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28 ΜΑΪΟΥ 2017 

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

«Τῶν ἁγίων 318 πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενι-
κῆς συνόδου (325 μ.Χ.)». Εὐτυχοῦς ἐπισκόπου 
Μελιτινῆς († α´ αἰ.)· Ἑλικωνίδος μάρτυρος 
(†244)· μνήμη α´ Οἰκουμενικῆς συνόδου ἐν Νι-
καίᾳ (325). 

Ἦχος πλ. β´. Ἑωθινὸν ι´. Τυπ. Πεντ. §§41-42. 
* * * * * 

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 γ´, τῆς Ἀναλήψεως γ´ 
καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων δ´. 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος πλ. β´. 

Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 
τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. 

Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν κατὰ τοῦ ᾅδου, ἐν τῷ 
Σταυρῷ ἀνῆλθες, ἵνα τοὺς ἐν σκότει θανάτου 
καθημένους, συναναστήσῃς σεαυτῷ, ὁ ἐν νε-
κροῖς ἐλεύθερος, ὁ πηγάζων ζωὴν ἐξ οἰκείου 
φωτός· Παντοδύναμε Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς. 

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

Σήμερον ὁ Χριστός, θάνατον πατήσας, καθὼς 
εἶπεν ἀνέστη, καὶ τὴν ἀγαλλίασιν τῷ κόσμῳ 
ἐδωρήσατο, ἵνα πάντες κραυγάζοντες, τὸν ὕ-
μνον οὕτως εἴπωμεν· Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸ ἀ-
πρόσιτον φῶς, παντοδύναμε Σωτήρ, ἐλέησον 
ἡμᾶς. 

Στίχ. γ´. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· Κύ-
ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

Σὲ Κύριε τὸν ὄντα, ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, ἁμαρ-
τωλοὶ ποῦ φύγωμεν; ἐν τῷ οὐρανῷ; αὐτὸς κα-
τοικεῖς· ἐν τῷ ᾅδῃ; ἐπάτησας θάνατον· εἰς τὰ 
βάθη τὰ τῆς θαλάσσης; ἐκεῖ ἡ χείρ σου Δέ-
σποτα. Πρὸς σὲ καταφεύγομεν, σοὶ προσπί-

πτοντες ἱκετεύομεν· Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νε-
κρῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Τῆς Ἀναλήψεως. Ἦχος ὁ αὐτός. 

Στίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 
εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Ὁ Κύριος ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς, ἵνα πέμψῃ 
τὸν Παράκλητον τῷ κόσμῳ. Οἱ οὐρανοὶ ἡτοί-
μασαν τὸν θρόνον αὐτοῦ· νεφέλαι τὴν ἐπίβα-
σιν αὐτοῦ. Ἄγγελοι θαυμάζουσιν, ἄνθρωπον 
ὁρῶντες ὑπεράνω αὐτῶν. Ὁ Πατὴρ ἐκδέχε-
ται, ὃν ἐν κόλποις ἔχει συναΐδιον. Τὸ Πνεῦμα 
τὸ ἅγιον κελεύει πᾶσι τοῖς Ἀγγέλοις αὐτοῦ· 
Ἆρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ἡμῶν. Πάντα τὰ ἔ-
θνη κροτήσατε χεῖρας· ὅτι ἀνέβη Χριστός, ὅ-
που ἦν τὸ πρότερον. 

Στίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 
Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-
σμός ἐστιν. 

Κύριε, τῇ σῇ, Ἀναλήψει, ἐξεπλάγησαν τὰ Χε-
ρουβίμ, θεωρήσαντά σε τὸν Θεόν, ἐπὶ νεφε-
λῶν ἀνερχόμενον, τὸν ἐπ᾿ αὐτῶν καθεζόμε-
νον, καὶ δοξάζομέν σε, ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός 
σου, δόξα σοι. 

Στίχ. Ϛ´. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά 
σε, Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λό-
γον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις, θεωροῦντες σου τὰς 
ὑψώσεις Χριστέ, τὸ ἀπαύγασμα τῆς δόξης τοῦ 
Πατρός, ἀνυμνοῦμεν σου τὴν φωτοειδῆ τοῦ 
προσώπου μορφήν· προσκυνοῦμεν σου τὰ 
παθήματα· τιμῶμεν τὴν Ἀνάστασιν, τὴν ἔν-
δοξον Ἀνάληψιν δοξάζοντες· ἐλέησον ἡμᾶς. 

Τῶν ἁγίων Πατέρων. 

Ἦχος ὁ αὐτός. Ἡ ἀπεγνωσμένη. 

Στίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, 
ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 
τὸν Κύριον. 

Ἐκ γαστρὸς ἐτέχθης πρὸ ἑωσφόρου, ἐκ Πα-
τρὸς ἀμήτωρ πρὸ τῶν αἰώνων, κᾂν Ἄρειος 
κτίσμα σε, καὶ οὐ Θεὸν δοξάζῃ, τόλμῃ συνά-
πτων σε τὸν Κτίστην, τοῖς κτίσμασιν ἀφρό-
νως, ὕλην πυρὸς τοῦ αἰωνίου, ἑαυτῷ θησαυ-
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ρίζων· ἀλλ᾿ ἡ σύνοδος ἡ ἐν Νικαίᾳ, Υἱὸν Θεοῦ 
σε ἀνεκήρυξε, Κύριε, Πατρὶ καὶ Πνεύματι 
σύνθρονον. 

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. 

Τίς σου τὸν χιτῶνα Σῶτερ διεῖλεν; Ἄρειος, σὺ 
ἔφης, ὁ τῆς Τριάδος, τεμὼν τὴν ὁμότιμον ἀρ-
χὴν εἰς διαιρέσεις· οὗτος ἠθέτησέ σε εἶναι, 
τὸν ἕνα τῆς Τριάδος· οὗτος Νεστόριον διδά-
σκει, Θεοτόκον μὴ λέγειν· ἀλλ᾿ ἡ Σύνοδος ἡ 
ἐν Νικαίᾳ, Υἱὸν Θεοῦ σε ἀνεκήρυξε, Κύριε, 
Πατρὶ καὶ Πνεύματι σύνθρονον. 

Στίχ. θ´. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, 
ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Κρημνῷ περιπίπτει τῆς ἁμαρτίας, Ἄρειος, ὁ 
μύσας τὸ φῶς μὴ βλέπειν, καὶ θείῳ σπαράτ-
τεται, ἀγκίστρῳ τοῖς ἐγκάτοις, πᾶσαν ἐκδοῦ-
ναι τὴν οὐσίαν, καὶ τὴν ψυχὴν βιαίως, ἄλλος 
Ἰούδας χρηματίσας, τῇ γνώμῃ καὶ τῷ τρόπῳ· 
ἀλλ᾿ ἡ Σύνοδος ἡ ἐν Νικαίᾳ, Υἱὸν Θεοῦ σε ἀ-
νεκήρυξε, Κύριε, Πατρὶ καὶ Πνεύματι σύν-
θρονον. 

Στίχ. ι´. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ 
ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα. 

Ἄρειος ὁ ἄφρων, τῆς παναγίας, τέτμηκε Τριά-
δος τὴν μοναρχίαν, εἰς τρεῖς ἀνομοίους τε καὶ 
ἐκφύλους οὐσίας· ὅθεν Πατέρες θεοφόροι, 
συνελθόντες προθύμως, ζήλῳ πυρούμενοι, 
καθάπερ, ὁ Θεσβίτης Ἠλίας, τῷ τοῦ Πνεύμα-
τος τέμνουσι ξίφει, τὸν τῆς αἰσχύνης δογμα-
τίσαντα βλάσφημον, καθὼς τὸ Πνεῦμα ἀπε-
φήνατο. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β´. 

Τὰς μυστικὰς σήμερον τοῦ Πνεύματος σάλ-
πιγγας, τοὺς θεοφόρους Πατέρας ἀνευφημή-
σωμεν, τοὺς μελῳδήσαντας ἐν μέσῳ τῆς Ἐκ-
κλησίας, μέλος ἐναρμόνιον θεολογίας, Τριά-
δα μίαν, ἀπαράλλακτον, οὐσίαν τε καὶ Θεό-
τητα· τοὺς καθαιρέτας Ἀρείου, καὶ ὀρθοδό-

ξων προμάχους, τοὺς πρεσβεύοντας πάντοτε 
Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. 

Τίς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τίς 
μὴ ἀνυμνήσει σου, τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ 
γὰρ ἀχρόνως ἐκ Πατρός, ἐκλάμψας Υἱὸς μο-
νογενής, ὁ αὐτὸς ἐκ σοῦ τῆς ἁγνῆς προῆλθεν, 
ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς ὑπάρχων, 
καὶ φύσει γενόμενος ἄνθρωπος δι᾿ ἡμᾶς· οὐκ 
εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, ἀλλ᾿ ἐν δυ-
άδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Αὐ-
τὸν ἱκέτευε, σεμνὴ Παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι 
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) 

Καὶ τὰ ἀναγνώσματα. 

Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα (ιδ´ 14-20). 

Ἀκούσας Ἄβραμ, ὅτι ᾐχμαλώτευται Λὼτ ὁ ἀ-
δελφιδοῦς αὑτοῦ, ἠρίθμησε τοὺς ἰδίους οἰκο-
γενεῖς αὑτοῦ, τριακοσίους δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ 
κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν ἕως Δάν· καὶ ἐπέπε-
σεν ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν νύκτα, αὐτὸς καὶ οἱ παῖ-
δες αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἐπάταξεν αὐτούς, 
καὶ ἐδίωξεν αὐτούς, ἕως Χοβάλ, ἥ ἐστιν ἐν ἀ-
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ριστερᾷ Δαμασκοῦ. Καὶ ἀπέστρεψε πᾶσαν 
τὴν ἵππον Σοδόμων, καὶ Λὼτ τὸν ἀδελφιδοῦν 
αὑτοῦ ἀπέστρεψε, καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα 
αὐτοῦ, καὶ τὰς γυναῖκας, καὶ τὸν λαόν. Ἐξῆλ-
θε δὲ βασιλεὺς Σοδόμων εἰς συνάντησιν αὐ-
τῷ, μετὰ τὸ ἀποστρέψαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς κοπῆς 
τοῦ Χοδολογόμορ, καὶ τῶν βασιλέων τῶν μετ᾿ 
αὐτοῦ, εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Σαβῆ· τοῦτο ἦν 
πεδίον βασιλέως. Καὶ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς 
Σαλήμ, ἐξήνεγκεν ἄρτους καὶ οἶνον· ἦν δὲ ἱε-
ρεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου. Καὶ εὐλόγησε τὸν 
Ἄβραμ, καὶ εἶπεν· Εὐλογημένος Ἄβραμ τῷ 
Θεῷ τῷ ὑψίστῳ, ὃς ἔκτισε τὸν οὐρανόν, καὶ 
τὴν γῆν· καὶ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ ὕψιστος, ὃς 
παρέδωκε τοὺς ἐχθρούς σου ὑποχειρίους σοι. 

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

Εἶπε Μωσῆς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ· Ἴδετε, 
παραδέδωκα ἐνώπιον ὑμῶν τὴν γῆν· εἰσελ-
θόντες, κατακληρονομήσατε τὴν γῆν, ἣν ὤ-
μοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν, τῷ Ἀβραάμ, καὶ 
τῷ Ἰσαάκ, καὶ τῷ Ἰακώβ, δοῦναι αὐτοῖς αὐ-
τήν, καὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν μετ᾿ αὐτούς. Καὶ 
εἶπον πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, λέγων. 
Οὐ δυνήσομαι μόνος φέρειν ὑμᾶς. Κύριος ὁ 
Θεὸς ὑμῶν ἐπλήθυνεν ὑμᾶς, καὶ ἰδού ἐστε 
σήμερον ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλή-
θει. Κύριος ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, προ-
σθείη ἡμῖν, ὡς ἐστέ, χιλιοπλασίως, καὶ εὐλο-
γῆσαι ὑμᾶς, καθότι ἐλάλησεν ὑμῖν. Καὶ ἔλα-
βον ἐξ ὑμῶν ἄνδρας σοφούς, καὶ ἐπιστήμο-
νας, καὶ συνετούς, καὶ κατέστησα αὐτούς ἡ-
γεῖσθαι ἐφ᾿ ὑμῶν χιλιάρχους, καὶ ἑκατοντάρ-
χους, καὶ δεκάρχους, καὶ γραμματοεισαγω-
γεῖς τοῖς κριταῖς ὑμῶν. Καὶ ἐνετειλάμην τοῖς 
κριταῖς ὑμῶν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, λέγων· Δια-
κούετε ἀνὰ μέσον τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, καὶ 
κρίνετε δικαίως ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ 
μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ ἀνὰ μέσον 
προσηλύτου αὐτοῦ. Οὐκ ἐπιγνώσεσθε πρό-
σωπον ἐν κρίσει· κατὰ τὸν μικρόν, καὶ κατὰ 
τὸν μέγαν κρινεῖς· οὐ μὴ ὑποστείλῃ πρόσω-
πον ἀνθρώπου, ὅτι ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ ἐστιν. 

Δευτερονομίου τὸ Ἀνάγνωσμα (ι´ 14-21). 

