Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

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

καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ 

σωτῆρί μου. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέ-

ραν * ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * τὴν ἀδια-

φθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως 

Θεοτόκον, * σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. β´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 

τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα-

καριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

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

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 

εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐ-

τόν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. δ´. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 

αὐτῶν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. ε.´ Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ 

ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγα-

θῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. Ϛ´. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ 

μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 

αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 
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Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Μυστικὸς εἶ, Θεοτόκε, παράδεισος, * ἀγεωρ-

γήτως βλαστήσασα Χριστόν, * ὑφ᾿ οὗ τὸ τοῦ 

Σταυροῦ * ζωηφόρον ἐν γῇ * πεφυτούργηται 

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

νοῦντες αὐτόν, * σὲ μεγαλύνομεν. 

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 Α´. 

Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν, ἐν ὄρει Γαλιλαί-

ας, πίστει Χριστὸν θεάσασθαι, λέγοντα ἐξου-

σίαν, λαβεῖν τῶν ἄνω καὶ κάτω· μάθωμεν 

πῶς διδάσκει, βαπτίζειν εἰς τὸ ὄνομα, τοῦ Πα-

τρός, ἔθνη πάντα, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ Ἁγίου 

Πνεύματος, καὶ συνεῖναι, τοῖς μύσταις ὡς ὑ-

πέσχετο, ἕως τῆς συντελείας. 

Θεοτοκίον. 

Τοῖς Μαθηταῖς συνέχαιρες, Θεοτόκε Παρθέ-

νε, ὅτι Χριστὸν ἑώρακας, ἀναστάντα ἐκ τά-

φου, τριήμερον καθὼς εἶπεν· οἷς καὶ ὤφθη δι-

δάσκων, καὶ φανερῶν τὰ κρείττονα, καὶ βα-

πτίζειν κελεύων, ἐν τῷ Πατρί, καὶ Υἱῷ, καὶ 

Πνεύματι, τοῦ πιστεύειν, αὐτοῦ ἡμᾶς τὴν ἔ-

γερσιν, καὶ δοξάζειν σε Κόρη. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος γ´. 

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 γ´. 

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

πτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη, γνῶτε τοῦ φρικτοῦ μυ-

στηρίου τὴν δύναμιν· Χριστὸς γὰρ ὁ Σωτὴρ ἡ-

μῶν, ὁ ἐν ἀρχῇ Λόγος, ἐσταυρώθη δι᾿ ἡμᾶς, 

καὶ ἑκὼν ἐτάφη, καὶ ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, τοῦ 

σῶσαι τὰ σύμπαντα. Αὐτὸν προσκυνήσωμεν. 

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

τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμε-

ως αὐτοῦ. 

Διηγήσαντο πάντα τὰ θαυμάσια, οἱ φύλακές 

σου Κύριε· ἀλλὰ τὸ συνέδριον τῆς ματαιότη-

τος, πληρῶσαν δώρων τὴν δεξιὰν αὐτῶν, 

κρύπτειν ἐνόμιζον τὴν ἀνάστασίν σου, ἣν ὁ 

κόσμος δοξάζει. Ἐλέησον ἡμᾶς. 

Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς με-

γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται, τῆς ἀναστάσε-

ως τὴν πεῖραν εἰληφότα· Μαρία γὰρ ἡ Μα-

γδαληνή, ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθεν, εὗρεν Ἄγγε-

λον ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, τοῖς ἱματίοις ἐ-

ξαστράπτοντα, καὶ λέγοντα· Τί ζητεῖτε τὸν 

ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔστιν ᾧδε, ἀλλ᾿ 

ἐγήγερται, καθὼς εἶπε, προάγων ἐν τῇ Γαλι-

λαίᾳ. 

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

νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Ἐν τῷ φωτί σου Δέσποτα, ὀψόμεθα φῶς φι-

λάνθρωπε· ἀνέστης γὰρ ἐκ τῶν νεκρῶν, σω-

τηρίαν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων δωρούμενος, 

ἵνα σε πᾶσα κτίσις δοξολογῇ, τὸν μόνον ἀνα-

μάρτητον. Ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἕτερα Στιχηρά, Ἀνατολικά. 

