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Ἀκολουθία Ἀποστόλου 
ΚΛΕΟΠΑ ἐκ τῶν Ο' 

, μ. Γερασίμου 
 

Ψαλλομένη τῇ 30η Ὀκτωβρίου  
 

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως ὁ Προοιμιακός καὶ τό 
Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τό Μακάριος ἀνήρ ἱστῶμεν 
στίχους στ’  καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια. 
Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

 
Μαθητὴς καὶ Ἀπόστολος, τοῦ Σωτῆρος γενόμενος, 

τῆς χορείας σύσκηνος καὶ συνάριθμος, τῶν 
Ἑβδομήκοντα δέδειξαι, Κλεόπα πανεύφημε, 
Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὡς ἄστρον πολύφωτον, 
κόσμῳ ἔφανας, εὐσεβείας ἀΰλῳ δᾳδουχίᾳ· διὰ τοῦτό 
σου τὴν μνήμην, τὴν φωτοφόρον γεραίρομεν. 

 
Τὴν δι’ οἴκτον ἀμέτρητον, εἰς βροτῶν ἀναγέννησιν, 

τοῦ Δεσπότου κένωσιν τὴν ἀπόῤῥητον, ψυχῇ εὐθείᾳ 
μεμύησαι, καὶ Τούτου τὰ ῥήματα, ὡς γῆ πίων δαψιλῶς, 
ἐν καρδίᾳ δεξάμενος, κόσμῳ ἤνεγκας, σωτηρίας 
διδάγματα Κλεόπα, ὡς τοῦ Πνεύματος δοχεῖον, ὡς 
θεηγόρος Ἀπόστολος. 
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Τῷ Σωτῆρι συνώδευσας, σὺν Λουκᾷ τῷ θεόφρονι, 
μετὰ τὴν τριήμερον τούτου ἔγερσιν, εἰς Ἐμμαοὺς 
πορευόμενος, Κλεόπα μακάριε, διανοίγοντι σαφῶς, τὰς 
Γραφάς σοι τοῦ Πνεύματος, Οὗ τῷ ἔρωτι, πυρωθεὶς τῇ 
καρδίᾳ θεῖος κήρυξ, τῶν παθῶν αὐτοῦ ἐδείχθης, καὶ τῆς 
ἐκ τάφου ἐγέρσεως. 

 
Ἐκ τῆς αἴγλης τοῦ Πνεύματος, λαμπρυνθεὶς τὴν 

διάνοιαν, ὡς Χριστοῦ Ἀπόστολος ἐνθεώτατος, εἰς 
πάντα κόσμον ἐξέλαμψας, Κλεόπα θεόσοφε, ὥσπερ 
θεία ἀστραπή, τῆς ἀπάτης τὴν ζόφωσιν, θείοις λόγοις 
σου, διαλύων καὶ πάντας καταυγάζων, τῷ φωτὶ τῷ 
ἀνεσπέρῳ, Εὐαγγελίου τῆς χάριτος. 

 
Τὴν ἀήττητον δύναμιν, περιφέρων Ἀπόστολε, τοῦ 

οἰκεῖον μύστην Κλεόπα δείξαντος, περιεγένου ἐν 
χάριτι, ἐχθρῶν τῆς δυνάμεως, καὶ σοφίας κοσμικῆς, καὶ 
τῷ λόγῳ τῆς πίστεως, προσενήνοχας, τῶν ἐχθρῶν τὰς 
ἀγέλας τῷ Σωτῆρι, ὡς καρπὸν τῶν σῶν καμάτων, καὶ 
προσφορὰν πολυτίμητον. 

 
Τὸν ἀγῶνα τὸν κάλλιστον, ὦ Κλεόπα διήνυσας, καὶ 

σοφῶς ἐπηύξησας ὅ σοι δέδωκεν, ὁ σὸς Διδάσκαλος 
τάλαντον, ὡς θεῖος Ἀπόστολος, καὶ θεόφρων 
λειτουργός, μυστηρίων τῆς χάριτος· ὅθεν εἴληφας, ἐκ 
χειρὸς τοῦ Κυρίου τοὺς στεφάνους, ὑπὲρ πάντων 
ἱκετεύων, τῶν ἐκτελούντων τὴν μνήμην σου. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 
Τῆς ἀῤῥήτου οἰκονομίας τοῦ Λόγου, μυσταγωγὸς 

ἐχρημάτισας, Κλεόπα θεόφρον· πόθῳ γὰρ θείῳ 
ἐμφιλοχωρῶν τοῖς κρείττοσι, τελειοτέρας χάριτος 
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ἠξιώθης, πάσης ἀποστὰς γηΐνης σχέσεως, καὶ μακάριος 
γέγονας, ὡς καθαρὸς τῇ καρδίᾳ, τῇ τοῦ ἐπιφανέντος ἐν 
σαρκὶ κοινωνίᾳ. Αὐτὸν ἱκέτευε θεόπτα Ἀπόστολε, 
πάσης ἀνάγκης ῥύεσθαι, τοὺς χαρμονικῶς σε 
γεραίροντας, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, ἱλασμὸν 
καὶ μέγα ἔλεος. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τίς μὴ μακαρίσει Σε, Παναγία Παρθένε; Τίς μὴ 

ἀνυμνήσει Σου τὸν ἀλόχευτον τόκον; Ὁ γὰρ ἀχρόνως 
ἐκ Πατρὸς ἐκλάμψας Υἱὸς μονογενής, ὁ αὐτός ἐκ Σοῦ 
τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει 
Θεὸς ὑπάρχων, καὶ φύσει γενόμενος ἄνθρωπος δι’ 
ἡμᾶς, οὐκ εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, ἀλλ’ ἐν 
δυάδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Αὐτὸν 
ἱκέτευε, σεμνὴ Παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 
 

Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, Προκείμενον τῆς ἡμέρας, 
Ἀναγνώσματα. 

