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30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
+Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου, Ἰακώβου, ἀδελφοῦ Ἰωάννου τοῦ 

Θεολόγου. 

 
 

ΕΙ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
Μετά τό· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός...» ψάλλεται τό· «Χριστός ἀνέστη...», τρίς, ἅπαξ ἀπό τοῦ ῾Ιεροῦ 

Βήματος καί ἀνά μίαν ὑπό τῶν Χορῶν.  

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... 

υναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...   

Ἦχος γ'  

ὁ α’ χορὸς 

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

ὁ β’ χορὸς 

τίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...   

ὁ α’ χορὸς 

τίχ, β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς,  

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...  

ὁ β’ χορὸς 

τίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.  

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...   

ὁ α’ χορὸς 

Ἀπολυτίκιον  ἀναστάσιμον. Ἦχος γ’ 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ 

Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου 

ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος 

ὁ β’ χορὸς 

Δόξα Πατρί... Ἀπολυτίκιον  Ἦχος γ' 

 Ἀπόστολε Ἅγιε Ἰάκωβε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν παράσχῃ ταῖς 

ψυχαῖς ἡμῶν. 
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.ὁ α’ χορὸς 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

ὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν, ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε, ἐν τῆ 

σαρκὶ γὰρ τῆ ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡμῶν τὸ διὰ Σταυροῦ 

καταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, ἐκ φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος. 

υναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

  Ὅτι σὸν τὸ κράτος...   

Μετὰ τὴν α' τιχολογίαν 

Καθίσματα  

ὁ α’ χορός  

Ἦχος γ'  Ἀναστάσιμον  

Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, ἡ ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων, ὁ πρωτότοκος τς κτίσεως, καὶ 

δημιουργὸς πάντων τῶν γεγονότων, τὴν καταφθαρεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡμῶν, ἐν ἑαυτῷ 

ἀνεκαίνισεν· οὐκ ἔτι θάνατε κυριεύεις· ὁ γὰρ τῶν ὅλων Δεσπότης, τὸ κράτος σου κατέλυσε 

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Σὴν ὡραιότητα, τς παρθενίας σου, καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον, τὸ τς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριὴλ 

καταπλαγείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε. Ποῖόν σοι ἐγκώμιον, προσαγάγω ἐπάξιον, τί δὲ ὀνομάσω 

σε; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι· διὸ ὡς προσετάγην, βοῶ σοι· Χαῖρε ἡ κεχαριτωμένη. 

.  Μετὰ τὴν β' τιχολογίαν 

ὁ α’ χορός 

Ἦχος γ' Σὴν ὡραιότητα  

Πάρεσιν εὕραντο, τὴν ὁλοσώματον, οἱ παραλύσεσι, φθόνου σφιγγόμενοι, τὴν ἐν Σαββάτῳ 

Παραλύτου σφίγξιν κατανοοῦντες· λέγοντες· οὐκ ἔξεστι, θεραπεύειν τοῖς Σάββασι, λύειν τε 

τὴν πάτριον, τοῦ Σαββάτου κατάπαυσιν, τοῦ νόμου σε μὴ γνόντες Δεσπότην, καὶ 

θεραπευτὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

ὁ β’ χορός  

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν...  

Πάρεσιν εὕραντο, τὴν ὁλοσώματον,….. 

 

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης: 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον 

ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν 

ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. 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. 

Εἶτα ὁ Ν' ψαλμὸς χύμα  

ΚΑΝΟΝΕ   
ᾨδὴ α', τοῦ Παραλύτου 

Ἦχος γ'  Ὁ Εἱρμὸς 

ὁ α χορὸς  

Θαυμαστὸς ἐνδόξως, ποιῶν τέρατα, σὺ εἶ Θεός, ὁ ἄβυσσον γεώσας, καὶ ἅρματα καλύψας, 

καὶ λαὸν διασώσας, ᾄδοντά σοι, ὡς λυτρωτῆ ἡμῶν Θεῷ. 
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ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐνεργῶν σημεῖα, ποιῶν τέρατα, μόνε Βασιλεῦ, σταυρὸν ἐθελουσίως ὑπέστης, ὡς οἰκτίρμων, 

καὶ θάνατον θανάτῳ θανατώσας, ἐζωοποίησας ἡμᾶς. 

ὁ α’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σῆ Χριστοῦ Ἐγέρσει, λαοὶ σήμερον, χορεύσωμεν πιστῶς, ἐσκύλευται ὁ ᾍδης, δεσμίους οὓς 

κατεῖχεν, ἀπέδωκε σπουδαίως, ἀνυμνοῦντας τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. 

 ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ δυνάμει θείᾳ ποτὲ Παράλυτον, λόγῳ σου Χριστέ, συσφίγξας καὶ προστάξας, αὐτῷ τὴν 

κλίνην ἆραι, χρονίως ἀσθενοῦντι, τὴν ψυχήν μου νοσοῦσαν, ἴασαι δεινῶς. 

