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Αξρή 

ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 
 

Ζ θαηά ζάξθα Πεξηηνκή ηνχ Κπξίνπ θαί Θενχ θαί σηήξνο εκψλ Ηεζνχ 
Υξηζηνχ, θαί Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Βαζηιείνπ ηνχ Μεγάινπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ζηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ, Μαθάξηνο 
αλήξ. Δηο δέ ηφ «Κχξηε εθέθξαμα» ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηήο 
Δνξηήο γ' θαί ηνχ Αγίνπ γ'.  
 

ηηρεξά Ηδηφκεια ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο πι. δ'  
πγθαηαβαίλσλ ν σηήξ, ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ, θαηεδέμαην ζπαξγάλσλ 
πεξηβνιήλ, νπθ εβδειχμαην ζαξθφο ηήλ πεξηηνκήλ, ν νθηαήκεξνο θαηά ηήλ 
Μεηέξα, ν άλαξρνο θαηά ηνλ Παηέξα. Απηψ πηζηνί βνήζσκελ. χ εί ν Θεφο 
εκψλ, ειέεζνλ εκάο. (Γίο) 

Ο απηφο 
Οπθ επεζρχλζε ν παλάγαζνο Θεφο, ηήο ζαξθφο ηήλ πεξηηνκήλ απνηκεζήλαη, 
αιι' έδσθελ εαπηφλ, ηχπνλ θαί ππνγξακκφλ, πάζη πξφο ζσηεξίαλ, ν γάξ ηνχ 
Νφκνπ Πνηεηήο, ηά ηνχ Νφκνπ εθπιεξνί, θαί ηψλ πξνθεηψλ ηά θεξπρζέληα 
πεξί απηνχ, ν πάληα πεξηέρσλ δξαθί, θαί ελ ζπαξγάλνηο εηιεζείο, Κχξηε δφμα 
ζνη.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Αγίνπ.  
 

Ήρνο δ'  
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Ο επσλχκσο θιεζείο ηήο βαζηιείαο, φηε ηφ βαζίιεηνλ ζχ Ηεξάηεπκα, ηφ ηνχ 
Υξηζηνχ έζλνο άγηνλ, θηινζνθία, θαί επηζηήκε Πάηεξ επνίκαλαο, ηφηε 
δηαδήκαηη, ζέ θαηεθφζκεζε, ηήο βαζηιείαο Βαζίιεηε, βαζηιεπφλσλ, ν 
βαζηιεχσλ θαί πάλησλ Κχξηνο, ν ηψ ηεθφληη ζπλλννχκελνο ατδίσο Τηφο θαί 
ζπλάλαξρνο, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 



Ηεξαξρίαο ζηνιαίο εγιατζκέλνο, ραίξσλ αλεθήξπμαο ηφ Δπαγγέιηνλ, ηήο 
βαζηιείαο Βαζίιεηε, νξζνδνμίαο, ηή Δθθιεζία βιχζαο δηδάγκαηα, νίο λχλ 
θσηηδφκελνη, κίαλ ζεφηεηα, ηήλ ελ Παηξί παληνθξάηνξη, κνλνγελεί ηε, ηνχ 
Θενχ Λφγσ θαί ζείσ Πλεχκαηη, ζενινγνχκελ θαί δνμάδνκελ, ελ Πξνζψπνηο 
Σξηζίλ αδηαίξεηνλ, ήλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Ο νπξαλίαηο ζπλψλ ρνξνζηαζίαηο, θαί ζπλαπιηδφκελνο Πάηεξ Βαζίιεηε, ψλ θαί 
ηφλ βίνλ εδήισζαο, ηή ιακπξνηάηε, εηιηθξηλεία ηήο πνιηηείαο ζνπ, έηη κεηά 
ζψκαηνο αλαζηξεθφκελνο, ηνίο επί γήο ψο ηηο άζαξθνο, ηνχο εληξπθψληαο, 
ηήο ζενπλεχζηνπ δηδαζθαιίαο ζνπ, εθ ηψλ θηλδχλσλ, θαί ηνχ ζθφηνπο ηήο 
αγλσζίαο, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, θαζηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ'  Αλαηνιίνπ 
νθίαο εξαζηήο γελφκελνο ζηε, θαί πάλησλ ηψλ φλησλ, ηήλ πξφο Θεφλ 
πξνθξίλαο ζπκβίσζηλ, κειέηελ ζαλάηνπ, εηθφησο ηψ βίσ θαηέιηπεο, ηά γάξ 
ζαξθφο πάζε, εγθξαηείαο πφλνηο, ζεαπηψ πεξηειφκελνο, θαί ζείνπ κειέηε 
Νφκνπ, αδνχισηνλ ηήο ςπρήο ηεξήζαο ηφ αμίσκα, αξεηήο πεξηνπζία, φινλ 
ηήο ζαξθφο ηφ θξφλεκα, θαζππέηαμαο ηψ πλεχκαηη, δηφ ζάξθα κηζήζαο, θαί 
θφζκνλ θαί θνζκνθξάηνξα, παξηζηάκελνο ηψ Υξηζηψ, αίηεζαη ηαίο ςπραίο 
εκψλ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... ν απηφο 
πγθαηαβαίλσλ ν σηήξ, ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ, θαηεδέμαην ζπαξγάλσλ 
πεξηβνιήλ, νπθ εβδειχμαην ζαξθφο ηήλ πεξηηνκήλ, ν νθηαήκεξνο θαηά ηήλ 
Μεηέξα, ν άλαξρνο θαηά ηφλ Παηέξα. Απηψ πηζηνί βνήζσκελ. χ εί ν Θεφο 
εκψλ, ειέεζνλ εκάο.  
 

Δίζνδνο, ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά Αλαγλψζκαηα.  
 

Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 17, 1-14) 

θζε Κχξηνο ηψ Άβξακ, θαί είπελ απηψ. Δγψ εηκη ν Θεφο ζνπ, επαξέζηεη 
ελαληίνλ εκνχ θαί γίλνπ άκεκπηνο. Καί ζήζνκαη ηήλ δηαζήθελ κνπ αλά κέζνλ 
εκνχ, θαί αλά κέζνλ ζνχ, θαί πιεζπλψ ζε ζθφδξα, θαί έζε παηήξ πιήζνπο 
Δζλψλ. Καί νπ θιεζήζεηαη ηφ φλνκά ζνπ Άβξακ, αιι' έζηαη ηφ φλνκά ζνπ 
Αβξαάκ, φηη παηέξα πνιιψλ Δζλψλ ηέζεηθά ζε. Καί απμαλψ ζε ζθφδξα 
ζθφδξα, θαί ζήζσζε εηο Έζλε, θαί Βαζηιείο εθ ζνχ εμειεχζνληαη. Καί ζηήζσ 
ηήλ δηαζήθελ κνπ αλά κέζνλ εκνχ, θαί αλά κέζνλ ζνχ, θαί αλά κέζνλ ηνχ 
ζπέξκαηφο ζνπ κεηά ζέ εηο ηάο γελεάο απηψλ, εηο δηαζήθελ αηψληνλ, θαί 
έζνκαη απηνίο Θεφο. Καί έπεζελ Αβξαάκ επί πξφζσπνλ απηνχ, θαί 
πξνζεθχλεζε ηψ Κπξίσ. Καί είπελ ν Θεφο πξφο Αβξαάκ. χ δέ ηήλ δηαζήθελ 
κνπ δηαηεξήζεηο, ζχ, θαί ηφ ζπέξκα ζνπ κεηά ζέ εηο ηάο γελεάο απηψλ. Καί 
αχηε ε δηαζήθε, ήλ δηαηεξήζεηο αλά κέζνλ εκνχ, θαί αλακέζνλ ηνχ 
ζπέξκαηφο ζνπ κεηά ζέ εηο ηάο γελεάο απηψλ. Πεξηηκεζήζεηαη πκίλ πάλ 
αξζεληθφλ, θαί πεξηηκεζήζεζζε ηήλ ζάξθα ηήο αθξνβπζηίαο πκψλ, θαί έζηαη 
ζεκείνλ δηαζήθεο αλακέζνλ εκνχ θαί πκψλ. Καί παηδίνλ νθηψ εκεξψλ, 



πεξηηκεζήζεηαη πκίλ πάλ αξζεληθφλ εηο ηάο γελεάο πκψλ. Καί απεξίηκεηνλ 
άξζελ, φ νπ πεξηηκεζήζεηαη ηήλ ζάξθα ηήο αθξνβπζηίαο απηνχ ηή ε κέξα ηή 
νγδφε, εμνινζξεπζήζεηαη ε ςπρή εθείλε εθ ηνχ γέλνπο απηήο, φηη ηήλ 
δηαζήθελ κνπ δηεζθέδαζε.  
 

Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 8, 22-30) 

Κχξηνο έθηηζέ κε αξρήλ νδψλ απηνχ εηο έξγα απηνχ. Πξφ ηνχ αηψλνο 
εζεκειίσζέ κε, ελ αξρή πξφ ηνχ ηήλ γήλ πνηήζαη. Καί πξφ ηνχ ηάο αβχζζνπο 
πνηήζαη, πξφ ηνχ πξνειζείλ ηάο πεγάο ηψλ πδάησλ. Πξφ ηνχ φξε 
εδξαζζήλαη, πξφ δέ πάλησλ ηψλ βνπλψλ γελλά κε. Κχξηνο επνίεζε ρψξαο 
θαί ανηθήηνπο, θαί άθξα νηθνχκελα ηήο ππ' νπξαλφλ. Ζλίθα εηνίκαδε ηφλ 
νπξαλφλ, ζπκπαξήκελ απηψ, θαί φηε αθψξηδε ηφλ εαπηνχ ζξφλνλ επ' αλέκσλ. 
Ζλίθα ηζρπξά επνίεη ηά άλσ λέθε, θαί σο αζθαιείο εηίζεη πεγάο ηήο ππ' 
νπξαλφλ, ελ ηψ ηηζέλαη ηή ζαιάζζε αθξηβαζκφλ απηνχ, θαί χδαηα νχ 
παξειεχζεηαη ζηφκα απηνχ, θαί ηζρπξά επνίεη ηά ζεκέιηα ηήο γήο, ήκελ παξ' 
απηψ αξκφδνπζα. Δγψ ήκελ, ή πξνζέραηξε, θαζ' εκέξαλ δέ επθξαηλφκελ ελ 
πξνζψπσ απηνχ ελ παληί θαηξψ.  
 

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Δθινγή) 

ηφκα δηθαίνπ απνζηάδεη ζνθίαλ, ρείιε δέ αλδξψλ επίζηαληαη ράξηηαο. ηφκα 
ζνθψλ κειεηά ζνθίαλ, δηθαηνζχλε δέ ξχεηαη απηνχο εθ ζαλάηνπ. 
Σειεπηήζαληνο αλδξφο δηθαίνπ, νπθ φιιπηαη ειπίο, πηφο γάξ δίθαηνο γελλάηαη 
εηο δσήλ, θαί ελ αγαζνίο απηνχ θαξπφλ δηθαηνζχλεο ηξπγήζεη. Φψο δηθαίνηο 
δηά παληφο, θαί παξά Κπξίνπ επξήζνπζη ράξηλ θαί δφμαλ. Γιψζζα ζνθψλ 
θαιά επίζηαηαη, θαί ελ θαξδία απηψλ αλαπαχζεηαη ζνθία. Αγαπά Κχξηνο 
νζίαο θαξδίαο, δεθηνί δέ απηψ πάληεο άκσκνη ελ νδψ. νθία Κπξίνπ θσηηεί 
πξφζσπνλ ζπλεηνχ, θζάλεη γάξ ηνχο επηζπκνχληαο απηήλ, πξφ ηνχ 
γλσζζήλαη, θαί επρεξψο ζεσξείηαη ππφ ηψλ αγαπψλησλ απηήλ, Ο νξζξίζαο 
πξφο απηήλ, νχ θνπηάζεη, θαί ν αγξππλήζαο δη' απηήλ, ηαρέσο ακέξηκλνο 
έζηαη.  ηη ηνχο αμίνπο απηήο απηή πεξηέξρεηαη δεηνχζα, θαί ελ ηαίο ηξίβνηο 
θαληάδεηαη απηνίο επκελψο. νθίαο νχ θαηηζρχζεη πνηέ θαθία. Γηά ηαχηα θαί 
εξαζηήο εγελφκελ ηνχ θάιινπο απηήο, θαί εθίιεζα ηαχηελ, θαί εμεδήηεζα εθ 
λεφηεηφο κνπ, θαί εδήηεζα λχκθελ αγαγέζζαη εκαπηψ. ηη φ πάλησλ 
Γεζπφηεο εγάπεζελ απηήλ, κχζηηο γάξ εζηη ηήο ηνχ Θενχ επηζηήκεο, θαί 
αηξεηίο ηψλ έξγσλ απηνχ, νη πφλνη απηήο εηζίλ αξεηαί, ζσθξνζχλελ δέ θαί 
θξφλεζηλ αχηε δηδάζθεη, δηθαηνζχλελ θαί αλδξείαλ, ψλ ρξεζηκψηεξνλ νπδέλ 
εζηηλ ελ βίσ αλζξψπνηο. Δί δέ θαί πνιππεηξίαλ πνζεί ηηο, νίδε ηά αξραία θαί 
ηά κέιινληα εηθάδεηλ, επίζηαηαη ζηξνθάο ιφγσλ θαί ιχζεηο αηληγκάησλ, ζεκεία 
θαί ηέξαηα πξνγηλψζθεη, θαί εθβάζεηο θαηξψλ θαί ρξφλσλ, θαί πάζη 
ζχκβνπιφο εζηηλ αγαζή. ηη αζαλαζία εζηίλ ελ απηή, θαί εχθιεηα ελ θνηλσλία 
ιφγσλ απηήο. Γηά ηνχην ελέηπρνλ ηψ Κπξίσ, θαί εδεήζελ απηνχ, θαί είπνλ εμ 
φιεο κνπ ηήο θαξδίαο. Θεέ Παηέξσλ, θαί Κχξηε ηνχ ειένπο, ν πνηήζαο ηά 
πάληα ελ ιφγσ ζνπ, θαί ηή ζνθία ζνπ θαηαζθεπάζαο ηφλ άλζξσπνλ, ίλα 



δεζπφδε ηψλ ππφ ζνχ γελνκέλσλ θηηζκάησλ, θαί δηέπε ηφλ θφζκνλ ελ 
νζηφηεηη θαί δηθαηνζχλε, δφο κνη ηήλ ηψλ ζψλ ζξφλσλ πάξεδξνλ ζνθίαλ, θαί 
κή κε απνδνθηκάζεο εθ παίδσλ ζνπ, φηη εγσ δνχινο ζφο, θαί πηφο ηήο 
παηδίζθεο ζνπ. Δμαπφζηεηινλ απηήλ εμ αγίνπ θαηνηθεηεξίνπ ζνπ, θαί απφ 
ζξφλνπ δφμεο ζνπ, ίλα ζπκπαξνχζά κνη δηδάμε κε, ηί επάξεζηφλ εζηη παξά 
ζνί, θαί νδεγήζεη κε ελ γλψζεη, θαί θπιάμεη κε ελ ηή δφμε απηήο. Λνγηζκνί γάξ 
ζλεηψλ πάληεο δεηινί, θαί επηζθαιείο αη επίλνηαη απηψλ.  
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο γ'  Γεξκαλνχ 
Υξηζηφλ εηζνηθηζάκελνο ελ ηή ςπρή ζνπ, δηά ηήο θαζαξάο ζνπ πνιηηείαο, ηήλ 
πεγήλ ηήο δσήο, Ηεξνθάληα Βαζίιεηε, πνηακνχο αλέβιπζαο δνγκάησλ 
επζεβψλ ηή νηθνπκέλε, εμ ψλ πνηηδφκελνο ν πηζηφο ηήο Δθθιεζίαο ιαφο, 
θαξπφλ ρεηιέσλ νκνινγνχλησλ, ηήλ ράξηλ πξνζθέξεη ηψ δνμάζαληη ηήλ 
κλήκελ ζνπ, εηο αηψλα αηψλνο.  

Ο απηφο 
Μχξνλ εθθελσζέλ επί ζνί ηήο ράξηηνο, έρξηζέ ζε Ηεξνπξγήζαη ηφ Δπαγγέιηνλ 
ηήο βαζηιείαο ηψλ νπξαλψλ, Βαζίιεηε Θενθάληνξ, ηνχ Υξηζηνχ γάξ επσδία 
γελφκελνο, ηήο νζκήο ηήο γλψζεσο απηνχ, ηήλ νηθνπκέλελ επιήξσζαο, δηφ 
ηάο θσλάο ηψλ νηθεηψλ ζνπ επκελψο δερφκελνο, αίηεζαη εκίλ ηνίο ηηκψζί ζε, 
ηφ κέγα έιενο,  

Βχδαληνο, ν απηφο 
Σήλ Ηεξαηηθήλ ζηνιήλ ακπερφκελνο, Σξηάδνο ππέξκαρε Βαζίιεηε, ζξφλσ 
παξέζηεο δηθαζηηθψ, πξνθηλδπλεχσλ ηήο πίζηεσο, θαί αζιεηηθήλ έλζηαζηλ 
επηδεημάκελνο, ζπκφλ Δπάξρνπ θαηήζρπλαο, ζξαζπλνκέλνπ ηψ θξάηεη ηήο 
αζεβείαο, θαί ζπιάγρλσλ εθηνκήλ απεηινχληνο, πξνζχκσο ηαχηα 
πξνέθξηλαο, θαί Μάξηπο γελφκελνο ηή πξναηξέζεη, ηφλ ζηέθαλνλ αλεδήζσ 
ηήο λίθεο παξά Υξηζηνχ, ηνχ έρνληνο ην κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Δμερχζε ε ράξηο ελ ρείιεζί ζνπ, ζηε Πάηεξ, θαί γέγνλαο πνηκήλ ηήο ηνχ 
Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, δηδάζθσλ ηά ινγηθά πξφβαηα, πηζηεχεηλ εηο Σξηάδα 
νκννχζηνλ, ελ κηά Θεφηεηη.  

Καί λχλ...  
ηήο Δνξηήο, Ήρνο πι. δ'  

πγθαηαβαίλσλ ν σηήξ, ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ, θαηεδέμαην ζπαξγάλσλ 
πεξηβνιήλ, νπθ εβδειχμαην ζαξθφο ηήλ πεξηηνκήλ, ν νθηαήκεξνο θαηά ηήλ 
Μεηέξα, ν άλαξρνο θαηά ηφλ Παηέξα. Απηψ πηζηνί βνήζσκελ. χ εί ν Θεφο 
εκψλ, ειέεζνλ εκάο.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Ηδηφκεια 
 

Ήρνο α'  Βχδαληνο 
Χ ζεία θαί Ηεξά ηήο Υξηζηνχ Δθθιεζίαο κέιηζζα, Βαζίιεηε πακκαθάξηζηε, ζχ 
γάξ ηνχ ζείνπ πφζνπ ηψ θέληξσ, ζεαπηφλ θαζνπιίζαο, ηψλ ζενζηπγψλ 



αηξέζεσλ ηάο βιαζθεκίαο θαηέηξσζαο, θαί ηαίο ςπραίο ηψλ πηζηψλ επζεβείαο 
ηφλ γιπθαζκφλ εζεζαχξηζαο, θαί λχλ ηνχο ζείνπο ιεηκψλαο, ηήο αθεξάηνπ 
δηεξρφκελνο λνκήο, κλεκφλεπε θαί εκψλ, παξεζηψο ηήλ Σξηάδα ηήλ 
νκννχζηνλ.  

Ο απηφο 
ηίρ. Σφ αηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ, θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ.  

Βαζηιείνπ Μνλαρνχ 
Πάλησλ ηψλ αγίσλ αλεκάμσ ηάο αξεηάο, Παηήξ εκψλ Βαζίιεηε, Μσυζέσο ηφ 
πξάνλ, Ζιηνχ ηφλ δήινλ, Πέηξνπ ηήλ νκνινγίαλ, Ησάλλνπ ηήλ Θενινγίαλ, σο 
ν Παχινο εθβνψλ νπθ επαχζσ. Σίο αζζελεί, θαί νπθ αζζελψ; ηίο 
ζθαλδαιίδεηαη, θαί νπθ εγψ ππξνχκαη; ζελ ζχλ απηνίο απιηδφκελνο, ηθέηεπε 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Ήρνο β'  
ηίρ. ηφκα δηθαίνπ κειεηήζεη ζνθίαλ, θαί ε γιψζζα απηνχ ιαιήζεη θξίζηλ.  

Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
Σψλ φλησλ εθκειεηήζαο ηήλ θχζηλ, θαί πάλησλ πεξηζθνπήζαο ηφ άζηαηνλ, 
κφλνλ εχξεο αθίλεηνλ, ηφλ ππεξνπζίσο φληα Γεκηνπξγνλ ηνχ παληφο, ψ θαί 
κάιινλ πξνζζέκελνο, ηψλ νπθ φλησλ ηφλ πφζνλ απέξξηςαο. Πξέζβεπε θαί 
εκάο ηνχ ζείνπ πφζνπ ηπρείλ, Ηεξνθάληα Βαζίιεηε.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Ο ηήλ ράξηλ ηψλ ζαπκάησλ νπξαλφζελ θνκηζάκελνο, θαί ηήλ πιάλελ ηψλ 
εηδψισλ ζηειηηεχζαο ελ ηνίο δφγκαζηλ, Αξρηεξέσλ ππάξρεηο δφμα θαί 
εδξαίσκα, πακκαθάξηζηε Βαζίιεηε, θαί πάλησλ ηψλ Παηέξσλ δηδαζθαιίαο 
ππφδεηγκα. Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Υξηζηφλ, απηφλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Οπθ επεζρχλζε ν παλάγαζνο Θεφο, ηήο ζαξθφο ηήλ Πεξηηνκήλ απνηκεζήλαη, 
αιι' έδσθελ εαπηφλ, ηχπνλ θαί ππνγξακκφλ, πάζη πξφο ζσηεξίαλ, ν γάξ ηνχ 
Νφκνπ πνηεηήο, ηά ηνχ Νφκνπ εθπιεξνί, θαί ηψλ Πξνθεηψλ ηά θεξπρζέληα 
πεξί απηνχ, ν πάληα πεξηέρσλ δξαθί, θαί ελ ζπαξγάλνηο εηιεζείο, Κχξηε δφμα 
ζνη.  
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Αγίνπ  Ήρνο α'  
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο ζνπ, σο δεμακέλελ ηφλ ιφγνλ ζνπ, δη' 
νχ ζενπξεπψο εδνγκάηηζαο, ηήλ θχζηλ ηψλ φλησλ εηξάλσζαο, ηά ηψλ 
αλζξψπσλ ήζε θαηεθφζκεζαο, Βαζίιεηνλ Ηεξάηεπκα, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ 
ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Έηεξνλ ηήο Δνξηήο, ν απηφο 
Μνξθήλ αλαιινηψησο αλζξσπίλελ πξνζέιαβεο, Θεφο ψλ θαη' νπζίαλ, 
πνιπεχζπιαγρλε Κχξηε, θαί Νφκνλ εθπιεξψλ, πεξηηνκήλ, ζειήζεη θαηαδέρε 
ζαξθηθήλ, φπσο παχζεο ηά ζθηψδε, θαί πεξηέιεο ηφ θάιπκκα ηψλ παζψλ 
εκψλ, Γφμα ηή αγαζφηεηη ηή ζή, δφμα ηή επζπιαγρλία ζνπ, δφμα ηή 
αλεθθξάζησ Λφγε ζπγθαηαβάζεη ζνπ.  
 

Καί Απφιπζηο 



 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο πι. α'  

Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 
Χο βαζίιεηνλ θφζκνλ ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, ηφλ Βαζίιεηνλ πάληεο 
αλεπθεκήζσκελ, ηψλ δνγκάησλ ζεζαπξφλ ηφλ αλέθιεηπηνλ, δηά ηνχησλ γάξ 
απηφο, εμεπαίδεπζελ εκάο, Σξηάδα ζέβεηλ αγίαλ, ελσκέλελ κέλ ηήλ νπζία, 
δηαηξεηήλ δέ ηαίο ππνζηάζεζη.  

Γφμα... Ήρνο α'  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Βαζίιεηε ζνθέ, παξεζηψο ηή Σξηάδη, Ηθέηεπε ιαβείλ, ελ εκέξα ηήο δίθεο, εκάο 
ηνχο πκλνχληάο ζε, θαί ηηκψληαο ηήλ κλήκελ ζνπ, ράξηλ έιενο, θαί ηιαζκφλ 
ηψλ πηαηζκάησλ, φπσο ζηφκαηη, δνμάδσκελ θαί θαξδία, ηφλ κφλνλ 
θηιάλζξσπνλ.  

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο, φκνηνλ 
Ο πάλησλ Πνηεηήο, θαί Γεζπφηεο ηνχ θφζκνπ, φ ψλ ζχλ ηψ Παηξί, θαί ηψ  
Πλεχκαηη άλσ, σο βξέθνο πεξηηέκλεηαη, επί γήο νθηαήκεξνο. λησο ζείά ηε, 
θαί ζαπκαζηά ζνπ ηά έξγα! ζχ γάξ Γέζπνηα, ππέξ εκψλ πεξηηέκλε, σο ψλ 
Νφκνπ πιήξσκα.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σήο αξξήηνπ ζνθίαο ζενπξεπψο, εμαληιήζαο ηφλ πινχηνλ ηφλ κπζηηθφλ, 
πάζηλ εζεζαχξηζαο, νξζνδνμίαο ηά λάκαηα, ηψλ κέλ πηζηψλ ηάο θαξδίαο, 
ελζέσο επθξαίλνληα, ηψλ δέ απίζησλ ηά δφγκαηα, αμίσο βπζίδνληα. ζελ δη' 
ακθνηέξσλ, επζεβείαο ηδξψζηλ, εδείρζεο αήηηεηνο, ηήο Σξηάδνο ππέξκαρνο, 
Ηεξάξρα Βαζίιεηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο  Ήρνο δ'  
Χο ππάξρσλ άβπζζνο, θηιαλζξσπίαο, ελεδχζσ Γέζπνηα, κνξθήλ ηνχ 
δνχινπ, θαί ζαξθί, πεξηεηκήζεο δσξνχκελνο, αλζξψπνηο πάζη, ηφ κέγα ζνπ 
έιενο.  
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ, ηνχ Αγίνπ.  
 

Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λνγνλ 



Σή δπλάκεη ηψλ ιφγσλ ηψλ ζετθψλ, θαζειψλ ηάο αηξέζεηο ηάο δνθεξάο, πάληα 
ηά θξπάγκαηα, ηνχ Αξείνπ εβχζηζαο, ηνίο γάξ βξνηνίο ηφ Πλεχκα, Θεφλ 
αλεθήξπμαο, θαί ηψλ ρεηξψλ εθηάζεη, ερζξνχο εζαλάησζαο, πάζαλ εθδηψμαο, 
αβειιίνπ ιαηξείαλ, θαί πάληα θξνλήκαηα, Νεζηνξίνπ θαηήξγεζαο, Ηεξάξρα 
Βαζίιεηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... φκνηνλ 
Ζ ηψλ ιφγσλ ζνπ ράξηο ηψλ ζετθψλ, θαί δνγκάησλ ηφ χςνο ηφ κπζηηθφλ, ζείαο 
εκίλ γέγνλελ, αλαβάζεσο θιίκαμ, πλεπκαηηθήλ γάξ Πάηεξ, θηεζάκελνο 
ζάιπηγγα, ελ απηή εθήξπμαο, ηά ζεία δηδάγκαηα. ζελ θαί εηο ηφπνλ, 
θαηεζθήλσζαο ριφεο, κηζζνχο ηψλ αγψλσλ ζνπ, θνκηζάκελνο' Οζηε Ηεξάξρα 
Βαζίιεηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Ο ηψλ φισλ Γεζπφηεο θαί Πνηεηήο, εμ αρξάληνπ ζνπ κήηξαο ζάξθα ιαβψλ, 
πξνζηάηηλ ζε έδεημε, ηψλ αλζξψπσλ Παλάκσκε, δηά ηνχην πάληεο, πξφο ζέ 
θαηαθεχγνκελ, ηιαζκφλ πηαηζκάησλ, αηηνχκελνη Γέζπνηλα, θαί αησληδνχζεο, 
ιπηξσζήλαη βαζάλνπ, θαί πάζεο θαθψζεσο, ηνχ δεηλνχ θνζκνθξάηνξνο, δηά 
ηνχην βνψκέλ ζνη. Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ ζνπ.  
 

Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' ήρνπ.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ'  
Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ, θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ.  
ηίρνο. Αθνχζαηε ηαχηα, πάληα ηά Έζλε, ελσηίζαζζε πάληεο νη θαηνηθνχληεο 
ηήλ νηθνπκέλε.  
 

Πάζα πλνή 
 

Σφ Δπαγγέιηνλ θαηά Ησάλλελ 
Δίπελ ν Κχξηνο, ν κή εηζεξρφκελνο...  
 

Ο Ν' 
 

Γφμα... Σαίο ηνχ Ηεξάξρνπ... 
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 

 
Δίηα ηφ Ηδηφκεινλ, Ήρνο πι. β'  

Δμερχζε ε ράξηο ελ ρείιεζί ζνπ, ζηε Πάηεξ, θαί γέγνλαο πνηκήλ ηήο ηνχ 
Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, δηδάζθσλ ηά ινγηθά πξφβαηα, πηζηεχεηλ εηο Σξηάδα 
νκννχζηνλ, ελ κηά Θεφηεηη.  
 

Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο θαί ηνχ Αγίνπ.  
 



Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο 
Πνίεκα ηεθάλνπ 

 
Χδή α'  Ήρνο β'  

Ο Δηξκφο 
«Γεχηε ιανί, άζσκελ άζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί 
νδεγήζαληη, ηφλ ιαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Ζ Ογδνάο, θέξνπζα ηχπνλ ηνχ κέιινληνο, ηή ζή Υξηζηέ ιακπξχλεηαη, θαί 
αγηάδεηαη, εθνπζίσ πησρεία, ελ ηαχηε γάξ λνκίκσο, πεξηεηκήζεο ζαξθί.  
 
Πεξηηνκήλ, δέρεηαη ηή νγδνάδη Υξηζηφο, ηήο εαπηνχ γελλήζεσο, θαί ηαχηεο 
ζήκεξνλ, ηήλ ζθηάλ θαηαζηέιιεη, ηφ θψο εμαλαηέιισλ, ηήο λέαο ράξηηνο.  

Σνχ αγίνπ, ν απηφο 
Πνίεκα Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ 

νχ ηήλ θσλήλ, έδεη παξείλαη Βαζίιεηε, ηνίο εγρεηξείλ εζέινπζη, ηνίο εγθσκίνηο 
ζνπ, αιιά Πάηεξ ζπγγλψκσλ, γελφκελνο ηήλ ράξηλ, λέκνηο αθζφλσο εκίλ.  
 
Σφ εκπαζέο, ζθίξηεκα ηήο ηπξαλλνχζεο ζαξθφο, θηινζνθίαο έξσηη, 
επαηδαγψγεζαο, δηφ ελ αθεξάηνηο, απιίδε βαζηιείνηο, Πάηεξ Βαζίιεηε.  
 
Σψλ αξεηψλ, ζχ ηήλ ηξαρείαλ βαδίζαο νδφλ, επί ηήλ ιείαλ έθζαζαο, θαί 
αζηαζίαζηνλ, ηήλ νπξάληνλ βάζηλ, θαί πάζηλ αλεδείρζεο, ηχπνο Βαζίιεηε.  
 
Σά ηήο ςπρήο, πάζε ρξεζίκσο Βαζίιεηε, άκα δέ θαί ηνχ ζψκαηνο, ελ ηψ ηνχ 
Πλεχκαηνο, πεξηέηεκεο μίθεη, ζαπηφλ δέ, ηψ Γεζπφηε, ζχκα πξνζήλεγθαο.  
 
χ γεγνλψο, κχζηεο αξξήησλ Βαζίιεηε, ηφ ηνχ Υξηζηνχ βαζίιεηνλ, 
εκπζηαγψγεζαο, Ηεξάηεπκα Πάηεξ, ζαθψο ηφ ηήο Σξηάδνο, θψο απαζηξάςαο 
εκίλ.  

Θενηνθίνλ 
Σίο εμεηπείλ, ζνχ θαη' αμίαλ δπλήζεηαη, ηήλ ππέξ ιφγνλ ζχιιεςηλ; Θεφλ γάξ 
ηέηνθαο, ελ ζαξθί Παλαγία, εκίλ επηθαλέληα σηήξα πάλησλ εκψλ.  

Καηαβαζία 
«Βπζνχ αλεθάιπςε ππζκέλα θαί δηά μεξάο νηθείνπο έιθεη, ελ απηψ 
θαηαθαιχςαο αληηπάινπο, ν θξαηαηφο, ελ πνιέκνηο Κχξηνο, φηη δεδφμαζηαη».  

Δηέξα 
«ηίβεη ζαιάζζεο, θπκαηνχκελνλ ζάινλ, 
»Ήπεηξνλ αχζηο, Ηζξαήι δεδεηγκέλνλ,  
»Μέιαο δέ πφληνο, ηξηζηάηαο Αηγππηίσλ,  
»Έθξπςελ άξδελ, πδαηφζηξσηνο ηάθνο,  
»Ρψκε θξαηαηά, δεμηάο ηνχ Γεζπφηνπ».  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ 



θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε».  
 
Ο ιφγνο ζαξθσζείο ν ππεξνχζηνο, εηο ιήμηλ ηνχ Νφκνπ πεξηεηκήζε, απαξράο 
δέ ζείαο ράξηηνο, θαί δσήο αθεξάηνπ εκίλ δέδσθε.  
 
Σνχ Νφκνπ πιεξσηήο σο νπθ αληίζενο, ππάξρσλ Υξηζηφο ζεζαξθσκέλνο, 
αλεδείρζε θαί εμίσζελ, εθψλ πεξηηκεζήλαη νθηαήκεξνο.  

Σνχ Αγίνπ, ν απηφο 
Παηδείαο γεγνλψο απάζεο έκπιεσο, νχ κφλνλ ηήο θάησ θαί παηνπκέλεο 
πνιιψ κάιινλ δέ ηήο θξείηηνλνο αλεδείρζεο ηψ θφζκσ θψο Βαζίιεηε.  
 
Σψ θφβσ ηνχ Κπξίνπ ζηνηρεηνχκελνο, αξρή γάξ ζνθίαο, νχηνο ππάξρεη, ηή 
θηιία ηήο ακείλνλνο, επηεξψζεο ζνθίαο ψ Βαζίιεηε.  
 
Βαζίιεηε ζνθψο επέβεο πξάμεσο, θαί πξάμηλ επίβαζηλ ζεσξίαο, ζεηνηέξαο 
επηδέδεημαη, θαί ηψλ φλησλ ηήλ γλψζηλ εκπήζεο ζαθψο.  
 
πλέδξακε Υξηζηνχ θαί ζπλεμέιακςελ, ε κλήκε ζνπ Πάηεξ ηνίο γελεζιίνηο, 
ψλ ηφ άθξαζηνλ κπζηήξηνλ, ηαίο ζαίο δηδαζθαιίαηο εθαλέξσζαο.  

Θενηνθίνλ 
Αζπφξσο ελ γαζηξί Θεφλ ζπλέιαβεο, θαί ηίθηεηο αθξάζησο ζεζαξθσκέλνλ, 
εηο φλ βιέπεηλ νπ ηνικψζηλ Αγλή, νπξαλψλ αη Γπλάκεηο Αεηπάξζελε.  

Καηαβαζία 
«Ηζρχλ ν δηδνχο ηνίο Βαζηιεχζηλ εκψλ Κχξηνο, θαί θέξαο ρξηζηψλ απηνχ 
πςψλ, Παξζέλνπ απνηίθηεηαη, κνιεί δέ πξφο ηφ Βάπηηζκα, δηφ πηζηνί 
βνήζσκελ, νπθ έζηηλ Άγηνο, σο ν Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο πιήλ ζνπ 
Κχξηε».  

Δηέξα 
«ζνη παιαηψλ εθιειχκεζα βξφρσλ,  
»Βνξψλ ιεφλησλ ζπληεζιαζκέλσλ κχιαο,  
»Αγαιιηψκελ, θαί πιαηχλσκελ ζηφκα,  
»Λφγσ πιέθνληεο εθ ιφγσλ κεισδίαλ,  
»Χ ηψλ πξφο εκάο ήδεηαη δσξεκάησλ».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί ιφγνλ 

Δμαλνίμαο ηφ ζηφκα ιφγσ Θενχ, εμεξεχμσ ζνθίαλ θήξπμ θσηφο, θαί θξφλεκα 
έλζενλ, ηή νηθνπκέλε θαηέζπεηξαο, ηψλ γάξ Παηέξσλ φλησο, θπξψζαο ηά 
δφγκαηα, θαηά Παχινλ ψθζεο, ηήο πίζηεσο πξφκαρνο, φζελ θαί Αγγέισλ, 
ζπκπνιίηεο ππάξρεηο, θαί ηνχησλ ζπλφκηινο, αλεδείρζεο καθάξηε, Θενθάληνξ 
Βαζίιεηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Ήρνο γ'  Θείαο πίζηεσο 
Πάζαλ ήξδεπζαο ηήλ νηθνπκέλελ, ψζπεξ χδαζη ηαίο δηδαραίο ζνπ, ηήο 
επζεβείαο ελζπείξαο ηά δφγκαηα, ε ηήο δσήο γάξ πεγή ν Υνηζηφο ελ ζνί, 



επαλεπαχζαην φλησο Βαζίιεηε, φλ ηθέηεπε, σο παξξεζίαλ θεθηεκέλνο 
ζεφπλεπζηε, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 
Ο ηψλ φισλ Κχξηνο, πεξηηνκήλ ππνκέλεη, θαί βξνηψλ ηά πηαίζκαηα, σο 
αγαζφο πεξηηέκλεη, δίδσζη ηήλ ζσηεξίαλ ζήκεξνλ θφζκσ  ραίξεη δέ ελ ηνίο 
πςίζηνηο θαί ν ηνχ Κηίζηνπ, Ηεξάξρεο θαί θσζθφξνο, ν ζείνο κχζηεο Υξηζηνχ 
Βαζίιεηνο.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ηήο ζήο νηθνλνκίαο, θαί εδφμαζά ζε κφλε 
θηιάλζξσπε».  
 
Πεξηηέκλεζζαη πέπαπηαη αθ' νχ Υξηζηφο εθσλ πεξηεηκήζε, ηψλ Δζλψλ ηά 
πιήζε, ζψδσλ ηή ράξηηη.  
 
Σήλ ηνχ κέιινληνο άιεθηνλ, ε νγδνάο δσήλ εμεηθνλίδεη, ελ ή ν Γεζπφηεο, 
πεξηεηκήζε Υξηζηφο.  

Σνχ Αγίνπ, ν απηφο 
Καιισπίδεηαη ψζπεξ, ηψ ηφθσ Υξηζηνχ, ε Νχκθε Δθθιεζία, νχησ θαί ηή 
κλήκε ζνπ Πακκαθάξηζηε.  
 
εκλπλφκελνο ηέθλνλ, ππάξρεηλ Θενχ, ζεφηεηα εηο θηίζηλ, επζεβψο Βαζίιεηε 
νχ θαηήγαγεο.  
 
Αηαπείλσηνο ψθζεο, Θεψ ζπκκαρψλ, Βαζίιεηε ν πάζη, ηψ απηνχ 
πξνζηάγκαηη ηαπεηλνχκελνο.  
 
Σή Δθθιεζία δέδνζαη, παξά Θενχ ραξάθσκα, θαί ηείρνο νρπξφλ, Βαζίιεηε 
πακκαθάξηζηε.  
 
Σνίο αληηζένηο πέιεθπο, εθθνπηηθφο, θαί πχξ θαηαλαιίζθνλ, ηήλ απάηελ 
ψθζεο Πάηεξ Βαζίιεηε.  

Θενηνθίνλ 
Γπζσπνχκέλ ζε Άρξαληε, ε ηφλ Θεφλ αζπφξσο ζπιιαβνχζα, ηνχ αεί 
πξεζβεχεηλ ππέξ ηψλ δνχισλ ζνπ.  

Καηαβαζία 
«Αθήθνε Κχξηε θσλήο ζνπ, φλ είπαο, Φσλή βνψληνο ελ εξήκσ, φηε 
εβξφληεζαο πνιιψλ επί πδάησλ, ηψ ζψ καξηπξνχκελνο Τηψ, φινο γεγνλψο 
ηνχ παξφληνο, Πλεχκαηνο δέ εβφεζε. χ εί Υξηζηφο, Θενχ νθία θαί 
Γχλακηο».  

Δηέξα 
«Ππξζψ θαζαξζείο κπζηηθήο ζεσξίαο,  
»Τκλψλ Πξνθήηεο ηήλ βξνηψλ θαηλνπξγίαλ,  
»Ρήγλπζη γήξπλ, Πλεχκαηη θξνηνπκέλελ,  
»άξθσζηλ εκθαίλνπζαλ αξξήηνπ Λφγνπ,  



»Χ ηψλ δπλαζηψλ ηά θξάηε ζπλεηξίβε».  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο ηνχ θσηφο ρνξεγνο, θαί ηψλ αηψλσλ πνηεηήο Κχξηνο, ελ ηψ θσηί ηψλ ζψλ 
πξνζηαγκάησλ, Οδήγεζνλ εκάο, εθηφο ζνπ γάξ άιινλ, Θεφλ νπ 
γηλψζθνκελ».  
 
χ εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, αλεξκελεχησο πξνειζσλ Κχξηνο, θαί ηήλ βξνηψλ 
κή απαμηψζαο, ελδχζαζζαη κνξθήλ, σο βξέθνο λνκίκσο, ηφλ Νφκνλ 
επιήξσζαο.  
 
Νπθηί εμσκνίσηαη, σο ηήλ ζθηάλ ηήλ λνκηΚήλ ζηέξγνπζα, ηφλ Ηζξαήι ε 
γελλεζακέλε, εμ ήο απαζηξάςαλ, ηφ θψο ηφ ηνχ θφζκνπ, Υξηζηφο 
πεθαλέξσηαη.  

Σνχ Αγίνπ, ν απηφο 
Άγεη δηπιήλ αιεζψο, ε Δθθιεζία ενξηήλ ζήκεξνλ. Πεξηηνκήο, σο βξέθνο 
Γεζπφηνπ, νθζέληνο επί γήο, θαί κλήκεο νηθέηνπ, ζνθνχ θαί ηξηζκάθαξνο.  
 
Σφ αθαηάιεπηνλ θψο, αλαπαπζάκελνλ ελ ζνί ζηε, θσηηζηηθήλ ιακπάδα ηψ 
θφζκσ, ζέ έδεημε Υξηζηφο, δηφ ζνπ ηήλ κλήκελ, πκλνχκελ Βαζίιεηε.  
 
Οχ λνκνζέηεο Μσζήο, νχ πξφ ηνχ Νφκνπ, Ησζήθ γέγνλε, ηήο θαηά ζέ ηξνθήο 
ζηηνκέηξεο, ηήο ζείαο γάξ ζαξθφο, απηφο εζηηάησξ, εδείρζεο Βαζίιεηε.  
 
Σήλ ηνχ παληφο ακπδξψο, Ηζηνξεζείζαλ ελ ηλά Γέλεζηλ, ηψ Μσυζεί, απηφο 
εξκελεχσλ, εθ ζείσλ ζεζαπξψλ, αλέπηπμαο πάζη, πακκάθαξ Βαζίιεηε.  

Θενηνθίνλ 
νί ηή ηεθνχζε Υξηζηφλ, ηφλ ηνχ παληφο δεκηνπξγφλ θξάδνκελ. Υαίξε αγλή. 
Υαίξε ε ηφ θψο, αλαηείιαζα εκίλ. Υαίξε ε ρσξήζαζα, Θεφλ ηφλ αρψξεηνλ.  

Καηαβαζία 
«Ηεζνχο ν δσήο αξρεγφο, ιχζαη ηφ θαηάθξηκα ήθεη, Αδάκ ηνχ πξσηνπιάζηνπ, 
θαζαξζίσλ δέ, σο Θεφο κή δεφκελνο, ηψ πεζφληη θαζαίξεηαη ελ ηψ Ηνξδάλε, 
ελ ψ ηήλ έρζξαλ θηείλαο, ππεξέρνπζαλ, πάληα λνχλ εηξήλελ ραξίδεηαη».  

Δηέξα 
«Δρζξνχ δνθψδνπο θαί βεβνξβνξσκέλνπ,  
»Ηφλ θαζάξζεη Πλεχκαηνο ιεινπκέλνη,  
»Νέαλ πξνζσξκίζζεκελ απιαλή ηξίβνλ,  
»Άγνπζαλ απξφζηηνλ εηο ζπκεδίαλ,  
»Μφλνηο πξνζηηήλ, νίο Θεφο θαηειιάγε».  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Άβπζζνο ακαξηεκάησλ, εθχθισζέ κε εζράηε, αιι' σο ηφλ Πξνθήηελ Ησλάλ, 
αλάγαγε Κχξηε, Κχξηε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ».  
 
Δίιεθε ηέινο ν Νφκνο, αθ' νχ Υξηζηφο λεπηάζαο, θαί πιεξσηήο ηνχ Νφκνπ 



δεηρζείο, Πεξηηνκήλ θαηεδέμαην, θαί έιπζε ηήλ ηνχ Νφκνπ θαηάξαλ.  
 
άββαηα Πεξηηνκή ηε, ηφ θξχαγκα ηψλ Δβξαίσλ, ηνχ επηθαλέληνο Υξηζηνχ, 
ηψ λεχκαηη πέπαπηαη, θαί έιακςε ηφ ηήο ράξηηνο έαξ.  

Σνχ Αγίνπ, ν απηφο 
Έζξεςαο, ιηκψ ηαθείζαο, ςπράο πελήησλ αθζφλσο, θαί ηάο ηψλ πεηλψλησλ 
θαξδίαο, πάζεο ελέπιεζαο, Βαζίιεηε ζετθήο επθξνζχλεο.  
 
Έζξεςαο ςπράο πεηλψζαο, ηξνθή ηή επνπξαλίσ, άξηνο γάξ Αγγέισλ 
ππάξρεη, ν ιφγνο Βαζίιεηε, νχ άξηζηνο ζηηνδφηεο εγέλνπ.  
 
Ήζξνηζαο ηψ ηήο κειίζζεο, Βαζίιεηε θηινπφλσ, αξεηήο απάζεο ηφ άλζνο, θαί 
πεξηδέμηνο γελφκελνο, ελ απηαίο καθαξίδε.  
 
Έζπεπζαο θφζκνπ ξαγήλαη, θαί Θεψ ζπκβηνηεχζαη, δηφ ηνίο αζηάηνηο, θαί 
ξεπζηνίο, Πάηεξ Βαζίιεηε, ηά κέλνληα σο ζνθφο θαηεθηήζσ.  

Θενηνθίνλ 
Βάηνο ζε ελ ηψ ηλαίσ, αθιέθησο πξνζνκηινχζα, ηψ ππξί πξνγξάθεη 
Μεηέξα, ηήλ αεηπάξζελνλ, Αλχκθεπηε Θενηφθε Μαξία.  

Καηαβαζία 
«Ζ θσλή ηνχ ιφγνπ, ν ιχρλνο ηνχ θσηφο, ν εσζθφξνο, ν ηνχ Ζιίνπ 
Πξφδξνκνο, ελ ηή εξήκσ, Μεηαλνείηε, πάζη βνά ηνίο ιανίο, θαί 
πξνθαζαίξεζζε, ηδνχ γάξ πάξεζηη Υξηζηφο, εθ θζνξάο ηφλ θφζκνλ 
ιπηξνχκελνο».  

Δηέξα 
«Ηκεξηφλ εμέθελε ζχλ παλνιβίσ,  
»Ήρσ Παηήξ, φλ γαζηξφο εμεξεχμαην,  
»Ναί θεζηλ νχηνο, ζπκθπήο γφλνο πέισλ,  
»Φψηαπγνο εμψξνπζελ αλζξψπσλ γέλνπο,  
»Λφγνο ηέ κνπ δψλ, θαί βξνηφο πξνκεζεία.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ'  
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

θζεο βάζηο άζεηζηνο ηή Δθθιεζία, λέκσλ πάζηλ άζπινλ, ηήλ θπξηφηεηα 
βξνηνίο, επηζθξαγίδσλ ζνίο δφγκαζηλ, Οπξαλνθάληνξ Βαζίιεηε ζηε.  

Ο Οίθνο 
Σήο ζσθξνζχλεο ν θξαηήξ, ηφ ζηφκα ηήο ζνθίαο, θαί βάζηο ηψλ δνγκάησλ, 
Βαζίιεηνο ν κέγαο, πάζηλ αζηξάπηεη λνεξψο. Γεχηε νχλ, θαί ζηψκελ ελ ηψ 
νίθσ ηνχ Θενχ, ζεξκψο ελαηελίδνληεο, ηνίο ζαχκαζη ηνίο ηνχηνπ ηεξπφκελνη, 
θαί ψζπεξ ιακπεδφλη αζηξαθζέληεο ηψ θσηί απηψλ, ζαιθζψκελ ηψ ηνχ βίνπ 
θαζαξηηθψ πλεχκαηη, κηκνχκελνη απηνχ ηήλ πίζηηλ, ηήλ δέζηλ, ηήλ ηαπείλσζηλ, 
δη' ψλ νίθνο εδείρζε ηνχ φλησο Θενχ, πξφο φλ βνψληεο πκλνχκελ, 
νπξαλνθάληνξ Βαζίιεηε ζηε.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 



Σή Α' ηνχ απηνχ κελφο ενξηάδνκελ ηήλ θαηά ζάξθα Πεξηηνκήλ ηνχ 
Κπξίνπ θαί Θενχ θαί σηήξνο εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ.  

ηίρνη 
Υξηζηνχ πεξηηκεζέληνο, εηκήζε Νφκνο.  
Καί ηνχ Νφκνπ ηκεζέληνο, εηζήρζε Υάξηο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ αγίνηο Παηξφο εκψλ Βαζηιείνπ, 
Αξρηεπηζθφπνπ Καηζαξείαο Καππαδνθίαο ηνχ Μεγάινπ.  

ηίρνη 
Εή Βαζίιεηνο, θαί ζαλψλ ελ Κπξίσ.  
Εή θαί παξ εκίλ, σο ιαιψλ εθ ηψλ βίβισλ,  
Ηαλνπαξίνην ζάλεο, Βαζίιεηε, πξψηε.  
 

Σή απηή εκέξα, φ Άγηνο Μάξηπο Θεφδνηνο μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Ο Θεφδνηνο, Οπθ αλέμνκαη, ιέγεη,  
Δη κή θεθαιήλ ηνχ Θενχ ηκεζψ ράξηλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Γξεγφξηνο, ν Παηήξ ηνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ ηνχ 
Θενιφγνπ, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Δγθσκηαζηήλ νίθνζελ πινπηείο, Πάηεξ,  
Σήο ζήο ηειεπηήο, ζνχ εθ κεξνχ γφλνλ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηθφλνο ρξπζήο, ελ πεδίσ Γεεξά ιαηξεπνκέλεο, νη ηξείο ζνπ Παίδεο 
θαηεπάηεζαλ, αζεσηάηνπ πξνζηάγκαηνο, κέζνλ δέ ηνχ ππξφο εκβιεζέληεο, 
δξνζηδφκελνη έςαιινλ. Δπινγεηφο εί φ Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Λακπξά πακθαή, ηά Γελέζιηα Υξηζηνχ, θαί ηήο ηνχ κέιινληνο, αλαθαηλίζεσο 
ππνγξάθνληα, ηφ κπζηήξηνλ ζήκεξνλ, φηη λνκηθή δηαηάμεη, ν σηήξ 
πεξηηέκλεηαη, νπρ σο Θεφο, αιι' σο βξνηφο, θαί Νφκνπ πιήξσκα.  
 
Σφλ Νφκνλ πιεξψλ, ν ηνχ Νφκνπ Πνηεηήο, ηήλ ζάξθα ζήκεξνλ, εζεινπζίσο 
πεξηηέκλεηαη, πεξηηνκήλ εξγαδφκελνο, ηνχ ηήο ακαξηίαο ρεηκψλνο, θαί 
θξαπγάδεηλ δσξνχκελνο. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Σνχ Αγίνπ, ν απηφο 
Δηθψλ ηνχ Παηξφο ν Τηφο, θαί ηνχ Τηνχ ηφ Πλεχκα πέθελε, ζχ δέ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ψ Βαζίιεηε, αθειίδσηνλ έζνπηξνλ, νηθφο ηε ηήο φιεο Σξηάδνο, 
καθαξία ε κλήκε ζνπ, θαί νη δνμάδνληεο απηήλ, αληηδνμάδνληαη.  
 
Βπζίζαο ηφλ λνχλ, εηο ηά βάζε ηνχ Θενχ ηά αθαηάιεπηα, θαί ζπιιεμάκελνο 
ηφλ πνιχηηκνλ, ζχ καξγαξίηελ ηήο γλψζεσο, επινχηηζαο ηφλ θφζκνλ ζνθία, 



θαί θξαπγάδεηλ εδίδαμαο. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Χ ζχκπλνηα λνχ, Ηεξά ηε μπλσξίο, ε ψζπεξ κία ςπρή, ελ δπζί ζψκαζηλ 
αδηαίξεηνο, ελ Γξεγνξίσ Βαζίιεηνο, πφζσ ζετθψ ζπλεκκέλνη, ελ Βαζηιείσ 
Γξεγφξηνο, λχλ ηθεηεχζαηε Υξηζηφλ, ππέξ ηήο πνίκλεο πκψλ.  
 
Παηήξ νξθαλψλ, θαί ρεξψλ πξναζπηζηήο, θαί πινχηνο πέλεζη, ηψλ 
αζζελνχλησλ ε παξάθιεζηο, θαί ηψλ ελ πινχησ θπβέξλεζηο, γήξσο βαθηεξία 
εδείρζεο, παηδαγσγία λεφηεηνο, θαί Μνλαδφλησλ αξεηήο, θαλψλ Βαζίιεηε.  
 
Καζάξαο ηφλ λνχλ, ηιπψδνπο κνιπζκνχ, παληφο Βαζίιεηε, ζπλδηεζθέςσ ηά 
ηνχ Πλεχκαηνο, ηψ πνζνπκέλσ ζνη Πλεχκαηη, φζελ αλπκλψλ ηήλ Σξηάδα, ελ 
παξξεζία εθξαχγαδεο. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
έ βάηνλ Μσζήο, ελ ηψ φξεη ηψ ηλά, ππξπνινπκέλελ Αγλή, πξνεζεψξεη ηήλ 
ελέγθαζαλ, αθαηαθιέθησο ηήλ άζηεθηνλ, αίγιελ ηήο αξξήηνπ νπζίαο, 
ελσζείζεο παρχηεηη, ζαξθφο κηάο ηψλ ελ απηή, αγίσλ ππνζηάζεσλ.  

Καηαβαζία 
«Νένπο επζεβείο, θακίλσ ππξφο  πξνζνκηιήζαληαο, δηαζπξίδνλ πλεχκα 
δξφζνπ, αβιαβείο δηεθχιαμε, θαί ζείνπ Αγγέινπ ζπγθαηάβαζηο, φζελ ελ θινγί 
δξνζηδφκελνη, επραξίζησο αλέκειπνλ. Τπεξχκλεηε, ν ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, 
θαί Θεφο επινγεηφο εί».  

Δηέξα 
«Έθιεμε ξείζξσ ηψλ δξαθφλησλ ηάο θάξαο,  
»Ο ηήο θακίλνπ ηήλ κεηάξζηνλ θιφγα,  
»Νένπο θέξνπζαλ επζεβείο Καηεπλάζαο,  
»Σήλ δπζθάζεθηνλ αριχλ εμ ακαξηίαο,  
»ιελ πιχλεη δέ, ηή δξφζσ ηνχ Πλεχκαηνο».  
 

Χδή ε'  Δηξκφο 
«Σφλ αξξήησ ζνθία, ζπζηεζάκελνλ ηά πάληα Θεφλ Λφγνλ, θαί εθ κή φλησλ, 
εηο ηφ είλαη παξαγαγφληα, επινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Σή νγδφε εκέξα, πεξηηέκλεηαη σο βξέθνο φ Γεζπφηεο, ηήλ Ηεζνχ ηε, δέρεηαη 
πξνζεγνξίαλ, φηη ηνχ θφζκνπ σηήξ, ππάξρεη θαί Κχξηνο.  
 
Σψλ Υξηζηνχ Γελεζιίσλ, επαμησο ηή νγδφε ζπλεδεχρζε, ηνχ Ηεξάξρνπ, ε 
παλέλδνμνο κλήκε, ήλ γεξαίξνληεο πίζηεη, πκλνχκελ ηφλ θπξηνλ.  

Σνχ Αγίνπ, ν απηφο 
Σφλ αθξάζησ πξνλνία, δσξεζάκελνλ Βαζηιεηνλ ηψ θφζκσ, θψο επζεβείαο, 
ζάιπηγγά ηε ζενινγίαο, επινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Σφλ δαςηιεί ελεξγεία, ελνηθήζαληα ηψ ζνθψ Βαζηιείσ, θαί δη' απηνχ, επζεβψο 
ζενινγεζέληα, επινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 



Οη ηψλ ζείσλ ζνπ ιφγσλ, απνιαβφληεο Βαζίιεηε απαχζησο, ελ ηή ζή κλήκε, 
παλεγπξίδνληεο βνψκελ. Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Σάο αθηίλαο ηψλ ιφγσλ, εμαπέζηεηιαο Βαζίιεηε ησ θφζκσ, θσηαγσγνχζαο, 
κίαλ ζέβεηλ Σξηάδνο θχζηλ, Δπινγείηε ηά έξγα, θξαπγάδσλ, ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ εθ Παηξφο πξνειζφληα, πξναηψληνλ θαί άρξνλνλ Θεφλ Λφγνλ, θαί επ' 
εζράησλ, αλαηείιαληα εθ Παξζέλνπ, επινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Καηαβαζία 
«Μπζηήξηνλ παξάδνμνλ, ε Βαβπιψλνο έδεημε θάκηλνο, πεγάζαζα, δξφζνλ, 
φηη ξείζξνηο έκειιελ, άυινλ πχξ εηζδέρεζζαη ν Ηνξδάλεο, θαί ζηέγεηλ ζαξθί, 
βαπηηδφκελνλ ηφλ Κηίζηελ, φλ επινγνχζη Λανί, θαί ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  

Δηέξα 
«Διεπζέξα κέλ ε θηίζηο γλσξίδεηαη,  
»Τηνί δέ θσηφο, νη πξίλ εζθνηηζκέλνη.  
»Μφλνο ζηελάδεη, ηνχ ζθφηνπο φ πξνζηάηεο.  
»Νχλ επινγείησ ζπληφλσο ηφλ αίηηνλ,  
»Ζ πξίλ ηάιαηλα ηψλ Δζλψλ παγθιεξία».  
 

Χδή ζ'  
ΜΔΓΑΛΤΝΑΡΗΑ 

Φαιιφκελα ελ ηή Χδή ηαχηε 
Ήρνο β'  

Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήλ ηηκησηέξαλ, ηψλ άλσ ζηξαηεπκάησλ. Γίο 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ θαηά ηφλ Νφκνλ, ζαξθί πεξηηκεζέληα.  
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ ελ ηή νγδφε, πεξηηνκήλ ιαβφληα.  
ήκεξνλ ν Γεζπφηεο, ηέκλεηαη ηήλ ζάξθα, σο βξέθνο πιεξψλ ηφλ Νφκνλ.  
ήκεξνλ φ Γεζπφηεο, ζαξθί πεξηεηκήζε, θαί Ηεζνχο εθιήζε.  

Έηεξα εηο ηφλ Καλφλα ηνχ Αγίνπ.  
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ ελ Ηεξάξραηο, Βαζίιεηνλ ηφλ Μέγαλ.  
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ εθ Καηζαξείαο, Βαζίιεηνλ ηφλ Μέγαλ.  
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ ηήο νηθνπκέλεο, ππέξιακπξνλ θσζηήξα.  
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ θεθνζκεθφηα, Υξηζηνχ ηήλ Δθθιεζίαλ.  

Γφμα...  
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήο ηξηζππνζηάηνπ, θαί αδηαηξέηνπ, ζεφηεηνο ηφ 
θξάηνο.  

Καί λχλ...  
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήλ ιπηξσζακέλελ, εκάο εθ ηήο θαηάξαο.  

Ο Δηξκφο 
«Ζ ηφλ πξφ ειίνπ θσζηήξα, ηφλ Θεφλ εμαλαηείιαληα, ζσκαηηθψο εκίλ 
επηδεκήζαληα, εθ ιαγφλσλ παξζεληθψλ, αθξάζησο ζσκαηψζαζα, 
επινγεκέλε Πάλαγλε, ζέ Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
Τπεξβάο ηνχο φξνπο Υξηζηφο, ηήο αλζξσπίλεο φιεο, θχζεσο, ππεξθπψο εθ 



Παξζέλνπ απνηίθηεηαη, θαί ηφ γξάκκα ηφ λνκηθφλ, θαζψο δηαθειεχεηαη, ηήλ 
ζάξθα πεξηηέκλεηαη, θαί πιεξσηήο ηνχ Νφκνπ δείθλπηαη.  
 
Γεχηε ηνχ Γεζπφηνπ ηά έλδνμα, Υξηζηνχ νλνκαζηήξηα, ελ αγηφηεηη 
παλεγπξίζσκελ Ηεζνχο γάξ ζενπξεπψο, αλεγφξεπηαη ζήκεξνλ, ζχλ ηνχηνηο 
θαί ηήλ κλήκελ δέ, ηνχ Ηεξάξρνπ κεγαιχλσκελ 

Σνχ Αγίνπ, ν απηφο 
Σνχ Αξρηπνίκελνο σο πξφβαηνλ, πηζηφλ Υξηζηνχ Βαζίιεηε, ηνίο δσεθφξνηο 
ίρλεζηλ επεθνινχζεζαο, ηψ ηπξάλλσ γάξ ηήλ ζαπηνχ, ςπρήλ Πάηεξ 
πξνδέδσθαο, πξνθηλδπλεχσλ άξηζηα, ηήο Δθθιεζίαο πακκαθάξηζηε.  
 
Σφ ηήο Δθθιεζίαο παλίεξνλ, Υξηζηνχ θαηηδψλ ζχζηεκα, ππφ ηήο ζήο 
θνζκνχκελνλ Ηεξαξρίαο ζνθέ, φ παλψιεο εκβξνληεζείο, θαηαπέπησθε 
ηχξαλλνο, ηήλ γάξ ελ ζνί ηνχ Πλεχκαηνο, αίγιελ νπθ ήλεγθε Βαζίιεηε.  
 
Σήο ηψλ Απνζηφισλ θαζέδξαο, ηήο ρνξείαο ηε ηψλ Αζινθφξσλ, Υξηζηνχ 
Παηξηαξρψλ ζθελήο, θαί ηψλ Γηθαίσλ ηξπθήο, ηήο ρνξείαο ηε ηψλ Πξνθεηψλ, 
εμηψζεο Βαζίιεηε, ηήο Θενηφθνπ κχζηεο γάξ, θαί ηήο Σξηάδνο ιάηξηο γέγνλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ο ηά ππεξψα ελ χδαζη, ζηεγάδσλ κφλνο Κχξηνο, αλαραηηίδσλ ζάιαζζαλ, 
αβχζζνπο ηε φ μεξαίλσλ, εθ ζνχ Αγλή ηήλ ζάξθα πξνζιαβφκελνο, εθ 
Βεζιεέκ επείγεηαη, πξφο Ηνξδάλελ βαπηηζζήλαη ζαξθί.  

Καηαβαζία 
«Απνξεί πάζα γιψζζα, επθεκείλ πξφο αμίαλ ηιηγγηά δέ λνχο θαί 
ππεξθφζκηνο, πκλείλ ζε Θενηφθε, φκσο αγαζή ππάξρνπζα, ηήλ πίζηηλ δέρνπ, 
θαί γάξ ηφλ πφζνλ νίδαο, ηφλ έλζενλ εκψλ, ζχ γάξ Υξηζηηαλψλ εί πξνζηάηηο, 
ζέ κεγαιχλνκελ».  

Δηέξα 
«Χ ηψλ ππέξ λνχλ, ηνχ ηφθνπ ζνπ ζαπκάησλ! 
»Νχκθε πάλαγλε, Μήηεξ επινγεκέλε,  
»Γη' ήο ηπρφληεο παληεινχο ζσηεξίαο,  
»Δπάμηνλ θξνηνχκελ σο επεξγέηε,  
»Γψξνλ θέξνληεο χκλνλ επραξηζηίαο».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Δλ Πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 

Φηινζνθίαο έξσηη, πεξηέηεκεο Πάηεξ, ηφ ηήο ςπρήο ζνπ θάιπκκα, θαί ηψ 
θφζκσ εδείρζεο, σο ήιηνο ηνίο ζαχκαζη, θαί πηζηψλ θαηεχγαζαο, ηαο δηαλνίαο 
ζεφθξνλ, ηήο Σξηάδνο ν ιάηξηο, ψ Βαζίιεηε ζνθέ, θαί κχζηεο ηήο Θενηφθνπ.  

Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 
Σήλ ζάξθα πεξηηέκλεηαη, ν ηφλ Νφκνλ πιεξψζαο, σο βξέθνο νθηαήκεξνλ, 
ηψλ αηψλσλ ν Κηίζηεο, θαί ζπάξγαλα εηιίζζεηαη, σο βξνηφο θαί γάιαθηη, 
εθηξέθεηαη ν ηά πάληα, ηή απείξσ ηζρχτ, σο Θεφο δηαθξαηψλ, θαί ηή ξνπή 
δηεμάγσλ.  
 



Δηο ηνχο Αίλνπο ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. α'  
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Φέξεη Πεξηηνκήλ ελ ζαξθί, ν εθ Παηξφο άλεπ ηνκήο ηε θαί ξεχζεσο, 
αθξάζησο ηερζείο σο Λφγνο, θαί σο Θεφο εθ Θενχ, ελ αηξέπησ κέλσλ ηή 
Θεφηεηη, δηφ θαηά Νφκνλ, ν ππέξ Νφκνλ γελφκελνο, θαηάξαο Νφκνπ, 
εθιπηξνχηαη ηνχο άπαληαο, θαί ηήλ άλσζελ, επινγίαλ δεδψξεηαη. ζελ ηήλ 
ππεξάγαζνλ, απηνχ ζπγθαηάβαζηλ, αλεπθεκνχληεο πκλνχκελ, θαί επραξίζησο 
δνμάδνκελ, απηφλ δπζσπνχληεο, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  
 
Θέζεη πηφο Θενχ γεγνλψο, αλαγελλήζεη ηή ηνχ ζείνπ Βαπηίζκαηνο, ηφλ θχζεη 
θαί αιεζεία, θαί πξφ αηψλσλ Τηφλ, ηνχ Θενχ θαί Λφγνλ νκννχζηνλ, Παηξί θαί 
ζπλάλαξρνλ, σκνιφγεζαο ζηε, αηξεηηθψλ δέ, ηά απχισηα ζηφκαηα, ηή 
ιακπξφηεηη, ηψλ ζψλ ιφγσλ ελέθξαμαο. ζελ θαί ηά Βαζίιεηα, ηά άλσ 
θαηψθεζαο, ζπκβαζηιεχσλ ηψ κφλσ, θαί θπζηθψο βαζηιεχνληη, Υξηζηψ ηψ 
πινπζίσο, δηαλέκνληη ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  
 
Έλδνλ επνπξαλίνπ Νανχ, σο Ηεξάξρεο Ηεξφο πξνζερψξεζαο, ηήλ πξάμηλ θαί 
ζεσξίαλ, ηάο ηήο ζνθίαο αξράο, σο ζηνιήλ αγίαλ πεξηθείκελνο, θαί λχλ εηο ηφ 
άλσ, ζπζηαζηήξηνλ ζηε, ηεξαηεχσλ, θαί Θεψ παξηζηάκελνο, θαί ηήλ άυινλ, 
ιεηηνπξγίαλ ηεινχκελνο, κέκλεζν ζπκπαζέζηαηε, πακκάθαξ Βαζίιεηε, ηψλ 
εθηεινχλησλ ηήλ κλήκελ, ηήλ Ηεξάλ ζνπ θαί πάληηκνλ, Υξηζηφλ ηθεηεχσλ, ηφλ 
παξέρνληα ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  
 
ινο Ηεξσκέλνο Θεψ, θαί νινηξφπσο εθ παηδφο αλαθείκελνο, ζνθίαο ηήο 
ππεξζφθνπ, θαηαπγαζζείο ηαίο απγαίο, ηήλ ηψλ φλησλ γλψζηλ δηεηξάλσζαο, 
ιακπξψο εμεγνχκελνο, θαί ζνθψο δηεγνχκελνο, ηήλ ελ ηνίο νχζηλ, επηαμίαλ 
πνηνχκελνο, επηγλψζεσο, ζεηνηέξαο ππφζεζηλ. ζελ ζε ζενξξήκνλα, θαί 
ζείνλ Γηδάζθαινλ, θαί θσηνθφξνλ Φσζηήξα, ηήο Δθθιεζίαο θεξχηηνκελ, 
Υξηζηφλ αλπκλνχληεο, ηφλ παξέρνληα ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Δμερχζε ε ράξηο ελ ρείιεζί ζνπ, ζηε Πάηεξ, θαί γέγνλαο πνηκήλ, ηήο ηνχ 
Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, δηδάζθσλ ηά ινγηθά πξφβαηα, πηζηεχεηλ εηο Σξηάδα 
νκννχζηνλ, ελ κηά Θεφηεηη.  

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
Ήρνο πι. δ'  

πγθαηαβαίλσλ ν σηήξ, ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ, θαηεδέμαην ζπαξγάλσλ 
πεξηβνιήλ, νπθ εβδειχμαην ζαξθφο ηήλ πεξηηνκήλ, ν νθηαήκεξνο θαηά ηήλ 
Μεηέξα, ν άλαξρνο θαηά ηφλ Παηέξα. Απηψ πηζηνί βνήζσκελ. χ εί ν Θεφο 
εκψλ, ειέεζνλ εκάο.  
 

Γνμνινγία κεγάιε θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 



 
Σππηθά θαί εθ ηνχ Καλφλνο Χδή γ' θαί ο'.  

 
Δη δέ βνχιεη, εηπέ ηά εμήο Αληίθσλα ηήο Δνξηήο.  

 
Αληίθσλνλ Α'  

ηίρ. α'. Αιαιάμαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή.  
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρ. β'. Φάιαηε δή ηψ νλφκαηη απηνχ.  
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρ. γ'. Γηεγήζαζζε πάληα ηά ζαπκάζηα απηνχ.  
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρ. δ'. Δίπαηε ηψ Θεψ, Χο θνβεξά ηά έξγα ζνπ.  
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
Γφμα... Καί λχλ...  
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 

Αληίθσλνλ Β'  
ηίρ. α'. Δπθξαηλέζζσζαλ νη νπξαλνί, θαί αγαιιηάζζσ ή γή.  
 
ψζνλ εκάο Τίέ Θενχ, ν ζαξθί πεξηηκεζείο, ςάιινληάο ζνη. Αιιεινχτα.  
 
ηίρ. β'. Άζαηε ηψ Κπξίσ ςάιαηε ηψ νλφκαηη απηνχ.  
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ζαξθί πεξηηκεζείο...  
 
ηίρ. γ'. Δθ ηψλ ή εππξέπεηα ηήο σξαηφηεηνο απηνχ.  
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ζαξθί πεξηηκεζείο...  
 
ηίρ. δ'. Ο Θεφο εκψλ ελ ηψ νπξαλψ, θαί ελ ηή γή, πάληα φζα εζέιεζελ 
επνίεζελ.  
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ζαξθί πεξηηκεζείο...  
 
Γφμα... Καί λχλ... 



 
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ...  
 

Αληίθσλνλ Γ'  
ηίρ. α'. Σά ειέε ζνπ, Κχξηε, εηο ηφλ αηψλα άζνκαη.  
 
Μνξθήλ αλαιινηψησο αλζξσπίλελ πξνζέιαβεο, Θεφο ψλ θαη' νπζίαλ, 
πνιπεχζπιαγρλε Κχξηε, θαί Νφκνλ εθπιεξψλ, πεξηηνκήλ, ζειήζεη θαηαδέρε 
ζαξθηθήλ, φπσο παχζεο ηά ζθηψδε, θαί πεξηέιεο ηφ θάιπκκα ηψλ παζψλ 
εκψλ, Γφμα ηή αγαζφηεηη ηή ζή, δφμα ηή επζπιαγρλία ζνπ, δφμα ηή 
αλεθθξάζησ Λφγε ζπγθαηαβάζεη ζνπ. 
 
ηίρ. β'. Απαγγειψ ηήλ αιήζεηάλ ζνπ ελ ηψ ζηφκαηί κνπ.  
 
Μνξθήλ αλαιινηψησο αλζξσπίλελ...  
 
ηίρ. γ'. Ζγάπεζαο δηθαηνζχλελ, θαί εκίζεζαο αλνκίαλ.  
 
Μνξθήλ αλαιινηψησο αλζξσπίλελ...  

 
Δηζνδηθφλ 

Γεχηε πξνζθπλήζσκελ... ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ζαξθί πεξηηκεζείο, 
ςάιινληάο ζνη...  
 

Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο, ηνχ Αγίνπ θαί ηνχ Αγίνπ ηήο Μνλήο. Κνληάθηνλ 
«Ο ηψλ φισλ Κχξηνο». Κνηλσληθνλ «Αηλείηε». Αληί ηνχ, «Δίδνκελ ηφ θψο», 
ιέγνκελ «Μνξθήλ αλαιινηψησο».  
 

Ηζηένλ δέ, φηη θαηά ηήλ ζήκεξνλ ηειείηαη ε Λεηηνπξγία ηνχ Μεγάινπ 
Βαζηιείνπ δηά ηήλ Ηεξάλ απηνχ θαί ζεβάζκηνλ κλήκελ.  

Αξρή 
ΤΖ Β' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Πξνεφξηηα ηψλ Φψησλ, θαί κλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ 

ηιβέζηξνπ, Πάπα Ρψκεο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα Πξνεφξηηα.  
 

Ήρνο δ'  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Πξνεφξηηα άζκαηα, επζεβψο πξνερήζσκελ, ηνχ ζεπηνχ Βαπηίζκαηνο, ηνχ 
Θενχ εκψλ. Ηδνχ γάξ κέιιεη σο άλζξσπνο, ζαξθί παξαγίλεζζαη, πξφο ηφλ 



Πξφδξνκνλ απηνχ, θαί αηηείζζαη ηφ Βάπηηζκα, ηφ ζσηήξηνλ, εηο αλάπιαζηλ 
πάλησλ ηψλ ελ πίζηεη, ηεξψο θσηηδνκέλσλ, θαί κεηερφλησλ ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Ο Υξηζηφο αλαδείθλπηαη, ν Θεφο επηθαίλεηαη, ν Γαπτδ πξνέγξαςελ 
εκθαλέζηαηα, θαί πξφο ηφλ δνχινλ ηφ Βάπηηζκα, αηηνχκελνο έξρεηαη, Ηνξδάλε 
πνηακέ, επθξνζχλεο πιεξψζεηη. Γή θαί ζάιαζζα, νη βνπλνί θαί ηά φξε, θαί 
αλζξψπσλ, λχλ ζθηξηήζαηε θαξδίαη, θψο λνεηφλ εηζδερφκελαη.  
 
Πνηακφλ ηήο εηξήλεο ζε, θαί ρεηκάξξνπλ σο γέγξαπηαη, ηήο ηξπθήο 
ππάξρνληα παληνδχλακε, πψο ζε πνηάκηα ξεχκαηα, εηζδέμνληαη Κχξηε, 
επηβαίλνληα γπκλφλ, νπξαλνχο ηφλ ηνίο λέθεζη, πεξηβάιινληα, θαί 
γπκλψζαληα πάζαλ ηήλ θαθίαλ, ηνχ ερζξνχ θαί αθζαξζίαλ, ηνχο γεγελείο 
επελδχζαληα; 
 

Έηεξα ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Αγίνπ.  
 

Ήρνο πι. δ'  
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Πάηεξ Ηεξάξρα ίιβεζηξε, Ηεξσζχλεο θσηί, Ηεξψο θσηηδφκελνο, ηνχο πηζηνχο 
εθψηηζαο, θσηνβφινηο δηδάγκαζη, Μνλάδα θχζεη ηήλ ηξηζππφζηαηνλ, νπζίαλ 
ζέβεηλ, θαί απεδίσμαο, ζθφηνο αηξέζεσλ, ηήλ θσζθφξνλ ζήκεξνλ, φζελ 
θαηδξψο, κλήκελ ζνπ γεζφκελνη, παλεγπξίδνκελ.  
 
Πάηεξ ζενθφξε ίιβεζηξε, ζηχινο σξάζεο ππξφο, ηεξψο πξνεγνχκελνο, 
Ηεξνχ ζπζηήκαηνο, θαί λεθέιε ζθηάδνπζα, Αηγχπηνπ πιάλεο πηζηνχο 
εμαίξνπζα, θαί πξφο ηήλ ζείαλ γήλ κεηαθέξνπζα, ηαίο απιαλέζη ζνπ, δηδαραίο 
εθάζηνηε, ηήλ επθιεή, φζελ θαί παλίεξνλ, κλήκελ ζνπ ζέβνκελ.  
 
Πάηεξ ζεεγφξε ίιβεζηξε, ξείζξνηο ηψλ ζψλ πξνζεπρψλ, ηφλ πνιχκνξθνλ 
δξάθνληα, αζθαιψο απέπλημαο, ηεξψο ζαπκαδφκελνο. Διιήλσλ πιήζε, Θεψ 
πξνζήγαγεο, Δβξαίσλ ζξάζνο δέ εηαπείλσζαο, ζαχκαηα κέγηζηα, εθηειψλ 
ελψπηνλ, ηνχησλ ζαθψο, φζελ ζε γεξαίξνκελ, θαί καθαξίδνκελ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Έξρεηαη πξφο Ηνξδάλελ, Υξηζηφο ε αιήζεηα, ηνχ βαπηηζζήλαη ππφ Ησάλλνπ, 
θαί θεζί πξφο απηφλ. Δγψ ρξείαλ έρσ ππφ ζνχ βαπηηζζήλαη, θαί ζχ έξρε 
πξφο κε; νχ ηνικψ ν ρφξηνο πξνζςαχζαη ηψ ππξί, ζχ κε αγίαζνλ Γέζπνηα, 
ηή ζεία επηθαλεία ζνπ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Ηδηφκεια.  
 

Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
Ήρνο α'  

Λακπξά κέλ ή παξειζνχζα Δνξηή, ιακπξνηέξα δέ σηήξ ε επεξρνκέλε. 
Δθείλε Άγγεινλ έζρελ επαγγειηζηήλ, θαί αχηε Πξφδξνκνλ εχξε 
πξνεηνηκαζηήλ. Δλ εθείλε, αηκάησλ εθρενκέλσλ, σο άηεθλνο ψδχξεην ε 



Βεζιεέκ, ελ ηαχηε, πδάησλ επινγνπκέλσλ, πνιχηεθλνο γλσξίδεηαη ε 
Κνιπκβήζξα. Σφηε Αζηήξ ηνχο Μάγνπο εκήλπζε, λχλ δέ Παηήξ θφζκσ ζε 
ππέδεημελ, ν ζαξθσζείο, θαί πάιηλ εξρφκελνο εκθαλψο, Κχξηε δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Γηά ηνχην κλεζζήζνκαί ζνπ εθ γήο Ηνξδάλνπ θαί Δξκσληηκ.  

Αλδξένπ Ηεξνζνιπκίηνπ 
Ήρνο β'  

Πάιηλ Ηεζνχο ν εκφο θαζαίξεηαη ελ ηψ Ηνξδάλε, κάιινλ δέ θαζαίξεη ηάο 
ακαξηίαο εκψλ, έξρεηαη γάξ αιεζψο επί ηφ Βάπηηζκα, εθπιχλαη ζέισλ ηνχ 
Αδάκ ηφ ρεηξφγξαθνλ, θαί θεζί πξφο ηφλ Ησάλλελ. Γεχξν ππεξέηεζνλ ψ 
Βαπηηζηά, κπζηεξίνπ μέλνπ ηφ θεθάιαηνλ, δεχξν, έθηεηλνλ ηήλ ζήλ ρείξα ηαρχ, 
θαί άςαη ηήο θνξπθήο, ηνχ ζπληξίςαληνο ηήλ θάξαλ ηνχ δξάθνληνο, θαί 
αλνίμαληνο ηφλ Παξάδεηζνλ, φλ έθιεηζελ ε παξάβαζηο, απάηε ηνχ φθεσο, ηή 
γεχζεη ηνχ μχινπ πνηέ.  
 
ηίρ. Δίδνζάλ ζε χδαηα ν Θεφο, είδνζάλ ζε χδαηα θαί εθνβήζεζαλ.  

Ήρνο γ'  
Φαηδξά κέλ ε παξειζνχζα Δνξηή, έλδνμνο ε παξνχζα εκέξα. Δλ εθείλε, ηψ 
σηήξη Μάγνη πξνζεθχλεζαλ, ελ ηαχηε δέ ηφλ Γεζπφηελ δνχινο θιεηφο 
εβάπηηζελ. Δθεί Πνηκέλεο αγξαπινχληεο, είδνλ θαί εζαχκαδνλ, ψδε θσλή ηνχ 
Παηξφο, ηφλ κνλνγελή Τηφλ εθήξπηηε.  

Γφμα... Καί λχλ... ν απηφο 
Γεχηε άπαληεο πηζηνί, ηήλ Ηνπδαίαλ αθέληεο, δηέιζσκελ ηήλ έξεκνλ ηνχ 
Ηνξδάλνπ, θαί ζεαζψκεζα ζήκεξνλ εθεί, ηφλ δη' εκάο επηθαλέληα ζαξθί, ηφ 
Βάπηηζκα αηηνχληα, ελ ηνίο ξείζξνηο ηνχ Ηνξδάλνπ, ηφλ Βαπηηζηήλ 
παξαηηνχκελνλ, θαί βνψληα ηψ θφβσ. Οπ ηνικψ ρεηξνζεηήζαη ηή πειίλε 
παιάκε ηφ πχξ. Ο Ηνξδάλεο θαί ε ζάιαζζα έθπγνλ, σηήξ, θαί 
απεζηξάθεζαλ, θάγσ πψο επηζήζσ επί ηήλ θνξπθήλ ζνπ ρείξα, ήλ ηξέκεη ηά 
εξαθίκ; Αλερψξεζελ ν Ηνξδάλεο, ψο εδέμαην ηήλ Ζιηνχ, δη' Διηζζαίνπ 
κεισηήλ πψο κή δχε εηο ράνο θαί βάζνο, βιέπσλ γπκλφλ ζε ελ ηνίο ξείζξνηο; 
πψο δέ κή θιέμε κε, φινο εθ ζνχ ππξνχκελνο; Σί βξαδχλεηο Βαπηηζηά, ηνχ 
βαπηίζαη ηφλ Κχξηφλ κνπ; ν Ηνξδάλεο βνά πξφο, Ησάλλελ. Σί ηψλ πνιιψλ 
θσιχεηο ηήλ θάζαξζηλ, πάζαλ ηελ θηίζηλ εγίαζελ, άθεο αγηάζαη θακέ θαί ηψλ 
πδάησλ ηήλ θχζηλ, φηη εηο ηνχην επεθάλε.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  
Δηνηκάδνπ Εαβνπιψλ, θαί επηξεπίδνπ Νεθζαιείκ. Ηνξδάλε πνηακέ, ζηήζη 
ππφδεμαη ζθηξηψλ, ηνχ βαπηηζζήλαη εξρφκελνλ ηφλ Γεζπφηελ. Αγάιινπ ν 
Αδάκ ζχλ ηή Πξνκήηνξη, κή θξχπηεηε εαπηνχο, σο ελ Παξαδείζσ ηφ πξίλ, θαί 
γάξ γπκλνχο ηδψλ πκάο επέθαλελ, ίλα ελδχζε ηήλ πξψηελ ζηνιήλ, Υξηζηφο 
εθάλε, ηήλ πάζαλ θηίζηλ, ζέισλ αλαθαηλίζαη.  

Δθ ηξίηνπ 
 

Δλ ηνίο Απνδείπλνηο ςάιινκελ ηφ παξφλ Σξηψδηνλ, νχ ε Αθξνζηηρίο ηή 
δεπηέξα  



 
Χδή α'  Ήρνο β'  

Ο Δηξκφο 
«Σψ ηήλ άβαηνλ, θπκαηλνκέλελ ζάιαζζαλ, ζείσ απηνχ πξνζηάγκαηη, 
αλαμεξάλαληη, θαί πεδεχζαη δη' απηήο, ηφλ Ηζξαειίηελ ιαφλ θαζνδεγήζαληη, 
Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Ζ απφξξεηνο, ηνχ Κηίζηνπ ζπγθαηάβαζηο, πξίλ εθ Παξζέλνπ ιάκςαζα, 
θφζκνλ θαηεχγαζελ, απηφο πάιηλ ν Υξηζηφο, άιιν λχλ κπζηήξηνλ, ηειέζσλ 
έξρεηαη, ελ lνξδάλε βξνηψλ, εηο μέλελ αλαγέλλεζηλ.  
 
Γηαθνλήζσλ, έξγσ θξηθηψ πξνέξρεηαη, πξφο Ηνξδάλελ Πξφδξνκνο, λχλ ε ηνχ 
Λφγνπ θσλή, ηφλ πησρεχζαληα Αδάκ, ν πινπηψλ ζεφηεηη, δηά ηνχ Πλεχκαηνο 
γάξ, πινπηήζσλ ήθεη Υξηζηφο, ηψ δψξσ ηνχ Βαπηίζκαηνο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Έθξημε παίδσλ επαγψλ, ηφ νκφζηνινλ ςπρήο άζπηινλ ζψκα, θαί είμε ηφ 
ηξαθέλ, ελ απείξσ χιε αθάκαηνλ πχξ, αεηδψνπ δέ εθκαξαλζείζεο θινγφο, 
δηαησλίδσλ χκλνο αλεκέιπεην. Σφλ Κχξηνλ, πάληα ηά έξγα πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Τκάο κνπ ζθεχε εθιεθηά, επηγλψζνκαη, εί ηήο εκήο δσξεάο, ζθξαγίο 
ελζεκαλζή, ελ πκίλ ηξηζζφλ θψο απαζηξάπηνπζα, πξφο ηφ Βάπηηζκα 
Υξηζηφο, ν Λφγνο θεζί, ηνίο ξαζπκίαο φθλσ δηακέλνπζηλ, ελ ηνχησ γάξ λέαλ 
νδφλ ζσηεξίαο, θαί ειεπζεξίαο, δσήλ ήθσ δσξνχκελνο.  
 
Σάμεσο έκπαιηλ ελ ζνί, θπζηθήο εζηη πξάγκα ηεινχκελνλ λχλ, ηφ έιαηηνλ θαί 
γάξ, γλψκε επινγείηαη ηνχ, θξείηηνλνο, φζελ δέδνηθα ζήλ ρεηξαπηήζαη θάξαλ, 
ηψ Λπηξσηή εβφεζελ ν Πξφδξνκνο, νπ ζέκηο γάξ ρφξηνλ ππξί πξνζεγγίδεηλ, 
ζχ κε κάιινλ, αγίαζνλ ζφλ δνχινλ.  
 

Έηεξνλ Γηψδηνλ, Ήρνο ν απηφο 
Οχ ε Αθξνζηηρίο 

Σξίηε ηε 
Σψ δφγκαηη ηψ ηπξαλληθψ  

Ραζπκίαο χπλνλ ςπρηθφλ, ηηλάμαληεο θαξδίαο εγξεγφξζεη, ηψ εξρνκέλσ 
θαζάξαη ςπράο ελ ξείζξνηο βνήζσκελ. Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Ηθαλνχζζσ πξάμηο ελ εκίλ, ςπρήο ελ πςειή ζεσξία φπσο θαη' άκθσ 
θαλέληεο θαηδξνί, ηψ πάληαο θαζαίξνληη, Δπινγείηε ηά έξγα, βνψκελ ηφλ 
Κχξηνλ.  
 
Σφ ηάιαληνλ ιφγσ πξαθηηθψ, θνζκήζαληεο ελ δηπιή εξγαζία, πίζηεη ηψ δφληη 
Γεζπφηε πηζηνί, σο δνχινη πξνζάμσκελ, βαπηηζζήλαη κνινχληη, ςπρψλ εηο 
αλάπιαζηλ.  



Ο Δηξκφο 
«Σψ δφγκαηη ηψ ηπξαλληθψ, νη ζηνη ηξείο Παίδεο κή πεηζζέληεο, ελ ηή θακίλσ 
βιεζέληεο Θεφλ, σκνιφγνπλ ςάιινληεο. Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ».  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Δκεγάιπλαο Υξηζηέ, ηήλ ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ, αθ ήο ν Πιάζηεο εκψλ, 
φκνηνπαζέο πεξηέζνπ ζψκα, ηφ ηψλ εκεηέξσλ ιπηήξηνλ ακπιαθεκάησλ, 
ηαχηελ καθαξίδνληεο, πάζαη γελεαί ζέ κεγαιχλνκελ».  
 
Ρχπνλ πάληα εκπαζή, απσζάκελνη επαμίσο, Βαπηίζκαηνο ηνχ ζείνπ, γλψκελ 
αλαιάβσκελ έκθξνλα, ήθεη γάξ ν Κηίζηεο, θάζαξζηλ δσξήζαζζαη μέλελ, 
ξείζξνηο βαπηηδφκελνο, πάζί ηε θαηλήλ δείμαη αιινίσζηλ.  
 
Αθνξψληεο είο Υξηζηφλ, ηαπεηλνχκελνλ εθνπζίσο, κέρξη θαί δνχινπ κνξθήο, 
ππφ ηήλ απηνχ ρείξα ηήλ θξαηαηάλ, λχλ ηαπεηλσζψκελ, πλεχκαηη 
ζπλεπαξζέληεο, φπσο βαπηηδφκελνλ, ηνχηνλ θαζαξνίο έξγνηο ηηκήζσκελ.  
 

Έηεξνο 
 

Ζ ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ 
Σήο ακαξηίαο ηφλ βαξχλ, ξχπνλ απνξξίςαληεο, θαζαξνί ηψ πάληαο 
Καζαίξνληη, ξείζξνηο ζείνηο, επνθζψκελ Γεζπφηε.  
 
Δλ Ηνξδάλε πνηακψ, βαπηηζζήλαη ήθνληη, ηψ Υξηζηψ δεχηε πξνζεγγίζσκελ, 
ηψλ δαθξχσλ, θαζαξζέληεο ηνίο ξείζξνηο.  
 
Δλ ηή Γελλήζεη ζνπ σηήξ, εκάο ενξηάζαληαο, κεηά Μάγσλ θαί Πνηκέλσλ, 
λχλ πξφζδεμαη, ζέ ηηκψληαο, βαπηηζζήλαη κνινχληα.  

Ο Δηξκφο 
«Ζ ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ, ελ γαζηξί ρσξήζαζα, θαί ραξάλ ηψ θφζκσ  
θπήζαζα, ζέ πκλνχκελ, Παλαγία Παξζέλε» 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α'  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Φνξέζαο ηελ εκήλ, Ηεζνχ κνπ πησρείαλ, πξνέξρε ζεαπηφλ, ηνίο νηθέηαηο 
κηγλχσλ, θαί Βάπηηζκα αηηνχκελνο, ππφ δνχινπ θηιάλζξσπε, φζελ βιέπσλ 
ζε, ν Ησάλλεο εβφα. Πψο βαπηίζσ ζε, ξχπνλ κή έρνληα φισο, Θεέ 
ππεξάγαζε; 

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
Πξνέξρεζζαη Υξηζηφο, αγαζφηεηη κέιιεη, πξφο ξείζξα πνηακνχ, Ηνξδάλνπ ελ 



ηνχηνηο, εκψλ ηήλ αλάπιαζηλ, απεξγάζαζζαη ράξηηη, ζείε Πξφδξνκε, ηνχηνλ 
ππφδεμαη ραίξσλ, θαί ηνίο χδαζη, ηνχηνλ ζειήζαληα ινχζνλ, ηφλ κφλνλ 
θηιάλζξσπνλ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ'  
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Πησρεχζαο ν πινχζηνο, δη' επζπιαγρλίαλ πνιιήλ, εκάο ηνχο πησρεχζαληαο, 
δη' αθξαζίαλ πνηέ, πινπηίζαη βνπιφκελνο, έξρεηαη επηβήλαη, Ηνξδάλνπ ηνίο 
ξείζξνηο, θαί ππφ Ησάλλνπ, πξνθαλψο βαπηηζζήλαη. Τκλήζσκελ πηζηνί, ηήλ 
απηνχ άθξαλ ηαπείλσζηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
Πεπιήξσηαη ζήκεξνλ, ηνχ Ζζατνπ θσλή, βνψληνο. Δηνηκάζαηε, ηήλ ηνχ 
Κπξίνπ νδφλ, θαί ηξίβνπο πνηήζαηε, ήρεζε γάξ σο έθε, ε θηιέξεκνο ζάιπηγμ, 
άπαληαο ζπγθαινχζα, Ησάλλεο ν πάλπ, δηφ ζπλδξάκσκελ άκα, θαί παξάδνμα 
ίδσκελ.  
 

Ο Πξνεφξηηνο Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Καηά Αιθάβεηνλ, άλεπ ηψλ Δηξκψλ.  
 

Πνίεκα Ησζήθ 
 

Χδή α'  Ήρνο β'  
Ο Δηξκφο 

«Σψ ηήλ άβαηνλ, θπκαηλνκέλελ ζάιαζζαλ, ζείσ απηνχ πξνζηάγκαηη 
αλαμεξάλαληη, θαί πεδεχζαη δη' απηήο, ηφλ Ηζξαειίηελ ιαφλ θαζνδεγήζαληη, 
Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Αηζζαλφκελνο, ηήλ ηνχ Κπξίνπ έιεπζηλ, εθ ηήο εξήκνπ πξφεηζηλ, ν ζείνο 
Πξφδξνκνο, εθβνψλ πεξηθαλψο, Ήγγηθελ επέθαλελ, ε απνιχηξσζηο, 
κεηαλνήζαηε, θαί χδαηη θαζάξζεηε.  
 
Βαπηηδφκελνλ, ακαξηηψλ κε θιχδσλη, Λφγε Παηξί ζπλάλαξρε, φινλ 
θαζάξηζνλ, κεηαλνίαο ξαληηζκψ, ν ηψ βαπηηζκψ ζνπ πηζηνίο, ηήλ 
απνιχηξσζηλ αεί δσξνχκελνο, δη' επζπιαγρλίαλ άκεηξνλ.  
 
Γή σο γέγξαπηαη, ηνχ Εαβνπιψλ ηφ άδπηνλ, βιέπνπζα θψο απγάζζεηη. Ηδνχ 
γάξ πάξεζηηλ, Ηνξδάλνπ ηαίο ξναίο, θαί ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, χκλεη 
θξαπγάδνπζα, Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.  
 
Γήκνλ άπαληα, ν ζεεγφξνο Πξφδξνκνο, βιέπσλ παξαγελφκελνλ, ηνχηνηο 
εθζέγγεην, Σίο ππέδεημελ πκίλ, απφ ηήο κειινχζεο νξγήο θπγείλ, πνηήζαηε 
ηήο κεηαλνίαο θαξπνχο, ελ ράξηηη ζσδφκελνη.  



 
Έηεξνο θαλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Τκλείλ ζε πίζηεη ηήλ ράξηλ δίδνπ κάθαξ. Ησζήθ.  

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 

«Ζ θεθνκκέλε ηήλ άηνκνλ έηεκε, θαί είδελ ήιηνο γήλ, ήλ νπθ εζεάζαην, 
αιάζηνξα ερζξφλ ηφ χδσξ θαηεπφληηζε, θαί άβαηνλ δηήιζελ Ηζξαήι, σδή δέ 
αλεκέιπεην. Σψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Τηνζεηήζεο ελ ράξηηη ίιβεζηξε, Θεψ Παηξί θαζαξφλ, βίνλ αζπαζάκελνο, θαί 
ζείαηο αζηξαπαίο, ςπρήλ θσηνεηδέζηαηνο, γελφκελνο κεηήιζεο πξφο ηφ θψο, 
θξαπγάδσλ ηφ αλέζπεξνλ. Σψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.  
 
Μεγαινθξφλσο παζψλ θαηεθξάηεζαο, θαί ζάξθα αζθεηηθαίο, αγσγαίο 
ππέηαμαο, ηψ Πλεχκαηη ζνθέ, ζείνλ θαηαγψγηνλ, Σξηάδνο γεγνλψο 
πεξηθαλψο, ηήο πνλεξίαο ηά πλεχκαηα, ςάιισλ εηαπείλσζαο. Δλδφμσο γάξ 
δεδφμαζηαη.  
 
Νφκσ ηψ ζείσ ελζέσο πεηζφκελνο, θαί ζενπλεχζηνπ Γξαθήο, γλψζεη 
θαιιπλφκελνο, Διιήλσλ ηνχο ζνθνχο, αιήζεηαλ επαίδεπζαο, Υξηζηφλ 
νκνινγείλ ζχλ ηψ Παηξί, βνψληαο θαί ηψ ηψ Πλεχκαηη, Κπξίσ άζσκελ, 
ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.  
 
Δλ ππνζηάζεη κηά γλσξηδφκελνλ, ηφλ ζαξθσζέληα Υξηζηφλ, κάθαξ 
αλεθήξπμαο, ζειήζεζη δηηηαίο, θαί ελεξγείαηο ίιβεζηξε, λννχκελνλ, θαί πίζηεη 
ηνχο απηψ, Θεψζαληα θξαπγάδνληαο. Σψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ 
δεδφμαζηαη.  

Θενηνθίνλ 
Ίλα ηνχο θάησ ηνίο άλσ ζπλάςεηελ, ν κφλνο πάλησλ Θεφο, κήηξαλ 
απεηξφγακνλ, ππέδπ θαί ζαξθφο, θαλείο ελ νκνηψκαηη, ηήο έρζξαο ηφ 
κεζφηνηρνλ ειψλ, εηξήλελ εκεζίηεπζε, θαί δσήλ εβξάβεπζε, θαί ζείαλ 
απνιχηξσζηλ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ 
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε».  
 
Δπέθαλε Υξηζηφο βνά ν Πξφδξνκνο, θαί ξείζξνηο επηβαίλεη ηνχ, Ηνξδάλνπ, 
ππαληή ζαη ηνχησ ζπεχζσκελ, θαζαξαίο δηαλνίαηο θσηηδφκελνη.  
 
Εεηψλ αλνδίαηο ηφλ πιαλψκελνλ, Θεέ κνπ πησρείαλ πινπζησηάηελ, 
ελδπζάκελνο εθίζηαζαη, βαπηηζζήλαη ε απάλησλ απνιχηξσζηο.  
 
Ζ γή θαί νπξαλφο λχλ ρνξεπέησζαλ, ν πάλησλ βαπηίδεηαη επεξγέηεο, ελ ηνίο 



χδαζη βπζίδσλ εκψλ, ηήλ πιεζχλ ηψλ ακέηξσλ παξαπηψζεσλ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Σφλ θνβνλ ζνπ Κχξηε 
Ννφο θαζαξφηεηα, θηεζάκελνο Ηεξάξρεο γεγέλεζαη, ρξίζκα άγηνλ δεμάκελνο, 
δηφ ζε ζενθφξε Πάηεξ επθεκνχκελ.  
 
ηαπξψ ηφλ ηαλχζαληα, παιάκαο ζαξθί Θεφλ εηξάλσζαο, ινγηθαίο ζνπ 
απνδείμεζη, θαί Ηνπδαίσλ ζξάζνο, ψιεζαο πακκάθαξ.  
 
Δλ ζαχκαζη κέγηζηνο, γελφκελνο θπγαδεχεηο ηά πηαίζκαηα, θαί θαζαίξεηο ηά 
λνζήκαηα, ηψλ πίζηεη αηηνπκέλσλ, ίιβεζηξε ζεφθξνλ.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνο Αγλή, κεηά ηήλ θχεζηλ Παλαγία δηέκεηλαο, Θεφλ Λφγνλ γάξ 
εγέλλεζαο, εκίλ νκνησζέληα, ρσξίο ακαξηίαο.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ θφβνλ ζνπ Κχξηε, εκθχηεπζνλ ηαίο θαξδίαηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί γελνχ 
εκίλ ζηεξέσκα, ηνίο ζέ ελ αιεζεία επηθαινπκέλνηο».  
 

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο πι. δ'  

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Πνηακφο επζεβείαο αλαδεηρζείο, ηψλ δνγκάησλ ζνπ ξείζξνηο πάζαλ ηήλ γήλ, 
θαηήξδεπζαο ίιβεζηξε, Ηεξάξρεο σο έλζενο, θαί ζαπκάησλ φκβξνηο, παζψλ 
ξχπνλ έπιπλαο, θαί ηξπθήο ρεηκάξξνπλ, αμίσο θεθιήξσζαη, φζελ 
ζπλειζφληεο, επζεβψο ζε ηηκψκελ, ελ άζκαζη ζήκεξνλ, θαί πηζηψο εθβνψκέλ 
ζνη, Ηεξάξρα Θεζπέζηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ Αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
Ήρνο πι. δ'  

Αλέζηεο εθ λεθξψλ 
Αφξαηε Θεέ, αθαηάιεπηε Λφγε, εηέρζεο εθ Παηξφο, ππέξ θχζηλ θαί ιφγνλ, 
πάιηλ δέ επ' εζράησλ, εθ ηήο Παξζέλνπ νπθ αιινηψζαο ν ήο, έξρε θαί ελ ηνίο 
ξείζξνηο, ηνχ Ηνξδάλνπ λχλ βαπηηζζήλαη ζαξθί, ν επδνθήζαο ζψζαη σο Θεφο, 
ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ νπ πξέζβπο νπθ Άγγεινο, αιι' απηφο ν Κχξηνο 
ζεζαξθσκέλνο, θαί έζσζαο, φινλ, κε ηφλ άλζξσπνλ, δηφ θξαπγάδσ ζνη, 
Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Θαπκάδεη ζνπ, Ηεζνχ επεξγέηα ηήλ άθημηλ, ν κέγηζηνο Πξφδξνκνο, θαί 
ζπζηειιφκελνο θξάδεη ζνη, Πχξ ππάξρσλ Γέζπνηα, κή θαηαθιέμεο κε, 
ρφξηνλ ρξεκαηίδνληα Κχξηε 



 
ηζηάκελνλ, ελ ηνίο χδαζη ηνχηνηο ζειήκαηη, νξψλ κε λχλ πξφζειζε, ψ Ησάλλε 
θαί βάπηηζνλ, φπσο ηήλ δη' χδαηνο, ράξηλ αλζξψπσλ, ηψ γέλεη απεξγάζσκαη.  
 
Κξππηφκελνλ, σο λεθέιε ζε έγλσθα Ήιηνλ, Θεέ κνπ ηψ ζψκαηη, πψο νχλ 
γπκλνχζαη ηά χδαηα, λχλ πεξηβαιιφκελνο; ν Ησάλλεο εβφα εθπιεηηφκελνο.  
 
Λακπξχλεηαη, ηψλ αλζξψπσλ ε θχζηο θαί ιχηξσζηλ, ηνχ ζθφηνπο εηζδέρεηαη, 
ηήο ακαξηίαο θαί άλσζελ, ζείνλ πεξηβάιιεηαη, ηήο αθζαξζίαο ρηηψλα 
γπκλνπκέλνπ κνπ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Ηεξάξρεο ζεφιεπηνο, ρξίσλ Ηεξέαο ζείσ ελ Πλεχκαηη, αλεδείρζεο Πάηεξ 
ίιβεζηξε, θαί ιανχο θσηίδσλ Ηεξψηαηε.  
 
πλεξγεία ηνχ Πλεχκαηνο, λφζνπο απειαχλσλ πάζε αλίαηα, εζεξάπεπζαο 
παλφιβηε, επηζηξέθσλ πιάλεο ηνχο παξάθξνλαο.  
 
Σψλ αηξέζεσλ ίιβεζηξε, πιάλελ εθδηψμαο, πνίκλελ επνίκαλαο, επζεβείαο 
βξχσλ χδαηα, επί ριφελ ζείαο επηγλψζεσο.  
 
Δμερχζε ζνπ ρείιεζη, ράξηο ζείνπ Πλεχκαηνο, δηά ηνχηφ ζε, lεξέα ηνχ ιανχ 
απηνχ, ν Θεφο πακκάθαξ Πάηεξ έρξηζελ.  

Θενηνθίνλ 
Ηαζαί κνπ ηά ηξαχκαηα, Κφξε ηήο θαξδίαο, θαί θαηεπφδσζνλ, ηήο ςπρήο κνπ 
ηά θηλήκαηα, εηο Θενχ Παξζέλε ηά ζειήκαηα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο, θαί ηψλ αηψλσλ πνηεηήο Κχξηνο, ελ ηψ θσηί ηψλ ζψλ 
πξνζηαγκάησλ, νδήγεζνλ εκάο, εθηφο ζνπ γάξ άιινλ, Θεφλ νπ 
γηλψζθνκελ».  
 
Μεηαλνείηε βνψλ, ε Βαζηιεία ηνχ Θενχ ήγγηθελ, ν Ηεξφο Πξφδξνκνο εθάλε, εθ 
ηήο εξεκίαο, ηνχο εξεκσζέληαο εκάο αλαθηψκελνο.  
 
Νφκνο ν πάιαη θεζί, θαί πξνθεηψλ ν ηεξφο ζχιινγνο. Ήιζε Υξηζηφο εκάο 
αλαπιάηησλ, ηψ ζείσ βαπηηζκψ, ηνχο παιαησζέληαο, πνιινίο παξαπηψκαζη.  
 
Ξέλα θεζί θαί θξηθηά, ν Ησάλλεο θαζνξψ ζήκεξνλ! Νχλ ε πεγή, ηήο 
αζαλαζίαο, πξνήιζελ εθ κηθξάο, ξαλίδνο ηφ ζείνλ, αηηήζαζζαη βάπηηζκα.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 



Ίλα ηί κε απψζσ 
Σαίο πινθαίο ηψλ ζψλ ιφγσλ, άπαληα δηέιπζαο κάηαηνλ ζχλδεζκνλ, θαί πξφο 
ζείαλ Πίζηηλ, ηνχο ηή πιάλε δεζέληαο ζπλέδεζαο, δηαλνίγσλ Πάηεξ, ηνχησλ 
ηφλ λνχλ ηή αλαπηχμεη, ηψλ Γξαθψλ Ηεξάξρα καθάξηε.  
 
Ζ θαξδία ζνπ Πάηεξ, άκσκνο γεγέλεηαη ηνίο δηθαηψκαζη, ηνχ θνηλνχ 
Γεζπφηνπ, φλ πνζήζαο ζαξθφο θαηεθξάηεζαο, θαί ζαπκάησλ ράξηλ, 
πεπινπηεθψο λφζνπο ηάζαη, θαί ςπρψλ ραιεπψηαηα ηξαχκαηα.  
 
Νεκνκέλεο θαξδίαο, λφζνλ ςπρνιέηεηξαλ δεηλήο αηξέζεσο, ηνχ πηθξψο 
καλέληνο, δξαζηεξίνηο θαξκάθνηο ηψλ ιφγσλ ζνπ, ζενθφξε ζηήζαο, σο 
ηαηξφο ράξηηη ζεία ηνχ ζεπηνχ εθπγάδεπζαο Πλεχκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε κφλε ηεθνχζα, ηφλ Απεηξνδχλακνλ ζάξθα πησρεχζαληα. Υαίξε ηνχ 
πεζφληνο, επαλφξζσζηο θφζκνπ Παλάκσκε. Υαίξε ιχπεο ιχζηο, ραίξε 
πηζηψλ ε ζσηεξία, ραίξε ζξφλε Θενχ πςειφηαηε.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Άβπζζνο ακαξηεκάησλ, εθχθισζέ κε εζράηε, αιι' σο ηφλ Πξνθήηελ Ησλάλ, 
αλάγαγε Κχξηε, Κχξηε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ».  
 
κβξεζνλ ακαξηεκάησλ, εκίλ θηιάλζξσπε ιχζηλ, ν ηνχ Ηνξδάλνπ ηαίο ξναίο, 
βπζίζαο ηά πηαίζκαηα, ηψλ γεγελψλ, δηά έιενο κέγα.  
 
Πέιαγνο Υξηζηέ ππάξρσλ, δηθαηνζχλεο πξνέξρε, λχλ ελ Ηνξδάλε πνηακψ, 
βπζίζαη ηφλ δξάθνληα, θαί ηνχ Αδάκ, ηήλ παξάβαζηλ πιχλαη.  
 
Ρείζξφλ ζε ηήο αθζαξζίαο, Υξηζηέ ππάξρνληα φλησο, ξείζξα πψο ρσξήζεη 
πνηακνχ; εβφα ν Πξφδξνκνο, δνμάδσλ ζνπ, ηήλ πνιιήλ επζπιαγρλίαλ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Σήλ δέεζηλ εθρεψ 
Απξφτηνλ θαί θξνπξά αησλία, ζπγθιεηφκελνλ εηξγάζσ επραίο ζνπ, ηφλ 
πνλεξφλ, ιπκαηλφκελνλ θζφλσ, ηνχο πξνζηφληαο καθάξηε δξάθνληα, σο 
ζχξαο ηε, θαί σο κνρινχο, ηνχ ηαπξνχ ηήλ ζθξαγίδα ελζέκελνο.  
 
Ρεκάησλ ζνπ κειηξξχησλ ν θζφγγνο, εηο ηήλ ζχκπαζαλ εμήιζε Πακκάθαξ, 
θαί δηδαρψλ, εηο ηά πέξαηα πάληα, ηήο νηθνπκέλεο ηφ θέγγνο εμέιακςε, 
ζαπκάησλ ηε ηφ δηαπγέο, θαί ηψλ έξγσλ ε ζεία επίδεημηο.  
 
Ηάκαηα θαί ραξίζκαηα ζεία, επνκβξίαηο αλαβιχδσλ πινπζίσο, ηνχ 
παληνπξγνχ, Ηεξάξρα πακκάθαξ, θαί Παλαγίνπ εθάζηνηε Πλεχκαηνο, ηνχο 
πίζηεη ζνη εηιηθξηλεί, πξνζηφληαο ηάζαη ελ ράξηηη.  

Θενηνθίνλ 



Ννήζαληεο ζεεγφξνη Πξνθήηαη, Μπζηεξίνπ ζνπ Παξζέλε ηφ βάζνο, 
πξνθεηηθψο, πξνθαηήγγεηιαλ ηνχην, θσηαγσγνχκελνη ζείσ ελ Πλεχκαηη, θαί 
λχλ εκείο πεξηραξψο, ηάο εκθάζεηο νξψληεο πηζηεχνκελ.  

Ο Δηξκφο 
«Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη 
θαθψλ, ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη 
σο Ησλάο. Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 

Κνληάθηνλ Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δλ ηνίο ξείζξνηο ζήκεξνλ ηνχ Ηνξδάλνπ, γεγνλψο ν Κχξηνο, ηψ Ησάλλε εθβνά. 
Μή δεηιηάζεο βαπηίζαη κε, ζψζαη γάξ ήθσ, Αδάκ ηφλ πξσηφπιαζηνλ.  

Ο Οίθνο 
Οπθ απαηηψ ζε, Βαπηηζηά, ηνχο φξνπο ππεξβήλαη, νχ ιέγσ ζνη. Δηπέ κνη ά 
ιέγεηο ηνίο αλφκνηο, θαί παξαηλείο ακαξησινίο, κφλνλ βάπηηζφλ κε ζησπψλ, 
θαί πξνζδνθψλ ηά ππφ ηνχ Βαπηίζκαηνο, έμεηο γάξ δηά ηνχην αμίσκα, φπεξ 
νπρ ππήξμε ηνίο Αγγέινηο, θαί γάξ πάλησλ ηψλ Πξνθεηψλ κείδνλά ζε 
πνηήζσ, εθείλσλ κέλ νπδείο ζαθψο κε θαηείδελ, αιι' ελ ηχπνηο θαί ζθηαίο θαί 
ελππλίνηο, ζχ δέ, επί ζνχ ηζηάκελνλ θαηά γλψκελ, ζψζαη γάξ ήθσ, Αδάκ ηφλ 
πξσηφπιαζηνλ.  

Έηεξνλ ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο δ'  Σά άλσ δεηψλ 

νθίαο Θενχ, εκπιήζαο ηφ ζηφκα ζνπ, Σξηάδνο εκίλ, ηήλ γλψζηλ εηξάλσζαο, 
θαί ηήλ αζεφηεηα ηψλ ηπξάλλσλ, θαηέβαιεο ίιβεζηξε, ηή ζθεδφλη ηψλ ιφγσλ 
ζνπ, δηφ ππέξ εκψλ δπζψπεη ηφλ Κχξηνλ.  

Ο Οίθνο 
Σνχ Κνξπθαίνπ ηψλ Απνζηφισλ ηήλ θαζέδξαλ πινπηήζαο, ηνχ Θενχ 
Λεηηνπξγφο εδείρζεο ζαπκαζηψηαηνο, σξατδσλ, ζηεξίδσλ, θαί κεγαιχλσλ 
δφγκαζη ζείνηο ηήλ Δθθιεζίαλ, σο αζηήξ δέ θσηνβφινο, θσηίδσλ θσηί 
αξεηψλ, Σξηάδα ζέβεηλ δηδάζθεηο, σο ακέξηζηνλ κίαλ ζεφηεηα, θαί ηάο αηξέζεηο 
ηψλ δπζκελψλ απεδίσμαο, ίιβεζηξε πάλζνθε, δηφ ππέξ εκψλ δπζψπεη ηφλ 
Κχξηνλ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Β' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ ηιβέζηξνπ 

Πάπα Ρψκεο.  
ηίρνη 

Εσνί λεθξφλ βνχλ, αηζρχλσλ Εακβξήλ Μάγνλ,  
Ο θαί λεθξφο δψλ, ίιβεζηξνο Ρψκεο Πάπαο.  
Θπκφλ απνπλείεη ίιβεζηξνο δεπηέξε ενί.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Θεαγέλνπο.  
ηίρνη 

Θεάγελεο, βιήζεηη ηνχ πφληνπ κέζνλ,  
 θάλ βπζηζζήο, έλδνλ εθλήμε πφινπ.  



 
Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Θεφπεκπηνο θαί Θενδφηε, ε κήηεξ ηψλ Αγίσλ 

Αλαξγχξσλ, ελ εηξήλε ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

Σφλ Θεφπεκπηνλ ζαξθηθήο ιχζαη πέδεο,  
Ήιζνλ, Θενχ πέκςαληνο, έκππξνη Νφεο.  
Νφζσ παξήιζε ηφλ βίνλ Θενδφηε,  
Νφζσλ ιπηήξαο ε ηεθνχζα ηψ βίσ.  
 

Σή απηή εκέξα ν ζηνο Μάξθνο ν θσθφο, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Ο Μάξθνο νπθ ήθνπζε γετλσλ ιφγσλ,  
Καί πξίλ ιηπείλ γήλ, ψηα γήζελ εμάγσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Βαζηιείνπ ηνχ εμ Αγθχξαο.  
ηίρνη 

Βξχρεκα, ράζκα, δήγκα ζεξψλ αγξίσλ.  
Βαζηιείνπ ηφ πξάνλ νχ θαηεπηφεη.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο έξγηνο μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Οχρ νίνλ εηπείλ, νπδέ γλψζηλ θέξεηλ,  
Οζε ραξά έξγηνο εηκήζε θάξαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Θεφπηζηνο, ιηζνβνιεζείο ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Κηείλεη ζε Θεφπηζηε πηζηέ ηνίο ιίζνηο,  
Ζ ηψλ απίζησλ πιεζχο εθ δπζβνπιίαο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Κνζκά,  
Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνχ ζαπκαηνπξγνχ, ηνχ ελ ηή ζεβαζκία 
Μνλή ηήο Υψξαο.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηθφλνο ρξπζήο ελ πεδίσ Γεεξά ιαηξεπνκέλεο, νη ηξείο ζνπ Παίδεο 
θαηεπάηεζαλ, αζεσηάηνπ πξνζηάγκαηνο, κέζνλ δέ ππξφο εκβιεζέληεο, 
δξνζηδφκελνη έςαιινλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
ηνιήλ ηεξάλ, επελδχσλ κε Υξηζηέ ηφλ γπκλσζέληα, ηή ζπκβνπιία ηνχ 
αιάζηνξνο, γπκλφο πξνβήλαη ηνίο χδαζηλ, είινπ αγαζφηεηνο πινχησ, αλπκλψ 
ζνπ ηφ εχζπιαγρλνλ, θαί πξνζθπλψ ηήλ ζαπκαζηήλ νηθνλνκίαλ ζνπ.  
 
Σίο αχηε Υξηζηέ, ε πνιιή ζνπ πξφο εκάο νηθνλνκία; ηίο ε πησρεία; ηίο ε 



άθαηνο θαί ππέξ λνχλ ζπγθαηάβαζηο; έθε νπελίθα ζε είδελ, ν Ησάλλεο 
γπκλνχκελνλ, θαί βαπηηζζήλαη ππ' απηνχ εγθειεπφκελνλ.  
 
Τθήςαο Υξηζηέ, ψο πεξ ιχρλνλ ηήλ ζεπηήλ ζάξθα ζνπ κέζνλ, ηνχ Ηνξδάλνπ 
θαί εδήηεζαο, ηήλ ζπγρσζζείζαλ ηνίο πάζεζη, θαί ηή άκαξηία εηθφλα, θαί 
επξψλ θαηεθάιιπλαο, ηψ Βαπηηζκψ ζνπ αγαζέ, φζελ πκλνχκέλ ζε.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο 
Γίθαηνο ψζπεξ θνίλημ, ελ ηψ νίθσ Κπξίνπ Πάηεξ εμήλζεζαο, θαξπνχο 
δηθαηνζχλεο, εμ ψλ νη ζέ ηηκψληεο, δηαηξέθνληαη ςάιινληεο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ηζρπξαίο ηψλ ζψλ ιφγσλ, απνδείμεζηλ είιεο ηνχο καηαηφθξνλαο, λνζνχληαο 
απηζηίαλ, θαί ραίξσλ εκειψδεηο, παλανίδηκε ίιβεζηξε, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, 
Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Γηακέλεη ε δφμα, εηο αηψλάο ζνπ Πάηεξ θαί ηφ κλεκφζπλνλ, ζχλ πάζη ηνίο 
Γηθαίνηο, κεζ' ψλ εκψλ ηψλ πίζηεη, κεισδνχλησλ κλεκφλεπε. Ο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ο θιεηλφο Ηεξάξρεο, ηή ηνχ Πλεχκαηνο αίγιε θαηαιακπφκελνο, ηφ ζθφηνο ηήο 
θαθίαο, δηέιπζε θαί πάληαο, ηνχο βνψληαο εθψηηζελ. Ο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, 
Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Τπεξζαχκαζηε Κφξε, ηφλ πξφ πάλησλ αηψλσλ εθπνθφξεζαο, εκίλ 
Οκνησζέληα, δη' άθξαλ επζπιαγρλίαλ, ίλα ζψζε ηνχο ςάιινληαο. ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα θαί ηήλ 
θιφγα εηο δξφζνλ κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Φσλή βνψληνο εκθαλψο, ελ εξήκσ επηζηάο ν Ησάλλεο, επηζηξέθσλ θαξδίαο, 
κεηαλννχζαο ζεξκψο δνμάδεηλ ηφλ επηθαη λφκελνλ, ελ ηψ Ηνξδάλε, σηήξα 
θαί Γεζπφηελ.  
 
Υεηκάξξνπο πέθπθαο ηξπθήο, ν ζαιάζζαο θαί πεγάο δεκηνπξγήζαο, θαί πψο 
χδαζη βαίλεηο; ηί απνπιχλαη δεηψλ, ε πάλησλ έθπιπζηο θαί θάζαξζηο, ηψλ 
πκλνινγνχλησλ, Υξηζηέ ζε εηο αηψλαο.  
 
Φχμαη ηά ξεχκαηα δεηψλ, ηήο θαθίαο ηνχ ερζξνχ θαί ηάο ζαιάζθηηηηαο ζαο, ηψλ 
παζψλ αλαζηείιαη, θαί ηνίο πηζηνίο ηιαζκφλ, πεγάζαη θαί άθεζηλ Γέζπνηα, 



έξρε βαπηηζζήλαη, ελ ξείζξνηο, Ηνξδάλνπ.  
 
Χξψλ θαί ρξφλσλ Πνηεηά, ππφ ρξφλνλ γεγνλσο δη' επζπιαγρλίαλ, ν αρξφλσο 
εθιάκςαο, εθ πξναλάξρνπ Παηξφο, επέζηεο ηά ρξφληα πηαίζκαηα πάλησλ 
απνπιχλαη, ελ ξείζξνηο Ηνξδάλνπ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Νηθεηαί Σπξάλλνπ 
Μίαλ θχζηλ Πάηεξ, ηήο κηάο ζεφηεηνο ζενινγήζαο, ελ ηξηζί πξνζψπνηο, 
λννπκέλεο έκειπεο αθαηαπαχζησο. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Αιεζείαο Πάηεξ, αιεζήο δηδάζθαινο αλεγνξεχζεο, ςεπδσλχκνπ πιάλεο 
φζελ εζηειίηεπζαο απάηελ κέιπσλ. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Κνξπθαίνο ψθζεο, ηεξνχ ζπζηήκαηνο Ηεξνκχζηα, θαί ηνχ Κνξπθαίνπ, 
Μαζεηψλ εθφζκεζαο βνψλ ηφλ ζξφλνλ. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, 
θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Αξεηαίο ελζένηο, Πάηεξ ηήλ θαξδίαλ ζνπ θαηαθαιιχλαο, φινο σξαηψζεο, θαί 
ηαίο άλσ ηάμεζη βνψλ ζπλήθζεο. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ρήκαζί ζνπ ζείνηο, γελεαί επφκελαη αη ηψλ αλζξψπσλ, καθαξίδνκέλ ζε ηήλ 
άεηηηηκαθάξηζηνλ θαί κεισδνχκελ. Δπινγεηηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Νηθεηαί ηπξάλλνπ, θαί θινγφο ηή ράξηηί ζνπ γεγνλφηεο, νη ηψλ εληνιψλ ζνπ, 
ζθφδξα αληερφκελνη Παίδεο εβφσλ. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ 
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο 
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθψλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».  
 
Ηδψλ ζε ν Ησάλλεο, πξφο απηφλ Δπεξγέηα, ειζνληα θαί αηηνχληα παξ' απηνχ, 
ελ ηαπεηλψζεη ηφ Βάπηηζκα, εθπιαγείο ζπλεζηάιε, κεδφισο ρεηξαπηήζαί ζε 
ηνικψλ, ηφλ απηφκελνλ πάληα, νξέσλ θαί θαπλίδνληαη.  
 
Χο ρειηδψλ ζεκλνηάπε, πξνκελχνπζα έαξ, επέζηε λνεηφλ ν Βαπηηζηήο, ηνίο 
ελ ρεηκψλη ππάξρνπζη, ηψλ ακέηξσλ πηαηζκάησλ, θαί δάιελ ππνκέλνπζηλ αεί, 
ελαληίσλ πλεπκάησλ, πνλεξνηάηνηο πάζεζη.  



 
έ ηφ απαχγαζκα δφμεο, ηνχ Παηξφο επηιάκςαλ, ηνίο ζθφηεη θαζεκέλνηο ηψλ 
δεηλψλ, άδπηε Ήιηε Κχξηε, θαί εξρφκελνλ πάληαο, θσηίζαη ηεξψ ζνπ 
Βαπηηζκψ σο Θεφλ θαί σηήξα, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ.  
 
Ζ ηνχ ζαλάηνπ αμίλε, ελ ηή ξίδε θεηκέλε, σο δέλδξσ απεηιεί ηήλ εθηνκήλ, ηήλ 
αθαξπίαλ ζνπ βιέπνπζα, κή νχλ άθαξπνο κείλεο, ςπρή κνπ, αιιά βφεζνλ 
Θεψ, ελ ζεξκή κεηαλνία. Ζκάξηεθά ζνη, ζψζφλ κε.  
 
Φσλή βνψληνο εθνχζζε, ελ εξήκνηο θαξδίαηο. Δπθξάλζεηε, επέζηε ν 
Υξηζηφο, άθεζηλ πάζη δσξνχκελνο, αγηάζζεηε πάζα, ε ζάιαζζα πεγαί θαί 
πνηακνί, θαί θνηιάδεο θαί λάπαη, θαί πάζα ε πθήιηνο.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Κπξίσο Θενηφθνλ 
Ηέξεπζαο πξνζχκσο, ζεαπηφλ Πακκάθαξ, ηψλ εδνλψλ ηή λεθξψζεη θαί 
γέγνλαο, ηνχ δη' εκάο λεθξσζέληνο, ζχκα εππξφζδεθηνλ.  
 
Χο ζείνο Κνξπθαίνο, ηεξψλ Παηέξσλ, ηεξψηαηνλ δφγκα εθξάηπλαο, αηξεηηθψλ 
απνθξάμαο, άζεα ζηφκαηα.  
 
πλήθζεο ηαίο ρνξείαηο, ηαίο ηψλ Αζσκάησλ, ηνχο αζσκάηνπο ερζξνχο 
ηξνπσζάκελνο, πεξηθαλψο Ηεξάξρα, ζεφθξνλ ίιβεζηξε.  
 
Ζ κλήκε ζνπ ηψ θφζκσ, Πάηεξ Ηεξάξρα, σο θσηαπγήο εμαλέηεηιελ ήιηνο, 
θσηαγσγνχζα ηνχο πίζηεη, αλεπθεκνχληάο ζε.  

Θενηνθίνλ 
Φηιάγαζε Παξζέλε, ηήλ θεθαθσκέλελ, ηή ακαξηία ςπρήλ κνπ αγάζπλνλ, ηφλ 
αγαζφλ ε ηεθνχζα, Θεφλ θαί Κχξηνλ.  

Ο Δηξκφο 
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε Αγλή, 
ζχλ Αζσκάηνηο ρνξείαηο, ζέ κεγαιχλνληεο.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Φσλή βνψληνο ήρεζε θαί νη βνπλνί ζθηξηήζαηε, ρφξεπζνλ γέλνο αλζξψπσλ, 
ν γάξ πξνάλαξρνο Λφγνο, ζάξθα ιαβψλ σο άλζξσπνο, ήθεη 
βαπηηζζεζφκελνο, ππφ ρεηξψλ ψλ έπιαζελ, ελ Ηνξδάλε θαη ιχζσλ, ηνχ 
θφζκνπ ηήλ άκαξηίαλ.  

κνηνλ 
Πψο ξείζξά ζε πνηάκηα, εηζδέμνληαη Φηιάλζξσπε, ηφλ πνηακνχο θαί 
ζαιάζζαο, πνηήζαληα εθ κή φλησλ; πψο θνξπθήλ ηήλ άρξαληνλ, ηήλ ζήλ 
ηνικήζεη Πξφδξνκνο, ρεηξνζεηήζαη Γέζπνηα; πκλνχκελ θξίηηνληεο Λφγε, ηήο 
ζήο πησρείαο ηφ χςνο.  



 
Δηο ηνχο Αίλνπο ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα, 

ψλ ε αθξνζηηρίο κέρξη ηψλ ηήο Δ' ηνχ παξφληνο κελφο. Άζκα Θενθάλνπο εηο 
ηά Φψηα.  
 

Ήρνο πι. β'  Αη Αγγειηθαί 
Αη Αγγειηθαί, πξνπνξεχεζζε Γπλάκεηο, εθ ηήο Βεζιεέκ, πξφο ηά ξείζξα 
Ηνξδάλνπ. Πξνέξρνπ Ησάλλε, θαηαιείςαο ηήλ έξεκνλ. Υαίξε πνηακέ θαί 
επηξεπίδνπ. Πάζα δέ γή αγαιιηάζζσ. Υξηζηφο έξρεηαη, ηήλ ακαξηίαλ ηνχ 
Αδάκ, θαζάξαη σο εχζπιαγρλνο.  
 
ηφκαζηλ αγλνίο, θαί ςπραίο θεθαζαξκέλαηο, δεχηε κπζηηθψο, Βεζιεέκ 
κεηαρσξνχληεο, θαί πξφο ηφλ Ηνξδάλελ, ζχλ Υξηζηψ επεηγφκελνη, άζσκελ 
απηψ κεη' επθξνζχλεο, αη παηξηαί ηήο γήο λχλ πάζαη, πηζηψο ιέγνπζαη. 
Δπινγεκέλνο ν ειζψλ, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
Μέγα θαί θξηθηφλ, ηφ κπζηήξηνλ ππάξρεη! φηη ν Θεφο, ηνίο αλζξψπνηο 
σκνηψζε, θαί ακαξηίαλ φισο, κή εηδσο ν αλεχζπλνο, ππφ Ησάλλνπ 
βαπηηζζήλαη, ελ πνηακψ ηψ Ηνξδάλε, αηηεί ζήκεξνλ. Δπινγεκέλνο ν θαλείο, 
Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
Άλζνο εθ Γαπτδ, αλαηείιαο ηήο Παξζέλνπ, ήιζελ ν Υξηζηφο, πξφο ηά ξείζξα 
Ηνξδάλνπ, ηάο ακαξηίαο πιχλαη, ηνχ Πξνπάηνξνο χδαζη. Υφξεπζνλ Αδάκ, 
επθξαίλνπ Δχα, ν νπξαλφο αγαιιηάζζσ, ιανί είπσκελ. Δπινγεκέλνο ν 
ειζψλ, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  

Γφμα... φκνηνλ 
Σξέκεη ηή ρεηξί, δεηιηψλ ρεηξνζεηήζαη, ραίξεη ηή ςπρή, ελλνψλ ν Ησάλλεο, φηη 
ηήλ θνξπθήλ ζνπ, ππνθιίλαη επδφθεζαο, δνχινπ ηήλ κνξθήλ ελδεδπκέλνο, 
ίλα βξνηνχο δνπιείαο ξχζε, ερζξνχ θξάδνληαο. Δπινγεκέλνο ν ειζψλ, Θεφο 
εκψλ δφμα ζνη.  

Καί λχλ... φκνηνλ 
Άπαζα ε γή, κπζηηθψο αγαιιηάζζσ, λχλ πξνθεηηθψο, θαί ηά φξε ζθηξηεζάησ, 
αλάζηξεςνλ ηφ ξείζξνλ, Ηνξδάλε σο γέγξαπηαη, θξίμνλ εθ πξνζψπνπ ηνχ 
Γεζπφηνπ, φηη Θεφο ελαλζξσπήζαο, βξνηνχο άπαληαο, ηήο ακαξηίαο ηνχ 
Αδάκ, θαζάξαη ειήιπζελ.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Ηδηνκεια.  
 

Ήρνο πι. β'  
Φαηδξνηέξα ειίνπ γέγνλελ, ε παξειζνχζα ενξηή ηψλ Γελεζιίσλ Υξηζηνχ, 
ιακπξά θαί επίθσηνο δείθλπηαη ε επεξρνκέλε, ηήο ζείαο Δπηθαλείαο απηνχ. 
Δλ εθείλε Πνηκέλεο, κεη' Αγγέισλ δνμνινγνχληεο, πξνζεθχλεζαλ Θεφλ 
ελαλζξσπήζαληα, ελ ηαχηε δέ ηνχ Γεζπφηνπ ν Ησάλλεο αςάκελνο ηή δεμηά 
ρεηξί, ζχλ ηξφκσ έιεγελ. Αγίαζνλ εκέ θαί ηά χδαηα, ν κφλνο έρσλ ηφ κέγα 
έιενο.  



 
ηίρ. Γηά ηνχην κλεζζήζνκαί ζνπ εθ γήο Ηνξδάλνπ θαί Δξκσληηκ. 
 
Δηνηκάδνπ Ηνξδάλε πνηακέ. Ηδνχ γάξ παξαγίλεηαη Υξηζηφο ν Θεφο, 
βαπηηζζήλαη ππφ Ησάλλνπ, ίλα ηψλ δξαθφλησλ ανξάηνπο θεθαιάο ζπλζιάζε 
ηή ζεφηεηη, ελ ηνίο χδαζη ηνίο ζνίο. Αγάιινπ ε έξεκνο, Ηνξδάλνπ, ηά φξε 
ζθηξηήζαηε κεη' επθξνζχλεο, ήθεη γάξ ε αηψληνο δσή, αλαθαιέζαη ηφλ Αδάκ. 
Φσλή βνψληνο βφεζνλ, ψ Ησάλλε Πξφδξνκε. Δηνηκάζαηε νδνχο ηνχ Κπξίνπ, 
θαί ηάο ηξίβνπο απηνχ επζείαο απεξγάζαζζε.  
 
ηίρ. Δίδνζάλ ζε χδαηα ν Θεφο, είδνζάλ ζε χδαηα θαί εθνβήζεζαλ.  
 
Αγαιιηάζζσ ε έξεκνο ηνχ Ηνξδάλνπ, θαί αλζείησ σο θξίλνλ, θσλή γάξ 
βνψληνο εθνχζζε ελ απηή. Δηνηκάζαηε ηελ νδφλ ηνχ Κπξίνπ, ν γάξ ηά φξε 
ζηήζαο ζηαζκψ, θαί ηάο λάπαο δπγψ, ν ηά πάληα πιεξψλσ Θεφο, βαπηίδεηαη 
ππφ δνχινπ, πησρεχεηλ ήξμαην, ν ηά πινχζηα δψξα ραξηδφκελνο. Ήθνπζελ 
Δχα, ελ ιχπαηο ηέμε ηέθλα, λχλ δέ ήθνπζελ ε Παξζέλνο, Υαίξε θεραξηησκέλε, 
ν Κχξηνο κεηά ζνχ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο πι. δ'  Αλαηνιίνπ 

Ησάλλε Βαπηηζηά, ν ελ κήηξα γλσξίζαο κε ηφλ ακλφλ, ελ πνηακψ κνη 
δηαθφλεζνλ, κεη' Αγγέισλ κνη ιεηηνχξγεζνλ, εθηείλαο άςαη ηή παιάκε, ηήο 
θνξπθήο κνπ ηήο αρξάληνπ, θαί φηαλ. ίδεο ηά φξε ηξέκνληα, θαί ηφλ Ηνξδάλελ 
επαλαζηξαθέληα, ζχλ ηνχηνηο βφεζνλ, ν ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ, εηο εκψλ 
ζσηεξίαλ, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Πξνεφξηηα ηψλ Φψησλ, θαί κλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Μαιαρίνπ, θαί 

ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Γνξδίνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρ. ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηνχ Πξνθήηνπ.  

 
Ήρνο πι. δ'  

Κχξηε, εί θαί θξηηεξίσ  
Κχξηε, ζνί ηφλ ζφλ Πξνθήηελ ηθέηελ, θαί πξεζβεπηήλ πξνρεηξίδνκαη, νχ ηαίο 
ηθεζίαηο νηθηίξκνλ, θαί ηαίο πξεζβείαηο σο εχζπιαγρλνο, απεγλσζκέλεο 
ςπρήο, ηά πηαίζκαηα δηάιπζνλ, νπζηψδε θεθηεκέλνο, θαί θπζηθήλ αγαζφηεηα.  
 
Ρήκαηα, ηήο ζενθηλήηνπ ζνπ γιψηηεο, εθβεβεθφηα Θεψκελνο, ζέ λχλ 



καθαξίδσ Πξνθήηα, ηήο αιεζείαο αγάκελνο, ζχ γάξ θσλή ιηγπξά, ηφλ θφζκνλ 
πεξηήρεζαο, ηήλ ηνχ Κπξίνπ πξναγνξεχσλ, παξνπζίαλ ηήλ ζσηήξηνλ.  
 
Άγγεινο, αγγεινκηκήησ ζνπ βίσ, επί ηήο γήο ερξεκάηηζαο, θαί πξνζεγνξίαλ 
Αγγέινπ, παλαξκνλίσο επινχηεζαο, ηήλ θαιινλήλ ηήο ςπρήο, ηψ θάιιεη ηψ 
ηνχ ζψκαηνο, θαηαιιήισο ζπλαξκφζαο, Μαιαρία πακκαθάξηζηε.  
 

Έηεξα ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Μάξηπξνο.  
 

Ήρνο ν απηφο 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαπκαηνο 

Κνξπθνπκέλελ Θεψκελνο, ηήλ ηήο απάηεο αριχλ, θπγαδεχσλ εκάθξπλαο, 
αζινθφξε Γφξδηε, ηφλ Θεφλ πξνζδερφκελνο, πνιινίο δέ πφλνηο, 
εγγπκλαζάκελνο, θαί ηαίο λεζηείαηο παηδνηξηβνχκελνο, ψζπεξ αηζζφκελνο, 
ηήο ζαπηνχ δπλάκεσο, αγσληζηήο, ψξκεζαο απηφθιεηνο, πξφο ηφλ 
αληίπαινλ.  
 
θφδξα πεπνηζψο θαηείιεθαο, ηψλ δπζκελψλ ηήλ πιεζχλ, παλανίδηκε 
Γφξδηε, παξ' νπδέλ εγνχκελνο, ηψλ αλφκσλ ηφ ζέαηξνλ, θαί ζηάο ελ κέζσ, 
θήξπμ απηφκνινο, κεγαινθψλσο Υξηζηφλ εθήξπμαο, Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, ηψ 
Παηξί ζπλάλαξρνλ, θαί ηψ ζεπηψ, Πλεχκαηη νκφηηκνλ, θαί ζπλατδηνλ.  
 
Ξίθεη θεθαιήλ ηεκλφκελνο, απφ δσήο εηο δσήλ, εθ ζλεηήο εηο αζάλαηνλ, θαί 
θζαξηήο πξφο άθζαξηνλ, πξνθαλψο κεηαβέβεθαο, κή αλακείλαο θχζεσο 
λέθξσζηλ, αιι' απζαηξέησο ζαλείλ ειφκελνο.  ηψλ αγψλσλ ζνπ, Αζινθφξε 
Γφξδηε! δη' ψλ Υξηζηφλ, Μάξηπο εκεγάιπλαο, ηφλ κφλνλ εχζπιαγρλνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο δ'  Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ν ελ Πλεχκαηη Αγίσ βαπηίδσλ θαί ππξί, ελ 
Ηνξδάλε έξρεηαη βαπηηζζήλαη ππφ Ησάλλνπ, Θεφο νχ γπκλφο, νπδέ άλζξσπνο 
ςηιφο, αιι' ελ δπζί ηαίο θχζεζηλ, εηο ν απηφο Τηφο κνλνγελήο, δεηψλ κέλ ηφ 
βάπηηζκα, σο άλζξσπνο εθ ζλεηνχ, αίξσλ δέ σο Θεφο, ηήλ ακαξηίαλ ηνχ 
θφζκνπ, θαί παξέρσλ πάζη ηφ κέγα έιενο.  
 

Απφζηηρα. ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. β'  
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Ηδνχ ν θσηηζκφο ηψλ πηζηψλ, ηδνχ ν ηιαζκφο εκψλ, επηβαίλεηλ, κέιιεη 
ξείζξνηο πνηακνχ, ηφλ ξχπνλ φπσο πιχλε, θαθίαο ηψλ αλζξψπσλ, θαί 
αλαπιάζε ζπληξηβέληαο εκάο.  
 
ηίρ. Γηά ηνχην κλεζζήζνκαί ζνπ εθ γήο Ηνξδάλνπ θαί Δξκσληηκ. 
 
Χο είδέ ζε εξρφκελνλ, ν Πξφδξνκφο ζνπ Κχξηε, θαί αηηνχληα, βαπηηζζήλαη ππ' 



απηνχ, ελ θφβσ αλεβφα, Θεέ κνπ πιαζηνπξγέ κνπ, πψο ζε βαπηίζσ ηφλ 
ακφιπληνλ,  
 
ηίρ. Δίδνζάλ ζε χδαηα ν Θεφο, είδνζάλ ζε χδαηα θαί εθνβήζεζαλ. 
 
πλέιζσκελ πηζηνί λνεηψο, πξφο ηάο ηνχ Ηνξδάλνπ ξνάο, ζαχκα κέγα, φπσο 
ίδσκελ ζαθψο, ν Κηίζηεο γάξ ηψλ φισλ, επηθαλείο σξάζε, θαί βαπηηζζήλαη 
παξαγέγνλε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α'  
Δλ Ηνξδάλε πνηακψ Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, κνιεί πξφο ηφ Βάπηηζκα, θαζάξαη 
ζέισλ εκάο, εθ ηψλ αλνκηψλ εκψλ, ηή απηνχ επηθαλεία, σο κφλνο αγαζφο θαί 
θηιάλζξσπνο.  
 

Απνιπηίθηνλ Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο δ'  

Δηνηκάδνπ Εαβνπιψλ, θαί επηξεπίδνπ Νεθζαιείκ. Ηνξδάλε πνηακέ, ζηήζη 
ππφδεμαη ζθηξηψλ, ηνχ βαπηηζζήλαη εξρφκελνλ ηφλ Γεζπφηελ. Αγάιινπ ν 
Αδάκ ζχλ ηή Πξνκήηνξη, κή θξχπηεηε εαπηνχο, σο ελ Παξαδείζσ ηφ πξίλ, θαί 
γάξ γπκλνχο ηδψλ πκάο επέθαλελ, ίλα ελδχζε ηήλ πξψηελ ζηνιήλ, Υξηζηφο 
εθάλε, ηήλ πάζαλ θηίζηλ, ζέισλ αλαθαηλίζαη. 
 

Δλ ηνίο Απνδείπλνηο ςάιινκελ ηφ παξφλ Σξηψδηνλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σεηξάδη ςαιψ 
 

Χδή γ'  Ήρνο β'  Ο Δηξκφο 
«Σεο πίζηεσο ελ πέηξα κε ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ' ερζξνχο 
κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ, νπθ έζηηλ άγηνο, σο ν Θεφο 
εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε».  
 
Δλ θελνίο ε επίλνηα ηνχ Ζξψδνπ, ηνχ κέιινληαο ηπρείλ ηήο ειεπζεξίαο, 
αλφκσο αλειφληνο παίδαο, Υξηζηφο γάξ, ν ιπηξσηήο εκψλ, δσήλ ραξίδεηαη, 
πάζη ηήλ αλψιεζξνλ βαπηηδφκελνο.  
 
Σφ δεηλφλ βνπιεπηήξηνλ ηνχ Ζξψδνπ, λεπίσλ πξίλ απέθηεηλε λενιαίαλ, ηήλ 
Βεζιεέκ αηκάησλ πιεξψζαλ, λχλ δέ, ηή Δθθιεζία Υξηζηφο έξρεηαη, ηέθλα 
πνιιά, δηά ηνχ Βαπηίζκαηνο εηζπνηήζαζζαη.  
 

Έηεξνλ Σξηψδηνλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Πξνζάββαηφλ ηε 
 

Χδή ε'  Ήρνο πι. β'  Ο Δηξκφο 
«Πξφο ζέ νξζξίδσ, ηφλ δη' επζπιαγρλίαλ, ζεαπηφλ ηψ πεζνληη, θελψζαληα 
αηξέπησο, θαί δνχινπ ρεηξί, βαπηηζζήλαη ζειήζαληα, Λφγε Θενχ, ηήλ εηξήλελ 



πα ξάζρνπ κνη θηιάλζξσπε».  
 
Ρπθζέληεο θξέλαο, θαί πξνθαζαξζέληεο, κπζηεξίνπ κεζέμεη, θξηθηήο 
νηθνλνκίαο, άπαληεο πηζηνί, εξρνκέλσ Υξηζηψ, ππαληήζσκελ, Ηνξδάλνπ ηνίο 
ξείζξνηο εθθαζάξαη εκάο.  
 
Οξάηε θίινη, ηήλ θσλήλ ηνχ Λφγνπ, ηνχ Ζιίνπ ηφλ ιχρλνλ, ηφλ θίινλ ηνχ 
Νπκθίνπ, Μεηαλνείηε ηνίο ιανίο εθβνψληα, θαί ζπεχζαηε θαζαξζήλαη, ηνχ 
Κηίζηνπ εηο ππάληεζηλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ρήκα Σπξάλλνπ, επεί ππεξίζρπζελ, επηαπιαζίσο θάκηλνο, εμεθαχζε πνηέ, 
ελ ή Παίδεο νπθ εθιέρζεζαλ, βαζηιέσο παηήζαληεο δφγκα, αιι' εβφσλ. 
Πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Απνθελνχληεο, δαθξχσλ πεγάο νη πηζηνί, έμ νθζαικψλ θαζάξσκελ, πάληα 
ξχπνλ ςπρψλ, θαί θψο ελ θσηί ηξηζζφλ νςφκεζα, βαπηηζζήλαη Υξηζηνχ 
εξρνκέλνπ, ψ πξνζκαξηπξήζεη Παηήξ νπξαλφζελ, θαί Πλεχκαηνο Αγίνπ, 
ιάκςεη παξνπζία, πεξηζηεξάο ελ είδεη.  
 
Γάθξπνλ άπαλ, Υξηζηφο αθαηξνχκελνο, απφ παληφο πξνζψπνπ, πξνέξρεηαη 
ςπρψλ, πνιπψδπλα λνζήκαηα, αλσδχλσο ελ χδαηη παχσλ, θαί παιαησζέληαο 
αλζξψπνπο, θαηλίδσλ ηή παιηγγελεζία, ηνχο πκλνινγνχληαο αχηνλ εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Ηεξνπξγνχληαη, ςπραί ηνχ Βαπηίζκαηνο, ηψ ζενζδφησ ινπηξψ, θαί Πλεχκαηνο 
ππξί, ηνπ ηά πάζε εθθαζαίξνληνο, θαί ηήλ χιελ ζπκθιέγνληνο πάζαλ, 
κνρζεξάο θαθίαο, θαί ράξηλ δηδφληνο, βνάλ ελ θαηαλχμεη. έ ππεξπςνχκελ, 
Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Έηεξνο 
 

ηήιελ θαθίαο 
Απφ βιεθάξσλ, ςπρψλ θαθίαο χπλνλ εθηηλαμάκελνη, ηάο πνλεξίαο 
αθειψκεζα, πηζηνί θαξδηψλ εκψλ, θαί δάθξπζη ζεξκνίο, ινχζσκελ θξέλαο, 
ζεαηαί ηνχ επηθαλέληνο, φπσο νθζψκελ, ηφλ Υξηζηφλ δνμάδνληεο εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Βέβεινλ έπνο, πνλεξψλ ελλνεκάησλ κή πξνζελέγθσκελ, ιφγνλ δέ ζείνλ 
κειεηήζαληεο, ηνίο χκλνηο πξνζάμσκελ ηψ Λφγσ, δη' εκάο ζαξθί θαλέληη, θαί 
θσηίδνληη ηνχο ελ ζθφηεη, φλ πάζα θηίζηο επινγεί, δνμάδνπζα εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Βάζνπο ζνθίαο, θεθξπκκέλνλ κπζηήξηνλ, λχλ θαλεξνχηαη βξνηνίο, Θενχ 
θξηκάησλ λχλ ε άβπζζνο, πηζηνίο εθθαιχπηεηαη, Θενχ κεηά ζαξθφο ελ γή 



θαλέληνο, εηο αλάπιαζηλ βξνηείνπ γέλνπο, φλ πάζα θηίζηο επινγεί, δνμάδνπζα 
εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Απαγνξεχεηο, Ησάλλε φπεξ δξάζεηο ηάρνο ππείθσλ κνπ, Άθεο νχλ άξηη, νχησ 
πξέπνλ γάξ εκίλ εζηηλ άπαζαλ, πιεξψζαη αιεζψο δηθαηνζχλελ, ν Γεζπφηεο 
ηψ δνχισ έθε, φλ πάζα θηίζηο επινγεί, δνμάδνπζα εηο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«ηήιελ θαθίαο, ηνχ δεηλνχ Ζξψδνπ πάληεο εθκπθηεξίζαληεο, πξφο Ηνξδάλελ 
δεχηε. ίσκελ, πηζηνί ίλ, νςψκεζα, Υξηζηφλ ηφλ ιπηξσηήλ, ππφ Πξνδξφκνπ, 
βαπηηδφκελνλ ζαξθί ελ ξείζξνηο, φλ πάζα θηίζηο επινγεί, δνμάδνπζα εηο ηνχο 
αηψλαο».  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Φπραίο θαζαξαίο, θαί αξξππψηνηο ρείιεζη, δεχηε κεγαιχλσκελ, ηήλ 
αθειίδσηνλ, θαί ππέξαγλνλ Μεηέξα ηνχ Δκκαλνπήι, δη' απηήο ηψ εμ απηήο, 
πξνζθέξνληεο πξεζβείαλ ηερζέληη. Φείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ, Υξηζηέ ν Θεφο, 
θαί ζψζνλ εκάο».  
 
Αγλψκσλ κεδείο, θαί πξφο Υξηζηφλ αράξηζηνο, έζησ ηφ καθξφζπκνλ ηήο 
αλνρήο απηνχ, θαί ρξεζηφηεηνο πβξίδσλ θαηαθξνλήζεη, αιι' ελ θφβσ θαί 
ραξά δνπιεχζσκελ, απηψ κεισδνχληεο. Φείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ, Υξηζηέ ν 
Θεφο, θαί ζψζνλ εκάο,  
 
Λέγεη ηνίο ιανίο, ηψλ απεηζψλ ν Πξφδξνκνο. Σίο πκίλ ππέδεημελ, εθ ηήο νξγήο 
θπγείλ, ερηδλψλ γελλήκαηα ηήο κειινχζεο; κεηαλνίαο νχλ θαξπνχο, 
ελδείμαζζε αμίνπο βνψληεο. Φείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ, Υξηζηέ ν Θεφο, θαί 
ζψζνλ εκάο.  
 
Χπεξσηηθήο, αγλσκνζχλεο ηφικεκα! φλ γάξ νη αιιφθπινη, σο ιπηξσηήλ 
Υξηζηφλ, πξνζεθχλεζαλ ελ δψξνηο ηεηηκεθφηεο, νη νηθείνη καληθψο, εδήηνπλ 
απνθηείλαη θαλέληα. Φείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ, Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ζψζνλ 
εκάο.  
 

Έηεξνο 
 

Σήλ ηηκησηέξαλ 
Ο ιέζξηνλ πηψκα ηφ ηνχ Αδάκ, λχλ επαλνξζψζσλ, επεθάλε λένο, Αδάκ, ηήλ 
ειεπζεξίαλ, ηήο παιηγγελεζίαο, παξέρσλ παξαδφμσο, δηά Βαπηίζκαηνο.  
 
Νφκνλ θαί Πξνθήηαο απνπιεξψλ, θαί δηθαηνζχλελ, εθηειψλ ν πάλησλ 
σηήξ, λχλ ππφ παιάκεο, ρεηξνζεηείηαη δνχινπ, δνπιείαο αθαξπάδσλ, 
ερζξνχ ηφλ άλζξσπνλ.  
 
Σνίο Έζλεζηλ έιακςε κέγα θψο, ηνίο εζθνηηζκέλνηο, ζετθή αλέζρελ απγή, ηνίο 
ελ ζθηά πάιαη ζαλάηνπ θαζεκέλνηο, ν Ήιηνο ηήο δφμεο, Υξηζηφο αλέηεηιελ.  



 
Δθχθινπλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, ηφλ ελ Ηνξδάλε, βαπηηδφκελνλ Λπηξσηήλ, θαί 
ηξφκσ ηφ κέγα, Μπζηήξηνλ αλχκλνπλ, ηήο ηνχηνπ απνξξήηνπ, 
ζπγθαηαβάζεσο.  

Δίηα ηφλ Δηξκφλ 
«Σήλ ηηκησηέξαλ ηψλ Υεξνπβίκ, θαί ελδνμνηέξαλ, αζπγθξίησο ηψλ εξαθίκ, 
ηήλ αδηαθζφξσο, Θεφλ Λφγνλ ηεθνχζαλ, ηήλ φλησο Θενηφθνλ, ζέ 
κεγαιχλνκελ».  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ 
Σήλ σξαηφηεηα 

Ο απεξίγξαπηνο ψλ ηή ζεφηεηη, πεξηγξαθφκελνο χιε ηνχ ζψκαηνο, κέιιεη 
πξνέξρεζζαη ξναίο, Ηνξδάλνπ ηνχ βαπηηζζήλαη. Σνχηνλ θαζαξφηεηη, δηαλνίαο 
δεμψκεζα, πάλησλ γάξ εξγάζαζζαη, ηήλ αλάπιαζηλ βνχιεηαη, πξφο φλ λχλ 
εθβνήζσκελ θφβσ. Γφμα Υξηζηέ ηή επηθαλεία ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
Δπηθαλέληνο ζνπ ελ Ηνξδάλε σηήξ, επί ηά χδαηα ηνχ βαπηηζζήλαη ζαξθί, αη 
ηψλ Αγγέισλ ζηξαηηαί, εμίζηαλην θαζνξψζαη, δνχισ παξηζηάκελνλ, ηφλ 
Γεζπφηελ ηήο θηίζεσο, άλσζελ εθήξπηηε, ζέ Παηήξ ν πξνάλαξρνο, δηφ κεη' 
επθξννχλεο βνψκέλ ζνη. Γφμα Υξηζηέ ηή επηθαλεία ζνπ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α'  
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Σφλ νκφηηκνλ Λφγνλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, ζαξθσζέληα δη' νίθηνλ θαί 
βαπηηδφκελνλ, ηψλ Αγγέισλ νη ρνξνί, βιέπνληεο έηξεκνλ, θαί Ηνξδάλεο 
πνηακφο, επιαβεζείο θαί θνβεζείο, εζηξάθε εηο ηά νπίζσ, εκάο αλάγσλ πξφο 
χςνο, ηήο ζσηεξίαο, πάζεζη ξεχζαληαο.  

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
Ο ζπλάλαξρνο Λφγνο Παηξί θαί Πλεχκαηη, κνξθσζείο δηά ζπιάγρλα λχλ ηφ 
αιιφηξηνλ, βαπηηζζήλαη δη' εκάο, ήδε επείγεηαη, ππαληήζσκελ απηψ, δηαλνία 
θαζαξά, Δπινγεηφο εί βνψληεο, Υξηζηέ σηήξ επεξγέηα, ν αγηάζαη εκάο 
εξρφκελνο.  
 

Καλφλεο ηξείο, ν Πξνεφξηηνο εηο ο' ηνχ Πξνθήηνπ εηο δ' θαί ηνχ 
Μάξηπξνο εηο δ'.  
 

Ο Πξνεφξηηνο, νχ ε αθξνζηηρίο, θαηά Αιθάβεηνλ.  
Ησζήθ.  

 



Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Αλνίμσ ηφ ζηνκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, 
ηή Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ 
γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα».  
 
Αβχζζνπο πξνζηάγκαηη, δεκηνπξγήζαο θηιάλζξσπε, ηήλ γήλ ν ηνίο χδαζη, 
θξεκάζαο Κχξηε, ηαπεηλνχκελνο, πξνέξρε βαπηηζζήλαη, πνηακίνηο ξεχκαζη, 
πιχλσλ κε ξχπνπ παζψλ.  
 
Βνπιήζεη επηψρεπζαο, ηφλ εθνπζίσο πησρεχζαληα, θαθψλ επηδφζεζηλ, εκέ 
πινπηίδσλ Υξηζηέ, θαί ελ χδαζη, πξνέξρε Ηνξδάλνπ, Βάπηηζκα αηηνχκελνο, ν 
αλακάξηεηνο.  
 
Γεξάζαληα πηαίζκαζη, θφζκνλ θαηλίδσλ Φηιάλζξσπε, μέλελ αλαγέλλεζηλ, 
έξρε πνηήζαζζαη, δηά χδαηνο θαί πλεχκαηνο αλζξψπνηο, φζελ, ζνπ 
δνμάδνκελ, ηήλ επηθάλεηαλ.  
 
Γαπίδ ζείσ Πλεχκαηη, πξνθειαδψλ απεθζέγγεην. Σί ζνη έζηη ζάιαζζα, φηη λχλ 
έθπγεο; θαί ηί φηη ζχ, εζηξάθεο Ηνξδάλε, Υξηζηφλ ζεαζάκελνο, γπκλφλ εζηψηα 
ελ ζνί; 
 

Έηεξνο Καλψλ ηνχ Πξνθήηνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Μαιαρίνπ κε ηφ θιένο δνμαδέησ.  
Θενθάλνπο.  

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 

«Ζ θεθνκκέλε ηήλ άηνκνλ έηεκε, θαί είδελ ήιηνο γήλ, ήλ νπθ εζεάζαην, 
αιάζηνξα ερζξφλ ηφ χδσξ θαηεπφληηζε, θαί άβαηνλ δηήιζελ Ηζξαήι, σδή δέ 
αλεκέιπεην. Σψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Μεηά ηήο άλσ ρνξείαο γεζφκελνο, θαί ηαχηε ζπγρνξεχσλ θαί 
ζπλαγαιιφκελνο, θαί ζείνπ θσηηζκνχ, αμίσο εκθνξνχκελνο, ζεφπλεπζηε, 
ηνχο πίζηεη ηήλ ζεπηήλ, ζνχ, κλήκελ ενξηάδνληαο, ηψ Κπξίσ ςάιινληαο, 
πξεζβεχσλ δηαθχιαηηε.  
 
Αγγεινκφξθσ ςπρήο σξαηφηεηη, θαί θάιιεη δηαπξέπσλ, πάιηλ ηψ ηνχ 
ζψκαηνο, ηήλ άλσζελ απγήλ, ηήο ζείαο επηιάκςεσο, εδέμσ ζεεγφξε 
ηειαπγψο, θαί ραίξσλ αλεθξαχγαδεο, ηψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ 
δεδφμαζηαη.  
 
Λεινγηζκέλσο αλχσλ ηφλ βίνλ ζνπ, θαί ηξφπσλ επθνζκία, θαζσξατδφκελνο, 
θαί ήζεζη ρξεζηνίο, Πακκάθαξ ζεκλπλφκελνο, Πξνθήηεο αιεζείαο επζεβήο, 
θξαπγάδσλ ελαπέθελαο. Σψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.  

Θενηνθίνλ 



Άρξαληε Μήηεξ Θενχ Παληνθξάηνξνο, ε Βαζηιίδνο θπιήο, Γέζπνηλα 
βιαζηήζαζα, θαί κφλε ηφλ Θεφλ, ηφλ πάλησλ βαζηιεχνληα, γελλήζαζα ζαξθί 
ππεξθπψο, θηλδχλσλ κε δηάζσζνλ, ηψ Τηψ ζνπ ςάιινληα. Δλδφμσο γάξ 
δεδφμαζηαη.  
 

Έηεξνο Καλψλ ηνχ Μάξηπξνο, νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Μάξηπξα Γφξδηνλ χκλνηζηλ κειηεδέζηλ άδσ.  
Θενθάλνπο.  

 
Χδή α'  Ήρνο ν απηφο 

«Άζσκελ ηψ Κπξίσ πάληεο ιανί, ηψ ελ ζαιάζζε Δξπζξά ηφλ Φαξαψ 
βπζίζαληη, σδήλ επηλίθηνλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Μάξηπο ηήο αιεζείαο, Γφξδηε πακκάθαξ γλσξηδφκελνο, θσηνθφξνλ κνη 
ράξηλ, νπξαλφζελ παξάζρνπ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ.  
 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ ηφλ Αζινθφξνλ εληζρχζαληη, θαηά ηψλ αληηπάισλ, θαί 
ζηεθάλσ ηήο λίθεο θνζκήζαληη.  
 
Ρψκε θαί παλνπιία, ηνχ Πακβαζηιέσο θξαηπλφκελνο, ηψλ ηπξάλλσλ 
θαζείιεο, ηήλ καλίαλ παλέλδνμε Γφξδηε.  
 
Σφλνηο ηήο επζεβείαο, εγγεγπκλαζκέλνο δη' αζθήζεσο, ηνχο αγψλαο ππέδπο, 
εθνπζίσο παλεχθεκε Γφξδηε.  

Θενηνθίνλ 
Όδαηνο αιινκέλνπ, εηο αζαλαζίαλ ψθζεο ζθήλσκα, ηνχ πεγάδνληνο πάζη, 
ηήλ δσήλ ηνίο αλζξψπνηο Θεφλπκθε.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ».  
 
Δπθξάλζεηη έξεκνο δηςψζα, βξνηψλ θχζηο άπαζα ηδνχ, ηφ χδσξ επηθαίλεηαη, 
ηφ ηήο δσήο αξδεχφλ ζε, γνληκσηάησο ράξηηη, Υξηζηφο ε πάλησλ αλάπιαζηο.  
 
Εεηήζαί κε γλψκε πιαλεζέληα, πξνέξρε ελ χδαζη Υξηζηέ, ελ νίο 
Καηαδπφκελνο, βπζίδεηο κνπ ηά πηαίζκαηα, θαί εθ βπζνχ αλάγεηο κε, πάζεο 
θαθίαο σο εχζπιαγρλνο.  
 
Ήιηνλ νξάλ ζε κέιισλ Λφγε, γπκλνχκελνλ θξχπηεη ηάο απγάο, έξρε γάξ 
γπκλσζέληα κε, απάηε ηή ηνχ φθεσο, δηά ηνχ ζνχ Βαπηίζκαηνο, ζηνιήλ 
ελδχζαη ζσηήξηνλ.  
 



Σνχ Πξνθήηνπ 
 

π εί ηφ ζηεξέσκα 
Υαίξεηο λχλ Θεψκελνο, ηήλ ηψλ πξνξξήζεσλ έθβαζηλ, κάθαξ ηψλ ζψλ, 
ηεηειεησκέλελ, Μαιαρία ζεφιεπηε.  
 
Ίαζηλ ελ πηέξπμηλ, έρσλ αλέηεηιελ Ήιηνο, ν λνεηφο, ηήο δηθαηνζχλεο, σο 
πξνέθεο ζεφπλεπζηε.  

Θενηνθίνλ 
ιελ ηήλ ειπίδα κνπ, ελ ζνί Παλάκσκε ηίζεκη, φιελ πξφο ζέ, ραίξσλ 
αλαηείλσ, ηήλ ςπρήλ θαί δηάλνηαλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Οπθ έζηηλ Άγηνο 
Ρεφλησλ ηφ άζηαηνλ ινγηδφκελνο, θαί κελφλησλ ηήλ ζχζηαζηλ, Μάξηπο, 
ανίδηκε, ελζπκνχκελνο κάθαξ, αηξφκσο ηφ ζηάδηνλ, ππήιζεο ηήο αζιήζεσο.  
 
Απέζνπ ηήλ πξφζθαηξνλ καηαηφηεηα, θαί ζπλέζνπ Παλφιβηε, ηνίο αεί 
δηακέλνπζη, θαί θπγψλ ηνχο αλζξψπνπο, Αγγέισλ νκφζθελνο, ζεφθξνλ 
ερξεκάηηζαο.  
 
Γεψδε θξνλήκαηα θαηαιέινηπαο, πνιηηείαλ νπξάληνλ, Μάξηπο επξάκελνο, 
θαζνξάλ γάξ κή θέξσλ, ηήο πιάλεο ηφ θξχαγκα, εηο έξεκνλ εκάθξπλαο.  

Θενηνθίνλ 
Οπθ έζηηλ άκεκπηνο σο ζχ Γέζπνηλα, θαί νπθ έζηηλ άρξαληνο, πιήλ ζνπ 
παλάκσκε, ελ γαζηξί γάξ ηφλ Κηίζηελ, ηψλ πάλησλ ερψξεζαο, ηφλ κφλνλ 
πνιπέιενλ.  

Ο Δηξκφο 
«Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ν Κχξηνο, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, σο ν Θεφο εκψλ, φλ πκλεί 
πάζα θηίζηο, νπθ έζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε θηιάλζξσπε».  
 

Κάζηζκα ηνχ Πξνθήηνπ 
Ήρνο πι. δ'  

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Πξνθεηείαο ηήλ ράξηλ πεπινπηεθψο, εζνκέλσλ ηήλ γλψζηλ ζενπξεπψο, 
κεκχεζαη ελ Πλεχκαηη, Μαιαρία ζεφπλεπζηε, θαί πξνιέγεηο άπαζη, Υξηζηνχ 
ηήλ επέιεπζηλ, θαί Δζλψλ παλφιβηε, ηήλ ζείαλ αλάθιεζηλ, φζελ ηήλ ζεπηήλ 
ζνπ, ενξηάδνκελ κλήκελ, θαί πφζσ πκλνχκέλ ζε, θαί πηζηψο καθαξίδνκελ, 
εθβνψληέο ζνη έλδνμε. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... ηνχ Μάξηπξνο, φκνηνλ 
Ππξσζείο ηή αγάπε ηνχ Ηεζνχ, απζαηξέησ βνπιήζεη Μάξηπο ζνθέ, πξνζχκσο 
εηο ζάλαηνλ, ζεαπηφλ παξαδέδσθαο, θαί ζηαδίνπ ελ κέζσ, απηφθιεηνο 
ίζηαζν, εθβνψλ ηνίο ηπξάλλνηο, ηδνχ εγψ πάξεηκη. ζελ θαί ηήλ πιάλελ 



παξξεζία ειέγμαο, εηκήζεο ηήλ θάξαλ ζνπ, θαί δσήλ πξφο ηήλ άιεθηνλ, 
κεηαβέβεθαο έλδνμε. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο ν απηφο 

Απιψλ Πνηκεληθψλ 
Υνξφο πξνθεηηθφο, πξνθεξχηησλ ραίξεη, ηφ Βάπηηζκα Υξηζηνχ ηήλ δσήλ 
αλαβιχδνλ. Κξάδεη ν Ζζαίαο, αληιήζαη χδσξ ηφ θαζαξηήξηνλ. Γξάθεη ν 
Θενπάησξ, πψο εθ πξνζψπνπ θεχγεη ε ζάιαζζα, ηνχ επδνθία ζψδνληνο 
Θενχ, ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ 
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο, Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε».  
 
Θάκβεη ζπζρεζήζεηαη ν νπξαλφο, θαί ηά ηψλ Αγγέισλ ζηξαηεχκαηα, 
δνπινπξεπψο ζε, αθηθλνχκελνλ Υξηζηέ, πξφο ηφλ ζφλ δνχινλ βιέπνληεο, θαί 
επηδεηνχληα ηφ Βάπηηζκα.  
 
Ησάλε ζθίξηεζνλ, έξρεηαη γάξ, πάληαο ν ιπηξνχκελνο Κχξηνο, ππνθιηζήλαη, ν 
ηή ρεηξί ζνπ ηαπεηλψο, φπσο ηαπεηλσζέληα κε, ζείσ αλπςψζε Βαπηίζκαηη.  
 
Κιίλαο θαηαβέβεθαο ηνχο νπξαλνχο, επί ηήλ Παξζέλνλ Φηιάλζξσπε, θαί 
Ησάλλε, ππνθιίλεηο θνξπθήλ, επηδεηψλ ηφ Βάπηηζκα, δφμα ηή πνιιή 
επζπιαγρλία ζνπ.  
 
Λχσλ ηάο ακέηξνπο κνπ Λφγε ζεηξάο, ηψλ ακαξηεκάησλ ελ χδαζη, ηνχ 
Ηνξδάλνπ, επηζπεχδεηο πξνζειζείλ, θαί βαπηηζζήλαη Γέζπνηα, δφμα ηή πνιιή 
επζπιαγρλία ζνπ.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Τπνθήηεο γελφκελνο, ηήο ζεαξρηθήο Μάθαξ αγαζφηεηνο, πάζηλ Έζλεζηλ 
εθήξπμαο, ηήλ γεγελεκέλελ απνιχηξσζηλ.  
 
Μπεζείο δηά Πλεχκαηνο, ηήο ππεξθπνχο ηνχ Λφγνπ ζαξθψζεσο, ηφ 
απφξξεηνλ κπζηήξηνλ, Μαιαρία κάθαξ πξνεγφξεπζαο.  

Θενηνθίνλ 
Δπί ζνί αλαηίζεκη, πάζαλ πξνζδνθίαλ ηήο ζσηεξίαο κνπ, θαί ηνχ βίνπ ηήλ 
θπβέξλεζηλ, Κεραξηησκέλε Μεηξνπάξζελε.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
Δμ φξνπο θαηαζθίνπ 



Ρήζεσλ Υξηζηνχ, πακκάθαξ ππαθνχζαο, ραίξσλ ηήλ θζαξηήλ, θαηέιηπεο 
ζηξαηείαλ, θαί Βαζηιεί εζηξαηεχζεο ηψ νπξαλίσ, ζηεθαλεθφξε Μάξηπο 
Γφξδηε.  
 
Γηεζξχβεζαλ κάξηπο, φξε ηψλ ηπξάλλσλ, εηάθεζαλ δέ, βνπλνί νη ηψλ 
εηδψισλ, ηή θαξηεξά ζνπ αζιήζεη θαί παξξεζία, ζηεθαλεθφξε 
πξνζεγγίζαληα.  
 
Ίζρπζαο ηαπξνχ, ηή ζεία δπλαζηεία, δήκσ δπζζεβεί, βνάλ κεγαινθψλσο. 
Σνίο κή δεηνχζηλ επξέζελ κεδ' εξσηψζη, λχλ πεπνηζφησο εκθαλίδνκαη.  
 
ιελ θαηά ζνχ, ζεφθξνλ ηνχ ηπξάλλνπ, ήγεηξαο ζνθέ, ηήλ άζρεηνλ καλίαλ, 
θαηαπιαγέληνο πακκάθαξ ηήο δηαλνίαο, θαί ηήο ςπρήο ζνπ ηφ αλάζηεκα.  

Θενηνθίνλ 
Νχκθε ηνχ Θενχ, Μαξία Θενηφθε, ξχζαί κε δεηλψλ, πηαηζκάησλ θαί 
θηλδχλσλ, θαί πξφο γαιήλεο ιηκέλα θαί ζσηεξίαο, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο 
θαζνδήγεζνλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε, 
έζρεο ελ κήηξα, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ Τηφλ, πάζη ηνίο 
πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνληα».  
 
Μαθξάλ ηφ αλζξψπηλνλ, απφ Θενχ γελφκελνλ, ν Λφγνο Θενχ θαηνηθηεηξήζαο, 
άλζξσπνο ψθζε, θαί Βαπηηζκψ ζενπξγψ, ηνχην νηθεηνί ζενπξεπψο, θαί πξφο 
ηφ αξρέηππνλ, επαλάγεη αμίσκα.  
 
Νεθξνχο ρξεκαηίζαληαο, εκάο ηαίο παξαβάζεζηλ, έξρε Εσνδφηα 
παλνηθηίξκνλ, αλαδσψζαη ηαίο, Ηνξδάλνπ ξναίο, φζελ ζνπ δνμάδνκελ πηζηψο, 
λχλ ηήλ επηθάλεηαλ, θαί άθαηνλ έιενο.  
 
Ξελίδεηαη άπαζα, ςπρή ελλννπκέλε ζνπ, Λφγε ηήλ θξηθηήλ νηθνλνκίαλ! πψο 
αλαπιάζαη πάληα βνπιφκελνο, έξρε επηβήλαη πνηακνχ, ξεχκαζη 
γπκλνχκελνο, ν θψο αλαβαιιφκελνο.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Ο εθ λπθηφο αγλνίαο 
Σήλ θνβεξάλ εκέξαλ, ηήο ηνχ Υξηζηνχ παξνπζίαο παξήγγεηιαο, Μαιαρία 
ζεφθξνλ, ζείσ θσηηδφκελνο Πλεχκαηη.  
 
Ο ηψλ ςπρψλ ηφλ ξχπνλ, αλαρσλεχσλ θαί πιχλσλ ηή ράξηηη, σο ελ πφα 
πιπλφλησλ, νχησο ζε ζεφθξνλ εδφμαζε.  

Θενηνθίνλ 
Κξάηνο ζαλάηνπ Κφξε, ηψ δσεθφξσ ζνπ ηφθσ δηέιπζαο, Παλαγία Παξζέλε, 



θαί δσήλ επήγαζαο άιππνλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Τπεηζειζψλ αηξφκσο, θαί ξσκαιέσο σο ιέσλ ηφ ζέαηξνλ, πέηξαο ψζπεξ 
αςχρνπο, Μάθαξ εινγίζσ ηνχο άθξνλαο.  
 
Μεκπεκέλνο Μάξηπο, ηήο ζενπλεχζηνπ Γξαθήο ηά δηδάγκαηα, πάληα πξφο 
ζσηεξίαλ, εχξεο επαιείθνληα Γφξδηε.  
 
Νελνεθψο ζεφθξνλ, ηήλ ζηαζεξάλ ζνπ ν Σχξαλλνο έλζηαζηλ, πέηξα θαζάπεξ 
θχκα, ηή ζή δηεξξάγε ζηεξξφηεηη.  

Θενηνθίνλ 
Ο εθ ηήο ζήο λεδχνο, ππεξνπζίσο Παξζέλε ζαξθνχκελνο, ζενγλσζίαο αίγιε, 
θφζκνλ θαηειάκπξπλε Πάλαγλε.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο 
Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Θεφλ 
δνμάδνληεο».  
 
Οη ζθφηεη πάιαη θαζήκελνη, ηφ θψο επηδεκήζαλ Θεψκελνη, ραξάο 
εκπιήζζεηε, ηδνχ επέθαλε Κχξηνο, ηά Ηνξδάλνπ ξείζξα πεξηβαιιφκελνο.  
 
Πψο βιέςεη ζε αθηθφκελνλ, ν Πξφδξνκνο σηήξ θαί αηηνχκελνλ, ηφ ζείνλ 
Βάπηηζκα, πψο ζε ξναί ππνδέμνληαη, ηνχ Ηνξδάλνπ, ξείζξνλ φληα αθέζεσο; 
 
Ραλάησζαλ επθξαηλφκελαη, λεθέιαη λνεηήλ αγαιιίαζηλ, ηδνχ αθίθεην, ηνχ 
βαπηηζζήλαη ν Κχξηνο, δηαζθεδάδσλ λέθε ηψλ θαξδηψλ εκψλ.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Σήλ δέεζηλ εθρεψ 
Λακθζείζά ζνπ ε ζνθή δηάλνηα, ππ' απηήο ηήο ζετθήο θσηαπγίαο, θαί ηψλ 
ρακαί, ρσξηζζείζα πξαγκάησλ, ηήο ηψλ κειιφλησλ εμίσηαη γλψζεσο, ηήλ 
θιήζηλ γάξ ηήλ ηψλ Έζλψλ, θαί ηνχ λφκνπ ηήλ παχζηλ πξνείξεθαο.  
 
Διήιπζελ αιεζψο ν Κχξηνο, φλ εκείο πεξηραξψο εδεηνχκελ, εηο ηφλ λαφλ, φλ 
απηφο εθ Παξζέλνπ, επινγεκέλεο ζνθψο ψ θνδφκεζελ, σο έθεζελ ππφ 
Θενχ, ειιακθζείο Μαιαρίαο ν έλδνμνο.  

Θενηνθίνλ 
Ο άλαξρνο ηνχ Παηξφο Μνλνγελήο, ν απηφο κνλνγελήο εθ Παξζέλνπ, 
ζσκαησζείο, απνξξήησο εηέρζε, θαί ηήλ ηεθνχζαλ Παξζέλνλ εθχιαμε, Θεφο 
γάξ ήλ αιεζηλφο, εη θαί θχζηλ αλζξψπνπ αλέιαβε.  



 
Σνχ Μάξηπξνο 

 
Χο ηφλ Πξνθήηελ 

Ηεξνπξγείηαη ζπζία, θαί δεθηή πξνζθνξά ζνη πξνζάγεηαη, ζηαδφκελνο αίκαηη, 
ν Γφξδηνο Γέζπνηα, ηφ εθνχζηνλ Πάζνο ζνπ κηκνχκελνο.  
 
εζνβεκέλνο ηάο θξέλαο, ζνί θζαξηφλ ππηζρλείην δνμάξηνλ, ηψ δφμαλ 
αθήξαηνλ, Γφξδηε πινπηήζαληη, θαί αζάλαηνλ δσήλ ζεζαπξίζαληη.  
 
Ηζπηελείο ηάο ειπίδαο, πξφο Θεφλ θεθηεκέλνο παξέδξακεο, ηνχ βίνπ ηφ 
άζηαηνλ, θαί μίθεη ηεκλφκελνο, πξφο επξχρσξνλ πιάηνο κεηαβέβεθαο.  

Θενηνθίνλ 
Νελεθξσκέλνλ ηφλ λνχλ κνπ, ηψλ παζψλ ηξηθπκίαηο αλάζηεζνλ, δσήλ ηήλ 
αηψληνλ, Υξηζηφλ ε θπήζαζα, ηφλ παξέρνληα πάζη ηά ηάκαηα.  

Ο Δηξκφο 
«Χο ηφλ Πξνθήηελ εξξχζσ, εθ βπζνχ θαησηάηνπ Υξηζηέ ν Θεφο, θακέ ηψλ 
πηαηζκάησλ κνπ, ξχζαη σο θηιάλζξσπνο, θαί θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ κνπ 
δένκαη».  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Πξνθήηνπ 
Ήρνο γ'  

Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 
Σήο ζνθίαο έκπιεσο, ηήο ππεξζφθνπ θαί ζείαο, Μαιαρία κέγηζηε, ζχ 
πεθπθψο σο Πξνθήηεο, άλσζελ απηφλ ηφλ φληα Θενχ ζνθίαλ, έδεημαο ηνίο 
πάζη θάησ αλαζηξαθέληα, δηά ηνχηφ ζε ηηκψκελ, ηεινχληεο πίζηεη ηήλ ζείαλ 
κλήκελ ζνπ.  

Έηεξνλ ηνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο β'  

Σήλ ελ πξεζβείαηο 
Σφλ ελ αζιήζεη αήηηεηνλ ζηξαηηψηελ, θαί ελ βαζάλνηο αλίθεηνλ ζηεθαλίηελ, 
Γφξδηνλ πάληεο αλεπθεκήζσκελ, ηφλ εμ Δψαο κέγαλ, φλησο αζηέξα 
ιάκςαληα, ηφ ζείνλ αγιάτζκα ηψλ Μαξηχξσλ Υξηζηνχ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Μαιαρίνπ.  

ηίρνη 
Ο θιήζηλ απρψλ Αγγέινπ Μαιαρίαο,  
Απρεί κάιηζηα ηήλ κεη' Αγγέισλ ζηάζηλ.  
Δθ ξεζέσλ Μαιαρίνπ απέπηαην ελ ηξίηε ήηνξ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Γνξδίνπ.  
ηίρνη 

Καί ηίο παξέιζε Γφξδηνλ ηφλ νπιίηελ,  
Πξφο θξηθηφλ φπινλ ζηεξξφλ άλδξα ηφ μίθνο; 



Σκεζείο ακθί ηξίηε πέζε Γφξδηνο ελ θνλίεζηλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Πέηξνπ ηνχ 
εκεηνθφξνπ, ηνχ ελ ηψ Αγίσ Εαραξία ηήο Αηξψαο θεηκέλνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Μάξηπξεο, Μήηεξ θαί δχν ηέθλα, ππξί 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 
Μεηξφο θιεγείζεο, θαί ηά ηέθλα πξφο θιφγα,  
Σεηξηγφηα ηξέρνπζηλ σο ζηξνπζνχ ηέθλα.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ Κηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ; αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ. Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί».  
 
πληξηβέληα κε ηνίο πηαίζκαζη, θαί θείκελνλ, ελ ζθφηεη Κχξηε, ηήο 
παξαβάζεσο, νηθηείξαο ειέεζαο, δη' αγαζφηεηα, θαί ελ χδαζη, ηνχ Ηνξδάλνπ 
Κχξηε, παξαγίλε βαπηηζζήλαη.  
 
Σί ηφ μέλνλ ηνχην ζέακα; εβφεζαλ Αγγέισλ ηάγκαηα, ν ιίκλαο θαί πνηακνχο, 
πνηήζαο πξνζηάγκαηη, ηά Ηνξδάληα, ξείζξα έξρεηαη, πεξηβαιέζζαη, ηνχηνηο 
γάξ, ηφλ Αδάκ αλαθαηλίδεη.  
 
Όςνο άθαηνλ, θαί βάζνο κή κεηξνχκελνλ, ππάξρεη Γέζπνηα, νηθνλνκία ε ζή, 
πάζαλ ππεξβαίλνπζα, λνφο θαηάιεςηλ, πψο δη' χδαηνο, θαί Παλαγίνπ 
Πλεχκαηνο, ηνχο βξνηνχο αλαρσλεχεηο.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Παίδεο Δβξαίσλ 
χ ηνχ δεζπφδνληνο ηψλ φισλ, ηήλ ζεβάζκηνλ πξνείπεο παξνπζίαλ, 
Μαιαρία Πξνθήηα, καθάξηε θξαπγάδσλ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Γέρνπ πξεζβεχνληα Οηθηίξκνλ, ηφλ ανίδηκνλ Πξνθήηελ Μαιαρίαλ, ππέξ ηψλ 
επζεβψο, πκλνχλησλ θαί βνψλησλ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
ισ κνη φινο αζπγρχησο, θαζ' ππφζηαζηλ ελψζεο Θενχ Λφγε, εθ Παξζέλνπ 
ζεπηήο, θνξέζαο κε νηθηίξκνλ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 



 
Ο ηνχο Παίδαο δξνζίζαο 

Μαξηπξίνπ ηφ θιένο θεθηε κέλνο, κεη' Αγγέισλ ρνξεχεηο, ζηεθεθφξνο Υξηζηψ 
θξαπγάδσλ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Δπζεβή παξξεζίαλ θεθηεκέλνο, δπζζεβείο θαηαηζρχλεηο, αλακέιπσλ 
κεγαινθψλσο. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Λπηξσζήλαη πηαηζκάησλ λχλ δπζψπεη, ηνχο ελ πίζηεη πκλνχληαο ηήλ ζήλ 
κλήκελ, Υξηζηψ βνψληαο. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Ηνβφινπο αθάλζαο ακαξηίαο, ηακάησλ πιεκκχξα ηψλ ζψλ, ακβιχλεηο 
Θενθπήηνξ, επινγεκέλε Πάλαγλε, ε Θεφλ αζπφξσο ηέμαζα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Φσλή ηνχ Γελλήηνξνο εμ χςνπο, Τηφλ καξηπξήζεη νκννχζηνλ, βαίλνληα ελ 
χδαζη, θαί ηήλ επινγίαλ ζνπ, ηνχηνηο πξνζεπηπέκπνληα, επινγεκέλε Υξηζηέ, 
θαί Πλεχκά ζε ηφ Άγηνλ πάζηλ, επαλαθεξχμεη, Θεφλ ζεζαξθσκέλνλ.  
 
Υφξεπε ε θηίζηο αηζζνκέλε, Θενχ ηήλ αγίαλ επηθάλεηαλ. Άγγεινη πκλήζαηε, 
ζάιαζζα επθξάλζεηη, Λίκλαη Πεγαί ζθηξηήζαηε, θαί Πνηακνί κπζηηθψο, 
θξνηήζαηε ελ χκλνηο, επέζηε, ν ηαίο επινγίαηο, πκάο Υξηζηφο ιακπξχλσλ.  
 
Φάισκελ Κπξίσ ελ αηλέζεη, ηψ επηθαλέληη ελ ηνίο χδαζη, θαί ηήλ ζπληξηβήλ 
εκψλ, ηνχηνηο αλαπιάζαληη, θαί θεθαιάο ζπληξίςαληη, ηψλ ανξάησλ ερζξψλ, 
θαί θξάμσκελ. Τκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Χ ζαχκα ζαπκάησλ! πψο ν πάζεο, επέθεηλα θηίζεσο Θεφο εκψλ, θηίδεηαη θαί 
πιάηηεηαη, εθ ηήο Θενκήηνξνο, θαί θαηλνπξγεί ζειήκαηη, θαί αλαπιάηηεη εκάο, 
δη' χδαηνο θαί Πλεχκαηνο πιάζηλ, ζαπκαζησηάηελ, ν κφλνο επεξγέηεο.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Νηθεηαί Σπξάλλνπ 
Ξελσζείο απάζεο, πιηθήο εκθάζεσο Ηεξνθάληα, ζετθήο αθηίλνο, ψθζεο 
αθειίδσηνλ έζνπηξνλ ηκέιπσλ. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Απνξξήηνπ δφμεο, ζεαηήο ζχ γέγνλαο, θαί κπζηεξίσλ, νπξαλίσλ κάθαξ, 
θήξπμ ερξεκάηηζαο, κέιπσλ απαχζησο. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, 



θαί ππεξπςνχηε, εηο πάλΣαο ηνχο αηψλαο.  
Θενηνθίνλ 

Εσήο ζε Μεηέξα, θαί Θενχ γελλήηξηαλ επεγλσθφηεο, νξζνδφμσ πίζηεη, 
πάληεο καθαξίδνκελ Παξζελνκήηνξ, επινγνχληεο άκα ηφλ ηφθνλ ζνπ 
Άρξαληε, θαί ππεξπςνχληεο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Οη ζενξξήκνλεο παίδεο 
Ζ επνκέλε ζνη ράξηο ανξάησο, θαηαιακπξχλνπζα Μάξηπο, αλδξαγαζίαο 
ελέπιεζελ, Δπινγείηε βνψληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Γξφκσ ζπληφλσ ρξεζάκελνο Αζινθφξε, πξφο ηφ πνζνχκελνλ ηέινο, ηήο 
Βαζηιείαο θαηήληεζαο, Δπινγείηε θξαπγάδσλ ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Δηο απεξάληνπο αηψλαο δηακέλεη, ε ηψλ Μαξηπξσλ ζνπ δφμα, θαί ε αζάλαηνο 
εχθιεηα. Δπινγνχκελ δηφ ζε απαχζησο ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχκελ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
εζαξθσκέλνλ ηφλ Λφγνλ ζπιιαβνχζα, ηφλ πξίλ αζψκαηνλ Δχαο, αξάλ ηήο 
πάιαη αλέηξεςαο, επινγίαλ Παξζέλε, ηψ θφζκσ θπήζαζα, φζελ ζε πκλνχκελ, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο ελ ηή θακίλσ, ζχλ ηψ ππξί θαί ηήλ πιάλελ, 
θαηαπαηχληεο ππέςαιινλ. Δχινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ 
δέ, αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ, ηήο Θενκήηνξνο, 
θαί βνάησ. Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε Αγλή αεηπάξζελε».  
 
Ίδε ν Ακλφο, ν αίξσλ ηά πηαίζκαηα ηήο αλζξσπφηεηνο, ήιζελ επεδήκεζε, θαί 
πξφο ηφλ δνχινλ αη ηψλ ηφ Βάπηηζκα, δνπινπξεπψο εθίζηαηαη, ειεπζεξψζαη 
δεηψλ, δνπισζέληαο, εκάο ηψ αιάζηνξη, θαί ηφ θάιινο πξίλ απνιέζαληαο.  
 
θζε εκθαλψο, Θεφο ζσκαηνχκελνο, δη' αγαζφηεηα, θαί ηά Ηνξδάληα, 
πεξηβαιέζζαη έξρεηαη λάκαηα, ν πεξηβάιισλ λέθεζη, ηφλ νπξαλφλ αιεζψο, 
ηνχηνπ πάληεο, λχλ πξνενξηάζσκελ, ηήλ ζεπηήλ ελ ραξά Δπηθάλεηαλ.  
 
θίξηεζνλ ραξά, θαί πξνεηνηκάζζεηη, θαζππνδέμαζζαη, χδσξ ηφ αιιφκελνλ, 
ψ Ηνξδάλε εηο αησλίαλ δσήλ, νη πνηακνί ρνξεχζαηε, βιέπνληεο λχλ ηήο 
ηξπθήο, ηφλ ρεηκάξξνπλ, ξείζξνηο επηβαίλνληα, θαί θαθίαο ηήλ ρχζηλ 



μεξαίλνληα.  
 
Ζχγαζελ εκίλ, εκέξα ζσηήξηνο, ηνίο ελ λπθηί ηψλ παζψλ, πάληνηε 
θαζεχδνπζη, θαί γάξ επέζηε Υξηζηφο ν Κχξηνο, δηθαηνζχλεο Ήιηνο, ψλ θαί 
λννχκελνο, ππνθιίλαη, δνχισ θεθαιήλ απηνχ, θαί ζαξθί βαπηηζζήλαη 
ζειήκαηη.  

Θενηνθίνλ 
Φξίηηεη Υεξνπβίκ θαί πάζα νπξάληνο θχζηο Παλάκσκε, ηφλ ππέξ θαηάιεςηλ, 
ζεπηφλ ζνπ ηφθνλ φκνησζέληα εκίλ, δη' επζπιαγρλίαλ άθαηνλ, θαί 
βαπηηζζέληα ζαξθί, νχ ηήλ ζείαλ, πάληεο Δπηθάλεηαλ, ενξηάδνκελ λχλ 
αγαιιφκελνη.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Έθξημε πάζα αθνή 
Δπέζηε ε ζενθεγγήο, ηνχ Πξνθήηνπ ενξηή θαί ζεβάζκηνο, πεξηαπγάδνπζα, 
ηνχο ζπλειζφληαο πίζηεη θαί ςάιινληαο, πξνθεηηθαίο καξκαξπγαίο, θαί πάζη 
πεγάδνπζα, ςπρψλ ηάκαηα, θαί θσηίδνπζα θαηδξψο ηνχο ζεφθξνλαο.  
 
Σήξεζνλ ηή δσαξρηθή, θξαηαηά ηε δεμηά ζνπ Φηιάλζξσπε, ηήλ Δθθιεζίαλ ζνπ, 
ηαίο ηθεζίαηο ηνχ ζνχ ζεξάπνληνο, ηνχ πξνζεζπίζαληνο εκίλ ηήλ ζήλ 
ελαλζξψπεζηλ, δη' ήο αλέηεηιε, ζσηεξία θαί πηζηψλ απνιχηξσζηο.  

Θενηνθίνλ 
ξηκνλ δξέπνκαη δσήλ, κή βιαπηφκελνο ηψ μχισ ηήο γλψζεσο, ζχ γάξ 
Παλάκσκε, δσήο ηφ μχινλ Υξηζηφλ εμήλζεζαο, ηφλ ηάο εηζφδνπο ηήο δσήο, 
ηνίο πάζη γλσξίζαληα, δηφ ζε πάλαγλε, Θενηφθνλ νη πηζηνί θαηαγγέιινκελ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Σφλ πξνδεισζέληα 
Ίιεσλ γελέζζαη, δπζψπεζνλ ηφλ Γεζπφηελ, ηνίο έλ πίζηεη ζε ηηκψζη, θαί ηήλ 
ζήλ θσηνθφξνλ, θαί ζεπηήλ Δνξηήλ εθηεινχζη, Γφξδηε Μαξηχξσλ 
εγθαιιψπηζκα.  
 
Νχλ ηήο αθεξάηνπ, ηξπθήο θαί ηήο ζενπηίαο, εκθνξνχκελνο Γφξδηε, θαί 
θσηφο αλεζπέξνπ, ελ ζθελαίο αησλίνηο θνκίδε, ηάο επηθαξπίαο ηψλ αγψλσλ 
ζνπ.  
 
Αχηε ε εκέξα, ηήλ ζήλ άζιεζηλ επείδελ, ήλ νπθ εκαχξσζελ ν ρξφλνο, νπθ 
εθάιπςε ιήζε, αιι' αεί ηνίο πκλνχζί ζε πίζηεη, Μάξηπο αλαηέιιεη ψζπεξ 
ήιηνο.  
 
Γφμαλ ηήλ ξεπζηήλ, θαί θζαξηήλ θαί πεπαηεκέλελ, παξηδσλ ζεφθξνλ 
Μάξηπο, ατδίνπ λχλ δφμεο, θαί ραξάο αιεζνχο απνιαχεηο, ζξφλσ ηνχ 
Γεζπφηνπ παξηζηάκελνο.  



Θενηνθίνλ 
Χο δηαζσζέληεο, Παξζέλε πξίλ ηήο θαηάξαο, δηά ηνχ ζνχ ζείνπ ηφθνπ, 
επαμίσο πκλνχκελ, επραξίζησο πάληεο κεισδνχληεο. Υαίξε Θενηφθε ε ειπίο 
εκψλ.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ πξνδεισζέληα, ελ φξεη ηψ Ννκνζέηε ελ ππξί θαί βάησ, ηφθνλ ηφλ ηήο 
Αεηπαξζέλνπ, εηο εκψλ ηψλ πηζηψλ ζσηεξίαλ, υκλνηο αζηγήηνηο 
κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Μάξηπξνο 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Γνξδίνπ ηνχ ζεφθξνλνο, θαί παλελδφμνπ Μάξηπξνο, αχηε επείδελ εκέξα, ηήλ 
άζιεζηλ, εο ηήλ κλήκελ, ιακπξψο λχλ εθηειέζσκελ, Υξηζηνχ γάξ 
ππεξήζιεζε. Γηαλαζηψκελ πξνζχκσο, ψ θηινκάξηπξεο πάληεο, πξφο αξεηψλ 
επθαξπίαλ.  

Πξνεφξηηνλ 
Δλ Πλεχκαηη ηψ Ηεξψ  

Σήλ Βεζιεέκ αθέκελνη, ηφ θαηλφηαηνλ ζαχκα, πξφο, Ηνξδάλελ δξάκσκελ, εθ 
ςπρήο ζεξκνηάηεο, θαθείζε θαηνπηεχζσκελ ηφ θξηθηφλ Μπζηήξηνλ, 
ζενπξεπψο γάξ επέζηε, γπκλσζείο ν Υξηζηφο κνπ, επελδχσλ κε ζηνιήλ, ηήο 
νπξαλψλ Βαζηιείαο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. β'  
Αη Αγγειηθαί 

Θξφλνλ νπξαλφλ, θεθηεκέλνο ν Γεζπφηεο, ήιζελ επί γήο, ζαξθσζείο εθ ηήο 
Παξζέλνπ, θαί πξφο ηφλ Ηνξδάλελ, επηζηάο ηφ θαζάξζηνλ, πάλησλ εμαηξεί ηφλ 
Ησάλλελ. Αη παηξηαί ηήο γήο απάζεο, απηψ ςάιισκελ Δπινγεκέλνο ν θαλείο, 
Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
Έθζαζε Υξηζηφο, πξφο ηά ξείζξα Ηνξδάλνπ, Βάπηηζκα αηηψλ, ν θαζαίξσλ 
άκαξηίαο. Πάζα ε γή ζθηξηάησ. Οπξαλνί επθξαηλέζζσζαλ. Υαίξε ηψλ Δζλψλ 
ε Δθθιεζία, ηψ Βαζηιεί λπκθεπνκέλε, πηζηψο βφεζνλ. Δπινγεκέλνο ν 
θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
ξε γιπθαζκφλ, επθξνζχλεο ζηαιαμάησ, ρείξαο κπζηηθψο, λχλ θξνηήζαηε ηά 
Έζλε, ε έξεκνο αλζείησ Ηνξδάλε ππφδεμαη, δεχξν Βαπηηζηά ηψ κπζηεξίσ, 
ηνχ Λπηξσηνχ ππνχξγεη ραίξσλ, ιανί κέιςσκελ. Δπινγεκέλνο ν θαλείο, 
Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
Φψο ηφ εθ θσηφο, ππέξ ρξφλνλ πξνεθιάκςαλ, ηνίο ελ ηή λπθηί, θαζεκέλνηο 
επεθάλε, θαί ζθφηνο ακαξηίαο, εθθαζάξαλ εθψηηζε. Υφξεπζνλ Αδάκ, 
επθξαίλνπ Δχα, ε ιχηξσζηο Υξηζηφο επέζηε, Γαπτδ βφεζνλ. Δπινγεκέλνο ν 
θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  



Γφμα... φκνηνλ 
Άζηξνλ Ηαθψβ, εμαλέηεηιε ηψ θφζκσ, θαί ηήλ θινγεξάλ, ηψλ αλζξψπσλ 
ακαξηίαλ, αλαιαβψλ ελζάπηεη, Ηνξδάλνπ ηνίο λάκαζη, ιάκπσλ ηήο ζεφηεηνο 
ηψ θέγγεη, θαί θσηηζκφλ ζενγλσζίαο, δηδνχο Έζλεζηλ. Δπινγεκέλνο ν θαλείο, 
Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  

Καί λχλ... φκνηνλ 
Νφκνπ πιεξσηήο, θαηά ζάξθα ρξεκαηίζαο, ήιζελ ν Υξηζηφο, απαξρήλ ηήο 
ζσηεξίαο, επί ηφλ Ηνξδάλελ, εθηειέζαη σο εχζπιαγρλνο, θαί ηψ Βαπηηζηή 
θαζππνθιίλεη, ηήλ θνξπθήλ πηζηψο βνψληη, ιανί θξάμσκελ. Δπινγεκέλνο ν 
θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά 
Ήρνο β' 

Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Απφ ηήο Βεζιεέκ, επί ηφλ Ηνξδάλελ, κεηαβψκελ, εθεί γάξ, ηφ θψο ηνίο ελ ηψ 
ζθφηεη, απγάδεηλ ήδε άξρεηαη.  
 
ηίρ. Γηά ηνχην κλεζζήζνκαί ζνπ εθ γήο Ηνξδάλνπ θαί Δξκσληηκ. 
 
Γή ε ηνχ Εαβνπιψλ, νη πέξαλ Ηνξδάλνπ, αθνχζαηε, Δγγίδεη, Υξηζηφο ε 
ζσηεξία, ηφ θψο ε απνιχηξσζηο.  
 
ηίρ. Δίδνζάλ ζε χδαηα ν Θεφο, είδνζάλ ζε χδαηα θαί εθνβήζεζαλ. 
 
Δπηξέπηδε θαί ζχ, Ηνξδάλε ηφ ξείζξνλ, ν ππξί γάξ βαπηίδσλ, εγγίδεη ηνχ 
θαηλίζαη, ηφ ζπληξηβέλ πιαζηνχξγεκα.  

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
θζε ηφ παηξηθφλ, απαχγαζκα ηήο δφμεο, ελ ξείζξνηο Ηνξδάλνπ, Βαπηίζκαηη 
θαζαίξνλ, ηφλ ξχπνλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Πξνεφξηηα ηψλ Φψησλ, θαί ε χλαμηο ηψλ Αγίσλ Δβδνκήθνληα 

Απνζηφισλ, θαί κλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενθηίζηνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηψλ Απνζηφισλ.  
 

Ήρνο δ'  
Δδσθαο ζεκείσζηλ 

Κιεφπαλ Αλδξφληθνλ, ηινπαλφλ ηε θαί Άγαβνλ, Αλαλίαλ θαί Φίιηππνλ, 



Πξφρνξνλ Νηθάλνξα, Ρνχθνλ θαί σζζέλελ, Λίλφλ ηε θαί ηάρπλ, ηέθαλνλ 
Σίκσλα Δξκάλ, Φιέγνληα Μάξθνλ, Λνπθάλ σζίπαηξνλ, Ηάζνλα θαί Γάτνλ θαί 
Σπρηθφλ, θαί Φηιήκνλα, ηεξνίο κεισδήκαζηλ, νη πηζηνί καθαξίζσκελ.  
 
Νάξθηζζνο θαί Σξφθηκνο, Καίζαξ Εελάο θαί Αξίζηαξρνο, Μάξθνο ίιαο θαί 
Γάτνο, Δξκήο θαί Αζχγθξηηνο, Απνιισο Κεθάο ηε, Κιήκεο θαί Ηνχζηνο, 
Κνχαξηνο Έξαζηνο Λνπθάο, Ολεζηθφξνο Κάξπνο θαί Δχνδνο, Μαηζίαο θαί 
Ηάθσβνο θαί Οπξβαλφο Αξηζηφβνπινο, Σπρηθφο θαί Αξίζηαξρνο, επαμίσο 
ηηκάζζσζαλ.  
 
Πνχδελ Ζξσδίσλα, θαί Αξηεκάλ θαί Φηιφινγνλ, Οιπκπάλ ηε θαί Ρφδηνλ, 
Απειιήλ Ακπιίαλ, Παηξνβάλ θαί Σίηνλ, Σέξπλνλ θαί Θαδδαίνλ, Δπαηλεηφλ 
ηφλ ζαπκαζηφλ, Αρατθφλ ηε, Αθχιαλ Λνχθηνλ, Βαξλάβαλ Φνπξηνπλάηφλ ηε, θαί 
Απνιιψ ηφλ ανίδηκνλ, θαί ηφλ Κξήζθελ Σηκήζσκελ, ηνχο ζεπηνχο 
ζενθήξπθαο.  
 

Έηεξα ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Οζίνπ.  
 

Ήρνο β'  
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

ηε θαηεηξψζεο ηήλ ςπρήλ, έξσηη ηψ ζείσ Πακκάθαξ, ηφλ ζφλ επάξαο 
ζηαπξφλ, ραίξσλ εθνινχζεζαο ηψ ζηαπξσζέληη Υξηζηψ θαί λεθξψζαο ηφ 
θξφλεκα, ζαξθφο εγθξαηεία, Πλεχκαηνο ελέξγεηαλ δψζαλ εηζδέδεμαη, ιχεηλ 
λνζεκάησλ ρεηκψλα, ζέξκε πξεζβεηψλ εππξνζδέθησλ, φζελ ζε ζπκθψλσο 
καθαξίδνκελ.  
 
ηε επηκφλνηο πξνζεπραίο, θαί ζπληνλσηάηε λεζηεία, ηφ Οπηηθφλ ηήο ςπρήο, 
Πάηεξ απεθάζεξαο, λαφο γεγέλεζαη, Σξηζειίνπ ζεφηεηνο, θαί Ηεξσζχλεο, 
ρξίζκα ζείνλ άγηνλ ππνδεμάκελνο, έλδνλ ηψλ αδχησλ εηζήιζεο, ζχσλ δηά ζέ 
ηφλ ηπζέληα, δηά ζπγθαηάβαζηλ απφξξεηνλ.  
 
Πξάνο, αλεμίθαθνο νθζείο, ελ αθεξαηφηεηη γλψκεο, Πάηεξ ζεφθηηζηε, 
θαηεθιεξνλφκεζαο, πξαέσλ φλησο ηήλ γήλ, θαί κεζέμεη Θενχκελνο, ηξπθήο 
απνιαχεηο, θαί αγαιιηάζεσο, θαί ραξκνλήο αιεζνχο, έλζα κλεκνλεχσλ κή 
παχζε, ηψλ ενξηαδφλησλ εθ πφζνπ, θαί ηήλ ζήλ Σηκψλησλ ζείαλ θνίκεζηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο γ' 
Φαηδξά κέλ ε παξειζνχζα Δνξηή, έλδνμνο ε παξνχζα εκέξα. Δλ εθείλε ηφλ 
σηήξα Μάγνη πξνζεθχλεζαλ, ελ ηαχηε δέ ηφλ Γεζπφηελ, δνχινο θιεηφο 
εβάπηηζελ. Δθεί Πνηκέλεο αγξαπινχληεο, είδνλ θαί εζαχκαζαλ, ψδε θσλή ηνχ 
Παηξφο, ηφλ κνλνγελή Τηφλ εθήξπμε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Οιχρλνο ηψ Φσηί, ε απγή ηψ Ζιίσ, ν θίινο ηψ Νπκθίσ, ν Πξφδξνκνο ηψ 



Λφγσ, Πξνθήηα θαζππνχξγεζνλ.  
 
ηίρ. Γηά ηνχην κλεζζήζνκαί ζνπ εθ γήο Ηνξδάλνπ θαί Δξκσληηκ. 
 
Ήιζελ ν θσηηζκφο, ε ιχηξσζηο εθάλε, ελ Ηνξδάλε, δεχηε, ζπλέιζσκελ 
ξπθζήλαη, θαί άζαη πξνεφξηηα.  
 
ηίρ. Δίδνζάλ ζε χδαηα ν Θεφο, είδνζάλ ζε χδαηα θαί εθνβήζεζαλ. 
 
Πάληα κνη δηά ζνχ, ηά θαιά Θενηφθε, ν Θεφο ελ αλζξψπνηο, ηφ θψο ελ 
Ηνξδάλε, θαγψ ελ ηψ θσηί απηνχ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Έξρεηαη πξφο Ηνξδάλελ, Υξηζηφο ε αιήζεηα, ηνχ βαπηηζζήλαη ππφ Ησάλλνπ, 
θαί θεζί πξφο απηφλ. Δγψ ρξείαλ έρσ ππφ ζνχ βαπηηζζήλαη, θαί ζχ έξρε 
πξφο κε; νπ ηνικψ ν ρφξηνο πξνζςαχζαη ηψ ππξί, ζχ κε αγίαζνλ Γέζπνηα, 
ηή ζεία επηθαλεία ζνπ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο γ' 
Απφζηνινη Άγηνη, πξεζβεχζεηε ηψ ειεήκνλη Θεψ ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ, 
παξάζρε ηαίο ςπράο εκψλ.  

Καί Πξνεφξηηνλ  Ήρνο δ'  
Δηνηκάδνπ Εαβνπιψλ, θαί επηξεπίδνπ Νεθζαιείκ. Ηνξδάλε πνηακέ, ζηήζη 
ππφδεμαη ζθηξηψλ, ηνχ βαπηηζζήλαη εξρφκελνλ ηφλ Γεζπφηελ. Αγάιινπ ν 
Αδάκ ζχλ ηή Πξνκήηνξη, κή θξχπηεηε εαπηνχο, σο ελ Παξαδείζσ ηφ πξίλ, θαί 
γάξ γπκλνχο ηδψλ πκάο επέθαλελ, ίλα ελδχζε ηήλ πξψηελ ζηνιήλ, Υξηζηφο 
εθάλε, ηήλ πάζαλ θηίζηλ, ζέισλ αλαθαηλίζαη. 
 

Δλ ηνίο Απνδείπλνηο ν Καλψλ νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Σή καθξά πέκπηε καθξφλ χκλνλ εμάδσ.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β' 
Ο Δηξκφο 

«Σκεζείζε ηκάηαη, πφληνο εξπζξφο, θπκαηνηξφθνο δέ μεξαίλεηαη βπζφο, ν 
απηφο νκνχ αφπινηο γεγνλψο βαηφο, θαί παλνπιίηαηο ηάθνο, σδή δέ 
Θενηεξπήο αλακέιπεην. Δλδφμσο δεδφμαζηαη, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ».  
 
Ζ παληαηηία, θαί παξεθηηθή δσήο, ε άπεηξνο νθία ηνχ Θενχ, σθνδφκεζε ηφλ 
νίθνλ εαπηήο, Αγλήο εμ απεηξάλδξνπ Μεηξφο, πξφο, Ηνξδάλνπ δέ λχλ ξνάο 
έξρεηαη, αηηνχζα ηφ Βάπηηζκα, βξνηψλ εηο αλάπιαζηλ.  
 
Μπζηαγσγνχζα, πάληαο ζπγθαιεί, ηνχο εμ Δζλψλ ε ηνχ Θενχ νθία, πξφο ηφ 
θψο, ηνχο ελ ζθφηεη πξίλ αγλνίαο αθεγγνχο, θεηκέλνπο εηο επίγλσζηλ 
αιεζείαο, αλάγνπζα κπζηηθψο ηψ Βαπηίζκαηη, θαξδίαο θαζαίξνληη, θαί θηίδνληη 
Πλεχκαηη.  



