
Τῇ 8ῃ Φεβρουαρίου 
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ στρατηλάτου

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ζαχαρίου.
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Ἦχος Δι

ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ

λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα

τι Κυ ρι ι ου

Στίχος· Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (τὸ ὡς ἄνω )

Στίχος· Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ

λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι

Κυ ρι ι ου

Στίχος· Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (τὸ ὡς ἄνω)
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος
π.Κ.Παπαγιάννη

τρα το λο γι α α α λη θει α θλο φο

ρε του ου ρα νι ι ου ου στρα τη γος βα σι λε

ως πε ρι κα λης γε γε νη σαι Θε ο δω ρε

ο πλοις γαρ της πι στε ε ως παρ ε τα ξω εμ φρο

νως και κατ ε ξω λο θρε ευ σας των δαι μο νων

τα στι φη και νι κη φο ρος ω φθης α θλη

της ο θεν σε πι στει α ει μα κα ρι ζο

μεν
∆όξα Πατρί...

Ἀπολυτίκον τοῦ Προφήτου
Ἦχος β'

Τοῦ Προφήτου σου τὴν μνήμην Κύριε ἑορτάζοντες, δι'
αὐτοῦ σε δυσωποῦμεν, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 02/2020
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Καὶ νῦν...
Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς

Ἦχος Πα
π.Κ.Παπαγιάννη

αι ρε κε χα ρι τω με νη Θε ο το κε

Παρ θε νε εκ σου γαρ α νε τει λεν ο

η λι ος της δι και ο συ νης Χρι στο ος ο

Θε ος η μων φω τι ζων τους εν σκο τει ευ

φραι αι νου και συ πρε σβυ τα δι και ε δε ξα

α με νος εν αγ κα λαις τον ε λευ θε ρω την

των ψυ χων η μων χα ρι ζο με νον η μιν και

την α να στα σι ι ιν

Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν, Καθισμα τοῦ Μάρτυρος
Ἦχος δ'

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ

Ὁ μεγαλώνυμος Χριστοῦ ἀθλοφόρος, ὁ ἐπιπόθητος Θεῷ
καὶ Ἀγγέλοις, ὁ θαυμαστὸς καὶ ἔνδοξος Θεόδωρος, πάσας
τὰς ὑφήλιον, ἱερὰς Ἐκκλησίας, σήμερον τῷ Πνεύματι, τῷ
ἁγίῳ εὐφραίνει, καὶ ἑορτάζειν πάντας ἐν χαρᾷ,

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ
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παρασκευάζει αὐτοῦ τὸ μνημόσυνον.

∆όξα... Καὶ νῦν... Τῆς Ἑορτῆς
ἦχος ὁ αὐτὸς

Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Ἐν τῷ ὄρει τῷ Σινᾷ, πάλαι κατεῖδε Μωϋσῆς, τὰ ὀπίσθια
Θεοῦ, καὶ ἀμυδρῶς θείας φωνῆς, κατηξιώθη ἐν γνόφῳ τε
καὶ θυέλλῃ, νῦν δὲ Συμεών, τὸν σαρκωθέντα Θεόν,
ἀτρέπτως δι' ἡμᾶς ἐνηγκαλίσατο, καὶ γεγηθὼς ἐπείγετο
τῶν τῇδε, πρὸς τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον· διὸ ἐβόα· Νῦν
ἀπολύεις, τὸν δοῦλόν σου ∆έσποτα.

Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν, Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς
Ἦχος α'

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Θησαυρὲ τῶν αἰώνων, ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, δι' ἐμὲ
νηπιάσας ὑπὸ νόμον ἐγένου, ὁ πάλαι χαράξας ἐν πλαξί,
τόν νόμον ἐν τῷ ὄρει τῷ Σινᾷ, ἵνα πάντας ἀπαλλάξῃς, ἐκ
τῆς τοῦ νόμου πάλαι δουλείας. ∆όξα τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου
Σωτήρ, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου,
μόνε φιλάνθρωπε.

∆όξα... Καὶ νῦν... Τὸ αὐτὸ

Ὁ Ν' Ψαλμὸς (χῦμα)

Ὁ Κανὼν τῆς Ἑορτῆς
Ἦχος γ'

ᾨδὴ α'. Ὁ Εἱρμὸς

«Χέρσον ἀβυσσοτόκον πέδον ἥλιος, ἐπεπόλευσέ ποτε·
ὡσεὶ τεῖχος γὰρ ἐπάγη, ἑκατέρωθεν ὕδωρ, λαῷ
πεζοποντοποροῦντι, καὶ θεαρέστως μέλποντι. ᾌσωμεν τῷ
Κυρίῳ· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται».

