
 23-09-      ΟΡΘΡΟΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ. 

1 
 

 
 
 
 
 

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…  

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 
τοῦ Προδρόμου  

Ἦχος δ  Ταχὺ προκατάλαβε 
Ἡ πρῴην οὐ τίκτουσα, στεῖρα 

εὐφράνθητι· ἰδοὺ γὰρ συνέλαβες, 
Ἠλίου λύχνον σαφῶς, φωτίζειν τὸν 
μέλλοντα, πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, 
ἀβλεψίαν νοσοῦσαν, χόρευε Ζαχα-
ρία, ἐκβοῶν παῤῥησίᾳ, Προφήτης 
τοῦ Ὑψίστου ἐστίν, ὁ μέλλων τί-
κτεσθαι. 

Δόξα Πατρὶ…  (Τὸ αὐτό) 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον 
Τὸ ἀπ’ αἰῶνος ἀκρυφον, καὶ 

Ἀγγέλοις  ἄγνωστον μυστήριον, 
διὰ σοῦ Θεοτόκε, τοῖς ἐπὶ γῆς πε-
φανέρωται, Θεός, ἐν ἀσυγχύτῳ 
ἑνώσει σαρκούμενος, καὶ Σταυρόν 
ἑκουσίως ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμε-
νος, δι’ οὗ ἀναστήσας τὸν Πρω-
τόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ 
θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 
Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

  Ὅτι σὸν τὸ κράτος…   
  

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
Μετὰ τὴν ά  Στιχολογίαν. 

Κάθισμα 
Ἦχος πλ. α' 

Τὸν συνάναρχον Λόγον 
Ἐλισάβετ στειρώσεως ἠλευθέ-

ρωται, ἡ Παρθένος δὲ πάλιν Παρ-
θένος ἔμεινεν, ὅτε φωνῇ τοῦ Γα-
βριήλ, γαστρὶ συνέλαβεν, ἀλλ' ἐν 
νηδύϊ προσκιρτᾷ τὸν ἐν γαστρὶ 
παρθενικῇ, Θεὸν προγνοὺς καὶ Δε-
σπότην, ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης, εἰς 
σωτηρίαν ἡμῶν σαρκούμενον. 

Δόξα... τὸ αὐτὸ 
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον ὅμοιον 
Χαῖρε ἅγιον ὅρος καὶ θεοβάδι-

στον, χαῖρε ἔμψυχε βάτε καὶ ἀκα-
τάφλεκτε, χαῖρε ἡ μόνη πρὸς Θεὸν 
κόσμου γέφυρα, ἡ μετάγουσα θνη-
τούς, πρὸς τὴν αἰώνιον ζωήν, χαῖρε 
ἀκήρατε Κόρη, ἡ ἀπειράνδρως τε-
κοῦσα, τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν. 

Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν, Κάθισμα 
Ἦχος δ' 

Ταχὺ προκατάλαβε  

 23-09- 
† Ἡ Σύλληψις τοῦ τιμίου ἐνδόξου  

Προφήτου, Προδρόμου, καὶ  
Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. 
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Τρύγων ἡ φιλέρημος, ὁ ἱερὸς 
Βαπτιστής, κηρύξας μετάνοιαν, 
καὶ φανερώσας Χριστόν, γενόμε-
νον ἄνθρωπον, πάντων ἁμαρτανό-
ντων, ἐγεννήθη προστάτης, πᾶσι 
χειμαζομένοις, βοηθῶν ἀενάως· 
αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ, σῶσον 
τὸν κόσμον σου. 

Δόξα... τὸ αὐτὸ 
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον ὅμοιον 
Ἡ μόνη κυήσασα, τὸν Ποιητὴν 

τοῦ παντός, ἡ μόνη κοσμήσασα, 
τὴν ἀνθρωπότητα, τῷ τόκῳ σου 
Ἄχραντε, ῥῦσαὶ με τῶν παγίδων, 
τοῦ δολίου Βελίαρ, στῆσον με ἐπὶ 
πέτραν, τῶν Χριστοῦ θελημάτων, 
αὐτὸν ἐκδυσωποῦσα ἐκτενῶς, ὂν 
ἐσωμάτωσας. 

 
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. 
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 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσια-
στήριόν σου μόσχους. 

ΚΑΝΟΝΕΣ 
 ᾨδὴ α΄. Κανὼν τῆς Θεοτόκου.  