 
Αθνπηηζζψκελ, λχλ πξνθεηηθψλ, εθπιεξνπκέλσλ δηά Πλεχκαηνο θσλψλ, ν 
βαπηίδσλ γάξ ελ Πλεχκαηη θαί ππξί, επείγεηαη Υξηζηφο πξφο Ηνξδάλελ. 
Πξνζέιζεηε πξφο απηφλ θαί θσηίζζεηε, πκψλ γάξ ηά πξφζσπα, νπ 
θαηαηζρπλζήζνληαη.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκνο 
«Κχξηνο ψλ πάλησλ, θαί θηίζηεο Θεφο, ηφ θηηζηφλ ν απαζήο, πησ ρεχζαο 
ζεαπηψ ήλσζαο, θαί ηνίο ξείζξνηο νίο έκειιεο ειζείλ, απηφο ψλ ηνίο ιανίο 
πξνζεθψλεηο. Όδσξ ηήο δσήο αληιήζαηε, θαί πίζηεη ζηεξεσζήζεζζε».  
 
Ρχζηνλ ςπρψλ, θαί ζσκάησλ άκα, ηνχ Βαπηίζκαηνο ηήλ ράξηλ, ψηεξ έξρε 
ραξίζαζζαη, δηά ηνχην βξαβεχεηο λχλ εκίλ, θαί ράξηλ αληί ράξηηνο θξάδσλ. 
Όδσξ ηήο δσήο αληιήζαηε, θαί πίζηεη ζηεξεσζήζεζζε.  
 
Άθξσλ αλήξ, ν κή γηλψζθσλ Θεφλ, δηαθζείξεηαη θαί γάξ, αηφπνηο 
επηηεδεπκαζηλ, ειαηηνχηαη παληφο εμ αγαζνχ, θαί πάζεο εθπίπηεη ζσηεξίαο, 
νχπεξ ηήο κεξίδνο άπαληεο, νη Υξηζηφλ γλφληεο ξπζζείεκελ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Πξνθαηηδψλ ν Πξνθήηεο, ηνχ κπζηεξίνπ ζνπ ηφ απφξξεηνλ, Υξηζηέ 
πξναλεθψλεζελ. Έζνπ θξαηαηάλ, Βαπηίζκαηνο ηήλ ράξηλ ηνίο πίζηεη, ηνχην 
δερνκέλνηο άπαζηλ, εηο ιχηξσζηλ ηψλ ακπιαθεκάησλ εκψλ».  
 
Δπί ηφ Βάπηηζκα ζπεχδεηο, ηφ ηνίο ζλεηνίο πεγάδνλ ηήλ άθεζηλ, 
πεθνξηηζκέλνηο άπαζη, πηαίζκαζη θαθνίο, θαθψο ελ κνρζεξία βηνχζη, ηήλ 
θαηά ςπρήλ αλάπαπζηλ απηνίο, σο νηθηίξκσλ παξέμεηλ επαγγεηιάκελνο.  
 
Μεηαιαβσλ ηήο ζαξθφο κνπ, ηήο ζήο ζεφηεηνο κεηαδίδσο κνη, είθσλ γάξ 
απαξάιιαθηνο, ψλ ηνχ ζνχ Παηξφο, ρσξείο επί ρεηξψλ ζνπ ψηεξ ηφ 
πιάζκα, πιήλ ηήο ακαξηίαο, άλζξσπνο θαλείο, ηψ νκνίσ θαζαίξσλ, Λφγε ηφ 
φκνηνλ.  
 
Πφκα θαί ρξίζκα θαί Πλεχκα, ηήο ζήο ζθξαγίδνο ψηεξ γλσξίζκαηα, θαί 
κπζηηθά ραξίζκαηα, θαί ηψλ δσξεψλ ηψλ ζείσλ, αμηέξαζηα γέξα, ηφλ 
Μνλνγελή θαί γάξ ζε ηιαζκφλ, ν Παηήξ εηο ηφλ θφζκνλ απέζηεηιελ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σψ ζπλδέζκσ ηήο δεηιίαο, ζπλερφκελνο λχλ ν Πξφδξνκνο, παξαηηείηαη ηφ 
βαπηίδεηλ, επιαβψο Υξηζηφλ ζεαζάκελνο, γπκλφλ εζηψηα επί ηνχ χδαηνο, 
χδαηη ζηεγάδνληα ηά ππεξψα».  
 
Ζ ηφ άζρεηνλ θξαηνχζα, θαί ππεξψνλ ελ αηζέξη χδσξ, ε αβχζζνπο 
ραιηλνχζα, θαί ζαιάζζαο αλαραηηίδνπζα, Θενχ νθία, κνιεί πξφο Ηνξδάλελ. 
Βάπηηζκα δέ δέρεηαη, ρεηξφο εθ δνχινπ.  



 
Μνξθσζείο Αδάκ ηφλ πξψηνλ, Βαπηηζκψ ήθεη θαζάξαη Υξηζηφο, ν λεθέιαηο 
δέ ηφλ πφινλ, πεξηβάιισλ θαί αλαβαιιφκελνο θψο, γπκλφο νξάηαη, ελ 
Ηνξδάλνπ ξείζξνηο, θαί ρεηξί θαηέρεηαη, ν πάληα θέξσλ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Άβπζζνο εζράηε, ακαξηεκάησλ εθχθισζέ κε, θαί ηφλ θιχδσλα κεθέηη 
θέξσλ, σο Ησλάο ηψ Γεζπφηε βνψ ζνη. Δθ θζνξάο κε άλάγαγε».  
 
Κχξηφλ ζε γλφληεο, νπξαλνί δηεγνχληαη ηήλ ζήλ, ψηεξ δφμαλ ελ ηή ζή 
γελλήζεη, λχλ δέ Παηήξ ζε θεξχηηεη, Τηφλ αγαπεηφλ βαπηηδφκελνλ.  
 
Ρχπνλ πάο ν θέξσλ, απνξξπθζήησ δαθξχσλ θξνπλνίο, θαί Υξηζηψ ελ ηξφκσ 
πξνζεξρέζζσ, ππξί θαί Πλεχκαηη ζείσ, θαζάξαη πξντφληη ηήλ θχζηλ εκψλ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Οη Παίδεο ελ Βαβπιψλη, θακίλνπ θιφγα νπθ έπηεμαλ, αιι' ελ κέζσ θινγφο 
εκβιεζέληεο, δξνζηδφκελνη έςαιινλ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ».  
 
Νεπζηάδσλ θάξαλ πξφο έρζξαλ, κεδείο δνιίσο θηλήζεηε, ηψ πιεζίνλ θαθψο 
απνδνχλαη, θαθφλ αληί θαθνχ κειεηψλ, αιι' ελ αγάπε Κχξηνλ, ηφλ θαλέληα 
ηηκήζσκελ.  
 
Τκψλ Υξηζηνχ φζνη θίινη, κηθξφλ πξνζθαθνπαζή ζαηε, ηνχησ κνξθσζέληη θαί 
θαλέληη, θαζ' εκάο θαί ηφ Βάπηηζκα, επεηγνκέλσ δέμαζζαη, ηήο εηθφλνο εηο 
θάζαξζηλ.  
 
Μεζ' φζηηο εκνχ θαηέιζε, θαί ζπληαθή ηψ Βαπηίζκαηη, κεη' εκνχ ηήο δφμεο 
απνιαχζεη, θαί ηήο αλαζηάζεσο, Υξηζηφο λχλ επαγγέιιεηαη, ψ πηζηψο 
ππαληήζσκελ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Νφκσλ παηξψσλ νη καθαξηζηνί, ελ Βαβπιψλη Νένη πξνθηλδπλεχνληεο, 
βαζηιεχνληνο θαηέπηπζαλ, πξνζηαγήο αινγίζηνπ, θαί ζπλεκκέλνη, ψ νπθ 
ερσλεχζεζαλ ππξί, ηνχ θξαηνχληνο επάμηνλ, αλέκειπνλ ηφλ χκλνλ. Σφλ 
Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Οη δαηηπκφλεο ηήο Θενχ ηξνθήο, ηήο Βεζιεέκ ηψ ιφγσ θαηαηξπθήζαληεο, ζχλ 
Αγγέινηο ηε δνμάζαληεο, θαί Πνηκέζη θαί Μάγνηο, ηφλ ζαξθσζέληα, λχλ πξφο 
Ηνξδάλελ κπζηηθψο, πνξεπζψκελ νςφκελνη, κπζηήξηνλ ηφ κέγα, φπεξ ήθεη 
Υξηζηφο εθηειέζσλ, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Νφκνπ ηεξνχληεο ηφ θεθάιαηνλ, θαί πξνθεηψλ αγαπελ ελζηεξληζάκελνη, 
κηκεηαί Υξηζηνχ γελψκεζα, δη' αγάπεζηλ άθξαλ ζάξθα ιαβφληνο, θαί δηά 



Βαπηίζκαηνο εκάο ηψ Παηξί θαηαιιάμαληνο, θαί δηδάμαληνο κέιπεηλ. Σφλ 
Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Δδεμηνχην ηφλ εξρφκελνλ, ηάο ακαξηίαο πάλησλ θαζάξαη λάκαζηλ, αιιά 
ηνχηνλ δηεθψιπε, ζπζηειιφκελνο θφβσ. Δγσ γάξ ρξείαλ έρσ βαπηηζζήλαη 
ππφ ζνχ, ηψ Νπκθίσ αληέθεζελ, ν θίινο ε θσλή ηε ηψ Λφγσ, θαί Ζιίσ ν 
ιχρλνο, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Ξελίαο Γεζπνηηθήο, θαί αζαλάηνπ ηξαπέδεο, ελ πεληρξψ ζπειαίσ πξίλ, 
απνιαχζαληεο, λχλ πξφο Ηνξδάλελ δξάκσκελ, κπζηήξηνλ νςφκελνη μέλνλ, ηφ 
ηήο άλσ ιακπξφηεηνο πξφμελνλ».  
 
Άπηηε ηήο Βεζιεέκ, νη ηξπθεηαί ηψλ ζαπκάησλ, πξφο ρψξαλ Ηνξδάλνπ, θαθεί 
νςφκελνη, έξγα κπζηηθψο ηεινχκελα, Βαπηίζκαηί ηε ηφλ Υξηζηφλ 
πξνζειζφληα, ηφλ Αδάκ αλαπιάζαη, θαί γάξ ζεζάξθσηαη.  
 
Γεκηνπξγφο γελλεζείο, εθ ηνχ Παηξφο πξφ αηψλσλ, εηέρζε επ' εζράησλ, 
αηξέπησο ζαξθσζείο, Κφξεο εμ αγλήο ζεφπαηδνο, δηπινχο Θεφο θαί 
άλζξσπνο ζέισλ, ηφλ Αδακ αλαπιάζαη δηά Βαπηίζκαηνο.  
 
Χο άλζξσπνο επέζηεο, νπζία νχ θαληαζία, ψο εηο ελ κέζσ πάλησλ, δεηψλ ηφ 
Βάπηηζκα, ν κφλνο θχζεη αλεχζπλνο, ελζάςαη γάξ επζχλαο ήιζεο, ηψλ 
αλζξψπσλ, ελ χδαζη βαπηηδφκελνο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ'  
Σαρπ πξνθαηάιαβε 

Ηδνχ παξαγίλεηαη, πξφο Ηνξδάλελ Υξηζηνο, θσλεί ηψ Πξνδξφκσ ηε. Γεχξν κε 
βάπηηζνλ, ηφλ πάζαλ θαζαίξνληα, θφζκνπ ηήλ ακαξηίαλ, πνηακίνηο ελ 
ξείζξνηο, εθηεηλφλ ζνπ ηήλ ρείξα, θνξπθήλ κνπ πξφο ζείαλ, ρεηξφο γάξ ηφ 
παξάπησκα, ήιζνλ ηάζαζζαη.  

Γφμα... Καί λχλ... ν απηφο 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ  

Σφλ Βαζηιέα ηνχ παληφο θαί Γεζπφηελ επί ηφ Βάπηηζκα πηζηνί θαζνξψληεο, 
ζενπξεπψο εξρφκελνλ πκλήζσκελ απηφλ, ηξίβνπο θαξδηψλ εκψλ, 
επηξεπίζσκελ πφζσ, ζπίινπο απνπιχλνληεο, ηψλ δεηλψλ εγθιεκάησλ. Ηδνχ 
γάξ ζψζαη γέλνο ηψλ βξνηψλ, ελ Ηνξδάλνπ ξναίο παξαγίλεηαη.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  



Αλέζηεο εθ λεθξψλ 
Ο κέγαο Βαπηηζηήο, ηνχ Κπξίνπ αγάιινπ, επέζηε γάξ Υξηζηφο, ππφ ζνχ 
βαπηηζζήλαη, ηξέκεηο σο ππεξέηεο, ν γάξ Γεζπφηεο θεθαιήλ θιίλεη ζνη, άςαη 
ηήο ζείαο θάξαο, ηνχ απηνκέλνπ ρεηξί ηά ζχκπαληα, θαί επδνθία ζψδνληνο 
Θενχ, ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Οη Καλφλεο. ν Πξνεφξηηνο εηο ο' ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ εηο δ' θαί ηνχ 
Οζίνπ εηο δ'. Πξνεφξηηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Καηά Αιθάβεηνλ. Ησζήθ.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β'  Ο Δηξκφο 
«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ, Θεψ επηλίθηνλ σδήλ, εβφα άζσκελ».  
 
Αγαιιηάζζσ ε θηίζηο, αη παηξηαί, ηψλ Έζλψλ αδέησζαλ. Ηεζνχο ν Βαζηιεχο, 
πάζεο γήο πξνέξρεηαη ξναίο, Ηνξδάλνπ ηήλ εκψλ, πνηήζαη θάζαξζηλ.  
 
Βαζηιηθήλ αινπξγίδα παξζεληθψλ, εμ αηκάησλ Κχξηε, ελδπζάκελνο ζαξθί, 
πνηακνχ πξφο ξεχκαηα γπκλφο, επηβαίλεηο ηήλ εκψλ, ελδχσλ γχκλσζηλ.  
 
Γφλνο Παηξφο πξναλάξρνπ ζχ πεθπθψο, πξφο ηφλ Γφλνλ εχζπιαγρλε, 
Εαραξίνπ επηειψο, παξαγίλε βάπηηζκα αηηψλ, φπσο ράξηηη πηνχο Θενχ 
πνηήζεο εκάο.  
 

Καλψλ ηψλ Απνζηφισλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Υξηζηνχ Μαζεηάο δεπηέξνπο επαηλέζσ. Ησζήθ.  
 

Χδήα'  Ήρνο δ' 
«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, 
ηή Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ 
γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα».  
 
Υξηζηψ καζεηεχζαληεο, ηψ δη' εκάο χιε ζψκαηνο, θαλέληη Παλεχθεκνη, 
θαηεθσηίζαηε, θφζκνλ άπαληα, αθηίζηλ επζεβείαο, ηφ ζθφηνο κεηψζαληεο ηήο 
αζεφηεηνο.  
 
Ρεφλησλ αθέκελνη, ηφ πεθπξκέλνλ θαί άζηαηνλ, Υξηζηψ ε θνινχζεζαλ, 
Κξήζθεο θαί Πξφρνξνο, θαί, Αλδξφληθνο, Θαδδαίνο θαί Νηθάλσξ, θσζηήξεο 
γελφκελνη, ζενεηδέζηαηνη.  
 
Ηζρχλ ηνχ αιάζηνξνο, θαηεπαιαίζαηε έλδνμνη, ηζρχτ ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχο ηή 



καλία ηε, αζεφηεηνο, ηειείσο παξεζέληαο, ηζρχνο επιήζαηε, θαί ζείαο 
γλψζεσο.  
 
αξθφο νκνηψκαηη, επηθαλέληα ηφλ Κχξηνλ, Ακπιίαο εθήξπμε, ηάρπο θαί 
Φίιηππνο, σο Απφζηνινη, σο ζείνη Ηεξάξραη, σο φληεο δηάθνλνη, ηψλ ππέξ 
έλλνηαλ.  

Θενηνθίνλ 
Σφ ζείνλ παιάηηνλ, ηνχ Βαζηιέσο ηηκήζσκελ, ελ ψ θαηεζθήλσζε, θαζψο 
εζέιεζε, ηήλ απείξαλδξνλ, θαί κφλελ Θενηφθνλ, δη' ήο εΘεψζεκελ, 
πκλνινγήζσκελ.  
 

Καλψλ ηνχ Οζίνπ. Πνίεκα Θενθάλνπο 
 

Χδή α'  Ήρνο β'  
«Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ, ηήλ Φαξασλίηηδα παλζηξαηηάλ, ε ππέξνπινο 
δχλακηο, ζαξθσζείο ν Λφγνο δέ, ηήλ πακκφρζεξνλ ακαξηίαλ εμήιεηςελ, ν 
δεδνμαζκέλνο Κχξηνο, ελδφμσο γάξ δεηδφμαζηαη».  
 
Σήο ηξπθήο ρεηκάξξνπο ν Υξηζηφο, λάκαζη πξνέξρεηαη, δνπινπξεπψο ηνχ 
Ηνξδάλνπ ινχζαζζαη, ηά φξε ζθηξηήζαηε, αγαιιίαζηλ, νη βνπλνί πεξηδψζαζζε, 
νη ξεξππσκέλνη, θάζαξζηλ πξφο ζείαλ επηξεπίζζεηε.  
 
Ζ θσζθφξνο κλήκε ζνπ εκίλ, ζήκεξνλ εμέιακςελ, ειηαθάο καξκαξπγάο 
ζεφθηηζηε, ηψλ θαηνξζσκά, ησλ ζνπ, ηψλ παζψλ εκψλ, ειαπλνχζαο 
θαηήθεηαλ, ήλ επηηεινχληεο, πίζηεη ζε θαί πφζσ καθαξίδνκελ.  
 
Πηεξσζείο ηψ πφζσ Υξηζηνχ, γέγνλαο κεηάξζηνο, ηήο θνζκηθήο απαλαζηάο 
ζπγρχζεσο, φζελ πξνζερψξεζαο, πξφο αζθήζεσο ηά επίπνλα ζθάκκαηα, θαί 
δη' εγθξαηείαο, Άγγεινο θαζάπεξ επεβίσζαο.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ Αγλήλ αγλεχνληη λντ, δεχηε καθαξίζσκελ, ηήλ θαιινλήλ Ηαθψβ ήλ 
εγάπεζε, Θεφο εθιεμάκελνο, ήλ θαηψθεζελ, σο ζθελήλ αγηάζκαηνο, σο 
ηηκησηέξαλ, πάλησλ ηψλ θηηζκάησλ αλπκλήζσκελ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ Αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο εκάο, ελ ηή πέηξα ηήο νκνινγίαο ζνπ».  
 
Γεζπφδσλ πάλησλ σο Θεφο, δνχινπ θέξεηο εηθφλα, θαί πξφο δνχινλ 
νηθηίξκνλ, παξαγίλε ζαξθηθψο, Βαπηίζκαηη ζενπξγψ, ηήο δνπιείαο, ηνχ 
ερζξνχ εμαίξσλ εκάο.  
 
Δπέζηεο ξείζξσ δηαηί; πνίαλ θάζαξζηλ ζέισλ, πνίνλ ξχπνλ εθπιχλεηλ, 
ππεξάγαζε δεηψλ; πκλψ ζνπ ηήλ ππέξ λνχλ, δηά ζπιάγρλα Λφγε 
ζπγθαηάβαζηλ.  



 
Εεηψλ ηφ πξφβαηνλ Υξηζηέ, φπεξ άγξηνο ιχθνο, θαηεζπάξαμε δφισ, 
Ηνξδάλνπ ηαίο ξναίο, εθίζηαζαη εθβνψλ, ηψ Πξνδξφκσ. Γεχξν ζχ κε 
βάπηηζνλ.  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο 
Οία πνηακνχο πκάο ν Λφγνο, εηο πάζαλ εμέπεκςε ηήλ γήλ, πιεξνχληεο 
ηαχηελ Πάλζνθνη, αξδείαηο ζείνπ Πλεχκαηνο, θαί ηφλ θινγκφλ εμαίξνληεο, ηήο 
αζεταο ελ ράξηηη.  
 
Τκλήζσκελ Σίκσλα ηφλ ζείνλ, ηφλ ίιαλ ηε θαί ηινπαλφλ, θαί πίζηεη 
επαηλέζσκελ, Δπαηλεηφλ ηφλ έλδνμνλ, θαί Οπξβαλφλ θαί Άγαβνλ, ηνχο 
αιεζψο ρξηζηνθήξπθαο.  
 
Μαθάξηνη ήδε γεγνλφηεο, σο φλησο καθάξηνλ Θεφλ, δηδάζθαινλ 
πινπηήζαληεο, ηνχο πξίλ αζιίνπο Πάλζνθνη, κεηφρνπο απεδείμαηε, ελζένπ 
καθαξηφηεηνο.  

Θενηνθίνλ 
Αγλή πξφ ηνχ ηφθνπ θαί ελ ηφθσ, θαί κεηά ηφλ ηφθνλ αιεζψο, Παξζελνκήηνξ 
πέθελαο, Θεφλ γάξ απεθχεζαο, φλ Απνζηφισλ ζχιινγνο, πεξηθαλψο 
αλεθήξπμελ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο 
Αβχζζνπο ηψ πξνζηάγκαηη ν πνηήζαο, ν χδαηη ζηεγάδσλ ηά ππεξψα, ελ 
χδαζη πξνέξρεηαη βαπηηζζήλαη, ςπρή γξεγφξεζνλ, παζψλ θαζάξζεηη, 
αξεηψλ πξνζθέξνπζα ηά βιαζηήκαηα.  
 
Ζ δχπλννλ σο ξφδνλ ηή γεσξγία, ηνχ Πλεχκαηνο αζθήζεσο ελ ιεηκψλη, 
εμήλζεζαο ζεφθηηζηε επσδίαο, πιεξψλ ηνχο ςάιινληαο, Θεψ εθάζηνηε, Χο 
νπθ έζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.  
 
Διαία σο θαηάθαξπνο ελ ηψ νίθσ, Κπξίνπ αλεβιάζηεζαο ηψ ειαίσ, ηψλ 
πφλσλ ζνπ ζεφθηηζηε ηιαξχλσλ, εκψλ ηά πξφζσπα, ςαιιφλησλ, ζηε. Χο 
νπθ έζηηλ άληνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Πνιινί νη πνιεκνχληέο κε απφ χςνπο, ελ νδχλε εμέιη πελ ε δσή κνπ, 
θαηέδπζα εηο ράνο πιεκκειεκάησλ, ζψζφλ κε Γέζπνηλα, κή ππεξίδεο κε, 
πξνζηαζίαλ άκαρνλ, ζέ γάξ θέθηεκαη.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ' ερζξνχο 
κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ. Οπθ έζηηλ άγηνο, σο ν Θεφο 



εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο πιήλ ζνπ Κχξηε» 
 

Κάζηζκα ηψλ Απνζηφισλ 
Ήρνο γ'  Θείαο πίζηεσο 

ηχινη άζεηζηνη ηήο Δθθιεζίαο, εδξαηψκαηα ηήο επζεβείαο, γεγελεκέλνη 
Μαζεηαί ηνχ Θενχ εκψλ, δηαηεξήζαηε ηαχηελ αιψβεηνλ, απνζνβνχληεο ηνχ 
πιάλνπ ηά ζθάλδαια, θαί αηηνχκελνη, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εθάζηνηε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... ηνχ Οζίνπ  Ήρνο α'  
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Πνηκάλαο ζεαξέζησο ηνχ Κπξίνπ ηφ πνίκληνλ, ηή ζχξηγγη ηνχ ιφγνπ, ζενθφξε 
Θεφθηηζηε, εηο ριφελ απαζείαο θαί δσήο, πξνζήγαγεο ζσδφκελνλ Θεψ, θαί 
πξφο ηνχηνλ εθδεκήζαο, κηζζφλ ηψλ πφλσλ είιεθαο επάμηνλ. Γφμα ηψ 
δεδσθφηη ζνη ηζρχλ, δφμα ηψ ζέ ζηεθαλψζαληη, δφμα ηψ ελεξγνχληη δηά ζνχ, 
πάζηλ ηάκαηα.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ, φκνηνλ 
Σνχ Ηεζνχ γελλεζέληνο, εθ Παξζέλνπ Μαξίαο, θαί ελ Ηνξδάλε βαπηηζζέληνο 
ππφ ηνχ Ησάλλνπ, ηφ Πλεχκα θαηήιζελ επ' απηφλ, νξψκελνλ ελ είδεη 
Πεξηζηεξάο, δηά ηνχην ν Πξνθήηεο, ζχλ ηνίο Αγγέινηο έιεγε θξαπγάδσλ. Γφμα 
ηή παξνπζία ζνπ Υξηζηέ, δφμα ηή Βαζηιεία ζνπ, δφμα ηή νηθνλνκία ζνπ, κφλε 
θηιάλζξσπε.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 
Ζ λίθα είδέ ζε, ηφ ξείζξνλ Κχξηε, Ηνξδάλνπ εζηξάθε, ε δέ πνιινίο, πάζεζη 
θαηάξξππνο, θχζηο εκψλ πξφο νπξαλνχο, αλεζηξάθε πξνζθπλνχζά ζε.  
 
Θακβείηαη ήιηνο, νξψλ ζε Ήιηε, ζαξθηθψο γπκλσζέληα θαί κπζηηθψο, πάζαλ 
θαηαπγάδνληα, ηήλ γπκλσζείζαλ ζθνηεηλή, παξαβάζεη θχζηλ Γέζπνηα.  
 
Ηδνχ ε θάζαξζηο, ηδνχ ε ιχηξσζηο, ε αλάπιαζηο πάλησλ, ν θσηηζκφο, ήιζελ 
εηο ηά ίδηα, νηθεησζψκελ νχλ απηψ, δηά βίνπ θαζαξφηεηνο.  
 

Σψλ Απνζηνισλ 
 

Σήλ αλεμηρλίαζηνλ 
Θάιαζζαλ εηάξαμαλ ηελ ηψλ Δζλψλ, ηαχηελ επηβάληεο νη πάλζνθνη, θαζάπεξ 
ίππνη, ηνχ σηήξνο Μαζεηαί, θαί ηνχο πηζηνχο δηέζσζαλ, χδαηη Αγίσ θαί 
Πλεχκαηη.  
 
Ήζηξαςαλ σο ήιηνο επί ηήο γήο, Πνχδεο Απειιήο θαί Φηιφινγνο, θαί 
Ζξσδίσλ, Ρνχθφο ηε θαί Παηξνβάο, θαί ηνχο πηζηνχο εθψηηζαλ, ζθφηνπο 
αγλσζίαο ξπζάκελνη.  



 
Σείλαο εμαπέζηεηιε βέιε πκάο, σο εθνλεκέλα ν εχζπιαγρλνο, βέιε 
ζπλζιψληα, ηνχ ερζξνχ θαί ηνχο δεηλψο, ηξαπκαηηζζέληαο Έλδνμνη, ράξηηη 
Θενχ ζεξαπεχνληαο.  
 
Αίλεζηλ πξνζάμσκελ ηψ Λπηξσηή, αλπκλνινγνχληεο Ρνδίσλα, ηφλ ζεεγφξνλ, 
θαί Δξκήλ ηφλ επθιεή, θαί ηφλ ζνθφλ Αζχγθξηηνλ, Λίλφλ ηε ηφλ ζείνλ θαί 
Γάτνλ.  

Θενηνθίνλ 
έ καθαξηψηαηνο πάιαη ρνξφο, ηψλ πξνθεηεπφλησλ ελ Πλεχκαηη, ζεεγνξίαηο, 
ηεξαίο ζενπξεπψο, θαηνλνκάδεη Πάλαγλε, Πχιελ ηε θαί ξνο θαηάζθηνλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ 
Δζηάιαμαλ, γιπθαζκφλ νη ηψλ πφλσλ ηδξψηέο ζνπ, πηθξίαλ εμαίξνληεο, ηήλ 
ηψλ Γαηκφλσλ Ανίδηκε, λφζσλ θπγαδεχνληεο, ηάο αικπξάο δηεθρχζεηο 
αμηάγαζηε.  
 
Θενχκελνο, αλελδφηνηο θαζάξζεζηλ ζηε, θσζηήξ ερξεκάηηζαο, ηψλ 
Μνλαζηψλ θαεηλφηαηνο, ηχπνο αθξηβέζηαηνο, θαί πνδεγέηεο, θαί πχξγνο 
αδηάζεηζηνο.  
 
Γηέξξεμαο, ηψλ παζψλ ηάο ζαιάζζαο Θεφθηηζηε, ηή ξάβδσ ηήο Πίζηεσο, θαί 
Φαξαψ ηφλ αφξαηνλ, Πάηεξ θαηεπφληηζαο, επαγγειίαο πξφο ρζφλα θζάζαο 
ζηε.  

Θενηνθίνλ 
Κεθξάμνκαη, ελ λπθηί θαί εκέξα Παλάκσκε, πξφο ζέ θαί ζσζήζνκαη, θαί 
εδνλψλ ππεξβήζνκαη, ηείρνο θαί ξπζζήζνκαη, πεηξαηεξίσλ, Γαηκφλσλ, 
κεζηηεία ζνπ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ».  
 
Καξπνθνξήζσκελ ηψ Υξηζηψ, βίνλ θαζαξφλ, έξρεηαη γάξ, απνθαζαίξσλ ηζίο 
χδαζη, ηψλ ακαξηεκάησλ ηφλ ξχπνλ ράξηηη, ν κφλνο επεξγέηεο θαί 
αλακάξηεηνο.  
 
Λαφο ελ ζθφηεη ηψλ δπζρεξψλ, πάιαη ν θαζήκελνο ηφ θψο, επηθαλέλ ζνη ηφ 
άδπηνλ, βιέςνλ, θαί ηαίο ζείαηο απγαίο θσηίζζεηη, θαί ηνχ επηθαλέληνο ηήλ 
ράξηλ χκλεζνλ.  
 
Μέγα κπζηήξηνλ εθηειψλ, κέγηζηνλ πξφο Πξφδξνκνλ ηφλ ζφλ, ψ κεγαιφδσξε 



Κχξηε, έξρε ζκηθξπλζείζαλ ηήλ αλζξσπφηεηα, αξξήησο κεγαιχλσλ δηά 
Βαπηίζκαηνο.  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Δμέζηε ηά ζχκπαληα 
Γεζκείλ ηε παλεχθεκνη, θαί ιχεηλ σο Απφζηνινη, ιαβφληεο πκείο ηήλ 
εμνπζίαλ, ηνχο δεδεκέλνπο θαθνπηζηίαο δεζκψ, ειχζαηε, φζελ ηήλ πκψλ, 
κλήκελ ενξηάδνκελ, πηζηψο πεξηρνξεχνληεο.  
 
Δλζένηο, Αξίζηαξρνο, ηηκάζζσ κεισδήκαζη, Σέξηηνο, ηάζσλ θαί σζζέλεο, 
Καίζαξ θαί Μάξθνο, Λνπθάο σζίπαηξνο, Κνχαξηνο θαί ζείνο Απειιήο, 
Κιήκεο Δπαθξφδηηνο, θαί ν πάλζνθνο Έξαζηνο.  
 
Τκάο σο ηνχο Γψδεθα, απέζηεηιελ ν Κχξηνο, πάζαλ εθξηδνχληαο αζεταλ, 
πάζηλ αλζξψπνηο θαηαθπηεχνληαο, γλψζηλ ζετθήλ πεξηθαλψο, έλδνμνη 
Απφζηνινη, πξεζβεπηαί ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Σά φκκαηα θψηηζνλ, Παξζέλε ηήο θαξδίαο κνπ, ιάκςνλ κνη αθηίλα κεηαλνίαο, 
ζθφηνπο κε ξχζαη δηαησλίδνληνο, Πχιε ηνχ θσηφο Υξηζηηαλψλ, πάλησλ ηφ 
πξνζθχγηνλ, ηψλ πηζηψο αλπκλνχλησλ ζε.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο θσηηζκφο ηψλ ελ ζθφηεη 
Σψλ πξνζεπρψλ, ηψ αξφηξσ αλαλεψζαο, γήλ ηήο θαξδίαο, ηαχηε θαηεβάινπ 
ηνχ ιφγνπ ζπφξνλ, Πάηεξ ζεφθξνλ, θαί πνιχρνπλ εδξέςσ, επθαξπίαλ ηψλ 
επθεκνχλησλ ζε, πάλησλ επζεβψλ, ηάο ςπράο δηαηξέθνπζαλ.  
 
Άγξππλνλ λνχλ, αελάσο πξνζθέξσλ, Πάηεξ ζεφθξνλ, πάζε θαηεθνίκηζαο 
ςπρνθζφξα, φξζξνλ πξφο ζείνλ, επεηγφκελνο θζάζαη, πξφο αδχηνπ θσηφο 
ιακπξφηεηα, ηψλ επθξαηλνκέλσλ, ελ ψ ε θαηνίθεζηο.  
 
Χο ζεαπγήο, θαί θσζθφξνο θαί πιήξεο ηψλ ραξηζκάησλ, Πλεχκαηνο ηνχ 
ζείνπ ππάξρσλ Πάηεξ, ηήο αθαθίαο ηφ αλφζεπηνλ ήζνο, ππνθαίλσλ πάζηλ, 
εδείθλπεο, Άγγεινο θαζάπεξ, βηψλ κεηά ζψκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Αλαηνιήο, ηήο εμ χςνπο θαλείζεο, εδείρζεο Πχιε, ζξφλνο επεξκέλνο ηνχ 
Βαζηιέσο, νπξαλνκήθεο, θαί κεηάξζηνο Κιίκαμ, ή επέβε Υξηζηφο 
Παλάρξαληε, θαί ηνίο απσζκέλνηο, βξνηνίο πξνζσκίιεζελ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκνο 
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη. Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε».  



 
Νακάησλ σο έκπιεσο, κπζηηθψλ σο πνηακφο, εηξήλεο κφλε Κχξηε, πξφο 
πνηακφλ εθίζηαζαη εθ κηθξάο, ζηαγφλνο αηηνχκελνο, βαπηηζζήλαη ν κφλνο 
αλακάξηεηνο.  
 
Ξελίδεηαη άλσζελ, ηψλ Αγγέισλ ν ρνξφο, θαηαλνψλ γπκλνχκελνλ, ηφλ ηαίο 
λεθέιαηο ζθέπνληα νπξαλφλ, θαί θξάδεη. Σίο αχηε ζνπ, ή πνιιή πξφο 
αλζξψπνπο ζπγθαηάβαζηο; 
 
Ο πιήξεο θεθέλσηαη, ν αφξαηνο ηδνχ, ζσκαησζείο επέθαλελ, Ηνξδάλε 
επθξάλζεηη πνηακέ, ηά ξείζξά ζνπ πιήξσζνλ, φπσο ινχζεο ηήλ πάλησλ 
αλαγέλλεζηλ.  
 
Δηο πάληα θφζκνλ εξξάλαηε, ηφ χδσξ ηήο δσήο ηφ ζσηήξηνλ, λεθέιαη 
έκςπρνη, αλαδεηρζέληεο Απφζηνινη, θαί ηψλ πηζηψλ θαξδίαο θαηεδξνζίζαηε.  
 
Ρεκάησλ ζείσλ ε δχλακηο, πκψλ ηήλ ηψλ ξεηφξσλ ελίθεζε, πνιιήλ 
δεηλφηεηα, θαί ηνχο αζφθνπο εζφθηζε, κσξαηλνκέλνπο γλψζεη ηήο πιάλεο 
Πάλζνθνη.  
 
Ο ζείνο Πνχδεο θαί Σξφθηκνο, Φηιήκσλ ν θιεηλφο θαί Αξίζηαξρνο, 
Ολεζηθφξνο ηε, θαί Σπρηθφο ν παλάξηζηνο, σο Μαζεηαί ηνχ Λφγνπ 
κεγαιπλέζζσζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Τκλψ ζε κφλε Παλχκλεηε, δνμάδσ ζε αεί ζενδφμαζηε, θαί καθαξίδσ ζε, ήλ 
γελεαί καθαξίδνπζη, ηψλ γελεψλ Παξζέλε ζενκαθάξηζηε.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 
Πνλεξίαο ππέηαμαο πλεχκαηα, Πλεχκαηνο Αγίνπ δεηρζείο ελδηαίηεκα, ηνχ ηήλ 
ηζρχλ ζνη πλεχζαληνο, ζενθφξε πακκάθαξ Θεφθηηζηε.  
 
Λνγηθή βαθηεξία ζνπ ζηε, πφα ηήο αζθήζεσο Πάηεξ εμέζξεςαο, ηφ ινγηθφλ 
ζνπ πνίκληνλ, θαί πξφο κάλδξαλ νπξάληνλ ίζπλαο.  

Θενηνθίνλ 
Οπξαλφλ ν ηαλχζαο βνπιήκαηη, άιινλ επί γήο νπξαλφλ ζε αλέδεημε, 
Θενγελλήηνξ Άρξαληε, θαί εθ ζνχ ηνίο ελ ζθφηεη επέθαλελ.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ. Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 

Κνληάθηνλ ηψλ Απνζηφισλ 
Ήρνο β'  Σά άλσ δεηψλ 

Υξηζηνχ Μαζεηψλ, ρνξφλ ηψλ Δβδνκήθνληα, ελζέσο πηζηνί, πκλήζσκελ 



ζήκεξνλ, θαί παλεγπξίζσκελ, δη' απηψλ γάξ πάληεο εκάζνκελ, Σξηάδα ζέβεηλ 
ακέξηζηνλ, ππάξρνπζη γάξ ιχρλνη ζείαο Πίζηεσο.  

Ο Οίθνο 
Σψλ Δβδνκήθνληα Άπνζηφισλ ηήλ ρνξείαλ, ζπκθψλσο νη πηζηνί, ηεξαίο 
επθεκήζσκελ κεισδίαηο, ηέθαλνλ, Πξφρνξφλ ηε θαί ίιαλ θαί Νηθάλνξα. 
Σίκσλα θαί Ακπιίαλ θαί Παξκελάλ, Απειιήλ ηε Ηάθσβνλ, Φίιηππνλ, 
Αξίζηαξρνλ, θαί Μαηζίαλ, Ζξσδίσλα, Κξήζθελ θαί Φιέγνληα Βαξλάβαλ, 
Λίλνλ θαί Οιπκπάλ, Λνπθάλ θαί Αζχγθξηηνλ, θαί ηνχο ινηπνχο, ππάξρνπζη 
γάξ ιχρλνη ζείαο Πίζηεσο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Ζ χλαμηο ηψλ αγίσλ θαί ελδφμσλ Δβδνκήθνληα 

Απνζηφισλ.  
ηίρνη 

Σνχο Δβδνκήθνλη' επθιεείο Απνζηφινπο,  
Καί ψδ' νκνχ ζχκπαληαο επθεκείλ ζέκηο.  
Ακθί ηεηάξηελ άλδξαο αγαθιεέαο θπδαίλσ.  
 

Σή απηή εκέξα, Ο ζηνο Θεφθηηζηνο, ν Ζγνχκελνο ηνχ ελ ηψ Κνπθνχκσ 
ηήο ηθειίαο, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Δλ γή ριναπγεί ηήο Δδέκ Θενθηίζησ,  
Μνίξαλ δίδσο, άθηηζηε ηνχ Θενχ Λφγε.  
 

Σή απηή εκέξα, Οη άγηνη έμ Μάξηπξεο ελ εηξήλε Σειεηνχληαη.  
ηίρνη 

Φπραί δηαπγείο έμ απνπηάζαη βίνπ,  
Δμαπηέξπμη ζπκπαξίζηαληαη Νφνηο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Εσζίκνπ Μνλαρνχ θαί 
Αζαλαζίνπ Κνκεληαξεζίνπ.  

ηίρνη 
Αζαλάζηνο ζπλζαλψλ ηψ Εσζίκσ,  
Έλδνλ πέηξαο ήδηζηα θαί ζπδήλ έρεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο νζίαο Απνιιηλαξίαο ηήο πγθιεηηθήο.  
ηίρνη 

Αίξνπζηλ εθ γήο ηήλ Απνιιηλαξίαλ.  
Καί γάξ θαηνηθείλ νπξαλνχο ήλ αμία.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο νζίνηο Παηζί, ηνχο 
Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ έπεηζε βνάλ. 



Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Πψο ζε ξείζξα ππνδέμνληαη πνηάκηα, ηξπθήο φληα ρεηκάξξνπλ Υξηζηέ; πψο ν 
Πξφδξνκνο, εθηελεί ηήλ ρείξα επί ζέ, ρεηξί πιαζηνπξγήζαληα απηφλ, θαί εθ 
ρεηξφο ηνχ πνλεξνχ, εμαγαγφληα εκάο; 
 
Ρείζξνλ Κχξηε ππάξρσλ αγαζφηεηνο, πξφο ξείζξα Ηνξδάληα, πψο εθίζηαζαη, 
αθζαξζίαο λάκαηα δεηψλ; πνηίζαη ηνχο γεχζεη πνλεξά, θαζππαρζέληαο ηή 
θζνξά, θζφλσ ηνχ φθεσο.  
 
ηαιαμάησζαλ ηά φξε αγαιιίαζηλ, θαί νη βνπλνί ζθηξηάησζαλ, επθξαηλφκελνη, 
πνηακνί θξνηείησζαλ ρεηξί, επέθαλελ ήθεη ν Υξηζηφο, ελ πνηακψ ηά ηψλ 
βξνηψλ, ελζάςαη πηαίζκαηα.  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη 
αγελεχζαληεο ηψ ιφγσ αλεηιθχζαηε, ηήο αζεταο βπζνχ, Έζλε πνιχζπνξα, 
ζεκείνηο θαί ηέξαζηλ επηζηεξίμαληεο, ηά θξνλήκαηα, ηνχησλ ζνθνί Απφζηνινη, 
νδεγνί πεπιαλεκέλσλ.  
 
Δκβηβάζαληεο πξφο φξκνλ γαιελφηαηνλ, ηνχο ζαιαηηεχνληαο, ηή άικε ηψλ 
δπζρεξψλ, ζσηήξεο εδείρζεηε. Ο ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο 
εί.  
 
Πάληεο Δχνδνλ θαί Κάξπνλ καθαξίζσκελ, θαί Σπρηθφλ θαί Κεθάλ, Ηνχζηνλ θαί 
Αξηεκάλ, Εελάλ ηε ηφλ έλδνμνλ, σο ηνχ Υξηζηνχ Μαζεηάο, αλακέιπνληεο, ν 
ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Αζηξαπφκνξθνη ηψ Πλεχκαηη γελφκελνη, Υξηζηνχ Απφζηνινη, ηνχο 
θξαηνπκέλνπο λπθηί, αγλνίαο εξξχζαζζε, θαί πξφο ηφ θψο ηήο δσήο, 
σδεγήζαηε, αλαβνψληαο πάληνηε. Ο Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Ηιαζηήξηνλ Παλάκσκε γεγέλεζαη, ακαξηαλφλησλ αεί, ηεθνχζα ππεξθπψο, ηνπ 
θφζκνπ ηφλ αίξνληα, ηελ ακαξηίαλ Υξηζηφλ, ψ θξαπγάδνκελ. Ο ηψλ Παηέξσλ 
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Αληίζενλ πξφζηαγκα 
Γαθξχσλ πξνζρχζεζηλ ελαπνζβέζαο, παζψλ ππεθθαχκαηα, Θεφθηηζηε 
καθάξηε, ζαπκάησλ αλέβιπζαο, ξείζξα αείδσα, νίο πεξ απνπιχλνληαη, 
ςπρψλ ηε θαί ζσκάησλ, λφζνη ανίδηκε.  
 
Γαπτδ ηήλ πξαφηεηα Πάηεξ δειψζαο, εθηήζσ ηφ άκεκπηνλ, Ηψβ θαί ηήλ 



απάζεηαλ, Ηαθψβ ηφ άπιαζηνλ, θαί πίζηηλ ηνχ Αβξαάκ, Πέηξνπ ηήλ ζεξκφηεηα, 
κεζ' ψλ θαηαζθελψζαο, εκψλ κλεκφλεπε.  

Θενηνθίνλ 
Εσήλ ελππφζηαηνλ εκίλ ηεθνχζα, ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ, Παξζέλε 
θαηαξγήζαζαλ, δεηλψλ επηθιχζεζη, ζαλαησζέληα κε, δψσζνλ πξεζβείαηο ζνπ 
Αγλή, επινγεκέλε θαί ππεξέλδνμε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο, δξφζνλ επήγαζαο, θαί δηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη. έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Σά πνηάκηα ξείζξα κεισηή έηεκελ, Διηζαίνο ηήλ ράξηλ, ηήλ ηνχ Βαπηίζκαηνο, 
πξνζθηαγξαθψλ, ήλ Υξηζηφο απεηξγάζαην, ηνχηνηο επηβαίλσλ, ν κφλνο 
επεξγέηεο.  
 
Τπεζήκαλε πάιαη Πξνθήηεο έλδνμνο, ηνχ Βαπηίζκαηνο ράξηλ, αιζί ηά χδαηα, 
άγνλα ηά πξίλ, εθηειέζαο πνιχγνλα, ηνχ επηθαλέληνο, Θενχ εκψλ δπλάκεη.  
 
Φάξαγμ πάζα ηψλ ζείσλ δψξσλ πιεζζήζεηαη, θαί βνπλφο ελαληίνο 
ηαπεηλσζήζεηαη, θαί ηά ζθνιηά εηο επζέα ηξαπήζεηαη, ηή ηνχ ζαξθσζέληνο, 
Θενχ επηθαλεία.  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Παίδαο επαγείο 
Νεψζαληεο θξέλαο ρεξζσζείζαο, αξφηξσ ηνχ ιφγνπ παλανίδηκνη, ηαχηαηο ηά 
ζσηήξηα, ζπέξκαηα εζπείξαηε, θαί επζεβείαο άζηαρπλ εθαηνζηεχνληα, 
εδξέςαζζε ηψλ αλαζσζέλησλ, ηήλ πιεζχλ Κπξίνπ, Απφζηνινη παλζφθσο.  
 
Δπαίλνηο Ηάθσβνλ ελζένηο, Κιεφπαλ Βαξλάβαλ ηε θαί ηέθαλνλ, Νάξθηζζνλ 
ηφλ πάλζνθνλ, Μάξθνλ Αξηζηφβνπινλ, θαί Απειιήλ ηηκήζσκελ, σο 
Απνζηφινπο Υξηζηνχ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε βνψληεο, θαί ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
ηαπξφλ αληί ζψξαθνο θνξνχληεο, πξφο πάζαο αλδξείσο ερσξήζαηε, 
θάιαγγαο ηνχ δξάθνληνο, πάλζνθνη Απφζηνινη, θαί ηαχηαο δηνιέζαληεο, νχο 
ερκαιψηεπζελ, αλζξψπνπο ζπλειάβεζζε πίζηεη, θαί ηψ δσνδφηε, πξνζήμαηε 
Γεζπφηε.  

Θενηνθίνλ 
Χ ζαχκα επέθεηλα ζαπκάησλ! πψο ηίθηεηο θαί κέλεηο παξζελεχνπζα; πάλαγλε 
Θεφλπκθε. Λφγνλ γάξ εγέλλεζαο, ηφλ ηψ Παηξί ζπλάλαξρνλ, ψ πάληεο 
ςάιινκελ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 



Σνχ Οζίνπ 
 

Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο 
Δλ αθαθία ηήλ δσήλ, δηαλχζαο αιεζψο ζεφθξνλ Πάηεξ, ηνχ ερζξνχ ηήλ 
θαθίαλ, ηειεηνηάησ λνί, θαζείιεο, Τκλείηε ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, 
Θεφθηηζηε θξαπγάδσλ.  
 
Νχλ ε αμίλε ηψλ ςπρψλ, απεηιεί ηήλ εθηνκήλ, ςπρή κνπ ζπεχζνλ, θαί παζψλ 
ηάο αθάλζαο, απνηεκνχζα θαξπνχο, σξίκνπο Κπξίσ πξνζάγαγε, ηαίο ηνχ 
ζενθφξνπ, επραίο δηαζσζείζα.  

Θενηνθίνλ 
Απφ παζψλ ζε γελεψλ, εμειέμαην Υξηζηφο εηο θαηνηθίαλ, εαπηψ Θενηφθε, 
αλαθαηλίδσλ εκάο, θζαξέληαο ελψζεη ηή θξείηηνλη, φζελ ζε πκλνχκελ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκνο 
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ 
θιφγα εηο δξφζνλ, κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νχ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ζηξαηηαίο ζέ κεγαιχλνκελ».  
 
Υεξζίλ ν πιάζαο Υξηζηέ ηφλ άλζξσπνλ, ελ ηή ρεηξί Πξνδξφκνπ ππνθχπηεηο 
σο άλζξσπνο, ηαπεηλνχκελνο φπσο πςψζεο κε, πάιαη ηαπεηλσζέληα, θαί 
απνιιχκελνλ, δφμα ηή ελδφμσ, θαί θξηθηή νηθνλνκία ζνπ.  
 
Φπρψλ ε θάζαξζηο επηξεπίδεηαη, ν θσηηζκφο, ε ιχζηο ηψλ δεηλψλ 
επεδήκεζελ, Ηνξδάλε πνηακέ επθξάλζεηη, ρφξεπζνλ πάζα ε θηίζηο, γή ηε θαί 
ζάιαζζα, θξφηεζνλ δνμάδνπζα Υξηζηφλ, ηφλ ππεξάγαζνλ.  
 
Χο σλ απάλησλ θαιψλ ηφ πιήξσκα, έξρε βνψλ ηψ πιήξεη, αγηφηεηνο δνχισ 
ζνπ, εθπιαγέληη ηήλ ζήλ ζπγθαηάβαζηλ. Έγγηζνλ βάπηηζφλ κε, ζέισ 
πιεξψζαη γάξ, θχζηλ ηψλ βξνηψλ αγηαζκνχ, θαί θαζαξφηεηνο.  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Άπαο γεγελήο 
Ίαζαη εκψλ, Υξηζηέ ηά παζήκαηα, ηψλ Απνζηφισλ επραίο, ηψλ αγαπεζάλησλ 
ζε, θαί θεξπμάλησλ ελ πάζηλ έζλεζη, Θεφλ νκνχ θαί Κχξηνλ, Γεκηνπξγφλ ηνχ 
παληφο, θαί εηδψισλ, πάζαλ ακαπξφηεηα, δησμάλησλ θσηί ηνχ θεξχγκαηνο.  
 
ζπεξ αζηξαπαί, ηψ θφζκσ εμέιακςαλ, Λνπθάο νκνχ θαί Δξκήο, Μάξθνο 
Αλαλίαο ηε, θαί ζχλ Μαηζία ν Ηεξφο Οιπκπάο, θαί ηψλ πηζηψλ ηφ πιήξσκα, 



ζαθψο εθψηηζαλ, νχο ελ πίζηεη, ζήκεξνλ ηηκήζσκελ, Ηεξνίο θαί ζεπηνίο 
κεισδήκαζη.  
 
ηψκελ επζεβψο, ελ νίθσ Θενχ εκψλ, θαί καθαξίζσκελ, ηνχο Ηεξνθήξπθαο, 
θαί Γηδαζθάινπο θαί αγγειφθξνλαο, θαί πινπηηζηάο ζσηήξάο ηε, θαί 
αληηιήπηνξαο, θαί πξνζηάηαο, πάλησλ ρξεκαηίδνληαο, ηψλ ηηκψλησλ απηψλ 
ηά κλεκφζπλα.  
 
Ήζηξαςαλ θσηί, αυισ ηνχ Πλεχκαηνο, Αθχιαο Αρατθφο, Κάξπνο ηε ν 
έλδνμνο, θαί Φνπξηνπλάηνο ζχλ ηνίο εμήθνληα, θαί έμ Υξηζηνχ ζεξάπνπζη, θαί 
ηεξνίο Μαζεηαίο, θαί θαξδίαο, πάλησλ θαηαπγάδνπζη, ηή θσζθφξσ απηψλ 
κλήκε ζήκεξνλ.  

Θενηνθίνλ 
Φέγγνο αζηξαπήο, ηνχ ηφθνπ ζνπ έιακςε, θαί θαηεθαίδξπλε, πάζαλ ηήλ 
πθήιηνλ, θαί ηφλ πξνζηάηελ ηνχ ζθφηνπο ψιεζε, Θενγελλήηνξ πάλαγλε, 
Αγγέισλ θαχρεκα, θαί αλζξψπσλ, πάλησλ ηφ δηάζσζκα, ηψλ απαχζηνηο 
θσλαίο επθεκνχλησλ ζε.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 
Θενχ θηίζηο πέθπθαο, Θεφθηηζηε αλφζεπηνο, κή λνζεχζαο ςπρήο ζνπ ηφ 
θάιινο ζηε, ηψλ ακαξηεκάησλ θειίζηλ, αιιά ζαπηφλ, φινλ σξατζαο, θαιψλ 
επηδφζεζη, δηά ηνχηφ ζε γεξαίξνκελ.  
 
Αξεηαίο θνζκνχκελνο, αγάπε ιακπξπλφκελνο, ηψλ θαιψλ ηαίο ηδέαηο 
θαηαζηξαπηφκελνο, πξφο ηνχο ζνχο κεηέβεο Παηέξαο, Πάηεξ ζνθέ, ελ πίνλη 
γήξα, ζίηνο ψξηκνο, ζεζαπξνίο ζείνηο ηεξνχκελνο.  
 
Ζ πνίκλε ζνπ ζήκεξνλ, ρνξεχεη ενξηάδνπζα, θσηνθφξνλ ηήλ κλήκελ ηήο ζήο 
θνηκήζεσο, ήλ επεπινγείλ νπξαλφζελ, θαί κεηαζηάο, κή ιίπεο ηξηζκάθαξ, 
Θεψ παξηζηάκελνο, ζχλ Αγγέινηο Πακκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Εσήλ ε θπήζαζα, βξνηψλ εηο απνιχηξσζηλ, λεθξσζείζαλ Παξζέλε ηνίο 
παξαπηψκαζη, δψσζνλ Αγλή ηήλ ςπρήλ κνπ, σο ζπκπαζήο, σο κφλε 
πξνζηάηηο, ηψλ θαηαθεπγφλησλ ζνπ, ελ ηή ζθέπε Παλακψκεηε.  

Ο Δηξκνο 
«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ, εκίλ 
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα. Γηφ ηήλ 
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Καηαιηπφληεο θφζκνλ, νη Δβδνκήθνληα Λφγε, ζνί καζεηεχνληαη πφζσ, ηψ 
Λφγσ θαί Γηδαζθάισ, ηήο αγλσζίαο ηφλ θφζκνλ, απνθαζαίξνληεο πίζηεη.  



Πξνεφξηηνλ, φκνηνλ 
Ο εθ Παηξφο αρξφλσο, πξφ ηψλ αηψλσλ γελλεζείο, Τηφο θαί ζάξθα θνξέζαο, 
ππεξθπψο εθ Γπλαηθφο, πξνέξρεηαη βαπηηζζήλαη, εηο αλαγέλλεζηλ θφζκνπ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. β'  Αη Αγγειηθαί 
λ πεξ ε θσλή, ηνχ βνψληνο πξνεηχπνπ, ήιζελ ν Υξηζηφο, έλ ηνίο ξείζξνηο 
Ηνξδάλνπ, θαί ηψ Πξνδξφκσ έθε. Γεχξν πιχλφλ κε χδαζη, βάπηηζφλ κε λχλ 
ζπγθαηαβάληα, ηφλ γάξ Αδάκ εθπιχλαη ήιζνλ, ηνχ πξίλ πηψκαηνο. 
Δπινγεκέλνο ν θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
Όςνο νπξαλνχ, νπδακψο εμηρληάζσ, άζηξσλ αξηζκφλ, νπδέ γήλ 
αλακεηξήζσ, θαί πψο ηήο θνξπθήο ζνπ, ηψ Γεζπφηε ν Πξφδξνκνο, άςνκαη 
ρεηξί; πψο δέ βαπηίζσ, ηφλ θέξνληα δξαθί ηήλ θηίζηλ, δηφ θξάδσ ζνη. 
Δπινγεκέλνο ν θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
χλζξνλνο Παηξί, θαί ηψ Πλεχκαηη ππάξρσλ, ηαίο αγγειηθαίο, ζηξαηηαίο 
δνξπθνξνχκαη, άιιά ζκηθξψ ζπειαίσ εμελίζζελ ηηθηφκελνο, ελ ηή Βεζιεέκ 
δη' επζπιαγρλίαλ, δηφ θαί λχλ ηήλ δεμηάλ ζνπ, εκνί δάλεηζνλ, ίλα θαί πιχλσ ελ 
εκνί, ηνχ θφζκνπ ηά πηαίζκαηα.  
 
Έθιπζαο πνηέ, ακαξηίαο επί Νψε, ιφγσ δηαζρψλ, θαηαξξάθηαο νπξαλίνπο, 
θαί πψο ζε Ηνξδάλεο, θαηηδψλ ππνζηήζεηαη; ήδε γάξ ηφ ξείζξνλ αλαζηξέθεη, 
επέγλσ ζε ε θηίζηο πάζα, θαγψ θξάδσ ζνη. Δπινγεκέλνο ν θαλείο, Θεφο 
εκψλ δφμα ζνη 

Γφμα... φκνηνλ 
Ίλα πιεξσζή, ηνχ Παηξφο ε επδνθία, ήιζνλ επί γήο, ελδπζάκελνο πησρείαλ. 
Ο νπξαλφο κνη ζξφλνο ε δέ γή ππνπφδηνλ, ζνί δέ ηφλ απρέλα ππνθιίλσ, ελ 
ηνχησ γάξ παξεγελφκελ, εκέ βάπηηζνλ, θαί ελ εκνί ηά ηψλ βξνηψλ, 
θαζαίξνληα πηαίζκαηα.  

Καί λχλ... φκνηνλ 
χ ηφλ Ηζξαήι, δηά ζηχινπ θαί λεθέιεο, πξίλ θσηαγσγψλ, θαί δξνζίδσλ ελ 
εξήκσ, ζχ ν δεζπφδσλ πάλησλ, ν ηή θχζεη αλέθθξαζηνο, δνχινπ ηήλ 
κνξθήλ πψο ελεδχζσ; νπ ςαχζσ ζνπ ππξφο ν ρφξηνο, απηφο κε βάπηηζνλ, 
εγψ γάξ ρξήδσ ππφ ζνχ, Καζάξζηνλ δέμαζζαη.  
 

Απφζηηρα, Ήρνο β'  
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

θζε ηφ παηξηθφλ, απαχγαζκα ηήο δφμεο, ελ Ηνξδάλνπ ξείζξνηο, Βαπηίζκαηη 
θαζαίξνλ, ηφλ ξχπνλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
ηίρ. Γηά ηνχην κλεζζήζνκαί ζνπ εθ γήο Ηνξδάλνπ θαί Δξκσληηκ. 
 
Γέρνπ δνπινπξεπψο, Πξνθήηα Ησάλλε, ηφλ Λπηξσηήλ ηνχ θφζκνπ, θαί 



βάπηηζνλ ηφλ Κηίζηελ, βξνηψλ εηο αλαγέλλεζηλ.  
 
ηίρ. Δίδνζάλ ζε χδαηα ν Θεφο, είδνζάλ ζε χδαηα θαί εθνβήζεζαλ. 
 
Ήιζελ ν θσηηζκφο, ε ιχηξσζηο εθάλε, ελ Ηνξδάλε, δεχηε, ζπλέιζσκελ 
ξπθζήλαη, θαί άζαη πξνεφξηηα.  

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
ήκεξνλ ν Υξηζηφο, ζσηήξηνλ αλζξψπνηο, ιπηήξηνλ δσξείηαη, ςπρψλ 
θαζαίξσλ ξχπνλ, ππξί ηψ ηνχ Βαπηίζκαηνο.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Πξνεφξηηα ηψλ Φψησλ, θαί κλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Θενπέκπηνπ 

θαί Θεσλά, θαί ηήο Οζίαο πγθιεηηθήο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, Ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
πξνζφκνηα ηψλ Μαξηχξσλ.  
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Θεσλάλ θαί Θεφπεκπηνλ, ηνχο ζνθνχο αλπκλήζσκελ, ηνίο Υξηζηνχ γάξ 
δφγκαζη πεηζαξρνχκελνη, ιαηξείαλ πάζαλ αζέκηηνλ, ιακπξψο 
θαηαξγήζαληεο, ηή αγία θαί ζεπηή, επζεβψο ιειαηξεχθαζηλ, έλα Κχξηνλ, θαί 
Θεφλ πξφ πξνζψπνπ ηψλ ηπξάλλσλ, επζαξζψο νκνινγνχληεο, θαί 
ζηεθαλνχκελνη άλσζελ.  
 
Σφ ηνχ βίνπ ρακαίδεινλ, θαί ηξπθήο ηήλ εππάζεηαλ, θαί ηήλ απαλζνχζαλ 
δφμαλ Παλεχθεκνη, θαηαιηπφληεο σο πξφζθαηξνλ, Υξηζηψ εθνιιήζεηε, ηψ 
απηνχ θάιιεη ηεξπλψο, σο σξαίσ θιεγφκελνη, θαί πξνζήρζεηε, σο εδχπλνα 
ξφδα, θαί ηψ ζηέθεη, ηήο αθζάξηνπ Βαζηιείαο, ζενζζελψο ζπλεζηέθζεηε.  
 
Οη ηφλ θφζκνλ κηζήζαληεο, ππεξθφζκηνη ψθζεηε, πξσηνηφθσλ Δθθιεζία 
ζπλήθζεηε, θαί ηνίο αγγέινηο ζπλάδεηε, σδήλ ηήλ αθήξαηνλ, ελσπίσ ηψ Θεψ, 
παξεζηψηεο ελψπηνη, θαί ηήλ άζεζκνλ, ηψλ εηδψισλ απάηελ θαζειφληεο, ηψλ 
Σπξάλλσλ ηήλ καλίαλ, καξηπξηθψο θαηεβάιεηε.  

Έηεξα ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Οζίαο 
Ήρνο α' 

Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 
Σφ επθιεέο ηψλ Παηέξσλ, φλησο πνζήζαζα, επθιείαο ηήο αθζάξηνπ, 
επεζχκεζαο, φζελ, εθζηάζα ηψλ εδέσλ, ζψκα ηφ ζφλ, πφλνηο πάζηλ 
εμέδσθαο, θαί λχλ ηψλ πφλσλ ιακβάλεηο ηάο ακνηβάο, ηψ Υξηζηψ 



ζπκβαζηιεχνπζα.  
 
Ο ηφλ Ηψβ ζπγρσξήζαο, ηψ εμαηηήζαληη, θαί ζέ ππξψζαη ζέισλ, σο ρξπζίνλ 
αθήθε, ηφ ζψκα πάζρεηλ βία ηνχ πνλεξνχ, φζελ ζχ θαηαηζρχλαζα, ηή 
θαξηεξία ηψλ λφζσλ ηφλ πεηξαζηήλ, ηψ ηήο λίθεο ζηέθεη έζηεςαη.  
 
Σφ ηνχ λπκθίνπ σξαίνλ, θάιινο πνζήζαζα, Υξηζηνχ θαί λπκθεπζήλαη, ηνχησ 
ζχ βνπιεζείζα, πάζαηο ηαίο ηδέαηο ηψλ αγαζψλ, δηά πφλσλ αζθήζεσο, 
ζαπηήλ εθφζκεζαο, φζελ, λχλ ζχλ απηψ, βαζηιεχεηο εηο λπκθψλα απηνχ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Δηνηκάδνπ Ηνξδάλε πνηακέ, ηδνχ γάξ παξαγίλεηαη Υξηζηφο ν Θεφο, 
βαπηηζζήλαη ππφ Ησάλλνπ, ίλα ηψλ δξαθφλησλ ανξάηνπο θεθαιάο, ζπλζιάζε 
ηή ζεφηεηη, ελ ηνίο χδαζη ηνίο ζνίο, αγάιινπ ε έξεκνο, Ηνξδάλνπ, ηά φξε 
ζθηξηήζαηε επθξνζχλε, ήθεη γάξ ε αηψληνο δσή, αλαθαιέζαη ηφλ Αδάκ, Φσλή 
βνψληνο βφεζνλ, ψ Ησάλλε Πξφδξνκε, Δηνηκάζζηε νδνχο ηνχ Κπξίνπ, Καί 
ηάο ηξίβνπο απηνχ, επζείαο απεξγάζαζζε.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Πξνζφκνηα 
Ήρνο πι. β' 

Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 
Ζ γή θαί ηά επίγεηα, ζθηξηήζαηε αγάιιεζζε, ν ρεηκάξξνπο, ηήο ηξπθήο ελ 
πνηακψ, βαπηίδεηαη ηήλ ρχζηλ, μεξαίλσλ ηήο θαθίαο, θαί αλαβιχδεη ζείαλ 
άθεζηλ.  
 
ηίρ. Δίδνζάλ ζε χδαηα ν Θεφο, είδνζάλ ζε χδαηα θαί εθνβήζεζαλ. 
 
Φσηφο ψλ ρνξεγφο Ηεζνχο, κή ρξήδσλ βαπηηζζήλαη ζαξθί, επηβαίλεη, 
Ηνξδάλνπ ηαίο ξναίο, θσηίζαη ηνχο ελ ζθφηεη, βνπιφκελνο ελ πίζηεη, ηνχησ 
πξνζχκσο ππαληήζσκελ.  
 
ηίρ. Γηά ηνχην κλεζζήζνκαί ζνπ εθ γήο Ηνξδάλνπ θαί Δξκσληείκ. 
 
Φνξέζαο ηήλ ηνχ δνχινπ κνξθήλ, πξνέξρε βαπηηζζήλαη Υξηζηέ, ππφ 
δνχινπ,, Ηνξδάλνπ ηαίο ξναίο, ιπηξνχκελνο δνπιείαο, ηήο πάιαη ακαξηίαο, θαί 
αγηάδσλ θαί θσηίδσλ εκάο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Αγαιιηάζζσ ε έξεκνο ηνχ Ηνξδάλνπ, θαί αλζείησ σο θξίλνλ, θσλή γάξ 
βνψληνο εθνχζζε ελ απηή. Δηνηκάζαηε ηήλ νδφλ ηνχ Κπξίνπ, ν γάξ ηά φξε 
ζηήζαο ζηαζκψ, θαί ηάο λάπαο δπγψ, ν ηά πάληα πιεξψλ σο Θεφο, 
βαπηίδεηαη ππφ δνχινπ, πησρεχεηλ ήξμαην, ν ηά πινχζηα δψξα ραξηδφκελνο. 
Ήθνπζελ Δχα. Δλ ιχπαηο ηέμε ηέθλα, λχλ δέ ήθνπζελ ε Παξζέλνο, Υαίξε 
Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Απεζηξέθεην πνηέ, ν Ηνξδάλεο πνηακφο, ηή κεισηή Διηζαηέ, αλαιεθζέληνο 



Ζιηνχ, θαί δηεξείην ηά χδαηα έλζελ θαί έλζελ, θαί γέγνλελ απηψ, μεξά νδφο ε 
πγξά, εηο ηχπνλ αιεζψο ηνχ Βαπηίζκαηνο, δη' νχ εκείο ηήλ ξένπζαλ, ηνχ βίνπ 
δηαπεξψκελ δηάβαζηλ, Υξηζηφο εθάλε, ελ Ηνξδάλε, αγηάζαη ηά χδαηα.  
 

Δλ ηνίο Απνδείπλνηο, Καλψλ, νχ ε αθξνζηηρίο, άλεπ ηψλ Δηξκψλ ηψλ 
ηεζζάξσλ πξψησλ Χδψλ.  
 

Καί ζήκεξνλ δέ άββαηνλ κέιπσ κέγα. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β' 
Ο Δηξκφο 

«Κχκαηη ζαιάζζεο, ηφλ θξχςαληα πάιαη, δηψθηελ ηχξαλλνλ, ηά Ηνξδάληα, 
ξείζξα ζπζηέιιεη θαί θξχπηεη, ηήλ εκήλ λχλ θαζαηξφκελνλ, αλζξσπίλσο 
θάζαξζηλ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Κχξηε Θεέ κνπ, θσηψλπκνλ χκλνλ, θαί πξνεφξηηνλ, θδήλ ζνη άζνκαη, ηψ 
ζείνηο ζενθαλείνηο, κπζηηθψο αλαγελλψληί κε, θαί πξφο ηήλ ιακπξφηεηα, ηελ 
ζείαλ επαλάγνληη.  
 
Άλσ πξφ αηψλσλ, θαί θάησ πξνζθάησο, επηθαλέληα ζε, ηά ππεξθφζκηα, θαί 
ηά πεξίγεηα ψηεξ, θαηεπιήηηνλην Θεψκελα, θαί ηήλ ππέξ ιφγνλ ζνπ, 
αλχκλνπλ ζπγθαηάβαζηλ.  
 
Ίλα ζνπ ηήο δφμεο, ηά πάληα πιεξψζεο, ζαπηφλ εθέλσζαο, κέρξη θαί δνχινπ 
κνξθήο, λχλ δέ παιάκε ηνχ δνχινπ, ππνθιίλεηο θεθαιήλ δνπιηθψο, ηήλ εκήλ 
άλάπιαζηλ, θαί θάζαξζηλ δσξνχκελνο.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«έ ηφλ επί πδάησλ, εδξάζαληα πάζαλ ηήλ γήλ αζρέησο, ε θηίζηο θαηηδνχζα, 
ζαξθί θξππηφκελνλ λάκαζη, ζάκβεη πνιιψ ζπλείρεην, Οπθ έζηηλ Άγηνο, πιήλ 
ζνπ Κχξηε θξαπγάδνπζα».  
 
χκβνια πξίλ Πξνθήηαηο, παξέδεημαο ηήο ζήο ζενθαλείαο, λχλ δέ ηά 
θεθξπκκέλα, ηαίο ελεξγείαηο εγλψξηζαο, επηθαλείο κπζηήξηα, αλζξψπνηο 
ζήκεξνλ, λέκσλ λέαλ αλαγέλλεζηλ.  
 
Ήπισζελ Ηνξδάλεο, ηά χδαηα σο λψηα κεηά ηξφκνπ, ηνχ δέμαζζαη ηφλ 
Κηίζηελ, ζσκαηηθψο βαπηηδφκελνλ, ηφλ πάληαο άγηάδνληα. Οπθ έζηηλ Άγηνο, 
πιήλ ζνπ Κχξηε θξαπγάδνληαο.  
 
Μέγα πξφο ζσηεξίαλ, εθφδηνλ ηφ Βάπηηζκα παξέρεη, Υξηζηφο ηνίο 
αηζζνκέλνηο, απηνχ ηήο ζείαο ειιάκςεσο, ελ επθξνζχλε ςάιινπζηλ. Οπθ 
έζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε θηιάλζξσπε.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 



«Σήλ πξφο ηφ Βάπηηζκά ζνπ έιεπζηλ, πξννξψλ Αββαθνχκ, εμεζηεθψο εβφα. 
Δηο ζάιαζζαλ ηνχο ίππνπο ζνπ, χδαηα πνιιά, επεβίβαζαο ψηεξ 
δηαηαξάζζνληαο».  
 
Δπηθαλέληνο ζνπ ελ ζψκαηη, εγηάζζε ε γή, χδαηα επινγήζε, ν νπξαλφο 
πεθψηηζηαη, γέλνο δέ βξνηψλ, ηήο πηθξάο ηπξαλλίδνο ερζξνχ ιειχηξσηαη.  
 
Ρήκαηη ζείσ λχλ ν Πξφδξνκνο, εμ εξή κνπ κνιεί, πξφο, Ηνξδάλελ ιέγσλ. 
Μεηαλνείηε ήγγηθελ, ε ηψλ Οπξαλψλ Βαζηιεία θαινχζα, πάληαο πξφο δφμαλ 
Θενχ.  
 
Ο κεηαζηξέςαο πξίλ ηήλ ζάιαζζαλ, εηο μεξάλ θαί πεγάο, εμ αθξνηφκνπ 
βιχζαο, πηαηζκάησλ ρσλεπηήξηνλ, λχλ απνηειεί, Ηνξδάλνπ ηφ ξείζξνλ, ππξί 
ηνχ Πλεχκαηνο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Θενθαλείαο ζνπ Υξηζηέ, ηήο πξφο εκάο ζπκπαζψο γελνκέλεο, Ζζαταο θψο 
ηδψλ αλέζπεξνλ, εθ λπθηφο νξζξίζαο εθξαχγαδελ. Οη πεθσηηζκέλνη ήθαηε, 
ινχζαζζε, θαί δη' χδαηνο ζείνπ θαί Πλεχκαηνο ζαθψο, θαί ςπρήλ θαί ηφ ζψκα 
απνθαζάξαηε».  
 
Νενπνηείο ηνχο γεγελείο, λένο Αδάκ ρξεκαηίζαο ν Πιάζηεο, ελ ππξί θαί 
Πλεχκαηη θαί χδαηη, μέλελ εθηειψλ αλαγέλλεζηλ, θαί αλάπιαζηλ ζαπκαζηήλ, 
δίρα ζπληξίςεσο, θαί ρσλεπηεξίσλ, Βαπηίζκαηη ζενπξγψ θαηλνπνηνχκελνο.  
 
Γηά ηνχ Πλεχκαηνο ςπράο, θαηλνπνηείο, δηά δέ ηνχ χδαηνο, αγηάδεηο ηφ ζψκα 
ηφ ζχλζεηνλ, δψνλ αλαπιάηησλ ηφλ άλζξσπνλ, ηψ δηπιψ γάξ ηά ζπγγελή, 
ρξεζίκσο θάξκαθα ζνθή πξνκεζεία, πξνζάγεηο σο ηαηξφο, ζσκάησλ θαί 
ηψλ ςπρψλ.  
 
Δμ αινρεχηνπ πξνειζψλ, ν γελλεζείο εθ Παηξφο πξφ αηψλσλ, πξφο ηφλ εθ 
ηείξαο παξαγέγνλαο, εμαηηψλ σο άλζξσπνο Βάπηηζκα, αιι' εμ χδαηνο 
κπζηηθψο, δηά ηνχ Πλεχκαηνο απεηξγάζσ ψηεξ, πνιχηεθλνλ Δθθιεζίαλ, ηήλ 
πξίλ άγνλνλ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«πλεζρέζε, αιι' νπ θαηεζρέζε, θφβσ ν ζείνο Βαπηηζηήο, εί γάξ θαί 
ζπλεζηάιε, πξνζεγγίζαη ηψ ππξί ν ρφξηνο, αιιά αθνχζαο, Άθεο άξηη, 
έδξακε, ηφ επίηαγκα πιεξψλ σο δνχινο, ζείαο ηε άλσζελ, καξηπξνχζεο 
θσλήο, ή θνπζελ Τηφλ ηφλ πξναηψληνλ».  
 
Απεγξάθεο, αιι' νπθ εδνπιψζεο, Καίζαξνο ζεζκνίο πεηζαξρψλ, εί γάξ θαί 
ηήο δνπιείαο, παξακχζηνλ εκίλ παξέρσλ, εθψλ ππείθεηο, θαί ηειείο ηφ 
δίδξαρκνλ, αιιά λφκσ ηψ ηήο ακαξηίαο, πξίλ πεπξακέλνπο εκάο 
ειεπζέξσζαο λχλ, θαί πηνζεζίαο θαηεμίσζαο.  



 
Βαζηιεχεηο, αιι' νπ θαηά θφζκνλ, θχζεη πεθπθψο Βαζηιεχο, εί γάξ θαί θαηα 
ζάξθα, εθ θπιήο Γαπτδ ηερζείο ηφλ ζξφλνλ, ηήο βαζηιείαο ψηεξ ηνχηνπ 
έιαβεο, αιι' ατδηνλ έρεηο ηφ θξάηνο, ζπκβαζηιεχσλ Παηξί, πξφ αηψλσλ αεί, 
θαί εηο ηνχο αηψλαο ζχλ ηψ Πλεχκαηη.  
 
Βαζηιεχο κέλ, ν ηνχ θφζκνπ Άξρσλ, θαί ηψλ ελ ηνίο χδαζη, πάιαη 
πξνζεγνξεχζε, αιι' εκπλίγεηαη ηή ζή θαζάξζεη, θαί θαζαηξείηαη, σο ηή ιίκλε 
Λεγεψλ, ηψλ ρεηξψλ δέ ζνπ ψηεξ ηφ πιάζκα, ηφ δνπισζέλ ππ' απηνχ, 
θξαηαηά ζνπ ρεηξί, ηήο ειεπζεξίαο θαηεμίσζαο.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Άθξαζηνλ ζαχκα! ν ελ θακίλσ ξπζάκελνο, ηνχο Οζίνπο Παίδαο εθ θινγφο, 
θιίλεη θνξπθήλ, θαί αηηεί ηφ Βάπηηζκα, ππφ ηνχ δνχινπ, θαζαίξσλ ηνχο 
βνψληαο, Λπηξσηά ν Θεφο, επινγεηφο εί».  
 
Σέκλεηαη ξείζξνλ, πξίλ κεισηή Ηνξδάληνλ, πξνηππνχζε Βάπηηζκα ηφ ζφλ, δη' 
νχ ηψλ παζψλ, ξήγλπηαη ρηηψληνλ, θαί αθζαξζίαο έλδπκα απηνπξγείηαη, ηνίο 
βνψζη, Υξηζηέ ν Θεφο, επινγεηφο εί.  
 
ιβηνλ ξείζξνλ, έλ εαπηψ γάξ δεμάκελνλ, βαπηηζζέληα ηφλ Γεκηνπξγφλ, 
δέδεηθηαη πεγή, δσεθφξνπ λάκαηνο, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ κεισδνχλησλ. 
Λπηξσηά ν Θεφο, επινγεηφο εί.  
 
Νέθξσζηλ ζείαλ, ζπκβνιηθψο εηθνλίδνληεο, θαηαδχζεη χδαηνο ηξηηηή, ελ ηψ 
Βαπηηζκψ Υξηζηψ ζπλζαπηφκεζα, ηή ηξηεκέξσ εγέξζεη θνηλσλνχληεο, θαί 
βνψληεο Υξηζηψ. Δπινγεηφο εί.  
 
Μία ε ράξηο, Παηξφο Τηνχ ηε θαί Πλεχκαηνο, ηειεηνχζα ηνχο ηήλ δσξεάλ, 
ζηέξγνληαο πηζηψο, ηνχ ζείνπ Βαπηίζκαηνο, πηνζεζίαο ιαβφληαο εμνπζίαλ, 
ηνχ βνάλ. Ο Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Έθζηεζη θξίηησλ νπξαλέ, θαί ζαιεπζήησζαλ, ηά ζεκέιηα ηήο γήο, ηδνχ γάξ 
χδσξ πεξηβάιιεηαη, ν θιέμαο χδαζη πξίλ, Γηθαίνπ ζπζίαλ παξαδφμσο, φλ 
Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, Λαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Λχηξσζηλ έξρεηαη Υξηζηφο, δηά Βαπηίζκαηνο, παξαζρείλ πάζη πηζηνίο, ελ 
ηνχησ ηφλ Αδάκ θαζαίξεη γάξ, ηφλ πεπησθφηα πςνί, ηφλ ξίςαληα Σχξαλλνλ 
αηζρχλεη, ηνχο νπξαλνχο αλνίγεη, Πλεχκα ζείνλ θαζέιθεη, θαί ηήο αθζαξζίαο, 
ηήλ κέζεμηλ δσξείηαη.  
 
Πέπαπηαη πιάλε ηνχ ερζξνχ, θσλή βνψληνο γάξ, ελ εξή κσ ηήλ Οδφλ, 
Κπξίνπ θξάδεη επηξεπίζαηε, θαί πάζαο ηξίβνπο απηνχ, επζείαο πνηήζαηε 



πξνζηάηηεη, θάξαγμ ε ηαπεηλή γάξ, θχζηο βξνηψλ πςνχηαη, φξνο θαί βνπλφο 
δέ, δπζκελψλ ηαπεηλνχληαη.  
 
 παξαδφμσλ δσξεψλ! ψ ζείαο ράξηηνο, θαί αθξάζηνπ αλνρήο! Ηδνχ γάξ 
χδαηη θαζαίξεη κε, ππξί θσηίδεη κε, θαί Πλεχκαηη ζείσ ηειεηνί κε, ν Πιάζηεο 
θαί Γεζπφηεο, λχλ ελ ηψ Ηνξδάλε, ηήλ εκήλ θνξέζαο θχζηλ αλακαξηήησο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Μή επνδχξεζζε κάηελ, απνγλψζεσο βξφρνηο, απνπληγφκελνη βξνηνί, 
ππεχζπλνη θαθψλ, αιι' έλ θαηαλχμεη ςπρήο πξνζέιζσκελ, ηψ θαζαίξνληη 
πάληαο, σο κφλσ θαζαξψ, θαί δηδφληη ζπγγλψκελ δηά Βαπηίζκαηνο».  
 
Δπί ηψ μέλσ ζνπ ηφθσ, ηφ πξίλ εθ ηήο Παξζέλνπ, ππεξθπψο εζαπκαζηψζεο, 
Λφγε ηνχ Θενχ, λχλ δέ κεγαιχλε, κέγα Μπζηήξηνλ, εθηειψλ παξαδφμσο, 
κεζέμεη ηή ζεπηή, Κνιπκβήζξαλ πνιχηεθλνλ ζείσ Πλεχκαηη.  
 
Γή εγηάζζε Γελλήζεη, ηή αγία ζνπ Λφγε, δηεγνπκέλσλ νπξαλψλ, ζχλ άζηξνηο 
δφμαλ ζήλ, λχλ δέ ηψλ πδάησλ θχζηο επιφγεηαη, ζνχ ζαξθί βαπηηζζέληνο, θαί 
γέλνο γεγελψλ, πξφο ηήλ πξίλ επαλήιζελ αχζηο επγέλεηαλ.  
 
Αγαιιηάζζσ Γή πάζα. Οπξαλφο επθξαηλέζζσ. Κφζκνο ζθηξηάησ. Πνηακνί, 
θξνηείησζαλ ρεηξί, αη Πεγαί θαί Λίκλαη, Άβπζζνη ζάιαζζαη, ζπγραηξέησζαλ, 
ήθεη Υξηζηφο γάξ ηφλ Αδάκ, εθθαζάξαη θαί ζψζαη ζείσ Βαπηίζκαηη.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Υνξφο Αγγειηθφο 

Δπθξαίλνπ πνηακέ, Ηνξδάλε, ελ ζνί γάξ, ν πάλησλ Πνηεηήο, παξαγίλεηαη 
ζέισλ, ηφ Βάπηηζκα εηζδέμαζζαη, ππφ δνχινπ σο εχζπιαγρλνο, ηέξπνπ 
ρφξεπε, Αδάκ θαί Δχα πξνκήηνξ, επεδήκεζελ, ε απνιχηξσζηο πάλησλ, Θεφο 
ν ππεξάγαζνο.  

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
Υεηκάξξνπο ηήο ηξπθήο, ν Γεζπφηεο ππάξρσλ, πξνέξρεηαη ξναίο, πνηακνχ 
βαπηηζζήλαη, πνηίζαη βνπιφκελνο, αθζαξζίαο κε λάκαηα, φλ Θεψκελνο, ν 
Ησάλλεο εβφα. Πψο ηήλ ρείξά κνπ, ηή θνξπθή ζνπ εθηείλσ, ήλ ηξέκεη ηά 
ζχκπαληα;  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Σφλ αθαηάιεπηνλ, ζάξθα πησρεχζαληα, θαί πξφο ηφ Βάπηηζκα, 



παξαγελφκελνλ, θαί ηήλ αλάπιαζηλ εκψλ, ελ απηψ εξγαδφκελνλ, άπαληεο 
πκλήζσκελ, σο Θεφλ πνιπέιενλ, θαί ηήλ ζπγθαηάβαζηλ, ηήλ απηνχ 
κεγαιχλσκελ, βνψληεο επραξίζησ θαξδία. Γφμα Υξηζηέ ηή επηθαλεία ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
Αδάκ ηήλ γχκλσζηλ, ελδχσλ εχζπιαγρλε, θαηαζηνιήλ δφμεο, κέιιεηο 
γπκλνχζζαη ζαξθί, ελ Ηνξδάλε πνηακψ, ψ ζαχκαηνο παξαδφμνπ! πψο, ζε 
ππνδέμεηαη, χδσξ Γέζπνηα Κχξηε, χδαζη ζηεγάδνληα, ππεξψα σο γέγξαπηαη, 
πκλνχκελ Ηεζνχ επεξγέηα, πάληεο ηήλ ζήλ επηθάλεηαλ.  
 

Καλφλεο ηξείο. ν Πξνεφξηηνο εηο ο' ηήο Οζίαο θαί ηψλ Μαξηχξσλ εηο ε'.  
 

Καλψλ ν Πξνεφξηηνο Πνίεκα Ησζήθ 
 

Χδή α'  Ήρνο α'  Ο Δηξκφο 
Υξηζηφο γελλάηαη 

«Πηθξάο δνπιείαο ξπζζείο, Ηζξαήι, ηελ άβαηνλ δηήιζελ σο ήπεηξνλ, ερζξφλ 
δέ νξψλ πνληνχκελνλ, χκλνλ ελ επθξνζχλε, άδεη Θεψ, ηψ ηεξαηνπξγνχληη 
βξαρίνλη πςειψ. ηη δεδφμαζηαη».  
 
Υξηζηφο κνιεί πξφο ηφ βάπηηζκα. Υξηζηφο πξφο, Ηνξδαλελ εθίζηαηαη. Υξηζηφο 
ηάο εκψλ ελ χδαζη, ζάπηεη λχλ ακαξηίαο, σο αγαζφο, ελ αγαιιηάζεη, 
αλπκλήζσκελ απηφλ. ηη δεδφμαζηαη.  
 
Ραλάησζαλ επθξαηλφκελαη, λεθέιαη επθξνζχλελ αηψληνλ, Υξηζηφο Ηεζνχο 
πξνέξρεηαη, λάκαζηλ Ηνξδάλνπ, ηνχο πνηακνχο, ηψλ ακαξηεκάησλ, 
θαηαθιχζαη θσηηζκφλ πάζη δσξνχκελνο.  
 
Ηδνχ ηφ θψο επηθαίλεηαη, ηδνχ ν ηιαζκφο αλαδείθλπηαη, ηδνχ ν σηήξ 
εθίζηαηαη, ιάκςαη ηνίο ελ ηψ ζθφηεη, ζείαο απγάο, ηνχηνλ δηαλνίαηο, θαζαξαίο 
ραξκνληθψο ππνδεμψκεζα.  
 

Καλψλ ηήο Οζίαο 
 

Ήρνο β'  Γεχηε ιανί 
ηέςαη ηήλ ζήλ, άζκαζη κλήκελ πξνήξεκαη, ζνί πεπνηζψο ν άκνπζνο, θαί 
φινο άλαγλνο, αιιά δίδνπ κνη ιφγνλ, ζνθίαο θαί αγλείαο, ζαίο παξαθιήζεζηλ.  
 
ινλ ηφλ λνχλ, πξφο ζείνλ χςνο επάξαζα, θαί ηψλ ρξεζηψλ ηήλ άβπζζνλ, 
θαί απνιαχζεσλ, επηγλνχζα ηφ ρξήκα, απάλησλ απαλέζηεο, ηψλ 
πξνζεθφλησλ ζνη.  
 
Ννχλ πξφο Θεφλ, αλαπηεξνχζα ηφλ χςηζηνλ, ζψκα ηφ ζφλ εινχκελνλ, εηο ηά 
ρακαίδεια, εγθξαηεία θαί πφλνηο, εθνχθηδεο πνζνχζα, βαξείαλ εχθιεηαλ.  

Θενηνθίνλ 
Μείλαο ν ήλ, θαί ζαξθσζείο εθ λεδχνο ζνπ, ν ήκελ εδσξήζαην, εκίλ ηφ 



πξφηεξνλ, εθ ρνφο γεγνλφζη, ξπζάκελνο πηαηζκάησλ, Θενγελλήηξηα.  
 

Καλψλ ηψλ Μαξηχξσλ 
 

Ήρνο βαξχο  Άζσκελ ηψ Κπξίσ 
Γεχηε πηζηνί ζπκθψλσο, ενξηάζσκελ ηήλ ππεξέλδνμνλ, κλήκελ ηψλ 
Αζινθφξσλ, ελ σδαίο πλεπκαηηθαίο, δνμνινγνχληεο Υξηζηφλ.  
 
Οη Αζινθφξνη Υξηζηνχ, θαί ηήο Πίζηεσο ζηεξξνί ππέξκαρνη, θαηά ηήο 
αζεβείαο, νπιηζάκελνη ζηεξξψο ερζξνχο ελίθεζαλ.  
 
Ο αζεβήο δηψθηεο, θαί ηήο πίζηεσο Υξηζηνχ αιιφηξηνο, θαηά ηψλ αζινθφξσλ, 
εκκαλείο ν δπζζεβήο, πίζηεη Καηήξγεηαη.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ πνίκλελ ήλ εθηήζσ, Θενγελλήηξηα ηαχηελ πεξίζσδε, απφ πάζεο 
αλάγθεο, δπζσπνχζα ηφλ σηήξα, θαί Θεφλ εκψλ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ 

«Μή ελ ηή ζνθία, θαί ηψ πινχησ θαπράζζσ ζλεηφο ηψ απηνχ, αιιά ελ ηή 
πίζηεη ηνχ Κπξίνπ, νξζνδφμσο Κξαπγάδσλ, Υξηζηψ ηψ Θεψ θαί κέιπσλ αεί. 
Δπί ηήλ πέηξαλ ηψλ ζψλ εληνιψλ, ζηήξημφλ κε Γέζπνηα».  
 
Ο πξφ ηψλ αηψλσλ, ζπλεδξεχσλ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, λχλ επ' εζράησλ εθ 
Παξζέλνπ, ζαξθσζείο θαζψο νίδε, Υξηζηφο κνιεί πξφο ηφ Βάπηηζκα, 
αζαλαζηαλ ηψ ζείσ ινπηξψ, πάζη παξερφκελνο.  
 
Όδαηη ελζάςαη, ηάο εκψλ ακαξηίαο βνπιφκελνο, ηνχ Ηνξδάλνπ ελ ηνίο 
ξείζξνηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Υξηζηφο ν Θεφο πξνέξρεηαη, θαί αλαπιάηηεη 
θζαξέληαο εκάο, δηά ηνχ Βαπηίζκαηνο.  
 
Γχκλσζηλ αηζρίζηελ, πεξηζηέιισλ Αδάκ ηνχ πξνπάηνξνο, απνγπκλνχζαη 
εθνπζίσο, θαί ξναίο Ηνξδάλνπ, ζαπηφλ πεξηζηέιιεηο χδαζη, ηά ππεξψα 
ζηεγάδσλ Υξηζηέ, κφλε πνιπέιεε.  
 

Σήο Οζίαο 
 

ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί 
Δθείζσ ηήο ζαξθφο πνιινίο ελ ηξαχκαζηλ, νπδφισο αζρέησο πηεδνκέλεο, 
πξφο ηνχο πφλνπο ηήο αζθήζεσο, ν πεηξάδσλ ελ νίο ελαπεθξνχεην.  
 
Πνξείαλ ηήλ ζηελήλ δσήο ηήλ πξφμελνλ, αθζάξηνπ θαί ζείαο ζχ εξεηίζσ, ηήλ 
πιαηείαλ θαηαπηχζαζα, ήο νπδέλ ρείξνλ φλησο ηψ λνχλ έρνληη.  
 
Εενχζεο παξεηάο ηφ άλζνο έθπγεο, ηή ηήμεη θαί πφλνηο ηήο εγθξαηείαο, θαί ηφ 



θιέγνλ ηψλ νκκάησλ ζνπ, ηψλ δαθξχσλ θξνπλνίο ελαπεζβέλλπην.  
Θενηνθίνλ 

Ο Λφγνο ζαξθσζείο εθ ζνχ Παλάκσκε, ηήλ ζάξθα ηνχ ξχπνπ ζέισλ 
εθπιχλαη, ππνδείγκαηη θαζάξζεσο, αξξππψηνπ ηνίο χδαζη βαπηίδεηαη.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ 
Σήο επζεβείαο θαί ηήο πίζηεσο ηνχο πξνζηάηαο, ηνχο ζείνπο αζινθφξνπο 
επθεκήζσκελ, Θεφπεκπηνλ θαί ζεσλάλ ηφλ ανίδηκνλ.  
 
Καλψλ θαί ηχπνο θαί ππφδεηγκα θαλέληεο, νη Υξηζηνχ Μεγαινκάξηπξεο, ηψλ 
Αγίσλ γεγφλαζηλ, νδεγνί πξφο ηήλ άζιεζηλ.  
 
Εεινχληεο ηνχησλ ηήλ ελάξεηνλ πνιηηείαλ, νη Μάξηπξεο νκαδφλ επί ηνχ 
βήκαηνο, παξεζηψηεο εθξαχγαδνλ, Υξηζηηαλνί εζκελ άπαληεο.  

Θενηνθίνλ 
Δηέρζεο εθ Παξζέλνπ αλεξκελεχησο, εθάλεο σο επδφθεζαο θηιάλζξσπε, θαί 
ηφλ θφζκνλ αλεθαίληζαο Κχξηε.  

Ο Δηξκφο 
«Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ έλ Κπξίσ, πςψζε θέξαο κνπ ελ Θεψ κνπ, θαί 
επιαηχλζε επ' ερζξνχο κνπ ηφ ζηφκα κνπ».  
 

Κάζηζκα ηήο Οζίαο 
Ήρνο πι. α'  Σφλ ζπλάλαξρνλ 

Αζθεηψλ ππεξβάζα ζχ ηφ θεξέπνλνλ, ελ νπξαλνίο απνιαχεηο δηαθεξνχζεο 
κνλήο, θαί ηήο θξείηηνλνο αίγιεο αλαπεπιήξσζαη, φηη θαη' άλδξαο ηήλ 
ζθιεξάλ, δηνδεχζαζα νδφλ, λελίθεθαο ηά παξφληα, θαί Αγγέινηο 
θαζσκνηψζεο, θαί λχλ ηήο δφμεο ζπκκεηέρεηο απηψλ.  

Γφμα... Σψλ Μαξηχξσλ 
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Θεφπεκπηνο νθζείο, Ηεξάξρεο ηψλ θάησ, εθάλε ηαίο πνηλαίο Ηεξάξρεο ηψλ 
άλσ. Σπξάλλσλ πξνζηάγκαηνο, παξαθνχζαο αηθίδεηαη, αγαιιφκελνο, 
αλαβνψλ. έβσ κφλνλ, ηφλ ελζάςαληα, ηνχ Ηνξδάλνπ ηνίο ξείζξνηο, βξνηψλ 
παξαπηψκαηα.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ, φκνηνλ 
Ο κέγαο πεηφο, πξφο πνηάκηα ξείζξα, πξνέξρεηαη ζαξθί, βαπηηζζήλαη 
ζειήζαο, πξφο φλ ν ζείνο Πξφδξνκνο, εθζακβνχκελνο έιεγε. Πψο βαπηίζσ 
ζε, ξχπνλ κή έρνληα φισο; πψο εθηείλσ κνπ, ηήλ δεμηάλ επί θάξαλ, ήλ ηξέκεη 
ηά ζχκπαληα;  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο 

«Αθήθνε πάιαη Αββαθνχκ, Υξηζηέ ζνπ ν ζαπκάζηνο, ηήλ αθνήλ θαί θφβσ 
έθξαδελ. Απφ ζαηκάλ ν Θεφο, ήμεη θαί ν Άγηνο, φξνπο εθ δαζένο θαηαζθίνπ, 



ηνχ ζψζαη ζνχ ηνχο Υξηζηνχο. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Όδσξ απαληιήζαηε δσήο, ηδνχ λχλ παξαγέγνλελ, ν ηήο εηξήλεο Πνηακφο 
αιεζψο, μεξάλαη ηά ζνιεξά, απηζηίαο χδαηα, θαί ηφλ θσηηζκφλ αλαπεγάζαη, 
ηνίο κεισδνχζηλ απηψ. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Δπθξάλζεηη έξεκνο ηφ πξίλ, δηςψζα θχζηο άπαζα, ε ηψλ αλζξψπσλ, λχλ 
επέθαλε, ρεηκάξξνπο ν ηήο ηξπθήο, Ηνξδάλνπ λάκαζη, ιχσλ ηφλ απρκφλ ηήο 
ακαξηίαο, ψ κεισδνχκελ πηζηψο. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Βνψληνο θσλή πξνθεηηθψο, εξήκνηο πεξηήρεζε, ηαίο δηαλνίαηο, Δηνηκάζαηε, 
νδνχο επζείαο Υξηζηψ, εξρνκέλσ ιέγνπζα, φπσο βαπηηζκψ αλαρσλεχζε, 
παιαησζέληαο εκάο, ιχσλ ηήλ αξραίαλ απφθαζηλ.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ 
χ ζψκαηνο, δηαθέξνπζα θάιιεζη γέγνλαο, ηνίο πνιινίο παξαίηηνο, νπθ 
επηπρνχζεο νξάζεσο, φζελ αθαλίζαζα ζαπηήλ, κεηέζρεο ζείαο σξαηφηεηνο.  
 
Τπέκεηλαο, σο Ηψβ ηήλ ηνχ ζψκαηνο θάθσζηλ, νχ πξνή θαο ιφγηνλ, ηήλ 
ηειεπηήλ επηζπψκελνλ, ρξφλσ θαί ηή θχζεη δέ, είμαζα, ζείαλ απήξαο πξφο 
θαηνίθεζηλ.  
 
Μεκφλσζαη, ζπγγελψλ θαί γνλέσλ θαί θηήζεσο, ηφλ Υξηζηφλ κνλψηαηνλ, 
επαγνκέλε ηφλ άζπινλ, πινχηνλ θαί αδάπαλνλ, κεζ' νχ ηήο άλσζελ δφμεο 
ψθζεο κέηνρνο.  

Θενηνθίνλ 
Ο ηφθνο ζνπ, ηφλ Αδάκ ηήο θζνξάο ειπηξψζαην, θζνξάο βξνηεξγάηηδνο, 
άλεπ θαί γάξ ππέξ άλζξσπνλ, γέγνλελ ε ζχιιεςηο, δηφ θζνξάο ηψλ θαθψλ 
κε, Κφξε ιχηξσζαη.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Δηζαθήθνα ηήλ αθνήλ 
Πάζαλ ήξδεπζαλ ηήλ νηθνπκέλελ, ιφγνηο ελζένηο, νη Υξηζηνχ 
Μεγαινκάξηπξεο, θαί πιάλελ θαηήξγεζαλ.  
 
Πινχηνλ άζπινλ εθεχξνλ, φλησο νη Αζινθφξνη, πινχηνλ θαί δφμαλ 
ιακπξφηεηα, ηψλ επί γήο δέ θαηέπηπζαλ.  
 
Θσξαθηζάκελνη νη Αζινθφξνη, Υξηζηνχ ηψ φπισ, ηνχ ηπξάλλνπ ηήλ σκφηεηα, 
ελ ηνχησ πάζαλ θαηέβαινλ.  

Θενηνθίνλ 
Μήηεξ άρξαληε επινγεκέλε, Αγλή Παξζέλε, ηνχο πκλνχληάο ζε πεξίζσδε, 



απφ πάζεο πεξηζηάζεσο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Θεφο ψλ εηξήλεο 

«Σφ θψο ηφ άδπηνλ, ιάκςνλ Υξηζηέ, ηαίο θαξδίαηο ηψλ πίζηεη πκλνχλησλ ζε, 
εηξήλελ ζνπ δσξνχκελνο, εκίλ ηήλ ππέξ λνχλ, φπσο εμ αγλσζίαο, λπθηφο 
πξφο ηήλ εκέξαλ, ηψλ εληνιψλ ζνπ ηξέρνληεο, δνμνινγψκέλ ζε 
θηιάλζξσπε».  
 
Δηξήλεο ππάξρσλ, Υξηζηέ Βαζηιεχο, ηφ ηήο έρζξαο κεζφηνηρνλ έιπζαο, 
ζαξθφο ελ νκνηψκαηη, θαλείο επί ηήο γήο, φζελ ηήλ έιεπζίλ ζνπ, ηδψλ ν 
Ησάλλεο, θαηεπιήηηεην θφβσ, ρεηξνζεηείλ ζε θειεπφκελνο.  
 
Γξαθφλησλ ηάο θάξαο, ζπληξίςαη Υξηζηφο, επεηγφκελνο λχλ παξαγίλεηαη, ηνίο 
χδαζη θαί ηξέκνληη, βνά ηψ Βαπηηζηή. Έθηεηλφλ ζνπ ηήλ ρείξα, θαί άςαη 
θνξπθήο κνπ, θαί δεηιίαλ απφζνπ, επηηειψλ ηφ πξνζηαηηφκελνλ.  
 
Δδήινπ Πξνθήηεο, ηήλ ράξηλ πνηέ, ηνχ Βαπηίζκαηνο ζείσ ελ Πλεχκαηη 
παηάμαο Ηνξδάληα, ηά ξείζξα κεισηή, άηηλα δηεξέζε, εκίλ νδνπνηνχληαο, 
αλαγέλλεζηλ ζείαλ, ηνχ ελ απηνίο επηθαλέληνο Υξηζηνχ.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο 
Ναφο γεγέλεζαη, ηνχ ελνηθνχληνο ελ αγλνίο πλεχκαζη, Λφγνπ ζνθή, 
εθαίδξπλαο ζχ γάξ, αζθήζεσο πνιινίο, έλ πφλνηο ςπρήο ζνπ, ηφ θάιινο 
παλέλδνμε.  
 
άξθα ελέθξσζαο, θνηληζζνκέλελ θπζηθή ράξηηη, πφλνηο πνιινίο 
θαηδξχλνπζα κάιινλ θσηί ηψλ αξεηψλ, ςπρήο ηήλ εηθφλα, θαηδξψο 
θαηαιάκπνπζαλ.  
 
Όιελ ηνχ ζψκαηνο, ηψ ηήο ςπρήο ζνπ πξφο Υξηζηφλ έξσηη, θιέμαζα ζχ, 
ηαλχλ ηνίο αυινηο, αυισο αιεζψο, Αγγέινηο ζπγραίξεηο, Θεφλ θαηνπηεχνπζα.  

Θενηνθίνλ 
Κάξαο ζπλέζιαζελ, ή θεθαιή ηψλ επζεβψλ Πάλαγλε, ξείζξνηο ηαλχλ, ηψλ 
εκθσιεπφλησλ, δξαθφλησλ ν ηερζείο, εθ ηήο ζήο λεδχνο, ζπνξάο φλησο 
άλεπζελ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Οη νξζξίδνληεο Λφγε 
Οη ζνθνί Αζινθφξνη, ηήο πίζηεσο νπιίηαη, ηάο βαζάλνπο γελλαίσο, ερζξψλ 
ηψλ παξαλφκσλ, ληθήζαληεο νκνχ, ζηεθάλνπο εδέμαλην.  
 



Οχ ζσπεία, νπ πιάλε, νχ δφμα ηψλ γετλσλ, εδπλήζε εθθφςαη, ηήο πίζηεσο 
ηφλ δξφκνλ, πκψλ ηψλ Αζιεηψλ, δηφ αγάιιεζζε.  
 
Παξεζηψηεο ηψ ζξφλσ, ηήο δφμεο ηνχ Κπξίνπ, κεη' Αγγέισλ απαχζησο, 
πξεζβεχζαηε δνζήλαη, πηαηζκάησλ ηιαζκφλ, ηνίο πίζηεη πκλνχζηλ πκάο.  

Θενηνθίνλ 
Παλαγία Παξζέλε, ε Κεραξηησκέλε, ε ηεθνχζα ελ ρξφλσ, ηφλ Λφγνλ ππέξ 
ιφγνλ, δπζψπεζνλ απηφλ, ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
πιάγρλσλ Ησλάλ 

«ινο εθ παζψλ, ακέηξσλ ζπλέρνκαη, θαί θήηεη θαθψλ ζπγθαηαπέπνκαη, αιι' 
αλάγαγε εθ θζνξάο ν Θεφο κε σο πξίλ Ησλάλ, θαί πίζηεη ηήλ απάζεηάλ κνη 
δψξεζαη, φπσο ελ θσλή αηλέζεσο, αιεζείαο ηε πλεχκαηη ζχζσ ζνη».  
 
πιάγρλα νηθηηξκψλ, Υξηζηφο ελδεηθλχκελνο, ελ δνχινπ κνξθή ν 
αλαιινίσηνο, παξαγίλεηαη, πξφο ηφλ δνχινλ αηηνχκελνο Βάπηηζκα, ηήο 
δνπιείαο αθαξπάδσλ ηφ αλζξψπηλνλ, νχπεξ εθπιαγείο ηήλ έιεπζηλ, δεηιηά 
θαί ηψ θφβσ ζπζηέιιεηαη.  
 
Πψο ζε πνηακνχ, ξναί ππνδέμσληαη, ηφ άζηεθηνλ πχξ λχλ αθηθφκελνλ; πψο 
ηήλ γχκλσζηλ, επνπξάληνη βιέςσζηλ Άγγεινη; πψο ηήλ ρείξα Ησάλλεο 
επεθηείλε ζνη, Λφγε ηνχ Θενχ πξνάλαξρε, ηψ απηφλ απφ γήο δηαπιάζαληη;  
 
Θάιαζζα δηρή, θπγνχζα εδήισζε, ηνχ λένπ ιανχ ζείαλ δηάβαζηλ, ήλ 
εηξγάζαην, πνηακψ ηή ζαξθί αθηθφκελνο, ν εθ πέηξαο παξαδφμσο βιχζαο 
λάκαηα, ηνχηνλ, σο Θεφλ δνμάζσκελ, ηήλ εκψλ ζπληξηβήλ αλαπιάζαληα.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 
Λακπξπλζείζα ηή αίγιε ηνχ Πλεχκαηνο, πάζαλ ηήλ απφιαπζηλ 
απεζθνξάθηζαο, ηψλ ζαξθηθψλ Οξέμεσλ, ηψλ θαιψλ γάξ εηξψζεο ηψ έξσηη.  
 
Ήζηξαςέ ζνπ θσζθφξνπ ηήλ ζήκεξνλ, κλήκε ηειαπγέζηεξνλ 
θαηαθσηίδνπζα, ηήλ ηψλ ςπρψλ ζθνηφκαηλαλ, Μνλαρψλ Αζθνπζψλ 
εγθαιιψπηζκα.  
 
Σφ ζεκλφλ ηήο αγλείαο εηήξεζαο, ζηέξγνπζα, ηφλ ζάιακνλ ηφλ αδηάθζνξνλ, 
ηνχ γάξ Υξηζηνχ ηψ έξσηη, εππξψζεο ηνχ μέλνπ λπκθίνπ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Ίλα δφμεο πιεζζψκελ ειήιπζελ, άδνμνλ εηο άλζξσπνλ δφμεο ν Κχξηνο, σο 
γάξ βξνηφο ξππηφκελνο, ζφο Τηφο ηνχο αλζξψπνπο εδφμαζελ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 



 
Οη σλάο εθ θνηιίαο 

Καηήξγεζαλ ηψλ εηδψισλ ηήλ πιάλελ, νη Μάξηπξεο έλ ζηαδίσ αζινχληεο, θαί 
αζέβεηαλ πάζαλ, εμεθάληζαλ εθ γήο, ηή αζιήζεη απηψλ.  
 
Παξέζηεζελ ν ερζξφο θαί δηψθηεο, ηήο Πίζηεσο ηνχο απηνχ ππεξέηαο, 
μηθήξεηο ψζπεξ αξλαο, αλειείλ εκάο πηθξψο, Μάξηπξεο έλδνμνη.  
 
Χο είδεηε ν ρνξφο ηψλ Αγίσλ, ηνχο ηπξάλλνπο ελσπιηζκέλνπο ηψ μίθεη, 
αδεηιάλδξσο εβνάηε. ηξαηηψηαη ηνχ Υξηζηνχ, πέινκελ ψ δηθαζηαί.  

Θενηνθίνλ 
λ έηεθεο Θενηφθε αλεξκελεχησο, Θεφλ εκψλ δπζσπνχζα κή παχζε, 
ξπζζήλαη εθ θηλδχλσλ, ηνχο πκλνχληάο ζε Αγλή αεηπάξζελε.  

Ο Δηξκφο 
«Ο Ησλάο εθ θνηιίαο άδνπ εβφα. Αλάγαγε εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ, εκείο δέ 
ζνη βνψκελ, Παληνδχλακε σηήξ, ειέεζνλ εκάο».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δλ ηνίο ξείζξνηο ζήκεξνλ ηνχ Ηνξδάλνπ, γεγνλσο ν Κχξηνο, ηψ Ησάλλε εθβνά. 
Μή δεηιηάζεο βαπηίζαη κε, ζψζαη γάξ ήθσ, Αδάκ ηφλ πξσηφπιαζηνλ.  

Ο Οίθνο 
Οπθ απαηηψ ζε, Βαπηηζηά, ηνχο φξνπο ππεξβήλαη, νχ ιέγσ ζνη, Δηπέ κνη, ά 
ιέγεηο ηνίο αλφκνηο, θαί παξαηλείο ακαξησινίο, κφλνλ βάπηηζφλ κε ζησπψλ, 
θαί πξνζδνθψλ ηά απφ ηνχ Βαπηίζκαηνο, έμεηο γάξ δηά ηνχησλ αμίσκα, φπεξ 
νπρ ππήξμε ηνίο Αγγέινηο, θαί γάξ πάλησλ ηψλ Πξνθεηψλ κείδνλά ζε 
πνηήζσ, εθείλσλ κέλ νπδείο ζαθψο κε θαηείδελ, αιι' ελ ηχπνηο θαί έλ ζθηαίο 
θαί ελππλίνηο, ζχ δέ, επί ζνχ ηζηάκελνλ Καηά γλψκελ, ζψζαη γάξ ήθσ, Αδάκ 
ηφλ πξσηφπιαζηνλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Δ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Θενπέκπηνπ θαί 

Θεσλά.  
ηίρνη 

 πσο ηειεπηά Θεφπεκπηνο, είπάησ.  
 Αζιψλ ηειεπηψ, ηήλ θάξαλ ηκεζείο μίθεη.  
 Δζεληφ κ' εθξαχγαδε ηνχ Φάιηεξίνπ,  
 Λάθθσ, Θεσλάο Μάξηπο, ελ θαησηάησ.  
 Πέκπηε εθ μίθενο ιίπε ηφλ δε βίνλ Θεφπεκπηνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο πγθιεηηθήο.  
ηίρνη 

 πγθιεηηθή ιηπνχζα δνπιείαλ βίνπ,  
 Κιεηνίο Θενχ ζχλεζηη δνχινηο ελ πφισ.  
 



Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γξεγνξίνπ, ηνχ ελ 
Αθξίηα.  

ηίρνη 
 Ο Γξεγφξηνο αξεηαίο ιάκςαο κέγα,  
 Λακπξψο κεηαζηάο, θαί κέγα πινπηεί θιένο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Φσζηεξίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο άτο, ελ ζαιάζζε βιεζείο, ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Ζιζνλ ζαιάζζε εηο βάζε, ιέγεη άτο,  
 Φπγψλ ηά πνηίδνληα ηήο πιάλεο βάζε.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Θεφεηδνο ππφ δεκίσλ παηνχκελνο 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
 Πφδεο παηνχληεο ζαξθίνλ Θενείδνπ,  
 Φπρήλ απνζιίβνπζη ιελψ ηνχ πφινπ.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Οζία Γνκλίλα ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Υαξίδεηαί ζνη ηήλ άλσ θιεξνπρίαλ,  
 Γνκλίλα, ζαξθφο ε θάησ θαθνπρία.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Οζία Σαηηαλή ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Σαηηαλή ηαθείζα λεζηείαηο πάιαη,  
 Νχλ Αγγέινηο ζχλεζηη λεζηείαο θίινηο.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Οη Παίδεο επζεβεία 

«Τπήιζνλ σο λπκθψλα ηήο θακίλνπ, ηήλ θιφγα ηήλ άζβεζηνλ, νη δη' 
επζέβεηαλ πνηέ, Παίδεο Άγηνη δεηρζέληεο Θεψ, θαί ζπκθψ λσο κεισδνχληεο, 
χκλνλ έςαιινλ. Ο ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Υξηζηφο ε ζσηεξία, επεθάλε θσηηζκφλ δσξνχκελνο, αγαιιηάζζσ νπξαλφο, 
αη λεθέιαη δέ ξαλάησζαλ, αιεζψο δηθαηνζχλελ ηνίο θξαπγάδνπζηλ. Ο ηψλ 
Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ο πφθνο φλ πξνείδε, Γεδεσλ πιήξε ιεθάλελ χδαηνο, ελαπνζηάμαληα ζαθψο, 
ηφ ζφλ Βάπηηζκα εδήινπ Υξηζηέ, ν παξέμεηο βαπηηζζείο ηνίο αλακέιπνπζηλ. Ο 
ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί.  
 



Αιζί ηά αηεθλνχληα, Διηζαίνο ζεξαπεχζαο χδαηα, ηήλ επηεθλίαλ ηήο ζεπηήο, 
Κνιπκβήζξαο πξνεηθφληζελ, εζνκέλελ κπζηηθψο ηνίο αλακέιπνπζηλ, ν ηψλ 
Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Αληίζενλ πξφζηαγκα 
Καθψο πξνκεζνχκελνο ν ελαληίνο, ςπρήο ζνπ, ηφ εχηνλνλ, καιάμαη λφζνηο 
ψεην Ηψβ δέ ελέηπρε καξηπξηθψ θαί ζνθψ, πφλνλ απεθξνχζζε νχλ ηψλ ζψλ, 
ππνκνλή ζνθή ηηηξσζθφκελνο.  
 
Ζ ζή λχλ πξνζψθεηιελ εθ ηξηθπκίαο, ηνχ βίνπ πξφο εχδηνλ, ςπρή ιηκέλα 
βξίζνπζα, θαιιίζησλ ελζέσλ ηε, ηψλ αγσγίκσλ ζνθή, έλζα πξνεηνίκαζηαη 
ηψλ ζψλ, ηιεπαζεηψλ πνιιψλ ε αλάπαπια.  
 
νθψο θαζσδήγεζαο ελ θνηλνβίσ, ηφλ ηφπνλ ηπγράλνπζα, κή κεηαιιάηηεηλ 
πψπνηε, κεγάιεο γάξ πξφμελνο ε ακνηβή πεκνλήο, ιφγνηο ηε θαί πξάμεζηλ 
νλείλ, ηάο κνλαδνχζαο φλησο νπθ ψθλεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Τδάησλ ε θχζηο κε ηήο ακαξηίαο, εθπιπλεη ηνχ ηφθνπ ζνπ ηψ ππέξ ιφγνλ 
λεχκαηη, Θενχ γάξ ε θάζαξζηο, ηνχ Πνηεηνχ ηνχ θσηφο, ξχπηεη Θενλχκθεπηε 
πνιινίο, ηνχο ξππσζέληαο Κφξε ελ πηαίζκαζη.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Κάκηλνλ θαηνκέλελ 
Σέινο ηνχ Μαξηπξίνπ, εδέμαζζε νκνχ, ηψ μίθεη ζαλαηνχκελνη, ζχλ γπλαημί, θαί 
παηζί, Υξηζηψ βνψληεο. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ζγάιινλην νη Άγηνη, νξψληεο εαπηνχο, ηψ μίθεη ηειεηνπκέλνπο, θαί πίζηεη 
αλεθξαχγαδνλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Σψλ αζεβψλ ηφ θξχαγκα, εθάληζηαη εθ γήο, θαί νη ζενί πεπηψθαζηλ, εηο γήλ 
θαί ζπλεηξίβεζαλ, ηή ηψλ Μαξηχξσλ νκνινγία, θαί ζεία ζηεξξφηεηη.  

Θενηνθίνλ 
Πεξίζσδε ηήλ πνίκλελ ζνπ, παλάρξαληε Αγλή, εθ πάζεο πεξηζηάζεσο, σο 
κφλε πξνζηαζία, ηνχ γέλνπο εκψλ επινγεκέλε, Θενηφθε Παλχκλεηε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Θαχκαηνο ππεξθπνχο 

«Σέξαηνο ππεξθπνχο έδεημε ηχπνλ, ε ππξέλδξνζνο θάκηλνο πάιαη, ηφ γάξ 
πχξ νπθ έθιεμε λένπο Παίδαο, Υξηζηνχ πξνδεινχλ, ηήλ αζπφξσο εθ 
Παξζέλνπ ζείαλ Γέλλεζηλ, δηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο 
πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 



Αίλεζηλ κεγαινθψλσο ηψ Γεζπφηε, αλαπέκςσκελ, ήιζελ εθάλε, επηβαίλεη 
χδαζη, θαί γπκλνχηαη ν Οπξαλφλ, ηαίο λεθέιαηο πεξηβάιισλ θαί βαπηίδεηαη, 
θαζαίξσλ εκάο ηνχο αλακέιπνληαο. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Γεχηε λνεξψο πξφο, Ηνξδάλελ, αθηθψκεζα ζέακα κέγα, ελ απηψ νςφκελνη, 
Ηεζνχο γάξ ν θσηηζκφο, παξαγίλεηαη, θαί δνχινπ ππνθιίλεηαη, παιάκε ζχλ 
ηξφκσ αλακέιπνληνο. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Άλζξαμ φλ πξνείδελ Ζζαταο, ελ ηνίο χδαζη ηνχ Ηνξδάλνπ, αλαθζείο 
ζπκθιέμεηαη χιελ πάζαλ ακαξηηψλ, θαί παξέμεη ζπληξηβείζη ηήλ αλάπιαζηλ, 
δηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο 
χ Μαθαξία πξφο ηήλ γήλ, ηψλ πξαέσλ αιεζψο θζάζαη επφζεηο, έλζα ηάμεηο 
Αγγέισλ, Οζίσλ θαί Αζθεηψλ, Παξζέλσλ νηθνχζηλ αηψληα, αλπκλνινγνχζαη, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Κάιιεη ηήο θχζεσο παζψλ, δηαθέξνπζα ςπρήο επεκειήζεο, ίλα πάληα ηά 
πάζε ηά ςπρηθά λνπλερψο, ληθήζεο, δηφ θάιινο ζψκαηνο, ζβέζαζα αλήςαο, 
αζθήζεη ηήλ ςπρήλ ζνπ.  
 
Άγξππνλ λνχλ πξφο ηφλ Θεφλ, πξνζπκία ηήο ςπρήο ζχ θεθηεκέλε, κεζνδείαο 
ηνχ πιάλνπ, ηνχ ζνθηζηνχ ηψλ θαθψλ, εηο ηέινο εθνίκηζαο Έλδνμε, θαί λχλ 
θνηκεζείζα, βηνίο εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Αλαγελλήζαη ηνχο βξνηνχο, ν Τηφο ζνπ βνπιεζείο πξφο, Ηνξδάλελ, σο πεξ 
άλζξσπνο ζπεχδεη, Αγλή, δη' άθξαλ ζηνξγήλ, αξξχπσο βαπηηζζήλαη άπαληα, 
ξχπνλ ηήο θαθίαο, βπζίδσλ ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Σφλ κφλνλ άλαξρνλ 
Σφλ κφλνλ εχζπιαγρλνλ, Βαζηιέα ηήο δφμεο, νκνινγνχληεο, νη ζνθνί 
Αζινθφξνη, εδέμαλην ηά βξαβεία ηήο λίθεο, βνψληεο επζαξζψο. Λαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
ηεξξψο αληέζηεζαλ, νη Υξηζηνχ Αζινθφξνη πξφο ηνχο ηπξάλλνπο, 
ελαζινχληεο γελλαίσο, ληθήζαληεο ηψλ εηδψισλ ηήλ πιάλελ, βνψληεο 
επζαξζψο. Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 



ζπεξ αδάκαληεο, νη γελλαίνη φπιίηαη, ηάο ηψλ ηπξάλλσλ, απεηιάο θαί 
βαζάλνπο, ληθήζαληεο, ελ ραξά άλεβφσλ. Τκλείηε Ηεξείο, Λαφο ππεξπςνχηε, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ κφλνλ εχζπιαγρλνλ, πξναηψληνλ Λφγνλ, ηφλ εθ Παξζέλνπ, επ' εζράησλ 
ηερζέληα, θαί ζψζαληα ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο, πκλείηε Ηεξείο, Λαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ κφλνλ άλαξρνλ, Βαζηιέα ηήο δφμεο, φλ επινγνχζηλ, νπξαλψλ αη 
Γπλάκεηο, θαί θξίηηνπζη ηψλ Αγγέισλ αη ηάμεηο, πκλείηε Ηεξείο, Λαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή Θ'  Ο Δηξκνο 
 

Μπζηήξηνλ μέλνλ 
«Απφξξεηνλ ηφ ηήο Παξζέλνπ κπζηήξηνλ, νπξαλφο γάξ αχηε, θαί ζξφλνο 
Υεξνπβηθφο, θαί θσζθφξνο αλεδείρζε Παζηάο, ηνχ Θενχ θαί Παληνθξάηνξνο, 
απηήλ επζεβψο, σο Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».  
 
Μπζηήξηνλ μέλνλ, νξψ θαί παξάδνμνλ! Ηεζνχο εθίζηαηαη, ζέισλ πξφο 
πνηακφλ Ηνξδάλελ, βνψλ Ησάλλε. Σήλ ζήλ δεμηάλ κνη θίιε δάλεηζνλ, θξηθηά 
εθηεινχληη, εηο ιανχ κνπ πεξηπνίεζηλ.  
 
Σά έξεκα ηνχ Ηνξδάλνπ αλζείησζαλ, νη ελ ζθφηεη θείκελνη, κέγα επηθαλέλ 
πκίλ, θέγγνο ηδφληεο ζθηξηήζαηε, Υξηζηφο, Γαιηιαία άθηθφκελνο, ζαξθί 
βαπηηζζήλαη, ππφ δνχινπ θαηαδέρεηαη.  
 
Δπθξάλζεηη λχλ Ηνξδάλε θαί ρφξεπε, ψ Ησάλλε ζθίξηεζνλ, πάζα ε νηθνπκέλε 
αγάιινπ, ηδνχ επεθάλε Υξηζηφο, θαί γπκλνχηαη θαί βαπηίδεηαη, ζηνιήλ 
πεξηβάιισλ, αθζαξζίαο ηφ αλζξψπηλνλ.  

Θενηνθίνλ 
πλέιαβεο δίρα θζνξάο Παλακψκεηε, ηφλ απεξηλφεηνλ, ηίθηεηο δέ ππέξ θχζηλ 
θαί ιφγνλ, ηφλ ιφγσ ηά πάληα ζαθψο, ππνζηήζαληα βνπιήκαηη, απηφλ σο 
Θεφλ αεί δπζψπεη, ηνχ ζσζήλαη εκάο.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 
Λακπξχλαζα θάιιεζη, ηήο Παξζελίαο Έλδνμε, ζεαπηήλ σξατδεηο ηνίο 
δηαδήκαζη, ηήο αζθεηηθήο πνιηηείαο, φζελ δηπιψ, ζηέθεη θαηαζηέθεη, ν μέλνο 
Νπκθίνο ζνπ, νχ εηξψζεο ζχ ηψ έξσηη.  
 
Διπίο νπ θαηήζρπλε, πγθιεηηθή ζε πάλζεκλε, ηψλ κειιφλησλ ήλ έζρεο ελ ηή 
θαξδία ζνπ, λχλ γάξ απνιαχεηο ηψλ πφλσλ, ηάο ακνηβάο, παξά ηνχ σηήξνο, 
αλζ' ψλ ηήο αζθήζεσο, άπαλ είδνο επεηήδεπζαο.  



 
Ηζρχλ θαί θξαηαίσκα, ζεκλή Υξηζηφλ ελδέδπζαη, θαί εηο γήλ αδηθίαλ 
θαηεηαπείλσζαο, ηνχ ιειαιεθφηνο εηο χςνο, ζχ ηήλ νθξχλ, φζελ ζε ζηεθάλσ, 
ηήο λίθεο εθφζκεζελ, ν ηήο λίθεο βξαβεπηήο, Ηεζνχο.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ζνί ηνχ Πξνπάηνξνο, ε πηψζηο ζηάζηλ έιαβε, πξνρσξείλ πεξαηηέξσ 
ζζέλνο κή έρνπζα, ηψ γάξ Βαπηηζκψ ηνχ Τηνχ ζνπ, άπαλ θαθφλ, λχλ 
θαηεβαπηίζζε, νπθνχλ ηήλ αηηίαλ ζε, ηήο θαζάξζεσο γεξαίξνκελ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Σήλ ππέξ θχζηλ Μεηέξα 
Καηαπαηήζαληεο πάληαο, εηδσινιάηξαο ηή πίζηεη, νη Αζινθφξνη Υξηζηνχ ηφλ 
ζείνλ δξφκνλ, εηέιεζαλ επζεβψο, θαί ηήλ πίζηηλ εθξαηαίσζαλ.  
 
Σψλ επηγείσλ απάλησλ, θαηαθξνλήζαληεο πίζηεη, νη Αζινθφξνη Υξηζηνχ νκνχ 
πξνζχκσο, αζιήζαληεο εθ Θενχ, εθνκίζαλην ηάκαηα.  
 
Οη Αζινθφξνη αλδξείσο, ζσξαθηζάκελνη πίζηεη, ηφλ ηνχ Κπξίνπ ηαπξφλ ηάο 
παξαηάμεηο, θαζείινλ ηάο ηνχ ερζξνχ, θαί ζηεθάλνπο εθνκίζαλην.  

Θενηνθίνλ 
Ζ έλ γαζηξί ζπιιαβνχζα, ηφλ απεξίιεπηνλ Λφγνλ, θαί ηνχηνλ άλεπ ζπνξάο 
εκίλ ηεθνχζα, ηθέηεπε εθηελψο, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Ο Δηξκφο 
«Σήλ ππέξ θχζηλ Μεηέξα, θαί θαηά θχζηλ Παξζέλνλ, ηήλ κφλελ ελ γπλαημίλ 
επινγεκέλελ, άζκαζηλ νη πηζηνί, θαηά ρξένο κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ Μαξηχξσλ 
Ο Οπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Ηζρχο ελ ηαίο βαζάλνηο, επέκθζε ζνη παξά Θενχ, Θεφπεκπηε ηεξάξρα, ελ ή 
πξφο πίζηηλ Θεσλάλ, ζπλαζιεηήλ επεζπάζσ, κεζ' νχ ζε λχλ επθεκνχκελ.  

Πξνεφξηηνλ, φκνηνλ 
Ο εθ Παξζέλνπ ιάκςαο, ελ Βεζιεέκ ζσκαηηθψο, πξφο Ηνξδάλελ λχλ 
ζπεχδεηο, ξχπνλ εθπιχλαη γεγελψλ, θσηαγσγψλ ηνχο ελ ζθφηεη, δηά 
Βαπηίζκαηνο ζείνπ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. β'  Αη Αγγειηθαί 
Σί ακθηγλνείο, Βαπηηζηά νηθνλνκίαλ, ήλ πεξ εθηειψ, εηο απάλησλ ζσηεξίαλ, 
ηά πάιαη άθεο άξηη, θαί ινγίδνπ ηά πξφζθαηα, πίζηεπε Θεψ ζπγθαηαβάληη, θαί 
πξνζειζσλ εκνί ππνχξγεη, Θεφο ήιζνλ γάξ, δη' επζπιαγρλίαλ ηφλ Αδάκ, 
θαζάξαη ηνχ πηψκαηνο.  
 
Αίξσλ ηάο εκψλ, ακαξηίαο επί ψκσλ, ήιζεο Ηεζνχ, πξφο ηά ξείζξα Ηνξδάλνπ, 



εγσ δέ δέδνηθά ζνπ, ηφ θξηθηφλ ηήο ειεχζεσο, πψο νχλ κνη θειεχεηο ζε 
βαπηίζαη; απηφο εκέ θαζάξαη ήθεηο, θαί πψο Βάπηηζκα, ηφ παξ εκνχ επηδεηείο, 
ηφ πάλησλ θαζάξζηνλ.  
 
Φχζεσο εκήο, αθαηάιεπηνο ν ιφγνο, δνχινπ δέ κνξθήλ, ελδπζάκελνο 
πξνήιζνλ, επί ηφλ Ηνξδάλελ, κεδακψο κνη ακθίβαιιε. Γεχξν, κή θνβνχ, 
πξνζέγγηζφλ κνη, ηήλ δεμηάλ ηή θνξπθή κνπ, ηηζείο βφεζνλ. Δπινγεκέλνο ν 
θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
ηήο ππέξ λνχλ, θαί ακέηξνπ ζνπ πησρείαο, Λφγε ηνχ Θενχ! δη' εκέ ηφλ 
πεπησθφηα, επέγλσλ ζε δη' νίθηνλ, ηφλ Αδάκ ελδπζάκελνλ, θαί ηνχο εμ Αδάκ 
Καηλνπνηνχληα, θαί πεηζαξρψλ ηή ζή θειεχζεη, πηζηψο θξάδσ ζνη. 
Δπινγεκέλνο ν θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  

Γφμα... φκνηνλ 
Σξφκσ ιεηηνπξγψλ, Ησάλλεο ηψ Γεζπφηε, ραίξεη ηή ςπρή, θαί βνά κεη' 
επθξνζχλεο. πγράξεηέ κνη πάζαη, γελεαί ηνχ Πξνπάηνξνο, ήιζε γάξ εκψλ ε 
πξνζδνθία, ειήιπζελ ελ Ηνξδάλε, Υξηζηφο άπαληαο, ηήο ακαξηίαο ηνχ Αδάκ, 
θαζάξαη σο εχζπιαγρλνο.  

Καί λχλ... φκνηνλ 
Άζσκελ Λανί, ηψ ηερζέληη εθ Παξζέλνπ, θαί ελ πνηακψ, βαπηηζζέληη 
Ηνξδάλνπ, θαί πξφο απηφλ βνψκελ, Βαζηιεχ πάζεο θηίζεσο, δψξεζαη εκίλ 
αθαηαθξίησο, ελ θαζαξά ηή ζπλεηδήζεη, πηζηψο θζάζαη ζνπ, θαί ηήλ αγίαλ εθ 
λεθξψλ, ηξηήκεξνλ Έγεξζηλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά 
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Ίδε ν Βαζηιεχο, ηδνχ ε πξνζδνθία, ηνχ Ηζξαήι επέζηε. Λανί αγαιιηάζζε, ηφ 
θψο γάξ επηθαίλεηαη.  
 
ηίρ. Γηά ηνχην κλεζζήζνκαί ζνπ εθ γήο Ηνξδάλνπ θαί Δξκσληείκ. 
 
πηαη ηνίο επί γήο, κεηά ζαξθφο ηφ ζείνλ, λχλ θψο ηνίο ελ ηψ ζθφηεη, επέθαλε 
θαί πάζηλ, ε ράξηο εμαλέηεηιελ.  
 
ηίρ. Δίδνζάλ ζε χδαηα ν Θεφο, είδνζάλ ζε χδαηα θαί εθνβήζεζαλ. 
 
Ο ιχρλνο ηψ Φσηί, ε απγή ηψ Ζιίσ, Πξφδξνκνο ηψ Λφγσ, ν θίινο ηψ 
Νπκθίσ, Πξνθήηα θαζππνχξγεζνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
Ησάλλε Βαπηηζηά, ν ελ κήηξα γλσξίζαο κε ηφλ Ακλφλ, ελ πνηακψ κνη 
δηαθφλεζνλ, κεηά Αγγέισλ κνη ιεηηνχξγεζνλ, εθηείλαο άςαη ηή ρεηξί ζνπ, ηήο 
θνξπθήο κνπ ηήο αρξάληνπ, θαί φηαλ ίδεο ηά φξε ηξέκνληα, θαί ηφλ Ηνξδάλελ 
επαλαζηξαθέληα, ζχλ ηνχηνηο βφεζνλ, ν ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ, εηο εκψλ 
ζσηεξίαλ, Κχξηε δφμα ζνη.  
 



Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Σά Άγηα Θενθάλεηα ηνχ Κπξίνπ εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Ηδηφκεια. 
 

Ήρνο β' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Σφλ θσηηζκφλ εκψλ, ηφλ θσηίζαληα πάληα άλζξσπνλ, ηδψλ ν Πξφδξνκνο, 
βαπηηζζήλαη παξαγελφκελνλ, ραίξεη ηή ςπρή, θαί ηξέκεη ηή ρεηξί, δείθλπζηλ 
απηφλ, θαί ιέγεη ηνίο ιανίο, Ίδε ν ιπηξνχκελνο ηφλ Ηζξαήι, ν ειεπζεξψλ εκάο 
εθ ηήο θζνξάο. Χ αλακάξηεηε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη. (Γίο) 
 
Σνχ Λπηξσηνχ εκψλ, ππφ δνχινπ βαπηηδνκέλνπ, θαί ηή ηνχ Πλεχκαηνο 
παξνπζία καξηπξνπκέλνπ, έθξημαλ νξψζαη Αγγέισλ ζηξαηηαί, θσλή δέ 
νπξαλφζελελέρζε εθ Παηξφο. Οχηνο φλ ν Πξφδξνκνο ρεηξνζεηεί, Τηφο κνπ 
ππάξρεη ν αγαπεηφο, ελ ψ επδφθεζα, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη. (Γίο) 
 
Σά Ηνξδάληα ξείζξα, ζέ ηήλ πεγήλ εδέμαην, θαί ν Παξάθιεηνο, ελ είδεη 
πεξηζηεξάο θαηήξρεην, θιίλεη θνξπθήλ, ν θιίλαο νπξαλνχο, θξάδεη θαί βνά, 
πειφο ηψ πιαζηνχξγψ. Σί κνη επηηάηηεηο ηά ππέξ εκέ; εγψ ρξείαλ έρσ ηνχ 
ζνχ Βαπηηζκνχ. Χ αλακάξηεηε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη. 
 
ψζαη βνπιφκελνο, ηφλ πιαλεζέληα άλζξσπνλ, νπθ απεμίσζαο δνχινπ 
κνξθήλ ελδχζαζζαη, έπξεπε γάξ ζνί ηψ Γεζπφηε, θαί Θεψ, αλαδέμαζζαη ηά 
εκψλ ππέξ εκψλ, ζχ γάξ βαπηηζζείο ζαξθί Λπηξσηά, ηήο αθέζεσο εμίσζαο 
εκάο, δηφ βνψκέλ ζνη. Δπεξγέηα Υξηζηέ φ Θεφο εκψλ, δφμα ζνη. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ο απηφο 
Βχδαληνο 

Τπέθιηλαο θάξαλ ηψ Πξνδξφκσ, ζπλέζιαζαο θάξαο ηψλ δξαθφλησλ, 
επέζηεο ελ ηνίο ξείζξνηο, εθψηηζαο ηά ζχκπαληα, ηνχ δνμάδεηλ ζε σηήξ, ηφλ 
θσηηζκφλ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

 
Δίζνδνο κεηά ηνχ Δπαγγειίνπ, ηφ Φψο ηιαξφλ. Δίηα ηά Αλαγλψζκαηα.  

 
Α'. Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα 

(Κεθ. 1, 1-13) 
Δλ αξρή επνίεζελ ν Θεφο ηφλ νπξαλφλ θαί ηήλ γήλ, ε δέ γή ήλ αφξαηνο θαί 
αθαηαζθεχαζηνο, θαί ζθφηνο επέθεηην επάλσ ηήο, Αβχζζνπ, θαί Πλεχκα Θενχ 



επεθέξεην επάλσ ηνχ χδαηνο. Καί είπελ ν Θεφο. Γελεζήησ θψο, θαί εγέλεην 
θψο. Καί είδελ ν Θεφο ηφ θψο, φηη θααιφλ, θαί δηερψξηζελν Θεφο αλακέζνλ 
ηνχ θσηφο, θαί αλακέζνλ ηνχ ζθφηνπο. Καί εθάιεζελ ν Θεφο ηφο θψο, 
Ζκέξαλ, θαί ηφ ζθφηνο εθάιεζε, Νχθηα, θαί εγέλεην εζπέξα, θαί εγέλεην πξστ, 
εκέξα κία. Καί είπελ ν Θεφο. Γελεζήησ ζηεξέσκα ελ κέζσ ηνχ χδαηνο, θαί 
έζησ δηαρσξίδνλ αλακέζνλ χδαηνο θαί χδαηνο, θαί εγέλεην νχησ. Καί 
επνίεζελ ν Θεφο ηφ ζηεξέσκα, θαί δηερψξηζελ ν Θεφο αλακέζνλ ηνχ χδαηνο, 
ν ήλ ππνθάησ ηνχ ζηεξεψκαηνο, θαί αλακέζνλ ηνχ χδαηνο ηνχ επάλσ ηνχ 
ζηεξεψκαηνο. Καί εθάιεζελ ν Θεφο ηφ ζηεξέσκα, Οπξαλφλ, θαί είδελ ν Θεφο, 
φηη θαιφλ, θαί εγέλεην εζπέξα, θαί εγέλεην πξστ, εκέξα δεπηέξα. Καί είπελ ν 
Θεφο. πλαρζήησ ηφ χδσξ ηφ ππνθάησ ηνχ νπξαλνχ εηο ζπλαγσγήλ κίαλ, θαί 
νθζήησ ε μεξά, θαί εγέλεην νχησ, θαί ζπλήρζε ηφ χδσξ ηφ ππνθάησ ηνχ 
νπξαλνχ εηο ηάο ζπλαγσγάο απηψλ, θαί ψθζε ε μεξά. Καί εθάιεζελ ν Θεφο 
ηήλ μεξάλ, Γήλ, θαί ηά ζπζηήκαηα ηψλ πδάησλ εθάιεζε, Θαιάζζαο, θαί είδελ 
ν Θεφο φηη θαιφλ. Καί είπελ ν Θεφο. Βιαζηεζάησ ε γή βνηάλελ ρφξηνπ, 
ζπείξνλ ζπέξκα θαηά γέλνο θαί θαζ' νκνηφηεηα, θαί μχινλ θάξπηκνλ πνηνχλ 
θαξπφλ, νχ ηφ ζπέξκα απηνχ ελ απηψ, θαηά γέλνο επί ηήο γήο, θαί εγέλεην 
νχησ. Καί εμήλεγθελ ε γή βνηάλελ ρφξηνπ, ζπείξνλ ζπέξκα θαηά γέλνο θαί 
θαζ' Οκνηφηεηα επί ηήο γήο, θαί μχινλ θάξπηκνλ πνηνχλ θαξπφλ, νχ ηφ 
ζπέξκα απηνχ ελ απηψ, θαηά γέλνο επί ηήο γήο, θαί είδελ ν Θεφο, φηη θαιφλ, 
θαί εγέλεην εζπέξα, θαί εγέλεην πξστ, εκέξα ηξίηε.  

Β'. Σήο Έμνδνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 14, 15-29) 

Δίπε Κχξηνο πξφο Μσζήλ. Σί βνάο πξφο κε; ιάιεζνλ ηνίο πηνίο Ηζξαήι θαί 
αλαδεπμάησζαλ. Καί ζχ έπαξνλ ηήλ ξάβδνλ ζνπ, θαί έθηεηλνλ ηήλ ρείξά ζνπ 
επί ηήλ ζάιαζζαλ, θαί ξήμνλ απηήλ, θαί εηζειζέησζαλ νη πηνί Ηζξαήι εηο κέζνλ 
ηήο ζαιάζζεο θαηά ηφ μεξφλ. Καί ηδνχ εγσ ζθιεξπλψ ηήλ θαξδίαλ Φαξαψ, 
θαί ηψλ ζεξαπφλησλ απηνχ, θαί ηψλ Αηγππηίσλ πάλησλ, θαί εηζειεχζνληαη 
Οπίζσ απηψλ, θαί ελδνμαζζήζνκαη ελ Φαξαψ, θαί ελ πάζε ηή ζηξαηηά απηνχ, 
θαί ελ ηνίο άξκαζη, θαί ελ ηνίο ίππνηο απηνχ. Καί γλψζνληαη πάληεο νη 
Αηγχπηηνη, φηη εγψ εηκη Κχξηνο, ελδνμαδνκέλνπ κνπ ελ Φαξαψ, θαί ελ ηνίο 
άξκαζη, θαί ελ ηνίο ίππνηο απηνχ. Δμέηεηλε δέ Μσυζήο ηήλ ρείξα επί ηήλ 
ζάιαζζαλ, θαί επήγαγε Κχξηνο ηήλ ζάιαζζαλ ελ αλέκσ λφησ βηαίσ φιελ ηήλ 
λχθηα, θαί επνίεζε ηήλ ζάιαζζαλ μεξάλ, θαί δηεζρίζζε ηφ χδσξ. Καί εηζήιζνλ 
νη πηνί Ηζξαήι εηο κέζνλ ζαιάζζεο θαηά ηφ μεξφλ, θαί χδσξ απηνίο ηείρνο εθ 
δεμηψλ, θαί ηείρνο εμ επσλχκσλ. Καηεδίσμαλ δέ νη Αηγχπηηνη, θαί εηζήιζνλ 
Οπίζσ απηψλ πάζα ε ίππνο Φαξαψ, θαί ηά άξκαηα θαί νη αλαβάηαη εηο ηφ 
κέζνλ ηήο ζαιάζζεο. Δμέηεηλε δέ Μσυζήο ηήλ ρείξα επί ηήλ ζάιαζζαλ, θαί 
απνθαηεζηάζε ηφ χδσξ πξφο εκέξαλ επί ρψξαο. Οη δέ Αηγχπηηνη έθπγνλ επί 
ηφ χδσξ, θαί εμεηίλαμε Κχξηνο ηνχο Αηγππηίνπο εηο κέζνλ ηήο ζαιάζζεο. Καί 
επαλαζηξαθέλ ηφ χδσξ εθάιπςε ηά άξκαηα, θαί ηνχο αλαβάηαο, θαί πάζαλ 
ηήλ δχλακηλ Φαξαψ, ηνχο εηζπνξεπνκέλνπο Οπίζσ απηψλ είο ηήλ ζάιαζζαλ, 
νπ θαηειείθζε εμ απηψλ νπδέ είο. Οη δέ πηνί Ηζξαήι επνξεχζεζαλ δηά μεξάο 
ελ κέζσ ηήο ζαιάζζεο.  

Γ'. Σήο Δμφδνπ ηφ Αλάγλσζκα 



(Κεθ. 15, 22-27 & 16, 1 ) 
Δμήξε Μσυζήο ηνχο πηνχο Ηζξαήι απφ ζαιάζζεο Δξπζξάο, θαί ήγαγελ 
απηνχο εηο ηήλ έξεκνλ νχξ, θαί επνξεχνλην ηξείο εκέξαο ελ ηή εξήκσ, θαί 
νπρ εχξηζθνλ χδσξ σο ηε πηείλ. Ήιζνλ δέ εηο Μεξξάλ, θαί νπθ εδχλαλην πηείλ 
χδσξ εθ Μεξξάο, πηθξφλ γάξ ήλ, δηά ηνχην επσλνκάζζε ηφ φλνκα ηνχ ηφπνπ 
εθείλνπ Πηθξία. Καί δηεγφγγπδελ ν ιαφο θαηά Μσυζή, ιέγνληεο. Σί πηψκεζα; 
Δβφεζε δέ Μσυζήο πξφο Κχξηνλ, θαί έδεημελ απηψ Κχξηνο μχινλ, θαί 
ελέβαιελ απηφ εηο ηφ χδσξ, θαί εγιπθάλζε, εθεί έζεην απηψ ν Θεφο 
δηθαηψκαηα θαί θξίζεηο, θαί εθεί απηφλ επείξαζε, θαί είπελ. Δάλ αθνή αθνχζε 
ηήο θσλήο Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ, θαί ηά αξεζηά ελψπηνλ απηνχ πνηήζεο, θαί 
ελσηίζε ηάο εληνιάο απηνχ, θαί θπιάμεο πάληα ηά δηθαηψκαηα απηνχ, πάζαλ 
λφζνλ, ήλ επήγαγνλ ηνίο Αηγππηίνηο, νπθ επάμσ επί ζέ, εγσ γάξ εηκη Κχξηνο ν 
ηψκελφο ζε. Καί ήιζνλ εηο Αηιείκ, θαί ήζαλ εθεί δψδεθα πεγαί πδάησλ, θαί 
εβδνκήθνληα ζηειέρε θνηλίθσλ, παξελέβαινλ δέ εθεί παξά ηά χδαηα. Απήξαλ 
δέ εμ Αηιείκ, θαί ήιζε πάζα ε πλαγσγή πηψλ Ηζξαήι εηο ηήλ έξεκνλ ίλ, ν 
εζηηλ αλακέζνλ Αηιείκ, θαί αλακέζνλ ηλά.  
 

Σξνπάξηνλ  Ήρνο πι. α' 
Δπεθάλεο ελ ηψ θφζκσ, ν ηφλ θφζκνλ πνηήζαο, ίλα θσηίζεο ηνχο ελ  
ζθφηεη θαζεκέλνπο. Φηιάλζξσπε δφμα ζνη.  

ηίρ α' 
Ο Θεφο νηθηεηξήζαη εκάο, θαί επινγήζαη εκάο, επηθάλαη ηφ πξνζσπνλ απηνχ 
εθ' εκάο, θαί ειεήζαη εκάο.  
 
Ίλα θσηίζεο ηνχο ελ ζθφηεη θαζεκέλνπο. Φηιάλζξσπε δφμα ζνη.  
 

ηίρ. β' 
Σνχ γλψλαη ελ ηή γή ηήλ νδφλ ζνπ, ελ πάζηλ Έλζεζηλ ηφ ζσηήξηφλ ζνπ.  
 
Ίλα θσηίζεο ηνχο ελ ζθφηεη θαζεκέλνπο. Φηιάλζξσπε δφμα ζνη.  
 

ηίρ. γ' 
Δμνκνινγεζάζζσζάλ ζνη ιανί, ν Θεφο, εμνκνινγεζάζζσζάλ ζνη ιανί 
πάληεο, γή έδσθε ηφλ θαξπφλ απηήο.  
 
Ίλα θσηίζεο ηνχο ελ ζθφηεη θαζεκέλνπο. Φηιάλζξσπε δφμα ζνη.  
 

ηίρ. δ' 
Δπινγήζαη εκάο, ν Θεφο, ν Θεφο εκψλ, επινγήζαη εκάο, ν Θεφο. Καί 
θνβεζήησζαλ απηφλ πάληα ηά πέξαηα ηήο γήο.  
 
Ίλα θσηίζεο ηνχο ελ ζθφηεη θαζεκέλνπο. Φηιάλζξσπε δφμα ζνη.  
 

Γφμα... Καί λχλ... 
Σξνπάξηνλ  Ήρνο πι. α' 



Δπεθάλεο ελ ηψ θφζκσ, ν ηφλ θφζκνλ πνηήζαο, ίλα θσηίζεο ηνχο ελ  
ζθφηεη θαζεκέλνπο. Φηιάλζξσπε δφμα ζνη.  
 

Γ'. Ηεζνχ ηνχ Ναπή ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 3, 7-8, 15-17) 

Δίπε Κχξηνο πξφο Ηεζνχλ. Δλ ηή ε κέξα ηαχηή άξρνκαη ηνχ πςψζαί ζε 
θαηελψπηνλ πάλησλ ηψλ πηψλ Ηζξαήι, ίλα γλψζηλ, φηη θαζψο ήκελ κεηά 
Μσυζή, νχησο έζνκαη θαί κεηά ζνχ. Καί λχλ έληεηιαη ηνίο Ηεξεχζη, ηνίο αίξνπζη 
ηήλ Κηβσηφλ ηήο Γηαζήθεο, ιέγσλ. Χο άλ εηζέιζεηε επί κέξνπο ηνχ χδαηνο 
ηνχ. Ηνξδάλνπ, θαί ελ ηψ Ηνξδάλε ζηήζεζζε. Χο δέ επνξεχνλην νη Ηεξείο νη 
αίξνληεο ηήλ Κηβσηφλ ηήο Γηαζήθεο Κπξίνπ, επί ηφλ Ηνξδάλελ, θαί νη πφδεο 
ηψλ Ηεξέσλ, ηψλ αηξφλησλ ηήλ Κηβσηφλ, εβάθεζαλ εηο κέξνο ηνχ χδαηνο ηνχ 
Ηνξδάλνπ, (ν δέ Ηνξδάλεο επιεξνχην θαζ' φιελ ηήλ θξεπίδα απηνχ, σο ελ 
εκέξαηο ζεξηζκνχ ππξψλ), θαί έζηε ηά χδαηα ηά θαηαβαίλνληα άλσζελ εηο 
πήγκα ελ, αθεζηεθφο καθξάλ ζθφδξα, απφ Αδακί ηήο πφιεσο, έσο κέξνπο 
Καξηαζηαξίκ, ηφ δέ θαηαβαίλνλ θαηέβε εηο ηήλ ζάιαζζαλ Άξαβα, κέρξη 
ζαιάζζεο ηψλ αιψλ, έσο ηέινπο εμέιηπε. Καί ν ιαφο εηζηήθεη απέλαληη 
Ηεξηρψ, θαί έζηεζαλ νη Ηεξείο, νη αίξνληεο ηήλ Κηβσηφλ ηήο Γηαζήθεο Κπξίνπ, 
επί μεξάο ελ κέζσ ηνχ Ηνξδάλνπ έηνηκνη, θαί πάληεο νη πηνί, Ηζξαήι δηέβεζαλ 
δηά μεξάο, έσο ζπλεηέιεζε πάο ν ιαφο δηαβαίλσλ ηφλ Ηνξδάλελ.  

Δ'. Βαζηιεηψλ ηεηάξηεο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 2, 6-14) 

Δίπελ Ζιίαο ηψ ιηζαηέ. Κάζνπ δή εληαχζα, φηη Κχξηνο απέζηαιθέ κε έσο ηνχ 
Ηνξδάλνπ. Καί είπελ Διηζαηέ. Εή Κχξηνο, θαί δή ε ςπρή ζνπ, εί εγθαηαιείςσ 
ζε, θαί επνξεχζεζαλ ακθφηεξνη. Καί πεληήθνληα άλδξεο απφ ηψλ πηψλ ηψλ 
Πξνθεηψλ ήιζνλ, θαί έζηεζαλ εμ ελαληίαο καθξφζελ, ακθφηεξνη δέ έζηεζαλ 
επί ηνχ Ηνξδάλνπ. Καί έιαβελ Ζιίαο ηήλ κεισηήλ απηνχ, θαί είιεζελ απηήλ, 
θαί επάηαμελ ελ απηή ηά χδαηα, θαί δηεξέζε ηφ χδσξ έλζελ θαί έλζελ, θαί 
δηέβεζαλ ακθφηεξνη δηά μεξάο. Καί εγέλεην σο δηήιζνλ, είπελ Ζιίαο ηψ 
Διηζαηέ. Αίηεζαη, ηί πνηήζσ ζνη, πξίλ ή αλαιεθζήλαί κε απφ ζνχ. Καί είπελ 
Διηζαηέ. Γελεζήησ δή ηφ Πλεχκα ηφ επί ζνί δηζζψο επ' εκνί. Καί είπελ Ζιίαο. 
Δζθιήξπλαο ηνχ αηηήζαζζαη. πιήλ, εάλ, ίδεο κε αλαιακβαλφκελνλ απφ ζνχ, 
έζηαη ζνη νχησο, εάλ δέ κή ίδεο, νπ κή γέλεηαη. Καί εγέλεην απηψλ 
πνξεπνκέλσλ θαί ιαινχλησλ, θαί ηδνχ άξκα ππξφο, θαί ίππνη ππξφο, θαί 
δηερψξηζελ αλακέζνλ ακθνηέξσλ, θαί αλειήθζε Ζιίαο ελ ζπζζεηζκψ, σο εηο 
ηφλ νπξαλφλ. Καί Διηζαηέ εψξα, θαί απηφο εβφα. Πάηεξ, Πάηεξ, άξκα Ηζξαήι 
θαί ηππεχο απηνχ, θαί νπθ είδελ απηφλ νπθ έηη, θαί εθξάηεζελ Διηζαηέ ηνχ 
ηκαηίνπ απηνχ, θαί δηέξξεμελ απηφ εηο δχν. Καί αλείιεην ηήλ κεισηήλ Ζιηνχ 
Διηζαηέ, ηήλ πεζνχζαλ επάλσζελ απηνχ. Καί επέζηξεςελ Διηζαηέ, θαί έζηε 
επί ηνχ ρείινπο ηνχ Ηνξδάλνπ, θαί έιαβελ Διηζαηέ ηήλ κεισηήλ Ζιηνχ, ηήλ 
πεζνχζαλ επάλσζελ απηνχ θαί επάηαμε ηά χδαηα, θαί νπ δηεξέζε, θαί είπελ 
Διηζαηέ. Πνχ εζηηλ ν Θεφο Ζιηνχ Απθψ; θαί επάηαμελ Διηζαηέ ηά χδαηα εθ 
δεπηέξνπ, θαί δηεξέζε ηά χδαηα, θαί δηήιζε δηά μεξάο.  

Σ'. Βαζηιεηψλ ηεηάξηεο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ, 5, 9-14) 



Παξεγέλεην Νεεκάλ, Άξρσλ Βαζηιέσο Αζζπξίσλ, ζχλ ηνίο άξκαζηλ απηνχ θαί 
ίππνηο απηνχ, θαί έζηε επί ηήο ζχξαο ηνχ νίθνπ Διηζαηέ. Καί απέζηεηιελ 
Διηζαηέ άγγεινλ πξφο απηφλ, ιέγσrλ. Πνξεπζείο, ινχζαη ελ ηψ Ηνξδάλε 
επηάθηο, θαί επηζηξέςεη ε ζάξμ ζνπ επί ζνί, θαί θαζαξηζζήζε. Καί εζπκψζε 
Νεεκάλ, θαί απήιζε, θαί είπελ, Ηδνχ δή έιεγνλ, φηη εμειεχζεηαη πξφο κε, θαί 
επηθαιέζεηαη ελ νλφκαηη Κπξίνπ ηνχ Θενχ απηνχ, θαί επηζήζεη ηήλ ρείξα απηνχ 
επί ηφ ιεπξφλ, θαί απνζπλάμεη απηφ απφ ηήο ζαξθφο κνπ, νπθ αγαζφο Αβαλά 
θαί Φαξθά, πνηακνί Γακαζθνχ, ππέξ ηφλ Ηνξδάλελ, θαί ππέξ πάληα ηά χδαηα 
Ηζξαήι; νπρί πνξεπζείο ινχζνκαη ελ απηνίο, θαί θαζαξηζζήζνκαη; Καί 
απέζηξεςε θαί απήιζελ ελ ζπκψ. Καί πξνζήιζνλ νη παίδεο απηνχ, θαί είπνλ 
πξφο απηφλ. Πάηεξ, εί κέγαλ ιφγνλ ειάιεζε πξφο ζέ ν Πξνθήηεο, νπθ άλ 
επνίεζαο; θαί φηη είπε πξφο ζέ, ινχζαη θαί θαζαξίζζεηη; Καί θαηέβε Νεεκάλ 
θαί εβαπηίζαην ελ ηψ Ηνξδάλε επηάθηο Καηά ηφ ξήκα ηνχ αλζξψπνπ ηνχ 
Θενχ, θαί επέζηξεςελ ε ζάξμ απηνχ επ' απηφλ σο παηδαξίνπ κηθξνχ, θαί 
εθαζαξίζζε.  
 

Σξνπάξηνλ  Ήρνο πι. β' 
Ακαξησινίο θαί ηειψλαηο, δηά πιήζνπο ειένπο ζνπ επεθάλεο σηήξ εκψλ, 
πνχ γάξ είρε ηφ θψο ζνπ ιάκςαη, εηκή ηνίο ελ ζθφηεη θαζεκέλνηο; δφμα ζνη.  
 

ηίρ. α' 
Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, εππξέπεηαλ ελεδχζαην.  
 
Πνχ γάξ είρε ηφ θψο ζνπ ιάκςαη, εηκή ηνίο ελ ζθφηεη θαζεκέλνηο; δφμα ζνη.  
 

ηίρ. β' 
Δπήξαλ νη πνηακνί, Κχξηε, επήξαλ νη πνηακνί θσλάο απηψλ.  
 
Πνχ γάξ είρε ηφ θψο ζνπ ιάκςαη, εηκή ηνίο ελ ζθφηεη θαζεκέλνηο; δφμα ζνη.  
 

ηίρ. γ' 
Θαπκαζηνί νη κεηεσξηζκνί ηήο ζαιάζζεο, ζαπκαζηφο ελ πςεινίο ν Κχξηνο.  
 
Πνχ γάξ είρε ηφ θψο ζνπ ιάκςαη, εηκή ηνίο ελ ζθφηεη θαζεκέλνηο; δφμα ζνη.  
 

ηίρ. δ' 
Σψ νίθσ ζνπ πξέπεη αγίαζκα, Κχξηε, εηο καθξφηεηα εκεξψλ.  
 
Πνχ γάξ είρε ηφ θψο ζνπ ιάκςαη, εηκή ηνίο ελ ζθφηεη θαζεκέλνηο; δφμα ζνη.  
 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ακαξησινίο θαί ηειψλαηο, δηά πιήζνπο.  
 

Ε'. Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 1, 16-20) 



Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Λνχζαζζε, θαί θαζαξνί γίλεζζε, αθέιεηε ηάο πνλεξίαο 
πκψλ απφ ηψλ ςπρψλ πκψλ, απέλαληη ηψλ νθζαικψλ κνπ, παχζαζζε απφ 
ηψλ πνλεξηψλ πκψλ. Μάζεηε θαιφλ πνηείλ, εθδεηήζαηε θξίζηλ, ξχζαζζε 
αδηθνχκελνλ, θξίλαηε Οξθαλψ θαί δηθαηψζαηε ρήξαλ. Καί δεχηε θαί 
δηαιερζψκελ, ιέγεη Κχξηνο, θαί εάλ ψζηλ αη ακαξηίαη πκψλ σο θνηληθνχλ, σο 
ρηφλα ιεπθαλψ. Δάλ δέ ψζηλ σο θφθθηλνλ, σο έξηνλ ιεπθαλψ. Καί εάλ ζέιεηε, 
θαί εηζαθνχζεηέ κνπ, ηά αγαζά ηήο γήο θάγεζζε, εάλ δέ κή ζέιεηε, κε, δε 
εηζαθνχζεηέ κνπ, κάραηξα πκάο θαηέδεηαη, ηφ γάξ ζηφκα Κπξίνπ ειάιεζε 
ηαχηα.  

Ζ. Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 32, 1-10) 

Αλαβιέςαο, Ηαθψβ, είδε παξεκβνιήλ Θενχ παξεκβεβιεθπίαλ, θαί 
ζπλήληεζαλ απηψ νη Άγγεινη ηνχ Θενχ. Δίπε δέ Ηαθψβ, ελίθα είδελ απηνχο. 
Παξεκβνιή Θενχ αχηε, θαί εθάιεζε ηφ φλνκα ηνχ ηφπνπ εθείλνπ, Παξεκβνιή. 
Απέζηεηιε δέ Ηαθσβ αγγέινπο έκπξνζζελ απηνχ πξφο Ζζαχ ηφλ αδειθφλ 
απηνχ εηο γήλ εείξ, εηο ρψξαλ Δδψκ. Καί ελεηείιαην απηνίο, ιέγσλ. Οχησο 
εξείηε ηψ Κπξίσ κνπ Ζζαχ. Οχησ ιέγεη ν παίο ζνπ Ηαθψβ. Μεηά Λάβαλ 
παξψθεζα, θαί ερξφληζα έσο ηνχ λχλ. Καί εγέλνληφ κνη πξφβαηα, θαί βφεο, 
θαί φλνη, θαί παίδεο, θαί παηδίζθαη, θαί απέζηεηια αλαγγείιαη ηψ Κπξίσ κνπ 
Ζζαχ, ίλα εχξε ράξηλ ν παίο ζνπ ελαληίνλ ζνπ. Καί απέζηξεςαλ νη άγγεινη 
πξφο, Ηαθψβ, ιέγνληεο. Ήιζνκελ πξφο Ζζαχ ηφλ αδειθφλ ζνπ, θαί ηδνχ 
απηφο έξρεηαη εηο ζπλάληεζίλ ζνπ, θαί ηεηξαθφζηνη άλδξεο κεη' απηνχ. 
Δθνβήζε δέ Ηαθψβ ζθφδξα, θαί επνξείην, θαί δηείιε ηφλ ιαφλ ηφλ κεη' απηνχ, 
θαί ηνχο βφαο, θαί ηά πξφβαηα, εηο δχσ παξεκβνιάο. Καί είπελ Ηαθψβ. Δάλ 
έιζε Ζζαχ εηο παξεκβνιήλ κίαλ, θαί θφςε απηήλ, έζηαη ε παξεκβνιή ε 
δεπηέξα εηο ηφ ζψδεζζαη. Καί είπελ Ηαθψβ. Ο Θεφο ηνχ Παηξφο κνπ Αβξαάκ, 
θαί ν Θεφο ηνχ παηξφο κνπ Ηζαάθ, Κχξηε, ν είπψλ κνη. Απφηξερε εηο ηήλ γήλ 
ηήο γελλήζεψο ζνπ, θαί εχ ζνη πνηήζσ, ηθαλνχζζσ κνη απφ πάζεο 
δηθαηνζχλεο, θαί απφ πάζεο αιεζείαο, ήο επνίεζαο ηψ παηδί ζνπ, ελ γάξ ηή 
ξάβδσ κνπ ηαχηε δηέβελ ηφλ Ηνξδάλελ.  

Θ'. Σήο Δμφδνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 2, 5-10) 

Καηέβε ε ζπγάηεξ Φαξαψ ινχζαζζαη επί ηφλ πνηακφλ, θαί αη άβξαη 
παξεπνξεχνλην απηή παξά ηφλ πνηακφλ, θαί ηδνχζα ζίβηλ ελ ηψ έιεη, 
απνζηείιαζα ηήλ άβξαλ, αλείιεην απηήλ. Αλνίμαζα δέ Οξά παηδίνλ θιαίνλ ελ 
ηή ζίβεη θαί εθείζαην απηνχ ε ζπγάηεξ Φαξαψ, θαί είπελ. Απφ ηψλ παηδίσλ 
ηψλ Δβξαίσλ ηνχην. Καί είπελ ε αδειθή απηνχ ηή ζπγαηξί Φαξαψ, ζέιεηο 
θαιέζσ ζνη γπλαίθα ηξνθεχνπζαλ εθ ηψλ Δβξαίσλ, θαί ζειάζεη ζνη ηφ 
παηδίνλ, θαί είπελ απηή ε ζπγάηεξ Φαξαψ. Πνξεχνπ. Διζνχζα δέ ε λεάληο, 
εθάιεζε ηήλ κεηέξα ηνχ παηδίνπ. Δίπε δέ πξφο απηήλ ε ζπγάηεξ Φαξαψ. 
Γηαηήξεζφλ κνη ηφ παηδίνλ ηνχην, θαί ζήιαζφλ κνη απηφ, εγψ δέ δψζσ ζνη ηφλ 
κηζζφλ. Έιαβε δέ ε γπλή ηφ παηδίνλ, θαί εζήιαδελ απηφ. Αλδξπλζέληνο δέ ηνχ 
παηδίνπ, εηζήγαγελ απηφ πξφο ηήλ ζπγαηέξα Φαξαψ, θαί εγελήζε απηή εηο 
πηφλ, επσλφκαζε δέ ηφ φλνκα απηνχ Μσυζήλ, ιέγνπζα. Δθ ηνχ χδαηνο απηφλ 
αλεηιφκελ.  



Η'. Κξηηψλ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 6, 36-39) 

Δίπε Γεδεψλ πξφο ηφλ Θεφλ. Δί ζψδεηο ελ ηή ρεηξί κνπ ηφλ Ηζξαήι, φλ ηξφπνλ 
ειάιεζαο, ηδνχ εγψ απεξείδνκαη ηφλ πφθνλ ηψλ εξίσλ ελ ηή άισλη, θαί εάλ 
γέλεηαη δξφζνο επί ηφλ πφθνλ κφλνλ, επί δέ πάζαλ ηήλ γήλ μεξαζία, 
γλψζνκαη φηη ζψδεηο ελ ηή ρεηξί κνπ ηφλ, Ηζξαήι, φλ ηξφπνλ ειάιεζαο. Καί 
εγέλεην νχησ, θαί νξζξίζαο Γεδεψλ ηή επαχξηνλ, απεπίεζε ηφλ πφθνλ, θαί 
απεξξχε δξφζνο εθ ηνχ πφθνπ, πιήξεο ιεθάλε χδαηνο. Καί είπε Γεδεψλ 
πξφο ηφλ Θεφλ. Μή νξγηζζήησ ν ζπκφο ζνπ ελ εκνί, θαί ιαιήζσ έηη άπαμ, θαί 
πεηξάζσ έηη άπαμ ελ ηψ πφθσ, γελεζήησ δή μεξαζία επί ηφλ πφθνλ κφλνλ, 
επί δέ πάζαλ ηήλ γήλ δξφζνο. Καί επνίεζελ ν Θεφο νχησο ελ ηή λπθηί εθείλε, 
θαί εγέλεην μεξαζία επί ηφλ πφθνλ κφλνλ, επί δέ πάζαλ ηήλ γήλ εγέλεην 
δξφζνο.  

ΗΑ'. Βαζηιεηψλ ηξίηεο ηφ, Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 18, 30-39) 

Δίπελ Ζιίαο πξφο ηφλ ιαφλ, Πξνζαγάγεηε πξφο κε, θαί πξνζήγαγε πάο ν 
ιαφο πξφο απηφλ. Καί έιαβελ Ζιίαο δψδεθα ιίζνπο, θαηά αξηζκφλ ηψλ 
δψδεθα θπιψλ ηνχ, Ηζξαήι, σο ειάιεζε Κχξηνο πξφο απηφλ, ιέγσλ, Ηζξαήι 
έζηαη ηφ φλνκά ζνπ. Καί σθνδφκεζε ηνχο ιίζνπο ελ νλφκαηη Κπξίνπ, θαί 
ηάζαην ηφ ζπζηαζηήξηνλ ηφ θαηεζθακκέλνλ, θαί επνίεζε ζαιαά, ρσξνχζαλ 
δχσ κεηξεηάο ζπέξκαηνο, θπθιφζελ ηνχ ζπζηαζηεξίνπ. Καί επέζεθε ηάο 
ζρίδαθαο επί ηφ ζπζηαζηήξηνλ, ν επνίεζε, θαί εκέιηζε ηφ νινθαχησκα, θαί 
επέζεθελ επί ηάο ζρίδαθαο, θαί εζηνίβαζελ επί ηφ ζπζηαζηήξηνλ. Καί είπελ 
Ζιίαο. Λάβεηέ κνη ηέζζαξαο πδξίαο χδαηνο, θαί επηρέαηε εηο ηφ νινθαχησκα 
θαί επί ηάο ζρίδαθαο. Καί είπε, Γεπηεξψζαηε, θαί εδεπηέξσζαλ, θαί είπε. 
Σξηζζεχζαηε. θαί εηξίζζεπζαλ. Καί δηεπνξεχεην ηφ χδσξ θχθισ ηνχ 
ζπζηαζηεξίνπ, θαί ηήλ ζαιαά έπιεζελ χδαηνο. Καί αλεβφεζελ Ζιίαο εηο ηφλ 
νπξαλφλ, θαί είπε. Κχξηε, ν Θεφο Αβξαάκ θαί Ηζαάθ θαί Ηαθψβ, επάθνπζφλ 
κνπ ζήκεξνλ ελ ππξί, θαί γλψησζαλ πάο ν ιαφο νχηνο, φηη ζχ εί κφλνο 
Κχξηνο, ν Θεφο Ηζξαήι, θαί εγψ δνχινο ζφο, θαί δηά ζέ πεπνίεθα ηαχηα 
πάληα, θαί ζχ επέζηξεςαο ηήλ θαξδίαλ ηνχ ιανχ ηνχηνπ νπίζσ ζνπ. Καί 
έπεζε πχξ παξά Κπξίνπ εθ ηνχ νπξαλνχ, θαί θαηέθαγε ηά νινθαπηψκαηα, θαί 
ηάο ζρίδαθαο, θαί ηφ χδσξ ηφ ελ ζαιαά, θαί ηνχο ιίζνπο θαί ηφλ ρνχλ εμέιεημε 
ηφ πχξ. Καί έπεζε πάο ν ιαφο επί πξφζσπνλ απηψλ, θαί είπνλ. Αιεζψο 
Κχξηνο ν Θεφο, απηφο εζηηλ ν Θεφο.  

ΗΒ'. Βαζηιεηψλ ηεηάξηεο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 2, 19-22) 

Δίπνλ νη άλδξεο ηήο πφιεσο Ηεξηρψ πξφο Διηζαηέ, ηδνχ ε θαηνίθεζηο ηήο 
πφιεσο ηαχηεο αγαζή, θαζσο ζχ, Κχξηε, βιέπεηο, θαί ηά χδαηα πνλεξά, θαί ε 
γή αηεθλνπκέλε. Καί είπελ Διηζαηέ. Λάβεηέ κνη πδξίζθελ θαηλήλ, θαί ζέζζε 
εθεί άιαο. Καί έιαβελ απηφ, θαί εμήιζελ επί ηήλ δηέμνδνλ ηψλ πδάησλ, θαί 
έξξηςελ εθεί ηφ άιαο, θαί είπε. Σάδε ιέγεη Κχξηνο, ίακαη ηά χδαηα ηαχηα, νπθ 
έηη έζηαη εθείζελ απνζλήζθσλ, νπδέ αηεθλνπκέλε δη' απηά. Καί ηάζε ηά χδαηα 
έσο ηήο εκέξαο ηαχηεο, θαηά ηφ ξήκα, ν ειάιεζελ Διηζαηέ.  

ΗΓ'. Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 



(Κεθ. 49, 8-15) 
Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Καηξψ δεθηψ επή θνπζά ζνπ, θαί ελ εκέξα ζσηεξίαο 
εβνήζεζά ζνη, θαί έπιαζά ζε, θαί έδσθά ζε, θαί έζεθά ζε εηο Γηαζήθελ 
Δζλψλ, ηνχ θαηαθηήζαη ηήλ γήλ, θαί θαηαθιεξνλνκήζαη θιεξνλνκίαο 
εξήκνπο, ιέγνληα ηνίο ελ δεζκνίο, Δμέιζεηε, θαί ηνίο ελ ηψ ζθφηεη, 
Αλαθαιχπηεζζε, ελ πάζαηο ηαίο νδνίο βνζθεζήζνληαη, θαί ελ πάζαηο ηαίο 
ηξίβνηο ε λνκή απηψλ, νπ πεηλάζνπζηλ, νπδέ δηςήζνπζηλ, νπδέ παηάμεη 
απηνχο ν θαχζσλ, νπδέ ν ήιηνο, αιι' ν ειεψλ απηνχο, παξαθαιέζεη απηνχο, 
θαί δηά πεγψλ πδάησλ άμεη απηνχο. Καί ζήζσ πάλ φξνο εηο νδφλ, θαί πάζαλ 
ηξίβνλ εηο βφζθεκα απηνίο. Ηδνχ νχηνη πφξξσζελ ήμνπζηλ, νχηνη απφ Βνξξά 
θαί ζαιάζζεο, άιινη δέ εθ γήο Πεξζψλ. Δπθξαηλέζζσζαλ νη νπξαλνί, θαί 
αγαιιηάζζσ ε γή, ξεμάησ ηά φξε επθξνζχλελ, θαί νη βνπλνί δηθαηνζχλελ, φηη 
ειέεζελ ν Θεφο ηφλ ιαφλ απηνχ, θαί ηνχο ηαπεηλνχο ηνχ ιανχ απηνχ 
παξεθάιεζελ. Δίπε δέ ηψλ. Δγθαηέιηπέ κε Κχξηνο, θαί ν Κχξηνο επειάζεηφ 
κνπ. Μή επηιήζεηαη γπλή ηνχ παηδίνπ απηήο, ή ηνχ κή ειεήζαη ηά έγγνλα ηήο 
θνηιίαο απηήο; εί δέ θαί ηαχηα επηιάζνηην γπλή, αιι' εγσ νπθ επηιήζνκαί ζνπ, 
ιέγεη Κχξηνο Παληνθξάησξ.  
 

Δίηα πλαπηή κηθξά παξά ηνχ Ηεξέσο, θαί ςάιινκελ ηφλ Σξηζάγηνλ 
χκλνλ, θαί ν Απφζηνινο.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο γ' 
Κχξηνο θσηηζκφο κνπ θαί σηήξ κνπ.  
ηίρ. Κχξηνο ππεξαζπηζηήο ηήο δσήο κνπ.  
 

Πξφο Κνξηλζίνπο Α' Δπηζηνιήο Παχινπ 
(Κεθ. 9, 19-27) 

Αδειθνί, ειεχζεξνο ψλ εθ πάλησλ, πάζηλ εκαπηφλ εδνχισζα, ίλα ηνχο 
πιείνλαο θεξδήζσ. Καί εγελφκελ ηνίο Ηνπδαίνηο σο Ηνπδαίνο, ίλα Ηνπδαίνπο 
θεξδήζσ, ηνίο ππφ λφκνλ, σο ππφ λφκνλ, ίλα ηνχο ππφ λφκνλ θεξδήζσ, ηνίο 
αλφκνηο σο άλνκνο (κή ψλ άλνκνο Θεψ, αιι' έλλνκνο Υξηζηψ), ίλα θεξδήζσ 
αλφκνπο. Δγελφκελ ηνίο αζζελέζηλ σο αζζελήο, ίλα ηνχο αζζελείο θεξδήζσ, 
ηνίο πάζη γέγνλα ηά πάληα, ίλα πάλησο ηηλάο ζψζσ. Σνχην δέ πνηψ δηά ηφ 
Δπαγγέιηνλ, ίλα ζπγθνηλσλφο απηνχ γέλσκαη, νπθ ν ίδαηε φηη νη ελ ηψ ζηαδίσ 
ηξέρνληεο πάληεο κέλ ηξέρνπζηλ, εηο δέ ιακβάλεη ηφ βξαβείνλ. Οχησ ηξέρεηε, 
ίλα θαηαιάβεηε. Πάο δέ ν αγσληδφκελνο, πάληα εγθξαηεχεηαη, εθείλνη κέλ νχλ, 
ίλα θζαξηφλ ζηέθαλνλ ιάβσζηλ, πκείο δέ άθζαξηνλ. Δγψ ηνίλπλ νχησ ηξέρσ, 
σο νπθ αδήισο, νχησ ππθηεχσ, σο νπθ αέξα δέξσλ. Αιι' ππνπηάδσ κνπ ηφ 
ζψκα, θαί δνπιαγσγψ, κήπσο άιινηο θεξχμαο, απηφο αδφθηκνο γέλσκαη.  
 

Αιιεινχτα  Ήρνο γ' 
Δμεξεχζαην ε θαξδία κνπ ιφγνλ αγαζφλ.  
ηίρ. Χξαίνο θάιιεη παξά ηνχο πηνχο ηψλ αλζξψπσλ 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ 



Δλ έηεη πεληεθαηδεθάησ... 
 

Καί θαζεμήο ε ζεία Λεηηνπξγία ηνχ Μεγάινπ Βαζηιείνπ.  
 

Κνηλσληθφλ 
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο. Αιιεινχτα. 
 

Μεηά δέ ηήλ νπηζζάκβσλνλ Δπρήλ, εμεξρφκεζα ελ ηή Κνιπκβήζξα, 
πξνπνξεπνκέλνπ ηνχ Ηεξέσο κεηά ιακπάδσλ θαί ηνχ ζπκηαηνχ, θαί εκείο 
ςάιινκελ ηά παξνληα Ηδηφκεια Ήρνο πι. δ'.  
 

σθξνλίνπ Παηξηάξρνπ Ηεξνζνιχκσλ 
Φσλή Κπξίνπ επί ηψλ πδάησλ βνά ιέγνπζα. Γεχηε ιάβεηε πάληεο, Πλεχκα 
ζνθίαο, Πλεχκα ζπλέζεσο, Πλεχκα θφβνπ Θενχ, ηνχ επηθαλέληνο Υξηζηνχ.  
 
ήκεξνλ ηψλ πδάησλ, αγηάδεηαη ε θχζηο, θαί ξήγλπηαη ν Ηνξδάλεο, θαί ηψλ 
ηδίσλ λακάησλ επέρεη ηφ ξεχκα, Γεζπφηελ νξψλ ξππηφκελνλ.  
 
Χο άλζξσπνο ελ πνηακψ, ήιζεο Υξηζηέ Βαζηιεχ, θαί δνπιηθφλ Βάπηηζκα 
ιαβείλ, ζπεχδεηο αγαζέ, ππφ ηψλ ηνχ Πξνδξφκνπ ρεηξψλ, δηά ηάο ακαξηίαο 
εκψλ θηιάλζξσπε.  

Γφμα... Καί λχλ... ν απηφο 
Πξφο ηήλ θσλήλ ηνχ βνψληνο ελ ηή εξήκσ, Δηνηκάζαηε ηήλ νδφλ ηνχ Κπξίνπ, 
ήιζεο Κχξηε, κνξθήλ δνχινπ ιαβψλ, Βάπηηζκα αηηψλ, ν κή γλνχο ακαξηίαλ. 
Δίδνζάλ ζε χδαηα, θαί εθνβήζεζαλ, ζχληξνκνο γέγνλελ ν Πξφδξνκνο, θαί 
εβφεζε ιέγσλ, πψο θσηίζεη ν ιχρλνο ηφ Φσο; πψο ρεηξνζεηήζεη δνχινο ηφλ 
Γεζπφηελ; αγίαζνλ εκέ θαί ηά χδαηα σηήξ, ν αίξσλ ηνχ θφζκνπ ηήλ 
ακαξηίαλ.  
 

Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 35, 1-10) 

Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Δπθξάλζεηη έξεκνο δηςψζα, αγαιιηάζζσ έξεκνο, θαί 
αλζείησ σο θξίλνλ. Καί εμαλζήζεη, θαί πινραξήζεη, θαί άγαιιηάζεηαη ηά έξεκα 
ηνχ Ηνξδάλνπ, θαί ε δφμα ηνχ Ληβάλνπ εδφζε απηή, θαί ε ηηκή ηνχ Καξκήινπ, 
θαί ν ιαφο κνπ φςεηαη ηήλ δφμαλ Κπξίνπ, θαί ηφ χςνο ηνχ Θενχ, ηζρχζαηε 
ρείξεο αλεηκέλαη, θαί γφλαηα παξαιειπκέλα. Παξαθαιέζαηε, θαί είπαηε ηνίο 
νιηγνςχρνηο ηή δηαλνία, ηζρχζαηε θαί κή θνβείζζε, ηδνχ ν Θεφο εκψλ Κξίζηλ 
αληαπνδίδσζη, θαί αληαπνδψζεη, απηφο ήμεη θαί ζψζεη εκάο. Σφηε 
αλνηρζήζνληαη νθζαικνί ηπθιψλ, θαί ψηα θσθψλ άθνχζνληαη. Σφηε αιείηαη 
ρσιφο σο έιαθνο, θαί ηξαλή έζηαη γιψζζα κνγγηιάισλ, φηη εξξάγε ελ ηή 
εξήκσ χδσξ, θαί θάξαγμ ελ γή δηςψζε. Καί έζηαη ε άλπδξνο εηο έιε, θαί εηο 
ηήλ δηςψζαλ γήλ πεγή χδαηνο έζηαη, εθεί έζηαη επθξνζχλε νξλέσλ, επαχιεηο 
πνηκλίσλ θαί θαιάκε θαί έιε. Καί έζηαη εθεί νδφο θαζαξά, θαί νδφο αγία 
θιεζήζεηαη, νπ κή παξέιζε εθεί αθάζαξηνο, νπδέ έζηαη εθεί νδφο αθάζαξηνο, 
νη δέ δηεζπαξκέλνη πνξεχζνληαη επ' απηήο, θαί νπ κή πιαλεζψζη. Καί νπθ 



έζηαη εθεί ιέσλ, νπδέ ηψλ πνλεξψλ ζεξίσλ, νχ κή αλαβή εηο απηήλ, νπδέ κή 
επξεζή εθεί, αιιά πνξεχζνληαη ελ απηή ιειπηξσκέλνη θαί ζπλεγκέλνη ππφ 
Κπξίνπ. Καί απνζηξαθήζνληαη, θαί ήμνπζηλ εηο ηψλ κεη' επθξνζχλεο θαί 
αγαιιηάζεσο, θαί επθξνζχλε αηψληνο ππέξ θεθαιήο απηψλ, επί γάξ ηήο 
θεθαιήο απηψλ αίλεζηο θαί αγαιιίακα, θαί επθξνζχλε θαηαιήςεηαη απηνχο, 
απέδξα νδχλε, ιχπε θαί ζηελαγηκφο.  

Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 55, 1-13) 

Σάδε ιέγεη Κχξηνο, νη δηςψληεο πνξεχεζζε εθ' χδσξ, θαί φζνη κή έρεηε 
αξγχξηνλ, βαδίζαληεο αγνξάζαηε, θαί θάγεζζε, θαί πίεζζε άλεπ αξγπξίνπ θαί 
ηηκήο νίλνλ θαί ζηέαξ, ίλα ηίηηκάζζε αξγπξίνπ ελ νπθ άξηνηο, θαί ν κφρζνο 
πκψλ νπθ εηο πιεζκνλήλ. Αθνχζαηέ κνπ, θαί θάγεζζε αγαζά, θαί εληξπθήζεη 
ελ αγαζνίο ε ςπρή πκψλ. Πξνζέρεηε ηνίο σζίλ πκψλ, θαί επαθνινπζείηε ηαίο 
νδνίο κνπ, εηζαθνχζαηέ κνπ, θαί δήζεηαη ελ αγαζνίο ε ςπρή πκψλ, θαί 
δηαζήζνκαη πκίλ Γηαζήθελ αηψληνλ, ηά φζηα Γαπίδ ηά Πηζηά, ηδνχ καξηχξηνλ ελ 
Έζλεζηλ έδσθα απηφλ, άξρνληα θαί πξνζηάζζνληα ελ Έζλεζηλ, ηδνχ Έζλε, ά 
νπθ νίδαζί ζε, επηθαιέζνληαί ζε, θαί ιανί, νί νπθ επίζηαληαί ζε, επί ζέ 
θαηαθεχμνληαη, έλεθελ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ, θαί ηνχ Αγίνπ Ηζξαήι, φηη 
εδφμαζέ ζε. Εεηήζαηε ηφλ Κχξηνλ, θαί ελ ηψ επξίζθεηλ απηφλ, επηθαιέζαζζε, 
ελίθα δ' άλ εγγίδε πκίλ, απνιηπέησ ν αζεβήο ηάο νδνχο απηνχ, θαί αλήξ 
άλνκνο ηάο βνπιάο απηνχ, θαί επηζηξάθεηε πξφο Κχξηνλ, θαί ειεεζήζεζζε, 
θαί θξάμεζζε, φηη επί πνιχ αθήζεη ηάο ακαξηίαο πκψλ. Οπ γάξ εηζηλ αη βνπιαί 
κνπ, ψζπεξ αη βνπιαί πκψλ, νπδ' ψζπεξ αη νδνί πκψλ, αη νδνί κνπ, ιέγεη 
Κχξηνο. Αιι' σο απέρεη ν νπξαλφο απφ ηήο γήο, νχησο απέρεη ε νδφο κνπ 
απφ ηψλ νδψλ πκψλ, θαί ηά δηαλνήκαηα πκψλ απφ ηήο δηαλνίαο κνπ. Χο γάξ 
άλ θαηαβή πεηφο, ή ρησλ εθ ηνχ νπξαλνχ, θαί νπ κή απνζηξαθή έσο άλ 
κεζχζε ηήλ γήλ, θαί εθηέθε, θαί εθβιαζηήζε, θαί δψ ζπέξκα ηψ ζπείξνληη, θαί 
άξηνλ εηο βξψζηλ, νπησο έζηαη ηφ ξήκά κνπ, ν εάλ εμέιζε εθ ηνχ ζηφκαηφο 
κνπ, νπ κή απνζηξαθή πξφο κε θελφλ, έσο άλ ηειεζζή φζα άλ εζέιεζα, θαί 
επνδψζσ ηάο νδνχο κνπ, θαί ηά εληάικαηά κνπ. Δλ γάξ επθξνζχλε 
εμειεχζεζζε, θαί ελ ραξά δηδαρζήζεζζε, ηά γάξ φξε θαί νη βνπλνί εμαινχληαη, 
πξνζδερφκελνη πκάο ελ ραξά, θαί πάληα ηά μχια ηνχ αγξνχ επηθξνηήζεη ηνίο 
θιάδνηο. Καί αληί ηήο ζηνηβήο αλαβήζεηαη θππάξηζζνο, αληί, δέ ηήο θνλχδεο 
αλαβήζεηαη κπξζίλε, θαί έζηαη Κπξίσ εηο φλνκα, θαί εηο ζεκείνλ αηψληνλ, θαί 
νπθ εθιείςεη.  

Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 12, 3-6) 

Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Αληιήζαηε χδσξ κεη' επθξνζχλεο εθ ηψλ πεγψλ ηνχ 
ζσηεξίνπ. Καί εξείο ελ ηή εκέξα εθείλε. Τκλείηε ηφλ Κχξηνλ βνάηε ηφ φλνκα 
απηνχ αλαγγείιαηε ελ ηνίο Έζλεζη ηά έλδνμα απηνχ, κηκλήζθεζζε, φηη πςψζε 
ηφ φλνκα απηνχ. Τκλήζαηε ηφ φλνκα Κπξίνπ, φηη πςειά επνίεζελ, 
αλαγγείιαηε ηαχηα ελ πάζε ηή γή. Αγαιιηάζζε, θαί επθξαίλεζζε νη 
θαηνηθνχληεο ηψλ, φηη πςψζε ν Άγηνο ηνχ Ηζξαήι ελ κέζσ απηήο.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο γ' 



Κχξηνο θσηηζκφο κνπ θαί σηήξ κνπ.  
ηίρ. Κχξηνο ππεξαζπηηήο ηήο δσήο κνπ.  
 

Πξφο Κνξηλζίνπο Α' Δπηζηνιήο Παχινπ 
(Κεθ. 10, 1-4) 

Αδειθνί, νπ ζέισ πκάο αγλνείλ, φηη νη Παηέξεο εκψλ πάληεο ππφ ηήλ λεθέιελ 
ήζαλ, θαί πάληεο δηά ηήο ζαιάζζεο δηήιζνλ. Καί πάληεο εηο ηφλ Μσυζήλ 
εβαπηίζαλην, ελ ηή λεθέιε θαί ελ ηή ζαιάζζε. Καί πάληεο ηφ απηφ βξψκα 
πλεπκαηηθφλ έθαγνλ. Καί πάληεο ηφ απηφ πφκα πλεπκαηηθφλ έπηνλ, έπηλνλ 
γάξ εθ πλεπκαηηθήο αθνινπζνχζεο πέηξαο, ε δέ πέηξα ήλ ν Υξηζηφο.  
 

Αιιεινχτα  Ήρνο δ' 
Φσλε Κπξίνπ επί ηψλ πδάησλ.  
ηίρ. Ο Θεφο ηήο δφμεο εβξφληεζελ επί ηψλ πδάησλ.  
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Μάξθνλ 
Σψ θαηξψ εθείλσ, ήιζελ ν Ηεζνχο απφ Ναδαξέη... 
 

Καί επζχο ν Γηάθνλνο Σά Δηξεληθά. Δλ φζσ δέ ιέγνληαη ηαχηα ππφ ηνχ 
Γηαθφλνπ, ν Ηεξεχο ιέγεη κπζηηθψο ηήλ εμήο Δπρήλ. Κχξηε Ηεζνχ Υξηζηέ, θιπ.  
 
 Δλ εηξήλε, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηήο άλσζελ εηξήλεο θαί ηήο ζσηεξίαο ηψλ ςπρψλ εκψλ, ηνχ Κπξίνπ 
δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηήο εηξήλεο ηνχ ζχκπαληνο θφζκνπ, επζηαζείαο ηψλ Αγίσλ ηνχ Θενχ 
Δθθιεζηψλ, θαί ηήο ηψλ πάλησλ ελψζεσο, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηνχ Αγίνπ Οίθνπ ηνχηνπ, Καί ηψλ κεηά πίζηεσο, επιαβείαο, θαί 
θφβνπ Θενχ εηζηφλησλ ελ απηψ, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηνχ Αξρηεπηζθφπνπ εκψλ (δείλνο), ηνχ ηηκίνπ Πξεζβπηεξίνπ ηήο ελ 
Υξηζηψ Γηαθνλίαο, παληφο ηνχ Κιήξνπ θαί ηνχ Λανχ, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηήο αγίαο Μνλήο ηαχηεο, πάζεο Πφιεσο Υψξαο, θαί ηψλ πίζηεη 
νηθνχλησλ ελ απηαίο, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 Τπέξ επθξαζίαο αέξσλ, επθνξίαο ηψλ θαξπψλ ηήο γήο, θαί θαηξψλ 
εηξεληθψλ, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 Τπέξ πιεφλησλ, νδνηπνξνχλησλ, λνζνχλησλ, θακλφλησλ, αηρκαιψησλ θαί 
ηήο ζσηεξίαο απηψλ, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηνχ αγηαζζήλαη ηφ χδσξ ηνχην, ηή δπλάκεη θαί ελεξγεία, θαί 
επηθνηηήζεη ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηνχ θαηαθνηηήζαη ηνίο χδαζη ηνχηνηο ηήλ θαζαξηηθήλ ηήο ππεξνπζίνπ 
Σξηάδνο ελέξγεηαλ, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηνχ δσξεζήλαη απηνίο ηήλ ράξηλ ηήο απνιπηξψζεσο, ηήλ επινγίαλ 
ηνχ Ηνξδάλνπ, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηνχ θσηηζζήλαη εκάο θσηηζκφλ γλψζεσο θαί επζεβείαο, δηά ηήο 
επηθνηηήζεσο ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηνχ γελέζζαη ηφ χδσξ ηνχην αγηαζκνχ δψξνλ, ακαξηεκάησλ 



ιπηήξηνλ, εηο ίαζηλ ςπρήο θαί ζψκαηνο, θαί πάζαλ σθέιεηαλ επηηήδεηνλ, ηνχ 
Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηνχ γελέζζαη απηφ χδσξ αιιφκελνλ εηο δσήλ αηψληνλ, ηνχ Κπξίνπ 
δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηνχ αλαδεηρζήλαη απηφ απνηξφπαηνλ πάζεο επηβνπιήο νξαηψλ θαί 
ανξάησλ ερζξψλ, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηψλ αληινχλησλ θαί αξπννκέλσλ εηο αγηαζκφλ νίθσλ, ηνχ Κπξίνπ 
δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηνχ γελέζζαη απηφ πξφο θαζαξηζκφλ ςπρψλ θαί ζσκάησλ, πάζη ηνίο 
αξπνκέλνηο πίζηεη, θαί κεηαιακβάλνπζηλ εμ απηνχ, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηνχ θαηαμησζήλαη εκάο εκπιεζζήλαη αγηαζκνχ, δηά ηήο ηψλ πδάησλ 
ηνχησλ κεηαιήςεσο, ηή ανξάησ επηθαλεία ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ηνχ Κπξίνπ 
δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηνχ εηζαθνχζαη Κχξηνλ ηφλ Θεφλ θσλήο ηήο δεήζεσο εκψλ ηψλ 
ακαξησιψλ, θαί ειεήζαη εκάο, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 Τπέξ ηνχ ξπζζήλαη εκάο απφ πάζεο ζιίςεσο, νξγήο, θηλδχλνπ θαί 
αλάγθεο, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ 
 Αληηιαβνχ, ζψζνλ ειέεζνλ, θαί δηαθχιαμνλ εκάο ν Θεφο ηή ζή ράξηηη.  
 Σήο Παλαγίαο, αρξάληνπ, ππεξεπινγεκέλεο, ελδφμνπ Γεζπνίλεο εκψλ 
Θενηφθνπ θαί αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, κεηά πάλησλ ηψλ αγίσλ κλεκνλεχζαληεο, 
εαπηνχο θαί αιιήινπο θαί πάζαλ ηήλ δσήλ εκψλ, Υξηζηψ ηψ Θεψ 
παξαζψκεζα.  

ν ηεξεχο ηήλ Δπρήλ κπζηηθψο 
Κχξηε Ηεζνχ Υξηζηέ, ν κνλνγελήο Τηφο, ν ψλ εηο ηφλ θφιπνλ ηνχ Παηξφο, ν 
αιεζηλφο Θεφο, ε πεγή ηήο δσήο θαί ηήο αζαλαζίαο, ηφ θψο ηφ εθ θσηφο, ν 
ειζψλ εηο ηφλ θφζκνλ ηνχ θσηίζαη απηφλ, θαηαχγαζνλ εκψλ ηήλ δηάλνηαλ ηψ 
Αγίσ ζνπ Πλεχκαηη, θαί πξφζδεμαη εκάο κεγαισζχλελ θαί επραξηζηίαλ ζνη 
πξνζάγνληαο, επί ηνίο απ' αηψλνο ζαπκαζηνίο ζνπ κεγαινπξγήκαζη, θαί ηή 
επ' εζράησλ ηψλ αηψλσλ ζσηεξίσ ζνπ νηθνλνκία. Δλ ή ηφ αζζελέο εκψλ θαί 
πησρφλ πεξηβαιφκελνο θχξακα, θαί ηνίο ηήο δνπιείαο κέηξνηο ζπγθαηηψλ, ν 
ηψλ απάλησλ Βαζηιεχο, έηη θαί δνπιηθή ρεηξί ελ ηψ Ηνξδάλε βαπηηζζήλαη 
θαηεδέμσ, ίλα ηήλ ηψλ πδάησλ θχζηλ αγηάζαο ν αλακάξηεηνο, νδνπνηήζεο 
εκίλ ηήλ δη' χδαηνο θαί Πλεχκαηνο αλαγέλλεζηλ, θαί πξφο ηήλ πξψηελ εκάο 
απνθαηαζηήζεο ειεπζεξίαλ. Οχ ηηλνο ζείνπ Μπζηεξίνπ ηελ αλάκλεζηλ 
ενξηάδνληεο, δεφκεζά ζνπ θηιάλζξσπε Γέζπνηα. Ράλνλ εθ' εκάο ηνχο 
αλαμίνπο δνχινπο ζνπ, θαηά ηήλ ζείαλ ζνπ επαγγειίαλ, χδσξ θαζάξζηνλ, ηήο 
ζήο επζπιαγρλίαο ηήλ δσξεάλ, εηο ηφ επί ηψ χδαηη ηνχησ ηήλ αίηεζηλ εκψλ 
ηψλ ακαξησιψλ εππξφζδεθηνλ γελέζζαη ηή ζή αγαζφηεηη, θαί ηήλ επινγίαλ 
ζνπ δη' απηνχ εκίλ ηε θαί παληί ηψ πηζηψ ζνπ ραξηζζήλαη ιαψ, εηο δφμαλ ηνχ 
αγίνπ πξνζθπλεηνχ ζνπ Ολφκαηνο. νί γάξ πξέπεη πάζα δφμα, ηηκή, θαί 
πξνζθχλεζηο, ζχλ ηψ αλάξρσ ζνπ Παηξί, θαί ηψ παλαγίσ, θαί αγαζψ, θαί 
δσνπνηψ ζνπ Πλεχκαηη, λχλ θαί αεί, θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ.  
 

Καί είπσλ θαζ' εαπηφλ ηφ, Ακήλ, ηνχ Γηαθφλνπ ήδε πεπιεξσθφηνο ηήλ 
πλαπηήλ, άξρεηαη ν ηεξεχο κεγαινθψλσο ηήο Δπρήο ηαχηεο.  



 
Πνίεκα σθξνλίνπ Παηξηάξρνπ Ηεξνζνιχκσλ 

Σξηάο ππεξνχζηε, ππεξάγαζε, ππέξζεε, παληνδχλακε, παληεπίζθνπε, αφξαηε, 
αθαηάιεπηε. Γεκηνπξγέ ηψλ λνεξψλ νπζηψλ θαί ηψλ ινγηθψλ θχζεσλ, ε 
έκθπηνο αγαζφηεο, ηφ Φψο ηφ απξφζηηνλ, ηφ θσηίδνλ πάληα άλζξσπνλ 
εξρφκελνλ εηο ηφλ θφζκνλ, ιάκςνλ θακνί ηψ αλαμίσ δνχισ ζνπ, θψηηζφλ κνπ 
ηήο δηαλνίαο ηά φκκαηα, φπσο αλπκλήζαη ηνικήζσ ηήλ άκεηξνλ επεξγεζίαλ 
θαί δχλακηλ. Δππξφζδεθηνο γελέζζσ ε παξ' εκνχ δέεζηο δηά ηφλ παξεζηψηα 
ιαφλ, φπσο ηά πιεκκειήκαηά κνπ κή θσιχζσζηλ ελζάδε παξαγελέζζαη ηφ 
άγηφλ ζνπ Πλεχκα, αιιά ζπγρψξεζφλ κνη αθαηαθξίησο βνάλ ζνη θαί ιέγεηλ 
θαί λχλ, Τπεξάγαζε Γνμάδνκέλ ζε Γέζπνηα θηιάλζξσπε, Παληνθξάηνξ, 
πξναηψληε Βαζηιεχ. Γνμάδνκέλ ζε ηφλ Κηίζηελ, θαί Γεκηνπξγφλ ηνχ παληφο. 
Γνμάδνκέλ ζε, Τίέ ηνχ Θενχ κνλνγελέο, ηφλ απάηνξα εθ Μεηξφο, θαί ακήηνξα 
εθ Παηξφο, ελ γάξ ηή πξνιαβνχζε Δνξηή λήπηφλ ζε είδνκελ, ελ δέ ηή 
παξνχζε ηέιεηφλ ζε νξψκελ, ηφλ εθ ηειείνπ ηέιεηνλ επηθαλέληα Θεφλ εκψλ. 
ήκεξνλ γάξ ν ηήο Δνξηήο εκίλ επέζηε θαηξφο, θαί ρνξφο αγίσλ εθθιεζηάδεη 
εκίλ, θαί Άγγεινη κεηά αλζξψπσλ ζπλενξηάδνπζη, ήκεξνλ ε ράξηο ηνχ Αγίνπ 
Πλεχκαηνο, ελ είδεη πεξηζηεξάο, ηνίο χδαζηλ επεθνίηεζε. ήκεξνλ ν άδπηνο 
Ήιηνο αλέηεηιε, θαί ν θφζκνο ηψ θσηί Κπξίνπ θαηαπγάδεηαη. ήκεξνλ ε 
ειήλε ιακπξαίο ηαίο αθηίζη ηψ θφζκσ ζπλεθιακπξχλεηαη. ήκεξνλ νη 
θσηνεηδείο αζηέξεο ηή θαηδξφηεηη ηήο ιάκςεσο ηήλ νηθνπκέλελ 
θαιισπίδνπζη. ήκεξνλ αί λεθέιαη πεηφλ δηθαηνζχλεο ηή αλζξσπφηεηη 
νπξαλφζελ δξνζίδνπζη. ήκεξνλ ν Άθηηζηνο ππφ ηνχ ηδίνπ πιάζκαηνο βνπιή 
ρεηξνζεηείηαη. ήκεξνλ ν Πξνθήηεο θαί Πξφδξνκνο ηψ Γεζπφηε πξνζέξρεηαη, 
αιιά ηξφκσ παξίζηαηαη, νξψλ Θενχ πξφο εκάο ζπγθαηάβαζηλ. ήκεξνλ ηά 
ηνχ, Ηνξδάλνπ λάκαηα εηο ηάκαηα κεηαπνηείηαη ηή ηνχ Κπξίνπ παξνπζία. 
ήκεξνλ ξείζξνηο κπζηηθνίο πάζα ε θηίζηο αξδεχεηαη. ήκεξνλ ηά ηψλ 
αλζξψπσλ πηαίζκαηα ηνίο χδαζη ηνχ Ηνξδάλνπ απαιείθνληαη. ήκεξνλ ν 
Παξάδεηζνο ελέσθηαη ηνίο αλζξψπνηο, θαί ν ηήο Γηθαηνζχλεο Ήιηνο 
θαηαπγάδεη εκίλ. ήκεξνλ ηφ πηθξφλ χδσξ, ηφ επί Μσυζέσο ηψ ιαψ, εηο 
γιπθχηεηα κεηαπνηείηαη ηή ηνχ Κπξίνπ παξνπζία. ήκεξνλ ηνχ παιαηνχ 
ζξήλνπ απειιάγεκελ θαί σο λένο Ηζξαήι δηεζψζεκελ. ήκεξνλ ηνχ ζθφηνπο 
ειπηξψζεκελ, θαί ηψ θσηί ηήο ζενγλσζίαο θαπαπγαδφκεζα. ήκεξνλ ε αριχο 
ηνχ θφζκνπ θαζαίξεηαη ηή επηθαλεία ηνχ Θενχ εκψλ. ήκεξνλ ιακπαδνθεγγεί 
πάζα ε θηίζηο άλσζελ. ήκεξνλ ε πιάλε θαηήξγεηαη, θαί νδφλ εκίλ ζσηεξίαο 
εξγάδεηαη ε ηνχ Γεζπφηνπ επέιεπζηο. ήκεξνλ ηά άλσ ηνίο θάησ ζπλενξηάδεη, 
θαί ηά θάησ ηνίο άλσ ζπλνκηιεί. ήκεξνλ ε Ηεξά θαί κεγαιφθσλνο ηψλ 
Οξζνδφμσλ παλήγπξηο αγάιιεηαη. ήκεξνλ ν Γεζπφηεο πξφο ηφ βάπηηζκα 
επείγεηαη, ίλα αλαβηβάζε πξφο χςνο ηφ αλζξψπηλνλ. ήκεξνλ ν αθιηλήο ηψ 
ηδίσ νηθέηε ππνθιίλεηαη, ίλα εκάο εθ ηήο δνπιείαο ειεπζεξψζε. ήκεξνλ 
Βαζηιείαλ νπξαλψλ σλεζάκεζα, ηήο γάξ Βαζηιείαο ηνχ Κπξίνπ νπθ έζηαη 
ηέινο. ήκεξνλ γή θαί ζάιαζζα ηήλ ηνχ θφζκνπ ραξάλ εκεξίζαλην, θαί ν 
θφζκνο επθξνζχλεο πεπιήξσηαη. Δίδνζάλ ζε χδαηα, ν Θεφο, είδνζάλ ζε 
χδαηα θαί εθνβήζεζαλ. Ο Ηνξδάλεο εζηξάθε εηο ηά νπίζσ, ζεαζάκελνο ηφ 
πχξ ηήο ζεφηεηνο, ζσκαηηθψο θαηεξρφκελνλ, θαί εηζεξρφκελνλ επ' απηφλ, ν 



Ηνξδάλεο εζηξάθε εηο ηά νπίζσ, ζεσξψλ ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ, ελ ε ίδεη 
πεξηζηεξάο θαηεξρφκελνλ, θαί πεξητπηάκελφλ ζνη, ν Ηνξδάλεο εζηξάθε εηο ηά 
φπίζσ, νξψλ ηφλ Αφξαηνλ νξαζέληα, ηφλ Κηίζηελ ζαξθσζέληα, ηφλ Γεζπφηελ 
ελ δνχινπ κνξθή, ν Ηνξδάλεο εζηξάθε εηο ηά νπίζσ, θαί ηά φξε εζθίξηεζαλ, 
Θεφλ ελ ζαξθί θαζνξψληα, θαί λεθέιαη θσλήλ έδσθαλ, ζαπκάδνπζαη ηφλ 
παξαγελφκελνλ, θψο εθ θσηφο, Θεφλ αιεζηλφλ εθ Θενχ αιεζηλνχ, 
δεζπνηηθήλ παλήγπξηλ ζήκεξνλ ελ ηψ Ηνξδάλε νξψληεο, απηφλ δέ ηφλ ηήο 
παξαθνήο ζάλαηνλ, θαί ηφ ηήο πιάλεο θέληξνλ, θαί ηφλ ηνχ, Άδνπ ζχλδεζκνλ 
ελ ηψ Ηνξδάλε βπζίζαληα, θαί Βάπηηζκα ζσηεξίαο ηψ θφζκσ δσξεζάκελνλ. 
ζελ θαγψ ν ακαξησιφο θαί αλάμηνο δνχιφο ζνπ, ηά κεγαιεία ηψλ ζαπκάησλ 
ζνπ δηεγνχκελνο, ζπλερφκελνο θφβσ, ελ θαηαλχμεη βνψ ζνη 

Μεηά δέ ηήλ ζπκπιήξσζηλ, ιέγεη γεγνλσηέξα θσλή 
Μέγαο εί, Κχξηε, θαί ζαπκαζηά ηά έξγαζνπ, θαί νπδείο ιφγνο εμαξθέζεη πξφο 
χκλνλ ηψλ ζαπκαζίσλ ζνπ (εθ γ'). χ γάξ βνπιήζεη εμ νπθ φλησλ εηο ηφ είλαη 
παξαγαγψλ ηά ζχκπαληα ηψ ζψ θξάηεη ζπλέρεηο ηήλ θηίζηλ, θαί ηή ζή πξνλνία 
δηνηθείο ηφλ θφζκνλ. χ εθ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ ηήλ θηίζηλ ζπλαξκφζαο, 
ηέηηαξζη θαηξνίο ηφλ θχθινλ ηνχ εληαπηνχ εζηεθάλσζαο. έ ηξέκνπζηλ αη 
λνεξαί πάζαη Γπλάκεηο. έ πκλεί ήιηνο, ζέ δνμάδεη ζειήλε, ζνί εληπγράλεη ηά 
άζηξα, ζνί ππαθνχεη ηφ θψο, ζέ θξίηηνπζηλ άβπζζνη, ζνί δνπιεχνπζηλ αη 
πεγαί. χ εμέηεηλαο ηφλ νπξαλφλ σζεί δέξξηλ, ζχ εζηεξέσζαο ηήλ γήλ επί ηψλ 
πδάησλ, ζχ πεξηεηείρηζαο ηήλ ζάιαζζαλ ςάκκσ, ζχ πξφο αλαπλνάο ηφλ 
αέξα εμέρεαο, Αγγειηθαί Γπλάκεηο ζνί ιεηηνπξγνχζηλ, νη ηψλ, Αξραγγέισλ 
ρνξνί ζέ πξνζθπλνχζη, ηά πνιπφκκαηα Υεξνπβίκ, θαί ηά εμαπηέξπγα εξαθίκ 
θχθισ ηζηάκελα θαί πεξητπηάκελα, θφβσ ηήο απξνζίηνπ ζνπ δφμεο 
θαηαθαιχπηνληαη. χ γάξ Θεφο ψλ απεξίγξαπηνο, άλαξρφο ηε θαί 
αλέθθξαζηνο, ήιζεο επί ηήο γήο, κνξθήλ δνχινπ ιαβψλ, ελ νκνηψκαηη 
αλζξψπσλ γελφκελνο, νχ γάξ έθεξεο, Γέζπνηα, δηά ζπιάγρλα ειένπο ζνπ, 
ζεάζαζζαη ππφ ηνχ δηαβφινπ ηπξαλλνχκελνλ ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ, αιι' 
ήιζεο θαί έζσζαο εκάο. Οκνινγνχκελ ηήλ ράξηλ, θεξχηηνκελ ηφλ έιενλ, νχ 
θξχπηνκελ ηήλ επεξγεζίαλ, ηάο ηήο θχζεσο εκψλ γνλάο ειεπζέξσζαο, 
παξζεληθήλ εγίαζαο κήηξαλ ηψ ηφθσ ζνπ, πάζα ε θηίζηο χκλεζέ ζε 
επηθαλέληα. χ γάξ ν Θεφο εκψλ επί ηήο γήο ψθζεο, θαί ηνίο αλζξψπνηο 
ζπλαλεζηξάθεο. χ θαί ηά Ηνξδάληα ξείζξα εγίαζαο, νπξαλφζελ θαηαπέκςαο 
ηφ Παλάγηφλ ζνπ Πλεχκα, θαί ηάο θεθαιάο ηψλ εθείζε εκθσιεπφλησλ 
ζπλέηξηςαο δξαθφλησλ. Απηφο νχλ, θηιάλζξσπε Βαζηιεχ, πάξεζν θαί λχλ δηά 
ηήο επηθνηηήζεσο ηνχ Αγίνπ ζνπ Πλεχκαηνο, θαί αγίαζνλ ηφ χδσξ ηνχην (εθ γ, 
). Καί δφο απηψ ηήλ ράξηλ ηήο απνιπηξψζεσο, ηήλ επινγίαλ ηνχ Ηνξδάλνπ. 
Πνίεζνλ απηφ αθζαξζίαο πεγήλ, αγηαζκνχ δψξνλ, ακαξηεκάησλ ιπηήξηνλ, 
λνζεκάησλ αιεμηηήξηνλ, δαίκνζηλ νιέζξηνλ, ηαίο ελαληίαηο δπλάκεζηλ 
απξφζηηνλ, Αγγειηθήο ηζρχνο πεπιεξσκέλνλ, ίλα πάληεο νη αξπφκελνη θαί 
κεηαιακβάλνληεο έρνηελ απηφ πξφο θαζαξηζκφλ ςπρψλ θαί ζσκάησλ, πξφο 
ηαηξείαλ παζψλ, πξφο αγηαζκφλ νίθσλ, πξφο πάζαλ σθέιεηαλ επηηήδεηνλ. χ 
γάξ εί ν Θεφο εκψλ, ν δη' χδαηνο θαί Πλεχκαηνο αλαθαηλίζαο ηήλ 
παιαησζείζαλ θχζηλ ππφ ηήο ακαξηίαο. χ εί ν Θεφο εκψλ, ν δη' χδαηνο 
θαηαθιχζαο επί ηνχ Νψε ηήλ ακαξηίαλ. χ εί ν Θεφο εκψλ, ν δηά ζαιάζζεο 



ειεπζεξψζαο εθ ηήο δνπιείαο Φαξαψ, δηά Μσυζέσο, ηφ γέλνο ηψλ Δβξαίσλ, 
χ εί ν Θεφο εκψλ ν δηαξξήμαο πέηξαλ ελ εξήκσ, θαί εξξχεζαλ χδαηα, θαί 
ρείκαξξνη θαηεθιχζζεζαλ, θαί δηςψληα ηφλ ιαφλ ζνπ θνξέζαο. χ εί ν Θεφο 
εκψλ, ν δη' χδαηνο θαί ππξφο, δηά ηνχ Ζιηνχ, απαιιάμαο ηφλ Ηζξαήι εθ ηήο 
πιάλεο ηνχ Βάαι. Απηφο θαί λχλ, Γέζπνηα, αγίαζνλ ηφ χδσξ ηνχην, ηψ 
Πλεχκαηί ζνπ ηψ Αγίσ. (εθ γ') Γφο πάζη, ηνίο ηε κεηαιακβάλνπζη, ηφλ 
αγηαζκφλ, ηήλ επινγίαλ, ηήλ θάζαξζηλ, ηήλ πγείαλ. Καί ζψζνλ, Κχξηε, ηνχο 
δνχινπο ζνπ, ηνχο πηζηνχο Βαζηιείο εκψλ. (εθ γ') Καί θχιαμνλ απηνχο ππφ 
ηήλ ζθέπελ ζνπ ελ εηξήλε, ππφηαμνλ ππφ ηνχο πφδαο απηψλ πάληα ερζξφλ 
θαί πνιέκηνλ, ράξηζαη απηνίο ηά πξφο ζσηεξίαλ αηηήκαηα θαί δσήλ ηελ 
αηψληνλ. Μλήζζεηη, Κχξηε, ηνχ Αξρηεπηζθφπνπ εκψλ (δείλνο), θαί παληφο ηνχ 
Πξεζβπηεξίνπ, ηήο ελ Υξηζηψ Γηαθνλίαο, θαί παληφο Ηεξαηηθνχ ηάγκαηνο, θαί 
ηνχ πεξηεζηψηνο ιανχ, θαί ηψλ δη' επιφγνπο αηηίαο απνιεηθζέλησλ αδειθψλ 
εκψλ, θαί ειέεζνλ απηνχο θαί εκάο, θαηά ηφ κέγα ζνπ έιενο. Ίλα θαί δηά 
ζηνηρείσλ, θαί δηά Αγγέισλ, θαί δηά αλζξψπσλ, θαί δηά νξσκέλσλ, θαί δηά 
ανξάησλ, δνμάδεηαί ζνπ ηφ παλάγηνλ φλνκα, ζχλ ηψ Παηξί, θαί ηψ αγίσ 
Πλεχκαηη, λχλ, θαί αεί, θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ.  
 

