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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΣΗΦ 

ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ 

  

Ψαλλοµένη τῇ 15ῃ Αὐγούστου 

 

Ποίηµα Στυλιανοῦ Μακρῆ, ∆ρος Θ., 

Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου 

  

Νάουσα, 2011 

  

ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

  

Ἱστῶµεν στίχους δ΄ καὶ ψάλλοµεν τὰ ἑξῆς Προσόµοια 

  

Ἦχος δ΄. Ποίοις εὐφηµιῶν ᾄσµασιν. 

Ποίοις εὐφηµιῶν ᾄσµασιν, ἐπαινέσωµέν σε τὸν θεόπτην, τὸν αἰθεροδρόµον τοῦ 
Πνεύµατος, καὶ ἀντλητῆρα τῆς χάριτος, τὸν πυριλαµπῆ ἐν τῷ ἀκτίστῳ, φωτί, καὶ 
ἀδιαλείπτῳ συστειλάµενον, εὐχῇ, νοῦν κυκλόθεν πάτερ τῆς καρδίας σου; Ὅθεν τὸ 
χαῖρε προσδέχου, Ἰωσὴφ θεόφρον, ὡς πρεσβεύων ὑπὲρ ἡµῶν, Χριστῷ τῷ παρέχοντι, 
τῷ κόσµῳ τὸ µέγα ἔλεος.  

Ποίοις εὐφηµιῶν ᾄσµασιν, ἀνυµνήσωµέν σε θεηγόρε, τῶν ἡσυχαστῶν τὸ ἀγλάϊσµα, 
καὶ µοναστῶν τὸ στεφάνωµα; σὺ γὰρ τῷ ∆εσπότῃ τῶν ἁπάντων, νυκτί, καὶ ἡµέρᾳ 
ἔκραζες µεγάλῃ σου, φωνῇ· φώτισόν µου σκότος τὸ ἐσώτερον, Σῶτερ καὶ λῦσον 
ψυχῆς µου, τὴν ἀχλὺν καὶ σῶσον, τὸν ἱκέτην σου Ἀγαθέ, Χριστέ µου Φιλάνθρωπε, ὁ 
ἔχων τὸ µέγα ἔλεος.  

∆εύτερον Ἰωσὴφ πάγκαλον, ἡ ὁµήγυρις τῶν ὑµνητῶν σου, σὲ προσαγορεύει µακάριε, 
καὶ ἐπαινοῦσα κραυγάζει σοι· Ὁ καταλιπὼν φιληδονίας, σαρκός, πάλαι τὸν χιτῶνα 
καὶ αἰσχρήµονος, φυγών, καὶ ψυχοβλαβοῦς τε καὶ δηλήµονος, πᾶσι βρωτοῖς 
Αἰγυπτίας, ἁµαρτίας χαίροις, ἁγιώτατε Ἰωσήφ, ἡµῖν ὁ δυνάµενος, πορίσαι Χριστοῦ τὸ 
ἔλεος.  

Ἄγγελον ἐπὶ γῆς εἶδόν σε, θεοµάκαρ οἱ συναθληταί σου, πτέρυξι δυσὶν ἀναπτόµενον, 
τῆς θεωρίας καὶ πράξεως, γῆθεν πρὸς οὐράνιον τὸ ὕψος, Χριστοῦ, καὶ 



εὐαρεστήσαντα καµάτοις σου, Αὐτῷ, Οὗπερ νῦν τῷ θρόνῳ παριστάµενος, µὴ 
διαλείπῃς πρεσβεύων, τοῦ σωθῆναι πάντας, ἁγιώτατε Ἰωσήφ, τοὺς ὕµνοις τιµῶντάς 
σου, τὴν µνήµην θεόπτα ἔνδοξε.  

∆όξα. Ὅµοιον. 

∆εῦτε ὁσιακὴν κοίµησιν, ἑορτάσωµεν τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ, πάλαι ἀρεταῖς διαλάµψαντος, 
καὶ µυστιπόλου τοῦ Πνεύµατος, καὶ ἀποταγῇ µαταίου κόσµου, δεσµά, πάντα 
διαῤῥήξαντος τὰ δύσθλαστα, αὑτοῦ, καὶ σαρκὸς φρονήµατος ἰσχύσαντος, νήψει 
νηστείᾳ ἀσκήσει, Ἰωσὴφ ὁσίου, τοῦ πρεσβεύοντος τῷ Χριστῷ, ἡµῖν τοῦ δωρήσασθαι, 
ταχέως τὸ µέγα ἔλεος.  

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὅµοιον. 

Κλίµαξ ἡ µυστικὴ γέγονας, Ἀειπάρθενε δι’ ἧς κατέβη, Λόγος οὐρανόθεν συνάναρχος, 
Θεῷ Πατρί τε καὶ Πνεύµατι, ὁ ἀναβιβάσας τὴν φύσιν, βροτῶν, εἰς τοὺς οὐρανοὺς διὸ 
ὡς Ἄχραντε, ἐχρῆν, ∆έσποινα µετὰ τοῦ πανασπίλου σου, σώµατος Μῆτερ Κυρίου, 
πρὸς Αὐτὸν µετέστης, τοῦ πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡµῶν, τῶν ὕµνοις τιµώντων σου, τὴν 
Κοίµησιν καὶ Μετάστασιν. 

  

Ἀπόστιχα 

Ἦχος πλ. β΄. Οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ. 

Πράξεως νηπτικῆς, καὶ θεωρίας µύστα, ὑφηγητὰ σοφίας, τῆς ὕπερθεν θεόφρον, 
µαθήτευσον τὰ τέκνα σου.  

Στ.: Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὑτῶν. 

Ὅσιε Ἰωσήφ, ἀθωνιτῶν τὸ κλέος, καὶ ἐρηµίας δόξα, ὑπὲρ ἡσυχαζόντων, τῶν ἱερῶς 
ἱκέτευε.  

Στ.: ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσµα καινόν, ἡ αἴνεσις Αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων. 

Ἔλλαµψεν δι’ εὐχῆς, καρδιακῆς σου πάτερ, ἄκτιστον φῶς Τριάδος, ἐν σοὶ τὸ 
καταλύσαν, τὸ σκότος τὸ ἐσώτερον.  

∆όξα. 

Χαίροις ὁ γεγονώς, µονὴ Πατρὸς καὶ Λόγου, καὶ Πνεύµατος Ἁγίου, καὶ ἀῤῥαγὲς 
δοχεῖον, ὦ Ἰωσὴφ τῆς χαριτος.  

Καὶ νῦν. 

Μῆτερ θείου φωτός, καταύγασον ἀκτῖσι, τοὺς µεγαλύνοντάς σε, ὥσπερ ἀστὴρ 
ἐµφαίνων, δικαιοσύνην Ἥλιον. 

  



Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον, 

τὸ Ἀπολυτίκιον ἐκ τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ 

καὶ Ἀπόλυσις 

  

  

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

  

  

Μετὰ τὸν Προοιµιακόν, τὸ Μακάριος ἀνήρ. 