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 02/2020
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∆όξα σοι ο Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Ῥανάτωσαν ὕδωρ νεφέλαι· Ἥλιος ἐν νεφέλῃ γὰρ κούφη,
ἐποχούμενος ἐπέστη, ἀκηράτοις ὠλέναις, Χριστὸς ἐν τῷ
ναῷ ὡς βρέφος· διὸ πιστοὶ βοήσωμεν. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ·
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

∆όξα σοι ο Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Ἰσχύσατε χεῖρες Συμεών, τῷ γήρᾳ ἀνειμέναι, καὶ κνῆμαι
παρειμέναι δὲ Πρεσβύτου, αὐθυβόλως κινεῖσθε Χριστοῦ
πρὸς ὑπαντήν. Χορείαν σὺν Ἀσωμάτοις στήσαντες,
ᾄσωμεν τῷ Κυρίῳ· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

∆όξα σοι ο Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Συνέσει ταθέντες οὐρανοὶ εὐφράνθητε, ἀγάλλου δὲ ἡ γῆ·
ὑπερθέων γὰρ ἐκ κόλπων, ὁ τεχνίτης φοιτήσας, Χριστὸς
ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου, Θεῷ Πατρὶ προσάγεται, νήπιος ὁ
πρὸ πάντων· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

Ὁ Κανὼν τοῦ Μάρτυρος
ᾨδὴ α'

Ἦχος πλ. δ'
Ἁρματηλάτην Φαραὼ

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Φερωνυμίᾳ θεολήπτου κλήσεως καλλωπιζόμενος, καὶ
δωρεῶν θείων, θησαυρὸς δεικνύμενος, καὶ μαρτυρίου
χάριτι, Μάκαρ κεκοσμημένος, τοὺς ὑμνητάς σου
χαρίτωσον, ὕμνοις σε τιμῶντας Θεόδωρε.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἔργῳ καὶ λόγῳ σοῦ τὴν θεοδώρητον, κλῆσιν
πιστούμενος, τὰς δωρεὰς νέμεις, δωρεὰν τοῖς χρῄζουσι·
δώρημα γὰρ πᾶν τέλειον, ἄνωθεν καταβαῖνον, ἐκ τοῦ
Πατρός προσδεχόμενος, ἅπαντας πλουτίζεις τιμῶντάς σε.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ
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Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ῥώμην θεόθεν νηπιόθεν πάνσοφε, λαβὼν καὶ σύνεσιν,
πάθη σαρκός, πάντα, πρότερον καὶ δαίμονας, ἀνδρείως
καταβέβληκας, ὕστερον δὲ καθεῖλες, ἐχθρῶν τυράννων τὸ
φρύαγμα, Μάκαρ συμμαχίᾳ τοῦ Πνεύματος.

Θεοτοκίον
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Νῖκὸς μοι δίδου Παναγία ἄχραντε, τῷ καταφεύγοντι, ὑπὸ
τὴν σὴν σκέπην, τῶν δεινῶν ἐξαίρουσα, ἀεὶ με ταῖς
πρεσβείαις σου· καὶ γὰρ τέτοκας Λόγον, τὸν τῷ Πατρὶ
συναΐδιον, ὁμοῦ τε τῷ Πνεύματι σύνθρονον.

Ὁ Κανὼν τοῦ Προφήτου
ᾨδὴ α'

Ἦχος πλ. δ'
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ

Προφῆτα τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἔχων τὸν φωτοδότην, ταῖς σαῖς ὑπακούοντα δεήσεσι,
φωτισμὸν μοι παράσχου, Ζαχαρία Προφῆτα θεσπέσιε.

Προφῆτα τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Κατακεκοσμημένος, κάλλεσι τῆς θείας ὡραιότητος, τῶν
Ἀγγέλων τὸ κάλλος, ἐθεώρεις ψυχῆς ὡραιότητι.

∆όξα Πατρί..

Πλήρης ἁγιωσύνης, ἀγγελομιμήτου καὶ φαιδρότητος,
συλλαλοῦντας Ἀγγέλους, καὶ φωτίζοντας ἔσχες θεόληπτε.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

Λέλυται ἡ κατάρα, Εὔας τῆς Προμήτορος Πανάμωμε· τὸν
Χριστὸν γὰρ τεκοῦσα, εὐλογίαις τὸν κόσμον ἐπλούτισας.

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 02/2020
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Ὁ Κανὼν τῆς Ἑορτῆς
Ἦχος γ'

ᾨδὴ γ'. Ὁ Εἱρμὸς

«Τὸ στερέωμα, τῶν ἐπὶ σοὶ πεποιθότων, στερέωσον Κύριε
τὴν Ἐκκλησίαν, ἣν ἐκτήσω, τῷ τιμίῳ σου αἵματι».

∆όξα σοι ο Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Ὁ πρωτότοκος ἐκ Πατρὸς πρὸ αἰώνων, πρωτότοκος
νήπιος, Κόρης ἀφθόρου, τῷ Ἀδὰμ χεῖρας προτείνων
ἐπέφανε.

∆όξα σοι ο Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Νηπιόφρονα, τὸν γεγονότα ἀπάτῃ, πρωτόπλαστον
ἔμπαλιν ἐπανορθώσων, Θεὸς Λόγος, νηπιάσας ἐπέφανε.

