
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Τῇ 25ῃ τοῦ μηνὸς Αὐγούστου

Μνήμη τῆς ἐπανόδου τοῦ Λειψάνου 
Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου,

καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου. 
Εἰς τὸν Ὄρθρον
Ἦχος Πα

ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν νη μιν

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

τι Κυ ρι ου

Στίχ.α΄ Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς
τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. ( τὸ ὡς ἄνω )

Στίχ.β΄ Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με καὶ τῷ ὀνόματι
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν νη μιν

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

τι Κυ ρι ου

Στίχ. γ΄ Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστι
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. ( τὸ ὡς ἄνω )
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

ου λι θου σφρα γι σθεν τος υ πο των Ι

ου δαι ων και στρα τι ω των φυ λασ σον των το

α χραν τον σου σω ω μα α νε ε στης τρι

η με ρος Σω τηρ δω ρου με νος τω κο σμω

την ζω ην δι α του το αι δυ να α μεις των ου

ρα νων ε βο ων σοι Ζω ο δο ο τα

δο ο ξα τη α να στα σει σου Χρι στε δο ο

ξα τη βα σι λει α σου δο ξα τη οι κο νο

μι α σου μο νε φι λα αν θρω ω πε

∆όξα Πατρί... 
Ἀπολυτίκιον Ἁγίων Ἀποστόλων

Ἦχος Γα
π.Κ.Παπαγιάννη

πο ο στο λοι Α γι οι πρε σβευ σα τε

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 08/2019
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τω ε λε η μο νι Θε ω ι ι να πται σμα των

α φε σιν πα ρα σχηταις ψυ χαι αις η η μων

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον

ε την με σι τευ σα σαν την σω τη ρι αν

του γε ε νους η μων α νυ μνου μεν Θε ο το

ο κε Παρ θε ε νε εν τη σαρ κι γαρ τη εκ

σου προσ λη φθει ση ο Υι ος σου και Θε ος η

μων το δι α Σταυ ρου κα τα δε ξα α με νος πα

α θος ε λυ τρω σα το η μας εκ φθο ρας

ως φι λαν θρω πο ο ο ος

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΝΧ 08/2019



4

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ
Μετὰ τὴν Α' Στιχολογίαν

Ἦχος Κε

ον τα
Δ

φον σου Σω τηρ στρα τι ω ται τη

ρουν τες νε κροι τη α στρα πη του ο φθεν

τος Αγ γε λου ε γε νον το κη ρυ υτ

τον τος γυ ναι ξι την α να α στα σιν

Σε δο ξα α ζο μεν τον της φθο ρας κα θαι

ρε την σοι προσ πι ι πτο μεν τω α να σταν

τι εκ τα φου και μο νω Θε ω η μων

∆όξα Πατρὶ...

ταυ ρω
Δ

προσ η λω θεις ε κου σι ως οι

κτιρ μον εν μνη μα τι τε θεις ως θνη τος

ζω ο δο τα το κρα τος συν ε ε τρι

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 08/2019
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ψας δυ να τε τω θα να α τω σου σε

γαρ ε ε φρι ξαν οι πυ λω ροι οι του Α

δου συ συν η η γει ρας τους απ αι ω

νος θα νεν τας ως μο νος φι λαν θρω πος

Καὶ νῦν καὶ ἀεί...

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 δει χθης πλα τυ τε ε ρα τω νου ρα

νων βα στα σα σα τον Κτι στην σου δο ο ξα

τω εν οι κη σαν τι εν σοι δο ξα τω προ ελ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΝΧ 08/2019
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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

υ ναι κες προς το μνη μα πα ρε γε νον το

ορ θρι αι και αγ γε λι κην ο πτα σι αν

θε α σα α με ναι ε τρε μον ο τα φος εξ

η στρα πτε ζω ην το θα αυ μα κα τε πλητ

τεν αυ τας δι α του το α πελ θου σαι τοις μα

θη ταις ε κη ρυτ τον την ε γερ σιν τον Α

δην ε σκυ λευ σε Χρι στος ως μο νος κρα ται ος

και δυ να τος και φθα ρεν τας συν η γει ρε

παν τας τον της κα τα κρι σε ως φο βον λυ σας

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 08/2019
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δυ να α μει Σταυ ρου

∆όξα Πατρὶ...

ν τω Σταυ ρω προσ η λω θεις η ζω η των

α παν των και εν νε κροις λο γι σθεις ο α

θα να τος Κυ ρι ε α νε στης τρι η με ρος Σω

τηρ και η γει ρας Α δαμ εκ της φθο ρας δι

α του το αι ∆υ να μεις των ου ρα νων ε

βο ων σοι Ζω ο δο τα δο ξα τοις σοις πα

θη μα σι Χρι στε δο ο ξα τη Α να στα σει

σου δο ξα τη συγ κα τα βα σει σου μο νε φι

λα αν θρω ω πε

Καὶ νῦν καὶ ἀεί...

α ρι
Δ

α το σε πτον του ∆ε σπο του δο

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΝΧ 08/2019
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χει ον α να στη σον η μας πε πτω κο

τας εις χα ος δει νης α πο γνω ω σε

ως και πται σμα των και θλι ι ψε ων συ

γαρ πε ε φυ κας α μαρ τω λων σω τη ρι α

και βο η θει α και κρα ται α προ στα σι

α και σω ζεις τους δου λους σου

ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ (σύντομα)
Ἦχος Κε

Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα

δι και ω μα τα σου

ων Αγ γε λων ο δη μος κα τε πλα γη ο

ρω ων σε εν νε κροι οις λο γι σθε εν τα του

θα να του δε Σω τερ την ι σχυν κα θε λο ον τα

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 08/2019
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και συν ε αυ τω τον Α δαμ ε γει ραν τα και

εξ Α δου πα αν τας ε λευ θε ρω σαν τα

Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα

δι και ω μα τα σου

ι τα μυ ρα συμ πα θως τοις δα κρυ σιν ω Μα

θη τρι αι κιρ να τε ο α στρα α πτω ων εν

τω τα φω Αγ γε λος προ σε φθεγ γε το ταις Μυ

ρο φο ροις Ι δε τε υ μεις τον τα α φον και

η σθη τε ο Σω τηρ γαρ ε ξα νε ε στη του

μνη μα τος

Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι

και ω μα τα σου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΝΧ 08/2019



10

ι αν πρω ι Μυ ρο φο ροι ε δρα μον

προς το μνη μα σου θρη νο λο γου σαι αλλ ε πε

στη προς αυ τας ο Αγ γε λος και ει ει πε θρη

νου ο και ρος πε παυ ται μη κλαι ε τε την Α

να στα σιν δε Α πο στο λοις ει πα τε

Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι

και ω μα τα σου

υ ρο φο ροι γυ ναι κες με τα μυ ρων ελ

θου ου σαι προς το μνη η μα σου Σω τερ ε

νη χου ουν το Αγ γε ε λου τρα νως προς αυ τα ας

φθεγ γο με ε νου Τι με τα νε κρων τον ζω ων

τα λο γι ζε σθε ως Θε ος γαρ ε ξα νε ε

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 08/2019
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στη του μνη μα τος

Δο ξα πα τρι ι και Υι ω και α γι ω πνευ μα

τι

ρο σκυ νου μεν Πα τε ρα και τον του του Υι

ο ον τε και το Α α γι ον Πνευ μα την Α γι

αν Τρι α δα εν μι α τη ου σι ι α συν

τοις Σε ρα φειμ κρα ζον τες το Α γι ος Α γι

ος Α γι ος ει Κυ ρι ε

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

αι ω νωνω α μην

ω ο δο την τε κου σα ε λυ τρω σω Παρ

θε ε νε τον Α δα αμ α μαρ τι ας χαρ μο νην

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΝΧ 08/2019
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δε τη Ευ α αν τι λυ πης πα ρε ε σχες ρευ

σαν τα ζω ης ι θυ νε προς ταυ την δε ο εκ

σου σαρ κω θεις Θε ος και αν θρω πος

Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη λου

ι α ∆ο ο ξα σοι ο Θε ος
(δὶς)

Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη

λου ι α ∆ο ξα σοι ο Θε ο ο ο ο ος

Ἡ Ὑπακοὴ
Ἡ τοῦ Ληστοῦ μετάνοια, τὸν παράδεισον ἐσύλησεν,
ὁ δὲ θρῆνος τῶν Μυροφόρων τὴν χαρὰν ἐμήνυσεν· ὅτι
ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα
ἔλεος.

ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ

Ἦχος Πα

Ἀντίφωνον Α'

ν τω θλι βε σθαι με ει σα κου σον μου

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 08/2019
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των ο δυ νω ων Κυ ρι ε σοι κρα ζω

οις ε ρη μι κοις α παυ στος ο θει ος

πο θος εγ γι νε ται κο σμου ου σι του μα ται

αι ου εκ το ος

ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ μα τι

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

αι ω νων α μην

γι ω Πνευ μα τι τι μη και δο ξα ωσ περ

Πα τρι πρε πει α μα και Υι ω δι α του

το α σω μεν τη τρι α δι μο νο κρα το ρι

α

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΝΧ 08/2019
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Ἀντίφωνον Β'

ις τα ο ρη των σων υ ψω σας με νο

μων α ρε ταις εκ λαμ πρυ νον ο Θε ος ι

να υ μνω σε

ε ξι α σου χει ρι λα βων συ Λο γε φυ

λα ξον με φρου ρη σον μη πυρ με φλε ε ξη της

α μαρ τι ας

ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ μα τι

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

αι ω νων α μην

γι ω Πνευ μα τι πα σα η κτι σις και

νουρ γει ται πα λιν δρο μου σα εις το πρω ω τον

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 08/2019
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ι σο σθε νε ες γαρ ε στι Πα τρι και Λο

γω
Ἀντίφωνον Γ'

πι τοις ει ρη κο σι μοι ο δευ σω μεν

εις τας αυ λα ας του Κυ ρι ι ου ευ φραν

θη μου το πνευ μα συγ χαι ρει η καρ δι α

πι οι κον ∆α βιδ φο βος με γας ε κει

γαρ θρο νων εκ τε θεν των κρι θη η σον

ται α πα σαι αι φυ λαι της γης και γλωσ σαι

ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ μα τι

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

αι ω νων α μην

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΝΧ 08/2019
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γι ω Πνευ μα τι τι μην προ σκυ νη

σιν δο ξαν και κρα τος ως Πα τρι τε α ξι ον

και τω Υι ω ω δει προσ φε ρειν μο νας γαρ ε

στιν η Τρι ας
ὁ Β΄ χορὸς

τη φυ υ σει αλλ ου

προ σω ποις
Τὸ Προκείμενον.

υν α να στη σο μαι λε γει Κυ ρι ος θη

σο μαι εν σω τη ρι ω πα ρη σι α σο μαι

εν αυ τω
(δὶς)

Στίχος· Τὰ λόγια Κυρίου λόγια ἁγνά, ἀργύριον πεπυρωμένον,
δοκίμιον τῇ γῆ, κεκαθαρισμένον ἑπταπλασίως.

Τὸ τρίτον

υν α να στη σο μαι λε γει Κυ ρι ος θη

σο μαι εν σω τη ρι ω παρ ρη σι α α σο μαι

εν αυ τω ω ω ω

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 08/2019



17

Ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου

Α μην Îα α σα πνο η αι νε σα τω τον

Κυ υ ρι ον
(δὶς)

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, αἰνεῖτε
Αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ.

Αι νε σα α τω πνο η πα σα τον Κυ υ

υ ρι ο ο ον

Ἐωθινὸν Εὐαγγέλιον

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν
Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν
Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν
σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ
Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά
σου ὀνομάζομεν. ∆εῦτε πάντες οἱ πιστοί,
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν.
Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ
κόσμῳ. ∆ιὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,
ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν γὰρ
ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΝΧ 08/2019
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Ὁ Ν΄ ψαλμὸς 
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Δι

λε η μων ε λε η σον με ο Θε ος

κα τα το με γα ε λε ος σου και κα τα το

πλη θος των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψον το

α νο μη μα μου

πι πλει ον πλυ νον με α πο της α νο

μι ας μου και α πο της α μαρ τι ας μου κα

θα ρι σον με

τι την α νο μι αν μου ε γω γι

νω σκω και η α μαρ τι α μου ε νω πι ον μου

ε στι δι α πα αν τος

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 08/2019
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σοι μο νω η μαρ τον και το πο νη ρον ε νω

πι ον σου ε ποι η σα ο ο πως αν δι και

ω θης εν τοις λο γοις σου και νι κη σης εν τω

κρι νε σθαι σε

δου γαρ εν α νο μι αις συ νε λη φθην

και εν α μαρ τι αις ε κισ ση σε με η μη

τηρ μου

δου γαρ α λη θει αν η γα πη σας τα

α δη λα και τα κρυ φι α της σο φι ας σου ε δη

λω σας μοι

αν τι εις με υσ σω πω και κα θα ρι σθη

σο μαι πλυ νεις με και υ περ χι ο να λευ καν

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΝΧ 08/2019
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θη σο μαι

κου τι εις μοι α γαλ λι α σιν και

ευ φρο συ υ νην α γαλ λι α σον ται ο στε α

τε τα πει νω με ε να

πο στρε ψον το προ σω πον σου α πο

των α μαρ τι ων μου και πα σας τας α νο μι

ας μου ε ξα λει ψον

αρ δι αν κα θα ραν κτι σον εν ε μοι ο

Θε ος και πνευ μα ευ θες εγ και νι σον εν τοις

εγ κα τοις μου

η α πορ ρι ψης με α πο του προ σω που

σου και το πνευ μα σου το α γι ον μη αν τα νε

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 08/2019
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λης απ ε μου

πο δος μοι την α γαλ λι α σιν του σω

τη ρι ου σου και πνευ ματ ι η γε μο νι κω στη

ρι ξον με

ι δα ξω α νο μους τας ο δους σου και α

σε βεις ε πι σε ε πι στρε ψου σι

υ σαι με εξ αι μα των ο Θε ος ο Θε ος

της σω τη ρι ας μου α γαλ λι α σε ται η γλωσ

σα μου την δι και ο συ νην σου

υ ρι ε τα χει λη μου α νοι ξεις και

το στο μα μου α ναγ γε λει την αι νε σιν σου

τι ει η θε λη σας θυ σι αν ε

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΝΧ 08/2019
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δω κα αν ο λο καυ τω μα τα ουκ ευ δο κη

η σεις

υ σι α τω Θε ω πνευ μα συν τε τριμ με νον

καρ δι αν συν τε τριμ με νην και τε τα πει

νω με ε νην ο Θε ος ουκ ε ξου δε νω σει

γα θυ νον Κυ ρι ε εν τη ευ δο κι α

σου την Σι ων και οι κο δο μη θη τω τα τει χη

Ι ε ρου σα λημ

ο τε ευ δο κη σεις θυ σι αν δι και ο συ

νης α να φο ραν και ο λο καυ τω μα τα

ο τε α νοι σου σιν ε πι το θυ σι α στη

ρι ον σου μο σχους και ε λε η σον με ο Θε

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 08/2019
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ος

