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Ήρνο α' Ήρνο β' Ήρνο γ' Ήρνο δ' Ήρνο πι. α' Ήρνο πι. β' Ήρνο
βαξχο Ήρνο πι. δ'
η01ηνξ
ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΣΕΛΩΝΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΦΑΡΙΑΙΟΤ
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΠΔΡΑ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ Φαικφλ, ζηηρνινγνχκελ ηφ α' Κάζηζκα
ηνχ Φαιηεξίνπ Μαθάξηνο αλήξ, εηο δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ
ηίρ. η' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ δ', θαί ηά

παξφληα Ηδηφκεια ηνχ Σξηθδίνπ β' δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο α'
Μή πξνζεπμψκεζα θαξηζατθψο, αδειθνί, ν γάξ πςψλ εαπηφλ
ηαπεηλσζήζεηαη, ηαπεηλσζψκελ ελαληίνλ ηνχ Θενχ, ηεισληθψο δηά
λεζηείαο θξάδνληεο. Ηιάζζεηη εκίλ ν Θεφο, ηνίο ακαξησινίο. (Γίο)
Φαξηζαίνο θελνδνμία ληθψκελνο, θαί Σειψλεο ηή κεηαλνία
θιηλφκελνο, πξνζήιζφλ ζνη ηψ κφλσ Γεζπφηε, αιι' ν κέλ
θαπρεζάκελνο, εζηεξήζε ηψλ αγαζψλ, ν δέ κε θζεγμάκελνο, εμηψζε
ηψλ νσξεψλ, Δλ ηνχηνηο ηνίο ζηελαγκνίο, ζηήξημφλ κε Υξηζηέ ν Θεφο
σο θηιάλζξσπνο.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Παληνθξάηνξ Κχξηε, νίδα, πφζα δχλαληαη ηά δάθξπα, Δδεθίαλ γάξ εθ
ηψλ ππιψλ ηνχ ζαλάηνπ αλήγαγνλ, ηήλ ακαξησιφλ εθ ηψλ ρξνλίσλ
πηαηζκάησλ εξξχζαλην, ηφλ δέ Σειψλελ, ππέξ ηφλ Φαξηζαίνλ
εδηθαίσζαλ, θαί δένκαη, ζχλ απηνίο αξηζκήζαο, ειέεζφλ κε.
Καί λχλ... Θενηνθ. ηφ α' ηνχ ελδηαηάθηνπ Ήρνπ, Δίζνδνο, θαί ηφ
Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο.
Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, εππξέπεηαλ ελεδχζαην.
Δηο ηήλ Ληηήλ ηηρεξά ηνχ αγίνπ ηήο Μνλήο. Απφζηηρα ηήο
Οθησήρνπ ηά θαη' Αιθάβεηνλ.
Γφμα... Ήρνο πι. α'
Βεβαξεκέλσλ ηψλ νθζαικψλ κνπ εθ ηψλ αλνκηψλ κνπ, νπ δχλακαη
αηελίζαη, θαί ηδείλ ηφλ αηζέξα ηνχ νπξαλνχ, αιιά δέμαη κε σο ηφλ
Σειψλελ, κεηαλννχληα σηήξ, θαί ειέεζφλ κε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο ν απηφο
Ναφο θαί πχιε ππάξρεηο, παιάηηνλ θαί ζξφλνο ηνχ Βαζηιέσο,
Παξζέλε πάλζεκλε, δη' ήο ν ιπηξσηήο κνπ Υξηζηφο ν Κχξηνο ηνίο ελ
ζθφηεη θαζεχδνπζηλ επέθαλελ, Ήιηνο ππάξρσλ δηθαηνζχλεο, θσηίζαη
ζέισλ νχο έπιαζε, θαη' εηθφλα ηδίαλ, ρεηξ' ηή εαπηνχ, Γηφ Παλχκλεηε,
σο κεηξηθήλ παξξεζίαλ, πξφο απηφλ θεθηεκέλε, αδηαιείπησο
πξέζβεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Απνιπηίθηνλ ηφ, Θενηφθε Παξζέλε, εθ γ'.

Μεηά δέ ηήλ επιφγεζηλ ηψλ Άξησλ θαί ηήλ δηάδνζηλ, γίλεηαη
Αλάγλσζηο κεγάιε.
Ηζηένλ φηη ηήλ Αθνινπζίαλ ηνχ ελ ηή παξνχζε Κπξηαθή
επηιαρφληνο Αγίνπ ςάιινκελ ηή παξειζνχζε Παξαζθεπή εηο ηφ
Απφδεηπλνλ, εη κήπνπ ηχρε κεγάινπ Αγίνπ κλήκε.
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΠΡΧΨ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηφλ Δμάςαικνλ, ηφ, Θεφο Κχξηνο, ε ζπλήζεο ζηηρνινγία,
ηά Καζίζκαηα θαί νη Αλαβαζκνί ηήο Οθησήρνπ, ηφ Πξνθείκελνλ ηφ,
Πάζα πλνή, θαί ηφ ελδηάηαθηνλ Δσζηλφλ Δπαγγέιηνλ.
Δίηα ηφ, Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ ζεαζάκελνη θαί ηφλ Ν' Φαικφλ. Καί
κεηά ηαχηα, ςάιινκελ ηά παξφληα Ηδηφκεια.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Σήο κεηαλνίαο άλνημφλ κνη πχιαο Εσνδφηα, νξζξίδεη γάξ ηφ πλεχκά
κνπ, πξφο λαφλ ηφλ άγηφλ ζνπ, λαφλ θέξνλ ηνχ ζψκαηνο, φινλ
εζπηισκέλνλ, αιι' σο νηθηίξκσλ θάζαξνλ, επζπιάγρλσ ζνπ ειέεη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο ν απηφο
Σήο ζσηεξίαο εχζπλφλ κνη ηξίβνπο, Θενηφθε, αηζρξαίο γάξ
θαηεξξχπσζα, ηήλ ςπρήλ ακαξηίαηο, σο ξαζχκσο ηφλ βίνλ κνπ, φινλ
εθδαπαλήζαο, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο ξχζαί κε, πάζεο αθαζαξζίαο.
Δίηα, ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο θαηά ηφ κέγα ειεφο ζνπ θαί θαηά ηφ
πιήζνο ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, εμάιεηςνλ ηφ αλφκεκα κνπ.
Ήρνο πι. β'
Σά πιήζε ηψλ πεπξαγκέλσλ κνη δεηλψλ, ελλνψλ ν ηάιαο, ηξέκσ ηήλ
θνβεξάλ εκέξαλ ηήο θξίζεσο, αιιά ζαξξψλ εηο ηφ έιενο ηήο
επζπιαγρλίαο ζνπ, σο ν Γαπίδ βνψ ζνη. Διέεζφλ κε ν Θεφο, θαηά ηφ
κέγα ζνπ έιενο.
Οη Καλφλεο, ν Αλαζηάζηκνο εηο δ' ν ηαπξναλαζηάζηκνο εηο β'
ηήο Θενηφθνπ εηο β', θαί ηνχ Σξησδίνπ εηο ζη'. Πνίεκα Γεσξγίνπ.

Καλψλ Σξησδίνπ
Οπ ε αθξνζηηρ, ελ ηνίο Θενηνθίνηο. Γεσξγίνπ.
Χδή α' Ήρνο πι. β'
Χο ελ επείξσ πεδεχζαο
Παξαβνιαίο εκβηβάδσλ πάληαο Υξηζηφο, πξφο βίνπ δηφξζσζηλ, ηφλ
Σειψλελ αλπςνί, εθ ηήο ηαπεηλψζεσο δεηθλχο, Φαξηζαίνλ ηή επάξζεη
ηαπεηλνχκελνλ.
Δθ ηαπεηλψζεσο γέξαο πςνπνηφλ, εθ δέ ηήο επάξζεσο, πηψκα
βιέπσλ ραιεπφλ, ηνχ Σειψλνπ δήινπ ηά θαιά, θαί ηήλ θαξηζατθήλ,
θαθίαλ κίζεζνλ.
Δμ απνλνίαο θελνχηαη πάλ αγαζφλ, εθ δέ ηαπεηλψζεσο, θαζαηξείηαη
πάλ θαθφλ, ήλ πεξ αζπαζψκεζα πηζηνί, βδειπηηφκελνη ζαθψο,
ηξφπνλ θελφδνμνλ.
Σφ ηαπεηλφθξνλαο είλαη ηνχο εαπηνχ Μαζεηάο βνπιφκελνο, ν ηψλ
πάλησλ Βαζηιεχο, παξαηλψλ εδίδαζθε δεινχλ, ηφλ Σειψλνπ
ζηελαγκφλ, θαί ηήλ ηαπείλσζηλ.
Χο Σειψλεο ζηελάδσ, θαί νδπξκνίο αζηγήηνηο Κχξηε, λχλ
πξνζέξρνκαη ηή ζή επζπιαγρλία, νίθηεηξνλ θακέ, ηαπεηλψζεη ηήλ
δσήλ, λχλ δηεμάγνληα.
Θενηνθίνλ
Γλψκελ, βνπιήλ, πξνζδνθίαλ, ζψκα, ςπρήλ, θαί ηφ πλεχκα
Γέζπνηλα, αλαηίζεκη πξφο ζέ, δπζρεξψλ ερζξψλ θαί πεηξαζκψλ, θαί
κειινχζεο απεηιήο, ξχζαη θαί ζψζφλ κε.
Καηαβαζία
Χδή γ'
Οπθ έζηηλ άγηνο ψο ζχ
Απφ θνπξίαο θαί παζψλ, ηαπεηλφο αλπςνχηαη, αξεηψλ απφ χςνπο,
θαηαπίπηεη δέ δεηλψο, πςεινθάξδηνο πάο, νχ ηφλ ηξφπνλ, ηήο θαθίαο
θχγσκελ.
Κελνδνμία εθθελνί πινχηνλ δηθαηνζχλεο, ηψλ παζψλ δέ ζθνξπίδεη, ε
ηαπείλσζηο πιεζχλ, ήλ κηκνπκέλνπο εκάο, ηήο κεξίδνο, δείμνλ ηνχ

Σειψλνπ σηήξ.
Χο ν Σειψλεο θαί εκείο, ηχπηνληεο εηο ηφ ζηήζνο, θαηαλχμεη βνψκελ,
Ηιάζζεηη ν Θεφο, εκίλ ηνίο ακαξησινίο, φπσο ηνχηνπ ιάβσκελ ηήλ
άθεζηλ.
Πξφο δήινλ έιζσκελ πηζηνί, θαηνξζνχληεο ηφ πξά νλ, ηαπεηλψζεη
ζπδψληεο, εθ θαξδίαο ζηελαγκψ, θιαπζκψ ηε θαί πξνζεπρή, φπσο
ζρψκελ εθ Θενχ ζπγρψξεζηλ.
Απνβαιιψκεζα πηζηνί, ηφλ ππέξνγθνλ θφκπνλ, απφλνηαλ δεηλήλ ηε,
θαί ηχθνλ ηφλ βδειπθηφλ, θαί ηήλ θαθίζηελ Θεψ Φαξηζαίνπ, απξεπή
σκφηεηα.
Θενηνθίνλ
Δλ ζνί ηή κφλε πξνζθπγή, πεπνηζψο κή εθπέζσ, ηήο θαιήο
πξνζδνθίαο, αιιά ηχρνηκη ηήο ζήο, επηθνπξίαο Αγλή, πάζεο βιάβεο
δπζρεξψλ ξπφκελνο.
Καηαβαζία
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Σαπείλσζηο χςσζε, θαηεζρπκκέλνλ θαθνίο, Σειψλελ ζηπγλάζαληα,
θαί ηφ, Ηιάζζεηη, ηψ Κηίζηε βνήζαληα, έπαξζηο δέ θαζείιελ, απφ
δηθαηνζχλεο, δείιαηνλ Φαξηζαίνλ, κεγαινξξεκνλνχληα, δειψζσκελ
δηφ ηά θαιά, θαθψλ απερφκελνη.
Γφμα... κνηνλ
Σαπείλσζηο χςσζε, πάιαη Σειψλελ θιαπζκψ βνήζαληα, Ηιάζζεηη,
θαί εδηθαίσζελ, Απηφλ κηκεζψκεζα, άπαληεο νη εηο βάζνο, ηψλ θαθψλ
εκπεζφληεο, θξάμσκελ ηψ σηήξη, απφ βάζνπο θαξδίαο, Ζκάξηνκελ,
ηιάζζεηη, κφλε θηιάλζξσπε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ, κνηνλ
Σαρχ δέμαη Γέζπνηλα ηάο ηθεζίαο εκψλ, θαί ηαχηαο πξνζάγαγε, ηψ
ζψ Τηψ θαί Θεψ, Κπξία Παλάκσκε, ιχζνλ ηάο πεξηζηάζεηο, ηψλ εηο
ζέ πξνζηξερφλησλ, ζχληξηςνλ κεραλίαο, θαί θαηάβαιε ζξάζνο, ηψλ
νπιηδνκέλσλ αζέσλ, θαηά ηψλ δνχισλ ζνπ,
Χδή δ'
Υξηζηφο κνπ δχλακηο
Αξίζηελ έδεημελ, νδφλ πςψζεσο ηήλ ηαπείλσζηλ Λφγνο, ηαπεηλσζείο,
κέρξη θαί κνξθήο δνπιηθήο, ήλ εθκηκνχκελνο άπαο, αλπςνχηαη

ηαπεηλνχκελνο.
Τςψζε δίθαηνο, θαί θαηαπέπησθε, Φαξηζαίνο, ελ πιήζεη δέ ηψλ
θαθψλ, βξίζσλ ηεηαπείλσηαη, αιι' αλπςψζε Σειψλεο, παξ' ειπίδα
δηθαηνχκελνο.
Πελίαο πξφμελνο, εθ πινχηνπ ηψλ αξεηψλ, ε απφλνηα ψθζε, θαί
πνξηζκφο, αχζηο ε ηαπείλσζηο, δηθαηνζχλεο εμ άθξαο απνξίαο ήλ
θηεζψκεζα.
Πξνέθεο Γέζπνηα, ηνίο κεγαιφθξνζηλ, αληηηάζζεζζαη πάλησο, θαί
ηαπεηλνίο, ράξηλ ζήλ παξέρσλ σηήξ, ηαπεηλσζείζη λχλ εκίλ, ηήλ ζήλ
ράξηλ εμαπφζηεηινλ.
Πξφο ζείαλ χςσζηλ, αεί αλάγσλ εκάο, ν σηήξ θαί Γεζπφηεο
πςνπνηφλ, έδεημε ηαπείλσζηλ, ηνχο πφδαο γάξ ηψλ Μαζεηψλ
απηνρείξσο ελαπέληςελ.
Θενηνθίνλ
Χο θψο απξφζηηνλ, Παξζέλε ηέμαζα, ηήο ςπρήο κνπ ηφ ζθφηνο
θσηηζηηθή, αίγιε δηαζθέδαζνλ, θαί ζσηεξίαο πξφο ηξίβνπο, ηήλ δσήλ
κνπ ρεηξαγψγεζνλ.
Καηαβαζία
Χδή ε'
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ
Σνχ Φαξηζαίνπ ηάο αξεηάο, ζπεχζσκελ κηκείζζαη θαί δεινχλ, ηήλ ηνχ
Σειψλνπ ηαπείλσζηλ ηφ ελ εθαηέξνηο κηζνχληεο άηνπνλ, απφλνηαλ θαί
ιχκελ ηψλ παξαπηψζεσλ.
Γηθαηνζχλεο δξφκνο θελφο ήιεγθηαη ζπδεχμαο ελ απηψ, ν Φαξηζαίνο
ηήλ νίεζηλ, αχζηο δέ Σειψλεο, πςνπνηψ αξεηή, θηεζάκελνο
ζπλέκπνξνλ ηήλ ηαπείλσζηλ.
Αξκαηειάηεο ελ αξεηαίο, ψεην δξακείλ Φαξηζαίνο, αιιά πεδφο
παξαθιχδηνλ, άξκα δηαζέσλ, θαιψο πξνέιαβε, ζπδεχμαο ν Σειψλεο
νίθησ ηαπείλσζηλ.
Σήλ ηνπ Σειψλνπ παξαβνιήλ, πάληεο αλαπηχμαληεο ηψ λψ, δεχηε
δειψζσκελ δάθξπζη, πλεχκα ζπληεηξηκκέλνλ Θεψ πξνζάγνληεο ηήλ
ηψλ ακαξηεκάησλ δεηνχληεο άθεζηλ.

Σφλ πςαπρή ηε θαί κνρζεξφλ, αιαδνληθφλ ηε θαί ζξαζχλ, πφξξσ
απψζσκελ έκθξνλα, Φαξηζαίνπ ηξφπνλ, δεηλφλ κεγάιαπρνλ, φπσο
κή γπκλσζψκελ, ηήο ζείαο ράξηηνο.
Θενηνθίνλ
Ράβδνλ δπλάκεσο, Αγαζή, πάζηλ εμαπφζηεηινλ εκίλ, ηνίο επί ζνί
θαηαθεχγνπζη, θαηαθπξηεχεηλ ελ κέζσ πάλησλ ερζξψλ, παξέρνπζα,
θαί εθ πάζεο βιάβεο εμαίξνπζα.
Καηαβαζία
Χδή ζη'
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ
Σνχ βίνπ ηφ ζηάδηνλ, ν Σειψλεο ελ ηαπηψ, θαί Φαξηζαίνο έδξακνλ,
αιι' ν κελ απνλνία θαηελερζείο, αηζρξψο ελαπάγεζελ, ν δέ ηε
ηαπεηλψζεη δηεζψδεην.
Σνχ βίνπ ηφ δίθαηνλ, δηακείβνληεο εκείο, δξφκνλ εθκηκεζψκεζα, ηνχ
Σειψλνπ κέλ θξφλεκα δεισηφλ, θχγσκελ δέ θχζεκα βδειπθηφλ
Φαξηζαίνπ θαί δεζψκεζα.
Σνχο ηξφπνπο δειψζσκελ, ηνχ σηήξνο' Ηεζνχ θαί ηήλ αχηνχ
ηαπείλσζηλ, νΗ πνζνχληεο ηήλ άιεθηνλ ηήο ραξάο, ηπρείλ
θαηαζθήλσζηλ, ελ ηή ρψξα ηψλ δψλησλ απιηδφκελνη.
Τπέδεημαο Γέζπνηα, ηνίο νηθείνηο Μαζεηαίο πςνπνηφλ ηαπείλσζηλ, ηψ
ιεληίσ δσλλχκελνο ηήλ νζθχλ, ηνχο πφδαο απέπιπλαο, θαί ηφλ
ηξφπνλ κηκείζζαη παξεζθεχαζαο.
Σφλ βίνλ δηείινλην, Φαξηζαίνο αξεηαίο, θαί ν Σειψλεο πηαίζκαζηλ,
αιι' ν κέλ ηήλ εμ φγθνπ θξελνβιαβή, ππέζηε ηαπείλσζηλ, ν δέ
αλπςνχηαη ηαπεηλφθξσλ θαλείο.
Θενηνθίνλ
Γπκλφλ ηή απιφηεηη, ηή αηέρλσ ηε δσή, πιαζζέληα παξαβάζεσο
δηπιφε πεξηέβαιέ κε ερζξφο, ζαξθφο ηε παρχηεηη, λχλ δέ ζή κεζηηεία,
Κφξε, ζψδνκαη.
Καηαβαζία
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Φαξηζαίνπ θχγσκελ πςεγνξίαλ, θαί Σειψλνπ κάζσκελ, ηφ ηαπεηλφλ

ελ ζηελαγκνίο, πξφο ηφλ σηήξα θξαπγάδνληεο, Ίιαζη κφλε εκίλ
επδηάιιαθηε.
Έηεξνλ Ήρνο γ'
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ
ηελαγκνχο πξνζνίζσκελ, ηεισληθνχο ηψ Κπξίσ, θαί απηψ
πξνζπέζσκελ, ακαξησινί σο Γεζπφηε, ζέιεη γάξ ηήλ ζσηεξίαλ
πάλησλ αλζξψπσλ, άθεζηλ παξέρεη πάζη κεηαλννχζη, δη' εκάο γάξ
εζαξθψζε Θεφο ππάξρσλ Παηξί ζπλάλαξρνο.
Ο Οίθνο
Δαπηνχο αδειθνί άπαληεο ηαπεηλψζσκελ, ζηελαγκνίο θαί νδπξκνίο
ηχςσκελ ηήλ ζπλείδεζηλ, ίλα ελ ηή θξίζεη ηφηε ηή αησλία, εθεί
νθζψκελ πηζηνί αλεχζπλνη, ηπρφληεο αθέζεσο, εθεί γάξ εζηηλ φλησο ε
άλεζηο, ήλ ηδείλ εκάο λχλ ηθεηεχζσκελ, εθεί νδχλε απέδξα ιχπε θαί νη
εθ βάζνπο ζηελαγκνί, ελ ηή Δδέκ ηή ζαπκαζηή, ήο ν Υξηζηφο
δεκηνπξγφο, Θεφο ππάξρσλ Παηξί ζπλάλαξρνο.
πλαμάξηνλ
Σή απηή εκέξα ηήο ηνχ Σειψλνπ θαί ηνχ Φαξηζαίνπ εθ ηνχ Ηεξνχ
Δπαγγειίνπ ηνχ Δπαγγειηζηνχ Λνπθά ηε' 10 - 14 παξαβνιεο κλείαλ
πνηνχκεζα.
ηίρνη
 Φαξηζαίδσλ, Ηεξνχ καθξάλ γίλνπ,
 Υξηζηφο γάξ έλδνλ,  ηαπεηλνχο δεθηένλ.
Έηεξνη εηο ηφ ηξηψδηνλ
 Ο δεκηνπξγφο ηψλ άλσ θαί ηψλ θάησ,
 Σξηζάγηνλ κέλ χκλνλ εθ ηψλ Αγγέισλ,
 Σξηψδηνλ δέ θαί παξ' αλζξψπσλ δέρνπ.
Σαίο ηψλ Αγίσλ πάλησλ, κεγαινπξγψλ ζνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ,
ν Θεφο εκψλ ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ
Γηθαηψζεσο ηνίο έξγνηο επαηξφκελνο, βξφρνηο θελνδνμίαο δεηλψο,
πεξηεπάξε Φαξηζαίνο άκεηξα απρψλ, Σειψλεο δέ θνχθσ ηψ πηεξψ,
ηήο ηαπεηλψζεσο αξζείο, Θεψ πξνζήγγηζε.
Σαπεηλψζεσο σο θιίκαθη ρξεζάκελνο, ηξφπσ Σειψλεο πξφο
νπξαλψλ, χςνο επήξζε, ηήο αιαδνλείαο δέ αξζείο, θνπςφηεηη

δείιαηνο ζαζξά, ν Φαξηζαίνο θαηαληά, πξφο Άδνπ πέηαπξνλ.
Σνχο δηθαίνπο ελεδξεχσλ κέλ ν δφιηνο, ηξφπνηο θελνδνμίαο ζπιά,
ακαξησινχο δέ, βξφρνηο απνγλψζεσο δεζκεί, Αιι' νχλ εθαηέξσλ
ηψλ θαθψλ, νη ηνχ Σειψλνπ δεισηαί, ξπζζήλαη ζπεχζσκελ.
Δλ πξνζεπρή εκψλ Θεψ πξνζπέζσκελ, δάθξπζη θαί ζεξκνίο
ζηελαγκνίο, εθκηκνχκελνη, ηνχ Σειψλνπ ηήλ πςνπνηφλ ηαπείλσζηλ,
κέιπνληεο πηζηνί Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Δηζεγνχκελνο ηνίο Μαζεηαίο πξνέιεγεο, Γέζπνηα, κή θξνλείλ
πςειά, ζπλαπάγεζζαη ηαπεηλνίο δηδάζθσλ δέ σηήξ, δηφ ζνη
θξαπγάδνκελ πηζηνί. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Ηαθψβ ζε θαιινλήλ θαί ζείαλ θιίκαθα, θάησζελ, ήλ εψξαθε πξίλ,
εθηεηακέλελ, πξφο χςνο γηλψζθνκελ, εκλή, θαηάγνπζαλ άλσζελ
Θεφλ ζεζαξθσκέλνλ, θαί βξνηνχο, αχζηο αλάγνπζαλ.
Καηαβαζία
Χδή ε'
Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο
Σαπεηλφθξνλη γλψκε, ίιεσλ Κχξηνλ, ν Σειψλεο ζηελάμαο, εχξε θαί
ζέζσζηαη, ηξφπσ δέ δεηλψ γιψζζεο κεγαινξξήκνλνο, ηεο
δηθαηνζπλεο εθπίπηεη Φαξηζαίνο.
Φαξηζαίνπ ηφλ ηχθνλ, ηήο πξναηξέζεσο, θαί ηήλ πξνζεγνξίαλ, ηήο
θαζαξφηεηνο, θχγσκελ πηζηνί, δεινχληεο ηνχ Σειψλνπ θαιψο, ηήλ
ειεεκέλελ, ηαπείλσζηλ θαί γλψκελ.
Σάο θσλάο ηνχ Σειψλνπ, πηζηνί θζεγμψκεζα, Ηεξψ ελ αγίσ, Ο Θεφο
ίιαζη, ίλα ζχλ απηψ, ηχρσκελ ζπγρσξήζεσο, ιχκεο κεγα ξπζζέληεο
Φαξηζαίνπ, ιαπρνπ.
ηελαγκφλ ηνχ Σειψλνπ πάληεο δειψζσκελ, θαί Θεψ νκηινχληεο
ζεξκνίο ηνίο δάθξπζη, θξάμσκελ απηψ. Φηιάλζξσπε εκάξηνκελ,
εχζπιαγρλε νΗθηίξκνλ, Ηιάζζεηη θαί ζψζνλ.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ θαί Άγηνλ Πλεχκα.
ηελαγκψ ηνχ Σειψλνπ, Θεφο επέλεπζε, δηθαηψζαο ηε ηνχηνλ, πάζηλ

ππέδεημε, θάκπηεζζαη αεί, ζηελαγκνίο ηε θαί δάθξπζη, ηψλ
πιεκκειεκάησλ, αηηνχκελνη ηήλ ιχζηλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Οπθ επίζηακαη πιήλ ζνπ, άιιελ αληίιεςηλ, έ πξνβάιινκαη πξέζβηλ,
Αγλή παλάκσκε, ζέ πξφο ηφλ εθ ζνχ, Σερζέληα κεζίηξηαλ, πάλησλ
ηψλ ιππνχλησλ, ειεχζεξφλ κε δείμνλ.
Καηαβαζία
Χδή ζ'
Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ
Οδφλ πςψζεσο ηήλ ηαπείλσζηλ, παξά Υξηζηνχ ιαβφληεο, ζσηεξίαο
ππφδεηγκα, ηνχ Σειψλνπ ηφλ ηξφπνλ δειψζσκελ, ηχθνλ ππεξνςίαο,
πφξξσ βαιιφκελνη, γλψκε ηαπεηλφθξνλη Θεφλ εμηιενχκελνη.
Φπρήο απφλνηαλ απσζψκεζα, γλψκελ επζή ελ ηαπεηλνθξνζχλε
θηεζψκεζα, εαπηνχο δηθαηνχλ κε ζπνπδάδσκελ, ηφλ ηήο θελνδνμίαο,
ηχθνλ κηζήζσκελ, θαί ζχλ ηψ Σειψλε, ηφλ Θεφλ ηιεσζψκεζα.
Ληηάο ηψ Κηίζηε νίθηνπ πξνζθέξσκελ, ηεισληθάο, ηάο θαξηζατθάο
εθηξεπφκελνη, αραξίζηνπο επράο, κεγαιαχρνπο θσλάο, αη θαηά ηνχ
πιεζίνλ, θξίζηλ επάγνπζηλ, ίλα Θεφλ ίιεσλ, θαί θψο επηζπαζψκεζα,
Πνιιψ πηαηζκάησλ εακψ βαξνπκελνο, ππεξβνιή θαθίαο ηφλ
Σεισλελ παξήιαζα, θαί ηνχ Φαξηζαίνπ ηφλ κεγάιαπρνλ, ηχθνλ
πξνζεπηζπψκαη, πάληνζελ έξεκνο, πάλησλ θαζηζηάκελνο θαιψλ.
Κχξηε θείζαί κνπ.
Σήο ζήο αμίσζνλ καθαξηφηεηνο, ηνχο δηά ζέ ηψ πλεχκαηη πησρνχο
ελππάξμαληαο, εηζεγήζεη γάξ ηήο ζήο πξνζηάμεσο, πλεχκα
ζπληεηξηκκέλνλ, ζνί πξνζθνκίδνκελ. ψηεξ πξνζδεμάκελνο ζψδε,
ηνχο ζνί ιαηξεχνληαο,
Θεψ Σειψλεο πνηέ επμάκελνο, ηψ ηεξψ πηζησο πξνζαληψλ,
δεδηθαίσηαη, ζηελαγκνίο γάξ πξνζειζσλ θαί δάθξπζη, ζπληξηκκψ ηε
θαξδίαο, πάληα απέζεην, ηψλ ακαξηεκάησλ ηφλ θφξηνλ εμηιεψζεζη.
Θενηνθίνλ
Τκλείλ, δνμάδεηλ θαί καθαξίδεηλ ζε, δίδνπ εκίλ αμίσο ηνίο ηηκψζί ζε,
Πάλαγλε, θαί ηφλ ηφθνλ ηφλ ζφλ κεγαιχλνπζη, κφλε επινγεκέλε, ζχ
γάξ ηφ θαχρεκα, ηψλ Υξηζηηαλψλ θαί πξφο Θεφλ, πξέζβηο
εππξφζδεθηνο.

Καηαβαζία
Δμαπνζηεηιάξηνλ, ηφ Δσζηλφλ Αλαζηάζηκνλ. Δίηα ηά παξφληα
ηνχ Σξησδίνπ.
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ
Τςεγνξίαλ θχγσκελ, Φαξηζαίνπ θαθίζηελ, ηαπείλσζηλ δέ κάζσκελ,
ηνχ Σειψλνπ αξίζηελ, ίλ' πςσζψκελ βνψληεο, ηψ Θεψ ζχλ εθείλσ
Ηιάζζεηη ηνίο δνχινηο ζνπ, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ, Υξηζηέ σηήξ,
εθνπζίσο, θαί ηαπξφλ ππνκείλαο, ζπλήγεηξαο ηφλ θφζκνλ ζνπ ζετθή
δπλαζηεία,
Θενηνθίνλ, φκνηνλ
Ο πνηεηήο ηήο θηίζεσο, θαί Θεφο ηψλ απάλησλ, ζάξθα βξνηείαλ
έιαβελ, έμ αρξάληνπ γαζηξφο ζνπ, παλχκλεηε Θενηφθε, θαί
θζαξείζάλ κνπ θχζηλ, φιελ αλεθαηλνχξγεζε, πάιηλ σο πξφ ηνχ
ηφθνπ, θαηαιηπσλ κεηά ηφθνλ, φζελ πίζηεη ζέ πάληεο, άλεπθεκνχληεο
θξάδνκελ, Υαίξε, θφακνπ ε δφμα.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ δ' θαί ηά
παξφληα ηνχ Σξησδίνπ δ'.
Ήρνο α'
Μή πξνζεπμψκεζα θαξηζατθψο, αδειθνί, ν γάξ πςψλ εαπηφλ
ηαπεηλσζήζεηαη, ηαπεηλσζψκελ ελαληίνλ ηνχ Θενχ, ηεισληθψο δηά
λεζηείαο θξάδνληεο, Ηιάζζεηη εκίλ ν Θεφο, ηνίο ακαξησινίο.
Ο απηφο
Φαξηζαίνο θελνδνμία ληθψκελνο, θαί Σειψλεο ηή κεηαλνία
θιηλφκελνο, πξνζήιζφλ ζνη ηψ κφλσ Γεζπφηε, αιι' ν κέλ
θαπρεζάκελνο, εζηεξήζε ηψλ αγαζψλ, ν δέ κή θζεγμάκελνο, εμηψζε
ηψλ δσξεψλ. Δλ ηνχηνηο ηνίο ζηελαγκνίο, ζηήξημφλ κε Υξηζηέ ν Θεφο,
σο θηιάλζξσπνο.
ηίρ. Δμνκνινγήζνκαί ζνη, Κχξηε ελ φιε θαξδία κνπ, δηεγήζνκαη
πάληα ηά ζαπκάζηά ζνπ.
Ήρνο γ'
Σνχ Σειψλνπ θαί ηνχ Φαξηζαίνπ ηφ δηάθνξνλ, επηγλνχζα, ςπρή κνπ'
ηνχ κέλ, κίκεζνλ ηήλ ππεξήθαλνλ θσλήλ, ηνχ δέ, δήισζνλ ηήλ
επθαηάλπθηνλ επρήλ, θαί βφεζνλ, ν Θεφο νιάζζεηί κνη ηψ ακαξησιψ,
θαί ειέεζφλ κε.

ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε ν Θεφο κνπ, πςσζήησ ε ρείξ ζνπ, κή επηιάζε
ηψλ πελήησλ ζνπ εηο ηέινο.
Ήρνο ν απηφο
Σνχ Φαξηζαίνπ ηήλ κεράιαπρνλ θσλήλ, πηζηνί κηζήζαληεο, ηνχ δέ
Σειψλνπ ηήλ επθαηάλπθηνλ επρήλ δειψζαληεο, κή ηά πςειά
θξνλψκελ, αιι' εαπηνχο ηαπεηλνχληεο, ελ θαηαλχμεη θξάμσκελ, ν
Θεφο ηιάζζεηη, ηαίο ακαξηίαηο εκψλ.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Σαίο εμ έξγσλ θαπρήζεζη, Φαξηζαίνλ δηθαηνχληα εαπηφλ θαηέθξηλαο
Κχξηε, θαί Σειψλελ κεηξηνπαζήζαληα, θαί ζηελαγκνίο ηιαζκφλ
αΗηνχκελνλ, εδηθαίσζαο, νπ γάξ πξνζίεζαη, ηνχο κεγαιφθξνλαο
ινγηζκνχο, θαί ηάο ζπληεηξηκκέλαο θαξδίαο, νπθ εμνπζελείο, δηφ θαί
εκείο ζνί πξνζπίπηνκελ, ελ ηαπεηλψζεη, ηψ παζφληη δη' εκάο,
Παξάζρνπ ηήλ άθεζηλ θαί ηφ κέγα έιενο,
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ
ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα
λελέθξσηαη, ε Δχα ειεπζέξσηαη, ν ζάλαηνο ηεζαλάησηαη, θαί εκείο
εδσνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ, Δπινγεηφο Υξηζηφο ν
Θεφο εκψλ, ν νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνη.
Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Σά Σππηθά, νη Μαθαξηζκνί ηήο Οθησήρνπ θαί εθ ηνχ Καλφλνο
ηνχ Σξησδίνπ ε έθηε Χδή, Ο Απφζηνινο. Πξνθείκελνλ. Ήρνο πι. δ'.
Δχμαζζε θαί απφδνηε Κπξίσ ηψ Θεψ εκψλ.
ηίρ. Γλσζηφο ελ ηή Ηνπδαία ν Θεφο,
Πξφο Σηκφζενλ β' Δπηζηνιήο Παχινπ, Κεθ. Γ', 10-l5
Σέθλνλ Σηκφζεε, παξεθνινχζεθάο κνπ ηή δηδαζθαιία ηή αγσγή, ηή
πξνζέζεη, ηή πίζηεη, ηή καθξνζπκία, ηή αγάπε, ηή ππνκνλή, ηνίο
δησγκνίο, ηνίο παζήκαζηλ, νία κνη εγέλεην ελ Αληηνρεία, ελ Ηθνλίσ, ελ
ιχζηξνηο, νίνπο δησγκνχο ππήλεγθα! θαί εθ πάλησλ κε εξξχζαην ν
Κχξηνο, Καί πάληεο δέ νη ζέινληεο επζεβψο δήλ ελ Υξηζηψ Ηεζνχ,
δησρζήζνληαη, Πνλεξνί δέ άλζξσπνη θαί γφεηεο πξνθφςνπζηλ επί ηφ
ρείξνλ, πιαλψληεο, θαί πιαλψκελνη, χ δέ, κέλε, ελ νίο έκαζεο θαί

επηζηψζεο, είδσο παξά ηίλνο έκαζεο, θαί φηη απφ βξέθνπο ηά Οεξά
γξάκκαηα νίδαο, ηά δπλάκελά ζε ζνθίζαη εηο ζσηεξίαλ, δηά πίζηεσο
ηήο ελ Υξηζηψ Ηεζνχ, ηψ Κπξίσ εκψλ.
Αιιεινχτα Ήρνο πι. δ'
Γεχηε αγαιιηαζψκεζα ηψ Κπξίσ,
Δπαyyέιηνλ εθ ηνχ θαηά Λνπθάλ. ηε' 10-14
Δίπελ ν Κχξηνο ηήλ παξαβνιήλ ηαχηελ. Αλζξσπνη δχν αλέβεζαλ εηο
ηφ Ηεξφλ...
Κνηλσληθφλ
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο.
Αιιεινχτα.
η11ηνξ
ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΑΧΣΟΤ
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΠΔΡΑ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ θαί ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, εηο ηφ Κχξηε
εθέθξαμα ηζηψκελ ηίρ. η', θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο
Οθησήρνπ ζη', θαί ηά παξφληα Ηδηφκεια ηνχ Σξησδίνπ β' δεπηεξνχληεο
απηά.
Ήρνο α'
Δηο αλακάξηεηνλ ρψξαλ, θαί δσεξάλ, επηζηεχζελ, γεσζπνξήζαο ηήλ
ακαξηίαλ, ηή δξεπάλε εζέξηζα, ηνχο ζηάρπαο ηήο άκειείαο, θαί
δξαγκάησλ εζηνίβαζα, πξάμεψλ κνπ ηάο ζεκσλίαο, άο θαί
θαηέζηξσζα νπρ άισλη ηήο κεηαλνίαο. Αιι' αηηψ ζε, ηφλ πξναηψληνλ
γεσξγφλ εκψλ Θεφλ, ηψ αλέκσ ηήο ζήο θηιεπζπιαγρλίαο
απνιίθκηζνλ ηφ άρπξνλ ηψλ έξγσλ κνπ θαί ζηηάξρεζνλ ηή ςπρή κνπ
ηήλ άθεζηλ, εηο ηήλ νπξάληφλ ζνπ ζπγθιείσλ κε απνζήθελ θαί ζψζφλ
κε. (Γίο)
κνηνλ
Δπηγλψκελ αδειθνί ηνχ κπζηεξίνπ ηήλ δχλακηλ, ηφλ γάξ εθ ηήο
ακαξηίαο, πξφο ηήλ παηξηθήλ εζηίαλ, αλαδξακφληα, Άζσηνλ Τηφλ ν
παλάγαζνο Παηήξ, πξνυπαληήζαο αζπάδεηαη, θαί πάιηλ ηήο νηθείαο
δφμεο, ραξίδεηαη ηά γλσξίζκαηα, θαί κπζηηθήλ ηνίο άλσ

επηηειείεπθξνζχλελ, ζχσλ ηφλ κφζρνλ ηφλ ζηηεπηφλ, ίλα εκείο αμίσο
πνιηηεπζψκεζα, ηψ ηε ζχζαληη θηιαλζξψπσ Παηξί, θαί ηψ ελδφμσ
ζχκαηη, ηψ σηήξη ησλςπρψλ εκψλ. (Γίο)
Γφμα... Ήρνο β'
Χ πφζσλ αγαζψλ, ν άζιηνο εκαπηφλ εζηέξεζα! ψ πνίαο βαζηιείαο
εμέπεζα ν ηαιαίπσξνο εγψ! ηφλ πινχηνλ ελάισζα, φλ πεξ έιαβνλ.
ηήλ εληνιήλ παξέβελ, Οίκνη ηάιαηλα ςπρή! ηψ ππξί ηψ αησλίσ ινηπφλ
θαηαδηθάδεζαη, δηφ πξφ ηέινπο βφεζνλ Υξηζηψ ηψ Θεψ. Χο ηφλ
Άζσηνλ δέμαη κε πηφλ, ν Θεφο, θαί ειέεζφλ κε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ ηνχ ελδηαηάθηνπ Ήρνπ. Δίζνδνο, ηφ Φψο
ηιαξφλ, Πξνθείκελνλ, Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ θ. ιπ. Δηο ηήλ Ληηήλ, ηφ
ηηρεξφλ ηνχ Αγίνπ ηήο Μνλήο. Απφζηηρα ηήο Οθησήρνπ ηά θαη'
Αιθάβεηνλ.
Γφμα... Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. β'
Σήο παηξηθήο δσξεάο δηαζθνξπίζαο ηφλ πινχηνλ, αιφγνηο
ζπλεβνζθφκελ φ ηάιαο θηήλεζη, θαί ηήο απηψλ νξεγφκελνο ηξνθήο
ειίκσηηνλ κή ρνξηαδφκελνο, αιι' ππνζηξέςαο πξφο ηφλ
εχζπιαγρλνλ Παηέξα, θξαπγάδσ ζχλ δάθξπζη. Γέμαη κε σο κίζζηνλ,
πξνζπίπηνληα ηή θηιαλζξσπία ζνπ, θαί ζψζφλ κε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ήρνο ν απηφο
Οπνηεηήο θαί ιπηξσηήο κνπ Πάλαγλε, Υξηζηφο ν Κχξηνο, εθ ηήο ζήο
λεδχνο πξνειζψλ, εκέ ελδπζάκελνο, ηήο πξψελ θαηάξαο, ηφλ Αδάκ
ειεπζέξσζε, δηφ ζνη Πάλαγλε, ψο ηνχ Θενχ Μεηξί ηε, θαί Παξζέλσ
αιεζψο, βνψκελ αζηγήησο, ηφ Υαίξε ηνπ Αγγέινπ, ραίξε Γέζπνηλα,
πξνζηαζία, θαί ζθέπε, θαί ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Απνιπηίθηνλ, Θενηφθε Παξζέλε εθ γ'
Καί ε ινηπή, Αθνινπζία ηήο Αγξππλίαο
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΠΡΧΨ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηφλ Δμάςαικνλ ηφ, Θεφο Κχξηνο ηφ Απνιπηίθηνλ
Αλαζηάζηκνλ δίο, θαί ηφ Θενηνθίνλ. Δίηα ε ζπλήζεο ηηρνινγία, ηά
Αλαζηάζηκα Δπινγεηάξηα ηά Καζίζκαηα, θαί νη Αλαβαζκνί ηήο
Οθησήρνπ ηφ, Πάζα πλνή, θαί ηφ Δσζηλφλ ελδηάηαθηνλ Δπαγγέιηνλ.
Δηζ' νχησ ηφ, Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ ζεαζάκελνη θαί κεηά ηφλ Ν'

ςάιινκελ ηά Ηδηφκεια ηαχηα.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Σήο κεηαλνίαο άλνημφλ κνη πχιαο Εσνδφηα, νξζξίδεη γάξ ηφ πλεχκά
κνπ, πξφο λαφλ ηφλ άγηφλ ζνπ, λαφλ θέξνλ ηνχ ζψκαηνο, φινλ
εζπηισκέλνλ, αιι' σο νηθηίξκσλ θάζαξνλ, επζπιάγρλσ ζνπ ειέεη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο ν απηφο
Σήο ζσηεξίαο εχζπλφλ κνη ηξίβνπο, Θενηφθε, αηζρξαίο γάξ
θαηεξξχπσζα, ηήλ ςπρήλ ακαξηίαηο, σο ξαζχκσο ηφλ βίνλ κνπ, φινλ
εθδαπαλήζαο, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο ξχζαί κε, πάζεο αθαζαξζίαο.
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο θαηά ηφ κέγα ειεφο ζνπ θαί θαηά ηφ πιήζνο
ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, εμάιεηςνλ ηφ αλφκεκα κνπ.
Ήρνο πι. β'
Σά πιήζε ηψλ πεπξαγκέλσλ κνη δεηλψλ, ελλνψλ ν ηάιαο, ηξέκσ ηήλ
θνβεξάλ εκέξαλ ηήο θξίζεσο, αιιά ζαξξψλ εηο ηφ έιενο ηήο
επζπιαγρλίαο ζνπ, σο ν Γαπίδ βνψ ζνη. Διέεζφλ κε ν Θεφο, θαηά ηφ
κέγα ζνπ έιενο.
Οη Καλφλεο, ν Αλαζηάζηκνο, ν ηαπξναλαζηάζηκνο ηήο
Θενηφθνπ θαί ηνχ Σξησδίνπ. Σήλ δέ Αθνινπζίαλ ηνχ Μελαίνπ
ςάιινκελ ηή παξειζνχζε Παξαζθεπή εζπέξαο ελ ηνίο, Απνδείπλνηο.
Ο Καλψλ ηνχ Σξησδίνπ εηο ζη'. Πνίεκα ηνχ θπξίνπ Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο β'
Σήλ Μσζησο σδήλ
Ηεζνχ ν Θεφο, κεηαλννχληα δέμαη λχλ θακέ, σο ηφλ Άζσηνλ Τηφλ,
πάληα ηφλ βίνλ ελ ακειεία δήζαληα θαί ζέ παξνξγίζαληα.
Ολ κνη δέδσθαο πξίλ, θαθψο εζθφξπηζα ζείνλ πινχηνλ, εκαθξχλζελ
απφ ζνχ, αζψησο δήζαο, εχζπιαγρλε Πάηεξ. Γέμαη νχλ θακέ
επηζηξέθνληα.
Σάο αγθάιαο λπλί, ηάο παηξηθάο πξνζεθαπιψζαο δέμαη, Κχξηε, θακέ,
ψζπεξ ηφλ Άζσηνλ, παλνηθηίξκνλ, φπσο επραξίζησο δνμάδσ ζε.
Θενηνθίνλ
Δλ εκνί ν Θεφο, πάζαλ δεηθλχο αγαζσζχλελ, πάξηδέ κνπ ηήλ

πιεζχλ, ηψλ εγθιεκάησλ σο επεξγέηεο, ζείαηο ηήο Μεηξφο ζνπ
δεήζεζη.
Καηαβαζίαο δε ιέγνκελ ηνχο Δηξκνχο ηνχ Καλφλνο.
«Σήλ Μσζέσο σδήλ, αλαιαβνχζα βφεζνλ ςπρή, Βνεζφο θαη
ζθεπαζηήο, εγέλεηφ κνη εηο ζσηεξίαλ, νχηφο κνπ Θεφο θαί δνμάζσ
απηφλ».
Χδή γ'
ηεηξσζέληα κνπ ηφλ λνχλ
Έμσ φινο εκαπηνχ, γεγνλψο θξελνβιαβψο πξνζεθνιιήζελ, ηνίο
παζψλ εθεπξέηαηο, αιιά δέμαη κε Υξηζηέ, ψζπεξ ηφλ Άζσηνλ.
Σνχ Αζψηνπ ηήλ θσλήλ, εθκηκνχκελνο βνψ Ήκαξηνλ Πάηεξ, σο
εθείλνλ νχλ θακέ, ελαγθάιηζαη λπλί, θαί κή απψζε κε.
Σάο αγθάιαο ζνπ Υξηζηέ, πθαπιψζαο ζπκπαζψο ππφδεημαί κε, απφ
ρψξαο καθξάο, ακαξηίαο θαί παζψλ επαλαζηξέθνληα.
Θενηνθίνλ
Ζ θαιή ελ γπλαημί, θαηαπινχηηζνλ θακέ, θαιψλ ηδέαηο, ακαξηίαηο
πνιιαίο, ηφλ πησρεχζαληα, Αγλή, φπσο δνμάδσ ζε.
Ο Δηξκφο
«ηεηξσζέληα κνπ ηφλ λνχλ, θαξπνθφξνλ ν Θεφο αλάδεημφλ κε,
γεσξγέ ηψλ θαιψλ, θπηνπξγέ ηψλ αγαζψλ, ηή επζπιαγρλία ζνπ».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Αγθάιαο παηξηθάο, δηαλνίμαί κνη ζπεχζνλ, αζψησο ηφλ εκφλ,
θαηελάισζα βίνλ, εηο πινχηνλ αδαπάλεηνλ, αθνξψλ ηνχ ειένπο νπ.
Νχλ πησρεχνπζαλ, κή ππεξίδεο θαξδίαλ, ζνί γάξ Κχξηε, ελ θαηαλχμεη
θξαπγάδσ. Ήκαξηνλ, ζψζφλ κε.
Γφμα... Σφ απηφ
Καί λχλ... Θενηνθίνλ, κνηνλ
Αλχκθεπηε αγλή, Θενηφθε Παξζέλε, ε κφλε ηψλ πηζηψλ, πξνζηαζία
θαί ζθέπε, θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ, θαί δεηλψλ πεξηζηάζεσλ, πάληαο
ιχηξσζαη, ηνχο επί ζνί ηάο ειπίδαο, Κφξε, έρνληαο, θαί ηάο ςπράο
εκψλ ζψζνλ ηαίο ζείαηο πξεζβείαηο ζνπ.

Χδή δ'
Σήλ εθ Παξζέλνπ ζνπ γέλλεζηλ
Πινχηνλ θαιψλ φλ κνη δέδσθαο, επνπξάληε Πάηεξ, δηεζθφξπηζα
θαθψο, μέλνηο πνιίηαηο δνπινχκελνο, δηφ βνψ ζνη. Ζκαξηφλ ζνη δέμαη
κε, σο ηφλ Άζσηνλ πάιαη, πθαπιψζαο, ηάο αγθάιαο κνη ηάο ζάο.
Πάζε θαθία δεδνχισκαη, ππνθχςαο αζιίσο ηνίο παζψλ δεκηνπξγνίο
θαί εκαπηνχ έμσ γέγνλα, απξνζεμία, νηθηεηξφλ κε ψηεξ, επνπξάληε
Πάηεξ, πξνζθπγφληα, ηνίο πνιινίο ζνπ νηθηηξκνίο.
Πάζεο αηζρχλεο πεπιήξσκαη, κε ηνικψλ αηελίζαη εηο ηφ χςνο ηνχ
νπξαλνχ, θαί γάξ αιφγσο ππέθπςα ηή ακαξηία, λχλ δέ επηζηξέθσλ,
εθβνψ θαηαλχμεη. Ήκαξηφλ ζνη, δέμαη κε, Πακβαζηιεχ.
Θενηνθίνλ
Ζ ηψλ αλζξψπσλ βνήζεηα, ε ειπίο ε βεβαία, πάλησλ ηψλ
Υξηζηηαλψλ, ηφ θαηαθχγηνλ, άρξαληε, ηψλ ζσδνκέλσλ, ζψζφλ κε,
Παξζέλε, κεηξηθαίο ζνπ πξεζβείαηο, θαί κειινχζεο, θαηαμίσζνλ
δσήο.
Ο Δηξκφο
«Σήλ εθ Παξζέλνπ ζνπ γέλλεζηλ, ν Πξνθήηεο πξνβιέπσλ,
αλεθήξπηηε βνψλ. Σήλ αθνήλ ζνπ αθήθνα θαί εθνβήζελ, φηη απφ
ζαηκάλ, θαί εμ φξνπο αγίνπ θαηαζθίνπ, επεδήκεζαο, Υξηζηέ».
Χδή ε'
Σήο λπθηφο δηειζνχζεο
Δδνπιψζελ πνιίηαηο, μέλνηο θαί εηο ρψξαλ θζνξνπνηφλ απεδήκεζα,
θαί επιήζζελ αηζρχλεο, λχλ δέ επηζηξέθσλ, θξάδσ ζνη, Οηθηίξκνλ ηφ,
Ήκαξηνλ.
Σά παηξψά ζνπ ζπιάγρλα, λχλ ππάλνημφλ κνη, απφ ηψλ θαθψλ
επηζηξέθνληα, επνπξάληε Πάηεξ, θαί κή κε απψζε, έρσλ ππεξβάιινλ
ηφ έιενο.
Οπ ηνικψ αηελίζαη, άλσ εηο ηφ χςνο, άκεηξα Υξηζηέ παξνξγίζαο ζε'
αιι' εηδψο ζνπ Οηθηίξκνλ ηφ εχζπιαγρλνλ θξάδσ Ήκαξηνλ, ηιάζζεηη,
ζψζφλ κε.
Θενηνθίνλ
Παλαγία Παξζέλε, θεραξηησκέλε, ε ηφλ ηιαζκφλ πάλησλ ηέμαζα, ηψλ
εκψλ εγθιεκάησλ, ηφ βαξχ θνξηίνλ, ζνχ ηαίο ηθεζίαηο ειάθξπλνλ.

Ο Δηξκφο
«Σήο λπθηφο δηειζνχζεο, ήγγηθελ ε εκέξα, θαί ηφ θψο ηψ θφζκσ
επέιακςε, δηά ηνχην πκλεί ζε ηάγκαηα Αγγέισλ θαί δνμνινγεί ζε
Υξηζηέ ν Θεφο».
Χδή ζη'
Βπζψ ακαξηεκάησλ
Βπζφο ακαξηεκάησλ, ζπλέρεη κε αεί, θαί ηξηθπκία πηαηζκάησλ, βπζίδεη
κε θπβέξλεζνλ, πξφο ιηκέλα κε δσήο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ζψζφλ κε
Βαζηιεχ ηήο δφμεο.
Σφλ πινχηνλ ηφλ παηξψνλ, εζθφξπηζα δεηλψο, θαί πελεηεχζαο,
αηζρχλεο πεπιήξσκαη, δνπινχκελνο ηνίο αθάξπνηο ινγηζκνίο, δηφ ζνη
βνψ θηιάλζξσπε Οηθηεηξφλ κε ζψζνλ.
Ληκψ θαηαθζαξέληα, παληνίσλ αγαζψλ θαί μελσζέληα εθ ζνχ
Τπεξάγαζε, νηθηείξεζνλ, επηζηξέθνληά κε λχλ, θαί ζψζνλ Υξηζηέ,
πκλνχληά ζνπ ηήλ θηιαλζξσπίαλ.
Θενηνθίνλ
σηήξα θαί Γεζπφηελ θπήζαζα Υξηζηφλ, ηήο ζσηεξίαο κε Κφξε
αμίσζνλ, πησρεχζαληα, εθ παληνίσλ αγαζψλ, Παξζέλε αγλή, ίλα
πκλψ ηά ζά κεγαιεία.
Ο Δηξκφο
«Βπζψ ακαξηεκάησλ, ζπλέρνκαη σηήξ, θαί ελ πειάγεη ηνχ βίνπ
βπζίδνκαη αιι' ψζπεξ ηφλ Ησλάλ εθ ηνχ ζεξφο, θακέ ηψλ παζψλ
αλάγαγε, θαί δηάζσζφλ κε».
Κνληάθηνλ Ήρνο γ'
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ
Σήο παηξψαο, δφμεο ζνπ, απνζθηξηήζαο αθξφλσο, ελ θαθνίο
εζθφξπηζα, φλ κνη παξέδσθαο πινχηνλ, φζελ ζνη ηήλ ηνχ Αζψηνπ,
θσλήλ θξαπγάδσ. Ήκαξηνλ ελψπηφλ ζνπ Πάηεξ νηθηίξκνλ, δέμαη κε
κεηαλννχληα, θαί πνίεζφλ κε, σο έλα ηψλ κηζζίσλ ζνπ.
Ο Οίθνο
Σνχ σηήξνο εκψλ θαζ' εθάζηελ δηδάζθνληνο δη' νηθείαο θσλήο, ηψλ
Γξαθψλ αθνπζψκεζα, πεξί ηνχ Αζψηνπ θαί ζψθξνλνο πάιηλ, θαί
ηνχηνπ πίζηεη εθκηκεζψκεζα ηήλ θαιήλ κεηάλνηαλ, ηψ θαηηδφληη πάληα
ηά θξχθηα κεηά ηαπεηλεο θαξδίαο θξάμσκελ. Ζκάξηνκέλ ζνη Πάηεξ
νηθηίξκνλ, θαί νπθ εζκέλ άμηνη πνηέ, θιεζήλαη ηέθλα σο πξίλ, Αιι' σο
θχζεη ππάξρσλ θηιάλζξσπνο, ζχ πξνζδέρνπ, θαί πνίεζφλ κε, σο

έλα ηψλ κηζζίσλ ζνπ.
πλαμάξηνλ ηνχ Μελαίνπ, είηα ηφ παξφλ.
Σή απηή εκέξα ηήο ηνχ Αζψηνπ Τηνχ παξαβνιήο εθ ηνχ ηεξνχ
Δπαγγειίνπ κλείαλ πνηνχκεζα, ήλ νη ζεηφηαηνη Παηέξεο εκψλ
δεπηέξαλ ελ ηψ Σξησδίσ ελέηαμαλ.
ηίρνη
 Άζσηνο εί ηηο, σο εγψ, ζαξξψλ ίζη.
 Θείνπ γάξ νίθηνπ πάζα ήλνηθηαη ζχξα.
Σή αθάησ θηιαλζξσπία ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ειέεζνλ
εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Σά Υεξνπβίκ κηκνχκελνη
Σαίο εδνλαίο ηνχ ζψκαηνο, ππέθπςα παλαζιίσο, θαί εδνπιψζελ
φισο, ηνίο ηψλ παζψλ εθεπξεηαίο, θαί μέλνο εγελφκελ, απφ ζνχ
θηιάλζξσπε, λχλ δέ θξάδσ, ηήλ ηνχ, Αζψηνπ θσλήλ Ζκάξηεθα
Υξηζηέ, κή κε ππεξίδεο, σο κφλνο ειεήκσλ.
Αλαβνψ ηφ Ήκαξηνλ, κεδφισο ελαηελίζαη, απνηνικψλ εηο χςνο ηνχ
νπξαλνχ Πακβαζηιεχ, φηη ελ αθξνζχλε, κφλνο ζε παξψξγηζα,
αζεηήζαο ηά ζά πξνζηάγκαηα, δηφ σο κφλνο αγαζφο, κή κε
απνξξίςεο απφ ηνχ ζνχ πξνζψπνπ.
Σψλ Απνζηφισλ Κχξηε, θαί Πξνθεηψλ θαί Οζίσλ, θαί ηψλ ζεπηψλ
Μαξηχξσλ θαί ηψλ Γηθαίσλ πξνζεπραίο ζπγρψξεζφλ κνη πάληα,
άπεξ επιεκκέιεζα, παξνξγίζαο Υξηζηέ, ηήλ αγαζφηεηά ζνπ, φπσο
πκλνινγψ ζε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Σψλ Υεξνπβίκ θαλείζα, θαί εξαθίκ Θενηφθε, θαί πάζεο
ιακπξνηέξα, επνπξαλίνπ ζηξαηηάο, ζχλ ηνχηνηο εθδπζψπεη, φλ πεξ
εζσκάησζαο Θεφλ Λφγνλ παλάκσκε, αλάξρνπ Παηξφο, φπσο ηψλ
αγαζψλ ηψλ αησληδφλησλ, πάληεο αμησζψκελ.
Ο Δηξκφο
«Σά Υεξνπβίκ κηκνχκελνη, Παίδεο, ελ ηή θακίλσ ερφξεπνλ βνψληεο.
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, φηη ελ αιεζεία θαί θξίζεη, επήγαγεο ηαχηα πάληα
δηά ηάο ακαξηίαο εκψλ, ν ππεξχκλεηνο θαί δεδνμαζκέλνο εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο».

Χδή ε'
Σφλ ελ ηή βάησ
Ο θαηαβάο επί γήο είο ηφ ζψζαη ηφλ θφζκνλ, εθνπζίσ πησρεία δηά
έιενο πνιχ, πησρεχζαληά κε πάζεο λχλ αγαζνεξγίαο, σο ειεήκσλ
ζψζνλ.
Απφ ηψλ ζψλ εληνιψλ καθξπλζείο εδνπιψζελ, παλαζιίσο ηψ
πιάλσ, επηζηξέθνληα δέ λχλ, ηφλ Άζσηνλ σο πάιαη, πξνζπίπηνληά
ζνη δέμαη, επνπξάληε Πάηεξ.
Φζνξνπνηνίο ινγηζκνίο, ππαρζείο εκαπξψζελ, θαί εθ ζνχ
εκαθξχλζελ, φισο έμσ εκαπηνχ, γελφκελνο Οηθηίξκνλ, δηφ ελ
κεηαλνία, πξνζπίπηνληά ζνη ζψζνλ.
Θενηνθίνλ
Θενγελλήηνξ Αγλή ε ηψλ θαηεξξαγκέλσλ, επαλφξζσζηο κφλε,
επαλφξζσζνλ θακέ, παληνίαηο ακαξηίαηο, ζπληεηξηκκέλνλ φινλ, θαί
ηεηαπεηλσκέλνλ.
Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ ηή βάησ Μσζή, ηήο Παξζέλνπ ηφ ζαχκα, έλ ηλαίσ ηψ φξεη
πξνηππψζαληά πνηέ, πκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ' ήο ε αθξνζηηρίο, Ησζήθ.
Σψλ γεγελψλ ηίο ήθνπζε
Ίδε Υξηζηέ, ηήλ ζιίςηλ ηήο θαξδίαο, ίδε κνπ ηήλ επηζηξνθήλ, ίδε ηά
δάθξπα ψηεξ, θαί κή παξίδεο κε, αιι' ελαγθάιηζαη πάιηλ δη'
επζπιαγρλίαλ, πιεζχτ ζσδνκέλσλ ζπλαξηζκψλ φπσο πκλψ
επραξίζησο ηά ειέε ζνπ.
Χο ν ιεζηήο βνψ ηφ Μλήζζεηί κνπ. σο ν Σειψλεο θαηεθήο ηχπησ ηφ
ζηήζνο θαί θξάδσ, λχλ ηφ, ηιάζζεηη ψζπεξ ηφλ Άζσηνλ ξχζαί κε
παλνηθηίξκνλ, εθ πάλησλ ηψλ θαθψλ κνπ Πακβαζηιεχ, φπσο πκλψ
ζνπ ηήλ άθξαλ ζπγθαηάβαζηλ.
ηέλαμνλ λχλ, ςπρή κνπ, παλαζιηα, θαί αλαβφεζνλ Υξηζηψ. Ο δη' εκέ
εθνπζίσο πησρεχζαο Κχξηε, πησρεχζαληά κε εθ πάζεο αγαζνεξγίαο,
θαιψλ πεξηνπζία, σο αγαζφο θαί πνιχειενο, κφλνο θαηαπινχηηζνλ.
Ήλ πεξ πνηέ, εηξγάζσ επθξνζχλελ, ηή ηνχ, Άζψηνπ αγαζέ,
επηζηξνθή εθνπζίσ ηαχηελ λχλ πνίεζνλ θαί επ' εκνί ηψ αζιίσ

πξνζεθαπιψλ κνη, ηάο ζάο ζεπηαο αγθάιαο ίλα ζσζείο πκλνινγψ
ζνπ ηήλ άθξαλ ζπγθαηάβαζηλ.
Θενηνθίνλ
Φσηηζηηθαίο, πξεζβείαηο ζνπ Παξζέλε, ηνχο λνεξνχο κνπ νθζαικνχο,
εζθνηηζκέλνπο θαθία, θψηηζνλ δένκαη, θαί πξφο νδνχο κεηαλνίαο
εηζάγαγέ κε, φπσο ρξεσζηηθψο ζε πκλνινγψ, ηήλ ππέξ ιφγνλ ηφλ
ιφγνλ ζσκαηψζαζαλ.
Ο Δηξκφο
«Σψλ γεγελψλ ηίο ήθνπζε ηνηνχηνλ, ή ηίο εψξαθε πνηέ; φηη παξζέλνο
επξέζε ελ γαζηξί έρνπζα, θαί αλσδίλσο ηφ βξέθνο απνηεθνχζα
ηνηνχηφλ ζνπ ηφ ζαχκα θαί ζέ αγλή Θενθπήηνξ Μαξία κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ ηφ Δσζηλφλ Αλαζηάζηκνλ.
Δίηα ηά παξφληα ηνχ Σξησδίνπ.
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
Σφλ πινχηνλ, φλ κνη δέδσθαο ηήο ράξηηνο ν άζιηνο, απνδεκήζαο
αρξείσο, θαθψο ελάισζα ψηεξ, αζψησο δήζαο δαίκνζη, δνιίσο
δηεζθφξπηζα, δηφ κε επηζηξέθνληα, ψο πεξ ηφλ Άζσηνλ δέμαη, Πάηεξ
νηθηίξκνλ, θαί ζψζνλ.
Έηεξνλ, κνηνλ
Δζθφξπηζα ηφλ πινχηφλ ζνπ, εθδαπαλήζαο Κχξηε, θαί πνλεξνίο
δαηκνλίνηο, θαζππεηάγελ ν ηάιαο, αιιά σηήξ παλεχζπιαγρλε ηφλ
Άζσηνλ νηθηείξεζνλ, θαί ξππσζέληα θάζαξνλ, ηήλ πξψπελ
απνδηδνχο κνη, ζηνιήλ ηήο ζήο βαζηιείαο.
Θενηνθίνλ, κνηνλ
Αγία Μεηξνπάξζελε, ηφ κέγα πεξηήρεκα ηψλ Άπνζηφισλ Μαξηχξσλ,
θαί Πξνθεηψλ θαί Οζίσλ, ηφλ ζφλ Τηφλ θαί Κχξηνλ, ηιέσζαη ηνίο
δνχινηο ζνπ, εκίλ Θενγελλήηξηα, φηαλ θαζίζε ηνχ θξίλαη, ηά θαη' αμίαλ
εθάζηνπ.
Δηο ηνχο Αίλνπο ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ δ' θαί
Αλαηνιηθφλ έλ, θαί ηνχ Σξησδίνπ γ' ηά παξφληα ηηρ. Ηδηφκεια.
Ήρνο β'
Σήλ ηνχ Αζψηνπ θσλήλ πξνζθέξσ ζνη θπξηε, Ήκαξηνλ ελψπηνλ ηψλ
νθζαικψλ ζνπ αγαζέ, εζθφξπηζα ηφλ πινχηνλ ηψλ ραξηζκάησλ ζνπ,
αιιά δέμαη κε κεηαλννχληα, σηήξ θαί ζψζφλ κε.
ηίρ. Δμνκνινγήζνκαί ζνη Κχξηε.
Ήρνο δ'

Χο ν Άζσηνο Τηφο ήιζνλ θαγψ νηθηίξκνλ, ν ηφλ βίνλ φινλ δαπαλήζαο
ελ ηή απνδεκία, εζθφξπηζα ηφλ πινχηνλ, φλ δέδσθάο κνη Πάηεξ,
δέμαί κε κεηαλννχληα ν Θεφο, θαί ειέεζφλ κε.
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε ν Θεφο κνπ.
Ήρνο πι. δ'
Γαπαλήζαο αζψησο, ηήο παηξηθήο νπζίαο ηφλ πινχηνλ, θαί
θαηαλαισζαο, έξεκνο γέγνλα, ελ ηή ρψξα νηθήζαο, ηψλ πνλεξψλ
πνιηηψλ, θαί κεθέηη θέξσλ ηφ κεηά ηνχησλ ζπλνηθένηνλ, επηζηξέςαο
βνψ ζνη ηψ νηθηίξκνλη Παηξί, Ήκαξηνλ εηο ηφλ νπξαλφλ, θαί ελψπηφλ
ζνπ, θαί Οπθ εηκί άμηνο θιεζήλαη πηφο ζνπ, πνίεζφλ κε σο έλα ηψλ
κηζζίσλ ζνπ, ν Θεφο, θαί ειέεζφλ κε.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Πάηεξ αγαζέ, εκαθξχλζελ απφ ζνχ κή εγθαηαιίπεο κε, κεδέ αρξείνλ
δείμεο ηήο βαζηιείαο ζνπ, ν ερζξφο ν πακπφλεξνο εγχκλσζέ κε, θαί
ήξέ κνπ ηφλ πινχηνλ, ηήο ςπρήο ηά ραξίζκαηα αζψησο δηεζθφξπηζα,
αλαζηάο νχλ, επηζηξέςαο πξφο ζέ εθβνψ. Πνίεζφλ κε σο έλα ηψλ
κηζζίσλ ζνπ, ν δη' εκέ ελ ηαπξψ ηάο αρξάληνπο ζνπ ρείξαο
απιψζαο, ίλα ηνχ δεηλνχ ζεξφο αθαξπάζεο κε, θαί ηήλ πξψηελ
θαηαζηνιήλ επελδχζεο κε, σο κφλνο πνιπέιενο.
Καί λχλ... Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο
Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο. Καί ε ζπλήζεο Ληηή ελ ε
ςάιινκελ ηφ Δσζηλφλ Ηδηφκεινλ, θαί αλαγηλψζθνληαη αη Καηερήζεηο.
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Σά ηππηθά, θαί νη Μαθαξηζκνί ηήο Οθησήρνπ, θαί απφ ηνχ
Καλφλνο ε ζη' Χδή. Απφζηνινο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο α'
Γέλνηην, Κχξηε, ηφ έιεφο ζνπ εθ' εκάο.
ηίρ. Αγαιιηάζζε δίθαηνη ελ Κπξίσ,
Πξφο Κνξηλζίνπο α' Δπηζηνιήο Παχινπ
Κεθ. ζη' 12 - 20
Αδειθνί, πάληα κνη έμεζηηλ, αιι' νπ πάληα ζπκθέξεη, πάληα κνη
έμεζηηλ αιι' νπθ εγψ εμνπζηαζζήζνκαη ππφ ηηλνο, Σά βξψκαηα ηή
θνηιία, θαί ε θνηιία ηνίο βξψκαζηλ, ν δέ Θεφο θαί ηαχηελ, θαί ηαχηα

θαηαξγήζεη, ηφ δέ ζψκα νπ ηή πνξλεία αιιά ηψ Κπξίσ, θαί ν Κχξηνο
ηψ ζψκαηη. Ο δέ Θεφο θαη ηφλ Κχξηνλ ήγεηξε, θαί εκάο εμεγεξεί δηά
ηήο δπλάκεσο απηνχ, Οπθ νίδαηε, φηη ηά ζψκαηα πκψλ, κέιε Υξηζηνχ
εζηηλ; Άξαο νχλ ηά κέιε ηνχ Υξηζηνχ, πνηήζσ πφξλεο κέιε; Μή
γέλνηην. Ή νπθ νίδαηε, φηη ν θνιιψκελνο ηή πφξλε έλ ζψκά εζηηλ.
Έζνληαη, γάξ, θεζίλ, νη δχν εηο ζάξθα κίαλ, ν δέ θνιιψκελνο ηψ
Κπξίσ, έλ πλεχκά εζηη, Φεχγεηε ηελ πνξλείαλ, παλ ακάξηεκα, φ εάλ
πνηήζε άλζξσπνο, εθηφο ηνχ ζψκαηφο εζηηλ, ν δέ πνξλεχσλ, εηο ηφ
ίδηνλ ζψκα ακαξηάλεη, Ή νπθ νίδαηε, φηη ηά ζψκαηα πκψλ λαφο ηνχ ελ
πκίλ αγίνπ Πλεχκαηφο εζηηλ, νχ έρεηε απφ Θενχ, θαί νπθ εζηέ εαπηψλ,
Ήγνξάζζεηε γάξ ηηκήο, δνμάζαηε δε ηφλ Θεφλ ελ ηψ ζψκαηη πκψλ θαί
ελ ηψ πλεχκαηη πκψλ, άηηλά εζηη ηνχ Θενχ.
Αιιεινχτα Ήρνο α'
Ο Θεφο ν δηδνχο εθδηθήζεηο εκνί.
Δπαγγέιηνλ εθ ηνχ θαηά Λνπθάλ, Δίπελ ν Κχξηνο ηήλ
παξαβνιήλ ηαχηελ. Αλζξσπφο ηηο είρε δχν πηνχο. (Λνπθ. ηε' 11-33)
Κνηλσληθφλ
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο.
Αιιεινχτα.
η17ηνξ
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΠΡΟ ΣΖ ΑΠΟΚΡΔΧ
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΔΠΔΡΑ
ηηρεξά
Ήρνο πι. δ'
Ο ελ Δδέκ Παξάδεηζνο
Σψλ απ' αηψλνο ζήκεξνλ λεθξψλ, απάλησλ θαη' φλνκα, κεηά πίζηεσο
δεζάλησλ επζεβψο, κλήκελ ηεινχληεο νη πηζηνί, ηφλ σηήξα θαί
Κχξηνλ, αλπκλήζσκελ, αηηνχληεο εθηελψο, ηνχηνπο ελ ψξα ηήο
θξίζεσο, απνινγίαλ αγαζήλ, δνχλαη απηψ ηψ Θεψ εκψλ, ηψ πάζαλ
θξίλνληη ηήλ γήλ, ηήο δεμηάο απηνχ παξαζηάζεσο ηπρφληαο ελ ραξά,
ελ κεξίδη Γηθαίσλ, θαί ελ Αγίσλ θιήξσ θσηεηλψ, θαί αμίνπο γελέζζαη,
ηήο νπξαλίνπ βαζηιείαο απηνχ.
Ο ηψ νηθείσ αίκαηη σηήξ, βξνηνχο εθπξηάκελνο, θαί ζαλάησ ζνπ,

ζαλάηνπ ηνχ πηθξνχ, εθιπηξσζάκελνο εκάο, θαί δσήλ ηήλ αηψληνλ,
παξαζρψλ ηή αλαζηάζεη ζνπ εκίλ, πάληαο αλάπαπζνλ Κχξηε, ηνχο
θνηκεζέληαο επζεβψο, ή ελ εξήκνηο, ή πφιεζηλ, ή ελ ζαιάζζε, ή ελ
γή, ή ελ παληί ηφπσ, βαζηιείο ηε, ηεξείο, αξρηεξείο, κνλαζηάο θαί
κηγάδαο, ελ ειηθία πάζε παγγελεί, θαί αμίσζνλ απηνχο, ηήο νπξαλίνπ
βαζηιείαο ζνπ.
Σή εθ λεθξψλ εγέξζεη ζνπ Υξηζηέ, νπθέηη ν ζάλαηνο, θπξηεχεη ηψλ
ζαλφλησλ επζεβψο, δηφ αηηνχκελ εθηελψο, ηνχο ζνχο δνχινπο
αλάπαπζνλ, ελ απιαίο ζνπ, θαί ελ θφιπνηο Αβξαάκ, ηνχο εμ, Αδάκ
κέρξη ζήκεξνλ, ιαηξεχζαληάο ζνη θαζαξψο, παηέξαο θαί αδειθνχο
εκψλ, θίινπο νκνχ θαί ζπγγελείο, άπαληα άλζξσπνλ, ηά ηνχ βίνπ
ιεηηνπξγήζαληα πηζηψο, θαί πξφο ζέ κεηαζηάληα, πνιπεηδψο, θαί
πνιπηξφπσο ν Θεφο, θαί αμίσζνλ ηνχηνπο, ηήο νπξαλίνπ βαζηιείαο
ζνπ.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Θξελψ θαί νδχξνκαη, φηαλ ελλνήζσ ηφλ ζάλαηνλ, θαί ίδσ ελ ηνίο
ηάθνηο θεηκέλελ ηήλ θαη' εηθφλα Θενχ, πιαζζείζαλ εκίλ σξαηφηεηα,
άκνξθνλ, άδνμνλ, κή έρνπζαλ είδνο,  ηνχ ζαχκαηνο! ηί ηφ πεξί
εκάο, ηνχην γέγνλε κπζηήπψο παξεδφζεκελ ηή θζνξά; πψο
ζπλεδεχξηνλ, ρζεκελ ηψ ζαλάησ; λησο Θενχ πξνζηάμεη, σο
γέγξαπηαη, ηνχ παξέρνληνο ηνίο κεηαζηάζη ηήλ αλάπαπζηλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
ηφ ηνχ Ήρνπ
Ήρνλ πι δ'
Αιιεινχτα γ'
ηίρ. Μαθάξηνη νχο εμειέμσ, θαί πξνζειάβνπ, Κχξηε.
Αιιεινχτα γ'
ηίρ. Καί ηφ κλεκφζπλνλ απηψλ εηο γελεάλ θαί γελεάλ.
Αιιεινχτα γ'
Σά Απφζηηρα
Σά δ' Μαξηπξηθά ηά ηνχ Ήρνπ, θαί ηά β' Νεθξψζηκα, Ησάλλνπ

ηνχ Γακαζθελνχ
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Αξρή κνη θαί ππφζηαζηο, ηφ πιαζηνπξγφλ ζνπ γέγνλε πξφζηαγκα,
βνπιεζείο γάξ εμ ανξάηνπ ηε θαί φξαηήο κε δψνλ ζπκπήμαη θχζεσο,
γήζέλ κνπ ηφ ζψκα δηέπιαζαο, δέδσθαο δέ κνη ςπρήλ, ηή ζεία ζνπ
θαί δσνπνηψ εκπλεχζεη, δηφ σηήξ ηνχο δνχινπο ζνπ, ελ ρψξα
δψλησλ, ελ ζθελαίο Γηθαίσλ αλάπαπζνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξεζβείαηο ηήο Σεθνχζεο ζε, Υξηζηέ θαί ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ,
Απνζηφισλ, Πξνθεηψλ, Ηεξαξρψλ, Οζίσλ, θαί Γηθαίσλ, θαί πάλησλ
ηψλ Αγίσλ, ηνχο θνηκεζέληαο δνχινπο ζνπ αλάπαπζνλ.
Απνιπηίθηνλ
Ήρνο πι. δ'
Ο βάζεη ζνθίαο θηιαλζξψπσο πάληα νηθνλνκψλ, θαί ηφ ζπκθέξνλ
πάζηλ απνλέκσλ κφλε Γεκηνπξγέ, αλάπαπζνλ Κχξηε ηάο ςπράο ηψλ
δνχισλ ζνπ, ελ ζνί γάξ ηήλ ειπίδα αλέζελην, ηψ πνηεηή θαί πιάζηε
θαί Θεψ εκψλ.
Γφμα...
Δλ ζνί γάξ ηήλ ειπίδα αλέζελην, ηψ πνηεηή θαί πιάζηε θαί Θεψ
εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ θαί ηείρνο, θαί ιηκέλα έρνκελ, θαί πξέζβηλ εππξφζδεθηνλ, πξφο φλ
έηεθεο Θεφλ, Θενηφθε αλχκθεπηε, ηψλ πηζηψλ ε ζσηεξία.
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΠΡΧΨ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ήρνλ πι. δ'
Αιιεινχτα γ'
ηίρ. Μαθάξηνη νχο εμειέμσ, θαί πξνζειάβνπ, Κχξηε.
Αιιεινχτα γ'
ηίρ. Αη ςπραί απηψλ ελ αγαζνίο απιηζζήζνληαη.
Αιιεινχτα γ'
Απνιπηίθηνλ

Ήρνο πι. δ'
Ο βάζεη ζνθίαο θηιαλζξψπσο πάληα νηθνλνκψλ, θαί ηφ ζπκθέξνλ
πάζηλ απνλέκσλ κφλε Γεκηνπξγέ, αλάπαπζνλ Κχξηε ηάο ςπράο ηψλ
δνχισλ ζνπ, ελ ζνί γάξ ηήλ ειπίδα αλέζελην, ηψ πνηεηή θαί πιάζηε
θαί Θεψ εκψλ.
Γφμα...
Δλ ζνί γάξ ηήλ ειπίδα αλέζελην, ηψ πνηεηή θαί πιάζηε θαί Θεψ
εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ θαί ηείρνο, θαί ιηκέλα έρνκελ, θαί πξέζβηλ εππξφζδεθηνλ, πξφο φλ
έηεθεο Θεφλ, Θενηφθε αλχκθεπηε, ηψλ πηζηψλ ε ζσηεξία.
Κάζηζκα
Ήρνο πι. α'
Αλάπαπζνλ σηήξ εκψλ, κεηά Γηθαίσλ ηνχο δνχινπο ζνπ, θαί
ηνχηνπο θαηαζθήλσζνλ ελ ηαίο απιαίο ζνπ, θαζψο γέγξαπηαη,
παξνξψλ σο αγαζφο, ηά πιεκκειήκαηα απηψλ, ηά εθνχζηα, θαί ηά
αθνχζηα, θαί πάληα ηά ελ αγλνία θαί γλψζεη θηιάλζξσπε.
Θενηνθίνλ
Ο εθ Παξζέλνπ αλαηείιαο ηψ θφζκσ, Υξηζηέ ν Θεφο, πηνχο θσηφο δη'
απηήο αλαδείμαο, ειέεζνλ εκάο.
Σνχ αλαμίνπ Θενδψξνπ
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Ο Δηξκφο
Άζκα αλαπέκςσκελ ιανί, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ ηψ εκψλ, απαιιάμαληη
ηφλ Ηζξαήι έθ δνπιείαο, σδήλ επηλίθηνλ άδνληεο θαί βνψληεο, Αζσκέλ
ζνη, ηψ κφλσ Γεζπφηε.
Πάληεο δπζσπήζσκελ Υξηζηφλ, ηεινχληεο κλήκελ ζήκεξνλ, ηψλ απ'
αηψλνο λεθξψλ, ίλα ηνχ αησλίνπ ππξφο απηνχο ξχζεηαη, πίζηεη
θεθνηκεκέλνπο, θαί ειπίδη δσήο αησλίνπ.
Βάζεη ηψλ θξηκάησλ ζνπ Υξηζηέ, παλζφθσο ζχ πξνψξηζαο, εθάζηνπ
ηέινο δσήο, ηφλ φξνλ θαί ηφλ ηξφπνλ, δηφ νχο εθάιπςε ηάθνο, ελ
πάζε ρψξα, ελ ηή θξίζεη, ζψζνλ Παλνηθηίξκνλ.
ξνπο ηήο δσήο εκψλ ν δνχο, δηφ ηνχο αθππλψζαληαο εθ ηήο ηνχ
βίνπ λπθηφο, εκέξαο αλεζπέξνπ, πηνχο δείμνλ, Κχξηε, Ηεξείο
νξζνδφμνπο, Βαζηιείο ηε, θαί πάληα ιαφλ ζνπ.

Οχο πεξ θαηεθάιπςελ πγξά, θαί πφιεκνο εζέξηζε, ζεηζκνο δέ νχο
ζπλέζρε, θαί έθηεηλαλ θνλψληεο, θαί πχξ νχο εηέθξσζε, ηψλ πηζηψλ
Διεήκνλ, ελ κεξίδη, ηάμνλ ηψλ Γηθαίσλ.
Πάληα παξνξψλ ηά ηήο ζαξθφο, νθιήκαηα σηήξ εκψλ ελ πάζε
ειηθία, παληφο γέλνπο αλζξψπσλ, πξφ ηνχ θξηηεξίνπ ζνπ, ζηήζνλ
αθαηαθξίηνπο, ζνί ηψ Κηίζηε, απνινγνπκέλνπο.
Γφμα...
Σξία κηάο θχζεσο πκλψ, πξφζσπα απζππφζηαηα, αγέλλεηνλ
Παηέξα, Τηφλ ηφλ γελλεζέληα, θαί Πλεχκα ηφ άγηνλ, άλαξρνλ
βαζηιείαλ, εμνπζίαλ, ζεφηεηα κίαλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
λησο ζχ εθάλεο νπξαλφο, επί ηήο γήο κεηδφηεξνο, ηνχ αλσηάηνπ
πφινπ, αλχκθεπηε, ηψ Παξζέλε, εθ ζνχ γαξ αλέηεηιελ, Ήιηνο ελ
θφζκσ, ν δεζπφδσλ, ηήο δηθαηνζχλεο.
Καηαβαζία
Άζκα αλαπέκςσκελ ιανί, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ ηψ εκψλ, απαιιάμαληη
ηφλ Ηζξαήι έθ δνπιείαο, σδήλ επηλίθηνλ άδνληεο θαί βνψληεο, Αζσκέλ
ζνη, ηψ κφλσ Γεζπφηε.
Χδή β' Ο Δηξκφο
Ίδεηε, ίδεηε, φηη εγψ εηκη ν Θεφο πκψλ, ν πξφ ηψλ αηψλσλ γελλεζείο
εθ ηνχ Παηξφο, θαί εθ ηήο Παξζέλνπ επ' εζράησλ, πιήλ αλδξφο
θπεζείο, θαί ιχζαο ηήλ ακαξηίαλ, ηνχ πξνπάηνξνο Αδάκ, σο
θηιάλζξσπνο. (Γίο)
Ίδεηε, ίδεηε, φηη εγψ εηκη ν Θεφο πκψλ, ν δηθαία θξίζεη, πήμαο φξνπο
ηήο δσήο, ν εηο αθζαξζίαλ, εθ θζνξάο πξνζιαβφκελνο, πάληαο ηνχο
θνηκεζέληαο, επ' ειπίδη αησλίνπ αλαζηάζεσο.
Ο εθ ηψλ ηεζζάξσλ, πεξάησλ Κχξηε, πξνζιαβφκελνο, ηνχο πηζηψο
ζαλέληαο, ελ ζαιάζζε, ή ελ γή, ή ελ πνηακνίο, πεγαίο, ή ιίκλαηο, ή
θξέαζη, βνξά, ζεξζί γελνκέλνπο, πεηεηλνίο θαί εξπεηνίο, πάληαο
αλάπαπζνλ.
νχ ελ ηή παιάκε, ηά πάληα Κχξηε πξνδηέθξηλαο, ηνχο δηαιπζέληαο,
εηο ζηνηρείσλ ηεηξαθηχλ, ελ ηή παξνπζία ζνπ, ζπκπήμαο αλάζηεζνλ,
πάληα ηά ελ αγλνία θαί γλψζεη, ζπγρσξψλ απηνίο νθιήκαηα.

 ηήο θνβεξάο ζνπ, δεπηέξαο Κχξηε επειεχζεσο! φηη σο ελ είδεη
αζηξαπήο, επί ηήο γήο ήθσλ αλαζηήζεηο, πάλ ηφ πιάζκα ζνπ
θξίλεζζαη, ηνχο πίζηεη ζνη, ηφηε βηψζαληαο, ππαληψληάο ζνη, ζπλείλαη
θαηαμίσζνλ.
Γφμα...
Τπεξηειεζηάηε κνλάο, ππέξζεε, Σξηζππφζηαηε, αγέλλεηε Πάηεξ, θαί
Τηέ κνλνγελέο, Παηξνο εθπνξεπζέλ, δη' Τηνχ δέ θαλέλ, Πλεχκα εθ
νπζία κία θαί θχζηο, θπξηφηεο βαζηιεία, ζψζνλ πάληαο εκάο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Άξξεηνλ ηφ ζαχκα, ηήο ζεο θπήζεσο Μεηξνπάξζελε, πψο γάξ θαί
ινρεχεηο, θαί αγλεχεηο ελ ηαπηψ; πψο παηδνηνθείο, θαί αγλνείο πείξαλ
φισο αλδξφο; σο νίδελ ν ππέξ θχζηλ εθ ζνχ θαη λνπξεπψο, Λφγνο
Θενχ γελλεζείο.
Καηαβαζία
Ίδεηε, ίδεηε, φηη εγψ εηκη ν Θεφο πκψλ, ν πξφ ηψλ αηψλσλ γελλεζείο
εθ ηνχ Παηξφο, θαί εθ ηήο Παξζέλνπ επ' εζράησλ, πιήλ αλδξφο
θπεζείο, θαί ιχζαο ηήλ ακαξηίαλ, ηνχ πξνπάηνξνο Αδάκ, σο
θηιάλζξσπνο.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
Ο ζηεξεψζαο ελ ηή ρεηξί ζνπ, Λφγε Θενχ ηνπο νπξαλνχο ελ ησ
θσηηζκψ, ηήο ζήο αιεζνχο επηγλψζεσο, ζηεξέσζνλ θαί εκψλ, ηψλ
επί ζνί πεπνηζφησλ ηάο θαξδίαο.
Σνχο δηαλχζαληαο ηφλ ηνχ βίνπ, δξφκνλ ελ δφμε επζεβεί, ηήο
δηθαηνζχλεο αλαδχζαζζαη ζηέθαλνλ, αμίσζνλ ν Θεφο, ηψλ αησλίσλ
αγαζψλ απνιαχζαη.
Σνχο αηθληδίσο αλαξπαζζέληαο, θαηαθιερζέληαο αζηξαπαίο, θαί
ελαπνςχμαληαο εθ θξχνπο, θαί πάζεο πιεγήο, αλάπαπζνλ ν Θεφο,
φηε ηά πάληα ελ ππξί δνθηκάζεο.
Σήλ αεηηάξαρνλ ηνχο ηνχ βίνπ, ζάιαζζαλ πιεχζαληαο Υξηζηέ, ελ ηψ
ηήο αθζάξηνπ ζνπ, δσήο θαηαμίσζνλ, ιηκέλη θαηαδξακείλ, ηνχο
νξζνδφμσ δσή θπβεξλεζέληαο.
Οχο πάζα θχζηο ηψλ ελαιίσλ, θαί πεηεηλψλ ηνχ νπξαλνχ, έιαβε
θαηάβξσκα Υξηζηέ, ηνίο ζνίο θξίκαζηλ, αλάζηεζνλ ν Θεφο, ελ ηή
εζράηε εκέξα κεηά δφμεο.
Γφμα...

Ννεηηθψο ηήλ ζείαλ Μνλάδα, σο ηξία Πξφζσπα απιψο, άκα ηψ
ηεκείλ επηζπλάπησ ηά άηνκα, σο ηάρνο γάξ αζηξαπήο
ηξηζζνιακπνχζα, νξάηαη εηο Δλάδα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Αθαηαλφεηφλ ζνπ ηφ ζαχκα, πιήλ γάξ αλδξφο θπνθνξείο, θαί ηήλ
παξζελίαλ ζνπ Αγλή θξνπξείο ηίθηνπζα, δηφ Αγγέισλ πιεζχο, θαί
βξνηψλ γέλνο, πκλεί ζε εηο αηψλαο.
Καηαβαζία
Ο ζηεξεψζαο ελ ηή ρεηξί ζνπ, Λφγε Θενχ ηνπο νπξαλνχο ελ ησ
θσηηζκψ, ηήο ζήο αιεζνχο επηγλψζεσο, ζηεξέσζνλ θαί εκψλ, ηψλ
επί ζνί πεπνηζφησλ ηάο θαξδίαο.
Κάζηζκα Ήρνο πι. α'
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ
Ο δη' εκάο ππνκείλαο ηαπξφλ θαί ζάλαηνλ, θαί λεθξψζαο ηφλ Άδελ,
θαί ζπλεγείξαο λεθξνχο, ηνχο κεηαζηάληαο έμ εκψλ, ψηεξ
αλάπαπζνλ, σο θηιάλζξσπνο Θεφο, θαί ηή θξηθηή θαί θνβεξά,
ειεχζεη ζνπ Εσνδφηα, σο έρσλ πιήζνο ειένπο, ηήο βαζηιείαο ζνπ
αμίσζνλ. (Γίο)
Θενηνθίνλ
Σήλ ηαρείάλ ζνπ ζθέπελ, θαί ηήλ βνήζεηαλ, θαί ηφ έιενο δείμνλ, επί
ηνχο δνχινπο ζνπ, θαί ηά θχκαηα αγλή θαηαπξάυλνλ, ηψλ καηαίσλ
ινγηζκψλ, θαί ηήλ πεζνχζάλ κνπ ςπρήλ, αλάζηεζνλ Θενηφθε, νίδα
γάξ νίδα Παξζέλε, φηη ηζρχεηο φζα θαί βνχιεζαη.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
Δμ φξνπο θαηαζθίνπ, Λφγε ν Πξνθήηεο, ηήο κφλεο Θενηφθνπ,
κέιινληνο ζαξθνχζζαη, ζενπηηθψο θαηελφεη, θαί ηψ θφβσ, εδνμνιφγεη
ζνπ ηήλ δχλακηλ. (Γίο)
Παηέξσλ πξνπαηφξσλ, πάππσλ θαί πξνπάππσλ, εθ ηψλ απ' αξρήο,
θαί κέρξη ηψλ εζράησλ, ελ επλνκία ζαλέλησλ, θαί εππηζηία, πάλησλ
κλεκφλεπζνλ σηήξ εκψλ.
Δλ φξεη, έλ νδψ, έλ ηάθνηο, έλ εξήκνηο, ηφλ βίνλ θαηαιχζαη,
θζάζαληαο ελ πίζηεη, κνλαδηθνχο ηε, κηγάδαο, λένπο, πξεζβχηαο,
κεηά αγίσλ Υξηζηέ ζθήλσζνλ.
Δθ ιχπεο θαί ραξάο, ειζνχζεο παξ' ειπίδα, ηνχο πίζηεη παξεπζχο,
αιιάμαληαο ηφλ βίνλ, επεκεξία παζφληαο, ή δπζπξαγία, πάληαο

αλάπαπζνλ σηήξ εκψλ.
Οχο αλείιε ςχμ, θαί ίππνο ζπλαξπάζαο, ράιαδα, ρηψλ, θαί φκβξνο
πιενλάζαο, νχο δέ απέπλημε πιίλζνο, ή ρνχο ζπλέζρε, Υξηζηέ σηήξ
εκψλ αλάπαπζνλ.
Γφμα...
Ξέλνλ φηη έλ θαί ηξία ε ζεφηεο, φιε θαζ' ελφο, πξνζψπνπ ακεξίζησο,
Παηήξ γάξ Τηφο, θαί άγηνλ Πλεχκα εζηί, ηά πξνζθπλνχκελα, σο είο δέ
Θεφο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ίζπλνλ εκάο, επραίο ζνπ θπβεξλψζα, θιπδσληδνκέλνπο, ζάισ
ακαξηίαο, εηο ζσηεξίνπο ιηκέλαο Κπξηνηφθε, εθιπηξνπκέλε εθ
παληνίσλ δεηλψλ.
Καηαβαζία
Δμ φξνπο θαηαζθίνπ, Λφγε ν Πξνθήηεο, ηήο κφλεο Θενηφθνπ,
κέιινληνο ζαξθνχζζαη, ζενπηηθψο θαηελφεη, θαί ηψ θφβσ, εδνμνιφγεη
ζνπ ηήλ δχλακηλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Οξζξίδεη ηφ πλεχκά κνπ, πξφο ζέ φ Θεφο, δηφηη θψο ηά πξνζηάγκαηα,
ηήο παξνπζίαο ζνπ, ελ απηνίο νχλ θαηαχγαζνλ, ηφλ λνχλ εκψλ
Γέζπνηα, θαί νδήγεζνλ, έλ ηξίβσ δσήο. (Γίο)
Δθάζηνπ κλεκφζπλα, ηψλ ζαλφλησλ επζεβψο, εθ ηνχ αηψλνο Κχξηε,
πνηνχκελνη ζήκεξνλ, εθηελψο ζνη βνψκελ, Πάληαο αλάπαπζνλ, κεηά
ηψλ αγίσλ ζνπ.
Δθ πάζεο νχο έιαβεο, γελεάο θαί γελεάο, έλ βαζηιεχζηλ, ελ άξρνπζηλ,
ή έλ κνλάδνπζηλ, νξζνδφμσο Οηθηίξκνλ, ηήο αησλίνπ ιχηξσζαη
θνιάζεσο.
Απάλησλ ψλ έπιαζαο, ηά ζπκθέξνληα εηδψο, νχο παξερψξεζαο
Κχξηε, αζξφνηο ζπκπηψκαζη, παξ' ειπίδα ηεζλάλαη, ξχζαη θνιάζεσο
πάζεο ν Θεφο εκψλ.
Ππξφο αεί θιέγνληνο, θαί εθ ζθφηνπο αθεγγνχο, βξπγκνχ νδφλησλ,
θαί ζθψιεθνο, αιήθησο θνιάδνληνο, θαί πάζεο ηηκσξίαο, ξχζαη
σηήξ εκψλ, πάληαο ηνχο ζαλέληαο πηζηψο.
Γφμα...
Οκφζξνλε, άλαξρε, ηξηζππφζηαηε κνλάο, ε δηαηξέζεη ηήλ έλσζηλ, θαί

έκπαιηλ έρνπζα, ηνίο πξνζψπνηο ηήλ θχζηλ, εηο έλ εκάο ζχλαςνλ,
ζέιεκα ηψλ ζψλ εληνιψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τπέξ ηά ππξίκνξθα, εξαθίκ ψθζεο, Αγλή ηηκησηέξα θπήζαζα, ηφλ
ηνχηνηο απξφζηηνλ, Ηεζνχλ ηφλ σηήξα, ζαξθψζεη Θεψζαληα, ηψλ
γεγελψλ ηφ θχξακα.
Καηαβαζία
Οξζξίδεη ηφ πλεχκά κνπ, πξφο ζέ φ Θεφο, δηφηη θψο ηά πξνζηάγκαηα,
ηήο παξνπζίαο ζνπ, ελ απηνίο νχλ θαηαχγαζνλ, ηφλ λνχλ εκψλ
Γέζπνηα, θαί νδήγεζνλ, έλ ηξίβσ δσήο.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
πλερφκελνλ δέμαη κε θηιάλζξσπε, εθ πηαηζκάησλ πνιιψλ,
πξνζπίπηνληα ηνίο νηθηηξκνίο ζνπ, σο ηφλ Πξνθήηελ Κχξηε, θαί
ζψζφλ κε.
Σνχ ζαλάηνπ ν ιχζαο, ηάο νδχλαο παζψλ, αξρεγέ ηήο δσήο, ν Θεφο
εκψλ, ηνχο εμ αηψλνο θεθνηκεκέλνπο, δνχινπο ζνπ αλάπαπζνλ.
Σνίο αξξήηνηο θξίκαζηλ, νχο έθηεηλαλ, θαξκαθνπνζίαη, δειεηήξηα,
νζηψδεηο πλίμεηο, κεηά Αγίσλ, Κχξηε αλάπαπζνλ.
ηαλ θξίλεο ηά ζχκπαληα, εζηψηα γπκλά, ηεηξαρειηζκέλα πξφ
πξνζψπνπ ζνπ, ηφηε Οηθηίξκνλ, θείζαη ηψλ ιαηξεπζάλησλ ζνη
πηζηψο ν Θεφο.
Σή εζράηε νχλ ζάιπηγγη, ζαιπίδνληνο, ηνχ ζνχ Αξραγγέινπ, εηο
αλάζηαζηλ δσήο απάλησλ, ηφηε Υξηζηε ηνχο δνχινπο ζνπ
αλάπαπζνλ.
Δμ αηψλνο νχο έιαβεο, πηζηνχο ν Θεφο, γέλνο άπαλ, βξνηψλ
θαηαμίσζνλ, εηο ηνχο αηψλαο, κεηά ηψλ ζεξαπφλησλ ζνπ δνμάδεηλ ζε.
Γφμα...
Θεαξρία ηξηζάγηε, νκφζξνλε, ν Παηήξ ν Τηφο, ζχλ ηψ πλεχκαηη, ζχ εί
Θεφο κνπ, ν παληνθξαηνξία ζνπ ζπλέρσλ ηφ πάλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ ηήο ξίδεο αλέηεηιε, ζνχ άλζνο δσήο Ηεζζαί πξνπάηνξ,
αλαζθίξηεζνλ, ν ζψδσλ θφζκνλ εθ ηήο αγλήο Νεάληδνο, Υξηζηφο ν
Θεφο.
Καηαβαζία

πλερφκελνλ δέμαη κε θηιάλζξσπε, εθ πηαηζκάησλ πνιιψλ,
πξνζπίπηνληα ηνίο νηθηηξκνίο ζνπ, σο ηφλ Πξνθήηελ Κχξηε, θαί
ζψζφλ κε.
Κνληάθηνλ
Ήρνο πι. δ'
Μεηά ηψλ Αγίσλ αλάπαπζνλ Υξηζηέ, ηάο ςπράο ηψλ δνχισλ ζνπ,
έλζα νπθ έζηη πφλνο, νπ ιχπε, νπ ζηελαγκφο, αιιά δσή αηειεχηεηνο.
Ο Οίθνο
Απηφο κφλνο ππάξρεηο αζάλαηνο, ν πνηήζαο θαί πιάζαο ηφλ
άλζξσπνλ, νη βξνηνί νχλ εθ γήο δηεπιάζζεκελ, θαί εηο γήλ ηήλ απηήλ
πνξεπζφκεζα, θαζψο εθέιεπζαο ν πιάζαο κε, θαί εηπψλ κνη, ηη γή
εί, θαί εηο γήλ απειεχζε, φπνπ πάληεο βξνηνί πνξεπζφκεζα,
επηηάθηνλ ζξήλνλ πνηνχληεο σδήλ ηφ, Αιιεινχτα.
πλαμάξηνλ
Σή απηή εκέξα, κλείαλ πάλησλ ηψλ απ' αηψλνο θνηκεζέλησλ
επζεβψο, επ' ειπίδη αλαζηάζεσο δσήο αησλίνπ, νη ζεηφηαηνη Παηέξεο
εζέζπηζαλ.
ηίρνη
 Ακλεκφλεζνλ πηαηζκάησλ λεθξνίο, Λφγε,
 Σά ρξεζηά λεθξά ζπιάγρλα ζνπ κή δεηθλχσλ.
Σάο ηψλ πξναλαπαπζακέλσλ ςπράο θαηαηαμνλ, Γέζπνηα
Υξηζηέ, ελ ηαίο ηψλ Γηθαίσλ ζνπ ζθελαίο, θαί ειέεζνλ εκάο, σο κφλνο
αζάλαηνο, Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
Ο ελ αξρή, ηήλ γήλ ζεκειηψζαο, θαί νπξαλνχο ηψ ιφγσ, ζηεξεψζαο,
επινγεηφο εί εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Σψλ επζεβψο, εμ αηψλνο ζαλέλησλ, κλεκφζπλα εθηεινχληεο βνψκελ,
Δπινγεηφο εί εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Σψλ επζεβψο, εμαπίλεο ζαλέλησλ, θαί εθβνιήο παληνδαπήο
ξηθείζεο, ζηδήξνπ, μχινπ, παληνίνπ ιίζνπ, αλάπαπζνλ ν Θεφο,
θεθνηκεκέλνπο πηζηνχο.
Δλ ηή θξηθηή, ειεχζεη ζνπ Οηθηίξκνλ, εθ δεμηψλ ηψλ πξνβάησλ ζνπ
ζηήζνλ, ηνχο νξζνδφμσο ζνη ελ βίσ ιεη ηνπξγήζαληαο Υξηζηέ, θαί

κεηαζηάληαο πξφο ζέ.
Δλ ηψ ρνξψ, Υξηζηέ ηψλ εθιεθηψλ ζνπ, θαηάηαμνλ ηνχο ζνχο
δνχινπο βνάλ ζνη, Δπινγεηφο εί εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ηψλ
Παηέξσλ εκψλ.
Ο απφ γήο, ηφλ ρνχλ δεκηνπξγήζαο, ηφ ηήο ζαξθφο, θαί Πλεχκαηη
δσψζαο, σηήξ νηθηίξκσλ, νχο πξνζειάβνπ αλάπαπζνλ ν Θεφο, ελ
ηή αγήξσ δσή.
Γφμα...
Οία ηξηζίλ, ειίνηο ε ζεφηεο, κηά θσηφο ζπγθξάζεη αλπκλείζζσ, Παηήξ
Τηφο ηε, θαί ζείνλ Πλεχκα, ελ ηή θχζεη, αιιά ηξία ππνζηάζεζη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Γαπτηηθφλ, κεισδνχκέλ ζνη άζκα, φξνο Θενχ, ζέ θαινχληεο Παξζέλε,
ελ ψ νηθήζαο ζαξθί ν Λφγνο, εζενχξγεζελ εκάο, πλεπκαηηθψο ελ
απηψ.
Καηαβαζία
Ο ελ αξρή, ηήλ γήλ ζεκειηψζαο, θαί νπξαλνχο ηψ ιφγσ, ζηεξεψζαο,
επινγεηφο εί εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Σφλ ελ φξεη, αγίσ δνμαζζέληα, θαί ελ βάησ, ππξί ηφ ηήο Αεηπαξζέλνπ,
ηψ Μσυζή κπζηήξηνλ γλσξίζαληα, Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. (Γίο)
Ο εθηξίςαο, πξψελ ζθηάλ ζαλάηνπ, αλα ηείιαο, σο Ήιηνο εθ ηάθνπ,
πηνχο ηήο αλαζηάζεψο ζνπ πνίεζνλ, Κχξηε ηήο δφμεο, πάληαο ηνχο
ζαλέληαο, ελ πίζηεη εηο αηψλαο.
Σψλ αδήισλ, θαί θξπθίσλ ν γλψζηεο, φηαλ κέιιεο, εθθαιχπηεηλ ηνχ
ζθφηνπο, ηά έξγα, θαί βνπιάο ηψλ θαξδηψλ εκψλ, ηφηε κή ζπλάξεο,
ιφγνλ κεηά πάλησλ, ηψλ πίζηεη θνηκεζέλησλ.
ηαλ κέιιεο, θαζίζαη επί ζξφλνπ, θαί θειεχζεο, εηο θξίζηλ
παξαζηήλαη, ηνχο εμ εζράησλ γήο δηά ηήο ζάιπηγγνο,
ζπλαζξνηδνκέλνπο, ηφηε θείζαη πάλησλ, Υξηζηέ σο ειεήκσλ.
Σνχο ζαλέληαο, άθλσ εθ ζπκπησκάησλ, εθ βνήο ηε ζθνδξάο θαί
ηάρνπο δξφκνπ, ξαπίζκαηνο, ππγκήο ηε θαί ιαθηίζεσο, Κχξηε ηήο
δφμεο, πίζηεη θνηκεζέληαο, άλεο εηο ηνχο αηψλαο.

