17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Κυριακή Α’ τῶν Νηστειῶν (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
ἐν ᾗ ἀνάµνησιν ποιούµεθα τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καί σεπτῶν
Εἰκόνων.
Ἑωθινὸν Θ’ Ἦχος α’
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον...
Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...
ὁ α’ χορὸς
Ἦχος α’
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, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν...
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ
ὁ α’ χορός
Ἦχος α’
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ
ἄχραντόν σου Σῶµα, ἀνέστης τριήµερος Σωτήρ, δωρούµενος τῷ κόσµῳ τὴν ζωήν,
διὰ τοῦτο αἱ Δυνάµεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι ζωοδότα. Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου
Χριστέ, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονοµίᾳ σου, µόνε φιλάνθρωπε.
ὁ β’ χορός
Δόξα Πατρί... Ἀπολυτίκιον Ἦχος β’
Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦµεν Ἀγαθέ, αἰτούµενοι συγχώρησιν τῶν
πταισµάτων ἡµῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ
Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ὅθεν εὐχαρίστως
βοῶµέν σοι, Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡµῶν, παραγενόµενος εἰς τὸ
σῶσαι τὸν Κόσµον.
ὁ α’ χορός
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
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...
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν.
ὁ α’ χορός
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Τὸν τάφον σου Σωτήρ, στρατιῶται τηροῦντες, νεκροὶ τῇ ἀστραπῇ, τοῦ ὀφθέντος
Ἀγγέλου, ἐγένοντο κηρύττοντος, Γυναιξὶ τὴν Ἀνάστασιν΄ σὲ δοξάζοµεν, τὸν τῆς
φθορᾶς καθαιρέτην΄ σοὶ προσπίπτοµεν, τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου, καὶ µόνῳ Θεῷ
ἡµῶν.
ὁ β’ χορός
Δόξα Πατρί...
Σταυρῷ προσηλωθείς, ἑκουσίως Οἰκτίρµον, ἐν µνήµατι τεθείς, ὡς θνητὸς Ζωοδότα,
τὸ κράτος συνέτριψας, Δυνατὲ τῷ θανάτῳ σου σὲ γὰρ ἔφριξαν, οἱ πυλωροὶ οἱ τοῦ
ᾍδου, σὺ συνήγειρας, τοὺς ἀπ' αἰῶνος θανέντας, ὡς µόνος φιλάνθρωπος.
ὁ α’ χορός
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαµένου σοι Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν
ὅλων Δεσπότης, ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δαυΐδ, ἐδείχθης πλατυτέρα
τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί, δόξα τῷ
προελθόντι ἐκ σοῦ, δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡµᾶς διὰ τοῦ τόκου σου.
Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, ἕτερα
ὁ β’ χορός
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος
Γυναῖκες πρὸς τὸ µνῆµα παρεγένοντο ὄρθριαι, καὶ ἀγγελικὴν ὀπτασίαν θεασάµεναι
ἔτρεµον, ὁ τάφος ἐξήστραπτε ζωήν, τὸ θαῦµα κατέπληττεν αὐτάς, διὰ τοῦτο
ἀπελθοῦσαι, τοῖς µαθηταῖς ἐκήρυττον τὴν Ἔγερσιν. Τὸν ᾍδην ἐσκύλευσε Χριστός,
ὡς µόνος κραταιὸς καὶ δυνατός, καὶ φθαρέντας συνήγειρε πάντας, τὸν τῆς
κατακρίσεως φόβον, λύσας δυνάµει Σταυροῦ.
ὁ α’ χορός
Δόξα Πατρὶ...
Ἐν τῷ Σταυρῷ προσηλωθεὶς ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, καὶ ἐν νεκροῖς λογισθεὶς ὁ
ἀθάνατος Κύριος, ἀνέστης τριήµερος Σωτήρ, καὶ ἤγειρας Ἀδὰµ ἐκ τῆς φθορᾶς, διὰ
τοῦτο αἱ Δυνάµεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι ζωοδότα. Δόξα τοῖς σοῖς παθήµασι
Χριστέ, δόξα τῇ Ἀναστάσει σου, δόξα τῇ συγκαταβάσει σου, µόνε φιλάνθρωπε.
ὁ β’ χορός
Καὶ νῦν...Θεοτοκίον
Τὸν τάφον σου Σωτὴρ
Μαρία τὸ σεπτόν, τοῦ Δεσπότου δοχεῖον, ἀνάστησον ἡµᾶς, πεπτωκότας εἰς χάος,
δεινῆς ἀπογνώσεως, καὶ πταισµάτων καὶ θλίψεων, σὺ γὰρ πέφυκας, ἁµαρτωλῶν
σωτηρία, καὶ βοήθεια, καὶ κραταιὰ προστασία, καὶ σῴζεις τοὺς δούλους σου.
Τὰ ἀναστάσιµα εὐλογητάρια.
