
Τῇ 7ῃ ∆εκεμβρίου 
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου, 

Ἐπισκόπου Μεδιολάνων.
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·
κατασκηνώσουσιν ἐν ταῖς αὐλαῖς σου.

λ λη λου ου ι α Αλ λη λου ι α

Αλ λη λου ου ου ι α

Στίχος β΄. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται, καὶ τὸ
σπέρμα αὐτῶν κληρονομήσει γῆν.

λ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη

λου ου ου ι α

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

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

Ἀπολυτίκιον Μαρτυρικὸν

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
Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν, Καθίσματα Μαρτυρικὰ

Ἦχος Γα
π.Κ.Παπαγιάννη

ι μαρ τυ ρες σου Κυ ρι ε τον ε

χθρο ον ε τρο πω σαν το και την πλα νην των

ει δω ω λων κα τη σχυ ναν κα θο πλι σα με
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νοι του Σταυ ρου την δυ να μιν δι ο και συν

αγ γε λοις α νυ μνουν τες κραυ γα ζου σι τον ε

πι νι κι ον υ υ μνον δο ξο λο γουν τες σε

Χρι στε αυ των ταις ι κε σι αι αις δω ρη

σαι η μιν το με γα ε ε λε ε ος

στιχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.

ι α γι οι σου Κυ ρι ε ε πι της γης

α γω νι σα με νοι τον ε χθρο ον κα τε πα τη

σαν και των ει δω λων την πλα α νην κα

τηρ γη σαν δι ο και τους στε φα νους πα ρα

σου ε κο μι σαν το του φι λαν θρω που ∆ε σπο ο

του και ε λε η μο νος Θε ου του πα ρε χον
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τος τω κο σμω το με γα ε ε λε ε ος

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

γι οι πρε σβευ σα τε α φε σιν δω ρη

θη η ναι η μιν των πλημ με λη μα α των η

μων και των προ σδο κω με νων δει νων ρυ σθη

ναι η μας και πι κρου θα να α του δε ο ο

με ε θα
∆όξα... Νεκρώσιμον

θα να τος σου Κυ ρι ε τοις νε

κροις ζω ην ε ξη θη σε τον γαρ α δην ε σκυ

λευ σας α να κα λυ πτων τους εν σκο τει κα θευ δον

τας δι ο σε Ζω ο δο τα ως Θε ο ον

ι κε τευ ο μεν ους εξ η μων προ σε λα α
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βου με τα δι και ων α να παυ σον ο πως ευ

ρω σιν εν κρι σει το με γα ε ε λε ε ος

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον τοῦ ἤχου

ς της η μων α να στα σε ως θη σαυ ρι

σμα τους ε πι σοι πε ποι θο ο τας πα

νυμ νη τε εκ λακ κου και βυ θου πται σμα των

α να γα γε συ γαρ τους υ πευ θυ νους τη α μαρ

τι α ε σω σας τε κου σα την σω τη ρι ι

αν η προ το κου παρ θε νος και εν τω κω

Παρ θε νος και με τα το κον Παρ θε ε ε

ε νος

Εὐλογητάρια Νεκρώσιμα
Ἦχος πλ. α΄

στιχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Τῶν ἁγίων ὁ χορός, εὗρε πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ θύραν

ΟΣΙΟΥ  ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΤΩΝ  ΜΕ∆ΙΟΛΑΝΩΝ

ΕΝΧ 12/2019



7

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.
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.
Εἰκὼν εἰμι τῆς ἀρρήτου δόξης σου, εἰ καὶ στίγματα φέρω
πταισμάτων· οἰκτείρησον τὸ σὸν πλάσμα, ∆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.

∆όξα... Τριαδικὸν
Τὸ τριλαμπὲς τῆς μιᾶς Θεότητος, εὐσεβῶς ὑμνήσωμεν
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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΄)

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 σι

α και παν τα τα εν α γνοι οι α και γνω

ω σει φι λαν θρω πε
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∆όξα Πατρί...

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)

Κανὼν εἰς Προφήτας καὶ Μάρτυρας
Ἦχος βαρὺς

ᾨδὴ α' Ὁ Εἱρμὸς
Τῷ συνεργήσαντι Θεῷ, Μωϋσῇ ἐν Αἰγύπτω, ἐξαγαγεῖν τὸν
Ἰσραήλ, αὐτῷ μόνῳ ᾄσωμεν, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

Τροπάρια
στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
Χορὸς Μαρτύρων ἀπλανῶν, πᾶσαν πλάνην νικήσας, τοῦ
πολεμήτορος, χορεύει γηθόμενος, πρὸ προσώπου τοῦ
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Κτίσαντος.

στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
Οἱ Ἱεράρχαι τοῦ Χριστοῦ, καὶ οἱ Ὅσιοι πάντες,
ἀγωνισάμενοι, τρυφῆς ἠξιώθησαν, αἰωνίου ἐν χάριτι.

στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ῥῦσαι ἡμᾶς πάσης ὀργῆς, Προφητῶν καὶ Ὁσίων, καὶ
Γυναικῶν ἱερῶν, Χριστὲ παρακλήσεσι, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς
ἡμῶν.

Νεκρώσιμον
στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.
Ὁ διαπλάσας με ἐκ γῆς, καὶ εἰς γῆν πάλιν Λόγε,
καθυποστρέφειν με, κελεύσας ἀνάπαυσον, οὓς ἐν πίστει
μετέστησας.

Θεοτοκίον
στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ὑπεραγία ἡ Θεόν, ὑπεράγιον Λόγον, ἀποκυήσασα, ἁγίασον
ἅπαντας, τοὺς πίστει σε δοξάζοντας.

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας
ᾨδὴ α' Ἦχος βαρὺς
Νεύσει σοῦ πρὸς γεώδη

Τροπάρια
στίχ. Πρεσβείαις τῶν μαρτύρων σου ἀνάπαυσον, Χριστὲ ὁ
Θεός, αναύπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου.
Κόσμος ὡραϊσμένος, τῶν ἀρετῶν ταῖς ἰδέαις, καὶ θεῖον
ἀνάθημα, τοῖς διαφόροις κάλλεσι, λάμπον ταῖς θεοσημείαις,
Μάρτυρες Χριστῷ, τῷ Θεῷ προσηνέχθητε.

στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.
Αἴγλης τῆς ἀπροσίτου, καὶ τρισηλίου λαμπάδος, τυχεῖν
καταξίωσον, τοὺς μεταστάντας δούλους σου, ἔνθα ἀπέδρα
ὀδύνη, λύπη στεναγμός, πολυέλεε Κύριε.
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στίχ. Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν, εἰς γενεάν και γενεάν.
Νεκρώσει Ζωοδότα, κατακριθεῖσαν τὴν φύσιν, ζωὴ
ἐνυπόστατος, ὑπάρχων Χριστὲ ἥγειρας· ὅθεν ὡς μόνος
οἰκτίρμων, πίστει τοὺς πρὸς σέ, μεταστάντας ἀνάπαυσον.

Θεοτοκίον
στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ὤρθωσας Παναγία, τὴν τῆς προμήτορος πτῶσιν, τεκοῦσα
τὸν Κύριον, τὸν ταύτην ἀναστήσαντα, Λόγον τὸν ἐν τοῖς
μνημείοις, πνέοντα ζωήν, ἐξουσίᾳ Θεότητος.

Ὁ Κανὼν τοῦ Ὁσίου
ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. δ'

Ἡ κεκομμένη
Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Θείῳ φωτί σου, ὑπέρλαμπρε Ἥλιε, τῆς ἁμαρτίας μου, τὴν
ἀχλὺν ἀπέλασον· οἰκτείρεις γὰρ ψυχάς, τῇ ἐμφύτῳ
εὐσπλαγχνία σου, καὶ σκότους ἀπαλλάττεις τῶν παθῶν, τῇ
μόνῃ εὐμενίᾳ σου, Παντοκράτορ Κύριε, ὁ μόνος
εὐδιάλλακτος.

Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.
Ἐπὶ τῷ κάλλει, τῶν θείων δογμάτων σου, ἡ Ἐκκλησία
φαιδρῶς, ὡραΐζεται, καὶ πίστει ἀσφαλεῖ, πεποικιλμένη
δείκνυται· καὶ ὅλη ὡς πλησίον καὶ καλή, ἐκ δεξιῶν
παρίσταται, ὀρθοδόξως λάμπουσα, τῆς δόξης τοῦ νυμφίου
Χριστοῦ.