 
Καθολικῆς α' Ἐπιστολῆς Πέτρου τὸ Ἀνάγνωσμα 

(Κεφ. 1΄ 3-9). 
Ἀδελφοί, εὐλογητὸς ὁ Θεός, καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος 
ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν, δι’ ἀναστάσεως 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον 
καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς 
εἰς ἡμᾶς τοὺς ἐν δυνάμει Θεοῦ φρουρουμένους διὰ 
πίστεως, εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν 
καιρῷ ἐσχάτῳ ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι ( εἰ δέον 
ἐστί ) λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς, ἵνα τὸ 
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δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως, πολὺ τιμιώτερον χρυσίου 
τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ 
εἰς ἔπαινον καὶ τιμὴν καὶ δόξαν, ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Ὃν οὐκ εἰδότες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ 
ὁρῶντες, πιστεύοντες δέ, ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ 
ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ, κομιζόμενοι τὸ τέλος 
τῆς πίστεως ὑμῶν, σωτηρίαν ψυχῶν. 

 
Καθολικῆς α' Ἐπιστολῆς Πέτρου τὸ Ἀνάγνωσμα 

(Κεφ. 1΄ 13-19). 
Ἀγαπητοί, ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας 

ὑμῶν, νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην 
ὑμῖν χάριν, ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς τέκνα 
ὑπακοῆς, μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ 
ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις, ἀλλά, κατὰ τὸν καλέσαντα 
ἡμᾶς Ἅγιον, καὶ αὐτοὶ Ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ 
γενήθητε. Διότι γέγραπται. Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ 
Ἅγιός εἰμι. Καί, εἰ Πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν 
ἀπροσωπολήπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν 
φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε, 
εἰδότες, ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, 
ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς 
πατροπαραδότου, ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι, ὡς ἀμνοῦ 
ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ. 

 
Καθολικῆς α' Ἐπιστολῆς Πέτρου τὸ Ἀνάγνωσμα 

(Κεφ. 2΄ 11-24). 
Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὑμᾶς, ὡς παροίκους καὶ 

παρεπιδήμους, ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, 
αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς, τὴν ἀναστροφὴν 
ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα, ἐν ᾧ 
καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν 
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ἔργων ἐποπτεύσαντες, δοξάσωσι τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ 
ἐπισκοπῆς. Ὑποτάγητε οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ 
τὸν Κύριον, εἴτε Βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι, εἴτε Ἡγεμόσιν, 
ὡς δι’ αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν μὲν κακοποιῶν, 
ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν, ὅτι οὕτως ἐστὶ τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων 
ἀνθρώπων ἀγνωσίαν ὡς ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς 
ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ’ 
ὡς δοῦλοι Θεοῦ. Πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα 
ἀγαπᾶτε, τὸν Θεὸν φοβεῖσθε, τὸν Βασιλέα τιμᾶτε. Οἱ 
οἰκέται, ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, 
οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς 
σκολιοῖς. Τοῦτο γὰρ χάρις, εἰ διὰ συνείδησιν Θεοῦ 
ὑποφέρει τις λύπας, πάσχων ἀδίκως. Ποῖον γὰρ κλέος, 
εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; Ἀλλ’ εἰ 
ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο 
χάρις παρὰ Θεῷ· εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ 
Χριστός ἀπέθανεν ὑπὲρ ἡμῶν, ἡμῖν ὑπολιμπάνων 
ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ. 
Ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ 
στόματι αὐτοῦ. Ὃς λοιδορούμενος, οὐκ ἀντελοιδόρει, 
πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως. 
Ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι 
αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι, 
τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν.  
 

Εἰς τὴν Λιτήν. Ἦχος α΄. 
Τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, δεξάμενος Ἀπόστολε, τοῦ 

Εὐαγγελίου τῆς χάριτος, ὑποφήτης ἐδείχθης· βίῳ γὰρ 
καὶ λόγῳ λελαμπρυσμένος, ὡς ἀστραπὴ τῇ οἰκουμένῃ, 
κατὰ Δαβὶδ τὸν θεῖον ἔφανας, καὶ τῷ φωτὶ Κυρίου 
ἐσημειώσω, τοὺς τῇ πλάνῃ ἐζοφωμένους, ἀνακαινίσας 
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τούτους, υἱοθεσίας τῷ βαπτίσματι. Καὶ νῦν τὰ ἄνω 
Βασίλεια ἐπαξίως κληρωσάμενος, ὑπὲρ ἡμῶν Χριστὸν 
ἱκέτευε, Κλεόπα θεοδόξαστε. 

Ὁ αὐτός. 
Τῷ σαρκωθέντι Λόγῳ, δι’ ἄκραν ἀγαθότητα, 

ἀκολουθήσας Ἀπόστολε, μεγάλης δόξης ἠξίωσαι, καὶ 
μείζονος χάριτος ἔτυχες. Μακάριος εἶ, καὶ θαυμαστόν 
σου τὸ ἀξίωμα, ὅτι ἑώρακας καὶ ἤκουσας, εἰς ἃ 
ἐπιθυμοῦσιν Ἄγγελοι παρακῦψαι. Σὺν αὐτοῖς 
ἀπαύστως πρέσβευε, Κλεόπα θεόφρον, ἐλεηθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 

 
Ὁ αὐτός. 
Τῆς εὐσεβείας τὸν πλοῦτον, ταῖς πενομέναις ψυχαῖς 

ἐσκόρπισας, Κλεόπα μακάριε· ὡς γὰρ θεῖος Ἀπόστολος, 
τὴν ἐν Χριστῷ αἰωνίαν λύτρωσιν, τοῖς δεδουλωμένοις 
τῇ ἀπάτῃ τοῦ ὄφεως, γλώσσῃ σοφῇ ἐκήρυξας, καὶ τοῦ 
ἐχθροῦ τὰ σκεύη ἁρπάσας, τοὺς δεξαμένους τὸν λόγον 
σου, σεσωσμένους Θεῷ προσήγαγες, διὰ τοῦ αἵματος 
τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ. Διὸ καὶ ἡμεῖς τὴν μνήμην σου 
ἑορτάζοντες, πρεσβευτήν σε προβαλλόμεθα, ὑπὲρ 
ἡμῶν πρὸς Κύριον θερμότατον. 

