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25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Πατριάρχου Κων/πόλεως  

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν 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 τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

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

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 

Ἀπολυτίκιον Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ἦχος α´.  

Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς Θεολογίας σου, τὰς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γὰρ τὰ βάθη 

τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι. Ἀλλὰ πρέσβευε Χρι-

στῷ τῷ Θεῷ, πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  

Δόξα. Τὸ αὐτό. 

Καὶ νῦν. 
Θεοτοκίον 

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 ἐλευθερώ-

σαντι ἡμᾶς, διὰ τοῦ τόκου σου.  

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 
* * * 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν 

Ἦχος γ´. Θείας πίστεως. 

Θείαν ἔλλαμψιν κεκληρωμένος, βίον ἄϋλον ἐξησκημένος, ὁμωνύμῳ ἱερατείᾳ διέπρεψας· ὑπερ-

φυῶς γὰρ τρανώσας τὰ δόγματα, ὀρθοδοξίᾳ τὴν πίστιν ἐστήριξας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θε-

ὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.  

Δόξα. τὸ αὐτό. 

Καὶ νῦν.  
Θεοτοκίον 

Θείας φύσεως οὐκ ἐχωρίσθη, σάρξ γενόμενος ἐν τῇ γαστρί σου, ἀλλὰ Θεὸς ἐνανθρωπήσας με-

μένηκεν, ὁ μετὰ τόκον Μητέρα Παρθένον σε, ὡς πρὸ τοῦ τόκου φυλάξας Πανάμωμον, μόνος 

Κύριος. Αὐτὸν ἐκτενῶς ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν 

Ἦχος πλ. α´. Τὸν Συνάναρχον Λόγον. 

Γρηγορήσας τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας Χριστοῦ, τῆς Τριάδος τὸ κράτος ἐθεολόγησας, τὴν Ἀρείου 

δυσσεβῆ καὶ παράνομον, κακοδοξίαν καθελών, ὡς εὐσεβείας ἀριστεύς, καὶ πρόμαχος Ἱεράρχα, 

ἐφώτισας τοὺς ἐν σκότει, τῆς ἀγνωσίας καθεύδοντας.  
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Δόξα. τὸ αὐτό. 

Καὶ νῦν.  
Θεοτοκίον 

Τῆς ψυχῆς μου τὰ πάθη τὰ  πολυώδυνα, καὶ σαρκός μου τὰς νόσους ἐν τάχει ἴασαι, τὰς τοῦ νοός 

μου ἐκτροπάς, στῆσον Πανάμωμε, καὶ ἐν γαλήνῃ λογισμῶν, εὐχάς προσφέρειν καθαράς, τῷ Βα-

σιλεῖ τῶν ἁπάντων, ἀξίωσον Θεοτόκε, καὶ ἐξαιτεῖσθαι πταισμάτων ἄφεσιν.  

Μετὰ τὸν Πολυέλεον 

Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 

Στηλιτεύων τὴν πλάνην τῶν δυσσεβῶν, τὰς Γραφὰς διανοίγων θεοπρεπῶς, ἐξέπεμψας δόγματα, 

ὑπὲρ μέλι ἡδύνοντα, τῶν πιστῶν τὰς καρδίας, σαφῶς ἀξιάγαστε, τῇ Τριάδι λατρεύειν, ἐν Μονάδι 

Θεότητος· ὅθεν τοῦ Σωτῆρος, τὴν μορφὴν ἐν εἰκόνι προέστησας ἀσπάζεσθαι, σχετικῶς τὸ ἀν-

θρώπινον, Θεολόγε Γρηγόριε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, 

τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.  

Δόξα. Καὶ νῦν. 
Θεοτοκίον 

Δεῦτε πάντα τὰ Ἔθνη θεοπρεπῶς, τὴν Μητέρα τοῦ πάντων Δημιουργοῦ, ὑμνήσωμεν λέγοντες· 

Χαῖρε θρόνε πυρίμορφε, τοῦ τῶν ὅλων δεσπόζοντος, Ἰησοῦ τοῦ Παντάνακτος, χαῖρε μόνη Κυρία, 

τοῦ κόσμου Πανάχραντε, χαῖρε τὸ δοχεῖον, τῆς Ἁγίας Τριάδος, Πατρός, Υἱοῦ τε καὶ Πνεύματος, 

τὸ λαμπρὸν καὶ ἀκήρατον, Μαριὰμ Ἀειπάρθενε, Θεότοκε Πανύμνητε, χαῖρε πάνσεμνε Νύμφη 

ἡλιοστόλιστε, χαῖρε πάντων χαρὰ τῶν ὑμνούντων σε.  
* * * 

ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ  
τὸ α´ 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 ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται, τῇ Τριαδικῇ Μονάδι ἱ-

εροκρυφίως. 
Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα, ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζωογονί-

αν. 
Προκείμενον. Ἦχος δ´. Ψαλμὸς ρλα´, μη´. 

Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν. (δίς) 

Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη, ἐνωτίσασθε πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην. 

Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν. 
* * * 

ΤΑΞΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ 

ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.                     Κύριε, ἐλέησον.       ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ... 

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 

Αἰνεσάτω πνοὴ… πᾶσα τὸν Κύριον. 

ὁ διάκονος· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου Κύριον τὸν Θεὸν ἡ-

μῶν ἱκετεύσωμεν.                              Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.         ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ τῷ Πνεύματί σου. 
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ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα.      ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῶν βημοθύρων ἀναγινώσκει τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην  

(Ἰω. ι´ 1-9) 

Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς αὐτὸν Ἰουδαίους· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐ-

λὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστι καὶ λῃστής· ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστι 

τῶν προβάτων.  Τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ᾿ ὄνομα καὶ 

ἐξάγει αὐτά. Καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται· καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν 

φωνὴν αὐτοῦ· Ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. Ταύτην 

τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. Πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί· ἀλλ᾿ οὐκ ἤκουσαν 

αὐτῶν τὰ πρόβατα. Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι᾿ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει.   

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης τὸν Ν´ ψαλμόν, χύμα· 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον 

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 μού ἐστι διὰ παντός. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου 

καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, 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 καθαρισθήσομαι· 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 ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιο-

σύνην σου. 

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

Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς 

οὐκ ἐξουδενώσει. 

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

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.  

Δόξα. 

Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.  

Καὶ νῦν.  

Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

καὶ τὸ Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β´. 
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Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξά-

λειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ὅσιε τρισμάκαρ, ἁγιώτατε Πάτερ, ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ Μαθητής, ὁ 

τιθεὶς τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν προβάτων, αὐτὸς καὶ νῦν πανεύφημε, Θεολόγε Γρηγόριε, αἴτησαι 

πρεσβείαις σου, δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου...   Κύριε, ἐλέησον. (ιβ´) Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς...   Ἀμήν. 
* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ᾨδὴ α´.  

ὁ Κανὼν τῆς Θεοτόκου 
ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννίτου 

Ἦχος α´. Ὁ Εἱρμός. 

«ᾨδὴν ἐπινίκιον ᾄσωμεν πάντες Θεῷ τῷ ποιήσαντι θαυμαστὰ τέρατα βραχίονι ὑψηλῷ καὶ 

σώσαντι τὸν Ἰσραήλ, ὅτι δεδόξασται.»   

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  

Τὴν φύσιν τὴν ἄστεκτον ἐν τῇ γαστρί σου τοῦ Λόγου χωρήσασα, ἀφλέκτως τέτοκας, Παρθενο-

μῆτορ Ἁγνή, Θεὸν καὶ ἄνθρωπον αὐτὸν δι᾿ἀγαθότητα. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  

Θαυμάτων ἐπέκεινα τὸ μέγα θαῦμα τυγχάνει, Πανάμωμε, τῆς σῆς κυήσεως·  ὅτι τὸν πάντων Θε-

ὸν ἐκυοφόρησας σαρκί, κόσμον καινίζοντα. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  

Ἐλέους τὴν ἄβυσσον Χριστὸν τεκοῦσα, ἐλέησον, Ἄχραντε, καὶ κατοικτείρησον τοὺς ἀνυμνοῦν-

τας πιστῶς τὰς ὑπὲρ λόγον δωρεὰς τῆς σῆς χρηστότητος.   
τοῦ Ἁγίου   

οὗ ἡ ἀκροστιχίς· Τὸν θεορήμονα Γρηγόριον τὸν ἀοίδιμον ᾄδω. ποίημα Θεοφάνους.   

Ἦχος α´. Χριστὸς γεννᾶται. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.   

Τὸν θεολόγον τὸν δεύτερον, τὸν στῦλον τοῦ φωτὸς τὸν οὐράνιον, σοφίας Θεοῦ τὴν σάλπιγγα, 

δεῦτε τῶν τούτου λόγων οἱ ἐρασταί, πόθῳ συνελθόντες, εὐφημήσωμεν αὐτὸν ὡς θεοκήρυκα.  

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.   

Ὁ Λόγος Πάτερ ὁ ἄναρχος, ὁ πάντων ὡς Θεὸς προμηθούμενος, προνοητικῇ δυνάμει σε, μάκαρ 

τῇ Ἐκκλησίᾳ, οἷα Μητρί, λόγῳ καὶ σοφίᾳ, χαριτώσας σου τὸν νοῦν, δῶρον χαρίζεται.  

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.   

Νοῦν ἡγεμόνα ποιούμενος, παθῶν τῶν τῆς σαρκὸς κετεκράτησας, καὶ χωρητικὸς γενόμενος, 

θείων ἀπαυγασμάτων, ἕνα Θεόν, ἐν τρισὶ προσώποις, κατεφώτισας ἡμᾶς, σέβειν Γρηγόριε.  
Θεοτοκίον 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Θεοῦ Σοφία πανάμωμε, τὸν οἶκον ἑαυτῆς ᾠκοδόμησεν, ἐν τῇ σῇ γαστρὶ σκηνώσασα, τῇ 

Κεχαριτωμένῃ, καὶ ὑπὲρ νοῦν, τούτω ἑνωθεῖσα, καθ᾿ ὑπόστασιν Ἁγνή, ὤφθη ὡς ἄνθρωπος.  
Ἕτερος Κανών  

ποιηθεὶς παρὰ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ 

Ἦχος α´. Ἔπαινον ὁ θεόπτης. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.   

Ῥύσιον ἀρχεγόνου, ἡμετέρων τε παθῶν αἷμα θεόῤῥυτον, ἵστασο προσπένδων, καὶ νῦν τῶν πι-

στῶν, Γρηγόριε πάνσοφε, Θεὸν διδοὺς ἡμῖν εὐδιάλλακτον.  

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.   

Ῥύσιον ἀρχεγόνου,...  

Δόξα.  
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Πλάκας θεοχαράκτους, ὑπὸ γνόφον Μωϋσῆς εἷλεν εἰσδύνας ποτέ, σὺ δὲ ταῖς φρεσὶν ἐνστησάμε-

νος, θεοδόχον τράπεζαν, ὁλοσχερῶς Θεοῦ ἀντεβόλησας.  

Καὶ νῦν. 
Θεοτοκίον 

Θέλων δι᾿ εὐσπλαγχνίαν, ἐκ θανάτου καὶ φθορᾶς, ἀνακαλέσασθαι, φύσιν τῶν βροτῶν ὁ Ὑπέρ-

θεος, Παρθένε Πανάμωμε, τὴν καθαρὰν νηδύν σου κατῴκησε.  

ᾨδὴ γ´.  
τῆς Θεοτόκου  

Ἦχος α´.  Ὁ Εἱρμός. 

«Στερεωθήτω ἡ καρδία μου εἰς τὸ θέλημά σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ ἐφ᾿ὑδάτων οὐρανὸν στερεώσας 

τὸν δεύτερον καὶ ἑδράσας ἐν τοῖς ὕδασι τὴν γῆν, Παντοδύναμε.» 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  

Ὄρος ἐδείχθης ἀλατόμητον κατὰ Δανιὴλ τὸν θεόπνευστον, ἐξ οὗ ὁ λίθος τῆς ζωῆς ἀλαξεύτως 

ἐκτέτμηται, Θεοτόκε, καὶ συνέτριψεν εἰδώλων τὴν δύναμιν. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  

Μητροπρεπῶς, Κόρη, ἐθήλασας τὸν ἐκ τῶν ἀχράντων αἱμάτων σου σάρκα λαβόντα ὑπὲρ νοῦν·  

ὃν ἀπαύστως ἱκέτευε ὡς Υἱόν σου καὶ Θεὸν ἡμῶν ὑπὲρ τῶν ὑμνούντων σε. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  

Τὴν πρὸ τοῦ τόκου κόρην πάναγνον, καὶ ἐν τόκῳ πέλουσαν ἄφθορον, καὶ μετὰ τόκον τὸν φρι-

κτὸν Ἀειπάρθενον μείνασαν, ὡς μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν φαιδρῶς ἀνυμνήσωμεν. 
τοῦ Ἁγίου   

Ἦχος α´. Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.   

