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Τῌ Ε' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 

\ Προεόρτια τῶν Φώτων. 
\ Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων 

 Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ. 
\ Μνήμη τῆς Ὁσίας Συγκλητικῆς. 

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 Κυ-
ρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα 
τό ἔλεος αὐτοῡ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Στίχ, β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύ-
κλωσάν 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 προεόρτιον. Ἦχος δ΄ 
Ἀπεστρέφετό ποτέ, ὁ Ἰορδά-

νης ποταμός, τῇ μηλωτῇ Ἐλισαιέ, 
ἀναληφθέντος Ἠλιού, καὶ 
διῃρεῖτο τὰ ὕδατα ἔνθεν καὶ ἔν-
θεν, καὶ γέγονεν αὐτῷ, ξηρὰ ὁδὸς 
ἡ ὑγρά, εἰς τύπον ἀληθῶς τοῦ Βα-
πτίσματος, δι' οὗ ἡμεῖς τὴν ῥέου-
σαν, τοῦ βίου διαπερῶμεν διάβα-
σιν, Χριστὸς ἐφάνη, ἐν Ἰορδάνῃ, 
ἁγιάσαι τὰ ὕδατα. 

Δόξα... Καὶ νῦν...ὅΤὸ αὐτό 
Μικρά 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'. Χορὸς Ἀγγελικὸς  

Εὐφραίνου ποταμέ, Ἰορδάνη· 
ἐν σοὶ γάρ, ὁ πάντων Ποιητής, πα-
ραγίνεται θέλων, τὸ Βάπτισμα 
εἰσδέξασθαι, ὑπὸ δούλου ὡς 
εὔσπλαγχνος, τέρπου χόρευε, 
Ἀδὰμ καὶ Εὒα προμῆτορ· ἐπεδή-
μησεν, ἡ ἀπολύτρωσις πάντων, 
Θεὸς ὁ ὑπεραγαθός. 

Δόξα... Καὶ νῦν... ὅμοιον 
Χειμάρρους τῆς τρυφῆς, ὁ Δε-

σπότης ὑπάρχων, προέρχεται 
ῥοαῖς, ποταμοῦ βαπτισθῆναι, πο-
τίσαι βουλόμενος, ἀφθαρσίας με 
νάματα, ὃν θεώμενος, ὁ Ἰωάννης 
ἐβόα· Πῶς τὴν χεῖρά μου, τῇ κο-
ρυφῇ σου ἐκτείνω, ἣν τρέμει τὰ 
σύμπαντα; 

Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν, Κάθισμα 
Ἦχος γ'. Τὴν ὡραιότητα  

Τὸν ἀκατάληπτον, σάρκα πτω-
χεύσαντα, καὶ πρὸς τὸ Βάπτισμα, 
παραγενόμενον, καὶ τὴν ἀνάπλα-
σιν ἡμῶν, ἐν αὐτῷ ἐργαζόμενον, 
ἅπαντες ὑμνήσωμεν, ὡς Θεὸν πο-
λυέλεον, καὶ τὴν συγκατάβασιν, 
τὴν αὐτοῦ μεγαλύνωμεν, βοῶντες 
εὐχαρίστῳ καρδίᾳ. Δόξα Χριστὲ 
τῇ ἐπιφανείᾳ σου. 
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Δόξα... Καὶ νῦν... ὅμοιον 
Ἀδὰμ τὴν γύμνωσιν, ἐνδύων 

εὔσπλαγχνε, καταστολὴν δόξης, 
μέλλεις γυμνοῦσθαι σαρκί, ἐν 
Ἰορδάνῃ ποταμῷ, ὢ θαύματος 
παραδόξου! πῶς, σε ὑποδέξεται, 
ὕδωρ Δεσπότα Κύριε, ὕδασι στε-
γάζοντα, ὑπερῷα ὡς γέγραπται; 
ὑμνοῦμεν Ἰησοῦ εὐεργέτα, πά-
ντες τὴν σὴν ἐπιφάνειαν. 