Δηξήλε πάζη  
Σάο θεθαιάο εκψλ 

 
Καί ε Δπρή κπζηηθψο 

Κιίλνλ, Κχξηε, ηφ νχο ζνπ, θαί επάθνπζνλ εκψλ, ν ελ Ηνξδάλε βαπηηζζήλαη 
θαηαδεμάκελνο, θαί αγηάζαο ηά χδαηα, θαί επιφγεζνλ πάληαο εκάο, ηνχο δηά 
ηήο θιίζεσο ηψλ εαπηψλ απρέλσλ ζεκαίλνληαο ηφ ηήο δνπιείαο πξφζρεκα. 
Καί θαηαμίσζνλ εκάο εκπιεζζήλαη ηνχ αγηαζκνχ ζνπ δηά ηήο ηνχ χδαηνο 
ηνχηνπ κεηαιήςεψο ηε θαί ξαληηζκνχ, θαί γελέζζσ εκίλ, Κχξηε, εηο πγείαλ 
ςπρήο θαί ζψκαηνο.  

Δθθψλεζηο 
χ γάξ εί ν αγηαζκφο ηψλ ςπρψλ θαί ηψλ ζσκάησλ εκψλ, θαί ζνί ηήλ δφμαλ, 
θαί επραξηζηίαλ, θαί πξνζθχλεζηλ αλαπέκπνκελ, ζχλ ηψ αλάξρσ ζνπ Παηξί, 
θαί ηψ Παλαγίσ θαί αγαζψ θαί δσνπνηψ ζνπ Πλεχκαηη, λχλ, θαί αεί, θαί εηο 
ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ.  
 

Καί επζχο, επινγψλ ηά χδαηα ζηαπξνεηδψο, βαπηίδεη ηφλ ηίκηνλ ηαπξφλ, 
φξζηνλ απηφλ θαηάγσλ ελ ηψ χδαηη θαί αλάγσλ, ςάιισλ θαί ηφ παξφλ:  
 

Σξνπάξηνλ  Ήρνο α'  ηξίο 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη. 
 

Καί ξαληίδεη πάληα ηφλ Λαφλ εθ ηνχ χδαηνο. Δηζεξρφκελνη δέ ελ ηψ 
Ναψ, ςάιινκελ ηφ παξφλ Ηδηφκεινλ εηο Ήρνλ πι. β' 



 
Αλπκλήζσκελ νη πηζηνί, ηήο πεξί εκάο ηνχ Θενχ νηθνλνκίαο ηφ κέγεζνο, ελ 
γάξ ηψ εκψλ παξαπηψκαηη, γελφκελνο άλζξσπνο, ηήλ εκψλ θάζαξζηλ 
Καζαίξεηαη ελ ηψ Ηνξδάλε, ν κφλνο θαζαξφο θαί αθήξαηνο, αγηάδσλ εκέ θαί ηά 
χδαηα θαί ηάο θεθαιάο ηψλ δξαθφλησλ, ζπληξίβσλ επί ηνχ χδαηνο. 
Αληιήζσκελ νχλ χδσξ, κεη' επθξνζχλεο αδειθνί, ε γάξ ράξηο ηνχ 
Πλεχκαηνο, ηνίο πηζηψο αληινχζηλ, ανξάησο επηδίδνηαη, παξά Υξηζηνχ ηνχ 
Θενχ, θαί σηήξνο ηψλ ςπρψλ εηκψλ.  
 

Δίηα ν ςαικφο, Δπινγήζσ ηφλ Κχξηνλ, θαί δίδνηαη ηφ θαηαθιαζηφλ, θαί 
γίλεηαη ηειεία Απφιπζηο.  
 

Σνχ Μαθαξησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ θπξνχ Μάξθνπ Δθέζνπ, πεξί ηήο 
Δνξηήο ηψλ Φψησλ, ήηνη ηψλ δψδεθα εκεξψλ.  

 
ΔΗ ΣΖΝ ΛΗΣΖΝ 

 
Ηδηφκεια  Ήρνο δ' 
Κνζκά Μνλαρνχ 

Ο αλαβαιιφκελνο θψο σο ηκάηηνλ, δη' εκάο θαζ' εκάο γελέζζαη θαηεμίσζε, 
ξείζξα πεξηβάιιεηαη ζήκεξνλ ηά Ηνξδάληα, νπθ απηφο ηνχησλ πξφο θάζαξζηλ 
δεφκελνο, αιι' εκίλ ελ εαπηψ νηθνλνκψλ ηήλ αλαγέλλεζηλ.  ηνχ ζαχκαηνο! 
δίρα ππξφο αλαρσλεχεη, θαί αλαπιάηηεη άλεπ ζπληξίςεσο, θαί ζψδεη ηνχο εηο 
απηφλ θσηηδνκέλνπο, Υξηζηφο ν Θεφο, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ο απηφο 
έ ηφλ ελ Πλεχκαηη θαί ππξί, θαζαίξνληα ηήλ ακαξηίαλ ηνχ θφζκνπ, θαζνξψλ 
ν Βαπηηζηήο, εξρφκελνλ πξφο απηφλ, δεηιηψλ θαί ηξέκσλ εβφα ιέγσλ. Οπ 
ηνικψ θξαηήζαη ηήλ θνξπθήλ ζνπ ηήλ άρξαληνλ, ζχ κε αγίαζνλ Γέζπνηα ηή 
επηθαλεία ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  

ν απηφο 
Γεχηε κηκεζψκεζα ηάο θξνλίκνπο Παξζέλνπο, δεχηε ππαληήζσκελ ηψ 
θαλέληη Γεζπφηε, φηη πξνήιζελ σο λπκθίνο πξφο ηφλ Ησάλλελ. Ο Ηνξδάλεο 
ηδψλ ζε έπηεμε θαί έκεηλελ. Ο Ησάλλεο εβφα. Οπ ηνικψ θξαηήζαη θνξπθήο 
αζαλάηνπ. Σφ Πλεχκα θαηήξρεην ελ είδεη πεξηζηεξάο, αγηάζαη ηά χδαηα, θαί 
θσλή νπξαλφζελ. Οχηφο εζηηλ ν πηφο κνπ, ν ειζψλ εηο ηφλ θφζκνλ, ζψζαη 
γέλνο αλζξψπσλ. Κχξηε δφμα ζνη.  

ν απηφο 
Βαπηίδεηαη Υξηζηφο, θαί άλεηζηλ εθ ηνχ χδαηνο, ζπλαλαθέξεη γάξ εαπηψ ηφλ 
θφζκνλ, θαί νξά ζρηδνκέλνπο ηνχο νπξαλνχο, νχο ν Αδάκ έθιεηζελ εαπηψ θαί 
ηνίο κεη' απηφλ. Καί ηφ Πλεχκα καξηπξεί ηή ζεφηεηη, ηψ νκνίσ γάξ πξνζηξέρεη, 
θαί θσλή εμ νπξαλνχ, εθείζελ γάξ ν καξηπξνχκελνο, σηήξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  

Ο απηφο 
Έηξεκελ ε ρείξ ηνχ Βαπηηζηνχ, φηε ηήο αρξάληνπ θνξπθήο ήςαην, εζηξάθε 
Ηνξδάλεο πνηακφο εηο ηά νπίζσ, κή ηνικψλ ιεηηνπξγήζαί ζνη, ν γάξ 



αηδεζζείο, Ηεζνχλ ηφλ ηνχ Ναπή, πψο ηφλ Πνηεηήλ απηνχ δεηιηάζαη νπθ είρελ. 
Αιιά πάζαλ επιήξσζαο νηθνλνκίαλ, σηήξ εκψλ, ίλα ζψζεο ηφλ θφζκνλ ηή 
Δπηθαλεία ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Κχξηε, πιεξψζαη βνπιφκελνο, ά ψξηζαο απ' αηψλνο, απφ πάζεο ηήο θηίζεσο, 
ιεηηνπξγνχο ηνχ κπζηεξίνπ ζνπ έιαβεο, εθ ηψλ Αγγέισλ ηφλ Γαβξηήι, εθ ηψλ 
αλζξψπσλ ηήλ Παξζέλνλ, εθ ηψλ νπξαλψλ ηφλ Αζηέξα, θαί εθ ηψλ πδάησλ 
ηφλ Ηνξδάλελ, ελ ψ ηφ αλφκεκα ηνχ θφζκνπ εμείιεςαο, σηήξ εκψλ δφμα ζνη.  

Καί λχλ... ν απηφο Αλαηνιίνπ 
ήκεξνλ ε θηίζηο θσηίδεηαη, ζήκεξνλ ηά πάληα επθξαίλνληαη, ηά νπξάληα άκα 
θαί ηά επίγεηα. Άγγεινη θαί άλζξσπνη ζπκκίγλπληαη, φπνπ γάξ Βαζηιέσο 
παξνπζία, θαί ε ηάμηο παξαγίλεηαη. Γξάκσκελ ηνίλπλ επί ηφλ Ηνξδάλελ, 
ίδσκελ πάληεο ηφλ, Ησάλλελ, πψο βαπηίδεη Κνξπθήλ, αρεηξνπνίεηνλ θαί 
αλακάξηεηνλ. Γηφ Απνζηνιηθήλ θσλήλ πξνζάδνληεο, ζπκθψλσο βνήζσκελ. 
Δπεθάλε ε ράξηο ηνχ Θενχ, ε ζσηήξηνο πάζηλ αλζξψπνηο, θαηαπγάδνπζα θαί 
παξέρνπζα πηζηνίο ηφ κέγα έιενο.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο πι. β'  Αλαηνιίνπ 
Δλ Ηνξδάλε πνηακψ, ηδψλ ζε ν Ησάλλεο πξφο απηφλ εξρφκελνλ έιεγε, Υξηζηέ 
φ Θεφο. Σί πξφο ηφλ δνχινλ παξαγέγνλαο, ξχπνλ κή έρσλ Κχξηε; εηο φλνκα 
δέ ηίλνο ζε βαπηίζσ; Παηξφο; αιιά ηνχηνλ θέξεηο ελ εαπηψ. Τηνχ; αιι' απηφο 
ππάξρεηο ν ζαξθσζείο. Πλεχκαηνο Αγίνπ; θαί ηνχην νίδαο δηδφλαη ηνίο πηζηνίο 
δηά ζηφκαηνο. Ο επηθαλείο Θεφο, ειέεζνλ εκάο. 

Ο απηνο 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηάθε εηο νπίζσ,  
 
Δίδνζάλ ζε χδαηα ν Θεφο, είδνζάλ ζε χδαηα θαί εθνβήζεζαλ, πξφο ηήλ ζήλ 
γάξ δφμαλ αληνθζαικήζαη ηά Υεξνπβίκ νπ δχλαληαη, νπδέ αηελίζαη ηά 
εξαθίκ, αιιά θφβσ παξηζηάκελα, ηά κέλ βαζηάδνπζη, ηά δέ δνμάδνπζη ηήλ 
δχλακίλ ζνπ. Μεζ' ψλ νηθηίξκνλ, αλαγγέιινκελ ηήλ αίλεζίλ ζνπ ιέγνληεο. ν 
επηθαλείο Θεφο, ειέεζνλ εκάο. 

Ο απηνο 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξάλε φηη αλερψξεζαο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
ήκεξνλ φ νπξαλνχ θαί γήο Πνηεηήο, παξαγίλεηαη ζαξθί ελ Ηνξδάλε, 
Βάπηηζκα αηηψλ ν αλακάξηεηνο, ίλα θαζάξε ηφλ θφζκνλ απφ ηήο πιάλεο ηνχ 
ερζξνχ, θαί βαπηίδεηαη ππφ δνχινπ, ν Γεζπφηεο ηψλ απάλησλ, θαί 
θαζαξηζκφλ δη' χδαηνο ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ δσξείηαη. Απηψ βνήζσκελ, ν 
επηθαλείο Θεφο εκψλ, δφμα ζνη. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο πι. δ' 



Θενθάλνπο ηφλ εθ Παξζέλνπ Ήιηνλ, βιέπσλ φ εθ ζηείξαο Λχρλνο θαεηλφο, ελ 
Ηνξδάλε αηηνχκελνλ Βάπηηζκα, ελ δεηιία θαί ραξά, εβφα πξφο απηφλ. χ κε 
αγίαζνλ Γέζπνηα ηή ζεία Δπηθαλεία ζνπ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη. 

Δθ ηξίηνπ, θαί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγία 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Δπηθαλέληνο ζνπ ελ Ηνξδάλε σηήξ, θαί βαπηηζζέληνο ζνπ ππφ Πξνδξφκνπ 
Υξηζηέ, εγαπεκέλνο Τηφο εκαξηπξήζεο, φζελ θαί ζπλάλαξρνο, ηψ Παηξί 
πεθαλέξσζαη. Πλεχκα δέ ηφ Άγηνλ, επί ζέ θαηεγίλεην, ελ ψ θαί θσηηζζέληεο 
βνψκελ. Γφμα Θεψ ηψ ελ Σξηάδη.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγία 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Ηνξδάλε πνηακέ, ηί εζακβήζεο ζεσξψλ. Σφλ αζεψξεηνλ γπκλφλ, είδνλ θαί 
έθξημα θεζί, θαί πψο γάξ ηνχηνλ νπθ έκειινλ θξίμαη θαί δχλαη; νη Άγγεινη 
απηφλ, Οξψληεο έθξημαλ, εμέζηε νπξαλφο, θαί γή εηξφκαμε, θαί ζπλεζηάιε 
ζάιαζζα θαί πάληα, ηά νξαηά θαί αφξαηα, Υξηζηφο εθάλε, ελ Ηνξδάλε, 
αγηάζαη ηά χδαηα. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηνλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σά ξείζξα εγίαζαο ηά Ηνξδάληα, ηφ θξάηνο ζπλέηξηςαο, ηήο ακαξηίαο, Υξηζηέ ν 
Θεφο εκψλ. ππέθιηλαο ηή παιάκε, ζεαπηφλ ηνχ Πξνδξφκνπ, θαί έζσζαο εθ 
πιάλεο, ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο. δηφ ζε ηθεηεχνκελ. ψζνλ ηφλ θφζκνλ ζνπ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 



 
Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ. 
 

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  

 Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί 
ζψζνλ σηήξ κνπ.  

 Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί 
έζεζζε απεμεξακκέλνη.  

Γφμα...  
Αγίσ Πλεχκαηη, πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή 
ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο. 

Καί λχλ... 
Αγίσ Πλεχκαηη, αλαβιχδεη ηά ηήο ράξηηνο ξείζξα, αξδεχνληα, άπαζαλ ηήλ 
θηίζηλ πξφο δσνγνλίαλ. 
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ' 
Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηξάθε εηο ηά νπίζσ.  
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα φηη έθπγεο;  
 

Σφ, Πάζα πλνή, Δπαγγέιηνλ, θαί ν Ν' 
 

Γφμα... Ήρνο β' 
Σά ζχκπαληα ζήκεξνλ αγαιιηάζζσ, Υξηζηφο εθάλε ελ Ηνξδάλε.  
 

Καη λχλ... ηφ απηφ 
 
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο... 
 

Ηδηφκεινλ 
Ήρνο πι. β' 

Θεφο Λφγνο επεθάλε ελ ζαξθί, ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ, ίζηαην βαπηηζζήλαη 
ελ lνξδάλε, θαί έιεγελ πξφο απηφλ ν Πξφδξνκνο. Πψο εθηείλσ ρείξα, θαί 
άςσκαη θνξπθήο θξαηνχζεο ηά ζχκπαληα; Δη θαί εθ Μαξίαο ππάξρεηο 
βξέθνο, αιι' νίδά ζε Θεφλ πξναηψληνλ, επί γήο βαδίδεηο, ν πκλνχκελνο ππφ 
ηψλ εξαθίκ, θαί δνχινο Γεζπφηελ, βαπηίδεηλ νπ κεκάζεθα, Αθαηάιεπηε 
Κχξηε, δφμα ζνη.  
 

Δίζ' νχησο, νη Καλφλεο 
 

Καλψλ ηνχ Κπξίνπ Κνζκά νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Βάπηηζκα ξχςηο γεγελψλ ακαξηάδνο. 
 

Χδή α'  Ήρνο β'  Ο Δηξκφο 
«Βπζνχ αλεθάιπςε ππζκέλα, θαί δηά μεξάο νηθείνπο έιθεη, ελ απηψ 



θαηαθαιχςαο αληηπάινπο, ν θξαηαηφο, ελ πνιέκνηο Κχξηνο, φηη δεδφμαζηαη.». 
 
Αδάκ ηφλ θζαξέληα αγαπιάηηεη, ξείζξνηο Ηνξδάλνπ θαί δξαθφλησλ, θεθαιάο 
εκθσιεπφλησλ δηαζιάηηεη, ν Βαζηιεχο ηψλ αηψλσλ Κχξηνο, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Ππξί ηήο ζεφηεηνο αυισ, ζάξθα πιηθήλ εκθηεζκέλνο, Ηνξδάλνπ πεξηβάιιεηαη 
ηφ λάκα, ν ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ Κχξηνο, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Σφλ ξχπνλ ν ζκήρσλ ηψλ αλζξψπσλ, ηνχηνηο θαζαξζείο ελ Ηνξδάλε, νίο 
ζειήζαο σκνηψζε φ ήλ κείλαο, ηνχο ελ ζθφηεη θσηίδεη Κχξηνο, φηη δεδφμαζηαη. 
 

Έηεξνο Καλψλ Ηακβηθφο, ηνχ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ, νχ ε 
Αθξνζηηρίο δηά ηίρσλ Ζξσειεγείσλ. 
 
 ήκεξνλ αρξάληνην βαιψλ, ζενθεγγέτ ππξζψ,  
 Πλεχκαηνο, ελζάπηεη λάκαζηλ, ακπιαθίελ,  
 Φιέμαο πακκεδένληνο ευο Πάτο. Ζπηφσλ δέ, Τκλεηαίο κειέσλ ηψλ δε 
δίδσζη ράξηλ. 
 
Χδή α'  Ήρνο β'  Ο Δηξκφο 
«ηείβεη ζαιάζζεο, θπκαηνχκελνλ ζάινλ,  
Ήπεηξνλ αχζηο, Ηζξαίι δεδεηγκέλνλ. 
Μέιαο δέ πφληνο, ηξηζηάηαο Αηγππηίσλ,  
Έθξπςελ άξδελ, πδαηφζηξσηνο ηάθνο,  
Ρψκε θξαηαηά, δεμηάο ηνχ Γεζπφηνπ.» 
 
ξζξνπ θαλέληνο ηνίο βξνηνίο ζειαζθφξνπ,  
Νχλ εμ εξήκνπ, πξφο ξνάο Ηνξδάλνπ 
Άλαμ ππέζρεο, ειίνπ ζφλ απρέλα, 
Υψξνπ δνθψδνπο, ηφλ Γελάξρελ αξπάζαη,  
Ρχπνπ ηε παληφο, εθθαζάξαη ηήλ θηίζηλ. 
 
Άλαξρε ξείζξνηο, ζπληαθέληα ζνη Λφγε, 
Νένλ πεξαίλεηο, ηφλ θζαξέληα ηή πιάλε ,  
Σαχηελ αθξάζησο, παηξφζελ δεδεγκέλνο,  
πα θξαηίζηελ. Οχηνο εγαπεκέλνο,  
Ίζνο ηέ κνη Παίο, ρξεκαηίδεη ηήλ θχζηλ. 
 
Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Ηζρχλ ν δηδνχο, ηνίο Βαζηιεχζηλ εκψλ Κχξηνο, θαί θέξαο ρξηζηψλ απηνχ 
πςψλ, Παξζέλνπ απνηίθηεηαη, κνιεί δέ πξφο ηφ Βάπηηζκα, δηφ πηζηνί 
βνήζσκελ. Οπθ έζηηλ άγηνο, σο ν Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ 
Κχξηε.» 
 
ηεηξεχνπζα πξίλ, εηεθλσκέλε δεηλψο ζήκεξνλ, επθξαίλνπ Υξηζηνχ ε 



Δθθιεζία, δη' χδαηνο θαί Πλεχκαηνο, πηνί γάξ ζνη γεγέλλεληαη, ελ πίζηεη 
αλαθξάδνληεο. Οχθ έζηηλ άγηνο, σο ν Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ 
ζνπ Κχξηε. 
 
Μεγάιε θσλή, ελ ηή εξήκσ βνά Πξφδξνκνο. Υξηζηνχ εηνηκάζαηε νδνχο, θαί 
ηξίβνπο ηνχ Θενχ εκψλ, επζείαο απεξγάζαζζε, ελ πίζηεη αλαθξάδνληεο. Οπθ 
έζηηλ άγηνο, σο ν Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε. 
 
Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 
«ζνη παιαηψλ, εθιειχκεζα βξφρσλ,  
Βνξψλ ιεφλησλ, ζπληεζιαζκέλσλ κχιαο,  
Αγαιιηψκελ, θαί πιαηχλσκελ ζηφκα,  
Λφγσ πιέθνληεο, εθ ιφγσλ κεισδίαλ,  
 ηψλ πξφο εκάο, ήδεηαη δσξεκάησλ.» 
 
Νέθξσζηλ ν πξίλ, εκθπηεχζαο ηή θηίζεη,  
Θεξφο θαθνχξγνπ, ζρεκαηηζζείο εηο θχζηλ,  
Δπηζθνπείηαη , ζαξθηθή παξνπζία. 
ξζξσ θάλαληη, πξνζβαισλ ηψ Γεζπφηε,  
Φιάλ ηήλ εαπηνχ, δπζκελεζηάηελ θάξαλ. 
 
Έιθεη πξφο απηφλ ηήλ ζεφδκεηνλ θχζηλ,  
Γαζηξφο ηπξάλλνπ, ζπγθερσζκέλελ φξνηο. 
Γελλά ηε αχζηο, γεγελψλ αλαπιάζεη,  
Έξγνλ θέξηζηνλ, εθηειψλ ν Γεζπφηεο. 
Ίθηαη γάξ απηήλ, εμαιεμήζαη ζέισλ. 
 

Ζ Τπαθνή  Ήρνο πι. α' 
ηε ηή Δπηθαλεία ζνπ εθψηηζαο ηά ζχκπαληα, ηφηε ε αικπξά ηήο απηζηίαο 
ζάιαζζα έθπγε, θαί ν Ηνξδάλεο θάησ ξέσλ εζηξάθε, πξφο νπξαλφλ αλπςψλ 
εκάο, αιιά ηψ χςεη ηψλ ζείσλ εληνιψλ ζνπ, ζπληήξεζνλ Υξηζηέ ν Θεφο, 
πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, θαί ειέεζνλ εκάο. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Αθήθνε Κχξηε θσλήο ζνπ, φλ είπαο, Φσλή βνψληνο ελ εξήκσ φηε 
εβξφληεζαο πνιιψλ επί πδάησλ, ηψ ζψ καξηπξνχκελνο Τηψ, φινο γεγνλψο 
ηνχ παξφληνο, Πλεχκαηνο δέ εβφεζε. χ εί Υξηζηφο, Θενχ ζνθία θαί 
δχλακηο».  
 
Ρππηφκελνλ ήιηνλ ηίο είδελ, ν Κήξπμ βνά, ηφλ έθιακπξνλ ηή θχζεη, ίλα ζε 
υδαζηλ Απαχγαζκα ηήο δφμεο, Παηξφο ραξαθηήξ ατδίνπ εθπιχλσ, θαί ρφξηνο 
ψλ, ππξί ςαχζσ ηήο ζήο ζεφηεηνο; ζχ γάξ Υξηζηφο, Θενχ ζνθία θαί δχλακηο.  
 
Τπέθελελ έλζενλ ήλ είρελ, επιάβεηαλ Μσζήο πεξηηπρψλ ζνη, σο γάξ ηήο 
βάηνπ ζε θσλήζαληα εζζήζε, επζχο απεζηξάθε ηάο φςεηο, εγσ δέ πψο 



βιέςσ ζε ηξαλψο, ή πψο ρεηξνζεηήζσ ζε; ζχ γάξ Υξηζηφο, Θενχ ζνθία θαί 
δχλακηο.  
 
Φπρήο ηειψλ έκθξνλνο, θαί ιφγσ ηηκψκελνο, αςχρσλ επιαβνχκαη, εί γάξ 
βαπηίζσ ζε, θαηήγνξφλ κνη έζηαη, ππξί θαπληδφκελνλ φξνο, θπγνχζα δέ 
ζάιαζζα δηρή, θαί Ηνξδάλεο νχηνο ζηξαθείο, ζχ γάξ Υξηζηφο, Θενχ ζνθία θαί 
δχλακηο.  
 
Ηακβηθφο Ο Δηξκφο 
«Ππξζψ θαζαξζείο κπζηηθήο ζεσξίαο,  
Τκλψλ Πξνθήηεο ηήλ βξνηψλ θαηλνπξγίαλ,  
Ρήγλπζη γήξπλ, Πλεχκαηη θξνηνπκέλελ,  
άξθσζηλ εκθαίλνπζαλ αξξήηνπ Λφγνπ,  
 ηψλ δπλαζηψλ ηά θξάηε ζπλεηξίβε».  
 
Πεκθζείο ν Παηξφο πακθαέζηαηνο Λφγνο,  
Νπθηφο δηψζαη ηήλ θαρέζπεξνλ ζρέζηλ, 
Έθξηδνλ ήθεηο, θαί βξνηψλ ακαξηίαο,  
Τίαο ζπλειθχζαη ηε ηή ζή Βαπηίζεη,  
Μάθαξ θαεηλνχο, εθ ξνψλ Ηνξδάλνπ.  
 
Απηφλ πξνζηδψλ ηφλ πεξίθιπηνλ Λφγνλ,  
Σξαλψο ν θήξπμ εθβνάηαη ηή θηίζεη,  
Οχηνο πξνψλ κνπ, δεχηεξνο ηψ  
ζαξθίσ, χκκνξθνο εμέιακςελ ελζέσ ζζέλεη, 
Έρζηζηνλ εκψλ εμειείλ ακαξηίαλ.  
 
Ννκήλ πξφο απηήλ ηήλ θεξέζβηνλ θέξσλ,  
Θεξά δξαθφλησλ θσιενίο επηηξέρσλ.  
Άπιεηα θχθια θαββαιψλ Θεφο Λφγνο,  
Πηέξλε ηε ηφλ πιήηηνληα πακπήδελ γέλνο,  
Σνχηνλ θαζεηξγλχο, εθζαψδεη ηήλ θηίζηλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ηεζνχο ν δσήο αξρεγφο, ιχζαη ηφ θαηάθξηκα ήθεη, Αδάκ ηνχ πξσηνπιάζηνπ, 
θαζαξζίσλ δέ, σο Θεφο κή δεφκελνο, ηψ πεζφληη θαζαίξεηαη ελ ηψ Ηνξδάλε, 
ελ ψ ηήλ έρζξαλ θηείλαο, ππεξέρνπζαλ πάληα λνχλ, εηξήλελ ραξίδεηαη».  
 
πλειζφλησλ απείξσλ ιαψλ, ππφ Ησάλλνπ βαπηηζζήλαη, απηφο ελ κέζσ έζηε, 
πξνζεθψλεη δέ ηνίο παξνχζη. Σίο έδεημελ απεηζείο, ηήλ νξγήλ πκίλ εθθιίλαη 
ηήλ κέιινπζαλ; θαξπνχο αμίνπο Υξηζηψ εθηειείηε, παξψλ γάξ λχλ, εηξήλελ 
ραξίδεηαη.  
 
Γεσξγφο ν θαί Γεκηνπξγφο, κέζνο εζηεθσο σο εηο απάλησλ, θαξδίαο 
εκβαηεχεη, θαζαξηήξηνλ δέ πηχνλ ρεηξηζάκελνο, ηήλ παγθφζκηνλ άισλα 



παλζφθσο δητζηεζη, ηήλ αθαξπίαλ θιέγσλ, επθαξπνχζηλ αηψληνλ, δσήλ 
ραξηδφκελνο.  
 
Ηακβηθφο Ο Δηξκφο 
«Δρζξνχ δνθψδνπο θαί βεβνξβνξσκέλνπ,  
Ηφλ θαζάξζεη Πλεχκαηνο ιεινπκέλνη,  
Νέαλ πξνζσξκίζζεκελ απιαλή ηξίβνλ,  
Άγνπζαλ απξφζηηνλ εηο ζπκεδίαλ,  
Μφλνηο πξνζηηήλ, νηο Θεφο Καηειιάγε».  
 
Αζξψλ ν Πιάζηεο ελ δφθσ ηψλ πηαηζκάησλ,  
εηξαίο αθχθηνηο, φλ δηαξζξνί δαθηχινηο,  
Ίζηεζηλ ακθ' ψκνηζηλ εμάξαο άλσ,  
Νχλ ελ πνιπξξχηνηζη δίλαηο εθπιχλσλ,  
Αίζρνπο παιαηνχ ηήο Αδάκ θαρεμίαο.  
 
Μεη' επζεβείαο πξνζδάκσκελ επηφλσο,  
Πεγαίο αρξάληνηο ξεχζεσο ζσηεξίνπ,  
Λφγνλ θαηνπηεχζνληεο έμ αθεξάηνπ,  
Άληιεκα πξνζθέξνληα δίςεο ελζένπ,  
Κφζκνπ πξνζελψο εμαθεχκελνλ λφζνλ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Ζ θσλή ηνχ Λφγνπ, ν ιχρλνο ηνχ Φσηφο, ν Δσζθφξνο, ν ηνχ Ζιίνπ 
Πξφδξνκνο, ελ ηή εξήκσ, Μεηαλνείηε, πάζη βνά ηνίο ιανίο, θαί 
πξνθαζαίξεζζε, ηδνχ γάξ πάξεζηη Υξηζηφο, εθ θζνξάο ηφλ θφζκνλ 
ιπηξνχκελνο».  
 
Γελλεζείο αξξεχζησο, εθ Θενχ θαί Παηξφο, εθ ηήο Παξζέλνπ, δίρα ζαξθνχηαη 
ξχπνπ Υξηζηφο, νχ ηφλ ηκάληα, ηήλ εμ εκψλ ηνχ Λφγνπ ζπλάθεηαλ, ιχεηλ 
ακήραλνλ (δηδάζθεη ν Πξφδξνκνο), γεγελείο εθ πιάλεο ιπηξνχκελνο.  
 
Δλ ππξί βαπηίδεη, ηειεπηαίσ Υξηζηφο, ηνχο απεηζνχληαο, θαί κή Θεφλ 
θξνλνχληαο απηφλ, ελ Πλεχκαηη δέ θαηλνπνηεί, δη' χδαηνο ράξηηη, ηνχο 
επηγλψκνλαο απηνχ ηήο ζεφηεηνο, ηψλ πιεκκειεκάησλ ιπηξνχκελνο.  
 
Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 
«Ηκεξηφλ εμέθελε ζχλ παλνιβίσ,  
Ήρσ Παηήξ, φλ γαζηξφο εμεξεχμαην.  
Ναί θεζηλ, Οχηνο, ζπκθπήο γφλνο πέισλ,  
Φψηαπγνο εμψξνπζελ αλζξψπσλ γέλνπο, 
Λφγνο ηέ κνπ δψλ, θαί βξνηφο πξνκεζεία.  
 
Δθ πνληίνπ ιένληνο ν ηξηέζπεξνο,  
Ξέλσο Πξνθήηεο εγθάηνηο θινηδνχκελνο,  



Αχζηο πξνήιζε, ηήο παιηγγελεζίαο,  
σηεξίαλ δξάθνληνο εθ βξνηνθηφλνπ, 
Πάζη πξνθαίλσλ, ηψλ ρξφλσλ επ' εζράησλ.  
 
Αλεηκέλσλ Πφινην πακθαψλ πηπρψλ,  
Μχζηεο νξά πξφο Παηξφο εμηθλνχκελνλ,  
Μέλνλ ηε Πλεχκα ηψ παλαρξάλησ  
Λφγσ, Δπειζφλ σο πέιεηαλ αθξάζησ ηξφπσ,  
Γήκνηο ηε θαίλεη, πξνζδξακείλ ηψ Γεζπφηε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ ηή νηθνπκέλε, θαί ηφ θψο ζνπ Κχξηε, εζεκεηψζε εθ' εκάο, 
έλ επηγλψζεη πκλνχληάο ζε. Ήιζεο εθάλεο ηφ Φψο ηφ απξφζηηνλ. 

Ο Οίθνο 
Σή Γαιηιαία ηψλ Δζλψλ, ηή ηνχ Εαβνπιψλ ρψξα, θαί ηνχ Νεθζαιείκ γαία, σο 
είπελ ν Πξνθήηεο, θψο κέγα έιακςε Υξηζηφο, ηνίο εζθνηηζκέλνηο θαεηλή 
ψθζε απγή, εθ Βεζιεέκ αζηξάπηνπζα, κάιινλ δέ εθ Μαξίαο ν Κχξηνο πάζε 
ηή νηθνπκέλε αλαηέιιεη ηάο αθηίλαο, ν Ήιηνο ηήο Γηθαηνζχλεο. Γηφ νη εμ Αδάκ 
γπκλνί, δεχηε πάληεο ππνδχσκελ απηφλ, ίλα ζαιθζψκελ, ζθέπε γάξ γπκλψλ, 
θαί αίγιε εζθνηηζκέλσλ, ήιζεο εθάλεο ηφ Φψο ηφ απξφζηηνλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Σ' ηνχ απηνχ κελφο, ηά Άγηα Θενθάλεηα ηνχ Κπξίνπ θαί Θενχ θαί 

σηήξνο εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ. 
ηίρνη 

 Σνχο νπξαλνχο Βάπηηζκα ηνχ Υξηζηνχ ζρίζαλ,  
 Σνχο απηφ κή ρξαίλνληαο έλδνλ εηζάγεη. 
 Βάπηηζελ ελ πνηακψ Υξηζηφλ Πξφδξνκνο θαηά έθηελ. 
 

Απηψ ε δφμα θαί ηφ θξάηνο, εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Νένπο επζεβείο, θακίλσ ππξφο πξνζνκηιήζαληαο, δηαζπξίδνλ πλεχκα 
δξφζνπ, αβιαβείο δηεθχιαμε, θαί ζείνπ Αγγέινπ ζπγθαηάβαζηο, φζελ ελ θινγί 
δξνζηδφκελνη, επραξίζησο αλέκειπνλ. Τπεξχκλεηε, ν ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, 
θαί Θεφο επινγεηφο εί».  
 
ζπεξ νπξαλψ, ζχλ ηξφκσ θαί ζαχκαηη παξίζηαλην, ελ Ηνξδάλε αί Γπλάκεηο 
ηψλ Αγγέισλ ζθνπνχκελαη, ηνζαχηελ Θενχ ηήλ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν 
θξαηψλ ηήλ ππέξσ νλ ηψλ πδάησλ ππφζηαζηλ, ελ ηνίο χδαζη, ζσκαηνθφξνο 
έζηεθελ, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Νεθέιε πνηέ, θαί ζάιαζζα ζείνπ πξνεηθφληδε, Βαπηίζκαηνο ηφ ζαχκα, ελ νίο ν 
πξίλ βαπηίδεηαη, δηεμνδηθψο ηψ Ννκνζέηε ιαφο, ζάιαζζα δέ ήλ ηχπνο 
χδαηνο, θαί λεθέιε ηνχ Πλεχκαηνο, νηο ηεινχκελνη, Δπινγεηφο εί θξάδνκελ, ν 



Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Άπαληεο πηζηνί, ελ ψ ηήλ ηειείσζηλ ειάβνκελ, ζενινγνχληεο αζηγήησο, ζχλ 
Αγγέινηο δνμάζσκελ, Παηέξα Τηφλ θαί Πλεχκα Άγηνλ, ηνχην γάξ Σξηάο 
ππνζηάζεζηλ νκννχζηνο, εηο δέ Θεφο, ψ θαί ςάιινκελ. Ο ηψλ Παηέξσλ 
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 
«Έθιεμε ξείζξσ ηψλ δξαθφλησλ ηάο θάξαο,  
Ο ηήο θακίλνπ ηήλ κεηάξζηνλ θιφγα,  
Νένπο θέξνπζαλ επζεβείο θαηεπλάζαο,  
Σήλ δπζθάζεθηνλ αριχλ εμ ακαξηίαο,  
ιελ πιχλεη δέ, ηή δξφζσ ηνχ Πλεχκαηνο».  
 
έ δσγξαθνχζαλ ηήλ Αζζχξηνλ θιφγα, 
Δθζηψζαλ ίζηεο, εηο δξφζνλ κεηεγκέλελ.  
Όδσξ φζελ λχλ ακθηέζζαν θιέγνλ,  
ίληελ θάθηζηνλ Υξηζηέ πξνζθεθεπζκέλνλ,  
Πξφο ηήλ φιηζζνλ εθθαινχκελνλ ηξίβνλ.  
 
Απνξξαγέληνο ηνχ Ηνξδάλνπ πάιαη, 
Ηζζκψ πεξάηαη ιαφο, Ηζξαειίηεο,  
έ ηφλ θξάηηζηνλ εκθνξνχληα ηήλ θηίζηλ, 
Ζπεηγκέλσο λχλ ελ ξναίο δηαγξάθσλ,  
Πξφο ηήλ άξξεπζηνλ θαί ακείλνλα ηξίβνλ.  
 
Ίδκελ ηφ πξψηνλ ηήλ παλψιεζξνλ θιχζηλ,  
Οηθηξψο ζε πάλησλ εηο θζνξάλ παξεηζάγεηλ,  
 ηξηζκέγηζηα ρξεκαηίδσλ θαί μέλα.  
Νχλ δέ θιχζαληα Υξηζηέ ηήλ ακαξηίαλ,  
Γη' εππάζεηαλ, θαί βξνηψλ ζσηεξίαλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Μπζηήξηνλ παξάδνμνλ, ε Βαβπιψλνο έδεημε θάκηλνο, πεγάζαζα δξφζνλ, φηη 
ξείζξνηο έκειιελ, άυινλ πχξ εηζδέρεζζαη ν Ηνξδάλεο, θαί ζηέγεηλ ζαξθί, 
βαπηηδφκελνλ ηφλ Κηίζηελ, φλ επινγνχζη Λανί, θαί ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Απφζνπ θφβνλ άπαληα, ν Λπηξσηήο ηψ Πξνδξφκσ έθεζελ, εκνί δέ 
πεηζάξρεη, σο Υξηζηψ κνη πξφζειζε, ηνχην γάξ θχζεη πέθπθα, εκψ 
πξνζηάγκαηη είμνλ, θαί βάπηηζφλ κε ζπγθαηαβάληα, φλ επινγνχζη Λανί, θαί 
ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ρεκάησλ σο αθήθνελ, ν Βαπηηζηήο ηνχ Γεζπφηνπ, ζχληξνκνο παιάκελ 
εθηείλεη, ρεηξαπηήζαο φκσο δέ, ηήλ θνξπθήλ ηνχ Πιάζηνπ απηνχ, ηψ 



βαπηηζζέληη εβφα. Αγίαζφλ κε, ζχ γάξ Θεφο κνπ, φλ επινγνχζη Λανί, θαί 
ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σξηάδνο ε θαλέξσζηο, ελ Ηνξδάλε γέγνλελ, αχηε γάξ ππέξζενο θχζηο, ν 
Παηήξ εθψλεζελ. Οχηνο ν βαπηηδφκελνο, Τηφο ν αγαπεηφο κνπ, ηφ Πλεχκα 
ζπκπαξήλ ηψ νκνίσ, φλ επινγνχζη Λανί, θαί ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Ηακβηθφο  Ο Δηξκνο 
«Διεπζέξα κέλ ε θηίζηο γλσξίδεηαη.  
Τηνί δέ θσηφο, νη πξίλ εζθνηηζκέλνη.  
Μφλνο ζηελάδεη, ηνχ ζθφηνπο ν πξνζηάηεο.  
Νχλ επινγείησ ζπληφλσο ηφλ αίηηνλ,  
Ζ πξίλ ηάιαηλα ηψλ Δζλψλ παγθιεξία.  
 
Σξηηηνί ζενπδείο εκπχξσο δξνζνχκελνη,  
Αηγιήληα ηξηηηαίο πακθαψο αγηζηείαηο,  
αθψο εδήινπλ ηήλ ππέξηαηνλ θχζηλ,  
Μίμεη βξνηεία ππξπνινχζαλ ελ δξφζσ,  
Δπθηψο άπαζαλ ηήλ νιέζξηνλ πιάλελ.  
 
Λεπρεηκνλείησ πάζα γήτλνο θχζηο,  
Δθπηψζεσο λχλ νπξαλψλ επεξκέλε.  
 γάξ ηά πάληα ζπληεηήξεηαη Λφγσ  
Νάνπζη ξείζξνηο εθπιπζείζα πηαηζκάησλ,  
Σψλ πξίλ πέθεπγε πακθαψο ιεινπκέλε.  
 

Χδή ζ' 
ΜΔΓΑΛΤΝΑΡΗΑ 

Φαιιφκελα ελ ηή Χδή ηαχηε 
Ήρνο β' 

Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήλ ηηκησηέξαλ θαί ελδνμνηέξαλ, ηψλ άλσ 
ζηξαηεπκάησλ. (Γίο) 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ ελ Ηνξδάλε, ειζφληα βαπηηζζήλαη. 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ ππφ Πξνδξφκνπ, ηφ βάπηηζκα ιαβφληα. 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ εθ ηήο παηξψαο, θσλήο καξηπξεζέληα. 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο, θιίλαληα ηφλ απρέλα, θαί 
βάπηηζκα ιαβφληα. 
Πξνθήηα, δεχξν πξφο κε, έθηεηλνλ ηήλ ρείξα, θαί βάπηηζφλ κε ηάρνο. 
Πξνθήηα, άθεο άξηη, θαί βάπηηζφλ κε ζέισλ, πιεξψζαη θαί γάξ ήιζνλ, 
πάζαλ δηθαηνζχλελ. 
 

Έηεξα εηο ηφλ Ηακβηθφλ Καλφλα 
 
ήκεξνλ ν Γεζπφηεο, θιίλεη ηφλ απρέλα, ρεηξί ηή ηνχ Πξνδξφκνπ. 



ήκεξνλ Ησάλλεο, βαπηίδεη ηφλ Γεζπφηελ, ελ ξείζξνηο, Ηνξδάλνπ. 
ήκεξνλ φ Γεζπφηεο, λάκαζηλ ελζάπηεη, βξνηψλ ηήλ ακαξηίαλ. 
ήκεξνλ ν Γεζπφηεο, άλσζελ καξηπξείηαη, Τηφο εγαπεκέλνο. 
ήκεξνλ ν Γεζπφηεο, ήιζελ αγηάζαη, ηήλ θχζηλ ηψλ πδάησλ. 
ήκεξνλ ν Γεζπφηεο, ηφ βάπηηζκα ιακβάλεη, ππφ ρεηξφο Πξνδξφκνπ. 

Γφμα... 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήο ηξηζππνζηάηνπ, θαί αδηαηξέηνπ, ζεφηεηνο ηφ 
θξάηνο.  

Καί λχλ... 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήλ ιπηξσζακέλελ, εκάο εθ ηήο θαηάξαο. 

Ο Δηξκφο 
«Απνξεί πάζα γιψζζα, επθεκείλ πξφο αμίαλ, ηιηγγηά δέ λνχο θαί 
ππεξθφζκηνο, πκλείλ ζε Θενηφθε, φκσο αγαζή ππάξρνπζα, ηήλ πίζηηλ δέρνπ, 
θαί γάξ ηφλ πφζνλ νίδαο, ηφλ έλζενλ εκψλ, ζχ γάξ Υξηζηηαλψλ εί πξνζηάηηο, 
ζέ κεγαιχλνκελ.» 
 
Γαπτδ πάξεζν, Πλεχκαηη ηνίο θσηηδνκέλνηο. Νχλ πξνζέιζεηε, άδε πξφο Θεφλ, 
ελ πίζηεη ιέγσλ θσηίζζεηε, νχηνο ν πησρφο εθέθξαμελ Αδάκ ελ πηψζεη, θαί 
γάξ απηνχ εηζήθνπζε Κχξηνο ειζψλ, ξείζξνηο ηνχ Ηνξδάλνπ, θζαξέληα δέ 
αλεθαίληζελ. 
 
Ο Ζζαίαο ινχζαζζε, θαί θαζάξζεηε θάζθεη, ηάο πνλεξίαο έλαληη, αθέιεζζε 
Κπξίνπ, νη δηςψληεο, χδσξ επί δψλ πνξεχεζζε, ξαλεί γάξ χδσξ θαηλνπνηφλ 
Υξηζηφο, ηνίο πξνζηξέρνπζηλ απηψ ελ πίζηεη, θαί πξφο δσήλ ηήλ αγήξσ, 
βαπηίδεη Πλεχκαηη. 
 
πληεξψκεζα ράξηηη, Πηζηνί θαί ζθξαγίδη, σο γάξ φιεζξνλ έθπγνλ, θιηάο 
Δβξαίνη πάιαη αηκαρζείζεο, νχησ θαί εκίλ, εμφδηνλ ηφ ζείνλ ηνχην, ηήο 
παιηγγελεζίαο ινπηήξηνλ έζηαη, έλζελ θαί ηήο Σξηάδνο, νςφκεζα θψο ηφ 
άδπηνλ. 
 
Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 
« ηψλ ππέξ λνχλ, ηνχ ηφθνπ ζνπ ζαπκάησλ! 
Νχκθε πάλαγλε, Μήηεξ επινγεκέλε,  
Γη' ήο ηπρφληεο παληεινχο ζσηεξίαο,  
Δπάμηνλ θξνηνχκελ ψο επεξγέηε,  
Γψξνλ θέξνληεο χκλνλ επραξηζηίαο.» 
 
Ίδκελ ηά Μσζεί ηή βάησ δεδεηγκέλα,  
Γεχξν μέλνηο, ζεζκνίζηλ εμεηξγαζκέλα. 
Χο γάξ ζέζσζηαη, ππξθνξνχζα Παξζέλνο,  
ειαζθφξνλ ηεθνχζα ηφλ επεξγέηελ, 
Ηνξδάλνπ ηε, ξείζξα πξνζδεδεγηκέλα. 
 
Υξίεηο ηειεηψλ, ηήλ βξφηεηνλ νπζίαλ,  



Άλαμ άλαξρε, Πλεχκαηνο θνηλσλία,  
Ρναίο αρξάληνηο, εθθαζάξαο θαί ζθφηνπο,  
Ηζρχλ ζξηακβεχζαο ηε, ηήλ επεξκέλελ,  
Νχλ εηο άιεθηνλ, εμακείβεαη βίνλ. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Δπεζθέςαην εκάο 

Δπεθάλε ν σηήξ, ή ράξηο ε αιήζεηα, ελ ξείζξνηο ηνχ Ηνξδάλνπ, θαί ηνχο ελ 
ζθφηεη θαί ζθηά, θαζεχδνληαο εθψηηζε, θαί γάξ ήιζελ εθάλε, ηφ θψο ηφ 
απξφζηηνλ. 

Δθ ηξίηνπ 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Ηδηφκεια. 
 

Ήρνο α'  Γεξκαλνχ Παηξηάξρνπ 
Φψο εθ θσηφο, έιακςε ηψ θφζκσ, Υξηζηφο φ Θεφο εκψλ, ν επηθαλείο Θεφο, 
ηνχηνλ ιανί πξνζθπλήζσκελ. (Γίο) 

Ο απηφο 
Πψο ζε Υξηζηέ, δνχινη ηφλ Γεζπφηελ αμίσο ηηκήζσκελ; φηη ελ ηνίο χδαζη, 
πάληαο εκάο αλεθαίληζαο. 

Ο απηφο 
χ ελ Ηνξδάλε βαπηηζζείο ν σηήξ εκψλ, ηά ξείζξα εγίαζαο, ηή παιάκε ηνχ 
δνχινπ ρεηξνζεηνχκελνο, θαί ηά πάζε ηνχ Κφζκνπ ηψκελνο. Μέγα ηφ 
κπζηήξηνλ ηήο νηθνλνκίαο ζνπ! θηιάλζξσπε Κχξηε, δφμα ζνη. 

Ο απηφο 
Σφ αιεζηλφλ θψο επεθάλε, θαί πάζη ηφλ θσηηζκφλ δσξείηαη. Βαπηίδεηαη 
Υξηζηφο κεζ' εκψλ, ν πάζεο επέθεηλα θαζαξφηεηνο, ελίεζη ηφλ αγηαζκφλ ηψ 
χδαηη, θαί ςπρψλ ηνχην θαζάξζηνλ γίλεηαη, επίγεηνλ ηφ θαηλφκελνλ, θαί ππέξ 
ηνχο νπξαλνχο ηφ λννχκελνλ, δηά ινπηξνχ ζσηεξία, δη' χδαηνο ηφ Πλεχκα, δηά 
θαηαδχζεσο, ε πξφο Θεφλ εκψλ άλνδνο γίλεηαη, ζαπκάζηα ηά έξγα ζνπ 
Κχξηε! δφμα ζνη. 

Ο απηφο 
Ο πεξηβάιισλ ηφλ νπξαλφλ ελ λεθέιαηο, ξείζξα πεξηβάιιεηαη ζήκεξνλ ηά 
Ηνξδάληα, θαί ηήλ εκήλ θαζαίξεηαη θάζαξζηλ, ν ηνχ θφζκνπ αίξσλ ηήλ 
ακαξηίαλ, θαί ππφ ηνχ ζπγγελνχο άλσζελ καξηπξείηαη Πλεπκαηνο, Τηφο 
κνλνγελήο ππάξρσλ ηνχ πςίζηνπ Παηξφο, πξφο φλ βνήζσκελ, Ο επηθαλείο 
θαί ζψζαο εκάο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη. 

Γνμα... Ήρνο πι. β'  Αλαηνιίνπ 
Νάκαηα Ηνξδάληα πεξηεβάινπ σηήξ, ν αλαβαιιφκελνο θψο σο ηκάηηνλ, θαί 
έθιηλαο θνξπθήλ ηψ Πξνδξφκσ ν ηφλ νπξαλφλ κεηξήζαο ζπηζακή, ίλα 
επηζηξέςεο θφζκνλ εθ πιάλεο, θαί ζψζεο ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Ήρνο β' Αλαηνιίνπ 
ήκεξνλ ν Υξηζηφο, ελ Ηνξδάλε ήιζε βαπηηζζήλαη. ήκεξνλ Ησάλλεο άπηεηαη, 
θνξπθήο ηνχ Γεζπφηνπ. Αη δπλάκεηο ηψλ νπξαλψλ εμέζηεζαλ, ηφ παξάδνμνλ 
νξψζαη κπζηήξηνλ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο ηδψλ 



αλεζηξέθεην. Ζκείο δέ νη θσηηζζέληεο βνψκελ. Γφμα ηψ θαλέληη Θεψ, θαί επί 
γήο νθζέληη, θαί θσηίζαληη ηφλ θφζκνλ. 
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ ςάιινκελ, αληί ηψλ Σππηθψλ, ηά Αληίθσλα. 
 

Αληίθσλνλ Α' 
Ήρνο β' 

ηίρ. α'. Δλ εμφδσ Ηζξαήι εμ Αηγχπηνπ, νίθνπ Ηαθψβ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, ψηεξ, ζψζνλ εκάο. 
 
ηίρ. β'. Δγελήζε Ηνπδαία αγίαζκα απηνχ, εθ ιανχ βαξβάξνπ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 
ηίρ. γ'. Ζ ζάιαζζα είδε, θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηξάθε εηο ηά νπίζσ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 
ηίρ. δ'. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξδάλε, φηη εζηξάθεο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
Γφμα... Καί λχλ... 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 

Αληίθσλνλ Β' 
Ήρνο β' 

ηίρ. α'. Ζγάπεζα, φηη εηζαθνχζεηαη Κχξηνο ηήο θσλήο ηήο δεήζεψο κνπ. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ Ηνξδάλε ππφ Ησάλλνπ βαπηηζζείο, ςάιινληάο 
ζνη, Αιιεινχτα. 
 
ηηρ. β'. ηη έθιηλε ηφ νχο απηνχ εκνί, θαί ελ ηαίο ε κέξαηο κνπ επηθαιέζνκαη. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
 
ηίρ. γ'. Πεξηέζρνλ κνη σδίλεο ζαλάηνπ, θίλδπλνη άδνπ επξνζάλ κε. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
 
ηίρ. δ'. Διεήκσλ ν Κχξηνο θαί δίθαηνο, θαί ν Θεφο εκψλ ειεεί. 
 



ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
Γφμα... Καί λχλ... 
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ... 
 

Αληίθσλνλ Γ' 
Ήρνο α' 

ηίρ. α'. Δμνκνινγείζζε ηψ Κπξίσ, φηη αγαζφο, φηη εηο ηφλ αηψλα ηφ έιενο 
απηνχ. 

Ήρνο α' 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη. 
 
ηίρ. β'. Δηπάησ δή νίθνο Ηζξαήι, φηη αγαζφο, φηη εηο ηφλ αηψλα ηφ έιενο 
απηνχ. 
 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε... 
 
ηίρ. γ'. Δηπάησ δή νίθνο Ααξψλ, φηη αγαζφο, φηη εηο ηφλ αηψλα ηφ έιενο 
απηνχ. 
 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε... 
 
ηίρ. δ'. Δηπάησζαλ δή πάληεο νη θνβνχκελνη ηφ Κχξηνλ, φηη αγαζφο, φηη εηο 
ηφλ αηψλα ηφ έιενο απηνχ. 
 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε... 
 

Δ η ζ ν δ η θ φ λ 
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ Ολφκαηη Κπξίνπ, Θεφο Κχξηνο θαί επέθαλελ 
εκίλ. ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ Ηνξδάλε ππφ Ησάλλνπ βαπηηζζείο, 
ςάιινληάο ζνη, Αιιεινχτα. 

Ήρνο α' 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη. 

Γφμα... Καί λχλ...  
Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 

Δπεθάλεο ζήκεξνλ ηή νηθνπκέλε, θαί ηφ θψο ζνπ Κχξηε, εζεκεηψζε εθ' εκάο, 
έλ επηγλψζεη πκλνχληάο ζε. Ήιζεο εθάλεο ηφ Φψο ηφ απξφζηηνλ. 
 

Αληί δέ ηνχ Σξηζαγίνπ 
ζνη εηο Υξηζηφλ εβαπηίζζεηε, Υξηζηφλ ελεδχζαζζε. Αιιεινχτα. 



 
Κνηλσληθφλ 

Δπεθάλε ε ράξηο ηνχ Θενχ, ε ζσηήξηνο πάζηλ αλζξψπνηο. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΤΖ Ε' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Ζ χλαμηο ηνχ ηηκίνπ ελδφμνπ Πξνθήηνπ, Πξνδξφκνπ θαί Βαπηηζηνχ 

Ησάλλνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε, εθέθξαμα, ηζηψκελ ζηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
ηδηφκεια ηήο Δνξηήο ηξία. 

 
Ήρνο β' 

Σφλ θσηηζκφλ εκψλ, ηφλ θσηίζαληα πάληα άλζξσπνλ, ηδσλ ν Πξφδξνκνο, 
βαπηηζζήλαη παξαγελφκελνλ, ραίξεη ηή ςπρή, θαί ηξέκεη ηή ρεηξί, δείθλπζηλ 
απηφλ, θαί ιέγεη ηνίο ιανίο, ίδε ν ιπηξνχκελνο ηφλ Ηζξαήι, ν ειεπζεξψλ εκάο 
εθ ηήο θζνξάο.  αλακάξηεηε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη.  
 
Σνχ Λπηξσηνχ εκψλ, ππφ δνχινπ βαπηηδνκέλνπ, θαί ηή ηνχ Πλεχκαηνο 
παξνπζία καξηπξνπκέλνπ, έθξημαλ νξψζαη Αγγέισλ ζηξαηηαί, θσλή δέ 
νπξαλφζελ ελέρζε εθ Παηξφο. Οχηνο φλ ν Πξφδξνκνο ρεηξνζεηεί, Τηφο κνπ 
ππάξρεη ν αγαπεηφο, ελ ψ επδφθεζα, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη.  
 
Σά Ηνξδάληα ξείζξα, ζέ ηήλ πεγήλ εδέμαλην, θαί ν Παξάθιεηνο, ελ είδεη 
πεξηζηεξάο θαηήξρεην, θιίλεη θνξπθήλ, ν θιίλαο νπξαλνχο, θξάδεη Καί βνά, 
πειφο ηψ Πιαζηνπξγψ. Σί κνη επηηάηηεηο ηά ππέξ εκέ; εγψ ρξείαλ έρσ ηνχ 
ζνχ βαπηηζκνχ.  αλακάξηεηε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη.  

Έηεξα ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Πξνδξφκνπ 
Ήρνο α' 

Παλεχθεκνη Μάξηπξεο πκάο 
Παλεχθεκε Πξφδξνκε Υξηζηνχ, Βαπηηζηά ζεφιεπηε ζέ επζεβψο 
καθαξίδνληεο, Υξηζηφλ δνμάδνκελ, ηφλ ελ lνξδάλε, θιίλαληα ηήλ θάξαλ ζνη, 
θαί θχζηλ ηψλ βξνηψλ αγηάζαληα. Απηφλ νχλ πξέζβεπε, δσξεζήλαη ηαίο 
ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Τςφζελ πξνζέβιεςαο ζνθέ, Ησάλλε Πξφδξνκε, Παηξφο ηήλ δφμαλ ηήλ 
άξξεηνλ, Τηφλ ελ χδαηη, θαί ηφ Πλεχκα είδεο, απειζφλ σο πέιεηαλ, θαζαίξνλ 
θαί θσηίδνλ ηά πέξαηα, δηφ Σξηάδνο ζε, κπζηηπφινλ αλακέιπνληεο, ζνχ 
ηηκψκελ, ηήλ ζείαλ παλήγπξηλ.  
 
Ρσζζείο ζεία ράξηηη Υξηζηνχ, Βαπηηζηά θαί Πξφδξνκε, ζχ ηφλ, Ακλφλ εκίλ 
έδεημαο, ηφλ θφζκνπ αίξνληα, ακαξηίαο πάζαο, θαί απηψ πξνζήξκνζαο, 
ηδπάδα Μαζεηψλ ραίξσλ ζήκεξνλ, φλ θαζηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο 



εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
Γφμα... Ήρνο πι. β' 

Έλζαξθε Λχρλε, Πξφδξνκε ηνχ σηήξνο, βιάζηεκα ηείξαο, θίιε ηνχ εθ 
Παξζέλνπ, φλ ζθηξηήκαζη λεδχνο πξνζεθχλεζαο, θαί εβάπηηζαο λάκαζη ηνχ 
Ηνξδάλνπ, ηνχησ πξέζβεπε δεφκεζα Πξνθήηα, ηάο ηψλ κειιφλησλ εκάο 
εθθπγείλ ηξηθπκίαο.  

Καί λχλ... ν απηφο 
Θεφο Λφγνο επεθάλε ελ ζαξθί, ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ, ίζηαην βαπηηζζήλαη 
ελ Ηνξδάλε, θαί έιεγε πξφο απηφλ ν Πξφδξνκνο. Πψο εθηείλσ ρείξα, θαί 
άςσκαη θνξπθήο θξαηνχζεο ηά ζχκπαληα; Δί θαί εθ Μαξίαο ππάξρεηο 
βξέθνο, αιι' νίδά ζε Θεφλ πξναηψληνλ, επί ηήο γήο βαδίδεηο, ν πκλνχκελνο 
ππφ ηψλ εξαθίκ θαί δνχινο Γεζπφηελ, βαπηίδεηλ νπ κεκάζεθα. Αθαηάιεπηε 
Κχξηε, δφμα ζνη.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο βαξχο 
Ο Θεφο εκψλ ελ ηψ νπξαλψ θαί ελ ηή γή, πάληα φζα εζέιεζελ ν Κχξηνο 
επνίεζελ.  
 
ηίρ. Δλ εμφδσ Ηζξαήι εμ Αηγχπηνπ, νίθνπ Ηαθψβ.  
 
Ο Θεφο εκψλ ελ ηψ νπξαλψ θαί ελ ηή γή, πάληα φζα εζέιεζελ ν Κχξηνο 
επνίεζελ.  
 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηξάθε εηο ηά νπίζσ.  
 
Ο Θεφο εκψλ ελ ηψ νπξαλψ θαί ελ ηή γή, πάληα φζα εζέιεζελ ν Κχξηνο 
επνίεζελ.  
 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξδάλε, φηη εζηξάθεο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
Ο Θεφο εκψλ ελ ηψ νπξαλψ θαί ελ ηή γή, πάληα φζα εζέιεζελ ν Κχξηνο 
επνίεζελ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Χο είδέ ζε Γέζπνηα, ν Ησάλλεο ν Πξφδξνκνο, πξφο απηφλ αθηθφκελνλ, 
έθζακβνο γελφκελνο, σο επγλψκσλ δνχινο, ζχλ θφβσ εβφα. Σίο ε 
ηαπείλσζηο σηήξ; ηίο ή πησρεία, ήλ πεξηβέβιεζαη; ν πινχησ αγαζφηεηνο, 
ηαπεηζσλέληα ηφλ άλζξσπνλ, αλπςψζαο σο εχζπιαγρλνο, σο απηφλ 
ελδπζάκελνο.  
 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηάθε εηο νπίζσ. 



 
Γεχξν δή κνη ζήκεξνλ, επηηεινχληη κπζηήξηνλ, ηψ Πξνδξφκσ αληέθεζε, 
θξηθηψο δηαθφλεζνλ, ν σηήξ ηψλ φισλ, θαί κή δεηιηάζεο, ηφλ ζπληξηβέληα 
γάξ Αδάκ, ηή ακαξηία θαηλνπνηνχκελνο, βαπηίδνκαη σο άλζξσπνο, ν θαηά 
θχζηλ ακφιπληνο, Ηνξδάλνπ ηνίο χδαζηλ, ελ νίο βιέπεηο παξφληα κε.  
 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξάλε φηη αλερψξεζαο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
Ήιηνλ ξππηφκελνλ, ηίο γεγελψλ εζεάζαην; Ησάλλεο αληέθεζε, θαί ηφλ 
επελδχνληα, νπξαλφλ λεθέιαηο, γπκλνχκελνλ φινλ; θαί ηφλ πεγάο θαί 
πνηακνχο, δεκηνπξγνχληα χδαζη βαίλνληα; εθπιήηηνκαη ηελ άθαηνλ, 
νηθνλνκίαλ ζνπ Γέζπνηα! κή βαξχλεο ηφλ δνχιφλ ζνπ, θνβεξνίο 
επηηάγκαζηλ.  

Γφμα... Ήρνο δ'  Βχδαληνο 
Χο ηνχ Πλεχκαηνο εξαζηήο, θαί ηήο ράξηηνο ζεφθζνγγνο ρειηδψλ, ηξαλψο ηήλ 
νηθνλνκίαλ ηνχ Βαζηιέσο, βξνηψλ ηψ γέλεη εμ Αγλήο θαεηλψο αλαηείιαληνο, 
εηο κεξφπσλ αλάθιεζηλ, θαηεκήλπζαο Πξφδξνκε, ηψλ ζθπζξσπψλ εζψλ, 
απειαχλσλ ηφ ηέξκα, θαί δσήο ατδίνπ επηβαιέζζαη ηζχλσλ, ηάο θαξδίαο ηψλ 
ελ κεηαλνία βαπηηδνκέλσλ, κάθαξ ζεφιεπηε.  

Καί λχλ... ν απηφο 
Γεχηε κηκεζψκεζα ηάο θξνλίκνπο Παξζέλνπο, δεχηε ππαληήζσκελ ηψ 
θαλέληη Γεζπφηε, φηη πξνήιζελ σο λπκθίνο πξφο ηφλ Ησάλλελ, ν Ηνξδάλεο 
ηδψλ ζε έπηεμε θαί έκεηλελ, ν Ησάλλεο εβφα. Οπ ηνικψ θξαηήζαη θνξπθήο 
αζαλάηνπ, ηφ Πλεχκα θαηήξρεην, ελ είδεη πεξηζηεξάο, αγηάζαη ηά χδαηα, θαί 
θσλή νπξαλφζελ. Οχηφο εζηηλ ν Τηφο κνπ, ν ειζψλ εηο ηφλ θφζκνλ, ζψζαη 
γέλνο αλζξψπσλ, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο δ' 

Μλήκε δηθαίνπ κεη' εγθσκίσλ, ζνί δέ αξθέζεη ε καξηπξία ηνχ Κπξίνπ 
Πξφδξνκε, αλεδείρζεο γάξ φλησο θαί Πξνθεηψλ ζεβαζκηψηεξνο, φηη θαί ελ 
ξείζξνηο βαπηίζαη θαηεμηψζεο ηφλ θεξπηηφκελνλ. ζελ ηήο αιεζείαο 
ππεξαζιήζαο, ραίξσλ επεγγειίζσ θαί ηνίο ελ άδε, Θεφλ θαλεξσζέληα ελ 
ζαξθί, ηφλ αίξνληα ηήλ ακαξηίαλ ηνχ θφζκνπ, θαί παξέρνληα εκίλ ηφ κέγα 
έιενο.  

Απνιπηίθηνλ ηήο ενξηήο  Ήρνο α' 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 



 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ  

 
Κάζηζκα  Ήρνο α' 

Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 
Σνχ Ηεζνχ γελλεζέληνο εθ Παξζέλνπ Μαξίαο, θαί ελ Ηνξδάλε βαπηηζζέληνο 
ππφ Ησάλλνπ, ηφ πλεχκα θαηήιζελ επ' απηφλ, νξψκελνλ ελ είδεη πεξηζηεξάο, 
δηά ηνχην ν Πξνθήηεο, ζχλ ηνίο Αγγέινηο έιεγε θξαπγάδσλ. Γφμα ηή 
παξνπζία ζνπ Υξηζηέ, δφμα ηή βαζηιεία ζνπ, δφμα ηή νηθνλνκία ζνπ, κφλε 
θηιάλζξσπε.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δλ ηνίο ξείζξνηο βιέςαο ζε ηνχ Ηνξδάλνπ, βαπηηζζήλαη ζέινληα, ν κέγαο 
Πξφδξνκνο Υξηζηέ, ελ επθξνζχλε εθξαχγαδελ. Ήιζεο εθάλεο ηφ θψο ηφ 
απξφζηηνλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Ο Πεληεθνζηφο. Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο.  
 

Βπζνχ αλεθάιπςε ππζκέλα, εηο ε' θαί ηνχ Αγίνπ εηο ο' νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Βαπηηζηά Υξηζηνχ, ηνχο επαίλνπο κνπ δέρνπ 
Θενθάλνπο 

 
Χδή α'  Ήρνο β' 

«Σψ ηήλ άβαηνλ, θπκαηλνκέλελ ζάιαζζαλ, ζείσ απηνχ πξνζηάγκαηη, 
αλαμεξάλαληη, θαί πεδεχζαη δη' απηήο, ηφλ Ηζξαειίηελ ιαφλ θαζνδεγήζαληη, 
Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Βαπηηδφκελνλ, ηψ ηψλ παζψλ κνπ θιχδσλη, Πξφδξνκε ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, 
θζάζαο δηάζσζνλ, απαζείαο γάξ απηφο, γέγνλαο δνρείνλ ζεπηφλ, θαί 
θαζαξψηαηνλ, Κπξίσ άλσζελ, εθ βξέθνπο αλαθείκελνο.  
 
Αγαιιφκελνο, ν Θεψ παξηζηάκελνο, Άγγεινο ηφλ ηζάγγεινλ, επεγγειίζαην, 
Εαραξία ηψ ζεπηψ, ζνχ ηεξαξρνχληη Παηξί, ζέ πακκαθάξηζηε, Κπξίνπ 
Πξφδξνκνλ, θαί θίινλ γελεζφκελνλ.  
 
Πιήξεο γέγνλαο, ηνχ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο, έηη θνηιία ζήο Μεηξφο, έλδνλ 
θεξφκελνο, θαί ζθηξηήκαηη ηεξπλψ, ηφλ ηήο Παξζελίαο θαξπφλ, ραίξσλ 



εκήλπζαο, θαί πξνζεθχλεζαο, Πξνθήηα παλζεβάζκηε.  
 
Σφλ ηήλ άβαηνλ, πάζηλ αλζξψπνηο πξφηεξνλ, μέλελ νδφλ βηψζεσο, 
απνηεκφκελνλ, θαί βαπηίζαληα Υξηζηφλ, ελ ηαίο Ηνξδάλνπ ξναίο, 
αλεπθεκήζσκελ, Κπξίνπ Πξφδξνκνλ, ηφλ ζείνλ θαί ζεφθξνλα.  

Θενηνθίνλ 
Ηεξψηαηνλ, ηήο Παξζελίαο ηέκελνο, ε ελ γαζηξί Θεφλ Λφγνλ, θπνθνξήζαζα, 
ηνχο πξνζηξέρνληαο εηο ζέ, θαί πξνζθαινπκέλνπο Αγλή, ζψδε πξεζβείαηο 
ζνπ, θηλδχλσλ ιχνπζα, ηήλ έθνδνλ παλάκσκε.  

Καηαβαζία 
«ηείβεη ζαιάζζεο, θπκαηνχκελνλ ζάινλ, Ήπεηξνλ αχζηο, Ηζξαήι 
δεδεηγκέλνλ, Μέιαο δέ πφληνο, ηξηζηάηαο Αηγππηίσλ, Έθξπςελ άξδελ, 
πδαηφζηξσηνο ηάθνο, Ρψκε θξαηαηά δεμηάο ηνχ Γεζπφηνπ».  
 

Χδή γ' 
«Δλ πέηξα κε ηήο Πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ' ερζξνχο 
κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ. Οπθ έζηηλ άγηνο, σο ν 
Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο πιήλ ζνπ Κχξηε».  
 
ηεηξψζεσο ηφ φλεηδνο δηαιχζαο, επέγλσο ηήο Παξζέλνπ ηφλ ζείνλ Σφθνλ, 
ζθηξηήζαο αγαιιφκελνο ελ θνηιία, Μεηξφο παλεχθεκε, Αγγέισλ ζχζθελε, 
ηνχ Κπξίνπ Πξφδξνκε, κχζηα ηήο ράξηηνο.  
 
Σάο ηξίβνπο πξνεηνίκαζαο ηνχ Κπξίνπ, βαδίζαο πξφ πξνζψπνπ απηνχ 
Πξνθήηα, σο ιχρλνο πάζη θαίλσλ γάξ ηφ ηήο δνμεο, Παηξφο απαχγαζκα, 
θαλέλ ζψκαηη, δη' χδαηνο ππέδεημαο, πάλησλ πξφθξηηε.  
 
Αλέηεηιαο σο φξζξνο δηθαηνζχλεο, ηφλ Ήιηνλ κελχσλ ηνίο ελ ηψ ζθφηεη, ηήο 
πάλησλ ζσηεξίαο ζχ γάξ εγέλνπ, θήξπμ θαί Πξνδξνκνο, θαί πάζηλ έιεγεο. 
Σψ Υξηζηψ πξνζέιζεηε, πίζηεη θαί ζψδεζζε.  

Θενηνθίνλ 
Υαξάλ ηήλ αλεθιάιεηνλ δεμακέλε, ζπλέιαβεο αζπφξσο ηφλ ζφλ Γεζπφηελ, 
ηφλ πάζαλ ηήλ πθήιηνλ Θενκήηνξ, αλαθαινχκελνλ, ψ θαί θξαπγάδνκελ. Χο 
νπθ έζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.  

Καηαβαζία 
«Ο ζνη παιαηψλ εθιειχκεζα βξφρσλ, Βνξψλ ιεφλησλ, ζπληεζιαζκέλσλ 
κχιαο, Αγαιιηψκελ θαί πιαηχλσκελ ζηφκα, Λφγσ πιέθνληεο εθ ιφγσλ 
κεισδίαο,  ηψλ πξφο εκάο ήδεηαη δσξεκάησλ».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Ο κέγαο πεηφο, πξφο πνηάκηα ξείζξα, πξνέξρεηαη ζαξθί, βαπηηζζήλαη 
ζειήζαο, πξφο φλ ν ζείνο Πξφδξνκνο, εθζακβνχκελνο έιεγε. Πψο βαπηίζσ 
ζε, ξχπνλ κή έρνληα φισο; πψο εθηείλσ κνπ, ηήλ δεμηάλ επί θάξαλ, ήλ ηξέκεη 
ηά ζχκπαληα;  



Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Έθσλ θαηήιζε επί γήο, θαί εζαξθψζε δη' εκάο, σο επδφθεζελ απηφο, ν 
αθαηάιεπηνο Θεφο, θαί βαπηηζζήλαη ελέζρεην ν θσηηζκφο εκψλ, φζελ πξφο 
απηφλ απεθζέγγεην, ν Πξφδξνκνο βνψλ. Οπ ηνικψ ζνπ σηήξ, ηήο θνξπθήο 
εθάςαζζαη, νξψλ ζνπ, ηφ αθαηάιεπηνλ Κχξηε, ν πάληα Λφγε, πξφο ηφ 
ζπκθέξνλ, νηθνλνκήζαο δφμα ζνη.  
 

Χδή δ' 
«Τκλψ ζε αθνή γάξ Κχξηε, εηζαθήθνα θαί εμέζηελ, έσο εκνχ ήθεηο γάξ, εκέ 
δεηψλ ηφλ πιαλεζέληα. Γηφ ηήλ πνιιήλ ζνπ ζπγθαηάβαζηλ, ηήλ εηο εκέ 
δνμάδσ Πνιπέιεε».  
 
Ρππψληαο απνπιπλεηλ χδαηη, απεζηάιεο πξφο ηνχ Γεζπφηνπ, επηξεπίδσλ 
δέρεζζαη, ηφλ αίξνληα ηήλ ακαξηίαλ Υξηζηφλ, θαί ηήλ πιάλελ απειαχλνληα, 
ζενγλσζίαο αίγιε παλζεβάζκηε.  
 
Ηνχ κε δξαθνληίνπ δήγκαηνο, ηαζήλαη κάθαξ δπζψπεη, ν ηφλ Υξηζηφλ λάκαζη, 
βαπηίζαο ηνίο ηνχ, Ηνξδάλνπ, ελ ψ ηψλ δξαθφλησλ εκθσιεχνπζαλ, ηήλ 
πνλεξίαλ ν σηήξ ζπλέζιαζε.  
 
νθία ηνχ Θενχ θνζκνχκελνο, πξνειήιπζαο Υξηζηνθήξπμ, βνψληνο γάξ 
γέγνλαο, θξαπγάδνπζα Μεηαλνείηε θσλή, σο Πξνθήηεο πξνεγφξεπζαο, ηφλ 
ππέξ πάληαο αλζξψπνπο ζε δεηθλχνληα.  
 
Σήλ μέλελ θαί αλζξψπνηο άηξηπηνλ, επαγφκελνο πνιηηείαλ, επέζηεο ηνίο 
χδαζη, παλάξηζηε ηνχ Ηνξδάλνπ, θσλήο ηνχ Παηξφο αθξναζφκελνο, θαί 
παξνπζίαλ Πλεχκαηνο νςφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ο πάληα πιαζηνπξγήζαο Κχξηνο, θαζ' εκάο απηφο πιαζηνπξγείηαη, ππνδχο 
γάξ Πάλαγλε ηήλ κήηξαλ ζνπ ηήλ Παλαγίαλ, κνξθήλ ηψλ αλζξψπσλ 
εκθηάζαην, θαί ηήλ απηνχ εηθφλα δηεζψζαην.  

Καηαβαζία 
«Ππξζψ θαζαξζείο, κπζηηθήο ζεξίαο, Τκλψλ Πξνθήηεο ηήλ βξνηψλ 
θαηλνπξγίαλ, Ρήγλπζη γήξπλ, Πλεχκαηη θξνηνπκέλελ, άξθσζηλ εκθαίλνπζαλ 
αξξήηνπ Λφγνπ,  ηψλ δπλαζηψλ, ηά θξάηε ζπλεηξίβε».  
 

Χδή ε' 
«Ο θσηηζκφο, ηψλ ελ ζθφηεη θεηκέλσλ ε ζσηεξία, ηψλ απεγλσζκέλσλ Υξηζηέ 
σηήξ κνπ, πξφο ζέ νξζξίδσ Βαζηιεχ ηήο εηξήλεο, θψηηζφλ κε ηή επηιάκςεη 
ζνπ, άιινλ γάξ εθηφο ζνπ, Θεφλ νπθ επίζηακαη».  
 
Τπεξθπνχο, αξεηήο ιακπεδφζηλ εγιατζκέλνο, σο εμ νπξαλίνπ κπζηαγσγίαο, 
ξείζξνηο επέζηεο,, Ηνξδάλνπ βαπηίδσλ, θαί θαζαίξσλ δηά ηνχ χδαηνο, 
Πξφδξνκε ηνχο πίζηεη, ςπρήο πξνζηφληαο ζνη.  



 
Σφ θαζαξφλ, θαί αθήξαηνλ θέγγνο κέιισλ βαπηίδεηλ, ζθεχνο θαζαξφηεηνο 
αλεδείρζεο, κείδσλ γάξ πάλησλ, ππ' απηνχ πξνεθξίζεο. Πξνθεηψλ ηε 
ζεβαζκηψηεξνο, ηφλ πξνθεηεπζέληα, ηδείλ γάξ εμίσζαη.  
 
Ο πξνζηαιείο, πξφ πξνζψπνπ Κπξίνπ θαί ηάο επζείαο, ηξίβνπο ηνίο 
αλζξψπνηο ππνδεηθλχσλ, άπηεηαη ηξέκσλ θνξπθήο ηνχ Γεζπφηνπ, θαί 
βαπηίδεη ιέγσλ ν Πξφδξνκνο. Έηεξνλ εθηφο ζνπ, Θεφλ νπθ επίζηακαη.  

Θενηνθίνλ 
Τηφο Θενχ, ν Τηφο ζνπ Παξζέλε ζαθψο εδείρζε, έξγα σο Θεφο ηειψλ 
βνπιήζεη κφλε, φζελ ζε πάληεο αιεζψο Θενηφθνλ, θαί θπξίσο επνλνκάδνκελ, 
άιιελ γάξ Μεηέξα, Θενχ νχ γηλψζθνκελ.  

Καηαβαζία 
«Δρζξνχ δνθψδνπο θαί βεβνξβνξσκέλνπ, Ηφλ θαζάξζεη, Πλεχκαηνο 
ιεινπκέλνη, Νέαλ πξνζσξκίζζεκελ, απιαλή ηξίβνλ, Άγνπζαλ απξφζηηνλ εηο 
ζπκεδίαλ, Μφλνηο πξνζηηήλ, νίο Θεφο θαηειιάγε».  
 

Χδή ο' 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ επηθαινχκαη άβπζζνλ. Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε» 
 
χ ηνχ Λφγνπ θσλή πξνειήιπζαο, θαί σο Δσζθφξνο αζηήξ αλαηέηαιθαο, 
πξνθαηαγγέιισλ Πξφδξνκε, ζαθψο Γηθαηνζπλεο ηφλ Ήιηνλ.  
 
Δπηγείνπο θξνληίδαο εγλφεζαο, θαί ηάο νπξαλίνπο ειπίδαο επινχηεζαο, επί 
ηήο γήο σο Άγγεινο, ηήλ δσήλ δηαλχζαο παλφιβηε.  
 
Πξνθεηψλ ζε ζθξαγίδα γηλψζθνκελ, σο ηή Παιαηά θαί Καηλή κεζηηεχζαληα, 
θαί Βαπηηζηήλ θαί Πξφδξνκνλ, ηνχ σηήξνο Υξηζηνχ θαηαγγέιινκελ.  

Θενηνθίνλ 
Αλεξκήλεπηνο φλησο ε ζχιιεςηο, άθξαζηνο ν ηφθνο ζνπ θαί αθαηάιεπηνο, 
πάζη πηζηνίο γλσξίδεηαη, θαί πηζηεχεηαη κφλε Θεφλπκθε.  

Καηαβαζία 
«Ηκεξηφλ εμέθελε ζχλ παλνβιίσ, Ήρσ Παηήξ, φλ γαζηξφο εμεξεχμαην. Ναί 
θεζηλ, Οχηνο ζπκθπήο γφλνο πέισλ, Φψηαπγνο εμψξνπζελ αλζξψπσλ 
γέλνπο, Λφγνο ηέ κνπ δψλ, θαί βξνηφο πξνκεζεία».  
 

Κνληάθηνλ απηφκεινλ 
Ήρνο πι. β' 

Σήλ ζσκαηηθήλ ζνπ παξνπζίαλ δεδνηθψο ν Ηνξδάλεο, ηξφκσ ππεζηξέθεην, 
ηήλ πλεπκαηηθήλ δέ ιεηηνπξγίαλ εθπιεξψλ ν Ησάλλεο, θφβσ ππεζηέιιεην, 
ηψλ Αγγέισλ αη ηάμεηο εμεπιήηηνλην, νξψζαί ζε ελ ξείζξνηο ζαξθί 
βαπηηδφκελνλ, θαί πάληεο νη ελ ηψ ζθφηεη θαηεπγάδνλην, αλπκλνχληέο ζε ηφλ 
θαλέληα, θαί θσηίζαληα ηά πάληα.  

Ο Οίθνο 



Σψ ηπθισζέληη Αδάκ ελ Δδέκ, εθάλε Ήιηνο ελ Βεζιεέκ, θαί ήλνημελ απηνχ 
ηάο θφξαο, απνπιχλαο απηάο Ηνξδάλνπ ηνίο χδαζη ηψ κεκειαλσκέλσ θαί 
ζπλεζθνηηζκέλσ θψο αλέηεηιελ άζβεζηνλ, νπθ έηη απηψ λπμ, αιιά πάληα 
εκέξα, ηφ πξφο πξστ πξστ, δη' απηφλ εγελλήζε, δεηιηλφλ γάξ εθξχβε σο 
γέγξαπηαη, εχξελ απγήλ, εγείξνπζαλ απηφλ, ν πξφο εζπέξαλ πεζψλ, 
απειιάγε ηνχ γλφθνπ, θαί έθζαζε πξφο ξζξνλ ηφλ θαλέληα, θαί θσηίζαληα 
ηά πάληα.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Ε' ηνχ απηνχ κελφο, Ζ χλαμηο ηνχ Αγίνπ ελδφμνπ Πξνθήηνπ, 

Πξνδξφκνπ θαί Βαπηηζηνχ Ησάλλνπ. πλέδξακε δέ θαί ε ηήο παληίκνπ θαί 
αγίαο απηνχ Υεηξφο πξφο ηήλ Βαζηιεχνπζαλ κεηέλεμηο.  

ηίρνη 
 Δκή ζε γιψζζα Κήξπμ πψο άλ αηλέζε, 
 λ γιψζζα Υξηζηνχ γεγελψλ κείδσ ιέγεη; 
 Μλήκε εβδνκάηε Πξνδξφκνπ ιάρελ αηδνίνην.  
 

Σαίο ηνχ ζνχ Πξνδξφκνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ειέεζνλ θαί 
ζψζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ' 
«Βάηνο ελ φξεη ππξάθιεθηνο, θαί δξνζνβφινο θάκηλνο Υαιδατθή, ζαθψο 
πξνγξάθεη ζε Θεφλπκθε, ηφ γάξ ζείνλ άυινλ, ελ πιηθή γαζηξί, πχξ αθιέθησο 
εδέμσ, δηφ ηψ εθ ζνχ ηερζέληη ςάιινκελ. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ».  
 
Ηεξνπξγήζαο ηφ Βάπηηζκα, θαί ηειεηψζαο Πξφδξνκε ηά πξφο Θεφλ, ζαθψο 
δνζέληα ζνη Μπζηήξηα, σο αξλίνλ άθαθνλ Ηεξνπξγνχκελνο, πξνζελέρζεο 
ζπζία, δηφ κεηά ζνχ ζπκθψλσο ςάιινκελ. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  
 
Νένο Ζιίαο γελφκελνο, ζχλ παξξεζία Πξφδξνκε θαί βαζηιείο ζαθψο ειέγρεηο 
αλνκήζαληαο, ζνχ ηφλ βίνλ άυινλ επηδεηθλχκελνο, σο εθείλνο ηξηζκάθαξ, δηφ 
κεηά ζνχ Πξνθήηα ςάιινκελ. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ο πξνθεηψλ πεξηζζφηεξνο, θαί Απνζηφισλ Πξφδξνκε ηψλ ηνχ Υξηζηνχ, ηφ 
ζείνλ γέξαο θιεξσζάκελνο, ζχ ηνχ Νφκνπ πιήξσκα, θαί απαξρή ζαθψο, 
λέαο ράξηηνο ψθζεο, δηφ κεηά ζνχ ηξηζκάθαξ ςάιινκελ. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν 
ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Τκλνινγίαηο ηήλ παλάγηνλ, θαί ζενδφρνλ Γέζπνηλαλ παλεπζεβψο, αμίσο 
πάληεο αλπκλήζσκελ, σο Θεφλ θπήζαζαλ, κνλνγελή εκίλ, ηνίο αλζξψπνηο 
νθζέληα, πξφο φλ νη πηζηνί ζπκθψλσο ςάιινκελ. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  

Καηαβαζία 



«Έθιεμε ξείζξσ ηψλ δξαθφλησλ ηάο θάξαο, ν ηήο θακίλνπ, ηήλ κεηάξζηνλ 
θιφγα, Νένπο θέξνπζαλ επζεβείο θαηεπλάζαο, Σήλ δπζθάζεθηνλ, αριχλ εμ 
ακαξηίαο, ιλε πιχλεη δέ, ηή δξφζσ ηνχ Πλεχκαηνο» 
 

Χδή ε' 
«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο έλ Βαβπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ πηζηνχο δξνζίδνπζα 
ςάιινληαο, επινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ».  
 
έ ηφλ επί γήο, ηζάγγεινλ θαλέληα, παξειιαγκέλσ πνιηηεπκαηη, θαί πάλησλ 
αλψηεξνλ, Ησάλλε πακκαθάξηζηε, ραξκνληθψο γεξαίξνκελ, θξάδνληεο. 
Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ.  
 
Μίαλ ελ ηξηζί, ζεφηεηνο νπζίαλ, νκννπζίνηο ππνζηάζεζη, Πξνθήηα κεκχεζαη, 
ηή θσλή γάξ ηνχ Γελλήηνξνο, θαί παξνπζία Πλεχκαηνο, έγλσο ηφλ 
βαπηηζζέληα, Λφγνλ Θενχ ηφλ ατδηνλ.  
 
ξζξνο λνεηφο, ηφλ Ήιηνλ κελχσλ, ηφλ εθ Παξζέλνπ αλαηείιαληα, εθ ζηείξαο 
πξνέδξακεο, Ησάλλε παλζεβάζκηε, θαί ηφλ Ακλφλ εθήξπμαο, θφζκνπ ηήλ 
ακαξηίαλ, θηιαλζξσπία ηφλ αίξνληα,  
 
Όπεξζελ εκάο, λχλ κάθαξ επνπηεχσλ, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο δηαθχιαμνλ, ηψ 
ζείσ θεξχγκαηη, επνκέλνπο ζνπ παλφβιηε, θαί δηδαραίο εκκέλνληαο, 
Πξφδξνκε ηνίο ελζένηο, θαί ζσηεξίνηο ζνπ δφγκαζη.  

Θενηνθίνλ 
Γφμεο ηνχ Παηξφο, ζπλέιαβεο αθξάζησο, ηφ πξναηψληνλ απαχγαζκα, θαί 
Λφγνλ ηφλ άλαξρνλ, ελ αξρή φληα λννχκελνλ, θαί λχλ εθ ζνχ πξσηφηνθνλ, 
Πάλαγλε γεγνλφηα, αλαιινηψησο ηήο θηίζεσο.  

Καηαβαζία 
«Διεπζέξα κέλ ε θηίζηο γλσξίδεηαη. Τηνί δέ θσηφο, νη πξίλ εζθνηηζκέλνη. 
Μφλνο ζηελάδεη ηνχ ζθφηνπο ν πξνζηάηεο. Νχλ επινγείησ ζπληφλσο ηφλ 
Αίηηνλ, Ζ πξίλ ηάιαηλα ηψλ Δζλψλ παγθιεξία» 
 

Χδή ζ' 
Ζ ηηκησηέξα νπ ζηηρνινγείηαη, αιιά ςάιιεηαη ε ζ' Χδή ηήο Δνξηήο κεηά 

ηψλ Μεγαιπλαξίσλ, θαί ε ηνχ Αγίνπ, ελ ή ιέγνκελ ηίρνλ, «Άγηε ηνχ Θενχ», ή, 
«Βαπηηζηά ηνχ Υξηζηνχ πξέζβεπε ππέξ εκψλ».  
 

Ζ ηφλ πξφ Ζιίνπ θσζηήξα 
Δθ ηήο εξεκίαο, ε Πξφδξνκνο θσλή, ηφλ Λφγνλ δείθλπζη, ζσκαηηθψο εκίλ 
επηδεκήζαληα, θαί παξφληα πεξηραξψο, βαπηίδεηλ επηξεπίδεηαη, ηφλ ηάο 
ςπράο θαζαίξνληα, ηήο ακαξηίαο δηά πίζηεσο.  
 
Υάξηο ηε θαί Νφκνο, κεζίηελ ζε ζεπηφλ, ζαθψο πξνβάιιεηαη, ηφλ κέλ 
ζθξαγίδνληα, ηήο δέ αξρφκελνλ, ηφλ απάλησλ ηψλ Πξνθεηψλ, ηψ Λφγσ 



πξνηηκψκελνλ, ηφλ ππέξ ηά νξψκελα, λχλ βεβεθφηα Παλζεβάζκηε.  
 
Ο ηνίο αζσκάηνηο, εθάκηιινλ δσήλ επηδεημάκελνο, Αγγειηθαίο ρνξείαηο 
ζπλεπθξαίλεηαη, θαί ηψ ζξφλσ παξεζηεθψο, ηνχ Γεζπφηνπ αγάιιεηαη, ηνίο 
επθεκνχζηλ άθεζηλ, θαί ζσηεξίαλ εμαηηνχκελνο 

Θενηνθίνλ 
Τπέξ επζπιαγρλίαλ, ν πάλησλ Λπηξσηήο, άλζξσπνο γίλεηαη, θαί ζαξθηθήλ 
θαηαδέρεηαη γέλλεζηλ, θηιάλζξσπνο ππέξ αλζξψπσλ, ν θχζεη ψλ 
θηιάλζξσπνο, παξζεληθήο εθ κήηξαο ζνπ, Θενγελλήηνξ πακκαθάξηζηε.  

Καηαβαζία 
« ηψλ ππέξ λνχλ ηνχ ηφθνπ ζνπ ζαπκάησλ! Νχκθε Πάλαγλε, Μήηεξ 
επινγεκέλε. Γη' ήο ηπρφληεο, παληεινχο ζσηεξίαο, Δπάμηνλ θξνηνχκελ, σο 
επεξγέηε, Γψξνλ θέξνληεο, χκλνλ επραξηζηίαο».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Πξνθήηελ ζε πξνέθεζε, ηψλ Πξνθεηψλ ππέξηεξνλ, ελ γελλεηνίο ν 
Γεζπφηεο, γπλαηθψλ κείδνλα πάλησλ, φλ γάξ Πξνθήηαη άπαληεο, θαί Νφκνο 
πξνθαηήγγεηιαλ, Υξηζηφλ ζαξθί εψξαθαο, φλ θαί βαπηίζαο εδείρζεο, 
ζεβαζκηψηεξνο πάλησλ.  

Καί ηήο Δνξηήο 
Δπεζθέςαην εκάο 

Δπεθάλε ν σηήξ, ε ράξηο ε αιήζεηα, ελ ξείζξνηο ηνχ Ηνξδάλνπ, θαί ηνχο ελ 
ζθφηεη θαί ζθηά, θαζεχδνληαο εθψηηζε, θαί γάξ ήιζελ εθάλε, ηφ θψο ηφ 
απξφζηηνλ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο α' 
Φψο εθ θσηφο, έιακςε ηψ θφζκσ, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, ν επηθαλείο Θεφο, 
ηνχηνλ ιανί πξνζθπλήζσκελ. (Γίο)  
 
Πψο ζε Υξηζηέ, δνχινη ηφλ Γεζπφηελ, αμίσο ηηκήζσκελ; φηη ελ ηνίο χδαζη, 
πάληαο εκάο αλεθαίληζαο.  
 
χ ελ Ηνξδάλε, βαπηηζζείο ν σηήξ εκψλ, ηά ξείζξα εγίαζαο, ηή παιάκε ηνχ 
δνχινπ ρεηξνζεηνχκελνο, θαί ηά πάζε ηνχ θφζκνπ ηψκελνο. Μέγα ηφ 
κπζηήξηνλ ηήο νηθνλνκίαο ζνπ! θηιάλζξσπε Κχξηε, δφμα ζνη.  
 
Σφ αιεζηλφλ θψο επεθάλε, θαί πάζη ηφλ θσηηζκφλ δσξείηαη, βαπηίδεηαη 
Υξηζηφο κεζ' εκψλ, ν πάζεο επέθεηλα θαζαξφηεηνο, ελίεζη ηφλ αγηαζκφλ ηψ 
χδαηη, θαί Φπρψλ ηνχην θαζάξζηνλ γίλεηαη, επίγεηνλ ηφ θαηλφκελνλ, θαί ππέξ 
ηνχο νπξαλνχο ηφ λννχκελνλ, δηά ινπηξνχ ζσηεξία, δη' χδαηνο ηφ Πλεχκα, δηά 
θαηαδχζεσο, ε πξφο Θεφλ εκψλ άλνδνο γίλεηαη, ζαπκάζηα ηά έξγα ζνπ 
Κχξηε! δφμα ζνη.  



 
Ο πεξηβάιισλ ηφλ νπξαλφλ ελ λεθέιαηο, ξείζξα πεξηβάιιεηαη ζήκεξνλ ηά 
Ηνξδάληα, θαί ηήλ εκήλ θαζαίξεηαη θάζαξζηλ, ν ηνχ θφζκνπ αίξσλ ηήλ 
ακαξηίαλ, θαί ππφ ηνχ ζπγγελνχο άλσζελ καξηπξείηαη Πλεχκαηνο, Τηφο 
κνλνγελήο ππάξρσλ ηνχ πςίζηνπ Παηξφο, πξφο φλ βνήζσκελ. Ο επηθαλείο 
θαί ζψζαο εκάο, Υξηζηέ, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Άγγεινο εθ ζηεηξσηηθψλ σδίλσλ, πξνήιζεο Βαπηηζηά, εμ απηψλ ηψλ 
ζπαξγάλσλ ηήλ έξεκνλ νηθήζαο, ζθξαγίο ηε πάλησλ ηψλ Πξνθεηψλ 
εδείρζεο, φλ γάξ εθείλνη πνιπηξφπσο εζεάζαλην, θαί αηληγκαησδψο 
πξνεθήξπμαλ, ηνχηνλ βαπηίζαη ελ Ηνξδάλε θαηεμηψζεο, θσλήο ηε αθήθναο, 
Παηξηθήο νπξαλφζελ, καξηπξνχζεο απηνχ ηήλ Τηφηεηα, θαί ηφ Πλεχκα είδεο 
πεξηζηεξάο ελ είδεη, ηήλ θσλήλ έιθνλ επί ηφλ βαπηηδφκελνλ. Αιι' ψ πάλησλ 
ηψλ Πξνθεηψλ ππέξηεξε, κή δηαιίπεο πξεζβεχεηλ ππέξ εκψλ, ηψλ πηζηψο 
ζνπ ηεινπλησλ ηά κλεκφζπλα.  

Καί λχλ... Ήρνο β' 
ήκεξνλ ν Υξηζηφο, ελ Ηνξδάλε ήιζε βαπηηζζήλαη. ήκεξνλ Ησάλλεο άπηεηαη 
θνξπθήο ηνχ Γεζπφηνπ. Αη Γπλάκεηο ηψλ νπξαλψλ εμέζηεζαλ, ηφ παξάδνμνλ 
νξψζαη κπζηήξηνλ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο ίδσλ 
αλεζηξέθεην. Ζκείο δέ νη θσηηζζέληεο βνψκελ. Γφμα ηψ θαλέληη Θεψ, θαί επί 
γήο νγζέληη, θαί θσηίζαληη ηφλ Κνζκνλ.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ ςάιινκελ, αληί ηψλ Σππηθψλ, ηά Αληίθσλα. 
 

Αληίθσλνλ Α' 
Ήρνο β' 

ηίρ. α'. Δλ εμφδσ Ηζξαήι εμ Αηγχπηνπ, νίθνπ Ηαθψβ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, ψηεξ, ζψζνλ εκάο. 
 
ηίρ. β'. Δγελήζε Ηνπδαία αγίαζκα απηνχ, εθ ιανχ βαξβάξνπ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 
ηίρ. γ'. Ζ ζάιαζζα είδε, θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηξάθε εηο ηά νπίζσ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 
ηίρ. δ'. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξδάλε, φηη εζηξάθεο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
Γφμα... Καί λχλ... 



Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 

Αληίθσλνλ Β' 
Ήρνο β' 

ηίρ. α'. Ζγάπεζα, φηη εηζαθνχζεηαη Κχξηνο ηήο θσλήο ηήο δεήζεψο κνπ. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ Ηνξδάλε ππφ Ησάλλνπ βαπηηζζείο, ςάιινληάο 
ζνη, Αιιεινχτα. 
 
ηηρ. β'. ηη έθιηλε ηφ νχο απηνχ εκνί, θαί ελ ηαίο ε κέξαηο κνπ επηθαιέζνκαη. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
 
ηίρ. γ'. Πεξηέζρνλ κνη σδίλεο ζαλάηνπ, θίλδπλνη άδνπ επξνζάλ κε. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
 
ηίρ. δ'. Διεήκσλ ν Κχξηνο θαί δίθαηνο, θαί ν Θεφο εκψλ ειεεί. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
Γφμα... Καί λχλ... 
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ... 
 

Αληίθσλνλ Γ' 
Ήρνο α' 

ηίρ. α'. Δμνκνινγείζζε ηψ Κπξίσ, φηη αγαζφο, φηη εηο ηφλ αηψλα ηφ έιενο 
απηνχ. 

Ήρνο α' 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη. 
 
ηίρ. β'. Δηπάησ δή νίθνο Ηζξαήι, φηη αγαζφο, φηη εηο ηφλ αηψλα ηφ έιενο 
απηνχ. 
 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε... 
 
ηίρ. γ'. Δηπάησ δή νίθνο Ααξψλ, φηη αγαζφο, φηη εηο ηφλ αηψλα ηφ έιενο 
απηνχ. 
 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε... 
 
ηίρ. δ'. Δηπάησζαλ δή πάληεο νη θνβνχκελνη ηφ Κχξηνλ, φηη αγαζφο, φηη εηο 
ηφλ αηψλα ηφ έιενο απηνχ. 



 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε... 
 

Δ η ζ ν δ η θ φ λ 
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ Ολφκαηη Κπξίνπ, Θεφο Κχξηνο θαί επέθαλελ 
εκίλ. ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ Ηνξδάλε ππφ Ησάλλνπ βαπηηζζείο, 
ςάιινληάο ζνη, Αιιεινχτα. 

Ήρνο α' 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη. 

Γφμα...  
Απνιπηίθηνλ ηνχ Αγίνπ 

Ήρνο δ' 
Μλήκε δηθαίνπ κεη' εγθσκίσλ, ζνί δέ αξθέζεη ε καξηπξία ηνχ Κπξίνπ 
Πξφδξνκε, αλεδείρζεο γάξ φλησο θαί Πξνθεηψλ ζεβαζκηψηεξνο, φηη θαί ελ 
ξείζξνηο βαπηίζαη θαηεμηψζεο ηφλ θεξπηηφκελνλ. ζελ ηήο αιεζείαο 
ππεξαζιήζαο, ραίξσλ επεγγειίζσ θαί ηνίο ελ άδε, Θεφλ θαλεξσζέληα ελ 
ζαξθί, ηφλ αίξνληα ηήλ ακαξηίαλ ηνχ θφζκνπ, θαί παξέρνληα εκίλ ηφ κέγα 
έιενο.  

Καί λχλ...  
Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 

Δπεθάλεο ζήκεξνλ ηή νηθνπκέλε, θαί ηφ θψο ζνπ Κχξηε, εζεκεηψζε εθ' εκάο, 
έλ επηγλψζεη πκλνχληάο ζε. Ήιζεο εθάλεο ηφ Φψο ηφ απξφζηηνλ. 
 

Αληί δέ ηνχ Σξηζαγίνπ 
ζνη εηο Υξηζηφλ εβαπηίζζεηε, Υξηζηφλ ελεδχζαζζε. Αιιεινχτα. 

 
Δηο ηφ, Δμαηξέησο 

Ήρνο β' 
« ηψλ ππέξ λνχλ ηνχ ηφθνπ ζνπ ζαπκάησλ! Νχκθε Πάλαγλε, Μήηεξ 
επινγεκέλε. Γη' ήο ηπρφληεο, παληεινχο ζσηεξίαο, Δπάμηνλ θξνηνχκελ, σο 
επεξγέηε, Γψξνλ θέξνληεο, χκλνλ επραξηζηίαο».  
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα. 

θαί κεη' απηφ 
Απνιπηίθηνλ ηήο ενξηήο  Ήρνο α' 

Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη. 

Αξρή 
ΤΖ Ζ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 



 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γεσξγίνπ ηνχ Υνδεβίηνπ, θαί ηήο Οζίαο 

Μεηξφο εκψλ Γνκλίθεο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηνχ Οζίνπ. 

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Σήο ςπρήο ηήλ αθξφπνιηλ, ινγηζκψλ νχ θαηέζεηζαλ, πξνζβνιαί Μαθάξηε, ζχ 
γάξ έπαιμηλ, ψζπεξ ηήλ ζήλ πξνβαιιφκελνο, ζηεξέκληνλ άζθεζηλ, 
δηεηήξεζαο ζαπηφλ, ηνχ δεηλνχ πνιεκήηνξνο, απαξάηξσηνλ, απήκαληνλ 
φισο, θαί παξέζηεο, ηψ Γεζπφηε ηψλ απάλησλ, ληθεηηθψο ζηεθαλνχκελνο.  
 
Οπρ νδνχ κήθνο ίζρπζελ, νπδέ ηφπσλ δπζρέξεηα, παξαιχζαη ζηε ηφ 
δηάππξνλ, ηήο πξφο Θεφλ εθδεκίαο ζνπ, θαθεί γάξ γελφκελνο, θαί ηνίο ηφπνηο 
επθξαλζείο, νχ νη πφδεο επάηεζαλ, ηνχ Θενχ εκψλ, νπθ εκέιεζαο φισο, εηκή 
θζάζεο, δη' αζθήζεσο θαί πνλσλ, θαί πξφο ηψλ ηήλ νπξάληνλ.  
 
Σφλ εγθάξδηνλ έξσηα, ππνθαίλσλ ηνίο δάθξπζη, θαηαλχμεη Έλδνμε, γήλ 
θαηέβξερεο, θαί ηαίο ζξημίλ ελαπέκαηηεο, Υξηζηνχ ππνπφδηνλ, ελλνψλ ηε θαί 
απηφλ, σο παξφληα θαί βιέπνληα, φλ επφζεζαο, θαί ηρλψλ επειάβνπ 
δηαλνίαο, ζεσξίαηο ζεηνηάηαηο, ηήλ ζήλ ςπρήλ απγαδφκελνο.  

Δηεξα ηήο Αγίαο 
Έδσθαο εκείσζηλ 

Δθ Γπζκψλ αλέηεηιαο, πξφο ηήλ Δψαλ παλφιβηε, σο αζηήξ θαεηλφηαηνο, 
αθηίζηλ αζηξάπηνπζα, ηψλ ζψλ ελαξέησλ, πξάμεσλ Οζία, θαί θαηεθψηηζαο 
πηζηψλ, ηάο δηαλνίαο θέγγεη ζαπκάησλ ζνπ, δηφ ζε καθαξίδνκελ, θαί ηήλ ζήλ 
κλήκελ γεξαίξνκελ, ηφλ Υξηζηφλ κεγαιχλνληεο, ηφλ ζεπηψο ζε δνμάζαληα.  
 
Σξσζείζα ηψ έξσηη, ηήο ηνχ Υξηζηνχ αγαπήζεσο, ψ Γνκλίθα παλεχθεκε, 
απηψ εθνινχζεζαο απαξλεζακέλε, επίθεξνλ δφμαλ, θαί ηήο ζαξθφο ηάο 
εδνλάο, θαί πάζαλ βίνπ άιιελ απφιαπζηλ, δηφ ζε εηζσθίζαην, εηο 
θσηεηλφηαηνλ ζάιακνλ, Ηεζνχο ν θηιάλζξσπνο, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Πάζε ηνχ Κπξίνπ ζνπ, θαί Πνηεηνχ αλαπιάηηνπζα, ελ απηή αλαδέδεημαη, ηνχ 
Λφγνπ σο πνίεκα, ινγηθφλ Παξζέλε, θαί δηά ηνχ Λφγνπ, επαηδαγψγεζαο 
παζψλ, ηήο αινγίαο ηά παξεθθιίκαηα, δηφ θαί θαζ' νκνίσζηλ, επζππνξνχζα 
ανίδηκε, αιεζέο θαί αθίβδεινλ, ηνχ Θενχ ψθζεο άγαικα.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α' 
Ο πεξηβάιισλ ηφλ νπξαλφλ ελ λεθέιαηο, ξείζξα πεξηβάιιεηαη ζήκεξνλ ηά 
Ηνξδάληα, θαί ηήλ εκήλ θαζαίξεηαη θάζαξζηλ, ν ηνχ θφζκνπ αίξσλ ηήλ 
ακαξηίαλ, θαί ππφ ηνχ ζπγγελνχο άλσζελ καξηπξείηαη Πλεχκαηνο, Τηφο 



κνλνγελήο ππάξρσλ ηνχ πςίζηνπ Παηξφο. Πξφο φλ βνήζσκελ, ν επηθαλείο 
θαί ζψζαο εκάο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Πξνζφκνηα 
Ήρνο πι. β'  Αη Αγγειηθαί 

Σφ θσηηζηηθφλ, θαί θσηίδνλ ηνχο αλζξψπνπο, θψο απηνιακπέο, ζχ ππάξρσλ 
Ηεζνχ κνπ, ελ ξείζξνηο, Ηνξδάλνπ, βαπηηζζείο φισο έιακςαο, θψο ηφ 
νκννχζηνλ Παηξί ζνπ, έλ ψ πάζα ε θηίζηο θσηηζζείζα, Υξηζηέ θξάδεη ζνη, 
Δπινγεκέλνο ν θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηάθε εηο νπίζσ. 
 
Χο δηά ζαξθφο, θνξεζζήλαη ζείαο δφμεο, δεχηε λνεηψο, θαζαξζψκελ ηάο 
αηζζήζεηο, θαί ηφλ Υξηζηφλ ηδφληεο, ελ ζαξθί βαπηηδφκελνλ, ηήλ ηε ηνχ δνιίνπ 
δηαζιψληα, θάξαλ επθπψο πκλνινγνχληεο, απηψ θξάμσκελ. Δπινγεκέλνο ν 
θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξάλε φηη αλερψξεζαο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
Νάκα δσηηθφλ, ζχ πνηίδεηο Ηεζνχ κνπ, ελ ηψ πνηακψ, Ηνξδάλε επζπιαγρλία, 
εκάο ηνχο εθθαέληαο, ζνχ ηή δίςεη θηιάλζξσπε, φζελ πνηηζζέληεο εθ πεγήο 
ζνπ, ηήο αζαλάηνπ θαί θσζθφξνπ, Υξηζηέ ςάιινκελ. Δπινγεκέλνο ν θαλείο, 
Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Δλ Ηνξδάλε πνηακψ ηδψλ ζε ν Ησάλλεο πξφο απηφλ εξρφκελνλ, έιεγε Υξηζηέ 
ν Θεφο. Σί πξφο ηφλ δνχινλ παξαγέγνλαο, ξχπνλ κή έρσλ Κχξηε; εηο φλνκα 
δέ ηίλνο ζε βαπηίζσ; Παηξφο; αιιά ηνχηνλ θέξεηο ελ ζεαπηψ. Τηνχ; αιι' απηφο 
ππάξρεηο ν ζαξθσζείο. Πλεχκαηνο Αγίνπ; θαί ηνχην νίδαο δηδφλαη ηνίο πηζηνίο 
δηά ζηφκαηνο. Ο επηθαλείο Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  
 

Απνιπηίθηνλ ηήο ενξηήο  Ήρνο α' 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Ηεζνχο ν ηνχ Ναπή, ελ Ηνξδάλε πνηακψ, δηαβηβάδσλ ηφλ ιαφλ, θαί ηνχ Θενχ 
ηήλ θηβσηφλ, εζθηαγξάθεη ηελ κέιινπζαλ επεξγεζίαλ, εηθφλα γάξ εκίλ 



αλακνξθψζεσο, θαί ηχπνλ αςεπδή αλαγελλήζεσο, ε κπζηηθή δηάβαζηο ηψλ 
δχσ, ζθηαγξαθεί ελ ηψ Πλεχκαηη. Υξηζηφο εθάλε, ελ Ηνξδάλε, αγηάζαη ηά 
χδαηα.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα Ήρνο πι. δ' 
Απιψλ πνηκεληθψλ 

Βαπηίδεηαη Υξηζηφο, ν ηφλ θφζκνλ θσηίδσλ, εμ χςνπο ν Παηήξ, εκαξηχξεζε 
ιέγσλ. Οχηφο εζηηλ ν Τηφο κνπ, ελ ψ επδφθεζα, απηνχ αθνχεηε. Οχηφο εζηηλ ν 
θσηίδσλ ηήλ νηθνπκέλελ, ηή επζπιαγρλία απηνχ, ν βαπηηζζείο θαί ηζψζαο σο 
Θεφο, ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Οζίνπ 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, 
ηή Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ 
γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα».  
 
Αλνίμεη ηνχ ζηφκαηνο, δνχλαί κνη ράξηλ ηθέηεπζνλ, ζνθίαο Γεψξγηε, ηήλ 
απαξρήλ Ηεζνχ, φπσο άζσ ζνπ, ηήλ κλήκελ θαη' αμίαλ, ν άκνπζνο άζκαζη, 
ζείνηο γεζφκελνο.  
 
Δλ γή πεπνιίηεπζαη, σο πεξ αζψκαηνο Μέγηζηε, ζπλήθζεο εληεχζελ δέ, ηψλ 
Αζσκάησλ ρνξνίο, ηψ πνηήζαληη, σδαίο ελ ηξηζαγίνηο, κέιπσλ θαί δερφκελνο, 
ηνχηνπ ηήλ ειιάκςηλ.  
 
Σνχ θφζκνπ ειφγεζαο, ππεξθνζκίνηο ελλνίαηο ζνπ, αζθήζαο ελ θφζκσ δέ, 
φπνπ εζηξάθε Υξηζηφο, εμεδήκεζαο, αθήξαηνλ πξφο θφζκνλ, ρνξνίο 
ζπλαπηφκελνο, ηψλ πξσηνηφθσλ νθέ.  

Θενηνθίνλ 
Αλνίμαο ηφ ζηφκα κνπ, Αγλή πξνήξεκαη κέιςαη ζε, νθίαλ ηήλ ηέμαζαλ, ηήλ 
ελππφζηαηνλ, αιι' σο άλαγλνο, ηήλ Πάλαγλνλ σο ζέκηο, πκλήζαη κή ζζέλσλ 
ζε, αηηψ βνήζεηαλ.  
 

Καλψλ ηήο Οζίαο, νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Σήλ θαιιίπαηδα λχλ γεξαίξσ Γνκλίθαλ. Ησζήθ 
 

Χδή α'  Ήρνο β' 



«Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ, ηήλ Φαξασλίηηδα, παλζηξαηηάλ ε ππέξνπινο 
δχλακηο, ζαξθσζείο ν Λφγνο δέ, ηήλ πακκφρζεξνλ ακαξηίαλ εμήιεηςελ, ν 
δεδνμαζκέλνο Κχξηνο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Σψ ελζέσ πφζσ ηήλ ςπρήλ, Έλδνμε πηεξψζαζα, ηψλ ζαξθηθψλ ζεξάηξσλ 
ππεξίπηαζν, δηφ ηθεηεχσ ζε, ζεξεπζέληα κε, ηαίο παγίζη ηνχ φθεσο, ζνχ ηαίο 
ηθεζίαηο, πάλζεκλε Γνκλίθα απνιχηξσζαη.  
 
Ζθνινχζεηο ραίξνπζα Υξηζηψ, ηνχηνπ αληρλεχνπζα, ηήλ Ηεξάλ λνκνζεζίαλ 
Πάλζεκλε, θαί Παξζέλσλ ηάγκαζη, ζπλεξίζκεζαη, σο παξζέλνο θαί άκσκνο, 
φζελ ζε ηηκψκελ, πίζηεη ζπλειζφληεο Αμηάγαζηε.  
 
Νπζηαγκφλ θαθίαο νπδακψο, Έλδνμε λπζηάδνπζα, επαγξππλείο ηαίο 
θσηαπγέζη πξάμεζη, θαί πξφο θψο αλέζπεξνλ, εμεδήκεζαο, ηαίο εθείζελ 
ιακπξφηεζη, πεξηρενκέλε, θαί θσηαγσγνχζα ηνχο πκλνχληάο ζε.  

Θενηνθίνλ 
Καί πξφ ηφθνπ άθζνξνο αγλή, θαί κεηά ηήλ θχεζηλ Μήηεξ Θενχ, ππεξθπψο 
δηέκεηλαο, φζελ ζε πνζήζαζα, ζείσ Πλεχκαηη, ε Γνκλίθα νπίζσ ζνπ, 
άθζνξνο πξνζήρζε, ηψ Πακβαζηιεί Τηψ ζνπ, Άρξαληε.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή γ' 
«Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, Θίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο πλεχκα ηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ».  
 
Λνπφκελνο δάθξπζηλ νηθείνηο, ηιχνο ηήλ ζάξθα θνζκηθήο, εθάζεξαο θαί 
ξεχκαζηλ, σο πνηακίνηο ηνχηνηο δέ, ηήλ ηψλ δαηκφλσλ ζχξξνηαλ, αζθεηηθψο 
θαηεπφληηζαο.  
 
Οζίσο ακέκπησο θαί δηθαίσο, ηφλ βίνλ δηέπξεςαο ζνθέ, πξφο δέ θαί πφλνηο 
ρξψκελνο, αζθεηηθνίο ηήλ άπνλνλ, δηαγσγήλ θεθιήξσζαη, ζενκαθάξηζηε 
Γεψξγηε.  
 
Αινχο ζείσ έξσηη Πακκάθαξ, ηψλ ηφπσλ αγίσλ ηήο ηψλ, πξφο ηνχηνπο 
επεδήκεζαο, θαθεί δηακεκέλε θαο, έσο ζαλάηνπ πάλζνθε πηέδσλ πφλνηο ηήλ 
ζάξθα ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ ζφλ πκλνιφγνλ επηαηθφηα, αζχγγλσζηα Κφξε πξφο νδφλ, ηήο κεηαλνίαο 
ίζπλνλ, ηφλ Λφγνλ ε θπήζαζα, ηνχ θφζκνπ ηφλ θαζαίξνληα, ηάο ακαξηίαο 
Θεφλπκθε.  
 

Σήο Οζίαο 
 



Δμήλζεζελ ε έξεκνο 
Πισηήξαο ζαιαηηεχνληαο, δηεζψζσ έιαηνλ, κεη' επινγίαο πέκπνπζα, ηή 
ζαιάζζε θαί κεηαβάιινπζα, εηο γαιήλελ Γνκλίθα ηφ θιπδψληνλ.  
 
Αυινηο ιακπνκέλελ ζε, θξπθησξίαηο, Άγγεινο, θσηνεηδήο εκήλπζελ, Ηεξάξρε 
επηδεκήζαζαλ, Βαζηιίδα πξφο πφιηλ ζείσ λεχκαηη.  
 
Ηζηίσ πηεξνπκέλε, ηήο εγθξαηείαο έθζαζαο, ηήο απαζείαο Έλδνμε, ηνχο 
ιηκέλαο, ιηκήλ ηε γέγνλαο, ηνίο εηο βάζε θαθίαο νιηζζήζαζη.  

Θενηνθίνλ 
Γπλάκσζνλ Παλάρξαληε, ηφ αζζελέο κνπ δχλακηλ, ε ηνχ Τςίζηνπ ηέμαζα, ηήλ 
ηφ είλαη πάζη παξέρνπζαλ, θαί Γνκλίθεο ηήλ κλήκελ κεγαιχλαζαλ.  

Ο Δηξκφο 
«Δμήλζεζελ ε έξεκνο, σζεί θξίλνλ Κχξηε, ε ηψλ Δζλψλ ζηεηξεχνπζα, 
Δθθιεζία ηή παξνπζία ζνπ, ελ ή εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ».  
 

Κάζηζκα ηήο Οζίαο 
Ήρνο δ' 

Σαρχ πξνθαηάιαβε 
Σήλ ζάξθα εζηαχξσζαο, ζχλ ηνίο παζήκαζη, θαί πάζαλ ηήλ έθεζηλ, πξφο 
Υξηζηφλ έζρεθαο, Γνκλίθα Νπκθίνλ ηφλ ζφλ, άθζαξηνλ δηά ηνχην, εθνκίζσ ηφ 
ζηέθνο, θαί Αγγέισλ ρνξείαηο, εξηζκήζεο Οζία, πξεζβεχνπζα απηψ εθηελψο, 
ππέξ ηψλ ηηκψλησλ ζε.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 

Σά ξείζξα εγίαζαο ηά Ηνξδάληα, ηφ θξάηνο ζπλέηξηςαο ηήο ακαξηίαο, Υξηζηέ ν 
Θεφο εκψλ, ππέθιηλαο ηή παιάκε, ζεαπηφλ ηνχ Πξνδξφκνπ, θαί έζσζαο εθ 
ηήο πιάλεο, ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο, δηφ ζε ηθεηεχνκελ. ψζνλ ηφλ θφζκνλ 
ζνπ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή δ' 
«Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, ελ λεθέιε θνχθε, ήιζελ Ηεζνχο 
ν ππέξζενο, ηή αθεξάησ παιάκε θαί δηέζσζε, ηνχο θξαπγάδνληαο. Γφμα 
Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ».  
 
Σαίο λεζηείαηο σο ζηηίνηο, θηινηίκσο ηξεθφκελνο, ηήλ ςπρήλ ζνπ Μάθαξ, λχλ 
επθξαηλνκέλελ παξέζηεζαο, ηψ Πνηεηή ηψλ απάλησλ ζπγθαιέζαληη, πξφο 
ηήλ άλσ ζε, ζείαλ ηξπθήλ αγαιιφκελνλ.  
 
Οπξαλφο ηηο αλεθάλεο, ηνίο πξαθηένηο σο άζηξαζη, θαηεγιατζκέλνο, θέξσλ 
σο θσζθφξνλ ηφλ Κχξηνλ, ηήλ ζήλ ςπρήλ σο ζειήλελ θαηαπγάδνληα, θαί 
δεηθλχνληα, ηήο παξ' απηψ δφμεο κέηνρνλ.  
 



Ο Γεζπφηεο νπξαλφζελ, δη' εκάο θαηεξρφκελνο, ηήλ ηψλ επξίζθεη, ζείνλ 
αιεζψο επλαζηήξηνλ, ή ελζθελψζαο ζχ πφζσ, ψζπεξ θιίκαθη, πξφο ηήλ άλσ 
αλήιζεο, ηψλ ηαχηε ρξψκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ο θαζήκελνο ελ θφιπνηο, ατδίσο ηνχ Φχζαληνο, ζαίο σιέλαηο ψθζε, λχλ 
απεξηγξάπησο θαζήκελνο, ηήλ Σεηνθπίάλ ζε δείμαο κεηά γέλλεζηλ, 
αεηπάξζελνλ, θαί αιεζψο αδηάθζνξνλ.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ 
Απήζηξαςαο, θσηηζκφλ ηακάησλ δηψθνπζα, παζψλ ηήλ ζθνηφκαηλαλ, θαί ηψλ 
δαηκφλσλ ηάο θάιαγγαο, πάληαο δέ εθψηηζαο, ηνχο επζεβψο ζνη Γνκλίθα 
πξνζπειάδνληαο.  
 
Νπκθίνο ζε, Βαζηιεχο επνπξάληνο Έλδνμε, δνμάδεη ελψπηνλ, ηνχ επί γήο 
βαζηιεχνληνο, θαηαπιεηηνκέλνπ ζνπ, ηφλ αθειίδσηνλ βίνλ θαί ηά ζαχκαηα.  
 
Τπήθννο, ηψλ επρψλ ζνπ ππάξρσλ ν Κχξηνο, ζαθψο πξνζεκαίλεη ζνη, ηφπνλ 
ελ ψ θξνληηζηήξηνλ, ήγεηξαο, ηά πλεχκαηα, ηήο πνλεξίαο Γνκλίθα 
απειάζαζα.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξψζεσο, ηνχο ρηηψλαο Αδάκ εμεδχζαην, ηή ζεία γελλήζεη ζνπ, θαί ηήλ 
ζηνιήλ εκθηάζαην, κφλνο ήλ εμχθαλελ, ελ ηή γαζηξί ζνπ ν Λφγνο 
ζσκαηνχκελνο 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ε' 
«Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγα κε Παξζέλε, 
έζρεο ελ κήηξα ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ, Τηφλ, πάζη ηνίο 
πκλνχζί ζε, ηήλ Δηξήλελ βξαβεχνπζα».  
 
Δμέζηεζαλ Άγγεινη, θαί πάο Οζίσλ ζχιινγνο, φλησο ηφ αλέλδνηνλ ηψλ 
πφλσλ, ηψλ ζψλ νξψληεο, θαί ηφ ηνχ βίνπ ζθιεξφλ, ζχ γάξ ψζπεξ άςπρνο 
πνλψλ, ιίζνο δηεηέιεζαο, αξεηψλ, πξφο θαηφξζσζηλ.  
 
Δηο πάζαλ εμέιακςελ, ηδνχ ςπρήλ ν Μέγηζηνο, πάληαο εκπηπιψλ 
θσηνρπζίαο, θαί ζθνηνκήλεο ειεπζεξψλ ηψλ παζψλ, ψζπεξ θαζαξψηαηνο 
θαί λχλ, ήιηνο θηλνχκελνο, ηήλ ζσηήξηνλ θίλεζηλ.  
 
Παηξίδνο εμέλσζαη, ηήο ζήο ζνθέ Γεψξγηε, ππέξ ηνχο πξνζήθνληαο ηψ βίσ, 
Υξηζηφλ θηιήζαο, ηφλ μελσζέληα βξνηνίο, φζελ ερξεκάηηζαο απηνχ, άμηνο ηήο 
άλσζελ, αμηνχκελνο ράξηηνο.  

Θενηνθίνλ 



Χξαίσζαο άρξαληε, ζχ ηψλ βξνηψλ ηφ πιήξσκα, ζχ γάξ αλεδείρζεο 
πιαηπηέξα, ηνχ νπξαλίνπ, θχηνπο ηεθνχζα Θεφλ, Λφγνλ σζεί δέξξηλ 
νπξαλνχο, Κφξε ηφλ εθηείλαληα, θαί βξνηνχο δηαπιάζαληα.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Ο ηνχ θσηφο Υνξεγφο 
Γεσπνλήζαζα, θαί ηψ αξφηξσ ηψλ επρψλ ηέκλνπζα, ηήλ ςπρηθήλ, αχιαθα 
πνιχρνπλ, εδξέςσ ηφλ θαξπφλ, ζείαηο απνζήθαηο, Αγλή ζπληεξνχκελνλ.  
 
Δπηθσηίδνπζα, ηφλ θαζαξφλ ζνπ ινγηζκφλ έβιεπεο, ηνχ παληνπξγνχ, 
Πλεχκαηνο δπλάκεη, ηά πφξξσ σο εγγχο, θαί ηψλ εζνκέλσλ, πξνιέγεηο ηήλ 
έθβαζηλ.  
 
Ρψκε ηνχ Πλεχκαηνο, Ηεξνπξγφο ζε ηειεηνί ρξίζκαηη, ζενπξγηθψ, ηήο 
δηαθνλίαο, πνηκαίλεηλ Ηεξάο, ςπράο εγθειεχσλ, Γνκλίθα ζεφζνθε.  

Θενηνθίνλ 
Άγηνλ Κχξηνλ, Κπξηνηφθε ηνχ παληφο ηέηνθαο, φλ εθ ςπρήο, Γνκλίθα 
πνζνχζα, παζψλ θζνξνπνηψλ, θαηαθπξηεχεη, Παξζέλε πκλνχζά ζε.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ο' 
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο Ησλάο, ελ ηψ 
θήηεη δεφκελνο. Δθ θζνξάο κε ξχζαη,, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ Γπλάκεσλ».  
 
Δβφεζαο, πξφο Θεφλ αελάνηο ζχλ δάθξπζη, θαί ηνχ βίνπ, σο εθ θήηνπο δεηλνχ 
ζε δηέζσζε, πξφο ηάο αθπκάληνπο, θαί αείξνπο πεγάο ηήο Θεψζεσο.  
 
Σεηξάγσλνλ, αξεηψλ ν ρνξφο ζε, θαηέζηεζε, ηείρνο Μάθαξ, λννπκέλσλ 
ερζξψλ κή πηννχκελνλ, ηάο αθξνβνιίζεηο, σο ζηεξξφο γάξ ληθάο ηφλ 
πεηξάδνληα.  
 
Χο πξφβαηνλ, Υνδεβά ηψ ζεκλείσ πξνζέδξακεο, ηή δέ πξάμεη, βαθηεξία 
θαζάπεξ ρξεζάκελνο, πξφο, Δδέκ ηζχλεηο, ηά απηψ ελνηθνχκελα πξφβαηα.  

Θενηνθίνλ 
Δζθήλσζελ, σο βξνηφο ελ λπδχτ ζνπ Κχξηνο, ηφλ βξνηφλ κε, ηψλ αδζίησλ 
ζθελψλ αμηνχκελνο, παξνξψλ κνπ πξάμεηο, ηάο αζέζκνπο Αγλή θαί ηά 
πηαίζκαηα.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 
Ηεξφλ πξνθεηείνλ αλήγεηξαο, ζείνπ Εαραξίνπ Πξνθήηνπ ζεφθξνλνο, κεζ' νχ 
λαφλ εηο άγηνλ, ζπγρνξεχεηο Γνκλίθα ζεφζνθε.  



 
Ρείζξνλ ψθζεο ηάζεσλ άθζνλνλ, πιχλνπζα θινγκφλ παζεκάησλ θαί 
βξχνπζα, αγηαζκφλ ζσηήξηνλ, θπξηψλπκε Κφξε Θεφλπκθε.  
 
Χο θαιήλ σο σξαίαλ σο έληηκνλ, σο ηήο παξζελίαο απγαίο δηαιάκπνπζαλ, ζέ 
ν λπκθίνο Κχξηνο, εαπηψ ζπλεηζάγεη Ανίδηκε.  

Θενηνθίνλ 
Γη' εκέ θαη' εκέ ερξεκάηηζε, βξέθνο ν Παληέιεηνο αλαθαηλίδσλ κε, θαί 
παιαησζέληα πάζεζη, δηά ζνχ Παλαγία Θεφλπκθε.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ. Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ ηή νηθνπκέλε, θαί ηφ θψο ζνπ Κχξηε, εζεκεηψζε εθ' εκάο, 
έλ επηγλψζεη πκλνχληάο ζε. Ήιζεο εθάλεο ηφ Φψο ηφ απξφζηηνλ. 
 

 π λ α μ α ξ η ν λ 
Σή Ζ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Γνκλίθεο.  

ηίρνη 
 Ληπνχζα ηήλ γήλ νπξαλφθξσλ Γνκλίθα,  
 Δηο νπξαλνχο αλήιζελ, ψζπεξ εγάπα.  
 Γνκλίθαλ νγδνάηε πφηκνπ ιάβε λχμ εξεβελλή.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Γεσξγίνπ ηνχ 
Υνδεβίηνπ.  

ηίρνη 
 χλ δάθξπζη ζπείξαληη ηψ Γεσξγίσ,  
 Καηξφο ζεξίδεηλ εζηί ζχλ επζπκία.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Ηνπιηαλνχ θαί Βαζηιίζζεο 
θαί ηψλ ζχλ απηνίο Κειζίνπ θαί Αλησλίνπ.  

ηίρνη 
 Ηνπιηαλψ πνιιά θαί Βαζηιίζζε,  
 Δπαζιαθείληαη, θεηκέλνηο εθ ηνχ μίθνπο.  
 Σέκλεη θεθαιήλ ηφ μίθνο ηήλ Κειζίνπ,  
 Καί ζχλ θεθαιή ηή δε ηήλ Αλησλίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Καξηεξίνπ.  
ηίρνη 

 Πάιαηε Καξηέξηε πξφο πχξ θαί δφξπ,  
 Σφ θαξηεξφλ ζνπ πξφο πάιαο δεηθλχο δχσ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ αγίνηο Παηξφο εκψλ Κχξνπ, 
Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο. Σειείηαη δέ ε απηνχ χλαμηο ελ ηή 



ζεβαζκία Μνλή ηήο Υψξαο, θαί ελ ηή Μεγάιε Δθθιεζία ελ εκέξα Κπξηαθή.  
ηίρνη 

 Ο ζήλ κειίδσλ ζάξθα Κχξνο Υξηζηέ κνπ,  
 αξθφο δηαζηάο, ζψ παξίζηαηαη ζξφλσ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν άγηνο Αηηηθφο, Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, ελ 
εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
 ιελ ππεξβάο ηήλ χιελ ηνχ ζαξθίνπ,  
 Ήθεηο φινο λνχο Αηηηθέ πξφο ηνχο Νφαο.  
 

Σή απηή εκέξα ν άγηνο Πξνθήηεο ακέαο ν Διακίηεο, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
 Δλ γή ηφ κέιινλ νπθ έηη ρξά ακέαο,  
 Άλσ γάξ νχηνο ν πξνθεηηθφο ηξίπνπο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν άγηνο Αγάζσλ ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Χο εγαζχλζελ Αγάζσλ ηήλ Καξδίαλ,  
 Δηξεληθνχ ζνχ θαί κφλνπ κλεζζείο ηέινπο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ ηνχ Υξηζηνχ Μαξηχξσλ Θενθίινπ 
Γηαθφλνπ θαί Διαδίνπ ιατθνχ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή δ' 
«Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ Κηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ. Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Οπθ ελέδσθαο ηνίο πφλνηο πηεδφκελνο, ηνίο ηήο αζθήζεσο, ζαηαληθνίο 
ινγηζκνίο, ηφλ λνχλ γάξ αξξέκβαζηνλ, πξφο ηφλ δπλάκελνλ, ζψδεηλ Κχξηνλ, 
ζχ θεθηεκέλνο άπαζαλ, πξνζβνιήλ απεηηλάμσ.  
 
Υακεπλίαηο αγξππλίαηο θαί λεζηείαηο ζνπ, πάληα ελέθξσζαο, κέιε ζνπ ηά επί 
γήο, θαί λχλ ηήλ αθήξαηνλ, θαί άπνλνλ βηνηήλ, δήο Μαθάξηε, ππέξ εκψλ 
δεφκελνο, ηψλ πκλνχλησλ ζε ζχλ πφζσ.  
 
Σνχ αεί ληνο ηφλ ηάθνλ επεζχκεζαο, άθξσο ζεάζαζζαη, θαί πξνζθπλήζαη 
νθέ, θάλ ηνχησ γελφκελνο, έθξηλαο φζηνλ, δη' αζθήζεσο, ζπλλεθξσζήλαη 
ζηε, ηψ δη' νίθηνλ λεθξσζέληη.  



Θενηνθίνλ 
Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ηφλ Κηίζηελ ζε, γλφληεο θπήζαζαλ, αιιά Θεφλ 
αιεζή, εθ ζνχ ηφλ εθιάκςαληα, Λφγνλ γηλψζθνληεο, Κφξε θξάδνπζηλ. Ο ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Αληίζενλ πξφζηαγκα 
Ο λνχο ζνπ ηαίο λεχζεζη ηαίο πξφο ηφ ζείνλ, Θενχκελνο πάληνηε, θσηνεηδήο 
γεγέλεηαη, εληεχζελ εμέθιηλαο, ηφ δπζκελέο ηήο ζαξθφο, κέιπνπζα ζεφζνθε. 
Ο ψλ επινγεκέλνο, θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Μπζηήξηα ζείά ζνη απνθαιχπηεη, Θεφο ππεξνχζηνο, ελ ζνί αλαπαπζάκελνο, 
νξάο γάξ θνηηήζαληα άγηνλ Άγγεινλ, θαί θαζαγηάζαληα εκλή, ηήλ ηψλ 
πδάησλ θχζηλ ελ Πλεχκαηη.  
 
Ναφο ζείνπ Πλεχκαηνο γεγελεκέλε, λαφλ πξφο ηφλ Άγηνλ, ππάξρνπζα 
αθήθναο, θσλήο δηδαζθνχζεο ζε ζεία Μπζηήξηα, θαί ηήλ εθ ηνχ ζψκαηνο, 
εκλή απνδεκίαλ ηνχ Βαζηιεχνληνο.  

Θενηνθίνλ 
Ηζρχο κνπ θαί χκλεζηο θαί ζσηεξία, ππάξρεη ν Κχξηνο, ν ζέ Μεηέξα 
πάλαγλνλ, θαί Νχκθελ αλχκθεπηνλ πξνεθιεμάκελνο, φλ ππέξ ηψλ δνχιλσ 
ζνπ αεί, κή δηαιίπεο πξεζβεχεηλ Άρξαληε.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ε' 
«Παίδαο επαγείο έλ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 
ισο λπζηαγκφλ ηνίο ζνίο βιεθάξνηο, νπδ' χπλνλ ηνίο νθζαικνίο ζνπ Πάηεξ 
έδσθαο, έσο επηηήδεηνλ θαί σξαίνλ ζηε, ζαπηφλ εηξγάζσ ζθήλσκα, ηνχ 
Παληνθξάηνξνο, φλ άπαληα πκλνχζη ηά έξγα, θαί ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Δχξεθαο αλάπαπζηλ ηψλ πφλσλ, Πακκάθαξ ηψλ ακεηξήησλ ηφλ Παξάδεηζνλ, 
φλ πεξ πξνεηνίκαζε, ηνίο απηφλ πνζήζαζηλ, απφ ςπρήο ν Κχξηνο, θνηλφλ 
βαζίιεηνλ, θξαπγάδνπζηλ απαχζησο. Τκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Δχξελ ε κνλή ηνχ Υνδεβά ζε, θαλφλα θαί αθξηβέζηαηνλ παξάδεηγκα, άπαλ 
κεηεξρφκελνλ, ελαξέησλ πξάμεσλ, είδνο Οζίσλ θαχρεκα, ζνθέ Γεψξγηε, δηφ 
βεβησθφηεο ελζέσο, κεηά ζνχ ζθηξηψζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  



Θενηνθίνλ 
θζε ν απινχο ηή ζεία θχζεη, εθ ζνχ Θενκήηνξ φλησο ζχλζεηνο, έιενο δη' 
άθαηνλ, ηή απηνχ ζεφηεηη, ζάξθα ηήλ εμ αηκάησλ ζνπ ππνζηεζάκελνο, δηφ ζε 
Θενηφθνλ εηδφηεο αλπκλνινγνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Σφλ ελ θακίλσ 
Κεθνζκεκέλε αξεηαίο, θαί ζαπκάησλ θξνζζσηνίο πεπνηθηικέλε, πξφο σξαίνλ 
λπκθψλα, ηνχ Βαζηιέσο Υξηζηνχ, Γνκλίθα αλέδξακεο ςάιινπζα, θαί 
ππεξπςνχζα, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Αθνινπζήζαζα Υξηζηψ, σο πνηκέλη θαζαξψ ακλάο Σηκία, πξφο Οπξάληνλ 
κάλδξαλ, ηψλ επηζήκσλ ελ ψ, πξνβάησλ ζπλαπιία πέθπθελ, ελ αγαιιηάζεη, 
εζθήλσζαο Αγία.  
 
Νεχζεη Θενχ παληνπξγηθή, ηήλ απφζεζηλ ηνχ ζνχ καζνχζα ζθήλνπο, 
ραξηζηήξηνλ αίλνλ, θαζαξσηάηε ςπρή, ηψ πάλησλ Αηηίσ πξνζέθεξεο, νχ ηφ 
ζφλ εηο ρείξαο, εκλή παξέζνπ πλεχκα.  

Θενηνθίνλ 
Οππεξνχζηνο Θεφο, νπζηνχηαη δη' εκάο ηψλ ζψλ εθ ζπιάγρλσλ, ηήλ 
θζαξείζαλ νπζίαλ, αλαθαηλίζαη δεηψλ, δη' νίθηνλ Παξζέλε θαί έιενλ, ν 
δεδνμαζκέλνο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ 
θιφγα εηο δξφζνλ, κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ζ' 
«Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη, ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ 
δέ, αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ Ηεξάλ παλήγπξηλ ηήο Θενκήηνξνο, 
θαί βνάησ. Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, ζενηφθε Αγλή αεηπάξζελε».  
 
Άπαζαλ ηξπθήλ, ηνχ βίνπ θαηέπηπζαο, Πάηεξ ζεζπέζηε, δηά ηήλ νπξάληνλ, 
ηξπθήλ θαί δφμαλ, ζθιεξαγσγία γάξ, ζχ ηψλ παζψλ εζπνχδαζαο, ζβέζαη 
ηήλ θάκηλνλ, θαί πνιινίο ζνπ, δάθξπζη Γεψξγηε, Μνλαδφλησλ ζεκλφλ 
εγθαιιψπηζκα.  
 
Νχλ σο αιεζψο, Θενχ θαηελψπηνλ, ίζηαζαη Πάλζνθε, ψ πεξ δη' αζθήζεσο, 
νηθεησζήλαη πξφηεξνλ έζπεπζαο, θαί ηψλ απηνχ εκθάζεσλ, θαηαηξπθάο 
εκθαλψο, φζελ πάζη, δίδνπ ηνίο ηηκψζί ζε, θσηηζκφλ θαί ηψλ ζείσλ ηήλ 
κέζεμηλ.  
 



Ήξζεο πξφο ηφ θψο, ηφ άδπηνλ Έλδνμε, ζθφηνπο ηνχ βίνπ ξπζζείο, θαί ηψ 
παληνθξάηνξη, θαί ηξηζειίσ Φσηί παξίζηαζαη, κεηά ηψλ άλσ ηάμεσλ, θαί ηήο 
εθείζελ ηξπθάο, πεκπνκέλεο, ιάκςεσο Μαθάξηε, θαί εκάο θξπθησξείο ηνχο 
πκλνχληάο ζε.  

Θενηνθίνλ 
ινλ κε Θεφο, Θεψζαη βνπιφκελνο, φινο ελνχηαί ζνη, θαί ηφ αθαηάιεπηνλ, 
θαηλνηνκείηαη πάζη Μπζηήξηνλ, ηίθηεηο Παξζέλνο άθζνξνο, θαί ζάξμ νξάηαη 
Θεφο, φλ ηηκψληεο, ζέ λχλ καθαξίδνκελ, Μαξηάκ σο απηή πξνεθήηεπζαο.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ 
Ηεξψηαηαη ρνξείαη, ηή ζεπηή ζνπ θνηκήζεη, εμάξρνπζαη ηήο ζείαο ζνπ ςπρήο, 
ηνίο θαζνξψζηλ εθάλεζαλ, Ηεξαίο κεισδίαηο, εηο ηφπνλ νδεγνχζαί ζε ζθελήο 
ζαπκαζηήο, έλζα ήρνο, ενξηαδφλησλ Έλδνμε.  
 
Χο ηήο ακπέινπ ζπ ζείνλ, επθνξψηαηνλ θιήκα, θαλείζα θαηαλχμεσο εκίλ, 
ζείνπο εμήλζεζαο βφηξπαο, αλαβιχδνληαο νίλνλ, ηάζεσλ Γνκλίθα ηψλ ςπρψλ, 
θαί θαξδίαο ηψλ πίζηεη, Σηκψλησλ ζε επθξαίλνληαο.  
 
σκαηηθψλ παζεκάησλ, ςπρηθψλ ηε θειίδσλ, θαί πάζεο ηνχ ερζξνχ 
επηβνπιήο, ξχζαη εκάο ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, ηνχο ηή ζθέπε ζνπ πφζσ 
πξνζθεχγνληαο Γνκλίθα θαί ηήλ ζήλ, Δνξηήλ εθηεινχληαο, ηήλ ζείαλ θαί 
ζεβάζκηνλ.  
 
Ζιηαθήλ σο αθηίλα θαηαπγάδνπζαλ πάληαο, σο λχκθελ ηνχ Υξηζηνχ 
πεξηθαιή, θαί σο Σξπγφλα θηιφζεκλνλ, σο Διαίαλ σο Κέδξνλ, σο νχζαλ 
εθιεθηήλ Πεξηζηεξάλ, επθεκνχκέλ ζε πάληεο, Γνκλίθα θπξηψλπκε.  

Θενηνθίνλ 
Φείζαί κνπ Κχξηε θείζαη, φηαλ κέιιεο κε θξίλαη, θαί κή θαηαδηθάζεο κε εηο 
πχξ, κή ηψ ζπκψζνπ ειέγμεο κε, δπζσπεί ζε Παξζέλνο, ε ζέ θπνθνξήζαζα 
Υξηζηέ, ηψλ Αγγέισλ ηά πιήζε, θαί ηψλ Οζίσλ ηάγκαηα.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ 
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο 
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Οζίαο 
Δπεζθέςαην εκάο 

Σψλ γετλσλ θαί θζαξηψλ, θαηαθξνλήζαζα εκλή, ηψ δηαπχξσ πξφο 
Υξηζηφλ, δήισ ζνπ ηψλ ελ νπξαλνίο, αθζάξησλ επεζχκεζαο, Υξηζηφο φζελ 
ζε ζηέθεη, αθζάξηνηο ελ ζηέκκαζη.  

Καί ηήο Δνξηήο 
Δπεζθέςαην εκάο 

Δπεθάλε ν σηήξ, ή ράξηο ε αιήζεηα, ελ ξείζξνηο ηνχ Ηνξδάλνπ, θαί ηνχο ελ 



ζθφηεη θαί ζθηά, θαζεχδνληαο εθψηηζε, θαί γάξ ήιζελ εθάλε, ηφ θψο ηφ 
απξφζηηνλ. 

Απφζηηρα ηηρεξά Πξνζφκνηα 
Ήρνο β' 

Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Μέγα θαί θνβεξφλ, κπζηήξηνλ ηειείηαη! Γεζπφηεο γάξ ηψλ φισλ, βξνηψλ εηο 
ξχςηλ πάλησλ, ρεηξί δνχινπ βαπηίδεηαη.  
 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηάθε εηο νπίζσ.  
 
Άλσζελ ν Παηήξ, εβφα. Οχηνο έζηηλ, Τηφο αγαπεηφο κνπ, ν ελ ξείζξνηο 
Ηνξδάλνπ, ζαξθί λχλ βαπηηδφκελνο.  
 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξάλε φηη αλερψξεζαο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
Σάμεηο Αγγειηθαί, ηδνχζαη ηφλ Γεζπφηελ, νκνησζέληα δνχινηο, θαί ξείζξνηο 
βαπηηζζέληα, πκλνχζαη εμεπιήηηνλην.  

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
Ήιζελ ν θσηηζκφο, ε ιχηξσζηο εθάλε, ελ Ηνξδάλε, δεχηε, ζπλέιζσκελ 
ξπθζήλαη, θαηδξψο ζπλενξηάδνληεο.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ Θ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Πνιπεχθηνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο. 
 

Ήρνο πι. δ' 
Κχξηε εί θαί θξηηεξίσ 

Κχξηε, εί θαί Ησάλλε παξέζηεο, ελ Ηνξδάλε σο άλζξσπνο, αιι' νπθ 
απειείθζεο ηνχ ζξφλνπ, ηψ Παηξί ζπγθαζεδφκελνο, θαί βαπηηζζείο δη' εκάο, 
ηφλ θφζκνλ hιεπζέξσζαο, εθ ηήο δνπιείαο ηνχ αιινηξίνπ, σο νηθηίξκσλ θαί 
θηιάλζξσπνο.  
 
Κχξηε, εί θαί Ηνξδάλνπ ηά ξείζξα, πεξηεβάινπ σο άλζξσπνο, αιι' 
εκαξηπξήζεο εμ χςνπο, ηή θαηαβάζεη ηνχ Πλεχκαηνο, θαί ε θσλή ηνχ Παηξφο, 
Τηφλ ζε εκαξηχξεζελ, αιι' εκθάλεζη θαί παξάζρνπ, αθζαξζίαλ ηαίο ςπραίο 
εκψλ.  
 



Κχξηε, ζχ εθ ηνχ Παηξφο πξφ αηψλσλ, γελλεζείο ν αλαιινίσηνο, ήιζεο επ' 
εζράησλ ηψλ ρξφλσλ, θαί κνξθήλ δνχινπ αλέιαβεο, θαί ηήλ εηθφλα ηήλ ζήλ, 
σο Κηίζηεο αλεθαίληζαο, βαπηηζζείο γάξ εδσξήζσ, αθζαξζίαλ ηαίο ςπραίο 
εκψλ.  

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο α' 

Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 
Γαπτηηθψο σο εθ ιάθθνπ, ηαιαηπσξίαο Υξηζηφο, θαί εθ πεινχ ηιχνο, ηψλ 
εηδψισλ ηήο πιάλεο, αλήγαγέ ζε Μάξηπο, έζηεζε γάξ, επί πέηξαλ ηνχο 
πφδαο ζνπ, ηήο εαπηνχ επηγλψζεσο κπζηηθψο, φλ ηθέηεπε ζσζήλαη εκάο.  
 
Οχηε ζπδχγνπ ν πφζνο, νχηε ηψλ ηέθλσλ ζηνξγή, νχ θεδεζηνχ αμία, νχηε 
πεξηνπζία, θηεκάησλ ή ρξεκάησλ, ζνχ ηφ ζηεξξφλ, ηήο ςπρήο 
παξεζάιεπζαλ, απφ ηήο Πίζηεσο φλησο ηήο εηο Υξηζηφλ, πακκαθάξηζηε 
Πνιχεπθηε.  
 
Καί πξφ ηήο ράξηηνο Μάθαξ, ηήο ζήο αζιήζεσο, δηθαηνζχλεο έξγνηο, αιεζψο 
εθνζκήζεο, φζελ κεηά ηαχηα, Μάξηπο πηζηφο, εμηψζεο γελέζζαη Υξηζηνχ, ελ 
ηψ ηδίσ ζνπ αίκαηη βαπηηζζείο, εηο ηφλ ζάλαηνλ απηνχ επζεβψο.  

Γφμα... Σνχ Αγίνπ 
Ήρνο α'  Βχδαληνο 

Σά ηψλ Αγγέισλ ζηξαηεχκαηα, ζήκεξνλ ρνξεχνπζηλ, επί ηή κλήκε ηνχ 
Μάξηπξνο Πνιπεχθηνπ, θαί ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο, πηζηψο παλεγπξίδεη, θαί 
ραξκνληθψο εθβνά. Υαίξνηο Παλεχθεκε, ν ηνχ πνιππιφθνπ Βειίαξ, ηά έλεδξα 
ηξνπσζάκελνο, θαί ηήο λίθεο ηφλ ζηέθαλνλ, παξά Υξηζηνχ αλαδεζάκελνο. 
Υαίξνηο ηξαηηψηα ηνχ κεγάινπ Βαζηιέσο, θαί σηήξνο εκψλ, ν ηνχο βσκνχο 
ηψλ εηδψισλ θαηαζηξεςάκελνο. Υαίξνηο Μαξηχξσλ εγθαιιψπηζκα. 
Πξέζβεπε ιπηξσζήλαη απφ πάζεο αλάγθεο, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ 
αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Ήρνο β' 

ήκεξνλ ν νπξαλνχ θαί γήο Πνηεηήο, παξαγίλεηαη ζαξθί ελ Ηνξδάλε, 
βάπηηζκα αηηψλ ν αλακάξηεηνο, ίλα θαζάξε ηφλ θφζκνλ απφ ηήο πιάλεο ηνχ 
ερζξνχ, θαί βαπηίδεηαη ππφ δνχινπ ν Γεζπφηεο ηψλ απάλησλ, θαί 
θαζαξηζκφλ δη' χδαηνο, ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ δσξείηαη. Απηψ βνήζσκελ, ν 
επηθαλείο Θεφο εκψλ, δφμα ζνη.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Πξνζφκνηα 
Ήρνο πι. β' 

Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 
Δπέζηεο ελ ηνίο χδαζηλ, ν πάζηλ αθαηάιεπηνο, ηψ Πξνδξφκσ, ππνθιίλαο 
θεθαιήλ, θαί θφζκνλ αγηάζαο, δνπιείαο ειπηξψζσ, ηψ βαπηηζκψ ζνπ 
Αλακάξηεηε.  
 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηάθε εηο νπίζσ. 



 
Τηφλ αγαπεηφλ ν Παηήξ, εθ ηψλ πςίζησλ άλσζελ, θαί ηφ Πλεχκα εκαξηχξεη ζε 
Υξηζηέ, δη' νχ ηφ ηήο Σξηάδνο, κπζηήξηνλ εγλψζζε, ελ, Ηνξδάλε βαπηηζζέληνο 
ζνπ.  
 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξάλε φηη αλερψξεζαο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
Ζ γίαζαο ηά ξείζξα σηήξ, ηνχ Ηνξδάλνπ άπαληα, θαί ηήλ θχζηλ, ηψλ πδάησλ 
σο Θεφο, δηφ ζε θαί δνμάδεη, ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ, θαί αλπκλεί ζήλ 
Δπηθάλεηαλ.  

Γνμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Ο αλαβαιιφκελνο θψο σο ηκάηηνλ, δη' εκάο θαζ' εκάο γελέζζαη θαηεμίσζε, 
ξείζξα πεξηβάιιεηαη ζήκεξνλ ηά Ηνξδάληα, νπθ απηφο ηνχησλ, πξφο θάζαξζηλ 
δεφκελνο, αιι' εκίλ ελ εαπηψ, νηθνλνκψλ ηήλ αλαγέλλεζηλ.  ηνχ ζαχκαηνο! 
δίρα ππξφο αλαρσλεχεη, θαί αλαπιάηηεη άλεπ ζπληξίςεσο, θαί ζψδεη ηνχο εηο 
απηφλ θσηηδνκέλνπο, Υξηζηφο ν Θεφο, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ο Μάξηπο ζνπ, Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηνχ, ηφ ζηέθνο εθνκίζαην ηήο 
αθζαξζίαο, εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, έρσλ γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, ηνχο ηπξάλλνπο 
θαζείιελ, έζξαπζε θαί δαηκφλσλ, ηά αλίζρπξα ζξάζε. Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο, 
Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Απνιπηίθηνλ ηήο ενξηήο  Ήρνο α' 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Σνίο νηθηηξκνίο ζνπ ν Θεφο δπζσπνχκελνο, ηφ πιαλεζέλ απνισιφο 
εμεδήηεζαο, δηά ζπιάγρλα ειένπο ζνπ θηιάλζξσπε, φζελ παξαγέγνλαο, επί 
ηφλ Ηνξδάλελ, γλσξίζαη ηφ κπζηήξηνλ, ηήο Αγίαο Σξηάδνο, θαί αλπκλνχληεο 
θξαπγάδνκελ πηζηψο. Ήιζεο εθάλεο ηφ Φψο ηφ απξφζηηνλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 



Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Αλέζηεο εθ λεθξψλ 

Δπέθαλελ εκίλ, ν ηψλ φισλ Γεζπφηεο, ελ ξείζξνηο κπζηηθψο, Ηνξδάλνπ 
ρσλεχζαη, πάζαλ ηήλ ακαξηίαλ, σο ειεήκσλ θαί ππεξάγαζνο, πάζα θηίζηο 
ζθηξηάησ, φηη βαπηίδεηαη Υξηζηφο ν Κχξηνο, ν επδνθήζαο ζψζαη σο Θεφο, ηφ 
γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο θαί ηνχ Αγίνπ, νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Σήλ ζήλ δίδνπ κνη Μάξηπο επθηαίαλ ράξηλ 
Θενθάλνπο 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 

«Ζ θεθνκκέλε, ηήλ άηνκνλ έηεκε, θαί είδελ ήιηνο γήλ, ήλ νπθ εζεάζαην, 
αιάζηνξα ερζξφλ ηφ χδσξ θαηεπφληηζε, θαί άβαηνλ δηήιζελ Ηζξαήι, σδή 
αλεκέιπεην. Σψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη  
 
Σήο πνιπεχθηνπ, ηξπθήο εκθνξνχκελνο, θαί καθαξίαο αίγιεο, έλδνμε 
πιεξνχκελνο, θαί ηήο Αγγειηθήο ρνξείαο αμηνχκελνο, ηνχο ηήλ ζήλ 
επθεκνχληαο Δνξηήλ, Πνιχεπθηε πεξίζσδε, ηψ Κπξίσ ςάιινληαο. Δλδφμσο 
γάξ δεδφμαζηαη.  
 
Ζ θσηνθφξνο, θαί εχζεκνο κλήκε ζνπ, θσηνο ηνχ ζεηνηάηνπ, πιήξεο 
αλαηέηαιθε, θσηίδνπζα ιακπξψο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε, γελλαίε 
ζηξαηηψηα ηνχ Υξηζηνχ, Πνιχεπθηε παλφιβηε, ηψ Κπξίσ ςάιινληαο. Δλδφμσο 
γάξ δεδφμαζηαη.  
 
Νελεπξσκέλνο, ηζρχτ ηνχ Πλεχκαηνο, θαί ζείαλ δπλαζηείαλ, Μάθαξ 
ελδπζάκελνο, ερψξεζαο ζηεξξψο, πξφο ηήλ πάιελ ηνχ αιάζηνξνο, θαί 
ηνχηνλ θαηά θξάηνο θαζειψλ, πξνζχκσο αλεθξαχγαδεο. Σψ Κπξίσ άζσκελ, 
ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.  

Θενηνθίνλ 
εζαξθσκέλνλ, ηφλ πξφηεξνλ άζαξθνλ, Παξζέλε Θενηφθε, ηέηνθαο 
παλάρξαληε, παλάκσκνο ζαθψο, Παξζέλνο δηακείλαζα, ηφλ πινχησ 
επζπιαγρλίαο δη' εκάο, πησρεχζαληα θαί ζψζαληα ηνχο απηψ θξαπγάδνληαο, 
ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.  
 

Χδή γ' 
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο ηψλ 
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».  
 
Ήκεηςαο ηφ θξφλεκα, πξφο ηήλ επζέβεηαλ άλσζελ, αμησζείο, ζείαο νπηαζίαο, 
ηνχ σηήξνο Πνιχεπθηε.  



 
Νίθεο εθηέκελνο, πάλησλ θαηέπηπζαο Έλδνμε, ηψλ επί γήο, θαί ηήο νπξαλίνπ, 
θιεξνπρίαο εμίσζαη.  
 
Γφμεο νξεγφκελνο, ηήο ππέξ έλλνηαλ ψξκεζαο, θαξηεξηθψο, θαί ηήλ ηψλ 
εηδψισλ, αδνμίαλ θαηέβαιεο.  

Θενηνθίνλ 
Ηζπλφλ κνη Γέζπνηλα, ηά δηαβήκαηα, ίλα ζνπ, πξφο ηφλ Τηφλ, δη' επαηλνπκέλεο, 
πνιηηείαο πνξεχζσκαη.  

Ο Δηξκφο 
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο ηψλ 
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».  
 

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο πι. α' 

Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 
Χο θαιφο ζηξαηηψηεο Υξηζηνχ ηνχ πάλησλ Θενχ, έλ ηή ράξηηη ηνχηνπ 
ελδπλακνχκελνο, φινλ κεηέζεθαο ζαπηφλ, ελ ηή αγάπε απηνχ, δηά Νεάξρνπ 
ηνχ πηζηνχ, ζπζηξαηηψηνπ ζνπ ζνθέ, δηφ λνκηκσο αζιήζαο, αμίσο 
εζηεθαλψζεο, παξά Κπξίνπ Μάξηπο Πνιχεπθηε.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Σήο Δνξηήο  φκνηνλ 

Ηνξδάλνπ ηφ ξείζξνλ πεξηβαιιφκελνο, ν ηφ θψο παξαδφμσο αλαβαιιφκελνο, 
ελ απηψ ηήλ ηνχ Αδάκ, θχζηλ αλέπιαζαο, ζπληξηβείζαλ πνλεξά, παξαθνή 
Λφγε Θενχ, δηφ ζε αλεπθεκνχκελ, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ πάληεο, δνμνινγνχκελ 
Δπηθάλεηαλ.  
 

Χδή γ' 
«χ κνπ ηζρχο, Κχξηε, ζχ κνπ θαί δχλακηο, ζχ Θεφο κνπ, ζχ κνπ αγαιιίακα, ν 
Παηξηθνχο θφιπνπο κή ιηπψλ, θαί ηήλ εκεηέξαλ, πησρείαλ επηζθεςάκελνο, 
δηφ ζχλ ηψ Πξνθήηε, Αββαθνχκ ζνη θξαπγάδσ, ηή δπλάκεη ζνη δφμα 
θηιάλζξσπε».  
 
Γη' επζεβνχο, νκνινγίαο Παλάξηζηε, ηψ Γεζπφηε, ζαπηφλ πξνζελήλνραο, ηήλ 
δη' απηφλ, Έλδνμε ζθαγήλ, πφζσ δεδεγκέλνο, θαί κψκνπ παληφο ειεχζεξνο, 
γελφκελνο εληεχζελ, ηψ σηήξη θξαπγάδεηο. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
Φηιάλζξσπε.  
 
Ο γιπθαζκφο, ηήο επζεβείαο εδχλζε ζνη, επηεξψζεο, ζείαο αγαπήζεσο, ηψ 
θαζαξψ θαί εηιηθξηλεί, πφζσ ηεηξσκέλνο, θαί έξσηη ππξπνινχκελνο, ηήο άλσ 
Βαζηιείαο, κεισδείο ηψ Γεζπφηε. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα Φηιάλζξσπε.  
 
Τπεξθπεί, νκνθξνζχλε ζπλδνχκελνο, ηψ Νεάξρσ, ηνχηνπ ηε ηνίο ξήκαζη, 
θαηερεζείο, πξφο ηήλ επζεβή, πίζηηλ ηήο Σξηάδνο, ζεφθξνλ Μάξηπο 
Πνιχεπθηε, ηήο φλησο πνιπεχθηνπ, θαί ηήο πεπνζεκέλεο, εμηψζεο Μαξηχξσλ 



θαηδξφηεηνο.  
 
Μαξηπξηθνίο ζπλεξηζκήζεο ζηξαηεχκαζη, βαζηιείαλ, έιαβεο αζάιεπηνλ, 
λενζθαγήο, ηαχηεο επηβάο, έηη ηψλ αηκάησλ, ζηαδφλησλ, ήρζεο δέ Πάλζνθε, 
ραξάο αδηαδφρνπ, θαί θσηφο αλεζπέξνπ, θαί κεγάιεο επθιείαο ηεπμφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ο κνησζείο, ηνίο επί γήο ν νπξάληνο, νπξαλίνπο, ηνχηνπο απεηξγάζαην, θαί 
πεπνλζψο, θχζεη παζεηή, ζείαο απαζείαο, ηήλ κέζεμηλ εδσξήζαην, ηήλ 
ηνχηνλ νχλ ηεθνχζαλ, απεηξφγακνλ Κφξελ, Θενηφθνλ εηδφηεο δνμάδνκελ.  
 

Χδή ε' 
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ην θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι' επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 
Ίλα ηήο ατδίνπ, ηχρεο απνιαχζεσο Μαθαξηψηαηε, ηά ηεξπλά ηνχ βίνπ, θαί ηήο 
θχζεσο ηήλ νηθεηφηεηα, θαί ηξπθήλ θαί δφμαλ, θαί ηήλ δσήλ απηήλ παξείδεο, 
θαί ειπίδνο ηήο ζήο νπ δηήκαξηεο.  
 
Μεκπζηαγσγεκέλνο, ηά ηήο ζείαο φςεσο ζεία κπζηήξηα, ζηαζεξά ηή γλψκε, 
πξφο ηειείνπο αγψλεο ερψξεζαο, θαί ηξνπαηνθφξνο, αλαδεηρζείο ηψλ 
αθεξάησλ, εεμηψζεο ζηεθάλσλ Πνιχεπθηε.  
 
Αζεψηαηνλ ζέβαο, θχζεη κηζνπφλεξνλ έρσλ ηφ θξφλεκα, επζεβψο απψζσ, 
θαί Θενχο ηνχο καηαίνπο θαηέζηξεςαο, επζεβείαο δήισ ππξπνιεζείο θαί 
πξνζπκίαο, ζενπλεχζηνπ πιεζζείο Παλανίδηκε.  

Θενηνθίνλ 
Ρήζεζη ηψλ ρεηιέσλ, Πάλαγλε επφκελνη ζέ καθαξίδνκελ, κεηά ζνχ γάξ φλησο, 
κεγαιεία πνηήζαο ν Κχξηνο, εκεγάιπλέ ζε, θαί αιεζή Θενχ Μεηέξα, γελλεζείο 
εθ γαζηξφο ζνπ αλέδεημελ.  
 

Χδή ο' 
«Άβπζζνο ακαξηηψλ, θαί πηαηζκάησλ θαηαηγίο κε ηαξάηηεη, θαί πξφο βπζφλ 
βηαίαο ζπλσζεί απνγλψζεσο, αιι' απηφο ηήλ θξαηαηάλ, ρείξά κνη έθηεηλνλ, σο 
ηψ Πέηξσ, θαί εθ βπζνχ αλάγαγε».  
 
Σάμεσο Αγγειηθήο, εμηψζεο αμηάγαζηε Μάξηπο, αγγειηθφλ ηφλ δήινλ, 
πξνθαλψο ελδεημάκελνο, ζχλ απηνίο νχλ εθηελψο, Μάθαξ ηθέηεπε 
ιπηξσζήλαη, εθ πεηξαζκψλ ηνχο αλπκλνχληάο ζε.  
 
Όπλσζαο αγαπεηνίο,, Αζιεηά ηφλ νθεηιφκελνλ χπλνλ, απνηκεζείο ηήλ 
θάξαλ, δηά μίθνπο πνιχαζιε, θαί ηαλχλ ελ νπξαλνίο, θιήξνλ αθήξαηνλ 
εθιεξψζσ, κεηά Μαξηχξσλ απιηδφκελνο.  
 
χκκνξθνο θαί θνηλσλφο, παζεκάησλ ηνχ σηήξνο εγέλνπ, ηνχ δη' εκάο ηψ 



πάζεη, ηνχ ηαπξνχ νκηιήζαληνο, θαί λχλ Μάθαξ ζχλ απηψ, σο επεγγείιαην 
βαζηιεχεηο, εηο ηφλ αηψλα ηφλ απέξαληνλ.  

Θενηνθίνλ 
Έρνπζα ηφ ζπκπαζέο, σο ηεθνχζα ηφλ θηιάλζξσπνλ Λφγνλ, ζψζνλ εκάο 
βηαίαο, θαί δεηλήο πεξηζηάζεσο, ζέ γάξ κφλνλ νη πηζηνί, πάλαγλε Γέζπνηλα 
πξνζηαζίαλ, αθαηακάρεηνλ θεθηήκεζα.  

Ο Δηξκφο 
«Άβπζζνο ακαξηηψλ, θαί πηαηζκάησλ θαηαηγίο κε ηαξάηηεη, θαί πξφο βπζφλ 
βηαίαο ζπλσζεί απνγλψζεσο, αιι' Απηφο ηήλ θξαηαηάλ, ρείξά κνη έθηεηλνλ, σο 
ηψ Πέηξσ, θαί εθ βπζνχ θζνξάο αλάγαγε».  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο δ' 

Δπεθάλεο ζήκεξνλ 
Ο Γεζπφηεο θιίλαο κέλ ελ Ηνξδάλε, θεθαιήλ ζπλέηξηςε, ηάο ηψλ δξαθφλησλ 
θεθαιάο, ηνχ Αζινθφξνπ ε θάξα δέ, απνηκεζείζα ηφλ δφιηνλ ήζρπλελ.  

Ο Οίθνο 
Δλ Ηνξδάλε πνηακψ, ν Κηίζηεο ηψλ απάλησλ, ηήλ θάξαλ ππνθιίλαο, ηφ 
Βάπηηζκα ιακβάλεη, θαί ηψλ δξαθφλησλ θεθαιάο ανξάησο ζπλζιάζαο, 
ξψκελ παξέζρε ηνίο βξνηνίο θαηά ηνχ κεγαιφθξνλνο, ηνχ πξίλ ελ 
Παξαδείζσ πηεξλίζαληνο ηφλ Αδάκ, ελ βξψζεη ηή ηνχ μχινπ, θαί ζαλάησ 
ππνβαιφληνο απηφλ παξ' ειπίδα. Γηφ ν αζιεηήο λχλ Πνιχεπθηνο, θνιαθείαηο 
γπλαηθφο κή ππνθχςαο, ήζιεζε ζηεξξψο, πξνηείλαο ηήλ θάξαλ, ήλπεξ 
απνηκεζείζα, ηφλ δφιηνλ ήζρπλε.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Θ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Πνιπεχθηνπ.  

ηίρνη 
 Ο Πνιχεπθηνο, νχ πάζνο ηνκή Λφγε,  
 Πνιιήο δη' επρήο, είρε ζνχ παζείλ ράξηλ.  
 Ακθ' ελάηελ Πνιχεπθηε ηνκή κέγα δψθέ ζνπ εχρνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Δπζηξαηίνπ ηνχ 
ζαπκαηνπξγνχ.  

ηίρνη 
 Κάλ Δπζηξαηίνπ πλεχκα ιακβάλε πφινο,  
 Σφ ζσκα ηή γή ζαπκάησλ βιχδεη ράξηλ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ' 
«Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, ηφ πχξ εδέζζε ελ Βαβπιψλη πνηέ, δηά ηνχην νη Παίδεο 
ελ ηή θακίλσ αγαιινκέλσ πνδί, σο ελ ιεηκψλη ρνξεχνληεο έςαιινλ. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 



Τπέδεημαο Γέζπνηα, ηψ ζψ νηθέηε ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, δηά ηνχην Πξνζχκσο, 
πξφο ηνχο αγψλαο, ήιζελ απηφθιεηνο, θαί ληθεθφξνο γελφκελνο έςαιιελ. 
Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Κιεηή θαί παλεχζεκνο, ε ενξηή ζνπ Μάξηπο αλέηεηιε, ηήο γάξ επηθαλείαο ηνχ 
ζνχ Γεζπφηνπ, θψο επηθέξεηαη, θαί θαηαπγάδεη ηνχο πίζηεη θξαπγάδνληαο. 
Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Σφλ πινχηνλ ηφλ άζπινλ, ηφ δηακέλνλ εχξεο αμίσκα, θαί ηφ κε δηαπίπηνλ, 
αιι' εηο αηψλαο ατδηνχκελνλ, είιεθαο θιένο, θξαπγάδσλ ζεζπέζηε. Δπινγεηφο 
ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Αλάξρσ Γελλήηνξη, ηφλ ζπλλεκέλσο αεί λννχκελνλ, ζπιιαβνχζα Παξζέλε, 
ζεζαξθσκέλνλ Τηφλ γεγέλλεθαο, δηά ηφ ζψζαη ηνχο πίζηεη θξαπγάδνληαο. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Χδή ε' 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε. δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηφλ 
Γεκηνπξγφλ, θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Ηεξνπξγείηαη ζήκεξνλ, ε πνιχεπθηνο, κλήκε ζνπ, Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, 
αζινθφξε Πνιχεπθηε. Υξηζηψ γάξ επάξεζηνο, δεθηή ζπζία γέγνλαο, ηψ 
ζθαγηαζζέληη, δηά ζέ θαί ηπζέληη, φλ παίδεο επινγνχζηλ, ηεξείο αλπκλνχζη, 
ιανί ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Αζιεηηθελ ηήλ έλζηαζηλ, Αζιεηά κέρξηο αίκαηνο, επηδεδεηγκέλνο, επί γήο 
Πνιχεπθηε, παζηάδα πνιχθσηνλ, ελ νπξαλνίο εζθήλσζαο, ηή ηψλ ζψλ 
αηκάησλ, βαπηηζζείο θνιπκβήζξα, θαί κέιπσλ. Σφλ Γεζπφηελ, Ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Νελεθξσκέλελ πηαίζκαζη, ηήλ ςπρήλ κνπ αλάζηεζνλ, ηή καξηπξηθή ζνπ, 
παξξεζία ρξψκελνο, ηνίο ζείνηο πξνζηάγκαζη, δηαξξπζκίδσλ Έλδνμε, 
αμηνπξεπψο, πξφο αξεηήλ επηζηξέθσλ, βνψζαλ. Σφλ Γεζπφηελ, Ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε δη' ήο εζρήθακελ, ηήλ ραξάλ ηήλ αηψληνλ. Υαίξε ηφ ηήο Δχαο, 
ζθπζξσπφλ ε ιχζαζα, Αδάκ ηήλ θαηήθεηαλ, πξφο ηφ θαηδξφλ ε ηξέςαζα. 
Υαίξε ε Θεφλ, ζσκαησζέληα ηεθνχζα, Παξζέλε Θενηφθε, ηψλ πηζηψλ ε 
πξνζηάηηο, ηψλ ζέ ππεξπςνχλησλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηφλ 
Γεκηνπξγφλ, θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 



ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ' 
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ! φπσο ν Όςηζηνο, 
εθψλ θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο 
άλζξσπνο. Γηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».  
 
Άγε δή ηφλ ζενζηεθή, θηινκάξηπξεο πκλήζσκελ Μάξηπξα, φλ ζπλεδφμαζε, ηή 
θσησλχκσ απηνχ ν Όςηζηνο, Δπηθαλεία θαί ζεπηή, εκέξα ηεηίκεθε, θαί 
εζηεθάλσζε, θαί ελζένηο αξεηαίο θαηεθφζκεζε.  
 
Ρεχκαζη ηψλ καξηπξηθψλ, εθρπζέλησλ ζνπ αηκάησλ απέπλημαο, ηφλ 
δπζκελέζηαηνλ, ηφλ ηήλ θαθίαλ δεκηνπξγήζαληα, ηήλ Δθθιεζίαλ δέ Υξηζηνχ, 
αξδεχσλ εθαίδξπλαο, ζενκαθάξηζηε, ηήλ ελ πίζηεη ζε αεί καθαξίδνπζαλ.  
 
Ίζη κνη Μάξηπο αξξσγφο, πεηξαζκψλ κε εθ πνηθίισλ ξπφκελνο, θαί 
πεξηζηάζεσλ, δεζκψλ ηε ιχσλ ηήο αηξέζεσο, θαί ραιεπήο ειεπζεξψλ, 
θξνπξάο ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, ηφλ αλπκλνχληά ζε, δηαλνία θαζαξά 
παλανίδηκε.  

Θενηνθίνλ 
Νφκνπ ηε ζχ θαί Πξνθεηψλ, ηφ θεθάιαηνλ Υξηζηφλ θαί ηφ πιήξσκα, Πάλαγλε 
ηέηνθαο, δη' επζπιαγρλίαο, απεηξνλπέιαγνο, ελαλζξσπήζαη δη' εκάο, εθ ζνχ 
επδνθήζαληα, θαί δηαζψζαληα, ηνχο ελ πίζηεη ζε αεί κεγαιχλνληαο.  

Ο Δηξκνο 
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ! φπσο ν Όςηζηνο, 
εθψλ θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο 
άλζξσπνο. Γηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Αγίνπ 
Δλ πλεχκαηη ηψ ηεξψ 

Πνιχεπθηνλ θηεζάκελνο, εθ ςπρήο Πνιπεχθηνπ, ηφλ πινχηνλ ηφλ νπξάληνλ, ψ 
Πνιχεπθηε κάθαξ, θαί δφμαλ θαί ιακπξνηεηα, ελ Θεψ γελφκελνο, θαί ζηέθνο 
ζείνλ εδέμσ, εθ ρεηξφο ηνχ Τςίζηνπ, ζχλ Μαξηχξσλ ηνίο ρνξνίο, σο Μάξηπο 
ηήο αιεζείαο.  

Έηεξνλ ηήο Δνξηήο  φκνηνλ 
Δλ δνπιηθψ ηψ ζρήκαηη, παξαγέγνλαο Λφγε, θαί Βάπηηζκα ν άρξνλνο, σο 
βξνηφο επεδήηεηο, εμέζηε γή θαί νπξαλφο, θαί Αγγέισλ ηάγκαηα, θαί ηψλ 
πδάησλ ε θχζηο, ν δέ Πξφδξνκνο πηήμαο, ελ δεηιία θαί ραξά, ηήλ ιεηηνπξγίαλ 
εηέιεη.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Πξνζφκνηα 
Ήρνο πι. β' 
Αη Αγγειηθαί 

Φξάζνλ θαί εηπέ, ψ Πξνθήηα Ζζαία. Σίο ν θεθξαγψο, ελ εξήκσ ηή βνήζεη; 
Αληιήζαηε δή χδσξ, επθξνζχλεο θαζάξζηνλ. Οχηνο Ησάλλεο ν βαπηίδσλ, ελ 



ηή εξήκσ θαί βνήζαο, Υξηζηφο έξρεηαη. Δπινγεκέλνο ν θαλείο, Θεφο εκψλ 
δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηάθε εηο νπίζσ. 
 
 ηήο ππέξ λνχλ, θαί αθάηνπ επζπιαγρλίαο! πψο ν Πνηεηήο, ηψ πνηήκαηη 
πξνζθιίλεη, ηήλ άρξαληνλ θαί ζείαλ, θνξπθήλ ηψ βαπηίζκαηη! Γφμα ηψ θαλέληη 
ελ ηψ θφζκσ, θαί δσήλ εκίλ παξεζρεθφηη, ελ ψ ςάιινκελ. Δπινγεκέλνο ν 
θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξάλε φηη αλερψξεζαο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
Χο επηβιαβψλ, ηψλ γετλσλ απαρζέληεο, δεχηε λνεηψο, θαζαξζψκελ ηάο 
αηζζήζεηο, θαί ηφλ Υξηζηφλ ηδφληεο ελ ζαξθί βαπηηδφκελνλ, ππφ Ησάλλνπ ηνχ 
Πξνδξφκνπ, πάληεο ζχλ απηψ πκλνινγνχληεο, πηζηψο θξάμσκελ. 
Δπινγεκέλνο ν θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
Σξπθή δσηηθή, εθ ρεηκάξξνπ Ηνξδάλνπ, αλέβιπζελ εκίλ, ηνχ Βαπηίζκαηνο ε 
ράξηο, ελ ψ νη θσηηζζέληεο, ηψ Βαπηίζκαηη ιέγνκελ, Γφμα ηψ θαλέληη ελ ηψ 
θφζκσ, θαί δσήλ εκίλ παξεζρεθφηη, ψ θαί ςάιινκελ. Δπινγεκέλνο ν θαλείο, 
Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ ελ Αγίνηο Παηέξσλ εκψλ Γξεγνξίνπ Δπηζθφπνπ Νχζζεο, 

θαί Γνκεηηαλνχ Δπηζθφπνπ Μειηηελήο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ην, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηνχ Γξεγνξίνπ.  
 

Ήρνο πι. α'  
ζηε Πάηεξ 

ζηε Πάηεξ, Ηεξψηαηε Γξεγφξηε, ν θάιακνο ν πιήξεο ηήο Παξαθιήηνπ πλνήο, 
θαί γιψζζα ηξαλνηάηε ηήο επζεβείαο, ιχρλνο πνιχθσηνο, ηήο ζείαο απγήο, 
θήξπμ αιεζείαο, θξεπίο ζενινγίαο, πεγή δνγκάησλ ηψλ πςειψλ, ηψλ 
δηδαγκάησλ ρεηκάξξνπο ηψλ κειηξξχησλ, ιχξα ζεφθζνγγνο αζκάησλ 
ζενγξάθσλ, ε θαζεδχλνπζα πηζηψλ ηάο δηαλνίαο, Υξηζηφλ ηθέηεπε, Υξηζηφλ 
δπζψπεη Πάλζνθε, ηφλ ελ ξείζξνηο ηνχ Ηνξδάλνπ, αλαπιάζαληα θφζκνλ, 
ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 



ζηε Πάηεξ, παλζεβάζκηε Γξεγφξηε, ν πέιεθπο ν θφπησλ αηξεηηθψλ ηάο 
νξκάο, ε δίζηνκνο ξνκθαία ηνχ Παξαθιήηνπ, κάραηξα ηέκλνπζα ηάο λφζνπο 
ζπνξάο, πχξ ηάο θξπγαλψδεηο αηξέζεηο θαηαθιέγνλ, θαί πηχνλ φλησο 
γεσξγηθφλ, ψ ηφ βαξχ ηε θαί θνχθνλ ηψλ δνγκάησλ, επ δηαθξίλεηαη, θαί 
ζηάζκε αθξηβείαο, πάληαο ηζχλνπζα, πξφο ηξίβνπο ζσηεξίαο, Υξηζηφλ 
ηθέηεπε, Υξηζηφλ δπζψπεη πάληνηε, ηφλ ελ ξείζξνηο ηνχ Ηνξδάλνπ, 
αλαπιάζαληα θφζκνλ, ζψζαη ηφ γέλνο εκψλ.  
 
ζηε Πάηεξ, πακκαθάξηζηε Γξεγφξηε, ηφ ζηφκα ηφ πεγάδνλ ηάο καθαξίαο 
θσλάο, εθ ηψλ αδαπαλήησλ ηνχ ζσηεξίνπ, απαξπφκελνλ θαί ζείσλ πεγψλ, 
ιφγνπο πξνζεπρήο ηε ηνίο πάζηλ εξκελεχνλ, θαλψλ ηζχλσλ πξφο αξεηήλ, ν 
ζεσξίαηο ελζένηο ιειακπξπζκέλνο, αίγιε ιακπφκελνο, Σξηάδνο ηήο αθηίζηνπ, 
ήο θαί ππέξκαρνο, αήηηεηνο εγέλνπ, Υξηζηφλ ηθέηεπε, Υξηζηφλ δπζψπεη, ζηε, 
ηφλ ελ ξείζξνηο ηνχ Ηνξδάλνπ, αλαπιάζαληα θφζκνλ, ζψζαη ηφ γέλνο εκψλ.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα 
ηνχ Γνκεηηαλνχ 

 
Ήρνο α'  

Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Ο γήλ θαηαιήςεζζαη ηφ πξίλ, απεηιήζαο άπαζαλ, θαί εμαιείθεηλ ηήλ 
ζάιαζζαλ, θαηαθαπρψκελνο, ηνίο πηζηνίο εδείρζε, σο ζηξνπζίνλ ζήκεξνλ, 
θαί θαηαγειαζηφηεξνο θψλσπνο, νχ ππεθξίλεην, ηήλ ηδέαλ, ψζπεξ θφβεηξνλ, 
ππεηζδχλαο, ηψ Υξηζηνχ ζεξάπνληη.  
 
Γνκεηηαλφο εκάο πηζηνί, ζπγθαιείηαη ζήκεξνλ, πξφο επσρίαλ ζεάξεζηνλ, 
ηνχησ ζπλέιζσκελ, επζπκίαο γλψκε, θαί παλεγπξίζσκελ, ζχλ ηνχησ ηά 
απηνχ θαηνξζψκαηα, θαζηθεηεχνληεο, ηφλ σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, ηψ θφζκσ δσξήζαζζαη.  
 
Ζχμεζαο ηφ ηάιαληνλ Υξηζηνχ, ηφ δνζέλ ζνη Πάληηκε, ηή δηπιαζίνλη ράξηηη, σο 
δνχινο γλήζηνο, φζελ επαθνχεηο. Δχ ζνη δνχιε γέλνηην, σο φληη αγαζψ ζνη 
ζεξάπνληη, θαί ήδε είζειζε, εηο ραξάλ ηήλ ηνχ Κπξίνπ ζνπ, ηψλ θακάησλ, ηά 
γέξα ιεςφκελνο.  

Γφμα... Σνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
Ήρνο δ'  

Σφλ ηήο ζνθίαο ιφγνλ ζνπ, θαηαγιατζαο ελ αξεηή απξνζίησ, πεξηθαιήο 
ακθνηέξσζελ γέγνλαο, Νπζζαέσλ Γξεγφξηε, ελ ηή ζενθζφγγσ ζνπ θσλή, 
σξατδσλ θαί ηέξπσλ ηφλ ιαφλ γλσζηηθψο, Σξηάδνο ηφ νκφζενλ παλζφθσο 
εθηηζέκελνο, φζελ θαί ελ νξζνδφμνηο δφγκαζη, ηάο αιινθχινπο αηξέζεηο 
εθπνιεκήζαο, ηφ θξάηνο ηφ ηήο Πίζηεσο, ελ ηνίο πέξαζηλ ήγεηξαο, Υξηζηψ 
παξ ηζηάκελνο ζχλ ηνίο αυινηο Λεηηνπξγνίο, ηαίο ςπραίο εκψλ αίηεζαη, 
εηξήλελ θαί ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο, ν απηφο 
Έηξεκελ ε ρείξ ηνχ βαπηηζηνχ, φηε ηήο αρξάληνπ ζνπ θνξπθήο ήςαην, 



εζηξάθε Ηνξδάλεο πνηακφο εηο ηά νπίζσ, κή ηνικψλ ιεηηνπξγήζαί ζνη, ν γάξ 
αηδεζζείο Ηεζνχλ ηφλ ηνχ Ναπή, πψο ηφλ Πνηεηήλ απηνχ, δεηιηάζαη νπθ είρελ; 
Αιιά πάζαλ επιήξσζαο νηθνλνκίαλ σηήξ εκψλ, τλα ζψζεο ηφλ θφζκνλ, ηή 
Δπηθαλεία ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Πξνζνκνηα 
Ήρνο β' 

Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Άζκα θαηλνπξεπέο, αδέησ πάζα θηίζηο, ηψ εθ Παξζέλνπ θχληη, Υξηζηψ θαί 
βαπηηζζέληη, ελ Ηνξδάλε ζήκεξνλ.  
 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηάθε εηο νπίζσ,  
 
άιπηγμ πξνθεηηθή, ν Πξφδξνκνο βνάησ. Πνηήζαηε Κπξίσ, ηψ βαπηηζζέληη 
ξείζξνηο, θαξπνχο αξίζησλ πξάμεσλ.  
 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξάλε φηη αλερψξεζαο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
Λάκςαλ ηφ ζπγγελέο, εμ χςνπο ζείνλ Πλεχκα, πεξηζηεξάο ελ είδεη, νξψκελνλ 
αθξάζησο, λχλ ηψ Υξηζηψ πξνζέδξακε.  

Γφμα... Σνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
Ήρνο δ' 

Βίνλ έλζενλ θαηνξζψζαο, ζεσξία ηήλ πξάμηλ θαηειάκπξπλαο, ζενθάληνξ 
Γξεγφξηε, ηήλ γάξ ζνθίαλ θηιήζαο έξσηη ζείσ, εθ ζηφκαηνο ηνχ Πλεχκαηνο, 
ηήλ ράξηλ θαηεπινχηεζαο, θαί σο θεξίνλ ηκέιηηνο, ηφλ γιπθαζκφλ ζνπ ηψλ 
ιφγσλ απνζηάμαο, αεί επθξαίλεηο λνήκαζη ζείνηο, ηήλ Δθθιεζίαλ ηνχ Θενχ. 
Γηφ ελ Οπξαλνίο, ηεξαξρηθψο απιηδφκελνο, ππέξ εκψλ απαχζησο πξέζβεπε, 
ηψλ εθηεινχλησλ ηήλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο, ν απηφο 
έ ηφλ ελ πλεχκαηη θαί ππξί, θαζαίξνληα ηήλ ακαξηίαλ ηνχ θφζκνπ, θαζνξψλ 
ν Βαπηηζηήο εξρφκελνλ πξφο απηφλ, δεηιηψλ θαί ηξέκσλ, εβφα ιέγσλ. Οχ 
ηνικψ θξαηήζαη ηήλ θνξπθήλ ζνπ ηήλ άρξαληνλ, ζχ κε αγίαζνλ Γέζπνηα ηή 
Δπηθαλεία ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  
 

Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ' 
Ο Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ ν πνηψλ αεί κεζ' εκψλ θαηά ηήλ ζήλ επηείθεηαλ, 
κή απνζηήζεο ηφ έιενο ζνπ αθ' εκψλ, αιιά ηαίο απηψλ ηθεζίαο, ελ εηξήλε 
θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ εκψλ.  

Καί ηήο Δνξηήο  Ήρνο α'  
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη.  
 



ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ'  
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Ο Γεζπφηεο ζήκεξνλ, ελ Ηνξδάλε επέζηε, βαπηηζζείο ελ χδαζηλ, ππφ ηνχ 
ζείνπ Πξνδξφκνπ, άλσζελ ν Παηήξ δέ πξνζεκαξηχξεη. Οχηφο εζηηλ ν Τηφο ν 
αγαπεηφο κνπ, θαί ηφ Πλεχκα επεθάλε, ελ μέλε ζέα, πεξηζηεξάο επ' απηφλ.  
 

Γνμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Θενθαλείαο ν θαηξφο, Υξηζηφο επέθαλελ εκίλ, ελ Ηνξδάλε πνηακψ, δεχηε 
αληιήζσκελ πηζηνί, χδσξ αθέζεσο ηψλ ακαξηηψλ εκψλ, Υξηζηφο γάξ ελ 
ζαξθί επεδήκεζε, ηφ πξφβαηνλ δεηψλ ηφ ζεξηάισηνλ, θαί αλεπξψλ εηζήγαγελ 
ψο εχζπιαγρλνο, εηο ηφλ Παξάδεηζνλ αχζηο, Υξηζηφο εθάλε, ελ Ηνξδάλε, θαί 
ηφλ θφζκνλ εθψηηζε.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ δχν.  
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ.  
Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ.  

 
Χδή α'  Ήρνο πι. α' 

«Ίππνλ θαί αλαβάηελ, εηο ζάιαζζαλ Δξπζξάλ, ν ζπληξίβσλ Πνιέκνπο ελ 
πςειψ βξαρίνλη, Υξηζηφο εμεηίλαμελ, Ηζξαήι δέ έζσζελ, επηλίθηνλ χκλνλ 
άδνληα».  
 
Άβπζζνο ψλ ζνθίαο, θαί γλψζεσο ζεζαπξφο, θαί απηναγαζφηεο, θσηνρπζίαλ 
λέκνηο κνη, Υξηζηέ ηήο ελδφμνπ ζνπ, Δθθιεζίαο άζκαζη, ηφλ θσζηήξα πκλείλ 
Γξεγφξηνλ.  
 
Γέρνην δηδαζθάισλ, Γξεγφξηε ηφ ιακπξφλ, εγθαιιψπηζκα Πάηεξ, ηφ 
πεληρξφλ εθχκληνλ, ηή ζή πξνζθεξφκελνλ, εμ αγάπεο κλήκε, ελ ή Υξηζηφλ 
εκίλ εμηιέσζαη.  
 
Λφγσ ηεξνκχζηα, πινπζίσ ηε θαί ζνθψ, ηήλ ζεπηήλ Δθθιεζίαλ, ζενινγείλ 
εδίδαμαο, Μνλάδα Σξηζάξηζκνλ, θαί Σξηάδα ζχλζξνλνλ, θαί φκφηηκνλ ψ 
Γξεγφξηε.  



Θενηνθίνλ 
Πίζηηο εγείζζσ κφλε, θαί κή απφδεημηο, ηψλ ππέξ λνχλ ζαπκάησλ, 
Θενγελλήηνξ Κφξε ηψλ ζψλ, ηφλ γάξ αθαηάιεπηνλ, Θεφλ Λφγνλ ηέηνθαο, 
ελδπζάκελνο ηήλ αλζξσπφηεηα.  
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ Γνκεηηαλνχ 
 

Χδή α'  Ήρνο α' 
«νχ ε ηξνπαηνχρνο δεμηά, ζενπξεπψο ελ ηζρχτ δεδφμαζηαη, αχηε γάξ, 
Αζάλαηε, σο παλζζελήο ππελαληίνπο έζξαπζε, ηνίο, Ηζξαειίηαηο, νδφλ βπζνχ 
θαηλνπξγήζαζα».  
 
Σάο επαλαζηάζεηο ηήο ζαξθφο, θαί ηψλ παζψλ ηάο εθφδνπο ζεφιεπηε, θαί ηφλ 
εγεηξφκελνλ, ελ ηή ςπρή κνπ θαηεπλάζαο πφιεκνλ, εηξελαία Πάηεξ, ελ 
θαηαζηάζεη ζπληήξεζνλ.  
 
Έξσηη θαί πφζσ αθιηλεί, ηήο αλσηάηεο ζνθίαο αςάκελνο, ζάξθα 
θαζππέηαμαο, θαί ηήο γήο απεηηλάρζεο ζηε, θαί Θεφο ηψ φληη, σο ελ κεζέμεη 
γεγέλεζαη.  
 
Γνκεηηαλφο ν ζαπκαζηφο, θαηά κηθξφλ απφ γήο αλπςνχκελνο, ήθελ εθ 
δπλάκεσο, ακπδξνηέξαο πξφο ηειείαλ δχλακηλ, θαί ηάο αλαβάζεηο, ελ ηή 
θαξδία δηέζεην.  

Θενηνθίνλ 
Όδαζηλ εκβάςαο ηήο ζαξθφο, ν πξνζειάβεην Κχξηνο θχνακα, εθ ηψλ ζψλ 
εηξγάζαην, παξζεληθψλ αηκάησλ ηφ ζσηήξηνλ, πξφο ηάο παξαηάμεηο, ηάο 
ελαληίαο αρείξσηνλ.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή γ' 
«Ο πήμαο επ' νπδελφο, ηήλ γήλ ηή πξνζηάμεη ζνπ, θαί κεηεσξίζαο αζρέησο 
βξίζνπζαλ, επί ηήλ αζάιεπηνλ Υξηζηέ, πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηήλ 
Δθθιεζίαλ ζνπ ζηεξέσζνλ, κφλε αγαζέ θαί θηιάλζξσπε».  
 
αξθφο κέλ ηψ εγεκφλη, λψ ηά ζθηξηήκαηα, ηψ Πακβαζηιεί δέ ηφλ λνχλ 
ππέηαμαο, φζελ απξνζθφπησο ηήλ νδφλ, ηψλ εληνιψλ αλχζαο, ζχ ηήο 
Σξηάδνο ελδηαίηεκα, γέγνλαο εηθφησο Γξεγφξηε.  
 
Σή πξάμεη ηήλ ζεσξίαλ, Πάηεξ πξνζέζεθαο, δηφ ηάο ελίαο ηήο Δθθιεζίαο ζνη, 
θέξσλ εγρεηξίδεη ν Υξηζηφο, ήλ πεξ αλεπηιήπησο, σο κπζηηπφινο 
εθπβέξλεζαο, άξηζηνο πακκάθαξ Γξεγφξηε.  
 
Πξνβαίλσλ ηψλ αξεηψλ, ηψ φξεη Γξεγφξηε, θαί ηάο αλαβάζεηο ελ ηή θαξδία 
ζνπ, ζχ δηαηηζέκελνο εθ γήο, ήξζεο αιήθησ δξφκσ, πξφ ηήο εθ ζαξθφο 



εθδεκίαο ζνπ.  
Θενηνθίνλ 

χ κήηεξ Θενχ, αζπλδπάζησο γεγέλεζαη, ηνχ εμ αθεξάηνπ Παηξφο 
εθιάκςαληνο, άλεπζελ σδίλσλ κεηξηθψλ, φζελ ζε Θενηφθνλ, ζεζαξθσκέλνλ 
γάξ εθχεζαο Λφγνλ, νξζνδφμσο θεξχηηνκελ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο κφλνο εηδψο 
Δλ ηή θξαηαηφηεηη απηνχ, ερζξφο ν παιαηφηαηνο, ηήο ζήο ςπρήο νπ ζζέλσλ ηφ 
εχζηνινλ, παξαζαιεχζαη θαζππνθξίλεηαη, ελ θαηξψ πξφο έθιπζηλ, ηήο ζήο 
θαξηεξφηεηνο, δσυθίσλ πηελψλ ηφ θαπιφηαηνλ.  
 
Σή κεγαιαπρία ηήο απηνχ, δηθαίσο εμνπζέλσηαη, παξαπιεμίαο δξάθσλ ν 
δείιαηνο, θαί θπλνκπίαο εηο είδνο ηέηξαπηαη, αζζελεία πιείνλη, θαί πνζίλ 
ππνηέηαθηαη, ηψλ δηθαίσλ σξαίνηο παηνχκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Δθ ζνχ γελλεζείο άλεπ ζπνξάο, Τηφο ν πξναηψληνο, Παξζελνκήηνξ θφζκνλ 
αλέπιαζε, ηφλ θεθξπκκέλνλ φθηλ ηνίο χδαζηλ, ελ ηψ βαπηηζκψ απηνχ, 
ζαλαηψζαο Κχξηνο, θαί θζνξάο ηνχο αλζξψπνπο ξπζάκελνο.  

Ο Δηξκφο 
«Ο κφλνο εηδψο ηήο ηψλ βξνηψλ, νπζίαο ηήλ αζζέλεηαλ, θαί ζπκπαζψο απηήλ 
κνξθσζάκελνο, πεξίδσζφλ κε εμ χςνπο δχλακηλ, ηνχ βνάλ ζνη, Άγηνο, ν ηήο 
δφμεο Κχξηνο, ν αλείθαζηνο ελ αγαζφηεηη».  
 

Κάζηζκα ηνχ Ηεξάξρνπ 
Ήρνο γ'  

Θείαο πίζηεσο 
Θείαλ έιιακςηλ θεθιεξσκέλνο, βίνλ άυινλ εμεζθεκέλνο, νκσλχκσ ηεξαηεία 
δηέπξεςαο, ππεξθπψο γάξ ηξαλψζαο ηά δφγκαηα, νξζνδνμία ηφλ θφζκνλ 
εζηήξημαο, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα 
έιενο.  

Γφμα... ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο α' 

Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 
Σψ ηήο ηεξσζχλεο ζεκλπλφκελνο Πάηεξ, ρξίζκαηη ζενδφησ θαηειάκπξπλαο 
ηνχην, ελζένηο θαιινλαίο ηψλ αξεηψλ, θαί ζεία πξφο Υξηζηφλ ππνηαγή, θαί 
ηειέζαο ζνπ ηφλ δξφκνλ, ελ Οπξαλνίο βνάο κεηά Αγγέισλ. Γφμα ηή 
επζπιαγρλία ζνπ σηήξ, δφμα ηή βαζηιεία ζνπ, δφμα ηή νηθνλνκία ζνπ, κφλε 
θηιάλζξσπε.  

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 
Σνχ Ηεζνχ γελλεζέληνο εθ Παξζέλνπ Μαξ ίαο, θαί ελ Ηνξδάλε βαπηηζζέληνο 
ππφ Ησάλλνπ, ηφ Πλεχκα θαηήιζελ επ' απηφλ, νξψκελνλ ελ είδεη Πεξηζηεξάο, 
δηά ηνχην ν Πξνθήηεο, ζχλ ηνίο Αγγέινηο έιεγε θξαπγάδσλ. Γφμα ηή 
παξνπζία ζνπ Υξηζηέ, δφμα ηή βαζηιεία ζνπ, δφμα ηή νηθνλνκία ζνπ κφλε 



θηιάλζξσπε.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή δ' 
«Σήλ ζείαλ ελλνήζαο ζνπ θέλσζηλ, πξνβιεπηηθψο ν Αββαθνχκ, Υξηζηέ, ελ 
ηξφκσ εβφα ζνη. Δίο ζσηεξίαλ ιανχ ζνπ, ηνχ ζψζαη ηνχο ρξεζηνχο ζνπ 
ειήιπζαο».  
 
Χο ζηχινο θαζσξάζεο Οιφθσηνο, βίσ ηε ιφγσ ηε ζεξκψ, νξζνδνμίαο 
Γξεγφξηε, πεππξζεπκέλνο ηψ δήισ, ηνχ λένπ Ηζξαήι πξνεγνχκελνο.  
 
Σήλ ράξηλ δεδεγκέλνο ηνχ Πλεχκαηνο, ηφ επηειέο ηνχ λνκηθνχ, δηείιεο έλδπκα 
γξάκκαηνο, θαί ηφ θξππηφκελνλ θάιινο, εκίλ ηψλ ελλνηψλ απεθάιπςαο.  
 
Σνχ ζείνπ πξνειζνχζαλ εθ ζηφκαηνο, ζενπαξάδνηνλ επρήλ, ζπληεηκεκέλσο 
Γξεγφξηε, ψο κπζηηπφινο ηψλ ζείσλ, ζαθψο ηή Δθθιεζία επιάηπλαο.  

Θενηνθίνλ 
Δθηφο κέλ ζπλαθείαο ζπλέιαβεο, αδηαθζφξσο ελ γαζηξί, θαί πξίλ σδηλήζαη 
ηέηνθαο, θαί κεηά ηφθνλ Παξζέλνο, Θεφλ ζαξθί ηεθνχζα πεθχιαμαη.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

ξνο ζε ηή ράξηηη 
Σφλ Νφκνλ ππέδεημαο, ηήο ράξηηνο είλαη ζθηάλ, ηνίο ελ ηψ Νφκσ ηφλ Θεφλ, 
Δβξαίνηο ζέβνπζη νθέ, θαί ηφ Δπαγγέιηνλ, ηήο άιεζνχο ζενθαλείαο 
Μπζηήξηνλ, Υξηζηψ θξαπγάδσλ. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Αζηξάςαο αζηήξ, σο εμ Δψαο πνιχθσηνο, ηήλ Δθθιεζίαλ δαδνπρείο, 
αλαθεξχηησλ ηφλ Υξηζηφλ, ζνθαίο απνδείμεζη, παλεπζεβψο, δηθαηνζχλεο ηφλ 
Ήιηνλ, απηφλ θξαπγάδσλ. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Καθίαο απάζεο, απεξξάγεο θαί ζρέζεσο, πξνζχινπ Πάηεξ ελ ζπνπδή, θαί 
θαηειάκπξπλαο θσηί, Παηξίδνο πιεξψκαηα, ηήο ζήο ζνθέ, θαί ηνχηνηο 
πινχηνλ επψκβξεζαο, αθζνλσηέξα ρξπζίνπ πνζφηεηη.  

Θενηνθίνλ 
Λφγνο θαζφ Θεφο, ππάξρσλ αφξαηνο, πξνζεηιεθψο εθ γπλαηθφο, αλζξψπνπ 
θχζηλ νξαηφο, ηειείηαη θαί θαζαίξεηαη, ελ πνηακψ, ν ακαξηίαο αιιφηξηνο, ηφλ 
πεπησθφηα θαζαίξσλ ηνχ πηαίζκαηνο.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ε'  
«Ο αλαβαιιφκελνο, θψο ψο ηκάηηνλ, πξφο ζέ νξζξίδσ, θαί ζνί θξαπγάδσ, ηήλ 
ςπρήλ κνπ θψηηζνλ, ηήλ εζθνηηζκέλελ, Υξηζηέ σο κφλνο εχζπιαγρλνο».  



 
χ σο πχξ θαηέθιεμαο, ηάο ηψλ αηξέζεσλ, αθαλζεθφξνπο πινθάο ηψλ 
ιφγσλ, ηψλ πηζηψλ ηάο θξέλαο δέ, εθψηηζαο κάθαξ, κπζηαγσγέ Γξεγφξηε.  
 
Δπλνκίνπ ήιεγμαο, ζχ ηφ αλφκνηνλ, θαί ηνχηνπ ιφγνπο δπζδηαθεχθηνπο, ηψλ 
αξθχσλ βξφρνπο ηε ζθνδξνχο, σο αξάρλεο πθάζκαηα δηέιπζαο.  
 
Ήιεγμαο παλάξηζηε, ηφλ αζεψηαηνλ Μαθεδφληνλ, ηφ ζείνλ Πλεχκα, αδεψο 
πβξίζαληα, σο άκνηξνλ ηνχηνπ, ππάξρνληα Γξεγφξηε.  

Θενηνθίνλ 
χ δηθαηνζχλελ ηε θαί απνιχηξσζηλ, εκίλ ηεθνχζα, Υξηζηφλ αζπφξσο, 
ειεπζέξαλ έδξαζαο αξάο, Θενηφθε, ηήλ θχζηλ ηνχ Πξνπάηνξνο.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο θσηίζαο ηή ειιάκςεη 
Δπέβιεςελ, επί γήο ν Γεζπφηεο ηήο θηίζεσο, θαί ηά ηαχηεο εζαιεχζε 
ζεφθξνλ ζεκέιηα, θαί δεηλψο εηξφκαμε, ζέ δέ ςπρήο αλδξεία Πάηεξ, ηήο 
πξνζεπρήο νπ παξέθιηλελ.  
 
Οπθ ελέζρνπ, βιαζθεκνχλησλ αθνχεηλ Ανίδηκε, θαί ιαινχλησλ εηο ηφ χςνο 
αδηθίαλ δη' άλνηαλ, αιι' απηνχο επέζηξεςαο, Πνηκαληηθή ζνπ βαθηεξία, θαί ηφ 
λνζνχλ εζεξάπεπζαο.  
 
Μίαλ θχζηλ, ελ Υξηζηψ εζθαικέλσο θεξχηηεζζαη, ζενξξήκνλ, νπδακψο 
ζπλερψξεζαο ζχλζεηνλ, αιι' απηνχο εδσγξάθεζαο, ηή ηψλ δνγκάησλ ζνπ 
ζαγήλε, θαί πξφο ηφ θψο επαλήγαγεο.  