Ἔχων τῆς σοφίας, τὴν πηγὴν ἀενάως βλυστάνουσαν, τῶν θεοσόφων διδαγμάτων, τὴν Χριστοῦ 

Ἐκκλησίαν, Παμμάκαρ ἐπλήρωσας, τῷ ἐπὶ πάντων βοῶσαν Θεῷ· Ἅγιος εἶ Κύριε.  

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.   

Ὁ τῆς εὐσεβείας, μεγαλόφωνος κῆρυξ καὶ εὔσημος, Θεολογίας Θεολόγος, θησαυρὸν θεωρίας, ἀ-

φθόνως προβάλλεται, καὶ διανέμει πλουσίως ἡμῖν, πλοῦτον ἀναφαίρετον.  

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.   

Ῥήτωρ ὁ πυρίπνους, ἡ θεόφθογγος λύρα τῆς χάριτος, τῇ θεολόγῳ ἐπιπνοίᾳ, καὶ φθογγῇ θεο-

πνεύστῳ, ἠχήσας λαμπρότατα, Τρισυποστάτου οὐσίας ἡμῖν, μέλος ἐμελῴδησεν.  
Θεοτοκίον 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἡ Θεογεννήτωρ, ἡ Βασίλισσα πάσης τῆς κτίσεως, τὸν Βασιλέα τῶν ἁπάντων, δυσωποῦσα μὴ 

παύσῃ, Χριστόν, ὃν ἡμῖν ἐγέννησας, εἰς σωτηρίαν τῶν ἐπὶ γῆς, σῶσαι τοὺς ὑμνοῦντάς σε.  
Ἕτερος Κανών  

Ἦχος α´. Ἡ τὸν πρὸ συλλήψεως. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.   

Ὁ δι᾿ ὀλισθήσεως προδήλου γαστρός, τῇ τεκούσῃ προφανεὶς Ὅσιε Πάτερ, ἐπωνυμίαν φέρων, τὴν 

ἐπαξίαν ὄρχαμε σοφῶν, ἐνδιαθέτως, Χαίροις Πάτερ σοι κραυγάζομεν.  

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.   

Ὁ δι᾿ ὀλισθήσεως προδήλου γαστρός... 

Δόξα.  

Ὁ πρὸ τοῦ ἑλέσθαι πονηρὰ συζυγῆ, καὶ συνέριθον λαβὼν φάσμασι θείοις, θεοειδῆ ἁγνείαν, καὶ 

σωφροσύνην πρόμαχε πιστῶν, ἀγαλλιῶντες, χαίροις Πάτερ σοι κραυγάζομεν.   

Καὶ νῦν. 
Θεοτοκίον 

Εὔας τῆς προμήτορος ἀνώρθωσας, τὸ ὀλίσθημα τὸ πρὶν ὑποδεξαμένη, τὸν τοὺς κατεῤῥαγμένους 
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ἐπανορθοῦντα, Λόγον τοῦ Πατρός, τῇ ἀηττήτῳ, δυναστείᾳ Μητροπάρθενε.  

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 
* * * 

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
τοῦ Ἁγίου 

Ἦχος πλ. δ'. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.   

Ἐξανοίξας τὸ στόμα λόγῳ Θεοῦ, ἐξηρεύξω σοφίαν κῆρυξ φωτός, καὶ φρόνημα ἔνθεον, τῇ οἰκου-

μένῃ κατέσπειρας, τῶν Πατέρων ὄντως, κυρώσας τὰ δόγματα, κατὰ Παῦλον ὤφθης, τῆς 

Πίστεως πρόμαχος· ὅθεν καὶ Ἀγγέλων, συμπολίτης ὑπάρχεις, καὶ τούτων συνόμιλος, ἀνεδείχθης 

μα-κάριε, Θεολόγε Γρηγόριε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, 

τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 
Θεοτοκίον 

Ὅταν ἔλθῃ τοῦ κρῖναι πᾶσαν τὴν γῆν, ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης καὶ Ποιητής, προβάτοις με σύντα-

ξον δεξιοῖς τὸν κατάκριτον, καὶ ἐξωτέρου σκότους, καὶ πάσης κολάσεως, τὸν σὸν ἀχρεῖον δοῦ-

λον, ἐξάρπασον Ἄχραντε, ἵνα εὐχαρίστως, μεγαλύνω τὸν πλοῦτον, τῆς σῆς ἀγαθότητος, Θεοτό-

κε Πανύμνητε, καὶ βοῶ σοι γηθόμενος· Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ τῶν πταισμάτων ἄφεσιν 

δοθῆναί μοι, σὲ γὰρ ἔχω ἐλπίδα, ὁ ἀνάξιος δοῦλός σου.  

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς... 
* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 
Κοντάκιον τοῦ Ἁγίου 

Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον. 

Θεολόγῳ γλώττῃ σου, τὰς συμπλοκὰς τῶν ῥητόρων, διαλύσας ἔνδοξε, ὀρθοδοξίας χιτῶνα, ἄνω-

θεν ἐξυφανθέντα τὴν Ἐκκλησίαν, ἐστόλισας, ὃν καὶ φοροῦσα, σὺν ἡμῖν κράζει, τοῖς σοῖς τέκνοις· 

Χαίροις Πάτερ, Θεολογίας ὁ νοῦς ὁ ἀκρότατος.  
ὁ Οἶκος 

Ἐκ τῆς θεολογικῆς, καὶ ὑψηλῆς σοφίας σου ἔμπλησόν μου τὸν νοῦν, τὸν πτωχὸν καὶ ταλαίπω-

ρον, ὅπως ἀνυμνήσω τὸν βίον σου, Πάτερ· οὐ γὰρ ἰσχύσω λόγον προσᾶξαί σοι, εἰμὴ σὺ παρά-

σχῃς μοι λόγον καὶ γνῶσιν, ἰσχὺν καὶ σύνεσιν, ὅπως ἐκ τῶν σῶν τὰ σὰ προσφέρω σοι, καὶ ἐκ τοῦ 

πλούτου τῶν ἀρετῶν σου, ἐκεῖθεν ἔχω ἀφορμάς, καὶ στεφανώσω τὴν σεπτὴν καὶ ἁγίαν κορυφήν 

σου, σὺν τοῖς πιστοῖς ἀνακράζων· Χαίροις Πάτερ, Θεολογίας ὁ νοῦς ὁ ἀκρότατος.  

