
[1] 
 

Ἀκολουθία Ὁσίου ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΥ τοῦ 
Μαγείρου 

  
Δρ. Χαρ. Μπούσια 

 
Ψαλλομένη τῇ 11η Σεπτεμβρίου 

 
ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

Ἱστῶμεν στίχους δ’ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ 
Προσόμοια. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων. 

Τῆς ταπεινώσεως βάθρον στεῤῥὸν Εὐφρόσυνε, 
μοχθῶν ἐν μαγειρείῳ, τῆς Μονῆς ὑπομένων, ἀσμένως 
πᾶσαν λύπην καὶ ἐμπαιγμόν, καὶ στερούμενος 
Κτίσαντι, καὶ Βασιλεῖ εὐηρέστησας τοῦ παντός, 
ἀσκουμένων ἐγκαλλώπισμα. 

 
Ἃ ὀφθαλμὸς τῶν μερόπων οὐκ εἶδεν Ὅσιε, καὶ τοῖς 

Αὐτοῦ ὁ Κτίστης, ἃ ἡτοίμασε φίλοις, ἐν κήποις 
εὐφροσύνοις τῶν οὐρανῶν, ἀπολαῦσαι πανόλβιε, 
κατηξιώθης ὡς ἔμψυχον ἀρετῶν, στηλογράφημα 
Εὐφρόσυνε. 

 
Τῷ Ἱερεῖ τῆς Μονῆς σου κατ’ ὄναρ ἔδωκας, ἐκ 

Παραδείσου δένδρων, εὐωδέστατα μῆλα, Εὐφρόσυνε 
παμμάκαρ ἃ θαυμαστῶς, ἐν τοῖς κόλποις εὑρέθησαν, 
αὐτοῦ ἐξ ὕπνου πανόσιε ἀσκητά, ἐγερθέντος ὢ τοῦ 
θαύματος. 

 
Σὴν πανσεβάσμιον μνήμην λαμπρῶς Εὐφρόσυνε, 

ἐπιτελοῦντες πίστει, ἀνακράζομεν· Πάτερ, βοήθει 
διανῦσαι πᾶσιν ὁδόν, ἀκραιφνοῦς ταπεινώσεως, καὶ 



[2] 
 

καταντῆσαι εἰς ὕψος τῶν οὐρανῶν, δυσαντίβλεπτον 
θεώσεως. 

Δόξα. Ἦχος δ΄. 
Ἐμπαιζόμενος προσηύχου, καὶ διακονῶν τοῖς 

μονάζουσι ἐν τῷ σεμνείῳ προθύμως, τῆς σῆς ἀγάπης 
ἐδείκνυς πᾶσι τὴν ὑπέρβασιν, Εὐφρόσυνε 
παμμακάριστε· διὸ καὶ ἀγγελικῆς δόξης ἀξιωθεὶς παρὰ 
Κυρίου, μέτοχος ἐγένου τῶν ἀκηράτων ἀγαθῶν, ὧν καὶ 
ἡμᾶς ἀπολαῦσαι λιταῖς σου ἀξίωσον Ὅσιε. 

 
Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. 
Ἡ παγκόσμιος χαρά, ἐκ τῶν δικαίων ἀνέτειλεν ἡμῖν, 

ἐξ Ἰωακεὶμ καὶ τῆς Ἄννης, ἡ πανύμνητος Παρθένος· 
Ἥτις δι᾿ ὑπερβολὴν ἀγαθότητος, ναὸς Θεοῦ ἔμψυχος 
γίνεται, καὶ μόνη κατὰ ἀλήθειαν, Θεοτόκος γνωρίζεται. 
Αὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, τῷ κόσμῳ τὴν 
εἰρήνην κατάπεμψον, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα 
ἔλεος. 
 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 
ᾌσμασι καὶ ᾠδαῖς, πανευφροσύνοις πάντες, 

ὑμνοῦμέν σε παμμάκαρ, Εὐφρόσυνε ἀζύγων, θεοφιλῶν 
ἀρχέτυπον. 

Στ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου 
Αὐτοῦ. 

Μήλων εὐφραντικῶν, χαρᾶς αἰωνιζούσης, ἀξίωσόν 
με Πάτερ, ἐν πόλῳ ἀπολαῦσαι, Εὐφρόσυνε τρισμέγιστε. 

Στ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον. 
Θέλων ὑπηρετεῖν, ἐν μαγειρείῳ μάνδρας, τῆς σῆς 

χοροῖς ἀζύγων, κυρίαρχος ἐγένου, σαφῶς σαυτοῦ 
Εὐφρόσυνε. 

Δόξα. Τριαδικόν. 
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Δεῖξόν μοι ἀτραπούς, Τριὰς Ὑπεραγία, τῆς 
ταπεινοφροσύνης, δι’ ἧς βροτοὶ πρὸς ἄνω, σκηνώματα 
ὁδεύουσι. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Μῆτερ τοῦ Λυτρωτοῦ, εὐχαῖς τοῦ Εὐφροσύνου, 

ἀλήκτου εὐφροσύνης, πρὸς δώματα Σοὺς δούλους, Σὲ 
ἀνυμνοῦντας ἴθυνον. 
 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον, Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄. 
Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ὁσίως ἐβίωσας ἐν ταπεινώσει πολλῇ, καὶ πόνοις 
ἀσκήσεως καὶ ἀκακίᾳ ψυχῆς, Εὐφρόσυνε Ὅσιε· ὅθεν 
τὴν οὐρανίαν, εὐφροσύνην ἣν εὗρες, ἔδειξας 
παραδόξως, μυστικῇ ἐμφανείᾳ· ἧς καὶ ἡμᾶς μετόχους, 
πρεσβείαις σου ποίησον. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος δ΄. 
Ἡ γέννησίς Σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ 

οἰκουμένῃ· ἐκ Σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς 
δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν· καὶ λύσας τὴν 
κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν· καὶ καταργήσας τὸν 
θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.  
 

Ἀπόλυσις. 
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ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως ὁ Προοιμιακός καὶ τό 
Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τό Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν 
στίχους στ’ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια γ’ τῆς 
Ἑορτῆς. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων. 

 
Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα πανηγυρίζουσι, τὴν ἀπαρχὴν 

τεκόντες, τῆς ἡμῶν σωτηρίας, τὴν μόνην Θεοτόκον, οἷς 
καὶ ἡμεῖς, συνεορτάζοντες σήμερον, τὴν ἐκ τῆς ῥίζης 
ἐκείνης τοῦ Ἰεσσαί, μακαρίζομεν Παρθένον ἁγνήν. 

