
Τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου 
Τὰ προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ 

καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος.

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 Ἁγίου Τρύφωνος

Ἦχος Δι
π.Κ.Παπαγιάννη

Ταχὺ προκατάλαβε

ρυ φην την α κη ρα τον ι χνη λα των εκ

παι δος βα σα νους υ πη νεγ κας υ περ Χρι

στου του Θε ου και η θλη σας α ρι στα

ο θεν την των θαυ μα των κο μι σα με νος

χα ριν λυ τρω σαι πα σης βλα βης τους τι μων

τας σε πο ο θω Τρυ φων με γα λο μαρ τυς

πι στων η αν τι λη ψις

∆όξα... Καὶ νῦν...
Ἀπολυτίκιον Προεόρτιον

Ἦχος Πα
Λυκ. Πετρίδη

Χορὸς Ἀγγελικὸς

υ ρα νι ος χο ρος ου ρα νι ων α ψι ι

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 01/2020
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δων προ κυ ψας ε πι γης και φε ρο ο με νος βλε

πων ως βρε φος υ πο μα ζι ον προς να

ο ον τον πρω το το κον πα σης κτι σε ε ως υ

πο μη τρος α πει ρα αν δρου προ ε ορ τι ον

νυν συν η μιν με λω δου ου σι φρι κτως ε ξι

στα με νοι οι οι οι

Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν, Καθίσματα Μαρτυρικὰ
Ἦχος α'

Χορὸς Ἀγγελικὸς

Ὁ ὢν σὺν τῷ Πατρί, ἐπὶ θρόνου ἁγίου, ἐλθὼν ἐπὶ τῆς
γῆς, ἐκ Παρθένου ἐτέχθη, καὶ βρέφος ἐγένετο, χρόνοις ὢν
ἀπερίγραπτος, ὃν δεξάμενος, ὁ Συμεὼν ἐν ἀγκάλαις,
χαίρων ἔλεγε· Νῦν ἀπολύεις οἰκτίρμον, εὐφράνας τὸν
δοῦλόν σου.

∆όξα... Καὶ νῦν... τὸ αὐτὸ

Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν, Καθίσματα
Ἦχος δ'

Ταχὺ προκατάλαβε

Σαρκὶ νηπιάσαντα ἐξ ἀπειράνδρου Μητρός, χερσὶ
γηραλέαις σου, ἀγκαλισθεὶς Συμεών, Χριστὸν τὸν Θεὸν
ἡμῶν, ἔλαβες τῆς ἐξόδου, τὴν ἀπόφασιν δόξῃ, εἴληφας

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
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τῶν θαυμάτων, τὴν ἀέναον χάριν· διὸ σε ἀξιοχρέως
πάντες δοξάζομεν.

∆όξα... Καὶ νῦν... τὸ αὐτὸ

Ν΄ Ψαλμὸς (χῦμα)

Κανὼν Προεόρτιος
ἦχος δ΄

ᾨδὴ α' Ὁ Εἱρμὸς

«ᾌσομαὶ σοὶ Κύριε ὁ Θεός μου, ὅτι ὡδήγησας λαόν, ἐν
μέσῳ τῆς θαλάσσης, ἐκάλυψας δὲ ἅρματα Φαραὼ καὶ
τὴν δύναμιν». (δὶς)

∆όξα σοι ο Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

ᾌσομαί σοι Κύριε ὁ Θεός μου, τῷ νηπιάσαντι σαρκί, καὶ
νόμῳ ὑπακούσαντι, καὶ σώσαντι τὸν ἄνθρωπον, δι' ὃν
γέγονας ἄνθρωπος.

∆όξα σοι ο Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Ἀγκάλαις δεξάμενος ὁ Πρεσβύτης, τὸν ζωοδότην καὶ Θεόν,
τῆς ζωῆς ἀπελύετο βοῶν· Νῦν ἀπολύεις με· κατεῖδον γὰρ
σε σήμερον.