Εςλογούμεν Παηέπα, Τιόν, καί Άγιον Πνεύμα.
Χο Μνλάδα, ηή νπζία πκλψ ζε, σο Σξηάδα, ηνίο πξνζψπνηο ζε,
ζέβσ, Πάηεξ Τηέ θαί Πλεχκα ηφ παλάγηνλ, άλαξρνλ ηφ θξάηνο, ηήο
ζήο βαζηιείαο, δνμάδσ εηο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ρείζξνπ δψληνο, πεγή εζθξαγηζκέλε, αλεδείρζεο, Θενηφθε Παξζέλε,
αλάλδξσο, γάξ ηφλ Κχξηνλ γελλήζαζα, ηήο αζαλαζίαο, ηνχο πηζηνχο
πνηίδεηο, ηφ λάκα εηο αηψλαο.
Αινούμεν, εςλογούμεν καί πποζκςνούμεν...
Καηαβαζία
Σφλ ελ φξεη, αγίσ δνμαζζέληα, θαί ελ βάησ, ππξί ηφ ηήο Αεηπαξζέλνπ,
ηψ Μσυζή κπζηήξηνλ γλσξίζαληα, Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
Σφλ πξνδεισζέληα ελ φξεη ηψ Ννκνζέηε, ελ ππξί θαί βάησ, ηφθνλ ηφλ
ηήο Αεηπαξζέλνπ, εηο εκψλ ηψλ πηζηψλ ζσηεξίαλ, χκλνηο αζηγήηνηο
κεγαιχλνκελ.
Έλζα επθξαηλνκέλσλ εζηίλ ε θαηνηθία, ηψλ Αγίσλ ζνπ Κχξηε, πάληαο
ηνχο απ' αηψλνο, θεθνηκεκέλνπο ελ πίζηεη ηε θαί ειπίδη,
αγαιιηαζζήλαη θαηαμίσζνλ.
Σνχο ζενκελία, ζαλαηηθψλ εθηξηβέληαο, θεξαπλψλ παληνίσλ, εμ
νπξαλνχ ελερζέλησλ, γήο ζρηζζείζεο, επηθιπζάζεο ζαιάζζεο
πάληαο ηνχο πηζηνχο, Υξηζηέ αλάπαπζνλ.
Πάζαλ ειηθίαλ, πξεζβχηαο θαί λεαλίζθνπο, λένπο θαί εθήβνπο,
παίδαο, θαί ηά άσξα βξέθε, αξξεληθήλ θχζηλ ηε θαί ζειείαλ,
αλάπαπζνλ ν Θεφο, νχο πξνζειάβνπ πηζηνχο.
Σνχο εμ ηνβφισλ δεγκάησλ θεθνηκεκέλνπο, θαηαπφζεσο φθεσλ,
ζπκπαηήζεσο ίππσλ θαί εθ πληγκνχ, θαί αγρφλεο ηνχ πέιαο, πίζηεη
ζνη ιαηξεχζαληαο αλάπαπζνλ.
Έθαζηνλ θαη' φλνκα, ηψλ ελ πίζηεη ζαλέλησλ, απφ ηνχ αηψλνο, θαί

γελεψλ θαί γελεάο, αθαηαθξί ησο παξαζηαζήλαί ζνη ηφηε, ελ ηή
παξνπζία ζνπ αμίσζνλ.
Γφμα...
Ο είο ελ Σξηάδη Θεφο, δφμα ζνη απαχζησο, εη γάξ θαί Θεφο έθαζηνλ,
αιι' είο ηή θχζεη πέιεη, ν Παηήξ ν Τηφο θαη ηφ Πλεχκα, ηνίο
ηξηζνθαέζηλ ηδηψκαζη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τπέξ λνχλ ν ηφθνο ζνπ, γελλάο γάξ ηφλ πξνφληα, θαί γαινπρείο
αθξάζησο, ηφλ ηξνθνδφηελ ηνχ θφζκνπ, αλαθιίλεηο ηφλ ηνχ παληφο
ζπλνρέα, Υξηζηφλ κφλνλ ιπηξσηήλ εκψλ Παλάκσκε.
Καηαβαζία
Σφλ πξνδεισζέληα ελ φξεη ηψ Ννκνζέηε, ελ ππξί θαί βάησ, ηφθνλ ηφλ
ηήο Αεηπαξζέλνπ, εηο εκψλ ηψλ πηζηψλ ζσηεξίαλ, χκλνηο αζηγήηνηο
κεγαιχλνκελ.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο
Ο θαί λεθξψλ θαί δψλησλ, εμνπζηάδσλ σο Θεφο, αλάπαπζνλ ηνχο
ζνχο δνχινπο, ελ ηαίο ζθελαίο ηψλ εθιεθηψλ, εη γάξ θαί ήκαξηνλ
ψηεξ, αιι' νπθ απέζηεζαλ εθ ζνχ.
Έηεξνλ
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
Αλάπαπζνλ ηνχο δνχινπο ζνπ, ελ ρψξα δψλησλ Κχξηε, έλζα απέδξα
νδχλε, ιχπε νκνχ θαί ζηελαγκφο, ίιαζη σο θηιάλζξσπνο, άπεξ ελ
βίσ ήκαξηνλ, κφλνο γάξ αλακάξηεηνο, ππάξρεηο θαί ειεήκσλ,
λεθξψλ θαί δψλησλ Γεζπφηεο.
Θενηνθίνλ κνηνλ
Μαξία ζενλχκθεπηε, Υξηζηφλ απαχζησο πξέζβεπε, ππεξ εκψλ ηψλ
ζψλ δνχισλ, ζχλ ζεεγφξνηο Πξνθήηαηο, θαί ηψλ Μαξηχξσλ δήκνηο
ηε, Ηεξαξρψλ Οζίσλ ηε, θαί πάλησλ ηε ηψλ Γηθαίσλ, ζπγθιεξνλφκνπο
γελέζζαη, ηήο νπξαλψλ βαζηιείαο.
Δηο ηνχο Αίλνπο
ηηρεξά Πξνζφκνηα
Ήρνο πι. δ'
Ο ελ Δδέκ Παξάδεηζνο
Γεχηε πξφ ηέινπο πάληεο Αδειθνί, ηφλ ρνχλ εκψλ βιέπνληεο, θαί ηήο
θχζεσο εκψλ ηφ αζζελέο, θαί ηήλ επηέιεηαλ εκψλ, θαί ηφ ηέινο
νςψκεζα, θαί ηά φξγαλα ηνχ ζθεχνπο ηήο ζαξθφο, θαί φηη θφληο ν

άλζξσπνο, βξψκα ζθσιήθσλ θαί θζνξά, φηη μεξά ηά νζηά εκψλ,
φισο κή έρνληα πλνήλ, ηνχο ηάθνπο θαηίδσκελ, πνχ ε δφμα; πνχ ηφ
θάιινο ηήο κνξθήο; πνχ ε εχιαινο γιψζζα;πνχ ε νθξχο; ή πνχ ν
νθζαικφο; πάληα θφληο θαί ζθηά, δηφ θείζαη σηήξ πάλησλ εκψλ.
Σί απαηάηαη άλζξσπνο απρψλ, ηί κάηελ ηαξάηηεηαη, ν πειφο, θαί κεη'
νιίγνλ ν απηφο; ηί νπ ινγίδεηαη ν ρνχο, φηη θφληο ηφ θχξακα, θαί
ζαπξίαο θαί θζνξάο απνβνιή; Δη νχλ πειφο εζκέλ άλζξσπνη, ηί
πξνζηεηήθακελ ηή γή; θαί εη Υξηζηνχ εζκέλ ζχκθπηνη, ηί νπ
πξνζηξέρνκελ απηψ, θαί φιελ αθέκελνη ηήλ επίθεξνλ θαί ξένπζαλ
δσήλ, ηή δσή ηή αθζάξησ, αθνινπζνχληεο; ήηηο εζηίλ ν Υξηζηφο, ν
θσηηζκφο ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Ο ηή ρεηξί ζνπ πιάζαο ηφλ Αδάκ, θαί ζηήζαο κεζφξηνλ, αθζαξζίαο,
θαί ζλεηφηεηνο σηήξ, θαί ηήο ελ ράξηηη δσήο, ηήο θζνξάο απαιιάμαο
ηε, πξφο ηήλ πξψηελ κεηαζέκελνο δσήλ, απηφο ηνχο δνχινπο ζνπ
Γέζπνηα, νχο πξνζειάβνπ εμ εκψλ, κεηά Γηθαίσλ αλάπαπζνλ, θαί ελ
ρνξψ ηψλ εθιεθηψλ, θαί ηνχησλ ηά νλφκαηα, κεηαγξάςαο ελ βίβισ
ηήο δσήο, ελ θσλή Αξραγγέινπ, εμαλαζηήζαο ζάιπηγγνο ερνί,
θαηαμίσζνλ απηνχο, ηήο νπξαλίνπ βαζηιείαο ζνπ.
Υξηζηφο αλέζηε ιχζαο ηψλ δεζκψλ, Αδάκ ηφλ πξσηφπιαζηνλ, θαί
ηνχ Άδνπ θαηαιχζαο ηήλ ηζρχλ, ζαξζείηε πάληεο νη λεθξνί, ελεθξψζε
ν ζάλαηνο, εζθπιεχζε θαί ν Άδεο ζχλ απηψ, θαί ν Υξηζηφο
εβαζίιεπζελ, ν ζηαπξσζείο θαί αλαζηάο, απηφο εκίλ εραξίζαην, ηήλ
αθζαξζίαλ ηήο ζαξθφο, απηφο αληζηά εκάο, θαί δσξείηαη ηήλ
αλάζηαζηλ εκίλ, θαί ηήο δφμεο εθείλεο, κεη' επθξνζχλεο πάληαο αμηνί,
ηνχο ελ πίζηεη αθιηλεί, πεπηζηεπθφηαο ζεξκψο επ' απηψ.
Γφμα... Νεθξψζηκνλ Ήρνο β'
Χο άλζνο καξαίλεηαη, θαί σο φλαξ παξέξρεηαη, θαί δηαιχεηαη πάο
άλζξσπνο, πάιηλ δέ ερνχζεο ηήο ζάιπηγγνο, λεθξνί σο ελ
ζπζζεηζκψ πάληεο αλαζηήζνληαη, πξφο ηήλ ζήλ ππάληεζηλ Υξηζηέ ν
Θεφο, Σφηε Γέζπνηα, νχο κεηέζηεζαο εμ εκψλ, έλ ηαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ
θαηάηαμνλ ζθελαίο, ηά πλεχκαηα Γέζπνηα ηψλ ζψλ δνχισλ αεί.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξε Μαξία Θενηφθε, ν λαφο ν αθαηάιπηνο, κάιινλ δέ ν άγηνο,
θαζψο βνά ν Πξνθήηεο, Άγηνο ν λαφο ζνπ, ζαπκαζηφο ελ δηθαηνζχλε.
Απφζηηρα

Σά θαηά ηφλ ηπρφληα Ήρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Θενθάλνπο
Γφμα... Νεθξψζηκνλ
Σνχ Γακαζθελνχ Ήρνο πι. β'
Άιγνο ηψ Αδάκ ερξεκάηηζελ, ε ηνχ μχινπ απφγεπζηο, πάιαη ελ Δδέκ,
φηε φθηο ηφλ εμεξεχμαην, δη' απηνχ γάξ εηζήιζελ ν ζάλαηνο, παγγελή
θαηεζζίσλ ηφλ άλζξσπνλ, αιι' ειζψλ ν Γεζπφηεο, θαζείιε ηφλ
δξάθνληα, θαί αλάπαπζηλ εκίλ εδσξήζαην, Πξφο απηφλ νχλ
βνήζσκελ, Φείζαη σηήξ, θαί νχο πξνζειάβνπ, κεηά ηψλ εθιεθηψλ
ζνπ αλάπαπζνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
χ εί ν Θεφο εκψλ, ν ελ ζνθηα ηά πάληα δεκηνπξγψλ, θαί πιεξψλ,
Πξνθήηαο εμαπέζηεηιαο Υξηζηέ, πξνθεηεχζαί ζνπ ηήλ παξνπζίαλ,
θαί Απνζηφινπο, θεξχμαί ζνπ ηά κεγαιεία, θαί νη κέλ πξνεθήηεπζαλ
ηήλ έιεπζίλ ζνπ, νη δέ ηψ Βαπηίζκαηη εθψηηζαλ ηά έζλε, Μάξηπξεο δέ
παζφληεο, έηπρνλ ψλ πεξ επφζνπλ, θαί πξεζβεχεη ζνη ν ρνξφο ηψλ
ακθνηέξσλ, ζχλ ηή Σεθνχζε ζε, Αλάπαπζνλ ν Θεφο, ςπράο άο
πξνζειάβνπ, θαί εκάο θαηαμίσζνλ ηήο βαζηιείαο ζνπ, ν ηαπξφλ
ππνκείλαο, δη' εκέ ηφλ θαηάθξηηνλ, ν ιπηξσηήο κνπ, θαί Θεφο.
Απνιπηίθηνλ
Ήρνο πι. δ'
Ο βάζεη ζνθίαο θηιαλζξψπσο πάληα νηθνλνκψλ, θαί ηφ ζπκθέξνλ
πάζηλ απνλέκσλ κφλε Γεκηνπξγέ, αλάπαπζνλ Κχξηε ηάο ςπράο ηψλ
δνχισλ ζνπ, ελ ζνί γάξ ηήλ ειπίδα αλέζελην, ηψ πνηεηή θαί πιάζηε
θαί Θεψ εκψλ.
Γφμα...
Δλ ζνί γάξ ηήλ ειπίδα αλέζελην, ηψ πνηεηή θαί πιάζηε θαί Θεψ
εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ θαί ηείρνο, θαί ιηκέλα έρνκελ, θαί πξέζβηλ εππξφζδεθηνλ, πξφο φλ
έηεθεο Θεφλ, Θενηφθε αλχκθεπηε, ηψλ πηζηψλ ε ζσηεξία.
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Σά Σππηθά, θαί ελ ηνίο Μαθαξηζκνίο, εθ ηνχ Καλφλνο ηνχ
Σξησδίνπ, Χδή γ' θαί ο'.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β'
Αη ςπραί απηψλ ελ αγαζνίο απιηζζήζνληαη.

ηίρ. Πξφο ζε Κχξηε θεθξάμνκαη, ν Θεφο κνπ.
Πξφο Κνξηλζίνπο Α' Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ Η' 23-28)
Αδειθνί, πάληα κνη έμεζηηλ, αιι' νπ πάληα ζπκθέξεη, Πάληα κνη
έμεζηηλ, αιι' νπ πάληα νηθνδνκεί, Μεδείο ηφ εαπηνχ δεηείησ, αιιά ηφ
ηνχ εηέξνπ έθαζηνο, Πάλ ηφ ελ καθέιισ πσινχκελνλ εζζίεηε, κεδέλ
αλαθξίλνληεο δηά ηήλ ζπλείδεζηλ, ηνχ γάξ Κπξίνπ ε γή, θαί ηφ
πιήξσκα απηήο, Δη δέ ηηο θαιεί πκάο ηψλ απίζησλ, θαί ζέιεηε
πνξεχεζζαη, πάλ ηφ παξαηηζέκελνλ πκίλ εζζίεηε, κεδέλ αλαθξίλνληεο
δηά ηήλ ζπλείδεζηλ, Δάλ δέ ηηο πκίλ είπε, Σνχην εηδσιφζπηφλ εζηη, κή
εζζίεηε, δη' εθείλνλ ηφλ κελχζαληα, θαί ηήλ ζπλείδεζηλ απηνχ, ηνχ γάξ
Κπξίνπ ε, γή, θαί ηφ πιήξσκα απηήο.
Έηεξνο εηο Κνηκεζέληαο
Πξφο Θεζζαινληθείο Α' Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ Γ' 13-17)
Αδειθνί, νπ ζέισ πκάο αγλνείλ πεξί ηψλ θεθνηκεκέλσλ, ίλα κή
ιππήζζε, θαζψο θαί νη ινηπνί νη κή έρνληεο ειπίδα, Δη γάξ
πηζηεχνκελ φηη Ηεζνχο απέζαλε θαί αλέζηε, νχησ θαί ν Θεφο ηνχο
θνηκεζέληαο δηά ηνχ Ηεζνχ άμεη ζχλ απηψ, Σνχην γάξ πκίλ ιέγνκελ ελ
ιφγσ Κπξίνπ, φηη εκείο νη δψληεο νη πεξηιεηπφκελνη, εηο ηήλ
παξνπζίαλ ηνχ Κπξίνπ, νπ κή θζάζσκελ ηνχο θνηκεζέληαο, φηη απηφο
ν Κχξηνο ελ θειεχζκαηη, ελ θσλή Αξραγγέινπ, θαί ελ ζάιπηγγη Θενχ,
θαηαβήζεηαη απ' νπξαλνχ, θαί νη λεθξνί ελ Υξηζηψ αλαζηήζνληαη
πξψηνλ, έπεηηα εκείο νη δψληεο νη πεξηιεηπφκελνη, άκα ζχλ απηνίο
αξπαγεζφκεζα ελ λεθέιαηο, εηο απάληεζηλ ηνχ Κπξίνπ εηο αέξα, θαί
νχησ πάληνηε ζχλ Κπξίσ εζφκεζα.
Αιιεινχτα Ήρνο πι. β'
Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ, θαί πξνζειάβνπ.
ηίρ. Καί ηφ κλεκφζπλνλ απηψλ εηο γελεάλ θαί γελεάλ.
Δπαγγέιηνλ Δθ ηνχ θαηά Λνπθάλ
Δίπελ ν Κχξηνο, Βιέπεηε κή πιαλεζήηε...
Έηεξνλ εηο Κνηκεζέληαο
Καηά Ησάλλελ
Δίπελ ν Κχξηνο πξφο ηνχο ειειπζφηαο πξφο απηφλ Ηνπδαίνπο, Ακήλ,
ακήλ ιέγσ πκίλ...
Κνηλσληθφλ

Μαθάξηνη νχο εμειέμσ, θαί πξνζειάβνπ Κχξηε, θαί ηφ κλεκφζπλνλ
απηψλ εηο γελεάλ θαί γελεάλ, Αιιεινχτα.
η21ηνξ
ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΖ ΑΠΟΚΡΔΧ
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΠΔΡΑ
ΔΗ ΣΟ ΛΤΥΝΗΚΟΝ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ Φαικφλ, ε πλήζεο ηηρνινγία, εηο δέ
ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρ. η' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ ζη' θαί ηά εθεμήο Πξνζφκνηα ηνχ
Σξησδίνπ δ'.
Ήρνο πι. β' ιελ απνζέκελνη
ηαλ κέιιεο έξρεζζαη, θξίζηλ δηθαίαλ πνηήζαη, Κξηηά δηθαηφηαηε, επί
ζξφλνπ δφμεο ζνπ θαζεδφκελνο πνηακφο πχξηλνο, πξφ ηνχ ζνχ
Βήκαηνο θαηαπιήηησλ έιθεη άπαληαο, παξηζηακέλσλ ζνη, ηψλ
επνπξαλίσλ Γπλάκεσλ, αλζξψπσλ θξηλνκέλσλ ηε, θφβσ θαζ' ά
έθαζηνο έπξαμε, ηφηε εκψλ θείζαη, θαί κνίξαο θαηαμίσζνλ Υξηζηέ,
ηψλ ζσδνκέλσλ σο εχζπιαγρλνο, πίζηεη δπζσπνχκέλ ζε.
Βίβινη αλνηγήζνληαη, θαλεξσζήζνληαη πξάμεηο, αλζξψπσλ
επίπξνζζελ, ηνχ αζηέθηνπ Βήκαηνο, δηερήζεη δέ, ε θνηιάο άπαζα,
θνβεξψ βξχγκαηη, ηνχ θιαπζκψλνο, πάληαο βιέπνπζα ηνχο
ακαξηήζαληαο, ηαίο αησληδνχζαηο θνιάζεζη, ηή θξίζεη ηή δηθαία ζνπ,
παξαπεκπνκέλνπο, θαί άπξαθηα, θιαίνληαο Οηθηίξκνλ, δηφ ζε
δπζσπνχκελ αγαζέ, Φείζαη εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε, κφλε Πνιπέιεε.
Ζρήζνπζη ζάιπηγγεο, θαί θελσζήζνληαη ηάθνη, θαί εμαλαζηήζεηαη,
ηψλ αλζξψπσλ ηξέκνπζα, θχζηο άπαζα, νη θαιά πξάμαληεο ελ ραξά
ραίξνπζη, πξνζδνθψληεο κηζζφλ ιήςεζζαη, νη ακαξηήζαληεο,
ηξέκνπζη δεηλψο νινιχδνληεο, εηο θφιαζηλ πεκπφκελνη, θαί ηψλ
εθιεθηψλ ρσξηδφκελνη, Κχξηε ηήο δφμεο, νηθηείξεζνλ εκάο σο αγαζφο,
θαί ηήο κεξίδνο αμίσζνλ, ηψλ εγαπεθφησλ ζε.
Κιαίσ θαί νδχξνκαη, φηαλ εηο αίζζεζηλ έιζσ, ηφ πχξ ηφ αηψληνλ,
ζθφηνο ηφ εμψηεξνλ, θαί ηφλ ηάξηαξνλ, ηφλ δεηλφλ ζθψιεθα, ηφλ
βξπγκφλ αχζηο ηε, ηψλ νδφλησλ, θαί ηήλ άπαπζηνλ, νδχλελ
κέιινπζαλ, έζεζζαη ηνίο άκεηξα πηαίζαζη, θαί ζέ ηφλ Τπεξάγαζνλ,

γλψκε πνλεξά παξνξγίζαζηλ ψλ εηο ηε θαί πξψηνο, ππάξρσ ν
ηαιαίπσξνο εγψ, αιιά Κξηηά ηψ ειέεη ζνπ, ζψζφλ κε σο
εχζπιαγρλνο.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
ηαλ ηίζσληαη ζξφλνη, θαί αλνίγσληαη βίβινη, θαί Θεφο εηο θξίζηλ
θαζέδεηαη, ψ πνίνο θφβνο ηφηε!. Αγγέισλ παξηζηακέλσλ ελ θφβσ,
θαί πνηακνχ ππξφο έιθνληνο, ηί πνηήζνκελ ηφηε νί ελ πνιιαίο
ακαξηίαηο ππεχζπλνη άλζξσπνη; ηαλ δέ αθνχζσκελ θαινχληνο
απηνχ, ηνχο επινγεκέλνπο ηνχ Παηξφο εηο βαζηιείαλ, ακαξησινχο δέ
απνπέκπνληνο εηο θφιαζηλ, ηίο ππνζηήζεηαη ηήλ θνβεξάλ εθείλελ
απφθαζηλ, Αιιά κφλε θηιάλζξσπε σηήξ, ν Βαζηιεχο ηψλ αηψλσλ,
πξίλ ηφ ηέινο θζάζε, δηά ηήο κεηαλνίαο επηζηξέςαο ειέεζφλ κε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ, ηφ ηήο Οθησήρνπ
Δίζνδνο, Φψο Ηιαξφλ, θαί ηφ Πξνθείκ. Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ·
θαί ηά ινηπά.
Δηο ηήλ Ληηήλ
Γφμα... Ηδηφκεινλ Ήρνο βαξχο
Σάο ηνχ Κπξίνπ γλφληεο εληνιάο νχησ πνιηηεπζψκελ. πεηλψληαο
δηαζξέςσκελ, δηςψληαο πνηίζσκελ, γπκλνχο πεξηβαιψκεζα μέλνπο,
ζπλεηζαγάγσκελ, αζζελνχληαο, θαί ηνχο ελ θπιαθή, επηζθεςψκεζα,
ίλα είπε θαί πξφο εκάο, ν κέιισλ θξίλαη πάζαλ ηήλ γήλ, Γεχηε νί
επινγεκέλνη ηνχ παηξφο κνπ, θιεξνλνκήζαηε, ηήλ εηνηκαζκέλελ πκίλ
βαζηιείαλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τπφ ηήλ ζήλ Γέζπνηλα ζθέπελ, πάληεο νη γεγελείο, πξνζπεθεπγφηεο
βνψκέλ ζνη, Θενηφθε ε ειπίο εκψλ, ξχζαη εκάο, εμ ακέηξσλ
πηαηζκάησλ, θαί ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
Απφζηηρα ηήο Οθησήρνπ ηά θαη' Αιθάβεηνλ
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Οίκνη κέιαηλα ςπρή! έσο πφηε ηψλ θαθψλ νπθ εθθφπηεηο; έσο πφηε ηή
ξαζπκία θαηάθεηζαη; ηί νπθ ελζπκή ηήλ θνβεξαλ ψξαλ ηνχ ζαλάηνπ; ηί
νπ ηξέκεηο φιε ηφ θξηθηφλ Βήκα ηνχ σηήξνο; άξα ηί απνινγήζε, ή ηί
απνθξηζήζε; ηά έξγα ζνπ παξίζηαληαη πξφο έιεγρφλ ζνπ, αη πξάμεηο
ζνπ ειέγρνπζη θαηεγνξνχζαη, ινηπφλ ψ ςπρή, ν ρξφλνο εθέζηεθε,

δξάκε, πξφθζαζνλ, πίζηεη βφεζνλ. Ήκαξηνλ Κχξηε, ήκαξηφλ ζνη,
αιι' νίδα θηιάλζξσπε ηφ εχζπιαγρλφλ ζνπ, ν πνηκήλ ν θαιφο, κή
ρσξίζεο κε, ηήο εθ δεμηψλ ζνπ παξαζηάζεσο, δηά ηφ κέγα ζνπ έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Αλχκθεπηε Παξζέλε, ε ηφλ Θεφλ αθξάζησο ζπιιαβνχζα ζαξθί,
Μήηεξ Θενχ ηνχ Τςίζηνπ, ζψλ νηθεηψλ παξαθιήζεηο, δέρνπ
Παλάκσκε, ε πάζη ρνξεγνχζα, θαζαξηζκφλ ηψλ πηαηζκάησλ, λχλ ηάο
εκψλ ηθεζίαο πξνζδερνκέλε, δπζψπεη ζσζήλαη πάληαο εκάο.
Απνιπηίθηνλ Θενηφθε Παξζέλε, θαί ε ινηπή Αθνινπζία ηήο
Αγξππλίαο. Γίλεηαη δέ θαί Αλάγλσζηο εηο ηφλ Πξαμαπφζηνινλ.
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΠΡΧΨ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηφλ Δμάςαικνλ εηο ηφ, Θεφο Κχξηνο, ηφ Απνιπηίθηνλ
Αλαζηάζηκνλ θαί ηήο Θενηφθνπ. Δίηα ε ζπλήζεο ηηρνινγία θαί κεη
απηήλ αλαγηλψζθνκελ ηφλ Πεξί Φηινπησρείαο ιφγνλ ηνχ ζενιφγνπ εηο
δφζεηο γ', νπ ε αξρή.
Άλδξεο αδειθνί θαί ζπκπέλεηεο
Αλαβαζκνί ηνχ Ήρνπ, θαί ηφ Δσζηλφλ ελδηάηαθηνλ Δπαγγέιηνλ.
Μεηά δέ ηφλ Ν'
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Σήο κεηαλνίαο άλνημφλ κνη πχιαο Εσνδφηα, νξζξίδεη γάξ ηφ πλεχκά
κνπ, πξφο λαφλ ηφλ άγηφλ ζνπ, λαφλ θέξνλ ηνχ ζψκαηνο, φινλ
εζπηισκέλνλ, αιι' σο νηθηίξκσλ θάζαξνλ, επζπιάγρλσ ζνπ ειέεη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο ν απηφο
Σήο ζσηεξίαο εχζπλφλ κνη ηξίβνπο, Θενηφθε, αηζρξαίο γάξ
θαηεξξχπσζα, ηήλ ςπρήλ ακαξηίαηο, σο ξαζχκσο ηφλ βίνλ κνπ, φινλ
εθδαπαλήζαο, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο ξχζαί κε, πάζεο αθαζαξζίαο.
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο θαηά ηφ κέγα ειεφο ζνπ θαί θαηά ηφ πιήζνο
ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, εμάιεηςνλ ηφ αλφκεκα κνπ.
Ήρνο πι. β'

Σά πιήζε ηψλ πεπξαγκέλσλ κνη δεηλψλ, ελλνψλ ν ηάιαο, ηξέκσ ηήλ
θνβεξάλ εκέξαλ ηήο θξίζεσο, αιιά ζαξξψλ εηο ηφ έιενο ηήο
επζπιαγρλίαο ζνπ, σο ν Γαπίδ βνψ ζνη. Διέεζφλ κε ν Θεφο, θαηά ηφ
κέγα ζνπ έιενο.
Οη Καλφλεο ν Αλαζηάζηκνο, ν ηαπξναλαζηάζηκνο, ηήο
Θενηφθνπ θαί ηνχ Σξησδίνπ. Ο Καλψλ ηνχ Σξησδίνπ εηο ε'. Πνίεκα
Θενδψξνπ ηνχ ηνπδίηνπ.
Χδή α' Ήρνο πι. β'
Βνεζφο θαί ζθεπαζηήο
Σήλ εκέξαλ ηήλ θξηθηήλ, ηήο παλαξξήηνπ ζνπ παξνπζίαο θξίηησ
ελλνψλ, δεδνηθσο πξννξψ, ελ ή πξνθαζίζεηο θξίλαη δψληαο θαί
λεθξνχο, Θεέ κνπ Παληνδχλακε.
ηε ήμεηο ν Θεφο ελ κπξηάζη θαί ρηιηάζη, ηψλ Αγγειηθψλ, νπξαλίσλ
αξρψλ, θα κέ ελ λεθέιαηο, ππαληήζαί ζνη Υξηζηέ, ηφλ άζιηνλ αμίσζνλ.
Γεχξν ιάβε κνη ςπρή, απηήλ ηήλ ψξαλ θαί ηήλ εκέξαλ, φηαλ ν Θεφο
εκθαλψο επηζηή θαί ζξήλεζνλ, θιαχζνλ, επξεζήλαη θαζαξά, ελ ψξα
ηήο εηάζεσο.
Δμηζηά κε θαί θνβεί, ηφ πχξ ηφ άζβεζηνλ ηεο γεέλλεο, ζθψιεμ ν
πηθξφο, ηψλ νδφλησλ βξπγκφο, αιι' άλεο κνη άθεο, θαί ηή ζηάζεη κε
Υξηζηέ, ηψλ εθιεθηψλ ζνπ ζχληαμνλ.
Σεο επθηαίαο ζνπ θσλήο, ηήο ηνχο Αγίνπο ζνπ πξνζθαινχζεο, επί
ηήλ ραξάλ, ήο αθνχζσ θαγψ, ν ηάιαο θαί εχξσ, βαζηιείαο νπξαλψλ,
ηήλ άξξεηνλ απφιαπζηλ.
Μή εηζέιζεο κεη' εκνχ, ελ θξίζεη θέξσλ κνπ ηά πξαθηέα, ιφγνπο
εθδεηψλ, θαί επζχλσλ Οξκάο, αιι' ελ νηθηηξκνίο ζνπ, παξνξψλ κνπ
ηά δεηλά, ζψζφλ κε Παληνδχλακε.
Γφμα...
Σξηζππφζηαηε Μνλάο, αξρηθσηάηε Κπξία παλησλ, ηειεηαξρηθή
ππεξάξρηε, απηή εκάο ζψζνλ, ν Παηήξ θαί ν Τηφο, θαί Πλεχκα ηφ
παλάγηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίο εγέλλεζελ πηφλ, ηφλ κή ζπαξέληα παηξψσ λφκσ; ηνχηνλ νχλ
γελλά, ν Παηήξ πιήλ Μεηξφο, παξάδνμνλ ηέξαο! ζή γάξ έηεθεο Αγλή,

Θεφλ Οκνχ θαί άλζξσπνλ,
Καηαβαζία
«Βνεζφο θαί ζθεπαζηήο εγέλεηφ κνη εηο ζσηεξίαλ, νχηφο κνπ Θεφο,
θαί δνμάζσ απηφλ, Θεφο ηνχ Παηξφο κνπ θαί πςψζσ απηφλ. ελδφμσο
γάξ δεδφμαζηαη».
Χδή γ' ηεξέσζνλ Κχξηε
Ο Κχξηνο έξρεηαη, θαί ηίο ππνίζεη απηνχ ηφλ θφβνλ· ηψ πξνζψπσ ηίο
νθζή απηνχ· αιι' εηνίκε γελνχ, ψ ςπρή πξφο ππάληεζηλ.
Πξνθζάζσκελ, θιαχζσκελ, θαηαιιαγψκελ Θεψ πξφ ηέινπο,
θνβεξφλ γάξ ηφ θξηηήξηνλ, ελ ψ πάληεο, ηεηξαρειηζκέλνη ζηεζφκεζα.
Διέεζνλ Κχξηε ειέεζφλ κε αλαβνψ ζνη, φηε ήμεηο κεη' Αγγέισλ ζνπ,
απνδνχλαη, πάζη θαη' αμίαλ ηψλ πξάμεσλ.
Σήλ άζηεθηνλ Κχξηε, νξγήλ πψο νίζσ ηήο θξίζεψο ζνπ, παξαθνχζαο
ζνπ ηφ πξφζηαγκα; αιιά θείζαη, θείζαί κνπ, ελ ψξα ηήο θξίζεσο.
Δπίζηξεςνλ, ζηέλαμνλ, ςπρή αζιία, πξίλ ή ηνχ βίνπ, πέξαο ιάβε ε
παλήγπξηο, πξίλ ηήλ ζχξαλ θιείζε, ηνχ λπκθψλνο ν Κχξηνο.
Ζκάξηεθα Κχξηε, θαζάπεξ άιινο νπδείο αλζξψπσλ, πιεκκειήζαο
ππέξ άλζξσπνλ, πξφ ηήο δίθεο, ίιεσο γελνχ κνη θηιάλζξσπε.
Γφμα...
Σξηάο απιή, άθηηζηε, άλαξρε θχζηο, ε ελ Σξηάδη, πκλνπκέλε
ππνζηάζεσλ, εκάο ζψζνλ, πίζηεη, πξνζθπλνχληαο ηφ θξάηνο ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δβιάζηεζαο Άρξαληε, αζπφξσ ηφθσ ηφλ δψληα ιφγνλ, ζαξθσζέληα
ελ ηή κήηξα ζνπ, νπ ηξαπέληα· Γφμα Θενκήηνξ ηψ ηφθσ ζνπ.
Καηαβαζία
«ηεξέσζνλ, Κχξηε, επί ηήλ πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, ζαιεπζείζαλ
ηήλ θαξδίαλ κνπ, φηη κφλνο Άγηνο ππάξρεηο θαί Κχξηνο».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ Σάθνλ ζνπ, σηήξ
Σφ Βήκά ζνπ θξηθηφλ, θαί ε θξίζηο δηθαία, ηά έξγα κνπ δεηλά, αιι'
απηφο, Διεήκνλ, πξνθζάζαο κε δηάζσζνλ, θαί θνιάζεσο ιχηξσζαη,
ξχζαη, Γέζπνηα, ηήο ηψλ εξίθσλ κεξίδνο, θαί αμίσζνλ, εθ δεμηψλ ζνπ
κέ ζηήλαη, Κξηηά δηθαηφηαηε.

Θενηνθίνλ, κνηνλ
Σφλ πάλησλ πνηεηήλ, θαί Θεφλ ζνπ θαί θηίζηελ, παλάκσκε Άγλή, δηά
Πλεχκαηνο ζείνπ, ελ κήηξα ζνπ ερψξεζαο, θαί θζνξάο δίρα ηέηνθαο,
φλ δνμάδνληεο, ζέ αλχκλνχκελ Παξζέλε, ηφ παιάηηνλ ηνχ Βαζηιέσο
ηήο δφμεο, θαί θφζκνπ αληίιπηξνλ.
έηεξνλ, Κάζηζκα Ήρνο πι. β'
Δλλνψ ηήλ εκέξαλ ηήλ θνβεξάλ, θαί ζξελψ κνπ ηάο πξάμεηο ηάο
πνλεξάο, πψο απνινγήζνκαη ηψ αζαλάησ Βαζηιεί; πνία δέ
παξξεζία αηελίζσ ησ Κξηηή, ν άζσηνο εγψ; Δχζπιαγρλε Πάηεξ, Τηέ
κνλνγελέο, ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ ειέεζφλ κε.
Γφμα... Ήρνο ν απηφο
Δηο ηήλ θνηιάδα ηνχ θιαπζκψλνο, εηο ηφλ ηφπνλ φλ δηέζνπ, φηαλ
θαζίζεο Διεήκνλ πνηήζαη δηθαίαλ θξίζηλ, κή δεκνζηεχζεο κνπ ηά
θεθξπκκέλα, κεδέ θαηαηζρχλεο κε ελψπηνλ ηψλ Αγγέισλ' αιιά θείζαί
κνπ ν Θεφο, θαί ειέεζφλ κε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ, κνηνλ
Διπίο ηνχ θφζκνπ αγαζή, Θενηφθε Παξζέλε. ηήλ ζήλ θαί κφλελ
θνβεξάλ, πξνζηαζίαλ αηηνχκαη, ζπιαγρλίζζεηη εηο εππεξίζηαηνλ
ιαφλ, δπζψπεζνλ ηφλ ειεήκνλα Θεφλ, ξπζζήλαη ηάο ςπράο εκψλ, εθ
πάζεο απεηιήο, κφλε επινγεκέλε.
Χδή δ' Αθήθνελ ν Πξνθήηεο
Δθέζηεθελ ε εκέξα, ήδε πξφ ζχξαηο ε θξίζηο, ςπρή γξεγφξεη, φπνπ
βαζηιείο νκνχ θαί άξρνληεο, πινχζηνη θαί πέλεηεο αζξνίδνληαη, θαί
ιήςεηαη ηά θαη αμίαλ, ηψλ πεπξαγκέλσλ, ν ηψλ ασζξψπσλ έθαζηνο.
Δλ ηάγκαηη ηψ νηθείσ, κνλάδσλ θαί Ηεξάξρεο, πξέζβπο θαί λένο,
δνχινο θαί δεζπφηεο εηαζζήζνληαη, ρήξα θαί παξζέλνο
επζπλζήζεηαη, θαί άπαζηλ δεηλά ηά ηφηε, ηνίο κή ηφλ βίνλ, έρνπζηλ
αλεχζπλνλ γέγξαπηαη.
Αδέθαζηφο ζνπ ε θξίζηο, αιάζεηφλ ζνπ ηφ Βήκα ηερλνινγίαο, νπ
ξεηφξσλ πηζαλφηεο θιέπηνπζα, νπ καξηχξσλ ζθήςηο παξαθξνχνπζα
ηφ δίθαηνλ, ελ ζνη γάξ πάλησλ ηά θεθξπκκέλα, ηψ Θεψ παξίζηαληαη.
Μή έιζσ εηο γήλ θιαπζκψλνο, κή ίδσ ηφπνλ ηνχ ζθφηνπο, Υξηζηέ κνπ
ιφγε. κή δεζψ ρείξαο θαί πφδαο κνπ, έμσ ηνχ λπκθψλφο ζνπ
ξηπηφκελνο, ηφ έλδπκα ηήο αθζαξζίαο ξεξππσκέλνλ, έρσλ ν
παλάζιηνο.

Ζ λίθα απνρσξίζεο ακαξησινχο, εθ δηθαίσλ, θξίλσλ ηφλ θφζκνλ, έλα
ηψλ πξνβάησλ ζνχ κε ζχληαμνλ, απφ ηψλ εξίθσλ δηαθξίλσλ κε
Φηιάλζξσπε, εηο ηφ αθνχζαη θσλήο εθείλεο, ηήο επινγεκέλεο ζνπ.
Δηάζεσο γηλνκέλεο, θαί βηβιίσλ αλεσγκέλσλ, ηψλ πεπξαγκέλσλ, ηί
πνηήζεηο, ψ ςπρή ηαιαίπσξε; ηί απνινγήζε επί Βήκαηνο, κή έρνπζα
δηθαηζχλεο θαξπνχο πξνζάμαη, ηψ Υξηζηψ θαί πιάζηε ζνπ;
Αθνχσλ ηήο ηνχ πινπζίνπ, ελ ηή θινγί ηήο βαζάλνπ ζξελνινγίαο,
θιαίσ θαί νδχξνκαη ν άζιηνο, ηήο απηήο ππάξρσλ θαηαθξίζεσο, θαί
δένκαη, Διέεζφλ κε, σηήξ ηνχ θφζκνπ, ελ θαηξψ ηήο θξίζεσο.
Γφμα...
Τηφλ εθ Παηξφο θαί Πλεχκα, δνμάδσ σο εμ ειίνπ θψο θαί αθηίλα ηφ
κέλ γελλεηψο, φηη θαί Γέλλεκα, ηφ δέ πξνβιεηψο, φηη θαί Πξφβιεκα,
ζπλάλαξρνλ ζείαλ Σξηάδα πξνζθπλνπκέλελ, ππφ πάζεο θηίζεσο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παξζέλνο βξέθνο ηεθνχζα, θαί ηήλ αγλείαλ ηεξνχζα, ζεκλή, ζχ
ψθζεο, ηφλ Θεφλ γελλήζαζα θαί άλζξσπνλ, έλα ηφλ απηφλ ελ ε
θαηέξα κνξθή· ηφ ζαχκά ζνπ Παξζελνκήηνξ, εθπιήηηεη πάζαλ,
αθνήλ θαί έλλνηαλ.
Καηαβαζία
«Αθήθνελ ν Πξνθήηεο, ηήλ έιεπζίλ ζνπ Κχξηε, θαί εθνβήζε, φηη
κέιιεηο εθ Παξζέλνπ ηίθηεζζαη, θαί αλζξψπνηο δείθλπζζαη, θαί έιεγελ·
Αθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζελ. δφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».
Χδή ε' Δθ λπθηφο Οξζξίδνληα
Σξφκνο αδηήγεηνο θαί θφβνο εθεί, ήμεη γάξ Κχξηνο, θαί ηφ έξγνλ κεη'
απηνχ, εθάζηνπ ηψλ αλζξψπσλ, θαί ηίο εληεχζελ ινηπφλ εαπηφλ κή
πελζήζεη;
Πνηακφο ν πχξηλνο ηαξάηηεη κε, ηήθεη κε, μέεη κε, ηψλ νδφλησλ ν
βξπγκφο, ηφ ζθφηνο ηήο αβχζζνπ. θαί πψο; ή ηί πεπξαρψο, Θεφλ
εμηιεψζσ;
Φείζαη, θείζαη Κχξηε, ηνχ δνχινπ ζνπ· κήπνηε δψεο κε, ηνίο πηθξνίο
βαζαληζηαίο, Αγγέισλ απνηφκσλ, ελ νίο νπθ έζηηλ εθεί, αλάπαπζηλ
επξέζζαη.
Άξρσλ θαί εγνχκελνο, εθεί ελ ηαπηψ, πινχζηνο άδνμνο, κέγαο άκα
θαί κηθξφο επζχλεηαη επίζεο. νπαί εθάζησ ινηπφλ ηφ κε εηνηκαζκέλσ!

Άλεο άθεο Κχξηε, θαί ζχγγλσζη, φζνη ήκαξηνλ, θαί κή δείμεο κε εθεί,
ελψπηνλ, Αγγέισλ, ελ θαηαθξίζεη ππξφο αηζρχλεο απεξάληνπ.
Φείζαη, θείζαη Κχξηε, ηνχ πιάζκαηφο ζνπ· ήκαξηνλ άλεο κνη, φηη
θχζεη θαζαξφο, απηφο ππάξρεηο κφλνο, θαί άιινο πιήλ ζνπ νπδείο,
ππάξρεη έμσ ξχπνπ.
Γφμα...
Μνλάδα ηή θχζεη ζε, Σξηάο αλπκλψ, άλαξρνλ άιεπηνλ, αξρηθήλ,
βαζηιηθήλ, ππεξηειή Δλάδα, Θεφλ θαί θψο θαί δσήλ, δεκηνπξγφλ ηνχ
θφζκνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δλ ηή ππέξ θχζηλ ζνπ, θπήζεη, εκλή, λφκνη ζνη θχζεσο, θαηαιχνληαη
ζαθψο, θαί γάξ αζπφξσο ηίθηεηο, ηφλ πξφ αηψλσλ Θεφλ, Παηξφο
γελλεζέληα.
Καηαβαζία
«Δθ λπθηφο Οξζξίδνληα Φηιάλζξσπε, θψηηζνλ δένκαη, θαί Οδήγεζνλ
θακέ, ελ ηνίο πξνζηάγκαζί ζνπ, θαί δίδαμφλ κε πνηείλ, αεί ηφ ζέιεκά
ζνπ».
Χδή ο' Δβφεζα ελ φιε θαξδία κνπ
Δλ ηή θξηθηή, Υξηζηέ, παξνπζία ζνπ, φηαλ θαλήο εμ νπξαλνχ, θαί
ηεζψζη ζξφλνη, θαί βίβινη αλνηγψζη, θείζαη, θείζαη ηφηε, σηήξ ηνχ
πιάζκαηφο ζνπ.
Δθεί νπδέλ βνεζήζαη δχλαηαη, Θενχ ππάξρνληνο θξηηνχ, νπ ζπνπδή,
νπ ηέρλε, νπ δφμα, νπ θηιία, εί κή ε εμ έξγσλ, ηζρχο ζνπ ψ ςπρή κνπ.
Δθεί νκνχ άξρσλ θαί εγνχκελνο, πέλεο θαί πινχζηνο ςπρή, νπ παηήξ
ηζρχεη, νπ κήηεξ βνεζνχζα, νπ ιπηξνχκελνο αδειθφο ηήο θαηαδίθεο.
Σφ θνβεξφλ ςπρή ινγνζέζηνλ, ελλννπκέλε ηνχ Κξηηνχ, θξίμνλ απ'
εληεχζελ, εηνίκαζνλ ηφλ ιφγνλ, κή θαηαθξηζήζε, δεζκνίο ηνίο
αησλίνηο.
Άξνλ ηφ ζφλ, κή αθνχζσ Κχξηε, απνπεκπφκελνο εθ ζνχ, κεδέ ηφ,
Πνξεχνπ, εηο πχξ θαηε ξακέλνλ, αιιά ηήο επθηαίαο θσλήο ηήο ηψλ
Γηθαίσλ.
Άδνπ ππιψλ ιχηξσζαί κε, Κχξηε, ράνπο θαί δφθνπ αθεγγνχο, εθ

θαηαρζνλίσλ, θαί ππξφο ηνχ αζβέζηνπ, εμ απάζεο άιιεο, πνηλήο ηήο
αησλίνπ.
Γφμα...
Σξηαδηθήο κνλάδνο ζεφηεηα, πκλψ Παηέξα θαί Τηφλ, θαί ηφ ζείνλ
Πλεχκα, Μηάο Αξρήο ηφ θξάηνο, ζπλδηεξεκέλεο, Σξηζί ηνίο
Υαξαθηήξζη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πχιε ζχ, ήλ κφλνο δηψδεπζελ, ν εηζειζψλ θαί εμειζψλ, θαί ηάο θιείο
κή ιχζαο, Αγλή, ηήο παξζελίαο, Ηεζνχο ν πιάζαο, Αδάκ, θαί ν Τηφο
ζνπ.
Καηαβαζία
«Δβφεζα, ελ φιε θαξδία κνπ, πξφο ηφλ νηθηίξκνλα Θεφλ, θαί
επήθνπζέ κνπ, εμ Άδνπ θαησηάηνπ, θαί αλήγαγελ, εθ θζνξαο ηήλ
δσήλ κνπ».
Κνληάθηνλ Ήρνο α'
ηαλ έιζεο ν Θεφο, επί γήο κεηά δφμεο, θαί ηξέκσζη ηά ζχκπαληα,
πνηακφο δέ ηνχ ππξφο πξφ ηνχ Βήκαηνο έιθε, θαί βίβινη αλνίγσληαη,
θαί ηά θξππηά δεκνζηεχσληαη· ηφηε ξχζαί κε, εθ ηνχ ππξφο ηνχ
αζβέζηνπ, θαί αμίσζνλ, εθ δεμηψλ ζνχ κε ζηήλαη, Κξηηά δηθαηφηαηε.
Ο Οίθνο
Σφ θνβεξφλ ζνπ θξηηήξηνλ ελζπκνχκελνο, ππεξάγαζε Κχξηε, θαί ηήλ
εκέξαλ ηήο θξίζεσο, θξίηησ θαί πηννχκαη ππφ ηήο ζπλεηδήζεσο ηήο
εκήο ειεγρφκελνο, φηαλ κέιιεο θαζέδεζζαη επί ηνχ ζξφλνπ ζνπ, θαί
πνηείλ ηήλ εμέηαζηλ, ηφηε αξλείζζαη ηάο ακαξηίαο νπδείο εμηζρχζεη,
αιεζείαο ειεγρνχζεο, θαί δεηιίαο θαηερνχζεο, κέγα κέλ ερήζεη ηφηε,
πχξ ηφ ηήο γεέλλεο, ακαξησινί δέ βξχμνπζη· Γηφ κε ειέεζνλ πξφ
ηέινπο, θαί θείζαη κνπ, Κξηηά δηθαηφηαηε.
πλαμάξηνλ ηνχ Μελαίνπ, είηα ηφ παξφλ
Σή απηή εκέξα, ηήο δεπηέξαο θαί αδεθάζηνπ Παξνπζίαο ηνχ
Κπξίνπ εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ κλείαλ πνηνχκεζα.
ηίρνη
 ηε θξίλσλ γήλ, ν Κξηηήο πάλησλ θάζε.
 Σήο, Γεχηε, θσλήο άμηνλ θα κέ θξίλνηο.
Σή αθάησ θηιαλζξσπία ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, ηήο επθηαίαο ζνπ
θσλήο ε κάο θαηαμίζνλ, θαί ηνίο εθ δεμηψλ ζνπ ζπλαξίζκεζνλ, θαί
ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.

Χδή δ' Ζκάξηνκελ, ελνκήζακελ
Πξνζπέζσκελ θαί πξνθιαχζσκελ πξφ ηήο θξίζεσο πηζηνί εθείλεο,
φηε νη νπξαλνί απνινχληαη, άζηξα πίπηνπζη, θαί πάζα θινλείηαη ε γή,
ίλα ίιεσλ εχξσκελ είο ηέινο, ηφλ ηψλ Παηέξσλ Θεφλ.
Αδέ θαζηνο ε εμέηαζηο, θνβεξά εζηηλ εθεί ε θξίζηο, φπνπ Κξηηήο
αιάζεηφο εζηηλ, φπνπ πξφζσπνλ, νπθ έζηηλ ελ δψξνηο ιαβείλ, αιιά
θείζαί κνπ Γέζπνηα θαί ιχηξσζαη, πάζεο νξγήο ζνπ θξηθηήο.
Ο Κχξηνο θξίλαη έξρεηαη, ηίο ελέγθεη νπηαζίαλ απηνχ· θξίμνλ, ςπρή
αζιία κνπ, θξίμνλ, θαί εηνίκαζνλ εμφδνπ ηά έξγα ζνπ, ίλα ίιεσλ θαί
εχζπιαγρλνλ επξήζεο απηφλ, ηφλ ηψλ Παηέξσλ Θεφλ.
Σφ άζβεζηνλ πχξ ηαξάηηεη κε, ν πηθξφηαηνο βξπγκφο ζθσιήθσλ,
Άδεο ν ςπρνθζφξνο θνβεί κε, επθαηάλπθηνο νπδφισο δέ γίλνκαη.
αιιά, Κχξηε Κχξηε πξφ ηέινπο κε, ζηήξημνλ θφβσ ηψ ζψ.
Πξνζπίπησ ζνη, θαί πξνζάγσ ζνη, ψζπεξ δάθξπα ηά ξήκαηά κνπ,
Ήκαξηνλ, σο νπρ ήκαξηε Πφξλε, θαί ελφκεζα, σο άιινο νπδείο επί
γήο, αιι' νηθηείξεζνλ, Γέζπνηα, ηφ πνίεκά ζνπ, θαί αλαθάιεζαί κε.
Δπίζηξεςνλ κεηαλφεζνλ, αλαθάιπςνλ ηά θεθξπκκέλα, ιέγε Θεψ ηψ
ηά πάληα εηδφηη,
χ γηλψζθεηο κνπ ηα θξχθηα, κφλε σηήξ, αιι' απηφο κε ειέεζνλ, σο
ςάιιεη Γαπτδ, θαηά ηφ έιεφο ζνπ.
Γφμα...
Σα Σξία. Έλ, Οπζηφηεηη, θαί ηφ Έλ, Πξνζψπνηο ηξία πκλψ, ηαχηα
Παηήξ, Τηφο, θαί άγηνλ Πλεχκα, κία δχλακηο βνπιή θαί ελέξγεηα εηο
Θεφο ν ηξηζάγηνο, βαζίιεηνλ έλ κνλαξρηθψηαηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνέξρεηαη σξαηφηαηνο, εθ ζαιάκνπ ηήο γαζηξφο ζνπ Θεφο, ψζπεξ
αλάθησξ εκθηεζκέλνο, ζενχθαληνλ αινπξγίδα βαθήο κπνηηθήο, ηψλ
παλάγλσλ αηκάησλ ζνπ, Αλχκθεπηε, θαί βαζηιεχεη ηήο γήο.
Καηαβαζία
«Ζκάξηνκελ, ελνκήζακελ, εδηθήζακελ ελψπηφλ ζνπ, νπδέ
ζπλεηεξήζακελ, νπδέ επνηήζακελ, θαζψο ελεηείισ εκίλ, αιιά κή
παξαδψ εο εκάο εηο ηέινο, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο».
Χδή ε' λ ζηξαηηαί νπξαλψλ
Σεο θνβεξάο δεπηέξαο ζνπ, Κχξηε, Παξνπζίαο ελλνψλ ηήλ

ππαπαληήλ, ηξέκσ ηήλ απεηιήλ ζνπ θνβνχκαη ηήλ νξγήλ ζνπ. Σαχηεο
κε, ηήο ψξαο, θξαπγάδσ, ζψζνλ εηο αηψλαο.
νχ ηνχ Θενχ θξίλνληνο ηά ζχκπαληα ηίο ελέγθε γεγελψλ, ψλ
πεξηπαζήο; άζβεζηνλ πχξ γάξ ηφηε, θαί ζθψιεμ βξχρσλ κέγα, ηνχο
θαηαθξηζέληαο, ζπιιήςεηαη εηο ηνχο αηψλαο.
Πάζαλ πλνήλ ελίθα πξνζθέθιεζαη, ηνχ δηαθξίλαη Υξηζηέ, επί ηφ απηφ,
κέγαο ν θφβνο ηφηε, κεγάιε ε αλάγθε, κφλσλ βνεζνχλησλ, ηψλ
έξγσλ εηο αηψλαο.
Πάλησλ Κξηηά Θεέ κνπ θαί Κχξηε, αθνχζνκαί ζνπ θσλήο, ηφηε
επθηηθήο, ίδσ ζνπ θψο ηφ κέγα, αζξήζσ ηάο ζθελάο ζνπ, βιέςσ ζνπ
ηψλ δφμαλ, γεζφκελνο εηο ηνχο αηψλαο.
Γθαηνθξίηα σηψξ, ειέεζνλ, θαί ξχζαί κε ηνχ ππξφο, θαί ηήο απεηιήο,
ήο κέιισ ελ ηή θξίζεη, δηθαίσο ππνζηήλαη, άλεο κνη πξφ ηέινπο, δη'
αξεηήο θαί κεηαλνίαο.
ηαλ θαζίζεο Κξηηήο, ψο εχζπιαγρλνο, θαί δείμεο ηψλ θνβεξάλ
δφμαλ ζνπ Υξηζηέ, ψ πνίνο θφβνο ηφηε! θακίλνπ θαηνκέλεο, πάλησλ
δεηιηψλησλ, ηφ άζηεθηνλ ηνχ Βήκαηφο ζνπ.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ θαί άγηνλ Πλεχκα
Έλα Θεφλ θαη' νπζίαλ ζέβνκαη, Σξείο Τπνζηάζεηο πκλψ, δηνξηζηηθψο
άιιαο, αιι' νπθ αιινίαο, επεί ζεφηεο κία, ελ Σξηζί Πξνζψπνηο, Παηήξ
Τηφο θαί ζείνλ Πλεχκα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ θσηεηλήο πξνειζψλ λεδχνο ζνπ, σο λπκθίνο εθ παζηνχ, έιακςε
Υξηζηφο, θψο ηνίο ελ ζθφηεη κέγα, θαί γάξ δηθαηνζχλεο, Ήιηνο
αζηξάςαο, εθψηηζελ Αγλή ηφλ θφζκνλ, Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί
πξνζθπλνχκελ.
Καηαβαζία
«Ο ηξαηηαί Οπξαλψλ δνμάδνπζη θαί θξίηηεη ηά Υεξνπβίκ θαί ηά
εξαθίκ, πάζα πλνψ θαί θηίζηο πκλείηε, επινγείηε, θαί. ππεξπςνχηε
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ' Αζπφξνπ ζπιιήςεσο
Χο Κχξηνο έξρεηαη ακαξησινχο θνιάζαζζαη, δηθαίνπο ζψζαη,
θξίμσκελ ζξελήζσκελ, θαί ιάβσκελ αίζζεζηλ, εθείλεο ηήο εκέξαο, ελ
ή ηά άδεια θαί θξππηά, εθθαιχςαο ηψλ αλζξψπσλ, απνδίδσζηλ

επάμηα.
Έκθνβνο θαί έληξνκνο, Μσζήο ηδψλ ζε γέγνλελ, εθ ηψλ νπίζσ, πψο
δέ ππνζηήζνκαη, ζνχ βιέπσλ ηφ πξφζσπνλ, ηφηε εγσ ν ηάιαο, ελίθα
έιζεο εμ νπξαλνχ; αιιά θείζαί κνπ Οηθηίξκνλ, ελ ηιέσ ζνπ
πξνζβιέκκαηη.
Γαληήι πεθφβεηαη, ηψλ ψξαλ ηήο εηάζεσο, εγψ ηί πάζσ, επ' απηήο
εξρφκελνο, ν δχζηελνο, Κχξηε, ηήο θνβεξάο εκέξαο; αιιά κνη δίδνπ
πξφ ηειεπηήο, επαξέζησο ζνη ιαηξεχζαη θαί ηπρείλ ηήο βαζηιείαο ζνπ.
Σφ πχξ εηνηκάδεηαη, ν ζθψιεμ επηξεπίδεηαη, ηήο επθξνζχλεο ε δφμα,
ε άλεζηο, ηφ θψο ηφ αλέζπεξνλ, ε ραξά ηψλ δηθαίσλ, θαί ηίο καθάξηνο
εθθπγείλ, ηηκσξίαο ηψλ πξνηέξσλ, θιεξσζάκελνο ηά δεχηεξα;
Μή κε ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, απνζηξεςάησ, Κχξηε, ζπκφο νξγήο ζνπ,
κεδέ εηζαθνχζνκαη, θσλήο αξακέλεο ζνπ, εηο πχξ απνπεκπνχζεο,
αιι' εηζειεχζνκαη εηο ραξάλ, ηνχ αθζάξηνπ ζνπ λπκθψλνο, θαγψ
ηφηε ζχλ Αγίνηο ζνπ.
Ο λνχο ηεηξαπκάηηζηαη, ηφ ζψκα κεκαιάθηζηαη, λνζεί ηφ πλεχκα, ν
ιφγνο εζζέλεζελ, ν βίνο λελέθξσηαη, ηφ ηέινο επί ζχξαηο, δηφ κνη,
ηάιαηλα ςπρή, ηί πνηήζεηο, φηαλ έιζε ν Κξηηήο αλεξεπλήζαη ηά ζά;
Γφμα...
Μφλε κνλνγελλήηνξ, κνλνγελνχο Τηνχ, Παηήξ, θαί Μφλνπ Λφγε, Φψο,
ηνχ Ννχ Απαχγαζκα, θαί κφλνλ κφλσο κφλνπ, Παηξφο Πξφβιεκα,
Πλεχκα, Κπξίνπ Κχξηνλ φλησο φλ. Χ Σξηάο κνλάο αγία, ζψζφλ κε
ζενινγνχληά ζε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σν ζαχκα ηνχ ηφθνπ ζνπ, εθπιήηηεη κε, Παλάκσκε, πψο
ζπιιακβάλεηο, αζπφξσο ηφλ άιεπηνλ, εηπέ πψο παξζελεχεηο,
γελλήζαζα σο Μήηεξ, ηφ ππέξ θχζηλ πίζηεη ιαβσλ ηφ ηηθηφκελνλ
πξνζθχλεη, φζα ζέιεη γάξ θαί δχλαηαη.
Καηαβαζία
«Αζπφξνπ ζπιιήςεσο, ν ηφθνο αλεξκήλεπηνο, Μεηξφο αλάλδξνπ,
άζπνξνο ε θχεζηο. Θενχ γάξ ε γέλλεζηο θαηλνπνηεί ηάο θχζεηο, δηφ ζε
πάζαη αί γελεαί, ψο Θεφλπκθνλ Μεηέξα, νξζνδφμσο κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ, ηφ Δσζηλφλ, Αλαζηάζηκνλ, Δίηα ηά παξφληα
ηνχ Σξησδίνπ.

Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ
Σήλ θνβεξάλ ηήο θξίζεσο, θαί αξξήηνπ ζνπ δφμεο, εκέξαλ
ελζπκνπκελνο, θξίηησ, Κχξηε φισο, θαί ηξέκσλ θφβσ θξαπγάδσ, επί
γήο φηαλ έιζεο, θξίλαη, Υξηζηέ, ηά ζχκπαληα, ν Θεφο κεηά δφμεο, ηφηε
νηθηξφλ, απφ πάζεο ξχζαί κε ηηκσξίαο, εθ δεμηψλ ζνπ, Γέζπνηα,
αμηψζαο κε ζηήλαη.
Έηεξνλ Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
Ηδνχ εκέξα έξρεηαη, Κπξίνπ παληνθξάηνξνο, θαί ηίο ππνίζεη ηφλ
θφβνλ, ηήο Παξνπζίαο εθείλνπ, εκέξα γάξ ζπκνχ εζηη, θαί θιίβαλνο
θαηφκελνο, ελ ή Κξηηήο θαζέδεηαη, θαί θαη' αμίαλ εθάζησ ηψλ πξάμεσλ
απνλέκσλ.
Θενηνθίνλ, κνηνλ
Σήλ ψξαλ ηήο εηάζεσο, θαί ηήο θξηθηήο ειεχζεσο, ηνχ θηιαλζξψπνπ
Γεζπφηνπ, θαηαλνψλ φισο ηξέκσ, θαί ζθπζξσπάδσλ θξάδσ ζνη.
Κξηηά κνπ δηθαηφηαηε, θαί κφλε πνιπέιεε, κεηαλννχληά κε δέμαη, ηήο
Θενηφθνπ πξεζβείαηο.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ, ηίρνπο ε' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ ε' θαί ηνχ Σξησδίνπ ηά παξφληα Ηδηφκεια
γ'.
Ήρνο πι. β'
Δλλνψ ηήλ εκέξαλ εθείλελ θαί ηήλ ψξαλ, φηαλ κέιισκελ πάληεο,
γπκλνί θαί σο θαηάθξηηνη, ηψ αδεθάζησ Κξηηή παξίζηαζζαη, ηφηε
ζάιπηγμ ερήζεη κέγα, θαί ηά ζεκέιηα ηήο γήο ζεηζζήζνληαη, θαί νη
λεθξνί εθ ηψλ κλεκάησλ εμαλαζηήζνληαη, θαί ειηθία κία πάληεο
γελήζνληαη, θαί πάλησλ ηά θξππηά θαλεξά παξίζηαληαη ελψπηφλ ζνπ,
θαί θφςνληαη, θαί θιαχζνληαη, θαί εηο ηφ πχξ ηφ εμψηεξνλ
απειεχζνληαη, νη κεδέπνηε κεηαλνήζαληεο, θαί ελ ραξά θαί
αγαιιηάζεη, ν ηψλ Γηθαίσλ θιήξνο, εηζειεχζεηαη εηο παζηάδα
νπξάληνλ.
Ο απηφο
ηίρ. Δμνκνινγήζνκαί ζνη, Κχξηε, ελ φιε θαξδία κνπ, δηεγήζνκαη
πάληα ηά ζαπκάζηά ζνπ.
Χ πνία ψξα ηφηε, θαί εκέξα θνβεξά, φηαλ θαζίζε ν Κξηηήο επί
ζξφλνπ θνβεξνχ! βίβινη αλνίγνληαη, θαί πξάμεηο ειέγρνληαη, θαί ηά
θξππηά ηνχ ζθφηνπο δεκνζηεχνληαη, Άγγεινη πεξηηξέρνπζηλ,
επηζπλάγνληεο πάληα ηά έζλε, Γεχηε αθνχζαηε βαζηιείο θαί άξρνληεο,

δνχινη θαί ειεχζεξνη, ακαξησινί θαί δίθαηνη, πινχζηνη θαί πέλεηεο, φηη
έξρεηαη Κξηηήο, ν κέιισλ θξίλαη πάζαλ ηήλ νηθνπκέλελ, θαί ηίο
ππνζηήζεηαη απφ πξνζψπνπ απηνχ, φηαλ Άγγεινη παξίζηαληαη,
ειέγρνληεο ηάο πξάμεηο, ηάο δηαλνίαο, ηάο ελζπκήζεηο, ηά ελ λπθηί θαί
ελ εκέξα; ψ πνία ψξα ηφηε! Άιιά πξφ ηνχ θζάζαη ηφ ηέινο,
ζπνχδαζνλ θξάδνπζα, ςπρή, ν Θεφο, επίζηξεςνλ, ζψζφλ κε, σο
κφλνο εχζπιαγρλνο.
Ήρνο πι. δ'
ηίρ. Αλάζηεζη, Κχξηε, ν Θεφο κνπ, πςσζήησ ε ρείξ ζνπ, κή επηιάζε
ηψλ πελήησλ ζνπ εηο ηέινο.
Γαληήι ν Πξνθήηεο, αλήξ επηζπκηψλ γελφκελνο, ηφ εμνπζηαζηηθφλ
Θενχ ζεσξήζαο, νχησο εβφα, Κξηηήξηνλ εθάζηζε, θαί βίβινη ελεψ
ρζεζαλ. Βιέπε, ςπρή κνπ, λεζηεχεηο; ηφλ πιεζίνλ ζνπ κή αζέηεη.
βξσκάησλ απέρε; ηφλ αδειθφλ ζνπ κε θαηαθξίλεο, κήηψ ππξί
παξαπεκπνκέλε, θαηαθαήο ψζεί θεξφο, αιι' αλεκπνδίζησο εηζάμε
ζε Υξηζηφο, εηο ηήλ βαζηιείαλ απηνχ.
Γφμα... Ήρνο α'
Πξνθαζάξσκελ εαπηνχο, αδειθνί, ηή βαζηιίδη ηψλ αξεηψλ, ηδνχ γάξ
παξαγέγνλε, πινχηνλ εκίλ αγαζψλ θνκίδνπζα, ηψλ παζψλ
θαηεπλάδεη ηά νηδήκαηα, θαί ηψ Γεζπφηε θαηαιιάηηεη ηνχο
πηαίζαληαο, δηφ κεη' επθξνζχλεο ηαχηελ ππνδεμψκεζα, βνψληεο
Υξηζηψ ηψ Θεψ, ν αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, αθαηαθξίηνπο εκάο
δηαθχιαμνλ, δνμνινγνχληάο ζε ηφλ κφλνλ αλακάξηεηνλ.
Καί λχλ... Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο...
Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο. Δίηα ε ζπλήζεο Ληηή ελ ηψ
Νάξζεθη ςαιινκέλνπ ηνχ Δσζηλνχ Ηδηνκέινπ, πλάπηνκελ δέ θαί ηήλ
α' ξαλ, ελ ή αλαγηλψζθεηαη ε Καηήρεζηο ηνχ νζίνπ Θενδψξνπ ηνχ
ηνπδίηνπ.
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓlΑΝ
Σά ηππηθά, νη Μαθαξηζκνί ηήο Οθησήρνπ θαί εθ ηνχ Καλφλνο
ηνχ Σξησδίνπ ε ζη' Χδή.
Ο Απφζηνινο Πξνθείκελνλ Ήρνο γ'
Μέγαο ν Κχξηνο εκψλ, θαί κεγάιε ε ηζρχο.
ηίρ. Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ φηη αγαζφο.

Πξφο Κνξηλζίνπο α' Δπηζηνιήο Παχινπ
(Κεθ. ε', 8-13 θαί ζ', 1-2)
Αδειθνί, βξψκα εκάο νπ παξίζηεζη ηψ Θεψ νχηε γάξ εάλ θάγσκελ
πεξηζζεχνκελ, νχηε εάλ κή θάγσκελ, πζηεξνχκεζα, Βιέπεηε δέ
κήπσο ε εμνπζία εκψλ αχηε πξφζθνκκα γέλεηαη ηνίο αζζελνχζηλ,
Δάλ γάξ ηηο ίδε ζε, ηφλ έρνληα γλψζηλ, ελ εηδσιείσ θαηαθείκελνλ,
νπρί ε ζπλείδεζηο απηνχ, αζζελνχο φληνο, νηθνδνκεζήζεηαη, εηο ηφ ηά
εηδσιφζπηα εζζίεηλ, θαί απνιείηαη ν αζζελψλ αδειθφο επί ηή ζή
γλψζεη, δη' φλ Υξηζηφο απέζαλελ. Οχησ δέ ακαξηάλνληεο εηο ηνχο
αδειθνχο, θαί ηχπηνληεο απηψλ ηήλ ζπλείδεζηλ αζζελνχζαλ, εηο
Υξηζηφλ ακαξηάλεηε, Γηφ πεξ, εί βξψκα ζθαλδαιίδεη ηφλ αδειθφλ
κνπ, νπ κή θάγσ θξέα εηο ηφλ αηψλα, ίλα κή ηφλ αδειθφλ κνπ
ζθαλδαιίζσ. Οπθ εηκί απφζηνινο; νπθ εηκί ειεχζεξνο; Οπρί Ηεζνχλ
Υξηζηφλ ηφλ Κχξηνλ εκψλ εψξαθα; Οπ ηφ έξγνλ κνπ πκείο εζηέ ελ
Κπξίσ; Δί άιινηο νπθ εηκί Απφζηνινο, αιιά γε πκίλ εηκί ε γάξ ζθξαγίο
ηήο εκήο απνζηνιήο, πκείο εζηε ελ Κπξίσ.
Αιιεινχτα Ήρνο πι. δ'
Γεχηε αγαιιηαζψκεζα ηψ Κπξίσ,
Δπαγγέιηνλ εθ ηνχ θαηά Μαηζαίνλ
ΚΑ' 31-46
Δίπελ ν Κχξηνο, ηαλ έιζε ν Τηφο...
Κνηλσληθφλ
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο.
Αιιεινχτα.
η22ηνξ
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΔΠΔΡΑ
Απφζηηρα
Ήρνο πι. δ'
Ληρλεπζάκελνη, ηήλ πξψηελ ππέζηεκελ γχκλσζηλ, εηηεζέληεο ηήο
πηθξάο γεχζεσο, θαί ηνχ Θενχ εμφξηζηνη γεγφλακελ, αιι' επαλάγσκελ
πξφο κεηάλνηαλ, θαί ηάο αηζζήζεηο εθθαζάξσκελ πξφο άο ν πφιεκνο,
επεηζφδηνλ ηήλ λεζηείαλ πνηνχκελνη, ειπίδη ράξηηνο, ηάο θαξδίαο
βεβαηνχκελνη, νπ βξψκαζηλ, ελ νίο νπθ σθειήζεζαλ νη
πεξηπαηήζαληεο, θαί βξσζήζεηαη εκίλ ν Ακλφο ηνχ Θενχ, ελ ηή ηεξά

θαί θσηνθφξσ λπθηί ηήο εγέξζεσο, ηφ ππέξ εκψλ αρζέλ ζθάγηνλ, ηφ
ηνίο Μαζεηαίο θνηλσλήζαλ, ελ εζπέξα ηνχ κπζηεξίνπ, θαί ζθφηνο
ιχνλ ηήο αγλσζίαο, ελ ηψ θσηί ηήο απηνχ Αλαζηάζεσο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Μάξηπξεο Κπξίνπ, πάληα ηφπνλ αγηάδεηε, θαί πάζαλ λφζνλ
ζεξαπεχεηε, θαί λχλ πξεζβεχζαηε, ξπζζήλαη ηψλ παγίδσλ ηνχ
ερζξνχ, ηάο ςπράο εκψλ δεφκεζα.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σά νπξάληα πκλεί ζε, θεραξηησκέλε Μήηεξ αλχκθεπηε, θαί εκείο
δνμνινγνχκελ, ηήλ αλεμηρλίαζηφλ ζνπ γέλλεζηλ, Θενηφθε πξέζβεπε
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ ΣΤΡΗΝΖ
ΠΡΧΨ ΔΝ ΣΧ ΟΡΘΡΧ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο α'
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο
Ζλέσθηαη ηήο ζείαο, κεηαλνίαο ηά πξφζπξα, πξνζέιζσκελ
πξνζχκσο, αγληζζέληεο ηά ζψκαηα, βξσκάησλ, θαί παζψλ ηήλ
απνρήλ, πνηνχληεο σο ππήθννη Υξηζηνχ, ηνχ θαιέζαληνο ηφλ θφζκνλ,
εηο βαζηιείαλ ηήλ επνπξάληνλ, δεθάηαο ηνχ παληφο εληαπηνχ,
πξνζθέξνληεο ηψ πάλησλ Βαζηιεί, φπσο θαί ηήλ Αλάζηαζηλ απηνχ,
πφζσ θαηίδσκελ. (Γίο)
Θενηνθίνλ κνηνλ
Σάο ρείξάο ζνπ ηάο ζείαο, αίο ηφλ θηίζηελ εβάζηαζαο, Παξζέλε
Παλαγία ζαξθσζέληα ζεφηεηη, πξνηείλαζα δπζψπεζνλ απηφλ,
ιπηξψζαζζαη εκάο εθ πεηξαζκψλ, θαί παζψλ θαί θηλδχλσλ, ηνχο
επθεκνχληάο ζε πφζσ, θαί βνψληάο ζνη, Γφμα ηψ ελνηθήζαληη ελ ζνί,
δφμα ηψ πξνειζφληη εθ ζνχ, δφμα ηψ ειεπζεξψζαληη εκάο, δηά ηνχ
ηφθνπ ζνπ.
Χδή α' Ήρνο α'
Χδήλ επηλίθηνλ άζσκελ
Φαηδξά πξνεφξηηα, ηήο εγθξαηείαο, ιακπξά ηα πξννίκηα ηήο λεζηείαο
ζήκεξνλ, δηφ ζπλδξάκσκελ, ελ πεπνηζήζεη αδειθνί, θαί πξνζπκία
πνιιή.
Αδάκ ηφλ πξνπάηνξα, ηή παξαβάζεη, δειψζαο εθβέβιεκαη, ηήο

ηξπθήο ν άζιηνο, δηφ πξνζπίπησ ζνη, ελ κεηαλνία θαί θιαπζκψ, Κχξηε
ζψζφλ κε.
Αξρή θαηαλχμεσο, θαί κεηαλνίαο, θαθψλ αιινηξίσζηο, θαί παζψλ
εγθξάηεηα, δηφ ζπνπδάζσκελ, απνθνπήλ ηψλ πνλεξψλ, έξγσλ
πνηήζαζζαη.
Θενηνθίνλ
Νπθηί παξαπηψζεσλ, εκαπξσκέλνο, πξφο ζέ ηήλ θπήζαζαλ, ηνίο ελ
ζθφηεη Ήιηνλ, δηθαηνζχλεο Υξηζηφλ, λχλ θαηαθεχγσ εθηελψο,
Γέζπνηλα ζψζφλ κε.
Έηεξνλ Σξηψδηνλ
Δηξκφο ν απηφο
Ηδνχ πξνελέσ θηαη, ηήο κεηαλνίαο, ε ζχξα θηιφζενη, δεχηε νχλ
ζπνπδάζσκελ, ηνχ εηζειζείλ δη' απηήο, πξίλ θιείζε ηαχηελ ν Υξηζηφο,
σο αλαμίνηο εκίλ.
Σφ έαξ κελχνπζα, ήγγηθελ αχηε, ε λχλ πξνθαζάξζηνο, Δβδνκάο ε
πάλζεπηνο, ηψλ ηεξψλ Νεζηεηψλ, ηά ζψκαηα θαί ηάο ςπράο, πάλησλ
θσηίδνπζα.
Γφμα...
Αζχγρπηε, άθηηζηε, Σξηάο αγία, κνλάο ππεξάγαζε, ν Παηήξ, θαί ν
Τηφο, θαί Πλεχκα ηφ ζπγγελέο, ηνχο πξνζθπλνχληάο ζε πηζηψο, αεί
πεξίζσδε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Νελίθεληαη πάλαγλε, ελ ζνί νη φξνη, Παξζέλε ηήο θχζεσο, κέλεηο γάξ
ηέμαζα, άλεπ αλδξφο ηφλ Θεφλ, σο πξφ ηνχ ηφθνπ ζεκλή, πάιηλ
απήκαληνο.
Ο Δηξκφο
Χδήλ επηλίθηνλ, άζσκελ πάληεο, Θεψ ηψ πνηήζαληη, ζαπκαζηά
ηέξαηα, βξαρίνλη πςειψ, θαί ζσζαληη ηφλ Ηζξαήι, φηη δεδφμαζηαη.
Χδή ε'
Ολ θξίηηνπζηλ Άγγεινη
Σφλ βίνλ κνπ άπαληα, αζψησο δαπαλψλ, πνιίηαηο εδνχιεπζα,
πηθξνίο θαί πνλεξνίο, αιιά κε πνζνχληα, πξφο ηνχο ζνχο νηθηηξκνχο,
λχλ επαλαζηξέςαη, Υξηζηέ κή ππεξίδεο.
Ο ηξφπνο ηνχ βίνπ κνπ, αηζρξφο θαί ραιεπφο, ηφ έιενο άκεηξνλ,
θηιάλζξσπε σηήξ, ηήο ζήο επζπιαγρλίαο, κεηαλνίαο θαηξφλ, δίδνπ
κνη αηηνχληη, θαί πφζσ ζε πκλνχληη.

Σνχ Κάτλ ηήλ δχζηελνλ, επφζεζα δσήλ, ηνχ λνχ ηφ αμίσκα,
λεθξψζαο αιεζψο, θαί ηξέκσ ηήλ θξίζηλ, επεξγέηα ηήλ ζήλ, κή κε
θαηαθξίλεο, ζχλ ηνχησ εηο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Παξζέλε παλχκλεηε, ε κφλε, πξφο Θεφλ, πηζηψλ ελππάξρνπζα,
βνήζεηα ζηεξξά, ηνχ ζθφηνπο κε ξχζαη, θαί θνιάζεσο, ηήο
απνθεηκέλεο, ηνίο πνλεξψο βηνχζηλ.
Δηξκφο άιινο
Όκλνλ ζνη πξνζθέξνκελ
Οχηνο ν θαηξφο εζηη, ηήο κεηαλνίαο, δηφ επθξφλσο ελαξμψκεζα,
αδειθνί εθβνψληεο, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
ήκεξνλ ηνίο βξψκαζηλ, απνηαρζέληεο, ζπεπζσκελ έξγσ, θαί ηψλ
πηαηζκάησλ, ηνίο επαμίσο κεηαλννχζηλ.
Εςλογείηε ηά έπγα Κςπίος ηόν Κύπιον, Εςλογούμεν Παηέπα, Τιόν,
καί άγιον Πνεύμα.
Γφμα ζνη αφξαηε Σξηάο αγία, ε ελ Μνλάδη πξνζθπλνπκέλε, ήλ πηζηψο
δνμάδνκελ, ζψδε ηνχο δνχινπο ζνπ, εθ πάζεο βιάβεο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, αγλή Παξζέλε, ραίξε Κπξίνπ δνχιε, θαί
Μήηεξ, ραίξε ζθέπε ηνχ θφζκνπ, Θενηφθε επινγεκέλε, Μαξία
νιφθσηε.
Αινούμεν, εςλογούμεν, καί πποζκςνούμεν...
Ο Δηξκφο
Όκλνλ ζνη πξνζθέξνκελ ηψλ Αζσκάησλ, ψζπεξ νη Παίδεο ελ ηή
θακίλσ, θαί πκλνχληεο ιέγνκελ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Χδή ζ'
Σήλ θσηνθφξνλ λεθέιελ
Δηξεληθή θαηαζηάζεη, εηιηθξηλεί δηαζέζεη, ηφλ ηεξψηαηνλ θαηξφλ, ηήο
αγίαο Νεζηείαο, ππνδεμψκεζα πηζηνί, αηηνχληεο ηήλ άθεζηλ, ψλ
έθαζηνο επιεκκέιεζελ, φπσο ηήο εθείζελ, επη ηχρσκελ ραξάο.
Ηδνχ θαηξφο κεηαλνίαο, ε πξνεφξηηνο αχηε, ηψλ Νεζηεηψλ εηζαγσγή,
Γηαλάζηα ςπρή κνπ, ηψ επεξγέηε θαί Θεψ, ζεξκψο δηαιιάγεζη, ηήο
θξίζεσο, φπσο θχγεο εθείλεο ηήο δηθαίαο, θαί θξηθηήο σο αιεζψο.

Σψλ Νεζηεηψλ ηάο εηζφδνπο, θαί ηά πξνπχιαηα πάληεο, κή
θαζαξίζσκελ θαθψο, αθξαζία, θαη κέζε, αιι' ελ αγλεία ινγηζκψλ,
πξνζχκσο εηζέιζσκελ, ιεςφκηελνη αθζαξζίαο ζηεθάλνπο, θαί ηψλ
πφλσλ, επαμίσο ηνχο θαξπνχο.
Θενηνθίνλ
Τπέξ εκψλ δπζσπνχζα, ηφλ αγαζφλ κή ειιείπεο, ηφλ ηήλ αζζέλεηαλ
εκψλ, επηζηάκελνλ κφλνλ, ινηκνχ ιηκνχ ηε, θαί ζεηζκνχ, θαί πάζεο
θαθψζεσο, ιπηξψζαζζαη, ηήλ ηηκψζάλ ζε πφιηλ Θενηφθε, ε ειπίο
ηψλ γεγελψλ.
Δηξκφο άιινο
έ ηήλ νξαζείζαλ
Δηζήθηαη θαηξφο ςπρή κνπ, ν ηήο κεηαλνίαο, κή ακέιεη, πεηλψζη δίδνπ
άξηνλ, πξνζεχρνπ ηψ Κπξίσ, θαζ' εκέξαλ θαί λχθηα, θαί ψξαλ ίλα
ζψζε ζε.
Κξεψλ θαί ινηπψλ βξσκάησλ, ψζπεξ απνρήλ επνηεζάκεζα, νχησ
θαί πάζαλ έρζξαλ, πξφο ηνχο πιεζίνλ άκα, πνξλείαλ ηε θαί ςεχδνο,
θαί πάλ θαθφλ εθθχγσκελ.
Γφμα...
Μίαλ πξνζθπλψ ηή θχζεη, άλαξρνλ ζεφηεηα, ηξηζί δέ πξνζψπνηο,
δνμάδσ ηφλ Παηέξα, ηφλ Τηφλ θαί ηφ Πλεχκα, ελ Σξηάδη κνλάδα,
ακέξηζηνλ θαί ζχλζξνλνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
χ εί ηψλ πηζηψλ Παξζέλε, θαχρεκα ειπίο θαί πξνζηαζία, ζέ σδαίο
αζκάησλ, δνμάδνκελ απαχζησο, Θενηφθε Μαξία, δηάζσζνλ ηνχο
δνχινπο ζνπ.
Ο Δηξκφο
έ ηήλ Οξαζείζαλ πχιελ, ππφ Ηεδεθηήι ηνχ Πξνθήηνπ, ελ ή νπδείο
δηήιζελ, εηκή ν Θεφο κφλνο, Θενηφθε Παξζέλε, ελ χκλνηο
κεγαιχλνκελ.
Δηο ηά Α π φ ζ η η ρ α ηψλ Αίλσλ.
Ηδηφκεινλ Ήρνο γ'
Πάληα ηφλ ρξφλνλ, ε λεζηεία σθέιηκφο εζηη, ηνίο αηξνπκέλνηο θαί
πνηνχζηλ απηήλ, νχηε γάξ επήξεηα δαηκφλσλ, θαηαηνικά ηνχ
λεζηεχνληνο, αιιά θαί νη θχιαθεο ηήο δσήο εκψλ Άγγεινη,
θηινπνλψηεξνλ παξακέλνπζη, ηνίο δηά λεζηείαο εκίλ θεθαζαξκέλνηο.
Μαξηπξηθφλ

Σψλ Αγίσλ Αζινθφξσλ ηήλ κλήκελ, δεχηε ιανί άπαληεο ηηκήζσκελ,
φηη ζέαηξνλ γελνκελνη, Αγγέινηο θαί αλζξψπνηο, ηφλ ηήο λίθεο
ζηέθαλνλ, παξά Υξηζηνχ εθνκίζαλην, θαί πξεζβεχνπζηλ ππέξ ηψλ
ςπρψλ εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Αζπφξσο ζπλέιαβεο, εθ Πλεχκαηνο αγίνπ, θαί δνμνινγνχληεο
αλπκλνχκέλ ζε, Υαίξε Παλαγία Παξζέλε.
η23ηνξ
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ ΣΤΡΗΝΖ ΔΠΔΡΑ
Απφζηηθα
Ήρνο πι. δ'
Γηά λεζηείαο θαζαξζήλαη ζπεχζσκελ, ηνχ ξχπνπ ηψλ πηαηζκάησλ
εκψλ, θαί δη' ειένπο θαί θηιαλζξσπίαο, ηήο πξφο ηνχο πέλεηαο,
εηζειζείλ εηο ηφλ λπκθψλα ηνχ λπκθίνπ Υξηζηνχ, ηνχ παξέρνληνο εκίλ
ηφ κέγα έιενο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Μάξηπξεο Κπξίνπ, ηθεηεχζαηε ηφλ Θεφλ εκψλ, θαί αηηήζαηε ηαίο
ςπραίο εκψλ, πιήζνο νηθηηξκψλ, θαί ηφλ ηιαζκφλ, ηψλ πνιιψλ
παξαπησκάησλ δεφκεζα.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ έλδνμνλ θαί άρξαληνλ Θενηφθνλ αιεζή, σο Μεηέξα ηνχ Θενχ,
αλπκλήζσκελ επζεβψο, ραηξεηίδνληεο απηήλ σο ν Άγγεινο, Υαίξε
Μήηεξ αγία, ηνχ ζαξθσζέληνο Τηνχ ηνχ Θενχ, ραίξε ελδηαίηεκα ηνχ
αγίνπ Πλεχκαηνο, ε πξεζβεχνπζα αεί ππέξ εκψλ, εηο ηφ ζσζήλαη ηάο
ςπράο εκψλ.
ΣΡΗΣΖ ΣΖ ΣΤΡΗΝΖ
ΠΡΧΨ ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Τπεξάγαζε Λφγε ζχλ ηψ Παηξί, θαί ηψ Πλεχκαηη θηίζαο ηά νξαηά,
νκνχ θαί αφξαηα, ελ αξξήησ, ζνθία ζνπ, ηήο θαηδξάο Νεζηείαο,
θαηξφλ δηαλχζαζζαη, ελ εηξήλε βαζεία, επδφθεζνλ ευζπιαγρλε, ιχσλ
ηήλ απάηελ, ηήο πηθξάο ακαξηίαο, παξέρσλ θαηάλπμηλ, θαί ηάζεσλ
δάθξπα, θαί πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ, ίλα αδηζηάθησ ςπρή, ελ

πξνζχκσ ηψ πλεχκαηη λεζηεχνληεο, ζχλ αγγέινηο πκλνχκελ ηφ
θξάηνο ζνπ. (Γίο)
Θενηνθίνλ
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, ζπιιαβνχζα αθξάζησο Μήηεξ
Θενχ, ηψ θφζκσ εθχεζαο, ηφλ ηφλ θφζκνλ θαηέρνληα, θαί ελ
αγθάιαηο, έζρεο ηφλ πάληα ζπλέρνληα, ηφλ ηξνθνδφηελ πάλησλ, θαί
πιάζηελ θαί Κχξηνλ, φζελ δπζσπψ ζε, Παλαγία Παξζέλε, θαί πίζηεη
δνμάδσ ζε, ηνχ ξπζζήλαη πηαηζκάησλ κνπ, φηαλ κέιισ παξίζηαζζαη,
πξφ πξνζψπνπ ηνχ Κηίζηνπ κνπ, Γέζπνηλα Παξζέλε αγλή, ηήλ ζήλ
βνήζεηαλ ηφηε κνη δψξεζαη, θαί γάξ δχλαζαη, φζα ζέιεηο Παλάκσκε.
Χδή β' Ήρνο γ'
Χο φκβξνο επ' άγξσζηηλ
Χο φξζξνο εμέιακςελ, εκίλ ηήο κεηαλνίαο, αθηίλαο ηά πξνπχιαηα,
ιακπξψο ηήο εγθξαηείαο.
Σνχ ζθφηνπο κε ιχηξσζαη, Υξηζηέ ηνχ εμσηέξνπ ηψ πιήζεη ηνχ
ειένπο ζνπ, σο κφλνο ειεήκσλ.
Ππξφο κε εμάξπαζνλ, θαί ζθψιεθνο σηήξ, ηνχ αθνηκήηνπ,
κεηαλνίαο εκκειεία θαζαξζέληα.
Θενηνθίνλ
Παξζέλε παλχκλεηε, νδφο εκίλ γελνχ, ηήο κεηαλνίαο, ζσηεξίαο,
νδεγνχζα πξφο ηάο πχιαο.
Δηξκφο άιινο Ήρνο β'
Πξνζέρεηε ιαφο κνπ ηψ λφκσ κνπ
Καηξφο κεηαλνίαο εθέζηεθε, ζπεχζσκελ θηιφρξηζηνη, θαζαξζήλαη
πάλησλ ηψλ πηαηζκάησλ, θαί νθζήλαη ηψ Γεζπφηε καθάξηνη.
Νεζηείαλ θαζαξάλ αλακάξηεηνλ, ζπεχζσκελ ηειέζσκελ, λχλ
αδηαιείπησο, ίλα εχξσκελ πηαηζκάησλ άθεζηλ.
Τπάξρεηο γάξ Υξηζηέ πνιπέιενο, πάληαο αγαζέ, αεί πξνζδερφκελνο,
ελ κεηαλνία, δηφ πάληεο ζε αεί δνμάδνκελ.
Γφμα...
Σξηάδα ελ κνλάδη δνμάζσκελ, άηκεηνλ αζχγρπηνλ, αδηαίξεηνλ, ηή
ππνζηάζεη, δηαηξεηήλ δέ ηνίο πξνζψπνηο Θεφλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Αγλή Παξζελνκήηνξ δπζψπεζνλ, φλ πεξ εζσκάησζαο, σο βξνηφλ
Παξζέλε θαί Λφγνλ, ίλα ζψζε θηλδχλσλ ηνχο δνχινπο ζνπ.

Ο Δηξκφο
Πξνζέρεηε ιαφο κνπ ηψ λφκσ κνπ, θιίλαηε ηφ νχο πκψλ, εηο ηά
ξήκαηα ηνχ ζηφκαηφο κνπ, φηη ηφ φλνκά ζνπ Κχξηε εθάιεζα.
Χδή ε'
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο
Μεηακειείαο ν θαηξφο, κεηαλνίαο επηδείμαζζαη, θαξπνχο αμίνπο, ηψ
Θεψ ςπρή κνπ, ζπεχζνλ δηαλάζηεζη, θαί βφεζνλ εθηελψο, ελ
λεζηείαηο θαί επραίο, Τκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Πξνθαζαξζψκελ αδειθνί, ηήο ςπρήο ηά αηζζεηήξηα, θαί ηψ Κπξίσ
λχλ πξνζθνιιεζψκελ, ηξφπνηο θαηαλχμεσο, βνψληεο εηιηθξηλψο,
κεηαλνία θαζαξά, Τκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Σφλ ελεδξεχνληα ερζξφλ, ιηρλνηέξαηο ελζπκήζεζη, θαί αθξαζία
εδνλήο βξαρείαο, ζέιγνληα ηήλ αίζζεζηλ, λεθξψζαη ζπνπδάζσκελ
επηκφλσ πξνζεπρή, πκλνχληεο επινγνχληεο, θαί ππεξπςνχληεο,
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Ζνπξαλψζαζα εκψλ, ηφ γεψδεο Κφξε θχξακα, ηήλ γεσζείζαλ θαί
θαηαθζαξείζαλ, ηήο ςπρήο κνπ αχιαθα, ηψ φκβξσ ζψλ νηθηηξκψλ,
θαξπνθφξνλ αξεηαίο, αλάδεημνλ βνψζαλ, θαί ππεξπςνχζαλ, Υξηζηφλ
εηο ηνχο αηψλαο.
Δηξκφο άιινο
Σφλ ελ ηή βάησ Μσζεί
Πξνθαζαξζψκελ λπλί, κή ηνίο βξψκαζη κφλνλ, αιιά θαί ηαίο πξάμεζη,
θαί αξμψκεζα πηζηνί ζεξκή ηή δηαλνία, ίλα ηψ θηίζηε θαηδξνί,
νθζψκελ εηο αηψλαο.
Οχησο εκάο λεζηεχεηλ δεί, κή ελ έρζξα θαί κάρε, κή ελ θζφλσ θαί
έξηδη, κή ελ θελνδνμία, θαί δφισ θεθξπκκέλσ, αιιά θαζψο ν Υξηζηφο,
ελ ηαπεηλνθξνζχλε.
Οη ειενχληεο θεζί, ηνχο πησρνχο ηψ σηήξη, δαλεηνχζηλ εκθξφλσο,
ψ ραξάο αλεηθάζηνπ! παξέρεη γάξ πινπζίσο, ηάο ακνηβάο ηψλ
θαιψλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Εςλογούμεν Παηέπα, Τιόν καί άγιον Πνεύμα.

Γφμα Παηξί, θαί Τηψ, θαί ηψ αγίσ Πλεχκαηη, είο Θεφο γάξ ηά ηξία, ζχλ
Αγγέινηο απαχζησο, βξνηνί αλεπθεκνχκελ, ζέ παλαγία Σξηάο, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξε Παξζέλε αγλή, Θενηφθε Μαξία, ηιαζηήξηνλ θφζκνπ, νξζνδφμσλ
ηφ θέξαο, ηθέηεπε ξπζζήλαη, εθ ηνχ αζβέζηνπ ππξφο, ηνχο ζέ
δνμνινγνχληαο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αινούμεν, εςλογούμεν, καί πποζκςνούμεν...
Ο Δηξκφο
Σφλ ελ ηή βάησ Μσζεί, ηήο Παξζέλνπ ηφ ζαχκα, ελ ηλαίσ ηψ φξεη,
πξνηππψζαληα πνηέ, πκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
έ ηήλ αθαηάθιεθηνλ βάηνλ
Άλνημνλ εκίλ ηνχ ειένπο ζνπ, ηά άρξαληα ζπιάγρλα, ν κεηάλνηαλ
βξνηνίο εηο ζσηεξίαλ, δσξεζάκελνο, κφλε σηήξ πνιπέιεε.
Οίκνη! ηί θξηθψδεο εθείλν, ηφ αδέθαζηνλ Βήκα, ελ ψ κέιινκελ γπκλνί,
πνηείζζαη ιφγνλ, ψλ ελ ηψ βίσ θαθψλ δηεπξάμακελ!
κβξεζνλ εκίλ επζπιαγρλίαο, Δπεξγέηα ξαλίδα, θαηαθιχδνπζαλ
εκψλ, ηφλ ξχπνλ πάληα, αθνξκάο κεηαλνίαο εκίλ παξερφκελνο.
Πάληεο ελ πξνζχκσ θαξδία, ηήο αγίαο Νεζηείαο, ηά πξνπχιαηα
ιακπξψο ζπλεηζειζφληεο, επραξίζηνπο δέ σδάο, ηψ Υξηζηψ
πξνζελέγθσκελ, Θενηνθίνλ, έ ηήλ θξαηαηάλ πξνζηαζίαλ, θαί βεβαίαλ
ειπίδα, αλπκλνχληεο επζεβψο, εθδπζσπνχκελ, Σφλ Τηφλ ζνπ
δπζψπεη, Παξζέλε ηνχ ζσζήλαη εκάο.
Δηξκφο άιινο
Σήλ παξζελίαλ ζνπ Θενηφθε
Νχλ πξνθαζαηξψκεζα, ελ λεζηεία, θαί δάθξπζη, θαί κεγίζηνηο
θαηνξζψκαζηλ, ίλα εχξσκελ κέγα έιενο,
Νχλ κηκεζψκεζα, ηάο θξνλίκνπο Παξζέλνπο θηιφρξηζηνη, θαί
ζπεχζσκελ Υξηζηψ ππαληήζαη, κεηά ιακπάδσλ θαηδξψλ.
Νχλ κηκεζψκεζα, ηφλ Ζιίαλ λεζηεχνληα, θαί θεχγνληα ηήλ Ηεδάβει,

ηήλ πνλεξάλ, ίλα νχησο αλαιεθζψκελ εθ γήο.
Γφμα...
Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο, ηξηζάγηε, Πάηεξ παληνθξάηνξ, θαί Τηέ νκννχζηε,
ζχλ ηψ Πλεχκαηη, κία ζεφηεο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δηο ζέ θαπρψκεζα, θαί εηο ζέ θαηαθεχγνκελ, αγλή Αεηπάξζελε,
ζεκλή, ηήο θνιάζεσο, ξχζαη πάληαο εκάο.
Ο Δηξκφο
Σήλ παξζελίαλ ζνπ, Θενηφθε ακίαληε, ήλ νπ θαηέθιεμε, ηφ πχξ ηήο
ζεφηεηνο, ηαχηελ αεί κεγαιχλνκελ.
Α π φ ζ η η ρ α ηψλ Αίλσλ
Ηδηνκεινλ Ήρνο γ'
Αζκέλσο ιανί, ηήλ Νεζηείαλ αζπαζψκεζα, έθζαζε γάξ ηψλ
πλεπκαηηθψλ αγψλσλ ε αξρή, αθήζσκελ ηήο ζαξθφο ηήλ εππάζεηαλ,
απμήζσκελ ηήο ςπρήο ηά ραξίζκαηα, ζπγθαθνπαζήζσκελ σο δνχινη
Υξηζηνχ, ίλα θαί ζπλδνμαζζψκελ σο ηέθλα Θενχ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ
άγηνλ ελ εκίλ νηθήζαλ, θσηίζε ηάο ςπράο εκψλ. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Βαζηιέσλ θαί ηπξάλλσλ, ηφλ θφβνλ απψζαλην νη Υξηζηνχ ηξαηηψηαη,
θαί επζαξζψο θαί αλδξείσο απηφλ ακνιφγεζαλ, ηφλ απάλησλ Κχξηνλ,
Θεφλ θαί Βαζηιέα εκψλ, θαί πξεζβεχνπζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε, ε πξνζηαζία πάλησλ ηψλ δενκέλσλ, εηο ζέ ζαξξνχκελ, εηο
ζέ θαπρψκεζα, ελ ζνί πάζα ε ειπίο εκψλ εζηη, πξέζβεπε ηψ εθ ζνχ
ηερζέληη, ππέξ αρξείσλ δνχισλ ζνπ.
η24ηνξ
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ ΣΤΡΗΝΖ ΔΠΔΡΑ
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο α'
Πεξηραξψο δεμψκεζα πηζηνί, ηφ ζεφπλεπζηνλ δηάγγεικα ηήο
Νεζηείαο, σο πξψελ νη Νηλεπίηαη, θαί αχζηο πφξλαη θαί ηειψλαη, ηφ ηήο
κεηαλνίαο θήξπγκα, παξά ηνχ Ησάλλνπ, δη' εγθξαηείαο εηνηκαζζψκελ
πξφο κεηνπζίαλ, ηήο ελ ηή ηψλ δεζπνηηθήο ηεξνπξγίαο, δηά δαθξχσλ
πξνθαζαξζψκελ ηνχ ελ απηή ζείνπ Νηπηήξνο, πξνζεπμψκεζα ηδείλ
ηήλ ηνχ ηππηθνχ εληαχζα, Πάζρα ηειείσζηλ, θαί ηνχ αιεζηλνχ
αλάδεημηλ, παξαζθεπαζζψκελ εηο πξνζθχλεζηλ ηνχ ηαπξνχ, θαί ηήο

Δγέξζεσο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, βνψληεο πξφο απηφλ, Μή θαηαηζρχλεο
εκάο, απφ ηήο πξνζδνθίαο εκψλ θηιάλζξσπε! (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
 ηήο θαιήο πκψλ πξαγκαηείαο Αγηνη! φηη αίκαηα εδψθαηε, θαί
νπξαλνχο εθιεξνλνκήζαηε, θαί πξνζθαίξσο πεηξαζζέληεο, αησλίσο
αγάιιεζζε, φλησο θαιφλ πκψλ ηφ εκπφξεπκα! θζαξηά γάξ
θαηαιηπφληεο, ηά άθζαξηα απειάβεηε, θαί ζχλ Αγγέινηο ρνξεχνληεο,
πκλείηε απαχζησο Σξηάδα νκννχζηνλ.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Παξζέλνο ε άζπηινο πνηέ, επί μχινπ βιέπνπζα, φλ εμ αζπφξνπ γάξ
έηεθε, γαζηξφο κή θέξνπζα, ηήλ ηψλ ζπιάγρλσλ ηξψζηλ, ηξπρνκέλε
έιεγελ, ν λεχκαηη θξαηψλ θηίζηλ άπαζαλ, πψο σο θαηάθξηηνο, ελ
ηαπξψ ελαπεψξεζαη; πάλησο ζέισλ, ζψζαη ηφ αλζξψπηλνλ.
ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ ΣΤΡΗΝΖ
ΠΡΧΨ ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο β'
Δπζπιαγρλίαο ππάξρνπζα
Μεη' εηξήλεο δηειζείλ εκάο ηνχο ηαπεηλνχο, ηήλ πξνθαζάξζηκνλ
επδφθεζνλ ηψλ Νεζηεηψλ, ηή αθάησ θηιαλζξσπία ζνπ Υξηζηέ ν
Θεφο, θαηάβαιε ηνχ ερζξνχ ηά παλνπξγεχκαηα, θαί ηψ ηαπξψ ζνπ
πάληαο δηάζσζνλ, ν κφλνο γηλψζθσλ ηά εγθάξδηα.
Γφμα... ηφ απηφ
Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ, κνηνλ
Παξεζηψζα ηψ ηαπξψ ζνπ, ε αζπφξσο ηεθνχζά ζε, θαί κή
θέξνπζα νξάλ αδίθσο πάζρνληα, σινθχξεην θιαπζκψ θαί αλεβφα
ζνη, Πψο πάζρεηο ν ηή θχζεη απαζήο, γιπθχηαηε Τίέ; Τκλψ ζνπ ηήλ
άθξαλ αγαζφηεηα.
Χδή α' Ήρνο δ'
Ο Δηξκφο
Αζνκαί ζνη Κχξηε ν Θεφο κνπ, φηη εμήγαγεο ιαφλ δνπιείαο Αηγχπηνπ,
εθάιπςαο δέ άξκαηα, Φαξαψ θαί ηήλ δχλακηλ.

