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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… 

Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Ἦχος α΄. 
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 ἐγένε- το 

αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλ-
μοῖς ἡμῶν. 
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 

ἡμῖν…  
Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς 

Ἦχος α' 
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου 

Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη 
προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος 
ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγα-
πητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ 
Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβε-
βαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ 
ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν 
κόσμον φωτίσας δόξα σοι. 
Δόξα Πατρί…  

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου 

Ἦχος β' 
Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων, 

σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυ-
ρίου Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γὰρ 
ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτε-
ρος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι 
κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον. 
Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, 
χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοῖς ἐν 
ᾄδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, 
τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κό-
σμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος. 
Καὶ νῦν… 

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς 
Ἦχος α' 

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου 
Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη 
προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος 
ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγα-
πητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ 
Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβε-
βαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ 
ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν 
κόσμον φωτίσας δόξα σοι. 
Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

  Ὅτι σὸν τὸ κράτος…   
Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν, Κάθισμα 
Ἦχος α'. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος 

Τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐκ Παρ-
θένου Μαρίας, καὶ ἐν Ἰορδάνῃ βα-
πτισθέντος ὑπὸ Ἰωάννου, τὸ 
πνεῦμα κατῆλθεν ἐπ᾽αὐτόν, ὁρώμε-
νον ἐν εἴδει περιστερᾶς· διὰ τοῦτο 
ὁ Προφήτης, σὺν τοῖς Ἀγγέλοις 
ἔλεγε κραυγάζων· Δόξα τῇ παρου-
σίᾳ σου Χριστέ, δόξα τῇ βασιλείᾳ 
σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε 
φιλάνθρωπε. 
Δόξα... Καὶ νῦν... Τὸ αὐτὸ 
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Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν, Κάθισμα 
Ἦχος δ'. Ἐπεφάνης σήμερον  

Ἐν τοῖς ῥείθροις βλέψας σε τοῦ 
Ἰορδάνου, βαπτισθῆναι θέλοντα, ὁ 
μέγας Πρόδρομος Χριστέ, ἐν 
εὐφροσύνῃ ἐκραύγαζεν· Ἦλθες 
ἐφάνης τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον. 
Δόξα... Καὶ νῦν... Τὸ αὐτὸ 

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

ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος των 
οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ 
ἀνόμημά μου. 
Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς 

ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 
μου καθάρισόν με. 
Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 

γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου 
ἐνώπιόν 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 συνελήφθην 

καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ 
μήτηρ μου. 
Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ 

ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας 
σου ἐδήλωσάς μοι. 
Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρι-

σθήσομαι 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. 
Κανών τῆς ἑορτῆς  

ᾨδὴ α'. Ἦχος β'.  Ὁ Εἱρμὸς  
Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα, καὶ 

διὰ ξηρᾶς οἰκείους ἕλκει, ἐν αὐτῷ 
κατακαλύψας ἀντιπάλους, ὁ κρα-
ταιός, ἐν πολέμοις Κύριος, ὅτι δε-
δόξασται.. 
Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

δόξα σοι. 



07-01-         ΟΡΘΡΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

3 
 

Ἀδὰμ τὸν φθαρέντα ἀναπλάττει, 
ῥείθροις Ἰορδάνου καὶ δρακόντων, 
κεφαλὰς ἐμφωλευόντων διαθλάτ-
τει, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων Κύ-
ριος, ὅτι δεδόξασται. 
Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

δόξα σοι. 
Πυρὶ τῆς θεότητος ἀΰλῳ, σάρκα 

ὑλικὴν ἠμφιεσμένος, Ἰορδάνου πε-
ριβάλλεται τὸ νᾶμα, ὁ σαρκωθεὶς 
ἐκ Παρθένου Κύριος· ὅτι δεδόξα-
σται. 
Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

δόξα σοι. 
Τὸν ῥύπον ὁ σμήχων τῶν ἀνθρώ-

πων, τούτοις καθαρθεὶς ἐν Ἰορ-
δάνῃ, οἷς θελήσας ὡμοιώθη ὃ ἦν 
μείνας, τοὺς ἐν σκότει φωτίζει Κύ-
ριος, ὅτι δεδόξασται. 

ᾨδὴ α' 
Ἦχος β' . Τῷ τὴν ἄβατον… 

Στίχ. Βαπτιστά του Χρι-
στοῦ,  πρέσβευε  ὑπὲρ  ἡμῶν. 
Βαπτιζόμενον, τῷ τῶν παθῶν μου 

κλύδωνι, Πρόδρομε ταῖς πρεσβεί-
αις σου, φθάσας διάσωσον· ἀπα-
θείας γὰρ αὐτός, γέγονας δοχεῖον 
σεπτόν, καὶ καθαρώτατον, Κυρίῳ 
ἄνωθεν, ἐκ βρέφους ἀνακείμενος.  
(Δίς) 
Στίχ. Βαπτιστά του Χρι-

στοῦ,  πρέσβευε  ὑπὲρ  ἡμῶν. 
Ἀγαλλόμενος, ὁ Θεῷ παριστάμε-

νος, Ἄγγελος τὸν ἰσάγγελον, εὐηγ-
γελίσατο, Ζαχαρία τῷ σεπτῷ, σοῦ 
ἱεραρχοῦντι Πατρί, σὲ παμμακάρι-
στε, Κυρίου Πρόδρομον, καὶ φίλον 
γενησόμενον. 
Στίχ. Βαπτιστά του Χρι-

στοῦ,  πρέσβευε  ὑπὲρ  ἡμῶν. 