Ὁ Εἱρμὸς. 
Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, 

καὶ τὴν αἰγυπτίαν μοχθηρίαν δια-
φυγών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα, Τῷ 
Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ἄσωμεν. 

Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, 
καὶ τὴν αἰγυπτίαν μοχθηρίαν δια-
φυγών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα, Τῷ 
Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ἄσωμεν. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Πολλοῖς συνεχόμενος πειρα-
σμοῖς, πρὸς σὲ καταφεύγω, σω-
τηρίαν ἐπιζητῶν, Ὢ Μῆτερ τοῦ 
Λόγου καὶ Παρθένε, τῶν δυσχερῶν 
καὶ δεινῶν με διάσωσον. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. 

Παθῶν με ταράττουσι προσβο-
λαί, πολλῆς ἀθυμίας, ἐμπιπλῶσαί 
μου τὴν ψυχήν, εἰρήνευσον, Κόρη, 
τῇ γαλήνῃ, τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ 
σου, Πανάμωμε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς.   

Σωτῆρα τεκοῦσάν σε καὶ Θεόν, 
δυσωπῶ, Παρθένε, λυτρωθῆναί με 
τῶν δεινῶν, σοὶ γὰρ νῦν προ-
σφεύγων ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυχὴν 
καὶ τὴν διάνοιαν. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς.   

Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυ-
χήν, ἐπισκοπῆς θείας, καὶ προνοίας 
τῆς παρὰ σοῦ, ἀξίωσον, μόνη Θε-

ομῆτορ, ὡς ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τε λο-
χεύτρια. 

Ὠδὴ α΄. 
 Τοῦ Προδρόμου 

Ἦχος πλ. β‘.  Ὡς ἐν ἠπείρῳ 
 Στίχ. Προφῆτα τοῦ Χριστοῦ 

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 
Τῆς στειρευούσης ψυχῆς μου 

τοὺς λογισμούς, τοὺς ἀκάρπους 
ἔκτιλον, στειρευούσης ὁ βλαστός, 
εὐφημεῖν ὁρμήσαντος τὴν σήν, ἐν 
νηδύϊ μητρικῇ, ἁγίαν Σύλληψιν. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Χριστοῦ 
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ Ἱερὸς Ζαχαρίας ἐν τῷ ναῷ, 
εἰσελθὼν τεθέαται, θεῖον Ἄγγελον 
αὐτῷ, ἐμφανῶς μηνύοντα, Υἱόν, 
μετὰ γῆρας Ἱερεῦ, ἕξεις τὸν Πρό-
δρομον. 

Δόξα Πατρί… 
Λύχνος Ἡλίου τῆς δόξης ὁ φω-

ταυγής, ἐν νηδύϊ ἄρχεται, ἀναλά-
μπειν μητρικῇ, δι’ οὗ σκότος λέλυ-
ται παθῶν, καὶ στειρώσεως δεσμά, 
ὁ μέγας Πρόδρομος. 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον 
Τὸν ἐν γαστρί σου Δεσπότην ἐν 

μητρικῇ, Θεοτόκε πάναγνε, βαστα-
ζόμενον γαστρί, κατιδὼν ἐσκίρτησε 
σαφῶς, Ἰωάννης ὡς αὐτοῦ, ὑπάρ-
χων Πρόδρομος. 

Ὠδὴ γ΄ .  
 Κανὼν τῆς Θεοτόκου. 

Ἦχος πλ. δ΄. Ὁ Εἱρμὸς. 
Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ 

Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας δο-
μῆτορ, σὺ με στερέωσον, ἐν τῇ 
ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ 
ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, 
μόνε φιλάνθρωπε. 
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Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ 
Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας δο-
μῆτορ, σὺ με στερέωσον, ἐν τῇ 
ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ 
ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, 
μόνε φιλάνθρωπε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Προστασίαν καὶ σκέπην, ζωῆς 
ἐμῆς τίθημι, Σέ, Θεογεννῆτορ, Παρ-
θένε, σὺ με κυβέρνησον, πρὸς τὸν 
λιμένα σου, τῶν ἀγαθῶν ἡ αἰτία, 
τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνη 
πανύμνητε.   