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

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 
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Ὕμνον ἑωθινόν, αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, τὰ 

δάκρυα προσέφερον Κύριε· εὐωδίας γὰρ ἀρώ-

ματα κατέχουσαι, τὸ μνῆμά σου κατέλαβον, 

τὸ ἄχραντόν σου σῶμα, μυρίσαι σπουδάζου-

σαι. Ἄγγελος καθήμενος ἐπὶ τὸν λίθον, αὐ-

ταῖς εὐηγγελίσατο· Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ 

τῶν νεκρῶν; τὸν θάνατον γὰρ πατήσας, ἀνέ-

στη ὡς Θεός, παρέχων πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. Ϛ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Ἐξαστράπτων Ἄγγελος, ἐπὶ τὸ μνῆμά σου τὸ 

ζωοποιόν, ταῖς Μυροφόροις ἔλεγεν· Ἐκένωσε 

τοὺς τάφους ὁ Λυτρωτής, ἐσάλευσε τὸν ᾅδην, 

καὶ ἀνέστη τριήμερος, ὡς μόνος Θεὸς καὶ 

παντοδύναμος. 

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

τω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου 

εἰς τέλος. 

Εἰς τὸ μνῆμα σὲ ἐπεζήτησεν, ἐλθοῦσα τῇ μιᾷ 

τῶν Σαββάτων, Μαρία ἡ Μαγδαληνή· μὴ εὑ-

ροῦσα δὲ ὠλοφύρετο, κλαυθμῷ βοῶσα· Οἴμοι! 

Σωτήρ μου, πῶς ἐκλάπης πάντων Βασιλεῦ; 

Ζεῦγος δὲ ζωηφόρων Ἀγγέλων, ἔνδοθεν τοῦ 

μνημείου ἐβόα· Τί κλαίεις, ὦ γύναι; Κλαίω, 

φησίν, ὅτι ᾖραν τὸν Κύριόν μου τοῦ τάφου, 

καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. Αὐτὴ δὲ 

στραφεῖσα ὀπίσω, ὡς κατεῖδέ σε, εὐθέως ἐβό-

α· Ὁ Κύριός μου, καὶ ὁ Θεός μου, δόξα σοι. 

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

καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά 

σου. 

Ἑβραῖοι συνέκλεισαν ἐν τῷ τάφῳ τὴν ζωήν· 

λῃστὴς δὲ ἀνέῳξεν ἐν τῇ γλώσσῃ τὴν τρυ-

φήν, κραυγάζων καὶ λέγων· Ὁ μετ᾿ ἐμοῦ δι᾿ ἐ-

μὲ σταυρωθείς, συνεκρέματό μοι ἐπὶ τοῦ ξύ-

λου, καὶ ἐφαίνετό μοι ἐπὶ τοῦ θρόνου, τῷ Πα-

τρὶ συγκαθήμενος· αὐτὸς γάρ ἐστι Χριστὸς ὁ 

Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Ἑωθινὸν Α´. Ἦχος α´. 

Εἰς τὸ ὄρος τοῖς Μαθηταῖς ἐπειγομένοις, διὰ 

τὴν χαμόθεν ἔπαρσιν, ἐπέστη ὁ Κύριος· καὶ 

προσκυνήσαντες αὐτόν, καὶ τὴν δοθεῖσαν ἐ-

ξουσίαν, πανταχοῦ διδαχθέντες, εἰς τὴν ὑπ᾿ 

οὐρανὸν ἐξαπεστέλλοντο, κηρῦξαι τὴν ἐκ νε-

κρῶν ἀνάστασιν, καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἀπο-

κατάστασιν· οἷς καὶ συνδιαιωνίζειν, ὁ ἀψευ-

δὴς ἐπηγγείλατο, Χριστὸς ὁ Θεός, καὶ Σωτὴρ 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

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. 
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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 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 ... 
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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 γ´. Ψαλμ. ριζ´ (117). 

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

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον τοῦ ἤχου. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐ-

πίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὑτοῦ, 

ὁ Κύριος· ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον· 

πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο· ἐκ κοιλίας 

ᾅδου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ 

τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. β´. Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι 

τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 

ἔλεος αὐτοῦ. 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ... 

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

ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ... 

* * * 

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. Ἧχος γ´. 
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐ-

πίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὑτοῦ, 

ὁ Κύριος· ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον· 

πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο· ἐκ κοιλίας 

ᾅδου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ 

τὸ μέγα ἔλεος. 