 
Ἡ θεοχώρητος Κόρη, καὶ Θεοτόκος ἁγνή, τῶν 

Προφητῶν τὸ κλέος, τοῦ Δαυΐδ 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.  

 
Ἕτερα. Τοῦ Ὁσίου. Ἦχος δ΄. Ἔδωκας σημείωσιν. 
Πάντα τὰ ἐπίκηρα, καταλιπὼν ἠκολούθησας, τῷ τῶν 

ὅλων Δεσπόζοντι, Εὐφρόσυνε Ὅσιε, αἴρων τὸν σταυρόν 
σου, ἀκλινῶς ἐπ’ ὤμων, τῶν παναγίων σου· διό, καὶ 
ἐκκαθάρας σαυτὸν πολύτιμον, τοῦ Παρακλήτου 
ὄργανον, καὶ σκεῦος εὔχρηστον ἔδειξας, τῶν Αὐτοῦ 
παναοίδιμε, δωρεῶν καὶ τῆς χάριτος. 
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Ἔρωτι ἐνθέῳ σου, τὸν νοῦν πρὸς ὕψη ἐπτέρωσας, καὶ 
σαυτὸν ἐταπείνωσας, ἐν μάνδρᾳ γενόμενος, μάγειρος 
ἀζύγων· σὺ γὰρ τῆς ἀγάπης, πρὸς τὸν πλησίον 
ἀκρεμών, διακονίας καὶ ἀναλώσεως, ὑπὲρ τῶν πέλας 
μάργαρον, ἀναδειχθεὶς πολυτίμητον, τῷ Χριστῷ 
εὐηρέστησας, θεοφόρε Εὐφρόσυνε. 

 
Ἤνυσας ὡς Ἄγγελος, τῆς πολιτείας σου δίαυλον, καὶ 

τῆς δόξης ἠξίωσαι, Ἀγγέλων Εὐφρόσυνε, μονοτρόπων 
κλέος· ὅθεν τοῖς τελοῦσι, τὴν σὴν ἁγίαν ἑορτήν, καὶ 
αἰτουμένοις τὴν μεσιτείαν σου, πρὸς τὸν Θεὸν καὶ 
Κύριον, Ὅνπερ ἀσκήσει ἐδόξασας, ὑετὸν θείας χάριτος. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 
Σήμερον ἐπέλαμψεν ἡμῖν ὡς φωτοφόρος ἥλιος, ἡ 

πανευφρόσυνος μνήμη τοῦ πνευματοφόρου 
Εὐφροσύνου, διώκουσα ὁμίχλην τῆς ἡμῶν οἰήσεως· 
οὗτος γὰρ ταπεινώσει ἑαυτὸν κοσμήσας, καὶ ὑπακοῇ 
εἰς ὕψος ἀρθεὶς τελειότητος, Χριστῷ τῷ δικαιοκρίτῃ 
Θεῷ ἡμῶν πρεσβεύει, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 
Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός. 
Εἰ καὶ θείῳ βουλήματι, περιφανεῖς στεῖραι γυναῖκες 

ἐβλάστησαν, ἀλλὰ πάντων ἡ Μαρία τῶν γεννηθέντων, 
θεοπρεπῶς ὑπερέλαμψεν· ὅτι καὶ ἐξ ἀκάρπου 
παραδόξως τεχθεῖσα μητρός, ἔτεκεν ἐν σαρκὶ τῶν 
ἁπάντων Θεόν, ὑπὲρ φύσιν ἐξ ἀσπόρου γαστρός, ἡ 
μόνη πύλη τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἣν διελθών, 
κεκλεισμένην διεφύλαξε, καὶ πάντα σοφῶς 
οἰκονομήσας, ὡς οἶδεν αὐτος, πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις 
σωτηρίαν ἀπειργάσατο.  
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Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, Προκείμενον τῆς ἡμέρας, 
Ἀναγνώσματα. 

 
ᾌσματος ᾈσμάτων τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. στ΄ 5-7). 
Τίς αὕτη ἡ ἀναβαίνουσα λελευκανθισμένη, 

ἐπιστηριζομένη ἐπὶ τὸν ἀδελφιδὸν αὐτῆς; Ὑπὸ μῆλον 
ἐξήγειρά σε· ἐκεῖ ὡδίνησέ σε ἡ μήτηρ σου, ἐκεῖ ὠδίνησέ 
σε ἡ τεκοῦσά σε. Θές με ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὴν καρδίαν 
σου, ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὸν βραχίονά σου· ὅτι κραταιὰ ὡς 
θάνατος ἀγάπη, σκληρὸς ὡς ἅδης ζῆλος· περίπτερα 
αὐτῆς περίπτερα πυρός, φλόγες αὐτῆς· ὕδωρ πολὺ οὐ 
δυνήσεται σβέσαι τὴν ἀγάπην καὶ ποταμοὶ οὐ 
συγκλύσουσιν αὐτήν. Ἐὰν δῷ ἀνὴρ πάντα τὸν βίον 
αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἐξουδενώσει ἐξουδενώσουσιν 
αὐτόν. 

 
Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. ζ′ 7). 
Δίκαιος, ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. 

Γῆρας γὰρ τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν 
μεμέτρηται. Πολιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καὶ 
ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ 
γενόμενος, ἠγαπήθη· καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν, 
μετετέθη. Ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ, ἢ 
δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ· βασκανία γὰρ 
φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεμβασμὸς 
ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεὶς ἐν 
ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς· ἀρεστὴ γὰρ ἦν 
Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ· διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου 
πονηρίας. Οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες, μηδὲ 
θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν 
τοῖς Ὁσίοις Αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς 
Αὐτοῦ.   
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Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. γ' 1). 
Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται 

αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων 
τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ 
ἀφ’ ἡμῶν πορεία σύντριμμα· οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καί 
γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν 
ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, μεγάλα 
εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτούς, καὶ 
εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ 
ἐδοκίμασεν αὐτούς, καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας 
προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν 
ἀναλάμψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ 
διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατήσουσι λαῶν, 
καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ 
πεποιθότες ἐπ’ Αὐτόν, συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ 
πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν Αὐτῷ· ὅτι χάρις καί 
ἔλεος ἐν τοῖς Ὁσίοις Αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς 
ἐκλεκτοῖς Αὐτοῦ. 
 