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Ἱκετεύω, Παρθένε, τὸν ψυχικὸν 
τάραχον, καὶ τῆς ἀθυμίας τὴν 
ζάλην, διασκεδάσαι μου, σὺ γάρ, 
Θεόνυμφε, τὸν ἀρχηγὸν τῆς 
γαλήνης, τὸν Χριστὸν ἐκύησας, 
μόνη πανάχραντε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Εὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν 
καλῶν αἴτιον, τῆς εὐεργεσίας τὸν 
πλοῦτον, πᾶσιν ἀνάβλυσον, πάντα 
γὰρ δύνασαι, ὡς δυνατὸν ἐν Ἰσχύϊ, 
τὸν Χριστὸν κυήσασα, Θεομακάρι-
στε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ σον 
ἡμᾶς. 

Χαλεπαῖς ἀῤῥωστίαις, καὶ νοσε-
ροῖς πάθεσιν, ἐξεταζομένῳ, Παρ-
θένε, σὺ μοι βοήθησον, τῶν 
Ἰαμάτων γάρ, ἀνελλιπῆ σε 
γινώσκω, θησαυρόν, Πανάμωμε, 
τὸν ἀδαπάνητον. 

Τοῦ Προδρόμου. ᾠδὴ γ΄  
Οὐκ ἔστιν Ἅγιος . Ἦχος β΄ 

 Στίχ. Προφῆτα τοῦ Χριστοῦ 
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἡ στεῖρα σήμερον καρπόν, 
ἱερὸν συλλαμβάνει, τὸν μετέπειτα 
πᾶσαν, ἀκαρπίαν τῶν ψυχῶν, 
ἀξίνῃ τῇ νοητῇ, ἀποτέμνειν, μέλλο-
ντα ἐν χάριτι. 

Στίχ. Προφῆτα τοῦ Χριστοῦ 
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Κωφεύσας ἔνδον τοῦ ναοῦ, Ζα-
χαρίας ὁ μέγας, τὴν φωνὴν τὴν τοῦ 
Λόγου, ἀγγελίᾳ φοβερᾷ, κομίζεται 
καὶ λαμπρῶς, μεγαλύνει, Κύριον 
τὸν εὔσπλαγχνον. 

 Δόξα Πατρί… 
Ὁ δείξας τρίβον ἀσφαλῆ, τοῖς 

πιστοῖς μετανοίας, προτροπῇ τοῦ 
Ἀγγέλου, ἐν νηδύϊ μητρικῇ, βλα-
στάνει θείᾳ βουλῇ, παρ’ ἐλπίδα, ὁ 
Ἔνδοξος Πρόδρομος. 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον 
Γαστρὶ φερόμενον Χριστόν, τῆς 

Παρθένου ὡς ἔγνω, ὁ ἐκ στείρας 
ἐσκίρτα, προμηνύων τὴν χαράν, 
ἐπιδημοῦσαν ἐν γῇ, κατη-
φείας, πάντας ἐκλυτρώσασθαι. 

 Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,… 

Κάθισμα  Ἦχος δ‘ 
Κατεπλάγη Ἰωσήφ 

Θυμιῶντι ἐν ναῷ, τῷ Ζαχαρίᾳ 
Ἱερεῖ, Γαβριὴλ ἐξ οὐρανοῦ, ἐπέστη 
λέγων πρὸς αὐτον· Ὅτι ἐν γήρᾳ 
σου ἕξεις καρπὸν εὐκλεῆ. Καὶ 
στείρωσις ἡ πρίν, τῆς Ἐλισάβετ 
νυνί, λυθήσεται εὐθύς, καὶ ἀκαρ-
πία γονῆς, καὶ συλλαβοῦσα τέξεται 
τὸν κήρυκα, τοῦ Ἰησοῦ τε καὶ Πρό-
δρομον. Αὐτῶν πρεσβείαις, Σωτὴρ 
τοῦ κόσμου, σῶσον τάς ψυχὰς 
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ἡμῶν. 
Δόξα Πατρί…  

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον 
Κατεπλάγη, Ἰωσήφ, τὸ ὑπὲρ φύ-

σιν θεωρῶν, καὶ ἐλάμβανεν εἰς 
νοῦν, τὸν ἐπὶ πόκον ὑετόν, ἐν τῇ 
ἀσπόρῳ συλλήψει σου Θεοτόκε, 
βάτον ἐν πυρὶ ἀκατάφλεκτον, 
ῥάβδον Ἀαρὼν τὴν βλαστήσασαν, 
καὶ μαρτυρῶν ὁ μνήστωρ σου καὶ 
φύλαξ, τοῖς ἱερεῦσιν ἐκραύγαζε· 
Παρθένος τίκτει, καὶ μετὰ τόκον, 
πάλιν μένει Παρθένος. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,… 

