
Τῇ 14ῃ ∆εκεμβρίου
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, Θύρσου, Λευκίου, 

Καλλινίκου, Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου, 
Ἀρριανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

ΟΡΘΡΟΣ   ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Ἦχος Δι

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 ψυχαὶ 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 γενεὰν καὶ
γενεάν.
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λ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ

λη λου ου ου ι α

Μαρτυρικὸν Τροπάριον

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... 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

Καὶ 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
π.Κ.Παπαγιάννη

ω στη ρες νο ε ροι α νε δει χθη τε

α γι ι οι οι μαρ τυ ρες την γαρ αχ λυν της
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πλα νης κα τηρ γη σα τε δι α τη ης πι στε

ως τας ψυ χι κας υ μων λα μπα δας ε φαι

δρυ να τε και τω νυμ φι ω με τα δο ξης

συν εισ ηλ θε τε εις τον ου ρα νι ον νυ υμ

φω ω να και νυ υν ι κε τευ σα τε

σω θη ναι δε ο με θα τας ψυ υ χας η μων

Ἦχος Νη

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς

Στίχος Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.

ι εγ κρα τει ει ας των πα θων τας πυ ρι

φλε ε κτους α πο νε κρω σαν τες ορ μας και τας

κι νη η η σεις του Χρι στου οι μαρ τυ ρες

ε λα βον την χα ριν τας νο ο σους α πο
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δι ω ω κειν των α σθε νων και ζω ων τες και

με τα τε λος θαυ μα τουρ γειν ον τως θαυ μα

πα ρα δο ξον ο τι ο στε ε α γυ μνα

εκ βλυ ζου σιν ι α μα α τα δο ξα τω μο ο

νω Θε ω ω η η μων

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

ρο φη ται μαρ τυ ρες Χρι στου και Ι ε

ρα αρ χαι οι τον α γω να τον κα λον ευ σε

βο φρο ο νως νο μι μως τε λε σαν τες

και α πει λη φο τες στε φα νους α μα ραν

τι ι νους πα ρα Θε ου α πα αυ στως εκ

δυ σω πει τε υ περ η μων την αυ του α γα

ΟΡΘΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)
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θο τη τα ο πως δω ρη ση ται η μιν πται σμα

των την συγ χω ρη η σιν ως Θε ο ος ευ δι α αλ

λα α κτος
∆όξα Πατρί... Νεκρώσιμον·

ους με τα σταν τας ευ σε βως εκ των προσ και

αι ρων εν ταις σκη ναις των εκ λε κτων με τα δι

και αι ων συν α ρι θμη σον ∆ε σπο τα του

τους α να παυ ων εν το ο ποις ε ορ τα

ζον των και εν τρυ φη α λη η κτω του Πα

ρα δει σου χαρ μο νι κως τα ε κου σι α

πται σμα τα και τα α κου σι α αυ των

δι α κραν α γα θο τη η τα συγ χω ρη η σας φι

λα αν θρω ω πε
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Καὶ νῦν... Θεοτοκίον τοῦ ἤχου

δι η μας γεν νη θεις εκ Παρ θε νου

και σταυ ρω σιν υ πο μει να ας α γα α θε

ο θα να τω τον θα να τον σκυ λε ευ σας και

ε γερ σιν δει ξας ως Θε ος μη πα ρι δης ους

ε πλα σας τη χει ει ρι σου δει ξον την φι

λαν θρω πι αν σου ε λε η μον δε ξαι την

τε κου σαν σε Θε ο το ο κον πρε σβευ ου

σαν υ περ η μων και σω ω σον Σω τηρ η μων

λα ον α πε γνω σμε ε νο ο ο ον

Εὐλογητάρια Νεκρώσιμα
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
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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΄)

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 σι

ΟΡΘΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)
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α και παν τα τα εν α γνοι οι α και γνω

ω σει φι λαν θρω πε

∆όξα Πατρί...

α 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)
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Κανὼν εἰς πάντας τοὺς Ἁγίους
Ἦχος πλ.δ΄

ᾨδὴ α΄ - Ὁ Εἱρμὸς

ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ πάντες λαοί, τῷ ἐν θαλάσσῃ Ἐρυθρᾷ,
τὸν Φαραὼ βυθίσαντι, ᾠδὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξασται.

Τροπάρια
στιχ. Ἃγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν.

Τίμιοι μαργαρῖται, ὤφθητε τὸν στέφανον φαιδρύνοντες,
τῆς σεπτῆς Ἐκκλησίας, Ἀθλοφόροι Χριστοῦ γενναιότατοι.

