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29-08-2019
† Ἡ ἀποτομὴ τῆς κεφαλῆς τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου

προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Ἦχος Δι

Θε

Μ

ος Κυ υ

Δ

ρι ος και ε πε φα

νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο

µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι 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.

Θε

Μ

ος Κυ υ

Δ

ρι ος και ε πε φα

νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο

µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου
Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. ( Τὸ ὡς ἄνω )
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Βαπτιστοῦ. Μνη µη

Δ

Δι και αι ου

µετ εγ κω µι ων

Δ

σοι δε αρ κε σει η µαρ τυ

ρι α του Κυ ρι ου Προ

Β

δρο µε α νε δει

χθης γαρ ον τως και Προ φη των σε βα σµι

ω ω τε ρος ο τι και εν ρει θροις βα πτι

σαι κα τη ξι ω θης τον κη ρυτ το

Β

µε νον ο

θεν της α λη θει ας υ πε ρα θλη σας χαι

αι αι αι ρων ευ ηγ γε λι σω και τοις εν Α δη

Θε

Δ

ον φα νε ρω θεν τα εν σαρ κι τον

αι ρον τα την α µαρ τι αν του κο σµου

και πα ρε χον τα η µιν το µε γα ε ε ε λε
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ος

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι

ω Πνευ µα τι
Μνήμη Δικαίου μέτ' ἐγκωμίων, σοὶ δὲ

ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε·
ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ Προφητῶν
σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι
κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον. Ὅθεν τῆς
ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ
τοῖς ἐν ᾍδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν
αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ
παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Μνη µη

Δ

Δι και αι ου µετ εγ κω µι ων

σοι

Δ

δε αρ κε σει η µαρ τυ ρι α του Κυ ρι ου

Προ

Β

δρο µε α νε δει χθης γαρ ον

Δ

τως και

Προ φη των σε βα σµι ω ω τε ρος ο τι και
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εν ρει θροις βα πτι σαι κα τη ξι ω θης τον

κη ρυτ το

Β

µε νον ο θεν της α λη θει

Δ

ας

υ πε ρα θλη σας χαι αι αι αι ρων ευ ηγ

γε λι σω και τοις εν Α δη Θε ον φα νε ρω

θεν τα εν σαρ κι τον αι ρον τα την α

µαρ τι αν του κο σµου και πα ρε χον τα η

µιν το µε γα ε ε ε λε ος

Και νυν και α ει και εις τους αι ω

νας των αι ω νων α µην

Παν

Δ

τα υ περ εν νοι αν παν τα υ πε

ρεν δο ξα τα σα Θε ο το κε µυ στη ρι α
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τη α γνει α ε σφρα γι σµε νη και παρ θε

νι α φυ λατ το µε ε νη Μη τηρ ε γνω

σθης α ψευ δης Θε ον τε κου σα α λη θη νον

αυ τον ι κε τευ ε σω θη ναι τα ψυ χας η

µω ω ων
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Μετὰ τὴν Α΄ Στιχολογίαν.
Κάθισμα. Ἦχος πλ. α΄.
Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τὸν μεσίτην συμφώνως νόμου καὶ χάριτος,
οἱ πιστοὶ συνελθόντες ἀνευφημήσωμεν, ὅτι
μετάνοιαν ἡμῖν προεκήρυξε, καὶ Ἡρῴδην
ἐμφανῶς, στηλιτεύσας εὐθαρσῶς, τήν κάραν
αὐτοῦ ἐτμήθη, καὶ ἄρτι ζῶν μετ' Ἀγγέλων,
Χριστῷ πρεσβεύει τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς.

Ἦχος Πα

Τον

Κ

µε σι την συµ φω νως νο µου και χα ρι

τος οι

Κ

πι στοι συ νελ θον τες α νευ φη µη σω

µεν ο τι µε τα νοι αν η µιν προ ε κη ρυ

ξε και H ρω δην εµ φα νως στη λι τευ

σας ευ θαρ σως την κα α ραν αυ του ε τµη η θη

και αρ τι ζων µετ Αγ γε ε λων Χρι στω πρε
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σβευ ει του σω θη ναι η µας

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 νων α µην
Θεοτοκίον.

Τὸ ἐξαίσιον θαῦμα τὸ τῆς συλλήψεως, καὶ
ὁ ἄφραστος τόκος ὁ τῆς λοχείας σου, ἐν σοὶ
ἐγνώρισται ἁγνὴ Ἀειπάρθενε, καταπλήττει μου
τὸν νοῦν, καὶ ἐξιστᾷ τόν λογισμόν, ἡ δόξα σου
Θεοτόκε, τοῖς πάσιν ἐφαπλουμένη, πρὸς
σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Το

Κ

ε ξαι σι ον θαυ µα το της συλ λη ψε

ως και

Κ

ο α φρα στος το κος ο της λο χει ας

σου εν σοι ε γνω ρι σται α γνη Α ει
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παρ θε νε κα τα πλητ τει µου τον νουν

και ε ξι στα τον λο γι σµον η δο ο ξα σου

Θε ο το κε τοις πα σιν ε φα πλου µε ε

νη προς σω τη ρι αν των ψυ χω ων η η

µων Μετὰ τὴν B΄ Στιχολογίαν.
Κάθισμα. Ἦχος πλ. α΄.
Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τὸν ἐκ μήτρας Προφήτην ἀναδειχθέντα
ἡμῖν, καὶ ἐκ στείρας φωστῆρα τῇ οἰκουμένῃ
φαιδρῶς, προελθόντα ἐν ᾠδαῖς ἀνυμνήσωμεν,
τοῦ Χριστοῦ τὸν Βαπτιστήν, καὶ νικηφόρον
ἀθλητήν, τὸν Πρόδρομον Ἰωάννην· πρεσβεύει
γὰρ τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Τον

Κ

εκ µη τρας Προ φη την α να δειχ θεν

τα η µιν και

Κ

εκ στει ρας φω στη ρα τη οι κου
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µε νη φαι δρως προ ελ θον τα εν ω δαις

α νυ µνη σω µεν του Χρι στου τον Βα πτι

στην και νι κη φο ρον α θλητην τον Προ

ο δρο µον Ι ω α αν νην πρε σβευ ει γαρ τω

Κυ ρι ι ω ε λε η θη ναι τας ψυ

χα ας η η µων

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 νων α µην
Θεοτοκίον.

Τὴν ταχεῖάν σου σκέπην καὶ τὴν βοήθειαν.
Καὶ τὸ ἔλεος δεῖξον ἐπὶ τὸν δούλόν σου, καὶ τὰ
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κύματα ἁγνὴ καταπράϋνον, τῶν ματαίων
λογισμῶν, καὶ τὴν πεσοῦσάν μου ψυχήν,
ἀνάστησον Θεοτόκε· οἶδα γὰρ οἶδα Παρθένε, ὅτι
ἰσχύεις ὅσα καὶ βούλοιο.

Την

Κ

τα χει αν σου σκε πην και την βο η

θει αν και

Κ

το ε λε ος δει ξον ε πι τον δου λον

σου και τα κυ µα τα α γνη κα τα

πρα υ νον των µα ται ων λο γι σµων και

την πε σου σαν µου ψυ χην α να α στη

σον Θε ο το ο κε οι δα γαρ οι δα Παρ

θε ε νε ο τι ι σχυ εις ο σα και βου

λοι οι ο
Μετὰ δὲ τὸν Πολυέλεον.

Kάθισμα. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
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Ἐκ τῆς στείρας ἐκλάμψας ψήφῳ Θεοῦ, καὶ
δεσμὰ διαρρήξας γλώσσης πατρός, ἔδειξας τὸν
ἥλιον, ἑωσφόρον αὐγάζοντα, καὶ λαοῖς ἐν
ἐρήμῳ, τὸν Κτίστην ἐκήρυξας, τὸν ἀμνὸν τὸν
αἴροντα, τοῦ κόσμου τὰ πταίσματα· ὅθεν καὶ
πρὸς ζῆλον, βασιλέα ἐλέγξας, τὴν ἔνδοξον
κάραν σου, ἀπετμήθης ἀοίδιμε, Ἰωάννη
πανεύφημε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν
πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς
ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Ἦχος Νη

Εκ

Ν

της στει ει ρας

Β

εκ λα αµ ψας ψη φω

Θε ου και

Ν

δε σµα δι

Β

αρ ρη η ξας γλωσ σης

πα τρος ε

Γ

ε δει ξας τον η λι ον

Ν

ε ω σφο

ρον αυ γα ζον τα και λα οις εν ε ρη µω τον

Κτι στην ε κη ρυ ξας τον α µνον τον αι ρον τα

του κο σµου τα πται σµα τα ο ο θεν και προς
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ζη λον βα σι λε ε α ε λε εγ ξας την ε