Εἰς τήν Λιτήν, Ἰδιόμελα. Ἦχος α΄. 
Δεῦτε τῶν μονοτρόπων τὰ συστήματα, Εὐφροσύνου 

τοῦ Ὁσίου τὴν μνήμην πανηγυρίσωμεν, δόξαν 
ἀναπέμποντες τῷ αὐτὸν δοξάσαντι Κυρίῳ· οὗτος γὰρ 
ἀκλινῶς τὴν ἀρετὴν ἐργασάμενος, καὶ δοχεῖον 
γενόμενος Παρακλήτου διαυγέστατον,   ἀρχέτυπον 
γέγονε πρὸς μίμησιν εὐσεβούντων· καὶ νῦν ἐν τῷ 
οὐρανίῳ λειμῶνι, Ἀγγέλοις συνευφραινόμενος, καὶ 
δόξης ἀλήκτου ἀπολαύων, Χριστῷ πρεσβεύει σωθῆναι 
τοὺς αὐτὸν μακαρίζοντας. 

Ἦχος β΄. 
Ὅσιε Πάτερ Εὐφρόσυνε, τὴν ἀρετὴν ἐπιμελῶς ἐν τῷ 

μαγειρείῳ ἀσκήσας, καὶ ταπείνωσιν ὑπὲρ χρυσίον 
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ἀγαπήσας, εἰς ὕψος ἤρθης ἄῤῥητον τελειώσεως· 
ἀνάδειξον οὖν καὶ ἡμᾶς εὐχαῖς σου ἀσιγήτοις, 
ταπεινώσεως ἐκμαγεῖα, πόῤῥῳ ἐλαύνων ὑπερηφανείας 
τὴν σκοτομήνην, καὶ σῶσον εὐσυμπάθητε πάντας τοὺς 
τιμῶντάς σε. 

 
Ἦχος γ΄. 
Θείᾳ δυνάμει ῥωννύμενος Πάτερ, ἐν τῷ μαγειρείῳ 

τῆς Μονῆς σου διήνυσας, τὸ στάδιον τῶν ὑπὲρ φύσιν 
ἀγώνων σου, ἀνενδότως παλαίων πρὸς τὸν ἄρχοντα 
τοῦ σκότους, φωτολαμπὲς Εὐφρόσυνε· διὸ καὶ τῶν 
ἡτοιμασμένων ἡμῖν ἀγαθῶν ἐν Παραδείσῳ, ἀξιωθεὶς 
ἀπολαῦσαι θεσπέσιε, ἱκέτευε Χριστὸν καὶ ἡμᾶς ἐν 
οὐρανοῖς ἀξιῶσαι, τῆς ἀστασιάστου χαρᾶς καὶ 
εὐφροσύνης. 

 
Δόξα. Ἦχος δ΄. 
Μῆλα προσφέρων κατ’ ὄναρ εὐωδέστατα, τῷ Ἱερεῖ 

τῆς μάνδρας σου Πάτερ Εὐφρόσυνε, τὴν μέλλουσαν 
δόξαν σου αὐτῷ ἐδείκνυες, ὡς ἐν τῇ ὑπακοῇ ἀκλινὴς 
μένων πάντοτε· φεύγων οὖν μετὰ τῆς ἀρετῆς σου 
φανέρωσιν, τὸν ἔπαινον τῶν ἀνθρώπων, ἐμάκρυνας 
σεαυτὸν φυγαδεύων, ἵνα μόνον ὁ Κύριος ἀπονείμαι σοι, 
τὸ γέρα τῆς δόξης Ὅσιε. 

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. 
Ἡ παγκόσμιος χαρά, ἐκ τῶν δικαίων ἀνέτειλεν ἡμῖν, 

ἐξ Ἰωακεὶμ καὶ τῆς Ἄννης, ἡ πανύμνητος Παρθένος· 
ἥτις δι᾿ ὑπερβολὴν ἀγαθότητος, ναὸς Θεοῦ ἔμψυχος 
γίνεται, καὶ μόνη κατὰ ἀλήθειαν, Θεοτόκος γνωρίζεται. 
Αὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, τῷ κόσμῳ τὴν 
εἰρήνην κατάπεμψον, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα 
ἔλεος. 
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Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν. 
Χαίρει, ἐν εὐφροσύνῃ πολλῇ, ὀψοποιῶν τε καὶ 

μαγείρων ἡ ἔνθεος, ὁμήγυρις κεκτημένη, σὲ θεῖον 
γέρας λαμπρόν, εὖχος παραστάτην, καὶ ἀκέστορα, ἐν 
δίναις Εὐφρόσυνε, ταπεινώσεως σάπφειρε, διακονίας, 
καὶ ἀγάπης ἀμάρυγμα, λύχνε νήψεως, καὶ ἀσκήσεως 
μάργαρον· ὅθεν τὴν θείαν μνήμην σου, τελοῦντες 
γηθόμενοι, ἀναβοῶμέν σοι πόθῳ· μὴ διαλίπῃς 
ἑκάστοτε, Χριστὸν ἱκετεύων, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, 
τὸ μέγα ἔλεος. 

 
Στ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου 

Αὐτοῦ. 
Χαίροις, τῶν ἀρετῶν ἐραστής, τῆς θείας χάριτος 

λαμπρὸν ἐνδιαίτημα, ἀγάπης πρὸς πέλας βάθρον, τῆς 
ἀκτησίας λειμών, ταπεινοφροσύνης, στηλογράφημα, 
Εὐφρόσυνε Ὅσιε, μοναστῶν ἐγκαλλώπισμα, ἀμέμπτου 
βίου, λαμπηδὼν καὶ θησαύρισμα, πολυτίμητον, 
θεαρέστου ἀσκήσεως· μῆλον τὸ εὐωδέστατον, ἠθῶν 
καθαρότητος, ὑπομονῆς ἐγκρατείας, καὶ ἀγρυπνίας 
κειμήλιον, Χριστὸν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 
δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος. 

 
Στ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον. 
Φεύγων, τὰς τῶν ἀνθρώπων τιμάς, καὶ ἐμπαιγμοὺς 

αὐτῶν δεχόμενος Ὅσιε, ἀσμένως διῆλθες βίον, τὸν σὸν 
ἐν ὑπακοῇ, ἄκρᾳ ταπεινώσει, καὶ στερήσεσι, τρισμάκαρ 
Εὐφρόσυνε· ὅθεν σὴν ὁσιότητα, ὁ τῆς Μονῆς σου, 
Ἱερεὺς ὁ πραΰτατος, ἐξιστάμενος, εἶδε μῆλά σε δίδοντα, 
τούτῳ κατ’ ὄναρ μέτοχος, ὡς θείας τερπνότητος, ἐκ 
Παραδείσου τῶν δένδρων, ἃ ἐγερθεὶς εὗρε πάντιμε, ἐξ 
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ὕπνου βαστάζων, καὶ ἣν ἔσχες θείαν δόξαν, τρανῶς 
ἐκήρυττεν. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 
Τὰ ὑπερφυᾷ σκάμματα τῆς ἀσκήσεώς σου, θέλων 

γνωρίσαι Κύριος τοῖς συμμονασταῖς σου, Ἱερέα σῆς 
μάνδρας ἠξίωσεν ἰδεῖν σε ἐν τῷ Παραδείσῳ, πρὸ τῆς 
θανῆς σου Εὐφρόσυνε· διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν Ἀγγέλων 
χορείαις τιμῶντές σε, καὶ ἀρετῆς σου τοὺς τρόπους 
ποθοῦντες μιμήσασθαι, τὰς ἀόκνους σου πρεσβείας 
πρὸς Κύριον αἰτούμθα, ταπεινώσεως κρηπίδωμα. 