∆όξα σοι ο Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Τοῖς νόμοις τῆς φύσεως ὑπακούεις, καὶ τοῦ Γράμματος
θεσμοῖς, κατὰ νόμον ὑπείκεις Χριστέ, ὁ πρὶν ὑπαγορεύσας
μοι τὸν νόμον, ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ.

Θεοτοκίον
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

ᾌσομαί σοι Κύριε ὁ Θεός μου, ὅτι ἐτέχθης ἐκ Μητρός,
Παρθένου ἁγίας, καὶ ταύτην ἀνέδειξας, ἐλπίδα τῶν ψυχῶν

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 01/2020
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ἡμῶν.
Ὁ Κανὼν τοῦ Μάρτυρος

ᾨδὴ α' Ἦχος πλ.δ
Ὑγρὰν διοδεύσας

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τῆς ὄντως ἐνθέου ἐν οὐρανοῖς, τρυφῆς ἀπολαύων, ὡς
ἀήττητος Ἀθλητής, ταῖς σαῖς ἱκεσίαις τὴν ψυχήν μου, τῆς
τῶν παθῶν ῥῦσαι συγχύσεως.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ῥημάτων τῶν θείων ἐνηχηθείς, ἐτέλεσας ταῦτα,
Παναοίδιμε πρακτικῶς, τὴν ἁγιωσύνην ἀγαπήσας, καὶ
σωφροσύνην ἀσπασαμενος.

∆όξα Πατρί...

Ὑπῆρξας τῷ ὄντι ποιμαντικός, ποιμαίνων ψυχῆς σου, ἐν
σοφίᾳ τοὺς λογισμούς, ψυχὰς ἐπιστρέφων πλανωμένας,
καὶ τῷ Θεῷ προσάγων Ἔνδοξε.

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον

Φωτίζεις με φέγγει τῷ νοητῷ, ἀπαύγασμα δόξης, ἡ
τεκοῦσα τὸ πατρικόν, πανάμωμε Κόρη, καὶ τὸν ζόφον,
τῆς ἁμαρτίας διασκέδασον.

Κανὼν Κανὼν Προεόρτιος
ἦχος δ΄

ᾨδὴ γ' Ὁ Εἱρμὸς

«Ἐν Κυρίῳ Θεῷ μου, ἐστερεώθη ἡ καρδία μου· διὸ οἱ
ἀσθενοῦντες περιεζώσαντο δύναμιν». (δὶς)

∆όξα σοι ο Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Ἀνοιγέσθω ὁ ναός· ὁ τοῦ Θεοῦ γὰρ νῦν ἐπέστη ναός,
ναοὺς ἡμᾶς ποιῆσαι, τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος.

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
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∆όξα σοι ο Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Νῦν παρῆλθεν ἡ σκιά, καὶ ἀντεισήχθη ἡ ἀλήθεια, τῆς
χάριτος ἐλθούσης, νῦν ὑποδέχου τὸν Χριστὸν Συμεών.

∆όξα σοι ο Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Χήρα, Ἄννα σώφρων, ἡ μεμονωμένη καὶ γνωστὴ τῷ Θεῷ,
νῦν ἀνθομολογείτω, τῷ νηπιάσαντι σαρκὶ δι' ἡμᾶς.

Θεοτοκίον
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τὴν Θεομήτορα Παρθένον, ὀρθοδόξως ἀνυμνήσωμεν·
πρεσβεύει γὰρ ἀπαύστως, ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς τὸν Κύριον.

Ὁ Κανὼν τοῦ Μάρτυρος
ᾨδὴ γ' Ἦχος πλ.δ΄
Σὺ εἶ τὸ στερέωμα

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἤμβλυνας τὴν δύναμιν, τὴν ὑπερήφανον ἔνδοξε, Μάρτυς
Χριστοῦ, τὴν ἐκ τοῦ Ὑψίστου ἐνδυσάμενος δύναμιν.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Σάρκα περικείμενος, ὀφρὺν τὴν ἄσαρκον ἔσβεσας, τοῦ
δυσμενοῦς, καὶ σεσαρκωμένον, Θεὸν Λόγον ἐκήρυξας.