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. 

ᾨδὴ α' 
Ἦχος α'. Ὁ Εἱρμὸς  

Πικρᾶς δουλείας ῥυσθείς, 
Ἰσραήλ, τὴν ἄβατον διῆλθεν ὡς 
ἤπειρον· ἐχθρὸν δὲ ὁρῶν ποντού-
μενον, ὕμνον ἐν εὐφροσύνῃ, ᾄδει 
Θεῷ, τῷ τερατουργοῦντι βραχίονι 
ὑψηλῷ· Ὅτι δεδόξασται. 
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Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 

Χριστὸς μολεῖ πρὸς τὸ βάπτι-
σμα. Χριστὸς πρός, Ἰορδάνην ἐφί-
σταται. Χριστὸς τάς ἡμῶν ἐν 
ὕδασι, θάπτει νῦν ἁμαρτίας, ὡς 
ἀγαθός, ἐν ἀγαλλιάσει, ἀνυμνή-
σωμεν αὐτόν· Ὅτι δεδόξασται. 

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

Ῥανάτωσαν εὐφραινόμεναι, νε-
φέλαι εὐφροσύνην αἰώνιον, Χρι-
στὸς Ἰησοῦς προέρχεται, νάμασιν 
Ἰορδάνου, τοὺς ποταμούς, τῶν 
ἁμαρτημάτων, κατακλύσαι φωτι-
σμὸν πᾶσι δωρούμενος. 

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

Ἰδοὺ τὸ φῶς ἐπιφαίνεται, ἰδοὺ 
ὁ ἱλασμὸς ἀναδείκνυται, ἰδοὺ ὁ 
Σωτὴρ ἐφίσταται, λάμψαι τοῖς ἐν 
τῷ σκότει, θείας αὐγάς, τοῦτον 
διανοίαις, καθαραῖς χαρμονικῶς 
ὑποδεξώμεθα. 

Κανών β', ᾨδὴ α', τῆς Ὁσίας 
Ἦχος β'.  Δεῦτε λαοὶ  

Στίχ.Ὁσία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Στέψαι τὴν σήν, ᾄσμασι μνήμην 
προῄρημαι, σοὶ πεποιθὼς ὁ ἄμου-
σος, καὶ ὅλος ἄναγνος, ἀλλὰ δίδου 
μοι λόγον, σοφίας καὶ ἁγνείας, 
σαῖς παρακλήσεσιν. 

Στίχ.Ὁσία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Ὅλον τὸν νοῦν, πρὸς θεῖον 
ὕψος ἐπάρασα, καὶ τῶν χρηστῶν 
τὴν ἄβυσσον, καὶ ἀπολαύσεων, 
ἐπιγνοῦσα τὸ χρῆμα, ἁπάντων 
ἀπανέστης, τῶν προσηκόντων σοι. 

Στίχ.Ὁσία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Νοῦν πρὸς Θεόν, ἀναπτεροῦσα 
τὸν ὕψιστον, σῶμα τὸ σὸν ἡλού-
μενον, εἰς τὰ χαμαίζηλα, ἐγκρα-
τείᾳ καὶ πόνοις, ἐκούφιζες πο-
θοῦσα, βαρεῖαν εὔκλειαν. 

Θεοτοκίον 
Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, 

σῶσον ἡμᾶς. 
Μείνας ὃ ἦν, καὶ σαρκωθεὶς ἐκ 

νηδύος σου, ὃ ἦμεν ἐδωρήσατο, 
ἡμῖν τὸ πρότερον, ἐκ χοὸς γεγο-
νόσι, ῥυσάμενος πταισμάτων, Θε-
ογεννήτρια. 

Κανών γ', ᾨδὴ α', τῶν Μαρτύρων 
Ἦχος βαρὺς. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ  

Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρε-
σβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Δεῦτε πιστοὶ συμφώνως, ἑορ-
τάσωμεν τὴν ὑπερένδοξον, μνή-
μην τῶν Ἀθλοφόρων, ἐν ᾠδαῖς 
πνευματικαῖς, δοξολογοῦντες 
Χριστόν. 

Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρε-
σβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Οἱ Ἀθλοφόροι Χριστοῦ, καὶ τῆς 
Πίστεως στερροὶ ὑπέρμαχοι, κατὰ 
τῆς ἀσεβείας, ὁπλισάμενοι στερ-
ρῶς ἐχθροὺς ἐνίκησαν. 

Δόξα...  
Ὁ ἀσεβὴς διώκτης, καὶ τῆς πί-

στεως Χριστοῦ ἀλλότριος, κατὰ 
τῶν ἀθλοφόρων, ἐμμανεὶς ὁ δυσ-
σεβής, πίστει κατήργηται. 

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον 
Τὴν ποίμνην ἣν ἐκτήσω, Θεο-

γεννήτρια ταύτην περίσῳζε, ἀπὸ 
πάσης ἀνάγκης, δυσωποῦσα τὸν 
Σωτῆρα, καὶ Θεὸν ἡμῶν. 
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Κανών α', ᾨδὴ γ', ὁ Προεόρτιος 
Ἦχος α'. Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων  

Μὴ ἐν τῇ σοφίᾳ, καὶ τῷ πλούτῳ 
καυχάσθω θνητὸς τῷ αὐτοῦ, ἀλλὰ 
ἐν τῇ πίστει τοῦ Κυρίου, ὀρθοδό-
ξως κραυγάζων, Χριστῷ τῷ Θεῷ 
καὶ μέλπων ἀεί· Ἐπὶ τὴν πέτραν 
τῶν σῶν ἐντολῶν, στήριξόν με Δέ-
σποτα». 

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

Ὁ πρὸ τῶν αἰώνων, συνε-
δρεύων Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι, 
νῦν ἐπ' ἐσχάτων ἐκ Παρθένου, 
σαρκωθεὶς καθὼς οἶδε, Χριστὸς 
μολεῖ πρὸς τὸ Βάπτισμα, ἀθανα-
σίαν τῷ θείῳ λουτρῷ, πᾶσι παρε-
χόμενος. 

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

Ὕδατι ἐνθάψαι, τάς ἡμῶν 
ἁμαρτίας βουλόμενος, τοῦ Ἰορδά-
νου ἐν τοῖς ῥείθροις, διὰ σπλάγ-
χνα ἐλέους, Χριστὸς ὁ Θεὸς προ-
έρχεται, καὶ ἀναπλάττει φθαρέ-
ντας ἡμᾶς, διὰ τοῦ Βαπτίσματος. 

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

Γύμνωσιν αἰσχίστην, περιστέλ-
λων Ἀδὰμ τοῦ προπάτορος, ἀπο-
γυμνοῦσαι ἑκουσίως, καὶ ῥοαῖς 
Ἰορδάνου, σαυτὸν περιστέλλεις 
ὕδασι, τὰ ὑπερῷα στεγάζων Χρι-
στέ, μόνε πολυέλεε. 

Κανών β', ᾨδὴ γ', τῆς Ὁσίας 
Ἦχος β'. Στερέωσον ἡμᾶς ἐν σοί  

Στίχ.Ὁσία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Ἐφείσω τῆς σαρκὸς πολλοῖς ἐν 

τραύμασιν, οὐδόλως ἀσχέτως πιε-
ζομένης, πρὸς τοὺς πόνους τῆς 
ἀσκήσεως, ὁ πειράζων ἐν οἷς ἐνα-
πεκρούετο. 

Στίχ.Ὁσία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Πορείαν τὴν στενὴν ζωῆς τὴν 
πρόξενον, ἀφθάρτου καὶ θείας σὺ 
ᾑρετίσω, τὴν πλατεῖαν καταπτύ-
σασα, ἧς οὐδὲν χεῖρον ὄντως τῷ 
νοῦν ἔχοντι. 

