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25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

+ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΚΑΙ ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ 

 
ΕΙ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετά τό· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός...» ψάλλεται τό· «Χριστός ἀνέστη...», τρίς, ἅπαξ ἀπό τοῦ ῾Ιεροῦ 

Βήματος καί ἀνά μίαν ὑπό τῶν Χορῶν.  

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... 

υναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...   

Ἦχος β'  

ὁ α’ χορὸς 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.  

ὁ β’ χορὸς 

τίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...   

ὁ α’ χορὸς 

τίχ, β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς,  

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...  

ὁ β’ χορὸς 

τίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.  

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...   

ὁ α’ χορὸς 
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Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, 

εἰλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καιν κηδεύσας ἀπέθετο, ἀλλὰ τριήμερος ἀνέστης Κύριε, 

παρέχων τ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος 

ὁ β’ χορὸς 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος β' 

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ 

τῆς θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις 

τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον. Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.   

ὁ β’ χορὸς 

Δόξα Πατρί... Ἀπολυτίκιον  Ἦχος γ' 

Ἀπόστολε Ἅγιε, καὶ Εὐαγγελιστὰ Μᾶρκε, πρέσβευε τ ἐλεήμονι Θε, ἵνα πταισμάτων 

ἄφεσιν παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.  

ὁ α’ χορὸς 

Καὶ νῦν... Ἦχος β'  

Σαῖς μυροφόροις γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα. Τὰ μύρα τοῖς θνητοῖς 

ὑπάρχει ἁρμόδια, Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη ἀλλότριος ἀλλὰ κραυγάσατε, ἀνέστη ὁ 

Κύριος, παρέχων τ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

υναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

  Ὅτι σὸν τὸ κράτος...   

Μετὰ τὴν α' τιχολογίαν 

Καθίσματα  

ὁ α’ χορός  

Ἦχος β'   

Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος καὶ τὰ δεσμὰ διαρρήξας τοῦ Ἄδου, ἔλυσας τὸ κατάκριμα τοῦ 

θανάτου, Κύριε, πάντας ἐκ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ ῥυσάμενος· ἐμφανίσας σεαυτόν τοῖς 

Ἀποστόλοις σου, ἐξαπέστειλας αὐτοὺς ἐπὶ τὸ κήρυγμα, καὶ δι' αὐτῶν τὴν εἰρήνην σου 

παρέσχες τῇ οἰκουμένῃ, μόνε πολυέλεε. 

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατπί... Ἦχος β'   

Ὁ σοφίσας ὑπὲρ ῥήτορας τοὺς ἁλιεῖς, καὶ ἐκπέμψας ὥσπερ κήρυκας πάσῃ τῇ γῇ, τῇ ἀφάτῳ 

φιλανθρωπίᾳ σου, Χριστὲ ὁ Θεός, δι' αὐτῶν κραταίωσον τὴν Ἐκκλησίαν σου, καὶ τοῖς πιστοῖς 

κατάπεμψον τὴν εὐλογίαν σου, ὁ μόνος ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος. 

ὁ α’ χορός  

Καὶ νῦν... Ἦχος β'  Θεοτοκίον  

Θείας γεγόναμεν κοινωνοὶ φύσεως, διὰ σοῦ Θεοτόκε ἀειπάρθενε· Θεὸν γὰρ ἡμῖν 

σεσαρκωμένον ἔτεκες. Διὸ κατὰ χρέος σε πάντες εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. 

.  Μετὰ τὴν β' τιχολογίαν 

ὁ α’ χορός 

Ἦχος β'  Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα  

Πρὸς τὸ μνῆμά σου Σῶτερ, αἱ σεπταὶ Μυροφόροι ἐλθοῦσαι, τὸν Δεσπότην ἀλείψασθαι μύροις, 

ὡς βροτόν σε κατηπείγοντο. Ἄγγελος δὲ αὐταῖς χαρὰν ἐμήνυσεν· Ἀνέστη ὁ Κύριος· διὸ 

κηρύξατε Ἀποστόλοις τὴν ἐκ τάφου ὄντως φρικτὴν τούτου ἐξανάστασιν.  

ὁ β’ χορός  

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν...  

Πρὸς τὸ μνῆμά σου Σῶτερ,….. 
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Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης: 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον 

ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν 

ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου 

ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν, ἰδοὺ 

γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, 

ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ. Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. 

Εἶτα ὁ Ν' ψαλμὸς χύμα  

ΚΑΝΟΝΕ    
Ποίημα Ἰωάννου Μοναχοῦ 

ᾠδὴ α' 
ἦχος β’ 

ὁ α’ χορός 

Ὁ Εἱρμὸς  

Σὴν Μωσέως ᾠδήν, ἀναλαβοῦσα βόησον ψυχή΄ Βοηθὸς καὶ σκεπαστής, ἐγένετό μοι εἰς 

σωτηρίαν, οὗτός μου Θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν. 

 ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐσταυρώθης σαρκί, ὁ ἀπαθὴς τῇ φύσει τοῦ Πατρός, ἐκεντήθης τὴν πλευράν, πηγάσας κόσμῳ 

αἷμα καὶ ὕδωρ΄ Σὺ ἡμῶν Θεός, καὶ δοξάζομέν σε.  

ὁ α’ χορὸς  

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὸν Σταυρόν σου τιμῶ, καὶ τὴν Ταφὴν δοξάζω ἀγαθέ, καὶ ὑμνῶ καὶ προσκυνῶ τὴν Ἔγερσίν 

σου, καὶ ἀνακράζω΄ Σὺ ἡμῶν Θεός, καὶ δοξάζομέν σε.  

