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05-05-2022 ΟΡΘΡΟΣ 
ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 

\ Ἐφραίμ μεγαλομάρτυρος τοῦ νεοφανοῦς. 
\ Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος.  

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… 
Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 
Ἦχος α΄. 

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

Στίχ, α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ 
Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν 
αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Στίχ,β΄. Πάντα τὰ ἔθνη 
ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι 
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν… 

Στίχ, γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο 
αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλ-
μοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Ἀπολυτίκια 
Ἦχος α'.  

Τῆς ἐρήμου πολίτης.  
Ἐν ὄρει τῶν Ἀμώμων ὥσπερ λύχνος 
ἀνέλαμψας, καὶ μαρτυρικῶς θεοφόρε 
πρὸς Θεὸν ἐξεδήμησας, βαρβάρων 
ὑποστὰς ἐπιδρομάς, Ἐφραὶμ μεγαλο-
μάρτυς τοῦ Χριστοῦ· διὰ τοῦτο ἀνα-
βλύζεις χάριν ἀεί, τοῖς εὐλαβῶς 
βοῶσί σοι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι 
ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, 
δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν 
ἰάματα. 

Δόξα Πατρὶ...Τὸ αὐτό. 

Καὶ νῦν... 
Καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς. 

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς 
Ἦχος βαρὺς 

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος, 
ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας, Χριστὲ 
ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλει-
σμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ 
πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθές 
δι' αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ 
μέγα σου ἔλεος.  

Μετὰ τὴν α΄  Σπχολογίαν.  
Κάθισμα. Ἦχος α΄.  

Τὸν τάφον σου Σωτήρ.  
 Νεόφωτος ἀστήρ, τῇ Χριστοῦ 

Ἐκκλησίᾳ, Ἐφραὶμ Θαυματουργέ, 
ἀληθῶς ἀνεδείχθης, ἀκτῖσι τῶν 
θαυμάτων σου, καταυγάζων τὰ πέ-
ρατα. Ὅθεν σήμερον, τῆς σῆς 
ἀθλήσεως μάκαρ, ἑορτάζομεν, τὴν 
ἑορτὴν τὴν ἁγίαν, Χριστὸν μεγαλύ-
νοντες 

.Δόξα... Καὶ νῦν... 
Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς. 

Ἦχος α' 
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος  

Ἐν τῷ Σταυρῷ προσηλωθείς, ἡ 
ζωὴ τῶν ἁπάντων, καὶ ἐν νεκροῖς 
λογισθείς, ὁ ἀθάνατος Κύριος, 
ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, ἐγείρας 
τὸν Ἀδὰμ ἐκ τῆς φθορᾶς· διὰ τοῦτο 
αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, ἐβόων 
σοι ζωοδότα· Δόξα τῷ θείῳ πάθει 
σου Χριστέ, δόξα τῇ Ἀναστάσει 
σου. δόξα τῇ συγκαταβάσει σου, 
μόνε φιλάνθρωπε.  

Μετὰ τὴν β΄  Στιχολογίαν. 
Κάθισμα. 
 Ἦχος δ΄. 

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 
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 Ἐπιπεσόντων τῇ ἁγίᾳ Μονῇ 
σου, ἀγαρηνῶν οἷα περ λύκων 
ἀγρίων, σὲ τοῦ Χριστοῦ ἀρνίον τὸ 
πραότατον, Πάτερ κατεσπάραξαν, 
πολυτρόποις βασάνοις· ἔνθεν ἀνε-
λήλυθας, πρὸς οὐράνιον μάνδραν, 
ὁσιομάρτυς Ἅγιε Ἐφραὶμ, καὶ 
μαρτυρίου, ἐδέξω, διάδημα. 

Δόξα..  Καὶ νῦν... 
Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς. 

Ἦχος α' 
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος  

Ἐν τῷ Σταυρῷ προσηλωθείς, ἡ 
ζωὴ τῶν ἁπάντων, καὶ ἐν νεκροῖς 
λογισθείς, ὁ ἀθάνατος Κύριος, 
ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, ἐγείρας 
τὸν Ἀδὰμ ἐκ τῆς φθορᾶς· διὰ τοῦτο 
αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, ἐβόων 
σοι ζωοδότα· Δόξα τῷ θείῳ πάθει 
σου Χριστέ, δόξα τῇ Ἀναστάσει 
σου. δόξα τῇ συγκαταβάσει σου, 
μόνε φιλάνθρωπε.  

Μετὰ τὸν Πολυέλεον. 
Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ΄. 
Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον. 

 Ἐν τῷ ὄρει Ἀμώμων ἀναδρα-
μών, πρὸς αἰώνια ὅρη κατὰ Δαυῒδ, 
τὸν νοῦν σου ἀνύψωσας, διὰ βίου 
λαμπρὸτητος, καὶ μαρτυρίου δρό-
μον, ἀνδρείως διήνυσας, βαρβα-
ρικῆς μανίας, γενόμενος σφάγιον· 
ὅθεν διπλοῦν γέρας, ἐκ Θεοῦ ἐκο-
μίσω, καὶ βλύζεις ἰάματα, Ἐφραὶμ 
πάτερ τοῖς σπεύδουσι, τοῖς τιμίοις 
λειψάνοις σου· αὐτὰ γὰρ τῇ σεπτῇ 
σου Μονῇ, ὥσπερ πλοῦτον θεῖον 
ἐφανέρωσας, τοὺς πιστῶς προσιό-
ντας, ἀεὶ ἁγιάζοντα. 

Δόξα..  Καὶ νῦν... 
Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς. 

Ἦχος α' 
Τὸν τάφον σου Σωτὴρ  

Ἁψάμενος χειρί, τῆς πλευρᾶς 
τῆς ἀστέκτου, ὁ Δίδυμος Θωμᾶς, 
οὐκ ἐφλέχθη τῇ ψαύσει, ἀλλ' ἔμεινε 
τοὺς μώλωπας ψηλαφῶν ἀκρι-
βέστερον, καὶ φθεγγόμενος τῷ δι' 
ἡμᾶς λογχευθέντι· Σύ μου Κύριος, 
σὺ καὶ Θεός μου ὑπάρχεις, κἄν 
πάθος ὑπήνεγκας. 

