
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ (ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ)
Τῇ 15ῃ ∆εκεμβρίου

Κυριακὴ τῶν Προπατόρων
Μνήμη τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ἦχος Πα

ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν

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

τι Κυ ρι 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 η

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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Ἀναστάσιμον Ἀπολυτίκιον

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... Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἐλευθερίου

Ἦχος Κε
Ἀθαν. Καραμάνη

ε ρε ων πο δη η ρει κα τα κο σμου

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 12/2019
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με νος και αι μα των τοις ρει θροις ε πι στα ζο

με νος τω ∆ε σπο τη σου Χρι στω μα καρ α νε

δρα μες Ε λευ θε ρι ε σο φε κα θαι ρε τα

του Σα ταν δι ο μη πα αυ ση πρε σβευ ων

υ περ των πι στει τι μω ων των την μα κα

ρι ι αν σου α θλη σιν

Καὶ νῦν... Ἀπολυτίκιον τῶν Προπατόρων
Ἦχος Δι

Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

ν πι ι στει τους προ πα το ρας ε δι και

ω ω σας την εξ ε θνων δι αυ των προ μνη

στευ σα με νος Εκ κλη σι ι ι ι αν καυ χων

ται εν δο ξη οι Α α γι οι ο τι

εκ σπερ μα τος αυ των υ παρ χει καρ πος

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ  - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΝΧ 12/2019
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ευ κλε ης η α σπο ρως τε κου ου σα Σε ταις

αυ των ι κε σι αις Χρι στε ο Θε ος σω

σον τας ψυ χα ας η μω ω ων

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ
Ἦχος Κε

Μετὰ τὴν Α' Στιχολογίαν

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 προ σπι ι πτο μεν τω α να σταν

τι εκ τα φου και μο νω Θε ω η μων

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 12/2019
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∆όξα Πατρὶ...

ταυ ρω
Δ

προ ση 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 συ νε ε τρι

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

νον τας ως μο νος φι λαν θρω πος

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

Ἦχος Πα

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

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ  - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΝΧ 12/2019
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βιδ ε δει χθης πλα τυ τε ε ρα των ου 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

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

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 12/2019
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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

δυ να α μει Σταυ ρου

∆όξα Πατρὶ...

ν τω Σταυ ρω προ ση 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 δυ 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

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ  - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΝΧ 12/2019
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σου δο ξα τη συγ κα τα βα σει σου μο νε φι

λα αν θρω ω πε

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

α ρι
Δ

α το σε πτον του ∆ε σπο του δο

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

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 12/2019
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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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ  - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΝΧ 12/2019
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τω τα φω Αγ γε λος προ σεφ θεγ 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

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

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 12/2019
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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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ  - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΝΧ 12/2019
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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

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

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 12/2019
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λου ι α ∆ο ξα σοι ο Θε ο ο ο ο ος

Ἡ Ὑπακοὴ
Ἡ τοῦ Ληστοῦ μετάνοια, τὸν παράδεισον ἐσύλη-
σεν, ὁ δὲ θρῆνος τῶν Μυροφόρων τὴν χαρὰν ἐμήνυ-
σεν· 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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ  - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΝΧ 12/2019
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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

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

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 12/2019
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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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ  - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΝΧ 12/2019



16

γαρ θρο νων εκ τε θεν των κρι θη η σον

ται α πα σαι αι φυ λαι της γης και γλω σσαι

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 μην προ σκυ νη

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

και τω Υι ω ω δει προ σφε ρειν μο νας γαρ ε

στιν η Τρι ας
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

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 12/2019
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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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ  - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΝΧ 12/2019



18

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.

Ὁ Ν΄ ψαλμὸς 
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Δι

λε η μον 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

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 12/2019
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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 παν το ος

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 συν ε λη

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ  - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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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

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

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 12/2019
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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

λης απ ε μου

πο δος μοι την α γαλ λι α σιν του σω

τη ρι ου σου και πνευ μα τι η γε μο νι κω στη

ρι ξον με

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

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ  - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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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

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

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 12/2019



23

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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ  - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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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

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

ΗΧΟΣ  Α΄
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ω νι ον ζω ην και με γα ε λε ο ο ος

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

Ἦχος Πα

ᾨδὴ Α' ὁ Εἱρμὸς.