∆όξα Πατρὶ...
Ἱερωσύνης, τοῖς ὅπλοις στομούμενος, καὶ θείᾳ δόξῃ τὸν
νοῦν, Πάτερ ἐλλαμπόμενος, ὡς μάχαιρα πιστῶν
ἐστιλβωμένη δείκνυσαι, καὶ σάλπιγξ τῆς εὐσήμου Ἑορτῆς,
τὰ θράση τῶν αἱρέσεων, τμητικῶς συγκόπτουσα, καὶ
πάντας διεγείρουσα.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ὁ πρὸ αἰώνων, Πατρὶ συναΐδιος, ἐκ σοῦ Θεόνυμφε, σάρκα
προσελάβετο καὶ φύσιν τῶν βροτῶν, θεώσας συνεδόξασε·
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διὸ σε σωτηρίας ἀρχηγόν, καὶ κόσμου ἱλαστήριον, Θεοτόκε
∆έσποινα, πρὸς τὸν ἐκ σοῦ κεκτήμεθα.

Κανὼν εἰς Προφήτας καὶ Μάρτυρας
Ἦχος βαρὺς

ᾨδὴ γ' Ὁ Εἱρμὸς
Οἱ ὀρθρίζοντες Λόγε, εἰς δόξαν σὴν καὶ αἶνον, ἀνυμνοῦμεν
ἀπαύστως, τὸν τύπον τοῦ Σταυροῦ σου, ὂν ἔδωκας ἡμῖν,
ὅπλον εἰς βοήθειαν.

Τροπάρια
στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
Συντριβόμενοι λίθοις, καὶ βόθροις ὁμιλοῦντες, συνετρίψατε
πᾶσαν, τοῦ πλάνου δυναστείαν, καὶ ἄθραυστοι τὸν νοῦν,
ἐμείνατε Ἅγιοι.

στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
Αἴγλῃ θείων δογμάτων, καὶ ἀρετῶν ταῖς ἀκτῖσιν, οἱ σοφοὶ
Ἱεράρχαι, πιστοὺς φωταγωγοῦντες, αἱρέσεων ἀχλύν, πᾶσαν
διεσκέδασαν.

στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
Νεκρωθέντες τῷ κόσμῳ, οἱ Ὅσιοί σου Λόγε, ὑπερκόσμιον
ὄντως, ζωὴν κληρονομοῦσι, δι' ὧν ἡμᾶς Χριστέ, ἅπαντας
οἰκτείρησον.

Νεκρώσιμον
στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.
Ὑπὲρ τῶν μεταστάντων, ἐν πίστει καὶ ἐλπίδι, ἱκετεύομεν
πάντες, τὸν ἀγαθὸν ∆εσπότην, τοῦ φείσασθαι αὐτῶν, ἐν
ᾥρᾳ τῆς κρίσεως.

Θεοτοκίον
στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Μὴ κενώσας τοὺς κόλπους, τοὺς Πατρικοὺς ὁ Λόγος, σοῖς ἐν
κόλποις ὡς βρέφος, κρατούμενος ὡράθη ἀρχὴν ἐκ σοῦ
λαβών, Ἄχραντε ὁ ἄναρχος.
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Κανὼν Νεκρώσιμος
ᾨδὴ γ' Ἦχος βαρὺς

Ὁ κατ' ἀρχὰς τοὺς οὐρανούς
στίχ. Πρεσβείαις τῶν μαρτύρων σου ἀνάπαυσον, Χριστὲ ὁ
Θεός, αναύπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου.
Νεανικὴν καὶ σταθηράν, τὴν καρτερίαν ἀνδρείως, οἱ
Μαρτύρων ἔδειξαν χοροί· τῶν γὰρ αἰκισμῶν τὴν ῥύμην
ἤνεγκαν, καὶ τῶν βασάνων τὰς πληγάς, τῆς ἀκηράτου σου
δόξης, Σῶτερ ἐφιέμενοι καὶ τέρψεως.

στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.
Τῆς αἰωνίου σου ζωῆς, τῶν ἐπ' ἐλπίδι θανέντων, Ἐλεῆμον
πρόσδεξαι ψυχάς, καὶ τῶν ὀρεκτῶν καὶ θείων εὔσπλαγχνε,
κόλπων τοῦ θείου Ἀβραάμ, ἔνδον σκηνώσας Λαζάρῳ καὶ τοῖς
ἐκλεκτοῖς σου συναρίθμησον.