Τὸ ά Ἀντίφωνον τοῦ δ´  ἤχου. 
Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ 
με πάθη· ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ 
σῶσον Σωτήρ μου. (δίς) 

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε 
ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, 
πυρὶ  ἔσεσθε ἀπεξηραμένοι. (δίς) 

Δόξα. 
Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζω-

οῦται,  καὶ καθάρσει ὑψοῦται,  λα-
μπρύνεται,  τῇ τριαδικῇ μονάδι  ἱε-
ροκρυφίως. 

Καὶ νῦν. 
Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ 

τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα,  
ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζωο-
γονίαν. 

Προκείμενον. Ἦχος δ' 
Στίχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ 

θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ. (Δἰς) 
Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς 

ἁγίοις αὐτοῦ. 
Στίχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ 
θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ. ΄ 

Ἡ Τάξις τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου 
Ἦχος β΄. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον. 
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Εὐαγγέλιον 
Ἐκ τοῦ κατὰ  

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
 
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμε-

νοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύ-
ριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτη-
τον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, 
προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου 
Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζο-
μεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς 
σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά 
σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ 
πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ 
Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν. Ἰδοὺ 
γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ 
ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς 
εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν 
τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν 
γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ 
θάνατον ὤλεσεν. 

Καὶ εὐθὺς ὁ Ν΄ Ψαλμὸς χῦμα.  
Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ 

μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος των οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς 
ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 
μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 
γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου 
ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντὸς. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πο-
νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως 
ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου 
καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ-
νελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις 
ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ 

ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας 
σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθα-
ρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ 
χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ 
εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα 
τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας 
τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ 
ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνι-
σον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου 
τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ 
σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμο-
νικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου 
καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ 
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλ-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαι-
οσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ 
τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 
αἴνεσίν σου. 

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα 
ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντε-
τριμμένον΄ καρδίαν συντετριμ-
μένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς 
οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ 
σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω 
τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαι-
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οσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυ-
τώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσια-
στήριόν σου μόσχους. 

Δόξα Πατρὶ… Ἦχος β΄ 
Ταῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου  πρεσβείαις 

Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν 
ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν… 
Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις 

Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν 
ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ 
τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἰδιόμελον. Ἦχος  πλ. β΄ 
Τῆς ἀμπέλου τῆς ζωῆς, κλῆμα 
ὑπάρχων, Ἐφραὶμ παναοίδιμε, τοῦ 
μαρτυρίου τὸν βότρυν τὸν πέπει-
ρον, τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐγεώργησας, 
καλῶς ἀγωνισάμενος. Καὶ νῦν βλυ-
στάνεις ἡμῖν, τὸ μυστικὸν τῆς χά-
ριτος νέκταρ, τῇ θερμῇ ἀντιλήψει 
σου, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυ-
χῶν ἡμῶν. 

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου… 
Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. 

Κύριε, ἐλέησον.(δ΄) 
Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς… 
Ὁ Κανὼν τῆς Ἑορτῆς. 

ᾨδὴ α΄.  Ἦχος α΄.  Ὁ Εἱρμὸς. 
ᾌσωμεν πάντες λαοί, τῷ ἐκ πι-

κρᾶς δουλείας, Φαραὼ τὸν Ἰσραὴλ 
ἀπαλλάξαντι, καὶ ἐν βυθῷ 
θαλάσσης, ποδὶ ἀβρόχως ὁδηγήσα-
ντι, ᾠδὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξα-
σται. (Δίς) 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 
σου Κύριε. 

Σήμερον ἔαρ ψυχῶν, ὅτι Χριστὸς 
ἐκ τάφου, ὥσπερ ἥλιος ἐκλάμψας 
τριήμερος, τὸν ζοφερὸν χειμῶνα 
ἀπήλασε τῆς ἁμαρτίας ἡμῶν, 
αὐτὸν ἀνυμνήσωμεν, ὅτι δεδόξα-
σται. (Δίς) 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 
σου Κύριε. 

Ἡ βασιλὶς τῶν ὡρῶν, τῇ λα-
μπροφόρῳ ἡμέρᾳ, ἡμερῶν τε βα-
σιλίδι φανότατα, δορυφοροῦσα 
τέρπει, τὸν ἔγκριτον τῆς Ἐκκλη-
σίας λαόν, ἀπαύστως ἀνυμνοῦσα, 
τὸν ἀναστάντα Χριστόν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 
σου Κύριε. 

Πύλαι θανάτου Χριστέ, οὐδὲ 
τοῦ τάφου σφραγῖδες, οὐδὲ 
κλεῖθρα τῶν θυρῶν σοι ἀντέστη-
σαν, ἀλλ' ἐξαναστὰς ἐπέστης, τοῖς 
φίλοις σου εἰρήνην Δέσποτα δω-
ρούμενος, τὴν πάντα νοῦν 
ὑπερέχουσαν. 

Ὠδὴ α'. Τοῦ Ὁσίου Έφραίμ. 
 Ἦχος α'. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά.  

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν.  

Δόξης ἀπολαύων θεϊκῆς, καὶ 
φωτισμοῦ ἀπορρήτου πληρούμε-
νος, λόγον μοι πρυτάνευσον, καὶ 
φωτισμόν μοι παράσχου πρεσβεί-
αις σου, Ἐφραὶμ θεοφόρε, ὅπως 
ὑμνήσω τοὺς ἄθλους σου. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν.  

