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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

'Εν πάσαις ταϊς έχδόσεσι των 'Εκχλησι~στικων 
Μηναίων, e,υδαμου άναγράψεται &κολοuθία του Άγίοu 

ένδόςοu προψήτοu 'Jεζεχι·f;λ, έκ των τεσσάρων τuγ

χάνοντος μειζόνων πpοψητων, άλλ'ά.πλως ή σεπτη 

αύτοϋ μνήμη άναψέρεται τn 23;1 'Ιουλίου διά του 
γνωστοί) τύπου έν τψ Σuναςαρίψ (( Τ~ αυτn ήμέρq..)) 
'Εχ τούτου εγνων οπως συνθέσω τακ τικ·ήν τοια{ιτην 

ά.κολοuθίαν χ ά.ριν των βοuλομένων δπως πανηγuρι

χώτερον τήν μνήμην του μάρτυρος προψήτοu έορ

τάζωσι. 

Είναι άληθές 3τι ό χοίδιμος και σεβάσμιος έν 

'Ιερομονά.χ οις και Ίεροδιδασκάλοις Βαρθολομαϊος ό 

Κοuτλοuμοuσιαν6ς, έν τn Χ'Χτ'έπιστασίαν αύτοϋ έκδόσει 

των Μηναίων, καθ' ην Πατριαρzιχη χαl σuνοδιχη δια

γνώμyι μακράν έποι'/1σατο άντιβΌλ~ν και προς' αλλα 
και ίδίq. προς τά έν τn χατ' 'Άθω Ίερ~ Μονn του 
Κοuτλοuμουσίοu χειρόγραψσι, εν&α είχε χσιl την μετά.

νοισιν σιύτου ό γερσιρ6ς ~ου Γένους διδάσκαλος, οτε 

κσιl πολλιχ διόρθωσεν άβλεπτήματσι των προηγουμένων 

εκδόσεων, -iν,ηρά:ψει εν τn άχολοuθίq. των Όσίων 
Πατέρων ήμων 'Ιωάννου κσιί Συμεών χ.ατά την ΚΑ' 

'Ιουλίου και έν ύποσημειώσει τά.δε · « Τό χ ειρόγραψον 



έχει σήμερον καl έτέραν άκολοuθίαν τοv προψήτοu 

'Ιεζεκιήλ, του κατά τήν ΚΓ' του π-χρόντος μηνός 

άναψερομένοu μόνον έν τψ Σuναξαριστyi » ( πρβλ 

Μηναιον Ίοvλίοu ΚΑ' σελ 109 Βενετί~ 1852), άλλά 
τό χειρόγραψον τουτο ουδόλως ειδον διά τό δύσκολον 

της έκζητήσεως καί άντιγραψης έκ της Ίερας Μονης 

Κοuτλοuμοuσίοu ενΟα κατάκειται. 

Έξ Jfλλou τό έκ κώδικός τινος Κuπριακου δη

μοσιευθέν πρό · έτων έορτολόγιον έν τyi Νέ~ Σιών 

'Ιεροσολύμων ύπό του Σεβ. Μητροπολίτου Νικαίας 

(Ά γχιάλοu) κ. Β-χσιλείοu, τήν μνήμην του προψήτοu 

'Ιεζεκιήλ άν-χψέρει ουzί τyi 23'!) 'Ιουλίου άλλά τ·~ 

3n 'Απριλίου. 

Φέρω ήδη εις ψως τήν άκολοuθίαν ταύτην έπι
ψuλασσόμενος, συν Θεψ, 'ινα δημοσιεύσω προσεχως έν 

tδιαιτέρψ τεύχει μελέτην ιδίαν περί της άποστολης κ-χί 

της δράσεως του προψήτοu Ίεζεκι·ήλ, "είη δ' έμοl της 

τούτου έπικοuρί-χς τυχ ειν . " 

'Εν Τεργέστη κατ'Οκτώβριον 1911. 

dρχιμ. 'Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτης. 



ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΓ' 

Μνήμην έπιτελουμεν του 'Αγίου ένδ6ξου Προ
ψήτου 'Ιεζεκιήλ 

Εlς_ τδν Έσπερινδν 

Μετά τον Προοιμιακόν ψσ.λμόν, Στιχολογουμεν 
την α'. στάσιν του Μακάριος άνήρ. 

Εις δέ τό Κύριε έκέκραξσ., ίστωμεν στίχους ΣΤ' 
χαί ψάλλομεν Στιχηρά προσόμοια διπλασιάζοντε.;. 

ηχος πλ. Δ'. 

Κύριε ει και σ.ιχμαλωσίαν έθρήνει, Ίεζαιήλ ό 
έ'νθεος, άλλά την έκ σου παραμυθίαν, ώς Προψήτης 
προέλεγε, και την άποκατάστχσιν των δέκα ψυλων 
προανήγγειλε, προκαταγγέλλων τόν Χριστόν, σωσον 
ήμας ώς ψιλάνθρωπος . Δίς "Ομοιον 

Κύριε, σύ προγνωστικόν τψ 'Ιεζεκιήλ χάρ ισμα, 
εδωρήσω ώς Θε6ς, ινα την σύστασιν της μελλούσης 
'Εκκλησίας, καί την άνcικοόbμησιν του τεμένους σου, 
προαναγγείλη τοις αιχμαλώτοις, o\J ταις πρεσβείαις 
σωσον τάς ψυχάς ήμων. Δις "Ομοιον 

Κύριε, ελπίδας σωστικάς, και την γην της έπαγ
γελίας ό προψήτης σου, τψ 'Ισραήλ εύηγγελίζετο, 
αιχμαλωσίας τά δεινά κατεπράϋνε, καί Ποιμένα άληθη 
τόν Χριστόν προεκήρυττε, σωσον ήμας ώς ψιλάνθρωπος. 

Δ6ξq Πλ. βΆ. 

Δευτε των πιστων ό δμιλος αύλισθέντες ένθέως, 
έν τψ πανσέπτψ Ναψ του θεοπνεϊJστου Προψήτου, 
καταλαμπρύνωμεν του. Ίεζεχιήλ την άtδιον μνήμην, 
καί έν άγαλλιάσει &νακράξωμεν, _ χαίροις ύποψητα 



€νδοξε, όeιχ_εϊον ψωτοειδές του Πνεύματος, χαίροις παρ
ηγορίχς "Αγγελε, χχί του άμαρτωλου 'Ι <:τρ,χήλ έλεγ
χτi άδέχχστε, ίχέτευε Χριστψ τιμ Θεψ, δωρηΟηνχι 
ήμϊν τό ι-ι.έγα ελεος. 

Καί viίv Θεοτοκlοv. 