Κοντάκιον 
Ἦχος α΄  

Χορὸς Ἀγγελικός 
Εὐφραίνεται λαμπρῶς, Ζαχα-

ρίας ὁ μέγας καὶ ἡ πανευκλεής, 
Ἐλισάβετ ἡ σύζυξ, ἀξίως συλλαμ-
βάνουσα, Ἰωάννην τὸν Πρόδρομον, 
ὂν Ἀρχάγγελος εὐηγγελίσατο χαί-
ρων, καὶ οἱ ἄνθρωποι, ἀξιόχρεως 
τιμῶμεν, ὡς μύστην τῆς χάριτος. 

Ὁ Οἶκος 
Τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον ἀναπτύ-

ξωμεν, ὁ Λουκᾶς ἡμῖν ἔγραψεν ὁ 
Ἱερὸς καὶ θαυμάσιος, καὶ τὴν τοῦ 
Προδρόμου θεασώμεθα σύλληψιν, 
τὴν φαιδρὰν καὶ ἐπίσημον· φησὶ 
γάρ, ὡς εἰσῆλθεν ὁ πρεσβύτης καὶ 
δίκαιος Ζαχαρίας, εἰς τὰ Ἅγια τῶν 
Ἁγίων τοῦ θυμιᾶσαι, τῷ τῆς ἐφη-
μερίας καιρῷ, ἐπέστη αὐτῷ Γα-
βριήλ, εὐαγγελιζόμενος καὶ λέγων· 
Ἕξεις Ἱεράρχα υἱὸν ἐν τῷ γήρᾳ, 
Προφήτην τε καὶ Πρόδρομον, φω-
νήν τε καὶ κήρυκα, καὶ λύχνον ἀεί-
φωτον, τὸν μύστην τῆς χάριτος. 

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν 
Τῇ ΚΓ’ τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἡ Σύλ-

ληψις τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου προ-
φήτου Προδρόμου, καὶ Βαπτιστοῦ, 
Ἰωάννου. 

Στίχοι 
Ἀνδρὶ Προφήτῃ χρησμὸς ἐξ Ἀρ-

χαγγέλου, 
Τεκεῖν προφήτην, καὶ Προφήτου 

τι πλέον. 
Εἰκάδῃ τῇ τριτάτῃ γαστὴρ λαβὲ 

Πρόδρομον εἴσω. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν 

Ἁγίων Μαρτύρων Ἀνδρέου, Ἰωάν-
νου, Πέτρου καὶ Ἀντωνίου, τῶν ἐν 
Ἀφρικῇ τελειωθέντων. 

Στίχοι 
Ὑπὲρ νυγέντος πρὶν μιᾷ λόγχῃ 

Λόγου, 
Λόγχαις νυγείς, ἤνεγκε διτταῖς 

Ἀνδρέας. 
Ἔχθραν πλάνῃ θείς, καὶ σφαγείς, 

Ἰωάννης, 
Σφάττει τὸν ἐχθρόν, καὶ σὺν 

αὐτῷ τὴν πλάνην. 
Ἀντώνιος καὶ Πέτρος, ὡς στερραὶ 

πέτραι, 
Πρὸς τάς μεληδὸν ἐκκοπὰς 

ἐκαρτέρουν. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς 

Ἁγίας Μάρτυρος Ῥαΐδος τῆς παρ-
θένου. 

Στίχοι 
Ποθοῦσα κάλλος ἡ Ῥαῒς Θεοῦ 

βλέπειν, 
Σαρκὸς τὸ κάλλος ἐκδίδωσι τῷ 

ξίφει. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν 

ὁσίων γυναικὼν Ξανθίππης καὶ 
Πολυξένης τῶν αὐταδέλφων. 
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Στίχοι 
Τάς συγγόνους Ξανθίππην καὶ 

Πολυξένην, 
Χοροὶ συνοίκους λαμβάνουσιν 

Ἀγγέλων. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος νεομάρ-

τυς Νικόλαος ὁ παντοπώλης, ὁ ἐν 
Κωνσταντινουπόλει μαρτυρήσας 
κατὰ τὸ 1672, ξίφει τελειοῦται.  

Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρε-
σβείαις, Χριστέ  ὁ Θεός, ἐλέησον 
ἡμᾶς. Ἀμήν. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 
Ἦχος δ΄.  
 ᾠδὴ α’ 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πλη-
ρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον 
ἐρεύξομαι, τῇ Βασιλίδι Μητρί, καὶ 
ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, 
καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τὰ 
θαύματα. 

ᾠδὴ γ’ 
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θε-

οτόκε, ὡς ζῶσα καὶ ἄφθορος πηγή, 
θίασον συγκροτήσαντας πνευμα-
τικὸν στερέωσον, καὶ ἐν τῇ θείᾳ 
δόξῃ σου στεφάνων δόξης ἀξίω-
σον. 

ᾠδὴ δ’ 
Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν 

βουλήν, τῆς ἐκ τῆς Παρθένου σαρ-
κώσεως, σοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ 
Προφήτης, Ἀββακούμ, κατανοῶν 
ἐκραύγαζε. Δόξα τῇ δυνάμει σου 
Κύριε. 

ᾠδὴ ε’  
Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ 

θείᾳ δόξῃ σου, σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε 
Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ τὸν ἐπὶ 
πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον 

Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σω-
τηρίαν βραβεύοντα. 

ᾠδὴ Ϛ’ 
Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, 

τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς 
Θεομήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας κρο-
τήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα 
Θεὸν δοξάζοντες. 

ᾠδὴ ζ’ 
Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ 

θεόφρονες, παρὰ τὸν κτίσαντα, 
ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πα-
τήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον, 
Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων 
Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

ᾠδὴ η’ 
Στίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καί 

προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 
Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ, ὁ 

τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, 
τότε μὲν τυπούμενος, νῦν δὲ ἐνερ-
γούμενος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, 
ἀγείρει ψάλλουσαν. Τὸν Κύριον 
ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς… 
 

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ (Ἦχος 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. 
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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… 
Καταβασία. ᾠδὴ θ’. 

Ἅπας γηγενής, σκιρτάτῳ τῷ 
πνεύματι, λαμπαδουχούμενος, πα-
νηγυριζέτω δέ, ἀΰλων Νόων, φύσις 
γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυμάσια, τῆς 
Θεομήτορος, καὶ βοάτω. Χαίροις 
παμμακάριστε, Θεοτόκε ἁγνή, ἀει-
πάρθενε. 

 Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὃτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνά-

μεις...  
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἦχος β’. 
Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν 

Ἡ τοῦ Προδρόμου ἔνδοξος, σύλ-
ληψις προμηνύει, τὸν ἐκ Παρθένου 
μέλλοντα, τίκτεσθαι Βασιλέα, ὡς 
οὗτος ἐξ Ἐλισάβετ, τῆς ἀκάρπου 

καὶ στείρας, πρεσβύτου Ἱερέως τε, 
Ζαχαρίου τοῦ πάνυ, ὧν ταῖς 
εὐχαῖς, καὶ τῆς Θεοτόκου καὶ 
Ἰωάννου, τοῦ Βαπτιστοῦ σου Κύ-
ριε, σῶσον οἴκτειρον πάντας. 

Θεοτοκίον  ὅμοιον 
Χαρμονικῶς τὸ Χαῖρε σοι, τοῦ 

σεπτοῦ Ἀρχαγγέλου, οἱ λυτρωθέ-
ντες πάναγνε, τῆς ἀρχαίας κατά-
ρας, διὰ τοῦ θείου σου τόκου, 
εὐχαρίστως, βοῶμεν· Χαῖρε, Ἀδὰμ 
ἡ λύτρωσις, Θεοτόκε Παρθένε, 
χαῖρε σεμνή, δι’ ἧς ἀπηλλάγημεν 
τοῦ θανάτου, χαῖρε, δι’ ἧς ἐτύχο-
μεν οὐρανῶν Βασιλείας. 

 
ΑΙΝΟΙ .  Ἦχος α΄. 

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.  

Στιχηρὰ Προσόμοια. 
Ἦχος α΄. 

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυ-

ναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν 
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ. 