∆όξα Πατρί...

Μόνη φυγαδεύονται, τῇ παρουσίᾳ σου πνεύματα, τὰ
πονηρά, πνεύματος Ἁγίου διωκόμενα χάριτι.

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον

Ἔχων σε βοήθειαν, οὐκ αἰσχυνθήσομαι Πάναγνε, Μήτηρ
Θεοῦ· ἔχων σε προστάτιν τῆς ζωῆς μου, σωθήσομαι.

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 01/2020
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Ὁ Εἱρμὸς

Ἦχος

υ ει το στε ρε ω μα των προσ τρε χο ον

των σοι Κυ ρι ε συ ει το φως των ε σκο

ο τι σμε νων και υ μνει σε το πνευ μα μου ου ου

ου
Μεσώδιον Κάθισμα τοῦ Μάρτυρος

Ἦχος δ΄
Ταχὺ προκατάλαβε

Τῶν πόνων μακάριε, κατατρυφῶν τῆς σαρκός, τὴν θείαν
καὶ ἄπονον, ἐν Παραδείσῳ τρυφήν, ἀξίως ἀπείληφας,
στέφος ἀθανασίας, ἐκ Θεοῦ δεδεγμένος· ὅθεν ἰαμάτων,
ποταμοὺς ἀναβλύζεις, τοῖς πόθῳ καταφεύγουσι, Μάρτυς
τῇ σκέπῃ σου.

∆όξα.. Καὶ νῦν... Προεόρτιον
Ἦχος α'

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Θησαυρὲ τῶν αἰώνων, ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, δι' ἐμὲ
νηπιάσας, ὑπὸ νόμον ἐγένου, ὁ πάλαι χαράξας ἐν πλαξί,
τὸν νόμον ἐν τῷ ὄρει 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.

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
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Ὁ Εἱρμὸς ᾨδῆς ς'

Ἦχος

λα σθη τι μοι Σω τηρ πολ λαι γαρ αι

α νο μι αι μου ου και εκ βυ θου των κα κων

α να γα γε δε ο μαι προς σε γαρ ε βο η σα και

ε πα κου σο ον μου ο Θε ος της σω τη ρι ας

μου ου ου ου

Κοντάκιον τοῦ Μάρτυρος
Ἦχος πλ.δ'
Ὡς ἀπαρχὰς

Τριαδικῇ στερρότητι, πολυθεΐαν ἔλυσας ἐκ τῶν περάτων
Ἀοίδιμε, τίμιος ἐν Κυρίῳ γενόμενος, καὶ νικήσας τυράννους
ἐν Χριστῷ, τῷ Σωτῆρι τὸ στέφος εἴληφας τῆς μαρτυρίας
σου, καὶ χαρίσματα θείων ἰάσεων, ὡς ἀήττητος.

Οἶκος

Ἱερὰν πανδαισίαν προτίθεται φιλεόρτων τὸ σύστημα
σήμερον, Προεόρτια σύμβολα φέρουσαν, τοῦ Κυρίου
τεσσαρακονθήμερον τὴν ἐκ Παρθένου φρικτὴν γέννησιν,
καὶ Πρεσβύτου σεπτοῦ ἐναγκάλισιν, καὶ σεπτοῦ
Ἀθλοφόρου μνημόσυνα· δι' αὐτὸν γὰρ τὸν Χριστόν,
τελειοῦται νικητικῶς, ὡς ἀήττητος.

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 01/2020
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Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν

Τῇ Α' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Πέτρου
τοῦ ἐν Γαλατίᾳ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν
Βενδιμιανοῦ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ
ὁμολογητοῦ Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
ὁρμωμένου ἐξ Ἀθηνῶν.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Τιμόθεος ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεΐων, μετὰ δύο παίδων,
ξίφει τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Καρίων, τὴν γλῶτταν
ἐκτμηθείς, τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Περπετούας,
καὶ τῶν σὺν αὐτῇ Σαύρου, Ῥευκάτου, Σατορλίνου,
Σεκούνδου καὶ Φηλικιτάτης.