Νεζηεχσλ ν Κχξηνο αλζξσπίλσο, πξφο ππνηχπσζηλ εκψλ, ληθά ηφλ
πεηξάδνληα, δεηθλχο ηφ εκέηεξνλ, θαί φξνπο ππνγξάθσλ εκίλ.
Μσζήο ν ζεηφηαηνο ελ ηλαίσ, δη' εγθξαηείαο ηψ Θεψ, πξφζσπνλ
πξφο πξφζσπνλ, ιαιείλ θαηεμίσηαη, Απηφλ πηζηνί δειψζσκελ.
Ηιάζζεηη Κχξηε ηψ ιαψ ζνπ, θαί επηβιέςαο σο Θεφο, ηιέσ ζνπ φκκαηη,
επίζθεςαη άπαληαο, ηψ πιήζεη ηνχ ειένπο ζνπ.
Θενηνθίνλ
νί πάληεο πξνζηξέρνκελ Θενηφθε, σο ππεξκάρσ αζθαιεί, εηο
πξεζβείαλ θηλνχληέο ζε, ιπηξψζαζζαη ηήλ πνίκλελ ζνπ εθ πάζεο
πεξηζηάζεσο.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
Δλ Κπξίσ Θεψ κνπ, εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ, δηφ νη αζζελνχληεο
πεξηεδψζαλην δχλακηλ.
Ο ζαπκάζηνο Δλψρ, δη' εγθξαηείαο κεηεηέζε εθ γήο, απηφλ
δεινηππνχληεο, κεηαηεζψκελ εθ θζνξάο πξφο δσήλ.
Πξνζεπραίο θαί λεζηείαηο, ηφλ Λπηξσηήλ ηιεσζψκεζα, ζπγραίξεη γάξ
ν Κηίζηεο, ηή κεηαλνία ηψλ θηηζκάησλ απηνχ.
Δηνηκάδνπ ψ ςπρή, θαί πξνθαζαίξνπ, πξφ ηνχ πάζνπο Υξηζηνχ, ίλα
ηή αλαζηάζεη, πλεπκαηηθψο ζπλενξηάζεο απηψ.
Θενηνθίνλ
Χο ηεθνχζα Θεφλ, ππέξ εκψλ απαχζησο πξέζβεπε, πξφο ζέ γάξ
Θενηφθε, ακαξησινί θαηαθεχγνκελ.
Χδή γ' Ήρνο β'
Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο
Δμέηεη λαο παιάκαο ελ ηψ ηαπξψ ζνπ, ελέθξσζαο λεθξψζεη ζνπ ηήλ
θαηάξαλ, εδψσζαο ηψ πάζεη ζνπ ηνχο αλζξψπνπο, δηφ πκλνχκέλ
ζνπ, ηήλ ζείαλ ηαχξσζηλ, Ηεζνχ θηιάλζξσπε ν Θεφο εκψλ.
Σή βξψζεη ηή ηνχ μχινπ ζαλαησζέληεο, ηψ μχισ εδσψζεκελ ηνχ
ηαπξνχ ζνπ, Απηφλ νχλ ζνη πξνζάγνκελ εηο πξεζβείαλ, ράξηλ θαί
έιενο, εκίλ θαηάπεκςνλ, επεξγέηα Γέζπνηα πνιπέιεε.

Σά πξφζπξα ελέσθηαη ηήο λεζηείαο, ηφ ζηάδηνλ εγγίδεη ηήο εγθξαηείαο,
δενχζή πξνζπκία δηαληζηψκελ, ππνδεμφκελνη, δψξνλ ζεφζδνηνλ,
αλαζηέιινλ θαχζσλα παξαπηψζεσλ.
Ο ρξφλνο ν καθάξηνο ηήο λεζηείαο, αθηίλαο απνζηίιβσλ ηήο
κεηαλνίαο, αλέηεηιε, πξνζέιζσκελ θηινηίκσο, εθηηλαμάκελνη, ζθφηνο
βαζχηαηνλ, ξαζπκίαο άπαληεο αγαιιφκελνη.
Νεζηείαλ αγηάζσκελ θηινθξφλσο, θεξχμσκελ εγθξάηεηαλ
παζεκάησλ, βνήζσκελ ελ δάθξπζη, ηψ Γεζπφηε, Γφο εκίλ Κχξηε,
ράξηλ ζπκπξάηηνπζαλ, εηο ηά ζά ζειήκαηα πνιπέιεε.
Γεμάκελνη ηφ δψξεκα ηήο λεζηείαο, δνμάζσκελ ηφλ δφληα εηο
ζσηεξίαλ, θαί ηνχην εξγαζψκεζα επηπφλσο, ίλα ηήλ άθεζηλ, ηψλ
επηαη ζκέλσλ εκίλ, εθ ρεηξφο δεμψκεζα ηνχ πνηεζαληνο
Θενηνθίνλ
Καηεχλαζνλ ηφλ ηάξαρνλ ηψλ παζψλ κνπ, ζεξαπεπζνλ ηά ηξαχκαηα
ηήο ςπρήο κνπ, εμέγεηξνλ εμ χπλνπ κε ξαζπκίαο, ηή κεζηηεία ζνπ, ηή
πξνζηαζία ζνπ, Παλαγία Γέζπνηλα Μεηξνπάξζελε.
Δηξκφο άιινο
ηεηξσζέληα κνπ ηφλ λνχλ
Τςσζέληνο ζνπ σηήξ, εθνπζίσο ελ ηαπξψ, ε θηίζηο πάζα, εδνλήζε
ηήο γήο, θαη εξξάγε ηνχ Νανχ ηφ θαηαπέηαζκα.
Δκαζηίρζεο ελ ηαπξψ ψ, Ηεζνχ κνπ δη' εκέ, θαί εθεληήζεο, ηήλ
πιεπξάλ αγαζέ, φζελ πίζηεη πξνζθπλψ, ηφ ζείνλ θξάηνο ζνπ.
Γφμα...
Κιίλαο γφλπ ελ ηή γή, ηφλ Παηέξα πξνζθπλψ, Τηφλ δνμάδσ, θαί ηφ
πλεχκα αλπκλψ, ηήλ κνλφζεινλ αξρήλ, θαί ηξηζππφζηαηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Αθαηάιεπηφλ εζηη ηφ κπζηήξηνλ ζεκλή, ηήο ζήο ινρείαο, ηίθηεηο γάξ
Μαξηάκ, απεηξάλδξσο ηφλ Θεφλ, θαί κέλεηο άθζνξνο.
Δόξα ζοι, ο Θεόρ ημών, δόξα ζοι.
Σήο λεζηείαο ηφλ θαηξφλ, ηή δπλάκεη ζνπ Υξηζηέ, θαζαγηάζαο, ζψζνλ
πάληαο εκάο, ηψλ παγίδσλ ηνχ ερζξνχ, ηνχο πξνζθπλνχληάο ζε.
Ο Δηξκφο
ηεηξσζέληα κνπ ηφλ λνχλ, θαξπνθφξνλ αξεηψλ, αλάδεημφλ κε,
γεσξγέ ηψλ θαιψλ, θπηνπξγέ ηψλ αγαζψλ, ηή επζπιαγρλία ζνπ.

Χδή δ'
Δηζαθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ
Ο Αβξαάκ δη' αξεηήο θαί θηινμελίαο, ηήλ Σξηάδα ππεδέμαην,
αγγειηθψο ελδεκήζαζαλ.
Πινχηνο άζπινο ηήο εγθξαηείαο εζηί, ηφ δψξνλ, θαί ν ηνχησ
πινπηηδφκελνο, θαηαπινπηήζεη ζεφηεηα.
Γεχηε θιαχζσκελ άκα ηψ ιφγσ, πίζηεη βνψληεο, ν Θεφο εκίλ
Ηιάζζεηη, ηνίο πνιιά πιεκκειήζαζη.
Θενηνθίνλ
Μήηεξ άρξαληε επινγεκέλε, αγλή Παξζέλε, ηφλ Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ
εκψλ, ππέξ ηνχ θφζκνπ ηθέηεπε.
Χδή ε'
Ο αλαηείιαο ηφ θψο
Νεζηεχζαο πάιαη Μσζήο, ελ ηλαίσ ηψ φξεη, ζεφπηεο αλεδείρζε, θαί
Ζιίαο έκππξνο, αξκαηειάηεο αλεθέξεην.
Γηά λεζηείαο πνηέ, ν ζνθφο Ζζαταο ηνχ άλζξαθνο εθείλνπ, ηή ιαβίδη
γεχεηαη, φηε ρεηιέσλ απηνχ θαζήςαην.
Νεζηεχζαο πξίλ ν Γαληήι, θαί νη ηξείο Παίδεο άκα, ηάο κχιαο ηψλ
ιεφλησλ ζιάζαληεο, θαηνκέλεο θινγφο θαηεπάηεζαλ.
Θενηνθίνλ
Θενγελλήηνξ Αγλή, Θεφλ ελ γαζηξί ζνπ, βαζηάζαζα αθζφξσο,
θχιαηηε ηήλ πνίκλελ ζνπ, θαί δηαηήξεζνλ άηξσηνλ.
Χδή ο'
Χο Ησλάλ ηφλ Πξνθήηελ
Σφλ Ησλάλ ελ ηψ θήηεη, ε ζεκλή δηαζψδεη λεζηεία πνηέ, Νεζηεχζσκελ
νχλ εθ θαξδίαο, θαί θχγσκελ εθείλελ, ηήλ ελ γεέλλε θζνξάλ.
Οη Νηλεπίηαη δέ πάιηλ, ηήλ νξγήλ ηνχ Θενχ κεηεπνίεζαλ, ζεξκή
κεηαλνία θαί πφζσ, απηνχο λχλ εθ πφζνπ, πάληεο δειψζσκελ.
Ζ ελεζηψζα λεζηεία, ζπγθαιείηαη εκάο εηο κεηάλνηαλ,
πξνζδξάκσκελ, νχλ εθ πφζνπ, θαί γλψκελ, ηί ηφ δψξνλ ηήο
εγθξαηείαο εζηίλ.

Θενηνθίνλ
Ζ αθξάζησο ηεθνχζα, ηφλ σηήξα ηνχ θφζκνπ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ
εκψλ, απηφλ δπζσπνχζα κή παχζε, ηφ γέλνο άπαλ ζψζαη ηψλ
αλπκλνχλησλ ζε.
Ο Δηξκφο
Χο Ησλάλ ηφλ Πξνθήηελ, ειπηξψζσ ηνχ θήηνπο, Υξηζηέ ν Θεφο, θακέ
ηνχ βπζνχ ηψλ πηαηζκάησλ αλάγαγε, θαί ζψζφλ κε, κφλε
θηιάλζξσπε.
Χδή δ'
Ο ηψλ Παηέξσλ Θεφο
Γελψκεζα θαί εκείο, σο ν Γαληήι εθείλνο, ν ηνχο ιένληαο πνηέ, δηά
λεζηείαο ελ ιάθθσ, εμεκεξψζαο βξχρνληαο.
Σνχο λεαλίαο ηνχο ηξείο, δειψζσκελ ελ θφβσ, ίλα θχγσκελ, θαί ηφ
πχξ ηήο γεέλλεο, σο νχηνη ηήλ Βαβπιψλνο θάκηλνλ.
Νεζηεχζσκελ θαί εκείο, ελ θαζαξά ηή θαξδία, θαί αγλίζσκελ ζψκα,
θαί φινλ φισο ηφ πλεχκα, Θεψ θαζηεξψζσκελ.
Θενηνθίνλ
Παξζελνκήηνξ Αγλή, ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα, πξναηψληνλ Λφγνλ,
εθδπζσπνχζα κή παχζε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Σφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, σκνιφγεζαλ νη αηρκάισηνη Παίδεο, ελ ηή
θακίλσ, ιέγνληεο κεγάιε ηή θσλή, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Νεζηεχζαο πξίλ Ησζήθ, κίμηλ έθπγε παξαλφκνπ γπλαίνπ, θαί
βαζηιείαο έηπρε, δηφ θαί εκείο ζβέζσκελ, δηά λεζηείαο ηά
πεππξσκέλα βέιε, ηνχ ερζξνχ Βειίαξ.
Γηά λεζηείαο Γαπτδ, λίθελ εζηήζαην θαηά ηνχ αιινθχινπ, θαί
βαζηιείαλ εχξαην, δηφ θαί εκείο ιάβσκελ, δη' εγθξαηείαο λίθελ θαη'
ερζξψλ θαί ελ Κπξίσ ζηεθαλσζψκελ.
Φπιάμσκελ θαί εκείο, ηάο αξεηάο απηψλ, ηνχ ηψβ ηήλ αλδξείαλ, ηνχ
Ηαθψβ ηφ άπιαζηνλ, ηήλ πίζηηλ Αβξαάκ, ηήλ ζσθξνζχλελ ηήλ ηνχ
Ησζήθ, θαί ηνχ Γαπτδ ηάο αξηζηείαο.
Θενηνθίνλ
Σφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, φλ εκίλ έηεθελ ε Παξζέλνο Μαξία θαί κεηά

ηφθνλ έκεη λε παξζέλνο αγλή, πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Χδή ε'
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο
ηαπξνθαλψο ν Μσυζήο, ηάο παιάκαο αλπςψλ επί ηνχ φξνπο, ηνχο
ερζξνχο εηξνπνχην, ζχ δέ σηήξ ελ ηαπξψ, ηάο ρείξαο εθηείλαο
ελέθξσζαο, ηήλ νιεζξνηφθνλ, ηνχ Άδνπ ηπξαλλίδα.
Ήινηο παγείο επί ηαπξνχ, θαί πιεπξάλ δηαλπγείο, Υξηζηέ σηήξ κνπ,
ηήο θαηάξαο εξξχζσ ηνχο γεγελείο, θαί ραξάο αιήθηνπ, κεηφρνπο
αλέδεημαο, φζελ επινγνχκελ, ηήλ ζήλ θηιαλζξσπίαλ.
Σήο εγθξαηείαο ν θαηξφο, αλαηείιαο λνεηψο θαηαθσηίδεη, ηήο ςπρήο
ηάο αηζζήζεηο, θαί παζψλ ηήλ αριχλ ειαχλεη, δηφ αζπαζψκεζα,
ηνχηνλ εθ θαξδίαο, Υξηζηφλ ππεξπςνχληεο.
Πάζε νιέζξηα ςπρήο, εδνλάο ζαλαηεθφξνπο λεζηεία ζαλαηνί, θαί ηψ
φληη ελ θαηαζηάζεη πνηεί, θαξδίαο νξκάο θαί θηλήκαηα, ηαχηελ νχλ ελ
πίζηεη, δεμψκεζα πξνζχκσο.
Οπρί λεζηείαο απαξρήλ, ηήλ παξνχζαλ ηεξάλ πηζηνί εκέξαλ,
επηζηάκελνη, ηαχηελ εηιηθξηλεί ινγηζκψ, ηηκψκελ, αιι' είζνδνλ
ιέγνληεο, θαί ηψλ ηήο λεζηείαο, παξείζβαζηλ πξνζχξσλ.
Πξνδεμηνχηαη δεμηψο, ηήλ θηιφζενλ ςπρήλ ηνίο πξννηκίνηο, ε θαιιίζηε
λεζηεία, πξνθαζαξζίσλ γεξψλ, νία βαζκίζη θαί θιίκαθη, ηαχηε
πξνζηεζείζα ηήλ ζήκεξνλ εκέξαλ.
Θενηνθίνλ
Άλνημνλ θξνχνπζηλ εκίλ, θαί ηφ έιενο, ηφ ζφλ πξνζθαινπκέλνηο,
ηαρηλή ηψλ αλζξψπσλ θαηαθπγή θαί ζηεξξά, ελ πάζη Παξζέλε
βνήζεηα, θαί ηψλ ελ αλάγθαηο βεβαία πξνζηαζία.
Άιινο
Σφλ ελ ηή βάησ Μσζεί
Αλαξηεζείο ελ ηαπξψ, ν ηψλ φισλ Γεζπφηεο, ηφλ Αδάκ ζχλ ηή Δχα,
πάιηλ αλεθαιέζσ, θαί ελ ηψ Παξαδείζσ Υξηζηέ σηήξ εηζήμαο, ζέ
αλπκλνινγνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
νχ πςσζέληνο Υξηζηέ, ελ ηαπξψ εθνπζίσο, αη απγαί ηνχ ειίνπ,
ζπλεζηάιεζαλ θφβσ, θαί έδπ ε εκέξα, φζελ ν Λεζηήο ζέ Θεφλ
θαζσκνιφγεη, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.

Εςλογούμεν Παηέπα, Τιόν, καί άγιον Πνεύμα.
Ίζνλ Παηξί ηφλ Τηφλ, θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα, πεπηζηεχθακελ είλαη, ηήλ
αγίαλ Σξηάδα, ελ ζεφηεηη κηά, ήλ πίζηεη πξνζθπλνχκελ, ηφ ηνχ Αξείνπ
δφγκα, αεί θαηαπαηνχληεο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πψο ζε πκλήζσ σο δεί, Θενηφθε Παξζέλε, δπζσδψλ ακαξηηψλ εγψ
λχλ ν ζθνηεηλφο; αιι' νχλ Τπεξαγία, ζχγγλσζί κνη ηή ηφικε, ηνχ
πεληρξνχ κνπ έπνπο.
Δόξα ζοι, ο Θεόρ ημών, δόξα ζοι.
ηαπξέ πηζηψλ ε ειπίο, Βαζηιέσλ ηφ φπινλ, Ηεξέσλ ε δφμα,
Μνλαδφλησλ ηφ ζζέλνο, ηή ζή δπλάκεη πάληαο, ηνχο ζέ
δνμνινγνχληαο, ζψδε εηο αηψλαο.
Αινούμεν, εςλογούμεν καί πποζκςνούμεν...
Ο Δηξκφο
Σφλ ελ ηή βάησ Μσζεί, ηήο Παξζέλνπ ηφ ζαχκα, ελ ηλαίσ ηψ φξεη
πξνηππψζαληα πνηέ, πκλείηε επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
Μεγαιχλνκελ πάληεο, ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ Υξηζηέ σηήξ εκψλ, ε
δφμα ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ζηέθαλνο ηψλ πηζηψλ, ν κεγαιχλαο ηήλ
κλήκελ ηήο ηεθνχζεο ζε.
Μσυζήο ελ Αηγχπησ, ζάιαζζαλ δηέξξεμε, θαί ιαφλ δηήγαγε, θαί
ηνχηνλ έζξεςελ, ελ εξήκσ αβάησ, δηά λεζηείαο εθηειψλ ηεξάζηηα.
Ηεζνχο ν ηνχ Ναπή, δηά ηήο εγθξαηείαο ιαφλ θαζεγίαζε, θαί
εθιεξνδφηεζελ, εηο γήλ επαγγειίαο, ηφλ Ηνξδάλελ δηαβηβάζαο ηφ
πξφηεξνλ.
Ο Γεδεψλ εθείλνο, κφλνηο ηξηαθνζίνηο, αλδξάζη ηνίο ιάκςαζη, ληθά ηφλ
αιιφθπινλ, εγθξαηεία θαί επρή, απηφλ δεινχληεο, θαί εκείο
κηκεζψκεζα.
Θενηνθίνλ
Υαίξε πάλζεκλε Αγλή, παξζελίαο ηφ θαχρεκα, Αγγέισλ ηφ ζηήξηγκα,

αλζξψπσλ βνήζεηα, θφζκνπ ε ραξά, Μαξία, θαί Μήηεξ, θαί δνχιε
ηνχ Θενχ εκψλ.
Δίηα ηφ ηξηψδηνλ
Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ
ηαπξψ ηάο ζείαο παιάκαο εμαπιψζαο, ζπλήςαο, ηά πξψελ
δηεζηψηα Λπηξσηά, θαί ηψ Παηξί ηήλ θαηάθξηηνλ, κεζηηεχζαο σο
δψξνλ, πξνζήγαγεο νπζίαλ ηψλ βξνηψλ, δηά ηνχην πκλνχκελ, ηήλ
άρξαληφλ ζνπ ηαχξσζηλ.
Ζ ηήο αγίαο Νεζηείαο, επηιάκςαζα ράξηο, αθηίλαο επαθίεζηλ εκίλ,
πξνθαζαηξνχζαο παιίξξνηαλ ινγηζκψλ, θαί ηνχ θφξνπ, ηφ ζθφηνο
ειαπλνχζαο, νη πηζηνί, δηά ηνχην πξνζχκσο, ηαχηελ ππνδεμψκεζα.
Ζ θσηνθφξνο Νεζηεία, ραξηζκάησλ ελζέσλ, θξαηήξα ζπγθεξάζαζα
εκίλ, ζήκεξνλ πάζη πξνδείθλπζηλ, σο βνπιφκελνη ηνχησλ κεζέμεηλ,
εηο σθέιεηαλ ςπρήο, ηψ Γεζπφηε ηψλ φισλ, ζπκπξάμαη
δπζσπήζσκελ.
Ήινηο ηψλ ζείσλ ρεηξψλ ζνπ, πξνζειψζαο Οηθηίξκνλ, εκψλ ηάο
ακαξηίαο ελ ηαπξψ, Λφγρε πιεπξάο ζνπ δηέξξεμαο, πνλεξά
γξακκαηεία, ζθαικάησλ θαί πηαηζκάησλ ραιεπψλ, δηά ηνχην
πκλνχκελ, ηήλ άρξαληφλ ζνπ ηαχξσζηλ.
Σψλ αξεηψλ ή θαιιίζηε, εμαλνίγεηαη ηξίβνο, ηφ ζηάδηνλ ηψλ ζείσλ
Νεζηεηψλ, πάζηλ ηδνχ επηξεπίδεηαη, νη αζιήζαη λνκίκσο, βνπιφκελνη
αηηήζαηε Υξηζηφλ, εηξελαίνλ εμ χςνπο, θαηξφλ εκίλ δσξήζαζζαη.
Θενηνθίνλ
Σή νμπηάηε πξεζβεία, ηή αγξχπλσ ζνπ ζθέπε, ηή θξαηαηά ζνπ
Γέζπνη λα άγλε, λχλ βνεζεία ζπληήξεζνλ, ηνχο πηζηνχο ζνπ νηθέηαο,
εθ πάζεο ελαληίαο πξνζβνιήο, θαί παζψλ θαί πηαηζκάησλ, θαί
πεηξαζκψλ δηάζσζνλ.
Άιινο
Σήλ ππεξθπψο ζαξθί
Δλ ηψ μχισ ηνχ ηαπξνχ, εθνπζίσο πξνζπαγείο, πάληαο εκάο
εξξχζσ, ηήο θαηάξαο ηνχ λφκνπ, δηφ ζε θαηά ρξένο κεγαιχλνκελ
Υξηζηέ.
Πάληεο πξνζθπλνχκέλ ζνπ, ηά παζήκαηα σηήξ, άπεξ εθψλ εδέμσ,
ίλα ειεπζεξψζεο, ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ, ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ.
Γφμα...

Ατδίσο ν Παηήξ, θαί αξξεχζησο ηφλ Τηφλ, εγέλλεζε, θαί Πλεχκα
εθπεπφξεπθελ, φζελ, ακέξηζηνο πέιεη, θαί νκφηηκνο Σξηάο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Νέκεηλ ηήλ ζπγρψξεζηλ, ηψλ πηαηζκάησλ Μαξία, ππεξεπινγεκέλε,
ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα, ηθέηεπε σηήξα, εκίλ ηνίο ακαξησινίο.
Δόξα ζοι, ο Θεόρ ημών, δόξα ζοι.
Σνχο αζπαδνκέλνπο ζε, ηή δπλάκεη ζνπ ηαπξέ, ηφλ ηήο λεζηείαο
ρξφλνλ, δηειζείλ ελ εηξήλε, αμίσζνλ θαί ξχζαη, ηήο δνπιείαο ηνχ
ερζξνχ.
Ο Δηξκφο
Σήλ ππεξθπψο ζαξθί, ζπιιαβνχζαλ ελ γαζηξί, ηφλ εθ Παηξφο
αρξφλσο, πξνεθιάκςαληα Λφγνλ, ηήλ κφλνλ Θενηφθνλ, κεγαιχλνκελ
πηζηνί.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ
Ήρνο α'
Βξσκάησλ λεζηεχνπζα ςπρή κνπ, θαί παζψλ κή θαζαξεχνπζα,
κάηελ επαγάιιε ηή αηξνθία, εη κή γάξ αθνξκή ζνη γέλεηαη πξφο
δηφξζσζηλ, σο ςεπδήο κηζείζαη παξά Θενχ, θαί ηνίο θαθίζηνηο
δαίκνζηλ νκνηνχζαη, ηνίο κεδέπνηε ζηηνπκέλνηο, κή νχλ ακαξηάλνπζα,
ηήλ λεζηείαλ αρξεηψζεο, αιι' αθίλεηνο, πξφο νξκάο αηφπνπο κέλε,
δνθνχζα παξεζηάλαη εζηαπξσκέλσ ηψ σηήξη, κάιινλ δέ
ζπζηαπξνχζζαη, ηψ δηά ζέ ζηαπξσζέληη, εθβνψζα πξφο απηφλ,
Μλήζζεηί κνπ Κχξηε, φηαλ έιζεο ελ ηή βαζηιεία ζνπ. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Τκάο παλεχθεκνη Μάξηπξεο, νπ ζιίςηο, νπ ζηελνρσξία, νπ ιηκφο, νπ
δησγκφο, νπδέ θίλδπλνο, νπ ζπκφο ζεξψλ, νπ μίθνο, νπδέ πχξ
απεηινχλ, ρσξίζαη Θενχ δεδχλεληαη, πφζσ δέ κάιινλ ηψ πξφο
απηφλ, σο ελ αιινηξίνηο αγσληζάκελνη ζψκαζη, ηήλ θχζηλ ειάζεηε,
ζαλάηνπ θαηαθξνλήζαληεο, φζελ θαί επαμίσο, ηψλ πφλσλ πκψλ
κηζζφλ εθνκίζαζζε, νπξαλψλ βαζηιείαο θιεξνλφκνη γεγφλαηε,
πξεζβεχζαηε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Αλαξηεζέληα σο είδελ, επί ηαπξνχ ηφλ Ακλφλ, ε άκσκνο Παξζέλνο,
ζξελσδνχζα εβφα, Γιπθχηαηφλ κνπ Σέθλνλ, ηί ηφ θαηλφλ, θαί

παξάδνμνλ ζέακα; πψο ν θαηέρσλ ηά πάληα ελ ηή δξαθί, επί μχινπ
πξνζειψζεο ζαξθί; Δίηα, Αγαζφλ ηφ εμνκνινγείζζαη ηψ Κπξίσ, θαί
ςάιιεηλ ηψ νλφκαηί ζνπ, Όςηζηε, Σνχ αλαγγέιιεηλ ηφ πξστ ηφ έιεφο
ζνπ, θαί ηήλ αιήζεηαλ ζνπ θαζ' εθάζηελ.
ΔΗ ΓΔ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο γ'
Βαζηιεχ άγηε παληνδχλακε, φλ θξίζζεη θαί ηξέκεη ηά ζχκπαληα,
ζψζνλ εκάο, δχλαζαη γάξ ζπγρσξείλ ακαξηίαο, σο εχζπιαγρλνο.
Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ.
ηίρ. Πξφο ζέ Κχξηε, θεθξάμνκαη ν Θεφο κνπ.
Πξνθεηείαο Ησήι ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ Β' 1-26)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Δπηζηξάθεηε πξφο κε εμ φιεο ηήο θαξδίαο πκψλ,
ελ λεζηεία, θαί ελ θιαπζκψ, θαί ελ θνπεηψ, θαί δηαξξήμαηε ηάο
θαξδίαο πκψλ, θαί κή ηά ηκάηηα πκψλ, θαί επηζηξάθεηε πξφο Κχξηνλ
ηφλ Θεφλ πκψλ, φηη ειεήκσλ θαί νηθηίξκσλ εζηί, καθξφζπκνο θαί
πνιπέιενο, θαί κεηαλνψλ επί ηαίο θαθίαηο, Σίο νίδελ, εί επηζηξέςεη θαί
κεηαλνήζεη, θαί ππνιείςεηαη νπίζσ απηνχ επινγίαλ, θαί ζπζίαλ θαί
ζπνλδήλ Κπξίσ ηψ Θεψ πκψλ, αιπίζαηε ζάιπηγγη ελ ηψλ,
αγηάζαηε λεζηείαλ, θεξχμαηε ζεξαπείαλ, ζπλαγάγεηε ιαφλ, αγηάζαηε
εθθιεζίαλ, εθιέμαζζε πξεζβπηέξνπο, ζπλαγάγεηε λήπηα ζειάδνληα
καζηνχο, εμειζέησ λπκθίνο εθ ηνχ θνηηψλνο απηνχ, θαί λχκθε εθ ηνχ
παζηνχ απηήο, Αλά κέζνλ ηήο θξεπίδνο ηνχ ζπζηαζηεξίνπ
θιαχζνληαη νη Ηεξείο, νη ιεηηνπξγνχληεο ηψ Κπξίσ, θαί εξνχζη, Φείζαη,
Κχξηε, ηνχ ιανχ ζνπ, θαί κή δψο ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ εηο φλεηδνο,
ηνχ θαηάξμαη απηψλ έζλε, φπσο κή είπσζηλ ελ ηνίο έζλεζη, Πνχ εζηηλ
ν Θεφο απηψλ; Καί εδήισζε Κχξηνο ηήλ γήλ απηνχ, θαί εθείζαην ηνχ
ιανχ απηνχ, Καί απεθξίζε Κχξηνο, θαί είπε ηψ ιαψ απηνχ, Ηδνχ, εγψ
εμαπνζηειψ πκίλ ηφλ ζίηνλ, θαί ηφλ νίλνλ, θαί ηφ έιαηνλ, θαί
εκπιεζζήζεζζε απηψλ, θαί νπ δψζσ πκάο νπθέηη εηο νλεηδηζκφλ ελ
ηνίο έζλεζη, Καί ηφλ απφ Βνξξά εθδηψμσ αθ' πκψλ, θαί εμψζσ απηφλ
εηο γήλ άλπδξνλ, θαί αθαληψ ηφ πξφζσπνλ απηνχ εηο ηήλ ζάιαζζαλ

ηήλ πξψηελ, θαί ηά νπίζσ απηνχ εηο ηήλ ζάιαζζαλ ηήλ εζράηελ, θαί
αλαβήζεηαη ε ζαπξία απηνχ, θαί αλαβήζεηαη ν βξψκνο απηνχ, φηη
εκεγάιπλε Κχξηνο ηά έξγα απηνχ, ζάξζεη ε γή, ραίξε θαί επθξαίλνπ,
φηη εκεγάιπλε Κχξηνο ηνχ πνηήζαη, ζαξζείηε, θηήλε ηνχ πεδίνπ, φηη
βεβιάζηεθε ηά πεδία ηήο εξήκνπ, φηη μχινλ ήλεγθε ηφλ θαξπφλ απηνχ,
ζπθή θαί άκπεινο έδσθαλ ηήλ ηζρχλ απηψλ. Καί ηά ηέθλα ηψλ
ραίξεηε, θαί επθξαίλεζζε επί Κπξίσ ηψ Θεψ πκψλ, φηη έδσθελ πκίλ
βξψκαηα εηο δηθαηνζχλελ, θαί βξέμεη πκίλ πεηφλ πξψτκνλ θαί φςηκνλ,
θαζψο έκπξνζζελ, θαί πιεζζήζνληαη αη άισλεο ζίηνπ, θαί
ππεξεθρπζήζνληαη νη ιελνί νίλνπ θαί ειαίνπ. Καί αληαπνδψζσ πκίλ
αληί ηψλ εηψλ, ψλ θαηέθαγελ ε αθξίο, θαί ν βξνχρνο, θαί ε εξπζίβε,
θαί ε θάκπε, ε δχλακίο κνπ ε κεγάιε, ήλ εμαπέζηεηια εηο πκάο. Καί
θάγεζζε εζζίνληεο, θαί εκπιεζζήζεζζε, θαί αηλέζεηε ηφ φλνκα
Κπξίνπ ηνχ Θενχ πκψλ, φο επνίεζε κεζ' πκψλ ζαπκάζηα, θαί νπ κή
θαηαηζρπλζή ν ιαφο κνπ εηο ηνχο αηψλαο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο βαξχο
Κχξηνο ηζρχλ ηψ ιαψ απηνχ δψζεη.
ηίρ. Δλέγθαηε ηψ Κπξίσ πηνί Θενχ.
η25ηνξ
ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ ΣΤΡΗΝΖ
ΔΠΔΡΑ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. α'
Ο Θεφο, ελ ηψ νλφκαηί ζνπ ζψζφλ κε, θαί ελ ηή δπλάκεη ζνπ θξηλείο
κε.
ηίρ. Ο Θεφο, εηζάθνπζνλ ηήο πξνζεπρήο κνπ.
Πξνθεηείαο Ησήι ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ Γ' 12-21)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Δμεγεηξέζζσ, θαί αλαβαηλέησ πάληα ηά έζλε εηο
ηήλ θνηιάδα ηνχ Ησζαθάη, φηη εθεί θαζηψ ηνχ δηαθξίλαη πάληα ηά έζλε
θπθιφζελ, Δμαπνζηείιαηε δξέπαλα, φηη παξέζηεθελ ν ηξπγεηφο,
εηζπνξεχεζζε, παηείηε, δηφηη πιήξεο ν ιελφο, ππεξεθρείηαη ηά
ππνιήληα, φηη επιεζχλζε ηά θαθά απηψλ, Ήρνη εμήρεζαλ ελ ηή
θνηιάδη ηήο δίθεο, φηη εγγχο εκέξα Κπξίνπ ελ ηή θνηιάδη ηήο δίθεο, ν
ήιηνο, θαί ε ζειήλε ζπζθνηάζνπζη, θαί νη αζηέξεο δχζνπζη ηφ θέγγνο
απηψλ, ν δέ Κχξηνο εθ ηψλ αλαθξάμεηαη, θαί εμ Ηεξνπζαιήκ δψζεη
θσλήλ απηνχ, θαί ζεηζζήζεηαη ν νπξαλφο θαί ε γή, ν δέ Κχξηνο
θείζεηαη ηνχ ιανχ απηνχ, θαί εληζρχζεη ηνχο πηνχο Ηζξαήι. Καί

επηγλψζεζζε, φηη εγψ Κχξηνο ν Θεφο πκψλ, ν θαηαζθελψλ ελ ηψλ
φξεη αγίσ κνπ. Καί έζηαη Ηεξνπζαιήκ αγία, θαί αιινγελείο νπ
δηειεχζνληαη δη' απηήο νπθέηη. Καί έζηαη ελ ηή εκέξα εθείλε,
απνζηαιάμεη ηά φξε γιπθαζκφλ, θαί νη βνπλνί ξπήζνληαη γάια, θαί
πάζαη αί αθέζεηο Ηνχδα ξπήζνληαη χδαηα, θαί πεγή εμ νίθνπ Κπξίνπ
εμειεχζεηαη, θαί πνηηεί ηφλ ρεηκάξξνπλ ηψλ ζρνίλσλ, Αίγππηνο εηο
αθαληζκφλ έζηαη, θαί ε Ηδνπκαία εηο πεδίνλ αθαληζκνχ έζηαη, εμ
αδηθηψλ πηψλ Ηνχδα, αλζ' ψλ εμέρενλ αίκα δίθαηνλ ελ ηή γή απηψλ. Ζ
δέ Ηνπδαία εηο ηφλ αηψλα θαηνηθεζήζεηαη, θαί Ηεξνπζαιήκ εηο γελεάο
γελεψλ. Καί εθδεηήζσ ηφ αίκα απηψλ, θαί νπ κή αζσψζσ, θαί Κχξηνο
θαηαζθελψζεη ελ ηψλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β'
Διπηζάησ Ηζξαήι επί ηφλ Κχξηνλ.
ηίρ. Κχξηε νπρ πςψζε ε θαξδία κνπ.
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο γ'
Αλέηεηιε ηφ έαξ ηήο λεζηείαο, θαί ηφ άλζνο ηήο κεηαλνίαο, αγλίζσκελ
νχλ εαπηνχο αδειθνί, απφ παληφο κνιπζκνχ, ηψ θσηνδφηε
ςάιινληεο, είπσκελ, Γφμα ζνη, κφλε θηιάλζξσπε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, πίζηεη ζηεξηρζέληεο, ειπίδη βεβαησζέληεο, ηή
αγάπε ηνχ ηαπξνχ ζνπ ςπρηθψο ελσζέληεο, ηνχ ερζξνχ ηήλ
ηπξαλλίδα έιπζαλ, θαί ηπρφληεο ηψλ ζηεθάλσλ, κεηά ηψλ Αζσκάησλ
πξεζβεχνπζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Αγηφπξσηε ζεκλή, εγθψκηνλ νχζα ηψλ νπξαλίσλ Σαγκάησλ,
Απνζηφισλ πκλσδία, Πξνθεηψλ πεξηνρή, Γέζπνηλα πξφζδεμαη θαί
εκψλ ηάο δεήζεηο.
ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ ΣΤΡΗΝΖ
ΠΡΧΨ ΔΝ ΣΧ ΟΡΘΡΧ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. α'
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ
Σήλ ηεζζαξαθνλζήκεξνλ, θαί πξνθαζάξζηκνλ, νη Απφζηνινη πάληεο,

ζήκεξνλ ζηέθνπζη, θαί ηήο λεζηείαο ηφλ θαηξφλ αγηάδνπζη, παξά
Υξηζηνχ ηνχ Λπηξσηνχ, θαί ηήλ Αλάζηαζηλ απηνχ πξνθαηαγγέιινπζη
πάζη, θαί πξεζβεχνπζη ηψ Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Σφ απηφ
Καί λχλ... Θενηνθίνλ κνηνλ
Σψλ ελ ζνί ηάο ειπίδαο, Παξζέλε άρξαληε, αλελδφησο ερφλησλ
ζθέπε ππάξρνπζα, εθ πνηθίισλ πεηξαζκψλ, θαί πεξηζηάζεσλ, θαί
θηλδχλσλ ραιεπψλ, ειεπζέξσζνλ απηνχο, πξεζβεχνπζα ηψ Τίψ ζνπ,
ζχλ ηνίο απηνχ Απνζηφινηο, θαί ζψζνλ πάληαο ηνχο αλπκλνχληάο ζε.
Χδή δ' Ήρνο δ'
Αθήθνελ ν Πξνθήηεο
Δμέιακςαλ ελ ηψ θφζκσ, αθηίλα ζενγλσζίαο, νη Μαζεηαί ζνπ, θαί ηήλ
πιάλελ απεκαχξσζαλ, ηήο απάηεο ιχζαληεο ηήλ δφθσζηλ, απηψλ
πξνζεπραίο, ζψζνλ ηνχο πκλνχληάο ζε.
Σά πξφζπξα ηήο λεζηείαο, αγψλσλ ζηεθαλσζέληα, ηαίο επθαξπίαηο,
δεμηνχληαη ηνχο πξνζσδαίο κπζηηθαίο, ηξέρνληαο, λεθαιέσο χκλνηο
θαη ζπνπδαίσο πηζηνί, άπαληεο ζπλδξάκσκελ.
Νεθξψζεσο ηνχο ρηηψλαο, δεμάκελνο πξνπεηεία ηήο αθξαζίαο,
ελεδχζελ ν ηαιαίπσξνο, αιιά ζχ κε έλδπζνλ Τηέ ηνχ Θενχ, ζηνιήλ
θσηεηλήλ, ηήο αλαγελλήζεσο.
Ο βίνο κνπ πνλεξία, θαί πάζε αθαζαξζία ζπλεηειέζζε, αιιά ζνί ηψ
παλνηθηίξκνλη, θαηαθεχγσ, πξφθζαζνλ νχλ ζψζφλ κε, Υξηζηέ ν
Θεφο, ηή ζή αγαζφηεηη.
Θενηνθίνλ
πλέιαβεο ππέξ ιφγνλ, θαί έηεθεο ππέξ θχζηλ, Θενγελλήηνξ, ηφλ
δεζπφδνληα ηήο θηίζεσο, φλ απαχζησο πξέζβεπε, ξπζζήλαη εκάο, εθ
πάζεο νξγήο, ηνχο ζέ καθαξίδνληαο.
Ο Δηξκφο
Αθήθνελ ν Πξνθήηεο, ηήλ ειεπζίλ ζνπ Κχξηε θαί εθνβήζε, θαηελφεζε
ηά έξγα ζνπ, θαί εμέζηε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ, δφμα Υξηζηέ, ηή
ζπγθαηαβάζεη ζνπ.
Άιινο Ήρνο β'
Διήιπζαο εθ Παξζέλνπ
θεδάζαληεο, αθξαζίαο ηφλ δφθνλ Απφζηνινη, ηαίο ηψλ δηδαρψλ

πκψλ καξκαξπγαίο εθιακπξχλαηε, εγθξαηεία άπαληαο, ακαξησινχο
θαί δηθαίνπο σο παλεχθεκνη.
Χο δηαπγείο, καξγαξίηαη ηνχ Λφγνπ Απφζηνινη, πάληα εθνζκήζαηε, δη'
εγθξαηείαο ηά πέξαηα, θαί θαιιηεξγήζαληεο, ηήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ,
φλησο λχλ επγέλεηαλ.
Σήλ θάκηλνλ, δηά δξνζνπ λεζηείαο Απφζηνινη, ηψλ παζψλ
καξάλαληεο, πάζη βξνηνίο εδηδάμαηε, πφιηλ ηαχηελ άζπινλ, θαί
νηθεηήξηνλ, έρεηλ αγηάζκαηνο.
Ζκάξηεθα, ππέξ πάληαο αλζξψπνπο ν άζιηνο, θαί ακεηαλφεηα, σο
Μαλαζζήο επιεκκέιεζα, ηξφπνπο κεηαλνίαο κνη, πνίεζνλ Κχξηε,
πξίλ κε ιχζε ζάλαηνο.
Θενηνθίνλ
έ ιηκέλα, ζσηεξίαο θαί ηείρνο αθξαδάληνλ, Θενηφθε Γέζπνηλα,
πάληεο πηζηνί επηζηάκεζα, χ γάξ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, εθ ηψλ
θηλδχλσλ ιπηξνχζαη, ηάο ςπράο εκψλ.
Ο Δηξκφο
Διήιπζαο εθ Παξζέλνπ, νπ πξέζβπο νπθ Αγγεινο, αιι' απηφο ν
Κχξηνο ζεζαξθσκέλνο, θαί έζσζαο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, δηφ
θξαπγάδσ ζνη, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.
Χδή ε'
Σά ζχκπαληα Γέζπνηα
Γή ζχκπαζα Κχξηε, ηήο ζήο αηλέζεσο επιήζζε, πάζαλ γάξ δηέδξακε,
ηψλ ζείσλ Μαζεηψλ ζνπ, ν θζφγγνο ν έλζενο, εθ βπζνχ αγλσζίαο
κεηαζηξέθσλ πξφο γλψζηλ, αλακέιπνπζαλ, Δπινγείηε ηά έξγα,
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Ζ ράξηο ε έλζενο, ηήο κεηαλνίαο επεθάλε, ζσηεξίαλ θέξνπζα, ηνίο
ηαχηεο εληξπθψζη, ηά άζια θαί ζθάκκαηα, ηψλ ηδξψησλ θαί θφπσλ,
δηφ ηξέρε ςπρή κνπ ηψ Γεζπφηε ζνπ, ηψλ πνιιψλ ζνπ πηαηζκάησλ
δεηνχζα, ιαβείλ ηήλ ζπγρψξεζηλ.
Σφ ζηάδηνλ ήλνηθηαη, ηήο ζενζδφηνπ εγθξαηείαο, θαηδξψο
ππαληήζσκελ, νη ρξήδνληεο ειένπο, δηςά γάξ ν εχζπιαγρλνο, ηήλ
εκψλ ζσηεξίαλ, θαί ηνχ δνχλαη ζπγγλψκελ, επεθηείλεηαη, ηνίο απηφλ
εθδεηνχζη πξνζχκσο, θαί πφζσ δνπιεχνπζη.

Νεζηεία ζηνκψζεηη, εηξελεπνχζε δηαλνία, ζξέςνλ δή ηφλ Κχξηνλ,
ςπρή ηή εππξαμία, αξεηήο εδέζκαηα, σο επψδεηο ζπζίαο,
πξνζθνκίδνπζα ηνχησ, θαί θξαπγάδνπζα, Δπινγείηε ηά έξγα,
απαχζησο ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
Ζ πάλησλ δεζπφδνπζα, ηάο ηθεζίαο δερνκέλε, Γέζπνηλα ηψλ δνχισλ
ζνπ, αγία Θενηφθε, ηνχ ζθφηνπο κε ιχηξσζαη, θαί ππξφο ηνχ
αζβέζηνπ, ηψλ θαθψλ κνπ ηά πιήζε εμαιείςαζα, ελ ηή ζή κεζηηεία,
θαί κφλε ηή ζεία ζνπ πξεζβεία.
Άιινο
Έθξημε Παίδσλ επαγψλ
Τκάο θψο ψζπεξ ν Υξηζηφο, εηο ηά πέξαηα ηήο νηθνπκέλεο πάζεο,
Απφζηνινη δηδνχο, απειζφληεο έθε δηδάμαηε, ελ ηνίο έζλεζηλ, ίλ' ελ
ζαξθί κε φληα, εηδήηε εγθξαηεία δηαηηψκελνλ, θαί ηνχ ερζξνχ φινλ ηφ
ζζέλνο παηνχληα, θαί νδφλ αλζξψπνηο, δεηθλχνληα επζείαλ.
Έδεημαο βαίλνπζαλ Υξηζηέ, ηήλ εγθξάηεηαλ εηο ηιαζκφλ ηψλ βξνηψλ,
παζψλ ηε ρσξηζκφλ, δη' απηήο γάξ ζνπ νη Απφζηνινη επεξέζηεζαλ,
θαί θαεηλνί θσζηήξεο, επί ηήο γήο εδείρζεζαλ, θεξχηηνληεο ηφλ
Κχξηνλ ηξηζί πξνζψπνηο, κηά δέ ελ νπζία πάζη ηνίο απηφλ αλπκλνχζη.
Σψλ εζλψλ θήξπθεο πκείο, απεζηάιεηε ππφ ηνχ Γηδαζθάινπ Υξηζηνχ,
ψ Μαζεηαί, δηδαραίο ελζένηο, θσηίδεηλ απηψλ ηά λνήκαηα, παζψλ ηε
θαί βξσκάησλ απέρεζζαη, παζψλ δέ ηήλ εγθξάηεηαλ, θαί Κχξηνλ
γηλψζθεηλ ηνχηνλ θαί θηίζηελ, θαί δεκηνπξγφλ ηνχ παληφο θαί
επεξγέηελ.
Εςλογούμεν Παηέπα, Τιόν καί Άγιον Πνεύμα.
Χο πνηέ Κάτλ ν θνλεχο, νπ πξνζήγαγνλ ηφ ηήο ςπρήο κνπ ζχκα,
ακψκεηνλ Υξηζηέ, αθαζάξησ γλψκε θξαηνχκελνο, κή βδειχμε κε,
πξνζεξρφκελνλ νχλ ζνη, δηά λεζηείαο ψηεξ ππεξάγαζε, αιι' έπηδε
επί ηνίο δψξνηο, νίο πφζσ άγσ ζνη Θεέ κνπ, ελ θαηξψ ηήο λεζηείαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
ιβηνο γέγνλε γαζηήξ, Θενκήηνξνο σο δεμακέλε Λφγνλ, παρχηεηη
ζαξθφο, εμ απηήο κηγέληα βξνηεία κνξθή θαζ' ππφζηαζηλ, θαί σψθζε
πφιηο Θενχ, ελ ή νηθείλ ν Όςηζηνο επδφθεζε, θαί Κχξηνο Θεφο,
βνψκελ ηφ Υαίξε θεραξηησκέλε, άγλή ζνη Θενηφθε.
Αινούμεν, εςλογούμεν, καί πποζκςνούμεν...

Ο Δηξκφο
Έθξημε Παίδσλ επαγψλ, ηφ νκφζηνινλ ςπρήο άζπηινλ ζψκα, θαί είμε
ηφ ηξαθέλ, ελ απείξσ χιε, αθάκαηνλ πχξ, αεηδψνπ δέ εθκαξαλζείζεο
θινγφο, δηαησλίδσλ χκλνηο αλεκέιπεην, Σφλ Κχξηνλ πάληα ηά έξγα
πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
ηη επνίεζέ κνη κεγαιεία ν Γπλαηφο, θαί άγηνλ ηφ λνκα απηνχ, θαί ηφ
έιενο απηνχ εηο γελεάλ θαί γελεάλ, ηνίο θνβνπκέλνηο απηφλ.
ηη ππξζνί ηψ θφζκσ, απεζηάιεηε, απιαλείο, ιπηξνχκελνη βπζνχ
ακαξηηψλ, αλπκλνχκελ ελ ραξά, ηφλ εληζρχζαληα πκάο, σο
Απνζηφινπο απηνχ.
ηη πκάο ηψ θφζκσ, κσξαλζέληη πάιαη Υξηζηφο, σο άιαο εμαπέζηεηιε
ζνθνί, ζπλεηίδνληαο απηφλ, πξφο ηήλ επίγλσζηλ απηνχ,
αλεπθεκνχκελ πηζηψο.
ηη πιεζχο πηαηζκάησλ, πεξηέρεη κε ραιεπψλ, ελ δάθξπζη
πξνζπίπησ ζνη Υξηζηέ, ζπγρσξήζεσο αηηψλ, ηάο αθνξκάο κνη
παξαζρείλ, ελ ηψ ηήο λεζηείαο θαηξψ.
ηη ζεηξαίο αιχηνηο, πεπεδεκέλνο κνπ ηψλ παζψλ, ζηελάδσ θαί
θξαπγάδσ ζνη σηήξ, Διεπζέξσζνλ θακέ, φπσο πκλψ πεξηραξψο
ηήλ επζπιαγρλίαλ ζνπ.
Θενηνθίνλ
ηη αλέδεημέ ζε ν Θεφο, Παξζέλε αγλή, βνήζεηαλ ηνχ γέλνπο ηψλ
βξνηψλ, κή ειιίπεο εθηελψο, θαζηθεηεχνπζα απηφλ, ππέξ εκψλ ηψλ
πηζηψλ.
Άιινο
Ζ ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ
Σψλ, Απνζηνισλ ηφλ ρνξφλ, ε λεζηεία έδεημελ, νηθνπκέλε πάζε
εθιάκπνληα, αίγιε ζεία, θαί θσηίδνληα θφζκνλ.
Σψλ Μαζεηψλ ζνπ ν ρνξφο, Ηεζνχ θηιάλζξσπε, ηψλ εζλψλ ηά γέλε
εδίδαμελ, εγθξαηείαο, ζεζαπξίδεηλ ηφλ πινχηνλ.
Ζ δσδεθάρνξδνο θζνγγή, Μαζεηψλ ζνπ ζχζηεκα, εγθξαηείαο
πινχηνλ ραξίδεηαη, ηνίο αλζξψπνηο, θαί πεγήλ ζσηεξίαο.

Σήλ ηνχ Αζψηνπ ζνη θσλήλ, αλαθξάδσ Κχξηε, Πάηεξ ήκαξηνλ,
ζψζνλ νίθηεηξνλ, κή κε δφμεο, ηήο ζήο απνρσξίζεο.
Θενηνθίνλ
Ζ ελ γαζηξί ζνπ ηφλ Θεφλ, σο βξνηφλ βαζηάζαζα, θαί δσήλ ηψ
θφζκσ πεγάζαζα, ζέ πκλνχκελ, Παλαγία Παξζέλε.
Ο Δηξκφο
Ζ ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ, ελ γαζηξί ρσξήζαζα, θαί ραξάλ ηψ Κφζκσ
θπήζαζα, ζέ πκλνχκελ, Παλαγία Παξζέλε.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο γ'
Έιακςε ηήο εγθξαηείαο ε εππξέπεηα, ηψλ δαηκφλσλ ηήλ αριχλ
θπγαδεχνπζα, επεδήκεζε ηήο λεζηείαο ε ζεκλφηεο, ηψλ ςπρηθψλ
παζψλ, ηήλ ηαηξείαλ θέξνπζα, ηαχηε πνηέ Γαληήι, θαί νη ελ Βαβπιψλη
Παίδεο θξαμάκελνη, ν κέλ, ζηφκα ιεφλησλ εραιίλσζελ, νη δέ, ηήλ
θιφγα ηήο θακίλνπ έζβεζαλ, κεζ' ψλ θαί εκάο δη' απηήο ζψζνλ,
Υξηζηέ ν Θεφο, σο θηιάλζξσπνο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Χο θσζηήξεο ελ θφζκσ ιάκπεηε, θαί κεηά ζάλαηνλ άγηνη Μάξηπξεο,
ηφλ αγψλα ηφλ θαιφλ αγσληζάκελνη, έρνληεο παξξεζίαλ, Υξηζηφλ
ηθεηεχζαηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δλ γπλαημίλ αγία Θενηφθε, Μήηεξ αλχκθεπηε, πξέζβεπε φλ έηεθεο,
Βαζηιέα θαί Θεφλ, ίλα ζψζε εκάο σο θηιάλζξσπνο.
η26ηνξ
ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ ΣΤΡΗΝΖ ΔΠΔΡΑ
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο β'
Ο ηνχ Κπξίνπ ηαπξφο, ηνίο αθιηλψο απηφλ πξνζθπλνχζη, πάζεο
εδνλήο ραιηλφο εζηη, θαί λφκνο εγθξαηείαο, νη γάξ απαχζησο
αθνξψληεο, εηο ηφλ ελ απηψ παγέληα, ζηαπξνχζη ηήλ ζάξθα, ζχλ ηνίο
παζήκαζη, θαί ηαίο επηζπκίαηο, εμ ψλ θαί εκείο, γελέζζαη ζπεχδνληεο
δηά λεζηείαο θαζαξάο, νηθεησζψκελ, ηψ θηιαλζξψπσο εκάο
νηθεησζακέλσ ηψ πάζεη, θαί ηήο νηθείαο απαζείαο ηήλ θχζηλ
κεηαδφληη, ηψ έρνληη ηφ κέγα έιενο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Οη ηήλ επίγεηνλ απφιαπζηλ κή πνζήζαληεο Αζινθφξνη, νπξαλίσλ

αγαζψλ εμηψζεζαλ, θαί Αγγέισλ ζπκπνιίηαη γεγφλαζη, Κχξηε
πξεζβείαηο απηψλ, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε
Βφηξπλ, ηφλ πακπέπεηξνλ Αγλή, φλ αγεσξγήησο ελ κήηξα,
εθπνθφξεζαο, μχισ σο εψξαθαο, ηνχηνλ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα
ειάιαδεο, θαί έθξαδεο, Σέθλνλ, γιεχθνο ελαπφζηαμνλ, δη' νχ ε κέζε
αξζή, πάζα ηψλ παζψλ Δπεξγέηα, δη' εκνχ ηήο ζέ ηεηνθπίαο, ζείαηο
παξαθιήζεζηλ, σο εχζπιαγρλνο.
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ ΣΤΡΗΝΖ
ΠΡΧΨ ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο βαξχο
Χο έρνπζα ηφ ζπκπαζέο
Αλχςσζνλ Δθθιεζηψλ, ηφ θέξαο ηίκηε ηαπξέ, θαηάβαιε αηξεηηθψλ, ηή
ζή δπλάκεη ηήλ νθξχλ, θαί εχθξαλνλ ηψλ Οξζνδφμσλ ηάο ρνξείαο,
αμίσζνλ πξνθζάζαη ζνπ πάληαο εκάο ηήλ πξνπνκπήλ, θαί
θαηαπξνζθπλήζαί ζε ηφ ππνπφδηνλ Υξηζηνχ, ελ ζνί γάξ
εγθαπρψκεζα, Ξχινλ επινγεκέλνλ.
Γφμα... Σφ απηφ
Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Χο έρνπζα ηφ ζπκπαζέο, εηο ηήλ ηαπείλσζηλ εκψλ, θαί βιέπνπζα
ηνχο επί γήο, εηο εππεξίζηαηνλ ιαφλ, ζπιαγρλίζζεηη, επινγεκέλε
Θενηφθε, επίκεηλνλ πξεζβεχνπζα, κή απνιιψκεζα δεηλψο, ηθέηεπε
σο άρξαληνο, ηφλ επδηάιιαθηνλ Θεφλ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ,
Παλαγία Παξζέλε.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Τγξάλ δηνδεχζαο
Ο ηήο εγθξαηείαο ζείνο θαηξφο, επέιακςε πάζη, κεηαλνίαο ηφλ
θσηηζκφλ, ηφ ζθφηνο εμαίξσλ ηψλ πηαηζκάησλ, ηνχηνλ πξνζχκσ
θαξδία δεμψκεζα.
Ηδνχ κεηαλνίαο ε θαιινλή, ςπράο κεηαπιάηηεη, ηήο λεζηείαο
πξνζαγσγή, ηαχηε λεθαιέσο εηζειζφληεο, θαί ηψλ πηαηζκάησλ

πηζηνί ιχζηλ ιάβσκελ.
Αξραί Δμνπζίαη θαί Υεξνπβίκ, θαί πάζαη δπλάκεηο, δπζσπήζαηε ηφλ
θαηξφλ, εκάο ηήο λεζηείαο εθηειέζαη, ελ κεηαλνία θαί πάζε ζεκλφηεηη.
Θενηνθίνλ
Αγία Παξζέλε ε ηψλ πηζηψλ, αληίιεςηο κφλε ηήλ πξεζβείαλ ζνπ
ζπλεξγφλ, θαηξψ ηήο λεζηείαο πάζη δίδνπ, ηνίο Θενηφθνλ αγλήλ ζε
γηλψζθνπζη.
Χδή γ'
Οπξαλίαο αςίδνο
Σά νιέζξηα πάζε, ηά ηήο ςπρήο θχγσκελ, ηή ππνδνρή ηήο λεζηείαο
θαί θαηαλχμεσο, επηδεημψκεζα, θαξπνχο νη πξίλ ακαξηίαηο, ηφλ Θεφλ
ηφλ εχζπιαγρλνλ παξαπηθξάλαληεο.
Σάο ιακπάδαο ειαίσ, ηψλ αγαζψλ πξάμεσλ, πάληεο λχλ εθάςαη
ζπνπδαίσο πξνζπκεζείεκελ, φπσο εηζέιζσκελ, ζχλ ηαίο θξνλίκνηο
Παξζέλνηο, εηο ηφλ θσηεηλφηαηνλ λπκθψλα ραίξνληεο.
Θεεγφξνη Πξνθήηαη, ζενεηδείο Μάξηπξεο, ζείνη Μαζεηαί ηνχ σηήξνο,
ηνχηνλ αηηήζαζζε, θαιψο απάξμαζζαη, θαη επαξέζησο ηειέζαη, ηφ
λεζηείαο ζηάδηνλ πάληαο δεφκεζα.
Θενηνθίνλ
Χο αηηίαλ ζε πάλησλ, ηψλ αγαζψλ Γέζπνηλα, πάληεο εθηελψο
δπζσπνχκελ, ζπλεηζειζείλ εκάο, ηή κεζηηεία ζνπ, ηψ ηήο λεζηείαο
αγψλη, θαί πέξαο δσξήζαζζαη, ηνχηνπ ζσηήξηνλ.
Ο Δηξκφο
Οπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο εθθιεζίαο δνκήηνξ, ζχ
κε ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ
πηζηψλ ηφ ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νίθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά
έξγα ζνπ, θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα.
ζπεξ φξζξνο πξνθχςαζα, λχλ ε ηήο λεζηείαο ράξηο πξνβάιιεηαη,
κεηαλνίαο ηφλ θαηξφλ εκίλ, νθιεκάησλ ζθφηνο δηαιχνληα.
Γηαζξέςσκελ πέλεηαο, έιενλ ειέσ αληηιακβάλνληεο, θαί λεζηείαο
ζείσ χδαηη, ςπρηθάο θειίδαο απνπιχλσκελ.

Δπνπξάληνη Άγγεινη, ηφλ αγαζνδφηελ εθδπζσπήζαηε, ηήλ νηθηξάλ
εκψλ κεηάλνηαλ, νηθηηξκνίο ακέηξνηο ππνδέμαζζαη.
Θενηνθίνλ
Καζαξφλ ηιαζηήξηνλ, ηψλ ακαξηαλφλησλ αγία Γέζπνηλα, κεζηηεία ζνπ
δηάξξεμνλ, ηψλ ακαξηηψλ κνπ ηφ ρεηξφγξαθνλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί
εθάιπςέ κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι' επίζηξεςφλ κε,
θαί πξφο ηφ θψο ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ
δένκαη.
Σήλ παξνχζαλ εκέξαλ, απαξρήλ πνηνχκελνη βίνπ ζεκλφηεηνο
εαπηνχο πξνζχκσο, πξφο αγψλαο πηζηνί επηξεπίζσκελ, ηήο ζαξθφο
ηνχο πφλνπο, θαί ηήο ςπρήο ηήλ επθαξπίαλ, ηψ ηψλ φισλ Γεζπφηε
πξνζάγνληεο.
Μσυζήλ ε λεζηεία, ζείαο ζενπηίαο αλέδεημε κέηνρνλ, ηνχηνλ νχλ
ςπρή κνπ, κηκνπκέλε λεζηεία αλάιαβε, ζείαο αλαβάζεηο, ελ ζεαπηή
δηαζεκέλε, φπσο ίδεο Θενχ ηήλ ιακπξφηεηα.
Ηεξψλ Απνζηφισλ, θαί ηεξσλχκσλ Μαξηχξσλ δεήζεζη, ηήο λεζηείαο
ρξφλνλ, δηαλχζαη εκάο θαηαμίσζνλ, Ηεζνχ νηθηίξκνλ, ελ κεηαλνία θαί
παληνία, απνρή ακαξηίαο δεφκεζα.
Θενηνθίνλ
Σήο λεζηείαο ηήλ πχιελ, κέιινληεο εηζέξρεζζαη εθδπζσπνχκέλ ζε,
ηνχ Θενχ ηήλ πχιελ, ζπλειζείλ ηνίο νηθέηαηο ζνπ Γέζπνηλα, θαί
πιαηχλαη πάλησο, ηνχο ινγηζκνχο θαί δηαλνίαο, ηά ζσηήξηα πξάηηεηλ
ζειήκαηα.
Χδή ε' Ήρνο πι. β'
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ
ηαπξψ ηάο ρείξαο πξνζεισζείο, ιφγρε ηήλ πιεπξάλ δηαλπγείο, ηφ
γξακκαηείνλ θηιάλζξσπε, ηνχ παξαπεζφληνο Αδάκ δηέξξξεμαο, δηφ
ζε Εσνδφηα χκλνηο δνμάδνκελ.
Γνιίσο φθηο ν πνλεξφο, πάζε επηζείο κνη ςπρηθά, ηνχ Παξαδείζνπ
εμψξηζε, ζχ δε ηάο παιάκαο, ελ ηψ ηαπξψ πξνζπαγείο, πξφο χςνο
αθζαξζίαο ψηεξ αλείιθπζαο.

Ο ηήο λεζηείαο ζείνο θαηξφο, πάζε εθθαζαίξσλ ςπρηθά, θαί ςπρηθνχο
πιχλσλ κψισπαο, ήιζε λχλ επέζηε, πηζηνί ζπλδξάκσκελ, θαί
ηνχηνλ θηινθξφλσο ππνδεμψκεζα.
Καηξφο επέθαλελ αγαζφο, ζείαλ επθξνζχλελ ηήο ςπρήο, άπαλ
ελδχσλ ηφ πξφζσπνλ, δεχηε γεζνζχλσο ηνχηνλ δεμψκεζα, λεζηεία
θαί δεήζεη πξνθαζαηξφκελνη.
Νεζηείαλ, δάθξπα, πξνζεπρήλ, ήζνο ηαπεηλφλ ηψ δη' εκάο,
ηαπεηλσζέληη πξνζάμσκελ, φπσο ελ εκέξα ηήο εγθξαηείαο,
ζπγρψξεζηλ βξαβεχζε ηψλ επηαηζκέλσλ εκίλ.
Θενηνθίνλ
Σαίο θσηνβφινηο ζνπ αζηξαπαίο, Γέζπνηλα ηνχ θφζκνπ αγαζή, ηφ
ηήο ςπρήο κνπ απέιαζνλ ζθφηνο, θαί ηήλ λχθηα ηήο ακαξηίαο κνπ,
πξνζχκσο ίλα ςάιισ, θαί καθαξίδσ ζε,.
Έηεξνλ Ήρνο πι. δ'
Ίλα ηί κε απψζσ
Σφλ ηαπξφλ πξνζθπλψ ζνπ, Κχξηε θηιάλζξσπε, δη' νχ κε έζσζαο,
θαί πκλψ ηά πάζε, ηά ζσηήξηα θαί ζεία Γέζπνηα, δη' ψλ ηψλ παζψλ
κνπ, ηψλ αιγεηλψλ εξξχζζελ Λφγε, εηο δσήλ κεηειζψλ ηήλ απήκνλα.
Σψ ηαπξψ πεπνηζφηεο, ηήλ ηψλ ελαληίσλ απάηελ ηξεπφκεζα, ελ
απηψ παγέληεο, νη πηζηνί γλσξηζζέληεο εγλψζζεκελ, ηψ Θεψ σο
άξλεο, λενγελείο εθιειεγκέλνη, θαί ηφ άδνινλ γάια πεπψθακελ.
Γφμα...
Σφλ Παηέξα θαη Λφγνλ, πάληεο θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα δνμάδνκελ, ελ κηά
ηή θχζεη, γλσξηζκφλ, ηειαπγή εθηηζέκελνη, πξνζθπλνχληεο άκθσ, θαί
δηαηξνχληεο ηνίο πξνζψπνηο, αζπγρχησο αηξέπησο ιαηξεχνληεο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ ειπίο ηψλ πεξάησλ, ε ραξά ηψλ δνχισλ ζνπ, ζχ εί Παξζέλε αγλή,
ηνχο ηηκψληαο πφζσ, ηήλ Δηθφλα ζνπ θχιαηηε Πάλαγλε, θαί ηαίο ζαίο
πξεζβείαηο, πάληαο εκάο ηνχ αιινηξίνπ, ειεπζέξσζνλ σο
ζπκπαζέζηαηνο.
Δόξα ζοι, ο Θεόρ ημών, δόξα ζοι.
Σήλ επζείαλ νδφλ ζνπ, Κχξηε θαηεχζπλνλ, πάζη ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο
ηηκψζη πφζσ, ηήο λεζηείαο ηφ ζηάδηνλ ζηήξημνλ, θαί ηαίο εηο ηφ
θξείηηνλ, επαγσγαίο ηήο ζήο αγίαο, Βαζηιείαο εκάο θαηαμίσζνλ.

Ο Δηξκφο
Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί
εθάιπςέ κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι' επίζηξεςφλ κε,
θαί πξφο ηφ θψο ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ
δένκαη.
Χδή ο'
Ηιάζζεηί κνη σηήξ
Νεζηεχζαο ν Λπηξσηήο, ηφλ ελεζηψηα θαηξφλ εκίλ, σξίζαην
ςπρηθψλ, θειίδσλ θαζάξζηνλ, δενχζε πξνζέιζσκελ, νη πηζηνί
θαξδία, φπσο ιάβσκελ ζπγρψξεζηλ.
Ο ηνχ Σειψλνπ Υξηζηέ, ηφλ ζηελαγκφλ πξνζδεμάκελνο, θαί Πφξλεο
ηφλ εθ ςπρήο, θιαπζκφλ πξνζαγφκελνο, δέμαη σο θηιάλζξσπνο, ηάο
εκψλ δεήζεηο, ηιαζκφλ εκίλ δσξνχκελνο.
Κεξχθσλ θαί Πξνθεηψλ, Μαξηχξσλ θαί Απνζηφισλ ζνπ, Οζίσλ
Ηεξαξρψλ, θαί Υξηζηέ παξαθιήζεζηλ, πάλησλ Γηθαίσλ ζνπ, ηιαζκφλ
πηαηζκάησλ, ηαίο ςπραίο εκψλ θαηάπεκςνλ.
Θενηνθίνλ
Ζ κφλε ηφ αζζελέο, ηήο αλζξσπίλεο ππάξμεσο, ηψ ζείσ ζνπ ηνθεηψ,
Αγλή επηξξψζαζα, ζπλεξγφο κνη θάλεζη, πξφο ηφ ηήο λεζηείαο,
εηζηφληη ζείνλ ζηάδηνλ.
Ο Δηξκφο
Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ
θαθψλ αλάγαγε δένκαη, πξφ ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν
Θεφο ηήο ζσηεξίαο κνπ.
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ
Πάιαη ελ άξκαηη ππξίλσ, αλεθέξεην Ζιίαο ηή λεζηεία, ιακπξπλζείο,
ψ ςπρή, ηνχηνλ εθκηκνπκέλε, ηάο ηήο ζαξθφο ζαλάησζνλ, αθξαζίαο
εγθξαηεία.
Ίδε θαηξφο ηήο εγθξαηείαο, ππεκθαίλσλ ζνη ηφ θψο ηήο ζσηεξίαο, κή
ακέιεη ςπρή, Θενχ καθξνζπκνχληνο, αιιά πξνζχκσο βφεζνλ, Αγαζέ
νηθηείξεζφλ κε.
Παίδαο ζηνκψζαζα λεζηεία, δηεηήξεζε ηφ πχξ αθαηαθιέθηνπο, Ηεζνχ
ηαίο απηψλ δεήζεζη ππξφο κε, ηνχ αησλίνπ ιχηξσζαη, ηή πνιιή ζνπ

επζπιαγρλία.
Θενηνθίνλ
Μφλε βνήζεηα αλζξψπσλ, βνεζφο εκίλ θαηξψ ηήο εγθξαηείαο, ηνίο
ζνίο δνχινηο γελνχ, φπσο ελ κεηαλνία, επαξεζηνχληεο ιάβσκελ,
νπξαλψλ ηήλ βαζηιείαλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν Σχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ,
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ,
ηφλ Γεκηνπξγφλ, θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο
αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σήο κεηαλνίαο θάκηλνλ, πξνζπκία εθθαχζσκελ, θαί ηάο εδνλάο, ελ
απηή θαηαθιέμσκελ, απάζαο ηνχ ζψκαηνο, θαί ηνχ ππξφο ηνχ
κέιινληνο, πείξαλ κή ιαβείλ, ηφλ πινχζηνλ ελ ειέεη, αηηήζσκελ
βνψληεο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο εηζηψλ θαηξφο εκίλ, ηήο λεζηείαο γελήζεηαη, πάζεο ακαξηίαο,
απνρήο παξαίηηνο, κή νχλ θάησ θιίλσκελ, κεδέ ξαζχκσο δξάκσκελ,
φπσο ελ βξαρείαηο, θαί νιίγαηο εκέξαηο, εηψλ πνιιψλ θειίδαο,
θαηαλχμεη θαξδίαο, εθπιχλσκελ ηφλ κφλνλ, Θεφλ εκψλ πκλνχληεο.
Σά ηψλ Αγγέισλ ηάγκαηα, ηψλ Μαξηχξσλ ν ζχιινγνο, ζείσλ
Απνζηφισλ ν ρνξφο ν άγηνο, Οζίσλ νκήγπξηο, Ηεξαξρψλ ηε θαί
Πξνθεηψλ, ζέ εθδπζσπνχζηλ, Αγαζέ παλνηθηίξκνλ, κεηάλνηαλ
γλεζίαλ, ηνίο ζνίο δνχινηο παξάζρνπ, θαηξψ ηήο εγθξαηείαο, ηήο λχλ
εηζαγνκέλεο.
Θενηνθίνλ
Θενθπήηνξ πάλαγλε, επί ζέ θαηαθεχγνκελ, νίθηεηξνλ εκάο, ηή αγαζή
πξεζβεία ζνπ, θαί δίδνπ επτιαηνλ, ηφλ ζφλ Τηφλ θαί Κχξηνλ, άπαζηλ
εκίλ ελ ηψ θαηξψ ηήο λεζηείαο, ηήο λχλ, εηζαγνκέλεο, εηο πηζηψλ
ζσηεξίαλ, ηψλ ζέ πκλνινγνχλησλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σφ Σξηψδηνλ
Χδή ε'
Νφκσλ παηξψσλ
Κιήξνλ παηξψ νλ κή θπιάμαληεο, ηήο ακαξηίαο λφκσ
θαηεδνπιψζεκελ, αιι' εθηείλαο ηάο παιάκαο ζνπ, ελ ηψ ηαπξψ ηψ
ζείσ, ειεπζεξίαλ πάζηλ, εδσξήζσ δη' απηνχ, φλ ζνη πίζηεη
πξνζάγνκελ, ελ εκέξαηο αγίαηο, Διέεζνλ εκάο Διεήκνλ, ζέ
ππεξπςνχληαο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.

Ο ηψ ηαπξψ ζνπ ηήλ δηάζηαζηλ, θαί ηνχ θξαγκνχ εμάξαο ηε ηφ
κεζφηνηρνλ, εηξήλελ ελ ηνίο πέξαζηλ, εγθαηλίζαο πινπζίαλ,
εηξελεπνχζε δίδνπ, δηειζείλ εκάο Υξηζηέ, θαηαζηάζεη ηήλ κέιινπζαλ
λεζηείαλ, ζέ Κχξηνλ πκλνχληαο απαχζησο, θαί ππεξπςνχληαο, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ζ ηήο λεζηείαο ράξηο ζήκεξνλ, ειηαθάο αθηίλαο, πάζη πξνβάιιεηαη,
πξνθαζαίξνπζα ηήλ δφθσζηλ, ηήλ εθ ηήο ακαξηίαο, νη ζπζρεζέληεο
πάζεζη, πνηθίινηο ελ ραξά, πξνζειζφληεο δεμψκεζα ηφ δψξνλ
θηινθξφλσο, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε βνψληεο, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Πηθξψο ηξπγήζαο ν Πξσηφπιαζηνο, ελ Παξαδείζσ πάιαη, βξψζηλ
παξάινγνλ, απεξξίθε θαί θαηάθξηηνο, ηήο ηξπθήο εμεβιήζε, αιι' επί
μχινπ, ήινηο πξνζπαγείο, ηφ πνλεξφλ γξακκαηείνλ, πξνζήισζαο ηήο
απηνχ ακαξηίαο, δηφ ζνπ ηήλ πνιιήλ επζπιαγρλίαλ, αλπκλνινγνχκελ,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο,
Νφκνλ λεζηείαο απσζάκελνη, ηήο ακαξηίαο, βφζξσ,
θαησιηζζήζακελ, θαί λεζηείαο εδεήζεκελ, ηήο λχλ εηζαγνκέλεο, ήλ
πεξ Οηθηίξκνλ, ράξηλ δηαλχνπζηλ εκίλ, νπξαλφζελ θαηάπεκςνλ, θαί
εηξήλελ πινπζίαλ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε βνψζη, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Καηαπηπηφλησλ επαλφξζσζηο, ακαξησιψλ κεζίηηο, μέλσλ αλάςπμηο,
ιππνπκέλσλ ε παξάθιεζηο, Παλαγία Παξζέλε, ηήλ ηήο ςπρήο κνπ
ιχπελ δηαζθέδαζνλ αγλή, θαί παξάθιεζηλ άλσζελ, εθ Θενχ κνη
δνζήλαη, δπζψπεη κεισδνχληη πξνζχκσο, ζέ ππεξπςνχληη, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Άιινο
Άγγεινη θαί νπξαλνί
Καζεινχκελνλ ζαξθί, ελ ηψ ηαπξψ Οηθηίξκνλ, θαηηδνχζά ζε, ε ηψλ
θηηζκάησλ θχζηο, δηεζηξέθεην, θψο εκέξαο εηο ζθφηνο, εζαιεχεην ε
γή, θαί πάληα εθινλείην.
Δλ ηψ χςεη ηνχ ηαπξνχ, ηήλ ηψλ αλζξψπσλ θχζηλ, ζπλαλχςσζαο,
θαί εθ πιεπξάο ζνπ ζείαο, πινχηνλ έβιπζαο ζσηεξίαο, ηνίο πίζηεη
πξνζθπλνχζη σηήξ, ηφ άρξαληφλ ζνπ Πάζνο.

Εςλογούμεν Παηέπα, Τιόν, καί άγιον Πνεύμα.
Δίο Θεφο νχλ ε Σξηάο, νπ ηνχ Παηξφο εθζηάληνο εηο πηφηεηα, νπδέ
Τηνχ ηξαπέληνο εηο εθπφξεπζηλ, αιι' ίδηα θαί άκθσ, θψο Θεφλ ηά
ηξία, δνμάδσ εηο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πψο εγέλλεζαο, εηπέ, ηφλ εθ Παηξφο αρξφλσο πξνεθιάςαληα, θαί
ζχλ αγίσ Πλεχκαηη αλπκλνχκελνλ, ή σο νίδελ ν κφλνο, επδνθήζαο
ηερζήλαη, εθ ζνχ εηο ηνχο αηψλαο.
Δόξα ζοι, ο Θεόρ ημών, δόξα ζοι.
Σήλ κεηάλνηαλ εκψλ, σο αγαζφο ηή θχζεη πξνζδεμάκελνο, ηψλ ηνχ
ερζξνχ παγίδσλ ξχζαη Κχξηε, ίλα πίζηεη θαί πφζσ, ζήλ λχλ
αλπκλψκελ, αγίαλ δεζπνηείαλ.
Αινούμεν, εςλογούμεν καί πποζκςνούμεν...
Ο Δηξκφο
Άγγεινη θαί νπξαλνί, ηφλ επί ζξφλνπ δφμεο επνρνχκελνλ, θαί σο
Θεφλ απαχζησο δνμαδφκελνλ, επινγείηε, πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δίξκφο
Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη
Θεφο, ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ,
επξπρσξνηέξα ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί
αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη κεγαιχλνπζηλ.
Ηδνχ ν θσηνθφξνο ήιζε θαηξφο, ε αγία εκέξα, επέιακςε, ηά ζθνηεη
λά, πάζε ζνπ απφθεπγε, ψ ςπρή, θαί ηάο απγάο ππφδεμαη, ηάο
θαζνδεγνχζαο ζε πξφο ηφ θψο, θαηάλπμηλ σο νίλνλ, πίλνπζα
επεπθξαίλνπ, θαί εδνλψλ ηήλ κέζελ κίζεζνλ.
Χο φλησο αγαζψηαηνο ν θαηξφο, ηήο λεζηείαο Υξηζηέ, φλ πεξ
δέδσθαο, πάζη πηζηνίο, εηο ακαξηεκάησλ απνηξνπάο, θαί ηιαζκφλ
ζσηήξηνλ, θαί ηψλ ραξηζκάησλ ππνδνρήλ, ελ ψ ζε δπζσπνχκελ,
κεηφρνπο σηήξ πάληαο, ηψλ αγαζψλ ζνπ εκάο πνίεζνλ.
πλήζσο ηά ειέε ζνπ εθ' εκάο, επηξξαίλσλ Οηθηίξκνλ ηά πινχζηα,
δίδνπ εκίλ, δάθξπα θαζαίξνληα κνιπζκνχο, θαί ινγηζκνχο πνζνχληάο

ζε, πίζηηλ θαί αγάπελ εηιηθξηλή, κεηάλνηαλ πινπζίαλ, νηθείσζηλ
ηειείαλ, πξφο ζέ ηφλ κφλνλ Πνιπέιενλ.
Ζ πάλησλ ηψλ Αγγέισλ ζεία πιεζχο, θαί Αγίσλ ρνξνί αμηάγαζηνη, ηφλ
αγαζφλ, λχλ εθδπζσπήζαηε εθηελψο, φπσο ηφ ζείνλ ζηάδηνλ, ηνχην
ηήο λεζηείαο ηφ ελεζηψο, δξακείλ αλεκπνδίζησο, εκάο ελδπλακψζε,
θαί ληθεθφξνπο απεξγάζεηαη.
Θενηνθίνλ
Φηιάγαζε Παξζέλε ηφλ αγαζφλ, ε ηεθνχζα σηήξα αγάζπλνλ, πάληαο
εκάο, πάζεζηλ ακέηξνηο θαί ινγηζκνίο, θεθαθσκέλνπο Γέζπνηλα, θαί
βεβαξεκέλνπο ακαξηηψλ, θνξηίνηο δπζβαζηάθηνηο, ίλα ζε θαηά ρξένο,
σο Θενηφθνλ κεγαιχλσκελ.
Άιινο
Απνξεί πάζα γιψζζα
Αηνλεί πάζα θχζηο, θαί βξνηψλ θαί Αγγέισλ, ηήλ επζπιαγρλίαλ ζνπ,
επραξηζηείλ Δπεξγέηα, φηη ζάξθα ζέισλ, δη' εκάο επηψρεπζαο, θαί επί
μχινπ ππέξ εκψλ εηάζεο, θαηάξα γεγνλψο, ίλα ηήλ πξίλ θαηάξαλ
αλέιεο, ηήο αλζξσπφηεηνο.
Φαηδξά εκέξα, ε ηήο εγθξαηείαο επέζηε, θαηδξψ ηψ πξνζψπσ, δεχηε
ππαληήζσκελ, ςπρή κνπ ηψ Γεζπφηε, ράξηλ εθπεκθζήλαη άλσζελ,
εκίλ αηηνχληεο, θαί ηψλ πνιιψλ ζθαικάησλ δηφξζσζηλ επξείλ, φπσο
θξηθσδεζηάηεο γεέλλεο, κή πεηξαζψκελ εθεί.
Σνίο ελ ηψ ζθφηεη, ηψλ ακαξηηψλ ζπζρεζείζη, ηήο κεηαλνίαο λχλ ηά
ίεξά εηζφδηα επέζηε, πάλησλ ηάο ςπράο θσηίδνληα, δηφ ςπρή κνπ, ηφλ
ζθνηαζκφλ έθθιηλνλ, ηνχ θφξνπ ηψλ παζψλ, ζπεχζνλ ίλα ηξπθήο
αησλίνπ, επαπνιαχζεο εθεί.
Δπί ηνχ μχινπ ρείξαο, εθνπζίσο απιψζαο, ηά δηεζηψηα πάληα
ζπλεγάγσ Εσνδφηα, ηή δέ ιφγρε, ζήλ δηαλπγείο καθξφζπκε πιεπξάλ,
ηήλ ήηηαλ ηήλ εθ πιεπξάο θπείζαλ, ελψξζσζαο εκψλ, φζελ
επραξηζηνχληεο, πκλνχκελ ηήλ επζπιαγρλίαλ ζνπ.
Ζ θσηνθφξνο, λχλ επηδεκνχζα λεζηεία, πξνζδεμηνχηαη ηξάπεδαλ
αγψλσλ, πξνηηζείζα, δηά ηνχην, ηαχηεο λεθαιέσο άπαληεο, ζεπηφλ
θξαηήξα θαζαξηηθψλ δαθξχσλ ιεςψκεζα πηζηνί, ίλα ηψλ αλεθέζησλ
δαθξχσλ, κή πεηξαζψκελ εθεί.
Θενηνθίνλ
Ζ πξνζηαζία, πάλησλ ηψλ εηο ζέ πεπνηζφησλ, ε ελ αλάγθαηο,

άγξππλνο ππάξρνπζα πξνζηάηηο Θενηφθε, ηήο αησληδνχζεο
ιχηξσζαη, πκάο γεέλλεο, θαί ηψλ απνθεηκέλσλ, θνιάζεσλ πηθξψλ,
φπσο ρξεσζηηθψο πκλψκελ, ηά κεγαιείά ζνπ.
Ο Δηξκφο
Απνξεί πάζα γιψζζα, επθεκείλ πξφο αμίαλ, ηιηγγηά, δέ λνχο θαί
ππεξθφζκηνο, πκλείλ ζε Θενηφθε, φκσο αγαζή ππάξρνπζα, ηήλ πίζηηλ
δέρνπ, θαί γάξ ηφλ πφζνλ νίδαο ηφλ έλζενλ εκψλ, ζχ γάξ Υξηζηηαλψλ
εί πξνζηάηηο, ζέ κεγαιχλνκελ.
Απφζηηθα
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. β'
Πξφ ηνχ ζσηεξίνπ ηαπξνχ, ηήο ακαξηίαο βαζηιεπνχζεο, ηήο
αζεβείαο επηθξαηνχζεο, ηψλ αλζξψπσλ εκαθαξίδεην, ηξπθή
ζσκαηηθή θαί ζαξθηθψλ νξέμεσλ, νιίγνη θαηεθξφλνπλ, αθ' νχ δέ, ηφ
ηνχ ηαπξνχ κπζηήξηνλ πέπξαθηαη, θαί δαηκφλσλ εζβέζζε ηπξαλλίο
ηή ζενγλσζία, ε ηψλ νπξαλψλ επί γήο αξεηή πνιηηεχεηαη, δηφ λεζηεία
ηηκάηαη, εγθξάηεηα ιάκπεη, πξνζεπρή θαηνξζνχηαη, θαί κάξηπο θαηξφο,
ν παξψλ δεδνκέλνο εκίλ, ππφ ηνχ ζηαπξσζέληνο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ,
εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Κχξηε, ελ ηή κλήκε ηψλ Αγίσλ ζνπ, πάζα ε θηίζηο ενξηάδεη, νπξαλνί
αγάιινληαη ζχλ ηνίο Αγγέινηο, θαί ε γή επθξαίλεηαη ζχλ ηνίο
αλζξψπνηο, απηψλ ηαίο παξαθιήζεζηλ, ειέεζνλ εκάο.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ πάλαγλνο σο είδέ ζε, επί ηαπξνχ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα,
αλεβφα κεηξηθψο, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, γιπθχηαηφλ κνπ ηέθλνλ, πψο
θέξεηο πάζνο επνλείδηζηνλ,
ΔΝ ΓΔ ΣΑΗ ΧΡΑΗ
Μεηά ηήλ Σ ξ η ζ έ θ η ε λ, ςάιινκελ ηφ παξφλ Σξνπάξηνλ ηήο
Πξνθεηείαο.
Ήρνο πι. β'
Γφο εκίλ βνήζεηαλ εθ ζιίςεσο Κχξηε, θαί ζψζνλ εκάο, ν ηερζείο εθ
Παξζέλνπ, θηιάλζξσπε. (Γίο)
Πξνθείκελνλ Ήρνο α'
Γέλνηην Κχξηε ηφ έιεφο ζνπ εθ' εκάο.

ηίρ. Αγαιιηάζζε δίθαηνη ελ Κπξίσ.
Πξνθεηείαο Εαραξίνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ Ζ' 7-17)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο Παληνθξάησξ, Ηδνχ, εγψ ζψδσ ηφλ ιαφλ κνπ απφ
γήο αλαηνιψλ, θαί απφ γήο δπζκψλ, θαί εηζάμσ απηφλ εηο ηήλ γήλ
απηνχ, θαί θαηαζθελψζσ ελ κέζσ Ηεξνπζαιήκ, θαί έζνληαί κνη εηο
ιαφλ, θαί εγψ έζνκαη απηνίο εηο Θεφλ, ελ αιεζεία, θαί ελ δηθαηνζχλε,
Σάδε ιέγεη Κχξηνο Παληνθξάησξ, Καηηζρπέησζαλ αη ρείξεο πκψλ ηψλ
αθνπφλησλ ελ ηαίο εκέξαηο ηαχηαηο ηνχο ιφγνπο ηνχηνπο, εθ ζηφκαηνο
ηψλ Πξνθεηψλ, αθ' ήο εκέξαο ηεζεκειίσηαη ν νίθνο Κπξίνπ
Παληνθξάηνξνο, θαί ν Ναφο, αθ' νχ σθνδφκεηαη, Γηφηη πξφ ηψλ
εκεξψλ εθείλσλ, ν κηζζφο ηψλ αλζξψπσλ νπθ έζηαη εηο φλεζηλ, θαί ν
κηζζφο ηψλ θηελψλ νπρ ππάξμεη, θαί ηψ εθπνξεπνκέλσ, θαί ηψ
εηζπνξεπνκέλσ, νπθ έζηαη εηξήλε απφ ηήο ζιίςεσο, θαί εμαπνζηειψ
πάληαο ηνχο αλζξψπνπο, έθαζηνλ επί ηφλ πιεζίνλ απηνχ. Καί λχλ, νπ
θαηά ηάο εκέξαο ηάο έκπξνζζελ εγψ πνηψ ηνίο θαηαινίπνηο ηνχ ιανχ
ηνχηνπ, ιέγεη Κχξηνο Παληνθξάησξ, αιι' ή δείμσ εηξελελ, ε άκπεινο
δψζεη ηφλ θαξπφλ απηήο, θαί ή γή δψζεη ηά γελλήκαηα απηήο, θαί ν
νπξαλφο δψζεη ηήλ δξφζνλ απηνχ, θαί θαηαθιεξνλνκήζσ ηνίο
θαηαινίπνηο ηνχ ιανχ κνπ ηαχηα πάληα. Καί έζηαη, φλ ηξφπνλ ήηε ελ
θαηάξα ελ ηνίο έζλεζηλ ν νίθνο Ηνχδα, θαί ν νίθνο Ηζξαήι, νχησ
δηαζψζσ πκάο, θαί έζεζζε ελ επινγία, ζαξζείηε, θαί θαηηζρχεηε ελ
ηαίο ρεξζίλ πκψλ, δηφηη ηάδε ιέγεη Κχξηνο Παληνθξάησξ. λ ηξφπνλ
δηελνήζελ ηνχ θαθψζαη πκάο, ελ ηψ παξνξγίζαη κε ηνχο παηέξαο
πκψλ, ιέγεη Κχξηνο Παληνθξάησξ, θαί νπ κεηελφεζα, νχησ
παξαηέηαγκαη θαί δηαλελφεκαη, ελ ηαίο εκέξαηο ηαχηαηο, ηνχ θαιψο
πνηήζαη ηή Ηεξνπζαιήκ, θαί ηψ νίθσ Ηνχδα, ζαξζείηε. Οχηνη νη ιφγνη,
νχο πνηήζεηε, ιαιείηε αιήζεηαλ έθαζηνο πξφο ηφλ πιεζίνλ απηνχ,
αιήζεηαλ θαί θξίκα εηξεληθφλ θξίλεηε ελ ηαίο πχιαηο πκψλ, θαί έθαζηνο
ηήλ θαθίαλ ηνχ πιεζίνλ απηνχ κή ινγίδεζζε ελ ηαίο θαξδίαηο πκψλ,
θαί φξθνλ ςεπδή κή αγαπάηε, δηφηη ηαχηα πάληα εκίζεζα, ιέγεη
Κχξηνο Παληνθξάησξ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο γ'
Φάιαηε ηψ Θεψ εκψλ, ςάιαηε.
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.
η27ηνξ
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΔΠΔΡΑ

ηηρεξά
Ήρνο πι. δ'
Γεχηε άπαληεο πηζηνί
Γεχηε άπαληεο πηζηνί, ηάο ηψλ νζίσλ Παηέξσλ, ρνξείαο πκλήζσκελ,
Αληψληνλ ηφλ Κνξπθαίνλ, ηφλ θαεηλφλ Δπζχκηνλ, θαί έθαζηνλ, θαί
πάληαο νκνχ, θαί ηνχησλ ψζπεξ Παξάδεηζνλ, άιινλ ηξπθήο, ηάο
πνιηηείαο λνεηψο δηεμεξρφκελνη, ηεξπλψο αλαθξάμσκελ. Σαχηα ηά
μχια, ά εθχηεπζελ ν Θεφο εκψλ, ηά απηά, ηνχο αθζάξηνπο θαξπνχο
ηήο δσήο εμαλζήζαληα, πξνζήγαγνλ ηψ Υξηζηψ, εθηξέθνληα εκψλ
ηάο ςπράο, πξφο νχο βνήζσκελ, ζενθφξνη καθάξηνη, πξεζβεχζαηε,
ηνχ ζσζήλαη εκάο. (Γίο)
Υαίξε Αίγππηε πηζηή, ραίξε Ληβχε νζία, ραίξε ζεβατο εθιεθηή, ραίξε
πάο ηφπνο, θαί πφιηο θαί ρψξα, ε ηνχο πνιίηαο ζξέςαζα, ηήο
Βαζηιείαο ηψλ νπξαλψλ, θαί ηνχηνπο ελ εγθξαηεία, θαί πφλνηο
απμήζαζα, θαί ηψλ επηζπκηψλ, ηειείνπο άλδξαο ηψ Θεψ, αλαδείμαζα,
νχηνη, θσζηήξεο ηψλ ςπρψλ εκψλ αλεθάλεζαλ, νη απηνί ηψλ
ζαπκάησλ ηή αίγιε, θαί ηψλ έξγσλ ηνίο ηέξαζηλ, εμέιακςαλ λνεηψο,
εηο ηά πέξαηα άπαληα, Απηνίο βνήζσκελ, Παηέξεο πακκαθάξηζηνη,
πξεζβεχζαηε, ηνχ ζσζήλαη εκάο. (Γίο)
Σίο εμείπνη γεγελψλ, ηνχο ζαπκαζηνχο πκψλ βίνπο, Παηέξεο
παγθφζκηνη; πνία δέ γιψζζα ιαιήζεη, ηνχο ηεξνχο ελ Πλεχκαηη
αγψλαο, θαί ηδξψηαο πκψλ, ηά άζια ηψλ αξεηψλ, ηήλ ηήμηλ ηνχ
ζψκαηνο, ηάο παιαίζηξαο ηψλ παζψλ, ελ άγξππλίαηο θαί επραίο, θαί
ηνίο δάθξπζηλ, πκείο ελ θφζκσ, ψζπεξ Άγγεινη φλησο ψθζεηε, νη
απηνί, ηάο δαηκφλσλ δπλάκεηο, ηειείσο θαζείιεηε, ηειέζαληεο
ζαπκαζηά, θαί εμαίζηα ηέξαηα, Γηφ πξεζβεχζαηε, ζχ εκίλ
πακκαθάξηζηνη, ηπρείλ εκάο ηήο αιήθηνπ ραξάο. (Γίο)
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Σφ θαη' εηθφλα, ηεξήζαληεο αιψβεηνλ, λνχλ εγεκφλα, θαηά παζψλ
νιεζξίσλ, αζθεηηθψο ελζηεζάκελνη, εηο ηφ θαζ' νκνίσζηλ σο δπλαηφλ
αλειειχζαηε, αλδξηθψο γάξ ηήλ θχζηλ εθβηαζάκελνη, εζπεχζαηε ηφ
ρείξνλ θαζππνηάμαη ηψ θξείηηνλη, θαί ηήλ ζάξθα δνπιψζαη ηψ
Πλεχκαηη, φζελ κνλαδφλησλ, αλεδείρζεηε αθξφηεο, πνιηζηαί ηήο
εξήκνπ, επδξνκνχλησλ αιείπηαη, θαλφλεο αξεηήο αθξηβέζηαηνη. Καί
λχλ ελ νπξαλνίο, ηψλ εζφπηξσλ ιπζέλησλ Παλφζηνη, θαζαξψο
επνπηεχεηε, ηήλ αγίαλ Σξηάδα, εληπγράλνληεο ακέζσο, ππέξ ηψλ
πίζηεη θαί πφζσ ηηκψλησλ πκάο.

Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφ α ηφ θαηά ηφλ ηπρφληα Ήρνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο βαξχο
Ο Θεφο αληηιήπησξ κνπ εί, ηφ έιεφο ζνπ πξνθζάζεη κε.
ηίρ. Δμεινχ κε, εθ ηψλ ερζξψλ κνπ ν Θεφο.
Πξνθεηείαο Εαραξίνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ Ζ' 19-23)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο Παληνθξάησξ, Νεζηεία ε ηεηάξηε, θαί λεζηεία ε
πέκπηε, θαί λεζηεία ε εβδφκε, θαί λεζηεία ε δεθάηε, έζνληαη ηψ νίθσ
Ηνχδα θαί ησ νίθσ Ηζξαήι, εηο ραξάλ θαί επθξνζχλελ, θαί εηο ενξηάο
αγαζάο, θαί επθξαλζήζεζζε, θαί ηήλ αιήζεηαλ, θαί ηήλ εηξήλελ
αγαπήζαηε. Σάδε ιέγεη Κχξηνο Παληνθξάησξ, Έηη ήμνπζη ιανί πνιινί,
θαί θαηνηθνχληεο πφιεηο πνιιάο, θαί ζπλειεχζνληαη θαηνηθνχληεο
πέληε πφιεηο εηο κίαλ πφιηλ, ιέγνληεο, Πνξεπζψκελ δεεζήλαη ηνχ
πξνζψπνπ Κπξίνπ, θαί εθδεηήζαη ηφ πξφζσπνλ Κπξίνπ
Παληνθξάηνξνο ελ Ηεξνπζαιήκ. Καί ήμνπζη ιανί πνιινί, θαί έζλε
πνιιά, εθδεηήζαη ηφ πξφζσπνλ Κπξίνπ Παληνθξάηνξνο ελ
Ηεξνπζαιήκ, θαί εμηιάζαζζαη ηφ πξφζσπνλ Κπξίνπ. Σάδε ιέγεη
Κχξηνο Παληνθξάησξ. Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, επηιήςνληαη δέθα
άλδξεο εθ παζψλ ηψλ γισζζψλ ηψλ εζλψλ, θαί επηιήςνληαη ηνχ
θξαζπέδνπ αλδξφο Ηνπδαίνπ, ιέγνληεο, Πνξεπζψκεζα κεηά ζνχ, δηφηη
αθεθφακελ, φηη ν Θεφο κεζ' πκψλ εζηηλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β'
Διπηζάησ Ηζξαήι επί ηφλ Κχξηνλ, απφ ηνχ λχλ, θαί έσο ηνχ αηψλνο.
ηίρ. Κχξηε νπρ πςψζε ε θαξδία κνπ.
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο β'
Καζαξίζσκελ εαπηνχο αδειθνί, απφ παληφο κνιπζκνχ, ζαξθφο θαί
πλεχκαηνο, ηάο ιακπάδαο ηψλ ςπρψλ εκψλ θαηδξχλσκελ, δηά
θηινπησρείαο, κή θαηεζζίνληεο αιιήινπο ηή ζπθνθαληία, έθζαζε γάξ
ν θαηξφο, φηαλ ν Νπκθίνο ειεχζεηαη, πάζηλ απνδνχλαη θαηά ηά έξγα
απηνχ, πλεηζέιζσκελ Υξηζηψ κεηά ηψλ θξνλίκσλ Παξζέλσλ, ηήλ
θσλήλ εθείλελ ηνχ Λεζηνχ, πξφο απηφλ αλαθξάδνληεο, Μλήζζεηη
εκψλ Κχξηε, φηαλ έιζεο ελ ηή Βαζηιεία ζνπ. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ

Σψλ αγίσλ Μαξηχξσλ πξεζβεπφλησλ ππέξ εκψλ, θαί ηφλ Υξηζηφλ
πκλνχλησλ, πάζα πιάλε πέπαπηαη, θαί ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο
πίζηεη δηαζψδεηαη.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Σψλ Μνλαζηψλ ηά πιήζε, ηνχο θαζεγεηάο λχλ ηηκψκελ, Παηέξεο
φζηνη, δη' πκψλ γάξ ηξίβνλ, ηήλ φλησο επζείαλ πνξεχεζζαη έγλσκελ,
καθάξηνη εζηέ ηψ Υξηζηψ δνπιεχζαληεο, θαί ερζξνχ ζξηακβεχζαληεο
ηήλ δχλακηλ, Αγγέισλ ζπλφκηινη, Γηθαίσλ νκφζθελνη, θαί Αγίσλ, κεζ'
ψλ πξεζβεχζαηε ηψ Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Υαίξε αγλείαο θεηκήιηνλ, ραίξε αυινπ θσηφο, θαζαξφλ ελδηαίηεκα,
ραίξε ηφ θεθάιαηνλ, ηήο εκψλ ζσηεξίαο ηε, ηψλ Απνζηφισλ, ραίξε ηφ
θήξπγκα, θαί ηψλ, Μαξηχξσλ, ραίξε ηφ θαχρεκα, ραίξε ηφ πιήξσκα,
Πξνθεηψλ Παλάκσκε, θαί Αζθεηψλ, Μνλαζηψλ αγιάτζκα, θαί
ζσηεξία πηζηψλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Ο Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, ν πνηψλ αεί κεζ' εκψλ θαηά ηήλ ζήλ
επηείθεηαλ, κή απνζηήζεο ηφ έιεφο ζνπ αθ' εκψλ, αιιά ηαίο απηψλ
ηθεζίαηο, ελ εηξήλε θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί Αγγέινηο άγλσζηνλ Μπζηήξηνλ, δηά
ζνχ Θενηφθε ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο ελ αζπγρχησ ελψζεη
ζαξθνχκελνο, θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη'
νχ αλαζηήζαο ηφλ Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο
εκψλ.
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ
ΠΡΧΨ ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. δ'
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο
Σαίο ηψλ παηέξσλ αζηξαπαίο θαηαπγαζζέληεο, σο εηο Παξάδεηζνλ
ηεξπλφλ λχλ εηζηφληεο, ηήο ηξπθήο ηνχ ρεηκάξξνπ θαηαπνιαχζσκελ,
θαί ηνχησλ ηάο αξηζηείαο ζακβεηηθψο, ζθνπνχληεο ακηιιεζψκελ ηαίο
αξεηαίο, ηψ σηήξη θξαπγάδνληεο, Δπραίο απηψλ ν Θεφο, κεηνρνπο
εκάο πνίεζνλ, νπξαλψλ Βαζηιείαο ζνπ.

