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† ΚΥΡΙΑΚΗ Κ´ (Ϛ´ ΛΟΥΚΑ) 

Ἀβερκίου ἰσαποστόλου ἐπισκόπου Ἱεραπόλε-

ως (†167), τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἁγίων ἑπτὰ παίδων 

(†250). 

Ἦχος γ´. Ἑωθινὸν θ´. 

* * * * * 

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀ-

ναγνώστης τὸ Δεῦτε προσκυνήσωμεν (γ´), καὶ 

τὸν προοιμιακὸν ψαλμόν. 

Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Εἶτα, τὸ πρῶτον Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

Εἰς τό, Κύριε, ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι´, 

καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα δ´, καὶ στ´ 

Προσόμοια τοῦ Μηναίου. 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος γ´. 

Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 

τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. 

Τῷ σῷ Σταυρῷ Χριστὲ Σωτήρ, θανάτου κρά-

τος λέλυται, καὶ διαβόλου ἡ πλάνη κατήργη-

ται· γένος δὲ ἀνθρώπων, πίστει σωζόμενον, ὕ-

μνον σοι καθ᾿ ἑκάστην προσφέρει. 

Στίχ. β´. Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀντα-

ποδῷς μοι. 

Πεφώτισται τὰ σύμπαντα, τῇ ἀναστάσει σου 

Κύριε, καὶ ὁ Παράδεισος πάλιν ἠνέῳκται· πᾶ-

σα δὲ ἡ κτίσις ἀνευφημοῦσά σε, ὕμνον σοι 

καθ᾿ ἑκάστην προσφέρει. 

Στίχ. γ´. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· Κύ-

ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

Δοξάζω τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ τὴν δύνα-

μιν, καὶ Πνεύματος ἁγίου, ὑμνῶ τὴν ἐξουσίαν, 

ἀδιαίρετον, ἄκτιστον θεότητα, Τριάδα ὁμοού-

σιον, τὴν βασιλεύουσαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. 

Ἕτερον Στιχηρὸν Ἀνατολικόν. 

Στίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα εἰς 

τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον, προσκυνοῦμεν 

Χριστέ, καὶ τὴν ἀνάστασίν σου, ὑμνοῦμεν καὶ 

δοξάζομεν· τῷ γὰρ μώλωπί σου, ἡμεῖς οἱ πάν-

τες ἰάθημεν. 

Στιχηρὰ προσόμοια γ´ τοῦ Ἱεράρχου. 

Ἦχος β´. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 

Στίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύ-

ριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐ-

στιν. 

Ὅλος, ἀνακείμενος Θεῷ, θείων πληρωτὴς 

προσταγμάτων, ὤφθης Ἀβέρκιε· χάριν δὲ δε-

ξάμενος ἐξ ὕψους Ἅγιε, νοσημάτων ἀπήλλα-

ξας, ποικίλων ἀνθρώπους, δαίμονας ἀπήλα-

σας, βωμοὺς κατέῤῥαξας· γνῶσιν ἐνεφύτευ-

σας θείαν, τοῖς τῇ ἀγνωσίᾳ ἀθλίως, πρῴην 

κινδυνεύουσι μακάριε. 

Στίχ. Ϛ´. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά 

σε, Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον 

σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Θείων, διδαγμάτων ἀστραπαῖς, ἔλυσας πολύ-

θεον νύκτα, πάτερ Ἀβέρκιε· ὄρθρος δὲ ἀνέτει-

λας, υἱοὺς ἡμέρας τελῶν, τοὺς ἐν ζόφῳ ὑπάρ-

χοντας, τὸ πρὶν Ἱεράρχα, θαύματα παράδοξα 

ἐπιδεικνύμενος· ὅθεν τὴν ἁγίαν σου μνήμην, 

πίστει ἑορτάζομεν πάντες, ἀνυμνολογοῦντές 

σε θεόπνευστε. 

Στίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, 

ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 

τὸν Κύριον. 

Σκεύει, ἐν ἑνὶ θαυματουργῶν, οἶνόν τε καὶ ἔ-

λαιον Πάτερ, καὶ εἶδος ἕτερον, ἥνωσας τηρού-

μενα ἐν τῷ προέρχεσθαι, ἀμιγῆ θείᾳ χάριτι· 

θερμῶν δὲ ὑδάτων, χάριν δι᾿ ἐντεύξεως, βλῦ-

σαι πεποίηκας, νόσους θεραπεύουσαν πάσας, 

τῶν προσερχομένων ἐν πίστει, καὶ μακαριζόν-

των σε Ἀβέρκιε. 

Καὶ Στιχηρὰ προσόμοια γ´ τῶν Μαρτύρων. 

Ἦχος δ´. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

Στίχ. η´. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ 

πολλὴ παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώ-



σεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐ-

τοῦ. 

Παρανόμου προστάγματος, τῷ Θεῷ πειθαρ-

χήσαντες, Παῖδες οἱ μακάριοι κατεφρόνησαν· 

καὶ δεσμευθέντες διέλυσαν, τῆς πλάνης τὸν 

σύνδεσμον· καὶ ἀξίαν κοσμικήν, ἀπωσάμενοι 

ἔλαβον τὸ ἀξίωμα, τὸ αὐτοὺς περιδόξους ἐ-

κτελέσαν, καὶ τὴν ἄνω προξενῆσαν, τῆς βασι-

λείας ἀπόλαυσιν. 

Στίχ. θ´. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐ-

παινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Ἑαυτοὺς πρὸς τὰ σκάμματα, τῆς ἀθλήσεως Ἅ-

γιοι, καρτερῶς γυμνάζοντες κατεκρύπτεσθε, 

ἐν τῷ σπηλαίῳ δεήσεσιν, ἀπαύστοις τὸν Κύρι-

ον, ἱκετεύοντες ἰσχύν, χορηγῆσαι καὶ δύναμιν· 

οἷς δὲ κρίμασιν, ὁ φιλάνθρωπος οἶδεν ἀφυ-

πνῶσαι, ἐν εἰρήνῃ ὑμᾶς πάντας, θεαρχικῶς 

ἐγκελεύεται. 

Στίχ. ι´. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡ-

μᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Μυστηρίῳ μυστήριον, τοῖς Ἁγίοις προστίθε-

ται· ὡς γὰρ τελευτήσαντες οὐκ ᾐσθάνοντο· 

οὕτω καὶ νῦν ἐγειρόμενοι, σαφῶς κατεπλήτ-

τοντο· εἰς γὰρ πίστωσιν νεκρῶν, ἀναστάσεως 

γέγονε, τὸ τελούμενον· ὅπερ γνόντες οἱ ταύ-

την ἀθετοῦντες, στερεοῦνται ἐν τῇ πίστει, δο-

ξολογοῦντες τοὺς Μάρτυρας. 

Δόξα. Ἦχος γ´. Ἰωάννου Μοναχοῦ. 

Ἀρχιερεῦ Ὅσιε, παμμακάριστε πάτερ, θαυμα-

τουργὲ θεράπον Χριστοῦ Ἀβέρκιε, προφητικῷ 

ἐκλάμψας βίῳ, καὶ ἀποστολικῶν ἀξιωθεὶς χα-

ρισμάτων, τῷ Σωτῆρι λειτουργῶν, σὺν Ἀγγέ-

λοις ἀπαύστως, πρέσβευε ῥυσθῆναι ἀπὸ πά-

σης ἀπειλῆς τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος γ´. 

Πῶς μὴ θαυμάσωμεν, τὸν θεανδρικόν σου τό-

κον πανσεβάσμιε; πεῖραν γὰρ ἀνδρὸς μὴ δε-

ξαμένη Πανάμωμε, ἔτεκες ἀπάτορα Υἱὸν ἐν 

σαρκί, τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα 

ἀμήτορα, μηδαμῶς ὑπομείναντα τροπήν, ἢ 

φυρμόν, ἢ διαίρεσιν, ἀλλ᾿ ἑκατέρας οὐσίας 

τὴν ἰδιότητα, σώαν φυλάξαντα. Διό, μητρο-

πάρθενε Δέσποινα, αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι, 

τὰς ψυχὰς τῶν ὀρθοδόξως, Θεοτόκον ὁμολο-

γούντων σε. 

* * * 

Εἴσοδος καὶ ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀναγνώστης τὴν 

ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν χῦμα· 

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, * ἀθανάτου Πατρός, 

* οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, * Ἰησοῦ Χριστέ, * 

ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, * ἰδόντες φῶς ἑ-

σπερινόν, * ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, * καὶ ἅγι-

ον Πνεῦμα, Θεόν. * Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς * 

ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, * Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ 

διδούς· * διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. 

Καὶ ψάλλεται τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας.  

Ἦχος πλ. β´. Ψαλμὸς Ϟβ´ (92). 

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσα-

το. (Ϟβ´ 1) 

Στίχ. α´. Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-

ζώσατο. (Ϟβ´ 1) 

Στίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, 

ἥτις οὐ σαλευθήσεται. (Ϟβ´ 1) 

* * * 

Εἶτα ἡ συνήθης Ἐκτενής, τό, Καταξίωσον, τὰ 

Πληρωτικά, ἡ κεφαλοκλισία κ.λπ. 

* * * 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἀπόστιχα Στιχηρά. 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος γ´. 

Ὁ τῷ πάθει σου Χριστέ, ἀμαυρώσας τὸν ἥλι-

ον, καὶ τῷ φωτὶ τῆς σῆς ἀναστάσεως, φαιδρύ-

νας τὰ σύμπαντα, πρόσδεξαι ἡμῶν, τὸν ἑσπε-

ρινὸν ὕμνον Φιλάνθρωπε. 

Τὰ κατ᾿ Ἀλφάβητον.  

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

Στίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνε-

δύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-

ζώσατο. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1). 

Ἡ ζωοδόχος σου ἔγερσις Κύριε, τὴν οἰκουμέ-

νην πᾶσαν ἐφώτισε, καὶ τὸ ἴδιον πλάσμα, 

φθαρὲν ἀνεκαλέσατο. Διὸ τῆς κατάρας τοῦ Ἀ-

δάμ, ἀπαλλαγέντες βοῶμεν· παντοδύναμε 

Κύριε δόξα σοι. 



Στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 

οὐ σαλευθήσεται. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1) 

Θεὸς ὑπάρχων ἀναλλοίωτος, σαρκὶ πάσχων 

ἠλλοίωσαι· ὃν ἡ κτίσις μὴ φέρουσα, κρεμάμε-

νον ὁρᾶν, τῷ φόβῳ ἐκλονεῖτο, καὶ στένουσα ὕ-

μνει, τὴν σὴν μακροθυμίαν· κατελθὼν ἐν ᾅδῃ 

δέ, τριήμερος ἀνέστης, ζωὴν τῷ κόσμῳ δωρού-

μενος, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 

μακρότητα ἡμερῶν. (Ψαλμ. Ϟβ´ 5). 

Ἵνα τὸ γένος ἡμῶν, ἐκ τοῦ θανάτου Χριστὲ 

λυτρώσῃς, θάνατον ὑπήνεγκας· καὶ τριήμερος 

ἐκ νεκρῶν ἀναστάς, ἑαυτῷ συνανέστησας, 

τοὺς σὲ Θεὸν ἐπιγνόντας, καὶ κόσμον ἐφώτι-

σας, Κύριε δόξα σοι. 

Δόξα. Τοῦ Μηναίου. Ἦχος πλ. δ´. 