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
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σε τοις Ισ ρα η λι ταις ο δον βυ θου και

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 Πα 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

ΗΧΟΣ  Α΄
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χην τω θα να τω προ δι δω σιν ο εμ πνευ

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

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ  - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΝΧ 12/2019



28

Ὁ Κανὼν τῶν Ἁγίων Προπατόρων
ᾨδὴ α' Ἦχος α'
Χριστὸς γεννᾶται

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Πατράσιν αἶνον προσάξωμεν, πρὸ Νόμου καὶ ἐν Νόμῳ
ἐκλάμψασι, καὶ τὸν ἐκ Παρθένου λάμψαντα, Κύριον καὶ
∆εσπότην, γνώμῃ ὀρθῇ, τεθεραπευκόσι, καὶ ἀδύτου
φωτισμοῦ νῦν ἀπολαύουσιν.

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἀδὰμ τὸν πρῶτον τιμήσωμεν, χειρὶ τετιμημένον τοῦ
κτίσαντος, καὶ πάντων ἡμῶν Προπάτορα, ἤδη
γεγενημένον, καὶ ἐν σκηναῖς, ταῖς ἐπουρανίαις, μετὰ
πάντων ἐκλεκτῶν ἀναπαυόμενον.

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τὸν Ἄβελ δῶρα προσάγοντα, ψυχῇ εὐγενεστάτῃ
προσήκατο, ὁ πάντων Θεὸς καὶ Κύριος, τοῦτον δὲ
μιαιφόνῳ, πάλαι χειρί, τεθανατωμένον, ἀνεκόμισε πρὸς
φῶς ὡς θεῖον Μάρτυρα.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ῥητῶν ἐνθέων ἀκούσωμεν, βοώντων τοῦ Χριστοῦ τὴν
ἀνάδειξιν· ἰδοὺ γὰρ Σπηλαίῳ τίκτεται, Κόρης ἐξ
ἀπειράνδρου, οὗ τὸν φρικτόν, τόκον προμηνύει,
Ἀστρολόγοις ὁ ἀστὴρ ἐπιφαινόμενος.

Ὁ Κανὼν τοῦ Ἱερομάρτυρος
ᾨδὴ α' Ἦχος α'
ᾨδὴν ἐπινίκιον

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Παθῶν ἀμαυρότησι, δεδουλωμένον, φαιδραῖς ἱκεσίαις σου,
Μάρτυς Ἐλευθέριε, νῦν ἐλευθέρωσον, ὅπως ὡς δοῦλόν σε

ΗΧΟΣ  Α΄
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Χριστοῦ, θείαις ὑμνήσω ᾠδαῖς.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἀθλήσεως ἔλαμψας, καθαρωτάταις, αὐγαῖς ἱερώτατε,
ἐπιχρώσας αἵματι, τὴν ἱεράν σου στολήν, καὶ γέγονας
φωτοειδής, διὰ τοῦ Πνεύματος.

∆όξα Πατρί...

Θεῷ προσκολλώμενος, καθαρωτάτῳ νοΐ, ἐκ νεότητος,
σαρκικοῦ φρονήματος, ψυχὴν ἐμάκρυνας, καὶ τῶν
θαυμάτων δαψιλῆ, χάριν ἐπλούτησας.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

Ὡς θρόνος πυρίμορφος, τὸν Κτίστην φέρεις, ὡς ἔμψυχος
θάλαμος, καὶ τερπνὸν Παλάτιον, τὸν Βασιλέα χωρεῖς,
γενόμενον ὅπερ ἡμεῖς, Θεοχαρίτωτε.

Ἀναστάσιμος

Ἦχος Πα

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
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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

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

ΗΧΟΣ  Α΄
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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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ  - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΝΧ 12/2019



32

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

το α α στε ε κτον

Ὁ Κανὼν τῶν Ἁγίων Προπατόρων
ᾨδὴ γ' Ἦχος α'

Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων
Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

ᾌδεται ἐν κόσμῳ, τὸ τοῦ Σὴθ πρὸς τὸν Κτίστην
διάπυρον· ἐν γὰρ ἀμέμπτῳ πολιτείᾳ, καὶ ψυχῆς διαθέσει,
αὐτὸν ὄντως ἐθεράπευσε, καὶ νῦν ἐν χώρᾳ τῶν ζώντων
βοᾷ, ἅγιος εἶ Κύριε.

