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 † 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.
 †  Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια

τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε,

νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
Ψαλμὸς ργ΄ (103).

Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, Κύριε ὁ
Θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα.

Ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν
ἐνεδύσω, ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον.

Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν, ὁ
στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ.

Ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ
περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων.

Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα,
καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.
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Ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν
αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ,
ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα.

Ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ
φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν.

Ἀναβαίνουσιν ὄρη, καὶ καταβαίνουσι πεδία
εἰς τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά.

Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ
ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γῆν.

Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν,
ἀναμέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα.

Ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ,
προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν.

Ἐπ’ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
κατασκηνώσει ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσι
φωνήν.

Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερώων αὐτοῦ ἀπὸ
καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ.

Ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι, καὶ
χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων.

Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς καὶ οἶνος
εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου.
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Τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ καὶ
ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.

Χορτασθήσονται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ
κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσας.

Ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ
ἡ κατοικία ἡγεῖται αὐτῶν.

Ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα
καταφυγὴ τοῖς λαγῳοῖς.

Ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς ὁ ἥλιος ἔγνω
τὴν δύσιν αὐτοῦ.

Ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ ἐν αὐτῇ
διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ.

Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπᾶσαι, καὶ
ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς.

Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν, καὶ εἰς
τὰς μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται.

Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ,
καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας.

Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα
ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς
σου.

Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος,
ἐκεῖ ἑρπετὰ ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ
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μετὰ μεγάλων.
Ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων οὗτος,

ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῇ.
Πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν

τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον δόντος σου αὐτοῖς
συλλέξουσιν.

Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα
πλησθήσονται χρηστότητος ἀποστρέψαντος δέ
σου τὸ πρόσωπον, ταραχθήσονται.

Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ
ἐκλείψουσι, καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν
ἐπιστρέψουσιν.

Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμα σου, καὶ
κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς
γῆς.

Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας
εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.

Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν
τρέμειν ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων, καὶ
καπνίζονται.

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ
Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω.
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Ἠδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ
εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ.

Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ
ἄνομοι, ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς. Εὐλόγει, ἡ
ψυχή μου, τὸν Κύριον.

Καὶ πάλιν·
Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ ἔθου σκότος,

καὶ ἐγένετο νύξ.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε πάντα

ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Δόξα... Καὶ νῦν...

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα
σοι ὁ Θεός (ἐκ γ΄).

Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.
ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου

δεηθῶμεν.
ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καὶ μετὰ ἀπὸ

κάθε αἴτηση]
Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καὶ τῆς σωτηρίας

τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου,

εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν,
καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου
δεηθῶμεν.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΣΤ΄  ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ.



6

Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καὶ τῶν
μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ
εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων
χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν
(......), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ
διακονίας, παντός τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ,
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους, πάσης
Ἀρχῆς καὶ Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατὰ ξηρὰν
θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ,
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τῆς πόλεως (Μονῆς, Κώμης) ταύτης,
πάσης πόλεως καὶ χώρας καὶ τῶν πίστει
οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν
καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ
Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων,
νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καὶ τῆς
σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
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Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης
θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ
Κυρίου δεηθῶμεν.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον
ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης,
ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ
ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ
πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ
παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ, Κύριε.
ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ

καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.
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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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Εἰς τὸ, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ς'
καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἰδιόμελα.

Ἦχος Δι Κυ

Μ

υ

Δ

υ ρι ε ε κε κρα α

ξα

Β

προος σε ει σα α α κου σο ο ο ο ον

µου ει ει σα

Δ

κου ου ου ου σον

Β

µου Κυ υ υ ρι

ι ι ι ε Κυ

Δ

υ ρι ι ι ε ε κε ε

κρα α ξα α α προ ος σε ει σα α α α κου

ου σο ο ον µου προ ο ο σχες τη φω νη η

η η τη ης δε η σε ω ω ω ως µου εν τω

κε κρα γε ναι αι µε ε ε προ ος σε ει σα

κου σο ον µου Κυ υ υ υ υ υ υ υ υ ρι

ε
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Κα τευ

Δ

θυν θη η η τω ω η η προ σευ

χη η η η η η µου ως θυ µι ι α α α

α µα α ε ε ε νω ω ω πι ι ο ο ον σου

ε ε ε πα αρ σι ις των χει ρω ω ω ων

µου θυ σι ι α ε ε σπε ρι ι νη ει σα κου

σο ον µου Κυ υ υ υ υ υ υ υ υ ρι

ε

Ε αν α νο µι

Δ

ας πα ρα τη ρη

σης Κυ ρι ε Κυ ρι ε τις υ πο στη σε ται

ο τι πα ρα σοι ο ι λα σµο ο ος ε στιν
Τὸν φωτισμὸν ἡμῶν, τὸν φωτίσαντα πάντα

ἄνθρωπον, ἰδὼν ὁ Πρόδρομος, βαπτισθῆναι
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παραγενόμενον, χαίρει τῇ ψυχῇ, καὶ τρέμει τῇ
χειρί· δείκνυσιν αὐτόν, καὶ λέγει τοῖς λαοῖς· Ἴδε
ὁ λυτρούμενος τὸν Ἰσραήλ, ὁ ἐλευθερῶν ἡμᾶς
ἐκ τῆς φθορᾶς. Ὦ ἀναμάρτητε, Χριστὲ ὁ Θεὸς
ἡμῶν, δόξα σοι.

