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Σάββατον Α´ ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν
Μνήµη τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύµατος τοῦ ῾Αγίου καί ἐνδόξου
Μεγαλοµάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον...
Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...
Ἦχος β’
ὁ α’ χορὸς
Ἀµήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν, εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι
Κυρίου.
ὁ β’ χορὸς
Στίχ. α'. Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνοµα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν...
ὁ α’ χορὸς
Στίχ. β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν µε, καὶ τῷ ὀνόµατι Κυρίου ἠµυνάµην αὐτούς.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν...
ὁ β’ χορὸς
Στίχ. γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν...
ὁ α’ χορὸς
Ἀπολυτίκιον Ἦχος β’
Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώµατα! ἐν τῇ πηγὴ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος
ἀναπαύσεως, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο, πυρὶ γὰρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς
ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς
ψυχὰς ἡµῶν.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα Πατρί...
Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώµατα!...
ὁ α’ χορός
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον ὁ αὐτὸς
Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν, πάντα ὑπερένδοξα τὰ σὰ Θεοτόκε Μυστήρια, τῇ ἁγνείᾳ
ἐσφραγισµένη, καὶ παρθενίᾳ φυλαττοµένη, Μήτηρ ἐγνώσθης ἀψευδής, Θεὸν
τεκοῦσα ἀληθινόν. Αὐτὸν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.
Συναπτὴ µικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις
Ὅτι σὸν τὸ κράτος...
Μετὰ τὴν Α' Στιχολογίαν
Καθίσµατα Μαρτυρικὰ
ὁ α’ χορός
Ἦχος πλ. δ'
Φωστῆρες νοεροί, ἀνεδείχθητε ἅγιοι Μάρτυρες· τὴν γὰρ ἀχλὺν τῆς πλάνης
κατηργήσατε διὰ τῆς πίστεως, τὰς ψυχικας ὑµῶν λαµπάδας ἐφαιδρύνατε, καὶ τῷ
Νυµφίῳ µετὰ δόξης συνεισήλθετε, εἰς τὸν οὐράνιον νυµφῶνα, καὶ νῦν ἱκετεύσατε
δεόµεθα, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.
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ὁ β’ χορός
Στίχ. Θαυµαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ.
Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον
Οἰκουµένης φωστῆρες ἀειλαµπεῖς, ἀνεδείχθητε πίστει µαρτυρικῇ, ὅλην ἀναθέµενοι,
τὴν ἐλπίδα πρὸς Κύριον, καὶ νοητῷ ἐλαίῳ, τοῦ Πνεύµατος Ἅγιοι, τὰς ψυχικάς
λαµπάδας ὑµῶν ἐφαιδρύνατε· ὅθεν καὶ κρατῆρες νοεροί, προχέοντες τὰ αἵµατα, ὡς
νάµατα, τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐφάνητε, Ἀθλοφόροι πανεύφηµοι, πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ
Θεῷ, τῶν πταισµάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ τὴν ἁγίαν µνήµην
ὑµῶν.
ὁ α’ χορός
Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυµάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ θελήµατα
αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς.
Τὸ προσταχθὲν µυστικῶς
Δι' ἐγκρατείας τῶν παθῶν τὰς πυριφλέκτους, ἀπονεκρώσαντες µορφὰς καὶ τὰς
κινήσεις, τοῦ Χριστοῦ οἱ Μάρτυρες ἔλαβον τὴν χάριν, τὰς νόσους ἀποδιώκειν τῶν
ἀσθενῶν, καὶ ζῶντες καὶ µετὰ τέλος θαυµατουργεῖν, ὄντως θαῦµα παράδοξον! ὅτι
ὀστέα γυµνά, ἐκβλύζουσιν ἰάµατα. Δόξα τῷ µόνῳ σοφῷ, καὶ κτίστῃ Θεῷ.
ὁ β’ χορός
Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον ὁ αὐτός
Ὁ δι' ἡµᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ σταύρωσιν ὑποµείνας ἀγαθέ, ὁ θανάτῳ τὸν
θάνατον σκυλεύσας, καὶ Ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, µὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί
σου, δεῖξον τὴν φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆµον, δέξαι τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον
πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡµῶν καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡµῶν, λαὸν ἀπεγνωσµένον.