Δεῦτε πᾶσα κτίσις, ἐν κυμβάλοις ψαλμικοῖς, 

καὶ ἐν φωναῖς ἀλαλαγμοῦ, αἶνον Θεῷ ἀνα-

πέμψωμεν, τῷ πρὸ τῆς κοινῆς ἀναστάσεως, 

τὴν ἀνάστασιν ἡμῖν ἐμφανίσαντι, καὶ τοὺς 

πρὸ τριακοσίων δύο καὶ ἑβδομήκοντα τετελευ-

τηκότας χρόνων, ἁγίους Παῖδας ἑπτά, δι᾿ ἱκε-

σίας εὐσεβοῦς βασιλέως ἀναστήσαντι ἐκ χο-

ός, εἰς πτῶσιν ἀπίστων ἐχθρῶν, καὶ αἰσχύνην 

αἰώνιον, δόξαν δὲ καὶ ἔπαινον τῶν φοβουμέ-

νων αὐτόν· οἶδε γὰρ Κύριος, δοξάζειν τοὺς αὐ-

τὸν ἀντιδοξάζοντας· θέλημα γὰρ ποιεῖ τῶν 

φοβουμένων αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ, ὁ μόνος εὔ-

σπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἀνύμφευτε Παρθένε, ἡ τὸν Θεὸν ἀφράστως 

συλλαβοῦσα σαρκί, Μήτηρ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, 

σῶν οἰκετῶν παρακλήσεις δέχου Πανάμωμε· 

ἡ πᾶσι χορηγοῦσα, καθαρισμὸν τῶν πταισμά-

των, νῦν τὰς ἡμῶν ἱκεσίας προσδεχομένη, δυ-

σώπει σωθῆναι πάντας ἡμᾶς. 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος γ´. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐ-

πίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὑτοῦ, 

ὁ Κύριος· ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον· 

πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο· ἐκ κοιλίας 

ᾅδου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ 

τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἱεράρχου. Ἦχος δ´. 

Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγ-

κπατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ 

σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐ-

κτήσω, τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ 

τὰ πλούσια. Πάτερ Ἀβέρκιε Ὅσιε, πρέσβευε 

Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα. Ἀπολυτίκιον τῶν Μαρτύρων.  

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐ-

τῶν, στεφάνους ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, 

ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν 

σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ 

δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱ-

κεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡ-

μῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄ-

γνωστον μυστήριον, διὰ σοῦ Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ 

γῆς πεφανέρωται, Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει 

σαρκούμενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡ-

μῶν καταδεξάμενος· δι᾿ οὗ ἀναστήσας τὸν 

πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυ-

χὰς ἡμῶν. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος γ´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος 

ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

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 ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 



ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος γ´. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐ-

πίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὑτοῦ, 

ὁ Κύριος· ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον· 

πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο· ἐκ κοιλίας 

ᾅδου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ 

τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἱεράρχου. Ἦχος δ´. 

Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγ-

κπατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ 

σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐ-

κτήσω, τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ 

τὰ πλούσια. Πάτερ Ἀβέρκιε Ὅσιε, πρέσβευε 

Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα. Ἀπολυτίκιον τῶν Μαρτύρων.  

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐ-

τῶν, στεφάνους ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, 

ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν 

σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ 

δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱ-

κεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡ-

μῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄ-

γνωστον μυστήριον, διὰ σοῦ Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ 

γῆς πεφανέρωται, Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει 

σαρκούμενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡ-

μῶν καταδεξάμενος· δι᾿ οὗ ἀναστήσας τὸν 

πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυ-

χὰς ἡμῶν. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

[Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος] 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἀναστάσιμον. Ἦχος γ´. 

Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, ἡ ἀπαρχὴ τῶν 

κεκοιμημένων· ὁ Πρωτότοκος τῆς κτίσεως, καὶ 

δημιουργὸς πάντων τῶν γεγονότων, τὴν κα-

ταφθαρεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡμῶν, ἐν ἑαυ-

τῷ ἀνεκαίνισεν. Οὐκέτι θάνατε κυριεύεις· ὁ 

γὰρ τῶν ὅλων Δεσπότης, τὸ κράτος σου κατέ-

λυσε. 

Δόξα. 

Σαρκὶ τοῦ θανάτου γευσάμενος Κύριε, τὸ πι-

κρὸν τοῦ θανάτου, ἐξέτεμες τῇ ἐγέρσει σου, 

καὶ τὸν ἄνθρωπον κατ᾿ αὐτοῦ ἐνίσχυσας, τῆς 

ἀρχαίας κατάρας τὴν ἧτταν ἀνακαλούμενος. 

Ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς ἡμῶν, Κύριε δόξα 

σοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γέ-

νους ἡμῶν, ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε· ἐν 

τῇ σαρκὶ γὰρ τῇ ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός 

σου καὶ Θεὸς ἡμῶν, τὸ διὰ σταυροῦ καταδεξά-

μενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, ἐκ φθορᾶς 

ὡς φιλάνθρωπος. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα. 

Τὸ ἀναλλοίωτον τὸ τῆς θεότητος, καὶ τὸ ἑκού-

σιον πάθος σου Κύριε, εἰς ἑαυτὸν καταπλα-

γείς, ὁ ᾅδης ἐπωδύρετο· Τρέμω τὴν τοῦ σώμα-

τος, μὴ φθαρεῖσαν ὑπόστασιν· βλέπω τὸν ἀό-

ρατον, μυστικῶς πολεμοῦντά με· διὸ καὶ οὓς 

κατέχω κραυγάζουσι· Δόξα Χριστὲ τῇ ἀναστά-

σει σου. 

Δόξα. 

Τὸ ἀκατάληπτον τὸ τῆς σταυρώσεως, καὶ ἀ-

νερμήνευτον τὸ τῆς ἐγέρσεως, θεολογοῦμεν 

οἱ πιστοί, ἀπόρρητον μυστήριον· σήμερον γὰρ 

θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἐσκύλευται, γένος δὲ ἀν-

θρώπινον, ἀφθαρσίαν ἐνδέδυται· διὸ καὶ εὐ-

χαρίστως κραυγάζομεν· Δόξα Χριστὲ τῇ ἀνα-

στάσει σου. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Αὐτόμελον. 

Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου, καὶ τὸ ὑ-

πέρλαμπρον τὸ τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριὴλ 

καταπλαγείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε· Ποῖόν σοι ἐγ-

κώμιον, προσαγάγω ἐπάξιον; τί δὲ ὀνομάσω 

σε; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι· διὸ ὡς προσετάγην 

βοῶ σοι· Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη. 

* * * 



ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ 

[Μετὰ τὸν Ἄμωμον, τὰ Εὐλογητάρια] 

Ἦχος πλ. α´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος * κατεπλάγη ὁρῶν σε * 

ἐν νεκροῖς λογισθέντα, * τοῦ θανάτου δέ, Σῶ-

τερ, * τὴν ἰσχὺν καθελόντα * καὶ σὺν ἑαυτῷ * 

τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα * καὶ ἐξ ᾅδου * πάντας ἐ-

λευθερώσαντα. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Τί τὰ μύρα * συμπαθῶς τοῖς δάκρυσιν, * ὦ μα-

θήτριαι, κιρνᾶτε; * ὁ ἀστράπτων * ἐν τῷ τάφῳ 

ἄγγελος * προσεφθέγγετο ταῖς μυροφόροις· * 

Ἴδετε ὑμεῖς * τὸν τάφον καὶ ἥσθητε· * ὁ Σωτὴρ 

γὰρ * ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Λίαν πρωῒ * μυροφόροι ἔδραμον * πρὸς τὸ 

μνῆμά σου θρηνολογοῦσαι· * ἀλλ᾿ ἐπέστη * 

πρὸς αὐτὰς ὁ ἄγγελος καὶ εἶπε· * Θρήνου ὁ 

καιρὸς * πέπαυται· μὴ κλαίετε· * τὴν ἀνάστα-

σιν δὲ * ἀποστόλοις εἴπατε. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Μυροφόροι γυναῖκες * μετὰ μύρων ἐλθοῦσαι * 

πρὸς τὸ μνῆμά σου, Σῶτερ, * ἐνηχοῦντο ἀγγέ-

λου * πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου· * Τί μετὰ νε-

κρῶν * τὸν ζῶντα λογίζεσθε; * ὡς Θεὸς γὰρ * 

ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ  

καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Προσκυνοῦμεν Πατέρα * καὶ τὸν τούτου Υἱόν 

τε * καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, * τὴν ἁγίαν Τριάδα * 

ἐν μιᾷ τῇ οὐσίᾳ, * σὺν τοῖς Σεραφὶμ * κράζον-

τες τὸ Ἅγιος, * ἅγιος, ἅγιος εἶ, Κύριε. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς  

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ζωοδότην τεκοῦσα, * ἐλυτρώσω, Παρθένε, * 

τὸν Ἀδὰμ ἁμαρτίας· * χαρμονὴν δὲ τῇ Εὔᾳ * 

ἀντὶ λύπης παρέσχες· * ῥεύσαντα ζωῆς, * ἴθυ-

νε πρὸς ταύτην δὲ * ὁ ἐκ σοῦ σαρκωθεὶς * Θεὸς 

καὶ ἄνθρωπος. 

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· δόξα σοι ὁ 

Θεός. (ἐκ γ´) 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα... 

* * * 

ΥΠΑΚΟΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος γ´. 

Ἐκπλήττων τῇ ὁράσει, δροσίζων τοῖς ῥήμασιν, 

ὁ ἀστράπτων Ἄγγελος, ταῖς Μυροφόροις ἔλε-

γε· Τὸν ζῶντα τί ζητεῖτε ἐν μνήματι; ἠγέρθη 

κενώσας τὰ μνήματα· τῆς φθορᾶς ἀλλοιωτήν, 

γνῶτε τὸν ἀναλλοίωτον· εἴπατε τῷ Θεῷ· Ὡς 

φοβερὰ τὰ ἔργα σου! ὅτι τὸ γένος ἔσωσας τῶν 

ἀνθρώπων. 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος γ´. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Τὴν αἰχμαλωσίαν Σιών, σὺ ἐξείλου ἐκ Βαβυ-

λῶνος, κἀμὲ ἐκ τῶν παθῶν, πρὸς ζωὴν ἕλκυ-

σον Λόγε. 

Ἐν τῷ νότῳ οἱ σπείροντες, δάκρυσιν ἐνθέοις, 

θεριοῦσι στάχυας, ἐν χαρᾷ ἀειζωΐας. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ἀγαθοδωρία, ὡς Πατρὶ 

καὶ Υἱῷ συναστράπτει· ἐν ᾧ τὰ πάντα ζῇ καὶ 

κινεῖται. 

Ἀντίφωνον Β´. 

Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον τῶν ἀρετῶν, 

μάτην κοπιῶμεν· τὴν δὲ ψυχὴν σκέποντος, οὐ-

δεὶς ἡμῶν πορθεῖται τὴν πόλιν. 

Τοῦ καρποῦ τῆς γαστρός, τῷ Πνεύματι υἱοποι-

ητῶς σοι τῷ Χριστῷ, ὡς Πατρὶ οἱ Ἅγιοι πάντο-

τε εἰσί. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐνθεωρεῖται πᾶσα ἁγιότης, 

σοφία· οὐσιοῖ πᾶσαν γὰρ κτίσιν· αὐτῷ λατρεύ-

σωμεν, Θεὸς γὰρ ὡς Πατρί τε, καὶ Λόγῳ. 

Ἀντίφωνον Γ´. 

Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, μακάριοι, τρίβους 

βαδιοῦνται τῶν ἐντολῶν, φάγονται, ζωηρὰν 

γὰρ παγκαρπίαν. 



Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου εὐφράνθητι, καθο-

ρῶν σου ποιμενάρχα, τὰ ἔκγονα φέροντα, 

κλάδους ἀγαθοεργίας. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ὁ πᾶς πλοῦτος τῆς δόξης, ἐξ 

οὗ χάρις καὶ ζωὴ πάσῃ τῇ κτίσει· σὺν Πατρὶ 

γάρ, ἀνυμνεῖται καὶ τῷ Λόγῳ. 

Προκείμενον. Ψαλμὸς Ϟε´ (95). 

Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅτι Κύριος ἐβασίλευσε· 

καὶ γὰρ κατώρθωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ 

σαλευθήσεται. (δίς) 

Στίχ. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ 

Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ. 

Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν... 

* * * 

ΤΑΞΙΣ ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ... 

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως 

αὐτοῦ. 

Αἰνεσάτω πνοὴ… πᾶσα τὸν Κύριον. 

Ὁ διάκονος· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς 

τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου Κύριον 

τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

Ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁγί-

ου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ τῷ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Ἲωάννην ἁγίου Εὐαγ-

γελίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  

τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν Θ´ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (κ´ 19-31). 

Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαβ-

βάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦ-

σαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον 

τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ 

μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Καὶ τοῦ-

το εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν 

πλευρὰν αὐτοῦ. Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰ-

δόντες τὸν Κύριον. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 

πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν. Καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ 

πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐ-

νεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε Πνεῦμα Ἅ-

γιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται 

αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. Θω-

μᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυ-

μος, οὐκ ἦν μετ᾿ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. Ἔ-

λεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· Ἑωράκα-

μεν τὸν Κύριον. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω 

ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ 

βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥ-

λων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν 

αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτὼ 

πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς 

μετ᾿ αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κε-

κλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· 

Εἰρήνη ὑμῖν. Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν 

δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ 

φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν 

μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. Καὶ 

ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός 

μου καὶ ὁ Θεός μου. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅτι 

ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰ-

δόντες καὶ πιστεύσαντες. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ 

ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν 

μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ 

βιβλίῳ τούτῳ· ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύ-

σητε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ 

Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀ-

νόματι αὐτοῦ. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης· 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, * προσκυνή-

σωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, * τὸν μόνον ἀνα-

μάρτητον. * Τὸν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυ-



νοῦμεν * καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν * ὑ-

μνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· * σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡ-

μῶν, * ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, * τὸ ὄνο-

μά σου ὀνομάζομεν. * Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ 

προσκυνήσωμεν * τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνά-

στασιν· * ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ * χα-

ρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. * Διὰ παντὸς εὐλογοῦν-

τες τὸν Κύριον, * ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐ-

τοῦ. * Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς, * θα-

νάτῳ θάνατον ὤλεσεν. 

Οἱ χοροὶ ψάλλουν ἀντιφωνικῶς κατὰ στίχον 

τὸν ν´ ψαλμόν, προτάσσοντες (ἐν Κυριακῇ) 

τὴν προφώνησιν Ἐλεῆμον. 

Ἦχος β´. 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου 

καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξά-

λειψον 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 ἁ-

μαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν 

σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λό-

γοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁ-

μαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ 

τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· 

πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀ-

γαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρ-

τιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλει-

ψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ 

πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις 

μου. 

Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ 

τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐ-

μοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου 

σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐ-

πὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σω-

τηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν 

δικαιοσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα 

μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. 

Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυ-

τώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρ-

δίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 

Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, 

καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο-

ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-

σχους. 

Ἐν Κυριακῇ προστίθεται εἰς τὸν τελευταῖον 

στίχον τὸ ἐφύμνιον· Καὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Δόξα. 

Ταῖς τῶν Ἀποστόλων * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * 

ἐξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν. 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * ἐ-

ξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ τὸ πεντηκοστάριον. Ἦχος ὁ αὐτός. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός 

σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐ-

ξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, * καθὼς 

προεῖπεν, * ἔδωκεν ἡμῖν * τὴν αἰώνιον ζωὴν * 

καὶ μέγα ἔλεος. 

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέησον 

(ιβ´). Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... Ἀμήν. 

* * * 



ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Οἱ Κανόνες· ὁ Ἀναστάσιμος,  

καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου οἱ δύω. 

ᾨδὴ α´. Ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´. 

Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι, νεύματι θείῳ, εἰς μίαν συ-

ναγωγὴν συναθροίσας, καὶ τεμὼν θάλασσαν, 

Ἰσραηλίτῃ λαῷ, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, δεδοξα-

σμένος ὑπάρχει· αὐτῷ μόνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδό-

ξασται. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ τὴν γῆν κατακρίνας τῷ παραβάντι, ἱδρῶτος 

φέρειν καρπὸν τὰς ἀκάνθας, ἀκανθῶν στέφα-

νον ἐκ παρανόμου χειρός, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

σωματικῶς δεδεγμένος, τὴν κατάραν ἔλυσεν, 

ὅτι δεδόξασται. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Νικητὴς τροπαιοῦχος κατὰ θανάτου, ὁ θάνα-

τον δεδυκὼς ἀνεδείχθη· παθητὴν σάρκα γὰρ 

ἐμψυχωμένην λαβών, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ 

συμπλακεὶς τῷ τυράννῳ, πάντας συνανέστη-

σεν, ὅτι δεδόξασται. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀληθῆ Θεοτόκον πάντα τὰ ἔθνη, δοξάζει σε 

τὴν ἀσπόρως τεκοῦσαν· ὑποδὺς μήτραν γὰρ 

ἡγιασμένην τὴν σήν, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὸ 

καθ᾿ ἡμᾶς οὐσιώθη, καὶ Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, 

ἐκ σοῦ γεγέννηται. 

Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς·  

Ἀβερκίου μέγιστον ἐξᾴδω κλέος. Ἰωσήφ. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος β´. Δεῦτε λαοί. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Αἴγλῃ φαιδρᾷ, τῆς Τρισηλίου Θεότητος, κα-

ταυγασθεὶς Ἀβέρκιε, φῶς ἐχρημάτισας, τοὺς 

ἐν σκότει φωτίζων, καὶ πᾶσαν τῶν δαιμόνων, 

λύων σκοτόμαιναν. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Βίον ἐν γῇ, ἔσχες παμμάκαρ οὐράνιον, μετὰ 

σαρκὸς ὡς ἄσαρκος, πολιτευσάμενος, καὶ τὰ 

πάθη νεκρώσας, καὶ τῆς ἱερωσύνης, χάριν δε-

ξάμενος. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἔχων ἐν σοί, Πάτερ τὸν λόγον φθεγγόμενον, 

τῆς ἀλογίας ἔλυσας, τοὺς ματαιόφρονας, τῶν 

δαιμόνων τεμένη, καὶ ξόανα τῆς πλάνης, κα-

ταστρεψάμενος. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ῥητορικαί, γλῶσσαι σοῦ λέγειν οὐ σθένουσι, 

τὴν ὑπὲρ λόγον σύλληψιν· Θεὸν γὰρ τέτοκας, 

ἐν σαρκὶ Παναγία, ἡμῖν ὁμοιωθέντα, δι᾿ ἀγα-

θότητα. 

Κανὼν τῶν Μαρτύρων, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς· Τὴν 

ἑπτάφωτον Μαρτύρων σέβω χάριν. Ἰωσήφ. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὴν θείαν καὶ φωταυγῆ πανήγυριν, ὑμῶν 

τοὺς σέβοντας, ὡς τῷ μεγάλῳ Μάρτυρες φωτί, 

παρεστῶτες δεόμεθα· περιφανῶς πρεσβεύσα-

τε, παθῶν ἀχλύος ἐκλυτρώσασθαι. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἡνίκα, τὸ δυσσεβὲς καὶ ἄλογον, ἔγνωτε πρό-

σταγμα, παρακελεῦον θῦσαι βδελυκτοῖς, τοῦ 

Θεοῦ τοῖς προστάγμασιν, ὠχυρωμένοι Μάρτυ-

ρες, ἀπαρασάλευτοι γεγόνατε. 

Δόξα. 

Νηστείαις, καὶ προσευχαῖς προσήχθητε, κατα-

κρυπτόμενοι, καὶ ἑαυτοὺς πρὸς πάλην δυσμε-

νῶν, ἑτοιμάζοντες Ἅγιοι· ὅθεν ὑμᾶς ὁ Κύριος, 

ἀπαρατρώτους διεφύλαξε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Εὑρών σε, καθαρωτέραν Πάναγνε, πάσης τῆς 

κτίσεως, ὁ καθαρὸς ἐνῴκησεν ἐν σοί, ἐξοικί-

σαι βουλόμενος, τὴν ἐν Ἀδὰμ οἰκήσασαν, πα-

ρανομίαν ὡς φιλάνθρωπος. 

ᾨδὴ γ´. Ὁ Ἀναστάσιμος. 

Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ ἐκ μὴ ὄντων τὰ πάντα παραγαγών, τῷ Λό-

γῳ κτιζόμενα, τελειούμενα Πνεύματι, Παντο-



κράτορ ὕψιστε, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ στερέωσόν 

με. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Διὰ Σταυροῦ σου ᾐσχύνθη ὁ ἀσεβής· εἰργάσα-

το βόθρον γάρ, ὃν ὀρύξας εἰσπέπτωκε· ταπει-

νῶν ὑψώθη δέ, Χριστὲ τὸ κέρας ἐν τῇ σῇ ἀνα-

στάσει. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τῆς εὐσεβείας τὸ κήρυγμα τῶν ἐθνῶν, ὡς ὕ-

δωρ ἐκάλυψε τὰς θαλάσσας Φιλάνθρωπε· ἀ-

ναστὰς ἐκ τάφου γάρ, τὸ τῆς Τριάδος ἀπεκά-

λυψας φέγγος. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Δεδοξασμένα λελάληνται περὶ σοῦ, ἡ πόλις ἡ 

ἔμψυχος, τοῦ ἀεὶ βασιλεύοντος· διὰ σοῦ γὰρ 

Δέσποινα, τοῖς ἐπὶ γῆς Θεὸς συνανεστράφη. 

Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου. ᾨδὴ γ´.  

Ἦχος β´. Στερέωσον ἡμᾶς ἐν σοί. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Καὶ λόγοις ἱεροῖς καὶ ἐπιδείξεσι, θαυμάτων Ἀ-

βέρκιε παραδόξων, τοὺς τῇ πλάνῃ θαλαττεύ-

οντας, σωτηρίας πρὸς ὅρμον καθωδήγησας. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἰάσεις ἐνεργῶν, τελῶν ἐξαίσια, δαιμόνων ἀ-

πείργων τὰς φαντασίας, σωτηρίας πᾶσιν αἴτι-

ος, τοῖς πλουτοῦσι προστάτην σε γεγένησαι. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ λόγος ἱερός, ὁ βίος ἔνθεος, ὁ τρόπος τοῖς 

θαύμασι διαλάμπων, ἡ ζωή σου Πάτερ ἔνδο-

ξος, καὶ ὁ θάνατος τίμιος γεγένηται. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὑπάρχων ὁ Θεὸς τὸ πρὶν ἀόρατος, ὡράθη 

Παρθένε δι᾿ εὐσπλαγχνίαν, ἐκ γαστρός σου 

σωματούμενος· διὰ τοῦτό σε πίστει μακαρίζο-

μεν. 

Κανὼν τῶν Μαρτύρων. ᾨδὴ γ´.  

Ἦχος δ´. Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Προσήχθητε βασιλεῖ, ὁμολογῆσαι δυσσεβεῖ 

Μάρτυρες, τὸ τοῦ Θεοῦ ὄνομα, τοῦ ἐν οὐρα-

νοῖς βασιλεύοντος. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὴν πίστιν περιφανῶς, ἐνδεδυμένοι ὡς φαι-

δρὸν θώρακα, τοῖς τοῦ ἐχθροῦ βέλεσιν, ἄτρω-

τοι ἐμείνατε Μάρτυρες. 