ὁ α’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐν τῆ κολυμβήθρᾳ, ποτὲ Ἄγγελος, τῆ Προβατικῆ, κατήρχετο, καὶ ἕνα ἰᾶτο κατὰ χρόνον· 

Βαπτίσματι δὲ θείῳ νῦν καθαίρει, ἄπειρα πλήθη ὁ Χριστός. 

 ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἀρχηγὲ Ἀγγέλων, Ἀρχιστράτηγε τῶν ἄνω λειτουργῶν, τοὺς συναθροιζομένους, ἐν τῷ 

σεπτῷ ναῷ σου, καὶ τὸν Θεὸν ἀνυμνοῦντας, σκέπε, φρούρει, ἀπὸ παντοίων πειρασμῶν. 

 ὁ α’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐν τρισὶ προσώποις, μιᾷ φύσει δέ, ἄναρχον Θεόν, ὑμνήσωμεν ἀπαύστως μετὰ τῶν 

ἀσωμάτων, Πατέρα, Λόγον, Πνεῦμα, βασιλείαν ἔχουσαν, καὶ κράτος ἀμερές. 

  ὁ β’ χορὸς 

τίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς. Θεοτοκίον 

Σὴν τιμῶσαν ταύτην, Ἁγνὴ πόλιν σου πάντοτε πιστῶς, περίσῳζε κινδύνων, ἁλώσεως 

βαρβάρων, πολέμου ἐμφυλίου, καὶ μαχαίρας, καὶ πάσης ἄλλης ἀπειλς. 
ᾨδὴ α', τοῦ Ἀποστόλου  

Ἦχος πλ. δ' Ἁρματηλάτην Φαραὼ  
ὁ α’χορὸς 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν 

Σῷ σῷ δικτύῳ ἁλιεὺς ὡς ἔμπειρος, τοῦ τῶν πταισμάτων βυθοῦ, ἀναγαγὼν μάκαρ, τὴν 

ψυχήν μου φώτισον, ταῖς φωτοβόλοις λάμψεσι, καὶ ὑμνεῖν σου ἀξίως, ὦ θεοφάντορ Ἰάκωβε, 

μνήμην τὴν ἁγίαν εὐόδωσον. 

ὁ β’χορὸς 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σῷ σῷ δικτύῳ ἁλιεὺς…..  

ὁ α’χορὸς 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ πρὸ αἰώνων τῷ Πατρὶ συνάναρχος, ὑπερτελής τε Θεός, σωματωθεὶς ὤφθη, ἐπὶ γς ὡς 

ἄνθρωπος, καὶ συνεργὸν τς χάριτος, ἀναδείκνυσι Μάκαρ, καὶ ὑπηρέτην σε πάνσοφον, 

ῥώμῃ τῆ αὐτοῦ δυναμούμενον. 

ὁ β’χορὸς 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 
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Νενοηκὼς σου τὴν ψυχς εὐγένειαν, σὲ ὁ προγνώστης Θεός, καὶ τὸ στερρὸν Μύστα, καὶ 

ἀκαταμάχητον, τς διανοίας ἔνδοξε, τοῖς αὐτοῦ ὑπηρέταις, προκεκριμένως ἐνέταξεν, 

ἔθνεσιν αὐτὸν καταγγελλόντα. 

ὁ α’χορὸς 

Δόξα Πατρί 

Βουλς μεγάλης τοῦ Πατρός, ὁ Ἄγγελος, ἐξ ἀπειράνδρου Μητρός, ἐπιφανεὶς κόσμῳ, σάρκα 

προσελάβετο, ὃς ἀρεταῖς κοσμούμενον, μαθητὴν σε δεικνύει, καὶ θεηγόρον Ἰάκωβε, λόγους 

τοὺς αὐτοῦ ῥητορεύοντα. 

ὁ β’χορὸς  

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον  

Δεδοξασμένα περὶ σοῦ λελάληνται, ἐν γενεαῖς γενεῶν, ἡ τὸν Θεὸν Λόγον, ἐν γαστρὶ 

χωρήσασα, ἁγνὴ δὲ διαμείνασα, Θεοτόκε Μαρία· διὸ σε πάντες γεραίρομεν, τήν μετὰ Θεὸν 

προστασίαν ἡμῶν. 
ᾨδὴ γ', τοῦ Παραλύτου  

Ἦχος γ'  

Ὁ Εἱρμὸς  

ὁ α’ χορὸς  

τεῖρα ψυχὴ καὶ ἄγονε, κτσαι καρπὸν εὐκλε, εὐτεκνουμένη βόησον· Ἐστερεώθη ἡ καρδία 

μου, οὐκ ἔστιν ἅγιος, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος, πλήν σου Κύριε. 