Θενηνθίνλ 
Δγιχθαλε, ηψλ πδάησλ πηθξίαλ ελ άιαηη, Διηζαίνο, ν δέ ζφο Θενκήηνξ Τηφο 
θαί Θεφο, βαπηηζζείο ελ χδαηη, ηήο ακαξηίαο ηήλ Πηθξίαλ, θαί ηήλ νδχλελ 
εμείιεην.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ο'  
«Μαηλνκέλελ θιχδσλη, ςπρνθζφξσ Γέζπνηα Υξηζηέ, ηψλ παζψλ ηήλ 
ζάιαζζαλ θαηεχλαζνλ, θαί εθ θζνξάο, αλάγαγέ κε σο εχζπιαγρλνο».  
 
Σαπεηλφλ ηφ θξφλεκα, θεθηεκέλνο πάζί ηε πξαυο, καρεηήο εδείθλπζν 
Γξεγφξηε, πξφο ηνχο Υξηζηνχ, κεηνχλ ηήλ δφμαλ ζπνπδάδνληαο.  
 
Σήλ Αξείνπ έθθπινλ, ηήο Σξηάδνο, ιφγσ δαςηιεί, ηνικεξάλ δηαίξεζηλ 
Γξεγφξηε, ζχ παληειψο, θαζήξεθαο ηή ζνθία ζνπ.  
 
Ακαζψο ηήλ έλσζηλ, ηήο Σξηάδνο, ζχγρπζηλ θξνλψλ, ππφ ζνχ αβέιιηνο 



ειήιεγθηαη, ζενκαρψλ, Γξεγφξηε πακκαθάξηζηε.  
Θενηνθίνλ 

Ζ Παξζέλνο έηεθεο, θαί ηεθνχζα, έκεηλαο αγλή, ελ ρεξζί ηφλ θέξνληα ηά 
ζχκπαληα, σο αιεζψο, Παξζέλνο Μήηεξ βαζηάζαζα.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Δθχθισζελ εκάο 
Δξξχζζεζαλ σο εθ παγίδνο ζηε, ζαλάηνπ θηλδπλεχνληεο, νη ιανί, θαί 
παζεκάησλ ν εζκφο, πφξξσ ηαίο επραίο ζνπ απειήιαην, θαί γάξ απηνί, 
πξψηνί ζε έζρνλ ζπιιήπηνξα.  
 
Αλέζηεηιαο ελ ηθεζία πάλζνθε, ηήλ ξχκελ ηνχ λνζήκαηνο, ηή Παξζέλσ θαί 
Μεηξί ηνχ Λπηξσηνχ, ζάηηνλ πξνζδξακψλ, νπ γάξ ππήλεγθαο, πνηκήλ σο 
ψλ, θηλδπλεπνχζεο πνίκλεο αλέρεζζαη.  

Θενηνθίνλ 
Δμέζηεζαλ ηά ηψλ Αγγέισλ ηάγκαηα, νξψληα ηφλ αφξαηνλ, εθ Παξζέλνπ 
γελλεζέληα ελ ζαξθί, θαί ηφλ αυιία δνμαδφκελνλ, ελ πνηακψ, ηνχ βαπηηζζήλαη 
θαηαδπφκελνλ.  

Ο Δηξκφο 
«Δθχθισζελ εκάο εζράηε άβπζζνο, νπθ έζηηλ ν ξπφκελνο, εινγίζζεκελ σο 
πξφβαηα ζθαγήο. ψζνλ ηφλ ιαφλ ζνπ ν Θεφο εκψλ, ζχ γάξ ηζρχο, ηψλ 
αζζελνχλησλ θαί επαλφξζσζηο».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο α'  
Υνξφο Αγγειηθφο 

Σφ φκκα ηήο ςπρήο, γξεγνξψλ Ηεξάξρα, σο γξήγνξνο Πνηκήλ, αλεδείρζεο ηψ 
θφζκσ, θαί ξάβδσ ηήο ζνθίαο ζνπ, πακκαθάξηζηε ζηε, πάληαο ήιαζαο, 
ηνχο θαθνδφμνπο σο ιχθνπο, αδηάθζνξνλ, δηαηεξήζαο ηήλ πνίκλελ, Γξεγφξηε 
πάλζνθε.  

Ο Οίθνο 
Δμ ακειείαο ν δείιαηνο αλαπέπησθα, θαί πξφο ζάλαηνλ χπλσζα, αιι' σο 
πνηκήλ γξεγνξψηαηνο, έγεηξφλ κε Πάηεξ, θαί ηά πάζε κνπ θνίκηζνλ, ηά θαθψο 
ηπξαλλνχληά κε, φπσο εμαληζηάκελνο, θαζαξψο άδσ ζνπ ηήλ θσζθφξνλ 
κεηάζηαζηλ, ήλ ν Γεζπφηεο ηήο νηθνπκέλεο εδφμαζελ αμίσο, σο νηθέηνπ 
Πηζηνηάηνπ, σο δνγκαηηζηνχ παλζφθνπ, ψο θίινπ θαί κχζηνπ, θαί σο 
νηθνλφκνπ ηψλ απηνχ παξαδφζεσλ, ψλ θαιψο εθχιαμαο ηήλ ρξήζηλ 
ακίαληνλ, Γξεγφξηε πάλζνθε.  

Έηεξνλ  Ήρνο β' 
Σήλ ελ πξεζβείαηο 

Σεο Δθθιεζίαο ν έλζενο Ηεξάξρεο, θαί ηήο ζνθίαο ζεβάζκηνο πκλνγξάθνο, 
Νχζζεο ν γξήγνξνο λνχο Γξεγφξηνο, ζχλ Αγγέινηο ρνξεχσλ, θαί εληξπθψλ 
ηψ ζείσ θσηί, πξεζβεχεη απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.  

Ο Οίθνο 
Αίγιε θξηθηή ν ιάκςαο ελ θφζκσ ππέξ Ήιηνλ Λφγε, θαί αθηίζη θσηφο 



θαηδξχλαο ψηεξ ηά ζχκπαληα, ζχ ν ελ ηνίο χδαζη ηνχ Ηνξδάλνπ σο βξνηφο 
βαπηηζζήλαη θαηαμηψζαο, πιχλφλ κνπ ηνχο ξχπνπο άκα θαί ζπίινπο ηψλ 
πνιιψλ εγθιεκάησλ, παξέρσλ κνη ράξηλ ηνχ κέιςαη ηφλ ζνθφλ Ηεξάξρελ θαί 
κχζηελ ζνπ, κεζίηελ γάξ απηφλ άγσ ζνη, θαί απηφλ δπζσπψλ αλαθξάδσ αεί, 
πξεζβεχεηλ απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Η' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Γξεγνξίνπ 

Δπηζθφπνπ Νχζζεο.  
ηίρνη 

Ζ Μνχζα Γξεγφξηνο, νχ Νχζζα ζξφλνο,  
Οχ Πηεξίαλ, αιι' Δδέκ ζθελήλ έρεη.  
Γξεγφξηνλ δεθάηε ζαλάηνπ θλέθαο ακθεθάιπςελ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γνκεηηαλνχ 
Δπηζθφπηνπ Μειηηελήο.  

ηίρνη 
Γνκεηηαλφο ηήο θζνξάο απειιάγε,  
Δίπεξ θζνξάλ ρξή ηφλ βίνλ ηνχηνλ ιέγεηλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Μαξθηαλνχ, 
Πξεζβπηέξνπ θαί Οηθνλφκνπ ηήο κεγάιεο Δθθιεζίαο.  

ηίρνη 
Απήξελ έλζελ πξφο πφινπ κέγα θιένο,  
Ο Μαξθηαλφο, νχ θιένο θάλ γή κέγα.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Ακκψληνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Σήο αξεηήο ν ζείνο εζβέζζε ιχρλνο,  
Λχρλσλ κπζάλησλ ζαξθηθψλ Ακκσλίνπ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή δ'  
«Ο ππεξπςνχκελνο, ηψλ παηέξσλ Κχξηνο, ηήλ θιφγα θαηέζβεζε, ηνχο 
Παίδαο εδξφζηζε, ζπκθψλσο κεισδνχληαο. Ο Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Έξσηη ελνχκελνο, ηξηζαπγνχο ζεφηεηνο, ηψ θέγγεη Γξεγφξηε, ηνίο πάζηλ σο 
έζνπηξνλ, εθζηίιβσλ απαζηξάπηεηο, ηνχ θσηφο αληαλαθιάζεηο.  
 
Θεζαπξφλ ηνχο ιφγνπο ζνπ, παηξηθψο θαηέιηπεο, εζψλ ςπρήο θάζαξζη, θαί 
γλψζεσο πιήξσζηλ, ηνίο πίζηεη κεισδνχζηλ, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 



Πξψηνλ λνχλ θαί αίηηνλ, Παηέξα θαηήγγεηιαο, Λφγνπ κέλ Γελλήηνξα, νκνχ 
Πξνβνιέα ηε, ηνχ Πλεχκαηνο Σξηάδα, κεισδψλ. Δπινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Μίαλ κέλ ππφζηαζηλ, ελ δπζί ηαίο θχζεζη, Παλάκσκε ηέηνθαο, Θεφλ 
ζσκαηνχκελνλ, ψ πάληεο κεισδνχκελ. Ο Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

έ λνεηήλ, Θενηφθε θάκηλνλ 
Ζ αςεπδήο, ηνίο πηζηνίο πεπιήξσηαη, επαγγειία πξνθαλψο, ν γάξ ζείνο 
Γνκεηηαλφο, ράξηηνο εμίσηαη, ιχεηλ ηά λνζήκαηα, θαί απειαχλεηλ δαηκφληα, ηφλ 
αηλεηφλ θαηαγγέιισλ Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ.  
 
Δπί ηήο γήο, κεζ' εκψλ γελφκελνο, θαί ζαξθηθψο αλαζηξαθείο, ηκεηαδέδσθε 
ηνίο απηψ, θαηαθνινπζήζαζη, θαί ηνίο αγαπήζαζη, ζαπκαηνπξγίαο ραξίζκαηα, 
ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Σήο δπζζεβνχο, θαζείιελ αηξέζεσο, ν ζείνο Γνκεηηαλφο, ηνχ εβήξνπ ηάο 
δηδαράο, θαί ηήλ απαξάηξσηνλ, Πίζηηλ ηήλ Οξζφδνμνλ, ζενπξεπψο 
ππεζήκαλε, ηνλ αηλεηφλ θαηαγγέιισλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ.  

Θενηνθίνλ 
Σήο παηξηθήο, νπθ απέζηε θχζεσο, ν ζείνο Λφγνο ζαξθσζείο, εθ Παξζέλνπ, 
θαί γάξ απηήλ, αθξηβψο ηεηήξεθε, κέλνπζαλ ακείσηνλ, ελ ηψ ζαξθνχζζαη, θαί 
δέρεηαη, ηήλ εθ Παηξφο καξηπξίαλ, Υξηζηφο ν ππεξέλδνμνο.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ε'  
«νί ηψ παληνπξγψ, ελ ηή θακίλσ Παίδεο, παγθφζκηνλ πιέμαληεο, ρνξείαλ 
έκειπνλ. Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
ιελ ηήλ απγήλ, ηνχ Παξαθιήηνπ κάθαξ, εδέμσ θνηηήζαζαλ, θξαπγάδσλ 
ζηε. Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Βξχνπζηλ εκίλ, θαηά ηνλ ζείνλ ιφγνλ, Υξηζηνχ εθ θνηιίαο ζνπ, πνηακνί 
γλψζεσο, φλησο πεγήλ γάξ, αέλανλ ε ράξηο, έδεημε ηψ θφζκσ, ζέ Πάηεξ εηο 
αηψλαο.  
 
Χ ηήο ζαπκαζηήο, αδειθηθήο δπάδνο, ζαξθί ηε νκαίκνλνο, ηά ζεία 
ζχκθξνλνο! ηαχηελ ηηκψληεο, Βαζίιεηνλ ελδίθσο, άκα Γξεγνξίσ, ηηκψκελ εηο 
αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
έ ηήλ ππέξ λνχλ, ζεαλδξηθψο ηφλ Λφγνλ, Παξζέλε θπήζαζαλ, θαί 



παξζελεχνπζαλ, πάληα ηά έξγα, αμίσο επινγνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Δλ θακίλσ Παίδεο Ηζξαήι 
Τπεξέβεο άπαληα ζεζκφλ, ηήο θχζεσο αλζξψπσλ, Θεψ δέ πξνζεπειάζζεο, 
ζενξξήκνλ εθεηψλ, αθξνηάησ κέιπσλ απηψ. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Δπαθνχζαο ζείσλ εληνιψλ, εζθφξπηζαο αθζφλσο, ηφλ πινχηνλ ηνίο 
δενκέλνηο, εππεηζείαο ινγηζκψ, βνψλ Αμηάγαζηε. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, είο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ηακάησλ Γνκεηηαλέ, αλειιηπήο εγέλνπ, βιπζηάλνπζα πφκα θξήλε, θαί 
ρεηκάξξνπο ηήο ηξπθήο, πνηακφο εηξήλεο ηε ηνίο βνψζη, Πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Δλ θακίλσ ζε ζπκβνιηθψο, πξνέγξαςαλ νη Παίδεο, Παξζέλε, θαί ελ ηή βάησ 
πξνεηχπσζε Μσζήο, Ζζαίαο εηδέ ηε ηεμνκέλελ, βξέθνο αλάλδξσο, ηφλ 
Κχξηνλ ηήο δφμεο, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ θακίλσ Παίδεο, Ηζξαήι, σο ελ ρσλεπηεξίσ, ηψ θάιιεη ηήο επζεβείαο, 
θαζαξψηεξνλ ρξπζνχ, απέζηηιβνλ ιέγνληεο. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ζ'  
«Ζζαία ρφξεπε, ε Παξζέλνο έζρελ ελ γαζηξί, θαί έηεθελ πηφλ ηφλ Δκκαλνπήι, 
Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ, Αλαηνιή φλνκα απηψ, φλ κεγαιχλνληεο, ηήλ 
Παξζέλνλ καθαξίδνκελ».  
 
Σψλ θαηνξζσκάησλ ηε, θαί ηψλ ιφγσλ, ζνχ ηάο αζηξαπάο, Γξεγφξηε 
επθεκείλ, λνχο αδπλαηψλ, ζαθψο ν εκέηεξνο νκνινγεί, ήηηαλ επθιεή, ζνχ 
θαηαγγέιιεη δέ, ππέξ δχλακηλ ηφλ έπαηλνλ.  
 
Μπζηηπφισλ άξηζηε, ηή Σξηάδη, λχλ παξεζηεθψο, ζχλ Απνζηφισλ ρνξψ, θαί 
ηψλ Πξνθεηψλ, Μαξηχξσλ Γηθαίσλ ηε, Παηξηαξρψλ, κέκλεζν εκψλ, ηψλ 
αλπκλνχλησλ ζνπ, ηφ κλεκφζπλνλ Γξεγφξηε.  
 
Δπνπηεχεηο άλσζελ, πξναζπίδσλ, λχλ Αξρηεξεχ, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, 
λίθαο ηψ πηζηψ, δσξνχκελνο Άλαθηη, θαί δνπιηθφλ, ζχληξηςνλ δπγφλ, ζνπο 
ζψδσλ πξφζθπγαο, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ Γξεγφξηε.  

Θενηνθίνλ 



Χο ηεθνχζα Πάλαγλε, ηψλ θηηζκάησλ, ηφλ Γεκηνπξγφλ, θαηά παληφο 
γελλεηνχ, θέξεηο ηήλ αξρήλ, αζχγθξηηνλ έρνπζα, ππεξνρήλ, θαί ππεξθπή, 
φζελ ηφλ Σφθνλ ζνπ, πξνζθπλνχληέο ζε δνμάδνκελ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Σχπνλ ηήο Αγλήο 
Έζηεο Πάηεξ ηήο εθέζεσο, ηψλ νξεθηψλ θξαηήζαο ηφ ηειεηφηαηνλ, θαί 
εδέμαλην, Παηξηαξρψλ ζε ζθελψκαηα, θαί Γηθαίσλ Οζίσλ ηά ηάγκαηα, κεζ' ψλ 
θαζηθεηεχνηο, ππέξ εκψλ ηφλ Παληνθξάηνξα,  
 
Έζρελ ψζπεξ ρξήκα ηίκηνλ, ε ζή Παηξίο ηφ ζψκά ζνπ ηφ πνιχαζινλ, 
θαηαθξχςαζα, ηνίο εαπηήο θφιπνηο Έλδνμε, κεηξηθνίο νξκσκέλε θηλήκαζη, 
ζνχ γάξ επαπνιαχεηλ, ηνχο αιινηξίνπο νπθ ελέζρεην.  
 
Ίζη βνεζφο γελέζζαη κνη, ελ πεηξαζκνίο ηνχ βίνπ θαί πεξηζηάζεζη, θαί 
θαηεχλαζνλ, ηφλ εγεηξφκελνλ θιχδσλα, θαη' εκνχ ηψλ παζψλ θαί γαιήληνλ, 
φξκηζνλ πξφο ιηκέλα, ηή αχξα Πάηεξ ηήο πξεζβείαο ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Έζηε κέρξη ζνχ ν ζάλαηνο, ηνχ θαζ' εκάο γελέζζαη, δηά ηφ ζψζαη εκάο 
ππεξνχζηε, Τηέ Θενχ επδνθήζαληνο, εμ αλάλδξνπ Μεηξφο θαί ηνίο χδαζηλ, 
εκάο αλαρσλεχζαη, ππξί ηψ ζείσ ηνχ Βαπηίζκαηνο.  

Ο Δηξκφο 
«Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ, ππξπνινπκέλε βάηνο, έδεημελ άθιεθηνο, θαί 
λχλ θαζ' εκψλ, ηψλ πεηξαζκψλ αγξηαίλνπζαλ, θαηαζβέζαη αηηνχκελ ηήλ 
θάκηλνλ, ίλα ζε Θενηφθε, αθαηαπαχζησο κεγαιχλσκελ».  

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Δπεζθέςαην εκάο 

Σφλ πνηκέλα ηφλ θαιφλ, Γξεγφξηνλ ηφλ πάλζνθνλ, ηψλ Νπζζαέσλ Πξφεδξνλ, 
ηνχ Βαζηιείνπ ηνχ ζνθνχ, νκφηξνπνλ νκαίκνλα, ελ θδαίο ηε θαί χκλνηο, 
ηηκήζσκελ άπαληεο.  

Καί ηήο Δνξηήο 
Δπεθάλε ν σηήξ, ε ράξηο ε αιήζεηα, ελ ξείζξνηο ηνχ Ηνξδάλνπ, θαί ηνχο ελ 
ζθφηεη θαί ζθηά, θαζεχδνληαο εθψηηζε, θαί γάξ ήιζελ εθάλε, ηφ θψο ηφ 
απξφζηηνλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Νχλ μέλελ ν σηήξ βξνηνίο δσξείηαη ξχςηλ, ρσξίο αλαρσλεχσλ, ππξφο θαί 
αλαπιάηησλ, ςπράο δίρα ζπληξίςεσο.  
 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηάθε εηο νπίζσ,  
 
Όδσξ ζείαο δσήο, πεγψλ εθ ζσηεξίσλ, ιανί κεη' επθξνζχλεο, αληιήζαηε 



πξνζχκσο ςπρψλ εηο απνιχηξσζηλ.  
 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξάλε φηη αλερψξεζαο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
Ήιζελ ν θσηηζκφο, ε ράξηο επεθάλε, ε ιχηξσζηο επέζηε, ν θφζκνο 
εθσηίζζε, ιανί ραξάο εκπιήζζεηε.  

Γφμα... 
Ήρνο α' Αλαηνιίνπ 

Ο ηήο νξζήο πίζηεσο γελλαίνο αγσληζηήο, ν ζπγθαθνπαζήζαο σο θαιφο 
ζηξαηηψηεο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, θαί ηψ ζηξαηνινγήζαληη αξέζαο, αγσλίδνπ θαί 
λχλ ππέξ ηήο Δθθιεζίαο, ηφλ θαιφλ αγψλα, δηαηεξψλ απηήο, ηψλ ζψλ 
δνγκάησλ αζάιεπηνλ, ηήλ θξεπίδα Γξεγφξηε.  

Καί λχλ... ν απηφο 
χ ελ Ηνξδάλε βαπηηζζείο, ν σηήξ εκψλ, ηά ξείζξα εγίαζαο, ηή παιάκε ηνχ 
δνχινπ ρεηξνζεηνχκελνο, θαί ηά πάζε ηνχ θφζκνπ ηψκελνο. Μέγα ηφ 
κπζηήξηνλ ηήο επηθαλείαο ζνπ! θηιάλζξσπε Κχξηε, δφμα ζνη.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΗΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενδνζίνπ ηνχ Κνηλνβηάξρνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
ηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ, Μαθάξηνο αλήξ. Δηο δέ ηφ, Κχξηε 

εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. α'  ζηε Πάηεξ 
ζηε Πάηεξ, ζενθφξε Θενδφζηε, κεγάισο εγσλίζσ ελ ηή πξνζθαίξσ δσή, ελ 
χκλνηο θαί λεζηείαηο θαί αγξππλίαηο, ηχπνο γελφκελνο ηψλ ζψλ θνηηεηψλ, λχλ 
δέ ζπγρνξεχεηο κεηά ηψλ Αζσκάησλ, Υξηζηφλ απαχζησο δνμνινγψλ, ηφλ εθ 
Θενχ Θεφλ Λφγνλ θαί Λπηξσηήλ, ηφλ ππνθιίλαληα ηήλ θάξαλ ηψ Πξνδξφκσ, 
θαί αγηάζαληα ηήλ θχζηλ ηψλ πδάησλ. Απηφλ ηθέηεπε, απηφλ δπζψπεη ζηε, 
δσξεζήλαη ηή Δθθιεζία, νκφλνηαλ, εηξήλελ, θαί κέλ α έιενο. (Γίο) 
 
ζηε Πάηεξ, ζενθφξε Θενδφζηε, επξνχζα σο επφζεη, ηήλ θαζαξάλ ζνπ 
ςπρήλ, ηνχ Πλεχκαηνο ε ράξηο ηνχ Παλαγίνπ, ζνί ελεζθήλσζελ σο άρξαληνλ 
θψο, νχ ηή ελεξγεία θαηδξψο εγιατζκέλνο, Υξηζηφλ απαχζησο δνμνινγείο, 
ηφλ ελ δπζί ηαίο νπζίαηο έλα Τηφλ, ηφλ βαπηηδφκελνλ ρεηξί ηή ηνχ Πξνδξφκνπ, 
θαί καξηπξνχκελνλ ηή θσλή ηή παηξψα. Απηφλ ηθέηεπε, απηφλ δπζψπεη ζηε, 
δσξεζήλαη ηή νηθνπκέλε, νκφλνηαλ, εηξήλελ, θαί κέγα έιενο. (Γίο) 
 
ζηε Πάηεξ, ζενθφξε Θενδφζηε, εηθφησο εμηψζεο ηήο καθαξίαο δσήο, αγλεία 



θαί αζθήζεη ηαχηελ επξψλ, δψλ γάξ κεηέζηεο πξφο ηήλ άλσ δσήλ, πάζη 
ραίξεηλ εηπψλ, θαί ζχλ ηνίο Αζσκάηνηο, Υξηζηφλ απαχζησο δνμνινγψλ, ηφλ εθ 
Παξζέλνπ αθξάζησο ζάξθα ιαβφληα, θαί θαηαδχζαληα ηάο εκψλ ακαξηίαο, 
ελ ηψ Βαπηίζκαηη, ελ ξείζξνηο Ηνξδάλνπ. Απηφλ ηθέηεπε, απηφλ δπζψπεη ζηε, 
δσξεζήλαη ηή νηθνπκέλε, νκφλνηαλ, εηξήλελ, θαί κέγα έιενο. (Γίο) 

Γφμα... Ήρνο β'  
ζηε Πάηεξ, σο πφιηλ δψληνο Θενχ, εχθξαλαλ ηήλ ηεξάλ ζνπ ςπρήλ, ηνχ 
πνηακνχ ηά νξκήκαηα, ηνχ χδαηνο ηήο αθέζεσο, ηνχ δηειζφληνο ηφλ 
Ηνξδάλελ, θαί πάζη ηνίο πέξαζη, ηήο επζεβείαο ηφλ ιφγνλ πεγάζαληνο, 
Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, φλ ηθέηεπε πακκάθαξ Θενδφζηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... ν απηφο 
Τπέθιηλαο θάξαλ ηψ Πξνδξφκσ, ζπλέζιαζαο θάξαο ηψλ δξαθφλησλ, 
επέζηεο ελ ηνίο ξείζξνηο, εθψηηζαο ηά ζχκπαληα, ηνχ δνμάδεηλ ζε σηήξ, ηφλ 
θσηηζκφλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Δίζνδνο, Φψο Ηιαξφλ. Σφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο θαί ηά 
Αλαγλψζκαηα.  
 

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 3, 1-9) 

Γηθαίσλ ςπραί ελ ρεηξί Θενχ, θαί νπ κή άςεηαη απηψλ βάζαλνο. Έδνμαλ ελ 
νθζαικνίο αθξφλσλ ηεζλάλαη, θαί εινγίζζε θάθσζηο ε έμνδνο απηψλ, θαί ε 
αθ' εκψλ πνξεία ζχληξηκκα, νη δέ εηζηλ ελ εηξήλε. Καί γάξ ελ φςεη αλζξψπσλ 
εάλ θνιαζζψζηλ, ε ειπίο απηψλ αζαλαζίαο πιήξεο. Καί νιίγα παηδεπζέληεο, 
κεγάια επεξγεηεζήζνληαη. ηη ν Θεφο επείξαζελ απηνχο, θαί εχξελ απηνχο 
αμίνπο εαπηνχ. Χο ρξπζφλ ελ ρσλεπηεξίσ εδνθίκαζελ απηνχο, θαί ψο 
νινθάξπσκα ζπζίαο πξνζεδέμαην απηνχο. Καί ελ θαηξψ επηζθνπήο απηψλ 
αλαιάκςνπζη, θαί σο ζπηλζήξεο ελ θαιάκε δηαδξακνχληαη. Κξηλνχζηλ έζλε, 
θαί θξαηήζνπζη ιαψλ, θαί βαζηιεχζεη απηψλ Κχξηνο εηο ηνχο αηψλαο, νη 
πεπνηζφηεο επ' απηψ, ζπλήζνπζηλ αιήζεηαλ, θαί νη πηζηνί ελ αγάπε 
πξνζκελνχζηλ απηψ, φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο νζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή ελ 
ηνίο εθιεθηνίο απηνχ.  
 

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 5, 15-23 & 6, 1-3) 

Γίθαηνη εηο ηφλ αηψλα δψζη, θαί ελ Κπξίσ ν κηζζφο απηψλ, θαί ε θξνληίο απηψλ 
παξά Τςίζησ. Γηά ηνχην ιήςνληαη ηφ βαζίιεηνλ ηήο εππξεπείαο, θαί ηφ 
δηάδεκα ηνχ θάιινπο εθ ρεηξφο Κπξίνπ, φηη ηή δεμηά απηνχ ζθεπάζεη απηνχο, 
θαί ηψ βξαρίνλη ππεξαζπηεί απηψλ. Λήςεηαη παλνπιίαλ, ηφλ δήινλ απηνχ, θαί 
νπινπνηήζεη ηήλ θηίζηλ εηο άκπλαλ ερζξψλ. Δλδχζεηαη ζψξαθα δηθαηνζχλελ, 
θαί πεξηζήζεηαη θφξπζα, θξίζηλ αλππφθξηηνλ. Λήςεηαη αζπίδα αθαηακάρεηνλ, 
νζηφηεηα, νμπλεί δέ απφηνκνλ νξγήλ εηο ξνκθαίαλ, ζπλεθπνιεκήζεη απηψ ν 
θφζκνο επί ηνχο παξάθξνλαο. Πνξεχζνληαη εχζηνρνη βνιίδεο αζηξαπψλ, θαί 
σο απφ επθχθινπ ηφμνπ, ηψλ λεθψλ, επί ζθνπφλ αινχληαη, θαί εθ 



πεηξνβφινπ ζπκνχ πιήξεηο ξηθήζνληαη ράιαδαη. Αγαλαθηήζεη θαη' απηψλ 
χδσξ ζαιάζζεο, πνηακνί δέ ζπγθιχζνπζηλ απνηφκσο, αληηζηήζεηαη απηνίο 
πλεχκα δπλάκεσο, θαί ψο ιαίιας εθιηθκήζεη απηνχο. Καί εξεκψζεη πάζαλ 
ηήλ γήλ αλνκία, θαί ε θαθνπξαγία πεξηηξέςεη ζξφλνπο δπλαζηψλ. Αθνχζαηε 
νχλ, Βαζηιείο, θαί ζχλεηε, κάζεηε, δηθαζηαί, πεξάησλ γήο, ελσηίζαζζε, νη 
θξαηνχληεο πιήζνπο, θαί γεγαπξσκέλνη επί φρινηο Δζλψλ. ηη εδφζε παξά 
Κπξίνπ ε θξάηεζηο πκίλ, θαί ε δπλαζηεία παξά Τςίζηνπ.  
 

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 4, 7-15) 

Γίθαηνο εάλ θζάζε ηειεπηήζαη, ελ αλαπαχζεη έζηαη. Γήξαο γάξ ηίκηνλ, νχ ηφ 
πνιπρξφληνλ, νπδέ αξηζκψ εηψλ κεκέηξεηαη. Πνιηά δέ εζηη θξφλεζηο 
αλζξψπνηο, θαί ειηθία γήξσο, βίνο αθειίδσηνο. Δπάξεζηνο Θεψ γελφκελνο 
εγαπήζε, θαί κεηαμχ ακαξησιψλ κεηεηέζε. Ζξπάγε, κή θαθία αιιάμε 
ζχλεζηλ απηνχ, ή δφινο απαηήζε ςπρήλ απηνχ, βαζθαλία γάξ θαπιφηεηνο 
ακαπξνί ηά θαιά, θαί ξεκβαζκφο επηζπκίαο κεηαιιεχεη λνχλ άθαθνλ. 
Σειεησζείο ελ νιίγσ, επιήξσζε ρξφλνπο καθξνχο, αξεζηή γάξ ήλ Κπξίσ ε 
ςπρή απηνχ, δηά ηνχην έζπεπζελ εθ κέζνπ πνλεξίαο. Οη δέ ιανί ηδφληεο, θαί 
κή λνήζαληεο, κεδέ ζέληεο επί δηαλνία ηφ ηνηνχηνλ φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο 
νζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή ελ ηνίο εθιεθηνίο απηνχ.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Πξνζφκηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο δ'  Δδσθαο ζεκείσζηλ 
Ίδε πψο πεξίθεηκαη, ηήλ ζήλ εηθφλα ήλ έπιαζα, ππέξ λνχλ ηαπεηλνχκελνο, ν 
θπξηνο έθεζε. Σί νχλ μέλνλ θίιε, εη θαζππνθχπησ, ηή δεμηά ζνπ ψο πεξ εηο, 
ηψλ ζψλ ζπλδνχισλ θαί πεξηβάιινκαη, γπκλνχκελνο ηά χδαηα; ηνχο 
γπκλσζέληαο γάξ βνχινκαη, επελδχζαη σο εχζπιαγρλνο, αθζαξζίαλ αηψληνλ,  
 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηάθε εηο νπίζσ,  
 
θζεο ζσκαηνχκελνο, αιιά λεδχο ζε εδέμαην, αθαηάθιεθηνο κείλαζα, 
θάκηλνο γάξ πφξξσζελ, ηαχηελ εηθνλίδεη, κή θιέμαζα Παίδαο, εγψ δέ ρφξηνο 
σλ ππξί, πψο επηζήζσ ρείξάο ζνη Γέζπνηα; φλ θξίηηεη ηά νπξάληα, θαί ηά 
επίγεηα άπαληα; Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξάλε φηη αλερψξεζαο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
χ κε ελ ηνίο χδαζη, ηνχ Ηνξδάλνπ απφπιπλνλ, ξχπνλ φισο κή έρνληα, ν 
Κχξηνο έθεζε, θαί ε ξππσζείζα, θχζηο ηψλ αλζξψπσλ, ηή παξαβάζεη ηνχ 
Αδάκ, απνπιπζείζα θαηλή γελήζεηαη, εκνχ βαπηηδνκέλνπ γάξ, ε αλαγέλλεζηο 
άπαζη, ηνίο αλζξψπνηο δη' χδαηνο, θαί ηνχ Πλεχκαηνο γίλεηαη.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Σνχ ηνπδίηνπ 



Σψλ Μνλαζηψλ ηά πιήζε, ηφλ θαζεγεηήλ ζε ηηκψκελ, Παηήξ εκψλ Θενδφζηε, 
δηά ζνχ γάξ ηήλ ηξίβνλ, ηήλ φλησο επζείαλ, πνξεχεζζαη έγλσκελ. Μαθάξηνο 
εί, ηψ Υξηζηψ δνπιεχζαο, θαί ερζξνχ ζξηακβεχζαο ηήλ δχλακηλ, Αγγέισλ 
ζπλφκηιε, Οζίσλ νκφζθελε θαί Γηθαίσλ. Μεζ' ψλ πξέζβεπε ηψ Κπξίσ, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... ν απηφο 
Σά ηψλ Αγγέισλ ζηξαηεχκαηα εμίζηαλην, νξψληά ζε ζήκεξνλ ελ Ηνξδάλε, 
γπκλφλ εζηψηα σηήξ ελ ηνίο χδαζη, θαί ηήλ άρξαληνλ θνξπθήλ ζνπ 
ππνθιίλαληα, βαπηηζζήλαη ππφ Ησάλλνπ, ζνχ γάξ πησρεχζαληνο εθνπζίσο, ν 
θφζκνο επινπηίζζε, Κχξηε δφμα ζνη.  

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ'  
Σαίο ηψλ δαθξχσλ ζνπ ξναίο, ηήο εξήκνπ ηφ άγνλνλ εγεψξγεζαο, θαί ηνίο εθ 
βάζνπο ζηελαγκνίο, εηο εθαηφλ ηνχο πφλνπο εθαξπνθφξεζαο, θαί γέγνλαο 
θσζηήξ ηή νηθνπκέλε, ιάκπσλ ηνίο ζαχκαζηλ, ζηε Παηήξ εκψλ Θενδφζηε, 
πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ...  
Σήο Δνξηήο  Ήρνο α' 

Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ'  
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Ηεζνχο ν ηνχ Ναπή, ελ Ηνξδαλε πνηακψ, δηαβηβάδσλ ηφλ ιαφλ, θαί ηνχ Θενχ 
ηήλ θηβσηφλ, εζθηαγξάθεη ηήλ κέιινπζαλ επεξγεζίαλ, εηθφλα γάξ εκίλ 
αλακνξθψζεσο, θαί ηχπνλ αςεπδή αλαγελλήζεσο, ε κπζηηθή δηάβαζηο ηψλ 
δχσ, ζθηαγξαθεί ελ ηψ Πλεχκαηη, Υξηζηφο εθάλε, ελ Ηνξδάλε, αγηάζαη ηά 
χδαηα.  
 

Γνμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  φκνηνλ 
Θενθαλείαο ν θαηξφο, Υξηζηφο επέθαλελ εκίλ, ελ Ηνξδάλε πνηακψ, δεχηε 
αληιήζσκελ πηζηνί, χδσξ αθέζεσο ηψλ ακαξηηψλ εκψλ, Υξηζηφο, γάξ ελ 
ζαξθί επεδήκεζε, ηφ πξφβαηνλ δεηψλ ηφ ζεξηάισηνλ, θαί αλεπξψλ εηζήγαγελ 
σο εχζπιαγρλνο, εηο ηφλ Παξάδεηζνλ αχζηο, Υξηζηφο εθάλε, ελ, Ηνξδάλε, θαί 
ηφλ θφζκνλ εθψηηζε.  
 



Γφμα... Καί λχλ... Σφ απην 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο γ'  Θείαο Πίζηεσο 

Θείαο αίξσλ ζνπ ρείξαο πξφο χςνο, ζηχινο ζηε θσζθφξνο ψθζεο, ηψλ 
πξνζεπρψλ εληαίο αθηίζη ιακπφκελνο, πξφο νπξαλφλ γάξ πηεξψζαο 
δηάλνηαλ, θαί ηψλ αξξήησλ γελφκελνο κέηνρνο, φινο ήζηξαςαο, Υξηζηφλ ηφλ 
Θεφλ αηηνχκελνο, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Ο Γεζπφηεο ζήκεξνλ, ελ Ηνξδάλε επέζηε, βαπηηζζείο ελ χδαζηλ, ππφ ηνχ 
ζείνπ Πξνδξφκνπ, άλσζελ ν Παηήξ δέ πξνζεκαξηχξεη. Οχηφο εζηηλ ν Τηφο ν 
αγαπεηφο κνπ, θαί ηφ Πλεχκα επεθάλε, ελ μέλε ζέα, πεξηζηεξάο επ' απηφλ.  
 

Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ'  
Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνχ Οζίνπ απηνχ.  
ηίρ. Σί αληαπνδψζσκελ ηψ Κπξίσ.  
 

Πάζα πλνή. Δπαγγέιηνλ, ν Πεληεθνζηφο.  
 

Γφμα... Σαίο ηνχ ζνχ Οζίνπ... 
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 

 
Δίηα ηφ Ηδηφκεινλ 

Ήρνο πι. β'  
ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμχιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 
δη' ψλ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ. Σψλ Γαηκφλσλ 
ψιεζαο ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ 
ακέκπησο εδήισζαο. Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, εηξήλελ 
αίηεζαη ηαίο ςπραίο ήηκψλ.  
 

Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο κεηά ηψλ Δηξκψλ εηο ε' θαί ηνχ Αγίνπ εηο ο'.  
 

Χδή α'  Ήρνο β'  
«Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ, ηήλ Φαξασλίηηδα, παλζηξαηηάλ ε ππέξνπινο 
δχλακηο, ζαξθσζείο ν Λφγνο δέ, ηήλ πακκφρζεξνλ ακαξηίαλ εμήιεηςελ, ν 
δεδνμαζκέλνο θπξηνο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Χο ζνθφο ηαμίαξρνο εκψλ, Πάηεξ Θενδφζηε, ζενπξεπψο ηήλ σδήλ 
πξναλάθξνπζνλ, ηψ επηδε κήζαληη, εηο παγθφζκηνλ ζσηεξίαλ Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, θαί ηήλ παλαγίαλ κλήκελ ζνπ, ζχλ εαπηψ δνμάζαληη.  



 
Δμ εξήκνπ Πξφδξνκνο Υξηζηνχ, ηήο Ααξσλίηηδνο, ν Διηζάβεη βιαζηφο 
πξνειήιπζελ, ελ ηή Κνιπκβήζξα δέ, Θενδφζηνο γελλεζείο δηά Πλεχκαηνο, 
εξεκνπνιίηεο γέγνλε, ηψ Ηεζνχ επφκελνο.  
 
Βαπηηζζέληνο ξείζξνηο ηνχ Υξηζηνχ, ηήο Ηζξαειίηηδνο, ζπλαγσγήο θαζαηξείηαη 
ηφ θξχαγκα, ελ ηή Δθθιεζία δέ, ε ηζάγγεινο πνιηηεία πεθχηεπηαη, ήλ 
αλεπηζηξφθσο ήλπζαο, πακκάθαξ Θενδφζηε.  
 
Κνηλσλφο ηνχ πάζνπο γεγνλψο, Πάηεξ δη' αζθήζεσο, ηνχ δη' εκάο ηψ ηαπξψ 
νκηιήζαληνο, επαμίσο ζχκκνξθνο, ερξεκάηηζαο ηήο απηνχ αλαζηάζεσο, θαί 
ζπγθιεξνλφκνο γέγνλαο, ηήο δφμεο Θενδφζηε.  

Θενηνθίνλ 
Νεαλίδσλ ζείσλ ν ρνξφο, ελζεαζηηθψηαηα, ελ γπλαημί ζε θαιήλ αζκαηίδνπζη, 
Θενηφθε Γέζπνηλα, θαιινλαίο σξατδνκέλελ ζεφηεηνο, ηφλ θαιινπνηφλ γάξ 
Λφγνλ, ππέξ ιφγνλ απεθχεζαο.  

Καηαβαζία 
Βπζνχ αλεθάιπςε 

 
Χδή γ' 

«Δμήλζεζελ ε έξεκνο, σζεί θξίλνλ Κχξηε, ε ηψλ εζλψλ ζηεηξεχνπζα, 
Δθθιεζία ηή παξνπζία ζνπ, ελ ή εζηεξεψζε ή θαξδία κνπ».  
 
Οχδαζη ζηεγάδσλ, ηά ππεξψα Κχξηνο ζσκαηηθψο ηά ξείζξα, ηνχ Ηνξδάλνπ 
πεξηεβάιεην, ελ ψ εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ.  
 
Οθψο ελ Ηνξδάλε, ηφ ζείνλ ιάηκςαο βιάζηεκα, ηνίο επί γήο ζεφζδνηνλ, 
επινγίαο θαί πξναηξέζεσο, αγαζήο ζε πξνθαίλεη Θενδφζηε.  
 
Καηέιηπεο ηφλ θφζκνλ, θαί ηά ελ ηψ θφζκσ ζηε, ηήλ ηειεζζείζαλ γχκλσζηλ, 
ηνχ Γεζπφηνπ εθκηκεζάκελνο, επί ηνχ Ηνξδάλνπ Θενδφζηε.  
 
Σφλ ηαπξφλ ηνχ σηήξνο, επ' ψκσλ άξαο έδξακεο, επί ηφλ ηνχηνπ ηάθνλ, 
ειάθνπ δίθελ επί πδάησλ πεγάο, ζσηεξίνπο πακκάθαξ Θενδφζηε.  

Θενηνθίνλ 
Σά ηάγκαηα εμέζηεζαλ, ηψλ Αγγέισλ Πάλαγλε, θαί ηψλ αλζξψπσλ έθξημαλ, 
αη θαξδίαη επί ηψ ηφθσ ζνπ, δηφ ζε Θενηφθνλ πίζηεη ζέβνκελ.  

Καηαβαζία 
Ηζρχλ ν δηδνχο 

 
Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Δγθξαηεία θαί πφλνηο θαί πξνζεπραίο, ηήλ ςπρήλ ζνπ θνζκήζαο ζενπξεπψο, 
γέγνλαο ζπκκέηνρνο, ηψλ Οζίσλ Ανίδηκε, θαί ηψλ ζαπκάησλ φλησο, 
ραξίζκαηα έιαβεο, ηνχ ηάζζαη ηάο λφζνπο, ηψλ πίζηεη ηηκψλησλ ζε, φζελ θαί 



Γαηκφλσλ, απειαχλσλ ηά πιήζε, παξέρεηο ηάκαηα, ηνίο αλζξψπνηο ηή ράξηηη, 
ζενθφξε Θενδφζηε. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ άγίαλ κλήκελ ζνπ.  
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
Ηνξδάλεο ηψ ξείζξσ θαζππνπξγεί, Ησάλλεο εθηείλεη ρείξα θζαξηήλ, θαλέληνο 
ζνπ Αφξαηε, ελ ζαξθί πξφο ηφ βάπηηζκα, αιι' ν κέλ εζηξέθεην, εηο ηά νπίζσ 
θφβσ, ν δέ αχζηο εθξάηεη, ελ ηξφκσ ηφλ άθζαξηνλ, φλησο ν Ακλφο ηνχ Θενχ, 
ε πεγή ε αείδσνο, πεγάο ηε θαί ζαιάζζαο, θαί αλζξψπνπο εγίαζαο. Ζ Σξηάο 
γάξ επέιακςελ, άλσζελ Τηφλ ζε νλνκάδεη ν Γελλήησξ, θαί ηφ Άγηνλ Πλεχκα 
ζπγθαηέξρεηαη.  
 

Χδή δ'  
«Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ νπ πξέζβπο νπθ Άγγεινο, αιι' απηφο ν Κχξηνο, 
ζεζαξθσκέλνο θαί έζσζαο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, δηφ θξαπγάδσ ζνη. Γφμα 
ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Δλ χδαζη, θεθαιάο ηψλ δξαθφλησλ ζπλέηξηςαο, θαί δηά ηνχ Πλεχκαηνο, Λφγε 
Θενχ αλεθαίληζαο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, δηφ θξαπγάδσ ζνη. Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Σνχ θιίλαληνο, θνξπθήλ ηψ Πξνδξφκσ κηκνχκελνο, Υξηζηνχ ηφ ππήθννλ, θαί 
ηήλ αξίζηελ ηαπείλσζηλ, Πάηεξ Θενδφζηε, πξφο αξεηψλ αλελέρζεο πχξγνλ 
άζεηζηνλ.  
 
Σή Παξζέλσ, θαί Μεηξί ιεηηνπξγήζαο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ηήλ αθαηακάρεηνλ, 
ράξηλ εδέμσ ηνχ Πλεχκαηνο, Πάηεξ Θενδφζηε, θαί δπζκελείο ανξάηνπο 
θαηαβέβιεθαο.  
 
Σψλ Μάγσλ ζε, ηφ ανίδηκνλ άληξνλ δεμάκελνλ, δσξνθφξνλ έδεημε, ηψ δη' 
εκάο βαπηηζζέληη Υξηζηψ, πίζηηλ Θενδφζηε, θαί ζχλ ειπίδη αγάπελ 
πξνζθνκίδνληα.  
 
Σνίο πάζεζη, ηνχ Γεζπφηνπ Υξηζηνχ δπλακνχκελνο, ηφ ηήο ζπλεηδήζεσο, 
πφζσ αλέηιεο καξηχξηνλ, Πάηεξ Θενδφζηε, ηψ δνθεξψ πξνζπαιαίσλ 
θνζκνθξάηνξη.  

Θενηνθίνλ 
πλέιαβεο, ελ γαζηξί ζνπ αζπφξσο, ηφλ Κχξηνλ, θαί ηνχηνλ εθχεζαο, 
ζεζαξθσκέλνλ ηφλ ζψδνληα, θφζκνλ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, δηφ ζνη θξάδνκελ. 
Υαίξε αεηπάξζελε Γέζπνηλα.  

Καηαβαζία 
Αθήθνε Κχξηε θσλήο ζνπ 

 



Χδή ε'  
«Μεζίηεο Θενχ θαί αλζξψπσλ γέγνλαο, Υξηζηέ ν Θεφο, δηά ζνχ γάξ 
Γέζπνηα, ηήλ πξφο ηφλ αξρίθσηνλ Παηέξα ζνπ, εθ λπθηφο αγλσζίαο, 
πξνζαγσγήλ εζρήθακελ».  
 
Δμάςαο ηφλ λνχλ, ηνχ εκάο ελ ξείζξνηο θαηλνπξγήζαληνο, ζνθψο 
ππεζηήξηδεο, θαηαβεβιεκέλνλ δη' αζθήζεσο, θξεκαζηήξζη ηφ ζψκα, 
πακκάθαξ Θενδφζηε.  
 
Σφλ βίνλ αεί, ηνχ ζαλάηνπ ζέκελνο κειέηεκα, εθδεκήζαη ζπεχδσλ ηε, πξφο 
ηφλ δη' εκάο επηθαλέληα ζαξθί, ζεαπηψ εδνκήζσ, ηφλ ηάθνλ Θενδφζηε.  
 
Σφλ ζάλαηνλ Υξηζηνχ, ηφλ εθνχζηνλ ν ζφο θνηηεηήο, ν θιεηλφο Βαζίιεηνο, 
Πάηεξ Θενδφζηε κηκνχκελνο, ηφλ θαηλφλ εγθαηλίδεη, ηάθνλ αγαιιφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ ελ γαζηξί, Θενηφθε πάλαγλε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ππέξ ιφγνλ έζρεθαο, 
ψζπεξ Ζζαταο πξνζεγφξεπζελ, ππέξ θχζηλ ηε ηνχηνλ, Θενγελλήηνξ ηέηνθαο.  

Καηαβαζία 
Ηεζνχο ν δσήο αξρεγφο 

 
Χδή ο'  

«Δλ αβχζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ. Δθ θζνξάο, ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Αθζαξζίαλ εκίλ εδσξήζσ Υξηζηέ, ελ ηή αλαζηάζεη ζνπ, φζελ Βαζίιεηνο, ν 
επθιεήο ζεξάπσλ ζνπ, θαί ζαλψλ ψζπεξ δψλ, επηθαίλεηαη.  
 
Ο θαζαίξσλ ηφλ θφζκνλ βαπηίδεηαη, δη' εκέ βξνηφο, ν Θεφο θαη' εκέ γεγνλψο, 
φλ ελ δπζί ηαίο θχζεζη, Θενδφζηε κάθαξ εθήξπμαο.  
 
Γιπθαζκφλ επθξνζχλεο Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ ηψλ Μπξνθφξσλ ηά δάθξπα 
ηξέςαληη, εηο ραξάλ Θενδφζηε, νη θξνπλνί ηψλ δαθξχσλ ζνπ έζηαμαλ.  

Θενηνθίνλ 
πκπαζείαο ηήο ζήο κε αμίσζνλ, ε ηφλ ζπκπαζέζηαηνλ Λφγνλ θπήζαζα, ηψλ 
ηψ ηδίσ αίκαηη, εθ θζνξάο ηνχο αλζξψπνπο ξπζάκελνλ.  

Καηαβαζία 
Ζ θσλή ηνχ Λφγνπ 

 
Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ'  

Σή ππεξκάρσ  
Πεθπηεπκέλνο ελ απιαίο ηαίο ηνχ Κπξίνπ ζνπ, ηάο θαλνηάηαο αξεηάο ηεξπλψο 
εμήλζεζαο, θαί επιήζπλαο ηά ηέθλα ζνπ ελ εξήκσ, ηψλ δαθξχσλ ζνπ ηνίο 
φκβξνηο αξδεπφκελα, αγειάξρα ηψλ Θενχ ζείσλ επαχιεσλ, φζελ θξάδνκελ. 
Υαίξνηο Πάηεξ Θενδφζηε.  

Ο Οίθνο 



Άλζξσπνο κέλ ηή θχζεη ερξεκάηηζαο Πάηεξ, αιι' ψθζεο ζπκπνιίηεο 
Αγγέισλ, σο γάξ άζαξθνλ επί ηήο γήο βηνηεχζαο ζνθέ, ηήο ζαξθφο άπαζαλ 
ηήλ πξφλνηαλ απέξξηςαο, δηφ θαί παξ' εκψλ αθνχεηο. Υαίξνηο, παηξφο 
επιαβνχο ν γφλνο, ραίξνηο, Μεηξφο επζεβνχο ν θιάδνο. Υαίξνηο, ηήο εξήκνπ 
πνιηζηήο παγθφζκηνο, ραίξνηο νηθνπκέλεο θσζηήξ ν πνιχθσηνο. Υαίξνηο, φηη 
εθ λεφηεηνο εθνινχζεζαο Υξηζηψ, ραίξνηο φηη θαηεκάξαλαο ηήο ζαξθφο ηάο 
εδνλάο. Υαίξνηο, ηψλ Μνλαδφλησλ πξφμελνο ζσηεξίαο, ραίξνηο, ηψλ 
ξαζπκνχλησλ ηξφπνο παξεγνξίαο. Υαίξνηο, πνιινχο εθ πιάλεο ξπζάκελνο, 
ραίξνηο, θξνπλνχο ζαπκάησλ δσξνχκελνο. Υαίξνηο, πησρψλ ηήλ θξνληίδα 
πνηήζαο, ραίξνηο, εκψλ ν πξνζηάηεο θαί ξχζηεο. Υαίξνηο, Πάηεξ Θενδφζηε.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενδνζίνπ ηνχ 

Κνηλνβηάξρνπ θαί Καζεγεηνχ ηήο εξήκνπ.  
ηίρνη 

Κνηλνχ Θενδφζηνο Ζγεκσλ βίνπ,  
Κνηλή Μνλαζηαίο εθβηψζαο δεκία.  
Δλδεθάηε νινφλ βίνηνλ ιίπε Κνηλνβηάξρεο.  
 

Σή απηή εκέξα, ε χλαμηο ηψλ κπξίσλ Αγίσλ Αγγέισλ. Σειείηαη δέ 
έλδνλ ηνχ Μαξηπξίνπ ηήο Αγίαο Αλαζηαζίαο ελ ηνίο Γνκλίλνπ εκβφινηο, θαί 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ ηεθάλνπ, ηνχ ελ Πιαθηδηλαίο, θαί ηνχ Αγίνπ Θενδψξνπ θαί 
Αγαπίνπ ηνχ Αξρηκαλδξίηνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάτξνο αηθηδφκελνο ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Μάτξνο εθξαχγαδελ, ψλ ελ αηθίαηο.  
Μή δεηιηάο Μάτξε, πιήηηνπ θαί ζηέθνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Βηηάιηνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Καί πλεχκα δφληα Βηηάιηε Κπξίσ,  
Σά πλεχκαηα θξίηηεη ζε ηήο πνλεξίαο.  
 

Σαίο απηψλ Αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ' 
«Αληίζενλ πξφζηαγκα παξαλνκνχληνο, ηπξάλλνπ κεηάξζηνλ, ηήλ θιφγα 
αλεξξίπηζε, Υξηζηφο δέ εθήπισζε, ζενζεβέζη Παηζί, δξφζνλ ηήλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ν ψλ επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο».  
 
Οξείζξα θινγίδνληα ηήλ ακαξηίαλ, θαί θιφγα δξνζίδνπζαλ, αλζξψπσλ γέλνο 
Κχξηε, ελ ηψ ζψ Βαπηίζκαηη, ζπλάςαο Λφγε Θενχ, ν ππεξπςνχκελνο Θεφο, 
επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο.  
 



Σψ θάκηλνλ ηεχμαληη ηφλ Ηνξδάλελ, ζαπηφλ σο ζπκίακα, νινθαπηψζαο ζηε, 
θαί θιφγα νπξάληνλ, αςεπδέο ζχκβνινλ, ζείαο επηλεχζεσο ιαβψλ, ζεθφλ 
ηδξχζσ ςπρψλ ζσηήξηνλ.  
 
Σνίο ζνίο ζηξαηεγήκαζη ηά ηνχ Μσζέσο, ππείθεη ηήο ράξηηνο, επηθαλείζεο 
ζηε, ερζξνχο ανξάηνπο γάξ, θαηαζηξεςάκελνο, πφιηλ επνπξάληνλ ν ζφο, 
θιεξνδνηείηαη ιαφο Παλεχθεκε.  
 
Σψ ξείζξνηο ελζάςαληη ηήλ ακαξηίαλ, ζαπηφλ ελδηαίηεκα, εδξάζαο Θενδφζηε, 
ζεάξεζηνλ ηέκελνο επσθνδφκεζαο, θέξεηλ αθαηάπαπζηνλ σδήλ, 
λνκνζεηήζαο ελ πνιπγιψζζνηο θσλαίο.  
 
Σψλ Παίδσλ κηκνχκελνο ηήλ παξξεζίαλ, ηπξάλλνπ ππξίπλννλ, απεηιήλ 
εμεθαχιηζαο, ζνθψο πξντζηάκελνο ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, Πάηεξ Θενδφζηε, 
δη' ήλ εθψλ σξάζε, ζαξθί ζηαπξνχκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Παλάρξαληνλ ζχιιεςηλ, άρξαληνλ ηφθνλ, ζχ κφλε ππέδεημαο, Παξζέλνο 
δηακείλαζα, Θεφλ γάξ ζπλέιαβεο, ηφλ ππέξ πάλησλ Αγλή, άλζξσπνλ 
γελφκελνλ, πηζηψλ εηο ζσηεξίαλ θαί απνιχηξσζηλ.  

Καηαβαζία 
Νένπο επζεβείο 

 
Χδή ε'  

«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ Βαβπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ πηζηνχο δξνζίδνπζα, 
ςάιινληαο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Κάκηλνο πνηέ, ελ Βαβηιψλη ξείζξα, ηνχ Ηνξδάλνπ εμεηθφληζε, ηψ ζείσ 
Βαπηίζκαηη, ελαληίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ πηζηνχο δξνζίδνπζα 
θξάδνληαο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Σψλ ζσκαηηθψλ, παζψλ πξνεθδεκήζαο, ηήο εθδεκίαο Θενδφζηε, ελ ηνίο 
θελεψζη ηήο γήο, ηψλ πδάησλ εμαηξνχκελνο, ηψ λεαλία δείθλπζαη, θξάδνληη. 
Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Γέγνλε ηψλ ζψλ, ρεηξψλ ε επινγία, ηφ ηνχ ελ ξείζξνηο βαπηηζζέληνο Υξηζηνχ, 
ζεηφηαηνλ πξφζηαγκα, ηή αλίθκσ γνληκψηαηνλ, χδσξ θαί ζάιπσλ ήιηνο, 
θφθθνο γάξ εηο πνιχρνπλ, ζίηνλ αζπφξσο εηξέθεην.  
 
Γλφθνλ λνεηφλ, θσηφο ηνχ ζεηνηάηνπ, ζχ ππεηζδχλαο Θενδφζηε, θαί πιάθαο 
δαθηχισ Θενχ, εγγξαθείζαο ηή θαξδία ζνπ, ηά επζεβείαο δφγκαηα, έθεξεο 
ηνίο θνηηψζη, βίβινλ δσήο πακκαθάξηζηε.  
 
Πίζηηλ αξξαγή, ηήλ ηήο Αηκφξξνπ Πάηεξ, εθκηκεζάκελνλ ηφ γχλαηνλ, ηνχ 
ξάθνπο αςάκελνλ, ψζπεξ ζθφηνο ηψ ελ ζνί θσηηζκψ ηφ πάζνο εθπγάδεπζε, 



γέγνλαο εθινγήο γάξ, ζθεχνο ηψ επηθαλέληη Υξηζηψ.  
 
έ ηφλ εθ Θενχ, Θεφλ εσξαθφηεο, ζσκαηηθψο επηθαλέληα Υξηζηέ, αξξήησο 
επέγλσκελ, ηφλ αφξαηνλ Παηέξα ζνπ, θαί Πλεχκά ζνπ ηφ Άγηνλ, θξάδνληεο. 
Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
χ ηφλ ηνχ Παηξφο, αρψξηζηνλ ελ κήηξα, ζεαλδξηθψο πνιηηεπζάκελνλ, 
αζπφξσο ζπλέιαβεο, θαί αθξάζησο απεθχεζαο, Θεφλ νκνχ θαί άλζξσπνλ, 
φζελ ζε ζσηεξίαλ, πάλησλ εκψλ επηζηάκεζα.  

Καηαβαζία 
Μπζηήξηνλ παξάδνμνλ 

 
Χδή ζ'  

«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ, εκίλ 
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα. Γηφ ηήλ 
Παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».  
 
πλφδνπο εθήξπμαο, ζεφθξνλ Θενδφζηε, ηψλ ζεπηψλ ηζαξίζκνπο, 
Δπαγγειίσλ Υξηζηνχ, ηφ ηήο πξναηξέζεσο αίκα, καξηπξηθψ, πξνέκελνο δήισ, 
θαί κάξηπο αλαίκαθηνο, επζεβηείαο αλαδέδεημαη.  
 
Ζ δίθε ηφλ άδηθνλ, ελδίθσο θαηεδίθαζε, ηήο ζήο ππεξνξίαο πξνεμνξίζαζα, θαί 
δηά βιαζθήκσλ ρεηιέσλ, ηήλ δπζζεβή, ςπρήλ εμεινχζα, δσήο ηε ζηεξήζαζα, 
ηήο δσήο ηφλ ερζξφλ ζηε.  
 
Σψλ ζψλ κεκλεκέλνη, δηδαγκάησλ Θενδφζηε, ελ δπζί ηαίο νπζίαηο, Υξηζηφλ 
θεξχηηνκελ, δχσ ηάο ζειήζεηο εηδφηεο, ηάο θπζηθάο, θαί ηάο ελεξγείαο, θαί ηά 
απηεμνχζηα, ελ Θεψ ηψ βαπηηζζέληη ζαξθί.  
 
Φεξψλπκνο δφζηο αγαζή, εθ ηνχ ηψλ θψησλ Παηξφο, ηψλ ςπρψλ θαί ηψλ 
ζσκάησλ ηαηξφο πέθελαο, βξψζηο επζελνχζα θαί πφζηο, ηψλ έλ ιηκψ 
ηαθέλησλ θαί δίςεη, γπκλψλ πεξηβφιαηνλ, θαί πηπηφλησλ επαλφξζσζηο,  
 
Μή παχζε ηήλ πνίκλελ ζνπ, εθνξψλ Πάηεξ ζηε, θαί ηήο ζήο κεκλεκέλνο 
θαζππνζρέζεσο, ήο ηάο ηήο ειπίδνο αγθχξαο, σο αξξαγνχο εμήςακελ 
πέηξαο, πξφο Υξηζηφλ κεζίηελ ζε, θεθηεκέλνη Θενδφζηε.  

Θενηνθίνλ 
Χο φξζξνο επξέζεο πξστλφο, ελ ηή ηνχ βίνπ λπθηί, παξζελίαο αθηίζη 
πεξηαζηξάπηνπζα, ηήλ αλαηνιήλ ηνχ Ζιίνπ, ηνχ λνεηνχηήο δηθαηνζχλεο, εκίλ 
θαλεξψζαζα, Θενκήηνξ παλζεβάζκηε.  

Καηαβαζία 
Απνξεί πάζα γιψζζα 

 
Δμαπνζηεηιάξηνλ 

Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 



Σφλ λνχλ θαζάξαο ζηε, ηήο ηψλ παζψλ ζπγρχζεσο, ηξαλψο εδέμσ ηάο 
ζείαο, εκθάζεηο ηήο ππεξθψηνπ, θαί ηξηιακπνχο ζεφηεηνο, πακκάθαξ 
Θενδφζηε, ηψλ αζθεηψλ αγιάτζκα, θαί λχλ πξεζβεχσλ κή παχζε, ππέξ εκψλ 
ζενθφξε.  

Σήο Δνξηήο  φκνηνλ 
Βαβαί ηψλ ζείσλ έξγσλ ζνπ, σηήξ κνπ παληνδχλακε! Θεφο γάξ ψλ πξφ 
αηψλσλ, Παξζέλνπ κήηξαλ ππέδπο, θαί ζάξμ αηξέπησο γέγνλαο, θαί χδαζηλ 
απέπιπλαο, ηνχ Ηνξδάλνπ Γέζπνηα, βξνηψλ ηήλ θχζηλ ηνχ ξχπνπ, ηψλ 
ςπρηθψλ ακαξηάδσλ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. α'  Υαίξνηο αζθεηηθψλ 
Οίθνλ ηψλ ηεξψλ αξεηψλ, πξνθαηαζηήζαο ζεαπηφλ Θενδφζηε, ηφλ ζείνλ ηήο 
Θενηφθνπ, θαηεμηψζεο λαφλ, θαηνηθείλ θαί ηνχηνλ επηζθέπηεζζαη, Θενχ ηήλ 
ιακπξφηεηα, ζεσξείλ γάξ εγάπεζαο, ηήο αιεζνχο δέ, λχλ ζθελήο ηήλ 
εππξέπεηαλ, θαί ηήλ άθξαζηνλ, θαζνξάο σξαηφηεηα, ήλ πεξ εζεκειίσζελ, ν 
Όςηζηνο ζηε, θαί θαηνηθίδεη πξνζχκσο, ηνχο πξφο απηφλ αλαλεχνληαο. 
Απηφλ δσξεζήλαη, ηαίο ςπραίο εκψλ δπζψπεη, ηφ κέγα έιενο.  
 
Πφλνηο αζθεηηθνίο ζεαπηφλ, αλαθαζάξαο κηκεηήο ερξεκάηηζαο, πακκάθαξ, 
ηνχ ζνχ Γεζπφηνπ, ηήο γάξ θξαζπέδσλ ηψλ ζψλ, αςακέλεο πάζνο 
εζεξάπεπζαο, ιηκψ ηεθνκέλνπο, ελ ηή εξήκσ δέ έζξεςαο, εμ αθελψηνπ, 
ρνξεγψλ ζεζαπξίζκαηνο, σο θεξψλπκνο, Θενχ δφζηο γελφκελνο, Πίζηηλ δέ 
ηήλ νξζφδνμνλ, εθήξπμαο ζηε, ηήλ ηνχ ηπξάλλνπ καλίαλ, αλη' νπδελφο 
ινγηζάκελνο, Υξηζηφλ ηθεηεχσλ, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  
 
Φιφγα ηήο πξφο Θεφλ αθιηλνχο, θαί δηαπχξνπ θαί ζεξκήο αγαπήζεσο, 
εμάςαο ηφλ νπξαλφζελ, άληεθνκίζσ ππξζφλ, επδνθίαλ ζείαλ ζνη κελχνληα, 
λαφλ αγηψηαηνλ, αξεηήο παηδεπηήξηνλ, νηθνδνκήζαη, θαί ςπρψλ 
θξνληηζηήξηνλ, φλ αξμάκελνο, επζεβψο εηειείσζαο, έλζα θαί ηφ πνιχαζινλ, 
θαηάθεηηαη ζψκά ζνπ, ζήθαηο νζίαηο Πακκάθαξ, δηαθεξφλησο ηηκψκελνλ. 
Υξηζηφλ δσξεζήλαη, ηαίο ςπραίο εκψλ δπζψπεη, ηφ κέγα έιενο.  
 
λησο έσο ζθελήο ζαπκαζηήο, έσο ηνχ νίθνπ ηνχ Θενχ Θενδφζηε, δηήιζεο 
αγαιιηάζεη, θαί επθξνζχλε ςπρήο, έλζα ήρνο Πάηεξ ενξηάδνληνο, ηεξπλήο 
αθνπζάκελνο, θαί γιπθείαο πκλήζεσο, θαί ηήο αθξάζηνπ, ζπκεδίαο θαί 
ηέξςεσο, γελεζφκελνο, ελ κεζέμεη καθάξηε, ήο κφλεο εθηέκελνο, ηήλ ζάξθα 
ελέθξσζαο, ήο θαί επέηπρεο ζεία, δηθαηνζχλε θνζκνχκελνο, Υξηζηφλ 
ηθεηεχσλ, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο β'  
Σψλ αξεηψλ ε θιίκαμ, ππνγξακκφο αλεδείρζε ηνίο επί γήο, ηνχηνλ 
επθεκήζσκελ, σο αζθεηψλ εγθαιιψπηζκα, εμαζθήζαο γάξ αιεζψο, ψζπεξ 
ν κέγαο Αληψληνο, άκεηξνλ ηαπείλσζηλ ελδεημάκελνο, θαί πνηκάλαο ηφλ ιαφλ 
απηνχ επζεβψο εηο κάλδξαλ αγίαλ ελήιαζελ, νχ ν ρνξφο ηψλ Αγίσλ 



θαζέζηεθελ. Δθηελψο νχλ βνψκελ. Μή επηιάζε, θαί λχλ ηήο πνίκλεο ζνπ, 
πακκάθαξ Θενδφζηε, αιιά πξεζβείαηο ζνπ πξφο Κχξηνλ, ζψζνλ εκάο 
δεφκεζα.  

Καί λχλ... ν απηφο 
ήκεξνλ ν Υξηζηφο, ελ Ηνξδάλε ήιζε βαπηηζζήλαη. ήκεξνλ Ησάλλεο άπηεηαη 
θνξπθήο ηνχ Γεζπφηνπ. Αη Γπλάκεηο ηψλ νπξαλψλ εμέζηεζαλ, ηφ παξάδνμνλ 
νξψζαη κπζηήξηνλ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο ίδσλ 
αλεζηξέθεην. Ζκείο δέ νη θσηηζζέληεο βνψκελ. Γφμα ηψ θαλέληη Θεψ θαί επί 
γήο νθζέληη, θαί θσηίζαληη ηφλ Κφζκνλ.  
 

Γνμνινγία κεγάιε θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 

Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο, Χδή γ' θαί ο'.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο βαξχο 
Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο. 

ηίρ. Σί αληαπνδψζσκελ ηψ Κπξίσ. 
 

Ο Απφζηνινο. πξφο θνξηλζίνπο Β' Δπηζηνιήο. 
Αδειθνί, ν Θεφο ν εηπψλ εθ ζθφηνπο θψο ιάκςαη... 

Εήηεη Κπξηαθή ηε'. 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ 
Δίπελ ν θπξηνο, Πάληα κνη παξεδφζε... 

Εήηεη ηή ε' ηήο δ' Δβδνκάδνο ηνχ Μαηζαίνπ. 
 

Κνηλσληθνλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα.  

Αξρή 
ΤΖ ΗΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Σαηηαλήο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο β' 
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

Όκλνλ, λχλ κεζένξηνλ πηζηνί, άζσκελ Υξηζηνχ ηή Βαπηίζεη, θαζαξσηάησ λντ, 
ήδε γάξ εθέζηεθε, πξφο Ηνξδάλελ ζαξθί, ν Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, αεί 
ζπλππάξρσλ, θχζεη ηήο ζεφηεηνο, ηψ Ησάλλε βνψλ. Γεχξν, Βαπηηζηά 



βάπηηζφλ κε, ζέισ γάξ εθπιχλαη ηνχ ξχπνπ, θχζηλ ηψλ αλζξψπσλ σο 
θηιάλζξσπνο.  
 
Σξφκσ, ιεηηνπξγνχζί ζνη Υξηζηέ, πάζαη ηψλ Αγγέισλ αη ηάμεηο, σο Βαζηιεί θαί 
Θεψ, φισο αηελίζαη ζνη, ηά Υεξνπβίκ νχ ηνικά, θνξπθήο δέ ηήο ζείαο ζνπ, 
θειεχεηο κνη ςαχζαη, ρφξησ φληη Γέζπνηα, ν Ησάλλεο θεζί, θφβσ δέ 
ζπλέρνκαη φινο, κή κε πχξ ηφ άζηεθηνλ θιέμε, ηήο θξηθηήο ζνπ Κχξηε 
ζεφηεηνο.  
 
Ήιζνλ, εθ Παξζέλνπ ζαξθσζείο, ξείζξνηο ηφλ Αδάκ αλαπιάζαη ηνχ Ηνξδάλνπ 
θεζίλ, αχζηο πξφο ηφλ Πξφδξνκνλ, ν Λπηξσηήο θαί Θεφο, σο Υξηζηψ νχλ κνη 
πξφζειζε, θαί γάξ Ησάλλε, ηνχην θχζεη πέθπθα, θαί βάπηηζφλ κε ζαξθί, 
φπσο ηψλ δξαθφλησλ ζπληξίςσ, θάξαο ηψλ εθεί, ν ηνχ θφζκνπ, πάζαλ 
ακαξηίαλ αίξσλ Κχξηνο.  
 

ηηρεξά ηήο Αγίαο, φκνηα 
ηε, ηψ ηνχ Πλεχκαηνο θσηί, θαηαιακπνκέλε πινπζίσο, πινχηνλ εκίζεζαο, 
κφλνλ αγαπήζαζα ηφλ επνπξάληνλ, ηήλ Μαξηχξσλ ζηεξξφηεηα, ζαθψο 
ελεδχζσ, θαί πξφο ππεξβάιινληαο, πφλνπο ερψξεζαο, φζελ ηφλ ερζξφλ 
θαζεινχζα, λίθεο αλεπιέμσ ζηεθάλνπο, ψ Σαηηαλή ζενκαθάξηζηε.  
 
ηε, ηφ δπζψδεο ηήο ζαξθφο, θαί ηήο ακαξηίαο ηήλ θιφγα, Αγλή θαηέζβεζαο, 
δξφζσ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηνχ ζπλεξγνχληφο ζνη, ηφηε ζήξαο εθίκσζαο, 
ζηαδίνπ ελ κέζσ, ζψκα παξαδνχζά ζνπ, πξφο αηθηζκνχο αλδξηθψο, φζελ ηφλ 
ερζξφλ θαζεινχζα, λίθεο αλεπιέμσ ζηεθάλνπο, ψ Σαηηαλή ζενκαθάξηζηε.  
 
Ξίθνο, νπδέ πχξ νπθ αηθηζκνί, ζιίςεηο νπ ιηκφο νπ παληνίαο, είδνο θνιάζεσο, 
ζνχ ηφλ πξφο ηφλ Κχξηνλ, ήκβιπλελ έξσηα, δηαπχξσ θαξδία γάξ, απηφλ 
εθδεηνχζα, πάληα ηά νξψκελα, πθ' έλ δηέπηπζαο, Μάξηπο, θαί παζηάδνο ηήο 
ζείαο, έλδνλ θαηεζθήλσζαο λχκθε, ηνχ Πακβαζηιέσο ρξεκαηίζαζα.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Οξψζά ζε ε θχζηο άπαζα ηψλ γεγελψλ, γπκλφλ ελ χδαζη ηφλ Γεκηνπξγφλ, ηφ 
Βάπηηζκα αηηνχληα, ειινηνχην θφβσ θαί εμεπιήηηεην, ν Πξφδξνκνο δέ, 
ηξφκσ ζπλείρεην, κή ηνικψλ πξνζεγγίζαη ζνη, εζάιαζζα έθπγελ, Ηνξδάλεο 
ηφ ξείζξνλ αλεραίηηζε, ηά φξε εζθίξηεζαλ ζεσξνχληά ζε, θαί Αγγέισλ αη 
Γπλάκεηο εμίζηαλην ιέγνπζαη.  ηνχ ζαχκαηνο! ν σηήξ γπκλνχηαη, ελδχζαη 
ζέισλ ζσηεξίαλ, ηνχο αλζξψπνπο θαί αλάπιαζηλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. β'  Αη Αγγειηθαί 
Νχλ πξνθεηηθψο, εθβνήζσκελ Κπξίσ. Δπέθαλεο εκίλ, ν σηήξ εκψλ θαί 
θηίζηεο, ζπλέηξηςαο δέ Λφγε, ηψλ δξαθφλησλ ηά ζηφκαηα, ελ ηψ Ηνξδάλε σο 
νηθηίξκσλ, θαί ηνχο ηπθισζέληαο ηψ θσηί ζνπ, Υξηζηέ εθψηηζαο. 
Δπινγεκέλνο ν θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  



 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηάθε εηο νπίζσ,  
 
Κξάηνο θαη' ερζξψλ, ηψ Βαπηίζκαηί ζνπ Λφγε, έδσθαο εκίλ, ηνίο εθ πφζνπ 
ζεβνκέλνηο, ηήλ ζήλ νηθνλνκίαλ, ήλ εθψλ εμεπιήξσζαο, ιχζαο ηνχο βξνηνχο 
εθ ηήο θαηάξαο, ηήο εθ ηήο Δδέκ δηαδξακνχζεο, εθ' ψ ςάιινκελ. 
Δπινγεκέλνο ν θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξάλε φηη αλερψξεζαο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
Οη ελ ηψ Αδάκ, ηνχο ρηηψλαο δεξκαηίλνπο, εθφληεο πνηέ, ελδπζάκελνη ηή 
πηψζεη, έλ ξείζξνηο, Ηνξδάλνπ, εθδπζάκελνη ζήκεξνλ, ελ ηψ Βαπηηζκψ ηψ 
ηνχ Κπξίνπ, ζενινγνχληεο ζχλ Αγγέινηο, απηψ θξάμσκελ. Δπινγεκέλνο ν 
θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Αλπκλήζσκελ νη πηζηνί, ηήο πεξί εκάο ηνχ Θενχ επεξγεζίαο ηφ κέγεζνο, ελ 
γάξ ηψ εκψλ παξαπηψκαηη, γελφκελνο άλζξσπνο, ηήλ εκψλ θάζαξζηλ 
θαζαίξεηαη ελ ηψ Ηνξδάλε, ν κφλνο θαζαξφο θαί αθήξαηνο, αγηάδσλ εκέ θαί ηά 
χδαηα, θαί ηάο θεθαιάο ηψλ δξαθφλησλ ζπληξίβσλ επί ηνχ χδαηνο. 
Αληιήζσκελ νχλ χδσξ κεη' επθξνζχλεο, αδειθνί, ε γάξ ράξηο ηνχ 
Πλεχκαηνο, ηνίο πηζηψο αληινχζηλ, ανξάησο επηδίδνηαη παξά Υξηζηνχ ηνχ 
Θενχ, θαί σηήξνο ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Ηνξδάλε πνηακέ, ηί εζακβήζεο ζεσξψλ; Σφλ αΘεψξεηνλ γπκλφλ, είδνλ θαί 
έθξημα θεζί, θαί πψο γάξ ηνχηνλ νπθ έκειινλ θξίμαη θαί δχλαη; νη Άγγεινη 
απηφλ, νξψληεο έθξημαλ, εμέζηε νπξαλφο, θαί γή εηξφκαμε, θαί ζπλεζηάιε 
ζάιαζζα, θαί πάληα, ηά νξαηά θαί αφξαηα, Υξηζηφο εθάλε, ελ Ηνξδάλε, 
αγηάζαη ηά χδαηα.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ην απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Αλέζηεο εθ λεθξψλ 

Βαπηίδεηαη Υξηζηφο, ν θσηίδσλ ηφλ Κφζκνλ, εμ χςνπο ν Παηήξ, εκαξηχξεζε 



ιέγσλ. Οχηφο εζηηλ ν Τηφο κνπ, ελ ψ επδφθεζα, απηνχ αθνχεηε, νχηφο εζηηλ ν 
θσηίδσλ, ηήλ νηθνπκέλελ, ηή επζπιαγρλία απηνχ, ν βαπηηζζείο θαί ζψζαο σο 
Θεφο, ηφ γέλνο ηψλ αλζνψπσλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απην 
 

Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο θαί ηεο Αγίαο.  
 

Χδή α'  Ήρνο β'  
«Γεχηε ιανί, άζσκελ άζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί 
νδεγήζαληη ηφλ ιαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Μαξηπξηθαίο εγιατζκέλε θαηδξφηεζη, ηψ θαζαξψ παξ ίζηαζαη, Μάξηπο 
λπκθίσ ζνπ, ςπρνθζφξσλ πηαηζκάησλ, αηηνχζα ιπηξσζήλαη, ηνχο 
αλπκλνχληάο ζε.  
 
Πινχηνπ θζαξηνχ, Μάξηπο ηειείσο ειφγεζαο, ελ νπξαλνίο ηφλ άθζαξηνλ, θαί 
δηακέλνληα, εθδεηνχζα πξνζχκσο, θαί ραίξνπζα ππήιζεο, Μαξηχξσλ 
ζηάδηνλ.  
 
Πξφο αηθηζκνχο, πξφο αιγεδφλαο θαί κάζηηγαο, πνιπεηδείο απηφεηνο, Μάξηπο 
ερψξεζαο, ζπλεξγνχζαλ γάξ είρεο, ηήλ ράξηλ ηνχ σηήξνο, ελδπλακνχζάλ 
ζε.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ηήλ πεγήλ ηήο απαζείαο θπήζαζα, ηξαπκαηηζζέληα πάζεζη, Κφξε 
ζεξάπεπζνλ, θαί ππξφο αίσλίνπ, εμάξπαζφλ κε κφλε ζενραξίησηε.  
 

Χδή γ'  
«Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ' ερζξνχο 
κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ, Οπθ έζηηλ Άγηνο, σο ν 
Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε».  
 
Οπθ έζεηζε ηφλ πχξγνλ ηήο ζήο θαξδίαο, ζπξξεχζαζα βαζάλσλ ε ηξηθπκία, 
εζηήξηθην ηή πέηξα γάξ ηήο αγάπεο, Υξηζηνχ παλεχθεκε, πξφο φλ 
εθξαχγαδεο. Χο νπθ έζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.  
 
Αλζξψπσλ ηήλ αζζέλεηαλ ν θνξέζαο, επηέξσζε δπλάκεη ηφ αζζελέο ζνπ, 
αλίζρπξνλ ηφλ δξάθνληα φζελ Μάξηπο, εηο γήλ θαηέξξαμαο, πηζηψο 
θξαπγάδνπζα. Χο νπθ έζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.  
 
Υεηκάξξνπο απεμήξαλαο αλνκίαο, ηνίο ξείζξνηο ηψλ αηκάησλ ζνπ Μαθαξία, 
ηξπθήο δέ ηνχ ρεηκάξξνπ λχλ απνιαχεηο, θαί θψο αλέζπεξνλ, νηθείο 
θξαπγάδνπζα. Χο νπθ έζηηλ, Άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ζχιιεςηο, ν ηφθνο ζνπ ππέξ ιφγνλ, αηψλαο γάξ ηφλ Κηίζαληα δηά ιφγνπ, 



εγέλλεζαο ξπζάκελνλ αινγίαο, θφζκνπ ηά πέξαηα, Κφξε απείξαλδξε, φλ 
δπζψπεη πάληνηε, ηνχ ζσζήλαη εκάο.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ' ερζξνχο 
κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ, νπθ έζηηλ Άγηνο, σο ν Θεφο 
εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α'  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Καη' ίρλεζη ηνχ ζνχ, εξαζηνχ επνκέλε, ζεκλή Σαηηαλή, ηφλ εθείλνπ 
πξνζχκσο, εδήισζαο ζάλαηνλ, θαί ηφ πάζνο ηφ άρξαληνλ, φζελ έηπρεο ηήο 
νπξαλίνπ παζηάδνο, ζηέθνο άθζαξηνλ, πεξηθεηκέλε αμίσο, θαί δφμαλ 
αζάλαηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
Ο κέγαο πεηφο, πξφο πνηάκηα ξείζξα, επέθαλε ζαξθί, βαπηηζζήλαη ζειήζαο, 
πξφο φλ ν ζείνο Πξφδξνκνο, εθπιεηηφκελνο έιεγε. Πψο βαπηίζσ ζε, ξχπνλ 
κή έρνληα φισο; πψο εθηείλσ κνπ, ηήλ δεμηάλ επί θάξαλ, ήλ ηξέκεη ηά 
ζχκπαληα.  
 

Χδή δ'  
«Τκλψ ζε, αθνή γάξ Κχξηε, εηζαθήθνα θαί εμέζηελ, εσο εκνχ ήθεηο γάξ, εκέ 
δεηψλ ηφλ πιαλεζέληα. Γηφ ηήλ πνιιήλ ζνπ ζπγθαηάβαζηλ, ηήλ εηο εκέ, 
δνμάδσ πνιπέιεε».  
 
Χξαίνλ, ηήο ςπρήο θαηάζηεκα, επκνξθία ηήο επζεβείαο, Σαηηαλή θέξνπζα, 
πξνζέηη δέ ηήο καξηπξίαο θσηί, παξαδφμσο δηαιάκπνπζα, ηψ θαζαξψ 
Νπηκθίσ εηζνηθίδεηαη.  
 
ηδήξσ, ζνχ ηάο φςεηο μένληαο, παξαλφκνπο ανξαζία, νπξάληνη, Άγγεινη, 
εθίδνλην απνζηαιέληεο πξφο ζήλ, εθ Θενχ Μάξηπο βνήζεηαλ, νη ζνπ ηήλ 
θαξηεξίαλ θαηεπιάγεζαλ.  
 
Ννκίκσο, ηφλ Υξηζηφλ θεξχηηνπζα, εηξνπψζσ παξαλνκνχληαο, ζπζία δέ 
άκσκνο, εππξφζδεθηνο ηειεηνηάηε απηψ, πξνζελέρζεο αλαθξάδνπζα. έ 
αγαπψζα ψηεξ ζθαγηάδνκαη.  

Θενηνθίνλ 
Πξφο φξκνλ γαιελφλ κε ίζπλνλ, ζενλχκθεπηε Παλαγία, ρεηκάδεη γάξ θιχδσλ 
κε, θαί ηάξαρνο ηήο ακαξηίαο δεηλψο, ηνίο αλέκνηο ξηπηδφκελνο, ηψλ πνλεξψλ 
πλεπκάησλ, ηψλ ζιηβφλησλ κε.  
 

Χδή ε'  
«Ο θσηηζκφο, ηψλ ελ ζθφηεη θεηκέλσλ, ε ζσηεξία ηψλ απεγλσζκέλσλ, Υξηζηέ 
σηήξ κνπ, πξφο ζέ νξζξίδσ, Βαζηιεχ ηήο εηξήλεο, θψηηζφλ κε ηή επηιάκςεη 
ζνπ, άιινλ γάξ εθηφο ζνπ, Θεφλ νπθ επίζηακαη».  
 



Φφβνλ Θενχ, ελ γαζηξί δηαλνίαο εηζδεμακέλε, πλεχκα ζσηεξίνπ νκνινγίαο, 
θαί καξηπξίνπ έηεθεο, Γελλαηφθξσλ παξαδφμσο, ζηεξξψο αζιήζαζα, θαί ηάο 
ελαληίαο, αξράο ζξηακβεχζαζα.  
 
νχ ηφ ζεπηφλ, θαί καθάξηνλ πάζνο εθκηκνπκέλε, ή δη' ααπαζείαο ζνη 
ζπλαθζείζα, πάζρεη πξνζχκσο, κειεδφλ ηεκλνκέλε, δσνδφηα Υξηζηέ 
θξαπγάδνπζα. Έηεξνλ έθηφο ζνπ, Θεφλ νπθ επίζηακαη.  
 
Φσηηζηηθαίο, δηαιάκπεηο αθηίζη θαηδξπλνκέλε, Πλεχκαηνο Αγίνπ, 
ιακπαδνπρία, θαί θαηαπγάδεηο, ηψλ πηζηψλ ηάο θαξδίαο, ακαξηίαο δφθνλ 
ζθεδάδνπζα, Μάξηπο αζινθφξε, Υξηζηνχ παλζεβάζκηε.  

Θενηνθίνλ 
Ζ θσηεηλή, ηνχ Ζιίνπ Νεθέιε, ιάκςνλ κνη αίγιελ, ιχνπζα ηφλ δφθνλ κνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ, δίδνπ κνη ρείξα, εκπαξέληη εηο χιελ ακαξηίαο, έγεηξνλ θείκελνλ, 
κφλε ηνχ πεζφληνο, Αδάκ επαλφξζσζηο.  
 

Χδή ο'  
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ. Δθ θζνξάο, ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Δπί μχινπ σο έγλσ ηαζέληα ζε, Μάξηπο ε ζεκλή θαξηεξεί ηήλ αλάξηεζηλ, θαί 
ηνχο μεζκνχο ηνχ ζψκαηνο, δηά πφζνλ ηφλ ζφλ Παληνδχλακε.  
 
Αγξηψηαηνη ζήξεο εδέζζεζαλ, κέζνλ αλδξηθψο ηνχ ζηαδίνπ αζινχζάλ ζε, 
ζέθιαλ σο πξίλ ηήλ πξψηαζινλ, ήο ηφλ δήινλ εθηήζσ Ανίδηκε.  
 
Δπηζηάληεο νπξάληνη Άγγεινη, κέζνλ ηήο θξνπξάο, ζέ θσηί θαηειάκπξπλαλ, 
ηψλ αιγεηλψλ εμαίξνληεο, θαί Θενχ σο ακλάδα δνμάδνληεο.  

Θενηνθίνλ 
Δθ παζψλ γελεψλ εμειέμαην, ζέ ηήλ θαιινλήλ Ηαθψβ ήλ εγάπεζελ, ν Πνηεηήο 
Παλάκσκε, θαί εθ ζνχ αλαηείιαο επέθαλελ.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ. Δθ θζνξάο, ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
Ήρνο δ' 

Δπεθάλεο ζήκεξνλ ηή νηθνπκέλε, θαί ηφ θψο ζνπ Κχξηε, εζεκεηψζε εθ' εκάο, 
έλ επηγλψζεη πκλνχληάο ζε. Ήιζεο εθάλεο ηφ Φψο ηφ απξφζηηνλ. 

 
 π λ α μ ά ξ η ν λ 

Σή ΗΒ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Σαηηαλήο.  
ηίρνη 

Σήο πάληα ιακπξάο Σαηηαλήο ηή θάξα,  
Λακπξφλ πξνεμέλεζε ηφ μίθνο ζηέθνο.  



Σή δπνθαηδεθάηε Σαηηαλήο απρέλα θέξζαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Πέηξνπ ηνχ Αβεζαιακίηνπ.  
ηίρνη 

Δπαλζξαθσζείο θαξδίαλ ζείσ πφζσ,  
Δπ' αλζξάθσλ ήδηζηα Πέηξνο εθπλέεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Μεξηίνπ.  
ηίρνη 

Θεφλ πνζψλ χςηζηνλ, ηζρπξφλ κφλνλ,  
Μαζηίδεηαη Μέξηηνο ηζρπξψο άγαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη νθηψ Μάξηπξεο, νη απφ Νηθαίαο, μίθεη 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 
Θλήζθεη ρνξφο ηηο νθηάξηζκνο εθ μίθνπο,  
Αηψλνο επξείλ νγδφνπ δσήλ ζέισλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Μάξηπο Δπζαζία μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Απηψ Θεψ σηήξη θφζκνπ πξνζθέξεη,  
Απηήο θεθαιήλ εθ μίθνπο Δπζαζία.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ θαί ζαπκαηνπξγνχ 
Ζιηνχ.  

ηίρνη 
Άιινο δέδεηθηαη ζαπκαηνπξγφο Ζιίαο,  
Ο ζαπκαηνπξγφο νχηνο φλησο Ζιίαο.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ'  
«Αληίζενλ πξφζηαγκα παξαλνκνχληνο, ηπξάλλνπ κεηάξζηνλ ηήλ θιφγα 
αλεξξίπηζε, Υξηζηφο δέ εθήπισζε ζενζεβέζη Παηζί, δξφζνλ ηήλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ν ψλ επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο».  
 
Δπηφλσο Αήηηεηε ζπαζηδνκέλε, καζηψλ ηήλ αθαίξεζηλ, ππέζηεο 
θαξηεξψηαηα, ππξί νπξαλίσ δέ, Μάξηπο θαηέθιεμαο, ζέβεηλ ηνχο κή ζέινληαο 
Θεφλ, φλ πάζα θηίζηο πκλεί δνμάδνπζα.  
 
Δγθάξδηνλ θέξνπζα ηφ πχξ ηφ ζείνλ, ζνχ ηήο αγαπήζεσο, Υξηζηέ ε 
Παλανίδηκνο, ηφ πχξ ηφ νκφδνπινλ νπθ εδεηιίαζε, Παίδσλ εηθνλίδνπζα ηψλ 
πξίλ, θαί ηήλ αλδξείαλ, θαί ηήλ ζηεξξφηεηα.  
 
Θεξψλ αγξηφηεο ζνη θαζππεηάγε, ιεφλησλ ηά ράζκαηα, απήκαληνο 



παξέδξακεο, Θενχ ζε δνμάζαληνο, ηνχηνλ δνμάζαζαλ, ηνχηνπ ηά παζήκαηα 
ηή ζή, αλαπιεξνχζα ζαξθί Παλεχθε κε.  

Θενηνθίνλ 
Εσήλ ελππφζηαηνλ εκίλ ηεθνχζα, ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ, ζαθψο 
εμαθαλίζαζαλ, ηά πάζε ζαλάησζνλ, ηά ηήο ζαξθφο εκψλ, πίζηεη ηψλ 
ηηκψλησλ ζε Αγλή, σο Θενηφθνλ θαί ππεξέλδνμνλ.  
 

Χδή ε'  
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ 
θιφγα εηο δξφζνλ, κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Καιισπηζζείζα αξεηαίο, σξαηψζεο θαιινλαίο ηνχ καξηπξίνπ, θαί Νπκθίσ 
εξκφζζεο ηψ ππέξ πάληαο βξνηνχο, σξαίσ θάιιεη δηαιάκπνπζα, ηήο 
αζαλαζίαο, Σαηηαλή ζεφθξνλ.  
 
χλ αζσκάηνηο Λεηηνπξγνίο, ελ εηξθηή ηφλ Πνηεηήλ εδνμνιφγεηο, δηαιάκπνπζα 
δφμε, ηήο ζετθήο αζηξαπήο, θαί πάζηλ απξφζηηνο κέλνπζα, ηνίο 
θεθξαηεκέλνηο, ηψ δφθσ ηήο απάηεο.  
 
Ζ ζπληξηβή ζνπ ηψλ κειψλ, εμειέπηπλελ ερζξνχ κεραλνπξγίαο, ηψλ αηκάησλ 
ε ξχζηο, ηήο αζεταο δεηλνχο, ρεηκάξξνπο εκλή απεμήξαλε, πέιαγνο 
ζαπκάησλ, εκίλ αλαδεηρζείζα.  

Θενηνθίνλ 
ψζνλ νηθηείξεζνλ εκάο, ηφλ νηθηίξκνλα Θεφλ εκίλ σηήξα, ππέξ ιφγνλ 
ηεθνχζα, ππξθατάο ινγηζκψλ, παζψλ ηε εμαίξνπζα θαχζσλα, ζνχ ηαίο 
ηθεζίαηο, αγλή Παξζελνκήηνξ.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξνο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ 
θιφγα εηο δξφζνλ, κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα ψο Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ'  
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία ήθνληα, θαηλνπξγήζαη ηφλ 
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο 
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».  
 
Μεηά πνιιάο ηάο βαζάλνπο, ηή ηνχ μίθνπο ζε δίθε, δεηλφο θαζππνβάιιεη 
δηθαζηήο, ήο ηή αλφδσ 
εθξφηεζαλ, αη νπξάληαη ηάμεηο, Υξηζηφο δέ παλαιθεί ζε δεμηά, εζηεθάλσζε 
Μάξηπο, λνκίκσο ελαζιήζαζαλ.  
 
πλαγειάδε Μαξηχξσλ, θαλνηάηαηο αγέιαηο, ηξαλφηεξνλ εγγίδνπζα Θεψ, 
βιέπεηο ά βιέπνπζηλ Άγγεινη, σο παξζέλνο λπκθψλη, αχιίδ! ηνχ Νπκθίνπ ζνπ 
εκλή, δπζσπνχζα ζσζήλαη, ηνχο πφζσ ζε γεξαίξνληαο.  



 
Δζθξαγηζκέλελ πεγήλ ζε, θεθιεηζκέλνλ ηε θήπνλ, αλάζεκα ζεπηφλ θαί ηεξάλ, 
λχκθελ Υξηζηνχ αδηάθζνξνλ, ηεξείνλ θαί ζχκα, ακλάδα θαί θαιήλ πεξηζηεξάλ, 
ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ φισλ, Σαηηαλή θεξχηηνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ηαίο θσλαίο θακπηνκέλε, ηψλ ζεξκψο ζε αηηνχλησλ, ε κφλε ηψλ πηζηψλ 
θαηαθπγή, ζψζνλ νηθηείξεζνλ Γέζπνηλα, δηαηήξεζνλ βιάβεο, θαί πάζεο ηψλ 
Δζλψλ επηδξνκήο ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ, αεί ζε κεγαιχλνληαο.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ 
Αδάκ, βξσζεη θζνξά, πεπησθφηα δεηλψο, έμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο 
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Δπεθάλε ν σηήξ 

Γηά ηφλ πφζνλ ηνχ Υξηζηνχ, βαζάλνπο εθαξηέξεζαο, Σαηηαλή γελλαηφθξνλ, 
θαί ηψλ Γαηκφλσλ ηήλ ηζρχλ, γελλαίσο εμεθάληζαο, δηά ηνχηφ ζε πάληεο, 
πηζηψο καθαξίδνκελ.  

Καί ηήο Δνξηήο 
Δπεθάλε ν σηήξ, ε ράξηο ε αιήζεηα, ελ ξείζξνηο ηνχ Ηνξδάλνπ, θαί ηνχο ελ 
ζθφηεη θαί ζθηά, θαζεχδνληαο εθψηηζε, θαί γάξ ήιζελ εθάλε, ηφ θψο ηφ 
απξφζηηνλ.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Πξνζφκνηα 
 

Ήρνο πι. β'  Αη Αγγειηθαί 
έιαο εθ θσηφο, θψο ππάξρσλ Ηεζνχ κνπ, εθψηηζαο εκάο, ελ αξξήησ ζνπ 
ειιάκςεη, ηνχο πξίλ εθηπθισζέληαο, ελ Δδέκ εθ ηνχ φθεσο, ελ ηψ Ηνξδάλε 
άξηη θάνο, πάληεο ηψ θσηί ζνπ θαζνξψληεο, πηζηψο ςάιινκελ. Δπινγεκέλνο 
ν θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηάθε εηο νπίζσ,  
 
Μχζηα θαί θξηθηψλ, νηθνλφκε κπζηεξίσλ, Πξφδξνκε ραξάο, θαί ηνχ 
Πλεχκαηνο απηφπηα, ηφλ Βαπηηζζέληα Λφγνλ, ππφ ζνχ ψο επδφθεζελ, 
αίηεζαη εκίλ ακαξηεκάησλ, ιχηξσζηλ αεί παξαζρεζήλαη, απηψ ςάιινπζηλ. 
Δπινγεκέλνο ν θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξάλε φηη αλερψξεζαο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
Άξσκελ πηζηνί, ελ ζπλέζεη ηάο θαξδίαο, δξάκσκελ ζπνπδή, ελ ηνίο ξείζξνηο 
Ηνξδάλνπ, θαί ίδσκελ ηφλ Κηίζηελ, ζαξθηθψο βαπηηδφκελνλ, ππφ Ησάλλνπ ηνχ 
Πξνδξφκνπ, θαί ζχλ απηψ ζενινγνχληεο, αλακέιςσκελ. Δπινγεκέλνο ν 
θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  



Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
Χ ηήο ππέξ λνχλ, ζετθήο νηθνλνκίαο! πψο ν Πνηεηήο, ηψ πνηήκαηη παξέζηε, 
θαί θιίλεη ηνχησ θάξαλ, ππνδείγκαηη γάξ εκίλ, ηχπνλ ηαπεηλψζεσο εηζάγεη, 
ηνίο θαηά ςπρήλ θσηηδνκέλνηο. Γηφ ςάιινκελ. Δπινγεκέλνο ν θαλείο, Θεφο 
εκψλ δφμα ζνη.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Δξκχινπ θαί ηξαηνλίθνπ.  

 
Σή απηή εκέξα ζπκςάιινκελ θαί ηήλ Αθνινπζίαλ ηψλ Αγίσλ Αββάδσλ, 

δηά ηφ απνδίδνζζαη ηήλ Δνξηήλ εηο ηάο ηδ'.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηψλ Μαξηχξσλ.  
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Δξκχινο ν έλδνμνο, θαί ν ζεφθξσλ ηξαηφληθνο, ε δπάο ε ζαπκάζηνο, Σξηάδα 
ηήλ άθηηζηνλ, θαζνκνινγνχληεο, πνιχζενλ πιάλελ, κεηά πνιινχο ηνχο 
αηθηζκνχο, θαί ηάο βαζάλνπο θαηεηξνπψζαλην, θαί λίθεο δηαδήκαηη, 
ζηεθαλσζέληεο πξεζβεχνπζη, δσξεζήλαη ηνίο πέξαζη, ηήλ εηξήλελ θαί έιενο.  
 
Σνχ Λφγνπ γελφκελνο, Μάξηπο δηάθνλνο, Έξκπιε, εθινγή ζείνπ Πλεχκαηνο, 
ηψ ιχζξσ ηνχ αίκαηνο, ηήο ηεξσζχλεο, ζηνιήλ επηρξψζαο, ηεξσηέξαλ 
αιεζψο, θαί ιακπξνηέξαλ ηαχηελ εηέιεζαο, θαί λχλ είο ηά βαζίιεηα, ηά λνεηά 
κεηαβέβεθαο, πξεζβεπηήο ηψλ ηηκψλησλ ζε, ρξεκαηίδσλ ζεξκφηαηνο.  
 
Ξεζκνχο θαξηεξήζαληεο, ηαίο πξνζηαγαίο ηνχ δηθάδνληνο, έλ ζαξγάλε 
εβιήζεηε, θαί ηέινο καθάξηνλ, θαί πληγκφλ πδάησλ, άκθσ δεδεγκέλνη, ηφλ 
πνιπκήραλνλ ερζξφλ, ηνχηνηο εκθξφλσο ελαπεπλίμαηε, θαί λχλ 
πεξηπνιεχεηε, πεξηραξψο ηά νπξάληα, ππέξ πάλησλ δεφκελνη, Αζιεηαί 
γελλαηφηαηνη.  

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηψλ Οζίσλ 
Ήρνο πι. δ' 

Σί πκάο θαιέζσκελ Άγηνη; 
Μεγάισο εγσλίζαζζε Άγηνη, ηψλ βαξβάξσλ ππνκείλαληεο, ηήλ έθνδνλ 
γελλαίσο, ηάο ςπράο ελαπνζέκελνη, ηνίο μίθεζη πξνζχκσο, Μαξηχξσλ 
αλεδήζαζζε ζηεθάλνπο. Αγγέινηο ζπλαπιίδεζζε αμίσο. Πνιιή πκψλ ε 
θαξηεξία, θαί κείδνλα ηά ραξίζκαηα. Πξεζβεχζαηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  



 
ζηνη Υξηζηνχ εγσλίζαζζε, ηψλ πξνζθαίξσλ αινγήζαληεο, ηνχ βίνπ 
εθνπζίσο, ηήο ζαξθφο θαζππεηάμαηε, ηφ θξφλεκα γελλαίσο, θαί μίθεη ελ 
Υξηζηψ ηειεησζέληεο, Αγγέινηο ζπλαπιίδεζζε αμίσο, δηφ πκψλ ηά κλεκφζπλα, 
ζεκλχλνληεο ηθεηεχνκελ. Πξεζβεχζαηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Καιψο πνιηηεπζάκελνη Άγηνη, ηψλ Μαξηχξσλ ηνχο αγψλαο, κηκεζάκελνη 
γελλαίσο, ηά βξαβεία νπξαλφζελ, εθνκίζαζζε λνκίκσο. Τκείο γάξ, καραηξψλ 
θαηεθξνλήζαηε, βαζάλνπο, σο εθείλνη ππεκείλαηε, ίλα νκνχ αλαδήζεζζε, ηφλ 
ζηέθαλνλ ηήο αζιήζεσο. Πξεζβεχζαηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο ήκψλ.  

Γφμα... 
Ήρνο πι. δ'  Σνχ ηνπδίηνπ 

ζηνη Παηέξεο, κειεηήζαληεο εκέξαο θαί λπθηφο ελ λφκσ Κπξίνπ, εμηψζεηε 
ηνχ μχινπ ηήο δσήο ζχκθπηνη γελέζζαη, θαί ν θαξπφο πκψλ, αζιήζεσο 
ζηεθάλνπο εμήλζεζε. Παξξεζίαλ έρνληεο πξφο ηφλ αγσλνζέηελ Θεφλ, θαί 
εκίλ αηηήζαζζε, ηιαζκφλ θαί ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... ν απηφο 
ήκεξνλ ε θηίζηο θσηίδεηαη, ζήκεξνλ ηά πάληα επθξαίλνληαη, ηά νπξάληα άκα 
θαί ηά επίγεηα. Άγγεινη θαί άλζξσπνη ζπκκίγλπληαη, φπνπ γάξ Βαζηιέσο 
παξνπζία, θαί ε ηάμηο παξαγίλεηαη. Γξάκσκ ελ ηνίλπλ επί ηφλ Ηνξδάλελ, 
ίδσκελ πάληεο ηφλ Ησάλλελ, πψο βαπηίδεη θνξπθήλ, αρεηξνπνίεηνλ, θαί 
αλακάξηεηνλ. Γηφ απνζηνιηθήλ θσλήλ πξνζάδνληεο, ζπκθψλσο βνήζσκελ, 
Δπεθάλε ε ράξηο ηνχ Θενχ, ε ζσηήξηνο πάζηλ αλζξψπνηο, θαηαπγάδνπζα θαί 
παξέρνπζα πηζηνίο ηφ κέγα έιενο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β' Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
θζε ηφ Παηξηθφλ, απαχγαζκα ηήο δφμεο, ελ Ηνξδάλνπ ξείζξνηο, βαπηίζκαηη 
θαζαίξνλ, ηφλ ξχπνλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηάθε εηο νπίζσ. 
 
Γέρνπ δνπινπξεπψο, Πξνθήηα Ησάλλε, ηφλ Λπηξσηήλ ηνχ θφζκνπ, θαί 
βάπηηζνλ ηφλ Κηίζηελ, βξνηψλ εηο αλαγέλλεζηλ.  
 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξάλε φηη αλερψξεζαο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
Ήιζελ ν θσηηζκφο, ε ιχηξσζηο εθάλε, ελ Ηνξδάλνπ ξείζξνηο, ζπλέιζσκελ 
ξπθζήλαη, θαί άζαη ηφλ Φηιάλζξσπνλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Σφλ ηζάγγεινλ βίνλ πνιηηεπζάκελνη, πφλνηο αζθεηηθνίο Παηέξεο ζηνη, 
εγθξαηεία ηφ ζψκα δνπιαγσγήζαληεο, θαζππεηάμαηε ηψ πλεχκαηη, εξγάηαη 
γελφκελνη ηψλ εληνιψλ ηνχ Κπξίνπ, ηφ αξρέηππνλ θάιινο, ηήο εηθφλνο 



εθπιάμαηε, θαί αζιεηηθνχο αγψλαο, εθ ηψλ αζθεηηθψλ ηδξψησλ δηελχζαηε, θαί 
δηπινίο ζηεθάλνηο θαηαθνζκεζέληεο, εθηελψο ηφλ σηήξα ηθεηεχζαηε, 
ζσζήλαη εκάο.  

Καί λχλ... Ο απηφο 
Σά ηψλ Αγγέισλ ζηξαηεχκαηα εμίζηαλην, νξψληά ζε ζήκεξνλ ελ ηψ Ηνξδάλε, 
γπκλφλ εζηψηα σηήξ έλ ηνίο χδαζη, θαί ηήλ άρξαληνλ θνξπθήλ ζνπ 
ππνθιίλαληα, βαπηηζζήλαη ππφ Ησάλλνπ, ζνχ γάξ πησρεχζαληνο εθνπζίσο, ν 
θφζκνο επινπηίζζε, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Απνιπηίθηνλ   Ήρνο δ΄ 
Ο Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ ν πνηψλ αεί κεζ' εκψλ θαηά ηήλ ζήλ επηείθεηαλ, 
κή απνζηήζεο ηφ έιενο ζνπ αθ' εκψλ, αιιά ηαίο απηψλ ηθεζίαο , ελ εηξήλε 
θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ εκψλ. 

Απνιπηίθηνλ ηήο ενξηήο  Ήρνο α' 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Ο Γεζπφηεο ζήκεξνλ, ελ Ηνξδάλε επέζηε, βαπηηζζείο ελ χδαζηλ, ππφ ηνχ 
ζείνπ Πξνδξφκνπ, άλσζελ ν Παηήξ δέ πξνζεκαξηχξεη. Οχηφο εζηηλ ν Τηφο ν 
αγαπεηφο κνπ, θαί ην Πλεχκα επεθάλε, ελ μέλε ζέα, πεξηζηεξάο επ' απηφλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απην 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σήλ έξεκνλ πνιίζαληεο, ελ επζεβεία Θενχ, ηά πάζε εξεκψζαληεο, ελ 
εγθξαηεία ζαθψο, σο θνίλημ ελζήζαηε, βφηξπαο ςπρνηξφθνπο, αξεηψλ 
ζενθφξνη, θέξνληαο ηνίο αλζξψπνηο, γιπθαζκφλ ππέξ κέιη, δηφ θαί 
κεγαιχλνκελ πίζηεη ηήλ κλήκελ πκψλ.  

Γφμα... θαί λχλ 
Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 

Σά ξείζξα εγίαζαο ηά Ηνξδάληα, ηφ θξάηνο ζπλέηξηςαο ηήο ακαξηίαο, Υξηζηέ ν 
Θεφο εκψλ, ππέθιηλαο ηή παιάκε, ζεαπηφλ ηνχ Πξνδξφκνπ, θαί έζσζαο εθ 
ηήο πιάλεο, ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο, δηφ ζε ηθεηεχνκελ. ψζνλ ηφλ θφζκνλ 
ζνπ.  



 
Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο θαί ηψλ Αγίσλ δχσ. Καλψλ ηψλ Μαξηχξσλ, νχ ε 

Αθξνζηηρίο.  
 

Σψλ ζψλ γεξαίξσ Μαξηχξσλ ψηεξ θιένο. 
Ησζήθ. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 

«Άζσκελ ηψ Κπξίσ πάληεο ιανί, ηψ ελ ζαιάζζε Δξπζξά, ηφλ Φαξαψ 
βπζίζαληη, σδήλ επηλίθηνλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Σίκηνη σο αζηέξεο ζενιακπείο, ηψ ζηεξεψκαηη ζνθνί, ηήο Δθθιεζίαο ψθζεηε, 
θαηαπγάδνληεο εκάο, ζείαηο ιακπξφηεζη Μάξηπξεο.  
 
θζεηε ψζπεξ άλζξαθεο λνεηνί, πξνζαλαπηφκελνη ππξί, ηνχ Πλεχκαηνο 
Ανίδηκνη, θαί εηδψισλ ηήλ ππξάλ, ξείζξνηο αηκάησλ εζβέζαηε.  
 
Νάκαζη πξνζθιπδφκελνη ηνχ Υξηζηνχ, ηνχ ελ ηνίο ξείζξνηο ηήλ εκψλ, 
αζέβεηαλ βπζίζαληνο, αζεταο πνηακνχο, Μάξηπξεο απεμεξάλαηε.  

Θενηνθίνλ 
ηήζφλ κνπ ακαξηίαο ηνχο νρεηνχο, ε ηνχ ζαλάηνπ ηήλ θζνξάλ, ηψ ηφθσ ζνπ 
καξάλαζα, θαί θαηάλπμίλ κνη δφο, Θενθπήηνξ Παλάκσκε.  
 

Καλψλ ηψλ Οζίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο,  
 

Άζινπο αλπκλείλ Παηέξσλ θιένο κέγα. 
Ησζήθ. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ' 

Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 
Αζθήζεη θσηνεηδείο γελφκελνη, Μαθαξηψηαηνη, ζενεηδείο εδείρζεηε ζαθψο, ηή 
θελψζεη ηνχ αίκαηνο, δηφ ζπλεπαγάιιεζζε, ηνίο Αζθεηαίο Υξηζηνχ θαί 
Μάξηπζη.  
 
Θαιάζζε ηή ηψλ δαθξχσλ πξφηεξνλ, ελαπεπλίμαηε, ηφλ Φαξαψ νθνί ηφλ 
λνεηφλ, ηψλ αηκάησλ δέ χζηεξνλ, ηνίο νρεηνίο σιέζαηε, θαί αθαλία 
παξεπέκςαηε.  
 
Λακπξχλσλ ν θσηνδφηεο Κχξηνο, πκψλ ηήλ άζιεζηλ, ππνκνλή ζεξάπνληεο 
Υξηζηνχ, θσηαπγή απεηξγάζαην, θαί εκθαλή ηήλ άζθεζηλ, ππέξ απγάο ειίνπ 
ιάκπνπζαλ.  
 
Οπ ζιίςηο νπθ αιγεηλψλ επίηαζηο, νχ καθξπζκφο παληειήο ηψλ θνζκηθψλ 
θξνληίδσλ, Αζιεηαί, νπ βαξβάξσλ αλήκεξνο, επηδξνκή ηήο θξείηηνλνο, εκάο 
ειπίδνο απεγάγεην.  



Θενηνθίνλ 
Τπάξρσλ ν θαηά θχζηλ Κχξηνο, πάζηλ αρψξεηνο, ελ ζνί ρσξείηαη Γέζπνηλα 
βξνηφο, επζπιαγρλία γελφκελνο, ίλα βξνηνχο δη' άθαηνλ θηιαλζξσπίαλ 
δηαζψζεηαη.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή γ' 
«Σφλ θφβνλ ζνπ Κχξηε, εκθχηεπζνλ ηαίο θαξδίαηο ηψλ δνχισλ ζνπ θαί γελνχ 
εκίλ ζηεξέσκα, ηνίο ζέ ελ αιεζεία, επηθαινπκέλνηο».  
 
Ρεφλησλ ηφ άζηαηνλ κηζήζαληεο ηψλ κειιφλησλ επνζήζαηε, αδηάξξεπζηνλ 
απφιαπζηλ, γελλαίνη ηξαηηψηαη, Υξηζηνχ ηνχ Πακβαζηιέσο.  
 
Αλδξείσο αληέζηεηε ζεφθξνλεο, παξαλφκσο ηψ πξνζηάζζνληη, αζεβεία 
ππνθιίλεζζαη, θαί λίθεο νπξαλφζελ, εχξαηε ζηεθάλνπο.  
 
Ηλδάικαηα πιάλεο εδαθίζαηε, απιαλείο Υξηζηνκάξηπξεο, εαπηνχο δέ 
αλεζηήζαηε, λανχο ζεπηνχο θαί ζηήιαο, ηήο ζενγλσζίαο.  

Θενηνθίνλ 
Ρνκθαία ηφ πξίλ ε ζηξεθνκέλε, ηάο εηζφδνπο κνη δίδσζηλ, αηδνπκέλε ηήλ 
θεληήζαζαλ, Παξζελνκήηνξ ιφγρελ, ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα.  
 

Σψλ Οζίσλ 
 

Οπθ ελ ζνθία 
πληεηξηκκέλε, δηαλνία Θεφλ ζεξαπεχζαληεο, ζπλεηξίςαηε ερζξνχ, 
κεγαιαπρίαλ Μαθάξηνη, μίθεη ζπληξηβφκελνη, θαί ζαλαηνχκελνη.  
 
Απνζθνπνχληεο, ηψλ κελφλησλ νθνί ηφ ατδηνλ, ηψλ αζηάησλ θαί ξεπζηψλ, 
ηφ ρακεξπέο απεθξνχζαζζε, φζελ καθαξίδεζζε, Οζηνκάξηπξεο.  
 
Νφκσ ηψ ζείσ, επζεβεί δηαλνία πεηζήζαληεο, ηήο ζαξθφο ηάο εδνλάο, δη' 
εγθξαηείαο σιέζαηε, θαί λχλ ελαζιήζαληεο, δφμεο εηχρεηε.  

Θενηνθίνλ 
Τπεξαγία, ππεξάγηνλ Λφγνλ θπήζαζα, θαζαγίαζνλ εκψλ, θαί ηάο ςπράο θαί 
ηά ζψκαηα, ηψλ καθαξηδφλησλ ζε, ηήλ Παλακψκεηνλ.  

Ο Δηξκφο 
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ Καπρψκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνχ 
Παηξφο, ελππνζηάησ ζνθία Θενχ, νπ γάξ εζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ 
Φηιαλζξσπε».  
 

Κάζηζκα ηψλ Μαξηχξσλ 
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Δλ χδαζηλ νκνχ, ηφ καθάξηνλ ηέινο, εδέμαζζε ζνθνί, ελ απηνίο ηφλ βεειίαξ, 



βπζίζαληεο ράξηηη, ηνχ Θενχ εκψλ Μάξηπξεο, φζελ ζηέθαλνλ, σο ληθεθφξνη 
ιαβφληεο, ζπλαγάιιεζζε, ηαίο ηψλ Αγγέισλ ρνξείαηο, κεζ' ψλ εκψλ 
κέκλεζζε.  

Γφμα... ηψλ Οζίσλ  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Χο πάξνηθνη δεηθλπκελνη, θαί παξεπίδεκνη, θαιχβαο πεμάκελνη, ελ ηαίο 
εξήκνηο ζαθψο, εζθήζαηε ζηνη, γχκλσζηλ θνζκεζέληεο, αξεηψλ ηή ελδχζεη, 
ζχκκνξθνη γεγνλφηεο, ηψλ Υξηζηνχ παζεκάησλ, δηφ θαί ππεκείλαηε, ηήλ ηψλ 
βαξβάξσλ ζθαγήλ.  

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο  φκνηνλ 
Οθψο σο ηκάηηνλ πεξηβαιιφκελνο, ηά ξείζξα πεξηβάιιεηαη ηά Ηνξδάληα, 
Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, άλσζελ καξηπξνχληνο, ηνχ Παηξφο ηψ ζπλζξφλσ, 
θάησζελ πξνζθνηηψζεο, ηήο ηνχ Πλεχκαηνο δφμεο, απηφο εζηηλ ν θσηίδσλ 
θαί αγηάδσλ εκάο.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή δ' 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα».  
 
Χο ηνχ Λφγνπ δηάθνλνο, ιφγνηο ζνπ ηήλ άινγνλ εζηειίηεπζαο, Μάξηπο 
Έξκπιε απφλνηαλ, ηψλ παξαλνκνχλησλ πξνζπκφηαηα.  
 
Μίαλ θχζηλ ζεφηεηνο, κίαλ εμνπζίαλ, θαί θπξηφηεηα, νη ζεφθξνλεο θεξχμαληεο, 
πνιπζένπ πιάλεο θαηεθξφλεζαλ.  
 
Αλαξηήζεη μεφκελνο, θαί ηαίο αιγεδφζη πεξηδνλνχκελνο, απεξίηξεπηνο 
δηέκεηλαο, αζιεηά ζεφθξνλ Μάξηπο Έξκπιε.  

Θενηνθίνλ 
Ραζπκία θαζεχδνληα, θαί ηή ακαξηία ζπγθαιππηφκελνλ, πξφο κε, ηάλνηαλ κε 
Πάλαγλε, σο ηνχ Λφγνπ Μήηεξ αλαθάιεζαη.  
 

Σψλ Οζίσλ 
 

Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 
Μή ηνίο πάζεζη ηνχ ζψκαηνο εηηεζέληεο, ηφλ δπζκελή εηηήζαηε, θαί 
ζαλαησζέληεο, μίθεη Πακκαθάξηζηνη, δσήλ πξφο νπξάληνλ, ραίξνληεο νκνχ 
κεηεηέζεηε.  
 
Νεθξσζέληεο πξφο ζαλάηνπ δη' εγθξαηείαο, εζεινπζίσο ζηνη, ηψλ 
παξαλνκνχλησλ αθνπζίσο μίθεζη, δεηλψο ηεζαλάησζζε, δήλ κεηά ζαλείλ 
πηζηεπφκελνη.  
 
Δπηάλζεηε σο άξλεο ηή εγθξαηεία, θαί σο θξηνί επίζεκνη, ρεξζίλ αηκνβφξσλ, 



ιχθσλ αλαηξεζέληεο, δσήλ πξφο αηψληνλ, ζηνη Υξηζηνχ πξνζελέρζεηε.  
 
Ηεξείο ηε θαί πξεζβχηαη θαί λεαλίζθνη, νη Ρατζσ θαί ίλαηνλ, φξνο 
θαηνηθνχληεο, Μάξηπξεο γεγφλαζηλ, νζίσο βηψζαληεο, θαί βηαηνηάησο 
ηεζλήμαληεο.  

Θενηνθίνλ 
Νενπξγεί ηήλ αλζξσπφηεηα λένλ βξέθνο, ν πξφ αηψλσλ Κχξηνο, νθζείο εθ 
Παξζέλνπ, θαί βξνηφο γελφκελνο, απηψ κεισδήζσκελ. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ε' 
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι' επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 
Σψλ βαζάλσλ ηά λέθε, Μάξηπξεο παλεχθεκνη νπ θαηεθάιπςαλ, ηήλ πκψλ 
αλδξείαλ, ππέξ ήιηνλ γάξ πεθαλέξσηαη, επζεβείαο θέγγεη, ηνχο επζεβείο 
θσηαγσγνχζα, θαί Γαηκφλσλ ηφλ δφθνλ εμαίξνπζα.  
 
Τπεξβάληεο ηνχο φξνπο, ηνχο ηήο αλζξσπφηεηνο ζενκαθάξηζηνη, θαί ηψ ππέξ 
θχζηλ, ελσζέληεο ηειείαηο θαζάξζεζη, ηάο πηθξάο βαζάλνπο, θαί ηνχο 
μεζκνχο, θαί ηάο αηθίζεηο, ππελέγθαηε γλψκεο ζηεξξφηεηη.  
 
Ρσκαιέσο αληέζηεο, Μάξηπο ηψ δηθάδνληη έλδνμε Έξκπιε, θαί θσλήο 
αθνχζαη, νπξαλφζελ Πακκάθαξ εμίσζαη, ηψ θαινχληη πφζσ, πξνζνκηιψλ σο 
αζινζέηε, θαί ηνχο ηνχηνπ ξσλλχνληη Μάξηπξαο.  

Θενηνθίνλ 
Χο θαιή σο σξαία, σο ηή θαζαξφηεηη πεξηαζηξάπηνπζα, ηφλ σξαίνλ θάιιεη, 
εζσκάησζαο Λφγνλ θαί ηέηνθαο, ηφλ ηφ είλαη πάζη, ζενπξγηθψο 
Παξζελνκήηνξ, παξερφκελνλ πινχησ ρξε ζηφηεηνο.  
 

Σψλ Οζίσλ 
 

π Κχξηέ κνπ θψο 
Παξάδεηζνο ηξπθήο, δσήο μχινλ ηφλ Κχξηνλ, εδείρζεηε κέζνλ έρσλ, ηφλ πκψλ 
σο ζπζίαλ, ηφ αίκα πξνζδεμάκελνλ.  
 
Αηκάησλ ηνχο θξνπλνχο, ηψλ δαθξχσλ ζπλάςαληεο, ηνίο ξεχκαζη ζενθφξνη, 
ηφλ πνιχκνξθνλ φθηλ, ελ ηνχηνηο εβπζίζαηε.  
 
Σεξπλφηεηα Θενχ, θαζνξάλ εμηψζεηε, αηψληνλ επθξνζχλελ, αληί θφπσλ θαί 
πφλσλ, καθάξηνη εηιήθαηε.  

Θενηνθίνλ 



Δθχεζαο Θεφλ, ππέξ ιφγνλ θαί έλλνηαλ, θαί έκεηλαο κεηά ηφθνλ, σο πξφ 
ηφθνπ Παξζέλνο, Αγλή ζενραξίησηε.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ο' 
«Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη 
θαθψλ, ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη 
σο, Ησλάο. Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Νακάησλ δσνπνηψλ πιεξσζέληεο, πνηακίνηο απεξξίθεηε ξείζξνηο, θαί ελ 
απηνίο, δεδεγκέλνη ηφ ηέινο, ηφλ ηήο θαθίαο πξνζηάηελ επλίμαηε, Παλεχθεκνη, 
θαί λχλ εκίλ, ηακάησλ θξνπλνχο αλαβιχδεηε.  
 
αξγάλε ππνβιεζέληεο πξνζχκσο, παξεδφζεηε βπζψ Αζινθφξνη, θαί πξφο 
δσήλ, αλελέρζεηε ζείαλ, ηά δη' αηψλνο πκίλ ειπηδφκελα, επξάκελνη 
ραξκνληθψο, κεγαιφθξνλεο Άγηνη Μάξηπξεο.  
 
Χξάζεο ελ ηψ πηθξψο ηηκσξείζζαη, θαί ξαβδίδεζζαη ηξαηφληθε Μάξηπο, 
ππνκνλήο απεξίηξεπηνο ζηχινο, επεξεηδφκελνο βάζεη ηήο Πίζηεσο, ηήλ 
έλζηαζηλ ηψλ δησθηψλ, αθαλίδσλ θαί ιφγνηο θαί πξάμεζη.  

Θενηνθίνλ 
Σά πάζε ηήο αζζελνχζεο ςπρήο κνπ, θαί ηφ άιγνο ηήο θαξδίαο Παξζέλε, θαί 
ηνχ λνφο, εθηξνπάο πνιπηξφπνπο, σο ζπκπαζήο Θενηφθε ζεξάπεπζνλ, θαί 
θφπαζνλ ηφ ραιεπφλ, ηψλ παζψλ κνπ θιπδψληνλ δένκαη.  
 

Σψλ Οζίσλ 
 

Θχζσ ζνη κεηά θσλήο 
Ρήμαληεο, πξνζπαζείαο δεζκά δη' αζθήζεσο, βηαηνηάησ ζαλάησ, ηψλ δεζκψλ 
ηνχ ζψκαηνο ιχεζζε, θαί αιχησ, αγαπήζεη δεζκείζζε ηνχ Κηίζαληνο.  
 
Χο φξε, πςειή πνιηηεία δεηθλχκελνη, ηφλ θαηαιήςεζζαη φξε, θαί ηήλ θηίζηλ 
πάζαλ επαπεηινχληα, δπλαζηεία, ηνχ Υξηζηνχ ηνίο πνζίλ ππεηάμαηε.  
 
Νάκαζηλ, αξδεπζέληεο δαθξχσλ Μαθάξηνη, γή σο θαιή ηε θαί πίσλ, καξηπξίνπ 
ζηάρπλ θαξπνθνξείηε, απνζήθαηο, αησλίνηο Υξηζηψ ζπληεξνχκελνλ.  

Θενηνθίνλ 
Κνίκεζνλ, ηψλ παζψλ ηήο ζαξθφο κνπ ηά θχκαηα, ηή αθνηκήησ ζνπ Κφξε, 
ηθεζία δένκαη θαί κή δψεο, ακαξηίαο, αθππλψζαί κε χπλνλ βαξχηαηνλ.  

Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 

Κνληάθηνλ ηψλ Οζίσλ 



Ήρνο α'  Σά άλσ δεηψλ 
Δθ ηήο θνζκηθήο, ζπγρχζεσο εθχγεηε, θαί πξφο γαιελήλ, θαηάζηαζηλ 
κεηέζηεηε, καξηπξίνπ αίκαζη, θαί αζθήζεσο πφλνηο ζηεθφκελνη, φζελ θαί 
αλεδείρζεηε, καξηχξσλ θαί. Οζίσλ νκφζθελνη.  

Ο Οίθνο 
Σά επί γήο λεθξψζαληεο κέιε, δσεθφξσ λεθξψζεη, ηνχ Υξηζηνχ θαί Θενχ ηφ 
πάζνο εμεηθνλίζαηε, πξφηεξνλ ελ ηή θαιή αζθήζεη, θαί ηφ δεχηεξνλ πάιηλ ελ 
ηή αζιήζεη. ζελ απηφο, θαί δηπινχο ηνχο ζηεθάλνπο θαηέπεκςε, ηαίο θάξαηο 
πκψλ Παηέξεο, εηνηκάζαο ζθελήλ επνπξάληνλ, θαί ηφπνλ ηφλ αηψληνλ, έλζα 
λχλ αγαιιφκελνη ψθζεηε, Μαξηχξσλ θαί Οζίσλ νκφζθελνη.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Δξκχινπ θαί 

ηξαηνλίθνπ.  
ηίρνη 

 Ζ ζαξγάλε λαχο, Δξκχισ ηξαηνλίθσ,  
 Κνηλφλ θαηάπινπλ εηο βπζφλ πνηνπκέλνηο 
 Έξκπινλ εδ' εηάξνλ δεθάηε πλίμε ηξίηε Ίζηξνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήηκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηαθψβνπ, ηνχ απφ ηήο 
Νηζίβεσο.  

ηίρνη 
 Σφλ Ηάθσβνλ ζλεηφλ φληα ηή θχζεη,  
 Θλεηνίο νκνίσο κή ζαλείλ νπθ ήλ πξέπνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Ο Άγηνο Μάξηπο Αζαλάζηνο ξαβδηδφκελνο ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Ράβδνηο Αζαλάζηε ζαπηφλ εθδίδσο,  
 πεχδσλ ζαλείλ κέλ, δήλ δέ πνιιψ θξεηηηφλσο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Παρψκηνο θαί Παππξίλνο ελ πνηακψ 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 
 Σνηνχηνλ εχξε θαί Παππξίλνο ηέινο,  
 Οίνλ ζχ Παρψκηε, βιεζείο εηο χδσξ.  
 

Σή απηή εκέξα, Σά εγθαίληα ηήο Μνλήο ηνχ Πξνθήηνπ Ζιηνχ, ηήο 
θαινπκέλεο ηνχ Βαζένο Ρχαθνο.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, έιέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή δ' 
«Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ, θαηεπάηεζαλ ηήλ θιφγα ζαξζαιέσο, θαί εηο 



δξφζνλ ηφ πχξ κεηέβαινλ βνψληεο. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Έξξεη κειίξξπηφο ζνπ γιψζζα, εθ ηνχ ζηφκαηνο πηθξίαλ ηήο θαξδίαο, 
ηξαηνλίθνπ ηνχ ζνχ, ζπλάζινπ θαηεπλάδσλ, αλαβνψληνο Έξκπιε, ν Θεφο 
επινγεηφο εί.  
 
Ράβδνλ δπλάκεσο θαηέρσλ, ηφλ ζσηήξηνλ ηαπξφλ γελλαίε Μάξηπο, 
ξαβδηζκνχο θαξηεξψλ, πξνζχκσο αλακέιπεηο. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο 
εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Κήηνπο γαζηξφο ν δηαζψζαο, ζπλερφκελνλ Πξνθήηελ παξαδφμσο, πνηακίσλ 
πκψλ, πδάησλ δηαζψδεη ηά ληθεθφξα ιείςαλα, κεηά ηέινο Αζινθφξνη.  

Θενηνθίνλ 
Λχσλ ηήο Δχαο ηήλ θαηάξαλ, ηήλ παλάκσκνλ θαηψθεζαο γαζηέξα, επινγίαο 
πεγήλ, βιπζηάλσλ ηνίο βνψζηλ. Δπινγεκέλνο Πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο ζήο 
θνηιίαο.  
 

Σψλ Οζίσλ 
 

Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη 
Λειακπξπζκέλνη, ηήο εγθξαηείαο ηνίο ππξζεχκαζηλ, άζινηο Ηεξνίο ηε 
Μάξηπξεο πξνθαλψο, θσηηδφκελνη κεηέβεηε, πξφο θέγγνο άδπηνλ, θαί 
εκέξαο πηνί ρξεκαηίδεηε.  
 
Δζεινπζίσο, ηψλ ελ θφζκσ εδέσλ μελνχκελνη, μέλσο ηψ βξνηνίο νθζέληη δηά 
ζαξθφο, σθεηψζεηε ηά κέλνληα, θαί κή θζεηξφκελα, αγαζά θιεξσζάκελνη 
ζηνη.  
 
Ο ζείνο Παχινο, θαί Ησάλλεο θαί Θεφδνπινο, Νείινο, εθεμήο ηε πάληεο 
παλεπθιεψο, θαί ζαλφληεο θαί βηψζαληεο, καθαξηδέζζσζαλ, Αζθεηαί θαί 
ανίδηκνη Μάξηπξεο.  

Θενηνθίνλ 
έ ηήλ ηφ κάλλα, ηήο δσήο ελ θνηιία βαζηάζαζαλ, πάιαη καλλαδφρνο ζηάκλνο 
σο αιεζψο, πξνεηχπνπ εκθαλέζηαηα. Δπινγεκέλε ζχ, ελ γπλαημί παλάκσκε 
Γέζπνηλα.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ε' 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ εκκαλψο 
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχ, ηνχο ηδψλ, ηφλ 
δεκηνπξγφλ, θαί, Λπηξσηήλ αλεβφα, νη παίδεο επινγείηε, ηεξείο άλπκλείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 



Δγθαξηεξείο ηππηφκελνο, θαί δεηλψο ζπαζηδφκελνο, θαί ηνηο ληθεηνίο, ηψλ 
αιγεηλψλ θπθινχκελνο, ανίδηκε Έξκπιε, ηνχ ηξαηνλίθνπ δέ πνδεγφο, πξφο 
ηήο επζεβείαο, ηνχο αγψλαο εγέλνπ, κεζ' νχ θαί αλεβφαο, Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Οη αθιηλείο ηφ θξφλεκα, θαί γελλαίνη ηήλ άζιεζηλ, θαί ηψλ νπξαλίσλ, δσξεψλ 
επάμηνη, νη ιίζνη νη έληηκνη, ηά ηψλ πηζηψλ πξνπχξγηα, ιίζνηο θειεπζζέληεο, νχ 
πξνζέλεηκαλ ζέβαο. Θεψ δέ ηψ ηψλ φισλ, αλεβφσλ Γεζπφηε. Λαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
νχ ηάο πιεπξάο ηνίο φλπμηλ, αλνξχηησλ ν ηχξαλλνο, θαί ηνίο ζπαζηζκνίο, 
αλειεψο ζπγθφπησλ ζε, ηφλ λνχλ νπθ εζάιεπζελ, εξεξεηζκέλνλ ζεία ζηνξγή, 
θαί ηνχ Λπηξσηνχ, θαηαλννχληα ηφ θάιινο, ψ λχλ ελ παξξεζία, γεγεζψο 
αλαθξάδεηο, Λαφο ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ο θαηά πάληα ηέιεηνο, θαί ηή θχζεη απξφζηηνο, ψθζε πξνζηηφο κνη, ζάξθα 
πεξηθείκελνο, εθ ζνχ Απεηξφγακε, φλ εθηελψο ηθέηεπε, ηψλ αλνκηψλ κνπ ηφ 
θνξηίνλ ζθνξπίζαη, θαί ζψζαη κεισδνχληα. Ηεξείο επινγείηε, Λαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Σψλ Οζίσλ 
 

Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι 
Μέγηζηνο ρνξφο αζθεηηθνίο, αλδξαγαζήκαζηλ, σξατδφκελνο, Οζίνπο ζήκεξνλ 
άπαληαο, ρνξεπηάο ελζένπο δείθλπζηλ, αλεπθεκνχληαο κέλ απηφλ, Υξηζηψ δέ 
ςάιινληαο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Δηχζεηε νίά πεξ ακλνί, βαξβάξσλ μίθεζη, θαηαθνπηφκελνη, θαί πξνζελέρζεηε 
ηέιεηα, ηψ ηπζέληη Λφγσ ζθάγηα, θαί πξσηνηφθσλ ελ ζθελαίο θαηεζθελψζαηε, 
κεισδνχληεο. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ θπξηνλ.  
 
Γπκλνί πάζεο φληεο εδνλήο, ηφλ ηνχο πξνπάηνξαο, απνγπκλψζαληα, 
Παηέξεο ζηνη θάθηζηνλ, δπζκελή απεγπκλψζαηε, θαηαζηνιήλ δέ Ηεξάλ, σο 
ελαζιήζαληεο εηιεθφηεο, ηνχηνλ αηζρχλελ νθνί ελεδχζαηε.  

Θενηνθίνλ 
Αλνίγεηαη πάιηλ δηά ζνχ, ν πξίλ Παξάδεηζνο, θαί επεηζάγεηαη, ν πξίλ 
θαηάθξηηνο άλζξσπνο, θαί Θενχηαη αιεζέζηαηα, Θενραξίησηε Αγλή, βξνηψλ 
ηφ θχξακα ηψλ βνψλησλ. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  

Ο Δηξκφο 
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 



Χδή ζ' 
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν Όςηζηνο 
εθψλ, θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο 
άλζξσπνο. Γηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».  
 
Ηζηίσ Μάξηπξεο Υξηζηνχ, ηψλ βαζάλσλ δηειζφληεο ηφ πέιαγνο, 
εγθαζσξκίζζεηε, πξφο ηνχο ιηκέλαο ηήο αλαπαχζεσο, φπνπ Μάξηχξσλ νη 
ρνξνί, Γηθαίσλ νκήγπξηο, έλζα ηφ άδπηνλ θψο, θαί ραξά ενξηαδφλησλ ηψ 
πλεχκαηη.  
 
ζξηζαλ νη ζενθεγγείο, αιεζείαο κεγαιφθξνλεο Μάξηπξεο, πξφο ηφλ 
εθιάκςαληα, πξφ Δσζθφξνπ άδπηνλ Ήιηνλ, παξαδξακφληεο ηφ βαζχ, ζθφηνο 
ηψλ θνιάζεσλ, θαί λχλ απγάδνπζη, ζσηεξίαο θσηηζκφλ ηαίο ςπραίο εκψλ.  
 
ήκεξνλ κλήκελ Ηεξάλ, ηήο αζιήζεσο πκψλ Πακκαθάξηζηνη, ε Δθθιεζία 
Υξηζηνχ, επηηεινχζα άγεη ραξκφζπλνλ, θαί θσηνθφξνλ ενξηήλ, Θεφλ 
κεγαιχλνπζα, ηφλ ζηεθνδφηελ πκψλ, κεγαιχλνληα πκάο σο ζεξάπνληαο.  
 
Ήξζεηε πξφο πεξηθαλέο, καξηπξίνπ αιεζψο χςνο άγηνλ, θαί θαηεηιήθαηε, ηνχ 
πφζνπ πέξαο φλησο καθάξηνη, ηήλ βαζηιείαλ ηνχ Θενχ, ιαβφληεο αζάιεπηνλ, 
Μάξηπο ηξαηφληθε, ζχλ Δξκχισ ηψ ζνθψ θαί ζεφθξνλη.  

Θενηνθίνλ 
Φείζαί κνπ ψηεξ ν ηερζείο, θαί θπιάμαο ηήλ ηεθνχζάλ ζε άθζνξνλ, κεηά ηήλ 
θχεζηλ, φηαλ θαζίζεο θξίλαη ηά έξγα κνπ, ηάο αλνκίαο παξνξψλ, θαί ηάο 
ακαξηίαο κνπ, σο αλακάξηεηνο, ειεήκσλ σο Θεφο θαί θηιάλζξσπνο.  
 

Σψλ Οζίσλ 
 

Λίζνο αρεηξφηκεηνο 
Ηεξνινγίαηο Ηεξαίο, ηνχο Οζίνπο δεχηε Παηέξαο, ηνχο ελ Ρατζψ θαί ηλαίσ, 
βεβησθφηαο ελ Οζηφηεηη, θαί επζεβψο αζιήζαληαο, κεγαινθψλσο 
κεγαιχλσκελ.  
 
Χο παλεπθιεείο Αζινθφξνη, νη ελ αζθήζεη πκψλ πφλνη! σο ππεξθεξείο νη 
αγψλεο, ελ νίο ηφλ πιάλνλ θαηεπαιαίζαηε! σο ζαπκαζηή ε άζιεζηο, δη' ήο 
λνκίκσο θαηεζηέθζεηε!  
 
ψκα θαί ςπρήλ ηψ Κπξίσ, θαζηεξψζαηε νζίσο, ηνίο ηήο εγθξαηείαο ηδξψζηλ, 
αγηαζζέληεο θαί ηαίο ηνχ αίκαηνο, επηξξναίο μεξάλαληεο, βαξβαξηθήο θαθίαο 
ζάιαζζαλ.  
 
Ζ ζενθεγγήο πκψλ κλήκε, άλαηνιαίο ιακπξπλνκέλε, ηψλ δηά Υξηζηφλ πκψλ 
πφλσλ, ηάο δηαλνίαο πάλησλ Μαθάξηνη, πεξηαπγάδεη ράξηηη, ηνχ παληνπξγνχ 
θαί ζείνπ Πλεχκαηνο.  

Θενηνθίνλ 



Φξίηηεη Υεξνπβίκ θαζνξψληα, ηφλ ελ απηνίο, αξξήησ ιφγσ, επηθαζεδφκελνλ 
Λφγνλ, Μεηξφο αγθάιαηο βξέθνο θξαηνχκελνλ, ζνχ Παλαγία Γέζπνηλα, 
πςεινηέξα πάζεο θηίζεσο.  

Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο, ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ Οζίσλ 
Δλ πλεχκαηη ηψ ηεξψ 

Σνίο πφλνηο ηήο αζθήζεσο, ηφλ αξρέθαθνλ φθηλ, εηο ηέινο απεθηείλαηε, επί 
ηέινπο δέ ζηέθε, ηνχ καξηπξίνπ ήξαζζε, ηψλ Παηέξσλ θαχρεκα, θαί ηψλ 
Μαξηχξσλ ε δφμα, Ρατζψ θαί ηλαίνπ, ε παλένξηνο πιεζχο, ηψλ ζαπκαζίσλ 
Παηέξσλ.  

Σήο Δνξηήο  φκνηνλ 
Φσηφο αδχηνπ γέγνλελ, ε παξνχζα εκέξα. Υξηζηφο γάξ ε αιήζεηα, ήιζελ λχλ 
επεθάλε, ςαικνίο απηφλ επαμίσο, θαί σδαίο πκλήζσκελ, σο Πιάζηελ ηε θαί 
Γεζπφηελ.  θαηλνχ κπζηεξίνπ! ηνχ Αδάκ ν Πνηεηήο, βνπιήζεη άλζξσπνο 
ψθζε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. β' 
Αη Αγγειηθαί 

Γεχηε θαί εκείο, ελ αηζζήζεη ηεο θαξδίαο, δξάκσκελ πηζηνί, ελ ηνίο ξείζξνηο 
Ηνξδάλνπ, θαί ηφλ Υξηζηφλ ηδφληεο, ζαξθηθψο βαπηηδφκελνλ, ππφ Ησάλλνπ ηνχ 
Πξνδξφκνπ, λχλ ζχλ απηψ δνμνινγνχληεο, απηψ θξάμσκελ. Δπινγεκέλνο ν 
θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηάθε εηο νπίζσ.  
 
Νχλ ηνχ Ηεζζαί, αλεβιάζηεζελ ε ξάβδνο, ζείαλ θηβσηφλ, θαί ηνχ κάλλα 
ζενδφρνλ, εμ ήο πξνήιζελ άλζνο, ηήο δσήο ηφ αθήξαηνλ, φλ ν Ηνξδάλεο 
θαηαπηήμαο, θαί ν Ησάλλεο ρεηξαπηήζαο, πηζηψο έθξαδελ. Δπινγεκέλνο ν 
θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξάλε φηη αλερψξεζαο εηο ηά 
νπίζσ;  
 
Άζαηε σδαίο, αη νπξάληαη Γπλάκεηο, ςάιαηε βξνηνί, θαί αγάιιεζζε 
ζπκθψλσο, ηδνχ γάξ ν Γεζπφηεο, ηνχ Παηξφο ηφ απαχγαζκα, έξρεηαη ελ 
ξείζξνηο, Ηνξδάλνπ, ίλα βαπηηζζή ππφ ηνχ δνχινπ, ιανί θξάμσκελ. 
Δπινγεκέλνο ν θαλείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Μαθάξηνί εζηε ζηνη, θαί Μάξηπξεο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ. ζηνη κέλ, φηη 



δηθαηνζχλεο ράξηλ εδηψρζεηε. Μάξηπξεο δέ, φηη κάραηξα πκάο νπθ ερψξηζε 
ηήο αγάπεο ηνχ Υξηζηνχ, θαί δηά ηνχην ραίξεηε, φηη πνιχο ν κηζζφο πκψλ ελ 
ηνίο νπξαλνίο.  

Καί λχλ... ν απηφο 
ήκεξνλ ε θηίζηο θσηίδεηαη, ζήκεξνλ ηά πάληα επθξαίλνληαη, ηά νπξάληα άκα 
θαί ηά επίγεηα Άγγεινη θαί άλζξσπνη ζπκκίγλπληαη, φπνπ γάξ Βαζηιέσο 
παξνπζία, θαί ε ηάμηο παξαγίλεηαη. Γξάκσκελ ηνίλπλ επί ηφλ Ηνξδάλελ, 
ίδσκελ πάληεο ηφλ Ησάλλελ, πψο βαπηίδεη θνξπθήλ αρεηξνπνίεηνλ θαί 
αλακάξηεηνλ. Γηφ Απνζηνιηθήλ θσλήλ πξνζάδνληεο, ζπκθψλσο βνήζσκελ. 
Δπεθάλε ε ράξηο ηνχ Θενχ, ε ζσηήξηνο πάζηλ αλζξψπνηο, θαηαπγάδνπζα, 
θαί παξέρνπζα πηζηνίο ηφ κέγα έιενο.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

Μλήκε ηψλ Αγίσλ Αββάδσλ. Απφδνζηο ηψλ Αγίσλ Θενθαλείσλ ηνχ 
Κπξίνπ εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Ηδηφκεια. 

 
Ήρνο β' 

Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
Σφλ θσηηζκφλ εκψλ, ηφλ θσηίζαληα πάληα άλζξσπνλ, ηδψλ ν Πξφδξνκνο, 
βαπηηζζήλαη παξαγελφκελνλ, ραίξεη ηή ςπρή, θαί ηξέκεη ηή ρεηξί, δείθλπζηλ 
απηφλ, θαί ιέγεη ηνίο ιανίο, Ίδε ν ιπηξνχκελνο ηφλ Ηζξαήι, ν ειεπζεξψλ εκάο 
εθ ηήο θζνξάο. Χ αλακάξηεηε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη. (Γίο) 
 
Σνχ Λπηξσηνχ εκψλ, ππφ δνχινπ βαπηηδνκέλνπ, θαί ηή ηνχ Πλεχκαηνο 
παξνπζία καξηπξνπκέλνπ, έθξημαλ νξψζαη Αγγέισλ ζηξαηηαί, θσλή δέ 
νπξαλφζελελέρζε εθ Παηξφο. Οχηνο φλ ν Πξφδξνκνο ρεηξνζεηεί, Τηφο κνπ 
ππάξρεη ν αγαπεηφο, ελ ψ επδφθεζα, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη. (Γίο) 
 
Σά Ηνξδάληα ξείζξα, ζέ ηήλ πεγήλ εδέμαην, θαί ν Παξάθιεηνο, ελ είδεη 
πεξηζηεξάο θαηήξρεην, θιίλεη θνξπθήλ, ν θιίλαο νπξαλνχο, θξάδεη θαί βνά, 
πειφο ηψ πιαζηνχξγψ. Σί κνη επηηάηηεηο ηά ππέξ εκέ; εγψ ρξείαλ έρσ ηνχ 
ζνχ Βαπηηζκνχ. Χ αλακάξηεηε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη. 
 
ψζαη βνπιφκελνο, ηφλ πιαλεζέληα άλζξσπνλ, νπθ απεμίσζαο δνχινπ 
κνξθήλ ελδχζαζζαη, έπξεπε γάξ ζνί ηψ Γεζπφηε, θαί Θεψ, αλαδέμαζζαη ηά 
εκψλ ππέξ εκψλ, ζχ γάξ βαπηηζζείο ζαξθί Λπηξσηά, ηήο αθέζεσο εμίσζαο 
εκάο, δηφ βνψκέλ ζνη. Δπεξγέηα Υξηζηέ φ Θεφο εκψλ, δφμα ζνη. 

Γφμα... Καί λχλ... 



Ο απηφο  Βχδαληνο 
Τπέθιηλαο θάξαλ ηψ Πξνδξφκσ, ζπλέζιαζαο θάξαο ηψλ δξαθφλησλ, 
επέζηεο ελ ηνίο ξείζξνηο, εθψηηζαο ηά ζχκπαληα, ηνχ δνμάδεηλ ζε σηήξ, ηφλ 
θσηηζκφλ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Απφζηηρα ηηρεξά Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο πι. β'  Αλαηνιίνπ 
Δλ Ηνξδάλε πνηακψ, ηδψλ ζε ν Ησάλλεο πξφο απηφλ εξρφκελνλ έιεγε, Υξηζηέ 
φ Θεφο. Σί πξφο ηφλ δνχινλ παξαγέγνλαο, ξχπνλ κή έρσλ Κχξηε; εηο φλνκα 
δέ ηίλνο ζε βαπηίζσ; Παηξφο; αιιά ηνχηνλ θέξεηο ελ εαπηψ. Τηνχ; αιι' απηφο 
ππάξρεηο ν ζαξθσζείο. Πλεχκαηνο Αγίνπ; θαί ηνχην νίδαο δηδφλαη ηνίο πηζηνίο 
δηά ζηφκαηνο. Ο επηθαλείο Θεφο, ειέεζνλ εκάο. 

Ο απηνο 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηάθε εηο νπίζσ,  
 
Δίδνζάλ ζε χδαηα ν Θεφο, είδνζάλ ζε χδαηα θαί εθνβήζεζαλ, πξφο ηήλ ζήλ 
γάξ δφμαλ αληνθζαικήζαη ηά Υεξνπβίκ νπ δχλαληαη, νπδέ αηελίζαη ηά 
εξαθίκ, αιιά θφβσ παξηζηάκελα, ηά κέλ βαζηάδνπζη, ηά δέ δνμάδνπζη ηήλ 
δχλακίλ ζνπ. Μεζ' ψλ νηθηίξκνλ, αλαγγέιινκελ ηήλ αίλεζίλ ζνπ ιέγνληεο. ν 
επηθαλείο Θεφο, ειέεζνλ εκάο. 

Ο απηνο 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξάλε φηη αλερψξεζαο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
ήκεξνλ φ νπξαλνχ θαί γήο Πνηεηήο, παξαγίλεηαη ζαξθί ελ Ηνξδάλε, 
Βάπηηζκα αηηψλ ν αλακάξηεηνο, ίλα θαζάξε ηφλ θφζκνλ απφ ηήο πιάλεο ηνχ 
ερζξνχ, θαί βαπηίδεηαη ππφ δνχινπ, ν Γεζπφηεο ηψλ απάλησλ, θαί 
θαζαξηζκφλ δη' χδαηνο ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ δσξείηαη. Απηψ βνήζσκελ, ν 
επηθαλείο Θεφο εκψλ, δφμα ζνη. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο πι. δ' 

Θενθάλνπο ηφλ εθ Παξζέλνπ Ήιηνλ, βιέπσλ φ εθ ζηείξαο Λχρλνο θαεηλφο, ελ 
Ηνξδάλε αηηνχκελνλ Βάπηηζκα, ελ δεηιία θαί ραξά, εβφα πξφο απηφλ. χ κε 
αγίαζνλ Γέζπνηα ηή ζεία Δπηθαλεία ζνπ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη. 

Δθ ηξίηνπ, θαί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 



Μεηά ηήλ α' ηηρνινγία 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Δπηθαλέληνο ζνπ ελ Ηνξδάλε σηήξ, θαί βαπηηζζέληνο ζνπ ππφ Πξνδξφκνπ 
Υξηζηέ, εγαπεκέλνο Τηφο εκαξηπξήζεο, φζελ θαί ζπλάλαξρνο, ηψ Παηξί 
πεθαλέξσζαη. Πλεχκα δέ ηφ Άγηνλ, επί ζέ θαηεγίλεην, ελ ψ θαί θσηηζζέληεο 
βνψκελ. Γφμα Θεψ ηψ ελ Σξηάδη.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγία 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Ηνξδάλε πνηακέ, ηί εζακβήζεο ζεσξψλ. Σφλ αζεψξεηνλ γπκλφλ, είδνλ θαί 
έθξημα θεζί, θαί πψο γάξ ηνχηνλ νπθ έκειινλ θξίμαη θαί δχλαη; νη Άγγεινη 
απηφλ, Οξψληεο έθξημαλ, εμέζηε νπξαλφο, θαί γή εηξφκαμε, θαί ζπλεζηάιε 
ζάιαζζα θαί πάληα, ηά νξαηά θαί αφξαηα, Υξηζηφο εθάλε, ελ Ηνξδάλε, 
αγηάζαη ηά χδαηα. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηνλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σά ξείζξα εγίαζαο ηά Ηνξδάληα, ηφ θξάηνο ζπλέηξηςαο, ηήο ακαξηίαο, Υξηζηέ ν 
Θεφο εκψλ. ππέθιηλαο ηή παιάκε, ζεαπηφλ ηνχ Πξνδξφκνπ, θαί έζσζαο εθ 
πιάλεο, ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο. δηφ ζε ηθεηεχνκελ. ψζνλ ηφλ θφζκνλ ζνπ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 
 

Δίζ' νχησο, νη Καλφλεο 
 

Καλψλ ηνχ Κπξίνπ Κνζκά νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Βάπηηζκα ξχςηο γεγελψλ ακαξηάδνο. 
 

Χδή α'  Ήρνο β'  Ο Δηξκφο 
«Βπζνχ αλεθάιπςε ππζκέλα, θαί δηά μεξάο νηθείνπο έιθεη, ελ απηψ 
θαηαθαιχςαο αληηπάινπο, ν θξαηαηφο, ελ πνιέκνηο Κχξηνο, φηη δεδφμαζηαη.». 
 
Αδάκ ηφλ θζαξέληα αγαπιάηηεη, ξείζξνηο Ηνξδάλνπ θαί δξαθφλησλ, θεθαιάο 



εκθσιεπφλησλ δηαζιάηηεη, ν Βαζηιεχο ηψλ αηψλσλ Κχξηνο, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Ππξί ηήο ζεφηεηνο αυισ, ζάξθα πιηθήλ εκθηεζκέλνο, Ηνξδάλνπ πεξηβάιιεηαη 
ηφ λάκα, ν ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ Κχξηνο, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Σφλ ξχπνλ ν ζκήρσλ ηψλ αλζξψπσλ, ηνχηνηο θαζαξζείο ελ Ηνξδάλε, νίο 
ζειήζαο σκνηψζε φ ήλ κείλαο, ηνχο ελ ζθφηεη θσηίδεη Κχξηνο, φηη δεδφμαζηαη. 
 

Έηεξνο Καλψλ Ηακβηθφο, ηνχ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ, νχ ε 
Αθξνζηηρίο δηά ηίρσλ Ζξσειεγείσλ. 
 
ήκεξνλ αρξάληνην βαιψλ, ζενθεγγέτ ππξζψ,  
Πλεχκαηνο, ελζάπηεη λάκαζηλ, ακπιαθίελ,  
Φιέμαο πακκεδένληνο ευο Πάτο. Ζπηφσλ δέ,  
Τκλεηαίο κειέσλ ηψλ δε δίδσζη ράξηλ. 
 
Χδή α'  Ήρνο β'  Ο Δηξκφο 
«ηείβεη ζαιάζζεο, θπκαηνχκελνλ ζάινλ,  
Ήπεηξνλ αχζηο, Ηζξαίι δεδεηγκέλνλ. 
Μέιαο δέ πφληνο, ηξηζηάηαο Αηγππηίσλ,  
Έθξπςελ άξδελ, πδαηφζηξσηνο ηάθνο,  
Ρψκε θξαηαηά, δεμηάο ηνχ Γεζπφηνπ.» 
 
ξζξνπ θαλέληνο ηνίο βξνηνίο ζειαζθφξνπ,  
Νχλ εμ εξήκνπ, πξφο ξνάο Ηνξδάλνπ 
Άλαμ ππέζρεο, ειίνπ ζφλ απρέλα, 
Υψξνπ δνθψδνπο, ηφλ Γελάξρελ αξπάζαη,  
Ρχπνπ ηε παληφο, εθθαζάξαη ηήλ θηίζηλ. 
 
Άλαξρε ξείζξνηο, ζπληαθέληα ζνη Λφγε, 
Νένλ πεξαίλεηο, ηφλ θζαξέληα ηή πιάλε ,  
Σαχηελ αθξάζησο, παηξφζελ δεδεγκέλνο,  
πα θξαηίζηελ. Οχηνο εγαπεκέλνο,  
Ίζνο ηέ κνη Παίο, ρξεκαηίδεη ηήλ θχζηλ. 
 
Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Ηζρχλ ν δηδνχο, ηνίο Βαζηιεχζηλ εκψλ Κχξηνο, θαί θέξαο ρξηζηψλ απηνχ 
πςψλ, Παξζέλνπ απνηίθηεηαη, κνιεί δέ πξφο ηφ Βάπηηζκα, δηφ πηζηνί 
βνήζσκελ. Οπθ έζηηλ άγηνο, σο ν Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ 
Κχξηε.» 
 
ηεηξεχνπζα πξίλ, εηεθλσκέλε δεηλψο ζήκεξνλ, επθξαίλνπ Υξηζηνχ ε 
Δθθιεζία, δη' χδαηνο θαί Πλεχκαηνο, πηνί γάξ ζνη γεγέλλεληαη, ελ πίζηεη 
αλαθξάδνληεο. Οχθ έζηηλ άγηνο, σο ν Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ 
ζνπ Κχξηε. 



 
Μεγάιε θσλή, ελ ηή εξήκσ βνά Πξφδξνκνο. Υξηζηνχ εηνηκάζαηε νδνχο, θαί 
ηξίβνπο ηνχ Θενχ εκψλ, επζείαο απεξγάζαζζε, ελ πίζηεη αλαθξάδνληεο. Οπθ 
έζηηλ άγηνο, σο ν Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε. 
 
Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 
«ζνη παιαηψλ, εθιειχκεζα βξφρσλ,  
Βνξψλ ιεφλησλ, ζπληεζιαζκέλσλ κχιαο,  
Αγαιιηψκελ, θαί πιαηχλσκελ ζηφκα,  
Λφγσ πιέθνληεο, εθ ιφγσλ κεισδίαλ,  
 ηψλ πξφο εκάο, ήδεηαη δσξεκάησλ.» 
 
Νέθξσζηλ ν πξίλ, εκθπηεχζαο ηή θηίζεη,  
Θεξφο θαθνχξγνπ, ζρεκαηηζζείο εηο θχζηλ,  
Δπηζθνπείηαη , ζαξθηθή παξνπζία. 
ξζξσ θάλαληη, πξνζβαισλ ηψ Γεζπφηε,  
Φιάλ ηήλ εαπηνχ, δπζκελεζηάηελ θάξαλ. 
 
Έιθεη πξφο απηφλ ηήλ ζεφδκεηνλ θχζηλ,  
Γαζηξφο ηπξάλλνπ, ζπγθερσζκέλελ φξνηο. 
Γελλά ηε αχζηο, γεγελψλ αλαπιάζεη,  
Έξγνλ θέξηζηνλ, εθηειψλ ν Γεζπφηεο. 
Ίθηαη γάξ απηήλ, εμαιεμήζαη ζέισλ. 
 

Ζ Τπαθνή  Ήρνο πι. α' 
ηε ηή Δπηθαλεία ζνπ εθψηηζαο ηά ζχκπαληα, ηφηε ε αικπξά ηήο απηζηίαο 
ζάιαζζα έθπγε, θαί ν Ηνξδάλεο θάησ ξέσλ εζηξάθε, πξφο νπξαλφλ αλπςψλ 
εκάο, αιιά ηψ χςεη ηψλ ζείσλ εληνιψλ ζνπ, ζπληήξεζνλ Υξηζηέ ν Θεφο, 
πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, θαί ειέεζνλ εκάο. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Αθήθνε Κχξηε θσλήο ζνπ, φλ είπαο, Φσλή βνψληνο ελ εξήκσ φηε 
εβξφληεζαο πνιιψλ επί πδάησλ, ηψ ζψ καξηπξνχκελνο Τηψ, φινο γεγνλψο 
ηνχ παξφληνο, Πλεχκαηνο δέ εβφεζε. χ εί Υξηζηφο, Θενχ ζνθία θαί 
δχλακηο».  
 
Ρππηφκελνλ ήιηνλ ηίο είδελ, ν Κήξπμ βνά, ηφλ έθιακπξνλ ηή θχζεη, ίλα ζε 
υδαζηλ Απαχγαζκα ηήο δφμεο, Παηξφο ραξαθηήξ ατδίνπ εθπιχλσ, θαί ρφξηνο 
ψλ, ππξί ςαχζσ ηήο ζήο ζεφηεηνο; ζχ γάξ Υξηζηφο, Θενχ ζνθία θαί δχλακηο.  
 
Τπέθελελ έλζενλ ήλ είρελ, επιάβεηαλ Μσζήο πεξηηπρψλ ζνη, σο γάξ ηήο 
βάηνπ ζε θσλήζαληα εζζήζε, επζχο απεζηξάθε ηάο φςεηο, εγσ δέ πψο 
βιέςσ ζε ηξαλψο, ή πψο ρεηξνζεηήζσ ζε; ζχ γάξ Υξηζηφο, Θενχ ζνθία θαί 
δχλακηο.  
 



Φπρήο ηειψλ έκθξνλνο, θαί ιφγσ ηηκψκελνο, αςχρσλ επιαβνχκαη, εί γάξ 
βαπηίζσ ζε, θαηήγνξφλ κνη έζηαη, ππξί θαπληδφκελνλ φξνο, θπγνχζα δέ 
ζάιαζζα δηρή, θαί Ηνξδάλεο νχηνο ζηξαθείο, ζχ γάξ Υξηζηφο, Θενχ ζνθία θαί 
δχλακηο.  
 
Ηακβηθφο Ο Δηξκφο 
«Ππξζψ θαζαξζείο κπζηηθήο ζεσξίαο,  
Τκλψλ Πξνθήηεο ηήλ βξνηψλ θαηλνπξγίαλ,  
Ρήγλπζη γήξπλ, Πλεχκαηη θξνηνπκέλελ,  
άξθσζηλ εκθαίλνπζαλ αξξήηνπ Λφγνπ,  
 ηψλ δπλαζηψλ ηά θξάηε ζπλεηξίβε».  
 
Πεκθζείο ν Παηξφο πακθαέζηαηνο Λφγνο,  
Νπθηφο δηψζαη ηήλ θαρέζπεξνλ ζρέζηλ, 
Έθξηδνλ ήθεηο, θαί βξνηψλ ακαξηίαο,  
Τίαο ζπλειθχζαη ηε ηή ζή Βαπηίζεη,  
Μάθαξ θαεηλνχο, εθ ξνψλ Ηνξδάλνπ.  
 
Απηφλ πξνζηδψλ ηφλ πεξίθιπηνλ Λφγνλ,  
Σξαλψο ν θήξπμ εθβνάηαη ηή θηίζεη,  
Οχηνο πξνψλ κνπ, δεχηεξνο ηψ  
ζαξθίσ, χκκνξθνο εμέιακςελ ελζέσ ζζέλεη, 
Έρζηζηνλ εκψλ εμειείλ ακαξηίαλ.  
 
Ννκήλ πξφο απηήλ ηήλ θεξέζβηνλ θέξσλ,  
Θεξά δξαθφλησλ θσιενίο επηηξέρσλ.  
Άπιεηα θχθια θαββαιψλ Θεφο Λφγνο,  
Πηέξλε ηε ηφλ πιήηηνληα πακπήδελ γέλνο,  
Σνχηνλ θαζεηξγλχο, εθζαψδεη ηήλ θηίζηλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ηεζνχο ν δσήο αξρεγφο, ιχζαη ηφ θαηάθξηκα ήθεη, Αδάκ ηνχ πξσηνπιάζηνπ, 
θαζαξζίσλ δέ, σο Θεφο κή δεφκελνο, ηψ πεζφληη θαζαίξεηαη ελ ηψ Ηνξδάλε, 
ελ ψ ηήλ έρζξαλ θηείλαο, ππεξέρνπζαλ πάληα λνχλ, εηξήλελ ραξίδεηαη».  
 
πλειζφλησλ απείξσλ ιαψλ, ππφ Ησάλλνπ βαπηηζζήλαη, απηφο ελ κέζσ έζηε, 
πξνζεθψλεη δέ ηνίο παξνχζη. Σίο έδεημελ απεηζείο, ηήλ νξγήλ πκίλ εθθιίλαη 
ηήλ κέιινπζαλ; θαξπνχο αμίνπο Υξηζηψ εθηειείηε, παξψλ γάξ λχλ, εηξήλελ 
ραξίδεηαη.  
 
Γεσξγφο ν θαί Γεκηνπξγφο, κέζνο εζηεθσο σο εηο απάλησλ, θαξδίαο 
εκβαηεχεη, θαζαξηήξηνλ δέ πηχνλ ρεηξηζάκελνο, ηήλ παγθφζκηνλ άισλα 
παλζφθσο δητζηεζη, ηήλ αθαξπίαλ θιέγσλ, επθαξπνχζηλ αηψληνλ, δσήλ 
ραξηδφκελνο.  
 



Ηακβηθφο Ο Δηξκφο 
«Δρζξνχ δνθψδνπο θαί βεβνξβνξσκέλνπ,  
Ηφλ θαζάξζεη Πλεχκαηνο ιεινπκέλνη,  
Νέαλ πξνζσξκίζζεκελ απιαλή ηξίβνλ,  
Άγνπζαλ απξφζηηνλ εηο ζπκεδίαλ,  
Μφλνηο πξνζηηήλ, νηο Θεφο Καηειιάγε».  
 
Αζξψλ ν Πιάζηεο ελ δφθσ ηψλ πηαηζκάησλ,  
εηξαίο αθχθηνηο, φλ δηαξζξνί δαθηχινηο,  
Ίζηεζηλ ακθ' ψκνηζηλ εμάξαο άλσ,  
Νχλ ελ πνιπξξχηνηζη δίλαηο εθπιχλσλ,  
Αίζρνπο παιαηνχ ηήο Αδάκ θαρεμίαο.  
 
Μεη' επζεβείαο πξνζδάκσκελ επηφλσο,  
Πεγαίο αρξάληνηο ξεχζεσο ζσηεξίνπ,  
Λφγνλ θαηνπηεχζνληεο έμ αθεξάηνπ,  
Άληιεκα πξνζθέξνληα δίςεο ελζένπ,  
Κφζκνπ πξνζελψο εμαθεχκελνλ λφζνλ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Ζ θσλή ηνχ Λφγνπ, ν ιχρλνο ηνχ Φσηφο, ν Δσζθφξνο, ν ηνχ Ζιίνπ 
Πξφδξνκνο, ελ ηή εξήκσ, Μεηαλνείηε, πάζη βνά ηνίο ιανίο, θαί 
πξνθαζαίξεζζε, ηδνχ γάξ πάξεζηη Υξηζηφο, εθ θζνξάο ηφλ θφζκνλ 
ιπηξνχκελνο».  
 
Γελλεζείο αξξεχζησο, εθ Θενχ θαί Παηξφο, εθ ηήο Παξζέλνπ, δίρα ζαξθνχηαη 
ξχπνπ Υξηζηφο, νχ ηφλ ηκάληα, ηήλ εμ εκψλ ηνχ Λφγνπ ζπλάθεηαλ, ιχεηλ 
ακήραλνλ (δηδάζθεη ν Πξφδξνκνο), γεγελείο εθ πιάλεο ιπηξνχκελνο.  
 
Δλ ππξί βαπηίδεη, ηειεπηαίσ Υξηζηφο, ηνχο απεηζνχληαο, θαί κή Θεφλ 
θξνλνχληαο απηφλ, ελ Πλεχκαηη δέ θαηλνπνηεί, δη' χδαηνο ράξηηη, ηνχο 
επηγλψκνλαο απηνχ ηήο ζεφηεηνο, ηψλ πιεκκειεκάησλ ιπηξνχκελνο.  
 
Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 
«Ηκεξηφλ εμέθελε ζχλ παλνιβίσ,  
Ήρσ Παηήξ, φλ γαζηξφο εμεξεχμαην.  
Ναί θεζηλ, Οχηνο, ζπκθπήο γφλνο πέισλ,  
Φψηαπγνο εμψξνπζελ αλζξψπσλ γέλνπο, 
Λφγνο ηέ κνπ δψλ, θαί βξνηφο πξνκεζεία.  
 
Δθ πνληίνπ ιένληνο ν ηξηέζπεξνο,  
Ξέλσο Πξνθήηεο εγθάηνηο θινηδνχκελνο,  
Αχζηο πξνήιζε, ηήο παιηγγελεζίαο,  
σηεξίαλ δξάθνληνο εθ βξνηνθηφλνπ, 
Πάζη πξνθαίλσλ, ηψλ ρξφλσλ επ' εζράησλ.  



 
Αλεηκέλσλ Πφινην πακθαψλ πηπρψλ,  
Μχζηεο νξά πξφο Παηξφο εμηθλνχκελνλ,  
Μέλνλ ηε Πλεχκα ηψ παλαρξάλησ  
Λφγσ, Δπειζφλ σο πέιεηαλ αθξάζησ ηξφπσ,  
Γήκνηο ηε θαίλεη, πξνζδξακείλ ηψ Γεζπφηε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ ηή νηθνπκέλε, θαί ηφ θψο ζνπ Κχξηε, εζεκεηψζε εθ' εκάο, 
έλ επηγλψζεη πκλνχληάο ζε. Ήιζεο εθάλεο ηφ Φψο ηφ απξφζηηνλ. 

Ο Οίθνο 
Σή Γαιηιαία ηψλ Δζλψλ, ηή ηνχ Εαβνπιψλ ρψξα, θαί ηνχ Νεθζαιείκ γαία, σο 
είπελ ν Πξνθήηεο, θψο κέγα έιακςε Υξηζηφο, ηνίο εζθνηηζκέλνηο θαεηλή 
ψθζε απγή, εθ Βεζιεέκ αζηξάπηνπζα, κάιινλ δέ εθ Μαξίαο ν Κχξηνο πάζε 
ηή νηθνπκέλε αλαηέιιεη ηάο αθηίλαο, ν Ήιηνο ηήο Γηθαηνζχλεο. Γηφ νη εμ Αδάκ 
γπκλνί, δεχηε πάληεο ππνδχσκελ απηφλ, ίλα ζαιθζψκελ, ζθέπε γάξ γπκλψλ, 
θαί αίγιε εζθνηηζκέλσλ, ήιζεο εθάλεο ηφ Φψο ηφ απξφζηηνλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Αββάδσλ, ηψλ ελ ηλά φξεη 

αλαηξεζέλησλ. 
ηίρνη 

 πάζαη ηφ πξάμαλ ψδε ηνχο πνιινχο θφλνπο,  
 Σφ δ' αχ πεπνλζφο, άλδξεο αξεηήο θίινη. 
 Αββάδαο ακθί ηεηάξηε θαί δεθάηε θηάλε ραιθφο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ ηξηάθνληα ηξηψλ Παηέξσλ, ηψλ ελ ηή 
Ρατζσ αλαηξεζέλησλ. 

ηίρνη 
 Χο πξίλ Ραρήι ηά ηέθλα, λχλ ηνχο Αββάδαο,  
 Κιαίεη Ρατζψ, ζπγθεθνκκέλνπο ζπάζαηο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκσλ Θενδνχινπ, πηνχ 
Νείινπ ηνχ ζνθνχ. 

ηίρνη 
 Ο Θεφδνπινο αξεηαίο ψθζε κέγαο,  
 Μηκνχκελνο κάιηζηα παηξφο ηφλ βίνλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ παηξφο εκψλ ηεθάλνπ, ηνχ 
θηίζαληνο ηήλ Μνλήλ ηνχ Υελνιάθθνπ. 

ηίρνη 
 Σψ Υελνιάθθνπ ηήλ Μνλήλ δεηκακέλσ. 
 Θείσ ηεθάλσ, ιάθθνο σξχρζε ηάθνπ. 
 

Σή απηή εκέξα, ε αγία Μάξηπο Αγλή, ελ ζθνηεηλή θξνπξά βιεζείζα, 



ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Αγλήλ άλαγλνη ζέληεο εηο νίθνλ ζθφηνπο,  
 Πάκθσηνλ απηή πξνχμέλεζαλ νηθίαλ. 
 

Σαίο ηψλ αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο,ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Νένπο επζεβείο, θακίλσ ππξφο πξνζνκηιήζαληαο, δηαζπξίδνλ πλεχκα 
δξφζνπ, αβιαβείο δηεθχιαμε, θαί ζείνπ Αγγέινπ ζπγθαηάβαζηο, φζελ ελ θινγί 
δξνζηδφκελνη, επραξίζησο αλέκειπνλ. Τπεξχκλεηε, ν ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, 
θαί Θεφο επινγεηφο εί».  
 
ζπεξ νπξαλψ, ζχλ ηξφκσ θαί ζαχκαηη παξίζηαλην, ελ Ηνξδάλε αί Γπλάκεηο 
ηψλ Αγγέισλ ζθνπνχκελαη, ηνζαχηελ Θενχ ηήλ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν 
θξαηψλ ηήλ ππέξσ νλ ηψλ πδάησλ ππφζηαζηλ, ελ ηνίο χδαζη, ζσκαηνθφξνο 
έζηεθελ, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Νεθέιε πνηέ, θαί ζάιαζζα ζείνπ πξνεηθφληδε, Βαπηίζκαηνο ηφ ζαχκα, ελ νίο ν 
πξίλ βαπηίδεηαη, δηεμνδηθψο ηψ Ννκνζέηε ιαφο, ζάιαζζα δέ ήλ ηχπνο 
χδαηνο, θαί λεθέιε ηνχ Πλεχκαηνο, νηο ηεινχκελνη, Δπινγεηφο εί θξάδνκελ, ν 
Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Άπαληεο πηζηνί, ελ ψ ηήλ ηειείσζηλ ειάβνκελ, ζενινγνχληεο αζηγήησο, ζχλ 
Αγγέινηο δνμάζσκελ, Παηέξα Τηφλ θαί Πλεχκα Άγηνλ, ηνχην γάξ Σξηάο 
ππνζηάζεζηλ νκννχζηνο, εηο δέ Θεφο, ψ θαί ςάιινκελ. Ο ηψλ Παηέξσλ 
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 
«Έθιεμε ξείζξσ ηψλ δξαθφλησλ ηάο θάξαο,  
Ο ηήο θακίλνπ ηήλ κεηάξζηνλ θιφγα,  
Νένπο θέξνπζαλ επζεβείο θαηεπλάζαο,  
Σήλ δπζθάζεθηνλ αριχλ εμ ακαξηίαο,  
ιελ πιχλεη δέ, ηή δξφζσ ηνχ Πλεχκαηνο».  
 
έ δσγξαθνχζαλ ηήλ Αζζχξηνλ θιφγα, 
Δθζηψζαλ ίζηεο, εηο δξφζνλ κεηεγκέλελ.  
Όδσξ φζελ λχλ ακθηέζζαν θιέγνλ,  
ίληελ θάθηζηνλ Υξηζηέ πξνζθεθεπζκέλνλ,  
Πξφο ηήλ φιηζζνλ εθθαινχκελνλ ηξίβνλ.  
 
Απνξξαγέληνο ηνχ Ηνξδάλνπ πάιαη, 
Ηζζκψ πεξάηαη ιαφο, Ηζξαειίηεο,  
έ ηφλ θξάηηζηνλ εκθνξνχληα ηήλ θηίζηλ, 
Ζπεηγκέλσο λχλ ελ ξναίο δηαγξάθσλ,  



Πξφο ηήλ άξξεπζηνλ θαί ακείλνλα ηξίβνλ.  
 
Ίδκελ ηφ πξψηνλ ηήλ παλψιεζξνλ θιχζηλ,  
Οηθηξψο ζε πάλησλ εηο θζνξάλ παξεηζάγεηλ,  
 ηξηζκέγηζηα ρξεκαηίδσλ θαί μέλα.  
Νχλ δέ θιχζαληα Υξηζηέ ηήλ ακαξηίαλ,  
Γη' εππάζεηαλ, θαί βξνηψλ ζσηεξίαλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Μπζηήξηνλ παξάδνμνλ, ε Βαβπιψλνο έδεημε θάκηλνο, πεγάζαζα δξφζνλ, φηη 
ξείζξνηο έκειιελ, άυινλ πχξ εηζδέρεζζαη ν Ηνξδάλεο, θαί ζηέγεηλ ζαξθί, 
βαπηηδφκελνλ ηφλ Κηίζηελ, φλ επινγνχζη Λανί, θαί ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Απφζνπ θφβνλ άπαληα, ν Λπηξσηήο ηψ Πξνδξφκσ έθεζελ, εκνί δέ 
πεηζάξρεη, σο Υξηζηψ κνη πξφζειζε, ηνχην γάξ θχζεη πέθπθα, εκψ 
πξνζηάγκαηη είμνλ, θαί βάπηηζφλ κε ζπγθαηαβάληα, φλ επινγνχζη Λανί, θαί 
ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ρεκάησλ σο αθήθνελ, ν Βαπηηζηήο ηνχ Γεζπφηνπ, ζχληξνκνο παιάκελ 
εθηείλεη, ρεηξαπηήζαο φκσο δέ, ηήλ θνξπθήλ ηνχ Πιάζηνπ απηνχ, ηψ 
βαπηηζζέληη εβφα. Αγίαζφλ κε, ζχ γάξ Θεφο κνπ, φλ επινγνχζη Λανί, θαί 
ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σξηάδνο ε θαλέξσζηο, ελ Ηνξδάλε γέγνλελ, αχηε γάξ ππέξζενο θχζηο, ν 
Παηήξ εθψλεζελ. Οχηνο ν βαπηηδφκελνο, Τηφο ν αγαπεηφο κνπ, ηφ Πλεχκα 
ζπκπαξήλ ηψ νκνίσ, φλ επινγνχζη Λανί, θαί ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Ηακβηθφο  Ο Δηξκνο 
«Διεπζέξα κέλ ε θηίζηο γλσξίδεηαη.  
Τηνί δέ θσηφο, νη πξίλ εζθνηηζκέλνη.  
Μφλνο ζηελάδεη, ηνχ ζθφηνπο ν πξνζηάηεο.  
Νχλ επινγείησ ζπληφλσο ηφλ αίηηνλ,  
Ζ πξίλ ηάιαηλα ηψλ Δζλψλ παγθιεξία.  
 
Σξηηηνί ζενπδείο εκπχξσο δξνζνχκελνη,  
Αηγιήληα ηξηηηαίο πακθαψο αγηζηείαηο,  
αθψο εδήινπλ ηήλ ππέξηαηνλ θχζηλ,  
Μίμεη βξνηεία ππξπνινχζαλ ελ δξφζσ,  
Δπθηψο άπαζαλ ηήλ νιέζξηνλ πιάλελ.  
 
Λεπρεηκνλείησ πάζα γήτλνο θχζηο,  
Δθπηψζεσο λχλ νπξαλψλ επεξκέλε.  
 γάξ ηά πάληα ζπληεηήξεηαη Λφγσ  



Νάνπζη ξείζξνηο εθπιπζείζα πηαηζκάησλ,  
Σψλ πξίλ πέθεπγε πακθαψο ιεινπκέλε.  
 

Χδή ζ' 
ΜΔΓΑΛΤΝΑΡΗΑ 

Φαιιφκελα ελ ηή Χδή ηαχηε 
Ήρνο β' 

Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήλ ηηκησηέξαλ θαί ελδνμνηέξαλ, ηψλ άλσ 
ζηξαηεπκάησλ. (Γίο) 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ ελ Ηνξδάλε, ειζφληα βαπηηζζήλαη. 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ ππφ Πξνδξφκνπ, ηφ βάπηηζκα ιαβφληα. 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ εθ ηήο παηξψαο, θσλήο καξηπξεζέληα. 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο, θιίλαληα ηφλ απρέλα, θαί 
βάπηηζκα ιαβφληα. 
Πξνθήηα, δεχξν πξφο κε, έθηεηλνλ ηήλ ρείξα, θαί βάπηηζφλ κε ηάρνο. 
Πξνθήηα, άθεο άξηη, θαί βάπηηζφλ κε ζέισλ, πιεξψζαη θαί γάξ ήιζνλ, 
πάζαλ δηθαηνζχλελ. 
 

Έηεξα εηο ηφλ Ηακβηθφλ Καλφλα 
 
ήκεξνλ ν Γεζπφηεο, θιίλεη ηφλ απρέλα, ρεηξί ηή ηνχ Πξνδξφκνπ. 
ήκεξνλ Ησάλλεο, βαπηίδεη ηφλ Γεζπφηελ, ελ ξείζξνηο, Ηνξδάλνπ. 
ήκεξνλ φ Γεζπφηεο, λάκαζηλ ελζάπηεη, βξνηψλ ηήλ ακαξηίαλ. 
ήκεξνλ ν Γεζπφηεο, άλσζελ καξηπξείηαη, Τηφο εγαπεκέλνο. 
ήκεξνλ ν Γεζπφηεο, ήιζελ αγηάζαη, ηήλ θχζηλ ηψλ πδάησλ. 
ήκεξνλ ν Γεζπφηεο, ηφ βάπηηζκα ιακβάλεη, ππφ ρεηξφο Πξνδξφκνπ. 

Γφμα... 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήο ηξηζππνζηάηνπ, θαί αδηαηξέηνπ, ζεφηεηνο ηφ 
θξάηνο.  

Καί λχλ... 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήλ ιπηξσζακέλελ, εκάο εθ ηήο θαηάξαο. 

Ο Δηξκφο 
«Απνξεί πάζα γιψζζα, επθεκείλ πξφο αμίαλ, ηιηγγηά δέ λνχο θαί 
ππεξθφζκηνο, πκλείλ ζε Θενηφθε, φκσο αγαζή ππάξρνπζα, ηήλ πίζηηλ δέρνπ, 
θαί γάξ ηφλ πφζνλ νίδαο, ηφλ έλζενλ εκψλ, ζχ γάξ Υξηζηηαλψλ εί πξνζηάηηο, 
ζέ κεγαιχλνκελ.» 
 
Γαπτδ πάξεζν, Πλεχκαηη ηνίο θσηηδνκέλνηο. Νχλ πξνζέιζεηε, άδε πξφο Θεφλ, 
ελ πίζηεη ιέγσλ θσηίζζεηε, νχηνο ν πησρφο εθέθξαμελ Αδάκ ελ πηψζεη, θαί 
γάξ απηνχ εηζήθνπζε Κχξηνο ειζψλ, ξείζξνηο ηνχ Ηνξδάλνπ, θζαξέληα δέ 
αλεθαίληζελ. 
 
Ο Ζζαίαο ινχζαζζε, θαί θαζάξζεηε θάζθεη, ηάο πνλεξίαο έλαληη, αθέιεζζε 
Κπξίνπ, νη δηςψληεο, χδσξ επί δψλ πνξεχεζζε, ξαλεί γάξ χδσξ θαηλνπνηφλ 
Υξηζηφο, ηνίο πξνζηξέρνπζηλ απηψ ελ πίζηεη, θαί πξφο δσήλ ηήλ αγήξσ, 



βαπηίδεη Πλεχκαηη. 
 
πληεξψκεζα ράξηηη, Πηζηνί θαί ζθξαγίδη, σο γάξ φιεζξνλ έθπγνλ, θιηάο 
Δβξαίνη πάιαη αηκαρζείζεο, νχησ θαί εκίλ, εμφδηνλ ηφ ζείνλ ηνχην, ηήο 
παιηγγελεζίαο ινπηήξηνλ έζηαη, έλζελ θαί ηήο Σξηάδνο, νςφκεζα θψο ηφ 
άδπηνλ. 

Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 
« ηψλ ππέξ λνχλ, ηνχ ηφθνπ ζνπ ζαπκάησλ! 
Νχκθε πάλαγλε, Μήηεξ επινγεκέλε,  
Γη' ήο ηπρφληεο παληεινχο ζσηεξίαο,  
Δπάμηνλ θξνηνχκελ ψο επεξγέηε,  
Γψξνλ θέξνληεο χκλνλ επραξηζηίαο.» 
 
Ίδκελ ηά Μσζεί ηή βάησ δεδεηγκέλα,  
Γεχξν μέλνηο, ζεζκνίζηλ εμεηξγαζκέλα. 
Χο γάξ ζέζσζηαη, ππξθνξνχζα Παξζέλνο,  
ειαζθφξνλ ηεθνχζα ηφλ επεξγέηελ, 
Ηνξδάλνπ ηε, ξείζξα πξνζδεδεγηκέλα. 
 
Υξίεηο ηειεηψλ, ηήλ βξφηεηνλ νπζίαλ,  
Άλαμ άλαξρε, Πλεχκαηνο θνηλσλία,  
Ρναίο αρξάληνηο, εθθαζάξαο θαί ζθφηνπο,  
Ηζρχλ ζξηακβεχζαο ηε, ηήλ επεξκέλελ,  
Νχλ εηο άιεθηνλ, εμακείβεαη βίνλ. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Δπεζθέςαην εκάο 

Δπεθάλε ν σηήξ, ή ράξηο ε αιήζεηα, ελ ξείζξνηο ηνχ Ηνξδάλνπ, θαί ηνχο ελ 
ζθφηεη θαί ζθηά, θαζεχδνληαο εθψηηζε, θαί γάξ ήιζελ εθάλε, ηφ θψο ηφ 
απξφζηηνλ. 

Δθ ηξίηνπ 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Ηδηφκεια. 
 

Ήρνο α'  Γεξκαλνχ Παηξηάξρνπ 
Φψο εθ θσηφο, έιακςε ηψ θφζκσ, Υξηζηφο φ Θεφο εκψλ, ν επηθαλείο Θεφο, 
ηνχηνλ ιανί πξνζθπλήζσκελ. (Γίο) 

Ο απηφο 
Πψο ζε Υξηζηέ, δνχινη ηφλ Γεζπφηελ αμίσο ηηκήζσκελ; φηη ελ ηνίο χδαζη, 
πάληαο εκάο αλεθαίληζαο. 

Ο απηφο 
χ ελ Ηνξδάλε βαπηηζζείο ν σηήξ εκψλ, ηά ξείζξα εγίαζαο, ηή παιάκε ηνχ 
δνχινπ ρεηξνζεηνχκελνο, θαί ηά πάζε ηνχ Κφζκνπ ηψκελνο. Μέγα ηφ 
κπζηήξηνλ ηήο νηθνλνκίαο ζνπ! θηιάλζξσπε Κχξηε, δφμα ζνη. 

Ο απηφο 



Σφ αιεζηλφλ θψο επεθάλε, θαί πάζη ηφλ θσηηζκφλ δσξείηαη. Βαπηίδεηαη 
Υξηζηφο κεζ' εκψλ, ν πάζεο επέθεηλα θαζαξφηεηνο, ελίεζη ηφλ αγηαζκφλ ηψ 
χδαηη, θαί ςπρψλ ηνχην θαζάξζηνλ γίλεηαη, επίγεηνλ ηφ θαηλφκελνλ, θαί ππέξ 
ηνχο νπξαλνχο ηφ λννχκελνλ, δηά ινπηξνχ ζσηεξία, δη' χδαηνο ηφ Πλεχκα, δηά 
θαηαδχζεσο, ε πξφο Θεφλ εκψλ άλνδνο γίλεηαη, ζαπκάζηα ηά έξγα ζνπ 
Κχξηε! δφμα ζνη. 

Ο απηφο 
Ο πεξηβάιισλ ηφλ νπξαλφλ ελ λεθέιαηο, ξείζξα πεξηβάιιεηαη ζήκεξνλ ηά 
Ηνξδάληα, θαί ηήλ εκήλ θαζαίξεηαη θάζαξζηλ, ν ηνχ θφζκνπ αίξσλ ηήλ 
ακαξηίαλ, θαί ππφ ηνχ ζπγγελνχο άλσζελ καξηπξείηαη Πλεπκαηνο, Τηφο 
κνλνγελήο ππάξρσλ ηνχ πςίζηνπ Παηξφο, πξφο φλ βνήζσκελ, Ο επηθαλείο 
θαί ζψζαο εκάο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη. 

Γνμα... Ήρνο πι. β'  Αλαηνιίνπ 
Νάκαηα Ηνξδάληα πεξηεβάινπ σηήξ, ν αλαβαιιφκελνο θψο σο ηκάηηνλ, θαί 
έθιηλαο θνξπθήλ ηψ Πξνδξφκσ ν ηφλ νπξαλφλ κεηξήζαο ζπηζακή, ίλα 
επηζηξέςεο θφζκνλ εθ πιάλεο, θαί ζψζεο ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Ήρνο β'  Αλαηνιίνπ 
ήκεξνλ ν Υξηζηφο, ελ Ηνξδάλε ήιζε βαπηηζζήλαη. ήκεξνλ Ησάλλεο άπηεηαη, 
θνξπθήο ηνχ Γεζπφηνπ. Αη δπλάκεηο ηψλ νπξαλψλ εμέζηεζαλ, ηφ παξάδνμνλ 
νξψζαη κπζηήξηνλ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο ηδψλ 
αλεζηξέθεην. Ζκείο δέ νη θσηηζζέληεο βνψκελ. Γφμα ηψ θαλέληη Θεψ, θαί επί 
γήο νθζέληη, θαί θσηίζαληη ηφλ θφζκνλ. 
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ ςάιινκελ, αληί ηψλ Σππηθψλ, ηά Αληίθσλα. 
 

Αληίθσλνλ Α' 
Ήρνο β' 

ηίρ. α'. Δλ εμφδσ Ηζξαήι εμ Αηγχπηνπ, νίθνπ Ηαθψβ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, ψηεξ, ζψζνλ εκάο. 
 
ηίρ. β'. Δγελήζε Ηνπδαία αγίαζκα απηνχ, εθ ιανχ βαξβάξνπ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 
ηίρ. γ'. Ζ ζάιαζζα είδε, θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηξάθε εηο ηά νπίζσ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 
ηίρ. δ'. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξδάλε, φηη εζηξάθεο εηο ηά 
νπίζσ; 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 



Γφμα... Καί λχλ... 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 

Αληίθσλνλ Β' 
Ήρνο β' 

ηίρ. α'. Ζγάπεζα, φηη εηζαθνχζεηαη Κχξηνο ηήο θσλήο ηήο δεήζεψο κνπ. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ Ηνξδάλε ππφ Ησάλλνπ βαπηηζζείο, ςάιινληάο 
ζνη, Αιιεινχτα. 
 
ηηρ. β'. ηη έθιηλε ηφ νχο απηνχ εκνί, θαί ελ ηαίο ε κέξαηο κνπ επηθαιέζνκαη. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
 
ηίρ. γ'. Πεξηέζρνλ κνη σδίλεο ζαλάηνπ, θίλδπλνη άδνπ επξνζάλ κε. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
 
ηίρ. δ'. Διεήκσλ ν Κχξηνο θαί δίθαηνο, θαί ν Θεφο εκψλ ειεεί. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
Γφμα... Καί λχλ... 
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ... 
 

Αληίθσλνλ Γ' 
Ήρνο α' 

ηίρ. α'. Δμνκνινγείζζε ηψ Κπξίσ, φηη αγαζφο, φηη εηο ηφλ αηψλα ηφ έιενο 
απηνχ. 

Ήρνο α' 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη. 
 
ηίρ. β'. Δηπάησ δή νίθνο Ηζξαήι, φηη αγαζφο, φηη εηο ηφλ αηψλα ηφ έιενο 
απηνχ. 
 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε... 
 
ηίρ. γ'. Δηπάησ δή νίθνο Ααξψλ, φηη αγαζφο, φηη εηο ηφλ αηψλα ηφ έιενο 
απηνχ. 
 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε... 
 
ηίρ. δ'. Δηπάησζαλ δή πάληεο νη θνβνχκελνη ηφ Κχξηνλ, φηη αγαζφο, φηη εηο 



ηφλ αηψλα ηφ έιενο απηνχ. 
 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε... 
 

Δ η ζ ν δ η θ φ λ 
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ Ολφκαηη Κπξίνπ, Θεφο Κχξηνο θαί επέθαλελ 
εκίλ. ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ Ηνξδάλε ππφ Ησάλλνπ βαπηηζζείο, 
ςάιινληάο ζνη, Αιιεινχτα. 

Ήρνο α' 
Δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε, ε ηήο Σξηάδνο εθαλεξψζε 
πξνζθχλεζηο, ηνχ γάξ Γελλήηνξνο ε θσλή πξνζεκαξηχξεη ζνη, αγαπεηφλ ζε 
Τηφλ νλνκάδνπζα, θαί ηφ Πλεχκα ελ είδεη πεξηζηεξάο, εβεβαίνπ ηνχ ιφγνπ ηφ 
αζθαιέο. Ο επηθαλείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαο δφμα ζνη. 

Γφμα... Καί λχλ...  
Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 

Δπεθάλεο ζήκεξνλ ηή νηθνπκέλε, θαί ηφ θψο ζνπ Κχξηε, εζεκεηψζε εθ' εκάο, 
έλ επηγλψζεη πκλνχληάο ζε. Ήιζεο εθάλεο ηφ Φψο ηφ απξφζηηνλ. 
 

Αληί δέ ηνχ Σξηζαγίνπ. 
ζνη εηο Υξηζηφλ εβαπηίζζεηε, Υξηζηφλ ελεδχζαζζε. Αιιεινχτα. 
 

Κνηλσληθφλ 
Δπεθάλε ε ράξηο ηνχ Θενχ, ε ζσηήξηνο πάζηλ αλζξψπνηο. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μλήκε ηνπ Παχινπ ηνχ Θεβαίνπ θαί ηνχ Αγίνπ 

Ησάλλνπ ηνχ Καιπβίηνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηνχ Θεβαίνπ. 

 
Ήρνο β' 

ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 
ηε, επηλεχζεη ζετθή, Πάηεξ ηάο ηνχ βίνπ θξνληίδαο, εκθξφλσο έιηπεο, θαί 
πξφο ηνχο αζθήζεσο, πφλνπο ερψξεζαο, ηφηε ραίξσλ θαηέιαβεο, αβάηνπο 
εξήκνπο, έξσηη ππξνχκελνο, ηήο ηνχ Κπξίνπ ζηνξγήο, φζελ εξεκψζαο ηά 
πάζε, ηή επηκνλή ηψλ θξεηηηφλσλ, Άγγεινο θαζάπεξ επεβίσζαο.  
 
Πάζεο, αλζξσπίλεο ζεαπηφλ, Πάηεξ ζπλνπζίαο ρσξίζαο, απφ λεφηεηνο, 
πξψηνο ηήλ παλέξεκνλ, Παχιε θαηέιαβεο, ππέξ πάληα κνλάδνληα, θαί βίνπ 
δη' φινπ, ψθζεο αγλννχκελνο, φζελ Αληψληνο, εχξελ επηλεχζεη ζε ζεία, 
ψζπεξ ζεζαπξφλ θεθξπκκέλνλ, θαί ηή νηθνπκέλε εθαλέξσζε.  



 
Ξέλελ, επί γήο δηαγσγήλ, επηηεδεπζάκελνο Παχιε, ζεξζί ζπλψθεζαο, δη' 
νξλένπ ζηε, δηαθνλνχκελνο, ζετθαίο επηλεχζεζη, θαί ηνχην σο είδελ, φηε ζε ν 
κέγηζηνο εχξελ Αληψληνο, ζάκβνπο πεπιεζκέλνο ηφλ πάλησλ, θαί Πξνλνεηήλ 
θαί Γεζπφηελ, σο Θεφλ απαχζησο εκεγάιπλελ.  

ηηρεξά ηνχ Καιπβίηνπ  φκνηα 
ηε, επηλεχζεη ζετθή, θφζκνπ ηήλ ηεξπλφηεηα Πάηεξ, ραίξσλ εμέθπγεο, ηφηε 
πξνεηίκεζαο, ηήο επξπρψξνπ νδνχ, ηήλ ζηελήλ θαί επψδπλνλ, θαί ιίαλ 
ηξαρείαλ, φζελ θξνληηζηήξηνλ, ςπρψλ θαηέιαβεο, ζείνλ ελδπζάκελνο ζρήκα, 
ηή απνθπγή θαί γπκλψζεη, πάλησλ ηψλ παζψλ ζενκαθάξηζηε.  
 
Ξέλελ, επελφεζαο δσήλ, μέλνλ επηηήδεπκα θίιηξσ, Υξηζηνχ λπηηφκελνο, νχ 
ηηλνο ηήλ άθαηνλ πησρείαλ έζηεξμαο, θαί ππιψζηλ αλέζηηνο, ηψλ ζψλ 
γελλεηφξσλ, Πάηεξ εθαξηέξεζαο, ζηέλσλ ζιηβφκελνο, φζελ ραξηζκάησλ 
επιήζζεο, θαί ηφλ αλαθαίξεηνλ πινχηνλ, ηφλ ελ νπξαλνίο εθιεξνλφκεζαο.  
 
Φέξσλ, ελ ρεξζί ηφ Ηεξφλ, Πάηεξ Δπαγγέιηνλ ηνχηνπ, πιεξσηήο γέγνλαο, 
χπαξμηλ γελλήηνξνο απαξλεζάκελνο, Ησάλλε θαί δάθξπζη, θαί ζηελνρσξία, 
φινλ δηαλχζαο ζνπ, ηφλ βίνλ ζηε, φζελ παξαθιήζεσο ζείαο, θαί δηελεθνχο 
επθξνζχλεο, λχλ επαπνιαχεηο ζενδφμαζηε.  

Γφμα... Ήρνο β' 
Σνχ Καιπβίηνπ 

Αξλεζάκελνο θφζκνλ, θαί ηά ελ θφζκσ ζηε, Δπαγγέιηνλ ιαβψλ, 
επαγγειηθψο απηψ εθνινχζεζαο, θαί ηή θαιχβε δηαηηψκελνο, σο ελ 
Παξαδείζσ κπζηηθψο, ηή άθξα ζθιεξαγσγία ηήο ζαξθφο, ηφλ βξνηνθηφλνλ 
δξάθνληα απέθηεηλαο, δηφ ελ νπξαλνίο απιηδφκελνο, Ησάλλε καθάξηε, αίηεζαη 
εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 

Υαίξε, ειηφκνξθνο Αζηήξ. Υαίξε ε αηηία απάλησλ, θαιψλ Παλάκσκε. Υαίξε ε 
ρσξήζαζα, Θεφλ αρψξεηνλ, ε ηφλ ζηάρπλ βιαζηήζαζα, ηήο αζαλαζίαο. 
Υαίξε ζείνλ φρεκα, πχιε ε πάκθσηνο. Υαίξε, ε αξάο αλαηξέηηο, ηήο 
πξνγνληθήο εκψλ Κφξε, αγαζψλ ε πξφμελνο ππάξρνπζα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηε, ε ακίαληνο Ακλάο, έβιεςε ηφλ ίδηνλ Άξλα, επί ζθαγήλ σο βξνηφλ, 
ζέινληα ειθφκελνλ, ζξελνχζα έιεγελ. Αηεθλψζαη λχλ ζπεχδεηο κε, Υξηζηέ ηήλ 
ηεθνχζαλ. Σί ηνχην πεπνίεθαο, ν Λπηξσηήο ηνχ παληφο; φκσο αλπκλψ θαί 
δνμάδσ, ζνχ ηήλ ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ, άθξαλ αγαζφηεηα Φηιάλζξσπε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ 
Γφμα... Ήρνο πι. β' 

ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 
δη' ψλ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ. Σψλ δαηκφλσλ 
ψιεζαο ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ 
ακέκπησο εδήισζαο. Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, εηξήλελ 



αίηεζαη ηαίο ςπραίο εκψλ.  
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

ινη απνζέκελνη 
Υαίξε ιχρλε πάκθσηε, ειηαθψλ ιακπεδφλσλ, ιακπξνηέξα Γέζπνηλα. Υαίξε 
ιχζηο άρξαληε, ηήο αξραίαο αξάο, ε ειπίο Γέζπνηλα, ηψλ απειπηζκέλσλ, ε 
αλάθιεζηο ηνχ γέλνπο εκψλ. Υαίξε παιάηηνλ, ηνχ Πακβαζηιέσο 
ιακπξφηαηνλ, ηφ ξνο ηφ πηζηφηαηνλ, εμ νχ ν Λπηξσηήο πξνειήιπζε. Υαίξε 
Θενχ Λφγνπ, ιακπάδηνλ ηφ ζείνλ θαί ηεξπλφλ. Υαίξε ιπρλία νιφθσηε. Υαίξε 
ζξφλε πχξηλε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ρνκθαία σο έθεζελ, ν πκεψλ ηήλ θαξδίαλ, ηήλ ζήλ δηειήιπζε, Παλαγία 
Γέζπνηλα, φηε έβιεςαο, ηφλ εθ ζνχ ιάκςαληα, απνξξήησ ιφγσ, ππ' αλφκσλ 
σο θαηάθξηηνλ, ηαπξψ πςνχκελνλ, φμνο θαί ρνιήλ ηε γεπφκελνλ, πιεπξάλ δέ 
Οξπηηφκελνλ, ρείξάο ηε θαί πφδαο εινχκελνλ, θαί νδπξνκέλε, σιφιπδεο, 
βνψζα κεηξηθψο. Σί ηνχην ηέθλνλ γιπθχηαηνλ, ηφ θαηλφλ κπζηήξηνλ;  
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Καιπβίηνπ 
Ήρνο δ'  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Δθ βξέθνπο ηφλ Κχξηνλ, επηπνζήζαο ζεξκψο, ηφλ θφζκνλ θαηέιηπεο, θαί ηά 
ελ θφζκσ ηεξπλά, θαί ήζθεζαο άξηζηα, έπεμαο ηήλ θαιχβελ, πξφ ππιψλ ζψλ 
γνλέσλ, έζξαπζαο ηψλ δαηκφλσλ, ηάο ελέδξαο Πακκάθαξ, δηφ ζε Ησάλλε 
Υξηζηφο, αμίσο εδφμαζελ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ Καλψλ ηήο Οθησήρνπ είο θαί ηψλ Αγίσλ 
δχσ.  
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ Παχινπ 
 

Πνίεκα Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
«Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ βπζίζαληη πάζαλ ηήλ δχλακηλ, Φαξαψ ελ ζαιάζζε, 
επηλίθηνλ σδήλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Παχινλ ηφλ ζενθφξνλ, σο ηψλ Μνλαδφλησλ εγθαιιψπηζκα, νη πηζηνί 
ζπλειζφληεο, ελ σδαίο θαηά ρξένο ηηκήζσκελ.  
 
Γέγνλαο ηήο εξήκνπ, πξψηνο πνιηζηήο Παχιε ανίδηκε, νπξαλψλ βαζηιείαο, 
θιεξνλφκνο δεηρζείο δη' αζθήζεσο.  
 
ινλ εγθξαηείαο, ζεαπηφλ θαζάξαο Πακκαθάξηζηε, νηθεηήξηνλ ψθζεο, ηνχ 
Θενχ θαί Αγγέισλ νκφζθελνο.  

Θενηνθίνλ 



Άρξαληε Θενηφθε, ε ζεζαξθσκέλνλ ηφλ ατδηνλ, θαί ππέξζενλ Λφγνλ, ππέξ 
θχζηλ ηεθνχζα πκλνχκέλ ζε.  
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ Ησάλλνπ, νχ ε, Αθξνζηηρίο.  
 

Πησρφλ παζψλ κε δείμνλ επραίο ζνπ Μάθαξ. Ησζήθ 
 

δή α'  Ήρνο β' 
«Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ, ηήλ Φαξασλίηηδα, παλζηξαηηάλ ε ππέξνπινο 
δχλακηο, ζαξθσζείο ν Λφγνο δέ, ηήλ πακκφρζεξνλ άκαξηίαλ εμήιεηςελ, ν 
δεδνμαζκέλνο Κχξηνο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Πινπηηζζείο ηαίο ζείαηο αξεηαίο, πινχηνπ θαηεθξφλεζαο, ηνχ επί γήο, θαί 
νπξαλίνπ έηπρεο, δηφ κε πησρεχζαληα, ζείαο γλψζεσο, θαηαπινχηηζνλ ράξηηη, 
φπσο ζνπ πκλήζσ, Πάηεξ πνιηηείαλ ηήλ ηζάγγεινλ.  
 
Σφλ δπγφλ Κπξίνπ ηφλ ρξεζηφλ, Μάθαξ εθ λεφηεηνο, ζχ ππειζψλ αζθεηηθνίο 
παιαίζκαζη, ζαπηφλ εηαπείλσζαο, ηήλ ηαπείλσζηλ ηνχ Υξηζηνχ νπιηζάκελνο, 
δη' ήο αλπςψζεο, χςνο, Ησάλλε πξφο νπξάληνλ.  
 
Χο νδεχζαο ηξίβνλ ηήλ ζηελήλ, ζιίςεζη θαί δάθξπζη, θαί ζηελαγκνίο θαί 
θαθνπρίαηο ζηε, πξφο επξπρσξφηαηνλ, πιάηνο έθζαζαο, επξεθψο ηφ 
θαηάιπκα, άμηνλ ηψλ πφλσλ, Πάηεξ, Ησάλλε αμηάγαζηε.  

Θενηνθίνλ 
Υαιεπαίο παζψλ επηβνπιαίο, Κφξε ρεηκαδφκελνο, θαί πξνζβνιαίο ακαξηηψλ 
θινλνχκελνο, ζνχ πξφο ηήλ αθιφλεηνλ θαί αήηηεηνλ, πξνζηαζίαλ Παλχκλεηε, 
πφζσ θαηαθεχγσ, νίθηεηξφλ κε ζψζνλ Αεηπάξζελε.  
 

Σνχ Θεβαίνπ 
 

Χδή γ' 
«Ο ζηεξεψζαο ιφγσ ηνχο νπξαλνχο, θαί ηήλ, γήλ εδξάζαο Θεφο, θακέ 
ζηεξέσζνλ, βνψληά ζνη ηφλ χκλνλ, άγηνο εί Κχξηε».  
 
Πξφο ηφλ Θεφλ ηφ φκκα ηήο ςπρήο, αηελίδσλ Πάηεξ απηφλ εγάπεζαο, 
κηζήζαο ηά επίγεηα, θαί Αγγειηθήλ δηαλχζαο δσήλ.  
 
Δλ ηαίο αθηίζη Πάηεξ ηψλ αξεηψλ, παζψλ εδίσμαο ηήλ αριχλ εκθαλψο, ηφλ 
θσηηζκκκκηφλ ηνχ Πλεχκαηνο, έλ ηή ζή θαξδία δεμάκελνο.  
 
Σψ νπξαλίσ άξησ δηαηξαθείο, σο Ζιίαο πάιαη δηά θφξαθνο, ηήλ λνεηήλ 
εμέθπγεο, Πάηεξ, Ηεδάβει ηή ζθέπε Υξηζηνχ.  

Θενηνθίνλ 
Ο Βαζηιεχο ηήο δφμεο θαί Πνηεηήο, εθ βαθήο αηκάησλ ηήο Θενκήηνξνο, ηήλ 
εαπηνχ αινπξγίδα βάςαο, κπζηηθψο επνξθχξσζελ.  



 
Σνχ Καιπβίηνπ 

 
Δμήλζεζελ ε έξεκνο 

Θπκίακα επψδεο, ηψ Παληεπφπηε ζηε, ηάο ζάο επράο πξνζήγαγεο, άο 
σζθξάλζε θαί παξεδέμαην, αζθεηψλ νκεγχξεη θαηαηάηησλ ζε.  
 
Χξάζε ζαχκα κέγηζηνλ, ηάο θαξδίαο ζηε, ηψλ επζεβψλ εθπιήηηνλ, πψο 
ππιψζη πξνζεθαξηέξεζαο, γελλεηφξσλ, πησρεχσλ θαί ζιηβφκελνο.  
 
Ννκίκσο ηαίο δεήζεζη, θαί λεζηείαηο ζηε, πξνζθαξηεξψλ απάζεηαλ, 
εζηνιίζσ ζαξθφο θξνλήκαηα, ηαπεηλψζαο ηζρπτ ζείνπ Πλεχκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Μπξίπλννλ σο ξφδνλ, απφ θνηιάδσλ Άρξαληε, ν Καζαξφο ζε εχξαην, θαί ελ 
κέζσ ζνπ θαηεζθήλσζελ, επσδίαο πιεξψζαο ηφ αλζξψπηλνλ.  

Ο Δηξκφο 
«Δμήλζεζελ ε έξεκνο, σζεί θξίλνλ Κχξηε, ε ηψλ Δζλψλ ζηεηξεχνπζα, 
Δθθιεζία ηή παξνπζία ζνπ, ελ ή εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σνχ θφζκνπ ηά ηεξπλά, εθ θαξδίαο κηζήζαο, θαί κφλνλ ηφλ Θεφλ, εθ ςπρήο 
αγαπήζαο, ηήλ έξεκνλ σο έλνηθνλ, πφιηλ Παχιε θαηέιαβεο, επηκφλνηο δέ, ηαίο 
ζεσξίαηο ζρνιάζαο, ψθζεο Άγγεινο, κεηά ζαξθφο βηνηεχσλ, δηφ ζε 
γεξαίξνκελ.  

Γφμα... Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Πινχηνλ επίθεξνλ, θαί δφμαλ ξένπζαλ, ιηπσλ νπξάληνλ, φιβνλ απείιεθαο, 
θαί θιένο Πάηεξ αιεζψο, αησλίδνλ καθάξηε, φζελ καθαξίδνκελ, ηήλ αγίαλ ζνπ 
θνίκεζηλ, θαί παλεγπξίδνληεο, ελ απηή εθβνψκέλ ζνη. Πξφο Κχξηνλ κλεκφλεπε 
εκψλ, σο έρσλ Ησάλλε παξξεζίαλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Χο αγεψξγεηνο, Παξζέλε άκπεινο, ηφλ σξαηφηαηνλ βφηξπλ εβιάζηεζαο, 
αλαπεγάδνληα εκίλ, ηφλ νίλνλ ηφλ ζσηήξηνλ, πάλησλ ηφλ επθξαίλνληα, ηάο 
ςπράο θαί ηά ζψκαηα, φζελ σο αηηίαλ ζε, ηψλ θαιψλ καθαξίδνληεο, αεί ζχλ 
ηψ Αγγέισ βνψκέλ ζνη. Υαίξε ε Κεραξηησκέλε.  