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀναστάσιος ὁ ἐκ Ναυπλίου, καὶ ἐν
Ναυπλίῳ μαρτυρήσας κατὰ τὸ 1654, εἰς λεπτὰ τμηθεὶς
τελειοῦται.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
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Ὁ Εἱρμὸς ᾨδῆς η'

Ἦχος

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

μεν τον Κυ ρι ον

πτα πλα σι ως κα μι νον των Χαλ

δαι αι ων ο τυ ραν νος τοις θε ο σε βε

σιν εμ μα νως ε ξε καυ σε δυ να μει δε κρειτ

το νι πε ρι σω θεν τας του ου τους ι δων τον δη

μι ουρ γον και Λυ τρω την α νε βο α

οι παι δες ευ λο γει τε ε Ι ε ρεις α νυ

μνει τε λα ος υ περ υ ψου τε εις παν τας τους

αι ω να α α ας

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 01/2020
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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

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

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
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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

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

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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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 ε με γα λυ

υ νο ο μεν

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

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
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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

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

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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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

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

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
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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

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 τοῦ Μάρτυρος
Ἦχος γ'

Ἐν πνεύματι τῷ ἱερῷ

Τρυφῆς κατεμφορούμενος, παραδόξου καὶ θείας, Ἀγγέλοις
ὁμοδίαιτος, ἐχρημάτισας Μάκαρ, καὶ χῆνας νέμων ἐν
νάπαις, πρὸς Θεοῦ ἀπείληφας, τὴν χάριν τῶν ἰαμάτων,
Τρύφων Μεγαλομάρτυς, θεραπεύειν τῶν βροτῶν, τὰς
ἀσθενείας καὶ νόσους.

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Ἐξαποστειλάριον Προεόρτιον, ὅμοιον

Τὸν παῖδα προσκομίσασα, ἡ πανάμωμος Κόρη, ἐν Ἱερῷ
τετέλεκε, τὰ τοῦ νόμου, καὶ τοῦτον, ἀγκάλαις ὡς
ἐδέξατο, Συμεὼν ὁ δίκαιος, ἀντέφησε τῇ Παρθένῳ. Οὗτος
κεῖται εἰς πτῶσιν, καὶ ἀνάστασιν πολλῶν, καὶ εἰς σημεῖον
ἐν κόσμῳ.

ΑΙΝΟΙ (ἀναγιγνώσκονται)
Ψαλμὸς ρμη΄ (148)

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῶ Θεῷ.

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν,
πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῶ Θεῷ.

Αἰνεῖτε αὐτόν, ἥλιος καὶ σελήνη· αἰνεῖτε αὐτόν, πάντα
τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.

Αἰνεῖτε αὐτόν, οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ
ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν.

Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι αὐτὸς εἶπε καὶ
ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν.

Ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ
αἰῶνος· πρόσταγμα ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται.

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντες καὶ πᾶσαι
ἄβυσσοι.

Πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμα καταιγίδος, τὰ
ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ.

Τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι
κέδροι.

Τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
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πτερωτά.

Βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί, ἄρχοντες καὶ πάντες
κριταὶ τῆς γῆς.

Νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων,
αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα
αὐτοῦ μόνου.

Ἡ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ καὶ ὑψώσει
κέρας λαοῦ αὐτοῦ.

Ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς υἱοὶς Ἰσραήλ, λαῷ
ἐγγίζοντι αὐτῷ.

Ψαλμὸς ρμθ΄ (149)

ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν
ἐκκλησίᾳ ὁσίων.

Εὐφρανθήτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν καὶ υἱοὶ
Σιὼν ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν.

Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ, ἐν τυμπάνῳ καὶ
ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ.

Ὅτι εὐδοκεῖ Κύριος ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ καὶ ὑψώσει πραεῖς
ἐν σωτηρίᾳ.

Καυχἠσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν
κοιτῶν αὐτῶν.