Εἰς δὲ τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶµεν στίχους στ΄ 

καὶ ψάλλοµεν τὰ ἑξῆς Προσόµοια 

  

Ἦχος α΄. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύµατος. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύµατος! τὰς ἀγκάλας Αὑτοῦ, διανοίγων σήµερον, εἰσδέχεται τὴν 
ψυχήν, τὴν µακαρίαν σου, καὶ ἄδολον Ἰωσήφ, καὶ ἀναπαύει αὐτὴν ὁσιώτατε, ἐν 
κόλποις τοῦ Ἀβραάµ, αὐτοχειρὶ τῆς Μητρὸς Αὑτοῦ ἅγιε, ὁ παραλαβὼν τὸ πνεῦµα, καὶ 
Ἁγνῆς Θεόπαιδος, Ἰησοῦς ᾯ πρεσβεύεις, ὑπὲρ πάντων τῶν τιµώντων σε.  

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύµατος! ἐν τῷ ᾄδῃ ψυχῆς, κατελθὼν καὶ ἔρεβος, ἐσώτερον 
συνειδώς, ὡς ἄλλος ὅσιε, Γρηγόριος Παλαµᾶς, µετὰ δακρύων Κυρίῳ ἐκραύγαζες· τὸ 
σκότος τὸ ἐν ἐµοί, λῦσον φωτὶ ἀπροσίτῳ φωτίσας µε, ἵνα ἐν αὐτῷ Σὲ ἴδω, Ἰησοῦ 
γλυκύτατε, ἐξαστράπτοντα ὅλως, καὶ θεοῦντά µε τὸν δοῦλόν Σου.   

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύµατος! ὡς νηστείας καρπόν, Ἰωσὴφ γευόµενος, εἰργάσω 
θεοπρεπῶς, πάτερ ἀοίδιµε, τὴν βρῶσιν τὴν ἀληθῆ, τὴν εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον 
µένουσαν, διόπερ εἰς χορτασµόν, τῶν ἱκετῶν σου τὸ µάννα κατάπεµψον, τῶν σῶν 
θαυµαστῶν σηµείων, οὐρανόθεν ὅσιε, ὁ τραφεὶς ἐν ἐρήµῳ, ἐδωδῇ τοῦ Θείου 
Πνεύµατος.  

Ἦχος α΄. Πανεύφηµοι µάρτυρες. 

Τὴν ἄνω τερπνότητα Χριστοῦ, ἰδεῖν ἐφιέµενος, εἶχες τὰ ὄµµατα ῥέοντα, δακρύων 
Ἰωσήφ, ὅσα οὐχ ὑπάρχει, πάτερ µετὰ θάνατον, σωφρόνως λογιζόµενος ῥέοντα, εἶναι 
καὶ σκύβαλλα, καὶ κολάσεως ἁρµόδια, ὅσα πάθη, σαρκὸς τὰ φιλήδονα.  



Τὸ ὄνοµα ἔχων Ἰωσήφ, τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνοµα, τοῦ Ἰησοῦ ἐν τοῖς χείλεσι, Αὐτοῦ ἐν 
προσευχαῖς, ὡς ἀδιαλείπτως, µνηµονεύων ὅσιε, κινήσει κυκλικῇ εἰς καρδίαν σου, τὸν 
νοῦν ἐπέστρεφες, ἵνα πάτερ θείας χάριτος, ἀπειργάσῃ, αὐτὴν φυλακτήριον.  

Εὐφραίνεται πάτερ ἐπὶ σοί, Ἄθως ἁγιώνυµος, καὶ τῷ Κυρίῳ καυχώµενος, κραυγάζει 
τοῖς βουνοῖς· ∆εῦτε τὰ εὐώδη, ἄνθη µου µυρίσατε, ἐν οἷς τῆς ἡσυχίας τὸ ῥόδον µου, 
τὸ ὡραιότατον, Ἰωσὴφ ὁ ἀξιάγαστος, καὶ θεόπτης, Χριστοῦ πολυζήλωτος.  

∆όξα. Ἦχος β΄. 

Ὅτε ἤγγιζεν καιρός, τῆς ἐξόδου σου σεµνέ, καὶ περιεστοίχισαν τὰ τέκνα σου, τῆς 
ἀσθενείας σου τὴν κλίνην, ἰδόντα σε τὸ µὲν σῶµα πιεζόµενον, τὸ δὲ πνεῦµα 
εὐφραινόµενον, ἔλεγον ἐν ἑαυτοῖς· Ὦ τῶν ἐν σοὶ θαυµασίων, Ἰωσὴφ ὁσιώτατε 
ἀσκητά! Πῶς δύναµις Θεοῦ, ἐτελειώθη ἐν σοί! Τὴν γὰρ τῶν πνευµόνων σου 
δύσπνοιαν, ἡ τῆς εὐχῆς σου προσανεπλήρωσεν εὔπνοια, τὴν δὲ τῆς καρδίας σου 
ἀνεπάρκειαν, ἡ τῆς καρδιακῆς σου ἐργασίας ἐπάρκεια. ∆ιὸ µνήσθητι καὶ ἡµῶν, ὅταν 
ἔλθῃς, ἐν τῇ βασιλείᾳ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.  

Καὶ νῦν. Ἦχος ὁ αὐτός. 

Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόµου, τῆς χάριτος ἐλθούσης· ὡς γὰρ ἡ βάτος οὐκ ἐκαίετο 
καταφλεγοµένη, οὕτω παρθένος ἔτεκες, καὶ παρθένος ἔµεινας· ἀντὶ στύλου πυρός, 
δικαιοσύνης ἀνέτειλεν ἥλιος· ἀντὶ Μωϋσέως Χριστός, ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

  

Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείµενον τῆς ἡµέρας 

καὶ τὰ Ἀναγνώσµατα 

Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα 

(κεφ. 3, 1) 

∆ικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ καὶ οὐ µὴ ἅψηται αὐτοῖς βάσανος. Ἔδοξαν ἐν 
ὀφθαλµοῖς ἀφρόνων τεθνάναι καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν καὶ ἡ ἀφ’ ἡµῶν 
πορεία σύντριµµα, οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων, ἐὰν 
κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, µεγάλα 
εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς 
χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίµασεν αὐτοὺς 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’ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ 
προσµενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς 
ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. 

  

 



Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα 

(κεφ. 5, 5) 

∆ίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ µισθὸς αὑτῶν καὶ ἡ φροντὶς αὑτῶν παρὰ 
Ὑψίστῳ. ∆ιὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδηµα τοῦ 
κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου· ὅτι τῇ δεξιᾷ Αὑτοῦ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι 
ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον Αὑτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν 
εἰς ἄµυναν ἐχθρῶν. Ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν 
ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα ἀκαταµάχητον ὁσιότητα· ὀξυνεῖ δὲ ἀπότοµον ὀργὴν 
εἰς ῥοµφαίαν· συνεκπολεµήσει Αὐτῷ ὁ κόσµος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. Πορεύσονται 
εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου θυµοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι. 
Ἀγανακτήσει κατ’ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταµοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόµως. 
Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦµα δυνάµεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικµήσει αὐτοὺς καὶ 
ἐρηµώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνοµία καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. 
Ἀκούσατε οὖν, βασιλεῖς, καὶ σύνετε· µάθετε δικασταὶ περάτων γῆς· ἐνωτίσασθε οἱ 
κρατοῦντες πλήθους καὶ γεγαυρωµένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν· ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ 
κράτησις ὑµῖν καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου.   

Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα  

∆ίκαιος, 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 ἀκηλίδωρος. Εὐάρεστος τῷ Θεῷ γενόµενος, ἠγαπήθη, καὶ ζῶν 
µετὰ ἁµαρτωλῶν, µετετέθη. Ἡρπάγη, µὴ κακίᾳ ἀλλάξῃ σύνεσιν αὑτοῦ ἢ δόλος 
ἀπατήσῃ  ψυχὴν αὑτοῦ· βασκανία γὰρ φαυλότητος ἀµαυροῖ τὰ καλὰ καὶ ῥεµβασµὸς 
ἐπιθυµίας µεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους 
µακρούς· ἀρεστὴ γὰρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχή αὑτοῦ· διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ µέσου 
πονηρίας. Οἱ δὲ λαοί, ἰδόντες καὶ µὴ νοήσαντες, µηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον, 
ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις Αὑτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς Αὑτοῦ.  

  

Εἰς τὴν Λιτήν 

Ἦχος α΄. 

Χορεύσατε ψυχαὶ τῶν µοναστῶν, κυκλώσατε τὸ κλέος τῶν ἡσυχαστῶν, Ἰωσὴφ τὸν 
ὅσιον, καὶ συγχαίρουσαι αὐτῷ βοήσατε· Ὦ θειότατε πάτερ, εἰ τὸ φῶς τὸ ἐν ἡµῖν 
σκότος, τότε τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ πόσον; Θεοείκελε καὶ φωτόµορφε, µὴ παύσῃ δεόµενος 
Χριστοῦ, καὶ ἡµᾶς φωτίσαι, καὶ δωρήσασθαι τὸ µέγα ἔλεος.  

Ἦχος β΄. 

Χαίροις ὁ δµητὴρ τῶν θηρίων παθῶν, Ἰωσὴφ ὁ ἐντρεχὴς εἰς παραµυθίαν τῶν 
µοναστῶν, ἡσυχαστῶν ὁ φωσφόρος, καὶ περίοπτος ἀστήρ, ὀ λίβανος τῆς προσευχῆς, 
καὶ ἀδιάστατος ἐγκρατευτής· χαίροις ὁ τὸν Βελίαρ κατατροπώσας, καὶ τὸ γαυρίαµα 
καθελὼν αὐτοῦ· χαίροις ὁ θεράπων τοῦ Χριστοῦ, ὁ Αὐτὸν ἱκετεύων, ὑπὲρ τῶν 
τιµώντων σε.  



Ἦχος γ΄. 

Πάντα ἀπωσάµενος τὰ ῥέοντα, τοῦ µαταίου ὁσιώτατε κόσµου, µετανοίας ἔσχες 
ῥέοντα δάκρυα, ἐν οἷς ὁ νοῦς σου ἐνήξατο, ὁ καταχθεὶς εἰς λιµένα, ταπεινώσεως τῆς 
καρδίας σου. Ποταµοὶ δὲ τῆς χάριτος συνέῤῥευσαν, ἐκ τοῦ στενωποῦ τῆς 
νηστευούσης κοιλίας σου, τοῦ ἀρδεῦσαι τὸ δένδρον τῆς σῆς ἀσκήσεως, καὶ ποτίσαι 
τοὺς διψῶντας τὴν πρεσβείαν σου, πρὸς τὸν θεώσαντά σε πάτερ Χριστόν, καὶ Σωτῆρα 
τῶν ψυχῶν ἡµῶν.  

Ἦχος δ΄. 

Κόσµου τὴν τύρβην ἐκ νεότητος φυγών, εἰς Ὄρος Ἁγιώνυµον ἦλθες Ἰωσήφ, ἵνα 
τυρβάσῃς περὶ τὸ ἕν, οὗ ἐστι χρεία καθὼς εἰρέθη. Καὶ προχειρίζων ψυχήν σου ἐπὶ 
Θεόν, ἐβόας ἅγιε Αὐτῷ· Τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν, προσφέρων Σοι ∆έσποτα, εὐχαριστῶ Σοι 
καὶ δέοµαι· κατάπεµψον τὴν χάριν, τοῦ Πνεύµατός Σου ἐπ’ αὐτήν, καὶ µετάβαλε 
αὐτήν, εἰς λυχνίαν ἑπτάφωτον, κατὰ τὸ µέγα Σου ἔλεος.  

Ἦχος πλ. α΄. 

Ἐν σώµατι περιορίζων τὸ ἀσώµατον, ὡς ἀνακλίνων κεφαλὴν ἐπὶ τὸ στῆθος, καὶ 
καρδιακῶς προσευχόµενος Χριστῷ, ἑώρας ἐντός σου τὴν βασιλείαν Αὑτοῦ, ἧς οὐδὲν 
µεῖζόν ἐστι· ὁ δὲ καινὸς ἐν σοὶ ἄνθρωπος, λαµπρυνόµενος χάριτι, καὶ ἀµπεχόµενος 
φῶς ἄκτιστον, παρεβιάζετό σε πρὸς µείζονα παλαίσµατα, δι’ ὧν καὶ ἠξιώθης, ἐν 
παῤῥησία πρεσβεύειν, ὑπὲρ πάντων τῶν τιµώντων, τὴν ἀεισέβαστον µνήµην σου.  

Ἦχος ὁ αὐτός. Καὶ νῦν. 

Μακαρίζοµέν σε, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ δοξάζοµέν σε, οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν 
πόλιν τὴν ἄσειστον, τὸ τεῖχος τὸ ἄῤῥηκτον, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν, καὶ καταφυγὴν 
τῶν ψυχῶν ἡµῶν.  

  

Ἀπόστιχα 

Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν. 

Χαίροις ὁ ἐν ἀκτίστῳ φωτί, καταυγασθεὶς καὶ φρυκτωρήσας τοῖς τέκνοις σου, 
θεώσεως τὰ σηµεῖα, µακαριστὲ Ἰωσήφ, καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ τελειώσεως, ψυχῇ γὰρ καὶ 
σώµατι, τὰς ἐντολὰς ὁσιώτατε, Αὑτοῦ εἰργάσω, νηπτικῶς καὶ ἀπέδωκας, 
πολλαπλάσια, τὰ δοθέντα σοι τάλαντα, ὥσπερ δοῦλος εὐάρεστος, διὸ ἐπιστάτην σε, 
ἐπὶ πολλῶν χαρισµάτων, δικαίως πάτερ κατέστησε, Χριστὸς ὁ παρέχων, ἱκεσίαις σου 
τῷ κόσµῳ, το µέγα ἔλεος.  

Στ.: Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὑτῶν. 

Χαίροις ὁ ἀπαθείας ἀστήρ, ὁ ἐραστὴς τῶν ὑπὲρ φύσιν καὶ τέλειος, ἀνὴρ ὁ εἰς µέτρον 
φθάσας, τῆς ἡλικίας Χριστοῦ, χαίροις µυστιπόλε ὑπερκόσµιε, σοφίας τῆς ἄνωθεν, τὸ 
πρυτανεῖον τὸ ἔνσαρκον, θεογνωσίας, Ἰωσὴφ ἁγιώτατε, ὁ ἀνάλωτος, ἡδονῶν τῶν τοῦ 
σώµατος, χαίροις ὁ νοῦς ὁ ἔνθεος, ζωγρία αὐτόβουλε, τῆς ὑψιθρόνου ἀγάπης, τοῦ 



Ἰησοῦ Ὂν ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν τιµώντων, καὶ προφρόνως γεραιρόντων, τὴν θείαν 
µνήµην σου.  