 
Ἦχος β΄. 
Λειτουργήσας ψυχῇ εὐθείᾳ, τῇ τοῦ Χριστοῦ 

οἰκονομίᾳ, ξενοπρεπῶς δεδόξασαι, Κλεόπα θεηγόρε. 
Μετὰ γὰρ τὴν τριήμερον ἔγερσιν, τοῦ Διδασκάλου καὶ 
Σωτῆρος, εἰς Ἐμμαοὺς τούτῳ συμπεπόρευσαι, ἐν ἑτέρᾳ 
μορφῇ, καιομένῃ καρδίᾳ, τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Καὶ ἐν τῷ 
εὐλογεῖν τὸν ἄρτον, ἐπέγνως αὐτόν, καὶ ἔνθους ἐβόας· 
ὄντως ἠγέρθη ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, τὸ μέγα 
ἔλεος. 
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Δόξα. Ὁ αὐτός. 
Τὸν Μαθητὴν Χριστοῦ καὶ Ἀπόστολον, Κλεόπαν τὸν 

θεόπτην, ᾀσματικοῖς ἐπαίνοις καταστέψωμεν, πρὸς 
αὐτὸν ἐκβοῶντες· χαίροις, τῆς ἀληθείας κήρυξ 
ἐνθεώτατε, καὶ τοῦ ψεύδους καθαιρέτα ἰσχυρέ· χαίροις, 
τῶν δωρεῶν τοῦ Πνεύματος, θησαυρὲ οὐράνιε, ὁ τῷ 
λόγῳ τῆς χάριτος, πλουτίζων ψυχάς· χαίροις, τῶν 
Ἑβδομήκοντα μυστῶν τοῦ Σωτῆρος, ἀκροθίνιον ἱερόν, 
καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀγλάϊσμα· ἣν φύλαττε ἀσάλευτον, 
ταῖς πρὸς τὸν Θεὸν πρεσβείαις σου. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ὢ θαύματος καινοῦ, πάντων τῶν πάλαι θαυμάτων! 

Τίς γὰρ ἔγνω μητέρα, ἄνευ ἀνδρὸς τετοκυῖαν, καὶ ἐν 
ἀγκάλαις φέρουσαν, τὸν ἅπασαν τὴν κτίσιν 
περιέχοντα; Θεοῦ ἐστι βουλὴ τὸ κυηθέν, ὃν ὡς βρέφος 
Πάναγνε, Σαῖς ὠλέναις βαστάσασα, καὶ μητρικὴν 
παῤῥησίαν πρὸς Αὐτὸν κεκτημένη, μὴ παύσῃ 
δυσωποῦσα ὑπὲρ τῶν Σὲ τιμώντων, τοῦ οἰκτειρῆσαι καὶ 
σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν. 
Χαίροις, ὁ μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ, ὁ μαθητεύσας τὰ 

οὐράνια δόγματα, καὶ πάντας μυσταγωγήσας, τῆς 
εὐσεβείας τὸ φῶς, τὸ φωτίζον πάντα μάκαρ ἄνθρωπον. 
Δι’ οἷς ἑωράκαμεν, τὸν ἀνέσπερον Ἥλιον, τῷ φωταυγεῖ 
σου, θεηγόρε κηρύγματι, γνώσει κρείττονι, καὶ τῆς 
πίστεως ὄμμασιν· ὅθεν Αὐτὸν ἱκέτευε, Κλεόπα 
Ἀπόστολε, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν τελούντων, τὴν παναοίδιμον 
μνήμην σου, δοθῆναι τοῖς πᾶσιν, ἱλασμὸν καὶ 
σωτηρίαν, καὶ μέγα ἔλεος. 
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Στ. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ καὶ 
εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ. 

Ὤφθη, δι’ εὐσπλαγχνίαν πολλήν, σαρκὸς ἐν εἴδει ὁ 
ὑπέρθεος Κύριος, καὶ κόσμῳ συνανεστράφη, τῆς 
αἰωνίου ζωῆς, ἅπασι τὸν πλοῦτον προτιθέμενος· 
ἐντεῦθεν οἰκεῖόν σε, Μαθητὴν καὶ Ἀπόστολον, καὶ 
ὑπηρέτην, ἱερὸν ἀπειργάσατο, τῆς καρδίας σου, 
προειδὼς τὴν εὐθύτητα· ὅθεν Αὐτοῦ τὴν ἄφραστον, 
ἐκήρυξας κένωσιν, καὶ τὰ ἑκούσια πάθη, καὶ τὴν ἐκ 
τάφου Ἀνάστασιν, Κλεόπα θεόφρον, δι’ ἧς εὕρατο ὁ 
κόσμος, τὸ μέγα ἔλεος. 

 
Στ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ 

χειρῶν Αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα. 
Χαίρων, ἀκολουθήσας Χριστῷ, τὰ ὑπὲρ λόγον 

ἐμυήθης μυστήρια, Ἀπόστολε θεοφόρε, τῆς Βασιλείας 
Αὐτοῦ, καὶ γνῶσιν ἐδέξω τὴν σωτήριον· διὸ καὶ 
συνώδευσας, μετὰ Πάθος τὸ ἅγιον, σὺν Λουκᾷ τῷ 
θεόφρονι, ὄψει ἑτέρᾳ ἔνδοξε, εἰς Ἐμμαοὺς καὶ 
συνέφαγες, καὶ καιομένῃ καρδίᾳ, τούτῳ Κλεόπα 
ὡμίλησας. Αὐτοῦ τῆς ἀγάπης, καὶ ἡμῖν ἄναψον μάκαρ, 
τὸ πῦρ τὸ ἄϋλον. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 
Τῷ λόγῳ τῆς χάριτος, τὰς τῶν ἀπίστων ζωρήσας 