Εἶπε Μωσῆς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ· Ἰδού, 
Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ὁ οὐρανός, καὶ ὁ οὐρα-
νὸς τοῦ οὐρανοῦ, ἡ γῆ, καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν 
ἐν αὐτῇ· πλήν, τοὺς πατέρας ἡμῶν προείλετο 
Κύριος ἀγαπᾷν αὐτούς, καὶ ἐξελέξατο τὸ 
σπέρμα αὐτῶν μετ᾿ αὐτούς, ὑμᾶς, παρὰ πάν-
τα τὰ ἔθνη, κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην. Καὶ πε-
ριτεμεῖσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν, καὶ τὸν 
τράχηλον ὑμῶν οὐ σκληρυνεῖτε ἔτι. Ὁ γὰρ 
Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὗτος Θεὸς τῶν θεῶν, 
καὶ Κύριος τῶν κυρίων· ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ ἰ-
σχυρός, καὶ φοβερός· ὅς τις οὐ θαυμάζει πρό-
σωπον, οὐδὲ μὴ λάβῃ δῶρον· ποιῶν κρίσιν 
προσηλύτῳ καὶ ὀρφανῷ καὶ χήρᾳ· καὶ ἀγαπᾷ 
τὸν προσήλυτον, δοῦναι αὐτῷ ἄρτον καὶ ἱμά-
τιον. Κύριον τὸν Θεόν σου φοβηθήσῃ, καὶ αὐ-
τῷ μόνῳ λατρεύσεις, καὶ πρὸς αὐτὸν κολλη-
θήσῃ, καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῇ. Αὐτὸς 
καύχημά σου, καὶ οὗτος Θεός σου· ὅς τις ἐποί-
ησέ σοι τὰ μεγάλα καὶ τὰ ἔνδοξα ταῦτα, ἃ εἶ-
δον οἱ ὀφθαλμοί σου. 

* * * 

Εἶτα ἡ συνήθης Ἐκτενής, τό, Καταξίωσον, τὰ 
Πληρωτικά, ἡ κεφαλοκλισία κ.λπ. 

* * * 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἀπόστιχα Στιχηρά. 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. β´. 

Τὴν ἀνάστασίν σου Χριστὲ Σωτήρ, Ἄγγελοι ὑ-
μνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς· καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς 
καταξίωσον, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν. 

Τὰ κατ᾿ Ἀλφάβητον. 
Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

Στίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνε-
δύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-
ζώσατο. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1). 

Πύλας συντρίψας χαλκᾶς, καὶ μοχλοὺς τοῦ 
ᾅδου συνθλάσας, ὡς Θεὸς παντοδύναμος, γέ-
νος ἀνθρώπων πεπτωκὸς ἀνέστησας· διὰ 
τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ὑμνοῦντες βοῶμεν· Ὁ ἀνα-
στὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι. 
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Στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 
οὐ σαλευθήσεται. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1) 

Ῥεύσεως ἡμᾶς τῆς πάλαι, Χριστὸς ἐπανορθῶ-
σαι θέλων, Σταυρῷ προσπήγνυται, καὶ τάφῳ 
τέθειται· ὃν Μυροφόροι γυναῖκες, μετὰ δα-
κρύων ζητοῦσαι, θρηνοῦσαι ἔλεγον· Οἴμοι 
Σωτὴρ τῶν ἁπάντων! πῶς κατεδέξω τάφῳ οἰ-
κῆσαι; οἰκήσας δὲ θέλων, πῶς ἐκλάπης; πῶς 
μετετέθης; ποῖος δὲ τόπος τὸ σὸν ζωηφόρον, 
κατέκρυψε σῶμα; Ἀλλὰ Δέσποτα, ὡς ὑπέ-
σχου, ἡμῖν ἐμφάνηθι, καὶ παῦσον ἀφ᾿ ἡμῶν, 
τὸν ὀδυρμὸν τῶν δακρύων. Θρηνούσαις δὲ 
αὐταῖς, Ἄγγελος πρὸς αὐτὰς ἐπεβόησε· Τὸν 
θρῆνον παυσάμεναι, τοῖς Ἀποστόλοις εἴπατε, 
ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, τῷ κόσμῳ δωρούμενος ἱ-
λασμόν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 
μακρότητα ἡμερῶν. (Ψαλμ. Ϟβ´ 5). 

Σταυρωθεὶς ὡς ἠβουλήθης Χριστέ, καὶ τὸν 
θάνατον τῇ ταφῇ σου σκυλεύσας, τριήμερος 
ἀνέστης, ὡς Θεὸς μετὰ δόξης, τῷ κόσμῳ δω-
ρούμενος, ἀτελεύτητον ζωήν, καὶ τὸ μέγα ἔ-
λεος. 

Δόξα. Τῶν Πατέρων. Ἦχος δ´. 

Τὴν ἐτήσιον μνήμην σήμερον, τῶν θεοφόρων 
Πατέρων, τῶν ἐκ πάσης τῆς οἰκουμένης συ-
ναθροισθέντων, ἐν τῇ λαμπρᾷ πόλει Νικαέ-
ων, τῶν Ὀρθοδόξων τὰ συστήματα, εὐσε-
βοῦντες πιστῶς ἑορτάσωμεν. Οὗτοι γὰρ τοῦ 
δεινοῦ Ἀρείου τὸ ἄθεον δόγμα, εὐσεβοφρό-
νως καθεῖλον, καὶ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας 
συνοδικῶς τοῦτον ἐξωστράκισαν· καὶ τρανῶς 
τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὁμοούσιον καὶ συναΐδιον, 
πρὸ τῶν αἰώνων ὄντα, τοῖς πᾶσιν ἐδίδαξαν ὁ-
μολογεῖν, ἐν τῷ τῆς πίστεως Συμβόλῳ, ἀκρι-
βῶς καὶ εὐσεβῶς τοῦτο ἐκθέμενοι. Ὅθεν καὶ 
ἡμεῖς, τοῖς θείοις αὐτῶν δόγμασιν ἑπόμενοι, 
βεβαίως πιστεύοντες λατρεύομεν, σὺν Πατρὶ 
τὸν Υἱόν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ πανάγιον, ἐν μιᾷ 
Θεότητι, Τριάδα ὁμοούσιον. 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος ὁ αὐτός. 

Κύριε, τὸ μυστήριον, τὸ ἀπὸ τῶν αἰώνων κε-
κρυμμένον, καὶ ἀπὸ γενεῶν, πληρώσας ὡς ἀ-

γαθός, ἦλθες μετὰ τῶν Μαθητῶν σου ἐν τῷ 
ὄρει τῶν Ἐλαιῶν, ἔχων τὴν Τεκοῦσάν σε τὸν 
Ποιητὴν καὶ πάντων δημιουργόν· τὴν γὰρ ἐν 
τῷ πάθει σου μητρικῶς πάντων ὑπεραλγήσα-
σαν, ἔδει καὶ τῇ δόξῃ τῆς σαρκός σου ὑπερ-
βαλλούσης ἀπολαῦσαι χαρᾶς· ἧς καὶ ἡμεῖς 
μετασχόντες, τῇ εἰς οὐρανοὺς ἀνόδῳ σου Δέ-
σποτα, τὸ μέγα σου ἔλεος, τὸ εἰς ἡμᾶς γεγο-
νὸς δοξάζομεν. 

* * * 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. β´. 

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ 
φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο 
Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου 
σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾅδην, μὴ πειρασθεὶς 
ὑπ᾿ αὐτοῦ· ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμε-
νος τὴν ζωήν. Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύ-
ριε δόξα σοι. 

Δόξα. Τῶν Πατέρων. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ 
φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμε-
λιώσας, καὶ δι᾿ αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν πί-
στιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας· πολυεύσπλαγ-
χνε, δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος δ´. 

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χα-
ροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ 
ἁγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ 
τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ λυ-
τρωτὴς τοῦ κόσμου. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 
* * * * * 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  
Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος πλ. β´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημέ-
νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 
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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 πλ. β´. 

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ 
φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο 
Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου 
σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾅδην, μὴ πειρασθεὶς 
ὑπ᾿ αὐτοῦ· ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμε-
νος τὴν ζωήν. Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύ-
ριε δόξα σοι. 

Δόξα. Τῶν Πατέρων. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ 
φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμε-
λιώσας, καὶ δι᾿ αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν πί-
στιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας· πολυεύσπλαγ-
χνε, δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος δ´. 

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χα-
ροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ 
ἁγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ 
τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ λυ-
τρωτὴς τοῦ κόσμου. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

[Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος] 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. β´. 

Τοῦ τάφου ἀνεῳγμένου, τοῦ ᾅδου ὀδυρομέ-
νου, ἡ Μαρία ἐβόα, πρὸς τοὺς κεκρυμμένους 

Ἀποστόλους· Ἐξέλθετε οἱ τοῦ ἀμπελῶνος ἐρ-
γάται, κηρύξατε τὸν τῆς ἀναστάσεως λόγον· 
Ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα 
ἔλεος. 

Δόξα. 

Κύριε, παρίστατο τῷ τάφῳ σου, Μαρία ἡ Μα-
γδαληνή, καὶ ἔκλαιε βοῶσα, καὶ κηπουρόν σε 
νομίζουσα ἔλεγε· Ποῦ ἔθηκας τὴν αἰώνιον 
ζωήν; ποῦ ἔκρυψας τὸν ἐπὶ θρόνου Χερουβίμ; 
οἱ γὰρ τοῦτον φυλάσσοντες, ἀπὸ τοῦ φόβου 
ἀπενεκρώθησαν· ἢ τὸν Κύριόν μου δότε μοι, ἢ 
σὺν ἐμοὶ κραυγάσατε· Ὁ ἐν νεκροῖς, καὶ τοὺς 
νεκροὺς ἀναστήσας, δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὁ τὴν εὐλογημένην καλέσας σου Μητέρα ἦλ-
θες ἐπὶ τὸ πάθος ἑκουσίᾳ βουλῇ, λάμψας ἐν 
τῷ Σταυρῷ, ἀναζητῆσαι θέλων τὸν Ἀδάμ, λέ-
γων τοῖς Ἀγγέλοις· Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὑρέ-
θη ἡ ἀπολομένη δραχμή. Ὁ πάντα σοφῶς οἰ-
κονομήσας, δόξα σοι. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος πλ. β´. 

Ἡ ζωὴ ἐν τῷ τάφῳ ἀνέκειτο, καὶ σφραγὶς ἐν 
τῷ λίθῳ ἐπέκειτο· ὡς βασιλέα ὑπνοῦντα, 
στρατιῶται ἐφύλαττον Χριστόν· καὶ τοὺς ἐ-
χθροὺς αὐτοῦ, ἀορασίᾳ πατάξας, ἀνέστη ὁ 
Κύριος. 

Δόξα. 

Τῷ ἑκουσίῳ θανάτῳ σου, ζωὴν ἀθάνατον εὕ-
ρομεν, παντοδύναμε καὶ μόνε τῶν ὅλων Σω-
τήρ· σὺ γὰρ ἐν τῇ σεπτῇ σου Ἐγέρσει, πάντας 
ἀνεκαλέσω, ὁ λύσας ᾅδου τὸ νῖκος, καὶ θανά-
του τὸ κέντρον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Θεοτόκε Παρθένε, ἱκέτευε τὸν Υἱόν σου, τὸν 
ἑκουσίως προσπαγέντα ἐν Σταυρῷ, καὶ ἀνα-
στάντα ἐκ νεκρῶν, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 
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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... 

* * * 

ΥΠΑΚΟΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος πλ. β´. 

Τῷ ἑκουσίῳ καὶ ζωοποιῷ σου θανάτῳ Χριστέ, 
πύλας τοῦ ᾅδου συντρίψας ὡς Θεός, ἤνοιξας 
ἡμῖν τὸν πάλαι Παράδεισον· καὶ ἀναστὰς ἐκ 
τῶν νεκρῶν, ἐρρύσω ἐκ φθορᾶς τὴν ζωὴν ἡ-
μῶν. 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος πλ. β´. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐν τῷ οὐρανῷ τοὺς ὀφθαλμούς μου αἴρω, 
πρὸς σὲ Λόγε· οἴκτειρόν με, ἵνα ζῶ σοι. 

Ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς ἐξουθενημένους, καταρ-
τίζων εὔχρηστα, σκεύη σου Λόγε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, πανσωστικὴ αἰτία· εἴ τινι 
τοῦτο κατ᾿ ἀξίαν πνεύσει, τάχει ἐξαίρει τῶν 
τῆς γῆς, πτεροῖ, αὔξει, τάττει ἄνω. 

Ἀντίφωνον Β´. 

Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, οὐδεὶς ἡμῶν ἀντι-
σχεῖν ἠδύνατο, ἐχθροῦ πάλαισμα· οἱ νικῶν-
τες γὰρ ἔνθεν ὑψοῦνται. 

Τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν, μή μου ληφθήτω ἡ ψυχή, 
ὡς στρουθίον Λόγε· οἴμοι! πῶς μέλλω τῶν ἐ-
χθρῶν ῥυσθῆναι, φιλαμαρτήμων ὑπάρχων; 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐνθέωσις τοῖς πᾶσιν, εὐδοκία 
σύνεσις, εἰρήνη καὶ ἡ εὐλογία· ἰσουργὸν γὰρ 
τῷ Πατρί ἐστι καὶ Λόγῳ. 

Ἀντίφωνον Γ´. 

Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ἐχθροῖς φοβεροί, 
καὶ πᾶσι θαυμαστικοί· ἄνω γὰρ ὁρῶσιν. 
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Ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν, ὁ τῶν δικαίων 
κλῆρος, ἐπίκουρόν σε ἔχων, Σῶτερ οὐκ ἐκτεί-
νει. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, τὸ κράτος ἐπὶ πάντων· ὅπερ 
αἱ ἄνω στρατηγίαι προσκυνοῦσι, σὺν πάσῃ 
πνοῇ τῶν κάτω. 

Προκείμενον. Ἦχος πλ. β´. Ψαλμὸς οθ´ (79). 

Κύριε, ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου, καὶ ἐλ-
θὲ εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς. (οθ´ 3) 

Στίχ. α´. Ὁ ποιμαίνων Ἰσραήλ, πρόσχες, ὁ ὁ-
δηγῶν ὡσεὶ πρόβατα τὸν Ἰωσήφ. (οθ´ 2) 

Κύριε, ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου... 

Στίχ. β´. Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπί-
στρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν 
σου καὶ σωθησόμεθα. (οθ´ 8) 

Κύριε, ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου... 
* * * 

ΤΑΞΙΣ ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

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

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως 
αὐτοῦ. 

Αἰνεσάτω πνοὴ… πᾶσα τὸν Κύριον. 

Ὁ διάκονος· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡ-
μᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου 
Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

Ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁ-
γίου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ τῷ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγ-
γελίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  
τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν Ι´ 
Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (κα´ 1-14). 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν ὁ Ἰη-
σοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἐγερθεὶς ἐκ νε-
κρῶν, ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφα-
νέρωσε δὲ οὕτως. Ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, 
καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος, καὶ Ναθα-
ναὴλ ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ 
Ζεβεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
δύο. Λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος· Ὑπάγω ἁλι-
εύειν. Λέγουσιν αὐτῷ· Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς 
σὺν σοί. Ἐξῆλθον καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον 
εὐθύς, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 
Πρωίας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη ὁ Ἰησοῦς εἰς 
τὸν αἰγιαλόν· οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅ-
τι Ἰησοῦς ἐστι. Λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· 
Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθη-
σαν αὐτῷ· Οὔ. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Βάλετε εἰς 
τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑ-
ρήσετε. Ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι 
ἴσχυσαν ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων. Λέγει 
οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς, 
τῷ Πέτρῳ· Ὁ Κύριός ἐστι. Σίμων οὖν Πέτρος 
ἀκούσας ὅτι ὁ Κύριός ἐστι, τὸν ἐπενδύτην διε-
ζώσατο· ἦν γὰρ γυμνός· καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν 
εἰς τὴν θάλασσαν· οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ 
πλοιαρίῳ ἦλθον· οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ 
τῆς γῆς, ἀλλ᾿ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύ-
ροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. Ὡς οὖν ἀπέβη-
σαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμέ-
νην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον. Λέ-
γει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψα-
ρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. Ἀνέβη Σίμων Πέτρος 
καὶ εἵλκυσε τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰ-
χθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· 
καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 
Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Δεῦτε ἀριστήσατε. Οὐ-
δεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτὸν 
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σὺ τίς εἶ, εἰδότες ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν. Ἔρχεται 
οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δί-
δωσιν αὐτοῖς καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. Τοῦτο ἤ-
δη τρίτον ἐφανερώθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 

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. 

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. 
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Ταῖς τῆς Θεοτόκου * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * ἐ-
ξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ τὸ πεντηκοστάριον. Ἦχος ὁ αὐτός. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός 
σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, * καθὼς 
προεῖπεν, * ἔδωκεν ἡμῖν * τὴν αἰώνιον ζωὴν * 
καὶ μέγα ἔλεος. 

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέη-
σον (ιβ´). Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... Ἀμήν. 

* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Ὁ Ἀναστάσιμος μετὰ τῶν Εἱρμῶν εἰς δ´, τῆς 
Ἀναλήψεως εἰς δ´, καὶ τῶν Πατέρων εἰς δ/Ϛ´. 

Κανὼν Ἀναστάσιμος. Ἦχος πλ. β´. 

ᾨδὴ α´. Ὁ εἱρμός. 

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ, ἐν ἀβύσσῳ 
ἴχνεσι, τὸν διώκτην Φαραώ, καθορῶν ποντού-
μενον, Θεῷ ἐπινίκιον ᾠδὴν ἐβόα, ᾄσωμεν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐκτεταμέναις παλάμαις ἐπὶ Σταυροῦ, Πατρι-
κῆς ἐπλήρωσας, εὐδοκίας ἀγαθέ, Ἰησοῦ τὰ 
σύμπαντα· διό, ἐπινίκιον ᾠδήν σοι πάντες ᾄ-
σωμεν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Φόβῳ σοι ὡς θεραπαινὶς ἡ τελευτή, προστα-
χθεῖσα πρόσεισι, τῷ Δεσπότῃ τῆς ζωῆς, δι᾿ 
αὐτῆς βραβεύοντι ἡμῖν, ἀτελεύτητον ζωὴν 
καί, τὴν Ἀνάστασιν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τὸν ἑαυτῆς δεξαμένη Δημιουργόν, ὡς αὐτὸς 
ἠθέλησεν, ἐξ ἀσπόρου σου γαστρός, ὑπὲρ 
νοῦν σαρκούμενον Ἁγνή, τῶν κτισμάτων ἀ-
ληθῶς ἐδείχθης Δέσποινα. 

ᾨδὴ α´. Κανὼν τῆς Ἀναλήψεως. 

Ἦχος πλ. α´. Τῷ Σωτῆρι Θεῷ. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ἄσωμεν πάντες λαοί, τῷ ἐπὶ ὤμων Χερουβὶμ 
ἀναληφθέντι, μετὰ δόξης Χριστῷ, καὶ συγκα-
θίσαντι ἡμᾶς ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, ᾠδὴν ἐπι-
νίκιον, ὅτι δεδόξασται. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Τῷ ὀφθέντι Θεῷ, ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινᾶ, καὶ νό-
μον δόντι τῷ θεόπτῃ Μωσῇ, τῶν Ἐλαιῶν ἐκ 
τοῦ ὄρους ἀναληφθέντι σαρκί, αὐτῷ πάντες 
ᾄσωμεν, ὅτι δεδόξασται. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Τὸν μεσίτην Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων Χριστόν, 
χοροὶ Ἀγγέλων θεασάμενοι, μετὰ σαρκὸς ἐν 
ὑψίστοις ἐξεπλήττοντο· συμφώνως δὲ ἀνέ-
μελπον, ὕμνον ἐπινίκιον. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἄχραντε Μήτηρ Θεοῦ, τὸν σαρκωθέντα ἐκ 
σοῦ, καὶ ἐκ τῶν κόλπων τοῦ γεννήτορος, μὴ 
ἐκφοιτήσαντα Θεόν, ἀπαύστως πρέσβευε, ἐκ 
πάσης περιστάσεως, σῶσαι οὓς ἔπλασεν. 

ᾨδὴ α´. Κανὼν τῶν Πατέρων,  
οὗ ἡ ἀκροστιχίς·  

Τὸν πρῶτον ὑμνῶ, σύλλογον τῶν Ποιμένων. 

Ἦχος πλ. β´. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὴν τῶν ἁγίων Πατέρων ἀνευφημῶν, πανα-
γίαν Σύνοδον, τὸ πανάγιον αὐτῆς, ἐν ἐμοὶ 
χρησμώδημα βοῶν, ἱκετεύω σε Χριστὲ διαφυ-
λάττεσθαι. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Οἱ θεοφόροι Πατέρες ὡς ἀστραπαί, συνελ-
θόντες σήμερον, σὲ Χριστὲ μονογενῆ, τῷ Πα-
τρὶ συνάναρχον Υἱόν, ὡμολόγησαν τρανῶς 
καὶ ὁμοούσιον. 
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Δόξα. 

Νύμφης σου τῆς Ἐκκλησίας οἱ εὐκλεεῖς, νυμ-
φοστόλοι Δέσποτα, τὸν τῆς πίστεως σαφῶς, 
ὁρισμὸν ἐκθέμενοι, χρυσοῦν, ὥσπερ κόσμον 
εὐπρεπῆ, ταύτην ἐκόσμησαν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Πεποικιλμένη τῇ δόξῃ τῇ θεϊκῇ, ἡ σεπτὴ Βα-
σίλισσα, τῷ Υἱῷ τῷ ἑαυτῆς, καὶ Θεῷ παρίστα-
ται ἡμῖν, σωτηρίαν ψυχικὴν καθικετεύουσα. 

ᾨδὴ γ´. Ὁ Ἀναστάσιμος. 

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Οὔκ ἐστιν ἅγιος ὡς σύ, Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ ὑ-
ψώσας τὸ κέρας, τῶν πιστῶν σου Ἀγαθέ, καὶ 
στερεώσας ἡμᾶς, ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς ὁμολογίας 
σου. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Θεὸν σταυρούμενον σαρκί, καθορῶσα ἡ κτί-
σις, διελύετο φόβῳ· ἀλλὰ τῇ συνεκτικῇ παλά-
μῃ τοῦ δι᾿ ἡμᾶς σταυρωθέντος, κραταιῶς συ-
νείχετο. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Θανάτῳ θάνατος λυθείς, κεῖται δείλαιος ἄ-
πνους· τῆς ζωῆς γὰρ μὴ φέρων, τὴν ἔνθεον 
προσβολήν, νεκροῦται ὁ ἰσχυρός, καὶ δωρεῖ-
ται πᾶσιν ἡ Ἀνάστασις. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τοῦ θείου τόκου σου Ἁγνή, πᾶσαν φύσεως 
τάξιν, ὑπερβαίνει τὸ θαῦμα· Θεὸν γὰρ ὑπερ-
φυῶς, συνέλαβες ἐν γαστρί, καὶ τεκοῦσα μέ-
νεις ἀειπάρθενος. 

Τῆς Ἀναλήψεως. 

Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ἀνέπτης ζωοδότα Χριστέ, πρὸς τὸν Πατέρα 
καὶ ἀνυψώσας, ἡμῶν τὸ γένος φιλάνθρωπε, 
τῇ ἀφάτῳ εὐσπλαγχνίᾳ σου. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Αἱ τάξεις τῶν Ἀγγέλων Σωτήρ, βροτείαν φύ-
σιν θεασάμεναι, συνανιοῦσάν σοι, ἀπαύ-
στως, ἐκπληττόμεναι ἀνύμνουν σε. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ἐξίσταντο Ἀγγέλων χοροί, Χριστὲ ὁρῶντες 
μετὰ σώματος, ἀναληφθέντα, καὶ ἀνύμνουν, 
τὴν ἁγίαν σου Ἀνάληψιν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἱκέτευε, ἀπαύστως Ἁγνή, τὸν προελθόντα ἐκ 
λαγόνων σου, ῥυσθῆναι πλάνης Διαβόλου, 
τοὺς ὑμνοῦντάς σε Μητέρα Θεοῦ. 

Τῶν Πατέρων. Οὐκ ἔστιν ἅγιος. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥοὴν καὶ πάθος καὶ τομήν, Ἄρειος ὁ παρά-
φρων, τῇ γεννήσει τῇ θείᾳ, δυσσεβῶς ὁ ἀσε-
βής, προσάπτων τῷ τμητικῷ, τῶν Πατέρων 
ξίφει ἀποτέμνεται. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡς πάλαι θεῖος Ἀβραάμ, στρατευόμενοι πάν-
τες, οἱ σεπτοὶ θεηγόροι, τοὺς ἐχθρούς σου ἀ-
γαθέ, τοὺς μανιώδεις τῇ σῇ, δυναστείᾳ κρα-
ταιῶς ἀπώλεσαν. 

Δόξα. 

Τὸ πρῶτον ἄθροισμα τῶν σῶν, κροτηθὲν Ἱε-
ρέων, ὁμοούσιον Σῶτερ, σὲ τῷ ἀνάρχῳ Πατρί, 
καὶ ποιητῇ τοῦ παντός, γεννηθέντα εὐσεβῶς 
ἐκήρυξαν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Οὐ σθένει λόγος σε βροτῶν, οὐδὲ γλῶσσα 
Παρθένε, εὐφημεῖν σε ἀξίως· ἐκ σοῦ γὰρ ἄ-
νευ σπορᾶς, ὁ ζωοδότης Χριστός, σαρκωθῆ-
ναι Πάναγνε ηὐδόκησεν. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 
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ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Κοντάκιον τῆς Ἀναλήψεως. 

Ἦχος πλ. β´. Αὐτόμελον. 

Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν, καὶ τὰ 
ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις, ἀνελήφθης ἐν 
δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐδαμόθεν χωρι-
ζόμενος, ἀλλὰ μένων ἀδιάστατος, καὶ βοῶν 
τοῖς ἀγαπῶσί σε· Ἐγώ εἰμι μεθ᾿ ὑμῶν, καὶ οὐ-
δεὶς καθ᾿ ὑμῶν. 

Καθίσματα τῶν Πατέρων. 