 
Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. 
Δεῦτε ἅπαντες πιστοί, πρὸς τὴν Παρθένον 

δράμωμεν· ἰδοὺ γὰρ γεννᾶται, ἡ πρὸ γαστρὸς 
προορισθεῖσα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Μήτηρ, τὸ τῆς παρθενίας 
κειμήλιον, ἡ τοῦ Ἀαρὼν βλαστήσασα ῥάβδος, ἐκ τῆς 
ῥίζης τοῦ Ἰεσσαί, τῶν Προφητῶν τὸ κήρυγμα, καὶ τῶν 
δικαίων, Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης τὸ βλάστημα. Γεννᾶται 
τοίνυν, καὶ ὁ κόσμος σύν Αὐτῇ ἀνακαινίζεται. Τίκτεται, 
καὶ ἡ Ἐκκλησία τὴν ἑαυτῆς εὐπρέπειαν 
καταστολίζεται. Ὁ ναὸς ὁ ἅγιος, τὸ τῆς θεότητος 
δοχεῖον, τὸ παρθενικὸν ὄργανον, ὁ βασιλικός θάλαμος, 
ἐν ᾧ τὸ παράδοξον τῆς ἀπορρήτου ἑνώσεως, τῶν 
συνελθουσῶν ἐπὶ Χριστοῦ φύσεων, ἐτελεσιουργήθη 
μυστήριον· Ὅν προσκυνοῦντες ἀνυμνοῦμεν, τὴν τῆς 
Παρθένου πανάμωμον γέννησιν.  
 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον 
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Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 
Ὁσίως ἐβίωσας ἐν ταπεινώσει πολλῇ, καὶ πόνοις 

ἀσκήσεως καὶ ἀκακίᾳ ψυχῆς, Εὐφρόσυνε Ὅσιε· ὅθεν 
τὴν οὐρανίαν, εὐφροσύνην ἣν εὗρες, ἔδειξας 
παραδόξως, μυστικῇ ἐμφανείᾳ· ἧς καὶ ἡμᾶς μετόχους, 
πρεσβείαις σου ποίησον. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος δ΄. 
Ἡ γέννησίς Σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ 

οἰκουμένῃ· ἐκ Σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς 
δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν· καὶ λύσας τὴν 
κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν· καὶ καταργήσας τὸν 
θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.  
 
 
 
 

Ἀπόλυσις. 
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ΟΡΘΡΟΣ 
 

Μετὰ τὴν α’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α’. Τὸν 
τάφον Σου, Σωτήρ. 

Ἀείφωτος ἀστήρ, τῇ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, ἐφάνης 
ἀληθῶς, ταπεινώσει καὶ νήψει, Εὐφρόσυνε Ὅσιε, 
μοναστῶν ἐγκαλλώπισμα· ὅθεν σήμερον, τὴν 
φωτοφόρον σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἐπιζητοῦντες 
πρεσβείας, τὰς σὰς πρὸς τὸν Κύριον. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ὑπόδειξον ἡμῖν, ταπεινώσεως τρίβους, Παρθένε 

ἀγαθή, ταπεινώσεως κέρας, ὡς ἂν τῇ ἰσχύϊ Σου, 
ὑψωθῶμεν εἰς ἄῤῥητον, ὕψος Δέσποινα, τῆς ἐν Χριστῷ 
εὐφροσύνης, ἔνθα τάγματα, Ὁσίων σὺν Εὐφροσύνῳ, 
ὑμνοῦσί Σε πάντοτε. 
 

Μετὰ τὴν β’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ὁ 
ὑψωθείς. 

Ὡς κοινωνὸς τῆς εὐφροσύνης τῆς ἄνω, καὶ 
κληρονόμος τῆς ζωῆς τῆς ἀγήρω, δοχεῖον ταπεινώσεως 
καὶ σκεῦος λαμπρόν, ἀκακίας ἴθυνον καὶ ἡμᾶς τοὺς 
ὑμνοῦντας, σοῦ τὰ κατορθώματα, πρὸς ὁδοὺς 
σωτηρίας, ἵνα Χριστὸν δοξάζωμεν τρανῶς, ἀζύγων 
κλέος, θεόφρον Εὐφρόσυνε. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ἐπεφάνης σήμερον. 
Τῇ σεπτῇ γεννήσει Σου, ἡ οἰκουμένη, τῷ αὔλῳ 

Πνεύματι, πεποικιλμένη νοερῶς, ἐν εὐφροσύνῃ 
κραυγάζει Σοι· χαῖρε Παρθένε, Χριστιανῶν τὸ καύχημα. 
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Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος γ΄. Τὴν 
ὡραιότητα. 

Συντόνοις πόνοις σου, εὐχαῖς καὶ δάκρυσιν, 
ἐδουλαγώγησας, σοφὲ τὴν σάρκα σου, καὶ 
ἀνεπτέρωσας τὸν νοῦν, πρὸς δόξαν τὴν αἰωνίαν· ὅθεν 
καὶ ἀπήλαυσας, τῆς χαρᾶς τοῦ Κυρίου σου, ἧσπερ καὶ 
ἀξίωσον, τοὺς πιστῶς σε γεραίροντας, καὶ κράζοντες ἐκ 
μέσης καρδίας· χαίροις Εὐφρόσυνε παμμάκαρ. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τὴν σκοτισθεῖσάν μου, ψυχὴν καταύγασον, φωτὶ τῆς 

χάριτος, τοῦ θείου Τόκου Σου, ἁγνὴ Παρθένε Μαριάμ, 
ἐλπὶς τῶν ἀπηλπισμένων, καὶ ἀχλὺν ἀπέλασον, τῶν 
ἀπείρων πταισμάτων μου, ὅπως εὕρω ἔλεος ἐν τῇ ὥρᾳ 
τῆς Κρίσεως, καὶ πόθῳ ἀσιγήτως βοῶ Σοι· χαῖρε ἡ 
Κεχαριτωμένη. 
 