ὁ α’ χορός
Ἦχος πλ. α’
Στίχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου.
Τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆµος, κατεπλάγη ὁρῶν σε, ἐν νεκροῖς λογισθέντα, τοῦ θανάτου δὲ
Σωτήρ, τὴν ἰσχὺν καθελόντα, καὶ σὺν ἑαυτῷ τὸν Ἀδὰµ ἐγείραντα, καὶ ἐξ ᾅδου πάντας
ἐλευθερώσαντα.
ὁ β’ χορός
Στίχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου.
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Τί τὰ µύρα, συµπαθῶς τοῖς δάκρυσιν, ὢ Μαθήτριαι κιρνᾶτε; ὁ ἀστράπτων ἐν τῷ
τάφῳ Ἄγγελος, προσεφθέγγετο ταῖς Μυροφόροις, Ἴδετε ὑµεῖς τὸν τάφον καὶ ᾔσθητε,
ὁ Σωτὴρ γὰρ ἐξανέστη τοῦ µνήµατος.
ὁ α’ χορός
Στίχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου.
Λίαν πρωΐ, Μυροφόροι ἔδραµον, πρὸς τὸ µνῆµά σου θρηνολογοῦσαι, ἀλλ' ἐπέστη,
πρὸς αὐτὰς ὁ Ἄγγελος, καὶ εἶπε΄ θρήνου ὁ καιρὸς πέπαυται, µὴ κλαίετε, τὴν
Ἀνάστασιν δέ, Ἀποστόλοις εἴπατε.
ὁ β’ χορός
Στίχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου.
Μυροφόροι γυναῖκες, µετὰ µύρων ἐλθοῦσαι, πρὸς τὸ µνῆµά σου, Σῶτερ ἐνηχοῦντο.
Ἀγγέλου τρανῶς, πρὸς αὐτὰς φθεγγοµένου. Τί µετὰ νεκρῶν, τὸν ζῶντα λογίζεσθε;
ὡς Θεὸς γάρ, ἐξανέστη τοῦ µνήµατος.
ὁ α’ χορός
Δόξα Πατρί... Τριαδικὸν
Προσκυνοῦµεν Πατέρα, καὶ τὸν τούτου Υἱόν τε, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦµα, τὴν Ἁγίαν
Τριάδα, ἐν µιᾷ τῇ οὐσίᾳ, σὺν τοῖς Σεραφείµ, κράζοντες τό, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ,
Κύριε.
ὁ β’ χορός
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ζωοδότην τεκοῦσα, ἐλυτρώσω Παρθένε, τὸν Ἀδὰµ ἁµαρτίας, χαρµονὴν δὲ τῇ Εὔᾳ,
ἀντὶ λύπης παρέσχες, ῥεύσαντα ζωῆς, ἴθυνε πρὸς ταύτην δέ, ὁ ἐκ σοῦ σαρκωθείς
Θεὸς καὶ ἄνθρωπος.
ὁ α’ χορός
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
ὁ β’ χορός
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
ὁ α’ χορός
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Συναπτὴ µικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις
Ὅτι ηὐλόγηταί σου...
Ἡ Ὑπακοὴ Ἦχος α’
Ἡ τοῦ Λῃστοῦ µετάνοια, τὸν παράδεισον ἐσύλησεν, ὁ δὲ θρῆνος τῶν Μυροφόρων
τὴν χαρὰν ἐµήνυσεν, ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσµῳ τὸ µέγα ἔλεος.
ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ
Ἀντίφωνον Α´
ὁ α’ χορός
Ἐν τῷ θλίβεσθαί µε, εἰσάκουσόν µου τῶν ὀδυνῶν, Κύριε σοὶ κράζω.
ὁ β’ χορός
Τοῖς ἐρηµικοῖς, ἄπαυστος ὁ θεῖος πόθος ἐγγίνεται, κόσµου οὖσι τοῦ µαταίου ἐκτός.
ὁ α’ χορός
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...
Ἁγίῳ Πνεύµατι, τιµὴ καὶ δόξα, ὥσπερ Πατρί, πρέπει ἅµα καὶ Υἱῷ, διὰ τοῦτο ᾄσωµεν
τῇ Τριαδικῇ Μονοκρατορίᾳ.
Ἀντίφωνον Β´
ὁ β’ χορός
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Εἰς τὰ ὄρη τῶν σῶν, ὕψωσάς µε νόµων, ἀρεταῖς ἐκλάµπρυνον, ὁ Θεός, ἵνα ὑµνῶ σε.
ὁ α’ χορός
Δεξιᾷ σου χειρὶ λαβὼν σὺ Λόγε, φύλαξόν µε, φρούρησον, µὴ πῦρ µε φλέξῃ τῆς
ἁµαρτίας.
ὁ β’ χορός
Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν ...
