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Οἱ Καταβασίες  (εἰς σύντομον εἱρμολογικὸν μέλος).
Ἦχος Βου

ᾨδὴ α΄.
Ως

Δ

εν η πει ρω πε ζευ σας ο

Ι σρα ηλ εν α βυσ σω ι χνε σι τον δι ω

κτην Φα ρα ω κα θο ρων πον του µε

νον Θε ω ε πι νι κι ον ω δην ε βο

α α σω µε εν
ᾨδὴ γ΄.

Ουκ ε στιν Α γι ος ως συ Κυ

ρι ε ο Θε ος µου ο υ ψω σας το κε ρας

των πι στων σου α γα θε και στε ρε ω σας η

µας
Ὁ α΄ χορός

εν τη πε τρα της ο µο λο

γι α ας σου
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ᾨδὴ δ΄.
Χρι στος µου δυ να µις Θε ος και

Κυ ρι ος η σε πτη Εκ κλη σι α θε ο

πρε πως µελ πει α να κρα ζου σα εκ δι

α νοι ας κα θα ρας εν Κυ ρι ω ε ορ

τα ζου σα α
ᾨδὴ ε΄.

Τω θει ω φθεγ γει σου α γα

θε τας των ορ θρι ζον των σοι ψυ χας πο θω κα

τα αυ γα σον δε ο µαι σε ει δε ναι Λο γε

Θε ου τον ον τως Θε ον εκ ζο φου των πται

σµα α των α να κα λου µε νο ον
ᾨδὴ στ΄.

Του βι ου την θα λασσαν υ ψου
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µε νην κα θο ρων των πει ρα σµων τω κλυ δω

νι τω ευ δι ω λι µε νι σου προσ δρα

µων βο ω σοι α να γα γε εκ φθο ρας την

ζω ην µου πο λυ ε λε ε ε
ᾨδὴ ζ΄.

Δρο σο βο λον µεν την κα µι νον

ειρ γα σα το Αγ γε λος τοις ο σι οις παι σι

τους Χαλ δαι ους δε κα τα φλε γον προ σταγ µα

Θε ου τον τυ ραν νον ε πει σε βο αν ευ

λο γη τος ει ο Θε ος ο των πα τε ε ρων η

µων
ᾨδὴ η΄.

Αι νου µεν ευ λο γου µεν και
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προ σκυ νου µεν τον Κυ ρι ον

Εκ φλο γος τοις ο σι ι ι οις δρο

σον ε πη γα σας και δι και ου θυ σι αν

υ υ δα τι ε φλε ξας α παν τα γαρ δρας

Χρι στε µο νω τω βου λε σθαι σε υ πε ρυ

ψου µεν εις παν τας τους αι ω ω να α

ας
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Εἶτα ψάλλεται 
ἡ θ΄ ᾠδὴ τοῦ κανόνος 

Ὠδή θ΄.
Θε ον αν θρω ω ω ποις ι δειν α δυ

να τον ον ου τολ µα Αγ γε λων α τε νι σαι τα

ταγ µα τα δι α σου δε πα να γνε ω ρα

θη βρο τοις Λο γος σε σαρ κω µε νος ον µε

γα λυ νον τες συν ταις ου ρα νι αις στρα τι

αις σε µα κα ρι ζο µε ε εν
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Καταβασίαι Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου.
Ἦχος ὡς ἀπό Πα

ᾠδή α΄
Την

Π

Μω σε ε ως ω δην α να

λα βου σα βο η σον ψυ χη βο η θος και σκε

πα στης ε γε νε το µοι εις σω τη ρι ι αν

ου τος µου Θε ος και δο ξα α σω αυ τον
ᾠδή γ'

Στει ει ρω θεν τα µου τον νουν καρ πο

φο ρον ο Θε ος α να α δει ξον µε γε ωρ

γε ε των κα λων
Ὁ Α΄ Χορός.

φυ τουρ γε των

α γα θων τη ευ σπλαγ χνι α σου
ᾠδή δ'

Την εκ Παρ θε ε νου σου γεν νη σιν

ο προ φη η της προ βλε ε πων α α νε κη
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ρυτ τε βο ων την α κο ην σου α κη κο

α και ε φο βη η θην ο ο τι α πο Θαι µαν

και εξ ο ρους α γι ου κα τα σκι ι ου

ε πε δη µη σας Χρι στε
ᾠδή ε'

Της νυ κτος δι ελ θου σης η ηγ γι

κεν η η µε ρα και το φως τω κο ο σµω

ε πε λαµ ψε δι α του ου το υ µνει σε ταγ

µα τα Αγ γε λων και δο ξο λο γει σε Χρι

ε ο Θε ος
ᾠδή στ΄

Βυ θω α µαρ τη µα των συ νε χο µαι

Σω τηρ και εν πε λα γει του βι ι ου βυ θι ζο
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µαι αλλ᾿ ω ωσπερ τον Ι ω ναν εκτου θη

ρος κα µε των πα θων α να γα γε και δι

α σω σο ον µε
ᾠδή ζ΄

Τα Χε ρου βιµ µι µου µε νοι παι αι

δες εν τη κα µι ι νω ε χο ρευ ο ον βο ων τες

ευ λο γη τος ει ο Θε ος ο ο τι εν α

λη θει α και κρι ι σει ε πη γα γες ταυ τα

πα αν τα δι α τας α µαρ τι ας η µων

ο υ πε ρυ µνη τος και δε δο ξα σµε

νος εις παν τας τους αι ω ω νας
ᾠδή η΄

Αι νου µεν ευ λο γου µεν και προ σκυ
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νου ου µεν το ον Κυ ρι ον
ᾠδή η΄

Τον εν τη βα α τω Μω ση της Παρ

θε νου το θα αυ µα εν Σι ναι ω τω ο ρει

προ τυ πω σαν τα πο τε υ µνει τε ευ λο

γει τε και υ πε ρυ ψου ου τε εις παν τας

τους αι ω ω να α ας
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Εἴτα ψάλλεται 
ἡ θ΄ ᾠδὴ τοῦ κανόνος 

Ἦχος Πα

ᾠδή θ΄
Των γη γε νων τις η κου σε τοι

ου ου τον η τις ε ω ρα κε πο τε ο

τι Παρ θε νος ευ ρε θη εν γα στρι ε χου σα

και α νω δι νως το βρε ε φος α πο τε

κου ου σα τοι ου τον σου το θαυ µα και σε Α

γνη Θε ο κυ η η τορ Μα ρι α µε γα λυ νο µε

ε εν
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