 ὁ β’ χορὸς 

τίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς. Θεοτοκίον 

Σὴν ἀρχαίαν ἀράν, ἐν γαστρί σου λύσασα Σεμνή, ἀνεβλάστησας ἡμῖν, τὴν εὐλογίαν, βρέφος 

τεκοῦσα· οὗτος γὰρ Θεός, εἰ καὶ σάρκα φορεῖ.   

Σοῦ Ἀποστόλου 

ᾠδὴ α'  Ἦχος α΄ οῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιὰ 

ὁ α’χορὸς 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μᾶρκον τὸν θεόπτην εὐφημῶν, ἐπικαλοῦμαι τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, ὅπως μοι 

ἐμπνεύσασα, φωτιστικῶς ἀπελάσῃ τὴν ἄγνοιαν, καὶ τὸν θεῖον πλοῦτον, τὸν τῆς σοφίας 

δωρήσηται.  

ὁ β’χορὸς 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

οῦ τὸν θεηγόρον φωτισμ, καταλαμπρύνας Σωτὴρ τ τῆς χάριτος, κόσμῳ ἐξαπέστειλας, 

Λόγε Θεοῦ τῶν ἀγαθῶν ὡς αἴτιος, σοῦ τὴν παρουσίαν, ἡμῖν εὐαγγελιζόμενον.  

ὁ α’χορὸς 

Δόξα Πατρί...   

Πέτρῳ τ σοφ μαθητευθείς, καὶ τὴν ἐκείνου πλουτήσας υἱότητα, Μᾶρκε παναοίδιμε, 

μυσταγωγὸς ἐδείχθης μυστηρίων Χριστοῦ, καὶ συγκληρονόμος, αὐτοῦ τῆς δόξης γεγένησαι.  

ὁ β’χορὸς  

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον  
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Ὁ τοὺς Αἰγυπτίους ἐν βυθ, καταποντίσας, νεφέλῃ καθήμενος, οὗτος ἐπεδήμησε, παρθενικῇ, 

τοῖς Αἰγυπτίοις ὕστερον, καὶ διὰ τοῦ Μάρκου, αὐτοὺς τῆς πλάνης ἐῤῥύσατο 

ᾠδὴ γ'   
ὁ α’ χορὸς  

Ὁ Εἱρμὸς 

τειρωθέντα μου τὸν νοῦν, καρποφόρον ὁ Θεός, ἀνάδειξόν με, γεωργὲ τῶν καλῶν, φυτουργὲ 

τῶν ἀγαθῶν, τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου. 

ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὰς παλάμας Ἰησοῦ, προσηλώσας ἐν Σταυρ τὰ ἔθνη πάντα, ἐκ τῆς πλάνης συλλαβών, πρὸς 

ἐπίγνωσιν τὴν σήν, συνεκαλέσω Σωτήρ.  

ὁ α’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἰουδαίων ὁ λαός, τ Πιλάτῳ ἐκβοᾷ΄ Ἀπόλυσόν μοι τὸν κακοῦργον λῃστήν, ἆρον, ἆρον, 

σταύρωσον τὸν ἀναμάρτητον.  

ὁ β’ χορὸς  

τίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς. Θεοτοκίον 

Μακαρία εἶ Σεμνή, ἡ ἐκ ῥίζης Ἱεσσαί, ἐξ ἧς ἡ ῥάβδος, καὶ τὸ ἄνθος ὁ Χριστός, κατὰ σάρκα δι' 

ἡμᾶς, ἀναβλαστήσασα.   

ᾠδὴ γ' 

ὁ α’χορὸς   

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν 

ὲ τὴν ἐνυπόστατον Χριστέ, σοφίαν ἀνεκήρυξε, μαρμαρυγαῖς ταῖς σαῖς αὐγαζόμενος, παντὶ 

τ κόσμῳ φανεῖσαν Δέσποτα, καὶ ζωὴν παρέχουσαν, καὶ βροτοὺς φωτίζουσαν, ὁ θεράπων 

σου Μᾶρκος φιλάνθρωπε.  

ὁ β’χορὸς   

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σὸ ῥεῖθρον δεξάμενος Χριστέ, σοφίας τὸ ἀείρυτον, ὡς ποταμὸς ῥοιζῶν γῆς ἐπέκλυσε, 

θεογνωσίας φωτὶ τὰ πέρατα, σοῦ δεικνὺς ὑπάρχουσαν, ἀληθῆ τὴν πρόρρησιν, ὁ αὐτόπτης 

σου Μᾶρκος φιλάνθρωπε.  

ὁ α’χορὸς  

Δόξα Πατρί...  

Σ Πέτρῳ ἑπόμενος σοφέ, σοφῶς τὸ Εὐαγγέλιον, ὡς μαθητὴς αὐτοῦ διετύπωσας, θεολογίας 

τὸ φῶς δρεψάμενος, παρ' αὐτοῦ Ἀπόστολε, καὶ Θεοῦ τὴν ἔνσαρκον, παρουσίαν μηνύσας 

τρανότατα.  

ὁ β’χορὸς  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον   

Αἰγύπτου τὸ πρὶν παρθενικαῖς, ἀγκάλαις ἐποχούμενος, δαιμονικοὺς βωμοὺς σὺ κατέσεισας, 

καὶ ταύτῃ πάλιν τὸν Μᾶρκον ἔπεμψας, συνετίζειν ἅπαντας, τὴν σὴν ἐνανθρώπησιν, καὶ τὸ 

θεῖον Χριστέ μου μυστήριον.  

 υναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

 Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,...  