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον τοῦ Γενεσίου τῆς ὑπερ. Θεοτόκου. 
(Ψάλλεται ἀπὸ κδ´ Αὐγούστου ἕως ιβ´ Σεπτεμβρίου πλὴν 

τῆς λα´ Αὐγούστου καὶ τῆς α´ καὶ ζ´ Σεπτεμβρίου). 

Ἦχος δ´. Αὐτόμελον. 

Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα * ὀνειδισμοῦ ἀτεκνίας, * 

καὶ Ἀδὰμ καὶ Εὔα * ἐκ τῆς φθορᾶς τοῦ θανά-

του * ἠλευθερώθησαν, ἄχραντε, * ἐν τῇ ἁγίᾳ 

γεννήσει σου· * αὐτὴν ἑορτάζει καὶ ὁ λαός 

σου, * ἐνοχῆς τῶν πταισμάτων * λυτρωθεὶς ἐν 

τῷ κράζειν σοι· * Ἡ στεῖρα τίκτει * τὴν Θεοτό-

κον * καὶ τροφὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν. 

* * * 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

* * * 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Κυριακῆς ΙΒ´ ἑβδομάδος ἐπιστολῶν. 

Προκείμενον καὶ Ἀλληλούϊα τοῦ ἤχου. 

Προκείμενον. Ἦχος γ´. (Ψαλμὸς μστ´). 

Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε, ψάλατε τῷ 

βασιλεῖ ἡμῶν ψάλατε. 

Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη, κροτήσατε χεῖρας, ἀλα-

λάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως. 

Πρὸς Κορινθίους Α´ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀ-

νάγνωσμα. 
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(ιε´ 1-11) 

Ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγ-

γελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ 

ἑστήκατε, δι᾿ οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγ-

γελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ 

ἐπιστεύσατε. Παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις 

ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ 

τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅ-

τι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 

κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα 

τοῖς δώδεκα· ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσί-

οις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους μένου-

σιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν· ἔπει-

τα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶ-

σιν· ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώ-

ματι ὤφθη κἀμοί. Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος 

τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι 

ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 

Θεοῦ· χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι· καὶ ἡ χάρις 

αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισ-

σότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ 

δέ, ἀλλ᾿ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Εἴτε οὖν 

ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν καὶ οὕτως 

ἐπιστεύσατε. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος γ´. (Ψαλμὸς λ´). 

Στίχ. Ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυν-

θείην εἰς τὸν αἰῶνα· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦ-

σαί με καὶ ἐξελοῦ με. 

Γενοῦ μοι εἰς Θεὸν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς οἶ-

κον καταφυγῆς τοῦ σῶσαί με. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Κυριακῆς ΙΒ´ Ματθαίου 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (ιθ´ 16-26). 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νεανίσκος τις προσῆλθε τῷ 

Ἰησοῦ γονυπετῶν αὐτῷ καὶ λέγων· Διδάσκα-

λε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰ-

ώνιον; Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τί με λέγεις ἀγαθόν; 

Οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Εἰ δὲ θέλεις 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς. 

Λέγει αὐτῷ· Ποίας; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε· Τὸ οὐ 

φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευ-

δομαρτυρήσεις, τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μη-

τέρα, καί, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σε-

αυτόν. Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· Πάντα ταῦτα 

ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ; 

Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, 

ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς 

πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ 

δεῦρο ἀκολούθει μοι. Ἀκούσας δὲ ὁ νεανί-

σκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ 

ἔχων κτήματα πολλά. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκό-

λως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν 

τῶν οὐρανῶν. Πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτε-

ρόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος δι-

ελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θε-

οῦ εἰσελθεῖν. Ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐ-

τοῦ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· Τίς ἄρα 

δύναται σωθῆναι; Ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶ-

πεν αὐτοῖς· Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν 

ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι. 