Μετὰ τὴν Β’ Στιχολογίαν
ὁ α’ χορὸς
Καθίσµατα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου
Ἦχος γ' Θείας πίστεως
Ζέων πίστεως ὀρθοδοξίᾳ, πλάνην ἔσβεσας κακοδοξίας, καταργήσας τῶν εἰδώλων
τὸ ἄθεον, καὶ ὁλοκαύτωµα θεῖον γενόµενος, θαυµατουργίαις δροσίζεις τὰ πέρατα.
Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ µέγα ἔλεος.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα Πατρί... Ὅµοιον
Θεῖον δῶρόν σε πρὸς σωτηρίαν, πάσῃ δέδωκε τῇ οἰκουµένῃ, ὁ ἐν τοῖς ἄθλοις
δυναµώσας σε Κύριος, τὰς ψυχικὰς ἡµῶν νόσους ἰώµενος, καὶ τῶν σωµάτων τὰ
πάθη τροπούµενος. Μάρτυς Θεόδωρε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν
τὸ µέγα ἔλεος.
ὁ α’ χορὸς
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ἡ τὸν ἀχώρητον, Θεὸν ἐν µήτρᾳ σου, Παρθένε ἄχραντε, κυοφορήσασα, τὸν πρὸ
αἰώνων ἐκ Πατρὸς ἀῤῥεύστως ἀνατείλαντα, Λόγον ἐνυπόστατον, καὶ Υἱὸν
ὁµοούσιον, τοῦτον ἐκδυσώπησον, σὺν Προφήταις καὶ Μάρτυσιν. Ὁσίοις, Ἀσκηταῖς,
καὶ Δικαίοις, δοῦναι ἡµῖν λύσιν πληµµεληµάτων.
Ὁ Ν’ ψαλµὸς χῦµα
Κοντάκιον Αὐτόµελον
Ἦχος πλ. δ’
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Πίστιν Χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα, ἔνδον λαβὼν ἐν καρδίᾳ σου, τὰς ἐναντίας δυνάµεις
κατεπάτησας Πολύαθλε, καὶ στέφει οὐρανίῳ ἐστέφθης αἰωνίως, ὡς ἀήττητος.
Ὁ Οἶκος
Τὸν ἐν θρόνῳ φωτὸς ἐποχούµενον, εὐχαρίστως ἐν πίστει ὑµνοῦµέν σε, ὅτι δώρηµα
θεῖον δεδώρησαι, τὸν γενναῖον τοῖς ἄθλοις Θεόδωρον, τὸν ἐν τῷ βίῳ
τρισµακάριστον, ὡς ὑπέρµαχον ὄντα τῆς ἀληθείας, εὐσεβεῖ λογισµῷ κεκτηµένος
Χριστόν, ἀνεδείχθη κραταιὸς νικητὴς κατὰ τοῦ δολεροῦ, ὡς ἀήττητος.
Συναξάριον
Τῇ ΙϚ’ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σαβίνου τοῦ Αἰγυπτίου.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Πάπα.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐν Κιλικίᾳ.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, ὁ ἐν Ῥουφιαναῖς, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ῥωµανὸς ὁ ἐν τῷ Παρίῳ, ξίφει τελειοῦται.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Δέκα Μάρτυρες, οἱ ἐν Φοινίκῃ ξίφει τελειοῦνται.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ἀλεξανδρίων Πάπας Ῥώµης, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Στίχοι
Ῥώµης παλαιᾶς Ἀλεξανδρίων Πάπας,
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Ἀνίνα τοῦ θαυµατουργοῦ.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Σαββάτῳ τῆς πρώτης Ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν, τὸ διὰ τῶν
Κολλύβων παράδοξον θαῦµα τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος Θεοδώρου
τοῦ Τήρωνος ἑορτάζοµεν.
Ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον, καὶ σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ
ὁ α’ χορός
Ἦχος δ’. ᾠδὴ α’
Ἀνοίξω τὸ στόµα µου καὶ πληρωθήσεται Πνεύµατος, καὶ λόγον ἐρεύξοµαι, τῇ
Βασιλίδι Μητρί, καὶ ὀφθήσοµαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ἄσω γηθόµενος, ταύτης
τὰ θαύµατα.
ὁ β’ χορός
ᾠδὴ γ’
Τοὺς σοὺς ὑµνολόγους Θεοτόκε, ὡς ζῶσα καὶ ἄφθορος πηγή, θίασον
συγκροτήσαντας πνευµατικὸν στερέωσον, καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου...
ὁ α’ χορός
... στεφάνων δόξης ἀξίωσον.
ὁ β’ χορός
ᾠδὴ δ’
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Ὁ καθήµενος ἐν δόξῃ, ἐπὶ θρόνου θεότητος, ἐν νεφέλῃ κούφῃ, ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ
ὑπέρθεος, τῇ ἀκηράτῳ παλάµῃ καὶ διέσωσε, τοὺς κραυγάζοντας. Δόξα Χριστὲ τῇ
δυνάµει σου.
ὁ α’ χορός
ᾠδὴ ε’
Ἐξέστη τὰ σύµπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξη σου, σὺ γὰρ ἀπειρόγαµε Παρθένε, ἔσχες ἐν
µήτρᾳ τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑµνοῦσί σε,
σωτηρίαν βραβεύοντα.
ὁ β’ χορός
ᾠδὴ ς’
Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιµον, τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς Θεοµήτορος,
δεῦτε τὰς χεῖρας κροτήσωµεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Θεὸν δοξάζοντες.
ὁ α’ χορός
ᾠδὴ ζ’
Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες, παρὰ τὸν κτίσαντα, ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν,
ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον, Ὑπερύµνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ
Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
ὁ β’ χορός
ᾠδὴ η’
Στίχ. Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν, προσκυνοῦµεν τὸν Κύριον.
Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καµίνῳ, ὁ τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε µὲν
τυπούµενος, νῦν δὲ ἐνεργούµενος, τὴν οἰκουµένην ἅπασαν, ἀγείρει ψάλλουσαν. Τὸν
Κύριον ὑµνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Τὴν Θεοτόκον καὶ µητέρα τοῦ φωτὸς...
ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ (Ἦχος δ’)
ὁ α’ χορός
Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή µου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦµά µου ἐπὶ τῷ Θεῷ
τῷ σωτῆρί µου.
Τὴν Τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, τὴν
ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν.
ὁ β’ χορός
Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν
µακαριοῦσί µε πᾶσαι αἱ γενεαί.
Τὴν Τιµιωτέραν...
ὁ α’ χορός
Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ µοι µεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνοµα αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος
αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουµένοις αὐτόν.
Τὴν Τιµιωτέραν...
ὁ β’ χορός
Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ
καρδίας αὐτῶν.
Τὴν Τιµιωτέραν...
ὁ α’ χορός
Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν
ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.
Τὴν Τιµιωτέραν...
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ὁ β’ χορός
Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, µνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησεν πρὸς
τοὺς πατέρας ἡµῶν, τῷ Ἀβραὰµ καὶ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.
Τὴν Τιµιωτέραν...
Καταβασία
ὁ α’ χορός
ᾠδὴ θ’.
Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύµατι, λαµπαδουχούµενος, πανηγυριζέτω δέ,
ἀΰλων Νόων, φύσις γεραίρουσα, τὴν ἱερὰν πανήγυριν τῆς Θεοµήτορος, καὶ βοάτω.
Χαίροις παµµακάριστε, Θεοτόκε ἁγνή, ἀειπάρθενε.
Συναπτὴ µικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάµεις...
Ἐξαποστειλάρια
ὁ α’ χορὸς
Ἦχος β’
Τοῖς Μαθηταῖς
Στεφανηφόρος Ἅγιε, παρεστὼς σὺν Ἀγγέλοις, τῷ τοῦ Χριστοῦ νῦν Βήµατι, καὶ
φωτὸς τοῦ ἐκεῖθεν, πληρούµενος Ἀθλοφόρε, τὴν εἰρήνην τῷ Κόσµῳ, ἀδιαλείπτως
πρέσβευε, καὶ ἡµῖν σωτηρίαν τοῖς εὐσεβῶς, τὴν φωσφόρον µνήµην σου ἐκτελοῦσι,
Θεόδωρε πανόλβιε, Μάρτυς ἠγλαϊσµένε.