Κοντάκιον  Αὐτόμελον 

Ἦχος β' 
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Σὸ Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις φθεγξάμενος, τὸν θρῆνον τῆς προμήτορος Εὔας κατέπαυσας, τῇ 

Ἀναστάσει σου, Χριστὲ ὁ Θεός, τοῖς Ἀποστόλοις δὲ τοῖς σοῖς κηρύττειν ἐπέταξας, ὁ ωτὴρ 

ἐξανέστη τοῦ μνήματος. Κάθισμα  

ὁ α’ χορὸς 

Ἦχος α'Σὸν τάφον σου ωτὴρ  

Εἰς ὕψος ἀνελθών, ἀρετῶν θεῖε Μᾶρκε, ἑβρόντησας ἡμῖν, σωτηρίων δογμάτων, μεγάλα 

μυστήρια, θεῖος κήρυξ γενόμενος· ὅθεν πίστει σε, ἐκδυσωποῦμεν Παμμάκαρ, πάσης θλίψεως, 

ἁμαρτιῶν καὶ κινδύνων, ἡμᾶς ἐλευθέρωσον 

ὁ β’ χορὸς 

Δόξα... ἕτερον Ἦχος δ' Ἐπεφάνης σήμερον  

Ὡς ἀστέρα μέγαν σε, ἡ Ἐκκλησία, κεκτημένη ἔνδοξε, τῶν διδαγμάτων σου βολαῖς, 

φαιδρυνομένη κραυγάζει σοι· Χαίροις Παμμάκαρ, Κυρίου Ἀπόστολε. 

ὁ α’ χορὸς 

Καὶ νῦν... τῆς Ἑορτῆς Ἦχος β' Σὰ ἄνω ζητῶν  

Σὰ μύρα θερμῶς, τ τάφῳ προσκομίζουσαι, Γυναῖκες Σωτήρ, Ἀγγέλου τῇ λαμπρότητι, τὰς 

ψυχὰς ἠγάλλοντο, καὶ Θεὸν σε τῶν ὅλων ἐκήρυττον, καὶ Μαθηταῖς ἐβόων· Ὄντως ἀνέστη ἐκ 

τάφου, ἡ πάντων ζωή 

ᾠδὴ δ'   
Ὁ Εἱρμὸς 

Σὴν ἐκ Παρθένου σου γέννησιν, ὁ Προφήτης προβλέπων, ἀνεκήρυττε βοῶν. Τὴν ἀκοήν σου 

ἀκήκοα καὶ ἐφοβήθην, ὅτι ἀπὸ Θαιμάν, καὶ ἐξ ὄρους ἁγίου κατασκίου, ἐπεδήμησας Χριστέ.  

 τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Διὰ Σταυροῦ ἠχμαλώτευσας, τὴν τοῦ ᾍδου γαστέρα, καὶ συνήγειρας νεκρούς, καὶ τοῦ 

θανάτου κατέλυσας τὴν τυραννίδα, ὅθεν οἱ ἐξ Ἀδὰμ προσκυνοῦντες, ὑμνοῦμεν τὴν ταφήν 

σου καὶ τὴν Ἔγερσιν Χριστέ.  

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ εὐδοκήσας Σωτὴρ ἡμῶν, διὰ σπλάγχνα ἐλέους, προσπαγῆναι τ Σταυρ, καὶ τῆς πατρῴας 

λυτρώσασθαι ἡμᾶς κατάρας, λῦσόν μου τὰ δεσμὰ τῶν πολλῶν ἐγκλημάτων, δύνασαι γὰρ 

ὅσα θέλεις ἐκπληροῦν.  

τίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς. Θεοτοκίον  

Σὸν ἐν γαστρί σου σκηνώσαντα, ἀλοχεύτως τεκοῦσα, Μητροπάρθενε ἁγνή, ἀκαταπαύστως 

ἱκέτευε, ὡς Θεοτόκος, λῦσαί μου τὰ δεσμὰ τῶν πολλῶν ἐγκλημάτων· δύνασαι γὰρ ὅσα θέλεις 

βοηθεῖν.  

ᾠδὴ δ'  

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὄρος σε τῇ χάριτι 

Εἰς πᾶσαν ὁ φθόγγος σου, τὴν γῆν ἐξελήλυθε, καὶ εἰς τὰ πέρατα Σοφέ, τῆς οἰκουμένης σου 

τρανῶς, ῥημάτων ἡ δύναμις, δαυϊτικῶς διαπρυσίως κηρύττουσα, τὴν σωτηρίαν ἡμῶν καὶ 

ἀνάπλασιν.  

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἔφανε Σωτήρ, ὡς ἀστραπὴ ὁ Ἀπόστολος, τῇ οἰκουμένῃ ὁ σοφός, τῆς ἀληθείας τὴν χαράν, 

εὐαγγελιζόμενος, θεολαμπεῖ φωτοχυσίᾳ πυρσούμενος, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν καὶ ἀνάπλασιν.  

Δόξα Πατρί...   
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Οἱ πόδες οἱ σοὶ προφητικῶς ὡραιώθησαν· τὴν ὑπὲρ λόγον γὰρ ἡμῖν, εὐηγγελίσω προφανῶς, 

εἰρήνην θεόληπτε, διὰ σαρκὸς ἐμφανισθεῖσαν τοῖς πέρασιν, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν καὶ 

ἀνάπλασιν.  

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον 

Νεφέλῃ ὁ Λόγος, παρθενικῇ ἐποχούμενος, τῶν Αἰγυπτίων τὰς βουλάς, καὶ θεομάχους 

λογισμούς, μωράνας διέλυσε, ταῖς διδαχαῖς τοῦ θείου Μάρκου ὡς εὔσπλαγχνος, εἰς σωτηρίαν 

ἡμῶν καὶ ἀνάπλασιν.  