Γ

ε εν δο ξον κα ραν σου

Ν

α πε τµη θης α

οι δι µε Ι ω αν νη πα α νευ φη µε πρε

σβευ ε Χρι στω ω τω Θε ω των πται σµα

των α φε σιν δω ω ρη σα α σθαι τοις ε ορ

τα ζου σι πο ο θω την α γι αν µνη η µη ην σου
Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.
Παναγία Παρθένε Μήτηρ Θεοῦ, τῆς ψυχῆς

μου τὰ πάθη τὰ χαλεπά, θεράπευσον, δέομαι,
καὶ συγγνώμην παράσχου μοι, τῶν ἐμῶν
πταισμάτων, ἀφρόνως ὧν ἔπραξα, καὶ τὸ σῶμα,
μολύνας τὴν ψυχὴν ὁ ἄθλιος. Οἴμοι! τὶ ποιήσω,
ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, ἡνίκα οἱ Ἄγγελοι, τὴν ψυχήν
μου χωρίζουσιν, ἐκ τοῦ ἀθλίου μου σώματος;
Τότε Δέσποινα βοήθειά μου γενοῦ, καὶ
προστάτης θερμότατος· σὲ γὰρ ἔχω ἐλπίδα ὁ
δοῦλός σου ἄχραντε.
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Πα να γι ι α Παρ θε ε νε Μη τηρ Θε

ου της ψυ χης µου τα πα α θη τα χα λε

πα θε

Γ

ρα α α πευ σον δε ο µαι

Ν

και συγ

γνω µην πα ρα σχου µοι των ε µων πται σµα

των α φρο νως ων ε πρα ξα την ψυ χην και το

σω µα µο λυ νας ο α θλι ος οι οι µοι τι

ποι η σω εν ε κει ει νη τη ω ω ρα η

νι

Γ

ι ι κα οι Αγ γε λοι

Ν

την ψυ χην µου

χω ρι ζου σιν εκ του α θλι ου µου ου σω µα

τος το τε Δε σποι να βο η θει α α µου γε

νου και προ στα της θερ µο τα τος σε γαρ ε
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χω ελ πι ι δα ο δου ου λος σου α α χρα αν

τε
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Τὸ α΄ Ἀντίφωνον  τοῦ  δ'  Ἤχου.
Ἦχος

Εκ

Β

νε ο τη το ος µου πολ λα α

πο λε µει µε πα θη αλλ αυ τος αν τι λα

βου και σω σον Σω τηρ µου
Δίς

Οι

Β

µι σουν τες Σι ων αι σχυν θη τε α

πο του Κυ ρι ου ως χορ τος γαρ πυ ρι ε

σε σθε α πε ξη ραµ µε νοι
Δίς

Δο

Β

ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι

ω Πνευ µα τι

Α
Π

γι

Β

ω Πνευ µα τι πα σα ψυ χη ζω

ου ου ται και

Π

κα

Β

θαρ σει υ ψου ται λαµ πρυ νε
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ται τη

Π

Τρι α

Β

δι κη Μο να α δι ι ε ρο

κρυ φι ως

Και

Μ

νυν και α ει και εις τους

Β

αι ω νας

τον αι ω νων α µην

Α
Π

γι

Β

ω Πνευ µα τι α να βλυ υ ζει τα

της χα α ρι τος ρει θρα αρ δευ

Π

ο ον τα α

Β

πα σαν την κτι ι σιν προς ζω ο γο νι ι αν
Προκείµενον Ἦχος δ΄

Τι ι µι ος ε ναν τι ι ον Κυ ρι

ου ο θα να τος του Ο σι ου αυ του ου
(δίς)

Στίχ. Τὶ ανταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περί
πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;
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Τὸ τρίτον.
Τι µι ος ε ναν τι ι ον Κυ

ρι ι ι ου
ὁ β΄ χορός:

ο θα α να τος του

Ο σι ι ου αυ του ου ου ου ου ου ου ου

ου
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Τάξις  Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου.
Πᾶσα Πνοὴ Αἰνεσάτω.

Ὁ Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

Ὁ Χορός:
Κυ

Ν

ρι ε ε λε η σον
Ὁ Ἱερεὺς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, ...

Ὁ Χορός:
Α µη

Δ

ην

Πα

Δ

α

3

α σα πνο

3

η αι νε

3

σα τω τον
3

Κυ υ ρι ον
(Δίς)

Τὸ τρίτον
Αι νε σα τω πνο η πα σα

τον Κυ ρι ο ο ον
Ὁ Διάκονος: Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι .. Ὁ χορός:

Κυ

Ν

ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε

λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον
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Ὁ Διάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωµεν τοῦ ἁγίου
Εὐαγγελίου. Ὁ Ἱερεὺς: Εἰρήνη πᾶσι.

Ὁ Χορός:
Και τω πνευ µα τι σου

Ὁ Ἱερεὺς: Ἐκ τοῦ κατὰ (...) Ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ
ἀνάγνωσµα.

Ὁ Διάκονος: Πρόσχωµεν.

ὁ Χορός:
Δο ξα σοι Κυ ρι ε δο ξα σοι

Ὁ Ἱερεὺς: ( Ἀνάγνωσις Εὐαγγελίου)

Ὁ Χορός: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
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Ὁ Ν΄ ψαλµὸς χῦµα.

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός
σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου
καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ
ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός.

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν
σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις
σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν
ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδηλα καὶ
τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι·
πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην·
ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν
ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου
ἐξάλειψον.
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Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός,
καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις
μου.

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου,
καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’
ἐμοῦ.

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου
σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με.

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ
ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς
σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν
δικαιοσύνην σου.

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα
μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.

Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν·
ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντετριμμένον,
καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ
Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν
Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ.
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Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,
ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου
μόσχους.
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Ἦχος Δι

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α

γι ω Πνευ µα τι

Ταις του σου Προ δρο ο µου πρε σβει αις ε

ε λε η µον ε ξα λει ψον τα πλη θει των ε

µω ων εγ κλη µα των

Και νυν και α ει και εις τους αι ω

νας των αι ω νων α µην

Ταις της Θε ο το ο κου πρε σβει αις ε

ε λε η µον ε ξα λει ψον τα πλη θει των ε

µω ων εγ κλη µα των
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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 ο µη µα µου

Της µε τα νοι ας ο κη ρυξ Ι ω αν

νη η Βα πτι ι στα εκ τµη θεις σου την κα ραν

την γη η ην η γι ι α α σας ο τι τον

νο µον του Θε ου τοις πι στοι οις ε τρα α

α α νω ω ω σας και πα ρα νο µι ι

α αν ε ξη φα α α νι ι ι ι σας ως πα

ρε στη κως τω ω θρο ο ο νω του ε που
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ρα νι ου Βα σι λε ε ε ε ως Χρι ι στου αυ

το ον ι κε ε ε ε τε ε ευ ε ε λε η

θη η ναι τας ψυ υ χα α ας η η η η µω

ω ω ων

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέησον (ιβ´).

Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... Ἀμήν.
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Οἱ Κανόνες· 
ᾨδὴ α΄. 

Κανών τῆς Θεοτόκου. Ὁ Εἱρμὸς

Ἦχος Γα

Υ
Ν

γραν

Γ

δι ο δευ

Ν

σας ω σει ξη ραν και

Π

την Αι γυ πτι ι αν µο

Ν

χθη ρι αν δι

Μ

α φυ γων

ο Ισ ρα η λι της α νε βο ο α τω

λυ τρω τη και Θε ω η µων

Ν

α σω

Γ

µεν
Δὶς

Υ
Ν

περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σον η µας
Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, πρὸς σὲ

καταφεύγω, σωτηρίαν ἐπιζητῶν· Ὦ Μῆτερ τοῦ
Λόγου καὶ Παρθένε, τῶν δυσχερῶν καὶ δεινῶν
με διάσωσον.

Πολ

Ν

λοις

Γ

συ νε χο

Ν

µε νος

Γ

πει ρα σµοις

ΚΘ΄ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2019  ΟΡΘΡΟΣ



27

προς

Π

σε κα τα φε ευ γω σω

Ν

τη ρι αν ε

Γ

πι

ζη των Ω

Ν

Μη

Γ

τερ του Λο γου και Παρ θε νε

των δυ σχε ρων και δει νων µε δι

Ν

α σω

Γ

σον

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σον η µας
Παθῶν με ταράττουσι προσβολαί, πολλῆς

ἀθυμίας, ἐμπιπλῶσαί μου τὴν ψυχήν·
εἰρήνευσον, Κόρη, τῇ γαλήνῃ, τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ
Θεοῦ σου, Πανάμωμε.

Πα θων µε τα ρατ του σι προ σβο λαι

πολ λης α θυ µι ι ας εµ πι πλω σαι µου την

ψυ χην ει ρη νευ σον Κο ρη τη γα λη νη

την του Υι ου και Θε ου σου Πα να µω µε
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Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σον η µας

Σωτῆρα τεκοῦσάν σε καὶ Θεόν, δυσωπῶ,
Παρθένε, λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν· σοὶ γὰρ
νῦν προσφεύγων ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυχὴν καὶ
τὴν διάνοιαν.