ὁ β’ χορός
Θεοτοκίον
Ἐν τῇ γαστρί σου Κύριος, ἀπολλύµενον Κόσµον, φθορᾶς ἀνακαλέσασθαι, βουληθεὶς
ὥσπερ οἶδεν, ἐσκήνωσε Θεοτόκε. Σωτηρίαν οὖν πάντες, εὑρόντες ἐκβοῶµέν σοι΄
Χαῖρε τὸ τοῦ Ἀγγέλου, πανευκλεές, γυναιξὶν ἐν πάσαις εὐλογηµένῃ, καὶ γὰρ χαρὰν
ἐκύησας, πάσῃ τῇ οἰκουµένῃ.
ΑΙΝΟΙ
Ἦχος α’
ὁ α’ χορός
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν
ἐν τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕµνος τῷ Θεῷ.
ὁ β’ χορός
Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάµεις αὐτοῦ. Σοὶ
πρέπει ὕµνος τῷ Θεῷ.
ὁ α’ χορός
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς
µεγαλωσύνης αὐτοῦ.
Τῶν οὐρανίων ταγµάτων
Τὸν ἀριστέα τῆς ἄνω, στρατολογίας πιστοί, ὡς καρτερὸν ὁπλίτην, τῆς ἡµῶν
εὐσεβείας, συµφώνως συνελθόντες, ᾠδαῖς µυστικαῖς, εὐφηµήσωµεν λέγοντες.
Ἀξιοθαύµαστε Μάρτυς τοῦ Ἰησοῦ, εὔχου ὑπὲρ τῶν τιµώντων σε.
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ὁ β’ χορός
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.
Τῇ φερωνύµῳ σου κλήσει, δῶρον Θεοῦ ἀληθῶς, τοῖς θλιβοµένοις πᾶσι, θυµηδία
ἐδόθης, Θεόδωρε τρισµάκαρ, πᾶς γὰρ τῷ σῷ, προσπελάζων Ναῷ ἀληθῶς, µετ'
εὐφροσύνης λαµβάνων τὰς ἀµοιβάς, τῶν θαυµάτων σου γεραίρει Χριστόν.
ὁ α’ χορός
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυµπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.
Τῆς εὐσεβείας τὸν πλοῦτον, καὶ τὴν λαµπρότητα, ἀθλητικοῖς καµάτοις, σεαυτῷ
θησαυρίσας, πᾶσαν τὴν ἰσχύν σου, δῶρον δεκτόν, τῷ Θεῷ προσενήνοχας,
ἀναπληρῶν ἐν τοῖς ἄθλοις µετὰ σπουδῆς, Θεοδώρητόν σου πρόσκλησιν.
ὁ β’ χορός
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις ἀλαλαγµοῦ.
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.
Τῇ παµφαεῖ πανηγύρει, τοῦ θείου Μάρτυρος, εὐωχηθῶµεν πάντες, καὶ πιστῶς
εὐφρανθῶµεν, φιλέορτοι τιµῶντες, φαιδρὰν ἑορτήν, τῆς αὐτοῦ τελειώσεως,
ᾀσµατικῶς ἀνυµνοῦντες τὸν Ἰησοῦν, τὸν δοξάσαντα τὴν µνήµην αὐτοῦ.
ὁ α’ χορός
Δόξα Πατρί...Ἦχος πλ. β’
Ἁγιωσύνης δωρεά, καὶ πλοῦτος θείας ζωῆς, πεφανέρωσαι τῷ κόσµῳ Θεόδωρε΄
Χριστὸς γάρ σου σοφέ, τὴν µνήµην ἐδόξασεν, ἐν ᾗ συµφώνως οἱ πιστοί, γεγηθότες
ὑµνοῦµεν, τοὺς ἀγῶνας τῶν πόνων σου.