Γφμα... κνηνλ
Σφλ αξρεγφλ ηψλ Μνλαζηψλ Παχινλ ζπκθψλσο, ζχλ Αλησλίσ ηψ
ζνθψ θαί Δπζπκίσ, αλπκλήζσκελ πάληεο, ζχλ ηνίο ινηπνίο Παηξάζη,
θαί ηνχηνπο θαζηθεηεχζσκελ, φπσο Υξηζηφλ, απαχζησο
εθδπζσπψζηλ ππέξ εκψλ, ηψλ ηήλ ζείαλ θαί πάκθσηνλ,
επηηεινχλησλ κλήκελ απηψλ, ελ άζκαζη δνμάδνληεο, ηφλ σηήξα θαί
Κχξηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ κνηνλ
Δπραξηζηνχκέλ ζνη αεί Θενηφθε, θαί κεγαιχλνκελ αγλή, θαί
πξνζθπλνχκελ, αλπκλνχληεο ηφλ ηφθνλ ζνπ θεραξηησκέλε, βνψληεο
αθαηαπαχζησο, ψζνλ εκάο, Παξζέλε παληειεήκνλ σο αγαζή, θαί
δαηκφλσλ εμάξπαζνλ, ινγνζεζίνπ θνβεξνχ, θαί ψξα ηήο εηάζεσο, κή
αηζρπλζψκελ νη δνχινί ζνπ.
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. δ'
Αλέζηεο εθ λεθξψλ
Αληψληνλ νκνχ, θαί Δπζχκηνλ πάληεο, ζχλ πάζη ηνίο ινηπνίο,
ζενθφξνηο Παηξάζηλ, επθεκήζσκελ χκλνηο, απηψλ ηήλ κλήκελ
παλεγπξίδνληεο, νχηνη γάξ ηψ Κπξίσ, ππέξ ηνχ θφζκνπ παληφο
πξεζβεχνπζηλ, ίλα ξπζζψκελ ηήο αξραίαο αξάο, ιπηξσζέληεο
θνιάζεσο.
Γφμα...
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο
Χο εηο ιεηκψλα αξεηψλ αλζεθνξνχληα, ηψλ ζενθφξσλ Αζθεηψλ
πεξηπαηνχληεο, ηήο νζκήο πιεξνχκεζα ηήο εδππλφνπ, ηνίο άζινηο
γάξ ζηνκσζέληεο ηψλ πεηξαζκψλ, ηφ ζψκα ηή εγθξαηεία
δνπινπξεπψο, θαζππέηαμαλ πλεχκαηη, αγγειηθήλ επί γήο, πνιηηείαλ
βηψζαληεο, δφμεο νχλ εμηψζεζαλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ κνηνλ
Σψλ Αζσκάησλ ζνπ Υξηζηέ, θαί ηνχ Πξνδξφκνπ, ηψλ Μαζεηψλ, ηψλ
Πξνθεηψλ, θαί ηψλ Μαξηχξσλ, ηψλ Αγίσλ απάλησλ ηε, θαί ηψλ
Οζίσλ, πξεζβείαηο ηήο απεηξάλδξνπ θαί αγαζήο, Μεηξφο ζνπ,
εθδπζσπνχκελνο, δφο εκίλ, ηψ θσηί ζνπ πνξεχεζζαη, θαί
θαηαμίσζνλ εκάο, ηπρείλ ηήο Βαζηιείαο ζνπ, δηά ζπιάγρλα ειένπο
ζνπ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Άζκα αλαπέκςσκελ

Πάληεο ελ σδαίο πλεπκαηηθαίο, ηνχο ελ αζθήζεη ιάκςαληαο, ζείνπο
Παηέξαο εκψλ, πκλήζσκελ ζπκθψλσο, νχο ήλεγθελ Αίγππηνο,
Θεβατο θαί Ληβχε, άπαο ηφπνο, θαί πφιηο, θαί ρψξα.
Υαίξνηο Μνλαζηψλ ν αξρεγφο, Αληψληε παλέλδνμε, Ακκνχλ ν
ζενθφξνο, ηφ ηήο λεζηείαο θιένο, Αξζέληε Αγγειε, θξάηνο ηήο
εζπρίαο, θαί Ακκσλάο ν πλεπκαηνθφξνο.
Σέξπνπ ζθεχνο φλησο ηνχ Θενχ, Αγάζσλ ηεξφςπρε, Αρηιιά θαί
Ακψε, ηά άλζε ηήο εξήκνπ, Αλνχβ, θαί Αιψληε, Ακνλαζά, θαί Άλζηκε,
ηψλ αξεηψλ θαηδξνί καξγαξίηαη.
Λχρλνη δηαθξίζεσο εκίλ, πκλείζζσ Άξεο ζήκεξνλ, θαί Απνιιψο ν
κέγαο, ππαθνήο δέ θψηα, Αζξέ θαί Αθάθηνο, ηνχηνηο θαί Αββαθχξεο,
ζπλεθιάκπεη, σο ηηο εσζθφξνο.
ξνο πνιηηείαο πςειήο, αλέθαλελ Απμέληηνο, αζιεηήο δέ αγλείαο,
Αβξάκηνο, ν κέγαο, κεζ' ψλ Αθξνδίζηνο, ζηχινο ηήο εγθξαηείαο
αλεδείρζε, ζχλ Αζελνδψξσ.
Λάκπεη σο αζηήξ ελ νπξαλψ, ελ αζθεηαίο Ακκψληνο θαί ν ζείνο
Αλίλαο, απγάδεη δέ ζχλ ηνχηνηο, θαί ν κέγαο Αληίνρνο, Αγαπεηφο ν
πάλπ, είο ηηο άιινο, ζχλ ηνχηνηο απγάδεη.
Όκλνηο επθεκνχκελ ηεξνίο, ηφλ κέγαλ Αζαλάζηνλ, ηφλ ελ ηψ φξεη
ιακπξψο, αζθήζαληα ηνχ 'Αζσ, θσζηήξα ηφλ κέγηζηνλ πάζεο ηήο
νηθνπκέλεο, νχ πξεζβείαηο ζσδφκεζα πάληεο.
Βίνηο ζενπλεχζηνηο αιεζψο, Παξάδεηζνο εδείρζεηε, ηήο Δθθιεζίαο
ζνθνί καθάξηνη Παηέξεο, νί πάληεο θαη' φλνκα, ππέξ εκψλ
πξεζβείαλ, ηψ Κπξίσ πνηείηε απαχζησο.
Μαξηπξηθφλ
Γεχηε θηινκάξηπξεο πηζηνί, ηηκήζσκελ ηνχο Μάξηπξαο, ελ εηεζίνηο
σδαίο, θαί άζκαζηλ ελ πίζηεη, Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ, άδνληεο θαί
βνψληεο, Άζσκέλ ζνη ηψ κφλσ Γεζπφηε.
Γφμα...
Σξία κηάο θχζεσο πκλψ, πξφζσπα απζππφζηαηα, αγέλλεηνλ
Παηέξα, Τηφλ ηφλ γελλεζέληα, θαί Πλεχκα ηφ άγηνλ, άλαξρνλ
βαζηιείαλ, εμνπζίαλ, ζεφηεηα κίαλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ

Υαίξνηο, ν παλάγηνο Ναφο, ν πφθνο ν ζεφδξνζνο, εζθξαγηζκέλε
πεγή, ηνχ αζαλάηνπ ξείζξνπ, ηήλ πφιηλ ζνπ Γέζπνηλα, θχιαηηε εθ
παληνίσλ, πνιεκίσλ απνιηνξθήησο.
Ο Δηξκφο
Άζκα αλαπέκςσκελ ιανί, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ, ηψ απαιιάμαληη
ηφλ Ηζξαήι εθ δνπιείαο, σδήλ επηλίθηνλ άδνληα θαί βνψληα, Άζσκέλ
ζνη ηψ κφλσ Γεζπφηε.
Χδή β'
Ο Δηξκφο
Ίδεηε, ίδεηε, φηη εγψ εηκη ν Θεφο πκψλ, ν πξφ ηψλ αηψλσλ γελλεζείο
εθ ηνχ Παηξφο, θαί εθ ηήο Παξζέλνπ επ' εζράησλ, πιήλ αλδξφο
θπεζείο, θαί ιχζαο ηήλ ακαξηίαλ, ηνχ πξνπάηνξνο Αδάκ, σο
θηιάλζξσπνο.
Οζκήο λχλ πιεξνχκεζα, σο εηο Παξάδεηζνλ άιινλ ζένληεο, ηψλ
ζενθπηεχησλ αξεηψλ ηψλ Αζθεηψλ, άο ελ εγθξαηεία, θαί δάθξπζηλ
ήλζεζαλ, πνηθίισο θαξπνθνξνχληεο, πνιηηείαο ηψ Θεψ νη νζηψηαηνη.
Μέγαο Βεζζαξίσλ, πηελψλ ηφλ βίνλ δψλ, άιινο Άγγεινο, λένο Ηψβ
πάιηλ, ν ζηεξξφο Βεληακίλ, αιιά θαί Βηηάιηνο ιακπηήξ, πφξλαο
ζψδσλ Θεψ, Βπηίκηνο δέ ν ζείνο, θαί ν θιεηλφο Βαβχιαο, ζχλ ηνχηνηο
πκλείζζσζαλ.
Όςεη πνιηηείαο, νπξάληνο γέγνλαο ψ Βελέδηθηε, νίθνο δέ ζνθίαο, ν
πνηκήλ Βαζηαλφο, αιιά θαί Βαζίιεηφο ηηο, ήξε ζηέθαλνλ ππαθνήο, ηψ
ηάθσ γάξ δψλ νηθήζαο, δηαδείθλπζηλ εκίλ ππαθνήο ηφ ιακπξφλ.
Όκλνο Γειαζίσ, νχηνο ανίδηκνο βαζηιεχο παζψλ, αίλνο Γεξαζίκσ, ψ
δεδνχιεπθελ ν ζήξ, είθε γάξ απηψ, δη' αξεηήο ηειεηφηεηα, δφμα θαί
Γεξκαλψ, ηψ παηξί, ζχλ Γατσ ηψ ζνθψ ζεξαπεπηή ηνχ Υξηζηνχ.
Γαπτδ Θεζζαινλίθεο, γέξαο θαί θαχρεκα, ν ζεφιεπηνο Γαληήι,
αηλείζζσ ν ελ ζαχκαζη πνιχο, έξγσ δέ θαί ιφγσ Γαληήι ν ηήο
θήηεσο Γίφο ηε θαί Γάικαηνο, αξρεγνί ηψλ κνλαζηψλ, έξεηζκα
πίζηεσο.
Αζηέξσλ δηαπγείαο, ππνηαγή πνιιψ θξείηηνπο έδεημελ, σο δχν
θσζηήξαο θαηαιάκπνληαο εκάο, Γνκεηηαλφλ ηε θαί Γνκέηηνλ ηνχο
ζεφθξνλαο, ζχλ ηνχηνηο θαί νη αλψλπκνη, ελδφμσο αλπκλείζζσζαλ.

Μαξηπξηθφλ
ιβνο αθέλσηνο, πηζηψλ ηήλ ιάξλαθα πξνθαηέιαβε, ηψλ ππέξ
Κπξίνπ αζιεζάλησλ επζεβψο, δεχηε νη πηζηνί καξηπξηθψο ηνχηνηο
άζσκελ, θαξπνχκελνη ηάο ηάζεηο ηψλ ςπρψλ, θαί ζσκάησλ δηά
πίζηεσο.
Γφμα...
Τπεξηειεζηάηε, Μνλάο, ππέξζεε ηξηζππφζηαηε, αγέλλεηε Πάηεξ, θαί
Τηέ κνλνγελέο, Πλεχκα εθ Παηξφο εθπνξεπζέλ, δη' Τηνχ δέ θαλέλ,
νπζία κία θαί θχζηο, θπξηφηεο βαζηιεία, ζψζνλ πάληαο εκάο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μφλε εηζήγαγεο, ηή αλζξσπφηεηη μέλελ γέλλεζηλ, κφλε νπρ ππέζηεο,
ηήλ εθ θχζεσο θζνξάλ, άζπνξνλ αθζφξσο, ηνθεηφλ ππνκείλαζα, δηφ
ζε σο Θενηφθνλ, θαηά ρξένο νη πηζηνί, Αγλή δνμάδνκελ.
Καηαβαζία
Ίδεηε, ίδεηε, φηη εγψ εηκη ν Θεφο πκψλ, ν πξφ ηψλ αηψλσλ γελλεζείο
εθ ηνχ Παηξφο, θαί εθ ηήο Παξζέλνπ επ' εζράησλ, πιήλ αλδξφο
θπεζείο, θαί ιχζαο ηήλ ακαξηίαλ, ηνχ πξνπάηνξνο Αδάκ, σο
θηιάλζξσπνο.
Χδή γ'
Οπθ έζηηλ άγηνο, σο ν Κχξηνο
Δηο άιινλ Παξάδεηζνλ, εηζηφληεο αξεηψλ, ηψλ ζεζπεζίσλ Παηέξσλ,
ηνίο ηνχηνπ γεπζψκεζα, αεηδσνπαξφρνπ, εκςχρνπ ηξπθήζεσο,
πηζηψο αλεπθεκνχληεο απηνχο.
Σηκάζζσ Δπζχκηνο, ν θαλψηαηνο αζηήξ, ν εσζθφξνο Διιάδηνο,
Δθξαίκ ν ζεφπλεπζηνο, ζπλ Δπινγίσ ηψ πάλπ, νη έξγνηο θαί
ζαχκαζηλ, αζηξάςαληεο ηνίο πέξαζηλ.
Τκλείζζσ ελ άζκαζη, Εσζηκάο ν ζαπκαζηφο, θαί Εαραξίαο ν
πάληηκνο, θαί Εήλσλ, θαί Εψτινο, Ζζαταο ν κέγαο, Ζιίαο ν έλδνμνο,
ζχλ ηνχηνηο γεξαηξέζζσζαλ.
Σήο Θέξκεο Θεφδσξνλ, ηφλ παλάγαζηνλ πκλψ, θαί ηνχ Δλλάηνπ ηφλ
πάλπκλνλ, κεζ' ψλ θαί Θεφδνπινλ, ζχλ Θεσλά αλακέιπσ, ηηκψ ηφλ
ζεζπέζηνλ, θαί κέγαλ Θενδφζηνλ.
Αηλείζζσ Θεφθηηζηνο, ν παλάξηζηνο πνηκήλ, θαί ν πςίλνπο
Θαιάζζηνο, ν κέγαο Θεφδσξνο, ν θιεζείο πθεψηεο, ζεκείνηο θαί
ηέξαζη, θαλείο επί ηήο γήο πςειφο.

Αζηέξεο αλίζρνπζηλ, άιινη πάιαη πακθαείο, ν θνινβφο Ησάλλεο, ζχλ
ηνίο ελ ηή θιίκαθη, ηξηζί θαεζθφξνηο, ζχλ πιείνζηλ άιινηο ηε, ελδφμσο
θαηαιάκπνληεο.
Μαξηπξηθφλ
Σηκήζσκελ άζκαζη, θαί σδαίο πλεπκαηηθαίο, νη ζπλειζφληεο
θηιένξηνη, Μαξηχξσλ ηήλ πάλζεπηνλ, θαί εηήζηνλ κλήκελ, αεί γάξ
πξεζβεχνπζη Υξηζηψ, ππέξ ηνχ γέλνπο εκψλ.
Γφμα...
Σξηάο νκννχζηε, θαί ππέξζεε Μνλάο, ε δηαηξέζεη ηήλ έλσζηλ θαί
έκπαιηλ έρνπζα, ηνίο πξνζψπνηο ηήλ θχζηλ, εηο έλ εκάο ζχλαςνλ
ζέιεκα ηψλ ζψλ εληνιψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
θελήλ ζε ζεφηεπθηνλ, πξνδηέγξαςε Μσζήο, ηνίο εξαθίκ
ζπγθαιχπηνπζαλ, Αγίσλ ηά Άγηα, πξνηππψλ ζνπ Παξζέλε, ηφλ ηφθνλ
ηφλ άρξαληνλ, Υξηζηφλ ζαξθί ηξαθήζεζζαη.
Ο Δηξκφο
Οπθ έζηηλ άγηνο, σο ν Κχξηνο, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, σο ν Θεφο εκψλ,
φλ πκλεί πάζα θηίζηο, θαί νπθ έζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε
θηιάλζξσπε.
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ ζνθίαλ θαί Λφγνλ
Αλησλίνπ ηφ πξάνλ θαί θαζαξφλ, Δπζπκίνπ ηφ κέγα θαί ζαπκαζηφλ,
Παχινπ Αξζελίνπ ηε, ηφ ακηγέο θαί εζχρηνλ, Θενθηίζηνπ ηφ θιένο, θαί
ηψλ ινηπψλ Οζίσλ, απάλησλ ηά ηάγκαηα, νη πηζηνί δνμάζσκελ, θαί
ζπλεπθεκήζσκελ, ελ σδαίο ζχλ ηνχηνηο, Δππξαμίαλ ηήλ παξζέλνλ,
ζχλ πάζαηο πκλήζσκελ, γπλαηθψλ ηαίο ζεφθξνζη, θαί ζπκθψλσο
βνήζσκελ, Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ.
Γφμα... κνηνλ
Σνχο δεζκνχο δηαξξήμαληεο ηψλ παζψλ, εθνιιήζεηε πφζσ ηψλ
αγαζψλ, δφμαλ ππεξθφζκηνλ, ελ Υξηζηψ ελεδχζαζζε, εμ νηθείσλ
θφπσλ, επξφληεο αλάπαπζηλ, εγθξαηείαο πφλνηο, ηπρφληεο ηήο άλσ
δσήο, φζελ επαμίσο ζπλεπθξαίλεζζε άκα, ηαίο άλσ Γπλάκεζη,
γεζνζχλσο ελ ά ζκαζη, ηψ Θεψ παξηζηάκελνη, Θενθφξνη Παηέξεο
εκψλ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ αηηήζαζζε, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ
αγίαλ κλήκελ πκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ κνηνλ
Δηο ηιχλ ελεπάγελ ακαξηηψλ, θαί νπθ έζηηλ ππφζηαζηο ελ εκνί, δεηλψο

θαηεπφληηζε, θαηαηγίο ηψλ πηαηζκάησλ κνπ, αιι' σο ηεθνχζα Λφγνλ,
ηφλ κφλνλ θηιάλζξσπνλ, επ' εκέ ηφλ δνχιφλ ζνπ, επίβιεςνλ δένκαη,
ξχζαη ακαξηίαο, θαί παζψλ ςπρνθζφξσλ, θαί πάζεο θαθψζεσο, ηνχ
αιάζηνξνο Γέζπνηλα, ίλα ςάιισ γεζφκελνο, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ
Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δνζήλαί κνη, ζέ γάξ έρσ ειπίδα ν
δνχιφο ζνπ.
Χδή δ'
Δμ φξνπο θαηαζθίνπ
Λακπηήξ θνζκνθαλήο, ν ζείνο Ηιαξίσλ, φξνο γλσζηηθφλ, ν κέγαο
Ηνπζηίλνο, κεζ' ψλ Ηέξαμ ηηκάζζσ, θαί Ηβεζηίσλ, νη αξηζηφθιενη, ζχλ
ηψ Ησζήθ.
Καί Ηεξεκίαο, ήζηξαςε ηψ βίσ, ψθζε δέ θαί ζζέλνο κέγα ηζρπξίσλ,
κεζ' ψλ ππξζεχεη Καξίσλ, Κφπξεο θαί Κάζησξ, Καζζηαλφο δέ δη'
ακθνίλ παγθαιιήο.
Άγακαη Καιιίζηνπ, ηάο ρξεζηνινγίαο, αηλψ ηάο Λαπξεληίνπ
αγαζνεξγίαο, ηήλ εππξαμίαλ Λνγγίλνπ δηαθεκίδσ, θαηαγεξαίξσ ηάο
ηνχ Λψη αξεηάο.
Λεφληηνλ πκλψ, βπζφλ ζενινγίαο, Μάμηκνλ δέ κέιπσ, πέιαγνο
δνγκάησλ, Μαξθηαλφλ εγθαιιψπηζκά ηε, θαί Μάξθνλ, ηφλ εππεηζή
θαί, ηφλ ζεάθνπζηνλ.
Γέξαο αξεηψλ, Μαθάξηνο ν κέγαο, ν Πνιηηηθφο δέ ρξήκα επζεβείαο,
αλαθεξχηηεηαη ηνχηνηο Μάξθνο ν πάλπ, ζχλ Γαικαηψε, ν αηζίνς
Μσζήο.
Μαξηηληαλνχ, θαί Μάιρνπ κεγαιχλσ ηνχο ππέξ αγλείαο δξφκνπο ηε
θαί άζινπο, ηφ εππξαγέο δέ Μαξθέιινπ ηνχ πνηκελάξρνπ, ηηκψ θαί
Μίιιελ ηφλ λεθξέγεξηνλ.
Μαξηπξηθφλ
Μάξηπξεο Υξηζηνχ, απαχζηνπο ηθεζίαο, ηψ Γεκηνπξγψ, πξνζάγεηε
θαί θηίζηνπ, ππέξ εηξήλεο ηνχ θφζκνπ, θαί ηψλ ηηκψλησλ, πκψλ ηήλ
κλήκελ ελ ηνίο άζκαζη.
Γφμα...
Ξέλνλ φηη έλ, θαί ηξία ε ζεφηεο, φιε ελ ηξηζί, πξνζψπνηο ακεξίζησο,
Παηήξ, Τηφο γάξ θαί Πλεχκα άγηφλ εζηη, ηά πξνζθπλνχκελα ελ θχζεη
κηά.

Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξε ηνχ Θενχ, επξχρσξνλ ρσξίνλ, ραίξε θηβσηέ, ηήο λέαο
Γηαζήθεο, ραίξε ε ζηάκλνο, ην κάλλα εμ ήο εδφζε, πάζη βξνηνίο ηφ
επνπξάληνλ.
Ο Δηξκφο
Δμ φξνπο θαηαζθίνπ Λφγε, ν Πξνθήηεο, ηήο κφλεο Θενηφθνπ,
κέιινληνο ζαξθνχζζαη, ζενπηηθψο θαηελφεζε, θαί ελ ηξφκσ,
εδνμνιφγεη ζνπ ηήλ δχλακηλ.
Χδή ε'
Σήο ηψλ παζψλ κε αριχνο
Σνχ ελ Δδέκ Παξαδείζνπ, δεχηε ίδσκελ άλζε αείδσα, ηά
ζενβιαζηνχξγεηα, Παηέξσλ ζπνπδάζκαηα, ψλ ππάξρεη κφλνο
γεσξγφο ν Κχξηνο.
Νείινπ ηνίο ξείζξνηο ηψλ ιφγσλ, θαηαξδεχεηαη πάζα, λνεξά ςπρή,
Ναπθξαηίνπ Νίθσλνο, ηνίο βίνηο ιακπξχλεηαη, ζχλ Ναζαλαήι δέ, θαί
Νηζζέλσξ ηέξπεη απηήλ.
Ο Ξελνθψλ ζχλ πηέζηλ, αξεηαίο απαζηξάπησλ, θσηίδεη εκάο, κέγαο
δέ Οξζήζηνο, ππέξ δέ Ολνχθξηνο, ηφλ Πνηκέλα δέ, ηίο αμηνινγήζεη
βξνηψλ.
Πακβψ θαί πξάμεη θαί ιφγσ, καθαξηδέζζσ αμίσο, σο πςειφο, είξγσλ
δέ ηνχο δαίκνλαο Πνχπιηνο ν έλδνμνο, δνμαδέζζσ ίζα, ν ιακπξφο
Πηλλνχθξηνο.
Αμηνρξέσο ηηκάζζσ, ν πεξίδνμνο φλησο Παθλνχηηνο, Πίσξ,
Παηεξκνχζηνο Παχινο ν απινχζηαηνο, Πηηπξνχλ ν κέγαο θαί
Παηέξσλ έμνρνο.
Λακπξψο εγθσκηαδέζζσ, ν θσζηήξσλ θσζηήξ, ν Παρψκηνο,
Παιάκσλ ν ζχλαζινο, ν ζείνο Πεηξψληνο, Παζζαξίσλ ζχλ ηνχηνηο,
ζείαηο εμπκλείζζσ σδαίο.
Μαξηπξηθφλ
Αζιεηηθψο ελ ζηαδίσ, ηφλ Υξηζηφλ Θεφλ αλαθεξχμαληεο, αήηηεηνη
Μάξηπξεο, ζηεθάλνπο ειάβεηε, θαί ρνξεχεηε ζχλ ηνίο Αζσκάηνηο
ρνξνίο.
Γφμα...
Σαίο ππνζηάζεζη ηξία, εη θαί θχζεη ηφ έλ, ζεφηεο εζηίλ, εηο ά

βεβαπηίζκεζα, θαί νίο πεξ πηζηεχνκελ, ν Παηήξ, ν Λφγνο, θαί ηφ
Πλεχκα ηφ ζπκθπέο,
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ δηά ιφγνπ ηφλ Λφγνλ, ππέξ ιφγνλ ηεθνχζα Παλάρξαληε, απηήλ
ηθεηεχνπζα, κή παχζε δεφκεζα, εθ θηλδχλσλ αεί ξχζαζζαη ηήλ
πνίκλελ ζνπ.
Ο Δηξκφο
Σήο ηψλ παζψλ κε αριχνο, σο εθ λπθηφο βαζπηάηεο ιπηξνχκελνο,
νξζξίδεηλ αμίσζνλ, ηφ πλεχκά κνπ δένκαη, ελ θσηί εκέξαο, ηψλ ζψλ
πξνζηαγκάησλ Υξηζηέ.
Χδή ο'
πλερφκελνλ δέμαη κε
Θαπκαζηνί νη παλζέβαζηνη, Παηέξεο εκψλ, ψλ νη ζείνη άζινη, ψλ ηά
παιαίζκαηα, ψλ αη ηάζεηο, ηίο γάξ πιήλ ηνχησλ, έδεημε ηεξάησλ ηζρχλ.
Ραβνπιάο ν ζαπκάζηνο, θαί Ρνχθνο νκνχ, θαί ηζψεο άκα ν
ηζάγγεινο αλεπθεκείζζσ, κεζ' ψλ ν ζείνο έξηδνο, θαί ηινπαλφο.
Οπξαλφο ηεηξαθψζηεξνο, εθάλε ελ γή, ε δίο δχν αχηε, πκεψληνο
νκσλπκία, νί ελ ηνίο ζηχινηο ηξείο εηζη, θαί είο ν αιφο.
Μέζνλ άζηξσλ σο ήιηνο, ψλ ήλ αξρεγφο, ν εγηαζκέλνο άββαο
ήζηξαςε, κεζ' φλ απγάδεη θαί εξαπίσλ, πξάμεζη, ζχλ ηψ ηιβαλψ.
αξκαηάο θαί Σηκφζενο, Σηζφεο νκνχ, ζχλ Τπεξερίσ, θαί
Φαξκνχζηνο, Φσθάο, Υαξίησλ, Υαηξήκσλ, Φφεο πκλείζζσ, θαί ξ ν
ζνθφο.
Ζ αγία θαί έλδνμνο, Παηέξσλ πιεζχο, ε κλεκνλεπζείζα, θαί
αλψλπκνο, ξχζαη θηλδχλσλ, ηνχο πφζσ ηά κλεκφζπλα ηεινχληαο
πκψλ.
Μαξηπξηθφλ
Θαπκαζηφο εί θηιάλζξσπε, ελ ζνίο Αζιεηαίο, ψλ νη ζείνη άζινη, ψλ ηά
ζαχκαηα, ψλ αί ηάζεηο, ψλ ηαίο πξεζβείαηο, ζψζνλ εκάο Κχξηε.
Γφμα...
έ ηξηάο ππεξάξρηε, θαί ζεία κνλάο, θψο θαί θψηα κέιπσ, δσήλ θαί
δσάο, Ννχλ Λφγνλ, Πλεχκα άγηφλ ηε, θαί άγηα, ηφλ έλα Θεφλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ ηήο ξίδεο αλέηεηιε, ζνχ άλζνο δσήο, Ηεζζαί πξνπάηνξ,

αλαζθίξηεζνλ, ν ζψδσλ θφζκνλ, εθ ηήο αγλήο Νεάληδνο, Υξηζηφο ν
Θεφο.
Ο Δηξκφο
πλερφκελνλ δέμαη κε, θηιάλζξσπε, εθ πηαηζκάησλ πνιιψλ, θαί
πξνζπίπηνληα, ηνίο νηθηηξκνίο ζνπ, σο ηφλ Πξνθήηελ, Κχξηε, ζψζφλ
κε.
Κνληάθηνλ Ήρνο πι. δ'
Χο απαξράο
Χο επζεβείαο θήξπθαο, θαί αζεβείαο θίκσηξα, ηψλ ζενθφξσλ ηφλ
δήκνλ εθαίδξπλαο, Κχξηε, ηήλ πθήιηνλ ιάκπνληα, Δλ εηξήλε ηειεία,
ηαίο απηψλ ηθεζίαηο, ηνχο ζέ δνμάδνληαο θαί κεγαιχλνληαο,
δηαθχιαμνλ, ςάιιεηλ θαί άδεηλ ζνη, Αιιεινχτα.
Ο Οίθνο
Σνίο ηνχ βίνπ ηεξπλνίο ελεηέληζα, ινγηζκνίο ζεσξψλ ηά γηλφκελα, θαί
κεηξήζαο απηψλ ηά επψδπλα, ηήλ δσήλ ηψλ βξνηψλ εηαιάληζα, πκάο
δέ κφλνπο εκαθάξηζα, ηνχο κεξίδα θαιήλ επηιεμακέλνπο, ηφ παζείλ
ηψ Υξηζηψ, θαί κέλεηλ ζχλ απηψ, θαί ζπκςάιιεηλ αεί ηψ Πξνθήηε
Γαπτδ, Αιιεινχτα.
πλαμάξηνλ
Σή απηή εκέξα, κλείαλ επηηεινχκελ πάλησλ ηψλ ελ αζθήζεη
ιακςάλησλ αγίσλ Αλδξψλ ηε θαί Γπλαηθψλ.
ηηρνη
 Φπραίο Γηθαίσλ, ψλ αεί κλήκε κέλεη,
 Υνάο κελνχζαο, πξνζθνκίδσ ηνχο ιφγνπο.
Σαίο ηψλ Οζίσλ ζνπ πάλησλ πξεζβείαηο Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ,
ειέεζνλ εκάο.
Χδή δ'
Ο ηνχο Παίδαο δξνζίζαο
Γεχηε πξνζνίζσκελ χκλνπο θαηά ρξένο, γπλαημί ηαίο νζίσο
βησζάζαηο, θαί ηζαγγέισο, λ ηθεζίαηο, θξάδνκελ, Ο Θεφο ζψζνλ
πάληαο εκάο.
Ζ ρξεζηνθφξνο Βξπαίλε, ζχλ ηή ζεία Φεβξσλία ηηκάζζσ, θαί
Θσκατδη, θαί Ηεξεία, θαί Πιαησλίο δέ άδεηαη, ζχλ απηαίο θαί Μειαλζία
πηζηψο.

Σαίο αγγειφθξνζηλ αίλνο Δππξαμίαηο, ζχλ δπζί ζενδψξαηο,
Αλαζηαζίαηο ηαίο παλνιβίαηο, χκλνο θαί δφμα άπαπζηνο, ζαπκαζηψο
ιαηξεπζάζαηο Θεψ.
Ζ Αηγππηία Μαξία, θψο ελ θφζκσ, θαί ε Μαξίλνο θιεζείζα, άζηξνλ
ψθζε ηή νηθνπκέλε, ε Δπθξνζχλε ήιηνο, αξεηαίο απαζηξάπηνπζα.
Ππξζνθαήο Θενδνχιε θαί ελ αζθήζεη, ζχλ ηαχηε απγάδεη, Θενδφηε
θαί Ηνπιίηηα, θαί ζπλεθιάκπεη πξάμεζηλ, Ηζηδψξα ε παλφιβηνο.
Ζ νπξαλφθξσλ Μαξίλε λχλ ηηκάζζσ, ζχλ ηή κεγάιε Μαηξψλε,
πγθιεηηθή δέ θαί ε άξξα, ζχλ ηή Ηνχζηε άζκαζηλ, σο ζνθαί
αλπκλείζζσζαλ.
Πειαγία ν Αγγεινο Κπξίνπ, Σατζία, ν ιχρλνο ηήο κεηαλνίαο,
ζπλαδέζζσ, θαί είηηο άιιε, έιακςε Γπλαηθψλ ελ αζθήζεη.
Μαξηπξηθφλ
Σψλ Αζινθφξσλ ηήλ κλήκελ εθηεινχληεο, δπζσπνχκελ ηφλ κφλνλ
Εσνδφηελ, ηνχ θαηαπέκςαη ηνίο αλπκλνχζηλ έιενο, θαί πηαηζκάησλ
ζπγρψξεζηλ.
Γφμα...
χλ ηψ Τηψ ηφλ Παηέξα πξνζθπλνχκελ, θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα
νκνθξφλσο, δνμνινγνχληεο πηζηψο βφψκελ, Γφμα ζνη Σξηάο κνλάο, ν
Θεφο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε Παξζέλε ε ηεθνχζα, ηφλ ηνχ θφζκνπ σηήξα θαί Γεζπφηελ,
επινγεκέλε, απηφλ δπζψπεη πάληνηε, νηθηεηξήζαη ηάο ςπράο εκψλ.
Ο Δηξκφο
Ο ηνχο Παίδαο δξνζίζαο ελ θακίλσ, θαί παξζέλνλ θπιάμαο ηήλ
Σεθνχζάλ ζε κεηά ηφθνλ, επινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ
εκψλ.
Χδή ε'
Σφλ ελ ξεη, άγίσ δνμαζζέληα
Σνχο πνηκέλαο, θαί ζνθνχο Γηδαζθάινπο, Ηεξάξραο, Υξηζηνχ ηήο
Δθθιεζίαο, ζχλ ηνίο Οζίνηο, πάληεο αλπκλήζσκελ, Κχξηνλ πκλνχληεο,
θαί ππεξπςνχληεο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Καηά ρξένο, Βαζίιεηνο ν κέγαο, θαί ζχλ ηνχησ, ν πνιχαζινο φλησο,
πκλείζζσ Αζαλάζηνο ελ άζκαζη, κεηά Γξεγνξίνπ, ηνχ ζενινγίαηο,

εμάξρνληνο απάλησλ.
Ησάλλελ, ηφ ρξπζνξξήκνλ ζηφκα, ζχλ Κπξίιινηο, ηνίο ζενζφθνηο
ζηχινηο, δνμάζσκελ σζαχησο θαί Ζζχρηνλ, άιινλ ζενιφγνλ, ζχλ ηψ
ζεεγφξσ, θαί ζείσ Μειεηίσ.
Γξεγνξίσ, δφμα ηψλ Νπζζαέσλ, ζχλ ηνίο δχσ, ζαπκαηνπξγνίο
Παηξάζη, θαί ν ζνθφο ηά ζεία Δπηθάληνο, ζχλ Ακθηινρίσ, ηψ ιακπξψ
θσζηήξη, πκλείζζσ εηο αηψλαο.
Μεηξνθάλελ, ηψλ Ηεξέσλ θιένο, ζχλ Νεθηαξίσ Αηηηθψ Γελλαδίσ, κεζ'
ψλ θαί Αλαηφιηνλ πκλήζσκελ, ηνχο δσνιακπηήξαο, άκα Δπζεβείσ
θαί Πξφθισ ηνίο παλζφθνηο.
Νηθνιάσ, ηψ ηεξνθεξχθσ, σθξνλίσ, ηψ φλησο κειηγιψηησ, ζχλ
Δπιαιίσ άδσ θαί Γηάδνρνλ, άκα Δπζηαζίσ, Ηνπβελαιίσ, ηνίο
παηξνθνξπθαίνηο.
Μαξηπξηθφλ
Σάο ηάζεηο, ςπρψλ ηε θαί ζσκάησλ, σο εθ θξήλεο, ηήο ιάξλαθνο
βξπνχζεο, ηψλ Αζινθφξσλ πίζηεη αξπζψκεζα, Κχξηνλ πκλνχληεο,
θαί ππεξπςνχληεο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Εςλογούμεν Παηέπα, Τιόν, καί άγιον Πνεύμα.
Χο Μνλάδα, ηή νπζία πκλψ ζε, σο Σξηάδα, ηνίο πξνζψπνηο ζε ζέβσ,
πάηεξ, Τηέ, θαί Πλεχκα ηφ παλάγηνλ, άλαξρνλ ηφ θξάηνο, ηήο ζήο
Βαζηιείαο, δνμάδσ εηο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
χ ηφ ξνο, ηνχ Θενχ αλεδείρζεο, Θενηφθε, ελ ψ Υξηζηφο νηθήζαο,
ζείνπο λανχο εηξγάζαην ηνχο ςάιινληαο, Κχξηνλ πκλείηε, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αινούμεν, εςλογούμεν, καί πποζκςνούμεν...
Ο Δηξκφο
Σφλ ελ ξεη, αγίσ δνμαζζέληα, θαί ελ βάησ, ππξί ηφ ηήο
Αεηπαξζέλνπ, ηψ Μσυζή κπζηήξηνλ γλσξίζαληα, Κχξηνλ πκλείηε, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Σφλ πξνδεισζέληα ελ ξεη

Σίο ηήλ παξξεζίαλ, εξεχμεηαη Ακβξνζίνπ; ηνχ Ηεξνζένπ δέ, πψο ηήλ
ζνθίαλ εμείπνη; θαί Αιεμάλδξσλ ηψλ ζενζφθσλ Παηέξσλ, ηήλ ππέξ
ηήο πίζηεσο ζηεξξφηεηα;
Φαίδηκνο ν ζείνο, ππξίδσλ ν ζενθφξνο, ζχλ ηψ Αληηπάηξσ, Πακβψ,
Παιιαδίσ, θαί Νφλλσ, Ηεξσλχκσ, θαί Γεξκαλψ ηψ παληίκσ, σο
ζενθσζηήξεο αλπκλείζζσζαλ.
Ο πνιχο ηά ζεία, Γηνλχζηνο ηηκάζζσ, σο ηψλ νπξαλίσλ κχζηεο, ν
πνιχαζινο Κιήκεο, Φιαβηαλφο ηε, θαί Παχινο ν κέγαο, ηήο
νκνινγίαο νη πξνθήξπθεο.
Μηραήι πλάδσλ, πκλείζζσ ζπλ Σαξαζίσ, Νηθεθφξνο αχζηο, ζχλ
Θενδψξσ ηψ πάλπ, θαί Θενθάλεο, ν Ηεξψλπκνο φλησο, νη
ππαζπηζηαί ηψλ ραξαθηήξσλ Υξηζηνχ.
Πέηξνο θαί Ηγλάηηνο, νη φλησο ζενθφξνη, σο Υξηζηνχ απφζηνινη, θαί
ηεξφαζινη φληεο, αλπκλείζζσζαλ άκα ζχλ Πνιπθάξπσ, θαί Κππξηαλψ
ηψ ρξηζηνκάξηπξη.
ζηνη Παηέξεο, θαί Ηεξάξραη Κπξίνπ, ζχλ Ηεξνκάξηπζη, θαί Γπλαημίλ
αγίαηο, νλνκαζηνί θαί αλψλπκνη πάληεο, εχμαζζε ζσζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ.
Μαξηπξηθφλ
Δλ ηαίο νπξαλίαηο, κνλαίο ηήο δφμεο Κπξίνπ, ζχλ ρνξνίο ηψλ
Μαξηχξσλ, θαί Απνζηφισλ ηξπθψληεο, ππέξ εκψλ ηψλ ελ γή ηάο
αηηήζεηο, Μάξηπξεο ηψ θηίζηε πξνζαγάγεηε.
Γφμα...
Ο είο ελ Σξηάδη Θεφο, δφμα ζνη απαχζησο, εη γάξ θαί Θεφο έθαζηνλ,
αιι' είο ηή θχζεη πέιεηο, ν Παηήξ, ν Τηφο θαί ηφ πλεχκα, ηνίο
Σξηζζνθαέζηλ ηδηψκαζη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Βάηνλ θαηνκέλελ ππξί, θαί κή θιεγνκέλελ, πξνεψξα πάιαη Μσζήο,
ελ ηλαίσ ηψ, νξεη, ζήλ ζεφδεθηφλ ζνπ γαζηέξα Παξζέλε,
ππνδερνκέλελ ηφ αθήξαηνλ πχξ.
Ο Δηξκφο
Σφλ πξνδεισζέληα, έλ Οξεη ηψ Ννκνζέηε, ελ ππξί θαί βάησ, ηφθνλ
ηφλ ηήο, Αεηπαξζέλνπ, εηο εκψλ ηψλ πηζηψλ ζσηεξίαλ, χκλνηο
αζηγήηνηο κεγαιχλνκελ.

Δμαπνζηεηιάξηνλ
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
Οη θφζκνλ αξλεζάκελνη, θαί ηφλ ηαπξφλ αξάκελνη, πιεζχο νζίσλ
Παηέξσλ, ζχλ ηνίο ρνξνίο ηψλ Μαξηχξσλ, Ηεξαξρψλ νκήγπξηο, θαί
Γπλαηθψλ ηφ ζχληαγκα, εκάο θαηαθαηδξχλαηε, ηνχ αλπκλήζαη αμίσο,
πκψλ ηήλ πάκθσηνλ κλήκελ.
Έηεξνλ
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ
Σνχο ελ αζθήζεη ιάκςαληαο, Θενθφξνπο Παηέξαο, θαί Ηεξάξραο άκα
ηε, Γπλαηθψλ ηάο νζίαο, θαί ηψλ Ηεξνκαξηχξσλ, ηάο ρνξείαο ελ χκλνηο,
θαηδξψο αλεπθεκήζσκελ, φπσο αγηαζζψκελ, θαί ηαίο επραίο ηνχησλ,
θαί πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, ηφλ δξφκνλ δηαλχζσκελ, επκαξψο ηήο
λεζηείαο.
Δηο ηνχο Αίλνπο
Ηζηψκελ ηηρεξά
Ήρνο πι. δ'
Ο ελ Δδέκ Παξάδεηζνο
Σήλ ηψλ Παηέξσλ άπαληεο πιεζχλ, νζίσο αζθήζαζαλ, ελ σδαίο
εγθσκηάζσκελ πηζηνί, ηνχο Ηεξάξραο δέ Υξηζηνχ, επθεκήζσκελ
άζκαζη, ζενθξφλσο νκνςχρσο αδειθνί, ελ εγθξαηεία γάξ έδεζαλ, θαί
ελ λεζηεία θαζαξά, θαί ηνχ Υξηζηνχ θαηεηξάλσζαλ, ηφ Δπαγγέιηνλ
εκίλ, κεζ' ψλ αλπκλήζσκελ, Γπλαηθψλ ηάο ζενθφξνπο θαί ιακπξάο,
ηήλ απηψλ πνιηηείαλ, ζενπξεπψο δεινχληεο ελ ςπρή, ίλα εχξσκελ
εθεί, πιεκκειεκάησλ ηήλ ζπγρψξεζηλ.
Σνχο ελ αζθήζεη ιάκςαληαο θαηδξψο, νζίσο ηε δήζαληαο,
επθεκήζσκελ ελδφμσο αδειθνί, σο βηνηεχζαληαο θαιψο, πξφο δσήλ
ηήλ αηψληνλ, επζεβψο κεηνηθηζζέληαο ελ ραξά, πξφο ιήμίλ ηε ηήλ
αλψιεζξνλ, θαί καθαξίαλ ηήλ εθεί, δη' αξεηήο θαί ζεκλφηεηνο,
επζπδξνκήζαληαο ηδνχ, αμίσο ηηκήζσκελ, φπσο ηχρσκελ ειένπο εθ
Θενχ, ηή απηψλ παξαθιήζεη, θαί αησλίνπ δφμεο θαί ραξάο, θαί
ξπζζψκελ ηψλ εθεί, απαξαηηήησλ θνιάζεσλ.
Ηεξαξρψλ απάλησλ ν ρνξφο, Γηθαίσλ νκήγπξηο, Αζθεηψλ ηε θαί
νζίσλ Γπλαηθψλ, ηψλ βησζάλησλ επζεβψο, δπζσπεζέληεο ράξηηη,
Ηθεηεχζαηε ηφλ κφλνλ αγαζφλ, θαί παλνηθηίξκνλα Κχξηνλ, ηνχ
νηθηεηξήζαη θαί εκάο, θαί ηήο εθεί θαηαθξίζεσο, ξπζζείεκελ
δηαπαληφο, ηαίο πξνζεπραίο πκψλ ζνθνί, θαί κειινχζεο

απνιαχζεσο, ηξπθάλ δηελεθψο, εηο αηψλαο αηψλσλ, αγαιιηψκελνί ηε
θαί εκείο, αίλνλ χκλνηο απαχζησο, ηψ Εσνδφηε αλαθξάδνληεο.
Θενπξεπή παλήγπξηλ πηζηνί, θξνηήζσκελ ζήκεξνλ, έλ ηή κλήκε ηψλ
Αγίσλ δαςηιψο Ηεξαξρψλ, θαί Αζθεηψλ, θαί Ηεξνκαξηχξσλ, θαί νζίσλ
Γπλαηθψλ, θαί επζεβψλ, ηψλ γαξ θζαξηψλ θαηεθξφλεζαλ, θαί ηψλ
πξνζθαίξσλ αιεζψο, θαί σο αξάρλελ εγήζαλην, θαί ψζπεξ ζθχβαια
απηά, ίλα θεξδήζσζη, ηφλ Υξηζηφλ θαί ηά βαζίιεηα απ, ηνχ, θαί ηά ζεία
εθείλα, ά νθζαικφο νπθ είδελ, νχο νπδέ ήθνπζε πνηέ, ψλ πξεζβείαηο
ν Θεφο, ξχζαη θζνξάο ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα...
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. β'
ζηνη Παηέξεο, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο, ηψλ
θαηνξζσκάησλ πκψλ, δη' ψλ έλ ηνίο νπξαλνίο, εχξεηε κηζζφλ ηψλ
θακάησλ πκψλ, ηψλ δαηκφλσλ σιέζαηε ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ
εθζάζαηε ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ ακέκπησο εδειψζαηε, παξξεζίαλ
έρνληεο πξφο Κχξηνλ, εηξήλελ αηηήζαζζε ηαίο ςπραίο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο
δσήο, έ ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε Γέζπνηλα κεηά ηψλ ζψλ Οζίσλ, θαί
πάλησλ ηψλ Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Σά Σππηθά θαί απφ ηνχ Καλφλνο, Χδή γ' θαί ο'.
Πξνθείκελνλ Ήρνο βαξχο
Καπρήζνληαη ζηνη ελ δφμε.
ηίρ. Αη πςψζεηο ηνχ Θενχ ελ ηψ ιάξπγγη απηψλ.
Πξφο Ρσκαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ ΗΓ' 19-26)
Αδειθνί, ηά ηήο εηξήλεο δηψθσκελ, θαί ηα ηήο νηθνδνκήο ηήο εηο
αιιήινπο, Μή έλεθελ βξψκαηνο, θαηάιπε ηφ έξγνλ ηνχ Θενχ, πάληα
κέλ θαζαξά, αιιά θαθφλ ηψ αλζξψπσ, ηψ δηά πξνζθφκκαηνο
εζζίνληη, Καιφλ ηφ κή θαγείλ θξέα, κεδέ πηείλ νίλνλ, κεδέ ελ ψ ν
αδειθφο ζνπ πξνζθφπηεη, ή ζθαλδαιίδεηαη, ή αζζελεί, χ πίζηηλ
έρεηο; θαηά ζεαπηφλ έρε ελψπηνλ ηνχ Θενχ, Μαθάξηνο ν κή θξίλσλ
εαπηφλ, ελ ψ δνθηκάδεη. Ο δέ δηαθξηλφκελνο, εάλ θάγε, θαηαθέθξηηαη,
φηη νπθ εθ πίζηεσο, πάλ δέ φ νπθ εθ πίζηεσο, ακαξηία εζηί. Σψ δέ

δπλακέλσ πκάο ζηεξίμαη θαηά ηφ επαγγέιηφλ κνπ θαί ηφ θήξπγκα
Ηεζνχ Υξηζηνχ, θαηά απνθάιπςηλ κπζηεξίνπ ρξφλνηο αησλίνηο
ζεζηγεκέλνπ, θαλεξσζέληνο δέ λχλ δηά ηε γξαθψλ πξνθεηηθψλ, θαη'
επηηαγήλ ηνχ αησλίνπ Θενχ, εηο ππαθνήλ πίζηεσο, εηο πάληα ηά έζλε
γλσξηζζέληνο, κφλθ ζνθψ Θεψ, δηά Ηεζνχ Υξηζηνχ, ψ ε δφμα εηο
ηνχο αηψλαο. Ακήλ.
Έηεξνο ηψλ Οζίσλ
Πξφο Γαιάηαο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ Δ' 22 - Σ' 2)
Ο δέ θαξπφο ηνχ Πλεχκαηνο, Αδειθνί, εζηίλ αγάπε, ραξά, εηξήλε,
καθξνζπκία, ρξεζηφηεο, αγαζσζχλε, πίζηηο, πξαφηεο, εγθξάηεηα,
θαηά ηψλ ηνηνχησλ νπθ έζηη λφκνο. Οη δέ ηνχ Υξηζηνχ ηήλ ζάξθα
εζηαχξσζαλ, ζχλ ηνίο παζήκαζη θαί ηαίο επηζπκίαηο. Δη δψκελ
πλεχκαηη, πλεχκαηη θαί ζηνηρψκελ, Μή γηλψκεζα θελφδνμνη, αιιήινπο
πξνθαινχκελνη, αιιήινηο θζνλνχληεο, Αδειθνί, εάλ θαί πξνιεθζή
άλζξσπνο έλ ηηλη παξαπηψκαηη, πκείο νη πλεπκαηηθνί θαηαξηίδεηε ηφλ
ηνηνχηνλ ελ πλεχκαηη πξαφηεηνο, ζθνπψλ ζεαπηφλ, κή θαί ζχ
πεηξαζζήο. Αιιήισλ ηά βάξε βαζηάδεηε, θαί νχησο αλαπιεξψζαηε
ηφλ λφκνλ ηνχ Υξηζηνχ.
Αιιεινχτα Ήρνο β'
Πεθπηεπκέλνη ελ ηψ νίθσ Κπξίνπ.
ηίρ. Αγαιιηάζζε δίθαηνη ελ Κπξίσ.
Δπαγγέιηνλ Δθ ηνχ θαηά Μαηζαίνλ
Δίπελ ν Κχξηνο, Πξνζέρεηε ηήλ ειεεκνζχλελ πκψλ...
Καί ηψλ Οζίσλ
Δίπελ ν Κχξηνο, Πάληα κνη παξεδφζε...
Κνηλσληθφλ
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα.
η31ηνξ
ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΖ ΣΤΡΗΝΖ
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΠΔΡΑ
ΔΗ ΣΟ ΛΤΥΝΗΚΟΝ
Μεηά ηφλ πξννηκηαθφλ, ζηηρνινγνχκελ ηφ Μαθάξηνο αλήξ, ηφ
Κάζηζκα φινλ.

Δηο δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ
Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ ο' θαί ηνχ Σξησδίνπ δ'.
ηηρεξά πξνζφκνηα ηνχ Σξησδίνπ
Ήρνο πι. β' ιελ απνζέκελνη
Οπιάζηεο κνπ Κχξηνο, ρνχλ εθ ηήο γήο πξνζιαβψλ κε, δσεξψ
θπζήκαηη, ςπρψζαο εδψσζε θαί εηίκεζελ, επί γήο άξρνληα, νξαηψλ
απάλησλ, θαί Αγγέινηο νκνδίαηηνλ. αηάλ δ ν δφιηνο, νξγάλσ ηψ φθεη
ρξεζάκελνο, ελ βξψζεη εδειέαζε, θαί Θενχ ηήο δφμεο ερψξηζε, θαί
ηψ θαησηάησ, ζαλάησ παξαδέδσθελ εηο γήλ. Αιι' σο Γεζπφηεο θαί
εχζπιαγρλνο, πάιηλ αλαθάιεζαη.
ηνιήλ ζενυθαληνλ, απεμεδχζελ ν ηάιαο, ζνχ ηφ ζείνλ πξφζηαγκα,
παξαθνχζαο Κχξηε, ζπκβνπιία ερζξνχ, θαί ζπθήο θχιια δέ, θαί ηνπο
δεξκαηίλνπο, λχλ ρηηψλαο πεξηβέβιεκαη. ηδξψηη θέθξηκαη, άξηνλ
κνρζεξφλ θαηεζζίεηλ γάξ, αθάλζαο θαί ηξηβφινπο δέ, θέξεηλ κνη ε γή
θεθαηήξαηαη. Αιι' ν ελ πζηέξνηο, ηνίο ρξφλνηο εθ Παξζέλνπ
ζαξθσζείο, αλαθαιέζαο εηζάγαγε, πάιηλ εηο Παξάδεηζνλ.
Παξάδεηζε πάληηκε, ηφ σξαηφηαηνλ θάιινο, ζεφθηηζηνλ ζθήλσκα,
επθξνζχλε άιεθηε, θαί απφιαπζηο, δφμα ηψλ Γηθαίσλ, Πξνθεηψλ
ηεξπλφηεο, θαί Αγίσλ νηθεηήξηνλ, ήρσ ηψλ θχιισλ ζνπ, Πιάζηελ ηφλ
ηψλ φισλ ηθέηεπε, ηάο πχιαο ππαλνίμαί κνη, άο ηή παξαβάζεη
απέθιεηζα. θαί αμησζήλαη, ηνχ μχινπ ηήο δσήο κεηαιαβείλ, θαί ηήο
ραξάο, ήο ηφ πξφηεξνλ, ελ ζνί θαηεηξχθεζα.
Αδάκ εμσζηξάθηζηαη, παξαθνή Παξαδείζνπ, θαί ηξπθήο εθβέβιεηαη,
γπλαηθφο ηνίο ξήκαζηλ απαηψκελνο, θαί γπκλφο θάζεηαη, ηνχ ρσξίνπ
νίκνη! ελαληίνλ νδπξφκελνο. Γηφ ζπνπδάζσκελ, πάληεο ηνλ θαηξφλ
ππνδέμαζζαη, λεζηεηαο ππαθνχνληεο, επαγγειηθψλ παξαδφζεσλ, ίλα
δηά ηνχησλ, επάξεζηνη γελφκελνη Υξηζηψ, ηνχ Παξαδείζνπ ηήλ
νίθεζηλ, πάιηλ απνιάβσκελ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Δθάζηζελ Αδάκ, απέλαληη ηνχ Παξαδείζνπ, θαί ηήλ ηδίαλ γχκλσζηλ
ζξελψλ σδχξεην. Οίκνη, ηφλ απάηε πνλεξά πεηζζέληα θαί θιαπέληα,
θαί δφμεο καθξπλζέληα! νίκνη, ηφλ απιφηεηη γπκλφλ, λχλ δέ
επνξεκέλνλ! Αιι' ψ Παξάδεηζε, ηξπθήο απνιαχζσ, νπθέηη φςνκαη
νπθέηη ζνπ ηεο ηφλ Κχξηνλ θαί Θεφλ κνπ θαη Πιάζηελ, εηο γήλ γάξ
απειεχζνκαη, εμ ήο θαί πξνζειήθζελ. Διεήκνλ Οηθηίξκνλ βνψ ζνη.
Διέεζφλ κε ηφλ παξαπεζφληα.

Καί λχλ... Θενηνθίνλ,
ηφ ηήο Οθησήρνπ
Δηο ηήλ Ληηήλ
Σφ Ηδηφκεινλ ηνχ Αγίνπ ηήο Μνλήο
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Ήιηνο αθηίλαο έθξπςελ, ε ζειήλε ζχλ ηνίο άζηξνηο εηο αίκα
κεηεηξάπε, φξε έθξημαλ, βνπλνί εηξφκαμαλ, φηε Παξάδεηζνο
εθιείζζε. Δθβαίλσλ ν Αδάκ, ρεξζί ηχπησλ ηάο φςεηο, έιεγελ.
Διεήκνλ, ειέεζφλ κε ηφλ παξαπεζφληα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ, κνηνλ
Μπζηηθψο αλπκλνχκέλ ζε, Θενηφθε Μαξία, αλεδείρζεο γάξ ζξφλνο
ηνχ κεγάινπ Βαζηιέσο, ζθελή παλαγία, ηψλ νπξαλψλ πιαηπηέξα,
Υεξνπβίκ άξκα, αλσηέξα δέ ηψλ εξαθίκ, λπκθψλ δφμεο, εθ ζνχ γάξ
πξνήιζε, ζαξθσζείο ν πάλησλ Θεφο. Απηφλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο
ςπράο εκψλ.
Απφζηηρα ηήο Οθησήρνπ ηά θαη' Αιθάβεηνλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Δμεβιήζε Αδάκ ηνχ Παξαδείζνπ, δηά ηήο βξψζεσο, δηφ θαί
θαζεδφκελνο απέλαληη ηνχηνπ, σδχξεην, νινιχδσλ, ειεεηλή ηή θσλή,
θαί έιεγελ. Οίκνη, ηί πέπνλζα ν ηάιαο εγψ! κίαλ εληνιήλ παξέβελ ηήλ
ηνχ Γεζπφηνπ, θαί ηψλ αγαζψλ παληνίσλ εζηέξεκαη. Παξάδεηζε
αγηψηαηε, ν δη' εκέ πεθπηεπκέλνο, θαί δηά ηήλ Δχαλ θεθιεηζκέλνο,
ηθέηεπε ηψ ζέ πνηήζαληη, θακέ πιάζαληη, φπσο ηψλ ζψλ αλζέσλ
πιεζζήζσκαη. Γην θαί πξφο απηφλ ν σηήξ. Σφ εκφλ πιάζκα νπ
ζέισ απνιέζζαη, αιιά βνχινκαη ηνχην ζψδεζζαη, θαί εηο επίγλσζηλ
αιεζείαο ειζείλ, φηη ηφλ εξρφκελνλ πξφο κε, νπ κή εθβάιισ έμσ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ήρνο ν απηφο
Οπνηεηήο θαί ιπηξσηήο κνπ Πάλαγλε, Υξηζηφο ν Κχξηνο, εθ ηήο ζήο
λεδχνο πξνειζψλ, εκέ ελδπζάκελνο, ηήο πξψ ελ θαηάξαο ηφλ Αδάκ
ειεπζέξσζε. Γηφ ζνη Πάλαγλε, σο ηνχ Θενχ Μεηξί ηε, θαί Παξζέλσ
αιεζψο, βνψκελ αζηγήησο, ηφ Υαίξε ηνχ Αγγέινπ. Υαίξε Γέζπνηλα,
πξνζηαζία θαί ζθέπε, θαί ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Σφ, Νχλ απνιχεηο. Σφ Σξηζάγηνλ

Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. α'
Θενηφθε Παξζέλε, ραίξε θεραξηησκέλε Μαξία, ν Κχξηνο κεηά ζνχ,
επινπεκέλε ζχ ελ γπλαημί, θαί επινεκέλνο ν θαξπφο ηήο θνηιίαο ζνπ,
φηη σηήξα έηεθεο ηψλ ςπρψλ εκψλ. εθ γ'
θαί ε ινηπή Αθνινπζία ηήο Αγξππλίαο
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΠΡΧΨ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηφλ Δμάςαικνλ, εηο ηφ, Θεφο Κχξηνο, ηφ Απνιπηίθηνλ
Αλαζηάζηκνλ, δίο, θαί ηφ Θενηνθίνλ. Δίηα ε ζπλήζεο ηηρνινγία.
Αξρφκεζα δέ αλαγηλψζθεηλ ηφ βηβιίνλ ηήο Δμαεκέξνπ ηνχ
Υξπζνζηφκνπ.
Μεηά δέ ηήλ ηηρνινγίαλ, ηά Δπινγεηάξηα, νη Αλαβαζκνί ηνχ
Ήρνπ, ηφ, Πάζα πλνή, ηφ ελδηάηαθηνλ Δσζηλφλ Δπαγγέιηνλ, θαί ηφ
Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ, θαί κεηά ηφλ Ν'.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Σήο κεηαλνίαο άλνημφλ κνη πχιαο Εσνδφηα, νξζξίδεη γάξ ηφ πλεχκά
κνπ πξφο λαφλ ηφλ άγηφλ ζνπ, λαφλ θέξνλ ηνχ ζψκαηνο φινλ
εζπηισκέλνλ, αιι' σο Οηθηίξκσλ θάζαξνλ, επζπιάγρλσ ζνπ ειέεη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ, κνηνλ
Σήο ζσηεξίαο εχζπλφλ κνη ηξίβνπο Θενηφθε, αηζρξαίο γάξ
θαηεξξχπσζα, ηήλ ςπρήλ ακαξηίαηο, σο ξαζχκσο ηφλ βίνλ κνπ, φινλ
εθδαπαλήζαο, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο ξχζαί κε, πάζεο αθαζαξζίαο.
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο, θαηά ηφ κέγα έιεφο ζνπ, θαί θαηά ηφ πιήζνο
ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, εμάιεηςνλ ηφ αλφκεκά κνπ.
Ήρνο πι. β'
Σά πιήζε ηψλ πεπξαγκέλσλ κνη δεηλψλ, ελλνψλ ηάιαο, ηξέκσ ηήλ
θνβεξάλ εκέξαλ ν ηήο θξίζεσο, αιιά ζαξξψλ εηο ηφ έιενο ηήο
επζπιαγρλίαο ζνπ, σο ν Γαπτδ βνψ ζνη. Διέεζφλ κε ν Θεφο, θαηά ηφ
κέγα ζνπ έιενο.
Οη Καλφλεο. Σήο Οθησήρνπ, ν Αλαζηάζηκνο, ν
ηαπξναλαζηάζηκνο, θαί ηήο Θενηφθνπ, εηο ε' θαί ηνχ Σξησδίνπ, εηο ο'.

Καλψλ ηνχ Σξησδίνπ
Πνίεκα Υξηζηνθφξνπ ηνχ Πξσηαζεθξίηνπ
Χδή α' Ήρνο πι. β'
Χο ελ επείξσ πεδεχζαο
Γεχξν ςπρή κνπ αζιία, θιαχζνλ ηά ζνί, πεπξαγκέλα ζήκεξνλ,
κλεκνλεχνπζα ηήο πξίλ, ελ Δδέκ γπκλψζεσο, δη ήο, εμεβιήζεο ηήο
ηξπθήο, θαί ηήο αιήθηνπ ραξάο.
Τπφ πνιιήο επζπιαγρλίαο, θαί νηθηηξκψλ, Πιαζηνπξγέ ηήο θηίζεσο,
θαί ηψλ φισλ Πνηεηά, εθ ρνφο δσψζαο κε ηφ πξίλ, ελεηείισ ζε πκλείλ,
ζχλ ηνίο Αγγέινηο ζνπ.
Γηά ρξεζηφηεηνο πινχηνλ, ζχ θπηνπξγείο, Πιαζηνπξγέ θαί Κχξηε,
Παξαδείζνπ ηήλ ηξπθήλ, ελ Δδέκ θειεχσλ κε ηξπθάλ, ηψλ σξαίσλ
θαί ηεξπλψλ, θαί κή ξεφλησλ θαξπψλ.
Οίκνη ςπρή κνπ αζιία! ηψλ ελ Δδέκ, απνιαχεηλ είιεθαο, εμνπζίαλ εθ
Θενχ, κή θαγείλ δέ γλψζεσο θαξπφλ, πξνζεηάγεο, ίλα ηί, παξέβεο
λφκνλ Θενχ;
Θενηνθίνλ
Θενθπήηνξ Παξζέλε, σο ηνχ Αδάκ, θαηά γέλνο ζχγαηεξ, θαηά ράξηλ
δέ Υξηζηνχ, ηνχ Θενχ γελλήηξηα εκέ, ηφλ εμφξηζηνλ Δδέκ, λχλ
αλαθάιεζαη.
Καηαβαζία
«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ
Φαξαψ, θαζνξψλ πνληνχκελνλ, Θεψ επηλίθηνλ σδήλ, εβφα,
άζσκελ».
Χδή γ' Οπθ έζηηλ άγηνο σο ζχ
θηο ν δφιηνο πνηέ, ηήλ ηηκήλ κνπ θζνλή ζαο, εςηζχξηζε δφινλ, ηήο
Δχαο ελ ηνίο σζίλ, εμ ήο εγψ, πιαλεζείο εμσξίζζελ, νίκνη! ηνχ ρνξνχ
ηήο δσήο.
Σήλ ρείξα ηείλαο πξνπεηψο, εγεπζάκελ ηνχ μχινπ, ηνχ ηήο γλψζεσο,
νχπεξ, πξνζέηαμέ κνη Θεφο, κεδφισο κεηαιαβείλ, θαί ηήο ζείαο,
δφμεο απεξξίθζελ πηθξψο.
Οίκνη αζιία κνπ ςπρή! πψο νπθ έγλσο ηφλ δφινλ; πψο νπθ ήζζνπ

ηήο πιάλεο, θαί ηνχ θζφλνπ ηνχ ερζξνχ; αιι' εζθνηίζζεο, ηφλ λνχλ,
θαί παξέβεο, εληνιήλ ηνχ Κηίζηνπ ζνπ;
Θενηνθίνλ
Διπίο θαί ζθέπε κνπ ζεκλή, ε ηήλ γχκλσζηλ πάιαη, πεξηζηείιαζα
κφλε, ηήλ ηνχ πεζφληνο Αδάκ, ηψ ηνθεηψ ζνπ Αγλή, αθζαξζίαλ αχζίο
κε ακθίαζνλ.
Καηαβαζία
«Οπθ έζηηλ άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ
πηζηψλ ζνπ Αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο απηνχο, ελ ηή πέηξα ηήο
νκνινγίαο ζνπ».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Καηεπιάγε Ησζήθ
Δμεβιήζε ν Αδάκ, ηνπ Παξαδείζνπ ηήο ηξπθήο, δηά βξψζεσο πηθξάο,
ελ αθξαζία εληνιήλ, κή θπιάμαο ηήλ ηνχ Γεζπφηνπ, θαί θαηεθξίζε,
εξγάδεζζαη ηήλ γήλ, εμ ήο ειήθζε απηφο, ηδξψηη δέ πνιιψ, εζζίεηλ
άξηνλ απηνχ. Γηφ εκείο πνζήζσκελ εγθξάηεηαλ, ίλα κή έμσ
ζξελήζσκελ, ηνχ Παξαδείζνπ, ψζπεξ εθείλνο, αιι' εηο απηφλ
ειεπζψκεζα.
Έηεξνλ Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Νχλ ν θαηξφο ηψλ άξεηψλ επεθάλε, θαί επί ζχξαηο ν Κξηηήο, κή
ζηπγλάζσκελ, αιιά δεχηε λεζηεχνληεο πξνζάμσκελ, δάθξπα
θαηάλπμηλ θαί ειεεκνζχλελ, θξάδνληεο. Ζκάξηνκελ, ππέξ ςάκκνλ
ζαιάζζεο. Αιι' άλεο πάζη πάλησλ Λπηξσηά, ίλα θαί ζρψκελ ηφλ
άθζαξηνλ ζηέθαλνλ.
Θενηνθίνλ, κνηνλ
Οπ ζησπήζσκελ πνηέ Θενηφθε, ηάο δπλαζηείαο ζνπ ιαιείλ νη αλάμηνη,
εί κή γάξ ζχ πξντζηαζν πξεζβεχνπζα, ηίο εκάο εξξχζαην εθ
ηνζνχησλ θηλδχλσλ, ηίο δέ δηεθχιαμελ, έσο λχλ ειεπζέξνπο; νπθ
απνζηψκελ Γέζπνηλα εθ ζνχ, ζνχο γάξ δνχινπο ζψδεηο αεί, εθ
παληνίσλ δεηλψλ.
Δίηα αλάγλσζηο ηνχ Λφγνπ, εηο ηήλ πιεγήλ ηήο ραιάδεο, νχ ε
αξρή. Σί ιχεηε ηάμηλ επαηλνπκέλε; Πνηνχκελ δέ απηφλ εηο δφζεηο δχν.
Χδή δ' Υξηζηφο κνπ δχλακηο
Σηκήο εμίσκαη, εγψ ν άζιηνο, παξά ζνχ ηνχ Γεζπφηνπ ελ ηή Δδέκ,
νίκνη πψο πεπιάλεκαη, θαί δηαβφισ, θζνλεζείο, απεξξίθελ ηνχ
πξνζψπνπ ζνπ!

Δκέ ζξελήζαηε, Αγγέισλ ηάγκαηα, Παξαδείζνπ ηά θάιιε θαί ηψλ
θπηψλ, ηψλ εθεί επ πξέπεηα, ηφλ πιαλεζέληα δπζηπρψο θαί Θενχ
απνζθηξηήζαληα.
Λεηκψλ καθάξηε, θπηα ζεφθπηα, Παξαδείζνπ ηεξπλφηεο λχλ επ' εκέ,
δάθξπα ζηαιάμαηε, εθ θχιισλ ψζπεξ φθζαικψλ, ηφλ γπκλφλ, θαί
μέλνλ δφμεο Θενχ.
Οπθέηη βιέπσ ζε, νπθ απνιαχσ ζνπ, ηήο εδίζηεο θαί ζείαο
καξκαξπγήο, πάληηκε Παξάδεηζε. γπκλφο γάξ έξξηκαη εηο γήλ,
παξνξγίζαο ηφλ Πνηήζαληα.
Θενηνθίνλ
Αγία Γέζπνηλα, ε δηαλνίμαζα, Παξαδείζνπ ηάο πχιαο πάζη πηζηνίο,
άο Αδάκ απέθιεηζε δηά παξάβαζηλ πνηέ, πχιαο ειένπο κνη δηάλνημνλ.
Καηαβαζία
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία
ζενπξεπψο, κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ
ενξηάδνπζα».
Χδή ε' Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ
Φζνλήζαο πάιαη κνη ν ερζξφο, ηήο ελ Παξαδείζσ επηπρνχο,
αλαζηξνθήο ν κηζάλζξσπνο, φθεσο ελ είδεη κε ππεζθέιηζε, θαί
δφμεο ατδίνπ μέλνλ κε έδεημε.
Θξελψ θαί θφπηνκαη ηήλ ςπρήλ, θαί ηνίο νθζαικνίο επηδεηψ, πιήζε
δαθξχσλ πξνζηίζεζζαη, φηαλ απνβιέςσ, θαί θαηακάζσ κνπ, ηήλ
γχκλσζηλ ήλ έζρνλ, εθ παξαβάζεσο.
Δθ γήο επιάζζελ ρεηξί Θενχ, αχζηο δ' επηζηξέθεηλ πξφο ηήλ γήλ, εγψ
ν άζιηνο ήθνπζα. Σίο εκέ κή θιαχζε, ηφλ απσζζέληα Θενχ, θαί ηήο
Δδέκ ηφλ Άδελ αληαιιαμάκελνλ.
Θενηνθίνλ
Νπκθψλα δφμεο ζε κπζηηθφλ, πάληεο θαηαγγέιινκελ πηζηνί,
Θενθπήηνξ, παλάκσκε, φζελ δπζσπψ ζε Αγλή πεζφληα κε,
λπκθψλνο Παξαδείζνπ, νηθείνλ πνίεζνλ.
Καηαβαζία
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ Αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ
θαηαχγαπζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ

δφθνπ ηψλ πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ».
Χδή ο' Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ
ηνιήλ κε ελέδπζαο, ζενυθαληνλ σηήξ, ελ ηή Δδέκ ψο
εχζπιαγρλνο, εγψ δέ ζνπ παξείδνλ ηήλ εληνιήλ, πεηζζείο ηψ
αιάζηνξη, θαί γπκλφο θαζσξάζελ ν ηαιαίπσξνο.
Φπρή παλαζιία κνπ, εκαθξχλζεο εθ Θενχ, δηά απξνζεμίαο ζνπ,
Παξαδείζνπ εζηέξεζαη ηήο ηξπθήο, Αγγέισλ θερψξηζαη, εηο θζνξάλ
θαηελέρζεο, ψ ηνχ πηψκαηνο!
Διέεζνλ νίθηεηξνλ, Παληνθξάηνξ ν Θεφο, ηψλ ζψλ ρεηξψλ ηφ πνίεκα,
κή παξίδεο κε δένκαη Αγαζέ, ηφλ απνρσξίζαληα, εκαπηφλ ηήο
ρνξείαο ηψλ Αγγέισλ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Μαξία Θεφθιεηε, ε Κπξία ηνχ παληφο, ψο ηεηνθπία Κχξηνλ, Βαζηιέα
ηψλ φισλ θαί Λπηξσηήλ, αηρκάισηνλ φληα κε, Παξαδείζνπ ηήο δφμεο
αλαθάιεζαη.
Καηαβαζία
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ
θιχδσλη, ελ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε εθ
θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ Πνιπέιεε».
Κνληάθηνλ
Απηφκεινλ Ήρνο πι. β'
Σήο ζνθίαο νδεγέ, θξνλήζεσο ρνξεγέ, ηψλ αθξφλσλ παηδεπηά, θαί
πησρψλ ππεξαζπη, ζηήξημνλ, ζπλέηηζνλ ηήλ θαξδίαλ κνπ Γέζπνηα.
χ δίδνπ κνη ιφγνλ, ν ηνχ Παηξφο Λφγνο, ηδνχ γάξ ηά ρείιε κνπ, νπ
κή θσιχζσ ελ ηψ θξάδεηλ ζνη. Διεήκνλ, ειέεζφλ κε ηφλ
παξαπεζφληα.
Ο Οίθνο
Δθάζηζελ Αδάκ ηφηε, θαί έθιαπζελ απέλαληη ηήο ηξπθήο ηνχ
Παξαδείζνπ, ρεξζί ηχπησλ ηάο φςεηο, θαί έιεγελ. Διεήκνλ, ειέεζφλ
κε ηφλ παξαπεζφληα.
 Ηδψλ Αδάκ ηφλ Άγγεινλ, σζήζαληα, θαί θιείζαληα ηήλ ηνχ ζείνπ
θήπνπ ζχξαλ, αλεζηέλαμε κέγα, θαί έιεγελ. Διεήκνλ, ειέεζφλ κε
ηφλ παξαπεζφληα.
 πλάιγεζνλ Παξάδεηζε, ηψ θηήηνξη πησρεχζαληη, θαί ηψ ήρσ ζνπ
ηψλ θχιισλ, ηθέηεπζνλ ηφλ Πιάζηελ, κή θιείζε ζε. Διεήκνλ,
ειέεζφλ κε ηφλ παξαπεζφληα.

 Παξάδεηζε παλάξεηε, παλάγηε, παλφιβηε, ν Δχαλ θεθιεηδη Αδάκ
πεθπηεπκέλνο, θαί δηά ηελ ζκέλνο, ηθέηεπζνλ Θεφλ δηά ηφλ
παξαπεζφληα. Διεήκνλ, ειέεζφλ κε ηφλ παξαπεζφληα.
πλαμάξηνλ
Σή απηή εκέξα, αλάκλεζηλ πνηνχκεζα ηήο απφ ηνχ Παξαδείζνπ
ηήο ηξπθήο εμνξίαο ηνχ Πξσηνπιάζηνπ Αδάκ.
ηίρνη
 Κφζκνο γελάξραηο πηθξά ζπλζξελεζάησ.
 Βξψζεη γιπθεία, ζπκπεζψλ πεπησθφζη.
Σή αθάησ ζνπ επζπιαγρλία, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ηήο ηξπθήο
ηνχ Παξαδείζνπ εκάο θαηαμίσζνλ, θαί ειέεζνλ, ψο κφλνο
θηιάλζξσπνο. Ακήλ.
Χδή δ' Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ
Ο δεζπφδσλ ηψλ αηψλσλ πάλησλ Κχξηνο, ν πιάζαο κε βνπιήκαηη
ζψ, θζνλεζέληα κε, ηψ δνιίσ δξάθνληη πνηέ, θαί ζέ παξνξγίζαληα
σηήξ, κή ππεξίδεο ν Θεφο, αιι' αλαθάιεζαί κε.
Σά ηνχ αίζρνπο πεξηθείκελνο ελδχκαηα, νίκνη! αληί ζηνιήο
θσηαπγνχο, απνθιαίνκαη ηήλ εκήλ απψιεηαλ σηήξ, θαί πίζηεη βνψ
ζνη Αγαζέ. Μή ππεξίδεο, ν Θεφο, αιι' αλαθάιεζαί κε.
Δηξαπκάηηζελ ν φθηο ν πακπφλεξνο, φιελ κνπ ηήλ ςπρήλ θζνλεξψο,
Παξαδείζνπ δέ ηήο ηξπθήο, εμφξηζηνλ πνηεί, αιι' ψ επζπκπάζεηε
σηήξ, κή ππεξίδεο ψο Θεφο, αιι' αλαθάιεζαί κε.
Θενηνθίνλ
Σήλ ηθέζηφλ κνπ δέεζηλ Παλάκσκε πξφζδεμαη ζπκπαζεία ηή ζή, θαί
ζπγρψξεζηλ ηψλ πηαηζκάησλ, δίδνπ κνη Αγλή, ελ ζξήλνηο βνψληη
εθηελψο. Μή ππεξίδεο Αγαζή, αιι' αλαθάιεζαί κε.
Καηαβαζία
«Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο Οζίνηο Παηζί,
ηνχο Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ Σχξαλλνλ
έπεηζε βνάλ. Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».
Χδή ε' Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο
Γσξεαίο πνιπηξφπνηο πάιαη ηεηίκεθαο, ηψλ ρεηξψλ ζνπ ηφ έξγνλ,
κφλε θηιάλζξσπε. δξάθσλ δέ δεηλφο ζπξηγκψ εδειέαζελ, νίκνη! ηψλ
πξνζφλησλ, θαιψλ απνγπκλψζαο.

Ίλα ηί ζπκβνπιίαο πηθξάο αθήθναο, θαί ηήο ζείαο εγέλνπ ςήθνπ
παξήθννο; νίκνη ηαπεηλή ςπρή, Θεφλ ιππήζαζα, φλ αεί δνμάδεηλ,
εηάρζεο ζπλ Αγγέινηο.
Δξπεηψλ θαί ζεξίσλ δεζπφηεο γέγνλαο, εξπεηψ ςπρνθζφξσ, πψο
πξνζσκίιεζαο, ζχκβνπινλ ιαβψλ, ψο επζή ηφλ αιάζηνξα; ψ ηήο
ζήο απάηεο, ςπρή κνπ παλαζιία!
Θενηνθίνλ
Φσηνθφξνλ ζθελήλ ζε Θενχ ζαξθψζεσο, αλπκλνχκελ Μαξία
Θενραξίησηε, φζελ κε δεηλψο ζθνηηζζέληα ηνίο πάζεζη, ιάκςνλ θψο
ειένπο, ειπίο απειπηζκέλσλ.
Αινούμεν, εςλογούμεν, καί πποζκςνούμεν ηόν Κύπιον.
Καηαβαζία
«Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο, δξφζνλ επήγαζαο, θαί δηθαίνπ ζπζίαλ, χδαηη
έθιεμαο, άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη. έ
ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ' Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ
Γιπθχο εηο γεχζηλ θαξπφο ηήο γλψζεσο, ελ ηή Δδέκ εθάλε κνη,
πιεζζέληη ηήο βξψζεσο, εηο ρνιήλ δέ γέγνλε ηφ ηέινο απηήο, νίκνη
ςπρή αζιία! πψο αθξαζία ζε, ηήο ηνχ Παξαδείζνπ εζηίαο, μέλελ
πεπνίεθε;
Θεέ ηψλ φισλ, ειένπο Κχξηε, εηο ηήλ εκήλ ηαπείλσζηλ, επζπιάγρλσο
επίβιεςνλ, θαί κή πφξξσ πέκςεο κε ηήο ζείαο Δδέκ, φπσο βιέπσλ
ηά θάιιε, φζελ εθπέπησθα, ζπεχζσ πάιηλ ζξήλνηο, πξνζιαβείλ
άπεξ απψιεζα.
Θξελψ, ζηελάδσ, θαί απνδχξνκαη, ηά Υεξνπβίκ θινγίλε ηή ξνκθαία
ζεψκελνο, ηήο είζνδνλ θπιάηηεηλ ηαρζέλ, πάζη ηνίο Δδέκ ηελ
παξαβάηαηο, νίκνη! απξφζηηνλ, εηκή ζχ αθψιπηνλ σηήξ, ηαχηελ
πνηήζεηο κνη.
Θαξξψ ηψ πιήζεη, ηψ ηνχ ειένπο ζνπ, Υξηζηέ σηήξ, θαί ζείαο εθ
πιεπξάο ζνπ ηψ Αίκαηη. δη' νχ θαζεγίαζαο ηήλ θχζηλ βξνηψλ, ήλνημαο
δέ ηάο πχιαο, ηνίο ζνί ιαηξεχνπζη, ηάο ηνχ Παξαδείζνπ Αγαζέ, ηάο
πξίλ θιεηζζείζαο Αδάκ.
Θενηνθίνλ
Εσήο ε πχιε ε αδηφδεπηνο, ε λνεηή Παξζέλε Θενηφθε αλχκθεπηε,

Παξαδείζνπ πχιαο κνη θιεηζζείζαο ηφ πξίλ, άλνημνλ ζαίο πξεζβείαηο,
φπσο δνμάδσ ζε, ηήλ κεηά Θεφλ κνπ βνεζφλ, θαί θξαηαηάλ
πξνζθπγήλ.
Καηαβαζία
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νπ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά
ηάγκαηα, δηά ζνχ δέ Πάλαγλε σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο,
φλ κεγαιχλνληεο, ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ηξαηηαίο, ζέ καθαξίδνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ Αλαζηάζηκνλ
Δίηα ηφ παξφλ
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
Σήο εληνιήο ζνπ Κχξηε, παξήθνπζα ν άζιηνο, θαί γπκλσζείο ηήο ζήο
δφμεο, αηζρχλεο πέπιεζκαη, νίκνη! θαί ηήο ηξπθήο εθβέβιεκαη, ηνχ
Παξαδείζνπ εχζπιαγρλε. Διεήκνλ ειέεζνλ, ηφλ ζηεξεζέληα δηθαίσο,
ηήο αγαζφηεηνο ηήο ζήο.
Έηεξνλ
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ
Απνηθηζζέληεο Κχξηε, Παξαδείζνπ ηφ πξψηνλ, δηά ηήο μχινπ
βξψζεσο, αληεηζήγαγεο πάιηλ, δηά ηαπξνχ θαί ηνχ Πάζνπο, ζνχ
σηήξ θαί Θεέ κνπ, δη' νχ εκάο νρχξσζνλ, ηήλ Νεζηείαλ πιεξψζαη,
αγλνπξε πψο, θαί ηήλ ζείαλ Έγεξζηλ πξνζθπλήζαη, ηφ Πάζρα ηφ
ζσηήξηνλ, ζέ Σεθνχζεο πξεζβείαηο.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο ε', θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Αλαζηάζηκα δ', θαί Αλαηνιηθφλ έλ, θαί ηνχ Σξησδίνπ γ'.
ηηρεξά Ηδηφκεια ηνχ Σξησδίνπ
Ήρνο πι. α'
Οίκνη! ν Αδάκ, ελ ζξήλσ θέθξαγελ, φηη φθηο θαί γπλή, ζετθήο
παξξεζίαο κε έμσζαλ, θαί Παξαδείζνπ ηήο ηξπθήο μχινπ βξψζηο
ειινηξίσζελ. Οίκνη! νπ θέξσ ινηπφλ ηφ φλεηδνο, ν πνηέ βαζηιεχο ηψλ
επη γείσλ πάλησλ θηηζκάησλ Θενχ, λχλ αηρκάισηνο ψθζελ, ππφ κηάο
αζέζκνπ ζπκβνπιήο, θαί ν πνηέ δφμαλ αζαλαζίαο εκθηεζκέλνο, ηήο
λεθξψζεσο ηήλ δνξάλ, ψο ζλεηφο ειεεηλψο πεξηθέξσ. Οίκνη! ηίλα
ηψλ ζξήλσλ ζπλεξγάηελ πνηήζνκαη; Αιιά ζχ Φηιάλζξσπε, ν εθ γήο
δεκηνπξγήζαο κε, επζπιαγρλίαλ θνξέζαο, ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ,
αλαθάιεζαη θαί ζψζφλ κε.
ηίρ. Δμνκνινγήζνκαί ζνη, Κχξηε, ελ φιε θαξδία κνπ, δηεγήζνκαη
πάληα ηά ζαπκάζηά ζνπ.

Ο απηφο
Σφ ζηάδηνλ ηψλ αξεηψλ ελέσθηαη, νη βνπιφκελνη αζιήζαη εηζέιζεηε,
αλαδσζάκελνη ηφλ θαιφλ ηήο Νεζηείαο αγψλα, νη γάξ λνκίκσο
αζινχληεο, δηθαίσο ζηεθαλνχληαη, θαί αλαιαβφληεο ηήλ παλνπιίαλ
ηνχ ηαπξνχ, ηψ ερζξψ αληηκαρεζψκεζα, σο ηείρνο άξξεθηνλ
θαηέρνληεο ηήλ Πίζηηλ, θαί σο ζψξαθα ηήλ πξνζεπρήλ, θαί
πεξηθεθαιαίαλ ηήλ ειεεκνζχλελ, αληί καραίξαο ηήλ λεζηείαλ, ήηηο
εθηέκλεη απφ θαξδίαο πάζαλ θαθίαλ. Ο πνηψλ ηαχηα, ηφλ αιεζηλφλ
θνκίδεηαη ζηέθαλνλ, παξά ηνχ Πακβαζηιέσο Υξηζηνχ, ελ ηή εκέξα ηήο
Κξίζεσο.
ηίρ. Αλάζηεζη, Κχξηε ν Θεφο κνπ, πςσζήησ ε ρείξ ζνπ. κή επηιάζε
ηψλ πελήησλ ζνπ εηο ηέινο.
Ήρνο πι. β'
Αδάκ ηνχ Παξαδείζνπ δηψθεηαη, ηξνθήο κεηαιαβψλ σο παξήθννο,
Μσζήο ζεφπηεο ερξεκάηηζε, λεζηεία ηά φκκαηα, ηήο ςπρήο
θαζεξάκελνο, Γηφ ηνχ Παξαδείζνπ νηθήηνξεο γελέζζαη επηπνζνχληεο,
απαιιαγψκελ ηήο αιπζηηεινχο ηξνθήο, θαί Θεφλ θαζνξάλ εθηέκελνη,
Μσζατθψο ηήλ ηεηξάδα, ηήο δεθάδνο λεζηεχζσκελ, πξνζεπρή θαί ηή
δεήζεη, εηιηθξηλψο πξνζθαξηεξνχληεο, θαηεπλάζσκελ ηήο ςπρήο ηά
παζήκαηα, απνζνβήζσκελ ηήο ζαξθφο ηά νηδήκαηα, θνχθνη πξφο ηήλ
άλσ πνξείαλ κεηίσκελ, φπνπ αη ηψλ Αγγέισλ ρνξείαη, αζηγήηνηο
θσλαίο, ηήλ αδηαίξεηνλ αλπκλνχζη Σξηάδα, θαζνξάλ ηφ ακήραλνλ
θάιινο, θαί δεζπνηηθφλ. Δθεί αμίσζνλ εκάο, Τηέ Θενχ δσνδφηα, ηνχο
επί ζνί πεπνηζφηαο, ζπγρνξεχζαη ηαίο ηψλ Αγγέισλ ζηξαηηαίο, ηαίο
ηήο ηε Απνθνχζεο ζε Μεηξφο Υξηζηέ πξεζβείαηο, θαη ζηφισλ, θαί ηψλ
Μαξηχξσλ, θαί πάλησλ ηψλ Αγίσλ.
Γφμα... Ήρνο ν απηφο
Έθζαζε θαηξφο, ε ηψλ πλεπκαηηθψλ αγψλσλ αξρή, ε θαηά ηψλ
δαηκφλσλ λίθε, ε πάλνπινο εγθξάηεηα, ε ηψλ Αγγέισλ εππξέπεηα, ε
πξφο Θεφλ παξξεζία, δη' απηήο γάξ Μσυζήο, γέγνλε ηψ Κηίζηε
ζπλφκηινο, θαί θσλήλ ανξάησο, ελ ηαίο αθναίο ππεδέμαην, Κχξηε, δη'
απηήο αμίσζνλ θαί εκάο, πξνζθπλήζαί ζνπ ηά Πάζε θαί ηήλ αγίαλ
Αλάζηαζηλ, σο θηιάλζξσπνο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ
ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα
εδσνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ. Δπινγεηφο Υξηζηφο ν
Θεφο εκψλ, ν νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνη.

Γνμνινγία κεγάιε, θαί ε ζπλήζεο Ληηή ελ ηψ Νάξζεθη, ελ ή
ςάιινκελ θαί ηφ Δσζηλφλ Ηδηφκεινλ. πλάπηνκελ δέ θαί ηήλ πξψηελ
ξαλ, θαί αλαγηλψζθνληαη αη Καηερήζεηο ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ
Θενδψξνπ ηνχ ηνπδίηνπ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Σά Σππηθά, νη Μαθαξηζκνί ηήο Οθησήρνπ θαί εθ ηνχ Καλφλνο
ηνχ Σξησ δίνπ ε ο' Χδή. Ο Απφζηνινο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. δ'
Δχμαζζε, θαί απφδνηε, Κπξίσ ηψ Θεψ εκψλ.
ηίρ. Γλσζηφο ελ ηή Ηνπδαία ν Θεφο.
Πξφο Ρσκαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ Σφ Αλάγλσζκα.
(Κεθ. ΗΓ', 11 - ΗΓ', 4)
Αδειθνί, λχλ εγγχηεξνλ εκψλ ε ζσηεξία, ή φηε επηζηεχζακελ. Ζ λχμ
πξνέθνςελ, ε δέ εκέξα ήγγηθελ. Απνζψκεζα νχλ ηά έξγα ηνχ
ζθφηνπο, θαί ελδπζψκεζα ηά φπια ηνχ θσηφο. σο ελ εκέξα
επζρεκφλσο πεξηπαηήζσκελ, κή θψκνηο θαί κέζαηο, κή θνίηαηο θαί
αζειγείαηο, κή έξηδη θαί δήισ, αιι' ελδχζαζζε ηφλ Κχξηνλ Ηεζνχλ
Υξηζηφλ, θαί ηήο ζαξθφο πξφλνηαλ κή πνηείζζε εηο επηζπκίαο. Σφλ δέ
αζζελνχληα ηή πίζηεη πξνζιακβάλεζζε, κή εηο δηαθξίζεηο
δηαινγηζκψλ. ο κέλ πηζηεχεη θαγείλ πάληα. Ο δέ αζζελψλ ιάραλα
εζζίεη. Ο εζζίσλ, ηφλ κή εζζίνληα κή εμνπζελείησ, θαί Ο κή εζζίσλ,
ηφλ εζζίνληα κή θξηλέησ, ν Θεφο γάξ απηφλ πξνζειάβεην. χ ηίο εί ν
θξίλσλ αιιφηξηνλ νηθέηελ. Σψ ηδίσ Κπξίσ ζηήθεη, ή πίπηεη, ζηαζήζεηαη
δέ, δπλαηφο γάξ εζηηλ ν Θεφο, ζηήζαη απηφλ.
Αιιεινχτα Ήρνο δ'
Αγαζφλ ηφ εμνκνινγείζζαη ηψ Κπξίσ.
Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ
Δίπελ ν Κχξηνο, Δάλ αθήηε ηνίο αλζξψπνηο...
Κνηλσληθφλ
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο.
Αιιεινχτα.
η32ηνξ

ΣΖ ΑΤΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΔΠΔΡΑ
ΔΗ ΣΟ ΛΤΥΝΗΚΟΝ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ Φαικφλ, άλεπ άιιεο ηηρνινγίαο,
ςάιινκελ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, Καηζηψκελ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ
ηηρεξά ηαλπθηηθά, ηά θαηά ηφλ ηπρφληα Ήρνλ, δ' θαί ηνπ Σξησδίνπ, ηά
παξφληα πξνζφκνηα, γ'.
Πνίεκα ηνχ θπξίνπ Ησζήθ
Ήρνο β'. Αγγεινο κέλ ηφ Υαίξε
Δγθξαηεία ηήλ ζάξθα, ηαπεηλψζαη πάληεο ζπνπδάζσκελ, ηφ ζείνλ
ππεξρφκελνη ζηάδηνλ, ηήο ακψκνπ Νεζηείαο, θαί επραίο θαί δάθξπζη,
Κχξηνλ ηφλ ζψδνληα εκάο εθδεηήζσκελ, θαί ιήζελ ηήο θαθίαο
παληειή πνηήζσκελ βνψληεο. Ζκάξηνκέλ ζνη, ζψζνλ, σο πάιαη
Νηλεπτηαο, Υξηζηέ Βαζηιεχ, θαί θνηλσλνχο εκάο, νπξαλίνπ Βαζηιείαο
πνίεζνλ εχζπιαγρλε.
Δκαπηφλ απειπίδσ, ελλνψλ ηά έξγα κνπ Κχξηε, ηά πάζεο ηηκσξίαο
επάμηα, ηδνχ γάξ παξαβιέςαο, ηά ζεπηά ζνπ ψηεξ εληάικαηα,
αζψησο κνπ ηφλ βίνλ ελάισζα, δηφ θαζηθεηεχσ, κεηαλνίαο φκβξνηο
κε θαζάξαο, λεζηεία θαί δεήζεη, σο κφλνο Διεήκσλ εθιάκπξπλνλ,
θαί κή βδειχμε, κε Δπεξγέηα ηψλ απάλησλ, θαί Τπεξάγαζε.
Έηεξνλ Σνχ θπξίνπ Θενδψξνπ
Ήρνο β' Σψλ ππέξ λνχλ δσξεψλ
Σφλ ηήο Νεζηείαο θαηξφλ, θαηδξψο απαξμψκεζα, πξφο αγψλαο
πλεπκαηηθνχο εαπηνχο ππνβάιινληεο, αγλίζσκελ ηήλ ςπρήλ, ηήλ
ζάξθα θαζάξσκελ, λεζηεχζσκελ ψζπεξ ελ ηνίο βξψκαζηλ εθ παληφο
πάζνπο, ηάο αξεηάο ηξπθψληεο ηνχ Πλεχκαηνο, ελ αίο δηαηεινχληεο
πφζσ, αμησζείεκελ πάληεο, θαηηδείλ ηφ πάλζεπηνλ Πάζνο Υξηζηνχ
ηνχ Θενχ, θαί ηφ άγηνλ Πάζρα, πλεπκαηηθψο ελαγαιιηψκελνη.
Καί ηνχ Μελαίνπ, πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δίζνδνο κεηά ηνχ ζπκηαηνχ, ήηηο γίλεηαη ελ πάζαηο ηαίο

Κπξηαθαίο ηήο αγίαο Σεζζαξαθνζηήο εηο ηφ Λπρληθφλ, δηά ηά κεγάια
Πξνθείκελα. Μεηά ηφ, Φψο ηιαξφλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. δ'
Μή απνζηξέςεο ηφ πξφζσπφλ ζνπ απφ ηνχ παηδφο ζνπ, φηη
ζιίβνκαη, ηαρχ επάθνπζφλ κνπ, πξφζρεο ηή ςπρή κνπ, θαί ιχηξσζαη
απηήλ.
ηίρ. Ζ ζσηεξία ζνπ ν Θεφο αληηιάβνηηφ κνπ.
ηίρ. Ηδέησζαλ πησρνί, θαί επθξαλζήησζαλ.
Καί πάιηλ γεγνλσηέξα θσλή
Μή απνζηξέςεο ηφ πξφζσπφλ ζνπ απφ ηνχ παηδφο ζνπ, φηη
ζιίβνκαη, ηαρχ επάθνπζφλ κνπ. πξφζρεο ηή ςπρή κνπ, θαί ιχηξσζαη
απηήλ.
Ζ εθηελήο, ηφ, Καηαμίσζνλ Κχξηε, Μεηάλνηαη γ', θαί αη Αηηήζεηο
παξά ηνχ Ηεξέσο.
Δηο δέ ηά Απφζηηρα, ηφ παξφλ Ηδηφκεινλ.
Ήρνο δ'
Έιακςελ ε ράξηο ζνπ Κχξηε, έιακςελ ν θσηηζκφο ηψλ ςπρψλ εκψλ,
ηδνχ θαηξφο εππξφζδεθηνο, ηδνχ θαηξφο κεηαλνίαο, απνζψκεζα ηά
έξγα ηνχ ζθφηνπο, θαί ελδπζψκεζα ηά φπια ηνχ θσηφο, φπσο
δηαπιεχζαληεο ηφ ηήο Νεζηείαο κέγα πέιαγνο, εηο ηήλ ηξηήκεξνλ
Αλάζηαζηλ θαηαληηήζσκελ, ηνχ Κπξίνπ θαί σηήξνο εκψλ Ηεζνχ
Υξηζηνχ, ηνχ ζψδνληνο ηάο ςπράο εκψλ.
ηίρ. Πξφο ζέ ήξα ηνχο νθζαικνχο κνπ, ηφλ θαηνηθνχληα ελ ηψ
νπξαλψ. Ηδνχ, σο νθζαικνί δνχισλ εηο ρείξαο ηψλ θπξίσλ απηψλ, σο
νθζαικνί παηδίζθεο εηο ρείξαο ηήο θπξίαο απηήο, νχησο νη νθζαικνί
εκψλ πξφο Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ, έσο νχ νηθηεηξήζαη εκάο.
Καί πάιηλ ηφ απηφ Ηδηφκεινλ
ηίρ. Διέεζνλ εκάο, Κχξηε, ειέεζνλ εκάο, φηη επί πνιχ επιήζζεκελ
εμνπδελψζεσο, επί πιείνλ επιήζζε ε ςπρή εκψλ, ηφ φλεηδνο ηνίο
επζελνχζη, θαί ε εμνπδέλσζηο ηνίο ππεξεθάλνηο.
Μαξηπξηθφλ
Ο ελδνμαδφκελνο, ελ ηαίο κλείαηο ηψλ Αγίσλ ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, ππ'
απηψλ δπζσπνχκελνο, θαηάπεκςνλ εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ

Ήρνο ν απηφο
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Σψλ Αγγέισλ αη ηάμεηο ζε, Θενκήηνξ δνμάδνπζη, ηφλ Θεφλ γάξ
Πάλαγλε απεθχεζαο, ηφλ ζχλ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, αεί
ζπλππάξρνληα, θαί Αγγέισλ ζηξαηηάο, εθ κή φληνο βνπιήκαηη,
ππνζηήζαληα, φλ ηθέηεπε ζψζαη θαί θσηίζαη, ηάο ςπράο ηψλ
νξζνδφμσο, ζέ αλπκλνχλησλ Παλάρξαληε.
Νχλ απνιχεηο. Καί κεηά ηφ Σξηζάγηνλ, ςάιινκελ ηά Σξνπάξηα
ηαχηα, πνηνχληεο θαί αλά κίαλ κεηάλνηαλ εηο έθαζηνλ απηψλ, πιήλ ηνχ
ηειεπηαίνπ, φπεξ ιέγεηαη άλεπ κέινπο.
Ήρνο πι. α'
Θενηφθε Παξζέλε, Υαίξε θεραξηησκέλε Μαξία, ν Κχξηνο κεηά ζνχ,
επινγεκέλε, ζπ ελ γπλαημί, θαί επινγεκέλνο ν θαξπφο ηήο θνηιίαο
ζνπ, φηη σηήξα έηεθεο ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Βαπηηζηά ηνχ Υξηζηνχ, πάλησλ εκψλ κλήζζεηη, ίλα ξπζζψκελ ηψλ
αλνκηψλ εκψλ, ζνί γάξ εδφζε ράξηο πξεζβεχεηλ ππέξ εκψλ.
Γφμα...
Ηθεηεχζαηε ππέξ εκψλ, άγηνη Απφζηνινη, θαί Αγηνη πάληεο, ίλα
ξπζζψκελ θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ, πκάο γάξ ζεξκνχο πξνζηάηαο,
πξφο ηφλ σηήξα θεθηήκεζα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τπφ ηήλ ζήλ επζπιαγρλίαλ, θαηαθεχγνκελ, Θενηφθε, ηάο εκψλ
ηθεζίαο, κή παξίδεο ελ πεξηζηάζεη, αιι' εθ θηλδχλσλ ιχηξσζαη εκάο,
κφλε Αγλή, κφλε επινγεκέλε.
Σφ, Κχξηε ειέεζνλ, κ' πξαεία θσλή
Ο Ηεξεχο. Ο ψλ επινγεηφο Υξηζηφο Ο Θεφο εκψλ...
Καί εκείο ζηεξενχκελ ηνχο Βαζηιείο, ιέγνληεο
Δπνπξάληε Βαζηιεχ, ηνχο πηζηνχο Βαζηιείο εκψλ ζηεξέσζνλ, ηήλ
Πίζηηλ ζηήξημνλ, ηά έζλε πξάυλνλ, ηφλ θφζκνλ εηξήλεπζνλ, ηήλ αγίαλ
Μνλήλ ηαχηελ Καιψο δηαθχιαμνλ, ηνχο πξναπειζφληαο παηέξαο θαί
αδειθνχο εκψλ ελ ζθελαίο Γηθαίσλ ηάμνλ, θαί εκάο ελ κεηαλνία θαί
εμνκνινγήζεη παξάιαβε, σο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο.
Καί πνηνχκελ ηάο ηξείο κεγάιαο κεηαλνίαο, ιέγνληεο κπζηηθψο

ελ εθάζηε κεηαλνία αλά έλα ηίρνλ ηήο επνκέλεο Δπρήο ηνχ αγίνπ
Δθξαίκ.
Κχξηε θαί Γέζπνηα ηήο δσήο κνπ, πλεχκα αξγίαο, πεξηεξγίαο,
θηιαξρίαο, θαί αξγνινγίαο, κή κνη δψο.
 Πλεχκα δέ ζσθξνζχλεο, ηαπεηλνθξνζχλεο, ππνκνλήο, θαί
αγάπεο ράξηζαί κνη ηψ ζψ δνχισ.
 Ναί Κχξηε Βαζηιεχ, δψξεζαί κνη ηνχ νξάλ ηά εκά πηαίζκαηα, θαί
κή θαηαθξίλεηλ ηφλ αδειθφλ κνπ, φηη επινγεηφο εί εηο ηνχο αηψλαο
ηψλ αηψλσλ. Ακήλ.
Δίηα αζπαδφκεζα ηάο αγίαο Δηθφλαο ελ ηνίο ζηαζηδίνηο εκψλ,
σο ζπλήζσο, θαί ιέγεη ν Πξνεζηψο, ηφ, Γφμα ζνη ν Θεφο, ε ειπίο
εκψλ, δφμα ζνη... Ζ Δπρή ππφ ηνχ Ηεξέσο, θαί Απφιπζηο.
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Α' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο β'
Δπζπιαγρλίαο ππάξρνπζα
Σήο Νεζηείαο ηή ζεία απαξρή, θαηάλπμηλ θηεζψκεζα ςπρήο,
εθβνψληεο, Γέζπνηα Υξηζηέ, ηήλ πξνζεπρήλ εκψλ δέμαη, εθιεθηφλ
ψζπεξ ζπκίακα, θαί ξχζαη δεφκεζα δπζψδνπο θζνξάο εκάο, θαί
θνιάζεσο θξηθηήο, ν κφλνο ππάξρσλ επδηάιιαθηνο.
Γφμα... ηφ απηφ
Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Δπζπιαγρλίαο ππάξρνπζα πεγή, ζπκπαζείαο αμίσζνλ εκάο,
Θενηφθε, βιέςνλ εηο ιαφλ ηφλ ακαξηήζαληα, δείμνλ σο αεί ηήλ
δπλαζηείαλ ζνπ, εηο ζέ γάξ ειπίδνληεο, ηφ Υαίξε βνψκέλ ζνη, σο πνηέ
ν Γαβξηήι, ν ηψλ Αζσκάησλ Αξρηζηξάηεγνο.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο β'
Σήλ άρξαληνλ Δηθφλα ζνπ
Σήλ πάλζεπηνλ εγθξάηεηαλ, ελαξμψκεζα θαηδξψο, αθηίλαο

απνιάκπνληεο, ηψλ αγίσλ εληνιψλ, Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, αγάπεο
ηήλ ιακπξφηεηα, πξνζεπρήο ηήλ αζηξαπήλ, αγλείαο θαζαξφηεηα,
επαλδξείαο ηήλ ηζρχλ, φπσο ιακπξνθφξνη πξνθζάζσκελ, εηο ηήλ
αγίαλ θαί ηξηήκεξνλ Αλάζηαζηλ, ηήλ θαηαιάκπνπζαλ αθζαξζίαλ ηψ
θφζκσ.
Γφμα... ηφ απηφ
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ άκαρνλ πξεζβείαλ ζνπ, θεθηεκέλνο ελ δεηλνίο, ιπηξνχκαη ηψλ
ζιηβφλησλ κε, παξ' ειπίδα ζαπκαζηψο, ψ Μήηεξ Θενχ εκψλ,
πξνθζάλεηο γάξ ζχ πάληνηε, ηνίο αηηνχζί ζε πηζηψο, ηφλ δφθνλ
εθδηψθνπζα, ηψλ πνιιψλ ακαξηηψλ. ζελ επραξίζησο βνψκέλ ζνη.
Γέμαη Γέζπνηλα, βξαρέα ραξηζηήξηα, αλζ' ψλ ππάξρεηο κνη ελ πάζη
βνήζεηα.
Χδή α' Ήρνο β'
Γεχηε ιανί
Πψο ηήλ εκήλ, λχλ απνθιαχζνκαη έθπησζηλ, πνίαλ αξρήλ πνη
ήζνκαη, ηήο ζσηεξίαο κνπ, ν αζψησο βηψζαο; Οηθηίξκνλ νίο πεξ
νίδαο, θξίκαζη, ζψζφλ κε.
Ίδε θαηξφο, ίδε εκέξα ζσηήξηνο, ε ηήο Νεζηείαο είζνδνο, ςπρή
γξεγφξεζνλ, θαί παζψλ ηάο εηζφδνπο, απφθιεηζνλ Κπξίσ,
ελαηελίδνπζα.
Ακαξηηψλ, ε ηξηθπκία ρεηκάδνπζα, επί βπζφλ θαζέιθεη κε ηήο
απνγλψζεσο, αιιά ζνχ ηψ πειάγεη, πξνζηξέρσ ηνχ ειένπο. ψζφλ
κε Κχξηε.
Μφλνο εγψ, ηή ακαξηία δεδνχισκαη, κφλνο εγψ ηνίο πάζεζη, ζχξαλ
ελέσμα, επδηάιιαθηε Λφγε, επίζηξεςφλ κε, ζψζνλ, ηή επζπιαγρλία
ζνπ.
Θενηνθίνλ
Ζ ηήλ πεγήλ, ηήο απαζείαο θπήζαζα, ηξαπκαηηζζέληα πάζεζη, Κφξε
ζεξάπεπζνλ, θαί ππξφο αησλίνπ, εμάξπαζφλ κε κφλε, ζενραξίησηε.
Έηεξνο
Δηξκφο ν απηφο
Γεχηε ιανί, ζήκεξνλ ππνδεμψκεζα, ηψλ Νεζηεηψλ ηφ ράξηζκα, σο
ζενδψξεηνλ, θαηξφλ ηήο κεηαλνίαο, ελ ηαχηε ηφλ σηήξα,

ηιεσζφκεζα.
Έθζαζε λχλ, εηζήθηαη ν ηψλ αγψλσλ θαηξφο, ηφ ηήο Νεζηείαο
ζηάδηνλ, πξνζχκσο άπαληεο, απαξμψκεζα ηαχηεο, ηάο αξεηάο
Κπξίσ, σο δψξα θέξνληεο.
Γφμα...
Μνλάο απιή, ηξίθσηε αξρηθσηάηε Δλάο, παλζζελεζηάηε πάλδσε, Θεέ
θαί Κχξηε, Παηήξ ν παληνθξάησξ, ν Τηφο θαί ηφ Πλεχκα, ζψδε ηνχο
ζέβνληάο ζε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφ ηνχ Θενχ, άγηνλ φξνο πκλήζσκελ, Μαξίαλ ηήλ ακίαληνλ, εμ ήο
αλέηεηιελ, ν ηήο δηθαηνζχλεο, Ήιηνο ηνίο ελ ζθφηεη, Υξηζηφο ε πάλησλ
δσή.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Άξκα ππξφο, έιαβελ Ζιίαλ ηφλ ζαπκαζηφλ λεζηεία νπιηζάκελνλ.
Μσζήλ αλέδεημε ζεαηήλ ηψλ αξξήησλ, θαί εκείο ηαχηελ ειφληεο,
νςφκεζα ηφλ Υξηζηφλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Βξψζηλ Αδάκ, έθαγε, θαί Παξαδείζνπ απηφλ, ε αθξαζία έμσζελ,
εκάο δέ Κχξηε, ε Νεζηεία ιαβνχζα, αμίνπο κεηαλνίαο, δείμεη
θηιάλζξσπε.
Ο Δηξκφο
Γεχηε ιανί, άζσκελ άζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί
νδεγήζαληη, ηφλ ιαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη.
Χδή ε'
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο
Ππξπνιεζέληα εδνλαίο, θαί ςπρήο ηφ νπηηθφλ ακαπξσζέληα, ηψ ππξί
ηνχ ζνχ θφβνπ, αλαθαηλίζαο Υξηζηέ, θσηί κε ζσηεξίαο αχγαζνλ, ίλα
ζε δνμάδσ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Κφξνλ κηζήζαζα παζψλ, εζηηάζεηη θαιψλ ηή θαξπθεία, θαί εδχλζεηη
κάιινλ, ηή εθ λεζηείαο ηξπθή, πηθξίαο εδνλψλ εθθιίλνπζα, ηαπεηλή
ςπρή κνπ, θαί δήζη εηο αηψλαο.
Πεπσξσκέλνο ηήλ ςπρήλ, θαί ηή κέζε ηψλ παζψλ εζθνηηζκέλνο,
νπδακψο αηελίδσ, πξφο ζέ ηφλ κφλνλ Θεφλ, δηφ κε νίθηεηξνλ θαί
θψηηζνλ, θαί ηήο κεηαλνίαο ππάλνημφλ κνη πχιαο.
Θενηνθίνλ
Ζ νπξαλψζαζα εκψλ, ηήλ γεψδε θαί θζαξηήλ Αγλή νπζίαλ, ηή ζεξκή

ζνπ πξεζβεία, θαηεπζπλζήλαη εκψλ, εληεχμεηο θαί δεήζεηο πνίεζνλ,
πξφο ηφλ ζφλ θαί πάλησλ, Θεφλ θαί Βαζηιέα.
Δηξκφο άιινο
Σφλ πάιαη δξνζίζαληα
Φαηδξψο εηζδεμψκεζα, ηήο Νεζηείαο ηήλ είζνδνλ πηζηνί, θαί κή
ζθπζξσπάζσκελ, αιιά λίςσκελ ηά πξφζσπα εκψλ, απαζείαο ηψ
χδαηη, επινγνχληεο, θαί ππεξπςνχληεο, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Διαίσ αιείςαληεο, ζπκπαζείαο ςπρήο ηήλ θεθαιήλ, κή
βαηηνινγήζσκελ, ηψ Παηξί εκψλ ηψ ελ ηνίο νπξαλνίο, πξνζεπράο
αλαπέκπνληεο, επινγνχληεο, θαί ππεξπςνχληεο, απηφλ εηο ηνχο
αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Ατδηνλ άλαξρνλ, ηφλ Παηέξα πκλήζσκελ πηζηνί, Τηφλ δέ ζπλάλαξρνλ,
θαί Πλεχκα ζπλεθιάκςαλ εθ Παηξφο, Οκννχζηα Πξφζσπα, κηάο
φληα, ηήο παληνδπλάκνπ, αξρήο θαί εμνπζίαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μαξία ζεφθιεηε, ηιαζηήξηνλ φλησο ηψλ πηζηψλ, εθ ζνχ γάξ ε άθεζηο,
παξνρεχεηαη ηνίο πάζη δαςηιψο, ηφλ Τηφλ ζνπ θαί Κχξηνλ, κή ειιίπεο,
επκεληδνκέλε, ππέξ ηψλ ζέ πκλνχλησλ.
Γφμα ζνη ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Νεζηεχζαο ν Κχξηνο, ηεζζαξάθνληα κέηξνλ εκεξψλ, ηάο λχλ
αθηέξσζε, θαί εγίαζελ εκέξαο αδειθνί, ελ αίο θζάζαληεο θξάδνκελ.
Δπινγείηε, θαί ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ...
Ο Δηξκφο
Σφλ πάιαη δξνζίζαληα, ηψλ Δβξαίσλ ηνχο Παίδαο ελ θινγί, θαί
θιέμαληα Κχξηνλ, ηνχο Υαιδαίνπο παξαδφμσο ελ απηή, αλπκλήζσκελ
ιέγνληεο. Δπινγείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ
Ζ ηήο Νεζηείαο εκέξα, απνρή ακαξηίαο, γελέζζσ ζνη ςπρή, θαί πξφο
Θεφλ λεχζηο νκνχ θαί νηθείσζηο, φπσο θχγεο θαθίαο ηά βάξαζξα, θαί
κφλαο ηάο νδνχο, ηάο θεξνχζαο πνζήζεο, πξφο ηήλ εθεί θαηάπαπζηλ.
Καί ινγηζκνίο νιηζζήζαο, θαί ζαξθί πιεκκειήζαο, νδχξνκαη θαί
ζηέλσ θαί βνψ. ψζφλ κε Κχξηε, ζψζφλ κε, αλεμίθαθε κφλε, θαί κή
θαηαδηθάζεο κε εηο πχξ, ηήο γεέλλεο εθείλεο, ηφλ θαηαδίθεο άμηνλ.