∆όξα σοι ο Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Γῆς ἀπόγονον, παλινδρομήσασαν ταύτῃ, Θεότητος
σύμμορφον φύσιν ὁ Πλάστης, ὡς ἀτρέπτως νηπιάσας
ἀνέδειξε.

Ὁ Κανὼν τοῦ Μάρτυρος
ᾨδὴ γ'

Ἦχος πλ. δ'
Οὐρανίας ἁψῖδος

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Νεανίας ὡραῖος, πανευπρεπὴς δέδειξαι, κάλλει
καταλλήλως ἐμπρέπων, ψυχῆς καὶ σώματος, ὡραϊζόμενος,
τῶν ἀρετῶν εὐμορφίᾳ καὶ μαρτύρων στίγμασι,
καλλωπιζόμενος.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ὑπὸ θείας προνοίας, ὁδηγηθεὶς ὥδευσας, τρίβον
μαρτυρίου ∆εσπότου, τοῦ τὴν καρδίαν σου, Μάκαρ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ
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πλατύναντος, ταῖς δωρεαῖς τῶν χαρίτων, καὶ πρὸς τὴν
οὐράνιον κλίσιν ἰθύναντος.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Μεγαλόφρονι γνώμῃ, περιφρονῶν Πάνσοφε, τῶν ἡδέων
τοῦ κόσμου, καὶ τῶν τοῦ βίου τερπνῶν, οὐδὲν προέκρινας,
τῆς τοῦ Σωτῆρος ἀγάπης, ἀλλ' αὐτὸν ἐπόθησας, ψυχῆς
εὐθύτητι.

Θεοτοκίον
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἱκετεύω σε μόνην, τὴν τὸν Θεὸν τέξασαν, τὸν εἰς
εὐλογίαν κατάραν, τὴν πρὶν ἀμείψαντα, καὶ
χρηματίσαντα, ὑπὲρ ἀνθρώπων κατάρα, Κόρη
παντευλόγητε, καὶ κόσμον σώσαντα.

Ὁ Κανὼν τοῦ Προφήτου
ᾨδὴ γ'

Ἦχος πλ. δ'
Οὐκ ἔστιν Ἅγιος

Προφῆτα τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἡ ἄνωθεν χάρις σοι ἐπεσκίασε τῆς προνοίας τὴν
ἄφραστον, θείαν κυβέρνησιν, δι' Ἁγίων Ἀγγέλων
διδάσκουσα Πάνσοφε, Μάκαρ καὶ φωτίζουσα.

Προφῆτα τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τὴν θείαν χρηστότητα παιδευόμενος, ἐμυήθης Πανόλβιε,
ὡς καθαρώτατος κατακάρπως οἰκεῖσθαι, τὸ θεῖον
ἁγίασμα, τὴν πόλιν τὴν πανίερον.

∆όξα Πατρί..

Τὸ τεῖχος τὸ ἄρρηκτον, ἡ ἀσφάλεια τοῦ λαοῦ τοῦ
θεόφρονος, γέγονας Κύριε, καὶ ψυχῶν σωτηρία, ὡς πάλαι
προήγγειλε, Προφήτης ὁ θεσπέσιος.

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 02/2020
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Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

Ὁ τόκος ὁ ἄφθορος, καὶ ἡ ἄχραντος Θεοτόκε σου κύησις,
τὸν κόσμον ἐρρύσατο, ἐκ φθορᾶς καὶ θανάτου· Σωτῆρα
γὰρ ἔτεκες, Λόγον τὸν ἀΐδιον.

Ὁ Εἱρμὸς

Ἦχος Νη

υκ ε στιν α α γι ος ως ο Κυ ρι ος

και ουκ ε στι δι και ος ως ο Θε ος η μων

ον υ μνει ει πα σα κτι σις ουκ ε στιν α γι ος

πλην σου Κυ ρι ε ε ε ε

Κάθισμα τοῦ Μάρτυρος
Ἦχος πλ. δ'

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

Θεϊκὴν παντευχίαν ἀναλαβών, καὶ εἰδώλων τὴν πλάνην
καταλαβών, Ἀγγέλους διήγειρας, εὐφημεῖν τοὺς ἀγῶνάς
σου· τῷ γὰρ θείῳ πόθῳ, τὸν νοῦν πυρπολούμενος, τοῦ ἐν
πυρὶ θανάτου, γενναίως κατετόλμησας· ὅθεν φερωνύμως,
τοῖς αἰτοῦσί σε νέμεις, τὰ θεῖα δωρήματα, ἀθλοφόρε
Θεόδωρε· διὰ τοῦτο βοῶμέν σοι· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ
Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς
ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ
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∆όξα... Τοῦ Προφήτου
Ἦχος γ'

Τὴν ὡραιότητα

∆ιϊππευόμενα ἅρματα ἔβλεψας, ἡνιοχούμενα χειρὶ τοῦ
πάντων Θεοῦ, τοὺς ἀσωμάτους λειτουργούς, Ζαχαρία
θεσπέσιε, οἷς συναγαλλόμενος, ὡς προφήτης ἀοίδιμε,
αἴτησαι ἰθύνεσθαι, πρὸς ὁδὸν θείας γνώσεως, τοὺς πίστει
ἀδιστάκτῳ τελοῦντάς σου, μνήμην Προφῆτα τὴν
πανίερον.