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Στόματι καὶ γλώσσῃ, καὶ καρδίᾳ Ἐνὼς ὁ θαυμάσιος,
ἐπικαλεῖσθαι θεοφρόνως, τὸν τῶν ὅλων ∆εσπότην, Θεὸν
ἤλπισεν ἐν πνεύματι, καὶ εὐαρέστως βιώσας ἐν γῇ, κλέος
ἐπηνέγκατο.

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἱερολογίαις, ἱεραῖς τὸν Ἐνὼχ μακαρίσωμεν· εὐαρεστήσας
γὰρ Κυρίῳ, μετετέθη ἐν δόξῃ, ὀφθεὶς κρείττων καθὼς
γέγραπται, θανάτου οἷα Θεοῦ πεφηνώς, δοῦλος
γνησιώτατος.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Νῦν ἡ προσδοκία, τῶν Ἐθνῶν ἐκ Παρθένου προέρχεται,
καὶ Βηθλεὲμ τὴν κεκλεισμένην, ὑπανοίγει προσφόρως,
Ἐδὲμ Λόγον σωματούμενον, εἰσδεδεγμένη καὶ φάτνῃ
σαρκί, ἐπανακλινόμενον.

ΗΧΟΣ  Α΄
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Ὁ Κανὼν τοῦ Ἱερομάρτυρος
ᾨδὴ γ' Ἦχος α'

Στερεωθήτω ἡ καρδία μου
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ὑπὲρ Χριστοῦ παθεῖν ἑλόμενος, ἀλγηδόνας φέρεις τοῦ
σώματος, ἐνηδυνόμενος Σοφέ, ταῖς ὀδύναις καὶ θλίψεσι·
διὰ τοῦτο τὴν ἀνώδυνον, ζωὴν νῦν ἀπείληφας.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Θερμῷ τῷ πόθῳ τοῦ ποιήσαντος, Ἀθλητὰ θεόφρον
κρατούμενος, τῷ πυρωθέντι σεαυτόν, ἐπιρρίπτεις
τεχνάσματι, δροσιζόμενος τοῦ Πνεύματος, πυρὶ Ἐλευθέριε.

∆όξα Πατρί...

Ἐν ἱερεῦσιν ἱερώτατος, καὶ ἐν Μάρτυσι Μάρτυς
στερρότατος, ἀναδειχθεὶς στέφος διπλοῦν, ἐκομίσω
Μακάριε, τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ, διὰ παντὸς
ὀπτανόμενος.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

Ῥάβδον δυνάμεως ἐβλάστησας, τὸν Χριστὸν ἐν ᾧ
στηριζόμεθᾳ· σὲ γὰρ ἐτύπου Ἀαρών. Ῥάβδος ποτὲ
βλαστήσασα, ἀγεώργητε Ἁγνή, περιστερὰ ἀειπάρθενε.

Κοντάκιον Άναστάσιμον
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.
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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.

Ὑπακοὴ Κυριακῆς τῶν Προπατόρων

Ἦχος Δι

π.Κ.Παπαγιάννη

ις δρο ο σον τοις Παι σι το πυρ με τε

βα αλ λε το ο θρη νος εις χα ραν ταις γυ

ναι ξιν εν ηλ λα ατ τε το Αγ γε λος γαρ εν

αμ φο τε ροις δι η κο νει τοις θα αυ μα σι

τοις μεν εις α να παυ σιν με τα ποι η σας

την κα α μι νον ταις δε την Α να στα

ΗΧΟΣ  Α΄
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σιν κα τα μη νυ σας τρι η με ρον ο αρ

χη γος της ζω ης η μων Κυ ρι ε δο ο

ο ξα σοι οι οι

Κοντάκιον Προπατόρων
Ἦχος β΄
Αὐτόμελον

Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ
θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς
ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι,
Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς
ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι
βουλόμενος.

