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23 ΙΟΤΛΙΟΤ 2017 

† ΚΤΡΙΑΚΗ Ζ´ ΜΑΣΘΑΙΟΤ 

Υωκᾶ ἱερομάρτυρος. Ἰεζεκιὴλ προφήτου (600 

π.Φ.), Πελαγίας ὁσίας τῆς ἐν Σήνῳ (†1834). 

Ἦχος πλ. β´. Ἑωθινὸν ζ´. 

* * * * * 

ΕΝ Σῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΠΕΡΙΝῼ 

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Χαλμόν, καὶ τὸ πρῶ-

τον Κάθισμα τοῦ Χαλτηρίου, εἰς τό, Κύριε, ἐ-

κέκραξα, ἱστῶμεν τίχους ι´, καὶ ψάλλομεν 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα στ´, καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου 

γ´ εἰς δ´. 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος πλ. β´. 

τίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 

τοῦ ἐξομολογήσασθαι τ ὀνόματί σου. 

Νίκην ἔχων Φριστέ, τὴν κατὰ τοῦ ᾅδου, ἐν τ 

ταυρ ἀνῆλθες, ἵνα τοὺς ἐν σκότει θανάτου 

καθημένους, συναναστήσῃς σεαυτ, ὁ ἐν νε-

κροῖς ἐλεύθερος, ὁ πηγάζων ζωὴν ἐξ οἰκείου 

φωτός· Παντοδύναμε ωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς. 

τίχ. β´. Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀν-

ταποδς μοι. 

ήμερον ὁ Φριστός, θάνατον πατήσας, καθὼς 

εἶπεν ἀνέστη, καὶ τὴν ἀγαλλίασιν τ κόσμῳ 

ἐδωρήσατο, ἵνα πάντες κραυγάζοντες, τὸν ὕ-

μνον οὕτως εἴπωμεν· Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸ ἀ-

πρόσιτον φῶς, παντοδύναμε ωτήρ, ἐλέησον 

ἡμᾶς. 

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

ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

ὲ Κύριε τὸν ὄντα, ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, ἁμαρ-

τωλοὶ ποῦ φύγωμεν; ἐν τ οὐραν; αὐτὸς κα-

τοικεῖς· ἐν τ ᾅδῃ; ἐπάτησας θάνατον· εἰς τὰ 

βάθη τὰ τῆς θαλάσσης; ἐκεῖ ἡ χείρ σου Δέ-

σποτα. Πρὸς σὲ καταφεύγομεν, σοὶ προσπί-

πτοντες ἱκετεύομεν· Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νε-

κρῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἕτερα τιχηρά, Ἀνατολικά. 

τίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 

εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Ἐν τ ταυρ σου Φριστὲ καυχώμεθα, καὶ 

τὴν ἀνάστασίν σου, ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· 

σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴ-

δαμεν. 

τίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 

Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-

σμός ἐστιν. 

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦ-

μεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ· ταυρὸν γὰρ ὑπο-

μείνας, θανάτῳ θάνατον ὤλεσε. 

τίχ. ῶ´. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά 

σε, Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λό-

γον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε, ὅτι κατήργησας 

τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, ἀνεκαίνι-

σας ἡμᾶς διὰ τοῦ ταυροῦ σου, δωρούμενος 

ἡμῖν ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν. 

Καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου προσόμοια γ´ εἰς δ´. 

Ἦχος α´. Σῶν οὐρανίων ταγμάτων. 

τίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, 

ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 

τὸν Κύριον. 

Ἀθλητικῶν ἐξ αἱμάτων κρατῆρα πλήσας πι-

στοῖς, ἰάσεις ἐπαρδεύει, καὶ τὰς νόσους ἐλαύ-

νει, Υωκᾶς ὁ χριστομάρτυς ἐν ὑψηλ, μαρτυ-

ρίας κηρύγματι, πάντας καλῶν· Οἱ διψῶντες 

δεῦτε πιστῶς, ποταμοὺς χαρίτων δρέψασθε. 

τίχ. η´. Ὅτι παρὰ τ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ 

πολλὴ παρ᾿ αὐτ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώ-

σεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐ-

τοῦ. 

Ἀθλητικῶν ἐξ αἱμάτων ... 

τίχ. θ´. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, 

ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Σῆς ἀθεΐας τὴν πλάνην θείᾳ ἐνστάσει σου, 

πολυθεΐας ζάλην, τῆς Σριάδος δυνάμει, Υωκᾶ 

Μάρτυς ἐκτρέψας ξίφους ἀκμήν, τοῦ πυρός 
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τε τὴν ἔκκαυσιν, καὶ νιφετοὺς τῶν βασάνων 

βέλη σαφῶς, ὡς νηπίων ἐκαρτέρησας. 

τίχ. ι´. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ 

ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Σοῦ ζωοδότου σὺ κῆρυξ Θεοῦ γενόμενος, τυ-

ράννων καθαιρέτης, Ἀθλητὰ ἀνεδείχθης, καὶ 

θεῖος ἀθλοφόρος· ὅθεν ζωήν, τ ἀθανάτῳ πι-

στούμενος, πρὸς τὴν ἀνέσπερον ἔβης μαρμα-

ρυγήν, τοῦ Θεοῦ Υωκᾶ μακάριε. 

Δόξα. Ἦχος δ´. 

Ἐκ βρέφους ἐγένου, τοῦ Κυρίου ἐραστής, Υω-

κᾶ παμμακάριστε, Ἱερομάρτυς σοφέ· τὸ γὰρ 

ὅπλον τοῦ ταυροῦ ἐπ᾿ ὤμων ἀράμενος, ἀ-

κλινῶς ἐπορεύθης, τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας· δι᾿ 

ἧς τῶν Ἀγγέλων ὑφέστιος γέγονας, δαιμό-

νων ἀντίπαλος, καὶ τοῦ κόσμου πρεσβευτής, 

ὤφθης διαπρύσιος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. β´. 

Σίς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τίς 

μὴ ἀνυμνήσει σου, τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ 

γὰρ ἀχρόνως ἐκ Πατρός, ἐκλάμψας Τἱὸς μο-

νογενής, ὁ αὐτὸς ἐκ σοῦ τῆς ἁγνῆς προῆλθεν, 

ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς ὑπάρχων, 

καὶ φύσει γενόμενος ἄνθρωπος δι᾿ ἡμᾶς· οὐκ 

εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, ἀλλ᾿ ἐν δυ-

άδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Αὐ-

τὸν ἱκέτευε, σεμνὴ Παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 

Εἴσοδος καὶ ὁ προεστὼς ἥ ὁ ἀναγνώστης τὴν 

ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν χῦμα· 

Υῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, * ἀθανάτου Πατρός, 

* οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, * Ἰησοῦ Φριστέ, * 

ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, * ἰδόντες φῶς 

ἑσπερινόν, * ὑμνοῦμεν Πατέρα, Τἱόν, * καὶ ἅ-

γιον Πνεῦμα, Θεόν. * Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι και-

ροῖς * ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, * Τἱὲ Θεοῦ, 

ζωὴν ὁ διδούς· * διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. 

Καὶ ψάλλεται τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

Σ αββάτῳ ἑσπέρας.  

Ἦχος πλ. β´. Χαλμὸς ῷβ´ (92). 

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσα-

το. (ῷβ´ 1) 

τίχ. α´. Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περι-

εζώσατο. (ῷβ´ 1) 

τίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, 

ἥτις οὐ σαλευθήσεται. (ῷβ´ 1) 

Καὶ τὰ ἀναγνώσματα. 

* * * 

Εἶτα ἡ συνήθης Ἐκτενής, τό, Καταξίωσον, τὰ 

Πληρωτικά, ἡ κεφαλοκλισία κ.λπ. 

* * * 

Εἰς τὸν τίχον. Ἀπόστιχα τιχηρά. 

Σὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. β´. 

Σὴν ἀνάστασίν σου Φριστὲ ωτήρ, Ἄγγελοι ὑ-

μνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς· καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς 

καταξίωσον, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν. 

Σὰ κατ᾿ Ἀλφάβητον. 

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

τίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνε-

δύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-

ζώσατο. (Χαλμ. ῷβ´ 1). 

Πύλας συντρίψας χαλκᾶς, καὶ μοχλοὺς τοῦ 

ᾅδου συνθλάσας, ὡς Θεὸς παντοδύναμος, γέ-

νος ἀνθρώπων πεπτωκὸς ἀνέστησας· διὰ 

τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ὑμνοῦντες βοῶμεν· Ὁ ἀνα-

στὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι. 

τίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 

οὐ σαλευθήσεται. (Χαλμ. ῷβ´ 1) 

Ῥεύσεως ἡμᾶς τῆς πάλαι, Φριστὸς ἐπανορθῶ-

σαι θέλων, ταυρ προσπήγνυται, καὶ τάφῳ 

τέθειται· ὃν Μυροφόροι γυναῖκες, μετὰ δα-

κρύων ζητοῦσαι, θρηνοῦσαι ἔλεγον· Οἴμοι 

ωτὴρ τῶν ἁπάντων! πῶς κατεδέξω τάφῳ οἰ-

κῆσαι; οἰκήσας δὲ θέλων, πῶς ἐκλάπης; πῶς 

μετετέθης; ποῖος δὲ τόπος τὸ σὸν ζωηφόρον, 

κατέκρυψε σῶμα; Ἀλλὰ Δέσποτα, ὡς ὑπέ-

σχου, ἡμῖν ἐμφάνηθι, καὶ παῦσον ἀφ᾿ ἡμῶν, 

τὸν ὀδυρμὸν τῶν δακρύων. Θρηνούσαις δὲ 

αὐταῖς, Ἄγγελος πρὸς αὐτὰς ἐπεβόησε· Σὸν 
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θρῆνον παυσάμεναι, τοῖς Ἀποστόλοις εἴπατε, 

ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, τ κόσμῳ δωρούμενος ἱ-

λασμόν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

τίχ. Σ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 

μακρότητα ἡμερῶν. (Χαλμ. ῷβ´ 5). 