Σφλ θσηεηλφλ ηήο Νεζηείαο, ελδπζέληεο ρηηψλα, θξαηπάιεο ζθνηεηλφλ
θαί δπζαρζέο, απνδπζψκεζα έλδπκα, θαί θαηδξνί γεγνλφηεο, ηαίο
ζείαηο αξεηαίο ηά θσηαπγή, ηνχ σηήξνο ελ πίζηεη, νςφκεζα
παζήκαηα.
Θενηνθίνλ
Δμαζζελήζαζαλ πάζαηο, πξνζβνιαίο ηψλ θαθίζησλ, δαηκφλσλ ηήλ
αζιίαλ κνπ ςπρήλ, ίαζαη άρξαληε Γέζπνηλα, ηαηξφλ ηεηνθπία, Υξηζηφλ
ηήλ απνιχηξσζηλ εκψλ, ηψλ εηδφησλ ζε Κφξελ, Παξζέλνλ
αδηάθζνξνλ.
Δηξκφο άιινο
Σήλ ππεξθπψο ζαξθί
Νχλ επέζηε ν θαηξφο, ηψλ αγίσλ Νεζηεηψλ, ελαξμψκεζα ηαχηεο, ελ
θαιαίο αλαζηξνθαίο, εηο θξίζεηο γάξ θαί κάραο, κή λεζηεχεηε θεζίλ.
Δλ ηψ φξεη ηψ Υσξήβ, ηή λεζηεία θαζαξζείο, είδε Θεφλ Ζιίαο,
θαζαξζψκελ θαί εκείο, λεζηεία ηήλ θαξδίαλ, θαί νςφκεζα Υξηζηφλ.
Γφμα...
Μίαλ θχζηλ πξνζθπλψ, ηξία Πξφζσπα πκλψ, έλα Θεφλ ηψλ φισλ,
ηφλ Παηέξα θαί Τηφλ θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα, ηήλ ατδηνλ αξρήλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ Αγλή παηδνπνηείο, ε Παξζέλνο γαινπρείο, πψο ελ ηαπηψ ηά δχσ,
παξζελεχεηο ηίθηνπζα; Θεφο εζηηλ ν δξάζαο, κή εθδήηεη κνη ηφ πψο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Ζκέξα κία κέλ θεζί, βίνο φινο γεγελψλ, ηνίο θάκλνπζηλ εθ πφζνπ,
ηεζζαξάθνληα εηζίλ, εκέξαη ηήο Νεζηείαο, άο ηειέζσκελ θαηδξψο.
Ο Δηξκφο
Σήλ ππεξθπψο ζαξθί, ζπιιαβνχζαλ ελ γαζηξί, ηφλ εθ Παηξφο
αρξφλσο, πξνεθιάκςαληα Λφγνλ, ελ χκλνηο αζηγήηνηο, κεγαιχλνκελ
πηζηνί.
Απφζηηθα
Ήρνο πι. α'
Διήιπζελ ε Νεζηεία, ε κήηεξ ηήο ζσθξνζχλεο, ε θαηήγνξνο ηήο
ακαξηίαο, θαί ζπλήγνξνο ηήο κεηαλνίαο, ε πνιηηεία ηψλ Αγγέισλ, θαί
ζσηεξία ηψλ αλζξψπσλ, νη πηζηνί αλαθξάμσκελ, ν Θεφο ειέεζνλ
εκάο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Δπινγεκέλνο ν ζηξαηφο, ηνχ Βαζηιέσο ηψλ νπξαλψλ, εη γάξ θαί
γεγελείο ππήξρνλ νη Αζινθφξνη, αιιά αγγειηθήλ αμίαλ έζπεπδνλ
θζάζαη, ηψλ ζσκάησλ θαηαθξνλήζαληεο, θαί δηά ηψλ παζεκάησλ,

ηήο ηψλ Αζσκάησλ αμησζέληεο ηηκήο. Δπραίο απηψλ Κχξηε, ζψζνλ
ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ηήλ ηνχ Θενχ Μεηέξα θαί Παξζέλνλ αγλήλ, θαί ηψλ Υεξνπβίκ
αγησηέξαλ, ελ θσλαίο αζκάησλ κεγαιχλνκελ, φηη ςπρή θαί ζψκαηη,
Θενηφθνλ νκνινγνχκελ, σο θπξίσο γελλήζαζαλ, Θεφλ
ζεζαξθσκέλνλ, πξέζβεπε Πάλαγλε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. α'
Κχξηε, Κχξηε, φλ πάληα θξίζζεη θαί ηξέκεη, απφ πξνζψπνπ ηήο
δπλάκεψο ζνπ, ζνί πξνζπίπηνκελ Αζάλαηε, ζνχ δεφκεζα Άγηε.
ψζνλ ηάο ςπράο εκψλ, πξεζβείαηο ηψλ Αγίσλ ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο α'
Γηλψζθεη Κχξηνο νδφλ δηθαίσλ, θαί νδφο αζεβψλ απνιείηαη.
ηίρ. Μαθάξηνο αλήξ, φο νπθ επνξεχζε ελ βνπιή αζεβψλ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Α', 1-20)
ξαζηο, ήλ είδελ Ζζαταο, πηφο Ακψο, ήλ είδε θαηά ηήο Ηνπδαίαο, θαί
θαηά Ηεξνπζαιήκ, ελ βαζηιεία Οδίνπ, θαί Ησάζακ, θαί Άραδ, θαί
Δδεθίνπ, νί εβαζίιεπζαλ ηήο Ηνπδαίαο. Άθνπε νπξαλέ, θαί ελσηίδνπ γή,
φηη Κχξηνο ειάιεζελ, Τηνχο εγέλλεζα θαί χςσζα, απηνί δέ κε
εζέηεζαλ. Έγλσ βνχο ηφλ θηεζάκελνλ, θαί φλνο ηήλ θάηλελ ηνχ
θπξίνπ απηνχ. Ηζξαήι δέ κε νπθ έγλσ, θαί ν ιαφο κνπ νπ ζπλήθελ,
νπαί, έζλνο ακαξησιφλ, ιαφο πιήξεο ακαξηηψλ, ζπέξκα πνλεξφλ,
πηνί άλνκνη! εγθαηειίπαηε ηφλ Κχξηνλ, θαί παξσξγίζαηε ηφλ Άγηνλ ηνχ
Ηζξαήι. Σί έηη πιεγείηε, πξνζηηζέληεο αλνκίαλ, πάζα θεθαιή εηο
πφλνλ, θαί πάζα θαξδία εηο ιχπελ, απφ πνδψλ έσο θεθαιήο, νπθ
έζηηλ ελ απηψ νινθιεξία, νχηε ηξαχκα, νχηε κψισς, νχηε πιεγή
θιεγκαίλνπζα, νπθ έζηη κάιαγκα επηζείλαη, νχηε έιαηνλ, νχηε
θαηαδέζκνπο. Ζ γή πκψλ έξεκνο, αη πφιεηο πκψλ ππξίθαπζηνη, ηήλ
ρψξαλ πκψλ, ελψπηνλ πκψλ αιιφηξηνη θαηεζζίνπζηλ απηήλ, θαί
εξήκσηαη, θαηεζηξακκέλε ππφ ιαψλ αιινηξίσλ. Δγθαηαιεηθζήζεηαη
ε ζπγάηεξ ηψλ, σο ζθελή έλ ακπειψλη, θαί σο νπσξνθπιάθηνλ ελ
ζηθπεξάησ, σο πφιηο πνιηνξθνπκέλε. Καί εη κή Κχξηνο αβαψζ
εγθαηέιηπελ εκίλ ζπέξκα, σο φδνκα άλ εγελλήζεκελ, θαί σο
Γφκνξξα άλ σκνηψζεκελ. Αθνχζαηε ιφγνλ Κπξίνπ, άξρνληεο

νδφκσλ, πξνζέρεηε λφκνλ Θενχ, ιαφο Γνκφξξαο. Σί κνη πιήζνο
ηψλ ζπζηψλ πκψλ, ιέγεη Κχξηνο, πιήξεο εηκί νινθαπησκάησλ θξηψλ,
θαί ζηέαξ αξλψλ, θαί αίκα ηαχξσλ, θαί ηξάγσλ νπ βνχινκαη, νπδ' άλ
έξρεζζε νθζήλαί κνη, ηίο γάξ εμεδήηεζε ηαχηα εθ ηψλ ρεηξψλ πκψλ,
παηείλ ηήλ απιήλ κνπ, νπ πξνζζήζεζζε, εάλ θέξεηέ κνη ζεκίδαιηλ,
κάηαηνλ, ζπκίακα, βδέιπγκά κνη εζηί. Σάο λνπκελίαο πκψλ, θαί ηά
ζάββαηα, θαί εκέξαλ κεγάιελ, νπθ αλέρνκαη, λεζηείαλ θαί αξγίαλ, θαί
ηάο ενξηάο πκψλ κηζεί ε ςπρή κνπ, εγελλήζεηέ κνη εηο πιεζκνλήλ,
νπθέηη αλνίζσ ηάο ακαξηίαο πκψλ. ηαλ εθηείλεηε ηάο ρείξαο πκψλ
πξφο κε, απνζηξέςσ ηνχο νθζαικνχο κνπ αθ' πκψλ, θαί εάλ
πιεζχλεηε ηήλ δέεζηλ, νπθ εηζαθνχζνκαη πκψλ, αη γάξ ρείξεο πκψλ,
αίκαηνο πιήξεηο. Λνχζαζζε, θαί θαζαξνί γίλεζζε, αθέιεηε ηάο
πνλεξίαο απφ ηψλ ςπρψλ πκψλ, απέλαληη ηψλ νθζαικψλ κνπ,
παχζαζζε απφ ηψλ πνλεξηψλ πκψλ, κάζεηε θαιφλ πνηείλ,
εθδεηήζαηε θξίζηλ, ξχζαζζε αδηθνχκελνλ, θξίλαηε νξθαλψ, θαί
δηθαηψζαηε ρήξαλ. Καί δεχηε, θαί δηαιερζψκελ, ιέγεη Κχξηνο, εάλ
ψζηλ αη ακαξηίαη εκψλ σο θνηληθνχλ, σο ρηφλα ιεπθαλψ, εάλ δέ ψζηλ
σο θφθθηλνλ, σο έξηνλ ιεπθαλψ. Καί εάλ ζέιεηε, θαί εηζαθνχζεηέ κνπ,
ηά αγαζά ηήο γήο θάγεζζε, εάλ δέ κή ζέιεηε, κεδέ εηζαθνχζεηέ κνπ,
κάραηξα πκάο θαηέδεηαη, ηφ γάξ ζηφκα Κπξίνπ ειάιεζε ηαχηα.
Πξνθείκελνλ Ήρνο βαξχο Φαικφο β'
Γνπιεχζαηε ηψ Κπξίσ ελ θφβσ, θαί αγαιιηάζζε απηψ ελ ηξφκσ.
ηίρ. Ίλα ηί εθξχαμαλ έζλε, θαί ιανί εκειέηεζαλ θελά;
η33ηνξ
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Α' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο β' Πάληαο ππεξέβελ
Πάζαλ ακαξηίαλ δηεπξαμάκελ, πάληαο ππεξέβελ ηή αζσηία, εάλ
ζειήζσ κεηαλνήζαη, νπθ έρσ δαθξχσλ νρεηνχο, εάλ ξαζχκσο θαί
λχλ βηψζσ, θνιάζεη ππφδηθφο εηκη. Αιιά δφο κνη δηφξζσζηλ κφλε
αγαζέ, ν Θεφο, θαί ειέεζφλ κε.
κβξνπο κνη παξάζρνπ Υξηζηέ δαθξχσλ, ελ ηή ηήο Νεζηείαο ηεξπλή
εκέξα, φπσο πελζήζσ θαί απνπιχλσ, ηφλ ξχπνλ ηφλ εθ ηψλ
εδνλψλ, θαί επνθζψ ζνη θεθαζαξκέλνο, ελίθα Κξηηήο εμ νπξαλνχ,
κέιιεο έξρεζζαη Κχξηε, θξίλαη ηνχο βξνηνχο, σο θξηηήο, θαί δίθαηνο
κφλνο.
Έηεξνλ ηνχ θπξίνπ Θενδψξνπ

Ήρνο πι. α' ζηε Πάηεξ
Γεχηε πξνζχκσο, ηφ ζηεξξφλ φπινλ ηήο Νεζηείαο, έρνληεο σο
ζπξεφλ, πάζαλ κεζνδείαλ πιάλεο ηνχ ερζξνχ, απνζηξέςσκελ
πηζηνί, κή ζειρζψκελ ηαίο εδνλαίο ηψλ παζψλ, κή ηφ πχξ ηψλ
πεηξαζκψλ δεηιηάζσκελ, δη' ψλ Υξηζηφο ν θηιάλζξσπνο, βξαβείνηο
ηήο ππνκνλήο ζηεθαλψζεη εκάο, φζελ παξξεζία πξνζεπρφκελνη,
πξνζπίπηνκελ θξαπγάδνληεο, αηηνχκελνη εηξήλελ, θαί ηαίο ςπραίο
εκψλ ηφ κέγα έιενο.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο γ'
Σνχ Κπξίνπ ε ζσηεξία, θαί επί ηφλ ιαφλ ζνπ ε επινγία ζνπ.
ηίρ. Κχξηε ηί επιεζχλζεζαλ νη ζιίβνληέο κε;
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Α', 1-13)
Δλ αξρή επνίεζελ ν Θεφο ηφλ νπξαλφλ θαί ηήλ γήλ. Ζ δέ γή ήλ
αφξαηνο, θαί αθαηαζθεχαζηνο, θαί ζθφηνο επάλσ ηήο αβχζζνπ, θαί
πλεχκα Θενχ επεθέξεην επάλσ ηνχ χδαηνο. Καί είπελ ν Θεφο.
Γελεζήησ θψο, θαί εγέλεην θψο. Καί είδελ ν Θεφο ηφ θψο, φηη θαιφλ,
θαί δηερψξηζελ ν Θεφο αλά κέζνλ ηνχ θσηφο, θαί αλά κέζνλ ηνχ
ζθφηνπο. Καί εθάιεζελ ν Θεφο ηφ θψο, Ζκέξαλ, θαί ηφ ζθφηνο
εθάιεζε, Νχθηα, θαί εγέλεην εζπέξα, θαί εγέλεην πξστ, εκέξα κία. Καί
είπελ ν Θεφο. Γελεζήησ ζηεξέσκα ελ κέζσ ηνχ χδαηνο, θαί έζησ
δηαρσξίδνλ αλά κέζνλ χδαηνο, θαί χδαηνο, θαί εγέλεην νχησ. Καί
επνίεζελ ν Θεφο, ηφ ζηεξέσκα, θαί δηερψξηζελ ν Θεφο αλά κέζνλ ηνχ
χδαηνο ηνχ επάλσ ηνχ ζηεξεψκαηνο, θαί αλά κέζνλ ηνχ χδαηνο ηνχ
ππνθάησ ηνχ ζηεξεψκαηνο. Καί εθάιεζελ ν Θεφο ηφ ζηεξέσκα,
νπξαλφλ, θαί είδελ ν Θεφο, φηη θαιφλ, θαί εγέλεην εζπέξα, θαί εγέλεην
πξστ, εκέξα δεπηέξα. Καί είπελ ν Θεφο. πλαρζήησ ηφ χδσξ ηφ
ππνθάησ ηνχ νπξαλνχ εηο ζπλαγσγήλ κίαλ, θαί νθζήησ ε μεξά, θαί
εγέλεην νχησ. Καί ζπλήρζε ηφ χδσξ ηφ ππνθάησ ηνχ νπξαλνχ εηο ηάο
ζπλαγσγάο απηψλ, θαί ψθζε ε μεξά. Καί εθάιεζελ ν Θεφο ηήλ μεξάλ,
Γήλ, θαί ηά ζπζηήκαηα ηψλ πδάησλ εθάιεζε, ζαιάζζαο. Καί είδελ ν
Θεφο, φηη θαιφλ. Καί είπελ ν Θεφο. Βιαζηεζάησ ε γή βνηάλελ ρφξηνπ
ζπείξνλ ζπέξκα θαηά γέλνο θαί θαζ' νκνηφηεηα, θαί μχινλ θάξπηκνλ
πνηνχλ θαξπφλ, νχ ηφ ζπέξκα απηνχ ελ απηψ, θαηά γέλνο επί ηήο
γήο, θαί εγέλεην νχησ. Καί εμήλεγθελ ε γή βνηάλελ ρφξηνπ, ζπείξνλ
ζπέξκα θαηά γέλνο θαί θαζ' νκνηφηεηα, θαί μχινλ θάξπηκνλ πνηνχλ
θαξπφλ, νχ ηφ ζπέξκα απηνχ ελ απηψ θαηά γέλνο επί ηήο γήο, θαί

είδελ ν Θεφο, φηη θαιφλ. Καί εγέλεην εζπέξα, θαί εγέλεην πξστ εκέξα
ηξίηε.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. α' Φαικφο δ'
Κχξηνο εηζαθνχζεηαί κνπ, ελ ηψ θεθξαγέλαη κε πξφο απηφλ.
ηίρ. Δλ ηψ επηθαιείζζαί κε, εηζήθνπζάο κνπ, ν Θεφο ηήο δηθαηνζχλεο
κνπ.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Α', 1-20)
Παξνηκίαη νινκψληνο πηνχ Γαπτδ, φο εβαζίιεπζελ ελ Ηζξαήι, γλψλαη
ζνθίαλ θαί παηδείαλ, θαί λνήζαη ιφγνλ θξνλήζεσο, δέμαζζαί ηε
ζηξνθάο ιφγσλ, λνήζαί ηε δηθαηνζχλελ αιεζή, θαί θξίκα θαηεπζχλεηλ,
ίλα δψ αθάθνηο παλνπξγίαλ, Παηδί δέ λέσ, αίζζεζίλ ηε θαί έλλνηαλ.
Σψλ ηε γάξ αθνχζαο ζνθφο, ζνθψηεξνο έζηαη, ν δέ λνήκσλ
θπβέξλεζηλ θηήζεηαη, λνήζεη ηε παξαβνιήλ, θαί ζθνηεηλφλ ιφγνλ,
ξήζεηο ηε ζνθψλ θαί αηλίγκαηα. Αξρή ζνθίαο, θφβνο Κπξίνπ, ζχλεζηο
δέ αγαζή πάζη ηνίο πνηνχζηλ απηήλ, επζέβεηα εηο Θεφλ, αξρή
αηζζήζεσο, ζνθίαλ δέ θαί παηδείαλ, αζεβείο εμνπζελήζνπζηλ. Άθνπε,
Τηέ, λφκνπο παηξφο ζνπ, θαί κή απψζε ζεζκνχο κεηξφο ζνπ.
ηέθαλνλ γάξ ραξίησλ δέμε ζή θνξπθή, θαί θινηφλ ρξχζενλ πεξί ζψ
ηξαρήισ. Τηέ, κή ζε πιαλήζσζηλ αζεβείο άλδξεο, κεδέ βνπιεζήο,
εάλ παξαθαιέζσζί ζε, ιέγνληεο, ειζέ κεζ' εκψλ, θνηλψλεζνλ
αίκαηνο, θξχςσκελ δέ εηο γήλ άλδξα δίθαηνλ αδίθσο, θαηαπίσκελ δέ
απηφλ, ψζπεξ Άδεο δψληα, θαί άξσκελ ηφ κλεκφζπλνλ απηνχ απφ
ηήο γήο, ηήλ θηήζηλ απηνχ ηήλ πνιπηειή θαηαιαβψκεζα, πιήζσκελ δέ
νίθνπο εκεηέξνπο ζθχισλ, ηφλ δέ θιήξφλ ζνπ βάιε ελ κέζσ εκψλ,
θνηλφλ δέ βαιιάληηνλ θηεζψκεζα πάληεο, θαί καξζίππηνλ έλ
γελεζήησ εκίλ, Τηέ κνπ, κή πνξεπζήο ελ νδψ κεη' απηψλ, έθθιηλνλ δέ
ηφλ πφδα ζνπ εθ ηψλ ηξίβσλ απηψλ, νη γάξ πφδεο απηψλ εηο θαθίαλ
ηξέρνπζη, θαί ηαρηλνί εηζη ηνχ εθρέαη αίκα. Οπ γάξ αδίθσο εθηείλεηαη
δίθηπα πηεξσηνίο. Απηνί γάξ νη θφλνπ κεηέρνληεο, ζεζαπξίδνπζηλ
εαπηνίο θαθά, ε δέ θαηαζηξνθή αλδξψλ παξαλφκσλ, θαθή, Αχηαη αη
νδνί εηζη πάλησλ ηψλ ζπληεινχλησλ ηά άλνκα, ηή γάξ αζεβεία ηήλ
εαπηψλ ςπρήλ αθαηξνχληαη. νθία ελ εμφδνηο πκλείηαη, ελ δέ
πιαηείαηο παξξεζίαλ έρεη.
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ζρνο γ'
Νεζηεχζσκελ λεζηείαλ δεθηήλ, επάξεζηνλ ηψ Κπξίσ, αιεζήο
λεζηεία, ε ηψλ θαθψλ αιινηξίσζηο, εγθξάηεηα γιψζζεο, ζπκνχ
απνρή, επηζπκηψλ ρσξηζκφο, θαηαιαιηάο, ςεχδνπο, θαί επηνξθίαο, ε

ηνχησλ έλδεηα, λεζηεία εζηίλ, αιεζήο θαί εππξφζδεθηνο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Μεγάιε ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ Υξηζηέ ε δχλακηο! ελ κλήκαζη γάξ
θείληαη, θαί πλεχκαηα δηψθνπζη, θαί θαηήξγεζαλ ερζξνχ ηήλ εμνπζίαλ,
ηή πίζηεη ηήο Σξηάδνο, αγσληζάκελνη ππέξ ηήο επζεβείαο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε ε πξνζηαζία πάλησλ ηψλ δενκέλσλ, εηο ζέ ζαξξνχκελ, εηο
ζέ θαπρψκεζα, ελ ζνί πάζα ε ειπίο εκψλ εζηη, πξέζβεπε ηψ εθ ζνχ
ηερζέληη, ππέξ αρξείσλ δνχισλ ζνπ.
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Α' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟ ΑΠΟΓΔΗΠΝΟΝ
Διέεζφλ κε ν Θεφο, ειέεζφλ κε
Ο Καλψλ, Πνίεκα Αλδξένπ Κξήηεο
Χδή α' Ήρνο πι. β'
Ο Δηξκφο
Βνεζφο θαί ζθεπαζηήο, εγέλεηφ κνη εηο ζσηεξίαλ, νχηφο κνπ Θεφο,
θαί δνμάζσ απηφλ, Θεφο ηνχ Παηξφο κνπ, θαί πςψζσ απηφλ, ελδφμσο
γάξ δεδφμαζηαη. (Γίο)
Πφζελ άξμνκαη ζξελείλ, ηάο ηνχ αζιίνπ κνπ βίνπ πξάμεηο; πνίαλ
απαξρήλ, επηζήζσ Υξηζηέ, ηή λχλ ζξελσδία; αιι' σο εχζπιαγρλφο
κνη δφο, παξαπησκάησλ άθεζηλ.
Γεχξν ηάιαηλα ςπρή, ζχλ ηή ζαξθί ζνπ ηψ πάλησλ Κηίζηε,
εμνκνινγνχ θαί απφζρνπ ινηπφλ, ηήο πξίλ αινγίαο, θαί πξνζάγαγε
Θεφλ, ελ κεηαλνία δάθξπα.
Σφλ πξσηφπιαζηνλ Αδάκ, ηή παξαβάζεη παξαδειψζαο, έγλσλ
εκαπηφλ, γπκλσζέληα Θενχ, θαί ηήο ατδίνπ, βαζηιείαο θαί ηξπθήο, δηά
ηάο ακαξηίαο κνπ.
Οίκνη ηάιαηλα ςπρή! ηί σκνηψζεο ηή πξψηε Δχα; είδεο γάξ θαθψο, θαί
εηξψζεο πηθξψο, θαί ήςσ ηνχ μχινπ, θαί εγεχζσ πξνπεηψο, ηήο
παξαιφγνπ βξψζεσο.
Αληί Δχαο αηζζεηήο, ε λνεηή κνη θαηέζηε Δχα, ν ελ ηή ζαξθί, εκπαζήο
ινγηζκφο, δεηθλχο ηά εδέα, θαί γεπφκελνο αεί, ηήο πηθξάο

θαηαπφζεσο.
Δπαμίσο ηήο Δδέκ, πξνεμεξξίθε σο κή θπιάμαο, κίαλ ζνπ σηήξ,
εληνιήλ ν Αδάκ, εγψ δέ ηί πάζσ, αζεηψλ δηαπαληφο ηά δσεξά ζνπ
ιφγηα;
Γφμα...
Τπεξνχζηε Σξηάο, ε ελ Μνλάδη πξνζθπλνπκέλε, άξνλ ηφλ θινηφλ, απ'
εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο εχζπιαγρλφο κνη δφο,
δάθξπα θαηαλχμεσο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε ε ειπίο, θαί πξνζηαζία ηψλ ζε πκλνχλησλ, άξνλ ηφλ θινηφλ,
απ' εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο Γέζπνηλα αγλή,
κεηαλννχληα δέμαη κε.
Χδή β'
Ο Δηξκφο
Πξφζερε, νπξαλέ θαί ιαιήζσ, θαί αλπκλήζσ Υξηζηφλ, ηφλ εθ
Παξζέλνπ ζαξθί, επηδεκεζαληα. (Γίο)
Πξφζερε, νπξαλέ, θαί ιαιήζσ, γή ελσηίδνπ θσλήο, κεηαλννχζεο
Θεψ, θαί αλπκλνχζεο απηφλ.
Πξφζρεο κνη, ν Θεφο ν σηήξ κνπ, ηιέσ φκκαηί ζνπ, θαί δέμαη κνπ,
ηήλ ζεξκήλ εμνκνιφγεζηλ.
Ζκάξηεθα, ππέξ πάληαο αλζξψπνπο, κφλνο εκάξηεθά ζνη, αιι'
νίθηεηξνλ σο Θεφο, ψηεξ ηφ πνίεκά ζνπ.
Μνξθψζαο κνπ, ηήλ ηψλ παζψλ ακνξθίαλ, ηαίο θηιεδφλνηο νξκαίο,
ειπκελάκελ ηνχ λνχ ηήλ σξαηφηεηα.
Εάιε κε, ηψλ θαθψλ πεξηέρεη, εχζπιαγρλε Κχξηε, αιι' σο ηψ Πέηξσ
θακνί, ηήλ ρείξα έθηεηλνλ.
Δζπίισζα, ηφλ ηήο ζαξθφο κνπ ρηηψλα, θαί θαηεξξχπσζα, ηφ θαη'
εηθφλα σηήξ, θαί θαζ' νκνίσζηλ.
Ζκαχξσζα, ηήο ςπρήο ηφ σξαίνλ, ηαίο ηψλ παζψλ εδνλαίο, θαί φισο
φινλ ηφλ λνχλ, ρνχλ απεηέιεζα.

Γηέξξεμα, λχλ ηήλ ζηνιήλ κνπ ηήλ πξψηελ, ήλ εμπθάλαηφ κνη, ν
Πιαζηνπξγφο εμ αξρήο, θαί έλζελ θείκαη γπκλφο.
Δλδέδπκαη, δηεξξεγκέλνλ ρηηψλα, φλ εμπθάλαηφ κνη, ν φθηο ηή
ζπκβνπιή, θαί θαηαηζρχλνκαη.
Σά δάθξπα, ηά ηήο πφξλεο νηθηίξκνλ, θαγψ πξνβάιινκαη. Ηιάζζεηί
κνη σηήξ, ηή επζπιαγρλία ζνπ.
Πξνζέβιεςα, ηνχ θπηνχ ηφ σξαίνλ, θαί επαηήζελ ηφλ λνχλ, θαί άξηη
θείκαη γπκλφο, θαί θαηαηζρχλνκαη.
Δηέθηαηλνλ, επί ηφλ λψηφλ κνπ πάληεο, νη αξρεγνί ηψλ θαθψλ,
καθξχλνληεο θαη' εκνχ ηήλ αλνκίαλ απηψλ.
Γφμα...
Έλα ζε ελ ηξηζί ηνίο πξνζψπνηο, Θεφλ απάλησλ πκλψ, ηφλ Παηέξα,
θαί ηφλ Τηφλ, θαί Πλεχκα ηφ άγηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Άρξαληε, Θενηφθε Παξζέλε, κφλε παλχκλεηε, ηθέηεπε εθηελψο, εηο ηφ
ζσζήλαη εκάο.
Χδή γ'
Ο Δηξκφο
Δπί ηήλ αζάιεπηνλ Υξηζηέ, πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηελ Δθθιεζίαλ
ζνπ ζηεξέσζνλ.
Πχξ παξά Κπξίνπ πνηέ, Κχξηνο επηβξέμαο, ηήλ γήλ νδφκσλ πξίλ
θαηέθιεμελ.
Δηο ηφ φξνο ζψδνπ ςπρή, ψζπεξ ν Λψη εθείλνο, θαί εηο εγψξ
πξναλαζψζεηη.
Φεχγε εκπξεζκφλ ψ ςπρή, θεχγε νδφκσλ θαχζηλ, θεχγε θζνξάλ
ζείαο θινγψζεσο.
Ζκαξηφλ ζνη κφλνο εγψ, ήκαξηνλ ππέξ πάληαο, Υξηζηέ σηήξ κή
ππεξίδεο κε.
χ εί ν Πνηκήλ ν θαιφο, δήηεζφλ κε ηφλ άξλα, θαί πιαλεζέληα κή
παξίδεο κε.

χ εί ν γιπθχο Ηεζνχο, ζχ εί ν Πιαζηνπξγφο κνπ, ελ ζνί σηήξ
δηθαησζήζνκαη.
Δμνκνινγνχκαί ζνη σηήξ. Ζκαξηφλ ζνη ακέηξσο, αιι' άλεο άθεο
κνη, σο εχζπιαγρλνο.
Γφμα...
 Σξηάο Μνλάο ν Θεφο, ζψζνλ εκάο εθ πιάλεο, θαί πεηξαζκψλ θαί
πεξηζηάζεσλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξε ζενδφρε Γαζηήξ, ραίξε ζξφλε Κπξίνπ, ραίξε ε Μήηεξ ηήο δσήο
εκψλ.
Χδή δ'
Ο Δηξκφο
Αθήθνελ ν Πξνθήηεο, ηήλ έιεπζίλ ζνπ Κχξηε, θαί εθνβήζε, φηη κέιιεηο
εθ Παξζέλνπ ηίθηεζζαη, θαί αλζξψπνηο δείθλπζζαη θαί έιεγελ. Αθήθνα
ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζελ, δφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. (Γίο)
Σά έξγα ζνπ κή παξίδεο, ηφ πιάζκα ζνπ κή παξφςε Γηθαηνθξίηα, εη
θαί κφλνο ήκαξηνλ σο άλζξσπνο, ππέξ πάληα άλζξσπνλ
Φηιάλζξσπε, αιι' έρεηο σο Κχξηνο πάλησλ ηήλ εμνπζίαλ, αθηέλαη
ακαξηήκαηα.
Δγγίδεη ςπρή ηφ ηέινο, εγγίδεη θαί νπ θξνληίδεηο, νπρ εηνηκάδε. Ο
θαηξφο ζπληέκλεη, δηαλάζηεζη, εγγχο επί ζχξαηο ν Κξηηήο εζηηλ, σο
φλαξ, σο άλζνο ν ρξφλνο ηνχ βίνπ ηξέρεη, ηί κάηελ ηαξαηηφκεζα;
Αλάλεςνλ ψ ςπρή κνπ, ηάο πξάμεηο ζνπ άο εηξγάζσ αλαινγίδνπ, θαί
ηαχηαηο επ' φςεζη πξνζάγαγε, θαί ζηαγφλαο ζηάιαμνλ δαθξχσλ ζνπ,
εηπέ παξξεζία ηάο πξάμεηο, ηάο ελζπκήζεηο, Υξηζηψ, θαί δηθαηψζεηη.
Οπ γέγνλελ ελ ηψ βίσ, ακάξηεκα νπδέ πξάμηο, νπδέ θαθία, ήλ εγψ
σηήξ νπθ επιεκκέιεζα, θαηά λνχλ θαί ιφγνλ, θαί πξναίξεζηλ, θαί
ζέζεη, θαί γλψκε, θαί πξάμεη εμακαξηήζαο, σο άιινο νπδείο πψπνηε.
Δληεχζελ θαί θαηεθξίζελ, εληεχζελ θαηεδηθάζζελ εγψ ν ηάιαο, ππφ
ηήο νηθείαο ζπλεηδήζεσο, ήο νπδέλ ελ θφζκσ βηαηφηεξνλ. Κξηηά
ιπηξσηά κνπ θαί γλψζηα, θείζαη θαί ξχζαη, θαί ζψζφλ κε ηφλ
δείιαηνλ.

Ζ θιίκαμ ήλ είδε πάιαη, ν κέγαο ελ Παηξηάξραηο, δείγκα ςπρή κνπ,
πξαθηηθήο ππάξρεη επηβάζεσο, γλσζηηθήο ηπγράλεη αλαβάζεσο, εη
ζέιεηο νχλ πξάμεη, θαί γλψζεη θαί ζεσξία, βηνχλ αλαθαη λίζζεηη.
Σφλ θαχζσλα ηήο εκέξαο, ππέκεηλε δη' έλδεηαλ ν Παηξηάξρεο θαί ηφλ
παγεηφλ ηήο λπθηφο ήλεγθε, θαζ' εκέξαλ θιέκκαηα πνηνχκελνο,
πνηκαίλσλ, ππθηεχσλ, δνπιεχσλ, ίλα ηάο δχσ, γπλαίθαο εηζαγάγεηαη.
Γπλαίθάο κνη δχσ λφεη, ηήλ πξάμίλ ηε θαί ηήλ γλψζηλ ελ ζεσξία, ηήλ
κέλ Λείαλ, πξάμηλ σο πνιχηεθλνλ, ηήλ Ραρήι δέ, γλψζηλ σο
πνιχπνλνλ, θαί γάξ άλεπ πφλσλ, νπ πξάμηο, νπ ζεσξία, ςπρή
θαηνξζσζήζεηαη.
Γφμα...
Ακέξηζηνλ ηή νπζία, αζχγρπηνλ ηνίο πξνζψπνηο ζενινγψ ζε, ηήλ
Σξηαδηθήλ κίαλ ζεφηεηα, σο νκνβαζίιεηνλ, θαί ζχλζξνλνλ, βνψ ζνη ηφ
Άζκα, ηφ κέγα, ηφ ελ πςίζηνηο, ηξηζζψο πκλνινγνχκελνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Καί ηίθηεηο θαί παξζελεχεηο, θαί κέλεηο δη' ακθνηέξσλ θχζεη Παξζέλνο.
ν ηερζείο θαηλίδεη λφκνπο θχζεσο, ε λεδχο δέ θχεη κή ινρεχνπζα,
Θεφο φπνπ ζέιεη, ληθάηαη θχζεσο ηάμηο, πνηεί γάξ φζα βνχιεηαη.
Χδή ε'
Ο Δηξκφο
Δθ λπθηφο νξζξίδνληα Φηιάλζξσπε, θψηηζνλ δένκαη, θαί νδήγεζνλ
θακέ, ελ ηνίο πξνζηάγκαζί ζνπ, θαί δίδαμφλ κε σηήξ, πνηείλ ηφ
ζέιεκά ζνπ. (Γίο)
Δλ λπθηί ηφλ βίνλ κνπ δηήιζνλ αεί, ζθφηνο γάξ γέγνλε, θαί βαζείά κνη
αριχο, ε λχμ ηήο ακαξηίαο, αιι' σο εκέξαο πηφλ, σηήξ αλάδεημφλ κε.
Σφλ Ρνπβίκ κηκνχκελνο ν ηάιαο εγψ, έπξαμα άζεζκνλ, θαί
παξάλνκνλ βνπιήλ, θαηά Θενχ Τςίζηνπ, κηάλαο θνίηελ εκήλ, σο ηνχ
παηξφο εθείλνο.
Δμνκνινγνχκαί ζνη Υξηζηέ Βαζηιεχ. Ήκαξηνλ ήκαξηνλ, σο νη πξίλ ηψ
Ησζήθ, αδειθνί πεπξαθφηεο, ηφλ ηήο αγλείαο θαξπφλ, θαί ηφλ ηήο
ζσθξνζχλεο.
Τπφ ηψλ ζπγγφλσλ ε δηθαία ςπρή, δέδνην πέπξαην, εηο δνπιείαλ ν

γιπθχο, εηο ηχπνλ ηνχ Κπξίνπ, απηή δέ φιε ςπρή, επξάζεο ηνίο θαθνίο
ζνπ.
Ησζήθ ηφλ δίθαηνλ, θαί ζψθξνλα λνχλ, κίκεζαη ηάιαηλα, θαί αδφθηκε
ςπρή, θαί κή αθνιαζηαί λνπ, ηαίο παξαιφγνηο νξκαίο, αεί
παξαλνκνχζα.
Δη θαί ιάθθσ ψ θεζε πνηέ Ησζήθ, Γέζπνηα Κχξηε, αιι' εηο ηχπνλ ηήο
Σαθήο, θαί ηήο Δγέξζεψο ζνπ, εγψ δέ ηί ζνη πνηέ, ηνηνχην
πξνζελέγθσ;
Γφμα...
έ Σξηάο δνμάδνκελ ηφλ έλα Θεφλ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Παηήξ, ν
Τηφο θαί ηφ Πλεχκα, απιή νπζία Μνλάο, αεί πξνζθπλνπκέλε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ ζνχ εκθηάζαην ηφ θχξακά κνπ, άθζνξε, άλαλδξε, Μεηξνπάξζελε
Θεφο, ν θηίζαο ηνχο αηψλαο, θαί ήλσζελ εαπηψ, ηήλ ηψλ αλζξψπσλ
θχζηλ.
Χδή ο'
Ο Δηξκφο
Δβφεζα ελ φιε θαξδία κνπ, πξφο ηφλ νηθηίξκνλα Θεφλ, θαί επήθνπζέ
κνπ εμ Άδνπ θαησηάηνπ, θαί αλήγαγελ εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ. (Γίο)
Σά δάθξπα σηήξ ηψλ νκκάησλ κνπ, θαί ηνχο εθ βάζνπο ζηελαγκνχο,
θαζαξψο πξνζθέξσ, βνψζεο ηήο θαξδίαο, ν Θεφο εκάξηεθά ζνη,
ηιάζζεηί κνη.
Δμέλεπζαο ςπρή ηνχ Κπξίνπ ζνπ, ψζπεξ Γαζάλ θαί Αβεηξψλ, αιιά
θείζαη θξάμνλ, εμ Άδνπ θαησηάηνπ, ίλα κή ηφ ράζκα, ηήο γήο ζε
ζπγθαιχςε.
Χο δάκαιηο ςπρή παξνηζηξήζαζα, εμσκνηψζεο ηψ Δθξαίκ, σο
δνξθάο εθ βξφρσλ, αλάζσζνλ ηφλ βίνλ, πηεξσζείζα πξάμεη, θαί λψ
θαί ζεσξία.
Ζ ρείξ εκάο Μσζέσο πηζηψζεηαη, ςπρή πψο δχλαηαη Θεφο,
ιεπξσζέληα βίνλ, ιεπθάλαη θαί θαζάξαη, θαί κή απνγλψο ζεαπηήλ,
θάλ ειεπξψζεο.
Γφμα...
Σξηάο εηκη απιή αδηαίξεηνο, δηαηξεηή πξνζσπηθψο, θαί Μνλάο

ππάξρσ, ηή θχζεη ελσκέλε, ν Παηήξ θεζη θαί Τηφο, θαί ζείνλ Πλεχκα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ κήηξα ζνπ Θεφλ εκίλ έηεθε, κεκνξθσκέλνλ θαζ' εκάο, αιι' σο
Κηίζηελ πάλησλ, δπζψπεη Θενηφθε, ίλα ηαίο πξεζβείαηο ηαίο ζαίο
δηθαησζψκελ.
Κνληάθηνλ Ήρνο πι. β'
Φπρή κνπ, ςπρή κνπ, αλάζηα, ηί θαζεχδεηο; Σφ ηέινο εγγίδεη, θαί
κέιιεηο ζνξπβείζζαη. Αλάλεςνλ νχλ, ίλα θείζεηαί ζνπ Υξηζηφο ν
Θεφο, ν παληαρνχ παξψλ, θαί ηα πάληα πιεξψλ.
Χδή δ'
Ο Δηξκφο
Ζκάξηνκελ, ελνκήζακελ, εδηθήζακελ ελψπηφλ ζνπ, νπδέ
ζπλεηεξήζακελ, νπδέ επνηήζακελ, θαζψο ελεηείισ εκίλ. Αιιά κή
παξαδψεο εκάο εηο ηέινο, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο. (Γίο)
Ζκάξηεθα, επιεκκέιεζα, θαί εζέηεζα ηήλ εληνιήλ ζνπ, φηη ελ
ακαξηίαηο πξνήρζελ, θαί πξνζέζεθα ηνίο κψισςη ηξαχκα εκνί, αιι'
απηφο κε ειέεζνλ σο εχζπιαγρλνο, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο.
Σά θξχθηα ηήο θαξδίαο κνπ, εμεγφξεπζά ζνη ηψ Κξηηή κνπ, ίδε κνπ
ηήλ ηαπείλσζηλ, ίδε θαί ηήλ ζιίςίλ κνπ, θαί πξφζρεο ηή θξίζεη κνπ
λχλ, θαί απηφο κε ειέεζνλ σο εχζπιαγρλνο ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο.
ανχι πνηέ, σο απψιεζε, ηνχ παηξφο απηνχ ςπρή ηάο φλνπο,
πάξεξγνλ ηφ βαζίιεηνλ εχξε, πξφο αλάξξεζηλ. Αιι' φξα κή ιάζεο
ζαπηήλ, ηάο θηελψδεηο νξέμεηο ζνπ, πξνθξίλνπζα ηήο βαζηιείαο
Υξηζηνχ.
Γαπτδ πνηέ, ν παηξφζενο, εη θαί ήκαξηε δηηηψο ςπρή κνπ, βέιεη κέλ
ηνμεπζείο ηήο κνηρείαο, ηψ δέ δφξαηη αινχο ηήο ηνχ θφλνπ πνηλήο.
αιι' απηή ηά βαξχηεξα ηψλ έξγσλ λνζείο, ηαίο θαηά γλψκελ νξκαίο.
πλήςε κέλ, ν Γαπτδ πνηέ, αλνκήκαηη ηήλ αλνκίαλ, θφλσ γάξ ηήλ
κνηρείαλ εθίξλα, ηήλ κεηάλνηαλ επζχο παξαδείμαο δηπιήλ. αιι' απηή
πνλεξφηεξα εηξγάζσ, ςπρή, κή κεηαγλνχζα Θεψ.
Γαπτδ πνηέ αλεζηήισζε, ζπγγξαςάκελνο σο ελ εηθφλη, χκλνλ, δη' νχ
ηήλ πξάμηλ ειέγρεη, ήλ εηξγάζαην θξαπγάδσλ. Διέεζφλ κε, ζνί γάξ
κφλσ εμήκαξηνλ, ηψ πάλησλ Θεψ, απηφο θαζάξηζφλ κε.

Γφμα...
Σξηάο απιή αδηαίξεηε, Οκννχζηε Μνλάο αγία, θψηα θαί θψο, θαί άγηα
ηξία, θαί έλ άγηνλ πκλείηαη Θεφο ε Σξηάο. αιι' αλχκλεζνλ, δφμαζνλ,
δσήλ θαί δσάο, ςπρή ηφλ πάλησλ Θεφλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τκλνχκέλ ζε επινγνχκέλ ζε, πξνζθπλνχκέλ ζε Θενγελλήηνξ, φηη ηήο
αρσξίζηνπ Σξηάδνο, απεθχεζαο ηφλ έλα Τηφλ θαί Θεφλ, θαί απηή
πξνελέσμαο εκίλ, ηνίο ελ γή ηά επνπξάληα.
Χδή ε'
Ο Δηξκφο
λ ηξαηηαί, νπξαλψλ δνμάδνπζη, θαί θξίηηεη ηά Υεξνπβίκ, θαί ηά
εξαθίκ, πάζα πλνή θαί θηίζηο πκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο. (Γίο)
Ζκαξηεθφηα, σηήξ ειέεζνλ, δηέγεηξφλ κνπ ηφλ λνχλ, πξφο
επηζηξνθήλ, δέμαη κεηαλννχληα, νηθηείξεζνλ βνψληα. Ζκαξηφλ ζνη,
ζψζνλ, ελφκεζα, ειέεζφλ κε.
Ο δηθξειάηεο, Ζιίαο, άξκαηη, ηαίο αξεηαίο επηβάο, σο εηο νπξαλφλ,
ήγεην ππεξάλσ, πνηέ ηψλ επηγείσλ, ηνχηνπ νχλ ςπρή κνπ, ηήλ
άλνδνλ αλαινγίδνπ.
Ο Διηζζαίνο, πνηέ δεμάκελνο, ηήλ κεισηήλ Ζιηνχ, έιαβε δηπιήλ,
ράξηλ παξά Κπξίνπ, απηή δε ψ ςπρή κνπ, ηαχηεο νπ κεηέζρεο, ηήο
ράξηηνο δη' αθξαζίαλ.
Σνχ Ηνξδάλνπ, ηφ ξείζξνλ πξφηεξνλ, ηή κεισηή Ζιηνχ, δη' Διηζζαηέ,
έζηε έλζα θαί έλζα, απηή δέ ψ ςπρή κνπ, ηαχηεο νπ κεηέζρεο, ηήο
ράξηηνο δη' αθξαζίαλ.
Ζ σκαλίηηο, πνηέ ηφλ δίθαηνλ, εμέληζελ ψ ςπρή, γλψκε αγαζή, ζχ δέ
νπθ εηζσθίζσ, νπ μέλνλ, νπρ νδίηελ, φζελ ηνχ λπκθψλνο, ξηθήζε έμσ
ζξελσδνχζα.
Σνχ Γηεδή, εκηκήζσ ηάιαηλα, ηήλ γλψκελ ηήλ ξππαξάλ, πάληνηε
ςπρή, νχ ηήλ θηιαξγπξίαλ, απψζνπ θάλ ελ γήξεη, θεχγε ηήο γεέλλεο,
ηφ πχξ εθζηάζα ηψλ θαθψλ ζνπ.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Άλαξρε Πάηεξ, Τηέ ζπλάλαξρε, Παξάθιεηε αγαζέ, Πλεχκα ηφ επζέο,

Λφγνπ Θενχ Γελλήηνξ, Παηξφο αλάξρνπ Λφγε, Πλεχκα δψλ θαί
θηίδνλ. Σξηάο Μνλάο ειέεζφλ κε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Χο εθ βαθήο, αινπξγίδνο Άρξαληε, ε λνεηή πνξθπξίο, ηνχ
Δκκαλνπήι, έλδνλ ελ ηή γαζηξί ζνπ, ε ζάξμ ζπλεμπθάλζε, φζελ
Θενηφθνλ, ελ αιεζεία ζέ ηηκψκελ.
Χδή ζ'
Ο Δηξκφο
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο, ν ηφθνο αλεξκήλεπηνο, Μεηξφο αλάλδξνπ,
άθζνξνο ε θχεζηο, Θενχ γάξ ε γέλλεζηο, θαηλνπνηεί ηάο θχζεηο. Γηφ
ζε πάζαη αη γελεαί, σο Θεφλπκθνλ Μεηέξα, νξζνδφμσο κεγαιχλνκελ.
(Γίο)
Ο λνχο ηεηξαπκάηηζηαη, ηφ ζψκα κεκαιάθηζηαη, λνζεί ηφ πλεχκα, ν
ιφγνο εζζέλεζελ, ν βίνο λελέθξσηαη, ηφ ηέινο επί ζχξαηο, δηφ κνη
ηάιαηλα ςπρή, ηί πνηήζεηο φηαλ έιζε, ν Κξηηήο αλεξεπλήζαη ηά ζά;
Μσζέσο παξήγαγνλ, ςπρή ηήλ θνζκνγέλεζηλ, θαη εμ εθεί λνπ, πάζαλ
ελδηάζεηνλ, γξαθήλ ηζηνξνχζάλ ζνη, δηθαίνπο θαί αδίθνπο, ψλ ηνχο
δεπηέξνπο ψ ςπρή, εκηκήζσ, νπ ηνχο πξψηνπο, εηο Θεφλ
εμακαξηήζαζα.
Ο Νφκνο εζζέλεζελ, αξγεί ην Δπαγγέιηνλ, Γξαθή δέ πάζα, ελ ζνί
παξεκέιεηαη, Πξνθήηαη εηφλεζαλ, θαί πάο δηθαίνπ ιφγνο, αη
ηξαπκαηίαη ζνπ ψ ςπρή, επιεζχλζεζαλ, νπθ φληνο, ηαηξνχ ηνχ
πγηνχληφο ζε.
Σήο λέαο παξάγσ ζνη, Γξαθήο ηά ππνδείγκαηα, ελάγνληά ζε, ςπρή
πξφο θαηάλπμηλ, δηθαίνπο νχλ δήισζνλ, ακαξησινχο εθηξέπνπ, θαί
εμηιέσζαη Υξηζηφλ, πξνζεπραίο ηε θαί λεζηείαηο, θαί αγλεία θαί
ζεκλφηεηη.
Υξηζηφο ελελζξψπεζε, θαιέζαο εηο κεηάλνηαλ, ιεζηάο θαί πφξλαο,
ςπρή κεηαλφεζνλ, ε ζχξα ελέσθηαη, ηήο Βαζηιείαο ήδε, θαί
πξναξπάδνπζηλ απηήλ, Φαξηζαίνη θαί Σειψλαη, θαί κνηρνί
κεηαπνηνχκελνη.
Υξηζηφο ελελζξψπεζε, ζαξθί πξνζνκηιήζαο κνη, θαί πάληα φζα,
ππάξρεη ηήο θχζεσο, βνπιήζεη επιήξσζε, ηήο ακαξηίαο δίρα,

ππνγξακκφλ ζνη ψ ςπρή, θαί εηθφλα πξνδεηθλχσλ, ηήο απηνχ
ζπγθαηαβάζεσο.
Υξηζηφο Μάγνπο έζσζε, Πνηκέλαο ζπλεθάιεζε, Νεπίσλ δήκνπο,
απέδεημε Μάξηπξαο, Πξεζβχηελ εδφμαζε, θαί γεξαιέαλ Υήξαλ, ψλ
νπθ εδήισζαο ςπρή, νπ ηάο πξάμεηο, νπ ηφλ βίνλ, αιι' νπαί ζνη ελ ηψ
θξίλεζζαη!
Νεζηεχζαο ν Κχξηνο, εκέξαο ηεζζαξάθνληα, ελ ηή εξήκσ, χζηεξνλ
επείλαζε, δεηθλχο ηφ αλζξψπηλνλ. Φπρή κή αζπκήζεο, άλ ζνη
πξνζβάιιε ν ερζξφο, πξνζεπρή ηε θαί λεζηεία, εθ πνδψλ
απνθξνπζζήησ ζνη.
Γφμα...
Παηέξα δνμάζσκελ, Τηφλ ππεξπςψζσκελ, ηφ ζείνλ Πλεχκα, πηζηψο
πξνζθπλήζσκελ Σξηάδα αρψξηζηνλ, Μνλάδα θαη' νπζίαλ, σο θψο θαί
θψηα θαί δσήλ, θαί δσάο δσνπνηνχζαλ, θαί θσηίδνπζαλ ηά πέξαηα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ πφιηλ ζνπ θχιαηηε, Θενγελλήηνξ Πάλαγλε, ελ ζνί γάξ αχηε,
πηζηψο βαζηιεχνπζα, ελ ζνί θαί θξαηχλεηαη, θαί δηά ζνχ ληθψζα,
ηξνπνχηαη πάληα πεηξαζκφλ, θαί ζθπιεχεη πνιεκίνπο, θαί δηέπεη ηφ
ππήθννλ.
Άγηε ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ ήκψλ
Αλδξέα ζεβάζκηε, θαί Πάηεξ ηξηζκαθάξηζηε, Πνηκήλ ηήο Κξήηεο, κή
παχζε δεφκελνο, ππέξ ηψλ ζέ πκλνχλησλ, ίλα ξπζζψκελ πάζεο
νξγήο, θαί ζιίςεσο, θαί θζνξάο, θαί πηαηζκάησλ ιπηξσζψκελ, νη
ηηκψληέο ζνπ ηήλ κλήκελ αεί.
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Α' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Δηο ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο β'
Τπεξεπινγεκέλε ε ράξηο, ηήο παλζέπηνπ Νεζηείαο, Μσυζήο γάξ δη'
απηήο εδνμάζζε, θαί Νφκνλ ηφλ ελ γξάκκαηη, ελ πιαμίλ ππεδέμαην,
ηνχ ππξφο δπλαηψηεξνη, Παίδεο λένη αλεδείρζεζαλ. Δλ απηή νχλ
θαηαζβέζσκελ, ηήο ζαξθφο πάζε θινγίδνληα, Υξηζηψ ηψ σηήξη
βνψληεο. Δπηζηξνθήλ εκίλ πάζη δψξεζαη, θαί ξχζαη ηήο γεέλλεο.
Γφμα...
Έηεξνλ Δπζπιαγρλίαο

Μεηαλνίαο εθέζηεθε θαηξφο, εγθξαηείαο επίδεημαη θαξπνχο ψ ςπρή
κνπ, βιέςνλ πξφο ηνχο πξίλ κεηαλνήζαληαο, θξάμνλ ηψ Υξηζηψ.
Ήκαξηνλ ζψζφλ κε, σο έζσζαο Γέζπνηα, Σειψλελ ζηελάμαληα, εθ
θαξδίαο Αγαζέ, ν κφλνο ππάξρσλ πνιπέιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνζηαζία ζεξκή Υξηζηηαλψλ, ηφλ Τηφλ ζνπ ηθέηεπε αεί Θενηφθε,
πάζεο θαθνπξγίαο θαί δεηλφηεηνο, ξχζαζζαη εκάο ηνχ πνιεκήηνξνο,
θαί δνχλαη ζπγρψξεζηλ εκίλ, ψλ εκάξηνκελ, δηά ζπιάγρλα νηθηηξκψλ,
ηαίο ζαίο ηθεζίαηο Μεηξνπάξζελε.
Δηο ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. α'
Κχξηε, ηήλ ζσηήξηνλ εγθξάηεηαλ δηζεκεξεχνληεο, βνψκέλ ζνη.
Καηάλπμνλ εκψλ ηάο θαξδίαο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί πξφζδεμαη ηάο ελ
θφβσ επράο εκψλ, παξέρσλ εκίλ εχδξνκνλ ηφ ηήο Νεζηείαο ζηάδηνλ,
ηιαζκφλ θαί ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... ηφ απηφ
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ
Ζ ηφ Άλζνο ηφ ζείνλ, ξίδα βιαζηήζαζα, θηβσηέ θαί ιπρλία, θαί ζηάκλε
πάγρξπζε, αγία ηξάπεδα δσήο, ηφλ άξηνλ θέξνπζα, σο Τηφλ ζνπ θαί
Θεφλ εθδπζψπεζνλ απηφλ, ζχλ ηψ αγίσ Πξνδξφκσ, ηνχ νηθηεηξήζαη
θαί ζψζαη, ηνχο Θενηφθνλ νκνινγνχληάο ζε.
Χδή β' Ήρνο β'
Ο Δηξκφο
Ίδεηε, ίδεηε, φηη εγψ εηκη, ν ελ ζαιάζζε ζψζαο, θαί ελ εξήκσ
θνξέζαο, Ηζξαειίηελ ιαφλ, θαί ηφ χδσξ εθ πέηξαο πεγάζαο ηνίο
βξνηνίο, ίλα ηφλ πάιαη ηή θζνξά, πεπησθφηα θνξέζαο, ειθχζσ πξφο
εκαπηφλ, δη' άθαηνλ έιενο.
Νήςνλ γξεγφξεζνλ, ζηέλαμνλ δάθξπζνλ, δηά λεζηείαο, φινλ ηήο
ακαξηίαο ηφλ θφξηνλ ςπρή απφξξηςνλ, ηή ζεξκή κεηαλνία, απφθπγε
ηφ πχξ, θαί δηά πέλζνπο ηψλ παζψλ, ηφλ πελζήξε ρηηψλα δηάξξεμνλ,
ηήλ ζηνιήλ ηήλ ζείαλ ιακβάλνπζα.
ξεη πξνζέιζσκελ, αξίζησλ πξάμεσλ, δηά λεζηείαο πάληεο, ηάο

ρακαηδήινπο ιηπφληεο, ηψλ εδνλψλ πξνζβνιάο, θαί εηο γλφθνλ
εηζδχληεο, ζεπηψλ ζεσξηψλ, κφλνλ νςψκεζα Υξηζηνχ, ηφ εξάζηκνλ
θάιινο, Θενχκελνη κπζηηθψο, ζείαηο αλαβάζεζηλ.
Οίκνη! ηί γέλσκαη; ηί δηαπξάμσκαη; ηήλ ακαξηίαλ πξάηησλ, θαί ηφλ
Γεζπφηελ νπ θξίηησλ, ν αζπλείδεηνο; δηά ηνχην πξφ δίθεο θαηάδηθφο
εηκη. Γηθαηνθξίηα Αγαζέ, επηζηξέςαο κε ζψζνλ, ηφλ ππέξ πάληαο
βξνηνχο, ζέ παξαπηθξάλαληα.
Θενηνθίνλ
Ζαγεψξγεηνο, γή ε βιαζηήζαζα, ηφλ ηνχ παληφο ηξνθέα, ηφλ
ππαλνίγνληα ρείξα, θαί επδνθία ηή απηνχ, εκπηπιψληα πάλ δψ νλ,
ηζρχτ ζετθή, ζηήξημνλ άξησ δσηηθψ, παξεηκέλαο θαξδίαο, ηψ θφξσ
ηψλ δπζρεξψλ, εκψλ παξαπηψζεσλ.
Δηξκφο άιινο
Ήρνο πι. α' Ίδεηε, ίδεηε...
Γεχηε ζπλέιζσκελ, ελ ηψ ηακείσ ηήο ςπρήο, Κπξίσ ηάο επράο
απνδηδφληεο, θαί βνψληεο, Πάηεξ ν ελ νπξαλνίο, ηά νθεηιήκαηα εκψλ,
άλεο θαί άθεο, σο κφλνο εχζπιαγρλνο.
Σφ ηήο ςπρήο εκψλ, ελ ηή λεζηεία ηιαξφλ, δεηθλχληεο κή
ζηπγλάζσκελ, ηήλ ηψλ πεπνζεκέλσλ εκεξψλ ελαιιαγήλ, σο
εθιάκπνπζαλ εκίλ, ηήο επζεβείαο ηά θαηνξζψκαηα.
Γφμα...
Άλαξρε άθηηζηε, ε ηξηζππφζηαηνο Μνλάο, Κπξία Βαζηιεία ηψλ
αηψλσλ, ζέ δνμάδεη ηφλ Παηέξα, θαί Τηφλ, θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα,
πιεζχο Αγγέισλ, θαί πάζα θχζηο βξνηψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ηφ παλάξεηνλ θιένο, ηνχ γέλνπο εκψλ πκλνχκελ, δηά ζνχ γάξ
εζεψζεκελ Παξζέλε, θαί γάξ έηεθεο εκίλ ηφλ σηήξα θαί Θεφλ,
Υξηζηφλ ηφλ ιχζαληα, ηήο θαηάξαο εκάο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σίο πχξ απέζβεζε; ηίο θξάηηεη ζηφκαηα ζεξψλ. Νεζηεία ε ηνχο
Παίδαο, εθ θακίλνπ ξπζακέλε, θαί Πξνθήηελ Γαληήι, εθ ιεφλησλ ηήο
βνξάο, ήλ αζπαζψκεζα, θαί εκείο αδειθνί.
Ο Δηξκφο
Ίδεηε, ίδεηε φηη εγψ εηκη Θεφο, ν ζάξθα ελδπζάκελνο, βνπιήζεη
εθνπζία, ίλα ζψζσ ηφλ Αδάκ, ηφλ εθ πιάλεο πεζφληα, ηή παξαβάζεη
δηά ηνχ φθεσο.
Χδή ε'

Σφλ ελ ηή βάησ Μσζεί
Όπλνλ απψζνπ ςπρή, ηήο δεηλήο ξαζπκίαο, θαί πξνζχκσο γξεγφξεη,
πξφο ηάο ζείαο εληνιάο, εγγίδεη ν Νπκθίνο, ιακπαδεθφξνο ζπεχζνλ,
απηψ πξνζππαληήζαη.
Σξαπκαηηζζέληα δεηλψο, εδνλψλ ηή ξνκθαία, ηή κ νηψζεη νηθηίξκνλ,
ηήο επζπιάγρλνπ ζνπ ξνπήο, ηάηξεπζφλ κε Λφγε, φπσο ζε
επραξίζησο, δνμάδσ εηο αηψλαο.
Απφ παζψλ βιαβεξψλ, απφ θζφλνπ θαί κίζνπο, απφ πάζεο θαθίαο,
εγθξαηεχζεηη ςπρή, ζηηίνηο ηξεθνκέλε, ηνίο ηήλ ηξπθήλ ηήλ άλσ,
αυισο πξνμελνχζη.
Θενηνθίνλ
Θενγελλήηνξ Αγλή, ηήο ςπρήο κνπ ηά έιθε, θαί θαξδίαο ηά πάζε, θαί
λνφο ηάο εθηξνπάο, ζεξάπεπζνλ σο κφλε, ακαξησιψλ βνεζφο, θαί
πνξζνπκέλσλ ηείρνο.
Δηξκφο άιινο
Σφλ Πνηεηήλ ηήο Κηίζεσο
Δλ εγθξαηεία άπαληεο, ηάο ςπράο πηεξψζαληεο, ελ ηνίο νπξαλνίο,
επράο εππξνζδέθηνπο, πξνζάμσκελ Κπξίσ.
Πλεχκα ηήο θαηαλχμεσο, ιαβφληεο δαθξχζσκελ, πξφο ιχηξνλ ςπρψλ
αλπκλνινγνχληεο, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Σξηάο ε νκννχζηνο, θαί Μνλάο ε άθηηζηνο, θαί πάλησλ Θεφο, ζέ
ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ηθεηεξίαλ πνίεζνλ, ππέξ ηψλ πκλνχλησλ ζε Παλάρξαληε, ξπζζήλαη
παληνίσλ, πεηξαζκψλ θαί θηλδχλσλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σξπθήλ πινπζίνπ πηχζαληεο, δεχηε ηψ Λαδάξσ ζπλλεζηεχζσκελ,
ίλα εκάο ζάιςε, ηνχ Αβξαάκ ν θφιπνο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ θαί πξνζθπλνχκελ...
Ο Δηξκφο
Σφλ Πνηεηήλ ηήο Κηίζεσο, φλ θξίηηνπζηλ Άγγεινη, πκλείηε ιανί, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Σψλ γεγελψλ, ηίο ήθνπζε
Σψλ γεγελψλ, ηίο νχησο νιηζζήζαο, Θεφλ παξψξγηζε πνηέ; ηίο ηαίο

νξκαίο ηήο θαθίαο εμεθνινχζεζε, θαί θαηαγψγηνλ ψθζε ηήο ακαξηίαο,
ψζπεξ εγψ ν ηάιαο; Αιι' ν Θεφο, ν ζειεηήο ηνχ ειένπο, ζχ κε
νίθηεηξνλ.
Θενεηδψλ, Αγγέισλ αη Γπλάκεηο, ηφλ επδηάιιαθηνλ Θεφλ,
εθδπζσπήζαηε, ζψζαη ςπρήλ, εηο πέιαγνο, βησηηθψλ ηε εδνλψλ, θαί
ηξηθπκίαηο παζψλ ρεηκαδνκέλελ, θαί πξνζβνιαίο ηψλ ελαληίσλ,
πλεπκάησλ θηλδπλεχνπζαλ.
Γεχξν ςπρή πηεξνίο θνπθηδνκέλε, δηά λεζηείαο αξεηψλ, ηήο
ρακαηδήινπ θαθίαο ππεμαλάζηεζη, θαί ζεσξίαηο εληξχθα, ηαίο
θαλσηάηαηο ηξπθήλ ηαίο πξνμελνχζαηο ηψλ αξεηψλ, ζενεηδήο
γελνκέλε, δηά πίζηεσο.
Θενηνθίνλ
Σίο αθνπζηάο πνηήζεη ηάο αηλέζεηο, ζνχ ηήο ηεθνχζεο ππέξ λνχλ, ηφλ
αηλεηφλ θαί Γεζπφηελ Αγλή θαί Κχξηνλ, φλ ππεξαηλνχζηλ, Αγγέισλ
Σαμηαξρίαη. Απηφλ νχλ εθδπζψπεη, ππέξ ιανχ εκαξηεθφηνο, Παξζέλε
απεηξφγακε.
Δηξκφο άιινο
Ζζατα ρφξεπε
Ο θαηξφο εππξφζδεθηνο, ε εκέξα, ηψλ ζσηεξηψλ, πξνζάμσκελ ηψ
Θεψ, δψξα αξεηψλ, ελ ψ απνζέκελνη, ηά ηνχ ζθφηνπο, έξγα αδειθνί,
επελδπζψκεζα, φπια θσηφο, θαζψο Παχινο βνά.
Γεχηε σο ν Κχξηνο, ελ λεζηεία, είιε ηφλ ερζξφλ, ελ ηνχησ θαί εκείο,
ζξαχζσκελ απηνχ, ηά βέιε θαί έλεδξα. Οπίζσ κνπ χπαγε αηάλ,
έθαζηνο ιέγνληεο, ελ ηψ κέιιεηλ εθπεηξάδεηλ εκάο.
Γφμα...
Οκννπζηφηεηη, αλπκλψ ζε, άλαξρε Σξηάο, ζεπηή δσαξρηθή, άηκεηε
Μνλάο. Παηήξ ν αγέλλεηνο, θαί γελλεηέ, Λφγε θαί Τηέ, Πλεχκα ηφ
άγηνλ, εκάο ζψζνλ ηνχο πκλνχληάο ζε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τπέξ λνχλ ν Σφθνο ζνπ, Θενκήηνξ, άλεπ γάξ αλδξφο, ε ζχιιεςηο ελ
ζνί, θαί παξζεληθψο, ε θχεζηο γέγνλε, θαί γάξ Θεφο εζηηλ ν ηερζείο,
νλ κεγαιχλνληεο, ζέ Παξζέλε καθαξίδνκελ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Νεζηεία πξνβάιινληεο, ηψ ηψλ επρψλ, φξεη θαί εκείο, θαξδία
θαζαξά, ίδσκελ Θεφλ, ηάο πιάθαο δερφκελνη, ηψλ εληνιψλ, έλδνλ σο
Μσζήο, δφμε αζηξάπηνληεο, ηψ πξνζψπσ ηήο αγάπεο απηνχ.
Ο Δηξκφο

Ζζατα ρφξεπε, ε Παξζέλνο, έζρελ ελ γαζηξί, θαί έηεθελ Τηφλ, ηφλ
Δκκαλνπήι, Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ. Αλαηνιή, φλνκα απηψ, φλ
κεγαιχλνληεο, ζέ Παξζέλε καθαξίδνκελ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο γ'
Αξμψκεζα ιανί, ηήο ακψκνπ Νεζηείαο, ήηηο εζηί ηψλ ςπρψλ ζσηεξία,
δνπιεχζσκελ ηψ Κπξίσ ελ θφβσ, ειαίσ εππνηταο, ηάο θεθαιάο
αιείςσκελ, θαί χδαηη αγλείαο ηά πξφζσπα ληςψκεζα, κή
βαηηνινγήζσκελ, ελ ηαίο πξνζεπραίο, αιι' σο εδηδάρζεκελ, νχησ
βνήζσκελ, Πάηεξ εκψλ ν ελ ηνίο νπξαλνίο, άθεο εκίλ ηά
παξαπηψκαηα εκψλ, σο θηιάλζξσπνο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Βαζηιέσλ θαί ηπξάλλσλ, ηφλ θφβνλ απψζαλην νη Υξηζηνχ ηξαηηψηαη,
θαί επζαξζψο θαί αλδξείσο, απηφλ σκνιφγεζαλ, ηφλ απάλησλ
Κχξηνλ, Θεφλ θαί Βαζηιέα, θαί πξεζβεχνπζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ
εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε ε πξνζηαζία πάλησλ ηψλ δενκέλσλ, εηο ζέ ζαξξνχκελ, εηο
ζέ θαπρψκεζα, ελ ζνί πάζα ε ειπίο εκψλ εζηί. Πξέζβεπε ηψ εθ ζνχ
ηερζέληη, ππέξ αρξείσλ δνχισλ ζνπ.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο Ήρνο α'
ηη πάξνηθνη εζκέλ ελ ηή γή, θαζψο πάληεο νη παηέξεο εκψλ, ηφ
βξαρχ ηήο δσήο εκψλ, αλακάξηεηνλ θχιαμνλ σηήξ εκψλ θαί
ειέεζνλ εκάο σο θηιάλζξσπνο.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ε'
Πξφζρεο ηή θσλή ηήο δεήζεψο κνπ.
ηίρ. Σά ξήκαηά κνπ ελψηηζαη Κχξηε.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Α', 19-31 Β', 13)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Δάλ ζέιεηε θαί εηζαθνχζεηέ κνπ, ηά αγαζά ηήο γήο
θάγεζζε, εάλ δέ κή ζέιεηε, κεδέ εηζαθνχζεηέ κνπ, κάραηξα πκάο
θαηέδεηαη, ηφ γάξ ζηφκα Κπξίνπ ειάιεζε ηαχηα. Πψο εγέλεην πφξλε
πφιηο πηζηή ηψλ, πιήξεο θξίζεσο; ελ ή δηθαηνζχλε εθνηκήζε ελ

απηή, λχλ δέ θνλεπηαί. Σφ αξγχξηνλ πκψλ αδφθηκνλ, νη θάπεινί ζνπ
ζκίγνπζη ηφλ νίλνλ χδαηη, νη άξρνληέο ζνπ απεηζνχζη, θνηλσλνί
θιεπηψλ, αγαπψληεο δψξα, δηψθνληεο αληαπφδνκα, νξθαλνχο νπ
θξίλνληεο, θαί θξίζεη ρεξψλ νπ πξνζέρνληεο. Γηά ηνχην, ηάδε ιέγεη
Κχξηνο, ν Γεζπφηεο αβαψζ, ν Γπλάζηεο ηνχ Ηζξαήι, νπαί ηνίο
ηζρχνπζηλ ελ Ηεξνπζαιήκ! νπ παχζεηαη γάξ κνπ ν ζπκφο ελ ηνίο
ππελαληίνηο, θαί θξίζηλ εθ ηψλ ερζξψλ κνπ πνηήζσ, θαί επάμσ ηήλ
ρείξά κνπ επί ζέ, θαί ππξψζσ ζε εηο θαζαξφλ, ηνχο δέ απεηζνχληαο
απνιέζσ, θαί αθειψ πάληαο αλφκνπο απφ ζνχ, θαί πάληαο
ππεξεθάλνπο ηαπεηλψζσ. Καί επηζηήζσ ηνχο θξηηάο ζνπ, σο ηφ
πξφηεξνλ, θαί ζπκβνχινπο ζνπ, σο ηφ απ' αξρήο, θαί κεηά ηνχο ηαχηα
θιεζήζε πφιηο δηθαηνζχλεο, κεηξφπνιηο πηζηή ηψλ, κεηά γάξ
θξίκαηνο ζσζήζεηαη ε αηρκαισζία απηήο, θαί κεηά ειεεκνζχλεο. Καί
ζπληξηβήζνληαη νη άλνκνη θαί νη ακαξησινί άκα, θαί νη εγθαηαιηπφληεο
ηφλ Κχξηνλ ζπληειεζζήζνληαη. Γηφηη λχλ αηζρπλζήζνληαη ελ ηνίο
εηδψινηο απηψλ, ά απηνί εβνχινλην, θαί αίζρπλζήζνληαη ελ ηνίο
γιππηνίο απηψλ, εθ' νίο απηνί επεπνίζεζαλ, θαί αηζρπλζήζνληαη ελ
ηνίο έξγνηο ηψλ ρεηξψλ απηψλ, εθ νίο απηνί εβνπιεχζαλην. Έζηαη γάξ,
σο ηεξέβηλζνο, απνβεβιεθπία ηά θχιια απηήο, θαί σο παξάδεηζνο,
χδσξ κή έρσλ. Καί έζηαη ε ηζρχο απηψλ, σο θαιάκε ζηπππείνπ, θαί ε
εξγαζία απηψλ, ζπηλζήξεο ππξφο, θαί θαηαθαπζήζνληαη νη άλνκνη θαί
νη ακαξησινί άκα, θαί νπθ έζηαη ν ζβέζσλ, ν ιφγνο ν γελφκελνο
πξφο Ζζαταλ πηνλ Ακψο, πεξί Ηνπδαίαο, θαί πεξί Ηεξνπζαιήκ. ηη
έζηαη ελ ηαίο εζράηαηο εκέξαηο εκθαλέο ηφ φξνο Κπξίνπ, θαί ν νίθνο
ηνχ Θενχ επ' άθξσλ ηψλ νξέσλ, θαί πςσζήζεηαη ππεξάλσ ηψλ
βνπλψλ, θαί ήμνπζηλ επ' απηψ πάληα ηά έζλε. Καί πνξεχζνληαη ιανί
πνιινί, θαί εξνχζη. Γεχηε, αλαβψκελ εηο ηφ φξνο Κπξίνπ, θαί εηο ηφλ
νίθνλ ηνχ Θενχ Ηαθψβ, θαί αλαγγειεί εκίλ ηήλ νδφλ απηνχ, θαί
πνξεπζψκεζα ελ απηή.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ο'
Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε.
ηίρ. Διέεζνλ κε Κχξηε, φηη αζζελήο εηκη.
η34ηνξ
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Α' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο β' Χο σξάζεο Υξηζηέ
Βξψζεη πάιαη πηθξά, εμνηθηζζέληεο Παξαδείζνπ, εγθξαηεία ηψλ
παζψλ, επηζπεχζσκελ εηζνηθηζζήλαη, αλαθξάδνληεο, ηψ Θεψ hκψλ, ν

ηαπξψ ηαλχζαο παιάκαο ζνπ, φμνο πηψλ, ρνιήο ηε γεπζάκελνο, θαί
νδχλαο θαξηεξήζαο, ηάο εθ ηψλ ήισλ, ηάο πηθξνηάηαο εδνλάο, πάζαο
εθ ηψλ ςπρψλ hκψλ εμειψζαο, δηά ζπιάγρλα νηθηηξκψλ, ζψζνλ ηνχο
δνχινπο ζνπ.
Ξχινπ βξψζεη πνηέ, απνηθηζζέληεο Παξαδείζνπ, ηψ ηαπξψ ζνπ
πξφο απηφλ εηζσθίζζεκελ, φλ εηο πξεζβείαλ ζνη πξνζάγνκελ,
Πνιπέιεε, θαί πηζηψο ζνπ πάληεο δεφκεζα. Πεγάο δαθξχσλ, πκίλ λχλ
θαηάπεκςνλ, ελ θαηξψ ηήο εγθξαηείαο, ηφλ ξχπνλ πάληα,
εθθαζαηξνχζαο ηψλ παζψλ, θαί ηψλ πηαηζκάησλ εκψλ, ίλα πάληεο
ζνη βνψκελ εθηελψο. Κχξηε δφμα ζνη.
Σψλ πεπξαγκέλσλ κνη
Σήο εγθξαηείαο ηήλ ηξπθήλ, θακνί Λφγε ραξηζαη, σο ηψ Αδάκ, ηφλ
Παξάδεηζνλ πνηέ, εθ πάζεο ζνπ γεχεζζαη, εληνιήο ν Θεφο εκψλ, θαί
απέρεζζαη αεί θαξπνχ, ήο απέθελαο ακαξηίαο, ίλα ηφ δσεθφξνλ
Πάζνο ζνπ ηνχ ηαπξνχ, ελ ραξά πξνθζάζσ.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. α' Φαικφο δ'
Κχξηε ν Θεφο κνπ, επί ζνί ήιπηζα.
ηίρ. ψζφλ κε εθ πάλησλ ηψλ δησθφλησλ κε.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Α', 14-23)
Δίπελ ν Θεφο, Γελεζήησζαλ θσζηήξεο ελ ηψ ζηεξεψκαηη ηνχ
νπξαλνχ, εηο θαχζηλ επί ηήο γήο, ηνχ δηαρσξίδεηλ αλά κέζνλ ηήο
εκέξαο, θαί αλά κέζνλ ηήο λπθηφο, θαί έζησζαλ εηο ζεκεία, θαί εηο
θαηξνχο, θαί εηο εκέξαο, θαί εηο εληαπηνχο, θαί έζησζαλ εηο θαχζηλ ελ
ηψ ζηεξεψκαηη ηνχ νπξαλνχ, ψζηε θαίλεηλ επί ηήο γήο, θαί εγέλεην
νχησ. Καί επνίεζελ ν Θεφο ηνχο δχν θσζηήξαο ηνχο κεγάινπο, ηφλ
θσζηήξα ηφλ κέγαλ, εηο αξράο ηήο εκέξαο, θαί ηφλ θσζηήξα ηφλ
ειάζζσ, εηο αξράο ηήο λπθηφο, θαί ηνχο αζηέξαο. Καί έζεην απηνχο ν
Θεφο ελ ηψ ζηεξεψκαηη ηνχ νπξαλνχ, ψζηε θαίλεηλ επί ηήο γήο, θαί
άξρεηλ ηήο εκέξαο θαη ηήο λπθηφο, θαί δηαρσξίδεηλ αλά κέζνλ ηνχ
θσηφο, θαί αλά κέζνλ ηνχ ζθφηνπο, θαί είδελ ν Θεφο, φηη θαιφλ. Καί
εγέλεην εζπέξα, θαί εγέλεην πξστ, εκέξα ηεηάξηε. Καί είπελ ν Θεφο.
Δμαγαγέησ ηά χδαηα, εξπεηά ςπρψλ δσζψλ, θαί πεηεηλά πεηψκελα
επί ηήο γήο, θαηά ηφ ζηεξέσκα ηνχ νπξαλνχ, θαί εγέλεην νχησ. Καί

επνίεζελ ν Θεφο ηά θήηε ηά κεγάια, θαί πάζαλ ςπρήλ δψσλ
εξπεηψλ, ά εμήγαγε ηά χδαηα θαηά γέλνο απηψλ, θαί πάλ πεηεηλφλ
πηεξσηφλ θαηά γέλνο. Καί είδελ ν Θεφο, φηη θαιά, θαί επιφγεζελ απηά
ν Θεφο ιέγσλ. Απμάλεζζε, θαί πιεζχλεζζε, θαί πιεξψζαηε ηά χδαηα
ελ ηαίο ζαιάζζαηο, θαί ηά πεηεηλά πιεζπλέζζσζαλ επί ηήο γήο. Καί
εγέλεην εζπέξα, θαί εγέλεην πξστ εκέξα πέκπηε.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. α' Φαικφο ε'
Κχξηε ν Κχξηνο εκψλ, σο ζαπκαζηφλ ηφ νλνκά ζνπ!
ηίρ. ηη επήξζε ή κεγαινπξέπεηά ζνπ ππεξάλσ ηψλ νπξαλψλ.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ Α', 20-33)
νθία ελ εμφδνηο πκλείηαη, ελ δέ πιαηείαηο παξξεζίαλ άγεη. Δπ' άθξσλ
ηεηρέσλ θεξχζζεηαη, επί δέ πχιαηο δπλαζηψλ παξεδξεχεη, επί δέ
πχιαηο πφιεσο ζαξξνχζη ιέγεη. ζνλ άλ ρξφλνλ άθαθνη έρσληαη ηήο
δηθαηνζχλεο νπ θαηαηζρπλζήζνληαη, νη δέ άθξνλεο, ηήο χβξεσο φληεο
επηζπκεηαί, αζεβείο γελφκελνη, εκίζεζαλ αίζζεζηλ, θαί ππεχζπλνη
εγέλνλην ειέγρνηο. Ηδνχ, πξνήζνκαη πκίλ εκήο βνπιήο ξήζηλ, δηδάμσ
δέ ηφλ εκφλ ιφγνλ πκάο. Δπεηδή εθάινπλ, θαί νπρ ππεθνχζαηε, θαί
εμέηεη λα ιφγνπο, θαί νπ πξνζείρεηε, αιιά αθχξνπο επνηείηε εκάο
βνπιάο, ηνίο δέ εκνίο ειέγρνηο νπ πξνζείρεηε, ηνηγαξνχλ θαγψ ηή
εκεηέξα απσιεία επη γειάζνκαη, επί ραξνχκαη δέ, ελίθα άλ έξρεηαη
πκίλ φιεζξνο. Καί σο άλ αθίθεηαη πκίλ ζφξπβνο άθλσ, ε δέ
θαηαζηξνθή νκνίσο θαηαηγίδη παξή, ή φηαλ έξρεηαη εκίλ ζιίςηο θαί
πνιηνξθία, έζηαη γάξ, φηαλ επηθαιέζεζζέ κε, εγψ δέ νπθ
εηζαθνχζνκαη πκψλ, δεηήζνπζί κε θαθνί, θαί νπρ επξήζνπζη.
Δκίζεζαλ γάξ ζνθίαλ, ηφλ δέ θφβνλ Κπξίνπ νπ πξνείινλην, νπδέ
ήζεινλ πξνζέρεηλ βνπιαίο, εκπθηήξηδνλ δέ εκνχο ειέγρνπο.
Σνηγαξνχλ έδνληαη ηήο εαπηψλ νδνχ ηνχο θαξπνχο, θαί ηήο απηψλ
αηηκίαο πιεζζήζνληαη, θαί ηήο επηζπκίαο. Αλζ' ψλ γάξ εδίθνπλ
λεπίνπο, θνλεπζήζνληαη, θαί εμεηαζκφο νιέζεη αζεβείο. Ο δέ εκνχ
αθνχσλ, θαηαζθελψζεη επ' ειπίδη, θαί εζπράζεη αθφβσο απφ παληφο
θαθνχ.
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Νεζηείαλ, νπθ απνρήλ βξσκάησλ κφλνλ ηειέζσκελ, αιιά παληφο
πιηθνχ πάζνπο αιινηξίσζηλ, ίλα ηήλ θαζ' εκψλ ηπξαλλνχζαλ, ζάξθα
δνπιψζαληεο, άμηνη γελψκεζα ηήο ηνχ Ακλνχ κεηαιήςεσο, ηνχ ππέξ
ηνχ θφζκνπ ζθαγέληνο εθνπζίσο Τηνχ ηνχ Θενχ, θαί πλεπκαηηθψο
ενξηάζσκελ, ηήλ εθ λεθξψλ ηνχ σηήξνο Αλάζηαζηλ, εηο χςνο

αξζέληεο, αξεηψλ ελ θαηδξφηεηη, θαί ηή ηξπθή ηψλ αξίζησλ έξγσλ,
επθξαίλνληεο ηφλ Φηιάλζξσπνλ. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, επηιαζφκελνη ηψλ ελ ηψ βίσ,
θαηαθξνλήζαληεο θαί ηψλ βαζάλσλ, δηά ηήλ κέιινπζαλ δσήλ, ηαχηεο
θιεξνλφκνη αλεδείρζεζαλ, φζελ θαί Αγγέινηο ζπλαγάιινληαη. Απηψλ
ηαίο ηθεζίαηο, δψξεζαη ηψ ιαψ ζνπ ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ψ κπζηεξίνπ θαηλνχ! ψ θξηθηήο
εγρεηξήζεσο! ε Παξζέλνο έιεγελ, ελ ηαπξψ ζε σο έβιεςελ, ελ κέζσ
δχσ ιεζηψλ θξεκάκελνλ, φλ αλσδχλσο, θξηθηψο εθχεζελ, έθιαηε
ιέγνπζα. Οίκνη ηέθλνλ θίιηαηνλ! πψο ν δεηλφο, δήκνο θαί αράξηζηνο,
ηαπξψ πξνζήισζε;
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Α' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟ ΑΠΟΓΔΗΠΝΟΝ
Διέεζφλ κε, ν Θεφο, ειέεζφλ κε
Χδή α' Ήρνο πι. β'
Ο Δηξκφο
Βνεζφο θαί ζθεπαζηήο, εγέλεηφ κνη εηο ζσηεξίαλ, νχηφο κνπ Θεφο,
θαί δνμάζσ απηφλ, Θεφο ηνχ Παηξφο κνπ, θαί πςψζσ απηφλ, ελδφμσο
γάξ δεδφμαζηαη. (Γίο)
Σήλ ηνχ Κάτλ ππειζψλ, κηαηθνλίαλ ηή πξναηξέζεη, γέγνλα θνλεχο,
ζπλεηδφηη ςπρήο, δσψζαο ηήλ ζάξθα, θαί ζηξαηεχζαο θαη' απηήο, ηαίο
πνλεξαίο κνπ πξάμεζη.
Σή ηνχ Άβει Ηεζνχ, νπρ σκνηψζελ δηθαηνζχλε, δψξά ζνη δεθηά, νπ
πξνζήμα πνηέ, νπ πξάμεηο ελζένπο, νπ ζπζίαλ θαζαξάλ, νπ βίνλ
αλεπίιεπηνλ.
Χο ν Κάτλ θαί εκείο, ςπρή αζιία ηψ πάλησλ Κηίζηε, πξάμεηο
ξππαξάο, θαί ζπζίαλ ςεθηήλ, θαί άρξεζηνλ βίνλ, πξνζεγάγνκελ
νκνχ, δηφ θαί θαηεθξίζεκελ.
Σφλ πειφλ ν θεξακεχο, δσνπιαζηήζαο ελέζεθάο κνη, ζάξθα θαί
νζηά, θαί πλνήλ θαί δσήλ. Αιι' ψ Πνηεηά κνπ, Λπηξσηά κνπ θαί Κξηηά
κεηαλννχληα δέμαη κε.

Δμαγγέιισ ζνη σηήξ, ηάο ακαξηίαο άο εηξγαζάκελ, θαί ηάο ηήο
ςπρήο, θαί ηνχ ζψκαηφο κνπ πιεγάο, άο κνη έλδνλ, κηαηθφλνη
ινγηζκνί, ιεζηξηθψο ελαπέζεθαλ.
Δη θαί ήκαξηνλ σηήξ, αιι' νίδα φηη θηιάλζξσπνο εί, πιήηηεηο
ζπκπαζψο, θαί ζπιαγρλίδε ζεξκψο, δαθξχ νληα βιέπεηο, θαί
πξνζηξέρεηο σο Παηεξ, αλαθαιψλ ηφλ Άζσηνλ.
Γφμα...
Τπεξνχζηε Σξηάο, ε ελ Μνλάδη πξνζθπλνπκέλε, άξνλ ηφλ θινηφλ απ'
εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο εχζπιαγρλφο κνη δφο,
δάθξπα θαηαλχμεσο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε ε ειπίο, θαί πξνζηαζία ηψλ ζέ πκλνχλησλ, άξνλ ηφλ θινηφλ
απ' εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο Γέζπνηλα αγλή,
κεηαλννχληα δέμαη κε.
Χδή β'
Ο Δηξκφο
Πξφζερε, νπξαλέ θαί ιαιήζσ, θαί αλπκλήζσ Υξηζηφλ, ηφλ εθ
Παξζέλνπ ζαξθί, επηδεκήζαληα. (Γίο)
Καηέξξαςε, ηνχο δεξκαηίλνπο ρηηψλαο, ε ακαξηία θακνί, γπκλψζαζά
κε ηήο πξίλ, ζενυθάληνπ ζηνιήο.
Πεξίθεηκαη, ηφλ ζηνιηζκφλ ηήο αηζρχλεο, θαζάπεξ θχιια ζπθήο, εηο
έιεγρνλ ηψλ εκψλ, απηεμνπζίσλ παζψλ.
Δζηφιηζκαη, θαηεζηηγκέλνλ ρηηψλα, θαί εκαγκέλνλ αηζρξψο, ηή ξχζεη
ηήο εκπαζνχο, θαί θηιεδφλνπ δσήο.
Τπέπεζα, ηή ηψλ παζψλ αιγεδφλη, θαί ηή ελχισ θζνξά, θαί έλζελ
λχλ ν ερζξφο, θαηαπηέδεη κε.
Φηιφυινλ, θαί θηινθηήκνλα βίνλ, ηήο αθηεζίαο σηήξ, πξνθξίλαο λχλ
ηφλ βαξχλ, θινηφλ πεξίθεηκαη.
Δθφζκεζα, ηφλ ηήο ζαξθφο αλδξηάληα, ηή ηψλ αηζρξψλ ινγηζκψλ,
πνηθίιε πεξηβνιή, θαί θαηαθξίλνκαη.