ἀγέλας, ὡς ὀψώνιον προσήγαγες, τῷ Διδασκάλῳ 
Ἀπόστολε. Καὶ ἀξίους ἐξ ἀναξίων ἀνέδειξας, τοὺς 
πάλαι τῇ πλάνῃ δουλεύοντας καὶ στόμα ὤφθης Θεοῦ, 
τὰ θεῖα φθεγγόμενος δόγματα. Καὶ νῦν τὸν 
ἀμαράντινον ἀναδησάμενος στέφανον, ἱκέτευε 
Κλεόπα, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ἀνύμφευτε Παρθένε, ἡ τὸν Θεὸν ἀφράστως 

συλλαβοῦσα σαρκί, Μήτηρ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, Σῶν 
οἰκετῶν παρακλήσεις δέχου Πανάμωμε, ἡ πᾶσι 
χορηγοῦσα καθαρισμὸν τῶν πταισμάτων, νῦν τὰς 
ἡμῶν ἱκεσίας προσδεχομένη, δυσώπει σωθῆναι πάντας 
ἡμᾶς. 
 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον, Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ΄. 
 
Ἀπόστολε Ἅγιε Κλεόπα, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ 

ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 
 
Δόξα. Ἕτερον. Ὁ αὐτός. Θείας πίστεως. 
Γνῶσιν ἔνθεον, εἰσδεδεγμένος, συναρίθμιος, τῶν τοῦ 

Σωτῆρος, Ἀποστόλων Ἑβδομήκοντα πέφηνας, καὶ 
εὐσεβείας τὴν χάριν ἐκήρυξας, τοῖς ἐν τῇ πλάνῃ 
Κλεόπα Ἀπόστολε. Ἀλλὰ πρέσβευε Κυρίῳ τῷ σὲ 
δοξάσαντι, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους 

ἡμῶν, ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε· ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ 
τῇ ἐκ Σοῦ προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός Σου καὶ Θεὸς ἡμῶν τὸ 
διὰ Σταυροῦ καταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, 
ἐκ φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος. 

 
 

Ἀπόλυσις. 
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ΟΡΘΡΟΣ 
 

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

Χριστῷ μαθητευθείς, ἐμυήθης τὰ θεῖα, καὶ πᾶσι τοῖς 
βρότοις, ἀνεκήρυξας μάκαρ, τὴν θείαν ἐνανθρώπησιν, 
τοῦ Σωτῆρος δι’ ἔλεος· Ὃν ἱκέτευε, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν 
τελούντων, τὴν ἁγίαν σου, καὶ παναοίδιμον μνήμην, 
Κλεόπα Ἀπόστολε. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Θεὸν ὑπερφυῶς, συλλαβοῦσα Παρθένε, ἐκύησας 

ἡμῖν, ἀνασώζοντα κόσμον, φθορᾶς καὶ καταπτώσεως, 
καὶ δεινῆς κατακρίσεως, καὶ διέμεινας, μετὰ τὸν τόκον 
Παρθένος, ἀειπάρθενε, εὐλογημένη Μαρία, βροτῶν 
καταφύγιον. 
 

Μετὰ τὴν β’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος δ΄. 
Ἐπεφάνης σήμερον. 

Εὐσεβείας δόγμασι, κόσμῳ ἀστράψας, ὡς Χριστοῦ 
Ἀπόστολος, υἱοὺς ἀνέδειξας φωτός, τοὺς τῇ ἀπάτῃ 
δουλεύοντας, θεῖε Κλεόπα· διὸ εὐφημοῦμέν σε. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ἐν σαρκὶ ἐκύησας, Παρθενομῆτορ, ὑπὲρ νοῦν καὶ 

ἔννοιαν, τὸν ὑπερούσιον Θεόν, θεοποιοῦντα δι’ ἔλεος, 
τοὺς ἀνυμνοῦντας, Αὐτοῦ τὴν χρηστότητα. 
 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ταχὺ 
προκατάλαβε. 

Ὡς θεῖος Ἀπόστολος καὶ ὑπηρέτης Χριστοῦ, πιστῶς 
διηκόνησας τῇ εὐδοκίᾳ Αὐτοῦ, Κλεόπα μακάριε· ὅθεν 
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τὸν σὸν ἀγῶνα, θεοφρόνως ἀνύσας, στέφος ἀθανασίας, 
ἐπαξίως ἐδέξω, πρεσβεύων ὑπὲρ πάντων ἡμῶν, τῶν 
εὐφημούντων σε. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ὡς θρόνος πυρίμορφος τὸν Ποιητὴν τοῦ παντός, 

σαρκὸς ὁμοιώματι ἐπιφανέντα ἐκ Σοῦ, κρατεῖν ἐν 
ἀγκάλαις Σου. Τοῦτον ἀεὶ δυσώπει, οἵα Μήτηρ 
Παρθένε, πάσης ἡμᾶς ἀνάγκης, καὶ κακίας ῥυσθῆναι· 
πρὸς Σὲ γὰρ Θεοτόκε, θερμῶς καταφεύγομεν. 
 

Εἶτα, οἱ Ἀναβαθμοί· τὸ α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. 
 
Προκείμενον. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος 

αὐτοῦ καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα 
αὐτοῦ. 

Στ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ 
χειρῶν Αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα. 

Εὐαγγέλιον τὸ Ε’ Ἑωθινόν. 
 
Ὁ Ν’ Ψαλμός. 
 
Δόξα. Ταῖς τοῦ Ἀποστόλου... 
Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 
 
Ἰδιόμελον. Ἦχος β΄. Στ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 
Ἀποστολικῶς Χριστῷ εὐαρεστήσας, καὶ τὸ δοθέν σοι 

τάλαντον αὐξήσας, τῆς χαρᾶς τοῦ Κυρίου ἠξίωσαι, 
Κλεόπα Ἀπόστολε. Αὐτῆς καὶ ἡμᾶς ἀξίωσον, θερμαῖς 
σου παρακλήσεσι, τοὺς πόθῳ τελοῦντας τὴν μνήμην 
σου. 
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Εἶτα, οἱ Κανόνες· τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ 
Ἀποστόλου οὗ ἡ ἀκροστιχίς: Τὴν σήν, Κλεόπα, 
γεραίρω μνήμην. Γερασίμου. 

