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27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ´ (ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ) 

Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου (†421). 

Ἦχος πλ. β´. Ἑωθινὸν α´. 

* * * * * 

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Ψαλμόν, καὶ τὸ πρῶ-

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

κέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι´, καὶ ψάλλομεν 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα στ´, καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου 

γ´ εἰς δ´. 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος πλ. β´. 

Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 

τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. 

Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν κατὰ τοῦ ᾅδου, ἐν τῷ 

Σταυρῷ ἀνῆλθες, ἵνα τοὺς ἐν σκότει θανάτου 

καθημένους, συναναστήσῃς σεαυτῷ, ὁ ἐν νε-

κροῖς ἐλεύθερος, ὁ πηγάζων ζωὴν ἐξ οἰκείου 

φωτός· Παντοδύναμε Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς. 

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

ταποδῷς μοι. 

Σήμερον ὁ Χριστός, θάνατον πατήσας, καθὼς 

εἶπεν ἀνέστη, καὶ τὴν ἀγαλλίασιν τῷ κόσμῳ 

ἐδωρήσατο, ἵνα πάντες κραυγάζοντες, τὸν ὕ-

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

πρόσιτον φῶς, παντοδύναμε Σωτήρ, ἐλέησον 

ἡμᾶς. 

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

ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

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

τωλοὶ ποῦ φύγωμεν; ἐν τῷ οὐρανῷ; αὐτὸς κα-

τοικεῖς· ἐν τῷ 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 Στιχηρά, Ἀνατολικά. 

Στίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 

εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Ἐν τῷ Σταυρῷ σου Χριστὲ καυχώμεθα, καὶ 

τὴν ἀνάστασίν σου, ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· 

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

δαμεν. 

Στίχ. 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· Σταυρὸν γὰρ ὑπο-

μείνας, θανάτῳ θάνατον ὤλεσε. 

Στίχ. Ϛ´. 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 Σταυροῦ σου, δωρούμενος 

ἡμῖν ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν. 

Καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου προσόμοια γ´ εἰς δ´. 

Ἦχος β´. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 

Στίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, 

ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 

τὸν Κύριον. 

Κόσμου, τὰ τερπνὰ καταλιπών, γένους περι-

φάνειαν πλοῦτον, καὶ ὡραιότητα, πᾶσάν τε 

τὴν αἴσθησιν, ἀπαρνησάμενος, καὶ τὸ σῶμα 

τεμνόμενος, παθῶν ἐκμιμήσει, χαίρων ἠκο-

λούθησας, Χριστῷ Ἰάκωβε· ὡς οὖν, κοινωνὸς 

παθημάτων, δόξης ἐχρημάτισας ὄντως, καὶ 

τῆς βασιλείας νῦν συμμέτοχος. 

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. 

Κόσμου, τὰ τερπνὰ καταλιπών, ... 

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

ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Μέλη, θεριζόμενος σαρκός, καὶ τὰς ἀφορή-

τους ὀδύνας, τῶν αἰκισμῶν καρτερῶν, Μάρ-
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τυς ἀξιάγαστε, Χριστοῦ Ἰάκωβε, καὶ τυράν-

νων ὠμότητα, πατήσας ἀνδρείως, νίκης τὸν 

πολύτιμον, στέφανον εἴληφας· ᾧ νῦν ἐγκο-

σμούμενος μάκαρ, θείῳ τοῦ Δεσπότου σου 

θρόνῳ, μετὰ τῶν συνάθλων σου παρίστασαι. 

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

ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Ἔχων, παῤῥησίαν πρὸς Χριστόν, πάντων τῶν 

ἐν πίστει τελούντων, τὴν σὴν σεπτὴν ἑορτήν, 

Μάρτυς παναοίδιμε, θερμῶς προΐστασο, τῶν 

κινδύνων ῥυόμενος, παθῶν ἀπαλλάττων, πά-

σης περιστάσεως, δεινῶν λυτρούμενος, νέ-

μων καὶ ψυχῶν σωτηρίαν, θείαις σου ἐντεύ-

ξεσιν ὅπως, τοὺς λαμπροὺς ἀγῶνάς σου δο-

ξάζωμεν. 

Δόξα. Ἦχος β´. Τοῦ Στουδίτου. 

Καρτερῶν ἐν ἀθλήσει, Μάρτυς Ἰάκωβε, τὸ 

σῶμά σου παρέδωκας διὰ Χριστὸν τὸν Θεόν· 

καὶ μελιζόμενος χεῖρας καὶ μηρούς, καὶ βρα-

χίονας καὶ κνήμας καὶ τοὺς δακτύλους, καὶ 

τελευταῖον τὴν κάραν σου, ἀνίπτασαι ἐν οὐ-

ρανοῖς, συμβασιλεύειν τῷ Βασιλεῖ τοῦ παν-

τός. Διὸ Ἀθλούντων κράτιστε, μὴ διαλίπῃς ἱ-

κετεύων, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν, ἐκ 

πάσης βλάβης τοῦ ἀλλοτρίου. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. β´. 

Τίς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τίς 

μὴ ἀνυμνήσει σου, τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ 

γὰρ ἀχρόνως ἐκ Πατρός, ἐκλάμψας Υἱὸς 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 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 

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

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

ροῖς * 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 περι-

εζώσατο. (Ϟβ´ 1) 

Στίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, 

ἥτις οὐ σαλευθήσεται. (Ϟβ´ 1) 

Καὶ τὰ ἀναγνώσματα. 

* * * 

Εἶτα ἡ συνήθης Ἐκτενής, τό, Καταξίωσον, τὰ 

Πληρωτικά, ἡ κεφαλοκλισία κ.λπ. 

* * * 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἀπόστιχα Στιχηρά. 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. β´. 

Τὴν ἀνάστασίν σου Χριστὲ Σωτήρ, Ἄγγελοι ὑ-

μνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς· καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς 

καταξίωσον, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν. 

Τὰ κατ᾿ Ἀλφάβητον. 

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

Στίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνε-

δύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-

ζώσατο. (Ψαλμ. Ϟβ´ 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. 

Στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 

οὐ σαλευθήσεται. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1) 

Ῥεύσεως ἡμᾶς τῆς πάλαι, Χριστὸς ἐπανορθῶ-

σαι θέλων, Σταυρῷ προσπήγνυται, καὶ τάφῳ 

τέθειται· ὃν Μυροφόροι γυναῖκες, μετὰ δα-

κρύων ζητοῦσαι, θρηνοῦσαι ἔλεγον· Οἴμοι 

Σωτὴρ τῶν ἁπάντων! πῶς κατεδέξω τάφῳ οἰ-
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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· Τὸν 

θρῆνον παυσάμεναι, τοῖς Ἀποστόλοις εἴπατε, 

ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, τῷ κόσμῳ δωρούμενος ἱ-

λασμόν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 

μακρότητα ἡμερῶν. (Ψαλμ. Ϟβ´ 5). 

Σταυρωθεὶς ὡς ἠβουλήθης Χριστέ, καὶ τὸν 

θάνατον τῇ ταφῇ σου σκυλεύσας, τριήμερος 

ἀνέστης, ὡς Θεὸς μετὰ δόξης, τῷ κόσμῳ δω-

ρούμενος, ἀτελεύτητον ζωήν, καὶ τὸ μέγα ἔ-

λεος. 

Δόξα. Ἐκ τοῦ Μηναίου. Ἦχος πλ. α´. 

Ἐθαυμαστώθης Ἰάκωβε, ἐν ταῖς βασάνοις 

πάσαις μακροθυμήσας· τῶν γὰρ δακτύλων 

καὶ τῶν χειρῶν, καὶ βραχιόνων ἐκκοπέντων 

σου, ὁμοίως καὶ ποδῶν καὶ κνημίδων σου, μέ-

χρι μηρῶν ἐκαρτέρησας· λοιπὸν εὐχομένου 

σου, καὶ τὴν σεπτήν σου κάραν ἀπέτεμον, 

Μάρτυς πολύαθλε, ὑπὲρ ἡμῶν μὴ παύσῃ Χρι-

στοῦ δεόμενος, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁμόηχον. 

