
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ
Τῇ 15ῃ Φεβρουαρίου

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίμου.
Εἰς τὸν Ὄρθρον

Ἦχος Δι
π.Κ.Παπαγιάννη

λ λη λου ου ι α Αλ λη λου ι α

Αλ λη λου ου ου ι α

Στίχος α΄. Μακάριοι οὕς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε.

λ λη λου ου ι α Αλ λη λου ι α

Αλ λη λου ου ου ι α

Στίχος β΄. Αἱ ψυχαί αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

λ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ

λη λου ου ου ι α

Στίχος γ΄. Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεάν καὶ
γενεάν.

λ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ
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λη λου ου ου ι α
Τροπάρια

πο ο στο λοι μαρ τυ ρες και προ φη

ται Ι ε ραρ χαι ο σι οι και δι και οι

οι κα λως τον α γω να τε λε σαν τες και

την πι στιν τη ρη σαν τες παρ ρη σι αν ε

χον τες προς τον Σω τη η ρα υ περ η μων

αυ τον ως α γα θον ι κε τε ευ σα τε σω

θη ναι δε ο με θα τας ψυ χα α ας η

μων
∆όξα Πατρί... Νεκρώσιμον

νη σθη τι Κυ υ ρι ε ως α γα θος των

δου λων σου και ο σα εν βι ω η μαρ τον
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συγ χω ρη σον ου δεις γαρ α να μα αρ τη

τος ει μη συ ο δυ να με νος και τοις

με τα στα σι δου ναι την α να α α παυ

σιν
Καί νῦν. Θεοτοκίον.

η τηρ α γι ι α η του α φρα

στου φω τος αγ γε λι κοις σε υ μνοις τι

μων τες ευ σε βως με γα λυ υ νο με ε

εν

Μικρὰ Συναπτὴ

Μετὰ τὴν α΄ στιχολογίαν
Καθίσματα μαρτυρικά.

Ἦχος Πα
π.Κ.Παπαγιάννη

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

ς κα λοι στρα τι ω ται ο μο φρο νως

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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πι στευ σαν τες τας α πει λας των τυ ραν

νων μη πτο ου με νοι α γι οι προσ ηλ θε τε

προ θυ μως τω Χρι στω α ρα με νοι του τι μι

ου Σταυ ρου και τε λε ε σαν τες τον δρο ο μον

εξ ου ρα νου την νι κην ε δε ξα σθε

δο ο ξα τω εν ι σχυ σαν τι η μας δο ο

ξα τω στε φα νω σαν τι δο ξα τω δω ρου με

νω δι υ μων πα σιν ι α α μα α τα

Μαρτυρικὸν
Στίχος Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.

ας αλ γη δο νας των α γι ων ας υ

περ σου ου ε πα θον δυ σω πη θη τι Κυ ρι ε

και πα σας η μων τας ο δυ νας ι α σαι φι
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λαν θρω πε δε ο ο με ε θα

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

Τὸν τάφον σου Σωτὴρ

ους μαρ τυ ρας Χρι στου ι κε τευ σω μεν

παν τες αυ τοι γαρ την η μων σω τη ρι αν

αι τουν ται και πο θω ω προσ ε ελ θω

μεν προς αυ τους με ε τα πι ι στε ως ου τοι

νε ε μου σι των ι α μα των την χα ριν

ου τοι φα α λαγ γας α πο σο βου σι δαι μο

νων ως φυ λα κες της πι στε ως

∆όξα... Νεκρώσιμον

ο του θα να του κρα τος Χρι στε κα τηρ

γη σας και α φθαρ σι αν τοις ε πι γης ε

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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πη γα σας και οι εις σε πι στευ ον τες ου θνη

σκου σιν αλ λα ζω ω σιν εν σοι α να

παυ σον ουν Κυ ρι ε τας ψυ χας των δου λων σου

και κα τα τα ξον αυ τους με τα των α γι ων σου

πρε σβει ει αις της Θε ο το ο κου χα ρι ζο

με νος αυ τοις τα ε λε ε η η σου

Καί νῦν.. Θεοτοκίον

ου Γα βρι ηλ φθεγ ξα με νου σοι Παρ θε

νε το χαι ρε συν τη φω νη ε σαρ κου το

ο των ο λων ∆ε σπο ο της εν σοι τη α

γι α Κι βω τω ως ε φη ο δι και ος ∆α

βιδ ε δειχ θης πλα τυ τε ε ρα τω νου ρα
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νων βα στα σα σα τον Κτι στην σου δο ο ξα

τω ε νοι κη σαν τι εν σοι δο ξα τω προ ελ

θο ον τι εκ σου δο ξα τω ε λευ θε ρω σαν τι

η μας δι α του το ο κου ου σου

Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν
Νεκρώσιμα Εὐλογητάρια.

Ἦχος πλ. α΄
στιχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ
δικαιώματά σου.
Τῶν ἁγίων ὁ χορός, εὗρε πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ θύραν
παραδείσου· εὕρω κἀγώ, τὴν ὁδὸν διὰ τῆς
μετανοίας· τὸ ἀπολωλὸς πρόβατον ἐγώ εἰμι·
ἀνακάλεσαί με, Σωτήρ, καὶ σῶσόν με.

στιχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ
δικαιώματά σου.
Οἱ τόν ἀμνόν τοῦ Θεοῦ κηρΰξαντες καί
σφαγιασθέντες ᾤσπερ ἄρνες καί πρός ζωήν τήν
ἀγήρω, ἅγιοι, καί ἀΐδιον μετατεθέντες, τοῦτον
ἐκτενῶς, μάρτυρες, αἰτήσασθε ὀφλημάτων λΰσιν
ἡμῖν δωρίσασθαι.

στιχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ
δικαιώματά σου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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Οἱ τήν ὁδόν τήν στενήν βαδίσαντες τεθλιμμένην
πάντες οἱ ἐν βίῳ· οἱ τόν σταυρόν ὡς ζυγόν
ἀράμενοι καί ἐμοί ἀκολουθήσαντες ἐν πίστει, δεῦτε
ἀπολάβετε ἅ ἡτοίμασα ὑμῖν βραβεῖα καί στέφη τά
οὐράνια.

στιχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ
δικαιώματά σου.
Εἰκών εἰμι τῆς ἀρρήτου δόξης σου, εἰ καὶ στίγματα
φέρω πταισμάτων· οἰκτείρησον τὸ σὸνπλάσμα,
∆έσποτα καὶ καθάρισον σῇ εὐσπλαγχνίᾳ καὶ τὴν
ποθεινὴν πατρίδα παράσχου μοι, παραδείσου
πάλιν ποιῶν πολίτην με.

στιχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ
δικαιώματά σου.
Ὁ πάλαι μέν, ἐκ μὴ ὄντων πλάσας με, καὶ εἰκόνι
σου θείᾳ τιμήσας, παραβάσει ἐντολῆς δὲ πάλιν με
ἐπιστρέψας εἰς γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθην, εἰς τὸ καθ'
ὁμοίωσιν ἐπανάγαγε, τὸ ἀρχαῖον κάλλος
ἀναμορφώσασθαι.

στιχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ
δικαιώματά σου.
Ἀνάπαυσον, ὁ Θεός, τούς δοΰλους σου καί
κατάταξον αὐτούς ἐν παραδείσῳ, ὅπου χοροί τῶν
ἁγίων, Κύριε, καί οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς
φωστῆρες· τούς κεκοιμημένους δούλους σου
ἀνάπαυσον, παρορῶν αὐτῶν πάντα τά ἐγκλήματα.

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΡΩΙ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  ΗΧΟΣ  Α΄
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∆όξα... Τριαδικὸν
Τὸ τριλαμπὲς τῆς μιᾶς Θεότητος, εὐσεβῶς
ὑμνήσωμεν βοῶντες· Ἅγιος εἶ, ὁ Πατὴρ ὁ ἄναρχος,
ὁ συνάναρχος Υἱὸς καὶ τὸ θεῖον Πνεῦμα· φώτισον
ἡμᾶς πίστει σοι λατρεύοντας καὶ τοῦ αἰωνίου πυρὸς
ἐξάρπασον.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Χαῖρε σεμνή, ἡ Θεὸν σαρκὶ τεκοῦσα εἰς πάντων
σωτηρίαν, δι' ἧς γένος τῶν ἀνθρώπων εὕρατο τὴν
σωτηρίαν· διὰ σοῦ εὕροιμεν παράδεισον, Θεοτόκε
ἁγνὴ εὐλογημένη.

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. ∆όξα σοι ὁ Θεός. (γ΄)

Μικρὰ Συναπτὴ

Νεκρώσιμον κάθισμα

Ἦχος Κε
π.Κ.Παπαγιάννη

να παυ σον Σω τηρ η μων με τα δι

και αι ων τους δου λους σου και του τους κα τα

σκη νω σον εν ταις αυ λαις σου κα θω ως γε γρα

πται πα ρο ρων ως α γα θος τα πλημ με λη

μα τα αυ των τα ε κου σι α και τα α κου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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σι α και παν τα τα εν α γνοι οι α και

γνω ω σει φι λαν θρω πε

∆όξα... καὶ πάλιν

τα ε κου σι α και τα α κου σι α και

παν τα τα εν α γνοι οι α και γνω ω σει φι

λαν θρω πε
Καὶ νῦν.. Θεοτοκίον

εκ Παρ θε νου α να τει λας τω

κο σμω Χρι στε ο Θε ος υι ους φω τος

δι αυ της α να δει ει ξας ε λε η σον

η μας

Ὁ Ν΄ Ψαλμὸς (χῦμα)

ᾨδὴ α΄ - Κανὼν εἰς Προφήτας καὶ Μάρτυρας
ἦχος α΄ Ὁ Εἱρμὸς

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΡΩΙ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  ΗΧΟΣ  Α΄
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»Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά, θεοπρεπῶς ἐν ἰσχύϊ
δεδόξασται· αὕτη γὰρ ἀθάνατε, ὡς πανσθενὴς
ὑπεναντίους ἔθραυσε, τοῖς Ἰσραηλίταις, ὁδὸν βυθοῦ
καινουργήσασα.

Τροπάρια
στιχ. Ἃγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Χερσὶν ὡμοιώθης Προφητῶν, ὁ τῇ χειρί σου συνέχων τὰ
πέρατα, τούτων παρακλήσεσι, τὸ τῶν ἐμῶν ἁμαρτιῶν
χειρόγραφον, Λόγε διαρρήξας, ἐχθροῦ χειρῶν με
ἐξάρπασον.

στιχ. Ἃγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Θείων ἐπιλάμψεων τὸν νοῦν, προφητικῶς δεκτικὸν
ἐργασάμενοι, φῶς ἐχρηματίσατε, τὴν νοητὴν ἀνατολὴν
κηρύττοντες, ἔνδοξοι Προφῆται, φωταγωγοὶ τῶν ψυχῶν
ἡμῶν.