Καὶ νῦν... Τῆς Ἑορτῆς, ὅμοιον

Ἐκ τῆς Παρθένου σε σωματωθέντα Χριστέ, χαίρων
ἐδέξατο ὁ Ἱερὸς Συμεών· Νῦν ἀπολύεις ἐκβοῶν, τὸν δοῦλόν
σου ὦ ∆έσποτα, Ἄννα δὲ ἡ ἄμεμπτος, Προφῆτις καὶ
ἔνδοξος, τὴν ἀνθομολόγησιν, καὶ τὸν ὕμνον προσῆγέ σοι.
Ἡμεῖς δὲ Ζωοδότα βοῶμέν σοι· ∆όξα τῷ οὕτως
εὐδοκήσαντι.

Ὁ Εἱρμὸς ᾨδῆς ς'

Ἦχος

ην δε ε ε η η σιν εκ χε ω προς Κυ

ρι ον και αυ τω α παγ γε λω ω μου τας θλι ι

ψεις ο τι κα κων η ψυ χη μου ε πλη η

σθη και η ζω η μου τω Α δη προ σηγ γι

σε και δε ο μαι ως Ι ω νας εκ φθο ρας

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ο Θε ος με α να γα γε ε ε ε

Κοντάκιον τοῦ Μάρτυρος
Ἦχος β'

Τὰ ἄνω ζητῶν

Ἀνδρείᾳ ψυχῆς, τὴν πίστιν ὁπλισάμενος, καὶ ῥῆμα Θεοῦ,
ὡς λόγχην χειρισάμενος, τὸν ἐχθρὸν κατέτρωσας τῶν
Μαρτύρων κλέος Θεόδωρε, σὺν αὐτοῖς Χριστῷ τῷ Θεῷ,
πρεσβεύων μὴ παύσῃ ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Ὁ Οἶκος

Τῶν ἀθλητῶν τὸ ἔκλαμπρον κάλλος δεῦτε πάντες, τοῖς
ὕμνοις τῶν στεφάνων, πιστοὶ Θεόδωρον καταστέψωμεν·
δῶρον Θεοῦ γὰρ μέγα τῷ κόσμῳ ἀναδέδεικται, λάμψεσι
ταῖς τῶν θαυμάτων· τὸν γὰρ ἐχθρὸν ἐκνικήσας Βελίαρ
ἄθλοις σεπτοῖς, ὀμβρίζει ἀντὶ αἱμάτων, κρουνηδὸν
ἰαμάτων τὰ ῥεύματα. Ἐν τούτοις οὖν πᾶσι χαίρει
Χριστῷ, καὶ δίδωσιν εἰρήνην ἀνέκλειπτον· διὸ βοῶμεν
αὐτῷ· Πρεσβεύων μὴ παύσῃ ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν

Τῇ Η' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου
Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ζαχαρίου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Νικηφόρος καὶ
Στέφανος, ξίφει τελειοῦνται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, αἱ Ἅγιαι Μάρθα καὶ Μαρία αἱ ἀδελφαί,
καὶ ὁ Ὅσιος Λυκαρίων ὁ Μάρτυς, ξίφει τελειοῦνται.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ
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Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἀμήν.

Ὁ Εἱρμὸς ᾨδῆς η'

Ἦχος Νη

Αι νου ου μεν ευ λο γου μεν προ σκυ νου ου

μεν το ον Κυ ρι ι ον

ον εν ο ο ρει α γι ω δο ξα σθε εν τα

και εν βα τω πυ ρι το της α ει παρ θε ε

νου τω Μω υ σει μυ στη ρι ον γνω ρι σαν τα

Κυ ρι ον υ μνει ει τε και υ περ υ ψου ου τε

εις παν τας τους αι ω να α α ας

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ

Ἦχος Νη

Με γα λυ νει η ψυ χη μου τον Κυ ρι

ον και η γαλ λι α σε το πνευ μα μου ε

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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πι τω Θε ω ω ω τω Σω τη ρι μου

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βειμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι ι ι τως των Σε ρα φειμ

την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε

κου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα λυ υ

νο ο μεν

Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι την τα πει

νω σιν της δου λης αυ του ι δου γαρ α

πο του νυν μα κα ρι ου σι με πα α α

σαι αι γε νε αι

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βειμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι ι ι τως των Σε ρα φειμ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ
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την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε

κου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα λυ υ

νο ο μεν

Ο τι ε ποι η σε μοι με γα λει α

ο δυ να τος και Α γι ον το ο νο μα αυ

του και το ε λε ος αυ του εις γε νε

αν και γε νε αν τοις φο βου με ε νοις αυ τον

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βειμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τω ως των Σε ρα φειμ

την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε κου

σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε ε με γα λυ

υ νο ο μεν

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χι ο νι

αυ του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα

νους δι α νοι α καρ δι ι ας αυ των

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βειμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τω ως των Σε ρα φειμ