Αἱ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν καὶ ῥομφαῖαι
δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

Τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἐλεγμοὺς ἐν τοῖς
λαοῖς.

Τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἐν πέδαις, καὶ τοὺς
ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδηραῖς.

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον· δόξα αὕτη
ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.

Ψαλμὸς ρν΄ (150)

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

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

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

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

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

∆όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

∆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.
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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
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.

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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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.

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 Προεόρτια.

Ἦχος β'
Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ

Ῥύπου δίχα Χριστός, γεννᾶται ἐκ Παρθένου, ὡς ἐκ
Πατρὸς ἀρρεύστως, Υἱὸς πρὸ Ἑωσφόρου, ὁ τὸν Ἀδὰμ
λυτρούμενος.

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

Πύλαι τῶν οὐρανῶν, ἀνοίχθητε· Χριστὸς γάρ, ἐν τῷ ναῷ
ὡς βρέφος, ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου, Θεῷ Πατρὶ προσάγεται.
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Στίχ. Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου
Ἰσραήλ.

∆έχου ὦ Συμεών, τὸν Κύριον τῆς δόξης, καθὼς
ἐχρηματίσθης, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου· ἰδοὺ γὰρ παραγέγονε.

∆όξα...Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

Ἦχος Δι
π.Κ.Παπαγιάννη

Δο ο ο ξα Πα α α τρι ι ι και Υι ω και

Α γι ι ω Πνε ε ευ μα τι

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

αυ τος γαρ εν Πνευ μα τι Α α γι ι ι ω

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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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

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 Ἁγίου Τρύφωνος

Ἦχος Δι
π.Κ.Παπαγιάννη

Ταχὺ προκατάλαβε

ρυ φην την α κη ρα τον ι χνη λα των εκ

παι δος βα σα νους υ πη νεγ κας υ περ Χρι

στου του Θε ου και η θλη σας α ρι στα

ο θεν την των θαυ μα των κο μι σα με νος
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χα ριν λυ τρω σαι πα σης βλα βης τους τι μων

τας σε πο ο θω Τρυ φων με γα λο μαρ τυς

πι στων η αν τι λη ψις

∆όξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
ἦχος ὁ αὐτὸς

Σὲ μεγαλύνομεν Θεοτόκε, βοῶντες· σὺ εἶ ἡ βᾶτος, ἐν ἢ
ἀφλέκτως Μωσής, κατεῖδεν ὡς φλόγα, τὸ πὺρ τῆς
θεότητος.

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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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

7.
υ ρι ε ε ε λε η σον
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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

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΑΝΤΙΦΩΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ

Ἦχος Δι

Ἀντίφωνον Α΄

Α μην

Στίχος Α΄ Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ, καὶ
ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε.

Στίχος Β΄ Τοῦ ἀναγγέλλειν τῷ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν
ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα.

αις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ

σω σον η μας

Στίχος Γ΄ Ὅτι εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ
ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ.

αις πρε σβει αις της Θε ο το ο κου Σω

τερ σω σον η μα α ας
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Ἀντίφωνον Β΄
Ἦχος Δι

Α μην

Στίχος Α΄ ∆εῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, ἀλαλάξωμεν
τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν.

Στίχος Β΄ Προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν
ἐξομολογήσει καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν αὐτῷ.

ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο

εν Α γι ι οι οις θαυ μα στος ψαλ λον τας

σοι αλ λη λου ου ι α

Στίχος Γ΄ Ὅτι Θεὸς μέγας Κύριος καὶ βασιλεὺς μέγας ἐπὶ
πᾶσαν τὴν γῆν.

ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο εν

Α γι ι οι οις θαυ μα στος ψαλ λον τας σοι

αλ λη λου ου ι α α α

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ὁ Μονογενὴς
Ἦχος Δι

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ μα τι Και νυν και α ει και εις τους

αι ω νας των αι ω ων α μην

Μο νο γε νης Υι ο και Λο γος

του Θε ου α θα να τος υ πα α αρ αρ

χων και κα τα δε ξα με νος δι α

την η με τε ραν σω τη ρι ι αν σαρ κω

θη 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 τω θα να τον πα τη σας εις
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ων της 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 μα α ας

Ἀντίφωνον Γ΄

Ἦχος Δι

Α μην

Στίχος Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ
Κύριος.