ὁ β’ χορός
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄµπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς, Σὲ
ἱκετεύοµεν, πρέσβευε Δέσποινα µετὰ τοῦ Ἀθλοφόρου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων,
ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.
Δοξολογία Μεγάλη
εἰς ἦχον πλ.β’ ( Ἀργή ἢ σύντοµος )
ὁ α’ χορός
Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία.
ὁ β’ χορός
Ὑµνοῦµέν σε, εὐλογοῦµέν σε, προσκυνοῦµέν σε, δοξολογοῦµέν σε, εὐχαριστοῦµέν
σοι, διὰ τὴν µεγάλην σου δόξαν.
ὁ α’ χορός
Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ µονογενές, Ἰησοῦ
Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦµα.
ὁ β’ χορός
Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀµνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁµαρτίαν τοῦ
κόσµου, ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁµαρτίας τοῦ κόσµου.
ὁ α’ χορός
Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡµῶν, ὁ καθήµενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡµᾶς.
ὁ β’ χορός
Ὅτι σὺ εἶ µόνος Ἅγιος, σὺ εἶ µόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.
Ἀµήν.
ὁ α’ χορός
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Καθ' ἑκάστην ἡµέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνοµά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς
τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
ὁ β’ χορός
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡµέρᾳ ταύτῃ, ἀναµαρτήτους φυλαχθῆναι ἡµᾶς.
ὁ α’ χορός
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡµῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασµένον τὸ
ὄνοµά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀµήν.
ὁ β’ χορός
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡµᾶς, καθάπερ ἠλπίσαµεν ἐπὶ σέ.
ὁ α’ χορός
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου.
ὁ β’ χορός
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου.
ὁ α’ χορός
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου.
ὁ β’ χορός
Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡµῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα΄ Κύριε, ἐλέησόν µε,
ἴασαι τὴν ψυχήν µου, ὅτι ἥµαρτόν σοι.
ὁ α’ χορός
Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν µε τοῦ ποιεῖν τὸ θέληµά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός
µου.
ὁ β’ χορός
Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόµεθα φῶς.
ὁ α’ χορός
Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς.
ὁ β’ χορός
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς.
ὁ α’ χορός
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς.
ὁ β’ χορός
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι.
ὁ α’ χορός
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
ὁ β’ χορός
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς.
ὁ α’ χορός
καὶ πάλιν γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ
Ἅγιος ὁ Θεός,
ὁ β’ χορός
Ἅγιος Ἰσχυρός,
ὁ α’ χορός
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς.
καὶ εὐθύς
ὁ β’ χορός
τὸ Ἀπολυτίκιον
Ἦχος β'
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Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώµατα! ἐν τῇ πηγὴ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος
ἀναπαύσεως, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο, πυρὶ γὰρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς
ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς
ψυχὰς ἡµῶν.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Ἀντίφωνον Α’
ὁ α’ χορός
Ἦχος β´
ὁ Ἀναγνώστης: Στίχ. α'. Ἀγαθὸν τὸ ἐξοµολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ, καὶ ψάλλειν τῷ
ὀνόµατί σου, Ὕψιστε.
ὁ α’ χορὸς
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς.
ὁ Ἀναγνώστης: Στίχ. β'. Τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν ἀλήθειάν
σου κατὰ νύκτα.
ὁ β’ χορὸς
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
ὁ Ἀναγνώστης: Στίχ. γ'. Ὅτι εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν
αὐτῷ.
ὁ α’ χορὸς
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
Δόξα Πατρί...Καὶ νῦν...
ὁµοῦ οἱ δύο χοροί
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
Ἀντίφωνον Β’
ὁ Ἀναγνώστης: Στίχ. α´. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, ἐνεδύσατο
ὁ Κύριος δύναµιν καὶ περιεζώσατο.
ὁ β’ χορός
Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστὸς, ψάλλοντάς σοι΄ Ἀλληλούϊα.
ὁ Ἀναγνώστης: Στίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουµένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται.
ὁ α’ χορός
Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστὸς...
ὁ Ἀναγνώστης: Στίχ.