Πλήρης γέγονας, τοῦ Παναγίου 
Πνεύματος, ἔτι κοιλίᾳ σῆς Μητρός, 
ἒνδον φερόμενος, καὶ σκιρτήματι 
τερπνῷ, τὸν τῆς Παρθενίας καρ-
πόν, χαίρων ἐμήνυσας, καὶ προσε-
κύνησας, Προφῆτα πανσεβάσμιε. 
Δόξα... 
Τὸν τὴν ἄβατον, πᾶσιν ἀνθρώ-

ποις πρότερον, ξένην ὁδὸν βιώ-
σεως, ἀποτεμόμενον, καὶ βαπτίσα-
ντα Χριστόν, ἐν ταῖς Ἰορδάνου 
ῥοαῖς, ἀνευφημήσωμεν, Κυρίου 
Πρόδρομον, τὸν θεῖον καὶ θεό-
φρονα.         
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 
Ἱερώτατον, τῆς Παρθενίας τέμε-

νος, ἡ ἐν γαστρὶ Θεὸν Λόγον, κυο-
φορήσασα, τοὺς προστρέχοντας εἰς 
σέ, καὶ προσκαλουμένους Ἁγνή, 
σῷζε πρεσβείαις σου, κινδύνων λύ-
ουσα, τὴν ἔφοδον πανάμωμε. 

ᾨδὴ γ', Κανών τῆς Ἐορτῆς 
Ἦχος β'.  Ὁ Εἱρμὸς  

Ἰσχὺν ὁ διδούς, τοῖς Βασιλεῦσιν 
ἡμῶν Κύριος, καὶ κέρας χρηστῶν 
αὐτοῦ ὑψῶν, Παρθένου ἀποτίκτε-
ται, μολεῖ δὲ πρὸς τὸ Βάπτισμα· 
διὸ πιστοὶ βοήσωμεν· Οὐκ ἒστιν 
ἅγιος, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ 
ἒστι δίκαιος, πλὴν σου Κύριε. (Δίς) 
Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

δόξα σοι. 
Στειρεύουσα πρίν, ἠτεκνωμένη 

δεινῶς σήμερον, εὐφραίνου Χρι-
στοῦ ἡ Ἐκκλησία· δι᾽ ὕδατος καὶ 
Πνεύματος· υἱοὶ γὰρ σοι γεγέννη-
νται, ἐν πίστει ἀνακράζοντες· Οὐκ 
ἔστιν ἅγιος, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ 
οὐκ ἒστι δίκαιος, πλὴν σου Κύριε. 
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Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 
Μεγάλῃ φωνῇ, ἐν τῇ ἐρήμῳ βοᾷ 

Πρόδρομος· Χριστοῦ ἑτοιμάσατε 
ὁδούς, καὶ τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, 
εὐθείας ἀπεργάσασθε, ἐν πίστει 
ἀνακράζοντες· Οὐκ ἒστιν ἅγιος, ὡς 
ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἒστι δίκαιος, 
πλὴν σου Κύριε. 

Κανών β', ᾨδὴ γ', τοῦ Προδρόμου 
Ἦχος β'.   

Ἐν πέτρᾳ με  
Στίχ. Βαπτιστά του Χρι-

στοῦ,  πρέσβευε  ὑπὲρ  ἡμῶν. 
Στειρώσεως τὸ ὄνειδος διαλύσας, 

ἐπέγνως τῆς Παρθένου τὸν θεῖον 
Τόκον, σκιρτήσας ἀγαλλόμενος ἐν 
κοιλίᾳ,Μητρὸς πανεύφημε, Ἀγγέ-
λων σύσκηνε, τοῦ Κυρίου Πρό-
δρομε, μύστα τῆς χάριτος. 
Στίχ. Βαπτιστά του Χρι-

στοῦ,  πρέσβευε  ὑπὲρ  ἡμῶν. 
Τάς τρίβους προητοίμασας τοῦ 

Κυρίου, βαδίσας πρὸ προσώπου 
αὐτοῦ Προφῆτα· ὡς λύχνος πᾶσι 
φαίνων γὰρ τὸ τῆς δόξης, Πατρὸς 
ἀπαύγασμα, φανὲν σώματι, δι᾽ 
ὕδατος ὑπέδειξας, πάντων πρό-
κριτε. 