Ἁγίῳ Πνεύµατι, πᾶσα ἡ κτίσις καινουργεῖται, παλινδροµοῦσα εἰς τὸ πρῶτον΄
Ἰσοσθενὲς γάρ ἐστι Πατρὶ καὶ Λόγῳ.
Ἀντίφωνον Γ´
ὁ α’ χορός
Ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι µοι ὁδεύσωµεν εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου, εὐφράνθη µου τὸ
Πνεῦµα, συγχαίρει ἡ καρδία.
ὁ β’ χορός
Ἐπὶ οἶκον Δαυΐδ, φόβος µέγας, ἐκεῖ γὰρ θρόνων ἐκτεθέντων, κριθήσονται ἅπασαι, αἱ
φυλαὶ τῆς γῆς καὶ γλῶσσαι.
ὁ α’ χορός
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...
Ἁγίῳ Πνεύµατι, τιµὴν προσκύνησιν, δόξαν καὶ κράτος, ὡς Πατρί τε ἄξιον, καὶ τῷ Υἱῷ
δεῖ προσφέρειν. Μονὰς γὰρ ἐστιν ἡ Τριὰς τῇ φύσει...
ὁ β’ χορός
... ἀλλ' οὐ προσώποις.
Προκείµενον
ὁ α’ χορός
Νῦν ἀναστήσοµαι λέγει Κύριος, θήσοµαι ἐν σωτηρίῳ παῤῥησιάσοµαι ἐν αὐτῷ.
ὁ β’ χορός
Νῦν ἀναστήσοµαι λέγει Κύριος, θήσοµαι ἐν σωτηρίῳ παῤῥησιάσοµαι ἐν αὐτῷ.
ὁ α’ χορός
Στίχ. Τὰ λόγια Κυρίου λόγια ἁγνά.
Νῦν ἀναστήσοµαι λέγει Κύριος, θήσοµαι ἐν σωτηρίῳ...
ὁ β’ χορός
... παῤῥησιάσοµαι ἐν αὐτῷ.
Αὐτόµελον Ἦχος πλ. δ'
Ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος τοῦ Πατρός, ἐκ σοῦ Θεοτόκε περιεγράφη σαρκούµενος, καὶ
τὴν ῥυπωθεῖσαν εἰκόνα εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀναµορφώσας, τῷ θείῳ κάλλει συγκατέµιξεν.
Ἀλλ' ὁµολογοῦντες τὴν σωτηρίαν, ἔργῳ καὶ λόγῳ ταύτην ἀνιστοροῦµεν.
Ὁ Οἶκος
Τοῦτο τὸ τῆς Οἰκονοµίας µυστήριον, πάλαι Προφῆται θειωδῶς ἐµπνευσθέντες, δι'
ἡµᾶς, τοὺς εἰς τὰ τέλη τῶν αἰώνων καταντήσαντας, προκατήγγειλαν, τῆς τούτου
τυχόντες ἐλλάµψεως. Γνῶσιν οὖν θείαν δι' αὐτοῦ λαβόντες, ἕνα Κύριον τὸν Θεὸν
γινώσκοµεν, ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι δοξαζόµενον, καὶ αὐτῷ µόνῳ λατρεύοντες, µίαν
Πίστιν, ἓν Βάπτισµα ἔχοντες, Χριστὸν ἐνδεδύµεθα, Ἀλλ' ὁµολογοῦντες τὴν σωτηρίαν,
ἔργῳ καὶ λόγῳ, ταύτην ἀνιστοροῦµεν.
Συναξάριον
Τῇ ΙΖ’ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Ἀλεξίου τοῦ Ἀνθρώπου
τοῦ Θεοῦ.
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Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, συνέφθασε καὶ ἡ µνήµη τῆς µετὰ φιλανθρωπίας ἐπενεχθείσης ἡµῖν
φοβερὰς ἀπειλῆς τοῦ Σεισµοῦ, ἧς παρ' ἐλπίδα ἐλυτρώσατο ἡµᾶς ὁ φιλάνθρωπος
Κύριος, γέγονε δὲ ἐπὶ Κωνσταντίνου Βασιλέως.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Παῦλος ὑπὲρ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων πυρὶ τελειοῦται.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ὅσιος Θεοστήρικτος, Ὁµολογητής, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Κυριακῇ πρώτῃ τῶν Νηστειῶν, ἀνάµνησιν ποιούµεθα τῆς
ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν Εἰκόνων, γενοµένης παρὰ τῶν ἀειµνήστων
Αὐτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαὴλ καὶ τῆς µητρὸς αὐτοῦ Θεοδώρας, ἐπὶ
τῆς Πατριαρχείας τοῦ ἁγίου καὶ Ὁµολογητοῦ Μεθοδίου.
