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† 06 Μαΐου 2022  
\ Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ δικαίου Ἰώβ. 

\ Μνήμη Σεραφείμ Ὁσίου  
τοῦ ἐν τῷ ὄρει Δομβοῦς 
\ Σοφίας  Ὁσίας τῆς  

ἐν Κλεισούρᾳ Καστορίας 
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… 

Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Ἦχος γ΄. 
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ, α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ 
Κυρίῳ, ὅτι 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…  

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. 
Θεῖον βλάστημα, τῆς Βοιωτίας, 

ἔμπνουν ὄργανον, τῆς ἐγκράτειας, 
ἀνεδείχθης Σεραφεὶμ ἀξιάγαστε, 
σὺ γὰρ Ὅσιων βαδίσας τοὶς ἴχνε-
σιν, ἀρτιφανῶς ἐν τῷ κόσμῳ ἐξέ-
λαμψας, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν 
Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ 
μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Ἦχος δ΄. 
Ἐκ γῆς ἀνατείλασα ὡς τῆς 

Ἑλλάδος βλαστός, ἡ πάντιμος 

κάρα σου, Πατὴρ ἡμῶν Σεραφείμ, 
ἐκβλύζει ἰάματα, καὶ ἐκπλήττει 
ἡμᾶς τοὺς πόθῳ τιμῶντάς σε· ὅθεν 
οἱ τῇ σορῷ σου, εὐλαβῶς προσιό-
ντες, λαμβάνουσι θεραπείαν, καὶ 
ἰάσεις τελείας· διό σε τιμῶμεν, Πα-
τὴρ ἡμῶν Ὅσιε. 

Καὶ νῦν. 
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. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
  Ὅτι σὸν τὸ κράτος…   

  
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Μετὰ τὴν α’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 
Ἦχος α΄. Τὸν τάφον Σου Σωτήρ. 

Τὸ σῶμά σου πολλαῖς, ἀγρυπνί-
αις ἐκτήξας, ἀμέτροις προσευχαῖς, 
τὴν ψυχήν σου λαμπρύνας, Θεοῦ 
οἰκητήριον, Σεραφεὶμ ὅλος γέγο-
νας· ὅθεν εἴληφας, τῶν ἰαμάτων 
τὴν χάριν, καὶ τὰ πνεύματα, τὰ πο-
νηρὰ ἐκδιώκεις· διὸ εὐφημοῦμέν 
σε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. 
Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, 

Καθίσματα τῆς Ὀκτωήχου. 
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. Ἦχος α΄. 

Τοῦ Σταυροῦ σου τὸ ξύλον 
προσκυνοῦμεν φιλάνθρωπε, ὅτι ἐν 
αὐτῷ προσηλώθης ἡ ζωὴ τῶν 
ἁπάντων, Παράδεισον ἠνέῳξας 
Σωτὴρ τῷ πίστει προσελθόντι σοι 
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Λῃστῇ, καὶ τρυφῆς κατηξιώθη, 
ὁμολογῶν σοι· Μνήσθητί μου 
Κύριε· Δέξαι ὥσπερ ἐκεῖνον καὶ 
ἡμᾶς, κραυγάζοντας· Ἡμάρτομεν, 
πάντες τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, μὴ 
ὑπερίδῃς ἡμᾶς. 

Μετὰ τὴν β’ Στιχολογίαν, 
Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς. 

Ἀπὸ νεότητος σοφὲ τὰ τοῦ βίου, 
καταλιπὼν καὶ τὸν Σταυρὸν ἐπὶ 
ὤμων, ἀναλαβὼν ἐμάκρυνας σαυ-
τὸν Σεραφείμ· ὅλον δὲ ἀνέθηκας, 
τῷ Κυρίῳ παμμάκαρ, καὶ πρὸς 
ζῆλον ἔνθεον, τοὺς πιστοὺς ἐπανά-
γων· καὶ μετ’ Ἀγγέλων συγχορεύ-
εις νῦν, ὑπὲρ ἡμῶν τὸν Θεὸν ἐκδυ-
σωπούμενος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. 
Ἦχος α΄ Τὸν τάφον σου Σωτὴρ. 