Εἶτα οἱ Ἀναβαθμοί· τὸ α’ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. 
Προκείμενον. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου, ὁ θάνατος τοῦ 

Ὁσίου Αὐτοῦ. 
Στ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον. 
Εὐαγγέλιον Ὁσιακόν. 
Ὁ Ν’ Ψαλμός. 
Δόξα. Ταῖς τοῦ Σοῦ Ὁσίου... 
Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 
Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄. Στ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 
Ὀψοποιὸς ταπεινόφρων χρηματίσας Ὅσιε, καὶ 

διακονῶν τοῖς συμμονασταῖς σου προθύμως, Θεῷ 
εὐηρέστησας Εὐφρόσυνε παμμακάριστε· ὅθεν τῆς 
φθορᾶς ἀποβαλὼν τὸν χιτῶνα, ἀφθαρσίας ἐνεδύσω 
τὴν εὐπρέπειαν, τῇ τοῦ Παρακλήτου χάριτι, ἀσκητῶν 
περίδοξον σέμνωμα· καὶ νῦν ὡς κληρονόμος τῆς τῶν 
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οὐρανῶν Βασιλείας, πρέσβευε τῷ Παμβασιλεῖ Κυρίῳ, 
ἀξιῶσαι καὶ ἡμᾶς ἀπολαῦσαι, Αὐτοῦ κάλλος τὸ 
ἄῤῥητον. 
 

Εἶτα οἱ Κανόνες· τῆς Ἑορτῆς καὶ τοῦ Ἁγίου, οὗ ἡ 
ἀκροστιχίς: Εὐφροσύνου τὴν ταπείνωσιν ἐπαινῶ. Χ. Μ. 
Μ. 

ᾨδὴ α’. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 
Εὐφρόσυνον Ὅσιον, τῆς ταπεινώσεως μάργαρον, καὶ 

λίθον πολύτιμον, ἀσκητικῆς ἀγωγῆς, μελῳδήμασιν, 
εὐήχοις ἀνυμνῆσαι, τὸ στόμα μου ἄνοιξον, πάνσοφε 
Κύριε. 

 
Ὑφέρποντα δράκοντα, τὸν νοητὸν κατεπάτησας, 

συντόνοις ἀσκήσεσι, καὶ ἄκρᾳ ὑπομονῇ, ὁσιώτατε, 
Εὐφρόσυνε παμμάκαρ· διὸ καὶ ἠξίωσαι, δόξης τῆς 
κρείττονος. 

 
Φαιδροῖς μελῳδήμασι, δεῖ καταστέφειν τὸν 

Μάγειρον, εὐχῆς τὸν ἀείφωτον, καρδιακῆς τὸν φανόν, 
ὅτι δάκρυσι, καὶ πόνοις νυχθημέροις, Θεῷ εὐηρέστησε, 
θεῖον Εὐφρόσυνον. 

 
Θεοτοκίον. 
Ῥεόντων ὑπέρτερον, τὸν Σὸν οἰκέτην ἀνάδειξον, 

Παρθένε καὶ ἴθυνον, πρὸς ἀκραιφνοῦς βιοτῆς, ὅρμον 
Δέσποινα, τὸν Σὲ ὑμνολογοῦντα, καὶ πίστει 
προστρέχοντα, σκέπῃ τῇ θείᾳ Σου. 
 

ᾨδὴ γ΄. Τοὺς Σοὺς ὑμνολόγους. 
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Ὁσίων ἁπάντων ἀκραίμονα, Εὐφρόσυνον θεῖον 
ἀληθῶς, ἀρετηφόρον μέλψωμεν, ὅτι φθαρτῶν ἠλόγησε, 
καὶ ζηλωτὴς ἐγένετο, τῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων. 

 
Σαρκὸς ἀψηφήσας τὰς κινήσεις, ἐπτέρωσας νοῦν 

πρὸς οὐρανόν, καὶ ἐμπαιγμοὺς δεχόμενος, ὡς δρόσον 
οὐρανόσδοτον, συμμοναστῶν σου πέφηνας, λειμὼν 
ἀγάπης Εὐφρόσυνε. 

 
Ὑφάνας χιτῶνα ἀφθαρσίας, στερήσει εὐχῇ ὑπακοῇ, 

ὑπομονῇ καὶ δάκρυσιν, Εὐφρόσυνε εἰς πάντερπνον, 
λειμῶνα θείας χάριτος, εἰσῆλθες ἄγαν γανύμενος. 

 
Θεοτοκίον. 
Νικῆσαι ἡμᾶς τὸν παλαμναῖον, ἐχθρὸν ὅπλοις θείων 

ἀρετῶν, ἀξίωσον Πανύμνητε, τοὺς πόθῳ εὐφημοῦντάς 
Σε, ὡς τοῦ Ὑψίστου σκήνωμα, περικαλλὲς καὶ 
περίλαμπρον. 
 

Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 
Εὐφρόσυνον Ὅσιον ὑπακοῆς ἀκραιφνοῦς, φανὸν 

τηλαυγέστατον ὑπομονῆς φρυκτωρόν, καὶ λείριον 
ἥδιστον, τῆς ταπεινοφροσύνης, ἐπαινέσωμεν πάντες, 
πόνους αὐτοῦ ποθοῦντες, τοὺς σεπτοὺς καὶ ἀόκνους, 
μιμήσασθαι οὓς ἔτλη στεῤῥῶς, ὁ τρισμακάριστος. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. 
Ἰούδα μεγαλύνθητι, καὶ κραταιούσθω Δαυΐδ· Ἀδὰμ 

ἀνακαινίσθητι, καὶ εὐφραινέσθω Λευΐ, ἐξ ὧν μοι 
ἐτέχθη Χριστός. Τεῖνόν σου τὴν κινύραν, ὑμνογράφε 
καὶ λέγε· τὶς ἐστιν ἡ τεχθεῖσα, ἣν καλεῖς θυγατέρα; 
Τροφὸς ἐστι τῆς ζωῆς μου, Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. 
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ᾨδὴ δ΄. Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ. 
Ὁσιότητος πυξίον ὑπηρέτης γενόμενος, τῶν 

συμμοναστῶν σου, τῷ Παμβασιλεῖ εὐηρέστησας, τῷ 
κληρονόμον σε δείξαντι Εὐφρόσυνε, ὡραιότητος, τοῦ 
Παραδείσου τῆς κρείττονος. 

 
Ὕπνον τὸν τῆς ἀμελείας ἐκ βλεφάρων καρδίας σου, 

στάσεσι παννύχοις, καὶ εὐχῇ καθεῖλες Εὐφρόσυνε· ὅθεν 
ὀρθρίζεις νῦν Πάτερ ἱερώτατε, πρὸς τὸν Κύριον, τὸν σὲ 
ἀξίως δοξάσαντα. 