Δόξα... 
Ἀνέτειλας ὡς ὄρθρος δικαιοσύ-

νης, τὸν Ἥλιον μηνύων τοῖς ἐν τῷ 
σκότει· τῆς πάντων σωτηρίας σὺ 
γὰρ ἐγένου,κήρυξ καὶ Πρόδρομος, 
καὶ πᾶσιν ἔλεγες· Τῷ Χριστῷ προ-
σέλθετε, πίστει καὶ σῴζεσθε. 

Καὶ νῦν.  Θεοτοκίον 
Χαρὰν τὴν ἀνεκλάλητον δεξα-

μένη, συνέλαβες ἀσπόρως τὸν σὸν 
Δεσπότην, τὸν πᾶσαν τὴν ὑφήλιον 

Θεομῆτορ, ἀνακαλούμενον· ᾧ καὶ 
κραυγάζομεν· Ὡς οὐκ ἒστιν Ἅγιος, 
πλὴν σου Κύριε. 
 

Κάθισμα 
Ἦχος α' 

Τὸν τάφον σου Σωτὴρ 
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; 

Δόξα... Καὶ νῦν... 
 Ἦχος δ' 

Κατεπλάγη Ἰωσὴφ 
Ἑκὼν κατῆλθε ἐπὶ γῆς, καὶ ἐσαρ-

κώθη δι᾽ ἡμᾶς, ὡς ηὐδόκησεν 
αὐτός, ὁ ἀκατάληπτος Θεός, καὶ 
βαπτισθῆναιἠνέσχετο ὁ φωτισμὸς 
ἡμῶν· ὅθεν πρὸς αὐτὸν ἀπεφθέγ-
γετο, ὁ Πρόδρομος βοῶν· Οὐ τολμῶ 
σου Σωτήρ, τῆς κορυφῆς ἐφάψα-
σθαι, ὁρῶν σου, τὸ ἀκατάληπτον 
Κύριε, ὁ πάντα Λόγε, πρὸς τὸ συμ-
φέρον, οἰκονομήσας δόξα σοι. 
 

Κοντάκιον 
Ἦχος πλ. β'. αὐτομέλον 

Τὴν σωματικὴν σου παρουσίαν 
δεδοικὼς ὁ Ἰορδάνης, τρόμῳ ὑπε-
στρέφετο, τὴν πνευματικὴν δὲ λει-
τουργίαν ἐκπληρῶν ὁ Ἰωάννης, 
φόβῳ ὑπεστέλλετο· τῶν Ἀγγέλων 
αἱ τάξεις ἐξεπλήττοντο, ὁρῶσαί σε 
ἐν ῥείθροις σαρκὶ βαπτιζόμενον, 
καὶ πάντες οἱ ἐν τῷ σκότει κατηυ-
γάζοντο, ἀνυμνοῦντές σε τὸν φανέ-
ντα, καὶ φωτίσαντα τὰ πάντα. 
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Ὁ Οἶκος 
Τῷ τυφλωθέντι Ἀδὰμ ἐν Ἐδέμ, 

ἐφάνη Ἥλιος ἐν Βηθλεέμ, καὶ ἤνοι-
ξεν αὐτοῦ τάς κόρας, ἀποπλύνας 
αὐτὰς Ἰορδάνου τοῖς ὕδασι τῷ με-
μελανωμένῳ καὶ συνεσκοτισμένῳ 
φῶς ἀνέτειλεν ἄσβεστον· οὐκ ἔτι 
αὐτῷ νύξ, ἀλλὰ πάντα ἡμέρα· τὸ 
πρὸς πρωῒ πρωΐ, δι᾽ αὐτὸν ἐγεν-
νήθη· δειλινὸν γὰρ ἐκρύβη ὡς γέ-
γραπται· εὗρεν αὐγήν, ἐγείρουσαν 
αὐτόν· ὁ πρὸς ἑσπέραν πεσών, 
ἀπηλλάγη τοῦ γνόφου, καὶ ἔφθασε 
πρὸς Ὄρθρον τὸν φανέντα, καὶ 
φωτίσαντα τὰ πάντα. 

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν 
Τῇ Ζ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Ἡ Σύνα-

ξις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου, 
Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάν-
νου. Συνέδραμε δὲ καὶ ἡ τῆς πα-
ντίμου καὶ ἁγίας αὐτοῦ Χειρὸς 
πρὸς τὴν Βασιλεύουσαν μετένεξις. 

Στίχοι 
Ἐμὴ σε γλῶσσα Κήρυξ πῶς ἂν 

αἰνέσῃ, 
Ὃν γλῶσσα Χριστοῦ γηγενῶν 

μείζω λέγει; 
Μνήμη ἐβδομάτη Προδρόμου λά-

χεν αἰδοίοιο. 
Ταῖς τοῦ σοῦ Προδρόμου πρε-

σβείαις, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέ-
ησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 
Τῶν Θεοφανείων Ἰαμβικαὶ.  