Ἡ ἄσπιλος ἀμνάς, τὸν ἀμνὸν καὶ 
ποιμένα, κρεμάμενον νεκρὸν ἐπὶ 
ξύλου ὁρῶσα, θρηνοῦσα 
ἐφθέγγετο, μητρικῶς ὁλολύζουσα· 
Πῶς ἐνέγκω σου τὴν ὑπὲρ λόγον 
Υἱέ μου, συγκατάβασιν, καὶ τὰ 
ἑκούσια Πάθη, Θεὲ ὑπεράγαθε. 

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

Ἐγκρατείᾳ καὶ πόνοις καὶ προ-
σευχαῖς, τὴν ψυχήν σου κοσμήσας 
θεοπρεπῶς, γέγονας συνόμιλος, 
τῶν Ὁσίων ἀοίδιμε, καὶ θαυμάτων 
χάριν ἀξίως ἀπείληφας, τοῦ ἰᾶσθαι 
τὰς νόσους τῶν πίστει τιμώντων 
σε· ὅθεν καὶ θαλάσσης, ἁλμυρᾶς τῇ 
εὐχῇ σου, τὸ νάμα ἐγλύκανας, καὶ 
αὐθάδη ἐνέκρωσας· διὰ τοῦτο 
βοῶμέν σοι· Σεραφεὶμ ἱερώτατε, 
πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν 
πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, 

τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ τὴν ἁγίαν 
μνήμην σου. 

Δόξα. Καὶ νῦν.  
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. 

 
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. Ψαλμὸς ριγ´ 113 
Τίμιος ἐναντίον Κυρίου, ὁ θά-

νατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ.   (δίς) 
Στίχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβού-

μενος τὸν Κύριον. 
, Τίμιος ἐναντίον Κυρίου, ὁ θά-

νατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ.    
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Ἡ Τάξις τοῦ Εὐαγγελίου 
 τοῦ Ὄρθρου 

Ἦχος β΄. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον. 

 
Εὐαγγέλιον 

Ἐκ τοῦ κατὰ  
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

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-
οσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυ-
τώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσια-
στήριόν σου μόσχους. 

Δόξα Πατρὶ… Ἦχος β΄ 
Ταῖς τοῦ Σοῦ Ὁσίου, πρε-

σβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ 
πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν… 
Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις 

Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν 
ἐμῶν ἐγκλημάτων. 
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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΄ 
Ἐν πάσῃ τῇ γῇ ἐξεχύθη ἡ χάρις 

σου, Πατὴρ ἡμῶν Σεραφείμ. Διὰ 
τοῦτο καὶ ἡμεῖς, μετ’ εὐλαβείας 
προστρέχομεν, τῇ σεβασμίᾳ σορῷ 
σου, καὶ πόθῳ ἀσπαζόμεθα τὴν 
πανσεβάσμιον κάραν σου, ἵνα λά-
βωμεν σωμάτων θεραπείαν καὶ 
πλημμελημάτων τὴν συγχώρησιν. 
Διὸ ὡς παῤῥησίαν ἔχων πρὸς Θεόν, 
Αὐτὸν ἐκτενῶς ἱκέτευε, ὑπὲρ ἡμῶν 
ἀειμακάριστε. 

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

Κύριε, ἐλέησον.(δ΄) 
Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς… 

ΚΑΝΟΝΕΣ 
Ὠδὴ α΄ 

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. 

Εἶτα,  τοῦ Ὁσίου, ᾨδὴ α΄.  
Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 

Στίχ.Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τριὰς ὑπεράρχιε, Πάτερ Υἱὲ 
σὺν τῷ Πνεύματι, οὐσία καὶ δύνα-
μις ἡ ἀδιαίρετος, χάριν δέομαι, πα-
ράσχου μοι ἐξ ὕψους, ὅπως τὸν ἐν 
θαύμασιν, ὑμνήσω Ὅσιον. 

Στίχ.Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ μέγας ἐν θαύμασι, πρὸς 
εὐωχίαν προτρέπεται, δεῦτε οὖν 
τοῖς ᾄσμασι σήμερον στέψωμεν, 
τὴν ἐτήσιον, αὐτοῦ καὶ θείαν μνή-
μην, καὶ πανηγυρίσωμεν, φαιδρῶς 
φιλέορτοι. 