Τον φω

Δ

τι σµον η η µων τον φω τι

σαν τα πα αν τα α α α αν θρω ω ω πον

ι δων ο Προ δρο µος βα πτι σθη ναι πα α

α ρα γε νο ο ο µε ε ε ε νον χαι ρει τη

ψυ υ χη και αι αι αι τρε ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε και τρε µει ει τη χει ει ρι

δει ει κνυ υ υ σιν α αυ τον και λε γει

ει τοις λα α οι οις ι δε ο λυ τρου µε ε

νος το ον Ισ ρα α ηλ ο ε λευ θε ρων η µας
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ε εκ της φθο ο ρα α α ας ω ω α να µα

α αρ τη η η η τε Χρι στε ο Θε ος η

µω ων δο ο ο ξα α α α σοι

Ε νε κεν του ο νο µα τος σου υ

µε µει να σε Κυ ρι ε υ πε µει νεν η

ψυ χη µου εις τον λο γον σου ηλ πι σεν η

ψυ χη µου ε πι τον Κυ υ υ ρι ον
Τὸν φωτισμὸν ἡμῶν, τὸν φωτίσαντα πάντα

ἄνθρωπον, ἰδὼν ὁ Πρόδρομος, βαπτισθῆναι
παραγενόμενον, χαίρει τῇ ψυχῇ, καὶ τρέμει τῇ
χειρί· δείκνυσιν αὐτόν, καὶ λέγει τοῖς λαοῖς· Ἴδε
ὁ λυτρούμενος τὸν Ἰσραήλ, ὁ ἐλευθερῶν ἡμᾶς
ἐκ τῆς φθορᾶς. Ὦ ἀναμάρτητε, Χριστὲ ὁ Θεὸς
ἡμῶν, δόξα σοι.

Τον φω τι σµον η η µων τον φω τι
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σαν τα πα αν τα α α α αν θρω ω ω πον

ι δων ο Προ δρο µος βα πτι σθη ναι πα α

α ρα γε νο ο ο µε ε ε ε νον χαι ρει τη

ψυ υ χη και αι αι αι τρε ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε και τρε µει ει τη χει ει ρι

δει ει κνυ υ υ σιν α αυ τον και λε γει

ει τοις λα α οι οις ι δε ο λυ τρου µε ε

νος το ον Ισ ρα α ηλ ο ε λευ θε ρων η µας

ε εκ της φθο ο ρα α α ας ω ω α να µα

α αρ τη η η η τε Χρι στε ο Θε ος η

µω ων δο ο ο ξα α α α σοι
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Α πο φυ λα κης πρω ι ας µε χρι νυ

κτος α πο φυ λα κης πρω ι ας ελ πι

σα τω Ισ ρα ηλ ε πι τον Κυ ρι ον
Τοῦ Λυτρωτοῦ ἡμῶν, ὑπὸ δούλου

βαπτιζομένου, καὶ τῇ τοῦ Πνεύματος παρουσίᾳ
μαρτυρουμένου, ἔφριξαν ὁρῶσαι Ἀγγέλων
στρατιαί, φωνὴ δὲ οὐρανόθεν ἠνέχθη ἐκ Πατρός.
Οὗτος ὃν ὁ Πρόδρομος χειροθετεῖ, Υἱός μου
ὑπάρχει ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα, Χριστὲ ὁ
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Του Λυ τρω του η η µων υ πο δου ου

λου βα α α πτι ι ι ζο µε ε νου και τη

του Πνευ µα τος πα ρου σι ι α µα α αρ τυ

υ υ ρου µε ε νου ε φρι ξαν ο ο ρω ω ω σαι

Α α α αγ γε ε ε ε ε ε ε ε ε ε
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ε αγ γε λω ων στρα τι ι ι αι φω νη δε

ου ρα α νο ο ο θεν η νε χθη η εκ Πα α

τρος ου τος ον ο Προ δρο µος χει ει ρο θε ε

τει Υι ος µου υ πα αρ χει ο α α γα πη η

τος εν ω ηυ δο ο ο κη η η η σα Χρι

στε ο Θε ος η µω ων δο ο ο ξα α α

α σοι

Ο
Δ

τι πα ρα τω Κυ ρι ω το ε

λε ος και πολ λη

Δ

παρ αυ τω λυ τρω σις

και αυ τος

Δ

λυ τρω σε ται τον

Μ

Ισ ρα ηλ

Δ

εκ

πα σων των α νο µι ω ω ων αυ του
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Τοῦ Λυτρωτοῦ ἡμῶν, ὑπὸ δούλου
βαπτιζομένου, καὶ τῇ τοῦ Πνεύματος παρουσίᾳ
μαρτυρουμένου, ἔφριξαν ὁρῶσαι Ἀγγέλων
στρατιαί, φωνὴ δὲ οὐρανόθεν ἠνέχθη ἐκ Πατρός.
Οὗτος ὃν ὁ Πρόδρομος χειροθετεῖ, Υἱός μου
ὑπάρχει ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα, Χριστὲ ὁ
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Του Λυ τρω του η η µων υ πο δου ου

λου βα α α πτι ι ι ζο µε ε νου και τη

του Πνευ µα τος πα ρου σι ι α µα α αρ τυ

υ υ ρου µε ε νου ε φρι ξαν ο ο ρω ω ω σαι

Α α α αγ γε ε ε ε ε ε ε ε ε ε

ε αγ γε λω ων στρα τι ι ι αι φω νη δε

ου ρα α νο ο ο θεν η νε χθη η εκ Πα α

τρος ου τος ον ο Προ δρο µος χει ει ρο θε ε
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τει Υι ος µου υ πα αρ χει ο α α γα πη η

τος εν ω ηυ δο ο ο κη η η η σα Χρι

στε ο Θε ος η µω ων δο ο ο ξα α α

α σοι

Αι νει τε τον Κυ

Δ

ρι ον παν τα τα ε

θνη ε παι νε σα τε αυ τον παν τε ες οι λα

α οι
Τὰ Ἰορδάνια ῥεῖθρα, σὲ τὴν πηγὴν ἐδέξατο,

καὶ ὁ Παράκλητος, ἐν εἴδει περιστερᾶς
κατήρχετο, κλίνει κορυφήν, ὁ κλίνας οὐρανούς,
κράζει καὶ βοᾷ, πηλὸς τῷ πλαστουργῷ· Τί μοι
ἐπιτάττεις τὰ ὑπὲρ ἐμέ; ἐγὼ χρείαν ἔχω τοῦ
σοῦ Βαπτισμοῦ. Ὦ ἀναμάρτητε, Χριστὲ ὁ Θεὸς
ἡμῶν, δόξα σοι.