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

τι Ταις των Α πο στο ο ο λων πρε σβει αις

Ε ε ε λε η μον ε ξα λει ψον τα

πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α

των

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

αι ω νων α μην Ταις της Θε ο το ο ο κου

πρε σβει αις Ε ε ε λε η μον ε ξα λει

ψον τα πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα

α α των

Ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΝΧ 08/2019
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γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των

οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψο ο ον το

α νο μη μα α α α μου

να στας ο Ι η σους α πο του τα φου κα

θω ως προ ει πεν ε δω κεν η μιν την αι

ω νι ον ζω ην και με γα ε λε ο ο ος

Ἕτερος Ν΄ Ψαλμὸς 
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Πα

λε η μων ε λε η σον με ο Θε ος κα

τα το με γα ε λε ο ο ος σου και κα τα το

πλη θος των οι κτιρ μω ων σου ε ξα λει ψον το

α νο μη μα μου

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 08/2019
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πι πλει ον πλυ νον με α πο της α νο μι

ας μου και α πο της α μαρ τι ας μου κα θα

ρι σον με

τι την α νο μι αν μου ε γω γι νω σκω

και η α μαρ τι α μου ε νω πι ον μου ε στι

δι α παν το ος

οι μο νω η η μαρ τον και το πο νη ρον

ε νω πι ον σου ε ποι η σα ο πως αν δι και ω

θης εν τοις λο γοις σου και νι κη σης εν τω κρι νε

σθαι σε

δου ου ου γαρ εν α νο μι αις συ νε λη

η η φθην και εν α μαρ τι αις ε κισ ση σε
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με η μη τηρ μου

δου ου ου γαρ α λη θει αν η γα α πη

σας τα α δη λα και τα κρυ φι α της σο φι ας

σου ε δη λω σας μοι

αν τι εις με υσ σω πω και κα θα ρι σθη σο

μαι πλυ νει ει εις με και υ περ χι ο να λευ

καν θη σο μαι

κου τι εις μοι α γαλ λι α σιν και ευ φρο

συ υ υ νην α γαλ λι α σον ται ο στε α

τε τα πει νω με ε ε να

πο στρε ε ε ψον το προ σω πον σου α πο

των α μαρ τι ω ων μου και πα α α α α
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σας τας α νο μι ας μου ε ξα λει ψον

αρ δι αν κα θα ραν κτι σον εν ε μοι ο Θε

ος και πνε ε ευ μα ευ θες εγ και νι σον εν

τοις εγ κα τοις μου

η α πορ ρι ι ψης με α πο του προ σω

που σου και το πνευ μα σου το α γι ον μη αν

τα νε λης α πε μου ου ου

πο δος μοι την α γαλ λι ι α σιν του σω

τη ρι ου σου και πνε ε ευ μα τι η γε μο

νι κω ω στη ρι ξο ο ον με

ι δα α ξω α νο μους τας ο δους σους και

α σε βεις ε πι σε ε πι στρε ψου σι
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υ υ υ σαι με εξ αι μα των ο Θε ος

ο Θε ος της σω τη ρι ας μου αγ αλ λι α σε

ται η γλωσ σα μου την δι και ο συ νην σου

υ ρι ε τα χει λη μου α νοι οι ξεις και το

στο ο μα μου α ναγ γε λει την αι νε σι ι ιν σου

τι ει η θε λη σας θυ σι αν ε ε δω

κα αν ο λο καυ τω μα τα ουκ ευ δο κη η η

σεις

υ σι α τω Θε ω Πνευ μα συν τε τριμ

με ε νον καρ δι αν συν τε τριμ με νην και τε

τα πει νω με νην ο Θε ος ουκ ε ξου δε νω ω ω

σει
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γα θυ νον Κυ ρι ε εν τη ευ δο κι α

σου την Σι ων και οι κο δο μη θη τω τα

τει χη Ι ε ρου σα λη ημ

ο τε ευ δο κη σεις θυ σι αν δι και ο συ νης

α να φο ραν και ο λο καυ τω μα τα

ο τε α νοι σου σιν ε πι το θυ σι α

στη ρι ον σου μο ο σχους και ε λε η σον με ο

Θε ο ος

ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ μα τι Ταις των Α πο στο λων πρε σβει αις

ε λε η η η μον ε ξα λει ψον τα πλη θη

των ε μω ων εγ κλη μα α α των
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αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των

αι ω νων α μην Ταις της Θε ο το κου πρε σβει

αις ε λε η η η μων ε ξα λει ψον τα πλη

θη των ε μω ων εγ κλη μα α α α των

Ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με

γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των

οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψον το α νο μη

μα μου

να στας ο Ι η σους α πο του τα φου κα

θως προ ει ει ει πεν ε δω κεν η μιν την

αι ω νι ον ζω ω ην και με γα ε λε ο ο ος
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ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος Δι

Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε

η σον Κυ ρι ε ε λε η σον
(τρὶς)

Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε

η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η η η σο ον

Ἀναστάσιμος
ᾨδὴ Α' ὁ Εἱρμὸς

Ἦχος Πα

ου η τρο παι ου χος δε ξι α θε ο πρε

πως εν ι σχυ ι δε δο ξα σται αυ τη γαρ α

θα να τε ως παν σθε νης υ πε ναν τι ους ε θραυ

σε τοις Ισ ρα η λι ταις ο δον βυ θου και
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νουρ γη η σα α σα

Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ

ρι ε

χερ σιν α χραν τοις εκ χο ος θε ουρ γι

κως κατ αρ χας δι α πλα σας με χει ρας δι ε

πε τα σας εν τω Σταυ ρω εκ γης α να κα λου με

νος το φθα ρεν μου σω μα ο εκ Παρ θε νου

προσ ει ει λη η φας

Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ

ρι ε

ε κρω σιν υ πε στη δι ε με και την ψυ

χην τω θα να τω προ δι δω σιν ο εμ πνευ
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σει θει α ψυ χην μοι εν θεις και λυ σας αι

ω νι ι ων δε σμων και συν α να στη σας

τη α φθαρ σι α ε δο ο ξα α σε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

μας

αι ρε η της χα ρι τος πη γη χαι ρε η κλι

μαξ και πυ λη ου ρα νι ος χαι ρε η λυ χνι α

και στα μνος χρυ ση και ο ρος α λα το μη

τον η τον Ζω ο δο την Χρι στον τω κο σμω

κυ η η σα α σα

Ὁ Κανὼν τοῦ Ἀποστόλου Βαρθολομαίου
ᾨδὴ α' Ἦχος δ'

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου
Ἀπόστολε του Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ὑπέρτιμον λίθον σε, ζωῆς ἡ πέτρα ἀνέδειξεν, ἐν ᾧ
ἐδομήσατο, τὴν Ἐκκλησίαν αὐτοῦ, Βαρθολομαῖε, Ἀπόστολε
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θεόπτα· ὅθεν σε γεραίρομεν, καὶ μακαρίζομεν.

Ἀπόστολε του Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Μεγάλως μυοῦσάν σε, τὰ ὑπὲρ νοῦν καὶ διάνοιαν, σοφίαν
εὑράμενος, τὴν ἐνυπόστατον, ἀπεμώρανας, Ἑλλήνων τὴν
σοφίαν, σοφίσας τὰ πέρατα, θείοις διδάγμασιν.

Ἀπόστολε του Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Νεκρὸς ἐπιτύμβιος, θαλασσοπόρος γεγένησαι, ταῖς θείαις
προστάξεσι καταπειθόμενος, καὶ ὡς ἥλιος, πρὸς ∆ύσιν ἐξ
Ἑῴας, Ἀπόστολε ἔφθασας, καταφωτίζων αὐτήν.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ὁ πλήρης κεκένωται, ὁ προαιώνιος ἄρχεται, ἐκ Κόρης
θεόπαιδος ἀποτικτόμενος, ὃν ἐκήρυξας, ἐν δύο ταῖς οὐσίαις,
μιᾷ ὑποστάσει δέ, Θεομακάριστε.