ᾠδὴ ε'   
Ὁ Εἱρμὸς 

Σὴν ἀχλὺν τῆς ψυχῆς μου, Σωτήρ μου διασκεδάσας, τ φωτὶ τῶν ἐντολῶν σου, καταύγασόν 

με ὡς μόνος, τῆς εἰρήνης Βασιλεύς. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ὺ τὴν ἀρχαίαν στολήν μου, ἥν μοι ἐξύφανεν, οἴμοι! ὁ σπορεὺς τῆς ἁμαρτίας ἐξέδυσάς με 

Σωτήρ μου, ἐνδυσάμενος ἐμέ.  

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Φύλλα συκῆς ἔῤῥαψέ μοι, ἡ ἁμαρτία μου οἴμοι! μὴ φυλάξαντι Σωτήρ μου τὴν ἄχραντον 

ἐντολήν σου, τῇ τοῦ ὄφεως βουλῇ. 

τίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς. Θεοτοκίον 

ὲ τὴν ἀσπόρῳ κυήσει, γεννήσασαν ὑπὲρ φύσιν, τὸν καινίσαντα τὴν φύσιν, Χριστὸν τὸν 

μόνον Δεσπότην, ἀνυμνοῦμεν οἱ πιστοί.  

ᾠδὴ ε'  

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ φωτίσας τῇ ἐλλάμψει 

Ἐστάλαξας γλυκασμόν, εὐσεβείας τ λόγῳ σου, θεῖον ὄρος πανταχόθεν ἀκτῖσι λαμπόμενον, 

ἐκφανθεὶς τῇ χάριτι, σαφῶς τοῦ νοητοῦ Ἡλίου, Μᾶρκε παμμάκαρ θεόληπτε.  

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου πηγὴ ἐξελήλυθας, καὶ ποτίζεις τὰς χερσώδεις καρδίας τοῖς ῥεύμασι, 

δαψιλῶς τοῦ Πνεύματος, καρπὸν ἀντὶ τῆς ἀκαρπίας, φέρειν διδάσκων, Ἀπόστολε.  

Δόξα Πατρί...   

ὺ τοῦ Πέτρου τοῦ μεγάλου, υἱὸς ἐχρημάτισας, καὶ ταῖς τούτου διδαχαῖς, φωτιζόμενος 

πάντοτε, τὰς ψυχὰς ἐλάμπρυνας, τῶν σοὶ θερμῶς προσομιλούντων, Μᾶρκε Κυρίου 

Ἀπόστολε.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον  

Ὡς ἄνθρωπος ἐκ Παρθένου, τεχθεὶς Αἰγυπτίοις Χριστέ, ἐπεφάνης ἐκ Πατρός, ὁ ἐκλάμψας 

πρὸ κτίσεως, οἷς τὸν Μᾶρκον ἔχρισας, σοφῶς αὐτοὺς μυσταγωγοῦντα, θεογνωσίας μυστήρια 

ᾠδὴ ς'   
Ὁ Εἱρμὸς 

Βυθ ἁμαρτημάτων συνέχομαι ἀεί, καὶ ἐν πελάγει τοῦ βίου βυθίζομαι, ἀλλ' ὥς περ τὸν 

Ἰωνᾶν ἐκ τοῦ θηρός, κἀμὲ τῶν παθῶν ἀνάγαγε, καὶ διάσωσόν με. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Νεκρός ἐστιν ὁ ᾍδης, θαρσεῖτε γηγενεῖς, ὁ γὰρ Χριστὸς ἐπὶ ξύλου κρεμάμενος, ἀπέῤῥιψε τὴν 

ῥομφαίαν κατ’ αὐτοῦ, καὶ κεῖται νεκρός, οὓς εἶχε γὰρ ἐσκυλεύθη γυμνωθείς.  

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐσκύλευται ὁ ᾍδης, θαρσεῖτε οἱ νεκροί, καὶ τὰ μνημεῖα ἠνοίχθη, ἐγείρεσθε, βοᾷ ὑμῖν ἐκ τοῦ 

ᾍδου ὁ Χριστός, ὁ πάντας ἐλθὼν λυτρώσασθαι, ἐκ θανάτου καὶ φθορᾶς.  
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τίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς. Θεοτοκίον  

Γαστρὶ ἀγεωργήτως συνέλαβες Ἁγνή, τῆς ἀφθαρσίας τὸν βότρυν ὡς ἄμπελος, ἐξ οὗ τῆς 

ἀθανασίας οἱ κρουνοί, ὡς οἶνον ἡμῖν πηγάζουσι, τὴν αἰώνιον ζωήν. 

ᾠδὴ ς' 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.  

Ἐκύκλωσεν ἡμᾶς  

Κατέβαλες ὀφρὺν ἀνόμων Κύριε, καὶ ὕβριν ὑπερήφανον, ἐταπείνωσας, Ἀπόστολον τὸν σόν, 

δείξας τροπαιοῦχον τῇ δυνάμει σου· σὺ γὰρ ἰσχὺς τῶν ἀσθενούντων, καὶ ἐπανόρθωσις.  

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.  

Σὸν στέφανον τὸν τῆς ἐλπίδος ἔνδοξε, δι' οὗ νῦν στεφανούμεθα, ἐν τοῖς λόγοις σου ἐκήρυξας 

σοφέ, τὸν Δημιουργὸν Μᾶρκε τῆς κτίσεως, τὸν εἰς ἡμῶν δόξαν πλασθέντα, φύσει τοῦ 

σώματος.  

Δόξα Πατρί...  