Στ.: ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσµα καινόν, ἡ αἴνεσις Αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων. 

Χαίροις ὁ ὀλεσίθηρ παθῶν, ὁ τὴν ῥοµφαίαν ἐγκρατείας σπασάµενος, τροχῷ τὴν 
ἀκονισθεῖσαν, τῆς προσευχῆς καὶ νοός, εἰς καρδίαν ἐπανακυκλώσεως, ὁ κόσµου 
ἀντίβιος, καὶ ἡσυχαῖος πολέµιος, χαίροις δαιµόνων, νικητὰ πολυκοίρανε, χαίροις 
ὅσιε, Ἰωσὴφ ὁ τοῦ Πνεύµατος, δρέψας καρποὺς καὶ χάριτας, δρεπάνῃ τῆς νήψεως, ὡς 
ἡδονῶν ἐκριζώσας, ἁµαρτωλῶν τὰ ζιζάνια, Χριστοῦ βοηθείᾳ, τοῦ παρέχοντος τῷ 
κόσµῳ, τὸ µέγα ἔλεος.  

∆όξα. Ἦχος πλ. δ΄. 

Τὴν Κουροτρόφον τὴν καλὴν τῶν παρθένων, καὶ µοναστῶν µητέρα καὶ προστάτιδα, 
Ἰωσὴφ σεβόµενος, παρεκάλεις λέγων αὐτῇ· Ὦ τοῦ κόσµου ∆έσποινα, καὶ Κυρία τοῦ 
Ἄθω, ὡς ὑπέσχου µοι πάλαι, τὴν ψυχήν  µου παράλαβε, ἐν τῇ εὐφροσύνῳ ἡµέρᾳ, τῆς 
ἁγίας σου Κοιµήσεως· τὰ σὰς γὰρ ζηλώσας ἀρετάς, ταπείνωσιν ὑπακοήν, παρθενίαν 
σώµατος, ἀκτηµοσύνην, ἁγνείαν λογισµῶν καὶ ἀπάθειαν, καὶ τὴν τελείαν ἀγάπην, καὶ 
εἰς σὲ ἀναθέµενος ἐλπίδας, µιµητής σου ἐγενόµην ὁ ἱκέτης σου, Θεοτόκε ἡ Μήτηρ, 
τοῦ Λυτρωτοῦ τῶν ψυχῶν ἡµών.  

Καὶ νῦν. Ἦχος ὁ αὐτός. 

Ἀνύµφευτε Παρθένε, ἡ τὸν Θεὸν ἀφράστως συλλαβοῦσα σαρκί, Μήτηρ Θεοῦ τοῦ 
ὑψίστου, σῶν ἱκετῶν παρακλήσεις δέχου Πανάµωµε, ἡ πᾶσι χορηγοῦσα, καθαρισµὸν 
τῶν πταισµάτων· νῦν τὰς ἡµῶν ἱκεσίας προσδεχοµένη, δυσώπει σωθῆναι πάντας 
ἡµᾶς.  

Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ παρὸν Ἀπολυτίκιον  

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήµου πολίτης. 

Ὡς ἐρήµου πολίτης καὶ τῆς νήψεως πρόµαχος, µύστις θεωρίας ἐγένου, Ἰωσὴφ καὶ τῆς 
πράξεως, νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ προσευχῇ, οὐράνια χαρίσµατα λαβών.  Ὅθεν πρέσβευε 
τῷ Κυρίῳ ὑπὲρ ἡµῶν, τῶν πίστει κραυγαζόντων σοι· ∆όξα τῷ φῶς ἐλλάµψαντι ἐν 
σοί, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ σὲ θεώσαντι Χριστῷ καὶ ἁγιάσαντι. 

  

  

 

 

 

 



ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισµα 

 

Ἦχος α΄. Τὸν τάφον Σου Σωτήρ. 

Σαρκὸς ταῖς ἡδοναῖς, Ἰωσὴφ ἀπετάξω, καὶ κόσµου τοῖς τερπνοῖς, ὡς τῆς νήψεως 
µέγας, ἐργάτης καὶ τῷ Πνεύµατι, συνταχθεὶς προαπήλαυσας, ὁσιώτατε, πνευµατικῶν 
ἑδεσµάτων, εὐωχίας τε, τοῦ Παραδείσου τρισµάκαρ, καὶ θείας τερπνότητος.  

∆όξα. Ὅµοιον. 

Νηστείᾳ προσευχῇ, ἀγρυπνίᾳ ἐν Ὄρει, Ἁγίω Ἰωσήφ, ἡγιάσθης καὶ σκεῦος, ἐδείχθης 
τῆς τοῦ Πνεύµατος, ἐκλογῆς πολυτίµητον, καὶ χρυσήλατον, χάριτος θείας δοχεῖον, 
καὶ ἀλάβαστρον, τὴν ἱκεσίαν προχέον, ποσὶ τοῦ Παντάνακτος.  

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὅµοιον. 

Παρθένε ἡ πηγή, τῆς ζωῆς ἐν µνηµείῳ, ἐτέθης ὡς χρεών, ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων, ἀλλ’ 
ὅµως τοῦ κρατῆσαί σου, τεταρταῖον οὐκ ἴσχυσεν, τάφος ∆έσποινα, τὸ πανακήρατον 
σῶµα, ὅθεν Ἄχραντε, σωµατικῶς πρὸς Υἱόν σου, µετέστης τριήµερος.  

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισµα 

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Πτωχείαν ἑκούσιον, ἐπιζητῶν τοῦ Χριστοῦ, καλῶς ἐπετήδευσας, τέχνην τεχνῶν 
Ἰωσήφ, εὐχὴν ἀδιάλειπτον, ὅθεν καὶ ὡς τιµίαν, ἐµπολὴν σωτηρίαν, ἔλαβες τῆς ψυχῆς 
σου, καὶ νῦν πέλεις θαυµάτων, καὶ χάριτος θείας ἀγαθέ, πάτερ βαθύπλουτος.  

∆όξα. Ὅµοιον. 

Αὐτόπτης γενόµενος, τῆς Θεοτόκου ποτέ, φωνὴν λαλιᾶς αὑτῆς, ἤκουσας ἐν 
πειρασµῶν, καιρῷ τῆς εἰπούσης σοι· Ἔχε ἐλπίδας πρός µε, µετὰ σοῦ εἰµι θάρσει, 
Βρέφος λαβὲ τὸ Θεῖον, Ὃ εἰς χεῖρας βαστάζω, ὡς ἄν σε στηρίξῃ Ἰωσήφ, τρισσῶς 
θωπεύσαν σε.  

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὅµοιον. 