ταυρωθεὶς ὡς ἠβουλήθης Φριστέ, καὶ τὸν 

θάνατον τῇ ταφῇ σου σκυλεύσας, τριήμερος 

ἀνέστης, ὡς Θεὸς μετὰ δόξης, τ κόσμῳ δω-

ρούμενος, ἀτελεύτητον ζωήν, καὶ τὸ μέγα ἔ-

λεος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου Πάναγνε, Φρι-

στὸς ὁ Κύριος, ἐκ τῆς σῆς νηδύος προελθών, 

ἐμὲ ἐνδυσάμενος, τῆς πρῴην κατάρας τὸν Ἀ-

δὰμ ἠλευθέρωσε· διό σοι Πάναγνε, ὡς τοῦ 

Θεοῦ Μητρί τε, καὶ Παρθένῳ ἀληθῶς, βοῶ-

μεν ἀσιγήτως, τὸ Φαῖρε τοῦ Ἀγγέλου· Φαῖρε 

Δέσποινα, προστασία καὶ σκέπη, καὶ σωτηρία 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

* * * 

Νῦν ἀπολύεις, Σρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος πλ. β´. 

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ 

φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο 

Μαρία ἐν τ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου 

σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾅδην, μὴ πειρασθεὶς 

ὑπ᾿ αὐτοῦ· ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμε-

νος τὴν ζωήν. Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύ-

ριε δόξα σοι. 

Δόξα. Σοῦ Ἱερομάρτυρος. Ἦχος δ´. 

Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, 

τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες 

θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο 

τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ 

πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρ-

τυς Υωκᾶ, πρέσβευε Φριστ τ Θε, σωθῆ-

ναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Σὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄ-

γνωστον μυστήριον, διὰ σοῦ Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ 

γῆς πεφανέρωται, Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει 

σαρκούμενος, καὶ ταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡ-

μῶν καταδεξάμενος· δι᾿ οὗ ἀναστήσας τὸν 

πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυ-

χὰς ἡμῶν. 

[ἐναλλακτικῶς τὰ ἐν τῷ παραρτήματι] 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

υναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος πλ. β´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημέ-

νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

τίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

τίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ 

τ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

τίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι 

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΑ 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος πλ. β´. 

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ 

φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο 

Μαρία ἐν τ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου 

σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾅδην, μὴ πειρασθεὶς 

ὑπ᾿ αὐτοῦ· ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμε-

νος τὴν ζωήν. Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύ-

ριε δόξα σοι. 

Δόξα. Σοῦ Ἱερομάρτυρος. Ἦχος δ´. 

Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, 

τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες 

θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο 

τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ 

πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρ-
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τυς Υωκᾶ, πρέσβευε Φριστ τ Θε, σωθῆ-

ναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Σὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄ-

γνωστον μυστήριον, διὰ σοῦ Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ 

γῆς πεφανέρωται, Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει 

σαρκούμενος, καὶ ταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡ-

μῶν καταδεξάμενος· δι᾿ οὗ ἀναστήσας τὸν 

πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυ-

χὰς ἡμῶν. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

*Σὸ Χαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος+ 

Μετὰ τὴν α´ τιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. β´. 

Σοῦ τάφου ἀνεῳγμένου, τοῦ ᾅδου ὀδυρομέ-

νου, ἡ Μαρία ἐβόα, πρὸς τοὺς κεκρυμμένους 

Ἀποστόλους· Ἐξέλθετε οἱ τοῦ ἀμπελῶνος ἐρ-

γάται, κηρύξατε τὸν τῆς ἀναστάσεως λόγον· 

Ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τ κόσμῳ τὸ μέγα 

ἔλεος. 

Δόξα. 

Κύριε, παρίστατο τ τάφῳ σου, Μαρία ἡ Μα-

γδαληνή, καὶ ἔκλαιε βοῶσα, καὶ κηπουρόν σε 

νομίζουσα ἔλεγε· Ποῦ ἔθηκας τὴν αἰώνιον 

ζωήν; ποῦ ἔκρυψας τὸν ἐπὶ θρόνου Φερουβίμ; 

οἱ γὰρ τοῦτον φυλάσσοντες, ἀπὸ τοῦ φόβου 

ἀπενεκρώθησαν· ἥ τὸν Κύριόν μου δότε μοι, ἥ 

σὺν ἐμοὶ κραυγάσατε· Ὁ ἐν νεκροῖς, καὶ τοὺς 

νεκροὺς ἀναστήσας, δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὁ τὴν εὐλογημένην καλέσας σου Μητέρα, 

ἦλθες ἐπὶ τὸ πάθος ἑκουσίᾳ βουλῇ, λάμψας 

ἐν τ ταυρ, ἀναζητῆσαι θέλων τὸν Ἀδάμ, 

λέγων τοῖς Ἀγγέλοις· υγχάρητέ μοι, ὅτι εὑ-

ρέθη ἡ ἀπολομένη δραχμή. Ὁ πάντα σοφῶς 

οἰκονομήσας, δόξα σοι. 

Μετὰ τὴν β´ τιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος πλ. β´. 

Ἡ ζωὴ ἐν τ τάφῳ ἀνέκειτο, καὶ σφραγὶς ἐν 

τ λίθῳ ἐπέκειτο· ὡς βασιλέα ὑπνοῦντα, 

στρατιῶται ἐφύλαττον Φριστόν· καὶ τοὺς ἐ-

χθροὺς αὐτοῦ, ἀορασίᾳ πατάξας, ἀνέστη ὁ 

Κύριος. 

Δόξα. 

Προϊστορεῖ ὁ Ἰωνᾶς τὸν τάφον σου, καὶ ἑρμη-

νεύει υμεὼν τὴν ἔγερσιν, τὴν ἔνθεον ἀθά-

νατε Κύριε· κατέβης γὰρ ὡσεὶ νεκρὸς ἐν τ 

τάφῳ, ὁ λύσας ᾅδου τὰς πύλας· ἀνέστης δὲ ἄ-

νευ φθορᾶς, ὡς Δεσπότης τοῦ κόσμου εἰς σω-

τηρίαν, Φριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, φωτίσας τοὺς ἐν 

σκότει. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Θεοτόκε Παρθένε, ἱκέτευε τὸν Τἱόν σου, τὸν 

ἑκουσίως προσπαγέντα ἐν ταυρ, καὶ ἀνα-

στάντα ἐκ νεκρῶν, Φριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, 

σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 

ΑΝΑΣΑΙΜΑ ΕΤΛΟΓΗΣΑΡΙΑ 

*Μετὰ τὸν Ἄμωμον, τὰ Εὐλογητάρια+ 

Ἦχος πλ. α´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Σῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος * κατεπλάγη ὁρῶν σε * 

ἐν νεκροῖς λογισθέντα, * τοῦ θανάτου δέ, ῶ-

τερ, * τὴν ἰσχὺν καθελόντα * καὶ σὺν ἑαυτ * 

τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα * καὶ ἐξ ᾅδου * πάντας ἐ-

λευθερώσαντα. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

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

θήτριαι, κιρνᾶτε; * ὁ ἀστράπτων * ἐν τ τάφῳ 

ἄγγελος * προσεφθέγγετο ταῖς μυροφόροις· * 

Ἴδετε ὑμεῖς * τὸν τάφον καὶ ἥσθητε· * ὁ ω-

τὴρ γὰρ * ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 
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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, ῶτερ, * ἐνηχοῦντο ἀγ-

γέλου * πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου· * Σί μετὰ 

νεκρῶν * τὸν ζῶντα λογίζεσθε; * ὡς Θεὸς γὰρ 

* ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Τἱ  

καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Προσκυνοῦμεν Πατέρα * καὶ τὸν τούτου Τἱόν 

τε * καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, * τὴν ἁγίαν Σριάδα 

* ἐν μιᾷ τῇ οὐσίᾳ, * σὺν τοῖς εραφὶμ * κρά-

ζοντες 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 * Θε-

ὸς καὶ ἄνθρωπος. 

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· δόξα σοι 

ὁ Θεός. (ἐκ γ´) 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα... 

* * * 

ΤΠΑΚΟΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος πλ. β´. 

Σ ἑκουσίῳ καὶ ζωοποι σου θανάτῳ Φριστέ, 

πύλας τοῦ ᾅδου συντρίψας ὡς Θεός, ἤνοιξας 

ἡμῖν τὸν πάλαι Παράδεισον· καὶ ἀναστὰς ἐκ 

τῶν νεκρῶν, ἐρρύσω ἐκ φθορᾶς τὴν ζωὴν ἡ-

μῶν. 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος πλ. β´. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐν τ οὐραν τοὺς ὀφθαλμούς μου αἴρω, 

πρὸς σὲ Λόγε· οἴκτειρόν με, ἵνα ζῶ σοι. 

Ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς ἐξουθενημένους, καταρ-

τίζων εὔχρηστα, σκεύη σου Λόγε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, πανσωστικὴ αἰτία· εἴ τινι 

τοῦτο κατ᾿ ἀξίαν πνεύσει, τάχει ἐξαίρει τῶν 

τῆς γῆς, πτεροῖ, αὔξει, τάττει ἄνω. 

Ἀντίφωνον Β´. 

Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, οὐδεὶς ἡμῶν ἀντι-

σχεῖν ἠδύνατο, ἐχθροῦ πάλαισμα· οἱ νικῶν-

τες γὰρ ἔνθεν ὑψοῦνται. 

Σοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν, μή μου ληφθήτω ἡ ψυχή, 

ὡς στρουθίον Λόγε· οἴμοι! πῶς μέλλω τῶν ἐ-

χθρῶν ῥυσθῆναι, φιλαμαρτήμων ὑπάρχων; 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐνθέωσις τοῖς πᾶσιν, εὐδοκία 

σύνεσις, εἰρήνη καὶ ἡ εὐλογία· ἰσουργὸν γὰρ 

τ Πατρί ἐστι καὶ Λόγῳ. 

Ἀντίφωνον Γ´. 

Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ἐχθροῖς φοβεροί, 

καὶ πᾶσι θαυμαστικοί· ἄνω γὰρ ὁρῶσιν. 

Ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν, ὁ τῶν δικαίων 

κλῆρος, ἐπίκουρόν σε ἔχων, ῶτερ οὐκ ἐκτεί-

νει. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, τὸ κράτος ἐπὶ πάντων· ὅπερ 

αἱ ἄνω στρατηγίαι προσκυνοῦσι, σὺν πάσῃ 

πνοῇ τῶν κάτω. 

Προκείμενον. Χαλμὸς πθ´ (79). 

Κύριε, ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου, καὶ ἐλ-

θὲ εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς. (δίς) 

τίχ. Ὁ ποιμαίνων Ἰσραήλ, πρόσχες, ὁ ὁδη-

γῶν ὡσεὶ πρόβατα τὸν Ἰωσήφ. 

Κύριε, ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου... 

* * * 



 6 

ΣΑΞΙ ΕΨΘΙΝΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΤ 

Ὁ διάκονος· Σοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

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

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

τίχ. 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 ἡ-

μᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου 

Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

Ὁ διάκονος· οφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁ-

γίου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ τ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγ-

γελίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  

τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν Ζ´ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (κ´ 1-10). 

Σῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ 

ἔρχεται πρωὶ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖ-

ον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνη-

μείου. Σρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς ίμωνα 

Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφί-

λει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἦραν τὸν Κύ-

ριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔ-

θηκαν αὐτόν. Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ 

ἄλλος μαθητὴς καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. 

Ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς 

προέδραμε τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθε πρῶ-

τος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει 

κείμενα τὰ ὀθόνια· οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. Ἔρχε-

ται οὖν ίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτ, καὶ 

εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθό-

νια κείμενα, καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς 

κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμε-

νον, ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τό-

πον. Σότε οὖν εἰσῆλθε καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ 

ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδε καὶ ἐ-

πίστευσεν· οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν 

ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. Ἀπῆλθον 

οὖν πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ μαθηταί. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ Προεστὼς ἥ ὁ Ἀναγνώστης· 

Ἀνάστασιν Φριστοῦ θεασάμενοι, * προσκυνή-

σωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, * τὸν μόνον ἀ-

ναμάρτητον. * Σὸν σταυρόν σου, Φριστέ, προ-

σκυνοῦμεν * καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν * 

ὑμνοῦμεν 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 Φριστοῦ ἁγίαν ἀ-

νάστασιν· * ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ ταυροῦ * 

χαρὰ ἐν ὅλῳ τ κόσμῳ. * Διὰ παντὸς εὐλο-

γοῦντες τὸν Κύριον, * ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστα-

σιν αὐτοῦ. * ταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς, 

* θανάτῳ 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. 

οὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν 

σου ἐποίησα, ὅπως ἅν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λό-

γοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁ-

μαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 
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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 ἁ-

μαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξά-

λειψον. 

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᾿ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου 

σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς 

ἐπὶ 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 τ Θε πνεῦμα συντετριμμένον· καρ-

δίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 

Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν ι-

ών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Σότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο-

ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Σότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-

σχους. 

Ἐν Κυριακῇ προστίθεται εἰς τὸν τελευταῖον 

στίχον τὸ ἐφύμνιον· Καὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Δόξα. 

Σαῖς τῶν Ἀποστόλων * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * 

ἐξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημά-

των. 

Καὶ νῦν. 

Σαῖς τῆς Θεοτόκου * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * ἐ-

ξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ τὸ πεντηκοστάριον. Ἦχος ὁ αὐτός. 

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

σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, * καθὼς 

προεῖπεν, * ἔδωκεν ἡμῖν * τὴν αἰώνιον ζωὴν * 

καὶ μέγα ἔλεος. 

ῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν ου... Κύριε, ἐλέη-

σον (ιβ´). Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... Ἀμήν. 

* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕ 

Οἱ Κανόνες· ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ ἁγίου. 

ᾨδὴ α´. Ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´. 

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ, ἐν ἀβύσσῳ 

ἴχνεσι, τὸν διώκτην Υαραώ, καθορῶν ποντού-

μενον Θε, ἐπινίκιον Ὠδήν, ἐβόα ᾄσωμεν. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐκτεταμέναις παλάμαις ἐπὶ ταυροῦ, πατρι-

κῆς ἐπλήρωσας, εὐδοκίας ἀγαθέ, Ἰησοῦ τὰ 

σύμπαντα· διό, ἐπινίκιον Ὠδήν, σοὶ πάντες ᾄ-

δομεν. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Υόβῳ σοι ὡς θεραπαινὶς ἡ τελευτή, προστα-

χθεῖσα πρόσεισι, τ Δεσπότῃ τῆς ζωῆς, δι᾿ 

αὐτῆς βραβεύοντι ἡμῖν, ἀτελεύτητον ζωήν, 

καὶ τὴν ἀνάστασιν. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σὸν ἑαυτῆς δεξαμένη δημιουργόν, ὡς αὐτὸς 

ἠθέλησεν, ἐξ ἀσπόρου σου γαστρός, ὑπὲρ 
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νοῦν σαρκούμενον Ἁγνή, τῶν κτισμάτων ἀ-

ληθῶς, ἐδείχθης Δέσποινα. 

Καὶ τοῦ Ἁγίου ὁ παρών,  

οὗ ἡ Ἀκροστιχὶς (ἄνευ τῶν Θεοτοκίων)·  

Υωκᾶς ὁ φωστὴρ πᾶσιν ἐκλάμπει χάριν. 

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

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Υωτός σε, τῆς θεϊκῆς κατηύγασαν, ἀκτῖνες 

ἔνδοξε, ὑπερφυοῦς προνοίας ἐξ αὐτῶν, τῶν 

ὠδίνων μακάριε· διὸ φωστὴρ ὑπέρλαμπρος, 

Υωκᾶ ἐδείχθης ἐν τοῖς πέρασιν. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡς φοῖνιξ, ὑψιτενὴς ἀνέδραμες, ἐκ βρέφους 

ἔνδοξε, τῶν ἀρετῶν εἰς ὕψος νοητόν· καὶ καρ-

ποὺς τοὺς τῶν ἄθλων σου, πληθύνας κατε-

γλύκανας, πάντας μεθέξει τῶν θαυμάτων 

σου. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Καθεῖλες, τὰ τῶν βωμῶν ἱδρύματα, τῆς ἀθεό-

τητος, τῇ μηχανῇ τῶν λόγων σου σοφέ· καὶ 

Φριστοῦ διετήρησας, τὴν Ἐκκλησίαν ἄσει-

στον, κατοχυρώσας τοῖς διδάγμασιν. 

Δόξα. 

Ἀφ᾿ ὕψους, τῆς ἀπονοίας ἔῤῥιψας, νοῦν ὑπε-

ρήφανον, ἐν τῇ ἁπλῇ τῶν λόγων καθελών, 

τοῦτον χάριτι Ὅσιε, καὶ κατ᾿ αὐτοῦ τὰ τρό-

παια, ἀθλητικαῖς νίκαις κεκλήρωσαι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Γεννήτωρ, ἐν Παραδείσῳ γέγονε, φθόνος θα-

νάτου βροτοῖς· ὁ γεννηθεὶς δὲ Ἄχραντε ἐκ 

σοῦ, ὁ Τἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, μετ᾿ ἤχου ἐ-

ξηφάνισεν, ἀθανασίαν δοὺς τ γένει ἡμῶν. 

ᾨδὴ γ´. Ὁ Ἀναστάσιμος. 

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ, Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ ὑ-

ψώσας τὸ κέρας, τῶν πιστῶν σου ἀγαθέ, καὶ 

στερεώσας ἡμᾶς, ἐν τῇ πέτρᾳ, τῆς ὁμολογίας 

σου. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Θεὸν σταυρούμενον σαρκί, καθορῶσα ἡ κτί-

σις, διελύετο φόβῳ· ἀλλὰ τῇ συνεκτικῇ, πα-

λάμῃ τοῦ δι᾿ ἡμᾶς, σταυρωθέντος, κραταιῶς 

συνείχετο. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Θανάτῳ θάνατος λυθείς, κεῖται δείλαιος ἄ-

πνους· τῆς ζωῆς γὰρ μὴ φέρων, τὴν ἔνθεον 

προσβολήν, νεκροῦται ὁ ἰσχυρός, καὶ δωρεῖ-

ται, πᾶσιν ἡ ἀνάστασις. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σοῦ θείου τόκου σου Ἁγνή, πᾶσαν φύσεως 

τάξιν, ὑπερβαίνει τὸ θαῦμα· Θεὸν γὰρ ὑπερ-

φυῶς, συνέλαβες ἐν γαστρί, καὶ τεκοῦσα, μέ-

νεις ἀειπάρθενος. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ γ´.  

Ἦχος δ´. Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

υνήρμοσας τῶν πιστῶν, τὴν συμφωνίαν εἰς 

Φριστοῦ αἴνεσιν, καὶ ἀθεΐας φωνάς, Μάρτυς 

τῇ ἐνστάσει συνέχεας. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ πόθος σε τοῦ Θεοῦ, τῶν ἀπὸ γῆς πρὸς οὐ-

ρανὸν εἵλκυσε, καὶ νοεραῖς τάξεσιν, ἐν σαρκὶ 

ἀθλοῦντα ἠρίθμησεν. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Υωτίσας ταῖς ἀστραπαῖς, τῶν σῶν θαυμάτων 

τοὺς πιστοὺς ἔσβεσας, τῆς ἀθεΐας πυρσούς, 

ἐν τοῖς ὄμβροις μάκαρ τῶν λόγων σου. 