Ὢ θαύματος καινοῦ, πάντων τῶν πάλαι θαυ-

μάτων! τίς γὰρ ἔγνω μητέρα, ἄνευ ἀνδρὸς τε-

τοκυῖαν, καὶ ἐν ἀγκάλαις φέρουσαν, τὸν ἅπα-

σαν τὴν κτίσιν περιέχοντα; Θεοῦ ἐστι βουλὴ 

τὸ κυηθέν· ὃν ὡς βρέφος Πάναγνε, σαῖς ὠλέ-

ναις βαστάσασα, καὶ μητρικὴν παῤῥησίαν 

πρὸς αὐτὸν κεκτημένη, μὴ παύσῃ δυσωποῦ-

σα, ὑπὲρ τῶν σὲ τιμώντων, τοῦ οἰκτειρῆσαι 

καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος πλ. β´. 

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ 

φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο 

Μαρία ἐν τῷ 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. Τοῦ Μάρτυρος. Ἦχος δ´. 

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ 

στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ 

Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυ-

ράννους καθεῖλεν· ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ 

ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ 

ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ἢ τὸ ἑξῆς ἐκ τοῦ Μηναίου (ἐκδ. Α.Δ.).  

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. Γερασίμου. 

Ὁ Μάρτυς Ἰάκωβος, ὁ τῆς Περσίδος βλαστός, 

τὸν δόλιον δράκοντα, τοῖς τῶν αἱμάτων κρου-

νοῖς, ἀθλήσας ἀπέπνιξε· πίστει γὰρ ἀληθεί-

ας, μεληδὸν τετμημένος, ὤφθη τροπαιοφό-

ρος, τοῦ Σωτῆρος ὁπλίτης, πρεσβεύων ἀδια-

λείπτως, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

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 πλ. β´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημέ-

νος 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... 
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Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι 

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος πλ. β´. 

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ 

φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο 

Μαρία ἐν τῷ 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. Τοῦ Μάρτυρος. Ἦχος δ´. 

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ 

στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ 

Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυ-

ράννους καθεῖλεν· ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ 

ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ 

ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ἢ τὸ ἑξῆς ἐκ τοῦ Μηναίου (ἐκδ. Α.Δ.).  

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. Γερασίμου. 

Ὁ Μάρτυς Ἰάκωβος, ὁ τῆς Περσίδος βλαστός, 

τὸν δόλιον δράκοντα, τοῖς τῶν αἱμάτων κρου-

νοῖς, ἀθλήσας ἀπέπνιξε· πίστει γὰρ ἀληθεί-

ας, μεληδὸν τετμημένος, ὤφθη τροπαιοφό-

ρος, τοῦ Σωτῆρος ὁπλίτης, πρεσβεύων ἀδια-

λείπτως, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

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 πλ. β´. 

Τοῦ 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 τῷ κόσμῳ τὸ μέγα 

ἔλεος. 

Δόξα. 

Κύριε, παρίστατο τῷ τάφῳ σου, Μαρία ἡ Μα-

γδαληνή, καὶ ἔκλαιε βοῶσα, καὶ κηπουρόν σε 

νομίζουσα ἔλεγε· Ποῦ ἔθηκας τὴν αἰώνιον 

ζωήν; ποῦ ἔκρυψας τὸν ἐπὶ θρόνου Χερουβίμ; 

οἱ γὰρ τοῦτον φυλάσσοντες, ἀπὸ τοῦ φόβου 

ἀπενεκρώθησαν· ἢ τὸν Κύριόν μου δότε μοι, ἢ 

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 τῷ Σταυρῷ, ἀναζητῆσαι θέλων τὸν Ἀδάμ, 

λέγων τοῖς Ἀγγέλοις· Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὑ-

ρέθη ἡ ἀπολομένη δραχμή. Ὁ πάντα σοφῶς 

οἰκονομήσας, δόξα σοι. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος πλ. β´. 

Ἡ ζωὴ ἐν τῷ τάφῳ ἀνέκειτο, καὶ σφραγὶς ἐν 

τῷ λίθῳ ἐπέκειτο· ὡς βασιλέα ὑπνοῦντα, 

στρατιῶται ἐφύλαττον Χριστόν· καὶ τοὺς ἐ-

χθροὺς αὐτοῦ, ἀορασίᾳ πατάξας, ἀνέστη ὁ 

Κύριος. 

Δόξα. 

Προϊστορεῖ ὁ Ἰωνᾶς τὸν τάφον σου, καὶ ἑρμη-

νεύει Συμεὼν τὴν ἔγερσιν, τὴν ἔνθεον ἀθά-

νατε Κύριε· κατέβης γὰρ ὡσεὶ νεκρὸς ἐν τῷ 

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

νευ φθορᾶς, ὡς Δεσπότης τοῦ κόσμου εἰς σω-

τηρίαν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, φωτίσας τοὺς ἐν 

σκότει. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Θεοτόκε Παρθένε, ἱκέτευε τὸν Υἱόν σου, τὸν 

ἑκουσίως προσπαγέντα ἐν Σταυρῷ, καὶ ἀνα-

στάντα ἐκ νεκρῶν, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, 

σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 

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 Σω-

τὴρ 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 ἀγ-

γέλου * πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου· * Τί μετὰ 

νεκρῶν * 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 * 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´) 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα... 

* * * 

ΥΠΑΚΟΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος πλ. β´. 

Τῷ ἑκουσίῳ καὶ ζωοποιῷ σου θανάτῳ Χριστέ, 

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 τῷ οὐρανῷ 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. 

Τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν, μή μου ληφθήτω ἡ ψυχή, 

ὡς στρουθίον Λόγε· οἴμοι! πῶς μέλλω τῶν ἐ-

χθρῶν ῥυσθῆναι, φιλαμαρτήμων ὑπάρχων; 

Δόξα. Καὶ νῦν. 
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Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐνθέωσις τοῖς πᾶσιν, εὐδοκία 

σύνεσις, εἰρήνη καὶ ἡ εὐλογία· ἰσουργὸν γὰρ 

τῷ 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, Σῶτερ οὐκ ἐκτεί-

νει. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, τὸ κράτος ἐπὶ πάντων· ὅπερ 

αἱ ἄνω στρατηγίαι προσκυνοῦσι, σὺν πάσῃ 

πνοῇ τῶν κάτω. 

Προκείμενον. Ψαλμὸς πθ´ (79). 

Κύριε, ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου, καὶ ἐλ-

θὲ εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς. (δίς) 

Στίχ. Ὁ ποιμαίνων Ἰσραήλ, πρόσχες, ὁ ὁδη-

γῶν ὡσεὶ πρόβατα τὸν Ἰωσήφ. 

Κύριε, ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου... 

* * * 

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 ἡ-

μᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου 

Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

Ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁ-

γίου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ τῷ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγ-

γελίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  

τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν Α´  

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (κη´ 16-20). 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύ-

θησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτά-

ξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν προ-

σεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. Καὶ προ-

σελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐ-

δόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 

γῆς. Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα 

τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 

Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-

τος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐ-

νετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι 

πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰ-

ῶνος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης· 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, * προσκυνή-

σωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, * τὸν μόνον ἀ-

ναμάρτητον. * Τὸν σταυρόν σου, Χριστέ, 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 Χριστοῦ ἁγίαν ἀ-

νάστασιν· * ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ * 

χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. * Διὰ παντὸς εὐλο-

γοῦντες τὸν Κύριον, * ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστα-

σιν αὐτοῦ. * Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς, 

* θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. 