Στίχ.Ὁσία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Ζεούσης παρειὰς τὸ ἄνθος 
ἔφυγες, τῇ τήξει καὶ πόνοις τῆς 
ἐγκρατείας, καὶ τὸ φλέγον τῶν 
ὀμμάτων σου, τῶν δακρύων κρου-
νοῖς ἐναπεσβέννυτο. 

Θεοτοκίον 
Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-

σον ἡμᾶς. 
Ὁ Λόγος σαρκωθεὶς ἐκ σοῦ 

Πανάμωμε, τὴν σάρκα τοῦ ῥύπου 
θέλων ἐκπλῦναι, ὑποδείγματι κα-
θάρσεως, ἀρρυπώτου τοῖς ὕδασι 
βαπτίζεται. 

Κανών γ', ᾨδὴ γ', τῶν Μαρτύρων 
Ἦχος βαρὺς. Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου  

Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρε-
σβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τῆς εὐσεβείας καὶ τῆς πίστεως 
τοὺς προστάτας, τοὺς θείους 
ἀθλοφόρους εὐφημήσωμεν, Θεό-
πεμπτον καὶ Θεωνᾶν τὸν ἀοίδι-
μον. 

Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρε-
σβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Κανὼν καὶ τύπος καὶ ὑπό-
δειγμα φανέντες, οἱ Χριστοῦ Με-
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γαλομάρτυρες, τῶν Ἁγίων γεγό-
νασιν, ὁδηγοὶ πρὸς τὴν ἄθλησιν. 

Δόξα...  
Ζηλοῦντες τούτων τὴν ἐνάρε-

τον πολιτείαν, οἱ Μάρτυρες ὁμα-
δὸν ἐπὶ τοῦ βήματος, παρεστῶτες 
ἐκραύγαζον· Χριστιανοί ἐσμεν 
ἅπαντες. 

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον 
Ἐτέχθης ἐκ Παρθένου ἀνερμη-

νεύτως, ἐφάνης ὡς ηὐδόκησας φι-
λάνθρωπε, καὶ τὸν κόσμον ἀνε-
καίνισας Κύριε. 

 ᾨδὴ γ', τῶν Μαρτύρων  
Ὁ Εἱρμὸς  

Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν 
Κυρίῳ, ὑψώθη κέρας μου ἐν Θεῷ 
μου, καὶ ἐπλατύνθη ἐπ᾽ ἐχθρούς 
μου τὸ στόμα μου. 

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

Κάθισμα τῆς Ὁσίας 
Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον  

Ἀσκητῶν ὑπερβᾶσα σὺ τὸ φε-
ρέπονον, ἐν οὐρανοῖς ἀπολαύεις 
διαφερούσης μονῆς, καὶ τῆς 
κρείττονος αἴγλης ἀναπεπλήρω-
σαι, ὅτι κατ' ἄνδρας τὴν σκληράν, 
διοδεύσασα ὁδόν, νενίκηκας τὰ 
παρόντα, καὶ Ἀγγέλοις καθω-
μοιώθης, καὶ νῦν τῆς δόξης συμ-
μετέχεις αὐτῶν. 

Δόξα... Τῶν Μαρτύρων 

Ἦχος α' Τὸν τάφον σου Σωτὴρ  
Θεόπεμπτος ὀφθείς, Ἱεράρχης 

τῶν κάτω, ἐφάνη ταῖς ποιναῖς Ἱε-
ράρχης τῶν ἄνω. Τυράννων προ-
στάγματος, παρακούσας αἰκίζε-
ται, ἀγαλλόμενος, ἀναβοῶν. Σέβω 
μόνον, τὸν ἐνθάψαντα, τοῦ Ἰορδά-
νου τοῖς ῥείθροις, βροτῶν παρα-
πτώματα. 