Ὁ Οἶκος

Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα, ἧς πάλαι ἔλαβον πεῖραν
Αἰγύπτιοι πολεμοῦντες, καὶ Ἑβραῖοι πολεμούμενοι· μὴ
καταλίπῃς ἡμᾶς, καὶ καταπίῃ ἡμᾶς ὁ θάνατος, ὁ διψῶν
ἡμᾶς, καὶ Σατᾶν ὁ μισῶν ἡμᾶς· ἀλλ' ἔγγισον ἡμῖν, καὶ
φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὡς ἐφείσω ποτὲ τῶν Παίδων σου
τῶν ἐν Βαβυλῶνι, ἀπαύστως ἀνυμνούντων σε καὶ
βληθέντων ὑπὲρ σοῦ εἰς τὴν κάμινον, καὶ ἐκ ταύτης
κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον ὁ οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς
ἐλεήμων εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι
βουλόμενος.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν

Τῇ ΙΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Ἄθλησις τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος
Ἐλευθερίου.
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ἁγία Ἀνθία, ἡ μήτηρ τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου, περιχυθεῖσα τῷ τοῦ υἱοῦ νεκρῷ, ξίφει
τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Κορέμμων ὁ Ἔπαρχος,
πιστεύσας τῷ Χριστῷ καὶ βαπτισθεὶς ξίφει τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ δύο ∆ήμιοι οἱ πιστεύσαντες τῷ Χριστῷ
ξίφει τελειοῦνται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Ἄθλησις τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος
Σωσσάνης.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἐλευθερίου
τοῦ Κουβικουλαρίου (θαλαμηπόλου).

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βάκχου τοῦ
νέου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παύλου
τοῦ νέου, ἀσκήσαντος ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ Πορφυρογεν-
νήτου, ἐν τῷ ὄρει Λάτρου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων.
Στίχοι

∆έξασθαι χαρὰν οἱ πάλαι Προπάτορες,
Βλέποντες ἐγγίζοντα Χριστὸν Μεσσίαν.

Γήθεο Ἀβραάμ, ὅτι Πρόπαππος Χριστοῦ ἐδείχθης.

Ταῖς τῶν σῶν ἁγίων πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἀμήν.

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 12/2019



37

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Πα

ᾨδὴ Α΄

ρι στος γεν να ται δο ξα σα τε Χρι στος

εξ ου ρα νω ων α παν τη σα τε Χρι στος ε πι

γης υ ψω θη τε α σα τε τω Κυ ρι ω πα

α σα η γη η η η και εν ευ φρο συ υ

νη αν υ μνη σα τε λα οι ο τι δε δο

ο ξα σται
ᾨδὴ Γ΄

ω προ των αι ω νων εκ Πα τρος γεν νη

θεν τι α ρε ευ στως Υι ω και επ ε σχα

των εκ Παρ θε νου σαρ κω θεν τει α α σπο ρως

Χρι στω τω Θε ω βο η σω μεν ο α νυ
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ψω σας το κε ρας η μων
Χορὸς Α΄

Α γι ος ει

Κυ υ ρι ι ε
ᾨδὴ ∆΄

α βδος εκ της ρι ζης Ι εσ σαι και αν θος εξ

αυ της Χρι στε εκ της Παρ θε νου α νε ε βλα

στη σας εξ ο ρους ο αι νε τος κα τα σκι ου

δα α σε ως ηλ θες σαρ κω θεις εξ α πει ραν

δρου ο α υ λος και Θε ος δο ξα τη δυ

να μει σου Κυ υ ρι ι ε

ᾨδὴ Ε΄

ε ο ος ων ει ρη νης Πα τηρ οι κτιρ

μων της με γα λης βου λη ης σου τον

Αγ γε λον ει ρη νη πα ρε χο με νον α
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πε στει λας η μιν ο θεν θε ο γνω σι ας