ἡµερῶν.

γ´. Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασµα, Κύριε εἰς µακρότητα

ὁ β’ χορός
Σῶσον, ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστὸς...
ὁ Ἀναγνώστης
Δόξα Πατρί...
ὁ β’ χορός
Καὶ νῦν...
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Ὁ µονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ καταδεξάµενος, διὰ
τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου
Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον
πατήσας. Εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόµενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ
Πνεύµατι, σῶσον ἡµᾶς.
Ἀντίφωνον Γ'
ὁ α’ χορός
Στίχ. α'. Δεῦτε ἀγαλλιασώµεθα τῷ Κυρίῳ, ἀλαλάξωµεν τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι ἡµῶν.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος β'
Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώµατα! ἐν τῇ πηγὴ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος
ἀναπαύσεως, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο, πυρὶ γὰρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς
ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς
ψυχὰς ἡµῶν.
ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ
Εἰσοδικὸν
ὁ α’ χορός
( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων µόνον ὅταν τελῆται συλλείτουργον)
Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ, σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ ὁ ἐν
Ἁγίοις θαυµαστὸς.....
ὁ β’ χορὸς
...ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.
ὁ α’ χορός
( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων µόνον ὅταν τελῆται συλλείτουργον)
Ἀπολυτίκιον Ἦχος β'
Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώµατα! ἐν τῇ πηγὴ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος
ἀναπαύσεως, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο, πυρὶ γὰρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς
ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς
ψυχὰς ἡµῶν.
ὁ β’ χορός
Τοῦ Ναοῦ
ὁ α’ χορός
( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων µόνον ὅταν τελῆται συλλείτουργον)
Κοντάκιον Ἦχος β’
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, µεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀµετάθετε, µὴ
παρίδῃς ἁµαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν
βοήθειαν ἡµῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ
σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιµώντων σε.
Τρισάγιον
᾽Απόστολος
Προκείµενον ἦχος βαρὺς
Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν Κυρίῳ.
Στίχ. Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς µου.
Πρὸς Τιµόθεον Β’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσµα.
(Κεφ. β´ 1- 10)
Τέκνον Τιµόθεε, ἐνδυναµοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽
ἐµοῦ διὰ πολλῶν µαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ
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ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. Συγκακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ ᾽Ιησοῦ.
Οὐδεὶς στρατευόµενος ἐµπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγµατείαις, ἵνα τῷ
στρατολογήσαντι ἀρέσῃ· ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται ἐὰν µὴ νοµίµως
ἀθλήσῃ. Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν µεταλαµβάνειν. Νόει ὃ
λέγω· δώσει γάρ σοι ὁ κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν. Μνηµόνευε ᾽Ιησοῦν Χριστὸν
ἐγηγερµένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρµατος Δαυΐδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν µου· ἐν ᾧ
κακοπαθῶ µέχρι δεσµῶν ὡς κακοῦργος, ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται. Διὰ
τοῦτο πάντα ὑποµένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν
Χριστῷ ᾽Ιησοῦ µετὰ δόξης αἰωνίου.
Ἀλληλούϊα (γ’)
Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον. (Μαρκ. β´ 23-28)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς ἐν τοῖς ....
Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόµου
Εἰς τό, Ἐξαιρέτως
ὁ α’ χορός
ἦχος β’( Ἀρχαία Τάξις)
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, µακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειµακάριστον καὶ
παναµώµητον καὶ µητέρα τοῦ Θεοῦ ἡµῶν. Τὴν τιµιωτέραν τῶν Χερουβεὶµ καὶ
ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν
ὄντως Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν.
ὁ β’ χορός
Κοινωνικὸν
Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα.
ὁ α’ χορός
ἦχος β’
Εἴδοµεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβοµεν Πνεῦµα ἐπουράνιον, εὕροµεν πίστιν ἀληθῆ,
ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ ἡµᾶς ἔσωσεν.
ἦχος β’
Εἴη τὸ ὄνοµα Κυρίου εὐλογηµένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (τρίς).
Ἀπόλυσις
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