Τίς μή μαχαρίσ;1 σε Θεοτόχε Πη0ένε; τίς μή 
άναμνήσ;J σc,υ τον άλόχ ευτον τόχQν; ό γάρ άχ_ρόνως 
έχ Πατρός έχλάμψας rίός μονογενής, ό αύτός έχ 
σου της Ά γv-ης προ·ηλθεν, άψp&.στως σαρχωθείς, 
ψύσει Θεός ύπ&.ρχ:ων, χαί ψύσει γενόμενος ανθρωπος 
δι' ήμ-i'ς ούχ εις δυ&.δα προσώπων τεμνόμενc,ς άλλ' έν 
όυχόι ψύσεων, !ΧΊυγχ_1;τως γ-ιωριζόμενος. Αύτο'Ι ίχέ
τευε, σεμνή Παμμαχ&.ριστε, έλεηΟ·ηναι τ,χς ψυχάς ·ήμών. 

, ~ϊσοδος . , Φως 'Ιλαρόν. Τό Προκείμενον τ17ς ,)μέρας 
και τα Άναγνωσματα. 

Προφητείας Ίεζεκιήλ τό Άvάγvωσμα. 
Κεφ. ΛΔ, 1-11. 

Και έγένετο λόγος Κυρίου προς μέ, λέγων. rίέ 

άνθρ~που προψή:ευ,σο,ν έ7:_ί τούς ~οιμέν~~ του ,'lσραήf, 
προψη;ευΊΟV χ~ι ει~ε το,ις ποιςεσ• .. , 1 αόε λεγει ~u
ριος Ω ποιμενες Ισραηλ, fΙ·η βοσχουσιν ποιμενες 
έ~υτούς; οιJ τ'Χ πρόβ:ιτα βόΙJ"χουσιν ot ποιμένες; 

ί~ού τό, γ&.λ~ χατέσ-Ο~τε ,χα ι ;ΙJ. iρ,ια πεpιβ~λλε;τε, χiί 
το παχ_υ σψαζετε, χαι τα προβατα μου ου βοσχετε. 

rΓΟ ήσθενιχ6ς ούχ ένισχύσατε, και τό Χ?:Χώς 
€χον ούχ έσωματοποι·ήσατε, χαl τό συντετριμμένον 
ού χατεδ·ήσατε, χαί το πλανώμενον ούχ άπεστρέψατε, 
χαl τό άπολωλός ούχ έζητήσηε, χ:ι.ί τό ίσχυρόν χατ

;ίρ,γ&.~ασθ,ε ~όχθψ Κ,αl διεσπ~ρ-~ τά, πρό~ατ& fl-~υ 
οια το μη εχ ειν ποψενας, και εγεννη0η εις χατα-

β~ωμα, πα~ι τοϊς ,0ηρίοις , τ_~υ άγp~υ; ,κα,l διισπ&~η 
τα προβατα μου εν παντι ορει, και επι παντα βουνον 
ύψηλόν, χαl επί προσώπου τ·ης γης διεσπ&ρη, χαl 
ούχ ,rιν ό ,εχζ;ητων Ο•J,όε ό άπο~τρέψω_ν. Δι! τουτο 
ποιμενες αχ.ουσατε λογον Κυριου. Ζω έγω λέγει 



Κύριος Κύριος εί μεν άντl του γενέσθαι τά πρ6βατά 
μου είς κατάβρωμα π-χσι τοις θηρίοις του πεδίου, 
παρ,;i τό fJ-Yj ειναι ποιμέ,ιας, καί ουκ έ~εζήτησαν οί 
ποιμένες τ1. πρ6βατά μc,u, χαί έβ6σκησαν οί ποιμένες 
έαuτο•;ς, τά δέ πρόβα.τ& μου c,i'Jx. tβ6σχησαν. 'Αντί 

:ο •~τοu , ποιμένε,ς τάδε ~έΎε~ Κ~pιος κ,ύριο\ 'Ιόο~ εγώ 
επι τους ποψ-ενας, χαι εχζητησω τα πpοβατα μου 
έχ των χ ειρων αυτων, καί άποστρέ+ω αυτούς του 
μ·ή ποιμαίνειν τά πρ6βατά μου, καl ου βοσχήσουσιν 
€τι cί ποιμένες αυτά , χαί εξελοuμαι τά πρόβατά μου 
έχ του στόματος αυτων, χαί ουκ έσονται αυτc,ις €τι 

είς κατάβρωμα. 

Πeοφητε{ας Ίεζεκιήλ τό Άνάγνωσμα. 
Κεφ. ΛΔ, 11- 17. 

Τάδε λέγει Κύριος- 'Ιδού εγώ εκζητήσω τά 
πρόβατά μου κα.l επισχέψομαι αυτά. "Ωσπερ ζητεϊ 
ό ποιμην τό ποίμνιον αύτc>u έν ήμέp!f, οτ' αν fι γνόψος 
καl νεψέλη έν μέσψ r:ροβάτων διαχεχωpισμένων, οϋ
τως έκζψήσω τά πρόβατά μου, χαl ά1tελάσω αυτά 
άπό παντός τόπου, οί.ι διεσπάρησαν έχει έν ήμέρ(f 
νεψέλης καl γνόψου. Καl έξάςω αυτά εκ των έθνων, 
χαί συνάζω αUτα. &πΟ των χωρωv, χ.αί εισάξω α.ύ~ι:i 
είς τήν γην αύτων, καl βοσχήσω αυτά έπl τά δρει 
'Ισραήλ, και έν ταις ψάραγξι, χαl έν πάσ;1 κατοικίlf 
της γης, έν νομ~ άγαθ~ βοσκήσω αυτά έν τψ δρει 
τψ ύψηλψ 'Ισραήλ , καl €σονται αί μάνδραι αύτων 
έχει, χαl κοιμη0ήσονται, και έχει άναπαύσονται, έν 

τρυψ~ άγαθ~, και έν νομ~ 1tίονι βοσκηθήσονται έπl 
των όpέων 'Ισραήλ. Έγι~ βοσχήσω τά πρόβατά μου 
και εγώ άν-χπαύσω αυτά, και γνώσονται οτι εγώ είμι 

κ,ύριος. 'rάδ,ε λέγει, Κύριος, ΚύfιΟ~. Τό ά1t,ολι~λός ζη
τησω χ-χι το πλανωμενον αποστρεψω, και το συντε
τριμμένον χαταδήσω, καl τό εκλει1tον ενισχύσω, χαl τό 
ίσχuρόν ψuλάξω, καl βοσκήσω αυτά μετά του χ.ρίματος. 
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Πeοφητείας Ίεζεκιήλ τό ~:νάγvωσμα. 
Κεφ. ΛΔ, 17-31. 