την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε κου

σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε ε με γα λυ

υ νο ο μεν

Κα θει λε δυ να στας α πο θρο νων

και υ ψω σε τα πει νους πει νων τας ε νε

πλη σεν α γα θων και πλου τουν τας ε ξα πε

στει λε κε νους

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ
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ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βειμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως των Σε ρα φειμ

την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου ου

σαν την ο ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ

νο ο μεν

Αν τε λα βε το Ι σρα ηλ παι δος αυ

του μνη σθη ναι ε λε ους κα θως ε λα

λη σε προς τους πα τε ρας η μων τω Α

βρα αμ και τω σπερ μα τι αυ του ε ω ως αι

ω

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βειμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τωςτων Σε ρα φειμ

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου ου

σαν την ο ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ

νο ο μεν
Ὁ Εἱρμὸς ᾨδῆς θ΄

Ἦχος Νη

ε την α πει ρο γα μον Θε ου μη τε ρα του

Υ ψι στου σε την υ περ νουν κυ η σα σαν δι α

λο γου τον ον τως Θε ον την υ ψη λο τε ραν

των α χρα αν των δυ να με ων α σι γη τοις

δο ξο λο γι αις με γα λυ νο ο μεν

ξι ον ε στιν ως α λη θως μα κα ρι

ζειν σε την Θε ο το κον την α ει μα κα ρι

στον και πα να μω μη τον και μη τε ρα του Θε

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ
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ου η μων την τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φιμ

την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε κου

σαν την ον τως Θε ο το κον σε ε με γα λυ νο

με ε ε εν

Ἐξαποστειλάριον
Ἦχος β'

Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν

Μεγαλομάρτυς ἔνδοξε, τοῦ Χριστοῦ Στρατηλάτα, καὶ
θεῖον ἐγκαλλώπισμα, τῶν σεπτῶν ἀθλοφόρων, Θεόδωρε
γενναιόφρον, μὴ ἐλλίπῃς αἰτεῖσθαι, τῷ Βασιλεῖ τὰ
τρόπαια, καὶ εἰρήνην τῷ κόσμω, καὶ ἱλασμόν, τῶν
ἁμαρτημάτων καὶ σωτηρίαν, τοῖς ἐκτελοῦσι πάνσοφε,
τὴν φωσφόρον σου μνήμην.

Ἐξαποστειλάριον τῆς Ἑορτῆς
Ἦχος γ'
Αὐτόμελον

Ἐν πνεύματι τῷ Ἱερῷ, παραστὰς ὁ Πρεσβύτης, ἀγκάλαις
ὑπεδέξατο, τὸν τοῦ νόμου ∆εσπότην, κραυγάζων· Νῦν τοῦ
δεσμοῦ με, τῆς σαρκὸς ἀπόλυσον, ὡς εἴρηκας ἐν εἰρήνῃ·
εἶδον γὰρ τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ Ἰσραὴλ
σωτηρίαν.

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Ἦχος Βου

α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι

ον αι νει τε τον Κυ ρι ον εκ των ου ρα

νων αι νει τε αυ τον εν τοις υ ψι στοις σοι

πρε πει υ μνος τω Θε ω

ι νει ει τε αυ τον πα αν τες οι Αγ γε

λοι αυ του αι νει τε αυ τον πα σαι αι

δυ να α μεις αυ του σοι πρε πει υ μνος τω

Θε ω
Στιχηρὰ Προσόμοια

Ἦχος δ'
Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν

Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε
αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.

Ἀθλητὴς γενναιότατος, στρατιώτης ἀήττητος, ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι ἀναδέδειξαι, καταβαλὼν τὸν πολέμιον, σοφίᾳ
τῶν λόγων σου, καὶ τῶν ἔργων σου σοφέ, καρτεραῖς
ἐπιδείξεσιν· ὅθεν εἴληφας, τοὺς στεφάνους τῆς νίκης, καὶ
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ταῖς ἄνω, ὁμηγύρεσι συνήφθης, κλέος Μαρτύρων Θεόδωρε.

Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.

Πνεύματι ἀναδέδειξαι, καταβαλὼν τὸν πολέμιον, σοφίᾳ
τῶν λόγων σου, καὶ τῶν ἔργων σου σοφέ, καρτεραῖς
ἐπιδείξεσιν· ὅθεν εἴληφας, τοὺς στεφάνους τῆς νίκης, καὶ
ταῖς ἄνω, ὁμηγύρεσι συνήφθης, κλέος Μαρτύρων Θεόδωρε.

Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν
ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Καὶ σταυρῷ ἀναρτώμενος, καὶ τὰς σάρκας τυπτόμενος,
ὀξυτάτοις βέλεσι τιτρωσκόμενος, καὶ ἐπὶ ξύλου τεινόμενος,
καὶ πλευρὰς ξεόμενος, καὶ παντοίαις χαλεπαῖς, ἀλγηδόσι
κυκλούμενος, ἀπαράτρωτος, καὶ ἀήττητος ὤφθης τῇ
δυνάμει, τοῦ Σταυρῷ προσηλωθέντος, κλέος Μαρτύρων
Θεόδωρε.

Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Θεῖον ἄγαλμα γέγονας, εὐσεβείας πανόλβιε, δυσσεβῶν
ἀγάλματα βδελυξάμενος, καὶ Ἱερεῖον ὁλόκληρον, καὶ θῦμα
εὐπρόσδεκτον τῷ τυθέντι διὰ σέ, καθαρῶς,
προσαγόμενος, τῷ δοξάσαντι, τὴν ἁγίαν σου μνήμην καὶ
θαυμάτων, θησαυρὸν σε τοῖς ἐν κόσμῳ, δωρησαμένῳ
Θεόδωρε.

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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∆οξαστικὸν

Ἦχος Νη
Στεφάνου Λαμπαδαρίου

Δο ο ξα Πα α τρι ι ι και Υι υι ω και Α γι ω

Πνε ε ε ευ μα α α α τι

θλη τι κην α αν δρει ει ει αν και

λο γι κην λα τρει ει ει αν ευ σε βως καθ ο πλι

σθεις α θλο φο ο ο ο ο ρε Χρι ι στου και στερ

ρως πα ρα τα χθεις τη δυ να α α μει ει

α α αυ του των ει δω λων το α α σε ε

βες και των Τυρ ρα α αν νων το α πη η νες

α σθε νε ες α πε ε δει ει ει ξας κα τα

φρο νω ων τω ων βα α σα α α νων και του

προ σκαι αι αι ρου πυ υ υ υ ρος αλλ ω θει
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ω ων δω ρε ε ων και πρα γμα α και αι ο ο

ο νο ο ο ο μα α πο πα σης πε ρι ι

ι στα σε ε ως τη πρε σβει α α σου ου σω ω

ω ζε τους τε λου ου ουν τας την μνη η η η

μη η η ην σου

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον τῆς Ἑορτῆς

Ἦχος Δι
π.Κ.Παπαγιάννη

Και νυ υ υ υν και α α ει και εις τους αι

ω νας των αι ω ω ω νων α α μην

κτι στης ου ρα νου ου ου και αι αι αι γη

ης εν αγ κα λαις ε ε βα στα α α ζε ε ε

ε το υ πο α γι ου ου Συ με ε ω ω ω

ων του πρε σβυ του ση η η με ε ε ε ρον

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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αυ τος γαρ εν Πνευ μα τι Α α γι ι ι ω

ε ε λε ε ε ε γε νυ υν η λευ θε ε

ε ρω μαι ει ει δο ον γαρ τον Σω ω τη η

η ρα α α α μου ου ου ου

∆οξολογία μικρὴ (χῦμα)

Σοὶ δόξα πρέπει, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ
Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

∆όξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. ∆όξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ
ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε,
δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην
σου δόξαν.

Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε
Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.

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

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

Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς
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Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ
ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

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

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

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη ἀναμαρτήτους
φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ
αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ἀμήν.

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς, καθάπερ
ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Εὐλογητὸς εἶ, ∆έσποτα, συνέτισόν με τὰ δικαιώματά
σου.

Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου.

Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν
σου μὴ παρίδῃς.

Σοὶ πρέπει αἶνος, Σοὶ πρέπει ὕμνος, Σοὶ δόξα πρέπει, τῷ
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ
Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.
Κύριε ἐλέησον.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... Κύριε ἐλέησον.
Τὴν ἡμέραν πᾶσαν...
Παράσχου Κύριε. (μετὰ ἀπὸ κάθε δέηση)
Σὸν γὰρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν... Ἀμήν.

Εἰς τὸν στίχον τῶν αἴνων
Στιχηρὰ Προσόμοια τῆς Ἑορτῆς.

Ἦχος β'
Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ

Ὁ πάντα τῇ χειρί, περιέχων ὡς Κτίστης, καὶ δεσπόζων
ἁπάντων, ὑπὸ χειρῶν Πρεσβύτου, ἐν τῷ ναῷ προσάγεται.

Στίχ. Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου ∆έσποτα, κατὰ τὸ
ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ Κύριε, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου, τὸ
σωτήριόν σου,

Ἀγάλλου Συμεών, καὶ ἡ Ἄννα εὐφραίνου· ἰδοὺ γὰρ
ἐπεφάνη, ὁ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου, ὡς βρέφος
προσαγόμενος.

Στίχ. Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου
Ἰσραήλ.