Ή ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ απεηξφγακνο, Αγλή θαί Μήηεξ ζνπ, Υξηζηέ νξψζά ζε, λεθξφλ θξεκάκελνλ, 
επί ηνχ μχινπ κεηξηθψο, ζξελνινγνχζα έιεγε. Σί ζνη αληαπέδσθε, ηψλ 
Δβξαίσλ ν άλνκνο, δήκνο θαί αράξηζηνο, ν πνιιψλ θαί κεγάισλ ζνπ, Τηέ κνπ 
δσξεψλ απνιαχζαο; πκλψ ζνπ ηήλ ζείαλ ζπγθαηάβαζηλ.  
 

Σνχ Θεβαίνπ 
 

Χδή δ' 



«Μπζηηθψο ν Πξνθήηεο πξννξψλ, εθ Παξζέλνπ ζε Λφγε ζαξθνχκελνλ, 
κεισδηθψο αλεβφα. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Πεθπηεπκέλνο ελ ηψ νίθσ ηνχ Θενχ, αξεηψλ επθαξπίαλ εβιάζηεζαο, θαί ηήο 
ζαξθφο εκάξαλαο, ηάο επαλαζηάζεηο αζθήζεη ηή ζή.  
 
Σψ ππξί ηήο αγάπεο ηνχ Υξηζηνχ, ηψλ παζψλ ηάο αθάλζαο θαηέθιεμαο, θαί 
ζεαπηφλ ηνχ Πλεχκαηνο, Πάηεξ θαηαγψγηνλ έδεημαο.  
 
Βαθηεξία ηήο ελαξέηνπ ζνπ δσήο, ψζπεξ ζήξαο ηά πάζε απήιαζαο, δηφ ζνπ 
θαί ν ζάλαηνο, ζήξαο πξφο ηαθήλ ζνη ζπλήζξνηζελ.  

Θενηνθίνλ 
Αινπξγίο εμπθάλζε κπζηηθή, εμ αγλψλ ζνπ αηκάησλ ηψ πάλησλ Θεψ, ήλ 
ζηνιηζζείο Θενηφθε, ήλσζελ εκάο ηψ Θεψ θαί Παηξί.  
 

Σνχ Καιπβίηνπ 
 

Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ 
Δλ ξάθεζη, πεληρξνίο ζεζαπξφο εγθξππηφκελνο, σξάζεο ζεφπλεπζηε, ζείαλ 
ζηνιήλ γάξ εγάπεζαο, θαί ακθηαζάκελνο, εηο ηφλ λπκθψλα ηφλ άλσ 
εηζειήιπζαο.  
 
Γεμάκελνο, ηφλ νπξάληνλ ζπφξνλ ζεφπλεπζηε, θαξδίαο ηαίο απιαμη, ζηάρπλ 
ηεξπλφλ εγεψξγεζαο, ηφλ λνχλ δηαηξέθνληα, ηψλ πκλεηψλ ζνπ νζίσο 
κηκνπκέλσλ ζε.  
 
Δπέκελεο, ζηελνηάηε θαιχβε ζεζπέζηε, πησρφο άιινο Λάδαξνο, εζεινπζίσο 
γελνκελνο, φζελ αλαπέπαπζαη, ηνχ Αβξαάκ λχλ ελ θφιπνηο Πάηεξ ζηε.  

Θενηνθίνλ 
Ηζπλφλ κνπ, ηήο ςπρήο ηάο θηλήζεηο Παλάκσκε, πξφο ζεία πξνζηάγκαηα, ηνχ 
εθ γαζηξφο ζνπ εθιάκςαληνο, δάιεο ιπηξνπκέλε κε, ηψλ ελ ηψ βίσ 
ζθαλδάισλ κεζηηείαηο ζνπ.  
 

Σνχ Θεβαίνπ 
 

Χδή ε' 
«Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη Κχξηε. ψζνλ εκάο, ζχ γάξ εί Θεφο εκψλ, εθηφο 
ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ».  
 
Δλ χκλνηο θαί λεζηείαηο καθάξηε, πξνζεπραίο θαί αγξππλίαηο, δηαπξέςαο 
ζηε, πξφο ηφλ Θεφλ θαηεζθήλσζαο.  
 
Ο βίνο ζνπ παλέληηκνο γέγνλελ, έλ Κπξίσ Παχιε πακκαθάξηζηε, θαί ε ηαθή 
ζνπ παξάδνμνο.  
 



Σφλ δξφκνλ ηήο αζθήζεσο ζηε, εθηειέζαο, ηαίο άλσ Γπλάκεζη, Πάηεξ 
εθάκηιινο γέγνλαο.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνλ κεηά ηνθνλ πκλνχκέλ ζε, Θενηφθε, ζχ γάξ ηφλ Θεφλ Λφγνλ, ζαξθί 
ηψ θφζκσ εθχεζαο.  
 

Σνχ Καιπβίηνπ 
 

Ο θσηηζκφο 
Ξέλνο ηήο γήο, ηψλ εδέσλ εγέλνπ, μέλνο νηθείσλ, μέλνο γελλεηφξσλ νηθεία 
γλψκε, θαί εγθξαηεία ζεαπηφλ εθθαζάξαο, σθεηψζεο ηψ Παληνθξάηνξη, 
Πάηεξ, Ησάλλε, πησρεχζαο ηψ πλεχκαηη.  
 
Οίθνλ ζαπηφλ, ηήο Αγίαο Σξηάδνο απνηειέζαο, έζηεξμαο ζηελνχκελνο, ηή 
θαιχβε, ζείαηο κειέηαηο ηήλ ςπρήλ εθθαζαίξσλ, θαί ηφ θάιινο Θενχ ηφ 
άξξεηνλ, Πάηεξ, Ησάλλε, αεί θαληαδφκελνο.  
 
Νφκνπ Θενχ πιεξσηήο αλεδείρζεο, κεδέλ πξνθξίλαο, ηνχηνπ ηήο αγάπεο, 
ζεφθξνλ Πάηεξ, νπθ αδειθψλ γάξ, νχ γνλέσλ ζε θίιηξνλ, νπδέ πινχηνο 
νπδέ αμίσκα, νπδέ ηήο ζαξθφο εδνλή θαηεραχλσζελ.  

Θενηνθίνλ 
Δκκαλνπήι, ηψλ απάλησλ Γεζπφηελ, ηίθηεηο αθζφξσο, κείλαζα παξζέλνο θαί 
κεηά ηφθνλ, Παξζελνκήηνξ, φλ απαχζησο δπζψπεη, επεξείαο ερζξψλ 
ιπηξψζαζζαη, ηνχο ππφ ηήλ ζθέπελ, ηήλ ζήλ θαηαθεχγνληαο.  
 

Σνχ Θεβαίνπ 
 

Χδή ο' 
«Υηηψλά κνη παξάζρνπ θσηεηλφλ, ν αλαβαιιφκελνο θψο σο ηκάηηνλ, 
πνιπέιεε Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ».  
 
Σάο ρείξαο εθπεηάζαο πξφο Θεφλ, ηήλ ςπρήλ ζνπ ζηε, απηψ παξαηέζεηθαο, 
ελ εκέξα θαί λπθηί, επαξεζηήζαο απηψ.  
 
Δδφμαζαλ ηήλ θνίκεζηλ ηήλ ζήλ, Αγγέισλ ζηξαηεχκαηα, Πξνθεηψλ ηε 
ηάγκαηα, θαί Αγίσλ Απνζηφισλ, Πάηεξ ζηε.  
 
Σήλ δάιελ ηψλ παζψλ δηαθπγψλ, ηψ ηζηίσ ζηε, ηήο άθξαο αζθήζεσο, εηο 
αρείκαζηνλ ιηκέλα, πξνζσξκίζζεο Υξηζηνχ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ κφλε δηά ιφγνπ ελ ζαξθί, ηφλ Λφγνλ θπήζαζα, ξχζαη δεφκεζα, ηψλ 
παγίδσλ ηνχ ερζξνχ, ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Σνχ Καιπβίηνπ 
 



Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 
Τπεξήθαλνλ φθηλ θαηέβαιεο, ηαπεηλνθξνζχλεο ηνίο φπινηο Μαθάξηε, θαί 
πςσζείο ελ πλεχκαηη, εηο ζθελάο αεηδψνπο εζθήλσζαο.  
 
Υαξηζκάησλ επιήζζεο ηνχ Πλεχκαηνο, θαί ηήο πνλεξίαο, ππέηαμαο 
πλεχκαηα, σο λνπλερήο θαί θξφληκνο, θαί Θεψ νιηθψο αλαθείκελνο.  
 
Απαζείαο εκπξέπσλ πςψκαζη, Πάηεξ, Ησάλλε, θαιχβε ζηελνχκελνο, θαί 
πεηξαζκνίο βαιιφκελνο, εθαξηέξεηο ελζέσο λεπξνχκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ηζνπξγφλ ησ Σεθφληη θαί ζχλζξνλνλ, Λφγνλ εθ γαζηξφο ζνπ Αγλή 
εζσκάησζαο, δη' επζπιαγρλίαλ άθαηνλ, ηφ εκέηεξνλ φινλ θνξέζαληα.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ. Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Καιπβίηνπ 
Ήρνο β'  Σά άλσ δεηψλ 

Πνζήζαο ζνθέ, πησρείαλ ρξηζηνκίκεηνλ, γνλέσλ ηψλ ζψλ, ηφλ πινχηνλ 
εγθαηέιηπεο, θαί ηφ Δπαγγέιηνλ ελ ρεξζί ζνπ θξαηψλ εθνινχζεζαο, Ησάλλε 
Υξηζηψ ηψ Θεψ, πξεζβεχσλ απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.  

Ο Οίθνο 
Σίο ηθαλφο αμίσο πκλήζαη ηψλ ζψλ θφπσλ, θαί πφλσλ, θαί Κακάησλ πνιιψλ 
ηφ θιένο θαί ηφ κέγεζνο; αιιά ιηηαίο ζνπ, ηαίο πξφο Θεφλ εππξνζδέθηνηο, ηνχ 
Πλεχκαηνο ράξηλ κνη λχλ ρνξήγεζνλ, φπσο ηνχο ζνχο ππέξ θχζηλ αγψλαο 
εθθξάζσ Πηζηψο, θαί κέιςσ ηφ ππέξ ιφγνλ θαξηεξφλ ζνπ, θαί ηήο 
ζπλεηδήζεσο ηήλ ππνκνλήλ Πακκαθάξηζηε, δη' ήο πιάλνλ ερζξφλ 
θαηήζρπλαο, πξεζβεχσλ απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΔ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Παχινπ ηνχ 

Θεβαίνπ.  
ηίρνη 

 Δη ζαχκα Θήβαηο ηαίο παξ' Αίγππηνλ πχιαη,  
 Πφζνλ γε Παχινο, θάλ βίνπ ιίπε πχιαο; 
 Βιαζηφο Θεβατδνο πέκπηε δεθάηε ζάλε Παχινο  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ, ηνχ δηά 
Υξηζηφλ πησρνχ, φο θαί Καιχβίηεο σλνκάζζε.  

ηίρνη 
 Αξλεζίθνζκνο παίο ιηπψλ γήο θαιχβελ, 
 Δλ νπξαλνίο έπεμε θαηλήλ θαιχβελ.  
 Πέκπηε Ησάλλεο δεθάηε θαιχβελ κεηέπεμελ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Παλζνθίνπ.  



ηίρνη 
 Καί Παλζφθηνλ πιήμαηε πιάλνη πιένλ.  
 Οχησ γάξ απηψ πιέμε ηε πιείσ ζηέθε.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη έμ Παηέξεο ελ εηξήλε ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 Φπραί δηαπγείο έμ απνπηάζαη βίνπ,  
 Δμαπηέξπμη ζπκπαξίζηαληαη Νφνηο.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ' 
«Ο ελ αξρή ηήλ γήλ ζεκειηψζαο, θαί νπξαλνχο ηψ ιφγσ ζηεξεψζαο, 
επινγεηφο εί εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Σφ θξφλεκα ηήο ζαξθφο ππνηάμαο, ηψ πλεχκαηη ν ζηνο εβφα. Δπινγεηφο εί 
εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Γηαζσζείο ηνχ ερζξνχ ηψλ παγίδσλ, ν, ζηνο ελ ραξά αλεβφα. Δπινγεηφο εί 
εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Σήλ ηψλ παζψλ θιφγα παηήζαο πάζαλ, αζθεηηθψο ν ζηνο εβφα. Δπινγεηφο 
εί εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο νπξαλφλ πνηήζαο ηήλ Παξζέλνλ, θαί εμ απηήο σο ήιηνο εθιάκςαο, 
επινγεηφο εί εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Σνχ Καιπβίηνπ 
 

Αληίζενλ πξφζηαγκα 
ηελήλ πξνεηίκεζαο ηήο επξπρψξνπ, νδνχ αμηάγαζηε, θαί ραίξσλ 
εθαξηέξεζαο, ππιψζη γνλέσλ ζνπ νλεηδηδφκελνο, θαί θαηαηξπρφκελνο 
πνιιαίο, ελ αζζελείαηο ζενκαθάξηζηε.  
 
απηφλ θαηεθάιιπλαο σξαηνηάηαηο, νθέ, αλαβάζεζη, ζαξθφο λεθξψζαο 
θξφλεκα, δηφ πξνζερψξεζαο πξφο ηά νπξάληα, δήκνηο αξηζκνχκελνο αεί, 
ζεπηψλ Παηέξσλ αμηνζαχκαζηε.  
 
Οδνχο πνξεπφκελνο ηάο εηζαγνχζαο, πξφο ζείαλ θαηάπαπζηλ, εμέθιηλάο ηά 
βάξαζξα, δαηκφλσλ Μαθάξηε, ζεία ζθεπφκελνο, ράξηηη θξαπγάδσλ ηε, ν ψλ, 
επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο.  

Θενηνθίνλ 
Τκλνχκελ ηφλ ηφθνλ ζνπ Δπινγεκέλε, δη' νχ ειπηξψζεκελ, ηήο πάιαη 
θαηαθξίζεσο, θαί ζέ καθαξίδνκελ, Θενκαθάξηζηε, κφλελ ήλ εγάπεζελ, ν ψλ 
επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο.  



 
Σνχ Θεβαίνπ 

 
Χδή ε' 

«Σφλ άλαξρνλ Βαζηιέα ηήο δφμεο, φλ θξίηηνπζη ζηξαηηαί ηψλ Αγγέισλ, 
πκλείηε Ηεξείο, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Δδήισζαο, Ησάλλελ ζεφθξνλ, ηφλ Πξφδξνκνλ, ελ εξήκσ αζθήζαο, κεζ' νχ 
θαί ηήο δσήο, ηπρείλ θαηεμηψζεο, ηήο φλησο ατδίνπ.  
 
Καηέζβεζαο ηψλ παζψλ ηάο θακίλνπο, Παηήξ εκψλ, εγθξαηείαο ηή δξφζσ 
βνψλ παλεπζεβψο. Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Παξάδεηζνλ αιεζψο απεηξγάζσ, ηήλ έξεκνλ, ελ απηή δηαπξέςαο, ελ πάζε 
αξεηή, δηφ θαί Παξαδείζνπ, ηξπθήο θαηεμηψζεο.  

Θενηνθίνλ 
Χο έρνπζα πξφο Θεφλ παξξεζίαλ, παλχκλεηε Θενκήηνξ Μαξία, ηθέηεπε 
απηφλ, θηλδχλσλ ιπηξσζήλαη, ηνχο πίζηεη ζε πκλνχληαο.  
 

Σνχ Καιπβίηνπ 
 

Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο 
Μή παιαηνχκελνλ ζαπηψ, Ησάλλε αξεηαίο πεπνηθηικέλνλ, εμπθαίλσλ ρηηψλα, 
πεξηβνιήλ πεληρξάλ, ελ είδεη πησρνχ ζχ ελδέδπζαη, ηνίο ηψλ γελλεηφξσλ, 
πξνζθαξηεξψλ ππιψζηλ.  
 
Άκεκπηνο άιινο σο, Ηψβ, πξφ ζπξψλ θαθνπαζείο σο ελ θνπξία, ππνθέξσλ 
νλείδε ηψλ νηθεηψλ ζνπ νθέ, ιηκψ ηε θαί δίςεη πηεδφκελνο, φζελ εθιεξψζσ, 
ηήλ άλσ βαζηιείαλ.  
 
Καηεθνινχζεζαο ζαθψο, ψπεξ είιεθαο ρεξζίλ Δπαγγειίσ, θαί επηψρεπζαο 
Μάθαξ, πελζψλ ελ φιε δσή, θαί πξάνο γέγνλαο θαί άθαθνο, θαί ηήο 
βαζηιείαο, ηήο άλσ θιεξνλφκνο.  
 
Άιινο εδείρζεο Αβξαάκ, ηήλ Σξηάδα μελαγψλ ηή ζή θαιχβε, αλαβάζεζη 
ζείαηο, θαί ινγηζκνίο θαζαξνίο, θαί άθξα πησρεία Μαθάξηε, ηαχηελ 
ζεξαπεχζαο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ρείζξνλ αέλανλ εκίλ, ηνίο πξνζηξέρνπζηλ εηο ζέ Αγλή πεγάδεηο, νχ ηήλ 
άθζνλνλ, ράξηλ, απαξπφκελνη ζνχ, πκλνχκελ ηφλ Σφθνλ παλάρξαληε, θαί 
ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ 
θιφγαλ εηο δξφζνλ, κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  



 
Σνχ Θεβαίνπ 

 
Χδή Θ' 

«Σφλ αφξαηνλ κνξθή, ζετθή δεμακέλε, απεηξφγακε Παξζέλε θαί Μήηεξ, 
χκλνηο ηφλ ηφθνλ ζνπ κεγαιχλνκελ».  
 
Χο ζεζαπξφλ ζε λνεηφλ, θεθξπκκέλνλ ζηε, απεθάιπςελ ν Θεφο Αλησλίσ, 
εκίλ δέ εηο δφμαλ θαί αγαιιίαζηλ.  
 
Δηο ηφλ θφβνλ ηνχ Θενχ, ζεαπηφλ θαζειψζαο Πάηεξ Οζηε, ηή ηνχ ζαλάηνπ 
κειέηε, ηφλ βίνλ ηειέζαο δσήο εμίσζαη.  
 
Χο παξξεζίαλ πξφο Θεφλ, θεθηεκέλνο πξέζβεπε, ππέξ ηψλ πίζηεη επί γήο 
εθηεινχλησλ, ηήλ κλήκελ ζνπ ηαχηελ, Παχιε καθάξηε.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ηφλ ζπλάλαξρνλ Παηξί, θαί Αγίσ Πλεχκαηη, ζπιιαβνχζα Υξηζηφλ, θαί 
ηεθνχζα αθξάζησο, Παξζέλε ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη εκάο.  
 

Σνχ Καιπβίηνπ 
 

Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 
Ηζρχο κνπ θαί χκλεζηο, ν Κχξηνο εθξαχγαδεο, ηφλ πξνζηάηελ ηνχ ζθφηνπο, ελ 
ηνχησ ηξέπνκαη, ηάο θαληαζηψδεηο απάηαο, ηάο παξ' απηνχ, νπδφισο 
πηννχκαη, κφλνλ θαληαδφκελνο, θάιινο ζείνλ θαί απξφζηηνλ.  
 
Χο γή πίσλ ζηε, ε ζή θαξδία δέδεθηαη, ηφλ νπξάληνλ ζπφξνλ, λνφο ηαίο 
αχιαμη, θαί εθαηνζηεχνληα ζηάρπλ, θαξπνθνξείο, εθηξέθνληα πάλησλ, πηζηψο 
ηψλ ηηκψλησλ ζε, ηάο ςπράο ζενκαθάξηζηε.  
 
πλψλ ηψ Γεζπφηε ζνπ, θαί ηαίο εθείζελ ζηε, θαλνηάηαηο ιακπάζη 
θαηαπγαδφκελνο, ζείνλ θσηηζκφλ ηνίο ελ πίζηεη, ηήλ θσηαπγή, ηεινχζί ζνπ 
κλήκελ, δνζήλαη ηθέηεπε, Ησάλλε αμηάγαζηε.  
 
Ζγίαζε Κχξηνο, εθ κήηξαο ζε Μαθάξηε, πξφο απηφλ ηε πνξείαο ηάο ζάο 
θαηεχζπλελ, φζελ εξηζκήζεο Οζίνηο, ηνίο επζεβψο πεπνιηηεπκέλνηο, κεζ' ψλ 
ηήο Θεψζεσο, απνιαχεηο Παλανίδηκε.  

Θενηνθίνλ 
Φσηφο νηθεηήξηνλ, ε κήηξα ζνπ γεγέλεηαη, δη' νχ θψο νη ελ ζθφηεη, είδνλ 
θαζήκελνη, φζελ ζε θσλαίο αζηγήηνηο, Μήηεξ Θενχ, αεί αλπκλνχκελ, θαί 
πφζσ γεξαίξνκελ,  
ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ο Δηξκφο 
«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ, εκίλ 
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα. Γηφ ηήλ 



παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Θεβαίνπ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Μεζέμεζη Θενχκελνο, ηαίο πξφο ηφ ζείνλ ζηε, Θεφο ζεηφο ρξεκαηίδεηο, ζχλ 
Αλησλίσ πακκάθαξ, κεζ' νχ εκψλ κλεκφλεπε, ηψλ εθηεινχλησλ Άγηε, ηήλ 
θσηνθφξνλ κλήκελ ζνπ, θαί ζέ ηηκψλσλ εθ πφζνπ, Παχιε θσζηήξ 
Μνλαδφλησλ.  

Σνχ Καιπβίηνπ  φκνηνλ 
Πησρφο σο άιινο ν Λάδαξνο, πξνζεθαξηέξεηο ζηε, ηψλ γελλεηφξσλ 
ππιψζη, ζηελνρσξνχκελνο Πάηεξ, κηθξά θαιχβε πάλζνθε, αιι' επξεο λχλ 
επξχρσξνλ, ηήλ κεη' Αγγέισλ ζθήλσζηλ, θαί ηψλ Αγίσλ απάλησλ, ελ 
νπξαλνίο Ησάλλε.  

Δηεξνλ ηνχ απηνχ  φκνηνλ 
Γνλέσλ ηήλ πξνζπάζεηαλ, ιηπψλ θαί πινχηνλ ξένληα, ηφλ ζφλ ζηαπξφλ ή ξαο 
Πάηεξ, θαί ηψ Υξηζηψ Ησάλλε, πξνζχκσο εθνινχζεζαο, αζθεηηθψο 
λεθξψζαο δέ, ηά πάζε πξφο απάζεηαλ, αλέδξακεο, θαί πξεζβεχεηο, ππέξ 
εκψλ ζενθφξε.  

Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Βνπιήο κεγάιεο Άγγεινλ, ηφλ ηνχ παηξφο γεγέλλεθαο, Υξηζηφλ παλχκλεηε 
Κφξε, ηφλ βαζηιέα ηήο δφμεο, νχ ηφλ ηαπξφλ νη ζηνη θαί αζθεηαί αξάκελνη, 
νπίζσ ηνχηνπ έδξακνλ, κεζ' ψλ απαχζησο δπζψπεη, ππέξ εκψλ Θενηφθε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Σψλ Μνλαζηψλ ηά πιήζε, ηφλ θαζεγεηήλ ζε ηηκψκελ Παχιε Παηήξ εκψλ, δηά 
ζνχ γάξ ηήλ ηξίβνλ ηήλ φλησο επζείαλ, πνξεχεζζαη έγλσκελ. Μαθάξηνο εί, ηψ 
Υξηζηψ δνπιεχζαο, θαί ερζξνχ ζξηακβεχζαο ηήλ δχλακηλ, Αγγέισλ ζπλφκηιε, 
Οζίσλ νκφζθελε θαί Γηθαίσλ, κεζ' ψλ πξέζβεπε ηψ Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Αγλή Παξζέλε, ηνχ Λφγνπ πχιε, ηνχ Θενχ εκψλ Μήηεξ, ηθέηεπε ζσζήλαη 
εκάο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Σί ηφ νξψκελνλ ζέακα, ν ηνίο εκνίο νθζαικνίο, θαζνξάηαη ψ Γέζπνηα; ν 
ζπλέρσλ άπαζαλ, θηίζηλ μχισ αλήξηεζαη, θαί ζαλαηνχζαη, ν πάζη λέκσλ 
δσήλ, ή Θενηφθνο θιαίνπζα έιεγελ, φηε εψξαθελ, ελ ηαπξψ πςνχκελνλ, ηφλ 
εμ απηήο, αξξήησο εθιάκςαληα, Θεφλ θαί άλζξσπνλ.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΗΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 



Ζ πξνζθχλεζηο ηήο ηηκίαο Αιχζεσο ηνχ Αγίνπ θαί Παλεπθήκνπ 
Απνζηφινπ Πέηξνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Σήλ απάηελ εδέζκεπζαο, ελ Κπξίσ δεζκνχκελνο, θαί εηξθηή Απφζηνιε 
ζπγθιεηφκελνο, δηφ ζε πφζσ γεξαίξνκελ, θαί πίζηεη ηήλ Άιπζηλ, αζπαδφκεζα 
ηήλ ζήλ, εμ απηήο δ' αξπφκελνη, ξψζηλ ζψκαηνο, θαί ςπρήο ζσηεξίαλ θαηά 
ρξένο, επθεκνχκέλ ζε ζεφπηα, ηψλ Αζσκάησλ εθάκηιιε.  
 
Γηά ζνχ γλψζηλ δέρεηαη, αγλσζία θξαηνχκελα, ηψλ Δζλψλ πνιχζπνξα γέλε 
πξφηεξνλ, ψλ ηήλ εηθφλα εδήισζελ, εμ χςνπο θεξφκελνλ, ζθεχνο έλδνμε 
ρσξνχλ, άπαλ δψνλ Απφζηνιε, φζελ πάζά ζε, ειηθία δνμάδεη πξνζθπλνχζα, 
άο εθφξεζαο Αιχζεηο, ππέξ Υξηζηνχ πξνζπκφηαηα.  
 
Ολ εξλήζσ θξηλφκελνλ, εγεηξφκελνλ χκλεζαο, εθ λεθξψλ Απφζηνιε θαί 
εθήξπμαο, εηο ηά ηνχ θφζκνπ πιεξψκαηα, Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ, αγαζφηεηη 
πνιιή, ηνίο βξνηνίο νκηιήζαληα, φζελ πφζσ ζε, καθαξίδνκελ Πάηεξ 
πξνζθπλνχληεο, άο εθφξεζαο Αιχζεηο, ππέξ Υξηζηνχ παλανίδηκε.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  Βχδαληνο 
ήκεξνλ εκίλ ε θξεπίο ηήο Δθθιεζίαο, Πέηξνο, ε πέηξα ηήο πίζηεσο, 
πξνηίζεηαη ηήλ ηηκίαλ απηνχ Άιπζηλ, εηο ςπρηθήλ επεμίαλ. Γεχηε πάληεο ηαχηελ 
πξνζπηπζζφκελνη, ελ επθήκνηο σδαίο, απηφλ θαηαζηέςσκελ. Υαίξνηο ν 
ζεξκφο ηήο πίζηεσο πξφκαρνο, ν ζεξκή ηή δηαλνία ηφλ Υξηζηφλ νκνινγήζαο, 
Τηφλ Θενχ ελ παξξεζία πνιιή. Υαίξνηο ηήο νηθνπκέλεο ηφ αγαιιίακα, θαί ηήο 
νπξαλψλ Βαζηιείαο θιεηδνχρε. Υάξηλ πνξίδνπ ηνίο πφζσ ζε ηηκψζη, θαί ηήλ 
ζήλ ζεβάζκηνλ Άιπζηλ, πξνζπηπζζνκέλνηο εθ πφζνπ, σο παξηζηάκελνο ηψ 
ζξφλσ ηνχ Παληάλαθηνο Θενχ, πξεζβείαλ πνηνχκελνο, ππέξ εκψλ ηψλ 
επηαηθφησλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θενηφθε ζχ εί ε Άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο, ζέ 
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε Γέζπνηλα, κεηά ηνχ Απνζηφινπ, θαί πάλησλ ηψλ 
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Δλ μχισ ηήλ δσήλ εκψλ, νξψζα ε παλάκσκνο, Θενηφθνο, θξεκακέλελ 
κεηξηθψο, σδχξεην βνψζα. Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, ζψζνλ ηνπο πφζσ 
αλπκλνχληάο ζε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά 



Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Άιπζηλ ηήλ πάληηκνλ, ελ ή παζψλ δηαιέιπηαη, ηά δεζκά, πξνζθπλήζσκελ, 
ζεπηψο γάξ εγίαζηαη, δσξεαίο αξξήηνηο, Πέηξνπ ηνχ παλζφθνπ, θαί παξ' 
απηνχ σο αιεζψο, εηζδεδεγκέλε ράξηλ αέλανλ, ζεηξάο θαί αχηε ζιίςεσλ, 
θαζψο απηφο παξαπηψζεσλ, ζενζδφησο ζπληέκλνπζα, ηψλ δεηλψλ ιχζηλ 
δίδσζηλ.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Λάκπεη ζνπ ε Άιπζηο, ψ Κνξπθαίε ανίδηκε, σο ζεηξά επνπξάληνο, δη' ήο 
αλαγφκεζα απφ γήο πξφο χςνο, ππιψλ νπξαλίσλ, θαί σο θιεηδνχρσ ζνη 
ζνθέ, θαί ππεξιάκπξσ πηζηψο πειάδνκελ. Σάο θιείο ηήο βαζηιείαο νχλ, 
εγρεηξηζζείο αμηάγαζηε, ζπκπαζψο εκίλ άλνημνλ, ηήλ ζσηήξηνλ είζνδνλ.  
 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη 
ηφ ζηεξέσκα. 
 
πκθσλνλ ηφλ αίλνλ ζνπ, αγγειηθαί ηάμεηο ζήκεξνλ, ηνίο βξνηνίο Πέηξε 
κέιπνπζηλ. Αγγέινπ εηζφδσ γάξ, ηήλ πιεπξάλ λπγείο ζνπ, θαί θξνπξάο 
πξνηξέρσλ, ηήλ ελ Αιχζεη ζπλνρήλ, ηνίο ζέ δεζκνχζη, δεζκφλ απέιηπεο, εκίλ 
δέ ηαχηελ πάλζνθε, ηήλ ραξκνλήλ παξερφκελνο, ηψλ πηαηζκάησλ ηά άιπηα, 
δηαιχεηο εγθιήκαηα.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Πάιηλ εκίλ ν ζεξκφο πξνζηάηεο, ζπλαγείξεηαη πξφο πλεπκαηηθήλ παλδαηζίαλ, 
Πέηξνο, ε πέηξα ηήο Πίζηεσο, ηήλ ηηκίαλ απηνχ Άιπζηλ πξνηηζείο εκίλ, 
θαζάπεξ νςψληνλ πνιπηειέο, εηο λνζεκάησλ ηαηξείνλ, εηο ζιηβνκέλσλ 
παξακπζίαλ, εηο ιηκέλα ρεηκαδνκέλσλ. Γεχηε πάληεο ηαχηελ πεξηπηπμψκεζα, 
θαί ηφλ απηφλ δνμάζαληα δπζσπήζσκελ. Σαίο απηνχ ηθεζίαηο Υξηζηέ, ζψζνλ 
ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ιελ απνζέκελνη 

Γλψκε νιηζζήζαο ηε, θαί δνπισζείο ηή ηνχ πιάλνπ, απάηε Θεφλπκθε, πξφο 
ηήλ ππεξζαχκαζηνλ επζπιαγρλίαλ ζνπ, θαί ζεξκήλ δέεζηλ, Παλαγία Κφξε, 
θαηαθεχγσ ν Παλάζιηνο, δεζκνχ κε ιχηξσζαη, ηψλ πεηξαηεξίσλ θαί ζιίςεσλ, 
θαί ζψζφλ κε Παλάκσκε, ηψλ δαηκνληθψλ επηζέζεσλ, ίλα ζε δνμάδσ, θαί 
πφζσ αλπκλψ θαί πξνζθπλψ, θαί κεγαιχλσ ζε Γέζπνηλα, ηήλ αεηκαθάξηζηνλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Οξψζά ζε ζηαπξνχκελνλ, Υξηζηέ ε ζέ Κπήζαζα, αλεβφα. Σί ηφ μέλνλ, ν νξψ, 
κπζηήξηνλ Τηέ κνπ; πψο επί μχινπ ζλήζθεηο, ζαξθί θξεκάκελνο δσήο ρνξεγέ;  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Σήλ Ρψκελ κή ιηπψλ, πξφο εκάο επεδήκεζαο, δη' ψλ εθφξεζαο ηηκίσλ 
Αιχζεσλ, ηψλ Απνζηφισλ Πξσηφζξνλε, άο ελ πίζηεη πξνζθπλνχληεο 



δεφκεζα, ηαίο πξφο Θεφλ πξεζβείαηο ζνπ, δψξεζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, Καλψλ ηήο Οθησήρνπ εηο θαί ηνχ 
Απνζηφινπ δχσ. Ο παξψλ θέξεη αθξνζηηρίδα, άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ.  
 

Πέηξνπ ηά δεζκά πξνζθπλνχκελ εθ πφζνπ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
«Αλνίμσ ηφ ζηνκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, 
ηή Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ 
γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα».  
 
Πέηξα ζηεξηδφκελνη, νκνινγίαο ελζένπ ζνπ, Πξσηφζξνλε θαχρεκα, ηψλ 
Απνζηφισλ Υξηζηνχ, πξνζθπλνχκέλ ζνπ, ελ πίζηεη ηάο Αιχζεηο, ελ αίο ζνπ αη 
άρξαληνη, ρείξεο εδέζεζαλ.  
 
Έζεηφ ζε Κχξηνο, ηήο εαπηνχ ζσκαηψζεσο, Απφζηνιε κάξηπξα, 
παλαιεζέζηαηνλ, δηεγνχκελνλ, απηνχ ηήλ παξξεζίαλ, ζηαπξφλ θαί ηφλ 
ζάλαηνλ, θαί ηήλ αλάζηαζηλ.  
 
Σξίηνλ αξλεζάκελνο, ηνίο ζενθηφλνηο ηφλ Κχξηνλ, βξνηφλ σο ςηιφηαηνλ, 
νπδέλ δηήκαξηεο, ηήο πξνηέξαο ζνπ, ζενινγίαο Πέηξε, εθήξπμαο ηνχηνλ γάξ, 
Τηφλ Θενχ θαί Θεφλ.  
 
Ρήμνλ ηνχο θινηνχο εκψλ, ηήο ακαξηίαο Απφζηνιε, πηζηψο πξνζθπλνχλησλ 
ζνπ, ηήλ ζείαλ Άιπζηλ, θαί ηάο θιείο εκίλ, ηήο άλσ βαζηιείαο, ζπιαγρληζζείο 
δηάλνημνλ, σο ζπκπαζέζηαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Αγλείαο ηφ πάλαγλνλ, ν ξππαξφο ηε θαί άλαγλνο, εγψ ελδηαίηεκα, κέιπεηλ νπ 
ζζέλσ ζε, Απεηξφγακε, δηφ κε ηή ρσλεία, ηνχ Πλεχκαηνο θάζαξνλ, ίλα 
δνμάζσ ζε.  
 

Έηεξνο Καλψλ, Ήρνο ν απηφο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Πέηξνλ γεξαίξσ ηήλ βάζηλ ηψλ δνγκάησλ. Ησζήθ. 
 

Χδή α' 
«Υνξνί Ηζξαήι, αλίθκνηο πνζί, πφληνλ εξπζξφλ, θαί πγξφλ βπζφλ 
δηειάζαληαο, αλαβάηαο ηξηζηάηαο, δπζκελείο νξψληεο ελ απηψ ππνβξπρίνπο, 
ελ αγαιιηάζεη έκειπνλ. Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Παλεγπξίδεη ρνξεχνπζα, πάζα ε Υξηζηνχ, Δθθιεζία ελ πλεχκαηη, επθεκνχζά 
ζε πίζηεη, θαί ηήλ ζήλ Απφζηνιε, πξσηφζξνλε αζπαδνκέλε, Άιπζηλ Σηκίαλ εθ 



πφζνπ, δέζκηνο ήλ εθφξεζαο, δεζκψλ κάθαξ ηφλ ηχξαλλνλ.  
 
Δθ ηνχ βπζνχ ηήο απάηεο δσγξψλ, Πέηξε ηνχο βξνηνχο, σο ηρζχαο 
πξνζήγαγεο, ηψ ζέ εθιεμακέλσ, απφ αιηέσλ αιεζψο, εηο Κνξπθαίνλ πάλησλ 
Μαζεηψλ, δηά ηνχην Άιπζηλ ήλ εθφξεζαο, επιαβψο θαηαζπαδφκεζα.  
 
Σψ ζεκειίσ ηήο πίζηεσο, πάλησλ ηάο ςπράο, ηψλ πηζηψλ σθνδφκεζαο, θαί 
ηεκέλε ηήο πιάλεο, Πέηξε θαηαζηξέςαο, εδνκήζσ Δθθιεζίαο, ζέ 
κεγαινθψλσο ηηκψζαο, κάθαξ θαί ηήλ Άιπζηλ, ήλ πεξ πάλζνθε εθφξεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Ρνκθαίαη πάζαη δνιίνπ ερζξνχ άρξαληε Παξζέλε, ηειείσο εμέιηπνλ, αθ νχ 
ιφγρε εηξψζε, ν ηήλ ζήλ γαζηέξα, ηήλ ακφιπληνλ νηθήζαο Λφγνο, νχ 
γιπθπηάησ λχλ ηξψζαη έξσηη, ηήλ θαξδίαλ κνπ θαζηθεηεχσ ζε.  
 

Χδή γ' 
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνχ 
Παηξφο, ελππνζηάησ ζνθία Υξηζηέ, νχ γάξ έζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ 
θηιάλζξσπε».  
 
Οίο ζε Ζξψδεο, σο θαθνχξγνλ θινηνίο θαηεδίθαζελ, ελ απηνίο ζε λχλ ηηκά, ε 
Δθθιεζία παλεχθεκε, Πέηξε ηά παζήκαηα, ζνχ πξνζθπλνχζα πηζηψο.  
 
Τπέξ ρξπζίνλ, θαί πνιχηηκνλ θφζκνλ θεθφζκεηαη, ηαίο Αιχζεζη ηαίο ζαίο, ε 
Δθθιεζία Απφζηνιε, άο θαί θαηαζπάδεηαη, ζεκλπλνκέλε ελ ζνί.  
 
Σεηξαδίνηο, παξαδνχο ν Σεηξάξρεο ελ ηέζζαξζη, θαί Αιχζεη πεξηζείο, 
εθξνχξεη Πέηξε ηνχ θηείλαί ζε, εμ ψλ ζε εξξχζαην, Υξηζηφο Αγγέινπ ρεηξί.  
 
Απφ ηνχ ζείνπ, θαί παλζέπηνπ ρξσηφο ζνπ Απφζηνιε, κεηαζρφληα ηά θινηά, 
ηά ζνί πξνζςαχζαληα ράξηηνο, πάληαο αγηάδνπζη, ηνχο πξνζθπλνχληαο απηά.  

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ θαηάξαο, ηήο αξραίαο ειχζε ηφ βξφηεηνλ, θαί θαηήξγεηαη αηάλ, Αγλή ηνχ 
πηψκαηνο αίηηνο, εκίλ γάξ εγέλλεζαο, ηήλ επινγίαλ απηή.  
 

Έηεξνο 
 

Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε 
ινο ηψ θσηί, ελνχκελνο ηψ θαζαξσηάησ, απηνχ ηαίο ζείαηο κεζέμεζη, θψο 
σξάζεο δεχηεξνλ, Πέηξε θαηαπγάδνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Νφκνπο ηνχ Υξηζηνχ εθξάηπλαο, θαί παξαλνκνχληαο, ηήλ επλνκίαλ εδίδαμαο, 
Απνζηφισλ σο Κνξπθαίνο, σο δνγκάησλ βάζηο άζεηζηνο.  
 
Γιψζζε ηεξά εθήξπμαο, Θεφλ ηφλ παζφληα, θαί ηαπξψ ζαξθί νκηιήζαληα, 
δηά ηνχην Πέηξε ηηκψκελ, ηήλ δεζκεχζαζάλ ζε Άιπζηλ.  



Θενηνθίνλ 
Έζηε κέρξη ζνχ ν ζάλαηνο, ηήο αθαηαζρέηνπ νξκήο, ζχ γάξ κφλε έηεθεο, ηήλ 
πεγήλ ηήο αζαλαζίαο, Θενηφθε Μεηξνπάξζελε.  

Ο Δηξκφο 
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο, πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά 
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σξηάδνο γελφκελνο, ηήο ππεξζένπ λαφο, ελ νίθσ αγίσ ζνπ, ηνχο ζέ ηηκψληαο 
πηζηψο, αγίαζνλ θψηηζνλ, πιήξσζνλ ηάο αηηήζεηο, θαί παξάζρνπ ηάο ιχζεηο, 
πάλησλ ηψλ επηφλησλ, ηνχ Βειίαξ ζθαλδάισλ, Υξηζηφλ εθδπζσπψλ εθηελψο, 
Πέηξε Απφζηνιε.  

Γφμα... 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Χο Κνξπθαίνλ ηψλ ζνθψλ Απνζηφισλ, θαί σο θιεηδνχρνλ νπξαλψλ 
βαζηιείαο, αλεπθεκνχκελ πίζηεη ζε Απφζηνιε, θαί θαηαζπαδφκεζα, θαζαξά 
ζπλεηδήζεη, Πέηξε άο εθφξεζαο, σο θαθνχξγνο Αιχζεηο, ηήο θαθνπξγίαο ιχσλ 
ηνχ ερζξνχ, εμ ψλ ξπζζήλαη εκάο θαζηθέηεπε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σψλ Υεξνπβίκ θαί εξαθίκ ππεξηέξα, ηνχ νπξαλνχ ηε θαί ηήο γήο πιαηπηέξα, 
θαί ανξάηνπ θηίζεσο θαί ηήο νξαηήο, ψθζεο ππεξέρνπζα, αζπγθξίησ 
ζπγθξίζεη, φλ επξπρσξίαη γάξ, νπξαλψλ νχ ρσξνχζηλ, ελ ζή γαζηξί 
ερψξεζαο Αγλή, φλ εθδπζψπεη ζσζήλαη ηνχο δνχινπο ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο γελλεζέληα, ε επ' εζράησλ ζε ζαξθί ηεηνθπία, επί 
ηαπξνχ θξεκάκελνλ νξψζά ζε Υξηζηέ, Οίκνη πνζεηλφηαηε, Ηεζνχ αλεβφα! 
πψο ν δνμαδφκελνο, σο Θεφο ππ' Αγγέισλ, ππφ αλφκσλ λχλ βξνηψλ Τηέ, 
ζέισλ ζηαπξνχζαη; πκλψ ζε Μαθξφζπκε.  
 

Χδή δ' 
«Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, ελ λεθέιε θνχθε, ήιζελ Ηεζνχο 
ν ππέξζενο, ηή αθεξάησ παιάκε θαί δηέζσζε, ηνχο θξαπγάδνληαο. Γνμα 
Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ».  
 
Γηαδψλλπηαί ζνπ πίζηεη, λνεηψο ε βαζίιεηνο, αινπξγίο θαί πφιηο, Πέηξε ηήλ 
ζεηξάλ ηήλ ππέξηηκνλ, ήλ αηζζεηψο πξνζθπλνχζα θαηαζπάδεηαη, θαί γεξαίξεη 
ζνπ, θαί ηήλ ηζρχλ θαί ηά ζαχκαηα.  
 
Δλ θξνπξά ζε θινηνθφξνλ, ν Ζξψδεο απέζεην, ηνχ αλαγαγείλ ζε, δήκσ 
ζενθηφλσ Απφζηνιε, δηαζσζείο δέ ζεφζελ θαηαιέινηπαο, εηο πξνζθχλεζηλ, ηά 
ζά δεζκά ηνίο νηθέηαηο ζνπ.  
 
ηνκσζείζα ηή πξνζςαχζεη, ηνχ αρξάληνπ ζνπ ζψκαηνο, θαί ραξηησζείζα, ε 
πεξηηεζείζα ζνη Άιπζηο, αγηαζκφλ εκίλ πάζη κεηαδίδσζη, πξνζθπλνχζηλ 



απηήλ, δηά ζέ Πέηξε πάλζεπηε.  
 
Μεηά δένπο ηε θαί πφζνπ, πξνζειζφληεο πξνζπέζσκελ, ηνίο δεζκνίο ηνχ 
Πέηξνπ, δηά ηψλ ζπκβφισλ πξνζάγνληεο ηψ Άπνζηφισ ηήλ πίζηηλ 
βεβαηνχκελνη, ηήλ πξνζθχλεζηλ, σο πξφο απηφλ δηαβαίλνπζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Θενηφθνλ σο ηεθνχζαλ, ζέ Θεφλ κεηά ζψκαηνο, αλπκλνινγνχκελ, πάζαλ 
απνηξέπνληεο αίξεζηλ, ελ εαπηψ γάξ ν Λφγνο, εμ αηκάησλ ζνπ, ζάξθα 
έκςπρνλ, δσνπιαζηήζαο επέθαλελ.  
 

Έηεξνο 
 

Γη' αγάπεζηλ Οηθηίξκνλ 
Ρεηνξεχσλ ηνχ Γεζπφηνπ ηά κεγαιεία, ηψλ απεηζψλ Δβξαίσλ, ηάο θαξδίαο 
πξφο πίζηηλ, επέζηξεςαο έλζενλ, σο έδξα ηήο Πίζηεσο.  
 
Αη πνξείαί ζνπ εγλψζζεζαλ εθ' πδάησλ, ππεξβνιή θηιίαο, ηνχ πεδεχζαληνο 
ηαχηα, Πέηξε θαί ηάο ηξίβνπο ζνη, ηάο ζείαο γλσξίζαληνο.  
 
Ηαηξείνλ θεθηεκέλνη αξξσζηεκάησλ, παληνδαπψλ ηήλ ζείαλ, Αιπζίλ ζνπ 
Πακκάθαξ, ηαχηελ αζπαδφκεζα, πηζηψο ζε γεξαίξνληεο.  
 
Ρψκελ, ζψκαηνο ηνχ ζείνπ ηή θαηαζέζεη, θαζαγηάδεηο Πέηξε, θαί ηήλ Νέαλ 
θσηίδεηο, πίζηεη ηήλ ηηκίαλ ζνπ θαηέρνπζαλ Άιπζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο παιάηηνλ επξχρσξνλ θαηνηθήζαο, ν Βαζηιεχο ηψλ φισλ, ηήλ αγίαλ ζνπ, 
κήηξαλ, ψθζεο ζσκαηνχκελνλ, παλάκσκε Γέζπνηλα.  
 

Χδή ε' 
«Νχλ αλαζηήζνκαη, πξνθεηηθψο έθε ν Θεφο, λχλ πςσζήζνκαη, λχλ 
δνμαζζήζνκαη, ηφλ πεζφληα πξνζιαβψλ, εθ ηήο Παξζέλνπ θαί πξφο θψο, ηφ 
ζαπκαζηφλ αλπςψλ, ηήο εκήο ζεφηεηνο».  
 
Άξνλ Απφζηνιε, ηήο ακαξηίαο κνπ ηά θινηά, ηά επηθείκελά κνη επαπρέληα, θαί 
σζνχληα πξφο θζνξάλ, σο εμνπζίαλ ηνχ σηήξνο εηιεθψο, ηνχ δεζκείλ θαί 
ιχεηλ ηά πηαίζκαηα.  
 
Παχζνλ Παλεχθεκε, ηήλ επαλάζηαζηλ ηψλ εζλψλ, ιχζνλ ηά ζθάλδαια ηήο 
Δθθιεζίαο δέ, ηήλ νκφλνηαλ δηδνχο, ν ππέξ ηαχηεο ελ Αιχζεη δεζκεπζείο, ήλ 
πηζηψο θαί πεξηπηπζζφκεζα.  
 
Ρχζαη Απφζηνιε, αηρκαισζίαο ηήο λνεηήο, ηνχο πξνζθπλνχληάο ζνπ πηζηψο 
ηήλ Άιπζηλ, θαί δηάζσζνλ εκάο πξφο νπξαλίνπο, άο πεπίζηεπζαη ζθελάο, σο 
Πνηκήλ εκψλ θαί Γηδάζθαινο.  
 



Οχο εδηθαίσζε ηή κεζηηεία ζνπ ηή θξηθηή, Πέηξε Απφζηνιε, ν ζφο 
Γηδάζθαινο, βαζηιεχεηλ εθ' εκάο, νξζνδνμνχληαο δηαθχιαηηε ηή ζή, θξαηαηά 
δεμηά παλεχθε κε.  

Θενηνθίνλ 
Δίδελ ν ήιηνο, απαπγαζκάησλ ηψλ εαπηνχ, ζέ δηαθέξνπζαλ πνιιψ 
Παλχκλεηε, εμ ήο ψθζε ν Θεφο ελαζξσπήζαο, ηνχο ηηκψληάο ζε πξφο θψο, 
αλπςψλ ηήο απηνχ ζεφηεηνο.  
 

Έηεξνο 
 

Σφλ θσηηζκφλ ζνπ Κχξηε 
Σφλ ηνχ Παηξφο ζπλάλαξρνλ, εθήξπμαο Τηφλ, απνθαιχςεη Παλεχθεκε ζεία, 
θαί καθαξηζκνχ θαηεμηψζεο, καθαξίνπ εθ ζηφκαηνο.  
 
Ζ λίθα θψο εψξαθαο, εθιάκςαλ ελ Θαβψξ, ηάο ηνχ ειίνπ θαιχπηνλ αθηίλαο, 
θψο ην εθ θσηφο, επγάζζεο Πέηξε, θαί Υξηζηφλ Θεφλ έγλσθαο.  
 
Νεθξφλ ηξηεκεξεχζαληα, εθήξπμαο Υξηζηφλ, δη' φλ Αιχζεηο εθφξεζαο Πέηξε, 
άο πεξ πξνζθπλείλ αμησζέληεο, επζεβψο ζε γεξαίξνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Βεβαξεκέλνλ Άρξαληε, ηψ θφξησ ηψλ πνιιψλ, ακαξηεκάησλ ειάθξπλφλ κε 
λχλ, θέξεηλ ηφλ δπγφλ ελδπλακνχζα, Υξηζηνχ ηφλ ειαθξφηαηνλ.  
 

Χδή ο' 
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπφληηζέ κε, θαηαηγίο πνιιψλ 
ακαξηεκάησλ, αιι' σο Θεφο εθ θζνξάο αλήγαγεο, ηήλ δσήλ κνπ πνιπέιεε».  
 
ήκεξνλ νπξάληαη Γπλάκεηο, θαί Απνζηφισλ δήκνη, ζπλεπθξαίλνληαη ηνίο 
επηγείνηο, Πέηξε ηψλ ζψλ, παζεκάησλ βιέπνληεο, πξνζθπλνχκελα ηά 
ζχκβνια.  
 
Κξνηνχζηλ Αγίσλ αη ρνξείαη, θαί νινιχδεη θάιαγμ, ε δαηκφληνο δεηκαηνπκέλε, 
Πέηξε ηψλ ζψλ παζεκάησλ βιέπνληεο, πξνζθπλνχκελα ηά ζχκβνια.  
 
Όπλσζαλ Αγγέινπ παξνπζία, νη ζηξαηηψηαη Πέηξε, νη θξνπξνχληέο ζε, εθ 
ηψλ ρεηξψλ δέ, άθλσ ηψλ ζψλ, αη Αιχζεηο έπεζνλ, άο αηζίσο αζπαδφκεζα.  
 
Νεθξάλ Σαβηζάλ εμαλαζηήζαο, ηνχο δέ θξνπξνχο λεθξψζαο, ηψλ Αιχζεσλ 
εμεηηλάρζεο, πάληα ηά ζά, ππέξ λνχλ Απφζηνιε, φζελ πίζηεη ζε γεξαίξνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Ήιζνλ εηο ρεηκψλα απσιείαο, θαί ζπλεηάξαμάλ κε, πνηακνί ζθαικάησλ 
ακεηξήησλ, αιι' επ' εκνί, ζπιαγρληζζείζα Γέζπνηλα, πξφο ιηκέλα ζείνλ 
ίζπλνλ.  
 

Έηεξνο 



 
Δβφεζε πξνηππψλ 

Αληίζηξνθνλ, παξαδφμσο ππέκεηλαο ζηαχξσζηλ, εηνηκάζαο, πξφο νπξάληνλ 
ηξίβνλ ηνχο πφδαο ζνπ, ήλ εκάο βαδίδεηλ, Μαζεηά ηνχ Υξηζηνχ 
ελδπλάκσζνλ.  
 
πλψθεζαο, ηή ηψλ δψλησλ δσή θαί δεζκνχκελνο, ππέξ ηαχηεο, ηά δεζκά 
ηνχ Βειίαξ ζπλέηξηςαο, ηήλ δεζκεχνπζάλ ζε, δηά ηνχην ζεβφκεζα Άιπζηλ.  
 
Ηθέηεπε, ηφλ Γεζπφηελ Πακκάθαξ ηήο θηίζεσο, θαηαπέκςαη, ηιαζκφλ θαί 
εηξήλελ θαί έιενλ, ηνίο δνμάδνπζί ζε, σο απηνχ Μαζεηήλ γλεζηψηαηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξψζεσο, δεξκαηίλνπο ρηηψλαο ελδέδπηαη, ν Πξνπάησξ, ν δέ Κηίζηεο 
απηφλ επελδπεηαη, εθ ηψλ ζψλ αηκάησλ, ζαξθσζείο ππέξ ιφγνλ Παλάκσκε.  

Ο Δηξκφο 
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο, Ησλάο ελ ηψ 
θήηεη δεφκελνο. Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ βαζηιεχ ηψλ δπλάκεσλ».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σήλ ελ πξεζβείαηο 

Σφλ Κνξπθαίνλ θαί πξψηνλ ηψλ Απνζηφισλ, ηήο αιεζείαο ηφλ έλζενλ 
ππνθήηελ, Πέηξνλ ηφλ κέγηζηνλ επθεκήζσκελ, θαί ηήλ απηνχ ελ πίζηεη, 
αζπαζψκεζα, Άιπζηλ, πηαηζκάησλ ηήλ ιχζηλ θνκηδφκελνη 

Ο Οίθνο 
Σφλ επθιεή θαί κέγαλ Κπξίνπ Μαζεηήλ, επαμίσο πνία γιψζζα βξνηψλ, 
εγθσκηάζαη δπλήζεηαη; φλ γάξ επιφγσο ν Θεφο Λφγνο εκαθάξηζε, πνίνο λνχο 
επαηλέζεη; φκσο, επεί φπεξ ηηο θαηά δχλακηλ θέθηεηαη, νθείιεη Υξηζηψ 
πξνζθέξεηλ, ηνχην δή θαί πνηήζαη πεηξάζνκαη. Αιι' ψ θηιένξηνη, επζεβψο ηφλ 
Πξσηφζξνλνλ άζκαζη ζηέςσκελ, πηαηζκάησλ ηήλ ιχζηλ θνκηδφκελνη.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΣ' ηνχ απηνχ κελφο, ε πξνζθχλεζηο ηήο ηηκίαο Αιχζεσο ηνχ Αγίνπ 

θαί ελδφμνπ Απνζηφινπ Πέηξνπ.  
ηίρνη 

 ήλ πξνζθπλνχληα Πέηξε ζεηξάλ ηηκίαλ,  
 εηξάο καθξάο ιχζφλ κε ηψλ εγθιεκάησλ.  
 εηξήλ πξνζθπλέσ Πέηξνπ δεθάηε ελί έθηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψο Αγίσλ καξηχξσλ θαί απηαδέιθσλ, 
Πεπζίππνπ, Διαζίππνπ, θαί Μεζίππνπ, θαί Νενλίιιεο ηήο κάκκεο απηψλ.  

ηίρνη 
 Κάλ ψζηλ ηππείο, θιήζεσλ ζεκαζία,  
 Πεδνί ηξέρνπζη ηξίδπκνη ηξείο πξφο θιφγα.  
 Νενλίιια γξαχο, αιιά πχξ αλεκκέλνλ,  
 ο πέξ ηηο αθκάδνπζα θαξηεξεί λέα.  



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Γάλαθηνο.  

ηίρνη 
 Αθεξέζεο ηφ Γέιηα ζχλ θάξα Γάλαμ.  
 Σκεζείο γάξ ψθζεο νπξαλνθξάησξ άλαμ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ' 
«Ο δηαζψζαο ελ ππξί, ηνχο Αβξακηαίνπο ζνπ Παίδαο, Καί ηνπο Υαιδαίνπο 
αλειψλ, νίο αδίθσο δηθαίνπο ελήδξεπζαλ, ππεξχκλεηε ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ, επινγεηφο εί».  
 
Ο βαζηιεχεηλ κέλ δνθψλ, βεβαζηιεπκέλνο δέ κάιινλ, πθ' εδνλήο ηφ αξεζηφλ, 
Ηνπδαίνηο πνηψλ ρεηξνπέδαηο ζε, ζηδεξαίο θαηεδίθαζελ, άο Απφζηνιε ηηκψκελ 
ζέ αλπκλνχληεο.  
 
Τπνρσξεί ζνη Μαζεηά, ηνχ Υξηζηνχ ε ζχκπαζα θηίζηο, ηά γάξ πειάγε 
πνξεπηά, ηά θινηά σο ζηπππεία, ππιψλεο δέ, ζηδεξνί ζνη σο άκθνδα, 
εινγίζζεζαλ δπλάκεη ηνχ Παξαθιήηνπ.  
 
Μάγνπο ςεπδείο ζπλαλαηξψλ, λέθπαο εγείξσλ ρσινχο ηε, θαί παξεηκέλνπο 
πγηψλ, θαί λνζνχληαο ζθηά ζνπ ηψκελνο, θεθιεηζκέλσλ δηήιζεο ππιψλ, θαί 
θινηψλ πξνζθπλνπκέλσλ εμέδπο Πέηξε.  
 
Δθ Παιαηζηίλεο ν Υξηζηνχ, ίππνο θαί Απφζηνινο Πέηξνο, σο εθ βαιβίδνο 
πξνειζψλ, θαί ηψ θφζκσ θεξχμαο ελ Ρψκε κέλ, ηή πξνηέξα θαηέπαπζε, ηή 
δέ Νέα δνχο ηήλ Άιπζηλ πξνζθπλείζζαη.  

Θενηνθίνλ 
Σήο ζήο ινρείαο ηφ θαηλφλ, ε Υαιδατθή θιφμ εδήινπ, ηνχο Παίδαο βιάπηνπζα 
κεδέλ, ηνίο πνιινίο ηνηγαξνχλ παξαπηψκαζη, θινγηδφκελνλ Γέζπνηλα, ηήο 
πξεζδείαο ζνπ ηή δξφζσ δηάζσζφλ κε.  
 

Έηεξνο 
 

Αβξακηαίνη πνηέ 
Σξίηνλ εξλήζσ Υξηζηφλ, επεξσηήζεη φζελ, ηξηηηή ηάηαί ζνπ ηφ έγθιεκα, Πέηξε 
παλανίδηκε, θαί ζηεξηγκφλ δεηθλχεη, πνιιψλ ζαιεπνκέλσλ.  
 
Χο δεζκεπζείο ηνχ Υξηζηνχ, ηψ γιπθπηάηψ πφζσ, δεζκνίο πνηθίινηο 
πξνζσκίιεζαο, δηφ ζνπ ηήλ Άιπζηλ, ιχνπζαλ πάζε Πέηξε, ελ πίζηεη 
πξνζθπλνχκελ.  
 
Νχθηα βαζείαλ δεηλήο, πνιπζεταο ιχεηο, ηήλ νηθνπκέλελ δηεξρφκελνο, σο 
κέγηζηνο ήιηνο, Πέηξε Υξηζηνχ απηφπηα ηψλ Απνζηφισλ θιένο.  



 
Γφμα εγέλνπ Υξηζηνχ, ηνχηνλ ηνίο κέιεζί ζνπ, δνμάζαο Πέηξε παλανίδηκε, δηφ 
ζε δνμάδνκελ, θαί ηήλ δεζκεχνπζάλ ζε, Άιπζηλ πξνζθπλνχκελ.  

Θενηνθίνλ 
Ο θαηαβάο επί ηήο γήο, σο πεηφο Παξζέλε, ζενγλσζία πάζαλ ήξδεπζε, ηήλ 
γήλ θαί αλέδεημε, ζέ ηψλ Αγγέισλ πάλησλ, Αγλή ηηκησηέξαλ.  
 

Χδή ε' 
«Λπηξσηά ηνχ παληφο παληνδχλακε, ηνχο ελ κέζσ θινγφο επζεβήζαληαο, 
ζπγθαηαβάο εδξφζηζαο, θαί εδίδαμαο κέιπεηλ. Πάληα ηά έξγα, επινγείηε 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ».  
 
Ννκνζέηα Πνηκήλ θαί Γηδάζθαιε, ηψλ ζξεκκάησλ Υξηζηνχ Πέηξε έλδνμε, ηνχο 
επζεβψο πκλνχληάο ζε, θαί πηζηψο πξνζθπλνχληάο ζνπ ηάο Αιχζεηο, 
ακαξηίαο δεζκψλ απνιχηξσζαη.  
 
Δλνριήζεηο Γαηκφλσλ απέιαζνλ, ακαξηίαο ρεηκψλα θαηεχλαζνλ, λφζνπο 
θηλδπλνπο ζιίςεηο ηε, θαί βαξβάξσλ εθφδνπο, δηψθσλ Πέηξε, απφ ηψλ ηάο 
Αιχζεηο ηηκψλησλ ζνπ.  
 
Κεραξίησηαη πάο πξνζαπηφκελνο, ηήο ηηκίαο ζεηξάο ζνπ Απφζηνιε, αγηαζκνχ 
πιεξνχκελνο, θαί ραξά αλακέιπεη. Πάληα ηά έξγα επινγείηε, πκλείηε ηφλ 
Κχξηνλ.  
 
Παλδαηζίαο απάζεο ππέξθεηηαη, εδνλήο ηψλ ζεπηψλ ζνπ Αιχζεσλ, ε 
επιαβήο πξνζθχλεζηο, ζχ γαξ θαί εζηηάησξ, ηήο επθξνζχλεο, ηήο ηνηαχηεο 
ελζένπ Απφζηνιε.  

Θενηνθίνλ 
Δθεξπχζαο ηξπθήο εμνξίδεη κε, δπζβνπιίαηο ν φθηο ν δφιηνο, βνπιήο δ' ν 
κέγαο Άγγεινο, βξνησζείο εθ ζήο κήηξαο, ηνχ Παξαδείζνπ, νηθεηήξα θαί 
πάιηλ εηξγάζαην.  
 

Έηεξνο 
 

Δηξκφο ν απηφο 
Γεσξγψλ θαξδηψλ Πέηξε ιήτα, επθνξψηαηα ηαχηα εηέιεζαο, ηψ Γεσξγψ ηήο 
θηίζεσο, ηψ ηάο θιείο ζνη ηαο ζείαο παξερνκέλσ, ηνχ δεζκείλ ηε θαί ιχεηλ 
εγθιήκαηα.  
 
Μαθαξίδνκελ Πέηξε ζε πάληνηε, θαί ηήλ ζήλ αζπαδφκεζα Άιπζηλ, ήλ σο 
θαθνχξγνο έθεξεο, αλαηξψλ ηήο θαθίαο ηφλ αξρεγέηελ, θαί δεζκψλ ηνίο 
δεζκνίο ζνπ Απφζηνιε.  
 
Αθινλήησ ζνπ πέηξα ηήο πίζηεσο, ζπληεξψλ Δθθιεζίαο ηφ πιήξσκα, ηά δηά 
κέζνπ ζθάλδαια απνδίσμνλ Πέηξε, θαί εηξελαίαλ, εμαηηνχ ηαχηε κάθαξ 



θαηάζηαζηλ.  
 
Σά δεζκά θαί ηφ πάζνο ηφ άρξαληνλ, ηνχ δεζκεχζαληνο άδελ θαί ζάλαηνλ, 
πεξηθαλψο εθήξπμαο, δηά ηνχην Πακκάθαξ ηήλ ιχζηλ ζνπ, αζπαδφκελνη 
αγηαδφκεζα.  

Σξηαδηθφλ 
Χο ηά άλσ βνήζσκελ ηάγκαηα, ηξηζαγίνηο θσλαίο ηφλ παλαίηηνλ, Παηέξα λχλ 
δνμάδνληεο, θαί Τηφλ θαί ηφ Πλεχκα, κίαλ νπζίαλ, κίαλ δχλακηλ, κίαλ 
ελέξγεηαλ.  

Θενηνθίνλ 
Ννεηήλ ζε ιπρλίαλ πξνέγξαςελ, ν Πξνθήηεο ηφ ζείνλ ιακπάδηνλ, 
Θενγελλήηνξ θέξνπζαλ, ηφ θσηίζαλ ηνχο πξψελ, εζθνηηζκέλνπο, ηψλ θαθψλ 
ηαίο πνιιαίο ακαπξψζεζη.  

Ο Δηξκφο 
«Λπηξσηά ηνχ παληφο Παληνδχλακε, ηνχο ελ κέζσ θινγφο επζεβήζαληαο, 
ζπγθαηαβάο εδξφζηζαο, θαί εδίδαμαο κέιπεηλ. Πάληα ηά έξγα, επινγείηε 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ».  
 

Χδή ζ' 
«Απαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ 
δέ, αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ Ηεξάλ παλήγπξηλ ηήο Θενκήηνξνο, 
θαί βνάησ. Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε αγλή αεηπάξζελε».  
 
ινο γιπθαζκφο, ππάξρεηο Απφζηνιε αλεπθεκνχκελνο, πάζεο ζπκεδίαο ηε, 
πεπιεξσκέλαη αη παλεγχξεηο ζνπ, δηφ θαί λχλ ηνχο δνχινπο ζνπ, εχθξαλνλ 
αγίαζνλ, θαί θαηδξψο ενξηάζαη αμίσζνλ.  
 
Θξαχζνλ ηήλ ηζρχλ, ηψλ εζλψλ Απφζηνιε, ηψλ πνιεκνχλησλ εκάο, θαί ηψ 
Βαζηιεί εκψλ, ακάρσ ζζέλεη ζνπ θαζππφηαμνλ, έλ ρεηξνπέδαηο άξρνληαο, 
απηψλ ηή πφιεη ζνπ, ζξηακβεχσλ, έλζα ζνπ ε Άιπζηο, ηψλ αρξάλησλ ρεηξψλ 
λχλ ηεηίκεηαη.  
 
λησο αιεζείο, νη ιφγνη ζνπ Γέζπνηα, νχο απεθήλσ εηπψλ, ν πηζηεχσλ εηο 
εκέ, θαί κείδνλά κνπ έξγα εξγάζεηαη, ηδνχ γάξ ν Απφζηνινο, θαί δψλ ηά πάζε 
ζθηά, εμηάην, θαί λχλ ηνίο θινηνίο απηνχ, ηά πνηθίια εξγάδεηαη ζαχκαηα.  

Σξηαδηθφλ 
Όςηζηε Παηήξ, Τηέ θαί Παξάθιεηε, Σξηάο νκφηηκε, ηαίο ηνχ Κνξπθαίνπ ζνπ, 
ηψλ Απνζηφισλ Πέηξνπ δεήζεζη, ηψ Βαζηιεί ζπκκάρεζνλ, ελ ηνίο πνιέκνηο 
αεί, ηή δέ Πφιεη, άζεηζηνλ αθιφλεηνλ, εηξελαίαλ παξάζρνπ θαηάζηαζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Άπαληεο βξνηνί, πκλείλ απνξνχληέο ζνπ, ηφ μέλνλ ιφρεπκα, ηφλ ηνχ 
θαηαπηάληνο ζνη, Αγγέινπ ιφγνλ ραίξνληεο άδνκελ. Υαίξνηο βξνηψλ ε 
ιχηξσζηο, ηψλ πελνκέλσλ ηξνθή, ηψλ δαηκνλσλ, ραίξνηο ακπληήξηνλ, ραίξνηο 
ζπίισλ εκψλ θαζαξηήξηνλ.  
 



Έηεξνο 
 

Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο εδείρζε 
Ηδείλ εμηψζεο ηά καθξφζελ, πηζηψο ειπηδφκελά ζνη Πέηξε, θαί θακάησλ ηά 
γέξα εθ Θενχ, ηνχ θηιαλζξψπνπ ραίξσλ θνκίδε, νχ ηή ζαξθί ζνπ, πάζνο 
ζείνλ εμεηθφληζαο.  
 
Χο ζείνο θιεηδνχρνο βαζηιείαο, ηάο ηαχηεο ππάλνημνλ εηζφδνπο, ηνίο πηζηψο 
ζε Σηκψζηλ επί γήο, θαί ηήλ ζεπηήλ ζνπ αζπαδνκέλνηο, Άιπζηλ Πέηξε, ήλ 
δεζκνχκελνο εθφξεζαο.  
 
πλψλ ηψ Τηψ ελ ζαβσξίσ, θσλήο Παηξηθήο απηφλ δεινχζεο, εμηψζεο 
αθνχζαη ηνχ ζεπηνχ, Πλεχκαηνο Πέηξε, ζνχ ηήλ θαξδίαλ, θεθαξκέλελ 
παξαδφμσο θαηαπγάζαληνο.  
 
Ζκίλ ηνίο εθ πφζνπ ζε ηηκψζη, θαί ηήλ Άιπζηλ αζπαδνκέλνηο, κεζ' ήο Πέηξε 
εδέζεο ηιαζκφλ, θαί νθιεκάησλ αίηεζαη ιχζηλ, θαί βαζηιείαο, νπξαλίνπ ηήλ 
απφιαπζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Φσηφο νηθεηήξηνλ εγέλνπ, δηφ θσηαγψγεζφλ κε Κφξε, ακαπξνχκελνλ πάζαηο 
ηνχ ερζξνχ, ηαίο επεξείαηο, φπσο ελ πίζηεη ζε Παλαγία, κεγαιχλσ 
Μεηξνπάξζελε.  

Ο Δηξκφο 
«Ο Σφθνο ζνπ άθζνξνο εδείρζε, Θεφο εθ ιαγφλσλ ζνπ πξνήιζε, 
ζαξθνθφξνο φο ψθζε επί γήο, θαί ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε, ζέ 
Θενηφθε, δηφ πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Οπ ζάξμ θαί αίκα Πέηξε ζνη, αιι' ν Παηήξ ελέπλεπζε, ζενινγήζαη ηφλ 
Υξηζηφλ, Τηφλ Θενχ Παηξφο δψληνο, δηφ ζε θαί καθάξηνλ, απηφο 
πξνεκαξηχξαην, θαί θεξσλχκσο θέθιεθε, Πέηξνλ σο πέηξαλ αξξαγή, θαί 
βάζηλ ηήο Δθθιεζίαο.  

Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Παξζέλνο παλακψκεηνο, ζχ εγλψζζεο θαί Μήηεξ, σο Θεφλ ηε θαί 
άλζξσπνλ, ππέξ θχζηλ ηεθνχζα, θαί ζσηεξία γέγνλελ, ε θπνθνξία ζνπ, ηνίο 
κεισδνχζηλ εθ πφζνπ, Γφμα πξέπεη Σηκή ηε, θαί πξνζθχλεζηο Σξηάδη, ηή 
αζηέθησ θαί ζεία.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρ. Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. β' 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Σνχο πνλνπο ηνχ θεξχγκαηνο, ηηκψληέο ζνπ παλεχθεκε, Κνξπθαίε, θαί ηήλ 
Άιπζηλ πηζηψο, πξνζθπλνχληεο πκλνχκελ, Υξηζηφλ ηφλ δσνδφηελ, ηφλ 



επεξγέηελ ηψλ ςπρψλ εκψλ. (Γίο) 
 
Χο εθ ηήο αζεταο βπζνχ, αλήγαγεο παλεχθε κε ηψ αγθίζηξσ, ηνχ θεξχγκαηνο 
βξνηνχο, θαί εκάο αζπκίαο, αλάγαγε πξεζβείαηο, Πέηξε ηαίο ζαίο, πφζσ 
πκλνχληάο ζε.  
 
Πξεζβείαηο ζνπ σο ζείαηο θιεηζί, Παλεχθεκε επηξέπηζνλ νπξαλίνπο, ηάο 
εηζνδνπο θαί εκίλ, ηάο πχιαο δηαλνίμαο, σο έρσλ παξξεζίαλ, ηνίο Κνξπθαίφλ 
ζε δνμάδνπζη.  

Γφμα... Ήρνο δ' 
Σψ ηξηηηψ ηήο εξσηήζεσο, ηψ Πέηξε θηιείο κε, ηφ ηξηηηφλ ηήο αξλήζεσο, ν 
Υξηζηφο δησξζψζαην, δηφ θαί πξφο ηφλ θξπθηνγλψζηελ ν ίκσλ, Κχξηε πάληα 
γηλψζθεηο, ηά πάληα επίζηαζαη, ζχ νίδαο φηη θηιψ ζε. ζελ πξφο απηφλ ν 
σηήξ. Πνίκαηλε ηά πξφβαηά κνπ, πνίκαηλε ηήλ εθινγάδα κνπ, πνίκαηλε ηά 
αξλία κνπ, ά ελ ηψ ίδίσ αίκαηη πεξηεπνηεζάκελ εηο ζσηεξίαλ. Απηφλ ηθέηεπε 
ζενκαθάξηζηε Απφζηνιε, δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Χο πξεζβείαλ αθνίκεηνλ, θαί παξάθιεζηλ έκκνλνλ, θεθηεκέλε Πάλαγλε πξφο 
ηφλ Κχξηνλ, ηνχο πεηξαζκνχο θαηαθνίκεζνλ, ηά θχκαηα πξάπλνλ, ηήο αζιίαο 
κνπ ςπρήο, θαί ελ ζιίςεη ππάξρνπζαλ, ηήλ θαξδίαλ κνπ, παξαθάιεζνλ Κφξε 
δπζσπψ ζε, θαί ραξίησζνλ ηφλ λνχλ κνπ, φπσο αμίσο δνμάδσ ζε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα ζε, επί μχινπ σο έβιεςελ, ε Ακλάο ε ηέμαζα 
επσδχξεην, θαί κεηξηθψο ζνη εθζέγγεην. Τηέ πνζεηλφηαηε, πψο ελ μχισ ηνχ 
ηαπξνχ, αλεξηήζεο καθξφζπκε; πψο ηάο ρείξάο ζνπ, θαί ηνχο πφδαο ζνπ 
Λφγε πξνζειψζεο, ππ' αλφκσλ θαί ηφ αίκα, ηφ ζφλ εμέρεαο Γέζπνηα;  
 

Δη βνχιεη, πνίεζνλ Γνμνινγίαλ κεγάιελ, εηδέ κή,  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο δ' Αλαηνιίνπ 
Αμίσο είιεθαο εθ Θενχ ηά ραξίζκαηα, ζνθέ Απφζηνιε, πέηξα ηήο πίζηεσο, 
αλζ' ψλ ηφ αίκά ζνπ ηψ Κηίζηε, σο γιχθηνλ έδεζκα πξνζήγαγεο παλεχθεκε, 
θαί θιεηδνχρνο ράξηηη ηψλ νπξαλίσλ ππιψλ, πάζηλ αλαδέδεημαη, ηνίο πίζηεη 
επθεκνχζί ζε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Εφθνο θνβεξψηαηνο, ν ηνχ ζαλάηνπ Θεφλπκθε, ηήλ ςπρήλ θαηαηξχρεη κνπ, ηφ 
δέ ινγνζέζηνλ, εμηζηάλ θαί ηξέκεηλ, αεί ηψλ δαηκφλσλ παξαζθεπάδεη αγαζή, εμ 
ψλ κε ξχζαη ηή δπλαζηεία ζνπ, Παξζέλε απεηξφγακε, θαί πξφο ιηκέλα 
ζσηήξηνλ, θαί πξφο θψο ηφ αλέζπεξνλ, ηψλ Αγίσλ θαηάηαμνλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Νεθξνχκελνλ βιέπνπζα, Υξηζηφλ ε πάλαγλνο Γέζπνηλα, θαί λεθξνχληα ηφλ 



δφιηνλ, σιφιπδε θξάδνπζα, πηθξψο ηψ εθ ζπιάγρλσλ, απηήο πξνειζφληη, θαί 
ηφ καθξφζπκνλ απηνχ απνζαπκάδνπζα θαηεπιήηηεην. Σέθλνλ κνπ 
πνζεηλφηαηνλ, κή επηιάζε ηήο δνχιεο ζνπ, κή βξαδχλεο Φηιάλζξσπε, ηφ 
εκφλ θαηαζχκηνλ.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 

Σππηθά θαί απφ ηνχ Καλφλνο ηνχ Απνζηφινπ Χδή γ' θαί ο'.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο πι. δ' 
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη 
ηφ ζηεξέσκα. 
 

Ο Απφζηνινο 
Πξάμεσλ ηψλ Απνζηφισλ ηφ Αλάγλσζκα 

Καη' εθείλνλ ηφλ θαηξφλ... 
Εήηεη άββαηνλ δ' ηνχ Πάζρα 

 
Δπαγγέιηνλ  Δσζηλφλ ηα' 

Σψ θαηξψ εθείλσ, εθαλέξσζελ εαπηφλ ν Ηεζνχο ηνίο καζεηαίο απηνχ... 
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ, θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ θαί Θενθφξνπ Παηξφο εκψλ Αλησλίνπ ηνχ Μεγάινπ.  

 
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα 
 

Ήρνο β' 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

ηε, ελ ηψ κλήκαηη ζαπηφλ, ραίξσλ πεξηέθιεηζαο Πάηεξ, ππέξ αγάπεο 
Υξηζηνχ, θέξσλ ζηαζεξψηαηα, ηάο ηψλ δαηκφλσλ πνηλάο, πξνζεπρή δέ θαί 
ράξηηη, απέδεημαο ηνχησλ, πάρλεο αδξαλέζηεξα, ηά βνπιεπηήξηα, ηφηε 
επεθξφηεζαλ ηάμεηο, ηψλ Αγγέισλ θξάδνπζαη. Γφμα, ηψ ελδπλακνχληί ζε 
Αληψληε. (Γίο)  



 
Άιινο, αλεδείρζεο Ζιηνχ, έρσλ ηνχο θιεηλνχο θνηηεηάο ζνπ, σο Διηζαίνλ 
ζνθέ, νίο πεξ θαί ηήλ ράξηλ ζνπ, δηπιήλ θαηέιηπεο, αξπαγείο σο ελ άξκαηη, 
αηζέξηνο Πάηεξ, φζελ δψλ ηψ πλεχκαηη, λχλ ζπλαγάιιε απηνίο, πάλησλ 
κλεκνλεχσλ πακκάθαξ, ηψλ επηηεινπλησλ ζνπ πφζσ, ηήλ ζεπηήλ παλήγπξηλ 
Αληψληε.  
 
ζπεξ, ν ζεφπηεο Μσυζήο, γλφθσ λνεηψ ππεηζήιζεο, ζεσξηψλ αιεζψο, 
αχζηο δέ θαηψπηεπζαο, φλ πεξ επφζεηο ηξαλψο, δνμαζζείο δέ ηφ πξφζσπνλ, 
ηή αίγιε εθείλνπ, Πάηεξ θαζσδήγεζαη, εηο ζσηεξίνπ κνλάο, φζελ ζπλειζφληεο 
ζεφθξνλ, ραίξνληεο θξαπγάδνκελ. Γφμα, ηψ ζέ εληζρχζαληη Θεψ εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο β' 
Σφλ επί γήο Άγγεινλ, θαί ελ νπξαλνίο άλζξσπνλ Θενχ, ηνχ θφζκνπ ηήλ 
επθνζκίαλ, ηήλ ηξπθήλ ηψλ αγαζψλ θαί ηψλ αξεηψλ, ηψλ Αζθεηψλ ηφ 
θαχρεκα, Αληψληνλ ηηκήζσκελ, πεθπηεπκέλνο γάξ ελ ηψ νίθσ ηνχ Θενχ, 
εμήλζεζε δηθαίσο, θαί σζεί θέδξνο ελ εξήκσ, επιήζπλε ηά πνίκληα Υξηζηνχ, 
ηψλ ινγηθψλ πξνβάησλ, ελ νζηφηεηη θαί δηθαηνζχλε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Αδηφδεπηε πχιε, κπζηηθψο εζθξαγηζκέλε, επινγεκέλε Θενηφθε, δέμαη ηάο 
δεήζεηο εκψλ, θαί πξνζάγαγε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ίλα ζψζε δηά ζνχ ηάο 
ςπράο εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

θζεο εθ κεηξηθψλ, ζπαξγάλσλ ζενθφξε, εγηαζκέλνλ ζθεχνο, Αληψληε θαί 
νίθνο, ηνχ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο.  
 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηψλ νζίσλ απηνχ. 
 
Γφινπο ηψλ πνλεξψλ, δαηκφλσλ ζξηακβεχζαο, ηή ηνχ ηαπξνχ δπλάκεη, 
εηξάλσζαο ηήλ δφμαλ, Υξηζηνχ Πάηεξ Αληψληε.  
 
ηίρ.  Μαθάξηνο αλήξ, ν θνβνχκελνο ηφλ Κχξηνλ.  
 
Ήξζεο σο Ζιηνχ, ελ άξκαηη ππξίλσ, θαί ζπλεθξάζεο κάθαξ, ακέζσο ηή 
Σξηάδη, Αληψληε παγθφζκηε.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Θενηνθίνλ  φκνηνλ 

Άλσ ζε νη ρνξνί, Θενηφθε Παξζέλε, πκλνχζη ζχλ ηνίο θάησ, δνμάδνληεο 
απαχζησο, ηφλ Σφθνλ ζνπ ηφλ άρξαληνλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Σφλ δεισηήλ Ζιίαλ ηνίο ηξφπνηο κηκνχκελνο, ηψ Βαπηηζηή επζείαηο ηαίο 



ηξίβνηο επφκελνο, Πάηεξ Αληψληε, ηήο εξήκνπ γέγνλαο νηθηζηήο, θαί ηήλ 
νηθνπκέλελ εζηήξημαο επραίο ζνπ, δηφ πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη 
ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

ηηρνινγνχκελ ηήλ α' ηάζηλ ηνχ Μαθάξηνο αλήξ, Δηο δέ ηφ, Κχξηε 
εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο δ' 

Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 
Ο θσηηζζείο ηαίο ηνχ Πλεχκαηνο αθηίζηλ, φηε ζε ν έλζενο έξσο αλέθιεμε, θαί 
ηήλ ςπρήλ αλεπηέξσζελ, απηφ πνζήζαη, ηφ ηήο αγάπεο φλησο αθξφηαηνλ, 
ηφηε θαηεθξφλεζαο, ζαξθφο θαί αίκαηνο, θαί έμσ θφζκνπ γεγέλεζαη, πνιιή 
αζθήζεη, θαί εζπρία ηνχησ ελνχκελνο, φζελ επιήζζεο, σο εδήηεζαο, ηψλ 
εθείζελ θαιψλ θαί αλέιακςαο, σο Αζηήξ θαηαπγάδσλ, ηάο ςπράο εκψλ 
Αληψληε. (Γίο) 
 
Ο ηψλ δαηκφλσλ ηά ηφμα θαί ηά βέιε, ζπληξίςαο ηή ράξηηη, ηνχ ζείνπ 
Πλεχκαηνο, θαί ηήλ θαθίαλ θαί έλεδξαλ, απηψλ ηνίο πάζη, δεινπνηήζαο ζείνηο 
δηδάγκαζη, ηαίο ζείαηο ιακπξφηεζη θαηαζηξαπηφκελνο, ηψλ Μνλαζηψλ 
δηαπγέζηαηνο, θσζηήξ εγέλνπ, θαί ηήο εξήκνπ πξψηνο δηάθνζκνο, θαί ηψλ 
λνζνχλησλ εκπεηξφηαηνο, θαί ζεπηφο ηαηξφο θαί αξρέηππνο, ραξαθηήξ 
ελαξέηνπ, αγσγήο Πάηεξ Αληψληε. (Γίο) 
 
Ο ραξηζκάησλ ελζέσλ πεπιεζκέλνο, ζέ σο αθειίδσηνλ, έζνπηξνλ Πάηεξ 
επξψλ, Υξηζηφο ηψλ ζείσλ εκθάζεσλ, ιακπξάο νηθείνπ, καξκαξπγάο θσηφο 
ζνη εμήζηξαςελ, εληεχζελ ηάζεσλ, άθζνλνο ψθζεο πεγή, δηαηξνθή ηε 
ιηκψηηνπζη, θαί ηψλ δηςψλησλ, δη' επνκβξίαο άξδσλ ηήλ έθεζηλ, ηάο ςπρηθάο 
δέ δηαζέζεηο νξψλ, ζνχ ηψ ιφγσ ζνθψο εβειηίνπο Θεψ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί 
θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Ο θαζαξφο ηήλ ςπρήλ θαί ηήλ θαξδίαλ, Άγγεινο επίγεηνο, βξνηφο νπξάληνο, 
ηήο παξζελίαο δηδάζθαινο, ηήο εγθξαηείαο, εθξηβσκέλε ζηάζκε Αληψληε, 
ζπλψλ ηψ Γεζπφηε ζνπ, θαί ηήλ αζίγεηνλ δνμνινγίαλ καθάξηε, ζχλ ηνίο 
Αγγέινηο, θαί ηνίο Οζίνηο πάζη θαί Μάξηπζη, ηνχησ πξνζάγσλ, ηνχο ηεινπληάο 
ζνπ, ηήλ Ηεξάλ κλήκελ πάληνηε, ραιεπψλ εθ θηλδχλσλ, θαί πηαηζκάησλ 
ειεπζέξσζνλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
πθεψηνπ 

Σφ θαη' εηθφλα ηεξήζαο αιψβεηνλ, λνχλ εγεκφλα θαηά παζψλ νιεζξίσλ, 
αζθεηηθψο ελζηεζάκελνο, εηο ηφ θαζ' νκνίσζηλ σο δπλαηφλ αλειήιπζαο, 
αλδξηθψο γάξ ηήλ θχζηλ εθβηαζάκελνο, έζπεπζαο ηφ ρείξνλ, θαζππνηάμαη ηψ 



θξείηηνλη, θαί ηήλ ζάξθα δνπιψζαη ηψ πλεχκαηη, φζελ κνλαδφλησλ, 
αλεδείρζεο αθξφηεο, πνιηζηήο ηήο εξήκνπ, επδξνκνχλησλ αιείπηεο, θαλψλ 
αξεηήο αθξηβέζηαηνο, θαί λχλ ελ νπξαλνίο, ηψλ εζφπηξσλ ιπζέλησλ Αληψληε, 
θαζαξψο επνπηεχεηο ηήλ αγίαλ Σξηάδα, εληπγραλσλ ακέζσο, ππέξ ηψλ πίζηεη 
θαί πφζσ ηηκψλησλ ζε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ αιφρεπηνλ 
ηφθνλ, ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο, εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ 
ηήο αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ θαί θχζεη 
γελφκελνο άλζξσπνο δη' εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ 
δπάδη θχζεσλ, αζπγρχησο γλσξηδφκελνο. Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή 
Πακκαθάξηζηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δίζνδνο, ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο θαί ηά Αλαγλψζκαηα.  
 

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 3, 1-9) 

Γηθαίσλ ςπραί ελ ρεηξί Θενχ, θαί νπ κή άςεηαη απηψλ βάζαλνο. Έδνμαλ ελ 
νθζαικνίο αθξφλσλ ηεζλάλαη, θαί εινγίζζε θάθσζηο ε έμνδνο απηψλ, θαί ε 
αθ' εκψλ πνξεία ζχληξηκκα, νη δέ εηζηλ ελ εηξήλε. Καί γάξ ελ φςεη αλζξψπσλ 
εάλ θνιαζζψζηλ, ε ειπίο απηψλ αζαλαζίαο πιήξεο. Καί νιίγα παηδεπζέληεο, 
κεγάια επεξγεηεζήζνληαη. ηη ν Θεφο επείξαζελ απηνχο, θαί εχξελ απηνχο 
αμίνπο εαπηνχ. Χο ρξπζφλ ελ ρσλεπηεξίσ εδνθίκαζελ απηνχο, θαί ψο 
νινθάξπσκα ζπζίαο πξνζεδέμαην απηνχο. Καί ελ θαηξψ επηζθνπήο απηψλ 
αλαιάκςνπζη, θαί σο ζπηλζήξεο ελ θαιάκε δηαδξακνχληαη. Κξηλνχζηλ έζλε, 
θαί θξαηήζνπζη ιαψλ, θαί βαζηιεχζεη απηψλ Κχξηνο εηο ηνχο αηψλαο, νη 
πεπνηζφηεο επ' απηψ, ζπλήζνπζηλ αιήζεηαλ, θαί νη πηζηνί ελ αγάπε 
πξνζκελνχζηλ απηψ, φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο νζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή ελ 
ηνίο εθιεθηνίο απηνχ.  

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 5, 15-23 & 6, 1-3) 

Γίθαηνη εηο ηφλ αηψλα δψζη, θαί ελ Κπξίσ ν κηζζφο απηψλ, θαί ε θξνληίο απηψλ 
παξά Τςίζησ. Γηά ηνχην ιήςνληαη ηφ βαζίιεηνλ ηήο εππξεπείαο, θαί ηφ 
δηάδεκα ηνχ θάιινπο εθ ρεηξφο Κπξίνπ, φηη ηή δεμηά απηνχ ζθεπάζεη απηνχο, 
θαί ηψ βξαρίνλη ππεξαζπηεί απηψλ. Λήςεηαη παλνπιίαλ, ηφλ δήινλ απηνχ, θαί 
νπινπνηήζεη ηήλ θηίζηλ εηο άκπλαλ ερζξψλ. Δλδχζεηαη ζψξαθα δηθαηνζχλελ, 
θαί πεξηζήζεηαη θφξπζα, θξίζηλ αλππφθξηηνλ. Λήςεηαη αζπίδα αθαηακάρεηνλ, 
νζηφηεηα, νμπλεί δέ απφηνκνλ νξγήλ εηο ξνκθαίαλ, ζπλεθπνιεκήζεη απηψ ν 
θφζκνο επί ηνχο παξάθξνλαο. Πνξεχζνληαη εχζηνρνη βνιίδεο αζηξαπψλ, θαί 
σο απφ επθχθινπ ηφμνπ, ηψλ λεθψλ, επί ζθνπφλ αινχληαη, θαί εθ 
πεηξνβφινπ ζπκνχ πιήξεηο ξηθήζνληαη ράιαδαη. Αγαλαθηήζεη θαη' απηψλ 
χδσξ ζαιάζζεο, πνηακνί δέ ζπγθιχζνπζηλ απνηφκσο, αληηζηήζεηαη απηνίο 
πλεχκα δπλάκεσο, θαί ψο ιαίιας εθιηθκήζεη απηνχο. Καί εξεκψζεη πάζαλ 
ηήλ γήλ αλνκία, θαί ε θαθνπξαγία πεξηηξέςεη ζξφλνπο δπλαζηψλ. Αθνχζαηε 
νχλ, Βαζηιείο, θαί ζχλεηε, κάζεηε, δηθαζηαί, πεξάησλ γήο, ελσηίζαζζε, νη 



θξαηνχληεο πιήζνπο, θαί γεγαπξσκέλνη επί φρινηο Δζλψλ. ηη εδφζε παξά 
Κπξίνπ ε θξάηεζηο πκίλ, θαί ε δπλαζηεία παξά Τςίζηνπ.  

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 4, 7-15) 

Γίθαηνο εάλ θζάζε ηειεπηήζαη, ελ αλαπαχζεη έζηαη. Γήξαο γάξ ηίκηνλ, νχ ηφ 
πνιπρξφληνλ, νπδέ αξηζκψ εηψλ κεκέηξεηαη. Πνιηά δέ εζηη θξφλεζηο 
αλζξψπνηο, θαί ειηθία γήξσο, βίνο αθειίδσηνο. Δπάξεζηνο Θεψ γελφκελνο 
εγαπήζε, θαί κεηαμχ ακαξησιψλ κεηεηέζε. Ζξπάγε, κή θαθία αιιάμε 
ζχλεζηλ απηνχ, ή δφινο απαηήζε ςπρήλ απηνχ, βαζθαλία γάξ θαπιφηεηνο 
ακαπξνί ηά θαιά, θαί ξεκβαζκφο επηζπκίαο κεηαιιεχεη λνχλ άθαθνλ. 
Σειεησζείο ελ νιίγσ, επιήξσζε ρξφλνπο καθξνχο, αξεζηή γάξ ήλ Κπξίσ ε 
ςπρή απηνχ, δηά ηνχην έζπεπζελ εθ κέζνπ πνλεξίαο. Οη δέ ιανί ηδφληεο, θαί 
κή λνήζαληεο, κεδέ ζέληεο επί δηαλνία ηφ ηνηνχηνλ φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο 
νζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή ελ ηνίο εθιεθηνίο απηνχ.  
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο β' 
Σνχ ηνπδίηνπ 

Αζθεηηθφλ γπκλάζηνλ, ζπγθξνηήζαο επί γήο, ζηε Αληψληε, ηάο ηψλ παζψλ 
πξνζβνιάο ελ ηή ξνή ηψλ δαθξχσλ ζνπ, πάζαο απήκβιπλαο, θαί θιίκαμ ζεία 
θαί ζεπηή, εηο νπξαλνχο αλάγνπζα, ηνίο πάζηλ εγλσξίζζε, ν ζεφιεπηνο βίνο 
ζνπ, επζεβείαο γάξ θαξπνχο, ελ απηψ ελδεημάκελνο, Ηαηξεχεηο δη' απηψλ, ηάο 
αζζελείαο ηψλ παζψλ, ηψλ πηζηψο εθβνψλησλ ζνη. Υαίξνηο ηήο Δψαο αζηήξ 
ρξπζαπγέζηαηε, θαί ηψλ Μνλαδφλησλ ιακπαδνχρε θαί πνηκήλ. Υαίξνηο 
ανίδηκε, ηφ ηήο εξήκνπ θάιιηζηνλ ζξέκκα, θαί ηήο Δθθιεζίαο αθξάδαληνλ 
έξεηζκα. Υαίξνηο ηψλ πιαλσκέλσλ, ν κέγαο νδεγφο. Υαίξνηο ηφ εκέηεξνλ 
θαχρεκα, θαί ηήο νηθνπκέλεο θαηδξφλ αγαιιίακα.  

Ο απηφο 
Σφλ επί γήο Άγγεινλ, θαί ελ νπξαλνίο άλζξσπνλ Θενχ, ηνχ θφζκνπ ηήλ 
επθνζκίαλ, θαί ηήλ ηξπθήλ ηψλ αγαζψλ θαί ηψλ αξεηψλ, ηψλ Αζθεηψλ ηφ 
θαχρεκα, Αληψληνλ ηηκήζσκελ, πεθπηεπκέλνο γάξ ελ ηψ νίθσ ηνχ Θενχ, 
εμήλζεζε δηθαίσο, θαί σζεί θέδξνο ελ εξήκσ, επιήζπλε ηά πνίκληα Υξηζηνχ, 
ηψλ ινγηθψλ πξνβάησλ, ελ νζηφηεηη θαί δηθαηνζχλε.  

Ο απηφο 
ζηε Πάηεξ, εθ βξέθνπο ηήλ αξεηήλ επηκειψο αζθήζαο, φξγαλνλ γέγνλαο ηνχ 
Αγίνπ Πλεχκαηνο, θαί παξ' απηνχ ιαβψλ, ηψλ ζαπκάησλ ηήλ ελέξγεηαλ, 
έπεηζαο ηνχο αλζξψπνπο, θαηαθξνλείλ ηψλ εδέσλ, λχλ δέ ηψ ζείσ θσηί, 
θαζαξψηεξνλ ειιακπφκελνο, θψηηζνλ θαί εκψλ ηάο δηαλνίαο, Πάηεξ Αληψληε.  

Ήρνο γ'  Αλαηνιίνπ 
ζηε Αληψληε, ηήο ζηεξξνηάηεο αζθήζεσο, ηήλ θαπζηηθήλ θαί εχςπρνλ 
δηαηξηβήλ, σο ελ αυινηο αλαπαπφκελνο εηέιεζαο, ηνίο εξεκνηέξνηο γάξ, 
ζεαπηφλ ζπλάςαο πλεπκαηηθψο, ηάο ππξηθιέθηνπο θαξέηξαο ηψλ δαηκφλσλ 
θαηεπάηεζαο, θαί ππεξάλσ πάζεο αξεηήο γεγνλψο, ζπλαπιίδε Αγγέινηο, ελ 
ηή Βαζηιεία ηψλ νπξαλψλ. Γηφ πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο 



εκψλ.  
Γφμα... Ήρνο πι. α' 

ζηε Πάηεξ, ηήο θσλήο ηνχ Δπαγγειίνπ ηνχ Κπξίνπ αθνχζαο, ηφλ θφζκνλ 
θαηέιηπεο, ηφλ πινχηνλ θαί ηήλ δφμαλ, εηο νπδέλ ινγηζάκελνο, φζελ πάζηλ 
εβφαο. Αγαπήζαηε ηφλ Θεφλ, θαί επξήζεηε ράξηλ αηψληνλ, κεδέλ πξνηηκήζεηε 
ηήο αγάπεο απηνχ, ίλα φηαλ έιζε ελ ηή δφμε απηνχ, εχξεηε αλάπαπζηλ κεηά 
πάλησλ ηψλ Αγίσλ, νχ ηαίο ηθεζίαηο Υξηζηέ, θχιαμνλ, θαί ζψζνλ ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μαθαξίδνκέλ ζε, Θενηφθε Παξζέλε, θαί δνμάδνκέλ ζε, νη πηζηνί θαηά ρξένο, 
ηήλ πφιηλ ηήλ άζεηζηνλ ηφ ηείρνο ηφ άξξεθηνλ, ηήλ αξξαγή πξνζηαζίαλ, θαί 
θαηαθπγήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. α' 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Υαίξνηο ηψλ αζθεηψλ αξρεγφο, γεγελεκέλνο θαί αήηηεηνο πξφκαρνο, παζψλ 
γάξ εθηέκλσλ ξίδαο, θαί ηψλ δαηκφλσλ νξκάο, ππνζηάο αλδξείσο 
εζξηάκβεπζαο, απηψλ ηήλ αζζέλεηαλ, θαί ςπρφιεζξνλ πιάλεζηλ, ηήλ ηνχ 
ηαπξνχ δέ, ηνχ σηήξνο ελέξγεηαλ, θαί αλίθεηνλ, εθαλέξσζαο δχλακηλ, ήλ 
θαί πεξηδσζάκελνο, ελίθεζαο άπαληαο, ζείαλ, δηά ηνχο αζεηνχληαο ηελ 
ζαξθφο επηθάλεηαλ, Υξηζηνχ, φλ δπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα 
έιενο.  
 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηψλ νζίσλ απηνχ. 
 
ηχινο θσηνεηδήο αξεηαίο, εζηεξηγκέλνο, θαί λεθέιε ζθηάδνπζα, εγέλνπ ηνίο 
ελ εξήκσ, πξφο νπξαλφλ απφ γήο, ηφλ Θεφλ νξψλησλ πξνεγνχκελνο. 
ηαπξνχ βαθηεξία, ηήλ ηψλ παζψλ ξήμαο ζάιαζζαλ, ηφλ λνεηφλ δέ, Ακαιήθ 
ηξνπσζάκελνο, αλεκπφδηζηνλ, ηήλ νπξάληνλ άλνδνλ, εχξεο ζενκαθάξηζηε, 
θαί θιήξνλ αθήξαηνλ, ζχλ Αζσκάηνηο ηψ ζξφλσ, πεξηραξψο παξηζηάκελνο, 
Υξηζηνχ, φλ δπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Μαθάξηνο αλήξ, ν θνβνχκελνο ηφλ Κχξηνλ. 
 
Υαίξνηο αγγειηθαίο νκηιψλ, ρνξνζηαζίαηο ελ πςίζηνηο Αληψληε, ηφλ βίνλ γάξ 
ηνχησλ Πάηεξ, επί ηήο γήο αιεζψο, αξεηήλ αζθήζαο πεπνιίηεπζαη, θαλείο 
θαζαξψηαηνλ, αθειίδσηνλ έζνπηξνλ, αθηηλνβφινπο, αζηξαπάο εηζδερφκελνλ, 
ηάο ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ Αγίνπ παλφιβηε, φζελ θαηαπγαδφκελνο, εψξαο ηά 
κέιινληα, πάληα πξνιέγσλ εθ ζείαο, θσηνθαλείαο κπνχκελνο, Υξηζηνχ, φλ 
δπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
πθεψηνπ 

Σψλ Μνλαζηψλ ηά πιήζε, ηφλ θαζεγεηήλ ζε ηηκψκελ Αληψληε, δηά ζνχ γάξ 



ηήλ ηξίβνλ, ηήλ φλησο επζείαλ, πνξεχεζζαη έγλσκελ. Μαθάξηνο εί, ηψ Υξηζηψ 
δνπιεχζαο, θαί ερζξνχ ζξηακβεχζαο ηήλ δχλακηλ. Αγγέισλ ζπλφκηιε, ηνχ 
Παχινπ ζπκκέηνρε ηνχ Θεβαίνπ, κεζ' ψλ πξέζβεπε ηψ Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Αλχκθεπηε Παξζέλε, ε ηφλ Θεφλ αθξάζησο ζπιιαβνχζα ζαξθί, Μήηεξ Θενχ 
Τςίζηνπ, ζψλ νηθεηψλ παξαθιήζεηο δέρνπ Παλάκσκε, ε πάζη ρνξεγνχζα, 
θαζαξηζκφλ ηψλ πηαηζκάησλ. Νχλ ηάο εκψλ ηθεζίαο πξνζδερνκέλε, δπζψπεη 
ζσζήλαη πάληαο εκάο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Σφλ δεισηήλ Ζιίαλ ηνίο ηξφπνηο κηκνχκελνο, ηψ Βαπηηζηή επζείαηο ηαίο 
ηξίβνηο επφκελνο, Πάηεξ Αληψληε, ηήο εξήκνπ γέγνλαο νηθηζηήο, θαί ηήλ 
νηθνπκέλελ εζηήξημαο επραίο ζνπ, δηφ πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη 
ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σήλ ςπρήλ ζνπ δεζκεχζαο πφζσ Υξηζηνχ, ηά γεψδε κκηηζήζαο πάληα 
ζαθψο, επιίζζεο Πάηεξ ζηε, ελ εξήκνηο θαί φξεζη, ηνχ γλσζηηθνχ γάξ 
μχινπ, γεπζάκελνο έλδνμε, σο εμ αδχησλ κχζηεο, αγγειηθψο δηέιακςαο, φζελ 
θαί ηφλ γλφθνλ, δηαβάο ηήο ζαξθφο ζνπ, ηφ ζθφηνο εδίσμαο, ηψλ δαηκφλσλ 
καθάξηε, Μνλαδφλησλ ν πξφθξηηνο. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ένξηάδνπζη πφζσ, ηελ Αγίαλ κλήκελ 
ζνπ.  
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, ζπιιαβνχζα αθιέθησο Μήηεξ Θενχ, 
αθξάζησο απεθχεζαο, ηφλ ηά πάληα πνηήζαληα, θαί ελ αγθάιαηο έζρεο, ηφλ 
πάληα θαηέρνληα, θαί έθ καδψλ εζήιαζαο, ηφλ θφζκνλ εθηξέθνληα, φζελ 
δπζσπψ ζε, Παλαγία Παξζέλε, ξπζζήλαη πηαηζκάησλ κνπ, φηαλ κέιισ 
παξίζηαζζαη, πξφ πξνζψπνπ ηνχ Κηίζηνπ κνπ. Γέζπνηλα Παξζέλε αγλή, ηήλ 
ζήλ βνήζεηαλ ηφηε παξάζρνπ κνη, θαί γάξ δχλαζαη, φζα ζέιεηο Παλάρξαληε.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Σφλ Αζθεηήλ ηνχ Κπξίνπ χκλνηο ηηκήζσκελ, σο λεθξψζαληα πάζαο ηάο 



πξνζβνιάο ηψλ παζψλ, δη' έγθξαηείαο θαί ζηεξξάο ππνκνλήο αιεζψο, θαί 
θαηαηζρχλαληα ζθνδξψο, ηφλ αληίπαινλ ερζξφλ, θαί πάζαο ηνχηνπ επάξζεηο, 
θαί λχλ πξεζβεχνληα ηψ Κπξίσ, ειεεζή λαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Γνμα, ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε πχιε Κπξίνπ ε αδηφδεπηνο, ήλ πξνεθήξπμαλ πάληεο νη δηθαηφηαηνη, θαί 
ν Πξνθήηεο Γαληήι, ξνο αιάμεπηνλ, θαί Γαπτδ ν κεισδφο, ζχλ Μσυζεί θαί 
ηνίο ινηπνίο, Βάηνλ θαί ηάκλνλ θαί Ράβδνλ, Νεθέιελ Πχιελ θαί ζξφλνλ, 
κέγα ξνο αλαδεηρζείζαλ εκίλ.  
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σνχο ζνξχβνπο ηνχ βίνπ θαηαιηπψλ, ηφλ ζηαπξφλ ζνπ επ' ψκσλ αλαιαβψλ, 
φινλ αλαηέζεηθαο, ζεαπηφλ ηψ Κπξίσ ζνπ, θαί ζαξθφο έμσ Πάηεξ, θαί θφζκνπ 
γελφκελνο, ηνχ Αγίνπ γέγνλαο, ζπλφκηινο Πλεχκαηνο, φζελ θαί πξφο δήινλ, 
ηνχο ιανχο δηεγείξσλ, ηάο πφιεηο εθέλσζαο, ηάο εξήκνπο επφιηζαο, ζενθφξε 
Αληψληε. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σψ θσηί ιακπνκελνο, ηψ απξνζίησ, σο αζηήξ εμέιακςαο, ελ ηαίο εξήκνηο, 
δηδαραίο, θαηαθσηίδσλ Αληψληε, ηνχο αδηζηάθησ ςπρή πξνζηφληαο ζνη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δπειεχζεη Πλεχκαηνο, ηνχ Παλαγίνπ, ηνχ Παηξφο ηφλ ζχλζξνλνλ, θαί 
νκννχζηνλ θσλή, Αγλή Αγγέινπ ζπλέιαβεο, Θενθπήηνξ, Αδάκ ε αλάθιεζηο.  
 

Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ. 
 

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  

 Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί 
ζψζνλ σηήξ κνπ.  

 Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί 
έζεζζε απεμεξακκέλνη.  

Γφμα...  
Αγίσ Πλεχκαηη, πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή 
ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο. 

Καί λχλ... 
Αγίσ Πλεχκαηη, αλαβιχδεη ηά ηήο ράξηηνο ξείζξα, αξδεχνληα, άπαζαλ ηήλ 
θηίζηλ πξφο δσνγνλίαλ. 
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ' 



Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνχ Οζίνπ απηνχ.  
ηίρ. Σί αληαπνδψζσκελ ηψ Κπξίσ πεξί πάλησλ, ψλ αληαπέδσθελ εκίλ. 
 

Πάζα πλνή. Δπαγγέι. Οζηαθφλ 
Μεηά ηφλ Ν' 

 
Γφμα... Σαίο ηνχ ζνχ Οζίνπ... 

Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 
 

Ηδηφκεινλ  Ήρνο πι. β' 
ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 
δη' ψλ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ. Σψλ δαηκφλσλ 
ψιεζαο ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ 
ακέκπησο εδήισζαο. Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Κχξηνλ, εηξήλελ αίηεζαη ηαίο 
ςπραίο εκψλ.  
 

Ο Καλψλ ηήο Θενηφθνπ εηο ο' θαί ηνχ Οζίνπ εηο ε', νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Αληψληνλ ηφλ ζείνλ επθε κείλ ζέκηο. 
Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 

«Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ. Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Αζαλαζίαο θαί δσήο ιαβφκελνο, ηήο αησλίνπ ζαθψο, θαί ηξηιακπνχο αίγιεο, 
Πάηεξ εκθνξνχκελνο, ηψ θσηηζκψ ηήο ράξηηνο, ηήλ δνθψδε ςπρήλ κνπ, 
θαηαπγαζζήλαη δπζψπεζνλ, φπσο επαμίσο πκλήζσ ζε.  
 
Νένο ππάξρσλ ειηθία ζψκαηνο, θαηλήλ νδφλ αξεηήο, αλαιαβσλ ηαχηελ, 
αθηλδχλσο ψδεπζαο, λφκσ θαηλψ πεηζφκελνο, ηνχ σηήξνο Σξηζκάθαξ, θαί 
δσεθφξνηο πξνζηάγκαζη, ηνχ Δπαγγειίνπ επφκελνο.  
 
Σή ηξηζειίσ ιακπεδφλη Πάλζνθε, θαηαιακπφκελνο, ηφ δπζκελέο κάθαξ, ηψλ 
δαηκφλσλ θξχαγκα, θαί ηψλ ζεξψλ ηά ράζκαηα, αηθηζκψλ ηε ηνχο πφλνπο, 
αξάρλεο δίθελ δηέιπζαο, ζείσ ππξαθηνχκελνο έξσηη.  

Θενηνθίνλ 
Χο Θενχ Μήηεξ παξξεζίαλ έρνπζα, πξφο ηφλ ηερζέληα εθ ζνχ, κνλνγελή 
Λφγνλ, ηφλ Παηξί ζπλάλαξρνλ, θαί ζπκθπή ηψ Πλεχκαηη, δπζσπνχζα κή 
παχζε, Κηλδχλσλ ζψζαη Παλάκσκε, ηνχο ζέ Θενηφθνλ δνμάδνληαο.  

Καηαβαζία 
Υέξζνλ αβπζζνηφθνλ πέδνλ ήιηνο, επεπφιεπζέ πνηε, σζεί ηείρνο γάξ επάγε, 
εθαηέξσζελ χδσξ, ιαψ πεδνπνληνπνξνχληη, θαί ζεαξέζησο κέιπνληη. 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη. 



 
Χδή γ' 

«Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο ηνχο νπξαλνχο ελ ζπλέζεη, θαί ηήλ γήλ επί πδάησλ 
εδξάζαο, ελ ηή πέηξα κε Υξηζηέ, ηψλ εληνιψλ ζνπ ζηήξημνλ, φηη νπθ έζηη πιήλ 
ζνπ, άγηνο κφλε θηιάλζξσπε».  
 
Νελεπξσκέλσ ινγηζκψ, θαί ζηαζεξά δηαλνία, ηψλ παζψλ θαηακαξάλαο ηήλ 
θιφγα, απαζείαο ηήλ θαηδξάλ, θαηαζηνιήλ Αληψληε, πεξηεβάινπ Πάηεξ, θαί 
ζσηεξίνπ ηκάηηνλ.  
 
Ηζρπξνηάηαηο πξνζβνιαίο, δαηκφλσλ ζξαζπλνκέλσλ, θαί ζεξίσλ ηάο κνξθάο 
κηκνπκέλσλ, θαηεθξφλεζαο απηψλ, ηήο αζζελνχο δπλάκεσο, ηφλ θξαηαηφλ 
γάξ είρεο, ελ ηνίο πνιέκνηο ζπιιήπηνξα.  
 
Ο ζενθφξνο ηάο αξράο, ηνχ ζθφηνπο θαί εμνπζίαο, ζξηακβεχζαο εγθξαηεία 
ζπληφλσ, ηξνπαηνχρνο ληθεηήο, Αληψληνο εγέλεην, ηψλ αζθεηψλ ε δφμα, θαί 
κνλαδφλησλ ηφ θαχρεκα.  

Θενηνθίνλ 
Νελεθξσκέλνλ κνπ ηφλ λνχλ, ηή ηήο δσήο ελεξγεία, ηήο εθ ζνχ θαλεξσζείζεο 
ηψ θφζκσ, εμαλάζηεζνλ Αγλή, θαί πξφο δσήλ νδήγεζνλ, ε ηνχ ζαλάηνπ 
πχιαο, ιχζαζα κφλε ηψ θφζκσ ζνπ.  

Καηαβαζία 
Σφ ζηεξέσκα, ηψλ επί ζνί πεπνηζφησλ, ζηεξέσζνλ Κχξηε ηήλ Δθθιεζίαλ, ήλ 
εθηήζσ, ηψ ηηκίσ ζνπ αίκαηη. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σφλ ηαπξφληνχ Κπξίνπ άξαο ζνθέ, θαί απηψ κέρξη ηέινπο αθνινπζψλ, ηφλ 
λνχλ νπρ ππέζηξεςαο, εληψ θφζκσ ζεφζνθε, αιι' εγθξαηείαο πφλνηο, ηά 
πάζε ελέθξσζαο, θαί λαφλ εηνίκαζαο, ζαπηφλ ηψ Κπξίσ ζνπ, φζελ 
ραξηζκάησλ ακνηβήλ εθνκίζσ, ηάζζαη λνζήκαηα, θαί δηψθεηλ ηά πλεχκαηα, 
ζενθφξε Αληψληε. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο παλάκσκνο Νχκθε ηνχ Πνηεηνχ, σο απείξαλδξνο Μήηεξ ηνχ Λπηξσηνχ, 
δνρείνλ σο ππάξρνπζα, ηνχ Παξαθιήηνπ Παλχκλεηε, αλνκίαο κε φληα, 
αηζρξφλ θαηαγψγηνλ, θαί δαηκφλσλ παίγληνλ ελ γλψζεη γελφκελνλ, ζπεχζνλ 
θαί ηήο ηνχησλ, θαθνπξγίαο κε ξχζαη, ιακπξφλ νηθεηήξηνλ, δη' αξεηήο 
απαξηίζαζα, Φσηνδφρε αθήξαηε, δίσμνλ ηφ λέθνο ηψλ παζψλ, θαί ηήο άλσ 
κεζέμεσο αμίσζνλ, θαί θσηφο αλεζπέξνπ πξεζβείαηο ζνπ.  
 

Χδή δ' 



«χ κνπ ηζρχο Κχξηε, ζχ κνπ θαί δχλακηο, ζχ Θεφο κνπ, ζχ κνπ αγαιιίακα, ν 
Παηξηθνχο θφιπνπο κή ιηπψλ, θαί ηήλ εκεηέξαλ πησρείαλ επηζθεςάκελνο, δηφ 
ζχλ ηψ πξνθήηε, Αββαθνχκ ζνη θξαπγάδσ. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
θηιάλζξσπε».  
 
Σψλ αξεηψλ, θιίκαθη ζεία ρξεζάκελνο, πξφο ηφ χςνο, Πάηεξ αλαβέβεθαο, θαί 
ηφλ Θεφλ είδεο επ' απηήλ, επεζηεξηγκέλνλ, θαί δσξεάο δηαλέκνληα, ρεηξί 
πινπζησηάηε, ηνίο Πηζηψο κεισ δνχζη. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα Φηιάλζξσπε.  
 
ινο Θεψ, θαζηεξψζεο Αληψληε, κφλνο κφλσ, πάλζνθε ελνχκελνο, δη' 
αξεηήο, θαί θαζνκηιψλ, θαί ζενθαλείαο, σο θαζαξφο αμηνχκελνο, ηήο γήο θαί 
ηψλ γετλσλ, απνζηάο γάξ αμίσο, ηήλ νπξάληνλ εχξεο απφιαπζηλ.  
 
Ννχλ θαί ςπρήλ, θεθαζαξκέλνο Αληψληε, ηήλ απάηελ, Πάηεξ ηήλ ςπρφιεζξνλ, 
θαί κεραλάο, δφινπο ηε πηθξνχο, θαί ηάο θαληαζίαο, ηψλ δπζκελψλ 
εθαλέξσζαο, παζψλ γάξ εδηδάρζεο, θαί καζψλ εθδηδάζθεηο, Μνλαδφλησλ ηά 
πιήζε Παλφιβηε.  

Θενηνθίνλ 
Θεφλ εθ ζνχ, ηφλ ζαξθσζέληα δπζψπεζνλ, ηφλ αηξέπησο, ν ήλ δηακείλαληα, 
θαί θπζηθψο, ίζνλ ηψ Παηξί, θαί ζνί ηή Σεθνχζε, γελφκελνλ νκννχζηνλ, 
ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ, θαί ςπρψλ ζσηεξίαλ, ηνίο πκλνχζί ζε πίζηεη 
δσξήζαζζαη.  

Καηαβαζία 
Δθάιπςελ νπξαλνχο, ε αξεηή ζνπ Υξηζηέ, ηήο θηβσηνχ γάξ πξνειζψλ,ηνχ 
αγηάζκαηφο ζνπ, ηήο αθζφξνπ Μεηξφο, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ, ψθζεο ψο 
βξέθνο, αγθαινθνξνχκελνο, θαί επιεξψζε ηά πάληα ηήο ζήο αη λέζεσο. 
 

Χδή ε' 
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι' επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 
Δλνηθνχληά ζνη έρσλ, ηφλ ηά πάληα βιέπνληα Θεφλ καθάξηνλ, εθδηδάζθνληά 
ζε, θαί θσηίδνληα θαί ζπλεηίδνληα, ηψλ ςπρψλ Σξηζκάθαξ, ηψλ θαζαξψλ θαί 
καθαξίσλ, ηάο αλφδνπο νξάλ θαηεμίσζαη.  
 
Ηακάησλ ζνη ράξηλ, θαηά λνζεκάησλ πνηθίισλ δεδψξεηαη, θαί θαηά 
πλεπκάησλ, αθαζάξησλ Υξηζηφο εμνπζίαλ νθέ, ηήλ γάξ θχζηλ Πάηεξ, 
λεληθεθψο ηψλ ππέξ θχζηλ, ραξηζκάησλ κεηέζρεο ηνχ Πλεχκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Οη ζέ ηείρνο πινπηνχληεο, θαί ηή πξνζηαζία ζνπ πεξηθξνπξνχκελνη, δφμε, 
εγθαπρψκελνη ηή ζή ζεία ζέ καθαξίδνκελ, ζχ γάξ Παλαγία, ηήλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ πεγάδεηο, επθξνζχλελ ηε θαί αγαιιίαζηλ.  

Καηαβαζία 
Χο είδελ Ζζαίαο ζπκβνιηθψο, ελ ζξφλσ επεξκέλσ Θεφλ, ππ' Αγγέισλ δφμεο 



δνξπθνξνχκελνλ, ψ ηάιαο! εβφα, εγψ, πξφ γάξ είδνλ ζσκαηνχκελνλ Θεφλ, 
θσηφο αλεζπέξνπ, θαί εηξήλεο δεζπφδνληα. 
 

Χδή ο' 
«Άβπζζνο ακαξηηψλ, θαί πηαηζκάησλ θαηαηγίο κε ηαξάηηεη, θαί πξφο βπζφλ 
βηαίσο ζπλσζεί απνγλψζεσο, αιι' απηφο ηήλ θξαηαηάλ, ρείξά κνη έθηεηλνλ, σο 
ηψ Πέηξσ, θαί εθ βπζνχ θζνξάο αλάγαγε».  
 
Νφκηκνλ αζιεηηθψο, πνιηηείαλ απαιψλ εμ νλχρσλ αλαιαβψλ ζεφθξνλ, κέρξη 
ηέινπο δηέζσζαο, θαί σο ζείνο αξηζηεχο, ζηέθαλνλ είιεθαο, ηφλ ηήο λίθεο, 
παξά ηνχ πάλησλ Βαζηιεχνληνο.  
 
Έρνληεο πξφο ηφλ Θεφλ, πξεζβεπηήλ ζε δπλαηψηαηνλ Μάθαξ, θαί θνηλσλφλ 
θξνληίδσλ, θαί πξνζηάηελ θαί πξφκαρνλ, θαί κεζίηελ επκελή, πάλησλ 
ζσδφκεζα ηψλ θηλδχλσλ, θαί πεηξαζκψλ θαί πεξηζηάζεσλ.  

Θενηνθίνλ 
Όςσζαο παλαιεζψο, ηήλ πεζνχζαλ ηψλ αλζξψπσλ νπζίαλ, ηφλ ελ κνξθή 
ηή ζεία, θαί Παηξφο έλ ηζφηεηη, θαζνξψκελνλ Τηφλ, ηφλ αλαιινίσηνλ Θενηφθε, 
άλεπ ζπνξάο θπνθνξήζαζα.  

Καηαβαζία 
Δβφεζέ ζνη, ηδψλ ν Πξέζβπο, ηνίο νθζαικνίο ηφ ζσηήξηνλ, φ ιανίο επέζηε. 
Δθ Θενχ Υξηζηέ ζχ Θεφο κνπ. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Σνχο βησηηθνχο ζνξχβνπο απσζάκελνο, εζπραζηηθψο ηφλ βίνλ εμεηέιεζαο, 
ηφλ Βαπηηζηήλ κηκνχκελνο, θαηά πάληα ηξφπνλ Οζηψηαηε, ζχλ απηψ νχλ ζε 
γεξαίξνκελ, Παηέξσλ Πάηεξ Αληψληε.  

Ο Οίθνο 
Σήο ηνχ Υξηζηνχ θσλήο επαθνχζαο, επνξεχζεο Οπίζσ ηψλ απηνχ εληνιψλ, 
γπκλφο ηνχ βίνπ γελφκελνο, θαί απνξξίςαο θξνληίδαο πάζαο ηψλ ρξεκάησλ, 
θηεκάησλ, θαί νηθεηψλ ζνπ, θαί αδειθήο ηήλ ζηνξγήλ, ζενθφξε Αληψληε, θαί 
κφλνο ελ ηνίο εξήκνηο, ηψ Θεψ Οκηιψλ θαζαξψηαηα, γλψζεσο ράξηλ είιεθαο, 
ήλ κνη πέκςνλ πκλείλ ζε κέιινληη, Παηέξσλ Πάηεξ Αληψληε.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αλησλίνπ ηνχ 

Μεγάινπ.  
ηίρνη 

 Έρεη ηη κείδνλ νπξαλφο θαί ηψλ Νφσλ, 
 Έμαξρνλ Αληψληνλ Αζθεηψλ έρσλ.  
 Δβδνκάηε δεθάηε Αληψληνλ έλζελ άεηξαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ θαί ζενθφξνπ Παηξφο εκψλ θαί 
ζαπκαηνπξγνχ Αλησλίνπ ηνχ Νένπ, ηνχ ελ ηή θήηεη ηήο Βεξξνίαο 



αζθήζαληνο.  
ηίρνη 

 Αληψληνλ δέ ηφλ Νένλ πνχ ηαθηένλ,  
 Δη κή παξ' απηψ ηψ πάιαη Αλησλίσ;  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Αρηιιάο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 πινηο Αρηιιεχο ηάο θάησ πνξζεί πφιεηο,  
 Πφλνηο Αρηιιάο ηήλ άλσ πινπηεί πφιηλ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ' 
«Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, ηφ πχξ εδέζζε ελ Βαβπιψλη πνηέ, δηά ηνχην νη Παίδεο, 
ελ ηή θακίλσ αγαιινκέλσ πνδί, σο ελ ιεηκψλη ρνξεχνληεο έςαιινλ. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Φηάιαη πεθχθαζη, ηψλ αξσκάησλ αη ζηαγφλεο ζνπ, αξεηψλ επσδίαο, θαί 
ζσηεξίαο αξσκαηίδνπζαη, σο εθ ιεηκψλνο, ηνίο πφζσ θξαπγάδνπζηλ. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ζ ράξηο ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ Παλαγίνπ ζνί ελνηθήζαζα, ηψλ πλεπκάησλ 
δηψθηελ, ηήο πνλεξίαο Πάηεξ εηξγάζαην, θαί Μνλαδφλησλ αιείπηελ 
θξαπγάδνληα. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Μαξίαλ ηήλ άρξαληνλ, θαί παλαγίαλ. αλεπθεκήζσκελ, δη' απηήο γάξ ε ράξηο, 
εκίλ πεγάδεη ηψλ ππέξ λνχλ δσξεψλ, σο εθ ρεηκάξξνπ ηήο ζείαο 
ρξεζηφηεηνο, ήλ επζεβεί ινγηζκψ, λχλ καθαξίδνκελ.  

Καηαβαζία 
έ ηφλ ελ ππξί δξνζίζαληα, Παίδαο ζενινγήζαληαο, θαί Παξζέλσ, αθεξάησ, 
ελνηθήζαληα, Θεφλ Λφγνλ πκλνχκελ, επζεβψο κεισδνχληεο. Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Χδή ε' 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, Σφλ 
Γεκηνπξγφλ, θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Δλ πξνζεπραίο ηφ άγξππλνλ, ελ λεζηείαηο ηφ εχηνλνλ, ηφ θαξηεξηθφλ, ελ 
πεηξαζκνίο θηεζάκελνο, λνφο θαζαξφηεηη, επί γήο σο Άγγεινο, 
πεπνιηηεπκέλνο, ηψ Θεψ αλεβφαο. Οη Παίδεο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ηθεηεξίαηο ζηε, δεήζεζη ρξψκελνο, ζχ δηελεθψο, πξφο ηφλ Θεφλ αλέδξακεο, 



πξφο χςνο κεηάξζηνλ, ηνχο ηψλ δαηκφλσλ βξφρνπο θπγψλ, ειεπζεξσζείο δέ, 
ηήο απηψλ ηπξαλλίδνο, ζεφθξνλ dλακέιπεηο, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Νένο Μσζήο γελφκελνο, ελ εξήκσ ηφ ηξφπαηνλ, θαηά ηψλ ερζξψλ θαί 
πνιεκίσλ έζηεζαο, ιανχ πξνεγνχκελνο, ηψλ Αζθεηψλ ζπζηήκαηνο, ηνχ ελ 
επθξνζχλε, θαί ζεκλή πνιηηεία, βνψληνο. Σφλ Γεζπφηελ, Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Θενγελλήηνξ Πάλαγλε, ηήο ςπρήο κνπ ηά ηξαχκαηα, θαί ηήο ακαξηίαο, ηάο 
νπιάο εμάιεηςνλ, πεγαίο απνζκήρνπζα, ηαίο εθ πιεπξάο ηνχ Σφθνπ ζνπ, θαί 
ηνίο εμ απηήο, απνθαζαίξνπζα ξείζξνηο, πξφο ζέ γάξ αλαθξάδσ, θαί πξφο ζέ 
θαηαθεχγσ, θαί ζέ επηθαινχκαη, ηήλ Κεραξηησκέλελ.  

Καηαβαζία 
Αζηέθησ ππξί ελσζέληεο, νη ζενζεβείαο πξνεζηψηεο Νεαλίαη, ηή θινγί δέ κή 
ισβεζέληεο, ζείνλ χκλνλ έκειπνλ. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή Θ' 
«Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο 
ψθζε ηνίο αλζξψ, πνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, 
επξπρσξνηέξα ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, 
ηαμηαξρίαη κεγαιχλνπζηλ».  
 
Δπέζηε ε θσζθφξνο ζνπ Δνξηή πακκαθάξηζηε Πάηεξ Αληψληε πιήξεο 
ραξάο, πιήξεο επθξνζχλεο πλεπκαηηθήο, πιήξεο Αγίνπ Πλεχκαηνο, πιήξεο 
επσδίαο θαί θσηηζκνχ, θαί λχλ ζε θεθηεκέλνη, αζθήζεσο θαλφλα, θαί 
λνκνζέηελ αγαιιφκεζα.  
 
Μή παχζε ηθεηεχσλ ηφλ Λπηξσηήλ, παλζεβάζκηε Πάηεξ δσξήζαζζαη, ηνίο 
επιαβψο, κλήκελ ζνπ ηεινχζη ηήλ Ηεξάλ, ηήλ ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ, ηήλ 
ηψλ ραξηζκάησλ δηαλνκήλ, ηήλ ζείαλ πξνζηαζίαλ, ςπρψλ ηήλ ζσηεξίαλ, θαί 
αησλίαλ απνιχηξσζηλ.  
 
Ηζάγγεινο βηψζαο επί ηήο γήο, ηήλ ηζάγγεινλ εχξεο θαηδξφηεηα, ηήο γάξ 
απηψλ, ζενεηδεζηάηεο καξκαξπγήο, ελ κεηνπζία γέγνλαο, νίο θαί ζπλαγάιιε 
δηελεθψο, σο έλζενο Πξνθήηεο, σο Μάξηπο ζηεθεθφξνο, σο Μνλαδφλησλ 
αθξνζίληνλ.  

Θενηνθίνλ 
πλέιαβεο Παξζέλε δίρα ζπνξάο, ηφλ ηά ζχκπαληα δεκηνπξγήζαληα, Λφγνλ 
Θενχ, άλεπ ζειεκάησλ ηψλ ηήο ζαξθφο, άλεπ θζνξάο δέ ηέηνθαο, άλεπζελ 
σδίλσλ ηψλ κεηξηθψλ, δηφ ζε Θενηφθνλ, θαί γιψζζε θαί θαξδία, 
νκνινγνχληεο κεγαιχλνκελ.  

Καηαβαζία 
Θενηφθε ε ειπίο, πάλησλ ηψλ Υξηζηηαλψλ, ζθέπε θξνχξεη θχιαηηε, ηνχο 



ειπίδνληαο εηο ζέ.  
 
Δλ λφκσ, ζθηά θαί γξάκκαηη, ηχπνλ θαηίδσκελ νη πηζηνί, πάλ άξζελ ηφ ηήλ 
κήηξαλ δηαλνίγνλ, άγηνλ Θεψ, δηφ πξσηφηνθνλ Λφγνλ, Παηξφο αλάξρνπ Τηφλ, 
πξσηνηνθνχκελνλ Μεηξί, απεηξάλδξσ, κεγαιχλνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Καηλήλ νδφλ θαί άηξηπηνλ, αλζξψπνηο εθ λεφηεηνο, αλαιαβψλ ζενθφξε, 
ηαχηελ ζεξκψο έσο ηέινπο, αλεπηζηξφθσο ψδεπζαο, λφκσ θαηλψ 
πεηζφκελνο, Υξηζηνχ, θαί πξψηνο πέθελαο, θαζεγεηήο ηήο εξήκνπ, θαί 
Μνλαδφλησλ αθξφηεο.  

Έηεξνλ  Δλ Πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 
Φσζηήξ θσζηήξσλ γέγνλαο, Μνλαζηψλ δέ αιείπηεο, θαί αξρεγφο Αληψληε, 
νηθνπκέλεο ηφ θιένο, δηδάζθσλ νία γελλαίνο, ζηξαηεγέηεο άξηζηα, ηάο ηψλ 
δαηκφλσλ εθφδνπο, κή πηνείζζαη αξξσγφλ, θεθηεκέλνπο ηφλ Υξηζηφλ, ηήο 
πιάλεο ηφλ θαζαηξέηελ.  

Έηεξνλ  φκνηνλ 
Δλ ζψκαηη δηαηειψλ, ηψλ Αγγέισλ ηφλ βίνλ, ππήιζεο ψζπεξ άζαξθνο, θαί ηψ 
θφζκσ εδείρζεο, θσζηήξ αεηιακπέζηαηνο, θαί ηνίο πάζηλ έδεημαο, Αληψληε 
ζενθφξε, Μνλαδφλησλ ηφ θιένο, Αζθεηψλ ε θαιινλή, θαί ηψλ Παηέξσλ ε 
δφμα.  

Θενηνθίνλ 
Διπίο ηνχ θφζκνπ αγαζή, Θενηφθε Παξζέλε, ηήλ ζήλ άκαρνλ Γέζπνηλα, 
πξνζηαζίαλ αηηνχκελ, νη ζιίςεζη ζπζρεζέληεο, θαί θιπδσληδφκελνη, ηνχ βίνπ 
ηαίο ηξηθπκίαηο, ζηήζνλ αχξαο ηψλ παζψλ, θαί ιηκέλα εηο Θενχ, εκβίβαζνλ 
ζειεκάησλ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

ζηε Πάηεξ Αληψληε, ζχ ηφλ δπγφλ ηνχ Υξηζηνχ, επί ψκσλ αξάκελνο, ηψ 
ηαπξψ ηήλ έπαξζηλ, ηνχ αηάλ θαηαβέβιεθαο, θαί ηάο εξήκνπο, πφιεηο 
αλέδεημαο, δηά ηνχ ηξφπνπ ηήο πνιηηείαο ζνπ.  πακκαθάξηζηε, Αζθεηψλ ηφ 
θαχρεκα, δηφ Υξηζηφλ, απαπζησο ηθέηεπε, ειεεζήλαη εκάο.  
 
ζηε Πάηεξ Αληψληε, δηά ηήλ φλησο δσήλ, ελ ηψ κλήκαηη θέθιεηζαη, κεδφισο 
πηννχκελνο, πξνζβνιάο ηνχ αιάζηνξνο, ηάο κεηά θηχπσλ θαί θξφησλ ζηε, 
ηαίο δέ επραίο ζνπ, ηαχηαο εδάθηζαο.  θαξηεξφςπρε, ηήο εξήκνπ πξψηαξρε, 
δηφ θαί λχλ, πάληεο ζε γεξαίξνκελ, θαί καθαξίδνκελ.  
 
Πίζηεη ζπλειζφληεο πάληεο ζε, σο Αζθεηήλ ηνχ Υξηζηνχ, ζέ ηηκψκελ Αληψληε, 
γεγεζψο γάξ ψδεπζαο, ελ εξήκνηο ζαθέζηαηα, θαζεγεηήο ηε ηαχηεο εγέλνπ 
πηζηφο, φζελ ζνη πάληεο, εκείο θξαπγάδνκελ.  πακκαθάξηζηε, Μνλαζηψλ ηφ 



θαχρεκα, ηψ Λπηξσηή, απαχζησο ηθέηεπε, εηο ηφ ζσζήλαη εκάο.  
 
Πάηεξ Παηέξσλ Αληψληε, ηή αθνξέζησ ζηνξγή, ηνχ Υξηζηνχ θαί ηψ έξσηη, ηήλ 
ςπρήλ θηλνχκελνο, ελ εξήκνηο εδήηεζαο, απηφλ ζνξχβνπο, εθθιίλαο άπαληαο, 
θαί κφλνο ηνχησ, κφλσ σκίιεζαο, λντ ελνχκελνο, θαί θσηφο πιεξνχκελνο, ψ 
θαί εκψλ, ηάο ςπράο θαηαχγαζνλ, ηψλ αλπκλνχλησλ ζε.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Αλαηνιίνπ 

Οπξαλνδξφκσ επηβάο νρήκαηη ζεζπέζηε, ηψλ αξεηψλ θαηέιαβεο, ηήλ 
αθξφπνιηλ δη' αζθήζεσο, εθ ηήο εξήκνπ πνιεχσλ, ηήο άλσ Ηεξνπζαιήκ, ηά 
ππεξθφζκηα, θαί ηψλ εθ πφλσλ αγψλσλ, αμίσο ηά γέξα θνκηζάκελνο, ηαίο 
νπξαλίαηο ζπλαγάιιε, ηαμηαξρίαηο Πακκαθάξηζηε, ηψλ αησλίσλ αγαζψλ 
θιεξνλφκνο, θαί ηήο Βαζηιείαο νηθήησξ γελφκελνο. Αιιά πξέζβεπε ζενθφξε 
Αληψληε, ηψ σηήξη ηψλ φισλ, εηξελεχζαη ηφλ θφζκνλ, θαί ζψζαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ 
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.  
 

Γνμνινγία κεγάιε θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 

Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο, Χδή γ' θαί ο'.  

Αξρή 
ΤΖ ΗΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ ελ Αγίνηο Παηέξσλ εκψλ, θαί κεγάισλ Αξρηεπηζθφπσλ 

Αιεμαλδξείαο, Αζαλαζίνπ θαί Κπξίιινπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ζηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ Μαθάξηνο αλήξ. Δηο 
δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ζη' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα 
ηνχ Αγίνπ Αζαλαζίνπ.  

 
Ήρνο δ'  

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Γησγκνχο εθαξηέξεζαο, θαί θηλδχλνπο ππέκεηλαο, ζενξξήκνλ ζηε Αζαλάζηε, 
έσο ηήλ πιάλελ εμψξηζαο, Αξείνπ ηήλ άζενλ, θαί ηήλ Πνίκλελ ηήο απηνχ, 
αζεβείαο δηέζσζαο, νκννχζηνλ, ηψ Παηξί δνγκαηίδσλ ηφλ Τηφλ ηε, θαί ηφ 
Πλεχκα νξζνδφμσο, Ηεξνπξγέ πακκαθάξηζηε.  
 
Αζηξαπαίο ηνχ θεξχγκαηνο, ηνχο ελ ζθφηεη εθψηηζαο, θαί ηήλ πιάλελ άπαζαλ 
απεδίσμαο, πξνθηλδπλεχσλ ηήο Πίζηεσο, ζηεξξέ Αζαλάζηε, σο πνηκήλ 



αιεζηλφο, σο εδξαίσκα άζεηζηνλ, παλανίδηκε, ηήο Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, δηά 
ηνχην, ζπλειζφληεο ζε ηηκψκελ, κεισδηθψο αγαιιφκελνη.  
 
Αξεηήλ πάζαλ ήζθεζαο, επηκφλσο ζεφπλεπζηε, θαί ρξηζζείο ηψ Πλεχκαηη 
ρξίζκα άγηνλ, Ηεξνπξγφο Ηεξψηαηνο, ζαθψο ερξεκάηηζαο, θαί Πνηκήλ 
αιεζηλφο, θαί ηήο Πίζηεσο πξφκαρνο, φζελ άπαζα, Δθθιεζία δνμάδεη ζνπ ηήλ 
κλήκελ, Ηεξψο επηηεινχζα, θαί ηφλ σηήξα δνμάδνπζα.  
 

Σνχ Αγίνπ Κπξίιινπ  φκνηα 
Σνίο ππξίλνηο ζνπ δφγκαζη, ηψλ αηξέζεσλ άπαζα, θξπγαλψδεο θιέγεηαηχιε 
Πάλζνθε, ηψλ λνεκάησλ ηνίο βάζεζη, βπζίδεηαη ζηξάηεπκα, απεηζνχλησλ 
δπζζεβψλ, ηνίο δέ δφγκαζη Κχξηιιε, ηήο ζνθίαο ζνπ, θαιισπίδεηαη Μάθαξ 
θαζ' εθάζηελ, ηψλ πηζηψλ ε Δθθιεζία, κεγαινθψλσο ηηκψζά ζε.  
 
Δπθξαδία ηψλ ιφγσλ ζνπ, Ηεξψηαηε Κχξηιιε, Δθθιεζία άπαζα σξατδεηαη, θαί 
επζεβψο θαιισπίδεηαη, σξαίνηο ελ θάιιεζη, θαί ηηκά ζνπ Ηεξψο, ηήλ αγίαλ θαί 
εχζεκνλ, κλήκελ έλδνμε, Οξζνδφμσλ ηφ θιένο, ηψλ Παηέξσλ, θνξπθαίε ηήο 
πλφδνπ, ηήο Παλαγίαο ππέξκαρε.  
 
Σήο Υξηζηνχ απεδίσμαο, λνεηνχο ιχθνπο Κχξηιιε, Δθθιεζίαο ζθίκπσλη ηψλ 
δνγκάησλ ζνπ, θαί ηαχηελ θχθισ εηείρηζαο, ιφγσλ νρπξψκαζη, παξαζηήζαο 
ηψ Υξηζηψ, αζηλή θαί αιψβεηνλ, φλ ηθέηεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ 
ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Κπξίιινπ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο 

Ηεξαξρψλ ηνχο αξρεγνχο, Παηξηαξρψλ ηνχο αθξαίκνλαο, θαί πακθαείο 
θσζηήξαο ηήο νηθνπκέλεο, ηψλ ελλνηψλ ηνχ Υξηζηνχ ηνχο εθθάληνξαο, 
ζπλειζφληεο ψ θηιένξηνη, πλεπκαηηθνίο εγθσκίνηο αηλέζσκελ ιέγνληεο. 
Υαίξνηο ζνθέ Αζαλάζηε, επψλπκε ηήο αζαλαζίαο, ν ηφλ ιεξψδε Άξεηνλ, 
θαζάπεξ ιχθνλ εθζθελδνλήζαο ηνίο πνίκλεο ηνχ Υξηζηνχ, ηή ειαζηηθή 
ζθελδφλε ηψλ ζενζφθσλ δνγκάησλ ζνπ. Υαίξνηο αζηήξ πακθαέζηαηε, 
ππέξκαρε ηήο Αεηπαξζέλνπ, ν ζηεληνξείσο απηήλ Θενηφθνλ, ελ κέζσ ηνχ ελ 
Δθέζσ Ηεξνχ ζπιιφγνπ, αλαθεξχμαο ιακπξψο, θαί ηψλ Νεζηνξίνπ 
ιεξεκάησλ θαζαηξέηα, πακκαθάξηζηε Κχξηιιε. Υαίξεηε ζενινγίαο πεγαί, 
ζενζνθίαο πνηακνί αέλανη, θαί βξχζεηο ζείαο γλψζεσο. Αιι' ψ Παηέξεο 
ηξηζφιβηνη, κή παχζεζζε πξεζβεχνληεο Υξηζηψ, ππέξ ηψλ πίζηεη θαί πφζσ 
ηεινχλησλ πκψλ, ηήλ παλίεξνλ θαί ζείαλ παλήγπξηλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ αιφρεπηνλ 
ηφθνλ; ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ 
ηήο αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ θαί θχζεη 
γελφκελνο άλζξσπνο δη' εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ 
δπάδη θχζεσλ αζπγρχησο γλσξηδφκελνο. Απηφλ ηθέηεπε, εκλή 
πακκαθάξηζηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 



Δίζνδνο, ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο θαί ηά Αλαγλψζκαηα. 
 

Γεπηεξνλνκίνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ.1,8-11,15-17) 

Δίπε Μσζήο πξφο ηνχο πηνχο Ηζξαήι. Ίδεηε παξαδέδσθα ελψπηνλ πκψλ ηήλ 
γήλ, εηζειζφληεο θιεξνλνκήζαηε ηήλ γήλ, ήλ ψκνζε Κχξηνο ηνίο παηξάζηλ 
εκψλ, ηψ Αβξαάκ θαί ηψ Ηζαάθ θαί ηψ Ηαθψβ, δνχλαη απηνίο απηήλ, θαί ηψ 
ζπέξκαηη απηψλ κεη' απηνχο. Καί είπνλ πξφο πκάο ελ ηψ θαηξψ  εθείλσ  
ιέγσλ. Οπ δπλήζνκαη κφλνο θέξεηλ πκάο. Κχξηνο φ Θεφο εκψλ επιήζπλελ 
πκάο, θαί ηδνχ εζηε ζήκεξνλ σο ηά άζηξα ηνχ νχξ αλνχ ηψ πιήζεη. Κχξηνο ν 
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ πξνζζείε χκηλ, σο εζηέ, ρηιηνπιαζίσο θαί 
επινγήζαη εκάο, θαζφηη ειάιεζελ πκίλ. Καί έιαβνλ εμ πκψλ άλδξαο ζνθνχο, 
θαί επηζηήκνλαο, θαί ζπλεηνχο, θαί θαηέζηεζα απηνχο εγείζζαη εθ' πκψλ, 
ρηιηάξρνπο, θαί εθαηνληάξρνπο, θαί πεληεθνληάξρνπο, θαί δεθάξρνπο, θαί 
γξακκαηνεηζαγσγείο ηνίο Κξηηαίο εκψλ. Καί ελεηεηιάκελ ηνίο θξηηαίο πκψλ ελ 
ηψ θαηξψ  εθείλσ, ιέγσλ.  Γηαθνχεηε αλά κέζνλ ηψλ αδειθψλ πκψλ, θαί 
θξίλεηε δηθαίσο αλά κέζνλ αλδξφο, θαί αλά κέζνλ ηνχ αδειθνχ απηνχ, θαί 
αλά κέζνλ ηνχ πξνζειχηνπ απηνχ. Οχθ επηγλψζεζζε πξφζσπνλ ελ θξίζεη, 
θαηά ηφλ κηθξφλ θαί θαηά ηφλ κέγαλ θξηλείο, νχ κή ππνζηείιε πξφζσπνλ 
αλζξψπνπ, φηη ε θξίζηο ηνχ Θενχ εζηηλ. 

Γεπηεξνλνκίνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 10, 14-18, 20-21) 

Δίπε Μσζήο πξφο ηνχο πΗνχο Ηζξαήι. ηδνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ ν νπξαλφο, 
θαί ν νπξαλφο ηνχ νπξαλνχ, ε γή, θαί πάληα φζα εζηίλ ελ απηνίο. Πιήλ ηνχο 
Παηέξαο εκψλ πξνείιεην Κχξηνο αγαπάλ απηνχο, θαί εμειέμαην ηφ ζπέξκα 
απηψλ κεη' απηνχο, πκάο παξά πάληα ηά έζλε, Καηά ηήλ εκέξαλ ηαχηελ. Καί 
πεξηηεκείζζε ηήλ ζθιεξνθαξδίαλ πκψλ, θαί ηφλ ηξάρεινλ πκψλ νχ 
ζθιεξπλείηε έηη. ν γάξ Κχξηνο ν Θεφο εκψλ, νχηνο Θεφο ηψλ ζεψλ, θαί Κχξηνο 
ηψλ θπξίσλ, ν Θεφο ν κέγαο θαί ηζρπξφο θαί θνβεξφο, φζηηο νπ ζαπκάδεη 
πξφζσπνλ, νχ δ' νχ κή ιάβε δψξνλ, πνηψλ θξίζηλ πξνζειχησ, θαί νξθαλψ, 
θαί ρήξα, θαί αγαπά  ηφλ πξνζήιπηνλ, δνχλαη απηψ άξηνλ θαί ηκάηηνλ. Κχξηνλ 
ηφλ Θεφλ ζνπ θνβεζήζε, θαί απηψ  κφλσ  ιαηξεχζεηο, θαί πξφο απηφλ 
θνιεζήζε, θαί επί ηψ  νλφκαηη απηνχ νκή. Απηφο θαχρεκά ζνπ, θαί απηφο 
Θεφο ζνπ φζηηο επνίεζέ ζνη ηά κεγάια θαί έλδνμα ηαχηα, ά είδνλ νη νθζαικνί 
ζνπ. 

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 3, 1- 9) 

Γηθαίσλ ςπραί ελ ρεηξί Θενχ, θαί νχ κή άςεηαη απηψλ βάζαλνο. Έδνμαλ ελ 
νθζαικνίο αθξφλσλ ηεζλάλαη, θαί εινγίζζε θάθσζηο ε έμνδνο απηψλ, θαί ε 
αθ' εκψλ πνξεία ζχληξηκκα, νη δέ εηζηλ ελ εηξήλε. Καί γάξ ελ φςεη αλζξψπσλ 
εάλ θνιαζζψζηλ, ε ειπίο απηψλ αζαλαζίαο πιήξεο. Καί νιίγα παηδεπζέληεο, 
κεγάια επεξγεηεζήζνληαη, φηη ν Θεφο επείξαζελ απηνχο, θαί εχξελ απηνχο 
αμίνπο εαπηνχ. Χο ρξπζφλ ελ ρσλεπηεξίσ  εδνθίκαζελ απηνχο, θαί σο 
νινθάξπσκα ζπζίαο πξνζεδέμαην απηνχο. Καί ελ θαηξψ  επηζθνπήο απηψλ 
αλαιάκςνπζη, θαί σο ζπηλζήξεο ελ θαιάκε δηαδξακνχληαη. Κξηλνχζηλ Έζλε, 



θαί θξαηήζνπζη ιαψλ, θαί βαζηιεχζεη απηψλ Κχξηνο εηο ηνχο αηψλαο. Οη 
πεπνηζφηεο επ' απηψ, ζπλήζνπζηλ αιήζεηαλ, θαί νη πηζηνί ελ αγάπε, 
πξνζκελνχζηλ απηψ, φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο Οζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή 
ελ ηνίο εθιεθηνίο απηνχ. 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο α'  Γεξαζίκνπ Αιεμαλδξείαο 
Ζ ζνθία ηνχ Θενχ, ηάο ελ θφζκσ ζιίςεηο, θαί ηά ηψλ ερζξψλ παιαίζκαηα, σο 
ρσλεπηήξηνλ ηίκηνλ εηνηκάζαην, ελ ψ ηφ θαζαξψηαηνλ ρξπζίνλ, Αζαλάζηνλ 
ηφλ πάλζνθνλ Ηεξάξρελ, ηφλ Αιεμαλδξείαο ιακπξφηαηνλ θσζηήξα, 
αμηνπξεπψο εδνθίκαζε, θαί άμηνλ επξακέλε, σο δαθηχιηνλ δεμηά ηή αγία 
θαηεζθεχαζε. Γηφ θαί ηήλ καθαξίαλ απηνχ ςπρήλ, σο λχκθελ ηδίαλ 
ελπκθεχζε, ηαχηε επθξαηλνκέλε εηο ηνχο αηψλαο.  

Ο απηφο 
Ζ ζνθία ηνχ Θενχ, ηνχο εαπηήο ζεζαπξνχο, ελ ηψ Κπξίιισ θαηέθξπςε, δηφ 
κεθέηη γήλ δηνξχμαληεο, θζνξάο ζεζαπξψλ θξνληίζσκελ, θαί ηνχηνηο 
πινπηηζζήλαη ζπεχζσκελ, πξφζθαηξνλ γάξ ηήλ απφιαπζηλ έμνκελ, ηψλ δέ 
ηήο ζενζνθίαο ζεζαπξψλ Κπξίιινπ ηνχ Σξηζκάθαξνο αησλίσο απνιαχνληεο, 
ελ ηαίο ςπραίο εκψλ θπιάμσκελ.  

Ο απηφο 
Ζ ζνθία ηνχ Θενχ, άλζξσπνλ ελ αξρή έπιαζελ, εθ ςπρήο θαί ζψκαηνο απηφλ 
ζπζηεζακέλε, ελ ψ ηά πάληα ηεζαχκαζηαη, αιι' ελ ηή θαηλή αλαπιάζεη, 
άλζξσπνλ Θεψ εξκφζαην, νχ ηήλ άξξεηνλ θαί δπζεξκήλεπηνλ έλσζηλ, 
πεξέδσθαλ εκίλ, νη Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ Ηεξψηαηνη Γηδάζθαινη, ηήλ ελ ηψ 
Τηψ κίαλ ηνχ ζπλζέηνπ νκνινγνχληεο ππφζηαζηλ, θαί δχν ηάο ζειήζεηο, ελ 
απηή ηή κηά ππνζηάζεη. Ξέλνλ άθνπζκα! μέλνλ ζέακα! μέλνλ ςπρψλ 
αγαιιίακα.  

Ήρνο γ'  Γεξκαλνχ Παηξηάξρνπ 
Ζ κεγάιε ηήο Δθθιεζίαο ζάιπηγμ, ν πνιχαζινο Αζαλάζηνο, πξφο επσρίαλ 
ζήκεξνλ ζπγθαιείηαη ηήλ Δθθιεζίαλ, Φαηδξψο πάληεο πηζηνί, πξφο ηήλ 
παλήγπξηλ ππαληήζσκελ ηνχ θαινχ Πνηκέλνο, χκλνηο γεξαίξνληεο ηνχο 
ηεξνχο απηνχ πφλνπο, φπσο ηαίο πξεζβείαηο απηνχ, ιάβσκελ παξά Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ ηφ κέγα έιενο.  

Ο απηφο  ηνχ απηνχ 
Σφ κέγα θιένο ηψλ Ηεξέσλ, Αζαλάζηνλ ηφλ αήηηεηνλ αξηζηέα, Ηεξνπξεπψο 
επθεκήζσκελ, ηάο θάιαγγαο, ηή δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο, ηά ηήο Οξζνδνμίαο 
ηξφπαηα, αλεζηήζαην θαζ' φιεο ηήο νηθνπκέλεο, αξηζκψλ επζεβψο, ηφ ηήο 
Σξηάδνο κπζηήξηνλ, δηά ηήλ ηψλ πξνζψπσλ ηδηφηεηα, θαί πάιηλ ζπλάπησλ 
αζπγρχησο εηο ελ, δηά ηήλ ηήο νπζίαο ηαπηφηεηα, θαί ρεξνπβηθψο ζενινγψλ, 
πξεζβεχεη ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Γεξαζίκνπ Αιεμαλδξείαο 

Γεχηε ζπλεπθξαλζψκελ, πάληεο νη γεγελείο, επί ηή κλήκε ηψλ ζνθσηάησλ 
Γηδαζθάισλ εκψλ, Αζαλαζίνπ ηε θαί Κπξίιινπ, νχηνη γάξ, σο αμηφζενη 



παιαηζηαί, θαί πξφκαρνη ηήο αιεζείαο πηζηφηαηνη, ερζξνίο ηνίο ανξάηνηο θαί 
Οξαηνίο, επζεβνθξφλσο αληέζηεζαλ, δηφ ελ νπξαλνίο, ζηεθάλνηο ηήο 
αζαλαζίαο απηνχ θαηέζηεςελ, ν ηψλ απάλησλ Βαζηιεχο, θαί λχλ κεη' Αγγέισλ 
ρνξεχνληεο, πκλνχζηλ αθαηαπαχζησο απηφλ, ηξηζαγίνηο άζκαζη, ηφλ ελ Σξηάδη 
νκννχζηνλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ 
ηθεηεχνκελ, Πξέζβεπε Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Γηδαζθάισλ, θαί πάλησλ ηψλ 
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι, α'  Υαίξνηο αζθεηηθψλ 
Υαίξνηο Ηεξαξρψλ ε Γπάο, ηήο Δθθιεζίαο ηά κεγάια πξνπχξγηα, νη ζηχινη ηήο 
επζεβείαο, ν ηψλ πηζηψλ εδξαζκφο, ηψλ αηξεηηδφλησλ ε θαηάπησζηο, Υξηζηνχ 
νη πνηκάλαληεο, ηφλ ιαφλ ζείνηο δφγκαζη, θαί ηαίο πνηθίιαηο, αξεηαίο νη 
εθζξέςαληεο, νη ηήο ράξηηνο, δηαπξχζηνη θήξπθεο, λφκνπο νη πξνεθζέκελνη, 
Υξηζηνχ ηψ πιεξψκαηη, νη νδεγνί πξφο ηά άλσ, ηνχ Παξαδείζνπ αη είζνδνη, 
Υξηζηφλ θαηαπέκςαη, ηαίο ςπραίο εκψλ αηηείζζε ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ 
 
Υαίξνηο Ηεξαξρψλ ε Γπάο, νπξαλνβάκνλεο επίγεηνη Άγγεινη, ηνχ θφζκνπ ε 
ζσηεξία, ε ηψλ αλζξψπσλ ραξά, θαί ηήο νηθνπκέλεο νη Γηδάζθαινη, ηνχ 
Λφγνπ νη πξφκαρνη, ηαηξνί επηζηήκνλεο, ηψλ λνζεκάησλ, ηήο ςπρήο θαί ηνχ 
ζψκαηνο, νη αείξννη, πνηακνί νη ηνχ Πλεχκαηνο, ιφγνηο νη θαηαξδεχζαληεο, 
ηήο γήο άπαλ πξφζσπνλ, νη ζενιφγνη, αη βάζεηο, νη πςεγφξνη νη έλζενη, 
Υξηζηφλ θαηαπέκςαη, ηαίο ςπραίο εκψλ αηηείζζε ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Οη Ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ θαί νη φζηνί ζνπ 
αγαιιηάζνληαη 
 
Υαίξνηο ε Ηεξά Ξπλσξίο, ηνχ επηγείνπ ζηεξεψκαηνο Ήιηνο, αθηίλεο θαί 
δαδνπρίαη, εθ Σξηζειίνπ απγήο, ηψλ εζθνηηζκέλσλ ε αλάβιεςηο, ηά άλζε ηά 
επνζκα, ηνχ Παξαδείζνπ ηά θάιιηζηα, φλησο ν Μέγαο, θαί ζνθφο Αζαλάζηνο, 
ζείνο Κχξηιινο, ηά ππμία ηνχ Πλεχκαηνο, πιάθεο αη ζενράξαθηνη, καδνί νη 
εθβιχδνληεο, ηήο ζσηεξίαο ηφ γάια, ηφ ηήο ζνθίαο αγιάτζκα, Υξηζηφλ 
δπζσπείηε, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ'  
Ηεξαξρψλ ηνχο αθξαίκνλαο, θαί πακθαείο θσζηήξαο ηήο νηθνπκέλεο, ελ 
χκλνηο ηηκήζσκελ πηζηνί, Αζαλάζηνλ ζχλ ηψ Κπξίιισ, θαί Υξηζηψ 
εθβνήζσκελ ραξκνληθψο, Δχζπιαγρλε Κχξηε, παξάζρνπ ηψ ιαψ ζνπ, 
ηθεζίαηο ηψλ Γηδαζθάισλ, άθεζηλ ακαξηηψλ θαί ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Αλχκθεπηε Παξζέλε, ε ηφλ Θεφλ αθξάζησο ζπιιαβνχζα ζαξθί, Μήηεξ Θενχ 



ηνχ πςίζηνπ, ζψλ νηθεηψλ παξαθιήζεηο, δέρνπ Παλάκσκε, ε πάζη 
ρνξεγνχζα, θαζαξηζκφλ ηψλ πηαηζκάησλ. Νχλ ηάο εκψλ ηθεζίαο 
πξνζδερνκέλε, δπζψπεη ζσζήλαη πάληαο εκάο.  

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο γ'  
Θείαο πίζηεσο 

Έξγνηο ιάκςαληεο Οξζνδνμίαο, πάζαλ ζβέζαληεο θαθνδνμίαλ, ληθεηαί 
ηξνπαηνθφξνη γεγφλαηε, ηή επζεβεία ηά πάληα πινπηίζαληεο, ηήλ Δθθιεζί, αλ 
κεγάισο θνζκήζαληεο, αμίσο εχξαηε Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ επραίο πκψλ, 
δσξνχκελνλ πάζη ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
έ ηήλ κεζηηεχζαζαλ ηήλ ζσηεξίαλ ηνχ γέλνπο εκψλ, αλπκλνχκελ Θενηφθε 
Παξζέλε, ελ ηή ζαξθί γάξ ηή εθ ζνχ πξνζιεθζείζε, ν Τηφο ζνπ θαί Θεφο 
εκψλ, ηφ δηά ηαπξνχ θαηαδεμάκελνο πάζνο, ειπηξψζαην εκάο, εθ θζνξάο 
σο θηιάλζξσπνο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ Αζαλαζίνπ 
Ήρνο πι. α'  Σφλ ζπλάλαξρνλ Λνγνλ 

Σφλ ιεηκψλα ηψλ ιφγσλ ηψλ ζενπλεχζησλ Γξαθψλ, ηφλ εκάο νδεγνχληα 
πξφο ηήλ επζέβεηαλ, ηφλ ηνχο πνηθίινπο πεηξαζκνχο ππνκείλαληα, Αζαλάζηνλ 
πηζηνί, σο δηδαρζέληεο ππ' απηνχ, ηηκήζσκελ θαηά ρξένο, πξεζβεχεη γάξ ηψ 
Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε πχιε Κπξίνπ ε αδηφδεπηνο, ραίξε ηείρνο θαί ζθέπε ηψλ πξνζηξερφλησλ 
εηο ζέ, ραίξε αρείκαζηε ιηκήλ, θαί Απεηξφγακε, ε ηεθνχζα ελ ζαξθί, ηφλ 
Πνηεηήλ ζνπ θαί Θεφλ, πξεζβεχνπζα κή ειιίπεο, ππέξ ηψλ αλπκλνχλησλ, θαί 
πξνζθπλνχλησλ ηφλ Σφθνλ ζνπ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ Κπξίιινπ 
Ήρνο γ'  Θείαο πίζηεσο 

Θείνλ έδξαζκα ηήο Δθθιεζίαο, Πάηεξ Κχξηιιε, ζχ αλεδείρζεο, ηήλ δσδεθάδα 
εθζείο γάξ ηψλ ιφγσλ ζνπ, ηήλ Νεζηνξίνπ θαθφλνηαλ ήιεγμαο, θαί Θενηφθνλ 
θπξίσο εηξάλσζαο. Ρεηφξσλ έμαξρε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη 
εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θξφλνο πάγρξπζνο ηνχ Βαζηιέσο, θαί Παξάδεηζνο δηελζηζκέλνο, αλεδείρζεο 
Θενηφθε παλάρξαληε, ηφλ γάξ Θεφλ ελ γαζηξί ζνπ βαζηάζαζα, επσδηάδεηο 
εκάο ζείαηο ράξηζηλ, φζελ άπαληεο, Θενχ αιεζψο Μεηέξα ζε, θεξχηηνκελ αεί 
θαί κεγαιχλνκελ.  
 



Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα ακθνηέξσλ 
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σξηάδνο ηήο ζεπηήο, Αζαλάζηνλ χκλνηο, θαί Κχξηιινλ νκνχ επαηλέζσκελ 
πάληεο, ηνχο ζείνπο ζεξάπνληαο, θαί πξνκάρνπο ηήο πίζηεσο, ηνχο ηνίο 
βάζεζη, ηψλ επζεβψλ λνεκάησλ, ζηξαηφλ έθθξνλα, Αηξεηηθψλ απεηζνχλησλ, 
αμίσο βπζίζαληαο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μαξία ηφ ζεπηφλ, ηνχ Γεζπφηνπ δνρείνλ, αλάζηεζνλ εκάο, πεπησθφηαο εηο 
ράνο, δεηλήο απνγλψζεσο, θαί πηαηζκάησλ θαί ζιίςεσλ, ζχ γάξ πέθπθαο, 
ακαξησιψλ ζσηεξία, θαί βνήζεηα, θαί θξαηαηά πξνζηαζία, θαί ζψδεηο ηνχο 
δνχινπο ζνπ.  
 

Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ. 
 

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  
Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί ζψζνλ 

σηήξ κνπ.  
Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί έζεζζε 

απεμεξακκέλνη.  
Γφμα... Καί λχλ...  

Αγίσ Πλεχκαηη πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή 
ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο. 
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ'  
Οη Ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ θαί νη ζηνί ζνπ αγαιιηάζνληαη.  
ηίρ. Σφ ηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ.  
 

Πάζα πλνή 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Ησάλλελ 
Δίπελ ν Κχξηνο, ν κή εηζεξρφκελνο... 

 
Ο Ν'  

 
Γφμα... Σαίο ηψλ Γηδαζθάισλ... 
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 

 
Ηδηφκεινλ, Ήρνο πι. β' 

Δμερχζε ή ράξηο ελ ρείιεζηλ πκψλ, ζηνη Παηέξεο, θαί γεγφλαηε Πνηκέλεο ηήο 
ηνχ Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, δηδάζθνληεο ηά ινγηθά πξφβαηα, πηζηεχεηλ εηο Σξηάδα 
Οκννχζηνλ, ελ κηά ζεφηεηη.  
 

Ο Καλψλ ηήο Θενηφθνπ κεηά ηψλ Δηξκψλ εηο ο' θαί ηψλ Αγίσλ εηο ε'.  



 
Καλψλ ηνχ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ.  

 
Αζαλάζηνο εχρνο νξζνδνμίαο έθπ. Θενθάλνπο.  

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ'  

«Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχησο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Αζαλαζίσ πξνζθνκίδσλ έπαηλνλ, σο αξεηήλ επθεκψλ, πξφο ηφλ Θεφλ θέξσ, 
κάιινλ ηφ εγθψκηνλ, παξ' νχ ηνίο βξνηνίο δέδνηαη, αμηέπαηλνλ ρξήκα, ηήο 
αξεηήο, ήο πεξ γέγνλελ, έκςπρνο εηθψλ θαί εθζθξάγηζκα.  
 
Θενζνθίαο ρξεκαηίζαο έκπιεσο, θαί ππέξ ήιηνλ, βίσ απαζηξάπησλ, θαί 
πνιηηεπζάκελνο, ζηε ππεξβέβεθαο, εγθσκίσλ ηνχο λφκνπο, ηνχο παξ' εκψλ, 
αιι' αλάζρνην, Πάηεξ παξ' αμίαλ πκλνπκελνο.  
 
Αμηνρξέσο κέλ σδήλ πθαίλνκελ, ζνχ κλήκε ηή επθιεεί, αιιά απνξνχληεο 
πιείζηνλ Αζαλάζηε, ηψλ θαη' αμίαλ χκλσλ ζνπ, εμαηηνχκελ ζπγγλψκελ, εκίλ 
δνζήλαη θαί άθζνλνλ, ράξηλ δηά ζνχ ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Νεαληθψο ηψλ ζαξθηθψλ θαηήξγεζαο, παζψλ ζθηξηήκαηα ελ λεφηεηί ζνπ, 
γεξαιένλ θξφλεκα, θαί επζηαζέο θηεζάκελνο, Αζαλάζηε Μάθαξ, ηήο γάξ 
ζνθίαο ηψ έξσηη, πάζαο ηάο αηζζήζεηο εξξχζκηζαο.  

Θενηνθίνλ 
Γεδνμαζκέλα πεξί ζνχ ιειάιεληαη, ελ γελεαίο γελεψλ, ε ηφλ Θεφλ Λφγνλ, ελ 
γαζηξί ρσξήζαζα, Αγλή δέ δηακείλαζα, Θενηφθε Μαξία, δηφ ζε πάληεο 
γεξαίξνκελ, ηελ κεηά Θεφλ πξνζηαζίαλ εκψλ.  
 

Καλσλ ηνχ Αγίνπ Κπξίιινπ, νχ ε αθξνζηηρίο άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ.  
 

ζεσξηψλ Κχξηιινο ελζέσλ ιχξα. 
 

Πνίεκα Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  
«Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο, 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Θεφζελ ηήλ θσηνδφηηλ Κχξηιιε, ράξηλ δεμάκελνο, θαί ηειαπγήο θσζηήξ 
αλαδεηρζείο, ινγηθάο ελαζηξάςαο εκίλ, καξκαξπγάο ηήλ κλήκελ ζνπ, φπσο 
αμίσο αλπκλήζσκελ.  
 



Δπιήζζεο ηήο δα δνπρίαο Κχξηιιε, ζνθέ ηνχ Πλεχκαηνο, ηψλ εληνιψλ σο 
θχιαμ ηνχ Υξηζηνχ, θαί παζψλ θαζεξάκελνο, ηήο ππεξζένπ γέγνλαο, φλησο 
Σξηάδνο ελδηαίηεκα.  
 
Χο δήινπ θαί παξξεζίαο έκπιεσο, Κχξηιιε έλδνμε, ηάο ζενκάρνπο πάζαο 
αςεπδψο, γισζζαιγίαο δηήιεγμαο, ηψλ δπζζεβψλ αηξέζεσλ, νξζνδνμίαο 
πξντζηάκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Παηήζαο ηήλ εληνιήλ ηνχ Κηίζαληνο, ηξπθήο εθβέβιεηαη, δειεαζζείο ν 
πξψηνο ελ βξνηνίο, αιιά ηνχηνλ πεζφληα δεηλψο, ηφλ Λπηξσηήλ θπήζαζα, 
αλεθαιέζσ Μεηξνπάξζελε.  

Καηαβαζία 
Υέξζνλ αβπζζνηφθνλ πέδνλ ήιηνο, επεπφιεπζέ πνηε, σζεί ηείρνο γάξ επάγε, 
εθαηέξσζελ χδσξ, ιαψ πεδνπνληνπνξνχληη, θαί ζεαξέζησο κέιπνληη. 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη. 
 

Σνχ Αζαλαζίνπ 
 

Χδή γ'  
«Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο, ηνχο νπξαλνχο ελ ζπλέζεη, θαί ηήλ γήλ επί πδάησλ 
εδξάζαο, ελ ηή πέηξα κε Υξηζηέ ηψλ εληνιψλ ζνπ ζηήξημνλ, φηη νπθ έζηη πιήλ 
ζνπ, Άγηνο κφλε θηιάλζξσπε».  
 
Αλαθαζάξαο κνιπζκνχ, παληφο ςπρήλ ηε θαί ζψκα, Αζαλάζηε, λαφο 
αλεδείρζεο αμηφζενο, δηφ ηφ ηήο Σξηάδνο πιήξσκα, επαλεπαχζαηφ ζνη, 
Ηεξνκχζηα παλφβιηε.  
 
νχ σο επφζεη ηήλ ςπρήλ, ηνχ Παξαθιήηνπ ή ράξηο, εθ παζψλ θεθαζαξκέλελ 
επξνχζα, δηαδήινπο ελ απηή, ηάο ελεξγείαο δείθλπζη, θαί ηειαπγή θσζηήξα, 
Πάηεξ ηψ θφζκσ ζε ηίζεζηλ.  
 
Ηεξαξρίαο κέλ θαλψλ, σο Ηεξάξρεο εδείρζεο, πξαθηηθήο ππνγξακκφο δέ ν 
βίνο, ν δέ ιφγνο ζνπ νθέ, ηήο ζεσξίαο ηχπνο ηξαλψο, ζενινγία δέ ζνπ, 
φλησο ε δίδαμηο πέθελε.  

Θενηνθίνλ 
Σψλ Υεξνπβίκ θαί εξαθίκ, εδείρζεο πςεινηέξα, Θενηφθε, ζχ γάξ κφλε 
εδέμσ ηφλ άρξαληνλ Θεφλ, ελ ζή γαζηξί ακφιπληε, δηφ πηζηνί ζε πάληεο, 
χκλνηο Αγλή καθαξίδνκελ.  
 

Σνχ Κπξίιινπ 
 

Δπθξαίλεηαη επί ζνί 
Ρσλλχκελνο ελ Υξηζηψ, ηάο κεραλάο ηνχ ζθνιηνχ δξάθνληνο, γλψκε ζηεξξά 
Κχξηιιε, σο ηζηφλ αξάρλεο δηέιπζαο.  
 



Ηιχλ παζψλ εθ ςπρήο, εμεηηλάμσ θαζεισλ Κχξηιιε, πάλ ινγηζκψλ χςσκα, 
θαηά ηνχ Υξηζηνχ επαηξ φκελνλ.  
 
Χο εχζηνρνο αζιεηήο, Πάηεξ εμέθιηλαο ζηεξξψο άπαζαλ ηήλ ηήο ζαξθφο 
εππάζεηαλ, ψο επηβιαβή θαί επίβνπινλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο Άγγεινο Γαβξηήι, ηήλ ππέξ ιφγνλ ζνη ραξάλ έθεζε. Υαίξε Θενχ ζθήλσκα, 
ν θαηαζθελψζαη εχδφθεζε.  

Καηαβαζία 
Σφ ζηεξέσκα, ηψλ επί ζνί πεπνηζφησλ, ζηεξέσζνλ Κχξηε ηήλ Δθθιεζίαλ, ήλ 
εθηήζσ, ηψ ηηκίσ ζνπ αίκαηη. 
 

Κνληάθηνλ ηνχ Αγίνπ Αζαλαζίνπ 
Ήρνο β'  Σνίο ηψλ αηκάησλ ζνπ 

Οξζνδνμίαο θπηεχζαο ηά δφγκαηα, θαθνδνμίαο αθάλζαο εμέηεκεο, πιεζχλαο 
ηφλ ζπφξνλ ηήο Πίζηεσο, ηή επνκβξία ηνχ Πλεχκαηνο ζηε, δηφ ζε πκλνχκελ 
Αζαλάζηε.  

Δίηα, Κάζηζκα 
Ήρνο δ'  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Φσζηήξεο ππέιακπξνη, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, ηφλ θφζκνλ εθσηίζαηε, ηαίο 
δηδαραίο πκψλ, Παηέξεο ζεφζνθνη, ηήμαληεο ηάο αηξέζεηο, πάλησλ ηψλ 
θαθνδφμσλ, ζβέζαληεο ηάο θινγψδεηο, ηψλ βιαζθήκσλ ζπγρχζεηο, δηφ σο 
Ηεξάξραη Υξηζηνχ, πξεζβεχζαηε ζσζήλαη εκάο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παξζέλε παλχκλεηε, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, Μαξία Θεφλπκθε, θαί 
απεηξφγακε, Πηζηψλ ε αληίιεςηο, ξχζαη παληφο θηλδχλνπ, θαί παληνίαο 
αλάγθεο, Γέζπνηλα Θενηφθε ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ, ηή ζθέπε ζνπ 
πξνζθεχγνληαο κφλε Θεφλπκθε.  
 

Σνχ Αζαλαζίνπ 
 

Χδή δ'  
«χ κνπ ηζρχο, Κχξηε, ζχ κνπ θαί δχλακηο, ζχ Θεφο κνπ, ζχ κνπ αγαιιίακα, ν 
Παηξηθνχο θφιπνπο κή ιηπψλ, θαί ηήλ εκεηέξαλ, πησρείαλ επηζθεςάκελνο, 
δηφ ζχλ ηψ πξνθήηε, Αββαθνχκ ζνη θξαπγάδσ, ηή δπλάκεη ζνπ δφμα 
θηιάλζξσπε».  
 
ιε ελ ζνί, πλεχζαζα ε δσεθφξνο πλνή, ε εμ χςνπο, πξίλ επηθνηηήζαζα, 
ζενπξεπψο, Πλεχκαηνο Υξηζηνχ, ελ ηψ ππεξψσ, θαί Μαζεηάο εκθνξήζαζα, 
Απφζηνινλ δεηθλχεη, ηξηζθαηδέθαηνλ Πάηεξ, ηήλ νξζφδνμνλ Πίζηηλ 
θεξπηηνληα.  
 
χ ζετθψ, δήισ ζθνδξψο ππξπνινχκελνο, ηή πλφδσ ζπλαγσληδφλνο, θαί 
πξφ ηνχ ζέ, Πξφεδξνλ ηειείλ, ελ ηή Νηθαέσλ, θπξχηηεηο ηφ Οκννχζηνλ, δηφ ηήο 
Δθθιεζίαο, ν Υξηζηφο Πνηκελάξρελ, θαί Γηδάζθαινλ ζέ πξνρεηξίδεηαη.  



 
Δγρεηξηζζείο, ηήο Δθθιεζίαο ηνχο νίαθαο, εθ πξνλνίαο, ζείαο Αζαλάζηε, 
αηξεηηθψλ ηάο ςπρνβιαβείο, πάζαο γισζζαιγίαο, νηά ηηο πέιπμ εμέηεκεο, 
πξνξξίδνπο, σο αθάλζαο, θαί ηφλ ζπφξνλ ηνχ ιφγνπ, επαξδεχσλ ζνθψο 
εγεψξγεζαο.  
 
Τπφ ηήο ζήο, γιψζζεο ππξίλεο εθθέθαπηαη, ε Αξείνπ, έθθπινο δηαίξεζηο, 
ζχγρπζίο ηε αβειιηαλή, ηά εθ δηακέηξνπ, θαθά θαί πξφο ηήλ αζέβεηαλ, 
νκφηηκα θαί πάζα, ζχλ απηνίο βιαζθεκία, αηξεηίδνπζα ψ Αζαλάζηε.  

Θενηνθίνλ 
χ ηψλ πηζηψλ, θαχρεκα πέιεηο Αλχκθεπηε, ζχ πξνζηάηηο, ζχ θαί 
θαηαθχγηνλ, Υξηζηηαλψλ, ηείρνο θαί ιηκήλ, πξφο γάξ ηφλ Τηφλ ζνπ, εληεχμεηο 
θέξεηο Παλάκσκε, θαί ζψδεηο εθ θηλδχλσλ, ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ, 
Θενηφθνλ Αγλή ζε γηλψζθνληαο.  
 

Σνχ Κπξίιινπ 
 

Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 
Νεληθεθφηα ηά πάζε ηά ςπρνθζφξα, θαί ινγηζκψ θξαηήζαληα ζαξθφο 
ζενθφξε, Κχξηιιε ηδψλ ν Υξηζηφο, ηήο ζείαο ζε Πξφεδξνλ, Πάηεξ Δθθιεζίαο 
θαζίζηεζη.  
 
Κιεξνλνκήζαο ψο γφλνο εγαπεκέλνο ηήλ παηξηθήλ ηνχ Μάξθνπ, αξεηήλ θαί 
ηνχ ζξφλνπ, γέγνλαο δηάδνρνο, ηνχ ζείνπ ηνίο ίρλεζηλ, Δπαγγειηζηνχ 
παξεπφκελνο.  
 
Τπφ Υξηζηνχ κέλ σο πξφβαηνλ επνηκάλζεο, σο δέ πνηκήλ επνίκαλαο, ηφ 
πνίκληνλ Πάηεξ, ιφγνηο ςπρνηξφθνηο ζνπ, σο πφαηο θαί άλζεζη, δαςηιψο 
εθηξέθσλ ηήο ράξηηνο.  

Θενηνθίνλ 
Νεκνκέλελ ηνχ ζαλάηνπ ηήλ ηπξαλλίδα, Μήηεξ Θενχ θαηέπαπζαο, Εσήλ ηήλ 
αγήξσ, Πάλαγλε θπήζαζα, δηφ ζνη θξαπγάδνκελ, Υαίξε Θενηφθε παλχκλεηε.  

Καηαβαζία 
Δθάιπςελ νπξαλνχο, ε αξεηή ζνπ Υξηζηέ, ηήο θηβσηνχ γάξ πξνειζψλ,ηνχ 
αγηάζκαηφο ζνπ, ηήο αθζφξνπ Μεηξφο, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ, ψθζεο ψο 
βξέθνο, αγθαινθνξνχκελνο, θαί επιεξψζε ηά πάληα ηήο ζήο αη λέζεσο. 
 

Σνχ Αζαλαζίνπ 
 

Χδή ε'  
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι' επίβιεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 



Υξηζηφλ έρσλ ιαινχληα, Πάηεξ ελ νξγάλσ επήρσ ηή γιψηηε ζνπ, ζηειηηεχεηο 
Μάθαξ, ηψλ εηδψισλ εγγξάθσο ηήλ αίξεζηλ, ηνχο πεπιαλεκέλνπο, 
πνδεγεηψλ θαί επηζηξέθσλ, πξφο ηφλ φλησο Θεφλ Αζαλάζηε.  
 
Οιεζξίνπο αηξέζεηο, Πάηεξ εζξηάκβεπζαο ιφγνηο θαί γξάκκαζη, ηελ πνηθίιελ 
πιάλελ, εμνξίδσλ ζνθαίο απνδείμεζηλ, εθ ηήο νηθνπκέλεο, δηαηξαλψλ 
αλαληηξξήησο, ηήλ Οξζφδνμνλ πίζηηλ καθάξηε.  
 
έ δηδάζθαινλ φλησο, κέγαλ Γηδαζθάισλ ζνθέ Αζαλάζηε, αθνκςεχησ 
θξάζεη, κεηά ηνχο Απνζηφινπο επκνίξεζελ, Δθθιεζία Πάηεξ, ε ηνχ Υξηζηνχ 
δηαζαθνχληα, ηφλ ακψκεηνλ ιφγνλ ηήο Πίζηεσο.  

Θενηνθίνλ 
Μεηξηθήλ παξξεζίαλ, ηήλ πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ θεθηεκέλε Πάλαγλε, ζπγγελνχο 
πξνλνίαο, ηήο εκψλ κή παξίδεο δεφκεζα, φηη ζέ θαί κφλελ, Υξηζηηαλνί πξφο 
ηφλ Γεζπφηελ, ηιαζκφλ επκελή πξνβαιιφκεζα.  
 

Σνχ Κπξίιινπ 
 

χ Κχξηέ κνπ θψο 
Ρεχκα φλησο ζθνδξφλ, πιεκκπξνχληνο ρεηκάξξνπ ν ζφο, ψ Κχξηιιε 
εθκηκείηαη ιφγνο, ηψλ θαθνδφμσλ, εθηξέπσλ κεραλήκαηα.  
 
Ίζσο ηήλ βδειπξάλ, ηνχ Αξείνπ δηαίξεζηλ, ψ Κχξηιιε κηαξάλ ηε, αβειιίνπ εθ 
βάζξσλ, ζπλαινηθήλ θαζήξεΚαο.  
 
Λφγνπο πινπηνπνηνχο, νπ ρξπζφλ θαηαιέινηπαο, ψ Κχξηιιε ζεζαπξνχο ηε, 
ψζπεξ ιίζνπο ηηκίνπο, ηνπο ζνχο ηή Δθθιεζία Υξηζηνχ.  

Θενηνθίνλ 
λησο ραξαθηήξ, ηήο αγίαο κνξθήο ζνπ εκλή, ηνχο δαίκνλαο θπγαδεχεη, 
ηνχο πηζηνχο δ' αγηάδεη, θαί ζψδεη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καηαβαζία 
Χο είδελ Ζζαίαο ζπκβνιηθψο, ελ ζξφλσ επεξκέλσ Θεφλ, ππ' Αγγέισλ δφμεο 
δνξπθνξνχκελνλ, ψ ηάιαο! εβφα, εγψ, πξφ γάξ είδνλ ζσκαηνχκελνλ Θεφλ, 
θσηφο αλεζπέξνπ, θαί εηξήλεο δεζπφδνληα. 
 

Σνχ Αζαλαζίνπ 
 

Χδή ο'  
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 
Ο ζλείνπ ζπφξνπ ζπνξεχο, θαλείο ν Απνιιηλάξηνο, βξνηείνπ ιφγνπ θαί λνχ, 
Υξηζηνχ ηφ αλζξψπηλνλ, ζηεξξψο εμειήιεγθηαη, ππφ ζνχ Πακκάθαξ, ψζπεξ 
άλνπο θαί θξελφιεπηνο.  



 
Ρεπκάησλ ηψλ ινγηθψλ, ρπζέλησλ δηά ρεηιέσλ ζνπ, εμ αελάνπ πεγήο, ηήο 
ράξηηνο ζηε, γιπθχηεξα κέιηηνο, σο εθ θξήλεο ξείζξα, νη πηζηνί 
απαξπφκεζα.  
 
Θαπκάζεηέ ηηο ηνίο ζνίο, εηθφησο Πάηεξ ζπγγξάκκαζη, ζνθψο εκθηινρσξψλ, 
κειινχζαο θπήζεζζαη, αηξέζεηο Θεψκελνο, πξναλαηξαπείζαο, ππφ ζνχ 
πξνθεηηθψηαηα.  

Θενηνθίνλ 
Ρπζζείεκελ ηψλ δεηλψλ, πηαηζκάησλ ηαίο ηθεζίαηο ζνπ, Θενγελλήηνξ αγλή, θαί 
ηχρνηκελ πάλαγλε, ηήο ζείαο ειιάκςεσο, ηνχ εθ ζνχ αθξάζησο, ζαξθσζέληνο 
Τηνχ ηνχ Θενχ.  
 

Σνχ Κπξίιινπ 
 

Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 
Λαβίδη, εξαθίκ ηψ Πξνθήηε ηφλ άλζξαθα, ηή Δθθιεζία Υξηζηνχ δέ, ηαίο 
ρεξζί ζνπ πξνζλέκεηο ηεξνκχζηα, ηφ εθ ζείνπ, ππξφο ελζξαθσκέλνλ 
θαζάξζηνλ.  
 
Οκφξνπο, σο ν ακςψλ αιινθπινπο νπθ έζξαπζαο, ηά δέ αιιφθνηα πάληα, 
ηψλ εηεξνδφμσλ δηδάγκαηα, θαί ηφ θξάηνο, ηνίο νξζνδφμνηο δέδσθαο Κχξηιιε.  
 
πλφδνπ, ζενιέθηνπ ζαθψο πξνεγνχκελνο, ηφ δπζκελέο Νεζηνξίνπ, 
ρξηζηνκάρνλ ζξάζνο Πάηεξ θαζείιεο, δήινπ πλέσλ, ππέξ ηήο αιεζνχο 
Θενκήηνξνο.  

Θενηνθίνλ 
Φσηίδεηο, ηψ ηνθεηψ ζνπ πάληα ηά πέξαηα, Θενγελλήηνξ Παξζέλε, ζχ γάξ 
κφλε ψθζεο θεθαζαξκέλε, απ' αηψλνο, δηθαηνζχλεο Ήιηνλ έρνπζα.  

Καηαβαζία 
Δβφεζέ ζνη, ηδψλ ν Πξέζβπο, ηνίο νθζαικνίο ηφ ζσηήξηνλ, φ ιανίο επέζηε. 
Δθ Θενχ Υξηζηέ ζχ Θεφο κνπ. 
 

Κνληάθηνλ Ήρνο δ'  
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Ηεξάξραη κέγηζηνη ηήο επζεβείαο, θαί γελλαίνη πξφκαρνη, ηήο Δθθιεζίαο ηνχ 
Υξηζηνχ, πάληαο θξνπξείηε ηνχο κέιπνληαο. ψζνλ Οηθηίξκνλ, ηνχο πίζηεη 
ηηκψληάο ζε.  

Ο Οίθνο 
Αθαηαιήπησ ζνπ ρεηξί, θαί ζζέλεη απνξξήησ, ηήλ ζήλ λχλ Δθθιεζίαλ 
νπξαλψζαο Οηθηίξκνλ, έδεημαο φλησο θαεηλνχο ηνχο δχσ θσζηήξαο, 
κεγίζηνπο ηε θαί ηεξπλνχο, ηφλ θφζκνλ θαηαπγάδνληαο, ζχλ Αζαλαζίσ ηψ 
παλζφθσ, Κχξηιινλ ηφλ ζείνλ. Σαίο απηψλ νχλ ηθεζίαηο, εμάξαο ηήλ λχθηα, 
ερζξψλ πάζαλ αριχλ δηάιπζνλ ψηεξ, θαί θσηί ηψ θξηθηψ ηψλ πηζηψλ ηά 
πιήζε θαηαχγαζνλ, πξφο ηφ θξάδεηλ θαί βνάλ ζνη. ψζνλ Οηθηίξκνλ, ηνχο 



πίζηεη ηηκψληάο ζε.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΖ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ ελ αγίνηο Παηέξσλ εκψλ 

Αζαλαζίνπ θαί Κπξίιινπ, Παηξηαξρψλ Αιεμαλδξείαο.  
ηίρνη 

Αζαλάζηνλ θαί ζαλφληα δήλ ιέγσ.  
Οη γάξ δίθαηνη δψζη θαί ηεζλεθφηεο.  
Φπγήο Κπξίιινπ ζήκεξνλ κλήκελ άγεη,  
Αιι' νπ ηειεπηήο ηήο αεηκλήζηνπ θηίζηο.  
Σάξρπζαλ νγδνάηε δεθάηε λέθπλ Αζαλαζίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Θενδνχιεο.  
ηίρνη 

Σήλ ζενδνχιελ εθ μίθνπο ηεζλεθέλαη,  
Γνχινη Θεψλ θξίλνπζη ηψλ ςεπδσλχκσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Ξέλε ππξί ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Ο Υξηζηφο ήιζελ πχξ βαιείλ εηο ηήλ γήλ πάιαη,  
Ξέλε ηξέθνπζα θαξηεξεί ηφ πχξ μέλσο.  
 

Σαίο ηψλ αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σνχ Αζαλαζίνπ 
 

Χδή δ'  
«Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, ηφ πχξ εδέζζε ελ Βαβπιψλη πνηέ, δηά ηνχην νη παίδεο 
ελ ηή θακίλσ, αγαιινκέλσ πνδί, σο ελ ιεηκψλη ρνξεχνληεο έςαιινλ. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Οκφηηκνλ ζχλζξνλνλ, Παηξί ηφλ Λφγνλ, κνλνγελή ηε Τηφλ, νξζνδφμσο 
θεξχμαο, αζαλαζίαο Πάηεξ επψλπκε, αχζηο δηδάζθεηο, ηφ Πλεχκα Γελλήηνξη, 
θαί ηψ Τηψ ζπκθπέο θαί Οκννχζηνλ.  
 
Γηδάζθαινλ θήξπθα, ηεξνθάληελ ηνχ ηξηζειίνπ θσηφο, δηαγγέιινληα πάζηλ, 
νξζνδνμίαλ κέρξη ηεξκάησλ ηήο γήο, επζεβείαο νξψλ ν γελλήησξ ζε, ηνχο 
πεηξαζκνπο θαηά ζνχ επαλεηείλεην.  
 
Οη θίλδπλνη άπεηξνη, νχο έηιεο Μάθαξ αγσληδφκελνο, ππέξ ηήο επζεβείαο, νη 
ζηέθαλνη δέ σζαχησο άπεηξνη, θαί γάξ αδάκαο ππήξρεο ηνίο παίνπζη, πξφο 
δέ ζαπηφλ, σο καγλήηηο είιθεο άπαληαο.  
 
Ξελίδνληα δφγκαηα, αιιφηξηά ηε ηή Δθθιεζία Υξηζηνχ, εμνξίζαο Σξηάδα 
εζενιφγεζαο ππνζηάζεσλ, ζεφηεηνο δέ κνλάδα, ή έςαιιεο. Δπινγεηφο ν 



Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
Θενηνθίνλ 

Μαξίαλ ηήλ άρξαληνλ, θαί παλαγίαλ αλεπθεκήζσκελ, δηά ηαχηεο γάξ ράξηο, 
εκίλ πεγάδεη ηψλ ππέξ λνχλ δσξεψλ, σο εθ ρεηκάξξνπ ηήο ζείαο λχλ 
ρξεζηφηεηνο, ήλ επζεβεί ινγηζκψ, λχλ καθαξίδνκελ 
 

Σνχ Κπξίιινπ 
 

Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη 
Δλ ηψ ηλαίσ, αθξσηεξίσ πάιαη γλφθνλ εηζδχο, Νφκνλ είιε κάθαξ Κχξηιιε, ν 
Μσζήο αλαηξνχληα ηφλ ηνχ γξάκκαηνο, ζχ δέ αλέπηπμαο, ηφ θεθξπκκέλνλ 
θάιινο ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Ννκνζεζίαο, δη' αηληγκάησλ σο λεπίνηο ηφ πξίλ, Πάηεξ δεδνκέλεο θάιπμη 
θαιππηά, ψζπεξ ξφδα ηά λνήκαηα, ζχ απεθάιπςαο, εξκελεχζαο ηνχο 
ηχπνπο ζαθέζηαηα.  
 
Θενθεξχθσλ, θαί ζενιήπησλ ηά δπζέθηθηα, ηεχρε Πξνθεηψλ ηή ράξηηη 
εκπλεπζζείο, ηνχ εθείλνπο εκθνξήζαληνο, Πλεχκαηνο Κχξηιιε, εηιηθξηλψο 
εκίλ δηεζάθεζαο.  
 
Δλ αζπγρχησ, ελψζεη ζεία θαί αηκήησ ζαθψο, Πάηεξ δηαηξέζεη ηξείο κέλ 
ζενινγψλ, ππνζηάζεηο έθεο Κχξηιιε, απαξαιιάθηνπο δέ, έλ νπζία κηά θαί 
ζεφηεηη.  

Θενηνθίνλ 
Σφ ηνχ Τςίζηνπ, εγηαζκέλνλ ζείνλ ζθήλσκα, ραίξε, δηά ζνχ γάξ δέδνηαη ε 
ραξά, Θενηφθε ηνίο θξαπγάδνπζηλ. Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημί, παλάκσκε 
Γέζπνηλα.  

Καηαβαζία 
έ ηφλ ελ ππξί δξνζίζαληα, Παίδαο ζενινγήζαληαο, θαί Παξζέλσ, αθεξάησ, 
ελνηθήζαληα, Θεφλ Λφγνλ πκλνχκελ, επζεβψο κεισδνχληεο. Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Σνχ Αζαλαζίνπ 
 

Χδή ε'  
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, εκκαλψο 
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, Σφλ Γεκηνπξγφλ, 
θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Ηεξαξρψλ αγιάτζκα, επθιεέο Αζαλάζηε, ζηχιε ηνχ θσηφο, ηήο Δθθιεζίαο 
έξεηζκα, Σξηάδνο ππέξκαρε, ζενινγίαο ζάιπηγμ ρξπζή, βίνπ ηε κνλήξνπο, 
αθξηβήο λνκνγξάθε, εκίλ ζπλενξηάδνηο, Ηεξείο θαηαξηίδσλ, ιανχο πηζηνχο 
πξνζάγσλ, Υξηζηψ εηο ηνπο αηψλαο.  



 
Αζαλαζίαο γέγνλαο, ζχ ηψ φληη θεξψλπκνο, ηνχο γάξ πξαθηηθνχο, ηψ ιφγσ 
ππεξήιαζαο, δνθίκνπο ελ ιφγσ δέ, δη' αθξηβείαο βίνπ ληθψλ, ηνχο ελ 
ακθνηέξνηο, ππεξβέβεθαο άθξνπο, δηφ αλππεξβιήησ, αξεηή δηαιάκςαο, 
αζάλαηνλ εθηήζσ, ηήλ κλήκελ εηο αηψλαο.  
 
χ ιακπξνηέξαλ έδεημαο, Μπζηηπφιε ζεφιεπηε, ηήλ ηεξαξρίαλ, ηνίο γελλαίνηο 
άζινηο ζνπ, ηήλ πιάλελ εμψξηζαο, ηαίο ζαίο ππεξνξίαηο ππθλψο, ππέξ ηήο 
Σξηάδνο, ήλ θεξχηησλ εβφαο, Παηέξα πξνζθπλείηε, Τηφλ ζενινγείηε, ηφ 
Πλεχκα αλπκλείηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Φσηφο αδχηνπ γέγνλαο, ελδηαίηεκα Πάλαγλε. Φψο γάξ ηνίο ελ ζθφηεη, θαί ζθηά 
γεγέλλεθαο, θσηίδνλ ηά ζχκπαληα, ζενγλσζίαο ράξηηη, ψ αθαηαπαχζησο, νη 
πηζηνί κεισδνχκελ. Οη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Κπξίιινπ 
 

Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι 
Χο θχκα ζαιάζζεο αιεζψο, ελ ζνί εμέβιπζελ, ε ηήο ζνθίαο πεγή, θαί γάξ 
αέλανη έξξεπζαλ, πνηακνί εθ ηήο θνηιίαο ζνπ, Πάηεξ δνγκάησλ επζεβψλ, 
θαζσο πξνέθε Υξηζηφο, ππεξβαίλεη ςάκκνλ γάξ, ηεχρε ηά ζά ηά ζεφιεθηα.  
 
Ννκεχο θαί δηδάζθαινο ζνθφο, ηήο Δθθιεζίαο δεηρζείο, ηάο δχσ Κχξηιιε, 
ζαθψο αλέπηπμαο ζηε, Γηαζήθαο, σο γάξ άγθπξαλ, θαί παηξηθφλ θιήξνλ 
ηνχο ζνχο, έρνπζα ιφγνπο βνά. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Λφγνπ ζαξθσζέληνο δη' εκάο, ηνχ παληερλήκνλνο, ζχ ηήλ απφξξεηνλ, 
δηδάζθεηο έλσζηλ Κχξηιιε, αδηαίξεηνλ αζχγρπηνλ, ηάο εθ' εθάηεξα ξνπάο, 
ίζσο εθθιίλαο βνψλ. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Μαξία Κπξίνπ ηνχ παληφο, θπξηεπζείζάλ κνπ, ηήλ παλαζιίαλ ςπρήλ, ηνίο ηήο 
ζαξθφο δεηλνίο πάζεζη, θαί αηζρίζηνηο πιεκκειήκαζη, ζχ ειεπζέξσζνλ ηή ζή, 
δπλάκεη ηή θξαηαηά, θαί παξάζρνπ, ιχζηλ πηαηζκάησλ, θαί δφμαλ αθήξαηνλ,  

Καηαβαζία 
Αζηέθησ ππξί ελσζέληεο, νη ζενζεβείαο πξνεζηψηεο Νεαλίαη, ηή θινγί δέ κή 
ισβεζέληεο, ζείνλ χκλνλ έκειπνλ. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Σνχ Αζαλαζίνπ 
 

Χδή ζ'  
«Δμέζηε επί ηνχηνπ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο, 
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα 



ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη 
κεγαιχλνπζηλ».  
 
Δμέιακςελ ν βίνο σο αζηξαπήεμερχζε δέ πάηεξ ν θζφγγνο ζνπ, ψο πεξ 
βξνληή, πάζηλ, νχο ν ήιηνο εθνξά, εμ νπξαλνχ γάξ έζρε θαο, άλσζελ ηήλ 
έκπλεπζηλ αιεζψο, δηφ νπθ έζβεζέ ζνπ, ν πξφμελνο ηήο ιήζεο, ηήλ κλήκελ 
ηάθνο Αζαλάζηε.  
 
Φσηί ηψ ηξηζειίσ θαί ηξηθεγγεί, ηειαπγέζηεξνλ λχλ ειιακπφκελνο, ηνίο 
πκλεηαίο, ζνχ αληαλαθιάζεηο απγνεηδείο, δηαθαλέο σο έζνπηξνλ, άλσζελ 
εθπέκπεηο ειηαθάο, θαί ζνί ζπζηήζαηο Μάθαξ, θάλ κέγα θαί εμφρσο, ππέξ 
αμίαλ ηφ αηηνχκελνλ. 
 
Τκλνχληεο δπζσπνχκέλ ζε εθηελψο, Τπέξ ηήο Δθθιεζίαο ηθέηεπε, δηά 
ηαπξνχ λίθαο δσξεζήλαη ηψ βαζηιεί, ηή νξζνδφμσ Πίζηεη ηε, θξάηνο θαζ' 
αηξέζεσλ δπζκελψλ εκίλ δέ ζσηεξίαλ, εηξήλελ ηε ηψ θφζκσ, ελ ηή ζή κλήκε 
Αζαλάζηε.  

Θενηνθίνλ 
σηήξα σο ηεθνχζα θαί Λπηξσηήλ, ζσηεξίαο κε Κφξε αμίσζνλ, επηηπρείλ, 
Πάλαγλε πηαηζκάησλ κνπ ηάο ζεηξάο, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο ιχζαζα, πάληα 
γάξ σο ζέιεηο λχλ θαηνξζνίο, σο θέξνπζα ελ θφιπνηο, ηφλ πάλησλ Βαζηιέα, 
ηφλ αγαζφηεηη αζχγθξηηνλ.  
 

Σνχ Κπξίιινπ 
 

Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 
Τςσκα Υξηζηνχ θαηεπαξζέλ ηήο γλψζεσο, θαί ηήο ηνχηνπ Θενκήηνξνο, 
Κχξηιιε άπαλ θαηά θξάηνο, θαζείιεο Νεζηνξίνπ ηήλ άζενλ, πηψλ δπάδα 
σζαχησο θαί ζχγρπζηλ, ηψλ Αθεθάισλ ηήλ ηψλ θχζεσλ.  
 
Ρψζεη ηψλ θξελψλ θαί θσηηζκψ ηήο ράξηηνο, ηήλ Σξηάδα νκννχζηνλ, ηφλ ηε 
Τηφλ ζεζαξθσκέλνλ, Θεφλ ζενινγήζαο Μαθάξηε, νθζείο ηε ηήο Θενηφθνπ 
ππέξκαρνο, ελ ηνίο πςίζηνηο λχλ δεδφμαζαη.  
 
Άλσζελ εκάο ζνχο πκλεηάο ανίδηκε, επνπηεχνηο Πάηεξ ίιεσο, Άλαθηη λίθαο 
ζηαπξνθφξσ, βξαβεχσλ θαί πςψλ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, ηψλ Οξζνδφμσλ ηφ 
θέξαο θαηδξχλσλ ηε, ηνχο ηήλ ζήλ κλήκελ κεγαιχλνληαο.  

Θενηνθίνλ 
ηεηξεχνπζαλ ζείσλ αξεηψλ παλάρξαληε, Θενηφθε ηήλ θαξδίαλ κνπ, δείμνλ 
Παξζέλε θαξπνθφξνλ, εθ ζηείξαο ε ηερζείζα βνπιήκαηη, ηνχ πάληα 
κεηαπνηνχληνο ηψ πλεπκαηη, ίλα πκλψ ζε ηήλ Παλχκλεηνλ.  

Καηαβαζία 
Δλ λφκσ, ζθηά θαί γξάκκαηη, ηχπνλ θαηίδσκελ νη πηζηνί, πάλ άξζελ ηφ ηήλ 
κήηξαλ δηαλνίγνλ, άγηνλ Θεψ, δηφ πξσηφηνθνλ Λφγνλ, Παηξφο αλάξρνπ Τηφλ, 
πξσηνηνθνχκελνλ Μεηξί, απεηξάλδξσ, κεγαιχλνκελ. 



 
Δμαπνζηεηιάξηνλ 

Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 
Σήο ππεξζένπ πάλζνθνη, αλεδείρζεηε κχζηαη, Σξηάδνο θαί ππέξκαρνη, 
Αζαλάζηε κάθαξ, θαί Κχξηιιε ζενθάληνξ, Άξεηνλ θαζειφληεο, θαί ζχλ απηψ 
αβέιιηνλ, θαί Νεζηφξηνλ αχζηο, ηφλ δπζζεβή, θαί ζχλ ηνχηνηο άπαζαλ άιιελ 
πιάλελ, ηψλ δπζζεβψλ αηξέζεσλ, Ηεξάξραη Κπξίνπ.  

Θενηνθίνλ φκνηνλ 
ξνο Θενχ παλάγηνλ, θαί ιπρλίαλ θαί ζηάκλνλ, θαί θηβσηφλ θαί ηξάπεδαλ, 
ξάβδνλ ηε θαί ππξεηνλ, θαί ζείνλ ζξφλνλ θαί πχιελ, θαί λαφλ θαί παζηάδα, 
πκλήζσκελ ζεφθξνλεο, ηήλ αγλήλ θαί Παξζέλνλ, εμ ήο Θεφο, ζαξθσζείο 
αηξέπησο, θαί ππέξ θχζηλ, εζέσζε ηφ πξνζιεκκα, απνξξήησ ελψζεη.  
 
Δηο ηνχο Αίλνπο ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α'  
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Γεχηε θηιένξηνη πάληεο παλεγπξίζσκελ, ηήλ κλήκελ ηψλ ελδφμσλ, 
Γηδαζθάισλ ηηκψληεο, ελ Πλεχκαηη γάξ ζείσ θαζείινλ νθξχλ, αθαζέθησλ 
αηξέζεσλ, θαί ζενθζφγγνηο δηδάγκαζη ηήλ Υξηζηνχ, Δθθιεζίαλ ππεζηήξημαλ.  
 
Οξζνδνμίαο αθηίζη πεξηιακπφκελνη, νη λνεηνί αζηέξεο, ππεξεχγαζαλ ιφγνηο, 
ν κέλ γάξ ηήλ Αξείνπ ζενζηπγή, γισζζαιγίαλ εθίκσζελ, ν δέ Νεζηφξηνλ 
αχζηο θαί εκκαλή, θαηαβέβιεθε αβέιιηνλ.  
 
Σήλ Ηεξάλ Ξπλσξίδα ηψλ Γηδαζθάισλ εκψλ, ηνχο δεισηάο Κπξίνπ, 
επθεκήζσκελ χκλνηο, Κχξηιινλ ηφλ ζείνλ, θιφγα ππξφο, θαί ζηεξξφλ 
Αζαλάζηνλ, ελ νπξαλνίο γάξ ζπλφληεο ππέξ εκψλ, ηψ Θεψ αεί πξεζβεχνπζη.  
 
Σαίο ηθεζίαηο ηψλ ζείσλ Ηεξαξρψλ ζνπ Υξηζηέ, επίζθεςαη εμ χςνπο, εθινγάδα 
ζνπ πνίκλελ, ελ κέζσ λεκνκέλελ ιχθσλ δεηλψλ, ψλ ηά ζξάζε θαηάβαιε, νχ 
γάξ επαχζαην έηη θαί λχλ ηδνχ, ηψλ αηξέζεσλ ηά ζθάλδαια.  

Γφμα... Ήρνο πι. α'  
Γεχηε θηιεφξησλ ηφ ζχζηεκα, δεχηε ηψλ Πηζηψλ ε νκήγπξηο, δεχηε 
νξζνδφμσλ ρνξείαη, άζκαζηλ εγθσκίσλ ζηέςσκελ, ηήλ αεηζέβαζηνλ δπάδα 
ηψλ Γηδαζθάισλ εκψλ, νχηνη γάξ πάληα δφθνλ θαθίζηεο αηξέζεσο, πάζαλ 
απάηελ ηψλ δπζκελψλ, λεαληθψο θαζειφληεο, ηή αεηηήησ ηνχ Πλεχκαηνο 
ηζρχτ, ηφλ θφζκνλ θαηεχγαζαλ, ζενγλσζίαο ειιάκςεζη, θαί λχλ πξεζβεχνπζηλ 
ππέξ εκψλ, ηψλ ελ πίζηεη ηεινχλησλ ηήλ κλήκελ απηψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μαθαξίδνκέλ ζε, Θενηφθε παξζέλε, θαί δνμάδνκέλ ζε νη πηζηνί θαηά ρξένο, 
ηήλ πφιηλ ηήλ άζεηζηνλ, ηφ ηείρνο ηφ άξξεθηνλ, ηήλ αξξαγή πξνζηαζίαλ, θαί 
θαηαθπγή ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Γνμνινγία κεγάιε 



 
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ  

 
Σππηθά θαί εθ ηψλ Καλφλσλ Χδή γ' θαί ο'.  

Αξρή 
ΤΖ ΗΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μαθαξίνπ ηνχ Αηγππηίνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Σήο καθαξηφηεηνο, ηήο ππέξ λνχλ νξεγφκελνο, εινγίζσ ζεζπέζηε, ηξπθήλ ηήλ 
εγθξάηεηαλ, ηήλ πησρείαλ πινχηνλ, ηήλ αθηεκνζχλελ, πεξηνπζίαλ αιεζή, θαί 
επδνμίαλ ηήλ κεηξηφηεηα, δηφ θαί ηήο εθέζεσο, ηήο θαηά γλψκελ επέηπρεο, ελ 
ζθελαίο απιηδφκελνο, ηψλ Αγίσλ Μαθάξηε.  
 
Γξφκνλ ηήο αζθήζεσο, απεξηηξέπησο ηεηέιεθαο, θαί ηήλ πίζηηλ ηεηήξεθαο, 
εληεχζελ θαί ζηέθαλνλ, εθνκίζσ Πάηεξ, ηήο δηθαηνζχλεο, φλ ζνη εηνίκαζε 
Υξηζηφο, ν θαη' αμίαλ λέκσλ ηά έπαζια, θαί γέξα ραξηδφκελνο, θαί ηήλ ηψλ 
πφλσλ αληίδνζηλ, ψλ θαί λχλ εκάο δξέςαζζαη, ζενθφξε δπζψπεζνλ.  
 