Οἱ χοροὶ ψάλλουν ἀντιφωνικῶς κατὰ στίχον 

τὸν ν´ ψαλμόν, προτάσσοντες (ἐν Κυριακῇ) 

τὴν προφώνησιν Ἐλεῆμον. 
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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 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 ἡγεμονικῷ 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 τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρ-

δίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 

Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σι-

ών, 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 ἐγκλημά-

των. 

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 

ἐξάλειψον 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, ἐλέη-

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

* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Οἱ Κανόνες· ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τῶν ἁγίων. 

ᾨδὴ α´. Ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´. 

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ, ἐν ἀβύσσῳ 

ἴχνεσι, τὸν διώκτην Φαραώ, καθορῶν ποντού-

μενον Θεῷ, ἐπινίκιον ᾠδήν, ἐβόα ᾄσωμεν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐκτεταμέναις παλάμαις ἐπὶ Σταυροῦ, πατρι-

κῆς ἐπλήρωσας, εὐδοκίας ἀγαθέ, Ἰησοῦ τὰ 
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σύμπαντα· διό, ἐπινίκιον ᾠδήν, σοὶ πάντες ᾄ-

δομεν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Φόβῳ σοι ὡς θεραπαινὶς ἡ τελευτή, προστα-

χθεῖσα πρόσεισι, τῷ Δεσπότῃ τῆς ζωῆς, δι᾿ 

αὐτῆς βραβεύοντι ἡμῖν, ἀτελεύτητον ζωήν, 

καὶ τὴν ἀνάστασιν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τὸν ἑαυτῆς δεξαμένη δημιουργόν, ὡς αὐτὸς 

ἠθέλησεν, ἐξ ἀσπόρου σου γαστρός, ὑπὲρ 

νοῦν σαρκούμενον Ἁγνή, τῶν κτισμάτων ἀ-

ληθῶς, ἐδείχθης Δέσποινα. 

Καὶ τοῦ Ἁγίου ὁ παρών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς·  

Τὸν Πέρσην Ἰάκωβον ἐν ᾄσμασι Μάρτυρα 

μέλπω. Ποίημα Θεοφάνους. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος β´. Δεῦτε λαοί. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τῷ τοῦ Χριστοῦ, βήματι νῦν παριστάμενος, 

στεφανηφόρος ἔνδοξε, Μάρτυς Ἰάκωβε, φω-

τοφόρον μοι αἴγλην, καὶ χάριν οὐρανόθεν, δί-

δου πρεσβείαις σου. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὄρθρος ἡμῖν, ἔλαμψας ὥσπερ πολύφωτος, Ἀ-

νατολῆς ὁρμώμενος, καὶ κατελάμπρυνας, 

τὴν Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, λαμπρότητι τῶν ἄ-

θλων, μάκαρ Ἰάκωβε. 

Δόξα. 

Νεανικήν, ἔνστασιν ἐπιδειξάμενος, ὡς νικη-

τὴς ἠξίωσαι, τῆς ἀναῤῥήσεως, καὶ τελείων ἐ-

πάθλων, καὶ δόξης αἰωνίου, Μάρτυς Ἰάκωβε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Προφητικαί, σάλπιγγες σὲ προηγόρευσαν, τὸ 

ἐπὶ σοὶ Μυστήριον, μυσταγωγούμεναι, Θεο-

τόκε Παρθένε, καὶ πόῤῥωθεν ὁρῶσαι, τὰ σὰ 

θαυμάσια. 

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. 

Τροπάρια. 

Στίχ. 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. 

Στίχ. 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. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τοῦ θείου τόκου σου Ἁγνή, πᾶσαν φύσεως 

τάξιν, ὑπερβαίνει τὸ θαῦμα· Θεὸν γὰρ ὑπερ-

φυῶς, συνέλαβες ἐν γαστρί, καὶ τεκοῦσα, μέ-

νεις ἀειπάρθενος. 

Τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ γ´.  

Ἦχος β´. Στερέωσον ἡμᾶς. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐγένου ἐκλεκτὴ Χριστοῦ ὡς ἄμπελος, δρεπά-

νῃ βασάνων καθαιρουμένη, καὶ πολὺν τὸν 

καρπὸν φέρουσα, τοῖς ληνοῖς τοῦ Σωτῆρος 

προσαγόμενον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥεόντων τὸ φθαρτὸν καὶ εὐδιάλυτον, παρεῖ-

δες ἐμφρόνως στεφανηφόρε· ὡς ἀγχίνους δὲ 

προέκρινας, τῶν ἀεὶ προσμενόντων τὸ ἀσά-

λευτον. 

Δόξα. 

Στεφάνους σοι λαμπροὺς κατατεμνόμενον, 

τὸ σῶμα ὠμότητι τῶν τυράννων, προεξένη-

σεν Ἰάκωβε, καὶ τρυφῆς Παραδείσου τὴν ἀπό-

λαυσιν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἠλέηται σαφῶς διὰ τοῦ τόκου σου, τοῦ θείου 

Παρθένε ἡ ἀνθρωπότης, ἑνωθεῖσα καθ᾿ ὑπό-

στασιν, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων Θεονύμφευτε. 
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Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Κάθισμα ἐκ τοῦ Μηναίου. 

Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 

Ἐκ Περσίδος ἀστέρα νεοφανῆ, ὁ Χριστὸς ἀνα-

τείλας τοῖς ἐπὶ γῆς, τὸν θεῖον Ἰάκωβον, καὶ ἀ-

οίδιμον Μάρτυρα, δι᾿ αὐτοῦ τὸν ζόφον, τῆς 

πλάνης ἀπήλασε, καὶ τοῖς πιστοῖς τὴν χάριν, 

τοῦ Πνεύματος ἔλαμψεν· ὅθεν οἱ τὴν μνήμην, 

τὴν αὐτοῦ ἐκτελοῦντες, πιστῶς ἑορτάσωμεν, 

καὶ βοήσωμεν λέγοντες· Ἀθλοφόρε πολύα-

θλε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμά-

των ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πό-

θῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τὴν ψυχήν μου Παρθένε τὴν ταπεινήν, ἀπὸ 

βρέφους μολύνας ὁ μιαρός, καὶ λόγοις καὶ 

πράξεσιν, ἐμαυτὸν κατεῤῥύπωσα· καὶ οὐκ ἔ-

χω τί πράξαι, οὐδὲ καταφύγιον, ἀλλ᾿ οὐδ᾿ ἄλ-

λην ἐλπίδα, πλήν σου Κόρη ἐπίσταμαι. Φεῦ 

μοι τῷ ἀχρείῳ! Διὰ τοῦτο ἱκέτης, πρὸς σὲ τὴν 

Πανάχραντον, νῦν προστρέχω καὶ δέομαι, ὁ-

μολογῶν σοι τὸ Ἥμαρτον. Πρέσβευε τῷ σῷ 

Υἱῷ καὶ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δοθῆ-

ναί μοι· εἰς σὲ γὰρ πᾶσαν ἐλπίδα, ἀνέθηκα 

Δέσποινα. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τὰ Ἀναστάσιμα. 

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

Τῇ ζωαρχικῇ, παλάμῃ τοὺς τεθνεῶτας, ἐκ 

τῶν ζοφερῶν, κευθμώνων ὁ ζωοδότης, ἀνα-

στήσας ἅπαντας Χριστὸς ὁ Θεός, τὴν ἀνά-

στασιν ἐβράβευσε, τῷ βροτείῳ φυράματι· ὑ-

πάρχει γὰρ πάντων Σωτήρ, ἀνάστασις καὶ 

ζωή, καὶ Θεὸς τοῦ παντός. 

Ὁ Οἶκος. 

Τὸν Σταυρὸν 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. 

Συναξάριον. 

Τῇ ΚΖ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῆς ἀθλήσε-

ως τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ 

Πέρσου. 

Στίχ. Τμηθεὶς μεληδόν, καὶ σφαγὴν Πέρσης φέρων, 

«Ψυχὴ σεσώσθω, φροῦδά μοι μέλη» λέγει. 