Τα Ι ορ δα νι α ρει θρα σε την πη
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γη ην ε δε ε ε ε ξα α α το και ο

Πα ρα κλη τος ε εν ει ει ει δει πε ρι

στε ρα α ας κα τη ηρ χε ε ε ε το κλι

Ζ'

νει κο ρυ υ φην ο ο ο ο κλι ι ι ι

ι ι ι ι ι ι ι ο κλι να ας ου ρα α νους

κρα α ζει και βο ο α πη λο ος τω πλα α

στου ουρ γω τι µοι

Ζ'

ε πι τατ τεις τα υ υ περ

ε ε µε ε γω χρει αν ε χω του σου ου ου

ου βα πτι ι σµου ω α να µα α αρ τη

η η η τε Χρι στε ο Θε ος η µω ων

δο ο ο ξα α α α σοι
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Ο τι ε κρα ται ω θη το ε λε

ος αυ του εφ η µας και η α λη

Δ

θει α

του Κυ ρι ου µε νει εις το ο ον αι ω ω

να
Σῶσαι βουλόμενος, τὸν πλανηθέντα

ἄνθρωπον, οὐκ ἀπηξίωσας δούλου μορφὴν
ἐνδύσασθαι· ἔπρεπε γὰρ σοὶ τῷ Δεσπότῃ, καὶ
Θεῷ, ἀναδέξασθαι τὰ ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν· σὺ γὰρ
βαπτισθεὶς σαρκὶ Λυτρωτά, τῆς ἀφέσεως
ἠξίωσας ἡμᾶς, διὸ βοῶμέν σοι· Εὐεργέτα
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Σω σαι βου λο µε νος τον πλα νη

θε εν τα α α α αν θρω ω ω πον ουκ α

πη ξι ω σας δου λου µορ φη ην εν δυ υ υ

σα σθαι ε πρε πε γαρ σοι τω Δε ε ε ε σπο
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ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο τω Δε σπο

τη η και Θε ε ω α να δε ξα α σθαι τα η

µων υ υ περ η η η µων συ γαρ βα πτι σθεις

σαρ κι Λυ τρω ω τα της α φε σε ε ως η

ξι ι ω σα ας η η µας δι

Δ

ο ο βο

ω ω ω ω µε ε εν σοι ευ ερ γε

τα Χρι στε ο Θε ος η µω ων δο ο ο

ξα α α α σοι
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Δόξα, Καὶ νῦν. Ἦχος Δι.

Nε

Δ

Δο ο ο ξα Πα α α τρι ι ι και

Υι ω και Α γι ι ω Πνε ε ευ µα

τι

4

Και

Μ

νυ υ

Β

υ υν και α

Μ

α ει και εις τους

Δ

αι ω νας των αι ω

Β

ω ω νων

Μ

α α µην
Ὑπέκλινας κάραν τῷ Προδρόμῳ,

συνέθλασας κάρας τῶν δρακόντων, ἐπέστης ἐν
τοῖς ῥείθροις, ἐφώτισας τὰ σύμπαντα, τοῦ
δοξάζειν σε Σωτήρ, τὸν φωτισμὸν τῶν ψυχῶν
ἡμῶν.

Υ
Δ

πε ε κλι να ας κα ραν τω ω ω Προ δρο

ο µω συ υ νε ε θλα σα ας κα ρα α ας

τω ω ων δρα α κο ο ον των ε πε
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στη η ης ε ε εν τοις ρει ει θροις ε ε φω

τι ι ι σας τα α συ υ υµ πα α α αν τα

του δο ξα ζειν σε ε ε ε ε Σω ω τη η

η η η η η η η ηρ τον φω τι σµον

τω ων ψυ χω ω ων η η η η µω ω ω

ων
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ΦΩΣ  ΙΛΑΡΟΝ.

Ἦχος Δι

Φως

Δ

ι λα ρον α

Β

γι ας δο ο ο ξης

α θα α να α του Πα τρος ου ρα νι

ι ι ου α γι ου µα κα ρος Ι

Β

η σου

ου Χρι ι ι ι στε ελ θο ο

Μ

ο ο

ο ον τες

Δ

ε πι ι την η λι ου δυ

υ υ σιν ι δον

Δ

τε ες φως ε σπε ρι

νον υ µνου ου µεν Πα τε ε ρα Υι ο ον

και α

Β

α γι ο ον Πνε ευ µα Θε ο ον α

Μ

ξι ο ο ον σε εν

Δ

πα α σι και ροις υ

µνει ει ει σθαι αι φω ναις αι σι ι αις Υι
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ε ε Θε ε ε ου ου ζω

Β

η η η η η η ην

ο ο δι ι δου ους δι ο

Δ

ο ο ο ο κο

ο σµος σε

Β

ε ε δο ο ξα

Γ

α

Μ

α α ζει

Εἶτα τὰ Ἀναγνώσματα, κατὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, μετὰ τῶν 
τροπαρίων καὶ τῶν στίχων αὐτῶν.
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Α'. Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. 1, 1-13)
Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ

τὴν γῆν, ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ
ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπέκειτο ἐπάνω
τῆς Ἀβύσσου, καὶ Πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο
ἐπάνω τοῦ ὕδατος. Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· Γενηθήτω
φῶς, καὶ ἐγένετο φῶς. Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς,
ὅτι καλόν, καὶ διεχωρισεν ὁ Θεὸς ἀνάμεσον τοῦ
φωτός, καὶ ἀνάμεσον τοῦ σκότους. Καὶ
ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, Ἡμέραν, καὶ τὸ
σκότος ἐκάλεσε, Νύκτα· καὶ ἐγένετο ἑσπέρα,
καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία. Καὶ εἶπεν ὁ Θεός·
Γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος, καὶ
ἔστω διαχωρίζον ἀναμέσον ὕδατος καὶ ὕδατος,
καὶ ἐγένετο οὕτω. Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸ
στερέωμα, καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνάμεσον τοῦ
ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, καὶ
ἀναμέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ
στερεώματος. Καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ
στερέωμα, Οὐρανόν, καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι
καλόν· καὶ ἐγένετο ἑσπέρα, καὶ ἐγένετο πρωΐ,
ἡμέρα δευτέρα. Καὶ εἶπεν ὁ Θεός. Συναχθήτω
τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς
συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά, καὶ
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ἐγένετο οὕτω, καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω
τοῦ οὐρανοῦ εἰς τάς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ
ὤφθη ἡ ξηρά. Καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὴν ξηράν,
Γῆν, καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσε,
Θαλάσσας, καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι καλόν. Καὶ
εἶπεν ὁ Θεός. Βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην
χόρτου, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ’
ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν,
οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, κατὰ γένος ἐπὶ
τῆς γῆς, καὶ ἐγένετο οὕτω. Καὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ
βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος
καὶ καθ’ ὁμοιότητα ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ξύλον
κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ
ἐν αὐτῷ, κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ εἶδεν ὁ
Θεός, ὅτι καλόν, καὶ ἐγένετο ἑσπέρα, καὶ
ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα τρίτη.
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Ἦχος Κε

Ε
Κ

πε φα νης εν τω κο σµω ο τον κο ο

σµον ποι η η σας ι να φω τι σης τους εν

σκο τει κα θη µε νους φι λα αν θρω πε δο ξα α

σοι
Στίχ α΄. Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς, καὶ

εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς.

Ι να φω τι σης τους εν σκο τει κα θη µε

νους φι λα αν θρω πε δο ξα α σοι

Στίχ. β′.Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν σου,
ἐν πᾶσιν Ἔνθεσιν τὸ σωτήριον σου.

Ι να φω τι σης τους εν σκο τει κα θη µε
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νους φι λα αν θρω πε δο ξα α σοι
Στίχ. γ′. Ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ

Θεός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες, γῆ
ἔδωκε τὸν καρπὸν αὐτῆς.

Ι να φω τι σης τους εν σκο τει κα θη µε

νους φι λα αν θρω πε δο ξα α σοι
Στίχ. δ′. Εὐλογήσαι ἡμᾶς, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς

ἡμῶν, εὐλογήσαι ἡμᾶς, ὁ Θεός. Καὶ
φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς.

Ι να φω τι σης τους εν σκο τει κα θη µε

νους φι λα αν θρω πε δο ξα α σοι
Δόξα... Καὶ νῦν...

Τροπάριον Ἦχος πλ. α′.

Ε
Κ

πε φα νης εν τω κο σµω ο τον κο ο

σµον ποι η η σας ι να φω τι σης τους εν
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σκο τει κα θη µε νους φι λα αν θρω πε δο ξα α

σοι
Ε'. Βασιλειῶν Τετάρτης τὸ Ἀνάγνωσμα.

(Κεφ. 2, 6-14)
Εἶπεν Ἠλίας τῷ Ἐλισαιέ· Κάθου δὴ

ἐνταῦθα, ὅτι Κύριος ἀπέσταλκέ με ἕως τοῦ
Ἰορδάνου. Καὶ εἶπεν Ἐλισαιέ. Ζῇ Κύριος, καὶ
ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε, καὶ
ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι. Καὶ πεντήκοντα
ἄνδρες ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν Προφητῶν ἦλθον, καὶ
ἔστησαν ἐξ ἐναντίας μακρόθεν, ἀμφότεροι δὲ
ἔστησαν ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου. Καὶ ἔλαβεν Ἠλίας
τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ, καὶ εἵλησεν αὐτήν, καὶ
ἐπάταξεν ἐν αὐτῇ τὰ ὕδατα, καὶ διῃρέθη τὸ
ὕδωρ ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ διέβησαν ἀμφότεροι
διὰ ξηρᾶς. Καὶ ἐγένετο ὡς διῆλθον, εἶπεν Ἠλίας
τῷ Ἐλισαιέ. Αἴτησαι, τὶ ποιήσω σοι, πρὶν ἢ
ἀναληφθῆναί με ἀπὸ σοῦ. Καὶ εἶπεν Ἐλισαιέ·
Γενηθήτω δὴ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐπὶ σοὶ δισσῶς ἐπ’
ἐμοί. Καὶ εἶπεν Ἠλίας. Ἐσκλήρυνας τοῦ
αἰτήσασθαι· πλήν, ἐάν, ἴδῃς με
ἀναλαμβανόμενον ἀπὸ σοῦ, ἔσται σοὶ οὕτως,
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ἐὰν δὲ μὴ ἴδῃς, οὐ μὴ γένηται. Καὶ ἐγένετο
αὐτῶν πορευομένων καὶ λαλούντων, καὶ ἰδοὺ
ἅρμα πυρός, καὶ ἵπποι πυρός, καὶ διεχώρισεν
ἀνάμεσον ἀμφοτέρων, καὶ ἀνελήφθη Ἠλίας ἐν
συσσεισμῷ, ὡς εἰς τὸν οὐρανόν. Καὶ Ἐλισαιὲ
ἑώρα, καὶ αὐτὸς ἐβόα. Πάτερ, Πάτερ, ἅρμα
Ἰσραὴλ καὶ ἱππεὺς αὐτοῦ, καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν
οὐκ ἔτι, καὶ ἐκράτησεν Ἐλισαιὲ τοῦ ἱματίου
αὐτοῦ, καὶ διέρρηξεν αὐτὸ εἰς δύο. Καὶ
ἀνείλετο τὴν μηλωτὴν Ἠλιοὺ Ἐλισαιέ, τὴν
πεσοῦσαν ἐπάνωθεν αὐτοῦ. Καὶ ἐπέστρεψεν
Ἐλισαιέ, καὶ ἔστη ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ
Ἰορδάνου, καὶ ἔλαβεν Ἐλισαιὲ τὴν μηλωτὴν
Ἠλιοὺ, τὴν πεσοῦσαν ἐπάνωθεν αὐτοῦ καὶ
ἐπάταξε τὰ ὕδατα, καὶ οὐ διῃρέθη, καὶ εἶπεν
Ἐλισαιέ· Ποῦ ἐστιν ὁ Θεὸς Ἠλιοὺ Ἀπφώ; καὶ
ἐπάταξεν Ἐλισαιὲ τὰ ὕδατα ἐκ δευτέρου, καὶ
διῃρέθη τὰ ὕδατα, καὶ διῆλθε διὰ ξηρᾶς.
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Ἦχος Δι