 
Τῷ τῆς μάνδρας σου κατ’ ὄναρ Ἱερεῖ μῆλα ἔδωκας, ἐκ 

τοῦ Παραδείσου, οὗ ὑπῆρχες ἔνοικος Ὅσιε, πρὸς τῆς 
θανῆς σου Εὐφρόσυνε πανθαύμαστε, ταπεινώσεως, 
εὐῶδες ὄντως λευκάνθεμον. 

 
Θεοτοκίον. 
Ἡδυφθόγγοις ἐφυμνίοις καὶ τερπνοῖς μελῳδήμασι, 

Σὲ ἀνευφημοῦμεν, Μῆτερ γλυκυτάτη τοῦ Κτίσαντος, 
καὶ ἱκεσίας τὰς Σὰς ἀπεκδεχόμεθα, πρὸς Ὃν ἔτεκες, 
ὑπερφυῶς Μητροπάρθενε. 
 

ᾨδὴ ε΄. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 
Νοήσας Εὐφρόσυνε, τοῦ βίου ματαιότητα, ἔδραμες 

χωρῆσαι μονοτρόπων, τῇ ὁμηγύρει, καὶ ταπεινώσει 
σαυτόν, κοσμῆσαι ὡς ἂν εἰς οὐρανούς, ὑψώθῃς καὶ 
κρείττονος, ἀπολαύσης τερπνότητος. 

 
Τὴν σὴν ὁσιότητα, ὁ τῆς Μονῆς σου ἄκακος, Ἱερεὺς 

κατεῖδεν ἐν τῷ μέσῳ, συστάδος δένδρων, καρπῶν 
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ὡρίμων μεστῶν, Εὐφρόσυνε καὶ αὐτῷ θερμῶς, σοὶ 
αἰτοῦντι ἔδωκας, μῆλα πάνυν γλυκύτατα. 

 
Ἀζύγων συστήματι, ἀσμένως ὑπηρέτησας, ἐν τῷ 

μαγειρείῳ ὑπομένων, πυρὸς τὸ καῦμα, καὶ μοναστῶν 
ἐμπαιγμούς, ἀδίκως Εὐφρόσυνε σοφέ, σὲ τραχὺν 
ἀπαίδευτον, οἰομένων καὶ ἄξεστον. 

 
Θεοτοκίον. 
Πιστῶν καταφύγιον, ἁγνὴ Θεοχαρίτωτε, Δέσποινα 

βοήθει οὐρανόθεν, τοῖς ἐκζητοῦσι, τὴν Σὴν θερμὴν 
ἀρωγήν, καὶ σῶσον ἡμᾶς ἐκ τῆς δεινῆς, καὶ μελλούσης 
Κρίσεως, τοὺς ὑμνοῦντάς Σον ὄνομα. 
 

ᾨδὴ στ΄. Τὴν θείαν ταύτην. 
Ἐργάτης δόκιμος πέφηνας, ἀγάπης προσευχῆς καὶ 

ἀσκήσεως· διὸ Εὐφρόσυνε, νῦν εὐφροσύνης τῆς 
κρείττονος, ἀπαύστως ἀπολαύῃς σὺν τῷ Παντάνακτι. 

 
Ἰδεῖν οἰκείοις σου ὄμμασιν, Ἐδὲμ τὰ ἀγαθὰ 

κατηξίωσαι, ἅπερ ἡτοίμασε, τοῖς ἀγαπῶσιν ὁ Κύριος, 
Αὐτὸν πνευματοφόρε σεπτὲ Εὐφρόσυνε. 

 
Νεκρώσας σάρκα Εὐφρόσυνε, τελείᾳ ταπεινώσει καὶ 

δάκρυσι, σὸν νοῦν ἐπτέρωσας, πρὸς οὐρανῶν τὰ 
σκηνώματα, ἐν οἷς συνεπαγάλλῃ Ἀγγέλων τάγμασι. 

 
Θεοτοκίον. 
Ὡς Βάτον ἄφλεκτον Πάναγνε, ἣν εἶδε Μωϋσῆς εἰς τὸ 

Σίναιον, Ὄρος ὑμνοῦμέν Σε, καὶ δυσωποῦμέν Σε 
τήρησον, Σοὺς δούλους πυραφλέκτους παθῶν τοῦ 
χείῤῥονος. 
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Κοντάκιον. 
 
 Ἦχος γ΄. Ἡ Παρθένος σήμερον. 
Εὐφροσύνης Ὅσιε, ἡ Ἐκκλησία Κυρίου, τῷ σῷ βίῳ 

πέπλησται, δοξολογοῦσα συμφώνως, ὅνπερ σε, ἀῤῥήτῳ 
τρόπῳ καὶ παραδόξῳ, ἥρπασεν, ἐν Παραδείσῳ ἔνθεν τὰ 
μῆλα, ἀδελφοῖς δέδωκας ξένως, κάλλη πιστοῦντα, τὰ 
τούτου Εὐφρόσυνε. 

 
Ἕτερον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ. 
Τῆς ψυχοτρόφου ταπεινώσεως κεφάλαιον, ὑπομονῆς 

καὶ ἐγκρατείας ὑποτύπωσιν, κατὰ χρέος εὐφημοῦμέν 
σε θεοφόρε· ἠξιώθης ἀπολαῦσαι γὰρ τῆς κρείττονος, 
εὐφροσύνης ἐν Ἐδὲμ ἧς καταξίωσον, καὶ τοὺς 
κράζοντας· χαίροις μάκαρ Ευφρόσυνε. 

 
Ὁ Οἶκος. 
 
Ἄγγελος ἐν ἀσκήσει, ἀκραιφνεῖ ἀνεδείχθης, 

Εὐφρόσυνε τοῦ Κτίσαντος φίλε· ταπεινώσει γὰρ 
ὑπακοῇ, ἐγκρατείᾳ νήψει καὶ εὐχῇ ἔλαμψας, ὡς ἥλιος 
φωτόλαμπρος, φωτίζων τοὺς πιστῶς βοῶντας· 

Χαῖρε, τὸ κλέϊσμα μονοτρόπων·  
χαῖρε,  τὸ καύχημα τῶν μαγείρων.  
Χαῖρε, φυτοκόμε ἠθῶν τελειώσεως·  
χαῖρε,  κληρονόμε τῶν κήπων τῆς χάριτος. 
Χαῖρε, μήλων ζεῦγος εὔγεστον, Ἱερεῖ ὁ παραδούς·  
χαῖρε,  κρίνων ὡραιότητος, ἀπολαύων δαψιλοῦς. 
Χαῖρε, ὅτι ἐδείχθης ταπεινώσεως κέρας·  
χαῖρε,  ὅτι ὑπάρχεις μοναστῶν θεῖον γέρας. 
Χαῖρε, σεπτὸν δοχεῖον τοῦ Πνεύματος·  
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χαῖρε,  λαμπρὸν πυξίον φρονήσεως. 
Χαῖρε, δοτὴρ χαρμονῆς θεοδότου·  
χαῖρε,  λυτὴρ συνοχῆς ψυχοφθόρου. 
Χαίροις μάκαρ Ευφρόσυνε.  