Εἰκάδι Πέρσης ἑβδομάτῃ σφάγη ἐκμελεϊσθείς. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ὅσιος Πινούφριος ἐν εἰρήνῃ 

τελειοῦται. 

Στίχ. Ὁ Πινούφριος ἀρετῶν πολλαῖς χρόαις, 

Ἐν οὐρανοῖς ἔλαμψεν ὡς ἴρις νέα. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος Ναθαναὴλ ἐν εἰρήνῃ 

τελειοῦται. 

Στίχ. «Ἀφεῖσα κόσμον, πρὸς Θεόν, ψυχή, τρέχε», 

Ναθαναὴλ ἔκραζε, μέλλων ἐκπνέειν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφό-

ρου Πατρὸς ἡμῶν Μωϋσέως, τοῦ ἐν Παλαι-

στίνῃ. 

Στίχ. Ἄλλος Ἠλίας Μωσῆς ἐν Παλαιστίνῃ, 

Ζήσας ἐν ἄκρᾳ προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν Ὁσίων καὶ θεοφό-

ρων Πατέρων ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου 

καὶ Γερασίμου τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ. 

Στίχ. Εὐχῆς καρδιακῆς πυξίον καὶ στάθμη, 

Γρηγόριε ὤφθης σὺν τῷ Γερασίμῳ. 

Σιναίου ἀσκητὴν καὶ Εὐβοίας γόνον, 

Γεράσιμον ὑμνῶ Γρηγορίου φίλον. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφό-

ρου Πατρὸς ἡμῶν Ἀρσενίου, τοῦ ἐν Ῥάξῳ, κα-

τὰ τὴν τῶν Ἁγίων Φάραγγα τῆς Κρήτης ἀ-

σκήσαντος. 

Στίχ. Φωτὶ ἀκτίστῳ πάτερ ἠγλαϊσμένος, 

Φῶς τοῖς μονασταῖς Ἀρσένιε ἐγένου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφό-

ρου Πατρὸς ἡμῶν Θεοδοσίου, τοῦ ἐν Τιρνόβῳ 

τῆς Βουλγαρίας. 

Στίχ. Καὶ ἡσυχαστὴς καὶ ποιμὴν θεοφόρος, 

Ὤφθη Θεοδόσιος ἐν Βουλγαρίᾳ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς 

ἡμῶν Ἰακώβου, Ἀρχιεπισκόπου Ῥοστώφ. 

Στίχ. Ἐλέους πηγὴ Ἰάκωβος ὑπάρχων, 

Πολλὴν ἐξ Ἐλεήμονος βρύει χάριν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφό-

ρου Πατρὸς ἡμῶν Διοδώρου, κτίτορος τῆς 

Μονῆς τοῦ ὄρους Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ῥωσί-

ας. 

Στίχ. Δῶρον ὁ Διόδωρος τῷ Γεωργίῳ, 

Μονὴν ἀφιέρωσεν Τροπαιοφόρῳ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφό-

ρου Πατρὸς ἡμῶν Ἀνδρέου Ὀγκορόντνικωφ, 

τοῦ ἐν Σιμπίρσκ, τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ. 

(†1841) 

Στίχ. Τὸν παλαιὸν μιμηθεὶς σαλὸν Ἀνδρέαν, 

Ἐν Σιμπὶρσκ ἐξήσκησεν ἄλλος Ἀνδρέας. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἀπὸ τῆς Πρεσβυτέρας Ῥώ-

μης ἐπιστροφὴ εἰς τὸν Πατριαρχικὸν Ναὸν ἐν 

Κωνσταντινουπόλει τῶν κλαπέντων ἱερῶν 

λειψάνων τῶν Ἀρχιεπισκόπων αὐτῆς Γρηγο-

ρίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσο-

στόμου, ἐν ἔτει βδ´ (2004). 

Στίχ. Θείων Ποιμένων τὰ λείψανα λαβόντες, 

Θεῷ αἰνέσεις τῷ ἐν Τριάδι δῶμεν. 

* 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Κυριακῇ πρὸ τῆς τριακοστῆς 

Νοεμβρίου, ἐν τῇ μεγαλωνύμῳ πόλει καὶ Μη-

τροπόλει τῶν Πατρῶν, ἑορτάζεται πανηγυρι-

κῶς ἡ Σύναξις τῶν συνεργατῶν τοῦ Ἁγίου ἐν-

δόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλή-

του, Σωσιπάτρου καὶ Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν Ο´ 

Ἀποστόλων, ἔτι δέ, Παύλου τοῦ Πατρέως Ὁ-

σιομάρτυρος Ἡγουμένου τῶν ἐν Ραϊθὼ ἀναι-

ρεθέντων Πατέρων, τῶν Ὁσίων Ἰωσὴφ τοῦ 

Ὑμνογράφου, Ἠλία τοῦ Σικελιώτου, τῶν ἐν 

τῇ Ἀχαΐᾳ ἀσκησάντων Λεοντίου τοῦ Γέρον-

τος, Δανιὴλ τοῦ ἐν τῷ Κάστρῳ τῶν Πατρῶν 

καὶ Ἰωακεὶμ τῶν Νοτενῶν, Νεομαρτύρων Ζα-

χαρίου τοῦ ἐξ Ἄρτης, Ἀναστασίας καὶ Χριστο-

δούλου τῶν παιδομαρτύρων, ὡς καὶ τοῦ Ἁγί-

ου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου, κομι-

στοῦ τῶν σεπτῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀπο-

στόλου Ἀνδρέου πρὸς τὴν Βασιλίδα τῶν Πό-

λεων καὶ κτίτορος τῆς Μονῆς Γηροκομείου 

γενομένου, καὶ ἑτέρων ἁγίων πολλῶν. 

Στίχ. Ἀχαΐας Ἅγιοι ἅπαντες συναχθέντες, 

Δότε ἡμῖν τὰ κρείττονα κοιναῖς ὑμῶν πρεσβείαις. 

Ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡ-

μᾶς. Ἀμήν. 

* * * 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. 
(Ψάλλονται ἀπὸ 21ης Νοεμβρίου  

μέχρις 24ης Δεκεμβρίου μόναι αἱ πεζαί). 

ᾨδὴ α´. Ἦχος α´. 

Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε· * Χριστὸς ἐξ οὐ-

ρανῶν· ἀπαντήσατε· * Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώ-

θητε. * ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, * καὶ ἐν 

εὐφροσύνῃ * ἀνυμνήσατε, λαοί, * ὅτι δεδόξα-

σται. 

ᾨδὴ γ´. 

Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων * ἐκ Πατρὸς γεννηθέντι 

ἀρρεύστως Υἱῷ * καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτων ἐκ Παρθέ-

νου * σαρκωθέντι ἀσπόρως * Χριστῷ τῷ Θεῷ 

βοήσωμεν· * Ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν * ἅ-

γιος εἶ, Κύριε. 

ᾨδὴ δ´. 

Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ * καὶ ἄνθος ἐξ αὐ-

τῆς, Χριστέ, * ἐκ τῆς Παρθένου ἀνεβλάστη-

σας, * ἐξ ὄρους ὁ αἰνετὸς * κατασκίου δασέος· 

* ἦλθες σαρκωθεὶς ἐξ ἀπειράνδρου * ὁ ἄυλος 

καὶ Θεός. * Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 

ᾨδὴ ε´. 

Θεὸς ὢν εἰρήνης, * Πατὴρ οἰκτιρμῶν, * τῆς με-

γάλης βουλῆς σου τὸν ἄγγελον, * εἰρήνην πα-
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ρεχόμενον, * ἀπέστειλας ἡμῖν· * ὅθεν θεο-

γνωσίας * πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες, * ἐκ νυκτὸς 

ὀρθρίζοντες, * δοξολογοῦμέν σε, φιλάνθρω-

πε. 

ᾨδὴ στ´. 