Σω τη ρα τε κου σαν σε και Θε ον δυ

σω πω Παρ θε νε λυ τρω θη ναι µε των δει

νων σοι γαρ νυν προς φευ γων α να τει νω

και την ψυ χην και την δι α νοι αν

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σον η µας
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Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν,
ἐπισκοπῆς θείας, καὶ προνοίας τῆς παρὰ σοῦ,
ἀξίωσον, μόνη Θεομῆτορ, ὡς ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τε
λοχεύτρια.

Νο σουν τα το σω µα και την ψυ χην

ε πι σκο πης θει ας και προ νοι ας της πα ρα

σου α ξι ω σον µο νη Θε ο µη τορ

ως α γα θη α γα θου τε λο χευ τρι α
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Κανὼν πρῶτος τοῦ Ἁγίου.
ᾨδὴ α΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.

Ἦχος Γα

Βα

Μ

πτι

Γ

στα του Χρι στου

Ν

πρε

Γ

σβευ ε υ περ

η µων
Τὸν ἀπὸ νηδύος στειρωτικῆς, φανέντα

Προφήτην, τοῦ ἐκ μήτρας παρθενικῆς,
κυοφορηθέντος ἀπορρήτως, τὸν ἱερὸν
ἀνυμνήσωμεν Πρόδρομον

Τον

Γ

α πο νη δυ

Π

υ ος στει ρω τι κης

φα

Γ

νεν τα Προ φη η την του

Ν

εκ µη τρας παρ

Γ

θε νι κης κυ ο φο ρη θεν τος α πορ ρη η

τως τον ι ε ρον α νυ µνη σω µεν

Ν

Προ δρο

Γ

µον

Βα

Μ

πτι

Γ

στα του Χρι στου

Ν

πρε

Γ

σβευ ε υ περ
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η µων
Τοὺς ὅρους τῆς φύσεως ὑπερβάς, τῆς

δικαιοσύνης, συνετήρησας τοὺς θεσμούς,
παράνομον μίξιν διελέγχων, μὴ δεδοικὼς
βασιλέων θρασύτητα.

Τους

Ν

ο

Γ

ρους της φυ

Π

υ σε ως υ περ βας

της

Γ

δι και ο συ υ νης συ

Ν

νε τη ρη σας

Γ

τους θε σµους πα

Ν

ρα

Γ

νο µον µι ξιν δι ε

λε εγ χων µη δε δοι κως βα σι λε ων θρα

Ν

συ

τη

Γ

τα

Βα

Μ

πτι

Γ

στα του Χρι στου

Ν

πρε

Γ

σβευ ε υ περ

η µων
Τοῦ νόμου τῷ γάλακτι ἐκτραφείς, τὴν

νομοθεσίαν, συναφείας τῆς νομικῆς, ὡς νόμου
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σφραγὶς ἐπισφραγίζων, ἀντικατέστης πρὸς
μῖσος ἀκόλαστον.

Του

Ν

νο

Γ

µου τω γα

Π

α λα κτι εκ τρα φεις

την

Π

νο µο θε σι ι αν συ

Ν

να φει ας της

Γ

νο

µι κης ως

Ν

νο

Γ

µου σφρα γις ε πι σφρα γι ι ζων

αν τι κα τε στης προς µι σος α

Ν

κο λα

Γ

στον

Υ πε ρα γι α Θε ο το κε σω ω

σον η µας
Τάξεις σε Ἀγγέλων καὶ τῶν βροτῶν,

ἀνύμφευτε Μῆτερ, εὐφημοῦσιν ἀνελλιπῶς· τὸν
Κτίστην γὰρ τούτων ὥσπερ βρέφος, ἐν ταῖς
ἀγκάλαις σου ἐβάστασας.

Τα

Γ

ξεις σε Αγ γε

Π

ε λων και των βρο των

α

Γ

νυµ φευ τε Μη η τερ ευ

Ν

φη µου σιν α

Γ
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νελ λι πως τον

Ν

Κτι

Γ

στην γαρ του των ωσ περ

βρε ε φος εν ταις αγ κα λαις σου ε βα στα

Γ

σας
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Κανὼν δεύτερος.
Τὸν Ἰσραὴλ ἐκ δουλείας.

Ἦχος Νη

Βα

Ν

πτι στα α του Χρι στου πρε σβευ ε υ

περ η µων
Τὸν ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους,

μαρτυρηθέντα ὑπὸ Χριστοῦ, ὡς Πρόδρομον καὶ
φίλον αὐτοῦ, Ἰωάννην ἅπαντες, τὸν θεῖον
εὐφημήσωμεν.

Τον υ περ παν τας αν θρω πους µαρ

τυ ρη θεν τα υ πο Χρι στου ως Προ δρο µον και

φι λον αυ του Ι ω αν νην α πα αν τες

τον θει ον ευ φη µη η σω ω µεν

Βα

Ν

πτι στα α του Χρι στου πρε σβευ ε υ
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περ η µων
Τὸν τῆς ἐρήμου πολίτην, καὶ τῶν Ἀγγέλων

σύσκηνον, τὸ καύχημα τοῦ νέου λαοῦ, Ἰωάννην
ἅπαντες, τὸν θεῖον εὐφημήσωμεν.

Τον της ε ρη µου πο λι την και των Αγ

γε λων συ σκη νον το καυ χη µα του νε ε

ου λα ου Ι ω αν νην α πα αν τες τον

θει ον ευ φη µη η σω ω µεν

Δο ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α

γι ω Πνευ µα τι
Ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Προδρόμου, ἀγγελικῶς

χορεύσωμεν, καὶ τῷ Χριστῷ βοήσωμεν· Αὐτοῦ
ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ, εἰρήνευσον τὸν κόσμον
σου.

Ε πι τη µνη µη του Προ δρο µου αγ
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γε λι κως χο ρευ σω µεν και τω Χρι στω

βο η σω µεν αυ του ταις ι κε σι αις Χρι

στε ει ρη νευ σον τον κο ο σµο ον σου

Και νυ υν και α ει και εις τους αι

ω νας των αι ω ω νων α µην
Διὰ παντὸς Θεοτόκε, τὸν ἐκ σοῦ ἱκέτευε,

ἀρρήτῳ λόγῳ σαρκωθέντα Θεόν, πάσης
περιστάσεως, λυτρώσασθαι τοὺς δούλους σου.

Δι α παν τος Θε ο το κε τον εκ

σου ι κε τευ ε αρ ρη τω λο γω σαρ κω

θε εν τα Θε ον πα σης πε ρι στα σε ε ως λυ

τρω σα σθαι τους δου ου λου ους σου
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Κανών τῆς Θεοτόκου.
ᾨδή γ΄.
Ὁ Εἱρµὸς

Ἦχος

Ου

Μ

ρα νι

Γ

ας α ψι δος ο ρο φουρ γε

Κυ ρι ε και της εκ κλη σι ας δο µη τορ συ

µε στε ρε ω σον εν τη α γα πη τη ση

των ε φε των η α κρο της των πι στων το

στη ριγ µα µο νε φι λαν θρω πε
Δὶς

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σον η µας
Προστασίαν καὶ σκέπην, ζωῆς ἐμῆς τίθημι,

Σέ, Θεογεννῆτορ, Παρθένε, σύ με κυβέρνησον,
πρὸς τὸν λιμένα σου, τῶν ἀγαθῶν ἡ αἰτία, τῶν
πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνη πανύμνητε.

ΚΘ΄ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2019  ΟΡΘΡΟΣ



38

Προ στα σι αν και σκε πην ζω ης ε µης

τι θη µι Σε Θε ο γεν νη τορ Παρ θε νε συ

µε κυ βερ νη σον προς τον λι µε να σου

των α γα θων η αι τι α των πι στων το

στη ριγ µα µο νη πα νυ µνη τε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σον η µας
Ἱκετεύω, Παρθένε, τὸν ψυχικὸν τάραχον,

καὶ τῆς ἀθυμίας τὴν ζάλην, διασκεδάσαι μου·
σὺ γάρ, Θεόνυμφε, τὸν ἀρχηγὸν τῆς γαλήνης,
τὸν Χριστὸν ἐκύησας, μόνη πανάχραντε.

Ι κε τευ ω Παρ θε νε τον ψυ χι κον

τα ρα χον και της α θυ µι ας την ζα λην
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δι α σκε δα σαι µου συ γαρ Θε ο νυµ φε

τον αρ χη γον της γα λη νης τον Χρι στον

ε κυ η σας µο νη πα να χραν τε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σον η µας
Εὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν καλῶν αἴτιον,

τῆς εὐεργεσίας τὸν πλοῦτον, πᾶσιν ἀνάβλυσον·
πάντα γὰρ δύνασαι, ὡς δυνατὸν ἐν ἰσχύϊ, τὸν
Χριστὸν κυήσασα, Θεομακάριστε.