Πάζαλ εδππάζεηαλ, ππνπηάδσλ ηφ ζψκά ζνπ, απεξλήζσ ζεφζνθε, 
πηθξαίλσλ ηήλ αίζζεζηλ, εγθξαηείαο πφλνηο, θαί ζθιεξαγσγίαηο, ππνκνλή ηε 
πεηξαζκψλ, θαί θαξηεξία ηψλ πεξηζηάζεσλ, αλζ' ψλ ηήλ αηειεχηεηνλ, 
αληηιακβάλεηο απφιαπζηλ, θαί ηξπθήλ αδηάδνρνλ, θαί ραξάλ αλεθιάιεηνλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. α'  Αλαηνιίνπ 
Δπθξαίλνπ Αίγππηνο, αλζήζαζα ηνηνχηνλ πνιηνχρνλ, ηφλ ελ καθαξίνηο 
Μαθάξηνλ. Οχηνο γάξ ηή ζνθία ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο θαηαγιατζζείο, πάζαλ 
άζθεζηλ, ηή ελαξέησ πνιηηεία απηνχ, ππεξεθφληηζελ. Απηφλ θαί εκείο, κεζίηελ 
πξνζάγνληεο, αηηνχκελ δπζσπείλ ηφλ Υξηζηφλ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Κχξηε, εί θαί θξηηεξίσ παξέζηεο 

Ίδε κνπ, ηήο ζπληεηξηκκέλεο θαξδίαο, ηνχο ζηελαγκνχο Θενλχκθεπηε, 
πξφζδεμαη Παξζέλε Μαξία, θαί κή απψζε παλάκσκε, ηάο ηψλ ρεηξψλ κνπ 
Αγλή, επάξζεηο σο θηιάγαζνο, ίλα πκλψ θαί κεγαιχλσ, ηήλ κεγαιχλαζαλ ηφ 
γέλνο εκψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Άξλα ζε, φηε ε ακλάο θαί Παξζέλνο, πξφο ζθαγήλ θαηεπεηγφκελνλ, έβιεςε, 
ζχλ δάθξπζη Λφγε, εθνινχζεη θαί εθξαχγαδε. Πνχ ζπεχδεηο ηέθλνλ εκφλ, 
ζπλέιζσ ζνη γιπθχηαηε, νπ γάξ θέξσ κή νξάλ ζε, Ηεζνχ κνπ πνιπέιεε.  



 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  

 
Γφμα... Ήρνο πι. β' 

ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 
δη' ψλ ελ ηνίο νπξαλνίο εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ, ηψλ Γαηκφλσλ 
ψιεζαο ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ 
ακέκπησο εδήισζαο; Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Κχξηνλ, εηξήλελ αίηεζαη ηαίο 
ςπραίο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ιελ απνζέκελνη Υαίξε ιχρλε πάκθσηε, ειηαθψλ ιακπεδφλσλ, ιακπξνηέξα 
Γέζπνηλα. Υαίξε ιχζηο άρξαληε, ηήο αξραίαο αξάο, ε ειπίο Γέζπνηλα, ηψλ 
απειπηζκέλσλ, ε αλάθιεζηο ηνχ γέλνπο εκψλ. Υαίξε παιάηηνλ, ηνχ 
Πακβαζηιέσο ιακπξφηαηνλ, ηφ φξνο ηφ πηφηαηνλ, εμ νχ ν Λπηξσηήο 
πξνζειήιπζε. Υαίξε Θενχ Λφγνπ, ιακπάδηνλ ηφ ζείνλ θαί ηεξπλφλ. Υαίξε 
ιπρλία νιφθσηε. Υαίξε ζξφλε πχξηλε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ρνκθαία σο έθεζελ, ν πκεψλ ηήλ θαξδίαλ, ηήλ ζήλ δηειήιπζε, Παλαγία 
Γέζπνηλα, φηε έβιεςαο, ηφλ εθ ζνχ ιάκςαληα, απνξξήησ ιφγσ, ππ' αλφκσλ 
σο θαηάθξηηνλ, ηαπξψ πςνχκελνλ, φμνο θαί ρνιήλ ηε γεπφκελνλ, πιεπξάλ δέ 
νξπηηφκελνλ, ρείξάο ηε θαί πφδαο εινχκελνλ, θαί νδπξνκέλε, σιφιπδεο 
βνψζα κεηξηθψο. Σί ηνχην ηέθλνλ γιπθχηαηνλ, ηφ θαηλφλ κπζηήξηνλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Σήο εξήκνπ πνιίηεο θαί ελ ζψκαηη  Άγγεινο, θαί ζαπκαηνπξγφο αλεδείρζεο, 
ζενθφξε Παηήξ εκψλ Μαθάξηε, λεζηεία αγξππλία πξνζεπρή, νπξάληα 
ραξίζκαηα ιαβψλ, ζεξαπεχεηο ηνχο λνζνχληαο, θαί ηάο ςπράο ηψλ πίζηεη 
πξνζηξερφλησλ ζνη. Γφμα ηψ δεδσθφηη ζνη ηζρχλ, δφμα ηψ ζέ ζηεθαλψζαληη, 
δφμα ηψ ελεξγνχληη δηά ζνχ πάζηλ ηάκαηα.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ. Οη δχν Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ θαί ηνχ 
Αγίνπ, νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Σφλ παλάξηζηνλ ελ αζθεηαίο Μαθάξηνλ θπδαίλσ. 
Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ' 

«Υνξνί Ηζξαήι, αλίθκνηο πνζί, πφληνλ εξπζξφλ, θαί βπζφλ δηειάζαληεο, 
αλαβάηαο ηξηζηάηαο, δπζ κελείο νξψληεο, ελ απηψ ππνβξπρίνπο, ελ 
αγαιιηάζεη έκειπνλ. Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Σψ ζείσ θσηί ιακπφκελνο, θαί ζχλ ηνίο Αγγέινηο, Πάηεξ λχλ ζπλαπιηδφκελνο, 
ηαίο πξεζβείαηο ζνπ ζψδε, ηνχο επηηεινχληαο ηήλ παλίεξφλ ζνπ κλήκελ, ελ 



αγαιιηάζεη βνψληαο. Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη.  
 
Οδφλ πξφο δσήλ ζηειιφκελνο, ακεηαζηξεπηί, ηαχηελ Πακκάθαξ δηήλπζαο, 
εθθπγσλ ηνχο ζνξχβνπο, θαί ηάο ηψλ δαηκφλσλ ηαξαράο δηεζθέδαζαο, ελ 
αγαιιηάζεη θξαπγάδσλ. Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη.  
 
Νεθξψζαο ζαξθφο ηφ θξφλεκα, ηαίο αζθεηηθαίο, ζνχ παιαίζηξαηο ηψ ζείσ 
Πλεχκαηη, θαί ηή ηνχηνπ δπλάκεη, ελ θπβεξλψκελνο ζεία αγαιιηάζεη εβφαο. 
Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη.  
 
Πάληα ηά ηεξπλά θαηέιηπεο, ηήλ δηελεθή, αγαπήζαο Πάπεξ ηεξπλφηεηα, ελ ηψ 
νίθσ Κπξίνπ, έλζα ήρνο ηψλ εηιηθξηλψο ενξηαδφλησλ, θαί αγαιιηάζεη 
βνψλησλ. Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη.  

Θενηνθίνλ 
Άρξνλνλ πηφλ αλάξρνπ Παηξφο, ζάξθα δη' εκάο, ηνχο αλζξψπνπο Αγλή 
γελφκελνλ, ελ γαζηξί ζπιιαβνχζα, ππφ ρξφλνλ ηνχηνλ, ηέηνθαο 
ελεξκελεχησο, ψ θαί γεγεζφηεο βνψκελ. Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη 
δεδφμαζηαη.  

Χδή γ' 
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο, πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά 
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ».  
 
Νφκσ ππνθχςαο Πλεχκαηνο, νχ ηή παλνπιία, πεξηθξαμάκελνο ζηε, νπ ηψ 
λφκσ ηήο ακαξηίαο, ηήλ πξναίξεζηλ ππέθιηλαο.  
 
Άλσ πξφο Θεφλ ηφ θξφλεκα, έρσλ ζενθφξε, ηά επί γήο θαηαιέινηπαο, δηά 
πφλσλ ηήο εγθξαηείαο, αλελδφησο θνπθηδφκελνο.  
 
Ρήμαο ηά δεζκά ηήο θχζεσο, ηή ππεξθπεί, θαί θαζαξά πνιηηεία ζνπ, ζενθφξε 
ηψλ ππέξ, θχζηλ, εθνκίζσ ηήλ ελέξγεηαλ.  
 
Ίλα ηψ Θεψ Μαθάξηε, ελ αηαξαμία, πξνζνκηιήζεο επ' έξεκνλ, θαηνηθήζαη 
Πάηεξ πξνείισ, ηψλ ζνξχβσλ καθξπλφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
ψζαη βνπιεζείο ηφλ άλζξσπνλ, ν δηαθεξφλησο, σο επεξγέηεο 
θηιάλζξσπνο, ηήλ ζήλ κήηξαλ απεξηγξάπησο, Θενκήηνξ θαηεζθήλσζελ.  

Ο Δηξκφο 
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά 
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Αζθήζεσο ππξί, σο ρξπζφο ελ θακίλσ, νθέ δνθηκαζζείο, νβξπδφηεξνο 
ψθζεο, δηφ πξφο νπξάληα, κεηελέρζεο βαζίιεηα, φζελ πίζηεη ζε, 
αλεπθεκνχληεο βνψκελ. Υάξηλ έιενο, θαί ηιαζκφλ ηψλ πηαηζκάησλ, εκίλ 



Πάηεξ αίηεζαη.  
Γφμα... Καί λχλ...Θενηνθίνλ 

Ο δήγεζνλ εκάο, ελ νδψ κεηαλνίαο, εθθιίλνληαο αεί, πξφο θαθψλ αλνδίαο, 
θαί ηφλ ππεξάγαζνλ, παξνξγίδνληαο Κχξηνλ, απεηξφγακε, επινγεκέλε Μαξία, 
θαηαθχγηνλ, απεγλσζκέλσλ αλζξψπσλ, Θενχ ελδηαίηεκα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  φκνηνλ 
Ζ άζπηινο Ακλάο, ηφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα, θξεκάκελνλ λεθξφλ, επί μχινπ 
νξψζα, ζξελνχζα εθζέγγεην, κεηξηθψο νινιχδνπζα. Πψο ελέγθσ ζνπ, ηήλ 
ππέξ ιφγνλ Τηέ κνπ, ζπγθαηάβαζηλ, θαί ηά εθνχζηα πάζε; Θεέ ππεξάγαζε.  
 

Χδή δ' 
«Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, ελ λεθέιε θνχθε, ήιζελ Ηεζνχο 
ν ππέξζενο, ηή αθεξάησ παιάκε θαί δηέζσζε, ηνχο θξαπγάδνληαο. Γφμα 
Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ».  
 
Σφλ θζεηξφκελνλ απηίθα, παιαηφηαηνλ άλζξσπνλ, εμεδχζσ Πάηεξ, ζχλ ηήο 
ακαξηίαο ηνίο πάζεζη, δη' εγθξαηείαο επηφλσο ελεδχζσ δέ, ηφλ θαηλνχκελνλ, 
θαηά Υξηζηφλ παλζεβάζκηε.  
 
Οιακπξφηαηφο ζνπ βίνο, σο θαλψλ αθξηβέζηαηνο, δηά πάζεο Πάηεξ, ζείαο 
αξεηήο αλαδέδεηθηαη, ελ πξνζεπραίο θαί λεζηείαηο, αγξππλίαηο ηε, θαί δεήζεζη, 
ηαίο πξφο Υξηζηφλ ηφλ θηιάλζξσπνλ.  
 
Νπζηαγκφλ ηνίο ζνίο βιεθάξνηο, ζενθφξε νπθ έδσθαο, έσο φηνπ Πάηεξ, νίθνλ 
ζεαπηφλ απεηέιεζαο, ηψ παληεπφπηε Γεζπφηε σξαηφηαηνλ, πξφο φλ έθξαδεο, 
δφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ.  
 
Δλ λεφηεηη ηφ ζψθξνλ, ελ ηψ γήξεη ηήλ ζχλεζηλ, ελ παληί δέ βίσ, ηφ 
θαξηεξηθφλ θαί καθξφζπκνλ, θαί ηήλ πξφο πάληαο αγάπελ επηδέδεημαη, ηνχο 
θξαπγαδνληαο. Γφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξσζέληαο Παλαγία, ηνχο αλζξψπνπο εδψσζαο, πεπησθφηαο ηνχηνπο, 
πξφο δηαθζνξάλ εμαλέζηεζαο, ηφλ Εσνδφηελ ηεθνχζα ηφλ ιπηξνχκελνλ, ηνχο 
θξαπγάδνληαο. Γφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ.  
 

Χδή ε' 
«Σφλ θσηηζκφλ ζνπ Κχξηε, θαηάπεκςνλ εκίλ, θαί ηήο αριχνο εκάο ηψλ 
πηαηζκάησλ, ιχζνλ αγαζέ, ηήλ ζήλ εηξήλελ νπξαλφζελ δσξνχκελνο».  
 
Αλαπεηάζαο ζηε, ςπρήο ηφ λνεξφλ, θαί ηάο αηζζήζεηο ζνθψο θπβεξλήζαο, 
γέγνλαο λαφο εγηαζκέλνο, ηψ Θεψ θαί παλίεξνο.  
 
θνιησηάηνπ δξάθνληνο, καξάλαο κεραλάο, θαί ηάο εθείλνπ πηθξάο 
κεζνδείαο, ήκβιπλαο αεί ηψ ζείσ Νφκσ, ηήλ ςπρήλ ξπζκηδφκελνο.  
 



Καηαθνζκήζαο ζηε, ςπρήο ηφ λνεξφλ, θαί εγεκφλα ηφλ λνχλ θαηαζηήζαο, 
έζρεο ηφλ Υξηζηφλ εληνρνχληα, πξφο πνξείαλ νπξάληνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ Παξζέλνο έηεθε, ηφλ άρξνλνλ Τηφλ, λνκνζεηνχληα ηνίο πάζηλ αγλείαλ, θαί 
ηφ θαζαξφλ ηήο επζεβείαο, ηνίο ελ γή θαηαγγέιινληα.  
 

Χδή ο' 
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο, Ησλάο ελ ηψ 
θήηεη δεφκελνο. Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ Γπλάκεσλ».  
 
Σήλ έξεκνλ, θαηνηθήζαη πξνζχκσο εγάπεζαο, ζενθφξε, ελ απηή ηφλ Θεφλ 
πξνζδερφκελνο, ηφλ ξπφκελφλ ζε, θαί ηεξνχληα ηά ζά δηαβήκαηα.  
 
Αθιφλεηνο, ελ αζθήζεη ζεφθξνλ δηέκεηλαο, κέρξη ηέινπο, δηαζψδσλ ηήλ 
ηαχηεο αθξίβεηαλ, δη' ήο ηήο αθξάζηνπ, εμηψζεο θαί ζείαο ειιάκςεσο 
 
Ηζάγγεινλ, επί γήο πνιηηείαλ εβίσζαο, ηζαγγέινπ, θαί ηηκήο επαμίσο 
ηεηχρεθαο, κεηά ηψλ Αγγέισλ, ηψ ηψλ πάλησλ Θεψ παξηζηάκελνο.  

Θενηνθίνλ 
πλέιαβεο, ελ γαζηξί Θενκήηνξ ηφλ άλαξρνλ, Θεφλ Λφγνλ, δη' εκάο ηνχο 
αλζξψπνπο γελφκελνλ, θαζ' εκάο αηξέπησο, ελ δπζί γλσξηδφκελνλ θχζεζηλ.  

Ο Δηξκφο 
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο, Ησλάο ελ ηψ 
θήηεη δεφκελνο. Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ Γπλάκεσλ».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δλ ηψ νίθσ Κχξηνο, ηήο εγθξαηείαο, αιεζψο ζε έζεην, σο πεξ αζηέξα 
απιαλή, θσηαγσγνχληα ηά πέξαηα, Πάηεξ Παηέξσλ, Μαθάξηε ζηε.  

Ο Οίθνο 
Σφλ ηνχ Κπξίνπ εξαζηήλ, ηψλ Μνλαζηψλ ηφ θιένο, ζαπκάησλ ηφλ ηακίαλ, 
Μαθάξηνλ ηφλ κέγαλ, αλεπθεκήζσκελ πηζηψο, νχηνο γάξ ηψ θέγγεη ηψλ 
αγψλσλ απηνχ, σο ήιηνο εμέιακςε, θσηίδσλ ηνχο ελ ζθφηεη ππάξρνληαο 
παζψλ θαί ακαξηίαο, θαί εθδηψθσλ ηψλ δαηκφλσλ ηήλ δνθεξάλ πιάλελ 
αλελδφησο. Γηφ θαί πνηακνχο πινπζίσλ ζαπκάησλ, σο εθ θξήλεο ινγηθήο 
εθβιχδσλ, πάλησλ ηαο ςπράο ξσλλχεη ηψλ εθβνψλησλ. Παηέξσλ Πάηεξ, 
Μαθάξηε' ζηε.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΘ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ζίνπ Παηξφο εκψλ Μαθαξίνπ ηνχ 

Αηγππηίνπ θαί αλαρσξεηνχ, θαί ηνχ Οζίνπ Μαθαξίνπ ηνχ Αιεμαλδξέσο.  
ηίρνη 

 Θαλνχζα ζείσλ ε δπάο Μαθαξίσλ,  
 Εσήο κεηέζρε ηήο καθαξησηάηεο.  
 Γήλ καθάξσλ ιάρνλ ελλεαθαηδεθάηε Μαθάξηνη.  



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο αγίαο Μάξηπξνο Δπθξαζίαο.  

ηίρνη 
 Φεχδεη ζνθψ θπγνχζα ζαξθφο ηήλ χβξηλ,  
 Αζιείο αιεζψο εθ μίθνπο Δπθξαζία.  
 

Σή απηή εκέξα, ε εηο ηφλ Ναφλ ηψλ αγίσλ Απνζηφισλ Αλαθνκηδή ηνχ 
Λεηςάλνπ ηνχ ελ αγίνηο Παηξφο εκψλ Γξεγνξίνπ ηνχ ζενιφγνπ.  

ηίρνη 
 Έρεη λεθξφλ ζφλ ε θαιή κεηνηθία,  
 Καιψ γάξ, σο ζχ, ηνχο Απνζηφινπο Πάηεξ.  
 

Σή απηή εκέξα, ηειείηαη ε αλάκλεζηο ηνχ ελ Νηθαία κεγίζηνπ ζαχκαηνο, 
φηε ν Μέγαο Βαζίιεηνο δηά πξνζεπρήο αλέσμε ηάο πχιαο ηήο Καζνιηθήο 
Δθθιεζίαο θαί παξέζεην απηήλ ηνίο Οξζνδφμνηο.  
 

Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ' 
«Οδηαζψζαο ελ ππξί, ηνχο Αβξακηαίνπο ζνπ Παίδαο, θαί ηνχο Υαιδαίνπο 
αλειψλ, νίο αδίθσο δηθαίνπο ελήδξεπζαλ, ππεξφκλεηε Κχξηε, ν Θεφο, ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί».  
 
Μεηά ηήο άλσζελ ξνπήο, θαί ηήο ηνχ Θενχ βνεζείαο, ηνχο δπζκελείο 
θαηαβαιψλ, ληθεθφξνο θξαπγάδσλ γεγέλεζαη. Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν 
ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί.  
 
Αλαθαζάξαο ηήλ αριχλ, ηήλ εθ ηψλ παζψλ γελνκέλελ, ηήο απαζείαο ηψ θσηί, 
θαηεπγάζζεο θξαπγάδσλ Μαθάξηε. Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί.  
 
Καηαθαηδξχλαο ηήλ ςπρήλ, ηαίο ηψλ αξεηψλ εππξεπείαηο, σξαίνο θάιιεη ηψ 
Θεψ, γεγνλψο εκειψδεηο γεζφκελνο. Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Αλαθαινχκελνο εκάο, αηρκαισηηζζέληαο Παξζέλε, πξφο ν πεξ ήκελ ελ 
αξραίο, ελ γαζηξί ζνπ ζθελψζαο ζεζάξθσηαη, ν θηιάλζξσπνο Κχξηνο, ν 
Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ επινγεκέλνο.  
 

Χδή ε' 
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 



Ρήκαηα δσήο ηήο αησλίνπ, Πακκάθαξ ελ ηή θαξδία ζνπ δεμάκελνο, ζάξθα 
θαηεκάξαλαο, θφζκσ ηεζαλάησζαη, θαί δσεθφξνλ λέθξσζηλ, ακθηαζάκελνο, 
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε Κξαπγάδεηο, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ίιεσλ γελέζζαη ζενθφξε, ηφλ κφλνλ αγαζνδφηελ θαζηθέηεπε, ηνίο ηήλ ζήλ 
παλίεξνλ, κλήκελ ξνξηάδνπζηλ, ακαξηεκάησλ άθεζηλ, ηνχηνηο αηηνχκελνο. 
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε βνψζη, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Νεχζεη πξφο Θεφλ αδηαιείπησ, πξνζέρσλ θαί ηήο εθείζελ επηιάκςεσο, αίγιελ 
εηζδερφκελνο, θψο αληαλαθιψκελνλ, δηαθαλέο σο έζνπηξνλ, πέκπεηο ηνίο 
ςάιινπζηλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Κιίκαθα πξφο χςνο ηεηακέλελ, εθ' ήο πεξ εζηεξηγκέλνο ψθζε Κχξηνο, Πάηεξ 
αλαβέβεθαο, ζείαηο αλαβάζεζηλ, αεί πξνθφπησλ ζηε, έσο θαηέιαβεο, Σφλ 
Κχξηνλ πκλείηε θξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Τκλνχκέλ ζε Κεραξηησκέλε, Θεφλ γάξ εκίλ ζεζαξθσκέλνλ ηέηνθαο, φζελ 
Θενηφθνλ ζε, πάληεο νλνκάδνκελ, ηήλ ζενδφρνλ ηξάπεδαλ, ηήλ θαιινλήλ 
Ηαθψβ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε βνψληεο, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ ςάιιεηλ εδίδαμε. 
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ' 
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ 
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ 
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 
Γάθξπζη κέλ, ηνίο αζθεηηθνίο ηήλ άξνπξαλ, ηήο θαξδίαο ζνπ θαηήξδεπζαο, 
ραίξσλ δέ πάηεξ ζενθφξε, λχλ ελ αγαιιηάζεη ηά δξάγκαηα, ζπιιέγεηο ηψλ 
αγψλσλ ηά έπαζια, φζελ ζε πάληεο καθαξίδνκελ.  
 
Άδπηνλ, αλέηεηιέ ζνη θψο, ατδηνο επθξνζχλε ππεδέμαην, έλζα ρνξεχσλ, ζχλ 
Αγγέινηο πεξί ηφλ Βαζηιέα θαί Κχξηνλ, ηψλ πίζηεη επηηεινχλησλ ηήλ κλήκελ 
ζνπ, κέκλεζν Πάηεξ πακκαθάξηζηε.  
 
Νφκνλ Πάηεξ, ηφλ αζιεηηθφλ εγψληζαη, πξνζεθφλησο θαί λελίθεθαο, φζελ ζε 
δφμεο ηψ ζηεθάλσ, ν κφλνο επεξγέηεο ηεηίκεθε, θαί ζείαο θσηνθαλείαο 
εμίσζε, θαί καθαξίσλ απνιαχζεσλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο πάλησλ, θηηζκάησλ Πνηεηήλ γελλήζαζα, Θενκήηνξ ππεξβέβεθαο, πάζαλ 
ηήλ θηίζηλ ζεία δφμε, θαί ηή αγησζχλε θαί ράξηηη, θαί πάζη ηήο αξεηήο 



πξνηεξήκαζηλ, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ.  
Ο Δηξκφο 

«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ 
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ 
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Αγγειηθφλ ηφλ βίνλ, πνζψλ εκάθξπλαο ζαπηφλ, ελ ηαίο εξήκνηο θαί πάζε, 
θαζππνηάμαο ηήο ζαξθφο, ηζάγγεινο αλεδείρζεο, Παηήξ εκψλ ζενθφξε.  

Θενηνθίνλ 
Σή θξαηαηά ζνπ ζθέπε, απφ ερζξψλ επηβνπιήο, εκάο Αγλή ηνχο ζνχο 
δνχινπο, θχιαηηε πάληαο αβιαβείο, ζέ γάξ θεθηήκεζα κφλελ, θαηαθπγήλ ελ 
αλάγθαηο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο νθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο δ' 
Έιακςαλ ηά θαιά έξγα ζνπ, σο ήιηνο, επί ηήο γήο θαί ελ νπξαλψ, Υξηζηνχ 
ζεξάπσλ Μαθάξηε, νξζνδφμσο γάξ εθήξπμαο εκίλ, ηήλ αιεζή θαί ακψκεηνλ 
Πίζηηλ Υξηζηνχ, δηφ ηθέηεπε ζηε Πάηεξ, ελ ηή κλήκε ζνπ ζενθφξε, δσξεζήλαη 
εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Χο πξεζβείαλ αθνίκεηνλ, θαί παξάθιεζηλ έκκνλνλ, θεθηεκέλε Πάλαγλε πξφο 
ηφλ Κχξηνλ, ηνχο Πεηξαζκνχο θαηαπξάυλνλ, ηά θχκαηα θνίκηζνλ, ηήο αζιίαο 
κνπ ςπρήο, θαί ελ ζιίςεη ππάξρνπζαλ, ηήλ θαξδίαλ κνπ, παξαθάιεζνλ Κφξε, 
δπζσπψ ζε, θαί ραξίησζνλ ηφλ λνχλ κνπ, φπσο αμίσο δνμάδσ ζε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Αηκλφλ θαί Πνηκέλα ζε, επί μχινπ σο ιεβιεςελ, Ακλάο ε θπήζαζα 
επσδχξεην, θαί κεηξηθψο ζνη εθζέγγεην. Τηέ πνζεηλφηαηε, πψο ελ μχισ ηνχ 
ηαπξνχ, αλεξηήζεο καθξφζπκε; πψο ηάο ρείξάο ζνπ, θαί ηνχο πνδαο ζνπ 
Λφγε πξνζειψζεο, ππ' αλφκσλ θαί ηφ αίκα, ηφ ζφλ εμέρεαο Γέζπνηα;  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ Κ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Δπζπκίνπ ηνχ Μεγάινπ.  

 
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 

 
Ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο α' 



Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 
Σψλ νπξαλίσλ αςίδσλ, πεξητπηάκελνο, δη' αξεηήο ελζένπ, πακκαθάξηζηε 
Πάηεξ, ππέδπο ελ ηψ γλφθσ, δη' ήο αιεζψο, νπθ ελ αηλίγκαζηλ ζηε, αιι' ελ ηή 
ράξηηη ψθζεο ηή ηνχ Θενχ, ηάο ειιάκςεηο εηζδερφκελνο. (Γίο)  
 
Σαίο αξεηαίο εθιακπξχλαο, ςπρήλ θαί έλλνηαλ, πξφο νπξαλφλ κεηήρζεο, εηο 
Υξηζηνχ βαζηιείαλ. Δπζχκηε ηξηζκάθαξ, πξνζθέξσλ απηψ, ηά ηψλ πφλσλ ζνπ 
δξάγκαηα, ελ αζθεηαίο, ζχ θσζηήξ γάξ αλαδεηρζείο, ηήο αγήξσ απνιαχεηο 
ηξπθήο.  
 
Σφ νκννχζηνλ φλησο, Σξηάο ε άλαξρνο, Πλεχκαηνο θαηνηθίαλ, ελ ζνί 
αλαζεκέλε, ιακπξφηαηνλ θσζηήξα, αλέδεημε ζέ, ζενθφξε, Δπζχκηε, ηψλ 
ρακαηδήισλ γάξ πάλησλ ππεξαξζείο, νπξαλψλ νίθεζηλ εχξεθαο.  

Γφμα... Ήρνο β' 
ζηε Πάηεξ, εθ βξέθνπο ηήλ αξεηήλ επηκειψο αζθήζαο, φξγαλνλ γέγνλαο ηνχ 
αγίνπ Πλεχκαηνο, θαί παξ' απηνχ ιαβψλ ηψλ ζαπκάησλ ηήλ ελέξγεηαλ, 
έπεηζαο ηνχο αλζξψπνπο, θαηαθξνλείλ ηψλ εδέσλ, λχλ δέ ηψ ζείσ θσηί, 
θαζαξψηεξνλ ειιακπφκελνο, θψηηζνλ θαί εκψλ ηάο δηαλνίαο, Πάηεξ Δπζχκηε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ε κεγαιχλνκελ Θενηφθε βνψληεο. Υαίξε ε πχιε ε θεθιεηζκέλε, δη' ήο ελνίγε 
αλζξψπνηο, ν πάιαη Παξάδεηζνο.  
 

Απφζηηρα  ηηρεξά 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Γφινπο ηψλ πνλεξψλ, δαηκφλσλ ζξηακβεχζαο, ηή ηνχ ηαπξνχ δπλάκεη, 
εηξάλσζαο ηήλ δφμαλ, Υξηζηνχ Πάηεξ Δπζχκηε.  
 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηψλ νζίσλ απηνχ. 
 
Ήξζεο σο Ζιηνχ, ελ άξκαηη ππξίλσ, θαί ζπλεθξάζεο κάθαξ, ακέζσο ηή 
Σξηάδη, Δπζχκηε παγθφζκηε.  
 
ηίρ. Μαθάξηνο αλήξ ν θνβνχκελνο ηφλ Κχξηνλ. 
 
Φέξσλ ελ ηαίο ρεξζί, ζνχ Πάηεξ ηνχ Κπξίνπ, ηαπξφλ ηά ηψλ δαηκφλσλ, 
θαληάζκαηα ηειείσο, Δπζχκηε εθάληζαο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Υαίξε ε ηήλ ραξάλ, ηνχ θφζκνπ δεμακέλε, Υξηζηφλ ηφλ δσνδφηελ, θαί 
παχζαληα ηήλ ιχπελ, Παξζέλε ηήο Πξνκήηνξνο.  
 

Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο δ' 

Δπθξαίλνπ έξεκνο ε νπ ηίθηνπζα, επζχκεζνλ ε νπθ σδίλνπζα, φηη επιήζπλέ 



ζνη ηέθλα, αλήξ επηζπκηψλ ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο, επζεβεία θπηεχζαο, εγθξαηεία 
εθζξέςαο, εηο αξεηψλ ηειεηφηεηα. Σαίο απηνχ ηθεζίαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, 
εηξήλεπζνλ ηήλ δσήλ εκψλ.  
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

ηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ Μαθάξηνο αλήξ.  
 

Δηο δέ ην, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Πάηεξ Δπζχκηε ηφλ ζφλ, ηφθνλ πξνθαηήγγεηιε, ζηαιείο νπξάληνο Άγγεινο, σο 
ηνχ βιαζηήζαληνο, εθ λεδχνο ζηείξαο, Ησάλλνπ, ηνφηνπ γάξ, εδείρζεο 
δεισηήο εθκαγείφλ ηε, αθηήκσλ άνηθνο, βαπηηζηήο θαί νξεζίηξνξνο, 
ππεξιάκςαο, ηνίο απείξνηο ζαχκαζη.  
 
Πάηεξ Δπζχκηε θαξπφο, έθπο κέλ ζηεηξψζεσο, αιι' ψθζεο φλησο πνιχγνλνο, 
εθ γάξ ηνχ ζπέξκαηνο, ηνχ πλεπκαηηθνχ ζνπ, Μνλαζηψλ πεπιήξσηαη, ε 
έξεκνο ε πξίλ αδηφδεπηνο, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Πάηεξ Δπζχκηε ν ζφο, βίνο αλππέξβιεηνο, ε Πίζηηο φλησο νξζφδνμνο, θαί γάξ 
εθ πξάμεσλ, πξφο πςεινηάηελ, ζεσξίαλ ήιαζαο, ζνθίαο ελδηαίηεκα, ελ δχσ 
θχζεζηλ, έλα ζέβσλ ηήο Σξηάδνο Υξηζηφλ, ψ πξεζβεχεηο, ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκσλ.  

Έηεξα ηηρεξά Πξνζφκνηα 
Ήρνο δ' 

Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 
Ο εθ λεδχνο κεηξφο εγηαζκέλνο, φηε ηφ παληέθνξνλ φκκα ηήλ πξφζεζηλ, θαί 
ηήλ ξνπήλ πξφο ηά θξείηηνλα, επεηγνκέλελ, αλεπηζηξφθσο ζνχ πξνεψξαθε, 
ηφηε Πακκαθάξηζηε, δψξνλ ζεφζδνηνλ, ηήο επζπκίαο θεξψλπκνλ, κεκελπθφο 
ζε, ηήλ ηψλ θπζάλησλ ιχεη θαηήθεηαλ, φζελ εθ βξέθνπο πξνεγκέλνο, ηψ 
επεξγέηε Θεψ επεξέζηεζαο, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Ο ραξηζκάησλ ελζέσλ πεπιεζκέλνο, ζέ σο αθειίδσηνλ, έζνπηξνλ Πάηεξ 
επξψλ, Υξηζηφο ηψλ ζείσλ εκθάζεσλ, ιακπξάο νηθείνπ, καξκαξπγάο θσηφο 
ζνη εμήζηξαςελ, εληεχζελ ηάζεσλ, άθζνλνο ψθζεο πεγή, δηαηξνθή ηε 
ιηκψηηνπζη, θαί ηψλ δηςψλησλ, δη' επνκβξίαο άξδσλ ηήλ έθεζηλ, ηάο ςπρηθάο 
δέ δηαζέζεηο νξψλ, ζνχ ηψ ιφγσ ζνθψο εβειηίνπο Θεψ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί 
θσηίζαηηάο ςπράο εκψλ.  
 



Ο ζεσξία θαί πξάμεη δηαιάκςαο, ζνχ ν κέλ ηζάγγεινο βίνο θαλψλ αξεηήο, θαί 
ραξαθηήξ αθξηβέζηαηνο, ηψλ αηξνπκέλσλ, Θεψ ιαηξεχεηλ ελ ηειεηφηεηη, ν ζφο 
δέ ζεφζνθνο ιφγνο Δπζχκηε, Σξηάδα ζέβεηλ εδίδαμε, Υξηζηφλ δέ έλα, ελ δχσ 
θχζεζη γλσξηδφκελνλ, θαί ηάο πλφδνπο ηζαξίζκνπο, ηή ηεηξαθηχτ ηψλ 
Δπαγγειίσλ Υξηζηνχ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο γ' 
Αθηεξσζείο ηψ Θεψ εθ θνηιίαο κεηξηθήο, σο άιινο ακνπήι, Πάηεξ Δπζχκηε, 
θεξσλχκσο γέγνλαο, επζπκία ηψλ πηζηψλ, Μνλαδφλησλ βαθηεξία, θαί 
εδξαίσκα, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο θαζαξφλ νηθεηήξηνλ. Αίηεζαη εκίλ ηνίο ηηκψζί 
ζε ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Πψο κή ζαπκάζσκελ, ηφλ ζεαλδξηθφλ ζνπ ηφθνλ Παλζεβάζκηε;πείξαλ γάξ 
αλδξφο κή δεμακέλε Παλάκσκε, έηεθεο απάηνξα Τηφλ ελ ζαξθί, ηφλ πξφ 
αηψλσλ εθ Παηξφο γελλεζέληα ακήηνξα, κεδακψο ππνκείλαληα ηξνπήλ, ή 
θπξκφλ, ή δηαίξεζηλ, αιι' εθαηέξαο νπζίαο ηήλ ηδηφηεηα, ζψαλ θπιάμαληα. Γηφ 
Μεηξνπάξζελε Γέζπνηλα, απηφλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο ηψλ 
νξζνδφμσο, Θενηφθνλ νκνινγνχλησλ ζε.  
 

Δίζνδνο, ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο θαί ηά Αλαγλψζκαηα.  
 

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 3, 1-9) 

Γηθαίσλ ςπραί ελ ρεηξί Θενχ, θαί νπ κή άςεηαη απηψλ βάζαλνο. Έδνμαλ ελ 
νθζαικνίο αθξφλσλ ηεζλάλαη, θαί εινγίζζε θάθσζηο ε έμνδνο απηψλ, θαί ε 
αθ' εκψλ πνξεία ζχληξηκκα, νη δέ εηζηλ ελ εηξήλε. Καί γάξ ελ φςεη αλζξψπσλ 
εάλ θνιαζζψζηλ, ε ειπίο απηψλ αζαλαζίαο πιήξεο. Καί νιίγα παηδεπζέληεο, 
κεγάια επεξγεηεζήζνληαη. ηη ν Θεφο επείξαζελ απηνχο, θαί εχξελ απηνχο 
αμίνπο εαπηνχ. Χο ρξπζφλ ελ ρσλεπηεξίσ εδνθίκαζελ απηνχο, θαί ψο 
νινθάξπσκα ζπζίαο πξνζεδέμαην απηνχο. Καί ελ θαηξψ επηζθνπήο απηψλ 
αλαιάκςνπζη, θαί σο ζπηλζήξεο ελ θαιάκε δηαδξακνχληαη. Κξηλνχζηλ έζλε, 
θαί θξαηήζνπζη ιαψλ, θαί βαζηιεχζεη απηψλ Κχξηνο εηο ηνχο αηψλαο, νη 
πεπνηζφηεο επ' απηψ, ζπλήζνπζηλ αιήζεηαλ, θαί νη πηζηνί ελ αγάπε 
πξνζκελνχζηλ απηψ, φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο νζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή ελ 
ηνίο εθιεθηνίο απηνχ.  

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 5, 15-23 & 6, 1-3) 

Γίθαηνη εηο ηφλ αηψλα δψζη, θαί ελ Κπξίσ ν κηζζφο απηψλ, θαί ε θξνληίο απηψλ 
παξά Τςίζησ. Γηά ηνχην ιήςνληαη ηφ βαζίιεηνλ ηήο εππξεπείαο, θαί ηφ 
δηάδεκα ηνχ θάιινπο εθ ρεηξφο Κπξίνπ, φηη ηή δεμηά απηνχ ζθεπάζεη απηνχο, 
θαί ηψ βξαρίνλη ππεξαζπηεί απηψλ. Λήςεηαη παλνπιίαλ, ηφλ δήινλ απηνχ, θαί 
νπινπνηήζεη ηήλ θηίζηλ εηο άκπλαλ ερζξψλ. Δλδχζεηαη ζψξαθα δηθαηνζχλελ, 
θαί πεξηζήζεηαη θφξπζα, θξίζηλ αλππφθξηηνλ. Λήςεηαη αζπίδα αθαηακάρεηνλ, 
νζηφηεηα, νμπλεί δέ απφηνκνλ νξγήλ εηο ξνκθαίαλ, ζπλεθπνιεκήζεη απηψ ν 
θφζκνο επί ηνχο παξάθξνλαο. Πνξεχζνληαη εχζηνρνη βνιίδεο αζηξαπψλ, θαί 
σο απφ επθχθινπ ηφμνπ, ηψλ λεθψλ, επί ζθνπφλ αινχληαη, θαί εθ 



πεηξνβφινπ ζπκνχ πιήξεηο ξηθήζνληαη ράιαδαη. Αγαλαθηήζεη θαη' απηψλ 
χδσξ ζαιάζζεο, πνηακνί δέ ζπγθιχζνπζηλ απνηφκσο, αληηζηήζεηαη απηνίο 
πλεχκα δπλάκεσο, θαί ψο ιαίιας εθιηθκήζεη απηνχο. Καί εξεκψζεη πάζαλ 
ηήλ γήλ αλνκία, θαί ε θαθνπξαγία πεξηηξέςεη ζξφλνπο δπλαζηψλ. Αθνχζαηε 
νχλ, Βαζηιείο, θαί ζχλεηε, κάζεηε, δηθαζηαί, πεξάησλ γήο, ελσηίζαζζε, νη 
θξαηνχληεο πιήζνπο, θαί γεγαπξσκέλνη επί φρινηο Δζλψλ. ηη εδφζε παξά 
Κπξίνπ ε θξάηεζηο πκίλ, θαί ε δπλαζηεία παξά Τςίζηνπ.  

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 4, 7-15) 

Γίθαηνο εάλ θζάζε ηειεπηήζαη, ελ αλαπαχζεη έζηαη. Γήξαο γάξ ηίκηνλ, νχ ηφ 
πνιπρξφληνλ, νπδέ αξηζκψ εηψλ κεκέηξεηαη. Πνιηά δέ εζηη θξφλεζηο 
αλζξψπνηο, θαί ειηθία γήξσο, βίνο αθειίδσηνο. Δπάξεζηνο Θεψ γελφκελνο 
εγαπήζε, θαί κεηαμχ ακαξησιψλ κεηεηέζε. Ζξπάγε, κή θαθία αιιάμε 
ζχλεζηλ απηνχ, ή δφινο απαηήζε ςπρήλ απηνχ, βαζθαλία γάξ θαπιφηεηνο 
ακαπξνί ηά θαιά, θαί ξεκβαζκφο επηζπκίαο κεηαιιεχεη λνχλ άθαθνλ. 
Σειεησζείο ελ νιίγσ, επιήξσζε ρξφλνπο καθξνχο, αξεζηή γάξ ήλ Κπξίσ ε 
ςπρή απηνχ, δηά ηνχην έζπεπζελ εθ κέζνπ πνλεξίαο. Οη δέ ιανί ηδφληεο, θαί 
κή λνήζαληεο, κεδέ ζέληεο επί δηαλνία ηφ ηνηνχηνλ φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο 
νζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή ελ ηνίο εθιεθηνίο απηνχ.  
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά. 
 

Ηδηφκεια  Ήρνο γ'  Γεξκαλνχ 
Δπζπκείηε έιεγε, ηνίο γελλήηνξζηλ Άγγεινο Κπξίνπ, φηη παηδίνλ εθ ζπιάγρλσλ 
γελλήζεηαη εκίλ, επζπκίαο θεξψλπκνλ, ελεθχεο δέ γαζηξί, θέξσλ απηνίο ηφ 
επάγγεικα, θαί εθ ζπαξγάλσλ ηή επρή ζπλαλεζηξάθεο, Πάηεξ Δπζχκηε.  

Ο απηφο  Σνχ ηνπδίηνπ 
 ρπξσκέλνο ηφλ λνχλ γλψζεη ζεία, Πάηεξ Δπζχκηε, ηά παξεξρφκελα 
παξέδξακεο, κεδέλ ζαπκάζαο ηψλ επηγείσλ, ελ κέλ ζιίςεζη κεγαιφθξσλ 
θαλείο θαί γελλαηφηαηνο, ελ δέ αζθήζεη θαί επζπκία, ηαπεηλφο θαί κέηξηνο, θαί 
ηνχ παξφληνο βίνπ ηφ άζηαηνλ πέιαγνο, ζνθψο δηαπεξάζαο, εηο εχδηνλ 
ιηκέλα θαηήληεζαο, Υξηζηφλ ηθέηεπε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Ήρνο β'  Σνχ απηνχ 
Σψλ ελ ηψ βίσ πξαγκάησλ θαηεθξφλεζαο, Πάηεξ Δπζχκηε φηη ηήλ άλσ 
πνιηηείαλ επεπφζεζαο, πινχηνλ εβδειχμσ, ελδπζάκελνο ηαπείλσζηλ, ηξπθήλ 
εκίζεζαο, θαί επεζπάζσ ηήλ εγθξάηεηαλ, αδηθίαλ απεβάινπ, θαί εδίσμαο 
δηθαηνζχλελ, δηφ Πάηεξ ζηε, κλεκφλεπε θαί εκψλ, ελ ηαίο νζίαηο επραίο ζνπ 
πξφο Κχξηνλ.  

Γφμα... Ήρνο δ' 
Έιακςαλ ηά θαιά έξγα ζνπ, σο ήιηνο, επί ηήο γήο θαί ελ νπξαλψ, Υξηζηνχ 
ζεξάπνλ Δπζχκηε, νξζνδφμσο γάξ εθήξπμαο εκίλ, ηήλ αιεζή θαί ακψκεηνλ 
Πίζηηλ Υξηζηνχ, δηφ ηθέηεπε ζηε Πάηεξ, ελ ηή κλήκε ζνπ ζενθφξε, δσξεζήλαη 
εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Νεχζνλ παξαθιήζεζη, ζψλ νηθεηψλ Παλάκσκε, παχνπζα δεηλψλ εκψλ 



επαλαζηάζεηο, πάζεο ζιίςεσο εκάο απαιιάηηνπζα, ζέ γάξ κφλελ αζθαιή, 
θαί βεβαίαλ άγθπξαλ έρνκελ, θαί ηήλ ζήλ πξνζηαζίαλ θεθηήκεζα, κή 
αηζρπλζψκελ Γέζπνηλα, ζέ πξνζθαινχκελνη, ζπεχζνλ εηο ηθεζίαλ, ηψλ ζνί 
πηζηψο βνψλησλ, Υαίξε Γέζπνηλα, ε πάλησλ βνήζεηα, ραξά θαί ζθέπε, θαί 
ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρ. Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. α' 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Υαίξνηο σο επζπκίαο αξρή, ηήο Δθθιεζίαο γεγνλψο Πάηεξ ζηε, ηή ζή γάξ 
γελλή ζεη πάζαο, αηξεηηθψλ ηάο νξκάο, εθ Θενχ πξνλνίαο απεθξνχζαην, δηφ 
ζε θεξψλπκνλ, νλνκάδεη Δπζχκηνλ. Σψλ νπξαλίσλ, Οπζηψλ δέ ηά ηάγκαηα, 
ραξάο έπιεζαο, ηή ηνχ βίνπ ιακπξφηεηη, νίο θαί ζπλαπιηδφκελνο, θσηφο ηε 
πιεξνχκελνο, θαί παλνιβίνπ θαί ζείαο, ελαπνιαχσλ ειιάκςεσο, Υξηζηφλ λχλ 
δπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηψλ νζίσλ απηνχ. 
 
Ράβδσ ηή ηνχ ηαπξνχ ζηεξηρζείο, ηήο αλνκίαο ηνχο ρεηκάξξνπο εμήξαλαο, 
ρεηκάξξνπλ ηξπθήο δέ ζείαο, θαί Παξαδείζνπ πεγήλ, λνεξψο Πακκάθαξ 
πνηηδφκελνο, πεγάο ζσηεξίνπο, ελ ηή εξήκσ αλέδεημαο, επηξξναίο δέ, ζείνπ 
Πλεχκαηνο ζηε, πηαηλφκελνο, ψζπεξ θνίλημ αλέδξακεο, χςνο πξφο 
επνπξάληνλ, θαί ζηχινο ππξίκνξθνο, ψθζεο ζεφθξνλ θαί πιήξεο, 
θσηνεηδνχο επηιάκςεσο, Υξηζηνχ, φλ δπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ 
κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Μαθάξηνο αλήξ ν θνβνχκελνο ηφλ Κχξηνλ. 
 
λησο έσο ζθελήο ζαπκαηήο, έσο ηνχ νίθνπ ηνχ Θενχ Πακκαθάξηζηε, 
δηήιζεο αγαιιηάζεη, θαί επθξνζχλε ςπρήο, έλζα ήρνο Πάηεξ ενξηάδνληνο, 
ηεξπλήο αθνπζφκελνο, θαί γιπθείαο πκλήζεσο, θαί ηήο αθξάζηνπ, ζπκεδίαο 
θαί ηέξςεσο, γελεζφκελνο, ελ κεζέμεη Δπζχκηε, ήο κφλεο εθηέκελνο, ηήλ 
ζάξθα ελέθξσζαο, ήο θαί επέηπρεο ζεία, δηθαηνζχλε θνζκνχκελνο, Υξηζηφλ 
ηθεηεχσλ, ηφλ παξέρνληα ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
ζηε Πάηεξ, νπθ έδσθαο χπλνλ ζνίο νθζαικνίο, νπδέ ηνίο βιεθάξνηο ζνπ 
λπζηαγκφλ, εσο νχ ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, ηψλ παζψλ ειεπζέξσζαο, θαί 
ζεαπηφλ εηνίκαζαο, ηνχ Πλεχκαηνο θαηαγψγηνλ, ειζψλ γάξ ν Υξηζηφο ζχλ ηψ 
Παηξί, κνλήλ παξά ζνί επνηήζαην, θαί ηήο νκννπζίνπ Σξηάδνο, ζεξάπσλ 
γελφκελνο, κεγαινθήξπμ Δπζχκηε, πξέζβεπε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μαθαξίδνκέλ ζε, Θενηφθε Παξζέλε, θαί δνμάδνκέλ ζε, νη πηζηνί θαηά ρξένο, 
ηήλ πφιηλ ηήλ άζεηζηνλ, ηφ ηείρνο ηφ άξξεηνλ, ηήλ αξξαγή πξνζηαζίαλ, θαί 
θαηαθπγήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  



 
Απνιπηίθηνλ 

Ήρνο δ' 
Δπθξαίλνπ έξεκνο ε νπ ηίθηνπζα, επζχκεζνλ ε νπθ σδίλνπζα, φηη επιήζπλέ 
ζνη ηέθλα, αλήξ επηζπκηψλ ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο, επζεβεία θπηεχζαο, εγθξαηεία 
εθζξέςαο, εηο αξεηψλ ηειεηφηεηα. Σαίο απηνχ ηθεζίαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, 
εηξήλεπζνλ ηήλ δσήλ εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σψ θσηί ιακπφκελνο ηψ απξνζίησ, σο αζηήξ εμέιακςαο, ελ ηαίο εξήκνηο, 
δηδαραίο, θαηαθσηίδσλ Δπζχκηε, ηνχο αδηζηάθησ  
ςπρή πξνζηφληαο ζνη.  

Γφμα... κνηνλ 
Δμ Αηγχπηνπ ήζηξαςαο σο εσζθφξνο, θαί ηφλ θφζκνλ έιακςαο, ηαίο θαεηλαίο 
ζνπ αξεηαίο, εγιατζκέλε Δπζχκηε, πάζηλ εθιάκςαο, ηφ θψο ηήο αζθήζεσο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δλ ηή ζθέπε πάλαγλε, ηή ζε Παξζέλε, πξνζθπγφλησλ δέεζηλ, πξνζδεμακέλε 
παξ' εκψλ, κή δηαιίπεο πξεζβεχνπζα, ηψ Φηιαλζξψπσ, ζσζήαλη ηνχο 
δνχινπο ζνπ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Σάο θξνληίδαο ηνχ βίνπ απαξλεζάκελνο, θαί Αγγέισλ ηφλ βίνλ 
αλαιαβφκελνο, εγθξαηεία ηήλ ςπρήλ θαηειάκπξπλαο, θαί ζαπκάησλ εθ Θενχ, 
ράξηλ εδέδσ δαςηιψο, Δπζχκηε ζενθφξε, ππέξ εκψλ ηθεηεχσλ, ηψλ επζεβψο 
επθεκνχλησλ ζε.  
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παλαγία Παξζέλε εκάο ειέεζνλ, ηνχο πξνζθεχγνληαο πίζηεη πξφο ζέ ηήλ 
εχζπιαγρλνλ, θαί αηηνπκέλνπο ηήλ ζεξκήλ ζνπ λχλ αληίιεςηλ, δχλαζαη γάξ 
σο αιεζψο, ηνχο πάληαο ζψδεηλ σο νχζα, Μήηεξ Θενχ ηνχ πςίζηνπ, ηαίο 
κεηξηθαίο ζνπ πξεζβείαηο, αεί ρξσκέλε ζενραξίησηε.  
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ.  
 

Κάζηζκα Ήρνο πι. δ' 



Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Σήλ πησρείαλ ηήλ φλησο ηνχ δη' ε κάο, εθ Παξζέλνπ ηερζέληνο αλαιαβψλ, 
εγήζσ ηά πξφζθαηξα, σζεί ρφξηνλ Μαθάξηε, ηνχ γλσζηηθνχ γάξ μχινπ 
γεπζάκελνο ζηε, Μνλαδφλησλ εδείρζεο, Γηδάζθαινο έλζενο, φζελ θαί πξφο 
δήινλ, Αγγειηθήο πνιηηείαο, δηήγεηξαο άπαληαο, θαί πξφο γλψζηλ ηήο Πίζηεσο. 
εκαηνθφξε Δπζχκηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  
 

Γφμα... ηφ απην 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο Παξζέλνλ θαί κφλελ ελ γπλαημί, ζέ αζπφξσο ηεθνχζαλ Θεφλ ζαξθί, πάζαη 
καθαξίδνκελ, γελεαί ηψλ αλζξψπσλ, ηφ γάξ πχξ εζθήλσζελ, ελ ζνί ηήο 
ζεφηεηνο, θαί σο βξέθνο ζειάδεηο, ηφλ Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, φζελ ηψλ Αγγέισλ 
θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο, αμίσο δνμάδνκελ, ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ ζνπ, θαί 
ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηφλ άρξαληνλ Σφθνλ ζνπ.  
 

Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ. 
 

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  

 Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί 
ζψζνλ σηήξ κνπ.  

 Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί 
έζεζζε απεμεξακκέλνη.  

Γφμα...  
Αγίσ Πλεχκαηη, πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή 
ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο. 

Καί λχλ... 
Αγίσ Πλεχκαηη, αλαβιχδεη ηά ηήο ράξηηνο ξείζξα, αξδεχνληα, άπαζαλ ηήλ 
θηίζηλ πξφο δσνγνλίαλ. 
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ' 
Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνχ Οζίνπ απηνχ.  
ηίρ. Σί αληαπνδψζσκελ ηψ Κπξίσ πεξί πάλησλ, ψλ αληαπέδσθελ εκίλ. 
 

Σφ, πάζα πλνή. ηφ Δπαγγέιηνλ, ν Ν' 
 

Γφμα... Σαίο ηνχ ζνχ Οζίνπ 
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ 

 
Ηδηφκεινλ  Ήρνο πι. β' 

ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 
δη' ψλ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ. Σψλ δαηκφλσλ 
ψιεζαο ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ 



ακέκπησο εδήισζαο. Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, εηξήλελ 
αίηεζαη ηαίο ςπραίο εκψλ.  
 

Ο Καλψλ ηήο Θενηφθνπ εηο ο' θαί ηνχ Οζίνπ νη δχσ εηο ε'.  
 

Ο πξψηνο πνίεκα Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ. νχ ε αθξνζηηρίο κεηά ηψλ 
Δηξκψλ.  
 

ιβνο πέθελαο γεγελψλ Δπζχκηε. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Οπθ έζηη ζνη φκνηνο, δεδνμαζκέλε Κχξηε, ελ ρεηξί γάξ θξαηαηά, ειπηξψζσ 
ηφλ ιαφλ, φλ εθηήζσ Φηιάλζξσπε».  
 
Λχεηο ηήλ θαηήθεηαλ, ηνίο παξαδφμσο θχζαζηλ, εθ Θενχ επαγγειζείο, θαί πξφ 
ηνχ ηφθνπ ζνπ δσξεά, επζπκίαο θεξψλπκνο.  
 
Βνά ραξηζηήξηνλ, ε Δθθιεζία ζηε, δεμακέλε ζε βιαζηφλ, εθ Θενχ εηξεληθήο, 
επζπκίαο πξνάγγεινλ.  
 

Ο δεχηεξνο πνίεκα Θενθάλνπο. νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Σαίο ζαίο πξνζεπραίο Πακκάθαξ, θψο κνη λέκνηο. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
«Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Σαίο πξνζεπραίο ζνπ θαί ηαίο ζαίο δεήζεζηλ, εθδπζσπψλ ηφλ Θεφλ, ηφ 
ζθνηεηλφλ λέθνο, ηφ ηήο αζπκίαο κνπ, Πακκάθαξ δηαζθέδαζνλ, επζπκίαο 
ππάξρσλ, θαί ζπκεδίαο αλάπιεσο, ηψ Πακβαζηιεί παξηζηάκελνο.  
 
Άιινο θαζάπεξ ακνπήι ζεφζδνηνο, θαί πξφ ζπιιήςεσο, επαγγειζείο 
Πάηεξ, πάζαηο ελαπέθελαο, ηαίο Δθθιεζίαηο ζηε, θεξσλχκσο ηήλ θιήζηλ, 
θαηάιιεινλ επαγνκελνο, ηή ηήο επζπκίαο θαηδξφηεηη.  
 
Ηθεηεξία θαί δεήζεη ρξψκελνη, νη ζνί γελλήηνξεο, πξφο ηφλ Θεφλ δψξνλ, ζείφλ 
ζε θνκίδνληαη, θαί θσηνθφξνλ βιάζηεκα, ηή γελλήζεη κελχνλ ηήο επζεβείαο 
ηήλ έιιακςηλ, θαί ηφλ ηήο αηξέζεσο έιεγρνλ.  
 
χ εθ Παηδφο θαζηεξψζεο ζηε, ηψ δεδσθφηη Θεψ, θαί πξφο απηφλ βιέπσλ, 
θαί θαζνδεγνχκελνο, δσνπνηνίο πξνζηάγκαζη, ηνίο απηνχ ζενθφξε, πξφο 
χςνο ήξζεο κεηάξζηνλ, ηφ ηψλ αξεηψλ δηά Πίζηεσο.  

Θενηνθίνλ 



έ Θενκήηνξ πξνζηαζίαλ έρνληεο, νπ δεηιηάζνκελ, ηφ ηψλ ερζξψλ ζηίθνο, ηφ 
αληηκαρφκελνλ, ηνίο επζεβψο δνμάδνπζη, ηφλ εθ ζνχ γελλεζέληα, Θεφλ ηψλ 
φισλ θαί Κχξηνλ, φλ ππέξ εκψλ εθδπζψπεζνλ.  

Καηαβαζία 
«Υέξζνλ αβπζζνηφθνλ, πέδνλ ήιηνο, επεπφιεπζε πνηέ, σζεί ηείρνο γάξ 
επάγε, εθαηέξσζελ χδσξ, ιαψ πεδνπνληνπνξνχληη, θαί ζεαξέζησο κέιπνληη. 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
Οπθ ελ ζνθία θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνχ Παηξφο, 
ελππνζηάησ νθία Υξηζηέ, νπ γάξ εζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ Φηιάλζξσπε».  
 
έ ε ηεθνχζα, ηφ ηήο Άλλεο δειψζαζα ζηνλ, σο ηφλ πάιαη ακνπήι, ζπζίαλ 
δψζαλ πξνζήγαγε, Θεψ ηψ δνμάζαληη, θαί πξφ ζπιιήςεσο.  
 
Πεξηνπζία ηήο πξφ Θεφλ αγάπεο ππξνχκελνο, ινγηζκψ παλεπζεβεί, παζψλ 
εθξάηεζαο ζηε, δηφ ζεία ράξηο ζνη, επαλεπαχζαην.  
 

Έηεξνο 
 

Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο 
Απφ ζηεηξψζεσο ηερζείο, πλεπκαηηθήο, γεσξγφο πνιπγνλψηαηνο ψθζεο, ηάο 
αθάλζαο εθηεκψλ, ηήο αζεβείαο, ζηε, θαί επζεβείαο ζπφξνλ, έλζενλ 
θαηαβαιφκελνο.  
 
Ηεξνπξγφο ππεξθπψλ, θαί κπζηηθψλ ζεακάησλ, ζενθφξε γεγνλψο, ηνχο 
απίζηνπο, πξνζελήλνραο Υξηζηψ, ζενπξεπψο πηζηεχνληαο, ηαίο δηδαραίο 
ζνπ Πάηεξ, δηδαζθνκέλνπο ηά θξείηηνλα.  
 
σθξνλεζηάησ ινγηζκψ, θαί επζεβεί θερξεκέλνο, ηψλ ξεπζηψλ θαί 
θζεηξνκέλσλ απηίθα, ηήλ αηψληνλ δσήλ, θαί ηήλ ηξπθήλ πξνέθξηλαο, δη' 
εγθξαηείαο άθξαο, ζάξθα λεθξψζαο Δπζχκηε.  
 
Ππξπνινπκέλε ηή ςπρή, θαί ηεηξσκέλε ηψ πφζσ, ηνχ Υξηζηνχ, ηάο 
ππξηθιέθηνπο ελέδξαο, ηψλ δαηκφλσλ εθθπγψλ, ηή δξνζνβφισ ράξηηη, 
θαηειακπξχλζεο Πάηεξ, ζεκεηνθφξνο γελφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ρήζεηο ηψλ ζείσλ Πξνθεηψλ, θαί ηάο απηψλ πξνθεηείαο, επεζθξάγηζαο 
ηεθνχζα ηφλ Λφγνλ, ηφλ ιαινχληα δη' απηψλ, θαί ηάο απηψλ πιεξψζαληα, 
ζεεγνξίαο κφλε, επινγεκέλε Παλχκλεηε.  

Καηαβαζία 
«Σφ ζηεξέσκα, ηψλ επί ζνί πεπνηζφησλ, ζηεξέσζνλ Κχξηε ηήλ Δθθιεζίαλ, ήλ 
εθηήζσ, ηψ ηηκίσ ζνπ αίκαηη».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 



Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Δγθξαηείαο ειαίσ ηήλ ηήο ςπρήο, εθπιεξψζαο ιακπάδα πλεπκαηηθψο, 
πνζψλ ηήλ αείθσηνλ, ηνχ Νπκθίνπ ζνπ έιεπζηλ, πξνζεπραίο αγξχπλνηο, 
εηήξεζαο, ζηε, θαί λπκθψλη ηνχηνπ, επθξαίλεη καθάθηε, φζελ επαμίσο ηήλ 
ηξπθήλ εθνκίζσ, ηήλ φλησο αείδσνλ, θαί ζαπκάησλ ελέξγεηαλ, ζενθφξε 
Δπζχκηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ ςπρήλ κνπ Παξζέλε ηήλ ηαπεηλήλ, ηήλ ελ δάιε ηνχ βίνπ ηψλ δπζρεξψλ, 
λχλ σο αθπβέξλεηνλ πνληνπκέλελ ηψ θιχδσλη, ακαξηηψλ ηε θφξησ, νθζείζαλ 
ππέξαληινλ, θαί εηο ππζκέλα Άδνπ ειζείλ θηλδπλεχνπζαλ, θζάζνλ Θενηφθε, 
ηή ζεξκή ζνπ πξεζβεία, θαί ζψζνλ παξέρνπζα, ζφλ ιηκέλα ηφλ εχδηνλ, ίλα 
πίζηεη θξαπγάδσ ζνη. Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δνζήλαί κνη, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο ζνπ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Έθιηλαο Υξηζηέ ηή θαηαβάζεη ζνπ, νπξαλνχο ελ ζπλέζεη, θαί ψθζεο 
ζεζαξθσκέλνο επί γήο. Γηφ πάληεο βνψκελ. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
θηιάλζξσπε».  
 
Φπιάμαο ηφλ λνχλ ακεηεψξηζηνλ, εθ ζπαξγάλσλ ηφλ βίνλ, αλάβαζηλ επεδείμσ 
πξφο Θεφλ, ψ πξνβαίλσλ εθξάζεο, εθ δπλάκεσο Πάηεξ εηο δχλακηλ.  
 
Ζξάζζεο Υξηζηνχ ηήο ηαπεηλψζεσο, κεηαλάζηεο εληεχζελ, πξφο άζηπ ηφ 
ζενδφρνλ γεγνλψο, ζπζηαπξνχζαη ηή γλψκε, ηψ ηαπξφλ δηά ζέ ππνκείλαληη.  
 
Ννκίκσο αζιήζαη πξνειφκελνο, εμεδχζσ ηφλ βίνλ, γπκλφλ δέ ηψ αληηπαισ 
πξνζπιαθείο, ηή Υξηζηνχ εθκηκήζεη, ελ εξήκσ ηφ ηξφπαηνλ έζηεζαο.  
 

Έηεξνο 
 

χ κνπ ηζρχο, Κχξηε 
ινλ ζαπηφλ, Πάηεξ Θεψ θαζηέξσζαο, αζαλάηνπ, δφμεο εθηέκελνο, θαί πξφο 
απηφλ, έδξακεο ζεξκψο, δηά πνιηηείαο, ακέκπηνπ θαί δη' αζθήζεσο, θαί βίνπ 
ιακπξνηάηνπ, αλελδφησο θξαπγάδσλ. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα Φηιάλζξσπε.  
 
χ ηήλ πεγήλ, ζηε ηήο αγαζφηεηνο, αγαπήζαο, φιεο εθ δπλάκεσο, ηνίο 
Αζθεηαίο, γέγνλαο πεγή, ζείσλ ραξηζκάησλ, δηςψληαο, ηνχηνπο ηψκελνο, 
πεγάο γάξ ψζπεξ πάιαη, Μσυζήο ελ εξήκσ, παξαδφμσο Πακκάθαξ 
αλέβιπζαο.  
 
Δπηθαλείο, εθ ηψλ αδχησλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηήο παηδίζθεο, γφλνπο 



ειεπζέξσζαο, πηνχο Θενχ αμηνπξεπψο, ηνχηνπο αλαπιάζαο, πηνζεζίαο 
Βαπηίζκαηη, ηνχ ζείνπ γάξ Πξνδξφκνπ, κηκεζάκελνο βίνλ, Βαπηηζηήο 
αλεδείρζεο Δπζχκηε.  
 
Τπφ Θενχ, ηνίο αγλννχζηλ Δπζχκηε, επεγλψζζεο, ράξηηη ιακπφκελνο, νπ γάξ 
ηήλ ζήλ, έδεη αξεηήλ, φλησο ελ εξήκσ, ιαζείλ θαί θαηαθαιχπηεζζαη, δηφ ζε 
θσηνθφξνλ, σο θσζηήξα ηνίο πάζηλ, ν Γεζπφηεο ηψλ φισλ αλέδεημε.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε ζεκλή, ραίξε Παξζέλε παλάρξαληε, ραίξε ξνο, ράξηηη θαηάζθηνλ, ραίξε 
θελή, ραίξε Κηβσηέ, ραίξε Λπρλία, ηφ Φψο ηφ ζείνλ βαζηάδνπζα, ραξάο γάξ 
αλεθθξάζηνπ, θαί ςπρψλ επθξνζχλεο, ηνίο πηζηεχνπζη πξφμελνο γέγνλαο.  

Καηαβαζία 
«Δθάιπςελ νπξαλνχο, ε αξεηή ζνπ Υξηζηέ, ηήο θηβσηνχ γάξ πξνειζψλ, ηνχ 
αγηάζκαηφο ζνπ, ηήο αθζφξνπ Μεηξφο, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ, ψθζεο σο 
βξέθνο αγθαινθνξνχκελνο, θαί επιεξψζε ηά πάληα, ηήο ζήο αηλέζεσο».  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Αζεβείο νπθ φςνληαη, ηήλ δφμαλ ζνπ Υξηζηέ, αιι' εκείο ζέ Μνλνγελέο, 
Παηξηθήο απαχγαζκα δφμεο ζεφηεηνο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, αλπκλνχκέλ ζε 
θηιάλζξσπε».  
 
εαπηφλ ππέηαμαο, ηψ λφκσ ηνχ Θενχ, ηφ γάξ ζψκά ζνπ σο ςπρήο ζενθφξε 
φξγαλνλ, εδνπιαγψγεζαο, ηήο ζαξθφο ηφ θξφλεκα, θαζππνηάμαο ηψ 
πλεχκαηη.  
 
Γεγεζψο δηήλπζαο, ηήλ ηξίβνλ ηήο δσήο, θαί Θενχ θφβνλ ζπιιαβψλ, 
ζσηεξίαλ έηεθεο ηνίο πιαλσκέλνηο, αλαιάκςαο ήιηνο, ηή εξήκσ 
θαιππηφκελνο.  
 

Έηεξνο 
 

Ίλα ηί κε απψζσ 
Αζθεηψλ επζεβείαο, επί ηήλ νπξάληνλ ηξίβνλ Δπζχκηε, πξνεγήζσ Πάηεξ, θαί 
πξφο θιεξνδνζίαλ αλψιεζξνλ, ελ πςίζηνηο άγσλ, ζηχινο ππξφο ηε θαί 
λεθέιεο, δεδεηγκέλνο ηή αίγιε ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Ηαηξφλ αζζελνχλησλ, άγαλ ζπκπαζέζηαηνλ θφζκσ δεδψξεηαη, ν Υξηζηφο ζε 
Πάηεξ, θαί πεηλψλησλ ηξνθέα παξάδνμνλ, παηδεπηήλ αθξφλσλ, ζσθξνληζηήλ 
αγλσκνλνχλησλ, φξθαλψλ θαί πησρψλ αληηιήπηνξα.  
 
πκπαζήο ειεήκσλ, γλψκελ ηαπεηλφθξνλα θέξσλ γεγέλεζαη, ηψλ παζψλ 
εθηέκλσλ, ηάο αηηίαο ελζένηο δηδάγκαζη, θαί ζνθίδσλ Πάηεξ, θαί λνπζεηψλ 
ηνχο θνηηεηάο ζνπ, θαί ςπρψλ ζεξαπεχσλ λνζήκαηα.  
 
Παληαρνχ ηάο αθηίλαο, πέκπσλ ηψλ ζαπκάησλ ζνπ πάληαο εθψηηζαο, θαί 



καγλήηηο ψζπεξ, εθεηιθχζσ πξφο ηά ζά παηδεχκαηα, δηαπιάηησλ ήζε, θαί 
ηψλ ςπρψλ ηάο δηαζέζεηο, εκβαηεχσλ ςπρήο θαζαξφηεηη.  

Θενηνθίνλ 
Αιεζή Θενηφθνλ, πάληεο ζε θεξχηηνκελ Θενραξίησηε, νη ηή ζή γελλήζεη, ηήο 
θζαξηήο ιπηξσζέληεο γελλήζεσο, θαίπξνο ηήλ ακείλσ, πάιηλ δσήλ 
αλαθιεζέληεο, δηά ζπιάγρλα ειένπο Θενχ εκψλ.  

Καηαβαζία 
«Χο είδελ Ζζαίαο ζπκβνιηθψο, ελ ζξφλσ επεξκέλσ Θεφλ, ππ' Αγγέισλ 
δφμεο δνξπθνξνχκελνλ, ψ ηάιαο! εβφα, εγψ, πξφ γάξ είδνλ ζσκαηνχκελνλ 
Θεφλ, θσηφο αλεζπέξνπ, θαί εηξήλεο δεζπφδνληα».  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπφληηζέ κε, θαηαηγίο πνιιψλ 
ακαξηεκάησλ, αιι' σο Θεφο εθ βπζνχ αλάγαγε, ηήλ δσήλ κνπ Πνιπέιεε».  
 
Γφλνπο ψζπεξ πάιαη ηήο παηδίζθεο, ηήο παιηγγελεζίαο, ηψ ινπηξψ θαί λχλ 
πηνζεηήζαο, ηαίο ζαίο ιηηαίο, ζενθφξε ζχληξηςνλ, ηφλ δπγφλ ηφλ ηήο δνπιείαο 
εκψλ.  
 
Έζεην ζνθφλ ζε νηθνλφκνλ, θαί παηδεπηήλ αθξφλσλ, πνλεξίαο πλεπκάησλ 
δηψθηελ, ε ηνχ Θενχ, ζενθφξε ράξηο ζνη, ελαξγψο ελ ζνί ζθελψζαζα.  
 

Έηεξνο 
 

lιάζζεηί κνη σηήξ 
Μεγίζηελ παξά Θενχ ηήλ εμνπζίαλ δεμάκελνο, ηά πιήζε ηψλ δπζκελψλ, 
δαηκφλσλ εδίσμαο, ηήο ηνχησλ ζηξεβιψζεσο, ηψκελνο πάληαο, ηνχο ελ πίζηεη 
ζνη πξνζηξέρνληαο.  
 
Μαθάξηνο αιεζψο, εγέλνπ Πάηεξ Δπζχκηε, πησρείαλ πινπηνπνηφλ, θαί 
πέλζνο ραξκφζπλνλ, θηεζάκελνο ζηε, δη' ψλ βαζηιείαλ, νπξαλψλ 
εθιεξνλφκεζαο.  
 
Απψζσ ηήλ επί γήο, ηηκήλ θαί δφμαλ επκάξαληνλ, ατδηνλ δέ δσήλ, θαί θιήξνλ 
αθήξαηνλ, Πακκάθαξ απείιεθαο, ζθελάο νπξαλίνπο, θαηνηθήζαο 
αζθαιέζηαηα.  

Θενηνθίνλ 
Κπξίαλ ζε ηνχ παληφο, θαί Γέζπνηλαλ νλνκάδνκελ, ηφλ φλησο φληα Θεφλ, 
αξξήησο γάξ ηέηνθαο, ηφλ πάληα πνηήζαληα, θαί δηαθξαηνχληα, θαί ζπλέρνληα 
Παλάκσκε.  

Καηαβαζία 
«Δβφεζέ ζνη, ηδψλ ν Πξέζβπο, ηνίο νθζαικνίο ηφ ζσηήξηνλ, ν ιανίο επέζηε. 
Δθ Θενχ Υξηζηέ, ζχ Θεφο κνπ».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 



Χο απαξράο ηήο θχζεσο 
Δλ ηή ζεπηή γελλήζεη ζνπ, ραξάλ ε θηίζηο εχξαην, θαί ελ ηή ζεία κλήκε ζνπ 
ζηε, ηήλ επζπκίαλ έιαβε ηψλ πνιιψλ ζνπ ζαπκάησλ, εμ ψλ παξάζρνπ 
πινπζίσο ηαίο ςπραίο εκψλ, θαί απνθάζαξνλ ακαξηεκάησλ θειίδαο, φπσο 
ςάιισκελ, Αιιεινχτα.  

Ο Οίθνο 
Δθ ξαζχκνπ θαξδίαο ηήλ αίλεζηλ, πψο πξνζνίζσ ν άζιηνο δέδνηθα, θαί 
πκλήζσ ηφλ κέγαλ Δπζχκηνλ, αιιά ηνχησλ ζαξξψλ ηαίο δεήζεζηλ, ελ επζπκία 
θαί ζπνπδή πνιιή, ηή σδή εγρεηξήζσ, θαί πάζηλ εμείπσ απηνχ ηήλ πνιηηείαλ, 
θαί ηήλ γέλλεζηλ, θαί πψο νη ηνχηνπ γνλείο έςαιινλ ηφ, Αιιεινχτα.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Κ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ζίνπ Παηξφο εκψλ Δπζπκίνπ ηνχ 

Μεγάινπ.  
ηίρνη 

 Σί θνηλφλ Δπζχκηε ζνί θαί ηψ βίσ;  
 Πξφο Αγγέινπο άπαηξε ηνχο μέλνπο βίνπ 
 Λήμε βίνπ Δπζχκηνο εηθάδη ευγέλεηνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Βάζζνπ, Δπζεβίνπ, 
Δπηπρίνπ θαί Βαζηιίδνπ.  

ηίρνη 
 Υείξαο Βάζζνπ ηέκλνπζη ρείξεο δεκίσλ,  
 Υείξεο βέβεινη, ρείξαο εγηαζκέλαο.  
 Σκεζείο πέιπμηλ Δπζέβηνο πάλ κέινο,  
 Σήλ Οξζφδνμνλ Πίζηηλ άηξσηνο κέλεη.  
 Δπηχρηνλ δηείινλ εηο κέξε ηξία,  
 ζείσο Θενχ Πξφζσπα ηηκψληα ηξία.  
 Απνξξαγήλαη κή ζέισλ Βαζηιίδεο,  
 Μνίξαο Αζιεηψλ, εξξάγε ηήλ γαζηέξα.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Ηλλά, Πηλλά, θαί Ρηκκά.  
ηίρνη 

 Θάιςηο δερέζζσ ηνχο Αζιεηάο ηνχ θξχνπο,  
 Ηλλάλ, Πηλλάλ, Ρηκκάλ ηε ηνχο θξπζηαιιίλνπο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ καθαξίνπ Πέηξνπ ηνχ Σειψλνπ.  
ηίρνη 

 Καιεί ζε Πέηξε Υξηζηφο εθ ηεισλίνπ  
 Πξφο αξεηήλ πξίλ, λχλ δέ πξφο ηξπθήλ πφινπ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Νένη ηξείο ελ Βαβπιψλη, πξφζηαγκα ηπξαλληθφλ, εηο θιήλαθνλ ζέκελνη, ελ 



κέζσ θινγφο αλεβφσλ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
θζεο είζσ ηήο λεθέιεο, Πάηεξ ηψ ππεξθπεί, ππξί θαιππηφκελνο, σο ζείνο 
βνψλ κπζηηπφινο. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Νέκεη ζνη ηά ππέξ θχζηλ, Πάηεξ ν Γεκηνπξγφο, αθζφλσο ηήο θχζεσο, ςπρψλ 
δηαζέζεηο πξνθαίλσλ, ηψλ κεηαζρφλησλ ζηε, ηήο ζαξθφο ηνχ Κπξίνπ ζνπ.  
 
Έλα θαί κεηά ηήλ ζείαλ, ζάξθσζηλ κνλνγελή, ελ δχσ ηαίο θχζεζηλ, Δπζχκηε 
ζέβσλ εβφαο. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Έηεξνο 
 

Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 
Αζθήζεσο ζηάδηνλ, αγησζχλεο Πάηεξ γπκλάζηνλ, ηφλ ζφλ έδεημαο βίνλ, δη' 
εγθξαηείαο άθξαο ελνχκελνο, ηνίο Αζσκάηνηο θξαπγάδσλ Δπζχκηε. Δπινγεηφο 
ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ρνκθαίαλ ζε δίζηνκνλ, εθνλεκέλελ Υξηζηφο αλέδεημε, ηψλ ερζξψλ ηάο 
θαξδίαο, θαί ηψλ δαηκφλσλ ζθάηηνπζαλ θάιαγγαο, θαί ηψλ ςαιιφλησλ 
ςπράο θαηεζθξαίλνπζαλ. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Φσηφο εκθνξνχκελνο, ηνχ Σξηζειίνπ Πάηεξ θψο δεχηεξνλ, ηή κεζέμεη ηνχ 
πξψηνπ, κεκνξθσκέλνο ψθζεο Δπζχκηε, ηάο ιακπεδφλαο εθπέκπσλ ηνίο 
ςάιινπζηλ. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
ο φξζξνο αλέηεηιαο, δηθαηνζχλεο Ήιηνλ έρνπζα, ηφλ εθ ζθφηνπο ηφλ θφζκνλ, 
ηήο αγλσζίαο αλαθαζαίξνληα, ζενγλσζίαο αθηίζηλ, ψ ςάιινκελ. Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Καηαβαζία 
«έ ηφλ ελ ππξί δξνζίζαληα, Παίδαο ζενινγήζαληαο, θαί Παξζέλσ αθεξάησ 
ελνηθήζαληα Θεφλ Λφγνλ πκλνχκελ, επζεβψο κεισδνχληεο. Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δπαγείο Παίδαο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνπο 
αηψλαο».  
 
Θεψ ζεαπηφλ θαζηεξψζαο, θαί άςαο ηήο ζπλεηδήζεσο ηήλ θάκηλνλ, φινλ ζνπ 
Δπζχκηε, ραίξσλ σινθαχησζαο, σο ηεξείνλ άκσκνλ, ηφλ βίνλ κέιπσλ 
Υξηζηψ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 



Τηνζεηεζείο ράξηηη ζεία, σο θιήξνλ ηήλ ηψλ κειιφλησλ γλψζηλ είιεθαο, 
θχζεσο θξαηήζαο γάξ, θχζηλ ππεξβέβεθαο, πξνγλσζηηθψο πξφο έθβαζηλ, 
ζπεχδσλ Δπζχκηε. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, βνψλ εηο 
ηνχο αηψλαο.  
 

Έηεξνο 
 

Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 
πληνλσηάηε ρξψκελνο, εγθξαηεία Παλφβιηε, πξφο πςεινηάηελ, πνιηηείαλ 
έθζαζαο, δνρείνλ γελφκελνο, ρσξεηηθφλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ δσνπνηνχ, θαί 
ηψλ εθείζελ πινπζίσο, βξπφλησλ ραξηζκάησλ, κεισδψλ αλελδφησο. Λαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Μεηαλαζηεχσλ έθζαζαο, ηήο ηψλ ηήλ αθξφπνιηλ, εηο ηάο αησλίνπο, δέ κνλάο 
θαηήληεζαο, θαί θιήξνλ νπξάληνλ, εθ ηψλ νηθείσλ πφλσλ επξψλ, ηαίο 
Αγγειηθαίο, ρνξνζηαζίαηο ζπκςάιιεηο. Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Οινιακπήο σο ήιηνο, ηάο εξήκνπο εθψηηζαο, ηνχο ζθνηεηλνκφξθνπο, 
απειάζαο δαίκνλαο, θαί ζηχινο νιφθσηνο, νπξαλνκήθεο γέγνλαο, 
ζαπκαηνπνηνχο, καξκαξπγάο απνζηίιβσλ, απαχζησο αλαθξάδσλ. Ηεξείο 
αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Ηεξσηάηαηο πξάμεζη, δηά βίνπ θνζκνχκελνο, ηήλ αξρηθσηάηελ, αξεηήλ 
θαηψξζσζαο, δνγκάησλ νξζφηεηη, δηαπξεπήο γελφκελνο, θαί ζενινγίαο 
αθξηβνχο ππνθήηεο, βνψλ αδηαιείπησο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Νχκθε Θενχ παλάκσκε, ηνχο πξφο ζέ θαηαθεχγνληαο, ηήο αηρκαισζίαο, ηψλ 
παζψλ εμάξπαζνλ, θαί ηήλ απηνδέζπνηνλ, ειεπζεξίαλ Γέζπνηλα, ηαίο ησλ 
νξζνδφμσλ, Δθθιεζίαηο παξάζρνπ, ηαίο πίζηεη κεισδνχζαηο, Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Καηαβαζία 
«Αζηέθησ ππξί ελσζέληεο, νη ζενζεβεία, πξνεζηψηεο Νεαλίαη, ηή θινγί δέ κή 
ισβεζέληεο, ζείνλ χκλνλ έκειπνλ. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Μεηά ηφθνλ ζε Αγλή, θαί πξφ ηνχ ηφθνπ, θαί ελ ηφθσ άρξαληε, ζέ πάζα ε 
θηίζηο θαηαγγέιινπζα, σο Θενηφθνλ αιεζή κεγαιχλνκελ».  
 
Ηακάησλ ζε πεγήλ, θαί πξφ ζαλάηνπ θαί ελ ζήθαηο ζηε, θεθνηκεκέλνλ 
επκνηξήζαληεο, σο ληθεθφξνλ αζιεηήλ καθαξίδνκελ.  
 
Δπηγείσ Βαζηιεί, ηφλ ελ πςίζηνηο αξσγφλ απέξγαζαη, θαηά Βαξβάξσλ, θαί ηή 



πνίκλε ζνπ, θαηά πνηθίισλ πεηξαζκψλ Πάηεξ ζηε.  
 

Έηεξνο 
 

Δμέζηε επί ηνχησ 
Δγλψξηζε Υξηζηφο ζνη ηήλ πξφο απηφλ, πνιπέξαζηνλ Πάηεξ αλάιπζηλ, ψζπεξ 
Μσζεί, πάιαη ηψ ζεφπηε, νχ κηκεηήο, δη' αξεηήο γελφκελνο, ξήμαο ζχ ηήλ 
ζάιαζζαλ ηψλ παζψλ, δηέβεο αθσιχησο, πξφο γήλ επαγγειίαο, ηνχο 
ελαληίνπο ηξνπσζάκελνο.  
 
Μεηέζηεο σο, Ζιίαο ν δεισηήο, αξεηψλ επνρνχκελνο άξκαηη, πξφο νπξαλφλ, 
φπνπ ηφ πνιίηεπκα εκθαλψο, ηφ ζφλ εγξάθε ζηε, θαί λχλ ηψ Γεζπφηε 
παξεζηεθψο, κλεκφλεπε ηψλ πίζηεη, ηήλ κλήκελ ζνπ ηεινχλησλ, ηήλ 
θσηνθφξνλ θαί παλίεξνλ.  
 
Ο βίνο ζνπ Πακκάθαξ Αγγειηθφο, ε δσή δέ ζεφθξνλ ππέξιακπξνο, ε δέ 
ςπρή, θσηνεηδεζηάηε ζενεηδήο, θαί επζεβήο ε πίζηηο ζνπ, ζείσλ γάξ 
δνγκάησλ πθεγεηήο, εγέλνπ ζενθφξε, θαί θήξπμ Οξζνδφμνπ, δηδαζθαιίαο 
ερξεκάηηζαο.  
 
Ηθέηελ ζε θαί πξέζβπλ πξφο ηφλ Θεφλ, πξεζβεπφκελνλ Πάηεξ ζπγρψξεζηλ, 
ακαξηηψλ, θαί ηψλ νθιεκάησλ θαί ηψλ ρξεψλ, απνθνπάο αηηνπκελνλ, ζείνπο 
κηκεζάκελνλ νηθηηξκνχο, πξνβάιινκαη πξνζχκσο, ειπίδη ηήο πξεζβείαο, ηήο 
ζήο ζεφθξνλ ζηεξηδφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
σηήξηνο γελνχ κνη πχξγνο Αγλή, ηψλ δαηκφλσλ απείξγσλ ηάο θάιαγγαο, θαί 
πεηξαζκψλ, φρινλ θαί θηλδχλσλ απνζνβψλ θαί ηψλ παζψλ ηήλ έθνδνλ, 
πφξξσ απειαχλσλ, θαί θαζαξάλ, δηδνχο ειεπζεξίαλ, θαί ζείσλ ραξηζκάησλ, 
ηήλ αθζνλίαλ παξερφκελνο.  

Καηαβαζία 
«Δλ λφκσ ζθηά θαί γξάκκαηη ηχπνλ θαηίδσκελ νη πηζηνί, πάλ άξζελ, ηφ ηήλ 
κήηξαλ δηαλνίγνλ, άγηνλ Θεψ, δηφ πξσηφηνθνλ Λφγνλ, Παηξφο αλάξρνπ Τηφλ, 
πξσηνηνθνχκελνλ Μεηξί απεηξάλδξσ, κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Δθ κήηξαο θαζεγίαζε, Θεφο ζε Πάηεξ ζηε, Ηεξεκίαλ σο πάιαη, θαί ακνπήι 
ζενθφξε, πξνθήηελ ζείνλ δείμαο ζε, ηεξαηνπξγέ Δπζχκηε, ηψλ Αγγέισλ 
νκφζθελε, κεζ' ψλ κλεκφλεπε πάλησλ, ηψλ ζέ πηζηψο αλπκλνχλησλ.  

Έηεξνλ  φκνηνλ 
Χο πάιαη ηνχ βιαζηήζαληνο Πξνδξφκνπ ζείνο Άγγεινο εθ ζηεηξεπνχζεο 
λεδχνο, ηφλ ζφλ θαηήγγεηιε ηφθνλ, δηφ θαί ηνχηνπ γέγνλαο εθκαγείνλ Δπζχκηε, 
Βαπηηζηήο νξεζίηξνθνο, αθηήκσλ άνηθνο πάζη, ραξίζκαζη δηαιάκπσλ.  

Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Δλ δχσ ηαίο ζειήζεζη, θαί θχζεζη Παλάκσκε, κηά δέ ηή ππνζηάζεη, ηίθηεηο 



Θεφλ απνξξήησο, ηφλ δη' εκάο πησρεχζαληα, κέρξη ηαπξνχ ζειήκαηη, θαί 
εκίλ ραξηζάκελνλ, ηφλ ηήο ζεφηεηνο πινχηνλ, Θενθπήηνξ Παξζέλε.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδνμνπ ζαχκαηνο 

ζηε Πάηεξ Δπζχκηε, θαηαιηπψλ ηά ελ γή, ηψ Υξηζηψ εθνινχζεζαο, κή 
πξνθξίλαο έλδνμε, ηά θζαξηά πξφο ηά κέλνληα, θαί ελ εξήκσ, ψζπεξ ελ 
πφιεη νηθψλ, ηάο ηψλ δαηκφλσλ, θάιαγγαο ψιεζαο.  ηίο ηζρχζεηελ, εσεηπείλ 
Ανίδηκε, ηήο ζήο ςπρήο, φλησο ηήλ ζεξκφηεηα, ηήλ πξφο ηφλ Κχξηνλ! (Γίο)  
 
ζηε Πάηεξ Δπζχκηε, ζχ αλεδείρζεο θαλψλ, Μνλαδφλησλ θαί θαχρεκα, 
νξζνδφμσλ ήδπζκα, θαί ιακπξφο νηθνπκέλεο θσζηήξ, ηνχ γάξ δνιίνπ 
ερζξνχ νπθ έπηεμαο, ηάο εθθνβήζεηο, ελ ηψ ζπειαίσ νηθψλ.  ηνχ 
ραξίζκαηνο, ηνχ ελ ζνί Μαθάξηε! δη' νχ ζαθψο, πάζαλ θαηεπάηεζαο, ηήλ ηψλ 
δαηκφλσλ νθξχλ.  
 
ζηε Πάηεξ Δπζχκηε, ζχ αιεζψο πξφο Θεφλ, ηήλ ςπρήλ αλεπηέξσζαο, θαί 
αζθήζεη Άγηε, ηάο αηζζήζεηο εθάζεξαο, θαί ηαίο απαχζηνηο, επραίο παλφιβηε, 
ηήο αζαλάηνπ δσήο εμίσζαη.  εγθαιιψπηζκα, Αζθεηψλ ανίδηκε, ζέ ν 
Υξηζηφο ραίξσλ ππεδέμαην, εηο ηάο αυινπο κνλάο.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Σψλ Μνλαζηψλ ηά πιήζε, ηφλ θαζεγεηήλ ζε ηηκψκελ Δπζχκηε, δηά ζνχ γάξ 
ηήλ ηξίβνλ, ηήλ φλησο επζείαλ πνξεχεζζαη έγλσκελ. Μαθάξηνο εί, ηψ Υξηζηψ 
δνπιεχζαο, θαί ερζξνχ ζξηακβεχζαο ηήλ δχλακηλ, Αγγέισλ ζπλφκηιε, Οζίσλ 
νκφζθελε θαί Γηθαίσλ, κεζψλ πξέζβεπε ηψ Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο πι. δ’ 

Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ 
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο. 
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο.  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 

Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο Χδή γ' θαί ο'. Απφζηνινλ, Δπαγγέιηνλ θαί 
Κνηλσληθφλ, Εήηεη εηο Οζίνπο.  

Αξρή 
ΤΖ ΚΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μαμίκνπ ηνχ Οκνινγεηνχ, θαί ηνχ 

Αγίνπ Μάξηπξνο Νενθχηνπ.  
 



ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηνχ Οκνινγεηνχ.  

 
Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Σφλ δη' νίθηνλ γελφκελνλ, σο επδφθεζελ άλζξσπνλ, ελ δπζί ζειήζεζηλ 
ελεξγείαηο ηε, θαηαλννχκελνλ ζηε, εθήξπμαο Μάμηκε, απνθξάηησλ κηαξψλ, 
ηά απχισηα ζηφκαηα, κνλνζέιεηνλ, κνλελέξγεηνλ ηνχηνλ δνμαδφλησλ, 
επεξεία δηαβφινπ, ηνχ ηήλ θαθίαλ ηεθηήλαληνο.  
 
Σαίο λεπξαίο ηψλ δνγκάησλ ζνπ, Πχξξνλ Πάηεξ απέπλημαο, ιεξσδνχληα 
Μάμηκε ηφλ θαθφθξνλα, θαί δησγκνχο εθαξηέξεζαο, θαί ζιίςεηο ανίδηκε, 
καζηηδφκελνο δεηλψο, θαί ηήλ γιψηηαλ ηεκλφκελνο, θαί ηήλ πάληνηε, πξφο 
Θεφλ αηξνκέλελ ζείαλ ρείξα, δη' ήο γξάθσλ δηεηέιεηο, ηά πςειφηαηα δφγκαηα.  
 
Ομπγξάθνπ σο θάιακνο, ηεζεγκέλε ηψ Πλεχκαηη, ε αγία γέγνλε Πάηεξ 
γιψζζά ζνπ, θαιιηγξαθνχζα ελ ράξηηη, πιαμί θαξδηψλ εκψλ, ηφκνλ ζείσλ 
αξεηψλ, θαί δνγκάησλ αθξίβεηαλ, θαί ηήλ ζάξθσζηλ, ηνχ ελ δχσ νπζίαηο ηνίο 
αλζξψπνηο, θαί κηά ηή ππνζηάζεη, εκθαληζζήλαη ζειήζαληνο.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Μάξηπξνο 
 

Ήρνο πι. δ'  
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! Πεξηζηεξά νκηιεί, Νενθχησ ηψ Μάξηπξη, 
αλζξσπίλσ θζέγκαηη, εθ ηψλ άλσ θνηηήζαζα, δη' ήο αζηξάπηεη, βίνλ 
ηζάγγεινλ, πθ' ήο λεάδσλ, αζινπξγεί θξάηηζηα.  ζείσλ πξάμεσλ, ηνχ 
πεληάζινπ Μάξηπξνο! νχ ηαίο επραίο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ, Υξηζηέ σο 
εχζπιαγρλνο.  
 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! απφ ζπαξγάλσλ απηνχ, ν αξηίθξσλ Νεφθπηνο, 
εθηειεί ζαπκάζηα, ελεξγεία ηνχ Πλεχκαηνο, εθ πέηξαο χδσξ, επραίο αξχεηαη, 
λεθξάλ εγείξεη, ήο ψθζε γέλλεκα.  ζείσλ πξάμεσλ, ηνχ πεληάζινπ 
Μάξηπξνο! νχ ηαίο επραίο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ, Υξηζηέ σο εχζπιαγρλνο.  
 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ππέξ Υξηζηνχ ελαζιψλ, ν γελλαίνο Νεφθπηνο, 
ηνχο ερζξνχο εμίζηεζηλ, εμαηζίνηο ελ ζαχκαζη, ηφ πχξ θνηκίδεη, ηνχησ 
βαιιφκελνο, αγξίνπο ζήξαο, πηήζζνληαο δείθλπζηλ.  θξάηνο άκαρνλ, ελ ψ 
ηεζαπκάζησηαη, ν Αζιεηήο! αιιά ηαίο επραίο απηνχ, ζψζνλ εκάο ν Θεφο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 
δη' ψλ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ. Σψλ δαηκφλσλ 
ψιεζαο ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ 
ακέκπησο εδήισζαο. Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Κχξηνλ, εηξήλελ αίηεζαη ηαίο 



ςπραίο εκψλ.  
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

ιελ απνζέκελνη 
Κεηψαο θνηιίαο κε, ηήο πνλεξάο ακαξηίαο, εμάγαγε Γέζπνηλα, ελ γαζηξί 
ρσξήζαζα ηφλ Αρψξεηνλ, ραιεπνχ θιχδσλνο, πεηξαζκψλ ιχηξσζαη, 
θαηαηγίδνο παξαπηψζεσλ, Κφξε εμάξπαζνλ, ηψλ αλνκηψλ κνπ μεξαίλνπζα, 
ηφ πέιαγνο θαί παχνπζα, ηήο δαηκνληθήο παξαηάμεσο, ηάο επαλαζηάζεηο, ηή 
ζεία ζπκκαρία ζνπ Αγλή, φπσο απαχζησο δνμάδσ ζε, ηήλ Αεηκαθάξηζηνλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Λαφλ ηφλ αλνκψηαηνλ, αδίθσο θαζεινχληά ζε, επί μχινπ, ε Παξζέλνο θαί 
Αγλή, θαί Μήηεξ ζνπ Οξψζα, σο πκεψλ πξνέθε, ηά ζπιάγρλα ψηεξ 
δηεηέηξσην.  
 

Απνζηίρνπ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο πι. δ'  
Σψλ Μνλαζηψλ ηά πιήζε, ηφλ θαζεγεηήλ ζε ηηκψκελ Μάμηκε, δηά ζνχ γάξ ηήλ 
ηξίβνλ, ηήλ φλησο επζείαλ πνξεχεζζαη έγλσκελ. Μαθάξηνο εί, ηψ Υξηζηψ 
δνπιεχζαο, θαί ερζξνχ ζξηακβεχζαο ηήλ δχλακηλ Αγγέισλ ζπλφκηιε, Οζίσλ 
νκφζθελε θαί δηθαίσλ, κεζ' ψλ πξέζβεπε ηψ Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε 

Δμάξπαζφλ κε Γέζπνηλα, ρεηξφο ηνχ δξάθνληνο ηνχ βξνηνθηφλνπ, ηνχ 
πνιεκνχληφο κε ελ ππνθξίζεη, θαηαπηείλ νινηειψο, ζχληξηςνλ ηάο κχιαο 
ηνχηνπ δένκαη, θαί ηά κεραλήκαηα δηάιπζνλ, φπσο ξπζζείο ηψλ ηνχηνπ 
νλχρσλ, κεγαιχλσ ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  φκνηνλ 
Ζδάκαιηο ε άζπηινο, ηφλ κφζρνλ βιέπνπζα επί ηνχ μχινπ, πξνζαξηψκελνλ 
εζεινπζίσο, νδπξνκέλε γνεξψο, Οίκνη! αλεβφα πνζεηλφηαηνλ, ηέθλνλ, ηί ζνη 
δήκνο αληαπέδσθελ, αράξηζηνο Δβξαίσλ, ζέισλ κε αηεθλψζαη, εθ ζνχ 
Πακθίιηαηε.  
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο πι. δ'  

Οξζνδνμίαο νδεγέ, επζεβείαο Γηδάζθαιε θαί ζεκλφηεηνο, ηήο Δθθιεζίαο ν 
θσζηήξ, ηψλ Μνλαδφλησλ ζεφπλεπζηνλ εγθαιιψπηζκα, Μάμηκε ζνθέ, ηαίο 
δηδαραίο ζνπ πάληαο εθψηηζαο, ιχξα ηνχ Πλεχκαηνο. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Σνχ Μάξηπξνο  Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ο Μάξηπο ζνπ, Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηνχ, ηφ ζηέθνο εθνκίζαην ηήο 
αθζαξζίαο, εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, έρσλ γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, ηνχο ηπξάλλνπο 
θαζείιελ, έζξαπζε θαί δαηκφλσλ, ηά αλίζρπξα ζξάζε. Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο, 



Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, θαλψλ ηήο Οθησήρνπ εηο θαί ηψλ Αγίσλ 
δχσ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Οζίνπ, νχ ε αθξνζηηρίο, άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ.  
 

Ο Πακκέγηζηνο Μάμηκνο δνμάδεηαη.  
 

Πνίεκα ηνχ ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ'  
«Άζσκελ ηψ Κπξίσ ηψ βπζίζαληη πάζαλ ηήλ δχλακηλ, Φαξαψ ελ ζαιάζζε, 
επηλίθηνλ σδήλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
ιελ κνη ηήλ ζεφπλνπλ, εθ ηήο κειηξξχηνπ θαί εδείαο ζνπ, ελαπφζηαμνλ 
γιψηηεο ζείε Μάμηκε, ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Πχξ θαηφκελνλ ψθζεο, θαηά ηψλ αηξέζεσλ Μαθάξηε, σο θαιάκελ γάξ ηαχηαο, 
θαηελάισζαο δήισ ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Άινγνλ πξνεηέζε, εθ δπζζεβεζηάηεο, Πξναηξέζεσο κνλνζέιεηνλ δφγκα, ηνίο 
δέ ιφγνηο ζνπ Πάηεξ δηήιεγθηαη.  

Θενηνθίνλ 
ινο επηζπκία, ν εθ ηήο γαζηξφο ζνπ Θενλχκθεπηε, επδνθήζαο ηερζήλαη, 
γιπθαζκφο ηέ εζηη θαί θψο άδπηνλ.  
 

Καλψλ ηνχ Μάξηπξνο, νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Υξηζηνχ θπηφλ ζε Μάξηπο επθεκψ λένλ. Ησζήθ.  
 

Χδή α'  Ήρνο ν απηφο 
«Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ Αηγππηίαλ, κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν 
Ηζξαειίηεο αλεβφα. Σψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ».  
 
Υξηζηνχ ζε πακκάθαξ λένλ θπηφλ ιεηκψλη βιαζηήζαλ, ηψλ Μαξηχξσλ θαί 
ηεξνχο, θαξπνχο επζεβείαο εμαλζήζαλ, επεγλσθφηεο πκλνχκελ Νεφθπηε.  
 
Ρεκάησλ ηψλ ζείσλ εθπιεξσηήο, δεηθλχκελνο Μάθαξ, απφ βξέθνπο ηήλ 
αγαζήλ κεξίδα εκθξφλσο εμειέμσ, θαί νδεγφο πιαλσκέλσλ γεγέλεζαη.  
 
ηαιάδσλ ζεφθξνλ ηφλ γιπθαζκφλ, ηήο ζενγλσζίαο, εθ ρεηιέσλ ηψλ Ηεξψλ, 
ςπράο θαξκαρζείζαο ηή θαθία, ηνχ αιινηξίνπ ζεπηψο Καηεγιχθαλαο.  



Θενηνθίνλ 
Σεθνχζα ηφλ θχζεη Γεκηνπξγφλ, εζέσζαο φιελ, ηήλ νπζίαλ ηψλ γεγηελψλ, δηφ 
ζε θπξίσο Θενηφθνλ, Οκνινγνχκελ Παξζέλε Θεφλπκθε.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή γ' 
«χ εί ηφ ηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ 
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».  
 
Μέγηζηνο ν Μάμηκνο, ηήο επζεβνχο Υξηζηνχ Πίζηεσο, παλαιεζψο, θήξπμ ηε 
θαί κάξηπο, αλεδείρζε δη' αίκαηνο.  
 
Μάμηκε καθάξηε, ζχ δη' αζθήζεσο γέγνλαο, ζενπξεπέο, ηήο θηινζνθίαο, θαί 
αγλφλ ελδηαίηεκα.  
 
Έβιπζελ ε γιψζζά ζνπ, πνηακεδφλ Υξηζηνχ δφγκαηα, παλεπζεβή, Μάμηκε 
πακκάθαξ, ηήο ζνθίαο ν ηξφθηκνο.  

Θενηνθίνλ 
Ίλα ηξίβνλ Γέζπνηα, πξφο αγηφηεηα θέξνπζζα, δείμεο εκίλ, κήηξαλ παλαγίαλ, 
παλαγίσο θαηψθεζαο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Δηξκφο  ν απηφο 
ινλ αλαθείκελνλ, ηψ παλνηθηίξκνλη Λφγσ ζε, ηφ θαζαξφλ, Πλεχκα δηεηήξεη, 
απαξάηξσηνλ Έλδνμε.  
 
Όκλεζαλ ηφλ Κχξηνλ, πιήζε ιαψλ πηζηψλ βιέςαληα, ηήλ δηά ζνχ, Μάξηπο 
ηήο ηεθνχζεο, εθ λεθξψλ αλαβίσζηλ.  
 
Φψο ελαπαζηξάπηνπζα, πεξηζηεξά θσλή δψζε ζε, πξφο ηάο Οδνχο, ηάο 
ζσηεξηψδεηο, πξνζθαιείηαη Νεφθπηε.  

Θενηνθίνλ 
Όκλνλ ραξηζηήξηνλ, γέλνο βξνηψλ αεί λέκεη ζνη, Μήηεξ Θενχ, ηήλ αζαλαζίαλ, 
δηά ζνχ θιεξσζάκελνλ.  

Ο Δηξκφο 
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ 
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».  
 

Κάζηζκα ηνχ Οκνινγεηνχ 
Ήρνο πι. α'  Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Γησγκνχο ππνκείλαο ππέξ ηήο Πίζηεσο, απεδίσμαο Πάηεξ άπαζαλ αίξεζηλ, 
εθηκεζείο δέ ζχλ ρεηξί ηήλ γιψηηαλ Μάμηκε, νκνινγίαο εππξεπή, εθ ηήο ρεηξφο 
ηνχ Πνηεηνχ, εδέμσ ζηέθαλνλ κάθαξ, φλ λχλ απαχζησο δπζψπεη, ειεεζήλαη 



ηάο ςπράο εκψλ.  
Γφμα... ηνχ Μάξηπξνο 

Ήρνο δ'  
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Νενζαιέο ψο πεξ θπηφλ εθβιαζηήζαο, ελ ηψ ιεηκψλη ηψλ Υξηζηνχ 
Αζινθφξσλ, θαξπνχο ελζένπ γλψζεσο πξνζήγαγεο Υξηζηψ, νίο πεξ 
δηαηξέθνληαη, νη πηζηψο ζε ηηκψληεο, έλδνμε Νεφθπηε. Αζιεηά γελλαηφθξνλ, 
Αιιά ηαίο ζαίο δεήζεζηλ εκάο, πάληνηε ζψδε, Θεψ παξηζηάκελνο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μεηά Θεφλ επί ηήλ ζήλ Θενηφθε, πξνζπεθεπγσο ν ηαπεηλφο ζείαλ ζθέπελ, 
παξαθαιψ δεφκελνο, Διέεζνλ Αγλή, φηη ππεξήξάλ κνπ, θεθαιήλ ακαξηίαη, 
θαί πηννχκαη Γέζπνηλα, ηάο θνιάζεηο θαί θξίηησ, ηθεηεξίαλ πνίεζνλ ζεκλή, 
πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ, εθ ηνχησλ ξπζζήλαί κε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο γελλεζέληα, ε επ' εζράησλ ζε ζαξθί ηεηνθπία, επί 
ηαπξνχ θξεκάκελνλ νξψζά ζε Υξηζηέ, Οίκνη! πνζεηλφηαηε, Ηεζνχ αλ, εβφα, 
πψο ν δνμαδφκελνο, ψο Θεφο ππ' Αγγέισλ, ππφ αλφκσλ λχλ βξνηψλ Τηέ, 
ζέισλ ζηαπξνχζαη; Τκλψ ζε Μαθξφζπκε.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή δ'  
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζελ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, θαί 
εδφμαζα ηφ θξάηνο ζνπ Κχξηε».  
 
Γεγελείο ζε γεξαίξνπζη, θαί ηψλ νπξαλίσλ ηάμεηο ζαπκάδνπζη, ηε θηιία ηήο 
ζνθίαο γάξ, αλεδείρζεο Πάηεξ, ψο πεξ άζαξθνο.  
 
Ηηακφο κέλ ν ηχξαλλνο, αιι' ε θαξηεξ ία ζνπ αθαηάιπηνο! φζελ ζχ κέλ 
κεκαθάξηζαη ν πακπφλεξνο δέ εμσζηξάθηζηαη.  
 
πλαζινχζί ζνη Μάμηκε, ε ηψλ καζεηψλ δπάο ε παλφιβηνο, ζνί ηψλ άζισλ 
Κνηλσλήζαληεο, δηφ θαί επάζισλ ίζσλ έηπρνλ.  
 
Σή ξνή ζνπ ηνχ αίκαηνο, θαηαξδεπνκέλε ε Δθθιεζία Υξηζηνχ, εμαλζεί 
παηξνπαξάδνηνλ, ζνχ ηνχ ζείνπ ζπφξνπ δφγκα ζηε.  

Θενηνθίνλ 
Λπηξσζέληεο ηψ ηφθσ ζνπ, ηνχ ηήο ακαξηίαο ρξένπο Παλάκσκε, ραξηζηήξηνλ 
εθχκληνλ, αλαπέκπνκέλ ζνη ζενλχκθεπηε.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Δηξκφο ν απηφο 
Σφ ηνχ βίνπ ζνπ άκεκπηνλ, θαί ηήο δηαλνίαο ηφ αθαηάπιεθηνλ, πιήζε 
πάκπνιια Θεψκελα, ηψ Θεψ πξνζήιζνλ, Μάξηπο έλδνμε.  



 
ξνο θζάζαο θαηψθεζαο, ζείσ νδεγνχκελνο κάθαξ Πλεχκαηη, ππ' Αγγέινπ 
δέ ηξεθφκελνο, ηψλ Αγγέισλ ψθζεο ηζνζηάζηνο.  
 
Νφκνπο ζείνπο δεμάκελνο, ζχ ηνχο γεγξακκέλνπο Αμηνζαχκαζηε, ηνχηνπο 
ζπεχζαο εθπεπιήξσθαο, ππειζσλ ηνχο πφλνπο ηήο αζιήζεσο.  
 
πκπαζψο δηεζθφξπηζαο, έδσθαο ηνίο πέλεζηλ, σο πξνζηέηαμαη, 
αληηθηψκελνο Μαθάξηε, ηά εηο ηνχο αηψλαο δηακέλνληα.  

Θενηνθίνλ 
Δθνπζίσο πησρεχζαληα, πινχησ αγαζφηεηνο ηφλ ππέξζενλ, Θενηφθε 
απεθχεζαο, ηήλ εκψλ πησρείαλ θαηνηθηείξαληα.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ε' 
«Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη Κχξηε, ψζνλ εκάο, ζχ γάξ εί Θεφο εκψλ, εθηφο 
ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ».  
 
Ογλψζηλ ηψλ γετλσλ αζξνίζαο, θαί νπξαλίσλ, ελδίθσο θηιφζνθνο, 
Καηνλνκάδεηαη Μάμηκνο.  
 
νθίαο ηήο ακείλσ ηψ έξσηη, ηνχ Υξηζηνχ ζνπ, κηκεηήο παλάξηζηνο, ψθζεο 
ανίδηκε Μάμηκε.  
 
Μαλία ππεξφξηνο γέγνλαο, ηνχ Σπξάλλνπ, εχξεο δέ Μαθάξηε, ηφλ Ηεζνχλ 
παξακχζηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Οη κή ζέ Θενηφθνλ γηλψζθνληεο, Θενκήηνξ, θψο νπ κή ζεάζσληαη, ηφ 
γελλεζέλ εθ ζνχ παλαγλε.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ίλα ηί κε απψζσ 
Μπζηεξίσλ αξξήησλ, έκπιεσο γελφκελνο αμηνζαχκαζηε, πξφο ηνχο 
πξνθεηκέλνπο, ηήο αζιήζεσο ραίξσλ ερψξεζαο, αλδξηθνχο αγψλαο, κή 
θαηαπηήμαο ηάο βαζάλνπο, κεδέ ζάλαηνλ Μάξηπο Νεφθπηε.  
 
Απνξξήησ πξνλνία, ηνχ ηάο ζάο επζχλνληνο πνξείαο Έλδνμε, επηζηάληεο 
ζείνη, πξφο ηφ ζηάδηνλ είιθφλ ζε Άγγεινη, απφ φξνπο άιινλ, ψζπεξ Μσζήλ 
δεδνμαζκέλνλ, ηψ πξνζψπσ ηαίο ζείαηο ιακπξφηεζη.  
 
Ρήκαηα δψλ ελ θαξδία, έρσλ παλανίδηκε Μάξηπο Νεφθπηε, ζαξζαιέα γλψκε, 
ηνίο δηψθηαηο εβφαο, Απηφθιεηνο, ηνίο εκέ δεηνχζη, πάξεηκη λχλ ηνχ δηειέγμαη, 
ηψλ πκψλ ζεβαζκάησλ αζζέλεηαλ.  



Θενηνθίνλ 
Σφ πξφ ηψλ αηψλσλ, Κφξε παλακψκεηε, ζείνλ κπζηιεξηνλ, απνθεθξπκκέλνλ, 
δηά ζνχ εγλσξίζζε ηνίο πέξαζηλ, ν Τηφο θαί Λφγνο, ν ηνχ Θενχ, ζάξμ 
ρξεκαηίζαο, θαί Θεψζαο Παξζέλε ηφλ άλζξσπνλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ο' 
«Υηηψλά κνη παξάζρνπ θσηεηλφλ, ν αλαβαιιφκελνο, θψο σο ηκάηηνλ, 
πνιπέιεε Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ».  
 
Αλέλδνηνλ πξνζθέξνηο ηψ Θεψ, ζενθφξε δέεζηλ, ςπρήο ηε θαί ζψκαηνο, ηψλ 
παζψλ θαί ηήο θζνξάο κε ιπηξψζαζζαη.  
 
Ξεξαίλεηαη αηξέζεσλ πεγή, βνξβνξψδεο άπαζα, ανίδηκε Μάμηκε, θξαηηνκέλε 
ηή ηζρχτ ηήο γιψηηεο ζνπ.  
 
Ηιάζζεηί κνη κφλε Αγαζέ, θαί πεγήλ ηήο ράξηηνο, Υξηζηέ ηή θαξδία κνπ, ηαίο 
επραίο ηνχ ζνχ Οζίνπ αλάβιπζνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ κφλε δηά ιφγνπ ελ γαζηξί, ηφλ Λφγνλ θπήζαζα, ξχζαη δεφκεζα, ηψλ 
παγίδσλ ηνχ ερζξνχ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Σήλ δέεζηλ, εθρεψ 
Τςνχκελνο, επί μχινπ Πακκάθαξ, ηψ ζηδή ξσηάο πιεπξάο θαηεμάλζεο, 
αλειεψο, θαί πιάλνπ ειέγρεηο, ηήλ πσξσζείζαλ θαξδίαλ εζπάξαμαο, 
πξνζηάζζνληνο ζχεηλ ζενίο, θαί Θεφλ εμαξλείζζαη αζάλαηνλ.  
 
ηξεβινχκελνο, θαί πεδνχκελνο Μάξηπο, ζπλεπφδηζαο εηο ηέινο ηήλ πιάλελ, 
θαί ηνχ ερζξνχ, ηάο αηάθηνπο πνξείαο, απξάθηνπο έδεημαο ζζέλεη ηνχ 
Πλεχκαηνο, θαί έδξακεο πξφο νπξαλφλ, θαί Υξηζηψ ζηεθεθφξνο παξίζηαζαη.  
 
Δζέιρζεο, ηαίο θαιινλαίο ηνχ Γεζπφηνπ, θαί απηψ πξνζεθνιιήζεο 
θξαπγάδσλ, Λφγε Θενχ δηά ζέ ηφλ ηπζέληα, εζεινπζίσο εγψ ζθαγηάδνκαη, 
κηκνχκελνο πεξηθαλψο, ηά ζεπηά ζνπ θαί ζεία παζήκαηα.  

Θενηνθίνλ 
Τπέξιακπξνο, αλεδείρζεο θαζέδξα, Βαζηιέσο νπξαλίνπ Παξζέλε, ελ ή 
ζαξθί, αλεπαχζαην ζέισλ, θαί ηφλ πνιχλ εκψλ θφπνλ αθείιεην, θαί τδξπζε 
ηψ Παηξηθψ, σο επδφθεζε ζξφλσ ηφλ άλζξσπνλ.  

Ο Δηξκφο 
«Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη 
θαθψλ, ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ Άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη 
ψο, Ησλάο. Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  



 
Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ'  

Σή ππεξκάρσ 
Σφλ ηήο Σξηάδνο εξαζηήλ θαί Μέγαλ Μάμηκνλ, ηφλ εθδηδάμαληα ηξαλψο πίζηηλ 
ηελ έλζενλ, ηνχ δνμάδεηλ ηφλ Υξηζηφλ, θχζεζηλ ελ δχσ, ελεξγείαηο ηε δηηηαίο 
ψο θαί ζειήζεζηλ, επαμίσο νη πηζηνί αλεπθεκήζσκελ, αλαθξάδνληεο. Υαίξε 
θήξπμ ηήο Πίζηεσο.  

Ο Οίθνο 
Αλνημφλ κνπ ηά ρείιε, ν Θεφο ν σηήξ κνπ, θαί δφο κνη ζείαλ ράξηλ ειθχζαη, 
ηνχ αμίσο πκλήζαη Υξηζηέ, ηφλ θεξχμαληά ζε ελ δπζί θχζεζηλ, εμφρσο ππέξ 
άπαληαο, πξφο φλ θαί εθθσλψ ηνηαχηα,  
Υαίξε, θσζηήξ θαηαπγάδσλ θφζκνλ, ραίξε, ιηκήλ ηψλ ελ δάιε βίνπ.  
Υαίξε, Μνλαδφλησλ ιακπηήξ δηαπγέζηαηνο, ραίξε, ηψλ Μαξηχξσλ ηφ θιένο 

θαί ζηήξηγκα.  
Υαίξε, φλησο εγθαιιψπηζκα Δθθιεζίαο θαί ζηνιή, ραίξε, έξεηζκα ηήο 

Πίζηεσο, θαί αζάιεπηνο θξεπίο.  
Υαίξε, φηη θαζείιεο ηψλ αηξέζεσλ ζξάζνο, ραίξε, φηη πξνζχκσο πξφο Υξηζηφλ 

κέιε ηέκλε. 
Υαίξε, ραξά ηψλ πίζηεη ηηκψλησλ ζε, ραίξε, ραξάο πιεξψλ ηνχο πνζνχληάο 

ζε. 
Υαίξε, πνιινχο ηνχ Βειίαξ ιπηξψζαο, ραίξε, Πηζηνχο ηψ Θεψ πξνζελέγθαο.  
Υαίξε, Κήξπμ ηήο Πίζηεσο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μαμίκνπ ηνχ 

Οκνινγεηνχ.  
ηίρνη 

Άρεηξ, άγισηηνο, ρείξα θαί γιψηηαλ θχεηο  
Καί ρεξζί Θενχ, Μάμηκε, ςπρήλ δίδσο.  
Δηθάδη πξψηε πφηκνο Μαμίκνπ φζζ' εθάιπςελ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Νενθχηνπ.  
ηίρνη 

Σφλ Νεφθπηνλ εθξηδνί γήζελ δφξπ,  
Νένπ θπηνχ θάιιηζηνλ νηά πεξ ζάινο.  
 

Σή απηή ε κέξα, Μλή κε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Εσζίκνπ, Δπηζθφπνπ 
πξαθνχζεο, ηθειψλ λήζνπ.  

ηίρνη 
Μεηάζηαζηλ Εψζηκνο εχξελ εθ βίνπ,  
 θαί πξφ ηαχηεο πάο κεηάζηαζηο βίνο.  
 

Σή απηή εκέξα, άζιεζηο ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Δπγελίνπ, 
Οπαιιεξηαλνχ, Καλδίδνπ, θαί Αθχια.  

ηίρνη 



Σφλ Δπγέληνλ, θαί ζπλάζινπο ηξείο άκα,  
Γη' επγέλεηαλ ςπρηθήλ θηείλεη μίθνο.  
 

Σή απηή εκέξα, ε χλαμηο ηήο Αγίαο Δηξήλεο, ελ ηή αγησηάηε Δθθιεζία 
ηή νχζε πξφο ζάιαζζαλ θαί Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αγλήο.  

ηίρνη 
Τπέξ λένλ ζνη κφζρνλ, σο Γαπίδ ιέγεη  
Ήξεζθελ Αγλή ππξπνινπκέλε, Λφγε.  
 

Σή απηή εκέξα, νη άγηνη ηέζζαξεο Μάξηπξεο, νη ελ Σχξσ, μίθεη 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 
ηεξξψλ αζιεηψλ ηεζζάξσλ θσλή κία.  
Ζκίλ ηφ ζλήζθεηλ εθ μίθνπο επζπκία.  
 

Σαίο ηψλ αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή δ' 
«Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο, θαηαληήζαληεο Παίδεο ελ Βαβπιψλη πνηέ, ηή πίζηεη ηήο 
Σξηάδνο, ηήλ θιφγα ηήο θακίλνπ, θαηεπάηεζαλ ςάιινληεο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Μίαλ θχζηλ Σξηάδνο, κίαλ ζέιεζηλ έθεο, κίαλ ελέξγεηαλ, Θενχ δέ 
ζαξθσζέληνο, δχν θχζεηο ζειήζεηο, ελεξγείαο, εθήξπμαο, ν ηψλ Παηέξσλ 
Θεφο, βνψλ επινγεηφο εί.  
 
Οπ ζειήκαηα δχσ, δηαηξνχκελα γλψκεο ελαληηφηεηη, πνηφηεηη δέ κάιινλ, 
αλεθήξπμαο Πάηεξ, θπζηθή δηαθέξφληα. Ο ηψλ Παηέξσλ Θεφο, βνψλ 
επινγεηφο εί.  
 
ηήιελ νξζνδνμίαο, ηνχο ελζένπο ζνπ ιφγνπο, Πάηεξ θαηέρνληεο, ηφλ έλα ηήο 
Σξηάδνο, ελ δπζί ηαίο νπζίαηο, θαί ζειήζεζη ζέβνκελ. Δπινγεηφο εί Υξηζηέ, 
απηψ αλαβνψληεο.  
 
Γχν Πάηεξ εηδφηεο, ελεξγείαο ηνχ νίθησ, ζεζαξθσκέλνπ Θενχ, δηηηάο 
απηεμνπζίνπο, ζειήζεηο δηδαρζέληεο, ππφ ζνχ αλακέιπνκελ, Ο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Παξζεληθήο εθ λεδχνο, ζαξθσζείο επεθάλεο, εηο ζσηεξίαλ εκψλ, δηφ ζνπ ηήλ 
Μεηέξα, εηδφηεο Θενηφθνλ, επραξίζησο θξαπγάδνκελ, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, 
Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 



 
Παίδεο Δβξαίσλ 

Φνχξλνλ δσφθαπζηνλ πνηήζαο, ν παξάλνκνο ελ ηνχησ θαηαθιείεη, ελ εκέξαηο 
ηξηζίλ, εθιέρζεο δέ νπδφισο, αλαβνψλ Νεφθπηε. Ο Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ήδεην χκλνο παξαδφμσο, ηζηακέλνπ ζνπ θινγφο ελ κέζσ κάθαξ ε γάξ 
δξφζνο Θενχ, αλέςπρέ ζε Μάξηπο, αλαβνψληα, Κχξηε, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Μέγηζηνλ ζαχκα θαηαπιήηηνλ, πάζαλ έλλνηαλ ελ ζνί ηφ πεπξαγκέλνλ, ηφ γάξ 
πχξ νπδακψο, ζπκθιέμαλ ζε ζεφθξνλ, δηεθρπζέλ θαηέθαπζε, ηνχ ππξφο ηνχο 
θιεξνλφκνπο.  

Θενηνθίνλ 
θζεο Αγγέισλ ππεξηέξα, βνπιήο Άγγεινλ κεγάιεο ηεηνθπία, Θενηφθε αγλή, 
ψ πάληεο κεισδνχκελ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ε'  
«Νηθεηαί ηπξάλλνπ, θαί θινγφο ηή ράξηηί ζνπ γεγνλφηεο, νη ηψλ εληνιψλζνπ, 
ζθφδξα αληερφκελνη Παίδεο εβφσλ. Δπινγείηε πάληα, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Οιηθψο πνζήζαο, ηφλ ππεξπνζήζαληα γέλνο αλζξψπσλ, ηφλ ζηαπξφλ 
ζνπήξαο, θαί ζχλ απηψ Μαθάξηε ζπλεζηαπξψζεο, Δπινγείηε κέιπσλ, ηά έξγα 
ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Ξελσζείο απάζεο, εδνλήο καθάξηε ζαλαηεθφξνπ, ζεαπηφλ εηξγάζσ, φινλ 
αθειίδσηνλ έζνπηξνλ ζείνλ, Δπινγείηε κέιπσλ, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Απελνχο ηπξάλλνπ, δπζζεβή σκφηεηα νχ θαηεπιάγεο, άιι' σο πχξγνο 
έζηεο, αθιηλήο αθξάδαληνο νξζνδνμίαο, Δπινγείηε θξάδσλ, ηά έξγα ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Εσεθφξνλ αίγιελ, εθ κηάο ζεφηεηνο Σξηζππνζηάηνπ, δεδεγκέλνο ψθζεο, ηνίο 
ελ ζθφηεη ήιηνο πεπιαλεκέλνηο, Δπινγείηε κέιπσλ, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Σνχ Αδάκ Παξζέλε, ηνχ παξαπεζφληνο κέλ ψθζεο ζπγάηεξ, ηνχ Θενχ δέ 
κήηεξ, ηνχ αλαθαηλίζαληφο κνπ ηήλ νπζίαλ, φλ πκλνχκελ πάληα ηά έξγα σο 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχκελ, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Δπηαπιαζίσο θακηλνλ 



Νέσ Πακκάθαξ ζψκαηη, θαί ηειείσ θξνλήκαηη, ηήλ ηνχ αξρεθάθνπ, πνλεξίαλ 
ψιεζαο, θπηφλ σξαηφηαηνλ, αλαβιαζηήζαλ ελ ηαίο απιαίο, ηνχ εμ Ηεζζαί, 
αλαβιαζηήζαληνο ξίδεο, πξφο φλ βνάο απαχζησο, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Δλ ηψ ζηαδίσ ζήξέο ζε, Αζινθφξε εδέζζεζαλ, ψζπεξ Γαληήι, ηφλ ηεξφλ ηφ 
πξφηεξνλ, Υξηζηνχ γάξ ζε έγλσζαλ, ηψλ παζεκάησλ Μάξηπξα, φλ 
νκνινγψλ, ηάο αλεθέζηνπο βαζάλνπο, ππέκεηλαο θξαπγάδσλ, Ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Ο εγλσθψο ζε πξφηεξνλ, ελ ηψ φξεη Νεφθπηε, ιέσλ πακκεγέζεο, ελ ζηαδίσ 
φληη ζνη, αρζείο επαθίεηαη, εηο ηήλ ηηκσξίαλ Αζιεηά, θαί αλαγλσξίζαο, 
πξνζεθχλεη ζνη θφβσ, αηδνί ζπγθεθξακέλνο, θαί πε γάο θαηαλχμεη, δαθξχσλ 
επαηζζήησο, πξνρέσλ ζενκάθαξ.  

Θενηνθίνλ 
Νένλ Παηδίνλ ηέηνθαο, ηφλ πξφ πάζεο ηήο θηίζεσο, θχληα εθ Παηξφο, 
αλεξκελεχησο Πάλαγλε, απηφλ νχλ ηθέηεπε, παιαησζέληα πηαίζκαζη, λχλ 
αλαθαηλίζαη, θαί βνψληά κε ζψζαη. Οη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηφλ 
Γεκηνπξγφλ, θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ζ'  
«Σφλ πξνδεισζέληα ελ φξεη ηψ Ννκνζέηε, ελ ππξί θαί βάησ, ηφθνλ ηφλ ηήο 
Αεηπαξζέλνπ, εηο εκψλ ηψλ πηζηψλ ζσηεξίαλ, χκλνηο αζηγήηνηο 
κεγαιχλσκελ».  
 
Έηη ζνπ σο Άβει, ηφ αίκα θαί εηο αηψλαο, ηά ζεφπλεπζηα δφγκαηα, θσλή 
δηαπξπζίσ, ηή Υξηζηνχ Δθθιεζία θεξχηηεη, Μάμηκε πακκάθαξ θαί πακκέγηζηε.  
 
Σέηκεηαη ε ρείξ κέλ, γξάθεη δέ ζείσ δαθηχισ, σο θαιάκσ θαί κέιαλη, ηή 
ηεηκεκέλε γιψηηε, θαί ηψ ζψ αίκαηη ηψ ηηκίσ, Πίζηηλ ελ θαξδίαηο ηήλ 
Οξζφδνμνλ.  
 
Άδεηαη ελ θφζκσ, ε έλζενο παξξεζία, θαί ηφ πχξ ηφ εγθάξδηνλ, ηήο ελζένπ 
αγάπεο, δη' ήλ ζηε ηήλ ηνχ αίκαηνο ρχζηλ, Μάμηκε ππέζηεο πξνζπκφηαηα.  
 
Ίζηαζαη πξφ ζείνπ βήκαηνο κεηά Μαξηχξσλ, νίο ηνχ δήινπ ηήο πίζηεσο, 
εθνηλψλεζαο Πάηεξ, θαί εκάο νηθεηψλ ηψ Γεζπφηε, θαί ζνχ κηκεηάο 
απεξγαδφκελνο.  



Θενηνθίνλ 
χ εί Θενηφθε, ηά φπια εκψλ θαί ηείρνο, ζχ εί ε αληίιεςηο, ηψλ εηο ζέ 
πξνζηξερφλησλ, ζε θαί λχλ εηο πξεζβείαλ θηλνχκελ, ίλα ιπηξσζψκελ ηψλ 
ερζξψλ εκψλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Έθξημε πάζα αθνή 
Ίζηαζν νηά πεξ ακλφο, πξφο ζθαγήλ εζεινπζίσο πξνθείκελνο, ηνίο αλαηξνχζί 
ζε, πηθξνίο δηψθηαηο κάξηπο Νεφθπηε, θαί θεληεζείο ζνπ ηήλ πιεπξάλ ιφγρε 
ηφ καθάξηνλ, ηέινο απήιεηθαο. Αζινθφξε ηνχ Υξηζηνχ γελλαηφηαηε.  
 
Χο ζχκα σο πεξηθαιέο, ηεξείνλ σο ζεπηφλ θαι ιηέξεκα, ψζπεξ αλάζεκα, 
λανχ αγίνπ σο θαζαξά πξνζθνξά, ψζπεξ ζηξνπζίνλ εθιεθηφλ, σο κφζρνο 
πνιχηηκνο, σο, λένλ κάθαξ θπηφλ, Παξαδείζνπ, ηψ Θεψ πξνζελήλεμαη.  
 
χκκνξθνο γέγνλαο παζψλ, ηνχ παζφληνο δη' εκάο αγαζφηεηη, θαί ηή ηζφηεηη, 
ηήο ιφγρεο Μάξηπο φλησο δεδφμαζαη, θαί λχλ νηθείο ηνχο νπξαλνχο, λίθεο 
δηαδήκαηη, θαιισπηδφκελνο, θαί ραξάο αδηαδφρνπ πιεξνχκελνο.  
 
Ζ κλήκε ε πιεζηθαήο, θαί παλέλδνμνο ηήο ζήο ελαζιήζεσο, Μάξηπο 
αλέηεηιελ, ειίνπ πιένλ πεξηαπγάδνπζα, ηάο δηαλνίαο ηψλ πηζηψλ, ελ ή 
δπζσπνχκέλ ζε, ζθφηνπο παληνίσλ παζψλ, θαί θηλδχλσλ ραιεπψλ εκάο 
ιχηξσζαη.  

Θενηνθίνλ 
Φέξνπζα νίά πεξ ιαβίο, ηφλ νπξάληνλ Θεφλπκθε άλζξαθα, ηά θξπγαλψδε 
κνπ, θαξδίαο πάζε θαί λχλ θαηάθιεμνλ, θαί ηήο γεέλλεο ηνχ ππξφο, ιχηξσζαί 
κε, δένκαη, ίλα δνμάδσ ζε, ηήλ ειπίδα ηψλ πηζηψλ Παλακψκεηε.  

Ο Δηξκφο 
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ! φπσο ν Όςηζηνο, 
εθψλ θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο 
άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Οζίνπ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Θενινγψλ εθήξπμαο κίαλ θχζηλ Σξηάδνο, θαί κίαλ Πάηεξ ζέιεζηλ, θαί 
ελέξγεηαλ κίαλ, Θενχ δέ ηνχ ζαξθσζέληνο, δχσ θχζεηο ζειήζεηο, θαί 
ελεξγείαο Μάμηκε, πάλζνθε ζενθάληνξ, νκνινγψλ, ζενκάρνλ αίξεζηλ 
θαηαζηξέθεηο, πθ' ψλ ηήλ ρείξα γιψζζάλ ηε, εθηκεζείο Μάξηπο ψθζεο.  

Σνχ Μάξηπξνο, φκνηνλ 
Δπηθαλείο Νεφθπηε, ήγεηξαο παξαδφμσο, λεθξάλ ηήλ ζέ θπήζαζαλ, ζαχκα 
κέγηζηνλ δείμαο, Υξηζηνχ ζεξάπσλ σο κέγαο, ψ θαί λχλ ζηεθεθφξνο, 
ζεφθξνλ παξηζηάκελνο, κή ειιίπεο πξεζβεχσλ, ππέξ ηψλ ζέ αλπκλνχλησλ, 
άγηε θαί ηεινχλησλ, ηήλ θσηνθφξνλ κλήκελ ζνπ, Αζινθφξε θαί Μάξηπο.  

Θενηνθίνλ  φκνηνλ 



Σφ μέλνλ θαί απφξξεηνλ, ηνχ αρξάληνπ ζνπ ηφθνπ, ζενπξεπέο κπζηήξηνλ, 
θαηαπιήηηεη Αγγέινπο, θαί ηψλ βξνηψλ ηάο ρνξείαο, Μεηξνπάξζελε Κφξε, θαί 
γάξ Θεφο ελ κήηξα ζνπ, ζαξθσζείο αζπγρχησο, άλεπ ζπνξάο, ψθζεο ν 
απξφζηηνο πξνζηηφο κνη, ελψζαο κε ζεφηεηη, ηή απηνχ παξαδφμσο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Φηινζνθία θνζκήζαο ηφλ βίνλ ζνπ, ζενζνθία ζαπηφλ θαηειάκπξπλαο, φζελ 
ελ ακθνηέξνηο επδνθηκψλ, ηή θαιή νκνινγία επεζθξάγηζαο ακθφηεξα, 
ηξηζφβιηε Μάμηκε. Παξξεζίαλ νχλ έρσλ πξφο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, εθηελψο 
ηθέηεπε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οπδείο πξνζηξέρσλ επί ζνί, θαηεζρπκκέλνο απφ ζνχ εθπνξεχεηαη, Αγλή 
Παξζέλε Θενηφθε, αιι' αηηείηαη ηήλ ράξηλ, θαί ιακβάλεη ηφ δψξεκα, πξφο ηφ 
ζπκθέξνλ ηήο αηηήζεσο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Ζ Πάλαγλνο ψο είδέ ζε επί ηαπξνχ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα, αλεβφα 
κεηξηθψο, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, γιπθχηαηφλ κνπ Σέθλνλ, πψο θέξεηο πάζνο 
επνλείδηζηνλ.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΚΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Σηκνζένπ, θαί ηνχ Αγίνπ Οζηνκάξηπξνο 

Αλαζηαζίνπ ηνχ Πέξζνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
πξνζφκνηα ηνχ Απνζηφινπ.  

 
Ήρνο α'  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Αθηίζη ηνχ Πλεχκαηνο ζαθψο, ζχ θαηαιακπφκελνο, ηεξνθάληα Σηκφζεε, 
αξηδειφηαηνο, ψο θσζηήξ εδείρζεο δηαηξέρσλ άπαζαλ, ηήλ γήλ θαί 
θαηαπγάδσλ ηή ράξηηη, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Θεφθξνλ Σηκφζεε ηξπθήο, ηφλ ρεηκάξξνπλ έπηεο, θαί ζενθξφλσο επφηηζαο 
Θενχ επίγλσζηλ, ηνχο ζεξκψο πνζνχληαο, ηφλ Υξηζηφλ κηκνχκελνο, ψ λχλ 
ραξκνληθψο πξνζερψξεζαο, δφμαλ ζεψκελνο, ηήο Σξηάδνο ηήλ ππέξθσηνλ, 
θαί εηξήλελ, ηήλ απεηξνδχλακνλ.  
 



Θεφθξνλ Σηκφζεε ππθλαίο, αξξσζηίαηο ζψκαηνο, θαί αζζελείαηο ξσλλχκελνο, 
ηφλ λνχλ καθάξηε, ηφ ηήο πιάλεο θξάηνο, επρεξψο δηέιπζαο, Υξηζηνχ ηή 
δπλαζηεία θξαμάκελνο, θαί δηεθήξπμαο, πςεγφξσο ηφ ζεηφηαηνλ, ηήο εηξήλεο, 
εκίλ Δπαγγέιηνλ.  
 

ηηρεξά ηνχ Μάξηπξνο, φκνηα 
Σνχ θφζκνπ ηά πέξαηα ηά ζά, λχλ εμάδεη ζαχκαηα, ζαπκαηνπξγέ Αλαζηάζηε, 
ζαπκαηνπξγίαηο γάξ, ακεηβφκελφο ζε, ν Υξηζηφο εθφζκεζε, βαζάλνπο δη' 
απηφλ ππνκείλαληα, θαί κεηά ζάλαηνλ, αζαλάηνπ θαηεμίσζελ, επδνμίαο θαί 
καθαξηφηεηνο.  
 
Μαξηχξσλ ηφ θαχρεκα ιακπξά, αλαζηήζαο ηξφπαηα, θαηά ηήο πιάλεο 
νκψλπκνλ, πακκάθαξ εχθιεηαλ, ηή ζή θιήζεη θέξεηο, Παληαρνχ θεξφκελνο 
ζηεξξφο σο ληθεηήο Αλαζηάζηε, θαί λχλ αλάζηεζνλ, εθ πηααζκάησλ 
θαηαπηψζεσο, ηνχο ελ πίζηεη ηηκψληαο ηήλ κλήκελ ζνπ.  
 
Μάξηπο Αλαζηάζηε ζηεξξά, αλαζηήζαο ηξφπαηα, θαηά ηήο πιάλεο απείιεθαο, 
δηπινχλ ηφλ ζηέθαλνλ, ηήο αζθήζεψο ζνπ, θαί ζηεξξάο αζιήζεσο, θαί ηήο 
κέρξη ζαλάηνπ ελζηάζεσο, θαί ηψλ ζαπκάησλ ζνη, επαμίσο ηήλ ελέξγεηαλ, ν 
Γεζπφηεο Υξηζηφο εδσξήζαην.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ'  
Σψ Θεψ πξνσξαζκέλνο, θαί ηψ ζνθψ Παχισ κεκαζεηεπκέλνο, εκπήζεο ηά 
ζεία, θαιψο πνιηηεπζάκελνο, θαί ηήλ πίζηηλ κέρξηο αίκαηνο, αλελδνηάζησο 
ζαθψο ελζηεξληζάκελνο, πηζηφο ηά πξφο ηφλ Θεφλ Αξρηεξεχο αλεδείρζεο, 
Σηκφζεε Απφζηνιε, φζελ ηνχο εηδσινκαλνχληαο ειέγμαο, ξνπάινηο θαί ιίζνηο 
θαηαηθηδφκελνο, έηπρεο ηνχ καξηπξίνπ ηψλ ζηεθάλσλ. Γηφ Πακκάθαξ 
πξέζβεπε, ππέξ εκψλ ηψλ ελ πίζηεη ηεινχλησλ, ηήλ πάλζεπηνλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 ηνχ παξαδφμππ ζαχκαηνο 

Υαίξε Παξζέλε Θεφλπκθε, ραίξε πηζηψλ ε ειπίο, ραίξε θφζκνπ θαζάξζηνλ, 
ραίξε πάζεο ζιίςεσο, ε ηνχο δνχινπο ζνπ ζψδνπζα, ε ηνχ ζαλάηνπ ραίξε 
θαηάιπζηο, ν δσεθφξνο ραίξε, Παξάδεηζνο, ραίξε αληίιεςηο, ηψλ 
πξνζθαινπκέλσλ ζε, ραίξε Θενχ, ζείνλ ελδηαίηεκα, θαί φξνο άγηνλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ψ κπζηεξίνπ θξηθηνχ! ψ θξηθηήο εγρεηξήζεσο! ε 
Παξζέλνο, έιεγελ, ελ ηαπξψ ζε σο έβιεςελ, ελ κέζσ δχσ ιεζηψλ 
θξεκάκελνλ, φλ αλσδίλσο, θξηθηψο εθχεζελ, έθιαηε θξάδνπζα, Οίκνη ηέθλνλ 
θίιηαηνλ! πψο ζε δεηλψο, δήκνο ν αράξηζηνο, ηαπξψ πξνζήισζελ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Δίηα ιέγνκελ ηηρεξφλ  Ήρνο α'  
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηνχ, θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ ελ ηψ ειίσ έζεην ηφ ζθήλσκα απηνχ.  
 



Σφλ θσζηήξα ηφλ πηζηψλ θαί Απφζηνινλ, ηφλ ελ Δπαγγειίσ εκπξέςαληα 
Σακφζενλ, δεχηε ιανί πκλήζσκελ ιέγνληεο. Υαίξνηο ν ηεξπλφο ηήο πίζηεσο 
ξάδακλνο, ηήο ηνχ ζείνπ Παχινπ πηνπνηταο Υαίξνηο ν ζεπηφο γλψκσλ ηψλ 
αξεηψλ, ηφ πνιχζνθνλ ζηφκα ηνχ Λφγνπ. Υαίξνηο ηφ ηήο πίζηεσο άγαικα, θαί 
ηήο Δθθιεζίαο ηφ ζηεξέσκα.  

Γφμα... Ήρνο β' 
Δκεγάιπλαο Υξηζηέ, σο ελ ηή, Ηνπδαία θαί ελ Βαβπιψλη, ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ 
ηήλ δχλακηλ, έκαζνλ γάξ δη' απηνχ, ηήλ δσνπνηφλ ηήο Αλαζηάζεσο Δνξηήλ, 
θαί γέγνλελ ελ απηνίο ν αηρκάισηνο, ειεπζεξσηήο εηδσινκαλίαο, θαί Μάξηπο 
απαξάγξαπηνο ηψλ ζαπκάησλ, ν λχλ επθεκνχκελνο αζιεηήο, Αλαζηάζηνο ν 
έλδνμνο, ζχλ Αγγέινηο ρνξεχσλ, θαί πξεζβεχσλ ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

Μφλε, ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ, αζηελνρσξήησο ελ κήηξα, εθπνθνξεζαο, 
άλζξσπνλ γελφκελνλ δη' αγαζφηεηα, Παλαγία Θεφλπκθε, δηφ δπζσπψ ζε, 
ηψλ ζηελνρσξνχλησλ κε, θαθψλ απάιιαμνλ, φπσο ηήλ ζηελήλ επζππφξσο, 
ηξίβνλ δηνδεχζαο πξφο πιάηνο, θζάζσ ηήο εθεί καθαξηφηεηνο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Όβξεηο, ππνκείλαληα πνιιάο, θαί επί ηαπξνχ πςσζέληα ηφλ ηνχ παληφο 
Πνηεηήλ, βιέςαζα Παλάρξαληε, έζηελεο ιέγνπζα. Τπεξχκλεηε Κχξηε, Τηέ θαί 
Θεέ κνπ, πψο ηηκήζαη ζέισλ ζνπ, ηφ πιάζκα Γέζπνηα, θέξεηο ελ ζαξθί 
αηηκίαλ; Γφμα ηή πνιιή επζπιαγρλία, θαί ζπγθαηαβάζεη ζνπ θηιάλζξσπε.  
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Απνζηνινπ 
Ήρνο δ'  

Υξεζηφηεηα εθδηδαρζείο, θαί λήθσλ ελ πάζηλ, αγαζήλ ζπλείδεζηλ 
ηεξνπξεπψο ελδπζάκελνο, ήληιεζαο εθ ηνχ θεχνπο ηήο εθινγήο ηά 
απφξξεηα, θαί ηήλ πίζηηλ ηεξήζαο, ηφλ ίζνλ δξφκνλ ηεηέιεθαο, Απφζηνιε 
Σηκφζεε. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο Φπράο εκψλ.  

Γφμα... ηνχ Οζηνκάξηπξνο 
Ήρνο α'  

Σψλ Μαξηχξσλ ην θιένο, θαί νζίσλ ηφ θαχρεκα, θαί ηφλ ζεζαπξφλ ηήο 
Πεξζίαο, ηφλ ζνθφλ Αλαζηάζηνλ, ηφλ κέγαλ αληηιήπηνξα πηζηψλ, ηφλ θήξπθα 
ηήο πίζηεσο εκψλ, ηαίο αγγειηθαίο πκλσδίαηο, εχθε κνχκέλ ζε ιέγνληεο. Γφμα 
ηψ δεδσθφηη ζνη ηζρχλ, δφμα ηψ ζέ ζηεθαλψζαληη δφμα ηψ ελεξγνχληη δηά ζνχ 
πάζηλ ηάκαηα.  
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ν Καλψλ ηήο Οθησήρνπ εηο ε' θαί ηψλ 
Αγίσλ εηο ο', νχ ε αθξνζηηρίο άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ  
 

Σηκφζενλ ηφλ Απφζηνινλ άζκαζη ηνίο δε γεξαίξσ. Θενθάλνπο.  



 
Καλψλ ηνχ Απνζηφινπ 

 
Χδή α'  Ήρνο α'  

«νχ ε ηξνπαηνχρνο δεμηά, ζενπξεπψο ελ ηζρχτ δεδφμαζηαη, αχηε γάξ 
Αζάλαηε, σο παλζζελήο ππελαλίνπο έζξαπζε, ηνίο Ηζξαειίηαηο, νδφλ βπζνχ 
θαηλνπξγήζαζα».  
 
Σάο επαλαζηάζεηο ηψλ παζψλ, θαί ηήο αγλνίαο ηφλ δφθνλ πξεζβείαηο ζνπ, 
Μάθαξ δηαζθέδαζνλ, θσηηζηηθή ηήο απαζείαο ράξηηη, φπσο ζενθάληνξ, λχλ 
επ' αμίσο πκλήζσ ζε.  
 
Ίδσλ ν πξνγλψζηεο θαί Θεφο, ζήο δηαλνίαο ηφ θάιινο Σηκφζεε, ζείνηο 
Απνζηφινηο ζε, ζπιιεηηνπξγείλ θαηεμίσζελ έλδνμε, ν ζνθή πξνλνία ηψλ θαζ' 
εκάο πξνκεζνχκελνο.  
 
Μίαλ ππεξνχζηνλ αξρήλ, πξνλννπκέλελ ηψλ φισλ γηλψζθνκελ. Έιιελ γάξ 
απφζηνινο, ηή ηνχ Υξηζηνχ ιειακπξπζκέλνο ράξηηη, ζχλ ηψ ζείσ Παχισ, 
ζπλαξηζκείηαη Σηκφζενο.  
 

Καλψλ ηνχ Μάξηπξνο 
 

Ήρνο θαί Δηξκφο ν απηφο 
ξζξσ ιακπξνηάησ ζνπ Υξηζηέ, ηήο αλαζηάζεσο πεξηιακπφκελνο, ηαχηεο ν 
επψλπκνο, Αλαηνιήο εμνξκεζείο σο ήιηνο, λχλ ηήλ Δθθιεζίαλ, πεξηαπγάδεη 
ηνίο ζαχκαζη.  
 
Θείαο αγαπήζεσο πιεζζείο, θαξηεξηθψο ηάο βαζάλνπο ππέκεηλαο, κάξηπο 
Αλαζηάζηε, θαί ηψ 
Υξηζηψ αζθεηηθνίο εγιατζκέλνο θάιιεζη, ραίξσλ πξνζελέρζεο, επψδεο ζχκα 
παλάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Ίιεσλ γελέζζαη ηνίο πηζηνίο, θαί επκελή Θενκήηνξ δπζψπεζνλ, Λφγνλ φλ 
εγέλλεζαο, ζσκαηηθψο εκίλ επηδεκήζαληα, ζέ γάξ πξνζηαζίαλ, θαί ζσηεξίαλ 
θεθηήκεζα.  
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή γ'  
«Ο κφλνο εηδψο ηήο ηψλ βξνηψλ, νπζίαο ηήλ αζζέλεηαλ, θαί ζπκπαζψο απηήλ 
κνξθσζάκελνο, πεξίδσζφλ κε εμ χςνπο δχλακηλ, ηνχ βνάλ ζνη, άγηνο ν ηήο 
δφμεο Κχξηνο, ν αλείθαζηνο ελ αγαζφηεηη».  
 
Δρχζε πακκάθαξ δαςηιψο, ε ράξηο ζνχ ηνίο ρείιεζη, θαί πνηακνχο δνγκάησλ 
αλέβιπζε, ηήλ Δθθιεζίαλ Υξηζηνχ αξδεχνληαο, θαί πνιχρνπλ θέξνληαο, ηφλ 



θαξπφλ Σηκφζεε, ρξηζηνθήξπμ ζεφθξνλ Απφζηνιε.  
 
Οη πφδεο νη ζνί πξνθεηηθψο, Πακκάθαξ σξαηψζεζαλ, πάληα γάξ λνχλ 
ζαθψο ππεξέρνπζαλ, επεγγειίζσ εηξήλελ πάλζνθε, ηήλ ηφλ πάιαη ιχζαζαλ, 
ηψλ αλζξψπσλ πφιεκνλ, ηφλ σηήξα ηψλ φισλ θαί Κχξηνλ.  
 
Νεθξψλ ζνχ ηά κέιε ηήο ζαξθφο, ηψ ιφγσ θαζππέηαμαο, ηήλ ηψλ ρεηξφλσλ 
Μάθαξ Σηκφζεε, εγεκνλίαλ δηδνχο ηψ θξείηνλη, θαί παζψλ εθξάηεζαο, θαί 
ςπρήλ εθαίδξπλαο, ξπζκηδφκελνο Παχινπ δηδάγκαζη.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Σήλ ηξίβνλ νδεχζαο ηήλ ζηελήλ ελ πξψηνηο δη' αζθήζεσο, πξφο καξηπξίνπ 
θιένο πξνέθπςαο δηά βαζάλσλ ηξπθήλ επξάκελνο, δηά πφλσλ έλδνμε 
Μάξηπο Αλαζηάζηε, ηήλ νπξάληνλ ηέξςηλ δξεπφκελνο.  
 
Ο ηφλνο ηήο αζιήζεσο ηήο ζήο, εηο πάζαλ εμειήιπζε, ηήλ νηθνπκέλελ Μάξηπο 
αήηηεηε, πξφο ακαξηίαλ γάξ κέρξηο αίκαηνο, αληηθαζηζηάκελνο, ληθεθφξνο 
γέγνλαο, θαί ζηεθάλσ ηήο λίθεο θεθφζκεζαη.  

Θενηνθίνλ 
Δθ ζνχ αλεβιάζηεζελ εκίλ, ηφ άλζνο ηφ ακάξαληνλ, επσδηάδνλ πάζαλ ηήλ 
αλζξσπφηεηα, ηψ ζείσκχξσ ηήο απηνχ θχζεσο, ν Παηξί ζπλάλαξρνο, θαί εθ 
ζνχ γελφκελνο, ππφ ρξφλνλ Παξζέλε παλακσκε.  

Ο Δηξκφο 
«Ο κφλνο εηδψο ηήο ηψλ βξνηψλ, νπζίαο ηήλ αζζέλεηαλ, θαί ζπκπαζψο απηήλ 
κνξθσζάκελνο, πεξίδσζφλ κε εμ χςνπο δχλακηλ, ηνχ βνάλ ζνη, Άγηνο, ν ηήο 
δφμεο Κχξηνο, ν αλείθαζηνο έλ αγαζφηεηη».  
 

Κάζηζκα ηνχ Απνζηφινπ 
Ήρνο δ'  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σνίο ζείνηο ραξίζκαζηλ αγιατδφκελνο, εθφζκεζαο έλδνμε, ηήλ Δθεηζίσλ 
ιακπξάλ, κεηξφπνιηλ Απφζηνιε, θήξπμ γάξ αλεδείρζεο, κεηά Παχινπ ηνχ 
ζείνπ, πάζη πξνθαηαγγείιαο, ηφλ ζσηήξηνλ ιφγνλ, δηφ παλεγπξίδνκελ πίζηεη 
ηήλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... ηνχ Μάξηπξνο 
Δλ δφμε ηειεηφηεηνο, ψθζεο ππέξηηκνο, σο ζείαηο ιακπφκελνο, θσηαγσγίαηο 
ηφλ λνχλ, θαί γλνχο ηνχ ηαπξνχ ηήλ ηζρχλ, φζηνο ελ αζθήζεη, θαί ελ αίκαηη 
Μάξηπο, γέγνλαο ζενθξφλσο Αλαζηάζηε Μάξηπο, δηφ θαί ηψλ ζαπκάησλ ελ 
ζνί, βιχδεη ηήλ ράξηλ Υξηζηνο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δθαίληζαο άρξαληε, ηψ ζείσ ηφθσ ζνπ, θζαξείζαλ ελ πάζεζη, ηψλ γεγελψλ 
ηήλ ζλεηήλ, νπζίαλ θαί ήγεηξαο, πάληαο εθ ηνχ ζαλάηνπ, πξφο δσήλ 
αθζαξζίαο, φζελζε θαηά ρξένο καθαξίδνκελ πάληεο, Παξζέλε δεδνμαζκέλε, 
σο πξνεθήηεπζαο.  



Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Παξζέλε παλάκσκε, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ξνκθαία δηήιζέ ζνπ ηήλ 
παλαγίαλ ςπρήλ, ελίθα ζηαπξνχκελνλ, έβιεςαο εθνπζίσο, ηφλ Τηφλ θαί Θεφλ 
ζνπ, φλ πεξ επινγεκέλε, δπζσπνχζα κή παχζε, ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ, 
εκίλ δσξήζαζζαη.  
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή δ'  
«ξνο ζε ηή ράξηηη ηή ζεία θαηάζθηνλ, πξνβιεπηηθνίο ν Αββαθνχκ, 
θαηαλνήζαο νθζαικνίο, έθ ζνχ εμειεχζεζζαη, ηνχ Ηζξαήι πξναλεθψλεη ηφλ 
Άγηνλ, εηο ζσηεξίαλ εκψλ θαί αλάπιαζηλ».  
 
Ννκίκσο πακκάθαξ ελαζιήζαη ειφκελνο, δη' εγθξαηείαο παληεινχο, ηάο 
ηξηθπκίαο ηψλ παζψλ, ηψ λψ θαζππέηαμαο, ηψλ αξεηψλ θαηαιαβψλ ηήλ 
αθξφηεηα, κεγαινθήξπμ ζεφθξνλ Σηκφζεε.  
 
Αζηξάςαο σο ήιηνο ν Παχινο εμέπεκςελ, ψζπεξ αθηίλα θαεηλήλ, ηήλ 
νηθνπκέλελ δαςηιεί, θσηί θαηαιάκπνπζαλ, ππξζνθαλψο ζε ζενθάληνξ 
Σηκφζεε, πξφο νδεγίαλ εκψλ θαί βεβαίσζηλ.  
 
Πνζήζαο ζεξκψο ηψλ εθεηψλ ηφ αθξφηαηνλ, θαί δη' αγάπεο ζπγθξαζείο, 
πφζσ θαηάιιεινλ δσήλ, κεηήιζεο ζεφιεπηε, δηά παληφο, ζνχ θαηνπηεχσλ 
ηφλ έξσηα, θαί ηήο απηνχ ζεσξίαο πηκπιάκελνο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Οπδέλ ζε ηήο πξφο Υξηζηφλ αγάπεο ερψξεζελ, νπ ηψλ κειψλ ε εθθνπή, νχ 
ηψλ βαζάλσλ απεηιή, νπ μίθνο νχ ζάλαηνο, αιι' νπδέ πχξ, νπδέ ιηκφο 
Αλαζηάζηε, ηήο νπξαλίνπ ρνξείαο νκφζθελε.  
 
πληφλσο επ' ψκσλ ηφλ ζηαπξφλ ζνπ αξάκελνο, θαηεθνινχζεζαο Υξηζηνχ, 
ηαίο ζσηεξίνηο εσηνιαίο, θαί ηνχηνπ γελφκελνο, εθκηκεηήο, κέρξη ζαλάηνπ 
Παλάξηζηε, λχλ απνιαχεηο απηνχ ηήο ιακπξφηεηνο.  

Θενηνθίνλ 
Υαξάλ ζνη ζαθψο νπξαλφζελ αθηθφκελνο, ν Αξρηζηξάηεγνο Αγλή, 
επεγγειίζαην εηπψλ, Θεφο εμειεχζεηαη, κεηά ζαξθφο, εθ ζνχ Παξζέλε 
παλάρξαληε, εηο ζσηεξίαλ ηψλ πφζσ πκλνχσησλ ζε.  
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ε'  
«Θεφο ψλ εηξήλεο, παηήξ νηθηηξκψλ, ηήο κεγάιεο βνπιήο ζνπ ηφλ Άγγεινλ, 
εηξήλελ παξερφκελνλ, απέζηεηιαο εκίλ, φζελ ζενγλσζίαο, πξφο θψο 



νδεγεζέληεο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, δνμνινγνχκέλ ζε θηιάλζξσπε».  
 
Σνχ πξψηνπ θαί πάλησλ, αηηίνπ Φσηφο, ηαίο αυινηο ιακπάζη ππξζνχκελνο, 
ηφλ θφζκνλ θαηεθαίδξπλαο, θεξχγκαηη ζεπηψ, θσζηήξ ηήο επζεβείαο, δσήο 
ιφγνλ επέρσλ, πξνθαλψο δεδεηγκέλνο, ηεξνκχζηα πακκαθάξηζηε.  
 
Ο Παχινπ ηνχ ζείνπ, ζηεξξφο καζεηήο, δηδαζθάινπ ηνίο ίρλεζηλ έπεηαη ηά 
ηνχηνπ ζπείξσλ άπαζη, δηδάγκαηα πηζηνίο, δη' ψλ ηήο επζεβείαο, πξφο θψο 
νδεγεζέληεο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, δνμνινγνχκέλ ζε Φηιάλζξσπε.  
 
Λακπξφηεο ν Παχινο, δεπηέξα θαλείο, ιεηηνπξγνχζα ηή πξψηε ιακπξφηεηη, 
ηή ηαχηεο επηγλψζεη, θαηεθψηηζελ εκάο, ηνχηνπ ζπζηξαηηψηεο, Σηκφζενο 
εδείρζε, ηή απηνχ παληεπρία , ληθεηηθψο πεξηθξαμάκελνο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Ο κέγα θαπρψκελνο, άκεηξα πξίλ, θαί ηήλ γήλ απεηιψλ θαηαιήςεζζαη, θαί 
κάηελ θξπαηηφκελνο, ηήλ ζάιαζζαλ ζνθέ, εηζάπαλ εμαιείθεηλ ηαίο ζαίο 
αλδξαγαζίαηο, Αλαζηάζηε Μάξηπο, θαηαπαηείηαη ν αληίζενο.  
 
Ννκίκσο αζιήζαο, κάξηπο Υξηζηνχ, θαί ληθήζαο ηψλ άζισλ ηά έπαζια, 
ζαπκάησλ ηήλ ελέξγεηαλ, θνκίδεηαη ζαθψο, λφζνπο γάξ ζεξαπεχεη, θαί 
δαίκνλαο ειαχλεη, ηνχ Υξηζηνχ ηή δπλάκεη, ηεξαηνπξγψλ ν Αλαζηάζηνο.  

Θενηνθίνλ 
Καηάξαλ ηήο Δχαο ηήο πάλησλ κεηξφο, ηψ ζψ ηφθσ Παξζέλε θαηήξγεζαο, ηψ 
θφζκσ επινγίαλ, αλαηείιαζα Υξηζηφλ, δηφ ζε γεγεζφηεο, θαί ζηφκαηη θαί 
γιψηηε, Θενηφθνλ θπξίσο, νκνινγνχσηεο καθαξίδνκελ.  
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ο'  
«πιάγρλσλ Ησλάλ, έκβξπνλ απήκεζελ, ελάιηνο ζήξ, νίνλ εδέμαην, ηή 
Παξζέλσ δέ, ελνηθήζαο ν Λφγνο θαί ζάξθα ιαβψλ, δηειήιπζε θπιάμαο 
αδηάθζνξνλ, ήο γάξ νπρ ππέζηε ξεχζεσο, ηήλ ηεθνχζαλ θαηέζρελ 
απήκαληνλ».  
 
Άξκα ηνχ Θενχ, εθάλεο Σηκφζεε, βαζηάδσλ απηνχ ηφ ζείνλ φλνκα, θαη' 
ελψπηνλ, ηψλ αζέσλ ηπξάλλσλ ζεφιεπηε, κή πηννχκελνο ηήλ ηνχησλ 
αγξηφηεηα, ζχ γάξ ηήλ αθαηακάρεηνλ, ηνχ σηήξνο ηζρχλ ελεδέδπζν.  
 
ηέθνο εππξεπέο, εδέμσ Σηκφζεε, παλφιβηε ζεφθξνλ απφζηνιε, θαί δηάδεκα, 
Βαζηιείαο αμίσο πεξίθεηζαη, θαί παξέζηεθαο ηψ ζξφλσ ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ, 
Παχισ ζπλαγαιιηψκελνο, ελ ζθελαίο νπξαλίαηο καθάξηε.  
 



Μχξνπ λνεηνχ, Σηκφζεε πάληηκε, ζαξθί δη' εκάο ηνχ θελσζέληνο, Υξηζηνχ 
νζθξαηλφκελνο, επσδίαο ηήο ηνχηνπ κεηείιεθαο, θαί κεηέδσθαο, ηνίο πίζηεη 
ζνη πξνζηξέρνπζη, κχζηα ηψλ αξξήησλ Άγηε, ηήο απηνχ λνεηήο δηαδφζεσο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Αίγιε ηνχ ηαπξνχ, ζνθψο ιακπξπλφκελνο, ηήο πιάλεο ηφ δνθψδεο 
δηέιπζαο, θαί λελίθεθαο, ζπκπιαθείο ηψ ηπξάλλσ παλέλδνμε, θαί ραίξσλ 
εθνκίζσ ζνπ ηά ηξφπαηα ζνθέ, Μάξηπο Υξηζηνχ Αλαζηάζηε, ζπγρνξεχσλ 
Μαξηχξσλ ζηξαηεχκαζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Άπαο ν ρνξφο, ζεφζελ κηκνχκελνο, ν ηψλ Πξνθεηψλ ζνπ πξνεγφξεπζε, ηφ 
κπζηήξηνλ, ηήο αθξάζηνπ θαί ζείαο ζπιιήςεσο, ηήο εθ ζνχ ηνχ Θενχ Λφγνπ 
Μεηξνπάξζελε, ζχ γάξ ηήλ αιεζεζηάηελ ηε, θαί αξραίαλ βνπιήλ 
εθαλέξσζαο.  

Ο Δηξκφο 
 «πιάγρλσλ Ησλάλ, έκβξπνλ απήκεζελ, ελάιηνο ζήξ, νίνλ εδέμαην, ηή 
Παξζέλσ δέ, ελνηθήζαο ν Λφγνο θαί ζάξθα ιαβψλ, δηειήιπζε θπιάμαο 
αδηάθζνξνλ, ήο γάξ νπρ ππέζηε ξεχζεσο, ηήλ ηεθνχζαλ θαηέζρελ 
απήκαληζλ».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο α'  
Υνξφο αγγειηθφο 

Σφλ ζείνλ Μαζεηήλ, θαί ζπλέθδεκνλ Παχινπ, Σηκφζενλ πηζηνί, αλπκλήζσκελ 
πάληεο, ζχλ ηνπησ γεξαίξνληεο, ηφλ ζνθφλ Αλαζηάζηνλ, ηφλ εθιάκςαληα, εθ 
ηήο Πεξζίδνο σο άζηξνλ, θαί ειαχλνληα, ηά ςπρηθά εκψλ πάζε, θαί λφζνπο 
ηνχ ζψκαηνο.  

Ο Οίθνο 
Χο αιηεχο εκπεηξφηαηνο, ηά ηήο ράξηηνο ήπισζε δίθηπα Παχινο ν κέγαο 
Απφζηνινο, θαί ηφλ ζεεγφξνλ, ψζπεξ ζήξακα άγηνλ, είιθπζε πξίλ Σηκφζενλ, 
θαί ζχλ ηνχησ ηά πέξαηα πεξηεξρφκελνο, εθ ηνχ θάξπγγνο είιθπζε ηνχ 
δηαβφινπ ηνχο δεμακέλνπο ηήο Πίζηεσο ηφλ ιφγνλ, ελ νίο ήλ θαί ν γελλαίνο 
Αλαζηάζηνο, πηζηεχζαο γάξ, ηψλ Πεξζψλ ηήλ πιάλελ θαηέιηπε πάζαλ, θαί 
ηνχ Υξηζηνχ ηφ φλνκα επ' ψκσλ εβάζηαζελ, φζελ ράξηηη ζεία απειαχλεη ηά 
ςπρηθά εκψλ πάζε, θαί λφζνπο ηνχ ζψκαηνο.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΒ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Σηκνζένπ, 

καζεηνχ ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Παχινπ.  
ηίρνη 

Έξσηη ζείσλ Σηκφζενο ζηεκκάησλ,  
Σπθζείο βάθινηο, έβαςε γήλ εμ αηκάησλ.  
Δηθάδη δεπηεξίε πλεχκ' ήξζε Σηκνζένην.  
 



Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ νζηνκάξηπξνο Αλαζηαζίνπ ηνχ 
Πέξζνπ.  

ηίρνη 
Αλαζηάζηνο ελ ηξαρήισ ηφλ βξφρνλ,  
Χο ιακπξφλ φξκνλ σξατδεηαη θέξσλ.  
Δηθάδη δεπηεξίε. Αλαζηάζηνο βξφρνλ έηιε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Μαλνπήι, Γεσξγίνπ, 
Πέηξνπ, Λένληνο, ησλίνπ, Γαβξηήι, Ησάλλνπ, Λένληνο, Παξφδνπ θαί ηψλ 
ινηπψλ ηξηαθνζίσλ εβδνκήθνληα επηά.  

ηίρνη 
Ξίθνο Μαλνπήι είο κέξε ηέκλεη δχσ,  
Σηκψλη, αηκήηνπο νπζίαο Υξηζηνχ δχσ.  
Γεψξγηνλ θαί Πέηξνλ, νίο θνηλφλ ζέβαο,  
Σέκλνπζη θνηλή Γεζπφηνπ θνηλνχ ράξηλ.  
Άξξεηνλ είρε ηήλ πξνζπκίαλ Λέσλ,  
Ρήζζνληνο απηνχ ηνχ μίθνπο ηήλ γαζηέξα.  
Γένο, μίθνπο ηαζέληνο εγγχο απρέλσλ,  
Μαθξάλ Γαβξηήι, θαί καθξάλ ησλίνπ.  
λησο ζηξαηεγνί κή πηννχκελνη μίθνο  
Ησάλλεο ηε θαί Λέσλ νη γελλάδαη.  
Βιεζείο Πάξνδνο ρεηξνπιεζψλ εθ ιίζσλ,  
Οδφλ παξήιζελ εδέσο ηήλ ηνχ βίνπ.  
Σξείο πεληαξίζκνπο εηθάδαο θηείλαλ μίθνο,  
πλήςελ απηάο ελδεθαπιή επηάδη.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή δ'  
«έ λνεηήλ, Θενηφθε θάκηλνλ, θαηαλννχκελ νη Πηζηνί, σο γάξ Παίδαο έζσζε 
ηξείο ν ππεξπςνχκελνο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, ελ ηή γαζηξί ζνπ αλέπιαζελ, 
ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο».  
 
πγρνξεπηήο, νπξαλίνπ ηάμεσο, ζχ επαμίσο γεγνλψο, ζπλεπθξαίλε 
ραξκνληθψο, αίγιεο θσηνδφηηδνο Μάθαξ εκθνξνχκελνο, ηεξνκχζηα Σηκφζεε, 
ηφλ αηλεηφλ θαηαγγέιισλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ.  
 
Ηεξνπξγψλ, Υξηζηνχ Δπαγγέιηνλ, εμ αξεηψλ πεξησπήο, ζενγξάθνπο 
επηζηνιάο, Παχινο ν ζεηφηαηνο ραίξσλ εμαπέζηεηιελ, σο καζεηή ζνη Σηκφζεε, 
ηφλ αηλεηφλ θαηαγγέιισλ, Θεφλ, θαί ππεξέλδνμνλ.  
 
Σφ αζζελέο ηήο ζαξθφο εξξψλλπελ, ε επηνλία ηήο ςπρήο, σο αζψκαηνο γάξ 
ελ γή, ζχ πνιηηεπζάκελνο, Μάξηπο ερξε κάηηζαο, ηήλ θεθαιήλ 



ζπληξηβφκελνο, Ηεξνπξγέ, Μπζηεξίσλ Θενχ ζενκαθάξηζηε.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Ο Αζιεηήο, ηνχο Πηζηνχο πξνηξέπεηαη, ζαθέο ππφδεηγκα δεηθλχο, ηήλ 
αλδξείαλ ηήλ εαπηνχ, ζείνλ λχλ κηκήζαζζαη, πάζνο ηφ εθνχζηνλ, ππέξ εκψλ ν 
ππέκελελ, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Ηζνζζελήο, Σξηάο πηζηεχεηαη, ηνίο επζεβείαο εξαζηαίο, νη γελλαίνη γάξ 
Αζιεηαί, ηαχηεο ππεξήζιεζαλ, αίκαηα εθρένληεο, καξηπξηθψο 
ζπκπιεθφκελνη, θαί ηάο ςπράο πξνδηδφληεο, ζαθψο θαί αλαηξνχκελνη.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε ζεκλή, ηνχ Αδάκ ηφ θψδηνλ, εμ νχ πξνήιζελ ν Πνηκήλ, ελδπζάκελνο 
αιεζψο, ν ππεξπςνχκελνο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, δη' επζπιαγρλίαλ 
αθαηάιεπηνλ, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ε'  
«Θαχκαηνο ππεξθπνχο ε δξνζνβφινο, εμεηθφληζε θάκηλνο ηχπνλ, νπ γάξ νχο 
εδέμαην θιέγεη Νένπο, σο νπδέ πχξ ηήο ζεφηεηνο Παξζέλνπ ήλ ππέδπ λεδχλ, 
δηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
ηάζεσο Αγγειηθήο εμησκέλνο, αλεδείρζεο Σηκφζεε κάθαξ, νπξαλψλ ηά 
Σάγκαηα, κπεζείο γάξ ππεξθπψο, ηήλ ιακπξφηεηα ηήλ ηνχησλ εκηκήζσ ζνθέ, 
κεζ' ψλ αλακέιπεηο επθξαηλφκελνο. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ θπξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Γχλακηλ ελδεδπκέλνο νπξαλφζελ, σο Απφζηνινο ψθζεο ζεφθξνλ, ηήλ 
επηδεκήζαζαλ, μελνηξφπσο ηνίο Μαζεηαίο, ηνίο ηνχ Λφγνπ απηφπηαηο ψ 
Σηκφζεε, κεζ' ψλ αλακέιπεηο αγαιιφκελνο. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Έζηεο ηήο εθέζεσο ζαθψο πακκάθαξ, ηφ αθξφηαηνλ νίά πεξ θζάζαο, ηψλ 
θαιψλ Σηκφζεε, ζενθήξπμ δηά παληφο ειιακπφκελνο θσηί ηψ ηήο Σξηάδνο 
ηξαλψο, θαί λχλ αλακέιπεηο επθξαηλφκελνο. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Γήζελ ζχ πξφο νπξαλνπο ζηεθαλεθφξνο, Αλαζηάζηε Μάξηπο αλέπηεο, ηήλ 
απάηελ άπαζαλ, ηψλ δαηκφλσλ δηεθθπγψλ θαί παηήζαο ηψλ εηδψισλ ηά 
ζεβάζκαηα, δηφ θαί θξαπγάδεηο λχλ γεζφκελνο. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ 



Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Έβαςαο καξηπξηθψο ζνπ εμ αηκάησλ, ηήλ ζήλ ριαίλαλ πνλφβιηε Μάξηπο, ηφ 
ηαπξνχ δέ ζχκβνινλ, ζθήπηξνλ θέξσλ ζχ ηψ Υξηζηψ , βαζηιεχεηο εηο 
αηψλαο Αλαζηάζηε, θαί λχλ αλακέιπεηο επθξαηλφκελνο. Δπινγείησ ε θηίζηο 
πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ο ηαίο Αξραγγειηθαίο πκλνινγίαηο, δνμαδφκελνο πινχζηνο Λφγνο, δη' εκάο 
επηψρεπζε ζέ Μεηέξα ηήλ θαιινλήλ Ηαθσβ επινγεκέλελ έθιεμάκελνο, δηφ 
αλπκλνχληέο ζε θξαπγάδνκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Θαχκαηνο ππεξθπνχο ε δξνζνβφινο, εμεηθφληζε θάκηλνο ηχπνλ, νχ γάξ νχο 
εδέμαην θιέγεη Νένπο, σο νπδέ πχξ ηήο ζεφηεηνο, Παξζέλνπ ήλ ππέδπ λεδχλ, 
δηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ζ'  
«Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ, ππξπνινπκέλε βάηνο, έδεημελ άθιεθηνο, θαί 
λχλ θαζ' εκψλ, ηψλ πεηξαζκψλ αγξηαίλνπζαλ, θαηαζβέζαη αηηνχκελ ηήλ 
θάκηλνλ, ίλα ζε Θενηφθε, αθαηαπαχζησο κεγαιχλσκελ».  
 
Ρήζηο ηνχ Γαπτδ πεπιήξσηαη, σο αζηξαπή ηή νηθνπκέλε γάξ έθαλαο, ηψ 
θεξχγκαηη, πεξηαπγάδσλ ηά πέξαηα, παλανίδηκε κάθαξ Σηκφζεε, δηφ ζε 
ζενθάληνξ, αθαηαπαχζησο κεγαιχλνκελ.  
 
Αίγιεο αξρηθψηνπ Πάλζνθε, ζεαξρηθήο θαί ηξηζειίνπ ειιάκςεσο, 
εκπηπιψκελνο, θαί θαζαξψο εκθνξνχκελνο, ηνχο πκλνχληάο ζε κάθαξ 
πεξίζσδε, εθ δφθνπ ηψλ πηαηζκάησλ, Ηεξνκχζηα παλζεβάζκηε.  
 
Ηζφλ ζε Παηξί θαί Πλεχκαηη, Μνλνγελέο νξζά θξνλνχληεο δνμάδνκελ, ηνίο 
δηδάγκαζη, ηψλ Απνζηφισλ ζνπ Γέζπνηα, ζηεξηδφκελνη Παχινπ ηνχ θήξπθνο, 
ηήο ζήο νηθνλνκίαο, θαί Σηκνζένπ ηνχ Θεφθξνλνο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Ρείζξνηο ζψλ αηκάησλ Έλδνμε, ηήλ ηψλ εηδψισλ πιάλελ πάζαλ θαηέζβεζαο, 
ηφ δέ πιήξσκα, ηήο Δθθιεζίαο εθαίδξπλαο, ππέξ ήο ηθεηεχσλ παλάξηζηε, κή 
παχζε ηφλ Γεζπφηελ, ίλα ζε πάληεο καθαξίδσκελ.  
 
Χ ηήο ππέξ ιφγνλ δφμεο ζνπ, θαί ηήο αξξήηνπ ζείαο φλησο ειιάκςεσο! ήο 
κεηέζρεθαο, σο ληθεηήο Αλαζηάζηε, ηψ Γεζπφηε, Υξηζηψ παξηζηάκελνο, φλ 



θαί λχλ εθδπζψπεη, ππέξ εκψλ ηψλ αλπκλνχλησλ ζε.  
Θενηνθίνλ 

Χ ηνχ θνβεξνχ ζνπ ζαχκαηνο! ζχ γάξ Παξζέλε Θενηφθε, κπζηήξηνλ ηφ πξφ 
γελεψλ, θαί πξφ αηψλσλ απφθξπθνλ, ελ Θεψ ηψ ηά ζχκπαληα θηίζαληη, 
ηεθνχζα Θεφλ Λφγνλ, αλεξκελεχησο εθαλέξσζαο.  

Ο Δηξκφο 
«Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ, ππξπνινπκέλε βάηνο, έδεημελ άθιεθηνο, θαί 
λχλ θαζ' εκψλ, ηψλ πεηξαζκψλ αγξηαίλνπζαλ, θαηαζβέζαη αηηνχκελ ηήλ 
θάκηλνλ, ίλα ζε Θενηφθε, αθαηαπαχζησο κεγαιχλσκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Γπάο θσηνεηδέζηαηνο, ζήκεξνλ απαζηξάπηνπζα, θαηδξφηεξνλ ηνχ ειίνπ, 
πάζαλ ηήλ θηίζηλ θσηίδεη, Σηκφζενο Απφζηνινο, ηψλ Απνζηφισλ ζχλζξνλνο, 
θαί ζείνο Αλαζηάζηνο, ηψλ Μνλαζηψλ ε ηεξπλφηεο, θαί ηψλ Μαξηχξσλ ε 
δφμα.  

Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Παλάκσκε Μεηξφζεε, ηφ κέγα πεξηήρεκα, ηψλ Απνζηφισλ Μαξηχξσλ, θαί 
Πξνθεηψλ θαί Οζίσλ, ηφλ ζφλ Τίφλ θαί Κχξηνλ, ηιέσζαη ηνίο δνχινηο ζνπ, 
εκίλ Θενγελλήηξηα, φηαλ θαζίζε ηνχ θξίλαη, ηά θαη' αμίαλ εθάζησ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Δίηα ιέγνκελ  Ήρνο α'  
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ, ν Θεφο Ηζξαήι απηφο δψζεη 
δχλακηλ θαί θξαηαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο.  
 
Σφλ γελλαίνλ Αζιεηήλ Αλαζηάζηνλ, ηφλ ππέξ ηήο επζεβείαο, θαιψο 
αγσληζάκελνλ, δεχηε ιανί πκλήζσκελ ιέγνληεο. Υαίξνηο, ν ζηεξξφο ηήο 
Πίζηεσο πξφκαρνο, θαηά ηνχο Πξνθήηαο θαί Απνζηφινπο. Υαίξνηο, ν ηφλ 
Υξηζηφλ έρσλ ελ ζεαπηψ , κηκεζάκελνο έξγσ ηφλ Παχινλ. Υαίξνηο, ν ηψλ 
θακλφλησλ αρείκαζηνο ιηκήλ. Υαίξνηο ηφ εκέηεξνλ θαχρεκα, θαί ηήο 
νηθνπκέλεο αγαιιίακα.  

Γφμα... Ήρνο πι. α'  
ζηε Πάηεξ, ληθεηήο Μήδσλ θαί Υαιδαίσλ γέγνλαο ηψλ λνεηψλ, πάζαλ 
Βαβπιψλνο πιάλελ θαζειψλ, ηή δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ, νπ ηψ ιείσ ηψλ 
εδνλψλ εζέιρζεο, νπ ηφ πχξ ηψλ Πεηξαζκψλ εδεηιίαζαο, δηφ Υξηζηφο ν Θεφο 
εκψλ, βξαβείνηο ζε ληθεηηθνίο εζηεθάλσζε, θαί λχλ ζχλ Αγγέινηο 
παξηζηάκελνο, πξφο Κχξηνλ ηθέηεπε, αηηνχκελνο εηξήλελ ηψ θφζκσ , θαί ηαίο 
ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Υαίξνηο πεξηζηεξά εθιεθηή, θερξπζσκέλε παξζελίαο ηαίο πηέξπμη, ηξπγψλ ηε 
σξαηνηάηε, θαί ρειηδψλ εθιεθηή, θαί ζηξνπζίνλ φινλ θαζαξψηαηνλ, ακλάο ε 
θπήζαζα, ηφλ ακλφλ ηνχ Θενχ εκψλ, δάκαιηο ζεία, ηφλ δπγφλ ε βαζηάζαζα, 



ηνχ βαζηάδνληνο, ηά εκψλ ακαξηήκαηα, άκπεινο ε θαηάθαξπνο, 
βιαζηάλνπζα βφηξπαο, ηήο επζεβείαο ηφλ νίλνλ, ηνχ καξηπξίνπ εθβιχδνληαο. 
Απηφλ εθδπζψπεη, ηνίο ηθέηαηο ζνπ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηάζα επί ηαπξνχ Ηεζνχ, ε ζέ ηεθνχζα ζξήλσ δνχζα σδχξεην, βνψζα. Οπ 
θέξσ ηέθλνλ, πξνζεισκέλνλ νξάλ, επί μχινπ, φλ πεξ απεθχεζα, εγσ γάξ 
δηέθπγνλ, ηάο σδίλαο σο άλαλδξνο, θαί πψο αξηίσο, ηή νδχλε ζπλέρνκαη, θαί 
ζπαξάηηνκαη, ηήλ θαξδίαλ ε άκεκπηνο; άξηη γάξ εθπεπιήξσηαη, ηφ ξήκα ν 
είξεθελ, ν πκεψλ, σο ξνκθαία, ςπρήλ εκήλ δηειεχζεηαη. Αιι' ψ λχλ Τηέ κνπ, 
εμαλάζηεζη θαί ζψζνλ, ηνχο αλπκλνχληάο ζε.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Κιήκεληνο Αγθχξαο, θαί ηνχ Αγίνπ 

Μάξηπξνο Αγαζαγγέινπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηνχ Αγίνπ Κιήκεληνο 

 
Ζρνο β' 

ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 
Κιήκα, ηήο ακπέινπ ηήο δσήο, ψθζεο κπζηηθή γεσξγία, πεξηζθαπηφκελνλ, 
πφλνηο γάξ αζθήζεσο, Πάηεξ ηεκλφκελνο, ηψ δέ μίθεη ηξπγψκελνο, ηψ ηνχ 
καξηπξίνπ, νίλνλ θαηαλχμεσο, εκίλ εθέξαζαο, νχ λχλ εκθνξνχκελνη πάληεο, 
πίζηεη ηήλ παλίεξνλ κλήκελ, ηήλ ζήλ ενξηάδνκελ Μαθάξηε.  
 
ηε, ηεξνχξγεηο ηήλ θξηθηήλ, θαί ηειεηνηάηελ ζπζίαλ, θαί ππεξθφζκηνλ, ηφηε 
πξνζελήλεμαη ηεξνπξγνχκελνο, ηφ ζφλ αίκα δέ Πάλζνθε, πξνζχκσ θαξδία, 
αίκαηη πξνζέκημαο, ηψ ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ, ψ ζχ, ξαληηδφκελνο κάθαξ, φινο 
θαζαξφο αλεδείρζεο, φινο ηεξψηαηνο ζεζπέζηε.  
 
Θχσλ, ηφλ Ακλφλ ηφλ ηνχ Θενχ, ηφλ ηήο ακαξηίαο ηφλ θφζκνλ, 
απνθαζαίξνληα, θαί θζνξάλ θαί ζάλαηνλ εμαθαλίζαληα, ηεξείνλ σο άκσκνλ, 
εηχζεο ζεφθξνλ, ζχκθπηνο γελφκελνο ηψ νκνηψκαηη, Μάθαξ δσεθφξνπ 
ζαλάηνπ, λχλ δέ ηήο απηνχ βαζηιείαο, αμηνκαθάξηζηε ηεηχρεθαο.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Αγίνπ Αγαζαγγέινπ.  
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Αγαζαίο αγγειίαηο ζε, ζπλνδίηελ θαί ζχλαζινλ, Κιήκεο ν παλάξηζηνο 



θαηεπινχηεζε, κεζ' νχ ηνχο δξφκνπο δηήλπζαο, ηνχο ζείνπο, ζηξεβινχκελνο, 
θαί Παληνίνηο αιγεηλνίο, νκηιψλ Αγαζάγγειε, έσο ηέιεηνο, γεγνλψο 
ζηεθαλίηεο, πξφο ηά άλσ, κεηαβέβεθαο Αγγέινηο, ζπλεπαγάιιεζζαη πάληνηε.  
 
Καί μεζκνίο δαπαλψκελνο, θαί ππξί ιηπαηλφκελνο, θαί ιακπάζη πάληνζελ 
θινγηδφκελνο, επί θξαβάηνπ απινχκελνο, ζνθέ Αγαζάγγειε, θαί σο άξηνο 
θαζαξφο, επ' αλζξάθσλ νπηψκελνο, πξνζελήλεμαη, νπξαλίσ Σξαπέδε, 
ηθεηεχσλ, ηνχο ελ πίζηεη ζε ηηκψληαο, πάζεο ξπζζήλαη θνιάζεσο.  
 
Ραβδηζκνχο εθαξηέξεζαο, θαί ελ μχισ ηεηλφκελνο, ζπαξαγκνχο ππήλεγθαο 
θαξηεξψηαηα, θαί επί ηέιεη ηψλ άζισλ ζνπ, ζνθέ Αγαζάγγειε, εθηκεζείο ηήλ 
θεθαιήλ, ηαίο ξαλίζη ηνχ αίκαηνο, φιελ ήξδεπζαο, ηήλ ζεπηήλ Δθθιεζίαλ 
επθεκνχζαλ, ηάο ιακπξάο ζνπ αξηζηείαο, θιένο Μαξηχξσλ πνιχαζιε.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Σήλ ηψλ ρξφλσλ ηεηξαρψο πεξίνδνλ, ζεφιεπηε επηαπιαζίαζαο, ηππηφκελνο, 
μεφκελνο, ακείβσλ πφιεηο θαί ρψξαο, ζηαπξνχκελνο ππέξ ηνχ Υξηζηνχ, αιι' 
νχηε πχξ, νχηε μίθνο, νχηε κάζηηγεο, ηφ ηήο ςπρήο ζνπ έιπζαλ ζηεξέκληνλ, 
έζξαπζαο δέ δαηκφλσλ ηζρχλ, ηεξνκάξηπο Κιήκε, δηφ πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε 

Δμάξπαζφλ κε Γέζπνηλα, ρεηξφο ηνχ δξάθνληνο ηνχ βξνηνθηφλνπ, ηνχ 
πνιεκνχληφο κε ελ ππνθξίζεη, θαηαπηείλ νινηειψο, ζχληξηςνλ ηάο κχιαο 
ηνχηνπ δένκαη, θαί ηά κεραλήκαηα δηάιπζνλ, φπσο ξπζζείο ηψλ ηνχηνπ 
νλχρσλ, κεγαιχλσ ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Οπ θέξσ Σέθλνλ βιέπεηλ ζε, ηφλ ηήλ εγξήγνξζηλ πάζη δηδφληα, μχισ 
ππλψζαληα, φπσο ηνίο πάιαη, ελ παξαβάζεσο θαξπψ χπλσ νιεζξίσ 
αθππλψζαζη, ζείαλ θαί ζσηήξηνλ εγξήγνξζηλ, παξάζρε, ε Παξζέλνο, έιεγε 
ζξελσδνχζα, ήλ κεγαιχλνκελ.  
 

Απνζηίρνπ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γνμα... Ήρνο α' 
Αλαηνιίνπ 

Σφλ ζαπκαζηφλ ελ ηεξεχζη, Μάξηπξα Κιήκεληα, ε ελ καθξψ ηψ ρξφλσ δνθηκή 
ηψλ αηθηζκψλ, ηήο εηο αεί ηψλ αγαζψλ επηηπρείλ, εμίσζε ηξπθήο, θαί πινπηεί 
ηά ζεία, ν πνιινχο πξφο αγψλαο αιείςαο, ηψ θαζ' απηφλ ππνδείγκαηη, θαί 
πείζαο ηήλ ζάξθα, αλσηέξσ θξνλείλ ηνχ ζαλάηνπ. Πξφο φλ νη πηζηνί 
βνήζσκελ. Μεγαινκάξηπο ανίδηκε, ηαίο πξφο Υξηζηφλ πξεζβείαηο ζνπ, ηάο 
ρξνλίνπο ελζηάζεηο, ιχζνλ ηψλ παζψλ εκψλ, θαί ξχζαη ηψλ δεηλψλ ηαίο 
πξεζβείαηο ζνπ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Ράβδσ ηήο ζήο πξνζηαζίαο, Θενθπήηνξ Αγλή, ηά ζεξηψδε πάζε, ηήο αζιίαο 



ςπρήο κνπ, απέιαζνλ εληεχζελ, εηξεληθψο, πξφο δσήλ κε ηζχλνπζα, θαί ηή 
αγία κε πνίκλε ηψλ εθιεθηψλ, ζνχ πξνβάησλ ζπλαξίζκεζνλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηψ ηαπξψ παξεζηψζα, ηνχ ζνχ Τηνχ θαί Θενχ, θαί ηήλ καθξνζπκίαλ, 
ηνχηνπ απνζθνπνχζα, έιεγεο ζξελνχζα, Μήηεξ Αγλή, Οίκνη Σέθλνλ 
γιπθχηαηνλ! ηί ηαχηα πάζρεηο αδίθσο Λφγε Θενχ; ίλα ζψζεο ηφ αλζξψπηλνλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Κιήκα νζηφηεηνο, θαί ζηέιερνο αζιήζεσο, άλζνο ηεξψηαηνλ, θαί θαξπφο σο 
ζεφζδνηνο, ηνίο πηζηνίο παλίεξε, εδχηαηνο εβιάζηεζαο, Αιι' σο Μαξηχξσλ 
ζχλαζινο, θαί ηεξαξρψλ ζχλζξνλνο, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, Καλψλ ηήο Οθησήρνπ εηο, θαί ηψλ Αγίσλ 
δχσ.  
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ Κιήκεληνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Μέιπσ ηφ θιήκα ηήο λνεηήο ακπέινπ. 
Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. β' 

«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκεκελνλ, Θεψ επηλίθηνλ σδήλ, εβφα, άζσκελ».  
 
Μεηά ηήο άλσ ρνξείαο, σο Ηεξεχο, θαί σο Μάξηπο έλδνμνο, ηψ Υξηζηψ 
παξεζηεθψο, εθηελψο ηθέηεπε ηπρείλ, ηήο ειιάκςεσο ηήο ζήο, ηνχο 
επθεκνχληάο ζε.  
 
Δθηεηακέλνπο αγψλαο επί ηήο γήο, δηαλχζαο ζηε, βαζηιείαο νπξαλψλ, 
εμηψζεο ζηέθαλνλ ιαβείλ, θαί αηψληνλ δσήλ ηήλ αθαηάιπηνλ.  
 
Λειπηξσκέλνο ηψ πάζεη ηνχ απαζνχο, δηά πάζνπο έζπεπζαο, πξφο απηφλ 
αλαδξακείλ, κηκεηήο γελφκελνο παζψλ, ζενθφξε ηψλ απηνχ Αγγέισλ 
ζχζθελε.  

Θενηνθίνλ 
Πεπνηθηικέλε ηψ θάιιεη ηψλ αξεηψλ, Θενκήηνξ άρξαληε, ηφλ Θεφλ ηφλ αιεζή, 
ππέξ λνχλ ζπλέιαβεο εκίλ, ηήλ πεγήλ ηψλ αγαζψλ αλαπεγάζαζα.  
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ Αγαζαγγέινπ, νχ εαθξνζηηρίο.  
 

Σήλ ζήλ αλπκλψ Πακκάθαξ ραίξσλ ράξηλ. Ησζήθ. 
 



Χδή α'  Ήρνο δ' 
«Ο παηάμαο Αίγππηνλ, θαί Φαξαψ ηφλ ηχξαλλνλ, βπζίζαο ελ ζαιάζζε, ιαφλ 
δηέζσζαο δνπιείαο, Μσζατθψο άδνληα, σδήλ επηλίθηνλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Σφλ θιεηλφλ ελ Μάξηπζη, ηψλ αζιεηψλ ηφ θαχρεκα, ηφλ άγγεινλ ηή θιήζεη, 
εεγελε κέλνλ θαί ηή πξάμεη, ραξκνληθψο ζήκεξνλ, ηηκήζσκελ ελ πίζηεη, θαί 
καθαξίζσκελ.  
 
Ζμηψζεο, Έλδνμε, ηήο ηψλ Μαξηχξσλ επθιείαο, αζινχληα ζεσξή, ζαο 
κεγαινθξφλσο ελ ηή Ρψκε, ηφλ Ηεξφλ Κιήκεληα, κεζ' νχ ζε ζπλειζφληεο, 
πίζηεη εεξαίξνκελ.  
 
Νεθξσζείο Μαθάξηε, παληί ηψ θφζκσ έδξακεο, ηήλ λέθξσζηλ θεξχηησλ, ηνχ 
Ενσδφηνπ ελ ζηαδίσ, θαί ππνζηάο βάζαλα, δσήο αδηαδφρνπ, λχλ θαηεμίσζαη.  

Θενηνθίνλ 
αξθσζέληα Κχξηνλ, δη' επζπιαγρλίαλ άθαηνλ, εθχεζαο Παξζέλε, φλ 
Αγαζάγγεινο πνζήζαο, έμσ ζαξθφο γέγνλελ, αζιήζαο παξαδφμσο, κεζ' νχ 
πκλνχκέλ ζε.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή γ' 
«Οπθ έζηηλ άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ Πηζηψλ 
ζνπ αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο εκάο, ελ ηή πέηξα, ηήο νκνινγίαο ζνπ».  
 
Χξαίνπο ήλεγθαο θαξπνχο, θιήκα ηήο δσεθφξνπ, ρξεκαηίζαο ακπέινπ, θαί 
ηνχηνπο καξηπξηθαίο, θνζκήζαο καξκαξπγαίο, ηψ σηήξη, πάλησλ 
θαζηέξσζαο.  
 
Σνχ Παχινπ ψθζεο κηκεηήο, πάζαλ ηήλ νηθνπκέλελ, δηαηξέρσλ Πακκάθαξ, 
βαπηίζκαηη ζενπξγψ, θαί αίκαηνο ξαληηζκψ, αγηάδσλ, ηήο νκνινγίαο ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Οπθ έζηηλ άκεκπηνο σο ζχ, πάλαγλε Θενκήηνξ, κφλε γάξ εμ αηψλνο, ηφλ 
Θεφλ ηφλ αιεζή, θαί πάλησλ Γεκηνπξγφλ, Θεφλ Λφγνλ, Πάλαγλε εθχεζαο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ 
Τκλνινγψ ζνπ ηνχο απείξνπο πακκάθαξ πφλνπο, ηάο ζηξεβιψζεηο θαί ηάο 
πνιιάο αηθίζεηο, ηήλ αλδξείαλ, ηνχο μεζκνχο, θαί ηφλ ζάλαηνλ, δη' ψλ εμηψζεο, 
δσήο Αγαζάγγειε.  
 
Μεηά κπξίνπο αηθηζκνχο ζε θαί αιγεδφλαο, ξαβδηζκνχο ηε θαί μέζεηο 
Αζινθφξε, ππνβξχρηνο ζαιάζζε, δέδνζαη έλδνμε, εμ ήο ν ηψλ φισλ, 
Γεκηνπξγφο ζε εξξχζαην.  



 
Νεαληθψο ηε θαί αλδξείσο γελλαίε Μάξηπο, ππξαθηψζεηο ππήλεγθαο ηψλ 
ήισλ, θαηνκέλεο ηήο ζαξθφο, θαί άλσζελ δξφζνλ δερνκέλεο, ππνκνλήο 
Αγαζάγγειε.  

Θενηνθίνλ 
παξαδφμνπ κπζηεξίνπ! πψο ε Παξζέλνο, πιαηπηέξα ηψλ νπξαλψλ εδείρζε, 
ελ λεδχτ ηφλ απεξηφξηζηνλ, αζηελνρσξήησο ρσξήζαζα.  

Ο Δηξκφο 
«Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ ελ Κπξίσ, πςψζε θέξαο κνπ ελ Θεψ κνπ, 
επιαηχλζε επ' ερζξνχο κνπ ηφ ζηφκα κνπ, επθξάλζελ ελ ζσηεξίσ ζνπ».  
 

Κάζηζκα ηνχ Κιήκεληνο 
Ήρνο δ' 

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 
Σνχ καξηπξίνπ αιεζψο ηή δξεπάλε, θαηαηεκλφκελνο ζνθέ Ηεξάξρα, σο 
θαξπνθφξνο άκπεινο εμήλζεζαο, βφηξπαο πεξθάδνληαο, θαί ζηαιάδνληαο 
γιεχθνο, ζείαο επηγλψζεσο, θαί αζιήζεσο Πάηεξ, εμ ψλ κεηέρσλ πάο ηηο 
επζεβψο, θαηαγιπθαίλεη ςπρήο αηζζεηήξηα.  

Γφμα... ηνχ Αγαζαγγέινπ 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Αγαζφλ ζε Άγγεινλ γεγελεκέλνλ, ζενζδφηνηο ιάκςεζηλ, αλεπθεκνχληεο 
επζεβψο, επηηεινχκελ ηήλ κλήκελ ζνπ, θιένο Μαξηχξσλ, ζνθέ Αγαζάγγειε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Πξνζηαζία άκαρε ηψλ ζιηβνκέλσλ, θαί πξεζβεία έηνηκε, ηψλ απνξνχλησλ ελ 
δεηλνίο, απφ θηλδχλσλ κε ιχηξσζαη, κή κε παξίδεο, ε πάλησλ αληίιεςηο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δπί μχινπ βιέπνπζα αλαξηεζέληα, ηφλ Τηφλ ζνπ Πάλαγλε, ζπιάγρλα κεηξψα 
κεηξηθψο, ζπαξαζζνκέλε εθξαχγαδεο. Οίκνηη πψο έδπο, ηφ θψο κνπ ηφ 
άρξνλνλ.  
 

Σνχ Ηεξαξρνπ 
 

Χδή δ' 
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 
Κπθιψζαο άπαζαλ, ηήλ γήλ εμέηεηλαο, ηψλ αγψλσλ ηφ θιήκα αζιεηηθήλ, 
ζηάδνλ αγαιιίαζηλ, θαί επσδίαο γιπθαζκφλ, Αζινθφξε πακκαθάξηζηε.  
 
Λεηκψλα ζένληεο, ηήο ζήο αζιήζεσο, ηακάησλ ηά άλζε κάθαξ ηψλ ζψλ, 
Έλδνμε δξεπφκεζα, θαί πνηθηιία ζαπκάησλ, ηάο αηζζήζεηο θαηεπθξαίλνκελ.  
 
Ζκέξαο γέγνλαο, πηφο ζαπκάζηε, θαί θσηφο αλεζπέξνπ δηελεθψο, 
πεξηαπγαδνκελνο, ηψ Σξηζειίσ θσηηζκψ, θαί ηή αίγιε ηνχ θεξχγκαηνο.  

Θενηνθίνλ 



Μαξία Πάλαγλε, ε θαζαξψηαηνλ, γελνκέλε ρσξίνλ ρσξεηηθφλ, ζείαο 
ελνηθήζεσο, ηφλ ςπρηθφλ κνπ κνιπζκφλ, θαί ηφλ ξχπνλ εμαθάληζνλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Δηζαθήθνα ν Θεφο 
Πνιπψδπλα ελεγθψλ, βαζάλσλ είδε γελλαίε Μάξηπο, ζχλ ηψ ζείσ ραίξσλ 
Κιήκεληη, ηαίο ξναίο ηνχ αίκαηνο, πάζαλ ηήλ γήλ ζεφθξνλ εγίαζαο.  
 
Αλεξηήζεο σο ν Υξηζηφο, επί ηνχ μχινπ θαί θαηεμάλζεο, ηάο πιεπξάο ζηδήξσ 
έλδνμε, θαηαπιήμαο άπαληαο, ππνκνλή ζνθέ Αγαζάγγειε.  
 
Μεγαιχλνληεο ηφλ Υξηζηφλ, θξνπξάλ θαηψθνπλ νη Αζινθφξνη, σο θξνπξνί 
ζείσλ πξνζηάμεσλ, Κιήκεο ν παλάξηζηνο, θαί Αγαζάγγεινο ν ανίδηκνο.  

Θενηνθίνλ 
Μαθαξίδνκέλ ζε αεί, Θενθπήηνξ επινγεκέλε, δη' ήο δφμεο εμηψζεκελ, θαί ηφλ 
πξίλ Παξάδεηζνλ, φλ απσιέζακελ απειάβνκελ.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ε 
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδνλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
Καηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ άλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ».  
 
Αηθίζεηο πάλζνθε θαξηεξψλ, ηάο πνιπρξνλίνπο θαί καθξνηάηαο, πνιχαζινο 
πέθελαο, λχλ δέ ηήο αθζάξηνπ καθαξηφηεηνο, ηξπθήλ θαηεθιεξψζσ 
δηαησλίδνπζαλ.  
 
Σήλ πίζηηλ άγθπξαλ αζθαιή, σο θαί ηήλ ειπίδα θαί ηήλ αγάπελ, ζεκέιηνλ 
ζέκελνο, ηή ζεπηή Σξηάδη ζαπηφλ αλέζεθαο, λαφλ εγηαζκέλνλ Πάηεξ 
παλφιβηε.  
 
Ζ ζενθφζκεηνο μπξσλίο, ε δηαθαλήο εγσληζκέλε, αζιήζεσο ζηάδηνλ, 
επηιαβνκέλε ηήο αησλίνπ δσήο, Αγγέινηο ζπγρνξεχεη θαί ζπλαγάιιεηαη.  

Θενηνθίνλ 
ψζαη βνπιφκελνο εθ θζνξάο, ηήλ θαηαθζαξείζαλ θχζηλ, ηψλ αλζξψπσλ ν 
Κηίζηεο θαί Κχξηνο, κήηξαλ αγληζζείζαλ Αγίσ Πλεχκαηη, νηθήζαο απνξξήησο 
αλεκνξθψζαην.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

ξζξνλ θαεηλφλ εκίλ 
Άλζξαμη ππξνχκελνη, αγαπήζεσο ηνχ Παληνπξγνχ, ελ αζβέζησ ππξσζείζε 
εβιήζεηε, θαιιίληθνη Μάξηπξεο.  



 
Κφζκνο σξαηφηαηνο, αλεδείρζεηε ηψλ Αζιεηψλ, αθαηξνχκελνη δνξάλ ηήλ ηνχ 
ζψκαηνο, αήηηεηνη Μάξηπξεο.  
 
Απισζείο εηο θξάβαηνλ, θαί νπηψκελνο ελ ηή ππξά, Αγαζάγγειε Αγγέινπο 
εμέπιεμαο, νξψληαο ηνχο άζινπο ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Ρπνκέλε θάλεζη, Απεηξφγακε πάληαο εκάο, πεηξαζκψλ ηε θαί θηλδχλσλ θαί 
ζιίςεσλ, ηνχο πφζσ πκλνχληάο ζε.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ο' 
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδλση, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε».  
 
Ννκίκσο αζιήζαληεο, ηνχο ζηεθάλνπο εθ ρεηξφο, δσαξρηθήο εδέμαζζε, 
ραξηζκάησλ πνηθίισλ δηαλνκήλ, θαί ράξηλ ηάζεσλ, ηψλ πηζηψλ ζεξαπεχεηλ ηά 
λνζήκαηα.  
 
Ο βίνο ν έλζενο, ηψλ αγψλσλ ε ηξηβή, ηψλ αηθηζκψλ ε έλζηαζηο, εππξεπείαο 
ζηεθάλσκα κπζηηθφλ, θαί θάιινπο δηάδεκα, θαί ζηνιή αθζαξζίαο ζνη 
γεγφλαζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ Πάλαγλνο Γέζπνηλα, ε ηεθνχζα ηνίο βξνηνίο, ηφλ θπβεξλήηελ Κχξηνλ, ηψλ 
παζψλ κνπ ηφλ άζηαηνλ θαί δεηλφλ, θαηεχλαζνλ ηάξαρνλ, θαί γαιήλελ 
παξάζρνπ ηή θαξδία κνπ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Δλ πειάγεη ηνχ βίνπ 
Υαξηζηήξηνλ αίλνλ Θεψ πξνζήμαο, ζεφθξνλ Αζιεηά, ελ ηή θακίλσ εκβιεζείο, 
σο πάιαη νη αηρκάισηνη Παίδεο, θαί δξφζνλ δερφκελνο, Αγαζάγγειε 
νπξαλφζελ.  
 
Αγαζαίο αγγειίαηο ηαίο δη' Αγγέισλ, λεπξνχκελνο ηφλ λνχλ, ηνχο αηθηζκνχο ηε 
θαί αιγεδφλαο, ψζπεξ πάζρνληνο άιινπ, ξαδίσο ππήλεγθαο, Αγαζάγγειε 
γελλαηφθξνλ.  
 
Ηεξάλ μπλσξίδα πκάο ν πιάλνο, ζεαζάκελνο ζνθνί, δεζκνίο ζπλζιίβεη, θαί 
πνηλαίο ζπγθφπηεη, θαί θξνπξαίο θαηαθιείεη θαί γέισηα ψθιεζε, ηή αηξέπησ 
πκψλ ελζηάζεη.  

Θενηνθίνλ 
Ραζπκίαλ χπλνπ ζαλαηεθφξνπ, απάιιαμνλ Αγλή, θαί πξφο ελζένπο, 



γξεγνξείλ κε χκλνπο, θαί θαιάο εξγαζίαο, ελίζρπζνλ Γέζπνηλα, ίλα πφζσ 
πκλνινγψ ζε.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ πειάγεη ηνχ βίνπ ηαίο πξάμεζί κνπ, θαηήιζνλ εηο βπζφλ, αιι' σο εθ 
θήηνπο. Ησλάο νχησ βνψ ζνη. Δθ βπζνχ ηψλ θαθψλ κνπ, αλάγαγε δένκαη, Τηέ 
ηνχ Θενχ θαί Λφγε».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σήο ακπέινπ γέγνλαο, ηίκηνλ θιήκα, ηνχ Υξηζηνχ παλεχθεκε, Κιήκε 
πνιχαζινο νθζείο, ζχλ ηνίο ζπλάζινηο ηε έθξαδεο, Υξηζηέ, Μαξηχξσλ 
θαηδξφλ αγαιιίακα.  

Ο Οίθνο 
Τηφο θσηφο αλαδεηρζείο, Θενχ ζπγθιεξνλφκνο, σο Ζιηνχ ν ζείνο, ηφλ Αραάβ 
ήιεγμελ, νχησ θαί ζπ, Κιήκε ζνθέ, Βαζηιείο αλφκνπο, θαί Σπξάλλνπο 
απελείο, Διιήλσλ ηνχο πξσηεχνληαο, ελ ιφγσ θαί αιεζεία ελίθεζαο, θαί 
πξνζάγεηο ζχκα ηψ Κπξίσ λχλ ηά πιήζε ηψλ εηο Υξηζηφλ πηζηεπζάλησλ. Γηφ 
θνηλσλφλ ηήο ζήο καξηπξίαο Αγαζάγγεινλ επξψλ, πφιεηο ελαζιψλ 
ζπλψδεπζαο θαηδξψο θξαπγάδσλ, Υξηζηέ, Μαξηχξσλ θαηδξφλ αγαιιίακα.  
 

πλαμαξηνλ 
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Κιήκεληνο, 

Δπηζθφπνπ. Αγθχξαο, θαί ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αγαζαγγέινπ.  
ηίρνη 

 Αγαζαγγέινπ θαί Κιήκεληνο αηκάησλ,  
 Σφ ηνχ μίθνπο δίςαηκνλ επιήζζε ζηφκα.  
 Δηθάδη δ' εηκήζεηε ηξίηε, Αγαζάγγειε, Κιήκε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Δπζεβίνπ.  
ηίρνη 

 Γεχξν πξφο εκάο εηο ηά ηεξπλά ηνχ πφινπ,  
 Δπζεβίσ ιέγνπζηλ νη ηεξπλνί Νφεο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Μαυζηκά ηνχ χξνπ.  
ηίρνη 

 Γιψζζαηο ιαιψλ πξίλ Μαυζηκάο ηψλ χξσλ,  
 Γιψζζαηο, ιαιεί λχλ, Αγγέισλ πξφο Αγγέινπο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ αιακάλνπ ηνχ 
εζπραζηνχ.  

ηίρνη 
 Οίρε ρακεξπνχο θαί ρακαηδήινπ βίνπ,  
 Τςειέ πξάμεη θαί ιφγσ αιακάλε.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη δχσ Μάξηπξεο νη ελ ηψ Παξίσ ιάθθσ  



εκβιεζέληεο ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 Έλδνλ βφζξνπ ρσξνχζη Μάξηπξεο δχσ,  
 Θείνπ πφζνπ βάιινληνο έμσ ηφλ θφβνλ.  
 

Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή δ' 
«Οη Παίδεο ελ Βαβπιψλη, θακίλνπ θιφγα νπθ έπηεμαλ, αιι' ελ κέζσ θινγφο 
εκβιεζέληεο, δξνζηδφκελνη έςαιινλ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ».  
 
Σή αίγιε ηνχ Μαξηπξίνπ, ηήλ νηθνπκέλελ εθαίδξπλαο, αλακέιπσλ Υξηζηψ 
δηαλνίαο, θαί ςπρήο θαζαξφηεηη. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ 
εηκψλ.  
 
Ζ ηψλ ζψλ θαηνξζσκάησλ, ηεξσηάηε παλήγπξηο, νπξαλίσ θσηί ιακπνκέλε, 
θαηαπγάδεη ηνχο θξάδνληαο. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
νθίαο ηήο ππεξζφθνπ, Παξζέλε Μήηεξ γεγέλεζαη, ηήο ηά πάληα ζνθψο 
θπβεξλψζεο, θπζηθή αγαζφηεηη. Δπινγεκέλνο Πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο θνηιίαο 
ζνπ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Μή παξαδψεο εκάο 
ζπεξ νη δχν αεί θσζηήξεο, θαηδξψο ηήλ Δθθιεζίαλ, θσηίδνπζη πινπζίσο 
άζισλ ιακπξφηεηη, ζχλ Αγαζαγγέισ ν κέγαο Κιήκεο ζθνηαζκφλ ιχνληεο 
πνλεξψλ απηζηίαο ερζξψλ, νχο επθεκήζσκελ κεγαινθψλσο.  
 