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. 
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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 γ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἔθου πρὸς ἡμᾶς, κραταιὰν ἀγάπησιν Κύριε, 

τὸν μονογενῆ γάρ σου Υἱόν, ὑπὲρ ἡμῶν εἰς 

θάνατον δέδωκας· διό σοι κραυγάζομεν εὐχα-

ριστοῦντες, δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Στίγματα Χριστέ, συμπαθῶς καὶ μώλωπας ἤ-

νεγκας, ὕβριν ῥαπισμάτων καρτερῶν, καὶ μα-

κροθύμως φέρων ἐμπτύσματα, δι᾿ ὧν κατειρ-

γάσω μοι τὴν σωτηρίαν, δόξα τῇ δυνάμει σου 

Κύριε. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σώματι θνητῷ, ἡ ζωὴ θανάτῳ, ὡμίλησας, τῆς 

ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν, καὶ στεναγμοῦ πε-

νήτων σου ἕνεκεν· καὶ φθείρας τὸν φθείραν-

τα δεδοξασμένε, πάντας συνανέστησας, μόνε 

Φιλάνθρωπε. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Μνήσθητι Χριστέ, ἧς ἐκτήσω ποίμνης τῷ πά-

θει σου, τῆς δεδοξασμένης σου Μητρός, τὰς 

συμπαθεῖς ἐντεύξεις δεξάμενος, καὶ ἐπισκε-

ψάμενος, κεκακωμένην ῥῦσαι, τῇ δυνάμει 

σου Κύριε. 

Τοῦ Ὁσίου. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Εἰσακήκοα, Κύριε. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀκηλίδωτον ἔσοπτρον, τὰς τοῦ Παρακλήτου 

αὐγὰς δεχόμενον, θεοφόρε ἐχρημάτισας, καὶ 

δοχεῖον θείων ἀναβάσεων. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀρδευόμενος δάκρυσι, δένδρον καθωράθης 

Πάτερ ὑψίκομον, ἐγκρατείᾳ καλλυνόμενον, 

καὶ καρποῖς ἐνθέοις εὐθηνούμενον. 

Δόξα. 

Γηπονήσας τὴν ἄρουραν, σοῦ τῆς διανοίας 

πόνοις ἀσκήσεως, ἀρετῶν στάχυν πολύφο-

ρον, καὶ θαυμάτων χάριν ἐγεώργησας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Παρθενίας κειμήλιον, καὶ τῆς ἀχωρήτου φύ-

σεως σκήνωμα, τὴν ψυχήν μου φωταγώγη-

σον, τὴν ἐσκοτισμένην Θεονύμφευτε. 

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

Πρὸς σὲ ὀρθρίζω, τὸν τοῦ παντὸς Δημιουρ-

γόν, τὴν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν εἰρήνην· 

διότι φῶς τὰ προστάγματά σου, ἐν οἷς με κα-

θοδήγησον. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Κριτῇ ἀδίκῳ, Ἑβραίων φθόνῳ προδοθεὶς ὁ 

Παντεπόπτης, καὶ ἅπασαν δικαίως, κρίνων 

τὴν γῆν, τὸν Ἀδὰμ τῆς πάλαι, ἐῤῥύσω κατα-

κρίσεως. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τὴν σὴν εἰρήνην, ταῖς Ἐκκλησίαις σου Χριστέ, 

τῇ ἀηττήτῳ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου, ὁ ἐκ 

νεκρῶν ἀναστὰς παράσχου, καὶ σῶσον τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 
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Σκηνὴ ἁγία, καὶ Πλατυτέρα οὐρανῶν, ὡς τὸν 

ἐν πάσῃ ἀχώρητον τῇ κτίσει, Λόγον Θεοῦ δε-

ξαμένη, μόνη ἐδείχθης Ἀειπάρθενος. 

Τοῦ Ὁσίου. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὀρθρίζοντες βοῶμέν σοι. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὸν καύσωνα βαστάσας ἀοίδιμε, τῆς ἡμέρας, 

χαρᾶς κατηξίωσαι, τῆς τοῦ Κυρίου σου Ὅσιε. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀσκήσεως λειμῶνι ἡδύπνοον, ἔφυς ῥόδον, ὀ-

δμαῖς θείας γνώσεως, εὐωδιάζον τὰ πέρατα. 

Δόξα. 

Τὸν πρὶν μεγαλαυχίᾳ χρησάμενον, Πάτερ ὄ-

φιν, πρὸς γῆν ἐταπείνωσας, τῇ ταπεινώσει 

φραξάμενος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Παρθένον μετὰ τόκον ὑμνοῦμέν σε, Θεοτόκε· 

σὺ γὰρ τὸν Θεὸν Λόγον, σαρκὶ τῷ κόσμῳ ἐκύ-

ησας. 

