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27-05-2022 ΟΡΘΡΟΣ 
† ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΕΤΑ  

ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 
† Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 

Ρώσσου. 
Εἰς τὸν Ὄρθρον. 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… 
Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 
Ἦχος δ΄. 

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 δ' 
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως 

κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μα-
θοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, 
καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν 
ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις 
καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ 
θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, 
δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα 
ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιον.  
Ἦχὸς δ'. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε, πρὸς 
Οὐρανίους Μονάς, τηρεῖ καὶ μετὰ 
θάνατον ἀδιαλώβητον, τὸ Σκῆνός 
σου Ὅσιε. Σὺ γὰρ ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὡς 
αἰχμάλωτος ἤχθης, ἔνθα καὶ 
ᾠκειώθης, τῷ Χριστῷ, Ἰωάννη. 
Αὐτὸν οὖν ἱκέτευε, σωθῆναι τάς 
ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα, ἕτερον. 
Ἦχος α'. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. 

Ῥωσσία σοῦ καυχᾶται τῶν σπαρ-
γάνων ἡ πάτριος, καὶ ἡ Ἀσιάτις γῆ 
χαίρει, τῷ ἁγίῳ λειψάνῳ σου· ἐν ᾗ 
ὡς αἰχμάλωτος ἀχθείς, ὑπέστης 
δεινῶν ἐπιφορὰς· καὶ βιώσας ἐν 
ἀσκήσει, μύστης Θεοῦ γεγένησαι ὦ 
Ἰωάννη· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι 
Χριστῷ· Δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσα-
ντι· Δόξα τῷ σὲ προστάτην κρα-
ταιὸν ἡμῖν δωρήσαντι. 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον Ἦχος α'. 
Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι 

Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ 
ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, 
ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ 
δίκαιος Δαυΐδ, ἐδείχθης πλατυτέρα 
τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν 
Κτίστην σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι 
ἐν σοί, δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ, 
δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς διὰ 
τοῦ τόκου σου. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
  Ὅτι σὸν τὸ κράτος…   

Μετὰ τὴν α΄ στιχολογίαν Κάθισμα. 
Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 

Ὁσίων ὁ χορός, τὴν σὴν μνήμην 
θεόφρον, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς, 
Ἰωάννη τιμῶσι· προσθήκην γὰρ 
ἐδέξαντο, σοῦ τὸ πνεῦμα μακάριε· 
ὅθεν σήμερον, καὶ ἡ Χριστοῦ 
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Ἐκκλησία, μεγαλύνει σε, δοξολο-
γοῦσα ἐνθέως, τὸν σὲ θαυμαστώ-
σαντα. 

Δόξα, Τὸ αὐτό. 
Καὶ νῦν, 

Κάθισμα τῆς Σαμαρείτιδος 
Ἦχος δ' 

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 
Ἀγαλλιάσθω οὐρανός, χο-

ρευέτω, τὰ ἐπὶ γῆς, ὅτι Χριστὸς ἐκ 
Παρθένου, ἐπιφανεὶς ὡς ἄνθρωπος 
ἐρρύσατο φθορᾶς, ἄπαν τὸ 
ἀνθρώπινον, τῷ ἰδίῳ θανάτῳ· 
θαύμασιν ἐκλάμψας δέ, γυναικὶ 
Σαμαρείτιδι ὕδωρ αἰτῶν παρέχει 
τὴν πηγήν, τῶν ἰαμάτων, ὡς μόνος 
ἀθάνατος. 

Μετὰ τὴν β'. στιχολογίαν. Κάθισμα. 
Ἦχος γ'. Τὴν ὡραιότητα. 

Πάθη τοῦ σώματος, θεομακάρι-
στε, Πάτερ ἐξήρανας, δακρύων 
ῥεύμασι, καὶ τῶν θαυμάτων ποτα-
μούς, ἀνέβλυσας Ἰωάννη. Ὅθεν 
προσερχόμενοι, τῷ τιμίῳ λειψάνῳ 
σου, χάριν τε καὶ ἔλεος, προφανῶς 
ἀρυόμεθα· τιμῶντές σου τὴν μνή-
μην ἀξίως, καὶ τὸν δοξὰσαντά σε 
Κύριον. 