Ὁ Κανὼν τοῦ Ἀποστόλου Τίτου
ᾨδὴ α' Ἦχος δ'

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου
Ἀπόστολε του Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Παντοίοις χαρίσμασι, καταπλουτίσασα χάρις σε, τοῦ
Πνεύματος κήρυκα, θεῖον Ἀπόστολον, εἰς τὰ πέρατα,
κηρύττοντα, ἐκπέμπει, τοῦ Λόγου τὴν σάρκωσιν, Τίτε
ἀοίδιμε.

Ἀπόστολε του Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Αὐγὴν θείας χάριτος, εἰσδεδεγμένος ἐξήστραψας, ὡς ἥλιος
πάνσοφε, ταῖς ἐν τῷ σκότει ψυχαῖς, ἃς ἐφώτισας, ἐξαίρων
ἁμαρτίας, δουλείας λυτρούμενος, πλάνης μακάριε.

∆όξα Πατρί...
Ὑπάρχων ἀνάπλεως, τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος, ὁ
Παῦλος ὁ πάνσοφος, σὲ προχειρίζεται, καὶ διάκονον, καὶ
θεῖον ὑποφήτην, καὶ πίστεως κήρυκα, Τίτε θεσπέσιε.
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Καὶ νῦν...

Λυτρούμενος ἔλαμψε, σοῦ ἐκ νηδύος ὁ Κύριος, τοῦ κόσμου
τὰ πέρατα, πλάνης Θεόνυμφε, ὃν ἱκέτευε, καὶ πάντοτε
δυσώπει, σωθῆναι τοὺς πίστει σε, Κόρη γεραίροντας.

Ἀναστάσιμος
ᾨδὴ Γ' ὁ Εἱρμὸς

μο νος ει δως της των βρο των ου σι ας

την α σθε νει αν και συμ πα θως αυ την μορ φω

σα με νος πε ρι ζω σον με εξ υ ψους δυ να

μιν του βο αν σοι Α γι ος ο να ος ο εμ ψυ

χος της α χραν του σου δο ξης φι λα αν θρω ω

πε

Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ

ρι ε

ε ος μου υ παρ χων Α γα θε πε σον τα
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κα τω κτει ρη σας και κα τα βη ναι προ ος με

ηυ δο κη σας α νυ ψω σας με δι α σταυ

ρω σε ως του βο αν σοι Α γι ος ο της δο ξης Κυ

ρι ος ο α νει κα στος εν α γα θο ο τη

η τι

Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ

ρι ε

ω η εν υ πο στα τος Χρι στε υ παρ χων

και φθα ρεν τα με ως συμ πα θης Θε ο ος εν

δυ σα με νος εις χουν θα να του κα τα βας ∆ε

σπο τα το θνη τον δι ερ ρη ξας και νε κρους

τρι η με ρος α να στας α φθαρ σι αν ημ φι
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ι α σας

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

μας

ε ον συλ λα βου σα εν γα στρι Παρ θε νε

δι α Πνευ μα τος του Πα να γι ου ε ε μει

νας α φλε κτος ε πει σε βα τος τω νο μο

θε ε τη Μω ση φλε γο με νη α καυ στα σα

φως προ ε μη νυ σε την το πυρ δε ξα με νην

το α α στε ε κτον

Ὁ Κανὼν τοῦ Ἀποστόλου Βαρθολομαίου
ᾨδὴ γ' Ἦχος δ'

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους
Ἀπόστολε του Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἰσχυρὰν παράκλησίν σε εὗρον, καὶ φῶς καὶ δεινῶν
ἀπαλλαγήν, Βαρθολομαῖε πάνσοφε, οἱ πλάνῃ συνεχόμενοι,
καὶ ἀθεΐας ζόφωσιν, φρενοβλαβῶς περικείμενοι.

Ἀπόστολε του Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
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Στόμα γεγονὼς Θεοῦ τοῦ Λόγου, ἐκ στόματος λύκου
νοητοῦ, λαοὺς ἐρρύσω ἔνδοξε, προσαγαγὼν τῷ Κτίσαντι, διὰ
λουτροῦ Βαπτίσματος, Βαρθολομαῖε ἀοίδιμε.

Ἀπόστολε του Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Γλώσσῃ σου πυρίνῃ καταφλέξας, τῆς πλάνης τὴν ὕλην τὴν
πικράν, κεχερσωμένας πάνσοφε, καρδίας κατενέωσας, καὶ
γεωργεῖν οὐράνια, νοήματα παρεσκεύασας.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἐκ σοῦ ὑπὲρ λόγον Θεὸς Λόγος, τεχθῆναι εὐδόκησε σαρκί,
Παρθενομῆτορ ἄχραντε, μαθητὴν ἐκλεξάμενος, καὶ
ὑπηρέτην γνήσιον, Βαρθολομαῖον τὸν ἔνδοξον.

Ὁ Κανὼν τοῦ Ἀποστόλου Τίτου
ᾨδὴ γ' Ἦχος δ'
Οὐκ ἐν σοφίᾳ

Ἀπόστολε του Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Οὐκ ἐν σοφίᾳ, μωραινούσῃ αὐτῇ τοὺς προσέχοντας, ἀλλὰ
γνώσει ἀληθεῖ, τὴν ἀγνωσίαν μακάριε, ψυχῶν ἀπεδίωξας,
τῶν προστρεχόντων σοι.

Ἀπόστολε του Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ὑλομανοῦσαν, ἀθεΐας ἀκάνθαις τὴν ἄρουραν, παγκληρίας
τῶν ἐθνῶν, δρεπάνῃ θείᾳ ἐκάθηρας, γνώσεως τὰ σπέρματα,
καταβαλλόμενος.

∆όξα Πατρί...
Μίαν κηρύττων, ἐν τρισὶ τοῖς προσώποις Θεότητα,
ἀπεδίωξας ἀχλύν, πολυθεΐας μακάριε, θείαν πρὸς ἐπίγνωσιν,
ἄγων τὰ πέρατα.

Καὶ νῦν...
Ἁγιωτέραν, τῶν Ἀγγέλων καὶ πάσης τῆς κτίσεως, ἀνωτέραν
ὁ ἐκ σοῦ, σαρκὶ τεχθεὶς σε εἰργάσατο· ὅθεν σε ὡς ∆έσποιναν,
πάντων γεραίρομεν.
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Μεσώδιον Κάθισμα
Ἦχος α'

Τὸν Τάφον σου Σωτὴρ

Ἡ κάθοδος τῶν σῶν, παναγίων Λειψάνων, ὑπόθεσις ἡμῖν,
ἑορτῆς φαιδροτάτης, πανεύφημε γέγονε, τοῦ Κυρίου
Ἀπόστολε, ἣν γεραίροντες, εὐσεβοφρόνως τιμῶμεν, σὲ τὸν
ἄδυτον, Βαρθολομαῖε λαμπτῆρα, Χριστὸν μεγαλύνοντες.