Ευ ερ γε την τε κου σα τον των κα

λων αι τι ον της ευ ερ γε σι ας τον πλου

τον πα σιν α να βλυ σον παν τα γαρ δυ να

σαι ως δυ να τον εν Ι σχυ ι τον Χρι
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στον κυ η σα σα Θε ο µα κα ρι στε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σον η µας
Χαλεπαῖς ἀρρωστίαις, καὶ νοσεροῖς

πάθεσιν, ἐξεταζομένῳ, Παρθένε, σύ μοι
βοήθησον· τῶν ἰαμάτων γάρ, ἀνελλιπῆ σε
γινώσκω, θησαυρόν, Πανάμωμε, τὸν
ἀδαπάνητον.

Χα λε παις αρ ρω στι αις και νο σε ροις

πα θε σιν ε ξε τα ζο µε νω Παρ θε νε συ

µοι βο η θη σον των ι α µα των γαρ

α νελ λι πη σε γι νω σκω θη σαυ ρον Πα

να µω µε τον α δα πα νη τον
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ᾨδὴ γ΄.  Σὺ εἶ τὸ στερέωμα.

Ἦχος

Βα

Μ

πτι

Γ

στα του Χρι στου

Ν

πρε

Γ

σβευ ε υ περ

η µων
Πανάσεμνον κόριον, τοῦ μεθυσμοῦ πλησθὲν

ἔφησε· Δὸς μοι, τανῦν, κάραν Ἰωάννου, ὦ
Ἡρῴδη ἐν πίνακι.

Πα να σεµ νον κο ρι ον του µε θυ σµου

πλη σθε εν ε φη σε δο ος µοι τα νυν κα ραν

Ι ω αν νου ω Η ρω δη εν πι ι να

κι

Βα

Μ

πτι

Γ

στα του Χρι στου

Ν

πρε

Γ

σβευ ε υ περ

η µων
Ἡ παῖς ἐξωρχήσατο, καὶ ὡς παράνομον
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τέρψασα, τὸν Ἡρῴδην, πρὸς φόνον ἀνθέλκει,
τοῦ Προδρόμου καὶ κήρυκος.

Η παις ε ξωρ χη σα το και ως πα ρα νο

µον τερ ψα σα τον Η ρω δην προς φο νον αν

θελ κει του Προ δρο µου και κη ρυ κος

Βα

Μ

πτι

Γ

στα του Χρι στου

Ν

πρε

Γ

σβευ ε υ περ

η µων
Ὢ σῆς ἀθλιότητος, Ἡρῴδη ἄφρον καὶ

ἄνομε! ποίᾳ τόλμῃ, κόρης ἀσελγούσης, φόνον
ἄδικον ἔπραξας;

Ω σης α θλι ο τη τος Η ρω δη α

φρον και α νο µε ποι α τολ µη κο ρης α

σελ γου σης φο νον α δι κον ε ε πρα ξας
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Υ πε ρα γι α Θε ο το κε σω ω

σον η µας
Δὸς ἡμῖν βοήθειαν, ταῖς ἱκεσίαις σου

Πάναγνε, τὰς προσβολάς, ἀποκρουομένη, τῶν
δεινῶν περιστάσεων.

Δος η µιν βο η θει αν ταις ι κε σι αις

σου Πα να γνε τας προ σβο λας α πο κρου ου

ο µε νη των δει νων πε ρι στα σε ων
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Κανὼν δεύτερος.
Οὐρανίας ἁψῖδος.

Ἦχος

Βα

Μ

πτι

Γ

στα του Χρι στου

Ν

πρε

Γ

σβευ ε υ περ

η µων
Παλαιὰς ὡς μεσίτης, καὶ τῆς Καινῆς

Πρόδρομος, εὐαγγελικῶν κηρυγμάτων σὺ
προϊστάμενος, μίξιν παράνομον, τυραννικὴν
διελέγξας, εὐκλεῶς τὸν θάνατον χαίρων
διήνυσας.

Πα λαι ας ως µε σι της και της Και νης

Προ δρο µος ευ αγ γε λι κων κη ρυγ µα

των συ προ ι στα µε νος µι ξιν πα ρα νο

µον τυ ραν νι κην δι ε λεγ ξας ευ κλε

ως τον θα να τον χαι ρων δι η νυ σας
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Βα

Μ

πτι

Γ

στα του Χρι στου

Ν

πρε

Γ

σβευ ε υ περ

η µων
Ἐκ μητρὸς παρανόμου, προβιβασθὲν

κόριον, ἐκβεβακχευμένον τῇ μέθῃ, Ἡρῴδη
ἔφησε· Δὸς ἐπὶ πίνακι, τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου, τῇ
μητρὶ χαρίσασθαι, δῶρον ποθούμενον.

Εκ µη τρος πα ρα νο µου προ βι βα σθεν

κο ρι ον εκ βε βακ χευ µε νον τη µε θη

Η ρω δη ε φη σε δος ε πι πι να κι την

κε φα λην Ι ω αν νου τη µη τρι χα

ρι σα σθαι δω ρον πο θου µε νον

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ µα τι
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Τοὺς ἐλέγχους μὴ φέρων, ὁ ἀναιδὴς
τύραννος, τῆς θεοφρουρήτου σου γλώττης,
ἔνδοξε Πρόδρομε· κόρῃ προδίδωσι, θυμελικῶν
ὀρχημάτων, τὴν σεπτήν σου ἔπαθλον, κάραν
ἀοίδιμε.

Τους ε λεγ χους µη φε ρων ο α ναι δης

τυ ραν νος της θε ο φρου ρη του σου γλωτ

της εν δο ξε Προ δρο µε κο ρη προ δι δω σι

θυ µε λι κων ορ χη µα των την σε πτην

σου ε πα θλον κα ραν α οι δι µε

Και νυν και α ει και εις τους αι

ω ναςτων αι ω νων α µην
Ἐνοικήσας Παρθένῳ, σωματικῶς Κύριε,

ὤφθης τοῖς ἀνθρώποις, ὡς ἔπρεπε θεαθῆναί σε,
ἣν καὶ ἀνέδειξας, ὡς ἀληθῆ Θεοτόκον, καὶ
πιστῶν βοήθειαν, μόνε φιλάνθρωπε.
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Ε νοι κη σας Παρ θε νω σω µα τι κως

Κυ ρι ε ω φθης τοις αν θρω ποις ως ε πρε

πε θε α θη ναι σε ην και α νε δει ξας

ως α λη θη Θε ο το κον και πι στων βο

η θει αν µο νε φι λαν θρω πε ε ε ε ε
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Κάθισμα. Ἦχος α΄.
Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.

Τὸν Πρόδρομον Χριστοῦ, Βαπτιστὴν καὶ
Προφήτην, τιμήσωμεν πιστοί, καθαρῷ συνειδότι,
ὡς ἔνδοξον κήρυκα, μετανοίας διδάσκαλον, καὶ
ὡς μάρτυρα, παναληθῆ τοῦ Σωτῆρος· τὴν γὰρ
ἄνοιαν, τὴν τοῦ Ἡρῴδου ἐλέγξας, τὴν κάραν
ἐκτέμνεται.

Δόξα... Ἦχος δ΄.
Κατεπλάγη Ἰωσὴφ.

Νῦν ἐπέφανεν ἡμῖν, ὁ τοῦ Σωτῆρος
Βαπτιστής, καὶ εὐφραίνει νοητῶς, τὰς διανοίας
τῶν πιστῶν, τὸ τῆς ἐρήμου καλλώπισμα, καὶ
Προφητῶν ἡ σφραγίς· ὅθεν τοῦ Χριστοῦ ἐδείχθη
Πρόδρομος, καὶ μάρτυς ἀψευδής, τῆς
παρουσίας αὐτοῦ· Πνευματικοῖς οὖν ᾄσμασι
συμφώνως, τῷ Ἰωάννῃ βοήσωμεν· Προφήτα
κήρυξ, τῆς ἀληθείας, πρέσβευε τοῦ σωθῆναι
ἡμᾶς.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.
Κατεπλάγησαν Ἁγνή, πάντες Ἀγγέλων οἱ

χοροί, τὸ μυστήριον τῆς σῆς, κυοφορίας τὸ
φρικτόν, πῶς ὁ τὰ πάντα συνέχων νεύματι
μόνῳ, ἀγκάλαις ὡς βροτός, ταῖς σαῖς συνέχεται,
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καὶ δέχεται ἀρχήν, ὁ προαιώνιος, καὶ
γαλουχεῖται σύμπασαν, ὁ τρέφων, πνοὴν ἀφάτῳ
χρηστότητι; καὶ σὲ ὡς ὄντως, Θεοῦ Μητέρα,
εὐφημοῦντες δοξάζουσιν.
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Κοντάκιον. Ἦχος πλ. α΄.
Ἡ τοῦ Προδρόμου ἔνδοξος ἀποτομή,

οἰκονομία γέγονέ τις θεϊκή, ἵνα καὶ τοῖς ἐν ᾍδῃ
τοῦ Σωτῆρος κηρύξῃ τὴν ἔλευσιν· θρηνείτω οὖν
Ἡρῳδιάς, ἄνομον φόνον αἰτήσασα· οὐ νόμον
γὰρ τὸν τοῦ Θεοῦ, οὐ ζῶντα αἰῶνα ἠγάπησεν,
ἀλλ’ ἐπίπλαστον πρόσκαιρον.

