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02-01-2023 
†  Προεόρτια τῶν Φώτων, καὶ  

\ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν  
Σιλβέστρου, Πάπα Ῥώμης. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… 

Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Ἦχος δ΄ 
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ, α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ 
Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν 
αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

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

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν… 

Στίχ, γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο 
αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλ-
μοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ' 
Ἑτοιμάζου Ζαβουλών, καὶ 

εὐτρεπίζου Νεφθαλείμ. Ἰορδάνη 
ποταμέ, στῆθι ὑπόδεξαι σκιρτῶν, 
τοῦ βαπτισθῆναι ἐρχόμενον τὸν Δε-
σπότην. Ἀγάλλου ὁ Ἀδὰμ σὺν τῇ 
Προμήτορι, μὴ κρύπτετε ἑαυτούς, 
ὡς ἐν Παραδείσῳ τὸ πρίν· καὶ γὰρ 
γυμνοὺς ἰδὼν ὑμᾶς ἐπέφανεν, ἵνα 
ἐνδύσῃ τὴν πρώτην στολήν, Χρι-
στὸς ἐφάνη, τὴν πᾶσαν κτίσιν, θέ-
λων ἀνακαινίσαι. 

Δόξα Πατρὶ…  
Καὶ νῦν… το ὡς ἄνω.   

Μικρή Συναπτή 
Ἔτι καὶ ἔτι...  
Κύριε, ἐλέησον 
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... 
Κύριε, ἐλέησον 
Τῆς Παναγίας, ἀχράντου... 
Σοί, Κύριε. 
Ὅτι Σὸν τὸ κράτος...  
Ἀμήν. 

Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν  
Κάθισμα  Ἦχος α' 

Τὸν τάφον σου Σωτήρ 
Φορέσας τὴν ἐμήν, Ἰησοῦ μου 

πτωχείαν, προέρχῃ σεαυτόν, τοῖς 
οἰκέταις μιγνύων, καὶ Βάπτισμα 
αἰτούμενος, ὑπὸ δούλου φιλάν-
θρωπε· ὅθεν βλέπων σε, ὁ Ἰωάννης 
ἐβόα. Πῶς βαπτίσω σε, ῥύπον μὴ 
ἔχοντα ὅλως, Θεὲ ὑπεραγαθέ; 

Δόξα... Καὶ νῦν... ὅμοιον 
Προέρχεσθαι Χριστός, ἀγαθό-

τητι μέλλει, πρὸς ῥεῖθρα ποταμοῦ, 
Ἰορδάνου ἐν τούτοις, ἡμῶν τὴν 
ἀνάπλασιν, ἀπεργάσασθαι χάριτι, 
θεῖε Πρόδρομε, τοῦτον ὑπόδεξαι 
χαίρων, καὶ τοῖς ὕδασι, τοῦτον θε-
λήσαντα λοῦσον, τὸν μόνον φιλάν-
θρωπον. 

 
Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν Κάθισμα 

Ἦχος δ' 
Ταχὺ προκατάλαβε 

Πτωχεύσας ὁ πλούσιος, δι' 
εὐσπλαγχνίαν πολλήν, ἡμᾶς τοὺς 
πτωχεύσαντας, δι' ἀκρασίαν ποτέ, 
πλουτίσαι βουλόμενος, ἔρχεται 
ἐπιβῆναι, Ἰορδάνου τοῖς ῥείθροις, 
καὶ ὑπὸ Ἰωάννου, προφανῶς βα-
πτισθῆναι. Ὑμνήσωμεν πιστοί, τὴν 
αὐτοῦ ἄκραν ταπείνωσιν. 
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Δόξα... Καὶ νῦν... ὅμοιον 
Πεπλήρωται σήμερον, τοῦ Ἠσα-

ΐου φωνή, βοῶντος. Ἑτοιμάσατε, 
τὴν τοῦ Κυρίου ὁδόν, καὶ τρίβους 
ποιήσατε· ἤχησε γὰρ ὡς ἔφη, ἡ φι-
λέρημος σάλπιγξ, ἅπαντας συγκα-
λοῦσα, Ἰωάννης ὁ πάνυ· διὸ συν-
δράμωμεν ἅμα, καὶ παράδοξα 
ἴδωμεν. 

Καὶ εὐθὺς ὁ Ν’ Ψαλμὸς χῦμα.  
Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ 

μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος των οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον 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 μου ἐστὶ διὰ παντὸς. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πο-
νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως 
ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου 
καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ-
νελήφθην 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 καθα-
ρισθήσομαι 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. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ 
ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνι-
σον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου 
τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ 
σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμο-
νικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου 
καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ 
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλ-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαι-
οσύνην σου. 

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

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα 
ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντε-
τριμμένον΄ καρδίαν συντετριμ-
μένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς 
οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ 
σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω 
τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαι-
οσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυ-
τώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσια-
στήριόν σου μόσχους. 

Ὁ Προεόρτιος Κανών,  
ᾨδὴ α'. Ἦχος β'. Ὁ Εἱρμὸς  

Τῷ τὴν ἄβατον, κυμαινομένην 
θάλασσαν, θείῳ αὐτοῦ προστάγ-
ματι ἀναξηράναντι, καὶ πεζεῦσαι 
δι' αὐτῆς, τὸν Ἰσραηλίτην λαὸν κα-
θοδηγήσαντι, Κυρίῳ ᾄσωμεν· ἐνδό-
ξως γὰρ δεδόξασται. 
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Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι.  

Αἰσθανόμενος, τὴν τοῦ Κυρίου 
ἔλευσιν, ἐκ τῆς ἐρήμου πρόεισιν, ὁ 
θεῖος Πρόδρομος, ἐκβοῶν περι-
φανῶς· Ἤγγικεν, ἐπέφανεν, ἡ ἀπο-
λύτρωσις, μετανοήσα-τε, καὶ ὕδατι 
καθάρθητε. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι.  