Τὸ φῶς τὸ ἀΐδιον, λάµψον Παρθένε Ἁγνή, κἀµοὶ τῷ ἱκέτῃ σου, τῷ καθ’ ἡµέραν 
Χριστῷ, οἰκτρῶς ἁµαρτάνοντι, ὅτι µετανοῆσαι, ὑπισχνοῦµαι πολλάκις, ὅµως τοῦ 
διορθῶσαι, ἑµαυτὸν οὐκ ἰσχύω, Πανάµωµε ἄνευ φωτισµοῦ, καὶ βοηθείας σου.  

 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισµα 

 



Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Κατεπλάγη Ἰωσήφ, ἀΰλων νόων ὁ χορός, κατιδών σε εὐγενῶς, ἀνθαµιλλώµενον 
αὐτῷ, ὡς τὴν ἐκείνου µιµούµενον πολιτείαν, καὶ θεοπρεπῶς, νοῦν συστέλλοντα, καὶ 
καρδιακῶς, µνηµονεύοντα, τοῦ Ἰησοῦ καὶ νήφοντα ἐν πᾶσι, καὶ ἀγαµένως ἐπῄνεσεν, 
τοὺς ἄθλους πάτερ, τῆς ἰσαγγέλου, βιοτῆς σου µακάριε.  

∆όξα. Ὅµοιον. 

Ἐν τῷ βάθει κατελθών, τῆς µετανοίας τὸν ἐν σοί, εὗρες ἅγιε καινόν, ἄνθρωπον καὶ 
θεοειδῆ, τὸν καθ’ ὁµοίωσιν Λόγου Θεοῦ πλασθέντα, πάτερ Ἰωσήφ, ἐξαστράπτοντα, 
καὶ τὴν ἑαυτοῦ, ἀναµένοντα, µοναστικῶν σου ἕνεκα ἀγώνων, ἐν οὐρανοῖς 
συγκατάλεξιν, σὺν τοῖς πατράσι, τοῖς θεοφόροις, καὶ ὁσίοις θεότιµε.  

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὅµοιον. 

Κατεπλάγη ἀληθῶς, τῶν Ἀποστόλων ὁ χορός,  ὡς τὸ µνῆµά σου ἰδών, Παρθένε 
Ἄχραντε κενόν, καὶ τὸ παράδοξον θαῦµα κατανοήσας, τῆς σωµατικῆς, µεταστάσεως, 
σοῦ πρὸς τὸν Χριστόν, σοὶ ἀπένειµε, γέρας τὸ δέον ∆έσποινα καὶ ὕµνους, ἐπαινετῶς 
σοὶ προσήγαγε, καὶ τὴν Τιµίαν, Ζώνην σου τότε, µετὰ πόθου ἠσπάσατο, 

  

Τὸ α΄ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου καὶ τὸ Προκείµενον· 

Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὑτῶν. 

Στίχος: ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσµα καινόν, ἡ αἴνεσις Αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων. 

  

Εὐαγγέλιον τῶν ὁσίων. 

Ὁ Ν΄ ψαλµός. 

∆όξα. Ταῖς τοῦ Σοῦ ὁσίου... 

Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 

  

Εἶτα τὸ παρὸν ἰδιόµελον. Ἦχος β΄. 

Ἐν τῇ ἀρούρῃ τῆς καρδίας σου, ἔσπειρας πάτερ ἔλλογον νοῦν, ἵνα καρπώσῃ τὰ ὑπὲρ 
ἔννοιαν· ἔδει γὰρ τὸ πρῶτον τοῦτον, πεσόντα ἀποθανεῖν, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, 
καὶ εἶτα ἀναβιῶναι. Ὅθεν τοῖς ἀΰλοις νόοις συναυλιζόµενος, ἱκέτευε Ἰωσήφ, Λόγον 
Ἀνάρχου Νοός, ὑπὲρ τῶν νοῒ λόγῳ καὶ πνεύµατι ψαλλόντων, καὶ ἐπαινούντων τοὺς 
ἄθλους σου. 

  



Εἶτα ὁ κανὼν τοῦ ὁσίου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: 

Φωτίσαι σκότος κἀµοῦ ἱκέτευε Θεόν, ὅσιε.  

Ἦχος δ΄. ᾨδὴ α΄. Ἀνοίξω τὸ στόµα µου. 

Φωνήν σου πρὸς Κύριον, νυχθηµερὸν πάτερ ἔκραζες, αἰτούµενος δάκρυσι, φωτίσαι 
σκότος ψυχῆς, τὸ ἐσώτερον, ἵνα τοῦ ἐξωτέρου, ἐκφύγης τὸ τίµηµα, τὸ 
ἀκατάφραστον.  

Ὠδῖσιν καρδίας σου, ἔτεκες λόγον σωτήριον, τοῖς τέκνοις σου ἅγιε, τοῖς ἀγαστῶς 
µετὰ σοῦ, συναθλήσασι, ἐν Ὄρει τῷ Ἁγίῳ, καθάπερ διδάσκαλος, µέγας τῆς νήψεως.  

Τὸν νοῦν πάτερ ἔστρεφες, κυκλωτικῶς εἰς καρδίαν σου, αὑτοῦ ἐκδεχόµενος, τὴν ἐν 
ἀκτίστῳ φωτί, θείαν ἔλλαµψιν, παρὰ τοῦ Φωτοδότου, καὶ γέγονας κάτοπτρον, τοῦ 
Θείου Πνεύµατος.  

Θεοτοκίον. 

Ἰδὼν ξένον θέαµα, τοῦ κενωθέντος σου µνήµατος, µεγάλῃ ὁ ∆ίδυµος, ἐβόησέ σοι 
φωνῇ· ἡ Κυρία µου, καὶ ∆έσποινα ὑπάρχεις, τὸν τύπον ἐκλάµπουσα, τῆς 
ἀναστάσεως.  

ᾨδὴ γ΄. Τοὺς σοὺς ὑµνολόγους. 

Σαρκὸς ἡδονὰς καὶ τοῦ ἀρχαίου, θεόφρον καὶ πρώτου ἐν Ἐδέµ, ψιθυριστοῦ διέφυγες, 
τοὺς πειρασµοὺς µακάριε, ὡς τὰς ὁρµὰς τοῦ σώµατος, δι’ ἐγκρατείας τεισάµενος.  

Ἀπάθειαν ὅσιε ἐκτήσω, ὡς µνήστωρ θεόδοτος αὐτῇ, τὸ κάλλος ἐρασάµενος, αὑτῆς τὸ 
ὑπερ αἴσθησιν, ὦ Ἰωσὴφ ὁ πρόσφορος, εἰς ἐµπαθῶν συναντίληψιν.  

Ἰώδους δηγµοῦ τῆς ἁµαρτίας, ἑρπούσης ὡς ὄφις εἰς τὸν χοῦν, σαρκός µου πάτερ 
ῥῦσαί µε, ἀκέσιµον θεάσασθαι, σταυρὸν τῆς µετανοίας µου, ὡς Μωϋσῆς ὑποδείξας 
µοι.  

Θεοτοκίον. 

Σκηνώσας ὁ Λόγος ἐν γαστρί σου, ἡγίασεν ἅπαν αὐθωρεί, τὸ σκῆνός σου τὸ ἄσπιλον, 
καὶ καθαρὸν καὶ ἄµωµον, ἐν ᾧ µετέστης ∆έσποινα, πρὸς τὴν ζωὴν τὴν ἀείζωον.  

