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Τῶν οὐρανίων ταγμάτων τὸ ἀγαλλίαμα, 

τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων, κραταιὰ προστασία, 

ἄχραντε Παρθένε, σῶσον ἡμᾶς, τοὺς εἰς σὲ 

καταφεύγοντας, ὅτι ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας μετὰ 

Θεόν, Θεοτόκε ἀνεθέμεθα. 
Προσόμοια 

Τῆς αὐτολέκτου καὶ θείας διδασκαλίας Χριστοῦ, 

τὴν προσευχὴν μαθόντες, καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, 

βοήσωμεν τῷ Κτίστῃ· Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς κατοικῶν, τὸν ἐπιούσιον ἄρτον δίδου 

ἡμῖν, παρορῶν ἡμῶν τὰ πταίσματα. 
 

Ὡς τῶν Ἑβραίων τὰ κῶλα ἐν τῇ ἐρήμῳ ποτέ, 

ἀπειθησάντων ὄντως, σοὶ τῷ πάντων Δεσπότῃ, 

ἀξίως κατεστρώθη οὕτω καὶ νῦν, τὰ ὀστᾶ 

διασκόρπισον, τῶν δυσσεβῶν καὶ ἀπίστων 

Ἀγαρηνῶν, ψαλμικῶς παρὰ τὸν ᾍδην Χριστέ. 
 

Λαμπροφανὴς καὶ πανένδοξος ἀνατέταλκε, τῇ 

βασιλίδι αὖθις, ἡ πανέορτος μνήμη, εἰκόνος 

σεβασμίας τῆς ὑπὲρ νοῦν, γενομένης θεόπαιδος· 

ἀνευφημοῦντες οὖν ταύτην, πίστει θερμῇ, καὶ 

καρδίᾳ μακαρίσωμεν. 
 

Πανευλαβῶς ἀσπαζόμεθα, Παμμακάριστε, τὴν 

ἱεράν σου πάντες, καὶ ἁγίαν εἰκόνα· θερμὴν 

παραμυθίαν ταύτην ἀεὶ, ἐν ταῖς θλίψεσιν 

ἔχοντες· οἱ τοῖς τοῦ βίου κυκλούμενοι 

πειρασμοῖς, Θεοτόκε ἀειπάρθενε. 
 

Τῆς εὐσεβείας οἱ παῖδες δεῦτε συνδράμωμεν, ἐπὶ 

τῇ θείᾳ μνήμῃ, τῆς πανσέπτου εἰκόνος, τῆς 

ὄντως Θεοτόκου καὶ εὐλαβῶς, πρὸς αὐτὴν 

ἀνακράξωμεν, ἀπὸ ἐχθρῶν ἀοράτων καὶ 

ὁρατῶν, τοὺς τιμῶντάς σε περίσωζε. 
 

Ὁ ἐν Σιναίῳ τῷ ὄρει τὰς πλάκας γράψας ποτέ, 

αὐτὸς καὶ νῦν ἐν πόλει, Ναζαρὲτ κατὰ σάρκα, 

βιβλίον κατεδέξω προφητικόν, ἀναγνῶναι 

Χριστὲ ὁ Θεός· καὶ τοῦτο πτύξας ἐδίδασκες τοὺς 

λαούς, πεπληρῶσθαι τὴν Γραφὴν ἐπὶ σοί. 
 

Tῶν οὐρανίων ταγμάτων ὡς προεξάρχοντα, καὶ 

τῶν ἐν γῇ ἀνθρώπων, ἰσχυρὸν σε προστάτην, 

φύλακα καὶ ῥύστην, ὑμνοῦμεν πιστῶς, Μιχαὴλ 

ἀρχιστράτηγε, καθικετεύοντες πάσης 

φθοροποιοῦ, ἀλγηδόνος ἡμᾶς ῥύσασθαι. 
 

Ὁ ταξιάρχης τῶν ἄνω θείων Δυνάμεων, 

σήμερον συγκαλεῖται, τῶν βροτῶν τὰς χορείας, 

μίαν σὺν Ἀγγέλοις φαιδρὰν ἑορτήν, 

συγκροτῆσαι συνάξεως, αὐτῶν τῆς θείας καὶ 

ἅμα ὕμνον Θεῷ, ἀναμέλψαι τὸν Τρισάγιον. 
 

Ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν θείων ἡμᾶς πτερύγων σου, 

προσπεφευγότας πίστει, Μιχαὴλ θεῖε νόε, 

φύλαττε καὶ σκέπε ἐν βίῳ παντί, καὶ ἐν ὥρᾳ 

Ἀρχάγγελε, τῇ τοῦ θανάτου σὺ πάρεσο βοηθός, 

ἡμῖν πᾶσιν εὐμενέστατος. 
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Ἀγγελικῶς οἱ ἐν κόσμῳ πανηγυρίζοντες, τῷ ἐπὶ 

θρόνου δόξης, Θεῷ ἐποχουμένῳ, βοήσωμεν τὸν 

ὕμνον· Ἅγιος εἶ, ὁ Πατὴρ ὁ οὐράνιος, ὁ 

συναἸδιος Λόγος Ἅγιος εἶ, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ 

Πανάγιον. 
  