Σπλάγχνων Ἰωνᾶν * ἔμβρυον ἀπήμεσεν * ἐ-

νάλιος θήρ, * οἷον ἐδέξατο· * τῇ Παρθένῳ δὲ * 

ἐνοικήσας ὁ Λόγος * καὶ σάρκα λαβών, * διε-

λήλυθε φυλάξας ἀδιάφθορον· * ἧς γὰρ οὐχ ὑ-

πέστη ῥεύσεως, * τὴν τεκοῦσαν κατέσχεν ἀ-

πήμαντον. 

ᾨδὴ ζ´. 

Οἱ παῖδες εὐσεβείᾳ συντραφέντες, * δυσσε-

βοῦς προστάγματος καταφρονήσαντες, * πυ-

ρὸς ἀπειλὴν οὐκ ἐπτοήθησαν, * ἀλλ᾿ ἐν μέσῳ 

τῆς φλογὸς * ἑστῶτες ἔψαλλον· * Ὁ τῶν πατέ-

ρων Θεός, εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν τὸν 

Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες αὐτὸν 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Θαύματος ὑπερφυοῦς ἡ δροσοβόλος * ἐξεικό-

νισε κάμινος τύπον· * οὐ γὰρ οὓς ἐδέξατο 

φλέγει νέους, * ὡς οὐδὲ πῦρ * τῆς Θεότητος 

Παρθένου ἣν ὑπέδυ νηδύν· * διὸ ἀνυμνοῦντες 

ἀναμέλψωμεν· * Εὐλογείτω ἡ κτίσις πᾶσα τὸν 

Κύριον * καὶ ὑπερυψούτω * 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 

ὕψωσε 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... 

Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Μεγάλυνον, ψυχή μου, * τὴν τιμιωτέραν * καὶ 

ἐνδοξοτέραν * τῶν ἄνω στρατευμάτων. 

Μυστήριον ξένον * ὁρῶ καὶ παράδοξον· * οὐ-

ρανὸν τὸ σπήλαιον· θρόνον * χερουβικόν, τὴν 

Παρθένον· * τὴν φάτνην χωρίον, * ἐν ᾧ ἀνε-

κλίθη ὁ ἀχώρητος * Χριστὸς ὁ Θεός·* ὃν ἀνυ-

μνοῦντες μεγαλύνομεν. 

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. 
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Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον Α´. 

Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν, ἐν ὄρει Γαλιλαί-

ας, πίστει Χριστὸν θεάσασθαι, λέγοντα ἐξου-

σίαν, λαβεῖν τῶν ἄνω καὶ κάτω· μάθωμεν 

πῶς διδάσκει, βαπτίζειν εἰς τὸ ὄνομα, τοῦ Πα-

τρός, ἔθνη πάντα, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ Ἁγίου 

Πνεύματος, καὶ συνεῖναι, τοῖς μύσταις ὡς ὑ-

πέσχετο, ἕως τῆς συντελείας. 

Τοῦ Μηναίου. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Περσῶν τὴν πλάνην ἔφλεξας, τῷ ζήλῳ πυρ-

πολούμενος, Χριστοῦ Ἰάκωβε Μάρτυς· ὡς 

κλῆμα τῆς ἀμπέλου δέ, τὸ σῶμά σου τεμνό-

μενος, τυράννου γνώμῃ πάνσοφε, ἀνέμελπες 

κατάλληλον, ᾠδὴν καὶ πρόσφορον ὕμνον, τῇ 

ἀπροσίτῳ Τριάδι. 

Θεοτοκίον. 

Μαρία καθαρώτατον, χρυσοῦν θυμιατήριον, 

τῆς ἀχωρήτου Τριάδος, δοχεῖον ὄντως ἐγένου· 

ἐν ᾧ Πατὴρ ηὐδόκησεν, ὁ δὲ Υἱὸς ἐσκήνωσε· 

καὶ Πνεῦμα τὸ Πανάγιον, ἐπισκιάσαν σοι Κό-

ρη, ἀνέδειξε Θεοτόκον. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος πλ. β´. 

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· αἰ-

νεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ 

πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

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

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος πλ. β´. 

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

πτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Ὁ Σταυρός σου Κύριε, ζωὴ καὶ ἀνάστασις, ὑ-

πάρχει τῷ λαῷ σου· καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ πεποιθότες, 

σὲ τὸν ἀναστάντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν· ἐ-

λέησον ἡμᾶς. 

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

τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμε-

ως αὐτοῦ. 

Ἡ ταφή σου Δέσποτα, Παράδεισον ἤνοιξε, τῷ 

γένει τῶν ἀνθρώπων· καὶ ἐκ φθορᾶς λυτρω-

θέντες, σὲ τὸν ἀναστάντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦ-

μεν· ἐλέησον ἡμᾶς. 

Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς με-

γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, Χριστὸν ἀνυμνήσω-

μεν τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, καὶ πρὸς αὐ-

τὸν ἐκβοῶμεν· Σὺ ζωὴ ὑπάρχεις, ἡμῶν καὶ ἀ-

νάστασις· ἐλέησον ἡμᾶς. 

Αὐτόμελον. 

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

νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Τριήμερος ἀνέστης Χριστέ, ἐκ τάφου καθὼς 

γέγραπται, συνεγείρας τὸν προπάτορα ἡμῶν· 

διό σε καὶ δοξάζει, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, 

καὶ ἀνυμνεῖ σου τὴν ἀνάστασιν. 

Ἕτερα Στιχηρά, Ἀνατολικά. 

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

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 Φιλάν-

θρωπε. 

Στίχ. Ϛ´. 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 Χριστόν, τὸν Κύριον τῆς δόξης, τὸν πα-

θόντα καὶ ταφέντα, καὶ ἀναστάντα ἐκ νε-

κρῶν· αὐτὸν προσκυνήσωμεν. 

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

τω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου 

εἰς τέλος. 
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Σφραγισθέντος τοῦ μνήματος, πῶς ἐσυλήθη-

τε Ἰουδαῖοι, φύλακας καταστήσαντες, καὶ ση-

μεῖα θέντες; τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, προ-

ῆλθεν ὁ Βασιλεύς· ἢ ὡς νεκρὸν παραστήσατε, 

ἢ ὡς Θεὸν προσκυνήσατε, σὺν ἡμῖν μελῳ-

δοῦντες· Δόξα Κύριε τῷ Σταυρῷ σου, καὶ τῇ 

ἀναστάσει σου. 

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

καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά 

σου. 

Τὸ 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 τῷ λίθῳ καθήμενον, καὶ πρὸς αὐ-

τὰς φθεγγόμενον καὶ λέγοντα· Τί δακρύετε, 

τὸν ἐκ πλευρᾶς, πηγάσαντα τῷ 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 Σωτὴρ φωτίσας, δώρη-

σαι ἱλασμόν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Ἑωθινὸν Α´. Ἦχος α´. 

Εἰς τὸ ὄρος τοῖς Μαθηταῖς ἐπειγομένοις, διὰ 

τὴν χαμόθεν ἔπαρσιν, ἐπέστη ὁ Κύριος· καὶ 

προσκυνήσαντες αὐτόν, καὶ τὴν δοθεῖσαν ἐ-

ξουσίαν, πανταχοῦ διδαχθέντες, εἰς τὴν ὑπ᾿ 

οὐρανὸν ἐξαπεστέλλοντο, κηρῦξαι τὴν ἐκ νε-

κρῶν ἀνάστασιν, καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἀπο-

κατάστασιν· οἷς καὶ συνδιαιωνίζειν, ὁ ἀψευ-

δὴς ἐπηγγείλατο, Χριστὸς ὁ Θεός, καὶ Σωτὴρ 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, * Θεοτόκε Παρ-

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

ᾅδης ᾐχμαλώτισται, * ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, * 

ἡ κατάρα νενέκρωται, * ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, * 

ὁ θάνατος τεθανάτωται, * καὶ ἡμεῖς ἐζωοποι-

ήθημεν· * διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· * Εὐλογη-

τὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, * ὁ οὕτως εὐδοκή-

σας, 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 

κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, * ὁ καθήμενος 

ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, * καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

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

Ἰησοῦς Χριστός, * εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. 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 τῷ φωτί σου ὀ-

ψόμεθα φῶς. 