Κάθισµα 

Ἦχος β΄. Ὁ ὑψωθείς. 

Τῇ ἀµφιστόµῳ καὶ ὀξείᾳ µαχαίρᾳ, τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς νήψεως πάτερ, τὸν τῶν παθῶν 
ἐπάταξας σεµνὲ Ἰωσήφ, δράκοντα τὸν ἐφεδρεύοντα, τῇ σαρκὶ καὶ ἐβίασας, σεαυτὸν 
πρὸς ἅρπασµα, εὐκτὸν τῆς Βασιλείας, Χριστοῦ τοῦ δόντος σοι ὑπὲρ ἡµῶν, ἐν 
παῤῥησίᾳ, πρεσβεύειν ἑκάστοτε. 

  



∆όξα. Ὅµοιον. 

Καταλιπὼν τὸν τῆς σαρκός σου χιτῶνα, ἔφυγες πάτερ ἡδονῆς αἰγυπτίας, καὶ ἠµφιέσω 
ἅγιε τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἐν παντίαις κοσµησάµενος, ἀρεταῖς Θείου Πνεύµατος, 
Ἰωσὴφ τὴν εὔτακτον, ψυχήν σου καὶ εἰσῆλθες, εἰς νυµφικοὺς θαλάµους ἀγαθέ, τοῦ 
Παραδείσου, ὡς φίλος τοῦ Κτίστου σου.  

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὅµοιον. 

Πρὸς αὐτεπώνυµον ζωῆς µεταστάσα, θεῖόν σου τόκον οὐ κατέλιπες κόσµον, ἀλλ’ 
ἀνυστάκτως ∆έσποινα πρεσβεύεις Αὐτῷ, σώζουσα τοὺς τὴν πανένδοξον, Κοίµησίν 
σου γεραίροντας, καὶ τοὺς µεγαλύνοντας, ἐν ὕµνοις ὀρθοδόξως, τὸ ἀειπάρθενόν σου 
Ἀγαθή, Μῆτερ καὶ πάντας, εἰς σὲ τοὺς ἐλπίζοντας.  

ᾨδὴ δ΄. Τὴν ἀνεξιχνίαστον. 

Κόσµον τοῦ ἀπώσασθαι θείᾳ Χριστοῦ, τοῦτον τοῦ νικήσαντος χάριτι, καὶ βοηθείᾳ, 
θεοµάκαρ Ἰωσήφ, τὰς τῆς καρδίας πτέρυγας, πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀνεπέτασας.  

Ὁ καταλαµπόµενος θείῳ φωτί, νοῦς ὡς θεωρίας αἰχµάλωτος, οὐκ ἐνεργεῖ τι, τῶν 
οἰκείων, ὁ αὐτός, µεµαθηκὼς ἐδίδασκες, οὕτω τὰ τεκνία σου ἅγιε.  

Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν, ἐν τῇ ἐπανόδῳ τῆς χάριτος, µετὰ τὴν ἄρσιν, 
θεοδίδακτε αὐτῆς, κατανοῶν ἐκραύγαζες· ∆όξα τῇ προνοίᾳ Σου Κύριε.  

Θεοτοκίον. 

Ὅτε Ἀποστόλων ἠθροίσθη χορός, πάντοθεν κηδεῦσαι τὸ σῶµά σου, ὑπερκοσµίως, αἱ 
δυνάµεις οὐρανῶν, Ἄρατε πύλας κράζουσαι, σὲ Μῆτερ Θεοῦ ὑπεδέχοντο.  

ᾨδὴ ε΄. Ἐξέστη τὰ σύµπαντα. 

Σοφώτατος γέγονας, περὶ τὰ θεῖα ὅσιε, ἄνωθεν σοφίαν ἀγαγέσθαι, νύµφην ζητήσας, 
σοὶ τῷ τοῦ κάλλους αὑτῆς, θεόσοφε πάτερ ἐραστῇ, καὶ τυχὼν τῆς χάριτος, παρ’ αὐτῆς 
ἁγιώτατε.  

Καρπὸς τῶν δακρύων σου, ἡ θεοπτία ὅσιε, ὅπου γάρ τις ἄρδει καὶ ποτίζει, ἐκεῖ καὶ 
δρέπει, διὸ σεµνὲ Ἰωσήφ, τὸ σὸν πολυδάκρυον ποτέ, ὀφθαλµῶν σου ἔδρεψεν, 
µετανοίας τὸ εὔκαρπον.  

Ἁλοὺς θείῳ ἔρωτι, τῷ Παρακλήτῳ ἔκραζες, πάτερ ὡς ὁ τρίτος θεολόγος· Ἐλθὲ 
πορφὺρα, καὶ ἀλουργὶς τοῦ Θεοῦ, ἐλθὲ ἡ πνοή µου καὶ ζωή, καὶ χαρὰ καὶ δόξα µου, 
καὶ τρυφή µου αἰώνιος!  

Θεοτοκίον. 

Μαρία τὸ ἔνσαρκον, Λόγου Θεοῦ παλάτιον, πῶς ἐγκωµιάσω σε ἀξίως; πῶς γεραρῶ 
σε; τίσι τοῖς λόγοις τὴν σήν, ὑµνήσω µετάστασιν Ἁγνή; Σὺ γὰρ ἡ κατέχουσα, 
δευτερεῖα θεότητος. 



  

ᾨδὴ στ΄. Τὴν θείαν ταύτην. 

Ὁδὸν εὐθεῖαν ἐβάδισας, στενὴν καὶ τεθλιµµένην ἀπάγουσαν, εἰς τὴν οὐράνιον, 
µακαριότητα ὅσιε, ἀκολουθήσας θείων, πατέρων ἴχνεσι.  

Ὑφήνας γάµου τὸ ἔνδυµα, ἱστῷ ὑπακοῆς ὁσιώτατε, καὶ τοῖς τοῦ Πνεύµατος, τοῦτο 
κοσµήσας χαρίσµασιν, εἰς τὴν χαρὰν εἰσῆλθες, τὴν τοῦ Κυρίου σου.  

Ἱλάσθητί µοι Φιλάνθρωπε, Χριστὲ καὶ φώτισόν µου τὸ ἔρεβος· πάτερ ἀνέκραζες, καὶ 
παρ’ Αὐτοῦ τὴν θεόπεµπτον, ἐξεπορίσω χάριν, καὶ µέγα ἔλεος.  

Θεοτοκίον. 

Κηδεῦσαι σκῆνος πανάγιον, τὸ σὸν οἱ τοῦ Υἱοῦ σου Ἀπόστολοι, ὁµοῦ ἠθροίσθησαν, 
τὸ δὲ ἀµόλυντον πνεῦµά σου, Ἄχραντε Θεοτόκε, Οὗτος παρέλαβεν.  

Κοντάκιον 

Ἦχος πλ. δ. Τῇ Ὑπερµάχῳ. 

Ὡς ἐναθλήσας ἐν τῷ Ὄρει Θεοµήτορος, ἔθλασας πάτερ µηχανὰς τοῦ πολεµήτορος, 
δι’ εὐχῆς ἀδιαλείπτου καὶ ἐγκρατείας, καὶ εἰς ὄρος ἀναβὰς τὸ ὑψηλότατον, θεοπτίας 
ἡγιάσθης καὶ ἐξέλαµψας, θείᾳ χάριτι, Ἰωσὴφ ὁσιώτατε.  