Ὠδὴ α΄.   Ἦχος β΄. 

Στείβει θαλάσσης, κυματού-με-
νον σάλον, Ἤπειρον αὖθις, Ἰσραήλ 
δεδειγμένον. Μέλας δὲ πόντος, 
τριστάτας Αἰγυπτίων, Ἔκρυψεν 
ἄρδην, ὑδατόστρωτος τάφος, 

Ῥώμῃ κραταιᾷ, δεξιᾶς τοῦ Δεσπό-
του.  

Ὠδὴ γ΄. 

Ὅσοι παλαιῶν, ἐκλελύμεθα βρό-
χων, Βορῶν λεόντων, συντεθλασμέ-
νων μύλας, Ἀγαλλιῶμεν, καὶ πλα-
τύνωμεν στόμα, Λόγῳ πλέκοντες, 
ἐκ λόγων μελῳδίαν, ᾯ τῶν πρὸς 
ἡμᾶς, ἥδεται δωρημάτων.  

Ὠδὴ δ΄. 

Πυρσῷ καθαρθείς, μυστικῆς θεω-
ρίας, Ὑμνῶν προφήτης, τὴν βροτῶν 
καινουργίαν, Ῥήγνυσι γῆρυν, Πνεύ-
ματι κροτουμένην, Σάρκωσιν 
ἐμφαίνουσαν, ἀρρήτου Λόγου, ᾯ 
τῶν δυναστῶν, τὰ κράτη συνε-
τρίβη.       Ὠδὴ ε΄. 

Ἐχθροῦ ζοφώδους, καὶ βεβορβο-
ρωμένου, Ἰὸν καθάρσει, Πνεύμα-
τος λελουμένοι, Νέαν προσωρμί-
σθημεν, ἀπλανῆ τρίβον, Ἄγουσαν 
ἀπρόσιτον, εἰς θυμηδίαν, Μόνοις 
προσιτήν, οἷς Θεὸς κατηλλάγη.            
Ὠδὴ ς΄ 

Ἱμερτὸν ἐξέφηνε, σὺν πανολβίῳ, 
Ἤχῳ Πατήρ, ὅν γαστρὸς ἐξηρεύ-
ξατο. Ναὶ φησὶν οὗτος, συμφυὴς 
γόνος πέλων, Φώταυγος ἐξώρου-
σεν, ἀνθρώπων γένους, Λόγος τέ 
μου ζῶν, καὶ βροτὸς προμηθείᾳ.  

 Ὠδὴ ζ΄. 
Ἔφλεξε ῥείθρῳ, τῶν δρακόντων 

τὰς κάρας, Ὁ τῆς καμίνου, τὴν με-
τάρσιον φλόγα, Νέους φέρουσαν, 
εὐσεβεῖς κατευνάσας· Τὴν δυσκά-
θεκτον, ἀχλὺν ἐξ ἁμαρτίας, Ὅλην 
πλύνει δέ, τῇ δρόσῳ τοῦ Πνεύμα-
τος.  
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 Ὠδὴ η΄. 
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 
Ἐλευθέρα μέν, ἡ κτίσις γνωρίζε-

ται· Υἱοὶ δὲ φωτός, οἱ πρὶν ἐσκοτι-
σμένοι. Μόνος στενάζει, τοῦ σκό-
τους ὁ προστάτης. Νῦν εὐλογείτω, 
συντόνως τὸν αἴτιον, Ἡ πρὶν τά-
λαινα, τῶν ἐθνῶν παγκληρία.  
Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ 

φωτὸς… 
Τῆς ἑορτῆς ὁ ά κανών. 
ᾨδὴ θ´. Μεγαλυνάρια,  

Ἦχος β´. 
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιω-

τέραν, τῶν ἄνω στρατευμάτων. 
Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα, εὐφημεῖν 

πρὸς ἀξίαν· ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς καὶ ὑ-
περκόσμιος, ὑμνεῖν σε Θεοτοκε· ὅ-
μως ἀγαθὴ ὑπάρχουσα, τὴν πίστιν 
δέχου· καὶ γὰρ τὸν πόθον οἶδας, 
τὸν ἔνθεον ἡμῶν· σὺ γὰρ Χριστια-
νῶν εἶ προστάτις, σὲ μεγαλύνομεν. 
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐν Ἰορ-

δάνῃ, ἐλθόντα βαπτισθῆναι. 
Δαυῒδ πάρεσο, Πνεύματι τοῖς 

φωτιζομένοις· Νῦν προσέλθετε, ᾄ-
δε, πρὸς Θεόν, ἐν πίστει λέγων φω-
τίσθητε· οὗτος ὁ πτωχὸς ἐκέκραξεν 
Ἀδὰμ ἐν πτώσει· καὶ γὰρ αὐτοῦ εἰ-
σήκουσε Κύριος ἐλθών, ῥείθροις 
τοῦ Ἰορδάνου, φθαρέντα δὲ ἀνε-
καίνισεν. 
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ὑπὸ 