Τάδε λέγει Κύριος 'Ιδού έγώ διαχρινω άναμέ
σον προβάτου χαί προβάτου, χριων χα\ τράγων. Καί 
ουχ ίχανόν ήμιν δτι τήν καλήν νομήν ένέμεσθε, χαί 
τά κατάλοιπα της νομης ύμων χατεπατειτε τοις πο
σίν ύμων, χαί τό χαθεστηχός ϋδωρ έπίνετε, χαί τό 
λοιπόν τοις ποσίν ύμων έταράσσετε. Καί τά. πρόβατά 
μοu τά. πατήματα των ποδών ήμων ένέμοντο, χαί το 
τεταραγμένον ϋδωρ, ϊιπό των ποδων ύμων lπινον. 
Διά τοuτο τάδε λiγει Κύριος. 'Ιδού έγώ διαχρινω άνα
μέσον προβάτου ίσχuροu χαί άναμέσον προβάτου 
άσθενοuς. 'Επί ταις πλεuραις χαί τοις ι:iμοις ύμων 
διωθεισθε, χαί τοις χέρασιν ύμων έχερατίζετε, χαί παν 
τό έχλειπον έξεθλίβετε. Και σώσω τά πρόβατά μοu, 
χαί ου μή ωσιν {τι είς προνομήν, χαί χρινω άναμέ
σον χριοu προς . χριόν, χαί άναστήσω έπ' αυτοις ποι
μένα lνα, χαί ποιμανει αυτούς, τον δοuλον μοu Δαυίδ, 
χαί lσται αυτων ποιμήν, χαί έγώ κύριος έ'σομαι αυ
τοις είς Θεόν, και Δαυίδ fl.ρχων έν μέσψ αυτων 
'Εγώ Κύριος έλάλησα. Καί διαθήσομαι τψ Δαυίδ δια
θήκην είp·ήνης, καl άψανιω θηρία πονηρά άπό της γης 
χαί χατοικήσοuσιν έν τyj έρήμψ, χαί uπ'ιώσοuσιν έν 
τοίς δρuμοις, χαί δώσω τον ύετόν ύμιν, ύετόν ευλο
γίας. Καί τά ξύλα τά έν τψ πεδίψ δώσοuσι τον 
χαρπόν αuτων, καί ή γη δώσει τον καρπόν αuτης, 
χαl κατοικήσοuσιν έπί της γης αυτων έν έλπίδι εί
ρήνης, χα\ γνώσονται δτι έγώ είμι κύριος, έ·ι τψ 
σuντριψαί με τόν ζυγόν αυτών, χαί έξελοuμαι αυτους 
έκ χειρός των καταδοuλοσαμένων αυτούς, χαί ούκ 
έ'σονται {τι έν προνομyi τοις €0νεσι, χαί τά. θηρία 
τ-ί'jς γης ουκ €τι μή ψάγωσιν αυτούς, χαί Υ.ατοική
σοuσιν έν έλπίδι, χαί ουχ. έσται ό έχq:ιοβων αυτούς. 
Κ-αί άναστήσω αυτοις ψυτόν είρήνης, χαί ουκ €τι 
€σονται άπολλύμενοι λιμψ επί της γης χαί όνειδισμόν 



Ί! 

έθvων ού μ·ή έvέγκωσιν lτι, και γvώσονται δτι εγώ 
είμι Κύρι()ς ό Θεός αύτων, καί αύτοί λαός μου, οικος 
'Ισραήλ, λέγει Κύριος, πρόβατά μου καί πρόβατα 
ποιμνίου μου έστέ, καί έγώ Κύριος ό Θεός ύμων. 

Εlς τήv Αιτήv Στιχη~ά lδι6μελα ήχος ά. 

Τψ θείψ πόνψ του Χριστοv, 'Ιεζεκ,.ήλ προψητα 
ψλεγόμενος, τήν αίχμαλωσίαν είς 0 1:ιδέν έλογίσω, 
iλλ' έκήρυττες Ποιμένα προσδοκώμενον, είς άντίληψιv 
λαοu του 'Ισραήλ, ον ίκέτευε ύψιπέτα, δωρηθηvαι 
ήμϊν τό μέγα {λεος. 

ήχος β'. 

Δαυϊτικως απαντες πιστοί σήμερον εύq:,ημήσωμεν, 
'Ιεζεκιήλ τ~ν π;:οψήτην, τόν ζηλωτήν καί ύπέρλαμπρον, 
τούτου τήν μνήμην θεοπρΞπως έορτάζοντε~ έν τψ 
πανσέπτψ αύτοu Ναψ, Βελανιδι~ τψ 6ρει , έν τψ 
σπηλαίψ, καί έν τ~ χαράδρq: του Άρψαξάδ, Αύτοu 
ταϊς πρεσβείαις Χριστέ ό Θεός πάντας τούς τιμωντας 
αύτοu τήν μνήμην διαψύλαςον, δωρούμενος ήμ'ίν τό 
μέγq: έ'λεος. 

ήχος πλ. β'. 

Σήμερον ή άδελq:;ότης ήμων απασα άγάλλεται, 
την μνήμην σου 'ΙΞζεκιήλ γηθοσύνως έορτάζουσα, 
τόν Ναόν σου τόν 'Άγιον έν τψ 6ρει κατακλύζουσα, 
εύχαϊς καί ίίμνοις και ψδαϊς πνευματικαϊς προ9'ψέ
ρουσα, τψ δεδοξασμένψ καί μεγάλψ προψήτγ~, είς 
σωτηρίαν των ψυχων ήμων. 

Δ6ξα ήχος Δ'. 

'Εν, αίχμα~ω~ίq: ζοψώ,δει ,άρθείς, ι? προψ,τα μέ
γιστε, τον ζωοδοτην Χριστον ως Ποιμενα έκηρυτ7ες, 
έλέγχων δυσσεβη λαόν, καί Ναβουχοδονόσορα τόν 
Βασιλέα, μή έπιλάθου δθεν και ήμων των έν τψ 
σπηλαίψ σου τελούντων την άεισέβαστον μνήμην σου. 
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Και νυν ηχος δ αiιτός Θεοτοκίον. 

"Αχραντε Μητερ Θεου Παντοχράτορος, ή έχ 
βασιλίδος ψυλης έχβλαστήσασ!l, χ.αί μό'ιη τον Θεόν 
των πάντων βασιλεύοντα γεννήσασα, σαρχ.ί ύπερψυως 
κινδύνων ήμας διάσωσον τψ Υίψ σου ψάλλοντας, εν
δόξως γάρ δεδόξασται. 

Εlς τον Στίχον. Στιχηρά προσόμοια ηχος α'. 

Χαίροις ό δόξαν θεώμενος, προψητα πνευματέμ
ψορε του 'Ισραήλ έγχαλώπισμα, ό νόμψ iδι!lλείπτως 
άνερευνων του Θεου, χαί μελλόντων ρημάτων έρμη
νευτά θεοδίδαχτε, αυτόν έχ.δυσώπει ταϊς ψυχαϊς ήμων 
δοθηvαι τό μέγα ελεος. 

ήχος Δ'. 

Χαίροις ή σάλπιγί; του Πνεύματος, ή νοητή 
χελιδώv, Ποιμένα της Οίχ.c.υμέvης ήμϊν ή γνωρίσασα, 
χαl τον Χι:,ιστόν ώς Μεσσίαν δι' άπολύτρωσιν δείξασα 
θν νυν έχ.δυσώπει ταϊς ψυχαϊς ήμων δοθηναι τό 
μέγα {λεος . 