Ἴθυνας τὸν νοῦν σου ἐκ παιδός, 
τοῖς τοῦ Κυρίου προστάγμασιν 
Ὅσιε, πρὸς ζωὴν τὴν κρείττονα, 
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καὶ μοναστὴς θεοφόρος καὶ ἄμω-
μος, ἐν Ἀμώμων ὄρει, κατὰ Δαβὶδ 
ἐχρημάτισας. 

Δόξα… 
Δύναμιν λαβὼν παρὰ Θεοῦ, 

βαρβαρικῆς ἰταμότητος ἔφοδον, 
ἀκλινῶς ὑπέμεινας, τῆς εὐσεβείας 
προφαὶνων τὴν δύναμιν, Ἐφραὶμ 
θεοφόρε, ἐν τῷ στρεβλοῦσθαι τὸ 
σῶμά σου. 

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον. 
Ὅλη καθαρὰ καὶ ἐκλεκτή, τῆς 

παρθενίας ἐκλάμπουσα χάρισιν, 
ὤφθης Παναμώμητε, καὶ τὸν Θεὸν 
τῶν ἁπάντων ἐκύησας, ἐπ’ εὐεργε-
σίᾳ, τῶν γηγενῶν σωματούμενων. 

Κανών α', ᾨδὴ γ', τῆς Ἑορτῆς 
Ἦχος α'. Ὁ Εἱρμὸς 

Στερέωσόν με Χριστέ, ἐπὶ τὴν 
πέτραν τῶν ἐντολῶν σου, καὶ 
φώτισόν με φωτὶ τοῦ προσώπου 
σου· οὐκ ἔστι γὰρ ἅγιος, πλήν σου 
φιλάνθρωπε. (Δίς) 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 
σου Κύριε. 

Καινοὺς ἀντὶ παλαιῶν, ἀντὶ 
φθαρτῶν δὲ ἀφθάρτους, διὰ Σταυ-
ροῦ σου Χριστέ, τελέσας ἡμᾶς, ἐν 
καινότητι ζωῆς πολιτεύεσθαι, 
ἀξίως προσέταξας. (Δίς) 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 
σου Κύριε. 

Ἐν τάφῳ περικλεισθείς, τῇ πε-
ριγράπτῳ σαρκί σου, ὁ ἀπερίγρα-
πτος, Χριστὲ ἀνέστης, θυρῶν κε-
κλεισμένων δὲ ἐπέστης, σοῦ τοῖς 
Μαθηταῖς, παντοδύναμε. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 
σου Κύριε. 

Τοὺς μώλωπάς σου Χριστέ, οὓς 
ἑκουσίως ὑπέστης, ὑπὲρ ἡμῶν τοῖς 
Μαθηταῖς σου φυλάξας μαρτύριον, 
τῆς σῆς ἔδειξας, ἐνδόξου 
Ἀναστάσεως. 

Κανών α', ᾨδὴ γ', Τοῦ Ὁσίου 
Ἦχος α'. Ὁ μόνος εἰδώς.  

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν.  

Ὑψώσας τὸν νοῦν σου πρὸς 
Θεόν, ταῖς θείαις ἀναβάσεσι, σαρ-
κὸς τὸ φρόνημα ἀπενέκρωσας, καὶ 
ἀπαθείας ὤφθης κειμήλιον, πόνοις 
τῆς ἀσκήσεως. Ἐφραὶμ παμμακά-
ριστε, προγυμνάζων σεαυτὸν πρὸς 
τὴν ἄθλησιν. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν.  

Ὡς εἶδες ὡς θῆρες ἀπηνεῖς, 
κατὰ τῆς θείας μάνδρας σου, ἐπι-
πεσόντα στίφη τὰ βάρβαρα, ἔστης 
ἀκλόνητος καὶ ἀπτόητος, τούτων 
ἐπιθέσεσι, καὶ βασάνων ἔφοδον, 
παρ' αὐτῶν θεοφόρε ὑπέμεινας. 

Δόξα Πατρί… 
Παντοίων κολάσεων ποινάς, 

ὑπήνεγκας ὡς ἄσαρκος, καὶ τοῦ 
Βελίαρ πᾶσαν τὴν δύναμιν, τῇ 
ἀνενδὸτῳ πάτερ ἐνστάσει σου, 
Ἐφραὶμ ἐξενεύρισας, καὶ Μαρτύ-
ρων στέφανον, ἐκ Θεοῦ ἐκομίσω 
μακάριε. 

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον. 
Ἁγίων τὸν Ἅγιον Ἁγνή, ὡς οἶκος 

ἁγιάσματος, καὶ παρθενίας πάνα-
γνον σκήνωμα, σαρκὸς ἐν εἴδει 
ἡμῖν γεγένηκας· ὅθεν καθαγίασον, 
θερμῶς ἱκετεύω σε, τὴν ῥυπῶσαν 
Παρθένε καρδίαν μου. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
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Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,… 
Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. Χῦμα 

Ἦχος πλ. δ΄. 
Τῇ φιλοπράγμονι δεξιᾷ, τὴν ζω-

οπάροχόν σου πλευράν, ὁ Θωμᾶς 
ἐξηρεύνησε Χριστὲ ὁ Θεός· συγκε-
κλεισμένων γὰρ τῶν θυρῶν ὡς 
εἰσῆλθες, σὺν τοῖς λοιποῖς Ἀπο-
στόλοις ἐβόα σοι· Κύριος ὑπάρχεις 
καὶ Θεός μου. 

Κάθισμα τοῦ Ἁγίου. 
Ἦχος δ΄. 

Ταχὺ προκατάλαβε.  
Βιώσας ὡς ἄγγελος, ἐν ἐγκρα-

τείᾳ πολλῇ, οἰκείοις ἐν αἵμασι, τὴν 
σὴν ἁγίαν στολήν, ἐφοίνιξας Ὅσιε· 
ὅθεν ἐν ἀμφοτέροις, ἵερῶς διαλά-
μπων, δίδου ἡμῖν ὑψόθεν, τῇ θερμῇ 
σου πρεσβείᾳ, Ἐφραὶμ ὁσιομάρ-
τυς, ἐν πᾶσι βοήθειαν. 