Μαρτυρικὰ
στιχ. Ἃγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν.

Αἵμασιν ὑμῶν ἀθλητικοῖς, πολυθεΐας ξηράναντες
πέλαγος, τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, τοὺς ποταμοὺς ξηράνατε
μακάριοι, θείαις ἑπομβρίαις, τῶν ἱερῶν προσευχῶν ὑμῶν.

στιχ. Ἃγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Νέφος ἀθλητῶν φωτοειδές, τὸν ἐκ Παρθένου νεφέλης
ἐκλάμψαντα, Ἥλιον δυσώπησον, τὰ σκοτεινὰ νέφη, τῶν
καρδιῶν ἡμῶν ἐναποδιῶξαι, καὶ τῆς γεέννης λυτρώσασθαι.

Θεοτοκίον
στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Γνώμῃ ὀλισθαίνοντα ἀεί, καὶ λογισμοῖς πονηροῖς
ἐξελκόμενον, καὶ δελεαζόμενον, φρενοβλαβῶς δέ, τοῖς
ἐχθροῖς εὐχείρωτον, ὅλον γεγονότα, μὴ ὑπερίδῃς με
∆έσποινα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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ᾨδὴ α΄ - Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας
Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος

στίχ. Πρεσβείαις τῶν Μαρτύρων σου ἀνάπαυσον, Κύριε,
τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου.

Πύλας τοῦ θανάτου καὶ μοχλούς, τῷ σῷ θανάτῳ
συντρίψας, ἀθάνατε, πύλας ἀναπέτασον, τῆς ὑπὲρ νοῦν
ἀθανασίας ∆έσποτα, τοῖς κεκοιμημένοις, πρεσβείαις τῶν
ἀθλοφόρων σου.

στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

Ἵνα τῆς ἐνθέου σου ζωῆς, ἀξιωθῶμεν κατῆλθες πρὸς
θάνατον, τούτου προνομεύσας δέ, τοὺς θησαυρούς, ἡμᾶς
ἐκεῖθεν εἵλκυσας, νῦν δὲ ζωοδότα, τοὺς μεταστάντας
ἀνάπαυσον.

στίχ. Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν, εἰς γενεὰν και γενεάν.

Σύ μου τὸ φθαρτόν τε καὶ θνητόν, ἀναλαβὼν
ἀφθαρσίαν ἐνέδυσας, καὶ πρὸς ἀτελεύτητον, διαγωγὴν
καὶ μακαρίαν ὕψωσας, ἔνθα ὡς οἰκτίρμων, οὓς
προσελάβου ἀνάπαυσον.

Θεοτοκίον
στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τὴν κυοφορήσασαν πιστοί, τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον
ὑμνήσωμεν· αὕτη γὰρ ἡ Πάναγνος, ὁδὸς ζωῆς τοὶς
τεθνεῶσι γέγονεν, ἣν ὡς θεοδόχον καὶ Θεοτόκον
δοξάζομεν.

Ὁ Κανὼν τοῦ Ἀποστόλου Ὀνησίμου
ᾨδὴ α'

Ἦχος πλ.β' Ὡς ἐν ἠπείρῳ

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Πεφωτισμένος τῇ θείᾳ καὶ φωταυγεῖ, τοῦ Σωτῆρος χάριτι,

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΡΩΙ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 02/2020



13

τὴν ζοφώδη μου ψυχήν, δυσωπῶν, Ὀνήσιμε Χριστόν, τὸν
φιλάνθρωπον Θεόν, Μάκαρ διάσωσον.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἀκτινοβόλοις τοῦ Παύλου καταυγασθείς, λαμπηδόσιν
ἔνδοξε, τῆς ἀγνοίας τὴν ἀχλύν, εὐχερῶς διέφυγες, Χριστῷ,
χαριστήριον ᾠδήν, βοῶν Πανόλβιε.

∆όξα Πατρί...

Θεῖος ἐδείχθης Παμμάκαρ ἱερουργός, καὶ τῷ θείῳ
Πνεύματι, διαλάμπων τηλαυγῶς, πανταχοῦ διέδραμες
Χριστόν, ἀναγγέλλων εὐσεβῶς, θεομακάριστε.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

Ὡραϊσμένη τῷ κάλλει τῶν ἀρετῶν, Θεομῆτορ ἄχραντε,
τὸν Θεὸν τὸν ἀληθῆ, ὑπὲρ νοῦν συνέλαβες ἡμᾶς, τὸν ταῖς
θείαις ἀρεταῖς, καταφαιδρύναντα.

ᾨδὴ γ΄ - Κανὼν εἰς Προφήτας καὶ Μάρτυρας
ἦχος α΄ Ὁ Εἱρμὸς

»Ὁ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν, οὐσίας τὴν ἀσθένειαν,
καὶ συμπαθῶς αὐτὴν μορφωσάμενος, περίζωσόν με ἐξ
ὕψους δύναμιν, τοῦ βοᾶν σοι· Ἅγιος, ὁ ναὸς ὁ ἔμψυχος,
τῆς ἀχράντου σου δόξης φιλάνθρωπε.

Τροπάρια
στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

∆οχεῖα τοῦ Πνεύματος σοφοί, Προφῆται χρηματίσαντες,
τὴν πρὸς ἡμᾶς τοῦ Λόγου κατάβασιν, φαεινοτάτως
διετρανώσατε· διὸ δυσωπήσατε, φωτισμὸν καὶ ἔλεος, τοῖς
πίστει τιμῶσιν ὑμᾶς.