Προδρόμου, τὸ βάπτισμα λαβόντα. 
Ὁ Ἡσαΐας Λούσασθε, καὶ καθάρ-

θητε φάσκει· τὰς πονηρίας ἔναντι, 
ἀφέλεσθε Κυρίου· οἱ διψῶντες, ὕ-
δωρ ἐπὶ ζῶν πορεύεσθε· ῥανεῖ γὰρ 
ὕδωρ καινοποιὸν Χριστός, τοῖς 

προστρέχουσιν αὐτῷ ἐν πίστει, καὶ 
πρὸς ζωὴν τὴν ἀγήρω, βαπτίζει 
Πνεύματι. 
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἕνα τῆς 

Τριάδος, κλίναντα τὸν αὐχένα, καὶ 
βάπτισμα λαβόντα. 
Συντηρώμεθα χάριτι, πιστοὶ καὶ 

σφραγῖδι· ὡς γὰρ ὄλεθρον ἔφυγον, 
φλιᾶς Ἑβραῖοι πάλαι αἱμαχθείσης, 
οὕτω καὶ ἡμῖν, ἐξόδιον τὸ θεῖον 
τοῦτο, τῆς παλιγγενεσίας λουτήρι-
ον ἔσται· ἔνθεν καὶ τῆς Τριάδος, ὀ-
ψόμεθα φῶς τὸ ἄδυτον. 

Τοῦ Προδρόμου. ᾨδὴ θ´. Ἦχος β´.   
Ἡ τὸν πρὸ ἡλίου φωστῆρα. 

Στίχ. Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ,  
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 
Ἐκ τῆς ἐρημίας, ἡ Πρόδρομος 

φωνή, τὸν Λόγον δείκνυσι, σωματι-
κῶς ἡμῖν ἐπιδήσαντα· καὶ παρόντα 
περιχαρῶς, βαπτίζειν εὐτρεπίζε-
ται, τὸν τὰς ψυχὰς καθαίροντα, τῆς 
ἁμαρτίας διὰ πίστεως. 
Στίχ. Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ,  

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 
Χάρις τε καὶ Νόμος, μεσίτην σε 

σεπτόν, σαφῶς προβάλλεται, τὸν 
μὲν σφραγίζοντα, τῆς δὲ ἀρχόμε-
νον, τὸν ἁπάντων τῶν Προφητῶν, 
τῷ Λόγῳ προτιμώμενον, τὸν ὑπὲρ 
τὰ ὁρώμενα, νῦν βεβηκότα πανσε-
βάσμιε. 
Δόξα. 
Ὁ τοῖς ἀσωμάτοις, ἐφάμιλλον 

ζωὴν ἐπιδειξάμενος, Ἀγγελικαῖς 
χορείαις συνευφραίνεται· καὶ τῷ 
θρόνῳ παρεστηκώς, τοῦ Δεσπότου 
ἀγάλλεται, τοῖς εὐφημοῦσιν ἄφε-
σιν, καὶ σωτηρίαν ἐξαιτούμενος. 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
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Ὑπὲρ εὐσπλαγχνίαν, ὁ πάντων 
Λυτρωτής, ἄνθρωπος γίνεται· καὶ 
σαρκικὴν καταδέχεται γέννησιν, 
φιλανθρώπως ὑπὲρ ἀνθρώπων, ὁ 
φύσει ὢν φιλάνθρωπος, παρθενι-
κῆς ἐκ μήτρας σου, Θεογεννῆτορ 
παμμακάριστε. 
Καταβασία. Ἰαμβική. 
Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυ-

τρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας. 
Ὢ τῶν ὑπὲρ νοῦν τοῦ τόκου σου 

θαυμάτων, Νύμφη πάναγνε, Μῆτερ 
εὐλογημένη! Δι᾿ ἧς τυχόντες παντε-
λοῦς σωτηρίας, Ἐπάξιον κροτοῦ-
μεν ὡς εὐεργέτῃ, Δῶρον φέροντες 
ὕμνον εὐχαριστίας. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνά-

μεις... 
 

Ἐξαποστειλάρια 
Τοῦ Προδρόμου. 

Ἦχος β´.  
Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Προφήτην σε προέφησε, τῶν 
Προφητῶν ὑπέρτερον, ἐν γεννητοῖς 
ὁ Δεσπότης, γυναικῶν μείζονα πά-
ντων· ὃν γὰρ Προφῆται ἅπαντες, 
καὶ Νόμος προκατήγγειλαν, Χρι-
στὸν σαρκὶ ἑώρακας· ὃν καὶ βαπτί-
σας ἐδείχθης, σεβασμιώτερος πάν-
των. 

Καὶ τῆς ἑορτῆς.  
Ἦχος γ´.  