Α
Δ

µαρ τω λοις και αι τε λω ναις δι

α πλη θους ε λε ους σου ε πε φα νης Σω

τη ηρ η µων που γαρ ει χε το φω ως σου λαµ

ψαι ει µη τοις εν σκο τει κα θη µε νοις

δο ξα σοι οι

Στίχ. α΄. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν
ἐνεδύσατο.

Που γαρ ει χε το φω ως σου λαµ ψαι

ει µη τοις εν σκο τει κα θη µε νοις δο ξα

σοι οι
Στίχ. β΄. Ἐπῆραν οἱ ποταμοί, Κύριε, ἐπῆραν

οἱ ποταμοὶ φωνὰς αὐτῶν.
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Που γαρ ει χε το φω ως σου λαµ ψαι

ει µη τοις εν σκο τει κα θη µε νοις δο ξα

σοι οι
Στίχ. γ΄. Θαυμαστοὶ οἱ μετεωρισμοὶ τῆς

θαλάσσης, θαυμαστὸς ἐν ὑψηλοῖς ὁ Κύριος.

Που γαρ ει χε το φω ως σου λαµ ψαι

ει µη τοις εν σκο τει κα θη µε νοις δο ξα

σοι οι
Στίχ. δ΄. Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα,

Κύριε, εἰς μακροτητα ἡμερῶν.

Που γαρ ει χε το φω ως σου λαµ ψαι

ει µη τοις εν σκο τει κα θη µε νοις δο ξα

σοι οι
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Δόξα... Καὶ νῦν...

Α µαρ τω λοις και αι τε λω ναις δι

α πλη θους ε λε ους σου ε πε φα νης Σω

τη ηρ η µων που γαρ ει χε το φω ως σου λαµ

ψαι ει µη τοις εν σκο τει κα θη µε νοις

δο ξα σοι οι
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ΣΤ'. Βασιλειῶν Τετάρτης τὸ Ἀνάγνωσμα.
(Κεφ, 5, 9-14)

Παρεγένετο Νεεμάν, Ἄρχων Βασιλέως
Ἀσσυρίων, σὺν τοῖς ἅρμασιν αὐτοῦ καὶ ἵπποις
αὐτοῦ, καὶ ἔστη ἐπὶ τῆς θύρας τοῦ οἴκου
Ἐλισαιέ. Καὶ ἀπέστειλεν Ἐλισαιὲ ἄγγελον πρὸς
αὐτόν, λέγων· Πορευθείς, λοῦσαι ἐν τῷ Ἰορδάνῃ
ἑπτάκις, καὶ ἐπιστρέψει ἡ σάρξ σου ἐπὶ σοί, καὶ
καθαρισθήσῃ. Καὶ ἐθυμώθη Νεεμάν, καὶ
ἀπῆλθε, καὶ εἶπεν· Ἰδοὺ δὴ ἔλεγον, ὅτι
ἐξελεύσεται πρὸς με, καὶ ἐπικαλέσεται ἐν
ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐπιθήσει
τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ λεπρόν, καὶ ἀποσυνάξει
αὐτὸ ἀπὸ τῆς σαρκός μου, οὐκ ἀγαθὸς Ἀβανὰ
καὶ Φαρφά, ποταμοὶ Δαμασκού, ὑπὲρ τὸν
Ἰορδάνην, καὶ ὑπὲρ πάντα τὰ ὕδατα Ἰσραήλ;
οὐχὶ πορευθεὶς λούσομαι ἐν αὐτοῖς, καὶ
καθαρισθήσομαι; Καὶ ἀπέστρεψε καὶ ἀπῆλθεν
ἐν θυμῷ. Καὶ προσῆλθον οἱ παῖδες αὐτοῦ, καὶ
εἶπον πρὸς αὐτόν· Πάτερ, εἰ μέγαν λόγον
ἐλάλησε πρὸς σὲ ὁ Προφήτης, οὐκ ἂν ἐποίησας;
καὶ ὅτι εἶπε πρὸς σέ, λοῦσαι καὶ καθαρίσθητι;
Καὶ κατέβη Νεεμὰν καὶ ἐβαπτίσατο ἐν τῷ
Ἰορδάνῃ ἑπτάκις κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦ ἀνθρώπου
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τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐπέστρεψεν ἡ σὰρξ αὐτοῦ ἐπ’
αὐτὸν ὡς παιδαρίου μικροῦ, καὶ ἐκαθαρίσθη.