στιχ. Ἃγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ

ΕΝΧ 02/2020
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Πλαξὶ καρδιῶν ὑμῶν σοφοί, τὸν νόμον τὸν σωτήριον,
ἐγγεγραμμένον πίστει ἐσχήκατε· διὸ τῷ νόμῳ τῆς
ἁμαρτίας με, χαλεπῶς τροπούμενον, θείαις παρακλήσεσι,
θεηγόροι Προφῆται λυτρώσασθε.

Μαρτυρικὰ
στιχ. Ἃγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν.

Φρύαγμα τυράννων δυσσεβές, γενναίως συνετρίψατε, πρὸς
τὸν Θεὸν ὑψούμενοι μάρτυρες· διὸ κραυγάζω,
κατεπαιρόμενον, καὶ σοβαρευόμενον, κατ' ἐμοῦ τὸν
δράκοντα, ταῖς ὑμῶν ἱκεσίαις συντρίψατε.

στιχ. Ἃγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν.

Θείων παθημάτων κοινωνοί, μελλούσης βασιλείας τε,
ἀδιαδόχου μάρτυρες ἔνδοξοι, παθῶν σαρκός με
ἀπολυτρώσασθε, καὶ γεέννης ῥύσασθε, καὶ μελλούσης
κρίσεως, ταῖς ὑμῶν πρὸς τὸν Κτίστην δεήσεσιν.

Θεοτοκίον
στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Σκηνὴ πλατυτέρα οὐρανῶν, λαόν σου συνερχόμενον, ἐν
τῇ σκηνῇ σόυ ταύτῃ ὑμνῆσαί σε, σκηνῶν ἀΰλων μέτοχον
ποίησον, τῇ θερμῇ δεήσει σου, τῇ πρὸς Χριστὸν ὅν
ἔτεκες, τὸν ∆εσπότην ἁπάντων καὶ Κύριον.

ᾨδὴ γ΄ - Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας
Ὁ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν

στίχ. Πρεσβείαις τῶν Μαρτύρων σου ἀνάπαυσον, Κύριε,
τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου.

Ὡς μόνος ὑπάρχων ἀγαθός, καὶ μόνος πολυέλεος, τοὺς
εὐσεβῶς πρὸς σὲ ἐκδημήσαντας, ἐν οὐρανίαις σκηναῖς
ἀνάπαυσον, ἔνθα ἡ ἀνέκφραστος, χαρὰ καὶ ἀπόλαυσις,
ἔνθα νέφος Μαρτύρων εὐφραὶνεται.

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΡΩΙ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  ΗΧΟΣ  Α΄
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στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

Σὺ μόνος ἐφάνης ἐπὶ γῆς, Σωτήρ μου ἀναμάρτητος, ὁ
ἁμαρτίας αἴρων ὡς εὔσπλαγχνος, τοῦ κόσμου τούτου τῶν
μεταστάντων πιστῶς, τὰς ψυχὰς ἀνάπαυσον, ἐν αὐλαῖς
Ἁγίων σου, ἐν τρυφῇ Παραδείσου φιλάνθρωπε.

στίχ. Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν, εἰς γενεάν και γενεάν.

Θανάτου τὸ κράτος καθελών, ζωὴν τὴν ἀτελεύτητον,
πᾶσι πιστοῖς ἐπήγασας, ∆έσποτα, ἐν ταύτῃ τούτους τοὺς
ἐκδημήσαντας, εὐσεβῶς κατάταξον, παρορῶν τὰ
πταίσματα, συγχωρῶν ἁμαρτίας Ἀθάνατε.

Θεοτοκίον
στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἀσπόρως συνέλαβες Ἁγνή, τὸν Λόγον τὸν ἀΐδιον,
σωματικῶς ἡμῖν ὁμιλήσαντα, τὸν τοῦ θανάτου τὴν ἰσχὺν
λύσαντα, καὶ ζωὴν πηγάσαντα, καὶ θνητοῖς ἀνάστασιν,
τῇ αὐτοῦ εὐσπλαγχνίᾳ παρέχοντα.

Ὁ Κανὼν τοῦ Ἀποστόλου Ὀνησίμου
ᾨδὴ γ'

Ἦχος πλ.β' Οὐκ ἔστιν Ἅγιος ὡς σὺ

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ναμάτων θείων τῇ πηγῇ, προσπελάσας τὸ στόμα, καὶ
τρυφῆς τὸν χειμάρρουν, ἐξ αὐτῆς ἀναλαβών, τὸ
πρόσωπον τῆς σεπτῆς Ἐκκλησίας, Ἔνδοξε κατήρδευσας.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Μεθέξει φέγγους νοητοῦ, φαεινότατος ὤφθης, εὐσεβείας
λαμπάσι, τὰς καρδίας τῶν πιστῶν, καταφωτίζων
λαμπρῶς, τῇ φωσφόρῳ, αἴγλῃ τοῦ κηρύγματος.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ

ΕΝΧ 02/2020



16

∆όξα Πατρί...