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς. 
Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ, ἡ χάρις ἡ ἀ-

λήθεια, ἐν ῥείθροις τοῦ Ἰορδάνου, 
καὶ τοὺς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, κα-
θεύδοντας ἐφώτισε· καὶ γὰρ ἦλθεν 
ἐφάνη, τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον. 

ΑΙΝΟΙ .  Ἦχος α΄. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν 
οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ.  
Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυ-
νάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ.  

Στιχηρὰ Ἰδιόμελα 
τῆς ἑορτῆς. 
Ἦχος α´. 

Στίχ. α´. Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς 
κρῖμα ἔγγραπτον· δόξα αὕτη ἔσται 
πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 
Φῶς ἐκ φωτός, ἔλαμψε τῷ κό-

σμῳ, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐπι-
φανεὶς Θεός· τοῦτον λαοὶ προσκυ-
νήσωμεν. 
Στίχ. β´. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς 

ἁγίοις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στε-
ρεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 
Φῶς ἐκ φωτός, ἔλαμψε τῷ κό-

σμῳ … 
Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς 

δυναστείαις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν 
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ. 
Πῶς σε Χριστέ, δοῦλοι τὸν Δε-

σπότην, ἀξίως τιμήσωμεν; Ὅτι ἐν 
τοῖς ὕδασι, πάντας ἡμᾶς ἀνεκαίνι-
σας. 
Στίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ 

σάλπιγγος· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλ-
τηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 
Σὺ ἐν Ἰορδάνῃ, βαπτισθείς ὁ Σω-

τὴρ ἡμῶν, τὰ ῥεῖθρα ἡγίασας, τῇ 
παλάμῃ τοῦ δούλου χειροθετούμε-
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νος, καὶ τὰ πάθη τοῦ κόσμου ἰώμε-
νος. Μέγα τὸ μυστήριον τῆς οἰκο-
νομίας Σου! φιλάνθρωπε Κύριε, 
δόξα Σοι. 
Στίχ. έ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ 

καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς 
καὶ ὀργάνῳ. 
Τὸ ἀληθινὸν φῶς ἐπεφάνη, καὶ 

πᾶσι τὸν φωτισμὸν δωρεῖται· βα-
πτίζεται Χριστὸς μεθ᾿ ἡμῶν, ὁ πά-
σης ἐπέκεινα καθαρότητος· ἐνίησι 
τὸν ἁγιασμὸν τῷ ὕδατι, καὶ ψυχῶν 
τοῦτο καθάρσιον γίνεται· ἐπίγειον 
τὸ φαινόμενον, καὶ ὑπὲρ τοὺς οὐ-
ρανοὺς τὸ νοούμενον· διὰ λουτροῦ 
σωτηρία· δι᾿ ὕδατος τὸ Πνεῦμα· δι-
ὰ καταδύσεως, ἡ πρὸς Θεὸν ἡμῶν 
ἄνοδος γίνεται. Θαυμάσια τὰ ἔργα 
σου Κύριε! δόξα σοι. 
Στίχ. Ϛ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβά-

λοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμ-
βάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰ-
νεσάτω τὸν Κύριον. 
Ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νε-

φέλαις, ῥεῖθρα περιβάλλεται σήμε-
ρον τὰ Ἰορδάνεια· καὶ τὴν ἐμὴν κα-
θαίρεται κάθαρσιν, ὁ τοῦ κόσμου 
αἴρων τὴν ἁμαρτίαν· καὶ ὑπὸ τοῦ 
συγγενοῦς ἄνωθεν μαρτυρεῖται 
Πνεύματος, Υἱὸς μονογενὴς ὑπάρ-
χων τοῦ ὑψίστου Πατρός· πρὸς ὃν 
βοήσωμεν· Ὁ ἐπιφανεὶς καὶ σώσας 
ἡμᾶς, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 
Σοι. 
Δόξα. Ἦχος πλ. β´.  

Ἄγγελος ἐκ στειρωτικῶν ὠδίνων, 
προῆλθες Βαπτιστά, ἐξ αὐτῶν τῶν 
σπαργάνων τὴν ἔρημον οἰκήσας, 
σφραγίς τε πάντων τῶν Προφητῶν 

ἐδείχθης· ὅν γὰρ ἐκεῖνοι πολυτρό-
πως ἐθεάσαντο, καὶ αἰνιγματωδῶς 
προεκήρυξαν, τοῦτον βαπτίσαι ἐν 
Ἰορδάνῃ κατηξιώθης· φωνῆς τε ἀ-
κήκοας, Πατρικῆς οὐρανόθεν, μαρ-
τυρούσης αὐτοῦ τὴν Υἱότητα· καὶ 
τὸ Πνεῦμα εἶδες περιστερᾶς ἐν εἴ-
δει, τὴν φωνὴν ἕλκον ἐπὶ τὸν βα-
πτιζόμενον. Ἀλλ᾿ ὦ πάντων τῶν 
Προφητῶν ὑπέρτερε, μὴ διαλίπῃς 
προσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν πιστῶς 
σου τελούντων τὰ μνηνόσυνα. 
Καὶ νῦν. Ἦχος β´. Ἀνατολίου. 
Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Ἰορδάνῃ 