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι, τῆς ἀληθείας Χρι-
στοῦ, τῷ κόσμῳ ἐδείχθητε, ἐπὶ τῆς γῆς ἀλη-
θῶς, Πατέρες μακάριοι, τήξαντες τὰς αἱρέ-
σεις, τῶν δυσφήμων γλωσσάλγων· σβέσαν-
τες τὰς φλογώδεις, τῶν βλασφήμων συγχύ-
σεις· διὸ ὡς Ἱεράρχαι Χριστοῦ, πρεσβεύσατε 
σωθῆναι ἡμᾶς. 

Δόξα. Τῶν αὐτῶν. 

Ἦχος ὁ αὐτός. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 

Τῶν Νικαέων ἡ λαμπρὰ πόλις σήμερον, ἐκ 
πάσης γῆς πρὸς ἑαυτὴν συνεκάλεσε, τριακο-
σίους δέκα καὶ ὀκτὼ Ἀρχιερεῖς, κατὰ τοῦ λα-
λήσαντος, βλασφημίαν Ἀρείου, καὶ κατασμι-
κρύναντος τῆς Τριάδος τὸν ἕνα, Υἱὸν καὶ Λό-
γον ὄντα τοῦ Θεοῦ, ὃν καθελόντες τὴν Πίστιν 
ἐκράτυναν. 

Καὶ νῦν. Τῆς Ἀναλήψεως. Ὅμοιον. 

Ὁ ἀνελθὼν εἰς οὐρανοὺς μετὰ δόξης, καὶ 
συγκαθίσας τῷ Πατρὶ δεξιόθεν, οὗ οὐδαμῶς 
κεχώρισαι, φιλάνθρωπε Χριστὲ Πνεῦμα δὲ τὸ 
ἅγιον, τοῖς σοφοῖς Μαθηταῖς σου, πέμψειν ὑ-
ποσχόμενος, καὶ ἡμῶν καταυγάσας, τὰς δια-
νοίας δίδου φωτισμόν, ὡς ἂν ἀπαύστως ὑ-
μνῶμέν σε Δέσποτα. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τῶν Πατέρων. 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. 

Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα, καὶ τῶν Πατέρων τὰ 
δόγματα, τῇ Ἐκκλησίᾳ μίαν τὴν πίστιν ἐκρά-
τυνεν· ἣ καὶ χιτῶνα φοροῦσα τῆς ἀληθείας, 
τὸν ὑφαντὸν ἐκ τῆς ἄνω θεολογίας, ὀρθοτο-
μεῖ καὶ δοξάζει, τῆς εὐσεβείας τὸ μέγα μυστή-
ριον. 

Ὁ Οἶκος. 

Ἐν ὑψηλῷ κηρύγματι τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησί-
ας, ἀκούσωμεν βοώσης· Ὁ διψῶν, ἐρχέσθω 
καὶ πινέτω· ὁ κρατήρ, ὃν φέρω, κρατήρ ἐστι 
τῆς σοφίας· τούτου τὸ πόμα ἀληθείας λόγῳ 
κεκέρακα, ὕδωρ οὐ προχέων ἀντιλογίας, ἀλλ᾿ 
ὁμολογίας· ἧς πίνων ὁ νῦν Ἰσραήλ, Θεὸν ὁρᾷ 
φθεγγόμενον· Ἴδετε, ἴδετε, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰ-
μι, καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι· ἐγὼ Θεὸς πρῶτος, ἐγὼ 
καὶ μετὰ ταῦτα, καὶ πλὴν ἐμοῦ ἄλλος οὐκ ἔ-
στιν ὅλως. Ἐντεῦθεν οἱ μετέχοντες πλησθή-
σονται, καὶ αἰνέσουσι, τῆς εὐσεβείας τὸ μέγα 
μυστήριον. 

Συναξάριον. 

Τῇ ΚΗ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱ-
ερομάρτυρος Εὐτυχοῦς, Ἐπισκόπου Μελιτι-
νῆς. 

Στίχ. Ὡς εὐτυχῶς σὺ εὐτύχησας, τρισμάκαρ, 
Θείαις τετευχώς, Εὐτυχές, κληρουχίας. 

Εἰκάδι ὀγδοάτῃ Εὐτυχέα ἔνθεν ἄειραν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος 
Ἑλικωνίδος. 

Στίχ. Ἑλικωνὶς τμηθεῖσα τὴν κάραν ξίφει, 
Οὐχ Ἑλικῶνα, ἀλλ᾿ Ἐδὲμ τρυφὴν ἔχει. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 
ἡμῶν Ἀλεξάνδρου, ἐπισκόπου Θεσσαλονί-
κης. 

Στίχ. Εἷς Ἀλέξανδρος Πατέρων τῆς Νικαίας, 
Ὃν ἐκήρυξεν Ὁμοούσιον βλέπει. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 
ἡμῶν Γερμανοῦ, ἐπισκόπου Παρισίων. (†576) 

Στίχ. Χριστὸν ὡς πρότυπον ὁ Γερμανὸς ἔχων, 
Ποιμὴν ἐδείχθη ἄριστος Παρισίων. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἀγίοις πατρὸς 
ἡμῶν Ἀνδρέου Β´ ἀρχιεπισκόπου Μηθύμνης 
τοῦ θαυματουργοῦ, ἑνὸς τῶν 318 θεοφόρων 
πατέρων τῆς Α´ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συ-
νόδου. 

Στίχ. Ἀνδρέαν οὐ πρωτόκλητον λέγω, 
Ἀλλὰ Μηθύμνης ἐπίσκοπον θεῖον. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 
ἡμῶν Νικήτα, ἐπισκόπου Χαλκηδόνος, τοῦ 
τὴν ἀληθινὴν πίστιν ὁμολογήσαντος κατὰ 
τοὺς χρόνους τῆς εἰκονομαχίας, μετὰ τῶν δύο 
συγγενῶν αὐτοῦ Νικήτα καὶ Ἰγνατίου. 

Στίχ. Εἰκόνα Χριστοῦ τιμήσας ὁ Νικήτας, 
Χριστῷ παρέστη σὺν δυσὶ συγγενέσι. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡ-
μῶν Ἀνδρέου, τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ ἐν Κων-
σταντινουπόλει. 

Στίχ. Παύλου τὸ ῥῆμα καὶ μεταστὰς Ἀνδρέας, 
Ἡμεῖς γε μωροὶ διὰ Χριστόν, κεκράγει. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 
ἡμῶν Ἰγνατίου, ἐπισκόπου Ῥοστώφ. (†1288) 
Στίχ. Θεὸν βαστάζων Ἰγνάτιος ἐν στέρνοις, 
Τοῦ Ῥοστὼφ δέδεικται πατὴρ θεοφόρος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου νέου ἱερο-
μάρτυρος Ἀρσενίου, μητροπολίτου Βεῤῥοίας. 
(†μέσα 15ου αἰ.) 

Στίχ. Βάσις ὁ Ἀρσένιος Νεομαρτύρων, 
Καταπτυσσάντων τὴν πλάνην γραίας Ἄγαρ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυ-
ρος Σωφρονίου τοῦ ἐκ Βουλγαρίας. (†1510) 

Στίχ. Πέλυκι φθόνου Σωφρόνιος ἀθλήσας, 
Σὺν τῇ ἀσκήσει ἐγένετο καὶ μάρτυς. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου νεομάρτυ-
ρος Μήτρου ἐν Τριπόλει τῆς Πελοποννήσου 
ἀθλήσαντος κατὰ τὸ ἔτος ͵αψϞδ´ (1794). 

Στίχ. Λαμπρῶς ὁ Μῆτρος Χριστὸν ὁμολογήσας, 
Μάρτυς ἐδείχθη ἐκτμηθεὶς τὸν αὐχένα. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου νέου ἱερο-
μάρτυρος Ζαχαρίου, τοῦ ἐν Προύσσῃ μαρτυ-
ρήσαντος ἐν ἔτει ͵αωβ´ (1802). 

Στίχ. Καὶ Ζαχαρίας ἀθλητὴς νέος ὤφθη, 
Ἐχθρὸν αἰσχύνας παραστάσει γενναίᾳ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας Ἑλένης 
(Μαντούροβα), πνευματικῆς θυγατρὸς τοῦ ὁ-
σίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ καὶ ἐν τῇ Μονῇ 
Ντιβέγιεβο ἀσκησάσης. (†1832) 

Στίχ. Θείου Σεραφεὶμ θυγάτηρ ἡ Ἑλένη, 
Σεραφικὸν ἤσκησεν ἐνταῦθα βίον. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τελευταίᾳ Κυριακῇ τοῦ μηνὸς 
Μαΐου, σύναξιν ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἁ-
γίων ἀποστολικῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, συ-
νεργῶν τοῦ πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου 
Παύλου ἐν τῷ καταρτισμῷ τῆς ἐν Κορίνθῳ 
Ἐκκλησίας. 

Στίχ. Ὡς ἄστρα ὡράθητε ἐν τῇ Κορίνθῳ, 
Οἱ τῷ ἱερῷ συνεργήσαντες Παύλῳ. 

Εἶτα τὸ τοῦ Πεντηκοσταρίου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ τοῦ Πά-
σχα, τὴν ἐν Νικαίᾳ πρώτην Οἰκουμενικὴν Σύ-
νοδον ἑορτάζομεν, τῶν τριακοσίων δέκα καὶ 
ὀκτὼ θεοφόρων Πατέρων. 

Στίχ. Πόλου νοητοῦ ἀστέρες σελασφόροι. 
Ἀκτῖσιν ὑμῶν φωτίσατέ μοι φρένας. 

Κατὰ Ἀρείου. 

Ξένον τὸν Υἱὸν Πατρὸς οὐσίας λέγων, 
Ἄρειος, ἤτω τῆς Θεοῦ δόξης ξένος. 

* 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ τοῦ Πά-
σχα, συνεορτάζομεν τοὺς ἐν ἁγίοις θεοφό-
ρους Πατέρας ἡμῶν τῶν θεοσυλλέκτων ἁγί-
ων α´, γ´, δ´ καὶ ζ´ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, 
ἀρχιεπισκόπους δὲ τῆς ἐν Ἠπείρῳ Νικοπόλε-
ως γενομένους Ἡλιόδωρον, Δονᾶτον, Ἀττι-
κὸν καὶ Ἀναστάσιον. 

Στίχ. Ὕμνοις Πατράσιν ἑορτάζειν ἀπαύστως  
Ὀρθοδοξίας μέγα Νικοπόλεως. 

Ταῖς τῶν ἁγίων τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ θε-
οφόρων Πατέρων πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

* * * 
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Τῆς Πεντηκοστῆς  
Ψάλλονται μόναι αἱ ἰαμβικαὶ ἀπὸ τῆς  

Ἀναλήψεως μέχρι τῆς ἀποδόσεως αὐτῆς. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. 

Θείῳ καλυφθεὶς * ὁ βραδύγλωσσος γνόφῳ, 
Ἐρρητόρευσε * τὸν θεόγραφον νόμον· 
Ἰλὺν γὰρ ἐκτινάξας * ὄμματος νόου, 
Ὁρᾷ τὸν ὄντα * καὶ μυεῖται Πνεύματος 
Γνῶσιν, γεραίρων * ἐνθέοις τοῖς ᾄσμασιν. 

ᾨδὴ γ´. 

Ἔρρηξε γαστρὸς * ἠτεκνωμένης πέδας, 
Ὕβριν τε δυσκάθεκτον * εὐτεκνουμένης, 
Μόνη προσευχὴ * τῆς προφήτιδος πάλαι 
Ἄννης, φερούσης * πνεῦμα συντετριμμένον, 
Πρὸς τὸν δυνάστην * καὶ Θεὸν τῶν γνώσεων. 

ᾨδὴ δ´. 

Ἄναξ ἀνάκτων, * οἷος ἐξ οἵου μόνος, 
Λόγος προελθὼν * Πατρὸς ἐξ ἀναιτίου, 
Ἰσοσθενές σου * Πνεῦμα τοῖς ἀποστόλοις 
Νημερτὲς ἐξέπεμψας * ὡς εὐεργέτης, 
ᾌδουσι· Δόξα * τῷ κράτει σου, Κύριε. 

ᾨδὴ ε´. 

Λυτήριον κάθαρσιν * ἀμπλακημάτων, 
Πυρίπνοον δέξασθε * Πνεύματος δρόσον, 
Ὦ τέκνα φωτόμορφα * τῆς Ἐκκλησίας· 
Νῦν ἐκ Σιὼν γὰρ * ἐξελήλυθε νόμος, 
Ἡ γλωσσοπυρσόμορφος * Πνεύματος χάρις. 

ᾨδὴ στ´. 

Ἱλασμὸς ἡμῖν, * Χριστέ, καὶ σωτηρία 
Ὁ Δεσπότης ἔλαμψας * ἐκ τῆς Παρθένου, 
Ἵν᾿, ὡς προφήτην * θηρὸς ἐκ θαλαττίου 
Στέρνων Ἰωνᾶν, * τῆς φθορᾶς διαρπάσῃς 
Ὅλον τὸν Ἀδὰμ * παγγενῆ πεπτωκότα. 

ᾨδὴ ζ´. 