Ἡ ἀπαράλλακτος Εἰκὼν τοῦ Πατρός, πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου Ὁµολογητῶν,
ἐλέησον ἡµᾶς. Ἀµήν.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ
ὁ α’ χορός
ᾠδὴ α’ Ἦχος δ’
Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος, ἀβρόχοις ἴχνεσιν, ὁ παλαιὸς πεζεύσας Ἰσραήλ,
σταυροτύποις Μωσέως χερσί, τοῦ Ἀµαλὴκ τὴν δύναµιν, ἐν τῇ ἐρήµῳ ἐτροπώσατο.
ὁ β’ χορός
ᾠδὴ γ’
Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί, ἡ Ἐκκλησία σου Χριστὲ κράζουσα. Σύ µου ἰσχὺς Κύριε...
ὁ α’ χορός
...καὶ καταφυγὴ καὶ στερέωµα.
ὁ β’ χορός
ᾠδὴ δ’
Ἐπαρθέντά σε ἰδοῦσα ἡ Ἐκκλησία, ἐπὶ τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, ἔστη ἐν τῇ τάξει
αὐτῆς, εἰκότως κραυγάζουσα. Δόξα τῇ δυνάµει σου Κύριε.
ὁ α’ χορός
ᾠδὴ ε’
Σὺ Κύριέ µου φῶς, εἰς τὸν κόσµον ἐλήλυθας, φῶς ἅγιον ἐπιστρέφον, ἐκ ζοφώδους
ἀγνοίας, τοὺς πίστει ἀνυµνοῦντάς σε.
ὁ β’ χορός
ᾠδὴ ς’
Θύσω σοι, µετὰ φωνῆς αἰνέσεως Κύριε, ἡ Ἐκκλησία βοᾷ σοι, ἐκ δαιµόνων λύθρου
κεκαθαρµένη, τῷ δι' οἶκτον, ἐκ τῆς Πλευρᾶς σου ῥεύσαντι αἵµατι.
ὁ α’ χορός
ᾠδὴ ζ’
Ἐν τῇ καµίνῳ, Ἀβραµιαῖοι Παῖδες τῇ Περσικῇ, πόθῳ εὐσεβείας µᾶλλον ἢ τῇ φλογί,
πυρπολούµενοι ἐκραύγαζον΄ Εὐλογηµένος εἶ, ἐν τῷ Ναῷ τῆς δόξης σου Κύριε.
ὁ β’ χορός
ᾠδὴ η´
Στίχ. Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν, προσκυνοῦµεν τὸν Κύριον.
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Χεῖρας ἐκπετάσας Δανιήλ, λεόντων χάσµατα, ἐν λάκκῳ ἔφραξε. πυρὸς δὲ δύναµιν
ἔσβεσαν, ἀρετὴν περιζωσάµενοι, οἱ εὐσεβείας ἐρασταί, Παῖδες κραυγάζοντες
Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον.
Ἡ Τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου
ὁ Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
ὁ α΄ χορὸς
Κύριε ἐλέησον
ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύῃ...
ὁ α’ χορὸς
Ἦχος β’
Ἀµήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.
ὁ β’ χορὸς
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.
ὁ α’ χορὸς
Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον.
ὁ Διάκονος: Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡµᾶς...
ὁ α’ χορὸς
Κύριε, ἐλέησον (γ').
ὁ Διάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωµεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.
ὁ Ἱερεύς: Εἰρήνη πᾶσι.
ὁ β’ χορὸς
Καὶ τῷ Πνεύµατί σου.
ὁ Ἱερεύς: Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσµα
ὁ Διάκονος: Πρόσχωµεν.
ὁ α΄ χορὸς
Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
ΕΩΘΙΝΟΝ Θ' ( Ἰωάν. 20,19-31) )
ὁ Ἱερεὺς: Οὔσης ὀψίας τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ τῇ µιᾷ τῶν Σαββάτων, .....
ὁ α’χορὸς
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι, προσκυνήσωµεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν µόνον
ἀναµάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦµεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου
Ἀνάστασιν ὑµνοῦµεν καὶ δοξάζοµεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡµῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ
οἴδαµεν, τὸ ὄνοµά σου ὀνοµάζοµεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωµεν τὴν
τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν, ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ
κόσµῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑµνοῦµεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ.
Σταυρὸν γὰρ ὑποµείνας δι' ἡµᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.
Καὶ εὐθὺς ὁ Ν’ Ψαλµὸς εἰς ἦχον β’
Ἐλέησόν µε ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν σου
ἐξάλειψον τὸ ἀνόµηµά µου.
Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν µε ἀπὸ τῆς ἀνοµίας µου καὶ ἀπὸ τῆς ἁµαρτίας µου καθάρισόν
µε.
Ὅτι τὴν ἀνοµίαν µου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁµαρτία µου ἐνώπιόν µου ἐστὶ διὰ παντὸς.
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Σοὶ µόνῳ ἥµαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς
λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.
Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνοµίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁµαρτίαις ἐκίσσησέ µε ἡ µήτηρ µου.
Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς µοι.
Ῥαντιεῖς µε ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσοµαι πλυνεῖς µε καὶ ὑπὲρ χιόνα
λευκανθήσοµαι.
Ἀκουτιεῖς µοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωµένα.
Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁµαρτιῶν µου καὶ πάσας τὰς ἀνοµίας µου
ἐξάλειψον.
Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐµοὶ ὁ Θεὸς καὶ πνεῦµα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς
ἐγκάτοις µου.
Μὴ ἀποῤῥίψῃς µε ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦµα σου τὸ ἅγιον µὴ
ἀντανέλῃς ἀπ' ἐµοῦ.
Ἀπόδος µοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύµατι ἡγεµονικῷ στήριξόν µε.
Διδάξω ἀνόµους τὰς ὁδούς σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.
Ῥῦσαί µε ἐξ αἱµάτων ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας µου, ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά µου
τὴν δικαιοσύνην σου.
Κύριε, τὰ χείλη µου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόµα µου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.
Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἂν ὁλοκαυτώµατα οὐκ εὐδοκήσεις.
Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦµα συντετριµµένον΄ καρδίαν συντετριµµένην καὶ
τεταπεινωµένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.
Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδοµηθήτω τὰ τείχη
Ἱερουσαλήµ.
Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώµατα.
Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου µόσχους, καὶ ἐλέησόν µε ὁ Θεός.
ὁ α’ χορὸς
Δόξα Πατρὶ... Ἦχος πλ. δ´
Τῆς µετανοίας ἄνοιξόν µοι πύλας Ζωοδότα, ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦµά µου, πρὸς ναὸν
τὸν ἅγιόν σου, ναὸν φέρον τοῦ σώµατος, ὅλον ἐσπιλωµένον, ἀλλ' ὡς οἰκτίρµων
κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει.
ὁ β’ χορός
Καὶ νῦν... Θεοτοκίοv
Ἦχος ὁ αὐτὸς
Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν µοι τρίβους, Θεοτόκε, αἰσχραῖς γὰρ κατεῤῥύπωσα, τὴν
ψυχὴν ἁµαρτίαις, ὡς ῥᾳθύµως τὸν βίον µου, ὅλον ἐκδαπανήσας, ταῖς σαῖς
πρεσβείαις ῥῦσαί µε, πάσης ἀκαθαρσίας.
Εἶτα
ὁ α’ χορὸς
Στίχ. Ἐλέησόν µε ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν
σου, ἐξάλειψον τὸ ἀνόµηµά µου.
Ἦχος πλ. β’
Τὰ πλήθη τῶν πεπραγµένων µοι δεινῶν, ἐννοῶν ὁ τάλας, τρέµω τὴν φοβερὰν
ἡµέραν τῆς κρίσεως, ἀλλὰ θαρρῶν εἰς τὸ ἔλεος τῆς εὐσπλαγχνίας σου, ὡς ὁ Δαυΐδ
βοῶ σοι. Ἐλέησόν µε ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα σου ἔλεος.
Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου...Ἐλέει καὶ οἰκτιρµοῖς...
Τὴν Θεοτόκον καὶ µητέρα τοῦ φωτὸς...
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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...
ὁ β’ χορός
Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, µνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς
τοὺς πατέρας ἡµῶν, τῷ Ἀβραὰµ καὶ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.
Τὴν Τιµιωτέραν...
Καταβασία
ὁ α’ χορός
ᾠδὴ θ’.
Λίθος ἀχειρότµητος ὄρους, ἐξ ἀλαξεύτου σου Παρθένε, ἀκρογωνιαῖος ἐτµήθη,
Χριστὸς συνάψας τὰς διεστώτας φύσεις, Διὸ ἐπαγαλλόµενοι σὲ Θεοτόκε
µεγαλύνοµεν.
Συναπτὴ µικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάµεις...
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ
ὁ α’ χορός
Ἦχος β’
Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν.
ὁ β’ χορός
Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν.
ὁ α’ χορός
Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡµῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ.
ὁ β’ χορός
Ὅτι ἅγιος ἐστι.
ὁ α’ χορός
Ἐξαποστειλάριον Θ’
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Συγκεκλεισµένων Δέσποτα, τῶν θυρῶν ὡς εἰσῆλθες, τοὺς Ἀποστόλους ἔπλησας,
Πνεύµατος παναγίου, εἰρηνικῶς ἐµφυσήσας, οἷς δεσµεῖν τε καὶ λύειν, τὰς ἁµαρτίας
εἴρηκας, καὶ ὀκτὼ µεθ' ἡµέρας, τὴν σὴν πλευράν, τῷ Θωµᾷ ὑπέδειξας καὶ τὰς
χεῖρας. Μεθ' οὗ βοῶµεν, Κύριος, καὶ Θεὸς σὺ ὑπάρχεις.