Συναξάριον 

Τῇ ΚΕ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, ἐν ἔτει τριακοσιοστῷ ὀγδοηκοστῷ καὶ ἐννάτῳ (389) 

εἰρηνικῶς κοιμηθέντος. Διασῴζεται δὲ ἡ Τιμία αὑτοῦ Κάρα ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Βατοπεδίου τοῦ 

Ἄθω, τοῦ δὲ πατρὸς αὐτοῦ, Γρηγορίου τῷ ὀνόματι ἐπίσης, εἰς Νέαν Καρβάλην Καβάλας. Ἡ δὲ 

δεξιὰ χείρ αὐ-τοῦ, ἡ θεοκίνητος, ἡ συγγράψασα τὰ θαυμαστὰ Θεολογικὰ ἔργα, ἄφθορος 

εὐλογοῦσα καὶ εὐω-διάζουσα τεθησαύρισται ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Κοπάνων, ἐν 

Ἰωαννίνοις.  
Στίχοι 

Θεοῦ γινώσκειν ὀρθοδόξως οὐσίαν,  

Χριστιανοῖς λεγάτον ἐκ Γρηγορίου.  

Εἰκάδι Γρηγόριος θεοῤῥήμων ἔκθανε πέμπτῃ.  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Καστίνου, τοῦ Ρωμαίου Συγκλητικοῦ, Ἐπι-

σκόπου Βυζαντίου γενομένου, ἐν ἔτει διακοσιοστῷ καὶ τεσσαρακοστῷ (240) εἰρηνικῶς τελειω-
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θέντος. 
Στίχοι 

Τὸν πάντα χρηστὸν καὶ δίκαιον Καστίνον, 

Ἔδειξε Χριστὸς ἐξ ἀπίστου καὶ θύτην. 
Ὁ πρὶν ἐνεργούμενος ὑπὸ δαιμόνων, 

Εἶτα Καστίνος τούτων κατέστη φόβος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Πουπλίου τοῦ Ἀσκητοῦ ἐν Συρίᾳ, ἐν ἔτει τριακο-

σιοστῷ καὶ ὀγδοηκοστῷ (380)  τελειωθέντος, ἔτι δὲ καὶ τοῦ Ὁσίου Θεοδότου, ἐν τῇ αὐτῇ Μονῇ Ἡ-

γουμενεύσαντος.  
Στίχοι 

Ζωὴν ἔνυλον Πούπλιος καταστρέφει  

Καὶ τὴν ἄϋλον καὶ νοητὴν λαμβάνει.  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μάρη, τοῦ ἡδυμόλπου Ὑμνῳδοῦ, Ἀσκητοῦ ἐν 

Συρίᾳ, ἐν ἔτει τετρακοσιοστῷ καὶ τριακοστῷ (430) τελειωθέντος εἰς ἡλικίαν ἐννενήκοντα ἐτῶν.  
Στίχοι 

Πάσης ἀποστὰς ἀγάπης κόσμου Μάρης  

Εἰς θεῖον ὕψος ἧκε θείας ἀγάπης.  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ἁγία Μεδούλη, σὺν τῇ συνοδείᾳ αὐτῆς, πυρὶ τελειοῦται.  
Στίχοι 

Σεπτὴ Μεδούλη, τοῦ Θεοῦ Λόγου δούλη,  

Δούλοις Θεοῦ σύναθλος εἰς πῦρ ὡράθη.  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Δημητρίου τοῦ σκευοφύλακος, ὅστις συμμετέσχε 

τῆς ἐν Νικαίᾳ ὑπὲρ τῶν ἁγίων εἰκόνων Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ ἀνέγνω τὰς σχετικὰς ἁγιο-

γραφικὰς καὶ πατερικὰς μαρτυρίας. 
Στίχοι 

Τῶν γηΐνων οὐκ ἦν τι τῷ Δημητρίῳ, 

Ἤδη βλέποντι πρὸς μόνην ἀϋλίαν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Ἀπολλὼς ὁ ἐν Θήβαις τῆς Αἰγύπτου, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.  
Στίχοι 

Χρηστὸν βιώσας μέχρι καὶ τέλους βίον,  

Θραύει πονηροῦ πᾶν Ἀπολλὼς τὸ θράσος.  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Αὐξεντίου, τοῦ ἐκ Βελᾶς τῆς Ἠπείρου, 

ἐν Κωνσταντινουπόλει μαρτυρήσαντος κατὰ τὸ ἔτος χιλιοστῷ ἑπτακοσιοστῷ καὶ εἰκοστῷ (1720) 

τὴν κάραν τμηθέντος καὶ τελειωθέντος.  
Στίχοι 

Aὐξεντίῳ στέφανος ηὐξήθη μέγας, 

Eἰς οὐράνια διὰ τοῦ μαρτυρίου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Νέου Ἱερομάρτυρος Βλαδιμήρου, Ἀρχιεπισκόπου Κιέ-

βου, ὑπὸ τῶν ἀθέων Μπολσεβίκων ἐν ἔτει χιλιοστῷ ἐννεακοσιοστῷ καὶ δεκάτῳ ὀγδόῳ (1918) 

τελειωθέντος, καὶ τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος Ἐλισάβετ, τῆς Δουκίσσης, τῷ αὐτῷ ἔτει 

μαρτυρησάσης, ἔτι δὲ καὶ Σύναξις πάντων τῶν Νεομαρτύρων τῆς Ῥωσικῆς Ἐκκλησίας. 
Στίχοι 

Ἥρμοζε τῷ πρώτῳ ἄρξασθαι τῶν ᾄθλων, 

Πίστεως,  Βλαδίμηρε, τῆς θείας χάριν. 
εἰς τὴν Ἁγίαν Ἐλισάβετ 

Νεύσει Ἐλισάβετ πρὸς Χριστὸν στραφεῖσα, 

Θέαμα οὐράνιον ἐν γῇ ἐφάνης. 
εἰς πάντας τοὺς ἐν Ῥωσίᾳ Νεομάρτυρας 

Νέαθλοι  Ῥωσίας, ἐξ ἀγάπης πράττων 

Κύριος ἠνέῳξε  τρυφῆς τὰς πύλας.   