Βαπτιζόμενον, ἁμαρτιῶν με κλύ-
δωνι, Λόγε Πατρὶ συνάναρχε, ὅλον 
καθάρισον, μετανοίας ῥαντισμῷ, ὁ 
τῷ βαπτισμῷ σου πιστοῖς, τὴν 
ἀπολύτρωσιν ἀεὶ δωρούμενος, δι' 
εὐσπλαγχνίαν ἄμετρον. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι.  

Γῆ ὡς γέγραπται, τοῦ Ζαβουλὼν 
τὸ ἄδυτον, βλέπουσα φῶς αὐγά-
σθητι· Ἰδοὺ γὰρ πάρεστιν, Ἰορδά-
νου ταῖς ῥοαῖς, καὶ τὸν ἐπὶ πάντων 
Θεόν, ὕμνει κραυγάζουσα· Κυρίῳ 
ᾄσωμεν· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι.  

Δῆμον ἅπαντα, ὁ θεηγόρος 
Πρόδρομος, βλέπων παραγενόμε-
νον, τούτοις ἐφθέγγετο. Τὶς ὑπέ-
δειξεν ὑμῖν, ἀπὸ τῆς μελλούσης 
ὀργῆς φυγεῖν, ποιήσατε τῆς μετα-
νοίας καρπούς, ἐν χάριτι σῳζόμε-
νοι. 

 
Ἕτερος κανὼν τοῦ Ἁγίου. 

ᾨδὴ α'.  Ἦχος πλ. δ' 
Ὁ Εἱρμὸς  

Ἡ κεκομμένη τὴν ἄτομον ἔτεμε, 
καὶ εἶδεν ἥλιος γῆν, ἣν οὐκ ἐθεά-
σατο, ἀλάστορα ἐχθρὸν τὸ ὕδωρ 

κατεπόντισε, καὶ ἄβατον διῆλθεν 
Ἰσραήλ, ᾠδὴ δὲ ἀνεμέλπετο· Τῷ 
Κυρίῳ ᾄσωμεν· ἐνδόξως γὰρ δεδό-
ξασται». 

Στίχ.Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Υἱοθετήθης ἐν χάριτι Σίλβεστρε, 
Θεῷ Πατρὶ καθαρόν, βίον ἀσπασά-
μενος, καὶ θείαις ἀστραπαῖς, ψυχὴν 
φωτοειδέστατος, γενόμενος 
μετῆλθες πρὸς τὸ φῶς, κραυγάζων 
τὸ ἀνέσπερον· Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν· 
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 

Στίχ.Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μεγαλοφρόνως παθῶν κατε-
κράτησας, καὶ σάρκα ἀσκητικαῖς, 
ἀγωγαῖς ὑπέταξας, τῷ Πνεύματι 
σοφέ, θεῖον καταγώγιον, Τριάδος 
γεγονὼς περιφανῶς, τῆς πονηρίας 
τὰ πνεύματα, ψάλλων ἐταπείνω-
σας· Ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 

Στίχ.Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νόμῳ τῷ θείῳ ἐνθέως πειθόμε-
νος, καὶ θεοπνεύστου Γραφῆς, 
γνώσει καλλυνόμενος, Ἑλλήνων 
τοὺς σοφούς, ἀλήθειαν ἐπαίδευ-
σας, Χριστὸν ὁμολογεῖν σὺν τῷ 
Πατρί, βοῶντας καὶ τῷ Πνεύματι· 
Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν· ἐνδόξως γὰρ 
δεδόξασται. 

Δόξα... 
Ἐν ὑποστάσει μιᾷ γνωριζόμε-

νον, τὸν σαρκωθέντα Χριστόν, μά-
καρ ἀνεκήρυξας, θελήσεσι διτταῖς, 
καὶ ἐνεργείαις Σίλβεστρε, νοούμε-
νον, καὶ πίστει τοὺς αὐτῷ, θεώσα-
ντα κραυγάζοντας· Τῷ Κυρίῳ 
ᾄσωμεν·ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 
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Καὶ νῦν... Θεοτοκίον  
Ἵνα τοὺς κάτω τοῖς ἄνω συνά-

ψειεν, ὁ μόνος πάντων Θεός, μή-
τραν ἀπειρόγαμον, ὑπέδυ καὶ σαρ-
κός, φανεὶς ἐν ὁμοιώματι, τῆς 
ἔχθρας τὸ μεσότοιχον ἑλών, εἰρή-
νην ἐμεσίτευσε, καὶ ζωὴν ἐβρά-
βευσε, καὶ θείαν ἀπολύτρωσιν. 

Κανών α', ᾨδὴ γ', Προεόρτιος 
Ἦχος β'. Ὁ Εἱρμὸς  

Στερέωσον ἡμᾶς ἐν σοὶ Κύριε, ὁ 
ξύλῳ νεκρώσας τὴν ἁμαρτίαν, καὶ 
τὸν φόβον σου ἐμφύτευσον, εἰς τάς 
καρδίας ἡμῶν τῶν ὑμνούντων σε. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι.  

Ἐπέφανε Χριστὸς βοᾷ ὁ Πρό-
δρομος, καὶ ῥείθροις ἐπιβαίνει τοῦ 
Ἰορδάνου, ὑπαντῆσαι τούτῳ σπεύ-
σωμεν, καθαραῖς διανοίαις φωτι-
ζόμενοι. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι.  

Ζητῶν ἀνοδίαις τὸν πλανώμε-
νον, Θεέ μου πτωχείαν πλουσιωτά-
την, ἐνδυσάμενος ἐφίστασαι, βα-
πτισθῆναι ἡ ἁπάντων ἀπολύτρω-
σις. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι.  