Λέλυσαι τῆς φθορᾶς, Συμεὼν θεοφόρε, ἐν χερσὶ τὸν
πάντα, κατέχοντα βαστάζων· εἶδες γὰρ τὸ σωτήριον.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ

ΕΝΧ 02/2020



26

∆οξαστικὸν τῶν Ἀποστίχων
Ἦχος Νη

Στεφάνου Λαμπαδαρίου

Δο ο ξα Πα α τρι ι ι και Υι υι ω και Α γι ω

Πνε ε ε ευ μα α α α τι

θλη τι κον συ στη σα με νο ο ος

στα δι ο ον κα τα της πλα νη ης ην δρα γα α

θη σας Θε ο ο ο ο δω ω ω ω ρε τη

πυ ρι φθογ γω ω γλω ω ωτ τη η η η σου

κατ αι σχυ υ υ νας Λι κι νι ι ου το α πα α

α αν θρω ω ω ω πον δι ο και συν Α αγ

γε ε ε λοις χο ρευ ω ων μα α κα α α ρι ι ι

ι ε αι τη η σαι Χρι στω ω ω τω Θε ε ω

ο πως ι λε ε ως γε νη η η σε ται η η

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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μιν εν τη η με ε ε ρα της κρι ι ι ι

σε ε ε ε ως

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον τῆς Ἑορτῆς

Ἦχος Γα

Στεφάνου Λαμπαδαρίου

Και νυν και α ει ει και εις τους αι ω νας των

αι αι ω ω ω νων α α μην

ως εις α πο ο κα λυ υ ψιν ε θνω ων ηλ θε ες

ε πι ι γης εξ ου ρα νου Σω τη ηρ η η η

μων και προ ελ θων εκ της Πα αρ θε ε ε

νου ε πα νε παυ σω εν αγ κα λαις του δι

και αι ου Συ με ων ε δει γαρ σε Ζω ο δο τα

α των α πα αν των υ πο του Πρε ε σβυ υ
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του ου γνω ω ρι σθη η η ναι ο τι πα

ρε γε νου α πο λυ υ υ σαι α αυ τον κα τα α

το ρη μα σου ο ο ε χων το με γα α ε λε ε ε

ε ε ος

Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ καὶ ψάλλειν τῷ
ὀνόματί Σου, Ὕψιστε· τοῦ ἀναγγέλειν τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός
Σου καὶ τὴν ἀλήθειάν Σου κατὰ νύκτα.

Τρισάγιον

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ τέλους

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος

Ἦχος Δι
π.Κ.Παπαγιάννη

τρα το λο γι α α α λη θει α θλο φο ρε

του ου ρα νι ι ου ου στρα τη γος βα σι λε ως

πε ρι κα λης γε γε νη σαι Θε ο δω ρε ο

πλοις γαρ της πι στε ε ως παρ ε τα ξω εμ φρο νως

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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και κατ ε ξω λο θρε ευ σας των δαι μο νων τα στι

φη και νι κη φο ρος ω φθης α θλη της

ο θεν σε πι στει α ει μα κα ρι ζο μεν

∆όξα Πατρί... Καὶ νῦν...

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς

Ἦχος Πα
π.Κ.Παπαγιάννη

αι ρε κε χα ρι τω με νη Θε ο το κε

Παρ θε νε εκ σου γαρ α νε τει λεν ο

η λι ος της δι και ο συ νης Χρι στο ος ο

Θε ος η μων φω τι ζων τους εν σκο τει ευ

φραι αι νου και συ πρε σβυ τα δι και ε δε ξα

α με νος εν αγ κα λαις τον ε λευ θε ρω την

των ψυ χων η μων χα ρι ζο με νον η μιν και
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την α να στα σι ι ιν

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος νη

Α μην

1.

υ ρι ε ε λε ε η σον

2.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

3.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

4.

υ ρι ε ε λε ε ε η η σον

5.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

6.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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7.

υ ρι ε ε ε λε η σον

8.

υ ρι ε ε ε λε η σον

9.

υ ρι ε ε λε η σον

10.

υ ρι ε ε λε ε η σον

11.

υ ρι ε ε λε ε η σον

12.

υ ρι ε ε λε ε η σον

περ Α γι α Θε ο το κε

σω ω σον η μας

οι Κυ ρι ε
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ΑΝΤΙΦΩΝΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

Ἦχος Δι

Ἀντίφωνον Α΄

Α μην

Στίχος Α΄ Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν.

Στίχος Β΄ Ἡ γλῶσσά μου κάλαμος γραμματέως
ὀξυγράφου.

αις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ

σω σον η μας

Στίχος Γ΄ Ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου.

αις πρε σβει αις της Θε ο το ο κου

Σω τερ σω σον η μα α ας

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Ἀντίφωνον Β΄

Α μην

Στίχος Α΄ Περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου ἐπὶ τὸν μηρόν
σου δυνατέ.

Στίχος Β΄ Καὶ ἔντειναι καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε.

ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο

εν αγ κα λαις του δι και ου Συ με ων βα στα

χθεις ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α

Στίχος Γ΄ Τὰ βέλη σου ἠκονημένα δυνατέ, λαοὶ ὑποκάτω
σου πεσοῦνται.

ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο εν

αγ κα λαις του δι και ου Συ με ων βα στα χθεις

ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α
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ὁ Μονογενὴς

ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ μα τι

αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων Α μην

Μο νο γε νης Υι ος και Λο γος του Θε

ου α θα να τος υ πα α α αρ χων και κα

τα δε ξα με νος δι α την η με τε ραν

σω τη ρι ι αν σαρ κω θη η ναι εκ

της Α γι ας Θε ο το κου και α ει Παρ θε

νου Μα ρι ας α τρε πτως εν αν θρω πη σας

Σταυ ρω θεις τε Χρι στε ο Θε ος θα να

α α τω θα να τον πα τη σας

Ν

ει εις ων της

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 02/2020



35

Α γι ας Τρι α δος συν δο ξα ζο ο με νος τω

Πα τρι και τω Α γι ω Πνευ μα τι

σω σον η μα α ας

Ἀντίφωνον Γ΄
Ἦχος Πα

π. Κ. Παπαγιάννη

Στίχος Ἄκουσον θύγατερ καὶ ἴδε, καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου.

αι ρε κε χα ρι τω με νη Θε ο το κε

Παρ θε νε εκ σου γαρ α νε τει λεν ο

η λι ος της δι και ο συ νης Χρι στο ος ο

Θε ος η μων φω τι ζων τους εν σκο τει ευ

φραι αι νου και συ πρε σβυ τα δι και ε δε ξα

α με νος εν αγ κα λαις τον ε λευ θε ρω την

των ψυ χων η μων χα ρι ζο με νον η μιν και
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την α να στα σι ι ιν

Στίχος Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ
λαοῦ.
Στίχος Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου, ἐν πάσῃ γενεᾷ
καὶ γενεᾷ.

Εἰσοδικὸν
Ἦχος Δι

ευ τε προ σκυ νη σω μεν και προσ πε ε

σω ω μεν Χρι στω Ðω σον η μα ας Υι ε Θε

ου ο εν αγ κα λαις του δι και ου Συ με ων

βα στα χθεις ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι

α

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Ἀπολυτίκιον τῆς Ὑπαπαντῆς

Ἦχος Πα

αι ρε κε χα ρι τω με νη Θε ο το κε

Παρ θε νε εκ σου γαρ α νε τει λεν ο

η λι ος της δι και ο συ νης Χρι στο ος ο

Θε ος η μων φω τι ζων τους εν σκο τει ευ

φραι αι νου και συ πρε σβυ τα δι και ε δε ξα

α με νος εν αγ κα λαις τον ε λευ θε ρω την

των ψυ χων η μων χα ρι ζο με νον η μιν και

την α να α στα α σιν

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος

Ἦχος Δι

π.Κ.Παπαγιάννη

τρα το λο γι α α α λη θει α θλο φο ρε
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του ου ρα νι ι ου ου στρα τη γος βα σι λε ως

πε ρι κα λης γε γε νη σαι Θε ο δω ρε ο

πλοις γαρ της πι στε ε ως παρ ε τα ξω εμ φρο νως

και κατ ε ξω λο θρε ευ σας των δαι μο νων τα στι

φη και νι κη φο ρος ω φθης α θλη της

ο θεν σε πι στει α ει μα κα ρι ζο μεν

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ

Κοντάκιον Ὑπαπαντῆς

Ἦχος Πα

π. Κ. Παπαγιάννη

μη τραν παρ θε νι κην α γι α σας τω

το κω σου και χει ρας του Συ με ων ευ λο

γη η σας ως ε πρε πε προ φθα σας και νυν

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ε σω σας η μας Χρι στε ε οΘε ος αλλ ει ρη η

νευ σον εν πο λε μοις το πο λι τευ μα και κρα

ται αι ω σον βα σι λεις ους η γα πη σας ο

μο νος φι λα αν θρω ω πο ο ος

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΛΓ΄, ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ
Προκείμενον. Ἦχος πλ. β΄

Εὐφράνθητε ἐπὶ Κύριον καὶ ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι.
Στίχ. Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι.

Πρὸς Τιμόθεον Β΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα

Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος· εἰ γὰρ συναπεθάνομεν,
καὶ συζήσομεν· εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν· εἰ
ἀρνούμεθα, κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς· εἰ ἀπιστοῦμεν,
ἐκεῖνος πιστὸς μένει· ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν οὐ δύναται.
Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ Κυρίου
μὴ λογομαχεῖν εἰς οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν
ἀκουόντων. Σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ
Θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον
τῆς ἀληθείας. Τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιΐστασο· ἐπὶ
πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας, καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς
γάγγραινα νομὴν ἕξει· ὧν ἐστιν ῾Υμέναιος καὶ Φιλητός,
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οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθείαν ἠστόχησαν, λέγοντες τὴν
ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσι τήν τινῶν
πίστιν. Ὁ μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ Θεοῦ ἕστηκεν,
ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην· ἔγνω Κύριος τοὺς ὄντας
αὐτοῦ· καὶ ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ
ὄνομα Κυρίου.

Προκείμενον. Ἦχος πλ. β΄
Εὐφράνθητε ἐπὶ Κύριον καὶ ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι.

Στίχ. Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι.

Κοινωνικὸν
Ἀγαλλιᾶσθε , δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ· τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις.

Η΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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