ὁ β’ χορός
Καὶ τοῦ Τριῳδίου.
Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.
Σκιρτήσατε κροτήσατε, µετ' εὐφροσύνης ᾄσατε, ὡς θαυµαστὰ σου καὶ ξένα, Χριστὲ
βοῶντες τὰ ἔργα! καὶ τίς ἰσχύσει ἐξειπεῖν, Σῶτερ τὰς δυναστείας σου, τοῦ τήν ἡµῶν
ὁµόνοιαν, καὶ συµφωνίαν εἰς µίαν, ἑνώσαντος Ἐκκλησίαν.
ὁ α’ χορός
Θεοτοκίον
Ῥοµφαῖαι νῦν ἐξέλιπον, τῆς δυσµενοῦς αἱρέσεως, καὶ τὸ µνηµόσυνον ταύτης,
ἐξηφανίσθη µετ' ἤχου, τὸν γὰρ Ναόν σου Πάναγνε, πανευπρεπῶς θεώµενοι,
κεκοσµηµένον χάρισι, τῶν σεβασµίων Εἰκόνων...
ὁ β’ χορός
... χαρᾶς πληρούµεθα πάντες.
ΑΙΝΟΙ
ὁ α’ χορός
Ἦχος α’
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. Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖµα ἔγγραπτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις
αὐτοῦ.
Ὑµνοῦµέν σου Χριστὲ τὸ σωτήριον Πάθος, καὶ δοξάζοµέν σου τὴν Ἀνάστασιν.
ὁ β’ χορός
Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώµατι τῆς
δυνάµεως αὐτοῦ.
Ὁ Σταυρὸν ὑποµείνας, καὶ τὸν θάνατον καταργήσας, καὶ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν,
εἰρήνευσον ἡµῶν τὴν ζωὴν Κύριε, ὡς µόνος Παντοδύναµος.
ὁ α’ χορός
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς
µεγαλωσύνης αὐτοῦ.
Ὁ τὸν ᾍδην σκυλεύσας, καὶ τὸν ἄνθρωπον ἀναστήσας, τῇ ἀναστάσει σου Χριστέ,
ἀξίωσον ἡµᾶς ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ, ὑµνεῖν καὶ δοξάζειν σε.
ὁ β’ χορός
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.
Τὴν θεοπρεπῆ σου συγκατάβασιν δοξάζοντες, ὑµνοῦµέν σε Χριστέ, ἐτέχθης ἐκ
Παρθένου, καὶ ἀχώριστος ὑπῆρχες τῷ Πατρί, ἔπαθες ὡς ἄνθρωπος, καὶ ἑκουσίως
ὑπέµεινας σταυρόν, ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου, ὡς ἐκ παστάδος προελθὼν, ἵνα σώσῃς
τὸν κόσµον, Κύριε δόξα σοι.
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Στιχηρὰ Προσόµοια τοῦ Τριῳδίου.
ὁ α’ χορός
Ἦχος δ’
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυµπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.
Ἔδωκας σηµείωσιν
Ἐν σοὶ νῦν ἀγάλλεται ἡ Ἐκκλησία φιλάνθρωπε, τῷ Νυµφίῳ καὶ Κτίστῃ αὐτῆς, τῷ
ταύτην θελήµατι, θεοπρεπεστάτῳ, ἐξ εἰδώλων πλάνης, λυτρωσαµένῳ καὶ σαυτῷ,
ἁρµοσαµένῳ τιµίῳ Αἵµατι, φαιδρῶς ἀπολαµβάνουσα, τὴν ἱερὰν ἀναστήλωσιν, τῶν
Εἰκόνων, καὶ χαίρουσα, σὲ ὑµνεῖ καὶ δοξάζει πιστῶς.
ὁ α’ χορός
Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός µου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, µὴ ἐπιλάθου τῶν πενήτων
σου εἰς τέλος.
Σαρκὸς τὸ ἐκτύπωµα, ἀναστηλοῦντές σου Κύριε, σχετικῶς ἀσπαζόµεθα, τὸ µέγα
µυστήριον, τῆς Οἰκονοµίας, τῆς σῆς ἐκδηλοῦντες, οὐ γὰρ δοκήσει, ὡς φασίν, οἱ
θεοµάχοι παῖδες τοῦ Μάνεντος, ἡµῖν ὤφθης φιλάνθρωπε, ἀλλ' ἀληθείᾳ καὶ φύσει
σαρκός, δι' αὐτοῦ ἀναγόµενοι, πρὸς σὸν πόθον καὶ ἔρωτα.