Ὁ Οἶκος. 

Ἄχραντος θεῖος ἔρως, ἐν ᾧ πάτερ ᾠνήθης, µετέβαλεν τὸ ὕδωρ δακρύων, εἰς ἄκρατον 
τὸν οἶνον χαρᾶς, Βασιλείας ἄνω Ἰωσὴφ ὅσιε, θεόπτα καὶ ἐνέπνευσεν, τοῖς πόθῳ σὲ 
τιµῶσιν κράζειν· 

Χαῖρε, δι’ οὗ ἐπαινεῖται Ἄθως· 

Χαῖρε, πρὸς ὃν θορυβεῖται τάφος· 

Χαῖρε, ἐρηµίας τὸ µέγα θησαύρισµα· 

Χαῖρε, ἡσυχίας τὸ εὔηχον ἄκουσµα· 

Χαῖρε, ἄρτυµα τὸ νόστιµον βρώσεως πνευµατικῆς· 

Χαῖρε, ἥδυσµα τὸ εὔγευστον ἰσαγγέλου βιοτῆς· 

Χαῖρε, ὡς τῆς Τριάδος ἀνεδείχθης ὁ οἶκος· 

Χαῖρε, ὡς σοὶ ἐδόθη κατὰ κόσµου τὸ νῖκος· 

Χαῖρε, λαµπτὴρ φωτὸς τῆς θεότητος· 



Χαῖρε, λιµὴν πρεσβείας ὁ πάνορµος· 

Χαῖρε, πιστῶν µετανοίας εὐχέτα· 

Χαῖρε, ἡµῶν σωτηρίας ἱκέτα·  

Χαῖρε, πάτερ ἀοίδιµε.  

  

Εἰς τὸ Συναξάριον 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρα µνήµη τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡµῶν Ἰωσὴφ, τοῦ Ἡσυχαστοῦ, 
τοῦ ἐν τῷ Ἁγιωνύµῳ Ὄρει ἀθλήσαντος.  

Ταῖς αὑτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡµᾶς. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 

Ἐνοικήσαντος, τοῦ Παναγίου Πνεύµατος οὐ καθ’ ὑπόστασιν, ἢ κατ’ οὐσίαν ἐν σοί, 
ἀλλὰ κατ’ ἀΐδιον χάριν καὶ ἄκτιστον, πάτερ ἐλαµψας, ἐν Ἐκκλησίᾳ ὅσιε, ὡς ἀστὴρ ὁ 
φωτοφόρος.  

Τοῦ µὲν Μνήστορος, τὸ πρᾷον καὶ ἡσύχιον φέρων καὶ δίκαιον, τοῦ δὲ Παγκάλου 
σαφῶς, τὸ ἄδολον ὅσιε καὶ ἀπειρόκακον, ὡς συνώνυµος, πάτερ αὐτοῖς καὶ σύµψυχος, 
Ἰωσὴφ καθηγιάσθης.  

Ἐθελόβουλος, ἦρας σταυρὸν ἀσκήσεως ἐπ’ ὤµων ὅσιε, ἀκολουθήσας Χριστῷ, καὶ 
ἥνπερ ἀπώλεσας ψυχὴν διέσωσας, ἀρνησάµενος, ὦ Ἰωσὴφ µακάριε, ἑαυτὸν ὑπὲρ 
Ἐκείνου.  

Θεοτοκίον. 

Ὑπερήδιστα, τῶν Ἀποστόλων σήµερον προσεγορεύων σε, ὁ θεηγόρος χορός, συνᾴδει 
ἐγκώµια τῆς σῆς Κοιµήσεως, καὶ κραυγάζει σοι· Χαῖρε τοῦ κόσµου Σώτειρα, 
Παναγία Θεοτόκε.  

ᾨδὴ η΄. Παῖδας εὐαγεῖς. 

Ἔνδον τοῦ σπηλαίου τῆς καρδίας, ὡδήγησε φαεινὸς ἀστὴρ τῆς νήψεως, νοῦν σου 
ἀξιάγαστε, τοῦ ἐνδιαθέτου σου, λόγου ἰδεῖν τὴν γέννησιν πάτερ καὶ ἔµφρονος, τοῦ 
θείοις εἰληθέντος σπαργάνοις, τῆς ὑπερκοσµίου, καὶ ἄνωθεν σοφίας.  

Θάµβει συνεχόµενος καὶ µένων, αἰσθήσεως πάσης ἔξω τῆς τοῦ σώµατος, κατὰ τὴν 
ὑπέρφατον, ἁρπαγὴν τοῦ Πνεύµατος, ὦ Ἰωσὴφ ἀοίδιµε τὰ θεῖα ἔπασχες, Χριστοῦ τῆς 
ὑπὲρ αἴσθησιν θέας, ἐν φωτὶ ἀκτίστῳ, θεόπτα ἀπολαύων.  



Ἔθου ἑαυτὸν εἰς τῆς Παρθένου, τὰς χεῖρας πρὸς µαθητείαν ἀξιέπαινον, τῆς 
αὐταπαρνήσεως, καὶ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ἀρετῆς ἁπάσης τε τῆς Θεοµήτορος, 
θεόφρον Ἰωσὴφ τῆς τεκούσης, πίστεως τὸν Μέγαν, ∆ιδάσκαλον ἀσπόρως.  

Θεοτοκίον. 

Ὅρος ἀλατόµητον Κυρίου, ἐν ὄρει ἁγιωνύµῳ τοὺς µονάζοντας, τοὺς πανηγυρίζοντας, 
τὴν σεπτήν σου Κοίµησιν, τῶν πειρασµῶν διάσωζε καὶ διαφύλαττε, ἀτρώτους 
Θεοτόκε Παρθένε, τῶν πεπυρωµένων, βελῶν τοῦ µισοκάλου.  

ᾨδὴ θ΄. Ἅπας γηγενής. 

Νόστου διὰ σέ, τὸ ἦµαρ ἀνέτελλεν ἐν τῇ κοιµήσει σου, ὅτε εἰς οὐράνιον, πατρίδα τήν 
τε ποθεινοτάτην σοι, ἔνθα Χριστοῦ ἡ θέασις ἡ ἀκατάληκτος, ἀσωµάτων, οἱ χοροὶ 
ἀνέφερον, τὴν ἁγίαν ψυχήν σου θεότιµε.  

Ὅλως κολληθείς, Κυρίου τῷ Πνεύµατι ἐγένου ὅσιε, πνεῦµα ἓν καὶ φύσεως, τῆς θείας 
ὅπερ ἐστὶ τῆς χάριτος, ὡς κοινωνὸς γενόµενος πάτερ ἀνέλαµψας, ὥσπερ λύχνος, ἐν 
τῷ στερεώµατι, Ἐκκλησίας Χριστοῦ παναοίδιµε.  

Σύρου Ἰσαάκ, τὰ θεῖα συγγράµµατα καὶ πνευµατέµφορα, ὄλβιε ἠγάπησας, αὐτὸν δὲ 
ἔσχες συναντιλήπτορα, καὶ µυστικῶς πανόλβιε ἐπικυροῦντά σε, ἐν ἀθλήσει, ὥσπερ 
διαδέκτορα, µαθητείας αὐτοῦ ἐπιδέξιον.  