 
Συναξάριον. 
 
Τῇ ΙΑ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ὁσίου 

Εὐφροσύνου τοῦ Μαγείρου.  
Στίχοι· 
Ἤνεγκε πᾶν δύσοιστον εὐψυχως βάρος, 
Θείας ὁ Εὐφρόσυνος ἠδονῆς χάριν. 
 
Ταῖς αὐτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, 

ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
 

ᾨδὴ ζ'. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 
Στηλογράφημα ὑπακοῆς καὶ νήψεως ὡς ἀντιμίσθιον, 

ἀσκητικῆς ἀγωγῆς, τῆς θείας σου Κύριος, εἰς κῆπον 
πάντερπνον, σὲ εἰσήγαγεν, ὅπως ἀεὶ Εὐφρόσυνε, θείων 
δώρων ἀπολαύοις. 

 
Ἵνα Ὅσιε τὴν δόξαν καὶ τὸν ἔπαινον 

συνασκουμένων σου, ἀζύγων φύγοις σαυτόν, κρυφίως 
ἐμάκρυνας, σοφὲ Εὐφρόσυνε, ἐκ τῆς μάνδρας σου, 
εὐθὺς ὡς πᾶσιν ἄμετρος, ἀρετὴ ἡ σὴ ἐγνώσθη. 

 
Νέκταρ ἥδιστον ἀφάτου ταπεινώσεως σταλάζων 

Ὅσιε, τοῖς μονοτρόπων χοροῖς, καρδίας ἐγλύκανας, 
αὐτῶν Εὐφρόσυνε, καὶ διήγειρας, αὐτοὺς πρὸς βίου 
μίμησιν, τοῦ σεμνοῦ σου θεοφόρε. 

Θεοτοκίον. 
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Ὡς ὑπέρμαχον ἡμῶν ἐν βίου κλύδωσιν 
ὑμνολογοῦμέν Σε, Θεογεννῆτορ ἁγνή, καὶ πίστει 
προστρέχομεν, τῇ προστασίᾳ Σου· Σὲ γὰρ ἔχομεν, 
χειραγωγὸν οἱ δοῦλοί Σου, Ὁδηγήτρια πρὸς πόλον. 
 

ᾨδὴ η΄. Παῖδας εὐαγεῖς. 
Πόνοις λιπαινόμενος νηστείας, τηκόμενος ἀγρυπνίᾳ 

τε στερήσεσι, καὶ εὐχῇ Εὐφρόσυνε, Πάτερ ὑπερήλασας, 
θεσμοὺς βροτείας φύσεως, καὶ πᾶσαν ηὔφρανας, 
χορείαν τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, νῦν ἐν Παραδείσῳ, μεθ’ 
ἧς ἀπαύστως χαίρῃ. 

 
Ἄκρας εὐφροσύνης ἀπολαύων, ἐν κήπῳ τῆς 

ἀφθαρτότητος Εὐφρόσυνε, νῦν τὸν Πανοικτίρμονα, 
ἱκετεύεις Ὅσιε, ὑπὲρ τῶν μελῳδούντων Σου, εὐήχοις 
ᾄσμασι, τὴν μνήμην καὶ σὺν σοὶ ἀπολαῦσαι, τῶν 
ἐπιποθούντων, τὴν δόξαν τοῦ Κυρίου. 

 
Ἱερεῖ κατέδειξας τὸν κῆπον, ὃν νέμονται φίλοι τοῦ 

Παντάνακτος, ἐκλεκτοὶ καὶ γνήσιοι, ὄλβιε Εὐφρόσυνε, 
καὶ μῆλα εὐωδέστατα, αὐτῷ παρέδωκας, εἰς πίστωσιν 
τῆς σῆς παρουσίας, καὶ τῆς μετοχῆς σου, εἰς θείαν 
εὐφροσύνην. 

 
Θεοτοκίον. 
Νέκρωσον σαρκὸς ἐπαναστάσεις, Παρθένε τοῦ 

Εὐφροσύνου παρακλήσεσι, πάντων τῶν ὑμνούντων Σε, 
ὡς Θεογεννήτριαν, καὶ ἀποτάξαι φρόνημα, ἡμᾶς 
ἀξίωσον, τοῦ κόσμου ἵνα πνευματοφόροι, τῆς χαρᾶς ἐν 
πόλῳ, γευθῶμεν τῆς ἀλήκτου. 
 

ᾨδὴ θ΄. Ἅπας γηγενής. 
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Ὥδευσας καλῶς, ἀσκήσεως τρίβον σου, ἣν 
κατεκάλυνας, ταπεινώσει Ὅσιε, ἀκτημοσύνῃ, 
παννύχοις στάσεσιν, ὑπομονῇ καὶ δάκρυσι· διὸ 
κατήντησας, εἰς λειμῶνας, θεϊκῆς τερπνότητος, καὶ 
χαρᾶς ἀενάου Εὐφρόσυνε. 

 
Χαίρων Ἱερεῖ, τὰ μῆλα παρέδωκας, κατ’ ὄναρ Ὅσιε, 

ἅτινα εὑρέθησαν, ἐν ταῖς ἀγκάλαις, αὐτοῦ Εὐφρόσυνε, 
ἐξεργεθέντος πάραυτα, τοῦ ὕπνου· ὅθεν σου, ὡμολόγει, 
εὔκλειαν ἧς ἔτυχες, ἐν Ἐδὲμ τοῖς ἀζύγων συστήμασι. 

 
Μέμνησο ἡμῶν, Εὐφρόσυνε πάντιμε, τῶν 

ἐκτελούντων σου, μνήμην τὴν πανίερον, ἀξιοχρέως, 
καὶ σοῦ μιμήσασθαι, ποθούντων ταπεινώσεως, τὰ θεῖα 
σκάμματα, καὶ δοξάσαι, τὸν σαφῶς κρατύναντα, ἐν 
ταῖς μάχαις τοῦ βίου σε Κύριον. 