Ἐλύθης Παύλου τοῖς δεσμοῖς, ἐκ δουλείας τῆς πλάνης, καὶ
τῇ ἐλευθερίᾳ, τῆς χάριτος τιμηθείς, Υἱὸς Θεοῦ γεγονώς,
κληρονόμος, θεῖος ἀναδέδειξαι.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

∆ολίως ὄφις με τὸ πρίν, ὡς αἰχμάλωτον εἷλε, δι ἀπάτης
ἑρπύσας, διὰ σοῦ δὲ τῆς αὐτοῦ, δουλείας ἀπαλλαγεὶς
Θεομῆτορ, ὕμνοις μακαρίζω σε.

Ὁ Εἱρμὸς

Ἦχος Βου

υκ ε στιν Α γι ος ως συ Κυ ρι ε ο

Θε ος μου ο υ ψω σας το κε ρας των πι στων

σου α γα θε και στε ρε ω σας η μας εν τη πε

τρα της ο μο λο γι ας σου ου ου

Μεσώδιον Κάθισμα τοῦ Ἀποστόλου Ὀνησίμου
Ἦχος πλ.δ'

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

Ἐκ δουλείας τῆς πλάνης ἀπαλλαγείς, ἀπελεύθερος ὤφθης
ἐν τῷ Θεῷ, αὐτοῦ δοῦλος γνήσιος, χρηματίσας ἐν χάριτι,
κοινωνὸς δεσμῶν δέ, τοῦ Παύλου γενόμενος, διὰ Χριστὸν
ἐκτάνθης, ἀδίκως Ἀπόστολε· ὅθεν ἠξιώθης, μαρτυρήσας
νομίμως, τῆς ἄνω λαμπρότητος, Ἱεράρχα Ὀνήσιμε· διὰ
τοῦτο βοῶμέν σοι· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΡΩΙ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  ΗΧΟΣ  Α΄
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πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ,
τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

∆όξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

Ὡς Παρθένον καὶ μόνην ἐν γυναιξί, σὲ ἀσπόρως τεκοῦσαν
Θεὸν σαρκί, πᾶσαι μακαρίζουσι, γενεαὶ τῶν ἀνθρώπων· τὸ
γὰρ πῦρ ἐσκήνωσεν, ἐν σοὶ τῆς Θεότητος, καὶ ὡς βρέφος
θηλάζεις, τὸν Κτίστην καὶ Κύριον· ὅθεν τῶν Ἀγγέλων καὶ
ἀνθρώπων τὸ γένος, ἀξίως δοξάζομεν, τὸν πανάγιον τόκον
σου, καὶ συμφώνως βοῶμέν σοί· Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ
Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς
ἀνυμνοῦσιν ἀξίως, τὴν δόξαν σου ∆έσποινα.

ὁ Εἱρμὸς στ΄ ᾠδῆς

Ἦχος Βου

ου βι ου την θα λασ σαν υ ψου με νην κα θο

ρων των πει ρα σμων τω κλυ δω νι τω ευ

δι ω λι με ε νι σου προσ δρα μων βο ω

σοι α να γα γε εκ φθο ρας την ζω ην μου πο

λυ ε λε ε ε ε

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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Κοντάκιον τοῦ Ἀποστόλου Ὀνησίμου
Ἦχος δ΄

Ἐπεφάνης σήμερον

Ὡς ἀκτὶς ἐξέλαμψας, τῇ οἰκουμένῃ, ταῖς βολαῖς
λαμπόμενος, ἡλίου μάκαρ παμφαοῦς, Παύλου τοῦ κόσμον
φωτίσαντος· διὸ σε πάντες, τιμῶμεν Ὀνήσιμε.

Ὁ Οἶκος
Σὲ ὑπὸ Παύλου τοῦ σοφοῦ, τῆς σάλπιγγος τῆς θείας, τῇ
πίστει προσαχθέντα, καὶ λόγῳ φωτισθέντα τῆς ἀληθείας
μυστικῶς, καὶ μαρτυρηθέντα ἐπ' ἐργασίᾳ ἀρετῆς, καὶ
πίστεως στερρότητι, τὶς ἐγκωμιάσαι ἰσχύσει, ὡς ὄντως
κατ' ἀξίαν, ἢ τοὺς πόνους εὐφημῆσαι, ἐν οἷς στερρῶς
ἔπαυσας τὴν πλάνην; Χρισθεὶς γὰρ Ἱερεὺς ἐν Πνεύματι
θείῳ, ἐκ δουλείας κοσμικῆς, καὶ Ἀποστόλων κήρυγμα
λαβών, μετέσχες καὶ τῶν στεφάνων· διὸ σε πάντες
τιμῶμεν Ὀνήσιμε.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν

Τῇ ΙΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου
Ὀνησίμου, μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Μαΐωρ αἰκιζόμενος
τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Εὐσεβίου.

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

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΡΩΙ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  ΗΧΟΣ  Α΄
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ὁ Εἱρμὸς η΄ ᾠδῆς

Ἦχος Βου

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

τον Κυ ρι ον

κ φλο γος τοις ο σι ι ι οις δρο σον ε

πη γα σας και δι και ου θυ σι ι ι αν

υ δα τι ε φλε ξας α παν τα γαρ δρας Χρι στε

μο νω τω βου λε σθαι σε υ πε ρυ ψου ου μεν

εις παν τας τους αι ω να α ας

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ 
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Βου

Με γα λυ νει η ψυ χη μου τον Κυ ρι

ον και η γαλ λι α σε το πνευ μα μου ε

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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πι τω Θε 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 τως των Σε ρα φειμ

την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γο ον τε κου σαν

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

με εν

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 σαι αι γε

νε αι

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βειμ και

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

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΡΩΙ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  ΗΧΟΣ  Α΄
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την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γο ον τε κου σαν