Εἶτα καὶ ὁ Ἀπόστολος.
Προκείμενον. Ἦχος γ'.

Κύριος φωτισμός μου καὶ Σωτήρ μου.
Στίχ. Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου.
Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

ἀνάγνωσμα. (Κεφ. 9, 19-27)
Ἀδελφοί, ἐλεύθερος ὢν ἐκ πάντων, πᾶσιν

ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω.
Καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα
Ἰουδαίους κερδήσω, τοῖς ὑπὸ νόμον, ὡς ὑπὸ
νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω, τοῖς
ἀνόμοις ὡς ἄνομος (μὴ ὤν ἄνομος Θεῷ, ἀλλ’
ἔννομος Χριστῷ), ἵνα κερδήσω ἀνόμους.
Ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς
ἀσθενεῖς κερδήσω, τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα,
ἵνα πάντως τινὰς σώσω. Τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ
Εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι,
οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν τῷ σταδίῳ τρέχοντες
πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ
βραβεῖον. Οὕτω τρέχετε, ἵνα καταλάβητε. Πᾶς
δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος, πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι
μὲν οὖν, ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ὑμεῖς
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δὲ ἄφθαρτον. Ἐγὼ τοίνυν οὕτω τρέχω, ὡς οὐκ
ἀδήλως, οὕτω πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα δέρων.
Ἀλλ᾽ ὑποπιάζω μου τὸ σῶμα, καὶ δουλαγωγῶ,
μήπως ἄλλοις κηρύξας, αὐτὸς ἀδόκιμος
γένωμαι.

Ἀλληλούϊα. (γ΄) Ἦχος γ΄.
Ἐξηρεύσατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν.
Στίχ. Ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν

ἀνθρώπων
Εὐαγγέλιον.
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν.
Κεφ. 3: 1-18
Ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας

Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου
Πιλάτου τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ τετραρχοῦντος τῆς
᾿Ιουδαίας ῾Ηρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ
αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς ᾿Ιτουραίας καὶ
Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς
Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος, ἐπ᾿ ἀρχιερέως Ἄννα
καὶ Καϊάφα, ἐγένενο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ ᾿Ιωάννην
τὸν τοῦ Ζαχαρίου υἱὸν, ἐν τῇ ἐρήμῳ. Καὶ ἦλθεν
εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ ᾿Ιορδάνου,
κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν· ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων
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῾Ησαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος· Φωνὴ βοῶντος
ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου·
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ· Πᾶσα
φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς
ταπεινωθήσεται· καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς
εὐθεῖαν, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας· καὶ
ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ.
῎Ελεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις
βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ· Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς
ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης
ὀργῆς; ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς
μετανοίας· καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς,
Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι
δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι
τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. Ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς
τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον
μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν, ἐκκόπτεται, καὶ εἰς
πῦρ βάλλεται. Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι,
λέγοντες· Τί οὖν ποιήσομεν; Ἀποκριθεὶς δὲ
λέγει αυτοῖς· Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας, μεταδότω τῷ
μὴ ἔχοντι· καὶ ὁ ἔχων βρώματα, ὁμοίως ποιείτω.
Ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ,
καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν· Διδάσκαλε, τί ποιήσομεν;
Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς· Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ
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διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε. Ἐπηρώτων δὲ
αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι, λέγοντες· Καὶ ἡμεῖς
τί ποιήσομεν; Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· μηδένα
διασείσητε, μηδὲ συκοφαντήσητε· καὶ ἀρκεῖσθε
τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν. Προσδοκῶντος δὲ τοῦ
λαοῦ, καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς
καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ ᾿Ιωάννου, μή ποτε
αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός, ἀπεκρίνατο ὁ ᾿Ιωάννης
ἅπασι, λέγων· ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς·
ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ
ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων
αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ
καὶ πυρί. οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ
διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ· καὶ συνάξει τὸν
σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον
κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ
ἕτερα παρακαλῶν, εὐηγγελίζετο τὸν λαόν.
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Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ
ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν εἴπωμεν.

Κύριε, ἐλέησον (ἅπαξ).
Κύριε παντοκράτορ ὁ Θεός τῶν πατέρων

ἡμῶν, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Κύριε, ἐλέησον (ἅπαξ).
Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἒλεός

Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Κύριε, ἐλέησον (ἐκ τρίτου).
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

ἡμῶν (δεῖνος).
Κύριε, ἐλέησον (ἐκ τρίτου).
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν

ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ
μοναχῶν, καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν
ἀδελφότητος.

Κύριε, ἐλέησον (ἐκ τρίτου).
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης,

ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως
καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων του
Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων
χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ
παρεπιδημούντων ἐν τῇ (κώμῃ, πόλει) ταύτῃ,
τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ
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ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου ναοῦ τούτου.
Κύριε, ἐλέησον (ἐκ τρίτου)
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν μακαρίων καὶ

ἀοιδίμων κτιτόρων τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας
ταύτης, καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν
προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν
ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς, κειμένων, καὶ
ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων.

Κύριε, ἐλέησον (ἐκ τρίτου)
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν καρποφορούντων

καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ
ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων καὶ ὑπὲρ
τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ
παρὰ Σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

Κύριε, ἐλέησον (ἅπαξ)
Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς

ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης:
Ἀμήν. Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ

ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν,
καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς
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τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός
σου ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά
σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τὰ
δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν
με τοῖς δικαιώμασί σου. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς
τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς.
Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ δόξα
πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Ὁ Διάκονος:
Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ

Κυρίῳ.
Κύριε, ἐλέησον.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον

ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.
Κύριε, ἐλέησον.
Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν,

εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρὰ τοῦ Κυρίου,
αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.
Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα

τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ
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Κυρίου αἰτησώμεθα.
Παράσχου Κύριε.
Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ

τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου
αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.
Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς

ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου
αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.
Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν

εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ
Κυρίου αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.
Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν,

ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν
ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ
Χριστοῦ αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.
Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης,

ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ
ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ
πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ
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παραθώμεθα.
Σοὶ, Κύριε.
Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς

ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.