ὁ α’ χορός
Δόξα Πατρί... Ἰδιόµελον Ἦχος πλ. β’
Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, Νόµον ἐδέξατο, καὶ λαὸν ἐπεσπάσατο, Ἠλίας
νηστεύσας, οὐρανοὺς ἀπέκλεισε, τρεῖς δὲ Παῖδες Ἀβραµιαῖοι, τύραννον
παρανοµοῦντα, διὰ νηστείας ἐνίκησαν. Δι' αὐτῆς καὶ ἡµᾶς Σωτὴρ ἀξίωσον, τῆς
Ἀναστάσεως τυχεῖν, οὕτω βοῶντας΄ Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος,
ἐλέησον ἡµᾶς.
ὁ β’ χορός
Καὶ νῦν... ἦχος β’ (πάντοτε)
Ὑπερευλογηµένη ὑπάρχεις, Θεοτόκε Παρθένε, διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ σαρκωθέντος, ὁ
ᾍδης ἠχµαλώτισται, ὁ Ἀδὰµ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα νενέκρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται,
ὁ θάνατος τεθανάτωται, καὶ ἡµεῖς ἐζωοποιήθηµεν, διὸ ἀνυµνοῦντες βοῶµεν.
Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ οὕτως εὐδοκήσας, δόξα σοι.
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
εὐχαριστοῦµέν σοι, διὰ τὴν µεγάλην σου δόξαν.

σε,

δοξολογοῦµέν

σε,

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.
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ὁ β’ χορός
• Ὅτι σὺ εἶ µόνος Ἅγιος, σὺ εἶ µόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ
Πατρός. Ἀµήν.
ὁ α’ χορός
• 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
11

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 παρόν Ἀναστάσιµον Τροπάριον
Ἦχος πλ.β’
Σήµερον σωτηρία τῷ κόσµῳ γέγονεν, ᾄσωµεν τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου καὶ ἀρχηγῷ
τῆς ζωῆς ἡµῶν· καθελὼν γὰρ τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, τὸ νῖκος ἔδωκεν ἡµῖν, καὶ τὸ
µέγα ἔλεος.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Τὰ Ἀντίφωνα τῆς ἡµέρας.
Ἀντίφωνον α´.
ὁ α’ χορός
῏Ηχος β´
Στίχ.῾Ο Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναµιν καί
περιεζώσατο.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου Σῶτερ σῶσον ἡµᾶς.
ὁ β’ χορός
Στίχ. Καί γάρ ἐστερέωσε τήν οἰκουµένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
ὁ α’ χορός
Στίχ. Τίς λαλήσει τάς δυναστείας τοῦ Κυρίου, ἀκουστὰς ποιήσει πάσας τὰς αἰνέσεις
Αὐτοῦ;
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
ὁ β’ χορός
Στίχ. Εἰπάτωσαν οἱ λελυτρωµένοι ὑπὸ Κυρίου, οὓς ἐλυτρώσατο ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
ὁ α’ χορός
Δόξα Πατρὶ... Καί νῦν...
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
Αντίφωνον β´
ὁ β’ χορός
Ἦχος ὁ αὐτός
Στίχ.᾽Εξοµολογησάσθωσαν τά ἐλέη Αὐτοῦ καὶ τὰ θαυµάσια Αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν
ἀνθρώπων.
Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.
ὁ α’ χορός
Στίχ.῾Υψωσάτωσαν Αὐτὸν ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ καὶ ἐν καθέδρᾳ πρεσβυτέρων.
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Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστάς...
ὁ β’ χορός
Στίχ.᾽Οφθαλµοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ ἔλεος Αὐτοῦ.
Σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστάς...
ὁ α’ χορός
Στίχ. Τοῦ ἀκοῦσαι τοῦ στεναγµοῦ τῶν πεπεδηµένων, τοῦ λῦσαι τοὺς υἱοὺς τῶν
τεθανατωµένων.
Σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστάς...
ὁ β’ χορός
Δόξα Πατρί...
ὁ α’ χορός
Καὶ νῦν καὶ ἀεί...
ὁ β’ χορός
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.
᾽Αντίφωνον γ´
ὁ α’ χορός.
Στίχ. Αἰνεσάτωσαν Αὐτόν οἱ οὐρανοί καί ἡ γῆ.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος β’
Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦµεν Ἀγαθέ, αἰτούµενοι συγχώρησιν τῶν
πταισµάτων ἡµῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ
Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ὅθεν εὐχαρίστως
βοῶµέν σοι, Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡµῶν, παραγενόµενος εἰς τὸ
σῶσαι τὸν Κόσµον.
Μικρὰ Εἴσοδος.
Εἰσοδικὸν
ὁ α’ χορός
( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων µόνον ὅταν τελῆται συλλείτουργον)
Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ, σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ ὁ ἀναστάς
ἐκ νεκρῶν.....
ὁ β’ χορὸς
...ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.
ὁ α’ χορός
( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων µόνον ὅταν τελῆται συλλείτουργον)
Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’.