προς φως ο δη γη η θεν τες εκ νυκ τος ορ θρι

ζον τες δο ξο λο γου μν σε φι λα αν θρω ω

πε
ᾨδὴ ΣΤ΄

πλαγ χνων Ι ω ναν εμ βρυ ον α πη με σεν ε

να λι ος θηρ οι ον ε ε δε ε ξα α το

τη Παρ θε νω δε ε νοι κη σας ο Λο γος

και σα αρ κα λα βων δι ε λη λυ θε φυ

λα ξας α δι α φθο ρον η η ης γαρ ουχ υ

πε στη ρευ σε ως την τε κου σαν κα τε σχεν α

πη η μα α ον
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ᾨδὴ Ζ΄

ι παι δες ευ σε βει α συν τρα φεν τες δυσ

σε βους προ σταγ μα τος κα τα φρο νη σαν τες

πυ ρο ος α πει λην ουκ ε πτο ο η θη η σαν

αλλ εν με σω της φλο γος ε στω τες ε ψαλ λον

ο των πα τε ε ε ρων Θε ος ευ λο γη τος

ει
ᾨδὴ Η΄

Αι νου μεν ευ λο γου μεν προ σκυ νου μεν

τον Κυ ρι ον

αυ μα τος υ περ φυ ους η δρο σο βο λος ε

ξει κο νι σε κα α μι νος τυ πον ου

γαρ ους ε ε δε ξα το φλε γει νε ους ως
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ου δε πυ υρ της Θε ο τη τος Παρ θε

νου ην υ πε δυ νη δυν δι ο ο α νυ

μνουν τες α να μελ ψω μεν ευ λο γει τω η κτι

σις πα α σα τον Κυ ρι ον και υ περ υ

ψου ου ου τω εις παν τας τους αι ω να α

α ας
ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ

Ἦχος Πα

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 ε ραν των Χε ρου βει ει ει

ειμ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως
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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 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 σαι αι γε νε

αι

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βει ει ει

ειμ και εν δο ξο τε ε 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 υ νο ο μεν

ΗΧΟΣ  Α΄
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Ο τι ε ποι η σε μοι με γα λει α ο

δυ να τος και Α γι ον το ο νο μα αυ

του και το ε λε ος αυ του εις γε νε

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

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βει ει ει

ειμ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως

των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρω ως Θε ον

Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

με γα λυ υ νο ο μεν

Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χρι ο νι αυ

του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα νους

δι α νοι α καρ δι ας αυ των
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ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βει ει ει

ειμ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως

των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρω ως Θε ον

Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

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 ε 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 τως των Σε ρα φειμ την

α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε ε κου σαν
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την ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ

νο ο μεν

Αν τε λα βε το Ι σρα ηλ παι δος αυ του

μνη σθη ναι ε λε ους κα θως ε λα λη σε

προς τους πα τε ρας η μων τω Α βρα αμ

και τω σπερ μα τι αυ του ε ως αι ω ω νος

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 γον τε ε κου σαν

την ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ

νο ο μεν
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Ἡ Καταβασία
ᾨδὴ Θ΄

Με γα λυ νον ψυ χη η μου ου την τι μι ω

τε ε ραν και εν δο ξο τε ε ραν των α νω

στρα τευ μα των

υ στη ρι ον ξε νον ο ρω και πα

ρα δο ξον ου ρα νον το σπη λαι ον θρο νον

χε ρου βι κον την Πα αρ θε νον την φα ατ

νην χω ρι ι ον ε νω ω α νε κλι θη ο

α χω ρη τος Χρι στος ο Θε ος ον α νυ

μνουν τες με γα λυ υ νο ο με ε εν

Ἦχος Δι

Α μην γι ος Κυ ρι ος ο ο Θε
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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 ∆΄
Ἦχος Δι

Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

αις α ρε ται αις α στρα α ψαν τες ι

δω με εν ε ε πι στα αν τας εν ζω

η η φο ο ο ρω μνη η μα τι αν

δρας ε εν α α στρα πτου ου σαις ε σθη σε

σι μυ υ ρο φο ο ροις κλι νου σαις εις γην

ο ο ο ο ψιν του ου ρα α νου ου δε

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ  - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΝΧ 12/2019



48

σπο ο ζον τος ε γερ σιν δι ι δα χθω ω

μεν και προς ζω η η η η ην εν μνη μει

ω δρα μω μεν συ υν τω Πε ε τρω και

το πρα α χθε ε εν θα αυ μα α σαν τες

μει νω μεν Χρι στον βλε ε ε ε ψαι αι

Ἐξαποστειλάριον τῶν Προπατόρων
Ἦχος β'

Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Πατέρων μνήμην σήμερον, σκιρτῶντες φιλοπάτορες, τοῦ
Ἀβραὰμ συνελθόντες, καὶ Ἰσαὰκ κατὰ χρέος, καὶ Ἰακὼβ
ὑμνήσωμεν· ἐξ ὧν Χριστὸς ὁ Κύριος, τὸ κατὰ σάρκα
ὡράθη, διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν.

Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἁγίου
Ἦχος γ'

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις

Χριστῷ προσήγαγες Πάτερ, πιστῶν ἀγέλας ὡς ποιμήν,
σοὶ δὲ προσφῦσα τῷ μόσχῳ, ὡς δάμαλις ἡ τεκοῦσα,
συνανῃρέθη· μεθ' ἧς σε, νῦν Ἐλευθέριε μέλπω.

Θεοτοκίον, ὅμοιον

Καὶ σὲ μεσίτριαν Κόρη, προβάλλομαι Παναγία, πρὸς τὸν
ἐκ σοῦ γεννηθέντα, ὅπως κολάσεως πάσης, ἀπαλλαγῶ
καὶ βασάνων, τῶν αἰωνίων ὁ τάλας.
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Ἦχος Πα

Ἰωάννου Πρωτοψάλτου

α σα πνο η αι νε σα α τω το ον Κυ υ

υ ρι ι ι ι ον αι νει τε τον Κυ ρι

ον εκ τω ω ων ου ρα α νων αι νει τε

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

σοι πρε ε ε πει υ υ μνος τω ω ω ω

Θε ε ε ε ω

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

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
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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

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

ΗΧΟΣ  Α΄
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ζω ην Κυ ρι ι ε ως μο νος παν το δυ υ

υ υ να α α α μος

Στιχηρὰ προσόμοια τῶν Προπατόρων
Ἦχος β'

Οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ
στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ· αἰνεῖτε
αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.

Πάντες τὴν τῶν σεπτῶν, νῦν Προπατόρων μνήμην,
τελέσωμεν ὑμνοῦντες, τὴν τούτων πολιτείαν, δι' ἧς
ἐμεγαλύνθησαν.

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.

Ἔσβεσαν τοῦ πυρός, τὴν δύναμιν οἱ Παῖδες, χορεύοντες
ἐν μέσῳ καμίνου καὶ ὑμνοῦντες, Θεὸν τὸν παντοδύναμον.

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· αἰνεῖτε αὐτὸν
ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Λάκκῳ κατακλεισθείς, θηρσὶ συνῳκισμένος, ∆ανιὴλ ὁ
Προφήτης, ἀμέτοχος τῆς τούτων, ἐδείκνυτο κακώσεως.

Στιχηρὰ προσόμοια τοῦ Ἁγίου
Ἦχος πλ. β'

Τριήμερος ἀνέστης Χριστὲ
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
κυμβάλοις ἀλλαλαγμοῦ. Πᾶσαπνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Τὴν χάριν τῶν σοφῶν Μαθητῶν, λαβὼν παρὰ Χριστοῦ
τοῦ Θεοῦ, Ἱεράρχα, καὶ τὸν δρόμον τὸν αὐτῶν, διήνυσας
προθύμως· διὸ σε κατ̓ ἀξίαν, ἀνευφημοῦμεν Ἐλευθέριε.
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Στίχ. Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ
ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται.

Τὸ ψεῦδος σοῖς ἐν λόγοις σοφέ, ἐλέγξας Ἐλευθέριε, τῇ
ἀθλήσει, τὸν τοῦ ψεύδους εὑρετήν, ἀπέκτεινας καὶ
τοῦτον, τέθεικας ὑπὸ πόδας, τὸν πρὶν μεγάλως
φρυαττόμενον.

Στίχ. ∆ίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ
Λιβάνῳ πληθυνθήσεται.

Τοῖς ὄμβροις τῶν αἱμάτων σου, κατάρδευσον ἡμᾶς
νοητῶς, Ἱεράρχα, τοὺς τιμῶντάς σε πιστῶς, καὶ μνήμην
ἐκτελοῦντας, τὴν θείαν σου ἐκ πόθου, καὶ τὸν Σωτῆρα
μεγαλύνοντας.