 14 

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 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. 

* * * * * 

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 

αὐτοῦ. 

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 ἔρ-

γα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐ-

τοῦ. 

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 

ἕως 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 

ἁγίας Θεοτόκου * καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, * 

ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, * σταυρωθείς τε, 

Χριστὲ ὁ Θεός, * θανάτῳ θάνατον πατήσας, * 

εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος, * συνδοξαζόμενος 

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

μᾶς. 
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Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

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

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

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. β´. 

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ 

φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο 

Μαρία ἐν τῷ 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. 

Στίχ. β´. Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι 

τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 

ἔλεος αὐτοῦ. 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

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

ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

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

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν 

Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ 

νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

Τὸ 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 τῷ 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. 

Τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου. 

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, * ἀλ-

λὰ πρόφθασον ὡς ἀγαθὴ * εἰς τὴν βοήθειαν 

ἡμῶν, * τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· * Τά-

χυνον εἰς πρεσβείαν * καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσί-

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

μώντων σε. 

* * * 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

* * * 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Κυριακῆς ΚΓ´ ἑβδομάδος ἐπιστολῶν. 

Προκείμενον καὶ Ἀλληλούϊα τοῦ ἤχου. 

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

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον 

τὴν κληρονομίαν σου. 

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

μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνά-

γνωσμα. 

(β´ 4-10) 

Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ 

τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡ-

μᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώ-

μασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε 

σεσωσμένοι· καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν 

ἐν τοῖς ἐπουρανίοις Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἐνδεί-

ξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑ-

περβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν 

χρηστότητι ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τῇ γὰρ 

χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ 

τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, οὐκ ἐξ ἔρ-

γων, ἵνα μή τις καυχήσηται. Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν 

ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔρ-

γοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν 

αὐτοῖς περιπατήσωμεν. 
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Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος πλ. β´. (Ψαλμὸς Ϟ´). 

Στίχ. Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, ἐν 

σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται. 

Ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ· Ἀντιλήπτωρ μου εἶ καὶ κατα-

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

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Κυριακῆς ΙΓ´ Λουκᾶ. 

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν (ιη´ 18-27). 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ 

Ἰησοῦ πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· Διδάσκαλε 

ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομή-

σω; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τί με λέγεις ἀγα-

θόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός. Τὰς ἐν-

τολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ 

κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέ-

ρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ὁ δὲ εἶπε· Ταῦτα 

πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. Ἀκού-

σας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἔτι ἕν σοι 

λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος 

πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ 

δεῦρο ἀκολούθει μοι. Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα πε-

ρίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. Ἰ-

δὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον 

εἶπε· Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες 

εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! 

Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλι-

ᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βα-

σιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. Εἶπον δὲ οἱ ἀκού-

σαντες· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; Ὁ δὲ εἶπε· 

Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ 

τῷ Θεῷ ἐστιν. 

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 τι-

μιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέραν * 

ἀσυγκρίτως 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. 

* * * * * 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εἰς τοὺς Αἴνους, ἐναλλακτικῶς, ψάλλομεν 

στιχηρὰ Ἀναστάσιμα δ´ καὶ τῶν Ἁγίων προ-

σόμοια δ´ ἐκ τῆς φυλλάδος. Ποίημα Γερασί-

μου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. 

Ἦχος δ´. Ὁ ἐξ Ὑψίστου κληθείς. 

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

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Ὁ ἐκ Περσίδος ὡς ἄστρον ἀναλάμψας, ὅτε 

καταλέλοιπας, πλάνης τὴν ζόφωσιν, καὶ τῷ 

φωτὶ ἐπανέδραμες, τῆς εὐσεβείας, ἐξ ἧς δολί-

ως πρῴην ἐκπέπτωκας, τότε ὡμολόγησας, 
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λαμπρῷ σου στόματι, Χριστὸν τὸν πάντων 

Δεσπόζοντα, Ἥλιον ὄντα, δικαιοσύνης καὶ ἀ-

γαθότητος· καὶ ἐναθλήσας καρτερώτατα, 

Μάρτυς ὤφθης Ἰάκωβε ἔνδοξος, τοῦ Σωτῆρος 

τῶν ὅλων, τοῦ λαμπρῶς σε θαυμαστώσαν-

τος. 

Στίχ. Ϛ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Τὴν τῶν μελῶν ἐκκοπὴν καθυπομένων, ὥ-

σπερ ἀλλοῦ πάσχοντος, Μάρτυς ἀήττητε, ἑ-

κάστῳ μέρει κατάλληλον, ὕμνον ἀνδρείως, 

τῷ ἀθλοθέτῃ Λόγῳ ἀνέμελπες· ὢ τῆς καρτε-

ρίας σου, καὶ τῆς στεῤῥότητος! τίς ἐπαξίως ὑ-

μνήσει σε; τίς τῶν σῶν πόνων, ὄντως τὸ μέγε-

θος διηγήσεται; ὡς ὑπὲρ φύσιν σου ἡ ἄθλη-

σις! ὡς μεγίστη ἡ δόξα ἣν εὕρηκας! Ἐκ Θεοῦ 

ἐπαξίως, καρτερόψυχε Ἰάκωβε. 

Στίχ. ζ´. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐ-

τοῦ. 

Τοῖς ὀχετοῖς τῶν αἱμάτων σου πλουσίως, κα-

τήρδευσας πάνσοφε, τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ, 

τὴν σὴν γεραίρουσαν ἄθλησιν, καὶ τῶν ἀγώ-

νων, τὰ ὑπὲρ λόγον γέρα καὶ τρόπαια· τὸν δό-

λιον ὄφιν δέ, τὸν πρίν σε τρώσαντα, ἐν τού-

τοις μάκαρ ἀπέπνιξας, καὶ νικηφόρος, λελαμ-

πρυσμένος τοῖς θείοις πάθεσιν, ὡς Ἀθλοφό-

ρος θεοδόξαστος, πρὸς τὴν ἄνω Μητρόπολιν 

ἔδραμες, καὶ Μαρτύρων τοῖς δήμοις, συνηρίθ-

μησαι Ἰάκωβε. 

Στίχ. η´. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυ-

μάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ θελήματα αὐ-

τοῦ ἐν αὐτοῖς. 

Ὡς παῤῥησίαν μεγίστην κεκτημένος, Ἰάκωβε 

ἔνδοξε, πρὸς τὸν Οἰκτίρμονα, ἀδιαλείπτως ἱ-

κέτευε, πάσης ἀνάγκης, πάντας λυτροῦσθαι 

τοὺς εὐφημοῦντάς σε· ψυχῶν καὶ σωμάτων 

δέ, τοὺς πόνους κούφισον, μαρτυρικῇ σου 

χρηστότητι, Μάρτυς θεόφρον, τῶν προσιόν-

των τῇ ἀντιλήψει σου, καὶ τῶν πταισμάτων ἡ-

μῖν ἄφεσιν, ἐκ Θεοῦ ἐκδυσώπει δωρήσασθαι, 

ὡς ἂν χάριτος θείας, κοινωνίας θησαυρίσω-

μεν. 

* * * * * 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ᾨδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων. 