Ὁ Πέτρος σε, ὁ κορυφαῖος Ἔνδοξε σαφῶς ἐμυσταγώγησεν, Εὐαγγέλιον συγγράψαι τὸ 

σεπτόν, δείξας ὑπηρέτην σὲ τῆς χάριτος· σὺ γὰρ ἡμῖν θεογνωσίας, τὸ φῶς ἐξήπλωσας.  

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον 

Σὴν Αἴγυπτον, τὴν πρὶν ἐν σκότει Κύριε, Παρθένου Θεομήτορος, κατελάμπρυνας ὡς βρέφος 

προελθών, ταύτης θριαμβεύσας τὰ σεβάσματα, ταῖς διδαχαῖς τοῦ θεηγόρου, Μάρκου 

φιλάνθρωπε.  

υναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς...  

 Κοντάκιον  Ἦχος β' 

Σὰ ἄνω ζητῶν 

Ἐξ ὕψους λαβών, τὴν χάριν τὴν τοῦ Πνεύματος, ῥητόρων πλοκάς, διέλυσας Ἀπόστολε, καὶ τὰ 

ἔθνη ἅπαντα, σαγηνεύσας, Μᾶρκε ἀοίδιμε, τ Δεσπότῃ προσήγαγες, τὸ θεῖον κηρύξας 

Εὐαγγέλιον.  

Ὁ Οἶκος 

Σοῦ Κορυφαίου τῶν Ἀποστόλων μαθητὴς χρηματίσας, καὶ σὺν αὐτ τὸν Χριστὸν Υἱὸν Θεοῦ 

κηρύξας, ἐπὶ τὴν πέτραν τῆς ἀληθείας ἐστερέωσας τοὺς πλάνῃ σαλευομένους, ἐν ᾗ κἀμὲ 

στερεώσας, ψυχῆς μου κατεύθυνον τὰ διαβήματα, ὅπως τοῦ ἐχθροῦ τῶν παγίδων 

λυτρούμενος ἀνεμποδίστως δοξάζω σε· σὺ γὰρ πάντας ἐφώτισας, Μᾶρκε σοφέ, τὸ θεῖον 

κηρύξας Εὐαγγέλιον.  

υναξάριον 

Σῇ ΚΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.  

τίχοι 

 Σύροντες εἰς γῆν Μᾶρκον οἱ μιαιφόνοι,  

 Πρὸς οὐρανοὺς πέμποντες αὐτὸν ἠγνόουν.  

 Εἰκάδι πέμπτῃ Μᾶρκον ἑνὶ χθονὶ ἄφρονες εἷλκον.  

 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἀνάμνησις τῶν Ἐγκαινίων τοῦ σεπτοῦ Ἀποστολείου τοῦ Ἁγίου καὶ 

πανευφήμου Κορυφαίου τῶν Ἀποστόλων Πέτρου, τοῦ συγκειμένου ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ Μεγάλῃ 

Ἐκκλησίᾳ.  

 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μακεδονίου, Πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως.  
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τίχοι 

 Ἐκστάς, Μακεδόνιε, τοῦ φθαρτοῦ θρόνου,  

 Ὑμνεῖς τὸ Θεῖον σὺν Σεραφὶμ καὶ θρόνοις.  

 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Νίκης.  

τίχοι 

 Νίκης βραβεῖα τῇ τετμημένῃ Νίκῃ,  

 Νίκης βραβεὺς δίδωσιν, ὡς νικηφόρῳ.  

 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων ὀκτὼ Ὁσιομαρτύρων καὶ Ἀναχωρητῶν.  

τίχοι 

 Ὀκτὼ συνεκκόπτουσιν ἀνδρῶν αὐχένας,  

 Ὑπὸ ζυγὸν τὸν σὸν δαμασθέντων, Λόγε. 

  

Σαῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.  

ΚΑΣΑΒΑΙΑΙ  

ὁ α’ χορὸς 

Καταβασία  

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, 

καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας.  

ὁ β’ χορὸς 

Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον, ἀλλ' ἀφθαρσίας 

πηγήν, ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ,... 

ὁ α’ χορὸς 

...ἐν ᾧ στερεούμεθα.  

ὁ β’ χορὸς 

Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς ὁ θεηγόρος Ἀββακούμ, στήτω μεθ' ἡμῶν καὶ δεικνύτω, φαεσφόρον 

Ἄγγελον, διαπρυσίως λέγοντα, σήμερον σωτηρία τ κόσμῳ, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς 

παντοδύναμος.  

ὁ α’ χορὸς 

Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος, καὶ ἀντὶ μύρου τὸν ὕμνον προσοίσομεν τ Δεσπότῃ, καὶ 

Χριστὸν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.  

ὁ β’ χορὸς 

Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, καὶ συνέτριψας μοχλοὺς αἰωνίους, κατόχους 

πεπεδημένων Χριστέ, καὶ τριήμερος ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς, ἐξανέστης τοῦ τάφου.   

ὁ α’ χορὸς 

Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου ῥυσάμενος, γενόμενος ἄνθρωπος, πάσχει ὡς θνητός, καὶ διὰ Πάθους τὸ 

θνητόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων, Θεὸς καὶ 

ὑπερένδοξος. 

ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καί προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, καὶ 

πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.  

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς...  

ΣΙΜΙΩΣΕΡΑ  
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Ἦχος α’ 

ὁ α’ χορός 

τίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τ Θε τ 

σωτῆρί μου.  

Σὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως 

Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.  

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί 

με πᾶσαι αἱ γενεαί.  

Σὴν Τιμιωτέραν...  

ὁ α’ χορός 

τίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς 

γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.  

Σὴν Τιμιωτέραν...   

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.  

Σὴν Τιμιωτέραν...  

ὁ α’ χορός 

τίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν 

καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.  