 
Θεοτοκίον. 
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, Ἀγγέλων ὡράϊσμα, βροτῶν 

διάσωσμα, καὶ τῶν μελῳδούντων Σε, προστάτις θεία, 
ἐν ὥρᾳ Κρίσεως, γενέσθαι τοῦ ἀλάστορος, Σοὺς 
δούλους ἕρμαια, μὴ ἐάσῃς, ἀλλὰ τῇ Σῇ χάριτι, εἰς 
χοροὺς σεσωσμένων κατάταξον. 
 

Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 
Ἀσκητικοῖς παλαίσμασι, Κυρίῳ εὐηρέστησας, 

διακονίας ἀγάπης, καὶ ταπεινώσεως κέρας, Εὐφρόσυνε 
πανένδοξε· διόπερ νῦν τὴν μνήμην σου, τὴν 
φωτοφόρον ἄγοντες, ὡς κληρονόμον τιμῶμεν, σὲ 
ἀγαθῶν τῶν ἐν πόλῳ. 

Καὶ τὸ τῆς Ἑορτῆς. Ὅμοιον. 
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Ἀδὰμ ἀνακαινίσθητι, καὶ Εὔα μεγαλύνθητι, 
Προφῆται σὺν Ἀποστόλοις, χορεύσατε καὶ Δικαίοις, 
κοινὴ χαρὰ ἐν τῷ κόσμῳ, Ἀγγέλων τε καὶ ἀνθρώπων, 
ἐκ τῶν Δικαίων σήμερον, Ἰωακεὶμ καὶ τῆς Ἄννης, 
γεννᾶται ἡ Θεοτόκος.  
 

Αἶνοι. Ἦχος πλ. δ΄. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος. 
Λύχνε φωταυγὲς Εὐφρόσυνε, ὑπακοῆς ἀληθοῦς, 

σκοτομήνην διέλυσας, χοϊκοῦ φρονήματος, ταῖς αὐγαῖς 
ἀγαπήσεως, πρὸς τὸν πλησίον, ᾧ διηκόνησας, καὶ οὗ 
τὴν χλεύην, ἀσμένως ἤνεγκας· ὅθεν ἀπείληφας, στέφος 
ἀφθαρτότητος, παρὰ Χριστοῦ, τοῦ ἀξίως ἅπασι, τὸ γέρα 
νέμοντος. 

 
Σκεῦος τιμαλφὲς Εὐφρόσυνε, ἀσκητικῆς ἀγωγῆς, 

ἀφανῶς ἐργαζόμενος, ἀρετὴν τὴν κρείττονα, 
ἰσοστάσιος γέγονας, τῶν ἀσωμάτων, ὧνπερ ἠξίωσαι, 
νῦν ἀπολαῦσαι, τῆς δόξης πάντιμε, καὶ ὧν τῷ Κτίσαντι, 
ἀξιῶσαι ἅπαντας τοὺς εὐσεβεῖς, ἀπολαῦσαι Ὅσιε, 
εὐκλείας πρέσβευε. 

 
Μῆλα Ἱερεῖ Εὐφρόσυνε, κατ’ ὄναρ ἐκ τῆς Ἐδέμ, τοῦ 

λειμῶνος προσέδωκας, εὐφροσύνως Ὅσιε, ἅπερ εἶτα 
εὑρέθησαν, ἐξεργεθέντος, αὐτοῦ πανέντιμε, ἐν 
τριβωνίῳ, αὐτοῦ κηρύττοντος, ἧσπερ ἐπέτυχες, δόξης 
ὡς ἀσύλητος, τῆς ἀρετῆς, ὄλβος καὶ θησαύρισμα, τῆς 
ταπεινώσεως. 

 
Μνήμην σὴν λαμπρὰν Εὐφρόσυνε, ἐπιτελοῦντες 

σεμνῶς, τοὺς τιμίους καμάτους σου, εὐφημοῦμεν Ὅσιε, 
καὶ σὴν ἔνδοξον ἄσκησιν, δι’ ὧν βραβεῖον, τῆς ἄνω 
κλήσεως, εἴληφας Πάτερ, καὶ τὸ ἀκρότατον, πάντων 
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κατέλαβες, ἐφετῶν θεούμενος ὡς ἀληθῶς, θέσει 
τρισμακάριστε, ἀζύγων πρόβολε. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 
Ἀποταξάμενος χάριτι θείᾳ τὰ τοῦ βίου ἐπίκηρα, 

Χριστῷ τῷ ὡραίῳ κάλλει παρὰ πάντας βροτοὺς 
συνετάχθης, ἀρετῆς καὶ ἀγάπης γενόμενος τύπος 
Εὐφρόσυνε· ταπεινῷ γὰρ φρονήματι καὶ ὑπακοῇ ἄκρᾳ 
καταστείλας, τὰς ψυχοφθόρους τῆς σαρκὸς 
ἐπαναστάσεις, θεαρέστως ἤσκησας, καὶ ἀζύγων 
δήμους κατηύφρανας παναοίδιμε· διὸ νῦν τὴν 
πανένδοξον μνήμην σου λαμπρῶς ἑορτάζοντες, τὰς 
σεπτάς σου εὐχὰς πρὸς Κύριον ἐξαιτούμεθα, ἵνα 
τύχωμεν καὶ ἡμεῖς τῶν ἀγαθῶν, τῆς τῶν Οὐρανῶν 
Βασιλείας. 

 
Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός. 
Ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς ἡμῶν σαλπίσωμεν, 

πνευματικῇ κιθάρᾳ· ἡ γὰρ ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, 
σήμερον τίκτεται, ἡ Μήτηρ τῆς ζωῆς τὸ σκότος λύουσα· 
τοῦ Ἀδὰμ ἡ ἀνάπλασις, καὶ τῆς Εὔας ἡ ἀνάκλησις, τῆς 
ἀφθαρσίας ἡ πηγή, καὶ τῆς φθορᾶς ἀπαλλαγή, δι᾿ ἧς 
ἡμεῖς ἐθεώθημεν, καὶ τοῦ θανάτου ἐλυτρώθημεν· καὶ 
βοήσωμεν Αὐτῇ σὺν τῷ Γαβριήλ οἱ πιστοί· χαῖρε 
Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ, διὰ Σοῦ χαριζόμενος 
ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.  
 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 
 

Μεγαλυνάριον. 
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Μῆλα Παραδείσου τῷ Ἱερεῖ, παραδοὺς Μονῆς σου, 
παραδόξως τὴν ἐν Ἐδέμ, θείαν εὐφροσύνην, νῦν ἧσπερ 
ἀπολαύεις, κατέδειξας ἀζύγων, δήμοις Εὐφρόσυνε. 
 