ᾨδὴ δ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Χριστός μου δύναμις, Θεὸς καὶ Κύριος, ἡ σε-

πτὴ Ἐκκλησία, θεοπρεπῶς, μέλπει ἀνακρά-

ζουσα, ἐκ διανοίας καθαρᾶς, ἐν Κυρίῳ ἑορτά-

ζουσα. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τὸ ξύλον ἤνθησε, Χριστὲ τῆς ὄντως ζωῆς· ὁ 

Σταυρὸς γὰρ ἐπάγη, καὶ ἀρδευθείς, αἵματι 

καὶ ὕδατι, ἐξ ἀκηράτου σου πλευρᾶς, τὴν ζω-

ὴν ἡμῖν ἐβλάστησεν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οὐκ ἔτι ὄφις μοι, ψευδῶς τὴν θέωσιν, ὑπο-

βάλλει· Χριστὸς γάρ, ὁ θεουργός, τῆς ἀνθρώ-

πων φύσεως, νῦν ἀκωλύτως τὴν τρίβον, τῆς 

ζωῆς μοι ἀνεπέτασεν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡς ὄντως ἄφθεγκτα, καὶ ἀκατάληπτα, τὰ τῆς 

σῆς Θεοτόκε, θεοπρεποῦς, πέφυκε κυήσεως, 

τοῖς ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ, Ἀειπάρθενε μυστή-

ρια. 

Τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος β´. Εἰσακήκοα Κύριε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νενευρωμένος ἔνδοξε, τῇ ἐκ Θεοῦ δοθείσῃ 

πανοπλίᾳ, πυρσολατρῶν πᾶσαν, πλάνην κα-

τέφλεξας. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἱλασμὸν ἡμῖν αἴτησαι, τοῖς τὴν σεπτήν σου 

μνήμην ἐκτελοῦσι, παῤῥησίαν ἔχων, Μάρτυς 

Ἰάκωβε. 

Δόξα. 

Ἀποῤῥέοντος αἵματος, οἱ ὀχετοὶ τῶν σῶν με-

λῶν τρισμάκαρ, τὴν τῆς πλάνης φλόγα, πᾶ-

σαν κατέσβεσαν. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Κυβέρνησόν μου Πάναγνε, τοὺς λογισμοὺς 

πρὸς εὔδιον λιμένα, τῆς σῆς ἀπαθείας, καὶ 

καθαρότητος. 

ᾨδὴ ε´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Τῷ 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. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὑποχωρεῖ μοι τὰ Χερουβείμ, νῦν καὶ ἡ φλογί-

νη ῥομφαία, Δέσποτα νῶτά μοι δίδωσι, σὲ ἰ-

δόντα Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, λῃστῇ ὁ-

δοποιήσαντα, τὸν Παράδεισον. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οὐκ ἔτι δέδοικα τὴν εἰς γῆν, Δέσποτα Χριστὲ 

ἐπιστροφήν· σὺ γὰρ ἐκ γῆς με ἀνήγαγες, ἐπι-

λελησμένον, δι᾿ εὐσπλαγχνίαν πολλήν, πρὸς 

ὕψος ἀφθαρσίας, τῇ ἀναστάσει σου. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τοὺς Θεοτόκον σε ἐκ ψυχῆς, Δέσποινα τοῦ 

κόσμου ἀγαθή, ὁμολογοῦντας διάσωσον· σὲ 

γὰρ προστασίαν, ἀκαταμάχητον, κεκτήμεθα 

τὴν ὄντως, θεογεννήτριαν. 

Τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος β´. Ὁ τοῦ φωτὸς χορηγός. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὥσπερ τις γῆ ἀγαθή, καὶ καρποφόρος ἀλη-

θῶς γέγονας, τῷ τῶν πικρῶν, βασάνων ἀρό-

τρῳ, τεμνόμενος σοφέ, πολύχουν τῷ Κτίστη, 

προσφέρων γεώργιον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Βέλη πανάριστε, πεπυρωμένα τοῦ ἐχθροῦ ἔ-

σβεσας, λύθρῳ τῶν σῶν, κοπέντων τρισμά-

καρ, σώματος μελῶν· ἐλπίδι γὰρ ὤφθης, καὶ 

πίστει φραξάμενος. 

Δόξα. 

Ὁλοκαρπούμενος, ὡς ἱερεῖον τῷ Χριστῷ πάν-

σοφε, τῶν σῶν μελῶν, δεινῶς κοπτομένων, 

κατάλληλον ᾠδήν, καὶ πρόσφορον ὕμνον, ἑ-

κάστῳ προσέφερες. 

Νέμοις καθάρσιον, τῶν τῆς ψυχῆς μου μολυ-

σμῶν ἔνδοξε, Μάρτυς Χριστοῦ, τὰς σὰς ἀλγη-

δόνας, ἀντίλυτρον διδούς, καὶ τοὺς τῶν αἱμά-

των, κρουνούς σου πανεύφημε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐπαληθεύουσαν, τῷ σεβασμίῳ καὶ φρικτῷ 

τόκῳ σου, καὶ τὴν φωνήν, καρδίᾳ, καὶ γλώσ-

σῃ, προσάπτοντες τρανῶς, σὲ νῦν Θεοτόκον, 

ἁγνὴν ὀνομάζομεν. 

ᾨδὴ στ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν, ὑψουμένην καθο-

ρῶν, τῶν πειρασμῶν τῷ κλύδωνι, τῷ εὐδίῳ λι-

μένι σου προσδραμών, βοῶ σοι· Ἀνάγαγε, ἐκ 

φθορᾶς τὴν ζωήν μου Πολυέλεε. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σταυρούμενος 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. 

Στίχ. 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. 

Στίχ. 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. 
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Τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ στ´.  

Ἦχος β´. Ἐν ἀβύσσῳ πταισμάτων. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νουθεσίαν ἐμφρόνως δεξάμενος, τῶν οἰκειο-

τάτων σου, χαίρων ἐχώρησας, πρὸς τοὺς ἀ-

γῶνας ἔνδοξε, καὶ στεφάνους τῆς νίκης ἀπεί-

ληφας. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀλλοτρίῳ καθάπερ ἐν σώματι, πάσχων ἐκαρ-

τέρησας, Μάρτυς Ἰάκωβε, καὶ μεληδὸν κο-

πτόμενος, τῷ Δεσπότῃ τὸν ὕμνον ἀνέπεμπες. 

Δόξα. 

Σωτηρίου προδήλως ἱμάτιον, καὶ τῆς εὐφρο-

σύνης, χιτῶνα δι᾿ αἵματος, τοῦ σοῦ βαφέντα 

πάνσοφε, νικηφόρος ὡς Μάρτυς ἐνδέδυσαι. 

Μαρτυρίου τὸν δίαυλον ἤνυσας· ὅθεν ἱερόνι-

κον, στέφανον εἴληφας, καὶ νῦν Μαρτύρων 

τάγμασι, συγχορεύεις Ἰάκωβε ἔνδοξε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἀπειράνδρως Παρθένε ἐκύησας, καὶ διαιωνί-

ζεις, Παρθένος ἐμφαίνουσα, τῆς ἀληθοῦς Θε-

ότητος, τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου τὰ σύμβολα. 

ᾨδὴ ζ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον εἰργάσατο, Ἄγ-

γελος τοῖς ὁσίοις παισί· τοὺς Χαλδαίους δὲ 

καταφλέγον, πρόσταγμα Θεοῦ, τὸν τύραννον 

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

τέρων ἡμῶν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὀδυρόμενος τῷ 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. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἠμφιάσαντο Χριστὲ 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. 

Στίχ. 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. 

Τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος β´. Εἰκόνος χρυσῆς. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Στεῤῥότητι νοῦ, καρτερίᾳ τε ψυχῆς κατατε-

μνόμενος, Μάρτυς τὸ σῶμα ἀπερίτρεπτος, 

καὶ ἀῤῥαγὴς διετέλεσας, πίστει στηριζόμενος 

θείᾳ, καὶ κραυγάζων Ἰάκωβε· Εὐλογητὸς εἶ ὁ 

Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἰθύνας τοὺς σούς, λογισμοὺς πρὸς τὸν σκο-

πὸν τῆς ἄνω κλήσεως, καὶ ταῖς βασάνοις κα-

ταντλούμενος, οὐ κατεκλύσθης, ἀλλ᾿ ἔφερες, 

ῥᾷον τὰς πληγὰς τῶν ἀνόμων, καὶ τεμνόμε-

νος ἔψαλλες· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πα-

τέρων ἡμῶν. 