Ἡ γῆ καὶ οὐρανὸς νῦν χορευέ-
τωσαν, ὁ πάντων βαπτίζεται εὐερ-
γέτης, ἐν τοῖς ὕδασι βυθίζων ἡμῶν, 
τὴν πληθὺν τῶν ἀμέτρων παρα-
πτώσεων. 

Κανών β', ᾨδὴ γ', τοῦ Ἁγίου 
Ἦχος πλ. δ'. Τὸν φόβον σου Κύριε  

Στίχ.Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νοὸς καθαρότητα, κτησάμενος 
Ἱεράρχης γεγένησαι, χρῖσμα ἅγιον 
δεξάμενος· διὸ σε θεοφόρε Πάτερ 
εὐφημοῦμεν. 

Στίχ.Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σταυρῷ τὸν τανύσαντα, παλά-
μας σαρκὶ Θεὸν ἐτράνωσας, λογι-
καῖς σου ἀποδείξεσι, καὶ Ἰουδαίων 
θράσος, ὤλεσας παμμάκαρ. 

Δόξα... 
Ἐν θαύμασι μέγιστος, γενόμε-

νος φυγαδεύεις τὰ πταίσματα, καὶ 
καθαίρεις τὰ νοσήματα, τῶν πίστει 
αἰτουμένων, Σίλβεστρε θέοφρον. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον  
Παρθένος Ἁγνή, μετὰ τὴν κύησιν 

Παναγία διέμεινας· Θεὸν Λόγον 
γὰρ ἐγέννησας, ἡμῖν ὁμοιωθέντα, 
χωρὶς ἁμαρτίας. 

Ὁ Εἱρμὸς γ΄  Ὠδῆς. Ἦχος πλ. δ' 
Τὸν φόβον σου Κύριε, ἐμφύτευ-

σον ταῖς καρδίαις τῶν δούλων σου, 
καὶ γενοῦ ἡμῖν στερέωμα, τοῖς σὲ 
ἐν ἀληθείᾳ ἐπικαλουμένοις». 

Μικρή Συναπτή 
Ἔτι καὶ ἔτι...  
Κύριε, ἐλέησον 
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... 
Κύριε, ἐλέησον 
Τῆς Παναγίας, ἀχράντου... 
Σοί, Κύριε. 
Ὅτι Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν...  
Ἀμήν. 

Χῦμα. Κοντάκιον Προεόρτιον 
Ἦχος δ'.Ἐπεφάνης σήμερον  

Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον τοῦ 
Ἰορδάνου, γεγονὼς ὁ Κύριος, τῷ 
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Ἰωάννῃ ἐκβοᾷ· Μὴ δειλιάσῃς βα-
πτίσαι με· σῶσαι γὰρ ἥκω, Ἀδὰμ 
τὸν πρωτοπλαστον. 

Ὁ Οἶκος 
Οὐκ ἀπαιτῶ σε, Βαπτιστά, τοὺς 

ὅρους ὑπερβῆναι, οὐ λέγω σοι· 
Εἰπέ μοι ἃ λέγεις τοῖς ἀνόμοις, καὶ 
παραινεῖς ἁμαρτωλοῖς, μόνον βά-
πτισόν με σιωπῶν, καὶ προσδοκῶν 
τὰ ὑπὸ τοῦ Βαπτίσματος· ἕξεις 
γὰρ διὰ τοῦτο ἀξίωμα, ὅπερ οὐχ 
ὑπῆρξε τοῖς Ἀγγέλοις· καὶ γὰρ πά-
ντων τῶν Προφητῶν μείζονὰ σε 
ποιήσω· ἐκείνων μὲν οὐδεὶς σαφῶς 
με κατεῖδεν, ἀλλ' ἐν τύποις καὶ 
σκιαῖς καὶ ἐνυπνίοις, σὺ δέ, ἐπὶ 
σοῦ ἱστάμενον κατὰ γνώμην· 
σῶσαι γὰρ ἥκω, Ἀδὰμ τὸν πρωτο-
πλαστον. 

Κάθισμα τοῦ Ἁγίου 
Ἦχος πλ. δ' 

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον  
Ποταμὸς εὐσεβείας ἀναδειχθείς, 

τῶν δογμάτων σου ῥείθροις πᾶσαν 
τὴν γῆν, κατήρδευσας Σίλβεστρε, 
Ἱεράρχης ὡς ἔνθεος, καὶ θαυμάτων 
ὄμβροις, παθῶν ῥύπον ἔπλυνας, 
καὶ τρυφῆς χειμάρρουν, ἀξίως κε-
κλήρωσαι· ὅθεν συνελθόντες, 
εὐσεβῶς σε τιμῶμεν, ἐν ᾄσμασι σή-
μερον, καὶ πιστῶς ἐκβοῶμέν σοι· 
Ἱεράρχα θεσπέσιε, πρέσβευε Χρι-
στῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφε-
σιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι 
πόθῳ, τὴν Ἁγίαν μνήμην σου. 

Δόξα... Καὶ νῦν... τῆς Ἑορτῆς 
Ἦχος πλ. δ' 

Ἀνέστης ἐκ νεκρὼν  
Ἀόρατε Θεέ, ἀκατάληπτε Λόγε, 

ἐτέχθης ἐκ Πατρός, ὑπὲρ φύσιν καὶ 

λόγον· πάλιν δὲ ἐπ' ἐσχάτων, ἐκ 
τῆς Παρθένου οὐκ ἀλλοιώσας ὃ ἦς, 
ἔρχῃ καὶ ἐν τοῖς ῥείθροις, τοῦ Ἰορ-
δάνου νῦν βαπτισθῆναι σαρκί, ὁ 
εὐδοκήσας σῶσαι ὡς Θεός, τὸ γέ-
νος τῶν ἀνθρώπων. 