ὁ β’ χορὸς 

τεῖρα ψυχὴ καὶ ἄγονε,… 

 ὁ α’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁρῶν σε πάλαι ἥλιος, ξύλῳ κρεμάμενον, Λόγε τὸ φῶς συνέστειλε, καὶ ἐδονεῖτο ἡ γ ἅπασα, 

νεκροὶ ἐξανίσταντο, νεκροῦ γενομένου σου, παντοδύναμε. 

ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Μετὰ ψυχς ἐλθόντος σου, ἐν τῆ κοιλίᾳ τς γς, ψυχὰς ἅσπερ ἐκέκτητο, ἐναπεδίδου ᾍδης 

σπουδῆ, βοώσας τῷ κράτει σου, Ὠδὴν χαριστήριον, μόνε Κύριε. 

ὁ α’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὴν ἐπὶ χρόνους πλείονας, ἐξασθενοῦσαν δεινῶς, ψυχήν μου ὑπεράγαθε, ὡς τὸν 

Παράλυτον πρίν, ὑγίωσον, ὡς ἅν βηματίζω σου, τὰς τρίβους, ἃς ἔδειξας τοῖς ποθοῦσί σε. 

ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Μετὰ τῶν ἄνω τάξεων, Θεοῦ Ἀρχάγγελε, ἱκετηρίαν ποίησον, ὑπὲρ τῶν πίστει ἀνυμνούντων 

σε φρουρῶν, συντηρῶν ἡμᾶς τοῦ βίου τοῖς πάθεσι περιπίπτοντας. 

ὁ α’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῆ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Δόξα, Πατρὶ βοήσωμεν, Υἱῷ, καὶ Πνεύματι· εἷς γὰρ ὑπάρχει φύσει Θεός, ὃν αἱ δυνάμεις 

πᾶσαι τῶν οὐρανῶν, ἐν φόβῳ δοξάζουσι, τό, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος, κράζουσι. 

ὁ β’ χορὸς 

τίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς. Θεοτοκίον 

Ἄσπορον ἔσχες σύλληψιν, καὶ ὑπὲρ νοῦν τοκετόν, Παρθενομτορ ἄχραντε, ἔργον φρικῶδες, 

θαῦμα μέγιστον, Ἀγγέλοις τιμώμενον, βροτοῖς δοξαζόμενον, Κόρη Δέσποινα 
ᾨδὴ γ', τοῦ Ἀποστόλου  
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Ἦχος πλ. δ' Ὁ στερεώσας κατ' ἀρχὰς  
ὁ α’χορὸς   

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν 

Ἡ ἐκ τοῦ ὕψους σε πνοή, βιαία τοῦ Παρακλήτου, ἐκπυρώσασα σοφὸν θεηγόρον, 

ῥητορεύοντα σαφῶς, τὰ μεγαλεῖα δείκνυσι, τοῦ σαρκωθέντος Λόγου, οὗ καὶ αὐτόπτης 

γεγένησαι. 

ὁ β’χορὸς   

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν 

Ἡ ἐκ τοῦ ὕψους σε πνοή……….. 

ὁ α’χορὸς   

  τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν 

ὲ ὥσπερ βέλος ἐκλεκτόν, ὁ Λόγος ἠκονημένον, ἐν καρδίαις τῶν ἐχθρῶν ἐμπηγνύει, 

διαρρήσσοντα ψυχάς, τῶν ἐναντίων πάνσοφε, καὶ προνομεύοντά σε, τούτων τὰ σκῦλα, 

Ἰάκωβε. 

ὁ β’χορὸς   

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν 

Ἱερωμένος σου Σοφέ, ὁ τόκος καὶ φωτοφόρος, τοῦ Θεοῦ τῆ συγγενείᾳ παμμάκαρ, 

φαιδρυνόμενος τρανῶς, ἐν συναφείᾳ δείκνυται· ἐξ ἁπαλῶν γὰρ ὤφθης, τῷ Λόγῳ 

συνδιαιτώμενος. 

ὁ α’χορὸς  

Δόξα Πατρί...  

Ἀκηλιδώτου σου ψυχς, τὸ ἱλαρὸν τῷ Δεσπότῃ, ὁραθὲν καὶ πρὸ τς κλήσεως μάκαρ, 

ἀξιόληπτος αὐτῷ, ἐφάνης ὦ Ἰάκωβε, καὶ τς οἰκονομίας, μύστης τς τούτου γεγένησαι. 

 

ὁ β’χορὸς  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον   

Σῶν Χερουβὶμ καὶ Σεραφίμ, ἐδείχθης ὑψηλοτέρα, Θεοτόκε· σὺ γὰρ μόνη ἐδέξω, τὸν 

ἀχώρητον Θεόν, ἐν σῆ γαστρὶ ἀμόλυντε· διὸ πιστοὶ σε πάντες, ὕμνοις ἀεὶ μακαρίζομεν. 

 υναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

 Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,...  