∆όξα. Τριαδικόν. 

Ἵλασαι ἡµῖν, Θεὲ Ὑπερούσιε καὶ Παντεπίσκοπε, Πάτερ σὺν τῷ Λόγῳ Σου, τῷ 
Συνανάρχῳ Σοι καὶ τῷ Πνεύµατι, καὶ ἐφ’ ἡµῖν σπλαχνίσθητι τοῖς ἁµαρτάνουσιν, καθ’ 
ἡµέραν, Ἰωσὴφ δεήσεσι, τοῦ ὁσίου καὶ σῶσον τοὺς δούλους Σου.  

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἔσχατον ἐµέ, Ἁγνὴ τὸν πρωτεύοντα παντοίοις πάθεσιν, εἰσελθεῖν ἀξίωσον, εἰς 
Βασιλείαν τὴν ἐπουράνιον, τοῦ πρωτοτόκου κτίστεως πάσης καὶ τόκου σου, δι’ 
ἐσχάτου, σωστικῆς πρεσβείας σου, ἐν ἡµέρᾳ Παρθένε τῆς κρίσεως.  

Ἐξαποστειλάρια 

Ἦχος γ΄. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

Ὡς τοῦ Χριστοῦ θεόπτης, ἀντιµετάδος µοι τὸ φῶς, διὰ πρεσβείας σου πάτερ, τῆς 
ἐπιγνώσεως Αὐτοῦ, ἵνα ἐσώτερον σκότος, τοῦ ὑµνολόγου σου λύσῃς.  

∆όξα. Ὅµοιον. 

Ἡσυχαστῶν τὸ κλέος, καὶ ἀκροθίνιον λαµπρόν, τῶν µοναστῶν ἐν τῷ Ἄθῳ, πάτερ 
ὑπάρχων Ἰωσήφ, µὴ διαλείπῃς πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν σὲ ἀνυµνούντων. 

  



Καὶ νῦν. Ὅµοιον. 

Τὴν τοῦ ἐλέους θύραν, ἄνοιξον Ἄχραντε πιστοῖς, τοῖς µεγαλύνουσιν πόθῳ, τὴν 
Κοίµησίν σου τὴν σεπτήν, ἐν γὰρ τῷ βούλεσθαι σῴζειν, Παρθένε δύνασαι κόσµον. 

  

Εἰς τοὺς Αἴνους 

Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν µάρτυσιν. 

Ἡσυχίας τῷ µνήστορι, Ἰωσὴφ τῷ θεόφρονι, δεῦτε προσαγάγετε τὰ ἐγκώµια, 
ἀσκητικοῖς οἱ γλιχόµενοι, καµάτοις µιµήσασθαι, τοῖς αὑτοῦ καὶ νηπτικήν, πορευθῆναι 
προκρίναντες, τρίβον ἄληκτον, παρ’ αὐτοῦ ἐξαιτούµενοι πρεσβείαν, καὶ ἐνίσχυσιν ἐν 
πᾶσι, τοῖς κατὰ σάρκα παλαίσµασι.  

Ἰωσὴφ ὁσιώτατε, ἐπουράνιε ἄνθρωπε, Παρακλήτου κάτοπτρον καθαρότατον, ὁ 
γεγονὼς δι’ ἀσκήσεως, ἐν ᾧ αὐτὸς πέπονθας, ἐν τῷ βίῳ πειρασθείς, θεοδίδακτε 
δύνασαι, πάτερ ἅγιε, βοηθῆσαι νῦν τοῖς πειραζοµένοις, ὡς πρεσβεύων παῤῥησίᾳ, τῷ 
σὲ πλουτήσαντι χάριτι.  

Μυστιπόλον τῆς χάριτος, καὶ θεόπτην σὲ ἔγνωκαν, οἱ ἐκ σοῦ τῷ µέλιτι 
ἐντρυφήσαντες, τῶν σῶν σκαµµάτων καὶ γάλακτι, καὶ σοὶ ἐπισπόµενοι, καὶ 
βαδίσαντες ὁδόν, τὴν στενὴν τεθλιµµένην τε, τὴν ἀπάγουσαν, Ἰωσὴφ πρὸς ζωὴν καὶ 
θεωρίαν, πανευφρόσυνον τοῦ κάλλους, τοῦ Θεανθρώπου µακάριε.  

Αἰγυπτίας κατέλιπες, ἡδονῆς τὸ χιτώνιον, ὅσιε τουτέστιν σαρκὸς τὸ φρόνηµα, ὡς 
Ἰωσὴφ συνωνύµῳ σου, παγκάλῳ ὁµότροπος, καὶ ἐτήρησας ψυχήν, ἁµαρτίας 
ἀνόλεθρον, ἥνπερ ἕνεκεν, τοῦ ∆εσπότου καὶ τοῦ εὐαγγελίου, ἀπενθῶς ὡς ἀπολέσας, 
ἔσωσας πάτερ θεόσοφε.  

∆όξα. Ἦχος πλ. α΄. 

Ὅτε ὡς ἀπαθὴς ὑπὸ τοῦ Πνεύµατος ἡρπάζου, εἰς ὕψος τῆς θεοπτίας, τότε ἐν τρισηλίῳ 
φωτὶ ἔπασχες τὰ θεῖα, θαυµάζων τὸ ὑπέρλογον, τὴν ἀγάπην Θεοῦ ἐκπληττόµενος, 
µηδὲν τῶν παρόντων αἰσθανόµενος, ὁρῶν πᾶσαν τὴν τῶν ὄντων ἀλήθειαν. Οὕτως οὖν 
ἠγγύα Χριστὸς ὁ Θεός, τὴν σὴν ἁγιότητα θεόσωστε, Ἰωσὴφ περιπόθητε, ὁ ἱκετεύων 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν.  

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Μακαρίζοµέν σε, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ δοξάζοµέν σε, οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν 
πόλιν τὴν ἄσειστον, τὸ τεῖχος τὸ ἄῤῥηκτον, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν, καὶ καταφυγὴν 
τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

  

  

  



ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

  

  

Τὰ τυπικά, οἱ Μακαρισµοί. 

Καὶ ἐκ τοῦ κανόνος τοῦ ὁσίου ἡ γ΄ καὶ ἡ στ΄ ᾠδή. 

  

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῶν ὁσίων. 

 

Κοινωνικόν. 

Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον... 

  

  

Μεγαλυνάρια 

Χαίροις πολυζήλωτε Ἰωσήφ, νήψεως ὁ µέγας, καὶ περίδοξος ἀθλητής, καὶ 
ἡσυχαζόντων, τῶν ἱερῶς ἀµύντωρ, καὶ ἔσχατον σηµεῖον, τῆς ἁγιότητος. 

  

Ἔχων παῤῥησίαν πρὸς τὸν Χριστόν, σκότος µου φωτίσαι, τὸ ἐσώτερον καὶ ἀχλύν, 
λῦσαί µου πταισµάτων, καὶ σῶσαί µε µὴ παύσῃ, ὦ Ἰωσὴφ τρισµάκαρ, Αὐτοῦ 
δεόµενος. 

 