 
ᾨδὴ α΄. Ἦχος α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά. 
Τράνωσον τὴν γλῶσσάν μου σοφέ, τῇ δεδομένῃ 

Κλεόπα σοι χάριτι, ἵνα μακαρίσω σου, τὴν εὐαγῆ 
πολιτείαν Ἀπόστολε· δι’ ἧς τοῖς ἐν κόσμῳ, ὡς θεαυγὴς 
φωστὴρ ἔλαμψας. 

 
Ηὔγασαι ἀΰλῳ φωτισμῷ, τοῦ σαρκωθέντος δι’ οἶκτον 

Θεοῦ ἡμῶν, τούτῳ συγγινόμενος, γνώμῃ εὐθείᾳ 
Κλεόπα μακάριε· ἔνθεν ἐμυήθης, Τούτου τὴν ἄῤῥητον 
κένωσιν. 

 
Νόμοις τοῦ Σωτῆρος πειθαρχῶν, εὐηγγελίσω Αὐτοῦ 

τὸ σωτήριον, σοφίᾳ τῇ ἄνωθεν, τοῖς ἐν νυκτὶ τῆς 
ἀπάτης καθεύδουσιν, οὓς καὶ ἀπειργάσω, τέκνα φωτὸς 
διὰ πίστεως. 

 
Θεοτοκίον. 
Σάρκα ἐξ αἱμάτων Σου ἁγνῶν, δίχα τροπῆς καὶ 

φυρμοῦ προσλαβόμενος, Λόγος ὁ ὑπέρθεος, διπλοῦς 
ὡράθη τῷ κόσμῳ δι’ ἔλεος, ἄχραντε Παρθένε, καὶ τὸν 
Ἀδὰμ ἀνεμόρφωσε. 
 

ᾨδὴ γ’. Ὁ μόνος εἰδώς. 
Ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος ὡς φῶς, τῇ σῇ ψυχῇ 

σκηνώσασα, σὲ φωτοφόρον λύχνον ἀνέδειξε, τῆς 
εὐσεβείας τὴν θείαν ἔλλαμψιν, ἅπασι πυρσεύσαντα, 
Κλεόπα Ἀπόστολε, καὶ τὴν γνῶσιν Χριστοῦ τὴν 
σωτήριον. 
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Ναμάτων ἀΰλων πληρωθείς, τὸ ὕδωρ τὸ ἁλλόμενον, 
εἰς ζωὴν ὄντως τὴν ὑπερκόσμιον, ἀπὸ χειλέων σου 
πᾶσιν ἔβλυσας, τοῖς φλεχθεῖσι πρότερον, παθῶν 
ὑπεκκαύμασι, θεηγόρε Κλεόπα μακάριε. 

 
Κατεῖδες Χριστὸν εἰς Ἐμμαούς, μετὰ τὴν Τούτου 

ἔγερσιν, συμπορευόμενος καὶ συνέφαγες, καὶ 
ἀνεφλέχθης Αὐτοῦ τῷ ἔρωτι, Κλεόπα Ἀπόστολε, ἡνίκα 
διήνοιγε, τὰς Γραφὰς σὺν Λουκᾷ σοι τῷ μάκαρι. 

 
Θεοτοκίον. 
Λεόντων με ῥῦσαι νοητῶν, ἀεὶ τῶν ἐφορμώντων μοι, 

διασπαράξαι καὶ ἀπολέσαι με, καὶ τῇ Σῇ σκέπῃ με 
Κόρη σκέπασον, ἵνα μὴ κατάβρωμα, τοῦ δολίου 
γένωμαι, Θεοτόκε ἀνθρώπων προσφύγιον. 
 

Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 
Τῇ δυνάμει τῇ θείᾳ καθωπλισθείς, ὡς Χριστοῦ 

ὑπηρέτης καὶ μαθητής, ἀνδρείως κατέβαλες, τῶν 
ἐχθρῶν τὰ φρυάγματα, καὶ τὸ τῆς εὐσεβείας, τρανώσας 
μυστήριον, λόγῳ ὁμοῦ καὶ ἔργῳ, καὶ θαύμασιν ἔνδοξε· 
ὅθεν οὐρανίων, ἠξιώθης στεφάνων, τελέσας τὸν 
δρόμον σου, καὶ δοξάσας τὸν Κύριον, ὦ Κλεόπα 
Ἀπόστολε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων 
ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν 
μνήμην σου. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τὸν Θεὸν συλλαβοῦσα ὑπερφυῶς, καὶ τεκοῦσα 

Παρθένε σωματικῶς, ἄρας τὸν Πρωτόπλαστον, τῆς 
ἀρχαίας ἀπήλλαξας, καὶ σωτηρίας πύλη, ἡμῖν 
ἐχρημάτισας, καὶ πρὸς τὸ πρῶτον κάλλος, Ἁγνὴ 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


[14] 
 

ἐπανάκλησις. Ὅθεν ὡς αἰτίαν, τῆς ἡμῶν σωτηρίας, 
ὑμνοῦντές Σε πάντοτε, οἱ σωθέντες τῷ τόκῳ Σου, καὶ 
πιστῶς ἐκβοῶμέν Σοι· χαῖρε θησαυρὲ τῆς ζωῆς, 
Θεοτόκε μόνη Ἀειπάρθενε· χαῖρε κόσμου προστάτις, 
καὶ μέγα προσφύγιον. 
 

ᾨδὴ δ’. Ὄρος Σε τῇ χάριτι. 
Ἔλαμψας ὡς ἥλιος, Κλεόπα τοῖς πέρασι, φωτιστικαῖς 

μαρμαρυγαῖς, τῆς εὐσεβείας δᾳδουχῶν, ἐθνῶν τὰ 
συστήματα, καὶ ὁδηγῶν πρὸς τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, 
τοὺς σκοτισθέντας παθῶν ἀμαυρότησι. 