Κοντάκιον  Ἦχος γ' - Ἡ Παρθένος σήμερον 

Σὴν ψυχήν μου Κύριε, ἐν ἁμαρτίαις παντοίαις, καὶ ἀτόποις πράξεσι, δεινῶς 

παραλελυμένην, ἔγειρον τῆ θεϊκῆ σου ἐπιστασίᾳ, ὣς περ καὶ τὸν Παράλυτον, ἤγειρας 

πάλαι, ἵνα κράζω σεσωσμένος, Οἰκτίρμον δόξα, Χριστέ, τῷ κράτει σου. 

ὁ β’ χορὸς 

Κάθισμα  Ἦχος α' Σὸν τάφον σου ωτὴρ  

Χριστῷ μαθητευθείς, καὶ πιὼν τὸ ἐκείνου, ποτήριον σοφέ, ὥσπερ ἔφη σοι μάκαρ, μαχαίρᾳ 

Ἰάκωβε, ἀπεκτάνθης Ἀπόστολε· ὅθεν ἅπασα, ἡ Ἐκκλησία χορεύει, ἑορτάζουσα, τὴν 

παναγίαν σου μνήμην, ἐν ᾗ εὐφημοῦμέν σε. 

ὁ α’ χορὸς 

Δόξα... Καὶ νῦν... τῆς Ἑορτῆς  Σὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου 

Ῥμα Παράλυτον, μόνον συνέσφιγξεν, ὡς ὁ παγκόσμιος, λόγος ἐφθέγξατο, τοῦ δι' ἡμᾶς ἐπὶ 

τς γς ὀφθέντος δι' εὐσπλαγχνίαν, ὅθεν καὶ τὸν κράββατον, ἐπιφέρων διήρχετο, κἅν οἱ 

Γραμματεῖς ὁρᾶν, τὸ πραχθὲν οὐχ ὑπέφερον, κακίας κατεχόμενοι φθόνῳ, τῷ ψυχὰς 

παραλύοντι.  

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

Κοντάκιον  

Ἦχος β'  Σὰ ἄνω ζητῶν  

Φωνς θεϊκς, ἀκούσας προσκαλούσης σε, ἀγάπην πατρός, παρεῖδες καὶ προσέδραμες, τῷ 

Χριστῷ Ἰάκωβε, μετὰ καὶ τοῦ συγγόνου σου ἔνδοξε, μεθ' οὗ καὶ ἠξιώθης ἰδεῖν, Κυρίου τὴν 

θείαν Μεταμόρφωσιν.  

Ὁ Οἶκος  

Ὡς ἁλιεὺς λογικῶν ἰχθύων, τῷ δικτύῳ Τρισμάκαρ τῶν σεπτῶν εὐχῶν βυθοῦ πταισμάτων 

ἀνάγαγε τὴν ταπεινήν μου ψυχήν, τὴν πάλαι ὑφ' ἡδονῶν θηρευθεῖσαν τῶν τοῦ βίου ἵνα 

ἀκλινῶς διελθὼν τὸν ὑπόλοιπον χρόνον μου, ὑμνήσω τὸ ὄνομά σου, καὶ δοξάσω τὸν βίον 

τὸν ἄμεμπτον, ὃν ἐκτελέσας ἐπὶ τς γς, ἠξιώθης ἐπ' ὄρους θεάσασθαι, Κυρίου τὴν θείαν 

Μεταμόρφωσιν. 

υναξάριον 

Σῆ Λ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου, ἀδελφοῦ τοῦ Ἁγίου 

Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. 

τίχοι 

 Ὡς ἀμνὸς Ἰάκωβος ἀχθεὶς ἐσφάγη, 

 Τς εὐσεβείας μηρυκίζων τοὺς λόγους. 

 Κτεῖνε, μάχαιρα φόνου, Ἰάκωβον ἑνὶ τριακοστῆ. 

 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Κλήμεντος τοῦ Ποιητοῦ. 

τίχοι 

 Τέρψας ὁ Κλήμης γηγενεῖς Ὠδαῖς κάτω, 

 Ἀπλθε τέρψων, ὥσπερ οἶμαι, καὶ νόας. 

 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Μαξίμου. 

τίχοι 

 Μάξιμος εὑρὼν τὴν ξὶ συλλαβὴν μέσην, 

 Τὸ γαστρὸς ἡμῖν μηνύει μέσον ξίφος. 

 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, Μνήμη τς εὑρέσεως τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βασιλέως, 

Ἐπισκόπου Ἀμασείας. 

τίχοι 

 Χρὴ μηδὲ νεκρὸν λανθάνειν Βασιλέα, 

 Βασιλέως θνήξαντα τοῦ ζῶντος χάριν. 

 

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Δονάτου, Ἐπισκόπου Εὐροίας. 

τίχοι 

 Τὶς μὴ Δονᾶτον δοξάσει ἐν τοῖς λόγοις, 

 Ὃν περ τὰ ἔργα πανταχοῦ ἐδόξασαν.  