δ αiιτός 

Χαίροις Προψητα Θεσπέσιε, των α1χμαλώτων 
λυτρωτά χαl παρήγορε, ό ηλιος ό λαμπρότατος, ή 

π:ηγ-ή ή &είpρητος, ~της, 01χ.ο~μέvης ::ο άχατάσειστον 
~εμεθλον, τον Σωτηρα εχ.δυσωπει ταις ψυχ,;ιϊς ήμων 
δοθ·?jναι τό μέγα έ'λεος. 

Δόξα ηχ. πλ. δ'. 

,'lεζεχ:·rι~ πp,οψήτης yεγαλώ;υμος, ~v Χαλδαί'f 
π~ιμενα Σ~ α~εχ.α~εσ7 Κυριε, χ.αι ,Μεσσια; προσ~
γορευσε, Σε τον ασπσρως σαρκωθεντα Λογσν, τον 
άπειροτέλειον Θεό,1, χ.αl Σιuτηρα τG1ν ψυχων ήμων. 

Και νiίν Θεοτοκίον 

Δέσποινα πρόσδεξαι τάς δεήσεις τιϊ'Jν δούλων σου 
καί λύτρωσαι ήfΙ.&ς άπό πάσης άνάγχης χαί θλίψεως. 
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~πολvτίκιοv ηχος β'. 

Του προψήτGu σου Ίεζεχ.ιήλ την μνήμην Κ ύριε 
έορτάζοντες, δι' αύτοϋ σέ δuσωπc,uμεν. Σωσον τάς 
ψuχάς ήμων. 

Και vvv Θεοτοκlοv 

Πάντα ύπέρ εννοιαν, πάντα ύπερένδοξα, :ά σέ 
Θεοτόκε μuστ·ήρια· τ~ ά.γνείe:ι έσψραγισμένη, χ.αί παρ
θενίe:ι rρυλαττομένη, Μ·ήτηρ έγνώσ0ης &ψευδής, Θεόν 
τεχ.ουσα άλ ηθινόν· αυτόν ίκέτεuε σωθηναι τάς ψuχ άς 
ήμων. 

Εlς τοv 'Όe-θ-ροv. 
Μετά τήv ά. Στιχολογlαv, Κάθισμα. 

ηχ. ά. Τόv τάφοv σου Σωτήρ 

Ποιμένα άληθη τον Χριστόν κατωνόμασας, ένώ
πιον λαου έκπεσόντος της χάριτος , καl τουτον έχή
ρuττες ώς Μεσσίαν πανεύψημε, σέ έμπνέοντα εις τό 
προλέγειν τά ρήματα, τi σοrρά χαl σωτήρια. 

Δόξα και vvv Θεοτοκίοv 

Μαρία τό σεπτόν, του Δεσπότοu δοχειον ανα
στησον ήμας πεπτωκότας εις χάος, δεινης άπογνώ
σεως, καl πταισμάτων χ.αl θλίψεων· σύ γάρ πέψuκας 

ά.μαρ;rωλω~ σ~:ηρία, ~αl β~-ή~εια, καl κραταιά προ
στασια, χαι σωζεις τους δοuλοuς σου. 

Μετά τήv β'. Στιχολογlαv. Κάθισμα. 
ηχος α'. 

Θεψ δι' άpετης άληθους ψκειώθης, ουράνιον 
ζωήν έπl γης βιωτεύσας, ζωήν δε της χάριτος χε
χτημένος Μαχάριε, οιά λόγων σου 1ούς αιχμαλώτους 
ενίσχυες, χαl εις κ·ήρuγμα της μετανοίας διήγειρες, 
προιpητα Ούράν;ε 
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Δόξα και νiίν' Θεοτοκίον. 

Μητέρα σέ Θεου έπιστάμεθrι. πάντες, Παρθένον 
άληθως, xrι.l μετά τόκον ψανεϊσαν, οί πόθψ χrι.ταψεύ
γοντzς, προς την σήν άγαθότητα· σέ γάρ lχομεν 
άμ:χρτωλοl προστασίrι.ν· σέ χεχτήμεθα, έν πειρασμοίς 
σωτηρίrι.ν, την μόνην . πανάμωμον . 

Μετά τον Πολvέλεον. Κά-f}ιαμα. 
ηχος πλ. Δ'. 

Τό δ,χεϊον του λόγοu χαl προψητων, τό iγΜ
ϊσμα πάντες θεοπρεπως, πιστιuς άνυμνή,;ωμεν, Ίεζε 
χιηλ τcν θεσπέσιον, έν Βrι.βυλωνι γ-χρ έτι αίχμάλωτος, 
ύπο πνεύμrι.τος θείου ψαιόpύνεται, δθε,, παρρησίq,: τόν 
Ποιμένrι. κηρύττει, ώς μέλλοντα σώζειν, χαl ψιuτίζειν τόν 
λrι.ον αύτου, δν ίκέτευε των πτrι.ισμάτων αψεσιν όω
ρήσασθαι τοϊς έσρτάζουσι πό0q, την άγίαν μνήμην σου. 

Δόξα και νiίν. 

Ώς Πrι.ρθένον χαl μόνην έν γυναιξί, σέ άσπό
ρως τεκοvσαν Θεόν σαρχί, πdσαι μακαρίζομεν γενεαl 
των άνθρώπων · το γ-:iρ πυρ έσκήνωσεν, έν σοl · της 
Θεότητος, ώς ό προψήτης πpοεϊπε διά τον Κ τίστην 
χ~ί Κύ~ι~ν. uο~ε,ν των '~γγέλω~ χαl ~ν0ρώπων τ~ 
γενος, αξιως δοςrι.ζομεν τον πανrι.γιον τοχον σου, χαι 
συμψι:;νως βοωμέν σοι· Πρέσβευε τψ σψ Ύ'ίψ καl 
Θεψ, των πταισμάτων αψεσιν όωpήσασθαι, τοϊς κrι.τα
ι:ρεύγουσι πίστει, τyj σκέπ;1 σου άχραντε. 

Ol dναβαθμοί, τό πeωτον ~ντlφωνον τοiί δ'. 'Ήχου. 
Πeοκείμενον ηχος Δ'. 

Το ,στόμrι. μο~ λαλήσει σοψίαν, κrι.ί ή μελέτη 
τ·rjς καρδιrι.ς μου συνεσιν. 

Στιχ. ~κούσατε ταiίτα πάντα τά lΗ}νη. 

Πασα πνοή. 

Ευαγγέλιον 'Ιωάννου ιι Είπεν ό Κύρ · ος εγώ ε!μl 
ή θύρrι. » tδε 13 Νοεμβρ . 



Μετα τοv Ν'. ψαλμοv 

Λ6ξα. Ταίς τοϋ σοϋ Προφήτου. 
Και viίv.. Ταίς της Θεοτόκου. 

Εlτα τό 'Ιδιόμελον. 