ρυ φην την α κη ρα τον ι χνη λα των εκ

παι δος βα σα νους υ πη νεγ κας υ περ Χρι

στου του Θε ου και η θλη σας α ρι στα

ο θεν την των θαυ μα των κο μι σα με νος

χα ριν λυ τρω σαι πα σης βλα βης τους τι μων

τας σε πο ο θω Τρυ φων με γα λο μαρ τυς

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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πι στων η αν τι λη ψι ι ις

Εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ Εὐαγγελίου
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 Α γι ι οι οις θαυ μα στος ψαλ

λον τας σοι αλ λη λου ου ι α

Ἀπολυτίκιον Προεόρτιον
Ἦχος Πα

Λυκ. Πετρίδη
Χορὸς Ἀγγελικὸς

υ ρα νι ος χο ρος ου ρα νι ων α ψι ι

δων προ κυ ψας ε πι γης και φε ρο ο με νος βλε

πων ως βρε φος υ πο μα ζι ον προς να

ο ον τον πρω το το κον πα σης κτι σε ε ως υ
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πο μη τρος α πει ρα αν δρου προ ε ορ τι ον

νυν συν η μιν με λω δου ου σι φρι κτως ε ξι

στα α με ε νοι

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Τρύφωνος
Ἦχος Δι

π.Κ.Παπαγιάννη
Ταχὺ προκατάλαβε

ρυ φην την α κη ρα τον ι χνη λα των εκ

παι δος βα σα νους υ πη νεγ κας υ περ Χρι

στου του Θε ου και η θλη σας α ρι στα

ο θεν την των θαυ μα των κο μι σα με νος

χα ριν λυ τρω σαι πα σης βλα βης τους τι μων

τας σε πο ο θω Τρυ φων με γα λο μαρ τυς

πι στων η αν τι λη ψις

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Νεκρώσιμον (ὑπὸ τοῦ ἱερέως)

Μνήσθητι Κύριε, ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου, καὶ ὅσα ἐν
βίῳ ἥμαρτον, συγχώρησον· οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτητος, εἰ
μὴ σὺ ὁ δυνάμενος, καὶ τοὶς μεταστάσι, δοῦναι τήν
ἀνάπαυσιν.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ

Κοντάκιον Προεόρτιον
ἦχος δ΄

Ἐπεφάνης σήμερον

Ὡς ἀγκάλας σήμερον πιστοὶ καρδίας, ἐφαπλοῦντες
δέξασθε καθαρωτάτῳ λογισμῷ, επιδημοῦντα τὸν Κύριον,
προεορτίους αἰνέσεις προσάδοντες.

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος

Προκείμενον. Ἦχος δ΄
Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος.

Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν.
Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα

Ἀδελφοί, οἴδαμεν ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα

συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν·

ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς εἰκόνος

τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν

πολλοῖς ἀδελφοῖς· οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε,

καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν, οὓς δὲ ἐδικαίωσε,

τούτους καὶ ἐδόξασε. Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα; Εἰ ὁ
Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ᾿ ἡμῶν; Ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

ΕΝΧ 01/2020



34

ἐφείσατο, ἀλλ̓ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς
οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται; Τίς
ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ; Θεὸς ὁ δικαιῶν· τίς ὁ
κατακρίνων; Χριστὸς ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ καὶ
ἐγερθείς, ὃς καὶ ἔστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, ὃς καὶ
ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν. Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ; Θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ
γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; Καθὼς γέγραπται ὅτι
«ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν· ἐλογίσθημεν
ὡς πρόβατα σφαγῆς». Ἀλλ̓ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν
διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε
θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις
οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος
οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος δ΄
∆ίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει.

Στίχ. Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου.

Κοινωνικόν

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

Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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