στίχ. Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν, εἰς γενεάν και γενεάν.
Ὁ καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, ἐπὶ τὸ σῶσαι τὸ γένος, τῶν
ἀνθρώπων εὔσπλαγχνε Σωτήρ, ἀΰλου φωτὸς καὶ θείας δόξης
σου, κατατρυφῆσαι καὶ χαρᾶς, τοὺς εὐσεβῶς μεταστάντας,
τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ καταξίωσον.

Θεοτοκίον
στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Νόμοι τῆς φύσεως ἐν σοί, τὸν ἀπερίληπτον Λόγον,
συλλαβούσῃ λέλυνται Ἁγνή, καὶ νόμος ἡμῖν ὁ θεῖος δέδοται,
πᾶσι τὴν ἄφεσιν διδούς, ἀπεγνωσμένοις πταισμάτων,
χάριτι τῆς θείας ἀγαθότητος.

Ὁ Κανὼν τοῦ Ὁσίου
ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. δ'
Σὺ εἶ τὸ στερέωμα

Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.
Ῥεῖθρον ἐν καρδίᾳ σου, ἐκ τῶν τοῦ Πνεύματος Ὅσιε,
χαρισμάτων, βρύει καταρδεῦον, τοὺς τῆς Πίστεως αὔλακας.
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Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.
Ὅλον ἀπεκάθηρας, τὸ ὀπτικὸν τοῦ νοῦ Ὅσιε, καὶ εἰς ὕψος
ἤρθης, θεωρίας, τῇ ἐλλάμψει τοῦ Πνεύματος.

∆όξα Πατρὶ...
Στέφεται τοῖς λόγοις σου, ὥσπερ τιμίοις λίθοις Σοφέ, ἡ
Ἐκκλησία, καὶ διαιωνίζει, τῶν πιστῶν βασιλεύουσα.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ἵλεων γενέσθαι μοι, τῶν ἐν πολλαῖς παγέντι Ἁγνή,
ἁμαρτίαις, τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα, ἀσιγήτως δυσώπησον.

Ὁ Εἱρμὸς

Ἦχος

υ ει το στε ρε ω μα των προ στρε 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

Μεσώδιο Κάθισμα, Ὁσίου Ἀμβροσίου
Ἦχος δ'

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ
Λόγους ζωῆς Πάτερ σοφὲ κεκτημένος, τὰς διανοίας τῶν
πιστῶν καταρδεύεις, καὶ καρποφόρους χάριτι δεικνύεις ἀεί,
τῶν αἱρετιζόντων δέ, κατακλύζεις τὰς φρένας, χάριν
ἀναβλύζων τε, ἰαμάτων ἐκπλύνεις, παθῶν παντοίων ῥύπον
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ἀληθῶς, ἱερομύστα θεόφρον Ἀμβρόσιε.

∆όξα Πατρί...
Ἦχος πλ. δ'

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

Τὸν Προφήτην Ἠλίαν ζηλοτυπῶν, Ἰωάννην ὡσαύτως τὸν
Βαπτιστήν, ἀνδρείως διήλεγξας, Βασιλεῖς ἀνομήσαντας,
ἱεραρχίας θρόνον, ἐνθέως ἐκόσμησας, καὶ θαυμάτων πλήθει,
τὸν κόσμον ἐπλούτησας· ὅθεν καὶ ταῖς θείαις, συγγραφαῖς
κεχρημένος, πιστοὺς ἐπεστήριξας, καὶ ἀπίστους ἐπέστρεψας,
ἱεράρχα Ἀμβρόσιε· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν
πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ,
τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, ὅμοιον
Τὴν οὐράνιον Πύλην καὶ Κιβωτόν, τὸ πανάγιον Ὄρος τὴν
φωταυγῆ, Νεφέλην ὑμνήσωμεν, τὴν οὐράνιον Κλίμακα, τὸν
λογικὸν Παράδεισον, τῆς Εὔας τὴν λύτρωσιν, τῆς οἰκουμένης
πάσης, τὸ μέγα Κειμήλιον, ὅτι σωτηρία, ἐν αὐτῇ διεπράχθη,
τοῦ κόσμου καὶ ἄφεσις, τῶν πολλῶν ἐγκλημάτων· διὰ
τοῦτο βοῶμεν αὐτῇ· Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, τῶν
πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν
πίστει, τὸν ἄχραντον τόκον σου.