Ὁ Οἶκος.
Τὰ γενέσια τοῦ Ἡρῴδου πᾶσιν ἐφάνησαν

ἀνόσια, ὅτι ἐν μέσῳ τῶν τρυφώντων, ἡ κεφαλὴ
τοῦ νηστεύοντος παρετέθη ὥσπερ ἔδεσμα, τῇ
χαρᾷ συνήφθη λύπη, καὶ τῷ γέλωτι ἐκράθη
πικρὸς ὀδυρμός, ὅτι τὴν κάραν τοῦ Βαπτιστοῦ
πίνακι φέρουσα, ἐπὶ πάντων εἰσῆλθεν, ὡς εἶπεν,
ἡ παῖς· καὶ διὰ οἶστρον, θρῆνος ἐπέπεσε πᾶσι
τοῖς ἀριστήσασι τότε σὺν τῷ βασιλεῖ· οὐ γὰρ
ἔτερψεν ἐκείνους, οὔτε Ἡρῴδην αὐτόν, φησί,
καὶ ἐλυπήθησαν λύπην οὐκ ἀληθινήν, ἀλλ’
ἐπίπλαστον πρόσκαιρον.

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν.
Τῇ Κθ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῆς

ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου
ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ
Ἰωάννου.
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Στίχοι.
Τέμνει κεφαλὴν χεὶρ μιαιφόνος ξίφει,
Τοῦ χεῖρα θέντος εἰς κεφαλὴν Κυρίου.
Εἰκάδι ἀμφ’ ἐνάτῃ Προδρόμου τάμεν

αὐχένα χαλκός.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας Θεοδώρας

τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ, τῆς ἐξ Αἰγίνης
καταγομένης.

Ταῖς τοῦ σοῦ Προδρόμου Χριστὲ
πρεσβείαις, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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Καταβασίαι.
Τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ.

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ'.
Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς, ἐπ’ εὐθείας

ῥάβδῳ, τὴν Ἐρυθρὰν διέτεμε, τῷ Ἰσραὴλ
πεζεύσαντι· τὴν δὲ ἐπιστρεπτικῶς, Φαραὼ τοῖς
ἅρμασι, κροτήσας ἥνωσεν, ἐπ’ εὔρους
διαγράψας, τὸ ἀήττητον ὅπλον· διὸ Χριστῷ
ᾄσωμεν, τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι δεδόξασται.

Ἦχος ᾨδὴ α' Σταυ

Ν

ρον

Γ

χα ρα

ξας Μω σης επ ευ θει ας ρα βδω την Ε

ρυ θραν δι ε τε µε τω

Ν

Ισ ρα ηλ πε ζευ σαν τι

την δε ε πι στρε πτι κως Φα ρα ω

τοις αρ µα σι κρο τη

Γ

σας η νω σεν επ ευ ρους δι

α γρα ψας το α ητ τη τον ο πλον δι

ο Χρι στω α σω µεν τω Θε ω η µων
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ο τι δε δο ξα σται
ᾨδὴ γ΄. Ῥάβδος εἰς τύπον, τοῦ μυστηρίου,

παραλαμβάνεται· τῷ βλαστῷ γὰρ προκρίνει τὸν
ἱερέα· τῇ στειρευούσῃ δὲ πρῴην, Ἐκκλησίᾳ νῦν
ἐξήνθησε, ξύλον Σταυροῦ, ὁ α΄ χορός εἰς κράτος
καὶ στερέωμα.
ᾨδὴ γ΄.

Ρα βδος εις τυ πον του

Π

µυ στη ρι ου

πα ρα λαµ βα

Δ

νε ται τω βλα στω γαρ προ

κρι ι ι νει τον

Ν

ι ε ρε α τη

στει ρευ ου ση δε πρω ην Εκ κλη σι α

νυν ε ξην θη η σε

Δ

ξυ υ λον Σταυ ρου
χορός

α΄
εις

Ν

κρα τος και στε ρε ε ω ω µα
ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε, τῆς οἰκονομίας

Σου τὸ μυστήριον, κατενόησα τὰ ἔργα Σου, καὶ
ἐδόξασά Σου τὴν Θεότητα.

ᾨδὴ δ΄.
Eι

Γ

σα κη κο α Κυ ρι ε της οι
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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΄.
Ὦ τρισμακάριστον Ξύλον! ἐν ᾧ ἐτάθη

Χριστός, ὁ Βασιλεὺς καὶ Κύριος· δι’ οὗ
πέπτωκεν ὁ ξύλῳ ἀπατήσας, τῷ ἐν σοὶ
δελεασθείς, Θεῷ τῷ προσπαγέντι σαρκί, τῷ
παρέχοντι, τὴν εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

ᾨδὴ ε΄.
Ω τρι σµα κα

Ν

ρι ι στον ξυ 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 σας

Δ

τω εν σοι δε λε α σθεις

Θε ω τω προ σπα γεν τι σαρ κι τω πα ρε
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χο ον τι την ει ρη νην ταις ψυ χαι

Ν

αις η η

µων
ᾨδὴ στ΄.

Νοτίου θηρὸς ἐν σπλάγχνοις, παλάμας
Ἰωνᾶς, σταυροειδῶς διεκπετάσας, τὸ σωτήριον
πάθος, προδιετύπου σαφῶς· ὅθεν τριήμερος
ἐκδύς, τὴν ὑπερκόσμιον Ἀνάστασιν,
ὑπεζωγράφησε, τοῦ σαρκὶ προσπαγέντος
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ τριημέρῳ ἐγέρσει, τὸν
κόσμον φωτίσαντος.

ᾨδὴ στ΄.
Νο

Ν

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 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 α σιν υ πε ζω γρα φη η σε του
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σαρ κι προ σπαγεν τος Χρι στου ου του Θε

ου και τρι η µε ρω ε γε ερ σει τον

κο ο σµον φω τι ι σα αν τοςᾨδὴ ζ΄.
Ἔκνοον πρόσταγμα τυράννου δυσσεβοῦς,

λαοὺς ἐκλόνησε, πνέον ἀπειλῆς, καὶ δυσφημίας
θεοστυγοῦς· ὅμως Τρεῖς Παῖδας, οὐκ
ἐδειμάτωσε, θυμὸς θηριώδης, οὐ πῦρ βρόμιον·
ἀλλ’ ἀντηχοῦντι, δροσοβόλῳ πνεύματι, πυρὶ
συνόντες ἔψαλλον· Ὁ ὑπερύμνητος, τῶν
πατέρων καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

ᾨδὴ ζ΄.
Ε εκ

Δ

νο ον προ σταγ µα τυ

ραν νου δυσ σε βους λα ους ε κλο

Β

νη σε

πνε ον α πει λης και δυ σφη µι α

Π

ας θε ο

στυ γους

Ν

ο µως τρεις Παι δας ουκ ε δει µα

τω ω σε θυ µος θη ρι ω δης ου ου πυρ
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βρο µι ον αλλ αν τη χουν τι δρο σο βο λω

πνευ µα α τι πυ ρι συ νον τες ε ψα αλ λον

ο υ πε ρυ µνη η το ος των Πα τε ρων

και η µων Θε ος ευ λο γη τος ει
ᾨδὴ η΄.

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν
τὸν Κύριον.

Εὐλογεῖτε Παῖδες, τῆς Τριάδος ἰσάριθμοι,
δημιουργὸν Πατέρα Θεόν· ὑμνεῖτε, τὸν
συγκαταβάντα Λόγον, καὶ τὸ πῦρ εἰς δρόσον
μεταποιήσαντα· καὶ ὑπερυψοῦτε, τὸ πᾶσι ζωὴν
παρέχον, Πνεῦμα πανάγιον εἰς τοὺς αἰῶνας.

ᾨδὴ η΄.
Αι νου µεν ευ λο γου µεν και

προ σκυ νου ου ου µε εν τον Κυ ρι ον

Ευ

Ν

λο γει τε Παι αι αι δες της Τρι
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α δος ι σα ριθ µοι Δη µι ουρ γον Πα τε ρα

Θε ον υ µνει ει τε τον συγ κα τα βαν τα

Λο ο γον και το πυρ εις δρο σον µε τα α

ποι η σαν τα και υ πε ρυ ψου τε το

πα α σι ζω ην πα ρε χον

Δ

Πνευ µα πα

να γι ον εις

Ν

τους αι ω ω να α α ας

Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα.
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Τιµιωτέρα.