Δόξα, ἕτερον ὅμοιον. 
Ὅλον ἐκόσμησας, μάκαρ τὸν 

βίον σου, καὶ ὑπερκόσμιος, ὅλος σὺ 
γέγονας, καθάπερ ἄσαρκος σαρκί, 
καὶ ἄνθρωπος οὐρανόφρων. Ὅθεν 
ἱκεσίαις σου, Ἰωάννη μακάριε, κό-
σμησον καὶ κάθαρον, ἐκ τοῦ ῥύπου 
τῶν ἔργων μου, τὸν πίστει τὴν 
ἁγίαν σου μνήμην, ψαλμοῖς καὶ 
ὕμνοις μεγαλύναντα. 

Καὶ νῦν, τῆς Ἑορτῆς. 
Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν, 

Κάθισμα τῆς Σαμαρείτιδος 
Ἦχος πλ. β' 

Ὡς τῇ πιστῇ Σαμαρείτιδι 
Κύριε, τῆς Θεότητος τῆς σῆς τὴν 
πηγὴν ἠνέῳξας, καὶ ἔβλυσας θεο-
γνωσίαν ἐπ' αὐτήν, ἀρδεύων πόμα 
θεόληπτον, καὶ νῦν πᾶσιν ἡμῖν 
κατάπεμψον, πταισμάτων ἱλασμὸν 
ὑπεράγαθε. 

 Μετὰ τὸν Πολυέλαιον. Κάθισμα. 
Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 
Τὸν ἐπὶ ὤμων τὸν σταυρὸν τοῦ 

Κυρίου ἀναλαβόντα καὶ αὐτῷ μέ-
χρι τέλους, ἀσκητικοῖς ἀγῶσι καὶ 
παλαίσμασιν, ἐπακολουθήσαντα, 
εὐφημήσωμεν ὕμνοις, Ἰωάννην 
ἅπαντες, τὸν θεόφρονα ὄντως, ὃν ἡ 
Ῥωσσία ἤνθησε καλῶς, καὶ ἡ Ἀσία 
ἐγνώρισεν Ὅσιον. 

Δόξα, ἕτερον ὅμοιον. 
Ὁ βιωτεύσας θαυμαστῶς καὶ 

ὁσίως, ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς εἰς τόπους 
ἐρήμους, αἰχμαλωσίᾳ καίτοι κρα-
τυνόμενος, εἶχες ὁδηγοῦσάν σε, τὴν 
Παρθένον Μαρίαν, εἶχες συμμα-
χοῦντά σοι, τὸν θεάρεστον βίον, ὦ 
Ἰωάννη μέγιστε φωστήρ, τῆς 
Ἐκκλησίας νεόδμητον φρούριον. 

Καὶ νῦν, τῆς Ἑορτῆς. 
Κάθισμα τῆς Σαμαρείτιδος 

Ἦχος δ'.  Ταχὺ προκατάλαβε 
Ἐκ φρέατος νάματα, τοῦ γεη-

ροῦ καὶ φθαρτοῦ, ἐλθοῦσα ὡς 
σύνηθες, ἡ Σαμαρεῖτις ἀντλεῖν, τὸ 
ζῶν ὕδωρ ἤντλησεν, οὕτως ἐφευ-
ρηκυῖα, τὴν πηγὴν καθημένην, ἔνθα 
πηγὴ καὶ φρέαρ, Ἰακὼβ διωρύχθη, 
κόσμου τοὺς φλογοτρόφους, 
δροσίζουσαν καύσωνας. 
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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 τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ. (δίς) 
Στίχ. Τὶ ἀνταποδώσωμεν τῷ 

Κυρίῳ, περὶ πάντων ὧν ἀνταπέδω-
κεν ἡμῖν; 

Στίχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ 
θάνατος τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ.  

 
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. 
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. 
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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  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΄ 
Ἡ θεία λάρναξ τῶν λειψάνων 

σου Ἰωάννη Πάτερ Ὅσιε, ἰάματα 
πηγάζει τοῖς πιστοῖς· καί ἡ ἁγία 
σου ψυχή Ἀγγέλοις συνοῦσα, ἐπα-
ξίως ἀγάλλεται. Ἔχων οὖν πρός 
Κύριον τήν παρρησίαν, αὐτόν ἱκέ-
τευε, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.  