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

Ἄβυσσος ἐσχάτη ἁμαρτιῶν, ἐκύκλωσέ με καὶ 

ἐκλείπει τὸ πνεῦμά μου, ἀλλ᾿ ἐκτείνας Δέ-

σποτα, σὸν ὑψηλὸν βραχίονα, ὡς τὸν Πέτρον 

με, κυβερνῆτα διάσωσον. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἄβυσσος ἐλέους καὶ οἰκτιρμῶν, ἐκύκλωσέ με, 

τῇ εὐσπλάγχνῳ καθόδῳ σου· σαρκωθεὶς γὰρ 

Δέσποτα, καὶ γεγονὼς ἐν δούλου μορφῇ, ἐθε-

ούργησας, καὶ σεαυτῷ συνεδόξασας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Νέκρωσιν ὑπέστη ὁ νεκρωτής, τὸν νεκρωθέν-

τα ζωωθέντα θεώμενος· τῆς σῆς ἀναστάσε-

ως, ταῦτα Χριστὲ τὰ σύμβολα, καὶ τοῦ πά-

θους σου, τοῦ ἀχράντου τὰ ἔπαθλα. 

Θεοτοκίον. 

Πάναγνε ἡ μόνη τῷ Πλαστουργῷ, καὶ τοῖς 

ἀνθρώποις, ὑπὲρ νοῦν μεσιτεύσασα, τὸν Υἱόν 

σου ἵλεων, τοῖς ἐπταικόσι δούλοις σου, καὶ ὑ-

πέρμαχον, χρηματίσαι δυσώπησον. 

Τοῦ Ὁσίου. ᾨδὴ Ϛ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Χιτῶνά μοι παράσχου. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νεκρώσας τὰς τοῦ σώματος ὁρμάς, πολλοῖς 

ἀγωνίσμασι, ζωὴν πρὸς ἀθάνατον, ἐξεδήμη-

σας Ποιμὴν ἀξιάγαστε. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐγκράτειαν ἀέναον καὶ εὐχήν, ἀγάπην ἀθό-

λωτον, κτησάμενος Ὅσιε, ἀκηλίδωτον Θεοῦ 

ὤφθης ἔσοπτρον. 

Δόξα. 

Ἐρήμοις ἐν ἀβάτοις προσφοιτῶν, παθῶν ἐρη-

μώσεως, σαυτὸν ἀπεγύμνωσας, καὶ πολίτης 

οὐρανῶν ἐχρημάτισας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἡ μόνη διὰ λόγου ἐν σαρκί, τὸν Λόγον κυή-

σασα, ῥῦσαι δεόμεθα, τῶν παγίδων τοῦ ἐ-

χθροῦ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

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

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡς πάλαι τοὺς εὐσεβεῖς, τρεῖς παῖδας ἐδρόσι-

σας, ἐν τῇ φλογὶ τῇ χαλδαϊκῇ, τῷ φωτιστικῷ 

τῆς θεότητος πυρί, καὶ ἡμᾶς καταύγασον, εὐ-

λογητὸς εἶ κράζοντας, ὁ Θεὸς ὁ τῶν πατέρων 

ἡμῶν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐῤῥάγη τὸ τοῦ ναοῦ, φαιδρὸν καταπέτασμα, 

ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Δημιουργοῦ, τὴν ἐγκε-

κρυμμένην τῷ γράμματι δηλοῦν, τοῖς πιστοῖς 

ἀλήθειαν, εὐλογητὸς εἶ κράζουσιν, ὁ Θεὸς ὁ 

τῶν πατέρων ἡμῶν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Νυγείσης σου τῆς πλευρᾶς, ῥανίδες θεόῤῥυ-

τοι, ζωοποιοῦ αἵματος Χριστέ, οἰκονομικῶς ἀ-

ποστάζουσαι εἰς γῆν, τοὺς ἐκ γῆς ἀνέπλα-
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σαν, εὐλογητὸς εἶ κράζοντας, ὁ Θεὸς ὁ τῶν 

πατέρων ἡμῶν. 

Τριαδικόν. 

Στίχ. Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 

ἡμᾶς. 

Τὸ Πνεῦμα τὸ ἀγαθόν, Πατρὶ συνδοξάσωμεν, 

καὶ τῷ Υἱῷ τῷ μονογενεῖ, μίαν ἐν τρισὶ πιστοὶ 

σέβοντες ἀρχήν, καὶ μίαν θεότητα, εὐλογη-

τὸς εἶ κράζοντες, ὁ Θεὸς ὁ τῶν πατέρων ἡ-

μῶν. 