Δόξα...Καὶ νῦν... 
Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς 

Ἦχος α'. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ 
 Μακάριος εἶ σὺ τὰς πληγὰς ψη-

λαφήσας, τῆς κρείττονος πλευρᾶς, 
τοῦ τὸ μέγιστον τραῦμα, τοῦ Ἀδὰμ 
ἰατρεύσαντος, καὶ ἡμῖν τοῖς πι-
στεύσασι, τὸν ἀνώλεθρον, μακαρι-
σμόν προξενήσας, μόνοις ῥήμασι, 
τοῖς τῶν σεπτῶν Ἀποστόλων, τὴν 
τούτου Ἀνάστασιν. 

Εἶτα, Συναπτὴ μικρὰ 
 μεθ' ἣν Ἐκφώνησις  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς τῆς 
εἰρήνης καὶ Σωτήρ τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀνα-
πέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ 
καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  

Κοντάκιον.  

Ἦχος γ'. Ἡ Παρθένος σήμερον.  

Ἐν τῷ ὄρει ἤσκησας, τῶν Ἀμώ-
μων θέοφρον, καὶ ἐν τούτῳ ἥνυσας, 
τοῦ μαρτυρίου τὸν δρόμον· ὅθεν 
σε, διπλοῖς στεφάνοις ὁ ζωοδότης, 
ἔστεψεν, ὁσιομάρτυς Ἐφραὶμ 
ἀξίως, ἐκτενῶς ἐκδυσωποῦντα, 
ἐλεηθῆναι τοὺς σὲ γεραίροντας. 

Ὁ Οἶκος. 

Ἀπὸ νεότητος Χριστῷ ἀκολου-
θήσας Πάτερ, τὴν κοσμικὴν ἐπιφο-
ράν, καὶ τῆς σαρκὸς τάς ἡδονάς, 
ἠρνήσω ὁλοτρόπως· καὶ τῇ θείᾳ με-
ταρσιούμενος ἀγαπήσει, ἐν ὄρει 
τῶν Ἀμώμων ἀγγελικῇ πολιτείᾳ 
διέλαμψας, καὶ τῆς θείας ἐνερ-
γείας κατοικητήριον πέφηνας, 
ἱδρῶσιν ἀσκητικοῖς, σῶμα καὶ ψυ-
χὴν ἐκκαθαρθείς, τῆς τῶν παθῶν 
ψυχοφθόρου συνοχῆς· καὶ χερσὶ 
μιαιφόνοις ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων 
συσχεθείς, μαρτυρικὴν ἐπεδείξω 
στερρότητα, ποικιλοτρόπως αἰκι-
σθείς, καὶ στρεβλώσεις ὑποστάς, 
καὶ βιαίως διὰ Χριστὸν θανατω-
θείς· ὅθεν ὁ ζωοδότης, διπλοῖς στε-
φάνοις σε ἔστεψεν, ὁσιομάρτυς 
Ἐφραὶμ , ἐκτενῶς ἐκδυσωποῦντα, 
ἐλεηθῆναι τοὺς σὲ γεραίροντας. 

Συναξάριον. 

Τῇ ε' τοῦ μηνός Μαΐου, Μνήμη 
τῆς ἀθλήσεως τοῦ ἁγίου ἐνδόξου 
ὁσιομάρτυρος Ἐφραὶμ , τοῦ νεο-
φανοῦς καὶ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐν 
τῷ κατὰ τὴν Ἀττικὴν ὄρει τῶν 
Ἀμώμων ἀσκήσαντος καὶ ἀθλήσα-
ντος κατὰ τὸν δέκατον καὶ πέ-
μπτον αἰῶνα. 

Στίχοι. 
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Ἀσκήσει τὴν ἄθλησιν Ἐφραὶμ 
συνάψας,  

ἀξίως δεδόξασαι παρὰ Κυρίου. 
Πέμπτῃ Ἐφραὶμ χερσὶ φονοέσ-

σαις,  
λυγρὸν εὕρατο μόρον. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς 

Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς 

ἀθλήσεως τῶν Ἁγίων Μαρτύρων 
Νεοφύτου, Γαΐου καὶ Γαϊανοῦ. Τε-
λεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 
σεπτῷ καὶ σεβασμίῳ ναῷ τῶν 
Ἁγίων ἐνδόξων καὶ θαυματουργῶν 
Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, 
τῷ ὄντι ἐν τοῖς Δαρείου.  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Ἀνάμνησις τῶν 
ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου ἐν τοῖς Κύρου.  

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

Καταβασίες τοῦ Πάσχα 
Ὠδὴ α΄.  Ἦχος α΄. 

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυν-
θῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, 
Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, 
καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς 
ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον 
ᾄδοντας. 

Ὠδὴ γ΄. 
Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ 

ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμε-
νον, ἀλλ' ἀφθαρσίας πηγήν, ἐκ 
τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ, ἐν ᾧ 
στερεούμεθα. 

Ὠδὴ δ΄. 
Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς ὁ 

θεηγόρος Ἀββακούμ, στήτω μεθ' 
ἡμῶν καὶ δεικνύτω, φαεσφόρον 

Ἄγγελον, διαπρυσίως λέγοντα· 
Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅτι 
ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναμος.  

Ὠδὴ ε΄. 
Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος, καὶ 

ἀντὶ μυρου τὸν ὕμνον προσοίσομεν 
τῷ Δεσπότῃ, καὶ Χριστὸν ὀψόμεθα, 
δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν 
ἀνατέλλοντα.  

Ὠδὴ ς΄. 
Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις 

τῆς γῆς, καὶ συνέτριψας μοχλοὺς 
αἰωνίους, κατόχους πεπεδημένων 
Χριστέ, καὶ τριήμερος ὡς ἐκ 
κήτους Ἰωνᾶς, ἐξανέστης τοῦ 
τάφου. 