Σύμφωνον ἐθρόησεν * ὀργάνων μέλος 
Σέβειν τὸ χρυσότευκτον * ἄψυχον βρέτας· 
Ἡ τοῦ Παρακλήτου δὲ * φωσφόρος χάρις 
Σεβασμιάζει * τοῦ βοᾶν· Τριὰς μόνη, 
Ἰσοσθενής, ἄναρχος, * εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν  
τὸν Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Λύει τὰ δεσμὰ * καὶ δροσίζει τὴν φλόγα 
Ὁ τρισσοφεγγὴς * τῆς θεαρχίας τύπος. 
Ὑμνοῦσι παῖδες, * εὐλογεῖ δὲ τὸν μόνον 
Σωτῆρα καὶ παντουργὸν * ὡς εὐεργέτην 
Ἡ δημιουργηθεῖσα * σύμπασα κτίσις. 

* * * 

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 
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πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Χαίροις, ἄνασσα, * μητροπάρθενον κλέος· 
Ἅπαν γὰρ εὐδίνητον * εὔλαλον στόμα 
Ῥητρεῦον οὐ σθένει σε * μέλπειν ἀξίως· 
Ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς * ἅπας σου τὸν τόκον 
Νοεῖν· ὅθεν σε * συμφώνως δοξάζομεν. 

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 Ι´. 

Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. 

Τιβεριάδος θάλασσα, σὺν παισὶ Ζεβεδαίου, 
Ναθαναὴλ τῷ Πέτρῳ τε, σὺν δυσὶν ἄλλοις 
πάλαι, καὶ Θωμᾶν εἶχε πρὸς ἄγραν· οἳ Χρι-
στοῦ τῇ προστάξει, ἐν δεξιοῖς χαλάσαντες, 
πλῆθος εἷλκον ἰχθύων· ὃν Πέτρος γνούς, 
πρὸς αὐτὸν ἐνήχετο· οἷς τὸ τρίτον, φανεὶς καὶ 
ἄρτον ἔδειξε, καὶ ἰχθὺν ἐπ᾿ ἀνθράκων. 

Ἕτερον τῶν Πατέρων. 

Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Πατέρων θείων σήμερον, τὴν μνήμην ἑορτά-
ζοντες, ταῖς παρακλήσεσι τούτων, δεόμεθα 
πανοικτίρμον· Πάσης βλάβης αἱρέσεων, ῥῦ-
σαι λαόν σου Κύριε, καὶ πάντας καταξίωσον, 
Πατέρα, Λόγον δοξάζειν, καὶ τὸ πανάγιον 
Πνεῦμα. 

Ἕτερον τῆς Ἀναλήψεως. 

Ἦχος β´. Αὐτόμελον. 

Τῶν Μαθητῶν ὁρώντων σε ἀνελήφθης, Χρι-
στὲ πρὸς τὸν Πατέρα συνεδριάζων. Ἄγγελοι 
προτρέχοντες ἐκραύγαζον· Ἄρατε πύλας ἄ-
ρατε· ὁ Βασιλεὺς γὰρ ἀνῆλθε, πρὸς τὴν ἀρχί-
φωτον δόξαν. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος πλ. β´. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν 
Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰ-
νεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ 
πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

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

Ἱστῶμεν Στίχους η´, καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ 
Ἀναστάσιμα δ´, καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων δ´. 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος πλ. β´. 

Στίχ. α´. Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγρα-
πτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Ὁ Σταυρός σου Κύριε, ζωὴ καὶ ἀνάστασις, ὑ-
πάρχει τῷ λαῷ σου· καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ πεποιθότες, 
σὲ τὸν ἀναστάντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν· ἐ-
λέησον ἡμᾶς. 

Στίχ. β´. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐ-
τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμε-
ως αὐτοῦ. 

Ἡ ταφή σου Δέσποτα, Παράδεισον ἤνοιξε, τῷ 
γένει τῶν ἀνθρώπων· καὶ ἐκ φθορᾶς λυτρω-
θέντες, σὲ τὸν ἀναστάντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦ-
μεν· ἐλέησον ἡμᾶς. 

Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 
αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς με-
γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, Χριστὸν ἀνυμνήσω-
μεν τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, καὶ πρὸς αὐ-
τὸν ἐκβοῶμεν· Σὺ ζωὴ ὑπάρχεις, ἡμῶν καὶ ἀ-
νάστασις· ἐλέησον ἡμᾶς. 
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Αὐτόμελον. 

Στίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰ-
νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Τριήμερος ἀνέστης Χριστέ, ἐκ τάφου καθὼς 
γέγραπται, συνεγείρας τὸν προπάτορα ἡμῶν· 
διό σε καὶ δοξάζει, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, 
καὶ ἀνυμνεῖ σου τὴν ἀνάστασιν. 

Τῶν Πατέρων Προσόμοια. 

Ἦχος πλ. β´. Ὅλην ἀποθέμενοι. 

Στίχ. ε´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· 
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Ὅλην συγκροτήσαντες, τὴν τῆς ψυχῆς ἐπι-
στήμην, καὶ τῷ θείῳ Πνεύματι, συνδιασκεψά-
μενοι, τὸ μακάριον, καὶ σεπτὸν Σύμβολον, οἱ 
σεπτοὶ Πατέρες, θεογράφως διεχάραξαν· ἐν 
ᾧ σαφέστατα, τῷ Γεγεννηκότι συνάναρχον, 
τὸν Λόγον ἐκδιδάσκουσι, καὶ παναληθῶς ὁ-
μοούσιον, ταῖς τῶν Ἀποστόλων, ἑπόμενοι 
προδήλως διδαχαῖς, οἱ εὐκλεεῖς καὶ πανόλβι-
οι, ὄντως καὶ θεόφρονες. 

Στίχ. Ϛ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-
σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Ὅλην συγκροτήσαντες, … 

Στίχ. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέ-
ρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ 
ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα. 

Ὅλην εἰσδεξάμενοι, τὴν νοητὴν λαμπηδόνα, 
τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὑπερφυέστατον 
χρησμολόγημα, τὸ βραχὺ ῥήματι, καὶ πολὺ 
συνέσει, θεοπνεύστως ἀπεφθέγξαντο, ὡς 
Χριστοκήρυκες, εὐαγγελικῶν προϊστάμενοι, 
δογμάτων οἱ μακάριοι, καὶ τῶν εὐσεβῶν πα-
ραδόσεων, ἄνωθεν λαβόντες, τὴν τούτων ἀ-
ποκάλυψιν σαφῶς, καὶ φωτισθέντες ἐξέθεν-
το, ὅρον θεοδίδακτον. 

Στίχ. Συναγάγετε αὐτῷ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, 
τοὺς διατιθεμένους τὴν διαθήκην αὐτοῦ ἐπὶ 
θυσίαις. 

Ὅλην συλλεξάμενοι, ποιμαντικὴν ἐπιστή-
μην, καὶ θυμὸν κινήσαντες, νῦν τὸν δικαιότα-

τον ἐνδικώτατα, τοὺς βαρεῖς ἤλασαν, καὶ λοι-
μώδεις λύκους, τῇ σφενδόνῃ τῇ τοῦ Πνεύμα-
τος, ἐκσφενδονήσαντες, τοῦ τῆς Ἐκκλησίας 
πληρώματος, πεσόντας ὡς πρὸς θάνατον, καὶ 
ὡς ἀνιάτως νοσήσαντας, οἱ θεῖοι Ποιμένες, 
ὡς δοῦλοι γνησιώτατοι Χριστοῦ, καὶ τοῦ ἐνθέ-
ου κηρύγματος, μύσται ἱερώτατοι. 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ´. 

Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τῆς οἰ-
κουμένης περάτων συνδραμών, Πατρός, καὶ 
Υἱοῦ, καὶ Πνεύματος ἁγίου, μίαν οὐσίαν ἐ-
δογμάτισε καὶ φύσιν, καὶ τὸ μυστήριον τῆς 
θεολογίας, τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ· 
οὓς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέ-
γοντες· Ὦ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται, 
παρατάξεως Κυρίου, ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ 
νοητοῦ στερεώματος, τῆς μυστικῆς Σιὼν οἱ ἀ-
καθαίρετοι πύργοι, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ 
Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λό-
γου, Νικαίας τὸ καύχημα· οἰκουμένης ἀγλάϊ-
σμα, ἐκτενῶς πρεσβεύσατε, ὑπὲρ 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. 
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Κύριε βασιλεῦ, * ἐπουράνιε Θεέ, * Πάτερ παν-
τοκράτορ· * Κύριε Υἱὲ μονογενές, * Ἰησοῦ Χρι-
στέ, * καὶ ἅγιον Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, * ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, * ὁ Υἱὸς τοῦ 
Πατρός, * ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, 
* ἐλέησον ἡμᾶς, * ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 
κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, * ὁ καθήμενος 
ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, * καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, * σὺ εἶ μόνος Κύριος, * 
Ἰησοῦς Χριστός, * εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀ-
μήν. 

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε * καὶ αἰ-
νέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα * καὶ εἰς τὸν 
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

Καταξίωσον, Κύριε, * ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ * ἀ-
ναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, * ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡ-
μῶν, * καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνο-
μά σου * εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, * τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, * κα-
θάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· * δίδαξόν με τὰ δικαιώ-
ματά σου. (ἐκ γ´) 

Κύριε, * καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν * ἐν γενεᾷ 
καὶ γενεᾷ. * Ἐγὼ εἶπα· * Κύριε, ἐλέησόν με· * 
ἴασαι τὴν ψυχήν μου, * ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· * δίδαξόν με τοῦ 
ποιεῖν τὸ θέλημά σου, * ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

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

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου * τοῖς γινώσκουσί 
σε. 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-
τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ´) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

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

Ἅγιος ἀθάνατος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ πάλιν ἰσχυροτέρᾳ φωνῇ· 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-
τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον. Ἦχος β´. 

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. 

Εἰς τὴν πρώτην Ὥραν, τὸ ι´ Ἑωθινόν. 

Ἦχος πλ. β´. 

Μετὰ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον, καὶ τὴν ἐκ νε-
κρῶν ἀνάστασιν, ἀθυμοῦντες, ὡς εἰκός, ἐπὶ 
τῷ χωρισμῷ σου, Χριστέ, οἱ Μαθηταί, πρὸς 
ἐργασίαν ἐτράπησαν· καὶ πάλιν πλοῖα καὶ δί-
κτυα, καὶ ἄγρα οὐδαμοῦ. Ἀλλὰ σὺ Σῶτερ ἐμ-
φανισθείς, ὡς Δεσπότης πάντων, δεξιοῖς τὰ 
δίκτυα κελεύεις βαλεῖν. Καὶ ἦν ὁ λόγος ἔργον 
εὐθὺς καὶ πλῆθος τῶν ἰχθύων πολύ, καὶ δεῖ-
πνον ξένον ἕτοιμον ἐν γῇ· οὗ μετασχόντων 
τότε σου τῶν Μαθητῶν, καὶ ἡμᾶς νῦν νοητῶς 
καταξίωσον ἐντρυφῆσαι, φιλάνθρωπε Κύριε. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  
καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοί, δ´ τροπάρια τοῦ ἤ-
χου καὶ δ´ ἐκ τῆς Ϛ´ ᾠδῆς τοῦ κανόνος τῶν 

Πατέρων. 

Εἰ δὲ μή, τὰ Ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς. 

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς μδ´ (44). 

Στίχ. α´. Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀ-
γαθόν· λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου τῷ βασιλεῖ. (μδ´ 
2) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-
σον ἡμᾶς. 
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Στίχ. β´. Ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν 
ἀνθρώπων, ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου. (μδ´ 
3) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου… 

Στίχ. γ´. Ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος· ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς 
βασιλείας σου. (μδ´ 7) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου… 

Στίχ. δ´. Διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς ὁ Θεός 
σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετό-
χους σου. (μδ´ 8) 

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 με´ (45). 

Στίχ. α´. Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, 
βοηθὸς ἐν θλίψεσι ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφό-
δρα. (με´ 2) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἀναστὰς ἐκ νε-
κρῶν, * ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. β´. Κύριος τῶν δυνάμεων μεθ᾿ ἡμῶν, 
ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὁ Θεὸς Ἰακώβ. (με´ 8) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ... 

Στίχ. γ´. Δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἃ 
ἔθετο τέρατα ἐπὶ τῆς γῆς. (με´ 9) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ... 

Στίχ. δ´. Σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ 
Θεός· ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσο-
μαι ἐν τῇ γῇ. (με´ 11) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ... 

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 δ´. Ψαλμός μστ´ (46). 

Στίχ. α´. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας, ἀ-
λαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως. 
(μστ´ 2) 

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος δ´. 

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χα-
ροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ 
ἁγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ 
τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ λυ-
τρωτὴς τοῦ κόσμου. 

Στίχ. β´. Ὅτι Κύριος ὕψιστος, φοβερός, βασι-
λεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. (μστ´ 3) 

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ... 

Στίχ. γ´. Ἐβασίλευσεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τὰ ἔθνη, ὁ 
Θεὸς κάθηται ἐπὶ θρόνου ἁγίου αὐτοῦ. (μστ´ 9) 

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ... 
* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

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

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν 
Χριστῷ. * Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἐν δόξῃ 
ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανούς, * 
ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα. 

* * * 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. β´. 

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ 
φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο 
Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου 
σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾅδην, μὴ πειρασθεὶς 
ὑπ᾿ αὐτοῦ· ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμε-
νος τὴν ζωήν. Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύ-
ριε δόξα σοι. 
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Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος δ´. 

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χα-
ροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ 
ἁγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ 
τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ λυ-
τρωτὴς τοῦ κόσμου. 