Καὶ νῦν... Προεόρτιον, ὅμοιον 
Ὁ μέγας ὑετός, πρὸς ποτάμια 

ῥεῖθρα, προέρχεται σαρκί, βαπτι-
σθῆναι θελήσας, πρὸς ὃν ὁ θεῖος 
Πρόδρομος, ἐκθαμβούμενος 
ἔλεγε· Πῶς βαπτίσω σε, ῥύπον μὴ 
ἔχοντα ὅλως; πῶς ἐκτείνω μου, 
τὴν δεξιὰν ἐπὶ κάραν, ἣν τρέμει 
τὰ σύμπαντα; 

Ὁ Εἱρμὸς στ΄  ᾨδῆς τοῦ Μηναίου. 
Ἦχος βαρὺς.  

Ὁ Ἰωνᾶς ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐβόα· 
Ἀνάγαγε ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν μου· 
ἡμεῖς δὲ σοι βοῶμεν, Παντοδύ-
ναμε Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς. 

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

εἰρήνης...  
Κοντάκιον 

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 πρωτόπλαστον. 
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Ὁ Οἶκος 
Οὐκ ἀπαιτῶ σε, Βαπτιστά, 

τοὺς ὅρους ὑπερβῆναι· οὐ λέγω 
σοι· Εἰπέ μοι, ἃ λέγεις τοῖς ἀνό-
μοις, καὶ παραινεῖς ἁμαρτωλοῖς, 
μόνον βάπτισόν με σιωπῶν, καὶ 
προσδοκῶν τὰ ἀπὸ τοῦ Βαπτί-
σματος· ἕξεις γὰρ διὰ τούτων ἀξί-
ωμα, ὅπερ οὐχ ὑπῆρξε τοῖς Ἀγγέ-
λοις, καὶ γὰρ πάντων τῶν Προ-
φητῶν μείζονά σε ποιήσω, ἐκεί-
νων μὲν οὐδεὶς σαφῶς με κα-
τεῖδεν, ἀλλ᾽ ἐν τύποις καὶ ἐν 
σκιαῖς καὶ ἐνυπνίοις, σὺ δέ, ἐπὶ 
σοῦ ἱστάμενον κατὰ γνώμην· 
σῶσαι γὰρ ἥκω, Ἀδὰμ τὸν πρωτο-
πλαστον. 

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

τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Θεοπέ-
μπτου καὶ Θεωνᾶ. 

Στίχοι 
Ὅπως τελευτᾷ Θεόπεμπτος, 

εἰπάτω. 
Ἄθλων τελευτῶ, τὴν κάραν τμη-

θεὶς ξίφει. 
Ἒθεντὸ μ,᾽ ἐκραύγαζε τοῦ Ψαλ-

τηρίου, 
Λάκκῳ, Θεωνᾶς Μάρτυς, ἐν κα-

τωτάτῳ. 
Πέμπτῃ ἐκ ξίφεος λίπε τὸν δὲ 

βίον Θεόπεμπτος. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς 

Ἁγίας Συγκλητικῆς. 
Στίχοι 

Συγκλητικὴ λιποῦσα δουλείαν 
βίου, 

Κλητοῖς Θεοῦ σύνεστι δούλοις 
ἐν πόλῳ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ 

Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, 
τοῦ ἐν Ἀκρίτᾳ.              Στίχοι 

Ὁ Γρηγόριος ἀρεταῖς λάμψας 
μέγα, 

Λαμπρῶς μεταστάς, καὶ μέγα 
πλουτεῖ κλέος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ 
ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Φωστηρίου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρ-
τυς Σάϊς, ἐν θαλάσσῃ βληθείς, τε-
λειοῦται. 

Στίχοι 
Ἦλθον θαλάσσῃ εἰς βάθη, λέγει 

Σάϊς, 
Φυγὼν τὰ ποτίζοντα τῆς πλάνης 

βάθη. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρ-

τυς Θεόειδος ὑπὸ δημίων πατού-
μενος τελειοῦται. 