Ἦχος Νη

Με

Ν

γα λυ νει η ψυ χη µου τον Κυ

ρι ον και η γαλ λι α σε το πνε ευ µα

µου ε πι τω Θε ω τω Σω τη ρι µου

Την

Ν

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι 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 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
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α πο του νυν µα κα ρι ου σι µε πα

α α σαι αι γε νε αι Την

Ν

Τι µι ω τε ραν

των Χε ρου βειµ και εν δο ξο τε ραν α

συγ κρι ι 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 κον σε µε γα λυ υ νο ο µεν

Ο
Ν

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
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Την

Ν

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι 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 κον σε µε γα λυ υ νο ο µεν

Ε
Ν

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

Την

Ν

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι ι

τω ως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως

ΚΘ΄ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2019  ΟΡΘΡΟΣ



62

Θε ον Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο

το κον σε µε γα λυ υ νο ο µεν

Κα

Ν

θει λε δυ να στας α πο θρο νων

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

νε ε πλη σεν α γα θων και πλου του ουν

τας ε ξα πε στει λε κε νους

Την

Ν

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι 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 κον σε µε γα λυ υ νο ο µεν
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Αν τε λα βε το Ισρα ηλ παι δος αυ

του µνη σθη ναι ε λε ε ε ους κα θως ε λα

λη σε προς τους πα τε ε ρας η µων τω

Α βρα αµ και τω σπερ µα τι αυ του ε ως

αι ω νος

Την

Ν

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι 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 κον σε µε γα λυ υ νο ο µεν
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Εἶτα ψάλλεται ἡ θ΄ ὠδή

Μυ στι κως ει Θε ο το ο ο κε ε 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 ρον εν γη πε φυ του ουρ

γη ται δεν δρον δι ο νυν υ ψου µε νου

προ σκυ νου ουν τες αυ τον σε ε µε γα λυ νο

µε ε ε ε ε ε εν
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Ἐξαποστειλάριον.
Τῶν Μαθητῶν.

Τὸν ἐν Προφήταις μείζονα γνωρισθέντα,
καὶ Ἀποστόλων πρόκριτον γεγονότα, ὕμνοις
ἐγκωμίων στεφανώσωμεν, τὸν Πρόδρομον τῆς
χάριτος· τὴν κεφαλὴν γὰρ ἐτμήθη, διὰ τὸν νόμον
Κυρίου.

Ἦχος Δι

Τον εν Προ φη ταις µει ζο να γνω ω ρι

σθε εν τα και Α πο στο λων προ κρι τον

γε ε γο νο ο τα υ µνοις εγ κω µι ων στε

ε φα νω ω σω µεν τον Προ δρο µο ον της

χα α ρι τος την κε φα λην γα αρ ε τµη η

θη δι α τον νο µο ον Κυ ρι ι ου ου
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Ἕτερον, 
Ἦχος Γ΄

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.
Ὁ ἀσελγὴς Ἡρῴδης, τὸν τῆς ἁγνείας

φυτουργόν, σὲ Βαπτιστὰ τοῦ Σωτῆρος,
καρατομήσας δολερῶς, σοῦ τοὺς ἐλέγχους τῆς
γλώττης, τεμεῖν οὐκ ἴσχυσεν ὅλως.

Ο α σελ γης Η ρω ω δη η η ης

τον της α γνει ει ει ας φυ υ υ τουρ

γον σε Βα πτι στα του Σω τη η ρο ο

ο ος κα ρα το µη η η σας δο ο

ο λε ρως σου τους ε λεγ χου ους της

γλω ωτ ω της τε µειν ουκ ι σχυ υ σεν ο

λως
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Ἡ τὴν ἀρὰν τοῦ κόσμου, τῷ θείῳ τόκῳ σου
σεμνή, ἐξαφανίσασα ποίμνην, σὲ λιτανεύουσαν
πιστῶς, ἀπὸ παντοίων κινδύνων, ῥῦσαι
πρεσβείαις σου Κόρη.
Θεοτοκίον.

Η την α ραν του κο ο σµου ου

ου ου τω θει ω το ο ο κω σου ου

ου σε µνη ε ξα φα νι σα σα ποι οι µνη η

η ην σε λι τα νε ε ευ ου σα α

αν πι στως α πο παν τοι ω ων κιν δυ

υ υ νων
ὁ β΄ χορός

ρυ σαι πρε σβει αι αις σου

Κο ρη
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ.

Ἦχος Νη

Πα

Π

σα

Ν

πνο η αι νε σα τω τον Κυ υ

υ υ ρι ι ι ι ον αι

Δ

νει ει τε το ον

Κυ ρι ι ον εκ τω ω ω ω ων ου ρα α

νων αι αι νει ει ει τε α αυ τον εν τοι οι οις υ

ψι ι στοις σοι πρε

Π

πει υ µνος τω ω

Ν

ω ω

Θε ε ε ε ω

Αι

Ν

νει ει ει τε αυ τον πα α α αν τες οι

Αγ γε λοι οι οι οι α α α αυ του αι

νει ει ει ει ει τε α αυ τον

Δ

πα α σαι

αι δυ να α α α µεις α α αυ του ου
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σοι πρε

Π

πει υ µνος τω ω

Ν

ω ω Θε ε ε ε ω
Εἰς τοὺς Αἴνους Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος.

Ἦχος Νη

Αι

Ν

νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να

στει αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα

το πλη θος της µε γα λω συ νης αυ του
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! τὴν ἱερὰν

κεφαλήν, καὶ Ἀγγέλοις αἰδέσιμον, ἀσελγὲς
ἀκόλαστον, περιέφερε κόριον, τὴν ἐλέγξασαν,
γλῶσσαν παράνομον, τῇ μοιχαλίδι μητρὶ
προσέφερεν. Ὢ τῆς ἀφάτου σου, ἀνοχῆς
φιλάνθρωπε! δι' ἧς Χριστέ, σῶσον τὰς ψυχὰς
ἡμῶν, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος.

Ω
Π

του πα ρα δο ξου θαυ µα τος

Ν

την

ι ε ραν κε φα λην και Αγ

Π

γε λοις αι
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δε σι µον α σελ γες α

Μ

κο λα στον πε ρι

Ν

ε φε ρε κο ρι ον την

Β

ε λε εγ ξα σαν

γλωσ σαν πα ρα νο µον τη µοι χα

λι ι δι µη τρι προ σε φε ρε ω ω

της α φα τουσου α

Π

νο χης φι λαν θρω

πε δι

Μ

ης Χρι στε σω σον τας ψυ χας η µων

ως

Ν

µο νος ε ευ σπλα αγ χνος

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
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! τὴν ἱερὰν

κεφαλήν, καὶ Ἀγγέλοις αἰδέσιμον, ἀσελγὲς
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ἀκόλαστον, περιέφερε κόριον, τὴν ἐλέγξασαν,
γλῶσσαν παράνομον, τῇ μοιχαλίδι μητρὶ
προσέφερεν. Ὢ τῆς ἀφάτου σου, ἀνοχῆς
φιλάνθρωπε! δι' ἧς Χριστέ, σῶσον τὰς ψυχὰς
ἡμῶν, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος.

Ω
Π

του πα ρα

δο ξου θαυ µα τος

Ν

την ι ε ραν κε φα

λην και Αγ

Π

γε λοις αι δε σι µον α σελ

γες α

Μ

κο λα στον πε ρι

Ν

ε φε ρε κο ρι ον

την

Β

ε λε εγ ξα σαν γλωσ σαν πα

ρα νοµον τη µοι χα λι ι δι µη τρι

προ σε φε ρε ω ω της α φα τουσου

α

Π

νο χης φι λαν θρω πε δι

Μ

ης Χρι στε σω

σον τας ψυ χας η µων ως

Ν

µο νος ε ευ σπλα
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αγ χνος

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
Ὢ τῆς Ἡρῴδου πωρώσεως! ὁ ἀτιμάσας

Θεόν, ταῖς τοῦ νόμου ἐκλύσεσι, τὴν τῶν ὅρκων
τήρησιν, δολερῶς ὑποκρίνεται· καὶ τῇ μοιχείᾳ
φόνον προστίθησιν, ὁ σκυθρωπάζειν
σχηματιζόμενος. Ὢ τῆς ἀφάτου σου,
συμπαθείας Δέσποτα! δι' ἧς Χριστέ, σῶσον τὰς
ψυχὰς ἡμῶν, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος.