Ὁ Χορός: Ἀμήν.
Εἰρήνη πᾶσι.
Καὶ τῷ πνεύματί σου.
Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.
Σοὶ, Κύριε.
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ κλίνας οὐρανοὺς καὶ

καταβὰς ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους τῶν
ἀνθρώπων, ἔπιδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ
τὴν κληρονομίαν σου. Σοὶ γὰρ τῷ φοβερῷ καὶ
φιλανθρώπῳ κριτῇ, οἱ σοὶ δοῦλοι ὑπέκλιναν τὰς
κεφαλάς, τοὺς δὲ αὐτῶν ὑπέταξαν αὐχένας; οὐ
τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἀναμένοντες βοήθειαν, ἀλλὰ
τὸ σὸν περιμένοντες ἔλεος, καὶ τὴν σὴν
ἀπεκδεχόμενοι σωτηρίαν, οὓς διαφύλαξον ἐν
παντὶ καιρῷ, καὶ κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν
καὶ τὴν προσιοῦσαν νύκτα, ἀπὸ παντὸς ἐχθροῦ,
ἀπὸ πάσης ἀντικειμένης ἐνεργίας διαβολικῆς,
καὶ διαλογισμῶν ματαίων καὶ ἐνθυμήσεων
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πονηρῶν.
Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου

εὐλογημένον καὶ δεδοξασμένον, τοῦ Πατρὸς καὶ
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Χορός: Ἀμήν.
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Ἀπόστιχα Στιχηρὰ Ἰδιόμελα.
Ἦχος β΄. Ἀνατολίου.

Ἐν Ἰορδάνῃ ποταμῷ, ἰδὼν σε ὁ Ἰωάννης
πρὸς αὐτὸν ἐρχόμενον ἔλεγε, Χριστὲ ὁ Θεός· Τὶ
πρὸς τὸν δοῦλον παραγέγονας, ῥύπον μὴ ἔχων
Κύριε; εἰς ὄνομα δὲ τίνος σε βαπτίσω; Πατρός;
ἀλλὰ τοῦτον φέρεις ἐν ἑαυτῷ. Υἱοῦ; ἀλλ’ αὐτὸς
ὑπάρχεις ὁ σαρκωθείς. Πνεύματος Ἁγίου; καὶ
τοῦτο οἶδας διδόναι τοῖς πιστοῖς διὰ στόματος.
Ὁ ἐπιφανεὶς Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Ἦχος Δι

Εν Ι ορ δα α νη η πο τα α µω ι

δων σε ο Ι ω αν νης προς αυ το ον ερ

χο ο ο ο µε ε ε νον ε λε γε Χρι στε ο

θε ε ος τι προς τον δου ου λο ον πα ρα γε ε

ε γο ο ο ο νας ρυ πον µη ε ε χων

Κυ υ υ ρι ε εις ο νο µα δε τι νος
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σε ε ε βα πτι ι σω Πα τρος αλ λα του τον

φε ε ρεις ε εν ε α α αυ τω Υι ου αλλ

αυ τος υ πα α αρ χεις ο ο σα α αρ κω ω

ω ω θεις Πνευ µα το ο ος α γι ι ου

και του το οι δας δι ι δο ο ο ναι τοις πι

στοι οις δι α στο ο ο µα τος ο ε πι

φα νεις θε ος ε λε ε η η σο ο ον η η

η η µας
Ἦχος β΄.

Στίχ. Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ
Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω.

Εἴδοσάν σε ὕδατα ὁ Θεός, εἴδοσάν σε
ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν· πρὸς τὴν σὴν γὰρ δόξαν
ἀντοφθαλμῆσαι τὰ Χερουβὶμ οὐ δύνανται, οὐδὲ
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ἀτενίσαι τὰ Σεραφίμ· ἀλλὰ φόβῳ παριστάμενα,
τὰ μὲν βαστάζουσι, τὰ δὲ δοξάζουσι τὴν
δύναμίν σου. Μεθ’ ὧν οἰκτίρμον, ἀναγγέλλομεν
τὴν αἴνεσίν σου λέγοντες· Ὁ ἐπιφανεὶς Θεός,
ἐλέησον ἡμᾶς.

Στίχ.
Η
Γ

θα

Δ

λασ σα ει δε και ε φυ

γεν ο

Γ

Ι

Δ

ορ δα νης ε στρα φη εις

Β

τα ο

πι ι

Δ

ι σω

Ει δο σαν σε υ δα α τα α α ο θε ε

ος ει δο σαν σε υ δα α τα α και αι αι ε φο

βη η η θη η η η σαν προς την ση ην γα

αρ δο ο ο ξαν αν το φθαλ µη η η σαι τα Χε

ρου βι ιµ ου δυ υ υ υ να α αν ται ου

δε α τε νι ι ι σαι τα α Σε ε ε ρα α α
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α φιµ αλ λα φο βω πα α ρι στα α α α