Νεαληθψο ηνχο μεζκνχο ππέζηεο, θαί πάζαο ηξηθπκίαο, ηψλ αλππνίζησλ 
πφλσλ ζαξθφο ζνπ ηξαχκαζηλ, ερζξνχο ηξαπκαηίδσλ ηνχο ανξάηνπο, αζιεηά 
έλδνμε, ηψλ παζψλ ηνχ Υξηζηνχ θνηλσλέ, Αγγέισλ ζχζθελε, Μαξηχξσλ 
θιένο.  
 
Υαίξσλ ππέζηεο ζνθέ, κνιχβδνπ βαξείαο ππξαθηψζεηο, θαηά ηήο ζείαο 
θάξαο επελερζείζαο ζνπ, θαί Καηαθιεγνχζαο ηαχηελ δηφινπ, ψζπεξ ηηο 
άζαξθνο, Αγαζάγγειε ζηξαηηψηα Υξηζηνχ, φζελ πίζηεη ζε δνμνινγνχκελ.  

Θενηνθίνλ 
Αλεξκελεχηνπ ιφγσ, κεηέζρεο Παξζέλε κπζηεξίνπ, Θεφλ ηφλ ελ πάζηλ φληα 
αρψξεηνλ, αζηελνρσξήησο ρσξείο θαί ηίθηεηο, θαί καδνίο έζξεςαο, 
βνπιεζέληα νηθηεηξήζαη εκάο, ηνχο Θενηφθνλ ζε νκνινγνχληαο.  
 



Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ε' 
«Νφκσλ Παηξψσλ νη καθαξηζηνί, ελ Βαβπιψλη Νένη πξνθηλδπλεχνληεο, 
βαζηιεχνληνο θαηέπηπζαλ, πξνζηαγήο αινγίζηνπ, θαί ζπλεκκέλνη, ψ νπθ 
ερσλεχζεζαλ ππξί, ηνχ θξαηνχληνο επάμηνλ, αλέκειπνλ ηφλ χκλνλ. Σφλ 
Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Αλαθαλέληεο θαεηλφηαηνη, επί ηήο γήο θσζηήξεο θαηειακπξχλαηε, ηφ 
ζηεξέσκα Παλφβιηνη, ηήο ζεπηήο Δθθιεζίαο, ελ νπξαλνίο δέ, θέγγεη ηήο 
αζιήζεσο πκψλ, πξσηνηφθσλ παλήγπξηλ επθξαίλεηε βνψληεο. Σφλ Κχξηνλ 
πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Μεη' επθξνζχλεο ηήλ ραξκφζπλνλ, ηψλ ζψλ αγψλσλ κλήκελ λχλ 
ενξηάδνκελ, ψο γάξ άζαξθνο ππέκεηλαο αηθηζκψλ Σξηθπκίαο, αιι' αληί 
ηνχησλ, δηαησλίδνπζαλ ηξπθήλ επαμίσο απείιεθαο, αληίδνζηλ πινπζίαλ. Σφλ 
Κχξηνλ πκλείηε θξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Πεπνηθηικέλελ θαί ππέξιακπξνλ, θαηαζηνιήλ ζχ δφμεο ακθηαζάκελνο, αληί 
Πλεχκαηνο Παλφβιηε, ραιεπήο αθεδίαο, αληί βαζάλσλ, ηήλ Αγγειηθήλ 
δηαγσγήλ, αληειιάμσ ιαβφκελνο, δσήο ηήο ατδίνπ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε 
θξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Δμ ατδίνπ ηψ Γελλήηνξη, ν ζπλππάξρσλ Λφγνο θαί ζπλλννχκελνο, επί ηέιεη 
ηψλ αηψλσλ δέ, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ, ηήλ ηψλ αλζξψπσλ, πάζαλ 
εζενχξγεζε κνξθήλ, εαπηψ θαζ' ππφζηαζηλ, αζπγρχησο ελψζαο. Σφλ Κχξηνλ 
πκλείηε βνψλησλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Σά ζχκπαληα Γέζπνηα 
Ραλίζηλ αηκάησλ ζνπ, πχξ απνζβέζαο αζεταο, ήξδεπζαο Παλεχθεκε, 
Υξηζηνχ ηήλ Δθθιεζίαλ, πίζηεη αλαζάιινπζαλ, θαί επθεκνχζαλ αμίσο, ηνχο 
κεγίζηνπο ζνπ πφλνπο, ηά παιαίζκαηα, ηάο ιακπξάο αξηζηείαο, απαχζησο 
ζνθέ Αγαζάγγειε.  
 
Ίζνπο εθνκίζαλην, ηήο λίθεο ηνχο ζηεθάλνπο, Κιήκεο ν παλάξηζηνο, θαί 
Αγαζάγγεινο, φζελ, ελ πςίζηνηο ηψ πάλησλ βαζηιεχνληη παξεζηψληεο, 
πξνζηάηαη θαί ξχζηαη εκψλ ρξεκαηίδνπζηλ, επινγνχληεο πκλνχληεο 
απαχζησο ηφλ Κχξηνλ.  
 
Νένπο εθκηκνχκελνο, ηνχο θαηαζβέζαληαο ηήλ θιφγα, ηφ πχξ ψζπεξ 
άζαξθνο, ππήιζεο αζινθφξε, δήισ ππξαθηνχκελνο ηήο ηνχ Κπξίνπ αγάπεο, 
θαί ζεξκψο αλεβφαο Αγαζάγγειε. Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ, απαχζησο ηφλ 
Κχξηνλ.  



Θενηνθίνλ 
Ηζρπξάλ παξάθιεζηλ, θαί αθαηαίζρπληνλ ειπίδα, ηείρνο απξνζκάρεηνλ, θαί 
ζείαλ πξνζηαζίαλ, ν ιαφο ζνπ έρεη ζε, ν ζέ δνμάδσλ Παξζέλε, θαί 
ζσδφκελνο, θξάδεη εκκειέζηαηα. Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ, απαχζησο ηφλ 
Κχξηνλ.  

Ο Δηξκφο 
«Σά ζχκπαληα Γέζπνηα, ηή ζή ζνθία ζπλεζηήζσ, γήο δέ πάιηλ ήδξαζαο, σο 
νίδαο ηφλ ππζκέλα, ηή βάζεη πεμάκελνο επί πδάησλ απείξσλ, δηφ πάληεο 
βνψκελ αλακέιπνληεο. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, απαχζησο ηφλ 
Κχξηνλ».  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ζ' 
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νπ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ηξαηηαίο, ζέ καθαξίδνκελ».  
 
Λνπηξψ ηνχ θσηνεηδνχο βαπηίζκαηνο, ηειεησζείο, θαί ηήο ηεξσζχλεο ηψ 
ραξίζκαηη, θαί Μαξηχξσλ αίκαηη ινπζάκελνο, φινο πεθσηηζκέλνο, ραίξσλ 
αλέδξακεο, πξφο ηάο νπξαλίνπο ζηξαηηάο ζενκαθάξηζηε.  
 
Ο ηψλ αγίσλ Μαξηχξσλ ζηέθαλνο, Λφγνο Θενχ ζηεθάλσ ηψλ ραξίησλ 
εθφζκεζε, ζήλ αγίαλ θνξπθήλ ζεζπέζηε, ν ηήο δηθαηνζχλεο, άδπηνο Ήιηνο, δη' 
φλ ηνχο αγψλαο ηνχο καθξνχο, ραίξσλ ππέκεηλαο.  

Θενηνθίνλ 
Τηφο θαί Λφγνο Θενχ ν άλαξρνο, ζσκαησζείο, πηφο θαί ηήο Παξζέλνπ 
γεγέλεηαη, επδνθία ηνχ Παηξφο θαί Πλεχκαηνο, ζείνπ ηή ζπλεξγεία, φζελ 
αλέπιαζε, ηήλ θαηαθζαξείζάλ κνπ κνξθήλ, σο παληνδχλακνο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Δπνίεζε θξάηνο 
Χο δεχγνο σξαίνλ, Αγαζάγγεινο νκνχ, ν έλδνμνο θαί Κιήκεο ν γελλαίνο, 
θαλέληεο καξηπξηθαίο, ειακπξχλζεζαλ ζηνιαίο, θαί λχλ ζηεθαλεθφξνη ηψ 
Θεψ, θαί Βαζηιεί ηψλ φισλ, επθιεψο παξίζηαληαη, ζχλ ηνίο Αζσκάηνηο.  
 
αξθφο νπθ εθείζσ, νκηινχζεο ραιεπνίο, ελ πιείνζη θαηξνίο θνιαζηεξίνηο, 
εθέζεη ηψλ αγαζψλ, ψλ εηνίκαζε Θεφο, ηνίο ζείνηο ζεξάπνπζηλ απηνχ, κεζ' 
ψλ πεξηπνιεχεηο, Μάξηπο Αγαζάγγειε, ραίξσλ εηο αηψλαο.  
 
Ζ γή ενξηάδεη, θαί ρνξεχεη νπξαλφο, αγάιινληαη ρνξνί ηψλ Αζσκάησλ, θαί 
θαξδίαη ηψλ πηζηψλ, επζεβψο δνμάδνπζη, ηήλ κλήκελ ζνπ ζήκεξνλ ζνθέ, ελ 
ή ηνχο ζέ ηηκψληαο, ζψδε ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, πάζεο επεξείαο.  

Θενηνθίνλ 



Φσηίδεηο ηφλ θφζκνλ, αλαηείιαζα ηφ θψο Παλάκσκε, ηφ ιάκςαλ πξφ αηψλσλ, 
εθ ηνχ Παηξφο ππέξ λνχλ, δηά ηνχηφ ζνη βνψ. Σφ ζθφηνο απέιαζνλ Αγλή, εθ 
ηήο εκήο θαξδίαο, ηψλ αηάθησλ ινγηζκψλ, φπσο αλπκλψ ζε.  

Ο Δηξκφο 
«Δπνίεζε θξάηνο, ελ βξαρίνλη απηνχ, θαζείιε γάξ δπλάζηαο απφ ζξφλσλ, θαί 
χςσζε ηαπεηλνχο, ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, ελ νίο επεζθέςαην εκάο, Αλαηνιή εμ 
χςνπο, θαί Καηεχζπλελ εκάο, εηο νδφλ εηξήλεο».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Χο Παχινο ν Απφζηνινο, ηήλ γήλ θπθιψζαο άπαζαλ, θαί ηψλ καθξψλ ζνπ 
αγψλσλ, εθηείλαο Κιήκε ηφ θιήκα, ηή έιηθη ηήο Πίζηεσο, δσγξείο ηφλ 
Αγαζάγγεινλ, ζπγθνηλσλφλ ζνη Μάξηπξα, ηήο αγαζήο αγγειίαο, επψλπκνλ 
αζινθφξνλ.  

Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Χο νχζα θαζαξψηαηνλ, δνρείνλ Θενλχκθεπηε, ηήο ηψλ παζψλ κε αριχνο, 
δείμνλ ειεχζεξνλ Κφξε, βξπγκνχ νδνλησλ ζθψιεθνο, θαί ηνχ ππξφο 
εμάξπαζνλ, ηνχ αησλίνπ Γέζπνηλα, φπσο ελ Πίζηεη πκλψ ζε, επινγεκέλε 
Μαξία.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Ξέλεο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α'  
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Μεηαλαζηεχνπζα πξψελ, ηή δηαζέζεη εκλή, θαί βεβαηνχζα έξγσ, ηφ θξηζέλ 
ζνη ελλνία, εμήιζεο ηήο καηαίαο ηψλ εδνλψλ, καθαξία ιεηφηεηνο, θαί αξεηψλ 
ηή ηξαρεία επζπδξνκείο, αλαβάζεη μεληηεχνπζα.  
 
Δλ ηψ ιηκέλη ηνχ ζείνπ, πξνζνξκηζζείζα ηζζκνχ, δηαπεξάο θπκάησλ, ηψλ ηνχ 
θφζκνπ ηφλ ζάινλ, ςπρήο δέ ζνπ ηφ πινίνλ, φινλ ζεκλή, αδηάθιπζηνλ 
θέξνπζα, εμ εδνλψλ ηάο πηθξίαο ηψλ κπζηηθψλ, αγσγίκσλ κέλεηο έκπιεσο.  
 
Θενπξεπεί ηή κηκήζεη, ζχ μεληηεχζαζα, ηνχ δη' εκάο εμ άλσ, πξφο εκάο 
θαηειζφληνο, πςψζαη ηνχο πεζφληαο, κέλεηο ζνθή, ζπγγελέζη κέλ άγλσζηνο, 
αιι' επζεβέζη γλσζηή, σο πξφο ηφλ Θεφλ, Ξέλε Πάληνηε πξεζβεχνπζα.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 



Γεδνμαζκέλε ππάξρεηο, ελ γελεαίο γελεψλ, Παξζελνκήηνξ Κφξε, Θενηφθε 
Μαξία, ηνχ θφζκνπ πξνζηαζία, ηεθνχζα ζαξθί, ηφλ Τηφλ ηνχ αλάξρνπ 
Παηξφο, θαί ζπλατδηνλ Πλεπκαηη αιεζψο, φλ ηθέηεπε ζσζήλαη εκάο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Αλαξηεζέληα ψο είδελ, επί ηαπξνχ ηφλ Τηφλ, ε άκσκνο Παξζέλνο, 
ζξελσδνχζα εβφα. Γιπθχηαηφλ κνπ ηέθλνλ, ηί ηφ θαηλφλ, θαί παξάδνμνλ 
ζέακα; πψο ν θαηέρσλ ηά πάληα ελ ηή δξαθί, επί μχινπ πξνζειψζεο ζαξθί; 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ'  
Δλ ζνί Μήηεξ αθξηβψο δηεζψζε ηφ θαη' εηθφλα, ιαβνχζα γάξ ηφλ ζηαπξφλ, 
εθνινχζεζαο ηψ Υξηζηψ, θαί πξάηηνπζα εδίδαζθεο, ππεξνξάλ κελ ζαξθφο, 
παξέξρεηαη γάξ, επηκειείζζαη δέ ςπρήο, πξάγκαηνο αζαλάηνπ, δηφ θαί κεηά 
Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη, Οζία Ξέλε ηφ Πλεχκά ζνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη δχσ Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ θαί ηήο 
Αγιίαο είο.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ'  
«Άζκα αλαπέκςσκελ ιανί, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ, ηψ απαιιάμαληη ηφλ 
Ηζξαήι εθ δνπιείαο, σδήλ επηλίθηνλ, άδνληεο θαί βνψληεο. Άζσκέλ ζνη ηψ 
κφλσ Γεζπφηε».  
 
Ξέλνλ φληα πάζεο αξεηήο, θαί καθξπλζέληα πξάμεζηλ, απφ Θενχ αηφπνηο, 
νηθείσζφλ κε ηνχησ, επραίο εππξνζδέθηνηο ζνπ, Ξέλε ζεκλή Οζία, ζνχ ηφλ 
μέλνλ βίνλ επθεκνχληα.  
 
Πχξ ζε αλαθιέμαλ λνεηφλ, σο χιελ επθαηάπξεζηνλ, ηήλ θνζκηθήλ απάηελ, 
θαί ζαξθηθφλ κλεζηήξα, αξλήζαζζαη έπεηζε, γλψκε αλδξεηνηάηε, θαί Κπξίσ 
αγλψο κλεζηεπζήλαη.  
 
Ξέλελ ελλνήζαζα δσήλ, ελ νπξαλνίο ηήλ κέλνπζαλ, θαί κή παξερνθιήζηλ σο 
ηήλ πξάμηλ, κέλελ, ηελ εκείςσ θαί έδξακεο, έιαθνο σο δηςψζα, αζαλάηνπ 
θαη' ίρλνο κλεζηήξνο.  

Θενηνθίνλ 
Όκλνηο ηήλ παλάρξαληνλ πηζηνί, Μαξίαλ επθεκήζσκελ, ηήλ Θενκήηνξα, ηήλ 
θεραξηησκέλελ, ηήλ ζθέπελ ηήλ έλζενλ, ηφλ εχδηνλ ιηκέλα, ηήλ ηψλ πάλησλ 
πηζηψλ ζσηεξίαλ.  
 

Χδή γ'  
«Ο ζηεξεψζαο ιφγσ ηνχο νπξαλνχο, θαί ηήλ γήλ εδξάζαο επί πδάησλ 
πνιιψλ, ζηεξέσζφλ κε πξφο χκλνλ, θαί δνμνινγίαλ ζνπ Κχξηε».  
 
Καηαθξαηήζαο έξσο ν ζετθφο, ηήο αγλήο ςπρήο ζνπ, ιήζελ ιακβάλεηλ ζε, 



ηψλ ηήο αζθήζεσο πφλσλ έπεηζε, εκλή θαί ηήο θχζεσο.  
 
Σνχ αζαλάηνπ κλεζηήξνο θαιινλαίο, εδνκέλε θάιιε ζαξθφο εκάξαλαο, θαί 
ψθζεο, σξαηνηάηε, ζείνλ πξφο λπκθψλα ζθελψζαζα.  
 
Κερξπζσκέλαο πηέξπγαο αξεηψλ θηεζακέλε χςνο πξφο νπξάληνλ, επέηαζαο 
Μαθαξία, σο πεξηζηεξά αδηάθζνξνο.  

Θενηνθίνλ 
Ζ θσηεηλή λεθέιε ηνχ λνεηνχ, θαί θαηδξνχ Ζιίνπ ηνχ αλαηείιαληνο, εθ ηήο 
γαζηξφο ζνπ Παξζέλε, θψηηζνλ ηάο ςπράο ηψλ πκλνχλησλ ζε.  

Ο Δηξκφο 
«Ο ζηεξεψζαο ιφγσ ηνχο νπξαλνχο, θαί ηήλ γήλ εδξάζαο επί πδάησλ 
πνιιψλ, ζηεξέσζφλ κε πξφο χκλνλ, θαί δνμνινγίαλ ζνπ Κχξηε».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σφλ δη' νίθηνλ νθζέληα επί ηήο γήο, αγαπήζαζα Λφγνλ Θενχ Παηξφο, απηψ 
εθνινχζεζαο, σο λπκίσ Παλφιβηε, θαί θζαξηφλ λπκθίνλ, πξνζχκσο 
θαηέιηπεο, θαί ελεγθακέλελ, θαί πινχηνλ επίθεξνλ, φζελ επί μέλεο, 
θεξσλχκσο βηνχζα, ηά πάζε ελέθξσζαο, θαί ηψλ δψλησλ απείιεθαο, 
θιεξνπρίαλ ζεφπλεπζηε. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ Αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Πεηξαζκνίο πνιπηξφπνηο πεξηπεζψλ, εμ ερζξψλ ζζνξάησλ θαί νξαηψλ, ηψ 
ζάισ ζζλέρνκαη, ηψλ ακέηξσλ πηαηζκάησλ κνπ, θαί σο ζεξκή αληηιήςεη, θαί 
ζθέπε κνπ άρξαληε, ηψ ιηκέλη πξνζηξέρσ, ηήο ζήο αγαζφηεηνο, φζελ 
Παλαγία, ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα, αζπφξσο ηθέηεπε, ππέξ πάλησλ ηψλ 
δνχισλ ζνπ, ηψλ απαχζησο πκλνχλησλ ζε, Θενηφθε παλάρξαληε, 
πξεζβεχνπζα απηψ εθηελψο, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο 
πξνζθπλνχζηλ αμίσο, ηφλ Παλάγηνλ ηφθνλ ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζσξνχζα, ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο εθβνψζα, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ 
ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αγαζφηεηνο, ζπιαγρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ, 
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία 
παζήκαηα.  
 

Χδή δ'  
«Δμ φξνπο θαηαζθίνπ, Λφγε ν Πξνθήηεο, ηήο κφλεο Θενηφθνπ, κέιινληνο 
ζαξθνχζζαη, ζενπηηθψο θαηελφεζε θαί ελ θφβσ, εδνμνιφγεη ζνπ ηήλ 
δχλακηλ».  
 
Πξνίθα ηψ Υξηζηψ πξνζήμαο ηήλ αγλείαλ, λέθξσζηλ κειψλ, θαί πφλνπο 



εγθξαηείαο, θαί αληεδέμσ νπξάληνλ βαζηιείαλ, θαί αησλίδνπζαλ απφιαπζηλ.  
 
Βξέρνπζα ζηξσκλήλ, ηνίο δάθξπζηλ Οζία, θαί κεηά ζπνδνχ, εζζίνπζα ηφλ 
άξηνλ, ηήο παξαθιήζεσο έηπρεο ηήο αγήξσ, θαί Παξαδείζνπ απνιαχζεσο.  
 
Σχπνλ ζεαπηήλ, θαιψλ παξερνκέλε, είιθπζαο πνιιάο, ςπράο εηο ζσηεξίαλ, 
απνξξαγείζαο ηνχ θφζκνπ ηήο πξνζπαζείαο, Ξέλε ζεφθξνλ αμηάγαζηε.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξνηο παξ' εκψλ, Αγία Θενηφθε, ραίξε ε ραξάλ, θπήζαζα ηψ θφζκσ, ραίξε 
ε κφλε αληίιεςηο ηψλ αλζξψπσλ, επινγεκέλε Θενηφθε αγλή.  
 

Χδή ε'  
«Σφλ δφθνλ ηήο ςπρήο κνπ δηαζθέδαζνλ, θσηνδφηα Υξηζηέ ν Θεφο, ηφ 
αξρέγνλνλ ζθφηνο δηψμαο ηήο αβχζζνπ, θαί δψξεζαί κνη ηφ θψο ηψλ 
πξνζηαγκάησλ ζνπ Λφγε, ίλα νξζξίδσλ δνμάδσ ζε».  
 
Χο δάκαιηο πνζνχζα, ηνχ πνηκέλνο ηφ ζείνλ θάιινο εθξαχγαδεο. Πνχ λχλ 
πνηκαίλεηο Νπκθίε; πνχ θνηηάδε εηπέ κνη; επηπνζψ ζνπ ηδείλ, ηήλ 
ππεξβάιινπζαλ ζέαλ, θαί θιέγνκαη πάληνζελ.  
 
Δξάζκηνλ ηφ θάιινο, ηφ εκφλ βνά ν Νπκθίνο, δεηνχζα εκλή, ηαίο αξεηαίο 
ιακπξπλζείζα, εηο νπξαλνχο κε ζθφπεη, εθεί πνηκαίλσ εγψ, θαί ηά εκά 
πξνζθαινχκαη, εθάζηνηε ζξέκκαηα.  
 
Σξπγψλ σξαηνηάηε, ρειηδψλ ιακπξνηάηε, θαί λνεηή αεδψλ, ηψλ ημεπηψλ 
δηαδξάζα, ηψλ λνεηψλ παγίδαο, εδείρζεο Ξέλε ζεκλή, θαί ελαπφζεηνλ 
θάιινο, Υξηζηνχ αμηάγαζηε.  

Θενηνθίνλ 
Ακήηνξα ηψλ άλσ, επ' εζράησλ ηνίο θάησ ηίθηεηο απάηνξα, νπζησζέληα 
Παξζέλε, ηφ ε κέηεξνλ φινλ, δη' επζπιαγρλίαλ πνιιήλ, φλ εθδπζψπεη 
ζσζήλαη, θζνξάο ηνχο πκλνχληάο ζε.  
 

Χδή ο'  
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκί κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ Καθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 
Σήλ μέλελ ζνπ βηνηήλ, θαί ππέξ άλζξσπνλ άζθεζηλ, δνμάδσλ ν δηά ζέ, 
μεληηεχζαο έλδνμε, ζεκείνηο θαί ηέξαζη, παξαδφμνηο, φλησο ζέ Οζία 
θαηεθφζκεζε.  
 
Σφλ μελσζέληα καθξάλ, ηψλ εληνιψλ ηνχ Θενχ εκψλ, νηθείσζφλ κε ηαίο ζαίο, 
Οζία δεήζεζη, θαί μέλνλ κε πνίεζνλ, ηήο δεηλήο γεέλλεο, θαί παζψλ 
ζπλερφλησλ κε.  
 



Σψ θχθισ ηψλ αξεηψλ, θαηαζηεθζείζα αλέδξακεο, πξφο φλ επφζεηο Υξηζηφλ, 
θχθινπ δη' αζηέξσλ ζε, ππέξ λνχλ κελχνληνο, ηνίο εγγχο θαί πφξξσ, 
μελνηξφπσο Ξέλε έλδνμε.  

Θενηνθίνλ 
Ο λψηνηο ρεξνπβηθνίο απεξηγξάπησο θαζήκελνο, πεξηγξαπηφο ελ ηή ζή, 
θνηιία ελσθεζε, ζαξθί νπ ζεφηεηη, θαί εθ ζνχ πξνήιζε, δηαζψδσλ ηφ 
αλζξψπηλνλ.  

Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β'  
Σνίο ηψλ αηκάησλ ζνπ 

Σφ ζφλ μελφηξνπνλ Ξέλε κλεκφζπλνλ, επηηεινχληεο νη πφζσ ηηκψληέο ζε, 
πκλνχκελ Υξηζηφλ ηφλ ελ άπαζη, ζνί παξέρνληα ηζρχλ ηψλ ηάζεσλ, φλ 
πάληνηε δπζψπεη, ππέξ πάλησλ εκψλ.  

Ο Οίθνο 
Ίιεσλ Ξέλε, ηφλ μελνηξφπσο εθ Παξζέλνπ ηερζέληα, εθδπζψπεη Υξηζηφλ εκίλ 
γελέζζαη Ανίδηκε, ηνίο θαηά ρξένο ζνη πξνζθνηηψζηλ εθ ςπρήο θαί θαξδίαο 
θαζαξσηάηεο, θαί επζεβψο ηήλ ζήλ κλήκελ πκλήζαη ζπνπδάδνπζηλ, ήλ πάζαη 
ηψλ νπξαλψλ αη Γπλάκεηο αμίσο εηίκεζαλ, ψο θσηνθφξνλ θαί άκσκνλ θαί 
αγίαλ παλήγπξηλ, Έλδνμε, πξεζβεχνπζα απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μεηξφο εκψλ Ξέλεο θαί ηψλ 

δχσ απηήο ζεξαπαηλίδσλ.  
ηίρνη 

Απνμελνχηαη ηνχδε ηνχ βίνπ Ξέλε,  
Οχ δψζα θαί πξίλ, ψο αιεζψο ήλ μέλε.  
Θλήζθνπζηλ άκθσ ηήο Ξέλεο αη δνπιίδεο,  
Οπ ηψλ εθείλεο αξεηψλ νχζαη μέλαη.  
Δηθάδη νπξαλνχ εηο μελίελ Ξέλε ήιζε Σεηάξηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Παχινπ Παπζηξίνπ θαί 
Θενδνηίσλνο, ηψλ απηαδέιθσλ.  

ηίρνη 
Παπζίξηνλ θαί Παχινλ άκθσ ζπγγφλνπο,  
Πνηάκηνο ξνχο θαί ζπλάζινπο δεηθλχεη.  
Ηδνχ ηξάρεινο ειζέησ δή ηφ μίθνο,  
Θεφλ πνζψλ έθξαδε Θενδνηίσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Βαβχια, ηνχ ελ ηθειία, 
θαί Σηκνζένπ θαί Αγαπίνπ ηψλ καζεηψλ απηνχ.  
 



Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μαθεδνλίνπ.  
ηίρνη 

Μνλψλ απείξσλ παηξηθήο ζήο νηθίαο,  
Μαθεδφληνο Υξηζηέ ιακβάλεη κίαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ε αλαθνκηδή ηψλ ιεηςάλσλ ηνχ αγίνπ Οζηνκάξηπξνο 
Αλαζηαζίνπ ηνχ Πέξζνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δξκνγέλνπο θαί Μελά, θαί 
ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Φίισλνο, Δπηζθφπνπ γελνκέλνπ ηνχ Καιπαζίνπ, θαί 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Φηιίππνπ Πξεζβπηέξνπ, θαί ηνχ Αγίνπ 
Μάξηπξνο Βαξζίκνπ, θαί ηψλ δχσ απηνχ αδειθψλ.  

ηίρνη 
Σνχο ηξείο Αδειθνχο ζείνο είο ζπζρψλ πφζνο,  
Θείνλ πνζείλ έπεηζελ εθ μίθνπο ηέινο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Διιάδηνο ν Κνκεληαξήζηνο μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Τπφ μίθνο ζείο Διιάδηνο απρέλα,  
Διιεληθήο έπαξζηλ ήζρπλε πιάλεο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Εσζηκάο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Σίο ηνχο καθξνχο ζνπ Εσζηκά θξάζεη πφλνπο; 
Καί ηίο ζαλφληνο ηψλ πφλσλ ζνπ ηά ζηέθε; 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ, Πξνδξφκνπ θαί Βαπηηζηνχ 
Ησάλλνπ, πιεζίνλ ηνχ ηάθνπ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ' 
«Ο ηνχο Παίδαο δξνζίζαο ελ θακίλσ, θαί παξζέλνλ θπιάμαο κεηά ηφθνλ, ηήλ 
ζέ ηεθνχζαλ, επινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Σνίο ζπαξγάλνηο ε Ρψκε εθθαπράηαη, ε δέ Μχιαζζα πιένλ ηνίο ιεηςάλνηο, εμ 
ψλ πεγάδεηο ζαχκαηα, ηνίο πηζηνίο Θενλχκθεπηε.  
 
Πνηακφο αλεδείρζεο ηακάησλ, παζε κάησλ ζαιάζζαο θαηαθιχδσλ, ηψλ 
κεισδνχλησλ άζκαζη, ηφλ Θεφλ ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Καηεθνίκηζαο πάζε ςπρνθζφξα, ελ πνιιαίο αγξππλίαηο Μαθαξία, θαί ηφλ 
δηθαίνηο χπλνλ χπλσζαο, ππέξ ηνχ θφζκνπ πξεζβεχνπζα.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα ππέξ ιφγνλ, δπζσπνχζα κή παχζε Θενηφθε, εθ ηψλ 



παγίδσλ ξχζαζζαη, ηνχ ερζξνχ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Χδή ε' 
«Ο ζηεγάδσλ ελ χδαζη, ηά ππεξψα απηνχ, ν ηηζείο ζαιάζζε φξηνλ ςάκκνλ, 
θαί ζπλέρσλ ηφ πάλ, ζέ πκλεί ήιηνο, ζέ δνμάδεη ζειήλε, ζνί πξνζθέξεη χκλνλ 
πάζα θηίζηο, ηψ Γεκηνπξγψ, θαί Κηίζηε εηο ηνχο αηψλαο».  
 
Αξκνζζείζα γέγξαπηαη, ελί αλδξί ηψ Υξηζηψ, ηψ σξαίσ θάιιεη πάζαλ ηδέαλ, 
αξεηψλ επζεβψο, ήζθεζαο Έλδνμε, θαί πξφο ζάιακνλ ζείνλ, εηζσθίζζεο 
πξνίθα δεμακέλε, ράξηλ ηακάησλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ζ ςπρή κνπ νπίζσ ζνπ, πξνζεθνιιήζε Υξηζηέ, αλεβφαο πφζσ, σο γή 
δηςψζα, ηζέ ηφ χδσξ ηφ δψλ, εθδεηψ Κχξηε, ζνί ηνχο φκβξνπο πξνζθέξσ ηψλ 
δαθξχσλ, ζήο αγάπεο ξείζξα, πφηηζφλ κε ψηεξ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Χξαηψζεο πνζήζαζα, ηφ φλησο φλ εθεηφλ, εδνμάζζεο Κφξε δεδνμαζκέλσ 
θνιιεζείζα Υξηζηψ, ζχ ρνξφλ άγηνλ, πξνζεγάγσ Παξζέλσλ, ηψ σηήξη ζέ 
κηκεζακέλσλ, κεζ' ψλ εηο ηάο άλσ, ρνξεχεηο θαηνηθίαο.  

Θενηνθίνλ 
Μνλήλ ζε εμειέμαην, θαί θαιινλήλ Ηαθψβ, ηνχ Παηξφο ν Λφγνο, θαί ζνχ ελ 
κέζσ θαηεζθήλσζε, θαί σο επδφθεζελ, ππέξ πάληαο σξαίνο, ηνχο 
αλζξψπνπο Πάλαγλε πξνήιζε, ηήλ ακαπξσβείζαλ, εκψλ θαζάξαη θχζηλ.  

Ο Δηξκφο 
«Ο ζηεγάδσλ ελ χδαζη, ηά ππεξψα απηνχ, ν ηηζείο ζαιάζζε φξηνλ ςάκκνλ, 
θαί ζπλέρσλ ηφ πάλ, ζέ πκλεί ήιηνο, ζέ δνμάδεη ζειήλε, ζνί πξνζθέξεη χκλνλ 
πάζα θηίζηο, ηψ Γεκηνπξγψ, θαί Κηίζηε εηο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ'  
«Δπινγεηφο Κχξηνο, ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, ν εγείξαο θέξαο ζσηεξίαο εκίλ, ελ 
νίθσ Γαπίδ ηνχ παηδφο απηνχ, ελ νίο επεζθέςαην εκάο, Αλαηνιή εμ χςνπο, 
θαί θαηεχζπλελ εκάο, εηο νδφλ εηξήλεο».  
 
Γη' αζζελείαο Έλδνμε, ηφλ αλίζρπξνλ ερζξφλ, εηξνπψζσ μέλελ κεηειζνχζα 
δσήλ, θαί πάζε ζαξθφο ζαλαηψζαζα, θαί λχλ νπξαλνχο πεξηπνιείο, έλζα ηφ 
ζφλ ππήξρελ, αιεζψο πνιίηεπκα, σο Αγλή Παξζέλνο.  
 
Δπινγεηφο Κχξηνο, ν ιηκέλα γαιελφλ, ηακάησλ δείμαο ηήλ ζεπηήλ ζνπ ζνξφλ, 
ηνίο αεί θηλδπλεχνπζη πειάγεη, θαί δάιε ηψλ παζψλ, Μνλαδνπζψλ ηφ θιένο, 
θαί Παξζέλσλ θαχρεκα, ζενθφξε Ξέλε.  
 
Σψλ εθεηψλ ηφ αθξφηαηνλ, θαζαξψηεξνλ νξάο, ζενπκέλε ιάκςεζη ηαίο ζείαηο 
Αγλή. Οξάο δέ ά βιέπνπζηλ Άγγεινη, ρνξεχεηο ζχλ πάζηλ εθιεθηνίο 
ακαξηεκάησλ ιχζηλ, αηηνπκέλε πάληνηε, ηνίο ζέ επθεκνχζηλ.  
 
Χο παξζελίαο ηέκελνο, σο αγλήλ πεξηζηεξάλ, σο ηξπγφλα άκσκνλ, σο 



λχκθελ Υξηζηνχ, σξαίαλ θαιήλ ζε θαί άκεκπηνλ, σο άγαικα ζείσλ αξεηψλ, 
ψο θήπνλ θεθιεηζκέλνλ, νη πηζηνί γεξαίξνκελ, ζενθφξε Ξέλε.  

Θενηνθίνλ 
Ρήκαζη ζνίο επφκελνη, γελεαί ηψλ γελεψλ, Μαξία ζε καθαξίδνκελ αεί, Θεφλ 
γάξ ηφλ φλησο καθάξηνλ, εθχεζαο άρξαληε Αγλή, ηφλ πάληαο καθαξίνπο, ηνχο 
απηψ δνπιεχνληαο αςεπδψο πνηνχληα.  

Ο Δηξκφο 
«Δπινγεηφο Κχξηνο, ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, ν εγείξαο θέξαο ζσηεξίαο εκίλ, ελ 
νίθσ Γαπίδ ηνχ παηδφο απηνχ, ελ νίο επεζθέςαην εκάο, Αλαηνιή εμ χςνπο, 
θαί θαηεχζπλελ εκάο, εηο νδφλ εηξήλεο».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Ξελίαλ ηήλ νπξάληνλ, πνζνχζα Ξέλε πάλζεκλε, μέλελ ζαπηήλ ζενθφξε, 
παηξίδνο πινχηνπ θαί γέλνπο, θηιεπζεβψο πεπνίεθαο, ηφλ ζηαπξφλ ζνπ δέ 
άξαζα, Υξηζηψ πξνζχκσο έδξακεο, ηψ μελνηξφπσο ειζφληη, ζψζαη βξνηνχο 
εθ Παξζέλνπ.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Χξάζεο ππεξέρνπζα, ηψλ Πνηεκάησλ Γέζπνηλα, ζαξθί ηεθνχζα Παξζέλε, 
Θεφλ ηψλ φισλ θαί Κηίζηελ, νχ ηψ ηαπξψ ξσλλχκελαη, γπλαίθεο αη 
ζεφθξνλεο, λεαληθψο εξίζηεπζαλ, κεζ' ψλ ζε πάληεο πκλνχκελ, επινγεκέλε 
Μαξία.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΚΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Γξεγνξίνπ, Αξρηεπηζθφπνπ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηνχ Θενιφγνπ.  
 

ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα.  

 
Ήρνο δ'  

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Θενιφγσ ζνπ ζηφκαηη, Θενιφγε Γξεγφξηε, Θενιφγσ γιψηηε ηε εθαλέξσζαο, 
ηφλ ελ Σξηάδη πκλνχκελνλ, Θεφλ νκννχζηνλ, ηφλ Παηέξα θαί Τηφλ, θαί ηφ 
Πλεχκα ηφ Άγηνλ, θαί εμήξαλαο, ηήλ κσξίαλ ηψλ Διιήλσλ θαί ηφ ςεχδνο, ηήλ 
αιήζεηαλ θεξχηησλ, ηνίο ζενθζφγγνηο ζνπ ξήκαζη.  
 
Καί ηφ εηδφο ζνπ ηίκηνλ, ε κνξθή ηε αηδέζηκνο, Ηεξέ Γξεγφξηε, δηά ηνχηφ ζε, 



ραξκνληθνίο κεισδήκαζη, ηηκψκελ θαί ιέγνκελ. Υαίξνηο άζηξνλ λνεηφλ, 
θαηαπγάδνλ ηά πέξαηα, ηή ιακπξφηεηη, ηψλ ζνθψλ ζνπ ξεκάησλ, ραίξνηο 
ζάιπηγμ, ε θεξχηηνπζα ηψ θφζκσ, ηνχ Ηεζνχ ηά εληάικαηα.  
 
Σφ πνιχθσλνλ φξγαλνλ, ηήλ θηζάξαλ ηήλ έκκνπζνλ, ιηγπξάλ θηλχξαλ ηε ηήλ 
εδχπλννλ, Ηεξαξρψλ ηφλ ππέξηαηνλ, ηφλ κέγαλ Γηδάζθαινλ, Δθθιεζίαο ηνχ 
Υξηζηνχ, επαηλέζσκελ κέιπνληεο. Υαίξνηο ράξηηνο, ηήο ελζένπ ηφ βάζνο, 
ραίξνηο χςνο, νπξαλίσλ λνεκάησλ, Παηήξ Παηέξσλ Γξεγφξηε.  
 
Σή ζθελδφλε ηψλ ιφγσλ ζνπ ηψλ ελζέσλ ζεφπλεπζηε, θξαηαηψο παλέλδνμε 
εζθελδφλεζαο, θαζάπεξ ιχθνλ ηφλ Άξεηνλ, θαί πφξξσ εδίσμαο, εθ ηήο 
πνίκλεο ηνχ Υξηζηνχ, ν Πνηκήλ ν παλάξηζηνο, ηά ζά πξφβαηα, πεξηζάιπσλ 
ηή ριφε ηήο Σξηάδνο, δηά ηνχηφ ζε ηηκψκελ Πνηκήλ Πνηκέλσλ Γξεγφξηε.  
 
Πνίνηο ιφγνηο Ηζάγγειε, εγθσκίσλ ζε ζηέςσκελ, ηφλ ελ γή βηψζαληα, ππέξ 
άλζξσπνλ, ηνχ Θενχ Λφγνπ ηφλ θήξπθα, ηφλ θίινλ ηφλ γλήζηνλ, ηήο 
Παξζέλνπ θαί Αγλήο, Απνζηφισλ ηφλ ζχλζξνλνλ, ηψλ Μαξηχξσλ ηε, 
θαιινλήλ θαί Οζίσλ, ζείνλ ιάηξηλ ηήο αλάξρνπ ζεαξρίαο, Αξρηεξεχ αγηψηαηε; 
 
Δηο ηά άλσ βαζίιεηα, αλειζψλ ψο επφζεζαο, ακνηβάο ηψλ πφλσλ ζνπ λχλ 
απέιαβεο, παξά Υξηζηνχ ηνχ Παληάλαθηνο, πακκάθαξ Γξεγφξηε, νχ ελψπηνλ 
εζηψο, εκψλ Πάηεξ κλεκφλεπε, ηψλ ηεινχλησλ ζνπ, ηήλ ππέξιακπξνλ, 
κλήκελ, φπσο ηνχησλ, θαί εκείο αμησζψκελ, νη ηφλ Υξηζηφλ Θεφλ ζέβνληεο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Ηεξαξρψλ ηφλ αξρεγφλ, Παηξηαξρψλ ηφ γέξαο, ηφλ κχζηελ ηψλ δνγκάησλ, θαί 
ελλνηψλ Υξηζηνχ, λνχλ ηφλ αθξφηαηνλ, ζπλειζφληεο ψ ζεφθξνλεο, 
πλεπκαηηθνίο εγθσκίνηο, αηλέζσκελ ιέγνληεο. Υαίξνηο ζενινγίαο πεγή, ζνθίαο 
πνηακέ, θαί βξχζηο ζείαο γλψζεσο, Υαίξνηο αζηήξ θαεηλφηαηε, φηη ηφλ θφζκνλ 
άπαληα, θαηαπγάδεηο ζνίο δφγκαζη, Υαίξνηο ηήο επζεβείαο, ππέξκαρνο ν 
κέγαο, θαί ηήο αζεβείαο, δηψθηεο ν γελλαίνο. Αιι' ψ πάλζνθε Θενιφγε 
Γξεγφξηε, κή παχζε πξεζβεχσλ Υξηζηψ ηψ Θεψ, ππέξ ηψλ πίζηεη θαί πφζσ 
ηεινχλησλ αεί, ηήλ ζεάξεζηνλ θαί ζεβάζκηνλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ 
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ 
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β'  
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Γεχηε νη εξαζηαί, ζνθίαο ηήο ελζένπ, ηφλ ζείνλ Θενιφγνλ, πκλήζσκελ 
βνψληεο. Υαίξνηο ζνθέ Γξεγνξηε.  
 
ηίρ. Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ 



 
ηφκα ηφ ηεξφλ, ηήλ ζενιφγνλ γιψζζαλ, ηφλ λνχλ ηφλ ζείνλ πάληεο, ηνχ 
ζνθνχ Γξεγνξίνπ, αηλέζσκελ ζεφθξνλεο.  
 
ηίρνο. Αθνχζαηε ηαχηα, πάληα ηά Έζλε, ελσηίζαζζε πάληεο νη θαηνηθνχληεο 
ηήλ νηθνπκέλε.  
 
Σξάπεδαλ κπζηηθήλ, επηξέπηζε ηνίο πάζη, ηψλ ζείσλ απηνχ ιφγσλ, Γξεγφξηνο 
ν κέγαο, δεχηε πηζηνί ηξπθήζσκελ.  

Γφμα...  
Σξηάδα ηήλ ζεπηήλ, Παηέξα Λφγνλ Πλεχκα, ν ζείνο Θενιφγνο, εδίδαμε 
πηζηεχεηλ, έλα Θεφλ αρψξηζηνλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μεηέξα ζε Θενχ, Θεφλ δέ ηφλ Τηφλ ζνπ, ν κέγαο Θενιφγνο, εδίδαμε Πζηεχεηλ, 
Μαξία Μεηξνπάξζελε.  
 

Νχλ απνιχεηο. ηφ Σξηζάγηνλ. ηφ, Παλαγία Σξηάο ηφ, Πάηεξ εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α'  
Ο πνηκεληθφο απιφο ηήο ζενινγίαο ζνπ, ηάο ηψλ ξεηφξσλ ελίθεζε ζάιπηγγαο, 
σο γάξ ηά βάζε ηνχ Πλεχκαηνο εθδεηήζαληη, θαί ηά θάιιε ηνχ θζέγκαηνο 
πξνζεηέζε ζνη. Αιιά πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, Πάηεξ Γξεγφξηε, ζσζήλαη 
ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

ηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ, Μαθάξηνο αλήξ.  
 
Δηο δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Πάηεξ Γξεγφξηε ηά ζά, ρείιε νπρ ν πξφμελνο, ηήο ιήζεο ηάθνο εθάιπςε, 
ζενινγίαο γάξ, αλεδείρζεο ζηφκα, ηεφζεβείαο δφγκαηα, θαί λχλ ηή νηθνπκέλε 
θζεγγφκελνο, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ 
κέγα έιενο.  
 
Πάηεξ Γξεγφξηε ζνθψο, ηήο ζαξθφο εμέθιηλαο, ηφ δπζκελέο θαί επίβνπινλ, 
νπξαλνδξφκσ ηε, επηβάο ηεζξίππσ, αξεηψλ νρήκαηη, αλέπηεο πξφο ηφ 
θάιινο ηφ άξξεηνλ, νχ εκθνξνχκελνο, λχλ βξαβεχεηο ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 



Πάηεξ Γξεγφξηε Θενχ, θαί αλζξψπσλ γέγνλαο, πηζηφο κεζίηεο ηή ράξηηη, θαί 
λχλ επτιαηνλ, εππαξξεζηάζηνηο, πξνζεπραίο ηηζείο εκίλ, Υξηζηφλ κή δηαιίπεο 
πξφο Κχξηνλ, πξεζβεχσλ ζηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, 
θαί ηφ κέγα έιενο.  

Έηεξα ηηρεξά Πξνζφκνηα 
Ήρνο β'  

Πνίνηο επθεκηψλ 
Γεχηε, ελ ηεξνίο κέιεζηλ, επθεκήζσκελ ηφλ ζεεγφξνλ, ηφ γξήγνξνλ φκκα ηήο 
ράξηηνο, θαί πάλζνθνλ ζηφκα ηνχ Πλεχκαηνο, ηφλ ιακπξφλ θσζηήξα 
νηθνπκέλεο, ηφ κέγα ηήο Δθθιεζίαο πεξηήρεκα, ηφ θιένο νξζνδνμίαο ηφ 
παλζαχκαζηνλ, ζενινγίαο ηήλ βξχζηλ, ηψλ ζείσλ δνγκάησλ, ηφλ αέλανλ 
πνηακφλ, ηήλ πεγήλ ηήλ βξχνπζαλ, ακβξνζίαο ζεία λάκαηα.  
 
Πφζσ, πλεπκαηηθψ ζήκεξνλ, αλπκλήζσκελ ηφλ Ηεξάξρελ, ηφλ ηψλ 
Απνζηφισλ νκφηξνπνλ, θαί ηήο επζεβείαο ππέξκαρνλ, ηήο ζεεγνξίαο ηήλ 
πιεκκχξαλ, ηφ ξεχκα ηήο δηδαζθαιίαο ηφ εδχηαηνλ, ηψλ ιφγσλ ηψλ 
πςεγφξσλ ηήλ αζθάιεηαλ, ηά νπξαλφβξνληα ρείιε, ηήλ ππξίπλνπλ γιψζζαλ, 
ηήο ζνθίαο ηφλ ζεζαπξφλ, ηνχ Λφγνπ ηφλ θήξπθα, ηψλ Πηζηψλ ηφ 
εγθαιιψπηζκα.  
 
Όκλνηο ρξεσζηηθνίο άπαληεο, επαηλέζσκελ ηφλ ζενιφγνλ, ηνχ Υξηζηνχ ηήο 
πνίκλεο ηφλ θχιαθα, αγξεπηήλ ηψλ ιχθσλ δέ πάλζνθνλ, δηδαλίσλ λφζσλ 
ειαηήξα, ζπνξέα νξζψλ δνγκάησλ ηφλ παλζαχκαζηνλ, δηψθηελ αηξεηηδφλησλ 
ηζρπξφηαηνλ, ηφλ επαπμήζαληα φλησο, εγξεγφξζεη ζεία, ηνχ Υξηζηνχ ηά 
ηάιαληα ψο εηθφο, θαί θφζκνλ θσηίζαληα, δηδαρψλ ζείαηο ιακπξφηεζη.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ'  
Ζ γξήγνξνο γιψζζά ζνπ πξφο δηδαζθαιίαλ, ελ ηνίο σζί ηψλ θαξδηψλ 
ελερνχζα, ηάο ηψλ ξαζχκσλ ςπράο δηαλίζηεζη, θαί ζενθζφγγνηο ξήκαζη, 
θιίκαμ επξίζθεηαη ηνχο εθ γήο πξφο νπξαλφλ αλαθέξνπζα. Γηφ Γξεγφξηε 
Θενιφγε, κή παχζε πξεζβεχσλ Υξηζηψ ηψ Θεψ, εθ θηλδχλσλ ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο Βαζηιεχο ηψλ νπξαλψλ, δηά θηιαλζξσπίαλ, επί ηήο γήο ψθζε θαί ηνίο 
αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε, εθ Παξζέλνπ γάξ αγλήο, ζάξθα πξνζιαβφκελνο, 
θαί εθ ηαχηεο πξνειζψλ, κεηά ηήο πξνζιήςεσο, είο εζηηλ Τηφο, δηπινχο ηήλ 
θχζηλ, αιι' νχ ηήλ ππφζηαζηλ. Γηφ ηέιεηνλ απηφλ Θεφλ, θαί ηέιεηνλ άλζξσπνλ, 
αιεζψο θεξχηηνληεο, νκνινγνχκελ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ φλ ηθέηεπε Μήηεξ 
αλχκθεπηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δίζνδνο, ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά Αλαγλψζκαηα.  
 

Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 10, 6-7 & 3, 13-16 & 8,... ) 

Μλήκε δηθαίνπ κεη' εγθσκίσλ, θαί επινγία Κπξίνπ επί θεθαιήλ απηνχ. 
Μαθάξηνο άλζξσπνο, φο εχξε ζνθίαλ, θαί ζλεηφο φο είδε θξφλεζηλ. Κξείζζνλ 



γάξ απηήλ εκπνξεχεζζαη, ή ρξπζίνπ θαί αξγπξίνπ ζεζαπξνχο. Σηκησηέξα δέ 
εζηη ιίζσλ πνιπηειψλ, πάλ δέ ηίκηνλ, νπθ άμηνλ απηήο εζηηλ. Δθ γάξ ηνχ 
ζηφκαηνο απηήο εθπνξεχεηαη δηθαηνζχλε, λφκνλ δέ θαί έιενλ επί γιψζζεο 
θνξεί. Σνηγαξνχλ αθνχζαηέ κνπ, ψ ηέθλα, ζεκλά γάξ εξψ. Καί καθάξηνο 
άλζξσπνο, φο ηάο εκάο νδνχο θπιάμεη. Αη γάξ έμνδνί κνπ, έμνδνη δσήο, θαί 
εηνηκάδεηαη ζέιεζηο παξά Κπξίνπ. Γηφ ηνχην παξαθαιψ πκάο, θαί πξντεκαη 
εκήλ θσλήλ πηνίο αλζξψπσλ. ηη έγσ ε ζνθία θαηεζθεχαζα βνπιήλ, θαί 
γλψζηλ θαί έλλνηαλ, εγψ επεθαιεζάκελ. Δκή βνπιή θαί αζθάιεηα, εκή 
θξφλεζηο, εκή δέ ηζρχο. Δγψ ηνχο εκέ θηινχληαο αγαπψ, νη δέ εκέ δεηνχληεο 
επξήζνπζη ράξηλ. Ννήζαηε ηνίλπλ άθαθνη παλνπξγίαλ, νη δέ απαίδεπηνη 
έλζεζζε θαξδίαλ. Δηζαθνχζαηέ κνπ θαί πάιηλ, ζεκλά γάξ εξψ, θαί αλνίγσ 
απφ ρεηιέσλ νξζά. ηη αιήζεηαλ κειεηήζεη ν ιάξπγμ κνπ, εβδειπγκέλα δέ 
ελαληίνλ εκνχ ρείιε ςεπδή. Μεηά δηθαηνζχλεο πάληα ηά ξήκαηα ηνχ ζηφκαηφο 
κνπ, νπδέλ ελ απηνίο ζθνιηφλ, νπδέ ζηξαγγαιηψδεο. Πάληα επζέα εζηί ηνίο 
λννχζη θαί νξζά ηνίο επξίζθνπζη γλψζηλ. Γηδάζθσ γάξ πκίλ αιεζή, ίλα 
γέλεηαη ελ Κπξίσ ε ειπίο πκψλ, πιεζζήζεζζε πλεχκαηνο.  

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 4, 7-15) 

Γίθαηνο, εάλ θζάζε ηειεπηήζαη, ελ αλαπαχζεη έζηαη. Γήξαο γάξ ηίκηνλ νχ ηφ 
πνιπρξφληνλ, νπδέ αξηζκψ εηψλ κεκέηξεηαη. Πνιηά δέ εζηη θξφλεζηο 
αλζξψπνηο, θαί ειηθία γήξσο βίνο αθειίδσηνο. Δπάξεζηνο Θεψ γελφκελνο, 
εγαπήζε, θαί δψλ κεηαμχ ακαξησιψλ, κεηεηέζε. Ζξπάγε, κή θαθία αιιάμε 
ζχλεζηλ απηνχ, ή δφινο απαηήζε ςπρήλ απηνχ, βαζθαλία γάξ θαπιφηεηνο 
ακαπξνί ηά θαιά, θαί ξεκβαζκφο επηζπκίαο κεηαιιεχεη λνχλ άθαθνλ. 
Σειεησζείο ελ νιίγσ, επιήξσζε ρξφλνπο καθξνχο, αξεζηή γάξ ήλ Κπξίσ ε 
ςπρή απηνχ, δηά ηνχην έζπεπζελ εθ κέζνπ πνλεξίαο. Οη δέ ιανί ηδφληεο θαί 
κή λνήζαληεο, κεδέ ζέληεο επί δηαλνία ηφ ηνηνχηνλ, φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο 
νζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή ελ ηνίο εθιεθηνίο απηνχ.  

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα  
(Δθινγή) 

ηφκα δηθαίνπ απνζηάδεη ζνθίαλ, ρείιε δέ αλδξψλ επίζηαληαη ράξηηαο, ζηφκα 
ζνθψλ κειεηά ζνθίαλ. Γηθαηνζχλε δέ ξχεηαη απηνχο εθ ζαλάηνπ. 
Σειεπηήζαληνο αλδξφο δηθαίνπ, νπθ φιιπηαη ειπίο, πηφο γάξ δίθαηνο γελλάηαη 
εηο δσήλ, θαί ελ αγαζνίο απηνχ θαξπφλ δηθαηνζχλεο ηξπγήζεη. Φψο δηθαίνηο 
δηά Παληφο, θαί παξά Κπξίνπ επξήζνπζη ράξηλ θαί δφμαλ. Γιψζζα ζνθψλ 
θαιά επίζηαηαη, θαί ελ θαξδία απηψλ αλαπαχζεηαη ζνθία. Αγαπά Κχξηνο 
νζίαο θαξδίαο, δεθηνί δέ απηψ πάληεο άκσκνη ελ νδψ. νθία Κπξίνπ θσηηεί 
πξφζσπνλ ζπλεηνχ, θζάλεη γάξ ηνχο επηζπκνχληαο απηήλ, πξφ ηνχ 
γλσζζήλαη, θαί επρεξψο ζεσξείηαη ππφ ηψλ αγαπψλησλ απηήλ, ν νξζξίζαο 
πξφο απηήλ, νπ θνπηάζεη, θαί ν αγξππλήζαο δη' απηήλ, ηαρέσο ακέξηκλνο 
έζηαη. ηη ηνχο αμίνπο απηήο απηή πεξηέξρεηαη δεηνχζα, θαί ελ ηαίο ηξίβνηο 
θαληάδεηαη απηνίο επκελψο. νθίαο νπ θαηηζρχζεη πνηέ θαθία. Γηά ηαχηα θαί 
εξαζηήο εγελφκελ ηνχ θάιινπο απηήο, θαί εθίιεζα ηαχηελ, θαί εμεδήηεζα εθ 
λεφηεηφο κνπ, θαί εδήηεζα λχκθελ αγαγέζζαη εκαπηψ, φηη ν πάλησλ 
Γεζπφηεο εγάπεζελ απηήλ, κχζηηο γάξ εζηη ηήο ηνχ Θενχ επηζηήκεο, θαί 



αηξέηηο ηψλ έξγσλ απηνχ. Οη πφλνη απηήο εηζηλ αξεηαί, ζσθξνζχλελ δέ θαί 
θξφλεζηλ αχηε δηδάζθεη, δηθαηνζχλελ θαί αλδξείαλ, ψλ ρξεζηκψηεξνλ νπδέλ 
εζηηλ ελ βίσ αλζξψπνηο. Δη δέ θαί πνιππεηξίαλ πνζεί ηηο, νίδε ηά αξραία θαί 
ηά κέιινληα εηθάδεηλ, επίζηαηαη ζηξνθάο ιφγσλ, θαί ιχζεηο αηληγκάησλ, 
ζεκεία θαί ηέξαηα πξνγηλψζθεη, θαί εθβάζεηο θαηξψλ θαί ρξφλσλ. Καί πάζη 
ζχκβνπιφο εζηηλ αγαζή, φηη αζαλαζία εζηίλ ελ απηή, θαί εχθιεηα έλ θνηλσλία 
ιφγσλ απηήο. Γηά ηνχην ελέηπρνλ ηψ Κπξίσ, θαί εδεήζελ απηνχ, θαί είπνλ εμ 
φιεο κνπ ηήο θαξδίαο. Θεέ παηέξσλ, θαί Κχξηε ηνχ ειένπο, ν πνηήζαο ηά 
πάληα ελ ιφγσ ζνπ, θαί ηή ζνθία ζνπ θαηαζθεπάζαο ηφλ άλζξσπνλ, ίλα 
δεζπφδε ηψλ ππφ ζνχ γελνκέλσλ θηηζκάησλ, θαί δηέπε ηφλ Κφζκνλ ελ 
νζηφηεηη θαί δηθαηνζχλε, δφο κνη ηήλ ηψλ ζψλ ζξφλσλ πάξεδξνλ ζνθίαλ, θαί 
κή κε απνδνθηκάζεο εθ παίδσλ ζνπ, φηη εγψ δνχινο ζφο, θαί πηφο ηήο 
παηδίζθεο ζνπ. Δμαπφζηεηινλ απηήλ εμ αγίνπ θαηνηθεηεξίνπ ζνπ, θαί απφ 
ζξφλνπ δφμεο ζνπ, ίλα ζπκπαξνχζά κνη δηδάμε κε, ηί επάξεζηφλ εζηη παξά 
ζνί, θαί νδεγήζε κε ελ γλψζεη, θαί θπιάμε κε ελ ηή δφμε απηήο. Λνγηζκνί γάξ 
ζλεηψλ πάληεο δεηινί, θαί επηζθαιείο αη επίλνηαη απηψλ.  
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά, ηδηνκεια.  
 

Ήρνο α' Αλαηνιίνπ 
Δλζένηο πξάμεζη, ηφ ζψκα ζχλ ηή ςπρή, λνκίκσο πξνθαζεξάκελνο, ηψ ηήο 
ζενινγίαο φξεη πξνζέβεο, ηά ζεία κπζηαγσγνχκελνο, Θενθάληνξ Γξεγφξηε, 
θαί ηφλ άδπηνλ ππειζψλ γλφθνλ, ηήλ ζενηχπσηνλ εδέμσ λνκνζεζίαλ, 
νκννχζηνλ, εγγεγξακκέλελ Σξηάδα, ήλ πξνζθπλνχληεο δηά ζνχ, αλπκλνχληεο 
ιέγνκελ, Ζ ελ Σξηάδη γηηλσζθνκέλε Μνλάο ειέεζνλ εκάο.  

Ο απηφο 
Λφγσ Θενχ αλνίμαο ηφ ζηφκα ζνπ, ηφ ηήο ζνθίαο είιθπζαο Πλεχκα, θαί 
πιήξεο ράξηηνο γελφκελνο, ηά ζεία εβξφληεηζαο δφγκαηα, ηξηζκάθαξ 
Γξεγφξηε, θαί ηαίο Αγγειηθαίο ζπκκπεζείο δπλάκεζη, ηφ ηξηζζφλ εθήξπμαο 
θάνο θαί ακέξηζηνλ, δηφ ηαίο ζαίο ειιακθζέληεο ζεεγνξίαηο, Σξηάδα 
πξνζθπλνχκελ, ελ κηά ζεφηεηη γλσξηδνκέλελ, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ο απηφο 
Σή ππξίλε γιψζζε ζνπ ζενξξήκνλ Γξεγφξηε, ηάο ζενκάρνπο ελέπξεζαο, ηψλ 
αηξεηηδφλησλ γισζζαιγίαο, ζείνλ σο αιεζψο αλεδείρζεο ζηφκα, ελ Πλεχκαηη 
ιαιήζαλ, ηά κεγαιεία ηνχ Θενχ, θαί γξάκκαζη δηαηππψζαλ, ηήλ ηήο 
θξπθηνκχζηνπ Σξηάδνο, νκνδχλακνλ νπζίαλ, θαί ηφ ηξηζήιηνλ θψο, 
θαηέιακςαο ηφλ Πεξίγεηνλ θφζκνλ, θαί πξεζβεχεηο απαχζησο, ππέξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο α'  
Δλζένηο πξάμεζη, ηφ ζψκα ζχλ ηή ςπρή, λνκίκσο πξνθαζεξάκελνο, ηψ ηήο 
ζενινγίαο φξεη πξνζέβεο, ηά ζεία κπζηαγσγνχκελνο, Θενθάληνξ Γξεγφξηε, 
θαί ηφλ άδπηνλ ππειζψλ γλφθνλ, ηήλ ζενηχπσηνλ εδέμσ λνκνζεζίαλ, 
νκννχζηνλ, εγγεγξακκέλελ Σξηάδα, ήλ πξνζθπλνχληεο δηά ζνχ, αλπκλνχληεο 
ιέγνκελ, Ζ ελ Σξηάδη γηηλσζθνκέλε Μνλάο ειέεζνλ εκάο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 



Ακαξησιψλ ηάο δεήζεηο πξνζδερνκέλε, θαί ζιηβνκέλσλ ζηελαγκφλ κή 
παξνξψζα, πξέζβεπε ηψ εμ αγλψλ ιαγφλσλ ζνπ, ζσζήλαη εκάο, Παλαγία 
Παξζέλε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρ. Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. α'  
Υαίξνηο αζθεηηθψλ αιεζψο 

Υαίξνηο ζενινγίαο πεγή, θαί ζεσξίαο πςειήο ελδηαίηεκα, ηφλ άλσ βπζφλ γάξ 
Πάηεξ, κεη' επζεβνχο ινγηζκνχ, εξεπλήζαο πάζη δηεηξάλσζαο, ηξηζίλ ελ 
Ζιίνηο, κίαλ θσηφο είλαη ζχγθξαζηλ, εληδνκέλελ, ηψ ηαπηψ ηήο ζεφηεηνο, 
ηξηζζνπκέλελ δέ, ηαίο ζεπηαίο ππνζηάζεζη, βίνπ κέλ θαζαξφηεηη, ιακπξφηεηη 
ιφγσλ δέ, ζέβεηλ δηδάζθσλ Σξηάδα, ηήλ παλαγίαλ ζεφπλεπζηε, παξ' ήο 
εθπεκθζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ δπζψπεη, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ 
 
Αίγιε ζενινγίαο ηήο ζήο, ηήλ ηψλ αηξέζεσλ ζθνηφκαηλαλ έιπζαο, πεγήλ γάξ 
απαπγαζκάησλ, ζενζεβεί ινγηζκψ, Θενιφγε θζάζαο θαί ζεφθξνλη, απγαίο 
ηαίο εθείζελ, εθδηδνκέλαηο σκίιεζαο, δηαθαλέο γάξ, ηφλ ζφλ λνχλ ψζπεξ 
έζνπηξνλ, εξγαζάκελνο, ηφ ηξηζζφλ ηήο ζεφηεηνο, Πάηεξ θψο θαί ακέξηζηνλ, 
εδέμσ ιακπξφηαηα, θαί ηήλ αθηίλα πινπζίσο, ηήλ εληαίαλ ερψξεζαο, ήλ λχλ 
εθδπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. ηφκα δηθαίνπ κειεηήζεη ζνθίαλ, θαί ε γιψζζα απηνχ ιαιήζεη θξίζηλ. 
 
Υαίξνηο ν πνηακφο ηνχ Θενχ, ν αεί πιήξεο ηψλ πδάησλ ηήο ράξηηνο, ν πάζαλ 
επθξαίλσλ πφιηλ, ηνχ Βαζηιέσο Υξηζηνχ, ηνίο ελζένηο ιφγνηο θαί δηδάγκαζη, 
ηξπθήο ν ρεηκάξξνπο, ηφ αλεμάληιεηνλ πέιαγνο, ν ηψλ δνγκάησλ, αθξηβήο 
θχιαμ έλλνκνο, ν ζεξκφηαηνο, ηήο Σξηάδνο ππέξκαρνο, φξγαλνλ ηφ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ν λνχο ν εγξήγνξνο, εχερνο γιψζζα ηφ βάζνο, ηφ ηψλ Γξαθψλ 
εξκελεχνπζα, Υξηζηφλ λχλ δπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα 
έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ'  
Σάο θαξδίαο ηψλ πηζηψλ, γεεπνλψλ ηή γιψζζε ζνπ Γξεγφξηε, επζεβείαο ελ 
απηαίο, αεηζαιείο εβιάζηεζαο θαξπνχο ηψ Θεψ, ηάο αθαλζψδεηο αηξέζεηο 
πξφξξηδνλ εθηεκψλ, θαί θνζκψλ ηνχο ινγηζκνχο θαζαξφηεηη. Γηφ δερφκελνο 
εκψλ ηά εγθψκηα, ε ζεία ιχξα, ν γξήγνξνο νθζαικφο, ηψλ πνηκέλσλ ν 
Πνηκήλ, ν ηψλ ιχθσλ αγξεπηήο, πξέζβεπε εθηελψο, Θενιφγε ηψ Λφγσ, ππέξ 
ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σί πκάο θαιέζσκελ 

Πάλησλ ε αληίιεςηο Γέζπνηλα, θινλνπκέλσ κνη Παξζέλε, εθ ηνχ ζθφηνπο ηψλ 
δεηλψλ, ηαίο ηνχ βίνπ ηξηθπκίαηο, πνληνπκέλσ ηε αεί, ξαλίδα, ηνχ ειένπο ζνπ 
θαηάπεκςνλ, θαί ρείξα, βνεζείαο ζνπ παξάζρνπ κνη, θαί ηήο κεξίδνο 



αμίσζνλ, ηψλ εθιεθηψλ, θαί δηθαίσλ κε, σο άβπζζνλ, ηεηνθπία ηνχ ειένπο 
Αγλή.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α'  
Ο πνηκεληθφο απιφο ηήο ζενινγίαο ζνπ, ηάο ηψλ ξεηφξσλ ελίθεζε ζάιπηγγαο, 
σο γάξ ηά βάζε ηνχ Πλεχκαηνο εθδεηήζαληη, θαί ηά θάιιε ηνχ θζέγκαηνο 
πξνζεηέζε ζνη. Αιιά πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, Πάηεξ Γξεγφξηε, ζσζήλαη 
ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α'  
Θείαο Πίζηεσο 

Θείαλ έιιακςηλ θεθιεξσκέλνο, βίνλ άυινλ εμεζθεκέλνο, νκσλχκσ ηεξαηεία 
δηέπξεςαο, ππεξθπψο γάξ ηξαλψζαο ηά δφγκαηα, νξζνδνμία ηήλ πίζηηλ 
εζηήξημαο, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα 
έιενο.  
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θείαο θχζεσο νπθ ερσξίζζε, ζάξμ γελφκελνο ελ ηή γαζηξί ζνπ, αιιά Θεφο 
ελαλζξσπήζαο κεκέλεθελ, ν κεηά ηφθνλ Μεηέξα Παξζέλνλ ζε, σο πξφ ηνχ 
ηφθνπ θπιάμαο παλάκσκνλ, κφλνο Κχξηνο. Απηφλ εθηελψο ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α'  
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Γξεγνξήζαο ηψ ιφγσ ηήο αιεζείαο Υξηζηνχ, ηήο Σξηάδνο ηφ θξάηνο 
εζενιφγεζαο, ηήλ Αξείνπ δπζζεβή θαί παξάλνκνλ, θαθνδνμίαλ θαζειψλ, σο 
επζεβείαο αξηζηεχο, θαί πξφκαρνο Ηεξάξρα, εθψηηζαο ηνχο ελ ζθφηεη, ηήο 
αγλσζίαο θαζεχδνληαο.  
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήο ςπρήο κνπ ηά πάζε ηά  πνιπψδπλα, θαί ζαξθφο κνπ ηάο λφζνπο ελ ηάρεη 
ίαζαη, ηάο ηνχ λνφο κνπ εθηξνπάο, ζηήζνλ Παλάκσκε, θαί ελ γαιήλε 
ινγηζκψλ, επράο πξνζθέξεηλ θαζαξάο, ηψ Βαζηιεί ηψλ απάλησλ, αμίσζνλ 
Θενηφθε, θαί εμαηηείζζαη πηαηζκάησλ άθεζηλ.  
 



Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λνγνλ 

ηειηηεχσλ ηήλ πιάλελ ηψλ δπζζεβψλ, ηάο Γξαθάο δηαλνίγσλ ζενπξεπψο, 
εμέπεκςαο δνγκαηα, ππέξ κέιη εδχλνληα, ηψλ πηζηψλ ηάο θαξδίαο, ζαθψο 
αμηάγαζηε, ηή Σξηάδη ιαηξεχεηλ, ελ Μνλάδη ζεφηεηνο, φζελ ηνχ σηήξνο, ηήλ 
κνξθήλ ελ εηθφλη πξνέζηεζαο αζπάδεζζαη, ζρεηηθψο ηφ αλζξψπηλνλ. 
Θενιφγε Γξεγνξηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Γεχηε πάληα ηά Έζλε ζενπξεπψο, ηήλ Μεηέξα ηνχ πάλησλ Γεκηνπξγνχ, 
πκλήζσκελ ιέγνληεο. Υαίξε ζξφλε ππξίκνξθε, ηνχ ηψλ φισλ δεζπφδνληνο, 
Ηεζνχ ηνχ Παληάλαθηνο, ραίξε κφλε Κπξία, ηνχ θφακνπ παλάρξαληε, ραίξε ηφ 
δνρείνλ, ηήο αγίαο Σξηάδνο, Παηξφο Τηνχ ηε θαί Πλεχκαηνο, ηφ ιακπξφλ θαί 
αθήπαηνλ, Μαξηάκ Αεηπάξζελε, Θεφηνθε παλχκλεηε, ραίξε πάλζεκλε Νχκθε 
ειηνζηφιηζηε, ραίξε πάλησλ ραξά ηψλ πκλνχλησλ ζε.  
 

Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ. 
 

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  
Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί ζψζνλ 

σηήξ κνπ.  
Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί έζεζζε 

απεμεξακκέλνη.  
Γφμα... Καί λχλ...  

Αγίσ Πλεχκαηη πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή 
ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο. 
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ'  
Σφ αηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ, θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ.  
ηίρνο. Αθνχζαηε ηαχηα, πάληα ηά Έζλε, ελσηίζαζζε πάληεο νη θαηνηθνχληεο 
ηήλ νηθνπκέλε.  
 

Δπαγγέιηνλ,  ν Ν'  
 

Γφμα... Σαίο ηνχ Ηεξάξρνπ...  
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ...  

 
Δίηα ηφ ηδηφκεινλ 

Ήρνο πι. β' 
ζηε ηξηζκάθαξ, αγηψηαηε Πάηεξ, ν Πνηκήλ ν θαιφο, θαί ηνχ Αξρηπνίκελνο 



Υξηζηνχ Μαζεηήο, ν ηηζείο ηήλ ςπρήλ ππέξ ηψλ πξνβάησλ, απηφο θαί λχλ 
Παλεχθεκε, Θενιφγε Γξεγφξηε, αίηεζαη πξεζβείαηο ζνπ, δσξεζήλαη εκίλ ηφ 
κέγα έιενο.  
 

Ο Καλψλ ηήο Θενηφθνπ θαί ηνχ Αγίνπ, νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Σφλ ζενξήκνλα Γξεγφξηνλ ηφλ ανίδηκνλ άδσ.  
 

Πνίεκα Θενθάλνπο.  
 

Χδή α'  Ήρνο α'  
«Υξηζηφο γελλάηαη, δνμάζαηε, Υξηζηφο εμ νπξαλψλ, απαληήζαηε, Υξηζηφο επί 
γήο, πςψζεηε, Άζαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή, θαί ελ επθξνζχλε, αλπκλήζαηε 
ιανί, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Σφλ ζενιφγνλ ηφλ δεπηεξνλ, ηφλ ζηχινλ ηνχ θσηφο ηφλ νπξάληνλ, ζνθίαο 
Θενχ ηήλ ζάιπηγγα, δεχηε ηψλ ηνχηνπ ιφγσλ νη εξαζηαί, πφζσ ζπλειζφληεο, 
επθεκήζσκελ απηφλ ψο ζενθήξπθα.  
 
Ο Λφγνο Πάηεξ ν άλαξρνο, ν πάλησλ σο Θεφο πξνκεζνχκελνο, πξνλνεηηθή 
δπλάκεη ζε, κάθαξ ηή Δθθιεζία, νία Μεηξί, ιφγσ θαί ζνθία, ραξηηψζαο ζνπ 
ηφλ λνχλ, δψξνλ ραξίδεηαη.  
 
Ννχλ εγεκφλα πνηνχκελνο, παζψλ ηψλ ηήο ζαξθφο θεηεθξάηεζαο, θαί 
ρσξεηηθφο γελφκελνο, ζείσλ απαπγαζκάησλ, έλα Θεφλ, έλ ηξηζί πξνζψπνηο, 
θαηεθψηηζαο εκάο, ζέβεηλ Γξεγφξηε.  

Θενηνθίνλ 
Θενχ νθία παλάκσκε, ηφλ νίθνλ εαπηήο σθνδφκεζελ, ελ ηή ζή γαζηξί 
ζθελψζαζα, ηή θεραξηησκέλε, θαί ππέξ λνχλ, ηνχησ ελσζείζα, θαζ' 
ππφζηαζηλ Αγλή, ψθζε ψο άλζξσπνο.  
 

Έηεξνο Καλψλ, πνηεζείο παξά ηνχ Αγίνπ Κνζκά.  
 

Χδή α'  Ήρνο ν απηφο 
Ο Δηξκφο 

«Δπαηλνλ ν ζεφπηεο, Μσυζήο ηνχ Ηζξαήι πξναλαθξνχεηαη, άξρεη Μαξηάκ δέ 
ζνθψλ γπλαηθψλ. Χδήλ επηλίθηνλ, ηψ ιπηξσηήζεψ πάληεο άζσκελ».  
 
Ρχζηνλ αξρεγφλνπ, εκεηέξσλ ηε παζψλ αίκα ζεφξξπηνλ, ίζηαζν 
πξνζπέλδσλ, θαί λχλ ηψλ Πηζηψλ, Γξεγφξηε πάλζνθε, Θεφλ δηδνχο εκίλ 
επδηάιιαθηνλ.  
 
Πιάθαο ζενραξάθηνπο, ππφ γλφθνλ Μσυζήο είιελ εηζδχλαο πνηέ, ζχ δέ ηαίο 
θξεζίλ ελζηεζάκελνο, ζενδφρνλ ηξάπεδαλ, νινζρεξψο Θενχ αληεβφιεζαο.  

Θενηνθίνλ 



Θέισλ δη επζπιαγρλίαλ, εθ ζαλάηνπ θαί θζνξάο, αλαθαιέζαζζαη, θχζηλ ηψλ 
βξνηψλ ν Τπέξζενο, Παξζέλε παλάκσκε, ηήλ θαζαξάλ λεδχλ ζνπ 
Καηψθεζελ.  

Καηαβαζία 
«Υέξζνλ αβπζζνηφθνλ πέδνλ ήιηνο, επεπφιεπζέ πνηε, σζεί ηείρνο γάξ 
επάγε, εθαηέξσζελ χδσξ, ιαψ πεδνπνληνπνξνχληη, θαί ζεαξέζησο κέιπνληη. 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 

Χδή γ'  
«Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ, εθ Παηξφο γελλεζέληη αξξεχζησο Τηψ, θαί επ' εζράησλ 
εθ Παξζέλνπ, ζαξθσζέληη αζπφξσο, Υξηζηψ ηψ Θεψ βνήζσκελ, Ο 
αλπςψζαο ηφ θέξαο εκψλ, Άγηνο εί Κχξηε».  
 
Έρσλ ηήο ζνθίαο, ηήλ πεγήλ αελάσο βιπζηάλνπζαλ, ηψλ ζενζφθσλ 
δηδαγκάησλ, ηήλ Υξηζηνχ Δθθιεζίαλ, Πακκάθαξ επιήξσζαο, ηψ επί πάλησλ 
βνψζαλ Θεψ, Άγηνο εί Κχξηε.  
 
Ο ηήο επζεβείαο, κεγαιφθσλνο θήξπμ θαί εχζεκνο, ζενινγίαο ζενιφγνο, 
ζεζαπξφλ ζεσξίαο, αθζφλσο πξνβάιιεηαη, θαί δηαλέκεη πινπζίσο εκίλ, 
πινχηνλ αλαθαίξεηνλ.  
 
Ρήησξ ν ππξίπλνπο, ε ζεφθζνγγνο ιχξα ηήο ράξηηνο, ηή ζενιφγσ επηπλνία, 
θαί θζνγγή ζενπλεχζησ, ερήζαο ιακπξφηαηα, ηξηζππνζηάηνπ νπζίαο εκίλ, 
κέινο εκειψδεζελ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ Θενγελλήησξ, ε Βαζίιηζζα πάζεο ηήο θηίζεσο, ηφλ Βαζηιέα ηψλ απάλησλ, 
δπζσπνχζα κή παχζε, Υξηζηφλ, φλ εκίλ εγέλλεζαο, εηο ζσηεξίαλ ηψλ επί 
γήο, ζψζαη ηνχο πκλνχληάο ζε.  
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Ο Δηξκφο 
«Ζ ηφλ πξφ ζπιιήςεσο αγλφλ ακνπήι, αδηζηάθησο ηψ Θεψ 
θαζππνζρνκέλε, ηεξνκήησξ Άλλα λχλ γεζνκέλε, άδεη ζχλ εκίλ. Δζηεξεψζε, 
ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ».  
 
Ο δη' νιηζζήζεσο πξνδήινπ γαζηξφο, ηή Σεθνχζε πξνθαλείο ζηε Πάηεξ, 
επσλπκίαλ θέξσλ, ηήλ επαμίαλ φξρακε ζνθψλ, ελδηαζέησο, Υαίξνηο Πάηεξ 
ζνη θξαπγάδνκελ.  
 
Ο πξφ ηνχ ειέζζαη πνλεξά ζπδπγή, θαί ζπλέξηζνλ ιαβψλ θάζκαζη ζείνηο, 
ζενεηδή αγλείαλ, θαί ζσθξνζχλελ πξφκαρε πηζηψλ, αγαιιηψληεο, ραίξνηο 
Πάηεξ ζνη θξαπγάδνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Δχαο ηήο πξνκήηνξνο αλψξζσζαο, ηφ νιίζζεκα ηφ πξίλ ππνδεμακέλε, ηφλ 



ηνχο θαηεξξαγκέλνπο επαλνξζνχληα, Λφγνλ ηνχ Παηξφο, ηή αεηηήησ, 
δπλαζηεία Μεηξνπάξζελε.  

Καηαβαζία 
«Σφ ζηεξέσκα, ηψλ επί ζνί πεπνηζφησλ, ζηεξέσζνλ Κχξηε ηήλ Δθθιεζίαλ, ήλ 
εθηήζσ, ηψ ηηκίσ ζνπ αίκαηη».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Δμαλνίμαο ηφ ζηφκα ιφγσ Θενχ, εμεξεχμσ ζνθίαλ Κήξπμ θσηφο, θαί 
θξφλεκα έλζενλ, ηή νηθνπκέλε θαηέζπεηξαο, ηψλ Παηέξσλ φλησο, θπξψζαο 
ηά δφγκαηα, θαηά Παχινλ ψθζεο, ηήο Πίζηεσο πξφκαρνο, φζελ θαί Αγγέισλ, 
ζπκπνιίηεο ππάξρεηο, θαί ηνχησλ ζπλφκηινο, αλεδείρζεο καθάξηε, Θενιφγε 
Γξεγφξηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηαλ έιζε ηνχ θξίλαη πάζαλ ηήλ γήλ, ν ηψλ φισλ Γεζπφηεο θαί Πνηεηήο, 
πξνβάηνηο κε ζχληαμνλ δεμηνίο ηφλ θαηάθξηηνλ, θαί εμσηέξνπ ζθφηνπο, θαί 
πάζεο θνιάζεσο, ηφλ ζφλ αρξείνλ δνχινλ, εμάξπαζνλ Άρξαληε, ίλα 
επραξίζησο, κεγαιχλσ ηφλ πινχηνλ, ηήο ζήο αγαζφηεηνο, Θενηφθε 
παλχκλεηε, θαί βνψ ζνη γεζφκελνο. Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δνζήλαί κνη, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο ζνπ.  
 

Χδή δ'  
«Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, θαί άλζνο εμ απηήο Υξηζηέ, εθ ηήο Παξζέλνπ 
αλεβιάζηεζαο, εμ φξνπο ν αηλεηφο, θαηαζθίνπ δαζένο, ήιζεο ζαξθσζείο εμ 
απεηξάλδξνπ, ν άπινο θαί Θεφο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ, Κχξηε».  
 
Μχζηεο ηήο Σξηάδνο γεγνλψο, ηή ηαχηεο θαηειάκπξπλαο, ηήλ νηθνπκέλελ 
επηγλψζεη ζνθέ, δνγκάησλ καξκαξπγάο, εμαζηξάπησλ ζηε, ηήο ζήο 
αθξηβνχο δηδαζθαιίαο, ήλ κειεηψληεο αεί, πάληεο επζεβψο αλπκλνχκέλ ζε.  
 
ξζξνο επζεβείαο θαεηλφο, αθηίλα ηήλ ηξηζήιηνλ, εηζδεδεγκέλνο εμαλέηεηιαο, 
θαί λχθηα ηήλ δνθεξάλ, δπζζεβψλ αηξέζεσλ, αίγιε ηψλ ζνθψλ ζνπ 
δηδαγκάησλ, εδίσμαο θαί ςπράο, Πάηεξ ηψλ πηζηψλ θαηεθαίδξπλαο.  
 
Ννχλ ηφλ ππεξνχζηνλ πεγήλ, ηνχ Λφγνπ θαί ηνχ Πλεχκαηνο, εμ ατδίνπ 
ζενιφγσ βξνληή, Πακκάθαξ ζενινγψλ, επζεβψο εδίδαμαο, ηνχην παξ' απηήο 
κεκπεκέλνο, ηήο φλησο ζεαξρηθήο, θαί ηήο αξρηθψηνπ ζεφηεηνο.  
 
Αλήιζεο εηο φξνο αξεηψλ, ηψλ θάησ κεζηζηάκελνο, θαί λεθξψλ έξγσλ 
αθηζηάκελνο, θαί πιάθαο ρεηξί Θενχ, γεγξακκέλαο δφγκαηα, ηήο ζήο 
αθξαηθλνχο ζενινγίαο, εδέμσ κπζηαγσγέ, ηψλ ππεξθνζκίσλ Γξεγφξηε.  

Θενηνθίνλ 
Γλψκε πξίλ πεζφληα ηφλ Αδάκ, αλέζηεζαο Παλάκσκε, ηήλ ελππφζηαηνλ 
ηεθνχζα δσήλ, εθ κήηξαο παξζεληθήο, αγληζζείζεο Πλεχκαηη, θαί πξφο απαζή 



θαί ζεηνηέξαλ αθήξαηφλ ηε θπγήλ, ηνχηνλ επαλήγαγεο Γέζπνηλα.  
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Ο Δηξκφο 
«χλ ηψ ζαπκαζίσ ζηάο, Αββαθνχκ, επί ηήο ζείαο θπιαθήο ζνπ Γξεγφξηε, θαί 
ηφλ επ ψκσλ Υεξνπβίκ θαηαλνήζαο, ηήο παγθνζκίνπ γέγνλαο κπεηήο 
ζσηεξίαο, αεί θξαπγάδσλ, Κχξηε, δφμα ηή δπλάκεη ζνπ».  
 
Σάο πιεζηθαείο θαί πέιαο Θενχ ηαμηαξρίαο εθκηκνχκελνο Πάλζνθε, ηά ππέξ 
ηαχηαο ηαίο θξεζί πεξηπνιεχσλ, πξφο ηφλ βπζφλ θαηείιεθαο, ηήλ ππέξηαηνλ 
ζηάζηλ, εληεχζελ πινχηνλ θέξσλ, αλζξψπνηο αλαθαίξεηνλ.  
 
Ο ηφλ νπ ιεπηφλ εηζδχλαο γλφθνλ, θαί σο εθ πέηξαο επαζξήζαο Οπίζζηα, 
ζπγθεθξακέλελ πιηθή άυινλ θχζηλ, θαί αζπγρχηνπ κίμεσο, ρξεκαηίζαο 
ζεκάλησξ, Υξηζηνχ ζεξάπνλ, ηνχηνλ ηνίο δνχινηο θέξνηο ίιεσλ.  

Θενηνθίνλ 
ξνο αλεδείρζεο ζχ λνεηφλ, φζελ εηκήζε απνξξήησο ν έληηκνο Λίζνο, 
ιεπηχλσλ δνθεξάο πιάλεο εηθφλα, θαί θσηηζκψ ηήο ράξηηνο, θαηαπγάδσλ 
ηνχο πίζηεη, αλαβνψληαο, Κχξηε, δφμα ηή δπλάκεη ζνπ.  

Καηαβαζία 
«Δθάιπςελ νπξαλνχο, ε αξεηή ζνπ Υξηζηέ, ηήο θηβσηνχ γάξ πξνειζψλ,ηνχ 
αγηάζκαηφο ζνπ, ηήο αθζφξνπ Μεηξφο, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ, ψθζεο ψο 
βξέθνο, αγθαινθνξνχκελνο, θαί επιεξψζε ηά πάληα ηήο ζήο αη λέζεσο».  
 

Χδή ε'  
«Θεφο ψλ εηξήλεο, Παηήξ νηθηηξκψλ, ηήο κεγάιεο Βνπιήο ζνπ ηφλ Άγγεινλ, 
εηξήλελ παξερφκελνλ, απέζηεηιαο εκίλ, φζελ ζενγλσζίαο, πξφο θψο 
νδεγεζέληεο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, δνμνινγνχκέλ ζε, Φηιάλζξσπε».  
 
Ρεκάησλ ν θζφγγνο, ν ζείνο ηψλ ζψλ, θαί δνγκάπσλ, ε ράξηο ε έλζενο, σο 
ηάρνο αζηξαπήο, πάζαλ επέδξακε ηήλ γήλ, Σξηάδα ελ Μνλάδη, Μνλάδα ελ 
Σξηάδη, πξνζθπλείλ Θενιφγε, ζενινγψλ θαί εθδηδάζθσλ εκάο.  
 
Ζ ξάζζεο ηήο φλησο, ζνθίαο Θενχ, θαί ηψλ ιφγσλ ηφ θάιινο εγάπεζαο, θαί 
πάλησλ πξνηεηίκεθαο, ηεξπλψλ ηψλ επί γήο, δηφ ζε ηψ ζηεθάλσ, Πακκάθαξ 
ηψλ ραξίησλ, εππξεπψο εθφζκεζε, θαί ζενιφγνλ απεηξγάζαην.  
 
Γλσζηψο ζχ ηφλ ληα, σο πάιαη Μσζήο, Καζνξάλ ζενξξήκνλ επφζεζαο, θαί 
ηνχηνπ ηά νπίζζηα, ηή πέηξα ζθεπαζζείο, ηδείλ θαηεμηψζεο, θαί πέιαγνο ηήο 
ζείαο, εκπήζεο νπζίαο, αθαηαιήπησο θαλεξνχκελνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο πάιαη ηήλ Δχαλ, κεηέξα ηήλ ζήλ, δηαπιάζαο εθ ζνχ ζεηζσκάησηαη, εθείλεο 
ηφ θαηάθξηκα, θαί ηελ Παξαθνήλ, πξνδήισο ζεξαπεχσλ, θαί ιχσλ σο 
νηθηίξκνλ, θαί Γεζπφηεο ηψλ φισλ, Θενγελλήηνξ Μεηξνπάξζελε.  



 
Έηεξνο Καλψλ 

 
Ο Δηξκφο 

«Αλζξαθα ππξφο ηψλ Ζζατνπ, εξαθίκ ζίγεη ρεηιέσλ πνηέ, ηή ιαβίδη 
αθειφκελνλ θαί πεξηζέλ, ν δέ, θαζεξάκελνο, Γηθαηνζχλελ κάζεηε, πάζαλ 
εθήξπηηε».  
 
Οισηψ ππξί ηήο ζενπηίαο, Πακκαθάξηζηε Γξεγφξηε, πξνζεξπχζαο 
θαζαξφηεηη λνχ θαί ςπρήο, απιήζησο απηνρεξζί, ηφ ηξηιακπέο εμήληιεζαο 
θψο ηζζζέαηνλ.  
 
Σαίο καξκαξπγαίο πεξηπαξείο, ηνχ Σξηζειίνπ ακαξχγκαηνο, εθ ηήο αίγιεο 
ππξσζείο δέ, θαί ζείαηο βνιαίο ηφλ λνχλ ειιακπφκελνο, αληαλαθιψζαο 
αθηίλαο, πάζηλ εμέιακςαο.  

Θενηνθίνλ 
Φψο ηφ εθ θσηφο ηφλ ηνχ Παηξφο, κνλνγελή Λφγνλ ηφλ άλαξρνλ, δεμακέλε 
Μεηξνπάξζελε, πχιε θσηφο, ζαθψο ερξεκάηηζαο, δηθαηνζχλεο Ήιηνλ, πάζηλ 
αζηξάςαζα.  

Καηαβαζία 
«Χο είδελ Ζζαίαο ζπκβνιηθψο, ελ ζξφλσ επεξκέλσ Θεφλ, ππ' Αγγέισλ 
δφμεο δνξπθνξνχκελνλ, ψ ηάιαο! εβφα, εγψ, πξφ γάξ είδνλ ζσκαηνχκελνλ 
Θεφλ, θσηφο αλεζπέξνπ, θαί εηξήλεο δεζπφδνληα».  
 

Χδή ο'  
«πιάγρλσλ Ησλάλ, έκβξπνλ απήκεζελ, ελάιηνο ζήξ, νίνλ εδέμαην, ηή 
Παξζέλσ δέ, ελνηθήζαο ν Λφγνο θαί ζάξθα ιαβψλ, δηειήιπζε θπιάμαο 
αδηάθζνξνλ, ήο γάξ, νπρ ππέζηε ξεχζεσο, ηήλ ηεθνχζαλ, θαηέζρελ 
απήκαληνλ».  
 
Ρείζξνηο ηψλ ζνθψλ, δνγκάησλ ζνπ Πάλζνθε, Αξείνπ ηφλ λνχλ ηφλ 
ζνιεξψηαηνλ θαηεμήξαλαο, ελ γαιήλε θπιάηησλ ηήλ πνίκλελ ζνπ, 
απεξίθιπζηνλ, θαζάπεξ ινγηθήλ θηβσηφλ, ήπεξ επζεβείαο ζπέξκαηα, 
ελαπέζνπ ηφ θάιινο ηψλ ιφγσλ ζνπ.  
 
Ίλα ηήο ζεπηήο, Σξηάδνο ηήλ έιιακςηλ, πινπηήζεο ηφλ λνχλ, Πάηεξ 
εζηίιβσζαο αθειίδσηνλ, σο θαηλφλ θαί λεφζκεθηνλ έζνπηξνλ, δη' αζθήζεσο 
αξίζηεο εξγαζάκελνο, έλζελ θαί ζενεηδέζηαηνο, αλεδείρζεο ηαίο ζείαηο 
εκθάζεζηλ.  
 
ινο ζπγθξαζείο, ηή αίγιε ηνχ Πλεχκαηνο, εγέλνπ θσζηήξ, Πάηεξ νιφθσηνο, 
ηή ιακπξφηεηη, ηψλ ζψλ ιφγσλ θσηίδσλ ηά πέξαηα, θαί ηή ηήο ζενινγίαο 
θαζαξφηεηη, ηέξπσλ ηήλ ηεξπλήλ νκήγπξηλ, ηψλ πηζηψλ Θενιφγε Γξεγφξηε.  
 
Νένο ακνπήι, ζεφζδνηνο πέθελαο, δνζείο ηψ Θεψ θαί πξφ ζπιιήςεσο, 



Πακκαθάξηζηε, ζσθξνζχλε αγλεία θνζκνχκελνο, θαί ηή ηήο ηεξσζχλεο 
παλαγία ζηνιή, Πάηεξ, θαζσξατδφκελνο, κεζηηεχσλ ηψ Πιάζηε θαί πιάζκαηη.  

Θενηνθίνλ 
Σφκνο θαζαξφο ηφλ Λφγνλ δερφκελνο, γξαθφκελνλ λχλ, ηφλ απεξίγξαπηνλ, 
ηή ζεφηεηη, εγλσξίζζεο Πξνθήηαηο θαί πξφηεξνλ, Μεηξνπάξζελε Μαξία 
Θενλχκθεπηε, ζχ γάξ, ηφλ απεξηφξηζηνλ, ελ γαζηξί ζνπ αθξάζησο 
ερψξεζαο.  
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Ο Δηξκφο 
«Ο δηαπφληηνλ, ππνκείλαο ζπκθνξάλ, θπγή θιχδσλνο, θιήξνπ θνξά, θαί 
ιαγφζη ζπζρεζείο, αιίνπ ζεξφο, νπ δηεθζάξε, αιι' εβφα Ησλάο, Πξφο ζέ ε 
δσή κνπ αλαβήησ Υξηζηέ».  
 
Ο ππνβξχρηνο, ηαίο θξεζίλ νπ γεγνλψο, θεπζκψλαο, ζείνπ εξεπλήζαο βπζνχ, 
εθ δέ ηνχησλ, καξγαξίηελ αξπζάκελνο, ζχ ηψ Γεζπφηε, θαί ζηγήλ ψο πεξ 
ιφγνλ, Γξεγφξηε ηέζεηθαο παλάξηζηε.  
 
Ο δη' εληεχμεσο, θαζαξάο αγξηνπκέλελ θαηεπλάζαο, άια θαί ηψλ μέλσλ 
απνπηχζαο ιφγσλ άικελ, ζχ ηψ Γεζπφηε σο νπξάληνο ζηαγψλ, ιαφλ πηζηφλ 
ήξκνζαο Γξεγφξηε.  

Θενηνθίνλ 
Απεξηλφεηνλ, αλζξσπίλνηο ινγηζκνίο, ηφ κπζηήξηνλ Μήηεξ Θενχ, ηήο 
αξξήηνπ θαί θξηθηήο ινρείαο ηήο ζήο, ζχ γάξ Παξζέλε ηφλ ηψλ φισλ Πνηεηήλ, 
ηεθνχζα Παξζέλνο δηεηέιεζαο.  

Καηαβαζία 
«Δβφεζέ ζνη, ηδψλ ν Πξέζβπο, ηνίο νθζαικνίο ηφ ζσηήξηνλ, φ ιανίο επέζηε. 
Δθ Θενχ Υξηζηέ ζχ Θεφο κνπ».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο γ'  
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Θενιφγσ γιψηηε ζνπ, ηάο ζπκπινθάο ηψλ ξεηφξσλ, δηαιχζαο έλδνμε, 
νξζνδνμίαο ρηηψλα, άλσζελ εμπθαλζέληα ηήλ Δθθιεζίαλ, εζηφιηζαο, φλ θαί 
θνξνχζα, ηζχλ εκίλ θξάδεη, ηνίο ζνίο ηέθλνηο. Υαίξνηο Πάηεξ, ζενινγίαο ν λνχο 
ν αθξφηαηνο.  

Ο Οίθνο 
Δθ ηήο ζενινγηθήο, θαί πςειήο ζνθίαο ζνπ έκπιεζφλ κνπ ηφλ λνχλ, ηφλ 
πησρφλ θαί ηαιαίπσξνλ, φπσο αλπκλήζσ ηφλ βίνλ ζνπ Πάηεξ, νπ γάξ 
ηζρχζσ ιφγνλ πξνζάμαη ζνη, εηκή ζχ παξάζρεο κνη ιφγνλ θαί γλψζηλ, ηζρχλ 
θαί ζχλεζηλ, φπσο εθ ηψλ ζψλ ηά ζά πξνζθέξσ ζνη, θαί εθ ηνχ πινχηνπ ηψλ 
αξεηψλ ζνπ, εθείζελ έρσ αθνξκάο, θαί ζηεθαλψζσ ηήλ ζεπηήλ θαί αγίαλ 
θνξπθήλ ζνπ, ζχλ ηνίο πηζηνίο αλαθξάδσλ. Υαίξνηο Πάηεξ, ζενινγηαο ν λνχο 
ν αθξφηαηνο.  
 



πλαμάξηνλ 
Σή ΚΔ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ αγίνηο Παηξφο εκψλ Γξεγνξίνπ 

Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνχ Θενιφγνπ.  
ηίρνη 

Θενχ γηλψζθεηλ νξζνδφμσο νπζίαλ,  
Υξηζηηαλνίο ιεγάηνλ εθ Γξεγνξίνπ.  
Δηθάδη Γξεγφξηνο ζενξήκσλ εθζαλεπέκπηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εηκψλ Πνππιίνπ.  
ηίρνη 

Εσήλ έλπινλ Πνχπιηνο θαπαζηξέθεη  
Καί ηήλ άυινλ θαί λνεηήλ ιακβάλεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μάξε.  
ηίρνη 

Πάζεο απνζηάο αγάπεο θφζκνπ Μάξεο  
Δη ζείνλ χςνο ήθε ζείαο αγάπεο.  
 

Σή απηή εκέξα ε αγία Μεδνχιε, ζχλ ηή ζπλνδία απηήο, ππξί ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

επηή Μεδνχιε, ηνχ Θενχ Λφγνπ δνχιε,  
Γνχινηο Θενχ ζχλαζινο εηο πχξ σξάζε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γεκεηξίνπ ηνχ 
ζθεπνθχιαθνο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Απνιιψο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Υξηζηφλ βηψζαο κέρξη θαί ηέινπο βίνλ,  
Θξαχεη πνλεξνχ πάλ Απνιιψο ηφ ζξάζνο.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ'  
«Οη Παίδεο επζεβεία ζπληξαθέληεο, δπζζεβνχο πξνζηάγκαηνο 
θαηαθξνλήζαληεο, ππξφο απεηιήλ νπθ επηνήζήζαλ, αιι' ελ κέζσ ηήο 
θινγφο, εζηψηεο έςαιινλ, Ο ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί».  
 
ινο επηζπκία γιπθαζκφο ηε, πξνθαλψο ν ιφγνο ζνπ, φινο Γξεγφξηε κεζηφο, 
επθξνζχλεο θαί θαηδξφηεηνο, ζπκεδίαο εκπηπιψλ, ηνχο πίζηεη ςάιινληαο, ν 
ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Νντ πεθσηηζκέλσ ηήλ πεγήλ, ηψλ θσηηζκάησλ έθζαζαο, θαί ηαίο εθείζελ 
αζηξαπαίο, Ππξπνινχκελνο θαηέθιεμαο, Δπλνκίνπ γισζζαιγίαο ηή Σξηάδη 
βνψλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί.  



 
Αλνίμαο θαηαξξάθηαο ηήο αβχζζνπ, ηψλ ζνθψλ δνγκάησλ ζνπ, 
αλαζηνκψζαο ηε πεγάο ηήο ζνθίαο ζνπ, θαηέθιπζαο ηνχο ηήο πιάλεο 
αξρεγνχο, θαηαζηξαπηφκελνο ηψ εληαίσ θσηί θαί ηξηζειίσ.  

Θενηνθίνλ 
κβξνο ψο επί πφθνλ Καηαβάο, ελ ζή γαζηξί ζεζάξθσηαη, ν ηήο εηξήλεο 
πνηακφο, ε πεγή ηήο αγαζφηεηνο, ν ζηαγφλαο πεηνχ εμαξηζκνχκελνο, ν ηψλ 
Παηέξσλ Θεφο Δπινγεκέλνο.  
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Ο Δηξκφο 
«Τπήιζνλ σο λπκθψλα, ηήο θακίλνπ ηήλ θιφγα ηήλ άζηεθηνλ, νη δη' επζέβεηαλ 
πνηέ, Παίδεο Άγηνη δεηρζέληεο ζαθψο, θαί ζπκθψλσο αλπκλνχληεο, χκλνλ 
έκειπνλ. Ο ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Αδίθσλ Ζγεκφλσλ, πξφ βεκάησλ εζηεθσο Γξεγφξηε, ηνχο αηξεηίδνληαο 
ππξφο, ραιεπψηεξνλ θπζψληαο θνξά, επζεβεία θαηεπίκπξαο ηή Σξηάδη 
βνψλ. Ο ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Σξηάδνο επηπλνία, ηήλ δνγκάησλ επζεβψλ Γξεγφξηε, αλεπηζφισηνλ πεγήλ, εθ 
ρεηιέσλ αλαβιχζαο ηή γή, αλζνθφξνλ ηήλ ηξαρείαλ άξδσλ έδεημαο. Ο ηψλ 
Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξνχηαη ν Πξνπάησξ, σο αθαίξσο ηνχ θπηνχ γεπζάκελνο, ζχ δέ ηήλ 
άιεθηνλ δσήλ, ψ Παξζέλε εθβιαζηήζαζα, ηφλ Παξάδεηζνλ νηθείλ ηνχηνλ 
αλέζηεζαο, Θενγελλήηνξ Αγλή επινγεκέλε.  

Καηαβαζία 
«έ ηφλ ελ ππξί δξνζίζαληα, Παίδαο ζενινγήζαληαο, θαί Παξζέλσ, αθεξάησ, 
ελνηθήζαληα, Θεφλ Λφγνλ πκλνχκελ, επζεβψο κεισδνχληεο. Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 

Χδή ε'  
«Θαχκαηνο ππεξθπνχο ε δξνζνβφινο, εμεηθφληζε θάκηλνο ηχπνλ, νπ γάξ νχο 
εδέμαην θιέγεη Νένπο, ψο νπδέ πχξ ηήο ζεφηεηνο, Παξζέλνπ ήλ ππέδπ λεδχλ, 
δηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ, Δπινγείησ ε Κηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Ίζνλ ηψ Παηξί ηφλ Λφγνλ θαί ηφ Πλεχκα, αγαζφηεηη θαί βαζηιεία, επζεβψο 
εδίδαμαο, νπζηψδε θαί θπζηθήλ, ηήλ ηαπηφηεηα γηλψζθσλ θαί ηήλ έλσζηλ, δηφ 
αλεβφαο αγαιιφκελνο, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Γφμεο ηήο αγγειηθήο θαηεμηψζεο, σο γάξ Άγγεινο έιακςαο θφζκσ, ηή Σξηάδη 
Πάλζνθε, θαζαγλίζαο επηκειψο, ηήλ ςπρήλ ηε θαί ηφ ζψκα θαί δηάλνηαλ, ή 



λχλ αλακέιπεηο επθξαηλφκελνο. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ίιεσλ ηαίο πξνζεπραίο ζνπ ηφλ Γεζπφηελ, εξγαζάκελνο αίηεζαη Πάηεξ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ, ηνίο ελ πίζηεη ηήλ ηεξάλ, θαί παλένξηφλ ζνπ κλήκελ 
ενξηάδνπζηλ, ελ ή γεγεζφηεο αλακέιπνκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Μχζηεο ηήο ηξηζππνζηάηνπ Μνλαξρίαο, θαί ζεφηεηνο ηήο ελ Σξηάδη, αξεηψλ 
αζθήζεζη, ρξεκαηίζαο Σξηαδηθφο, Θενιφγνο αλεδείρζεο Πακκαθάξηζηε, θαί 
λχλ αλακέιπεηο αγαιιφκελνο. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ο ηαίο αξραγγειηθαίο πκλνινγίαηο, δνμαδφκελνο πινχζηνο Λφγνο, δη' ε, κάο 
επηψρεπζε, ζέ Μεηέξα ηήλ θαιινλήλ, Ηαθψβ, επινγεκέλελ εθιεμάκελνο, δηφ 
αλπκλνχληεο αλακέιπνκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Ο Δηξκφο 
«Οη κή ηή ηξνθή ρξαλζέληεο Παίδεο, βαζηιηθήο ηξαπέδεο, εηο πχξ ραίξνληεο 
έβεζαλ πνηέ, θαί ελ θινγί δξνζίδνκελνη, πξνζχκσο έςαιινλ. Δπινγείηε ηά 
έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Σήο Βαβπισλίαο Πάηεξ θινγφο, ππεξαξζείο θαί κάιινλ, απηή ηή επζεβεία, 
ππξζσζείο Σξηαδηθφο, κπζηηπφινο εθθαλζείο, θαί θήξπμ βνάο. Δπινγείηε ηά 
έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Σήο πεηξαζηηθήο πνηθίισο Πάηεξ, θαί ζηδεξάο θακίλνπ, ηφ πχξ θαηαζβελλχσλ 
επκαξψο, ηψλ πεηξαζκσλ ππεθδχο, πξφο νπξαλφλ αλέπηεο βνψλ. Δπινγείηε 
ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ρξπζνθαήο ιπρλία ηήλ ζήλ, ζπκβνιηθψο εδήινπ, ζείαλ γέλλεζηλ, Άρξαληε 
ζεκλή, ζχ γάξ ηφ Φψο ηφ απξφζηηνλ, ηψ θφζκσ έιακςαο, ψ βνψκελ. 
Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Καηαβαζία 
«Αζηέθησ ππξί ελσζέληεο, νη ζενζεβείαο πξνεζηψηεο Νεαλίαη, ηή θινγί δέ κή 
ισβεζέληεο, ζείνλ χκλνλ έκειπνλ. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ'  
«Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ, ππξπνινπκέλε βάηνο, έδεημελ άθιεθηνο, θαί 
λχλ θαζ' εκψλ, ηψλ πεηξαζκψλ αγξηαίλνπζαλ, θαηαζβέζαη αηηνχκελ ηήλ 
θάκηλνλ, ίλα ζε Θενηφθε, αθαηαπαχζησο κεγαιχλσκελ».  



 
Νέκεη ζνη δσήλ αθήξαηνλ, ή αξρηθή Σξηάο, ήλ εζενιφγεζαο, δεμακέλε ζνπ, ηά 
δη' απηήλ αγσλίζκαηα, θαί ηά δφγκαηα, θαί ηά παιαίζκαηα, ή λχλ Πάηεξ 
παξέζηεο, ππέξ ηνχ θφζκνπ πξέζβπο άξηζηνο.  
 
Αίγιε ηξηθεγγνχο ιακπξφηεηνο, ηήο εθ κηάο πξνεξρνκέλεο ζεφηεηνο, 
ειιακπφκελνο, ηεξνκχζηα Γξεγφξηε, ηνχο πκλνχληάο ζε πίζηεη πεξίζσδε, θαί 
ηή ηψλ ζψλ δνγκάησλ, ζενινγία θσηαγψγεζνλ.  
 
Γξφκνλ ηφλ θαιφλ ηεηέιεθαο, ηήο αξρηθήο Σξηάδνο ππεξαγσληζάκελνο, θαί 
ζεψζεσο, σο ζενιφγνο ηεηχρεθαο, θαί ηνχ ζείνπ ζνπ πφζνπ πιεξψζεσο, 
κεηείιεθαο αμίσο, Δθθιεζηψλ ε ζεκλνπξέπεηα.  

Θενηνθίνλ 
Χ ηνχ θνβεξνχ ζνπ ζαχκαηνο! ζχ γάξ Παξζέλε Θενηφθε κπζηήξηνλ, ηφ πξφ 
γελεψλ, θαί πξφ αηψλσλ απφθ ξπθνλ, ελ Θεψ ηψ ηά ζχκπαληα θηίζαληη, 
ηεθνχζα Θεφλ Λφγνλ, αλεξκελεχησο εθαλέξσζαο.  
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Ο Δηξκφο 
«Ο ηφλ άλσ βπζφλ ηήο ζείαο αθαηαιεςίαο, επζεβψο αλαλεμάκελνο, θαί ηφλ 
λνχλ ψο εθ πέηξαο απεξηιήπηνπ, ηήο ζεαξρηθήο απαησξήζαο Σξηάδνο, 
πακκαθάξηζηε Πάηεξ, ζέ κεγαιχλνκελ».  
 
Ο ηφ επηειέο έλδπκα, ηνχ λνκηθνχ πεξηξξήμαο γξάκκαηνο, θαί ηφ έλ απηψ 
ζείνλ θάιινο, θαί κπζηηθφλ ηψλ ζείσλ ηνχ Πλεχκαηνο, εκίλ αλαπηχμαο 
Γξαθψλ, πακκαθάξηζηε Πάηεξ, ζέ κεγαιχλνκελ.  
 
Ο ηαίο άλσ ρνξείαηο, ζπλαξίζκηνο ππάξρσλ, ζηε Πάηεξ (θαί γάξ ζχλ απηαίο, 
εηο αηψλα ζπλαγειάδε ), ππέξ ηήο ζήο Πνίκλεο, ηάο εληεχμεηο πνηνχ πξφο 
Θεφλ. Πακκαθάξηζηε Πάηεξ, ζέ κεγαιχλνκελ.  
 
Ο ηά ζεία καζψλ, εθ ζείαο θαί ππέξ λνχλ επηπλνίαο, ζηε Πάηεξ, θαί πξφο ηήλ 
απηψλ, κπζηηθψο απνηειεζζείο αδίδαθηνλ έλσζηλ, αζρέησ ζνπ έξσηη, 
πακκαθάξηζηε Πάηεξ, ζέ κεγαιχλνκελ.  

Θενηνθίνλ 
χ ρσξίνλ Αγλή, ηήο ζείαο απεξηιεςίαο, ππέξ θχζηλ ερξεκάηηζαο, σο Θεψ 
ηήλ ζάξθα δαλεηζακέλε, ηψ ζνχ ηήλ παξζεληθήλ, κή δηαξξήμαληη κήηξαλ, ελ 
ηψ ηίθηεηλ αζπφξσο, ζέ κεγαιχλνκελ.  

Καηαβαζία 
«Δλ λφκσ, ζθηά θαί γξάκκαηη, ηχπνλ θαηίδσκελ νη πηζηνί, πάλ άξζελ ηφ ηήλ 
κήηξαλ δηαλνίγνλ, άγηνλ Θεψ, δηφ πξσηφηνθνλ Λφγνλ, Παηξφο αλάξρνπ Τηφλ, 
πξσηνηνθνχκελνλ Μεηξί, απεηξάλδξσ, κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 



Σνίο Μαζεηαίο 
Μνλάδα ηξηζππφζηαηνλ, θαί Σξηάδα ηειείαλ, ελ κηά ηή ζεφηεηη, πάλζνθε 
Θενιφγε, εδίδαμαο πξνζθπλείζζαη, θψο είπσλ ηφλ Παηέξα, θαί ηφλ Τηφλ θψο 
αχζηο ηε, θψο ηφ Άγηνλ Πλεχκα, αιιά έλ θψο, ακεξέο αζχγρπηνλ, είο Θεφο 
γάξ, ηξαλψλ ηφ νκννχζηνλ, ψ Γξεγφξηε κάθαξ.  

Έηεξνλ  φκνηνλ 
Τςεγνξία ρξψκελνο, ζψλ δνγκάησλ παλζφθσο, ηξαλψο εζενιφγεζαο, ηφ 
απφξξεηνλ βάζνο, ηψλ ηνχ Υξηζηνχ κπζηεξίσλ, άζινπο ηε ηψλ Αγίσλ, θαί 
βίνπο εξξεηφξεπζαο, ψ Γξεγφξηε κάθαξ, θαί λχλ Θεφο, ελ κεζέμεη πέισλ ηή 
πξφο ηφ ζείνλ, ζψδεηο θάκέ θαί δέρνην, ζαίο ζθελαίο Θενιφγε.  

Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Μεηά ηήο Θενκήηνξνο, θαί Παξζέλνπ Μαξίαο, θαί Βαζηιείνπ πάλζνθε, 
παξεζησο ηνχ Μεγάινπ, ηή απξνζίησ Σξηάδη, ηήλ εηξήλελ ηψ θφζκσ, ηψ 
Βαζηιεί ηά ηξφπαηα, θαί εκίλ ζσηεξίαλ, πξέζβεπε, λχλ ηνίο αλεπθεκνχζί ζε 
Θενιφγε, Αξρηεξεχ Γξεγφξηε, Ρήηνξ ηήο Δθθιεζίαο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ'  
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Γηαηεκψλ ηφλ ηνχ γξάκκαηνο ζχ γλφθνλ, εηζέδπο ηψ πλεχκαηη πξφο θψο 
ππέξηεξνλ, θαί ηήλ εθείζελ δεμάκελνο, θσηνρπζίαλ, ζενινγίαο πάληαο 
επινχηηζαο, Γξεγφξηε πάλζνθε, ηήο Δθθιεζίαο θσζηήξ, ηαίο αζηξαπαίο δέ 
ηψλ ιφγσλ ζνπ, ζθνηψδε λέθε, ηά ηψλ αηξέζεσλ απεκείσζαο, φζελ απιίδε 
έλζα ήρνο, ενξηαδφλησλ Αγγέινηο ζπλφκηινο, ηθεηεχσλ απαχζησο ηνχ 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Ο Θενιφγνο ν δεχηεξνο θαί κχζηεο, ηήο ζείαο ειιάκςεσο, ν ηήο Σξηάδνο 
θαηδξφο, ππνγξαθεχο ν ηήλ άξξεηνλ, θαί ζείαλ θχζηλ, ππεξθπψο δηδάζθσλ 
Γξεγφξηε, θαί λχλ ηειαπγέζηεξνλ, επαπνιαχσλ Θενχ, ηψλ ζέ ηηκψλησλ 
κλεκφλεπε, θαί ππεξκάρεη, ηήο Δθθιεζίαο, ήλ ζπλεθξφηεζαο, ζνχ γάξ ν 
θζφγγνο επί πάληα, ηήο νηθνπκέλεο δηήιζε ηά πέξαηα, εθδηδάζθσλ δνμάδεηλ, 
ηήλ Σξηάδα νκννχζηνλ.  
 
Γεσπνλήζαο ηή γιψζζε Θεεγφξε, θαξδίαο ηαίο αχιαμη ζπφξνλ ηφλ έλζενλ, 
ζενινγίαο επινχηηζαο, ηήο αλσηάησ, ηήο Δθθιεζίαο άπαλ ηφ πιήξσκα, 
εληεχζελ δηδάληα ππξί ηνχ Πλεχκαηνο, ηά ηψλ αηξέζεσλ έθιεμαο, θηινζνθίαο, 
ηήο ζετθήο ηξεθφκελνο έξσηη, Πάηεξ Παηέξσλ, θαί Πνηκήλ Πνηκέλσλ θαί δφμα 
Πηζηψλ, lεξέσλ θσζηήξ, νηθνπκέλεο ηφ θιένο, πακκαθάξηζηε Γξεγφξηε.  
 
Σψ ηήο ζνθίαο θξαηήξη πξνζπειάζαο, ηφ ηίκηνλ ζηφκα ζνπ, Πάηεξ Γξεγφξηε, 
ζενινγίαο εμήληιεζαο, ηφ ζείνλ λάκα, θαί ηνίο πηζηνίο αθζφλσο κεηέδσθαο, 
αηξέζεσλ έθξαμαο, ξνχλ ηφλ ςπρφιεζξνλ, ηφλ βιαζθεκίαο αλάκεζηνλ, σο 
θπβεξλήηελ, εχξε θαί γάξ ζε Πλεχκα ηφ Άγηνλ, απνζνβνχληα θαί ειαχλνληα, 
σο αλέκσλ πλνάο, δπζζεβψλ ηάο νξκάο, ελ Μνλάδη νπζίαο, ηήλ Σξηάδα 



θαηαγγέιινληα.  
Γφμα... Ήρνο α' Αλαηνιίνπ 

Σήλ ιχξαλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηφ ηψλ αηξέζεσλ ζέξηζηξνλ, θαί νξζνδφμσλ 
ήδπζκα, ηφλ δεχηεξνλ Δπηζηήζηνλ, ηφλ ηνχ Λφγνπ απηφπηελ, ηνίο δφγκαζη 
γελφκελνλ, ηφλ ζνθφλ Αξρηπνίκελα, ηήο Δθθιεζίαο ηά ζξέκκαηα, ζνινγηθνίο 
χκλνηο Πξνζείπσκελ. χ εί ν Πνηκήλ ν θαιφο, ν δνχο ζεαπηφλ Γξεγφξηε, σο ν 
Γηδάζθαινο Υξηζηφο, ππέξ εκψλ, θαί ζχλ Παχισ ρνξεχεηο, θαί πξεζβεχεηο 
ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ακαξησιψλ ηάο δεήζεηο πξνζδερνκέλε, θαί ζιηβνκέλσλ ζηελαγκφλ κή 
παξνξψζα, πξέζβεπε ηψ εμ αγλψλ ιαγφλσλ ζνπ, ζσζήλαη εκάο Παλαγία 
Παξζέλε.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο.  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηψλ Καλφλσλ Χδή γ' θαί ο'.  
 

Απφζηνινλ θαί Δπαγγέιηνλ Εήηεη εηο ηφ Μελνιφγηνλ απηψλ.  
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήηκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ξελνθψληνο θαί ηήο ζπλνδίαο απηνχ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β' 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

Λάκπσλ, αμηψκαζη ςπρήο, ειεεκνζχλε θαί πίζηεη ζαπηφλ ειάκπξπλαο, 
ραίξσλ γάξ εζθφξπηζαο, ηφλ πινχηνλ πέλεζηλ, εηο αηψλαο δέ κέλεη ζνπ, ε 
δηθαηνζχλε, θψο ζνη αλαηέιινπζα Πάηεξ αλέζπεξνλ, έλζα, ηνχο νζίνπο ζνπ 
Παίδαο, φςεη θαί ηήλ ηνχηνπο ηεθνχζαλ, Πφιηλ ηήλ νπξάληνλ νηθήζαληαο.  
 
Γφμαλ, παξηδφληεο ηήλ θζαξηήλ, δφμεο ηήο αθζάξηνπ θαί ζείαο θαηεμηψζεηε, 
πάζαλ γάξ παηήζαληεο, βίνπ ηεξπλφηεηα, ηφλ ηψ φληη ηεξπλφηαηνλ, Υξηζηφλ 
ζενθφξνη, άγαλ επνζήζαηε, ηφλ πκάο ζψζαληα, θφζκνπ ηξηθπκίαο θαί δάιεο, 
θαί ηψ γαιελψ θαί θσζθφξσ, βίσ θαζνξκίζαληα Παλφιβηνη.  
 
Πάζε, ζαλαηψζαληεο ζαξθφο, ηνχο ηήο απαζείαο ρηηψλαο πεξηεβάιεζζε, βίνπ 
θαζαξφηεηη, ηνχηνπο πθάλαληεο, πνιηηείαλ δ' ηζάγγεινλ, ελ ζψκαηη φληεο, έηη 



θαξηεξφθξνλεο επηδεηθλχκελνη, δφμεο εμηψζεηε πάληεο, ηήο Αγγειηθήο ελ 
πςίζηνηο, ζείαο απνιαχνληεο ιακπξφηεηνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μφλε, ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ, αζηελνρσξήησο ελ κήηξα εθπνθφξεζαο, 
άλζξσπνλ γελφκελνλ, δη' αγαζφηεηα, Παλαγία Θεφλπκθε, δηφ δπζσπψ ζε, 
ηψλ ζηελνρσξνχλησλ κε παζψλ απάιιαμνλ, φπσο, ηήλ ζηελήλ θαί επζείαλ, 
ηξίβνλ δηνδεχζαο πξνθζάζσ, ηήλ επί δσήλ Παξζέλε θέξνπζαλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Βφηξπλ, ηφλ πακπέπεηξνλ Αγλή, φλ αγεσξγήησο ελ κήηξα εθπνθφξεζαο, 
μχισ σο εψξαθαο ηνχηνλ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα σιφιπδεο, θαί έθξαδεο. 
Σέθλνλ, γιεχθνο ελαπφζηαμνλ, δη' νχ ε κέζε αξζή, πάζαλ ηψλ παζψλ 
Δπεξγέηα, δη' εκνχ ηήο ζέ ηεηνθπίαο, ζνχ ηήλ επζπιαγρλίαλ ελδεηθλχκελνο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Ο Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ ν πνηψλ αεί κεζ' εκψλ θαηά ηήλ ζήλ επηείθεηαλ, 
κή απνζηήζεο ηφ έιενο ζνπ αθ' εκψλ, αιιά ηαίο απηψλ ηθεζίαο, ελ εηξήλε 
θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ θαί ηψλ Αγίσλ, 
νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Ξελνθψληα κέιπσ, ζχκβηφλ ηε θαί ηέθλα. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α'  Ήρνο β' 
«Γεχηε ιανί, άζσκελ άζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί 
νδεγήζαληη, ηφλ ιαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Ξχινπ δσήο, θαί Παξαδείζνπ ηήο φλησο ηξπθήο, παλνηθεζία Πάλζνθνη, λχλ 
απνιαχνληεο, ηνχο πκάο επθεκνχληαο, πξεζβεχζαηε ζσζήλαη, πξφο ηφλ 
Φηιάλζξσπνλ.  
 
Δλ ηή νδψ ηψλ εληνιψλ ζνπ βαδίδσλ ζεξκψο, ν ζφο ηθέηεο Γέζπνηα, κνλάο 
θαηέιαβε, θαηαιιήινπο ηψ πφζσ, δσήο ηήο αησλίνπ επηιαβφκελνο.  
 
Νέαλ ζθελήλ, Αβξακηαίαλ ζχ έδεημαο, ηήλ ζήλ νηθίαλ άπαζη, δηφ ζεζπέζηε, 
Αβξαάκ ελ ηνίο θφιπνηο, αμίσο θαί δηθαίσο επαλαπέπαπζαη.  

Θενηνθίνλ 
ινο ελ ζνί, θαηαζθελψζαο Παλάκσκε, φινλ εκέ ηφλ άλζξσπνλ, 
αλεκνξθψζαην, εθ Παηξφο εθιάκςαο, πξφ πάλησλ ηψλ αηψλσλ, Λφγνο ν 
άλαξρνο.  
 

Χδή γ'  
«Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ ερζξνχο 



κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ. Οπθ έζηηλ άγηνο, σο ν Θεφο 
εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε».  
 
Φαλνηάηαηο αμίαηο ηεηηκεκέλνο, θσηνθφξσ δηέπξεςαο πνιηηεία, ηήλ πξάμηλ 
γάξ επίβαζηλ ζεσξίαο, βνψλ αλέδεημαο. χ εί Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη 
δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.  
 
Χο πάλησλ νηθνλφκνο πξνβεβιεκέλνο, ηήλ πάλησλ επηκέιεηαλ αλεδείμσ, ηνίο 
ρξήδνπζη ηφλ πινχηφλ ζνπ δηαλέκσλ, ππνδερφκελνο, θηινθξνλνχκελνο, 
Μνλαδφλησλ ηάγκαηα, Πάηεξ ζηε.  
 
Ννκίκνηο εθηξεθφκελνο ηνχ Γεζπφηνπ, ελ λφκσ θαί παηδεία θαί λνπζεζία, 
Κπξίνπ εμεπαίδεπζαο ζνχ ηνχο παίδαο, θξάδσλ ζεζπέζηε, χ εί Θεφο εκψλ, 
θαί νπθ έζηηλ άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ κφλελ παξζελεχνπζαλ κεηά ηφθνλ, Μαξίαλ ηψλ Αγίσλ αγησηέξαλ, ηήλ 
φλησο απεηξφγακνλ Θενηφθνλ, δεχηε πκλήζσκελ πηζηνί, θξαπγάδνληεο. Υαίξε 
Μήηεξ άρξαληε, ραίξε Γέζπνηλα.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ ερζξνχο 
κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ. Οπθ έζηηλ άγηνο, σο ν Θεφο 
εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Δληνιαίο ηνχ Γεζπφηνπ επαγξππλψλ, εθ' νκνίνηο ηε ηξφπνηο παίδαο ηνχο 
ζνχο, ξπζκίδσλ Μαθάξηε, Ξελνθψλ θαί ηήλ ζχδπγνλ, ζχλ απηνίο ηά άλσ, 
θιεξνχζαη βαζίιεηα, πεηξαζκψλ παληνίσλ, ιηπσλ ηφ θιπδψληνλ, φζελ 
επθεκνχκελ, επζεβψο πκάο πάληαο, θαί πφζσ γεξαίξνκελ θαί πηζηψο 
αλαθξάδνκελ, ζενθφξνη παλφιβηνη, πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ 
πκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο Παξζέλνλ θαί κφλελ ελ γπλαημί, ζέ αζπφξσο ηεθνχζαλ Θεφλ ζαξθί, πάζαη 
καθαξίδνκελ, γελεαί ηψλ αλζξψπσλ, ηφ γάξ πχξ εζθήλσζελ, ελ ζνί ηήο 
ζεφηεηνο, θαί σο βξέθνο ζειάδεηο, ηφλ Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, φζελ ηψλ 
Αγγέισλ, θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο, αμίσο δνμάδνκελ, ηφλ παλάγηνλ Σφθνλ 
ζνπ, θαί ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο αλπκλνχζηλ αμίσο, ηήλ δφμαλ ζνπ 
Άρξαληε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε, Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ 
σιφιπδε δαθξπνπζα, θαί πηθξψο εθβνψζα, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο δηά ζπιάγρλα ειένπο. Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ 



ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αγαζφηεηνο, ζπιαγρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ, 
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία 
παζήκαηα.  
 

Χδή δ' 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ηήο ζήο νηθνλνκίαο, θαί εδφμαζά ζε κφλε 
θηιάλζξσπε».  
 
Αλαζσζέληεο θιχδσλνο, βησηηθνχ, ιηκέλη επζεβείαο, σξκίζζεηε Παίδεο 
καθαξηψηαηνη.  
 
Μεκπεκέλνη γλψζηλ, ηψλ ζείσλ, θαί ηήλ ηψλ αλζξσπίλσλ, ηψ Θεψ ιαηξεχεηλ 
πξνηεηηκήθαηε.  
 
Δθ ηήο αβχζζνπ ζηνη, ηήο θνζκηθήο, ξπζζέληεο παλελδφμσο, αγαζψλ 
αβχζζσ πξνζειε ιχζαηε.  

Θενηνθίνλ 
Λειπηξσκέλνη αίκαηη, ηψ εθ πιεπξάο, ρπζέληη, ηνχ Τηνχ ζνπ, Θενκήηνξ 
πάληεο ζέ καθαξίδνκελ.  
 

Χδή ε' 
«Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο, θαί ηψλ αηψλσλ πνηεηήο Κχξηνο, ελ ηψ θσηί ηψλ 
πξνζηαγκάησλ, νδήγεζνλ εκάο, εθηφο ζνπ γάξ άιινλ, Θεφλ νπ 
γηλψζθνκελ».  
 
Πξφο ηήλ αλψιεζξνλ, θαηεπεηγφκελνο δσήλ, έζπεπζαο, θαηαιαβείλ ηήλ 
εγηαζκέλελ, Αξθάδηε πφιηλ, θαί ηάθσ ηήο φλησο δσήο πξνζεπέιαζαο.  
 
Χο εππξεπήο αιεζψο, ε γελνκέλε πεξί ζέ πξφλνηα, θαί ζαπκαζηή θαί 
δεδνμαζκέλε, θπβέξλεζηο ζεία, ηνχ πάλησλ Γεζπφηνπ, πακκάθαξ Αξθάδηε.  
 
νχ πξνκεζνχκελνο, ν ελ αγθάιαηο πκεψλ πξφηεξνλ, αλαθιηζείο, ηνχ ζείνπ 
Πξεζβχηνπ, πξεζβχηε ζε ζείσ, Αξθάδηε θέξσλ, Υξηζηφο θαζσδήγεζελ.  

Θενηνθίνλ 
Τηφλ ηφλ άλαξρνλ, θαί ζπλατδηνλ Παηξί ηέηνθαο, ππεξθπψο εθ ζνχ 
ζαξθσζέληα, παλάκσκε Κφξε, δηφ Θενηφθνλ, Αγλή ζε θεξχηηνκελ.  
 

Χδή ο'  
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ. Δθ θζνξάο, ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Μαθαξίαο δσήο εθηέκελνο, ηψ ηψλ Μνλαδφλησλ πξνζηξέρεηο ζπζηήκαηη, ηήλ 
δσηηθήλ επίπλνηαλ, ζπλεξγφλ Ησάλλε πνηνχκελνο.  
 
Βξνηνθηφλνπ θαθίαο λεθξφηεηα, θαί ζαλαηεθφξνλ ηφλ απσζάκελνο, ηψ 



δσεθνξσ κλήκαηη, ηνχ Υξηζηνχ Ησάλλε πξνζέδξακεο.  
 
Ησάλλνπ ηφλ βίνλ εδήισζαο, θαί γάξ ψο εθείλνο ηήλ έξεκνλ ψθεζαο, θαί 
θαζαξψο εβίσζαο, Ησάλλε Υξηζηψ θαζαηξφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Οπξαλφλ ν ηαλχζαο κνλψηαηνο, άιινλ νπξαλφλ έκςπρνλ επεηξγάζαην, ζέ 
Θενκήηνξ άρξαληε, θαί εθ ζνχ ηνίο ελ ζθφηεη αλέηεηιελ.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ. Δθ θζνξάο, ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σήλ ηνχ βίνπ ζάιαζζαλ δηεθθπγφληεο, Ξελνθψλ ν δίθαηνο, ζχλ ηή ζπδχγσ ηή 
ζεπηή, ελ νπξαλνίο ζπλεπθξαίλνληαη, κεηά ηψλ ηέθλσλ, Υξηζηφλ 
κεγαιχλνληεο.  

Ο Οίθνο 
Ξέλελ νδφλ ζενπξεπψο, Ξελνθψλ δηνδεχζαο, κεηά θαί ηήο ζπδχγνπ ειάζεηε 
ηήλ θχζηλ, ψζπεξ αζψκαηνη ζαθψο ελ ηή γή νθζέληεο, δηφ θαί πχιαη εκίλ 
νπξάληαη ελνίγεζαλ, θαί κεηά ηψλ Αγγέισλ ρνξεχεηε, σο ηνχ ακπειψλνο 
γεγνλφηεο ηνχ Κπξίνπ εξγάηαη, κεηά θαί ηψλ ηέθλσλ. Αηλείηε νχλ Υξηζηφλ, 
δσξήζαζζαη αίγιελ θσηηζκνχ ηαίο δνθεξαίο εκψλ θαξδίαηο, κλήκελ πκψλ 
ηεινχλησλ ηήλ θσηνθφξνλ, ηφλ ζηεθνδφηελ Υξηζηφλ κεγαιχλνληεο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΣ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ξελνθψληνο 

θαί ηήο ζπκβίνπ απηνχ Μαξίαο θαί ηψλ ηέθλσλ απηνχ Αξθαδίνπ θαί Ησάλλνπ.  
ηίρνη 

Καί γήλ ιηπφληαο, ηνχο πεξί Ξελνθψληα,  
Αβξά μελίδσ ηνχ ιφγνπ παλδαηζία.  
Παηζίλ άκ' εδ' αιφρσ Ξελνθψληα ζάλελ εηθάδη έθηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ κεγάινπ ζεηζκνχ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήηκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ πκεψλ, ηνχ 
επηιεγνκέλνπ Παιαηνχ.  

ηίρνη 
Σφλ ρνχλ παιαηέ πκεψλ απεμχζσ,  
Δρζξνχ παιαηνχ ιεπηχλαο εηο ρνχλ θάξαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αλαλίνπ πξεζβπηέξνπ θαί 
Πέηξνπ δεζκνθχιαθνο θαί ηψλ ζχλ απηνίο επηά ζηξαηησηψλ.  

ηίρνη 
Πέηξνο ζχλ επηά ηήλ ζάιαζζαλ εηζέδπ,  
Οίο Αλαλίαο εδέσο ζπλεηζέδπ.  



 
Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Ακσλάο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Εσήο Ακσλάο λήκα πιεξψζαο άπαλ,  
Εσήλ εθεχξελ, νχπνηε πιεξνπκέλελ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Γαβξηήι ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

χλ ηψ Γαβξηήι ηψ Νφσλ πξσηνζηάηε,  
Καί Γαβξηήι ίζηεζη Υξηζηφο ηφλ λένλ.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη δχσ Μάξηπξεο, νη ελ Φξπγία, ηππηφκελνη 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 
Βάθινηο αζιεηαί ηξαπκαηηζζέληεο δχσ,  
ηεθζέληεο εχξνλ ηήλ ζπλνχισζηλ ηάρεη.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ'  
«Αληίζενλ πξφζηαγκα παξαλνκνχληνο, ηπξάλλνπ κεηάξζηνλ, ηήλ θιφγα 
αλεξξίπηζε, Υξηζηφο δέ εθήπισζε ζενζεβέζη Παηζί, δξφζνλ ηήλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ν σλ επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο».  
 
Ννφο θαζαξφηεηη ν ζενθφξνο, πκψλ ηήλ ζπλέιεπζηλ, θαζνξψλ πξνεκήλπζε, 
Θεφο γάξ δίθαηνο, ηήο επζεβείαο πκάο, ζείσο ακεηβφκελνο εηο έλ, σο ειεήκσλ 
επηζπλήγαγε.  
 
Σφλ δήινλ ζεψκελνο ηήο επζεβείαο, ηήλ πίζηηλ δερφκελνο, ηφλ πφζνλ 
πξνζηέκελνο, πκψλ ν θηιάλζξσπνο, πάληαο ζπλήζξνηζε, κίαλ εηο εζηίαζηλ 
πκάο, ν επεξγέηεο θαί ππεξέλδνμνο.  

Θενηνθίνλ 
Διπίο αθαηαίζρπληε, ειπίο βεβαία, θαί ηείρνο αθξάδαληνλ, θαί ζθέπε θαί 
βνήζεηα, γελνχ κνη Παλάκσκε, ηψ πεπνηζφηη εηο ζέ, ζνί γάξ αλαηίζεκη Αγλή, 
πάζαλ ειπίδα ηήο ζσηεξίαο κνπ.  
 

Χδή ε'  
«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ Βαβπιψλη ηαο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ πηζηνπο δξνζίδνπζα 
ςάιινληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ».  
 
Κάκηλνλ ζθνδξψ ππξί ηήλ θαηνκέλελ, ηήο απ' αιιήισλ δηαζηάζεσο, ζηεξξψο 
ππεκείλαηε, ηά γάξ ζπιάγρλα ζπαξαηηφκελνη, θαί ηάο ςπράο ππξνχκελνη, 
θέληξσ ηήο ζπκθπταο, άζινπο Μαξηχξσλ ελχζαηε.  
 



Άλσζελ πκάο, λεθέιε δξνζνβφινο θηιαλζξσπίαο επεζθίαζε, ηψλ ελ ηνίο 
φξεζηλ, έλζα δξφζνο ε ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχο Μαζεηάο επχξζεπζε, θξάδνληαο. 
Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ.  
 
Ίιεσλ εκίλ, θαί επκελή γελέζζαη, ηφλ Δπεξγέηελ ηθεηεχζαηε Παηέξεο 
παλφιβηνη, ηνίο εκψλ λχλ καθαξίδνπζη, ηφ ηεξφλ κλεκφζπλνλ, θπηψλ 
ελσκέλσλ θαί ζπλεκκέλσλ ηή ράξηηη.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ κνλνγελή, Τηφλ Θεφλ θαί Λφγνλ, ηφλ πξφ αηψλσλ εμ αλάξρνπ Παηξφο, 
αξξήησο εθιάκςαληα, ηφλ ηήο θηίζεσο πξσηφηνθνλ, γεγελεκέλνλ ηέηνθαο, 
φζελ ζε Θενκήηνξ, πάληα ηά Έζλε δνμάδνκελ.  

Ο Δηξκφο 
«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ Βαβπιψλη ηαο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ πηζηνπο δξνζίδνπζα 
ςάιινληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ».  
 

Χδή ζ' 
«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ, εκίλ 
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηήλ 
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».  
 
Δπ' ψκσλ αξάκελνη, ηφλ ηνχ Υξηζηνχ ηαπξφλ αιεζψο, δηελχζαηε ηξίβνλ ηήλ 
ηήο αζθήζεσο, πάζαλ αξεηήλ εθηεινχληεο, έσο απηήλ, ηήλ φλησο αγήξσ, 
δσήλ θαηεηιήθαηε, παλνηθία ζηεθαλνχκελνη.  
 
Καηαθπξηεχζαληεο, ηνχ ηήο ζαξθφο θξνλήκαηνο, ηφλ ηνχ Πλεχκαηνο πινχηνλ 
εζεζαπξίζαηε, ράξηλ ηακάησλ, ιαβφληεο εθ ηήο Πεγήο, ηήο ηψλ ραξηζκάησλ, ή 
λχλ πξνζρσξήζαληεο, αησλίσο αλαπαχεζζε.  
 
Νηθήζαληεο ζηνη, ηάο κεραλάο ηνχ δξάθνληνο, επί ηέιεη ηψλ άζισλ 
αλεγνξεχζεηε, ηήο δηθαηνζχλεο ζηεθάλνπο, παξά Υξηζηνχ, ιαβφληεο αμίσο, 
φλ λχλ δπζσπήζαηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Ακήηνξα πξφηεξνλ, θαηά ηήλ πξψηελ γέλλεζηλ, δη' εκάο ζαξθσζέληα, Σίθηεηο 
απάηνξα, δχσ γλσξηδφκελνλ θχζεηο, ηήλ ζετθήλ, θαί ηήλ Αλζξσπίλελ, θαί 
ηαχηαο πηζηνχκελνλ, ελεξγείαηο Θενλχκθεπηε.  

Ο Δηξκφο 
«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ, εκίλ 
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηήλ 
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Δζθφξπηζαο ηφλ πινχηνλ, ηνίο πέλεζη ζεαξέζησο, θαί παξνηθψλ σθεηψζεο, ψ 
Ξελνθψλ ηψ Κπξίσ φλ δπζψπεη πακκάθαξ, παζψλ εκάο εμειέζζαη.  



Θενηνθίνλ 
Σάο ζηξαηηάο ηψλ Αγγέισλ, θαί ηψλ αγίσλ ηνπο ρνξνχο, ππεξαλέζηεθελ 
φλησο, ηά κεγαιείά ζνπ Αγλή, δηφ Υξηζηφλ εθδπζψπεη, ππέξ ιανχ επηαηθφηνο.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΚΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Ζ αλαθνκηδή ηνχ Λεηςάλνπ ηνχ έλ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ ηνχ 

Υξπζνζηφκνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ Φαικκφλ ηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ, 
Μαθάξηνο αλήξ. Δηο δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ 
ηηρεξά Πξνζφκνηα.  

 
Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Σήλ ρξπζήιαηνλ ζάιπηγγα, ηφ ζεφπλεπζηνλ φξγαλνλ, ηψλ δνγκάησλ πέιαγνο 
αλεμάληιεηνλ, ηήο Δθθιεζίαο ηφ ζηήξηγκα, ηφλ λνχλ ηφλ νπξάληνλ, ηήο ζνθίαο 
ηφλ βπζφλ, ηφλ θξαηήξα ηφλ πάγρξπζνλ, ηφλ πξνρένληα, πνηακνχο 
δηδαγκάησλ κειηξξχησλ, θαί αξδεχνληα ηήλ θηίζηλ, κεισδηθψο εχθε 
κήζσκελ.  
 
Σφλ αζηέξα ηφλ άδπηνλ, ηφλ αθηίζη θσηίδνληα, δηδαγκάησλ άπαζαλ ηήλ 
πθήιηνλ, ηήο κεηαλνίαο ηφλ θήξπθα, ηφλ ζπφγγνλ ηφλ πάγρξπζνλ ηφλ 
πγξφηεηα δεηλήο, απνγλψζεσο αίξνληα, θαί δξνζίδνληα, εθηαθείζαο θαξδίαο 
άκαξηίαηο, Ησάλλελ επαμίσο, ηφλ Υξπζνιφγνλ ηηκήζσκελ.  
 
Ο επίγεηνο Άγγεινο, θαί νπξάληνο άλζξσπνο, ρειηδσλ ε εχιαινο θαί 
πνιχθσλνο, ηψλ αξεηψλ ηφ ζεζαχξηζκα, ε πέηξα ε άξξεθηνο ηψλ πηζηψλ 
ππνγξακκφο, ηψλ Μαξηχξσλ εθάκηιινο, ηζνζηάζηνο, ηψλ αγίσλ Αγγέισλ 
Απνζηφισλ, ν Οκφηξνπνο ελ χκλνηο, κεγαιπλέζζσ Υξπζφζηνκνο.  
 

Έηεξα ηηρεξά Πξνζφκνηα 
 

Ήρνο ν απηφο 
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Ηεξσηάηελ ζηεζψκεζα ρνξείαλ, ζηέθνο γάξ ρξπζφκνξθνλ, ηήο Δθθιεζίαο 
Υξηζηνχ, βαζηιηθή δφμε ζήκεξνλ, απφ Κνκάλσλ, πξφο πφιηλ ήθεη ηήλ 
Βαζηιεχνπζαλ, ιάκπεη ζηίιβνλ άλσζελ, ηή επαλφδσ απηνχ, πξφο βαζηιείαλ 
ηήλ άυινλ, πηζηνχο εηζάγεη, θαί ηψ ηψλ φισλ πξνζνηθεηνί Βαζηιεί, δηφ 
βνψκελ, Υξπζεπψλπκε, Πάηεξ ζείε Υξπζφζηνκε πάγρξπζε, θαζηθέηεπε 
ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 



Χο νπξαλφο θαεηλφο ηήο Δθθιεζίαο, δχζηλ ψ Υξπζφζηνκε ηήλ ππεξφξηνλ, 
θαζππνζηάο απελέζηαηα, επαλαηέιιεηο, ζήκεξνλ ραίξσλ ηή θηίζεη άδπηνο, 
ζάιπεηο εγθνζκνχκελνο, ζαπκάησλ άζηξνηο ζνθέ, θέξεηο Υξηζηφλ 
ππεξιάκπνληα, ειίνπ δίθελ, ζνχ δαδνπρνχληα λχλ ηήλ επάλνδνλ, δηφ 
βνψκελ. Φσηαπγέζηαηε, θσηνιφγε Υξπζφζηνκε πάλζνθε, θαζηθέηεπε ζψζαη, 
θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Νχλ νπξαλφο ηνίο Αγγέινηο ζπγρνξεχεη, θηίζεη ζπλεπθξαίλνληαη, βξνηψλ 
ζπζηήκαηα, ν γάξ ελ γή νπξαλφθξνλαο, δεηθλχο ηνχο πάληαο, θιίκαθηζεία, 
ζεπηψλ ξεκάησλ απηνχ, νχηνο ηήλ επάλνδνλ, ηψλ ζενδξφκσλ βαζκψλ, σο, 
Ηαθψβ λένο δείθλπζηλ, Αγγέισλ ζείσλ, αγαιινκέλσλ ηή κεηαζέζεη αφηνχ, δηφ 
βνψκελ, Πακκαθάξηζηε, ηψλ αυισλ Αγγέισλ ζπλφκηιε, Υξπζνιφγε δπζψπεη, 
ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο δ' Κνζκά 
Οπθ έδεη ζε Υξπζφζηνκε, ηήλ Βανηιίδα θνηαιείςαληα, παξνηθείλ ελ Κνκάλνηο, 
φζελ ζεφζελ εγκέλε, ε Αλαθηνξηθή παλδαηζία, πάιηλ ζε επαλήγαγελ ελ ηνίο 
βαζηιείνηο, επθξάλζε δέ ε Δθθιεζία ηδνχζά ζε, αλζνκνινγνπκέλε θαί 
ιέγνπζα. Μεγαιχλεη ε δφμα κνπ ηφλ Κχξηνλ, απνδφληα κνη ηφλ λπκθαγσγφλ, 
θαί ηφ ζηήξηγκα ηήο πίζηεσο, ηήλ ππφιεςηλ ηψλ αμησκάησλ κνπ, θαί 
αλάπαπζηλ ηψλ εκψλ θξνηάθσλ, ηφ χςνο ηήο ηαπεηλνθξνζχλεο, θαί βάζνο 
ηήο ειεεκνζχλεο, θαί πινχηνλ ηήο εκήο πησρείαο, θαί κήθνο ηήο κεηαλνίαο. 
Γηφ αηηνχκέλ ζε ζηε Πάηεξ, ηήλ εηξήλελ αίηεζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ, ηφ 
κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ, ν απηφο 
Ο δηά ζέ ζενπάησξ Πξνθήηεο Γαπτδ, κεισδηθψο πεξί ζνχ πξναλεθψλε ζε, 
ηψ κεγαιείά ζνη πνηήζαληη. Παξέζηε ε Βαζίιηζζα εθ δεμηψλ ζνπ, ζέ γάξ 
Μεηέξα πξφμελνλ δσήο αλέδεημελ, ν απάησξ εθ ζνχ ελαλζξσπήζαη 
επδνθήζαο Θεφο, ίλα ηήλ εαπηνχ αλαπιάζε εηθφλα, θζαξείζαλ ηνίο πάζεζη, 
θαί ηφ πιαλεζέλ νξεηάισηνλ επξψλ πξφβαηνλ, ηνίο ψκνηο αλαιαβψλ, ηψ 
Παηξί πξνζαγάγε, θαί ηψ ηδίσ ζειήκαηη, ηαίο νπξαλίαηο ζπλάςεη Γπλάκεζη, θαί 
ζψζε Θενηφθε ηφλ θφζκνλ, Υξηζηφο ν έρσλ ηφ κέγα, θαί πινχζηνλ έιενο.  
 

Δίζνδνο, ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά Αλαγλψζκαηα.  
 

Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 10, 6-7 & 3, 13-16 & 8,... ) 

Μλήκε δηθαίνπ κεη' εγθσκίσλ, θαί επινγία Κπξίνπ επί θεθαιήλ απηνχ. 
Μαθάξηνο άλζξσπνο, φο εχξε ζνθίαλ θαί ζλεηφο φο είδε θξφλεζηλ. Κξείηηνλ 
γάξ απηήλ εκπνξεχεζζαη, ή ρξπζίνπ θαί αξγπξίνπ ζεζαπξνχο. Σηκησηέξα δέ 
εζηη ιίζσλ πνιπηειψλ (νπθ αληηηάζζεηαη απηή νπδέλ πνλεξφλ, επγλσζηφο 
εζηη πάζη ηνίο εγγίδνπζηλ απηήλ), πάλ δέ ηίκηνλ, νπθ άμηνλ απηήο εζηηλ. Δθ γάξ 
ηνχ ζηφκαηνο απηήο εθπνξεχεηαη δηθαηνζχλε, λφκνλ δέ θαί έιενλ επί γιψζζεο 
θνξεί. Σνηγαξνχλ αθνχζαηέ κνπ ψ ηέθλα, ζεκλά γάξ εξψ, θαί καθάξηνο 
άλζξσπνο, φο ηάο εκάο νδνχο θπιάμεη. Αη γάξ έμνδνί κνπ, έμνδνη δσήο, θαί 
εηνηκάδεηαη ζέιεζηο παξά Κπξίνπ. Γηά ηνχην παξαθαιψ πκάο, θαί πξντεκαη 



εκήλ θσλήλ πηνίο αλζξψπσλ. ηη εγσ ε ζνγία θαηεζθεχαζα βνπιήλ θαί 
γλψζηλ θαί έλλνηαλ, εγψ επεθαιεζάκελ. Δκή βνπιή θαί αζθάιεηα, εκή 
γξφλεζηο, εκή δέ ηζρχο. Δγψ ηνχο εκέ γηινχληαο αγαπψ, νηδέ εκέ δεηνχληεο 
επξήζνπζη ράξηλ. Ννήζαηε ηνίλπλ, άθαθνη, παλνπξγίαλ, νηδέ απαίδεπηνη, 
έλζεζζε θαξδίαλ. Δηζαθνχζαηέ κνπ θαί πάιηλ, ζεκλά γάξ εξψ, θαί αλνίγσ 
απφ ρεηιέσλ νξζά. ηη αιήζεηαλ κειεηήζεη ν ιάξπγμ κνπ, εβδειπγκέλα δέ 
ελαληίνλ εκνχ ρείιε ςεπδή. Μεηά δηθαηνζχλεο πάληα ηά ξήκαηα ηνχ ζηφκαηφο 
κνπ, νπδέλ ελ απηνίο ζθνιηφλ, νπδέ ζηξαγγαιηψδεο. Πάληα επζέα εζηί ηνίο 
λννχζη, θαί νξζά ηνίο επξίζθνπζη γλψζηλ. Γηδάζθσ γάξ πκίλ αιεζή, ίλα 
γέλεηαη ελ Κπξίσ ε ειπίο πκψλ, θαί πιεζζήζεζζε πλεχκαηνο.  

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Δθινγή) 

Δγθσκηαδνκέλνπ Γηθαίνπ, επθξαλζήζνληαη ιανί, αζαλαζία γάξ εζηηλ ε κλήκε 
απηνχ, φηη θαί παξά Θεψ γηλψζθεηαη θαί παξά αλζξψπνηο, θαί αξεζηή Κπξίσ 
ε ςπρή απηνχ. Δπηζπκήζαηε ηνηγαγαξνχλ, ψ άλδξεο, ζνθίαλ θαί πνζήζαηε 
θαί παηδεπζήζεζζε. Αξρή γάξ απηήο αγάπε θαί ηήξεζηο λφκσλ. Σηκήζαηε 
ζνθίαλ, ίλα εηο ηφλ αηψλα βαζηιεχζεηε. Απαγγειψ πκίλ, θαί νχ θξχςσ αθ' 
πκψλ κπζηήξηα Θενχ. ηη απηφο, θαί ηήο ζνθίαο νδεγφο εζηη, θαί ηψλ ζνθψλ 
δηνξζσηήο. Καί ελ ηή ρεηξί απηνχ πάζα θξφλεζηο θαί εξγαζηψλ επηζηήκε. Ζ 
πάλησλ ηερλίηηο εδίδαμέ κε ζνθία, έζηη γάξ ελ απηή πλεχκα λνεξφλ, άγηνλ, 
απαχγαζκα θσηφο ατδίνπ, θαί εηθψλ ηήο αγαζφηεηνο ηνχ Θενχ. Αχηε θίινπο 
Θενχ θαί πξνθήηαο θαηαζθεπάδεη. Δππξεπεζηέξα δέ εζηηλ ειίνπ, θαί ππέξ 
πάζαλ αζηέξσλ ζέζηλ, θσηί ζπγθξηλνκέλε, επξίζθεηαη πξνηηκνηέξα. Αχηε 
ηνχο ζεξαπεχζαληαο απηήλ εθ πφλσλ εξξχζαην, θαί σδήγεζελ ελ ηξίβνηο 
επζείαηο. Έδσθελ απηνίο γλψζηλ αγίαλ, θαί δηεθχιαμελ απηνχο απφ 
ελεδξεπφλησλ, θαί αγψλα ηζρπξφλ εβξάβεπζελ απηνίο, ίλα γλψζη πάληεο, φηη 
δπλαησηέξα παληφο εζηηλ ε επζέβεηα. Καί νπ κή Καηηζρχζε πνηέ θαθία 
ζνθίαο, νπδ' νπ κή παξειεχζεηαη πνλεξνχο ειέγρνπζα ε δίθε. Δίπνλ γάξ ελ 
εαπηνίο, ινγηζάκελνη νπθ νξζψο. Καηαδπλαζηεχζσκελ ηφλ δίθαηνλ, κή 
θεηζψκεζα ηήο νζηφηεηνο απηνχ, κεδέ εληξαπψκελ πνιηάο πξεζβεπηνχ 
πνιπρξνλίνπο. Έζησ δέ εκψλ ηζρχο λφκνο. Καί ελεδξεχζσκελ ηφλ δίθαηνλ, 
φηη δχζρξεζηνο εκίλ εζηη, θαί ελαληηνχηαη ηνίο έξγνηο εκψλ, θαί έπηθεκίδεη 
εκίλ ακαξηήκαηα παηδείαο εκψλ. Δπαγγέιιεηαη γλψζηλ έρεηλ Θενχ, θαί παίδα 
Κπξίνπ εαπηφλ νλνκάδεη. Δγέλεην εκίλ εηο έιεγρνλ ελλνηψλ εκψλ. Βαξχο εζηηλ 
εκίλ θαί βιεπφκελνο, φηη αλφκνηνο ηνίο άιινηο ν βίνο απηνχ, θαί εμειιαγκέλαη 
αί ηξίβνη απηνχ. Δηο θίβδεινλ εινγίζζεκελ απηψ, θαί απέρεηαη ηψλ νδψλ 
εκψλ, σο απφ αθαζαξζηψλ, θαί καθαξίδεη έζραηα δηθαίσλ, ίδσκελ νχλ, εη νη 
ιφγνη αχηνχ αιεζείο, θαί πεηξάζσκελ ηά ελ εθβάζεη απηνχ. Όβξεη θαί βαζάλσ 
εηάζσκελ απηφλ, ίλα γλψκελ ηήλ επηείθεηαλ απηνχ, θαί δνθηκάζσκελ ηήλ 
αλεμηθαθίαλ απηνχ, ζαλάησ αζρήκνλη θαηαδηθάζσκελ απηφλ, έζηαη γάξ απηνχ 
επηζθνπή εθ ιφγσλ απηνχ. Σαχηα εινγίζαλην, θαί επιαλήζεζαλ, απεηχθισζε 
γάξ απηνχο ε θαθία απηψλ. Καί νπθ έγλσζαλ κπζηήξηα Θενχ, νπδέ έθξηλαλ φηη 
ζχ Θεφο, κφλνο, ν δσήο έρσλ θαί ζαλάηνπ ηήλ εμνπζίαλ, θαί ζψδσλ ελ θαηξψ 
ζιίςεσο, θαί ξπφκελνο παληφο θαθνχ, ν νηθηίξκσλ θαί ειεήκσλ, θαί δηδνχο 
ηνίο νζίνηο ζνπ ράξηλ, θαί ηψ ζψ βξαρίνλη ηνίο ππεξεθάλνηο αληηηαζζφκελνο.  



νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Δθινγή) 

ηφκα δηθαίνπ απνζηάδεη ζνθίαλ, ρείιε δέ αλδξψλ επίζηαληαη ράξηηαο, ζηφκα 
ζνθψλ κειεηά ζνθίαλ, δηθαηνζχλε δέ ξχζεηαη απηνχο εθ ζαλάηνπ. 
Σειεπηήζαληνο αλδξφο δηθαίνπ, νπθ φιιπηαη ειπίο, πηφο γάξ δίθαηνο γελλάηαη 
εηο δσήλ, θαί ελ αγαζνίο απηνχ θαξπφλ δηθαηνζχλεο ηξπγήζεη. Φψο δηθαίνηο 
δηά παληφο, θαί παξά Κπξίνπ επξήζνπζη ράξηλ θαί δφμαλ. Γιψζζα ζνθψλ 
θαιά επίζηαηαη, θαί ελ θαξδία απηψλ αλαπαχζεηαη ζνθία. Αγαπά Κχξηνο 
νζίαο θαξδίαο, δεθηνί δέ απηψ πάληεο άκσκνη ελ νδψ. νθία Κπξίνπ θσηηεί 
πξφζσπνλ ζπλεηνχ, θζάλεη γάξ ηνχο επηζπκνχληαο απηήλ, πξφ ηνχ 
γλσζζήλαη, θαί επρεξψο ζεσξείηαη ππφ ηψλ αγαπψλησλ απηήλ, ν νξζξίζαο 
πξφο απηήλ, νχ θνπηάζεη, θαί ν αγξππλήζαο δη' απηήλ, ηαρέσο ακέξηκλνο 
έζηαη. ηη ηνχο αμίνπο απηήο απηή πεξηέξρεηαη δεηνχζα, θαί ελ ηαίο ηξίβνηο 
θαληάδεηαη απηνίο επκελψο. νθίαο νπ θαηηζρχζεη πνηέ θαθία. Γηά ηαχηα θαί 
εξαζηήο εγελφκεληνχ θάιινπο απηήο, θαί εθίιεζα ηαχηελ, θαί εμεδήηεζα εθ 
λεφηεηφο κνπ, θαί εδήηεζα λχκθελ αγαγέζζαη εκαπηψ. ηη ν πάλησλ 
Γεζπφηεο εγάπεζελ απηήλ, κχζηηο γάξ εζηη ηήο ηνχ Θενχ επηζηήκεο, θαί 
αηξέηηο ηψλ έξγσλ απηνχ. Οη πφλνη απηήο εηζηλ αξεηαί, ζσθξνζχλελ δέ θαί 
θξφλεζηλ αχηε δηδάζθεη, δηθαηνζχλελ θαί αλδξείαλ, ψλ ρξεζηκψηεξνλ νπδέλ 
εζηηλ ελ βίσ αλζξψπνηο. Δί δέ θαί πνιππεηξίαλ πνζεί ηηο, νίδε ηά αξραία, θαί 
ηά κέιινληα εηθάδεηλ, επίζηαηαη νηξνθάο ιφγσλ, θαί ιπζεηο αηληγκάησλ, 
ζεκεία θαί ηέξαηα πξνγηλψζθεη, θαί εθβάζεηο θαηξψλ θαί ρξφλσλ, θαί πάζη 
ζχκβνπιφο εζηηλ αγαζή, θαί αζαλαζία εζηίλ ελ απηή, θαί εχθιεηα ελ θνηλσλία 
ιφγσλ απηήο. Γηά ηνχην ελέηπρνλ ηψ Κπξίσ, θαί εδεήζελ απηνχ, θαί είπνλ εμ 
φιεο κνπ ηήο θαξδίαο. Θεέ παηέξσλ, θαί Κχξηε ηνχ ειένπο, ν πνηήζαο ηά 
πάληα ελ ιφγσ ζνπ, θαί ηή ζνθία ζνπ θαηαζθεπάζαο ηφλ άλζξσπνλ, ίλα 
δεζπφδε ηψλ ππφ ζνχ γελνκέλσλ θηηζκάησλ, θαί δηέπε ηφλ θφζκνλ ελ 
νζηφηεηη θαί δηθαηνζχλε, δφο κνη ηήλ ηψλ ζψλ ζξφλσλ πάξεδξνλ ζνθίαλ, θαί 
κή κε απνδνθηκάζεο εθ παίδσλ ζνπ, φηη εγψ δνχινο ζφο, θαί πηφο ηήο 
παηδίζθεο ζνπ. Δμαπφζηεηινλ απηήλ εμ αγίνπ θαηνηθεηεξίνπ ζνπ, θαί απφ 
ζξφλνπ δφμεο ζνπ, ίλα ζπκπαξνχζά κνη δηδάμε κε, ηί επάξεζηφλ εζηη παξά 
ζνί, θαί νδεγήνε κε ελ γλψζεη, θαί θπιάμε κε ελ ηή δφμε απηήο. Λνγηζκνί γάξ 
ζλεηψλ πάληεο δεηινί, θαί επηζθαιείο αηεπίλνηαη απηψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. α' 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Υαίξεη ε Δθθιεζία Υξηζηνχ, επί ιπρλίαο Ηεξάο θαηνπηεχνπζα, ηφλ ιχρλνλ ηφλ 
θσηνθφξνλ, φλ θαζειφληεο ερζξνί, ηήο ζηγήο κνδίσ ζπγθαηέθξπςαλ. Σηκά επί 
φξνπο ζε, ηψλ αξεηψλ Πάηεξ ζηε, ππξζφλ σο ζείνλ, νηθνπκέλεο ηά πέξαηα, 
ππέξ ήιηνλ, απαζηξάπηνληα ζαχκαζη. ήκεξνλ ε αδέθαζηνο, Θενχ θξίζηο 
δείθλπζη, δηθαηνζχλελ εμ χςνπο, σο κεζεκβξίαλ ππέξθσηνλ, ηήλ ζήλ θαί 
παξέρεη, ηνίο ελ θφζκσ ηήλ εηξήλελ, θαί κέγα έιενο.  
 



ηίρ. Σφ αηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ, θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ.  
 
Βξχεη σο κπξνζήθε ηεξπλή, ηά ηψλ ζαπκάησλ ζεία ξείζξα Υξπζφζηνκε, ε 
ιάξλαμ ε ζή ελ θφζκσ, θαί ηακάησλ ξναίο, ηάο ςπράο κπξίδεη ηψλ ηηκψλησλ 
ζε, Υξηζηνχ ηψλ ραξίησλ γάξ, ηνίο αυινηο αξψκαζη, θαηαπινπηήζαο, επσδίαλ 
δεδψξεζαη, ηήλ αείδσνλ, ηνίο ελ πίζηεη πξνζηξέρνπζηλ, φζελ 
θαηαπνιαχνληεο, ραξίησλ ζψλ Πάλζνθε, θαί ηψλ αρξάλησλ θαί ζείσλ, 
θαηαηξπθψληεο ιεηςάλσλ ζνπ, πηζηψο εμαηηνχκελ, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, 
ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. ηφκα δηθαίνπ κειεηήζεη ζνθίαλ, θαί ε γιψζζα απηνχ ιαιήζεη θξίζηλ. 
 
Κφζκνπ ν ζηηνκέηξεο πηζηνί, ν ελ ηξπθή ηή νπξαλία ηνχ Πλεχκαηνο, θαξδίαο 
εθηξέθσλ πάλησλ, νπθ εμ Αηγχπηνπ ρσξεί, Ησζήθ δέ λένο πξνδεηθλχκελνο, 
ζεπηνίο ελ ιεηςάλνηο, απφ Κνκάλσλ κεηάγεηαη, δεηλψλ ηήλ δάιελ, θαί ηφ 
πέιαγνο ζήκεξνλ, ηφ ηψλ ζιίςεσλ, δηαηέκλσλ εληεχμεζη. Σνχηνλ νχλ 
καθαξίζσκελ, θαί πίζηεη βνήζσκελ. Πάξεζν Μάθαξ ελ κέζσ, ηψλ 
εθηεινχλησλ ηήλ κλήκελ ζνπ, απηνίο ζσηεξίαλ, παξερφκελνο πινπζίσο, θαί 
ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
ζηε ηξηζκάθαξ, Αγηψηαηε Πάηεξ, ν Πνηκήλ ν θαιφο, θαί ηνχ Αξρηπνίκελνο 
Υξηζηνχ Μαζεηήο, ν ηηζείο ηήλ ςπρήλ ππέξ ηψλ πξνβάησλ, απηφο θαί λχλ 
παλεχθεκε, Ησάλλε Υξπζφζηνκε, αίηεζαη πξεζβείαηο ζνπ, δσξεζήλαη εκίλ ηφ 
κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο, ζέ 
ηθεηεχνκελ, Πξέζβεπε Γέζπνηλα, κεηά ηνχ Ηεξάξρνπ, θαί πάλησλ ηψλ Αγίσλ, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ'  
Ζ ηνχ ζηφκαηφο ζνπ θαζάπεξ ππξζφο εθιάκςαζα ράξηο, ηήλ νηθνπκέλελ 
εθψηηζελ, αθηιαξγπξίαο ηψ θφζκσ ζεζαπξνχο ελαπέζεην, ηφ χςνο εκίλ ηήο 
ηαπεηλνθξνζχλεο ππέδεημελ. Αιιά ζνίο ιφγνηο παηδεχσλ, Πάηεξ, Ησάλλε 
Υξπζφζηνκε, πξέζβεπε ηψ Λφγσ Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α'  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Γνγκάησλ αζηξαπαίο, ψζπεξ ήιηνο κέγαο, εθψηηζαο ηήλ γήλ, θαί αγλνίαο ηφ 
ζθφηνο, καθξάλ απεδίσμαο, Ησάλλε Υξπζφζηνκε, φζελ δένκαη, ηνχ αησλίνπ 
κε ζθφηνπο, ειεπζέξσζνλ, θαί θσηηζκνχ ζσηεξίαο, επραίο ζνπ αμίσζνλ.  



 
Γφμα... ηφ απηφ 

 
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Αζπφξσο ηφλ Υξηζηφλ, απεθχεζαο κφλε, ηφ ζαχκα ππέξ λνχλ, πψο 
Παξζέλνο θαί Μήηεξ, δηφ Θενηφθνλ ζε, πξνζθπλνχληεο δνμάδνκελ, ζχ γάξ 
έηεθεο, ηφλ Βαζηιέα ηήο δφμεο, φλ δπζψπεζνλ, ηνχ εηξελεχζαη ηφλ θφζκνλ, 
θαί ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ'  
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ  

Χο ρξπζαπγέο ηε θαί ηεξπλφλ ζενξξήκνλ, φξγαλνλ ζείνλ θειαδνχλ Δθθιεζία, 
ππφ Υξηζηνχ Υξπζφζηνκε δεδψξεζαη, ρειηδψλ ε εχιαινο, ρξπζαπγίδνπζα 
Μάθαξ, λνχο ν ρξπζνζηφιηζηνο, ιχξα ηήο κεηαλνίαο, ηνχο ζέ ηηκψληαο ξχζαη 
πεηξαζκψλ, ζαίο ηθεζίαηο Πνηκήλ αμηάγαζηε.  
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μεηά Θεφλ επί ηήλ ζήλ Θενηφθε, πξνζπεθεπγψο ν ηαπεηλφο ζθέπελ ζείαλ, 
παξαθαιψ δεφκελνο. Διέεζνλ Αγλή, φηη ππεξήξάλ κνπ, θεθαιήλ άκαξηίαη, 
θαί πηννχκαη Γέζπνηλα, ηάο θνιάζεηο θαί θξίηησ, ηθεηεξίαλ πνίεζνλ ζεκλή, 
πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ, εθ ηνχησλ ξπζζήλαί κε.  
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ'  
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Θεία ςήθσ ηήο Υξηζηνχ, πνίκλεο αμίσο γεγνλψο, Αμηάγαζηε πνηκήλ, νίά πεξ 
ιχθνπο εμ απηήο, ελ ηή ζθελδφλε ηψλ ιφγσλ ζνπ απεδίσμαο, ειέγρσλ 
αθεηδψο, παξαλνκνχληαο ζνθέ, πθ' ψλ θαί έιαζείο, θζφλσ Υξπζφζηνκε, 
καθξάλ νδφλ δηήλπζαο ζηεξξφθξνλ, ππέξ απηήο ελ ή ηέζλεθαο, αιι' 
επαλήιζεο πξφο Βαζηιίδα, λέκσλ ζεία ραξίζκαηα.  
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Καηεπιάγε Ησζήθ, ηφ ππέξ θχζηλ ζεσξψλ, θαί ειάκβαλελ εηο λνχλ, ηφλ επί 
πφθνλ πεηφλ, ελ ηή αζπφξσ ζπιιήςεη ζνπ Θενηφθε, βάηνλ ελ ππξί 
αθαηάθιεθηνλ, ξάβδνλ Ααξψλ ηήλ βιαζηήζαζαλ, θαί καξηπξψλ ν Μλήζησξ 
ζνπ θαί θχιαμ, ηνίο ηεξεχζηλ εθξαχγαδε. Παξζέλνο ηίθηεη, θαί κεηά ηφθνλ, 
πάιηλ κέλεη Παξζέλνο.  
 



Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ. 
 

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  
Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί ζψζνλ σηήξ κνπ.  
Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί έζεζζε 

απεμεξακκέλνη.  
Γφμα... Καί λχλ...  

Αγίσ Πλεχκαηη πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή ηξηαδηθή 
Μνλάδη ηεξνθξπθίσο. 

 
Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ'  

Σφ αηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ, θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ.  
ηίρνο. Αθνχζαηε ηαχηα, πάληα ηά Έζλε, ελσηίζαζζε πάληεο νη θαηνηθνχληεο 
ηήλ νηθνπκέλε. 
 

Σφ, πάζα πλνή. Δπαγγέιηνλ. Ο Ν'  
 

Γφμα... Ήρνο β'  
ήκεξνλ ζθηξηψζηλ ελ Πλεχκαηη, Αξρηεξέσλ δήκνη, ζχλ εκίλ ηεινχληέο ζνπ 
ηήλ κλήκελ Ηεξάξρα, Υξπζφζηνκε ζηε, θσζηήξ ηήο Δθθιεζίαο.  
 

Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ...  
 

Δίηα ηίρνο, Διέεζφλ κε ν Θεφο... 
 

Καί ςάιινκελ ηφ Ηδηφκεινλ  
 

Ήρνο πι. β' 
άιπηγμ ρξπζφθσλνο αλεδείρζεο, ρξπζνξξήκνλ Υξπζφζηνκε, ρξπζνπξγψλ 
ηάο θαξδίαο ηψλ πηζηψλ, ηνίο ρξπζεπφλνηο ζνπ δηδάγκαζη, πξνθεηηθψο γάξ 
εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ δνγκάησλ ζνπ, ζηε Πάηεξ, θαί θφζκνπ παληφο ηά 
πέξαηα εθψηηζελ.  
 

Οη Καλνλεο, ηήο Θενηφθνπ κεηά ηψλ Δηξκψλ εηο ο' θαί ηνχ Αγίνπ νη δχσ 
εηο ε'.  
 

Καλψλ ηήο Θενηφθνπ, νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Υαίξνηο ραξάο ζθήλσκα, ηήο ιχπεο ιχζηο. Χδή lσάλλνπ.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ'  Ο Δηξκφο 
«Αξκαηειάηελ Φαξασ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Υαίξε θαηάξαο παιαηάο ε ιχηξσζηο, θαί επινγίαο πεγή, ραίξε δσήο Μήηεξ, 



Άδνπ ε θαζαίξεζηο, ζαλάηνπ ε αλαίξεζηο, ραίξε ιχζηο ηήο ιχπεο, ραξάο 
ρσξίνλ επξχρσξνλ, ραίξε Θενηφθε παλχκλεηε.  
 
Άξκα ηνχ Λφγνπ ινγηθφλ θαί έκςπρνλ, ραίξε παλάκσκε, Γαπτηηθφλ ραίξε, 
άξκα πνιπψλπκνλ, άξ' κα κπξηνπιάζηνλ, ραίξε ε αζπγθξίησο, ηψλ Υεξνπβίκ 
ππεξέρνπζα, θαί ηψλ εξαθίκ ππεξθέξνπζα.  
 
Ηεξσηέξα λνεξψλ Γπλάκεσλ, ραίξε Θεφλπκθε, ραίξε θηηζηήο πάζεο, αλσηέξα 
θχζεσο, ραίξε Θενχ παιάηηνλ, ραίξε πχξηλε ζξφλε, ραίξε ιπρλία πνιχθσηε, 
ραίξε κπξηψλπκε Γέζπνηλα.  
 
Ράβδνο εθ ξίδεο Ηεζζαί βιαζηήζαζα, ραίξε ακφιπληε, ραίξε βιαζηψ ξάβδνπ, 
ηήο Ααξσλίηηδνο, δηαγξαθείζα πξφηεξνλ, κπζηηθψο θαί βαζέσο, σο γάξ 
εθείλε ηά θάξπα, νχησ ηφλ Υξηζηφλ ζχ εμήλζεζαο.  
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ 
 

Πνίεκα Θενθάλνπο 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ'  
«Άζκα αλαπέκςσκελ ιανί, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ, ηψ απαιιάμαληη ηφλ 
Ηζξαήι εθ δνπιείαο, σδήλ επηλίθηνλ άδνληεο θαί βνψληεο. Άζσκέλ ζνη ηψ 
κφλσ Γεζπφηε».  
 
Πινχηνλ ελαπέζνπ ζή ςπρή, ηφλ ζεζαπξφλ ηνχ Πλεχκαηνο, Πάηεξ 
Υξπζφζηνκε, εμ νχ ηήλ Δθθιεζίαλ πινπηίδεηο ηνίο ιφγνηο ζνπ, ήηηο ζνπ 
επαμίσο, ενξηάδεη επάλνδνλ ζείαλ.  
 
Λφγνηο θαηεπνίθηιαο ρξπζνίο, ηήλ ηεξάλ Υξπζφζηνκε, ηήο Δθθιεζίαο ζηνιήλ, 
ήλ πξψελ εμ αηκάησλ, Υξηζηφο πξνεμχθαλελ, φζελ ζνπ επαμίσο, ενξηάδεη 
επάλνδνλ ζείαλ.  
 
Πέηξα αλεδείρζεο αθιηλήο, θαί ζηχινο θαί εδξαίσκα, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, 
ηνχ αθξνγσληαίνπ, ελ ψ σθνδφκεζαο, ιφγνπο ζενζεβείαο, ψζπεξ ιίζνπο 
ζνθέ Ηεξάξρα.  

Θενηνθίνλ 
Μφλε απεηξφγακε ζεκλή, Μαξία αεηπάξζελε, Θενηφθε Κπξία, αγλή 
εθιειεγκέλε, εμαίξεηε Γέζπνηλα, πάλησλ ηψλ πνηεκάησλ, ζέ ειπίδα 
θεθηήκεζα πάληεο.  
 

Έηεξνο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Σψ ρξπζνγιψηησ, ηξίηνλ εμάδσ κέινο. Ησζήθ.  
 

Χδή α'  Ήρνο γ'  



«Οηά χδαηα πάιαη, λεχκαηη ζείσ εηο κίαλ ζπλαγσγήλ ζπλαζξνί ζαο, θαί ηεκσλ 
ζάιαζζαλ, Ηζξαειίηε ιαψ, νχηνο ν Θεφο εκψλ, δεδνμαζκέλνο ππάξρεη, απηψ 
κφλσ άζσκελ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Σφ ζεφθζνγγνλ ζηφκα, ηφ ρξπζφθσλνλ, ε ηψλ ιφγσλ ιακπξφηεο, ηφλ εκφλ 
ιάκπξπλνλ, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ λνχλ, φπσο αλπκλήζσ ζνπ, ηήο επαλφδνπ ηήλ 
κλήκελ, Ησάλλε ράξηηνο, ζείαο θεξψλπκε.  
 
Χο αζηήξ εσζθφξνο, σο θαεζίκβξνηνο ήιηνο, σο θσζηήξ επζεβείαο, ππφ 
γήλ ζηε, δχλαο δεζκνίο θπζηθνίο, αχζηο εμαλέηεηιαο, εκίλ ηνίο ηέθλνηο ζνπ 
πέκπσλ, ηψλ ζαπκάησλ άθζνλα ηά ζειαγήκαηα.  
 
Υξπζνξξήκνλη γιψηηε, ηψλ δηδαγκάησλ ελέπιεζαο, ηήλ πθήιηνλ πάζαλ, θαί 
ρξπζνίο κέιεζη, ηψλ ηακάησλ απγάο, πάζηλ ελαπήζηξαςαο, ηψλ παζεκάησλ 
ηφ ζθφηνο, αθαλίδσλ ζηε, ηή επαλφδσ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Ρεηνξεχσλ ηά ζεία, κνλαδηθφλ ηήλ ππφζηαζηλ, πθεγήζσ ηφλ Λφγνλ, θάλ 
δηπινχο πέθελελ, εθ ηήο Αγλήο πξνειζψλ, ζάξθα πξνζιαβφκελνο, ήλ 
επινγνχκελ απαχζησο, θαί πηζηψο δνμάδνκελ ζείε Υξπζφζηνκε.  

Καηαβαζία 
«Υέξζνλ αβπζζνηφθνλ πέδνλ ήιηνο, επεπφιεπζέ πνηε, σζεί ηείρνο γάξ 
επάγε, εθαηέξσζελ χδσξ, ιαψ πεδνπνληνπνξνχληη, θαί ζεαξέζησο κέιπνληη. 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο δνκήηνξ, ζχ κε 
ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ Πηζηψλ ηφ 
ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε».  
 
Ηζρπξφηαηνλ φπινλ, ραίξε πηζηψλ Γέζπνηλα, ραίξε θξαηαηά πξνζηαζία, ραίξε 
αληίιεςηο, ραίξε βνήζεηα, ακαξησιψλ, ραίξε ηείρνο ηψλ πξνζθαινπκέλσλ ζε, 
ραίξε ηνχ θφζκνπ ραξά.  
 
σηεξίαο αλζξψπσλ, ραίξε ζηεξξφλ έξεηζκα, ραίξε ηνχ Αδάκ θαί ηήο Δχαο ε 
επαλάθιεζηο, δη' ήο απέιαβνλ, ηήλ παιαηάλ επθιεξίαλ, ραίξε ε αλνίμαζα, 
πάιηλ Παξάδεηζνλ.  
 
Υαίξε άθιεθηε βάηε, ραίξε θσηφο φρεκα, ραίξε ηνχ Ζιίνπ λεθέιε, ραίξε 
πεξίδνμε, θαί πεξηιάιεηε, ηνχ Βαζηιέσο θαζέδξα, ραίξε πφιηο έκςπρε, 
Υξηζηνχ ηνχ δσληνο Θενχ.  
 
Απεηξφγακε Μήηεξ, ραίξε αγλή Γέζπνηλα, ραίξε ε αλήξνηνο ρψξα θαί 
αγεψξγεηνο, ε γεσξγήζαζα, ηφλ Γεσξγφλ ηψλ απάλησλ, ραίξε γή, αιήζεηαλ 



ε αλαηείιαζα.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Οπθ έζηηλ άγηνο 
Υξπζένηο δηδάγκαζη, θαηερξχζσζαο ζνθέ, ηήο Δθθιεζίαο ηφλ ζηέθαλνλ, θαί 
ηαχηεο επνίθηιαο, ηήλ εππξέπεηαλ Πάηεξ, ηψ θάιιεη ηψλ ιφγσλ ζνπ, δηφ ζε 
θαη' αμίαλ ηηκά.  
 
Μπξίδνπζηλ ζηε, ψο πεξ θξίλα ηνχ αγξνχ, νη αηκνί ηψλ θακάησλ ζνπ, δη' ψλ 
επεξέζηεζαο, ηψ Θεψ Ηεξάξρα, θηλδχλνηο θαί ζιίςεζη, θαί γή πξνζνκηιήζαο 
καθξά.  
 
Χο άλζε κπξίδνπζηλ, νη ηψλ ιφγσλ ζνπ θαξπνί, λνεηψο απνζηάδνληεο, ηφλ 
ζείνλ Υξπζφζηνκε, γιπθαζκφλ ηήο ζνθίαο, θαί λχλ επσδηάδνληεο, εκάο ηαίο 
πξαθηηθαίο αξεηαίο.  

Θενηνθίνλ 
Ακέξηζηνο έκεηλαο, εί θαί ζάξθα δη' εκέ, εθ Παξζέλνπ εθφξεζαο, δηφ θαί ελ 
δχσ ζε, πξνζθπλψ ηαίο νπζίαηο, θαί δχσ ζειήζεζη, θαί δχσ ελεξγείαηο 
Υξηζηέ.  
 

Έηεξνο ηνχ Αγίνπ 
 

Ο εθ κή φλησλ ηα πάληα 
Τπεξνξίαο ππέθξπςέ ζε κπρνίο, ηφλ ιχρλνλ ηφλ πάκθσηνλ, Βαζηιίο ε 
ηπθιψηηνπζα, Υξηζηφο δ' πςειφηεξνλ, ελ ηή ιπρλία, θαί πάιηλ επαλάγεη.  
 
ηαιάδσλ ξείζξα ζαπκάησλ θαί πνηακνπο, πξνρέσλ ηάζεσλ, επαλήιζεο 
Υξπζφζηνκε, ηνίο πηζηψο ηηκψζί ζνπ, ηήο επαλφδνπ ηήλ κλήκελ Ησάλλε.  
 
Ο ρξπζνξξφαο Νείινο ν πιεκκπξψλ, ελ ιφγνηο ελ ζαχκαζηλ, επαλήθε, 
ζπλδξάκσκελ, πηζηψο απαληιήζσκελ, αθζφλσο πάληεο ελ πάζη 
θνξεζζψκελ.  

Θενηνθίνλ 
Γεψδεο θχζηο νχ ζζέλεη ζε αλπκλείλ, ήλ Άγγεινη κέιπνπζηλ, σο Θεφλ 
ζσκαηψζαζαλ, πιήλ πηζηψο νη δνχινί ζνπ, απνηνικψκελ πκλείλ ζε θαί 
δνμάδεηλ.  

Καηαβαζία 
«Σφ ζηεξέσκα, ηψλ επί ζνί πεπνηζφησλ, ζηεξέσζνλ Κχξηε ηήλ Δθθιεζίαλ, ήλ 
εθηήζσ, ηψ ηηκίσ ζνπ αίκαηη».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σήλ ζνθίαλ εμ χςνπο θαηακαζψλ, θαί ηήλ ράξηλ ηψλ ιφγσλ παξά Θενχ, ηνίο 
πάζηλ εμέιακςαο, σο ρξπζφο ελ θακίλσ, θαί ηήλ Αγίαλ Σξηάδα, Μνλάδα 



εθήξπμαο, ηήλ θηιάξγπξνλ πιάλελ, ηνμεχζαο ηνίο ιφγνηο ζνπ, φζελ θαί πξφο 
δήινλ, βαζηιίδα ειέγμαο, αδίθσο ηήο πνίκλεο ζνπ, απειάζεο Μαθάξηε, 
Ησάλλε Υξπζφζηνκε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  
 

Γφμα... ηφ απηφ  
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήο Σξηάδνο ηφλ ίλα ππεξθπψο, ζπιιαβνχζα Παξζέλε θαί ζαπκαζηψο, 
ηνχηνλ απεθχεζαο, ππέξ ιφγνλ θαί έλλνηαλ, θαί θνηλσλφλ ηήο ζείαο, 
θαηέζηεζαο θχζεσο, ηήλ ηψλ ααζξψπσλ θχζηλ, ηήλ πάιαη εμφξηζηνλ, φζελ 
ζπλειζφληεο, νη ηψ ηφθσ ζνπ πάληεο, ζσζέληεο, Παλάκσκε, ηνίο ζνίο ιφγνηο 
επφκελνη, ρξεσζηηθψο ζε καθαξίδνκελ, αηηνχκελνη Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ζέ δνμάδνπζη πίζηεη, σο Μεηέξα απηνχ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«χ κνπ ηζρχο, Κχξηε, ζχ κνπ θαί δχλακηο, ζχ Θεφο κνπ, ζχ κνπ αγαιιίακα, ν 
Παηξηθνχο θφιπνπο κή ιηπψλ, θαί ηήλ εκεηέξαλ, πησρείαλ επηζθεςάκελνο, 
δηφ ζχλ ηψ Πξνθήηε, Αββαθνχκ ζνη θξαπγάδσ, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
θηιάλζξσπε».  
 
Αλαηνιή, ηνχ Παηξηθνχ απαπγάζκαηνο, θαί Ζιίνπ, ηνχ εμαλαηείιαληνο, πξφ 
Δσζθφξνπ εθ ηνχ Παηξφο, ραίξε Θενηφθε, λεθέιε θνχθε θαί έκςπρε, 
Παξζέλε ραίξε Μήηεξ, ραίξε επινγεκέλε, ραίξε δεδνμαζκέλε Παλάκσκε.  
 
χ ηφ ρξπζνχλ, ζπκηαηήξηνλ Γέζπνηλα, ηνχ αζηέθηνπ, θαί αυινπ άλζξαθνο, ελ 
ψ εθαχζε δηαξξαγέλ, ηήο αδακηαίαο, παξαθνήο ηφ ρεηξφγξαθνλ, δηφ ζνη ραίξε 
θξάδσ, δη' ήο πάζηλ εδφζε, ε ραξά θαί ηξπθή θαί απφιαπζηο.  
 
χ ηψλ βξνηψλ, δφμα θαί θιένο θαί θαχρεκα, θαί Αγγέισλ, ζηέθνο θαί 
δηάδεκα, δηφ ε γή, θαί ν νπξαλφο, κίαλ Δθθιεζίαλ, ζηεζάκελνη παλαξκνληνλ, 
ηφ, Υαίξέ ζνη βνψκελ, ραίξε Γέζπνηλα θφζκνπ, ραίξε πάλησλ αλζξψπσλ 
βνήζεηα.  
 
Κιίλε ζεπηή, ήλ νινκψλ πξνδηέγξαςε, θπθινπκέλελ, δπλαηνίο εμήθνληα, 
ραίξε Παξζέλε ε θερξπζσκέλε, ηνχ λνεηνχ αγηάζκαηνο, ιαβίο ε ζεία ραίξε, 
ραίξε βάηε ππξθφξε, ραίξε πχιε θαί θιίκαμ θαί γέθπξα.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Δμ φξνπο θαηαζθίνπ 
Νένο Αβξαάκ, εδείρζεο Ηεξάξρα, άιινλ Ηζαάθ, ηφλ βίνλ ζπζηάζαο, θαί 
κπζηηθήλ νινθάξπσζηλ αλελέγθαο, ελ ηψ ππξί ηήο ζπλεηδήζεσο.  



 
χ ηφλ Ηαθψβ, δειψζαο ζενθφξε, θιίκαμ πξαθηηθήο, εδείρζεο πνιηηείαο, ηάο 
αλαβάζεηο ηψλ ζείσλ ζνπ λνεκάησλ, ελ ηή θαξδία ζνπ ηηζέκελνο.  
 
Ράβδσ κπζηηθή, ηή γιψηηε δηαζρίζαο, φιελ ηήο Γξαθήο, ηήλ άβπζζνλ 
Σξηζκάθαξ, σο Μσυζήο δηεβίβαζαο ηνχο αλζξψπνπο, πξφο ηήλ επίγλσζηλ 
ηήο πίζηεσο.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε ζεζαπξέ, ηήο πάλησλ ζσηεξίαο, ραίξε λνεξά, πεγή ηψλ ηακάησλ, ραίξε 
ηφ άγηνλ φξνο, φ ν Πξνθήηεο, Θενγελλήηνξ πξνεψξαθελ.  
 

Έηεξνο ηνχ Αγίνπ 
 

Δζνπ πξφο εκάο 
Λφγσλ εξαζηαί, ηφλ ηψλ ιφγσλ κέγαλ Κνζκήηνξα, ιφγνηο ηεξνίο ραξκνληθψο, 
επαληφληα δεχηε ηηκήζσκελ, ιφγνπο καηαηφθξνλαο, ζνθία ιφγσλ ιήξνπο 
απειέγμαληα.  
 
ιβηζαο εκάο, δηδαγκάησλ πινχησ Υξπζφζηνκε, ρείξα δ' αλαζηέιιεηο 
εκβξηζψο, πιενλεμίαο πινχησ ηήλ βξίζνπζαλ, ειέγρσλ ηξαλφηαηα, θαί θαηά 
λφκνλ, πινχησ ζείαο ράξηηνο.  
 
Σφμνλ δπλαηψλ, ηηακφηεο ηχξαλλνο ηέζιαζηαη, ζχ δ' ελ αζζελεία ηήο ζαξθφο, 
αγγειηθψο βηνχο ππεξίζρπζαο, ηθέηαο Υξπζφζηνκε, ηνχο πξίλ δηψθηαο, έρσλ 
ηεξψηαηε.  

Θενηνθίνλ 
Σάμεηο λνεξαί, πκλσδίαηο Κφξε ζέ κέιπνπζηλ, φλ γάξ νπθ ηζρχνπζηλ νξάλ, εθ 
ηήο αγλήο λεδχνο ζνπ ηέηνθαο, ζάξθα πξνζιαβφκελνλ, αλαιινηψησο, 
πάλαγλε Θεφλπκθε.  

Καηαβαζία 
«Δθάιπςελ νπξαλνχο, ε αξεηή ζνπ Υξηζηέ, ηήο θηβσηνχ γάξ πξνειζψλ,ηνχ 
αγηάζκαηφο ζνπ, ηήο αθζφξνπ Μεηξφο, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ, ψθζεο ψο 
βξέθνο, αγθαινθνξνχκελνο, θαί επιεξψζε ηά πάληα ηήο ζήο αη λέζεσο».  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ην άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι' επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 
Ννεξάλ ζαηξαπείαλ, θαί ηπξαλληθήλ ελαέξηνλ θάιαγγα, παξειζείλ αιχπσο, 
ελ θαηξψ ηήο εμφδνπ κνπ πάξερε, ίλα ζνη ηφ, Υαίξε, ραξκνληθψο, Γέζπνηλα 
θξάδσ. Υαίξε πάλησλ ειπίο αθαηαίζρπληε.  
 



Χο ραξάλ ζπιιαβνχζα, ραίξε ππεξάκσκε, ραίξε ππέξαγλε, ραίξε ηήο 
Αγλείαο, πνξθπξφρξνπλ άλζνο εδχπλννλ, ραίξε παξζελίαο, θαθθνβαθέο 
εξπζξφλ ξφδνλ, θαί Θενχ ηφ επψδεο νζθξάδηνλ.  
 
Μπζηηθή κπξνζήθε, ραίξε ηφ εδχπλννλ κχξνλ ε βξχνπζα, ραίξε ζεία θξήλε, ε 
ηφ χδσξ ηφ δψλ αλαβιχδνπζα, ραίξε ε ηφλ βφηξπλ, ηφλ ηήο δσήο 
θαξπνθνξνχζα, αγεψξγεηνο άκπεινο Γέζπνηλα.  
 
Αδηφδεπηε πχιε, ραίξε ήλ δηψδεπζε Υξηζηφο ν Κχξηνο. Παξαδείζνπ πχιαο, ε 
αλνίμαζα ραίξε ηψ ηφθσ ζνπ, ραίξε δη' ήο ραίξεη, ν νπξαλφο θαί γή ρνξεχεη, 
θαί ηά άλσ ηνίο θάησ ζπλάπηνληαη.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο εθ λπθηφο αγλνίαο 
Σήλ Ηεξάλ ζηνιήλ ζνπ, θαηαθνζκήζαο ηνίο άζινηο ηψλ πφλσλ ζνπ, έδεημαο 
ιακπξνηέξαλ, ηήλ Ηεξαξρίαλ Υξπζφζηνκε.  
 
Αζιεηηθφλ αγψλα, ηεξνκχζηα γελλαίσο δηήλπζαο, πφιεζηλ ανηθήηνηο, θαί 
ππεξνξίαηο ζηειιφκελνο.  
 
Σή αζηξαπή ηψλ ιφγσλ, ηήλ ππεξθφζκηνλ γλψζηλ εβξφληεζαο, Μχζηα ηψλ 
απνξξήησλ, πεηνχο δνγκάησλ νκβξήζαο εκίλ.  

Θενηνθίνλ 
Άλεπ θζνξάο ηεθνχζα, Θενγελλήηνξ ηφλ άζπνξνλ ηφθνλ ζνπ, κφλε ψθζεο 
Παξζέλνο, βξέθνο ππνκάδηνλ θέξνπζα.  
 

Έηεξνο ηνχ Αγίνπ 
 

Πξφο ζέ νξζξίδσ 
Χο έαξ ψθζεο, επσδηάδνλ κπζηηθψο, ραξίησλ άλζεζη ηψλ πηζηψλ ηά πιήζε, 
ιχσλ θαθψλ ηφλ ρεηκψλα Πάηεξ, ελ ηή επαλειεχζεη ζνπ.  
 
Σφ ζείνλ ξείζξνλ, ηψλ ραξηζκάησλ ε πεγή, επαλειήιπζελ, νηδηςψληεο δεχηε 
χδσξ δσήο, απαληιείηε πίζηεη, ελζέσο επθξαηλφκελνη.  
 
Ρπέλ εθξχβεο, νίκνη! ηφ θάιινο ηφ εκφλ, αιι' επαλήιζέο κνη πνζεηφο ελ 
ρξφλσ, ε ηνχ Υξηζηνχ Δθθιεζία Πάηεξ, βνά ζνη επαλήθνληη.  

Θενηνθίνλ 
Ηιέσζαί κνη, ηφλ πξνειζφληα εθ ηήο ζήο, γαζηξφο Παλάκσκε, ζαξθνθφξνλ 
Λφγνλ, φλ ελ λαψ πκεψλ βαζηάδσλ, σο Κηίζηελ εκεγάιπλελ.  

Καηαβαζία 
«Χο είδελ Ζζαίαο ζπκβνιηθψο, ελ ζξφλσ επεξκέλσ Θεφλ, ππ' Αγγέισλ 
δφμεο δνξπθνξνχκελνλ, ψ ηάιαο! εβφα, εγψ, πξφ γάξ είδνλ ζσκαηνχκελνλ 
Θεφλ, θσηφο αλεζπέξνπ, θαί εηξήλεο δεζπφδνληα».  



 
Σήο Θενηφθνπ 

 
Χδή ο'  Ο Δηξκφο 

«Σήλ δέεζηλ, εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη 
θαθψλ, ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ Άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη 
σο Ησλάο. Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Ζ έκςπρνο ραίξε Γέζπνηλα θφρινο, ε θνγρχιε, ζψλ αρξάλησλ αηκάησλ 
πνξθπξαπγή, εξπζξάλ αινπξγίδα, ηψ ηνχ παληφο Βαζηιεί, πνξθπξψζαζα, 
ηήλ γχκλσζηλ ηελ ηνχ Αδάκ, ε ζθεπάζαζα ραίξε Παλχκλεηε.  
 
ηεξίδεη κέλ, ηάο θαξδίαο αλζξψπσλ, θπζηθψο ν αηζζεηφο άξηνο Κφξε. 
Υξηζηηαλψλ, ηάο ςπράο δέ θξαηχλεη, ηφ ζφλ αδφκελνλ άγηνλ φλνκα, εληεχζελ 
θαί ραξκνληθψο, πάζα γιψζζα ηφ ραίξε θξαπγάδεη ζνη.  
 
Λπρλία, ε ρξπζαπγίδνπζα ραίξε, θηβσηφο ε ζενρψξεηνο, ραίξε ζθελή, ραίξε 
άγηνλ φξνο, ραίξε ηνχ δψληνο Θενχ πφιηο έκςπρε, παιάηηνλ ραίξε Υξηζηνχ, 
ραίξε ηέκελνο ζείνλ πνιχθσηνλ.  
 
Τπέξαγλε, ππεξάκσκε ραίξε, ηφ ηήο θχζεσο εμαίξεηνλ άλζνο, ραίξε Κνηλή, 
ηψλ αλζξψπσλ ηνχ γέλνπο, θηινηηκία θαί ράξηο ζεφζδνηνο, ηήλ άηηκνλ θχζηλ 
ηψλ βξνηψλ, ε ηηκήζαζα ραίξε ηψ ηφθσ ζνπ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Χο ηφλ Πξνθήηελ εξξχζσ 
ζπεξ ρξπζφλ εθ κεηάιισλ, εθ ηνχ βάζνπο ζνθέ ηήο θαξδίαο ζνπ, ηά 
πάγρξπζα δφγκαηα εκίλ εζεζαχξηζαο, θαί ηά ζά ιφγηα πινχηνλ θαηέιηπεο.  
 
Σήλ παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, ν ιαφο ενξηάδσλ Υξπζφζηνκε, δνμάδεη ηφλ 
Κχξηνλ, ηφλ ζέ εθιεμάκελνλ, θαί θαιέζαληα, εηο ηάο αησλίνπο ζθελάο.  
 
Δη θαί λεθξφο εί ελ ηάθσ, αιιά δψλεληψ θφζκσ Υξπζφζηνκε, θεξχηηεηο 
κεηάλνηαλ, θαί γξάθεηο ζπγρψξεζηλ, εγγπψκελνο, ηνίο κεηαλννχζη ζεξκψο.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ ελ ρεξζί ηήο Παξζέλνπ, θαί ελ θφιπνηο Παηξφο θαζεδφκελνλ, ηφλ ζάξθα 
θνξέζαληα, θαί κείλαληα άηξεπηνλ, πξνζθπλήζσκελ, σο Θεφλ θαί θπξηνλ.  
 

Έηεξνο ηνχ Αγίνπ 
 

Άβπζζνο εζράηε 
Σέκλεη ζε ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ ε έθθξσλ βαζίιηζζα, απνηφκσο ειέγρνπζα, 
αιι' απηίθα ηέκλεηαη, ζχ δέ ειέγρεηο αζάλαηα, ηήλ εμαίζηνλ πξνηνκήλ 
εξγαζάκελνο.  



 
ξγαλνλ εδείρζεο ηνχ παληνπξγνχ, Υξπζφζηνκε Πλεχκαηνο, ππερνχλ 
εκκειέζηαηα, θσθεχεη δ' ε ηχξαλλνο, σο αζπίο πξφο επάζκαηα, θαί 
νηθηξφηαηνλ, αληαιιάηηεηαη ζάλαηνλ.  
 
Νέθξσζηλ θάλ ηέζλεθε κή παζείλ, ζαθψο αλεδίδαμε, Βαζηιείο ν 
Υξπζφζηνκνο, απηψλ γάξ πξνζηάγκαζηλ, απεηζήζαο ηφ πξφηεξνλ, ηαίο 
δεήζεζηλ, επαλήθε ηφ δεχηεξνλ.  

Θενηνθίνλ 
Έλα ζε ηφλ εθ Παξζέλνπ λνψλ, θάλ ζάξθα πξνζείιεθαο, θαί δηπινχο 
ερξεκάηηζαο, καθξάλ απεξξάπηζε, θαί ηνκήλ θαί ηήλ ζχγρπζηλ, ν 
Υξπζφζηνκνο, Ησάλλεο Θεάλζξσπε.  

Καηαβαζία 
«Δβφεζέ ζνη, ηδψλ ν Πξέζβπο, ηνίο νθζαικνίο ηφ ζσηήξηνλ, φ ιανίο επέζηε. 
Δθ Θενχ Υξηζηέ ζχ Θεφο κνπ».  
 

Κνληάθηνλ 
Ήρνο α'  Υνξφο Αγγειηθφο 

Δθξάλζε κπζηηθψο, ε ζεπηή Δθθιεζία, ηή αλαθνκηδή, ηνχ ζεπηνχ ζνπ 
ιεηςάλνπ, θαί ηνχην θαηαθξχςαζα, σο ρξπζίνλ πνιχηηκνλ, ηνίο πκλνχζί ζε, 
αδηαιείπησο παξέρεη, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, ηψλ ηακάησλ ηήλ ράξηλ, Ησάλλε 
Υξπζφζηνκε.  

Ο Οίθνο 
Ζ ιακπάο, ε ηψλ έξγσλ κνπ ζηπγλή πέθπθελ, Ησάλλε Υξπζφζηνκε, θαί δεηιηψ 
πξφο ππάληεζηλ ηνχ ίεξνχ ζνπ ζθήλνπο, αιι' απηφο κε νδήγεζνλ, θαί ηάο 
ηξίβνπο κνπ εχζπλνλ, κεηαλνίαο παξέρσλ κνη θαηξφλ παλάγηε, σο απηήο 
θήξπμ έλζενο, θαί ηψλ παζψλ κνπ ηψλ πνιπηξφπσλ θαηεχλαζνλ δάιελ, θαί 
παγίδσλ ηνχ Βειίαξ αθαξπάζαο κε, εηο ηέινο ζψζφλ κε, φπσο πκλψ ζνπ 
αμίσο ηήλ ζείαλ επάλνδνλ, σο πξίλ θαί ηήλ θνίκεζηλ ηνικήζαο εδφμαζα, 
Ησάλλε Υξπζνζηνκε.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Ζ Αλαθνκηδή ηνχ Λεηςάλνπ ηνχ ελ Αγίνηο 

Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ, Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνχ 
Υξπζνζηφκνπ.  

ηίρνη 
Νεθξφο θαζίδε, ψ Ησάλλε, ζξφλσ,  
Αιι' ελ Θεψ δψλ, πάζηλ Δηξήλε, ιέγεηο.  
Άπλνπλ εβδνκάηε θφκηζαλ δέκαο εηθάδη ρξπζνχλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Ζ Αγία Μαξθηαλή Βαζίιηζζα, ε ελ ηνίο Αγίνηο 
Απνζηφινηο, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Σήλ Βαζίιηζζαλ Μαξθηαλήλ εθ βίνπ,  
Υξηζηφο Βαζηιεχο εμάγεη Βαζηιέσλ.  



 
Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Κιαπδίλνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Φπρήο ίδσλ ζήο θάιινο εμεξεκέλνλ,  
Ο ςπρεξαζηήο ιακβάλεη ζε Κιαπδίλε.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Πέηξνο ν Αηγχπηηνο εηο βαζχ γήξαο ειζψλ, ελ 
εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Χο ψξηκφο ηηο ζίηνο εθ γήξσο Πέηξε,  
Οίλνλ ηακείσ ζπγθνκίδεη ηψ ηάθσ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, ηφ πχξ εδέζζε ελ Βαβπιψλη πνηέ, δηά ηνχην νηπαίδεο 
ελ ηή θακίλσ, αγαιινκέλσ πνδί, σο ελ ιεηκψλη ρνξεχνληεο έςαιινλ. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Ζ κφλε απείξαλδξνο, ε κφλε άθζνξνο, ραίξε Γέζπνηλα, ε Παξζέλνο θαί 
Μήηεξ, ε παηδνηφθνο θαί απεηξφγακνο, ηφ μέλνλ ραίξε θαί θξηθηφλ κπζηήξηνλ, 
ραίξε Αγγέισλ ηξπθή, ραίξε αλζξψπσλ ραξά.  
 
ησλ πφιηο έκςπρε, ηνχ Βαζηιέσο ηψλ Βαζηιέσλ Υξηζηνχ, πεξί ήο ειαιήζε, 
δεδνμαζκέλα ραίξε Θεφλπκθε, ραίξε ε θιίκαμ, δη' ήο κεηαβαίλνκελ, πξφο 
νπξαλφλ απφ γήο, θαί εθ θζνξάο εηο δσήλ.  
 
Λεηκψλ ζενθχηεπηνο, επψδεο θήπνο ζενβιαζηνχξγεηνο, αλεδείρζεο 
Παξζέλε, αζαλαζίαο άλζνο αλζήζαζα, δηφ ζπκθψλσο ηφ ραίξέ ζνη θξάδνκελ. 
Υαίξε ραξάο ρνξεγέ, ραίξε πεγή γιπθαζκνχ.  
 
Τπέξηηκε Γέζπνηλα, εμ αηηκίαο παζψλ κε ιχηξσζαη, ίλα ζνη ραξκνζχλσο, ηφ 
ραίξε θξάδσ, ραίξε αγλείαο πεγή, ραίξε ηακείνλ πάζεο θαζαξφηεηνο, ραίξε 
δνρείνλ Θενχ, ραίξε ρσξίνλ Υξηζηνχ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο ηνχο Παίδαο δξνζίζαο- 
Αθξηβήο επεγλψζζεο ζεεγφξνο, θαί θνηλφο αληηιήπησξ ηψλ ελ ηψ θφζκσ, 
εκαξηε θφησλ, ζηε, παξεγγπψλ ηήλ κεηάλνηαλ.  
 
Χο ρξπζφο ελ θακίλσ ηψλ θηλδχλσλ, ππξσζείο Ηεξάξρα νπθ ερσλεχζεο, νχ 
θαηεθιέρζεο, δνθηκαζζείο γάξ έδεημαο, ππεξνβξχδνπο ηνχο πφλνπο ζνπ.  



 
Οπθ ελάξθεζαο λαο, νπθ εζρχλζεο νπ πξνέθξηλαο, αδηθίαλ δηθαηνζχλεο ζηε, 
θαί καξηπξεί ν ηήο ρήξαο αγξφο.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε θνχθε λεθέιε, ραίξε πχιε, δη' ήο κφλνο δηήιζελ, ν Θεφο εκψλ Θενηφθε, 
αθζφξσ ηφθσ άζπνξνο, εθ ζνχ Τηφο γελλεζείο νπ ηξαπείο.  
 

Έηεξνο ηνχ Αγίνπ 
 

Χο πάιαη ηνχο επζεβείο 
Ξελνχλ ηήλ ρήξαλ νθέ, αζχγγλσζηνλ θάζθνληα, ηψλ εμ απηήο μέλνλ ζε 
πνηεί, εθ ηήο βαζηιίδνο ε πάληνικνο γπλή, μέλε ζείαο ράξηηνο, μελψζεη 
ρξεκαηίζαζα, ηψλ ζνθψλ δηδαγκάησλ ζνπ.  
 
Αιι' επαλήιζεο εδχο, σο ήιηνο λέθεζηλ, απνθξπβείο κέγηζηε θσζηήξ, 
θαηαθσζθνξψλ θσηαπγία κπζηηθή, ηψλ ρξπζψλ δνγκάησλ ζνπ, ηνχο 
θσηηζζέληαο άπαληαο, Ησάλλε Υξπζφζηνκε.  
 
Γηαίξσ ζνη ηάο εκάο, παιάκαο Υξπζφζηνκε, πεξηβνιαίο έλδνλ ζε ιαβείλ, ηφλ 
λπκθαγσγφλ, επαλήθνληα ιακπξψο, θίιηξνλ σο ρξφληνλ, ε Δθθιεζία θξάδεη 
ζνη, ενξηάδνπζα ζήκεξνλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο κπζηηθή ηηο ιαβίο, ηφλ άλζξαθα θέξνπζα, ηφλ λνεηφλ έξρε πξφο, λανλ, φλ 
πκεψλ ιακπξπλζήζεηαη ρεξζί, Πάλαγλε δεμάκελνο, θαί ηά ηνχ πάζνπο 
ζχκβνια, πξνθεηεχζεη ζαθέζηαηα.  

Καηαβαζία 
«έ ηφλ ελ ππξί δξνζίζαληα, Παίδαο ζενινγήζαληαο, θαί Παξζέλσ, αθεξάησ, 
ελνηθήζαληα, Θεφλ Λφγνλ πκλνχκελ, επζεβψο κεισδνχληεο. Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 

Σήο Θενηνθνπ 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δπινγείηε παίδεο, ηήο Σξηάδνο ηζάξηζκνη, δεκηνπξγφλ Παηέξα Θεφλ, πκλείηε, 
ηφλ ζπγθαηαβάληα Λφγνλ, θαί ηφ πχξ εηο δξφζνλ κεηαπνηήζαληα, θαί 
ππεξπςνχηε, ηφ πάζη δσήλ παξέρνλ, Πλεχκα Παλάγηνλ, εηο ηνχο αηψλαο».  
 
Ηεζζαί εθ ξίδεο, ραίξε ξάβδνο βιαζηήζαζα, ραίξε απνηίζησο αλζεθνξνχζα, 
άλζνο ηφλ Υξηζηφλ σξαίνλ, ραίξε πίνλ φξνο, ραίξε θαηάζθηνλ, ραίξε Θενχ 
φξνο, ελ ψ θαηνηθείλ ν Λφγνο, πάλησλ επδφθεζε πξφ ηψλ αηψλσλ.  
 