Στίχοι 
Πόδες πατοῦντες σαρκίον Θεο-

είδου, 
Ψυχὴν ἀποθλίβουσι ληνῷ τοῦ 

πόλου. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ὁσία Δο-

μνίνα ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 
Στίχοι 

Χαρίζεταί σοι τὴν ἄνω κληρου-
χίαν, 

Δομνίνα, σαρκὸς ἡ κάτω κακου-
χία. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ὁσία Τα-
τιανὴ ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 

Στίχοι 
Τατιανὴ τακεῖσα νηστείαις πά-

λαι, 
Νῦν Ἀγγέλοις σύνεστι νηστείας 

φίλοις. 
Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, 

ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. 
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Ὁ Εἱρμὸς η΄  ᾨδῆς τοῦ Μηναίου. 
Ἦχος βαρὺς.  

Στίχ.  Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, 
καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον, 

Τὸν μόνον ἄναρχον, Βασιλέα 
τῆς δόξης, ὃν εὐλογοῦσιν, οὐρανῶν 
αἱ Δυνάμεις, καὶ φρίττουσι τῶν 
Ἀγγέλων αἱ τάξεις, ὑμνεῖτε Ἱερεῖς, 
Λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας.  

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ 
φωτὸς… 

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ( Ἦχος Βαρὺς ) 
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… 
Εἶτα ψάλλεται  

ὁ Εἱρμὸς θ΄  ᾨδῆς τοῦ Μηναίου. 
Ἦχος βαρὺς.  

Τὴν ὑπὲρ φύσιν Μητέρα, καὶ 
κατὰ φύσιν Παρθένον, τὴν μόνην 
ἐν γυναιξὶν εὐλογημένην, ᾄσμασιν 
οἱ πιστοί, κατὰ χρέος μεγαλύνο-
μεν. 

Ἦχος βαρὺς.  
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. 

 
Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὃτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνά-
μεις...  

 
Ἐξαποστειλάριον τῶν Μαρτύρων 

Ἦχος γ'.  
Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις  

Ἰσχὺς ἐν ταῖς βασάνοις, ἐπέμ-
φθη σοι παρὰ Θεοῦ, Θεόπεμπτε 
Ἱεράρχα· ἐν ᾗ πρὸς πίστιν Θε-
ωνᾶν, συναθλητὴν ἐπεσπάσω· 
μεθ᾽ οὗ σε νῦν εὐφημοῦμεν. 

Ἐξαποστειλάριον, Προεόρτιον 
Ἦχος γ' 
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 Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις  
Ὁ ἐκ Παρθένου λάμψας, ἐν Βη-

θλεὲμ σωματικῶς, πρὸς Ἰορδάνην 
νῦν σπεύδεις, ῥύπον ἐκπλῦναι γη-
γενῶν, φωταγωγῶν τοὺς ἐν σκό-
τει, διὰ Βαπτίσματος θείου. 

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 Αἴνους, ἱστῶμεν Στίχους δ΄ καὶ 
ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια. 

Στιχηρὰ Προσόμοια 
Ἦχος πλ. β΄ 
Αἱ Ἀγγελικαὶ  

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

Τὶ ἀμφιγνοεῖς, Βαπτιστὰ οἰκο-
νομίαν, ἣν περ ἐκτελῶ, εἰς ἁπά-
ντων σωτηρίαν, τὰ πάλαι ἄφες 
ἄρτι, καὶ λογίζου τὰ πρόσφατα, 
πίστευε Θεῷ συγκαταβάντι, καὶ 
προσελθὼν ἐμοὶ ὑπούργει· Θεὸς 
ἦλθον γάρ, δι᾽ εὐσπλαγχνίαν τὸν 
Ἀδάμ, καθᾶραι τοῦ πτώματος. 