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

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

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 
Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου… 

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. 
Κύριε, ἐλέησον.(δ΄) 

Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς… 
ᾨδὴ α', τῆς Σαμαρείτιδος 

Ἦχος δ'.  Ὁ Εἱρμὸς  
Ὁ πατάξας Αἴγυπτον, καὶ Φα-

ραὼ τὸν τύραννον, βυθίσας ἐν 
θαλάσσῃ, λαὸν διέσωσας δουλείας, 
Μωσαϊκῶς ᾄδοντα ᾠδὴν ἐπινίκιον· 
Ὅτι δεδόξασται. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 

Ὁ ταφεὶς ἐγήγερται, ἐν αὐτῷ 
συνήγειρε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, 
ἀγαλλιάσθω πᾶσα κτίσις, καὶ νοη-
ταὶ σήμερον, ῥανάτωσαν νεφέλαι, 
δικαιοσύνην σαφῶς. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 
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Ὁ σταυρὸν ἑκούσιον, σαρκὶ κα-
ταδεξάμενος, τριήμερος ἀνέστης 
ἐκ τῶν νεκρῶν, ᾍδου ταμεῖα, ζω-
αρχικὲ Κύριε, κενώσας καὶ ἐξάξας, 
πεπεδημένας ψυχάς. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 

Τῇ μορφῇ ἀστράπτοντα, αἱ Μυ-
ροφόροι βλέψασαι, τὸν Ἄγγελον ἐν 
φόβῳ, ἐκ τοῦ μνημείου ὑπεχώρουν, 
τὴν δὲ Χριστοῦ Ἔγερσιν μαθοῦσαι 
σπεύδουσι τοῖς Μαθηταῖς. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 

Ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι, τὰ 
ὑπερῷα Κύριε, ὕδωρ ζωῆς ὑπάρ-
χων, τῇ Σαμαρείτιδι αἰτούσῃ, τὰ 
σὰ σεπτὰ νάματα παρέσχες, ἐπι-
γνούσῃ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 

Τριάς, τοὺς πίστει σε, εἰλικρινεῖ 
δοξάζοντας, Πάτερ, Υἱέ, καὶ 
Πνεῦμα, ὡς ποιητὴς τῶν ὅλων 
σῷζε, καὶ ἱλασμὸν δώρησαι, ἡμῖν 
ἁμαρτημάτων ὡς ὑπεράγαθος. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς.       Θεοτοκίον 

Χαῖρε θρόνε πύρινε, χαῖρε λυ-
χνία πάγχρυσε, χαῖρε φωτὸς 
νεφέλη, χαῖρε παλάτιον τοῦ Λόγου, 
καὶ νοητὴ τράπεζα, ἄρτον ζωῆς 
ἀξίως, Χριστὸν βαστάσασα. 

Ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου. 
Ἦχος β΄. Δεῦτε λαοί... 

Στίχ.Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὕμνοις τὴν σήν, φαεινοτάτην 
πανήγυριν, ἀνευφημεῖν ὁρμήσαντι, 
φῶς μοι κατάπεμψον, παρεστὼς 

στεφηφόρος, τῷ θρόνῳ τοῦ Δεσπό-
του μακαριώτατε. 

Στίχ.Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μέλη σοφέ. νεκρώσας πάντα 
τοῦ σώματος, ἐν τῇ καρδίᾳ ἔσχη-
κας, Χριστὸν νεκρώσαντα, τὸν 
ἀρχέκακον ὄφιν, καὶ τὴν βροτείαν 
φύσιν ἀπολυτρώσαντα. 

Δόξα...  
Νόμον Χριστοῦ ἐμμελετήσας θε-

σπέσιε, δένδρον ζωῆς, κατάκαρ-
πον, ἀρεταῖς δέδειξαι, προβαλλό-
μενος χάριν τῶν θείων ἰαμάτων, 
τοῖς σὲ δοξάζουσι. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Μετὰ Θεόν, σὲ βοηθὸν ἀκαταί-

σχυντον, καὶ προστασίαν ἄμαχον, 
καὶ ἀντιλήπτορα καὶ φρουρὸν καὶ 
μεσίτην Παρθένε κεκτημένοι, 
κράζω σοι· σῶσόν με. 

ᾨδὴ γ', τῆς Σαμαρείτιδος 
Ἦχος δ'. Ὁ Εἱρμὸς  

Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν 
Κυρίῳ, τῷ διδόντι εὐχὴν τῷ 
εὐχομένῳ, ὅτι τόξον δυνατὸν 
ἠσθένησε, καὶ οἱ ἀσθενοῦντες πε-
ριεζώσαντο δύναμιν. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 

Ἐθελουσίως ἐπὶ ξύλου ὑψώθης 
Λόγε, καὶ ὁρῶσαι ἐρρήγνυντο αἱ 
πέτραι, καὶ ἡ κτίσις ἐκλονεῖτο 
ἅπασα, καὶ νεκροὶ ἐκ τῶν τάφων, 
ὡς ὕπνου ἐξηγείροντο. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 