Δόξα. 

Ὡς χρώμασι φαεινοῖς, ἱερωσύνης τὴν στολὴν 

ἔβαψας, ἀθλητικοῖς αἵμασι, καὶ Φριστ φωτὶ 

ἱερούργησας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐῤῥάγη τὸ τῆς ἀρᾶς, ἡμῶν μεσότειχον ἁγνὴ 

Δέσποινα, τ ὑπὲρ νοῦν τόκῳ σου, καὶ τῇ θεί-

ᾳ φύσει συνήφθημεν. 
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υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΨΔΙΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

Κάθισμα ἐκ τοῦ Μηναίου. 

Ἦχος δ´. Σαχὺ προκατάλαβε. 

Θυσίαν ἀναίμακτον, Φριστ προσφέρων Υω-

κᾶ, θυσίαν προσήνεγκας, σαυτὸν δι᾿ αἵματος, 

Ἱεράρχα θεόληπτε· ὅθεν ἐν εὐφροσύνῃ, αὐλι-

ζόμενος Πάτερ, μνήσθητι τῶν ἐν πίστει, ἐκτε-

λούντων τὴν θείαν, καὶ εὔσημον ἡμέραν τῆς 

σῆς ἀθλήσεως. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἡ μόνη κυήσασα, τὸν Ποιητὴν τοῦ παντός, ἡ 

μόνη κοσμήσασα, τὴν ἀνθρωπότητα, τ τό-

κω σου Πάναγνε, ῥῦσαί με τῶν παγίδων, τοῦ 

δολίου Βελίαρ· στῆσόν με ἐπὶ πέτραν, τῶν 

Φριστοῦ θελημάτων, αὐτὸν ἐκδυσωποῦσα ἀ-

εί, ὃν ἐσωμάτωσας. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

ὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΣΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟ, ΤΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τὰ Ἀναστάσιμα. 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. β´. Σὴν ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σῇ ζωαρχικῇ, παλάμῃ τοὺς τεθνεῶτας, ἐκ 

τῶν ζοφερῶν, κευθμώνων ὁ ζωοδότης, ἀνα-

στήσας ἅπαντας Φριστὸς ὁ Θεός, τὴν ἀνά-

στασιν ἐβράβευσε, τ βροτείῳ φυράματι· ὑ-

πάρχει γὰρ πάντων ωτήρ, ἀνάστασις καὶ 

ζωή, καὶ Θεὸς τοῦ παντός. 

Ὁ Οἶκος. 

Σὸν ταυρὸν καὶ τὴν ταφήν σου Ζωοδότα, ἀ-

νυμνοῦμεν οἱ πιστοὶ καὶ προσκυνοῦμεν, ὅτι 

τὸν ᾅδην ἔδησας Ἀθάνατε, ὡς Θεὸς παντοδύ-

ναμος, καὶ νεκροὺς συνανέστησας, καὶ πύλας 

τοῦ ᾅδου συνέτριψας, καὶ κράτος τοῦ θανά-

του καθεῖλες ὡς Θεός. Διὸ οἱ γηγενεῖς δοξο-

λογοῦμέν σε πόθῳ τὸν ἀναστάντα, καὶ καθε-

λόντα ἐχθροῦ τὸ κράτος τοῦ πανώλους, καὶ 

πάντας ἀναστήσαντα τοὺς ἐπὶ σοὶ πιστεύ-

σαντας, καὶ κόσμον λυτρωσάμενον ἐκ τῶν 

βελῶν τοῦ ὄφεως, καὶ ὡς μόνον δυνατόν, ἐκ 

τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ λυτρωσάμενον ἡμᾶς· 

ὅθεν ἀνυμνοῦμεν εὐσεβῶς τὴν ἀνάστασίν 

σου, δι᾿ ἧς ἔσωσας ἡμᾶς, ὡς Θεὸς τοῦ παντός. 

υναξάριον. 

Σῇ ΚΓ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱε-

ρομάρτυρος Υωκᾶ. 

τίχ. Υῶς Κυρίου, ἔνδοξε Υωκᾶ, φωτίσαν 

ὴν καρδίαν, ἔδειξε φωτὸς δοχεῖον. 

Εἰκάδι τῇ τριτάτῃ Υωκᾶς νεκρὸς ἀμφεκομίσθη. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου 

Ἰεζεκιήλ. (†571 π.Φ.) 

τίχ. Ἰεζεκιὴλ ἑβράιζε κἅν πόλῳ, 

Ἀδωναΐ βλέπω σε, φάσκων Κυρίῳ. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύ-

ρων Ἀπολλιναρίου ἐπισκόπου καὶ Βιταλίου 

πρεσβυτέρου Ῥαβέννης. 

τίχ. Σὸν Ἀπολλινάριον ἐκτετμημένον, 

Ἔσπευσε Βιτάλιος αὐτίκα φθάσας. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυ-

ρος Ἀπολλωνίου Ῥώμης. 

τίχ. Ἀπολλωνίῳ διπλόμοχθος ἡ πάλη, 

Μοχθοῦντι πρὸς πῦρ καὶ τὰ τῶν τόξων βέλη. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἐν Καρχηδόνι ἑ-

πτὰ Μαρτύρων. 

τίχ. Ἀθληταὶ ἑπτὰ θανατωθέντες ξίφει, 

Φριστ πάρεισιν Ἅγιοι τ Ἁγίῳ. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς Ὁσίας Ἄννης, τῆς 

ἐν τ Λευκατίῳ (ἥ ἐν τ Λευκάτῃ). 

τίχ. ὸς δεσμὸς νοῦς σαρκικὰς ρίψας πέδας 

Εἴργοντος Ἄννα μηδενός, τὸν Θεὸν βλέπει. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡ-

μῶν Θύρσου, ἐπισκόπου Καρπασίας τῆς Κύ-

πρου, τοῦ ἀναχωρητοῦ. (ζ´ αἰ.) 

τίχ. Σῶν σῶν ἀγώνων τὰ ἔπαθλα παμμάκαρ, 

Ἰσάγγελόν τε ἐπολιτεύσω βίον. 

Καρπασέων γέρας, ἀκλινεῖ ἀσκήσει, 

Προσήγγισας Κτίστῃ, πανόσιε Θύρσε. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησις τῶν ἐν Βουλγαρίᾳ 

τελειωθέντων χριστιανῶν, ἐπὶ Νικηφόρου 

τοῦ βασιλέως ἐν ἔτει ωια´ (811). 
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τίχ. Ἄνδρας δικαίους καὶ τρόπους οὐ ποικίλους 

Ἄνδρες φονεῖς κτείνουσι ποικιλοτρόπως. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡ-

μῶν Πελαγίας τῆς ἐν Σήνῳ. (†1834) 

τίχ. Πελαγίας πέλαγος χαρίτων 

Εὗρε τῆς Θεοτόκου θεράπαινα ὀφθεῖσα. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡ-

μῶν Φατζη-Ἀνανίου, τοῦ ἐκ Μαλλῶν τῆς 

Κρήτης, κτήτορος τῆς ἐν Ἱεραπέτρᾳ μονῆς 

τῆς Παναγίας Ἐξακουστῆς. (†1907) 

τίχ. Σῆς Θεοτόκου εὕρηκας τὴν ἱερὰν εἰκόνα,  

σπηλαίου ἐνδοθὲν μικροῦ, ὦ Φατζη-Ἀνανία. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησις τοῦ θαύματος τῆς 

ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ζωοδόχου Πηγῆς, τῆς 

ἐν Πάρῳ μονῆς Λογγοβάρδας, ὅτε διέσωσε δι-

ὰ τοῦ ὁσίου πατρὸς Υιλοθέου Ζερβάκου ρκε´ 

(125) νέους, ὁμήρους τῶν Γερμανῶν, ἐν ἔτει 

͵αῸμδ´ (1944). 

τίχ. Ἡ χάρις σου, ἄχραντε, τοὺς ἐν κινδύνοις, 

Οἷς οἶδας τάχιστα ἐκρύεται τρόποις. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, σύναξιν ἐπιτελοῦμεν τῶν 

θαυμασίων τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς 

Μαγάρας, προστάτιδος τῶν ἁπανταχοῦ Πα-

φρέων, ἐξαιρέτως ἑορταζομένης ἐν Ἀκριτο-

χωρίῳ ιντικῆς. 

τίχ. Πάφρας φρουρὲ καὶ Πόντου, Μάγαρα, φύλαξ, 

περιφρουρεῖ ἀεὶ τοὺς σοὶ προσιόντας. 

Σαῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέη-

σον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

* * * 

ΚΑΣΑΒΑΙΑΙ 

Σῆς Θεοτόκου. 

Χάλλονται ἀπὸ τῆς 22ας επτεμβρίου μέχρι τῆς 7ης Νοεμ-

βρίου, ἀπὸ τῆς 10ης Υεβρουαρίου μέχρι τῆς ἐνάρξεως τοῦ 

Σριῳδίου, τῇ Β´, Δ´ καὶ Ε´ Κυριακῇ τῶν νηστειῶν καὶ ἀπὸ τῆς 

Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πάντων μέχρι τῆς 26ης Ἰουλίου. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου * καὶ πληρωθήσεται 

Πνεύματος * καὶ λόγον ἐρεύξομαι * τῇ βασι-

λίδι Μητρί· * καὶ ὀφθήσομαι * φαιδρῶς πανη-

γυρίζων * καὶ ᾄσω γηθόμενος * ταύτης τὰ 

θαύματα. 

ᾨδὴ γ´. 

Σοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, * ἡ ζῶσα καὶ 

ἄφθονος πηγή, * θίασον συγκροτήσαντας * 

πνευματικόν, στερέωσον· * καὶ ἐν τῇ θείᾳ δό-

ξῃ σου * στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

ᾨδὴ δ´. 

Σὴν 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 Τἱόν, * πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε * σωτηρί-

αν βραβεύοντα. 

ᾨδὴ ς´. 

Σὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον * τελοῦντες 

ἑορτὴν οἱ θεόφρονες * τῆς Θεομήτορος * δεῦ-

τε 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 

Θεοτόκου διεσώσατο, * τότε μὲν τυπούμενος· 

* νῦν δὲ ἐνεργούμενος * τὴν οἰκουμένην ἅπα-

σαν * ἀγείρει ψάλλουσαν· * Σὸν Κύριον ὑμνεῖ-

τε τὰ ἔργα * καὶ ὑπερυψοῦτε * εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Σὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-

νομεν. 
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Η ῼΔΗ ΣΗ ΘΕΟΣΟΚΟΤ 

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

καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τ Θε τ 

σωτῆρί μου. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέ-

ραν * ἀσυγκρίτως τῶν εραφίμ, * τὴν ἀδια-

φθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως 

Θεοτόκον, * σὲ μεγαλύνομεν. 

τίχ. β´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 

τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα-

καριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

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

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 

εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐ-

τόν. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. δ´. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 

αὐτῶν. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. ε.´ Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ 

ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγα-

θῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. ῶ´. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ 

μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τ Ἀβραὰμ καὶ τ σπέρματι 

αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Ἅπας γηγενὴς * σκιρτάτω τ πνεύματι * λαμ-

παδουχούμενος· * πανηγυριζέτω δὲ * ἀΰλων 

νόων * φύσις, γεραίρουσα * τὴν ἱερὰν πανή-

γυριν * τῆς Θεομήτορος, * καὶ βοάτω· * Φαί-

ροις, παμμακάριστε * Θεοτόκε ἁγνή, ἀειπάρ-

θενε. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

* * * 

ΣΑ ΕΞΑΠΟΣΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἦχος β´. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ὑψοῦτε Κύριον 

τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τ ὑποποδίῳ 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ, … ὅτι ἅγιός ἐστιν. 

Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον Ζ´. 

Ὅτι ἦραν τὸν Κύριον, τῆς Μαρίας εἰπούσης, 

ἐπὶ τὸν τάφον ἔδραμον, ίμων Πέτρος, καὶ 

ἄλλος, μύστης Φριστοῦ, ὃν ἠγάπα· ἔτρεχον δὲ 

οἱ δύο, καὶ εὗρον τὰ ὀθόνια, ἔνδον κείμενα 

μόνα, καὶ κεφαλῆς, ἦν δὲ τὸ σουδάριον χωρὶς 

τούτων· διὸ πάλιν ἡσύχασαν, τὸν Φριστὸν ἕ-

ως εἶδον. 

Θεοτοκίον. 

Μεγάλα καὶ παράδοξα, δι᾿ ἐμὲ κατειργάσω, 

Φριστέ μου πολυέλεε· ἐκ παρθένου γὰρ Κό-

ρης, ἐτέχθης ἀνερμηνεύτως, καὶ ταυρὸν κα-

τεδέξω, καὶ θάνατον ὑπομείνας, ἐξανέστης 

ἐν δόξῃ, καὶ τὴν ἡμῶν, φύσιν ἠλευθέρωσας 

τοῦ θανάτου. Δόξα Φριστὲ τῇ δόξῃ σου, δόξα 

τῇ σῇ δυνάμει. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος πλ. β´. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν 

Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. οὶ πρέπει ὕμνος τ Θε. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰ-

νεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. οὶ 

πρέπει ὕμνος τ Θε. 

Ἡ τιχολογία (Χαλμοὶ ρμη´, ρμθ´) καί· 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος πλ. β´. 

τίχ. α´. Σοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγρα-

πτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Ὁ ταυρός σου Κύριε, ζωὴ καὶ ἀνάστασις, ὑ-

πάρχει τ λα σου· καὶ ἐπ᾿ αὐτ πεποιθότες, 

σὲ τὸν ἀναστάντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν· ἐ-

λέησον ἡμᾶς. 
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τίχ. β´. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐ-

τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμε-

ως αὐτοῦ. 

Ἡ ταφή σου Δέσποτα, Παράδεισον ἤνοιξε, τ 

γένει τῶν ἀνθρώπων· καὶ ἐκ φθορᾶς λυτρω-

θέντες, σὲ τὸν ἀναστάντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦ-

μεν· ἐλέησον ἡμᾶς. 

τίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς με-

γαλωσύνης αὐτοῦ. 

ὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, Φριστὸν ἀνυμνήσω-

μεν τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, καὶ πρὸς αὐ-

τὸν ἐκβοῶμεν· ὺ ζωὴ ὑπάρχεις, ἡμῶν καὶ ἀ-

νάστασις· ἐλέησον ἡμᾶς. 

Αὐτόμελον. 

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

νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Σριήμερος ἀνέστης Φριστέ, ἐκ τάφου καθὼς 

γέγραπται, συνεγείρας τὸν προπάτορα ἡμῶν· 

διό σε καὶ δοξάζει, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, 

καὶ ἀνυμνεῖ σου τὴν ἀνάστασιν. 

Ἕτερα τιχηρά, Ἀνατολικά. 

τίχ. ε´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Κύριε, μέγα καὶ φοβερὸν ὑπάρχει, τῆς σῆς ἀ-

ναστάσεως τὸ μυστήριον· οὕτω γὰρ προῆλθες 

ἐκ τοῦ τάφου, ὡς νυμφίος ἐκ παστάδος, θα-

νάτῳ θάνατον λύσας, ἵνα τὸν Ἀδὰμ ἐλευθε-

ρώσῃς· ὅθεν ἐν οὐρανοῖς, Ἄγγελοι χορεύουσι, 

καὶ ἐπὶ γῆς ἄνθρωποι δοξάζουσι, τὴν εἰς ἡ-

μᾶς γενομένην, εὐσπλαγχνίαν σου Υιλάν-

θρωπε. 

τίχ. ῶ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Ὦ παράνομοι Ἰουδαῖοι, ποῦ εἰσὶν αἱ σφραγῖ-

δες, καὶ τὰ ἀργύρια, ἃ ἐδώκατε τοῖς στρατιώ-

ταις; οὐκ ἐκλάπη ὁ θησαυρός, ἀλλὰ ἀνέστη 

ὡς δυνατός· αὐτοὶ δὲ κατῃσχύνθητε, ἀρνησά-

μενοι Φριστόν, τὸν Κύριον τῆς δόξης, τὸν πα-

θόντα καὶ ταφέντα, καὶ ἀναστάντα ἐκ νε-

κρῶν· αὐτὸν προσκυνήσωμεν. 

τίχ. ζ´. Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθή-

τω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου 

εἰς τέλος. 

φραγισθέντος τοῦ μνήματος, πῶς ἐσυλήθη-

τε Ἰουδαῖοι, φύλακας καταστήσαντες, καὶ ση-

μεῖα θέντες; τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, προ-

ῆλθεν ὁ Βασιλεύς· ἥ ὡς νεκρὸν παραστήσατε, 

ἥ ὡς Θεὸν προσκυνήσατε, σὺν ἡμῖν μελῳ-

δοῦντες· Δόξα Κύριε τ ταυρ σου, καὶ τῇ 

ἀναστάσει σου. 

τίχ. η´. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ 

καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά 

σου. 

Σὸ ζωοδόχον σου μνῆμα, αἱ Μυροφόροι γυ-

ναῖκες, ὀδυρόμεναι κατέλαβον Κύριε· καὶ μύ-

ρα βαστάζουσαι, τὸ σῶμά σου τὸ ἄχραντον, 

μυρίσαι ἐπεζήτουν· εὗρον δὲ φωτοφόρον Ἄγ-

γελον, ἐν τ λίθῳ καθήμενον, καὶ πρὸς αὐ-

τὰς φθεγγόμενον καὶ λέγοντα· Σί δακρύετε, 

τὸν ἐκ πλευρᾶς, πηγάσαντα τ κόσμῳ τὴν 

ζωήν; τί ἐπιζητεῖτε, ὥσπερ θνητόν, ἐν μνήμα-

τι τὸν ἀθάνατον; δραμοῦσαι δὲ μᾶλλον, ἀ-

παγγείλατε τοῖς αὑτοῦ Μαθηταῖς, τῆς αὑτοῦ 

ἐνδόξου ἀναστάσεως, τὴν παγκόσμιον χαρ-

μονήν· ἐν ᾗ καὶ ἡμᾶς ωτὴρ φωτίσας, δώρη-

σαι ἱλασμόν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Ἑωθινὸν Ζ´. Ἦχος βαρύς. 

Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωί· καὶ τί πρὸς τὸ μνημεῖον 

Μαρία ἕστηκας, πολὺ σκότος ἔχουσα ταῖς 

φρεσίν; ὑφ᾿ οὗ ποῦ τέθειται ζητεῖς ὁ Ἰησοῦς· 

ἀλλ᾿ ὅρα τοὺς συντρέχοντας Μαθητάς, πῶς 

τοῖς ὀθονίοις καὶ τ σουδαρίῳ, τὴν ἀνάστα-

σιν ἐτεκμήραντο, καὶ ἀνεμνήσθησαν τῆς περὶ 

τούτου Γραφῆς. Μεθ᾿ ὧν καὶ δι᾿ ὧν, καὶ ἡμεῖς 

πιστεύσαντες, ἀνυμνοῦμέν σε τὸν ζωοδότην 

Φριστόν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, * Θεοτόκε Παρ-

θένε· * διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ σαρκωθέντος, * ὁ 

ᾅδης Ἠχμαλώτισται, * ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, * 

ἡ κατάρα νενέκρωται, * ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, * 

ὁ θάνατος τεθανάτωται, * καὶ ἡμεῖς ἐζωοποι-

ήθημεν· * διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· * Εὐλογη-
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τὸς Φριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, * ὁ οὕτως εὐδοκή-

σας, δόξα σοι. 