ᾨδὴ ς', τοῦ Ἁγίου 
Ἦχος πλ. δ'. Ὁ Εἱρμὸς  

Τὴν δέησιν ἐκχεῶ πρὸς Κύριον, 
καὶ αὐτῷ ἀπαγγελῶ μου τάς θλί-
ψεις, ὅτι κακῶν, ἡ ψυχή μου 
ἐπλήσθη, καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ 
προσήγγισε, καὶ δέομαι ὡς Ἰωνᾶς· 
Ἐκ φθορᾶς ὁ Θεὸς με ἀνάγαγε. 

Μικρή Συναπτή 
Ἔτι καὶ ἔτι...  
Κύριε, ἐλέησον 
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... 
Κύριε, ἐλέησον 
Τῆς Παναγίας, ἀχράντου... 
Σοί, Κύριε. 
Ὅτι Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς τῆς 

εἰρήνης...  
Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. 

Κοντάκιον, τοῦ Ἁγίου 
Ἦχος β'.Τὰ ἄνω ζητῶν  

Σοφίας Θεοῦ, ἐμπλήσας τὸ 
στόμα σου, Τριάδος ἡμῖν, τὴν 
γνῶσιν ἐτράνωσας, καὶ τὴν ἀθεό-
τητα τῶν τυράννων, κατέβαλες 
Σίλβεστρε, τῇ σφεδόνι τῶν λόγων 
σου· διὸ ὑπὲρ ἡμῶν δυσώπει τὸν 
Κύριον. 

Ὁ Οἶκος τοῦ Ἁγίου 
Τοῦ Κορυφαίου τῶν Ἀποστό-

λων τὴν καθέδραν πλουτήσας, τοῦ 
Θεοῦ Λειτουργὸς ἐδείχθης θαυμα-
σιώτατος, ὡραΐζων, στηρίζων, καὶ 
μεγαλύνων δόγμασι θείοις τὴν 
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Ἐκκλησίαν, ὡς ἀστὴρ δὲ φωτοβό-
λος, φωτίζων φωτὶ ἀρετῶν, Τριάδα 
σέβειν διδάσκεις, ὡς ἀμέριστον 
μίαν Θεότητα· καὶ τάς αἱρέσεις 
τῶν δυσμενῶν ἀπεδίωξας, Σίλβε-
στρε πάνσοφε· διὸ ὑπὲρ ἡμῶν δυ-
σώπει τὸν Κύριον. 

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν 
Τῇ Β' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη 

τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Σιλβέ-
στρου Πάπα Ῥώμης. 

Στίχοι 
Ζωοῖ νεκρὸν βοῦν, αἰσχύνων 

Ζαμβρὴν Μάγον, 
Ὁ καὶ νεκρὸς ζῶν, Σίλβεστρος 

Ῥώμης Πάπας. 
Θυμὸν ἀποπνείει Σίλβεστρος 

δευτέρῃ ἠοῖ. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμῃ τοῦ 

Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Θεαγένους. 
Στίχοι 

Θεάγενες, βλήθητι τοῦ πόντου 
μέσον, 

ᾯ κἂν βυθισθῇς, ἒνδον ἐκνήξῃ 
πόλου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Θεό-
πεμπτος καὶ Θεοδότη, ἡ μήτηρ τῶν 
Ἁγίων Ἀναργύρων, ἐν εἰρήνῃ τε-
λειοῦνται. 

Στίχοι 
Τὸν Θεόπεμπτον σαρκικῆς λῦσαι 

πέδης, 
Ἦλθον, Θεοῦ πέμψαντος, ἔμπυ-

ροι Νόες. 
Νόσῳ παρῆλθε τὸν βίον Θεοδότη, 
Νόσων λυτῆρας ἡ τεκοῦσα τῷ 

βίῳ. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ Ὅσιος Μᾶρ-

κος ὁ κωφός, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 
Στίχοι 

Ὁ Μᾶρκος οὐκ ἤκουσε γηΐνων 
λόγων, 

Καὶ πρὶν λιπεῖν γῆν, ὦτα γῆθεν 
ἐξάγων. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ 
Ἁγίου Μάρτυρος Βασιλείου τοῦ ἐξ 
Ἀγκύρας. 

Στίχοι 
Βρύχημα, χάσμα, δῆγμα θηρῶν 

ἀγρίων. 
Βασιλείου τὸ πρᾶον οὐ κατε-

πτόει. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Σέρ-

γιος ξίφει τελειοῦται. 
Στίχοι 

Οὐχ οἷον εἰπεῖν, οὐδὲ γνῶσιν φέ-
ρειν, 

Ὅση χαρὰ Σέργιος ἐτμήθη κά-
ραν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Θεόπι-
στος, λιθοβοληθεὶς τελειοῦται. 

Στίχοι 
Κτείνει σε Θεόπιστε πιστὲ τοῖς 

λίθοις, 
Ἡ τῶν ἀπίστων πληθὺς ἐκ δυ-

σβουλίας. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμῃ τοῦ 

Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Κοσμᾶ, Ἀρχιε-
πισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 
τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐν τῇ σε-
βασμίᾳ Μονῇ τῆς Χώρας. 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, 
ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. 

ᾨδὴ η', τοῦ Ἁγίου 
Ἦχος πλ. δ'. Ὁ Εἱρμὸς 

Στίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καί 
προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 

Νικηταὶ τυράννου, καὶ φλογὸς 
τῇ χάριτί σου γεγονότες, οἱ τῶν 
ἐντολῶν σου, σφόδρα ἀντεχόμενοι 
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Παῖδες ἐβόων· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ 
ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός, ἐν 
ὕμνοις τιμῶντες, μεγαλύνωμεν. 