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

με εν

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 νοις αυ

τον

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βιμ

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

φειμ την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον

τε κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον Σε με

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ

ΕΝΧ 02/2020



22

γα λυ υ νο με εν

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 ας αυ των

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βιμ

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

φειμ την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον

τε κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον Σε με

γα λυ υ νο με εν

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

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΡΩΙ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  ΗΧΟΣ  Α΄
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κε νους

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βειμ

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

φειμ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γο ον τε κου

σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα α

λυ υ νο ο με εν

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

νος

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βειμ

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

φειμ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γο ον τε κου

σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα α

λυ υ νο ο με εν

ὁ Εἱρμὸς θ΄ ᾠδῆς

ε ον αν θρω ω ω ποις ι δειν α δυ να

τον ον ου τολ μα Αγ γε λων α τε νι ι

σαι αι τα ταγ μα τα δι α σου δε Πα να γνε

ω ρα α α θη βρο τοις Λο γος σε σαρ κω

με ε νος ο ον με γα λυ νον τες συν ταις

ου ρα νι αις Στρα τι αις σε μα κα ρι ζο ο

με εν

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΡΩΙ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  ΗΧΟΣ  Α΄
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ξι ον ε στιν ως α λη θως μα κα ρι ζειν

σε την Θε ε 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 ε ραν τω

Χε ρου βιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως

των Σε ρα φιμ την α δι α φθο ο ρως Θε ον Λο

γο ον τε κου σαν την ο ον τως Θε ο το

ο ο κον σε με γα λυ υ νο με ε

εν
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

(ἐκ τοῦ μηναίου)
Ἦχος β΄

Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν

Μαθητευθεὶς πανόλβιε, Παύλῳ τῷ Κορυφαίῳ, τῶν
Ἀποστόλων πάνσοφε, σὺν αὐτῷ περιῆλθες, τὴν γῆν
στηρίζων τῷ λόγῳ, παρειμένας καρδίας, τῇ πλάνῃ τοῦ
ἀλάστορος, καὶ τελέσας τὸν δρόμον, ἐν οὐρανοῖς, τῷ
Χριστῷ παρίστασαι σὺν Ἀγγέλοις, Ἀπόστολε Ὀνήσιμε,

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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ὑπὲρ κόσμου πρεσβεύων.

Θεοτοκίον, ὅμοιον

Τῆς ὑπὲρ νοῦν λοχείας σου, τὸ παράδοξον θαῦμα, νοῦς

οὐκ Ἀγγέλων δύναται, οὐ βροτῶν ἑρμηνεῦσαι, ἢ ἐννοῆσαι
Παρθένε· τίκτεις γὰρ ἀπορρήτως, Θεὸν τὸν ὑπερούσιον, ὃν
ὑμνεῖ πᾶσα κτίσις, ὡς Ποιητήν, σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι
τῷ Ἁγίῳ οὗ τῆς χαρᾶς ἀξίωσον, καὶ ἡμᾶς Θεοτόκε.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Ἦχος Πα

Ἰωάννου Πρωτοψάλτου

α σα πνο η αι νε σα α τω το ον Κυ υ

υ ρι ι ι ι ον αι νει τε τον Κυ ρι

ον εκ τω ω ων ου ρα α νων αι νει τε

α αυ το ο ον εν τοι οις υ ψι ι ι ι στοις

σοι πρε ε ε πει υ υ μνος τω ω ω ω Θε ε ε

ε ω

ι νει τε αυ το ον πα α αν τες οι Α αγ γε

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΡΩΙ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  ΗΧΟΣ  Α΄
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ε λοι οι οι α α α αυ του αι νει ει ει τε

α αυ τον πα σαι αι δυ να α α μεις α αυ του

ου σοι πρε ε ε πει υ υ μνος τω ω ω ω

Θε ε ε ε ω

Στιχηρὰ Μαρτυρικὰ
π.Κ.Παπαγιάννη

Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει

αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα το

πλη θος της με γα λω συ νης αυ του

ους α θλο φο ρους του Χρι στου δευ τε λα

οι α παν τες τι μη σω μεν υ μνοις και ω δαις

πνευ μα τι καις τους φω στη ρας του κο ο σμου

και κη ρυ κας της πι στε ως την πη γην

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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την α ε να ον εξ ης α να βλυ υ υ ζει

τοις πι στοις τα ι α μα τα αυ των ταις ι κε

σι ι αις Χρι στε ε ο Θε ος η μων την ει ρη

νην δω ρη σαι τω κο σμω σου και ταις ψυ χαις η

μων το με γα ε ε λε ε ος

Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος

αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και κι

θα α ρα

υ τοι οι στρα τι ω ω ται του βα σι λε ως

του με γα α λου αν τε στη σαν τοις δο ογ μα

σι των τυ ρα αν νων γεν ναι ως κα τε φρο νη

σαν των βα σα νων και την πλα νην πα σαν πα

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΡΩΙ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 02/2020



29

τη σαν τες α ξι ι ως στε φα νω θε εν τες

αι τουν ται πα ρα του Σω τη ρος ει ρη η νην

και ταις ψυ χαις η μων το γε γα ε ε λε ε ος

Αι νει τε αυ τον εν τυμ πα νω και χο

ρω αι νει τε αυ το ον εν χορ δαι αις και

ορ γα α νω

μας πα νευ φη μοι μαρ τυ ρες ου

θλι ψις ου στε νο χω ρι ι α ου λι μος

ου δι ωγ μο ος ου δε μα στι γες ου θυ μος θη

ρων ου ξι φος ου δε πυρ α πει λουν χω

ρι ι σαι Θε ου δε δυ νην ται πο θω δε μα αλ

λον τω προς αυ τον ως εν αλ λο τρι ι

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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οις α γω νι σα α με νοι σω μα σι την φυ υ