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

μου ου ου ου

Κοντάκιον τοῦ Ὁσίου
Ἦχος γ'

Θείας πίστεως

Θείοις δόγμασι περιαστράπτων, ἀπημαύρωσας Ἀρείου
πλάνην, ἱερομύστα καὶ ποιμὴν Ἀμβρόσιε· θαυματουργῶν δὲ
δυνάμει τοῦ Πνεύματος, πάθη ποικίλα σαφῶς ἐθεράπευσας.
Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ
μέγα ἔλεος.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν
Τῇ Ζ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν
Ἀμβροσίου, Ἐπισκόπου Μεδιολάνων.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἀθηνοδώρου

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Νεόφυτος, ἐν τῇ θαλάσσῃ βληθείς,
τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος ∆ομέτιος, ξίφει τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Ἰσίδωρος, Ἀκεψιμᾶς, καὶ Λέων πυρὶ
τελειοῦνται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ἀμμοῦν, Ἐπίσκοπος Νητρίας, ἐν
εἰρήνῃ τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες, Γαϊανὸς καὶ Γάϊος, πυρὶ
τελειοῦνται.
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι τριακόσιοι Μάρτυρες, οἱ ἐν Ἀφρικῇ,
ξίφει τελειοῦνται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος, Ἰγνάτιος, ὁ πλησίον τῶν
Βλαχερνῶν κείμενος, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παύλου
Μοναχοῦ, τοῦ ὑποτακτικοῦ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων Πρίσκου,
Μαρτίνου καὶ Νικολάου· ὧν ὁ μὲν λιμῷ, ὁ δὲ πέλεξι
κατακοπείς, ὁ δὲ τρίτος διὰ πυρός, ἐτελειώθησαν· Ἡ δὲ
σύναξις αὐτῶν τελεῖται πλησίον τοῦ τείχους τῶν Βλαχερνῶν.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τὰ Ἐγκαίνια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐν
τοῖς Κουράτορος.

Ἧς ταῖς ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς
Ἀμήν.

Ὁ Εἱρμὸς ᾨδῆς η'

Ἦχος Νη
π.Κ.Παπαγιάννη

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

μεν το ον Κυ ρι ι ον

ου σι κων ορ γα νων συμ φω νου ουν των

και λα ων α πει ρων προσ κυ νουν των ει κο νι
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τη εν ∆ε η ρα τρεις Παι δες μη πει σθεν τες

τον Κυ ρι ον α νυ μνουν και ε δο ξο λο ο γουν

εις παν τας τους αι ω ω να α α ας

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ 
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

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
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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

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
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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

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
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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

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

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
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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 τως των Σε ρα

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

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

νο μεν
Ὁ Εἱρμὸς ᾨδῆς θ΄

Ἦχος

ξ ε στη ε πι του τω ο ου ρα νος και
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της γης κα τε πλα γη τα πε ρα τα ο τι Θε ος

ω φθη τοις αν θρω ποις σω μα τι κως και η

γα στηρ σου γε γο νεν ευ ρυ χω ρο τε ρα των

ου ρα νων δι ο ο σε Θε ο το κε αγ

γε ε λων και αν θρω πων τα ξι αρ χι αι

με γα λυ νου σιν

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 γον τε κου
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σαν την ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ νο

με ε ε εν

Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ὁσίου
Ἦχος β'

Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν

Ὀρθοδοξίας πρόμαχος, βάσις τῆς Ἐκκλησίας, Ἀρχιερέων
ἔρεισμα, καὶ σοφὸς Ποιμενάρχης, Ἀμβρόσιε ἀνεδείχθης, πρὸς
νομὰς εὐσεβείας, καθοδηγῶν τὸ ποίμνιον, ἀτιθάσους ὡς
θῆρας ἀποσοβῶν, κακοδόξων φάλαγγας Θεοφάντορ,
τρανῶν τὸ ὁμοούσιον, τῆς ἁγίας Τριάδος.