Τοῦ Ὁσίου. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Παῖδες Ἑβραίων. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Θείαις σχολάζων θεωρίαις, λαμπρυνόμενος 

ἀΰλοις θεαυγίαις, καὶ ἡμέρας υἱός, καὶ φῶς 

τῶν ἐν τῷ σκότει, ὡς ἀληθῶς γεγένησαι, θεο-

φόρε εἰς αἰῶνας. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἤρθης πρὸς ὕψος ἀπαθείας· μετὰ σώματος 

Ἀγγέλους ἐμιμήσω· Παραδείσου τρυφῆς, ἐγέ-

νου κληρονόμος, ἀναβοῶν μακάριε· Ὁ Θεὸς 

εὐλογητὸς εἶ. 

Δόξα. 

Λάμπων ἀκτῖσιν ἀπαθείας, ἀπημαύρωσας 

δαιμόνων ἐπηρείας· καὶ τῆς τούτων πολλούς, 

κακώσεως ἐῤῥύσω, ἀναβοῶντας Ὅσιε· Ὁ Θε-

ὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἴδε ἣν ἔφησε Παρθένον, ἐν τῷ Πνεύματι ὁ 

μέγας Ἡσαΐας, ἐν γαστρὶ τὸν Θεόν, συνέλαβε 

καὶ τίκτει· ᾧ μελῳδοῦντες κράζομεν· Ὁ Θεὸς 

εὐλογητὸς εἶ. 

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

Ἀστέκτῳ πυρὶ ἑνωθέντες, οἱ θεοσεβείας προ-

εστῶτες νεανίαι, τῇ φλογὶ δὲ μὴ λωβηθέντες, 

θεῖον ὕμνον ἔμελπον· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔρ-

γα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐῤῥάγη ναοῦ ἡ φαιδρότης, ὅτε ὁ Σταυρός σου 

ἐπάγη ἐν Κρανίῳ, καὶ ἡ κτίσις συνεκλονεῖτο, 

φόβῳ ἀναμέλπουσα, εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔρ-

γα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἀνέστης Χριστὲ ἐκ τοῦ τάφου, καὶ τὸν πεπτω-

κότα τῇ ἀπάτῃ, διὰ ξύλου ἀνωρθώσω θείᾳ 

δυνάμει, κράζοντα καὶ λέγοντα, εὐλογεῖτε 

πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε 

εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ναὸς τοῦ Θεοῦ ἀνεδείχθης, ἔμψυχον χωρίον 

κιβωτός τε· τὸν ποιητήν, τοῖς βροτοῖς γὰρ Θε-

ογεννῆτορ, ἄχραντε κατήλλαξας, καὶ ἀξίως 

πάντα τὰ ἔργα ὑμνοῦμέν σε, καὶ ὑπερυψοῦ-

μεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τοῦ Ὁσίου. ᾨδὴ η´.  

Ἦχος πλ. δ´. Τὸν ἄναρχον Βασιλέα. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀνύστακτον τῆς ψυχῆς τὴν λαμπάδα, ἐλαίῳ 

σου τῶν ἀγώνων τηρήσας, εἰσῆλθες ἐν χαρᾷ, 

εἰς ἄφθαρτον νυμφῶνα, καὶ ζῇς εἰς τοὺς αἰῶ-

νας. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Οὐκ ἔσεισαν τῆς ψυχῆς σου τὸν πύργον, οἱ ἄ-

νεμοι ἀκαθάρτων πνευμάτων· ἐστήρικτο καὶ 

γάρ, τῆς στάσεως ἐν πέτρᾳ, παμμάκαρ θεο-

φόρε. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν  

καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον·  

ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Τὸ δύσμορφον τῶν παθῶν ἐξεδύσω, χιτώνιον 

ἐνεδύσω δὲ Πάτερ, ὡραίαν τὴν στολήν, τῆς 

θείας ἀπαθείας, Χριστῷ συμβασιλεύων. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὡς ἔντιμον καὶ ὑπέρτατον θρόνον, ὑπάρχου-

σαν τὴν ἁγίαν Παρθένον, ὑμνήσωμεν λαοί, 
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αὐτὴν ὑπερυψοῦντες, εἰς πάντας τοὺς αἰῶ-

νας. 