ηχ. πλ. β'. 
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Τά των άγγέλων τάγματα, έν ποικίλ~ μορψ~ 
κατιδών, 'Ιεζεκιήλ προϊσ,ορων έκ·ήρυττεν- έν οίς εξα
πτέρυγα, τά Σεραψίμ παρίστανται, και τά Χερουβίμ, 
πολυομμά.τως έκύκλουν- μεθ' ών τούς άρχαγγέλους 
ήλεκτρίνους έώρα, Χριστόν δσξολογοvντας, c:ίς πάντας 
τούς α!ωνας. 

Ό κανών τ1'jς Θεοτόκου εlς Στ[χους ΣΤ'. 
'Ο καvώv τοiί Πeοφήτοv ηχ. δ'. φδή ά. 

εuψραίνεται έπί σοί, ή Έκκλ ησία Σου Χριστέ κρά.-
ζουσα· Σύ μοι !σχύς Κύριε, και καταψυγή και στερέωμα. 

'Εν τ~ άνω 'Ιερουσαλήμ συναγάλλεσαι, θείου 
Πνεύματος άξίως έμψορούμενος 'Ιεζεκιήλ Θεοειδέστατε, 
τού:; την σήν μνήμην έορτάζοντας όιαψύλαττε. 

Σοψίας lμπλεως πνευματικης, ύπάρχων 'Ιεζεκιήλ, 
χρησμούς εύσεβιι>ς έξήγγελες, όιαγράψων πιστως την 
πρός ήμα~ θείαν ~ανέρ~σιν., , , , , 

Διανυων έν ωσεβειe:ι τον βιον σου , και ευκοσμι~:ι 
πολλ~ κ-χθωραϊζόμενος, και ήθεσι χρηστοις κατα
~ο~μού!_:ενος, ,προψήτης άνεδείχθης άληθής, πρεσβεύων 
υπερ των όουλων σου . 

Θεοτοκ[οv 

'Ως οuσα της κτίσεως άνωτέρα, πάσης τον 
Κτίστην και Θεόν έν μήτρ~:ι συνέσχες, Παρθένε καί 
έκύησας, βροτων ε!ς άπολύτρωσιν. 

Καταβασ[α 

'Ανοίξω τό στόμα μου, και πληρωθήσεται Πνεύ
ματος, καl λόγον έρεύξομαι τη Βασιλίδι Μητρί, και 
όψθήσομαι, ψαιδρως πανηγυρίζ'ων, και ~σω γηθόμενος 
ταύτης τά θαύματα. 
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φδή γ. Εtρμ6ς. 

Τόξον δuνα.των ήσΟένησε, :ι.αί οί άσ0ενουντες, 
πεp ιεζώσα.ντο δύνα.μι'Ι" δι-i τοuτο έστερει~Θη , έν Κυρίψ 
ή καρδία μου . 

Ή ρησίς σου χ·ήρuγf1.α., Οεόδοτον γέγονεν, δι' ου 
ήμίν τά μέλλοντα. έψα.νέρωσας, Προψητα. τρισόλβιε. 

'Α γά.λλεσα.ι θεώμενος, την τι'ί'Jν προρρήσεων έπα.
λ-ήθευσιν, πpοyητα μα.χά.pιε, πρεσβευτά τι'ί'Jν ψυχ ων 
ήμων. 

Ό 'Ήλιος άνέτειλεν, ώς συ προεq:,ήτευσας, Ίεζε
χι-ι1λ παμμαχάpιστε, έχ της Πα.ρθένου γεννηθείς ώς 
προέψης θεόληπτε. 

Θεοτοκίον 

Την ψυχήν μου :ι.αί την όιάνοια.ν, έν σοί Θεο
τόχε τίθημι, χα.ίpω εύψρα.ινόμενος Πανάμωμε έπί τψ 
τόχψ σου. 

Καταβασία 

Τούς σούς ιyνολόγους Θε~τόχε, ώς ζι'ί'Jσα. x~l 
ά'q:,θονος πηγ-ή , fJιασον συγ:ι.ροτησοιντες , πνευμα.τιχον 
στεοέωσον· χα.\ έν τ~ θε ίct όόξ;1 σου στε'f'ά.νων δόξης 
άςί:Vσον. 

Κάθισμα. ηχ. γ. 

, Του ,Ν,;ι,ο? ,~·ήν άνοι~τ·ή~ωσιν, χ,;ι,\ της 'Ιερο~
σα.λημ την ανιοp•1σιν, ορθως προεψητευσοις, Οειψ 
Πνεύματι έμq,ορούfl.ενος, Ίεζεχιηλ π,χνχοίδιμε, δθεν 
πρέσβευε Χριστψ τψ Θεψ ήf1.ων, πτα.ισμάτων την 
ά'ψεσιν ;ωρ·ήσχσθ α.ι προς σωτηρίαν των ψuχων fjμων . 

Δ6ξα. ηχος γ. Θεlας πίστεως 

"Εpγο •. ζ έ'λαμψα.ς όι,;,:χηρύττων, τήν έπίλαμψιν 
προ,χιωνίως, του Μεσσίου χαί ποιμένος τήν υπαρςιν, 
τοίζ ,χίχμα.λώτοις τον ρuπον χατέδειζας, χοιί προς με
τάνοιαν πάντας άν·ήγαγες, ο f.Jτω πρέσβευε Χριστψ τψ 
Θεψ όωp·ήσα.σθαr. ήμίν το fl-έγα έ'.λεος. 
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Και νυν Θεοτοκίον 

ηχος ά. Τού λΗ}ου σφρ_αγισ,{),έvτος 

Δευτε ο ί νόσων π,χντοίων πάντες όχλούμενοι τ~ 
πηγη της ΙJαρlJένου πίστει προσέλθωμεν· παρέχει γάρ 

π~σι' δ:χψι~ως, να?άτων ~ωηρ~ύ~~ν δωρεά~,,χαί πλου; 
σιως Οι,χνεμει τοις πιστοις τα ιαματα. Δοςα σοι, ω 
11 ,χνάσπιλε Άγν·ή, δόξ,χ τ~ Ζωοοόχψ σου Πηγ~, 
δόξα σοί τ~ έλπίδι των ψυχιι1ν ήfJ.ων. 

φδή Δ'. Εlρ_μός 

Συ Κύριε fJ O'J :ρως , είς τόν χ6σμον έλήλυΟας 
ψώς &γιον έπιστρέ ψον , έχ Lοψ uJόους άγνοίας. τούς 
πίστει ά.νυfl.νουντα. ς σε. 

Σχίρτησον Ίεζσ.ι-ήλ ό γάρ Ιlοψήν έ'ρχεται, ώς 
προ,χν-ήγγειλας, σται;ρωθηνω επί. ξύλου ζωοποιου, χαί 
τ~ τρίτ;1 ήμέρq. .fν ,χστ-rjναι, σώζων τιν αν0pω1!ον. 