Σήο έμσζελ, επηκειψο επθνζκίαο, κφλεο εθξφληηζα, ηήο έλδνλ
ππεξηδψλ, Θενηππψηνπ ζθελήο.
Καηέρξσζα, ηήο πξίλ εηθφλνο ηφ θάιινο, ψηεξ ηνίο πάζεζηλ, αιι' σο
πνηέ ηήλ δξαρκήλ, αλαδεηήζαο επξέ.
Ζκάξηεθα, ψζπεξ ε Πφξλε βνψ ζνη, κφλνο εκάξηεθά ζνη, σο κχξνλ
δέρνπ σηήξ θακνχ ηά δάθξπα.
Ηιάζζεηη, σο ν Σειψλεο βνψ ζνη, ψηεξ ηιάζζεηί κνη, νπδείο γάξ ηψλ
εμ Αδάκ, σο εγψ ήκαξηέ ζνη.
Γφμα...
Έλα ζε, ελ ηξηζί ηνίο πξνζψπνηο, Θεφλ απάλησλ πκλψ, ηφλ Παηέξα
θαί ηφλ Τηφλ, θαί Πλεχκα άγηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Άρξαληε, Θενηφθε Παξζέλε, κφλε παλχκλεηε, ηθέηεπε εθηελψο, εηο ηφ
ζσζήλαη εκάο.
Χδή γ'
Ο Δηξκφο
ηεξέσζνλ Κχξηε, επί ηήλ πέηξαλ ηψλ έληνιψλ ζνπ, ζαιεπζείζαλ ηήλ
θαξδίαλ κνπ, φηη κφλνο άγηνο ππάξρεηο θαί Κχξηνο. (Γίο)
Πεγήλ δσήο θέθηεκαη, ζέ ηνχ ζαλάηνπ ηφλ θαζαηξέηελ, θαί βνψ ζνη εθ
θαξδίαο κνπ, πξφ ηνχ ηέινπο. Ήκαξηνλ ηιάζζεηη ζψζφλ κε.
Ζκάξηεθα Κχξηε, εκάξηεθά ζνη ηιάζζεηί κνη, νπ γάξ εζηηλ φο ηηο
ήκαξηελ, ελ αλζξψπνηο, φλ νπρ ππεξέβελ ηνίο πηαίζκαζη.
Σνχο επί Νψε σηήξ, εζειγεθφηαο εκηκεζάκελ, ηήλ εθείλσλ
θιεξσζάκελνο, θαηαδίθελ, ελ θαηαθιπζκψ θαηαδχζεσο.
Σφλ Υάκ εθείλνλ ςπρή, ηφλ παηξαινίαλ κηκεζακέλε, ηήλ αηζρχλελ
νπθ εθάιπςαο, ηνχ πιεζίνλ, νπηζζνθαλψο αλαθάκςαζα.
Σφλ εκπξεζκφλ, ψζπεξ Λψη, θεχγε ςπρή κνπ ηήο ακαξηίαο, θεχγε
φδνκα θαί Γφκνξξα.
θεχγε θιφγα, πάζεο παξαιφγνπ νξέμεσο.
Διέεζνλ Κχξηε, ειέεζφλ κε αλαβνψ ζνη, φηε ήμεηο κεη' Αγγέισλ ζνπ,

απνδνχλαη, πάζη θαη' αμίαλ ηψλ πξάμεσλ.
Γφμα...
Μνλάο απιή άθηηζηε, άλαξρε θχζηο ή ελ Σξηάδη, πκλνπκέλε
ππνζηάζεσλ, εκάο ζψζνλ, πίζηεη πξνζθπλνχληαο ηφ θξάηνο ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφλ εθ Παηξφο άρξνλνλ, Τηφλ ελ ρξφλσ Θενγελλήηνξ, απεηξάλδξσο
απεθχεζαο, μέλνλ ζαχκα! κείλαζα Παξζέλνο ζειάδνπζα.
Χδή δ'
Ο Δηξκφο
Αθήθνελ ν Πξνθήηεο, ηήλ έιεπζίλ ζνπ Κχξηε, θαί εθνβήζε, φηη κέιιεηο
εθ Παξζέλνπ ηίθηεζζαη, θαί αλζξψπνηο δείθλπζζαη, θαί έιεγελ.
Αθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ, θαί εθνβήζελ, δφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.
(Γίο)
Γξεγφξεζνλ ψ ςπρή κνπ, αξίζηεπζνλ σο ν κέγαο ελ Παηξηάξραηο, ίλα
θηήζε πξάμηλ κεηά γλψζεσο, ίλα ρξεκαηίζεο λνχο νξψλ ηφλ Θεφλ,
θαί θζάζεο ηφλ άδπηνλ γλφθνλ ελ ζεσξία, θαί γέλε κεγαιέκπνξνο.
Σνχο δψδεθα Παηξηάξραο, ν κέγαο ελ Παηξηάξραηο παηδνπνηήζαο,
κπζηηθψο εζηήξημέ ζνη θιίκαθα, πξαθηηθήο ςπρε κνπ αλαβάζεσο,
ηνχο παίδαο, σο βάζξα, ηάο βάζεηο, σο αλαβάζεηο, παλζφθσο
ππνζέκελνο.
Ζζαχ ηφλ κεκηζεκελνλ, δεινχζα ςπρή, απέδνπ ηψ πηεξληζηή ζνπ, ηά
ηνχ πξψηνπ θάιινπο πξσηνηφθηα, θαί ηήο παηξηθήο επρήο εμέπεζαο,
θαί δίο επηεξλίζζεο αζιία, πξάμεη θαί, γλψζεη, δηφ λχλ κεηαλφεζνλ.
Δδψκ ν Ζζαχ εθιήζε, δη' άθξαλ ζειπκαλίαο επηκημίαλ, αθξαζία γάξ
αεί ππξνχκελνο, θαί ηαίο εδνλαίο θαηαζπηινχκελνο. Δδψκ
σλνκάζζε, φ ιέγεηαη ζεξκαζία, ςπρήο θηιακαξηήκνλνο.
Ηψβ ηφλ επί θνπξίαο, αθνχζαζα ψ ςπρή κνπ δηθαησζέληα, ηήλ απηνχ
αλδξείαλ νπθ εδήισζαο, ηφ ζηεξξφλ νπθ έζρεο ηήο πξνζέζεσο, ελ
πάζηλ νίο έγλσο, νίο νίδαο, νίο επεηξάζζεο, αιι' ψθζεο αθαξηέξεηνο.
Ο πξφηεξνλ επί ζξφλνπ, γπκλφο λχλ επί θνπξίαο θαζειθσκέλνο, ν
πνιχο ελ ηέθλνηο θαί πεξίβιεπηνο, άπαηο αθαηξένηθνο αηθλίδηνλ,
παιάηηνλ γάξ ηήλ θνπξίαλ, θαί καξγαξίηαο, ηά έιθε εινγίδεην.
Γφμα...

Ακέξηζηνλ ηή νπζία, αζχγρπηνλ ηνίο πξνζψπνηο ζενινγψ ζε, ηήλ
Σξηαδηθήλ κίαλ ζεφηεηα, σο νκνβαζίιεηνλ θαί ζχλζξνλνλ, βνψ κέγα,
ηφ ελ πςίζηνηο, ηξηζζψο ζνη ηφ Άζκα, ην πκλνινγνχκελνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Καί ηίθηεηο θαί παξζελεχεηο, θαί κέλεηο δη' ακθνηέξσλ θχζεη Παξζέλνο.
ν ηερζεηο θαηλίδεη λφκνπο θχζεσο, ε λεδχο δέ θχεη κή ινρεχνπζα.
Θεφο φπνπ ζέιεη, ληθάηαη θχζεσο ηάμηο, πνηεί γάξ φζα βνχιεηαη.
Χδή ε'
Ο Δηξκφο
Δθ λπθηφο νξζξίδνληα Φηιάλζξσπε, θψηηζνλ δένκαη θαί νδήγεζνλ
θακέ, ελ ηνίο πξνζηάγκαζί ζνπ, θαί δίδαμφλ κε σηήξ, πνηείλ ηφ
ζέιεκά ζνπ. (Γίο)
Σνχ Μσζέσο ήθνπζαο ηήλ ζήβελ ςπρή, χδαζη, θχκαζη θεξνκέλελ
πνηακνχ, σο ελ ζαιάκσ πάιαη, θπγνχζαλ δξάκα πηθξφλ, βνπιήο
Φαξασλίηνπ.
Δη ηάο καίαο ήθνπζαο θηεη λνχζαο πνηέ, άλε βνλ ηάιαηλα, ηήλ
αξξελσπφλ ςπρή, ηήο ζσθξνζχλεο πξάμηλ, λχλ σο ν κέγαο Μσζήο,
ηηζελνχ ηήλ ζνθίαλ.
Χο Μσζήο ν κέγαο ηφλ Αηγχπηηνλ λνχλ, πιήμαζα ηάιαηλα, νπθ
απέθηεηλαο ςπρή, θαί πψο νηθήζεηο ιέγε, ηήλ έξεκνλ ηψλ παζψλ, δηά
ηήο κεηαλνίαο;
Σάο εξήκνπο ψθεζελ ν κέγαο Μσζήο, δεχξν ίλα θαί ηήο δέ κίκεζαη,
ηήλ απηνχ δηαγσγήλ, ελ βάησ, ζενθαλείαο ςπρή, ελ ζεσξία γέλε.
Σήλ Μσζέσο ξάβδνλ εηθνλίδνπ ςπρή, πιήηηνπζαλ ζάιαζζαλ, θαί
πεγλχνπζαλ βπζφλ, ηχπσ ηαπξνχ ηνχ ζείνπ, δη' νχ δπλήζε θαί ζχ,
κεγάια εθηειέζαη.
Ααξψλ πξνζέθεξε ηφ πχξ ηψ Θεψ, άκσκνλ άδνινλ, αιι' νθλεί, θαί
Φηλεέο, σο ζχ ςπρή πξνζήγνλ, αιιφηξηνλ ηψ Θεψ, ξεξππσκέλνλ
βίνλ.
Γφμα...
έ Σξηάο δνμάδνκελ ηφλ έλα Θεφλ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Παηήξ, ν
Τηφο θαί ηφ Πλεχκα, απιή νπζία Μνλάο, αεί πξνζθπλνπκέλε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ

Δθ ζνχ εκθηάζαην ηφ θχξακά κνπ, άθζνξε άλαλδξε, Μεηξνπάξζελε
Θεφο, ν θηίζαο ηνχο αηψλαο, θαί ήλσζελ εαπηψ, ηήλ ηψλ αλζξψπσλ
θχζηλ.
Χδή ο'
Ο Δηξκφο
Δβφεζα, ελ φιε θαξδία κνπ, πξφο ηφλ νηθηίξκνλα Θεφλ, θαί επήθνπζέ
κνπ, εμ Άδνπ θαησηάηνπ, θαί αλήγαγελ, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ.
(Γίο)
Σά θχκαηα, σηήξ ηψλ πηαηζκάησλ κνπ, σο ελ ζαιάζζε Δξπζξά,
επαλαζηξαθέληα, εθάιπςέ κε άθλσ, σο ηνχο Αηγππηίνπο, πνηέ θαί
ηνχο ηξηζηάηαο.
Αγλψκνλα, ςπρή ηήλ πξναίξεζηλ, έζρεο σο πξίλ ν Ηζξαήι, ηνχ γάξ
ζείνπ κάλλα, πξνέθξηλαο αιφγσο, ηήλ θηιήδνλνλ, ηψλ παζψλ
αδεθαγίαλ.
Σά θξέαηα, ςπρή πξνεηίκεζαο, ηψλ Υαλαλαίσλ ελλνηψλ, ηήο θιεβφο
ηήλ πέηξαλ, εμ ήο ν ηήο ζνθίαο, σο θξαηήξ πξνρέεη, θξνπλνχο
ζενινγίαο.
Σά χεηα, θξέα θαί ηνχο ιέβεηαο, θαί ηήλ Αηγχπηηνλ ηξνθήλ, ηήο
επνπξαλίνπ, πξνέθξηλαο ςπρή κνπ σο ν πξίλ αγλψκσλ, ιαφο ελ ηή
εξήκσ.
Χο έπιεμε, Μσζήο ν ζεξάπσλ ζνπ, ξάβδσ ηήλ πέηξαλ ηππηθψο, ηήλ
δσνπνηφλ ζνπ, Πιεπξάλ πξνδηεηχπνπ, εμ ήο πάληεο πφκα, δσήο
σηήξ αληινχκελ.
Δξεχλεζνλ, ςπρή θαηαζθφπεπζνλ, σο Ηεζνχο ν ηνχ Ναπή, ηήο
θιεξνδνζίαο, ηήλ γήλ νπνία εζηί, θαί θαηνίθεζνλ, ελ απηή δη'
επλνκίαο.
Γφμα...
Σξηάο εηκη, απιή αδηαίξεηνο, δηαηξεηή πξνζσπηθψο θαί Μνλάο
ππάξρσ, ηή θχζεη ελσκέλε, ν Παηήξ θεζη, θαί Τηφο θαί ζείνλ Πλεχκα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ κήηξα ζνπ, Θεφλ εκίλ έηεθε, κεκνξθσκέλνλ θαζ' εκάο, αιι' σο
θηίζηελ πάλησλ, δπζψπεη Θενηφθε, ίλα ηαίο πξεζβείαηο, ηαίο ζαίο
δηθαησζψκελ.

Κνληάθηνλ
Ήρνο πι. β'
Φπρή κνπ ςπρή κνπ, αλάζηα, ηί θαζεχδεηο; ηφ ηέινο εγγίδεη, θαί
κέιιεηο ζνξπβείζζαη,
αλάλεςνλ νχλ, ίλα θείζεηαί ζνπ Υξηζηφο ν Θεφο, ν παληαρνχ παξψλ,
θαί ηά πάληα πιεξψλ.
Χδή δ'
Ο Δηξκφο
Ζκάξηνκελ, ελνκήζακελ, εδηθήζακελ ελψπηφλ ζνπ, νπδέ
ζπλεηεξήζακελ, νπδέ επνηήζακελ, θαζψο ελεηείισ εκίλ, Αιιά κή
παξαδψ εο εκάο εηο ηέινο, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο. (Γίο)
Ζ Κηβσηφο, σο εθέξεην, επηδίθξηνο ν Εάλ εθείλνο, φηε αλαηξαπέληνο
ηνχ κφζρνπ, κφλνλ ήςαην, Θενχ επεηξάζε νξγήο, αιι' απηνχ ηήλ
απζάδεηαλ, θπγνχζα ςπρή, ζέβνπ ηά ζεία θαιψο.
Αθήθναο, ηνχ Αβεζζαιψκ, πψο ηήο θχζεσο αληεμαλέζηε, έγλσο ηάο
ελαγείο απηνχ πξάμεηο, αίο εμχβξηζε, ηήλ θνίηελ Γαπτδ ηνχ παηξφο,
αιι' απηή εκηκήζσ, ηάο απηνχ εκπαζείο, θαί θηιεδφλνπο νξκάο.
Τπέηαμαο, ηφ αδνχισηνλ, ζνχ αμίσκα ηψ ζψκαηί ζνπ, άιινλ γάξ,
Αρηηφθει επξνχζα ηφλ ερζξφλ ζχ ςπρή, ζπλήιζεο ηαίο ηνχηνπ
βνπιαίο. Αιι' απηάο δηεζθέδαζελ, απηφο ν Υξηζηφο, ίλα ζχ πάλησλ
ζσζήο.
Ο νινκψλ, ν ζαπκάζηνο, ν θαί ράξηηνο ζνθίαο πιήξεο, νχηνο ηφ
πνλεξφλ ελαληίνλ, ηνχ Θενχ πνηέ, πνηήζαο απέζηε απηνχ, ψ απηή
ηφλ επάξαηφλ ζνπ βίνλ, ςπρή πξνζαθσκνίσζαο.
Σαίο εδνλαίο, εμειθφκελνο, ηψλ παζψλ απηνχ θαηεξξππνχην, νίκνη! ν
εξαζηήο ηήο ζνθίαο, εξαζηήο πνξλψλ γπλαηθψλ, θαί μέλνο Θενχ, φλ
απηή εκηκήζσ, θαηά λνχλ ψ ςπρή, εδππαζείαηο αηζρξαίο.
Σφλ Ρνβνάκ, παξεδήισζαο, αινγήζαληα βνπιήλ παηξψαλ, άκα δέ
θαί ηφλ θάθηζηνλ δνχινλ, Ηεξνβνάκ, ηφλ πξίλ απνζηάηελ ςπρή. Άιιά
θεχγε ηήλ κίκεζηλ, θαί θξάδε Θεψ. Ήκαξηνλ νίθηεηξφλ κε.
Γφμα...
Σξηάο απιή, αδηαίξεηε, νκννχζηε Μνλάο αγία, θψηα θαί θψο, θαί άγηα

ηξία, θαί έλ άγηνλ, πκλείηαη Θεφο ε Σξηάο. Αιι' αλχκλεζνλ δφμαζνλ,
δσήλ θαί δσάο, ςπρή ηφλ πάλησλ Θεφλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τκλνχκέλ ζε, επινγνχκέλ ζε, πξνζθπλνχκέλ ζε Θενγελλήηνξ, φηη ηήο
αρσξίζηνπ Σξηάδνο, απεθχεζαο ηφλ έλα Τηφλ θαί Θεφλ, θαί απηή
πξνελέσμαο εκίλ, ηνίο ελ γή ηά επνπξάληα.
Χδή ε'
Ο Δηξκφο
λ ηξαηηαί, νπξαλψλ δνμάδνπζη, θαί θξίηηεη ηά Υεξνπβίκ, θαί ηά
εξαθίκ, πάζα πλνή θαί θηίζηο, πκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. (Γίο)
χ ηφλ Οδίαλ, ςπρή δειψζαζα, ηήλ ηνχηνπ ιέπξαλ ελ ζνί, έζρεο ελ
δηπιψ, άηνπα γάξ ινγίδε, παξάλνκα δέ πξάηηεηο, άθεο ά θαηέρεηο,
θαί πξφζδξακε ηή κεηαλνία.
Σνχο Νηλεπτηαο, ςπρή αθήθναο, κεηαλννχληαο Θεψ, ζάθθσ θαί
ζπνδψ, ηνχηνπο νπθ εκηκήζσ, αιι' ψθζεο ζθαηνηέξα, πάλησλ ηψλ
πξφ λφκνπ, θαί κεηά λφκνλ επηαηθφησλ.
Σφλ ελ ηψ ιάθθσ, βνξβφξνπ ήθνπζαο, Ηεξεκίαλ ςπρή, πφιηλ ηήλ
ηψλ, ζξήλνηο θαηαβνψληα, θαί δάθξπα δεηνχληα, κίκεζαη ηφλ ηνχηνπ,
ζξελψδε βίνλ θαί ζσζήζε.
Ο Ησλάο, εηο ζαξζείο απέδξακε, πξνγλνχο ηήλ επηζηξνθήλ, ηψλ
Νηλεπτηψλ, έγλσ γάξ σο πξνθήηεο, Θενχ ηήλ επζπιαγρλίαλ, φζελ
παξεδήινπ, ηήλ πξνθεηείαλ κή ςεπζζήλαη.
Σφλ Γαληήι, ελ ηψ ιάθθσ ήθνπζαο, πψο έθξαμελ ψ ςπρή, ζηφκαηα
ζεξψλ, έγλσθαο πψο νη Παίδεο, νη πεξί Αδαξίαλ, έζβεζαλ ηή πίζηεη,
θακίλνπ θιφγα θαηνκέλελ.
Σήο παιαηάο, Γηαζήθεο άπαληαο, παξήγαγφλ ζνη ςπρή, πξφο
ππνγξακκφλ, κίκεζαη ηψλ δηθαίσλ, ηάο θηινζένπο πξάμεηο, έθθπγε δέ
πάιηλ, ηψλ πνλεξψλ ηάο ακαξηίαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Άλαξρε Πάηεξ, Τηε ζπλάλαξρε, Παξάθιεηε αγαζέ, Πλεχκά ηφ επζέο,
Λφγνπ Θενχ Γελλήηνξ, Παηξφο αλάξρνπ Λφγε, Πλεχκα δψλ θαί
θηίδνλ. Σξηάο Μνλάο ειέεζφλ κε.

Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Χο εθ βαθήο, αινπξγίδνο Άρξαληε, ε λνεηή πνξθπξίο, ηνχ
Δκκαλνπήι, έλδνλ ελ ηή γαζηξί ζνπ, ε ζάξμ ζπλεμπθάλζε, φζελ
Θενηφθνλ, ελ αιεζεία ζε ηηκψκελ.
Χδή ζ'
Ο Δηξκφο
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο, ν ηφθνο αλεξκήλεπηνο, Μεηξφο αλάλδξνπ,
άθζνξνο ε θχεζηο, Θενχ γάξ ε γέλλεζηο, θαηλνπνηεί ηάο θχζεηο, δηφ
ζε πάζαη αη γελεαί, σο Θεφλπκθνλ Μεηέξα, νξζνδφμσο κεγαιχλνκελ.
(Γίο)
Υξηζηφο επεηξάδεην, Γηάβνινο επείξαδε, δεηθλχο ηνχο ιίζνπο, ίλα
άξηνη γέλσληαη, εηο φξνο αλήγαγελ, ηδείλ ηάο βαζηιείαο, ηνχ Κφζκνπ
πάζαο ελ ξηπή, Φνβνχ ψ ςπρή ηφ δξάκα, λήθε, εχρνπ, πάζαλ ψξαλ
Θεψ.
Σξπγψλ ε θηιέξεκνο, θσλή βνψληνο ήρεζε, Υξηζηνχ ν ιχρλνο,
θεξχηησλ κεηάλνηαλ, Ζξψδεο ελφκεζε, ζχλ ηή Ζξσδηάδη. Βιέπε
ςπρή κνπ κή παγήο, ηψλ αλφκσλ ηαίο παγίζηλ, αιι' αζπάδνπ ηήλ
κεηάλνηαλ.
Σήλ έξεκνλ ψθεζε, ηήο ράξηηνο ν Πξφδξνκνο, θαί Ηνπδαία, πάζα θαί
ακάξεηα, αθνχνληεο έηξερνλ, θαί εμσκνινγνχλην, ηάο ακαξηίαο
εαπηψλ, βαπηηδφκελνη πξνζχκσο, νχο απηή νπθ εκηκήζσ ςπρή.
Ο γάκνο κέλ ηίκηνο, ε θνίηε δέ ακίαληνο, ακθφηεξα γάξ, Υξηζηφο
πξνεπιφγεζε, ζαξθί εζζηφκελνο, θαί ελ Καλά δέ γάκσ, ηφ χδσξ νίλνλ
εθηειψλ, θαί δεηθλχσλ πξψηνλ ζαχκα, ίλα ζχ κεηαηεζήο ψ ςπρή.
Παξάιπηνλ έζθηγμε, Υξηζηφο ηήλ θιίλελ άξαληα, θαί λεαλίζθνλ,
ζαλέληα εμήγεηξε, ηήο ρήξαο ηφ θχεκα, θαί ηνχ Δθαηνληάξρνπ, θαί
ακαξείηηδη θαλείο, ηήλ ελ πλεχκαηη ιαηξείαλ, ζνί ςπρή
πξνεδσγξάθεζελ.
Αηκφξξνπλ ηάζαην, αθή θξαζπέδνπ Κχξηνο, ιεπξνχο θαζήξε,
ηπθινχο θαί ρσιεχνληαο, θσηίζαο ελψξζσζε, θσθνχο ηε θαί
αιάινπο, θαί ηήλ ζπγθχπηνπζαλ ρακαί, εζεξάπεπζε ηψ ιφγσ, ίλα ζχ
ζσζήο αζιία ςπρή.
Γφμα...

Παηέξα δνμάζσκελ, Τηφλ ππεξπςψζσκελ, ηφ ζείνλ Πλεχκα, πηζηψο
πξνζθπλήζσκελ, Σξηάδα αρψξηζηνλ, Μνλάδα θαη' νπζίαλ, σο θψο
θαί θψηα, θαί δσήλ, θαί δσάο δσνπνηνχζαλ, θαί θσηίδνπζαλ ηά
πέξαηα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ Πφιηλ ζνπ θχιαηηε, Θενγελλήηνξ πάλαγλε, ελ ζνί γάξ αχηε,
πηζηψο βαζηιεχνπζα, ελ ζνί θαί θξαηχλεηαη θαί δηά ζνχ ληθψζα,
ηξνπνχηαη πάληα πεηξαζκφλ, θαί ζθπιεχεη πνιεκίνπο, θαί δηέπεη ηφ
ππήθννλ.
Άγηε ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Αλδξέα ζεβάζκηε, θαί Πάηεξ ηξηζκαθάξηζηε, Πνηκήλ ηήο Κξήηεο, κή
παχζε δεφκελνο, ππέξ ηψλ ζέ πκλνχλησλ, ίλα ξπζζψκελ πάζεο,
νξγήο θαί ζιίςεσο θαί θζνξάο, θαί πηαηζκάησλ ιπηξσζψκελ, νη
ηηκψληέο ζνπ ηήλ κλήκελ αεί.
ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Α' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο β'
Ο επζρήκσλ Ησζήθ
Ο ηνίο πάζεζη ηνίο ζνίο, πάζηλ απάζεηαλ δηδνχο, Φηιάλζξσπε ηά
πάζε, ηήο ζαξθφο κνπ λεθξψζαο ηψ ζψ ηαπξψ, ηφ ζείνλ
θαηαμίσζνλ Πάζνο ηδείλ, δηά λεζηείαο επαξεζηνχληα ηή δφμε ζνπ, ίλα
ιάβσ πινπζίσο ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... ηφ απηφ
Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Δπζπιαγρλίαο ππάξρνπζα
Ζ Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ Υξηζηέ, επί μχινπ νξψζά ζε, λεθξφλ
επισκέλνλ, θιαίνπζα πηθξψο, Τηέ κνπ έιεγε, ηί ηφ θνβεξφλ ηνχην, ν
πάζη δσξνχκελνο δσήλ ηήλ αηψληνλ κπζηήξηνλ, εθνπζίσο ελ ηαπξψ
πψο ζλήζθεηο, ζάλαηνλ επνλείδηζηνλ.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο β'
Σφλ δσνπνηφλ ηαπξφλ

Σφλ θσηνπνηφλ θαηξφλ, φλ λχλ αθηέξσζαο, θαί εδσξήζσ εκίλ, ηήο
εγθξαηείαο Κχξηε, ζχ αμίσζνλ εκάο, ελ θαηαλχμεη πάληαο, εηιηθξηλψο
πεξαηψζαζζαη, εηξελεχνληαο ηνχ ηαπξνχ ηή Ηζρχτ, κφλε
Φηιάλζξσπε.
Γφμα... ηφ απηφ
Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Δπζπιαγρλίαο ππάξρνπζα
Σψ ηηκίσ ηαπξψ ηνχ Τηνχ ζνπ, θπιαηηφκελνη Γέζπνη λα αγλή
Θενηφθε, πάζαλ πξνζβνιήλ ηνχ πνιεκήηνξνο, άπαληεο ξαδίσο
εθηξεπφκεζα, δηφ ζε θαηά ρξένο καθαξίδνκελ, σο Μεηέξα ηνχ θσηφο,
θαί κφλελ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Χδή γ' Ήρνο β'
Δμήλζεζελ ε έξεκνο
ηαπξψζσκελ ηά κέιε δη' εγθξαηείαο, λήςσκελ εηο πξνζεπράο σο
γέγξαπηαη, θαί θαη' ίρλνο πνιηηεπζψκεζα, ηνχ παζφληνο, θαί πάζε
εθζαλαηψζαληνο.
Δκέζαληεο ηήλ έκπηθξνλ, ακαξηίαλ ζπεχζσκελ, ηψ ηήλ ρνιήλ
ζειήκαηη, γεπζακέλσ επαξεζηήζαη Υξηζηψ, ηψ ηαπξψ θαζειφληη ηφλ
αξρέθαθνλ.
πλήζεηαλ ιαβνχζα, ε ακαξηία έιθεη κε, εηο παληειή απψιεηαλ, αιιά
ζχ κε εθ ηαχηεο ιχηξσζαη, ηψ ηαπξψ ζνπ νηθηίξκνλ πνιπέιεε.
Θενηνθίνλ
Γεζπφδνπζα απάλησλ, ηψλ πνη εκάησλ Γέζπνηλα, σο ηφλ Γεζπφηελ
ηέμαζα, ηήο δνπιείαο κε ειεπζέξσζνλ, ηνχ δνιίνπ θαί κφλνπ
πνιεκήηνξνο.
Δηξκφο άιινο
ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε
Σφ μχινλ ηνχ ηαπξνχ ηελ εγθξάηεηαλ, ηψ Κφζκσ εμήλζεζελ, ήλ εθ
πφζνπ, αζπαζάκελνη ηξπθήζσκελ, παγθαξπίαλ ηψλ ζείσλ εληνιψλ
ηνχ Υξηζηνχ.
Δγθξάηεηαλ παζψλ θαί λχλ θέξνληεο, ηήλ ζάξθα ζηα πξψζσκελ ηψ
Κπξίσ, θαί λεθξφλ, απηήο ηφ θξνλεκα, απνδείμσκελ πάληεο ηή ελζέσ
δσή.
Γφμα...

Σά ηξία ηήο κηάο κνξθήο πξφζσπα, δνμάδσ Παηέξα Τηφλ θαί Πλεχκα,
ελ ηφ θξάηνο ηήο ζεφηεηνο, βαζηιείαλ απάλησλ, θαί ιακπξφηεηα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ο Σφθνο ζνπ Αγλή θξηθηφο πέθπθε, Θεφο γάξ ππάξρεη
ελαλζξσπήζαο, ν αλάξρσο εθ Παηξφο γελλεζείο, θαί εθ ζνχ επ
εζράησλ πιήλ αλδξφο θπεζείο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σήλ ηαχξσζηλ πκλψ θαί ηήλ ιφγρεπζηλ, ηήο ζείαο Πιεπξάο ζνπ, εμ
ήο ηφ πφκα, ηφ αζάλαηνλ αξχνκαη, θαζ εθάζηελ Υξηζηέ, θαί αγηάδνκαη.
Ο Δηξκφο
ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί
ηφλ θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε.
Χδή ε'
Κάκηλνο πνηέ, ππξφο
Κάκηλνο παζψλ, θινγίδεη ηήλ ςπρήλ κνπ, αιιά ηή δξφζσ ηνχ ειένπο
ζνπ, ηαχηελ θαηακάξαλνλ, ν πεγάζαο απαζείαο θξνπλνχο, Πιεπξάο
εμ αθεξάηνπ ζνπ, ζηαπξνχκελνο Δπεξγέηα, δηά πνιιήλ
ζπγθαηάβαζηλ.
Όςσζαο εκάο, πεζφληαο εηο θαθίαλ, ηή ελ ηαπξψ ζνπ αλπςψζεη
Υξηζηέ, φζελ νιηζζήζαληα, ακαξηίαο εηο ηά βάξαζξα, αλάγαγε θαί
ζηήξημνλ, πέηξα κε ζσηεξίαο, φπσο δνμάδσ ηφ θξάηνο ζνπ.
Λφγρε ζνπ Υξηζηέ, παζψλ ηήλ ζεπεδφλα, απνθαζάξαο ηήο θαξδίαο
κνπ, φινλ κε πγείσζνλ, φλ ν φθηο εηξαπκάηηζελ, νδνχζηλ ηνβφινηο ηε,
θαί δίδνπ κνη αθινλήησο, ζείαο πξφο ηξίβνπο πνξεχεζζαη.
Θενηνθίνλ
έ ηήλ θαεηλήλ, ιακπάδα θαί ιπρλίαλ, ελ ή ηφ πχξ ηήο ζεφηεηνο,
νηθήζαλ εθψηηζε, ηνχο λπθηψδεη ζπζρεζέληαο θζνξά, Ακίαληε
γεξαίξνκελ, άπαληεο, επινγνχληεο, Δπινγεκέλε ηφλ Σφθνλ ζνπ.
Δηξκφο άιινο
Σφλ ελ ηή βάησ Μσζεί
Σφλ κεηαμχ ηψλ ιεζηψλ, ζηαπξσζέληα ελ μχισ, θαί ηή ιφγρε λπγέληα,
ηήλ δσήξξπηνλ πιεπξάλ, πκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο θξίλσλ πάζαλ ηήλ γήλ, θξηηεξίσ παξέζηεο, εξξαπίζζεο επαίρζεο,
ελ ηαπξψ αλεξηήζεο, θζνξάο κε απαιιάηησλ, ηήο πάιαη ακαξηίαο,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.

Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Θεφηεο κία Σξηάο, ε ακέξηζηνο θχζηο, κεξηζηή δέ πξνζψπνηο, ηφ
αλψιεζξνλ θξάηνο, Πάηεξ Τηέ θαί Πλεχκα, ζέ αλπκλνινγνχκελ, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενθπήηνξ Αγλή, ε νπξάληνο πχιε, ε ζσηήξηνο ζχξα, πάλησλ ηψλ
Υξηζηηαλψλ, ηήλ δέεζηλ πξνζδέρνπ, ηψλ ζέ καθαξηδφλησλ, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
ηαπξέ Υξηζηνχ ν Λεζηήλ, νδεγήζαο πξφο πίζηηλ, θαί εκέ πξφο ηφλ
δξφκνλ, επηφλσο ηψλ Νεζηεηψλ, αμίσζνλ πξνθζάζαη, εηο ηήλ
πξνζθχλεζίλ ζνπ, θαί δσνπνηεζήλαη.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ...
Ο Δηξκφο
Σφλ ελ ηή βάησ Μσζεί, ηήο Παξζέλνπ ηφ ζαχκα, ελ ηλαίσ ηψ φξεη
πξνηππψζαληα πνηέ, πκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Αλάξρνπ Γελλήηνξνο
Ζιίνπ θαηδξφηεξνλ, Νεζηεία αλαιάκςαζα, ε πνιχθσηνο ράξηο
επαγγειίδεηαη, πάζη ηνχ ηαπξνχ ηάο αθηίλαο, θαί ηάο απγάο, ηνχ
ηηκίνπ Πάζνπο, θαί ηήο Αλαζηάζεσο, ηήλ εκέξαλ ηήλ ζσηήξηνλ.
Αγλείαλ πνζήζσκελ; πνξλείαλ απνθχγσκελ, ηήλ νζθχλ ζσθξνζχλε
πεξηδσζψκεζα, φπσο θαζαξνί επνθζψκελ, ηψ θαζαξψ, θαί κφλσ εθ
πάλησλ, δεηνχληη ηήλ θάζαξζηλ, ηψ σηήξη ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Υξηζηέ εθ ηνχ θφβνπ ζνπ, θαζήισζνλ ηάο ζάξθαο κνπ. ν ηαπξψ
πξνζειψζαο, ηήλ ακαξηίαλ Αδάκ, ιχζνλ ηψλ θαθψλ κνπ ηήλ δέεζηλ,
ηνχ πνλεξνχ ζχληξηςνλ ηά βέιε, ηή ιφγρε ζνπ Γέζπνηα, θαί ηήο
ηνχηνπ βιάβεο ξχζαί κε.
Θενηνθίνλ
Κξηηήλ δηθαηφηαηνλ, θαί κφλνλ επδηάιιαθηνλ, ε ηεθνχζα Παξζέλε,
Υξηζηφλ ηφλ Κχξηνλ, ξχζαί κε ηήο θξίζεσο Κφξε, θαί ηνχ ππξφο, θαί
ηήο ηηκσξίαο, ήλ κνη πξνεμέλεζελ, ακαξηίαο ε απφιαπζηο.
Άιινο
Σήλ αγλήλ θαί άρξαληνλ
 ηήο επζπιαγρλίαο ζνπ! φηη ηαπξφλ ελέζρνπ, ήινπο θαί ιφγρελ
Κχξηε, δη' εκέ ηφλ θαηάθξηηνλ θζνξά, δηφ χκλψ ζε Υξηζηέ.

Σφλ ηαπξφλ, ηφλ θάιακνλ, ηνχο ήινπο θαί ηήλ ιφγρελ, ηά δσεξά ζνπ
Πάζε, πάο ν ιαφο πξνζθπλνχληεο, ελ σδαίο Υξηζηέ πκλνχκέλ ζε.
Γφμα...
Μνλάο ηξηζππνζηαηε, Σξηάο εληθσηάηε, Κπξηαξρία θχζηο, ηζνθιεήο,
Πάηεξ Τηέ, θαί ζείνλ Πλεχκα, ζψζνλ πάληαο εκάο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαηξνηο ηιαζηήξηνλ, ηνχ Κφζκνπ Θενηφθε, ελ ψ πξνζθεχγνληεο
πάληεο ακαξησινί, πξφο Θεφλ θαηαιιαγάο αεί επξίζθνκελ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σψ ηαπξψ ζνπ Κχξηε, θακέ ελδπλακψζαο, ηψλ Νεζηεηψλ κνη
δψξεζαη Αγαζέ, επζζελψο απνπιεξψζαη ηήλ πεξίνδνλ.
Ο Δηξκφο
Σήλ αγλήλ θαί άρξαληνλ, Μεηέξα θαί Παξζέλνλ, σδαίο αζκάησλ
άπαληεο νη πηζηνί, επζεβψο σο Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ήρνο πι. δ'
Νεζηεία, ηψλ ινγηζκψλ ηά πάζε, δεχηε δνπιψζσκελ, πλεπκαηηθαίο
εαπηνχο πηέξπμη πεξηζηείιαληεο, ίλα ηήλ ηνχ ερζξνχ, θηλνπκέλελ
δάιελ, θνχθνη πεξάζαληεο, άμηνη γελψκεζα, ηήο ηνχ ηαπξνχ
πξνζθπλήζεσο, ηνχ ππέξ ηνχ Κφζκνπ ζθαγέληνο εθνπζίσο, Τηνχ ηνχ
Θενχ, θαί πλεπκαηηθψο ενξηάζσκελ, ηήλ εθ λεθξψλ ηνχ σηήξνο
Αλάζηαζηλ, επ' φξνπο αξζέληεο, Μαζεηαίο ζπλδνμάζσκελ, ηφλ
εμνπζίαλ ιαβφληα πάζαλ, Τηφλ εθ Παηξφο ηφλ θηιάλζξσπνλ. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Μάξηπξεο Υξηζηνχ νη αήηηεηνη, νη ληθήζαληεο ηήλ πιάλελ, ηή δπλάκεη
ηνχ ηαπξνχ, απειάβεηε ηήλ ράξηλ ηήο αησλίνπ δσήο, ηπξάλλσλ
απεηιάο νπθ επηνήζεηε, βαζάλνηο αηθηδφκελνη επθξαίλεζζε, θαί λχλ ηά
αίκαηα πκψλ γέγνλελ ηάκαηα ηαίο ςπραίο εκψλ, πξεζβεχζαηε, ηνχ
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο!
Σί ηφ νξψκελνλ ζέακα, ν ηνίο εκνίο νθζαικνίο, θαζνξάηαη, ψ
Γέζπνηα; ν ζπλέρσλ άπαζαλ, Κηίζηλ μχισ αλήξηεζαη, θαί
ζαλαηνχζαη, ν πάζηλ λέκσλ δσήλ, ε Θενηφθνο θιαίνπζα έιεγελ, φηε
εψξαθελ, ελ ηαπξψ ε πάλαγλνο, ηφλ εμ απηήο, αξξήησο
εθιάκςαληα, Θεφλ θαί άλζξσπνλ.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ

Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο δ'
Οίδαο ηφ πιάζκα εκψλ, νίδαο ηήλ αζζέλεηαλ εκψλ Φηιάλζξσπε,
εκάξηνκελ, αιι' νπθ απέζηεκέλ ζνπ ν Θεφο, νπδέ δηεπεηάζακελ
ρείξαο εκψλ, πξφο Θεφλ αιιφηξηνλ. Φείζαη εκψλ ηή ζή αγαζφηεηη,
Δχζπιαγρλε.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ζ'
Δμνκνινγήζνκαί ζνη, Κχξηε, ελ φιε θαξδία κνπ.
ηίρ. Δζθξαλζήζνκαη, θαί αγαιιηάζνκαη ελ ζνί.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ Β', 3-11)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Δθ ηψλ εμειεχζεηαη λφκνο, θαί ιφγνο Κπξίνπ εμ
Ηεξνπζαιήκ. Καί θξηλεί αλά κέζνλ ηψλ εζλψλ, θαί ειέγμεη ιαφλ πνιχλ,
θαί ζπγθφςνπζη ηάο καραίξαο απηψλ εηο άξνηξα, θαί ηάο δηβήλαο
απηψλ εηο δξέπαλα, θαί νπ ιήςεηαη έζλνο επί έζλνο κάραηξαλ, θαί νπ
κάζσζηλ έηη πνιεκείλ. Καί λχλ ζχ, νίθνο ηνχ Ηαθψβ, δεχηε, θαί
πνξεπζψκελ ελ ηψ θσηί Κπξίνπ, αλήθε γάξ ηφλ ιαφλ απηνχ, ηφλ νίθνλ
ηνχ Ηαθψβ, φηη ελεπιήζζε ε ρψξα απηψλ, σο ηφ απαξρήο,
θιπδσληζκψλ, σο ε ηψλ αιινθχισλ, θαί ηέθλα πνιιά αιιφθπια
εγελλήζε απηνίο. Δλεπιήζζε γάξ ε ρψξα απηψλ αξγπξίνπ θαί
ρξπζίνπ, θαί νπθ ήλ αξηζκφο ηψλ ζεζαπξψλ απηψλ, θαί ελεπιήζζε ε
γή ίππσλ, θαί νπθ ήλ αξηζκφο ηψλ αξκάησλ απηψλ, θαί ελεπιήζζε ε
γή βδειπγκάησλ ηψλ έξγσλ ηψλ ρεηξψλ απηψλ, θαί πξνζεθχλεζαλ,
νίο επνίεζαλ νη δάθηπινη απηψλ. Καί έθπςελ άλζξσπνο, θαί
εηαπεηλψζε αλήξ, θαί νπ κή αλνίζσ απηνχο. Καί λχλ εηζέιζεηε εηο ηάο
πέηξαο, θαί θξχπηεζζε εηο ηήλ γήλ, απφ πξνζψπνπ ηνχ θφβνπ
Κπξίνπ, θαί απφ ηήο δφμεο ηήο ηζρχνο απηνχ, φηαλ αλαζηή ζξαχζαη
ηήλ γήλ. Οη γάξ νθζαικνί Κπξίνπ, πςεινί, ν δέ άλζξσπνο ηαπεηλφο,
θαί ηαπεηλσζήζεηαη ηφ χςνο ηψλ αλζξψπσλ, θαί πςσζήζεηαη Κχξηνο
κφλνο ελ ηή εκέξα εθείλε.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο η'
Γίθαηνο Κχξηνο, θαί δηθαηνζχλαο εγάπεζελ.
ηίρ. Δπί ηψ Κπξίσ πέπνηζα, πψο εξείηε ηή ςπρή κνπ;
η35ηνξ
ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Α' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ

ηηρεξφλ
Ήρνο πι. δ'
Νεζηεχνληεο αδειθνί ζσκαηηθψο, λεζηεχζσκελ θαί πλεπκαηηθψο,
ιχζσκελ πάληα ζχλδεζκνλ αδηθίαο, δηαξξήμσκελ ζηξαγγαιηάο,
βηαίσλ ζπλαιιαγκάησλ, πάζαλ ζπγγξαθήλ άδηθνλ δηαζπάζσκελ,
δψζσκελ πεηλψζηλ άξηνλ, θαί πησρνχο αζηέγνπο εηζαγάγσκελ εηο
νίθνπο, ίλα ιάβσκελ παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ηφ κέγα έιενο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Δί ηηο αξεηή, θαί εί ηηο έπαηλνο, πξέπεη ηνίο Αγίνηο, μίθεζη γάξ έθιηλαλ
ηνχο απρέλαο, δηά ζέ ηφλ θιίλαληα νπξαλνχο, θαί θαηαβάληα, εμέρεαλ
ηφ αίκα απηψλ, δηά ζέ ηφλ θελψζαληα ζαπηφλ, θαί κνξθήλ δνχινπ
ιαβφληα, εηαπεηλψζεζαλ έσο ζαλάηνπ, ηήλ πησρείαλ ζνπ κηκνχκελνη
ψλ ηαίο επραίο, θαηά ηφ πιήζνο ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ ν Θεφο, ειέεζνλ
εκάο.
Δίηα, πξνζφκνηα ηνχ Κπξίνπ Ησζήθ
Ήρνο β' Χο σξάζεο Υξηζηέ
Φεγγνβφινπο πκάο, σο αζηξαπάο εηο πάληα Κφζκνλ, Ηεζνχο ν
λνεηφο φλησο ήιηνο εμαπνζηείιαο, απεκείσζε ηαίο ιακπξφηεζη, ηνχ
πκψλ ελζένπ θε ξχγκαηνο, πιάλεο ηφ ζθφηνο, ζεφπηαη Απφζηνινη,
θαί εθψηηζε ηνχο ελ δφθσ, ηήο αγλσζίαο θεθξαηεκέλνπο πνλεξψο,
φλπεξ εθδπζσπήζαηε, θαηαπέκςαη θαί εκίλ ηφλ θσηηζκφλ, θαί ηφ
κέγα έιενο.
Αξεηψλ Ζιηνχ, πξνζεπηβάο άξκαηη ζείσ, ηή λεζηεία ιακπξπλζείο
αλεθέξεην, επί ηφ χςνο ηφ νπξάληνλ, Σνχηνλ δήισζνλ, ηαπεηλή ςπρή
κνπ θαί λήζηεπζνλ, πάζεο θαθίαο, θαί θζφλνπ θαί έξηδνο, θαί ηξπθήο
απνξξενχζεο, θαί ελεδφλνπ, φπσο νδχλελ ραιεπήλ εθθχγεο,
δηαησλίδνπζαλ, ηήο γεέλλεο εθβνψζα ηψ Υξηζηψ. Κχξηε δφμα ζνη.
Έηεξνλ ηνχ Κπξίνπ Θενδψξνπ
Ήρνο πι. α' ζηε Πάηεξ
Απφζηνινη ζείνη, ηνχ Κφζκνπ ζεξκφηαηνη πξεζβεπηαί, θαί ηψλ
νξζνδφμσλ πξναζπηζηαί, έρνληεο παξξεζίαο ηφ θξάηνο, πξφο
Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ππέξ εκψλ αηηήζαζζε, δεφκεζα
παλζεβάζκηνη, ίλα ηψλ Νεζηεηψλ, ηφλ αγαζφλ θαηξφλ, επκαξψο
πνηεζψκεζα, θαί ηήο νκννπζίνπ Σξηάδνο, ηήλ ράξηλ δεμψκεζα.
Μεγαινθήξπθεο έλδνμνη, εχρεζζε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα δ'
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ

Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. α' Φαικφο ηα'
χ, Κχξηε, θπιάμαηο εκάο, θαί δηαηεξήζαηο εκάο.
ηίρ. ψζφλ κε, Κχξηε, φηη εθιέινηπελ φζηνο.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Α', 24 - Β', 3)
Δίπελ ν Θεφο. Δμαγαγέησ ή γή ςπρήλ δψζαλ θαηά γέλνο, ηεηξάπνδα,
θαί εξπεηά, θαί ζεξία ηήο γήο, θαηά γέλνο, θαί εγέλεην νχησ. Καί
επνίεζελ ν Θεφο ηά ζεξία ηήο γήο, θαηά γέλνο απηψλ, θαί ηά θηήλε,
θαηά γέλνο απηψλ, θαί πάληα ηά εξπεηά ηήο γήο, θαηά γέλνο απηψλ.
Καί είδελ ν Θεφο φηη θαιά. Καί είπελ ν Θεφο. Πνηήζσκελ άλζξσπνλ,
θαη' εηθφλα εκεηέξαλ, θαί θαζ' νκνίσζηλ, θαί αξρέησζαλ ηψλ ηρζχσλ
ηήο ζαιάζζεο, θαί ηψλ πεηεηλψλ ηνχ νπξαλνχ, θαί ηψλ θηελψλ, θαί
πάζεο ηήο γήο, θαί πάλησλ ηψλ εξπεηψλ, ηψλ εξπφλησλ επί ηήο γήο.
Καί επνίεζελ ν Θεφο ηφλ αλζξσπνλ, θαη' εηθφλα Θενχ επνίεζελ
απηφλ, άξζελ θαί ζήιπ επνίεζελ απηνχο. Καί επιφγεζελ απηνχο ν
Θεφο, ιέγσλ. Απμάλεζζε, θαί πιεζχλεζζε, θαί πιεξψζαηε ηήλ γήλ,
θαί θαηαθπξηεχζαηε απηήο, θαί άξρεηε ηψλ ηρζχσλ ηήο ζαιάζζεο, θαί
ηψλ πεηεηλψλ ηνχ νπξαλνχ θαί πάλησλ ηψλ θηελψλ, θαί πάζεο ηήο
γήο, θαί πάλησλ ηψλ εξπεηψλ, ηψλ εξπφλησλ επί ηήο γήο. Καί είπελ ν
Θεφο, ηδνχ δέδσθα πκίλ πάληα ρφξηνλ ζπφξηκνλ ζπείξνλ ζπέξκα, φ
εζηηλ επάλσ πάζεο ηήο γήο, θαί πάλ μχινλ, ν έρεη ελ εαπηψ θαξπφλ
ζπέξκαηνο ζπνξίκνπ, πκίλ έζηαη εηο βξψζηλ, θαί πάζη ηνίο ζεξίνηο ηήο
γήο, θαί πάζη ηνίο πεηεηλνίο ηνχ νπξαλνχ, θαί παληί εξπεηψ έξπνληη
επί ηήο γήο, ν έρεη ελ εαπηψ πλνήλ δσήο, θαί πάληα ρφξηνλ ρισξφλ
εηο βξψζηλ. Καί εγέλεην νχησ. Καί είδελ ν Θεφο ηά πάληα, φζα
επνίεζε. θαί ηδνχ, θαιά ιίαλ. Καί εγέλεην εζπέξα, θαί εγέλεην πξστ,
εκέξα έθηε. Καί ζπλεηειέζζεζαλ ν νπξαλφο θαί ε γή, θαί πάο ν
θφζκνο απηψλ. Καί ζπλεηέιεζελ ν Θεφο ελ ηή εκέξα ηή έθηε ηά έξγα
απηνχ, ά επνίεζε, θαί θαηέπαπζελ ν Θεφο ελ ηή εκέξα ηή εβδφκε απφ
πάλησλ ηψλ έξγσλ απηνχ, ψλ επνίεζε. Καί επιφγεζελ ν Θεφο ηήλ
εκέξαλ ηήλ εβδφκελ, θαί εγίαζελ απηήλ, φηη ελ απηή θαηέπαπζελ απφ
πάλησλ ηψλ έξγσλ απηνχ, ψλ ήξμαην ν Θεφο πνηήζαη.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ηβ'
Δπίβιεςνλ, εηζάθνπζφλ κνπ, Κχξηε ν Θεφο κνπ.
ηίρ. Έσο πφηε, Κχξηε, επηιήζε κνπ εηο ηέινο;
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Β', 1-22)
Τηέ, εάλ δεμάκελνο ξήζηλ εκήο εληνιήο, θξχςεο παξά ζεαπηψ,
επαθνχζεηαη ζνθίαο ηφ ζχλεζηλ, νχο ζνπ, θαί παξαβαιείο θαξδίαλ
ζνπ εηο παξαβαιείο δέ απηήλ εηο λνπζέηεζηλ ηψ πηψ ζνπ. Δάλ γάξ ηήλ

ζνθίαλ επηθαιέζε, θαί ηή ζπλέζεη δψο θσλήλ ζνπ, θαί εάλ δεηήζεο
απηήλ σο αξγχξηνλ, θαί σο ζεζαπξφλ εμεξεπλήζεο απηήλ, ηφηε
ζπλήζεηο θφβνλ Κπξίνπ, θαί επίγλσζηλ Θενχ επξήζεηο, φηη Κχξηνο
δίδσζη ζνθίαλ, θαί απφ πξνζψπνπ απηνχ γλψζηο θαί ζχλεζηο. Καί
ζεζαπξίδεη ηνίο θαηνξζνχζη ζσηεξίαλ, ππεξαζπηεί δέ ηήλ πνξείαλ
απηψλ, ηνχ θπιάμαζζαη νδνχο δηθαησκάησλ. θαί νδφλ επιαβνπκέλσλ
απηφλ δηαθπιάμεη. Σφηε ζπλήζεηο δηθαηνζχλελ θαί θξίκα, θαί
θαηνξζψζεηο πάληαο άμνλαο αγαζνχο. Δάλ γάξ έιζε ε ζνθία εηο ζήλ
δηάλνηαλ, ε δέ αίζζεζηο ηή ζή ςπρή θαιή είλαη δφμε, βνπιή θαιή
θπιάμεη ζε, έλλνηα δέ Οζία ηεξήζεη ζε, ίλα ξχζεηαί ζε απφ νδνχ
θαθήο, θαί απφ αλδξφο ιαινχληνο κεδέλ πηζηφλ.  νη
εγθαηαιείπνληεο νδνχο επζείαο, ηνχ πνξεπζήλαη ελ νδνίο ζθφηνπο! 
νη επθξαηλφκελνη επί θαθνίο, θαί ραίξνληεο επί δηαζηξνθή θαθή! ψλ αη
ηξίβνη ζθνιηαί, θαί θακπχιαη αη ηξνρηαί απηψλ, ηνχ καθξάλ ζε πνηήζαη
απφ νδνχ επζείαο, θαί αιιφηξηνλ ηήο δηθαίαο γλψκεο. Τηέ, κή ζε
θαηαιάβε βνπιή θαθή, ε απνιείπνπζα δηδαζθαιίαλ λεφηεηνο, θαί
δηαζήθελ ζείαλ επηιειεζκέλε, έζεην γάξ παξά ηψ ζαλάησ ηφλ νίθνλ
απηήο, θαί παξά ηψ Άδε κεηά ηψλ γεγελψλ ηνχο άμνλαο, αλααπηήο.
Πάληεο νη πνξεπφκελνη ελ απηή νπθ ζηξέςνπζηλ, νπδέ κή θαηαιάβσζη
ηξίβνπο επζείαο, νπ γάξ θαηαιακβάλνληαη ππφ εληαπηψλ δσήο. Δη γάξ
επνξεχνλην ηξίβνπο αγαζάο, εχξνζαλ άλ ηξίβνπο ηάο ηψλ δηθαίσλ,
ιείαο. Υξεζηνί έζνληαη νηθήηνξεο γήο, άθαθνη δέ ππνιεηθζήζνληαη ελ
απηή, φηη επζείο θαηαζθελψζνπζη γήλ, θαί φζηνη ππνιεηθζήζνληαη ελ
απηή. Οδνί αζεβψλ εθ γήο νινχληαη, νη δέ παξάλνκνη
εμνινζξεπζήζνληαη απ' απηήο.
ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Α' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟ ΑΠΟΓΔΗΠΝΟΝ
Διέεζνλ κε ν Θεφο, ειέεζφλ κε
Χδή α' Ήρνο πι. β'
Ο Δηξκφο
Βνεζφο θαί ζθεπαζηήο, εγέλεηφ κνη εηο ζσηεξίαλ, νχηφο κνπ Θεφο,
θαί δνμάζσ απηφλ, Θεφο ηνχ Παηξφο κνπ, θαί πςψζσ απηφλ, ελδφμσο
γάξ δεδφμαζηαη. (Γίο)
Δθ λεφηεηνο σηήξ, ηάο εληνιάο ζνπ επαξσζάκελ, φινλ εκπαζψο,
ακειψλ, ξαζπκψλ, παξήιζνλ ηφλ βίνλ, δηφ θξάδσ ζνη σηήξ, θάλ ελ
ηψ ηέιεη. ψζφλ κε.

Δξξηκκέλνλ κε σηήξ, πξφ ηψλ ζπξψλ ζνπ θάλ ελ ηψ γήξεη, κή κε
απνξξίςεο εηο Άδνπ θελφλ, αιιά πξφ ηνχ ηέινπο, σο θηιάλζξσπφο
κνη δφο, παξαπησκάησλ άθεζηλ.
Σήλ νπζίαλ κνπ σηήξ, θαηαλαιψζαο ελ αζσηία, έξεκφο εηκη, αξεηψλ
επ ζεβψλ, ιηκψηησλ δέ θξάδσ. Ο Παηήξ ηψλ νηθηηξκψλ, πξνθζάζαο
ζχ κε νίθηεηξνλ.
Ο ιεζηαίο πεξηπεζψλ, εγψ ππάξρσλ ηνίο ινγηζκνίο κνπ, φισο ππ'
απηψλ ηεηξαπκάηηζκαη λχλ, επιήζζελ κσιψπσλ, αιι' απηφο κνη
επηζηάο, Υξηζηέ σηήξ ηάηξεπζνλ.
Ηεξεχο κε πξντδψλ, αληηπαξήιζε, θαί ν Λεπτηεο, βιέπσλ ελ δεηλνίο,
ππεξείδε γπκλφλ, αιι' ν εθ Μαξίαο, αλαηείιαο Ηεζνχο, ζχ επηζηάο κε
νίθηεηξνλ.
Οζία ηνχ Θενχ πξέζβεπε ππέξ εκψλ
χ κνη δίδνπ θσηαπγή, εθ ζείαο άλσζελ πξνκεζείαο, ράξηλ εθθπγείλ,
ηψλ παζψλ ζθνηαζκφλ, θαί άζαη πξνζχκσο, ηνχ ζνχ βίνπ ηά ηεξπλά,
Μαξία δηεγήκαηα.
Γφμα...
Τπεξνχζηε Σξηάο, ε ελ Μνλάδη πξνζθπλνπκέλε, άξνλ ηφλ θινηφλ, απ'
εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο εχζπιαγρλφο κνη δφο,
δάθξπα θαηαλχμεσο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε ε ειπίο, θαί πξνζηαζία ηψλ ζέ πκλνχλησλ, άξνλ ηφλ θινηφλ,
απ' εκνχ ηφλ βαξχλ, σο Γέζπνηλα αγλή, κεηαλνηφλ ηήο ακαξηίαο, θαη
νχληα δέμαη κε.
Χδή β'
Ο Δηξκφο
Πξφζερε, Οπξαλέ θαί ιαιήζσ, θαί αλπκλήζσ Υξηζηφλ ηφλ εθ
Παξζέλνπ ζαξθί, επηδεκήζαληα.
Χιίζζεζα, σο ν Γαπτδ αθνιάζησο, θαί βεβνξβφξσκαη, αιι'
απνπιχλαηο θακέ, σηήξ ηνίο δάθξπζί κνπ.
Οπ δάθξπα, νπδέ κεηάλνηαλ έρσ, νπδέ θαηάλπμηλ, απηφο κνη ηαχηα
σηήξ, σο Θεφο δψξεζαη.

Απψιεζα, ηφ πξσηφθηηζηνλ θάιινο, θαί ηήλ εππξέπεηάλ κνπ, θαί άξηη
θείκαη γπκλφο, θαί θαηαηζρχλνκαη.
Σήλ ζχξαλ ζνπ, κή απνθιείζεο κνη ηφηε, Κχξηε, Κχξηε, αιι' άλνημφλ
κνη απηήλ κεηαλννχληί ζνη.
Δλψηηζαη, ηνχο ζηελαγκνχο ηήο ςπρήο κνπ, θαί ηψλ εκψλ νθζαικψλ,
πξνζδέρνπ ηνχο ζηαιαγκνχο. Κχξηε ζψζφλ κε.
Φηιάλζξσπε, ν ζέισλ πάληαο ζσζήλαη, ζχ αλαθαιέζαί κε, θαί δέμαη
σο αγαζφο, κεηαλννχληά κε.
Θενηνθίνλ
Άρξαληε, Θενηφθε Παξζέλε κφλε παλχκλεηε, ηθέηεπε εθηελψο, εηο ηφ
ζσζήλαη εκάο.
Δηξκφο άιινο
Ίδεηε ίδεηε, φηη εγψ εηκη Θεφο, ν κάλλα επνκβξήζαο, θαί ηφ χδσξ εθ
πέηξαο, πεγάζαο πάιαη ελ εξήκσ ηψ ιαψ κνπ, ηή κφλε δεμηά, θαί ηή
ηζρχτ ηή εκή.
Ίδεηε ίδεηε, φηη εγψ εηκη Θεφο, ελσηίδνπ ςπρή κνπ, ηνχ Κπξίνπ
βνψληνο, θαί απνζπάζζεηη ηήο πξψελ ακαξηίαο, θαί θνβνχ σο
δηθαζηήλ, θαί σο θξηηήλ θαί Θεφλ.
Σίλη σκνηψζεο, πνιπακάξηεηε ςπρή; νίκνη ηψ πξψησ Κάτλ, θαί ηψ
Λάκερ εθείλσ, ιηζνθηνλήζαζα ηφ ζψκα θαθνπξγίαηο, θαί θηείλαζα ηφλ
λνχλ, ηαίο παξαιφγνηο νξκαίο.
Πάληαο ηνχο πξφ λφκνπ, παξαδξακνχζα ψ ςπρή, ηψ ήζ νπρ
σκνηψζεο, νπ ηφλ Δλψο εκηκήζσ, νπ ηφλ Δλψρ ηή κεηαζέζεη, νπ ηφλ
Νψε, αιι' ψθζεο πεληρξά, ηήο ηψλ δηθαίσλ δσήο.
Μφλε εμήλνημαο, ηνχο θαηαξξάθηαο ηήο νξγήο, ηνχ Θενχ ζνπ ςπρή
κνπ, θαί θαηέθιπζαο πάζαλ, σο γήλ ηήλ ζάξθα, θαί ηάο πξάμεηο, θαί
ηφλ βίνλ, θαί έκεηλαο εθηφο, ηήο ζσζηηθήο Κηβσηνχ.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
ιε πξνζπκία, πφζσ πξνζέδξακεο Υξηζηψ, ηήλ πξίλ ηήο ακαξηίαο,
νδφλ απνζηξαθείζα, θαί ελ αβάηνηο ηαίο εξήκνηο ηξεθνκέλε, θαί
ηνχηνπ θαζαξψο, ηεινχζα ζείαο εληνιάο.
Γφμα...
Άλαξρε άθηηζηε, Σξηάο ακέξηζηε Μνλάο, κεηαλννχληά κε δέμαη,

εκαξηεθφηα ζψζνλ.
ζφλ εηκη πιάζκα, κή παξίδεο, αιιά θείζαη, θαί ξχζαη, ηνχ ππξφο ηήο
θαηαδίθεο κε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Άρξαληε Γέζπνηλα, Θενγελλήηνξ ε ειπίο, ηψλ εηο ζέ πξνζηξερφλησλ,
θαί ιηκήλ ηψλ ελ δάιε, ηφλ ειεήκνλα, θαί Κηίζηελ θαί Τηφλ ζνπ,
ηιέσζαη θακνί, ηαίο ηθεζίαηο ηαίο ζαίο.
Χδή γ'
Ο Δηξκφο
ηεξέσζνλ Κχξηε, επί ηήλ πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, ζαιεπζείζαλ ηήλ
θαξδίαλ κνπ, φηη κφλνο, Άγηνο ππάξρεηο θαί Κχξηνο. (Γίο)
Σήλ επινγίαλ ηνχ ήκ, νπθ εθιεξψζσ ςπρή αζιία, νπ πιαηείαλ ηήλ
θαηάζρεζηλ, σο Ηάθεζ, έζρεο ελ ηή γή ηήο αθέζεσο.
Δθ γήο Υαξξάλ έμειζε, ηήο ακαξηίαο ςπρή κνπ, δεχξν εηο γήλ
ξένπζαλ αείδσνλ, αθζαξζίαλ, ήλ ν Αβξαάκ εθιεξψζαην.
Σφλ Αβξαάκ ήθνπζαο, πάιαη ςπρή κνπ θαηαιηπφληα, γήλ παηξψαλ,
θαί γελφκελνλ, κεηαλάζηελ, ηνχηνπ ηήλ πξναίξεζηλ κίκεζαη.
Δλ ηή δξπτ ηή Μακβξή, θηινμελήζαο ν Παηξηάξρεο, ηνχο Αγγέινπο
εθιεξψζαην, κεηά γήξαο, ηήο επαγγειίαο ηφ ζήξακα.
Σφλ Ηζαάθ ηάιαηλα, γλνχζα ςπρή κνπ θαηλήλ ζπζίαλ, κπζηηθψο
νινθαξπνχκελνλ, ηψ Κπξίσ, κίκεζαη απηνχ ηήλ πξναίξεζηλ.
Σφλ Ηζξαήι ήθνπζαο, λήθε ςπρή κνπ εθδησρζέληα, σο παηδίζθεο
απνθχεκα, βιέπε κήπσο, φκνηφλ ηη πάζεο ιαγλεχνπζα.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
πλέρνκαη θιχδσλη, θαί ηξηθπκία Μήηεξ πηαηζκάησλ, αιι' απηή κε λχλ
δηάζσζνλ, θαί πξφο φξκνλ, ζείαο κεηαλνίαο εηζάγαγε.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Ηθέζηνλ δέεζηλ, θαί λχλ Οζία πξνζαγαγνχζα, πξφο ηήλ εχζπιαγρλνλ
πξεζβείαηο ζνπ, Θενηφθνλ, άλνημνλ ηάο ζείαο εηζφδνπο κνπ.
Γφμα...
Μνλάο απιή άθηηζηε, άλαξρε θχζηο ε ελ Σξηάδη, πκλνπκέλε
ππνζηάζεσλ, εκάο ζψζνλ, πίζηεη πξνζθπλνχληαο ηφ θξάηνο ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ

Σφλ εθ Παηξφο άρξνλνλ, Τηφλ ελ ρξφλσ Θενγελλήηνξ, απεηξάλδξσο
απεθχεζαο, μέλνλ ζαχκα! κείλαζα παξζέλνο ζειάδνπζα.
Χδή δ'
Ο Δηξκφο
Αθήθνελ ν Πξνθήηεο, ηήλ έιεπζίλ ζνπ Κχξηε, θαί εθνβήζε, φηη κέιιεηο
εθ Παξζέλνπ ηίθηεζζαη, θαί αλζξψπνηο δείθλπζζαη θαί έιεγελ. Αθήθνα
ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζελ, δφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.
Σφ ζψκα θαηεξξππψζελ, ηφ πλεχκα θαηεζπηιψζελ, φισο ειθψζελ,
αιι' σο ηαηξφο Υξηζηέ ακθφηεξα, δηά κεηαλνίαο κνη ζεξάπεπζνλ,
απφινπζνλ, θάζαξνλ, πιχλνλ, δείμνλ σηήξ κνπ, ρηφλνο
θαζαξψηεξνλ.
Σφ ψκά ζνπ θαί ηφ Αίκα, ζηαπξνχκελνο ππέξ παλησλ, έζεθαο Λφγε,
ηφ κελ ψκα, ίλα αλαπιάζεο κε, ηφ δε Αίκα, ίλα απνπιχλεο κε, ηφ
πλεχκα παξέδσθαο, ίλα εκέ πξνζάμεο, Υξηζηέ ηψ ζψ Γελλήηνξη.
Δηξγάζσ ηήλ ζσηεξίαλ, ελ κέζσ ηήο γήο νηθηίξκνλ, ίλα ζσζψκελ,
εθνπζίσο μχισ αλεζηαχξσζαη, ε Δδέκ θιεηζζείζα αλεψγλπην, ηά
άλσ, ηά θάησ, ε θηίζηο, ηά έζλε πάληα, ζσζέληα πξνζθπλνχζί ζε.
Γελέζζσ κνη θνιπκβήζξα, ηφ Αίκα ηφ εθ πιεπξάο ζνπ, άκα θαί πφκα,
ηφ πεγάζαλ χδσξ ηήο αθέζεσο, ίλα εθαηέξσζελ θαζαίξσκαη,
ρξηφκελνο, πίλσλ, σο ρξίζκα θαί πφκα Λφγε, ηά δσεξά ζνπ ιφγηα.
Κξαηήξα ε Δθθιεζία, εθηήζαην ηήλ Πιεπξάλ ζνπ, ηήλ δσεθφξνλ, εμ
ήο ν δηπινχο εκίλ αλέβιπζε, θξνπλφο ηήο αθέζεσο θαί γλψζεσο, εηο
ηχπνλ ηήο πάιαη, ηήο λέαο, ηψλ δχσ άκα, Γηαζεθψλ σηήξ εκψλ.
Γπκλφο εηκη ηνχ Νπκθψλνο, γπκλφο εηκη θαί ηνχ γάκνπ, άκα θαί
δείπλνπ, ε ιακπάο εζβέζζε σο αλέιαηνο, ε παζηάο εθιείζζε κνη
θαζεχδνληη, ηφ δείπλνλ εβξψζε, εγψ δέ ρείξαο θαί πφδαο, δεζείο έμσ
εθβέβιεκαη.
Γφμα...
Ακέξηζηνλ ηή νπζία, αζχγρπηνλ ηνίο πξνζψπνηο ζενινγψ ζε, ηήλ
Σξηαδηθήλ κίαλ ζεφηεηα, σο νκνβαζίιεηνλ θαί ζχλζξνλνλ, βνψ ζνη ηφ
Αζκα, ηφ κέγα, ηφ ελ πςίζηνηο ηξηζζψο πκλνινγνχκελνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Καί ηίθηεηο θαί παξζελεχεηο, θαί κέλεηο δη' ακθνηέξσλ, θχζεη

Παξζέλνο, ν ηερζείο θαηλίδεη λφκνπο θχζεσο, ε λεδχο δέ θχεη κή
ινρεχνπζα, Θεφο φπνπ ζέιεη, ληθάηαη θχζεσο ηάμηο, πνηεί γάξ φζα
βνχιεηαη.
Χδή ε'
Ο Δηξκφο
Δθ λπθηφο νξζξίδνληα Φηιάλζξσπε, θψηηζνλ δένκαη, θαί νδήγεζνλ
θακέ, ελ ηνίο πξνζηάγκαζί ζνπ, θαί δίδαμφλ κε σηήξ, πνηείλ ηφ
ζέιεκά ζνπ. (Γίο)
Χο βαξχο ηήλ γλψκελ Φαξαψ ηψ πηθξψ, γέγνλα Κχξηε, Ηαλλήο θαί
Ηακβξήο ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, θαί ππνβξχρηνο λνχο, αιιά
βνήζεζφλ κνη.
Σψ πειψ ζπκπέθπξκαη ν ηάιαο ηφλ λνχλ, πιχλφλ κε Γέζπνηα, ηψ
ινπηήξη ηψλ εκψλ, δαθξχσλ δένκαί ζνπ, ηήλ ηήο ζαξθφο κνπ ζηνιήλ,
ιεπθάλαο σο ρηφλα.
Δάλ εξεπλήζσ κνπ ηά έξγα σηήξ, άπαληα άλζξσπνλ, ππεξβάληα
εκαπηφλ, νξψ ηαίο ακαξηίαηο, φηη ελ γλψζεη θξελψλ, ήκαξηνλ, νπθ
αγλνία.
Φείζαη θείζαη Κχξηε, ηνχ πιάζκαηφο ζνπ. Ήκαξηνλ άλεο κνη, ν ηή
θχζεη θαζαξφο, απηφο ππάξρσλ κφλνο, θαί άιινο πιήλ ζνπ νπδείο,
ππάξρεη έμσ ξχπνπ.
Γη' εκέ Θεφο ψλ εκνξθψζεο εκέ, έδεημαο ζαχκαηα, ηαζάκελνο
ιεπξνχο, θαί παξαιχηνπο ζθίγμαο, Αηκφξξνπ ζηήζαο σηήξ, αθή
θξαζπέδνπ ξχζηλ.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Ρείζξνλ Ηνξδάλεηνλ πεξάζαζα, εχξεο αλάπαπζηλ, ηήλ αλψδπλνλ
ζαξθφο, εδνλήλ εθθπγνχζα, ήο θαί εκάο εμεινχ, ζαίο πξνζεπραίο
Οζία.
Γφμα...
έ Σξηάο δνμάδνκελ ηφλ έλα Θεφλ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Παηήξ, ν
Τηφο θαί ηφ Πλεχκα, απιή νπζία Μνλάο, αεί πξνζθπλνπκέλε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ ζνχ εκθηάζαην ηφ θχξακά κνπ, άθζνξε άλαλδξε, Μεηξνπάξζελε
Θεφο, ν θηίζαο ηνχο αηψλαο, θαί ήλσζελ εαπηψ, ηήλ ηψλ αλζξψπσλ
θχζηλ.

Χδή ο'
Ο Δηξκφο
Δβφεζα, ελ φιε θαξδία κνπ, πξφο ηφλ νηθηίξκνλα Θεφλ, θαί επήθνπζέ
κνπ, εμ Άδνπ θαησηάηνπ, θαί αλήγαγελ εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ. (Γίο)
Αλάζηεζη, θαί θαηαπνιέκεζνλ, σο Ηεζνχο ηφλ Ακαιήθ, ηήο ζαξθφο ηά
πάζε, θαί ηνχο Γαβασλίηαο, ηνχο απαηεινχο ινγηζκνχο, αεί ληθψζα.
Γηάβεζη, ηνχ ρξφλνπ ηήλ ξένπζαλ, θχζηλ σο πξίλ ε Κηβσηφο, θαί ηήο
γήο εθείλεο, γελνχ ελ θαηαζρέζεη, ηήο επαγγειίαο ςπρή, Θεφο θειεχεη.
Χο έζσζαο, ηφλ Πέηξνλ βνήζαληα, ζψζνλ πξνθζάζαο κε σηήξ,
ηνχ ζεξφο κε ξχζαη, εθηείλαο ζνπ ηήλ ρείξα, θαί αλάγαγε ηνχ βπζνχ
ηήο ακαξηίαο.
Ληκέλα ζε, γηλψζθσ γαιήληνλ, Γέζπνηα Γέζπνηα Υξηζηέ, αιι' εθ ηψλ
αδχησλ, βπζψλ ηήο ακαξηίαο, θαί ηήο απνγλψζεψο κε, πξνθζάζαο
ξχζαη.
Γφμα...
Σξηάο εηκη, απιή αδηαίξεηνο, δηαηξεηή πξνζσπηθψο, θαί Μνλάο
ππάξρσ, ηή θχζεη ελσκέλε, ν Παηήξ θεζη, θαί Τηφο, θαί ζείνλ
Πλεχκα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ κήηξα ζνπ, Θεφλ εκίλ έηεθε, κεκνξθσκέλνλ θαζ' εκάο, αιι' σο
Κηίζηελ πάλησλ, δπζψπεη Θενηφθε, ηαίο πξεζβείαηο, ηαίο ζαίο ίλα
δηθαησζψκελ.
Κνληάθηνλ
Ήρνο πι. β'
Φπρή κνπ ςπρή κνπ, αλάζηα, ηί θαζεχδεηο; ηφ ηέινο εγγίδεη, θαί
κέιιεηο ζνξπβείζζαη, αλάλεςνλ νχλ, ίλα θείζεηαί ζνπ Υξηζηφο ν
Θεφο, ν παληαρνχ παξψλ, θαί ηά πάληα πιεξψλ.
Χδή δ'
Ο Δηξκφο
Ζκάξηνκελ, ελνκήζακελ, εδηθήζακελ ελψπηφλ ζνπ, νπδέ
ζπλεηεξήζακελ, νπδέ επνηήζακελ, θαζψο ελεηείισ εκίλ. Αιιά κή
παξαδψεο εκάο εηο ηέινο, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο. (Γίο)

Σνχ Μαλαζζή, επεζψξεπζαο, ηά εγθιήκαηα ηή πξναηξέζεη, ζηήζαζα
σο βδειχγκαηα πάζε, θαί πιεζχλνπζα ςπρή, πξνζσρζίζκαηα. Αιι'
απηνχ ηήλ κεηάλνηαλ, δεινχζα ζεξκψο, θηήζαη θαηάλπμηλ.
Σφλ Αραάβ παξεδήισζαο, ηνίο κηάζκαζη ςπρή κνπ, νίκνη! γέγνλαο
ζαξθηθψλ κνιπζκάησλ, θαηαγψγηνλ θαί ζθεχνο αηζρξφλ ηψλ παζψλ.
Αιι' εθ βάζνπο ζνπ ζηέλαμνλ, θαί ιέγε Θεψ, ηάο ακαξηίαο ζνπ.
Δθιείζζε ζνη, νπξαλφο ςπρή, θαί ιηκφο Θενχ θαηέιαβέ ζε, φηε ηνίο
Ζιηνχ ηνχ ζεζβίζηνπ, σο ν Αραάβ, επείζεζαο ιφγνηο πνηέ., Αιιά ηή
αξαθζία νκνηψζεηη, ζξέςνλ Πξνθήηνπ ςπρήλ.
Δλέπξεζελ, Ζιηνχ πνηέ, δίο πεληήθνληα ηήο Ηεδάβει, φηε ηνχο ηήο
αηζρχλεο πξεζβχηαο, θαηελάισζελ, εηο έιεγρνλ ηνχ Αραάβ. Αιιά
θεχγε ηήλ κίκεζηλ ηψλ δχσ, ςπρή, θαί θξαηαηψζεηη.
Γφμα...
Σξηάο απιή, αδηαίξεηε, Οκννχζηε Μνλάο αγία θψο, θαί άγηα ηξία, θαί
ελ άγηνλ, θψηα θαη πκλείηαη Θεφο ε Σξηάο. αιι' αλχκλεζνλ, δφμαζνλ,
δσήλ θαί δσάο, ςπρή ηφλ πάλησλ Θεφλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τκλνχκέλ ζε, επινγνχκέλ ζε, πξνζθπλνχκέλ ζε Θενγελλήηνξ, φηη ηήο
αρσξίζηνπ Σξηάδνο, απεθχεζαο ηφλ έλα Τηφλ θαί Θεφλ, θαί απηή
πξνελέσμαο εκίλ, ηνίο ελ γή ηά επνπξάληα.
Χδή ε'
Ο Δηξκφο
λ ηξαηηαί, νπξαλψλ δνμάδνπζη, θαί θξίηηεη ηά Υεξνπβίκ, θαί ηά
εξαθίκ, πάζα πλνή θαί θηίζηο, πκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Γηθαηνθξίηα, σηήξ ειέεζνλ, θαί ξχζαί κε ηνχ ππξφο, θαί ηήο απεηιήο,
ήο κέιισ ελ ηή θξίζεη, δηθαίσο ππνζηήλαη, άλεο κνη πξφ ηέινπο, δη'
αξεηήο θαί κεηαλνίαο.
Χο ν Λεζηήο εθβνψ ζνη Μλήζζεηη, σο Πέηξνο θιαίσ πηθξψο. Άλεο
κνη σηήξ, θξάδσ σο ν Σειψλεο, δαθξχσ σο ε Πφξλε, δέμαη κνπ ηφλ
ζξήλνλ, θαζψο πνηέ ηήο Υαλαλαίαο.
Σήλ ζεπεδφλα, σηήξ ζεξάπεπζνλ, ηήο ηαπεηλήο κνπ ςπρήο, κφλε
ηαηξέ, κάιαγκά κνη επίζεο, θαί έιαηνλ θαί νίλνλ, έξγα κεηαλνίαο,

θαηάλπμηλ κεηά δαθξχσλ.
Σήλ Υαλαλαίαλ, θαγψ κηκνχκελνο, Διέεζφλ κε βνψ, ηψ Τηψ Γαπτδ,
άπηνκαη ηνχ θξαζπέδνπ, σο ε Αηκνξξννχζα, θιαίσ σο ε Μάξζα, θαί
Μαξία επί Λαδάξνπ.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Άλαξρε Πάηεξ, Τηέ ζπλάλαξρε, Παξάθιεηε αγαζέ, Πλεχκα ηφ επζέο,
Λφγνπ Θενχ Γελλήηνξ, Παηξφο αλάξρνπ Λφγε, Πλεχκα δψλ θαί
θηίδνλ, Σξηάο Μνλάο ειέεζφλ κε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Χο εθ βαθήο, αινπξγίδνο Άρξαληε, ε λνεηή πνξθπξίο, ηνχ
Δκκαλνπήι, έλδνλ ελ ηή γαζηξί ζνπ, ε ζάξμ ζπλεμπθάλζε, φζελ
Θενηφθνλ ελ αιεζεία ζέ ηηκψκελ.
Χδή ζ'
Ο Δηξκφο
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο, ν ηφθνο αλεξκήλεπηνο, Μεηξφο αλάλδξνπ,
άθζνξνο ε θχεζηο, Θενχ γάξ ε γέλλεζηο, θαηλνπνηεί ηάο θχζεηο, δηφ
ζε πάζαη αη γελεαί, σο Θεφλπκθνλ Μεηέξα, νξζνδφμσο κεγαιχλνκελ.
Σάο λφζνπο ηψκελνο, πησρνίο επεγγειίδεην, Υξηζηφο ν Λφγνο,
θπιινχο εζεξάπεπζε, ηειψλαηο ζπλήζζηελ, ακαξησινίο σκίιεη, ηήο
Ηαείξνπ ζπγαηξφο, ηήλ ςπρήλ πξνκεηαζηάζαλ, επαλήγαγελ αθή ηήο
ρεηξφο.
Σειψλεο εζψδεην, θαί Πφξλε εζσθξφληδε, θαί Φαξηζαίνο, απρψλ
θαηεθξίλεην, ν κέλ γάξ, Ηιάζζεηη, ε δέ, Διέεζφλ κε, ν δέ εθφκπαδε,
βνψλ, ν Θεφο επραξηζηψ ζνη, θαί εμήο ηά ηήο αλνίαο ξεηά.
Εαθραίνο Σειψλεο ήλ, αιι' φκσο δηεζψδεην, θαί Φαξηζαίνο, ν ίκσλ
εζθάιιεην, θαί Πφξλε ειάκβαλε, ηάο αθεζίκνπο ιχζεηο, παξά ηνχ
έρνληνο ηζρχλ, αθηέλαη ακαξηίαο, ήλ ςπρή ζπεχζνλ κηκήζαζζαη.
Σήλ Πφξλελ ψ ηάιαηλα, ςπρή κνπ νπθ εδήισζαο, ήηηο ιαβνχζα,
κχξνπ ηφ αιάβαζηξνλ, ζχλ δάθξπζηλ ήιεηςε, ηνχο πφδαο ηνχ Κπξίνπ,
εμέκαμε δέ ηαίο ζξημί, ηψλ αξραίσλ εγθιεκάησλ, ηφ ρεηξφγξαθνλ
ξεγλχληνο απηή.
Σάο πφιεηο αίο έδσθε, Υξηζηφο ηφ Δπαγγέιηνλ, ςπρή κνπ έγλσο,
φπσο θαηεξάζεζαλ, θνβνχ ηφ ππφδεηγκα, κή γέλε σο εθείλαη, ηαίο ελ

νδφκνηο γάξ απηάο, ν Γεζπφηεο παξεηθάζαο, έσο Άδνπ θαηεδίθαζε.
Μή ρείξσλ ψ ςπρή κνπ, θαλήο δη' απνγλψζεσο, ηήο Υαλαλαίαο, ηήλ
πίζηηλ αθνχζαζα, δη' ήο ηφ ζπγάηξηνλ, ιφγσ Θενχ ηάζε. Τηέ Γαπτδ
ζψζνλ θακέ, αλαβφεζνλ εθ βάζνπο, ηήο θαξδίαο σο εθείλε Υξηζηψ.
Άγηε ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Αλδξέα ζεβάζκηε, θαί Πάηεξ ηξηζκαθάξηζηε, Πνηκήλ ηήο Κξήηεο, κή
παχζε δεφκελνο, ππέξ ηψλ ζέ πκλνχλησλ, ίλα ξπζζψκελ πάζεο,
νξγήο θαί ζιίςεσο θαί θζνξάο, θαί πηαηζκάησλ ιπηξσζψκελ, νη
ηηκψληέο ζνπ ηήλ κλήκελ αεί.
Γφμα...
Παηέξα δνμάζσκελ, Τηφλ ππεξπςψζσκελ ηφ ζείνλ Πλεχκα, πηζηψο
πξνζθπλήζσκελ, Σξηάδα αρψξηζηνλ, Μνλάδα θαη' νπζίαλ, σο θψο
θαί θψηα θαί δσήλ, θαί δσάο δσνπνηνχζαλ, θαί θσηίδνπζαλ ηά
πέξαηα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ Πφιηλ ζνπ θχιαηηε, Θενγελλήηνξ πάλαγλε, ελ ζνί γάξ αχηε,
πηζηψο βαζηιεχνπζα, ελ ζνί θαί θξαηχλεηαη, θαί δηά ζνχ ληθψζα,
ηξνπνχηαη πάληα πεηξαζκφλ, θαί ζθπιεχεη πνιεκίνπο, θαί δηέπεη ην
ππήθννλ.
ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Α' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Δηο ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο β'
Ο ζνθίζαο ππεξ ξήηνξαο
Φσζηήξαο ελ ηνίο πέξαζη ηνχο Μαζεηάο αλαδείμαο, ηψ θεξχγκαηη
Λφγε Θενχ, ηάο θαξδίαο εκψλ θψηηζνλ, θσηί αξεηψλ θαί λεζηεία
θάζαξνλ, δηδνχο κεηάλνηαλ επηζηξνθήο ηνίο δνχινηο ζνπ, εηο ηφ
δνμάδεηλ ζε σηήξ, ν κφλνο ππάξρσλ ππεξάγαζνο.
Γφμα... ηφ απηφ
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε κή παξίδεο κε, δεφκελνλ αληηιήςεσο ηήο ππφ ζνχ, επί ζνί
γάξ πέπνηζελ ε ςπρή κνπ. Διέεζφλ κε.
Δηο ηήλ γ' ηηρνινγίαλ

Καζίζκαηα Ήρνο πι. α'
Αγησηέξα ηψλ Υεξνπβίκ
Σήλ θαηδξνηέξαλ ηψλ αξεηψλ, ηήλ ζπκπνιίηηλ ηψλ νπξαλψλ,
εγθξάηεηαλ, δπζσπνχκελ, ζέ ηψλ Απνζηφισλ ηήλ δσδεθάδα,
πξέζβεπε εηξεληθψο δηαλχζαη, θαί θνκίζαζζαη ηνχο θαξπνχο ηήο
ζσηεξίαο, πκείο γάξ φλησο ηψλ γεγελψλ ππάξρεηε, θξαηαίσκα, θαί
θαηαθπγή ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Γφμα... ηφ απηφ
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Αγησηέξα ηψλ Υεξνπβίκ, πςεινηέξα ηψλ νπξαλψλ, παλχκλεηε
Θενηφθε, ζέ ελ αιεζεία νκνινγνχληεο, έρνκελ ακαξησινί ζσηεξίαλ,
θαί επξίζθνκελ ελ πεηξαζκνίο πξνζηαζίαλ, δηφ κή παχζε ππέξ εκψλ
πξεζβεχνπζα, θξαηαίσκα, θαί θαηαθπγή ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Χδή δ' Ήρνο β'
Διήιπζαο
Δγθξαηείαο, ηάο απγάο δερνκέλε αζηξάθζεηη, ςπρή θαί απφθπγε, ηήο
ακαξηίαο ηήλ δφθσζηλ, φπσο αλαηείιε ζνη, ε ηήο αθέζεσο αίγιε ζείσ
Πλεχκαηη.
Αγθίζηξσ κε, εδνλήο δειεάζαο ν δφιηνο, αηρκάισηνλ ήξπαζελ, αιι'
νη ηφλ θφζκνλ Απφζηνινη, ιφγσ ζαγελεχζαληεο, εθ ηήο απηνχ κε
θαθίαο εθιπηξψζαηε.
Δδείρζεηε, ηνχ Ζιίνπ ηήο δφμεο απγάζκαηα Απφζηνινη έλδνμνη,
πιάλεο απρκφλ απειαχλνληεο, θακέ νχλ θσηίζαηε ηφλ ππφ πάζεο
θαθίαο ζθνηηδφκελνλ.
Θενηνθίνλ
Κεθξάμνκαη, ελ λπθηί θαί εκέξα ζιηβφκελνο, πξφο ζέ θαί ζσζήζνκαη,
θαί εδνλψλ ππεξβήζνκαη, ηείρνο θαί βνήζεηα, ηή ζή Παξζέλε δπλάκεη
ηεηρηδφκελνο.
Δηξκφο άιινο Ήρνο πι. α'
Σά έξγα, ηήο νηθνλνκίαο
Σνχ Ζιίνπ, ηήο δηθαηνζχλεο ππάξρνληεο, Απφζηνινη, ιακπεδφλεο
πακθαείο, θσηίδεηε ηφλ πεξίγεηνλ θφζκνλ, ηφλ δφθνλ ηήο απάηεο
δηψθνληεο.

Λχξα φληεο, ηνχ σηήξνο πλεπκαηνθίλεηνο, Απφζηνινη,
γλσξηζζέληεο επί γήο, ηφ εχερνλ κεινπξγείηε πκψλ έπνο, θαί Κφζκνλ
πξφο Θεφλ επηζηξέθεηε.
Γφμα...
Σήλ Σξηάδα, ελ κνλαδηθή νπζηφηεηη, δνμάδνληεο έλα Κχξηνλ Θεφλ,
πκλήζσκελ ηφλ αγέλλεηνλ Παηέξα, Τηφλ ηφλ γελλεηφλ, θαί ηφ Πλεχκα
ηφ δψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παξζέλνο, ελ γαζηξί ζπλέιαβε Κχξηε, θαί έηεθε, ζέ ηφλ Δκκαλνπήι,
εμήιζεο γάξ εηο ζσηεξίαλ ιανχ ζνπ, ηνχ ζψζαη ηνχο ρξηζηνχο ζνπ
Φηιάλζξσπε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Απνζηφισλ, δσδεθάο ε ζεία θαί πάλζεπηνο, ηθέηεπε, ηφλ Υξηζηφλ
ππέξ εκψλ, δεφκεζα δηειζείλ εκάο επηφλσο, ηφ ηεζζαξαθνλζήκεξνλ
ζηάδηνλ.
Ο Δηξκφο
Σά έξγα, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ Κχξηε, εμέζηεζαλ, ηφλ Πξνθήηελ
Αββαθνχκ, εμήιζεο γάξ εηο ζσηεξίαλ ιανχ ζνπ, ηνχ ζψζαη ηνχο
ρξηζηνχο ζνπ ειήιπζαο.
Χδή ε'
Σψ δφγκαηη, ηψ ηπξαλληθψ
Νεζηεχζσκελ, πάζαλ εδνλήλ, πηαίλνληεο ηάο αηζζήζεηο λεζηεία, θαί
θαηαλχμεσο πφκα ζεξκψο, πηψκεζα ςάιινληεο. Δπινγείηε ηά έξγα,
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Σήο ζηάζεσο, ηήο εθ δεμηψλ, γελέζζαη κε θνηλσλφλ δπζσπείηε, φηαλ
θαζίζεηε θξίλαη βξνηνχο, ζχλ Υξηζηψ Απφζηνινη, ηφλ πνιιαίο
ακαξηίαηο, θαί θξίζεη ππεχζπλνλ.
Δλ άξκαηη, ζείσλ αξεηψλ, λεζηεία θαζαξζέληεο επηβψκελ, θαί πξφο
αηζέξηνλ χςνο ηφλ λνχλ, πηεξψζσκελ ςάιινληεο. Δπινγείηε ηά έξγα,
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
Γηέκεηλαο, άθιεθηνο ηφ πχξ, ηεθνχζα ηήο ζεφηεηνο Παξζέλε, αιιά
θαηάθιεμνλ πάζε ςπρψλ, ηψλ πίζηεη βνψλησλ ζνη, ηήλ θσλήλ ηνχ
Αγγέινπ, ραξάο κφλε πξφμελε.
Δηξκφο άιινο
Οη φζηνί ζνπ
Σνχ Πλεχκαηνο ηάο ζάιπηγγαο, ηνχ Υξηζηνχ ηνχο Μαζεηάο,

αλπκλνχληεο βνψκελ. Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Χο πξεζβεπηάο ηνχ Κφζκνπ, θαί πιάλεο θπγαδεπηάο, ηνχο Μαζεηάο
πκλνχκελ Υξηζηνχ. Δπινγείηε βνψληεο, ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Σξηάδα παλαγίαλ, ηήλ ελ Παηξί θαί Τηψ, θαί Πλεχκαηη, πκλνχληεο
ςάιινκελ. Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφλ άξξεηφλ ζνπ Σφθνλ, πάληεο πκλνχκελ βξνηνί, επζεβψο
εθβνψληεο Αγλή. Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Απφζηνινη πξεζβεχζαηε, ελ εηξήλε εκάο, ηάο ηιαζηεξίνπο εκέξαο
ηειείλ. Δπινγείηε βνψληαο, ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ.
Ο Δηξκφο
Οη φζηνί ζνπ Παίδεο, ελ ηή θακίλσ Υξηζηέ, αλπκλνχληεο έιεγνλ.
Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Χδή ζ'
Ζ ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ
Απεξξηκκέλνο εδνλψλ, αραλεο εηο πέιαγνο, ηήλ ηήο ζήο
επζπιαγρλίαο άβπζζνλ, πξνζθαινχκαη. Κπβεξλήηά κε ζψζνλ.
Σήο επζπιαγρλίαο ε πεγή, δφο κνη λχλ θαηάλπμηλ, ζηελαγκφλ, φπσο
απνθιαχζσκαη, ηψλ θαθψλ κνπ, ηάο απείξνπο ζαιάζζαο.
Σψλ Μαζεηψλ ζνπ Ηεζνχ, ηαίο ζεπηαίο δεήζεζη, ηήλ ζεπηήλ δίδνπ κνη
Αλάζηαζηλ, πξνζθπλήζαη, θαί ηά ζείά ζνπ Πάζε.
Θενηνθίνλ
Ζνπξαλψζαζα εκψλ, ηφ γεψδεο θχξακα, ηή ελ ζνί, ηνχ Θενχ
Παλάκσκε, ελνηθήζεη, ξχζαη πάληαο θηλδχλσλ.
Δηξκφο άιινο
Μεγαιχλνκελ Υξηζηέ
Δθ ηψλ πεγψλ πξνθεηηθψο, ηψλ ηνχ σηήξνο εμαληιήζαληεο, νη
Απφζηνινη, χδσξ αζαλαζίαο, ηνίο δηςψζη δφγκαηα δσήο, πνηίδνπζη
πάληνηε.
Σνχ Βαζηιέσο νπξαλψλ, θαλέληεο άξρνληεο Απφζηνινη, ππεηάμαηε,
πάζαλ ηήλ νηθνπκέλελ, ηνχηνλ κφλνλ ζέβεηλ, πξνζθπλείλ, θαί
δνμνινγείλ σο Θεφλ.

Γφμα...
Σξηάο ακέξηζηε Μνλάο, ε παληνπξγφο θαί παληνδχλακνο, ν Παηήξ ν
Τηφο, θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα, ζχ Θεφο κνπ Κχξηνο θαί θψο, θαί ζέ
αλπκλψλ πξνζθπλψ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ Μεηξνπάξζελε αγλή, καθαξηνχκελ γελεαί γελεψλ, φηη γέγνλαο,
ηιαζηήξηνλ Κφζκνπ, ηφλ σηήξα θαί Γεκηνπξγφλ, αξξήησο θπήζαζα.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σψλ Απνζηφισλ ν ρνξφο, ηνχο αλπκλνχληάο ζε πεξίζσ δε, θαί
αμίσζνλ, ελ θαηαλχμεη θαξδίαο, ηάο εκέξαο πάζαο δηειζείλ, ηψλ
θσηνπνηψλ Νεζηεηψλ.
Ο Δηξκφο
Μεγαιχλνκελ Υξηζηέ, ηήλ ζήλ παλάκσκνλ Μεηέξα αγλήλ, φηη έηεθέ
ζε, ππεξθπψο θαηά ζάξθα, πάζεο πιάλεο θαί θαηαθζνξάο, εκάο
ιπηξσζάκελνλ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ήρνο γ'
Κχξηε, εκνί ηψ ακαξησιψ έζνπ κεηάλνηαλ, εκέ ηφλ αλάμηνλ, ζψζαη
βνπιφκελνο, ακεηξήησ ειέεη ζνπ, ζνί πξνζπίπησ δεφκελνο. Δλ
λεζηείαηο, ηήλ ςπρήλ κνπ ζχγθακςνλ, φηη πξφο ζέ θαηέθπγνλ, ηφλ
κφλνλ Πνιπέιενλ. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Χο θσζηήξεο ελ Κφζκσ ιάκπεηε, θαί κεηά ζάλαηνλ άγηνη Μάξηπξεο,
ηφλ αγψλα ηφλ θαιφλ αγσληζάκελνη, έρνληεο παξξεζίαλ, Υξηζηφλ
ηθεηεχζαηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε ε πξνζηαζία πάλησλ ηψλ δενκέλσλ, εηο ζέ ζαξξνχκελ, εηο
ζέ θαπρψκεζα, ελ ζνί πάζα ειπίο εκψλ εζηη. Πξέζβεπε ηψ εθ ζνχ
Σερζέληη, ππέξ αρξείσλ δνχισλ ζνπ.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο α'
Οξαηψλ θαί ανξάησλ ερζξψλ, ξχζαη εκάο Κχξηε, κή πνηε είπσζη ηά
έζλε. Πνχ εζηηλ ν Θεφο απηψλ, γλψησζαλ Γέζπνηα, φηη παξνξάο
ακαξηίαο, ιανχ ζνπ κεηαλννχληνο.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ

Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ηγ'
Δλ ηψ επηζηξέςαη Κχξηνλ ηήλ αηρκαισζίαλ ηνχ ιανχ απηνχ.
ηίρ. Δίπελ άθξσλ ελ θαξδία απηνχ, νπθ έζηη Θεφο.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Β', 11-21)
Τςσζήζεηαη Κχξηνο κφλνο ελ ηή εκέξα εθείλε, εκέξα γάξ Κπξίνπ
αβαψζ επί πάληα πβξηζηήλ θαί ππεξήθαλνλ, θαί επί πάληα πςειφλ
θαί κεηέσξνλ, θαί ηαπεηλσζήζνληαη. Καί επί πάζαλ θέδξνλ ηνχ
Ληβάλνπ, ηήλ πςειήλ θαί κεηέσξνλ, θαί επί πάλ δέλδξνλ βαιάλνπ
Βαζάλ, θαί επί πάλ φξνο πςειφλ, θαί επί πάληα πχξγνλ πςειφλ, θαί
επί πάλ ηείρνο πςειφλ, θαί επί πάλ, πινίνλ ζαιάζζεο, θαί επί πάζαλ
ζέαλ θάιινπο πινίσλ. Καί ηαπεηλσζήζεηαη πάο άλζξσπνο, θαί
πεζείηαη ηφ χςνο ηψλ αλζξψπσλ, θαί πςσζήζεηαη Κχξηνο κφλνο ελ
ηή εκέξα εθείλε. Καί ηά ρεηξνπνίεηα πάληα θαηαθξχςνπζηλ,
εηζελέγθαληεο εηο ηά ζπήιαηα, θαί εηο ηάο ζρηζκάο ηψλ πεηξψλ, θαί εηο
ηάο ηξψγιαο ηήο γήο, απφ πξνζψπνπ ηνχ θφβνπ Κπξίνπ, θαί απφ ηήο
δφμεο ηήο ηζρχνο απηνχ, φηαλ αλαζηή ζξαχζαη ηήλ γήλ. Σή γάξ εκέξα
εθείλε εθβαιεί άλζξσπνο ηά βδειχγκαηα απηνχ, ηά αξγπξά θαί ηά
ρξπζά, ά επνίεζαλ εαπηνίο, εηο ηφ πξνζθπλείλ ηνίο καηαίνηο, θαί ηαίο
λπθηεξίζη, ηνχ ειζείλ είο ηάο ηξψγιαο ηήο ζηεξεάο πέηξαο, θαί εηο ηάο
ζρηζκάο ηψλ πεηξψλ, απφ πξνζψπνπ ηνχ θφβνπ Κπξίνπ, θαί απφ
ηήο δφμεο ηήο ηζρχνο απηνχ, φηαλ αλαζηή ζξαχζαη ηήλ γήλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ηδ'
Κχξηε, ηίο παξνηθήζεη ελ ηψ ζθελψκαηί ζνπ;
ηίρ. Πνξεπφκελνο άκσκνο, θαί εξγαδφκελνο δηθαηνζχλελ.
η36ηνξ
ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Α' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο β' Σφλ θσηηζκφλ εκψλ
Σφλ ζθνηηζζέληα κε, ηαίο απάηαηο ηνχ πνιεκήηνξνο, Υξηζηέ κνπ
θψηηζνλ, ν ζθνηίζαο ηαπξψ θξεκάκελνο, Ήιηνλ πνηέ, θαί ιάκςαο
ηνίο πηζηνίο θψο αιεζηλφλ, αθέζεσο ζαθψο, φπσο πνξεπφκελνο ελ
ηψ θσηί ηψλ πξνζηαγκάησλ ζνπ, θζάζσ θαζαξψο, ηήο Αλαζηάζεσο
ηήο ζήο, ηήλ απγήλ ηήλ ζσηήξηνλ.
Καζάπεξ άκπεινο, επί μχινπ σηήξ θξεκάκελνο, νίλνλ επφηηζαο
αθζαξζίαο, Υξηζηέ ηά πέξαηα, φζελ εθβνψ. Σή κέζε κε δεηλψο ηψλ

ακαξηηψλ, ζθνηνχκελνλ αεί, γιεχθνο θαηαλχμεσο, αιεζηλήο πνηίζαο,
λεζηεχεηλ κε εμ εδνλψλ, λχλ ελδπλάκσζνλ σηήξ, σο αγαζφο θαί
θηιάλζξσπνο.
Έηεξνλ πξνζφκνηνλ Σνχ θπξίνπ Θενδψξνπ
 ηνχ κεγίζηνπ κπζηεξίνπ!
 ηνχ ηαπξνχ ζνπ ηή δπλάκεη! νχηνο εμήλζεζε ηή Δθθιεζία ηήλ
εγθξάηεηαλ, ηήλ ελ Δδέκ πνηέ Αδάκ αθξαζίαλ, πξφξξηδνλ εθηίιαζαλ,
ζάλαηνλ κέλ εθείλε, επεηζήγαγε ηνίο βξνηνίο, αιι' νχηνο αθζάξησο
εθβιχδεη, ηήλ αζαλαζίαλ ηψ Κφζκσ, σο εθ πεγήο άιιεο ηήο ηνχ
Παξαδείζνπ, ηή θαηαθελψζεη, ηνχ ζνχ δσεξξχηνπ Αίκαηνο, νκνχ ηε
θαί χδαηνο, φζελ ηά πάληα εδσνπνηήζε. Γη' νχ εκίλ λεζηείαο ηήλ
ηξπθήλ, γιχθαλνλ ν Θεφο Ηζξαήι, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ηε'
Δπινγήζσ ηφλ Κχξηνλ, ηφλ ζπλεηίζαληά κε.
ηίρ. Φπιαμφλ κε Κχξηε, φηη επί ζνί ήιπηζα.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Β', 4-19)
Αχηε ε βίβινο γελέζεσο νπξαλνχ ηε θαί γήο, φηε εγέλεην εκέξα, ή
επνίεζελ ν Θεφο ηφλ νπξαλφλ θαί ηήλ γήλ, θαί πάλ ρισξφλ αγξνχ,
πξφ ηνχ γελέζζαη επί ηήο γήο, θαί πάληα ρφξηνλ αγξνχ, πξφ ηνχ
αλαηείιαη, νπ γάξ έβξεμελ ν Θεφο επί ηήλ γήλ, θαί άλζξσπνο νπθ ήλ
εξγάδεζζαη απηήλ. Πεγή δέ αλέβαηλελ εθ ηήο γήο, θαί επφηηδε πάλ ηφ
πξφζσπνλ ηήο γήο. Καί έπιαζελ ν Θεφο ηφλ άλζξσπνλ, ρνχλ ιαβψλ
απφ ηήο γήο, θαί ελεθχζεζελ εηο ηφ πξφζσπνλ απηνχ πλνήλ δσήο,
θαί εγέλεην ν άλζξσπνο εηο ςπρήλ δψζαλ. Καί εθχηεπζελ ν Θεφο
Παξάδεηζνλ ελ Δδέκ, θαηά αλαηνιάο, θαί έζεην εθεί ηφλ άλζξσπνλ φλ
έπιαζε. Καί εμαλέηεηιελ ν Θεφο έηη εθ ηήο γήο πάλ μχινλ σξαίνλ εηο
φξαζηλ, θαί θαιφλ εηο βξψζηλ, θαί ηφ μχινλ ηήο δσήο, ελ κέζσ ηνχ
Παξαδείζνπ, θαί ηφ εηδέλαη γλσζηφλ θαινχ θαί πνλεξνχ, μχινλ ηνπ
Πνηακφο δέ εμεπνξεχεην εμ Δδέκ, πνηίδεηλ ηφλ Παξάδεηζνλ, εθείζελ
αθνξίδεηαη εηο ηέζζαξαο αξράο, φλνκα ηψ ελί, Φηζψλ, νχηνο ν
θπθιψλ πάζαλ ηήλ γήλ Δπτιάη, εθεί νχλ εζηη ηφ ρξπζίνλ. Σφ δέ
ρξπζίνλ ηήο γήο εθείλεο, θαιφλ, θαί εθεί εζηηλ ν άλζξαμ, θαί ν ιίζνο ν
πξάζηλνο. Καί φλνκα ηψ πνηακψ ηψ δεπηέξσ, Γεψλ, νχηνο ν θπθιψλ
πάζαλ ηήλ γήλ Αηζηνπίαο. Καί ν πνηακφο ν ηξίηνο, Σίγξηο, νχηνο ν
πνξεπφκελνο θαηέλαληη Αζζπξίσλ, ν δέ πνηακφο ν ηέηαξηνο,
Δπθξάηεο. Καί έιαβε Κχξηνο ν Θεφο ηφλ άλζξσπνλ, φλ έπιαζε, θαί
έζεην απηφλ ελ ηψ Παξαδείζσ ηήο ηξπθήο, εξγάδεζζαη απηφλ θαί

θπιάζζεηλ. Καί ελεηείιαην Κχξηνο ν Θεφο ηψ Αδάκ, ιέγσλ. Απφ
παληφο μχινπ, ηνχ ελ ηψ Παξαδείζσ, βξψζεη θαγή, απφ δέ ηνχ μχινπ
ηνχ γηλψζθεηλ θαιφλ θαί πνλεξφλ, νπ θάγεζζε απ' απηνχ, ή δ' άλ
εκέξα θάγεηε απ' απηνχ, ζαλάησ απνζαλείζζε. Καί είπε Κχξηνο ν
Θεφο, νπ θαιφλ είλαη ηφλ άλζξσπνλ κφλνλ, πνηήζσκελ απηψ βνεζφλ
θαη' απηφλ. Καί έπιαζελ ν Θεφο έηη εθ ηήο γήο πάληα ηά πεηεηλά ηνχ
νπξαλνχ, θαί ηά ζεξία ηνχ αγξνχ, θαί ήγαγελ απηά πξφο ηφλ Αδάκ,
ηδείλ ηί θαιέζεη απηά. Καί πάλ, φ εάλ εθάιεζελ απηφ Αδάκ ςπρήλ
δψζαλ, ηνχην φλνκα απηψλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ηο'
Φχιαμφλ κε Κχξηε, σο θφξελ νθζαικνχ.
ηίρ. Δηζάθνπζνλ, Κχξηε, δηθαηνζχλεο κνπ.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Γ', 1-19)
Τηέ, εκψλ λφκσλ κή επηιαλζάλνπ, ηά δέ ξήκαηά κνπ ηεξείησ ζή
θαξδία, κήθνο γάξ βίνπ, θαί έηε δσήο, θαί εηξήλελ πξνζζήζνπζί ζνη.
Διεεκνζχλαη θαί πίζηεηο κή εθιεηπέησζάλ, ζνη, άθαςαη δέ απηάο επί
ζψ ηξαρήισ, γξάςνλ απηάο επη' πιαθφο θαξδίαο ζνπ, θαί επξήζεηο
ράξηλ. Πξνλννχ θαιά ελψπηνλ Θενχ, θαί αλζξψπσλ. Ίζζη πεπνηζψο
επί Κχξηνλ ελ φιε θαξδία, επί δέ ζή ζνθία κή επαίξνπ. Δλ πάζαηο
ηαίο νδνίο ζνπ γλψξηδε απηήλ, ίλα νξζνηνκή ηάο νδνχο ζνπ, ν δέ
πνχο ζνπ κή πξνζθφςε. Μή ίζζη θξφληκνο παξά ζεαπηψ, θνβνχ δέ
ηφλ Κχξηνλ, θαί έθθιηλνλ, απφ παληφο θαθνχ, ηφηε ίαζηο έζηαη ηψ
ζψκαηί ζνπ, θαί επηκέιεηα ηνίο νζηένηο ζνπ. Σίκα ηφλ Κχξηνλ απφ ζψλ
δηθαίσλ πφλσλ, θαί απάξρνπ απηψ απφ ζψλ θαξπψλ δηθαηνζχλεο,
ίλα πηκπιψληαη ηά ηακείά ζνπ πιεζκνλήο ζίηνπ, νίλσ δέ νη ιελνί ζνπ
εθβιχδσζηλ. Τηέ, κή νιηγψξεη παηδείαο Κπξίνπ, κεδέ εθιχνπ ππ'
απηνχ ειεγρφκελνο. λ γάξ αγαπά Κχξηνο, παηδεχεη, καζηηγνί δέ
πάληα πηφλ, φλ παξαδέρεηαη. Μαθάξηνο άλζξσπνο, φο εχξε ζνθίαλ,
θαί ζλεηφο φο είδε θξφλεζηλ. Κξείζζνλ γάξ απηήλ εκπνξεχεζζαη, ή
ρξπζίνπ θαί αξγπξίνπ ζεζαπξνχο. Σηκησηέξα δέ εζηη ιίζσλ
πνιπηειψλ, νπθ αληηηαζζεηαη απηή νπδέλ πνλεξφλ, εχγλσζηφο εζηη
πάζη ηνίο αγαπψζηλ απηήλ, πάλ δέ ηίκηνλ νπθ άμηνλ απηήο εζηη. Μήθνο
γάξ βίνπ, θαί έηε δσήο ελ ηή δεμηά απηήο, ελ δέ ηή αξηζηεξά απηήο
πινχηνο θαί δφμα, εθ ηνχ ζηφκαηνο απηήο εθπνξεχεηαη δηθαηνζχλε,
λφκνλ δέ θαί έιαηνλ επί γιψζζεο θνξεί. Αη νδνί απηήο, νδνί θαιαί, θαί
πάζαη αη ηξίβνη απηήο ελ εηξήλε. Ξχινλ δσήο εζηη πάζη ηνίο
αληερνκέλνηο απηήο, θαί ηνίο επεξεηδνκέλνηο επ απηήλ, σο επί Κχξηνλ
αζθαιήο.