Θεοτοκίον, ὅμοιον
Θαῦμα φρικτὸν Πανάμωμε! ὅτι τὸν πρὸ αἰώνων, ἐκ τοῦ
Πατρὸς ἐκλάμψαντα, ὁμοούσιον Λόγον, γεγέννηκας
ἀπορρήτως· ὅθεν σε Θεοτόκον, ὁμολογοῦμεν ∆έσποινα,
ἀληθῶς καὶ κυρίως, ὡς ἀληθῆ, τοῦ Θεοῦ μητέρα· ὃν
ἐκδυσώπει, αὐτὸν Θεομακάριστε, ὑπὲρ γένους ἀνθρώπων.

Ἦχος Γα

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 ει τε αυ το ον εν τοις υ ψι ι ι στοις
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σοι πρε πει υ μνος τω ω Θε ε ω

ι νει τε αυ τον παν τες οι Α 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 ω Θε ε

ω
Στιχηρὰ τῶν Αἴνων 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 η θος της με γα λω συ νης αυ του

ν με σω του στα δι ι ου των πα ρα

νο ο ο μων α γαλ λο με νοι α νε βο ο ων

οι α θλο φο ο ροι Κυ υ ρι ε δο ο ξα

ΟΡΘΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)  -  ΗΧΟΣ  ΒΑΡΥΣ

ΕΝΧ 12/2019



26

α σοι

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

ω στη ρες α νε δει ει χθη σαν οι κου με

ε νης οι πα νε ευ φη μοι Α θλο φο ο ροι Χρι

στω βο ω ων τες Κυ υ ρι ε δο ο ξα

α σοι

Αι νει τε αυ τον εν τυμ πα νω και χο

ρω αι νει τε αυ τον εν χορ δαι αις και ορ

γα α νω

ν πνε ον τες προς εν βλε πον τες οι α
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θλο φο ροι μαρ τυ ρες μι ι αν ο δον ζω ης

ευ ρα με νοι τον υ περ Χρι στου ου θα να τον

ζη λο τυ πουν τες αλ λη λων την τε λευ την

ω του θαυ μα α τος ωσ περ θη σαυ ρου ους τας

βα σα νους προ αρ πα ζον τες προς αλ λη λους ε

λε γον ο τι καν μη νυ υν α πο θα νω

μεν τε θνη ξο ο με θα παν τως και τη γε

νε σει τα ο φει λο με να λει τουρ γη σο μεν

ποι η σω μεν την α να αγ κην φι λο τι μι ι

αν το κοι νον ι δι ον η γη σω με θα θα

να τω ζω η ην ω νη σα με νοι ταις πρε

σβει αις αυ των ο Θε ος ε λε η σον η μας
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Αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η

χοις αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις α λα

λαγ μου πα σα πνο η αι νε σα α τω τον

Κυ ρι ον

ην μνη μην των α γι ι ων σου α θλο φο

ρων ε ορ τα ζον τες σε α νυ μνου ου μεν

Κυ υ ρι ε δο ο ξα α σοι

∆όξα... Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον

κε τευ ε Παρ θε νε συν α πο στο λοις και

τοις μαρ τυ σιν ευ ρειν εν κρι σει τους με τα σταν

τας το με γα ε λε ο ο ο ος

∆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.
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∆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.

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

Νεκρώσιμα Προσόμοια

Ἦχος Γα
π.Κ.Παπαγιάννη

Καταφρονήσαντες πάντων

ε νε κρω με ε νος ω ρα θης ε πι Σταυ

ρου μο ο νε α θα να τε και εν τα φω
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ως θνη τος ε τε θης νε κρω ω σε ως και

φθο ρας και θα να α του τους αν θρω πους λυ τρου

με νος αλλ ως πε λα γος ευ σπλαγ χνι ας υ

παρ χων α κε νω τον και πη γη η α γα

θο τη τος τας ψυ χας των σων δου λων των εξ

η μων με τα σταν των α να α πα αυ σον

Στίχ. Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε.