 

Σαῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.  

ΚΑΣΑΒΑΙΑΙ  

ὁ α’ χορὸς 

Καταβασία  
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Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς 

ζωήν, καὶ ἐκ γς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας.  

ὁ β’ χορὸς 

Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον, ἀλλ' ἀφθαρσίας 

πηγήν, ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ,... 

ὁ α’ χορὸς 

...ἐν ᾧ στερεούμεθα.  

ὁ β’ χορὸς 

Ἐπὶ τς θείας φυλακς ὁ θεηγόρος Ἀββακούμ, στήτω μεθ' ἡμῶν καὶ δεικνύτω, φαεσφόρον 

Ἄγγελον, διαπρυσίως λέγοντα, σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς 

παντοδύναμος.  

ὁ α’ χορὸς 

Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος, καὶ ἀντὶ μύρου τὸν ὕμνον προσοίσομεν τῷ Δεσπότῃ, καὶ 

Χριστὸν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.  

ὁ β’ χορὸς 

Κατλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τς γς, καὶ συνέτριψας μοχλοὺς αἰωνίους, κατόχους 

πεπεδημένων Χριστέ, καὶ τριήμερος ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς, ἐξανέστης τοῦ τάφου.   

ὁ α’ χορὸς 

Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου ῥυσάμενος, γενόμενος ἄνθρωπος, πάσχει ὡς θνητός, καὶ διὰ Πάθους 

τὸ θνητόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων, Θεὸς καὶ 

ὑπερένδοξος. 

ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καί προσκυνοῦμεν 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...  

ΣΙΜΙΩΣΕΡΑ  
Ἦχος α’ 

ὁ α’ χορός 

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

σωτρί μου.  

Σὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν 

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

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν 

μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.  

Σὴν Τιμιωτέραν...  

ὁ α’ χορός 

τίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς 

γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.  

Σὴν Τιμιωτέραν...   

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 

αὐτῶν.  

Σὴν Τιμιωτέραν...  

ὁ α’ χορός 
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τίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν 

καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.  

Σὴν Τιμιωτέραν...  

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς 

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

Σὴν Τιμιωτέραν...  

Καταβασία 

ὁ α’χορὸς  

ᾠδὴ θ' 
τίχ. Ὁ῎Αγγελος ἐβόα τῆ Κεχαριτωμένῃ· ῾Αγνή, Παρθένε χαῖρε, καί πάλιν ἐρῶ χαῖρε, ὁ σός 

Υἱός ἀνέστη, τριήμερος ἐκ τάφου. 

Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε, Χόρευε νῦν, καὶ 

ἀγάλλου Σιών, σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου.  

υναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

ΕΞΑΠΟΣΕΙΛΑΡΙΑ  
ὁ α’ χορὸς 

Ἦχος β' Σῶν Μαθητῶν ὁρώντων σε  

Σῷ σαρκωθέντι Λόγῳ δι' εὐσπλαγχνίαν, μαθητευθεὶς Ἰάκωβε τς χορείας, ὤφθης 

Κορυφαίων συναρίθμιος, μεθ' ὧν Χριστῷ δυσώπησον, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν τιμώντων, τήν 

παναγίαν σου μνήμην 

ὁ β’ χορός 

Ἕτερον τοῦ Παραλύτου - Γυναῖκες ἀκουτίσθητε 

Ἐπέστη ὁ φιλάνθρωπος, καὶ πανοικτίρμων Κύριος, Προβατικῆ κολυμβήθρᾳ, τοῦ 

θεραπεῦσαι τὰς νόσους, εὗρε δὲ κατακείμενον, ἄνθρωπον πλείστοις ἔτεσι, καὶ πρός αὐτὸν 

ἐβόησεν, Ἆρον τὸν κράββατον, ἴθι, πρὸς τὰς ὁδοὺς τὰς εὐθείας.  

ΑΙΝΟΙ 
ὁ α’ χορός 

Ἦχος δ'  

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν·  αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.  

ὁ β’ χορός 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει 

ὕμνος τῷ Θεῷ.  

ὁ α’ χορός  

τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλθος τς 

μεγαλωσύνης αὐτοῦ.   

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι  

Σῷ καλάμῳ τς χάριτος, ἐκ βυθοῦ ματαιότητος, τοὺς βροτοὺς ἀνείλκυσας, ἀξιάγαστε, τοῦ 

Διδασκάλου τοῖς νεύμασιν, ὑπείκων Ἰάκωβε, τοῦ φωτίσαντος τὴν σήν, κατὰ πάντα 

διάνοιαν, καὶ Ἀπόστολον, καὶ σεπτὸν θεηγόρον σε Παμμάκαρ, ἀναδείξαντος τς τούτου, 

ἀκαταλήπτου Θεότητος.  