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ( Ἦχοςπλ. δ΄ ) 
Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν 

Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά 
μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτό-
κον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν τα-
πείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ 
γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με 
πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα 

ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις 
αὐτόν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν 

βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπε-
ρηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ 

θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, 
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ 
πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παι-

δὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, κα-
θὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
ᾨδὴ θ', τοῦ Ἁγίου 

Ἦχος πλ. δ' 
Ὁ Εἱρμὸς 

Κυρίως Θεοτόκον, σὲ ὁμολο-
γοῦμεν, οἱ διὰ σοῦ σεσωσμένοι 
Παρθένε Ἁγνή, σὺν Ἀσωμάτοις χο-
ρείαις, σὲ μεγαλύνοντες. 

Τὸ Μεγαλυνάριον τῆς Θεοτόκου. 
 Ἦχος  πλ. δ΄.  

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς   μακα-
ρίζειν σε τὴν Θεοτόκον,   τὴν ἀει-
μακάριστον καὶ παναμώμητον   
καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.   Τὴν 
τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ   καὶ 
ἐνδοξοτέραν   ἀσυγκρίτως τῶν Σε-
ραφίμ,   τὴν ἀδιαφθόρως   Θεὸν 
Λόγον τεκοῦσαν,   τὴν ὄντως Θεο-
τόκον,   σὲ μεγαλύνομεν. 

Μικρή Συναπτή 
Ἔτι καὶ ἔτι...  
Κύριε, ἐλέησον 
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... 
Κύριε, ἐλέησον 
Τῆς Παναγίας, ἀχράντου... 
Σοί, Κύριε. 
Ὅτι Σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ Δυνά-

μεις...  
Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. 

Ἐξαποστειλάριον 
Ἦχος β'. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε  

Φωνὴ βοῶντος ἤχησε καὶ οἱ 
βουνοὶ σκιρτήσατε, χόρευσον γένος 
ἀνθρώπων· ὁ γὰρ προάναρχος Λό-
γος, σάρκα λαβὼν ὡς ἄνθρωπος, 
ἥκει βαπτισθησόμενος, ὑπὸ χειρῶν 
ὧν ἐπλασεν, ἐν Ἰορδάνῃ καὶ λύσων, 
τοῦ κόσμου τὴν ἁμαρτίαν. 

Ἐξαποστειλάριον 
Ἦχος β'. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε  
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Πῶς ῥεῖθρά σε ποτάμια, εἰσδέ-
ξονται Φιλάνθρωπε, τὸν ποταμοὺς 
καὶ θαλάσσας, ποιήσαντα ἐκ μὴ 
ὄντων; πῶς κορυφὴν τὴν ἄχραντον, 
τὴν σὴν τολμήσει Πρόδρομος, χει-
ροθετῆσαι Δεσπότα; ὑμνοῦμεν 
φρίττοντες Λόγε, τῆς σῆς πτωχείας 
τὸ ὕψος. 

ΑΙΝΟΙ.  Ἦχος πλ. β΄ . 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύ-

ριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν 
οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγε-
λοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος 
τῷ Θεῷ. 

Εἰς τοὺς Α ἲ ν ο υ ς. Στιχηρὰ Προσόμοια 
Ἦχος πλ. β'. Αἱ Ἀγγελικαὶ… 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυ-
ναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν 
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ.  

Αἱ Ἀγγελικαί, προπορεύεσθε 
Δυνάμεις, ἐκ τῆς Βηθλεέμ, πρὸς τὰ 
ῥεῖθρα Ἰορδάνου. Προέρχου 
Ἰωάννη, καταλείψας τὴν ἔρημον. 
Χαῖρε ποταμὲ καὶ εὐτρεπίζου. 
Πᾶσα δὲ γῆ ἀγαλλιάσθω. Χριστὸς 
ἔρχεται, τὴν ἁμαρτίαν τοῦ Ἀδάμ, 
καθᾶραι ὡς εὔσπλαγχνος. 

Στίχ.  Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλ-
πιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ 
καὶ κιθάρᾳ. 

Στόμασιν ἁγνοῖς, καὶ ψυχαῖς κε-
καθαρμέναις, δεῦτε μυστικῶς, Βη-
θλεὲμ μεταχωροῦντες, καὶ πρὸς 
τὸν Ἰορδάνην, σὺν Χριστῷ ἐπειγό-

μενοι, ᾄσωμεν αὐτῷ μετ' εὐφροσύ-
νης, αἱ πατριαὶ τῆς γῆς νῦν πᾶσαι, 
πιστῶς λέγουσαι· Εὐλογημένος ὁ 
ἐλθών, Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. 

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

Μέγα καὶ φρικτόν, τὸ μυστήριον 
ὑπάρχει! ὅτι ὁ Θεός, τοῖς ἀνθρώ-
ποις ὡμοιώθη, καὶ ἁμαρτίαν ὅλως, 
μὴ εἰδὼς ὁ ἀνεύθυνος, ὑπὸ Ἰωάν-
νου βαπτισθῆναι, ἐν ποταμῷ τῷ 
Ἰορδάνῃ, αἰτεῖ σήμερον· Εὐλογη-
μένος ὁ φανείς, Θεὸς ἡμῶν δόξα 
σοι. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβά-
λοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμ-
βάλοις ἀλαλαγμοῦ. 

Ἄνθος ἐκ Δαυῒδ, ἀνατείλας τῆς 
Παρθένου, ἦλθεν ὁ Χριστός, πρὸς 
τὰ ῥεῖθρα Ἰορδάνου, τάς ἁμαρτίας 
πλῦναι, τοῦ Προπάτορος ὕδασι. 
Χόρευσον Ἀδάμ, εὐφραίνου Εὔα, ὁ 
οὐρανὸς ἀγαλλιάσθω, λαοὶ εἴπω-
μεν· Εὐλογημένος ὁ ἐλθών, Θεὸς 
ἡμῶν δόξα σοι. 