∆ΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

Ἦχος Γα
Κων/νου Πρίγγου

Nε Δο ξα α α α Πα τρι ι ι ι ι και

Υι ω και αι Α γι ι ω Πνευ μα τι ι

ευ τε α α πα α αν τες πι στως πα

νη η γυ ρι σω με εν των προ νο ο μου

ου ου ου ου Πα α τε ε ε ρω ων Α βρα

ΗΧΟΣ  Α΄

ΕΝΧ 12/2019



53

αμ και τω ων συν αυ τω την ε τη η η η

η σι ι ι ον μνη η η μη ην του

Ι ου δα τη ην φυ υ υ λη η ην α

ξι ι ι ι ω ως τι μη σω με εν τους εν

Βα βυ λω νι ι παι αι αι αι αι αι δας

τους σβε σαν τας την ε εν κα α μι ι νω ω

φλο ο ο ο ο γα ως της Τρι α

α α α α δο ος τυ υ υ πο ον συν τω

∆α νι η η η ηλ ε εκ βο η σω με εν

των προ φη τω ων τας προ ορ ρη η η η σεις

α σφα λω ως κα α α τε ε χο ον τες

με τα του ου Η σα ι ι ι ι ι ου με
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γα λο φω ω ω ω νω ως βο η σω με εν

ι δου η Παρ θε ε ε ε ε ε νος εν γα στρι ι

λη ψε ε ται και τε ε ξε ται υι ο ο ο ον

το ον Εμ μα νου η ηλ ο ε στι ι ι με εθ

η η μω ω ω ω ων ο Θε ος

ἕτερον ∆οξαστικὸν

Ἦχος Γα
Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

Nε Δο ξα α α α Πα τρι ι ι ι και Υι

ω και αι Α γι ι ω ω Πνε ευ μα α

τι ι

ευ τε ε α α α πα α αν τες πι

στω ω ως πα νη η γυ υ ρι ι σω ω με

εν των προ νο ο ο μου ου πα α τε ε ε
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ε ρω ων Α βρα α α αμ και τω ων συν

αυ τω την ε τη η η η σι ι ι ον

μνη η η μη ην του Ι ι ου ου δα

την φυ λη η ην α ξι ι ι ι ι ω ως

τι ι μη η σω ω με εν τους εν Βα βυ

λω νι ι παι αι αι αι αι αι αι δας

τους σβε ε σα αν τα ας τη ην εν κα α

μι ι νω φλο ο ο ο ο ο γα ως

της Τρι α α δο ος τυ υ υ υ πο ον συν

τω ∆α νι η η η η ηλ ε ευ φη η μη η

σω ω με εν των προ φη τω ων τας προρ

ρη η η η η σεις α σφα λω ως κα α α
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τε ε χο ο ον τες με τα του ου Η η η

σα ι ι ι ι ι ι ου ου με γα

λο φω ω ω ω ω νω ως βο ο ο η η

η η η η η σω ω μεν ι δου η η η

παρ θε ε ε ε νος εν γα στρι ι ι λη

η ψε ται αι και τε ε ξε ε ε ται Υι

ο ο ο ον το ον Εμ μα α νου ου η ηλ

ο ε ε στι ι ι με εθ η η μω ω ω ων ο

Θε ο ο ο ος

ἕτερον ∆οξαστικὸν

Ἦχος Γα
Ἀθαν. Καραμάνη

Nε Δο ξα α α α Πα τρι ι ι ι ι και

Υι ω και αι Α γι ι ω Πνευ μα τι ι
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ευ τε ε α α πα αν τε ες πι στω ω ως πα

νη η γυ υ ρι ι σω με εν των προ νο ο ο

μου Πα α τε ε ε ε ε ρω ων Α βρα α

αμ και τω ων συν α αυ τω την ε τη η η η

η σι ι ι ον μνη η η μη ην του Ι

ου ου δα τη ην φυ υ λην α ξι ι ι ι ω ως

τι ι μη η σω με εν τους εν Βα βυ λω νι

ι Παι αι αι αι αι αι αι δας τους σβε σα αν τας

την εν κα α μι ι νω φλο ο ο ο γα ως

της Τρι α α α α α α α δο ο ος τυ

υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ

πον συν τω ∆α νι η η η ηλ ε ευ φη η
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μη η σω με εν των προ φη των τας προ ορ ρη

