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Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθείς, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, ὅτε τὸ 

ἐπίγειον σκότος ἠμαύρωσε, τοὺς ὀφθαλμοὺς σοῦ 

τοῦ σώματος, τῆς ἀσεβείας, δημοσιεῦον τὴν 
σκυθρωπότητα, τότε τὸ οὐράνιον, φῶς περιήστραψε, 

σῆς διανοίας τὰ ὄμματα, τῆς εὐσεβείας 

ἀνακαλύπτον τὴν ὡραιότητα· ὅθεν ἐπέγνως τὸν 

ἐξάγοντα, φῶς ἐκ σκότους Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, 

ὃν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Προσόμοια 

Ἱερατεύων ὁ θεῖος Ζαχαρίας, καὶ ἔνδον 

γενόμενος, τοῦ θειοτάτου ναοῦ, καὶ τοῦ λαοῦ τὰ 

αἰτήματα, προσαναφέρων, τ εὐεργέτῃ καὶ 

πανοικτίρμονι, θειότατον Ἄγγελον, εἶδε βοῶντα 

αὐτ. Ἡ προσευχὴ καὶ ἡ δέησις, σοῦ 

εἱσηκούσθη, θάρσει πρεσβῦτα, καὶ μὴ ἀπίστει 

μοι· ἕξεις γὰρ παῖδα θεῖον Πρόδρομον, γεννητοῖς 

γυναικῶν ὑπερέχοντα, Ἡλίου ἐν δυνάμει, τοῦ 

Χριστοῦ προπορευσόμενον. 

Ξένος μοι φαίνῃ τῇ θέᾳ καὶ τ τρόπῳ, ξένος καὶ 

τοῖς ῥήμασι, καὶ τοῖς μηνύμασιν, ὁ Ζαχαρίας 

ἀντέφησεν· ἐγὼ γὰρ ἦλθον, τὴν σωτηρίαν λαοῦ 

αἰτήσασθαι, οὐχὶ δὲ κομίσασθαι, παῖδα ὡς 

προσφωνεῖς, ἀπ’ ἐναντίας εὑρίσκω σε, τῶν 

αἰτημάτων, καὶ ὑποπτεύω μὴ ἀληθεύειν σε· πῶς 

γὰρ ὃ λέγεις πιστωθήσεται; Ἐλισάβετ τὰ μέλη 

νενέκρωται, καὶ ἐμοῦ δὲ τὸ γῆρας, δυσπιστίαν νῦν 

τεκμαίρεται. 
 

Τὶ ἀπιστεῖς μου τοῖς λόγοις Ζαχαρία, ψευδῆ 

εὐαγγέλια, λέγων κομίζειν με; Θεοῦ Ἀρχάγγελος 

πέφυκα, ἃ προσετάχθην, ταῦτα σοι λέγω σὺν σοὶ 

ἱστάμενος, ἐπεὶ δὲ ἠπίστησας, καὶ οὐκ 

ἐπίστευσας, ἔσῃ κωφεύων καὶ ἄλαλος, ἕως ἅν 

ἴδῃς, ἐμῶν ῥημάτων τὴν θείαν ἔκβασιν. Ἐπὰν δὲ 

τέκῃ Ἐλισάβετ σοι, τὴν τοῦ Λόγου φωνὴν μέγαν 

Πρόδρομον, τρανουμένης τῆς γλώττης, 

εὐλογήσεις τὸν Θεὸν Ἰσραήλ. 

Ο 
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Τὸν τοῦ Ὑψίστου Υἱὸν θεολογήσας, Πατρὶ 

συναΐδιον καὶ ὁμοούσιον, φῶς ἐκ φωτὸς 
ἀπαράλλακτον, καὶ χαρακτῆρα, τῆς ὑποστάσεως τοῦ 

γεννήτορος, ἀχρόνως ἐκλάμψαντα, καὶ ἀπαθῶς ἐξ 
αὐτοῦ, Δημιουργόν τε καὶ Κύριον, πάντων αἰώνων, 

Ἠγαπημένε σὺ ἀνεκήρυξας, τοῦτον τ κόσμῳ, τὸν 

ἐξάγοντα, φῶς ἐκ σκότους Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, 

ὃν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τάς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Τοῦ Παρακλήτου τὸ φῶς εἰσδεδεγμένος, ᾧ καὶ 

φωτιζόμενος ἐθεολόγησας, ἐκ τοῦ Πατρὸς 

προερχόμενον, διὰ Υἱοῦ δέ, τῇ ἀνθρωπότητι 
φανερούμενον, ὁμότιμον σύνθρονον καὶ ὁμοούσιον, 

ὃν τ Πατρὶ τ ἀνάρχῳ τε, καὶ θείῳ Λόγῳ, 

Ἠγαπημένε πᾶσιν ἐκήρυξας· ὅθεν ἐν ὕμνοις, σὲ 
γεραίρομεν, ὡς τῆς πίστεως θεῖον θεμέλιον, ἣν 

ἀσάλευτον τήρει, ταῖς πρὸς Κύριον πρεσβείαις σου. 
 