Τῶν οὐρανίων πρωτεύων, ἐν παρρησίᾳ πολλῇ, 

καὶ παρεστὼς τῷ θρόνῳ, τῷ ἀστέκτῳ ἐν δόξῃ, 

αὐτόπτα τῶν ἀρρήτων, σῶσον ἡμᾶς, Μιχαὴλ 

ἀρχιστράτηγε, τοὺς ἐν ἀνάγκαις κινδύνων καὶ 

πειρασμῶν, ταῖς πρεσβείαις σου δεόμεθα. 
 

Τῶν ἀσωμάτων Ἀγγέλων, πρῶτος ὑπάρχων 

σαφῶς, καὶ λειτουργὸς τῆς θείας, φωταυγίας 

ἐκείνης, αὐτόπτης τε καὶ μύστης, σῶσον ἡμᾶς, 

Μιχαὴλ ἀρχιστράτηγε, τοὺς ἐτησίως τιμῶντάς 

σε εὐσεβῶς, καὶ ὑμνοῦντας τὴν Τριάδα πιστῶς. 
 

Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα πανηγυρίζουσι, τὴν 

ἀπαρχὴν τεκόντες, τῆς ἡμῶν σωτηρίας, τὴν 

μόνην Θεοτόκον, οἷς καὶ ἡμεῖς, συνεορτάζομεν 

σήμερον, τὴν ἐκ τῆς ῥίζης ἐκείνης τοῦ Ἰεσσαί, 

μακαρίζοντες Παρθένον ἁγνήν. 
 

Ἐξ Ἄννης σήμερον ῥάβδος, φυτὸν θεόσδοτον, ἡ 

Θεοτόκος ἔφυ, σωτηρία ἀνθρώπων· ἐξ ἧς ὁ τῶν 

ἁπάντων Δημιουργός, γεννηθεὶς ὑπὲρ ἔννοιαν, 

τὴν τοῦ Ἀδὰμ ἐκκαθαίρει ὡς ἀγαθός, πᾶσαν 

λύμην ἀγαθότητι. 
 

Ἡ θεοχώρητος Κόρη, καὶ Θεοτόκος ἁγνή, τῶν 

Προφητῶν τὸ κλέος, τοῦ ΔαυἸδ ἡ θυγάτηρ, 

σήμερον γεννᾶται ἐξ Ἰωακείμ, καὶ τῆς Ἄννης 

τῆς σώφρονος, καὶ τοῦ Ἀδάμ τὴν κατάραν τὴν 

εἰς ἡμᾶς, ἀνατρέπει ἐν τῷ τόκῳ αὐτῆς. 
 

Ἡ πρώην ἄγονος χώρα, γῆν καρποφόρον γεννᾷ· 

καὶ ἐξ ἀκάρπου μήτρας, καρπὸν ἅγιον δοῦσα, 

γάλακτι ἐκτρέφει, θαῦμα φρικτόν! ἡ τροφὸς τῆς 

ζωῆς ἡμῶν, ἡ τὸν οὐράνιον ἄρτον ἐν τῇ γαστρί, 

δεξαμένη γαλουχεῖται μαζῷ. 
 

Tὸν ἀλιτήριον Μάρτυς κατεπολέμησας, τῇ 

παναλκίμῳ πίστει, τοῦ Σωτῆρος θεόφρον, 

βασάνους ὑπομείνας· ὅθεν σοφέ, τοὺς βαρβάρους 

ἐπέστρεψας, πρὸς τὸν τῶν ὅλων Δεσπότην καὶ 

ποιητήν, καὶ δοξάζουσιν αὐτὸν εὐσεβῶς. 
 

Τὰ ἀκροθίνια Μάρτυς ἐκ τῶν βαρβάρων 

Χριστῷ, δόξαν προσάξας ὤφθης, ἀθλητὰ 

θεηγόρε, θανὼν ὑπὲρ Τριάδος∙ ὅθεν σαφῶς, καὶ 

τὸ στέφος ἀπείληφας, καὶ ὡς φωστὴρ 

διαλάμπεις θεοπρεπῶς, ἐν τῷ κόσμῳ ἀξιάγαστε. 
 