∆όξα... Τοῦ Ἀποστόλου Τίτου
Ἦχος πλ. δ' Τὴν σοφίαν

Ὥσπερ ἄστρον ἡλίῳ συμπορευθείς, παναοίδιμε Τίτε Παύλῳ
σαφῶς, τὴν γῆν ἐφωτίσατε, καὶ τὸ σκότος ἐλύσατε, ἐν τῇ
Κρητῶν δὲ νήσῳ, εἰσδύσας μακάριε, διὰ θανάτου πᾶσιν,
ἀδύτους κατέλιπες, θείας ὡς ἀκτῖνας, τοὺς σοὺς πόνους καὶ
λόγους, ὑφ' ὧν ἐλλαμπόμενοι, εὐσεβῶς σε γεραίρομεν, καὶ
συμφώνως βοῶμέν σοι· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν
πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ,
τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον
Χαῖρε θρόνε πυρίμορφε τοῦ Θεοῦ, χαῖρε Κόρη καθέδρα
βασιλική, κλίνη πορφυρόστρωτε, χρυσοπόρφυρε θάλαμε,
χλαμὺς ἁλουργόχροε, τιμαλφέστατον τέμενος,
ἀστραπηφόρον ἅρμα, λυχνία πολύφωτε, χαῖρε Θεοτόκε,
δωδεκάτειχε πόλις, καὶ πύλη χρυσήλατε, καὶ παστὰς
ἀγλαόμορφε, ἀγλαόχρυσε τράπεζα, Θεοκόσμητον
σκήνωμα, χαῖρε ἔνδοξε νύμφη ἡλιοστάλακτε, χαῖρε μόνη
ψυχῆς μου διάσωσμα.
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Ἀναστάσιμον Κοντάκιον
Ἦχος α΄

Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεὸς

Ἐξανέστης ὡς Θεός, ἐκ τοῦ τάφου ἐν δόξῃ, καὶ κόσμον
συνανέστησας, καὶ ἡ φύσις τῶν βροτῶν ὡς Θεόν σε
ἀνύμνησε, καὶ θάνατος ἠφάνισται, καὶ ὁ Ἀδὰμ χορεύει,
∆έσποτα, καὶ ἡ Εὔα νῦν ἐκ τῶν δεσμῶν λυτρουμένη, χαίρει
κράζουσα· Σὺ εἶ ὁ πᾶσι παρέχων, Χριστὲ τὴν ἀνάστασιν.

Ὁ Οἶκος
Τὸν ἀναστάντα τριήμερον ἀνυμνήσωμεν, ὡς Θεὸν
παντοδύναμον, καὶ πύλας τοῦ ᾅδου συντρίψαντα, καὶ τοὺς
ἀπ’ αἰῶνος ἐκ τάφου ἐγείραντα, Μυροφόροις ὀφθέντα καθὼς
ηὐδόκησε, πρώταις ταύταις τό, Χαίρετε, φήσας· καὶ
Ἀποστόλοις χαρὰν μηνύων, ὡς μόνος ζωοδότης. Ὅθεν πίστει
αἱ γυναῖκες, Μαθηταῖς σύμβολα νίκης εὐαγγελίζονται, καὶ
ᾅδης στενάζει, καὶ θάνατος ὀδύρεται, καὶ κόσμος
ἀγάλλεται, καὶ πάντες συγχαίρουσι· Σὺ γὰρ παρέσχες πᾶσι,
Χριστὲ τὴν ἀνάστασιν.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν
Τῇ ΚΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῆς ἐπανόδου τοῦ Λειψάνου
τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου,
Ἐπισκόπου Γορτύνης τῆς κατὰ Κρήτην, μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἀποστόλου Παύλου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήιμη τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Μηνᾶ,
Ἐπιφανίου, Γενναδίου καὶ Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως.

Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΙΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος

ᾨδὴ Α΄

ταυ ρον χα ρα ξας Μω σης επ ευ θει ει ας ρα

βδω την Ε ρυ θραν δι ε τε με τω Ισ ρα

ηλ πε ζευ σαν τι την δε ε πι στρε πτι κως

Φα ρα ω τοις αρ μα σι κρο τη σας η νω σεν επ

ευ ρους δι α γρα α ψας το α ητ τη τον ο

ο πλον δι ο Χρι στω ω α σω μεν τω Θε ω

η μων ο ο ο τι δε δο ξα σται

ᾨδὴ Γ΄

α α βδος εις τυ υ πον του μυ στη ρι ι ου

πα ρα λαμ βα νε ε ται τω βλα στω ω
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ω γαρπρο κρι ι νει τον ι ε ρε α τη

στει ρευ ου ου ση δε πρω ην Εκ κλη σι α νυν

εξ η η ην θη η σε ξυ λον Σταυ ρου
ὁ Α΄ χορὸς

εις κρα τος και στε ρε ε ω ω μα

ᾨδὴ ∆΄

ι σα κη η κο α Κυ ρι ε της οι κο

νο μι ι ας σου το μυ στη ρι ον κα τε

νο η σα τα ερ γα σου και ε δο ξα σα σου

την Θε ο τη τα

ᾨδὴ Ε΄

τρι σμα κα ρι στον ξυ υ υ υ λον εν

ω ε τα α θη Χρι στος ο Βα σι λευς και Κυ ρι

ος δι ου πε πτω κεν ο ξυ λω α πα τη
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σας τω εν σοι δε λε α σθεις Θε ω τω προσ

πα γεν τι σαρ κι τω πα ρε ε χο ον τι την ει

ρη νηνταις ψυ χαι αις η η μων

ᾨδὴ ΣΤ΄

ο τι ου θη ρο ος εν σπλα α αγ χνοις πα

λα μας Ι ω νας σταυ ρο ει δως δι εκ πε τα

σας το σω τη ρι ον πα α θος προ δι ε

τυ υ που σα φως ο ο θεν τρι η με ρος εκ δυς

την υ περ κο σμι ον Α να στα σιν υ πε ζω

γρα φη η σε του σαρ κι ι προσ πα γεν τος Χρι

στου ου του Θε ου και τρι η με ρω ε γε

ε ε ερ σει τον κο ο σμον φω τι ι σα αν
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τος
ᾨδὴ Ζ΄

ε ε εκ νο ον προσ ταγ μα τυ ραν νου δυσ σε

βους λα ους ε κλο νη σε πνε ον α πει λης

και δυσ φη μι ι ι α ας θε ο στυ γους

ο ο μως τρεις Παι δας ουκ ε δει μα τω ω

σε θυ μο ο ος θη ρι ω δης ου ου πυ υρ

βρο μι ον αλλ αν τη χουν τι δρο σο βο λω

πνε ευ μα α α τι πυ ρι συν ον τες ε ψα αλ

λον ο υ περ υ υ μνη η το ος των Πα

τε ρων και η μων Θε ος ευ λο γη το ο ος

ει
ᾨδὴ Η΄
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Αι νου μεν ευ λο γου μεν προ σκυ νου ου

με εν τον Κυ ρι ον

υ λο γει ει τε Παι αι αι δες της Τρι α δος

ι σα ρι θμοι δη μι ουρ γον Πα τε ρα Θε ον υ

μνει ει τε τον συγ κα τα βαν τα Λο ο ο

γον και το πυρ εις δρο ο σον με τα α ποι η

σαν τα και υ περ υ ψου ου τε το πα α σι

ζω ην πα ρε ε χον Πνευ μα πα να γι ον εις τους 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
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πι τω Θε ω ω ω τω Σω τη ρι μου

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

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

την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε

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

νο ο μεν

Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι την τα πει

νω σιν της δου λης αυ του ι δου γαρ α

πο του νυν μα κα ρι ου σι με πα α α

σαι αι γε νε αι

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

δο ξο τε ραν α συγ κρι ι ι τως των Σε ρα φειμ
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την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε

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

νο ο μεν

Ο τι ε ποι η σε μοι με γα λει α

ο δυ να τος και Α γι ον το ο νο μα αυ

του και το ε λε ος αυ του εις γε νε

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

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

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

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

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

υ νο ο μεν
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Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χι ο νι

αυ του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα

νους δι α νοι α καρ δι ι ας αυ των

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

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

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

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

υ νο ο μεν

Κα θει λε δυ να στας α πο θρο νων

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

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

στει λε κε νους
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ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βειμ και εν

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

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

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

λυ υ νο ο μεν

Αν τε λα βε το Ισ ρα 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
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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