 Ὠδὴ ζ΄. 
Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου ῥυσάμε-

νος, γενόμενος ἄνθρωπος, πάσχει 
ὡς θνητός, καὶ διὰ Πάθους τὸ θνη-
τόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, 
ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων, 
Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.  

 Ὠδὴ η΄. 
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 
Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ 

μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ 
κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, καὶ πανήγυ-
ρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλο-
γοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.  

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς...  
ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ( Ἦχος α΄ ) 

Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν 
Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά 
μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 
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Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτό-
κον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν τα-
πείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ 
γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με 
πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα 

ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις 
αὐτόν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν 

βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπε-
ρηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ 

θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, 
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ 
πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτό-
κον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παι-
δὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, κα-
θὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Καταβασία. ᾨδὴ θ΄ 

Ὁ ἄγγελος ἐβόα τῇ κεχαριτω-
μένῃ· Ἁγνὴ Παρθένε, χαῖρε, καὶ 
πάλιν ἐρῶ· Χαῖρε· ὁ σὸς υἱὸς ἀνέ-
στη τριήμερος ἐκ τάφου. 

Φωτίζου, φωτίζου ἡ νέα Ἱερου-
σαλήμ· ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ 
ἀνέτειλε. Χόρευε νῦν, καὶ ἀγάλλου 

Σιών· σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου, Θε-
οτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου 
σου. 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 
Ἐξαποστειλάριον   τοῦ Ἁγίου 

Ἦχος β΄.  Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 
Ἀσκητικοΐς παλαίσμασι, τὴν σὴν 

ζωὴν ἐλάμπρυνας, καὶ μαρτυρίου 
ἀγῶσιν, ὡς εὐωδέστατον θῦμα, καὶ 
προσφορὰ εὐπρόσδεκτος, Κυρὶῳ 
προσενήνεξαι, Ἐφραὶμ ἀεὶ δεόμε-
νος, ὑπὲρ τῶν πίστει τιμώντων, τὴν 
ἱερὰν ἄθλησίν σου. 

Καὶ τῆς Ἑορτῆς. 
Ἦχος γ΄  .  Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.  

Σήμερον ἔαρ μυρίζει, καὶ καινὴ 
κτίσις χορεύει, σήμερον αἴρονται 
κλεῖθρα, θυρῶν καὶ τῆς ἀπιστίας, 
Θωμᾶ τοῦ φίλου βοῶντος· ὁ 
Κύριος καὶ Θεός μου. 

ΑΙΝΟΙ.  Ἦχος δ΄. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύ-

ριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν 
οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγε-
λοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος 
τῷ Θεῷ. 

Ἱστῶμεν στίχους δ΄ καὶ 
 ψάλλομεν τὰ ἑξῆς προσόμοια. 

Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν.. 
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυ-

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

Ἐκ νεότητος Ἅγιε, τῷ Χριστῷ 
ἠκολούθησας, κοσμικὴν τερπνό-
τητα ἀπωσάμενος, καὶ πολιτείας 
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λαμπρότητι, καὶ πόνοις ἀθλήσεως, 
ἐν τῷ ὅρει τῷ σεπτῷ, τῶν Ἀμώμων 
διέπρεψας, καὶ ἐδόξασας, τὸν Χρι-
στὸν ἀμφοτέροις τοῖς καμάτοις, 
καὶ Ἀγγέλων ταῖς χορείαις, 
Ἐφραὶμ παμμάκαρ ἠρίθμησαι.. 

Στίχ.  Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλ-
πιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ 
καὶ κιθάρᾳ. 

Ὡς ἀρνίον σε ἄκακον, ἐπελθό-
ντες οἱ βάρβαροι, οἷα θῆρες ἄγριοι 
κατῃκίζοντο, σὺ δὲ ἀτρέπτῳ φρο-
νήματι, τὰ πάντα ὑπέμεινας, ἀτε-
νίζων τῷ Χριστῷ, οὗ εἰς χεῖρας τὸ 
πνεῦμά σου, χαίρων δέδωκας, καὶ 
συνήφθης Ἁγίων ταῖς χορείαις, ὡς 
στερρὸς ὁσιομάρτυς, Ἐφραὶμ ἡμῶν 
ἀγαλλιαμα. 

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

Ἐν Ὁσίοις ὡς Ὅσιος, διαλά-
μπεις μακάριε, καὶ ἐν ἀθλοφόροις 
ὡς μάρτυς ἔνθεος· ἐν ἀμφοτέρων 
γὰρ Ἅγιε, τοῖς πόνοις ἠρίστευσας, 
καὶ ἐδόξασας Χριστόν· διὰ τοῦτο 
θαυμάτων σοι χάριν δέδωκεν, ὁ δε-
χθεὶς τοὺς ἁγίους σου ἀγῶνας· ὂν 
ἱκέτευε ἀπαύστως, Ἐφραὶμ ὅπερ 
τῶν τιμώντων σε. 

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

Εὐδοκίᾳ τῇ κρείττονι, τοῦ λα-
μπρῶς σε δοξάσαντος, μετὰ πολυ-
χρόνιον τὰ σὰ λείψανα, ἐν γῇ κα-
τάκρυψιν Ὅσιε, νῦν ἐφανερώθη-
σαν, ὥσπερ ἄνθη νοητά, εὐωδίαν 

οὐράνιον, ἀποπνέοντα, καὶ θαυμά-
των δυνάμεις ἐνεργοῦντα, τοῖς ἐν 
πίστει ἑξαιτοῦσιν, Ἐφραὶμ θέο-
φρον τὴν χάριν σου. 

Δοξαστικόν τοῦ Ὁσίου 
Ἦχος πλ. α’. Ίδιόμελον 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίω 
Πνεύματι. 