στιχ. Ἃγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν.

Ἤστραψαν τῶν δογμάτων, καὶ τῶν ἀρετῶν θείαις
λαμπρότησιν, οἱ σοφοὶ Ἱεράρχαι, καὶ πιστῶν τὰς καρδίας
ἐφώτισαν.
στιχ. Ἃγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν.

Σὲ τὸν ἐν τοῖς Προφήταις, καὶ ἐν τοῖς Ὁσίοις
θαυμαζόμενον, ἱκετεύομεν Λόγε, ταῖς αὐτῶν ἡμᾶς σῶσον
δεήσεσιν.

Νεκρώσιμον
στίχ. Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε.

Ὅταν κρίσιν δικαίαν, ἔλθῃς τοῦ ποιῆσαι δικαιότατε,
ἀκατακρίτους Λόγε, τοὺς πρὸς σὲ μεταστάντας
ἀπέργασαι.

Θεοτοκίον
στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Κύριον τετοκυῖαν, γυναικῶν χορός σε ἐπιστάμενος, σοῦ
ὀπίσω Παρθένε, ἐναθλήσας αὐτῷ προσενήνεκται.

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας
ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. δ'

Ὑγρὰν διοδεύσας
στίχ. Πρεσβείαις τῶν Μαρτύρων σου ἀνάπαυσον, Κύριε,

ΟΡΘΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)
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τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου.

Θανάτῳ τὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ, καὶ πάθεσι πάθος,
μιμησάμενοι τὸ σεπτόν, οἱ Μάρτυρες πάντες τῆς ἐνθέου,
καὶ μακαρίας ζωῆς ἔτυχον.

στιχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

Νεότητος πταίσματα παρορῶν, καὶ τὰς ἁμαρτίας,
ὑπερβαίνων Χριστὲ Σωτήρ, τῶν προκοιμηθέντων οἰκετῶν
σου, τοῖς ἐκλεκτοῖς σου συναρίθμησον.

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

Ἧς ἔτυχον δόξης τε καὶ χαρᾶς, οἱ τὴν μακαρίαν,
κεκτημένοι διαγωγήν, μετάδος πλουσίως τοῖς σοῖς δούλοις,
οὓς προσελάβου Πολυέλεε.

Θεοτοκίον
στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Συνέλαβες Λόγον τὸν τοῦ Πατρός, σαρκὶ ἑνωθέντα, καθ'
ὑπόστασιν τῇ ἐκ σοῦ, πανάμωμε Κόρη, καὶ τὸν ᾅδην,
θείᾳ δυνάμει καταργήσαντα.

Κανὼν τοῦ Μηναίου
ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. β'

Ὡς ἐν ἠπείρῳ
στιχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Μαρτυρικαῖς ἀγλαΐαις τῷ θεϊκῶ, θρόνῳ παριστάμενοι, καὶ
ταῖς θείαις ἀστραπαῖς, Ἀθληταὶ λαμπόμενοι ἡμᾶς, τοὺς
ὑμνοῦντας τὴν ὑμῶν μνήμην φωτίσατε.

στιχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Κάλλος τὸ θεῖον ποθοῦντες, βίου τερπνά, εἰς οὐδὲν
ἡγήσασθε, Ἀθλοφόροι τοῦ Χριστοῦ, καὶ θανόντες σώματι
ζωήν, ἀτελεύτητον εὑρεῖν κατηξιώθητε.

ΗΧΟΣ  ΠΛΑΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΟΥ
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∆όξα Πατρί...

Ταῖς ὑπερφώτοις ἀκτῖσι τοῦ παντουργοῦ, ἐλλαμφθεὶς σὺ
Πνεύματος, ἀθεΐας τὸ βαθύ, σκότος ἐξηφάνισας Χριστοῦ,
ἀθλοφόρε θαυμαστέ, Θύρσε μακάριε.

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον

Τὸν ἀπερίγραπτον Λόγον περιγραπτόν, γεγονότα
σώματι, ἀπεκύησας Ἁγνὴ ὃν δυσώπει ῥύσασθαι φθορᾶς,
καὶ παθῶν ἐπαγωγῆς, τοὺς σὲ δοξάζοντας.