* * * 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  

εἰς τὸν ἦχον τῆς Κυριακῆς 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

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

στοις Θε * 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 Τἱὲ μονογενές, * Ἰησοῦ Φρι-

στέ, * καὶ ἅγιον Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, * ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, * ὁ Τἱὸς τοῦ 

Πατρός, * ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, 

* ἐλέησον ἡμᾶς, * ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 

κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, * ὁ καθήμενος 

ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, * καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, * σὺ εἶ μόνος Κύριος, * 

Ἰησοῦς Φριστός, * εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀ-

μήν. 

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε * καὶ αἰ-

νέσω 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· * 

ἴασαι τὴν ψυχήν μου, * ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· * δίδαξόν με τοῦ 

ποιεῖν τὸ θέλημά σου, * ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· * ἐν τ 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 Τἱ 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 β´. 

Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος * καὶ τὰ δεσμὰ δι-

αρρήξας τοῦ ᾅδου, * ἔλυσας τὸ κατάκριμα 

τοῦ θανάτου, Κύριε, * πάντας ἐκ τῶν παγί-

δων τοῦ ἐχθροῦ ῥυσάμενος· * ἐμφανίσας σε-

αυτὸν τοῖς ἀποστόλοις σου * ἐξαπέστειλας 

αὐτοὺς ἐπὶ τὸ κήρυγμα * καὶ δι᾿ αὐτῶν τὴν εἰ-

ρήνην * παρέσχες τῇ οἰκουμένῃ, * μόνε πολυ-

έλεε. 

* * * * * 

ΕΙ ΣΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Σὰ τυπικὰ μετὰ τῶν μακαρισμῶν τοῦ ἤχου. 

Εἰ δὲ μή, τὰ Ἀντίφωνα. 

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

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

πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * ῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

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

μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις 

αὐτοῦ. 
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Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

τίχ. γ´. Κύριος ἐν τ οὐραν ἡτοίμασε τὸν 

θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων 

δεσπόζει. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

τίχ. δ´. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔρ-

γα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐ-

τοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

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

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

σω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου· ψαλ τ Θε μου 

ἕως ὑπάρχω. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἀναστὰς ἐκ νε-

κρῶν, * ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

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

αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐ-

τοῦ. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

τίχ. γ´. Σὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 

γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

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

Θεός σου, ιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ὁ μονογενὴς Τἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, * ἀθά-

νατος ὑπάρχων * καὶ καταδεξάμενος * διὰ 

τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν * σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 

ἁγίας Θεοτόκου * καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, * 

ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, * σταυρωθείς τε, 

Φριστὲ ὁ Θεός, * θανάτῳ θάνατον πατήσας, * 

εἷς ὢν τῆς ἁγίας Σριάδος, * συνδοξαζόμενος 

τ Πατρὶ * καὶ τ ἁγίῳ Πνεύματι, * σῶσον ἡ-

μᾶς. 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος πλ. β´. Χαλμ. ριζ´ (117). 

τίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. β´. 

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ 

φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο 

Μαρία ἐν τ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου 

σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾅδην, μὴ πειρασθεὶς 

ὑπ᾿ αὐτοῦ· ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμε-

νος τὴν ζωήν. Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύ-

ριε δόξα σοι. 

τίχ. β´. Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι 

τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 

ἔλεος αὐτοῦ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, ... 

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

ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, ... 

* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΟΔΟ 

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

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν 

Φριστ. ῶσον ἡμᾶς Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ 

νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. β´. 
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ 

φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο 

Μαρία ἐν τ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου 

σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾅδην, μὴ πειρασθεὶς 

ὑπ᾿ αὐτοῦ· ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμε-
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νος τὴν ζωήν. Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύ-

ριε δόξα σοι. 

Σὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἱερομάρτυρος. Ἦχος δ´. 

Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, 

τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες 

θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο 

τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ 

πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρ-

τυς Υωκᾶ, πρέσβευε Φριστ τ Θε, σωθῆ-

ναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

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

Προστασία * τῶν Φριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, * 

μεσιτεία * πρὸς τὸν ποιητὴν ἀμετάθετε, * μὴ 

παρίδῃς * ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, * ἀλ-

λὰ πρόφθασον ὡς ἀγαθὴ * εἰς τὴν βοήθειαν 

ἡμῶν, * τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· * Σά-

χυνον εἰς πρεσβείαν * καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσί-

αν, * ἡ προστατεύουσα ἀεί, * Θεοτόκε, τῶν τι-

μώντων σε. 

* * * 

ΣΡΙΑΓΙΟ ΤΜΝΟ 

* * * 

ΑΠΟΣΟΛΟ 

Κυριακῆς Ζ´ ἑβδομάδος (Ῥωμ. ιε´ 1-7). 

Προκείμενον καὶ Ἀλληλούϊα τοῦ ἤχου. 

Προκείμενον. Ἦχος πλ. β´. (Χαλμὸς κζ´). 

ῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον 

τὴν κληρονομίαν σου. 

τίχ. Πρὸς σέ, Κύριε, κεκράξομαι, ὁ Θεός μου, 

μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνά-

γνωσμα. 

Ἀδελφοί, ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀ-

σθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ 

ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. Ἕκαστος γὰρ ἡμῶν τ 

πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκο-

δομήν· καὶ γὰρ ὁ Φριστὸς οὐχ ἑαυτ ἤρεσεν, 

ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, «Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν 

ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾿ ἐμέ». Ὅσα γὰρ 

προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν 

προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς πα-

ρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. 

Ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσε-

ως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κα-

τὰ Φριστὸν Ἰησοῦν, ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ 

στόματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Φριστοῦ. Διὸ προσλαμβά-

νεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Φριστὸς προσε-

λάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος πλ. β´. (Χαλμὸς ῷ´). 

τίχ. Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, ἐν 

σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται. 

Ἐρεῖ τ Κυρίῳ· Ἀντιλήπτωρ μου εἶ καὶ κατα-

φυγή μου, ὁ Θεός μου, καὶ ἐλπιῶ ἐπ᾿ αὐτόν. 

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Κυριακῆς Z´ Ματθαίου 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (θ´ 27-35). 

Σ καιρ ἐκείνῳ παράγοντι τ Ἰησοῦ ἠκο-

λούθησαν αὐτ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέ-

γοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ. Ἐλθόντι δὲ 

εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτ οἱ τυφλοί, καὶ 

λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πιστεύετε ὅτι δύναμαι 

τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτ· Ναί, Κύριε. 

Σότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· 

Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. Καὶ ἀ-

νεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· καὶ ἐνεβρι-

μήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Ὁρᾶτε μηδεὶς 

γινωσκέτω. Οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐ-

τὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. Αὐτῶν δὲ ἐξερχομέ-

νων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτ ἄνθρωπον κω-

φὸν δαιμονιζόμενον· καὶ ἐκβληθέντος τοῦ 

δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός. Καὶ ἐθαύμα-

σαν οἱ ὄχλοι λέγοντες· Οὐδέποτε ἐφάνη οὕ-

τως ἐν τ Ἰσραήλ. Οἱ δὲ Υαρισαῖοι ἔλεγον· Ἐν 

τ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαι-

μόνια. Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πά-

σας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συνα-

γωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 

τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον 

καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τ λα. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
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Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. 

* * * 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  

τοῦ Ἱεροῦ Φρυσοστόμου. 

* * * 

Εἰς τό· Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας… 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς * μακαρίζειν σε τὴν 

Θεοτόκον, * τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ-

μητον * καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. * Σὴν τι-

μιωτέραν τῶν Φερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέραν * 

ἀσυγκρίτως τῶν εραφίμ, * 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 Σριάδα 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 τ σ ἁγια-

σμ, * 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. 

* * * * * 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Εἰς τὸν ἑσπερινὸν καὶ εἰς τὸ Θεὸς Κύριος,  

ἐναλλακτικῶς, τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον 

καὶ τὰ τῶν Ἁγίων. Ποίημα Γερασίμου  

Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. 

Σοῦ Ἱερομάρτυρος. Ἦχος γ´. Θείας πίστεως. 

Υῶς ἐκλάμπουσα, τῶν ἰαμάτων, κόσμῳ δέδει-

κται, τῶν σῶν λειψάνων, Ἱερομάρτυς ἡ θήκη 

ἡ ἔνθεος· ἧς τὴν σεπτὴν κομιδὴν ἑορτάζον-

τες, ἁγιασμὸν ἀληθῆ κομιζόμεθα. Υωκᾶ ἔν-

δοξε, Φριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι 

ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Σοῦ Προφήτου. Ὅμοιον. Γερασίμου. 

Θείου Πνεύματος, τῇ ἐπιπνοίᾳ, προκατήγγει-

λας, Θεοῦ Προφῆτα, ἐσομένων μυστηρίων 

τὴν ἔκβασιν· τὴν τοῦ ωτῆρος ἀπόῤῥητον κέ-

νωσιν, καὶ αἰωνίων νεκρῶν τὴν ἀνάστασιν· Ἰ-

εζεκιὴλ ἔνδοξε, Φριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, 

δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Σῆς Ὁσίας. Ἦχος δ´. Σαχὺ προκατάλαβε. 

Ἀμέμπτως ἐβίωσας, ἐν ἐγκρατείᾳ πολλῇ, καὶ 

κόποις ἀσκήσεως, καὶ ἐν ἀγάπῃ θερμῇ, Πε-

λαγία θεόληπτε· ὅθεν τὴν Θεοτόκον, ἐπαλ-

λήλως κατεῖδες, μηνύουσάν σοι Εἰκόνος, τὴν 

ἀνεύρεσιν ταύτης· ᾗ πρέσβευε Ὁσία, ὑπὲρ 

τῶν τιμώντων σε. 