Δόξα. 

Ἀντέστητε ἀνδρικῶς, τῷ παρανόμῳ βασιλεῖ 

Ἅγιοι, σέβας ὑμῖν ἄλογον, φέρειν τοῖς εἰδώ-

λοις προστάττοντι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Φορέσας με ἐκ τῶν σῶν, θείων αἱμάτων ὁ Χρι-

στὸς Ἄχραντε, καταστολὴν χάριτος, πάλαι 

γυμνωθέντα ἐνέδυσεν. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Ἐκ τοῦ Μηναίου. Κάθισμα. Τοῦ Ἱεράρχου. 

Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 

Ἱεράρχης ἐδείχθης χρῖσμα σεπτόν, περικείμε-

νος Πάτερ θεουργικῶς, καὶ πάντας ἐν χάριτι, 

τελειῶν ἱερώτατε· δωρεαῖς δὲ θείων, θαυμά-

των κοσμούμενος, ἐνεργεῖς σημεῖα, καὶ θαύ-

ματα ἄπειρα, νόσους θεραπεύων, καὶ τοὺς 

δαίμονας φλέγων, καὶ πλήθη πλανώμενα, ἐ-

πιστρέφων Ἀβέρκιε· διὰ τοῦτο βοῶμέν σοι· 

Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄ-

φεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν 

ἁγίαν μνήμην σου. 

Δόξα. Τῶν Μαρτύρων. 

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ὡς στῦλοι ὑπάρχοντες, τῆς Ἐκκλησίας Χρι-

στοῦ, τὰ τείχη ἐῤῥήξατε, τῆς ἀπιστίας σοφοί, 

ἑπτάφωτοι Μάρτυρες· ὅθεν πρὸ τοῦ θανάτου, 

τὴν Ἑλλήνων μανίαν, πάλιν δὲ μετὰ πότμον, 



τῆς αἱρέσεως ζάλην, ἐλάσαντες πρεσβεύσατε 

ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐκαίνισας Ἄχραντε, τῷ θείῳ τόκῳ σου, φθα-

ρεῖσαν ἐν πάθεσι, τῶν γηγενῶν τὴν θνητήν, 

οὐσίαν καὶ ἤγειρας, πάντας ἐκ τοῦ θανάτου, 

πρὸς ζωὴν ἀφθαρσίας· ὅθεν σε κατὰ χρέος, 

μακαρίζομεν πάντες, Παρθένε δεδοξασμένη, 

ὡς προεφήτευσας. 

* * * 

Εἶτα αἱ δ´, ε´ καὶ Ϛ´ ᾠδαὶ τῶν κανόνων. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τὰ Ἀναστάσιμα. 

Κοντάκιον. Ἦχος γ´. Ἡ παρθένος σήμερον. 

Ἐξανέστης σήμερον, ἀπὸ τοῦ τάφου Οἰκτίρ-

μον, καὶ ἡμᾶς ἐξήγαγες, ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ 

θανάτου· σήμερον Ἀδὰμ χορεύει, καὶ χαίρει 

Εὔα, ἅμα δέ, καὶ οἱ Προφῆται σὺν Πατριάρ-

χαις, ἀνυμνοῦσιν ἀκαταπαύστως, τὸ θεῖον 

κράτος τῆς ἐξουσίας σου. 

Ὁ Οἶκος. 

Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον χορευέτωσαν, 

καὶ Χριστὸν τὸν Θεὸν ὁμοφρόνως ὑμνείτω-

σαν, ὅτι τοὺς δεσμίους ἐκ τῶν τάφων ἀνέστη-

σε. Συγχαίρει πᾶσα ἡ κτίσις, προσφέρουσα ἐ-

πάξια ᾄσματα, τῷ πάντων Κτίστῃ καὶ Λυτρω-

τῇ ἡμῶν· ὅτι τοὺς βροτοὺς ἐξ ᾅδου σήμερον, 

ὡς ζωοδότης συνανελκύσας, πρὸς οὐρανοὺς 

συνανυψοῖ, καὶ καταρράσσει τοῦ ἐχθροῦ τὰς 

ἐπάρσεις, καὶ πύλας τοῦ ᾅδου διαθλάττει, τῷ 

θείῳ κράτει τῆς ἐξουσίας αὑτοῦ. 

Συναξάριον. 

Τῇ ΚΒ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις 

πατρὸς ἡμῶν καὶ Ἰσαποστόλου Ἀβερκίου, Ἐ-

πισκόπου Ἱεραπόλεως, τοῦ θαυματουργοῦ. 

Στίχ. Δοὺς Ἀβέρκιος χοῦν χοῒ θνητῶν νόμῳ, 

Θεὸς Θεῷ πρόσεισι, τῷ φύσει θέσει. 

Εἰκάδι δευτερίῃ Ἀβέρκιος ᾤχετο γαίης. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων ἑπτὰ Παί-

δων τῶν ἐν Ἐφέσῳ, Μαξιμιλιανοῦ, Ἰαμβλίχου, 

Μαρτινιανοῦ, Διονυσίου, Ἀντωνίνου, Ἐξακου-

στωδιανοῦ καὶ Ἰωάννου. 

Στίχ. Παῖδες λιπόντες πρὸς μικρὸν μακροὺς ὕπνους. 

Ὕπνωσαν αὖθις τὸν μετ᾿ εἰρήνης ὕπνον. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων 

Ἀλεξάνδρου Ἐπισκόπου καὶ Ἡρακλείου, Θεο-

δότης καὶ Γλυκερίας, Ἄννης καὶ Ἐλισάβετ. 

Στίχ. Τμηθεὶς ὁ σεπτὸς Ἀλέξανδρος αὐχένα, 

Καὶ Μάρτυς ἐστίν, οὐ θύτης Χριστοῦ μόνον. 

Θεοδότην ἄγχουσι καὶ Γλυκερίαν, 

Θεοῦ γλυκείας ἠγαπηκυίας δόσεις. 

«Στῶμεν καλῶς, καὶ θῶμεν αὐχένας ξίφει», 

Ἀθληφόροι λέγουσιν ἀλλήλαις δύο. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ῥοῦφος, 

ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 

Στίχ. Ἥδιστα Ῥοῦφος γῆς ἀπῆλθε καὶ βίου, 

Ἡγεῖτο καὶ γὰρ καὶ βίον καὶ γῆν ὄναρ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Λώτ, ἐν 

εἰρήνῃ τελειοῦται. 

Στίχ. Ὁ τῆς Νέας Λὼτ καὶ νέος Λὼτ τὸν τρόπον, 

Τῷ Λὼτ συνοικεῖ τῆς Παλαιᾶς ἀξίως. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡ-

μῶν Εὐλαλίου, ἐπισκόπου Λαμπούσης, ἐν τῇ 

ἐπαρχίᾳ Λαπήθου τῆς Κύπρου. 

Στίχ. Ψήφῳ Θεοῦ πρὸς θεῖον ἤρθης χῶρον, 

Ὦ Εὐλάλιε, ἐκλιπὼν τήνδε τὴν χθόνα. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων Θεοδώρου 

καὶ Παύλου τῶν ἐν Ῥοστώφ. 

Στίχ. Θεόδωρος καὶ Παῦλος δυὰς ὁσίων, 

Τοῖς Μπόρις καὶ Γκλὲμπ Μονὴν ἀφιεροῦσι. 

Μνήμη τοῦ γεγονότος θαύματος τῆς εἰκόνος 

τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Καζὰν καὶ τῆς ἀ-

πελευθερώσεως τῆς Μόσχας ἐκ τῆς πολωνι-

κῆς κατοχῆς. 

Στίχ. Μόσχα γεραίρει ἀειπάρθενον Κόρην, 

Τεκοῦσαν Χριστόν, ἐλευθερωτὴν κόσμου. 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέη-

σον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

* * * 

Εἶτα αἱ ζ´ καὶ η´ ᾠδαὶ τῶν κανόνων. 

* * * 



ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Τῆς Θεοτόκου. 

Ψάλλονται ἀπὸ τῆς 22ας Σεπτεμβρίου μέχρι τῆς 7ης Νοεμβρί-

ου, ἀπὸ τῆς 10ης Φεβρουαρίου μέχρι τῆς ἐνάρξεως τοῦ Τριῳδί-

ου, τῇ Β´, Δ´ καὶ Ε´ Κυριακῇ τῶν νηστειῶν καὶ ἀπὸ τῆς Κυρια-

κῆς τῶν ἁγίων Πάντων μέχρι τῆς 26ης Ἰουλίου. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου * καὶ πληρωθήσεται 

Πνεύματος * καὶ λόγον ἐρεύξομαι * τῇ βασιλί-

δι Μητρί· * καὶ ὀφθήσομαι * φαιδρῶς πανηγυ-

ρίζων * καὶ ᾄσω γηθόμενος * ταύτης τὰ θαύ-

ματα. 

ᾨδὴ γ´. 

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, * ἡ ζῶσα καὶ 

ἄφθονος πηγή, * θίασον συγκροτήσαντας * 

πνευματικόν, στερέωσον· * καὶ ἐν τῇ θείᾳ δό-

ξῃ σου * στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

ᾨδὴ δ´. 

Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλὴν * τῆς ἐκ τῆς 

Παρθένου σαρκώσεως * σοῦ τοῦ ὑψίστου * ὁ 

προφήτης Ἀββακοὺμ * κατανοῶν ἐκραύγαζε· * 

Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 

ᾨδὴ ε´. 

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα * ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου· * 

σὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, * ἔσχες ἐν μή-

τρᾳ * τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν * καὶ τέτοκας ἄ-

χρονον Υἱόν, * πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε * σωτηρί-

αν βραβεύοντα. 

ᾨδὴ ς´. 

Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον * τελοῦντες ἑ-

ορτὴν οἱ θεόφρονες * τῆς Θεομήτορος * δεῦτε 

τὰς χεῖρας κροτήσωμεν, * τὸν ἐξ αὐτῆς τε-

χθέντα * Θεὸν δοξάζοντες. 

ᾨδὴ ζ´. 

Οὐκ ἐλάτρευσαν * τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες * 

παρὰ τὸν κτίσαντα· * ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλὴν * 

ἀνδρείως πατήσαντες * χαίροντες ἔψαλλον· * 

Ὑπερύμνητε, * ὁ τῶν πατέρων Κύριος * καὶ 

Θεός, εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν τὸν 

Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες αὐτὸν 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ * ὁ τόκος τῆς Θε-

οτόκου διεσώσατο, * τότε μὲν τυπούμενος· * 

νῦν δὲ ἐνεργούμενος * τὴν οἰκουμένην ἅπα-

σαν * ἀγείρει ψάλλουσαν· * Τὸν Κύριον ὑμνεῖ-

τε τὰ ἔργα * καὶ ὑπερυψοῦτε * εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-

νομεν. 

Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Στίχ. α´. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, 

καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ 

σωτῆρί μου. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέ-

ραν * ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * τὴν ἀδια-

φθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως 

Θεοτόκον, * σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. β´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 

τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα-

καριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. γ´. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, 

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 

εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐ-

τόν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. δ´. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 

αὐτῶν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. ε.´ Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕ-

ψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγα-

θῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. Ϛ´. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ 

μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 

αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

* * * 

Ἐκ τῶν κανόνων ἡ θ´ ᾠδή. 