Προq:,ήτης γενόμεν ,;, ς, της Ούρανίου Μάχ:χρ 
συγχαταβάσεως , πασι τοις λ,χοις έχ·ήρυξ,χς τήν σω

τηρί,χν YJfJ-W'I. 
Τό Γlνευ:~α το "Αγιον, παραστ&της εγένετο τοις 

σοq,οις ρήμασι χαί άπο g:, Οέγμασι, θεομ,χχάριστε, έν 
Χαλδαίq. γάρ προέ"λεγες, Κυρίου τήν ε-;τιψάν ειαν. 

Θεοτοκίον 

Τ-ή ν ά.μ,χρτί,χν ,e,i; πρωτοπλ&~του, Δέσποινα με
τήλλαξας, διά τοv τόχου σου, αύτόν ίχέτευε Μητρο
π&ρθενε. 

Καταβασία 

Τήν άνεξιχνί,χστe,ν Θείαν βουλήν, τήν έχ της 
π ηθέvου σαρχιυσ εως, σο(j τοv 'Υψ ίστου , ό Προψήτης 
Άββαχούμ, χατ,χνοων έχραύγαζε· Δόξα τ~ όυv&μει 
σου Κύριε. 

φδή Ε'. Εlρ_μός 

Ούχ έν σο:pίq: , χ,χί Ου ν&με ι χ,χ). πλούτψ χ-χυχώ

μεθ,χ, ά.λλ' έν σοί τ~ τr,υ ll Ηpός, ένυποστ&τψ σο q:,ίq: 
Χριστέ· 011 γάρ έ'στιν 'Άγιος, πλήν σου ψιλ&νθρωπε. 
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Την παρουσίαν του Χριστου προανήγγειλας, 
Ποιμένα αυτόν προδιαγράψας, θεόψρον Ίεζεχιήλ, ύπο 
Πνεύματος έμψορούμεvος . 

Προψήτης άνεδείχθης, χαί έλεγχτης δυσσεβους 
λαοϋ έν Βαβuλωνι, χαί θάνατον ύπέμεινας, ώς μάρτυς 
άληθης χαί δαψνηστέψανος. 

Θεός σέ. έδόξασε, προψητιχον χάρισμα δωρησά
μενος, χαί τόν Θεόν διεχήρυξας ώς Ποιμένα χαί Σωτηρα 
των ψυχων ήμων . 

Θεοτοκlον 
Ζωοποίησόν με, δεδοξασμένη Θεοτόχε, χαί νέ

κρωσόν μου της άμαρτίας το ψρόνημα, 'ίνα σε δοξάζω 
την κεχαριτωμένην. 

Καταβασία 

Έξέστη τά σύμπαντα, έπί τ~ Θεί~ δόξη σου, 
σύ γάρ άπειρ6γαμε Παρθένε, εσχες έν μήτρ~ τον 
επί πάντων Θεόν, καί τέτοκας ι!f.χρονον Υίόν, πασι 
τοϊς ύμνουσί σε, την ε(ρήνην βραβεύοντα. 

φδή ς. Εlρμός 

Έβόησε προτuπων την ταψην την τριήμερον, δ 
προψήτης 'Ιωνi'ς, έν τψ χ·ήτει δεόμενος . Έχ ψθορας με 
ρυσαι, 'Ιησου Βασιλευ των Δυνάμεων. 

Οί ζόψψ πάλαι καλυπτόμενοι, ειδον ψως ουρα
νιον, προψητιχως διδασκόμενοι, του Κυρίου την ελευσιν 
έκ της pίζης 'Ιεσσαί, ώς Ποιμένος παγκοσμίου . 

Τόν Ναόν σου τον τίμιον, άνήγειρας Χριστέ, ώς 
δ Προψ·ήτης έψθέγξατο , έν μέσψ δεινων α!χμαλωσίας, 
χαί τον λαόν έπανήγαγες ε!ς γην επαγγελίας. 

Ύπό Θεου, 6 Προψήτης έμπνευσθείς, μετά δόξης 
l:ι.:ήρυττε την άπολύτρωσιν, έν Βαβυλωνι χατατρυχό
μενος, χαί τόν Κύριον προέλεγε, Σωτηρα πάντων ήμων. 

Θεοτοκίον 
Ό Λόγος έκ Παρθένου σαρχωθείς, τον πεπτωχότα 

Άδάμ άνεχάλεσε, χαί κόσμον έψώτισεν, είς νομάς 
σωτηρίους. 
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Κα-ιαβασία 

Την θεία.ν τα.ύτην κα.ί 1tάντιμον, τελουντες έορτην 
οί θεόψρονες, της Θεομήτορος, δευτε τάς χειρας κρο
τήσωμεν, τον εξ α.ύτης τεχΟέ.ντα. Θεόν δοξάζοντες. 

Κοντάκιον ηχ. γ. 

"Εργοις έ'λα.μψας, δια.κηρύττων, την ε1tίλα.μψιν 
1τροαιωνίως, του Μεσσίοu κα.ί Ποιμένος · την 61tα.ρξιν, 
τοις αίχμα.λώτοις τόν ρυπον κατέδειξας, καί πρός με
τάνοιαν 1tάντας άνήγαγες, οίJτω 1tρέσβεuε Χριστψ τψ 
Θεψ ήμων, δωρ ·ήσασθα.ι ήμίν το μέγα fλεος. 

Οίκος 

Δευτε 1tάντες, 'Ιεζεκιηλ του μεγάλου Προψήτοu 
την μνήμην, έν τψ σ1τηλαίψ έορτάσωfJ.εν ,τιστως. 
ΟίJτος γά.ρ αίχμάλωτος έν Χαλδαί~ τον Χριστόν ώς 
Ποιμένα προεκήρuξε, καί Λαόν τον 'Ισραηλ είς 1tίστιν 
1tpοκατήχησε. Αύτψ βο·ήσωμεν , σωσον κινδύνων τούς 
σε μακαρίζοντας. 

Συναξάeιον 

Τψ αύτψ μηνί, 'Ιουλίου ΚΓΌ Μνήμην έ1tιτε
λουμεν του Ά γίοu κ-:.<ί ένδόξοu Προψήτοu 'Ιεζεκιήλ, 
οίJ Πάνσεπτος ό Ναός ϊδρuται έν Σπηλαίψ έν τψ 
6ρει Βελανιδι~ της Άγιωτά.της 'Ε1tισκοπης Μεσση
νίας, ενθα ετησίως κ -αί ή Σύναξις Αύτου έ1tιτελειται. 

Στιχ. ,,' Ιεζεκιήλ έβράϊζε καν πόλφ, 
Άδωναί, βλέπω σέ φάσκων Κυρίφ." 

,,Θείον' Ιεζεκιήλ ίεροίς νμνοισι γεραίρω." 