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ
ἄχραντόν σου Σῶµα, ἀνέστης τριήµερος Σωτήρ, δωρούµενος τῷ κόσµῳ τὴν ζωήν,
διὰ τοῦτο αἱ Δυνάµεις των οὐρανῶν ἐβόων σοι ζωοδότα. Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου
Χριστέ, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονοµίᾳ σου, µόνε φιλάνθρωπε.
ὁ β’ χορός
Ἀπολυτίκιον Ἦχος β’
Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦµεν Ἀγαθέ, αἰτούµενοι συγχώρησιν τῶν
πταισµάτων ἡµῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ
Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ὅθεν εὐχαρίστως
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βοῶµέν σοι, Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡµῶν, παραγενόµενος εἰς τὸ
σῶσαι τὸν Κόσµον.
ὁ α’ χορός
Τοῦ Ναοῦ
ὁ β’ χορός
Κοντάκιον
( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων µόνον ὅταν τελῆται συλλείτουργον)
ἦχος πλ.δ’
Τῇ ὑπερµάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν, εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου, Θεοτόκε, ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσµάχητον, ἐκ
παντοίων µε κινδύνων ἐλευθέρωσον ἵνα κράζω σοι, Χαῖρε, Νύµφη ἀνύµφευτε.
Τρισάγιον
Ἀπόστολος
Προκείµενον Ἦχος δ’
ᾠδὴ τῶν Πατέρων
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡµῶν.
Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡµῖν.
Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσµα
(Κεφ. ΙΑ’, 24-26 32-40)
Ἀδελφοί, πίστει Μωϋσῆς «µέγας γενόµενος», ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς
Φαραώ, µᾶλλον ἑλόµενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν
ἁµαρτίας ἀπόλαυσιν, µείζονα πλοῦτον ἡγησάµενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν
ὀνειδισµὸν τοῦ Χριστοῦ΄ ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν µισθαποδοσίαν. Καὶ τί ἔτι λέγω;
ἐπιλείψει γάρ µε διηγούµενον ὁ χρόνος, περὶ Γεδεὼν, Βαράκ τε, καὶ Σαµψὼν, καὶ
Ἰεφθάε, Δαυΐδ τε καὶ Σαµουήλ, καὶ τῶν Προφητῶν΄ Οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο
βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόµατα
λεόντων, ἔσβεσαν δύναµιν πυρός, ἔφυγον στόµατα µαχαίρας, ἐνεδυναµώθησαν
ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέµῳ, παρεµβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων΄
Ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν, ἄλλοι δὲ ἐτυµπανίσθησαν,
οὐ προσδεξάµενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν΄ ἕτεροι δὲ
ἐµπαιγµῶν καὶ µαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσµῶν καὶ φυλακῆς΄ ἐλιθάσθησαν,
ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ µαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν µηλωταῖς,
ἐν αἰγείοις δέρµασιν, ὑστερούµενοι, θλιβόµενοι, κακουχούµενοι, (ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ
κόσµος) ἐν ἐρηµίαις πλανώµενοι, καὶ ὄρεσι, καὶ σπηλαίοις, καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς.
Καὶ οὗτοι πάντες, µαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως, οὐκ ἐκοµίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν,
τοῦ Θεοῦ περὶ ἡµῶν κρεῖττόν τι προβλεψαµένου, ἵνα µὴ χωρὶς ἡµῶν τελειωθῶσιν.
Ἀλληλούϊα Ἦχος δ’
Στίχ. Μωϋσῆς καὶ Ἀαρὼν ἐν τοῖς ἱερεῦσιν αὐτοῦ.
Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (᾽Ιω. α´ 44-52).
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν .....
ὁ α’χορὸς
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου (ἦχος β’, µέλος
ἀρχαῖον)
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Εἰς τό, Ἐξαιρέτως
ὁ α’ χορός
τὸ Μέγα Μεγαλυνάριον
Ἐµµελής ἀπαγγελία εἰς τὸ κλιτὸν
Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωµένη, πᾶσα ἡ κτίσις, Ἀγγέλων τὸ σύστηµα, καὶ ἀνθρώπων
τὸ γένος· ἡγιασµένε ναέ, καὶ Παράδεισε λογικέ, παρθενικὸν καύχηµα, ἐξ ἧς Θεός
ἐσαρκώθη, καὶ παιδίον γέγονεν, ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡµῶν.
Ἦχος α’ ἐκ τοῦ Κε (µέλος ἀρχαῖον)
Τὴν γὰρ σὴν µήτραν, θρόνον ἐποίησε, καὶ τὴν σὴν γαστέρα, πλατυτέραν οὐρανῶν
ἀπειργάσατο. Ἐπὶ σοὶ χαίρει Κεχαριτωµένη, πᾶσα ἡ κτίσις, δόξα σοι.
Κοινωνικόν
ὁ β’ χορός
ἦχος α’
Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν. 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. (τρὶς)
Ἀπόλυσις «...῾Ο ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...»
Ἀµήν.

15