Τῆς ὑψηλῆς ἐπιβὰς θεολογίας, ἐμυήθης ἄρρητα 

Θεοῦ μυστήρια, μίαν οὐσίαν Θεότητος, καὶ μίαν 

δόξαν, καὶ βασιλείαν καὶ κυριότητα, τρισὶν 
ὑποστάσεσι, διαιρουμένην αὐτήν, οὐσιωδῶς 

ἀδιαίρετον, καὶ ἑνουμένην, ἐν ἀσυγχύτῳ θείᾳ 

ἑνότητι· οὕτω δοξάζων ἀνεκήρυξας, Θεολόγε 

Τριάδα ἀχώριστον, ἣν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ 

φωτίσαι τάς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Ὁ τὴν ἀκτῖνα τὴν θείαν δεδεγμένος, ὅτε νεύσει 

κρείττονι πεπληρωμένος σοι, ὁ πρώην ζόφῳ 

κρατούμενος, προσῆλθε Σαῦλος, τὴν θείαν 

κάθαρσιν ἐξαιτούμενος, τότε παμμακάριστε, ὡς 

Ἱεράρχης σοφός, υἱοθετεῖς τ βαπτίσματι, τὸν 

μετὰ ταῦτα, τὴν οἰκουμένην υἱοθετήσαντα· ὅθεν 

σὺν τούτῳ μακαρίζομεν, σὲ τοῦ Χριστοῦ τὸν 
Ἀπόστολον, Ἀνανία θεόφρον, ἱκετεύοντα σωθῆναι 

ἡμᾶς. 
 

Μεμυημένος τὰ θεῖα παραδόξως, βροντῆς 

γεγωνότερον Μάκαρ ἐσάλπισας, λόγον Θεοῦ τὸν 

σωτήριον, καὶ τοὺς ὑπνοῦντας, ἐν τοῖς μνημείοις 

τῆς ματαιότητος, ἐξήγειρας νέκρωσιν 

ἐναπορρίψαντας, τὴν τοῖς νεκροῖς συνοικίζουσαν, 

καὶ ἐν τ ᾍδῃ, τοὺς κεκτημένους 

ἐναποστρέφουσαν· οὓς ἀπειργάσω τοῦ 

νεκρώσαντος, τὸν νεκρωτὴν σκεύη τίμια, Ἰησοῦ 

τοῦ Δεσπότου, καὶ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Ὡς φωτοφόρος, ὡς θεῖος ὑποφήτης, ὡς Μάρτυς 

θεόκριτος τῶν παθημάτων Χριστοῦ, καὶ τῆς 

μελλούσης φανήσεσθαι, ἀρρήτου δόξης, 

συγκληρονόμος τε καὶ συμμέτοχος, συνὼν τ 

δεσπόζοντι καὶ ἐνηδόμενος, ταῖς πηγαζούσαις 

ἑκάστοτε, φωτοχυσίαις, ἐκ τοῦ ἀδύτου φέγγους 

θεσπέσιε, τὴν φαιδροτάτην τοὺς τελοῦντας σου, 

νῦν Ἑορτὴν ἱκεσίαις σου, ζοφερῶν ἐκ κινδύνων, 

Ἀνανία ἐλευθέρωσον. 

Ὁ Διακόνοις ἑπτὰ κατειλεγμένος, ὡς πλήρης 

σοφίας τε καὶ θείας χάριτος, διακονεῖν μάκαρ 

Φίλιππε, ταῖς τῶν Ἁγίων, ἅμα Στεφάνῳ χρείαις 

προκέχρισαι· ὅθεν ἀναιρούμενον, τοῦτον 

θεώμενος, ἐπὶ Σαμάρειαν ἕδραμες, προστάξει 

θείᾳ, Θεοῦ τὸν Λόγον κηρύττων ἔνδοξε, καὶ 

καταυγάζων τοὺς ὑπάρχοντας, ἐν τ σκότει τὸ 

πρίν, οὓς ἐτέλεσας, διὰ Πνεύματος θείου, τῆς 

ἡμέρας υἱοὺς πάνσοφε. 
 