Ω
Π

της Η ρω ω δου πω ρω σε ως

Ν

ο

α τι µα σας Θε ον ταις του

Π

νο µου ε

κλυ σε σι την των ορ κων

Μ

τη ρη σιν δο λε

Ν

ρω ως υ πο κρι νε ται και

Β

τη µοι χει ει
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α φο νον προ στι θη σιν ο σκυ θρω

πα α ζειν σχη µα τι ζο µενος ω ω

της α φα του σου συ µπα θει ας Δε σπο

τα δι᾿ ης Χρι στε σω σον τας ψυ χας η µων

ως

Ν

µο νος ε ευ σπλα αγ χνος

Αι νει τε αυ τον εν κυµ βα λοις ευ

η χοις αι νει τε αυ τον εν κυµ βα λοις

α λα λαγ µου πα σα πνο η αι νε

σα α τω τον Κυ ρι ον

Ὦ τῆς ὑπὲρ νοῦν ἐκπλήξεως! τῶν
Προφητῶν ἡ σφραγίς, ὁ ἐπίγειος Ἄγγελος,
πορνικῆς ὀρχήσεως, ἀναδείκνυται ἔπαθλον, ἡ
θεολόγος γλῶσσα προπέμπεται, καὶ τοῖς ἐν
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ᾍδῃ, Χριστοῦ προάγγελος. Ὢ τῆς ἀρρήτου σου,
προμηθείας Δέσποτα! δι' ἧς Χριστέ, σῶσον τὰς
ψυχὰς ἡμῶν, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος.

Ω
Π

της υ περ νουν εκ πλη ξε ως

Ν

των Προ

φη των η σφρα γις ο ε

Π

πι γει ος Αγ γε

λος πορ νι κηςορ

Μ

χη σεως α να

Ν

δει ει κνυ

ται ε πα θλον η θε ο λο ο γος γλωσ σα

προ πεµ πε ται και τοις εν Α α δη Χρι στου

προ αγ γε λος ω ω της αρ ρη του σου

προ

Π

µη θει ας Δε σπο τα δι

Μ

ης Χρι στε σω

σον τας ψυ χας η µων ως

Ν

µο νος ε ευ σπλα

αγ χνος
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Εἰς τοὺς Αἴνους. Δόξα. Ἦχος Πα.

Nε

Π

ε Δο ο ο ξα Πα τρι ι ι ι και αι

αι Υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α

α τι

Πα α α λιν Η ρω δι ι ας µαι αι αι

αι νε ε ε ε ται πα α λι ι ιν τα ρα ατ

τε ε ε ε ται ω ο ορ χη µα α δο

ο λι ι ι ι ον και πο ο τος µε ε ε τα

δο ο ο ο λου ου ο Βα πτι στης α πε

τε ε ε µνε ε το ο ο ο ο ο ο ο

ο ο και Η ρω ω δης ε ε τα ρα α ατ
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τε ε ε ε το πρε σβει αι αις Κυ ρι ι ι

ε ε του ου ου σου ου ου Προ ο δρο ο ο

µου την ει ρη νην πα ρα α σχου ται αις ψυ

χαι αι αις η η η η µων
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Ἦχος Πα

Kαι

Π

αι νυ υ υν και α ει και εις τους αι

αι ω ω ω νας των αι ω ω ω νω ων

α α α µην

Θε ο το κε συ ει η αµ πε λος η

α λη θι νη η βλα στη σα σα τον καρ πο ον

της ζω ω ω ης σε ι κε τευ ο µε εν πρε
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σβευ ε Δε σποι να µε τα του ου Προ δρο µου

και παν των των Α γι ων ε λε η θη ναι

τα ας ψυ χα α ας η η η η µω ω ω

ων
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Ἦχος πλ. β΄.
Ἐπιλογές παρά διαφόρων Διδασκάλων

ὑπό Βασιλείου Κιαµηλίδη.

Ἦχος Πα

Δο

Π

ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα

Δ

εν υ ψι ι στοις Θε ω και

Π

ε πι γης ει

ρη η νη εν αν θρω ποις ευ δο κι α

Υ
Π

µνου ου µεν σε ευ λο γου µεν σε

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

ρι στου ου µε εν σοι δι α την µε γα α λην

σου δο ξαν

Κυ

Π

υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι

ε Θε ε ε Πα τερ παν το κρα τορ Κυ ρι ε Υι
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ε µο νο γε νες Ι η σου Χρι στε ε και

Α γι ον Πνευ µα

Κυ

Π

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 σµου ε λε η σον

η µας ο αι ρων τας α µαρ τι ι ας του κο

σµου

Προσ δε ξαι την δε η σιν η µων ο κα

θη µε νος εκ

Δ

δε ξι ω ων του Πα τρος

Π

και ε

λε η σον η µας

Ο τι συ ει µο νος Α γι ος συ ει µο
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νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο

ξαν Θε ου Πα τρος α µην

Καθ

Π

ε κα στην η µε ραν ευ λο γη σω

σε και αι νε σω το ο νο µα σου εις τον αι

ω να και εις τον αι ω να του αι ω

νος

Κα

Δ

τα ξι ι ω σον Κυ ρι

Π

ε εν τη η µε

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

ναι η µας

Ευ

Π

λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος

των Πα τε ε ρων η µων και αι νε τον και
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δε δο ξα σµε νον το ο νο µα σου εις τους αι

ω νας α µην

Γε ε

Δ

νοι το Κυ ρι ε το ε λε

Π

ος σου εφ

η µας κα θα περ ηλ πι ι σα α µεν ε πι

σε

Ευ

Π

λο γη τος ει ει Κυ ρι ε ε δι δα

ξον µε τα δι και ω µα τα σου
(τρίς)

Κυ

Π

ρι ε κα τα φυ γη ε

Δ

γε νη η

θης η

Π

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 χην µου ο τι η µαρ τον σοι
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Κυ

Π

ρι ε προς σε κα τε φυ γον δι δα

ξο ον µε του ποι

Κ

ειν το θε λη η µα

α σου

Μ

ο

Π

τι συ ει ο Θε ος µου

Ο
Π

τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω

φω τι σου ο ψο µε θα φως

Πα

Π

ρα τεινοντο ε λε ος σουουτοιςγι

νω σκου σι σε ε Α γι ος ο Θε ο ος Α γι

ος ι σχυ ρος Α γι ος Α θα να τος ε λε

η σον η µας
(Τρίς)

Δο

Π

ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ µα τι
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Και

Π

νυ υ υν και α ει και εις τους

αι ω νας των αι ω νων α µην

Α
Π

γι ος α θα να τος ε λε η σον η

µας

ᾈσµατικὸν.

Α
Π

α γι ος ο ο ο Θε ο ο ο

ος Α α γι ος Ι ι ι σχυ ρο ο ο

Δ

ος Α γι ο ος Α θα α α α να

α α α α τος

Π

ε ε λε ε ε η η η σο

ον η η η µα α α ας
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Βαπτιστοῦ.

Μνη µη Δι και αι ου µετ εγ κω µι ων

σοι δε αρ κε σει η µαρ τυ ρι α του Κυ ρι ου

Προ δρο µε α νε δει χθης γαρ ον τως και

Προ φη των σε βα σµι ω ω τε ρος ο τι και

εν ρει θροις βα πτι σαι κα τη ξι ω θης τον

κη ρυτ το µε νον ο θεν της α λη θει ας

υ πε ρα θλη σας χαι αι αι αι ρων ευ ηγ

γε λι σω και τοις εν Α δη Θε ον φα νε ρω

θεν τα εν σαρ κι τον αι ρον τα την α

µαρ τι αν του κο σµου και πα ρε χον τα η

µιν το µε γα ε ε ε λε ο ο ος

ΚΘ΄ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2019  ΟΡΘΡΟΣ



85

Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν.

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ.

Ἦχος Νη

1.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Δ

ε η

Μ

σον
2.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε ε ε η σον
3.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Δ

ε ε η σον

Ν

4.

Κυ

Δ

ρι ε ε λε ε ε η σον
5.

Κυ

Π

ρι ε ε

Ν

λε ε ε η σον
6.

Κυ

Ν

ρι ε ε

Μ

λε ε

Ν

ε ε η

Δ

σον

Μ

ΕΤΕΡΑ.

1.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε ε ε η η σον
2.

Κυ

Ν

ρι ε ε ε λε ε ε η η σον
3.

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η η σον
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4.

Κυ

Δ

ρι ε ε

Μ

ε λε η σο ο ον
5.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Π

ε η σον
6.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε ε ε η σον
7.

Κυ

Γ

ρι ε ε λε η σον
8.

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η σον
9.

Κυ

Δ

ρι ε ε

Γ

λε η σον
10.

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Π

ε η

Δ

σον
11.

Κυ

Ν

ρι ε ε

Δ

λε ε ε η

Ν

σον
12.

Σοι

Ν

Κυ ρι ε
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Ἀντίφωνον α΄.

Ἦχος Δι

Α
Γ

µη η

Δ

ην
Στίχ. α´.

Ευ

Μ

λο γει

Δ

η ψυ χη µου τον

Κυ ρι ον και παν τα τα εν τος µου το

ο νο µα το Α γι ον αυ του

Ταις

Μ

πρε σβει

Δ

αις της Θε ο το κου Σω

Β

τερ σω σον η µας
Στίχ. β´.

Ευ

Μ

λο γει η ψυ χη µου τον

Κυ ρι ον και µη ε πι λαν θα νου πα

σας τας αν τα πο δο σεις αυ του

Ταις

Μ

πρε σβει

Δ

αις της Θε ο το κου Σω

Β
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τερ σω σον η µας
Στίχ. γ´.