Ἀπειρώνυμον πληθὺν Νεομαρτύρων 
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Ἡ Ῥωσία, Δέσποτα, δῶρόν σοι ἄγει.  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἁγίου Βρετανίωνος ἐπισκόπου Τόμεως ἐν Ῥουμανίᾳ, ὑπερασπιστοῦ 

τοῦ δόγματος τοῦ Ὁμοουσίου περὶ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου τοῦ Πατρός, εἰρηνικῶς τελειωθέντος. 
Στίχοι 

Ὁμοουσίου κῆρυξ τοῦ Θεοῦ Λόγου, 

Ἔλαμψεν ὡς φῶς Βρετανίων ἐν Τόμει. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μωϋσέως, ἀρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ. 
Στίχοι 

Ἄλλος Μωϋσῆς ἐν Νόβγκοροντ ἐφάνη, 

Οὗτος ὁ τῆς Χάριτος ποιμὴν ἐν ἔργοις. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασσιανοῦ τοῦ Β´ ἐπισκόπου Ῥοστώβ. 
Στίχοι 

Ποίμνης προέστη Ῥοστὼβ καλλικαρπήσας, 

Ὁ Βασσιανὸς Χριστὸν ἔχων ὡς βάσιν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γαβριὴλ Κικότζε, μητροπολίτου Γκόρι καὶ εἶ-

τα Ἱμερέτης τῆς Γεωργίας. 
Στίχοι 

Κόσμου σοφίαν τῇ θεϊκῇ συνάψας , 

Θεῖος Γαβριὴλ σοφῶς ἐποιμενάρχει. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου νέου ἱερομάρτυρος Ἀλεξάνδρου Χοτοβίτσκυ ἢ Ὁτο-

βίτσκυ, ἐφημερίου τοῦ ἐν Μόσχᾳ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος, ἐν φυλακῇ μαρτυρικῶς 

τελειωθέντος ἐν ἔτει 1937ῳ. 
Στίχοι 

Θάρσει, Ἀλέξανδρε, ἐγγὺς γὰρ τὸ τέλος, 

Καὶ μετὰ ταῦτα μισθός σοι ἐκ Κυρίου. 

Ὅπου ὁ Σωτήρ, ᾯ διηκόνεις ᾧδε, 

Ἕστηκας, Ἀλέξανδρε, ἱερομάρτυς. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Κωμόπολις Δελβινάκιον τῆς Ἠπείρου ἀναμιμνήσκεται τὴν θαυμαστὴν 

σωτηρίαν αὐτῆς ἀπὸ ἐπιδρομῆς καὶ φοβερᾶς ἀπειλῆς τῶν ἀπηνῶν καὶ αἱμοδιψῶν κατακτητῶν 

Γερμα-νῶν, ἐν ἔτει χιλιοστῷ ἐνεακοσιοστῷ τεσσαρακοστῷ καὶ τετάρτῳ (1944), τιμῶσα ἔκτοτε 

εὐγνωμο-νικῶς ὡς Πολιοῦχον αὐτῆς καὶ Προστάτην τὸν θεῖον Γρηγόριον.  
Στίχοι 

Οὐ μόνον λόγοις διεκρίθης Γρηγόριε Θεολόγε, 

Ἀλλὰ καὶ θαυμαστοῖς ἔργοις ὑπὲρ λαοῦ σου. 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
* * * 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 
τῆς Ὑπαπαντῆς 

ᾨδὴ α´. Ἦχος γ´. 

Χέρσον ἀβυσσοτόκον πέδον ἥλιος ἐπεπόλευσέ ποτε· ὡσεὶ τεῖχος γὰρ ἐπάγη ἑκατέρωθεν ὕδωρ 

λαῷ πεζοποντοποροῦντι καὶ θεαρέστως μέλποντι· ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 

ᾨδὴ γ´. 

Τὸ στερέωμα τῶν ἐπὶ σοί πεποιθότων, στερέωσον, Κύριε, τὴν Ἐκκλησίαν, ἣν ἐκτήσω...  

...τῷ τιμίῳ σου αἵματι. 

ᾨδὴ δ´. 

Ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετή σου, Χριστέ· τῆς κιβωτοῦ γὰρ προελθὼν τοῦ ἁγιάσματός σου, τῆς 

ἀφθόρου Μητρός, ἐν τῷ ναῷ τῆς δόξης σου ὤφθης ὡς βρέφος, ἀγκαλοφορούμενος· καὶ ἐπληρώ-

θη τὰ πάντα τῆς σῆς αἰνέσεως. 
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ᾨδὴ ε´. 
Ὡς εἶδεν Ἡσαΐας συμβολικῶς, ἐν θρόνῳ ἐπηρμένῳ Θεὸν ὑπ᾿ ἀγγέλων δόξης δορυφορούμενον, 

Ὢ τάλας, ἐβόα, ἐγώ! πρὸ γὰρ εἶδον σωματούμενον Θεόν, φωτὸς ἀνεσπέρου καὶ εἰρήνης δεσπό-

ζοντα. 
ᾨδὴ Ϛ´. 

Ἐβόησέ σοι, ἰδὼν ὁ πρέσβυς τοῖς ὀφθαλμοῖς τὸ σωτήριον, ὃ λαοῖς ἐπέστη· Ἐκ Θεοῦ, Χριστέ, σύ 

Θεός μου. 
ᾨδὴ ζ´. 

Σέ τὸν ἐν πυρὶ δροσίσαντα παῖδας θεολογήσαντας καὶ Παρθένῳ ἀκηράτῳ ἐνοικήσαντα Θεὸν 

Λόγον ὑμνοῦμεν, εὐσεβῶς μελῳδοῦντες· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν. 

ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 

Ἀστέκτῳ πυρὶ ἑνωθέντες οἱ θεοσεβείας προεστῶτες νεανίαι, τῇ φλογὶ δὲ μὴ λωβηθέντες, θεῖον 

ὕμνον ἔμελπον· Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ὁ διάκονος· Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτός, ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνομεν. 

Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Ἦχος γ´. 

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

μου. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 

Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. β´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί 

με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. γ´. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς 

γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. δ´. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. ε.´ Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ 

πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. Ϛ´. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέ-

ρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 
Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, πάντων τῶν Χριστιανῶν, σκέπε φρούρει φύλαττε, τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σέ. 

Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι, τύπον κατίδωμεν οἱ πιστοί, πᾶν ἄρσεν τὸ τὴν μήτραν διανοῖγον, 

ἅγιον Θεῷ· διὸ πρωτότοκον Λόγον, Πατρὸς ἀνάρχου Υἱόν, πρωτοτοκούμενον Μητρί, ἀπειράν-

δρῳ, μεγαλύνομεν. 
Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

* * * 

ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 
τοῦ Ἁγίου 

Ἦχος β´. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν.  
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Μονάδα τρισυπόστατον, καὶ Τριάδα τελείαν, ἐν μιᾷ τῇ Θεότητι, πάνσοφε Θεολόγε, ἐδίδαξας 

προσκυνεῖσθαι, Φῶς εἰπὼν τὸν Πατέρα, καὶ τὸν Υἱὸν Φῶς αὖθις τε, Φῶς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀλλὰ 

ἓν Φῶς, ἀμερὲς ἀσύγχυτον, εἷς Θεὸς γάρ, τρανῶν τὸ Ὁμοούσιον, ὦ Γρηγόριε μάκαρ.  

Ἕτερον  ὅμοιον 

Ὑψηγορίᾳ χρώμενος, σῶν δογμάτων πανσόφως, τρανῶς ἐθεολόγησας, τὸ ἀπόῤῥητον βάθος, 

τῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων, ᾄθλους τε τῶν Ἁγίων, καὶ βίους ἐῤῥητόρευσας, ὦ Γρηγόριε μάκαρ, 

καὶ νῦν Θεός, ἐν μεθέξει πέλων τῇ πρὸς τὸ θεῖον, σῴζεις κἀμὲ καὶ δέχοιο, σαῖς σκηναῖς Θεολόγε.  

Θεοτοκίον  ὅμοιον  

Μετὰ τῆς Θεομήτορος, καὶ Παρθένου Μαρίας, καὶ Βασιλείου πάνσοφε, παρεστὼς τοῦ Μεγάλου, 

τῇ ἀπροσίτῳ Τριάδι, τὴν εἰρήνην τῷ κόσμῳ, τῷ Βασιλεῖ τὰ τρόπαια, καὶ ἡμῖν σωτηρίαν, πρέσβευ-

ε, νῦν τοῖς ἀνευφημοῦσί σε Θεολόγε, Ἀρχιερεῦ Γρηγόριε,...  
...Ῥῆτορ τῆς Ἐκκλησίας.  

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος δ´. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψί-

στοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕ-

μνος τῷ Θεῷ. 
Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἁγίου 

Ἦχος δ´. Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθείς. 

Στίχ. α´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς 

μεγαλωσύνης αὐτοῦ.   

Διατεμὼν τὸν τοῦ γράμματος σὺ γνόφον, εἰσέδυς τῷ πνεύματι πρὸς φῶς ὑπέρτερον, καὶ τὴν ἐ-

κεῖθεν δεξάμενος, φωτοχυσίαν, Θεολογίας πάντας ἐπλούτισας, Γρηγόριε πάνσοφε, τῆς Ἐκκλη-

σίας φωστήρ, ταῖς ἀστραπαῖς δὲ τῶν λόγων σου, σκοτώδη νέφη, τὰ τῶν αἱρέσεων ἀπεμείωσας· 

ὅθεν αὐλίζῃ ἔνθα ἦχος, ἑορταζόντων Ἀγγέλοις συνόμιλος, ἱκετεύων ἀπαύστως τοῦ σωθῆναι τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν.  

Στίχ. β´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Ὁ Θεολόγος ὁ δεύτερος καὶ μύστης, τῆς θείας ἐλλάμψεως, ὁ τῆς Τριάδος φαιδρός, ὑπογραφεὺς ὁ 

τὴν ἄῤῥητον, καὶ θείαν φύσιν, ὑπερφυῶς διδάσκων Γρηγόριε, καὶ νῦν τηλαυγέστερον, ἐπαπο-

λαύων Θεοῦ, τῶν σὲ τιμώντων μνημόνευε, καὶ ὑπερμάχει, τῆς Ἐκκλησίας, ἣν συνεκρότησας, σοῦ 

γὰρ ὁ φθόγγος ἐπὶ πάντα, τῆς οἰκουμένης διῆλθε τὰ πέρατα, ἐκδιδάσκων δοξάζειν, τὴν Τριάδα 

Ὁμοούσιον.  

Στίχ. γ´. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρίσιν. 

Γεωπονήσας τῇ γλώσσῃ Θεηγόρε, καρδίας ταῖς αὔλαξι σπόρον τὸν ἔνθεον, Θεολογίας ἐπλούτι-

σας, τῆς ἀνωτάτω, τῆς Ἐκκλησίας ἅπαν τὸ πλήρωμα, ἐντεῦθεν ζιζάνια πυρὶ τοῦ Πνεύματος, τὰ 

τῶν αἱρέσεων ἔφλεξας, φιλοσοφίας, τῆς θεϊκῆς τρεφόμενος ἔρωτι, πάτερ πατέρων, καὶ ποιμὴν 

ποιμένων καὶ δόξα πιστῶν, ἱερέων φωστήρ, οἰκουμένης τὸ κλέος, παμμακάριστε Γρηγόριε.  

Στίχ. δ´. Οἱ ἱερεῖς σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται. 

Τῷ τῆς σοφίας κρατῆρι προσπελάσας, τὸ τίμιον στόμα σου, Πάτερ Γρηγόριε, Θεολογίας ἐξήν-

τλησας, τὸ θεῖον νᾶμα, καὶ τοῖς πιστοῖς ἀφθόνως μετέδωκας, αἱρέσεων ἔφραξας, ῥοῦν τὸν ψυχό-

λεθρον, τὸν βλασφημίας ἀνάμεστον, ὡς κυβερνήτην, εὗρε καὶ γάρ σε Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἀποσο-

βοῦντα καὶ ἐλαύνοντα, ὡς ἀνέμων πνοάς, δυσσεβῶν τὰς ὁρμάς, ἐν Μονάδι οὐσίας, τὴν Τριάδα 

καταγγέλλοντα.    
Δόξα. Ἦχος α´. 