Ἡ Καταβασία
ᾨδὴ Θ΄

υ στι κως ει Θε ο το ο κε πα ρα δει

σος α γε ωρ γη η τως βλα στη σα σα Χρι

στον υφ ου το του Σταυ ρου ζω η φο ο

ρον εν γη πε φυ του ουρ γη ται δεν δρον

δι ου νυν υ ψου με ε νου προ σκυ νουν τες

αυ τον σε με γα λυ υ νο ο με ε ε εν
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ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

Ἦχος Δι

Α μην γι ος Κυ ρι ος ο ο Θε

ο ος η μων
(δὶς)

ψου τε Κυ ρι ον τον Θε ο ο ον

η η μω ω ων και προ σκυ νει τε τω υ

πο πο δι ω των πο ο δω ω ω ων αυ

του
Β΄ χορὸς

ο τι ι Α α γι ο ος ε στι ι

Ἀναστάσιμον Ι΄

Ἦχος Δι
Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

ι βε ρι α α δος θα α λασ σα συν

παι αι σι Ζε ε βε δαι αι ου Να θα να α

η η ηλ τω Πε ε τρω τε συν δυ υ σιν α
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αλ λοις πα α λαι και Θω μαν ει χε ε προς

α αγ ραν οι Χρι στου τη η προ στα α ξει

εν δε ξι ι οι οι οις χα λα α σαν τες πλη

θος ειλ κο ον ιχ θυ υ ων ον Πε τρος γνου ου

ου ου ους προς αυ τον ε νη χε το οις το

τρι ι τον φα νεις και αι α αρ τον ε ε δει

ξε και ι ιχ θυν ε επ αν θρα α κω ων

Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἀποστόλου Βαρθολομαίου
Ἦχος β'

Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν

Τὴν ἱερὰν κατάθεσιν, τοῦ σεπτοῦ σου λειψάνου,
Βαρθολομαῖε πάνσοφε, ἑορτάζοντες πόθῳ, ἀνευφημοῦμέν
σε πίστει· ἐξ Ἑῴας γὰρ μάκαρ, πρὸς νῆσον τῆς Λιπάρεως,
παραδόξως ἐκπλεύσας, ταῖς θαυμασταῖς, σοῦ πορείαις
ἅπασαν τὴν Ἑσπέραν, ἐφώτισας Ἀπόστολε, τοῦ Χριστοῦ
Θεοκήρυξ.
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Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἀποστόλου Τίτου
ἦχος ὁ αὐτὸς, ὅμοιον

Μύστα τῆς θείας χάριτος, καὶ Ἀπόστολε Τίτε, σὺν Παύλῳ
τῷ θεόφρονι, πρέσβευε τῇ Τριάδι, ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου,
καὶ ἡμῖν τοῖς τελοῦσι, τὴν παναγίαν μνήμην σου, καὶ σὲ
πόθῳ τιμῶσι, τῶν δυσχερῶν, καὶ πταισμάτων λύσιν καὶ
σωτηρίαν, καὶ δόξαν καὶ λαμπρότητα, οὐρανῶν βασιλείας.

Θεοτοκίον
ἦχος ὁ αὐτὸς, ὅμοιον

Σὺν ἀσωμάτοις τάξεσι, σὺν μαρτύρων χορείαις, σὺν
Ἀποστόλων τάγμασι, σὺν Προφήταις καὶ πᾶσι, ∆ικαίοις ὦ
Θεομῆτορ, ἀνυμνοῦμέν σε Κόρη· καὶ γὰρ Θεὸν ἐγέννησας,
τὸν ἀρρήτῳ σοφίᾳ, διὰ Σταυροῦ, καθελόντα ᾍδου τὴν
τυραννίδα, καὶ σώσαντα πανύμνητε, ἅπαν βρότειον γένος.

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
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Θε ε ε ε ω

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

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

Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῇ κρῖμα ἔγγραπτον

Δο ξα αυ τη

ε σται πα σι τοις ο σι ι ι οις α α

αυ του

μνου μεν σου Χρι στε το σω τη η ρι ο ον

πα α α θος και δο ξα ζο μεν σου τη

ην α να α α α στα α α α σιν
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Αι νει τε τον Θε ον εν τοις Α γι οις

αυ του αι νει τε αυ τον εν στε ρε ω μα τι

της δυ να α με ως α α αυ του

σταυ ρον υ πο μει ει ει νας και τον

θα να τον κα ταρ γη η σας και α να στας ε

εκ των νε ε ε κρων ει ρη νευ σον η μων την

ζω ην Κυ ρι ι ε ως μο νος παν το δυ υ

υ υ να α α α μος

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 υ νης α α αυ του

τον Α δην σκυ λε ευ σας και τον αν
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θρω πον α να στη σας τη Α να στα α σει ει

σου Χρι ι στε α ξι ω σον η μας εν κα

θα ρα α κα αρ δι ι α υ μνειν και δο ξα α

α α ζει ει ει ειν σε

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

νει τε αυ τον εν ψα λτη ρι ι ω και αι

κι θα α α α ρα

ην θε ο πρε πη σου συγ κα τα βα σιν δο ξα

ζο ον τες υ μνου μεν σε Χρι ι στε ε τε

χθης ε εκ Πα αρ θε ε νου και α χω ρι στος

υ πηρ χες τω ω ω ω Πα α α α τρι ε

πα θες ως αν θρω πος και ε κου σι ως υ πε μει

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 08/2019



57

ει νας στα αυ ρον α νε στης ε εκ τουου τα α

φου ως εκ πα στα δος προ ο ο ο ε ε ε ελ

θων ι να σω σης τον κο ο ο σμον Κυ ρι

ι ε δο ο ο ξα α α α σοι

Στιχηρὰ προσόμοια τῶν Ἀποστόλων
Ἦχος δ΄

Ἔδωκας σημείωσιν
Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.
Θεῖον ἐπαφῆκέ σε, ὡς ποταμὸν παμμακάριστε, ἡ πηγὴ τῆς
ζωῆς ἡμῶν, ὕδατα ξηραίνοντα, τῆς πολυθεΐας, ἄρδοντα τὸν
κόσμον, ῥείθροις ἐνθέων διδαχῶν, Βαρθολομαῖε καὶ
κατακλύζοντα, τῆς πλάνης τὰ ζιζάνια, καὶ τῶν δεινῶν
ἐξαιρούμενον, τοὺς πιστῶς πειθομένους σοι, τοῦ Κυρίου
ἀπόστολε.

Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.
Ἥλιον καθάπερ σε, Ἀνατολῆς ἐξορμώμενον, καὶ πρὸς ∆ύσιν
δυόμενον, πορείαις ἀοίδιμε, ταῖς ἐπὶ ὑδάτων, σαφῶς
γενομέναις, ἐπεγνωκότες οἱ πιστοί, τῆς παραδόξου
ἐπιδημίας σου, ἀνάμνησιν ἐτήσιον, ἐπιτελοῦμεν
γεραίροντες, τὰ πολλά σου θαυμάσια, τοῦ Κυρίου
Ἀπόστολε.

Στίχ. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ καὶ εἰς
τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ.
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Νεκρὸς ἐπιτύμβιος, θαλασσοπόρος γεγένησαι, ἐξ Ἑῴας
ὁρμώμενος, σὺν μάρτυσι πάνσοφε, καὶ πρὸς ∆ύσιν φθάνων,
ἄδυτε φωσφόρε, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Βαρθολομαῖε
θεομακάριστε, ἐν ᾗ ἀναπαυσάμενος, πᾶσι τῶν κόπων
ἀνάπαυσις, καὶ δεινῶν ἀπολύτρωσις, θαυμαστῶς
ἐχρημάτισας.

Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρὼν
αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα.
Θείαις ἀναλάμψεσι, καταυγασθεὶς τὴν διάνοιαν, ὡς ἀκτὶς
συμπεπόρευσαι, ἡλίῳ φωτίζοντι, τὰ ἐσκοτισμένα, Παύλῳ
θείῳ Τίτε, καὶ σὺν αὐτῷ πᾶσαν τὴν γῆν, τῆς βαθυτάτης
νυκτὸς ἀπήλλαξας· διὸ σε μακαρίζομεν, ὡς Ἱεράρχην
θεόληπτον, ὡς Ἀπόστολον ἔνθεον, πρεσβευτὴν ὡς
θερμότατον.

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 08/2019



59

ΕΩΘΙΝΟΝ Ι΄
Ἦχος Πα

Ἰωάννου Πρωτοψάλτου

ε ε Δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω

και Α γι ι ω Πνε ευ μα α α τι

ε τα την εις Α α α δου ου κα θο ο

δο ον και την εκ νε κρων α να α στα α α

α σιν α θυ μουν τε ες ως ει ει κο ο ο ο

ος ε πι ι τω ω χω ρι σμω ω ω

ω ω ω σου ου Χρι στε ε οι οι οι μα

α θη η η ται προς ερ γα σι ι ι ι

α α α αν ε ε τρα α α α πη η η η

σαν και πα α α λιν πλοι οι οι οι α και

αι δι ι κτυ υ υ υ α και α α γρα ου
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ου δα α α μου αλ λα συ υ Σω ω ω

τερ ε εμ φα νι ι σθεις ως ∆ε σπο της πα α α

αν των δε ξι οι οις τα α δι κτυ υ α κε

λε ε ε ευ ει εις βα α α λειν και ην

ο λο γος ε ε ερ γο ον ε ε ευ θυς

και πλη η η η η η η η η η η η

η θο ος των ι χθυ υ ω ων πο ο ο

λυ και δει ει ει ει πνοον ξε ε ε νον

ε τοι οι μον ε ε ε ε ε ε ε εν

γη η η ου με τα σχο ο ο ον τω ων

το τε σου ου ου των μα α θη η η η των

και η μας νυ υν νο η η τως κα τα ξι ι
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ω σο ο ον ε ε εν τρυ υ φη η η σαι φι

λαν θρω ω ω ω πε Κυ υ υ ρι ι ι ι

ε

ἕτερον ΕΩΘΙΝΟΝ Ι΄ 
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Πα

ε Δο ξα Πα τρι ι και αι αι Υι ω

και Α γι ι ι ω Πνε ε ευ μα α α

τι

ε τα α α την εις Α α α α α α δου

κα α α α α θο ο ο δο ο ον και την εκ

νε κρω ω ων α α α να α α α α

α α α στα α σιν α θυ υ μου ουν
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τε ε ες ως ει κο ο ος ε πι ι

τω ω χω ρι σμω ω ω ω ω ω σου ου Χρι

στε ε οι οι οι μα α θη η η ται προς

ερ γα σι ι ι α α αν ε τρα α α α α

πη η η η σαν και πα α α α λιν πλοι

οι οι οι α και δι ι ι ι ι ι κτυ υ υ

α και αι α α γρα ου ου ου δα α α

μου αλ λα συ Σω ω ω τερ ε εμ φα νι

σθεις ως ∆ε σπο τη ης πα α α α α αν των

δε ξι ι οι οις τα α δι ι ι κτυ υ υ α

κε λε ε ε ε ευ ει ει εις βα α α λειν

και ην ο λο ο ο γος ε ε ε ε ερ
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γο ο ον ε ε ευ θυς και πλη η η η

η η η η η η η η θο ο ος των ι

χθυ υ υ υ υ ω ω ων πο ο ο λυ και

δει ει ει ει ει πνον ξε ε ε ε νον ε ε

τοι οι μο ο ον εν γη ου με τα σχο ο ον των

το τε σου ου ου των μα α α α α θη η η

η των και η μα ας νυ υ υν νο η τως

κα τα ξι ι ω ω σο ο ον ε ε ε εν

τρυ υ υ φη η η η σαι
*

φι λα α αν

θρω ω πε Κυ υ υ ρι ι ι ι ε ε ε

ε

*ἑτέρα θέσις

φι λα α α α α α
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α α α α α α ε φι λα α αν θρω ω πε

Κυ

Κ

υ υ υ υ υ υ ρι ι ε ε ε

ε
ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

Ἦχος Δι

Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

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

νων α μην

περ ευ λο γη με ε νη υ παρ χεις

Θε ο το κε Παρ θε ε ε ε νε δι α γαρ

του εκ Σου σαρ κω θε εν τος ο α δης ηχ

μα λω τι σται ο Α δαμ α να κε ε κλη ται

η κα τα ρα νε νε ε κρω ται η Ευ α η λευ

θε ε ρω ται ο θα να τος τε θα να τω
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ται και η μεις ε ζω ο ποι η η θη μεν δι

ο αν υ μνουν τες βο ω ω μεν ευ λο γη τος

Χρι στος ο Θε ος η μων ο ου τως ευ δο κη σας

δο ο ο ξα σοι
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∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ 
Μανουὴλ Πρωτοψάλτου

Ἦχος Πα

ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ

ψι ι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη εν

αν θρω ποις ευ δο κι α

μνου ου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ

σκυ νου μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα

ρι στου μεν σοι δι α την με γα λην σου δο

αν

υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε ε

Πα τερ παν το κρα α τορ Κυ ρι ε Υι ε μο

νο γε νες Ι η σου Χρι στε και α γι ον
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πνε ευ μα

υ ρι ε ο Θε ος ο α μνος του Θε ου

ο Υι ο ος του Πα τρος ο αι αι ρων την

α μαρ τι ι αν του κο ο σμου ε λε η

σον η μας ο αι αι ρων τας α μαρ τι ας του

κο ο σμου

ροσ δε ξαι την δε η σιν η μων ο κα θη με

νος εκ δε ξι ω ων του Πα τρος και ε λε η

σον η μας

τι συ ει μο νος Α γι ος συ ει ει

μο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις

δο ο ξαν Θε ου Πα τρος Α μην
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αθ ε κα α στην η με ραν ευ λο γη σω σε

και αι νε ε σω το ο νο μα α σου εις τον αι

ω ω να και εις τον αι ω να του αι ω νος

α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με

ρα ταυ τη α να μαρ τη τους φυ λα χθη η ναι

η μα ας

υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος

των Πα τε ε ρων η μων και αι νε το

ο ον και δε δο ξα σμε ε νον το ο νο μα α

σου εις τους αι ω ω νας Α μη ην

ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η

μας κα θα περ ηλ πι ι σα μεν ε πι σε
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ε

υ λο γη το ος ει ει Κυ ρι ε ε ε ε ε

ε δι δα ξο ον με τα δι και ω μα τα α

σου
(τρὶς)

υ ρι ε κα τα φυ γη ε γεν νη η θης

η μιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα Κυ

ρι ε ε λε η σον με ι α σαι την ψυ

χη ην μου ο τι η μα ρτον σοι

υ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα ξον

με του ποι ειν το θε λη μα α σου ο τι συ

ει ο Θε ο ος μου

τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω
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τι σου ο ψο ο με θα φω ως

α ρα τει νον το ε λε ο ος σου ου τοις

γι νω σκου σι σε Α γι ος ο Θε ος Α

γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος Α θα να τος ε

λε η σον η μας

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

τι

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

ω νων Α μην

γι ος Α θα να τος ε λε η σον η μας

Ἀσματικὸν

γι ι ος ο Θε ε ε ο ος Α α
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α γι ι ι ος Ι σχυ υ υ ρο ος