Δόξα...  
Ναὸς Θεοῦ ἔμψυχος, καὶ οἰκητή-

ριον Πνεύματος, γενόμενος ἔνδοξε 
ἀπὸ νεότητος, πᾶσιν αἴτησαι, λύσιν 
τῶν ἐγκλημάτων, τοῖς ἐπιτελοῦσί 
σου, τὴν θείαν κοίμησιν. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
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Θανάτου ἀναίρεσις, ἁγνὴ ὁ τό-
κος Σου γέγονε, καὶ ᾅδου κατάλυ-
σις· ὅθεν προσπίπτω Σοι, τὴν θα-
νοῦσάν μου, ψυχὴν ταῖς ἁμαρτίαις, 
ἀνάστησον δέομαι, τῇ μεσιτείᾳ 
Σου. 

Ὠδὴ γ΄ .  
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 δ΄.  Οὐκ ἐν σοφίᾳ. 

Στίχ.Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀνακαθάρας σεαυτὸν τῷ πυρὶ 
τῷ τοῦ Πνεύματος, θεοφόρε Σερα-
φείμ, ἐπὶ τῆς γῆς ἐχρημάτισας, 
ἄνθραξ τηλαυγέστατος, φλέγων 
τοὺς δαίμονας. 

Στίχ.Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὑποχωρήσας τῶν βίου ἡδέων 
μακάριε, καὶ τὴν σάρκα ἀνδρικῶς 
καθυποτάξας τῷ πνεύματι, θεῖον 
καταγώγιον τῷ ὄντι γέγονας. 

Δόξα...  
Μὴ ὑποπτήξας τοῦ ἐχθροῦ τὰς 

παγίδας καὶ ἐνέδρας, ταπεινώ-
σεως πτεροῖς τελείως Πάτερ ἠφά-
νισας, καὶ πρὸς ἐπουράνιον ὕψος 
ἀνέδραμες. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Ἁγία Κόρη ἡ Θεὸν τὸν πανά-

γιον τέξασα, ταῖς ἀτόποις ἡδοναῖς 
τὴν ῥυπωθεῖσαν καρδίαν μου, κα-
θαρὰν ἀπέργασαι, ἵνα δοξάζω Σε. 

 
Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,… 
 

Κάθισμα.  
Ἦχος α΄. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. 

Ὡς ἄσαρκος ἐν κόσμῳ ἠγωνίσω 
Πατὴρ ἡμῶν, ἐκ βρέφους ἐγκρα-
τείᾳ καὶ εὐχῇ σὺν τοῖς δάκρυσιν, 
ἐπ’ ὤμων τὸν Σταυρὸν ἀναλαβών, 
καὶ κόσμον ὡς ὁ Παῦλος σταυρω-
θείς, εἰς οὐρανίους σκηνώσεις μα-
κάριε ἐνώκησας· δόξα τῷ εὐδοκή-
σαντι ἐν σοί, δόξα τῷ σὲ θαυμα-
στώσαντι, δόξα τῷ ἐνργοῦντι διὰ 
σοῦ πᾶσιν ἰάματα. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 
 Τῆς Ἑορτῆς. 
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Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ. 
 Ἁψάμενος χειρί, τῆς πλευρᾶς 

τῆς ἀστέκτου, ὁ Δίδυμος Θωμᾶς, 
οὐκ ἐφλέχθη τῇ ψαύσει, ἀλλ’ 
ἔμεινε τοὺς μώλωπας ψηλαφῶν 
ἀκριβέστερον, καὶ φθεγγόμενος τῷ 
δι’ ἡμᾶς λογχευθέντι· Σύ μου 
Κύριος, σὺ καὶ Θεός μου ὑπάρχεις, 
κἄν πάθος ὑπήνεγκας. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς...  

Κοντάκιον. 
Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον. 