Ἀγαλλιᾶται ἡ κτίσις ἐν τῇ συλ-
λήψει σου, Πρόδρομε καὶ Προφῆτα, 
Βαπτιστὰ Ἰωάννη· ὁ θεῖος γὰρ σου 
τόκος, σημαίνει ἡμῖν, τοῦ Δεσπότου 
τὴν γέννησιν, καὶ διὰ τοῦτο συμ-
φώνως οἱ ἐπὶ γῆς, ἐπαξίως εὐφη-
μοῦμεν σε.  
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Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλ-
πιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ 
καὶ κιθάρᾳ. 

Ἀγαλλιᾶται ἡ κτίσις ἐν τῇ συλ-
λήψει σου, Πρόδρομε καὶ Προφῆτα, 
Βαπτιστὰ Ἰωάννη· ὁ θεῖος γὰρ σου 
τόκος, σημαίνει ἡμῖν, τοῦ Δεσπότου 
τὴν γέννησιν, καὶ διὰ τοῦτο συμ-
φώνως οἱ ἐπὶ γῆς, ἐπαξίως εὐφη-
μοῦμεν σε.  

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

Ὡς θαυμαστὴν μαρτυρίαν 
εὑρὼν ὁ Ἄγγελος, τὴν σύλληψιν 
τῆς στείρας, τῇ Μαρίᾳ προσάγει, 
πρὸς πίστωσιν προσφέρων· διὸ καὶ 
ἡμεῖς, Ἐλισάβετ πρὶν ἄγονον, καὶ 
Ζαχαρίαν ὁμόζυγον τὸν αὐτῆς, καὶ 
Ἰωάννην εὐφημήσωμεν 

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

Ὁ θεοσκεύαστος λύχνος τοῦ 
ἀϊδίου φωτός, ὁ τοῦ νυμφίου φίλος, 
τοῦ Ἡλίου τῆς δόξης, ὁ μέγας Ἑω-
σφόρος, ἡ ζῶσα φωνή, Θεοῦ Λόγου 
ὁ Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Κυ-
ρίου ἀγγελικῇ, προσφωνήσει νῦν 
συνείληπται.  

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

Ἡ Ἐλισάβετ συνέλαβε τὸν Πρό-
δρομον τῆς χάριτος, ἡ δὲ Παρθένος 
τὸν Κύριον τῆς δόξης, ἠσπάσαντο 
ἀλλήλας αἱ μητέρες, καὶ τὸ βρέφος 
ἐσκίρτησεν· ἔνδοθεν γὰρ ὁ δοῦλος 
ᾔνει τὸν Δεσπότην, θαυμάσασα ἡ 
μήτηρ τοῦ Προδρόμου, ἤρξατο 

βοᾶν· Πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἡ Μή-
τηρ τοῦ Κυρίου μου ἔλθῃ πρὸς με; 
ἵνα σώσῃ λαὸν ἀπεγνωσμένον, ὁ 
ἔχων τὸ μέγα ἔλεος 

 
Δοξολογία Μεγάλη 

εἰς ἦχον πλ.δ’ 
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 
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. 
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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 τοῦ Προδρόμου  
Ἦχος δ‘ Ταχὺ προκατάλαβε 

Ἡ πρῴην οὐ τίκτουσα, στεῖρα 
εὐφράνθητι· ἰδοὺ γὰρ συνέλαβες, 
Ἡλίου λύχνον σαφῶς, φωτίζειν τὸν 
μέλλοντα, πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, 

ἀβλεψίαν νοσοῦσαν, χόρευε Ζαχα-
ρία, ἐκβοῶν παῤῥησίᾳ, Προφήτης 
τοῦ Ὑψίστου ἐστίν, ὁ μέλλων τί-
κτεσθαι. 

 
,ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

ΑΝΤΙΦΩΝΑ ( τῆς ἑορτῆς) 
Ἀντίφωνον Α΄ 

Ἦχος β´. 
Στίχ.Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν 

Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ 
ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχ.Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν 
Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας 
τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Στίχ. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ 
ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ 
βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Στίχ. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, 
πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ 
τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Δόξα Πατρί…Καὶ νῦν. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-

οτόκου… 
Ἀντίφωνον Β΄. Ἦχος β´. 

Στίχ. Αἴνει, ἡ ψυχή μου τὸν 
Κύριον, αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ 
μου ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως 
ὑπάρχω. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 
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Στίχ.  Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς 
Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς 
αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. Τὸν ποιήσαντα τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν 
καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ.. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν 
αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεάν. 