Σὴν Τιμιωτέραν...  

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τ Ἀβραὰμ καὶ τ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.  

Σὴν Τιμιωτέραν...  

Καταβασία 

ὁ α’χορὸς  

ᾠδὴ θ' 
τίχ. Ὁ῎Αγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ· ῾Αγνή, Παρθένε χαῖρε, καί πάλιν ἐρῶ χαῖρε, ὁ σός 

Υἱός ἀνέστη, τριήμερος ἐκ τάφου. 

Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε, Χόρευε νῦν, καὶ 

ἀγάλλου Σιών, σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου.  

υναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

ΕΞΑΠΟΣΕΙΛΑΡΙΑ  
ὁ α’ χορὸς 

Ἦχος γ'  Φῶς ἀναλλοίωτον Λόγε 

ὺ τὴν υἱότητα Πέτρου, τοῦ Ἀποστόλου πλουτήσας, τοῖς Αἰγυπτίοις ἐντεῦθεν, διατυποῖς 

πρῶτος πάντων, τὸ Εὐαγγέλιον Μᾶρκε, δι' οὗ τὸν κόσμον φωτίζεις 

ὁ β’ χορός 

.Ἕτερον τῶν Μυροφόρων αὐτόμελον ΄Ἦχος  β 

Γυναῖκες ἀκουτίσθητε, φωνὴν ἀγαλλιάσεως, Τύραννον ᾍδην πατήσας, φθορᾶς ἐξήγειρα 

κόσμον, δράμετε φίλοις εἴπατε, τοῖς ἐμοῖς εὐαγγέλια, βούλομαι γὰρ τὸ πλάσμα μου, χαρὰν 

ἐκεῖθεν αὐγάσαι. ἐξ ἧς προῆλθεν ἡ λύπη.  

ΑΙΝΟΙ 
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Ἦχος α’ 

ὁ α’ χορός 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν·  αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τ Θε.  

ὁ β’ χορός 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει 

ὕμνος τ Θε.  

ὁ α’ χορός  

τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς 

μεγαλωσύνης αὐτοῦ.   

Πανεύφημοι Μάρτυρες 

Αἰγύπτου φωστὴρ ὁ φαεινός, Μᾶρκος ὁ πανάριστος, κήρυξ τοῦ Λόγου ὁ πάνσοφος, 

Εὐαγγελίου τε, συγγραφεὺς ὁ θεῖος, εὐφημείσθω ᾄσμασι, καὶ θείοις παρ' ἡμῶν μελῳδήμασι· 

Χριστ πρεσβεύει γάρ, δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

ὁ β’ χορός 

τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.  

Αἰγύπτου φωστὴρ ὁ φαεινός….. 

ὁ α’ χορός  

τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Δογμάτων τῶν θείων συγγραφεύς, τοῦ Χριστοῦ γενόμενος, πᾶσαν τὴν γῆν κατεφώτισας, 

αὐτοῦ τὴν σάρκωσιν, καὶ τὰ θεῖα πάθη, τὴν σεπτὴν ἀνάστασιν, καὶ τὴν πρός τὸν Πατέρα 

ἀνάβασιν, κηρύξας πάνσοφε, καὶ τὰ ἔθνη πρὸς ἐπίγνωσιν, ἀληθείας, ἑλκύσας Ἀπόστολε.  

ὁ β’ χορός 

τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα 

πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Σοῦ Πέτρου τοῦ θείου ὀπαδός, εὐπειθὴς γενόμενος, Μᾶρκε Κυρίου Ἀπόστολε, ταῖς τούτου 

πάνσοφε, διδαχαῖς πειθήσας, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῇ χάριτι λαοὺς κατεφώτισας, τῶν 

Αἰγυπτίων τε, καταυγάσας τὴν διάνοιαν, καὶ τὴν πόλιν, αὐτῶν κατεκόσμησας.  

ὁ α’ χορός   

Δόξα Πατρί... Ἦχος πλ. β'  

οῦ ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσι, Μᾶρκε Ἀπόστολε, καὶ γέγονας ποιμὴν τῆς τοῦ Χριστοῦ 

Ἐκκλησίας, διδάσκων τὰ λογικὰ πρόβατα, πιστεύειν εἰς Τριάδα ὁμοούσιον, ἐν μιᾷ Θεότητι 

ὁ β’ χορός  

Καὶ νῦν... Ἦχος α'  

Μετὰ φόβου ἦλθον αἱ γυναῖκες, ἐπὶ τὸ μνῆμα, ἀρώμασι τὸ Σῶμά σου μυρίσαι σπουδάζουσαι, 

καὶ τοῦτο μὴ εὑροῦσαι διηπόρουν πρὸς ἀλλήλας, ἀγνοοῦσαι τὴν Ἀνάστασιν· ἀλλ' ἐπέστη 

αὐταῖς Ἄγγελος, καὶ εἶπεν· Ἀνέστη Χριστός, δωρούμενος ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

. Δοξολογία Μεγάλη 

εἰς ἦχον πλ.β’ ( Ἀργή ἢ σύντομος ) 

ὁ α’ χορός 

 ·        Δόξα σοι τ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θε, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις 

εὐδοκία.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν 

σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.  
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ὁ α’ χορός 

 ·        Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ 

Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα,  

ὁ β’ χορός 

 ·        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.  

ὁ α’ χορός 

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

ὁ β’ χορός 

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

Ἀμήν.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς 

τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ 

ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα΄ Κύριε, ἐλέησόν με, 

ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.  

ὁ α’ χορός 

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

ὁ β’ χορός 

 ·        Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.  