* * * 



Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Ἅπας γηγενὴς * σκιρτάτω τῷ πνεύματι * λαμ-

παδουχούμενος· * πανηγυριζέτω δὲ * ἀΰλων 

νόων * φύσις, γεραίρουσα * τὴν ἱερὰν πανήγυ-

ριν * τῆς Θεομήτορος, * καὶ βοάτω· * Χαίροις, 

παμμακάριστε * Θεοτόκε ἁγνή, ἀειπάρθενε. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

* * * 

ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἦχος β´. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ὑψοῦτε Κύριον 

τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ, … ὅτι ἅγιός ἐστιν. 

Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον Θ´. 

Συγκεκλεισμένων Δέσποτα, τῶν θυρῶν ὡς εἰ-

σῆλθες, τοὺς Ἀποστόλους ἔπλησας, Πνεύμα-

τος παναγίου, εἰρηνικῶς ἐμφυσήσας, οἷς δε-

σμεῖν τε καὶ λύειν, τὰς ἁμαρτίας εἴρηκας· καὶ 

ὀκτὼ μεθ᾿ ἡμέρας, τὴν σὴν πλευράν, τῷ Θω-

μᾷ ὑπέδειξας καὶ τὰς χεῖρας, μεθ᾿ οὗ βοῶμεν· 

Κύριος, καὶ Θεὸς σὺ ὑπάρχεις. 

Τοῦ Ἱεράρχου. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. 

Ἐπιτελῶν Ἀβέρκιε, τέρατα καὶ σημεῖα, θερ-

μῶν ὑδάτων ἔκβλυσιν, σαῖς εὐχαῖς ἀπειργά-

σω· καὶ τῇ προστάξει σου Πάτερ, ἐν ἑνὶ σκεύει 

οἶνος, μετὰ ἐλαίου εἶδός τε, ἕτερον βεβλημέ-

να, θείᾳ ῥοπῇ ἀμιγῆ προήρχοντο παραδόξως, 

καιρῷ ἰδίῳ ἕκαστον, εἰς Χριστοῦ δόξαν θείαν. 

Ἕτερον τῶν Μαρτύρων, καὶ Θεοτοκίον, ὁμοῦ. 

Σὺν Ἰαμβλίχῳ μέλψωμεν, Ἰωάννην Μαρτῖνον, 

καὶ Ἀντωνῖνον ᾄσμασι, Μαξιμιλιανόν τε, καὶ 

Διονύσιον ἅμα, τῷ κλεινῷ Ἐξακούστῳ, φαι-

δρῶς πανηγυρίζοντες, τὴν λαμπρὰν αὐτῶν 

μνήμην· ὅπως εὐχαῖς, τούτων καὶ πρεσβείαις 

τῆς Θεοτόκου, πταισμάτων λύσιν εὕρωμεν, 

πρὸς Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος γ´. 

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· αἰνεῖ-

τε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει 

ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Ἡ Στιχολογία (Ψαλμοὶ ρμη´, ρμθ´) καί· 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος γ´. 

Στίχ. α´. Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγρα-

πτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη, γνῶτε τοῦ φρικτοῦ μυ-

στηρίου τὴν δύναμιν· Χριστὸς γὰρ ὁ Σωτὴρ ἡ-

μῶν, ὁ ἐν ἀρχῇ Λόγος, ἐσταυρώθη δι᾿ ἡμᾶς, 

καὶ ἑκὼν ἐτάφη, καὶ ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, τοῦ 

σῶσαι τὰ σύμπαντα. Αὐτὸν προσκυνήσωμεν. 

Στίχ. β´. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐ-

τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμε-

ως αὐτοῦ. 

Διηγήσαντο πάντα τὰ θαυμάσια, οἱ φύλακές 

σου Κύριε· ἀλλὰ τὸ συνέδριον τῆς ματαιότη-

τος, πληρῶσαν δώρων τὴν δεξιὰν αὐτῶν, κρύ-

πτειν ἐνόμιζον τὴν ἀνάστασίν σου, ἣν ὁ κό-

σμος δοξάζει. Ἐλέησον ἡμᾶς. 

Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς με-

γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται, τῆς ἀναστάσε-

ως τὴν πεῖραν εἰληφότα· Μαρία γὰρ ἡ Μαγδα-

ληνή, ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθεν, εὗρεν Ἄγγελον ἐπὶ 

τὸν λίθον καθήμενον, τοῖς ἱματίοις ἐξαστρά-

πτοντα, καὶ λέγοντα· Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα με-

τὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔστιν ᾧδε, ἀλλ᾿ ἐγήγερ-

ται, καθὼς εἶπε, προάγων ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. 

Στίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰ-

νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Ἐν τῷ φωτί σου Δέσποτα, ὀψόμεθα φῶς φι-

λάνθρωπε· ἀνέστης γὰρ ἐκ τῶν νεκρῶν, σωτη-

ρίαν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων δωρούμενος, ἵνα 

σε πᾶσα κτίσις δοξολογῇ, τὸν μόνον ἀναμάρ-

τητον. Ἐλέησον ἡμᾶς. 



Καὶ τοῦ Ἁγίου Στιχηρὰ Προσόμοια γ´ εἰς δ´. 

Ἦχος πλ. δ´. Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ. 

Στίχ. ε´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Ἔχρισε, σὲ Ἀρχιερέα ἡ χάρις, τοῦ Παρακλήτου 

Ἀβέρκιε, πλάνης καθαιροῦντα τεμένη, καὶ ἀ-

νιστῶντα τῇ χάριτι, ναοὺς Θεοῦ ἱερούς, εἰς δό-

ξαν τε καὶ αἴνεσιν, τοῦ τεχθέντος ἐκ Παρθέ-

νου, καὶ τὰ πάντα ἁγιάσαντος. 

Στίχ. Ϛ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Ἔχρισε, σὲ Ἀρχιερέα ἡ χάρις, ... 

Στίχ. ζ´. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ 

μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν. (Ψαλμ. μη´ 

4) 

Θαύμασι, Πάτερ ἐβεβαίωσας πάντας, λόγους 

τοῦ θείου κηρύγματος, καὶ τοὺς πλανωμένους 

ἀνθρώπους, πρὸς θείαν γνῶσιν ἐπέστρεψας, 

φωταγωγὸς ἀπλανής, Ἀβέρκιε δεικνύμενος, 

καὶ δαιμόνων καθαιρέτης· διὰ τοῦτο εὐφημοῦ-

μέν σε. 

Στίχ. η´. Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δι-

καιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται. 

(Ψαλμ. ρλα´ 8) 

Μέγιστος, πᾶσιν ὥσπερ ἥλιος Πάτερ, τῇ οἰ-

κουμένῃ ἀνέτειλας, λάμψεσι πανσόφων σου 

λόγων, καὶ ἰαμάτων λαμπρότησι, φωταγωγῶν 

τοὺς πιστούς, καὶ σκότος παθῶν πάντοτε, ἐκ-

διώκων συνεργίᾳ, τοῦ Ἁγίου μάκαρ Πνεύμα-

τος. 

Δόξα. Ἑωθινὸν Θ´. Ἦχος πλ. α´. 

Ὡς ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν χρόνων, οὔσης ὀψίας 

Σαββάτων, ἐφίστασαι τοῖς φίλοις Χριστέ, καὶ 

θαύματι θαῦμα βεβαιοῖς, τῇ κεκλεισμένῃ εἰ-

σόδῳ τῶν θυρῶν, τὴν ἐκ νεκρῶν σου ἀνάστα-

σιν· ἀλλ᾿ ἔπλησας χαρᾶς τοὺς Μαθητάς, καὶ 

Πνεύματος ἁγίου μετέδωκας αὐτοῖς, καὶ ἐξου-

σίαν ἔνειμας ἀφέσεως ἁμαρτιῶν, καὶ τὸν Θω-

μᾶν οὐ κατέλιπες, τῷ τῆς ἀπιστίας καταβα-

πτίζεσθαι κλύδωνι. Διὸ παράσχου καὶ ἡμῖν, 

γνῶσιν ἀληθῆ, καὶ ἄφεσιν πταισμάτων, εὔ-

σπλαγχνε Κύριε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, * Θεοτόκε Παρθέ-

νε· * διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ σαρκωθέντος, * ὁ ᾅδης 

ᾐχμαλώτισται, * ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, * ἡ κα-

τάρα νενέκρωται, * ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, * ὁ θά-

νατος τεθανάτωται, * καὶ ἡμεῖς ἐζωοποιήθη-

μεν· * διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· * Εὐλογητὸς 

Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, * ὁ οὕτως εὐδοκήσας, 

δόξα σοι. 

* * * 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  

εἰς τὸν ἦχον τῆς Κυριακῆς 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. * Δόξα ἐν ὑψί-

στοις Θεῷ * καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, * ἐν ἀνθρώ-

ποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, * εὐλογοῦμέν σε, * προσκυνοῦ-

μέν σε, * δοξολογοῦμέν σε, * εὐχαριστοῦμέν 

σοι * διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, * ἐπουράνιε Θεέ, * Πάτερ παν-

τοκράτορ· * Κύριε Υἱὲ μονογενές, * Ἰησοῦ Χρι-

στέ, * 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 κό-

σμου. 

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. Ἀ-

μήν. 

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε * καὶ αἰνέ-

σω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα * καὶ εἰς τὸν 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

Καταξίωσον, Κύριε, * ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ * ἀ-

ναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, * ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡ-

μῶν, * καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνο-

μά σου * εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, * τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, * κα-

θάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· * δίδαξόν με τὰ δικαιώ-

ματά σου. (ἐκ γ´) 



Κύριε, * καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν * ἐν γενεᾷ 

καὶ γενεᾷ. * Ἐγὼ εἶπα· * Κύριε, ἐλέησόν με· * ἴ-

ασαι 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 ὀ-

ψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου * τοῖς γινώσκουσί 

σε. 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ´) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-

νων. Ἀμήν. 

Ἅγιος ἀθάνατος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ πάλιν ἰσχυροτέρᾳ φωνῇ· 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον. Ἦχος δ´. 

Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ γέγονεν· * ᾄσω-

μεν τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου * καὶ ἀρχηγῷ τῆς 

ζωῆς ἡμῶν· * καθελὼν γὰρ τῷ θανάτῳ τὸν 

θάνατον * τὸ νῖκος ἔδωκεν ἡμῖν * καὶ τὸ μέγα 

ἔλεος. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Τὰ τυπικὰ μετὰ τῶν μακαρισμῶν τοῦ ἤχου. 

Εἰ δὲ μή, τὰ Ἀντίφωνα. 

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς ρβ´ (102). 

Στίχ. α´. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ 

πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Στίχ. β´. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ 

μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐ-

τοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. γ´. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν 

θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων 

δεσπόζει. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. δ´. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔργα 

αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς ρμε´ (145). 

Στίχ. α´. Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· αἰνέ-

σω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου· ψαλῷ τῷ Θεῷ μου ἕ-

ως ὑπάρχω. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἀναστὰς ἐκ νε-

κρῶν, * ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. β´. Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς 

αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐ-

τοῦ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Στίχ. γ´. Τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 

γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Στίχ. δ´. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ 

Θεός σου, Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, * ἀθά-

νατος ὑπάρχων * καὶ καταδεξάμενος * διὰ τὴν 

ἡμετέραν σωτηρίαν * σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγί-

ας Θεοτόκου * καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, * ἀ-

τρέπτως ἐνανθρωπήσας, * σταυρωθείς τε, Χρι-

στὲ ὁ Θεός, * θανάτῳ θάνατον πατήσας, * εἷς 

ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος, * συνδοξαζόμενος τῷ 

Πατρὶ * καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, * σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 



Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος γ´. Ψαλμ. ριζ´ (117). 

Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον τοῦ ἤχου. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐ-

πίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὑτοῦ, 

ὁ Κύριος· ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον· 

πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο· ἐκ κοιλίας 

ᾅδου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ 

τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. β´. Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι 

τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔ-

λεος αὐτοῦ. 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ... 