 
Ὅλος ἐνθεώτατος, Χριστοῦ τῇ ἐγγύτητι, καὶ κοινωνίᾳ 

τῇ λαμπρᾷ, καὶ μετοχῇ θεαρχικῇ, ἐδείχθης Ἀπόστολε, 
καὶ τὴν θεότητα Τούτου ἐκήρυξας, τοῖς ἀθεΐαν ἀθλίως 
νοσήσασι. 

 
Πόθῳ θείῳ τέτρωσαι, φλεχθεὶς τὴν καρδίαν σου, τῆς 

ἀγαπήσεως Χριστοῦ, πυρὶ τῷ θείῳ νοερῶς, ὡς Τούτου 
ἠξίωσαι, τῆς ἐμφανείας μετὰ τὴν Ἀνάστασιν, εἰς 
Ἐμμαοὺς θεοφόρε Ἀπόστολε. 

 
Ἅπασαν ἀπέῤῥιψας, σχολὴν τὴν ἐπίγειον, ὡς 

ἠκολούθησας θερμῶς, τῷ σαρκωθέντι δι’ ἡμᾶς, Χριστῷ 
τῷ Παντάνακτι, καὶ παρ’ Αὐτοῦ ἐμυήθης τὰ ἄῤῥητα, 
τῆς οὐρανίου σοφίας διδάγματα. 

 
Θεοτοκίον. 
Γέγονεν ὁ τόκος Σου, βροτῶν ἀναγέννησις, καὶ τῆς 

φθορᾶς ἀπαλλαγῆς, καὶ πρὸς Θεὸν καταλλαγή, 
Παρθένε πανάμωμε· διὸ ὑμνοῦμεν τὸ μέγα μυστήριον, 
τῆς ὑπὲρ νοῦν Θεοτόκε λοχείας Σου. 
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ᾨδὴ ε’. Ὁ φωτίσας τῇ ἐλλάμψει. 
Ἐπληρώθης ὦ Κλεόπα οὐρανίου συνέσεως, καὶ 

πολλοὺς ἀσυνετοῦντας πρὸς τὴν γνῶσιν τὴν ἔνθεον, 
λόγῳ σου ἐπέστρεψας σοφῷ· διό σε θείοις λόγοις, 
ὑμνολογοῦμεν Ἀπόστολε. 

 
Ῥήμασί σου τοῖς ἐνθέοις καὶ σοφίᾳ τῆς πίστεως, 

διελέγχεις τὰ τῆς πλάνης θεηγόρε σοφίσματα, καὶ τοὺς 
προσανέχοντας αὐτῇ, προσάγεις σεσωσμένους, Χριστῷ 
τῷ σὲ μεγαλύναντι. 

 
Ἀληθείας δημηγόρος ἱερὸς ἐχρημάτισας, καὶ τοῦ 

ψεύδους τὴν ἀπάτην διελέγχεις τρανότατα· Πνεύματι 
γὰρ θείῳ σοφισθείς, ξενοπρεπῶς κηρύττεις, τὰ 
μεγαλεῖα τῆς χάριτος. 

 
Θεοτοκίον. 
Ἰατῆρα τῶν ἀνθρώπων καὶ Σωτῆρα κυήσασα, τὸν 

ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τῆς ἀρχαίας ῥυσάμενον, ἴασαι καὶ 
σῶσόν με Ἁγνή, τὸν τετραυματισμένον, τῇ ἐπηρείᾳ τοῦ 
ὄφεως. 
 

ᾨδὴ στ’. Ἐκύκλωσαν ἡμᾶς. 
Ῥοαῖς ταῖς μυστικαῖς τῆς θείας χάριτος, Κλεόπα 

παμμακάριστε, καταρδεύσας τὰς ἀρούρας τῶν ψυχῶν, 
ταύτας καρποφόρους ἐναπέδειξας, καρποφορεῖν, τῆς 
εὐσεβείας τὰς χάριτας. 

 
Ὡς σύσκηνος χοροῦ τῶν Ἑβδομήκοντα, Κλεόπα καὶ 

συνάριθμος, Μαθητῶν καὶ Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ, 
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σὺν αὐτοῖς ἀπαύστως καθικέτευε, ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν 
ἐκτελούντων τὴν μνήμην σου. 

 
Μαράνας ἀσεβείας τὰ βλαστήματα, κηρύττων τὸν 

βλαστήσαντα, ὥσπερ ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί, 
Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Παντοκράτορα, στέφος σοφέ, τὸ 
ἀμαράντινον εἴληφας. 

 
Θεοτοκίον. 
Νοός μου τὴν κατήφειαν ἀπέλασον, φωτὶ τῷ τοῦ 

προσώπου Σου, καὶ ψυχῆς μου σκοτασμὸν τὸν 
χαλεπόν, αἴγλῃ Θεοτόκε τῆς Σῆς χάριτος· Σὺ γὰρ τὸ 
φῶς, τὸ ἐκ φωτὸς ἡμῖν τέτοκας. 
 

Κοντάκιον. Ἦχος α΄. Χορὸς ἀγγελικός. 
Ὡς θεῖος Μαθητής, καὶ Χριστοῦ ὑπηρέτης, δογμάτων 

εὐσεβῶν, ὑποφήτης ἐδείχθης, Κλεόπα Ἀπόστολε, 
Ἀποστόλων ὁμόσκηνε· μεθ’ ὧν πρέσβευε, τῷ 
Παντοκράτορι Λόγῳ, τοῖς αἰνοῦσί σε, λύσιν 
πταισμάτων δοθῆναι, καὶ χάριν καὶ ἔλεος. 