ηδεξά ζνπ ξάβδσ, θξαηαηάο αληηιήςεσο, σο πιαθηνχληαο θπλαο, σο 
σξπνκέλνπο ζήξαο, ηά πεξηθπθινχληα ηήλ ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ, απνζφβεη 
πάζεη, δεηλψο κε πνιηνξθνχληα, ίλα ηφ ραίξέ ζνη Παξζέλε θξάδσ.  
 



Χξαηψζεο φιε, ηφλ σξαίνλ ελ θάιιεζηλ, ππέξ πηνχο αλζξψπσλ, Υξηζηφλ 
ηεθνχζα, ε ελ γπλαημίλ σξαία, δηφ ζνηηφ ραίξε θξάδνκελ ραίξνληεο, ραίξε 
Θενηφθε, Αγλε θεραξηησκέλε, ραίξε ηήο θηίζεσο ελδνμνηέξα.  
 
Γαληήι φ είδελ, φξνο πξίλ αιαηφκεκνλ, Θενγελλήηνξ ραίξε, εμ νχ εηκήζε, 
αθξνγσληαίνο ιίζνο. Υαίξε ζενδφρε, αλζξαθνθφξε ιαβίο, ραίξε ηψλ αυισλ, 
Αγγέισλ αγησηέξα, ραίξε ηήο θηίζεσο ηηκησηέξα.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο 
Ζ ζενξξήκσλ ζνπ γιψζζα ελ ηψ θφζκσ, ψζπεξ ρξπζήιαηνο ζάιπηγμ, εμ 
νπξαλνχ απερήζαζα, Ηεξάξρα Κπξίνπ, ηελ πιάλελ απήιαζε.  
 
Ηεξνπξγέ ηψλ αξξήησλ κπζηεξίσλ, κπζηηπφιε ηψλ άλσ, θαί ηήο Σξηάδνο 
ππέξκαρε, ηθεηεχσλ, κή παχζε, ζσζήλαη ηήλ πνίκλελ ζνπ.  
 
Χο ηή Σξηάδη ιαηξεχσλ Ηεξάξρα, θαί ρνξψ ηψλ Αγγέισλ, ζπλαπιηδφκελνο 
ζηε, ηθεηεπσλ κή παχζε, ζσζήλαη ηνχο δνχινπο ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Τπεξθπψο ελ γαζηξί ζνπ ζπιιαβνχζα, ηφλ αγεψξγεηνλ βφηξπλ, 
Παξζελνκήηνξ εβιάζηεζαο, επαμίσο νχλ πάληεο, ηφ ραίξέ ζνη θξάδνκελ.  
 

Έηεξνο ηνχ Αγίνπ 
 

Αζηέθησ ππξί 
Μαζηνίο εφζεβ, είαο ζε Πάηεξ ζηε, ηήλ ζξέςαζαλ εθηξέθεηο Δθθιεζίαλ, 
απνλέκσλ επηαπιαζίσ, άξησ ζείαο ράξηηνο, ηαχηε ζξέπηξα, γιεχθνο 
πξνρέσλ, ψο πφκα δέ, ηφ ηψλ ηακάησλ, πακκάθαξ Υξπζφζηνκε.  
 
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ επεμήιζε, Πάηεξ ζνπ ν θζφγγνο ηψλ δνγκάησλ, αιι' ε 
έθθξσλ βαζηιίο ζε πεξηνξίδεηλ, ηνπηθψο ππείιεθελ, αιι' εςεχζζε, ζχ γάξ σο 
γίγαο πςίδξνκνο, ηφ πάλ πεξηιάκπεηο, ηψλ ιφγσλ ηαίο αθηίζη.  
 
Λακπξχλζεηη ζήκεξνλ ζχιινγνο, Πηζηψλ κεη' επθξνζχλεο ππαληψληεο, ηψ 
πξνθξίησ ηψλ δηδαζθάισλ, ήθεη γάξ εθέζηεθε δηαλέκσλ, πάζη ηήλ ράξηλ ηήλ 
άθζνλνλ, ήο εκθνξεζψκελ, γεζφκελνη πινπζίσο,  

Θενηνθίνλ 
ξψ ζε Μεηξφο ελ αγθάιαηο, νηδά ζε δ' απξφζηηνλ ζεφηεηνο ηή θχζεη, πψο 
νχλ Λφγε ρεξζί θαηέρε, φο ρεηξί ηήλ ζχκπαζαλ έρεηο θηίζηλ, έθε πκεψλ 
Θεάλζξσπε, ηήλ απφξξεηφλ ζνπ, δνμάδσλ δπλαζηείαλ.  

Καηαβαζία 
«Αζηέθησ ππξί ελσζέληεο, νη ζενζεβείαο πξνεζηψηεο Νεαλίαη, ηή θινγί δέ κή 
ισβεζέληεο, ζείνλ χκλνλ έκειπνλ. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  



 
Σήο Θενηφθνπ 

 
Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 

«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ! φπσο ν Όςηζηνο, 
εθψλ θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο 
άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».  
 
Ηδνχ ζε πάζαη γελεαί, καθαξίδνπζη, ηήλ αεηκαθάξηζηνλ, σο πξνεθήηεπζαο, 
Θενγελλήηνξ εθ ζείνπ Πλεχκαηνο, θαί σο ηεθνχζε ηήλ ραξάλ, ηφ ραίξε βνψζί 
ζνη. Υαίξε δσήο ζεζαπξέ, ραίξε θξήλε, ςπρηθφλ κέιη βξχνπζα.  
 
ξζσζαο Γέζπνηλα Αγλή, ηνχ πξνπάηνξνο Αδάκ ηφ νιίζζεκα, θαί ηήο 
πξνκήηνξνο, Δχαο ηήλ ιχπελ εηο ραξάλ έηξεςαο, σο νχλ αηηία ηήο ραξάο, ηφ 
ραίξε βνψκέλ ζνη. Υαίξε ραξά ηψλ Πηζηψλ. Υαίξε ηψλ Υξηζηηαλψλ αγαιιίακα.  
 
Άμηνλ ραίξέ ζνη βνάλ, ελ ζνί γάξ νπζησδψο ε ατδηνο, ραξά εζθήλσζε, 
Παξζέλε Κφξε Θενγελλήηξηα. Υαίξε Παξάδεηζε ηξπθήο, ραίξε ε 
ρξπζφξξεηζξνο, αζαλαζίαο πεγή, ραίξε λέθηαξ αιεζέο ε πξνρένπζα.  
 
Νχζζεη κνπ βέιεη γιπθεξψ, ηήλ θαξδίαλ ν ζφο πφζνο Παλχκλεηε, θαί εθβηάδεη 
κε, Υαίξέ ζνη θξάδεηλ δηά παληφο θαί βνάλ. Υαίξε γαιήληε ιηκήλ, ραίξε ε 
πνληίζαζα, ηφλ λνεηφλ Φαξαψ, γιπθπηάηε επδηάβαηνο ζάιαζζα.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Σφλ πξνδεισζέληα 
Άιινο ρξπζνξξφαο, εθάλεο πάγρξπζε Πάηεξ, ηφ ρξπζνχλ γάξ ζηφκα, θαί ε 
γιπθείά ζνπ γιψζζα, πιεκκπξνχζη ηψ ηψλ δνγκάησλ πειάγεη, θαί ςπράο 
απρκψζαο θαηαξδεχνπζη.  
 
Θάιαζζαλ ππάξρνπζαλ, αδηάβαηνλ Πάηεξ ηελ Γξαθήλ βαηήλ, θαί πιεπζηήλ 
απεηξγάζσ ηψ θφζκσ, ηψ ηζηίσ αλαπεηάζαο ηνχ ιφγνπ, θαί πξφο γλψζηλ 
άθιπζηνλ ειάζαο ηφλ λνχλ.  
 
χ ηήο αθελψηνπ πεγήο, αληιήζαο ηά ξείζξα, πνηακνχο δνγκάησλ, ηή 
Δθθιεζία πξνρέεηο, εμ ψλ άπαληεο νη δηςψληεο αληινχκελ, λάκαηα 
ρξπζφξξεηζξα Υξπζφζηνκε.  

Θενηνθίνλ 
Βάηνλ θαηνκέλελ ππξί, θαί κή θιεγνκέλελ, πξνζεψξα πάιαη, Μσζήο 
Θενκήηνξ Παξζέλε, ηήλ ζεφδεθηνλ πξνηππψλ ζνπ γαζηέξα, ππνδεμακέλελ 
ηφ αθήξαηνλ πχξ.  
 

Έηεξνο ηνχ Αγίνπ 
 



Καηλφλ ηφ ζαχκα 
ηξαηφο Αγγέισλ, δήκνο Πξνθεηψλ, Απνζηφισλ ηε θαί ηψλ Μαξηχξσλ ζείνο 
ρνξφο, εκίλ ζπλαγάιινληαη θαηδξψο θνηλσλνχληεο, ηήο Δνξηήο Πακκάθαξ, 
θαί ηφλ χκλνλ ηψλ ζψλ, νηθείαλ εγνχκελνη ηήλ ράξηλ, πάλησλ γάξ έζρεο, ελ 
ζνί ηφλ βίνλ απνκαηηφκελνο.  
 
Ηδνχ ηνχ θφζκνπ έιακςε ηφ θψο, ν παλχςεινο ελαπέθελε ζείνο ππξζφο, ηφ 
γιπθχξξνπλ πέιαγνο, ηψλ ζείσλ ραξίησλ, εκθνξεζψκελ δεχηε ηνχ θσηφο 
αδειθνί, ζαιθζψκελ, αξδεχζσκελ θαξδίαο, άζκαζη πάληεο, ηφλ 
Υξπζνξξήκνλα κεγαιχλνληεο.  
 
Χο νβνινχο ζνη δχσ ηήλ σδήλ, απφξνπ κνπ θαί δεηιαίαο Πακκάθαξ ςπρήο, 
αγαζψλ παληνίσλ κέλ, νηθηξψο ρεξεπνχζεο, πφζνπ δέ ζείνπ πινχησ 
πξνζαγαγνχζεο απηήλ, ρξεζηφηεηνο κίκεκα ηήο ζείαο, δέρνην ράξηλ, 
αληηβξαβεχσλ κνη πινπζηφδσξνλ.  

Θενηνθίνλ 
Βαδίδσλ ηξέκσ, έθε πκεψλ, ηφλ ζαιεχνληα ηή πξνζβιέςεη δέ πάζαλ ηήλ 
γήλ, θαηέρσλ ξσλλχνκαη, ζφλ ηφθνλ Παξζέλε, ηήο ηξνκεξάο ζαξθφο δ' 
απνιπφκελνο, ρξεζκψλ κνη ηψλ ζείσλ απνβάλησλ, ραίξσλ θνκίδσ θαί ηνίο ελ 
άδε, ιχηξνλ ηά επαγγέιηα.  

Καηαβαζία 
«Δλ λφκσ, ζθηά θαί γξάκκαηη, ηχπνλ θαηίδσκελ νη πηζηνί, πάλ άξζελ ηφ ηήλ 
κήηξαλ δηαλνίγνλ, άγηνλ Θεψ, δηφ πξσηφηνθνλ Λφγνλ, Παηξφο αλάξρνπ Τηφλ, 
πξσηνηνθνχκελνλ Μεηξί, απεηξάλδξσ, κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Αγάιινπ πνιηο πφιεσλ, παζψλ ε Βαζηιεχνπζα, σο ηνχ θαινχ ζνπ Πνηκέλνο, 
ηνχ Πνηκελάξρνπ ηφ ζθήλνο, απνιαβνχζα ζήκεξνλ, ηνχ ζέ θαί θφζκνλ 
άπαληα, ξπζκίδνληνο θαί ζψδνληνο, κειηζηαγνχο Υξπζνζηφκνπ, θαί επηθξφηεη 
ηνίο χκλνηο.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Φξηθηή ε πξνζηαζία ζνπ, Μαξία Θενθφζκεηε, θαί θνβεξά ζνπ ε δφμα, πάζε 
ηή γή Θενηφθε, εηο ζέ γάξ λχλ θαπρψκεζα, ζέ θαί κεζίηελ έρνληεο, πξφο ηφλ 
Τηφλ θαί Κηίζηελ ζνπ, ηή αθνηκήησ πξεζβεία, ηή ζή ζσζείεκελ πάληεο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Υξπζνχ ηειαπγέζηεξνλ, ηά Ηεξά ζνπ δηδάγκαηα, πξνρεφκελα πάλζνθε, 
πινπηίδεη Υξπζφζηνκε, πελνκέλαο θξέλαο, θαί απνδηψθεη, ηψλ παζεκάησλ 
ηήλ αριχλ, θηιαξγπξίαο πηθξφλ ρεηκψλά ηε, δηφ ζε καθαξίδνκελ, ρξεσζηηθψο 
θαί ηήλ θφληλ ζνπ, ηψλ ιεηςάλσλ ζεβφκεζα, σο πεγήλ αγηάζκαηνο.  
 
Αδίθσο ηήο πνίκλεο ζνπ, απειαζείο Πάηεξ ζηε, πξνζσκίιεζαο ζιίςεζη, 



πηθξαίο εμνξίαηο ηε, ελ αίο εμηψζεο, καθαξίνπ ηέινπο, νία γελλαίνο αζιεηήο, 
θαηαπαιαίζαο ηφλ πνιπκήραλνλ, δηφ ηή επαλφδσ ζνπ, ε Δθθιεζία αγάιιεηαη, 
ήλ ρξπζψ θαηεθφζκεζαο, ηψλ παλζφθσλ δνγκάησλ ζνπ.  
 
Ο ζηχινο ν πχξηλνο, ν πνηακφο ν ηνίο λάκαζη, ηψλ δνγκάησλ θαηάξξπηνο, ν 
λνχο ν νπξάληνο, ηήο ζενινγίαο, ηφ πάγρξπζνλ ζηφκα, ακαξησιψλ εγγπεηήο, 
ηήο κεηαλνίαο θήξπμ ν έλζενο, θσζηήξ ν δηαπγέζηαηνο, ν επνπξάληνο 
άλζξσπνο, ν καθάξηνο ζήκεξνλ, αλπκλείζζσ Υξπζφζηνκνο.  
 
Κφζκνλ ψο βαζίιεηνλ, ε Βαζηιίο ηφ ζφλ ιείςαλνλ, δεμακέλε Υξπζφζηνκε, ελ 
ηνχησ ζεκλχλεηαη, θαί εγθαπρσκέλε, επί ηνίο ζνίο ιφγνηο ηήλ νηθνπκέλελ 
ζπγθαιεί, εηο επθξνζχλελ θαί ζείαλ κέζεμηλ, αθζφλσλ ηψλ ραξίησλ ζνπ, 
κεγαινθψλσο θξαπγάδνπζα, Ηεζνχ ππεξάγαζε, ζχ εί δφμα ηψλ δνχισλ ζνπ.  

Γφμα... Ήρνο δ'  Γεξκαλνχ 
Πάηεξ Υξπζφζηνκε, σο πνηακφο ζεφβξπηνο, εθ ηήο Δδέκ κπζηηθψο 
εμεξρφκελνο, εηο αξράο ηέζζαξαο δηαδξακψλ, ζνίο ιφγνηο ηήο γήο ηά πέξαηα, 
πάληα πηζηφλ θαηήξδεπζαο, ηή παγρξχζσ δηδαζθαιία ζνπ, δηφ ηήλ 
επάλνδνλ, ζνχ ηψλ ζείσλ ιεηςάλσλ, εκίλ ζαθψο πνιηηνγξαθήζαο, 
πξεζβεχεηο ζσζήλαη, ηάο ςπράο Ησάλλε, ηψλ αλπκλνχλησλ ζε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δθ παληνίσλ θηλδχλσλ ηνχο δνχινπο ζνπ θχιαηηε, επινγεκέλε Θενηφθε, ίλα 
ζε δνμάδσκελ, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο.  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά εθ ηψλ Καλφλσλ ηνχ Αγίνπ Χδή γ' θαί ο'.  
 

Απφζηνινο. 
Αδειθνί, ηνηνχηνο εκίλ έπξεπελ Αξρηεξεχο... 

 
Δπαγγέιηνλ θαηά Ησάλλελ. 

Δίπελ ν Κχξηνο, Δγψ εηκη ε ζχξα... 
 

Κνηλσληθφλ. 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο, Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Δθξαίκ ηνχ χξνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρ. ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα.  
 



Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σνχ Παξαδείζνπ ηά θάιιε θαηνπηξηζάκελνο, θαί δαςηιψο ηξπθήζαο, 
αθεξάηνπο ιεηκψλαο, εμήλζεζαο ηψ θφζκσ, γλψζηλ Θενχ, ήο κεηέρνληεο 
ζηε, πλεπκαηηθή δηαζέζεη ηή ηψλ ςπρψλ, αλαζάιινκελ ελ πλεχκαηη.  
 
Σήλ ηνχ Κξηηνχ παξνπζίαλ Ηζηνξεζάκελνο, ηνίο ηψλ δαθξχσλ ξείζξνηο, ηψλ 
ςπρψλ ηάο ιακπάδαο, αλάπηεηλ εθδηδάζθεηο, πάζη βνψλ, ηνχ Νπκθίνπ ηήλ 
έιεπζηλ, Πεξηβαιψκεζα πάληεο ζηνιήλ ιακπξάλ, ππαληήζαη ηψ Νπκθίσ 
Υξηζηψ.  
 
Σή εγθξαηεία ηφ ζψκα πεξηθξαμάκελνο, ηάο ηψλ παζψλ θηλήζεηο, 
απελέθξσζαο Πάηεξ, επραίο θαί αγξππλίαηο, φζελ έλ ζνί, ε ηνχ Πλεχκαηνο 
δχλακηο, επηζθηάζαζα έδεημε λνεηφλ, ζέ θσζηήξα θαί παγθφζκηνλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Δκθξφλσο ηψλ νριεξψλ ηνχ βίνπ επαλαζηάο, Δθξαίκ ανίδηκε, θηιεζπρία ηελ 
έξεκνλ θαηέιαβεο, θαί δη' απηήο πξφο Θεφλ πξαθηηθψο αλαγφκελνο, ηψ 
θφζκσ έιακςαο θσζηήξ, θαί ξήκαηα δσήο ηνίο αλζξψπνηο επήγαζαο, δηφ κή 
παχζε ελ ηαίο επραίο ζνπ ζηεξίδσλ εκάο, εθ βιάβεο ηνχ αιινηξίνπ, ξπζζήλαη 
ηάο ςπράο εκψλ, ζηε Πάηεξ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θεφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα έγλσκελ, Θενηφθε Παξζέλε, απηφλ ηθέηεπε, 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Οξψζά ζε ζηαπξνχκελνλ, Υξηζηέ ε ζέ θπήζαζα, αλεβφα. Σί ηφ μέλνλ ν νξψ, 
κπζηήξηνλ Τηέ κνπ; πψο επί μχινπ ζλήζθεηο, ζαξθί θξεκάκελνο δσήο ρνξεγέ; 
 

Απνζηίρνπ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο δ'  Αλαηνιίνπ 
Πξνθεηηθψο θαηαβξέρσλ ηήλ ζηξσκλήλ ηνίο δάθξπζη, θαί κειέηελ βίνπ 
πνηνχκελνο ηήλ κεηάλνηαλ, ηήο θξίζεσο ηφλ θφβνλ έξγνηο εκίλ, θαί δηά ιφγσλ 
ππέδεημαο. Γηφ ηήλ ζήλ ηηκψκελ άπαληεο, ζπλειζφληεο Πακκάθαξκλήκελ, 
παξαδφμσλ πξαγκάησλ απηνπξγέ, Δθξαίκ ανίδηκε, θαί λχλ δπζσπνχκέλ ζε. 
Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Καηαθξίζεσο ξχζαί κε, Παλαγία Θεφλπκθε, θαί δεηλψλ πηαηζκάησλ, ηήλ 
ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ, θαί ηνχ ζαλάηνπ απάιιαμνλ, επραίο ζνπ θαί δψξεζαη, 
δηθαηψζεσο ηπρείλ, ελ εκέξα εηάζεσο, ήο επέηπρνλ, ηψλ Αγίσλ νη δήκνη 
κεηαλνία, θαζαξζέληα κε πξφ ηέινπο, θαί ηψλ δαθξχσλ ηαίο ρχζεζηλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί πνηκέλα ζε, επί μχινπ ψο έβιεςελ, ε Ακλάο ε ηέμαζα, 
επσδχξεην, θαί κεηξηθψο ζνη εθζέγγεην. Τηέ πνζεηλφηαηε, πψο ελ, μχισ ηνχ 



ηαπξνχ, αλεξηήζεο καθξφζπκε; πψο ηάο ρείξάο ζνπ, θαί ηνχο πφδαο ζνπ 
Λφγε πξνζειψζεο, ππ' αλφκσλ, θαί ηφ αίκα, ηφ ζφλ εμέρεαο Γέζπνηα; 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ'  
Σαίο ηψλ δαθξχσλ ζνπ ξναίο, ηήο εξήκνπ ηφ άγνλνλ εγεψξγεζαο, θαί ηνίο εθ 
βάζνπο ζηελαγκνίο, εηο εθαηφλ ηνχο πφλνπο εθαξπνθφξεζαο, θαί γέγνλαο 
θσζηήξ, ηή νηθνπκέλε, ιάκπσλ ηνίο ζαχκαζηλ, Δθξαίκ Παηήξ εκψλ ζηε. 
Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ θαί ηνχ Αγίνπ 
εηο ο', νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Δθξαίκ γεξαίξσ ηφλ λνεηφλ Δπθξάηελ. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β'  
«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ Θεψ, επηλίθηνλ σδήλ, εβφα άζσκελ».  
 
Δπθξαληηθή επνκβξία ζψλ πξνζεπρψλ, ηήλ ςπρήλ κνπ άξδεπζνλ 
μεξαλζείζαλ ηψ απρκψ, ηψλ παζψλ, θαί ιφγσλ κνη ηήλ ζήλ, επθεκνχληη 
ενξηήλ, Πακκάθαξ έκπλεπζνλ.  
 
Φψο λνεηφλ απαζηξάςαο θσηηζηηθφο, αλεδείρζεο ήιηνο, θεγγνβφινηο 
αξεηαίο, θαί δνγκάησλ θάιιεζηλ Δθξαίκ, θαηαπγάδσλ ηψλ Πηζηψλ, άπαλ ηφ 
πιήξσκα.  
 
Ρείζξνηο δαθξχσλ ηήλ θιφγα ηήλ ηψλ παζψλ, θαηαζβέζαο γέγνλαο, ζθεχνο 
ηίκηνλ Δθξαίκ, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο πεγάο, αλαβιπδσλ δηδαρψλ, 
ζενκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Αδηαθζφξσο ηφλ Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, δεμακέλε ηέηνθαο, ηφλ ιπηξνχκελνλ 
θζνξάο, ηνχο απηφλ ιαηξεχνληαο αεί, Μεηξνπάξζελε ζεκλή, ππιε ηήο φλησο 
δσήο.  
 

Χδή γ'  
«Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ, Κχξηε φ Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ Αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο εκάο, ελ ηή πέηξα, ηήο νκνινγίαο ζνπ».  
 
Ηιχνο πάζεο εκπαζνχο, ζεαπηφλ εθθαζάξαο, αλεδείρζεο δνρείνλ αξεηψλ σο 
αιεζψο, θαί ζθεχνο ρσξεηηθφλ, ραξηζκάησλ, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο.  
 
Μεδφισο χπλνλ νθζαικνίο, δεδσθψο νίθνο ψθζεο, ηήο Αγίαο Σξηάδνο, θαί 
ζνθίαο ζεζαπξφο, ηφλ θφζκνλ θαηαπινπηψλ, ρξπζαπγέζη, δφγκαζη Μαθάξηε.  



 
Γλσξίδεη άιινλ ζε Υξηζηνχ, ε ζεπηή Δθθιεζία, ρξπζνξξφαλ Δπθξάηελ, 
πειαγίδνληα ζνθψλ, δνγκάησλ επηξναίο, θαί ηήλ θηίζηλ, πάζαλ θαηαξδεχνληα.  

Θενηνθίνλ 
Δλ δχσ θχζεζηλ ν είο, ηήο Αγίαο Σξηάδνο, εμ αγλψλ ζνπ αηκάησλ, ζαξθσζείο 
ζενπξεπψο, πξνήιζε ηνχο εμ Αδάκ, δηαζψδσλ, Πάλαγλε ρξεζηφηεηη.  

Ο Δηξκφο 
«Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ, Κχξηε φ Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ Αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο εκάο, ελ ηή πέηξα, ηήο νκνινγίαο ζνπ».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α'  
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Σφλ ζεζαπξφλ ηήο ζνθίαο ηψλ κπζηεξίσλ Υξηζηνχ, ηφλ θξαηήξα ηφλ ζείνλ ηήο 
θαηαλχμεσο, αλπκλήζσκελ πηζηνί, ελ ηή κλήκε απηνχ, θεξσλχκσο γάξ αεί, 
ηάο θαξδίαο ηψλ πηζηψλ, επθξαίλεη έπεζη ζείνηο, Δθξαίκ, σο πξάθησξ θαί 
κπζηήο, ηψλ ηνχ Κπξίνπ απνθαιχςεσλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ζ ζεξκή πξνζηαζία θαί απξνζκάρεηνο, ε ειπίο ε βεβαία θαί αθαηαίζρπληνο, 
ηείρνο θαί ζθέπε θαί ιηκήλ ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη, αεηπάξζελε Αγλή, ηφλ 
Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ, ηθέηεπε ζχλ Αγγέινηο, εηξήλελ δνχλαη ηψ θφζκσ, θαί ηαίο 
ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σψ ηαπξψ ηνχ Τηνχ ζνπ ζενραξίησηε, ηψλ εηδψισλ ε πιάλε πάζα 
θαηήξγεηαη, θαί ηψλ δαηκφλσλ ε ηζρχο θαηαπεπάηεηαη, δηά ηνχην νη πηζηνί, 
θαηά ρξένο ζε αεί, πκλνχκελ θαί επινγνχκελ, θαί Θενηφθνλ θπξίσο, 
νκνινγνχληεο ζέ κεγαιπλνκελ.  
 

Χδή δ'  
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 
Ρεκάησλ δχλακηο, ηψλ ζψλ δηέδξακελ, επί πάληα ηφλ θφζκνλ πςνπνηψ, 
θέγγεη ηαπεηλψζεσο, ηήλ αβιεςίαλ ηψλ ςπρψλ, εθδηψθνπζα Μαθάξηε.  
 
Ακέκπησο ήλπζαο, ηφλ βίνλ δάθξπζη, ζεαπηφλ απνπιχλαο, θαί ηνχ Κξηηνχ, 
πάζη ηήλ επέιεπζηλ, θαζηζηνξψλ ιφγνηο ζνθνίο, ζενθάληνξ αμηάγαζηε.  
 
Ηδψλ ζνπ Κχξηνο, ηήο ηαπεηλψζεσο, ηφ πεξίδνμνλ χςνο πςνπνηφλ, ιφγνλ ζνη 
ραξίδεηαη, δη νχ αηξέζεσλ δεηλά, ηεηαπείλσηαη πςψκαηα.  
 
Ρσζζείο ηή ράξηηη, ηνχ Παληνθξάηνξνο, πξφο αξράο παξεηάμσ δαηκνληθάο, 
Πάηεξ θαί λελίθεθαο, ππέξ εκψλ εθδπζσπψλ, ηψλ ζεξκψο αλεπθεκνχλησλ 
ζε.  

Θενηνθίνλ 
Χο ζείνλ ηέκελνο, ψο φξνο άγηνλ, σο πεγήλ αθζαξζίαο, σο εθιεθηήλ, κφλελ 



ρξεκαηίζαζαλ, ηψ πιαζηνπξγψ εκψλ Θεψ, ηήλ Παξζέλνλ καθαξίζσκελ.  
 

Χδή ε'  
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ».  
 
Σαίο ηψλ δαθξχσλ επηξξναίο, ηφ ηψλ εδνλψλ νινζρεξψο, Πάηεξ εμήξαλαο 
πέιαγνο, θαί ηή αλαβιχζεη ηψλ δηδαγκάησλ ζνπ, αηξέζεσλ ρεηκάξξνπο 
Μάθαξ θαηέθιπζαο.  
 
Ο λνχο ζνπ λεχζεη ηή πξφο Θεφλ, Πάηεξ ιακπξπλφκελνο Δθξαίκ, ζενεηδήο 
φινο γέγνλελ, έζνπηξνλ θαζάπεξ ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, αυινπο ηάο εκθάζεηο 
ππνδερφκελνο.  
 
Ναφο εγέλνπ ρσξεηηθφο, Πάηεξ ηήο Σξηάδνο αιεζψο, πεπνηθηικέλνο ηή ράξηηη, 
θαί ηή δηαπγία ηψλ θαζαξψλ αξεηψλ, θαί ηή ηψλ δηδαγκάησλ αθεξαηφηεηη.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξφλ κε έδεημελ ελ Δδέκ, γεχζηο ε ηνχ μπινπ πνλεξά, επηβνπιή ηή ηνχ 
φθεσο, ζχ δέ δσνδφηελ Υξηζηφλ θπήζαζα, εδψσζάο κε κφλε ζενραξίησηε.  
 

Χδή ο'  
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη. Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε».  
 
Οπ ςάκκνλ ζεκέιηνλ, αιιά πίζηηλ αξξαγή, ν ζενθφξνο ζέκελνο, ηαίο ηνχ 
ερζξνχ παληνίαηο επηβνπιαίο, αθιφλεηνο έκεηλελ, αεηηήησ δπλάκεη 
θπβεξλψκελνο.  
 
Ζ γιψζζά ζνπ θάιακνο, νμπγξάθνπ αιεζψο, σο γξακκαηέσο γέγνλελ, 
πθεγνπκέλε γλψζηλ παλεπζεβή, πιαμίλ εγραξάηηνπζα, θαξδηψλ Πάηεξ λφκνλ 
ηφλ ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Σφ ζφλ νη εθπιένληεο, ηψλ δνγκάησλ γαιελφλ, Δθξαίκ ζεφθξνλ πέιαγνο, 
ηξηθπκηψλ ιπηξνχληαη ςπρνβιαβψλ, θαί δάιεο αηξέζεσλ, αλαλεχνληεο πίζηεη 
δηαζψδνληαη.  

Θενηνθίνλ 
Ο πάζεο επέθεηλα, λννπκέλεο σο Θεφο, θαί νξσκέλεο θηίζεσο, ζσκαησζείο 
πξνήιζελ εθ ζήο γαζηξφο, ηεξήζαο ζε άθζνξνλ, ψζπεξ ήο πξφ ηνχ ηφθνπ 
ζνπ Θενλχκθεπηε.  

Ο Δηξκφο 
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη. Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε».  



 
Κνληάθηνλ  Ήρνο β'  

Σά άλσ δεηψλ 
Σήλ ψξαλ αεί, πξνβιέπσλ ηήο εηάζεσο, εζξήλεηο πηθξψο, Δθξαίκ σο 
θηιήζπρνο, πξαθηηθφο δέ γέγνλαο, ελ ηνίο έξγνηο δηδάζθαινο ζηε. ζελ 
Πάηεξ παγθφζκηε, ξαζχκνπο εγείξεηο πξφο κεηαλνηαλ.  

Ο Οίθνο 
Ηρλειαηείλ βνπιφκελνο, Πάηεξ, ηνχ Πξνδξφκνπ ηαίο ηξίβνηο, εθ ηνχ θφζκνπ 
κφλνο απηφο απάξαο, εηο έξεκνλ θαηψθεζαο. Βιέπσλ ζε νχλ νχησ βηνχληα ν 
ερζξφο ηφλ δίθαηνλ, γχλαηνλ πάλπ αλαηδέο θαηά ζνχ δηεγείξεη, νηφκελνο δηά 
ηνχ αξραίνπ φπινπ ηήλ ζήλ αλδξείαλ θαηαβαιείλ, θαί ηήλ αγλείαλ κνιχλεηλ 
ζνπ, ίλα κή ελ ηνίο ιφγνηο θαί έξγνηο ζνπ ξαζχκνπο εγείξεο πξφο κεηάλνηαλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΖ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Δθξαίκ ηνχ 

χξνπ.  
ηίρνη 

Ήθνπζε γιψηηαλ ςαικηθψο, ήλ νπθ έγλσ,  
Δθξαίκ, άλσ θαινχζαλ, ν γιψζζαλ χξνο.  
Δηθάδη νγδνάηε Νφεο Δθξαίκ ζπκφλ απεχξνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Παιιαδίνπ.  
ηίρνη 

Κξείηησλ ππάξμαο ζαξθηθψλ ζθηξηεκάησλ,  
θηξηά παξ απηψ Παιιάδηνο ηψ πφισ.  
 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηαθψβνπ ηνχ Αζθεηνχ.  
ηίρνη 

Απήιζε ζαξθφο, ψζπεξ έθ ηίλνο πάγεο,  
Ο ζαξθφο, Ηάθσβνο νπρ αινχο πάγαηο.  
 

Σή απηή εκέξα, αη άγηαη δχν Μάξηπξεο, κήηεξ θαί ζπγάηεξ, μίθεη 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 
Σή παηδί ζπγθιίλαζα κήηεξ ηήλ θάξαλ,  
Ξίθεη ζπλεμέπλεπζε ηψ ζπγαηξίσ.  
 

Σή απηή εκέξα, ε αγία Υάξηο ηνχο πφδαο εθθνπείζα ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Πφδαο Υάξηο ηκεζείζα, πξφο Θεφλ ηξέρεη.  
Σνχο ςπρηθνχο γάξ νπ ζπλεηκήζε πφδαο.  
 

Σαίο ηψλ αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 



Χδή δ' 
«Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο Οζίνηο Παηζί, ηνχο 
Υαιδαίνπο δέ θα ηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ έπεηζε βνάλ. 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Ννκνζέηεο Μνλαδφλησλ αθξηβέζηαηνο, ψθζεο ζεβαζκηψηαηε, ππαιείπηεο ηε, 
πξφο ερζξψλ παληνίσλ ζπκπινθάο, δηφ ζνπ ηηκψκελ ηφ ζεπηφλ, θαί ηεξφλ επί 
ηήο γήο Πάηεξ κλεκφζπλνλ.  
 
Δλαξκφληνλ ηνχ Πλεχκαηνο ανίδηκε, φξγαλνλ ερξεκάηηζαο, ππερνχκελνο, ηαίο 
απηνχ εθάζηνηε πλναίο, θαί κέινο ζσηήξηνλ εκίλ, ηήο κεηαλνίαο κεισδνχλ, 
ηνίο αλπκλνχζί ζε.  

Θενηνθίνλ 
Τπέξ ιφγνλ ζνπ ε ζχιιεςηο Θεφλπκθε, Θεφλ γάξ Λφγνλ ηέηνθαο, ηφλ 
ξπζάκελνλ, αινγίαο πάληαο ηνχο βξνηνχο, θαί ιφγνλ παξέρνληα βνάλ. 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Χδή ε'  
«Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί Γηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη. έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Φσηνθφξνο σο άιινο εδείρζεο ήιηνο, δηδαγκάησλ αθηίλαο πέκπσλ ηνίο 
πέξαζη, ζθφηνο αθεγγέο, εθκεηψζαο Μαθάξηε, πάζεο ακαξηίαο, θσηί ηήο 
κεηαλνίαο.  
 
Ρείζξνηο ζείσλ δνγκάησλ πεξηθπθινχκελνο, πνηακφο σο εμ άιιεο Δδέκ 
πεπφξεπζαη, πξφζσπνλ ηήο γήο, θαηαξδεχσλ ζεζπέζηε, θαί ηήο αζεβείαο, 
δηδάληα ζπκπλίγσλ.  

Θενηνθίνλ 
Αιεζή Θενηφθνλ νκνινγνχληέο ζε, ηνχ Αγγέινπ ηφ Υαίξε πίζηεη βνψκέλ ζνη, 
κφλε ηήλ ραξάλ, επί ηήο γήο εθχεζαο, Κεραξηησκέλε, αεί επινγεκέλε.  

Ο Δηξκφο 
«Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί Γηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη. έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο» 

Χδή ζ'  
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νχ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε, σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ζηξαηηαίο ζέ καθαξίδνκελ».  
 
Σξσζείο αγάπε ηνχ Παληνθξάηνξνο, φινλ ζαπηνχ ηφλ βίνλ, ζξελσδψλ 
δηεηέιεζαο, εθβνψλ κεη' εθπιήμεσο ζηε, Άλεο ηά θχκαηά ζνπ, ψηεξ ηήο 
ράξηηνο, ηαχηελ κνη πινπζίσο ζπληεξψλ, ελ ηή κειινχζε δσή.  
 



Ζδχο ν ιφγνο ζνπ θαηαλχμεσο, παξεθηηθφο θαί πιήξεο θσηηζκνχ ηνίο 
πξνζηξέρνπζη, ζενθφξε Δθξαίκ αμηάγαζηε, άκεκπηνο δέ ν βίνο, πάζαηο 
θνζκνχκελνο, ηαίο ζενθεγγέζηλ αξεηαίο, θαί ιακπξπλφκελνο.  
 
Ναφο ηνχ Πλεχκαηνο ερξεκάηηζαο, θαί πνηακφο λακάησλ δσε ξχησλ 
πιεξνχκελνο, Δθθιεζίαο ζεκέιηνο άζεηζηνο, έξεηζκα κνλαδφλησλ, ξείζξνλ 
αέλανλ, ζείαο θαηαλχμεσο, Δθξαίκ αμηνζαχκαζηε.  

Θενηνθίνλ 
Ννείλ νχ δχλαηαη λνχο αλζξψπηλνο, ηφ ππέξ λνχλ ηνχ ηφθνπ ζνπ Παξζέλε 
κπζηήξηνλ, ν Θεφο γάξ ζθελψζαο ελ κέζσ ζνπ, θιείζξα ηήο παξζελίαο, νπ 
παξεζάιεπζε, κφλνο σο επίζηαηαη απηφο, ν αθαηάιεπηνο.  

Ο Δηξκφο 
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νχ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε, σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ζηξαηηαίο ζέ καθαξίδνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Χο πνηακφο ππάξρεηο, ξείζξα ρξπζφξξπηα βξχσλ, θαί ηνχο ιανχο δηεγείξσλ, 
ηήο κεηαλνίαο πξφο ηξίβνλ, Υξηζηφλ ηθέηεπε Πάηεξ, Δθξαίκ ζσζήλαη ηφλ 
θφζκνλ.  

Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Διπίο ηψλ απειπηζκέλσλ, θαηαθπγή Υξηζηηαλψλ, παλχκλεηε Θενηφθε, ηψλ 
ζιηβνκέλσλ ε ραξά, εθ πάζεο ζιίςεσο ξχζαη, ηνχο αλαμίνπο ζνπ δνχινπο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο β'  Κππξηαλνχ 
ζπεξ θνίλημ δαπτηηθψο εμαλζήζαο ζηε Πάηεξ, ηάο γιψζζαο ηψλ 
βιαζθήκσλ εμέθνςαο, ελ ηή καραίξα ηψλ ιφγσλ ζνπ Δθξαίκ, ηάο αβχζζνπο 
ηψλ παζψλ εμήξαλαο δη' εγθξαηείαο, φξγαλνλ αλεδείρζεο ηνχ Αγίνπ 
Πλεχκαηνο, ηνχ ηαπξνχ ηφ φπινλ αλαιαβψλ, Υξηζηφλ απαχζησο δπζψπεη 
ππέξ εκψλ, ηψλ επηηεινχλησλ ηήλ παλένξηνλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

Πάλησλ, ζιηβνκέλσλ ε ραξά, θαί αδηθνπκέλσλ πξνζηάηηο, θαί πελνκέλσλ 
ηξνθή, μέλσλ ηε παξάθιεζηο, ρεηκαδνκέλσλ ιηκήλ, αζζελνχλησλ επίζθεςηο, 
θαηαπνλνπκέλσλ, ζθέπε θαί αληίιεςηο, θαί βαθηεξία ηπθιψλ, Μήηεξ ηνχ 
Θενχ ηνχ πςίζηνπ, ζχ ππάξρεηο. Άρξαληε ζπεχζνλ, δπζσπνχκελ ξχζαζζαη 
ηνχο δνχινπο ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Όβξεηο, ππνκείλαληα πνιιάο, θαί επί ηαπξνχ πςσζέληα, ηφλ ηνχ παληφο 
Πνηεηήλ, βιέςαζα Παλάρξαληε, έζηελεο ιέγνπζα. Τπεξχκλεηε Κχξηε, Τηέ θαί 
Θεέ κνπ, πψο ηηκήζαη ζέισλ ζνπ, ηφ πιάζκα Γέζπνηα, θέξεηο ελ ζαξθί 
αηηκίαλ, δφμα ηή πνιιή επζπιαγρλία, θαί ζπγθαηαβάζεη ζνπ θηιάλζξσπε.  



 
Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΚΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Ζ Αλαθνκηδή ηψλ Λεηςάλσλ ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Ηγλαηίνπ ηνχ 

Θενθφξνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα.  

 
Ήρνο δ'  

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 
Θενιφγσλ αθξφηεηνο, ρξεκαηίζαο δηάδνρνο, ηνίο εθείλσλ ίρλεζηλ 
εθνινχζεζαο, Αλαηνιήο εμνξκψκελνο, θαί Γχζεη θαηλφκελνο, θαί θσηίδσλ 
αζηξαπαίο, ηνχ ελζένπ θεξχγκαηνο, έλζα Πάλζνθε, εθ ηνχ θφζκνπ κέλ έδπο, 
εηο Θεφλ δέ, εμαλέηεηιαο ηψ θέγγεη, θαηεζηεκκέλνο ηήο ράξηηνο.  
 
Ηεξψο απεδφζε ζνπ, ηή ζή πφιεη ηά ιείςαλα, Θενθφξε πάλζνθε δη' 
αζιήζεσο, αγηαζζέληα ιακπξφηεξνλ, θαί ράξηηη ζηίιβνληα, ηήλ επάλνδνλ 
εκίλ, παλεγχξεσο πξφμελνλ, απεηξγάζαην, επθξνζχλεο πιεξνχληα 
ζενπλεχζηνπ, ζπκεδίαο εκπηπιψληα, ηνχο επζεβψο ζε γεξαίξνληαο.  
 
Αλαιάκςαο σο ήιηνο, ηαίο αθηίζη ηνχ Πλεχκαηνο, ηά ηνχ θφζκνπ πέξαηα 
θαηεθαίδξπλαο, ηαίο ιακπεδφζη ηψλ άζισλ ζνπ, ζεξκψο πξντζηάκελνο θαί 
ζπγγξάθσλ αιεζψο, επζεβείαο δηδάγκαηα φζελ γέγνλαο, θαί ηξνθή ηψ 
Γεζπφηε ηψ ηά πάληα, δηαηξέθνληη Πακκάθαξ, αδηαιείπησ ρξεζηφηεηη.  
 
Δμ Δψαο κέλ πξφηεξνλ, Δσζθφξνο Ηγλάηηε, ελ Γπζκαίο δηεχγαζαο 
θαεηλφηαηνο, λχλ δέ ηψλ ζείσλ ιεηςάλσλ ζνπ, έλ ηή επαλφδσ θαηδξάο, ηάο 
αθηίλαο επί γήο, αθ' εζπέξαο εθήπισζαο, δηφ πξέζβεπε, εθ θζνξάο θαί 
θηλδχλσλ ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ 
ζνπ.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ'  
Θενθφξε Ηγλάηηε, ηφλ ζφλ έξσηα Υξηζηφλ ελζηεξληζάκελνο, κηζζφλ εθνκίζσ, 
ηήο ηεξνπξγίαο ηνχ Δπαγγειίνπ ηνχ Υξηζηνχ, ηφ ηειεησζήλαη δη' αίκαηνο, δηφ 
ζίηνο γελφκελνο ηνχ αζαλάηνπ Γεσξγνχ, δη' νδφλησλ ζεξίσλ ειέζζεο, θαί 
άξηνο ήδχο απηψ αλεδείρζεο, πξεζβεχσλ ππέξ εκψλ, Αζιεηά καθάξηε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

ψζφλ κε πάλαγλε Γέζπνηλα, ε ηφλ σηήξα Υξηζηφλ, απνξξήησο θπήζαζα, 
ζέ γάξ κφλελ θέθηεκαη, πξνζηαζίαλ θαί άξξεθηνλ, ηείρνο θαί ζθέπελ, θαί 
αγαιιίακα, θαί ηήο ςπρήο κνπ, ζείαλ παξάθιεζηλ, ζχ νχλ κε ιχηξσζαη, 



αθνηκήηνπ ζθψιεθνο, θαί ηνχ ππξφο, ηνχ δηαησλίδνληνο, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ 
Θενχ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σί ηφ νξψκελνλ ζέακα, φ ηνίο εκνίο νθζαικνίο, θαζνξάηαη ψ Γέζπνηα; ν 
ζπλέρσλ άπαζαλ θηίζηλ μχισ αλήξηεζαη; θαί ζαλαηνχζαη, ν πάζη λέκσλ 
δσήλ, ε Θενηφθνο θιαίνπζα έιεγελ, φηε εψξαθελ, ελ ηαπξψ πςνχκελνλ, ηφλ 
εμ απηήο, αζπφξσο εθιάκςαληα, Θεφλ θαί άλζξσπνλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο α'  
Χ ηήο ζηεξξάο θαί αδακαληίλνπ ζνπ ςπρήο, αμηνκαθάξηζηε lγλάηηε! ζχ γάξ 
πξφο ηφλ φλησο ζφλ εξαζηήλ, αλέλδνηνλ έρσλ ηήλ έθεζηλ έιεγεο. Οπθ έζηηλ 
ελ εκνί, πχξ θηιφυινλ, χδσξ δέ κάιινλ δψλ, θαί ιαινχλ ελ εκνί, έλδνζέλ κνη 
ιέγνλ. Γεχξν πξφο ηφλ Παηέξα. ζελ ζείσ Πλεχκαηη ππξπνινχκελνο, ζήξαο 
εξέζηζαο, θφζκνπ ζε ζάηηνλ ρσξίζαη, θαί πξφο ηφλ πνζνχκελνλ παξαπέκςαη 
Υξηζηφλ. Απηφλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ακαξησιψλ ηάο δεήζεηο πξνζδερνκέλε, θαί ζιηβνκέλσλ ζηελαγκνχο κή 
παξνξψζα, πξέζβεπε ηψ εμ Αγλψλ ιαγφλσλ ζνπ, ζσζήλαη εκάο, Παλαγία 
Παξζέλε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Δλ ηψ ηαπξψ παξεζηψζα ηνχ ζνχ Τηνχ θαί Θενχ, θαί ηήλ καθξνζπκίαλ, 
ηνχηνπ απνζθνπνχζα, έιεγεο ζξελνχζα, Μήηεξ Αγλή. Οίκνη ηέθλνλ 
γιπθχηαηνλ! ηί ηαχηα πάζρεηο αδίθσο Λφγε Θενχ; ίλα ζψζεο ηφ αλζξψπηλνλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  
Καί ηξφπσλ κέηνρνο, θαί ζξφλσλ δηάδνρνο, ηψλ Απνζηφισλ γελφκελνο, ηήλ 
πξάμηλ εχξεο ζεφπλεπζηε, εηο ζεσξίαο επίβαζηλ, δηά ηνχην ηφλ ιφγνλ ηήο 
αιεζείαο νξζνηνκψλ, θαί ηή πίζηεη ελήζιεζαο κέρξηο αίκαηνο, Ηεξνκάξηπο 
Ηγλάηηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ θαί ηνχ Αγίνπ 
εηο ο', νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Ηγλάηηνλ ηφλ Δψνλ ελ άζκαζηλ αζηέξα κέιπσ. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  
«Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 



Ηζχλαο πξφο αξεηήλ ηφλ βίνλ κνπ, θσηί θαηαχγαζνλ, ηήο ελνηθνχζεο ράξηηνο 
ελ ζνί, Θενθφξε Ηγλάηηε, θαί ηψλ παζψλ ηήλ ζχγρπζηλ, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο 
δηαζθέδαζνλ.  
 
Γή ψζπεξ γνληκσηάηε πέθελαο, εθαηνζηεχνληα, θαξπνθνξψλ ηφλ ζπφξνλ 
ηψ Υξηζηψ, Θενθφξε Ηγλάηηε, ηψ ηάο ςπράο αξδεχνληη, ηή έπνκβξία ηή ηνχ 
Πλεχκαηνο.  
 
Ννήζαο πξνγλσζηηθή δπλάκεη ζνπ, ηφ επγελέο ηήο ςπρήο, ν ηνχ παληφο 
Γεζπφηεο θαί Θεφο, Θενθφξε Ηγλάηηε, καξκαξπγαίο ηνχ Πλεχκαηνο, 
ζενθεγγέζη θαηειάκπξπλελ.  
 
Αθηίζη ηνχ λνεηνχ ιακπφκελνο, Ζιίνπ πάλζνθε, Αλαηνιήο εμψξκεζαο 
ιακπξψο, αηζζεηφο ψζπεξ ήιηνο, ηφ δνθεξφλ ηήο Γχζεσο, πεξηαπγάδσλ ηψ 
θεξχγκαηη.  

Θενηνθίνλ 
Σξηάδνο ηήο ππεξζένπ Πάλαγλε, ηφλ έλα ηέηνθαο, εθ ζνχ ζαξθί θαλέληα θαζ' 
εκάο, επδνθία Γελλήηνξνο, θαί ζπλεξγεία Πλεχκαηνο, ηνχ παλαγίνπ 
Θενλχκθεπηε.  
 

Χδή γ'  
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνχζα χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
Ηάηξεπζφλ κνπ ηφλ λνχλ, θεθαθσκέλνλ ηνίο δεηλνίο πάζεζη, ηνίο ηήο ζαξθφο 
Ηγλάηηε, Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ παλανίδηκε.  
 
Οκφθξνλά ζε Υξηζηφο, ηψλ Απνζηφισλ εδ εηδψο ηέζεηθε, ζείσ θσηί 
ιάκπνληα, ελ ηαίο Δθθιεζίαηο δηδάζθαινλ.  
 
Νεθξνχκελνλ δηά ζέ, ηφλ Εσνδφηελ θαζνξψλ έδξακεο, ηφλ δη' απηφλ ζάλαηνλ, 
πφζσ ππνζηήλαη Ηγλάηηε.  
 
Σφλ Λφγνλ ηφλ ηνχ Παηξφο, πξνθαζαξζείζα ψ εκλή Πλεχκαηη, ηήο ινγηθήο 
θχζεσο, επ' επεξγεζία γεγέλλεθαο.  

Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνχζα χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  

 
Κάζηζκα  Ήρνο γ'  

Θείαο πίζηεσο 
Θείσ Πλεχκαηη πεθσηηζκέλνο, ζξάζνο ηχξαλλνλ ελ παξξεζία, πνηκαληηθή 
κεγαινθξφλσο θαηήζρπλαο, θαί εθπεξάζαο ηήο πιάλεο ηφ πέιαγνο, πξφο ηφλ 
ιηκέλα ηφλ ζείνλ θαηήληεζαο, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  



Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θείαο θχζεσο νπθ ερσξίζζε, ζάξμ γελφκελνο ελ ηή γαζηξί ζνπ, αιιά Θεφο 
ελαλζξσπήζαο κεκέλεθελ, ν κεηά ηφθνλ Παξζέλνλ Μεηέξα ζε, σο πξφ ηνχ 
ηφθνπ θπιάμαο παλάκσκνλ, κφλνο Κχξηνο. Απηφλ εθηελψο ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ ακίαληνο Ακλάο ηνχ Λφγνπ, ε αθήξαηνο Παξζελνκήησξ, ελ ηψ ηαπξψ 
ζεαζακέλε θξεκάκελνλ, ηφλ εμ απηήο αλσδίλσο βιαζηήζαληα, κεηξνπξεπψο 
ζξελσδνχζα εθξαχγαδελ. Οίκνη ηέθλνλ κνπ! πψο πάζρεηο ζέισλ ξχζαζζαη, 
παζψλ ηήο αηηκίαο ηφλ άλζξσπνλ!  
 

Χδή δ'  
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Ο Θενθφξνο θαινχκελνο θεξσλχκσο, ηφλ γάξ Υξηζηφλ ελδέδπηαη δηά 
πνιηηείαο, πάληαο επαιείθεη ιακπξψο, Μαξηχξσλ ζηεξξφηεηα, πφζσ ηψλ 
ζηεθάλσλ εηζδέμαζζαη.  
 
Νελεπξσκέλνο Ηγλάηηε ηή δπλάκεη, ηνχ ελ ηαπξψ παγέληνο ππέξ ζνχ 
Θενθφξε, ζήξαο θαζεξέζηζαο, ηνχ θφζκνπ ρσξίζαη ζε, πξφο ηφλ ζφλ 
πνζνχκελνλ έξσηα.  
 
Δξαζζείο ηήο σξαηφηεηνο ηνχ Γεζπφηνπ, θαί πξφο απηφλ ηήλ έθεζηλ 
αλέλδνηνλ έρσλ, ηνχηνπ ηά παζήκαηα, πξνζχκσο εδήισζαο, κάξηπο 
Θενθφξε Ηγλάηηε.  
 
Χξατζκέλνο πνξθχξα ηψλ ζψλ αηκάησλ, Αξρηεξεχο, θαί ρξίζκαηη ηήο 
ηεξσζχλεο, Μάξηπο δηαιάκπσλ Υξηζηψ, θξαπγάδεηο γεζφκελνο. Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Ο εθ κή φλησλ ηά πάληα ζεία δπλάκεη, δεκηνπξγψλ γεγέλλεηαη εθ ζνχ 
Θενκήηνξ, θφζκνλ θαηαιάκπσλ θαηδξψο, αθηίζη ζεφηεηνο, θαί ζενγλσζίαο 
ιακπξφηεζη.  
 

Χδή ε'  
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
Νχλ πξφζσπνλ Υξηζηνχ, θαζνξψλ ζχ πξφο πξφζσπνλ, Ηγλάηηε ηψλ 
εζφπηξσλ, αιεζεία ιπζέλησλ, ελψζεο ζνπ ηψ έξσηη.  
 
Δίιθπζαο θσηηζκφλ, εθ πεγήο θσηνδφηηδνο Ηγλάηηε, ηαίο αρξάληνηο, ζέ 
Υξηζηφο γάξ παιάκαηο, θξαηήζαο θαζεγίαζε.  
 



Ννχλ Πλεχκαηη Θενχ, θεθηεκέλνο ιακπφκελνλ, Ηγλάηηε ζενγξάθνπο, 
επηζηέιιεηο σο πιάθαο, ηνχο λφκνπο ηνχο ηήο ράξηηνο.  

Θενηνθίνλ 
Αλσζέλ ζνη θσλήλ, ραξκνζχλσο εβφεζελ, ν Άγγεινο Θενηφθε, ηνχ 
Γεζπφηνπ αθξάζησο, κελχσλ ζνη ηήλ ζχιιεςηλ.  
 

Χδή ο'  
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
νθίαο, ειιεληθήο δηέιπζαο δφγκαηα, ηήλ ελππφζηαηνλ έρσλ, ηνχ Θενχ 
ζνθίαλ ηεξνκχζηα, θαί κεη, ήρνπ, ηφ ηήο πιάλεο κλεκφζπλνλ ψιεζαο.  
 
Μή παχζε, ππέξ ηψλ εθηεινχλησλ ηήλ κλήκελ ζνπ, θαζηθεηεχσλ Πακκάθαξ, 
πεηξαζκψλ ξπζζήλαη ραιεπσηάησλ, θαί θηλδχλσλ, Ηεξεχο δεδεηγκέλνο 
εππξφζδεθηνο.  
 
Αλδξεία, θαί θξνλήζεη δηέπξεςαο ζηε, δηθαηνζχλεο ηε θάιιεη, Θενθφξε 
Μάξηπο θαί ζσθξνζχλεο, θαί ηψ θχθισ ηψλ αξεηψλ, εθάλεο θνζκνχκελνο.  

Θενηνθίνλ 
ε κφλελ, ηψλ αθαλζψλ ελ κέζσ επξάκελνο, σο θαζαξψηαηνλ θξίλνλ, θαί 
θνηιάδσλ άλζνο ψ Θενκήηνξ, ν Νπκθίνο, εθ ηήο γαζηξφο ζνπ Λφγνο 
πξνέξρεηαη.  

Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δμ Δψαο ζήκεξνλ εμαλαηείιαο, θαί ηήλ θηίζηλ άπαζαλ, θαηαιακπξχλαο 
δηδαραίο, ηψ Μαξηπξίσ θεθφζκεηαη, ν Θενθφξνο θαί ζείνο Ηγλάηηνο.  

Ο Οίθνο 
Ηεξεκίαλ ν Θεφο εθ κήηξαο αγηάζαο, θαί πξφ ηνχ γελλεζήλαη γηλψζθσλ σο 
πξνγλψζηεο, δνρείνλ έζεζζαη απηφλ Πλεχκαηνο Αγίνπ, εκπηπιά ηνχηνλ 
επζχο, εθ λεαξάο βηψζεσο, θαί Πξνθήηελ ηνχηνλ, θαί θήξπθα πάζηλ 
απνζηέιιεη, πξναγγέιιεηλ ηήλ αγίαλ επί ηήο γήο απηνχ παξνπζίαλ. Σερζείο 
νχλ ν απηφο Θεφο εθ Παξζέλνπ, πξφο ηφ θήξπγκα ειζψλ, εχξελ εθ βξέθνπο, 
άμηνλ απηνχ ηήο ράξηηνο ππνθήηελ, ηφλ Θενθφξνλ θαί ζείνλ Ηγλάηηνλ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Κζ' ηνχ απηνχ κελφο, Ζ Αλαθνκηδή ηψλ Λεηςάλσλ ηνχ Αγίνπ 

Ηεξνκάξηπξνο Ηγλαηίνπ ηνχ Θενθφξνπ.  
ηίρνη 

Υάξηο ιένπζηλ Ηγλάηηε πακβφξνηο,  
νχ ζψκαηνο ιηπνχζη θαί πηζηνίο κέξνο.  



Σή ελάηε επάλνδνο Ηγλαηίσ εηθάδη ηχρζε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ επηά Μαξηχξσλ, ηψλ ελ ακνζάηνηο 
ηειεησζέλησλ, Φηινζένπ, Τπεξερίνπ, Αβίββνπ Ηνπιηαλνχ, Ρσκαλνχ, Ηαθψβνπ 
θαί Παξεγνξίνπ.  

ηίρνη 
Τπέξ πξνζεισζέληνο ελ ηαπξψ Λφγνπ,  
Δπηά πξνζειψζεζαλ Αζιεηψλ θάξαη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ ηινπαλνχ Δπηζθφπνπ, 
Λνπθά Γηαθφλνπ, θαί Μσθίνπ Αλαγλψζηνπ.  

ηίρνη 
ηινπαλφο Λνπθάο ηε ζχλ Μσθίσ,  
Ήκβιπλαλ νξκάο θαί ιεφλησλ αγξίσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ αξβήινπ θαί Βεβαίαο 
ηήο αδειθήο απηνχ, ηψλ έλ Δδέζζε παζφλησλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Βαξζηκαίνπ, 
Δπηζθφπνπ Δδέζζεο.  

ηίρνη 
Γνχο ηήλ βαξείαλ ζάξθα γή Βαξζηκαίνο,  
χλεζηη βαζηάζαζηλ εκέξαο βάξνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αθξαάηνπ.  
ηίρνη 

Ο ζάξθα θαί δψλ λεθξφο ψλ Αθξαάηεο,  
Αησλίσο δή, θαί λεθξφο θαλείο άπλνπο.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ'  
«Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ. Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  
 
Ηεξσζχλεο, εγιατζκέλνο κχξσ ζηε ζείσ, θαί Μαξηχξσλ αίκαηη θνζκεζείο, 
ακθνηέξσζελ δηέπξεςαο, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ θξαπγάδσλ θαί 
Κχξηνο.  
 
Ννκνζεζία, θαηαθαηδξχλαο θφζκνλ άπαληα, άξησ νπξαλίσ έζξεςαο ηνχο 
πηζηνχο, ηψ Γεζπφηε ζνπ θξαπγάδνληαο. Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο 
δφμεο ζνπ Κχξηε.  
 
Αθηηλνβφινηο, απγαίο Πακκάθαξ θσηηδφκελνο, αίγιεο αξρηθψηνπ ρχζεη ηε 



ιακπξπλζείο, ηήλ νπξάληνλ απείιεθαο, ραίξσλ απφιαπζηλ, Θενθφξε 
Μαξηχξσλ ηφ θαχρεκα.  
 
ίηνο ππάξρσλ, Θενχ σο έθεο Παλανίδηκε, κχιαηο θαηειέζζεο Μάξηπο ηαίο 
ηψλ ζεξψλ, θαί ηψ ηξέθνληη ηά ζχκπαληα, ζεία ρξεζηφηεηη, θαζαξψηαηνο 
άξηνο γεγέλεζαη.  

Θενηνθίνλ 
Σφ ηνχ Τςίζηνπ, εγηαζκέλνλ ζείνλ ζθήλσκα ραίξε, δηά ζνχ γάξ δέδνηαη ε 
ραξά, Θενηφθε ηνίο θξαπγάδνπζηλ. Δπινγεκέλε ζχ, ελ γπλαημίλ ππάξρεηο 
Παλάκσκε.  
 

Χδή ε'  
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Δζηψο επί βήκαηνο ζνθέ, Σξηάδα άθηηζηνλ, εζενιφγεζαο, λνχ θαζαξφηεηη 
Άγηε, δηαλνίαο ηε ιακπξφηεηη, κή πηνεζείο ηπξαλληθψλ ζξφλσλ σκφηεηα, αιι' 
εβφαο. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Ρπζκίζαο εκθξφλσο ζνπ ηφλ λνχλ, ηνίο ζείνηο δφγκαζη, κάθαξ Ηγλάηηε, ηφλ 
δεηζηδαίκνλα ηχξαλλνλ, ηήο απάηεο πξντζηάκελνλ, ηνίο ζνθίαο νρεηνίο, 
άξδελ θαηέθιπζαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα θξαπγάδσλ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Απείξσ ιακπφκελνο θσηί, ηψ ηήο ζεφηεηνο Μάξηπο αήηηεηε, ηήο αζεφηεηνο 
άζηαηνλ, εμεθάληζαο ζθνηφκαηλαλ, επηζηνιάο θσηνεηδείο, πέκπσλ ηνίο 
κέιπνπζηλ. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Μαλίαλ θαί ράζκαηα ζεξψλ, νπθ εδεηιίαζαο, ζείε Ηγλάηηε, ε ηνχ Τςίζηνπ γάξ 
δχλακηο, εθ Παξζέλνπ αλαηείιαζα, ηήλ παλνπιίαλ ηνχ ηαπξνχ ζέ 
πεξηέβαιελ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα βνψληα ηφλ Κχξηνλ.  

Ο Δηξκφο 
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 

Χδή ζ'  
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο, ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
Έξσο ν ζεηφηαηνο Μάθαξ, θαηαθξαηήζαο ηήο ςπρήο ζνπ, θφζκνπ ηάο πιψδεηο 
θξνληίδαο, ππξί αυισ πάζαο θαηέθιεμε, θαί νξεθηψλ αθξφηεηη, 
ζηεθαλεθφξνλ ζε θαηέζηεζε.  
 



Ληκέλη ιακπξψο θαζσξκίζζεο, γαιελνηάησ Θενθφξε, δάιελ ηψλ θπκάησλ 
εθθπγψλ, νξκάο αγξίσλ θαί ινγηθψλ ζεξίσλ, θαί λχλ ηξπθάο ιαβφκελνο, ηήο 
αησλίνπ απνιαχζεσο.  
 
Πνηθίισ θνζκνχκελνο ζηέθεη, ηεξνκχζηα δηαπξέπεηο, ηήο ηεξσζχλεο γάξ ελ 
ζνί, εηο ελ ζπλήιζε θαί καξηπξίνπ θιένο, θαί δη' ακθνίλ ψο κέηνρνο, ηνχ ζνχ 
Γεζπφηνπ ζπλδεδφμαζαη.  
 
Χο ηεξνθάλησξ ππάξρσλ, ηή παξξεζία θερξεκέλνο, πξφο ηφλ ζφλ Γεζπφηελ 
θαί Θεφλ, ηνχο εθηεινχληαο πίζηεη ηήλ κλήκελ ζνπ, εθ πεηξαζκψλ Ηγλάηηε, λχλ 
ιπηξσζήλαη θαζηθέηεπε.  

Θενηνθίνλ 
Χο ηψλ νπξαλψλ πιαηπηέξα, θαί Υεξνπβίκ αγησηέξα, πάζεο ηε ηήο θηίζεσο 
αγλή, ηηκησηέξα Θεφλ εθχεζαο, ελ ηαίο αγθάιαηο θέξνπζα, ηφλ Παηξηθνίο 
θφιπνηο θαζήκελνλ.  

Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο, ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιαξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Σνχο πφζσ ενξηάδνληαο, ηήλ ζήλ θαηδξάλ επάλνδνλ, Ηγλάηηε Θενθφξε, 
Ηεξνκάξηπο πακκάθαξ ιχηξσζαη πάζεο ζιίςεσο, θαί βιάβεο ηνχ αιάζηνξνο, 
δηδνχο πηαηζκάησλ άθεζηλ, σο εηιεθψο εμνπζίαλ, παξά Υξηζηνχ ηνχ 
σηήξνο.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Δλ δχν ηαίο ζειήζεζη, θαί θχζεζη Παλάκσκε, κηά δέ ηή ππνζηάζεη, ηίθηεηο 
Θεφλ απνξξήησο, ηφλ δη' εκάο πησρεχζαληα, κέρξη ηαπξνχ ζειήκαηη, θαί 
εκίλ ραξηζάκελνλ, ηφλ ηήο ζεφηεηνο πινχηνλ, Θενθπήηνξ Παξζέλε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο α' 
ηήιε έκςπρνο, θαί έκπλνπο εηθψλ ε εηήζηφο ζνπ επέζηε Δνξηή, Θενθφξε 
Ηγλάηηε, ηάο κπζηαγσγίαο ζνπ θαί ηάο αξηζηείαο ζνπ θεξχηηνπζα, ηήλ ππέξ 
ηήο πίζηεσο κέρξηο αίκαηνο αληηθαηάζηαζηλ, ηήλ καθαξίαλ εθείλελ θαί 
ανίδηκνλ θσλήλ, ηήλ, ηη ζίηφο εηκη Θενχ, ιέγνπζαλ, θαί δη' νδφλησλ ζεξίσλ 
αιήζνκαη. Γηφ κηκεηήο ηνχ πάζνπο ηνχ Υξηζηνχ ζνπ γεγνλψο, πξέζβεπε 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Ννζνχζαλ Παλχκλεηε δεηλψο, Σήλ ςπρήλ κνπ πάζεζηλ, πνλεξνηάηνηο 
ζεξάπεπζνλ, ε ηφλ αθέζηνξα, θαί σηήξα πάλησλ, ηφλ Υξηζηφλ θπήζαζα, ηφλ 
πάζαλ καιαθίαλ ηψκελνλ, ηφλ ηξαπκαηίζαληα, δηαβφινπ ηήλ θαθφλνηαλ, θαί 



ζαλάηνπ πκάο απαιιάμαληα.  
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 

θαγήλ ζνπ ηήλ άδηθνλ Υξηζηέ, ε Παξζέλνο βιέπνπζα, νδπξνκέλε εβφα ζνη, 
Σέθλνλ γιπθχηαηνλ, πψο αδίθσο ζλήζθεηο; πψο ηψ μχισ θξέκαζαη, ν πάζαλ 
γήλ θξεκάζαο ηνίο χδαζη; Μή ιίπεο κφλελ κε, Δπεξγέηα πνιπέιεε, ηήλ 
κεηέξα, θαί δνχιελ ζνπ δένκαη.  
 

Ζ ινηπή αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ Λ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπ Ηππνιχηνπ, Πάπα Ρψκεο.  

 
Ζ Αθνινπζία ηνχηνπ ςάιιεηαη ελ ηνίο Απνδείπλνηο. Δηο δέ ηφλ 

Δζπεξηλφλ θαί ηφλ ξζξνλ ςάιινκελ ηήλ Αθνινπζίαλ ηψλ Αγίσλ ηξηψλ 
Ηεξαξρψλ, Βαζηιείνπ ηνχ Μεγάινπ, Γξεγνξίνπ ηνχ Θενιφγνπ θαί Ησάλλνπ ηνχ 
Υξπζνζηφκνπ. Δηο ηφ Απφδεηπλνλ ε Αθνινπζία ηνχ Αγίνπ Ηππνιχηνπ.  
 

Ο Καλψλ, Ησάλλνπ Μνλαρνχ.  
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  
«Άξκαηα Φαξαψ, θαί ηήλ δχλακηλ απηνχ, έξξηςελ εηο ζάιαζζαλ, ν θξαηαηφο 
ελ πνιέκνηο, άζσκελ απηψ άζκα θαηλφλ, φηη ελδφμσο δεδφμαζηαη».  
 
Γεχηε καξηπξηθαίο, επθεκήζσκελ σδαίο, ηφλ ηεξνκάξηπξα, ζενθεγγεί 
θαζνξψληεο, ράξηηη θαηδξψο εθιάκπνληα, Υξηζηφλ δνμάδνληεο πάληνηε.  
 
χ Πνίκλελ ινγηθήλ, πξφο Υξηζηνχ εγρεηξηζζείο, ηνχηνλ εθκηκνχκελνο, 
πξνθηλδπλεχσλ αξίζησο Πάηεξ, ηήλ ςπρήλ πξνηέζεηθαο, θαί δηπιψ ζηεθάλσ 
θεθφζκεζαη.  
 
Σψ ηεξαηηθψ, εθ πξνζηάγκαηνο Θενχ, ηήο αγαιιηάζεσο, πξνθερξηζκέλνο 
ειαίσ, ηψ καξηπξηθψ Ηππφιπηε, επεζθξαγίζζεο δη' αίκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Άθιεθηνλ Μσυζήο, ελ ηψ φξεη ηλά, βάηνλ εζεάζαην, ζέ δσγξαθνχζαλ 
Παξζέλε, αίγιε κή θιερζείζαλ ζείνπ ππξφο, θαί γάξ Θεφλ εθχεζαο.  
 

Χδή γ'  
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο, πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά 
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ».  
 
Άξλαο ινγηθνχο επνίκαλαο, θαί ψζπεξ αξλίνλ, ηψλ ζψλ πξνβάησλ 
πξνηέζπζαη, ηφλ απάλησλ Αξρηπνίκελα, θαί Θενχ ακλφλ κηκνχκελνο.  
 
Γάια ινγηθφλ Ηππφιπηε, ηνχο πνηκαηλνκέλνπο, ζενπλεχζησο επφηηζαο, ηφ 



Υξηζηνχ δέ ηήο καξηπξίαο, ραίξσλ πέπσθαο πνηήξηνλ.  
 
ηίθνπο αζιεηψλ εγνχκελνο ππέξ επζεβείαο, ππέδπο ηφ καξηχξηνλ, έλα 
δνμάδσλ Θεφλ Παηέξα, ζχλ ηψ θαί ζείσ Πλεχκαηη.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξνηο Μήηεξ απεηξφγακε, ε ηφλ Θεφλ Λφγνλ, ελ γαζηξί ζνπ ρσξήζαζα, θαί 
ηεθνχζα ζεζαξθσκέλνλ, σο Θεφλ νκνχ θαί άλζξσπνλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α'  
Φσζηήξ αεηιακπήο, αλεδείρζεο ηψ θφζκσ, θσηίδσλ αζηξαπαίο, ηψλ ελζέσλ 
ζνπ ιφγσλ, εκψλ ηήλ δηάλνηαλ, Ηεξάξρα Ηππφιπηε. ζελ άπαληεο, ηήλ ηεξάλ 
ζνπ θαί ζείαλ, κλήκελ ζήκεξνλ, ραξκνληθψο εθηεινχκελ, θαί πίζηεη 
γεξαίξνκελ.  
 

Χδή δ'  
«Σήο ζήο επί γήο παξνπζίαο Υξηζηέ ν Θεφο, πξνκελχσλ ν πξνθήηεο ηήλ 
έιεπζηλ, κεηά ραξάο εθξαχγαδε. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Σψλ αξεηψλ ζνπ σο πνιχπινθνο ε ζεία ζεηξά, σο Πνηκήλ γάξ θαί Μάξηπο 
Ηππφιπηε, παξά Θενχ ηεηίκεζαη, ζθφδξα ελ απηψ επθξαηλφκελνο.  
 
Σήλ πξνζθνξάλ ηνχ Άβει ππεξβέβεθαο, ινγηθνχο γάξ πξνζελήλνραο άξλαο 
Θεψ, θαί ηνχ νηθείνπ αίκαηνο, ραίξσλ ηψ Γεζπφηε απέζπεηζαο.  
 
Αηξεηηδφλησλ ηήλ παιίκθεκνλ θαθφλνηαλ, δηά ηνχ Πλεχκαηνο ηξεςάκελνο 
Μαθάξηε, Ηεξνκάξηπο άξηζηνο, πφζσ ηνχ Γεζπφηνπ γεγέλεζαη.  

Θενηνθίνλ 
Χο είδνλ νη Άγγεινη Παξζέλε Αγλή, εθ ηήο γαζηξφο ζνπ πξνειζφληα ηφλ Τηφλ 
ηνχ Θενχ, ελ επθξνζχλε έιεγνλ. Γφμα ηή θπήζεη ζνπ Γέζπνηλα.  
 

Χδή ε'  
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
χ Μάξηπο αιεζψο, ηεξεχζη γεγέλεζαη, θαί Μάξηπζηλ ηεξάξρεο, θαί δηηηαίο 
απαζηξάπηεηο, ηαίο ράξηζηλ Ηππφιπηε.  
 
Λίζνη κέλ δηαπγείο, ελ ρξπζψ δηαπξέπνπζηλ Ηππφιπηε, ηψ δέ θέγγεη, ηήο ζήο 
ηεξαξρίαο, ε αίγιε ηήο αζιήζεσο.  
 
Μχζνπο ειιεληθνχο, επζεβψο ζχ δηήιεγμαο, ψ άξηζηε ηψλ Μαξηχξσλ, θαί 
παξάλνκνλ πιάλελ, Δβξαίσλ ζεία ράξηηη.  

Θενηνθίνλ 
έ φπινλ αξξαγέο, θαη' ερζξψλ πξνβαιιφκεζα, ζέ άγθπξαλ θαί ειπίδα, ηήο 
εκψλ ζσηεξίαο, Θεφλπκθε θεθηήκεζα.  



 
Χδή ε'  

«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Σέζπθαο, ηψ σηήξη ζπζίαλ αηλέζεσο, ελ Δθθιεζία Οζίσλ, σο Θενχ κεζίηεο 
ηε θαί αλζξψπσλ, θαί πξνζχκσο, ηήλ ςπρήλ ζνπ πξνζήμαο δη' αίκαηνο.  
 
Δίιεθαο, ραξηζκάησλ πιεζχλ δηά Πλεχκαηνο Ηεξνκάξηπο ζεφζελ, ελ αλνίμεη 
ζείσλ ρεηιέσλ ζνπ, θαί πξνζάγεηο, επραξίζησο ζαπηφλ ζαλαηνχκελνο.  
 
Χο ζείνλ, ηψλ αζιεηψλ ζνπ Υξηζηέ ηφ ζχζηεκα, ηψλ ελ ειπίδη θεηκέλσλ, σο 
παξφλησλ ήδε θαηαηξπθψλησλ, θαί εδίσ, ηήο δσήο εγνπκέλσλ ηφλ ζάλαηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Χ ζαχκα, ηψλ απάλησλ ζαπκάησλ θαηλφηεξνλ! φηη Παξζέλνο ελ κήηξα, ηφλ ηά 
ζχκπαληα πεξηέπνληα, απεηξάλδξσο, ζπιιαβνχζα νπθ εζηελνρψξεζε.  
 

Χδή δ'  
«Ο δηαζψζαο ελ ππξί, ηνχο Αβξακηαίνπο ζνπ Παίδαο, θαί ηνχο Υαιδαίνπο 
αλειψλ, νίο αδίθσο δηθαίνπο ελήδξεπζαλ, ππεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ, επινγεηφο εί» 
 
Μαξηπξηθαίο καξκαξπγαίο, ηεξαηηθαίο ηε θσηίδεηο Ηεξνκάξηπο πεθελψο, ηνχο 
βνψληαο Υξηζηψ ελ ηή κλήκε ζνπ. Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ, επινγεηφο εί.  
 
Σφλ πξνγλσζζέληα ηειαπγψο, άζινλ ηεξψηαηνλ Πάηεξ, ηνχ καξηπξίνπ 
θαζνξψλ, εθεζηψηά ζνη ραίξσλ εθξαχγαδεο. Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν 
ηψλ Παηέξσλ, επινγεηφο εί.  
 
Ο ηάο αηθίαο ελεγθψλ, ππφ ηήο εκπχξνπ αγάπεο, ηνχ καξηπξίνπ θαξηεξψο, 
παξξεζία εβφα Ηππφιπηνο. Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ, 
επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ αινρεχησο ελ γαζηξί, θαί ππεξθπψο δεμακέλελ, ηφλ αλαιινίσηνλ Θεφλ, 
επζπιαγρλία βξνηνίο ελδεκήζαληα, ππεξχκλεηνλ Γέζπνηλαλ, επαμίσο 
επθεκνχκελ σο Θενηφθνλ.  
 

Χδή ε'  
«Σφλ ελ κνξθή Αγγέινπ νξαζέληα, ελ θακίλσ ππξφο ηνίο πκλνιφγνηο, 
Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ πκλείηε Παίδεο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Χο ιηπαξά θαί πίσλ ε ζπζία! ν θαιφο γάξ Πνηκήλ, πξνβάηνπ δίθελ 
πξνζάγεηαη, Υξηζηψ θξαπγάδσλ. Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο 



πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Μαξηπξηθψ ζηεθάλσ εμαζηξάπησλ, ηή Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ, ν Ηεξάξρεο 
αλέηεηιελ, Τκλείηε παίδεο, γεγεζψο αλαθξάδσλ, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Σή ηνχ απεηινπκέλνπ απνθάζεη, ν ηνχ Υξηζηνχ αζιεηήο, ζαλάηνπ ραίξσλ 
Ηππφιπηνο, εβφα. Παίδεο, ηφλ Υξηζηφλ επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ απνξξήησο θαί αζπνξσο ζπιιαβνχζαλ, θαί ηεθνχζαλ ηήλ ραξάλ, ηή 
νηθνπκέλε Υξηζηφλ ηνλ Θεφλ, πκλείηε παίδεο, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  
«Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο εδείρζε, Θεφο εθ ιαγφλσλ ζνπ πξνήιζε, 
ζαξθνθφξνο, φο ψθζε επί γήο, θαί ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε, ζέ 
Θενηφθε, δηφ πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 
Χο παλεπθιεήο ηεξνκάξηπο, δηηηψ θαηειάκπξπλαο ηψ θέγγεη, ηήλ Υξηζηνχ 
Δθθιεζίαλ, θαί επθξαίλεηο ηάο θαξδίαο ηψλ ζέ πκλνχλησλ, φζελ ζε πάληεο, 
επαμίσο καθαξίδνκελ.  
 
Πεγήλ αλαβιχζαο δηδαγκάησλ, Πακκάθαξ Υξηζηνχ ηή Δθθιεζία, καξηπξηθψλ 
εμ αηκάησλ, ηνχο θξνπλνχο πνηακεδφλ ηψ Θεψ πξνζθέξεηο, φζελ ζε πάληεο, 
επαμίσο καθαξίδνκελ.  
 
Δδίδαμαο έλα ζεεγφξε, Θεφλ πξνζθπλείζζαη ελ Σξηάδη, Γεκηνπξγφλ απάλησλ, 
νξαηψλ ηε πνηεκάησλ θαί ανξάησλ, καξηπξηθψ ηε, εθνζκήζεο δηαδήκαηη.  

Θενηνθίνλ 
Αζηξάπησλ ζνη Άγγεινο επέζηε, θαί καξγαξπγαίο ηήο παξζελίαο, ζθνδξψο 
ζνπ αληεζηξάθζε, εαπηνχ σο ηήο νηθείαο επηιειήζζαη δφμεο, ηφ Υαίξε, δηφ 
θφβσ ζνη εθζέγμαην.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Ηεξσζχλεο ηήλ ράξηλ, Πάηεξ δεμάκελνο, ζείαηο δηδαζθαιίαηο, θαηεθψηηζαο 
πάληαο Ηππφιπηε ζεφθξνλ, θαί ηεξαίο, ζπγγξαθαίο δηεζάθεζαο, ηψλ 
Πξνθεηψλ ζείνπο ιφγνπο ηξαλψλ εκίλ, ηά εθείζε εκθεξφκελα.  
 
Ο κνινγίαο ελζένπ, ζηέθεη θνζκνχκελνο, θαί ηψλ αηκάησλ ιχζξσ, ηήλ ηήο 
Ηεξσζχλεο, ζηνιήλ θαηαπνηθίιαο, φισο ιακπξφο, θαί σξαίνο παξέζηεθαο, ηψ 
Βαζηιεί 



θαί Γεζπφηε θαί πνηεηή, πακκαθάξηζηε Ηππφιπηε.  
Γφμα...  

Χο παξξεζίαλ Πακκάθαξ, πξφο ηφλ σηήξα Υξηζηφλ, λχλ θεθηεκέλνο 
πάληαο, δηάζσδε θηλδχλσλ, ηνχο πίζηεη, ζε ηηκψληαο, θαί πεηξαζκψλ, θαί 
δεηλψλ πεξηζηάζεσλ, θαί εθ παζψλ θαί πηαηζκάησλ θαί αλαγθψλ, 
εππξνζδέθηνηο ηθεζίαηο ζνπ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ραβδψ ηήο ζήο πξνζηαζίαο, Θενθπήηνξ Αγλή, ηά ζεξηψδε πάζε, ηήο αζιίαο 
ςπρήο κνπ, απέιαζνλ εληεχζελ, εηξεληθψο, πξφο δσήλ κε ηζχλνπζα, θαί ηή 
αγία ζε Πνίκλε ηψλ εθιεθηψλ, ζνχ πξνβάησλ ζπλαξίζκεζνλ.  

 
ΤΖ Λ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ ελ Αγίνηο Παηέξσλ εκψλ θαί Οηθνπκεληθψλ Γηδαζθάισλ 

Βαζηιείνπ ηνχ Μεγάινπ, Γξεγνξίνπ ηνχ Θενιφγνπ θαί Ησάλλνπ ηνχ 
Υξπζνζηφκνπ.  
 

ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ'  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Δλ ηψ χςεη Βαζίιεηε, ηήο Υξηζηνχ αγαπήζεσο, αλαβάο θαηψπηεπζαο ηά 
απφξξεηα, απηνχ θαί ζεία κπζηήξηα, άπεξ αλεθάιπςαο, θαί εηξάλσζαο ιανίο, 
επζεβείαο σο θήξπμ ζνθφο, δηφ πξέζβεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ 
ιπηξσζήλαη, ηνχο πηζηψο εθεπνκέλνπο, ηνίο ζνίο δηδάγκαζηλ ζηε.  
 
Σνχο ζπλδέζκνπο δηέιπζαο, ηψλ αηξέζεσλ ζηε, ηή ζνθία ιφγσλ θαί ηψλ 
δνγκάησλ ζνπ, θαί εηο Οκφλνηαλ ήζξνηζαο, νξζνδφμνπ Πίζηεσο, ηνχο 
επγλψκνλαο Υξηζηφλ, επθεκνχληαο Γξεγφξηε, φλ ηθέηεπε, εθ θζνξάο θαί 
θηλδχλσλ ιπηξσζήλαη, ηνχο πηζηψο πξνζδερνκέλνπο, ηά ζά ζεφθζνγγα 
δφγκαηα.  
 
Αξξαγή ζε ζεκέιηνλ, ν Υξηζηφο ππεζηήξημε, ηή απηνχ Δθθιεζία Πάηεξ ζηε, 
ηεξνχληα ηαχηελ αζάιεπηνλ, θαί αθαηακάρεηνλ, ηψλ ερζξψλ ηαίο 
πξνζβνιαίο, ζενξξήκνλ Υξπζφζηνκε, θαί πξεζβεχνληα, εθ παζψλ 
ςπρνθζφξσλ ιπηξσζήλαη, ηνχο δηςψληαο ηψλ ζψλ ιφγσλ, θαί λνεκάησλ ηφ 
πέιαγνο.  
 
Σήο Σξηάδνο εθιφγηα, αθεξάηνπ ιεηκψλφο ηε, άλζε ηά κπξίπλνα θαί 
ηεξπλφηαηα, ηνχ λνεηνχ, σο ππάξρνληαο, αθηίλαο Ζιίνπ ηε, θαί θσηίζαληαο 
ηήλ γήλ, ηαίο απηψλ ζείαηο ιάκςεζηλ, επθεκήζσκελ, Ησάλλελ ηφλ κέγαλ ζχλ 
ηψ ζείσ, Θενιφγσ Γξεγνξίσ, θαί ηφλ πςίλνπλ Βαζίιεηνλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  



Άλζξσπνη ηνχ Θενχ, θαί πηζηνί ηθέηαη, ιεηηνπξγνί Κπξίνπ, άλδξεο επηζπκηψλ, 
ζθεχε εθινγήο, ζηχινη θαί ζηεξίγκαηα ηήο Δθθιεζίαο, βαζηιείαο θιεξνλφκνη, 
κή παξαζησπάηε, ηνχ βνάλ ππέξ εκψλ πξφο Κχξηνλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  Ήρνο πι. β' 
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ 
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ 
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. β'  
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Ζ ράξηο ππεξίζρπζελ, ε πίζηηο επεθξάηεζελ, επιεξψζε, πάληα γλψζεσο 
Θενχ, δηά ηψλ Απνζηφισλ, δηά ηψλ Γηδαζθάισλ, θαί ζσηεξίαλ 
επινπηήζακελ.  
 
ηίρ. Καπρήζνληαη ζηνη ελ δφμε, θαί αγαιιηάζνληαη επί ηψλ θνηηψλ απηψλ.  
  
Οπξάληα κπζηήξηα, αλζξψπηλα καζήκαηα, ραξηζκάησλ ζπλδξνκή 
παληνδαπψλ, κεηά θαηνξζσκάησλ, ληθψλησλ πάληα ιφγνλ, ηνχο ηξείο Αγίνπο 
εζαπκάζησζελ.  
 
ηίρ. Οη Ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη, δηθαηνζχλελ θαί νη φζηνί ζνπ 
αγαιιηάζνληαη. 
  
Βαζίιεηνο ν έλζενο λνχο, Γξεγφξηνο ε ζεία θσλή, Ησάλλεο ν παγθφζκηνο 
ιακπηήξ, νη ηξείο ηήο αλσηάησ, ζεξάπνληεο Σξηάδνο, θαί ιεηηνπξγνί 
ζπλδνμαδέζζσζαλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Δχ δνχινη αγαζνί θαί πηζηνί, εχ εξγάηαη ηνχ ακπειψλνο Υξηζηνχ, νη θαί ηφ 
βάξνο ηήο εκέξαο βαζηάζαληεο, θαί ηφ δεδνκέλνλ ηάιαληνλ απμήζαληεο, θαί 
ηνίο κεζ' πκάο ειζνχζη κή θζνλήζαληεο, δηφ ήλνηθηαη πχιε βαζηιείαο πκίλ. 
Δηζειζφληεο νχλ εηο ηήλ ραξάλ ηνχ πνηήζαληνο, πξεζβεχζαηε ππέξ εκψλ, 
Άγηνη Γηδάζθαινη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οπδείο πξνζηξέρσλ επί ζνί, θαηεζρπκκέλνο απφ ζνχ εθπνξεχεηαη, αγλή 
Παξζέλε Θενηφθε, άιι, αηηείηαη ηήλ ράξηλ, θαί ιακβάλεη ηφ δψξεκα, πξφο ηφ 
ζπκθέξνλ ηήο αηηήζεσο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Χο ηψλ Απνζηφισλ νκφηξνπνη, θαί ηήο νηθνπκέλεο Γηδάζθαινη, ηψ Γεζπφηε 
ηψλ φισλ πξεζβεχζαηε, εηξήλελ ηή νηθνπκέλε δσξήζαζζαη, θαί ηαίο ςπρψλ 
ηφ κέγα έιενο.  
 

Καί Απφιπζηο 



 
ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 

 
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ Φαικφλ, ςάιινκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ, Μαθάξηνο 

αλήξ. Δηο δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ'  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Σά ηήο ράξηηνο φξγαλα, ηάο θηζάξαο ηνχ Πλεχκαηνο, ηάο επζήκνπο ζάιπηγγαο 
ηνχ θεξχγκαηνο, ηάο θνβεξφλ θαί εμάθνπζηνλ, εμ χςνπο ερνχζαο βξνληάο, 
θαί ηήλ δφμαλ ηνχ Θενχ, γλσξηδνχζαο ηνίο πέξαζη, ηνχο ηξείο Κήξπθαο, ηήο 
κεγάιεο Σξηάδνο, Ησάλλελ θαί Βαζίιεηνλ αμίσο, ζχλ Γξεγνξίσ ηηκήζσκελ. 
(Γίο) 
 
Σήο Σξηάδνο νη πξφκαρνη, επζεβείαο νη πξφβνινη, νη κεηά ηνχο δψδεθα ηξείο 
Απφζηνινη, νη εμ Δδέκ αλαβιχδνληεο, ηφ δψλ χδσξ πνηακνί, θαί ηφ 
πξφζσπνλ ηήο γήο, δσεξχησο πνηίδνληεο, ζείνηο ξεχκαζη, ηά κεγάια 
ζηνηρεία, ηά ηήλ πίζηηλ, ψζπεξ θηίζηλ ζπληζηψληα, αμηνρξέσο ηηκάζζσζαλ. 
(Γίο) 
 
Οπθ εηζί ιαιηαί θεζηλ, νπδέ ιφγνη ιεγφκελνη, ψλ νπρί αθνχνληαη αη ςσλαί 
απηψλ, εηο πάζαλ γήλ γάξ θαί ζάιαζζαλ, ν θζφγγνο εμέδξακε, ηψλ ελζέσλ 
θαί ζνθψλ, Γηδαζθάισλ ηήο θηίζεσο, φζελ άξηζηα, ηνίο απηψλ ζείνηο λφκνηο 
ζπγθξνηείηαη, θαί ζπλέρεηαη πξφο κίαλ, νξζνδνμίαλ ηά πέξαηα.  
 
Σά ηνχ Πλεχκαηνο φξγαλα, αιεζείαο ηάο ζάιπηγγαο, ηνχο ηνχ Λφγνπ Ρήηνξαο 
επθεκήζσκελ, θσλαίο αζκάησλ ηνίο δφγκαζηλ, απηψλ νη επφκελνη, 
ηθεηεχνληεο απηνχο, παξξεζίαλ σο έρνληαο, πξφο ηφλ Κχξηνλ, ηνχ αηηήζαη 
εηξήλελ ζηαζεξάλ κέλ, εηο αεί ηή νηθνπκέλε, εκίλ δέ πάζη ζπγρψξεζηλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Σάο κπζηηθάο ζήκεξνλ ηνχ Πλεχκαηνο ζάιπηγγαο, ηνχο ζενθφξνπο Παηέξαο 
αλεπθεκήζσκελ, ηνχο κεισδήζαληαο έλ κέζσ ηήο  Δθθιεζίαο, κέινο 
ελαξκφληνλ ζενινγίαο, Σξηάδα κίαλ απαξάιιαθηνλ, νπζίαλ ηε θαί ζεφηεηα, 
ηνχο θαζαηξέηαο Αξείνπ, θαί Οξζνδφμσλ πξνκάρνπο, ηνχο πξεζβεχνληαο 
πάληνηε Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο Φπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σίο κή καθαξίζεη ζε Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ αιφρεπηνλ 
ηφθνλ, ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ 
ηήο αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαί θχζεη 
γελφκελνο άλζξσπνο δη' ήκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ 
δπάδη θχζεσλ, αζπγρχησο γλσξηδφκελνο. Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή 
Πακκαθάξηζηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δίζνδνο, ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο θαί ηά Αλαγλψζκαηα. 



 
Γεπηεξνλνκίνπ ηφ Αλάγλσζκα 

(Κεθ.1, 8-11, 15-17) 
Δίπε Μσζήο πξφο ηνχο πηνχο Ηζξαήι. Ίδεηε παξαδέδσθα ελψπηνλ πκψλ ηήλ 
γήλ, εηζειζφληεο θιεξνλνκήζαηε ηήλ γήλ, ήλ ψκνζε Κχξηνο ηνίο παηξάζηλ 
εκψλ, ηψ Αβξαάκ θαί ηψ Ηζαάθ θαί ηψ Ηαθψβ, δνχλαη απηνίο απηήλ, θαί ηψ 
ζπέξκαηη απηψλ κεη' απηνχο. Καί είπνλ πξφο πκάο ελ ηψ θαηξψ  εθείλσ  
ιέγσλ. Οπ δπλήζνκαη κφλνο θέξεηλ πκάο. Κχξηνο φ Θεφο εκψλ επιήζπλελ 
πκάο, θαί ηδνχ εζηε ζήκεξνλ σο ηά άζηξα ηνχ νχξ αλνχ ηψ πιήζεη. Κχξηνο ν 
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ πξνζζείε χκηλ, σο εζηέ, ρηιηνπιαζίσο θαί 
επινγήζαη εκάο, θαζφηη ειάιεζελ πκίλ. Καί έιαβνλ εμ πκψλ άλδξαο ζνθνχο, 
θαί επηζηήκνλαο, θαί ζπλεηνχο, θαί θαηέζηεζα απηνχο εγείζζαη εθ' πκψλ, 
ρηιηάξρνπο, θαί εθαηνληάξρνπο, θαί πεληεθνληάξρνπο, θαί δεθάξρνπο, θαί 
γξακκαηνεηζαγσγείο ηνίο Κξηηαίο εκψλ. Καί ελεηεηιάκελ ηνίο θξηηαίο πκψλ ελ 
ηψ θαηξψ  εθείλσ, ιέγσλ.  Γηαθνχεηε αλά κέζνλ ηψλ αδειθψλ πκψλ, θαί 
θξίλεηε δηθαίσο αλά κέζνλ αλδξφο, θαί αλά κέζνλ ηνχ αδειθνχ απηνχ, θαί 
αλά κέζνλ ηνχ πξνζειχηνπ απηνχ. Οχθ επηγλψζεζζε πξφζσπνλ ελ θξίζεη, 
θαηά ηφλ κηθξφλ θαί θαηά ηφλ κέγαλ θξηλείο, νχ κή ππνζηείιε πξφζσπνλ 
αλζξψπνπ, φηη ε θξίζηο ηνχ Θενχ εζηηλ. 

Γεπηεξνλνκίνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 10, 14-18, 20-21) 

Δίπε Μσζήο πξφο ηνχο πΗνχο Ηζξαήι. ηδνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ ν νπξαλφο, 
θαί ν νπξαλφο ηνχ νπξαλνχ, ε γή, θαί πάληα φζα εζηίλ ελ απηνίο. Πιήλ ηνχο 
Παηέξαο εκψλ πξνείιεην Κχξηνο αγαπάλ απηνχο, θαί εμειέμαην ηφ ζπέξκα 
απηψλ κεη' απηνχο, πκάο παξά πάληα ηά έζλε, Καηά ηήλ εκέξαλ ηαχηελ. Καί 
πεξηηεκείζζε ηήλ ζθιεξνθαξδίαλ πκψλ, θαί ηφλ ηξάρεινλ πκψλ νχ 
ζθιεξπλείηε έηη. ν γάξ Κχξηνο ν Θεφο εκψλ, νχηνο Θεφο ηψλ ζεψλ, θαί Κχξηνο 
ηψλ θπξίσλ, ν Θεφο ν κέγαο θαί ηζρπξφο θαί θνβεξφο, φζηηο νπ ζαπκάδεη 
πξφζσπνλ, νχ δ' νχ κή ιάβε δψξνλ, πνηψλ θξίζηλ πξνζειχησ, θαί νξθαλψ, 
θαί ρήξα, θαί αγαπά  ηφλ πξνζήιπηνλ, δνχλαη απηψ άξηνλ θαί ηκάηηνλ. Κχξηνλ 
ηφλ Θεφλ ζνπ θνβεζήζε, θαί απηψ  κφλσ  ιαηξεχζεηο, θαί πξφο απηφλ 
θνιεζήζε, θαί επί ηψ  νλφκαηη απηνχ νκή. Απηφο θαχρεκά ζνπ, θαί απηφο 
Θεφο ζνπ φζηηο επνίεζέ ζνη ηά κεγάια θαί έλδνμα ηαχηα, ά είδνλ νη νθζαικνί 
ζνπ. 

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 3, 1- 9) 

Γηθαίσλ ςπραί ελ ρεηξί Θενχ, θαί νχ κή άςεηαη απηψλ βάζαλνο. Έδνμαλ ελ 
νθζαικνίο αθξφλσλ ηεζλάλαη, θαί εινγίζζε θάθσζηο ε έμνδνο απηψλ, θαί ε 
αθ' εκψλ πνξεία ζχληξηκκα, νη δέ εηζηλ ελ εηξήλε. Καί γάξ ελ φςεη αλζξψπσλ 
εάλ θνιαζζψζηλ, ε ειπίο απηψλ αζαλαζίαο πιήξεο. Καί νιίγα παηδεπζέληεο, 
κεγάια επεξγεηεζήζνληαη, φηη ν Θεφο επείξαζελ απηνχο, θαί εχξελ απηνχο 
αμίνπο εαπηνχ. Χο ρξπζφλ ελ ρσλεπηεξίσ  εδνθίκαζελ απηνχο, θαί σο 
νινθάξπσκα ζπζίαο πξνζεδέμαην απηνχο. Καί ελ θαηξψ  επηζθνπήο απηψλ 
αλαιάκςνπζη, θαί σο ζπηλζήξεο ελ θαιάκε δηαδξακνχληαη. Κξηλνχζηλ Έζλε, 
θαί θξαηήζνπζη ιαψλ, θαί βαζηιεχζεη απηψλ Κχξηνο εηο ηνχο αηψλαο. Οη 



πεπνηζφηεο επ' απηψ, ζπλήζνπζηλ αιήζεηαλ, θαί νη πηζηνί ελ αγάπε, 
πξνζκελνχζηλ απηψ, φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο Οζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή 
ελ ηνίο εθιεθηνίο απηνχ. 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια Νείινπ ηνχ Ξαλζνπνχινπ.  
 

Ήρνο β'  
Γεχηε ηήο νπξαλίνπ Σξηάδνο νη ιαηξεπηαί, ηήλ επίγεηνλ ηξηάδα, ηψλ ζείσλ 
Ηεξαξρψλ επθεκήζσκελ, ηφλ Γξεγφξηνλ, ηήο ζενινγίαο ηφλ επψλπκνλ, ηφλ 
Βαζίιεηνλ, ηήο βαζηιείαο ηνλ θεξψλπκνλ, θαί Ησάλλελ, ηφλ φλησο 
ραξηηψλπκνλ, ηνχο ζνθίαο βπζνχο, ηνχ Πλεχκαηνο ηά ξείζξα ηά σθεάλεηα, ηάο 
πεγάο ηάο αεί βιπδνχζαο, ηφ χδσξ ηφ δψλ ηφ αιιφκελνλ, ηνχο δηαπγείο 
καξγαξίηαο, ηνχο επηγείνπο θσζηήξαο, ηήο Δθθιεζίαο ηνχο νίαθαο, ηά 
αγιαφθαξπα δέλδξα, ηνχο νηθνλφκνπο ηήο ράξηηνο, Υξηζηνχ κνπ ηφ ζηφκα, 
θαί ηήο Σξηάδνο ηνχο ππεξκάρνπο, ηνχο εμ απηήο ακέζσο ειιακπνκέλνπο, θαί 
Πξεζβεχνληαο απαχζησο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ο απηφο 
Σνχο αλαθζέληαο άλζξαθαο, εθ ηνχ αζηέθηνπ ππξφο, νη δη' απηψλ 
θσηηζζέληεο, πηζηψο αλεπθεκήζσκελ. Οχηνη γάξ ηή πξφο απηφ ελψζεη 
εθππξσζέληεο, θσζηήξεο ηνχ θφζκνπ εγέλνλην, δσηηθή ηνίο πησρνίο 
ρξεκαηίδνληεο δχλακηο, Παηέξα θαί Τηφλ, θαί Πλεχκα Άγηνλ, επζεβψο 
αλαθεξχηηνληεο, νίο θαί εκείο πξνζείπσκελ. Υαίξνηο ηξηάδνο, Σξηάο ε 
ζεφζνθνο.  

Ήρνο πι. β'  
Σνχ Γαπτδ ηήλ ζθελδφλελ ηήλ ηξίπινθνλ, ηνχ νινκψληνο ζπαξηίνλ ηφ 
θφθθηλνλ, ηφ ηνχ Λφγνπ θξαγγέιηνλ ηξίπινθνλ, ηνχο ζνθνχο Ηεξάξραο, 
Βαζίιεηνλ ηφλ κέγαλ, Γξεγφξηνλ ηφλ ζείνλ θαί Ησάλλελ ηφλ Υξπζφζηνκνλ, 
πηζηψο αλεπθεκήζσκελ, ηφλ λνεηφλ γάξ Γνιηάζ, ηψ αθξνγσληαίσ ιίζσ 
θαηαβαιφληεο, ηήλ Πίζηηλ πξφο νκφλνηαλ ήγαγνλ, ηψ εξπζξαίσ ηνχ Υξηζηνχ 
πεξηηεηρίζαληεο αίκαηη, θαί ηνχο ζενθαπήινπο αηξεζηάξραο, ηψλ πεξηβφισλ 
ηήο ζείαο ηνχ Υξηζηνχ Πνίκλεο, καθξάλ απειάζαληεο δηά ηψλ ιφγσλ, θαί έηη 
ηήλ πίζηηλ ζηεξίδνπζη, θαί πξεζβεχνπζη Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Ήρνο πι. δ'  
Δπεθάλε ε ράξηο ηνχ Θενχ πάζηλ αλζξψπνηο, παηδεχνπζα εκάο δηά ηψλ 
Γηδαζθάισλ, ηά ήζε θνζκεζέληαο, ηνχο ηξφπνπο βειηησζέληαο, ζενγλσζίαο 
αίγιε, ηφλ λνχλ πεξηιακθζήλαη, δηφ θξάμσκελ. Σξηάο αγία, Κπξία ηνχ παληφο, 
ηαίο ηψλ ηξηψλ ζνπ Πνηκέλσλ πξνζεπραίο, ηφ ζφλ πνίκληνλ ηνχην, ελ εηξήλε 
ζπληήξεζνλ, αζθαιψο θαί αιχπσο, θαί ζψζνλ σο θηιάλζξσπνο.  

Ήρνο πι. β' 
Σξηάο Αγία θαί πξνζθπλεηή, δφμα ηή ζνθή πξνλνία ζνπ, φηη ηξηζζνχο 
κεγάινπο θσζηήξαο, ηνίο αλζξψπνηο εμ αλζξψπσλ εραξίζσ, ηψ θσηί 
ιακπαδνπρνχληαο, ηήο ζήο επηγλψζεσο, θαί ηή αίγιε θξπθησξνχληαο, ηψλ 
ζσηεξίσλ ζνπ θαί ζεπηψλ ζειεκάησλ, δη' ψλ ε νηθνπκέλε, θψο γλψζεσο 
πινπηνχζα, ηήλ ζήλ δφμαλ απγάδεηαη, θαί πξφο ηήλ βαζηιείαλ ζνπ ηήλ 
καθαξίαλ ζπεχδεη, ηνχησλ εκάο ηαίο ζείαηο ππαθνχεηλ πείζνπζα δηδαζθαιίαηο, 



θαί απηή ηψλ επρψλ ηψλ ππέξ εκψλ επάθνπζνλ, σο Θεφο παλνηθηίξκσλ, θαί 
ηάο ςπράο εκψλ ζψζνλ θηιάλζξσπε.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Σνχο Ηεξάξραο ηνχ Υξηζηνχ, θαί ηψλ Παηέξσλ θιένο, ηήο Πίζηεσο ηνχο 
πχξγνπο, θαί ηψλ Πηζηψλ Γηδαζθάινπο θαί θχιαθαο, ζπλειζφληεο ψ 
θηιένξηνη, αζκαηηθνίο εγθσκίνηο, πκλήζσκελ ιέγνληεο. Υαίξνηο ηήο Δθθιεζίαο 
θσζηήξ, Βαζίιεηε ζνθέ, θαί ζηχιε απεξίηξεπηε. Υαίξνηο, ν λνχο ν νπξάληνο, 
Αξρηεξεχ κέγηζηε, Θενιφγε Γξεγφξηε. Υαίξνηο, ψ Υξπζνιφγε πάγρξπζε 
Ησάλλε, ν ηήο κεηαλνίαο δηαπξχζηνο θήξπμ. Αιι' ψ Παηέξεο ηξηζφιβηνη, κή 
παπζεζζε αεί πξεζβεχεηλ Υξηζηψ, ππέξ ηψλ πίζηεη θαί πφζσ ηεινχλησλ 
πκψλ, ηήλ παλίεξνλ, θαί ζείαλ παλήγπξηλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο απηφο 

Σήλ ηψλ παξζέλσλ θαιινλήλ, θαί ραξκνλήλ ηψλ Νφσλ, ηήλ κφλελ Θενηφθνλ, 
θαί ηψλ Πηζηψλ αξξαγέο πεξηηείρηζκα, ζπλειζφληεο ψ θηιένξηνη, αζκαηηθνίο 
εγθσκίνηο, πκλήζσκελ ιέγνληεο. Υαίξνηο, Παξζελνκήηνξ Αγλή, Λπρλία 
ρξπζαπγήο, θαί πχιε επνπξάληε. Υαίξνηο ζθελή αγηάζκαηνο, ε ηφλ Θεφλ 
ρσξήζαζα ελ κήηξα ζνπ Παλάρξαληε. Υαίξνηο ηψλ νπξαλίσλ Σαγκάησλ 
ππεξηέξα, απάλησλ αζπγθξίησο. Γηφ Μεηξάλαδξε Γέζπνηλα, κή ιίπεο 
θξνπξνχζα ηνχο δνχινπο ζνπ, ηνχο αλπκλνχληάο ζε πίζηεη θαί πφζσ αεί, θαί 
ηφλ ηφθνλ ζνπ πξνζθπλνχληαο ηφλ άζπνξνλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Νείινπ ηνχ Ξαλζνπνχινπ 
 

Ήρνο πι. α'  Υαίξνηο αζθεηηθψλ 
Υαίξνηο Ηεξαξρψλ ε Σξηάο, ηήο Δθθιεζίαο ηά κεγάια πξνπχξγηα, νη ζηχινη ηήο 
επζεβείαο, ν ηψλ πηζηψλ εδξαζκφο, ηψλ αηξεηηδφλησλ ε θαηάπησζηο, Υξηζηνχ 
νη πνηκάλαληεο, ηφλ ιαφλ ζείνηο δφγκαζη, θαί ηαίο πνηθίιαηο, αξεηαίο νη 
εθζξέςαληεο, νη ηήο ράξηηνο, δηαπξχζηνη θήξπθεο, λφκνπο νη πξνεθζέκελνη, 
Υξηζηνχ ηψ πιεξψκαηη, νη νδεγνί πξφο ηά άλσ, ηνχ Παξαδείζνπ αη είζνδνη, 
Υξηζηφλ θαηαπέκςαη, ηαίο ςπραίο εκψλ αηηείηε, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Καπρήζνληαη ζηνη ελ δφμε, θαί αγαιιηάζνληαη επί ηψλ θνηηψλ απηψλ.  
 
Υαίξνηο Ηεξαξρψλ ε Σξηάο, νπξαλνβάκνλεο επίγεηνη Άγγεινη, ηνχ θφζκνπ ε 
ζσηεξία, ε ηψλ αλζξψπσλ ραξά, θαί ηήο νηθνπκέλεο νη δηδάζθαινη, ηνχ 
Λφγνπ νη πξφκαρνη, ηαηξνί επηζηήκνλεο, ηψλ λνζεκάησλ, ηήο ςπρήο θαί ηνχ 
ζψκαηνο, νη αείξννη, πνηακνί νη ηνχ Πλεχκαηνο, ιφγνηο νη θαηαξδεχζαληεο, 
ηήο γήο άπαλ πξφζσπνλ, νη Θενιφγνη, αη Βάζεηο, νη ρξπζνιφγνη νη έλζενη, 
Υξηζηφλ θαηαπέκςαη, ηαίο ςπραίο εκψλ αηηείηε, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Οη Ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη, δηθαηνζχλελ θαί νη φζηνί ζνπ 
αγαιιηάζνληαη. 



 
Υαίξνηο Ηεξαξρψλ ε Σξηάο, ηνχ επηγείνπ ζηεξεψκαηνο Ήιηνο, αθηίλεο θαί δα 
δνπρίαη, εθ ηξηζειίνπ απγήο, ηψλ εζθνηηζκέλσλ ε αλάβιεςηο ηά άλζε ηά 
εχνζκα, Παξαδείζνπ ηά θάιιηζηα, ν Θενιφγνο ν ζνθφο ηε Βαζίιεηνο, ν 
Υξπζφζηνκνο, ηά ππμία ηνχ Πλεχκαηνο. Πιάθεο αη ζενράξαθηνη, καδνί νη 
εθβιχδνληεο, ηήο ζσηεξίαο ηφ γάια, ηφ ηήο ζνθίαο αγιάτζκα, Υξηζηφλ 
δπζσπείηε, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. α'  
αιπίζσκελ ελ ζάιπηγγη αζκάησλ, ρνξεχζσκελ εφξηηα, θαί ζθηξηήζσκελ 
αγαιιφκελνη, ελ ηή παλδήκσ παλεγχξεη ηψλ Γηδαζθάισλ εκψλ, Βαζηιείο θαί 
Άξρνληεο ζπληξερέησζαλ, θαί ηνχο Ηεξάξραο θξνηείησζαλ ελ χκλνηο, σο 
δνγκάησλ βιχζαληαο, πνηακνχο ππεξκεγέζεηο, ηξείο θαιιηξξφνπο αεηδψνπο 
ηνχ Πλεχκαηνο, πνηκέλεο θαί Γηδάζθαινη, ηνχο ηήο ζεπηήο Σξηάδνο, ηξηζζνχο 
Ηεξνκχζηαο, ζπλειζφληεο επθεκήζσκελ, νη θηιφζνθνη ηνχο ζνθνχο, νη Ηεξείο 
ηνχο πνηκέλαο, νη ακαξησινί ηνχο πξνζηάηαο, νη πέλεηεο ηνχο πινπηηζηάο, νη 
ελ ζιίςεζη ηνχο παξακπζνχληαο, ηνχο ζπλνδίηαο νη νδνηπφξνη, νη ελ ζαιάζζε 
ηνχο θπβεξλήηαο, νη πάληεο ηνχο παληαρνχ ζεξκψο πξνθζάλνληαο, ζείνπο 
Αξρηεξάξραο, εγθσκηάδνληεο νχησο είπσκελ, Παλάγηνη Γηδάζθαινη, ζπεχζαηε 
εμειείλ ηνχο πηζηνχο, εθ ηψλ ηνχ βίνπ ζθαλδάισλ, θαί ξχζαη θνιάζεσλ, ηψλ 
αησλίσλ εκάο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Γεξκαλνχ Παηξηάξρνπ 

αιπίζσκελ ελ ζάιπηγγη αζκάησλ, πξνθχςαζα γάξ άλσζελ, ε παληάλαζζα 
Μεηξνπάξζελνο, ηαίο επινγίαηο θαηαζηέθεη ηνχο επθεκνχληαο απηήλ, 
Βαζηιείο θαί Άξρνληεο ζπληξερέησζαλ, θαί ηήλ Βαζηιίδα θξνηείησζαλ ελ 
χκλνηο, Βαζηιέα ηέμαζαλ, ηνχο ζαλάησ θξαηνπκέλνπο πξίλ, απνιχζαη 
θηιαλζξψπσο επδνθήζαληα, Πνηκέλεο θαί Γηδάζθαινη, ηήλ ηνχ θαινχ 
Πνηκέλνο ππέξαγλνλ Μεηέξα, ζπλειζφληεο επθεκήζσκελ, ηήλ ιπρλίαλ ηήλ 
ρξπζαπγή, ηήλ θσηνθφξνλ λεθέιελ, ηήλ ηψλ Υεξνπβίκ ππεξηέξαλ, ηήλ 
έκςπρφλ ηε θηβσηφλ, ηφλ ππξίκνξθνλ ηνχ Γεζπφηνπ ζξφλνλ, ηήλ καλλαδφρνλ 
ρξπζέαλ ζηάκλνλ, ηήλ δσεθφξνλ ηνχ Λφγνπ πιάθα, απάλησλ Υξηζηηαλψλ ηφ 
θαηαθχγηνλ, άζκαζη ζεεγφξνηο, εγθσκηάδνληεο, νχησο είπσκελ. Παιάηηνλ ηνχ 
Λφγνπ, αμίσζνλ ηνχο ηαπεηλνχο εκάο, ηήο νπξαλψλ βαζηιείαο, νπδέλ γάξ 
αδχλαηνλ ηή κεζηηεία ζνπ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α'  
Σνχο ηξείο κεγίζηνπο θσζηήξαο ηήο Σξηζειίνπ ζεφηεηνο, ηνχο ηήλ νηθνπκέλελ 
αθηίζη δνγκάησλ ζείσλ ππξζεχζαληαο, ηνχο κειηξξχηνπο πνηακνχο ηήο 
ζνθίαο, ηνχο ηήλ θηίζηλ πάζαλ ζενγλσζίαο λάκαζη θαηαξδεχζαληαο, 
Βαζίιεηνλ ηφλ κέγαλ, θαί ηφλ Θενιφγνλ Γξεγφξηνλ, ζχλ ηψ θιεηλψ Ησάλλε, ηψ 
ηήλ γιψηηαλ ρξπζνξξήκνλη, πάληεο νη ηψλ ιφγσλ απηψλ εξαζηαί, 
ζπλειζφληεο χκλνηο ηηκήζσκελ, απηνί γάξ ηή Σξηάδη, ππέξ πκψλ αεί 
πξεζβεχνπζηλ.  

Έηεξνλ  Ήρνο δ'  
Χο ηψλ Απνζηφισλ νκφηξνπνη, θαί ηήο νηθνπκέλεο Γηδάζθαινη, ηψ Γεζπφηε 



ηψλ φισλ πξεζβεχζαηε, εηξήλελ ηή νηθνπκέλε δσξήζαζζαη, θαί ηαίο ςπραίο 
εκψλ ηφ κέγα έιενο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ'  
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Φσζηήξεο ππέξιακπξνη, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, ηφλ θφζκνλ εθσηίζαηε, ηαίο 
δηδαραίο πκψλ, Παηέξεο ζεφζνθνη, ηήμαληεο ηάο αηξέζεηο, πάλησλ ηψλ 
θαθνδφμσλ, ζβέζαληεο ηάο θινγψδεηο, ηψλ βιαζθήκσλ ζπγρχζεηο, δηφ σο 
Ηεξάξραη Υξηζηνχ, πξεζβεχζαηε ζσζήλαη εκάο.  
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παξζέλε παλχκλεηε, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, Μαξία Θεφλπκθε, θαί 
απεηξφγακε, Πηζηψλ ε αληίιεςηο, ξχζαη παληφο θηλδχλνπ, θαί παληνίαο 
αλάγθεο, Γέζπνηλα Θενηφθε, ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ, ηή ζθέπε ζνπ 
πξνζθεχγνληαο, κφλε Θεφλπκθε.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ'  
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δλ ιεηκψλη ηψλ Γξαθψλ, θαζάπεξ κέιηζζαη νθνί, πξνζηπηάκελνη πκείο, 
πεξηεδξέςαζζε θαιψο, θαί ηψλ αλζέσλ ηά άξηζηα θαί ηφ κέιη, πάζη ηνίο 
πηζηνίο ηψλ δηδαγκάησλ πκψλ, πξνηίζεζζε νκνχ, εηο παλδαηζίαλ απηψλ, θαί 
δηά ηνχην άπαο γιπθαηλφκελνο, κεη' επθξνζχλεο θξαπγάδεη. Πάξεζηε πάιηλ, 
θαί κεηά πφηκνλ, ηνίο πκάο επθεκνχζη Μαθάξηνη.  
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηθπκίαο ηψλ παζψλ, ν αζπλείδεηνο εγψ, ρεηκαδφκελνο Αγλή, επηθαινχκαί 
ζε ζεξκψο. Μή κε παξίδεο ηφλ δείιαηνλ απνιέζζαη, άβπζζνλ ειένπο ε 
ηέμαζα, πιήλ ζνπ γάξ άιιελ ειπίδα νχ θέθηεκαη. Μή νχλ ερζξνίο επίραξκα 
θαί γέισο, ν πεπνηζψο ζνη νθζήζνκαη, θαί γάξ ηζρχεηο, φζα θαί βνχιεη, σο 
Μήηεξ νχζα ηνχ πάλησλ Θενχ.  
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ'  
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 



Οη ζνθνί Γηδάζθαινη, ηήο νηθνπκέλεο, νη Θεφλ δνμάζαληεο, έξγνηο θαί ιφγνηο 
επί ηήο γήο, κεγαιπλέζζσζαλ ζήκεξνλ, ψο ζσηεξίαο εκίλ φληεο πξφμελνη.  

Γφμα... φκνηνλ 
Δνξηάδεη ζήκεξνλ ε Δθθιεζία, ηήλ ζεπηήλ παλήγπξηλ, ηψλ Γηδαζθάισλ ηψλ 
ηξηψλ, θαί γάξ απηνί εζηεξέσζαλ, ηήλ Δθθιεζίαλ απηψλ ζείνηο δφγκαζηλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Πξνζηαζία άκαρε, ηψλ ζιηβνκέλσλ, θαί ζεξκή αληίιεςηο, ηψλ πεπνηζφησλ επί 
ζέ, εθ ηψλ θηλδχλσλ κε ιχηξσζαη, ζχ γάξ ππάξρεηο, ε πάλησλ βνήζεηα.  
 

Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ. 
 

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  
Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί ζψζνλ 

σηήξ κνπ.  
Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί έζεζζε 

απεμεξακκέλνη.  
Γφμα... Καί λχλ...  

Αγίσ Πλεχκαηη πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή 
ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο. 
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ'  
Οη Ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη, δηθαηνζχλελ θαί νη φζηνί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
ηίρ. Σφ αηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ, θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ. 
 

Σφ, Πάζα πλνή. Δπαγγέιηνλ Ο Ν' 
 

Γφμα... Σαίο ηψλ Γηδαζθάισλ... 
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 

 
Δίηα ηίρνο, Διέεζφλ κε ν Θεφο... 

 
Καί ηφ ηηρεξφλ Ηδηφκεινλ  

Ήρνο πι. β' 
Δμερχζε ε ράξηο ελ ρείιεζηλ πκψλ, ζηνη Παηέξεο, θαί γεγφλαηε Πνηκέλεο ηήο 
ηνχ Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, δηδάζθνληεο ηά ινγηθά πξφβαηα, Πηζηεχεηλ εηο Σξηάδα 
νκννχζηνλ, ελ κηά ζεφηεηη.  
 

Οη Καλφλεο, ν ηήο Θενηφθνπ κεηά ηψλ Δηξκψλ εηο ο' θαί νη ηψλ Αγίσλ εηο 
ε'.  
 

Καλψλ ηήο Θενηφθνπ, Πνίεκα Ησάλλνπ Δπρατησλ, νχ ε αθξνζηηρίο, άλεπ 
ηχλ Δηξκψλ.  
 

Σνχο πξνζηξέρνληαο εηο ζέ ζψδε, Παξζέλε.  
 



Χδή α'  Ήρνο β'  
Ο Δηξκφο 

«Γεχηε ιανί, άζσκελ άζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί 
νδεγήζαληη ηφλ ιαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Σφλ επζεβψο, ζέ Θενηφθνλ θπξίσο αγλήλ, νκνινγνχληα Άρξαληε, ςπρήο θαί 
ζψκαηνο, ραιεπψλ εθ θηλδχλσλ, θαί λφζσλ θαί πηαηζκάησλ, ζχ κε 
δηάζσζνλ.  
 
ιελ ελ ζνί, ηψλ ραξηζκάησλ ηήλ άβπζζνλ, απνθεηκέλελ έγλσκελ, δηφ 
πξνζθεχγνληεο, Θενηφθε πξνζχκσο, ηή ζθέπε ζνπ ηή ζεία, δηαζσδφκεζα.  
 
Τπέξ εκψλ, ηψλ ζέ πκλνχλησλ δπζψπεζνλ, ηφλ ζαξθσζέληα Πάλαγλε, εθ 
ηψλ αρξάλησλ ζνπ, θαί ηηκίσλ αηκάησλ, ξπζζήλαη εθ πηαηζκάησλ, θαί 
λνζεκάησλ πηθξψλ.  
 
έ νη πηζηνί, θαχρεκα πάληεο θεθηήκεζα, θαηαθπγήλ θαί ζηήξηγκα, θαί 
αγαιιίακα, θαί ςπρψλ ζσηεξίαλ, ειπίδα ηε θαί ηείρνο, ζενραξίησηε.  
 

Καλψλ ηψλ Αγίσλ. Πνίεκα ηνχ απηνχ Ησάλλνπ νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Σξηζήιηνλ Φψο ηξείο αλήςελ ειίνπο.  
 

Χδή α'  
Ήρνο θαί Δηξκφο ν απηφο 

Σίο ακνηβή; ηίο αληαπφδνζηο πξέπνπζα, ηνίο εκεηέξνηο άλζξσπνη, 
πξνζελερζήζεηαη, παξ' εκψλ επεξγέηαηο; δη' ψλ πξφο ηφ εχ είλαη, 
ρεηξαγσγνχκεζα.  
 
Ρεηνξηθαί, γιψζζαη θαί ηέρλαη θαί κέζνδνη, θαί πάζα ιφγσλ δχλακηο, λχλ εηο 
ππφζεζηλ, ζπγθηλείζζσζαλ κίαλ, θαί ηνχο ηεηηκεθφηαο, αληηηηκάησζαλ.  
 
Ίδηνλ κέλ, νπδέλ ελέζρνλην θηήζαζζαη, ελ γή νη Οπξαλφθξνλεο, θχιαθεο δ' 
ψθζεζαλ, ηνχ θνηλνχ θαί πξνζηάηαη, θνηλψλ νχλ θαί ηψλ χκλσλ, 
θαηαμηνχζζσζαλ.  

Θενηνθίνλ 
έ ηήλ θνηλήλ, θηινηηκίαλ Παλάκσκε, ηήο εκεηέξαο θχζεσο, πάληεο 
δνμάδνκελ, ρείινο έλ γεγνλφηεο, θαί κίαλ ζπκθσλίαλ, απνηειέζαληεο.  
 

Έηεξνο Καλψλ ηψλ Αγίσλ 
 

Πνίεκα ηνχ απηνχ 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ'  
«Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 



ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Οπθ αλζξσπίλεο ηφ παξφλ εγρείξεκα, ζπνπδήο θαηφξζσκα, αιι' ε ηνχ ζνχ 
ζξφλνπ, πάξεδξνο Φηιάλζξσπε, ζνθία ζπλεξγείησ κνη, ιφγνπ ράξηλ δηδνχζα, 
δη' ήο δνμάζαη δπλήζνκαη, νχο απηή θαιψο πξνεδφμαζελ.  
 
ζπεξ θξαηήξ ππεξεξξχε Γέζπνηα, ε αγαζφηεο ζνπ, θαί ν πνιχο πινχηνο, 
ηήο θηιαλζξσπίαο ζνπ, ππεξρπζείο δηψδεπζελ, σο θαί άιινπο Αγγέινπο, 
κεηά ζαξθφο ππνζηήζαζζαη, ηνχο λχλ πξνθεηκέλνπο είο έπαηλνλ.  
 
Δμ νπξαλνχ ηνίο Οπξαλίνηο έπξεπε, θαί ηά εγθψκηα. Αγγειηθφο χκλνο, ηνίο 
ζείνηο αξκφδηνο, ζενί γάξ θαηά κέζεμηλ, νηηφλ θχζεη θαί κφλνλ, αιεζηλφλ Θεφλ 
έρνληεο, δψληα ελ απηνίο θαί θζεγγφκελνλ.  
 
Μλήκελ Γηθαίσλ ν ζεφθξσλ ζχιινγνο, κεη' εγθσκίσλ ηειεί, νίο ε Θενχ 
Μήηεξ, σο απηψλ θεθάιαηνλ, εηθφησο ζπλδνμάδεηαη, ηειεπηαίαλ θαί πξψηελ, 
θαί κέζελ ηάμηλ επέρνπζα, θαί ηήο επθεκίαο κεηέρνπζα.  

Καηαβαζία 
«Υέξζνλ αβπζζνηφθνλ πέδνλ ήιηνο, επεπφιεπζέ πνηε, σζεί ηείρνο γάξ 
επάγε, εθαηέξσζελ χδσξ, ιαψ πεδνπνληνπνξνχληη, θαί ζεαξέζησο κέιπνληη. 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ 
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε».  
 
Πξεζβείαηο ζνπ Αγλή Θεφλ φλ έηεθεο, παξάζρνπ επτιαηνλ ζνίο ηθέηαηο, ηνίο 
πξνζηξέρνπζη ηή ζθέπε ζνπ, θαί πηζηψο πξνζθπλνχζί ζνπ ηήλ θχεζηλ.  
 
Ρεκάησλ ηήο εκήο ςπρήο επάθνπζνλ, Παξζέλε, δεηλψο εθηαξαηηνκέλεο, ήλ 
εηξήλεπζνλ Παλχκλεηε, αεί ηαχηελ θηλδχλσλ δηαζψδνπζα.  
 
ιελ κνπ ηήλ δσήλ δηαθπβέξλεζνλ, Παξζέλε ειπίο κνπ θαί πξνζηαζία, 
πεηξαζκψλ θαί πεξηζηάζεσλ, ιπηξνπκέλε δεηλψλ κε αεηπάξζελε.  
 
νθίαλ ηνχ Θενχ ηήλ ελππφζηαηνλ, αγθάιαηο σο θέξνπζα Θενηφθε, εμ 
αγλνίαο θαί πιαλήζεσο, ιπηξσζήλαη ηνχο πκλνχληάο ζε ηθέηεπε.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο 
Ζ ζάιπηγμ ε κεγάιε ηήο Δθθιεζίαο, ν ιχρλνο ν θσηίδσλ ηήλ νηθνπκέλελ, ν 



θήξπμ ν ηψ θζφγγσ πεξηιακβάλσλ, πάληα ηά πέξαηα, ν κεγαιψλπκνο, 
ζπγθξνηεί ηήλ ζχλαμηλ ηαχηελ Βαζίιεηνο.  
 
Λακπξφο απφ ηνχ βίνπ θαί ηψλ πξαγκάησλ, ιακπξφο απφ ηνχ ιφγνπ θαί ηψλ 
δνγκάησλ, ελ πάζηλ ππεξιάκπσλ πάληαο σο άιινηο, αζηέξαο ήιηνο, ν 
πνιπυκλεηνο, Θενιφγνο ζήκεξνλ καθαξίδεηαη.  
 
Ηδνχ ηφ θψο ηνχ θφζκνπ, ηψ θφζκσ θαίλεη, ηδνχ ηήο γήο ηφ άιαο, ηήλ γήλ 
εδχλεη. Ηδνχ ηφ δσήο μχινλ αζαλαζίαο, θαξπνχο πξνβάιιεηαη, ν ρξπζνχο 
Άγηνο, νη ζαλείλ κή ζέινληεο, δεχηε ηξπθήζαηε.  

Θενηνθίνλ 
Ο πάληα εθ κή φλησλ φληα πνηήζαο, θαί θχζηλ δνχο εθάζησ ηψλ γελνκέλσλ, 
απηφο θαί ηάο δνζείζαο θχζεηο ακείβεηλ, νίδελ σο βνχιεηαη, φζελ αθνχεηαη, θαί 
Παξζέλνο ηίθηνπζα, ηίο νπ ζαπκάζεηαη; 
 

Έηεξνο ηψλ Αγίσλ 
 

Ο ζηεξεψζαο 
Οη ηψλ εζψλ δηνξζσηαί, θαί ηψλ ςπρψλ νηθνλφκνη, νη ζσηήξεο νη θνηλνί ηψλ 
απάλησλ, νη θαί πξάμεσλ εκίλ, θαί ιφγσλ ηχπνπο δείμαληεο, νη παηδεπηαί ηνχ 
βίνπ, ιακπξνί ιακπξψο επθεκείζζσζαλ.  
 
Πλεχκα ελέπιεζε Θενχ, Βαζίιεηνλ επηζηήκεο, ηψλ ππξίλσλ δέ γισζζψλ 
έζρε κίαλ, ν Γξεγφξηνο θαί πχξ, πςεγνξίαο έπλεπζε, ηφ ηνχ Υξηζηνχ δέ 
ζηφκα, ελ Ησάλλε ειάιεζε.  
 
Σνχ λχλ αηψλνο ηήλ ζαθψο, θαηαξγνπκέλελ ζνθίαλ, ε κσξία ηνχ θεξχγκαηνο 
έρεη, ππνθχπηνπζαλ, απηή θαί δνπιηθψο ιαηξεχνπζαλ, θήξπθαο γάξ ε ράξηο, 
ζνθνχο πξνβάιιεηαη ξήηνξαο.  

Θενηνθίνλ 
Ο ελ ηή κήηξα ηήο αγλήο, θαηαζθελψζαο Παξζέλνπ, ηάο ςπράο ηψλ 
ζενθφξσλ Αγίσλ, νηθεηήξηα πνηεί, θαί ηνίο εθείλσλ ζηφκαζη, ηά θαηά ηήλ 
Μεηέξα, δηεξκελεχεη κπζηήξηα.  

Καηαβαζία 
«Σφ ζηεξέσκα, ηψλ επί ζνί πεπνηζφησλ, ζηεξέσζνλ Κχξηε ηήλ Δθθιεζίαλ, ήλ 
εθηήζσ, ηψ ηηκίσ ζνπ αίκαηη».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σνχο κεγάινπο θσζηήξαο ηνχο θεξαπγείο, Δθθιεζίαο ηνχο πχξγνπο ηνχο 
αξξαγείο, ζπκθψλσο αηλέζσκελ, νη ηψλ θαιψλ απνιαχνληεο, θαί ηψλ ιφγσλ 
ηνχησλ, Οκνχ θαί ηήο ράξηηνο, ηφλ ζνθφλ Υξπζνξξήκνλα, θαί ηφλ κέγαλ 
Βαζίιεηνλ, ζχλ ηψ Γξεγνξίσ, ηψ ιακπξψ Θενιφγσ, πξφο νχο θαί βνήζσκελ, 
έθ θαξδίαο θξαπγάδνληεο, Ηεξάξραη ηξηζκέγηζηνη, πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ Αγίαλ 



κλήκελ πκψλ.  
Γφμα... φκνηνλ 

Σήλ ζνθίαλ ιαβφληεο παξά Θενχ, σο, Απφζηνινη άιινη ηξείο ηνχ Υξηζηνχ, ηψ 
ιφγσ ηήο γλψζεσο, ζπληζηάηε ηά δφγκαηα, ά ηφ πξίλ ελ ιφγνηο, απινίο 
θαηεβάιινλην, Αιηείο, ελ γλψζεη, δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο, έδεη γάξ θαί νχησ, 
ηφ απινχλ εκψλ ζέβαο, ηελ ζχζηαζηλ θηήζαζζαη, δη' πκψλ Παλζεβάζκηνη, 
φζελ πάληεο βνψκελ πκίλ. Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ ςπρήλ κνπ Παξζέλε ηήλ ηαπεηλήλ, ηήλ ελ δάιε ηνχ βίνπ ηψλ πεηξαζκψλ, 
λχλ σο αθπβέξλεηνλ, πνληνπκέλελ ηψ θιχδσλη, ακαξηηψλ ηε θφξησ, 
νθζείζαλ ππέξαληινλ, θαί εηο ππζκέλα άδνπ, ειζείλ θηλδπλεχνπζαλ, θζάζνλ 
Θενηφθε, πξεζβεηψλ ζνπ ειέεη, γαιήλελ παξέρνπζα, θαί θηλδχλσλ εμαίξνπζα, 
ζχ ιηκήλ γάξ αρείκαζηνο, πξεζβεχνπζα ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δνζήλαί κνη, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο ζνπ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ηήο ζήο νηθνλνκίαο, θαί εδφμαζά ζε κφλε 
θηιάλζξσπε».  
 
Σψλ ηξαπκάησλ κνπ Γέζπνηλα, ηψλ ηήο ςπρήο, ζαξθφο ηε λνζεκάησλ, ε 
Θεφλ ηεθνχζα, ιχζηλ παξάζρνπ κνη.  
 
Ρηπηδφκελνλ πάζεζη, θαί ινγηζκνίο, θαί βίνπ ηξηθπκίαηο, ειπίδη Παξζέλε, θαί 
πίζηεη βεβαίσζνλ.  
 
Δθ πεξηζηάζεσο ξχζαί κε, Μήηεξ Θενχ, θαί δάιεο θαί θηλδχλσλ, ηαίο ζαίο 
ηθεζίαηο, κφλε παλχκλεηε.  
 
Υεηκαδφκελνλ θιχδσλη, βησηηθψλ, εμάξπαζνλ Παξζέλε, πξφο ηφλ ζφλ ιηκέλα, 
θαζνδεγνχζά κε.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Διήιπζαο εθ Παξζέλνπ 
Ννήκνλεο, εθ ηήο θάησ ζνθίαο γελφκελνη, θπβέξλεζηλ Έλδνμνη, παξά ηήο 
ζείαο εθηήζαζζε, φζελ σο ζεξάπαηλαλ, ηαχηελ εθείλε παλζφθσο ππεηάμαηε.  
 
Φηιφζνθνη, ηνχο ζνθνχο εη θηιείηε, ζνθίζζεηε, θαί ιέγεηλ δηδάρζεηε, πάληεο νη 
ιφγνπο ζαπκάδνληεο, πξάμεσο αθξίβεηαλ, θαί ζεσξίαο εληεχζελ 
εμαζθνχκελνη.  

Θενηνθίνλ 
Χο φςηκνο, πεηφο επ' εζράησλ ν πξψτκνο, πδάησλ αηψλσλ ηε, Γεκηνπξγφο εηο 



ηήλ κήηξαλ ζνπ, έζηαμε Παλάκσκε, θαηά θαηξφλ αλαςχρσλ ηνχο εθιείπνληαο.  
 

Έηεξνο ηψλ Αγίσλ 
 

χ κνπ ηζρχο Κχξηε 
ηχινο ππξφο, ιανχ πηζηνχ πξνεγνχκελνο, θαί θινγίδσλ, ηνχο ερζξνχο ηήο 
Πίζηεσο, ηάο δέ θπιάο, ζψδσλ αζθαιψο, ηάο εθεπνκέλαο, ν Μέγαο ψθζεο 
Βαζίιεηνο, ζαξζείησ θαί ληθάησ, ε Υξηζηνχ Δθθιεζία, ηειηθνχηνλ πινπηήζαζα 
πξφκαρνλ.  
 
Γιψζζεο ηξπθή, θαί αθνήο πάζεο ήδπζκα, φ ζφο ιφγνο, πέθπθε Γξεγφξηε, 
κάλλα δσήο, δξφζνο γιπθαζκνχ, κέιη ηφ εθ πέηξαο, Αγγέισλ άξηνο νπξάληνο, 
απιήζησο εκθνξείζζαη, ηήο εδχηεηνο πείζσλ, θαί πιεξψλ εδνλήο ηνχο 
κεηέρνληαο.  
 
Ο πνηακφο, ηψλ ραξηζκάησλ ηνχ Πλεχκαηνο, επιεξψζε, κέρξη θαί 
πξνρχζεσο, θαί ηφ θαιφλ, πξφζσπνλ ηήο γήο, σο ηξπθήο ρεηκάξξνπο, απφ 
ρξπζνχ άξδεη ζηφκαηνο, επθξαίλσλ θαί πηαίλσλ, ηνχ Υξηζηνχ πάζαλ πφιηλ 
ηνίο ηψλ ζείσλ θπκάησλ νξκή καζη.  

Θενηνθίνλ 
Φχζηλ απιήλ, αλαζρνκέλελ ζπλζέζεσο, θαί θαλείζαλ, θξείηηνλα ζπγρχζεσο, 
επί ηνχ ζνχ, Γέζπνηλα Τηνχ, νη ηξείο ζενθφξνη, δνγκαηηζηαί σκνιφγεζαλ, εθ 
δχν ζειεκάησλ, θαί δηπιήο ελεξγείαο, ηφλ δηπινχλ θαηά θχζηλ γλσξίζαληεο.  

Καηαβαζία 
«Δθάιπςελ νπξαλνχο, ε αξεηή ζνπ Υξηζηέ, ηήο θηβσηνχ γάξ πξνειζψλ,ηνχ 
αγηάζκαηφο ζνπ, ηήο αθζφξνπ Μεηξφο, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ, ψθζεο ψο 
βξέθνο, αγθαινθνξνχκελνο, θαί επιεξψζε ηά πάληα ηήο ζήο αη λέζεσο».  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδε ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο, θαί ηψλ αηψλσλ πνηεηήο Κχξηνο, ελ ηψ θσηί, ηψλ 
ζψλ πξνζηαγκάησλ, νδήγεζνλ εκάο, εθηφο ζνπ γάξ άιινλ, Θεφλ νχ 
γηλψζθνκελ».  
 
πινλ αήηηεηνλ, θαηά πνηθίισλ πεηξαζκψλ έρνληεο, ηψλ δπζκελψλ, πάζεο 
επεξείαο, ιπηξνχκεζα αεί, νη ζέ Θενηφθνλ, Αγλή επηζηάκελνη.  
 
Νφκνπ ηφ πιήξσκα, ε αλσηέξα Υεξνπβίκ ηέηνθαο, ηφλ ηνχ Θενχ, εθ ζνχ 
ζαξθσζέληα, Τηφλ κνλνγελή, φλ ππέξ ηψλ δνχισλ, ηψλ ζψλ εμηιέσζαη.  
 
Σφλ ηνχ παληφο Πνηεηήλ, ελ ηαίο αγθάιαηο ζνπ Αγλή θέξνπζα, ηνχηνλ εκίλ, 
ηαίο ζαίο ηθεζίαηο, εχτιαηνλ δίδνπ, ηνίο λχλ εθ θαξδίαο, πξφο ζέ 
θαηαθεχγνπζηλ.  
 



Απφ ζηελψζεσο, ηήο θαησδχλνπ κνπ ςπρήο δέεζηλ, ηψλ νηθηηξκψλ κφλε ηή 
ηεθνχζε, ηφλ αίηηνλ Λφγνλ, πξνζθέξσ ν ηάιαο, νηθηείξαζα ζψζφλ κε.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Ο θσηηζκφο 
χ ηήλ πεγήλ, ηψλ ζαπηνχ ραξηζκάησλ, εθπηείλ φιελ, Φηιάλζξσπε δέδσθαο 
ηνίο Αγίνηο, ειαηησζείζαλ, νπδακψο ηή θελψζεη, ηφλ δέ θφζκνλ πάληα 
κεζχζαζαλ, ηνίο εθ ηήο θνηιίαο, απηψλ ζείνηο ξεχκαζη.  
 
Σί κνη ρξπζφο, ηί κνη πινχηνο θαί δφμα θαί δπλαζηεία; θαπλνί δηαξξένληεο εηο 
αέξα, πάληα νηρέζζσ, αχξα πάληα θεξέησ, εκνί πινχηνο είο πνιπέξαζηνο, ε 
ηψλ Γηδαζθάισλ, ηξηάο ξεηνξεχνπζα.  
 
Ρεί πνηακφο, ακβξνζίαλ θαί λέθηαξ, ξεί ηνίο πεηλψζηλ, αζάλαηνο βξψζηο, θαί 
ηνίο δηςψζηλ, άθζαξηνο πφζηο, χδσξ δψλ εηο αηψλαο, θαί ζπλέρνλ δψληαο 
ηνχο πίλνληαο, πάληεο πιεκκπξνχζεο, δσήο εκθνξήζεηε.  

Θενηνθίνλ 
Έζρελ ηζρχλ, θαζ' εκψλ ε θαθία, αιι' νπθ εηο ηέινο, εζζέλεζε γάξ κεηά ηήλ 
Παξζέλνλ, ηφλ ελ ηζρχτ Γπλαηφλ ηεηνθπίαλ, ππειζφληα ζαξθφο αζζέλεηαλ, θαί 
ηφλ δπλαηφλ ελ θαθία λεθξψζαληα.  
 

Έηεξνο ηψλ Αγίσλ 
 

Ίλα ηί κε απψζσ 
Σνχο ηψλ ζείσλ πξαγκάησλ, θαί ηψλ αλζξσπίλσλ ζνθνχο επηζηήκνλαο, ηάο 
ηψλ φλησλ θχζεηο, θηιαιήζσο εκίλ ζαθελίζαληαο, θαί ηφλ ηνχησλ Κηίζηελ, 
πάζη γλσξίζαληαο σο ζέκηο, επραξίζηνηο θσλαίο ακεηςψκεζα.  
 
Σφ πηθξαίλνλ θαί ζηχθνλ, ηψλ πξφο ζσηεξίαλ θαξκάθσλ εγιχθαλαλ, ηαίο 
ζνθαίο ηψλ ιφγσλ, επσδαίο ηε θαί ηέρλαηο θαί ράξηζη, ηψλ ςπρψλ νη ζείνη 
ζεξαπεπηαί, ζέιγεζζε πάληεο, επζεβείο θαί ηεξπφκελνη ζψδεζζε.  
 
ησπά ιφγνο άπαο, ηψλ ζενθεξχθσλ ιαινχλησλ ηά έλζεα, θαί θξαηεί ηήο 
πάιαη, Γηαζήθεο ε λέα πξνβάιινπζα, ηά ζεπηά ππμία, ηψλ ελ απηή 
λνκνζεηνχλησλ, νίο ξπζκίδεηαη, πάο Πηζηψλ ζχιινγνο.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ αζάλαηνλ θχζηλ, ε ζλεηή παξέδξακελ εηο αγηφηεηα, θαί Παξζέλνο Κφξε, 
ηνχο αζάξθνπο Αγγέινπο παξήιαζελ, σο Θεφλ ηεθνχζα, ηφλ Βαζηιέα ηψλ 
Αγγέισλ, ψ πξνζβιέπεηλ εθείλνηο αδχλαηνλ.  

Καηαβαζία 
«Χο είδελ Ζζαίαο ζπκβνιηθψο, ελ ζξφλσ επεξκέλσ Θεφλ, ππ' Αγγέισλ 
δφμεο δνξπθνξνχκελνλ, ψ ηάιαο! εβφα, εγψ, πξφ γάξ είδνλ ζσκαηνχκελνλ 
Θεφλ, θσηφο αλεζπέξνπ, θαί εηξήλεο δεζπφδνληα».  
 



Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ο' Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ. Δθ θζνξάο, ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
σηεξίαο ιηκέλα γηλψζθσλ ζε, πιέσλ πνιπθξφληηδνο βίνπ ηφ πέιαγνο, 
επηθαινχκαη Γέζπνηλα, θπβεξλήηηλ ςπρήο κνπ γελέζζαη ζε.  
 
Δλεδχζελ ζηνιήλ θαθνπρνχκελνο, Μήηεξ αεηπάξζελε, ηήο αθξνζχλεο κνπ, 
αιι' ε Θεφλ θπήζαζα, ηήο ραξάο ηφλ ρηηψλα αληίδνο κνη.  
 
Ηεξάο πνιηηείαο εθπέπησθα, ξα ζπκψλ ν δείιαηνο, αιι' επαλάγαγε, 
επινγεκέλε Πάλαγλε, πξνζηαγαίο ηνχ Τηνχ ζνπ ξπζκίδνπζα.  
 
πκπαζείαο κε ζείαο αμίσζνλ, ε ηφλ ζπκπαζέζηαηνλ Λφγνλ θπήζαζα, ηφλ ηψ 
ηδίσ αίκαηη, εθ θζνξάο ηνχο αλζξψπνπο ξπζάκελνλ.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Άβπζζνο ακαξηεκάησλ 
Ίδηα ελ ηή Σξηάδη, ηξηηηά ζπλζενινγείηε, ηήλ αγελλεζίαλ ηνχ Παηξφο, ηνχ 
Λφγνπ ηήλ γέλλεζηλ, θαί Πλεχκαηνο, ηήλ εθπφξεπζηλ κφλνπ.  
 
ήκεξνλ ηψ νίθσηνχησ, πεξηθαλήο ζσηεξία, δχν γάξ θαί ηξείο ζπλεγκέλνπο, 
Υξηζηφο εηο ηφ φλνκα, απηνχ ηηκψλ, κέζνο πάξεζηη ηνχησλ.  
 
Άπεηξνλ ηήο γήο ηφ βάζνο, πξφο ηφ νπξάληνλ χςνο, αιι' απφ ηήο γήο ηνχο 
Αγίνπο, εμήξελ επέθεηλα ηψλ νπξαλψλ, ν νπξάληνο έξσο.  

Θενηνθίνλ 
Νέαλ ζε πεγήλ Παξζέλε, θαί αθνξκήλ κπζηεξίσλ, έρνληεο νη ηξείο ζεεγφξνη, 
θαηλαίο ππνζέζεζη θαηλνπξεπή, πξνζαξκφδνπζη θξάζηλ.  
 

Έηεξνο ηψλ Αγίσλ 
 

Ηιάζζεηί κνη σηήξ 
Σξηάδα Μνλαδηθήλ, ζενινγείλ εδηδάρζεκελ, Μνλάδα Σξηαδηθήλ, πκλείλ 
παξειάβνκελ, πξνζθπλείλ εκάζνκελ, παξά ηψλ Παηέξσλ, κίαλ Φχζηλ 
ηξηζππφζηαηνλ.  
 
Ο Λφγνο ήλ ελ αξρή, πξφο ηφλ Παηέξα ζπλάλαξρνο, ηψ Λφγσ Πλεχκα ζπλήλ, 
αιι' εθ ηνχ Γελλήηνξνο, απιή Οκννχζηνο, ζπκθπήο ζεφηεο, σο νη ζείνη θαζί 
Κήξπθεο.  
 
πλάπησ θαί δηαηξψ, ηά ζπλαπηψο δηαηξνχκελα, έλ ακεξέο ελλνψ, θαί ηξία 



θαληάδνκαη. Γηδαζθάινπο δέρνκαη, ηξείο ζενθνξήηνπο, νχησ πείζνληαο 
πηζηεχεηλ κε.  

Θενηνθίνλ 
Ακήησξ πξφ ηήο ζαξθφο, απάησξ κεηά ηήλ ζάξθσζηλ, Τηφο Παηξφο θαί 
Μεηξφο, φ ηαχηα θαινχκελνο, ππέξ λνχλ ακθφηεξα, ηψ Θεψ γάξ πξέπεη, ηψλ 
ζαπκάησλ ηά παξάδνμα.  

Καηαβαζία 
«Δβφεζέ ζνη, ηδψλ ν Πξέζβπο, ηνίο νθζαικνίο ηφ ζσηήξηνλ, φ ιανίο επέζηε. 
Δθ Θενχ Υξηζηέ ζχ Θεφο κνπ».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σνχο αζθαιείο 

Σνχο Ηεξνχο θαί ζενθζφγγνπο Κήξπθαο, ηήλ θνξπθήλ ηψλ Γηδαζθάισλ Κχξηε, 
πξνζειάβνπ εηο απφιαπζηλ ηψλ αγαζψλ ζνπ θαί αλάπαπζηλ, ηνχο πφλνπο 
γάξ εθείλσλ θαί ηφλ θάκαηνλ, εδέμσ ππέξ πάζαλ νινθάξπσζηλ, ν κφλνο 
δνμάδσλ ηνχο Αγίνπο ζνπ.  

Ο Οίθνο 
Σίο ηθαλφο ηά ρείιε δηάξαη, θαί θηλήζαη ηήλ γιψζζαλ πξφο ηνχο πλένληαο πχξ, 
δπλάκεη Λφγνπ θαί Πλεχκαηνο; φκσο ηνζνχηνλ εηπείλ ζαξξήζσ, φηη πάζαλ 
παξήιζνλ ηήλ αλζξσπίλελ θχζηλ νη ηξείο, ηνίο πνιινίο θαί κεγάινηο 
ραξίζκαζη, θαί ελ πξάμεη θαί ζεσξία, ηνχο θαη' άκθσ ιακπξνχο ππεξάξαληεο, 
δηφ κεγίζησλ δσξεψλ ηνχηνπο εμίσζαο, σο πηζηνχο ζνπ ζεξάπνληαο, ν 
κφλνο δνμάδσληνχο Αγίνπο ζνπ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Λ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ ελ Αγίνηο Παηέξσλ εκψλ θαί 

Οηθνπκεληθψλ Γηδαζθάισλ, Βαζηιείνπ ηνχ Μεγάινπ, Γξεγνξίνπ ηνχ 
Θενιφγνπ θαί Ησάλλνπ ηνχ Υξπζνζηφκνπ.  

ηίρνη 
Οκνχ δίθαηνλ ηξείο ζέβεηλ Δσζθφξνπο,  
Φψο ηξηζζνιακπέο πεγάζαληεο ελ βίσ.  
Κνηλφλ ηφλ χκλνλ πξνζθέξεηλ πάληαο ζέκηο,  
Σνηο εθρέαζη πάζη θνηλήλ ηήλ ράξηλ.  
Έαξ ρειηδψλ νχ θαζίζηεζη κία.  
Αη ηξείο αεδφλεο δέ ηψλ ςπρψλ έαξ.  
Σήλ κέλ λνεηήλ ε Σξηάο ιάκπεη θηίζηλ,  
Σξηάο γε κήλ αχηε δέ ηήλ νξσκέλελ.  
Απψιεζαλ κέλ νη πάιαη Θενχ ζέβαο,  
Δμ Ζιίνπ ηε θαί ειήλεο αθξφλσο.  
Κάι ινο γάξ απηψλ ζαπκάζαληεο θαί ηάρνο,  
ζπεξ ζενίο πξνζήγνλ νπθ νξζψο ζέβαο.  
Δθ ηψλ ηξηψλ ηνχησλ δέ θσζηήξσλ πάιηλ,  
Ζκείο αλελέρζεκελ εηο Θενχ ζέβαο,  
Κάιιεη βίνπ γάξ, ηή ηε πεηζνί ηψλ ιφγσλ,  
Πείζνπζη πάληαο ηφλ κφλνλ Κηίζηελ ζέβεηλ.  



Κηίζηλ ζπληζηά ηήλ δε ηήλ νξσκέλελ,  
Σφ Πχξ, Αήξ, Όδσξ ηε, θαί Γήο ε θχζηο.  
Οη δ' αχ ζπληζηψληέο Σε θφζκνλ ηφλ κέγαλ,  
Σήλ πξφο Θεφλ ηε Πίζηηλ, σο άιιελ θηίζηλ  
ηνηρεηαθήο θέξνπζη Σξηάδνο ηχπνλ.  
Μέιεη γάξ απηνίο νπδελφο ηψλ γετλσλ,  
Καί γήτλνλ λνχλ έζρνλ νπδέλ ελ ιφγνηο.  
Ο Γξεγφξηνο γάξ πχξ πλέεη λνχο ηφλ ιφγνλ,  
Πξφο χςνο αχ πείζνληα πάληα εθηξέρεηλ.  
Σνίο ιηπνζπκήζαζη δ' εθ παζψλ πάιηλ,  
Αλαπλνή ηηο νη Βαζηιείνπ ιφγνη.  
Μηκνχκελνο δέ ηήλ ξνήλ ηψλ πδάησλ,  
Ο θαξδίαλ ηε θαί ζηφκα ρξπζνχο κφλνο,  
Σνχο εθηαθέληαο εθ παζψλ αλαςχρεη.  
Οχησ πξφο χςνο ηήλ βξνηψλ πάζαλ θχζηλ,  
Δθ ηήο ρζνλφο θέξνπζη ηνίο ηνχησλ ιφγνηο.  
Λάκςελ ελί ηξηαθνζηή ρξπζνηξηζήιηνο αίγιε.  
 

Σψλ ηξηψλ ηνχησλ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ θαί πάλησλ ηψλ 
αγίσλ, ηάο ηψλ αηξέζεσλ επαλαζηάζεηο θαηάβαιε θαί εκάο ελ νκνλνία θαί 
εηξεληθή θαηαζηάζεη δηαθχιαμνλ θαί ηήο νπξαλίνπ ζνπ βαζηιείαο αμίσζνλ. ηη 
επινγεηφο εί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Άζιεζηο ηνχ Ηεξνκάξηπξνο Ηππνιχηνπ Πάπα Ρψκεο θαί 
ηψλ ζχλ απηψ Κελζνπξίλνπ, αβατλνπ, Υξπζήο θαί ηψλ ινηπψλ.  

ηίρνη 
Σφικε ζάιαζζαλ Ηππφιπηνο εηζδχλεη,  
Οία θξναίλσλ ίππνο ελ ιείσ πέδσ.  
Σείλσλ ηξάρεινλ ηψ μίθεη Κελζνπξίλνο,  
Ζλ νία μπξψ ηνίο ζπλάζινηο αθφλε.  
πιάγρλα θιέγνπζη αβατλνπ ιακπάζη,  
Σά πακπφλεξα ηέθλα ηήο αζπιαγρλίαο.  
Υξπζή βπζψ βιεζείζα, παζηψ ηνχ πφινπ,  
Νχκθε πξφζεηζη πξνζθάησο ιεινπκέλε.  
Ηππφιπηνλ πφληνπ ηξηαθνζηή έθηαλε ξεχκα.  
 

Σή απηή ε κέξα, Άζιεζηο ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Θενθίινπ ηνχ Νένπ.  
ηίρνη 

Ο Θεφθηινο ηήλ θίιελ ηκάηαη θάξαλ,  
ζενχο θηιήζαη κή ζειήζαο βαξβάξσλ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 



Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηθφλνο ρξπζήο, ελ πεδίσ Γεεξά ιαηξεπνκέλεο, νη ηξείο ζνπ Παίδεο 
θαηεθξφλεζαλ, αζεσηάηνπ πξνζηάγκαηνο, κέζνλ δέ ππξφο εκβιεζέληεο, 
δξνζηδφκελνη έςαιινλ. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
ηαπξψ πξνζπαγείο, ν εθ ζνχ ζσκαησζείο Θενγελλήηξηα, Αδάκ δηέξξεμε ηφ 
ρεηξφγξαθνλ, φλ λχλ δπζψπεη Παλάκσκε, άπαληαο θηλδχλσλ ξπζζήλαη, ηνχο 
ελ πίζηεη θξάδνληαο. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Διπίο αγαζή, πξνζδνθία ηε Πηζηψλ ππάξρεηο Γέζπνηλα, θαί λχλ δεφκεζα 
δσξήζαζζαη, ζήο ζπκπαζείαο ηφ πέιαγνο, πάζη ηνίο εηο ζέ πεπνηζφζη, θαί ηψ 
Τηψ ζνπ θξαπγάδνπζηλ. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
θνηία δεηλή, ηή ηνχ βίνπ ζπζρεζείο ηφλ ζπιιππνχκελνλ, θαί ζπλαιγνχληα νχ 
θαηέιαβνλ, ηή ζή Παξζέλε ιακπξφηεηη, ιχζνλ ηήλ αριχλ ηψλ πηαηζκάησλ, θαί 
θαηαχγαζνλ ςάιινληα. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, φ ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Χξαίαλ ζηνιήλ, ζσηεξίσλ εληνιψλ δηά Βαπηίζκαηνο, ακθηαζάκελνο 
απεκαχξσζα, δη' ακειείαο ν δείιαηνο, λχλ δέ ζνη πξνζηξέρσ Παξζέλε, ηφλ 
ρηηψλα αηηνχκελνο, ηήο ζσθξνζχλεο δηά ζνχ, πάιηλ ελδχζαζζαη.  
 
Εσήο εθπεζψλ, αθεξάηνπ κέλ ηφ πξίλ ν Αδάκ ζέζσζηαη, δηά ηνχ Σφθνπ ζνπ 
λχλ δέ Πάλαγλε, ηφλ αξξσζηία θξαηνχκελνλ ζψζνλ, επηξξψζαζα Κφξε, θαί 
αμίσζνλ ςάιιεηλ ζνη. Δπινγεκέλε ε Θεφλ ζαξθί θπήζαζα.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Αληίζενλ πξφζηαγκα 
Ζηηάηαη Μαθάξηνη θαί δξαπεηεχεη, ε πξίλ αλππφζηαηνο, ζξαζχηεο ηψλ 
αηξέζεσλ, θεξφο δέ ηεθφκελνο, απφ πξνζψπνπ ππξφο, λφζνλ άπαλ δφγκα 
ηνίο πκψλ, ππξπλφνηο θζφγγνηο, πξνζβάιινλ δείθλπηαη.  
 
Φεπδείο κέλ εμέθιηλαλ Διιήλσλ χζινπο, πεηζψ δέ ηήλ ηχξαλλνλ, αλζξψπνηο 
κφλελ είινλην, πθ' ήο ηήλ αιήζεηαλ, νη ηξείο ηνλψζαληεο, νχησο άπαλ 
ζχζηεκα Πηζηψλ, ρεηξνχληαη ιφγνηο θαί θαηαπείζνπζη.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ζνί πάζα πξφξξεζηο επαλεπαχζε, θαί πέξαο εδέμαην, μελίδνπζα ηνχο 
ιέγνληαο, εθ ζνχ δέ ιακπξνηέξα θαί ηψλ πξνξξήζεσλ, ζαχκαηα πεγάδνπζηλ, 
Αγλή, ζνθνχο δεινχληα ηνχο εξκελεχνληαο.  
 

Έηεξνο ηψλ Αγίσλ 
 

Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 
ηγψζαη θαί θξάδνπζαη, νξψκελαί ηε θαί αθνπφκελαη, αξεηήο θαί ζνθίαο, νη 
ζεεγφξνη ζηήιαη γεγφλαζηλ, έξγσ θαί ιφγσ, βνάλ πξνηξεπφκελνη. Δπινγεηφο 



ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Θενχ θσλάο άλσζελ, επηβξνληψζαο εκίλ εμαίζηνλ, αζηξαπψλ ηε βνιίδαο, 
ηνχο πκψλ θζφγγνπο νθνί δερφκελνη, ζπκκεισδνχκελ πκίλ, θαί 
ζπκςάιινκελ. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ρηθήζνληαη ράιαδαη, εθ πεηξνβφισλ γισζζψλ ζπληξίβνπζαη, ηά ζαζξά ηψλ 
δνγκάησλ, εί ηηο εηο κέζνλ παξξεζηάζεηαη, ηψλ θελνιφγσλ, νξζά κή 
θζεγγφκελνο. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνλ νηθήζαο ζε, θαί κεηά ηφθνλ Παξζέλνλ έιηπελ, ν ακείβσλ ζηνηρεία, 
Θενθπήηνξ Μαξία παλάρξαληε, πξφο φλ βνψκελ, ζχλ ζνί Παλακψκεηε. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Καηαβαζία 
«έ ηφλ ελ ππξί δξνζίζαληα, Παίδαο ζενινγήζαληαο, θαί Παξζέλσ, αθεξάησ, 
ελνηθήζαληα, Θεφλ Λφγνλ πκλνχκελ, επζεβψο κεισδνχληεο. Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ 
θιφγα εηο δξφζνλ κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Δμαζζελεί κνπ λχλ ν λνχο, εηο ηά βάζε εκπεζψλ ηήο αηηκίαο, σο εληεχζελ 
πνηθίινηο πεξηπαξήλαη θαθνίο, αιιά ζχ κε Παξζέλε ζεξάπεπζνλ, ηψ ηήο 
απαζείαο θσηί πεξηβαινχζα.  
 
Πχξγνλ ηζρχνο αζθαιή, θαί θξεπίδα θαί θξνπξάλ θαί πξνζηαζίαλ, 
θεθηεκέλνη ζε πίζηεη, δηαζσδφκεζα λχλ πκλνχληεο ηφλ Σφθνλ ζνπ Πάλαγλε, 
θαί ππεξπςνχληεο εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Αζαλαζίαο δηαπγή, επηζηάκεζα πεγήλ ζε Θενηφθε, σο ηεθνχζαλ ηφλ Λφγνλ, 
ηνχ αζαλάηνπ Παηξφο, ηφλ πάληαο ζαλάηνπ ιπηξνχκελνλ, ηνχο 
ππεξπςνχληαο απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Ρείζξνλ ηάζεσλ εκίλ, αελάσο ηνίο πηζηνίο Αγλή πεγάδεηο, νχ ηήλ άθζνλνλ 
ράξηλ, απαξπφκελνη λχλ, πκλνχκελ ηφλ Σφθνλ ζνπ Άρξαληε, θαί ππεξπςνχκελ 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Ηλδάικαηνο ρξπζνχ 
Νννχκελ επζεβψο, θαί δνμάδνκελ νκφηηκνλ κίαλ θχζηλ, απεηξνδχλακνλ 



Μνλάδα ηε θαί Σξηάδα, ηήλ πάληα ηαχηα, ιφγνηο θπβεξλψζαλ θξείηηνζηλ, νχησ 
γα ξ δνμάδεηλ, νη ηξείο ζενθφξνη παξεγγπψζηλ, νίο ζπκπξνζθπλνχκελ, απηήλ 
εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Ζλψζεζαλ νη ηξείο, ζενθήξπθεο ελψζαληεο ηήλ Σξηάδα, θαί ηφ ακέξηζηνλ πάζη 
ηεηεξεθφηεο ηή ζεία θχζεη, κίαλ παξ' απηήο αληέιαβνλ, ακέξηζηνλ δφμαλ, εηο 
έπαηλνλ έλα ζπγθαινπκέλελ, ηνχο ππεξπςνχληαο, απηήλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Λαβψλ ηφ θαζ' εκάο, αληηδνχο ηε ηφ νηθείνλ ν Δπεξγέηεο, έδξαζε κφλνλ, νπθ 
έπαζε δέ Παξζέλε, ζενπνηεί γάξ, αιι' νπθ εηο θζνξάλ κεζίζηαηαη, κάιινλ δέ 
θαί πάζρσλ, εθψλ δηά πάζνπο ηά πάζε ιχεη, ψο νη ηξείο Παηέξεο, εκάο 
κπζηαγνχζηλ.  
 

Έηεξνο ηψλ Αγίσλ 
 

Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 
Οχο ν Θεφο ζπλήλσζελ εηο νκφηηκνλ έλσζηλ, εγθσκηαζηήο, κή ρσξηδέησ 
άλζξσπνο, αιι' ίζνπο εγνχκελνο, ελ ηνίο απηνίο ραξίζκαζηλ, ίζσλ θαί ηψλ 
χκλσλ, κεισδψλ αμηνχησ, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Οη δπλαηνί θαί άκαρνη, ηήο ζεφηεηνο ζχκκαρνη, θαί ηήο αιεζείαο, αςεπδείο 
ζπλήγνξνη, ηά βάζε ηνχ Πλεχκαηνο, θαιψο αλεξεπλήζαληεο ηάο ζενπξεπείο, 
πεξί Θενχ ππνιήςεηο, εθείζελ ζπληζηψζη, θαί δηδάζθνπζη ςάιιεηλ. Λαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Δμ νπξαλνχ κέλ κέγηζηνη, δχσ ιχρλνη θσηίδνπζηλ, εθ δηαδνρήο, αιιήισλ ηήλ 
πθήιηνλ, εθ γήο δέ θαλφηεξνλ, ηήλ ζχκπαζαλ απγάδνπζη, ηξείο θαηά ηαπηφ, 
ππεξκεγέζεηο θσζηήξεο, ζπιιάκπνληεο αιιήινηο, θαί ζπκςάιινληεο άκα. 
Λανί ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Τπέξ εκψλ ε ζάξθσζηο, θαί ηά πάζε ηά ηίκηα, δη' εκάο Θεφο, κεηά λεθξψλ 
εγέλεην, ζαλάηνπ κέλ άγεπζηνο, νία παζψλ ειεχζεξνο, ηή δέ πξφο ηήλ ζάξθα, 
ηήλ ζλεηήλ θνηλσλία, ιεγφκελνο θαί πάζνπο, κεηαζρείλ θαί ζαλάηνπ, απηφλ 
ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Καηαβαζία 
«Αζηέθησ ππξί ελσζέληεο, νη ζενζεβείαο πξνεζηψηεο Νεαλίαη, ηή θινγί δέ κή 
ισβεζέληεο, ζείνλ χκλνλ έκειπνλ. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ 
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ Αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο 



ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».  
 
Θενκαθάξηζηε Κφξε, ηήλ ειπίδα κνπ πάζαλ πξνζχκσο αλαηίζεκη ελ ζνί, 
ζψζφλ κε Μήηεξ ηήο φλησο δσήο, θαί ηξπθήο αελάνπ, πιεζζήλαη θαζηθέηεπε 
Αγλή, ηφλ ελ πίζηεη θαί πφζσ, ζέ χκλνηο κεγαιχλνληα.  
 
Δπηθαλείζα Παξζέλε, ηήο ςπρήο κνπ ηφλ δφθνλ, θσηφο ζνπ ηαίο αυινηο 
αζηξαπαίο, αχγαζνλ πχιε ηνχ ζείνπ θσηφο, θαί ππξφο αησλίνπ, ξπζζήλαη 
θαηαμίσζνλ Αγλή, ηφλ ελ πίζηεη θαί πφζσ, ζέ χκλνηο κεγαιχλνληα.  
 
Νελνζεθφηαο νξψζα, θαί ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, θαί βεβιεκέλνπο πάζεζη 
δεηλνίο, ηή επζπιαγρλία ζνπ Γέζπνηλα, ζεξαπεχζαζα ιχζνλ ηψλ λχλ 
παξελνρινχλησλ ιππεξψλ, ίλα πάληεο ζέ χκλνηο, απαχζησο κεγαιχλσκελ.  
 
Δλ ηή γαζηξί ζνπ ζθελψζαο, εθ γαζηξφο πξφ αηψλσλ, παηήξ φλπεξ 
εγέλλεζελ Τηφλ, ηέιεηνο γέγνλελ άλζξσπνο, θαί πεγήλ ραξηζκάησλ, ζέ 
Θενκήηνξ έδεημελ εκίλ, ηνίο πηζηψο πξνζθπλνχζη ηήλ άθξαζηφλ ζνπ 
γέλλεζηλ.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηνχο ελ Ηεξάξραηο, Φσζηήξαο ηξείο κεγάινπο.  

 
Ηδνχ ηφ πκέηεξνλ, γεψξγηνλ θαί πνίκληνλ, ππέξ νχ ηνχο κεγίζηνπο πφλνπο 
ππέζηεηε, εηο έλ ζπλειζφληεο νκνχ ηε, ηνχο ηξείο πκάο ζπκπαξαιαβφληεο, 
θνηλήλ έρεη αίλεζηλ, ηήλ πκψλ εδίζηελ έλσζηλ.  
 

Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ ηνχο ηξηζζνιακπηήξαο, Υξηζηνχ ηήο Δθθιεζίαο.  
 
Οπ δίζηνκνλ κάραηξαλ, ε ράξηο αιιά ηξίζηνκνλ, θαηά ηψλ πνιεκίσλ απηήο 
πξνβάιιεηαη, έλ νπξαλνράιθεπηνλ μίθνο, ηξηζίλ αθκαίο θαηεζηνκσκέλνλ, αεί 
πξνκαρφκελνλ, ηξηιακπνχο κηάο ζεφηεηνο.  
 

Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηνχο θεθνζκεθφηαο, Υξηζηνχ ηήλ Δθθιεζίαλ.  
 
Τκψλ ηφ πνιίηεπκα, ελ νπξαλνίο ήλ Έλδνμνη, θαί ηήλ ζάξθα θνξνχλησλ, έηη 
ηήλ άζπηινλ, νχο εηιηθξηλψο λχλ νηθνχληεο, ηνχο επί γήο εκάο ζηεθνκέλνπο, 
ηά άλσ πξεζβεχεηε, θαί θξνλείλ θαί πξαγκαηεχεζζαη.  

Θενηνθίνλ 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήλ ηηκησηέξαλ, θαί ελδνμνηέξαλ ηψλ άλσ 

ζηξαηεπκάησλ.  
 
ηελεί κε ηφ πιάηνο ζνπ, ηψλ κεγαιείσλ Γέζπνηλα, θαηαπλίγνλ ηφλ ιφγνλ 
ππφ ππθλφηεηνο, θαί κνη παξαδφμσο ζπκβαίλεη, ηφ απνξείλ εθ ηήο εππνξίαο, 



δηφ ηφλ ηνζνχηφλ ζε, κεγαιχλαληα δνμάδνκελ.  
 

Έηεξνο ηψλ Αγίσλ 
 

Δμέζηε επί ηνχησ 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηνπο ηήο Παλαγίαο, Σξηάδνο ηξείο Πνηκέλαο.  

 
Δπήξζε ηήο Σξηάδνο ε αξεηή, θαί ηά πάληα ηήο δφμεο επιήξσζελ, άιιελ 
εκίλ, αίγιελ αλαιάκςαζα ηξηιακπή, σο εαπηήο απαχγαζκα, ηνχο 
επνπξαλίνπο κπζηαγσγνχο, δη' ψλ επί ηήλ ζείαλ, εθείλεο ζεσξίαλ, νη 
επζεβνχληεο νδεγνχκεζα.  
 

Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηνχο εθ Σξηζειίνπ, Φσζηήξαο ηξείο κεγάινπο.  
 
Οπθ έζηη δεπηεξείνλ ελ ηνίο ηξηζί, ηά πξεζβεία γάξ έθαζηνο θέξεηαη, πξψηνο 
δνθψλ, θαί ηνχο νκνηίκνπο ππεξληθψλ, εμνηθεηνχηαη κάιινλ δέ, ηήλ αιιήισλ 
λίθελ πεξηραξψο, νπ ρψξα γάξ εληαχζα, ηψ θζφλσ παξξεζίαο, ιπκαηλνκέλσ 
ηήλ νκφλνηαλ.  

Γφμα... 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήο ηξηζππνζηάηνπ, θαί αδηαηξέηνπ ζεφηεηνο ηφ 

θξάηνο.  
 
Παηέξαο ε επζέβεηα ηνχο απηήο, πξσηνηφθνπο πηνχο αλαδείμαζα, ηέθλα 
γελλά, γλήζηα θαί άκσκα δη' απηψλ, ηειεηνχκελα Πλεχκαηη, ηψ δσήλ ιαιήζαληη 
ελ απηνίο, θαί ζψδεηλ εμαηηείηαη, εηο ηέινο ηήλ εηξήλελ, ήλ απ' απηψλ 
εθιεξνλφκεζε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήλ ηηκησηέξαλ, ηψλ άλσ ζηξαηεπκάησλ. 

 
Τηφλ Θενχ ηνχ δψληνο ε ηψλ ζνθψλ, Γηδαζθάισλ αθξφηεο εθήξπμε, ηφλ ζφλ 
Τηφλ, εμ απνθαιχςεσο Παηξηθήο, νπθ εθ ζαξθφο θαί αίκαηνο, ηνχην κπεζείζα 
Μήηεξ Θενχ, δηφ ζε θαί Παξζέλνλ, δηδάμαζα Μεηέξα, θαί Θενηφθνλ 
εκεγάιπλε.  

Καηαβαζία 
Θενηφθε ε ειπίο, πάλησλ ηψλ Υξηζηηαλψλ, ζθέπε θξνχξεη θχιαηηε, ηνχο 

ειπίδνληαο εηο ζέ.  
 
«Δλ λφκσ, ζθηά θαί γξάκκαηη, ηχπνλ θαηίδσκελ νη πηζηνί, πάλ άξζελ ηφ ηήλ 
κήηξαλ δηαλνίγνλ, άγηνλ Θεψ, δηφ πξσηφηνθνλ Λφγνλ, Παηξφο αλάξρνπ Τηφλ, 
πξσηνηνθνχκελνλ Μεηξί, απεηξάλδξσ, κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Σά ηνχ θσηφο δνρεία, ηάο θεγγνβφινπο αζηξαπάο, Βαζίιεηνλ λχλ ηφλ Μέγαλ, 
Γξεγφξηνλ Θενιφγνλ, Υξπζφζηνκνλ Ησάλλελ, αλεπθεκήζσκελ πάληεο.  



Έηεξνλ, φκνηνλ 
Ζ εληαία ζεφηεο, Παηήξ Τηφο θαί ηφ Πλεχκα, ηαίο Βαζηιείνπ πξεζβείαηο, 
Γξεγνξίνπ θαί Ησάλλνπ, θαί ηήο αγλήο Θενηφθνπ, κή ρσξηζζείελ ζήο δφμεο.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Υξπζνπινθψηαηε πχξγε, θαί δσδεθάηεηρε πφιηο, ειηνζηάιαθηε ζξφλε, 
θαζέδξα ηνχ Βαζηιέσο, αθαηαλφεηνλ ζαχκα, πψο γαινπρείο ηφλ Γεζπφηελ; 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β'  
Πνίνηο επθεκηψλ ζηέκκαζη 

Πνίνηο επθεκηψλ ζηέκκαζη, ζηεθαλψζσκελ ηνχο Γηδαζθάινπο; ηνπο 
δηεξεκέλνπο ηνίο ζψκαζη, θαί ζπλεκκέλνπο ηψ Πλεχκαηη, ηνχο ηψλ ζενθφξσλ 
Πξσηνζηάηαο, Σξηάδνο, ηνχο ηζαξίζκνπο θαί ζεξάπνληαο, θσζηήξαο, ηήο 
νηθνπκέλεο δηαιάκπνληαο, ηήο Δθθιεζίαο ηνχο ζηχινπο, νχο ζηεθάλνηο 
δφμεο, σο ληθήζαληαο ζηεθαλνί, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 
Πνίνηο πκλσδηψλ θάιιεζηλ, αλαδήζσκελ ηνχο ζενθφξνπο; ηνχο 
νπξαλνκχζηαο θαί θήξπθαο, ηήο νξζνδνμίαο ππάξρνληαο, ηνχο 
αθξαηθλεζηάηνπο ζενιφγνπο, ηφλ κέγαλ ηεξνθάληνξα Βαζίιεηνλ, ηφλ ζείνλ, θαί 
ζενξξήκνλα Γξεγφξηνλ, θαί Ησάλλελ ηφλ πάλπ, ηφλ ρξπζνχλ ηήλ γιψηηαλ, νχο 
εδφμαζελ ε Σξηάο, αμίσο ν Κχξηνο, φ έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 
Πνίνηο εγθσκηψλ ξήκαζηλ, επαηλέζσκελ ηνχο Ηεξάξραο; ηνχο ηζαπνζηφινπο 
ελ ράξηηη, θαί νκνηίκνπο ραξίζκαζη, ηνχο ηήο αζεβείαο θαηαιχηαο, ζσηήξαο, 
θαί νδεγνχο ιφγσ θαί πξάγκαηη. Πνηκέλαο, ρξηζηνκηκήηνπο δηά πίζηεσο, ηνχο 
επηγείνπο Αγγέινπο βξνηνχο νπξαλίνπο, νχο εηίκεζελ ν Υξηζηφο, ηήο δφμεο ν 
Κχξηνο, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 
Πνίνηο επθεκηψλ ζηέκκαζη, θαηαζηέςσκελ ηφλ Υξπζνιφγνλ, άκα Βαζηιείσ 
Γξεγφξηνλ; ηά ζεπηά δνρεία ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχο ζηεξξνχο ηήο πίζηεσο 
πξνκάρνπο, ηνχο ζηχινπο ηήο Δθθιεζίαο, Πηζηψλ ζηήξηγκα, απάλησλ, 
ακαξηαλφλησλ παξακχζηνλ, πεγάο βιπδνχζαο ηφ λάκα, εμ νχ αξπφκελνη, 
εδπλφκεζα ηαίο ςπραίο, αηηνχληεο ζπγρψξεζηλ, ζθαικάησλ θαί κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο ν απηφο 
Πξφο ηφ, ήκεξνλ ν Υξηζηφο 

ήκεξνλ αη ςπραί, ηψλ γεγελψλ πςνχληαη εθ γετλσλ. ήκεξνλ νπξάληνη 
γίλνληαη, ηψλ Αγίσλ ελ ηή κλήκε, αη γάξ πχιαη ηψλ νπξαλψλ επαίξνληαη, θαί 
εκίλ ηά ηνχ Γενπφηνπ γλσξίδνληαη. Οη ιφγνη ηνχο ιφγνπο θεξχηηνπζη, θαί αη 
γιψζζαη ηά ζαχκαηα κέιπνπζηλ, εκείο δέ, πξφο ηφλ σηήξα βνψκελ. Γφμα 
ζνη Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηνίο γάξ Πηζηνίο εηξήλε, δηά ηνχησλ εγεγφλεη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
ήκεξνλ ν Υξηζηφο, ελ ηψ Ναψ πξνζθέξεηαη σο βξέθνο. ήκεξνλ ππφ 
Νφκνλ γίλεηαη, ν Μσζεί δηδνχο ηφλ Νφκνλ, ηψλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί 
ηεζάκβεληαη, ελ αγθάιαηο γεξαηαίο θαηερφκελνλ, ηφλ ζπλέρνληα πάληα 



ζεψκελαη. πκεψλ επιαβείαο πιεζζείο θαί ραξάο εβφα. Νχλ απνιχεηο κε 
ψηεξ, εθ ηήο επηθήξνπ δσήο πξφο ηήλ αγήξσ ιήμηλ, είδνλ γάξ ζε θαί 
επθξάλζελ.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο.  
 

Γίδνηαη θαί άγηνλ έιαηνλ ηνίο Αδειθνίο.  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηψλ Καλφλσλ ηψλ Αγίσλ, Χδή γ' θαί 
ο'.  
 

Πξνθείκελνλ  
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη 
ηφ ζηεξέσκα. 
 

Ο Απφζηνινο πξφο Δβξαίνπο 
Αδειθνί, πείζεζζε ηνίο εγνπκέλνηο πκψλ... 

Εήηεη Γεθεκβξίσ ο'.  
 

Αιιεινχτα.  
ηίρ. Δμνκνινγήζνληαη νη νπξαλνί ηά ζαχκαηά ζνπ Κχξηε, θαί ηήλ αιήζεηάλ 
ζνπ ελ εθθιεζία αγίσλ.  
  

Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ 
Δίπελ ν Κχξηνο ηνίο εαπηνχ καζεηαίο. Τκείο εζηε ηφ θψο ηνχ θφζκνπ... 

 
Κνηλσληθφλ 

Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο, Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΤΖ ΛΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ θαί Θαπκαηνπξγψλ Αλαξγχξσλ Κχξνπ θαί Ησάλλνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ'  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Αζιεηαί γελλαηφηαηνη, ηαηξνί ζενπξφβιεηνη, Κχξε Ησάλλε ηε κεγαιψλπκνη, σο 
ηψλ ηπξάλλσλ σιέζαηε, ηφ ζξάζνο ηφ άζενλ, ηνχ λνφο κνπ εθηξνπάο, 
ηπξαλλνχζαο κε ζξαχζαηε, θαί ηάζαζζε, ηήο ςπρήο κνπ ηά πάζε, θαί 



κειινχζεο, εθιπηξψζαζζέ κε δίθεο, ηφλ Λπηξσηήλ ηθεηεχνληεο.  
 
Σνχ ζπλέρνληνο θιχδσλνο, θαί ηήο δάιεο ηψλ ζιίςεσλ, ηήο επεξρνκέλεο κνη 
θαί ηνχ ζψκαηνο, ηψλ νδπλψλ κε ιπηξψζαζζε, θνπθίδνληεο Άγηνη, πάληα 
πφλνλ ηήο ςπρήο, νξαηψο ανξάησο ηε, πξνζγηλφκελνλ, φπσο πίζηεη θαί 
πφζσ καθαξίδσ, ηήλ πκψλ ζεπηήλ δπάδα, ππέξ Σξηάδνο αζιήζαζαλ.  
 
Χο λανί ρξεκαηίζαληεο, ηνχ Θενχ σξαηφηαηνη, Κχξε Ησάλλε ηε ηφλ λαφλ πκψλ, 
πεγήλ ηάζεσλ δείθλπζζε, ελ ψ κε πξνζηξέρνληα, αξξσζηήκαηνο παληφο, 
απαιιάμαηε Άγηνη, εηξελεχνληεο, ηήλ αζιίαλ ςπρήλ κνπ επεξείαηο, ηνχ ερζξνχ 
ηαξαηηνκέλελ, θαί ηή θαθία δνπιεχνπζαλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ'  
Γπάο καξηχξσλ ζήκεξνλ αλέηεηιελ εκίλ, ηάο ςπρηθάο αιγεδφλαο εκψλ 
ζεξαπεχνπζα, Κχξνο θαί Ησάλλεο νη ζαπκαηνπξγνί, φ κέλ γάξ ηζάγγεινλ 
αζπαζάκελνο άκηιιαλ, ηψ κνλήξεη βίσ, κέρξη ηέινπο ελδηαπξέςαο, αίκαηη ηνχ 
Μαξηπξίνπ νηθεηνχηαη ηψ Υξηζηψ, ν δέ, ζηξαηησηηθνίο ελδηαπξέςαο 
θαηαιφγνηο, ηαίο νπξαλίαηο ζηξαηνινγίαηο ζπγθαηαξηζκείηαη. Γηφ ηάζεηο 
λέκνπζη ηνίο ελ πίζηεη ηεινχζη ηήλ κλήκελ απηψλ, πξεζβεχνληεο ππέξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε 

Δγψ εηκη Παλάκσκε, δέλδξνλ ηφ άθαξπνλ ηνχ ζείνπ ιφγνπ, θαξπφλ ζσηήξηνλ 
κεδφισο θέξνλ, θαί δεηιηψ ηήλ εθθνπήλ, κήπσο εηο ηφ πχξ βιεζψ ηφ 
άζβεζηνλ, φζελ δπζσπψ ζε. Σνχηνπ ξχζαί κε, δείμαζα θαξπνθφξνλ, 
Άρξαληε, ηψ Τηψ ζνπ ηή κεζηηεία ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Οπ θέξσ ηέθλνλ βιέπεηλ ζε, ηφλ ηήλ εγξήγνξζηλ πάζη δηδφληα, μχισ 
ππλψζαληα, φπσο ηνίο πάιαη, ελ παξαβάζεσο θαξπψ, χπλσ νιεζξίσ 
αθππλψζαζη, ζείαλ θαί ζσηήξηνλ εγξήγνξζηλ παξάζρεο, ε Παξζέλνο έιεγε 
ζξελσδνχζα, ήλ κεγαιχλνκελ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο β'  Αλαηνιίνπ 
Γεχηε ηψλ Πηζηψλ ν ζχιινγνο ζήκεξνλ, χκλνηο ζηέςσκελ, Κχξνλ ζχλ ηψ 
Ησάλλε, ηνχο αξνηήξαο ηήο ράξηηνο, θαί δνηήξαο ηψλ αηηνχλησλ 
αθζνλσηάηνπο, πνηθηινηξφπσο γάξ πάζηλ, αλεδείρζεζαλ ηαηξνί πακθαείο, 
φζελ θαί πξεζβεχνπζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 

θέπε, θαί αληίιεςηο εκψλ, ηψλ Υξηζηηαλψλ ζχ ππάξρεηο, θαί πξνζθπγή 
θξαηαηά, Μήηεξ ηνχ Θενχ εκψλ, αιιά θαί λχλ ψο αεί, ηή αγξχπλσ δεήζεη 
ζνπ, κή παχζε πξεζβεχεηλ, ζψδεζζαη ηνχο δνχινπο ζνπ εθ πεξηζηάζεσο, 
πάζεο, ζέ γάξ έρνκελ ζθέπελ, ζείαλ κεηά ηφλ Θεφλ πάληεο, νη Υξηζηηαλνί θαί 
θαηαθχγηνλ.  



Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Βφηξπλ, ηφλ πακπέπεηξνλ Αγλή, φλ αγεσξγήησο ελ κήηξα εθπνθφξεζαο, 
μχισ ψο εψξαθαο, ηνχηνλ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα σιφιπδεο, θαί έθξαδεο. 
Σέθλνλ, γιεχθνο ελαπφζηαμνλ, δη' νχ ε κέζε αξζή, πάζα ηψλ παζψλ 
επεξγέηα, δη' εκνχ ηήο ζέ ηεηνθπίαο, ζνχ ηήλ επζπιαγρλίαλ ελδεηθλχκελνο.  
 

Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο πι. δ'  

Σά ζαχκαηα ηψλ Αγίσλ ζνπ Μαξηχξσλ, ηείρνο αθαηακάρεηνλ εκίλ 
δσξεζάκελνο, Υξηζηέ ν Θεφο, ηαίο απηψλ ηθεζίαηο, βνπιάο Δζλψλ 
δηαζθέδαζνλ, ηήο Βαζηιείαο ηά ζθήπηξα θξαηαίσζνλ, σο κφλνο αγαζφο θαί 
θηιάλζξσπνο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηελ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ν Καλψλ ηήο Οθησήρνπ θαί ηψλ Αγίσλ 
εηο ο'.  
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  
«Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Σφ θχξνο θαηά ηήο πιάλεο ετιεθαο, Κχξε καθάξηε ζπλαζιεηήλ ηψλ πφλσλ 
εζρεθψο, Ησάλλελ ηφλ έλδνμνλ, δηφ ηξπθήο ηήο θξείηηνλνο, ελ νπξαλνίο 
ζπλαπνιαχεηε.  
 
ηξαηείαλ πλεπκαηηθήλ δσζάκελνο, Κχξε παλέληηκε, ηήλ επί γήο ζηξαηείαλ ηε 
ιηπψλ, Ησάλλε παλεχθεκε, θαηά Γαηκφλσλ ήξαζζε, πανά Υξηζηνχ ηά 
ληθεηήξηα.  
 
Σήο ζέθιεο ηήλ αξεηήλ δειψζαζαη, γπλαίθεο έλζενη, παξζεληθήλ ηζάγγεινλ 
ζηνιήλ, επζεβψο εκθηάζαλην, καξηπξηθψ δέ έξσηη, πξφο ηνχο αγψλαο 
απεδχζαλην.  

Θενηνθίνλ 
Δθ ζνχ θεραξηησκέλε Πάλαγλε, εκίλ αλέηεηιε, δηθαηνζχλεο Ήιηνο Υξηζηφο, θαί 
θσηί θαηειάκπξπλε, ηνχο θαζεκέλνπο πξφηεξνλ, ελ ηνίο ηνχ ζθφηνπο 
νρπξψκαζηλ.  
 

Χδή γ'  
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα. χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
αξθίσ ηψ αζζελεί, δπλακνπκέλσ ηνίο Υξηζηνχ πάζεζηλ, νη επθιεείο 
Μάξηπξεο, ηφλ αλζξσπνθηφλνλ θαηέβαινλ.  



 
Σψλ πφλσλ ζσκαηηθψο, ηήο αθεξάηνπ δέ ηξπθήο πλεχκαηη, νη ηνχ Υξηζηνχ 
Μάξηπξεο, αληηιαβαλφκελνη έραηξνλ.  
 
Δξξψζζε ηφ αζζελέο, ηήο γπλαηθείαο ηψ ηαπξψ θχζεσο, ηφλ δπζκελή 
δξάθνληα, φζελ αλδξηθψο εη ξνπψζαλην.  

Θενηνθίνλ 
χ κφλε ηνίο επί γήο, ηψλ ππέξ θχζηλ αγαζψλ πξφμελνο; Μήηεξ Θενχ 
γέγνλαο, φζελ ζνη ηφ Υαίξε θξαπγάδνκελ.  

Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα. χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 

Κάζηακα  Ήρνο δ'  
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ  

Σάο ρακαηδήινπο εδνλάο ζπκπαηνχληεο, πξφο καξηπξίνπ Αζιεηαί ζείνλ 
χςνο, πεξηθαλψο επήξζεηε ελ ράξηηη, θχξε Ησάλλε ηε, νηθνπκέλεο θσζηήξεο, 
φζελ ηθεηεχνκελ, ζθνηαζκνχ ακαξηίαο, θαί λνζεκάησλ ξχζαζζαη εκάο, ηφλ 
επί πάλησλ Θεφλ ηθεηεχνληεο 

Θενηνθίνλ 
Μεηά Θεφλ επί ηήλ ζήλ Θενηφθε, πξνζπεθεπγψο ν ηαπεηλφο ζθέπελ ζείαλ, 
παξαθαιψ δεφκελνο. Διέεζνλ Αγλή, φηη ππεξήξάλ κνπ, θεθαιήλ ακαξηίαη, 
θαί πηννχκαη Γέζπνηλα, ηάο θνιάζεηο θαί θξίηησ, ηθεηεξίαλ πνίεζνλ ζεκλή, 
πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ, εθ ηνχησλ ξπζζήλαί κε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο γελλεζέληα, ε επ' εζράησλ ζε ζαξθί ηεηνθπία, επί 
ηαπξνχ θξεκάκελνλ νξψζά ζε Υξηζηέ, Οίκνη! πνζεηλφηαηε Ηεζνχ αλεβφα, 
πψο ν δνμαδφκελνο, σο Θεφο ππ' Αγγέισλ, ππφ αλφκσλ λχλ βξνηψλ Τηέ, 
ζέισλ ζηαπξνχζαη; Τκλψ ζε Μαθξφζπκε.  
 

Χδή δ'  
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Ζ αλέζπεξνο ηήο ράξηηνο θσηαπγία, ηνχ δπζκελνχο θαηέιπζε, θηιέζπεξνλ 
πιάλελ, ηαχηεο πνιεκήηνξαο, θσζηήξαο εθιάκπνληαο, Κχξνλ Ησάλλελ ηε 
δείμαζα.  
 
Καηεζέιρεζαλ ηψ έξσηη ηήο Σξηάδνο, θαί ππ' απηήο νη Μάξηπξεο ζθνδξψο 
εξξσζζέληεο, Κχξνο Ησάλλεο ηε, ελψζεη ηή θξείηηνλη, φξγαλα Θενχ 
αλεδείρζεζαλ.  
 
Χο ζεπηφλ πκψλ ηφ ηέκελνο ζεξαπείνλ, ηψλ πνλεξψλ πλεπκάησλ απειαχλεη 
ηήλ ιψβελ, πάζί ηε ηνίο θάκλνπζηλ, αήηηεηνη Μάξηπξεο, ράξηλ αιεμίθαθνλ 
δίδσζηλ.  



Θενηνθίνλ 
Απεηξνγάκσο εθχεζαο ψ Παξζέλε, θαί κεηά ηφθνλ ψθζεο παξζελεχνπζα 
πάιηλ, φζελ αζηγήηνηο θσλαίο, ηφ Υαίξέ ζνη Γέζπνηλα, πίζηεη αδηζηάθησ 
θξαπγάδνκελ.  
 

Χδή ε'  
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
έ ψηεξ ε δπάο ηψλ Μαξηχξσλ επφζεζε, ζχ Άγηε ελ Αγίνηο, Κχξσ θαί 
Ησάλλε, αμίσο αλαπέπαπζαη.  
 
φλ έξγνλ Αγαζέ, ηνχ ερζξνχ ε θαζαίξεζηο, ζχ Μάξηπξαο επζεβείαο, ηψ 
ηαπξψ απεηξγάζσ, θαί δφμε εζηεθάλσζαο.  
 
έ κφλνλ αγαπάλ, απηνήησ θξνλήκαηη, αιείςαληεο ηάο Παξζέλνπο, Ησάλλεο 
θαί Κχξνο, αλδξείαο απεηξγάζαλην.  

Θενηνθίνλ 
έ φπινλ αξξαγέο, θαη' ερζξψλ πξνβαιιφκεζα, ζέ άγθπξαλ θαί ειπίδα, ηήο 
εκψλ ζσηεξίαο, Θεφλπκθε θεθηήκεζα.  
 

Χδή ο'  
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, έθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Θχεζζαη, ππέξ Υξηζηνχ νη Μάξηπξεο είινλην, ήπεξ αιάζηνξη ζχεηλ, πνλεξφλ 
ηε ηχξαλλνλ αλζαηξείζζαη, ηνχ δη νίθηνλ, ππέξ εκψλ ηπζέληνο σο πξφβαηνλ.  
 
Ήιγεζαλ, νη αθεηδψο ηνχο Μάξηπξαο μένληεο, ηνίο μενκέλνηο δέ βέιε, αί 
πιεγαί λεπίσλ απεηεινχλην, παξαδφμσο, ελεπξνχλην ηψ ζείσ γάξ Πλεχκαηη.  
 
Κχξηνλ, θαί Βαζηιέα πάζεο ηήο θηίζεσο, ζέ σκνιφγεζε πίζηεη, δπάο ε 
νκφθξσλ θαί επαζιήησο ηνίο αλφκνηο, αληηθαηέζηε κέρξη θαί αίκαηνο.  
 
Θαλάησ, ηήλ αζαλαζίαλ εχθιεηαλ ήξαλην, Αζαλαζία ε Μάξηπο, ζχλ ηή 
Δπδνμία θαί Θενδφηε, θαί ηή ζεία, Θενθηίζηε ηνίο ηαχηεο βιαζηήκαζη.  

Θενηνθίνλ 
Καηάξαο, ηήο πξνκήηνξνο Δχαο ηψ ηφθσ ζνπ, ειεπζεξνχκεζα, ζχ γάξ, ηφλ 
Υξηζηφλ ηεθνχζα Παξζελνκήηνξ, αληί ηαχηεο, ηήλ επινγίαλ πάζηλ επήγαζαο.  

Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, έθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο γ' 
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 



Δθ ηήο ζείαο ράξηηνο, ηήλ δσξεάλ ηψλ ζαπκά ησλ, εηιεθφηεο Άγηνη, 
ζαπκαηνπξγείηε απαχζησο, άπαληα εκψλ ηά πάζε, ηή ρεηξνπξγία, ηέκλνληεο 
ηή ανξάησ, Κχξε ζεφθξνλ, ζχλ ηψ ζείσ Ησάλλε, πκείο γάξ ζείνη ηαηξνί 
ππάξρεηε.  

Ο Οίθνο 
Δαπηνχο ηψ Θεψ αλαζέκελνη Άγηνη, πάζαλ πείξαλ δεηλψλ δη' απηφλ 
ππεκείλαηε, ζαλφληεο πξνζχκσο Μάξηπξεο γελλαίνη, θαί κεηά ηέινο, πάζη 
πεγάδεηε ηά ζεία ραξίζκαηα, ηνίο ελ πνηθίιαηο λφζνηο ππάξρνπζη, θαί ππφ 
πνιιψλ εηαδνκέλνηο θαθψλ, ψλ είο θαί πξψηνο εηκί εγψ ν ηάιαο, ηφ ζψκα γάξ 
θαί ηήλ ςπρήλ ππφ ηξαπκάησλ ραιεπψλ νδπλψκαη, θαί πίζηεη πκίλ βνψ, 
ηάζαζζέ κε, πκείο γάξ ζείνη ηαηξνί ππάξρεηε.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σn ΛΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ θαί Θαπκαηνπξγψλ 

Αλαξγχξσλ Κχξνπ θαί Ησάλλνπ, θαί ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αζαλαζίαο θαί ηψλ 
ηξηψλ απηήο ζπγαηέξσλ θαί παξζέλσλ, Θενδφηεο, Θενθηίζηεο θαί Δπδνμίαο.  

ηίρνη 
Κχξσ ζπλαζιψλ Ησάλλεο πξφο μίθνο,  
πλζαπκαηνπξγεί θαί κεηά μίθνο Κχξσ.  
Μήηεξ αξίζηε, θαί ηξηάο ζπγαηέξσλ,  
Πφζσ Παηξφο ζλήζθνπζη ηνχ πάλησλ μίθεη.  
Κχξνλ Ησάλλελ ηε ηάκνλ πξψηε ηξηαθνζηή.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Οπτθησξίλνπ, Οπτθησξνο, 
Νηθεθφξνπ, Κιαπδίνπ, Γηνδψξνπ, αξαπίλνπ θαί Παπία ηψλ ελ Κνξίλζσ.  

ηίρνη 
ικσ κέιε ηξείο ζπληξηβέληεο γελλάδαη,  
θζεζαλ νη ηξείο ζψκαηνο Υξηζηνχ κέιε.  
Καιήλ απαξρήλ Κιαχδηνο ηψ Κπξίσ,  
Δθ ζψκαηνο δίδσζη ρείξαο θαί πφδαο.  
Δλ ηή θακίλσ θαί ηφ ηνχ πφλνπ ζηέθνο.  
Δίζειζε Γηφδσξε Μάξηπο, θαί ζηέθνπ.  
Δη ηνχ μίθνπο ζηέξμσ ζε ηψ θφβσ βίε,  
Καί πψο Θεφο ζηέξμεη κηε ηφλ αξαπίλνλ.  
Λνχζαη ζαιάζζεο πηθξά ινπηξά Παπία,  
Καί ηνχ γιπθαζκνχ ηήο άλσ ηξπθήο ηχρεο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Σξπθαίλεο.  
ηίρνη 

Σαχξνο Σξχθαηλα ζνχ ηξπθά ηφ ζαξθίνλ,  
Καί πξφο ηξπθάο πέκπεη ζε ηάο αθεξάηνπο.  
 

Σαίο απηψλ Αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ' 



«Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο 
κάιινλ ή ηή θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ. Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ 
ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε».  
 
Σαιαληεχζαληεο σο ελ ξνπή δπγνχ ηφ θξφλεκα, βάξεη ηήο αρξάληνπ δφμεο νη 
Αζιεηαί, αλπςνχκελνη εθξαχγαδνλ. Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ 
Κχξηε.  
 
Οπθ αγλννχληεο, ηνχ αληηπάινπ ηά λνήκαηα, πάζαλ αηθηζκψλ ηδέαλ θαί 
ζσπεηψλ, απνπηχζαληεο νη Μάξηπξεο. Δπινγεκέλνο εί, αλεβφσλ ηήο δφμεο ν 
Κχξηνο.  
 
Σή θαξηεξία, ηψλ αιγεδφλσλ ζηεθαλνχκελνη, Κχξνο, Ησάλλεο φλησο νη 
ιαηξεπηαί, ηήο Σξηάδνο αλεθξαχγαδνλ. Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Σφ ηνχ Τςίζηνπ, εγηαζκέλνλ ζείνλ ζθήλσκα, ραίξε, δηά ζνχ γάξ δέδνηαη ε 
ραξά, Θενηφθε ηνίο θξαπγάδνπζηλ. Δπινγεκέλε ζχ, ελ γπλαημίλ ππάξρεηο 
Παλάκσκε.  
 

Χδή ε'  
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Πξφο άξλεζηλ κέλ νη αζεβείο, ηνχ θχζεη φληνο Θενχ, εμεθαινχλην δεηλψο, 
αιι' νη αήηηεηνη Μάξηπξεο, δηά θηίζεσο ππέθαηλνλ, ηφλ ηνχ παληφο 
Γεκηνπξγφλ φληα θξαπγάδνληεο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Λπζζψληεο ηή πιάλε εκθαλψο, νη ηά επίγεηα, θξνλνχληεο Σχξαλλνη, ηνχο ηφ 
πνιίηεπκα έρνληαο, ελ πςίζηνηο αθαηάιπηνλ, δηά ζαλάηνπ πξφο δσήλ ψζνπλ 
θξαπγάδνληαο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Λείςαλα Μαξηχξσλ αζηξαπάο, ζαπκάησλ έθαλαλ, ηή νηθνπκέλε Υξηζηέ, ηνχ 
θαθνδαίκνλνο θάζκαηνο, ηήλ απάηελ ζξηακβεχνληα, ηνίο δέ βνψζηλ 
εππξεπψο, ηάζεηο λέκνληα. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ακήησξ ν Λφγνο εθ Παηξφο, ππάξρσλ πξφηεξνλ, απάησξ γέγνλελ, εθ ζνχ ηφ 
δεχηεξνλ Πάλαγλε, ζαξθσζείο ν πξίλ αζψκαηνο, δη' επζπιαγρλίαλ βνπιεζείο, 
ζψζαη ηνχο ςάιινληαο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Ο Δηξκφο 
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 



Χδή ζ'  
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο, ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
Τπήθννο κέρξη ζαλάηνπ, ε μπλσξίο ηψλ αεηηήησλ, ψθζε Ησάλλνπ θαί Κχξνπ, 
ηνίο ηνχ Γεζπφηνπ ζείνηο πξνζηάγκαζη, δηφ ρεξζί ηνχ Κηίζαληνο, ηάο εαπηψλ 
ςπράο παξέζελην.  
 
Φσζηήξεο εθιάκπνπζη δχσ, ηάο ηψλ ζαπκάησλ ιακπεδφλαο, θξήλεο εθ κηάο 
θσηνθφξνπ, ηνίο άζζελνχζηλ απαξπφκελνη, ηήο αθεξάηνπ ράξηηνο, νχο 
επαμίσο κεγαιχλνκελ.  

Σξηαδηθφλ 
Μνλάδα κέλ ζείαο νπζίαο, αιι' ππνζηάζεσλ Σξηάδα, ε ηψλ αεηηήησλ 
Μαξηχξσλ, δπάο αλδξείσο εζενιφγεζε, ηφλ ζαξθσζέληα Λφγνλ δέ έλα 
Υξηζηφλ έλ δχσ θχζεζη.  

Θενηνθίνλ 
Φείζαί κνπ Υξηζηέ φηαλ έιζεο, θξίλαη ηφλ θφζκνλ κεηά δφμεο, ιχζνλ ηήλ 
αριχλ ηψλ παζψλ κνπ, ηαίο ηθεζίαηο ηήο θπεζάζεο ζε, θαί ηψλ ζεπηψλ 
Μαξηχξσλ ζνπ, σο αγαζφο θαί πνιπέιενο.  

Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο, ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Σψλ Αλαξγχξσλ έμαξρνη, θαί αζηέξεο νη ζείνη, ηήο νηθνπκέλεο ψθζεηε, 
Μάξηπξεο ζενθφξνη, σο πξφκαρνη αιεζείαο εθ Θενχ γάξ ιαβφληεο, ηφ 
ζπκπαζέο παλεχθεκνη, κπζηηθψο ρεηξνπξγείηε, πάζε ςπρψλ, θαί ζσκάησλ, 
φζελ ηήλ θσηνθφξνλ, κλήκελ εκψλ γεξαίξνκελ, Κχξε θαί Ησάλλε.  

Έηεξνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Θαπκαηνπξγνί θσζηήξεο, Κχξε ζχλ ηψ Ησάλλε, ηάο ςπρηθάο εκψλ λφζνπο, 
θαί ηψλ ζσκάησλ ηάζζε, παξά Κπξίνπ ιαβφληεο, ηήλ ράξηλ ηψλ ηακάησλ.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
έ πξνζηαζίαλ πάληεο, έρνκελ νη ακαξησινί, παλχκλεηε Θενηφθε, ζχ 
επδηάιιαθηνλ εκίλ, απέξγαζαη ηφλ Τηφλ ζνπ, Θενραξίησηε Κφξε.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ'  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Σήλ δπάδα ηηκήζσκελ, ηψλ Μαξηχξσλ ελ άζκαζη, ηήο Σξηάδνο έρνπζαλ ηήλ 
ιακπξφηεηα, ηνχο ζεκειίνπο ηήο Πίζηεσο, ηά άλζε ηά πλένληα, ηήλ νζκήλ ηήλ 



αιεζή, ηήο Θενχ επηγλψζεσο, Κχξνλ άπαληεο, θαί ζχλ ηνχησ ηφλ κέγαλ 
Ησάλλελ, σο πξεζβεχνληαο απαχζησο, ππέξ εκψλ ηφλ Φηιάλζξσπνλ. (Γίο) 
 
Ηαηξνί αλεδείρζεηε, αζζελνχλησλ Μαθάξηνη, θαί θσζηήξεο άδπηνη δηά 
Πίζηεσο, νκνινγίαο ζπλήγνξνη, Μαξηχξσλ ζπκκέηνρνη, ηνχο ζηεθάλνπο 
αιεζψο, ηνχο ηήο λίθεο δεμάκελνη, Κχξε έλδνμε, θαί ζνθέ Ησάλλε αζη γήησο, 
δπζσπείηε ηφλ σηήξα, ππέξ εκψλ Πακκαθάξηζηνη.  
 
πγρνξεχνπζη ζήκεξνλ, αη Υξηζηνχ θαιιηπάξζελνη, ηνίο δπζί ζεφθξνζη ζείνηο 
Μάξηπζη, θαί ηήο απηψλ σο κεηέρνπζαη, δφμεο θαί ιακ πξφηεηνο, ηφλ 
θξαηχλαληα απηάο, ζχλ απηνίο κεγαιχλνπζη, θαί πξεζβεχνπζηλ, εθ θζνξάο θαί 
θηλδχλσλ ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ 
απηψλ.  

Γφμα... Ήρνο δ' 
Αμηεπαίλνηο άζκαζη, πηζηνί κεγαιχλσκελ, Κχξνλ θαί Ησάλλελ, ηνχο ελ 
πλεχκαηη νκαίκνλαο, θαί θαηά ζάξθα αδειθφθξνλαο, ζχλ απηνίο θαί ηήλ 
γελλαίαλ Αζαλαζίαλ εγθσκηάδνληεο, θαί ηά βιαζηήκαηα απηήο, Θενδφηελ 
Δπδνμίαλ θαί Θενθηίζηελ, ηάο αζιεθφξνπο θαί θαιιηπαξζέλνπο, αηηνχληαο 
Υξηζηφλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Οπθ απνθξχπησ ν ηάιαο ηά δεηλά κνπ, φηη πάληα θέθηεκαη, άπεξ κηζεί ν 
Θεφο, ζαξθα κνιχλαο θαί πλεχκά κνπ, θαί λνχλ ελλνίαηο, ηνίο αζεκίηνηο έξγνηο 
θαί ιφγνηο αηζρξνίο, γιψζζε θαηαθξίλσλ ηε ηνχο ακαξηάλνληαο, απηφο ηά 
ρείξσ εξγάδνκαη, Θενγελλήηνξ, ηνχησλ κνη δίδνπ πάλησλ δηφξζσζηλ, ίλα 
εθλήςαο ηήο θαθίζηεο κνπ, ζπλεζείαο πξνζπέζσ θαί θιαχζσκαη, ά δεηλά 
εηξγαζάκελ, ηήο δσήο κνπ ηφ ππφινηπνλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Μή επνδχξνπ κνπ Μήηεξ θαζνξψζα, ελ μχισ θξεκάκελνλ, ηφλ ζνλ Τηφλ θαί 
Θεφλ, ηφλ εθ' πδάησλ θξεκάζαληα, ηήλ γήλ αζρέησο, θαί πάζαλ θηίζηλ 
δεκηνπξγήζαληα, θαί γάξ αλαζηήζνκαη, θαί δνμαζζήζνκαη, θαί ηά ηνχ, Άδνπ 
βαζίιεηα, ζπληξίςσ ζζέλεη, θαί αθαλίζσ ηνχηνπ ηήλ δχλακηλ, θαί ηνχο 
δεζκίνπο εθιπηξψζνκαη, ηήο απηνχ θαθνπξγίαο, σο εχζπιαγρλνο, θαί Παηξί 
ηψ ηδίσ, πξνζαγάγσ σο θηιάλζξσπνο.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο, Χδή γ' θαί ο'.  