Κανὼν εἰς πάντας τοὺς Ἁγίους
Ἦχος πλ.δ΄

ᾨδὴ γ΄ - Ὁ Εἱρμὸς

Ὁ στερεώσας Λόγῳ τοὺς οὐρανούς, καὶ τὴν γῆν ἐπὶ
ὑδάτων ἑδράσας πολλῶν, στερέωσόν με πρὸς ὕμνον, τῆς
δοξολογίας σου Κύριε.

Τροπάρια
στιχ. Ἃγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τὰς μυσαρὰς θυσίας οἱ Ἀθληταί, στερροτάτῃ γνώμῃ,
ἀποσεισάμενοι, θυσίᾳ καθαρωτάτῃ, Λόγῳ τῷ τυθέντι
γεγόνασιν.

στιχ. Ἃγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἀνανεοῦντες λόγοις ἱερουργοῖς, τοὺς παλαιωθέντας,
παντοίοις παθήμασι, τοῦ ἀναπλάσαντος κόσμον, θεῖοι
Μαθηταὶ ἀπεφάνθητε.

στιχ. Ἃγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἡ τοῖς Προφήταις πρότερον προφανῶς, δεδομένη χάρις,
τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τοὺς Ἀσκητὰς ἐπ' ἐσχάτων,
θείων χαρισμάτων ἐνέπλησε.

Νεκρώσιμον
στίχ. Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε.

ΟΡΘΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)
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Χοροῖς ἁγίοις με σύνταξον ὁ Θεός, τοὺς πιστῶς τοῦ βίου,
μεταχωρήσαντας, καὶ Παραδείσου πολίτας, ποίησον δι'
ἄφατον ἔλεος.

Θεοτοκίον
στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ὁ μηδαμοῦ χωρούμενος Ἰησοῦς, ἀστενοχωρήτως, τὴν σὴν
κατῴκησεν, ἡγιασμένην γαστέρα, ἄχραντε Παρθένε, καὶ
Κύριος.

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας
ᾨδὴ γ' Ἦχος πλ. δ'

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

Καθαρθέντες τῆς πάλαι, προγονικῆς πτώσεως, διὰ τοῦ
Βαπτίσματος καὶ τῆς ἀναγεννήσεως, ῥείθροις αἱμάτων τε,
τοῖς ἑαυτῶν ῥαντισθέντες, τῷ Χριστῷ Μακάριοι,
συμβασιλεύετε.

στιχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

Ὁ νεκρὸς ἑκουσίως, κατατεθεὶς μνήματι, καὶ τοὺς
κατοικοῦντας ἐν τάφοις ἀνακαλούμενος, Σῶτερ εὐδόκησον,
οὓς ἐξ ἡμῶν προσελάβου, ἐν σκηναῖς ∆ικαίων σου, τούτους
αὐλίζεσθαι.

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

Ὑπὸ τῆς εὐσπλαγχνίας, τῆς θεϊκῆς ∆έσποτα, καὶ τῆς
συμφυῶς νοουμένης σου ἀγαθότητος, παρακαλούμενος,
ἁμαρτημάτων τὴν λύσιν, παρασχὼν τοῖς δούλοις σου,
Σῶτερ ἀνάπαυσον.

Θεοτοκίον
στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Σαρκωθεὶς ἐκ γαστρός σου, καὶ γεγονὼς ἄνθρωπος, ὁ
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διαφερόντως ὑπάρχων, μόνος φιλάνθρωπος, σώζει τὸν
ἄνθρωπον, ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου, Θεομῆτορ
ἄχραντε, μόνη πανύμνητε.

Κανὼν τοῦ Μηναίου
ᾨδὴ γ' Ἦχος πλ. β'

Οὐκ ἔστιν ἅγιος
στιχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τὸ σῶμα ξέοντες δεινῶς, οἱ τοῦ σκότους προστάται,
λογισμοῦ σου τὸν τόκον, οὐκ ἐχαύνωσαν στοργῇ, τῇ
θεϊκῇ δυνατῶς, ἐν ἀγάπῃ, Θύρσε κρατυνόμενον.

στιχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ὑπῆρξε Μάρτυς θαυμαστή, ἡ ἀθρόα σου ὄντως, πρὸς
τὸν Κύριον πίστις! δι' ἧς ᾔσχυνας ἐχθρῶν, κακοπιστίαν
βοῶν ὦ Φιλῆμον· ∆οῦλος Χριστοῦ πέφυκα.

∆όξα Πατρί...