Τῶν Πατέρων. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ 
φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμε-
λιώσας, καὶ δι᾿ αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν πί-
στιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας· πολυεύσπλαγ-
χνε, δόξα σοι. 

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον τῆς Ἀναλήψεως. 
(Ψάλλεται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς  

μέχρι τῆς ἀποδόσεως αὐτῆς). 
Ἦχος πλ. β´. Αὐτόμελον. 

Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν * πληρώσας οἰκονομίαν * καὶ 
τὰ ἐπὶ γῆς * ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις, * ἀνελή-
φθης ἐν δόξῃ, * Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, * οὐδα-
μόθεν χωριζόμενος, * ἀλλὰ μένων ἀδιάστα-
τος * καὶ βοῶν τοῖς ἀγαπῶσί σε· * Ἐγώ εἰμι 
μεθ᾿ ὑμῶν, * καὶ οὐδεὶς καθ᾿ ὑμῶν. 

* * * 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 
* * * 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Προκείμενον. Ἦχος δ´. Ὕμνος τριῶν Παίδων 
(Δανιὴλ γ´). [Προσευχὴ Ἀζαρίου] 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡ-
μῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά 
σου εἰς τὸν αἰῶνα. (στίχ. 2) 

Στίχ. α´. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίη-
σας ἡμῖν, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου ἀληθινά, 
καὶ εὐθεῖαι αἱ ὁδοί σου. (στίχ. 3) 

Στίχ. β´. Καὶ κρίματα ἀληθείας ἐποίησας κα-
τὰ πάντα, ἃ ἐπήγαγες ἡμῖν καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν 
τὴν ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων ἡμῶν Ἱερουσα-
λήμ. (στίχ. 4) 

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(Πρξ. κ´ 16-18, 28-36) 

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἔκρινεν ὁ Παῦλος 
παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται 
αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδε γάρ, 
εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκο-
στῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἀπὸ δὲ τῆς 
Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο 
τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. Ὡς δὲ πα-
ρεγένοντο πρὸς αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖς· Προσέ-
χετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ 
ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, 
ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θε-
οῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. 
Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ 
τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φει-
δόμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀ-
ναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμέ-
να τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. 
Διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν 
νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δα-
κρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. Καὶ τὰ νῦν 
παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ Θεῷ καὶ τῷ 
λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ ἐποι-
κοδομῆσαι καὶ δοῦναι ὑμῖν κληρονομίαν ἐν 
τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. Ἀργυρίου ἢ χρυσίου 
ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα· αὐτοὶ γινώ-
σκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ 
ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. Πάντα ὑ-
πέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντι-
λαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύ-
ειν τε τὸν λόγον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς 
εἶπε· Μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμ-
βάνειν. Καὶ ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐ-
τοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος α´. (Ψαλμὸς μθ´). 

Στίχ. α´. Θεὸς θεῶν Κύριος ἐλάλησε καὶ ἐκά-
λεσε τὴν γῆν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυ-
σμῶν. (μθ´ 1) 

Στίχ. β´. Ὁ Θεὸς ἐμφανῶς ἥξει, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
καὶ οὐ παρασιωπήσεται. (μθ´ 3) 

Στίχ. γ´. Προσκαλέσεται τὸν οὐρανὸν ἄνω 
καὶ τὴν γῆν τοῦ διακρίναι τὸν λαὸν αὐτοῦ. 
(μθ´ 4) 
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Στίχ. δ´. Συναγάγετε αὐτῷ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ 
τοὺς διατιθεμένους τὴν διαθήκην αὐτοῦ ἐπὶ 
θυσίαις. (μθ´ 5) 

* * * 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (ιζ´ 1-13). 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀ-
φθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, εἶπε· Πά-
τερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵ-
να καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας 
αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέ-
δωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. Αὕτη 
δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν 
μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰη-
σοῦν Χριστόν. Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, 
τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιή-
σω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σε-
αυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶ-
ναι παρὰ σοί. Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς 
ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου· 
σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν 
λόγον σου τετηρήκασι. Νῦν ἔγνωκαν ὅτι 
πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσιν· ὅτι 
τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ 
αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ 
σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέ-
στειλας. Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ 
κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι 
σοί εἰσι, καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ 
ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. Καὶ οὐκέτι εἰ-
μὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, 
καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρη-
σον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὓς δέδωκάς 
μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. Ὅτε ἤμην μετ᾿ 
αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν 
τῷ ὀνόματί σου οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, 
καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς 
ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. Νῦν δὲ 
πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κό-
σμῳ ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρω-
μενην ἐν αὐτοῖς. 

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. 

Καὶ τῶν Πατέρων· Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον… 

Μετὰ τὴν μετάδοσιν, ἀντὶ τοῦ· Εἴδομεν… 

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος δ´. 

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χα-
ροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ 
ἁγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ 
τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ λυ-
τρωτὴς τοῦ κόσμου. 

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 καὶ ἐν δόξῃ 
ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ 
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ἐν δεξιᾷ καθίσας τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, Χρι-
στὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν... 

Δι᾿ εὐχῶν... Ἀμήν. 
* * * * * 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ᾨδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων. 

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

Χριστός μου δύναμις, Θεὸς καὶ Κύριος, ἡ σε-
πτὴ Ἐκκλησία, θεοπρεπῶς, μέλπει ἀνακρά-
ζουσα, ἐκ διανοίας καθαρᾶς, ἐν Κυρίῳ ἑορτά-
ζουσα. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τὸ ξύλον ἤνθησε, Χριστὲ τῆς ὄντως ζωῆς· ὁ 
Σταυρὸς γὰρ ἐπάγη, καὶ ἀρδευθείς, αἵματι 
καὶ ὕδατι, ἐξ ἀκηράτου σου πλευρᾶς, τὴν ζω-
ὴν ἡμῖν ἐβλάστησεν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οὐκ ἔτι ὄφις μοι, ψευδῶς τὴν θέωσιν, ὑπο-
βάλλει· Χριστὸς γάρ, ὁ θεουργός, τῆς ἀνθρώ-
πων φύσεως, νῦν ἀκωλύτως τὴν τρίβον, τῆς 
ζωῆς μοι ἀνεπέτασεν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡς ὄντως ἄφθεγκτα, καὶ ἀκατάληπτα, τὰ τῆς 
σῆς Θεοτόκε, θεοπρεποῦς, πέφυκε κυήσεως, 
τοῖς ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ, Ἀειπάρθενε μυστή-
ρια. 

ᾨδὴ δ´. Τῆς Ἀναλήψεως.  
Ἦχος πλ. α´. Εἰσακήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασι-
λεύς, τὸν Παράκλητον ἡμῖν ἐκ τοῦ Πατρὸς ἀ-
ποστεῖλαι· διὸ βοῶμεν· Δόξα Χριστὲ τῇ Ἀνα-
λήψει σου. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ὡς ἀνῆλθεν ὁ Σωτήρ, πρὸς τὸν Πατέρα σὺν 
σαρκί, κατεπλάγησαν αὐτῷ, αἱ τῶν Ἀγγέλων 

στρατιαί, καὶ ἐβόησαν· Δόξα Χριστὲ τῇ Ἀνα-
λήψει σου. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Αἱ τῶν Ἀγγέλων δυνάμεις, ταῖς ἀνωτέραις ἐ-
βόων· Πύλας ἄρατε Χριστῷ, τῷ ἡμετέρῳ Βα-
σιλεῖ· ὃν ἀνυμνοῦμεν, ἅμα σὺν Πατρὶ καὶ τῷ 
Πνεύματι. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἡ Παρθένος ἔτεκε, καὶ τὰ μητέρων οὐκ ἔγνω· 
ἀλλὰ Μήτηρ μέν ἐστι, Παρθένος δὲ διέμεινεν· 
ἣν ἀνυμνοῦντες, Χαῖρε Θεοτόκε, κραυγάζο-
μεν. 

ᾨδὴ δ´. Τῶν Πατέρων.  
Ἦχος πλ. β´. Χριστός μου δύναμις. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νοθεύσας Ἄρειος, φρενὶ ἀγνώμονι, τὴν ὀρθό-
δοξον πίστιν ταῖς πατρικαῖς, ψήφοις ἐξω-
στράκισται, τῆς Ἐκκλησίας σεσηπός, ὥσπερ 
μέλος ὁ δυσώνυμος. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὑπὲρ σοῦ Δέσποτα, ἀγωνιζόμενος, ὁ χορὸς 
τῶν Πατέρων, σοῦ τοὺς ἐχθρούς, ἄγαν ἐτρο-
πώσατο· καὶ συμφυῆ σε τῷ Πατρί, καὶ τῷ 
Πνεύματι ἐδόξασε. 

Δόξα. 

Μεσίτης γέγονας, Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, τοῦ 
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων· ὅθεν Χριστέ, δύο σε ταῖς 
φύσεσιν, ἕνα γνωρίζοντες Υἱόν, οἱ Θεόφρονες 
ἐκήρυξαν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Νεκρόν με ἔδειξε, φυτοῦ ἀπόγευσις· τῆς ζωῆς 
γὰρ τὸ ξύλον ἐκ σοῦ φανέν, Πάναγνε ἀνέ-
στησε, καὶ Παραδείσου τῆς τρυφῆς, κληρονό-
μον με κατέστησεν. 
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ᾨδὴ ε´. Ὁ ἀναστάσιμος.  
Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Τῷ θείῳ φέγγει σου Ἀγαθέ, τὰς τῶν ὀρθρι-
ζόντων σοι ψυχάς, πόθῳ καταύγασον δέομαι, 
σὲ εἰδέναι Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, ἐκ ζό-
φου τῶν πταισμάτων, ἀνακαλούμενον. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὑποχωρεῖ μοι τὰ Χερουβείμ, νῦν καὶ ἡ φλογί-
νη ῥομφαία, Δέσποτα νῶτά μοι δίδωσι, σὲ ἰ-
δόντα Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, λῃστῇ ὁ-
δοποιήσαντα, τὸν Παράδεισον. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οὐκ ἔτι δέδοικα τὴν εἰς γῆν, Δέσποτα Χριστὲ 
ἐπιστροφήν· σὺ γὰρ ἐκ γῆς με ἀνήγαγες, ἐπι-
λελησμένον, δι᾿ εὐσπλαγχνίαν πολλήν, πρὸς 
ὕψος ἀφθαρσίας, τῇ ἀναστάσει σου. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τοὺς Θεοτόκον σε ἐκ ψυχῆς, Δέσποινα τοῦ 
κόσμου ἀγαθή, ὁμολογοῦντας διάσωσον· σὲ 
γὰρ προστασίαν, ἀκαταμάχητον, κεκτήμεθα 
τὴν ὄντως, θεογεννήτριαν. 

ᾨδὴ ε´. Τῆς Ἀναλήψεως.  
Ἦχος πλ. α´. Ὀρθρίζοντες βοῶμέν σοι. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Πληρώσας εὐφροσύνης τὰ σύμπαντα, Ἐλεῆ-
μον, ταῖς ἄνω δυνάμεσι, μετὰ σαρκὸς ἐπεδή-
μησας. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ἀγγέλων αἱ δυνάμεις αἰρόμενον, σὲ ἰδοῦσαι, 
τὰς πύλας, ἐκραύγαζον, τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν ἄ-
ρατε. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ἀπόστολοι ἰδόντες ὑψούμενον, τὸν Σωτῆρα, 
ἐν τρόμῳ ἐκραύγαζον· Τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν δόξα 
σοι. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Παρθένον μετὰ τόκον ὑμνοῦμέν σε, Θεοτόκε· 
σὺ γὰρ τὸν Θεὸν Λόγον, σαρκὶ τῷ κόσμῳ ἐκύ-
ησας. 

ᾨδὴ ε´. Τῶν Πατέρων.  
Ἦχος πλ. β´. Τῷ θείῳ φέγγει σου. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡραῖοι πόδες ὡς ἀληθῶς, σὲ τῶν κηρυττόν-
των τὴν εἰρήνην, τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχου-
σαν, πάντων τῶν Ἀγγέλων, καὶ τῶν ἀνθρώ-
πων Χριστέ, καὶ πλήθει τῆς εἰρήνης κόσμον 
συνάπτουσαν. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σοφίαν δύναμιν τοῦ Πατρός, Λόγον ἐνυπό-
στατον Χριστέ, σὲ συνελθόντες ἐκήρυξαν, οἱ 
τῆς παναγίας ἱερωσύνης σεπτῶς, τῷ νόμῳ 
σφραγισθέντες θεῖοι Διδάσκαλοι. 

Δόξα. 

Ὑδάτων νάματα καθαρά, τῆς διδασκαλίας 
τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησίαν ποτίσαντες, ἐπὶ 
τῶν ὑδάτων τῆς ἀναπαύσεως νῦν, τρυφᾶτε 
δι᾿ αἰῶνος ἀγαλλιώμενοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Λυχνίαν Πάναγνε φαεινήν, πᾶσιν ἀπαυγά-
ζουσαν Χριστόν, δικαιοσύνης τὸν Ἥλιον, σὲ 
εἰδότες, μόνη Θεογεννῆτορ ἁγνή, τὴν σὴν 
νῦν προστασίαν ἐπικαλούμεθα. 