ω α κη ρα τω σου κα αλ λει και γλυ

κα σμω της σης ω ραι ο τη τος και ταις του

θει ου σου φω τος α κτι σιν ελ λαμ πε σθαι τους προς

σε με τα στα αν τας α γα θε κα τα ξι ω σον

εν α υ λω φω το χυ σι α της φω το φα νει
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α ας σου συν αγ γε ε λοις χο ρευ ον τας πε

ρι σε τον ∆ε σπο ο την και βα σι λε α

της δο ξης και Κυ υ ρι ι ον

Στίχ. Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

ς α δα πα νη η τον ε χων των δω

ρε ω ων την με γα λο πρε πει αν ως θη

σαυ ρος α νελ λι πης πλου σι ι ας χρη στο τη τος

τους προς σε με τα στα αν τας ως Θε ος κα τα

σκη νω σον εν τη χω ρα των εκ λεκ των σου εν

το πω α νε σε ως εν τω οι οι κω της δο

ξης σου εν τρυ φη πα ρα δει σου εν τω των

παρ θε νων νυμ φω νι ως ε ευ σπλαγ χνος
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∆όξα... Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον, Ὅμοιον

Δο ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α γι ω Πνευ

μα τι Και νυ υν και α ει και εις τους αι ω

νας των αι ω ω νων α μην

ο μου το πλη η ρω μα τι κτεις τον Λυ τρω

την σα αρ κα γε νο με νον ου γαρ ε γε

νε το τοις πριν εν νο μω δι και ω σις αλλ η μας

ο Χρι στο ος νυν σταυ ρω θεις ε δι και ω σεν

ως ουν ε χου σα παρ ρη σι αν Παρ θε νε ι κε

τευ ε τον Υι ο ον σου τον ευ σπλαγ χνον τας

ψυ χας α να παυ σαι των ευ σε βως με τα

στα αν των δε ο με θα α α α
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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

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

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
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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

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
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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
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ΑΝΤΙΦΩΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ

Ἦχος Δι

Ἀντίφωνον Α΄

Α μην

στίχ. Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ, καὶ ψάλλειν τῷ
ὀνόματί σου, Ὕψιστε.

στίχ. Τοῦ ἀναγγέλλειν τῷ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν
ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα.

στίχ. Ὅτι εὔφρανάς με, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί σου, καὶ ἐν
τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἀγαλλιάσομαι.

στίχ. Ὅτι εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν
αὐτῷ.

αις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ

σω σον η μας

∆όξα... Καὶ νῦν...

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 Κε

στίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο,
ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶπεριεζώσατο.

στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ
σαλευθήσεται.

στίχ. Θαυμαστοὶ οἱ μετεωρισμοὶ τῆς θαλάσσης, θαυμαστὸς
ἐν ὑψηλοῖς ὁ Κύριος.

στίχ. Τὰ μαρτύριά σου ἐπιστώθησαν σφόδρα· τῷ οἴκῳ σου
πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς μακρότητα ἡμερῶν.

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
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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

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
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Ἀντίφωνον Γ΄
Ἦχος Δι

Α μην

στίχ. ∆εῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, ἀλαλάξωμεν τῷ Θεῷ
τῷ Σωτῆρι ἡμῶν.

ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο

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

αλ λη λου ου ι α

στίχ. Προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει
καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν αὐτῷ.

στίχ. 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 τος ψαλ λον τας σοι

αλ λη λου ου ι α α α
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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 τος ψαλ

λον τας σοι αλ λη λου ου ι α

Ἀπολυτίκιον μαρτυρκὸν

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

αυ τον ως α γα θον ι κε τε ευ σα τε
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σω θη ναι δε ο με θα τας ψυ χα α ας η

μων

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

ΚΟΝΤΑΚΙΑ
∆όξα Πατρί... 

νεκρώσιμον Σαββάτου
Ἦχος Γα

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 να γμος αλ λα ζω η α

τε λε ευ τη η τος
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Καὶ νῦν... 
μαρτυρικὸν Σαββάτου

Ἦχος Γα

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

κτι σε ως η οι κου με νη προ σφε ρει σοι Κυ ρι ε

τους θε ο φο ρου ους Μαρ τυ υ ρας ταις αυ

των 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

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΚΕ΄, ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ
Προκείμενον. Ἦχος πλ. β΄

Εὐφράνθητε ἐπὶ Κύριον καὶ ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι.

Στίχ. Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι.

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
Ἀδελφοί, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυρίου
ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν
ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος
αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς
ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. Θαυμάζω
ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν
χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ
μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες
μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν
ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ
εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. Ὡς προειρήκαμεν, καὶ
ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ
παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. ῎Αρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ
τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνθρώποις
ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

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

Στίχ. Καὶ τὸ μνημόσυνόν αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε, καὶ τὸ
μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶγενεάν. Ἀλληλούια
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