Θεοσημείας χειρί σου τελουμένας, οἱ δῆμοι 

θεώμενοι, τυφλῶν ἀνάβλεψιν, καὶ παρειμένων 

ἀνόρθωσιν, καὶ ἀκαθάρτων, οὗπερ κατῴκουν 

πνευμάτων δίωξιν, ἐξίσταντο Φίλιππε, καὶ 

συνηλαύνοντο, πρὸς τὴν σωτήριον κάθαρσιν, ἐξ 
ἀπιστίας, πιστοὶ ἐξαίφνης ἀποδεικνύμενοι, ἅπερ ὁ 

θεῖος ὡς ἀκήκοεν, Ἀποστόλων χορὸς ἐπευφραίνετο, 

ὅτι καὶ Σαμαρείας, ἡ πληθὺς Θε προσήνεκται. 
 

Ἅρμα τοῦ Λόγου ὑπάρχων Θεηγόρε, ἐφ’ ἅρματος 

βλέψας τε, προσεποχούμενον, καὶ τὰς ζητήσεις 

ποιούμενον, τὸν τῆς Κανδάκης, φθάνεις 

εὐνοῦχον τὸν ἀξιάγαστον, καὶ τούτῳ τὴν 

δήλωσιν, καὶ τὴν σαφήνειαν, τῶν ποθουμένων 

Μακάριε, καθυποδείξας, πείθεις τὴν θείαν 

αἰτῆσαι κάθαρσιν, ἧς μετασχόντα, θεῖον 

κήρυκα, ὁ παντουργός Θεὸς ἀπειργάσατο, 

πάσης Αἰθιοπίας, καὶ Μαρτύρων ἀκροθίνιον. 
 

Ὁ ἱλαρὸς τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδίαν, ὅτε σε ὁ 

ἔνθεος ἔρως κατέτρωσε, καὶ ἱεραῖς ἀναβάσεσιν, 

ἐπαναστῆναι, τῶν κοσμικῶν σε θορύβων ἔπεισε, 

τότε ὁπλισάμενος Σταυροῦ τὴν δύναμιν, πρὸς 

τὴν δαιμόνων ἐχώρησας, Παμμάκαρ πάλην, καὶ 

ἀνεπλέξω νίκης διάδημα, καὶ νῦν αὐλίζῃ, ταῖς 

λαμπρότησι, τῶν Ἁγίων· μεθ’ ὧν ἡμῖν αἴτησαι, 

φωτισμὸν καὶ εἰρήνην, καὶ πταισμάτων 

ἀπολύτρωσιν. 
 

Ταῖς φωτοβόλοις ἀκτῖσι παραδόξως, Πάτερ 

ἀξιάγαστε τῶν ἰαμάτων σου, φωταγωγεῖς τὴν 

ὑφήλιον, τῶν νοσημάτων, διασκεδάζων σκότος 
βαθύτατον, ἐντεῦθέν σε ἥλιον ἄλλον γνωρίζομεν, καὶ 

μοναζόντων ἑδραίωμα, καὶ ποδηγέτην, τῶν 

σῳζομένων θείῳ ἐν Πνεύματι, καὶ νῦν τὴν μνήμην 

ἐκτελοῦμέν σου, τὴν φωταυγῆ καὶ σωτήριον Ὅσιε, 

Ἱλαρίων πταισμάτων, διὰ σοῦ λύσιν λαμβάνοντες. 
 

Δι’ ἐγκρατείας τοῦ σώματος τὰ πάθη, Πάτερ 

καθυπέταξας, τ νοερῶ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀπαθείας 

ταῖς πτέρυξι, κεκοσμημένος, χάριν ἐδέξω ἰᾶσθαι 

Ὅσιε, ἀνθρώπων ἐν Πνεύματι, τὰ ἀρρωστήματα, 

καὶ ἀπελαύνειν τὰ Πνεύματα, τῆς πονηρίας, καὶ 

διασῴζειν τοὺς προσιόντας σοι· ὅθεν χοροί σε 

μακαρίζουσιν, Μοναζόντων Σοφὲ ἀξιάγαστε, 

καὶ τιμᾷ πᾶσα κτίσις, Ἱλαρίων τοὺς ἀγῶνάς σου. 
 