Ουτος ό 'Άγιος 'Ιεζεκιήλ ητο εlς εκ των με
γάλων 1tpοψητων, uίος του ίερέως Βοuζεί, καί άνε
?ά.νη ώς Προψήτης το 594 ετος Π. Χ. 1tpοψητεύσας 
έ1tί εfκοσιν ετη . Μετηνέχθη κα.ί οίJτος αιχμάλωτος 
εις Βαβuλιιινα μετά του βασιλέως Ίεχωνία. καί έ'ζη 
μεταξύ των αίχμαλώτων 'Ιουδαίων. Προεfήτευσεν είς 
αυτούς έν Χαλδαί~ την αίχμαλωσίαν καί καταστροψήν 
,ης 'Ιερουσαλήμ διά την άμαρτίαν αύτιιιν, χαθώς 
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προεψήτευσε μεγ&λην τιμωρί,χν διά τούς γειτονικούς 
λ,χούς ο'ίτινες εχ,χιρον διά τά παθήμα-:-α του λαοu του 
'Ισραήλ Κατόπιν δμως ϊίδεν έν όνείρψ το θ-:ιuμα των 
νεχρων όστων &τινα περιεβλήθησαν σάρκας χαί 
άνέστησαν, χαl προειπε την άν&στασιν του Ίσραηλι
τιχοu λαοu, χαί την έπ&νοόον έχ της • α!χμαλωσίας, 
την άνοιχοδόμησιν του Ναοu χαί τ-?jς 'Ιερουσαλήμ. 
Ιlροεψήτευσεν έπίση~ την εις τον κόσμον παρουσίαν 

τ~u Κυρίο,υ ήμ~ν Ίησοu Χριστοu,, παρα~τή~ας_ τό~ 
χοσ[J.Ο'Ι ως πpοβατα όιεσχορπισιJ.ενα, τα οποια ο 
Ποιμην αύτων συναθροίζει εις τ·ήν μ&νόpαν χα\ όδηγεϊ 
αυτά είς τ-ήν χαλην βοσχ·ήν. Πασαι δέ αυται αί προ
ψητίαι του Ίεζεχι·ήλ έπηλήθευσαν χαl έξεπληρώθησαν 
έν τη Νέα Γpα::Ρη. 

''Ο 'Ιεζεχιηλ' διαμένων ι~ς αιzμ&λωτος μεταξύ 
των 'Ιουδαίων lχαμεν ε!ς αυτούς χαί θαύματα πολλά 

λαβών παρά Ντου Θεοu τ~ χ.~pί~[J-ατα, Π;;οrήτου,, χαl 
θαυμ1.τουpγου. Προσευχηθεις εις τον Θεον έποιησεν ωστε 

νά σταθγj τό 6δωρ του ποταμοu Χοβάρ lως ου διηλθον 
οί Ίουόαιοι άβλαβεις, διέθρεψε διά Θαύματος όψα
ρίου τούς πεινωντας 'Ιουδαίους, χαl τέλος ήλεγξε 
;ην ψυ_λ·~ν του Γά,δ διά ;•χς άμαρτί-~ς αύτω~. ,Q/jτ~ι 
ομως εψονευσαν τον μαχαριο'Ι Προψητην, μη ανεχο

μενοι νά άχούωσι τάς συμβουλάς χαί το ι;ς ελέγχους 

χα\, ο ί;τ~ς ό ~εόπνευστο,ς Ίεζεχ;η~ ελα~ε, το~ μαf 
τυpιου τον στεψανον όιόασχων τον ενα χαι αληΟη Θεον. 

:? θ&ν,ατός του, χ~τέθ:,ιψ~ν ε~τα ,τον λ,αον ;oi) _'Ισp,αηλ 
οστις εθαψεν αυτον εις τον ,χγρον Θουρ, εις τον ταψον 

του Ά ρ(Ραξάδ εντός μεγάλου χαί άποχρύψου σπηλαίου. 
Ταϊς του Πpοψήτου Σου άγίαις πρεσβείαις Χριστέ 

ό Θεός σωσον τάς ψυχάς ήμων. 

φδη Ζ'. Ειρμός 

'Ως τον Πpοψήτην έppύσω, έχ δεινης αιχμαλω
σίας, Χριστέ ό Θεός, puσαι ήμας παντοόiJναμε, ώς 
πολυέλεος Κύριος. 



21 

, Πρε~β~ ία.ς _ του, Προψ,ήτοu Ίε~εχιή~, δέχοu , οί
χτιρμον, uπερ των α.νuμνοuντων χα.•. βοωντων . Ευλο
γητός δ πα.γκ.όσμιος Ποψην είς τούς αίωνας. 

'Εν σχότει με κ.είι-ι.ενον, κ.αί έν όειν~ αίχμα.λω
σί(f, έν Βα.βuλωνι τα.λα.ιπωρούμενον, ·ηλέησας Κύριε, 
οι' άγαθότητα. ώς προέψη ό Προψήτης σου. 

'Ο Προfήτης έκ.ρα6γα.ζε, Ναβουχοδονόσορ τψ 
βα.σ-ιλετ, ό Ποιμήν έρχεται αίχμα.λωσίαν χα.τα.λύσων, 
κ.α.ί 'Ισραήλ τόν λαόν α.υτου, Υ,αί Ναόν τόν 'Άγιον 
άποκ.ατα.στ·ήσων . 

Θεοτοκίον 

Καθ ' ύπόστα.σιν ·ην ώθης Λόγε Θεου , έκ. Παρθέ
νου τεχθε ίς, πρός σωτηρίαν των βοώντων, Ευλογητός 
ει Κύριε δ Θεός εις τούς α.ίωνα.ς. 

Καταβασία 

Ούχ έλά.τρεuσα.v, τ~ χτίσει οί θεόψρονες, παρά 
τόν Κ τίσα.ντα, άλλά πυρός άπειλήν, άνορείως πα.τή
σα.ντες, χαίροντες έ'ψα.λλον. 'ϊ'περύμνητε, δ των Πα
τέρων Κύριος κ.αί Θεός ευλογητός ει. 

φδή Η'. Είρμός 

Τόν έν Στα.uρψ, σα.ρχί προσηλωθέντα., κ.αί ύπο
δείξαvτα. ·ήμιν, οπλο·ι είς σωτηρία.ν, Πα.ιδες ύπερu 
ψουτε, Χριστόν · τόν Θεόν ήμων είς τούς αίωνας . 

Φωνη του Προψ·ήτοu βοι<>ντ ο ς, εϊδατε Ποιμένα 
χα.ί Κύριον, μετά δόξης έρχόμενον, ώς Θεόν σεσαρ 
κ.ωμένον . 

Χόρευε ή κ.τίσις &πασα., Θεου έπι:pα.ιvομέvου, 

ώς δ Προψήτης προέψη, έv Άγίψ Πνεύμα.τι προ
κ.α.τ~γγέλλωv. 

Ίεζεχι·ήλ κ.αί 'Ιερεμίας, σα.ψι<>ς δμοίως προεψή
τεuσαv, την θεία.ν χ&.Θοόον, ύπό Πνεύματος όδηγού
μενοι, κ.α.ί τψ Λα.ψ κ.α.τήγγελλον, α.ίχμα.λωσία.ς τήν 
ιiπολύτρωσιν. 