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

Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν, ὑψουμένην καθο-
ρῶν, τῶν πειρασμῶν τῷ κλύδωνι, τῷ εὐδίῳ λι-
μένι σου προσδραμών, βοῶ σοι· Ἀνάγαγε, ἐκ 
φθορᾶς τὴν ζωήν μου Πολυέλεε. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σταυρούμενος Δέσποτα, τοῖς μὲν ἥλοις τὴν ἀ-
ράν, τὴν καθ᾿ ἡμῶν ἐξήλειψας, τῇ δὲ λόγχῃ 
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νυττόμενος τὴν πλευράν, Ἀδὰμ τὸ χειρόγρα-
φον, διαῤῥήξας τὸν κόσμον ἠλευθέρωσας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἀδὰμ κατενήνεκται, δι᾿ ἀπάτης πτερνισθείς, 
πρὸς τὸ τοῦ ᾅδου βάραθρον· ἀλλ᾿ ὁ φύσει Θε-
ός τε καὶ συμπαθής, κατῆλθες πρὸς ἔρευναν, 
καὶ ἐπ᾿ ὤμων βαστάσας συνανέστησας. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἡ πάναγνος Δέσποινα, ἡ τεκοῦσα τοῖς βρο-
τοῖς, τὸν κυβερνήτην Κύριον, τῶν παθῶν μου 
τὸν ἄστατον καὶ δεινόν, κατεύνασον τάρα-
χον, καὶ γαλήνην παράσχου τῇ καρδίᾳ μου. 

ᾨδὴ στ´. Τῆς Ἀναλήψεως.  
Ἦχος πλ. α´. Ἐκύκλωσέ με ἄβυσσος. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ἐσκίρτησαν Ἀπόστολοι, ὁρῶντες μετάρσιον 
σήμερον, τὸν Κτίστην αἰρόμενον, ἐλπίδι τοῦ 
Πνεύματος, καὶ φόβῳ ἔκραζον· Δόξα τῇ ἀνό-
δῳ σου. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ἐπέστησαν οἱ Ἄγγελοι, βοῶντες Χριστέ, τοῖς 
Μαθηταῖς σου· Ὃν τρόπον κατείδετε, Χρι-
στὸν ἀνερχόμενον, σαρκί ἐλεύσεται, δίκαιος 
πάντων Κριτής. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ὡς εἶδόν σε Σωτὴρ ἡμῶν, Δυνάμεις αἱ οὐράνι-
αι, εἰς ὕψος αἰρόμενον σύσσωμον, ἐκραύγα-
ζον λέγουσαι· Μεγάλη Δέσποτα, ἡ φιλαν-
θρωπία σου. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Βάτον σε ἀκατάφλεκτον, καὶ ὄρος καὶ κλίμα-
κα ἔμψυχον, καὶ πύλην οὐράνιον, ἀξίως δο-
ξάζομεν, Μαρία ἔνδοξε, ὀρθοδόξων καύχη-
μα. 

ᾨδὴ στ´. Τῶν Πατέρων.  
Ἦχος πλ. β´. Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Παθεῖν οὐ δεδύνηται, ζιζανίων ὁ σπορεύς, τὸ 
τῆς προνοίας ἄφατον, τῆς μανίας ἐπώνυμος 
ὁ κληθείς· Ἰούδαν ζηλώσας γάρ, ὡς ἐκεῖνος 
ἐῤῥάγη ὁ παμπόνηρος. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ θεῖος κατάλογος, τῶν Πατέρων ὁ σεπτός, 
μονογενὲς ἀπαύγασμα, τῆς οὐσίας ἐκλάμ-
ψαν τῆς Πατρικῆς, κηρύττει σε Δέσποτα, καὶ 
πρὸ πάντων γεννηθέντα Υἱόν. 

Δόξα. 

Γαστὴρ διαῤῥήγνυται, κατὰ λόγον ἡ πηγή, 
τὴν θολερὰν καὶ ἄποτον, αἱρέσεων πηγάσα-
σα δυσσεβῶν, ἀρότρῳ δεήσεως, Ἱερέων ἐνθέ-
ων προμηθέστατα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὁ μέγας προέγραψεν, ἐν Προφήταις Μωϋ-
σῆς, σὲ κιβωτὸν καὶ τράπεζαν, καὶ λυχνίαν, 
καὶ στάμνον συμβολικῶς, σημαίνων τὴν σάρ-
κωσιν, τὴν ἐκ σοῦ τοῦ Ὑψίστου Μητροπάρθε-
νε. 

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

Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον εἰργάσατο, Ἄγ-
γελος τοῖς ὁσίοις παισί· τοὺς Χαλδαίους δὲ 
καταφλέγον, πρόσταγμα Θεοῦ, τὸν τύραννον 
ἔπεισε βοᾶν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν πα-
τέρων ἡμῶν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὀδυρόμενος τῷ πάθει σου ὁ ἥλιος, ζόφον πε-
ριεβάλετο, καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἐπὶ πᾶσαν, Δέσποτα 
τὴν γῆν, τὸ φῶς συνεσκότασε βοῶν· Εὐλογη-
τὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 
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Ἠμφιάσαντο Χριστὲ τῇ καταβάσει σου, φέγ-
γος τὰ καταχθόνια· ὁ προπάτωρ δὲ θυμηδίας, 
ἔμπλεως ὀφθείς, χορεύων ἐσκίρτησε βοῶν· 
Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Διὰ σοῦ Μῆτερ Παρθένε φῶς ἀνέτειλε, πάσῃ 
τῇ οἰκουμένῃ φαιδρόν· τὸν γὰρ κτίστην σὺ 
τῶν ἁπάντων, τέτοκας Θεόν· ὃν αἴτησαι Πά-
ναγνε ἡμῖν, καταπεμφθῆναι τοῖς πιστοῖς, τὸ 
μέγα ἔλεος. 

ᾨδὴ ζ´. Τῆς Ἀναλήψεως.  
Ἦχος πλ. α´. Ὁ ἐν καμίνῳ πυρός. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ὁ ἐν νεφέλῃ φωτός, ἀναληφθεὶς καὶ σώσας 
κόσμον, εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡ-
μῶν. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ἐπὶ τῶν ὤμων Χριστέ, τὴν πλανηθεῖσαν ἄρας 
φύσιν, ἀναληφθείς, τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ προσή-
γαγες. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ὁ ἀνελθὼν ἐν σαρκί, πρὸς τὸν ἀσώματον 
Πατέρα, εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡ-
μῶν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, ἣν Θεοτόκον ἀπειρ-
γάσω, εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡ-
μῶν. 

ᾨδὴ ζ´. Τῶν Πατέρων.  
Ἦχος πλ. β´. Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νενικήκατε μανίας τὸν ἐπώνυμον, Ἄρειον, 
τὸν μανέντα δεινῶς, καὶ λαλήσαντα εἰς τὸ ὕ-
ψος ἄδικα Θεοῦ· Υἱῷ γὰρ ἠρνήσατο βοᾶν· Εὐ-
λογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὸν Υἱὸν βροντῆς μιμούμενοι θεσπέσιοι, Λό-
γον Πατρὶ συνάναρχον, καὶ ὁμόθρονον, πυρι-
μόρφοις στόμασιν ὑμῶν, τοὺς πάντας διδά-
σκετε βοᾶν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέ-
ρων ἡμῶν. 

Δόξα. 

Ὡς ὑπόπτεροι τῷ Λόγῳ βοηθήσαντες, ἥκετε 
θεομακάριστοι· οἰκουμένης γὰρ ἐκ περάτων 
ἤθροισεν ὑμᾶς, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον βοᾶν· Εὐ-
λογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Νεανίας τρεῖς ἡ κάμινος οὐκ ἔφλεξε, γέννη-
σιν προτυποῦσα τὴν σήν· τὸ γὰρ θεῖον πῦρ σε 
μὴ φλέξαν, ᾤκησεν ἐν σοί, καὶ πάντας ἐφώτι-
σε βοᾶν· Εὐλογημένη ἡ Θεὸν σαρκὶ κυήσασα. 

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

Ἐκ φλογὸς τοῖς ὁσίοις, δρόσον ἐπήγασας, καὶ 
δικαίου θυσίαν, ὕδατι ἔφλεξας· ἅπαντα γὰρ 
δρᾷς, Χριστὲ μόνῳ τῷ βούλεσθαι· σὲ ὑπερυ-
ψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἰουδαίων τὸν πάλαι, προφητοκτόνον λαόν, 
θεοκτόνον ὁ φθόνος, νῦν ἀπειργάσατο, σὲ ἐ-
πὶ Σταυροῦ, ἀναρτήσαντα Λόγε Θεοῦ· ὃν ὑ-
περυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οὐρανίους ἁψῖδας, οὐ καταλέλοιπας, καὶ εἰς 
ᾅδην φοιτήσας, ὅλον συνήγειρας, κείμενον 
Χριστέ, ἐν σαπρίᾳ τὸν ἄνθρωπον, σὲ ὑπερυ-
ψοῦντα, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἐκ φωτὸς φωτοδότην, Λόγον συνέλαβες, καὶ 
τεκοῦσα ἀφράστως, τοῦτον δεδόξασαι· Πνεῦ-
μα γὰρ ἐν σοί, Κόρη θεῖον ἐσκήνωσεν· ὅθεν 
σε ὑμνοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 



 24 

ᾨδὴ η´. Τῆς Ἀναλήψεως.  
Ἦχος πλ. α´. Τὸν ἐκ Πατρὸς πρὸ αἰώνων. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Τὸν ἐν δυσὶ ταῖς οὐσίαις, ἀναστάντα ζωοδό-
την Χριστόν, εἰς οὐρανοὺς μετὰ δόξης, καὶ 
Πατρὶ συγκαθεζόμενον, ἱερεῖς ὑμνεῖτε, λαὸς 
ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Τὸν ἐκ δουλείας τὴν κτίσιν, τῶν εἰδώλων λυ-
τρωσάμενον, καὶ παραστήσαντα ταύτην, ἐ-
λευθέραν τῷ ἰδίῳ Πατρί, σὲ Σωτὴρ ὑμνοῦμεν, 
καὶ σὲ ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Τὸν τῇ αὑτοῦ καταβάσει, καθελόντα τὸν ἀν-
τίπαλον, καὶ τῇ αὑτοῦ ἀναβάσει, ἀνυψώσαν-
τα τὸν ἄνθρωπον, ἱερεῖς ὑμνεῖτε, λαὸς ὑπερυ-
ψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τῶν Χερουβὶμ ὑπερτέρα, ἀνεδείχθης Θεοτό-
κε, ἐν τῇ γαστρί σου τὸν τούτοις, ἐποχούμε-
νον βαστάσασα· ὃν σὺν Ἀσωμάτοις, βροτοὶ 
δοξολογοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ᾨδὴ η´. Τῶν Πατέρων.  
Ἦχος πλ. β´. Ἐκ φλογὸς τοῖς ὁσίοις. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Πυρσωθέντες ἀκτῖσι τῆς σῆς Θεότητος, οἱ 
χρηστοί σου Ποιμένες σὲ ὡμολόγησαν, γενε-
σιουργὸν τῶν ἁπάντων καὶ Κύριον, ὃν ὑπερυ-
ψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ χορὸς τῶν Ποιμένων ὁ παναοίδιμος, ἀθροι-
σθεὶς θεοφρόνως Τριάδα ἄκτιστον, νῦν θεο-
λογῶν, πάντας διδάσκει βοᾶν· Σὲ ὑπερυψοῦ-
μεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Δόξα. 

Ἱεράρχαι ποιμένες οἱ ἀξιάγαστοι, τὴν Χρι-
στοῦ Ἐκκλησίαν, καταφωτίζουσιν, ἄλλοι ἀλ-

λαχοῦ ταύτην καταφαιδρύναντες, καὶ ὑπερυ-
ψοῦντες εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Μυστικῶς ἐν εἰκόσι προεθεάσαντο, οἱ Προ-
φῆταί σε πάντες Λόγον κυήσουσαν· σάρκα 
γὰρ ἐκ σοῦ λαβὼν οὗτος προῆλθε διπλοῦς, ὃν 
ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

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

Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, ὃν οὐ τολμᾷ 
Ἀγγέλων ἀτενίσαι τὰ τάγματα· διὰ σοῦ δὲ 
Πάναγνε ὡράθη βροτοῖς, Λόγος σεσαρκωμέ-
νος· ὃν μεγαλύνοντες, σὺν ταῖς οὐρανίαις 
στρατιαῖς, σὲ μακαρίζομεν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Παθῶν ἀμέτοχος σὺ διέμεινας, Λόγε Θεοῦ 
σαρκὶ προσομιλήσας τοῖς πάθεσιν, ἀλλὰ λύ-
εις τῶν παθῶν τὸν ἄνθρωπον, πάθεσι χρημα-
τίσας, πάθος Σωτὴρ ἡμῶν· μόνος γὰρ ὑπάρ-
χεις ἀπαθής, καὶ παντοδύναμος. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Φθορὰν θανάτου καταδεξάμενος, διαφθορᾶς 
ἐτήρησας τὸ σῶμά σου ἄγευστον· ἡ δὲ σὴ ζω-
οποιὸς καὶ θεία ψυχή, Δέσποτα ἐν τῷ ᾅδῃ, οὐ 
καταλέλειπται· ἀλλ᾿ ὥσπερ ἐξ ὕπνου ἀνα-
στάς, ἡμᾶς συνήγειρας. 