Δόξα Πατρὶ... 
Ἦχος πλ. β'. Αἱ Ἀγγελικαὶ  

Τρέμει τῇ χειρί, δειλιῶν χειρο-
θετῆσαι, χαίρει τῇ ψυχῇ, ἐννοῶν ὁ 
Ἰωάννης, ὅτι τὴν κορυφήν σου, 
ὑποκλῖναι ηὐδόκησας, δούλου τὴν 
μορφὴν ἐνδεδυμένος, ἵνα βροτοὺς 
δουλείας ῥύσῃ, ἐχθροῦ κράζοντας· 
Εὐλογημένος ὁ ἐλθών, Θεὸς ἡμῶν 
δόξα σοι. 

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον  
Ἦχος πλ. β'. Αἱ Ἀγγελικαὶ  

Ἅπασα ἡ γῆ, μυστικῶς ἀγαλ-
λιάσθω, νῦν προφητικῶς, καὶ τὰ 
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ὂρη σκιρτησάτω· ἀνάστρεψον τὸ 
ῥεῖθρον, Ἰορδάνη ὡς γέγραπται, 
φρίξον ἐκ προσώπου τοῦ Δεσπό-
του· ὅτι Θεὸς ἐνανθρωπήσας, βρο-
τοὺς ἅπαντας, τῆς ἁμαρτίας τοῦ 
Ἀδάμ, καθᾶραι ἐλήλυθεν. 

Ὁ προεστὼς: 
Σοὶ δόξα πρέπει, Κύριε, ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀνα-
πέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, 
καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ 
ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. Ἀμήν. 

Ὁ Ἀναγνώστης χῦμα τὸ 
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ 

γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.  
Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, 

προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν 
σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν 
μεγάλην σου δόξαν.  

Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, 
Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μο-
νογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον 
Πνεῦμα.  

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, 
ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν 
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον 
ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 
κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ 
καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, 
καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ 
μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς 
δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.  

Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω 
σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς 
τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος. 

 Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν 
ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· 
Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν 
μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.  

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, 
δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά 
σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.  

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς ἐν τῷ 
φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.  

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς 
γινώσκουσί σε.  

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ταύτη ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι 
ἡμᾶς.  

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν 
Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δε-
δοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς 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 ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ὁ διάκονος: 
Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν 

ἡμῶν τῷ Κυρίῳ. 
Κύριε ἐλέησον.  
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Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ 
διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ 
χάριτι. 

Κύριε ἐλέησον.  
Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, 

ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, 
παρὰ τοῦ Κυρίου, αἰτησώμεθα. 

Παράσχου Κύριε. 
Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν 

ὁδηγόν, φύλακα των ψυχῶν καί 
τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ 
Κυρίου αἰτησώμεθα. 

Παράσχου Κύριε.        
Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν 

ἁμαρτιῶν καί τῶν πλημμελημάτων 
ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτη-
σώμεθα. 

Παράσχου Κύριε. 
Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς 

ψυχαῖς ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ 
κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτη-
σώμεθα. 

Παράσχου Κύριε. 
Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς 

ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ 
ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτη-
σώμεθα.  

Παράσχου Κύριε. 
Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς 

ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, 
εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν 
ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χρι-
στοῦ αἰτησώμεθα. 

Παράσχου Κύριε. 
Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπε-

ρευλογημένης, ἐνδόξου Δεσποίνης 
ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων 
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ 
ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν 

ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παρα-
θώμεθα. 

Σοὶ Κύριε. 
Ὅτι Θεός ἐλέους, οἰκτιρμῶν, καὶ 

φιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ σοὶ 
τὴν δόξαν ἀναπέμπωμεν, τῷ Πατρὶ 
καὶ τῷ Ὑιῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αιῶνας 
τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός: Ἀμήν. 
Ὁ Ἱερεύς: Εἰρήνη πᾶσι.  
Ὁ χορός: Καὶ τῷ πνεύματί σου. 
ὁ διάκονος: Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ 

Κυρίῳ κλίνωμεν.  
Ὁ χορός: Σοί, Κύριε.  
Ὁ Ἱερεύς: Τὴν εὐχὴν τῆς κεφαλο-

κλισίας...... 
Ὁ Ἱερεύς:  Σὸν γὰρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν 

καὶ σώζειν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ 
σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ 
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ 
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

 Ὁ χορός:Ἀμήν. 
Καὶ ἀρχόμεθα ψάλλειν  

Ἀποστιχα Στιχηρὰ Ἰδιομελα. 
Ἦχος πλ. β' 

Φαιδροτέρα ἡλίου γέγονεν, ἡ 
παρελθοῦσα ἑορτὴ τῶν Γενεθλίων 
Χριστοῦ, λαμπρὰ καὶ ἐπίφωτος 
δείκνυται ἡ ἐπερχομένη, τῆς θείας 
Ἐπιφανείας αὐτοῦ. Ἐν ἐκείνῃ Ποι-
μένες, μετ' Ἀγγέλων δοξολογοῦν-
τες, προσεκύνησαν Θεὸν ἐνανθρω-
πήσαντα, ἐν ταύτῃ δὲ τοῦ Δεσπό-
του ὁ Ἰωάννης ἁψάμενος τῇ δεξιᾷ 
χειρί, σὺν τρόμῳ ἔλεγεν· Ἁγίασον 
ἐμὲ καὶ τὰ ὕδατα, ὁ μόνος ἔχων τὸ 
μέγα ἔλεος. 
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Στίχ. Διὰ τοῦτο μνησθήσομαί 
σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου καὶ Ἐρμω-
νιίμ. 