Ἐν τοῖς ῥείθροις Ἅγιε, πικρᾶς 
θαλάσσης, τὸν Σταυρὸν ἁψάμενος, 
ταύτην ἐγλύκανας σοφέ, καὶ τοὺς 
διψῶντας ἐπότισας, διό σε 
τιμῶμεν, Πατὴρ ἡμῶν Ὅσιε. 

Ἕτερον. 
Ἦχος πλ. δ΄. 

Τῇ ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ. 
Ἐπὶ τῆς γῆς τὰ ἐπὶ γῆς ὥσπερ 

τις ἄσαρκος, καταλιπὼν καὶ τὸν 
Σταυρὸν μάκαρ ἀράμενος, τῷ Δε-
σπότῃ σου κατηκολούθησας κατ’ 
ἴχνος, τὰς ἐρήμους ἄλλας πόλεις 
ἐργασάμενος, μοναζόντων ἀρχηγὸς 
ἐγένου ἄριστος· διὸ κράζομεν· χαί-
ροις Πάτερ τρισόλβιε. 

Ὁ Οἶκος. 
Ἄνθρωπος μὲν τῇ φύσει, Σερα-

φεὶμ σὺ ὑπάρχων, Ἀγγέλοις 
ὡμοιώθης τῷ βίῳ, τοῖς θαύμασι 
γὰρ καὶ ταῖς ἀρεταῖς ἐδόξασέ σε 
Χριστός, ἐν κόσμῳ σοφέ· διὸ καὶ 
ᾄσμασι τιμῶμέν σε πιστῶς, 
βοῶντες ταῦτα· 

Χαῖρε, τερπνὸν τῆς Ἑλλάδος 
ἄνθος· 

χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων ταχὺς προ-
στάτης. 

Χαῖρε, τῆς ἐρήμου λαμπρὸν 
καλλιέργημα· 

χαῖρε, μοναζόντων σεμνότατον 
καύχημα. 

Χαῖρε, ὅτι ἐκ νεότητος ἠκολού-
θησας Χριστῷ· 

χαῖρε, ὅτι θάλασσαν μετέβαλες 
εἰς γλυκύ. 

Χαῖρε, τῶν ἀθυμούντων ἡ μόνη 
παραμυθία· 

χαῖρε, ἀπεγνωσμένων ἀληθὴς 
σωτηρία. 

Χαῖρε, ἡ ἀπολύτρωσις τῶν κιν-
δυνευόντων· 

χαῖρε, ὁ εὐεργέτης τῶν σοὶ προ-
σφευγόντων. 

Χαῖρε, πηγὴ θαυμάτων θεόβρυ-
τος· 

χαῖρε, τῆς τῶν ἀνθρώπων ἀνά-
γκης ὁ πρόμαχος. 

Χαῖρε, δεινῶν νοσημάτων ὁ 
ἀκέστωρ· 

χαῖρε, πολλῶν ὁ προστάτης καὶ 
ῥύστης. 

Χαίροις, Πάτερ τρισόλβιε. 
 

Συναξάριον. 
Τῇ ΣΤ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός, 

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ, τοῦ 
ἐν τῷ ὄρει τοῦ Δομποῦ τῆς Βοιω-
τίας, ἀσκήσαντος. 

Φλογοφόροις σύνεστι Σεραφεὶμ 
χῶρον. 

Ἤλατ' ἄημα ἔνθεν Σεραφεὶμ 
οὐρανίων ἐς πόλον. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ 
Ἁγίου καὶ Δικαίου καὶ πολυάθλου 
Προφήτου Ἰώβ. 
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Εἰ καὶ θανών, ἄληστος ἀνδρείας 
πέτρα, 

Καὶ πῶς Ἰὼβ κρύψω σε τῇ λήθης 
πέτρα; 