Δόξα. 

Μακάριος εἶ, καὶ καλῶς σοι ἔσται νῦν μακα-

ριώτατε, νενικητότι τὴν ἀτίθασσον, τοῦ πο-

νηροῦ ἀγριότητα, καὶ τὴν τοῦ τυράννου μανί-

αν, καὶ προθύμως κραυγάζοντι· Εὐλογητὸς εἶ 

ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἀδύτου φωτός, καὶ λαμπάδος θεϊκῆς καὶ ἀ-

παυγάσματος, ὤφθης λυχνία χρυσαυγίζου-

σα, καὶ κόσμον ὅλον αὐγάζουσα, αἴγλῃ τῆς 

σεπτῆς παρθενίας, καὶ τοὺς ψάλλοντας σώ-

ζουσα· Εὐλογημένη ἡ Θεόν, σαρκὶ κυήσασα. 

ᾨδὴ η´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐκ φλογὸς τοῖς ὁσίοις, δρόσον ἐπήγασας, καὶ 

δικαίου θυσίαν, ὕδατι ἔφλεξας· ἅπαντα γὰρ 

δρᾷς, Χριστὲ μόνῳ τῷ βούλεσθαι· σὲ ὑπερυ-

ψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
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Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἰουδαίων τὸν πάλαι, προφητοκτόνον λαόν, 

θεοκτόνον ὁ φθόνος, νῦν ἀπειργάσατο, σὲ ἐ-

πὶ Σταυροῦ, ἀναρτήσαντα Λόγε Θεοῦ· ὃν ὑ-

περυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οὐρανίους ἁψῖδας, οὐ καταλέλοιπας, καὶ εἰς 

ᾅδην φοιτήσας, ὅλον συνήγειρας, κείμενον 

Χριστέ, ἐν σαπρίᾳ τὸν ἄνθρωπον, σὲ ὑπερυ-

ψοῦντα, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. 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. 

Τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ η´.  

Ἦχος β´. Τὸν ἐν καμίνῳ τοῦ πυρός. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥώμῃ Θεοῦ κραταιωθείς, πονηρῶν τὰς συ-

στροφὰς καὶ παρατάξεις, διεσκέδασας μά-

καρ, καὶ κατὰ κράτος ἑλών, τῆς νίκης τὸν 

στέφανον εἴληφας, κράζων· Εὐλογεῖτε, Χρι-

στὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὰς ἀφαιρέσεις τῶν μελῶν, ὡς προσθήκας ἀ-

γαθῶν Μάρτυς ἑώρας, οὐ τοὺς νῦν βλέπων 

πόνους, ἀλλὰ τὸ μέλλον σκοπῶν, Μαρτύρων 

ὡραῖον στεφάνωμα, παρὰ τοῦ δικαίου, Κρι-

τοῦ ηὐτρεπισμένον. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, 

τὸν Κύριον· ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν αὐ-

τὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ὑπομονὴν ὑπερφυῆ, κεκτημένος ἀσφαλὴς 

καθάπερ πύργος, διετέλεσας μάκαρ, τῶν δυ-

σμενῶν τὰς ὁρμάς, ἀτρόμως καὶ βέλη δεχόμε-

νος, κράζων· Εὐλογεῖτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶ-

νας. 

Ῥώμῃ πολλῇ σοι προσβαλών, ὁ ἀρχέκακος ἐ-

χθρὸς καὶ ψυχοφθόρος, καὶ τυράννους ἐγεί-

ρας, καταβαλεῖν τῆς ψυχῆς, τὸν τόνον οὐκ ἴ-

σχυσεν ἔνδοξε· τὴν γὰρ παντευχίαν, Χριστοῦ 

περιεβάλου. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἀθανασίας διαυγῆ, ἐπιστάμεθα πηγήν σε Θε-

οτόκε, ὡς τεκοῦσαν τὸν Λόγον, τοῦ ἀθανάτου 

Πατρός, τὸν πάντας θανάτου λυτρούμενον, 

τοὺς ὑπερυψοῦντας, αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

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-

νος· ὃν μεγαλύνοντες, σὺν ταῖς οὐρανίαις 

στρατιαῖς, σὲ μακαρίζομεν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. 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 Σωτὴρ ἡμῶν· μόνος γὰρ ὑπάρ-

χεις ἀπαθής, καὶ παντοδύναμος. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Φθορὰν θανάτου καταδεξάμενος, διαφθορᾶς 

ἐτήρησας τὸ σῶμά σου ἄγευστον· ἡ δὲ σὴ ζω-

οποιὸς καὶ θεία ψυχή, Δέσποτα ἐν τῷ ᾅδῃ, οὐ 

καταλέλειπται· ἀλλ᾿ ὥσπερ ἐξ ὕπνου ἀνα-

στάς, ἡμᾶς συνήγειρας. 

Τριαδικόν. 

Στίχ. Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 

ἡμᾶς. 

Θεὸν Πατέρα Υἱὸν συνάναρχον, πάντες βρο-

τοὶ ἐν χείλεσιν ἁγνοῖς μὲν δοξάζομεν, τὴν δὲ 

ἄῤῥητον καὶ ὑπερένδοξον, Πνεύματος πανα-

γίου, δύναμιν σέβομεν· μόνη γὰρ ὑπάρχεις 

πανσθενής, Τριὰς ἀχώριστος. 

Τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ θ´.  

Ἦχος β´. Τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μετὰ Μαρτύρων ὡς Μάρτυς, συγχορεύων 

τρισμάκαρ, καὶ θρόνῳ παριστάμενος Χρι-
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στοῦ, τοὺς ἐκτελοῦντας τὴν μνήμην σου, καὶ 

τὴν σὴν φωτοφόρον τιμῶντας εὐφροσύνως ἑ-

ορτήν, χαλεπῶν ἐκ κινδύνων, ταῖς σαῖς πρε-

σβείαις λύτρωσαι. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἔνθα Μαρτύρων οἱ δῆμοι, ἔνθα πάντων Ἁγί-

ων, ἁγίως ἀναπαύεται πληθύς, ἔνθα Δικαίων 

τὰ πνεύματα, ἔνθα ἡ Ἐκκλησία, τῶν πρωτο-

τόκων νῦν ἐν οὐρανοῖς, κατεσκήνωσας ὄν-

τως, ὡς Μάρτυς ὦ Ἰάκωβε. 

Δόξα. 

Λαμπαδηφόρος παρέστης, τῷ Σωτῆρι τῶν ὅ-

λων, δι᾿ ὅν σου τῶν τοῦ σώματος μελῶν, τὴν 

ἐκκοπὴν ἐκαρτέρησας, καὶ πυρὸς καὶ μαστί-

γων, τῆς πείρας κατεφρόνησας στεῤῥῶς· διὸ 

πίστει σε πάντες καὶ πόθῳ μακαρίζομεν. 

Πεποικιλμένην πορφύραν, δι᾿ αἱμάτων βα-

φεῖσαν, τῶν σῶν νῦν περικείμενος Χριστῷ, 

συμβασιλεύεις Ἰάκωβε· διὰ γὰρ παθημάτων, 

τῆς ἀπαθείας εὗρες τὴν πηγήν, ἧς τρυφᾶν αἰ-

ωνίως, παμμάκαρ κατηξίωσαι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὡς τὸν Θεὸν συλλαβοῦσαν, καὶ Θεοῦ γενομέ-

νην, Μητέρα κατ᾿ ἀλήθειαν ἁγνή, σὲ Θεοτό-

κον δοξάζομεν, τῶν πραγμάτων τῇ φύσει, 

τὴν κλῆσιν προσαρμόζοντες τρανῶς, καὶ προ-

σφόρως τὴν θείαν, φωνήν σοι προσκομίζον-

τες. 

* * * * * 