Τῆς ἀρετῆς τὴν χλαῖναν, τῷ τῆς 
ἀθλήσεως αἵματι ἐφοίνιξας, ὁσιο-
μάρτυς Ἐφραὶμ , ἀγωνισάμενος 
νομίμως· τάς ἀοράτους γὰρ ἀρχάς, 
τοῦ σκότους θριαμβεύσας, τῶν 
ἐρωμένων τὴν ῥύμην οὐκ ἔπτηξας, 
τὰ ἄνω ποθῶν καὶ ζητῶν· καὶ ἐν 
πᾶσιν ἀριστεύσας, λαμπαδηφόρος 
ἀνέδραμες, ἐν τῷ νυμφῶνι τῆς 
ἀϊδίου ζωῆς. Ἀλλ’ ὡς τοῦ θείου 
φωτὸς κοινωνός, σκότους παθῶν 
ἀπάλλαξον, τοὺς ἐορτάζοντας τὴν 
μνήμην σου. 

Καὶ νῦν…. Τῆς Ἑορτῆς. 
Ἦχος δ' 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! 
Ἰωάννης στήθει τοῦ Λόγου 
ἀνέπεσε, Θωμᾶς δὲ τὴν πλευρὰν 
προσψηλαφῆσαι κατηξιώθη· ἀλλ' ὁ 
μέν, ἐκεῖθεν φρικτῶς θεολογίας βυ-
θὸν ἀνέλκει, τὴν οἰκονομίαν ὁ δέ, 
ἠξίωται μυσταγωγῆσαι ἡμᾶς· 
παρίστησι γὰρ τὰς ἀποδείξεις 
τρανῶς, τῆς Ἐγέρσεως αὐτοῦ 
ἐκβοῶν· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός 
μου δόξα σοι.  

Δοξολογία Μεγάλη.  Ἦχος πλ. α΄ 
Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. 

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς 
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, 
προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν 
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σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν 
μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, 
Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μο-
νογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον 
Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, 
ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν 
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον 
ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 
κόσμου. 

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

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

Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω 
σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς 
τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος. 

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

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν 
Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δε-
δοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς 
αἰῶνας. Ἀμήν. 

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

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, 
ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα΄ 
Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν 
μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

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

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

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς 
γινώσκουσί σε. 

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

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

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

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ 
Πνεύματι. 

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

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

Ἀπολυτίκια 
Ἦχος α'.  Τῆς ἐρήμου πολίτης.  

Ἐν ὄρει τῶν Ἀμώμων ὥσπερ λύχνος 
ἀνέλαμψας, καὶ μαρτυρικῶς θεοφόρε 
πρὸς Θεὸν ἐξεδήμησας, βαρβάρων 
ὑποστὰς ἐπιδρομάς, Ἐφραὶμ μεγαλο-
μάρτυς τοῦ Χριστοῦ· διὰ τοῦτο ἀνα-
βλύζεις χάριν ἀεί, τοῖς εὐλαβῶς 
βοῶσί σοι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι 
ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, 
δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν 
ἰάματα. 

Καὶ ἄρχεται ἡ Θεία Λειτουργία. 
ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία 

τοῦ  Πατρὸς καὶ τοῦ  Υἱοῦ καὶ τοῦ  
Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν  αἰώνων. 

Ο ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν. 
Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν. 
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«Εὐλογημένη»,  
«Χριστὸς ἀνέστη» τρίς. 
Ἅπαξ ὑπὸ τοῦ Ἱερέως  

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θα-
νάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν 
τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. 

καὶ δὶς ὑπὸ τῶν χορῶν. 
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θα-

νάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν 
τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. 

Καὶ ἄρχεται ἡ θεία Λειτουργία. 
ΑΝΤΙΦΩΝΑ 

Ψαλλόμενα ἐν τῇ Λειτουργία  
τῆς  Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 

Ἀντίφωνον α'. Ἦχος β' 
Στίχ. Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ 

πᾶσα ἡ γῆ. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου 

Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.   
Στίχ. Ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι 

αὐτοῦ, δότε δόξαν ἐν αἰνέσει 
αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.   

Στίχ. Εἴπατε τῷ Θεῷ΄ Ὡς φο-
βερὰ τὰ ἔργα σου. Ἐν τῷ πλήθει 
τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οἱ 
ἐχθροί σου.  

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.    

Στίχ. Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνη-
σάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι, 
ψαλάτωσαν δὴ τῷ ὀνόματι σου 
Ὕψιστε.  

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 

Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου 

Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 
Ἀντίφωνον β'. Ἦχος ὁ αὐτὸς 

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

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

Στίχ. Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν 
ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσι τὸ σω-
τήριόν σου.  

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

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

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

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

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

 Δόξα Πατρὶ…Καὶ νῦν… 
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 

Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ κα-
ταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν 
σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 
ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, 
σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας, Εἷς ὢν 
τῆς ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμε-
νος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ 
Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον Γ΄ 
Ἦχος πλ. α' 
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Στίχ. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ δια-
σκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, 
καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου 
αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. 

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

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

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

Στίχ. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ 
ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ 
Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτω-
σαν. 

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

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

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

Εἰσοδικὸν 
Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν 

Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ, 
σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς 
ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι Ἀλλη-
λούϊα. 

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς 
Ἦχος βαρὺς 

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος, 
ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας, Χριστὲ 
ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλει-
σμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ 
πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθές 
δι' αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ 

μέγα σου ἔλεος. 
Ἀπολυτίκιο τοῦ Ὁσίου 

Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης.  
Ἐν ὄρει τῶν Ἀμώμων ὥσπερ λύ-

χνος ἀνέλαμψας, καὶ μαρτυρικῶς 
θεοφόρε πρὸς Θεὸν ἐξεδήμησας, 
βαρβάρων ὑποστὰς ἐπιδρομάς, 
Ἐφραὶμ μεγαλομάρτυς τοῦ Χρι-
στοῦ· διὰ τοῦτο ἀναβλύζεις χάριν 
ἀεί, τοῖς εὐλαβῶς βοῶσί σοι· δόξα 
τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ 
θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνερ-
γοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ 
Κοντάκιον 

Ἦχος πλ. δ'  
Τῇ φιλοπράγμονι δεξιᾷ, τὴν ζω-

οπάροχόν σου πλευράν, ὁ Θωμᾶς 
ἐξηρεύνησε Χριστὲ ὁ Θεός· συγκε-
κλεισμένων γὰρ τῶν θυρῶν ὡς 
εἰσῆλθες, σὺν τοῖς λοιποῖς Ἀπο-
στόλοις ἐβόα σοι· Κύριος ὑπάρχεις 
καὶ Θεός μου. 