Στίχ. γ´. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· 

ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ... 

* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

Εἰσοδικόν. Ἦχος β´.  
(Ἐὰν εἰσοδεύουν πολλοὶ ἱερεῖς, ψάλλουν αὐτοὶ τὸ εἰσοδικόν). 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χρι-

στῷ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νε-

κρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. Ἧχος γ´. 
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐ-

πίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὑτοῦ, 

ὁ Κύριος· ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον· 

πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο· ἐκ κοιλίας 

ᾅδου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ 

τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἱεράρχου. Ἦχος δ´. 

Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγ-

κπατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ 

σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐ-

κτήσω, τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ 

τὰ πλούσια. Πάτερ Ἀβέρκιε Ὅσιε, πρέσβευε 

Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ἀπολυτίκιον τῶν Μαρτύρων.  

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐ-

τῶν, στεφάνους ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, 

ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν 

σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ 

δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱ-

κεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡ-

μῶν. 

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον τῆς Θεοτόκου. Ἦχος β´. 
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Προστασία * τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, * 

μεσιτεία * πρὸς τὸν ποιητὴν ἀμετάθετε, * μὴ 

παρίδῃς * ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, * ἀλλὰ 

πρόφθασον ὡς ἀγαθὴ * εἰς τὴν βοήθειαν ἡ-

μῶν, * τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· * Τάχυ-

νον εἰς πρεσβείαν * καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, * 

ἡ προστατεύουσα ἀεί, * Θεοτόκε, τῶν τιμών-

των σε. 

* * * 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

* * * 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Κυριακῆς Κ´ ἑβδομάδος ἐπιστολῶν. 

Προκείμενον καὶ Ἀλληλούϊα τοῦ ἤχου. 

Προκείμενον. Ἦχος γ´. (Ψαλμὸς μστ´). 

Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε, ψάλατε τῷ 

βασιλεῖ ἡμῶν ψάλατε. 

Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη, κροτήσατε χεῖρας, ἀλα-

λάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως. 

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνά-

γνωσμα. 

(Γαλ. α´ 11-19) 

Ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐ-

αγγελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄν-

θρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέ-

λαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾿ ἀποκα-

λύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐ-

μὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι 

καθ᾿ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 

Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν 

τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν 



τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρ-

χων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε δὲ 

εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας 

μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐ-

τοῦ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα 

εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως 

οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀ-

νῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀ-

ποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ 

πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. Ἔπειτα μετὰ 

ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι 

Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δε-

καπέντε. Ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον 

εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος γ´. (Ψαλμὸς λ´). 

Στίχ. Ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυν-

θείην εἰς τὸν αἰῶνα· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦ-

σαί με καὶ ἐξελοῦ με. 

Γενοῦ μοι εἰς Θεὸν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς οἶ-

κον καταφυγῆς τοῦ σῶσαί με. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Κυριακῆς Ϛ´ Λουκᾶ. 

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν (η´ 27-39). 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν 

χώραν τῶν Γαδαρηνῶν ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ 

τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων 

ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο, καὶ ἐν 

οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν. Ἰδὼν 

δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐ-

τῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰη-

σοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή 

με βασανίσῃς. Παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι 

τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. 

Πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ 

ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, 

καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ 

δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. Ἐπηρώτησε δὲ αὐ-

τὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Τί σοί ἐστιν ὄνομα; ὁ δὲ 

εἶπε· Λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς 

αὐτόν· Καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ 

αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. Ἦν δὲ ἐκεῖ 

ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ ὄρει· 

καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς 

εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 

Ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου 

εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέ-

λη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπε-

πνίγη. Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημέ-

νον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ 

εἰς τοὺς ἀγρούς. Ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, 

καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθή-

μενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾿ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξε-

ληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ 

τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. Ἀ-

πήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ 

δαιμονισθείς. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ 

πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελ-

θεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· 

αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. Ἐ-

δέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ, ἀφ᾿ οὗ ἐξεληλύθει τὰ 

δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ 

Ἰησοῦς λέγων· Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου 

καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. καὶ ἀπῆλ-

θε καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίη-

σεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. 

* * * 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  

τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. 

* * * 

Εἰς τό· Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας… 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς * μακαρίζειν σε τὴν 

Θεοτόκον, * τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ-

μητον * καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. * Τὴν τιμι-

ωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέραν * ἀ-

συγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * τὴν ἀδιαφθόρως * 

Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως Θεοτόκον, 

* σὲ μεγαλύνομεν. 

* * * 

Κοινωνικόν. 

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν. Ἀλλη-

λούϊα. 

Μετὰ τὴν μετάδοσιν. Ἦχος β´. 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, * ἐλάβομεν 

Πνεῦμα ἐπουράνιον, * εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, 

* ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες· * αὕτη 

γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν. 



Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί… 

Ἦχος β´. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν * αἰνέσεώς σου, 

Κύριε, * ὅπως ἀνυμνήσωμεν τὴν δόξαν σου, * 

ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς * τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν 

μυστηρίων· * τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ ἁγια-

σμῷ, * ὅλην τὴν ἡμέραν * μελετῶντας τὴν δι-

καιοσύνην σου. * Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλ-

ληλούϊα. 

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´. 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον * ἀπὸ τοῦ 

νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (ἐκ γ´) 

Ἀπόλυσις· Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν... 

Δι᾿ εὐχῶν... Ἀμήν. 

* * * * * 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ᾨδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων. 

ᾨδὴ δ´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἔθου πρὸς ἡμᾶς, κραταιὰν ἀγάπησιν Κύριε, 

τὸν μονογενῆ γάρ σου Υἱόν, ὑπὲρ ἡμῶν εἰς 

θάνατον δέδωκας· διό σοι κραυγάζομεν εὐχα-

ριστοῦντες, δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Στίγματα Χριστέ, συμπαθῶς καὶ μώλωπας ἤ-

νεγκας, ὕβριν ῥαπισμάτων καρτερῶν, καὶ μα-

κροθύμως φέρων ἐμπτύσματα, δι᾿ ὧν κατειρ-

γάσω μοι τὴν σωτηρίαν, δόξα τῇ δυνάμει σου 

Κύριε. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σώματι θνητῷ, ἡ ζωὴ θανάτῳ, ὡμίλησας, τῆς 

ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν, καὶ στεναγμοῦ πε-

νήτων σου ἕνεκεν· καὶ φθείρας τὸν φθείραντα 

δεδοξασμένε, πάντας συνανέστησας, μόνε Φι-

λάνθρωπε. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Μνήσθητι Χριστέ, ἧς ἐκτήσω ποίμνης τῷ πά-

θει σου, τῆς δεδοξασμένης σου Μητρός, τὰς 

συμπαθεῖς ἐντεύξεις δεξάμενος, καὶ ἐπισκε-

ψάμενος, κεκακωμένην ῥῦσαι, τῇ δυνάμει σου 

Κύριε. 

Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος β´. Ὑμνῶ σε· ἀκοῇ. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μεγάλως, σὴν καθέδραν Ὅσιε, κατεκόσμησας 

Ἱεράρχα· μεγάλοις γὰρ θαύμασι διέπρεψας, 

καὶ πολιτείᾳ λαμπρᾷ· διὰ τοῦτό σε Ἀβέρκιε, ὁ 

Θεὸς ἡμῶν μεγάλως ἐδόξασεν. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐλέους, θελητὴν τὸν Κύριον, ἐπιστάμενος θε-

οφόρε, θερμῶς αὐτὸν ᾔτησας, εἰς ἴασιν καὶ 

σωτηρίαν πολλῶν, τῶν θερμῶν ὑδάτων ἔκ-

βλυσιν τὴν θαυμαστὴν ποιήσασθαι Ἀβέρκιε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Γονίμους, τὰς ἀγόνους χάριτι, ἀπετέλεσας δι-

ανοίας· ἐνθέμενος ταύταις γάρ, Ἀβέρκιε τοῦ 

λόγου σπόρον σαφῶς, ὡς καλῶν σπορεὺς ἐθέ-

ρισας, στάχυν ἑκατοστεύοντα θεόπνευστε. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἰάσω, συντριβὴν Πανάμωμε, καὶ τὴν πάλαι 

ταλαιπωρίαν, τῶν γηγενῶν τέξασα, τὸν βα-

στάσαντα τὰς νόσους ἡμῶν, δι᾿ εὐσπλαγχνί-

αν ἄφατον θεόνυμφε. 

Κανὼν τῶν Μαρτύρων. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος δ´. Δι᾿ ἀγάπησιν οἰκτίρμον. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡραιώθησαν οἱ Παῖδες ὡραιοτάτως, τῷ τοῦ 

παντὸς Δεσπότῃ, οἰκειούμενοι· ὅθεν, πᾶσαν 

ἀπεκρούσαντο, κακίαν τοῦ ὄφεως. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὰς πλουσίας ἐκδεχόμενοι ἀντιδόσεις, πάντα 

τὸν πλοῦτον πᾶσι, πενομένοις κενοῦσιν, ὄλ-

βον ἀντικτώμενοι, οἱ Ἅγιοι ἄφθαρτον. 

Δόξα. 

Οἱ εὐγένειαν τὴν ἄνω ἠγαπηκότες, ἐξ εὐγε-

νῶν γονέων, γεννηθέντες οὐδόλως, εἵλοντο 

δυσγένειαν, κακῶν ἐπισύρεσθαι. 



Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Νέον βρέφος ἀπεκύησας τὸν προόντα, γεγη-

ρακότα κόσμον, νεουργοῦντα Παρθένε, θείαις 

ἐπιγνώσεσι· διό σε δοξάζομεν. 

ᾨδὴ ε´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Πρὸς σὲ ὀρθρίζω, τὸν τοῦ παντὸς Δημιουργόν, 

τὴν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν εἰρήνην· διότι 

φῶς τὰ προστάγματά σου, ἐν οἷς με καθοδή-

γησον. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Κριτῇ ἀδίκῳ, Ἑβραίων φθόνῳ προδοθεὶς ὁ 

Παντεπόπτης, καὶ ἅπασαν δικαίως, κρίνων 

τὴν γῆν, τὸν Ἀδὰμ τῆς πάλαι, ἐῤῥύσω κατα-

κρίσεως. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τὴν σὴν εἰρήνην, ταῖς Ἐκκλησίαις σου Χριστέ, 

τῇ ἀηττήτῳ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου, ὁ ἐκ νε-

κρῶν ἀναστὰς παράσχου, καὶ σῶσον τὰς ψυ-

χὰς ἡμῶν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σκηνὴ ἁγία, καὶ Πλατυτέρα οὐρανῶν, ὡς τὸν 

ἐν πάσῃ ἀχώρητον τῇ κτίσει, Λόγον Θεοῦ δε-

ξαμένη, μόνη ἐδείχθης Ἀειπάρθενος. 

Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος β´. Ὁ φωτισμός. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Στήσας τοὺς σούς, ἐπὶ πέτραν καρδίας θεό-

φρον πόδας, τοὺς ὑποπεσόντας τῇ ἀπωλείᾳ, 

καὶ σέβας λίθοις ἀπονέμοντας μάκαρ, θείοις 

λόγοις σέβειν ἐδίδαξας, πέτραν Ἰησοῦν, τὸν 

Χριστὸν καὶ Θεὸν ἡμῶν. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὸν ἰατρόν, τῶν ποικίλως νοσούντων καὶ σω-

τηρίαν, πάντων πλανωμένων τὴν ὁδηγίαν, 

τὴν μυροθήκην, τῶν σεπτῶν χαρισμάτων, τὸ 

δοχεῖον τοῦ θείου Πνεύματος, τὸν ἱερομύστην, 

τιμῶμεν Ἀβέρκιον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Οἶνος ἑνί, τῇ προστάξει σου σκεύει μετὰ ἐλαί-

ου, ἕτερόν τε εἶδος ἐμβεβλημένα, καιρῷ ἰδίῳ, 

ἀμιγῆ παραδόξως, ἐκκενοῦται τὴν ὑπερβάλ-

λουσαν, χάριν σου δηλοῦντα, θεόφρον Ἀβέρ-

κιε. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Νόμοι ἐν σοί, παραδόξως Παρθένε καινοτο-

μοῦνται· τίκτεις γὰρ ἀσπόρως Θεὸν Σωτῆρα, 

καὶ διαμένεις παρθενεύουσα πάλιν· ξένον 

θαῦμα! ὅθεν Μητέρα σε, τοῦ Ἐμμανουὴλ εὐ-

σεβῶς καταγγέλλομεν. 

Κανὼν τῶν Μαρτύρων. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος δ´. Σὺ Κύριέ μου φῶς. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μαξιμιλιανόν, Ἰωάννην Ἰάμβλιχον, Μαρτῖνόν 

τε τοὺς φωστῆρας, τοὺς τὰ πέρατα πάντα, φω-

τίζοντας τιμήσωμεν. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Αἰνέσωμεν πιστοί, Ἀντωνῖνον τὸν ἔνδοξον, Ἐ-

ξακουστωδιανόν τε, Διονύσιον πόθῳ, τὸν 

πάνσοφον δοξάζοντες. 

Δόξα. 

Ῥεόντων καὶ φθαρτῶν, ἀντηλλάξασθε Ἅγιοι, 

τὰ ἄφθαρτα καὶ μηδόλως, παλαιούμενα· ὅθεν, 

ἀξίως μακαρίζεσθε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Θεοτοκίον. 

Τὴν πώρωσιν Ἁγνή, τῆς ψυχῆς μου διάλυσον, 

καὶ δίδου μοι εὐαισθήτως, τοῦ Υἱοῦ σου προ-

σέχειν, τοῖς θείοις ἐπιτάγμασιν. 

ᾨδὴ στ´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἄβυσσος ἐσχάτη ἁμαρτιῶν, ἐκύκλωσέ με καὶ 

ἐκλείπει τὸ πνεῦμά μου, ἀλλ᾿ ἐκτείνας Δέσπο-

τα, σὸν ὑψηλὸν βραχίονα, ὡς τὸν Πέτρον με, 

κυβερνῆτα διάσωσον. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἄβυσσος ἐλέους καὶ οἰκτιρμῶν, ἐκύκλωσέ με, 

τῇ εὐσπλάγχνῳ καθόδῳ σου· σαρκωθεὶς γὰρ 

Δέσποτα, καὶ γεγονὼς ἐν δούλου μορφῇ, ἐθε-

ούργησας, καὶ σεαυτῷ συνεδόξασας. 



Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Νέκρωσιν ὑπέστη ὁ νεκρωτής, τὸν νεκρωθέν-

τα ζωωθέντα θεώμενος· τῆς σῆς ἀναστάσεως, 

ταῦτα Χριστὲ τὰ σύμβολα, καὶ τοῦ πάθους 

σου, τοῦ ἀχράντου τὰ ἔπαθλα. 

Θεοτοκίον. 

Πάναγνε ἡ μόνη τῷ Πλαστουργῷ, καὶ τοῖς ἀν-

θρώποις, ὑπὲρ νοῦν μεσιτεύσασα, τὸν Υἱόν 

σου ἵλεων, τοῖς ἐπταικόσι δούλοις σου, καὶ ὑ-

πέρμαχον, χρηματίσαι δυσώπησον. 

Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου. ᾨδὴ Ϛ´.  

Ἦχος β´. Ἐν ἀβύσσῳ πταισμάτων. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐξ Ἑώας εἰς Δύσιν ἐπέδραμες, τῆς δαιμονικῆς 

καὶ δεινῆς ἐνοχλήσεως, τὴν Βασιλίδα Ὅσιε, ἀ-

πολύων δυνάμει τοῦ Πνεύματος. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ξένος κόσμου ὀφθεὶς ἱερώτατε, ξένα καὶ φρι-

κτὰ ἐπετέλεσας θαύματα, καὶ περιὼν ἐν σώ-

ματι, καὶ τῶν τῇδε ἀπάρας Ἀβέρκιε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀστραπόμορφος Πάτερ ὁρώμενος, τὰς δαιμο-

νικὰς καθυπέταξας φάλαγγας, στέγειν τὴν 

σὴν Ἀβέρκιε, ἀπειλὴν μὴ σθενούσας θεόπνευ-

στε. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Διὰ σοῦ Παναγία θεόνυμφε, οἱ νενεκρωμένοι 

ζωῆς ἠξιώθημεν· καὶ τῇ φθορᾷ δουλεύοντες, 

ἀφθαρσίαν σαφῶς ἐπλουτήσαμεν. 

Κανὼν τῶν Μαρτύρων. ᾨδὴ Ϛ´.  

Ἦχος δ´. Θύσω σοι, μετὰ φωνῆς. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὕπερθεν, εἰδωλικοῦ πελάγους ἐκπλέοντες, 

οἰακιζόμενοι ὅπλῳ, τοῦ Σταυροῦ λιμένας τοὺς 

αἰωνίους, Ἀθλοφόροι, νῦν ἐφθάσατε θέσει θε-

ούμενοι. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥαίνοντες, σταλαγμοῖς τῶν δακρύων τὸ ἔδα-

φος, τῇ πρὸς Θεὸν ἱκεσίᾳ, ἐκοιμήθητε χρόνοις 

πλείοσι· καὶ τὴν πάντων, ἀναστάντες δηλοῦτε 

ἀνάστασιν. 

Δόξα. 

Ὢ θαῦμα! πῶς οἱ πλείοσι χρόνοις ὑπνώσαν-

τες, τὴν ἐσομένην τῶν πάντων, ἀβεβαίαν 

πλείστοις ἀνάστασιν, βεβαιοῦνται, αἱρετικῶν 

ἐμφράττοντες στόματα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Νέκρωσον, τῆς σαρκός μου Παρθένε τὸ φρό-

νημα, ἡ τὴν Ζωὴν τετοκυῖα, τὴν θανάτῳ τὸν 

θάνατον καθελοῦσαν, καὶ τοὺς Παῖδας, παρα-

δόξῳ ἐγέρσει δοξάσασαν. 

ᾨδὴ ζ´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡς πάλαι τοὺς εὐσεβεῖς, τρεῖς παῖδας ἐδρόσι-

σας, ἐν τῇ φλογὶ τῇ χαλδαϊκῇ, τῷ φωτιστικῷ 

τῆς θεότητος πυρί, καὶ ἡμᾶς καταύγασον, εὐ-

λογητὸς εἶ κράζοντας, ὁ Θεὸς ὁ τῶν πατέρων 

ἡμῶν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐῤῥάγη τὸ τοῦ ναοῦ, φαιδρὸν καταπέτασμα, 

ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Δημιουργοῦ, τὴν ἐγκεκρυμ-

μένην τῷ γράμματι δηλοῦν, τοῖς πιστοῖς ἀλή-

θειαν, εὐλογητὸς εἶ κράζουσιν, ὁ Θεὸς ὁ τῶν 

πατέρων ἡμῶν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Νυγείσης σου τῆς πλευρᾶς, ῥανίδες θεόῤῥυ-

τοι, ζωοποιοῦ αἵματος Χριστέ, οἰκονομικῶς ἀ-

ποστάζουσαι εἰς γῆν, τοὺς ἐκ γῆς ἀνέπλασαν, 

εὐλογητὸς εἶ κράζοντας, ὁ Θεὸς ὁ τῶν πατέ-

ρων ἡμῶν. 

Τριαδικόν. 

Στίχ. Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 

ἡμᾶς. 

Τὸ Πνεῦμα τὸ ἀγαθόν, Πατρὶ συνδοξάσωμεν, 

καὶ τῷ Υἱῷ τῷ μονογενεῖ, μίαν ἐν τρισὶ πιστοὶ 

σέβοντες ἀρχήν, καὶ μίαν θεότητα, εὐλογητὸς 

εἶ κράζοντες, ὁ Θεὸς ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν. 



Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος β´. Εἰκόνος χρυσῆς. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡς θεῖος ποιμήν, ὡς θαυμάτων αὐτουργὸς τυ-

φλοῖς τὸ βλέπειν, ἐντεύξει Πάτερ ἐχορήγη-

σας, τὴν ἀκοὴν τοῖς κωφεύουσι, κάθαρσιν λε-

προῖς, εὐδρομίαν τοῖς χωλοῖς ἀναμέλπουσιν· 

Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Κηρύττει τὸ σόν, τερατούργημα σοφὲ εἰς τὸν 

αἰῶνα, θερμῶν ὑδάτων ἡ ἀνάβλυσις, βωμὸς 

τῷ τάφῳ σου κείμενος, ὃν ἐκ τῆς Ῥωμαίων με-

γίστης, μετηνέγκατο πόλεως, τὸ πονηρὸν ἐξε-

λαθὲν πνεῦμα Ἀβέρκιε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λαοῦ ταπεινοῦ, προηγήσω ὑψηλὸς ἐν θεωρί-

αις, καὶ ἐνεργείαις καὶ δυνάμεσιν, ἀποδει-

χθεὶς Ἱερώτατε, καὶ τοῦ ὑψηλοῦ Βασιλέως, θε-

ραπευτής, ᾧ κραυγάζομεν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θε-

ός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἐτέχθη ἐκ σοῦ, ὃν ἐγέννησε Πατὴρ πρὸ τῶν 

αἰώνων, διτταῖς οὐσίαις καὶ θελήσεσιν, οἷα 

Θεός τε καὶ ἄνθρωπος, Κόρη γνωριζόμενος 

πᾶσι, τοῖς ἐν πίστει κραυγάζουσιν· Εὐλογητὸς 

εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Κανὼν τῶν Μαρτύρων. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος δ´. Ἐν τῇ καμίνῳ. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σὺν Ἰαμβλίχῳ, Ἐξακουστωδίῳ τε Μαρτινια-

νόν, ἅμα Ἀντωνίνῳ, καὶ τὸν εὐκλεῆ, Ἰωάννην 

Διονύσιον, Μαξιμιλιανόν, τοὺς τοῦ Χριστοῦ τι-

μήσωμεν Μάρτυρας. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐγκεκρυμμένοι, τῷ τὰ κρυπτὰ εἰδότι ηὔχεσθε, 

παῦσαι φθονερὸν τὸν φόνον τοῦ δυσσεβοῦς, 

κεκρυμμένως· καὶ θανόντες δέ, τὴν φοβερὰν 

τυποῦτε ἀνάστασιν. 

Δόξα. 

Βίαις οὐδόλως, παρανομούντων κατεκάμφθη-

τε, σέβας τοῖς εἰδώλοις νεῖμαι θεοστυγές· διὰ 

τοῦτο πίστει σέβομεν, ὑμῶν τὰ λείψανα, ἁγια-

σμὸν λαμβάνοντες Ἅγιοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὤφθης Ἀγγέλων, Θεοκυῆτορ ὑπερέχουσα· ὤ-

φθης Ἀθλητῶν κραταίωμα ἀληθῶς· ὤφθης 

πάναγνε διάσωσμα, τῶν γινωσκόντων σε, πα-

ναληθῆ τοῦ Λόγου λοχεύτριαν. 