Μετὰ ψυχῆς σε πρὸς τὸν ᾍδῃν 
ἐλθόντα Λόγε, κατιδοῦσαι πᾶσαι 
ψυχαὶ δικαίων, αἰωνίων δεσμῶν 
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ἀπελύοντο, ἀνυμνολογοῦσαι, τὴν 
ὑπὲρ νοῦν δυναστείαν σου. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 

Τί ἐκθαμβεῖσθε; τί ἐν τάφῳ 
ὑμεῖς ζητεῖτε, μετὰ μύρων Γυ-
ναῖκες τὸν Δεσπότην; ἐξηγέρθη, 
καὶ κόσμον συνήγειρεν. Ἄγγελος 
ἀστράπτων, ταῖς Μυροφόροις 
ἐφθέγγετο. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 

Ζωὴ ὑπάρχων, καὶ πηγὴ τῆς 
ἀθανασίας, ἐκαθέσθης πρὸς τῇ 
πηγῇ, Οἰκτίρμον, καὶ τῶν σῶν αἰτη-
σαμένην, ἔπλησας, πανσόφων 
ναμάτων Σαμαρεῖτιν ὑμνοῦσάν σε. 

Στίχ.  Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 

Εἷς ἐπὶ πάντων ἐν Τριάδι Θεὸς 
ὑμνεῖται, ὁ Πατήρ, καὶ ὁ Υἱὸς καὶ 
θεῖον Πνεῦμα, φόβῳ ὃν δοξάζει 
οὐρανῶν τὰ τάγματα, τρανῶς 
ἐκβοῶντα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ 
εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς.       Θεοτοκίον 

Ἀνερμηνεύτως συλλαβοῦσα ἐν 
τῇ γαστρί σου, τὸν τῶν ὅλων Θεὸν 
Παρθενομῆτορ, ὑπὲρ ἔννοιαν καὶ 
λόγον τέτοκας, μείνασα παρθένος, 
ὡς πρὸ τοῦ τόκου Θεόνυμφε. 

Τοῦ Ἁγίου ἦχος β΄.  
Στερέωσον ἡμᾶς ἐν σοὶ Κὐριε.... 

Στίχ.Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐξέλαμψεν ὁ βίος σου Ὅσιε, 
ὁλολαμπὴς ὡς ἥλιος ἐν τῷ κόσμῳ, 
ταῖς εὐχαῖς σου οὖν διάσωσον, 

τοὺς ἐν πίστει καὶ πόθῳ, σὲ γεραί-
ροντας. 

Στίχ.Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἰάσεις ἐνεργῶν πάτερ Ὅσιε, καὶ 
δαιμόνων διαλύων τὴν πλάνην, σω-
τηρίας πᾶσιν αἴτιος, τοῖς πλου-
τοῦσι, καὶ προστάτης γέγονας. 

Δόξα...  
Νυσταγμόν βλεφάρων ἀπωσά-

μενος, τάς ἀτάκτους ἐκοίμησας 
Ἰωάννη, δυσηνίου ὁρμὰς σώματος, 
ταῖς πρὸς Θεὸν παννύχοις ἱκεσίαις 
σου. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Σαλεύθητι ψυχὴ, καρδία πεί-

σθητι, καὶ ὅλον δονήθητί μου τὸ 
σῶμα, ἐπιτάφιον θρηνήσωμεν, τὴν 
Μητέρα Θεοῦ, καθικετεύοντες. 

 
Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,… 
 

Κοντάκιον τῆς Σαμαρείτιδος. 
Ἦχος πλ. δ´.Χῦμα 

Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι, ἡ 
Σαμαρεῖτις ἐθεάσατο, τὸ τῆς 
σοφίας ὕδωρ σε, ᾧ ποτισθεῖσα δα-
ψιλῶς βασιλείαν τὴν ἄνωθεν ἐκλη-
ρώσατο, αἰωνίως ἡ ἀοίδιμος. 

Καθίσματα.  
Ἦχὸς δ'. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἃ γνείας τοῖς ἄνθραξι, προκα-
θαρθεὶς τὴν ψυχήν, τὸ σῶμα ἐστό-
μωσας, πρὸς ἀπαθείας ἰσχύν, 
Ἰωάννη μακάριε. Ὅθεν καὶ τῶν 
λειψάνων, ἡ αἰδέσιμος λάρναξ, νό-
σους ἀποδιώκει, καὶ φωτίζει τοὺς 
πίστει, ἀεὶ προσερχομένους σοι, 
καὶ εὐφημοῦντάς σε. 