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

ὁ β’ χορός 

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

ὁ α’ χορός 

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

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

ὁ α’ χορός 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 



 
 

12 

ὁ β’ χορός 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

ὁ α’ χορός 

καὶ πάλιν γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ 

Ἅγιος ὁ Θεός,  

ὁ β’ χορός 

Ἅγιος Ἰσχυρός,  

ὁ α’ χορός 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

καὶ εὐθύς 

 ὁ β’ χορός 

τὸ Ἀπολυτίκιον Ἦχος β΄ 

Σαῖς μυροφόροις γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα. Τὰ μύρα τοῖς θνητοῖς 

ὑπάρχει ἁρμόδια, Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη ἀλλότριος ἀλλὰ κραυγάσατε, ἀνέστη ὁ 

Κύριος, παρέχων τ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος..  

Εἰς τὴν Λειτουργίαν 
Μετά τό· «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία...» ψάλλεται τό· «Χριστός ἀνέστη...», τρίς, ἅπαξ ἀπό τοῦ 

῾Ιεροῦ Βήματος καί ἀνά μίαν ὑπό τῶν Χορῶν. 

Ἀντίφωνον α' 
 Ἦχος β' 

τίχ. Ἀλαλάξατε τ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.  

 τίχ. Ψάλατε δὴ τ ὀνόματι αὐτοῦ, δότε δόξαν ἐν αἰνέσει αὐτοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...  

τίχ. Εἴπατε τ Θε, Ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου. Ἐν τ πλήθει τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε 

οἱ ἐχθροί σου. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...  

τίχ. Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι, ψαλάτωσαν δὴ τ ὀνόματι σου 

Ὕψιστε. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...  

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Ἀντίφωνον β' 
Ἦχος ὁ αὐτὸς 

τίχ. Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, 

καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς. 

ῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι. Ἀλληλούϊα.  

τίχ. Σοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσι τὸ σωτήριόν σου. 

ῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...  

τίχ.Ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ Θεός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες. 

ῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...  

τίχ. Εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, καὶ φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς. 

ῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...   

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 
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Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος του Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάμενος διὰ τὴν 

ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως 

ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὤν τῆς Ἁγίας 

Τριάδος, συνδοξαζόμενος τ Πατρὶ καὶ τ Ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον γ' 
Ἦχος πλ. α' 

τίχ. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ 

προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. 

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν 

χαρισάμενος. 

τίχ. Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός. 

Χριστὸς ἀνέστη...  

τίχ. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι 

εὐφρανθήτωσαν. 

Χριστὸς ἀνέστη...  

τίχ. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 

Χριστὸς ἀνέστη...  

ΜΙΚΡΑ ΕΙΟΔΟ  

Εἰσοδικὸν  
ὁ α’ χορός 

 ( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  
Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ, σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 

ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν,... 

...ψάλλοντάς σοι΄ Ἀλληλούϊα. 

Εἶτα΄  

 (ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, 

εἰλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καιν κηδεύσας ἀπέθετο, ἀλλὰ τριήμερος ἀνέστης Κύριε, 

παρέχων τ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος 

 

Ἀπολυτίκιον  Ἦχος β' 

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ 

τῆς θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις 

τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον. Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.   

Ἦχος β’ 

Σαῖς μυροφόροις γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα. Τὰ μύρα τοῖς θνητοῖς 

ὑπάρχει ἁρμόδια, Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη ἀλλότριος ἀλλὰ κραυγάσατε, ἀνέστη ὁ 

Κύριος, παρέχων τ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.  

. Ἀπολυτίκιον  Ἦχος γ' 

Ἀπόστολε Ἅγιε, καὶ Εὐαγγελιστὰ Μᾶρκε, πρέσβευε τ ἐλεήμονι Θε, ἵνα πταισμάτων 

ἄφεσιν παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.  

Σοῦ Ναοῦ 

( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον  ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Κοντάκιον  Ἦχος β’  
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Σὸ Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις φθεγξάμενος, τὸν θρῆνον τῆς προμήτορος Εὔας κατέπαυσας, τῇ 

Ἀναστάσει σου, Χριστὲ ὁ Θεός, τοῖς Ἀποστόλοις δὲ τοῖς σοῖς κηρύττειν ἐπέταξας, ὁ Σωτὴρ 

ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Σρισάγιον. 

᾽Απόστολος 

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ΄  

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ.  

τίχ. Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.  
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα 12:1-11  