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

Αἴρων τάς ἡμῶν, ἁμαρτίας ἐπὶ 
ὤμων, ἦλθες Ἰησοῦ, πρὸς τὰ 
ῥεῖθρα Ἰορδάνου, ἐγὼ δὲ δέδοικα 
σου, τὸ φρικτὸν τῆς ἐλεύσεως· 

πῶς οὖν μοι κελεύεις σε βαπτί-
σαι; αὐτὸς ἐμὲ καθᾶραι ἣκεις, καὶ 
πῶς Βάπτισμα, τὸ παρ’ ἐμοῦ ἐπι-
ζητεῖς, τὸ πάντων καθάρσιον. 

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

Φύσεως ἐμῆς, ἀκατάληπτος ὁ 
λόγος, δούλου δὲ μορφήν, ἐνδυ-
σάμενος προῆλθον, ἐπὶ τὸν Ἰορ-
δάνην, μηδαμῶς μοι ἀμφίβαλλε. 
Δεῦρο, μὴ φοβοῦ, προσέγγισόν 
μοι, τὴν δεξιὰν τῇ κορυφῇ μου, τι-
θεὶς βόησον· Εὐλογημένος ὁ φα-
νείς, Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβά-
λοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμ-
βάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ 
αἰνεσάτω τὸν Κύριον.  

Ὤ τῆς ὑπὲρ νοῦν, καὶ ἀμέτρου 
σου πτωχείας, Λόγε τοῦ Θεοῦ! δι᾽ 
ἐμὲ τὸν πεπτωκότα, ἐπέγνων σε 
δι᾽ οἶκτον, τὸν Ἀδὰμ ἐνδυσάμενον, 
καὶ τοὺς ἐξ Ἀδὰμ καινοποιοῦντα, 
καὶ πειθαρχῶν τῇ σῇ κελεύσει, πι-
στῶς κράζω σοι· Εὐλογημένος ὁ 
φανείς, Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίω 
Πνεύματι. 

Ἦχος πλ. β΄.  
Αἱ Ἀγγελικαὶ  

Τρόμῳ λειτουργῶν, Ἰωάννης 
τῷ Δεσπότῃ, χαίρει τῇ ψυχῇ, καὶ 
βοᾷ μετ᾽ εὐφροσύνης. Συγχάρητέ 
μοι πᾶσαι, γενεαὶ τοῦ Προπάτο-
ρος· ἦλθε γὰρ ἡμῶν ἡ προσδοκία, 
ἐλήλυθεν ἐν Ἰορδάνῃ, Χριστὸς 
ἅπαντας, τῆς ἁμαρτίας τοῦ Ἀδάμ, 
καθᾶραι ὡς εὔσπλαγχνος. 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον 
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Ἦχος πλ. β΄. Αἱ Ἀγγελικαὶ  
ᾌσωμεν Λαοί, τῷ τεχθέντι ἐκ 

Παρθένου, καὶ ἐν ποταμῷ, βαπτι-
σθέντι Ἰορδάνου, καὶ πρὸς αὐτὸν 
βοῶμεν, Βασιλεῦ πάσης κτίσεως, 
δώρησαι ἡμῖν ἀκατακρίτως, ἐν κα-
θαρᾷ τῇ συνειδήσει, πιστῶς φθά-
σαι σου, καὶ τὴν ἁγίαν ἐκ νεκρῶν, 
τριήμερον Ἔγερσιν. 

Ὁ προεστώς:Σοὶ δόξα πρέπει, 
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν 
δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ 
τῷ Υἱῶ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. 

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  
Ἀπόστιχα Στιχηρὰ Ἰδιομελα. 
Ἦχος β᾽ Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ  

Ἴδε ὁ Βασιλεύς, ἰδοὺ ἡ προσδο-
κία, τοῦ Ἰσραὴλ ἐπέστη· Λαοὶ 
ἀγαλλιᾶσθε, τὸ φῶς γὰρ ἐπιφαί-
νεται. 

Στίχ. Διὰ τοῦτο μνησθήσομαί 
σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου καὶ Ἐρμω-
νιίμ. 