27-05-2022 ΟΡΘΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ 

7 
 

Δόξα, ἕτερον ὅμοιον 
Ἀσίας ἀγλάϊσμα, ὁ τῆς Ῥωσσίας 

βλαστός, ἀσκήσει καθέστηκεν, ὁ 
Ἰωάννης φημί, Θεοῦ ὡς εὐάρεστος. 
Οὗτος οὐκ ἐπορεύθη, ἐν βουλῇ τῶν 
ἀπίστων, εἰ καὶ ᾐχμαλωτίσθη, ὑπ' 
αὐτῶν ὁ θεόφρων, ἂλλ' ἐστη ἐν τῷ 
νόμῳ τοῦ Θεοῦ, μέχρι τοῦ ζῇν ὁ χα-
ριτώνυμος. 

Καὶ νῦν, τῆς Ἑορτῆς. 
Κάθισμα τῆς Σαμαρείτιδος 

Ἦχος δ' 
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ 

Ἀγαλλιάσθω οὐρανός, χορευέτω 
τὰ ἐπὶ γῆς, ὅτι Χριστὸς ἐκ Παρ-
θένου, ἐπιφανεὶς ὡς ἄνθρωπος 
ἐρρύσατο φθορᾶς, ἄπαν τὸ 
ἀνθρώπινον, τῷ ἰδίῳ θανάτῳ· 
θαύμασιν ἐκλάμψας δέ, γυναικὶ 
Σαμαρείτιδι ὕδωρ αἰτῶν παρέχει 
τὴν πηγήν, τῶν ἰαμάτων, ὡς μόνος 
ἀθάνατος. 

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

Κοντάκιον,  
Ἦχος δ'. Ἐπεφάνης σήμερον. 

Τῶν λαμπρῶν ἀγώνων σου, 
Ὅσιε Πάτερ, ἡ ἁγία σήμερον, ἐπέ-
στη μνήμη τάς ψυχάς, τῶν εὐσεβῶν 
κατευφραίνουσα, ὦ Ἰωάννη τῶν 
πίστει τιμώντων σε. 

Ὁ Οἶκος. 
Πῶς ἐπαινέσω τοὺς σοὺς 

ἀγῶνας ὁ τάλας, Ὅσιε Πάτερ ; τῶν 
δακρύων δέ, πῶς τὸ πέλαγος ἐξε-
ρεύξομαι ; Σὺ γὰρ τῷ βὶῳ ἐνδια-
πρέπων, τῶν Ἀγγέλων κατέλαβες 
χορείαν, τὰ πάθη ἐγκρατείᾳ νε-
κρώσας σοφέ, καὶ σάρκα δουλα-

γωγήσας καθυπέταξας τῷ πνεύ-
ματι, καὶ τὸν τοῦ σκότους προστά-
την κατῄσχυνας. Διὸ καὶ νῦν, τῷ 
θρόνῳ τοῦ Δεσπότου παριστάμε-
νος, ὦ Ἰωάννη πρεσβεύεις ὑπὲρ 
τῶν πίστει τιμώντων σε. 
   Καὶ ἀναγινώσκεται ὁ Συναξαριστὴς τῆς 

ἡμέρας, ἤτοι, τῆς 27ης τοῦ Μαΐου. 
Τῇ ΚΖ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη 

τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρὸς 
ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ῥώσσου, τοῦ 
νέου Ὁμολογητοῦ, ὅστις πωληθεὶς 
εἴς τινα Ἀγαρηνὸν ὡς αἰχμάλωτος, 
καὶ παρ΄ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἐν Μ. Ἀσίᾳ 
κωμοπόλει τῆς Καππαδοκίας, 
Προκοπίῳ, ἀχθείς, καὶ ἀσκητικῶς 
ἐκεῖ ἀγωνισάμενος, ἐκοιμήθη ἐν 
Κυρίῳ κατὰ τό, 1730. 

Στίχοι 
Πλήρης χαρίτων ὁ αἰχμάλωτος 

ὤφθη· Αἰχμαλωτίσας τοῦ σκότους 
τὸν προστάτην· 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ 
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἑλλαδίου. 

Στίχοι 
Ἔλαιον Ἑλλάδιος ἱερωσύνης, 
Αἵματι συνέμιξε τοῦ μαρτυρίου. 
Εἰκάδι ἑβδομάτῃ Ἑλλάδιον 

ἔκτανε πυγμή. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Μνήμη τοῦ 

ἁγίου Ἱερομάρτυρος Θεράποντος. 
Ὁ Ἅγιος μάρτυς Εὐσεβιώτης 

πυρὶ τελειοῦται. 
Ὁ ἅγιος μάρτυς Ἀλύπιος λίθῳ 

τὴν κεφαλὴν συντριβεὶς τελειοῦται. 
Ταῖς τῶν σῶν Ἅγίων πρεσβείαις 

Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἀμήν. 
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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 τερατουργούμενον, 
ἀλλ' ἀφθαρσίας πηγήν, ἐκ τάφου ὀμ-
βρήσαντος Χριστοῦ, ἐν ᾧ στερε-
ούμεθα.  Ὠδὴ δ΄. 

Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς ὁ θεηγόρος 
Ἀββακούμ, στήτω μεθ' ἡμῶν καὶ δει-
κνύτω, φαεσφόρον Ἄγγελον, δια-
πρυσίως λέγοντα· Σήμερον σωτηρία 
τῷ κόσμῳ, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς πα-
ντοδύναμος.  

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 ῥυσάμενος, 

γενόμενος ἄνθρωπος, πάσχει ὡς θνη-
τός, καὶ διὰ Πάθους τὸ θνητόν, 
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 πανήγυρις 
ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν, 
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… 
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… 
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… 
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Καταβασία Ἦχος α΄. 
Ὁ ἄγγελος ἐβόα τῇ κεχαριτωμένῃ· 

Ἁγνὴ Παρθένε, χαῖρε, καὶ πάλιν ἐρῶ· 
Χαῖρε· ὁ σὸς υἱὸς ἀνέστη 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, Θεοτόκε, 
ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου. 

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

μεις...  
Ἑξαποστειλάριον.  

Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 
Φρικτὸν ἰδόντες θέαμα ἐξέστη-

σαν οἱ ἄφρονες· φῶς γὰρ ἦν λά-
μπον ἅγιον, τῷ τοῦ Ὁσίου μνήματι· 
διὸ πιστοῖς ἐμήνυον, θαῦμα τὸ 
ὑπερθαύμαστον, οἱ δέ, καὶ ἀνα-
σκάψαντες εὗρον ἀσύλητον ὄλβον, 
τὸ τοῦ Ἰωάννου σκῆνος. 

Καὶ τῆς Ἑορτῆς·  
Ἐξαποστειλάριον τῆς Σαμαρείτιδος 

Ἦχος β'. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε 
Σαμάρειαν κατέλαβες, Σωτήρ 

μου παντοδύναμε, καὶ γυναικὶ 
ὁμιλήσας, ἐζήτεις ὕδωρ τοῦ πιεῖν, 
ὁ ἐκ πέτρας ἀκροτόμου πηγάσας 
ὕδωρ, Ἑβραίοις, ἣν πρὸς πίστιν 
σήν ἔλαβες, καὶ νῦν ζωῆς ἀπο-
λαύει, ἐν οὐρανοῖς αἰωνίως. 

ΑΙΝΟΙ .  Ἦχος πλ. 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.  
Εἶτα ἱστῶμεν στίχ. δ΄ καὶ ψάλλομεν 

στιχηρὰ προσόμοια. 
Ἦχος πλ. δ΄. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος. 
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυ-

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

Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος! 
Ἀγαρηνοῖς παροικῶν, τοῖς αὐτοῖς 
ὡς αἰχμάλωτος, ἐκ Τατάρων δέδο-
ται, συλληφθείς ἀργυρώνητος, ὁ 
τῆς Ρωσίας, γόνος πιστότατος, καί 
Ἐκκλησίας, Χριστοῦ τε γνήσιος· 
οὗτος ἐν θλίψεσιν, εὗρεν ὡς ἐζή-
τησε τόν Ποιητήν, καί πολλαῖς δε-
ήσεσιν, ὁ χαριτώνυμος 

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

Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος! 
ἐν ἀκαθάρτοις συνών, Ἰωάννης ὁ 
ἔνθεος, καθαρός τῷ σώματι, καί 
ψυχῇ ὅλος γέγονε, κοιτῶνα ἔχων, 
τό ἱπποστάσιον, τροφήν τάς ὕβρεις 
καί τά λακτίσματα, τήν τε γυμνό-
τητα, καί τό ψῦχος ἅπαντα διά 
Χριστόν, ἤνεγκε στερρότατα, ὁ τρι-
σμακάριστος. 

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

Δεῦτε Μοναστῶν τό σύστημα, 
τήν ἱεράν καί σεπτήν, τοῦ Ὁσίου 
πανήγυριν, Ἰωάννου σήμερον, 
εὐσεβῶς εὐφημήσωμεν· οὗτος γάρ 
ὄντως, θείας ἐλλάμψεως, κατη-
ξιώθη, τό φῶς εἰσδέξασθαι· ὤ τῆς 



27-05-2022 ΟΡΘΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ 

10 
 

ἀρρήτου σου, προμηθείας Δέ-
σποτα! δι’ ἧς ἡμεῖς, ἔγνωμεν δοξά-
ζειν σε, τόν Ἀκατάληπτον. 