σιν ε λα θε τε θα να του κα τα φρο νη σαν

τες ο θεν και ε πα ξι ι ως τον των πο

νων υ μων μι σθον ε κο μι σα σθε ου ρα

νων βα σι λει ας κλη ρο νο ο μοι γε γο να τε

α πα αυ στως πρε σβευ ον τες υ περ των ψυ

χω ων η η μων

Αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η

χοις αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις αλ

λα λαγ μου πα σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ

ρι ον

γαλ λι α σθε μαρ τυ ρες εν Κυ ρι ι
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ω ο τι τον α γω να τον κα λον η γω νι σα

σθε αν τε ε στη τε βα σι λε ευ σι και

τυ ραν νους ε νι κη σα τε πυρ και ξι φος

ου ουκ ε πτο η θη τε θη ρων α γρι ων κα

τε σθι ο ον των τα σω μα τα υ μων Χρι

στω με τα αγ γε λων την υ μνω δι αν α να

πεμ πον τες τους απ ου ρα νων στε φα νους ε

κο μι σα σθε αι τη σα σθε δω ρη θη η

ναι ει ρη νην τω κο ο σμω και ταις ψυ χαις η

μων το με γα ε ε λε ε ος

∆όξα...καὶ νῦν...Θεοτοκίον

αι ρε Μα ρι α Θε ο το ο κε ο τι

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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ε τε κε ες τον βα σι λε ε α τον Σω τη

ρα και φω στη ρα α παν των των αι ω ω νω ω

ων
∆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
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.
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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.

ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ
Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.
Κύριε ἐλέησον.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... Κύριε ἐλέησον.
Τὴν ἡμέραν πᾶσαν...
Παράσχου Κύριε. (μετὰ ἀπὸ κάθε δέηση)
Σὸν γὰρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν... Ἀμήν.

Εἰς τὸν στίχον 
Ἀπόστιχα Θεοφάνους

Ἦχος Πα
π.Κ.Παπαγιάννη

Πανεύφημοι Μάρτυρες

ου Σω τερ δε ο με θα της σης γλυ κει ει ας με

θε ξε ως τους με τα σταν τας α ξι ω σον και κα

τα σκη νω σον εν σκη ναις δι και αι ων εν

μο ναις α γι ων σου και εν ε που ρα νι οις σκη

νω μα σι τη ευ σπλαγ χνι α σου πα ρο ρων τα

πλημ με λη μα τα και πα ρε χων αυ τοις την

συγ χω ω ρη η σιν

Στίχ. Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου Κύριε.
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υ δεις α να μαρ τη τος ου δεις των αν θρω

πων γε γο νεν ει μη συ μο ο νε α θα να τε

δι ο τους δου λους σου ως Θε ος οι κτι ιρ

μων εν φω τι κα τα τα ξον συν ταις χο ρο στα

σι αις αγ γε λων σου τη ευ σπλαγ χνι α σου πα

ρο ρων τα α νο μη μα τα και πα ρε χων αυ

τοις την συγ χω ω ρη η σιν

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

πε ερ τα ο ρω με να τα σα α Σω τερ

ε παγ γελ μα τα α ο φθαλ μος ου τε θε α ται

και ους ουκ η κου σε και ε πι καρ δι ι αν

ουκ α νε βη πω πο τε αν θρω που δυ σω που

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ

ΕΝΧ 02/2020



36

ου μεν σε ∆ε σπο τα τυ χειν ευ δο κη σον τους

προς σε με τα χω ρη σαν τας και πα ρα σχου ζω

ην την αι ω ω νι ι ον

στίχ. Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

ταυ ρω σου γη θο με νοι Σω τηρ θαρ ρουν τες

οι δου λοι σου προς σε με τε ε στη σαν Κυ ρι

ε ον νυν αν τι λυ τρον των αυ των πται σμα α

των ως δε σπο της δω ρη σαι εφ ου σου το ζω

ηρ ρυ τον ε χε ας αι μα και τι μι ον και

της δο ξης α νε σπε ρου σου α πο λαυ ειν του

τους κα τα ξι ι ω ω σον

ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΡΩΙ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  ΗΧΟΣ  Α΄
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τι

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

ω νων α μην

ρι στον εκ δυ σω πη σον τον σον το κον Μη τρο

παρ θε νε την των πται σμα των συγ χω ρη σιν

δου ναι τοις δου λοις σου τοις σε Θε ο το ο

κον ευ σε βως κη ρυ ξα σι και λο γω α λη θει

δογ μα τι σα σι και της λαμ προ τη τος των α

γι ι ω ων και φαι δρο τη τος α ξι ω σαι

εν τη βα σι λει ει α αυ του 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
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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ἡμᾶς (γ΄).
∆όξα... Καὶ νῦν...

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς
ἁμαρτίαις ἡμῶν. ∆έσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.
Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν του
ὀνόματός σου.

Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον.