Απφζηηρα
Ήρνο δ'
Οη πνζνχληεο ηνχ ζείνπ Πάζρα κεηαζρείλ, νπθ απ' Αηγχπηνπ, αιι' εθ
ηψλ αξρνκέλνπ, ηήλ ηήο ακαξηίαο δχκελ, εμάξσκελ ηή κεηαλνία,
πεξηδψζσκελ ηάο νζθχαο εκψλ, ηή λεθξψζεη ηψλ εδνλψλ,
θαιισπίζσκελ ηνχο πφδαο, ππνδήκαζη θσιπηηθνίο, εθ πάζεο νδνχ
πνλεξάο, θαη ζηεξηρζψκελ, ηή βαθηεξία ηήο πίζηεσο, κή δειψζσκελ
ηνχο ερζξνχο, ηνχ δεζπνηηθνχ ηαπξνχ, ζενπνηνχληεο ηήλ γαζηέξα,
αιι' αθνινπζήζσκελ, ηψ δηά λεζηείαο εκίλ, ηήλ θαηά ηνχ δηαβφινπ
λίθελ ππνδείμαληη, σηήξη ηψλ ςπρψλ εκψλ. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Ο ελδνμαδφκελνο, ελ ηαίο κλείαηο ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο,
ππ' απηψλ δπζσπνχκελνο, θαηάπεκςνλ εκίλ, ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Δλ ηαπξψ σο εψξαθε, θαζεινχκελνλ Κχξηε, ε Ακλάο θαί Μήηεξ
ζνπ, εμεπιήηηεην.
Καί ηί ηφ φξακα έιεγελ, Τηέ πνζεηλφηαηε; ηαχηά ζνη ν απεηζήο, δήκνο
αληαπνδίδσζηλ, ν παξάλνκνο, ν πνιιψλ ζνπ ζαπκάησλ απνιαχζαο!
Αιιά δφμα ηή αξξήησ, ζπγθαηαβάζεη ζνπ Γέζπνηα.
ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Α' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟ ΑΠΟΓΔΗΠΝΟΝ
Διέεζφλ κε ν Θεφο, ειέεζφλ κε
Χδή α' Ήρνο πι. β'
Ο Δηξκφο
Βνεζφο θαί ζθεπαζηήο, εγέλεηφ κνη εηο ζσηεξίαλ, νχηφο κνπ Θεφο,
θαί δνμάζσ απηφλ, Θεφο ηνχ Παηξφο κνπ, θαί πςψζσ απηφλ, ελδφμσο
γάξ δεδφμαζηαη. (Γίο)
Ο Ακλφο ν ηνχ Θενχ, ν αίξσλ πάλησλ ηάο ακαξηίαο, άξνλ ηφλ θινηφλ
απ' εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο εχζπιαγρλφο κνη δφο,
δάθξπα θαηαλχμεσο.
νί πξνζπίπησ Ηεζνχ. Ζκάξηεθά ζνη ηιάζζεηί κνη, άξνλ ηφλ θινηφλ
απ' εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο εχζπιαγρλνο Θεφο,
κεηαλννχληα δέμαη κε.

Μή εηζέιζεο κεη' εκνχ, ελ θξίζεη θέξσλ κνπ ηά πξαθηέα, ιφγνπο
εθδεηψλ, θαί επζχλσλ νξκάο, άιι ελ νηθηηξκνίο ζνπ, παξνξψλ κνπ ηά
δεηλά, ζψζφλ κε Παληνδχλακε.
Μεηαλνίαο ν θαηξφο, πξνζέξρνκαί ζνη ηψ Πιαζηνπξγψ κνπ, Άξνλ ηφλ
θινηφλ απ' εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο εχζπιαγρλφο
κνη δφο, δάθξπα θαηαλχμεσο.
Σήλ νπζίαλ ηήο ςπρήο, θαηαλαιψζαο ηή ακαξηία, έξεκφο εηκη αξεηψλ
επζεβψλ, ιηκψηησλ δέ θξάδσ. ν ειένπο ρνξεγφο, πξνθζάζαο ζχ κε
νίθηεηξνλ.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Απνθχςαζα Υξηζηνχ, ηνίο ζείνηο λφκνηο, ηνχησ πξνζήιζεο, ηάο ηψλ
εδνλψλ αθαζέθηνπο νξκάο, ιηπνχζα θαί πάζαλ, αξεηήλ παλεπιαβψο,
σο κίαλ εθαηψξζσζαο.
Γφμα...
Τπεξνχζηε Σξηάο, ε ελ Μνλάδη πξνζθπλνπκέλε, άξνλ ηφλ θινηφλ, απ'
εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο εχζπιαγρλφο κνη δφο,
δάθξπα θαηαλχμεσο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε ε ειπίο, θαί πξνζηαζία ηψλ ζέ πκλνχλησλ, άξνλ ηφλ θινηφλ,
απ' εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο Γέζπνηλα αγλή,
κεηαλννχληα δέμαη κε.
Χδή β'
Ο Δηξκφο
Ίδεηε ίδεηε, φηη εγψ εηκη Θεφο, ν κάλλα επνκβξήζαο, θαί ηφ χδσξ εθ
πέηξαο, πεγάζαο πάιαη ελ εξήκσ ηψ ιαψ κνπ, ηή κφλε δεμηά, θαί ηή
Ηζρχτ ηή εκή. (Γίο)
Άλδξα απέθηεηλα, θεζίλ, εηο κψισπα εκνί, θαί λεαλίζθνλ εηο ηξαχκα,
Λάκερ ζξελψλ εβφα, ζχ δέ νπ ηξέκεηο ψ ςπρή κνπ, ξππσζείζα, ηήλ
ζάξθα θαί ηφλ λνχλ, θαηαζπηιψζαζα.
Πχξγνλ εζνθίζσ, νηθνδνκήζαη, ψ ςπρή, θαί νρχξσκα πήμαη, ηαίο
ζαίο επηζπκίαηο, εηκή ζπλέρεελ ν θηίζηεο ηάο βνπιάο ζνπ, θαί
θαηέαμελ εηο γήλ, ηά κεραλήκαηά ζνπ.
 πψο εδήισζα, Λάκερ ηφλ πξψελ θνλεπηήλ, ηήλ ςπρήλ ψζπεξ
άλδξα, ηφλ λνχλ σο λεαλίζθνλ, σο αδειθφλ δέ κνπ ηφ ζψκα

απνθηείλαο, σο Κάτλ ν θνλεχο, ηαίο θηιεδφλνηο νξκαίο!
Έβξεμε Κχξηνο, παξά Κπξίνπ πχξ πνηέ, αλνκίαλ νξγψζαλ,
ππξπνιήζαο νδφκσλ, ζχ δέ ηφ πχξ εμέθαπζαο ηφ ηήο γεέλλεο, ελ ψ
κέιιεηο ςπρή, ζπγθαηαθαίεζζαη πηθξψο.
Σέηξσκαη, πέπιεγκαη, ηδνχ ηά βέιε ηνχ ερζξνχ, ηά θαηαζηίμαληά κνπ,
ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, ηδνχ ηά ηξαχκαηα, ηά έιθε, αη πεξψζεηο,
βνψζη ηάο πιεγάο, ηψλ απζαηξέησλ κνπ παζψλ.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Ήπισζαο ρείξάο ζνπ, πξφο ηφλ νηθηίξκνλα Θεφλ, Μαξία ελ αβχζζσ,
θαθψλ βπζηδνκέλε, θαί σο ηψ Πέηξσ θηιαλζξψπσο ρείξα βνεζείαο,
εμέηεηλε ηήλ ζήλ, επηζηξνθήλ πάλησο δεηψλ.
Γφμα...
Άλαξρε άθηηζηε, Σξηάο ακέξηζηε Μνλάο, κεηαλννχληά κε δέμαη,
εκαξηεθφηα ζψζνλ, ζφλ εηκη πιάζκα, κή παξίδεο, αιιά θείζαη θαί
ξχζαη, ηνχ ππξφο ηήο θαηαδίθεο κε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Άρξαληε Γέζπνηλα, Θενγελλήηνξ ε ειπίο, ηψλ εηο ζε πξνζηξερφλησλ,
θαί ιηκήλ ηψλ ελ δάιε, ηφλ ειεήκνλα θαί Κηίζηελ θαί Τηφλ ζνπ, ηιέσζαη
θακνί, ηαίο ηθεζίαηο ηαίο ζαίο.
Χδή γ'
Ο Δηξκφο
ηεξέσζνλ Κχξηε, επί ηήλ πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, ζαιεπζείζαλ ηήλ
θαξδίαλ κνπ φηη κφλνο Άγηνο, ππάξρεηο θαί Κχξηνο. (Γίο)
Σή Άγαξ πάιαη ςπρή, ηή Αηγππηία παξσκνηψζεο, δνπισζείζα ηήλ
πξναίξεζηλ, θαί ηεθνχζα, λένλ Ηζκαήι, ηήλ απζάδεηαλ.
Σήλ Ηαθψβ θιίκαθα, έγλσο ςπρή κνπ δεηθλπνκέλελ, απφ γήο πξφο ηά
νπξάληα, ηί κή έζρεο, βάζηλ αζθαιή, ηήλ επζέβεηαλ;
Σφλ Ηεξέα Θενχ, θαί βαζηιέα κεκνλσκέλνλ, ηνχ Υξηζηνχ ηφ
αθνκνίσκα, ηνχ ελ θφζκσ, βίνπ ελ αλζξψπνηο κηκήζεηη.
Δπίζηξεςνλ ζηέλαμνλ, ςπρή αζιία πξίλ ή ηνχ βίνπ, πέξαο ιάβε ε
παλήγπξηο, πξίλ ηήλ ζχξαλ θιείζε, ηνχ λπκθψλνο ν Κχξηνο.
Μή γέλε ζηήιε αιφο, ςπρή ζηξαθείζα εηο ηά νπίζσ, ηφ ππφδεηγκα

θνβείησ ζε, ηψλ νδφκσλ, άλσ εηο εγψξ δηαζψζεηη.
Σήλ δέεζηλ Γέζπνηα, ηψλ ζέ πκλνχλησλ κή απνξξίςεο, αιι'
νηθηείξεζνλ θηιάλζξσπε, θαί παξάζρνπ, πίζηεη αηηνπκέλνηο ηήλ
άθεζηλ.
Γφμα...
Μνλάο απιή άθηηζηε, άλαξρε θχζηο ε ελ Σξηάδη, πκλνπκέλε
ππνζηάζεσλ, εκάο ζψζνλ, πίζηεη πξνζθπλνχληαο ηφ θξάηνο ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφλ εθ Παηξφο άρξνλνλ, Τηφλ ελ ρξφλσ Θενγελλήηνξ, απεηξάλδξσο
απεθχεζαο, μέλνλ ζαχκα! κείλαζα Παξζέλνο ζειάδνπζα.
Χδή δ'
Ο Δηξκφο
Αθήθνελ ν Πξνθήηεο, ηήλ έιεπζίλ ζνπ Κχξηε, θαί εθνβήζε, φηη κέιιεηο
εθ Παξζέλνπ ηίθηεζζαη, θαί αλζξψπνηο δείθλπζζαη, θαί έιεγελ.
Αθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ, θαί εθνβήζελ, δφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.
(Γίο)
Ο ρξφλνο ν ηήο δσήο κνπ, νιίγνο θαί πιήξεο πφλσλ θαί πνλεξίαο,
αιι' ελ κεηαλνία κε παξάιαβε, θαί ελ επηγλψζεη αλαθάιεζαη κή
γέλσκαη θηήκα, κή βξψκα ηνπ αιινηξίνπ. σηήξ απηφο κε νίθηεηξνλ.
Βαζίιεηνλ ηήλ αμίαλ, δηάδεκα θαί πνξθχξαλ εκθηεζκέλνο,
πνιπθηήκσλ άλζξσπνο θαί δίθαηνο, πινχησ επηβξίζσλ θαί
βνζθήκαζηλ, εμαίθλεο ηφλ πινχηνλ, ηήλ δφμαλ, ηήλ βαζηιείαλ,
πησρεχζαο απεθείξαην.
Δη δίθαηνο ήλ εθείλνο, θαί άκεκπηνο παξά πάληαο, θαί νπθ απέδξα, ηά
ηνχ πιάλνπ έλεδξα θαί ζθάκκαηα, ζχ θηιακαξηήκσλ νχζα ηάιαηλα,
ςπρή ηί πνηήζεηο, εάλ ηη ηψλ αδνθήησλ, ζπκβή επελερζήλαί ζνη;
Τςήγνξνο λχλ ππάξρσ, ζξαζχο δέ θαί ηήλ θαξδίαλ, εηθή θαί κάηελ,
κή ηψ Φαξηζαίσ ζπγθαηαδηθάζεο κε, κάιινλ ηνχ Σειψλνπ ηήλ
ηαπείλσζηλ, παξάζρνπ κνη κφλε νηθηίξκνλ, δηθαηνθξίηα, θαί ηνχησ
ζπλαξίζκεζνλ.
Δμήκαξηνλ ελπβξίζαο, ηφ ζθεχνο ηφ ηήο ζαξθφο κνπ, νίδα νηθηίξκνλ,
αιι' ελ κεηαλνία κε παξάιαβε, θαί έλ επηγλψζεη αλαθάιεζαη, κή
γέλσκαη θηήκα, κή βξψκα ηνχ αιινηξίνπ. σηήξ απηφο κε νίθηεηξνλ.

Απηείδσινλ εγελφκελ, ηνίο πάζεζη ηήλ ςπρήλ κνπ θαηακνιχλαο, αιι'
έλ κεηαλνία κε παξάιαβε, θαί ελ επηγλψζεη αλαθάιεζαη, κή γέλσκαη
θηήκα, κή βξψκα ηνχ αιινηξίνπ. σηήξ απηφο κε νίθηεηξνλ.
Οπθ ήθνπζα ηήο θσλήο ζνπ, παξήθνπζα ηήο γξαθήο ζνπ ηνχ
Ννκνζέηνπ, αιι' ελ κεηαλνία κε παξάιαβε, θαί ελ επη' γλψζεη
αλαθάιεζαη, κή γέλσκαη θηήκα, κή βξψκα ηνχ αιινηξίνπ, σηήξ
απηφο κε νίθηεηξνλ.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Μεγάισλ αηνπεκάησλ, εηο βάζνο θαηελερζείζα, νπ θαηεζρέζεο, αιι'
αλέδξακεο ινγηζκψ θξείηηνλη, πξφο ηήλ αθξνηάηελ δηαπξάμεσο,
ζαθψο αξεηήλ παξαδφμσο, Αγγέισλ θχζηλ, Μαξία θαηαπιήμαζα.
Γφμα...
Ακέξηζηνλ ηή νπζία, αζχγρπηνλ ηνίο πξνζψπνηο ζενινγψ ζε, ηήλ
Σξηαδηθήλ κίαλ ζεφηεηα, σο Οκνβαζίιεηνλ θαί ζχλζξνλνλ, βνψ ζνη ηφ
Άζκα, ηφ κέγα, ηφ ελ πςίζηνηο, ηξηζζψο πκλνινγνχκελνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Καί ηίθηεηο θαί παξζελεχεηο, θαί κέλεηο δη' ακθνηέξσλ, θχζεη
Παξζέλνο, ν ηερζείο θαηλίδεη λφκνπο θχζεσο, ε λεδχο δέ θχεη κή
ινρεχνπζα, Θεφο φπνπ ζέιεη, ληθάηαη θχζεσο ηάμηο.
πνηεί γάξ φζα βνχιεηαη.
Χδή ε'
Ο Δηξκφο
Δθ λπθηφο νξζξίδνληα Φηιάλζξσπε, θψηηζνλ δένκαη, θαί νδήγεζνλ
θακέ, ελ ηνίο πξνζηάγκαζί ζνπ, θαί δίδαμφλ κε σηήξ, πνηείλ ηφ
ζέιεκά ζνπ. (Γίο)
Σήλ ρακαί ζπγθχπηνπζαλ κηκνχ ψ ςπρή, πξφζειζε, πξφζπεζνλ, ηνίο
πνζί ηνχ Ηεζνχ, ίλα ζε αλνξζψζε, θαί βεκαηίζεηο νξζψο, ηάο ηξίβνπο
ηνχ Κπξίνπ.
Δη θαί θξέαξ Γέζπνηα ππάξρεηο βαζχ, βιχζφλ κνη λάκαηα, εμ
αρξάλησλ ζνπ θιεβψλ, ίλ' σο ε ακαξείηηο, κεθέηη πίλσλ δηςψ, δσήο
γάξ ξείζξα βξχεηο.
ηισάκ γελέζζσ κνη ηά δάθξπά κνπ, Γέζπνηα Κχξηε, ίλα λίςσκαη
θαγψ, ηάο θφξαο ηήο θαξδίαο, θαί ίδσ ζε λνεξψο, ηφ θψο ηφ πξφ
αηψλσλ.

Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Αζπγθξίησ έξσηη παλφιβηε, μχινλ πνζήζαζα, πξνζθπλήζαη ηνχ
ηαπξνχ, εμίσζαη ηνχ πφζνπ, αμίσζνλ νχλ θακέ, ηπρείλ ηήο άλσ
δφμεο.
Γφμα...
έ Σξηάο δνμάδνκελ ηφλ ελα Θεφλ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Παηήξ, ν
Τηφο, θαί ηφ Πλεχκα, απιή νπζία Μνλάο, αεί πξνζθπλνπκέλε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ ζνχ εκθηάζαην ηφ θχξακά κνπ, άθζνξε άλαλδξε, Μεηξνπάξζελε
Θεφο, ν θηίζαο ηνχο αηψλαο, θαί ήλσζελ εαπηψ, ηήλ ηψλ αλζξψπσλ
θχζηλ.
Χδή ο'
Ο Δηξκφο
Δβφεζα, ελ φιε θαξδία κνπ, πξφο ηφλ νηθηίξκνλα Θεφλ, θαί επήθνπζέ
κνπ, εμ Άδνπ θαησηάηνπ, θαί αλήγαγελ εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ. (Γίο)
Δγψ εηκη, σηήξ ήλ απψιεζαο, πάιαη βαζίιεηνλ δξαρκήλ, αιι'
αλάςαο ιχρλνλ, ηφλ Πξφδξνκφλ ζνπ Λφγε, αλαδήηεζνλ, θαί επξέ ηήλ
ζήλ εηθφλα.
Αληίζηεζη, θαί θαηαπνιέκεζνλ, σο Ηεζνχο ηφλ Ακαιήθ, ηήο ζαξθφο ηά
πάζε, θαί ηνχο Γαβασλίηαο, ηνχο απαηεινχο ινγηζκνχο αεί ληθψζα.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Ίλα παζψλ, θινγκφλ θαηαζβέζεο, δαθξχσλ έβιπδεο αεί, νρεηνχο
Μαξία, ςπρήλ ππξπνινπκέλελ, ψλ ηήλ ράξηλ λέκνηο, θακνί ηψ ζψ
νηθέηε.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Απάζεηαλ, εθηήζσ νπξάληνλ, δη' αθξνηάηεο επί γήο, πνιηηείαο, Μήηεξ,
δηφ ηνχο ζέ πκλνχληαο, εθ παζψλ ξπζζήλαη, πξεζβείαηο ζνπ
δπζψπεη.
Γφμα...
Σξηάο εηκί, απιή αδηαίξεηνο, δηαηξεηή πξνζσπηθψο, θαί Μνλάο
ππάξρσ, ηή θχζεη ελσκέλε. Ο Παηήξ θεζη, θαί Τηφο θαί ζείνλ
Πλεχκα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ κήηξα ζνπ, Θεφλ εκίλ έηεθε, κεκνξθσκέλνλ θαζ' εκάο, αιι' σο
Κηίζηελ πάλησλ, δπζψπεη Θενηφθε, ίλα ηαίο πξεζβείαηο, ηαίο ζαίο
δηθαησζψκελ.

Κνληάθηνλ Απηφκεινλ
Ήρνο πι. β'
Φπρή κνπ ςπρή κνπ, αλάζηα, ηί θαζεχδεηο; ηφ ηέινο εγγίδεη, θαί
κέιιεηο ζνξπβείζζαη. αλάλεςνλ νχλ, ίλα θείζεηαί ζνπ Υξηζηφο ν
Θεφο, ν παληαρνχ παξψλ, θαί ηά πάληα πιεξψλ.
Χδή δ'
Ο Δηξκφο
Ζκάξηνκελ, ελνκήζακελ, εδηθήζακελ ελψπηφλ ζνπ, νπδέ
ζπλεηεξήζακελ, νπδέ επνηήζακελ, θαζψο ελεηείισ εκίλ. Αιιά κή
παξαδψεο εκάο εηο ηέινο, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο. (Γίο)
Δμέιηπνλ, αη εκέξαη κνπ, σο ελχπληνλ εγεηξνκέλνπ, φζελ σο Δδεθίαο
δαθξχσ, επί θιίλεο κνπ πξνζζήλαί κνη ρξφλνπο δσήο. Αιιά ηίο
Ζζαταο, παξαζηήζεηαί κνη ςπρή, εη κή ν πάλησλ Θεφο;
Πξνζπίπησ ζνη, θαί πξνζάγσ ζνη, ψζπεξ δάθξπα ηά ξήκαηά κνπ,
ήκαξηνλ, σο νπρ ήκαξηε Πφξλε, θαί ελφκεζα, σο άιινο νπδείο επί
γήο. Αιι' νηθηείξεζνλ Γέζπνηα ηφ πνίεκά ζνπ, θαί αλαθάιεζαί κε.
Καηέρξσζα, ηήλ εηθφλα ζνπ, θαί παξέθζεηξα ηήλ εληνιήλ ζνπ, φινλ
απεκαπξψζε ηφ θάιινο, θαί ηνίο πάζεζηλ εζβέζζε σηήξ ε ιακπάο.
αιι' νηθηείξαο απφδνο κνη, σο ςάιιεη Γαπτδ ηήλ αγαιιίαζηλ.
Δπίζηξεςνλ, κεηαλφεζνλ, αλαθάιπςνλ ηά θεθξπκκέλα, ιέγε Θεψ ηψ
ηά πάληα εηδφηη.
χ γηλψζθεηο κνπ ηά θξχθηα κφλε σηήξ, θαί απηφο κε ειέεζνλ, σο
ςάιιεη Γαπτδ, θαηά ηφ έιεφο ζνπ.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Βνήζαζα, πξφο ηήλ άρξαληνλ, Θενκήηνξα πξίλ απεθξνχζσ, ιχζζαλ
παζψλ βηαίσλ νρινχλησλ, θαί θαηήζρπλαο, ερζξφλ ηφλ πηεξλίζαληα.
Αιιά δφο λχλ βνήζεηαλ εθ ζιίςεσο, θακνί ηψ δνχισ ζνπ.
Οζία ηνχ Θενχ πξέζβεπε ππέξ εκψλ
λ έζηεξμαο, φλ επφζεζαο, δη' φλ έηεμαο ζάξθαο Οζία, αίηεζαη λχλ
Υξηζηφλ ππέξ δνχισλ, φπσο ίιεσο γελφκελνο πάζηλ εκίλ, εηξελαίαλ
θαηάζηαζηλ βξαβεχζεηε, ηνίο ζεβνκέλνηο απηφλ.
Γφμα...
Σξηάο απιή, αδηαίξεηε, Οκννχζηε Μνλάο αγία, θψηα θαί θψο θαί άγηα
ηξία, θαί ελ άγηνλ πκλείηαη Θεφο ε Σξηάο, αιι' αλχκλεζνλ, δφμαζνλ
δσήλ θαί δσάο, ςπρή ηφλ πάλησλ Θεφλ.

Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τκλνχκέλ ζε, επινγνχκέλ ζε, πξνζθπλνχκέλ ζε Θενγελλήηνξ, φηη ηήο
αρσξίζηνπ Σξηάδνο, απεθχεζαο ηφλ έλα Τηφλ θαί Θεφλ, θαί απηή
πξνελέσμαο εκίλ, ηνίο ελ γή ηά επνπξάληα.
Χδή ε'
Ο Δηξκφο
λ ηξαηηαί, νπξαλψλ δνμάδνπζη, θαί θξίηηεη ηά Υεξνπβίκ, θαί ηά
εξαθίκ, πάζα πλνή θαί θηηζηο, πκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. (Γίο)
Σφ ηψλ δαθξχσλ, σηήξ αιάβαζηξνλ, σο κχξνλ θαηαθελψλ, επί
θεθαιήο, θξάδσ ζνη σο ε Πφξλε, ηφλ έιενλ δεηνχζα, δέεζηλ
πξνζάγσ, θαί άθεζηλ αηηψ ιαβείλ κε.
Δη θαί κεδείο, σο εγψ ζνη ήκαξηελ, αιι, φκσο δέμαη θακέ,
εχζπιαγρλε σηήξ, θφβσ κεηαλννχληα, θαί πφζσ θεθξαγφηα.
Ήκαξηνλ ζνη κφλσ, ελφκεζα, ειέεζφλ κε.
Φείζαη σηήξ, ηνχ ηδίνπ πιάζκαηνο, θαί δήηεζνλ σο πνηκήλ, ηφ
απνισιφο, πξφβαηνλ πιαλεζέληα, εμάξπαζνλ ηνχ ιχθνπ, πνίεζφλ
κε ζξέκκα, ελ ηή λνκή ηψλ ζψλ πξνβάησλ.
ηαλ Κξηηήο, θαζίζεο σο εχζπιαγρλνο, θαί δείμεο ηήλ θνβεξάλ,
δφμαλ ζνπ Υξηζηέ, ψ πνίνο θφβνο ηφηε! θακίλνπ θαηνκέλεο, πάλησλ
δεηιηψλησλ, ηφ άζηεθηνλ ηνχ βήκαηφο ζνπ.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Ζ ηνχ Φσηφο, ηνχ αδχηνπ Μήηέξ ζε, θσηίζαζα ζθνηαζκνχ, έιπζε
παζψλ, φζελ εηζδεδεγκέλε, ηνχ Πλεχκαηνο ηήλ ράξηλ, θψηηζνλ
Μαξία, ηνχο ζέ πηζηψο αλεπθεκνχληαο.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Θαχκα θαηλφλ, θαηηδψλ εμίζηαην, ν ζείνο φλησο ελ ζνί, Μήηεξ
Εσζηκάο, Άγγεινλ γάξ εψξα, ελ ζψκαηη θαί ζάκβνπο, φινο
επιεξνχην, Υξηζηφλ πκλψλ εηο ηνχο αηψλαο.
Γφμα...
Άλαξρε Πάηεξ, Τηέ ζπλάλαξρε, Παξάθιεηε αγαζέ, Πλεχκα ηφ επζέο,
Λφγνπ Θενχ Γελλήηνξ, Παηξφο αλάξρνπ Λφγε, Πλεχκα δψλ θαί
θηίδνλ, Σξηάο Μνλάο ειέεζφλ κε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Χο εθ βαθήο, αινπξγίδνο Άρξαληε, ε λνεηή πνξθπξίο, ηνχ

Δκκαλνπήι, έλδνλ ελ ηή γαζηξί ζνπ, ε ζάξμ ζπλεμπθάλζε, φζελ
Θενηφθνλ, ελ αιεζεία ζέ ηηκψκελ.
Χδή ζ'
Ο Δηξκφο
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο, ν ηφθνο αλεξκήλεπηνο, Μεηξφο αλάλδξνπ,
άθζνξνο ε θχεζηο, Θενχ γάξ ε γέλλεζηο, θαηλνπνηεί ηάο θχζεηο, δηφ
ζε πάζαη αη γελεαί, σο Θεφλπκθνλ Μεηέξα, νξζνδφμσο κεγαιχλνκελ.
(Γίο)
πιαγρλίζζεηη ζψζφλ κε, Τηέ Γαπτδ ειεεζνλ, ν δαηκνλψληαο, ιφγσ
Ηαζάκελνο, θσλήλ δέ ηήλ εχζπιαγρλνλ, σο ηψ Λεζηή κνη θξάζνλ.
Ακήλ ζνη ιέγσ κεη' εκνχ, έζε ελ ηψ Παξαδείζσ, φηαλ έιζσ ελ ηή
δφμε κνπ.
Λεζηήο θαηεγφξεη ζνη, Λεζηήο εζενιφγεη ζνη, ακθφηεξνη γάξ, ζηαπξψ
ζπλεθξέκαλην, αιι' σ Πνιπεχζπιαγρλε, σο ηψ πηζηψ Λεζηή ζνπ, ηψ
επηγλφληη ζε Θεφλ, θακνί άλνημνλ ηήλ ζχξαλ, ηήο ελδφμνπ βαζηιείαο
ζνπ.
Ζ θηίζηο ζπλείρεην, ζηαπξνχκελφλ ζε βιέπνπζα, φξε θαί πέηξαη,
θφβσ δηεξξήγλπλην, θαί γή ζπλεζείεην, θαί Άδεο εγπκλνχην, θαί
ζπλεζθφηαζε ηφ θψο, ελ εκέξα θαζνξψλ ζε, Ηεζνχ, πξνζεισκέλνλ
ζαξθί.
Αμίνπο κεηαλνίαο, θαξπνχο κή απαηηήζεο κε, ε γάξ Ηζρχο κνπ, ελ
εκνί εμέιηπε, θαξδίαλ κνη δψξεζαη, αεί ζπληεηξηκκέλελ, πησρείαλ δέ
πλεπκαηηθήλ, ίλα ηαχηά ζνη πξνζνίζσ, σο δεθηήλ ζπζίαλ κφλε
σηήξ.
Κξηηά κνπ θαί γλψζηά κνπ, ν κέιισλ πάιηλ έξρεζζαη, ζχλ ηνίο
Αγγέινηο, θξίλαη Κφζκνλ άπαληα, ηιέσ ζνπ φκκαηη, ηφηε ηδψλ κε
θείζαη, θαί νίθηεηξφλ κε Ηεζνχ, ηφλ ππέξ ηήλ πάζαλ θχζηλ, ηψλ
αλζξψπσλ ακαξηήζαληα.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Απάζαο εμέζηεζαο, ηή μέλε πνιηηεία ζνπ, Αγγέισλ ηάμεηο, βξνηψλ ηά
ζπζηήκαηα, αυισο βηψζαζα, θαί θχζηλ ππεξβάζα, αλζ' ψλ σο άυινο
ηνίο πνζίλ, επηβαίλνπζα Μαξία, Ηνξδάλελ δηεπέξαζαο.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Σφλ Κηίζηελ ηιέσζαη, ππέξ ηψλ επθεκνχλησλ ζε, νζία Μήηεξ,

ξπζζήλαη θαθψζεσλ, θαί ζιίςεσλ ηψλ θχθισ, ζπλεπηηηζεκέλσλ, ίλα
ξπζζέληεο ηψλ πεηξαζκψλ, κεγαιχλσκελ απαχζησο, ηφλ δνμάζαληά
ζε Κχξηνλ.
Άγηε ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππεξ εκψλ
Αλδξέα ζεβάζκηε, θαί Πάηεξ ηξηζκαθάξηζηε, Πνηκήλ ηήο Κξήηεο, κή
παχζε δεφκελνο, ππέξ ηψλ ζέ πκλνχλησλ, ίλα ξπζζψκελ πάζεο,
νξγήο θαί ζιίςεσο θαί θζνξάο, θαί πηαηζκάησλ ιπηξσζψκελ, νη
ηηκψληέο ζνπ ηήλ κλήκελ αεί.
Γφμα...
Παηέξα δνμάζσκελ, Τηφλ ππεξπςψζσκελ, ηφ ζείνλ Πλεχκα, πηζηψο
πξνζθπλήζσκελ, Σξηάδα αρψξηζηνλ, Μνλάδα θαη' νπζίαλ, σο θψο
θαί θψηα θαί δσήλ, θαί δσάο δσνπνηνχζαλ, θαί θσηίδνπζαλ ηά
πέξαηα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ Πφιηλ ζνπ θχιαηηε, Θενγελλήηνξ πάλαγλε, ελ ζνί γάξ αχηε,
πηζηψο βαζηιεχνπζα, ελ ζνί θαί θξαηχλεηαη, θαί δηά ζνχ ληθψζα,
ηξνπνχηαη πάληα πεηξαζκφλ, θαί ζθπιεχεη πνιεκίνπο θαί δηέπεη ηφ
ππήθννλ.
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Α' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο β'
Ο επζρήκσλ Ησζήθ
Ο ηνίο Πάζεζη ηνίο ζνίο, πάζηλ απάζεηαλ δηδνχο, ηά πάζε ηήο ζαξθφο
κνπ, λεθξψζαο ηψ ηαπξψ, ηψ ζείσ, θαηαμίσζνλ, ηδείλ θαί ηήλ
ζεπηήλ, Αλάζηαζίλ ζνπ Κχξηε, ίλα ιάβσκελ πινπζίσο ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... ηφ απηφ
Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Σψ ηηκίσ ηαπξψ ηνχ Τηνχ ζνπ, θπιαηηφκελνη Γέζπνηλα, αγλή
Θενηφθε, πάζαλ πξνζβνιήλ ηνχ πνιεκήηνξνο, άπαληεο ξαδίσο
εθηξεπφκεζα, δηφ θαηά ρξένο ζέ αεί καθαξίδνκελ, σο Μεηέξα ηνχ
Θενχ, θαί κφλελ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ

Κάζηζκα Ήρνο β'
Δπζπιαγρλίαο ππάξρνπζα
Σήο αγλείαο ππάξρσλ ε πεγή, ηή λεζηεία ζπληήξεζνλ εκάο Διεήκνλ,
βιέςνλ εηο εκάο ηνχο ζνί πξνζπίπηνληαο, πξφζρεο ηή επάξζεη ηψλ
ρεηξψλ εκψλ, ν ηείλαο ηάο παιάκαο ζνπ, ελ μχισ ζηαπξνχκελνο,
ππέξ πάλησλ γεγελψλ ν ηψλ Αζσκάησλ κφλνο Κχξηνο.
Γφμα... ηφ απηφ
Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ Υξηζηέ, επί μχινπ νξψζά ζε λεθξφλ
επισκέλνλ, θιαίνπζα πηθξψο, Τηέ κνπ έιεγε, ηί ηφ θνβεξφλ ηνχην
κπζηήξηνλ, ν πάζη δσξνχκελνο, δσήλ ηήλ αηψληνλ, εθνπζίσο ελ
ηαπξψ, πψο ζλήζθεηο ζάλαηνλ, επνλείδηζηνλ;
Χδή ε' Ήρνο β'
Ο θσηηζκφο ηψλ ελ ζθφηεη
Σήλ ελ εκνί, θαζνξψλ ακαξηίαλ, ν δνιηφθξσλ, ζπεχδεη θαί
ζπκπξάηηεη ηή ακαξηία, ραίξεη γάξ φλησο ηή εκή απσιεία. Αιιά ζχ
κνη δίδνπ δηφξζσζηλ, ψηεξ εηο εθείλνπ αλαίξεζηλ δένκαη.
Ο ηάο αξράο, ζξηακβεχζαο ηνχ ζθφηνπο ελ ηψ ηαπξψ ζνπ, ηνχησλ
εμεινχ κε ηήο θαθνπξγίαο, ηφλ εκπεζφληα εηο βπζφλ ακαξηίαο, θαί εηο
βφζξνλ αηφπσλ πξάμεσλ, ζνχ δέ ηψ ειέεη, ζσζήλαη ειπίδνληα.
Ο λεθξσζείο, ελ ηαπξψ επισκέλνο, ηήλ λεθξσζείζαλ, δψσζνλ
ςπρήλ κνπ ηή ακαξηία, θαί ηήλ ζεπηήλ ζνπ Δμαλάζηαζηλ θζάζαη, ελ
εηξήλε Υξηζηέ αμίσζνλ, πξάηηνληα ηά ζά, εκκειψο δηθαηψκαηα.
Θενηνθίνλ
Ο θσηηζκφο, ηήο εκήο αζζελείαο, ε ζσηεξία, ηήο ακαπξσζείζεο,
Αγλή ςπρήο κνπ, ζψζφλ κε ζψζνλ, απνιιχκελνλ Κφξε, θαί ρηηψλα
ηήο αθζαξζίαο κε, έλδπζνλ θζαξέληα, δεηλνίο πιεκκειήκαζη.
Δηξκφο άιινο
Σήο λπθηφο δηειζνχζεο
χ ελ ηφπσ Κξαλίνπ, ζαξθί ζηαπξσζήλαη, θαηεδέμσ κφλε Αζάλαηε, ηφ
αλζξψπηλνλ γέλνο, απαζαλαηίδσλ, θαί αλακνξθνχκελνο Κχξηε.
Σήλ ηνχ Πάζνπο ζνπ χβξηλ, ε Κηίζηο Οξψζα, φιε κεηεβάιιεην, Κχξηε,
Ηνπδαίσλ ζξελνχζα, ηήλ κηαηθνλίαλ, αιι' ελέζρνπ ζψζαη ηά
ζχκπαληα.

Γφμα...
 Σξηάο παλαγία, ζχ εκψλ ιαηξεία, ζχ θαί πξνζθπγή θαί θξαηαίσκα,
ηνίο ελ θχζεη κηά ζε, αλπκλνινγνχζηλ, ηιαζκφλ πηαηζκάησλ
θαηάπεκςνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πνιπψλπκε Κφξε, ραίξνηο Θενηφθε, θηβσηέ θαί ζηάκλε θαί ηξάπεδα,
θσηνθφξε ιπρλία, ππξίκνξθε βάηε, φξνο ηνχ Θενχ ηφ θαηάζθηνλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Κφζκσ θαί ηνίο ελ θφζκσ, ραίξεηλ πξνζεηπφληεο, λχλ σο ηψ Υξηζηψ,
ζπζηαπξνχκελνη, ππνκείλσκελ χβξηλ, ριεχελ θαί ηά άιια, ίλα ζχλ
απηψ δνμαζζψκελ.
Ο Δηξκφο
Σήο λπθηφο δηειζνχζεο, ήγγηθελ ε εκέξα, θαί ηφ θψο ηψ θφζκσ
επέιακςε, δηά ηνχην χκλεί ζε, ηάγκαηα Αγγέισλ, θαί δνμνινγνχζί ζε,
Κχξηε.
Χδή ε'
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο
Ο ηαπεηλψζαο ζεαπηφλ, αλπςψζεο ελ ηαπξψ δη' επζπιαγρλίαλ,
αλπςψλ ηφλ πεζφληα, βξψζεη ηνχ μχινπ πνηέ, δηφ ζε κφλε
ππεξάγαζε, ηφλ δεδνμαζκέλνλ, πκλνχκελ εηο αηψλαο.
Απξνζεμίαο λπζηαγκψ, ακαξηίαο ηφλ βαξχλ ππέζηελ χπλνλ, αιιά ζχ
ν ππλψζαο, επί ηαπξνχ δη' εκέ, Υξηζηέ κνπ, έγεηξνλ πησζέληα κε, κή
κε θαηαιάβε, ε λχμ ε ηνχ ζαλάηνπ.
Δθηπθισζείο ηαίο εδνλαίο, πεξηθέξσ ηήλ ςπρήλ εζθνηηζκέλελ, θαί
γειά θαζνξψλ κε, ν δνιηφθξσλ ερζξφο, δηφ κε θψηηζνλ θαί
ιχηξσζαη, ηνχηνπ ηήο θαθίαο, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Δλ ακειεία ηήλ δσήλ, δαπαλήζαο λπζηαγκψ ηήο ακαξηίαο, ηήλ ςπρήλ
εβαξχλζελ, ηή αθνηκήησ δέ ζνπ πξεζβεία, πξνζηξέρσ. Μή δψζεο
κε, εηο ζάλαηνλ Κφξε, παλάρξαληε ππλψζαη.
Άιινο
Σφλ ελ ηή βάησ Μσζεί
Αθάλζαηο ζηεθαλσζείο, θαί ζηνιήλ εθ πνξθχξαο, ελδπζάκελνο
ψθζεο, σξαηφηαηαηνο Υξηζηέ, ηψ θάιιεη ππέξ πάληαο, ηνχο πηνχο ηψλ
αλζξψπσλ, ηή δφμε απαζηξάπησλ.
Υνιήλ θαί φμνο πηψλ, δχσ ξείζξα πξνρέεηο, δσεο θαί αθζαξζίαο, εθ

ηήο ζείαο Πιεπξάο ζνπ, ηνίο πίζηεη ζε πκλνχζη, θαί δνμνινγνχζηλ, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Θεφηεο κία Σξηάο, ε ακέξηζηνο θχζηο, κεξηζηή δέ πξνζψπνηο, ηφ
αλψιεζξνλ θξάηνο, Πάηεξ Τηέ θαί Πλεχκα, ζέ αλπκλνινγνχκελ, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενγελλήηνξ Αγλή, ε νπξάληνο πχιε, ε ζσηεξηνο ζχξα, πάλησλ ηψλ
Υξηζηηαλψλ, ηήλ δέεζηλ πξνζδέρνπ, ηψλ ζέ καθαξηδφλησλ, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
ηαπξέ ηφ ζθήπηξνλ Υξηζηνχ, Δθθιεζίαο ηφ θέξαο, Βαζηιέσλ ηφ
λίθνο, θχιαμ ηψλ Υξηζηηαλψλ, απηφο εί θσηηζκφο κνπ, απηφο θαί
θαπρεκά κνπ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί Πξνζθπλνχκελ...
Ο Δηξκφο
Σφλ ελ ηή βάησ Μσζεί, ηήο Παξζέλνπ ηφ ζαχκα, ελ ηλαίσ ηψ φξεη,
πξνηππψζαληα πνηέ, πκλείηε επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Ζ ηφλ πξφ ειίνπ
Σήλ ιειεπξσκέλελ, ςπρήλ κνπ ηαίο αηφπνηο ελζπκήζεζη, ηψ
ξαληηζκψ ηνχ Αίκαηφο ζνπ θάζαξνλ, ζείε Λφγε, θαί θνηλσλφλ, ηήο
δφμεο ζνπ κέ πνίεζνλ, ν δη' εκέ ηήλ άδνμνλ, θαζππνκείλαο Υξηζηέ
ηαχξσζηλ.
ινο θαηεθάκθζελ, ηψ βάξεη ηψλ αηφπσλ Υξηζηέ πξάμεσλ, θαί
ζθπζξσπάδσλ θξάδσ ζνη Φηιάλζξσπε. Σήο ςπρήο κνπ ηνχο
αληάηνπο, κψισπαο ζεξάπεπζνλ, ηψ ζψ ηηκίσ Αίκαηη, ίλα πκλψ ζνπ
ηήλ ζεφηεηα.
Βξψκα ηήλ θαθίαλ, θαί πφκα ηήλ ακέιεηαλ πνηνχκελνο, ν θαηά πάληα
κέλσλ αδηφξζσηνο, ηψλ βξσκάησλ ηή απνρή, αθαίξσο επαγάιινκαη,
νπ γάξ ηνηαχηελ έθεζε, λεζηείαλ έζεζζαη ν Κχξηνο.
Θενηνθίνλ
Σήλ ηήο απνηφκνπ, αξραίαο αλαηξέηηλ απνθάζεσο, θαί ηήο
Πξνκήηνξνο ηήλ επαλφξζσζηλ, ηήλ ηνχ γέλνπο ηήο πξφο Θεφλ, αηηίαλ
νηθεηψζεσο, ηήλ πξφο ηφλ Κηίζηελ γέθπξαλ, ζέ Θενηφθε
κεγαιχλνκελ.

Δηξκφο άιινο
Σήλ αγλήλ θαί άρξαληνλ
Ξπισ ζηαπξσζέληνο ζνπ, ε Κηίζηο εδνλείην, Θεφο ππάξρσλ,
πέπνλζαο ζαξθηθψο, δηά ζπιάγρλα νηθηηξκψλ, ίλα ζψζεο εκάο.
Σνχ ηαπξνχ ζνπ Κχξηε, ε δχλακηο κεγάιε, θαί γάξ ηππνχληεο ηνχηνλ
ελ απηνίο επζχο δαηκφλσλ ηήλ ηζρχλ, απνθξνπφκεζα.
Γφμα...
Μνλάο ηξηζππφζηαηε, ηξηάο εληθσηάηε, θπξηαξρία, θχζηο ηζνθιεήο,
Πάηεξ Τηέ θαί ζείνλ Πλεχκα, ζψζνλ πάληαο εκάο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξνηο ηιαζηήξηνλ, ηνχ θφζκνπ Θενηφθε, ελ ψ πξνζηξέρνληεο,
πάληεο ακαξησινί, πξφο Θεφλ θαηαιιαγάο, αεί επξίζθνκελ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σνχ ηαπξνχ ζνπ Κχξηε, ηή ζεία δπλαζηεία ελίζρπζφλ κε, άκσκνλ θαί
αγλφλ, ηφλ θαηξφλ ζνη ηήο λεζηείαο, πξνζελέγθαζζαη.
Ο Δηξκφο
Σήλ αγλήλ θαί άρξαληνλ, Μεηέξα θαί Παξζέλνλ, σδαίο αζκάησλ,
άπαληεο νη πηζηνί, σο Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ήρνο πι. δ'
Σφ ηήο Νεζηείαο δηάγγεικα, πεξηραξψο ππνδεμψκεζα, εη γάξ ηαχηελ
ν Πξνπάησξ δηεθπιάμαην, ηήλ ηήο Δδέκ έθπησζηλ νπθ άλ ππέζηεκελ,
σξαίνο ήλ εηο φξαζηλ, θαί θαιφο εηο βξψζηλ, ν εκέ ζαλαηψζαο
θαξπφο, κή ζπλαξπαζζψκελ ηνίο βιεθάξνηο, κεδέ γιπθαλζήησ εκψλ
ν θάξπγμ, ηνίο ηηκσκέλνηο βξψκαζη, κεηά δέ ηήλ κεηάιεςηλ
αηηκαδνκέλνηο, θχγσκελ ηήλ αθξαζίαλ, θαί ηνίο κεηά θφξνλ πάζεζηλ,
νπρ ππνβιεζψκελ, ελζεκαλζψκελ ηψ αίκαηη, ηνχ ππέξ εκψλ
αρζέληνο εηο ζάλαηνλ εθνπζίσο, θαί νπ κή ζήγε εκψλ ν νινζξεπηήο,
θαί θάγνηκελ Πάζρα, Υξηζηνχ ηφ Ηεξψηαηνλ, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ
εκψλ. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Σί πκάο θαιέζσκελ Άγηνη; Υεξνπβίκ; φηη πκίλ επαλεπαχζαην Υξηζηφο.
εξαθίκ; φηη απαχζησο εδνμάζαηε απηφλ. Αγγέινπο; ηφ γάξ ζψκα
απεζηξάθεηε. Γπλάκεηο; ελεξγείηε ελ ηνίο ζαχκαζη. Πνιιά πκψλ ηά
νλφκαηα, θαί κείδνλα ηά ραξίζκαηα, πξεζβεχζαηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο
ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο!

Χο έβιεςέ ζε ζηαπξνχκελνλ, ελ ηψ Κξαλίσ σηήξ, ειινηνχην ε
ζχκπαζα, Κηίζηο θαί ζπλείρεην, δνλνπκέλε κή θέξνπζα, ε δέ
Παξζέλνο, αγλή θαί Μήηεξ ζνπ, νδπξνκέλε, ζνί αλεβφεζελ. Οίκνη ψ
ηέθλνλ κνπ, ψηέξ κνπ γιπθχηαηε! ηί ηφ θαηλφλ, ηνχην θαί παξάδνμνλ,
θαί μέλνλ ζέακα;
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σφ ηξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. δ'
Σφλ πνιπακάξηεηνλ εκψλ βίνλ, θαί ηφλ ακεηαλφεηνλ ηξφπνλ,
νηθηηξκνίο πξνθαηάιαβε Κχξηε, εθηφο ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ, δσήο
θαί ζαλάηνπ δεζπφδνληα, ζψζνλ σο θηιάλζξσπνο.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ηδ'
Αγαπήζσ ζε, Κχξηε, ε ηζρχο κνπ.
ηίρ. Ο Θεφο κνπ, βνεζφο κνπ, θαί ειπηψ επαπηφλ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Γ', 1-14)
Ίδνχ, ν Γεζπφηεο Κχξηνο αβαψζ αθειεί απφ ηήο Ηνπδαίαο θαί
Ηεξνπζαιήκ, ηζρχνληα θαί ηζρχνπζαλ, ηζρχλ άξηνπ θαί ηζρχλ χδαηνο,
γίγαληα, θαί ηζρχνληα, θαί άλζξσπνλ πνιεκηζηήλ, θαί δηθαζηήλ, θαί
πξνθήηελ, θαί ζηνραζηήλ, θαί πξεζβχηεξνλ, θαί πεληεθφληαξρνλ, θαί
ζαπκαζηφλ ζχκβνπινλ, θαί ζνθφλ αξρηηέθηνλα, θαί ζπλεηφλ
αθξναηήλ. Καί επηζηήζσ λεαλίζθνπο άξρνληαο απηψλ, θαί εκπαίθηαη
θπξηεχζνπζηλ απηψλ. Καί ζπκπεζείηαη ν ιαφο, άλζξσπνο πξφο
άλζξσπνλ, θαί άλζξσπνο πξφο ηφλ πιεζίνλ απηνχ, πξνζθφςεη ηφ
παηδάξηνλ πξφο ηφλ πξεζβχηελ, θαί ν άηηκνο πξφο ηφλ έληηκνλ. ηη
επηιήςεηαη άλζξσπνο ηνχ αδειθνχ απηνχ, ή ηνχ νηθείνπ ηνχ παηξφο
απηνχ, ιέγσλ. Ηκάηηνλ έρεηο, αξρεγφο εκψλ γελνχ, θαί ηφ βξψκα ηφ
εκφλ ππφ ζέ έζησ. Καί απνθξηζείο ελ ηή εκέξα εθείλε, εξεί, νπθ
έζνκαί ζνπ αξρεγφο, νπ γάξ εζηηλ ελ ηψ νίθσ κνπ άξηνο, νπδε
ηκάηηνλ, νπθ έζνκαη αξρεγφο ηνχ ιανχ ηνχηνπ, φηη αλείηαη Ηεξνπζαιήκ,
θαί Ηνπδαία ζπκπέπησθε, θαί αη γιψζζαη απηψλ, κεηά αλνκίαο, ηά
πξφο Κχξηνλ απεηζνχζη, δηφηη εηαπεηλψζε ε δφμα απηψλ, θαί ε
αηζρχλε ηνχ πξνζψπνπ απηψλ αληέζηε απηνίο, ηήλ δέ ακαξηίαλ
απηψλ, σο νδφκσλ αλήγγεηιαλ, θαί ελεθάληζαλ, νπαί ηή ςπρή
απηψλ! δηφηη βεβνχιεπληαη βνπιήλ πνλεξάλ θαζ' εαπηψλ, εηπφληεο.

Γήζσκελ ηφλ δίθαηνλ, φηη δχζρξεζηνο εκίλ εζηη, ηνίλπλ, ηά γελλήκαηα
ηψλ έξγσλ απηψλ θάγσληαη, νπαί ηψ αλφκσ! πνλεξά θαηά ηά έξγα
ηψλ ρεηξψλ απηνχ ζπκβήζεηαη απηψ. Λαφο κνπ, νη πξάθηνξεο πκψλ
θαιακψληαη πκάο, θαί νη απαηηνχληεο θπξηεχνπζηλ πκψλ. Λαφο κνπ, νη
καθαξίδνληεο πκάο, πιαλψζηλ πκάο, θαί ηήλ ηξίβνλ ηψλ πνδψλ πκψλ
ηαξάζζνπζηλ. Αιιά λχλ θαηαζηήζεηαη εηο θξίζηλ Κχξηνο, θαί ζηήζεη εηο
θξίζηλ ηφλ ιαφλ απηνχ, απηφο γάξ Κχξηνο εηο θξίζηλ ήμεη κεηά ηψλ
πξεζβπηέξσλ ηνχ ιανχ, θαί κεηά ηψλ αξρφλησλ απηνχ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ηε'
Κχξηε, βνεζέ κνπ θαί ιπηξσηά κνπ.
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ.
η37ηνξ
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Α' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο πι. α'
Γεχηε πηζηνί επεξγαζσκεζα, ελ θσηί ηά έξγα ηνχ Θενχ, σο ελ εκέξα
επζρεκφλσο πεξηπαηήζσκελ, πάζαλ άδηθνλ ζπγγξαθήλ άθ εαπηψλ,
ηνχ πιεζίνλ αθειψκεζα, κή ηηζέληεο πξφζθνκκα ηνχησ εηο
ζθάλδαινλ, αθήζσκελ ηήο ζαξθφο ηήλ εππάζεηαλ, απμήζσκελ ηήο
ςπρήο ηά ραξίζκαηα, δψζσκελ ελδεέζηλ άξηνλ, θαί πξνζέιζσκελ
Υξηζηψ, ελ κεηαλνία βνψληεο, ν Θεφο εκψλ, ειέεζνλ εκάο. (Γίο)
δ' Μαξηπξηθά, ηά ηνχ Ζρνπ ηήο Δβδνκάδνο
δ' Ηδηφκεια, ηνχ αγίνπ Θενδψξνπ
Ήρνο β'
Γεχηε θηινκάξηπξεο πάληεο, πλεπκαηηθψο επθξαλζψκελ, θαί
παλεγπξίζσκελ, ζήκεξνλ γάξ πξνηίζεηαη ηξάπεδαλ κπζηηθήλ, ν
κάξηπο Θεφδσξνο, επθξαίλνπζαλ ηνχο θηιεφξηνπο εκάο, ηνχ βνήζαη
πξφο απηφλ. Υαίξνηο Αζινθφξε αήηηεηε, ν ηάο απεηιάο ηψλ
ηπξάλλσλ, επί γήο θαηαζηξεςάκελνο, ραίξνηο, ν ηφ πήιηλφλ ζνπ
ζψκα, δηά Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, εθδεδσθψο ηαίο βαζάλνηο, ραίξνηο, ν ελ
πνηθίινηο θηλδχλνηο, δφθηκνο ζηξαηηψηεο αλαδεηρζείο, ηήο νπξαλίνπ
ζηξαηηάο. Γηφ δπζσπνχκέλ ζε, Μαξηχξσλ εγθαιιψπηζκα, πξέζβεπε,
ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Σήλ Θενδψξεηνλ ράξηλ, ηψλ ζαπκάησλ ζνπ Μάξηπο Θεφδσξε, πάζηλ
εθαπινίο, ηνίο πίζηεη ζνη πξνζηξέρνπζη, δη' ήο επθεκνχκελ ζε
ιέγνληεο. Αηρκαιψηνπο ιπηξνχζαη, ζεξαπεχεηο λνζνχληαο,
πελνκέλνπο πινπηίδεηο, θαί δηαζψδεηο πιένληαο, κάηαηνλ δξαζκφλ

επέρεηο νηθεηψλ, θαί δεκίαο θαλέξσζηλ πνηείο, ηνίο ζπιεζείζηλ
Αζιεηά, θαί ζηξαηηψηαο παηδεχεηο ηήο αξπαγήο απέρεζζαη, λεπίνηο
ραξίδεηο, ζπκπαζψο ηά αηηήκαηα, ζεξκφο επξίζθε πξνζηάηεο, ηνίο
επηηεινχζί ζνπ ηφ ηεξφλ κλεκφζπλνλ, κεζ' ψλ θαί εκίλ Αζιεηά
ηεξψηαηε, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ ηφ καξηχξηνλ, αίηεζαη παξά Υξηζηνχ ηφ
κέγα έιενο.
Γψξνλ Θενχ ππέξηαηνλ, αλεδείρζεο Μάξηπο Θεφδσξε, φηη θαί κεηά
ηέινο, σο δψλ, ηνίο πξνζηξέρνπζη παξέρεηο ηάο αηηήζεηο. ζελ πηφλ
αξπαγέληα γπλαίνπ πνηέ, δνξπάισηνλ ελ αιινπίζησ ζηξαηψ,
επηζηάζα ε ρήξα, ηνίο δάθξπζη ηφλ Ναφλ ζνπ θαηέβξερελ, απηφο δέ
σο ζπκπαζήο, εθ' ίππσ ιεπθψ επηβάο, ηαχηεο ηφλ παίδα, ανξάησο
παξέζηεζαο, θαί κεηά ηνχην ζχλ ηνχησ ελεξγψλ, ηνίο ζαχκαζηλ νπθ
έιηπεο. Αιι' αίηεζαη Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Φείσλ δσξεψλ, επψλπκφλ ζε γεξαίξσ, ηξηζκάθαξ Θεφδσξε, ηνχ
θσηφο γάξ ηνχ ζείνπ, άδπηνο θσζηήξ αλαδεηρζείο, θαηέιακςαο
άζινηο ζνπ, ηήλ ζχκπαζαλ Κηίζηλ, θαί ππξφο αθκαηφηεξνο θαλείο, ηήλ
θιφγα θαηέζβεζαο, θαί ηνχ δνιίνπ δξάθνληνο, ηήλ θάξαλ ζπλέηξηςαο,
δηφ ελ ηνίο άζινηο ζνπ, Υξηζηφο επηθακθζείο εζηεθάλσζε ηήλ ζείαλ
θάξαλ ζνπ. Μεγαινκάξηπο Αζιεηά, σο έρσλ παξξεζίαλ πξφο Θεφλ
εθηελψο ηθέηεπε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Οξγάλσ ρξεζάκελνο ν δπζκελήο, ηψ ζπλαπνζηάηε Σπξάλλσ, δη'
επηλνίαο ραιεπήο, ηφλ λεζηεία θαζαγληδφκελνλ ιαφλ επζεβή, ηνίο εθ
κηαξψλ ζπζηψλ θερξακέλνηο βξψκαζηλ, επεηξάην θαηακηαίλεηλ, αιι'
απηφο ηφ εθείλνπ κεράλεκα, ζνθσηέξα δηέιπζαο επηλνία, φλαξ
επηζηάο, ηψ ηφηε Αξρηεξεί, θαί ηφ βαζχ ηήο γλψκεο αλαθαιχπησλ, θαί
ηφ άηνπνλ ηνχ εγρεηξήκαηνο ππνδειψλ, θαί δή ζνη ραξηζηήξηα
ζχνληεο, ζσηήξα επηγξαθφκεζα, εηήζηνλ αλάκλεζηλ ηνχ γελνκέλνπ
πνηνχκελνη, θαί ηφ ινηπφλ εμαηηνχκελνη, ηψλ επηλνηψλ ηνχ πνλεξνχ,
αβιαβείο πεξηζψδεζζαη, ηαίο πξφο Θεφλ ζνπ πξεζβείαηο, κάξηπο
Θεφδσξε.
Καί λπλ... Θενηνθίνλ ηφ ηνχ Ήρνπ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. α' Φαικφο ηζ'
Δπαθνχζαη ζνπ Κχξηνο ελ εκέξα ζιίςεσο.
ηίρ. Τπεξαζπίζαη ζνπ ηφ φλνκα ηνχ Θενχ Ηαθψβ.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Β', 20 - Γ', 20)

Δθάιεζελ Αδάκ νλφκαηα πάζη ηνίο θηήλεζη, θαί πάζη ηνίο πεηεηλνίο
ηνχ νπξαλνχ, θαί πάζη ηνίο ζεξίνηο ηήο γήο, ηψ δέ Αδάκ νπρ επξέζε
βνεζφο, φκνηνο απηψ. Καί επέβαιελ ν Θεφο έθζηαζηλ επί ηφλ Αδάκ,
θαί χπλσζε, θαί έιαβε κίαλ ηψλ πιεπξψλ απηνχ, θαί αλεπιήξσζε
ζάξθα αλη' απηήο. Καί σθνδφκεζε Κχξηνο ν Θεφο ηήλ πιεπξάλ, ήλ
έιαβελ απφ ηνχ Αδάκ, εηο γπλαίθα, θαί ήγαγελ απηήλ πξφο ηφλ Αδάκ.
Καί είπελ Αδάκ. Σνχην λχλ νζηνχλ εθ ηψλ νζηψλ κνπ, θαί ζάξμ εθ ηήο
ζαξθφο κνπ, αχηε θιεζήζεηαη Γπλή, φηη εθ ηνχ αλδξφο απηήο ειήθζε
αχηε. Έλεθελ ηνχηνπ, θαηαιείςεη άλζξσπνο ηφλ παηέξα απηνχ θαί ηήλ
κεηέξα, θαί πξνζθνιιεζήζεηαη πξφο ηήλ γπλαίθα απηνχ, θαί έζνληαη
νη δχν εηο ζάξθα κίαλ. Καί ήζαλ νη δχν γπκλνί, φ ηε Αδάκ θαί ε γπλή
απηνχ, θαί νπθ εζρχλνλην, ν δέ φθηο ήλ θξνληκψηαηνο πάλησλ ηψλ
ζεξίσλ ηψλ επί ηήο γήο, ψλ επνί εζε Κχξηνο ν Θεφο. Καί είπελ ν φθηο
ηή γπλαηθί. Σί φηη είπελ ν Θεφο, νπ κή θάγεηε απφ παληφο μχινπ ηνχ
ελ ηψ Παξαδείζσ; Καί είπελ ε γπλή ηψ φθεη. Απφ παληφο μχινπ ηνχ
ελ ηψ Παξαδείζσ θαγψκεζα, απφ δέ ηνχ θαξπνχ ηνχ μχινπ, φ εζηηλ
ελ κέζσ ηνχ Παξαδείζνπ, είπελ ν Θεφο, νπ θάγεζζε απ' απηνχ, νπδέ
κή άςεζζε απηνχ, ίλα κή ζαλάησ απνζαλείζζε. Καί είπελ ν φθηο ηή
γπλαηθί, νπ ζαλάησ, απνζαλείζζε, ήδεη γάξ ν Θεφο, φηη ή δ' άλ εκέξα
θάγεηε απ' απηνχ, δηαλνηρζήζνληαη πκψλ νη νθζαικνί, θαί έζεζζε σο
ζενί, γηλψζθνληεο θαιφλ θαί πνλεξφλ. Καί είδελ ε γπλή, φηη θαιφλ ηφ
μχινλ εηο βξψζηλ, θαί φηη αξεζηφλ ηνίο νθζαικνίο ηδείλ, θαί σξαίφλ
εζηη ηνχ θαηαλνήζαη, θαί ιαβνχζα ε γπλή απφ ηνχ θαξπνχ απηνχ,
έθαγε, θαί έδσθε θαί ηψ αλδξί απηήο κεη' απηήο, θαί έθαγνλ. Καί
δηελνίρζεζαλ νη νθζαικνί ηψλ δχσ, θαί έγλσζαλ φηη γπκλνί ήζαλ, θαί
έξξαςαλ θχιια ζπθήο, θαί επνίεζαλ εαπηνίο πεξηδψκαηα. Καί
ήθνπζαλ ηήο θσλήο Κπξίνπ ηνχ Θενχ, πεξηπαηνχληνο ελ ηψ
Παξαδείζσ ην δεηιηλφλ, θαί εθξχβεζαλ, φ ηε Αδάκ θαί ε γπλή απηνχ,
απφ πξνζψπνπ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ελ κέζσ ηνχ Παξαδείζνπ. Καί
εθάιεζε Κχξηνο ν Θεφο ηφλ Αδάκ, θαί είπελ απηψ. Αδάκ, πνχ εί; Καί
είπελ απηψ. Σήο θσλήο ζνπ ήθνπζα, πεξηπαηνχληνο ελ ηψ
Παξαδείζσ, θαί εθνβήζελ, φηη γπκλφο εηκη, θαί εθξχβελ. Καί είπελ
απηψ ν Θεφο. Σίο αλήγγεηιέ ζνη φηη γπκλφο εί; εΗκή απφ ηνχ μχινπ, νχ
ελεηεηιάκελ ζνη ηνχηνπ κφλνλ κή θαγείλ, απ' απηνχ έθαγεο; Καί είπελ
ν Αδάκ. Ζ γπλή, ήλ έδσθαο κεη' εκνχ, αχηε κνη έδσθελ απφ ηνχ
μχινπ, θαί έθαγνλ. Καί είπε Κχξηνο ν Θεφο ηή γπλαηθί. Σί ηνχην
επνίεζαο; θαί είπελ ε γπλή, ν φθηο επάηεζέ κε, θαί έθαγνλ. Καί είπε
Κχξηνο ν Θεφο ηψ φθεη. ηη επνίεζαο ηνχην, επηθαηάξαηνο εί απφ
πάλησλ ηψλ θηελψλ, θαί απφ πάλησλ ηψλ ζεξίσλ ηήο γήο, επί ηψ
ζηήζεη ζνπ θαί ηή θνηιία πνξεχζε, θαί γήλ θαγή πάζαο ηάο εκέξαο

ηήο δσήο ζνπ, θαί έρζξαλ ζήζσ αλά κέζνλ ζνχ, θαί αλά κέζνλ ηήο
γπλαηθφο, θαί αλά κέζνλ ηνχ ζπέξκαηφο ζνπ, θαί αλά κέζνλ ηνχ
ζπέξκαηνο απηήο, απηφο ζνπ ηεξήζεη θεθαιήλ, θαί ζχ ηεξήζεηο απηνχ
πηέξλαλ. Καί ηή γπλαηθί είπε. Πιεζχλσλ πιεζπλψ ηάο ιχπαο ζνπ, θαί
ηφλ ζηελαγκφλ ζνπ, ελ ιχπαηο ηέμε ηέθλα, θαί πξφο ηφλ άλδξα ζνπ ε
απνζηξνθή ζνπ, θαί απηφο ζνπ θπξηεχζεη. Σψ δέ Αδάκ είπελ. ηη
ήθνπζαο ηήο θσλήο ηήο γπλαηθφο ζνπ, θαί έθαγεο απφ ηνχ μχινπ, νχ
ελεηεηιάκελ ζνη ηνχηνπ κφλνπ κή θαγείλ, απ' απηνχ έθαγεο,
επηθαηάξαηνο ε γή ελ ηνίο έξγνηο ζνπ, ελ ιχπαηο θαγή απηήλ πάζαο
ηάο εκέξαο ηήο δσήο ζνπ, αθάλζαο θαί ηξηβφινπο αλαηειεί ζνη, θαί
θαγή ηφλ ρφξηνλ ηνχ αγξνχ, ελ ηδξψηη ηνχ πξνζψπνπ ζνπ θαγή ηφλ
άξηνλ ζνπ, έσο ηνχ απνζηξέςαη ζε εηο ηήλ γήλ, εμ ήο ειήθζεο, φηη γή
εί, θαί εηο γήλ απειεχζε. Καί εθάιεζελ Αδάκ ηφ φλνκα ηήο γπλαηθφο
απηνχ, Εσή, φηη αχηε κήηεξ πάλησλ ηψλ δψλησλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο θ'
Τςψζεηη, Κχξηε, ελ ηή δπλάκεη ζνπ.
ηίρ. Κχξηε, ελ ηή δπλάκεη ζνπ επθξαλζήζεηαη ν βαζηιεχο.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Γ', 19-24)
Ο Θεφο ηή ζνθία εζεκειίσζε ηήλ γήλ ήηνίκαζε δέ νπξαλνχο ελ
θξνλήζεη. Δλ αηζζήζεη απηνχ άβπζζνη εξξάγεζαλ, λέθε δέ εξξχεζαλ
δξφζνλ. Τηέ, κή παξαξξπήο, ηήξεζνλ δέ εκήλ βνπιήλ θαί έλλνηαλ, ίλα
δή ζή ςπρή, θαί ράξηο ή επί ζψ ηξαρήισ, έζηαη δέ ίαζηο ηαίο ζαξμί
ζνπ, θαί επηκέιεηα ηνίο νζηένηο ζνπ, ίλα πνξεχε πεπνηζψο ελ εηξήλε
πάζαο ηάο νδνχο ζνπ, ν δέ πνχο ζνπ νπ κή πξνζθφςε, εάλ γάξ
θάζε, άθνβνο έζε, εάλ δέ θαζεχδεο, εδέσο ππλψζεηο, θαί νχ
θνβεζήζε πηφεζηλ επειζνχζαλ, νπδέ νξκάο αζεβψλ επεξρνκέλαο.
Ο γάξ Κχξηνο έζηαη επί παζψλ νδψλ ζνπ, θαί εξείζεη ζφλ πφδα, ίλα
κή αγξεπζήο. Μή απφζρνπ εππνηείλ ελδεή, ελίθα άλ έρε ε ρείξ ζνπ
βνεζείλ. Μή είπεο. Δπαλειζψλ επάλεθε, θαί αχξηνλ δψζσ, δπλαηνχ
ζνπ φληνο εππνηείλ, νπ γάξ νίδαο ηί ηέμεηαη ε επηνχζα. Μή ηέθηαηλε
επί ζφλ θίινλ θαθά, παξνηθνχληα θαί πεπνηζφηα επί ζνί. Μή
θηιερζξήζεο πξφο άλζξσπνλ κάηελ, ίλα κή ηη εηο ζέ εξγάζεηαη
θαθφλ. Μή θηήζε θαθψλ αλδξψλ νλείδε, κεδέ δειψζεο ηάο νδνχο
απηψλ. Αθάζαξηνο γάξ έλαληη Κπξίνπ πάο παξάλνκνο, ελ δέ δηθαίνηο
νπ ζπλεδξεχεη. Καηάξα Κπξίνπ ελ νίθνηο αζεβψλ, επαχιεηο δέ δηθαίσλ
επινγνχληαη. Κχξηνο ππεξεθάλνηο αληηηάζζεηαη, ηαπεηλνίο δέ δίδσζη
ράξηλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο β'

Μεγάια ηά ηήο πίζηεσο θαηνξζψκαηα! ελ ηή πεγή ηήο θινγφο, σο επί
χδαηνο αλαπαχζεσο, ν Άγηνο Μάξηπο Θεφδσξνο εγάιιεην, ππξί γάξ
νινθαπησζείο, σο άξηνο εδχο, ηή Σξηάδη πξνζήλεθηαη. Σαίο απηνχ
ηθεζίαηο Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... ηφ απηφ
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πάληα ππέξ έλλνηαλ, πάληα ππεξέλδνμα ηά ζά Θενηφθε Μπζηήξηα, ηή
αγλεία εζθξαγηζκέλε, θαί παξζελία θπιαηηνκέλε, Μήηεξ εγλψζζεο
αςεπδήο, Θεφλ ηεθνχζα αιεζηλφλ. Απηφλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ.
Καλψλ ηνχ Αγίνπ Θενδψξνπ
Πνίεκα Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Τγξάλ δηνδεχζαο
Θενχ ζε Θεφδσξε εξαζηήλ, εηδψο θαί ηψ πφζσ, ηψ αθίθησ ζνπ
πεδεζείο, ςπρήλ ηε θαί ζψκα θαί ηνχο ιφγνπο, ηψλ εγθσκίσλ
αλαηίζεκη.
Δγξάθεην δφγκα ζενζηπγέο, ζπζίαλ εηδψινηο, θαί νπ δψληη θέξεηλ
Θεψ, αιι' ήρζεο νπ ζήζσλ Αζινθφξε, ηψ δέ Θεψ
πξνζαρζεζφκελνο.
Ο έξσηη ζείσ θαζεισζείο, Θενχ ηνχ Τςίζηνπ, ηψ Τηψ ηψ Μνλνγελεί,
Θεφδσξε Μάξηπο εζηξαηεχζεο, θαί ηψλ βξαβείσλ νπ δηήκαξηεο.
Θενηνθίνλ
Σάμεηο ζε Αγγέισλ θαί ηψλ βξνηψλ, αλχκθεπηε Μήηεξ, επθεκνχζηλ
αλειιηπψο, ηφλ Κηίζηελ γάξ ηνχησλ ψζπεξ βξέθνο, ελ ηαίο αγθάιαηο
ζνπ εβάζηαζαο.
Χδή γ'
χ εη ηφ ζηεξέσκα
Όκλνλ εθ ρεηιέσλ κνπ, θαί εμ νδπλεξάο δέεζηλ, θέξσ ςπρήο, ήλ
θαηνηθηεηξήζαηο, αζινθφξε Θεφδσξε.
άξθα θαζππέηαμαο, ηψ απηνθξάηνξη έλδνμε, Μάξηπο λντ, θαί δη'
ακθνηέξσλ, ζεξαπεχεηο ηφλ Κηίζαληα.

Έζηεο επί βήκαηνο, ηπξαλληθνχ Υξηζηφλ άλαθηα, ζενινγψλ, ζχεηλ γάξ
θηβδήινηο, απεξλήζσ Θεφδσξε.
Θενηνθίνλ
έ πάληεο θεθηήκεζα, θαηαθπγήλ θαί ηείρνο αεί, Υξηζηηαλνί, ζέ
δνμνινγνχκελ, αζηγήησο Αλχκθεπηε.
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Μπζηεξίσλ γεπζάκελνο, ζείσλ ελ ζπλέζεη Μάξηπο Θεφδσξε,
αλεπαίζρπληνλ αλάξξπζηλ, ηήο Θενχ γελλήζεσο σκνιφγεζαο.
Δκπαζή ηήλ ζεφηεηα, ψνλην ηνίο πάζεζηλ νη ιαηξεχνληεο, νχο ελ
Πλεχκαηη δηήιεγμαο, αζιεηά Θεφδσξε θσηηδφκελνο.
Λπηξσηήλ δη' εληεχμεσο, ηψλ ζέ αλπκλνχλησλ κάθαξ Θεφδσξε, εθ
πνηιθίισλ πεξηζηάζεσλ, θαί παζψλ γελέζζαη ηθεηεχνκελ.
Θενηνθίνλ
Ζ ηφλ ζηάρπλ βιαζηήζαζα, ηφλ δσνπνηφλ αλήξσηνο άξνπξα, ηφλ
παξέρνληα ηψ Κφζκσ δσήλ, Θενηφθε ζψδε ηνχο πκλνχληάο ζε.
Χδή ε'
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη
Πνζείηε ηφλ πνζήζαληα Κχξηνλ, επεθψλεηο, αζιεηά Θεφδσξε, ηνίο
ζπλαζινχζί ζνη Μάξηπζηλ.
Χο δήισ Αζινθφξε ππξνχκελνο, ηήλ θαξδίαλ, ζεάλ ηήλ ςεπδψλπκνλ,
ζχλ ηψ ηεκέλεη θαηέθιεμαο.
Γπλάκεη αεηηήησ Θεφδσξε, αζινθφξε, βαξβάξσλ ζξαζχηεηα, θακνχ
ηά πάζε αλάισζνλ.
Θενηνθίνλ
Παξζέλνλ κεηά ηφθνλ πκλνχκέλ ζε, Θενηφθε, ζχ γάξ ηφλ Θεφλ Λφγνλ,
ζαξθί ηψ Κφζκσ εθχεζαο.
Χδή ο'
Ηιάζζε ηί κνη σηήξ
Χο ραχλνλ σο αζζελέο, Θεψλ καηαίσλ ηφ θξχαγκα, πξφο άκπλαλ
εαπηψλ, αλζξψπσλ εδέεην, ελζηάζεη ληθψκελνλ, αςεπδψλ
Μαξηχξσλ, θεξπηηφλησλ ηήλ αιήζεηαλ. (Γίο)

Ρσζζείο δπλάκεη Θενχ, Μαξηχξσλ θιένο Θεφδσξε, ηάο ζηξέβιαο
ηψλ αζεβψλ, λεπίσλ ηνμεχκαηα, εψξαο καθάξηε, ηφ δηαησλίδνλ, ηψλ
κειιφλησλ πξννξψκελνο.
Θενηνθίνλ
Ρπζζείεκελ ηψλ δεηλψλ, πηαηζκάησλ ηαίο ηθεζίαηο ζνπ, Θενγελλήηνξ
αγλή, θαί ηχρνηκελ Πάλαγλε, ηήο ζείαο ειιάκςεσο, ηνχ εθ ζνχ
αθξάζησο, ζαξθσζέληνο Τηνχ ηνχ Θενχ.
Κνληάθηνλ Ήρνο πι. δ'
Πίζηηλ Υξηζηνχ σζεί ζψξαθα, έλδνλ ιαβψλ ελ θαξδία ζνπ, ηάο
ελαληίαο δπλάκεηο θαηεπάηεζαο Πνιχαζιε, θαί ζηέθεη νπξαλίσ,
εζηέθζεο αησλίσο, σο αήηηεηνο.
Χδή δ'
Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο
Δκαζηίρζεο ηφ ζψκα, ππέξ ηνχ καζηηρζέληνο, Λφγνπ ζαξθί δη' εκάο,
θαί ηνχησ επραξίζησο, γεζφκελνο εβφαο, αζινθφξε, Θεφδσξε, ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Χο ελ ηάθσ εηέζε, θαί εθψλ εζθξαγίζζε ν Λπηξσηήο ηνχ παληφο,
εηξθηή εζθξαγηζκέλε, παξψθεζαο θξαπγάδσλ, αζινθφξε Θεφδσξε,
ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Νεθξσζείο θαί ηά πάζε, ηήο ζαξθφο πξναηξέζεη, εθηηλαμάκελνο, νπ
βξψζεη Αζινθφξε, ηψ πφζσ δέ ηψ ζείσ, εκειψδεηο ηξεθφκελνο, ν
ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Δλ θξνπξά Αζινθφξε, ψζπεξ ελ ηή θακίλσ, ηνχο λεαλίαο πνηέ, ν εηο
ηήο αθεξάηνπ, Σξηάδνο ζέ ζαξξχλεη, νξαζείο αλακέιπνληα, ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Σήλ εκψλ ζσηεξίαλ, σο εζέιεζαο ψηεξ νηθνλνκήζαζζαη, ελ κήηξα
ηήο Παξζέλνπ, θαηψθεζαο ηψ Κφζκσ, ήλ πξνζηάηηλ αλέδεημαο, ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Χδή ε'
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Πεπεξσκέλνο έλλνηαλ, ηψλ αλφκσλ ν έμαξρνο ηψ ζενζεβεί ζνη
αζεβψο επέπιεηηε. Σί κάηελ εηο άλζξσπνλ, βηνζαλή αλφεηε, έζνπ ηάο

ειπίδαο; αιιά ζχ αλεβφαο, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηφλ αηψλαο.
Χο λνπλερήο θαί θξφληκνο, νηθνλφκνο ηήο ράξηηνο, ηή δεδσξεκέλε εθ
Θενχ ζνη ράξηηη, εβφαο Θεφδσξε, ηψ αζεβψο πξνζηάζζνληη. Αχηε κνη
αηζρχλε, θαί ηνίο κέιπνπζηλ ήησ, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο
αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Νεαληθψο εγψληζαη, απνηφκσο δηήιεγμαο. Σί αλνεηαίλεηο, ηψ
Σπξάλλσ έθξαδεο, πξνζηάηησλ ηνίο θηίζκαζη, ςεπδνιαηξείλ ηφλ
Κηίζαληα, εγθαηαιηπφληεο; αιι' εγψ αλακέιπσ. Οη Παίδεο
επινγνχζηλ, Ηεξείο αλπκλνχζη, ιανί ππεξπςνχζη, Υξηζηφλ εηο ηνχο
αηψλαο.
Θενηνθίνλ
σκαηηθαίο κνξθψζεζη, θαί πνηθίινηο αηλίγκαζη, θαί ζπκβνιηθαίο, θαί
ηππηθαίο εκθάζεζη, ηήλ ζήλ πξνεκήλπνλ, νη ζεεγφξνη Γέλλεζηλ, ηήλ
ππεξθπά θαί ζαπκαζηήλ ζνπ Παξζέλε, δηφ ζε γεγεζφηεο, επζεβψο
αλπκλνχκελ, Υξηζηφλ ππεξπςνχληεο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
έ ηήλ απεηξφγακνλ
Όιε καξηπξίνπ ζνπ, Θενχ Θεφδσξε ν πφζνο, φζελ ζνη θαί γέγνλε, ηψ
ελχισ ηφ ζψκα ππξί, δη' νχ πξφο ηφ ζείνλ ραίξσλ, πχξ εμεδήκεζαο,
αζινθφξε ζεξαπεπηά Θενχ Θεφδσξε.
Μάξηπο παλανίδηκε, θαηέθιεμαο, νπ θαηεθιέρζεο, ζχ γάξ ηήλ απάηελ
έθιεμαο, ηψ Θεψ δέ παξίζηαζαη, δψλ θαί ελ απηψ καξηπξηθψο
επθξαηλφκελνο, αζινθφξε ζεξαπεπηά Θενχ Θεφδσξε.
Γφμα...
Έλα ζε γηλψζθνκελ, Υξηζηφλ ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο, ελ δπζί ηειείαηο
θχζεζη, ηφλ ιαφλ ζνπ δηάζσζνλ, ηνχηνλ φλ εθηήζσ ηψ ηηκίσ ζνπ
Αίκαηη, Θενδψξνπ ηνχ αζινθφξνπ ηαίο εληεχμεζη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ηήλ ηφλ αφξαηνλ, Θεφλ βαζηάζαζαλ αγθάιαηο, ηφλ ελ νπξαλνίο
πκλνχκελνλ, ππφ πάζεο, Γπλάκεσο, θαί δηά ζνχ εκίλ δσξνχκελνλ,
πάληνηε ζσηεξίαλ, νη ελ πεξηζηάζεη κεγαιχλνκελ.
Ο Δηξκφο
έ ηήλ απεηξφγακνλ Θενχ Μεηέξα θαί Παξζέλνλ, ζέ ηήλ ππέξ λνχλ
θπήζαζαλ, δηά ιφγνπ ηφλ φλησο Θεφλ, ηήλ πςεινηέξαλ, ηψλ
αρξάλησλ Γπλάκεσλ, αζηγήηνηο δνμνινγίαηο κεγαιχλνκελ.

Απνιπηίθηνλ
Απνιπηίθηνλ Ήρνο β'
Μεγάια ηά ηήο πίζηεσο θαηνξζψκαηα! ελ ηή πεγή ηήο θινγφο, σο επί
χδαηνο αλαπαχζεσο, ν Άγηνο Μάξηπο Θεφδσξνο εγάιιεην, ππξί γάξ
νινθαπησζείο, σο άξηνο εδχο, ηή Σξηάδη πξνζήλεθηαη. Σαίο απηνχ
ηθεζίαηο Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Σφ Κνληάθηνλ
Πίζηηλ Υξηζηνχ σζεί ζψξαθα, έλδνλ ιαβψλ ελ θαξδία ζνπ, ηάο
ελαληίαο δπλάκεηο θαηεπάηεζαο Πνιχαζιε, θαί ζηέθεη νπξαλίσ,
εζηέθζεο αησλίσο, σο αήηηεηνο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο πι. δ'
Χο πξνζηαζίαλ άπαληεο, θαί θξαηαηάλ αληίιεςηλ, νη επηαηθφηεο
θεθηήκεζα Πάλαγλε, ζνχ ηήλ ζεξκήλ βνήζεηαλ, Παξζελνκήηνξ
Μαξία, Υξηζηηαλψλ ζσηεξία, δηφ κηή παχζε ππέξ ήκψλ δπζσπνχζα
ηφλ σηήξα, δσξήζαζζαη ηήλ ζπγρψξεζηλ.
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΣΖ Α' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα ηνχ αγίνπ Θενδψξνπ
Ήρνο γ' Θείαο πίζηεσο
Εέσλ πίζηεσο νξζνδνμία, πιάλελ έζβεζαο θαθνδνμίαο, θαηαξγήζαο
ηψλ εηδψισλ ηφ άζενλ, θαί νινθαχησκα ζείνλ γελφκελνο,
ζαπκαηνπξγίαηο δξνζίδεηο ηά πέξαηα. Μάξηπο έλδνμε, Υξηζηφλ ηφλ
Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
κνηνλ
Θείνλ δψξφλ ζε πξφο ζσηεξίαλ, πάζε δέδσθε ηή νηθνπκέλε, ν ελ
ηνίο άζινηο δπλακψζαο ζε Κχξηνο, ηάο ςπρηθάο εκψλ λφζνπο
ηψκελνο, θαί ηψλ ζσκάησλ ηά πάζε ηξνπνχκελνο. Μάξηπο Θεφδσξε,
Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Θενηνθίνλ
Ζ ηφλ αρψξεηνλ, Θεφλ ελ κήηξα ζνπ, Παξζέλε άρξαληε,
θπνθνξήζαζα, ηφλ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο αξξεχζησο αλαηείιαληα,
Λφγνλ ελππφζηαηνλ, θαί Τηφλ νκννχζηνλ, ηνχηνλ εθδπζψπεζνλ, ζχλ
Πξνθήηαηο θαί Μάξηπζηλ. Οζίνηο, Αζθεηαίο, θαί Γηθαίνηο, δνχλαη εκίλ
ιχζηλ πιεκκειεκάησλ.

Ο Καλψλ
Χδή α' Ήρνο δ'
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ
Ο πάλησλ επέθεηλα, ζέ ηήλ αξξήησο γελλήζαζαλ, απάλησλ
πξνέζεθε, ηψλ εαπηνχ εθιεθηψλ, φζελ ζήκεξνλ, ηφλ ηνχηνπ
ζηεθαλίηελ, πκλνχληεο Παλχκλεηε, ζνί πξνεμάξρνκελ.
Σφλ κέγαλ ελ Μάξηπζη, ηφλ αζιεηήλ ηφλ ππέξιακπξνλ, ηφλ
νλνκαζηφηαηνλ, θαί πεξηβφεηνλ, ηφλ ελ ζαχκαζηλ, απ άθξσλ γήο εηο
άθξα, επίζεκνλ άζκαηη, κέιςσ Θεφδσξνλ.
Ζκέξα επθξφζπλνο, ελ ηαίο πελζίκνηο αλέηεηιε, θαί ηήλ
ζθπζξσπφηεηα, ηνχησλ εθαίδξπλε, πξνεφξηηα, πξννίκηα καθξφζελ,
εθιάκςαζα ράξηηη, ηνχ ζείνπ Μάξηπξνο.
Ραληίδεη θαζάξζηα, ηήλ Δθθιεζίαλ ηνίο αίκαζη, ηφ άγηνλ ζθάγηνλ, φ
πξνζειάβεην, ν ηεζπκέλνο, θαί ζχκα δεδεγκέλνο, ηφλ
ππεξαζιήζαληα, ηήο ζείαο δφμεο απηνχ.
Θενηνθίνλ
Χξαίνλ θάλ άσξνλ, ηφ ενξηάδεηλ λελφκηζηαη, ε γάξ σξατζαζα, ηά
πάληα Γέζπνηλα, θαί λχλ έδεημε, ηήο κλήκεο θνηλσλνχζα, ηψ
πξνθηλδπλεχνληη ηαχηεο δη' αίκαηνο.
Έηεξνο Καλψλ
Χδή α' Ήρνο β'
Χο ελ επείξσ
Ο ζαπκαζηφο ελ Αγίνηο φλησο Θεφο, ελ εκνί ζαπκάζησζαλ, ηά ειέε
ζνπ Υξηζηέ, ιφγνλ κνη δσξνχκελνο, σο άλ, ηά ζαπκάζηα ηνχ ζνχ,
αηλέζσ Μάξηπξνο.
Σφ ζηαζεξφλ ελ ηνίο άζινηο θαί θαξηεξφλ, ελ ηνίο πφλνηο έδεημαο,
Αζινθφξε ηνχ Υξηζηνχ, ηφ ηαρχ δέ πάιηλ εθ' εκάο, βνεζείαο
θαλεξψλ, ηήο ζήο Θεφδσξε.
Σήλ επζεβή ηψλ Παηέξσλ πίζηηλ ςπρήο, ηήο απηνχ ν ηχξαλλνο,
απσζάκελνο θαθψο, αζεβή εζέιεζε βνπιήλ, ηψ Θεψ
πξνζθεθξνπθψο, αεί πνξεχεζζαη.
Θενηνθίνλ
Θενξξεκφλσλ πξνξξήζεηο πάιαη αλδξψλ, επί ζνί πεπιήξσληαη,

Μεηξνπάξζελε ζαθψο, σο Θεφλ ηεθνχζαλ αιεζή, θαί Θεφλ αιεζηλφλ,
ππεξθπψο θαί θξηθηψο.
Καηαβαζία
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ
εξεχμνκαη, ηή Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ,
θαί άζσ γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα.
Χδή γ'
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο
Ηδείλ ηήλ εκέξαλ ηνχ Τηνχ ζνπ, πνζψλ ν ρξηζηψλπκνο ιαφο, εηο
ηχπνλ ηαχηεο Γέζπνηλα, ηαλχλ πξνενξηάδνπζη, ζέ θέξνπζαλ
ππφζεζηλ, θαί ηφλ θιεηλφλ Αζινθφξνλ ζνπ.
Νηθά πάζη ηξφπνηο ηά βειηίσ, ν κέγηζηνο γάξ ελ αζιεηαίο, εηο
επθξνζχλελ ήκεηςε, ηήλ ηνχ θαηξνχ θαηήθεηαλ, ηήο επαγνχο ηφ
ζχληνλνλ, λεζηείαο ηξέςαο εηο άλεζηλ.
Οηθείνλ θαί πξέπνλ ζνη ηφ δψξνλ, θαί γάξ εμ νηθείσλ Αζιεηά, νχο γάξ
απηφο θαηψθηζαο, ελ ηαχηε ηή κεξίδη ζνπ, πεξηραξψο ηά δψξά ζνη, ηά
ηψλ επαίλσλ πξνζάγνκελ.
Καιιίζηελ θξεπίδα θαηεβάινπ, ηαίο ζαίο αξηζηείαηο Αξηζηεχ, ηφλ ζήξα
ηφλ νιέζξηνλ, ηφλ πχξ θαί θφλνλ πλένληα, θαηαβαιψλ σο πάξεξγνλ,
ππεξθπνχο γελλαηφηεηνο.
Λπηηήζαο ν λένο απνζηάηεο, θαη' ίζνλ δεηλψο ηψ παιαηψ, θαζάξκαηα
ηνίο βξψκαζηλ, ψζπεξ ηψ ζπλέθπξελ, αιιά ςεπζζείο ν δείιαηνο,
θαηεζνθίζζε ηψ Μάξηπξη.
Θενηνθίνλ
Δπιήζζελ κέλ ζχκπαζα Παξζέλε, ηνχ γλψλαη ηφλ Κχξηνλ ε γή, εθ
ζνχ ηψ Κφζκσ θάλαληα, αιιά ηνίο ζείνηο Μάξηπζη, ράξηο πνιιή
θξαηχλαζη, δη' εαπηψλ ηήλ αιήζεηαλ.
Δηξκφο άιινο
Οπθ έζηηλ Άγηνο
Ο πξίλ ηήο Δχαο ηνίο σζί, ςηζπξίζαο δνιίσο, ηφλ Αδάκ δη' απηήο δέ,
απαηήζαο δνιεξψο, απηφο θαί λχλ ηφλ ηφλ, ηήο θαθίαο πξφο απάηελ
θέρπθε.
Σφλ δφινλ είρε θαη' απηνχ, έηξεθε ηήλ καλίαλ, θαηά ηψλ επζελνχλησλ,
θαηξφλ εδήηεη επζή, θαζ' φλ ηφ κίζνο ηειείλ, εκειέηα, ν

παξαλνκψηαηνο.
Σψλ εκεξψλ ε απαξρή, ηψλ αγίσλ επέζηε Νεζηεηψλ, ελ αίο άπαο,
Υξηζηηαλφο εαπηφλ, δη' εγθξαηείαο πνιιήο, εθθαζαίξεη, πάλησλ
απερφκελνο.
Θενηνθίνλ
Διπίο ηνχ Κφζκνπ θξαηαηά, ζθέπε θαί πξνζηαζία, Παλαγία Παξζέλε,
κή παξίδεο αγαζή ηήλ δέεζηλ νηθεηψλ, ηψλ εθ πφζνπ, ζέ
καθαξηδφλησλ αεί.
Καηαβαζία
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ,
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ.
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ ζνθίαλ θαί Λφγνλ
Θετθήλ παληεπρίαλ αλαιαβψλ, θαί εηδψισλ ηήλ πιάλελ θαηαβαιψλ,
Αγγέινπο δηήγεηξαο, επθεκείλ ηνχο αγψλάο ζνπ, ηψ γάξ ζείσ πφζσ,
ηφλ λνχλ ππξπνινχκελνο, ηνχ έλ ππξί ζαλάηνπ, ζηεξξψο
θαηεθξφλεζαο, φζελ θεξσλχκσο, ηνίο αηηνχζί ζε λέκεηο, ηά ζεία
δσξήκαηα, ηακάησλ ραξίζκαηα. Αζινθφξε Θεφδσξε, πξέζβεπε
Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο
ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Γφμα...
Μαμηκίλνπ ζσπείαηο κή εθιπζείο, ηνχ Υξηζηνχ δέ ηνίο ιφγνηο
αλδξεησζείο, εηδψισλ ηά ηεκέλε, ελ ππξί απεηέθξσζαο, αζιεηηθψο
ληθήζαο, θαιψο ηφλ αληίπαινλ, πξνθεηηθψο δηήιζεο, ηφ πχξ σο ελ
χδαηη, φζελ επαμίσο, ακνηβήλ ηψλ αγψλσλ, πεγάδεηο ηάκαηα, ηνίο
αηηνχζηλ εθ πίζηεσο. Αζινθφξε Θεφδσξε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ,
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ
αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Χο παλάκσκνο Νχκθε ηνχ Πνηεηνχ, σο απείξαλδξνο Μήηεξ ηνχ
Λπηξσηνχ, δνρείνλ σο ππάξρνπζα, ηνχ Τςίζηνπ Παλχκλεηε αλνκηψλ
κε φληα, αηζρξφλ θαηαγψγηνλ θαί ελ γλψζεη γελφκελνλ, ηνίο δαίκνζη
παίγληνλ, ζπεχζνλ θαί ηήο ηνχησλ, θαθνπξγίαο κε ξχζαη, ιακπξφλ
νηθεηήξηνλ, δη' αξεηήο απαξηίζαζα, θσηνδφρε αθήξαηε, δίσμνλ ηφ
λέθνο ηψλ παζψλ, θαί ηήο άλσ ιακπξφηεηνο αμίσζνλ, θαί αθηβδήινπ
αίγιεο, θσηφο αλεζπέξνπ ζνπ.