ὁ β’ χορός 

τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.  
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Σῷ καλάμῳ τς χάριτος,….  

ὁ α’ χορός  

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

Ἡ τοῦ Πνεύματος ἔλλαμψις, ἐπὶ σὲ καταβέβηκε, τοῦ πυρὸς ἐν εἴδει, καὶ σὲ μακάριε, θεῖον 

δοχεῖον εἰργάσατο, συντόνως ἐλαύνοντα, ἀθεἸας τὴν ἀχλύν, καὶ τόν κόσμον φωτίζοντα, τῆ 

λαμπρότητι, τῶν πανσόφων σου λόγων, μυστολέκτα, Ἀποστόλων ἡ ἀκρότης, Χριστοῦ 

αὐτόπτα Ἰάκωβε.  

ὁ β’ χορός 

τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα 

πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Ἀστραπαῖς τοῦ κηρύγματος, τοὺς ἐν σκότει καθεύδοντας, ἀγνωσίας ἔνδοξε, ὦ Ἰάκωβε, 

καταφωτίσας ἀνέδειξας, υἱοὺς διὰ πίστεως, τοῦ Δεσπότου καὶ Θεοῦ, οὗ τὸ πάθος ἐζήλωσας, 

καὶ τὸν θάνατον, καὶ τς δόξης ἐγένου κληρονόμος, ὡς σοφός, ὡς θεηγόρος, ὡς μαθητὴς 

ἀληθέστατος. 

ὁ α’ χορός   

Δόξα Πατρί... Ἦχος πλ. δ'  

Δεῦτε τς οὐρανίου μυσταγωγίας τὸν κήρυκα, καὶ ὑποφήτην τοῦ Εὐαγγελίου, ψαλμικαῖς 

ὑμνῳδίαις, Ἰάκωβον εὐφημήσωμεν· οὗτος γὰρ ποταμὸς ἀνεδείχθη τοῦ νοητοῦ Παραδείσου, 

τὰς ψυχικὰς ἀρούρας, τοῖς οὐρανίοις ὄμβροις ἐπάρδων, καὶ καρποφόρους δεικνύων Χριστῷ 

τῷ Θεῷ, τῷ παρέχοντι πᾶσι ταῖς πρεσβείαις αὐτοῦ, ἱλασμόν καὶ φωτισμὸν καὶ μέγα ἔλεος. 

ὁ β’ χορός  

Καὶ νῦν... Ἦχος  α' 

Ἄταφος νεκρὸς ὑπάρχων ὁ Παράλυτος, ἰδών σε ἐβόησεν· Ἐλέησόν με Κύριε, ὅτι ἡ κλίνη μου 

τύμβος μοι ἐγένετο. Τί μοι κέρδος ζως; οὐ χρῄζω τς Προβατικς κολυμβήθρας· οὐ γὰρ ἐστί 

μοι τίς ὁ ἐμβάλλων με, ταραττομένων τῶν ὑδάτων· ἀλλὰ σοὶ τῆ πηγῆ προσέρχομαι τῶν 

ἰαμάτων, ἵνα κᾀγὼ μετὰ πάντων κράζω· Παντοδύναμε Κύριε, δόξα σοι. 

. Δοξολογία Μεγάλη 

εἰς ἦχον πλ.δ’ ( Ἀργή ἢ σύντομος ) 

ὁ α’ χορός 

 ·        Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις 

εὐδοκία.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, 

διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ 

Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα,  

ὁ β’ χορός 

 ·        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.  

ὁ α’ χορός 

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

ὁ β’ χορός 

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

Ἀμήν.  

ὁ α’ χορός 
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 ·        Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῆ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθναι ἡμᾶς.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ 

ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.  

ὁ β’ χορός 

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

ὁ α’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα΄ Κύριε, ἐλέησόν με, 

ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.  

ὁ α’ χορός 

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

ὁ β’ χορός 

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

ὁ α’ χορός 

 ·        Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.  

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

ὁ β’ χορός 

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

ὁ α’ χορός 

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

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

ὁ α’ χορός 

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

ὁ β’ χορός 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

ὁ α’ χορός 

καὶ πάλιν γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ 

Ἅγιος ὁ Θεός,  

ὁ β’ χορός 

Ἅγιος Ἰσχυρός,  

ὁ α’ χορός 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

καὶ εὐθύς 

 ὁ β’ χορός 

Ἀπολυτίκιον  Ἦχος γ' 
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 Ἀπόστολε Ἅγιε Ἰάκωβε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν παράσχῃ ταῖς 

ψυχαῖς ἡμῶν. 

Εἰς τὴν Λειτουργίαν 
Μετά τό· «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία...» ψάλλεται τό· «Χριστός ἀνέστη...», τρίς, ἅπαξ ἀπό τοῦ 

῾Ιεροῦ Βήματος καί ἀνά μίαν ὑπό τῶν Χορῶν. 