Ὦπται τοῖς ἐπὶ γῆς, μετὰ σαρ-
κὸς τὸ θεῖον, νῦν φῶς τοῖς ἐν τῷ 
σκότει, ἐπέφανε καὶ πᾶσιν, ἡ χά-
ρις ἑξανέτειλεν. 
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Στίχ. Εἴδοσάν σε ὕδατα ὁ Θεός, 
εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθη-
σαν. 

Ὁ λύχνος τῷ Φωτί, ἡ αὐγὴ τῷ 
Ἡλίῳ, Πρόδρομος τῷ Λόγῳ, ὁ φί-
λος τῷ Νυμφίῳ, Προφῆτα καθυ-
πούργησον. 
Δόξα Πατρὶ…Καὶ νῦν…Θεοτοκίον 

Ἦχος πλ. δ᾽ 
Ἰωάννη Βαπτιστά, ὁ ἐν μήτρᾳ 

γνωρίσας με τὸν Ἀμνόν, ἐν πο-
ταμῷ μοι διακόνησον, μετὰ Ἀγγέ-
λων μοι λειτούργησον, ἐκτείνας 
ἅψαι τῇ χειρί σου, τῆς κορυφῆς 
μου τῆς ἀχράντου, καὶ ὅταν ἴδῃς 
τὰ ὄρη τρέμοντα, καὶ τὸν Ἰορδά-
νην ἐπαναστραφέντα, σὺν τούτοις 
βόησον· ὁ σαρκωθεὶς ἐκ Παρθέ-
νου, 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 
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.  
Ἀπολυτίκιον Προεόρτιον 

Ἦχος δ' 
Ἀπεστρέφετό ποτέ, ὁ Ἰορδά-

νης ποταμός, τῇ μηλωτῇ Ἐλισαιέ, 
ἀναληφθέντος Ἠλιού, καὶ 
διῃρεῖτο τὰ ὕδατα ἔνθεν καὶ ἔν-
θεν, καὶ γέγονεν αὐτῷ, ξηρὰ ὁδὸς 
ἡ ὑγρά, εἰς τύπον ἀληθῶς τοῦ Βα-
πτίσματος, δι' οὗ ἡμεῖς τὴν ῥέου-
σαν, τοῦ βίου διαπερῶμεν διάβα-
σιν, Χριστὸς ἐφάνη, ἐν Ἰορδάνῃ, 
ἁγιάσαι τὰ ὕδατα. 

Ἀπόλυσις 
ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία!  
ΧΟΡΟΣ: Εὐλόγησον.  
ΙΕΡΕΥΣ: Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χρι-

στὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε νῦν 
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. 

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν.  
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Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν 
ἁγίαν καὶ ἀμώμητον πίστιν τῶν 
εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ 
Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει (ἢ τῇ μονῇ, 
ἢ χώρᾳ, ἢ τῇ νήσῳ) ταύτῃ εἰς αἰῶνας 
αἰώνων. Ἀμήν.  

ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπεραγία Θεοτόκε 
σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁ Ἀναγνώστης: Τὴν Τιμιωτέραν 
τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν 
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν 
ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τε-
κοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 
μεγαλύνομεν. 

ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ 
Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ὁ Ἀναγνώστης: Δόξα... Καὶ 
νῦν..., Κύριε ἐλέησον (γ'), Πάτερ 
ἅγιε, εὐλόγησον. 

ΙΕΡΕΥΣ: Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς 
Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς 
παναχράντου καὶ παναμώμου 
ἁγίας αὐτοῦ μητρός, δυνάμει τοῦ 
τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, 
προστασίαις τῶν τιμίων ἐπου-
ρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων, 
ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, 
προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτι-
στοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων, 
ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀπο-
στόλων, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ 
καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων 
καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τῶν 
ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων 
Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, καὶ πάντων 
τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι 
ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρω-
πος καὶ ἐλεήμων Θεός.  

 

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

 Ὁ Χορός: Ἀμήν. 

 
 

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   

Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 

Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  

Κουλούρας Βέροιας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