∆όξα... Καὶ νῦν...
Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά
σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον
δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς
καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς
ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ἀπολυτίκια Μαρτυρικὰ

Ἦχος Δι

πο ο στο λοι μαρ τυ ρες και προ φη

ται Ι ε ραρ χαι ο σι οι και δι και οι

οι κα λως τον α γω να τε λε σαν τες και

την πι στιν τη ρη σαν τες παρ ρη σι αν ε

χον τες προς τον Σω τη η ρα υ περ η μων
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αυ τον ως α γα θον ι κε τε ευ σα τε σω

θη ναι δε ο με θα τας ψυ χα α ας η

μων
∆όξα Πατρί· Νεκρώσιμον.

νη σθη τι Κυ υ ρι ε ως α γα θος των

δου λων σου και ο σα εν βι ω η μαρ τον

συγ χω ρη σον ου δεις γαρ α να μα αρ τη

τος ει μη συ ο δυ να με νος και τοις

με τα στα σι δου ναι την α να α α παυ

σιν
Καί νῦν. Θεοτοκίον.

η τηρ α γι ι α η του α φρα

στου φω τος αγ γε λι κοις σε υ μνοις τι

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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μων τες ευ σε βως με γα λυ υ νο με ε

εν
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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

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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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

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΡΩΙ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  ΗΧΟΣ  Α΄
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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

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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Ἀντίφωνον Β΄
Ἦχος Κε

Στίχος Α΄ Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο,
ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώ- σατο.

Στίχος Β΄ Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ
σαλευθήσεται.

Στίχος Γ΄ Θαυμαστοὶ οἱ μετεωρισμοὶ τῆς θαλάσσης,
θαυμαστὸς ἐν ὑψηλοῖς ὁ Κύριος.

ρε σβει αις των α γι ων σου σω σον η μας

Κυ ρι ε
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

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΡΩΙ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 02/2020



45

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 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 η μα α ας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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Ἀντίφωνον Γ΄
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 ε Θε ου ο

εν Α γι ι οι οις θαυ μα τος 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 ε Θε ου ο

εν Α γι ι οι οις θαυ μα τος ψαλ λον τας σοι

αλ λη λου ου ι α

Εἰσοδικὸν
στίχ. ∆εῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ.
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός...
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Ἀπολυτίκια

Ἦχος Δι

πο ο στο λοι μαρ τυ ρες και προ φη

ται Ι ερ αρ χαι ο σι οι και δι και οι

οι κα λως τον α γω να τε λε σαν τες και

την πι στιν τη ρη σαν τες παρ ρη σι αν ε

χον τες προς τον Σω τη η ρα υ περ η μων

αυ τον ως α γα θον ι κε τε ευ σα τε

σω θη ναι δε ο με θα τας ψυ χα α ας η

μων

Νεκρώσιμον (ὑπὸ τοῦ ἱερέως)

νη σθη τι Κυ υ ρι ε ως α γα θος των

δου λων σου και ο σα εν βι ω η μαρ τον
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συγ χω ρη σον ου δεις γαρ α να μα αρ τη

τος ει μη συ ο δυ να με νος και τοις με

τα στα σι δου ναι την α να α α παυ σιν

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ

Ἦχος Δι

ου Σταυ ρου σου τον τυ πον εν ου ρα

νω θε α σα με νος και ως ο Παυ λος την

κλη σιν ουκ εξ αν θρω πων δε ξα με νος ο

εν βα σι λευ σιν α πο στο λος σου Κυ ρι

ε βα σι λευ ου σαν πο λιν τη χει ρι

σου πα ρε θε το ην πε ρι σω ζε δι

α πα ντος εν ει ρη η νη πρε σβει αις
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της Θε ο το κου μο νε φι λαν θρω πε

Κοντάκια
∆όξα Πατρί...

Νεκρώσιμον τῷ Σαββάτῳ

Ἦχος

ε τα των α γι ων α να παυ σον Χρι στε

τας ψυ χας τω ων δου λων σου εν θα ουκ ε στι

πο νος ου λυ πη ου στε ναγ μος αλ λα ζω η α

τε λε ευ τη η τος

Καὶ νῦν...
Μαρτυρικὸν τῷ Σαββάτῳ

Ἦχος ὁ αὐτὸς

ς α παρ χας της φυ σε ως τω φυ τουρ γω της

κτι σε ως η οι κου με νη προσ φε ρει σοι Κυ ρι ε

τους θε ο φο ρου ους μαρ τυ υ ρας ταις αυ των

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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ι κε σι αις εν ει ρη νη βα θει α την Εκ κλη

σι αν σου δι α της Θε ο το κου συν τη ρη

σον πο λυ ε λε ε ε ε ε

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

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

Πρὸς Τιμόθεον Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.

Τέκνον Τιμόθεε, δίωκε δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν,
ἀγάπην, ὑπομονήν, πρᾳότητα. Ἀγωνίζου τὸν καλὸν
ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν καὶ
ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον
πολλῶν μαρτύρων. Παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ
τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ ᾽Ιησοῦ τοῦ
μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν
ὁμολογίαν, τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον,
ἀνεπίληπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ
Χριστοῦ, ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος
δυνάστης, ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριος τῶν
κυριευόντων, ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν
ἀπρόσιτον· ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται·
ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν.

Ἀλληλούϊα Ἦχος πλ. β΄
Μακάριοι ὃν ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε.

Στίχ. Καὶ τὸ μνημόσυνόν αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΡΩΙ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 02/2020



51

Κοινωνικὸν
Μακάριοι ὃν ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε· καὶ τὸ

μνημόσυνόν αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ
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