ᾨδὴ η´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἀστέκτῳ πυρὶ ἑνωθέντες, οἱ θεοσεβείας προε-

στῶτες νεανίαι, τῇ φλογὶ δὲ μὴ λωβηθέντες, 

θεῖον ὕμνον ἔμελπον· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔρ-

γα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐῤῥάγη ναοῦ ἡ φαιδρότης, ὅτε ὁ Σταυρός σου 

ἐπάγη ἐν Κρανίῳ, καὶ ἡ κτίσις συνεκλονεῖτο, 

φόβῳ ἀναμέλπουσα, εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔρ-

γα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἀνέστης Χριστὲ ἐκ τοῦ τάφου, καὶ τὸν πεπτω-

κότα τῇ ἀπάτῃ, διὰ ξύλου ἀνωρθώσω θείᾳ δυ-

νάμει, κράζοντα καὶ λέγοντα, εὐλογεῖτε πάν-

τα τὰ ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς 

πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ναὸς τοῦ Θεοῦ ἀνεδείχθης, ἔμψυχον χωρίον 

κιβωτός τε· τὸν ποιητήν, τοῖς βροτοῖς γὰρ Θεο-

γεννῆτορ, ἄχραντε κατήλλαξας, καὶ ἀξίως 

πάντα τὰ ἔργα ὑμνοῦμέν σε, καὶ ὑπερυψοῦ-

μεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου. ᾨδὴ η´.  

Ἦχος β´. Τὸν ἐν καμίνῳ τοῦ πυρός. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ περιδέξιος Ποιμήν, ἡ ἀκένωτος πηγὴ τῶν ἰ-

αμάτων, Ἐκκλησίας ὁ στῦλος, ὁ τῶν πιστῶν 

στηριγμός, ὁ μέγας ἀστὴρ ὁ πολύφωτος, ὁ ἱε-

ρομύστης, Ἀβέρκιος τιμάσθω. 



Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σὺ ὥσπερ φοῖνιξ ψαλμικῶς, ἐξανθήσας ἐν αὐ-

λαῖς Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἐπληθύνθης ὡς κέδρος, 

καὶ ὡς ἐλαία σοφέ, ἐφάνης ἐλαίῳ τῶν ἔργων 

σου, πάντων ἱλαρύνων, τὰ πρόσωπα ἐν πί-

στει. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὄρους ἐπάνω πρακτικῆς, πολιτείας ἐμφανοῦς 

καθάπερ πόλις, ἐγνωρίσθης κειμένη, καὶ βυ-

θισθεῖσαν τὸ πρίν, τῇ πλάνῃ, Ὅσιε τὴν πόλιν 

σου, πόλεως τῆς ἄνω, δεικνύεις κληρονόμον. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἰδοὺ ἡ κλίνη Σολομών, ἣν κυκλοῦσι δυνατοί, 

ὡς αἱ προῤῥήσεις, νῦν Γραφῆς τῆς ἁγίας, ἐν ᾗ 

Χριστὸς ὁ Θεός, σαρκώσει θείᾳ ἀνεπαύσατο, ἡ 

εὐλογημένη καὶ κεχαριτωμένη. 

Κανὼν τῶν Μαρτύρων. ᾨδὴ η´.  

Ἦχος δ´. Χεῖρας ἐκπετάσας Δανιήλ. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Χαίρει Ἐφεσίων ἡ λαμπρά, σαφῶς Μητρόπο-

λις, ὑμᾶς πλουτήσασα, πρὸς τὸν πανάγαθον 

Ἅγιοι, πρεσβευτὰς καὶ ἀντιλήπτορας, ξένον ὀ-

φθέντας ἐπὶ γῆς, τοῖς πᾶσι θέαμα, τῇ ἐγέρσει, 

τῇ παραδόξῳ, δι᾿ ἧς ἐδοξάσθητε. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἄγρυπνοι ὡράθητε ἡμῶν, μετὰ τὴν κοίμησιν, 

πάνσοφοι φύλακες, κατακοιμήσαντες κύμα-

τα, ἀπιστίας καὶ ἐμφράττοντες, αἱρετιζόντων, 

ἐμφανῶς, ἄθεα στόματα, παραδόξως, νεύσει 

Θεοῦ ἐκτελοῦντες θαυμάσια. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥήγνυται ὑμῶν πρὸ τῶν ποδῶν, ὁ πλάνος κεί-

μενος, νεκρὸς ἀναίσθητος, ὁ πρὶν καυχώμε-

νος ἄμετρα, καὶ οἰήσει σκοτιζόμενος, καὶ με-

γαλύνεται Χριστός, ὁ μεγαλύνας ὑμᾶς, ᾧ βοῶ-

μεν· Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 

Στίχ. Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν  

καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον·  

ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ἱερολογίαις ἱεραῖς, ὑμνολογήσωμεν τοὺς Παῖ-

δας σήμερον, οὕς περ κατέστεψε Κύριος, ἀμα-

ράντοις διαδήμασι, καὶ ἐμεγάλυνε πολλῶν 

θαυμάτων λάμψεσι, μελῳδοῦντας· Πάντα τὰ 

ἔργα ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Νοσοῦσαν Παρθένε τὴν ἐμήν, ψυχὴν θερά-

πευσον, καὶ τὸν ἐνόντα μοι, παθῶν ἀπόπλυ-

νον βόρβορον· καὶ τῷ βήματι παράστησον, 

τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ, ὅλον σῳζόμενον, ἵ-

να μέλπω· Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 

ᾨδὴ θ´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος γ´. Ὁ εἱρμός. 

Καινὸν τὸ θαῦμα καὶ θεοπρεπές· τῆς Παρθέ-

νου γὰρ τὴν κεκλεισμένην πύλην, σαφῶς διο-

δεύει Κύριος, γυμνὸς ἐν εἰσόδῳ, καὶ σαρκοφό-

ρος ὤφθη ἐν ἐξόδῳ Θεός, καὶ μένει ἡ πύλη κε-

κλεισμένη· ταύτην ἀφράστως, ὡς Θεομήτορα 

μεγαλύνομεν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Φρικτὸν ἰδέσθαι σὲ τὸν Ποιητήν, ἐπὶ ξύλου ἀ-

ναρτηθέντα Λόγε Θεοῦ, σαρκικῶς δὲ πάσχον-

τα, Θεὸν ὑπὲρ δούλων, καὶ ἐν μνημείῳ ἄ-

πνουν κατακείμενον, νεκροὺς δὲ τοῦ ᾅδου λε-

λυκότα· ὅθεν Χριστέ σε, ὡς παντοδύναμον με-

γαλύνομεν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Φθορᾶς θανάτου ἔσωσας Χριστέ, τοὺς προπά-

τορας, κατατεθεὶς ἐν τάφῳ νεκρός, καὶ ζωὴν 

ἐξήνθησας, νεκροὺς ἀναστήσας, χειραγωγή-

σας φύσιν τὴν βροτείαν πρὸς φῶς, καὶ θείαν 

ἐνδύσας ἀφθαρσίαν· ὅθεν πηγήν σε, φωτὸς ἀ-

ειζώου μεγαλύνομεν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ναὸς καὶ θρόνος ὤφθης τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ ᾤκη-

σεν ὁ ἐν ὑψίστοις πέλων, τεχθεὶς ἀπειράν-

δρως Πάναγνε, σαρκὸς μὴ ἀνοίξας ὅλως σου 

πύλας· ὅθεν ταῖς ἀλήκτοις σεμνὴ λιταῖς σου, 

τὰ φῦλα τῶν βαρβάρων, θᾶττον εἰς τέλος, τῷ 

βασιλεῖ ἡμῶν καθυπόταξον. 



Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου. ᾨδὴ θ´.  

Ἦχος β´. Τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡς φωταυγής σου ὁ βίος, ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες, 

ὡς λίαν θαυμαστὴ ἡ πρὸς Θεόν, νεῦσις ὁμοῦ 

καὶ οἰκείωσις, ὡς μεγίστη ἡ χάρις, ἡ ἄνωθεν 

δοθεῖσά σοι σοφέ· διὰ τοῦτο ἐν πίστει, τιμῶ-

μέν σε Ἀβέρκιε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σὲ τὸν ὁμόσκηνον πάντων, τῶν ἁγίων Μαρτύ-

ρων, τὸν σύνθρονον τῶν θείων Μαθητῶν, Πα-

τριαρχῶν τὸν ὁμότιμον, Προφητῶν καὶ Ὁσί-

ων, καὶ τῶν ἐπουρανίων Λειτουργῶν, τὸν συ-

νόμιλον πίστει, γεραίρομεν Ἀβέρκιον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἡ παναγία σου μνήμη, ἁπλουμένη ἐν κόσμῳ, 

φωτίζει τῶν ἀνθρώπων τὰς ψυχάς, φέγγει 

πλουσίῳ ἐν χάριτι· ἣν τελοῦντες ἐκ πόθου, 

παθῶν ἡμᾶς καὶ σκότους πειρασμῶν, ταῖς 

πρεσβείαις σου ῥῦσαι, δεόμεθα Ἀβέρκιε. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Φωτιστικήν σε λυχνίαν, ὁ Προφήτης προβλέ-

πει, λαμπάδιον τὸ θεῖον ἀληθῶς, ἐν ἑαυτῇ ἐ-

πιφέρουσαν, Παναγία Παρθένε, τὸν μόνον ὑ-

περούσιον Θεόν, διὰ σπλάγχνα ἐλέους, ἐκ σοῦ 

ἐνανθρωπήσαντα. 

Κανὼν τῶν Μαρτύρων. ᾨδὴ θ´.  

Ἦχος δ´. Λίθος ἀχειρότμητος ὄρους. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἰδοὺ δὴ τί καλόν, ἢ τί τερπνόν; Δαυῒδ ὁ θεῖος 

ἀνεβόα· ἀλλ᾿ ἢ οἰκεῖν ἐν ὁμονοίᾳ, ἁγίους Παῖ-

δας σεπτὰ σκηνώματα, τὴν πρὸς τὸν Κτίστην 

ἕνωσιν, τετηρηκότας ἀδιάσπαστον. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὤφθητε ἑπτάροφος οἶκος, Μάρτυρες θεῖοι τῆς 

Τριάδος, ἔνδον ἐν σπηλαίῳ θανόντες, καὶ τῶν 

εἰδώλων οἴκους συντρίψαντες, καὶ πρὸς ναὸν 

οὐράνιον, εὐσεβοφρόνως μετοικήσαντες. 

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,  

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σκίρτησον Χριστοῦ Ἐκκλησία, στύλους ἑπτὰ 

βαστάζοντάς σε, ἔχουσα Κυρίου τοὺς Παῖδας, 

δι᾿ ὧν πεπτώκει τείχη ἀνίδρυτα, κακοπιστίας 

χάριτι, τοῦ τὴν ζωὴν νεκροῖς ἐμπνέοντος. 

Δόξα. 

Ἡμεροφαεῖς ὡς ἀστέρες, πᾶσαν τὴν γῆν φω-

ταγωγεῖτε, θείων ἀρετῶν καὶ θαυμάτων, φαι-

δραῖς ἀκτῖσι Παῖδες μακάριοι· διὸ ἡμῶν φωτί-

σατε, τὰ τῆς καρδίας αἰσθητήρια. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Φέρεις ἐν ἀγκάλαις τὸν πάντα, θείᾳ κατέχον-

τα παλάμῃ· ὅν περ ἐκδυσώπει Παρθένε, ἐμὲ 

τὸν μόνον ὄντα κατάκριτον, δι᾿ εὐσπλαγχνίαν 

ἄφατον, ἐναγκαλίσασθαι καὶ σῶσαί με. 

 