22 

Θεοτοκίον 

Ό έν χαμίνψ τούς παιδας διασι~σας, τον Ίε
ζεχ.ι-ήλ Μταόσμησε, πpοψητιχ.οις χαρίσμασι, διri τουτο 
έβόα, εύλc.γημένος ό ερχόμενος, διri κοιλίας Παρθiνου. 

Καταβασία 

_Ωαιόας ε~αγεϊς έν, τ~ ~αμίνψ, , ό Τόκο: τ-Q~ 
Θεοτσκου διεσωσατο, τοτε μ.εν τυπουμενος νυν σε 
ενεργούμενος, την οίκουμέ·,ην &πασαν, &γείρει ψάλλου
σαν. Τον Κύριον ύμνειτε τ,χ εpγα, χ.αί ύπερυψουτε είς 
πάντας τούς αίωνας . 

φδή Θ'. Είρμός 

Τον κηρυχθέντα Ποιμένα 'JΠΟ του Προψήτου, 
όεiJτε πάντες μεγαλύνωμεν, την ΠηΟένον τ-ήν άσπόρως 
τέςασα μαχ.αρίζοντες, αιτούμενοι των πταισμάτων την 
!Χψεσιν. 

Τάς βιωτιχάς ψpοντίδας άπέσεισας Προψητα, 
ύψΆ γίου Πνεύματος έμ πνεόμενος, καί τον Χριστcν 
έχ.·ήρυξας ώς παγκόσμιον Ποιμένα, μετri δόξης ερχόμενον. 

Τ·ήν Οεοψεγγη του Προψήτου έορτ-ήν , εύσεβως 

έπιτ,ελουντε5, τ~ύτο,υ !εό~εΟα,, ύπέp ήμων άεί πρε
σβευειν προς την ημων απολυτρωσιν. 

Ψυχης ίάματα χαl σώματος ίατρείαν, πάντες 
λαμβάνουσιν, οί εύσεβως του Προψήτου τ-r1ν μν·rιμην 
έοpτάζσντες, δι · δ δεόμε0α, Ίεζεχι·ήλ Π'ψμ.ακάριστε, 
ύπέρ ήμων iεί πρέσβευε . 

Θεοτοκίον 

Σέ τ-ήν όραθεισαν πύλην, ύπό Ίεζεχ.ι·ήλ του Προ 
ψ·ήτου, έν ~ c,,';δεlς διηλθεν, εί μη Θεός μόνος, Θεο
τόχε Παρθένε, έν 5μνοις μ.εγαλύνψεν. 

Καταβασία 

" ",Απας γηγεγής , _σ:"ιρτ&:;ω ,;<JJ Πν1:~ματι, λα.μπα
οουχουμενος πανηγυpιζετω δε, αυλων Νοων ψυσις γε
γαίρουσα, τ·ήν lεpriν πανήγυριν της Θεομ·ήτορος καl 
βοάτω.Χαίροις πα11.μαχάριστε, Θεοτόχ.ε, ά.γν-ή άειπάρθενε. 
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'Εξαποστηλάeιον 

ηχ. i 
Προψ·ήτην τον Θεόπνευστον, χα\ Οεηγόρον χήρυχα 

πάντες πιστιι>ς ύμv-ήσωμεν, q.σμασιν έγχωμίοις, χαί 
διδαχαίς δεξώμεθα, προς ψυzικήν σωτηρίαν. 

ηχ. γ. Θεοτοκίον 

'Ιεζεκιήλ σέ πύλην iδιόδευτον, Άγνή, προειοε 
μετανοίας πύλας, πfσιν ύπανοίγουσαν ά.πεγνωσμένοις, 
δ0εν ό'Jσω;τω σε, τρίβους fJ- Oι ύπάνοιξον, τάς προς 
τ-:iς εκείθεν, ψερο{ισας κατ,χπαύσεις, 

Είς τούς Αίνους ίστωμεν στίχ.ους δ'. καί ψάλ
λομεν Στιχηρά, Προσόμοια γ', διπλασιάζοντες το 
πρωτον. 

ηχ. γ. 

Τοίς πυρίνοις σου κηρύγ[J.1Χσι, τιιJν αίχμαλώτων 
άπασα, ή όμήγυρις συνταράσσεται, καί νοημάτων 
τοίς βά0εσιν εξεγείρεται, ό λαός του 'Ισραήλ Προψ·ητα 
θεσπέσ,.ε, κα\ είς μετάνοιαν ερχεται, έκ των σων 
θεοπνεύστων διδαχ ιιJν, μεγαλοψώνως όοξάζων σε. 

(Δίς) 

ηχ. γ. 

Των ένθέων σου '' Α γιε, διδ,χγμάτων άπέλαυσεν, 
, λαός του :~σρ~ήλ , έν' Β~rυλωνι αίχμάλ~οΗΟς ~ρ~σγε

~ομ~vος, ~αι τουτου την ε,κ.βασιν χαρμοσυνως εδεξατο, 
η οιχουμενη &πασα Θεοδιδακτε . 

ηχ. γ. 

Εύψραίνεσθε αιχμάλωτοι, της Βαβυλωνος οί 
έ'γκλειστοι σκιρτήσατε &παvτες, Ποιμέvος έπιψαvέντος, 
ώς ό Οεόπτης Προψήτης προχατηγγείλατο, κα\ Ναόν 
ά.νήγειρεν ά.vερμήνευτοv, ού την δόξαν γεραίροντες 
μεγαλύvωμεν. 
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Δόξα ηχ. πλ. δ . 

Των Προψητων τούς Οεηγόρους κήρυκας, καί 
ψωτοόόχους άστέρ-χς, έγκωμιάσωμεν πιστοί, 'Ιεζεκιήλ 
χ,,χ( 'Ιερεμίαν, τούς χοινως βοήσαντα.ς έν Χα.λδαί~ 
κα.ί '!αυδα.ί~,, χαρμονιχως, δόξα,~ τψ Θεψ ά_να.πέμπαντε, 
πολυελεε Κυριε, πρεσβειαις των προψητων σου, π-χ
ράσχου ·ήμιν, τό μέγα {λεος. 

Και νiίν Θεοτοκίον 

Δέσποινα πρόσδεξαι τάς δεήσεις των δούλων σου , 
κ-χί λύτρωσαι ήμ-Χ:ς, άπό πάσης άνάγκης καί θλίψεως. 

Δοξολογία μεγάλη και απόλυσις. 

Είς την Λειταυργίαν τυπικά καί έκ του κα
νόνος ψδή γ'. καί c;Ό - 'Απόστολος . Πρός Κ οριν θ. Α'. 
Παύλου « ' Αδελψοί οτε -~μην νήπιος ,, Κεψ . ΙΓ' 11. 
'Ιουλίου . 15. Ι<:ύα.γγέλιον. Ματθαίου « Είπεν ό Κύριος 
τοις έαυτοu Μαθηταϊς. ,, ϊοε 18 'Ιανουαρ. Κοινωνικ6ν. 
Είς Μνημόσυνον. 
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