Ἐφέσει θείᾳ κρατυνθείς, τὴν θεογενεσίαν, οὐρανόθεν
κομίζῃ, δι' ὕδατος μυστικῶς, Φιλῆμον Μάρτυς Χριστοῦ,
πρὸς ἀγῶνας, θείους δυναμοῦσάν σε.

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον

Ἐν δύο φύσεσιν ὁ εἷς, τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐξ ἁγνῶν σου
αἱμάτων, σαρκωθεὶς θεοπρεπῶς, προῆλθε τοὺς ἐξ Ἀδάμ,
διασῴζων, Πάναγνε χρηστότητι.

Ὁ Εἱρμὸς

Ἦχος Βου

υκ ε στιν Α γι ος ως συ Κυ ρι ε ο
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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

Μικρὰ Συναπτὴ

Μεσώδιον Κάθισμα τοῦ Μηναίου
Ἦχος δ΄

Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Εὐσεβείας θυρεῷ, περισκεπόμενοι καλῶς, καὶ τὸ ὅπλον
τοῦ Σταυροῦ, ἀναλαβόμενοι στερρῶς, τὰς παρατάξεις
κατέβαλον τοῦ Τυράννου, Μάρτυρες Χριστοῦ οἱ
ἀξιάγαστοι, καὶ στέφος παρ' αὐτοῦ ἀναδησάμενοι,
νικητικῶς χορεύουσιν ἀπαύστως, μετὰ τῶν ἄνω
∆υνάμεων, καὶ τὸν Σωτῆρα, ἐκδυσωποῦσι, σῶσαι τὰς
ψυχὰς ἡμῶν.

∆όξα Πατρί...
Ἦχος πλ. δ'

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

Ἱερῶς ἐναθλοῦντες οἱ ἱεροί, Ἀθλοφόροι Κυρίου τοὺς
αἰκισμούς, τὰς ξέσεις τοῦ σώματος, καὶ τὸν βίαιον
θάνατον, ἀδιστάκτῳ πίστει, ἀνδρείως ὑπέμειναν, καὶ τοῦ
ἐχθροῦ τὸ θράσος, τελείως κατέβαλον· ὅθεν ἰαμάτων,
δωρεὰν εἰληφότες, ἰῶνται τοὺς κάμνοντας, καὶ λυτροῦνται
κακώσεως, τοὺς βοῶντας ἑκάστοτε· Πρεσβεύσατε Χριστῷ
τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς
ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην ὑμῶν.
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Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, ὅμοιον

Τὴν ψυχήν μου Παρθένε τὴν ταπεινήν, ἀπὸ βρέφους
μολύνας ὁ μιαρός, καὶ λόγοις καὶ πράξεσιν, ἐμαυτὸν
κατερρύπωσα, καὶ οὐκ ἔχω τὶ πράξω, ἢ ποῦ
καταφεύξομαι, ἀλλ' ουδ' ἄλλην ἐλπίδα, πλήν σου Κόρη
ἐπίσταμαι· Φεῦ μοι ὁ ἀχρεῖος! διὰ τοῦτο ἱκέτης, πρὸς σὲ
τὴν πανάχραντον, νῦν προστρέχω καὶ δέομαι, ὁμολογῶν
σοι τό, Ἥμαρτον· Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, τῶν
πταισμάτων ἄφεσιν δοθῆναί μοι· εἰς σὲ γὰρ πᾶσαν
ἐλπίδα, ἀνέθηκα ∆έσποινα

Ὁ Εἱρμὸς ᾨδὴ ς'

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

Κοντάκιον
Ἦχος δ'

Ἐπεφάνης σήμερον

Τοὺς φωστῆρας ἅπαντες, τῆς Ἐκκλησίας, συνελθόντες
σήμερον, ἐν ἐγκωμίοις ἱεροῖς, ἀνευφημοῦντες ὑμνήσωμεν,
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ὡς ἀθλοφόρους Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν

Τῇ Ι∆' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Ἄθλησις τῶν Ἁγίων Μαρτύρων,
Θύρσου, Λευκίου καὶ Καλλινίκου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, Φιλήμονος,
Ἀπολλωνίου, Ἀρριανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν τεσσάρων Προτικτόρων, τῶν
συναθλησάντων τῷ Ἁγίῳ Ἀρριανῷ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς μετὰ φιλανθρωπίας
ἐπενεχθείσης ἡμῖν φοβερᾶς ἀπειλῆς τοῦ σεισμοῦ, ἧς παρ'
ἐλπίδα πᾶσαν ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ὁ Φιλάνθρωπος Κύριος.

Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἀμήν.

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
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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 του ους αι ω ω να α α α ας

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ

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 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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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

Ἦχος Βου

ε ον αν θρω ποις ι δειν α δυ να τον ον

ου τολ μα Αγ γε λων α τε νι σαι τα ταγ μα τα δι

α σου δε Πα να γνε ω ρα θη βρο τοις Λο γος
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σε σαρ κω με νος ον με γα λυ νον τες συν ταις

ου ρα νι αις στρα τι αις σε μα κα ρι ι ζο

ο με εν

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
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ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ
Τὰ καθ' ἡμέραν ἐξαποστειλάρια

Τῷ Σαββάτῳ
Ἦχος γ΄ Νεκρώσιμον
Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις

Ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων, ἐξουσιάζων Θεός, ἀνάπαυσον
τοὺς σοὺς δούλους, ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν ἐκλεκτῶν· εἰ γὰρ
καὶ ἥμαρτον Σῶτερ, ἀλλ' οὐκ ἀπέστησαν ἐκ σοῦ.

Θεοτοκίον
Ἦχος β΄

Τῶν Μαθητῶν ὁρώντων σε

Ἡμεῖς ἐν σοὶ καυχώμεθα, Θεοτόκε, καὶ τὸν Θεόν σε
ἔχομεν προστασίαν· ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου τὴν ἄμαχον
καὶ θραῦσον τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν· σοῖς ἐξαπόστειλον
δούλοις βοήθειαν ἐξ ἁγίου.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Ἦχος Νη

α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον

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

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

πρε πει υ μνος τω ω Θε ε ω

ι νει τε αυ τον παν τες οι Αγ γε λοι αυ
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του αι νει ει τε αυ τον πα σαι αι δυ

να α μεις αυ του σοι πρε πει υ μνος τω ω Θε 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 θοςτης με γα λω συ υ νης αυ του

ε γα λως η γω νι σα σθε α γι οι τας

βα σα νους των α νο μων υ πο μει ναν τες γεν

ναι ως και Χρι στον ο μο λο γουν τες εν αν

τι ον βα σι λε ων και πα α α λιν με τα

σταν τες εκ του βι ου δυ να α α μεις ε

νερ γει τε εν τω κο σμω και α σθε νει
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εις θε ρα πευ ε τε εκ των πα θων αυ τω ων α

γι οι πρε σβευ σα α τε του σω θη ναι τας ψυ χα

ας η η μων

Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος αι

νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και κι θα ρα

αρ τυ ρες Χρι στου οι α ητ τη τοι οι νι

κη σαν τες την πλα νην τη δυ να μει του Σταυ

ρου α πο λαυ ε τε την χα ριν αι ω νι

ως της ζω ης τυ ρα α α α αν νων α πει

λας ουκ ε ε πτο η θη τε βα σα α α α α

νοις αι κι ζο με νοι οι ευ φραι νε σθε και

νυν τα αι μα τα υ μω ων γε γο νεν ι α μα
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τα ταις ψυ χαις η μων πρε σβευ σα α τε του σω

θη ναι τας ψυ χα ας η η μων

Αι νει τε αυ τον εν τυμ πα νω και χο ρω

αι νει τε αυ τον εν χορ δαι αις και ορ γα νω

ον θω ρα κα της πι στε ως εν δυ σα με

νοι κα λως και τω τυ πω του Σταυ ρου κα θο

πλι σαν τες ε αυ τους στρα τι ω ται ευ σθε

νεις α νε δει χθη τε τοις τυ ραν νοις αν δρει

ως αν τι κα τε στη τε και δι α βο λου

την πλα νην κα τη δα φι σα τε νι κη ται γε νο

με ε νοι των στε φα νων η ξι ω θη τε πρε

σβε ευ σα α τε του σω θη ναι τας ψυ χα ας
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η η μων

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 α τω τον Κυ ρι ον

Αὐτόμελον

ι υ μας κα λε σω μεν α γι οι Χε ρου βειμ

ο τι υ μιν ε πα νε παυ σα το Χρι στος

Σε ρα φειμ ο τι α παυ στως ε δο ξα σα τε

αυ τον αγ γε ε ε λους το γαρ σω μα α α

πε στρα φη τε δυ να α α μεις εν ερ γει

τε ε εν τοις θαυ μα σι πολ λα υ μω ων τα

ο νο μα τα και μει ζο να τα χα ρι σμα τα

πρε σβευ σα α τε του σω θη ναι τας ψυ χας η η
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μων
Θεοτοκίον

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ι ω

Πνευ μα τι

Και νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω ω νων α μην

γω Παρ θε νε α γι α Θε ο το κε

τη σκε πη σου προ στρε χω οι δα ο τι τευ ξο

μαι της σω τη ρι ι ας δυ να σαι γαρ α γνη

η βο η θη σαι μοι οι οι οι

∆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.
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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.

ΟΡΘΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)

ΕΝΧ 12/2019



32

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

Ἦχος Νη
π.Κ.Παπαγιάννη

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος

α σι λι κως μοι υ πε γρα ψας ε λευ
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θε ρι αν βα φαις ε ρυ θραις των δα κτυ

λων σου αι μα τω σας ∆ε σπο τα και φοι νι

ξας σω αι μα τι και νυν σε πι ι στει κα

θι κε τευ ο μεν τοις πρω το το ο κοις σου συ

να ρι θμη σον και των δι και ων σου της χα ρας

α ξι ω σον ε πι τυ χειν τους με τα φοι τη

σαν τας προς σε τον ε ευ σπλα αγ χνον

Στίχ. α'. Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου Κύριε.

ε ραρ χη σας ως αν θρω πος σφα γι

α σθεις σε αυ τον προ σφο ραν προ σε νη νο χας

τω Πα τρι τον αν θρω πον της φθο ρας ε ξαι

ρου ου με ε νος τους με τα σταν τας ου ουν ως
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φι λαν θρω πος εν τη των ζων των χω ω ρα κα τα

τα ξον ε ε εν θα οι χει μαρ ροι της τρυ

φης προ χε ον ται εν θα πη γαι της α ι δι

ο τη τος α να βλυ στα α νου ου σιν

Στίχ. β'. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

α θει σο φι ας αρ ρη του σου ο ρο θε

τεις την ζω ην και προ βλε πεις τον θα να τον

και προς βι ον ε τε ρον με τοι κι ζεις τους δου

λους σου ους προ σε λα βου τοι οι νυν κα τα τα

ξον ε πι υ δα α των της α να παυ σε

ως εν τη λαμ προ τη τι των α γι ων Κυ ρι

ε εν θα φω νη της α γαλ λι α σε ως και
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της αι νε ε σε ε ως

Στίχ. γ'. Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν, εἰς τὸν αἰῶνα
δοξάσαντα.

ο γος υ παρ χων α ο ρα τος ο μο

φυ η ης τω Πα τρι και τω Πνευ μα τι συν θρο νος

δι ε με τον αν θρω πον τη σαρ κι πε φα

νε ε ρω ω σαι ως ε λε η μων ου ουν και

φι λαν θρω πος τους εκ του βι ι ου με τα φοι

τη σαν τας της ευ πρε πει ας σου και της ω

ραι ο τη τος ταις καλ λο ναις του τους κα τα λαμ

πρυ νον ζω αρ χι κω ω τα α τε

∆όξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, ὅμοιον

ς συλ λα βου σα τον α ναρ χον Λο γον

ΟΡΘΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)

ΕΝΧ 12/2019



36

Θε ου ου και Θε ον μη τρι κη παρ ρη σι α σου

εκ τε νως ι κε τευ ε κα τα τα ξαι τους

δου λους σου εν θα χο ρει ει α η α κα τα

λη κτος ευ φραι νο με ε νων και ευ φη μουν

των σε ε ε εν θα λαμ προ τη τες αι δι αι

ω νι ζου σαι και ο γλυ κυ υς η χος ε ορ τα ζον

τος Θε ο γεν νη τρι α α α α

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
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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

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·
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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

ΟΡΘΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ)

ΕΝΧ 12/2019



46

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

ΗΧΟΣ  ΠΛΑΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΟΥ

ΕΝΧ 12/2019



47

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 ΚΣΤ΄, 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, προϊδοῦσα ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ

ἔθνη ὁ Θεὸς, προευηγγελίσατο τῷ ᾽Αβραὰμ· ὅτι
εὐλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. Ὥστε οἱ ἐκ
πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ ᾽Αβραάμ. Ὅσοι γὰρ
ἐξ ἔργων νόμου εἰσίν, ὑπὸ κατάραν εἰσίν· γέγραπται γάρ·
ὅτι ᾽Επικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς
γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά.
Ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον·
ὅτι ῾ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται· ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ
πίστεως, ἀλλ᾽ ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν
αὐτοῖς.

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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