Οὗτος ἦν ἐκ τῆς Αὐσίτιδος χώρας, τῶν ὁρίων 
Ἰδουμαίας καὶ Ἀραβίας, τῶν Ἡσαῦ υἱῶν, ὡς εἶναι 
αὐτὸν πέμπτον ἀπὸ Ἀβραάμ. Ἦν δὲ πατρὸς μὲν Ζα-
ρέθη, μητρὸς δὲ Βοσόῤῥας. Προϋπῆρχε δὲ αὐτῷ 
ὄνομα Ἰωβάβ, καὶ προεφήτευσεν ἔτη κε΄. Προέλαβε 
δὲ τὴν ἕλευσιν τοῦ Χριστοῦ, ἔτη χίλια ἐννιακόσια 
εἰκοσιπέντε. Τοῦτον ἐξητήσατο ὁ διάβολος, μαρτυ-
ρηθέντα ὑπὸ τοῦ Κυρίου δίκαιον, καὶ ἄμεμπτον, καὶ 
πάντων τῶν ἐπὶ γῆς ὑπερέχοντα. Αὐτὸν δὲ πάντων 
τῶν ὑπαρχόντων γυμνώσας, καὶ πληγαῖς φρικταῖς 
καὶ ἀπαρηγορήτοις ταλαιπωρήσας, ἀπῆλθε κατη-
σχυμμένος ἐν ταῖς τῶν πειρασμῶν προσβολαῖς ἀκά-
μπτου καὶ ἀνενδότου τοῦ Δικαίου φανέντος. Τοῦτον 
ἐπὶ τέλει τῶν ἄθλων ἀνεκήρυξεν ἄνωθεν ὁ Θεός, καὶ 
ἐν διπλῷ πάντα τὰ ἀφαιρεθέντα ἀπέδωκεν αὐτῷ, ὡς 
τὰ κατὰ μέρος διεξοδικῶς, ἡ κατ’ αὐτὸν ἱστορία δη-
λοῖ. Ἔζησε δὲ μετὰ την πληγήν, ἔτη ῥό΄, ὡς εἶναι τὸν 
σύμπαντα χρόνον αὐτοῦ, ἔτη σμη΄. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν 
Ὁσίων · Μάμαντος, Παχωμίου καὶ 
Ἱλαρίωνος. 

Ἱλαρίωνι καὶ Παχωμίῳ Μάμας, 
Συνεξεδήμει τὴν καλὴν ἐκδη-

μίαν. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρ-

τυς Δημητρίων, τοξευόμενος τε-
λειοῦται. 

Βέλη τὰ τιτρώσκοντα σάρκα 
καιρίως, 

Δημητρίων ἡγεῖτο βέλη νηπίων. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Μάρ-

τυρες· Δάναξ, Μέσιρος καὶ Θερί-
νος, ξίφει τελειοῦνται. 

Ἀμφοῖν Ἀθλητῶν ἐκκεκομμέμων 
κάρας, 

Κεῖται Μέσιρος ἐν μέσῳ κάρας 
δίχα. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρ-
τυς Δονάτος, τοξευόμενος, τε-
λειοῦται. 

Ἄλλος ξένος τις ἥλιός μοι Δονά-
τος, 

Σαρκὸς προΐσχων ἀκτῖνας δίκην 
βέλη. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρ-
τυς Βάρβαρος, ξίφει τελειοῦται. 

Τὴν κλῆσιν ἡμῖν Βάρβαρος σὺ 
γεννάδα, 

ὁ δ’ αὖ τεμών σε, βάρβαρος τὴν 
καρδίαν. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ 

Ἁγίου Ἐπισκόπου Ἐαντβέρτου, 
τοῦ Σκώτου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς 
Ὁσίας Βενεδίκτης, τῆς Ῥωμαίας. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν 
Ἁγίων Μαρτύρων Ἡλιοδώρου καὶ 
Βενοῦστου, καὶ τῶν σὺν αὐτῶν 
ἑβδομήκοντα πέντε Μαρτύρων, 
τῶν ἐν τῇ Ἀφρικῇ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς 
Ὁσίας Σοφίας, τῆς ἐν τῇ Μονῇ τῆς 
Παναγίας τῆς Κλεισούρας θεο-
φιλῶς ἄρτι ἀσκησάσης. 