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

Αἴγλη τριφαοῦς θεότητος, ἡ 
ἐνοικοῦσα ἐν σοί, θαυμαστόν σε 
ἀνέδειξεν, ὅτι πνευματέμφορος, ἐκ 
τῶν θείων λειψάνων σου, ἐδείχθης 
μάκαρ, ὅθεν τιμῶμέν σου, ψαλμοῖς 
καί ὕμνοις, μνήμην τήν ἔνθεον, οἱ 
προσπελάζοντες, τῇ σορῷ σου 
Ὅσιε, καί τῇ μορφῇ, τῆς σεπτῆς 
Εἰκόνος σου, θεομακάριστε. 

Δόξα Πατρὶ... Ἦχος πλ. β’  
Τίς μή ἐπαινέσει σε, τόν ὄντως 
ἀξιέπαινον. Ἤ τίς μή θαυμάσει 
σου τόν τρόπον τόν ἀξιοθαύμα-
στον; Οὐ γάρ ἠρκέσθης χαριτώ-
νυμε, ἐν τῇ τῆς αἰχμαλωσίας κα-
κουχίᾳ, ἀλλ’ ἔσπευσας αὐξῆσαι 
αὐτήν, διά τῶν ἀσκητικῶν καμά-
των, καί ἱδρώτων. Οὐκ ἐπτοήθης δέ 
τό σύνολον, τοῦ φυλάττειν σεαυτόν 
ἐν εὐσεβείᾳ, ἐνώπιον Ἀγαρηνῶν 
παρανόμων. Ὕβρεις καθυπέμει-
νας, καί γυμνότητας, καί πᾶσαν 
ἄλλην θλίψιν. Διά πολλῶν γάρ 
ἐπειράσθης, καί δι’ ὑπομονῆς ἐδο-
κιμάσθης ἐκ Θεοῦ, Ἰωάννη ὄντως 
μακάριε· ὅν ἱκέτευε δεόμεθα, σω-
θῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν, τῆς τυχούσης Ἑορτῆς. 
Δοξαστικὸν  

Ἦχος πλ. β' 
Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας, Ἰησοῦς ὁ 

Σωτὴρ ἡμῶν, ἐπὶ τὴν πηγὴν ἐπι-
στὰς τοῦ Πατριάρχου Ἰακώβ, πιεῖν 

ἐζήτει ὕδωρ παρὰ γυναικὸς Σαμα-
ρείτιδος. Τῆς δὲ τὸ ἀκοινώνητον 
τῶν Ἰουδαίων προσειπούσης, ὁ 
σοφὸς δημιουργὸς μετοχετεύει 
αὐτήν, ταῖς γλυκείαις προσρήσεσι, 
μᾶλλον πρὸς αἴτησιν τοῦ ἀϊδίου 
ὕδατος, ὃ καὶ λαβοῦσα, τοῖς πᾶσιν 
ἐκήρυξεν εἰποῦσα· Δεῦτε, ἴδετε 
τῶν κρυπτῶν γνώστην καὶ Θεόν, 
παραγενόμενον σαρκί, διὰ τὸ 
σῶσαι τὸν ἄνθρωπον. 

 
Δοξολογία Μεγάλη.   

Ἦχος πλ. β΄ 
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, 
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. 
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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  

Ἦχος δ’ . Ταχύ προκατάλαβε 
Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε, πρός 

οὐρανίους μονάς, τηρεῖ καί μετά 
θάνατον ἀδιαλώβητον, τό σκῆνός 
σου Ὅσιε. Σύ γάρ ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὡς 
αἰχμάλωτος ἤχθης, ἔνθα καί 
ᾠκειώθης, τῷ Χριστῷ Ἰωάννη. 
Αὐτόν οὖν ἱκέτευε, σωθῆναι τάς 
ψυχάς ἡμῶν. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

ΑΝΤΙΦΩΝΑ ( τῆς ἑορτῆς) 
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. 
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 φοβερὰ 

τὰ ἔργα σου. Ἐν τῷ πλήθει τῆς 
δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οἱ ἐχθροί 
σου.  
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Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.    

Στίχ. Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτω-
σάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι, ψαλάτω-
σαν 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 πρόσω-
πον αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, καὶ ἐλεήσαι 
ἡμᾶς. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς 
ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι. Ἀλλη-
λούϊα.   