* * * * * 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ᾨδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων. 

ᾨδὴ δ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Φριστός μου δύναμις, Θεὸς καὶ Κύριος, ἡ σε-

πτὴ Ἐκκλησία, θεοπρεπῶς, μέλπει ἀνακρά-

ζουσα, ἐκ διανοίας καθαρᾶς, ἐν Κυρίῳ ἑορτά-

ζουσα. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὸ ξύλον ἤνθησε, Φριστὲ τῆς ὄντως ζωῆς· ὁ 

ταυρὸς γὰρ ἐπάγη, καὶ ἀρδευθείς, αἵματι 
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καὶ ὕδατι, ἐξ ἀκηράτου σου πλευρᾶς, τὴν ζω-

ὴν ἡμῖν ἐβλάστησεν. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οὐκ ἔτι ὄφις μοι, ψευδῶς τὴν θέωσιν, ὑπο-

βάλλει· Φριστὸς γάρ, ὁ θεουργός, τῆς ἀνθρώ-

πων φύσεως, νῦν ἀκωλύτως τὴν τρίβον, τῆς 

ζωῆς μοι ἀνεπέτασεν. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡς ὄντως ἄφθεγκτα, καὶ ἀκατάληπτα, τὰ τῆς 

σῆς Θεοτόκε, θεοπρεποῦς, πέφυκε κυήσεως, 

τοῖς ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ, Ἀειπάρθενε μυστή-

ρια. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος δ´. Ἐπαρθέντα σε ἰδοῦσα. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

υσσαλεύουσαν πελάγει τῆς ἀσεβείας, τὴν 

Ἐκκλησίαν εἵλκυσας, Υωκᾶ εἰς λιμένας, τοὺς 

τῆς εὐσεβείας Φριστοῦ, ἀπαύστως κραυγά-

ζουσαν· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σὸ γεῶδες ἐκτινάξας ζωῆς σαρκώδους, καὶ βι-

οτεύων ἔνδοξε, ἐν σαρκὶ πορείαν, ἄυλον διή-

νυσας, Υωκᾶ· ὅθεν χάριτι, ἄγγελος ἐν σώματι 

πέφυκας. 

Δόξα. 

Ἡ ἀκένωτος πηγή σε τοῦ Παρακλήτου, τῶν 

νοητῶν ἐπλήρωσε, καὶ θείων θαυμάτων, Ἱε-

ράρχα ἔνδοξε, καὶ πᾶσι προτέθεικε, ποταμὸν 

χαρίτων ἀείῤῥυτον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὡς παράδοξα καὶ ἄῤῥητα Θεοτόκε, τὰ τοῦ 

καινοῦ σου τόκου, ἀληθῶς ὑπάρχει, ξένα καὶ 

παράδοξα, ἐν οἷς ἡ διάνοια, καὶ ὁ νοῦς ἡττᾶ-

ται πανάχραντε. 

ᾨδὴ ε´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Σ θείῳ φέγγει σου Ἀγαθέ, τὰς τῶν ὀρθρι-

ζόντων σοι ψυχάς, πόθῳ καταύγασον δέομαι, 

σὲ εἰδέναι Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, ἐκ ζό-

φου τῶν πταισμάτων, ἀνακαλούμενον. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὑποχωρεῖ μοι τὰ Φερουβείμ, νῦν καὶ ἡ φλογί-

νη ῥομφαία, Δέσποτα νῶτά μοι δίδωσι, σὲ ἰ-

δόντα Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, λῃστῇ ὁ-

δοποιήσαντα, τὸν Παράδεισον. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οὐκ ἔτι δέδοικα τὴν εἰς γῆν, Δέσποτα Φριστὲ 

ἐπιστροφήν· σὺ γὰρ ἐκ γῆς με ἀνήγαγες, ἐπι-

λελησμένον, δι᾿ εὐσπλαγχνίαν πολλήν, πρὸς 

ὕψος ἀφθαρσίας, τῇ ἀναστάσει σου. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σοὺς Θεοτόκον σε ἐκ ψυχῆς, Δέσποινα τοῦ 

κόσμου ἀγαθή, ὁμολογοῦντας διάσωσον· σὲ 

γὰρ προστασίαν, ἀκαταμάχητον, κεκτήμεθα 

τὴν ὄντως, θεογεννήτριαν. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος δ´. ύ, Κύριέ μου, φῶς. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Πορθήσας τὰ ἐχθροῦ, ὦ Υωκᾶ ὀχυρώματα, 

δυνάμει τῇ τῶν θαυμάτων, τοὺς ῥυσθέντας 

Κυρίῳ, ὡς σκῦλα προσενήνοχας. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀντώθησας σοφέ, κατὰ σοῦ τὰ πεμπόμενα, 

τοξεύματα εἰς καρδίας,τῶν βαλλόντων· αὐ-

τὸς δέ, ἐσώθης ἀπαράτρωτος. 

Δόξα. 

υνέθλασας Υωκᾶ, κεφαλὴν τὴν τοῦ δράκον-

τος, πατήσας τοῦτον γενναίως, τῇ ἐνθέῳ δυ-

νάμει, τῆς στεῤῥᾶς σου ἀθλήσεως. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ῥανάτω οὐρανός, εὐφροσύνην καὶ χάριν ἐν 

γῇ· ἐνέδωκε νῦν γὰρ αὕτη, εὐφροσύνην εἰς ὕ-

ψος, τὴν μόνην Θεομήτορα. 
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ᾨδὴ στ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Σοῦ βίου τὴν θάλασσαν, ὑψουμένην καθο-

ρῶν, τῶν πειρασμῶν τ κλύδωνι, τ εὐδίῳ λι-

μένι σου προσδραμών, βοῶ σοι· Ἀνάγαγε, ἐκ 

φθορᾶς τὴν ζωήν μου Πολυέλεε. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ταυρούμενος Δέσποτα, τοῖς μὲν ἥλοις τὴν ἀ-

ράν, τὴν καθ᾿ ἡμῶν ἐξήλειψας, τῇ δὲ λόγχῃ 

νυττόμενος τὴν πλευράν, Ἀδὰμ τὸ χειρόγρα-

φον, διαῤῥήξας τὸν κόσμον ἠλευθέρωσας. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἀδὰμ κατενήνεκται, δι᾿ ἀπάτης πτερνισθείς, 

πρὸς τὸ τοῦ ᾅδου βάραθρον· ἀλλ᾿ ὁ φύσει Θε-

ός τε καὶ συμπαθής, κατῆλθες πρὸς ἔρευναν, 

καὶ ἐπ᾿ ὤμων βαστάσας συνανέστησας. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἡ πάναγνος Δέσποινα, ἡ τεκοῦσα τοῖς βρο-

τοῖς, τὸν κυβερνήτην Κύριον, τῶν παθῶν μου 

τὸν ἄστατον καὶ δεινόν, κατεύνασον τάρα-

χον, καὶ γαλήνην παράσχου τῇ καρδίᾳ μου. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ στ´.  

Ἦχος δ´. Θύσω σοι μετὰ φωνῆς. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἰλύος, καὶ βυθοῦ ἀθεότητος ἔνδοξε, τὴν σὴν 

ἀνείλκυσας ποίμνην· ἣν ἀποκαθάρας υἱοθε-

σίας, τ ὕδατι, πρὸς τὸ φῶς τὸ τῆς χάριτος ὕ-

ψωσας. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νέφεσιν, ὁ τιθεὶς ἑαυτοῦ τὴν ἐπίβασιν, ἀερο-

δρόμῳ πορείᾳ, σὲ Υωκᾶ ἐδόξασε τοῦ προφθά-

νειν, τοὺς αἰτοῦντας, ἐν κινδύνοις θαλάσσης 

καὶ θλίψεως. 

Δόξα. 

Ἔλυσας, συμπλοκὰς τὰς τοῦ ψεύδους καὶ ἔ-

δησας, ματαιοῤῥήμονας γλώσσας, τοῖς τῆς ἀ-

ληθείας δεσμοῖς θεόφρον, καὶ ἐν κόσμῳ, τὸν 

τῆς πίστεως λόγον ἐκήρυξας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἑνώσεως, ἀκηράτου καρπὸν ἀνεβλάστησας, 

Θεοκυῆτορ τ κόσμῳ, ἀειζώου πρόξενον ἀ-

φθαρσίας, δεικνυμένης, τοῖς ἐν πίστει καὶ πό-

θῳ τιμῶσί σε. 

ᾨδὴ ζ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον εἰργάσατο, Ἄγ-

γελος τοῖς ὁσίοις παισί· τοὺς Φαλδαίους δὲ 

καταφλέγον, πρόσταγμα Θεοῦ, τὸν τύραννον 

ἔπεισε βοᾶν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν πα-

τέρων ἡμῶν. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὀδυρόμενος τ πάθει σου ὁ ἥλιος, ζόφον πε-

ριεβάλετο, καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἐπὶ πᾶσαν, Δέσποτα 

τὴν γῆν, τὸ φῶς συνεσκότασε βοῶν· Εὐλογη-

τὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἠμφιάσαντο Φριστὲ τῇ καταβάσει σου, φέγ-

γος τὰ καταχθόνια· ὁ προπάτωρ δὲ θυμηδίας, 

ἔμπλεως ὀφθείς, χορεύων ἐσκίρτησε βοῶν· 

Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Διὰ σοῦ Μῆτερ Παρθένε φῶς ἀνέτειλε, πάσῃ 

τῇ οἰκουμένῃ φαιδρόν· τὸν γὰρ κτίστην σὺ 

τῶν ἁπάντων, τέτοκας Θεόν· ὃν αἴτησαι Πά-

ναγνε ἡμῖν, καταπεμφθῆναι τοῖς πιστοῖς, τὸ 

μέγα ἔλεος. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος δ´. Ἐν τῇ καμίνῳ Ἀβραμιαῖοι. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Καθηλωθέντα, τ τοῦ Φριστοῦ σε πόθῳ Μάρ-

τυς σοφέ, πλήθη φοβερῶν βασάνων καὶ ἀπει-

λῶν, οὐ κατέσεισαν οὐχ εἵλκυσαν, ἐκ γενναι-

ότητος, τῆς πρὸς αὐτὸν συναφείας καὶ σχέσε-

ως. 
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τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λύτρον τ δόντι, ὑπὲρ ἡμῶν τὸ αἷμα τὸ ἑαυ-

τοῦ, αἷμα τὸ οἰκεῖον Μάρτυς ὡς προσφοράν, 

ἀντιδέδωκας καὶ ἔψαλλες· Εὐλογητὸς εἶ, ὁ 

Θεός μου κραυγάζων καὶ Κύριος. 