Κασ᾿ ἐκεῖμξμ σὸμ καιπὸμ ἐοέβαλεμ ῾Ηπῴδηρ ὁ βαςιλεὺρ σὰρ φεῖπαρ κακῶςαί 

σιμαρ σῶμ ἀοὸ σῆρ ἐκκληςίαρ. Ἀμεῖλε δὲ ᾿Ιάκψβξμ σὸμ ἀδελυὸμ ᾿Ιψάμμξτ 

μαφαίπᾳ. Καὶ ἰδὼμ ὅσι ἀπεςσόμ ἐςσι σξῖρ ᾿Ιξτδαίξιρ, οπξςέθεσξ ςτλλαβεῖμ καὶ 

Πέσπξμ· ἦςαμ δὲ αἱ ἡμέπαι σῶμ ἀζύμψμ· ὃμ καὶ οιάςαρ ἔθεσξ εἰρ υτλακήμ, 

οαπαδξὺρ σέςςαπςι σεσπαδίξιρ ςσπασιψσῶμ υτλάςςειμ αὐσόμ, βξτλόμεμξρ 

μεσὰ σὸ Πάςφα ἀμαγαγεῖμ αὐσὸμ σῷ λαῷ. Ὁ μὲμ ξὖμ Πέσπξρ ἐσηπεῖσξ ἐμ σῇ 

υτλακῇ· οπξςετφὴ δὲ ἦμ ἐκσεμὴρ γιμξμέμη ὑοὸ σῆρ ἐκκληςίαρ οπὸρ σὸμ 

Θεὸμ ὑοὲπ αὐσξῦ. ῞Οσε δὲ ἔμελλεμ αὐσὸμ οπξάγειμ ὁ ῾Ηπῴδηρ, σῇ μτκσὶ 

ἐκείμῃ ἦμ ὁ Πέσπξρ κξιμώμεμξρ μεσανὺ δύξ ςσπασιψσῶμ δεδεμέμξρ ἁλύςεςι 

δτςί, υύλακέρ σε οπὸ σῆρ θύπαρ ἐσήπξτμ σὴμ υτλακήμ. Καὶ ἰδξὺ ἄγγελξρ 

Κτπίξτ ἐοέςση καὶ υῶρ ἔλαμχεμ ἐμ σῷ ξἰκήμασι· οασάναρ δὲ σὴμ ολετπὰμ 

σξῦ Πέσπξτ ἤγειπεμ αὐσὸμ λέγψμ· Ἀμάςσα ἐμ σάφει. Καὶ ἐνέοεςξμ αὐσξῦ αἱ 

ἁλύςειρ ἐκ σῶμ φειπῶμ. Εἶοέ σε ὁ ἄγγελξρ οπὸρ αὐσόμ· Πεπίζψςαι καὶ 

ὑοόδηςαι σὰ ςαμδάλιά ςξτ. Ἐοξίηςε δὲ ξὕσψ. Καὶ λέγει αὐσῷ· Πεπιβαλξῦ 

σὸ ἱμάσιόμ ςξτ καὶ ἀκξλξύθει μξι. Καὶ ἐνελθὼμ ἠκξλξύθει αὐσῷ, καὶ ξὐκ 

ᾔδει ὅσι ἀληθέρ ἐςσι σὸ γιμόμεμξμ διὰ σξῦ ἀγγέλξτ, ἐδόκει δὲ ὅπαμα 

βλέοειμ. Διελθόμσερ δὲ οπώσημ υτλακὴμ καὶ δετσέπαμ ἦλθξμ ἐοὶ σὴμ 

ούλημ σὴμ ςιδηπᾶμ σὴμ υέπξτςαμ εἰρ σὴμ οόλιμ, ἥσιρ αὐσξμάση ἠμξίφθη 

αὐσξῖρ, καὶ ἐνελθόμσερ οπξῆλθξμ ῥύμημ μίαμ, καὶ εὐθέψρ ἀοέςση ὁ ἄγγελξρ 

ἀο᾿ αὐσξῦ. Καὶ ὁ Πέσπξρ γεμόμεμξρ ἐμ ἑατσῷ εἶοε· Νῦμ ξἶδα ἀληθῶρ ὅσι 

ἐναοέςσειλε Κύπιξρ σὸμ ἄγγελξμ αὐσξῦ καὶ ἐνείλεσό με ἐκ φειπὸρ ῾Ηπῴδξτ 

καὶ οάςηρ σῆρ οπξςδξκίαρ σξῦ λαξῦ σῶμ ᾿Ιξτδαίψμ.  

Ἀλληλούϊα (γ’)  Ἦχος α΄  

Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, Κύριε.  

τίχ. Ὁ Θεὸς ὁ ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ ἁγίων. 

Εὐαγγέλιον 
Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον  
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στ΄ 7 - 13  

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, προςκαλεῖται ὁ Ἰηςοῦσ τοὺσ δώδεκα μαθητὰσ αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο 
αὐτοὺσ ἀποςτέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖσ ἐξουςίαν τῶν πνευμάτων τῶν 
ἀκαθάρτων, καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖσ ἵνα μηδὲν αἴρωςιν εἰσ ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μὴ 
πήραν, μὴ ἄρτον, μὴ εἰσ τὴν ζώνην χαλκόν, ἀλλ' ὑποδεδεμένουσ ςανδάλια, καὶ μὴ 
ἐνδεδύςθαι δύο χιτῶνασ. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖσ· Ὅπου ἐὰν εἰςέλθητε εἰσ οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε 
ἕωσ ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν· καὶ ὅςοι ἐὰν μὴ δέξωνται ὑμᾶσ μηδὲ ἀκούςωςιν ὑμῶν, 
ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰσ 
μαρτύριον αὐτοῖσ· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔςται Σοδόμοισ ἢ Γομόρροισ ἐν ἡμέρᾳ 
κρίςεωσ ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. Καὶ ἐξελθόντεσ ἐκήρυςςον ἵνα μετανοήςωςι, καὶ δαιμόνια 
πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺσ ἀρρώςτουσ καὶ ἐθεράπευον. 

Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου 

Εἰς τό, Ἐξαιρέτως  

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον 

καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 

Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Κοινωνικὸν  
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα 

αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα 

Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς...»  

Ἦχος πλ. α'  

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν 

χαρισάμενος.  

 

Πληρωθήτω τό στόμα ἡμῶν αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν τήν δόξαν Σου, ὅτι 

Ἠξίωσας ἡμᾶς μετασχεῑν τῶν ᾁγίων μυστηρίων Σου. στήριξον ἡμᾶς ἐν τῶ σῶ ᾁγιασμῶ ὅλην 

τήν ἡμέραν μελετᾶν τήν δικαιοσύνην Σου. ἈλληλουἸα, ἈλληλουἸα, ἈλληλουἸα 

 

ἦχος β’ 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (τρὶς) 

Ἀπόλυσις  «...ὁ ἀναστάς...» 

https://agioskosmasoaitolos.wordpress.com 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