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. Ἀλλη-
λούϊα.  

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

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς 
ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι. Ἀλλη-
λούϊα.  

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

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς 
ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι. Ἀλλη-
λούϊα.  

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

Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ κατα-
δεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν σω-

τηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θε-
οτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, 
ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρω-
θείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνα-
τον πατήσας, Εἷς ὢν τῆς ἁγίας 
Τριάδος, συνδοξαζόμενος 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. 

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

Στίχ. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρ-
τωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ 
οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν. 

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

Στίχ. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ 
Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφραν-
θῶμεν 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 Ἀλληλούϊα. 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ' 
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Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως 
κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μα-
θοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, 
καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν 
ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις 
καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ 
θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, 
δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα 
ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιον.  
Ἦχὸς δ'. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε, πρὸς 
Οὐρανίους Μονάς, τηρεῖ καὶ μετὰ 
θάνατον ἀδιαλώβητον, τὸ Σκῆνός 
σου Ὅσιε. Σὺ γὰρ ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὡς 
αἰχμάλωτος ἤχθης, ἔνθα καὶ 
ᾠκειώθης, τῷ Χριστῷ, Ἰωάννη. 
Αὐτὸν οὖν ἱκέτευε, σωθῆναι τάς 
ψυχὰς ἡμῶν. 

ἕτερον. 
Ἦχος α'. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. 

Ῥωσσία σοῦ καυχᾶται τῶν σπαρ-
γάνων ἡ πάτριος, καὶ ἡ Ἀσιάτις γῆ 
χαίρει, τῷ ἁγίῳ λειψάνῳ σου· ἐν ᾗ 
ὡς αἰχμάλωτος ἀχθείς, ὑπέστης 
δεινῶν ἐπιφορὰς· καὶ βιώσας ἐν 
ἀσκήσει, μύστης Θεοῦ γεγένησαι ὦ 
Ἰωάννη· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι 
Χριστῷ· Δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσα-
ντι· Δόξα τῷ σὲ προστάτην κρα-
ταιὸν ἡμῖν δωρήσαντι. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 
Κοντάκιον τῆς Σαμαρείτιδος 

Ἦχος πλ. δ' 
Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι, ἡ 

Σαμαρεῖτις ἐθεάσατο, τὸ τῆς 
σοφίας ὕδωρ σε, ᾧ ποτισθεῖσα δα-
ψιλῶς βασιλείαν τὴν ἄνωθεν ἐκλη-
ρώσατο, αἰωνίως ἡ ἀοίδιμος. 

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 ΑΓΙΟΥ  τῆς 26-10 
Προκείμενον. Ἦχος βαρύς. 

Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ Κυ-
ρίῳ.  
Στίχ.  Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φω-
νῆς μου.  
Πρὸς Τιμόθεον Β´ Ἐπιστολῆς 
Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα. 
Τέκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ 
χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ ἃ 
ἤκουσας παρ᾿ ἐμοῦ διὰ πολλῶν 
μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς 
ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται 
καὶ ἑτέρους διδάξαι. Σὺ οὖν κακο-
πάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ. Οὐδεὶς στρατευόμε-
νος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου 
πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογή-
σαντι ἀρέσῃ. Ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, 
οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως 
ἀθλήσῃ. Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ 
πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβά-
νειν. Νόει ἃ λέγω· δῴη γάρ σοι ὁ 
Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσι. Μνημό-
νευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον 
ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, 
κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, ἐν ᾧ κα-
κοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦρ-
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γος· ἀλλ᾿ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέ-
δεται. Διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω 
διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ 
σωτηρίας τύχωσι τῆς ἐν Χριστῷ Ἰ-
ησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. 

Ἀλληλούϊα ( γ́ ). Ἦχος Β´.  
Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, ὡ-

σεὶ ἡ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πλη-
θυνθήσεται. 

Στίχ. β´. Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴ-
κῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θε-
οῦ ἡμῶν ἐξανθήσει.  
 

 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.    
Μετὰ τὴν μετάδοσιν, ἀντὶ τοῦ· 

 Εἴδομεν… Ἦχος πλ. α´. 
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. 

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν.  
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 
ΙΕΡΕΥΣ: «̔Ο ἀναστάς ἐκ νεκρῶν… 
ΙΕΡΕΥΣ: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νε-

κρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ 
τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμε-
νος.   

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀληθῶς  ἀνέστη ὁ  
Κύριος. 

 
Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   
Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 
Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  
Κουλούρας Βέροιας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