η η η η η σεις α σφα α λω ως κα α

α τε ε χο ο ον τες με τα του Η σα

ι ι ι ι ι ι ου με γα λο φω

ω ω ω νως βο ο η η σω ω με εν ι

δου η Παρ θε ε ε ε ε ε νος εν γα στρι ι

λη η η ψε ε ται αι και τε ε ξε ται Υι

ι ο ο ο ο ον το ον Ε εμ μα νου η ηλ ο

ε ε στι ι ι ι με εθ η η μω ω ω ω ων ο

Θε ε ο ος
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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

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
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δο ο ο ξα σοι

∆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

ΗΧΟΣ  Α΄
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νο γε νες Ι η σου Χρι στε και α γι ον

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
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δο ο ξαν Θε ου Πα τρος Α μην

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
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μας κα θα περ ηλ πι ι σα μεν ε πι σε

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
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τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω

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
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Ἀσματικὸν

γι ι ος ο Θε ε ε ο ος Α α

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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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

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

Στίχος Β΄ 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

Στίχος Γ΄ 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

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

Στίχος Β΄ 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

Στίχος Γ΄ 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

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ  - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΝΧ 12/2019



70

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

Στίχος 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

Ἀναστάσιμον Ἀπολυτίκιον

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 τῶν Προπατόρων
Ἦχος Δι

Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

ν πι ι στει τους προ πα το ρας ε δι και

ω ω σας την εξ ε θνων δι αυ των προ μνη

στευ σα με νος Εκ κλη σι ι ι ι αν καυ χων

ται εν δο ξη οι Α α γι οι ο τι
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εκ σπερ μα τος αυ των υ παρ χει καρ πος

ευ κλε ης η α σπο ρως τε κου ου σα Σε ταις

αυ των ι κε σι αις Χρι στε ο Θε ος σω

σον τας ψυ χα ας η μω ω ων

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἐλευθερίου
Ἦχος Κε Ἀθαν. Καραμάνη

ε ρε ων πο δη η ρει κα τα κο σμου

με νος και αι μα των τοις ρει θροις ε πι στα ζο

με νος τω ∆ε σπο τη σου Χρι στω μα καρ α νε

δρα μες Ε λευ θε ρι ε σο φε κα θαι ρε τα

του Σα ταν δι ο μη πα αυ ση πρε σβευ ων

υ περ των πι στει τι μω ων των την μα κα

ρι ι αν σου α θλη σιν
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ

Κοντάκιον
Ἦχος Πα

Παρ θε νος ση με ρον τον προ αι ω νι ον

Λο ο ο γον εν σπη λαι ω ερ χε ται α πο

τε κειν α πορ ρη η η τως χο ο ο ρευ ε

η οι κου με ε ε νη α κου τι σθει ει ει σα

δο ο ο ξα σον με τα Αγ γε ε ε λων και

των ποι με ε ε νων βου λη θεν τα ε πο φθη η

ναι παι δι ον νε ον τον προ αι ω νων Θε

ο ο ο ον

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ
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Μνήμη τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου.
Προκείμενον. Ἦχος βαρὺς

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ.

Στίχ. Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν
ἀνταπέδωκέ ἡμῖν;

Πρὸς Τιμόθεον Β΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνω-
σμα.
Τέκνον Τιμόθεε, μὴ ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ

Κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ
συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν
Θεοῦ, τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει
ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατ̓ ἰδίαν
πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, φανερωθεῖσαν δὲ νῦν
διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον,
φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ
εὐαγγελίου, εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος
καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν. ∆ἰ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα
πάσχω, ἀλλ̓ οὐκ ἐπαισχύνομαι· οἶδα γὰρ ᾧ
πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστι τὴν
παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν.
Ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παῤ ἐμοῦ
ἤκουσας, ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·
τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ Πνεύματος
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῾Αγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. Οἶδας τοῦτο, ὅτι
ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ὧν ἐστι
Φύγελλος καὶ ῾Ερμογένης. ∆ῴη ἔλεος ὁ Κύριος τῷ
Ὀνησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξε καὶ τὴν
ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη, ἀλλὰ γενόμενος ἐν
Ῥώμῃ σπουδαιότερον ἐζήτησέ με καὶ εὗρε· δῴη
αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ
τῇ ἡμέρᾳ· καὶ ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ διηκόνησε, βέλτιον
σὺ γινώσκεις.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος α΄
Οἱ ἱερεῖς σου ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί
σου ἀγαλλιάσονται.

Στίχ. Ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών.
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