Tὴν εὐσεβῆ πανοπλίαν ἀμφιεσάμενος, πρὸς 

πόλεμον ἐδείχθης, Χριστοῦ τοῦ Βασιλέως, 

Νικῆτα ἀθλοφόρε, ὥς περ ποτέ, Γεδεὼν ὁ 

παγκράτιστος, τῶν ἀλλοφύλων τὰ στίφη 

καταβαλών, ῥωμαλέᾳ παρρησίᾳ σου. 
 

Τὸ ἀνυψούμενον ξύλον τῆς σωτηρίας ἡμῶν, ἐν 

ᾧ Χριστὸς τὰς χεῖρας, ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, 

προσήλωσε βουλήσει, πάντας πιστούς, 

προσκαλεῖται ἐν ᾄσμασιν, ἑορταζόντων μετ’ 

ἤχου τοῦ προσκυνεῖν, ὑποπόδιον τὸ θεῖον 

αὐτοῦ. 
 

Τῶν ἐγκαινίων τὴν μνήμην τῆς ἀναστάσεως, δι’ 

ἧς τοῖς ἐν τῷ σκότει, φῶς ἐπέλαμψε μέγα, ζωῆς 

καὶ ἀφθαρσίας, δεῦτε πιστοί, ἐκτελοῦντες 

ὑψώσωμεν, τὸ ζωοπάροχον ξύλον τὸ τοῦ 

Σταυροῦ, προσκυνοῦντες τὸν Σωτῆρα Χριστόν. 
 

Μωσῆς ὁ μέγας, τὸ πάλαι ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινᾶ, 

σταυροειδῶς τὰς χεῖρας, ἐκπετάσας εἰς ὕψος, 

ἐτύπου τὸν Σταυρόν σου, Χριστὲ ὁ Θεός, τὸν 

ὑψούμενον σήμερον, καὶ ἁγιάζοντα πάντας τοὺς 

ἐπὶ γῆς, ἐν αὐτῷ σε προσκυνοῦντας πιστῶς. 
 

Τῶν οὐρανίων χαρίτων ταῖς ἐπιλάμψεσι, 

καταυγασθεὶς ἐδείχθης, ἐν τῷ κόσμῳ Κοδρᾶτε, 

φωστὴρ πᾶσι προφαίνων ἀκτῖνας φαιδράς, τοῦ 

ἐνθέου κηρύγματος, καὶ διὰ τοῦτο τιμῶμέν σε οἱ 

πιστοί, ὡς Ἀπόστολον καὶ Μάρτυρα. 
 

Σὺ τὰς εὐθείας πορείας, βαδίσας ἔνδοξε, τῶν 

σκολιῶν ἐρρύσω, τρίβων τῆς ἀσεβείας, 

ἀνθρώπους πλανωμένους· ὅθεν πιστοί, ἀπλανῆ 

σε δοξάζομεν, καὶ ὁδηγὸν καὶ μεσίτην τῆς πρὸς 

Θεόν, οἰκειώσεως, Ἀπόστολε. 
 

Ὁ θαυμαστὸς ἐν Ἁγίοις, ὑπάρχων Κύριος, σὲ τῇ 

ἀφθόνῳ δόξῃ, τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων, ἐδόξασεν 

ἐν κόσμῳ, καὶ τῶν ψυχῶν, καὶ σωμάτων 

παρέσχετο, θεραπευτήν, ὦ Κοδρᾶτε, τοῖς 

εὐσεβῶς, εὐφημοῦσί σε Ἀπόστολε. 
 

Καταβαλὼν τῶν εἰδώλων, τὴν ματαιότητα, τῷ 

ἱερῷ σου λόγῳ ἐβεβαίωσας πίστει, καρδίας 

ἀστηρίκτους, καὶ πρὸς ζωήν, Ἱεράρχα 

ὡδήγησας, καὶ ἐναθλήσας νομίμως Μάρτυς 

Φωκᾶ, τοῦ Κυρίου ἐχρημάτισας. 
 

Τὴν ἱερὰν διπλοἸδα, βάψας ἐν αἵματι, τῆς ἱερᾶς 

σαρκός σου, Ἱερώτατε Πάτερ, διπλοῦς 

στεφάνους ὄντως, παρὰ Χριστοῦ, ὑπεδέξω 

πανόλβιε, καὶ σὺν Ἀγγέλοις χορεύεις ἐν 

οὐρανοῖς, ἱκετεύων τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς. 
 

Ταῖς τῶν θαυμάτων ἀκτῖσι, πᾶσαν φωτίζεις τὴν 

γῆν, τοῖς ἐν θαλάσσῃ Πάτερ, βοηθεῖς καθ’ 

ἑκάστην, νοσήματα διώκεις, παύεις ψυχῆς, καὶ 

σαρκὸς ἀρρωστήματα, παρὰ Κυρίου τὴν χάριν 

Μάρτυς Φωκᾶ, εἰληφὼς θεομακάριστε. 
 