Ἀντίφωνον α' 
 Ἦχος β' 

τίχ. Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γ. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.  

 τίχ. Ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, δότε δόξαν ἐν αἰνέσει αὐτοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου...  

τίχ. Εἴπατε τῷ Θεῷ, Ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου. Ἐν τῷ πλήθει τς δυνάμεώς σου ψεύσονταί 

σε οἱ ἐχθροί σου. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου...  

τίχ. Πᾶσα ἡ γ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι, ψαλάτωσαν δὴ τῷ ὀνόματι σου 

Ὕψιστε. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου...  

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου... 

Ἀντίφωνον β' 
Ἦχος ὁ αὐτὸς 

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

καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς. 

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

τίχ. Σοῦ γνῶναι ἐν τῆ γῆ τὴν ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσι τὸ σωτήριόν σου. 

ῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...  

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

ῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...  

τίχ. Εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, καὶ φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα τὰ πέρατα τς γς. 

ῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...   

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 

Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος του Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάμενος διὰ τὴν 

ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθναι ἐκ τς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, 

ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὤν 

τς Ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον γ' 
Ἦχος πλ. α' 

τίχ. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ 

προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. 

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

χαρισάμενος. 

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

Χριστὸς ἀνέστη...  

τίχ. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι 

εὐφρανθήτωσαν. 
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Χριστὸς ἀνέστη...  

τίχ. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῆ. 

Χριστὸς ἀνέστη...  

ΜΙΚΡΑ ΕΙΟΔΟ  

Εἰσοδικὸν  
( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ, σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 

ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν,... 

...ψάλλοντάς σοι΄ Ἀλληλούϊα. 

Εἶτα΄  

 (ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Ἀπολυτίκιον  ἀναστάσιμον. Ἦχος γ’ 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ 

Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου 

ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος 

Ἀπολυτίκιον  Ἦχος γ' 

 Ἀπόστολε Ἅγιε Ἰάκωβε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν παράσχῃ ταῖς 

ψυχαῖς ἡμῶν. 

Σοῦ Ναοῦ 

( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον  ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Κοντάκιον  Ἦχος γ'  Ἡ Παρθένος σήμερον  

Σὴν ψυχήν μου Κύριε, ἐν ἁμαρτίαις παντοίαις, καὶ ἀτόποις πράξεσι, δεινῶς 

παραλελυμένην, ἔγειρον τῆ θεϊκῆ σου ἐπιστασίᾳ, ὥσπερ καὶ τὸν Παράλυτον, ἤγειρας 

πάλαι, ἵνα κράζω σεσωσμένος· Οἰκτίρμον δόξα, Χριστέ, τῷ κράτει σου. 

Σρισάγιον. 

᾽Απόστολος 

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ΄  

Εἰς πᾶσαν τὴν γν ἐξλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ.  

τίχ. Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.  
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα 12:1-11  

Κασ᾿ ἐκεῖμξμ σὸμ καιπὸμ ἐοέβαλεμ ῾Ηπῴδηρ ὁ βαςιλεὺρ σὰρ φεῖπαρ κακῶςαί 

σιμαρ σῶμ ἀοὸ σῆρ ἐκκληςίαρ. Ἀμεῖλε δὲ ᾿Ιάκψβξμ σὸμ ἀδελυὸμ ᾿Ιψάμμξτ 

μαφαίπᾳ. Καὶ ἰδὼμ ὅσι ἀπεςσόμ ἐςσι σξῖρ ᾿Ιξτδαίξιρ, οπξςέθεσξ ςτλλαβεῖμ καὶ 

Πέσπξμ· ἦςαμ δὲ αἱ ἡμέπαι σῶμ ἀζύμψμ· ὃμ καὶ οιάςαρ ἔθεσξ εἰρ υτλακήμ, 

οαπαδξὺρ σέςςαπςι σεσπαδίξιρ ςσπασιψσῶμ υτλάςςειμ αὐσόμ, βξτλόμεμξρ 

μεσὰ σὸ Πάςφα ἀμαγαγεῖμ αὐσὸμ σῷ λαῷ. Ὁ μὲμ ξὖμ Πέσπξρ ἐσηπεῖσξ ἐμ 

σῇ υτλακῇ· οπξςετφὴ δὲ ἦμ ἐκσεμὴρ γιμξμέμη ὑοὸ σῆρ ἐκκληςίαρ οπὸρ σὸμ 

Θεὸμ ὑοὲπ αὐσξῦ. ῞Οσε δὲ ἔμελλεμ αὐσὸμ οπξάγειμ ὁ ῾Ηπῴδηρ, σῇ μτκσὶ 

ἐκείμῃ ἦμ ὁ Πέσπξρ κξιμώμεμξρ μεσανὺ δύξ ςσπασιψσῶμ δεδεμέμξρ 

ἁλύςεςι δτςί, υύλακέρ σε οπὸ σῆρ θύπαρ ἐσήπξτμ σὴμ υτλακήμ. Καὶ ἰδξὺ 

ἄγγελξρ Κτπίξτ ἐοέςση καὶ υῶρ ἔλαμχεμ ἐμ σῷ ξἰκήμασι· οασάναρ δὲ σὴμ 
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ολετπὰμ σξῦ Πέσπξτ ἤγειπεμ αὐσὸμ λέγψμ· Ἀμάςσα ἐμ σάφει. Καὶ ἐνέοεςξμ 