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

Καινὸν τὸ θαῦμα καὶ θεοπρεπές· τῆς Παρθέ-

νου γὰρ τὴν κεκλεισμένην πύλην, σαφῶς διο-

δεύει Κύριος, γυμνὸς ἐν εἰσόδῳ, καὶ σαρκοφό-

ρος ὤφθη ἐν ἐξόδῳ Θεός, καὶ μένει ἡ πύλη 

κεκλεισμένη· ταύτην ἀφράστως, ὡς Θεομήτο-

ρα μεγαλύνομεν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Φρικτὸν ἰδέσθαι σὲ τὸν Ποιητήν, ἐπὶ ξύλου ἀ-

ναρτηθέντα Λόγε Θεοῦ, σαρκικῶς δὲ πά-

σχοντα, Θεὸν ὑπὲρ δούλων, καὶ ἐν μνημείῳ 

ἄπνουν κατακείμενον, νεκροὺς δὲ τοῦ ᾅδου 

λελυκότα· ὅθεν Χριστέ σε, ὡς παντοδύναμον 

μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Φθορᾶς θανάτου ἔσωσας Χριστέ, τοὺς προ-

πάτορας, κατατεθεὶς ἐν τάφῳ νεκρός, καὶ ζω-

ὴν ἐξήνθησας, νεκροὺς ἀναστήσας, χειραγω-

γήσας φύσιν τὴν βροτείαν πρὸς φῶς, καὶ θεί-

αν ἐνδύσας ἀφθαρσίαν· ὅθεν πηγήν σε, φω-

τὸς ἀειζώου μεγαλύνομεν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ναὸς καὶ θρόνος ὤφθης τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ ᾤκη-

σεν ὁ ἐν ὑψίστοις πέλων, τεχθεὶς ἀπειράν-

δρως Πάναγνε, σαρκὸς μὴ ἀνοίξας ὅλως σου 

πύλας· ὅθεν ταῖς ἀλήκτοις σεμνὴ λιταῖς σου, 

τὰ φῦλα τῶν βαρβάρων, θᾶττον εἰς τέλος, τῷ 

βασιλεῖ ἡμῶν καθυπόταξον. 

Τοῦ Ὁσίου. ᾨδὴ θ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ἔφριξε πᾶσα ἀκοή. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἔδυς μὲν οἷά περ ἀστήρ, ἀπὸ κόσμου πρὸς 

Χριστὸν δὲ ἀνέτειλας, τὸν νοητὸν ἀληθῶς, δι-

καιοσύνης παμμάκαρ ἥλιον· καὶ ὡς ἀκτῖνας 

τοῖς πιστοῖς, τὰς σὰς καταλέλοιπας, φωτοει-

δεῖς ἀρετάς, ἐλαυνούσας τῶν ψυχῶν ἀμαυρό-

τητα. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τίμιος ἔναντι Θεοῦ, σοῦ ὁ θάνατος ἀοίδιμε 

γέγονε· καὶ γὰρ ὁσίως ἐν γῇ, ἀπολιτεύσω τού-

του προστάγματα, καὶ δικαιώματα Ποιμήν, 

τηρήσας ἀλώβητα· ὅθεν ἀνέτειλεν, ὡς δικαίῳ 

σοὶ τὸ φῶς τὸ ἀνέσπερον. 

Δόξα. 

Ταῖς θείαις Πάτερ καλλοναῖς, ἐνηδόμενος καὶ 

θέσει θεούμενος, καὶ τῷ μεγάλῳ φωτί, πεφω-

τισμένος νῦν παριστάμενος, καὶ ἀκροτάτῳ ἐ-

φετῷ, ἐγγίζων τρανότερον, τῶν σὲ τιμώντων 

Ποιμήν, καὶ τελούντων σου τὴν μνήμην μνη-

μόνευε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἔπαυσας μόνη γυναικῶν, τὴν ἀρὰν τῶν πρω-

τοπλάστων Θεόνυμφε, τὸν ἀπερίγραπτον, 

σαρκὶ τεκοῦσα περιγραφόμενον· ἐκαινοτόμη-

σας θεσμούς, φύσεως ἀμόλυντε· τὰ διεστῶτα 

τὸ πρίν, παραδόξῳ μεσιτείᾳ σου ἥνωσας. 

* * * * * 

 