Κυ

Μ

ρι ος εν τω ου ρα νω

η τοι οι µα σεν τον θρο νον αυ του και η

Βα σι λει α αυ του παν των δε σπο ζει

Ταις

Μ

πρε σβει

Δ

αις της Θε ο το κου Σω

Β

τερ σω σον η µας
Στίχ. δ´.

Ευ

Μ

λο γει

Δ

τε τον Κυ ρι ον

παν τα τα ερ γα αυ του εν πα ντι το

πω της δε σπο τει ας αυ του

Ταις

Μ

πρε σβει

Δ

αις της Θε ο το κου Σω

Β

τερ σω σον η µας
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Δόξα... Καὶ νῦν...

Ταις

Δ

πρε σβει αις της Θε ο το ο κου

Σω τερ σω

Β

σον η µα

Μ

α

Δ

ας
Ἀντίφωνον β΄.

Α
Μ

µη η ην
Στίχ. α´.

Αι

Μ

νει η ψυ χη µου τον Κυ ρι

ον αι νε σω Κυ ρι ον εν τη ζω η µου

ψαλ λω τω Θε ω µου ε ως υ παρ χω

Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε

Γ

Θε ου

Δ

ο

Γ

εν

α γι

Β

οις θαυ

Μ

µα στος ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ

λη λου

Γ

ι

Δ

α
Στίχ. β´.

Μα

Μ

κα ρι ος ου ο Θε ος
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Ι α κωβ βο η θος αυ του η ελ πις

αυ του ου ε πι Κυ ρι ον τον Θε ον αυ

του

Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε

Γ

Θε ου

Δ

ο

Γ

εν

α γι

Β

οις θαυ

Μ

µα στος ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ

λη λου

Γ

ι

Δ

α
Στίχ. γ´.

Τον

Μ

ποι η σαν

Δ

τα τον ου ρα

νον και αι την γην την θα λασ σαν και πα αν τα

τα εν αυ τοις

Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε

Γ

Θε ου

Δ

ο

Γ

εν

α γι

Β

οις θαυ

Μ

µα στος ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ
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λη λου

Γ

ι

Δ

α
Στίχ. δ´.

Βα σι λευ σει Κυ ρι ος εις

τον αι ω να ο Θε ος σου Σι ων εις γε

νε α αν και γε νε αν

Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε

Γ

Θε ου

Δ

ο

Γ

εν

α γι

Β

οις θαυ

Μ

µα στος ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ

λη λου

Γ

ι

Δ

α

Μ

Δο

Μ

ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι

ω Πνευ µα τι

Και

Μ

νυν και α

Γ

ει

Δ

και εις τους αι

Β

αι

ω νας των αι

Δ

αι ω νων α µην
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Ο
Μ

µο νο γε νης Υι ος και

Δ

Λο γος

του Θε ου α θα

Β

να τος υ πα α α αρ χων

και

Μ

κα τα δε ξα µε νος δι α την η µε

τε

Β

ραν σω τη ρι ι αν σαρ

Δ

κω

Γ

θη η

Δ

ναι

εκ της Α γι ας Θε ο το κου και α

Β

ει

παρ

Δ

θε νου Μα ρι ας α

Β

τρε ε πτως ε

ναν θρω πη σας σταυ

Μ

ρω θεις

Δ

τε Χρι στε

Γ

ο Θε ος

Δ

θα να α τω ω θα

Ν

να τον πα τη σας

Μ

ει εις

Δ

ων της Α γι ας Τρι α δος συν

Μ

δο

Δ

ξα ζο ο µε νος τω Πα τρι και

Β

τω Α

γι ω Πνευ µα τι σω

Μ

σον η µα α

Γ

ας

Δ
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Ἀντίφωνον γ΄.

Ἦχος Δι

Δι και ος ως φοι νιξ αν θη σει και

ω σει κε δρος η εν τω λι βα νω πλη

θυν θη σε ται

Ἀπολυτίκιον τοῦ Βαπτιστοῦ.

Μνη µη

Δ

Δι και αι ου µετ εγ κω µι ων

σοι δε αρ κε σει η µαρ τυ ρι α του Κυ ρι

Β

ου

Προ δρο µε α νε δει χθης γαρ ον

Δ

τως και

Προ φη των σε βα σµι ω ω τε ρος ο τι και

εν ρει θροις βα πτι σαι κα τη ξι ω

Β

θης τον

κη ρυτ το µε νον ο θεν της α λη θει

Δ

ας
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υ πε ρα θλη σας χαι αι αι αι ρων ευ ηγ

γε λι σω και τοις εν Α δη Θε ον φα νε ρω

θεν τα εν σαρ κι τον αι ρον τα την α

µαρ τι αν του κο σµου και πα ρε χον τα η

µιν το µε γα ε ε ε λε ο ο ος
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Εἰσοδικόν

Ἦχος Δι

Δε

Μ

ευ τε προ σκυ

Δ

νη σω µεν και προ

σπε

Β

ε σω ω µε

Μ

εν Χρι στω ω ω ω ω

Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε Θε ου ο

Γ

εν α

γι

Β

ι ι οις θα αυ µα στο ο ο

Μ

ο ος ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ λη λου

Γ

ι

Δ

α

Ἀπολυτίκιον τοῦ Βαπτιστοῦ.

Μνη µη

Δ

Δι και

Β

αι ου µετ εγ κω µι ων

σοι

Β

δε αρ κε σει η µαρ τυ ρι α του Κυ ρι ου

Προ δρο µε α νε δει χθης γαρ ον

Δ

τως και

Προ φη των σε βα σµι ω ω τε ρος ο τι και
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εν ρει θροις βα πτι σαι κα τη ξι ω

Β

θης τον

κη ρυτ το µε νον ο θεν της α λη θει ας

υ πε ρα θλη σας χαι αι αι αι ρων ευ ηγ

γε λι σω και τοις εν Α δη Θε ον φα νε ρω

θεν τα εν σαρ κι τον αι ρον τα την α

µαρ τι αν του κο σµου και πα ρε χον τα η

µιν το µε γα ε ε ε λε ος
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ.
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Κοντάκιον.

Ἦχος Δι

Ι
Δ

ω α κειµ και Αν να ο νει δι

σµου α τε κνι ας και Α δαµ και Ευ α εκ

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

σαν Α 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
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ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ.
Προκείμενον. Ἦχος βαρύς

Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν Κυρίῳ.
Στίχ. Εἰσάκουσον ὁ Θεὸς τῆς φωνῆς μου
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα.

13:25-32
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ὡς ἐπλήρου ὁ

Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγε· τίνα με ὑπονοεῖτε
εἶναι; Οὐκ εἰμὶ ἐγώ, ἀλλ’ ἰδοὺ ἔρχεται μετ’ ἐμὲ
οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν
λῦσαι. Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ
καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν Θεόν, ἡμῖν ὁ
λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἀπεστάλη. Οἱ γὰρ
κατοικοῦντες ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες
αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες, καὶ τὰς φωνὰς τῶν
προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν Σάββατον
ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν, καὶ
μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο
Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν. Ὡς δὲ ἐτέλεσαν
πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες
ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον. Ὁ δὲ Θεὸς
ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας
πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς
Γαλιλαίας εἰς Ἱερουσαλήμ, οἵτινές εἰσι
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μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. Καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς
εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας
ἐπαγγελίαν γενομένην, ὅτι ταύτην ὁ Θεὸς
ἐκπεπλήρωκε τοῖς τέκνοις αὐτῶν, ἡμῖν,
ἀναστήσας Ἰησοῦν.

Ἀλληλούϊα. (γ΄) Ἦχος δ΄.
Δίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος

ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται.
Στίχ. Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου.
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Εἰς Μνημόσυνον...
Κωνσταντίνου Πρίγγου

Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τ.Μ.τ.Χ.Ε.

Ἦχος Πα

Ἔκτασις.

Nε

Μ

ε ε Ει ει

Π

ει ει ει ει ει ει

ει ει ει ει ει

Μ

ει ει

Π

ει ει ει ει
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Μ
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Π
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Π
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ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο
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Ζ
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Π
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ο

Μ

ο ο ο ει ει εις µνη µο

Π

ο ο ο ο ο ο ο

συ υ υ νο ο ο ο

Μ

ο ον αι

Π

ω ω ω ω
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ω ω ω ω ω ω ω
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ω ω ω ω ω

ω

Μ
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Μ

ω
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Π
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Ζ
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Μ
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Ζ
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Δ
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Δ
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Μ
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Δ
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Μ
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Κ
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Μ

ος Αλ

Π
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ου ι ι ι α α α α α

Μ
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α
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Ἡ Μεταφορὰ Κειµένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιµέλεια
ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «Μελωδός» 

τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com

ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαµηλίδη
Ἱεροψάλτη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κουλούρας Βέροιας.
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