αὐσξῦ αἱ ἁλύςειρ ἐκ σῶμ φειπῶμ. Εἶοέ σε ὁ ἄγγελξρ οπὸρ αὐσόμ· 

Πεπίζψςαι καὶ ὑοόδηςαι σὰ ςαμδάλιά ςξτ. Ἐοξίηςε δὲ ξὕσψ. Καὶ λέγει 

αὐσῷ· Πεπιβαλξῦ σὸ ἱμάσιόμ ςξτ καὶ ἀκξλξύθει μξι. Καὶ ἐνελθὼμ 

ἠκξλξύθει αὐσῷ, καὶ ξὐκ ᾔδει ὅσι ἀληθέρ ἐςσι σὸ γιμόμεμξμ διὰ σξῦ 

ἀγγέλξτ, ἐδόκει δὲ ὅπαμα βλέοειμ. Διελθόμσερ δὲ οπώσημ υτλακὴμ καὶ 

δετσέπαμ ἦλθξμ ἐοὶ σὴμ ούλημ σὴμ ςιδηπᾶμ σὴμ υέπξτςαμ εἰρ σὴμ οόλιμ, 

ἥσιρ αὐσξμάση ἠμξίφθη αὐσξῖρ, καὶ ἐνελθόμσερ οπξῆλθξμ ῥύμημ μίαμ, καὶ 

εὐθέψρ ἀοέςση ὁ ἄγγελξρ ἀο᾿ αὐσξῦ. Καὶ ὁ Πέσπξρ γεμόμεμξρ ἐμ ἑατσῷ 

εἶοε· Νῦμ ξἶδα ἀληθῶρ ὅσι ἐναοέςσειλε Κύπιξρ σὸμ ἄγγελξμ αὐσξῦ καὶ 

ἐνείλεσό με ἐκ φειπὸρ ῾Ηπῴδξτ καὶ οάςηρ σῆρ οπξςδξκίαρ σξῦ λαξῦ σῶμ 

᾿Ιξτδαίψμ.  

Ἀλληλούϊα (γ’)   

Εὐαγγέλιον 

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν  

(θ΄ 1 – 6)  

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ςυγκαλεςάμενοσ ὁ Ἰηςοῦσ τοὺσ δώδεκα μαθητὰσ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖσ 

δύναμιν καὶ ἐξουςίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόςουσ θεραπεύειν· καὶ ἀπέςτειλεν 
αὐτοὺσ κηρύςςειν τὴν βαςιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἰᾶςθαι τοὺσ ἀςθενοῦντασ, καὶ εἶπε πρὸσ 
αὐτούσ· Μηδὲν αἴρετε εἰσ τὴν ὁδόν, μήτε ῥάβδουσ μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον 
μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνασ ἔχειν. καὶ εἰσ ἣν ἂν οἰκίαν εἰςέλθητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν 
ἐξέρχεςθε. καὶ ὅςοι ἐὰν μὴ δέξωνται ὑμᾶσ, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆσ πόλεωσ ἐκείνησ τὸν 
κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε εἰσ μαρτύριον ἐπ' αὐτούσ. ἐξερχόμενοι δὲ 
διήρχοντο κατὰ τὰσ κώμασ εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντεσ πανταχοῦ. 

Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου 

Εἰς τό, Ἐξαιρέτως  

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

καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως 

τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 

μεγαλύνομεν. 

Κοινωνικὸν  
Εἰς πᾶσαν τὴν γν ἐξλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ πέρατα τς οἰκουμένης τὰ ῥήματα 

αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα 

Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς...»  

Ἦχος πλ. α'  

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

χαρισάμενος.  
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Πληρωθήτω τό στόμα ἡμῶν αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν τήν δόξαν Σου, ὅτι 

ᾐξίωσας ἡμᾶς μετασχεῑν τῶν ᾁγίων μυστηρίων Σου. στήριξον ἡμᾶς ἐν τῶ σῶ ᾁγιασμῶ ὅλην 

τήν ἡμέραν μελετᾶν τήν δικαιοσύνην Σου. ἈλληλουἸα, ἈλληλουἸα, ἈλληλουἸα 

 

ἦχος β’ 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (τρὶς) 

Ἀπόλυσις  «...ὁ ἀναστάς...» 

https://agioskosmasoaitolos.wordpress.com 

 

 

 
 

 