Χάριτι σοφισθεῖσα, Σοφία θείᾳ, 
Σοφῶς ἤσκησας ἄρτι, ἐν τῇ Κλει-

σούρᾳ. 
Ἡ Ὁσία καὶ θεοφόρος Μήτηρ ἡμῶν Σοφία, ἡ ῥα-

κένδυτος, ἀλλὰ πνευματοφόρος Ἀσκήτρια τῆς Κλει-
σούρας, ἐγεννήθη ἐν Ἀρδάσσῃ τοῦ Πόντου τῷ 1883. 
Ἀκολουθήσασα τῶν προσφύγων τῷ δρόμῳ μετὰ τὴν 
ἐπὶ τῆς γενετείρας αὐτῆς κώμης ἐπιδρομῆς τῶν υἱῶν 
τῆς Ἄγαρ καὶ τὴν στέρησιν τοῦ αὐτῆς συζύγου καὶ 
τέκνου ἦλθεν εἰς Ἀναῤῥάχην Ἑορδαίας. Ποθοῦσα 
τὴν ἀσκητικὴν πολιτείαν, τὴν πρώτην αὐτῆς καλιὰν 
τῶν ἀγώνων ἔπηξεν ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Μάρκου 
Φλωρίνης, ἔνθα παρέμεινεν ἐπὶ διετίαν. Τῇ προ-
τροπῇ ὅμως τῆς Κυρίας Θεοτόκου, κατεστάθη ἐν τῇ 
Μονῇ Αὐτῆς, τῇ ἐν Κλεισούρᾳ τῆς Καστορίας κει-
μένῃ, ἔνθα ἐπὶ τεσσαράκοντα καὶ ἑπτὰ συναπτὰ ἔτη 
θεοφιλῶς ἠγωνίσατο. 

Οὐκ ἔχουσα κλίνη πρὸς ἀνάπαυσιν τοῦ χοϊκοῦ 
αὐτῆς σαρκίου, ὑπέμεινε τὸ ψῦχος τοῦ χειμῶνος κα-
θημένη παρὰ τὴν ἑστίαν τοῦ αὐλείου χώρου τῆς 
Μονῆς, τὴν ἀπέναντι τῆς μεσημβρινῆς θύρας τοῦ Κα-
θολικοῦ, ἀτενίζουσα τὴν ἱλαρὰν μορφὴν τῆς Θεοτό-
κου ἐν τῷ αὐτῆς ὑπερθύρῳ. Λιτοδίαιτος καὶ ῥακέν-
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δυτος καὶ ἐνίοτε χρησιμοποιοῦσα μωρὰς προσποιή-
σεις τῆς ἀρετῆς ἤνυσε τρίβον καὶ σχολάζουσα τῇ 
ἀδιαλείπτῳ καρδιακῇ προσευχῇ κατὰ μέθεξιν ἐθε-
ώθη. Πλουσίαν εἵλκυσε τὴν χάριν τοῦ Παναγίου 
Πνεύματος καὶ ἠξιώθη οὐ μόνον διορατικοῦ χαρί-
σματος ἀλλὰ καὶ ἰαματικοῦ. Προσηνὴς πάντοτε ὑπε-
δέχετο τοὺς τῆς Μονῆς ἐπισκέπτας διδάσκουσα 
αὐτοὺς τὴν μετάνοιαν και τὴν χρηστοήθειαν. Προϊ-
δοῦσα τὴν τελευτὴν αὐτῆς ἐκοιμήθη τὸν ἐμπρέποντα 
Ὁσίοις ὕπνον τῇ ΣΤ΄ Μαΐου τοῦ σωτηρίου ἔτους 
1974. Τὰ ἱερὰ αὐτῆς λείψανα, ἀνακομισθέντα και 
εὐωδιάζοντα ἀποθησαυρίζονται εἰς τὴν Ἱερὰν τῆς 
Κλεισούρας Μονήν, παρέχοντα τοῖς πιστοῖς ἰάματα. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ 
Ὁσίου Ἰὼβ τοῦ Ποτσάεφ τοῦ Ῥώσ-
σου, τοῦ θαυματουργοῦ. 

Ταῖς αὐτῶν Ἁγίαις πρεσβείαις 
Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 
ἡμᾶς. 

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 
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… 
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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. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὃτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνά-

μεις...  

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 
Ἐξαποστειλάριον.  