Σῶσον, ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, 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 δ΄. 

Στίχ. ά. Καὶ σὺ παιδίον, Προφή-
της Ὑψίστου κληθήσῃ. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου  
Ἦχος δ‘ Ταχὺ προκατάλαβε 

Ἡ πρῴην οὐ τίκτουσα, στεῖρα 
εὐφράνθητι· ἰδοὺ γὰρ συνέλαβες, 
Ἡλίου λύχνον σαφῶς, φωτίζειν τὸν 
μέλλοντα, πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, 

ἀβλεψίαν νοσοῦσαν, χόρευε Ζαχα-
ρία, ἐκβοῶν παῤῥησίᾳ, Προφήτης 
τοῦ Ὑψίστου ἐστίν, ὁ μέλλων τί-
κτεσθαι. 

Μικρὰ Εἴσοδος. 
Εἰσοδικὸν 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ 
προσπέσωμεν Χριστῷ, σῶσον ἡμᾶς 
Υἱὲ Θεοῦ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός,, ( 
ὁ β΄ χορὸς) ψάλλοντάς σοι, Ἀλλη-
λούϊα. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου  
Ἦχος δ‘ 

 Ταχὺ προκατάλαβε 
Ἡ πρῴην οὐ τίκτουσα, στεῖρα 

εὐφράνθητι· ἰδοὺ γὰρ συνέλαβες, 
Ἡλίου λύχνον σαφῶς, φωτίζειν τὸν 
μέλλοντα, πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, 
ἀβλεψίαν νοσοῦσαν, χόρευε Ζαχα-
ρία, ἐκβοῶν παῤῥησίᾳ, Προφήτης 
τοῦ Ὑψίστου ἐστίν, ὁ μέλλων τί-
κτεσθαι. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ 
 

Κοντάκιον  Ἦχος β’ 
Προστασία τῶν Χριστιανῶν 

ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν 
Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ παρίδῃς 
ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ 
πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν 
βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυ-
γαζόντων σοι. Τάχυνον εἰς πρε-
σβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ 
προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν 
τιμώντων σε. 

Τρισάγιον Ἀποστόλου 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

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

Πνεύματι.  
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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 

Τοῦ Προδρόμου (Γαλ. Δ’ 22-27). 
Προκείμενον ἦχος βαρὺς 

Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ 
Κυρίῳ. 

                                           
Στίχ.  Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς 
φωνῆς μου. 

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύ-
λου τὸ Ἀνάγνωσμα 

Ἀδελφοί, ᾽Αβραὰμ δύο υἱοὺς 
ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ 
ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. Ἀλλ᾽ ὁ μὲν 
ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα 
γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας 
διὰ τῆς ἐπαγγελίας. Ἅτινά ἐστιν 
ἀλληγορούμενα· αὗται γάρ εἰσι 
δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους 
Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις 
ἐστὶν Ἄγαρ. Τὸ δὲ Ἄγαρ Σινᾶ ὄρος 
ἐστὶν ἐν τῇ ᾽Αραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ 
τῇ νῦν Ἱερουσαλήμ, δουλεύει δὲ 
μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς. Ἡ δὲ ἄνω 
Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις 
ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν· γέγρα-
πται γάρ, «Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ 
οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ 
οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα 
τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης 
τὸν ἄνδρα». 

Ἀλληλούϊα. Ἦχος πλ. δ΄ 
Στίχ. Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ 

Κυρίῳ, ἀλαλάξωμεν τῷ Θεῷ τῷ 
Σωτῆρι ἡμῶν. 

Στίχ. Προφθάσωμεν τὸ πρόσω-
πον αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει.  

 
Εὐαγγέλιον 

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. 

Κοινωνικὸν  
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται 

δίκαιος. Ἀλληλούϊα.    
ἦχος β’  

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

Ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν, εἰς ἄφεσιν 
ἀμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν 
αἰνέσεώς Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν 
τὴν δόξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς 
τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστη-
ρίων· τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ 
ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετᾶν 
τὴν δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 

ἦχος β΄ 
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Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-
μένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 
αἰῶνος. (τρὶς) 

Ἀπόλυσις 
 
 

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   
Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 
Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  
Κουλούρας Βέροιας. 

 