Τρισάγιον Ἀποστόλου 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

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

Πνεύματι.  
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.  
Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  
Δύναμις. 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. 

(Ζήτει, τῷ Σαββάτῳ τῆς ε’ ἑβδομάδος)  
Ἀπόστολος. Προκείμενον ἦχος βαρύς. 

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ Θά-
νατος τοῦ Ὁσίου ἀὐτοῦ. 
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Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς 
ἁγίοις αὐτοῦ. 

Πρός Ῥωμαίους ἐπιστολῆς Παύ-
λου τὸ Ἀνάγνωσμα.  

Ἀδελφοί, ὅσοι Πνεύματι Θεοῦ 
ἄγονται, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Θεοῦ. Οὐ 
γὰρ ἐλάβετε Πνεῦμα δουλείας 
πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ᾿ ἐλάβετε 
Πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν· 
Ἀββᾶ ὁ πατήρ. Αὐτὸ τὸ Πνεῦμα 
συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν 
ὅτι ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ. Εἰ δὲ τέκνα, 
καὶ κληρονόμοι, κληρονόμοι μὲν 
Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ, 
εἴπερ συμπάσχομεν ἵνα καὶ συνδο-
ξασθῶμεν. Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ 
ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ 
πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκα-
λυφθῆναι εἰς ἡμᾶς. Ἡ γὰρ ἀποκα-
ραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυ-
ψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχε-
ται. Τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις 
ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν 
ὑποτάξαντα· ἐπ᾿ ἐλπίδι ὅτι καὶ 
αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται 
ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς 
τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν 
τέκνων τοῦ Θεοῦ. Ἀλληλούϊα. (γ΄).   
Ἦχος πλ. β΄.Μακάριος ἀνὴρ ὁ φο-
βούμενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντο-
λαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα.Στίχ. 
Ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Κοινωνικὸν. Εἰς 
μνημόσυνον αἰώνιον.... 

Ἀλληλούϊα. (γ΄) Ἦχος πλ. β΄ 
Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος 

τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ 
θελήσει σφόδρα. 

Στίχ. Ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει 
εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.  

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱε-
ροῦ Χρυσοστόμου 

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ  
ΔΩΡΩΝ. Χερουβικός Ὕμνος. 

 Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς 
εἰκονίζοντες  καὶ τῇ ζωοποιῷ 
Τριάδι τὸν τρισάγιον ὕμνον 
προσᾴδοντες,  πᾶσαν νῦν βιοτικὴν 
ἀποθώμεθα μέριμναν,  

Ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυ-
φορούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 

Πληρώσωμεν τὴν δέησιν ἡμῶν 
τῷ Κυρίῳ. 

Κύριε, ἐλέησον.  
Ὑπὲρ τῶν προτεθέντων τιμίων 

δώρων τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
Κύριε, ἐλέησον.  
Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου 

καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας 
καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ 
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

  Κύριε, ἐλέησον.  
Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ 

πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου 
καὶ ἀνάγκης τοῦ Κυρίου δε-
ηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον.  
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ 

διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ 
χάριτι.Κύριε, ἐλέησον. 

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν τελείαν, 
ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον 
παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 

 Παράσχου, Κύριε.  
Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδη-

γόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν 
σωμάτων ἡμῶν παρὰ τοῦ Κυρίου 
αἰτησώμεθα. 

Παράσχου, Κύριε.  
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Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν 
ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων 
ἡμῶν παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώ-
μεθα. 

Παράσχου, Κύριε.  
Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς 

ψυχαῖς ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ 
παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.  

Παράσχου, Κύριε.  
Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς 

ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτε-
λέσαι παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώ-
μεθα. 

Παράσχου, Κύριε.  
Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς 

ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, 
εἰρηνικὰ, καὶ καλὴν ἀπολογίαν, τὴν 
ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χρι-
στοῦ αἰτησώμεθα. 

Παράσχου, Κύριε. 
Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπε-

ρευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης 
ἡμῶν, Θεοτόκου (Ὑπεραγία Θεο-
τόκε, σῶσον ἡμᾶς) καὶ ἀειπαρθέ-
νου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν 
ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς 
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν 
ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώ-
μεθα.  

Σοὶ, Κύριε.  
Διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ μονογε-

νοῦς σου Υἱοῦ, μεθ’ οὗ εὐλογητὸς 
εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ 
ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν.     
+ Εἰρήνη πᾶσι. 
Καὶ τῷ πνεύματί σου. 
Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν 

ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν. 

Πατέρα, Υἱὸν  καὶ ἅγιον 
Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καὶ 
ἀχώριστον. 

Τὰς θύρας, τὰς θύρας· ἐν σοφίᾳ 
πρόσχωμεν. 

Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως. 
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, 

παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ 
καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀο-
ράτων.  

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χρι-
στόν, τὸν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τὸν μονο-
γενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέ-
ντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων.  

Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν 
ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα, οὐ 
ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ 
οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. 

Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους 
καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κα-
τελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρ-
κωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ 
Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐναν-
θρωπήσαντα. 

Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ 
Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ 
ταφέντα. 

Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, 
κατὰ τὰς Γραφάς. 

Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρα-
νοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν 
τοῦ Πατρός. 

Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης 
κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς οὗ τῆς 
βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.  

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ 
Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πα-
τρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ 
καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ 
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συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ 
τῶν Προφητῶν.  

Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ 
ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ 
ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρ-
τιῶν.Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν 
καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.  
Ἀμήν 

Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετὰ 
φόβου πρόσχωμεν τὴν ἁγίαν ἀνα-
φοράν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν. 

Ἔλεον εἰρήνης, θυσίαν αἰνέ-
σεως. 

 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία 
τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἴη μετὰ πά-
ντων ὑμῶν. 

Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου. 
Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας. 
Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον. 
Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ. 
Ἄξιον καὶ δίκαιον. 

Ὁ Ἱερεύς κλινόμενος  ἀπάρχεται 
τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς: 

Ἄξιον καὶ δίκαιον σὲ ὑμνεῖν, σὲ 
εὐλογεῖν... 

Ἐκφώνως: 
Τὸν ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα, 

βοῶντα, κεκραγότα καὶ λέγοντα· 
Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σα-

βαώθ· πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 
τῆς δόξης σου, ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψί-
στοις. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου. Ὡσαννὰ ὁ ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. 

Ὁ δέ Ἱερεὺς κλινόμενος ἐπεύχεται·  
Μετὰ τούτων καὶ ἡμεῖς τῶν μα-

καρίων δυνάμεων... 

Λάβετε, φάγετε, τοῦτό μού ἐστι 
τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον 
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

Ἀμήν.   
Εἶτα ἐπευχόμενος λέγει ὁ Ἱερεύς:    

Ὁμοίως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ 
δειπνῆσαι, λέγων 

Καί αὖθις δεικνύων τό ἅγιον Ποτήριον 
 ὁ Ἱερεύς λέγει ἐκφώνως:  

Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό 
ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς δια-
θήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν 
ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

Ἀμήν.   
Ὁ Ἱερεύς καί πάλιν κλινόμενος 

λέγει τήν εὐχήν: 
Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου 

ταύτης... 
Ἐκφώνως:Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ 

προσφέρομεν κατὰ πάντα καὶ διὰ 
πάντα. 

Σὲ ὑμνοῦμεν, σὲ εὐλογοῦμεν, 
σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δε-
όμεθά σου, ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας, ἀχρά-
ντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, 
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀει-
παρθένου Μαρίας. 

Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως 
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μα-

καρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀει-
μακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ 
μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιω-
τέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδο-
ξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-
φείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 
μεγαλύνομεν. 

Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν... 
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Κύριε, ἐλέησον.  
Καὶ ὧν ἕκαστος κατὰ διάνοιαν 

ἔχει, καὶ πάντων καὶ πασῶν. 
Καὶ πάντων καὶ πασῶν. 
Καὶ δὸς ἡμῖν, ἐν ἑνὶ στόματι καὶ 

μιᾷ καρδίᾳ... 
Ἀμήν.   
Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ μεγάλου 

Θεοῦ... 
Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου. 
Πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσα-

ντες... 
Κύριε, ἐλέησον. 
Ὑπὲρ τῶν προσκομισθέντων καὶ 

ἁγιασθέντων... 
Κύριε, ἐλέησον.  
Ὅπως ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς 

ἡμῶν... 
Κύριε, ἐλέησον.  
Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς... 
Κύριε, ἐλέησον.  
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον... 
Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν... 
Παράσχου Κύριε.  [καί μετά ἀπό 

κάθε αἴτηση] 
Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδη-

γόν... 
Παράσχου, Κύριε.  
Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν 

ἁμαρτιῶν... 
Παράσχου Κύριε.   
Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς 

ψυχαῖς ἡμῶν... 
Παράσχου Κύριε.   
Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς 

ἡμῶν... 
Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς 

ἡμῶν...  
Παράσχου Κύριε.   

Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως... 
Σοὶ Κύριε. 
Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς, Δέσποτα, 

μετὰ παρρησίας... 
Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· 

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ 
βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά 
σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς 
ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ 
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς 
ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ 
μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, 
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονη-
ροῦ. 

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ 
δύναμις... 

Ἀμήν.   
Εἰρήνη πᾶσι. 
Καὶ τῷ πνεύματί σου. 
Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ 

κλίνωμεν. 
Σοὶ Κύριε. 
Χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φι-

λανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου 
Υἱοῦ, μεθ' οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ 
παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ 
σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν.   
Πρόσχες Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ 

Θεὸς ἡμῶν... 
Πρόσχωμεν. 
Τὰ Ἅγια τοῖς ἁγίοις. 
Εἷς Ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς 

Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. 
Ἀμήν.       Εἶτα τὸ κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας  

Κοινωνικὸν. Εἰς μνημόσυνον αἰώ-
νιον....  

Κοινωνικὸν. Ἦχος α' 
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Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, 
πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. 

 ψάλλεται δὲ μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. 
Στίχος:  Μέγα τὸ μυστήριον τῆς 

σῆς Χριστέ, ἀναστάσεως.  
Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, 

πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. 
Στίχος: Δείπνῳ παραγέγονας 

ἑκὼν πάθος ὁ ἀθάνατος.  
Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, 

πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. 
Στίχος: Τότε καὶ ὁ ἅδης συνα-

ντήσας, ἐπικράνθη λογοθετούμε-
νος, ψυχὰς ἀπαιτούμενος.  

Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, 
πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. 

Στίχος: Τότε καὶ Μαρία ἡ μυρί-
σασα εὐφράνθη, προσκυνήσασα 
Θεὸν πρὸ τοῦ μνήματος.  

Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, 
πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. 

Στίχος: Εἴπατε τῷ Πέτρῳ καὶ 
τοῖς λοιποῖς ἀποστόλοις, ὅτι ἀνέ-
στη ἐκ νεκρῶν ὁ ἀθάνατος.  

Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, 
πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. 

Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς...»  
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θα-

νάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν 
τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. 

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

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

ἦχος β΄ 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-
μένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 

αἰῶνος. (τρὶς) 

᾽Απόλυσις 

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   

Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 

Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  

Κουλούρας Βέροιας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