ἦλθε βαπτισθῆναι. Σήμερον Ἰωάν-
νης ἅπτεται, κορυφῆς τοῦ Δεσπό-
του. Αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐ-
ξέστησαν, τὸ παράδοξον ὁρῶσαι 
μυστήριον. Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔ-
φυγεν· ὁ Ἰορδάνης ἰδὼν ἀνεστρέ-
φετο. Ἡμεῖς δὲ οἱ φωτισθέντες βο-
ῶμεν· ΄ 
  

Δοξολογια Μεγάλη 
Ἦχος πλ. β 

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. 
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 Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν 
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον 
ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 
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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. 
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ταύτῃ, 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, Κύριε, δίδαξόν με 

τὰ δικαιώματά σου. 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 

τὰ δικαιώματά σου. 
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. 
 Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ 

Πνεύματι. 
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἅγιος ὁ Θεός,  
Ἅγιος Ἰσχυρός,  
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α' 
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου 

Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη 
προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος 
ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγα-
πητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ 
Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβε-
βαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ 
ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν 
κόσμον φωτίσας δόξα σοι. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
ΑΝΤΙΦΩΝΑ ( τῆς ἑορτῆς) 

Ἀντίφωνον Α΄ 
Ἦχος β´. 

Στίχ. Ἐν ἐξόδῳ Ἰσραὴλ ἐξ 
Αἰγύπτου, οἴκου Ἰακώβ. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 

Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 
Στίχ. Ἐγενήθη Ἰουδαία ἁγίασμα 

αὐτοῦ, ἐκ λαοῦ βαρβάρου. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 

Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 
Στίχ. Ἡ θάλασσα εἶδε, καὶ ἔφυ-

γεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ 
ὀπίσω.  
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 

Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 
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Στίχ. Τί σοι ἐστι θάλασσα ὅτι 
ἔφυγες; καὶ σύ Ἰορδάνη, ὅτι 
ἐστράφης εἰς τὰ ὀπίσω;  
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 

Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 
Δόξα Πατρί…Καὶ νῦν… 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 

Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 
Ἀντίφωνον Β. Ἦχος β´. 

Στίχ. Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται 
Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς 
μου. 
Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορ-

δάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς, 
ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 
Στίχ. β'. Ὅτι ἔκλινε τὸ οὖς αὐτοῦ 

ἐμοί, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις μου ἐπι-
καλέσομαι. 
Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορ-

δάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς, 
ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 
Στίχ. γ΄. Περιέσχον με ὠδῖνες 

θανάτου, κίνδυνοι ᾅδου εὕροσάν 
με. 
Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορ-

δάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς, 
ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.  
Στίχ. Ἐλεήμων ὁ Κύριος καὶ 

δίκαιος, καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐλεεῖ.  
Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορ-

δάνῃ  ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς, 
ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 
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, 
σταυρω-θείς 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΄. 

Στίχ. ά. Ἐξομολογεῖσθε τῷ 
Κυρίω, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς.  
Ἦχος α΄ 

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου 
Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη 
προσκύνησις, τοῦ γὰρ Γεννήτορος 
ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγα-
πητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ τὸ 
Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβε-
βαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ 
ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν 
κόσμον φωτίσας δόξα σοι.  
Στίχ. β'. Εἰπάτω δὴ οἶκος Ἰσραήλ, 

ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 
ἔλεος αὐτοῦ. 
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου 

Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη 
προσκύνησις, τοῦ γὰρ Γεννήτορος 
ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγα-
πητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ τὸ 
Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβε-
βαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ 
ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν 
κόσμον φωτίσας δόξα σοι. 
Στίχ. γ'. Εἰπάτω δὴ οἶκος Ἀαρών, 

ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 
ἔλεος αὐτοῦ.  
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου 

Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη 
προσκύνησις, τοῦ γὰρ Γεννήτορος 
ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγα-
πητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ τὸ 
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Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβε-
βαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ 
ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν 
κόσμον φωτίσας δόξα σοι. 
Στίχ. δ'. Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ 

φοβούμενοι τὸ Κύριον, ὅτι ἀγαθός, 
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου 

Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη 
προσκύνησις, τοῦ γὰρ Γεννήτορος 
ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγα-
πητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ τὸ 
Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβε-
βαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ 
ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν 
κόσμον φωτίσας δόξα σοι.  

Μικρὰ Εἴσοδος. 
Εἰσοδικὸν 

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου, Θεὸς Κύριος καὶ 
ἐπέφανεν   ἡμῖν. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ 
Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου 
βαπτισθείς, ψάλλοντάς σοι, Ἀλλη-
λούϊα. 