µε ε ε να τα µεν βα α α στα ζου ου σι

τα δε δο ο ξα ζου ου σι την δυ να α

α µι ι ιν σου µεθ ω ων οι οι κτι ι ιρ µων

αν αγ γελ λο µεν την αι αι νε ε σιν σου λε ε

ε γο ο ο ον τες ο ε πι φα νεις θε

ος ε λε ε η η σο ο ον η η η η

µας

Ἦχος β΄.
Στίχ. Τὶ σοί ἐστι θάλασσα, ὅτι ἔφυγες; καὶ

σοὶ Ἰορδάνη ὅτι ἐστράφης εἰς τὰ ὀπίσω;
Σήμερον ὁ οὐρανοῦ καὶ γῆς Ποιητής,

παραγίνεται σαρκὶ ἐν Ἰορδάνῃ, Βάπτισμα αἰτῶν
ὁ ἀναμάρτητος, ἵνα καθάρῃ τὸν κόσμον ἀπὸ τῆς
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πλάνης τοῦ ἐχθροῦ, καὶ βαπτίζεται ὑπὸ δούλου,
ὁ Δεσπότης τῶν ἁπάντων, καὶ καθαρισμὸν δι’
ὕδατος τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων δωρεῖται. Αὐτῷ
βοήσωμεν, ὁ ἐπιφανεὶς Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Στίχ.
Τι

Γ

σοι ε στι

Δ

θα λασ σα ο τι

ε φυ γες και

Β

σοι Ι ορ δα

Δ

νη ο τι ε

στρα φης εις

Β

τα ο πι ι ι

Δ

ι σω

Ση µε ρον ο ου ρα νου ου και αι γη η ης

ποι η η της πα ρα γι νε ται σαρ κι εν Ι

ο ορ δα α α νη βα πτι σµα αι των ο ο

ο α να µα α αρ τη η η η τος ι να κα

θα α ρη η η τον κο ο σµον α πο της πλα

α νης του ου ε ε χθρου και

Δ

βα πτι ζε ται
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υ πο ο δου ου ου λου ο Δε σπο ο ο

της των α α α πα α αν τω ων και κα θα

ρι σµον δι υ δα α τος τω γε νει των αν

θρω πω ω ων δω ω ρει ει ει ται αυ τω ω

βο η η η η σω ω ω µεν ο ε πι φα

νεις θε ος η µω ων δο ο ο ξα α α α

σοι
Δόξα... Καὶ νῦν...

Ἦχος πλ. β΄. Θεοφάνους.
Τὸν ἐκ Παρθένου Ἥλιον, βλέπων ὁ ἐκ

στείρας Λύχνος φαεινός, ἐν Ἰορδάνῃ αἰτούμενον
Βάπτισμα, ἐν δειλίᾳ καὶ χαρᾷ, ἐβόα πρὸς
αὐτόν· Σὺ με ἁγίασον Δέσποτα τῇ θείᾳ
Ἐπιφανείᾳ σου.

Ἦχος Πα.
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Dε

Μ

ε

Π

ε ε Δο ο ο ξα Πα τρι ι ι ι ι

και Υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α

α τι ι ι ι

Και νυ

Π

υ υ υν και αι αι α

Δ

ει και

εις τους αι αι ω ω ω ω ω ω νας των

Π

αι

ω ω ω νων Α α α µην

Τον εκ παρ θε ε νου ου η λι ι ο ον

βλε πων ο ο ο ε εκ στει ει ει ρας λυ χνο ος

φα α α ει ει νος εν Ι ορ δα α α νη

αι του ου µε ε ε νον βα α πτι ι ι ι σµα

εν δει λι α α και χα α ρα ε βο ο α α
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α προς αυ τον συ µε α γι ι ι α σο

ον δε ε ε ε σπο ο ο ο τα τη θει ει

ει ει ει α ε πι ι φα νει ει ει α α α

α σου ου ου ου ου
ΙΕΡΕΥΣ: Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου,

Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον
οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας
κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς
ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος
Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ΄).

Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,
Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.
Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας

ἡμῶν,
Ἓνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε,

ἐλέησον.
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Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω

τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω
τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν
σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ
μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι
ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ὁ ἱερεὺς:
Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ

ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.
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Ἀπολυτίκιον.  Ἦχος  α΄.

Εν

Π

Ι ορ δα νη βα πτι ζο µε νου σου

Κυ ρι ε η της Τρι α δος ε φα νε

ρω ω θη προ σκυ νη σις του γαρ Γεν νη

το ρος η φω νη προ σε µαρ τυ ρει σοι α

γα πη τον σε Υι ο ον ο νο µα ζου σα και

το Πνευ µα εν ει δει πε ρι στε ρας ε βε

βαι ου του λο γου το α σφα λες ο ε πι φα

νεις Χρι στε ε ο Θε ος και τον κο σµον φω τι

σας δο ο ξα α σοι

Εἰς τὸ τρίτον κατάληξις.
σοι οι οι οι
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Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Κύριε, ἐλέησον.
+Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ’

ἡμᾶς, τῇ αὐτοῦ θεία χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ
πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων.

Ἀμήν.
Δόξα σοι, ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίω Πνεύματι,

καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε,
ἐλέησον. Πάτερ Ἅγιε, εὐλόγησον.

Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθῆναι
καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν Χριστὸς
ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν· ταῖς πρεσβείαις τῆς
παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ
Μητρός· δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ
Σταυροῦ· προστασίαις τῶν τιμίων, ἐπουρανίων
δυνάμεων ἀσωμάτων· ἱκεσίαις τοῦ τιμίου καὶ
ἐνδόξου, προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ
Ἰωάννου· τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων
ἀποστόλων, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων
μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων
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ἡμῶν· τοῦ ἁγίου (τοῦ ναοῦ)· τῶν ἁγίων καὶ
δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης· καὶ
πάντων τῶν ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς
ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε
Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον
ἡμᾶς.

Ἀμήν.

+ Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι πάντας ὑμᾶς.

Ἡ Μεταφορά Κειµένων - Καλλιτεχνική ἐπιµέλεια
ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «Μελωδός» 

τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com

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