Ἀνατολίου 
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Τὴν λύραν τοῦ Πνεύματος, τὸ τῶν αἱρέσεων θέριστρον, καὶ ὀρθοδόξων ἥδυσμα, τὸν δεύτερον ἐ-

πιστήθιον, τὸν τοῦ Λόγου αὐτόπτην, τοῖς δόγμασι γενόμενον, τὸν σοφόν Ἀρχιποίμενα, τῆς Ἐκ-

κλησίας τὰ θρέμματα, θολογικοῖς ὕμνοις προσείπωμεν. Σὺ εἶ ὁ Ποιμὴν ὁ καλός, ὁ δοὺς σεαυτὸν 

Γρηγόριε, ὡς ὁ Διδάσκαλος Χριστός, ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ σὺν Παύλῳ χορεύεις, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν.  
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἁμαρτωλῶν τὰς δεήσεις προσδεχομένη, καὶ θλιβομένων στεναγμὸν μὴ παρορῶσα, πρέσβευε τῷ 

ἐξ ἁγνῶν λαγόνων σου, σωθῆναι ἡμᾶς Παναγία Παρθένε.  
* * * 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

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 μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ ἅγι-

ον 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 δεδοξασμένον 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. (γ´) 

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με· ἴασαι τὴν ψυ-

χήν 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. (ἐκ γ´) 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς. 

καὶ πάλιν γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ· 

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς. 

καὶ εὐθὺς τὸ 

Ἀπολυτίκιον Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ἦχος α´.  

Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς Θεολογίας σου, τὰς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γὰρ τὰ βάθη 

τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι. Ἀλλὰ πρέσβευε Χρι-

στῷ τῷ Θεῷ, πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  

* * * * * 
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. (Ψαλμὸς ρβ´) 
Στίχ. α´. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχ. β´. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. γ´. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπό-
ζει. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

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

Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. (Ψαλμὸς ρμε´) 
Στίχ. α´. Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου· ψαλῷ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑ-
πάρχω. 
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. β´. Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός..  

Στίχ. γ´. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός..  

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέ-

ραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐναν-

θρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος, 

συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος δ´. (Ψαλμοὶ λϚ´, ρια´) 

Ἀπολυτίκιον Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ἦχος α´.  

Στίχ. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν, καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν.  

Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς Θεολογίας σου, τὰς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γὰρ τὰ βάθη 

τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι. Ἀλλὰ πρέσβευε Χρι-

στῷ τῷ Θεῷ, πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  

Στίχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα. 

Ὁ ποιμενικὸς αὐλός ..  
* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

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

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός,  

.. ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 
* * * 

τὸ Ἀπολυτίκιον Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ἦχος α´.  
 (ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελῆται συλλείτουργον) 

Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς Θεολογίας σου, τὰς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γὰρ τὰ βάθη 

τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι. Ἀλλὰ πρέσβευε Χρι-

στῷ τῷ Θεῷ, πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 
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Κοντάκιον τῆς Ὑπαπαντῆς.  
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελῆται συλλείτουργον) 

Ἦχος α´. Αὐτόμελον. 

Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας τῷ τόκῳ σου καὶ χεῖρας τοῦ Συμεὼν εὐλογήσας, ὡς ἔπρεπε, προ-

φθάσας καὶ νῦν ἔσωσας ἡμᾶς, Χριστὲ ὁ Θεός. Ἀλλ᾿ εἰρήνευσον ἐν πολέμοις τὸ πολίτευμα καὶ 

κραταίωσον βασιλεῖς, οὓς ἠγάπησας, ὁ μόνος φιλάνθρωπος. 

* * * 

--------  ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ  -------- 

* * * 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
(Ἱεραρχικός) 

Προκείμενον. Ἦχος α´. (Ψαλμὸς μη´) 

Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν. 

Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα, πάντα τὰ ἔθνη, ἐνωτίσασθε πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην. 

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(ζ´ 26-28, η´ 1-2) 

Ἀδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁ-

μαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος, ὃς οὐκ ἔχει καθ᾿ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ 

ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο 

γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας. Ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχον-

τας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμέ-

νον. Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὡς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρό-

νου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν Ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, «ἣν 

ἔπηξεν ὁ Κύριος», καὶ οὐκ ἄνθρωπος. 
Ἀλληλούϊα. (γ´) 

Ἦχος α´. (Ψαλμὸς οζ´ 1-2 ) 

Στίχ. Προσέχετε, λαός μου, τῷ νόμῳ μου, κλίνατε τὸ οὖς ὑμῶν εἰς τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου. 

Στίχ. Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, φθέγξομαι προβλήματα ἀπ᾿ ἀρχῆς. 

* * * 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
 (τοῦ Ἱεράρχου)  

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην 
(ι´ 9 – 16) 

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει. Ὁ κλέ-

πτης οὐκ ἔρχεται, εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· Ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ 

καλός· ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὔκ εἰσι τὰ πρόβατα 

ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει, καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. Ὁ δὲ 

μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ 

γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, καθὼς γινώσκει με ὁ Πατήρ, κἀγὼ γινώσκω τὸν Πατέρα· καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβά-

των. Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι, καὶ γενή-

σεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.  
 Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

* * * 
Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου 

* * * 

Εἰς τό· Ἐξαιρέτως… 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ 

μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-

φίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. 
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* * * 

Κοινωνικόν. 

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα. 

Μετὰ τὴν μετάδοσιν. Ἦχος β´. 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον 

Τριάδα προσκυνοῦντες· αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν. 

Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί… 

Ἦχος β´. 

Ἀμήν, Ἀμήν, Ἀμήν. Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν τὴν δό-

ξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς μετασχεῖν τῶν ἁγίων καὶ φρικτῶν σου μυστηρίων· τήρησον ἡμᾶς ἐν 

τῷ σῷ ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετᾶν τὴν δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλλη-

λούϊα. 

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´. 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (ἐκ γ´) 

Ἀπόλυσις· «Χριστός, ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν,...» 

Δι᾿ εὐχῶν... Ἀμήν. 

* * * * * 

Ἡ Ἀκολουθία αὐτὴ καταρτίσθηκε 

καὶ διανέμεται δωρεὰν 

ἀπὸ τὸν ὀρθόδοξο Ἱστότοπο 

http://akolouthies.wordpress.com 

Προσφέρεται γιὰ ἰδιωτικὴ χρῆσι. 

Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἐμπόρευσί της. 

 

Ἕτερα Ἀπολυτίκια 

καὶ Ἀπολυτίκια συνεορταζομένων Ἁγίων 

Ἀπολυτίκιον Νεομάρτυρος Αὐξεντίου. 
(Γερασίμου Μικραγιαννανίτου) 

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

Τῆς Ἠπείρου τὸν γόνον καὶ θεῖον βλάστημα, ὡς Χριστοῦ Ἀθλοφόρον καὶ νέον Μάρτυρα, εὐφη-

μοῦμέν σε πιστῶς Μάρτυς Αὐξέντιε· σὺ γὰρ ἀθλήσας ἀνδρικῶς, ἐτροπώσω τὸν ἐχθρόν, καὶ 

δόξης μετέσχες θείας, διὰ παντὸς ἱκετεύων, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ἕτερον τοῦ Νεομάρτυρος 
(Χαραλάμπους Μπούσια)  

Ἦχος πλ. α´. Τὸν Συνάναρχον Λόγον. 

Νεομάρτυρα μέλψωμεν ἀκατάβλητον, Βελλᾶς Ἠπείρου τὸν γόνον, ἐν Βασιλίδι καλῶς τὸν ἀγῶ-

να μαρτυρίου περατώσαντα, πάνυ Αὐξέντιον, πιστοὶ ἀπολαῦσαι βιοτῆς ἐν πόθῳ ἀξιωθέντα ἀ-

λήκτου καὶ θεῖον πρέσβυν ἡμῶν πρὸς Κύριον γενόμενον. 

 

 

Παράρτημα Μηνολογίου: 

Τῇ ΚΕ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἀνάμνησιν ἄγομεν τῆς μετακομιδῆς καὶ ἐλεύσεως μέρους ἐκ τῶν 

τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παχωμίου τοῦ νέου, ἉγιοΠαυλίτου τοῦ 

Ῥώσου, τοῦ ἐν Οὐσὰκ τῆς Φιλαδελφείας μαρτυρήσαντος, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Ἁγίου 
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Παύλου ἐν Ἄθω, ἧς ὁ Καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ μετεκόμισεν αὐτὰ ἐκ Πάτμου ἐν 

ἔτει 1953. Ἑορτάζεται δὲ ἡ μνήμη του Ἁγίου κατὰ τὴν 7ην Μαΐου. 
Στίχοι 

Γέγηθε Παχώμιε αὕτη ἡ Μάνδρα. 

Λαμπρῶς δεχθεῖσα τὰ θεία λείψανά σου. 

Παχωμίοιο χάρματι ὀστέα δεξάμεθα καινῷ. 

τὸ Ἀπολυτίκιον. 
(Χαραλάμπους Μπούσια)  

Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα. 

Τὴν τοῦ τιμίου σου, λειψάνου ἔλευσιν, πανηγυρίζοντες ὑμνολογοῦμέν σε, Ὁσιομάρτυς τοῦ Χρι-

στοῦ, Παχώμιε θεοφόρε· ἐκ τῆς νήσου Πάτμου γάρ, εὐλαβῶς μετενήνεκται, καὶ ἐνταῦθα Ἅγιε, 

ἱερῶς κατατέθειται, τῇ χάριτι αὐτοῦ ἁγιάζον, πάντας τοὺς πίστει προσιόντας. 

Τῇ ΚΕ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμην ἐπιττελοῦμεν τῆς ἁγίας Βασιλόπαιδος Ντουΐν, τῆς Ὁσιοπαρθέ-

νου, τῆς ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Οὐαλίας θεοφιλῶς ἀσκησάσης κατὰ τὸν Ε´ ἀπὸ Χριστοῦ αἰῶνα, ἔνθα 

πρώτη Μοναστήριον ἤγειρεν, ἐν ᾧ καὶ Ἡγουμένη κατεστάθη. 
Στίχοι 

Σέβω τῆς Ντουῒν σεμνῆς καλλιπαρθένου,  

Τοὺς ἀσκητικοὺς ἐν Οὐαλίᾳ ᾄθλους. 

Ἔλιπες Ντουῒν βασίλειον πατρός σου,  

Ἔνδον πενιχροῦ σπηλαίου ἐγκλεισθεῖσα. 

Εἰκάδι πέμπτῃ Μονάστρια Ντουΐν, εἰς ἄνω Μονὰς ἦλθε. 

Ἀπολυτίκιον. 
Ἰσιδώρας Mοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης 

Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

Ἐπιγείου νυμφίου, τὰς συνθήκας κατέλιπες, καὶ ἐν τῷ σπηλαίῳ ἠσκήθης, ὦ Ντουῒν 

καλλιπάρθενε· ἐν νήσῳ δὲ τοῦ Ἄγγλεσυ Μονήν, ἀνήγειρας εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἐγένου 

Ἡγουμένη καὶ ἐγκρατῶς, τὸν βίον σου διήνυσας. Χαίροις ὦ βασιλόπαις θαυμαστή, χαίροις ὁσίων 

σέμνωμα, χαί-ροις τῆς Οὐαλίας ἡ λαμπάς, Κελτῶν λαοῦ ἡ εὔκλεια. 

Ἕτερον. Ἦχος πλ. α´. Τὸν Συνάναρχον Λόγον. 

Οὐαλίας ἡ χώρα ἡ περιάκουστος, μητροπρεπῶς ἐγκαυχᾶται τῇ ἱερᾷ σου σπουδῇ,  καλλιπάρθενε 

Ντουῒν θεομακάριστε· πρώτη γὰρ ἤγειρας ἐκεῖ, Μοναστήριον σεπτόν, ἐν ᾧπερ καὶ Ἡγουμένη, 

καταστάσα ταῖς Μοναζούσαις, ὁδὸν ὑπέδειξας ὁσίας ζωῆς. 

Σημειωτέον, ὅτι εἰς ὅλας τὰς Συλλογὰς Ἁγίων Ὀρθοδόξου προελεύσεως, ἀπουσιάζει ὁλοτελῶς ἀναφορὰ εἰς τὴν 

Ὁσίαν ταύτην, τὴν πολὺ πρὸ τοῦ Σχίσματος διαλάμψασαν. Διὰ τοῦτο καὶ δὲν τὴν ἀναφέρομεν εἰς τὸ ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις 

ἀναγνωσθησόμενον Συναξάριον.  
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