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α΄ 
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου 

Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη 
προσκύνησις, τοῦ γὰρ Γεννήτορος 
ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγα-
πητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ τὸ 
Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβε-
βαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ 
ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν 
κόσμον φωτίσας δόξα σοι. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου. Ἦχος β' 
Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων, 

σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυ-
ρίου Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γὰρ 
ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτε-
ρος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι 

κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον. 
Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, 
χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοῖς ἐν 
ᾄδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, 
τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κό-
σμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ 
 

τὸ Κοντάκιον  Ἦχος δ'  
Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, 

καὶ τὸ φῶς σου Κύριε, ἐσημειώθη 
ἐφ' ἡμᾶς, ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντάς 
σε. Ἦλθες ἐφάνης τὸ Φῶς τὸ 
ἀπρόσιτον. 

Ἀντὶ δὲ τοῦ Τρισαγίου 
Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, 

Χριστὸν ἐνεδύσασθε, Ἀλληλούϊα. 
Δόξα Πατρί…  
Καὶ νῦν…  
Χριστὸν ἐνεδύσασθε, Ἀλληλούϊα. 
Δύναμις. 
Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, 

Χριστὸν ἐνεδύσασθε! Ἀλληλούϊα! 
AΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. 

Τοῦ Τιμίου Ἐνδόξου Προφήτου, Προδρό-
μου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. 

Προκείμενον. Ἦχος βαρὺς. 
Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν Κυ-

ρίῳ, καὶ ἐλπιεῖ ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ ἐπαι-
νεθήσονται πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ 
καρδίᾳ. 
Στίχ. Εἰσάκουσον ὁ Θεὸς τῆς 

φωνῆς μου, ἐν τῷ δέεσθαί με πρὸς 
σέ, ἀπὸ φόβου ἐχθροῦ ἐξελοῦ τὴν 
ψυχήν μου. 
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ 

Ἀνάγνωσμα. 
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, 

ἐγένετο ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν 
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Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ 
ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς ῎Εφε-
σον· καὶ εὑρὼν μαθητάς τινας εἶπε 
πρὸς αὐτούς· εἰ Πνεῦμα Ἅγιον 
ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ εἶπον 
πρὸς αὐτόν· ἀλλ᾿ οὐδὲ εἰ Πνεῦμα 
Ἅγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν. Εἶπέ τε 
πρὸς αὐτούς· εἰς τί οὖν ἐβα-
πτίσθητε; οἱ δὲ εἶπον· εἰς τὸ ᾿Ιω-
άννου βάπτισμα. Εἶπε δὲ Παῦλος· 
᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισε βάπτισμα 
μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν 
ἐρχόμενον μετ᾿ αὐτὸν ἵνα πι-
στεύσωσι, τοῦτ᾿ ἔστιν εἰς τὸν ᾿Ιη-
σοῦν Χριστόν. Ἀκούσαντες δὲ ἐβα-
πτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυ-
ρίου ᾿Ιησοῦ. Καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς 
τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας ἦλθε τὸ 
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπ᾿ αὐτούς, 
ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προ-
εφήτευον. Ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄν-
δρες ὡσεὶ δεκαδύο. Εἰσελθὼν δὲ 
εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο 
ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος, καὶ 
πείθων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ. 
Ἀλληλούϊα. (γ΄) Ἦχος δ΄. 
Δίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει, ὡσεὶ 

ἡ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυν-
θήσεται. 
Στίχ. Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ 

Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν ἐξανθήσει. 

Καταβασία Ψαλλόμενη.  
ἀντὶ τοῦ Ἄξιον Ἐστὶν. 

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιω-
τέραν, καὶ ἐνδοξωτέραν τῶν ἄνω 
στρατευμάτων.  

Ἰαμβικὸς  
Ὢ τῶν ὑπὲρ νοῦν, τοῦ τόκου σου 

θαυμάτων! Νύμφη πάναγνε, Μῆτερ 
εὐλογημένη, Δι' ἧς τυχόντες παντε-
λοῦς σωτηρίας, Ἐπάξιον κρο-
τοῦμεν ὡς εὐεργέτῃ,  Δῶρον φέρο-
ντες ὕμνον εὐχαριστίας.  

Κοινωνικὸν.  ἦχος βαρὺς 
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον έστε δί-

καιος. Ἀλληλούϊα.  
᾽Αντί τοῦ:    

Εἴδομεν τό φῶς... 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄.  

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου 
Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη 
προσκύνησις, τοῦ γὰρ Γεννήτορος 
ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγα-
πητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ τὸ 
Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβε-
βαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ 
ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν 
κόσμον φωτίσας δόξα σοι. 
Ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν, εἰς ἄφεσιν 

ἀμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον. 
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. 

ἦχος β΄ 
Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-

μένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 
αἰῶνος. (τρὶς) 

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   
Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 
Ἱεροψάλτη  στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  

Κουλούρας Βέροιας. 
 
 