Δόξα. 

Ἀποβαλόντα, δι᾿ ἀρετῆς τὸ βάρος τὸ γεηρόν, 

θεῖοι τοῦ Φριστοῦ σε Ἄγγελοι Ἀθλητά, δι᾿ ἀέ-

ρος μετεκόμιζον, αὐτοῦ προστάγματι, ὡς τὸ 

πρὶν Ἀββακοὺμ συνιπτάμενον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἄγγελοι εἶδον, Θεογεννῆτορ ξένα τ τόκῳ 

σου· φύσιν τὴν φθαρτὴν τοῦ γένους τοῦ χοϊ-

κοῦ, πρὸς ἀκήρατον καὶ ἄφθαρτον, παλινδρο-

μήσασαν, κατοικίαν καὶ δόξαν οὐράνιον. 

ᾨδὴ η´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐκ φλογὸς τοῖς ὁσίοις, δρόσον ἐπήγασας, καὶ 

δικαίου θυσίαν, ὕδατι ἔφλεξας· ἅπαντα γὰρ 

δρᾷς, Φριστὲ μόνῳ τ βούλεσθαι· σὲ ὑπερυ-

ψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἰουδαίων τὸν πάλαι, προφητοκτόνον λαόν, 

θεοκτόνον ὁ φθόνος, νῦν ἀπειργάσατο, σὲ ἐ-

πὶ ταυροῦ, ἀναρτήσαντα Λόγε Θεοῦ· ὃν ὑ-

περυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οὐρανίους ἁψῖδας, οὐ καταλέλοιπας, καὶ εἰς 

ᾅδην φοιτήσας, ὅλον συνήγειρας, κείμενον 

Φριστέ, ἐν σαπρίᾳ τὸν ἄνθρωπον, σὲ ὑπερυ-

ψοῦντα, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἐκ φωτὸς φωτοδότην, Λόγον συνέλαβες, καὶ 

τεκοῦσα ἀφράστως, τοῦτον δεδόξασαι· Πνεῦ-

μα γὰρ ἐν σοί, Κόρη θεῖον ἐσκήνωσεν· ὅθεν 

σε ὑμνοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ η´.  

Ἦχος δ´. Φεῖρας ἐκπετάσας Δανιήλ. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Πῦρ ἀπαύστως ἔχων ἐν ψυχῇ, τὸ τῆς ἀγάπης 

Φριστοῦ, Υωκᾶ μακάριε, τὸν δρόμον ἄσχετον 

ἤνυσας, πρὸς αὐτὸν δι᾿ ἀθλήσεως· δι᾿ ἧς τυ-

χὼν τοῦ ἐφετοῦ, σὺν Ἀσωμάτοις βοᾷς· Εὐλο-

γεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἔῤῥει τῶν Ἑλλήνων τὰ σαθρά, πλάνης σεβά-

σματα, καὶ σεσιγήκασι, τῆς ματαιότητος ἅπα-

σαι, αἱ διπλόαι καὶ τὸ ψεῦδος αὐτῶν, ἠλέγχθη 

γνώσει ἀληθεῖ, τῶν ἀθλοφόρων Φριστοῦ, κη-

ρυττόντων, εἶναι οφίαν Θεοῦ ἐνυπόστατον. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἰσχὺν ἀπροσμάχητον Υωκᾶ, περιζωσάμενος, 

Ἁγίου Πνεύματος, ἀκαταγώνιστον ἔνστασιν, 

καὶ ἀνδρείαν ἀπερίτρεπτον, προπολεμῶν ὑ-

πὲρ τῆς σῆς, ποίμνης ἐνδέδειξαι· καὶ νικήσας, 

σὺν τοῖς Ἀγγέλοις ὑμνεῖς τὸν τῶν ὅλων Θεόν. 

τίχ. Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Τἱὸν  

καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον·  

ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Φάριν θείαν ἄφθονον Φριστός, σοὶ ἐδωρήσα-

το, Υωκᾶ ἀοίδιμε, τοῖς ἐξαιτοῦσί σε ἅπασι, 

καταλλήλως παρεχόμενον, τὰς τῶν θαυμά-

των δωρεάς, ἀπαύστως κράζουσιν· Εὐλογεῖτε, 

πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὁ φύσει ἀπρόσιτος παντί, Τἱὸς καὶ Λόγος Θε-

οῦ, ἐν σοὶ σκηνώσας Ἁγνή, καὶ ἐνδυσάμενος 

ἄχραντε, τὸ ἡμέτερον ὡς εὔσπλαγχνος, ὤ-

φθη εὐπρόσιτος σαρκί, καὶ ἀνεστράφη ἡμῖν· 

διὰ τοῦτο, πόθῳ πολλ σε ὑμνῶ καὶ τιμῶ καὶ 

αἰνῶ. 

ᾨδὴ θ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, ὃν οὐ τολμᾷ 

Ἀγγέλων ἀτενίσαι τὰ τάγματα· διὰ σοῦ δὲ 

Πάναγνε ὡράθη βροτοῖς, Λόγος σεσαρκωμέ-
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νος· ὃν μεγαλύνοντες, σὺν ταῖς οὐρανίαις 

στρατιαῖς, σὲ μακαρίζομεν. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Παθῶν ἀμέτοχος σὺ διέμεινας, Λόγε Θεοῦ 

σαρκὶ προσομιλήσας τοῖς πάθεσιν, ἀλλὰ λύ-

εις τῶν παθῶν τὸν ἄνθρωπον, πάθεσι χρημα-

τίσας, πάθος ωτὴρ ἡμῶν· μόνος γὰρ ὑπάρ-

χεις ἀπαθής, καὶ παντοδύναμος. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Υθορὰν θανάτου καταδεξάμενος, διαφθορᾶς 

ἐτήρησας τὸ σῶμά σου ἄγευστον· ἡ δὲ σὴ ζω-

οποιὸς καὶ θεία ψυχή, Δέσποτα ἐν τ ᾅδῃ, οὐ 

καταλέλειπται· ἀλλ᾿ ὥσπερ ἐξ ὕπνου ἀνα-

στάς, ἡμᾶς συνήγειρας. 

Σριαδικόν. 

τίχ. Ἁγία Σριάς, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 

ἡμᾶς. 

Θεὸν Πατέρα Τἱὸν συνάναρχον, πάντες βρο-

τοὶ ἐν χείλεσιν ἁγνοῖς μὲν δοξάζομεν, τὴν δὲ 

ἄῤῥητον καὶ ὑπερένδοξον, Πνεύματος πανα-

γίου, δύναμιν σέβομεν· μόνη γὰρ ὑπάρχεις 

πανσθενής, Σριὰς ἀχώριστος. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ θ´.  

Ἦχος δ´. Λίθος ἀχειρότμητος ὄρους. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἅρμα ὡς πυρίμορφον ἔχων, τὰς φωτοφόρους 

ἀρετάς σου, καὶ τὴν τῶν ἀγώνων διφρείαν, 

πρὸς οὐρανίους ἀνέπτης Ὅσιε, μονὰς ἐν αἷς 

κατέπαυσας, σὺν Ἀσωμάτοις αὐλιζόμενος. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥύσει τῆς ἐνθέου σοφίας, καὶ πλημμυρήσει 

τῇ τῶν λόγων, ἔλυσας τοῦ ψεύδους τὴν ὕλην, 

καὶ εὐσεβούντων ψυχὰς κατήρδευσας, καὶ 

καρποφόρους ἔδειξας, ἐνθέων ἔργων διὰ πί-

στεως. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἴδες τὴν ὑπέρφωτον αἴγλην, τὴν νοουμένην 

θεωρίαν, ἐν τῇ τῶν ἀγώνων σου πάλῃ, τοῦ 

ποθουμένου ἀγωνοθέτου Φριστοῦ· καὶ φθά-

σαι ταύτην ἔσπευσας, Μάρτυς τ τέλει τῶν 

ἀθλήσεων. 

Δόξα. 

Νῦν ὡς τρανοτέρως τὴν δόξαν, ἐνοπτριζόμε-

νος τοῦ Κτίστου, ὑπὲρ τῶν ἐκ πόθου Υωκᾶ σε, 

ἀνευφημούντων αὐτὸν δυσώπησον, τοῦ με-

τασχεῖν τῆς κρείττονος, τούτου καὶ δόξης καὶ 

λαμπρότητος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὑμνῶ σου τὴν χάριν Παρθένε, καὶ μεγαλύνω 

σου τὴν δόξαν· σὺ γὰρ φωτισμὸς τῆς ψυχῆς 

μου, ὑπάρχεις ὄντως καὶ ἡ παράκλησις, τῶν 

σὲ τιμώντων Δέσποινα, καὶ ἀνυμνούντων 

πάντων δούλων σου. 

* * * * * 

 