 
Ὁ Οἶκος. 
Εὐαγγελίου τῆς ζωῆς, μυσταγωγὸς ἐδείχθης, 

ἀκολουθήσας τῷ Χριστῷ, καὶ τῷ χορῷ τῷ ἱερῷ, τῶν 
Ἑβδομήκοντα Αὐτοῦ, ἀριθμηθεὶς Ἀποστόλων μάκαρ· 
ἐλλαμφθεὶς γὰρ τῇ τοῦ Παρακλήτου ἐλλάμψει, ὡς 
ἀστὴρ ἑωθινὸς ἔλαμψας τῷ κόσμῳ, καὶ τὴν γενομένην 
ἡμῖν ἀπολύτρωσιν, ἀῤῥήτῳ εὐδοκίᾳ, καὶ πλούτῳ 
οἰκτιρμῶν, τοῖς δεδουλωμένοις τῷ ἐχθρῷ, ἐκήρυξας 
Ἀπόστολε Κλεόπα. Ἀλλὰ τοῖς αἰνοῦσί σε, αἴτει 
δεόμεθα, λύσιν πταισμάτων δοθῆναι, καὶ χάριν καὶ 
ἔλεος. 
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Συναξάριον. 
 
Τῇ Λ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ἁγίου 

Ἀποστόλου Κλεόπα. 
Στίχοι· 
Οὐχ ὡς τὸ πρὶν βλέπει σε Κλεόπας, Λόγε, 
ἀλλὰ τρανῶς νῦν ἐντρυφᾷ σου τῇ θέᾳ. 
Τριακοστῇ Κλεόπας Χριστοῦ, ἕστακε θεείῳ θώκῳ. 
 
Ταῖς αὐτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, 

ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
 

ᾨδὴ ζ΄. Σὲ τὴν νοητήν. 
Ἡ πανσθενής, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, χάρις 

οἰκήσασα ἐν σοί, δυνατόν σε ὡς ἀληθῶς, λόγοις τε καὶ 
πράξεσιν, ἔδειξε μακάριε, λαοῖς Κλεόπα κραυγάζοντα· 
ὁ αἰνετὸς τῶν Πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

 
Μετὰ Χριστοῦ, ἐν Σιὼν συνώδευσας, εἰς Ἐμμαοὺς 

σὺν τῷ Λουκᾷ, ἀναστάντος ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ Τούτῳ 
ὡμίλησας, ᾧ καὶ κατακέκλισαι, τῶν ὀφθαλμῶν 
κρατουμένων σου, καὶ καιομένῃ καρδίᾳ, φυγόντα 
Τοῦτον ᾔνεσας. 

 
Ἡ ἱερά, καὶ ἁγία μνήμη σου, καθαγιάζουσα ἡμᾶς, 

ταῖς ἁγίαις σου ἀρεταῖς, σήμερον ἐφέστηκεν, ἣν 
πανηγυρίζοντες, θεῖε Κλεόπα κραυγάζομεν· ὁ αἰνετὸς 
τῶν Πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 
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Θεοτοκίον. 
Νέον ἡμῖν, παιδίον γεγέννηκας, τὸν προαιώνιον 

Θεόν, νεουργοῦντα ὡς ἀγαθός, τὴν ἡμῶν παλαίωσιν· 
ὅθεν τὴν καρδίαν μου, παλαιωθεῖσαν τοῖς πάθεσι, 
καινὴν ἀπέργασαι Κόρη, τῇ θείᾳ Σου χρηστότητι. 
 

ᾨδὴ η’. Ἐν καμίνῳ. 
Γεωργὸς ἐδείχθης μυστικός, γονίμους ἀναδείξας, τοῦ 

λόγου τῇ γεωργίᾳ, τοὺς μὴ πρότερον Θεῷ, Κλεόπα 
κραυγάζοντας· εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν 
Κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. 

 
Ἐνδυθεὶς τὰ ὅπλα τοῦ φωτός, Ἀπόστολε θεόφρον, 

τοῦ σκότους τὸν ἀρχηγέτην, τοὺς μὴ πρότερον Θεῷ, 
Κλεόπα κραυγάζοντας· εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα 
Κυρίου, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας 
τοὺς αἰῶνας. 

 
Ῥαντισμῷ κηρύγματος τοῦ σοῦ, κατέσβεσας τὴν 

φλόγα Ἀπόστολε τῆς ἀπάτης, καὶ πρὸς ἔρωτα Χριστοῦ, 
ἐκκαίεις τοὺς ψάλλοντας· εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα 
Κυρίου, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας 
τοὺς αἰῶνας. 

 
Θεοτοκίον. 
Ἀπειράνδρως τέτοκας ἡμῖν, Παρθένε Θεοτόκε, 

Χριστὸν τὸν παντουργέτην, διασώζοντα φθορᾶς, τοὺς 
πίστει κραυγάζοντας· εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, 
τὸν Κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. 
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ᾨδὴ θ’. Τὴν ζωοδόχον πηγήν. 
Στεφανηφόρος Κυρίῳ παρέστηκας, καλῶς τελέσας 

Κλεόπα τὸν δρόμον σου, καὶ τοῦ ξύλου ἔτυχες, τῆς ζωῆς 
Ἀπόστολε, σὺν Ἀποστόλοις καὶ πᾶσι τοῖς Ἁγίοις, τῆς 
ὑπὲρ λόγον χαρᾶς ἀξιούμενος. 

 
Ἱερουργήσας ὡς θεῖος Ἀπόστολος, τὸ τῆς ζωῆς ἱερὸν 

Εὐαγγέλιον, ψυχὰς καθιέρωσας, πίστεως τῇ χάριτι, τῷ 
Διδασκάλῳ Κλεόπα θεηγόρε, παρ’ Οὗ ἐδέξω τὸν 
ἄφθαρτον στέφανον. 

 
Μεμυημένος τὰ θεῖα μυστήρια, τῆς τοῦ Χριστοῦ 

Βασιλείας Ἀπόστολε, μυστηπόλος ἄριστος, εὐσεβείας 
πέφηνας, ἀνακαλύπτων τῆς πίστεως τὸ κάλλος, τοῖς 
δεξαμένοις τὸ θεῖόν σου κήρυγμα. 