Ἦχος γ΄ Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς. 
Ἱκεσίαις ὁ Θεός, τοῦ Σοῦ Ὁσίου 

Σεραφείμ, ῥῦσαι ἡμᾶς παντο-
δαπῶν, κινδύνων τε καὶ θλίψεων, 
καὶ τῆς μελλούσης κρίσεως, τοὺς 
ἐπὶ Σοὶ πεποιθότας, τῷ Κτίστῃ τῆς 
κτίσεως. 

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 β΄. 
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.  

Σιχηρά προσόμοια 
 τῶν αἴνων τοῦ Ὁσίου 

Ἦχος β΄ .   
Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν... 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυ-
ναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν 
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ. 

Μέγας, ἀνεδείχθης τοῖς πιστοῖς, 
καὶ θαυματουργὸς τοῖς ἀπίστοις, 
Πατὴρ ἡμῶν Σεραφείμ, λίθον γὰρ 
ἀνέστειλας, ἐπὶ τὰ κάτω χωρεῖν, 
καὶ τὸν ἄνομον ἔδωκας, θανάτων 
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αἰπόλον, τὸν σὸν καθυβρίσαντα, τὸ 
περικάλυμμα· σμῆνός τε ἀκρίδων 
διώκεις, τῶν καρποὺς φθειρόντων 
εὐχαῖς σου, καὶ πικρὰ γλυκαίνεις 
ὕδατα.  

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

Μέγας, ἀνεδείχθης τοῖς πιστοῖς, 
καὶ θαυματουργὸς τοῖς ἀπίστοις, 
Πατὴρ ἡμῶν Σεραφείμ, λίθον γὰρ 
ἀνέστειλας, ἐπὶ τὰ κάτω χωρεῖν, 
καὶ τὸν ἄνομον ἔδωκας, θανάτων 
αἰπόλον, τὸν σὸν καθυβρίσαντα, τὸ 
περικάλυμμα· σμῆνός τε ἀκρίδων 
διώκεις, τῶν καρποὺς φθειρόντων 
εὐχαῖς σου, καὶ πικρὰ γλυκαίνεις 
ὕδατα.  

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

Λόγῳ, διευθύνων τὰς ψυχάς, 
τῶν σοὶ προσιόντων παμμάκαρ, ἐν 
μετανοίᾳ θερμῇ, θεῖος ἀναδέδει-
ξαι, μυσταγωγὸς αὐτοῖς, καὶ σω-
μάτων ἀπήλασας, ἀνίατα πάθη, 
πνεύματα ἀκάθαρτα, ἀπεσκοράκι-
σας, τῇ πρὸς τὸν Σωτῆρα ἐντεύξει· 
ὁθεν τὴν σεπτήν σου καὶ θείαν, 
μνήμην ἑορτάζομεν Πατὴρ ἡμῶν. 

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

Δεῦτε, μοναστῶν οἱ ἀρχηγοί, 
καὶ τῶν ἀσκητῶν ἡ χορεία, καὶ φι-
λεόρτων πληθύς, ᾄσμασι τὴν ἔνδο-
ξον, πανηγυρίσωμεν, τοῦ σοφοῦ 
καὶ τρισμάκαρος, καὶ πάμφωτον 
μνήμην, χεῖράς τε κροτήσωμεν, 

Χριστὸν δοξάζοντες· ὅπως, ταῖς 
αὐτοῦ ἱκεσίαις, εὕρομεν ψυχῶν 
σωτηρίαν, καὶ πλημμελημάτων 
ἀπολύτρωσιν. 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 
Τῶν μοναστῶν ἡ ἀκρότης, τῆς 

ἐγκρατείας τὸ θεῖον κειμήλιον, τῆς 
Βοιωτίας ὁ βλαστός, καὶ τῆς Ἑλλά-
δος τὸ κλέος, Σεραφεὶμ ὁ τρισόλ-
βιος, πάντας ἡμᾶς πρὸς ἑστίασιν 
πνευματικὴν συνεκάλεσε. Διὸ 
δεῦτε ἐν ᾄσμασι, τὴν σεβάσμιον 
αὐτοῦ κοίμησιν, χαρμονικῶς ἑορ-
τάσωμεν, καὶ ἐν ψαλμοῖς καὶ 
ὑμνῳδίαις αὐτὴν στεφανώσωμεν, 
καὶ βοήσωμεν ἱκετικῶς πρὸς 
αὐτόν· μὴ ἐπιλάθου δεόμενος, 
ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον, τοῦ σω-
θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. δ΄   
Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, τῶν 