Ἐτοιμάζου Ἰορδάνη ποταμέ· 
Ἰδοὺ γὰρ παραγίνεται Χριστὸς ὁ 
Θεός, βαπτισθῆναι ὑπὸ Ἰωάννου, 
ἵνα τῶν δρακόντων ἀοράτους κε-
φαλὰς συνθλάσῃ τῇ θεότητι, ἐν τοῖς 
ὕδασι τοῖς σοῖς. Ἀγάλλου ἡ ἔρημος, 
Ἰορδάνου, τὰ ὂρη σκιρτήσατε μετ' 
εὐφροσύνης· ἣκει γὰρ ἡ αἰώνιος 
ζωή, ἀνακαλέσαι τὸν Ἀδάμ. Φωνὴ 
βοῶντος βόησον, ὦ Ἰωάννη Πρό-
δρομε. Ἐτοιμάσατε ὁδοὺς τοῦ Κυ-
ρίου, καὶ τάς τρίβους αὐτοῦ 
εὐθείας ἀπεργάσασθε. 

Στίχ. Εἴδοσάν σε ὕδατα ὁ Θεός, 
εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν. 

Ἀγαλλιάσθω ἡ ἔρημος τοῦ Ἰορ-
δάνου, καὶ ἀνθείτω ὡς κρίνον· 
φωνὴ γὰρ βοῶντος ἠκούσθη ἐν 
αὐτῇ. Ἐτοιμάσατε τὴν ὁδὸν τοῦ 
Κυρίου· ὁ γὰρ τὰ ὅρη στήσας 
σταθμῷ, καὶ τάς νάπας ζυγῷ, ὁ τὰ 
πάντα πληρῶν ὁ Θεός, βαπτίζεται 
ὑπὸ δούλου, πτωχεύειν ἤρξατο, ὁ 
τὰ πλούσια δῶρα χαριζόμενος. 
Ἤκουσεν Εὕα, ἐν λύπαις τέξῃ τέ-
κνα· νῦν δὲ ἤκουσεν ἡ Παρθένος, 
Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος 
μετὰ σοῦ, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... 
Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. δ' 

Ἰωάννη Βαπτιστά, ὁ ἐν μήτρᾳ 
γνωρίσας με τὸν ἀμνόν, ἐν ποταμῷ 
μοι διακόνησον, μετ' Ἀγγέλων μοι 
λειτούργησον, ἐκτείνας ἅψαι τῇ 
παλάμῃ, τῆς κορυφῆς μου τῆς 
ἀχράντου, καὶ ὅταν ἴδῃς τὰ ὅρη 

τρέμοντα, καὶ τὸν Ἰορδάνην ἐπα-
ναστραφέντα, σὺν τούτοις βόησον· 
ὁ σαρκωθεὶς ἐκ Παρθένου, εἰς 
ἡμῶν σωτηρίαν, Κύριε δόξα σοι. 

Πληρωθέντων τῶν ἀποστίχων 
 ὁ ἱερεὺς λέγει. 

Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογείσθαι τῷ 
Κυρίῳ, καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί 
σου Ὕψιστε, τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ 
πρωῒ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν ἀλή-
θειάν σου κατὰ νύκτα. 

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, ἕνεκεν τοῦ 
ὀνόματός σου.  

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, 
Κύριε, ἐλέησον.  

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 πονη-
ροῦ.  

ὁ ἱερεὺς: Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία 
καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πα-
τρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
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Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.  
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ' 

Ἑτοιμάζου Ζαβουλών, καὶ 
εὐτρεπίζου Νεφθαλείμ. Ἰορδάνη 
ποταμέ, στῆθι ὑπόδεξαι σκιρτῶν, 
τοῦ βαπτισθῆναι ἐρχόμενον τὸν Δε-
σπότην. Ἀγάλλου ὁ Ἀδὰμ σὺν τῇ 
Προμήτορι, μὴ κρύπτετε ἑαυτούς, 
ὡς ἐν Παραδείσῳ τὸ πρίν· καὶ γὰρ 
γυμνοὺς ἰδὼν ὑμᾶς ἐπέφανεν, ἵνα 
ἐνδύσῃ τὴν πρώτην στολήν, Χρι-
στὸς ἐφάνη, τὴν πᾶσαν κτίσιν, θέ-
λων ἀνακαινίσαι. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
ΑΝΤΙΦΩΝΑ ( τῶν Καθημερινῶν) 

Ἀντίφωνον Α΄.  Ἦχος β´. 
Στίχ. Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι 

τῷ Κυρίῳ, καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί 
σου, Ὕψιστε. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 
Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχ. Τοῦ ἀναγγέλλειν τῷ πρωῒ 
τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου 
κατὰ νύκτα. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου... 

Στίχ. Ὅτι εὔφρανάς με, Κύριε, 
ἐν τοῖς ποιήμασί σου, καὶ ἐν τοῖς 
ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἀγαλλιάσο-
μαι. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου... 

Στίχ. Ὅτι εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν 
αὐτῷ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου... 

Δόξα... Καὶ νῦν... 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-

οτόκου... 
ΑΝΤΙΦΩΝΟ Β΄ 

Στίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, 
εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, ἐνεδύσατο 
Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο. 

Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου 
σῶσον ἡμᾶς, Κύριε. 

Στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν 
οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται. 

Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου 
σῶσον ἡμᾶς, Κύριε. 

Στίχ. Θαυμαστοὶ οἱ μετεωρισμοὶ 
τῆς θαλάσσης, θαυμαστὸς ἐν ὑψη-
λοῖς ὁ Κύριος. 

Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου 
σῶσον ἡμᾶς, Κύριε. 

Στίχ. Τὰ μαρτύριά σου ἐπι-
στώθησαν σφόδρα· τῷ οἴκῳ σου 
πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς μα-
κρότητα ἡμερῶν. 

Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου 
σῶσον ἡμᾶς, Κύριε. 

Δόξα Πατρὶ…Καὶ νῦν… 
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 

Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ κα-
ταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν 
σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 
ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, 
σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας, Εἷς ὢν 
τῆς ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμε-
νος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ 
Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον Γ΄ 
Ἦχος α΄. 
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Στίχ. ά. Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα 
τῷ Κυρίῳ, ἀλαλάξωμεν τῷ Θεῷ τῷ 
Σωτῆρι ἡμῶν. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν 
Ἁγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι. 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. Προφθάσωμεν τὸ πρόσω-
πον αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει καὶ ἐν 
ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν αὐτῷ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν 
Ἁγίοις θαυμαστός... 

Στίχ. Ὅτι Θεὸς μέγας Κύριος 
καὶ βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
γῆν. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν 
Ἁγίοις θαυμαστός... 

Μικρὰ Εἴσοδος. 
Εἰσοδικὸν 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ 
προσπέσωμεν Χριστῷ, σῶσον ἡμᾶς 
Υἱὲ Θεοῦ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός, 
ψάλλοντάς σοι. Ἀλληλούϊα. 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ' 
Ἑτοιμάζου Ζαβουλών, καὶ 

εὐτρεπίζου Νεφθαλείμ. Ἰορδάνη 
ποταμέ, στῆθι ὑπόδεξαι σκιρτῶν, 
τοῦ βαπτισθῆναι ἐρχόμενον τὸν Δε-
σπότην. Ἀγάλλου ὁ Ἀδὰμ σὺν τῇ 
Προμήτορι, μὴ κρύπτετε ἑαυτούς, 
ὡς ἐν Παραδείσῳ τὸ πρίν· καὶ γὰρ 
γυμνοὺς ἰδὼν ὑμᾶς ἐπέφανεν, ἵνα 
ἐνδύσῃ τὴν πρώτην στολήν, Χρι-
στὸς ἐφάνη, τὴν πᾶσαν κτίσιν, θέ-
λων ἀνακαινίσαι. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ 
 

Κοντάκιον Προεόρτιον 
Ἦχος δ'. Ἐπεφάνης σήμερον  

Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον τοῦ 
Ἰορδάνου, γεγονὼς ὁ Κύριος, τῷ 

Ἰωάννῃ ἐκβοᾷ· Μὴ δειλιάσῃς βα-
πτίσαι με· σῶσαι γὰρ ἥκω, Ἀδὰμ 
τὸν πρωτοπλαστον. 

Τρισάγιον Ἀποστόλου 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. γ΄  
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 

Πνεύματι.  
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.  
Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  
Δύναμις. 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
 

Ἀπόστολος  

ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 
Προκείμενον. Ἦχος δ' 

Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ 
πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς 
αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. 

Στίχ. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν 
Κύριον. Κύριε ὁ Θεός μου, ἐμε-
γαλύνθης σφόδρα.  

Πρὸς Τιμόθεον Α΄ Ἐπιστολῆς 
Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα. 

 3:13-16, 4:1-5  

Πρὸς Τιμόθεον Α΄ Ἐπιστολῆς 
Παύλου τὸ ̓Ανάγνωσμα. Τέκνον Τι-
μόθεε, οἱ γὰρ καλῶς διακονήσα-
ντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περι-
ποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν 
ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 
Ταῦτά σοι γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν 
πρός σε τάχιον· ἐὰν δὲ βραδύνω, 
ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ 
ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλη-
σία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ 
ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. Καὶ ὁμο-
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λογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσε-
βείας μυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη 
ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, 
ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνε-
σιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη 
ἐν δόξῃ. Τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει 
ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσο-
νταί τινες τῆς πίστεως, προσέχο-
ντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδα-
σκαλίαις δαιμονίων, ἐν ὑποκρίσει 
ψευδολόγων, κεκαυστηριασμένων 
τὴν ἰδίαν συνείδησιν, κωλυόντων 
γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων ἃ ὁ 
Θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάληψιν μετὰ 
εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπε-
γνωκόσι τὴν ἀλήθειαν. Ὅτι πᾶν 
κτίσμα Θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν 
ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμ-
βανόμενον· ἁγιάζεται γὰρ διὰ 
λόγου Θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. 

Ἀλληλούϊα. (γ΄). Ἦχος β΄. 
Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν 

οὐρανῶν.  
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ 

ἄγγελοι αὐτοῦ. 
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
 
Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱε-

ροῦ Χρυσοστόμου 
Εἰς τό᾽Εξαιρέτως 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μα-
καρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀει-
μακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ 
μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιω-
τέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδο-
ξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-
φείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 
μεγαλύνομεν. 

Κοινωνικόν 

ἦχος  α΄ . 
Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ 

πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς 
αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. 

Μετὰ τὴν Θείαν Κοινωνίαν. 
ἦχος β’  

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, 
ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, 
εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον 
Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ 
ἡμᾶς ἔσωσεν.         

ἦχος β΄ 
Πληρωθήτω τό στόμα ἡμῶν 

αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως 
ὑμνήσωμεν τήν δόξαν Σου, ὅτι 
ᾐξίωσας ἡμᾶς μετασχεῑν τῶν ᾁγίων 
μυστηρίων Σου. στήριξον ἡμᾶς ἐν 
τῶ σῶ ᾁγιασμῶ ὅλην τήν ἡμέραν 
μελετᾶν τήν δικαιοσύνην Σου. 
Ἀλληλουΐα, Ἀλληλουΐα, Ἀλληλουΐα. 

 Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-
μένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 
αἰῶνος. (τρίς).     

ΙΕΡΕΥΣ: Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων 
πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χρι-
στέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ 
σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. 
 
 

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   
Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 
Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  
Κουλούρας Βέροιας. 

 
 