 
Ὁ τῆς χορείας τῆς θείας συνάριθμος, τῶν τοῦ 

Χριστοῦ Μαθητῶν Ἑβδομήκοντα, Κλεόπα Ἀπόστολε, 
δέξαι μου τὴν αἴνεσιν, καὶ τῆς χορείας τῆς ἄνω μετὰ 
τέλος, κἀμὲ ἀξίωσον δέομαι Ἅγιε. 

 
Θεοτοκίον. 
Ὑπερφυῶς τὸν Θεὸν σωματώσασα, καὶ μετὰ τόκον 

Ἁγνὴ διαμείνασα, μόνη Ἀειπάρθενε, τὴν ψυχήν μου 
ἴασαι, τὴν ἀνιάτως νοσοῦσαν τῇ κακίᾳ, καὶ φωτισμοῦ 
με ἀΰλου ἀξίωσον. 
 

Ἐξαποστειλάριον. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. 
Τῶν Μαθητῶν ἀγλάϊσμα, ἀληθῶς ἀνεδείχθης, 

Χριστοῦ τῶν Ἑβδομήκοντα, λαμπρυνθεὶς τῇ καρδίᾳ, τοῦ 
Παρακλήτου τῇ αἴγλῃ, θεηγόρε Κλεόπα· μεθ’ ὧν ἀεὶ 
ἱκέτευε, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν τὴν σὴν 
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τελούντων πάμφωτον μνήμην, ἵνα ῥυσθῶμεν ἔνδοξε, 
ἀπὸ πάσης ἀνάγκης. 

 
Θεοτοκίον. 
Ἀνερμηνεύτως τέτοκας, διὰ σπλάγχνα ἐλέους, τὸν 

πρὸ αἰώνων Ἄχραντε, ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα, 
ὑπερφυῶς ὑπὲρ λόγον, ὑπερούσιον Λόγον, τῆς ἀλογίας 
λύοντα, τὸ ἀνθρώπινον γένος, καὶ τῆς φθορᾶς, καὶ 
πρὸς ἀφθαρσίας τὴν κοινωνίαν, Παρθένε ἐπανάγοντα, 
τοὺς πιστῶς Σε ὑμνοῦντας. 
 

Αἶνοι. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων. 
Τοῦ Παρακλήτου τὴν χάριν ὑποδεξάμενος, θεοειδὴς 

ἐδείχθης, Μαθητὴς τοῦ Σωτῆρος, Ἀπόστολε Κλεόπα 
καὶ εὐσεβῶς, διηκόνησας Ἅιε, τῇ δεδομένῃ σοι χάριτι 
παρ’ Αὐτοῦ· διὰ τοῦτό σε γεραίρομεν. 

 
Ἐξαναστάντα κατεῖδες ἐν ξένῃ ὄψει σοφέ, Χριστὸν 

τὸν Ζωοδότην, ὡς Ἀπόστολος θεῖος, Κλεόπα θεηγόρε, 
εἰς Ἐμμαούς, καὶ Αὐτῷ συνελάλησας, καὶ τὴν καρδίαν 
ἐφλέχθης καὶ τὴν ψυχήν, τῷ γλυκέῳ Αὐτοῦ ἔρωτι. 

 
Τῆς εὐσεβείας ἐκφαίνων τὴν θείαν ἔλλαμψιν, 

κατάλληλον ἐκτήσω, ἐπὶ γῆς πολιτείαν, Ἀπόστολε 
Κλεόπα ὡς τοῦ Χριστοῦ, θεοφόρος διάκονος· διὸ 
ἐπάξιον εὗρες ἐν οὐρανοῖς, ἀνταπόδοσιν μακάριε. 

 
Τῶν Ἀποστόλων τοῖς δήμοις συναυλιζόμενος, ἐν τῷ 

φωτὶ τῆς δόξης, τῆς Χριστοῦ Βασιλείας, Ἀπόστολε 
Κλεόπα ὑπὲρ ἡμῶν, καθικέτευε πάντοτε, ἵνα κινδύνων 
καὶ πόνων καὶ πειρασμῶν, οἱ τιμῶντές σε ῥυώμεθα. 
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Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 
Ἀποστολικοῖς σου τρόποις, τοῦ Εὐαγγελίου τὸ 

κήρυγμα, ὡς ἀληθῶς ἐδόξασας, Ἀπόστολε ἔνδοξε. Τῷ 
γὰρ Χριστῷ συμμορφούμενος, τοῖς ἴχνεσιν Αὐτοῦ 
ἐβάδισας, καὶ τοῖς πλανωμένοις ὑπέδειξας, τῆς 
ἀληθείας τὴν ὁδὸν τὴν θείαν, τῶν σκολιῶν τρίβων τῆς 
πλάνης, τούτους ῥυσάμενος. Ἀλλ’ ὡς τῆς ἄνω δόξης 
κοινωνός, Κλεόπα θεόφρον, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις, παλάτιον καὶ θρόνος τοῦ 

Βασιλέως, Παρθένε πάνσεμνε, δι’ ἧς ὁ λυτρωτής μου 
Χριστὸς ὁ Κύριος, τοῖς ἐν σκότει καθεύδουσιν 
ἐπέφανεν, Ἥλιος ὑπάρχων δικαιοσύνης, φωτίσαι 
θέλων οὓς ἔπλασε, κατ’ εἰκόνα ἰδίαν χειρὶ τῇ ἑαυτοῦ. 
Διὸ Πανύμνητε, ὡς μητρικὴν παῤῥησίαν πρὸς Αὐτὸν 
κεκτημένη, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 
 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 
 

Μεγαλυνάριον. 
Μύστης τοῦ Σωτῆρος ἀναδειχθείς, διέπρεψας κόσμῳ, 

ὡς Ἀπόστολος εὐκλεής, Κλεόπα τρισμάκαρ, καὶ νῦν 
σὺν Ἀποστόλοις, τὰ ἔπαθλα κομίζῃ, τῶν παλαισμάτων 
σου. 
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