Μαθητῶν συνηθροισμένων, ἐπέστη 
ὁ Σωτὴρ οὗ ἦσαν συνηγμένοι, καὶ 
στὰς ἐν μέσῳ αὐτῶν, λέγει τῷ 
Θωμᾷ· Δεῦρο ψηλάφησον, καὶ ἴδε 
τούς τύπους τῶν ἥλων, ἔκτεινόν 
σου τὴν χεῖρα, καὶ ἅψαι τῆς πλευ-
ρᾶς μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος 
ἀλλὰ πίστει κήρυξον, τὴν ἐκ νε-
κρῶν μου Ἀνάστασιν. 

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

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

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

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, 
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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. 

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. 

 
Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν. 

«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. 
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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' 

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. 
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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 γ’. Θείας πίστεως. 

Θεῖον βλάστημα, τῆς Βοιωτίας, 
ἔμπνουν ὄργανον, τῆς ἐγκράτειας, 
ἀνεδείχθης Σεραφεὶμ ἀξιάγαστε, 
σὺ γὰρ Ὅσιων βαδίσας τοὶς ἴχνε-
σιν, ἀρτιφανῶς ἐν τῷ κόσμῳ ἐξέ-
λαμψας, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν 

Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ 
μέγα ἔλεος. 

Ἕτερον τοῦ Ὁσίου 
Ἦχος δ΄. 

Ἐκ γῆς ἀνατείλασα ὡς τῆς 
Ἑλλάδος βλαστός, ἡ πάντιμος 
κάρα σου, Πατὴρ ἡμῶν Σεραφείμ, 
ἐκβλύζει ἰάματα, καὶ ἐκπλήττει 
ἡμᾶς τοὺς πόθῳ τιμῶντάς σε· ὅθεν 
οἱ τῇ σορῷ σου, εὐλαβῶς προσιό-
ντες, λαμβάνουσι θεραπείαν, καὶ 
ἰάσεις τελείας· διό σε τιμῶμεν, Πα-
τὴρ ἡμῶν Ὅσιε. 

 
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.  
 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ 05-12   
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Προκείμενον. Ἦχος βαρύς.  
Ψαλμὸς 149. 

Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ 
ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν 
αὐτῶν. 

Στίχ. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα 
καινόν, ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλη-
σίᾳ ὁσίων. 

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύ-
λου τὸ Ἀνάγνωσμα.  5:22-6:2 

Ἀδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ 
Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, 
εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, 
ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, 
ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ 
ἔστι νόμος. Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν 
σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς πα-
θήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Εἰ 
ζῶμεν Πνεύματι, Πνεύματι καὶ 
στοιχῶμεν. Μὴ γινώμεθα κενόδο-
ξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, 
ἀλλήλοις φθονοῦντες. Ἀδελφοί, ἐὰν 
καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι 
παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματι-
κοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν 
πνεύματι πρᾳότητος, σκοπῶν σε-
αυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. 
Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ 
οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον 
τοῦ Χριστοῦ. 

 
Ἀλληλούϊα (γ΄). Ἦχος βαρὺς.  
Ἀγαθόν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ 

Κυρίῳ. 
Στίχ. Τοῦ ἀναγγέλλειν τῷ πρωΐ 

τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου 
κατὰ νύκτα. 

 
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

 Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱε-
ροῦ Χρυσοστόμου 

 
Εἰς τό᾽Εξαιρέτως 

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. 

Κοινωνικὸν  
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται 

δίκαιος. Ἀλληλούϊα.    
ἦχος β’  

Κοινωνικὸν 
Ἦχος α' 

Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, 
πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. 

ψάλλεται δὲ μετὰ τῶν ἐφεξῆς 
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.  
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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) 

Ἀπόλυσις 
Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   
Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 
Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  
Κουλούρας Βέροιας. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