Τριαδικόν. 

Στίχ. Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 
ἡμᾶς. 

Θεὸν Πατέρα Υἱὸν συνάναρχον, πάντες βρο-
τοὶ ἐν χείλεσιν ἁγνοῖς μὲν δοξάζομεν, τὴν δὲ 
ἄῤῥητον καὶ ὑπερένδοξον, Πνεύματος πανα-
γίου, δύναμιν σέβομεν· μόνη γὰρ ὑπάρχεις 
πανσθενής, Τριὰς ἀχώριστος. 
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ᾨδὴ θ´. Τῆς Ἀναλήψεως.  
Ἦχος πλ. α´. Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Σὲ τὸν λυτρωτὴν τοῦ κόσμου, Χριστὸν τὸν 
Θεόν, οἱ Ἀπόστολοι βλέποντες, ἐνθέως ὑψού-
μενον, μετὰ δέους σκιρτῶντες ἐμεγάλυνον. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Σοῦ τὴν θεωθεῖσαν σάρκα, ὁρῶντες Χριστέ, 
ἐν τῷ ὕψει οἱ Ἄγγελοι, ἀλλήλοις διένευον· Ἀ-
ληθῶς οὗτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Σὲ τῶν Ἀσωμάτων τάξεις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐν 
νεφέλαις αἰρόμενον, ἰδοῦσαι ἐκραύγαζον· Τῷ 
τῆς δόξης Βασιλεῖ, πύλας ἄρατε. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Χαῖρε Θεοτόκε, Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ· ὃν 
ἐκύησας σήμερον, ἐκ γῆς ἀνιπτάμενον, σὺν 
Ἀγγέλοις ὁρῶσα ἐμεγάλυνες. 

ᾨδὴ θ´. Τῶν Πατέρων.  
Ἦχος πλ. β´. Θεὸν ἀνθρώποις. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Εὑρὼν συμμάχους ὑμᾶς συνήθροισε, τῇ κρα-
ταιᾷ δυνάμει καθοπλίσας τοῦ Πνεύματος, ὁ 
Πατρὶ συν-άναρχος καὶ σύνθρονος, Λόγος ὁ 
πρὸ αἰώνων· ὃν νῦν Πανίεροι, σὺν ταῖς οὐρα-
νίαις στρατιαῖς, ἀεὶ δοξάζετε. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νομὴν Ἀρείου δεινῆς αἱρέσεως, ὡς ἰατροὶ ψυ-
χῶν τε καὶ σωμάτων ἐστήσατε, ἱερῶς τῆς πί-
στεως τὸ Σύμβολον, πᾶσιν ἐκτεθεικότες· ὃ 
νῦν κατέχοντες, μνήμην τὴν ὑμῶν, Ἱερουρ-
γοί, ἀεὶ δοξάζομεν. 

Δόξα. 

Ὡς φῶς ὑπάρχων, Χριστέ, πανάχραντον, τῆς 
τῶν παθῶν ἀχλύος τὴν ψυχήν μου ἐκλύτρω-
σε, ταῖς πρεσβείαις Δέσποτα τῶν σῶν λει-
τουργῶν, τῶν νῦν σε κηρυξάντων, ἄναρχον, 

ἄκτιστον, κτίστην τε τῶν ὅλων, καὶ Θεόν, Πα-
τρὶ συνάναρχον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Νεκροῖς ἀνάστασις νῦν δεδώρηται, διὰ τῆς 
σῆς ἀφράστου καὶ ἀῤῥήτου κυήσεως, Θεοτό-
κε Δέσποινα· ζωὴ γὰρ ἐκ σοῦ, σάρκα περικει-
μένη, πᾶσιν ἐξέλαμψε, καὶ τὸ τοῦ θανάτου ἀ-
μειδὲς σαφῶς διέλυσεν. 

* * * * * 
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	Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου.
	Ἦχος πλ. β´.
	Τῆς Ἀναλήψεως. Ἦχος ὁ αὐτός.
	Τῶν ἁγίων Πατέρων.
	Ἦχος ὁ αὐτός. Ἡ ἀπεγνωσμένη.
	Δόξα. Ἦχος πλ. β´.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός.
	* * *

	Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας.  Ἦχος πλ. β´. Ψαλμὸς Ϟβ´ (92).
	Καὶ τὰ ἀναγνώσματα.
	Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα (ιδ´ 14-20).
	Δευτερονομίου τὸ Ἀνάγνωσμα  (α´ 8-11, 15-17).
	Δευτερονομίου τὸ Ἀνάγνωσμα (ι´ 14-21).
	* * *
	* * *

	Εἰς τὸν Στίχον. Ἀπόστιχα Στιχηρά.
	Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. β´.
	Τὰ κατ᾿ Ἀλφάβητον. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
	Δόξα. Τῶν Πατέρων. Ἦχος δ´.
	Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος ὁ αὐτός.
	* * *

	Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια.
	Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. β´.
	Δόξα. Τῶν Πατέρων. Ἦχος πλ. δ´.
	Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος δ´.
	Καὶ Ἀπόλυσις.
	* * * * *


	ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
	Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...
	Ἦχος πλ. β´.
	ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ
	Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. β´.
	Δόξα. Τῶν Πατέρων. Ἦχος πλ. δ´.
	Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος δ´.
	Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  Ὅτι σὸν τὸ κράτος...
	* * *

	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
	[Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος]
	Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Κάθισμα.
	Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. β´.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα.
	Ἦχος πλ. β´.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	* * *

	ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ
	[Μετὰ τὸν Ἄμωμον, τὰ Εὐλογητάρια]
	Ἦχος πλ. α´.
	Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα...
	* * *

	ΥΠΑΚΟΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ
	Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος πλ. β´.
	Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος πλ. β´.
	Ἀντίφωνον Α´.
	Ἀντίφωνον Β´.
	Ἀντίφωνον Γ´.
	Προκείμενον. Ἦχος πλ. β´. Ψαλμὸς οθ´ (79).
	* * *

	ΤΑΞΙΣ ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
	Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον.
	Ἑωθινὸν Ι´ Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (κα´ 1-14).
	Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης·
	Ἦχος β´.
	Καὶ τὸ πεντηκοστάριον. Ἦχος ὁ αὐτός.
	* * *

	ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
	Ὁ Ἀναστάσιμος μετὰ τῶν Εἱρμῶν εἰς δ´, τῆς Ἀναλήψεως εἰς δ´, καὶ τῶν Πατέρων εἰς δ/Ϛ´.
	Κανὼν Ἀναστάσιμος. Ἦχος πλ. β´.
	ᾨδὴ α´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ α´. Κανὼν τῆς Ἀναλήψεως.
	Ἦχος πλ. α´. Τῷ Σωτῆρι Θεῷ.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Θεοτοκίον.
	Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
	ᾨδὴ α´. Κανὼν τῶν Πατέρων,  οὗ ἡ ἀκροστιχίς·  Τὸν πρῶτον ὑμνῶ, σύλλογον τῶν Ποιμένων.
	Ἦχος πλ. β´. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Δόξα.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ γ´. Ὁ Ἀναστάσιμος.
	Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Θεοτοκίον.
	Τῆς Ἀναλήψεως.
	Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Θεοτοκίον.
	Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
	Τῶν Πατέρων. Οὐκ ἔστιν ἅγιος.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Δόξα.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν...
	* * *

	ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
	Κοντάκιον τῆς Ἀναλήψεως.
	Ἦχος πλ. β´. Αὐτόμελον.
	Καθίσματα τῶν Πατέρων.
	Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.
	Δόξα. Τῶν αὐτῶν.
	Ἦχος ὁ αὐτός. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
	Καὶ νῦν. Τῆς Ἀναλήψεως. Ὅμοιον.
	Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης...
	* * *

	ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
	Κοντάκιον καὶ Οἶκος τῶν Πατέρων.
	Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´.
	Ὁ Οἶκος.
	Συναξάριον.
	Εἶτα τὸ τοῦ Πεντηκοσταρίου.
	Κατὰ Ἀρείου.
	*
	* * *

	ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ
	Τῆς Πεντηκοστῆς  Ψάλλονται μόναι αἱ ἰαμβικαὶ ἀπὸ τῆς  Ἀναλήψεως μέχρι τῆς ἀποδόσεως αὐτῆς.
	ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´.
	ᾨδὴ γ´.
	ᾨδὴ δ´.
	ᾨδὴ ε´.
	ᾨδὴ στ´.
	ᾨδὴ ζ´.
	ᾨδὴ η´.
	* * *

	Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
	Καταβασία. ᾨδὴ θ´.
	Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις...
	* * *

	ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ
	Ἦχος β´.
	Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον Ι´.
	Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν.
	Ἕτερον τῶν Πατέρων.
	Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.
	Ἕτερον τῆς Ἀναλήψεως.
	Ἦχος β´. Αὐτόμελον.
	* * *

	ΑΙΝΟΙ
	Ἦχος πλ. β´.
	Ἡ Στιχολογία (Ψαλμοὶ ρμη´, ρμθ´) καί·
	Ἱστῶμεν Στίχους η´, καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα δ´, καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων δ´.
	Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος πλ. β´.
	Αὐτόμελον.
	Τῶν Πατέρων Προσόμοια.
	Ἦχος πλ. β´. Ὅλην ἀποθέμενοι.
	Δόξα. Ἦχος πλ. δ´.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	* * *

	Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  εἰς τὸν ἦχον τῆς Κυριακῆς
	Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
	Καὶ πάλιν ἰσχυροτέρᾳ φωνῇ·
	Καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον. Ἦχος β´.
	Εἰς τὴν πρώτην Ὥραν, τὸ ι´ Ἑωθινόν.
	Ἦχος πλ. β´.
	* * * * *


	ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
	Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα…
	Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοί, δ´ τροπάρια τοῦ ἤχου καὶ δ´ ἐκ τῆς Ϛ´ ᾠδῆς τοῦ κανόνος τῶν Πατέρων.
	Εἰ δὲ μή, τὰ Ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς.
	Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς μδ´ (44).
	Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  Ὅτι σὸν τὸ κράτος…
	Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς με´ (45).
	Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος…
	Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος δ´. Ψαλμός μστ´ (46).
	Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος δ´.
	* * *

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

	Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. β´.
	Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος δ´.
	Τῶν Πατέρων. Ἦχος πλ. δ´.
	Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ.
	Κοντάκιον τῆς Ἀναλήψεως. (Ψάλλεται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς  μέχρι τῆς ἀποδόσεως αὐτῆς). Ἦχος πλ. β´. Αὐτόμελον.
	* * *

	ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ
	* * *

	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
	Προκείμενον. Ἦχος δ´. Ὕμνος τριῶν Παίδων (Δανιὴλ γ´). [Προσευχὴ Ἀζαρίου]
	(Πρξ. κ´ 16-18, 28-36)
	Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος α´. (Ψαλμὸς μθ´).
	* * *

	ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
	Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (ιζ´ 1-13).
	Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου.
	* * *

	Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.
	* * *

	Εἰς τό· Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας…
	* * *

	Κοινωνικόν.
	Καὶ τῶν Πατέρων· Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον…
	Μετὰ τὴν μετάδοσιν, ἀντὶ τοῦ· Εἴδομεν…
	Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος δ´.
	Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί…
	Ἦχος β´.
	Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´.
	* * * * *


	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
	ᾨδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων.
	ᾨδὴ δ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ δ´. Τῆς Ἀναλήψεως.  Ἦχος πλ. α´. Εἰσακήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Θεοτοκίον.
	Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
	ᾨδὴ δ´. Τῶν Πατέρων.  Ἦχος πλ. β´. Χριστός μου δύναμις.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Δόξα.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ ε´. Ὁ ἀναστάσιμος.  Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ ε´. Τῆς Ἀναλήψεως.  Ἦχος πλ. α´. Ὀρθρίζοντες βοῶμέν σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Θεοτοκίον.
	Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
	ᾨδὴ ε´. Τῶν Πατέρων.  Ἦχος πλ. β´. Τῷ θείῳ φέγγει σου.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ στ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ στ´. Τῆς Ἀναλήψεως.  Ἦχος πλ. α´. Ἐκύκλωσέ με ἄβυσσος.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Θεοτοκίον.
	Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
	ᾨδὴ στ´. Τῶν Πατέρων.  Ἦχος πλ. β´. Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ ζ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ ζ´. Τῆς Ἀναλήψεως.  Ἦχος πλ. α´. Ὁ ἐν καμίνῳ πυρός.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Θεοτοκίον.
	Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
	ᾨδὴ ζ´. Τῶν Πατέρων.  Ἦχος πλ. β´. Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ η´. Ὁ ἀναστάσιμος.  Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ η´. Τῆς Ἀναλήψεως.  Ἦχος πλ. α´. Τὸν ἐκ Πατρὸς πρὸ αἰώνων.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Θεοτοκίον.
	Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
	ᾨδὴ η´. Τῶν Πατέρων.  Ἦχος πλ. β´. Ἐκ φλογὸς τοῖς ὁσίοις.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	ᾨδὴ θ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός.
	Τροπάρια.
	Τριαδικόν.
	ᾨδὴ θ´. Τῆς Ἀναλήψεως.  Ἦχος πλ. α´. Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
	Θεοτοκίον.
	Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
	ᾨδὴ θ´. Τῶν Πατέρων.  Ἦχος πλ. β´. Θεὸν ἀνθρώποις.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
	Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
	* * * * *