Α α γι ο ος Α α θα α να α α

τος ε ε λε ε η σο ον η η η μα α

α ας

η με ρον σω τη ρι α τω κο σμω γε γο

νεν α σω μεν τω α να σταν τι εκ τα φου και

αρ χη γω ω της ζω ης η μων κα θε λων γαρ

τω θα να α τω τον θα να τον το νι κος ε

δω κεν η μιν και το με γα ε ε λε ε ο ο

ο ος
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ἕτερη ∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ 
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Πα

ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ

ψι ι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη εν

αν θρω ποις ευ δο κι α

μνου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ

νου μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου

μεν σοι δι α την με γα α λην σου δο ξαν

υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε ε

Πα τερ Παν το κρα α τωρ Κυ ρι ε Υι ε μο

νο γε νες Ι η σου Χρι στε και α γι ον Πευ

μα
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υ ρι ε ο Θε ος ο α μνος του Θε ου ο

Υι ο ος του Πα τρος ο αι ρων την α μαρ τι ι

αν του κο ο σμου ε λε η σον η μας ο αι

αι ρων τας α μαρ τι ι ας του κο σμου

ροσ δε ξαι την δε η σιν η μων ο κα

θη με νος εν δε ξι α α του Πα τρος και ε

λε η σον η μας

ει συ ει μο νος α γι ος συ ει ει μο

νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν

Θε ου Πα τρος α μη ην

αθ ε κα στην η με ραν ευ λο γη σω σε

και αι νε ε σω το ο νο μα α σου εις τον αι
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ω ω να και εις τον αι ω να του αι ω νος

α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με

ρα τα αυ τη α να μαρ τη τους φυ λα χθη ναι η

μα ας

υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των Πα

τε ρων η μων και αι νε το ο ον και δε δο

ξα σμε ε νον το ο νο μα α σου εις τους αι ω ω

νας α μη ην

ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η

μας κα θα περ ηλ πι ι σα μεν ε πι σε

ε

υ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξα ον με
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τα δι και ω μα τα σου
(δὶς)

υ λο γη το ος ει ει Κυ ρι ε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε δι δα ξο ον με τα δι

και ω μα τα σου

υ ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη η θης η

μιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα Κυ

ρι ε ε λε η σο ον με ι α σαι την ψυ χη ην μου

ο τι η μαρ τον σοι

υ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα

ξο ον με του ποι ειν το θε λη μα α σου ο

τι συ ει ει ο Θε ος μος

τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω ψω τι
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ι σου ο ψω με θα φω ως

α ρα τει νον το ε λε ο ος σου ου τοις γι

νω σκου σι ι σε Α α γι ος ο Θε ος

Α α γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος α θα να τος

ε λε η σον η μα ας

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

τι

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

ω νων α μην

γι ος α θα να τος ε λε η σον η μα

ας

α γι ι ο ο ος ο Θε ο ο ος

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 08/2019



77

Α α α α γι ι ο ο ος Ι ι ι σχυ υ υ

ρο ος Α α γι ο ος α θα α να α το

ος ε λε ε ε η η η ο ον η η η μα

α α ας

η με ρον σω τη ρι α τω κο σμω γε γο νεν

α σω μεν τω α να σταν τι εκ τα α φου και

αρ χη γω ω της ζω ης η μων κα θε λων

γαρ τω θα να α τω τον θα να τον το νι κος ε

δω κεν η μιν και το με γα ε λε ο ο ος
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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

Ἦχος Δι

Ἀντίφωνον Α΄

Α μην

Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ
ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.

Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ μὴ
ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αυτοῦ.

αις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ

σω σον η μας

Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ
καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει.

αις πρε σβει αις της Θε ο το ο κου

Σω τερ σω σον η μα α ας
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Ἀντίφωνον Β΄

Α μην

Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ
ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου, ἕως ὑπάρχω.

Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς
αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ.

ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο

α να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ

λη λου ι α

Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς
γενεὰν καὶ γενεάν.

ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο α

να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη

λου ι α
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ὁ Μονογενὴς

ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ μα τι

αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων Α μην

Μο νο γε νης Υι ος και Λο γος του Θε

ου α θα να τος υ πα α α αρ χων και κα

τα δε ξα με νος δι α την η με τε ραν

σω τη ρι ι αν σαρ κω θη η ναι εκ

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

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

Σταυ ρω θεις τε Χρι στε ο Θε ος θα να

α α τω θα να τον πα τη σας

Ν

ει εις ων της
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Α γι ας Τρι α δος συν δο ξα ζο ο με νος τω

Πα τρι και τω Α γι ω Πνευ μα τι

σω σον η μα α ας

Ἀντίφωνον Γ΄

Ἦχος Πα

Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλ-
λιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

ου λι θου σφρα γι σθε εν τος υ πο των

Ι ου δαι αι ων και στρα τι ω των φυ λασ

σο ον των το α χραν τον σου σω ω μα α

νε ε στης τρι η με ρος Σω τηρ δω ρου με νος

τω κο σμω την ζω ην δι α του το αι δυ

να α μεις των ου ρα νων ε βο ων σοι Ζω ο

δο τα δο ο ξα τη α να στα σει σου Χρι
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στε δο ο ξα τη βα σι λει α σου δο ξα

τη οι κο νο μι α σου μο νε φι λαν θρω πε

ε ε
Εἰσοδικὸν

Ἦχος Δι

ε ε 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 α να στας εκ νε

κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον

Ἦχος Πα

ου λι θου σφρα γι σθεν τος υ πο των Ι

ου δαι ων και στρα τι ω των φυ λασ σον των το
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α χραν τον σου σω ω μα α νε ε στης τρι

η με ρος Σω τηρ δω ρου με νος τω κο σμω

την ζω ην δι α του το αι δυ να α μεις των ου

ρα νων ε βο ων σοι Ζω ο δο ο τα

δο ο ξα τη α να στα σει σου Χρι στε δο ο

ξα τη βα σι λει α σου δο ξα τη οι κο νο

μι α σου μο νε φι λα αν θρω ω πε

Ἀπολυτίκιον Ἁγίων Ἀποστόλων
Ἦχος Γα

πο ο στο λοι Α γι οι πρε σβευ σα τε

τω ε λε η μο νι Θε ω ι ι να πται σμα των

α φε σιν πα ρα σχηταις ψυ χαι αις η η μων
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ

Κοντάκιον

Ἦχος Δι

ω α κειμ και Αν να ο νει δι σμου α

τε κνι ι ας και Α δαμ και Ευ α εκ της

φθο ρας του θα να του η λευ θε ρω θη σαν

α χραν τε εν τη α γι α γεν νη σει σου

αυ την ε ορ τα ζει και ο λα ο ος σου

ε νο χης των πται σμα των λυ τρω θεις εν τω

κρα ζειν σοι η στει ρα τι κτει την Θε ο

το ο κον και τρο φον της ζω ης η μω

ω ων

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄, ΕΩΘΙΝΟΝ Ι΄
Προκείμενον. Ἦχος α΄

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς.
Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ.

Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνω-
σμα.
Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς Ἀποστόλους ἐσχάτους
ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν
τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ
διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς
ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ
ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν
καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν
καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν·
λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα,
δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα
τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα, ἕως ἄρτι.
Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τέκνα μου
ἀγαπητὰ νουθετῶ. ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς
ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ
Χριστῷ ᾽Ιησοῦ διὰ τοῦ Εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς
ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου
γίνεσθε.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος α΄
Ὁ Θεὸς ὁ διδοὺς ἐκδικήσεις ἐμοί καὶ ὑποτάξας λαοὺς
ὑπ̓ ἐμέ.

Στίχ. Μεγαλύνων τὰς σωτηρίας τοῦ βασιλέως καὶ
ποιῶν ἔλεος τῷ χριστῷ αὐτοῦ.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
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