Χδή δ'
Ο θαζήκελνο ελ δφμε
 θαηλήο θαί παξαδφμνπ, κίμεψο ηε, θαί θξάζεσο! παξζελία ηφθνλ,
ήλσζε ηερζείο ν ζεάλζξσπνο, ηαίο ζθπζξσπαίο δέ εκέξαηο, ηήλ
επθξφζπλνλ, ηφλ νηθείνλ ηηκψλ, Αζιεηήλ εγθαηέκημελ.
Ίδε πψο Υξηζηφλ εθίιεη, ν Υξηζηψ ζηξαηεπφκελνο, ηνχο ερζξνχο γάξ
ηνχηνπ, δήισ θαί ππξί θαηελάισζε, θαί εαπηφλ ηειεπηαίνλ
θαιιηέξγεκα, θαί δεθηφλ απηψ ζχκα, πξνζχκσο απέδσθε.
Νηθεθφξνο εθ ηψλ άζισλ, ν Γελλάδαο αλέιπζε, παξξεζία ιφγσλ, θαί
ππεξνςία θνιάζεσλ, ηνχο ζεαηάο θαηαπιήμαο, θαί γελφκελνο, πάζε
θηίζεη θαηλφλ, θαί παξάδνμνλ ζέαηξνλ.
Οζηνχλ κέλ νπ ζπλεηξίβε, ηνχ Θενχ θαί Γεζπφηνπ κνπ, ψ
καθξνζπκίαο! θαί κεηά ηήλ λέθξσζηλ πάζρνληνο, ηφλ δέ απηνχ
ηξαηηψηελ πχξ δεμάκελνλ, θαί ηξνρφο επιαβήζε, ζαλφληνο
πξνζάςαζζαη.
Θενηνθίνλ
πλζαλφληεο ηψ Γεζπφηε, ηήο δσήο νη ζεξάπνληεο, θαί
ζπλαλαζηάληεο, δψζη παξ' απηψ λχλ αηψληα, θαί ηψ Τηψ ηήλ Μεηέξα
ζπλδνμάδνπζηλ, επινγνχληεο Παηέξα, Τηφλ, Πλεχκα άγηνλ.
Άιινο
Υξηζηφο κνπ δχλακηο
Βνπιήλ βνπιεχεηαη, ν αζεβέζηαηνο, θαί ζθνπείηαη, σο φλησο εζηί
θξηθηή, έγλσ γάξ ν δείιαηνο, δηά βξσκάησλ κηαξψλ, ηφλ ιαφλ
θαηακνιχλεηλ Υξηζηνχ.
Δηο έξγνλ ήλεγθε, βνπιήλ ηήλ άζεζκνλ, ζπζηαιήλαη πξνζηάμαο ηψλ
θαζαξψλ, εδεζκάησλ έλζεζηλ, θαί πξνηεζήλαη ά απηφο, θαηεκφιπλε
ηνίο αίκαζη.
Γέγνλελ έθππζηνλ, θαί δηαβφεηνλ, ηφ αλφκεκα πάζη Υξηζηηαλνίο, φζελ
σο επέγλσζε, θαί ζπλδξνκή πάλησλ νκνχ, εηο Ναφλ Κπξίνπ άγηνλ.
Θενηνθίνλ
Σήλ ζέ Κπήζαζαλ, ηφλ πξναηψληνλ, εθ Παηξφο γελλεζέληα λχλ νη
πηζηνί, πξέζβηλ πξνβαιιφκεζα, ηαχηεο δεήζεζη θακθζείο, επκελήο
γελνχ ηνίο δνχινηο ζνπ.
Καηαβαζία
Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, έλ λεθέιε θνχθε, ήιζελ

Ηεζνχο ν ππέξζενο, ηή αθεξάησ παιάκε, θαί δηέζσζε, ηνχο
θξαπγάδνληαο. Γφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ.
Χδή ε'
Δμέζηε ηά ζχκπαληα
Αλνίγεηαη ζήκεξνλ, ηά πξφζπξα ηήο ράξηηνο, θαί ε θαηαπαχζηκνο λχλ
αχηε, πξνεηθνλίδεη ηήλ αλαζηάζηκνλ, νχησ ιακπξνθφξνο ηήλ
ιακπξάλ, Γέζπνηλαλ γεξαίξνπζα, θαί ηφλ έλδνμνλ Μάξηπξα.
Γσξείηαη θεξψλπκνλ, δψξνλ Θεφο Θεφδσξνλ ηνίο εγαπεθφζη ηνχ
θαλέληνο, εγαπεκέλνπ ηήλ επηθάλεηαλ, παξαδφμσλ έξγσλ πνηεηήλ
ζείσλ ηε δπλάκεσλ, απηνπξγφλ εξγαζάκελνλ.
Οπδέλ πξφο ηφλ Μάξηπξα, ηά ηφμα θαί ηά βέιε ζνπ, ερζξέ ηήο
αλζξψπσλ ζσηεξίαο, θαί ηεζλεθψο γάξ, δή θαί εγξήγνξε, θαί ηνίο
θαθνπξγήκαζη ηνίο ζνίο, αληηθαζηζηάκελνο, ζψδεη πάληα νξζφδνμνλ.
Θενηνθίνλ
Ξελίδνλ ήλ πξφηεξνλ, ηφ ζαχκα ηήο ζεφπαηδνο, ηαίο ηψλ Αζιεηψλ δέ
καξηπξίαηο, είιεθε πίζηηλ, ηήλ αλακθίβνινλ, θαί ηφ πηζηεπφκελνλ αεί,
κέλεη ζαπκηαδφκελνλ, θαί πηζηψο πξνζθπλνχκελνλ.
Άιινο
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ Αγαζέ
Ο ηφηε ηνίλπλ Αξρηεξεχο φινο ζακβεζείο ηνχ αζεβνχο, σο έγλσ ηφ
δηαβνχιηνλ, χκλνηο ελ παλλχρνηο Θεφλ ηθέηεπε, κή παξηδείλ εηο ηέινο,
ιαφλ ηφλ θιήξνλ απηνχ.
Αιι' ν ηαρχο φλησο βνεζφο, ηψλ ελ αιεζεία θαί ζεξκή,
πξνζθαινπκέλσλ δεήζεη απηφλ, νπ παξείδελ φισο, αιιά ηαρίζηελ
απηνίο εξγάδεηαη ηήλ ιχζηλ ηνχ εγρεηξήκαηνο.
Δθ ηψλ πςίζησλ ν βνεζφο, πέκπεηαη σο ηάρηζηα πξφο γήλ, ν
αζινθφξνο Θεφδσξνο, θαί ηψ Αξρηπνίκελη επνπηάλεηαη, ηήλ ιχζηλ
εθδηδάζθσλ, ηήο παξαλφκνπ βνπιήο.
Θενηνθίνλ
Οπδείο πξνζηξέρσλ επί ηήλ ζήλ, Γέζπνηλα αληίιεςηλ ζεξκψο,
θαηαηζρπλζήζεηαη πψπνηε, αιι' αηηείηαη ράξηλ, θαί δψξνλ δέρεηαη,
πξφο ηφ ζπκθέξνλ ζάηηνλ, ηήο εμαηηήζεσο.
Καηαβαζία
Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε
Παξζέλε, έζρεο ελ κήηξα, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ

Τηφλ, πάζη ηνίο πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνπζα.
Χδή ο'
Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ
Νεζηεχεηλ ψηεξ νπ δχλαληαη, νη θίινη θαί πηνί ηνχ λπκθψλφο ζνπ, ζέ
ηφλ Νπκθίνλ γάξ, ζχλ ηή Μεηξί θαί ηψ θίισ ζνπ, μελίδνπζη παξφληα,
θαί ζεξαπεχνπζηλ.
Απέζηε Θενχ ηνχ ζψδνληνο, απέζηε θαί θξελψλ ν δπζψλπκνο, θαί
πξφο απφλνηαλ, θαηεμαλέζηε ηήο πίζηεσο, αιι' αληί ηαχηεο εχξε, ηφλ
κεγαιψλπκνλ.
Παζψλ θαηέζηε ζνθψηεξνο, θαί δξάζαο ν γελλαίνο ζεξκφηεξνο, ηήλ
πξφο ηπξάλλνπο γάξ, πάιελ θαί λίθελ θαιψο αζθεζείο, νπδέ ζαλψλ
απέζηε, ηνχ θαηνξζψκαηνο.
Θενηνθίνλ
Ρπζζέληεο ζήκεξνλ Γέζπνηλα, θηλδχλνπ ςπρνθζφξνπ ηψ ζαχκαηη,
ηνχ Αζινθφξνπ ζνπ, θαηά ηήλ ζήλ ζείαλ πξφλνηαλ, ηήλ ράξηλ
ακθνηέξνηο, αληηηηζέακελ.
Άιινο
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ
Σφλ μέλνλ ζακβνχκελνο, ηήο νξάζεσο ηήο ζήο, Αξρηεξεχο αληέθεζε.
χ ηίο εί Κχξηε, ν ιαιψλ εκνί; γλψξηζνλ θαί δίδαμνλ, πψο επξήζσκελ
ζάηηνλ ηήλ βνήζεηαλ.
Θεφδσξνο έθεζελ. Δγψ πέθπθα ζαθψο, ν αζιεηήο θαί άθνπζνλ.
ίηνλ εςήζαο, κέξηζνλ ηνίο ιανίο, θαί νχησ ζσζήζεζζε, θερξακέλσλ
βξσκάησλ ηνχ αιάζηνξνο.
Χο κέγα ηφ ζαχκά ζνπ, θαί παξάδνμνο ε ζή, αληίιεςηο Θεφδσξε! δηφ
ζαξξνχληεο πάληεο εηιηθξηλψο, πξφο ζέ θαηαθεχγνκελ, θαί δεφκεζα.
ψζνλ ηνχο νηθέηαο ζνπ.
Θενηνθίνλ
Φσηφο νηθεηήξηνλ, θαί δνρείνλ θαζαξφλ, ηνχ Λφγνπ ερξεκάηηζαο,
Παηξφο ηή επδνθία, θαί ηή ελ ζνί, επηζθέςεη Πλεχκαηνο, ηνχ αγίνπ, δηφ
κε θσηαγψγεζνλ.
Καηαβαζία
Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο
Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα,
Θεφλ δνμάδνληεο.

Κνληάθηνλ Απηφκεινλ
Ήρνο πι. δ'
Πίζηηλ Υξηζηνχ σζεί ζψξαθα, έλδνλ ιαβψλ ελ θαξδία ζνπ, ηάο
ελαληίαο δπλάκεηο θαηεπάηεζαο Πνιχαζιε, θαί ζηέθεη νπξαλίσ
εζηέθζεο αησλίσο, σο αήηηεηνο.
Ο Οίθνο
Σφλ ελ ζξφλσ θσηφο επνρνχκελνλ, επραξίζησο ελ πίζηεη πκλνχκέλ
ζε, φηη δψξεκα ζείνλ δεδψξεζαη, ηφλ γελλαίνλ ηνίο άζινηο
Θεφδσξνλ, ηφλ ελ ηψ βίσ ηξηζκαθάξηζηνλ, σο ππέξκαρνλ φληα ηήο
αιεζείαο, επζεβεί ινγηζκψ θεθηεκέλνο Υξηζηφλ, αλεδείρζε θξαηαηφο
ληθεηήο θαηά ηνχ δνιεξνχ, σο αήηηεηνο.
πλαμάξηνλ
Σή απηή εκέξα, αββάησ ηήο πξψηεο Δβδνκάδνο ηψλ
Νεζηεηψλ, ηφ δηά ηψλ Κνιιχβσλ παξάδνμνλ ζαχκα ηνχ αγίνπ θαί
ελδφμνπ Μεγαινκάξηπξνο Θενδψξνπ ηνχ Σήξσλνο ενξηάδνκελ.
ηίρνη
 Σξνθή θνιιχβσλ, εζηηά Σήξσλ πφιηλ,
 Σξνθήλ ηηζείο άπξαθηνλ, ειηγηζκέλελ.
Σαίο απηνχ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ, θαί ζψζνλ εκάο.
Ακήλ.
Χδή δ'
Οπθ ειάηξεπζαλ
Νφκνλ έθεζαο κή θείζζαη ηνίο δηθαίνηο ζνπ, δίθαηε Γέζπνηα, φζελ ε
Μήηεξ ε ζή, θαί ν πνιπζαχκαζηνο νχηνο ζεξάπσλ ζνπ, ηή
θαηδξφηεηη, ηήο κλήκεο ηνχησλ ζήκεξνλ, λφκνπο ιχνπζη λεζηείαο.
Χο εδίζηε θαί κεγάιε θαί ραξκφζπλνο, ε λχλ παλήγπξηο, ήλ ν
Μαξηχξσλ εκίλ, θάιιηζηνο θαί κέγηζηνο, λχλ εζρεδίαζελ, ελί ζαχκαηη,
εμ αθαζάξησλ άρξαληνλ, ηνχ Υξηζηνχ ιαφλ ηειέζαο.
Σφλ πξφο δξάθνληαο δεηλνχο αληηηαμάκκκηελνλ, θαί θαηηζρχζαληα,
ηφλ ςπρνθζφξνλ ηε λχλ, θαί ηφλ ιπκαηλφκελνλ, έκςπρα ζψκαηα,
αλαδήζσκελ, επηληθίνηο άζκαζη, θαί ζηεθάλσλ εγθσκίνηο.
Θενηνθίνλ
Ο Γελάξρεο κέλ πξνγλνχο ηήλ ςπρνιέηεηξαλ, βξψζηλ νπθ έθπγελ, ν
ζφο δέ πηζηφο ιαφο, παξά ηνχ ζνχ κάξηπξνο, πξνδηδαρζείο θαί

θπγψλ, ηήλ νιέζξηνλ, ηξνθήλ ζχλ ηνχησ Γέζπνηλα, ηά ζσηήξηά ζνη
ζχεη.
Άιινο
Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ
Γξνζνβφινο αζπκίαο θαί θινγψζεσο, λεθέιε ψθζεο Έλδνμε, θαί
δηέζσζαο, εθ θακίλνπ ηήο ηπξαλληθήο, θξαπγάδνληαο πάληαο ηνχο
πηζηνχο. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Βαζηιεχ παξαλνκψηαηε αηζρχλζεηη, θαί εκθξαγείε ζηφκα ηφ ζφλ, ηφ
κειεηήζαλ, θαζ' εκψλ παξάλνκνλ βνπιήλ, θαηέιπζε γάξ ζνπ ηήλ
ηζρχλ, ν βαζηιεχσλ Βαζηιεχο, θαί πάλησλ Κχξηνο.
Ηνπιηαλέ αλφεηε, θαξδία ζνπ φιε θαθίαο πέπιεζηαη, θαξκαθνχηαη δέ,
παξά ηνχ ζνθνχ εκψλ Θενχ, ζρεζείζα δνιίσο θαζ' εκψλ, ηψλ
εθβνψλησλ πξφο απηφλ, ηήλ ράξηλ λέκεη ζαθψο.
Θενηνθίνλ
Τπέξ ιφγνλ ζνπ ε ζχιιεςηο γεγέλεηαη, θαί ππέξ λνχλ ν ηφθνο ζνπ,
Παλακψκεηε. Θεφλ γάξ εγέλλεζαο ζαξθί, ηφλ ζψζαληα πάληαο εθ
θζνξάο, επινγεκέλε δηφ λχλ, Θενηφθε ζέ δνμάδνκελ.
Καηαβαζία
Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ θηίζαληα, αιιά
ππξφο απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, έραηξνλ ςάιινληεο.
Τπεξχκλεηε, ν ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο, επινγεηφο εί.
Χδή ε'
Λπηξσηά ηνχ παληφο
Ζ ραξάο ηή γελλήζεη πιεξψζαζα, ηά νπξάληα θαί ηά επίγεηα, ηή ηνχ
θαηξνχ ζηπγλφηεηη, ράξηλ εχθαηξνλ λέκεη, ηψ ζηεθαλίηε, ζπγθξνηνχζα
ιακπξψο ηά εφξηηα.
αββαηίζσκελ άλζξσπνη ζήκεξνλ, εθ ηψλ θφπσλ ηψλ ρζέο
θαηαπαχνληεο, δηά ηφλ επινγήζαληα, ηήλ παξνχζαλ εκέξαλ, ηή
θαηαπαχζεη, θαί ηή λχλ παλεγχξεη ηνχ Μάξηπξνο.
Αιεζψο ηνχην πξψηνλ ελ άββαζη, θαί αββάησλ άλ ιέγνηην
άββαηνλ, καξηπξηθήο ηε ράξηηνο, θαί δπλάκεσο ζείαο
εκπεπιεζκέλνλ, ζσηεξίαο κεγίζηεο αλάθιεζηο.
Βαζηιέσο Θενχ αγλνίο βξψκαζη, βαζηιείαο αζέζκνπ κηάζκαηα, ν
θαζαξφο θαηήξγεζε, παξαδφμσ ηε ηξφπσ, ζαπκαηνπξγίαο, ηήλ αγίαλ

εβδφκελ εγίαζε.
Θενηνθίνλ
Βεβαηνί ηφ ζφλ Κφξε κπζηήξηνλ, ηψλ Μαξηχξσλ ν πξφζπκνο
ζάλαηνο, σο γάξ Θεψ πηζηεχζαληεο, ηψ ηερζέληη, θάλ πάζνο, εθψλ
ππέζηε, εαπηνχο νη γελλαίνη θαηέζπζαλ.
Άιινο
Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο
Δθ θινγφο σο εξξχζζεο Μάξηπο Θεφδσξε, ζετθή δπλαζηεία, νχησ
θαί λχλ εκάο έζσζαο απηφο, επηζηαζία ζεία ζνπ, ηήο ηνχ Παξαλφκνπ,
βνπιήο θαθνκεράλνπ.
Σφ εζπέξαο επιίζζε θιαπζκφο ηνίο δνχινηο ζνπ, πνλεξάο εμ ελέδξαο
ηνχ απνζηάηνπ εκψλ, άιι εηο ηφ πξστ αγαιιίαζηο έιακςε, Μάξηπο
θαξηεξφθξνλ, ζεξκή ζνπ βνεζεία.
Λπηξσηήλ ζε επξφληεο νη ελ θηλδχλνηο εκείο, εκπεζφληεο, θαί ξχζηελ
ηήο ηνχ ερζξνχ κεραλήο, Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, αζινθφξε Θεφδσξε,
ζέ δνμνινγνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Απνξεί λνχο αλζξψπσλ ηήο ζήο ινρείαο Αγλή, ηφ κπζηήξηνλ θξάζαη,
θαί δηά ηνχηφ ζε, πίζηεη επζεβψο, σο Θενηφθνλ ζέβνκελ, θαί
δνμνινγνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Καηαβαζία
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε
κέλ ηππνχκκκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ,
αγείξεη ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο εδείρζε
πληξέρεη ηά πιήζε παληαρφζελ, επί ηήλ ζθελήλ ηνχ καξηπξίνπ, θαί
ηήλ έλνηθνλ ράξηλ, ηνχ πξνιάκπνληνο, ελ δφμε πάλησλ Μαξηχξσλ,
ζχλ ηή Γεζπνίλε ηψλ απάλησλ κεγαιχλνκελ.
Αλδξίδνπ Υξηζηνχ ε Δθθιεζία, θαί θξάηεη ηψλ κάηελ πνιεκνχλησλ,
ηνχ Υξηζηνχ γάξ νη θίινη, θαί παξφληεο ζνχ πξνθήδνληαη, θαί
απφληεο, σο ν Γελλαίνο, ψ ηειείο ηά ραξηζηήξηα.
Σφλ δφμαληα πάιαη ηεζλεθέλαη, ηά πξάγκαηα δήλ θαί κεηά ηέινο, θαί
ηήο πίζηεσο πάιηλ, πξνζηαηείλ κεηά ηνχ ίζνπ, δείθλπζη δήινπ, φλ νη

πινπηνχληεο, επεξγέηελ κεγαιχλνκελ.
Θενηνθίνλ
Χο ζείαλ ζθξαγίδά ζε ηνίο χκλνηο, ηήλ εζθξαγηζκέλελ Θενχ βίβινλ,
επηηίζεκη θέξσλ, θαί ζπλάγσ ηνχο επαίλνπο εηο ζέ Παξζέλε, νχησ
δνμάδσλ, επί πιένλ ηφλ ζφλ Μάξηπξα.
Άιινο
Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ
Καιψο εδείρζεο πξφκαρνο Έλδνμε, θαί θξαηαηά αληίιεςηο εκίλ ηνίο
ηηκψζί ζνπ, ηήλ ζεπηήλ θαί ανίδηκνλ κλήκελ λχλ, θαί ηψλ ζψλ
αζιεκάησλ ηά θαηνξζψκαηα, θαί ηήλ γελνκέλελ εηο εκάο, ζείαλ
αληίιεςηλ.
Σφ ζφλ πακκάθαξ ζαχκα Θεφδσξε, ηφ ηειεζζέλ αγίαηο επνκβξίαηο
εμάδεηαη, εηο ηφλ ζχκπαληα Κφζκνλ καθάξηε, φζελ θαί εηεζίσο
ζπλαζξνηδφκελνη, δφμαλ αλαπέκπνκελ Υξηζηψ, ηψ ζέ δνμάζαληη.
Οξψλ ηφλ πφζνλ ηψλ επθεκνχλησλ ζε, Μάξηπο Υξηζηνχ, ηήλ ράξηλ
αληηδψξεζαη κείδνλα, θαί ηήλ πίζηηλ εηδψο φζε πέθπθελ, έλδνμε κή
ειιίπεο, πξέζβπο ζεξκφηαηνο, κάξηπο θαί κεζίηεο, πξφο Θεφλ εκψλ
δεηθλχκελνο.
Θενηνθίνλ
Τκλείλ Παξζέλε ζέ νπ παπφκεζα, ηήλ βνεζφλ, ηήλ ζθέπελ, ηήλ
ηαρείαλ αληίιεςηλ, ηήλ πξνζηάηηλ εκψλ, αθαηαίζρπληνλ, ηήξεζνλ
ζνχο ηθέηαο, πάζεο θαθψζεσο, πάζεο κεραλήο ηνχ πνλεξνχ,
εθιπηξνπκέλε αεί.
Καηαβαζία
Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη, ιακπαδνπρνχκελνο,
παλεγπξηδέησ δέ, αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ Ηεξάλ
παλήγπξηλ, ηήο Θενκήηνξνο, θαί βνάησ, Υαίξνηο πακκαθάξηζηε,
Θενηφθε αγλή αεηπάξζελε.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Σνίο Μαζεηαίο
ηεθαλεθφξνο Άγηε, παξεζηψο ζχλ Αγγέινηο, ηψ ηνχ Υξηζηνχ λχλ
Βήκαηη, θαί θσηφο ηνχ εθείζελ, πιεξνχκελνο Αζινθφξε, ηήλ εηξήλελ
ηψ Κφζκσ, αδηαιείπησο πξέζβεπε, θαί εκίλ ζσηεξίαλ ηνίο επζεβψο,
ηήλ θσζθφξνλ κλήκελ ζνπ εθηεινχζη, Θεφδσξε παλφιβηε, Μάξηπο
εγιατζκέλε.
Θενηνθίνλ
Δλ ηή γαζηξί ζνπ Κχξηνο, απνιιχκελνλ Κφζκνλ, θζνξάο

αλαθαιέζαζζαη, βνπιεζείο ψζπεξ νίδελ, εζθήλσζε Θενηφθε.
σηεξίαλ νχλ πάληεο, επξφληεο εθβνψκέλ ζνη. Υαίξε ηφ ηνχ Αγγέινπ,
παλεπθιεέο, γπλαημίλ ελ πάζαηο επινγεκέλε, θαί γάξ ραξάλ εθχεζαο,
πάζε ηή νηθνπκέλε.
Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο
Ήρνο α' Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Σφλ αξηζηέα ηήο άλσ, ζηξαηνινγίαο πηζηνί, σο θαξηεξφλ νπιίηελ, ηήο
εκψλ επζεβείαο, ζπκθψλσο ζπλειζφληεο, σδαίο κπζηηθαίο,
επθεκήζσκελ ιέγνληεο. Αμηνζαχκαζηε Μάξηπο ηνχ Ηεζνχ, εχρνπ
ππέξ ηψλ ηηκψλησλ ζε.
Σή θεξσλχκσ ζνπ θιήζεη, δψξνλ Θενχ αιεζψο, ηνίο ζιηβνκέλνηο
πάζη, ζπκεδία εδφζεο, Θεφδσξε ηξηζκάθαξ, πάο γάξ ηψ ζψ,
πξνζπειάδσλ Ναψ αιεζψο, κεη' επθξνζχλεο ιακβάλσλ ηάο
ακνηβάο, ηψλ ζαπκάησλ ζνπ γεξαίξεη Υξηζηφλ.
Σήο επζεβείαο ηφλ πινχηνλ, θαί ηήλ ιακπξφηεηα, αζιεηηθνίο
θακάηνηο, ζεαπηψ ζεζαπξίζαο, πάζαλ ηήλ ηζρχλ ζνπ, δψξνλ δεθηφλ,
ηψ Θεψ πξνζελήλνραο, αλαπιεξψλ ελ ηνίο άζινηο κεηά ζπνπδήο,
Θενδψξεηφλ ζνπ πξφζθιεζηλ.
Σή πακθαεί παλεγχξεη, ηνχ ζείνπ Μάξηπξνο, επσρεζψκελ πάληεο,
θαί πηζηψο επθξαλζψκελ, θηιένξηνη ηηκψληεο, θαηδξάλ ενξηήλ, ηήο
απηνχ ηειεηψζεσο, αζκαηηθψο αλπκλνχληεο ηφλ Ηεζνχλ, ηφλ
δνμάζαληα ηήλ κλήκελ απηνχ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Αγησζχλεο δσξεά, θαί πινχηνο ζείαο δσήο, πεθαλέξσζαη ηψ Κφζκσ
Θεφδσξε. Υξηζηφο γάξ ζνπ ζνθέ, ηήλ κλήκελ εδφμαζελ, ελ ή
ζπκθψλσο νη πηζηνί, γεγεζφηεο πκλνχκελ, ηνχο αγψλαο ηψλ πφλσλ
ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο
δσήο, ζέ ηθεηεχνκελ, Πξέζβεπε Γέζπνηλα, κεηά ηνχ Αζινθφξνπ, θαί
πάλησλ ηψλ Αγίσλ, ειεεζήλαη, ηάο ςπράο εκψλ.
Απφζηηρα
Ήρνο γ'
Υνξεχνπζη ζηίθε Μαξηχξσλ ραξκνληθψο, λχλ ελ ηψ ηεκέλεη ζνπ,
αζινθφξε Θεφδσξε, θαί Αγγέισλ ηά ηάγκαηα, ηνχο άζινπο θξνηνχζη

ηήο θαξηεξίαο ζνπ. θαί απηφο ν ζηεθνδφηεο Υξηζηφο πάξεζηη,
πινπηνπνηά ραξίζκαηα, ηνίο πκλσδνίο δεμηά παξερφκελνο. φλ
πνζήζαο εδήηεηο, θαί επξψλ σκίιεζαο, φλπεξ επφζεζαο, λ ηθέηεπε
ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.
Ζ θαζαξά θαί παλάκσκνο Νεζηεία, επηδεκήζαζα λχλ πξφο εκάο,
καξηπξηθψλ ζαπκάησλ, ηειεηήλ ζπλεηζήγαγε, δηά γάξ λεζηείαο, ηψλ
ςπρηθψλ κνιπζκψλ, θαί ξχπσλ εθθαζαηξφκεζα, θαί δηά ηψλ
καξηπξηθψλ ζεκείσλ θαί άζισλ, γελλαίσο θαηά ηψλ παζψλ
αλδξηδφκεζα. ζελ θαί ηήο ηεξάο εγθξαηείαο ηή ράξηηη θσηηδφκελνη, θαί
ηαίο ζαπκαηνπξγίαηο, Θενδψξνπ ηνχ Μάξηπξνο, ηή πξφο Υξηζηφλ
ζηεξηδφκεζα πίζηεη, αηηνχκελνη απηφλ, ζσηεξίαλ βξαβεχζαη ηαίο
ςπραίο εκψλ.
Σή καξηπξηθή ζνπ πξφο Θεφλ παξξεζία Θεφδσξε, ηφ ηνχ
απνζηάηνπ, θαηά ηήο Υξηζηνχ πίζηεσο κεράλεκα, κάηαηνλ
απεηέιεζαο, ππέξκαρνο, ηψ επζεβνχληη ρξεκαηίζαο ιαψ, δη'
επηζηαζίαο θξηθηήο, ηψλ κεκνιπζκέλσλ βξσκάησλ, ζπζίαηο
εηδσιηθαίο, απηνχο ιπηξσζάκελνο, φζελ ζε θαί σο εηδψισλ
θαζαηξέηελ, θαί σο ηήο πνίκκκλεο Υξηζηνχ ζσηήξα θαί θχιαθα, θαί
πξνζηάηελ εκψλ επεπήθννλ, ηηκψληεο, δεφκεζα ελ άζκαζηλ, ηιαζκφλ
θαί θσηηζκφλ, δηά ζνχ δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Αζιεηηθήλ αλδξείαλ, επζεβψο θαζνπιηζζείο Αζινθφξε Υξηζηνχ, θαί
ινγηθήλ ιαηξείαλ, κπζηηθψο ππεξκαρψλ ηή δπλάκεη απηνχ, ηψλ
εηδψισλ ηφ αζεβέο, θαί ηψλ ηπξάλλσλ ηφ απελέο, αζζελέο απέδεημαο,
θαηαθξνλψλ ηψλ βαζάλσλ, θαί ηνχ πξνζθαίξνπ ππξφο, αιι' ψ ζείσλ
δσξεψλ, θαί πξάγκα θαί φλνκα, ηή πξεζβεία ζνπ ζψδε, ηνχο
εθηεινχληαο ηήλ κλήκελ ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Γέζπνη λα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη
εκάο, απφ πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Σά Σππηθά, θαί ελ ηνίο Μαθαξηζη κνίο, Χδε γ' θαί ο' εθ ηνχ
Καλφλνο ηνχ Αγίνπ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο βαξχο
Δπθξαλζήζεηαη δίθαηνο ελ Κπξίσ.

ηίρ. Δηζάθνπζνλ, ν Θεφο, ηήο θσλήο κνπ.
Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Α', 1-12)
Πνιπκεξψο θαί πνιπηξφπσο πάιαη ν Θεφο ιαιήζαο ηνίο, παηξάζηλ
ελ ηνίο Πξνθήηαηο, επ εζράησλ ηψλ εκεξψλ ηνχησλ ειάιεζελ εκίλ ελ
Τηψ, φλ έζεθε θιεξνλφκνλ πάλησλ, δη' νχ θαί ηνχο αηψλαο επνίεζελ,
νο, ψλ απαχγαζκα ηήο δφμεο, θαί ραξαθηήξ ηήο ππνζηάζεσο απηνχ,
θέξσλ ηε ηά πάληα ηψ ξήκαηη ηήο δπλάκεσο απηνχ, δη' εαπηνχ
θαζαξηζκφλ πνηεζάκελνο ηψλ ακαξηηψλ εκψλ, εθάζηζελ ελ δεμηά ηήο
κεγαισζχλεο ελ πςεινίο, ηνζνχησ θξείηησλ γελφκελνο ηψλ
Αγγέισλ, φζσ δηαθνξψηεξνλ παξ' απηνχο θεθιεξνλφκεθελ φλνκα,
Σίλη γάξ είπέ πνηε ηψλ Αγγέισλ, Τηφο κνπ εί ζχ, εγψ ζήκεξνλ
γεγέλλεθά ζε; Καί πάιηλ. Δγψ έζνκαη απηψ εηο Παηέξα, θαί απηφο
έζηαη κνη εηο Τηφλ; ηαλ δέ πάιηλ εηζαγάγε ηφλ Πξσηφηνθνλ εηο ηήλ
νηθνπκέλελ, ιέγεη. Καί πξνζθπλεζάησζαλ απηψ πάληεο Άγγεινη
Θενχ. Καί πξφο κέλ ηνχο Αγγέινπο ιέγεη, ν πνηψλ ηνχο Αγγέινπο
απηνχ πλεχκαηα, θαί ηνχο ιεηηνπξγνχο απηνχ ππξφο θιφγα. Πξφο δέ
ηφλ Τηφλ. Ο ζξφλνο ζνπ, ν Θεφο, εηο ηφλ αηψλα ηνχ αηψλνο, ξάβδνο
επζχηεηνο ε ξάβδνο ηήο Βαζηιείαο ζνπ. Ζγάπεζαο δηθαηνζχλελ, θαί
εκίζεζαο αλνκίαλ, δηά ηνχην έρξηζέ ζε ν Θεφο, ν Θεφο ζνπ έιαηνλ
αγαιιηάζεσο παξά ηνχο κεηφρνπο ζνπ. Καί, χ θαηαξράο, Κχξηε, ηήλ
γήλ εζεκειίσζαο, θαί έξγα ηψλ ρεηξψλ ζνπ εηζίλ νη νπξαλνί, απηνί
απνινχληαη, ζχ δέ δηακέλεηο, θαί πάληεο, σο ηκάηηνλ,
παιαησζήζνληαη, θαί σζεί πεξηβφιαηνλ ειίμεηο απηνχο, θαί
αιιαγήζνληαη, ζχ δέ ν απηφο εί, θαί ηά έηε ζνπ νπθ εθιείςνπζηλ.
Έηεξνο ηνχ Αγίνπ
Πξφο Σηκφζενλ Β' Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Β', 1-10)
Σέθλνλ Σηκφζεε, ελδπλακνχ ελ ηή ράξηηη ηή ελ Υξηζηψ Ηεζνχ, θαί ά
ήθνπζαο παξ' εκνχ δηά πνιιψλ καξηχξσλ, ηαχηα παξάζνπ πηζηνίο
αλζξψπνηο, νίηηλεο ηθαλνί έζνληαη θαί εηέξνπο δηδάμαη. χ νχλ
θαθνπάζεζνλ, σο θαιφο ζηξαηηψηεο Ηεζνχ Υξηζηνχ. Οπδείο
ζηξαηεπφκελνο εκπιέθεηαη ηαίο ηνχ βίνπ πξαγκαηείαηο, ίλα ηψ
ζηξαηνινγήζαληη αξέζε. Δάλ δέ θαί αζιή ηηο, νπ ζηεθαλνχηαη, εάλ κή
λνκίκσο αζιήζε. Σφλ θνπηψληα γεσξγφλ δεί πξψηνλ ηψλ θαξπψλ
κεηαιακβάλεηλ. Νφεη ά ιέγσ, δψ ε γάξ ζνη ν Κχξηνο ζχλεζηλ ελ πάζη.
Μλεκφλεπε Ηεζνχλ Υξηζηφλ εγεγεξκέλνλ εθ λεθξψλ, εθ ζπέξκαηνο
Γαπτδ, θαηά ηφ επαγγέιηφλ κνπ, ελ ψ θαθνπαζψ κέρξη δεζκψλ, σο
θαθνχξγνο, αιι' ν ιφγνο ηνχ Θενχ νπ δέδεηαη. Γηά ηνχην πάληα
ππνκέλσ δηά ηνχο εθιεθηνχο, ίλα θαί απηνί ζσηεξίαο ηχρσζη, ηήο ελ

Υξηζηψ, Ηεζνχ, κεηά δφμεο αησλίνπ.
Αιιεινχτα Ήρνο δ'
Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη θαί σζεί θέδξνο ε ελ ηψ Ληβάλσ
πιεζπλζήζεηαη.
Κνηλσληθφλ
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα.
η41ηνξ
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΠΔΡΑ
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηά παξφληα ηηρεξά πξνζφκνηα, εηο δ'.
Πνίεκα Νηθνιάνπ
Ήρνο α' Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Νχλ επζεβείαο ηφ ζέιαο, πάζηλ εθήπισηαη, δηαζθεδάδνλ πιάλελ,
αζεβείαο ψο λέθνο, θσηίδνλ δέ θαξδίαο, ηψλ επζεβψλ. Γεχηε πάληεο
πξνζπέζσκελ, επζεβνθξφλσο Δηθφλαο Υξηζηνχ ζεπηάο,
πξνζθπλνχληεο νη Οξζφδνμνη.
Ηεξνηχπνηο Δηθφζη, λχλ σξατδεηαη, ψο λχκθε θνζκεζείζα, ε Υξηζηνχ
Δθθιεζία, θαί πάληαο ζπγθαιείηαη πλεπκαηηθψο, ενξηάζαη
ζπλέιζσκελ, ελ νκνλνία θαί πίζηεη ραξκνληθψο, κεγαιχλνληεο ηφλ
Κχξηνλ.
Κφζκνο ν ζχκπαο επθξαίλνπ, ηδνχ γάξ Κχξηνο, θαζείιελ απφ χςνπο,
αζεβείαο ηφ θξάηνο, αξξήησ πξνκεζεία, θαί ηαπεηλνί, αλπςψζεκελ
ζήκεξνλ, Οξζνδνμίαο πξφο πίζηηλ δη' επζεβνχο, Βαζηιίδνο
νδεγνχκελνη.
Πξφο ηφ πξσηφηππνλ θέξεη, θεζί Βαζίιεηνο, ηηκή ε ηήο εηθφλνο, δηά
ηνχην ελ ζρέζεη, ηηκψληεο ηάο Δηθφλαο, σηήξνο Υξηζηνχ, ηψλ Αγίσλ
απάλησλ ηε, ίλα απηψλ δεδξαγκέλνη, κήπνηε λχλ, δπζζεβεία
ππαρζείεκελ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ, κνηνλ
Ο ηή αλάξρσ, θαί ζεία, θχζεη αφξαηνο, βξνηφο σξάζε Κφξε, εμ
αγλψλ ζνπ αηκάησλ, δη' άθξαλ επζπιαγρλίαλ, νχ ηήο ζαξθφο,

γεγξαθφηεο ηήλ κηκεζηλ, ηηκεηηθψο πξνζθπλνχκελ πάληεο πηζηνί,
επζεβψο θαί κεγαιχλνκελ.
Απφζηηρα Πξνζφκνηα
Ήρνο β' Οίθνο ηνχ Δπθξαζά
Λχκεο θζνξνπνηνχ, θπγφληεο θαθνδφμσλ, νξζνδνμίαο θέγγεη,
θαξδίαο ειιακθζψκελ, πηζηνί Θεφλ δνμάδνληεο.
ηίρ. Δλέγθαηε ηψ Κπξίσ πηνί Θενχ.
Αξείνπ ζνιεξά, θαηήξγεηαη απάηε, Μαθεδνλίνπ Πέηξνπ, εβήξνπ ηε
θαί Πχξξνπ, θαί ιάκπεη Φψο ηξηζήιηνλ.
ηίρ. Πξνζθπλήζαηε ηψ Κπξίσ ελ απιή αγία απηνχ.
Οπθέηη δπζζεβψλ, απρεί ηφ λφζνλ δφγκα, Θεφο γάξ Οξζνδφμνηο, ηή
λεχζεη Θενδψξαο, ξάβδνλ ηζρχνο δίδσζη.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ, κνηνλ
Όςσζαο ηαπεηλψλ, ηφ θέξαο Θενηφθε, ηεθνχζα Θεφλ Λφγνλ, φζελ
πηζηψο ζε πάληεο, ηηκψληεο κεγαιχλνκελ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο β'
Σήλ άρξαληνλ Δηθφλα ζνπ πξνζθπλνχκελ Αγαζέ, αηηνχκελνη
ζπγρψξεζηλ ηψλ πηαηζκάησλ εκψλ, Υξηζηέ ν Θεφο, βνπιήζεη γάξ εχ
δφθεζαο ζαξθί αλειζείλ ελ ηψ ηαπξψ, ίλα ξχζε νχο έπιαζαο εθ ηήο
δνπιείαο ηνχ ερζξνχ, φζελ επραξίζησο βνψκέλ ζνη, Υαξάο
επιήξσζαο ηά πάληα, ν σηήξ εκψλ, παξαγελφκελνο εηο ηφ ζψζαη
ηφλ Κφζκνλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πάληα ππέξ έλλνηαλ, πάληα ππεξέλδνμα, ηα ζά Θενηφθε κπζηήξηα, ηή
αγλεία εζθξαγηζκέλε, θαί παξζελία θπιαηηνκέλε, Μήηεξ εγλψζζεο
αςεπδήο, Θεφλ ηεθνχζα αιεζηλφλ, απηφλ ηθέηεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ.
Καί Απφιπζηο
ΔΝ ΓΔ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, θαί ηφ α' Κάζηζκα Φαιηεξίνπ, ηφ,

Μαθάξηνο αλήξ, εηο ηφ Κχξηε ηνπ εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί
ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ ο' θαί ηνχ Σξησδίνπ δ'.
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Σξησδίνπ
Ήρνο πι. β' ιελ απνζέκελνη
έ ηφλ αθαηάιεπηνλ, πξφ εσζθφξνπ αλάξρσο, εμ αυινπ ιάκςαληα,
αζσκάηνπ ηε γαζηξφο ηνχ Γελλήηνξνο, νη Πξνθήηαη Κχξηε, νη ηψ ζψ
Πλεχκαηη, εκπλεπζζέληεο πξνεγφξεπζαλ, Παηδίνλ έζεζζαη, εμ
Απεηξνγάκνπ ζαξθνχκελνλ, αλζξψπνηο ζπλαπηφκελνλ, θαί ηνίο επί
γήο θαζνξψκελνλ, δη' ψλ ψο Οηθηίξκσλ, ειιάκςεσο αμίσζνλ ηήο
ζήο, ηνχο αλπκλνχληαο ηήλ άθξαζηνλ, ζνχ ζεπηήλ Αλάζηαζηλ.
Λφγσ ζε θεξχμαληεο, νη ζεεγφξνη Πξνθήηαη, θαί έξγνηο ηηκήζαληεο,
αηειεχηεηνλ δσήλ εθαξπψζαλην, ηή γάξ θηίζεη Γέζπνηα, παξά ζέ ηφλ
Κηίζαληα κή ιαηξεχεηλ θαξηεξήζαληεο, ηφλ Κφζκνλ άπαληα,
επαγγειηθψο απεζηξάθεζαλ, θαί ζχκκνξθνη γεγφλαζηλ, νχπεξ
πξνεγφξεπζαλ Πάζνπο ζνπ, ψλ ηαίο ηθεζίαηο, αμίσζνλ ακέκπησο
δηειζείλ, ηήο εγθξαηείαο ηφ ζηάδηνλ, κφλε Πνιπέιεε.
Φχζεη απεξίγξαπηνο, ηή ζετθή ζνπ ππάξρσλ, επ' εζράησλ Γέζπνηα,
ζαξθσζείο εμίσζαο πεξηγξάθεζζαη, ηήο ζαξθφο πξνζιήςεη γάξ, θαί
ηά ηδηψκαηα, αλειάβνπ ηαχηεο άπαληα, δηφ ηφ είδφο ζνπ, ηφ ηήο
εκθεξείαο, εγγξάθνληεο, ζρεηηθψο αζπαδφκεζα, πξφο ηήλ ζήλ
αγάπελ πςνχκελνη, θαί ηψλ ηακάησλ, ηήλ ράξηλ απαληινχκελ εμ
απηνχ, ηψλ Απνζηφισλ επφκελνη, ζείαηο παξαδφζεζηλ.
Τπέξηηκνλ θφζκεζηλ, ε ηνχ Υξηζηνχ Δθθιεζία, ηψλ ζεπηψλ απείιεθε,
θαί αγίσλ Δηθφλσλ, ηνχ σηήξνο Υξηζηνχ, θαί ηήο Θενκήηνξνο θαί
Αγίσλ πάλησλ, θαηδξνηάηελ αλαζηήισζηλ, δη' ήο θαηδξχλεηαη, θαί
θαηαγιατδεηαη ράξηηη, θαί ζηίθνο απνβάιιεηαη, ηψλ αηξεηηθψλ
εθδηψθνπζα, θαί αγαιινκέλε, δνμάδεη ηφλ θηιάλζξσπνλ Θεφλ ηφλ δη'
απηήλ ππνκείλαληα, πάζε ηά εθνχζηα.
Γφμα... Ήρνο β'
Ζ ράξηο επέιακςε ηήο αιεζείαο, ηά πξνηππνχκελα πάιαη ζθησδψο
λχλ αλαθαλδφλ εθηεηέιεζηαη, ηδνχ γάξ ε Δθθιεζία, ηήλ έλζσκνλ
Δηθφλα Υξηζηνχ, ψο ππεξθφζκηνλ θφζκνλ επακθηέλλπηαη, ηήο ζθελήο
ηνχ καξηπξίνπ ηφλ ηχπνλ πξνυπνγξάθνπζα, θαί ηήλ Οξζφδνμνλ
Πίζηηλ θαηέρνπζα, ίλα φλ ζεβφκεζα, ηνχηνπ θαί ηήλ Δηθφλα
δηαθξαηνχληεο κή πιαλψκεζα, Δλδπζάζζσζαλ αηζρχλελ, νη νχησ κή

πηζηεχνληεο, εκίλ γάξ δφμα ηνχ αξθσζέληνο ε κνξθή, επζεβψο
πξνζθπλνπκέλε, νπ ζενπνηνπκέλε, Σαχηελ θαηαζπαδφκελνη, πηζηνί
βνήζσκελ. Ο Θεφο ζψζνλ ηφλ ιαφλ ζνπ, θαί επιφγεζνλ ηήλ
θιεξνλνκίαλ ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφ α' ηνχ ελδηαηάθηνπ Ήρνπ
Δηο ηήλ Ληηήλ δέ, ψο ζπλήζσο, ηφ Ηδηφκεινλ ηνχ Αγίνπ ηήο
Μνλήο, θαί κεηά ηνχην, ηφ παξφλ.
Γφμα... Ηδηφκεινλ Ήρνο β'
Υαίξεηε Πξνθήηαη ηίκνη, νη ηφλ λφκνλ Κπξίνπ θαιψο δηαηαμάκελνη, θαί
ηή πίζηεη θαλέληεο, απφξζεηνη ζηχινη αθιηλείο, πκείο γάξ θαί κεζίηαη
ψθζεηε ηήο λέαο Γηαζήθεο Υξηζηνχ, θαί κεηαζηάληεο πξφο Οπξαλφλ,
απηφλ ηθεηεχζαηε, εηξελεχζαη ηφλ Κφζκνλ, θαί ζψζαη ηάο ςπράο
εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ήρνο ν απηφο
Σήλ πάζαλ ειπίδα κνπ, εηο ζέ αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνχ Θενχ, θχιαμφλ
κε ππφ ηήλ ζθέπελ ζνπ.
Απφζηηρα
Σά θαη' Αιθάβεηνλ ηήο Οθησήρνπ
Γφμα... Ηδηφκεινλ Ήρνο β'
Οη εμ αζεβείαο, εηο επζέβεηαλ πξνβάληεο, θαί ηψ θσηί ηήο γλψζεσο
ειιακθζέληεο, ςαικηθψο ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, επραξηζηήξηνλ
αίλνλ Θεψ πξνζάγνληεο, θαί ηαο ελ ηνίρνηο θαί πίλαμη, θαί ηεξνίο
ζθεχεζηλ εγραξαρζείζαο ηεξάο Υξηζηνχ Δηθφλαο, ηήο Παλάγλνπ, θαί
πάλησλ ηψλ Αγίσλ, ηηκεηηθψο πξνζθπλήζσκελ, απνβαιιφκελνη ηήλ
δπζζεβή ηψλ θαθνδφμσλ ζξεζθείαλ, ε γάξ ηηκή ηήο Δηθφλνο, ψο θεζη
Βαζίιεηνο, επί ηφ πξσηφηππνλ δηαβαίλεη, αηηνχκελνη ηαίο πξεζβείαηο
ηήο αρξάληνπ ζνπ Μεηξφο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ήρνο ν απηφο
 ζαχκαηνο θαηλνχ, πάλησλ ηψλ πάιαη ζαπκάησλ! ηίο γάξ έγλσ
Μεηέξα άλεπ αλδξφο ηεηνθπίαλ, θαί ελ αγθάιαηο θέξνπζαλ, ηφλ
άπαζαλ ηήλ Κηίζηλ πεξηέρνληα; Θενχ εζηη βνπιή ηφ θπεζέλ, φλ σο
βξέθνο Πάλαγλε, ζαίο σιέλαηο βαζηάζαζα, θαί κεηξηθήλ παξξεζίαλ
πξφο απηφλ θεθηεκέλε, κή παχζε δπζσπνχζα ππέξ ηψλ ζέ
ηηκψλησλ, ηνχ νηθηεηξήζαη, θαί ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.

Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. α'
Θενηφθε Παξζέλε, ραίξε θεραξηησκέλε Μαξία, ν Κχξηνο κεηά ζνχ,
επινπεκέλε ζχ ελ γπλαημί, θαί επινεκέλνο ν θαξπφο ηήο θνηιίαο ζνπ,
φηη σηήξα έηεθεο ηψλ ςπρψλ εκψλ. (εθ γ')
Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηήο Αγξππλίαο.
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΠΡΧΨ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηφλ Δμάςαικνλ, ηφ, Θεφο Κχξηνο, ηφ Απνιπηίθηνλ
Αλαζηάζηκνλ.
Γφμα... Ήρνο β'
Σήλ άρξαληνλ Δηθφλα ζνπ πξνζθπλνχκελ Αγαζέ, αηηνχκελνη
ζπγρψξεζηλ ηψλ πηαηζκάησλ εκψλ, Υξηζηέ ν Θεφο, βνπιήζεη γάξ εχ
δφθεζαο ζαξθί αλειζείλ ελ ηψ ηαπξψ, ίλα ξχζε νχο έπιαζαο εθ ηήο
δνπιείαο ηνχ ερζξνχ, φζελ επραξίζησο βνψκέλ ζνη, Υαξάο
επιήξσζαο ηά πάληα, ν σηήξ εκψλ, παξαγελφκελνο εηο ηφ ζψζαη
ηφλ Κφζκνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πάληα ππέξ έλλνηαλ, πάληα ππεξέλδνμα, ηα ζά Θενηφθε κπζηήξηα, ηή
αγλεία εζθξαγηζκέλε, θαί παξζελία θπιαηηνκέλε, Μήηεξ εγλψζζεο
αςεπδήο, Θεφλ ηεθνχζα αιεζηλφλ, απηφλ ηθέηεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ.
Δίηα ε ζπλήζεο ηηρνινγία, νη Αλαβαζκνί ηνχ Ήρνπ, ηφ, πάζα
πλνή, θαί ηφ ελδηάηαθηνλ Δσζηλφλ Δπαγγέιηνλ.
Καί κεηά ηφ, Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ, θαί ηφλ Ν' ςάιινκελ ηά
παξφληα Ηδηφκεια.
Γφμα,.. Ήρνο πι. δ'
Σήο κεηαλνηαο άλνημφλ κνη πχιαο Εσνδφηα, νξζξίδεη γάξ ηφ πλεχκά
κνπ, πξφο Ναφλ ηφλ άγηφλ ζνπ, λαφλ θέξνλ ηνχ ζψκαηνο, φινλ
εζπηισκέλνλ, Αιι' ψο Οηθηίξκσλ θάζαξνλ, επζπιάγρλσ ζνπ ειέεη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ, Ο απηφο
Σήο ζσηεξίαο επζπλφλ κνη ηξίβνπο Θενηφθε, αηζρξαίο γάξ
θαηεξξχπσζα, ηήλ ςπρήλ ακαξηίαηο, ψο ξαζχκσο ηφλ βίνλ κνπ, φινλ

εθδαπαλήζαο, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο ξχζαί κε, πάζεο αθαζαξζίαο.
ηίρ. Διέεζφλ κε, ν Θεφο...
Ήρνο πι. β'
Σά πιήζε ηψλ πεπξαγκέλσλ κνη δεηλψλ, ελλνψλ ν ηάιαο, ηξέκσ ηήλ
θνβεξάλ εκέξαλ ηήο Κξίζεσο, αιιά ζαξξψλ εηο ηφ έιενο ηήο
επζπιαγρλίαο ζνπ, ψο Γαπτδ βνψ ζνη Διέεζφλ κε ν Θεφο, θαηά ηφ
κέγα ζνπ έιενο.
Οη Καλφλεο. Ο Αλαζηάζηκνο, ν ηαπξναλαζηάζηκνο, θαη ηήο
Θενηφθνπ, εηο ε' θαη ηνχ Σξησδίνπ, εηο ο'.
Ο Καλψλ ηνχ Σξησδίνπ, νχ ε αθξνζηηρίο.
εκεξνλ επζεβίεο ζενθεγγένο ήιπζελ αίγιε.
Πνίεκα ηνχ θπξίνπ Θενθάλνπο,
Χδή α' Ήρνο δ'
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ
θηξηψληεο κεη' επθξνζχλεο ζήκεξνλ, πηζηνί βνήζσκελ, Χο
ζαπκαζηά ηά έξγα ζνπ Υξηζηέ, θαί κεγάιε ε δχλακηο, ν ηήλ εκψλ
νκφλνηαλ, θαί ζπκθσλίαλ εξγαζάκελνο!
Ζκέξαλ ραξκνληθήλ ζεφθξνλεο, δεχηε ηειέζσκελ, λχλ νπξαλφο
επθξαίλεηαη θαί γή, θαί Αγγέισλ ηά ηάγκαηα, θαί ηψλ βξνηψλ
ζπζηήκαηα, δηαθεξφλησο ενξηάδνληα.
Μεγίζηελ επεξγεζίαλ βιέπνληεο, ρείξαο θξνηήζσκελ, ηά δηεζηψηα
κέιε ηνχ Υξηζηνχ, ζπλεγκέλα πξφο έλσζηλ, θαί ηφλ Θεφλ αηλέζσκελ,
ηφλ ηήλ εηξήλελ πξπηαλεχζαληα.
Δδφζε ηή Δθθιεζία ζήκεξνλ, ηά ληθεηήξηα ζενθηλήησ λεχζεη θαη
βνπιή, Μηραήι Θενδψξαο ηε, ηψλ επζεβψο ηήο Πίζηεσο,
αληερνκέλσλ Βαζηιέσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Ρνκθαίαη ηψλ δπζζεβψλ εμέιηπνλ, ζαθψο αίξέζεσλ, ηφλ γάξ Ναφλ
ζνπ Πάλαγλε ζεκλή, ελ Δηθφζη θνζκνχκελνλ, παλεπζεβψο ζεψκελνη,
λχλ παληέξσο αγαιιφκεζα.
Καηαβαζία

Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο
πεδεχζαο Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ
δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ εηξνπψζαην.
Χδή γ' Δπθξαίλεηαη επί ζνί
Οπθέηη ηψλ αζεβψλ, αηξεηηθψλ λχλ ε νθξχο αίξεηαη, ε γάξ Θενχ
δχλακηο, ηήλ Οξζνδνμίαλ εθξάηπλε.
Νεθέιαη πξνθεηηθψο, δσνπνηφλ εμ νπξαλνχ ζήκεξνλ, δξφζνλ εκίλ
ξαλάησζαλ, επί ηή εγέξζεη ηήο Πίζηεσο.
Δπήρσο αί κπζηηθαη, ηψλ Απνζηφισλ ηνχ Υξηζηνχ ζάιπηγγεο,
ππεξθπψο βνάησζαλ, ηψλ ζεπηψλ Δηθφλσλ αλφξζσζηλ.
Τκλήζσκελ ηφλ Υξηζηφλ, ηφλ αλαδείμαληα εκίλ Αλαζζαλ, ζενζεβή
θηιφρξηζηνλ, ζχλ ηψ ζενζηέπησ βιαζηήκαηη.
Θενηνθίνλ
θελήλ ζνπ ηήλ ηεξάλ, θαηαιαβφληεο νη πηζηνί Πάλαγλε, θσηνεηδεί
ράξηηη, λχλ θαηαπγαζζήλαη δεφκεζα.
Καηαβαζία
Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα. χ κνπ ηζρχο
Κχξηε, θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα.
Κάζηζκα Ήρνο α' Υνξφο Αγγειηθφο
Σήλ ζείαλ ζνπ κνξθήλ, ελ Δηθφλη ηππνχληεο, ηήλ Γέλλεζηλ Υξηζηέ,
αξηδήισο βνψκελ, ηά ζαχκαηα ηά άξξεηα, ηήλ εθνχζηνλ ηαχξσζηλ,
φζελ Γαίκνλεο, απνδηψθνληαη θφβσ, θαί θαθφδνμνη, ελ θαηεθεία
ζξελνχζηλ, ψο ηνχησλ ζπκκέηνρνη.
Γφμα... κνηνλ
Μνξθάο ηψλ Πξνθεηψλ, Απνζηφισλ ηά είδε, Μαξηχξσλ ηεξψλ, θαί
Αγίσλ απάλησλ, Δηθφλαο θαί κνξθψκαηα, ηεξψο σξατδεηαη, ηνχ
Νπκθίνπ δέ, ηνχ λνεηνχ θαί ηήο Νχκθεο, αγιατδεηαη, ηαίο λνεξαίο
αγιαταηο, ε κήηεξ ε άλσ ηψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ, κνηνλ
Σνίο πφζσ ζνπ εκλή, ηήλ αγίαλ Δηθφλα, ηηκψζη θαί Θενχ, αιεζή ζε
Μεηέξα, ζπκθψλσο θαηαγγέιινπζη, θαί πηζηψο πξνζθπλνχζί ζε,
θχιαμ θάλεζη, θαί θξαηαηά πξνζηαζία, απνηξέπνπζα, πάλ δπζρεξέο
πφξξσ ηνχησλ, ψο πάληα ηζρχνπζα.
Χδή δ' Δπαξζέληα ζε ηδνχζα

Δπηθνηηήζεη ηή ζεία ηνχ Παξαθιήηνπ, ηφλ ζφλ Ναφλ αγίαζνλ, θαί ηή
παξνπζία, ηνχηνπ ηήο αηξέζεσο, ηήλ πιάλελ απέιαζνλ, Λφγε ηνχ
Θενχ πνιπέιεε.
Βηαηνηάηεο ξπζάκελνο δπζζεβείαο, ηφλ ζφλ ιαφλ αλάδεημνλ ηψ ηήο
επζεβείαο, δήισ ππξπνινχκελνλ, θαί πίζηεη θξαπγάδνληα, Γφμα ηή
δπλάκεη ζνπ Κχξηε,
Ηεξνηχπνηο κνξθψζεζη ηψλ Δηθφλσλ, ηψλ ηνχ Υξηζηνχ ζεψκελνη, θαί
ηήο Θενηφθνπ, ηχπνηο θαηαιάκπνληα, ηά ζεία ζθελψκαηα,
ηεξνπξεπψο αγαιιφκεζα.
Ζ Βαζίιηζζα ζηεθάλσ θεθνζκεκέλε, ηήλ αιεζή πνζήζαζα, Υξηζηνχ
βαζηιείαλ, ηνχηνπ αληζηφξεζελ Δηθφλα ηήλ άρξαληνλ, θαί ηά ηψλ
Αγίσλ κνξθψκαηα,
Θενηνθίνλ
εζαξθσκέλνλ ηεθνχζα ηφλ Θεφλ Λφγνλ, ζενπξεπέο αγίαζκα,
Κεραξηησκέλε, ηνχηνπ αλαδέδεημαη, δηφ ζνπ ηφ ηέκελνο, ηφ θσηνεηδέο
εγθαηλίδνκελ.
Καηαβαζία
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο,
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ
Κχξηε.
Χδή ε' χ Κχξηέ κνπ θψο
Θνχ Κχξηε ηή ζή, Δθθιεζία, θξαηαίσκα, αθιφλεηνλ δηακέλεηλ, εηο
αηψλα αηψλνο, ηψ ζάισ ηψλ αηξέζεσλ.
Δηο άπαζαλ ηήλ γήλ, ε θαηδξφηεο εμέιακςε, ηήο άλσζελ δεδνκέλεο,
ηνίο πηζηνίο επθξνζχλεο, θαί ζείαο αληηιήςεσο.
Ο κφλνο αγαζφο, θαί πεγή αγαζφηεηνο, ζχ χςσζνλ νξζνδφμσλ,
Βαζηιέσλ ηφ θέξαο, ηηκψλησλ ηήλ Δηθφλα ζνπ.
Φψο άδπηνλ εκίλ, επζεβείαο αλέηεηιε, ζεζπίζκαηη ζενπλεχζησ, ηψλ
πηζηψλ Βαζηιέσλ, θαί λεχκαηη ζεφθξνλη.
Θενηνθίνλ
Δγθαίληζνλ εκίλ, ηήλ αξραίαλ εππξέπεηαλ, παλάρξαληε Θενκήηνξ, θαί
ηφλ Οίθφλ ζνπ ηνχηνλ, αγίαζνλ ζή ράξηηη,
Καηαβαζία

χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ,
εθ δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε.
Χδή ο'
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο
Γξάθεηαη, θαί ηηκάηαη πηζηψο πξνζθπλνχκελνο, ν ραξαθηήξ ηνχ
Γεζπφηνπ, θαί ιακβάλεη πάιηλ ε Δθθιεζία, παξξεζίαλ. επζεβψο ηφλ
σηήξα δνμάδνπζα.
Γπκλνχηαη, θαηεθείαο θαί ζθφηνπο αηξέζεσο, ε ηνχ Υξηζηνχ Δθθιεζία,
θαί θνξεί ρηηψλα ηήο επθξνζχλεο, θαί ηή ζεία, θαί θσζθφξσ
ππθάδεηαη ράξηηη.
Δπθιείαο, ηήο αξραίαο ειιάκςεσο έηπρε, ηψλ Οξζνδφμσλ ν δήκνο,
Θενδψξαο λεχζεη ηήο Βαζηιίδνο, θαί ηνχ ηαχηεο, επζεβνχο Μηραήι
Απηνθξάηνξνο,
Θενηνθίνλ
Ο πάιαη, καξηπξίνπ πξνζηάμαο γελέζζαη ζθελήλ, σο ελ ζθελή ινγηθή
ζνη, θαηνηθείνκνλνο δεδνμαζκέλνο, ν δνμάδσλ, ηφλ Ναφλ ζνπ
Παξζέλε ηνίο ζαχκαζη.
Καηαβαζία
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ
δαηκφλσλ ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο Πιεπξάο ζνπ
ξεχζαληη αίκαηη.
Κνληάθηνλ
Απηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Ο απεξίγξαπηνο Λφγνο ηνχ Παηξφο, εθ ζνχ Θενηφθε πεξηεγξάθε
ζαξθνχκελνο, θαί ηήλ ξππσζείζαλ εηθφλα εηο ηφ αξραίνλ
αλακνξθψζαο, ηψ ζείσ θάιιεη ζπγθαηέκημελ. Αιι' Οκνινγνχληεο ηήλ
ζσηεξίαλ, έξγσ θαί ιφγσ ηαχηελ αληζηνξνχκελ.
Ο Οίθνο
Σνχην ηφ ηήο Οηθνλνκίαο κπζηήξηνλ, πάιαη Πξνθήηαη ζεησδψο
εκπλεπζζέληεο, δη' εκάο, ηνχο εηο ηά ηέιε ηψλ αηψλσλ θαηαληήζαληαο,
πξνθαηήγγεηιαλ, ηήο ηνχηνπ ηπρφληεο ειιάκςεσο. Γλψζηλ νχλ ζείαλ
δη' απηνχ ιαβφληεο, έλα Κχξηνλ ηφλ Θεφλ γηλψζθνκελ, ελ ηξηζίλ
ππνζηάζεζη δνμαδφκελνλ, θαί απηψ κφλσ ιαηξεχνληεο, κίαλ Πίζηηλ,
έλ Βάπηηζκα έρνληεο, Υξηζηφλ ελδεδχκεζα, Αιι' Οκνινγνχληεο ηήλ
ζσηεξίαλ, έξγσ θαί ιφγσ, ηαχηελ αληζηνξνχκελ.

πλαμάξηνλ ηνχ Μελαίνπ
είηα ηφ παξφλ
Σή απηή εκέξα, Κπξηαθή πξψηε ηψλ Νεζηεηψλ, αλάκλεζηλ
πνηνχκεζα ηήο αλαζηειψζεσο ηψλ αγίσλ θαί ζεπηψλ Δηθφλσλ,
γελνκέλεο παξά ηψλ αεηκλήζησλ Απηνθξαηφξσλ
Κσλζηαληηλνππφιεσο, Μηραήι θαί ηήο κεηξφο απηνχ Θενδψξαο, επί
ηήο Παηξηαξρείαο ηνχ αγίνπ θαί Οκνινγεηνχ Μεζνδίνπ.
ηίρνη
 Σάο νπ πξεπφλησο εμνξίζηνπο Δηθφλαο,
 Υαίξσ, πξεπφλησο πξνζθπλνπκέλαο βιέπσλ.
Ζ απαξάιιαθηνο Δηθψλ ηνχ Παηξφο, πξεζβείαηο ηψλ αγίσλ ζνπ
Οκνινγεηψλ, ειέεζνλ εκάο, Ακήλ.
Χδή δ' Δλ ηή θακίλσ
πγρνξεπέησ, ηήο Δθθιεζίαο ηή θαηδξφηεηη, πφζσ ζετθψ Αγγέισλ ε
ζηξαηηά, ζενθξφλσο αλακέιπνπζα, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ Ναψ ηήο
δφμεο ζνπ Κχξηε.
Ζ Δθθιεζία, ηψλ πξσηνηφθσλ θαί παλήγπξηο, ραίξεη ζεσκέλε λχλ ηφλ
ζείνλ ιαφλ, νκνθξφλσο αλακέιπνληα, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ Ναψ
ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.
Λειπηξσκέλνη, ηήο πξίλ αριχνο ηήο αηξέζεσο, λεχζεη Θενδψξαο ηήο
αμηνπξεπνχο, Βαζηιίδνο αλακέιπνκελ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ Ναψ
ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.
Θενηνθίνλ
Τπέξ ηάο άλσ, ρνξνζηαζίαο ήξζεο Πάλαγλε, κφλε γελνκέλε Μήηεξ
ηνχ Παληνπξγνχ, γεγεζφηεο νχλ θξαπγάδνκελ, Δπινγεκέλε ζχ ελ
γπλαημίλ, ππάξρεηο παλάκσκε Γέζπνηλα.
Καηαβαζηα
Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ
ή ηή θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ Ναψ
ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.
Χδή ε' Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι
Δθθιεζίαο παηξηθνχο, δηαθπιάηηνληεο, εηθφλαο γξάθνκελ, θαί
αζπαδφκεζα ζηφκαζη, θαί θαξδία θαί ζειήκαηη, ηψλ ηνχ Υξηζηνχ θαί
ηψλ απηνχ Αγίσλ θξάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ
Κχξηνλ.

Δπί ηφ πξσηφηππνλ ζαθψο, ηήλ ηήο Δηθφλνο ηηκήλ, θαί ηήλ
πξνζθχλεζηλ, αλαβηβάδνληεο ζέβνκελ, ζεεγφξσλ ηνίο δηδάγκαζηλ
αθνινπζνχληεο, ηψ Υξηζηψ πίζηεη θξαπγάδνκελ, Δπινγείηε, πάληα ηα
έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Ννχλ θαηαπγαζζείζα θσηηζκψ, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, ζεπηή
Βαζίιηζζα, θαξπνχο ζεφθξνλαο έρνπζα, ηήλ εππξέπεηαλ εγάπεζε,
ηήο Δθθιεζίαο ηνχ Υξηζηνχ, θαί σξαηφηεηα, επινγνχζα, άκα πηζηνίο
Ηεζνχλ ηφλ ζεάλζξσπνλ.
Θενηνθίνλ
Αθηίζη θσηφο ηνχ λνεηνχ, θαηαιακπφκελνο ζείνο Οίθφο ζνπ,
θαηαζθηάδεη λχλ άπαληαο, ηή λεθέιε ηή ηνχ Πλεχκαηνο, θαί αγηάδεη
ηνχο πηζηνχο, ζπκθψλσο ςάιινληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Καηαβαζία
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε.
ππξφο δέ δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο
εξαζηαί, Παίδεο θξαπγάδνληεο Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ
Κχξηνλ.
Χδή ζ' Λίζνο αρεηξφηκεηνο
Ηεξνγξαθίαηο Δηθφλσλ, θεθνζκεκέλελ θαζνξψληεο, πάιηλ ηήλ ζεπηήλ
Δθθιεζίαλ, κεη' επιαβείαο πάληεο πξνζδξάκσκελ, θαί ηψ Υξηζηψ
βνήζσκελ. έ κεγαιχλνκελ Σξηζάγηε.
Γέξαο θαί ηηκήλ θεθηεκέλε, ε Δθθιεζία ηφλ ηαπξφλ ζνπ, θαί ηάο
ζεβαζκίνπο Δηθφλαο, θαί ηψλ Αγίσλ ηά εθηππψκαηα, κεη' επθξνζχλεο
Γέζπνηα, θαί ζπκεδίαο κεγαιχλεη ζε.
Λάκπξπλνλ ηή ζεία ζνπ δφμε, ηνχο Βαζηιείο εκψλ Οηθηίξκνλ, θαί
παξεκβνιαίο αγγειηθαίο, θαί παλνπιίαηο ηνχηνπο πεξίθξαμ νλ, ηήλ
ηψλ εζλψλ ζξαζχηεηα. θαζππνηάζζσλ απηνίο Γέζπνηα,
Θενηνθίνλ
Ήξζε ηήο πξνκήηνξνο Δχαο, ε θαηαδίθε Θενηφθε, φηη ζχ ηφλ πάλησλ
Γεζπφηελ, αλεξκελεχησο Αγλή γεγέλλεθαο, νχ λχλ ηήλ εκθέξεηαλ, ελ
ηαίο Δηθφζηλ αζπαδφκεζα.
Καηαβαζία
Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψηαο θχζεηο, Γηφ επαγαιιφκελνη

ζέ Θενηφθε κεγαιχλνκελ.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Σφ Δσζηλφλ Αλαζηάζηκνλ (άπαμ)
Δίηα ηά παξφληα
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
θηξηήζαηε θξνηήζαηε, κεη' επθξνζχλεο άζαηε, Χο ζαπκαζηά ζνπ θαί
μέλα, Υξηζηέ βνψληεο ηά έξγα! θαί ηίο ηζρχζεη εμεηπείλ, ψηεξ ηάο
δπλαζηείαο ζνπ, ηνχ ηήλ εκψλ νκφλνηαλ, θαί ζπκθσλίαλ εηο κίαλ,
ελψζαληνο Δθθιεζίαλ.
Θενηνθίνλ
Ρνκθαίαη λχλ εμέιηπνλ, ηήο δπζκελνχο αηξέζεσο, θαί ηφ κλεκφζπλνλ
ηαχηεο, εμεθαλίζζε κεη' ήρνπ, ηφλ γάξ Ναφλ ζνπ Πάλαγλε,
παλεππξεπψο ζεψκελνη, θεθνζκεκέλνλ ράξηζη, ηψλ ζεβαζκίσλ
Δηθφλσλ, ραξάο πιεξνχκεζα πάληεο.
Δηο ηνχο Αίλνπο
ηηρεξά Αλαζηάζηκα, δ' θαί έλ Αλαηνιηθφλ, θαί ηνχ Σξησδίνπ ηά
παξφληα Πξνζφκνηα γ'.
Ήρνο δ' Έδσθαο ζεκείσζηλ
Δλ ζνί λχλ αγάιιεηαη ε Δθθιεζία θηιάλζξσπε, ηψ Νπκθίσ θαί Κηίζηε
απηήο, ηψ ηαχηελ ζειήκαηη, ζενπξεπεζηάησ, εμ εηδψισλ πιάλεο,
ιπηξσζακέλσ θαί ζαπηψ, αξκνζακέλσ ηηκίσ Αίκαηη, θαηδξψο
απνιακβάλνπζα, ηήλ ηεξάλ αλαζηήισζηλ, ηψλ Δηθφλσλ, θαί
ραίξνπζα, ζέ πκλεί θαί δνμάδεη πηζηψο.
ηίρ. Δμνκνινγήζνκαί ζνη, Κχξηε, ελ φιε θαξδία κνπ, δη' εγήζνκαη
πάληα ηά ζαπκάζηά ζνπ.
αξθφο ηφ εθηχπσκα, αλαζηεινχληέο ζνπ Κχξηε, ζρεηηθψο
αζπαδφκεζα, ηφ κέγα κπζηήξηνλ, ηήο Οηθνλνκίαο, ηήο ζήο
εθδεινχληεο, νπ γάξ δνθήζεη, σο θαζίλ, νη ζενκάρνη παίδεο ηνχ
Μάλεληνο, εκίλ ψθζεο θηιάλζξσπε, αιι' αιεζεία θαί θχζεη ζαξθφο,
δη' απηνχ αλαγφκε λνη, πξφο ζφλ πφζνλ θαί έξσηα.
ηίρ. Αλάζηεζη, Κχξηε ν Θεφο κνπ, πςσζήησ ε ρείξ ζνπ, κή επηιάζνπ
ηψλ πελήησλ ζνπ εηο ηέινο.

Ζκέξα ραξκφζπλνο, θαί επθξνζχλεο αλάπιεσο, πεθαλέξσηαη
ζήκεξνλ, θαηδξφηεο δνγκάησλ γάξ, ηψλ αιεζεζηάησλ, αζηξάπηεη θαί
ιάκπεη, ε Δθθιεζία ηνχ Υξηζηνχ, θεθνζκεκέλε αλαζηειψζεζηλ,
Δηθφλσλ ηψλ αγίσλ λχλ, εθηππσκάησλ θαί ιάκςεζη, θαί νκφλνηα
γίλεηαη, ηψλ Πηζηψλ ζενβξάβεπηνο.
Γφμα... Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. β'
Μσζήο ηψ θαηξψ ηήο εγθξαηείαο, Νφκνλ εδέμαην, θαί ιαφλ
επεζπάζαην, Ζιίαο λεζηεχζαο, νπξαλνχο απέθιεηζε, ηξείο δέ Παίδεο
Αβξακηαίνη, ηχξαλλνλ παξαλνκνχληα, δηά λεζηείαο ελίθεζαλ. Γη'
απηήο θαί εκάο σηήξ αμίσζνλ, ηήο Αλαζηάζεσο ηπρείλ, νχησ
βνψληαο Άγηνο ν Θεφο, Άγηνο ηζρπξφο, Άγηνο αζάλαηνο, ειέεζνλ
εκάο.
Καί λχλ...
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ
ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα
εδσνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ. Δπινγεηφο Υξηζηφο ν
Θεφο εκψλ, ν νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνη.
Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο
Δηο δέ ηήλ Ληηήλ, ελ ηψ Νάξζεθη, ςάιινκελ ηφ Γνμαζηηθφλ
Δσζηλφλ Ηδηφκεινλ.
Η ΛΙΣΑΝΕΤΙ ΣΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Πξνπνξεπνκέλσλ ηψλ Ηεξνπαίδσλ κεηά εηθφλσλ θαί ζπκηαηνχ,
ν Ηεξεχο εμέξρεηαη ηνχ Ηεξνχ κεηά ηνχ Σηκίνπ ηαπξνχ θαί γίλεηαη
ιηηαλεία πέξημ ηνχ εζσηεξηθνχ ηνχ Νανχ εηο ηέζζαξεο ζηάζεηο. Δηο
εθάζηελ γίλεηαη δέεζηο θαί ςάιιεηαη ηφ Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο εηο
ζηάζεηο ηέζζαξεο.
Λαφο: Σήλ άρξαληνλ Δηθφλα ζνπ πξνζθπλνχκελ Αγαζέ αηηνχκελνη
ζπγρψξεζηλ ηψλ πηαηζκάησλ εκψλ Υξηζηέ ν Θεφο βνπιήζεη γάξ
επδφθεζαο ζαξθί αλειζείλ ελ ηψ ηαπξψ, ίλα ξχζε νχο έπιαζαο εθ
ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ, φζελ επραξίζησο βνψκέλ ζνη, ραξάο
επιήξσζαο ηά πάληα, ν σηήξ εκψλ, παξαγελφκελνο εηο ηφ ζψζαη
ηφλ θφζκνλ.
α' Δλ ηή βνξεία πιεπξά ηειείηαη δέεζηο ππέξ ηψλ δψλησλ.

Ηεξεχο: Διέεζνλ εκάο, ν Θεφο θαηά ηφ κέγα έιεφο ζνπ δεφκεζά ζνπ
επάθνπζνλ θαί ειέεζνλ.
Λαφο: Κχξηε, ειέεζνλ (3).
Ηεξεχο: Έηη δεφκεζα ππέξ ηψλ επζεβψλ θαί νξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ.
Λαφο: Κχξηε, ειέεζνλ (3).
Ηεξεχο: Έηη δεφκεζα ππέξ ηνχ Αξρηεπηζθφπνπ εκψλ (λνκα) θαί
πάζεο ηήο ελ Υξηζηψ εκψλ αδειθφηεηνο.
Λαφο: Κχξηε, ειέεζνλ (3).
Ηεξεχο: ηη ειεήκσλ θαί θηιάλζξσπνο Θεφο ππάξρεηο θαί νί ηήλ
δφμαλ αλαπέκπνκελ ηψ Παηξί θαί ηψ Τηψ θαί ηψ Αγίσ Πλεχκαηη, λχλ
θαί αεί θαί εηο ηνχο αησλαο ηψλ αηψλσλ.
Λαφο: Ακήλ.
Λαφο: Σήλ άρξαληνλ Δηθφλα ζνπ πξνζθπλνχκελ Αγαζέ αηηνχκελνη
ζπγρψξεζηλ ηψλ πηαηζκάησλ εκψλ Υξηζηέ ν Θεφο βνπιήζεη γάξ
επδφθεζαο ζαξθί αλειζείλ ελ ηψ ηαπξψ, ίλα ξχζε νχο έπιαζαο εθ
ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ, φζελ επραξίζησο βνψκέλ ζνη, ραξάο
επιήξσζαο ηά πάληα, ν σηήξ εκψλ, παξαγελφκελνο εηο ηφ ζψζαη
ηφλ θφζκνλ.
β' Δλ ηή δπηηθή πιεπξά, ηειείηαη δέεζηο ππέξ ηψλ
θεθνηκεκέλσλ, επζεβψλ Βαζηιέσλ Οξζνδφμσλ παηξηαξρψλ,
Αξρηεξέσλ θ.η.ι.
Ηεξεχο: Διέεζνλ εκάο ν Θεφο, θαηά ηφ κέγα έιεφο ζνπ, δεφκεζά ζνπ,
επάθνπζνλ θαί ειέεζνλ.
Λαφο: Κχξηε, ειέεζνλ (3).
Ηεξεχο: Έηη δεφκεζα ππέξ καθαξίαο κλήκεο θαί αησλίνπ αλαπαχζεσο
ηψλ ςπρψλ ηψλ θεθνηκεκέλσλ δνχισλ ζνπ βαζηιέσλ, παηξηαξρψλ,
αξρηεξέσλ, ηεξέσλ ηεξνκνλάρσλ ηεξνδηαθφλσλ κνλαρψλ θαί πάλησλ
ηψλ απφ πεξάησλ έσο πεξάησλ ηήο νηθνπκέλεο θεθνηκεκέλσλ
επζεβψλ θαί νξζνδφμσλ ρξηζηηαλψλ παηέξσλ πξνπαηφξσλ πάππσλ

πξνπάππσλ γνλέσλ αδειθψλ θαί ζπγγελψλ εκψλ.
Λαφο: Αησλία ε κλήκε απηψλ (3).
Ηεξεχο: ηη ζχ εί ε αλάζηαζηο ε δσή θαί ε αλάπαπζηο ηψλ
θεθνηκεκέλσλ δνχισλ ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ θαί ζνί ηήλ δφμαλ
αλαπέκπνκελ ζχλ ηψ αλάξρσ ζνπ Παηξί θαί ηψ παλαγίσ θαί αγαζψ
θαί δσνπνηψ ζνπ Πλεχκαηη λχλ θαί αεί θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ
αηψλσλ.
Λαφο: Ακήλ.
Λαφο: Σήλ άρξαληνλ Δηθφλα ζνπ πξνζθπλνχκελ Αγαζέ αηηνχκελνη
ζπγρψξεζηλ ηψλ πηαηζκάησλ εκψλ Υξηζηέ ν Θεφο βνπιήζεη γάξ
επδφθεζαο ζαξθί αλειζείλ ελ ηψ ηαπξψ, ίλα ξχζε νχο έπιαζαο εθ
ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ, φζελ επραξίζησο βνψκέλ ζνη, ραξάο
επιήξσζαο ηά πάληα, ν σηήξ εκψλ, παξαγελφκελνο εηο ηφ ζψζαη
ηφλ θφζκνλ.
γ' Δλ ηή λνηίσ πιεπξά ηειείηαη δέεζηο ππέξ ηψλ δψλησλ.
Ηεξεχο: Διέεζνλ εκάο, ν Θεφο, θαηά ηφ κέγα έιεφο ζνπ, δεφκεζά ζνπ,
επάθνπζνλ θαί ειέεζνλ.
Λαφο: Κχξηε, ειέεζνλ (3).
Ηεξεχο: Δηη δεφκεζα ππέξ ηψλ επζεβψλ θαί νξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ.
Λαφο: Κχξηε, ειέεζνλ (3).
Ηεξεχο: Έηη δεφκεζα ππέξ ηνχ Αξρηεπηζθφπνπ εκψλ (λνκα) θαί
πάζεο ηήο ελ Υξηζηψ εκψλ αδειθφηεηνο.
Λαφο: Κχξηε, ειέεζνλ (3).
Ηεξεχο: ηη ειεήκσλ θαί θηιάλζξσπνο Θεφο ππάξρεηο, θαί ζνί ηήλ
δφμαλ αλαπέκπνκελ, ηψ Παηξί θαί ηψ Τηψ θαί ηψ Αγίσ Πλεχκαηη, λχλ
θαη άεη θαη εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ.
Λαφο: Ακήλ.
Λαφο: Σήλ άρξαληνλ Δηθφλα ζνπ πξνζθπλνχκελ Αγαζέ αηηνχκελνη

ζπγρψξεζηλ ηψλ πηαηζκάησλ εκψλ Υξηζηέ ν Θεφο βνπιήζεη γάξ
επδφθεζαο ζαξθί αλειζείλ ελ ηψ ηαπξψ, ίλα ξχζε νχο έπιαζαο εθ
ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ, φζελ επραξίζησο βνψκέλ ζνη, ραξάο
επιήξσζαο ηά πάληα, ν σηήξ εκψλ, παξαγελφκελνο εηο ηφ ζψζαη
ηφλ θφζκνλ.
δ' Δλ δέ ηή αλαηνιηθή πιεπξά ηειείηαη δέεζηο ππέξ ηψλ δψλησλ.
Ηεξεχο: Διέεζνλ εκάο, ν Θεφο θαηά ηφ κέγα έιεφο ζνπ, δεφκεζά ζνπ
επάθνπζνλ θαί ειέεζνλ.
Λαφο: Κχξηε, ειέεζνλ (3).
Ηεξεχο: Έηη δεφκεζα θαί ππέξ ηνχ δηαθπιαρζήλαη ηήλ αγίαλ Δθθιεζίαλ
θαί ηήλ πφιηλ ηαχηελ, θαί πάζαλ πφιηλ θαί ρψξαλ, απφ νξγήο, ινηκνχ,
ιηκνχ, ζεηζκνχ, θαηαπνληηζκνχ, ππξφο, καραίξαο, επηδξνκήο
αιινθχισλ, εκθπιίνπ πνιέκνπ θαί αηθληδίνπ ζαλάηνπ. ππέξ ηνχ
ίιεσλ επκελή θαί επδηάιιαθηνλ γελέζζαη ηφλ αγαζφλ θαί
Φηιάλζξσπνλ Θεφλ εκψλ, ηνχ απνζηξέςαη θαί δηαζθεδάζαη πάζαλ
νξγήλ θαί λφζνλ ηήλ θαζ' εκψλ θηλνπκέλελ, θαί ξχζαζζαη εκάο έθ ηήο
επηθεηκέλεο δηθαίαο απηνχ απεηιήο, θαί ειεήζαη εκάο.
Λαφο: Κχξηε, ειέεζνλ (3).
Ηεξεχο: Δπάθνπζνλ εκψλ, ν Θεφο, ν σηήξ εκψλ , ε ειπίο πάλησλ
ηψλ πεξάησλ ηήο γήο θαί ηψλ ελ ζαιάζζε καθξάλ, θαί ίιεσο, ίιεσο
γελνχ εκίλ, Γέζπνηα, επί ηαίο ακαξηίαηο εκψλ, θαί ειέεζνλ εκάο.
Λαφο: Κχξηε, ειέεζνλ (3),
Ηεξεχο: ηη ειεήκσλ θαί Φηιάλζξσπνο Θεφο ππάξρεηο, θαί ζνί ηήλ
δφμαλ αλαπέκπνκελ, ηψ Παηξί θαί ηψ Τηψ θαί ηψ Αγίσ Πλεχκαηη, λχλ
θαί άεη θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ.
Λαφο: Ακήλ.
(Δληαχζα αλαγηλψζθεη ν Ηεξεχο ηάο εμήο πεξηθνπάο εθ ηνχ
πλνδηθνχ ηήο Ε' Οηθνπκεληθήο πλφδνπ.)
Ηεξεχο: Οη Πξνθήηαη σο είδνλ, νη Απφζηνινη σο εδίδαμαλ, ε Δθθιεζία
σο παξέιαβελ, νη Γηδάζθαινη σο εδνγκάηηζαλ, ε Οηθνπκέλε σο

ζπκπεθψλεθελ, ε ράξηο σο έιακςελ, ε αιήζεηα σο απνδέδεηθηαη, ηφ
ςεχδνο σο απειήιαηαη, ε ζνθία σο επαξξεζηάζαην, ν Υξηζηφο σο
εβξάβεπζελ, νχησ θξνλνχκελ, νχησ ιαινχκελ, νχησ θεξχζζνκελ
Υξηζηφλ ηφλ αιεζηλφλ Θεφλ εκψλ, θαί ηνχο Απηνχ Αγίνπο ελ ιφγνηο
ηηκψληεο, ελ ζπγγξαθαίο, ελ λνήκαζηλ, ελ ζπζίαηο, ελ Νανίο, ελ
Δηθνλίζκαζη, ηφλ κέλ σο Θεφλ θαί Γεζπφηελ πξνζθπλνχληεο θαί
ζέβνληεο, ηνχο δέ δηφ ηφλ θνηλφλ Γεζπφηελ σο Απηνχ γλεζίνπο
ζεξάπνληαο ηηκψληεο θαί ηήλ θαηά ζρέζηλ πξνζθχλεζηλ απνλέκνλεο.
Αχηε ε πίζηηο ηψλ Απνζηφισλ, αχηε ε πίζηηο ηψλ Παηέξσλ, αχηε ε
πίζηηο ηψλ Οξζνδφμσλ, αχηε ε πίζηηο ηήλ Οηθνπκέλελ εζηήξημελ. Δπί
ηνχηνηο ηνχο ηήο επζεβείαο Κήξπθαο αδειθηθψο ηε θαί παηξνπνζήησο
εηο δφμαλ θαί ηηκήλ ηήο επζεβείαο, ππέξ ήο αγσλίζαλην,
αλεπθεκνχκελ θαί ιέγνκελ. Σψλ ηήο Οξζνδνμίαο πξνκάρσλ επζεβψλ
Βαζηιέσλ, αγησηάησλ Παηξηαξρψλ, Αξρηεξέσλ, Γηδαζθάισλ,
Μαξηχξσλ, Οκνινγεηψλ, Αησλία ε κλήκε.
Λαφο: Αησλία ε κλήκε απηψλ (3).
Ηεξεχο: Σνχησλ ηνίο ππέξ επζεβείαο κέρξη ζαλάηνπ άζινηο ηε θαί
αγσλίζκαζη θαΗ δηδαζθαιίαηο παηδαγσγείζζαί ηε θαί θξαηχλεζζαη
Θεφλ έθιηπαξνχληεο, θαί κηκεηφο ηήο ελζένπ απηψλ πνιηηείαο κέρξη
ηέινπο αλαδεηθλχζζαη εθδπζσπνχληεο, αμησζείεκελ ηψλ
εμαηηνπκέλσλ, νηθηηξκνίο θαί ράξηηη ηνχ Μεγάινπ θαί Πξψηνπ
Αξρηεξέσο Υξηζηνχ ηνχ αιεζηλνχ Θενχ εκψλ, πξεζβείαηο ηήο
ππεξελδφμνπ Γεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ θαί αεηπαξζέλνπ Μαξίαο,
ηψλ ζενεηδψλ Αγγέισλ θαί πάλησλ ηψλ Αγίσλ.
Λαφο: Ακήλ.
Λαφο: Σίο Θεφο κέγαο σο ν Θεφο εκψλ. χ εί ν Θεφο ν πνηψλ
ζαπκάζηα κφλνο (3).
Λαφο: ήκεξνλ ζσηεξία ηψ θφζκσ γέγνλελ, άζσκελ ηψ αλαζηάληη εθ
ηάθνπ θαί αξρεγψ ηήο δσήο εκψλ. θαζειψλ γάξ ηψ ζαλάησ ηφλ
ζάλαηνλ, ηφ λίθνο έδσθελ εκίλ θαί κέγα έιενο.
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Σα Σππηθά, νη Μαθαξηζκνί ηήο Οθησήρνπ, θαί εθ ηνχ Καλφλνο
ηνχ Σξησδίνπ, ε ο' Χδή.

Ο Απφζηνινο
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ'
Χδή ηψλ Παηέξσλ
Δπινγεηφο εί, Κχξηε ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
ηίρ. ηη δίθαηνο εί επί πάζηλ, νίο επνίεζαο εκίλ.
Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΑ', 24-26 32-40)
Αδειθνί, πίζηεη Μσζήο κέγαο γελφκελνο, εξλήζαην ιέγεζζαη πηφο
ζπγαηξφο Φαξαψ. κάιινλ ειφκελνο ζπγθαθνπρείζζαη ηψ ιαψ ηνχ
Θενχ ή πξφζθαηξνλ έρεηλ ακαξηίαο απφιαπζηλ, κείδνλα πινχηνλ
εγεζάκελνο ηψλ ελ Αηγχπησ ζεζαπξψλ, ηφλ νλεηδηζκφλ ηνχ Υξηζηνχ,
απέβιεπε γάξ εηο ηήλ κηζζαπνδνζίαλ, Καί ηί έηη ιέγσ; επηιείςεη γάξ
κε δηεγνχκελνλ ν ρξφλνο, πεξί Γεδεψλ, Βαξάθ ηε, θαί ακςψλ, θαί
Ηεθζάε, Γαπτδ ηε θαί ακνπήι, θαί ηψλ Πξνθεηψλ, Οί δηά πίζηεσο
θαηεγσλίζαλην βαζηιείαο, εηξγάζαλην δηθαηνζχλελ, επέηπρνλ
επαγγειηψλ, έθξαμαλ ζηφκαηα ιεφλησλ, έζβεζαλ δχλακηλ ππξφο,
έθπγνλ ζηφκαηα καραίξαο, ελεδπλακψζεζαλ απφ αζζελείαο,
εγελήζεζαλ ηζρπξνί ελ πνιέκσ, παξεκβνιάο έθιηλαλ αιινηξίσλ,
Έιαβνλ γπλαίθεο εμ αλαζηάζεσο ηνχο λεθξνχο απηψλ, άιινη δέ
εηπκπαλίζζεζαλ, νπ πξνζδεμάκελνη ηήλ απνιχηξσζηλ, ίλα θξείηηνλνο
αλαζηάζεσο ηχρσζηλ, έηεξνη δέ εκπαηγκψλ θαί καζηίγσλ πείξαλ
έιαβνλ, έηη δέ δεζκψλ θαί θπιαθήο, ειηζάζζεζαλ, επξίζζεζαλ,
επεηξάζζεζαλ, ελ θφλσ καραίξαο απέζαλνλ, πεξηήιζνλ ελ κεισηαίο,
ελ αηγείνηο δέξκαζηλ, πζηεξνχκελνη, ζιηβφκελνη, θαθνπρνχκελνη, (ψλ
νπθ ήλ άμηνο ν θφζκνο) ελ εξεκίαηο πιαλψκελνη, θαί φξεζη, θαί
ζπειαίνηο, θαί ηαίο νπαίο ηήο γήο. Καί νχηνη πάληεο, καξηπξεζέληεο
δηά ηήο πίζηεσο, νπθ εθνκίζαλην ηήλ επαγγειίαλ, ηνχ Θενχ πεξί
εκψλ θξείηηφλ ηη πξνβιεςακέλνπ, ίλα κή ρσξίο εκψλ ηειεησζψζηλ.
Αιιεινχτα Ήρνο πι. δ'
Μσυζήο θαί Ααξψλ ελ ηνίο ηεξεχζηλ απηνχ.
Δπαγγέιηνλ
Δθ ηνχ θαηά Ησάλλελ.
Σψ θαηξψ εθείλσ, εζέιεζελ ν Ηεζνχο εμειζείλ...
Κνηλσληθφλ
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο.

Αιιεινχτα.
η42ηνξ
ΣΖ ΑΤΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ Α' ΣΧΝ ΝΖΣΔΗΧΝ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Γίδνπ κνη θαηάλπμηλ, θαί ηψλ θαθψλ αιινηξίσζηλ, θαί ηειείαλ
δηφξζσζηλ, εηο πάζε ηνχ ζψκαηνο, λχλ βεβπζηζκέλσ, θαί
κεκαθξπζκέλσ, εθ ζνχ Θεέ Πακβαζηιεχ, θαί κεδακφζελ ειπίδα
έρνληη, θαί ζψζφλ κε ηφλ άζσηνλ, δηά πνιιήλ αγαζφηεηα, Ηεζνχ
παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Μσζήο ν ζεζπέζηνο, δηά λεζηείαο ηεζέαηαη, θαζαξζείο ηφλ
πνζνχκελνλ. Σνχηνλ νχλ δειψζαζα, ηαπεηλή ςπρή κνπ, ζπεχζνλ ελ
εκέξα, ηήο εγθξαηείαο ηψλ θαθψλ, εθθαζαξζήλαη, φπσο ηφλ Κχξηνλ,
δηδφληα ζνη ηήλ άθεζηλ, λχλ ζεσξήζεο ππάξρνληα, αγαζφλ θαί
θηιάλζξσπνλ, παληνδχλακνλ Κχξηνλ.
Έηεξνλ Πνίεκα ηνχ θπξίνπ Θενδψξνπ
Ήρνο πι. β'
Αξραγγειηθψο αλπκλήζσκελ
Σά ηψλ Νεζηεηψλ λχλ δηζέβδνκα θαηδξψο, ελαξμψκεζα ηεινχληεο,
εκέξαλ εμ εκέξαο αδειθνί, άξκα ππξφο εξγαζάκελνη εκίλ, σο Ζιίαο
ν Θεζβίηεο, ηάο ηέζζαξαο κεγάιαο αξεηάο, ηφλ λνχλ αλπςψζσκελ
απαζεία, ηήλ ζάξθα νπιίζσκελ ηή αγλεία, ηξέπνληεο, θαί ληθψληεο
ηφλ ερζξφλ.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. δ'
Έδσθαο θιεξνλνκίαλ ηνίο θνβνπκέλνηο ηφ Ολνκά ζνπ, Κχξηε.
ηίρ. Απφ ηψλ πεξάησλ ηήο γήο πξφο ζέ εθέθξαμα.
ηίρ. θεπαζζήζνκαη ελ ηή ζθέπε ηψλ πηεξχγσλ ζνπ.
Καί πάιηλ γεγνλσηέξα θσλή
Έδσθαο θιεξνλνκίαλ ηνίο θνβνπκέλνηο ηφ Ολνκά ζνπ, Κχξηε.

Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Γεχηε εθθαζάξσκελ εαπηνχο, ελ ειεεκνζχλαηο θαί νηθηηξκνίο
πελήησλ, κή ζαιπίδνληεο, κή δεκνζηεχνληεο εκψλ ηήλ εππνηταλ, κή
επηγλψησ ε αξηζηεξά, ηήο δεμηάο ηφ έξγνλ, κή ζθνξπίζε ε θελνδνμία,
ηφλ θαξπφλ ηήο ειεεκνζχλεο, αιι' ελ θξππηψ, ηψ ηά θξππηά εηδφηη
θξάμσκελ, Πάηεξ, άθεο ηά παξαπηψκαηα εκψλ, σο θηιάλζξσπνο.
(Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Μάξηπξεο Κπξίνπ, πάληα ηφπνλ αγηάδεηε, θαί πάζαλ λφζνλ
ζεξαπεχεηε, θαί λχλ πξεζβεχζαηε, ξπζζήλαη ηψλ παγίδσλ ηνχ
ερζξνχ, ηάο ςπράο εκψλ δεφκεζα.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σά νπξάληα πκλεί ζε θεραξηησκέλε, Μήηεξ αλχκθεπηε, θαί εκείο
δνμνινγνχκελ, ηήλ αλεμηρλίαζηφλ ζνπ γέλλεζηλ, Θενηφθε πξέζβεπε,
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Καηεπιάγε Ησζήθ
Παξαβάζεσο θαξπψ, ζαλαησζέληα ηήλ ςπρήλ, δσνπνίεζνλ Υξηζηέ,
δηά λεζηείαο αιεζνχο, θαί κεηαλνίαο κνη δένκαη σο Οηθηίξκσλ, θαί
δίδνπ ελ νδνίο, αεί πνξεχεζζαη, επζείαηο θαί θαιαίο, ηψλ ζψλ ζεπηψλ
εληνιψλ, φπσο ηήο ζείαο δφμεο ζνπ, ζχλ πάζηλ επηηπρψλ ηνίο
πνζνχζί ζε, δνμνινγψ ζνπ, ηήλ πεξί πάληαο Ηεζνχ αγαζφηεηα.
Θενηνθίνλ
Σξηθπκίαηο ηψλ παζψλ, ν αζπλείδεηνο εγψ, ρεηκαδφκελνο Αγλή,
επηθαινχκαί ζε ζεξκψο, Μή κε παξίδεο ηφλ δείιαηνλ απνιέζζαη,
άβπζζνλ ειένπο, ε ηέμαζα, πιήλ ζνπ γάξ ειπίδα, νπ θέθηεκαη, κή
νχλ ερζξνίο επίραξκα, θαί γέισο ν πεπνηζψο ζνη νθζήζνκαη, θαί γάξ
ηζρχεηο, φζα θαί βνχιεη, σο Μήηεξ νχζα ηνχ πάλησλ Θενχ.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο πι. β'
Κχξηε ειέεζνλ εκάο

Κχξηε θαηεχζπλνλ εκάο, ηήλ λεζηείαλ δηζζεχνληαο, αγηαζκφλ εκίλ
ιάκςνλ, θαί θσηηζκφλ ηψλ δηθαησκάησλ ζνπ, θαί αμίσζνλ εκάο
πξνζθέξεηλ ζνη, εππξφζδεθηνλ επρήλ, ηφ γφλπ θιίλνληαο, ζχ γάξ εί
Παηήξ εκψλ, θαί εκείο πηνί ζνπ, θαί ζέ θφβσ πκλνχκελ θαί ηφ φλνκά
ζνπ, επηθεθιήκεζα.
Θενηνθίνλ
Αξρή ζσηεξίαο, ε ηνχ Γαβξηήι πξνζεγνξία, πξφο ηήλ Παξζέλνλ
εγέλεην, ήθνπζε γάξ ηφ Υαίξε, θαί νπθ απέθπγε ηφλ αζπαζκφλ, νπθ
εδίζηαζελ, σο ε άξξα ελ ηή ζθελή, αιι' νχησο έιεγελ, Ηδνχ ε δνχιε
Κπξίνπ, γέλνηηφ κνη θαηά ηφ ξήκά ζνπ.
Ο Καλψλ
Χδή α' Ήρνο δ'
Σξηζηάηαο θξαηαηνχο
Ο κφλνο αγαζφο, ε πεγή ηνχ ειένπο, ν Ακλφο ν ηνχ Θενχ, ν αίξσλ
σο Θεφο, ηά ηνχ Κφζκνπ εγθιήκαηα, ζψζφλ κε ακαξηεκάησλ,
ηξηθπκία πνληνχκελνλ, κεηαλνίαο πξφο φξκνλ ηζχλσλ κε.
Νεζηεία θαζαξά, καθξπζκφο ακαξηίαο, αιινηξίσζηο παζψλ, αγάπε
πξφο Θεφλ, πξνζεπρήο επηκέιεηα, δάθξπα ζχλ θαηαλχμεη, θαί
πελήησλ πξνκήζεηα, σο ν Υξηζηφο ελ Γξαθαίο επεγγείιαην.
Πιεγέληα ηήλ ςπρήλ, ακαξηίαο ξνκθαία, θαί θαηάζηηθηνλ πνιινίο,
ππάξρνληα θαθνίο, Ηαηξέ ηψλ ςπρψλ εκψλ, ίαζαη σο επεξγέηεο,
επηζείο κνη ηά θάξκαθα, ηψλ ζνθψλ εληνιψλ ζνπ θηιάλζξσπε.
Θενηνθίνλ
Ακφιπληε ζθελή, Παλαγία Παξζέλε, κνιπλζέληα κε δεηλψλ, παζψλ
επαγσγαίο, ηή πεγή ηνχ ειένπο ζνπ, θάζαξνλ, θαί δφο κνη φκβξνπο,
θαηαλχμεσο Γέζπνηλα, ακαξηίαο βπζφλ αθαλίδνπζα.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο πι. β'
Βνεζφο θαί ζθεπαζηήο
Χο κεζένξηνλ ραξάλ, θαί δεπηεξεχνπζαλ Δβδνκάδα, ηψλ
θσηνπνηψλ, Νεζηεηψλ αδειθνί, δεμάκελνη πφζσ, αλπκλήζσκελ
Υξηζηφλ, ελζέσο επθξαηλφκελνη.
Καηαλχμεσο θαηξφλ, ηφλ ηήο λεζηείαο λχλ επξεθφηεο, θιαχζσκελ
ζθνδξψο, θαί ζηελάμσκελ, πεηάζσκελ ρείξαο, πξφο ηφλ κφλνλ
Λπηξσηήλ, ηνχ ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.

Γφμα...
Σξηζππφζηαηε Μνλάο, αξρηθσηάηε Κπξία πάλησλ, ηειεηαξρηθή,
ππεξάξρηε, απηή εκάο ζψζνλ, ν Παηήξ, θαί ν Τηφο, θαί Πλεχκα ηφ
παλάγηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίο εγέλλεζελ πηφλ, ηφλ κή ζπαξέληα παηξψσ λφκσ; ηνχηνλ νχλ
γελλά, ν Παηήξ πιήλ κεηξφο, παξάδνμνλ ηέξαο! ζχ γάξ έηεθεο Αγλή,
Θεφλ νκνχ θαί άλζξσπνλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Πψο ζνπ νίζσ ηήλ νξγήλ, Υξηζηέ κνπ φηαλ εηο θξίζηλ έιζεο; πνίνλ δέ
επξψλ, ιφγνλ δψζσ εθεί, κή πξάμαο κή δξάζαο, ηφ ζφλ ζέιεκα
Υξηζηέ; δηφ πξφ ηέινπο άλεο κνη.
Ο Δηξκφο
Βνεζφο θαί ζθεπαζηήο, εγέλεηφ κνη εηο ζσηεξίαλ, νχηφο κνπ Θεφο,
θαί δνμάζσ απηφλ, Θεφο ηνχ Παηξφο κνπ, θαί πςψζσ απηφλ, ελδφμσο
γάξ δεδφμαζηαη.
Χδή ε'
Λπηξσηά ηνχ παληφο
Παξνδεχσλ ηνχ βίνπ ηφ άζηαηνλ, ιεζηξηθνίο ινγηζκνίο πεξηέπεζα,
θαί πιεγσζείο πξνζψδεζα, ηαηξέ ηψλ λνζνχλησλ, δίδνπ κνη ρείξα,
ηψλ Αγίσλ ζνπ πάλησλ δεήζεζη.
Υαιεπήο ακαξηίαο θιπδψληνλ, ηήλ εκήλ ζπληαξάζζεη δηάλνηαλ,
ψζπεξ ηφλ Πέηξνλ ζψζφλ κε, Ηεζνχ κεισδνχληα, Πάληα ηά έξγα,
επινγείηε, πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Δγθξαηεία ηά πάζε λεθξψζσκελ, ηή λεζηεία ηφ πλεχκα πηεξψζσκελ,
πξφο νπξαλφλ θαί θξάμσκελ, θαηαλχμεη θαξδίαο, Ζκάξηνκέλ ζνη, ν
Θεφο, σο νηθηίξκσλ ζπγρψξεζνλ.
Θενηνθίνλ
Δλ γαζηξί ζνπ ζθελψζαο ν Όςηζηνο, νπξαλψλ πιαηπηέξαλ ζε έδεημε,
θαί πξνζηαζίαλ άκαρνλ, ηψλ βνψλησλ Παξζέλε, Πάληα ηά έξγα,
επινγείηε, πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Άιινο
λ ηξαηηαί, νπξαλψλ
Σήο ηψλ παζψλ ηπξαλλίδνο Κχξηε, αδνχισηνλ ηήλ ςπρήλ, δείμνλ ηήλ
εκήλ, ίλα ειεπζεξίσο, πνηψλ ηφ ζέιεκά ζνπ, ραίξσ θαί δνμάδσ, ηφ
θξάηνο ζνπ εηο ηνχο αηψλαο.

Σήλ ηνχ Ζζαχ, αθξαζίαλ κίζεζνλ, ςπρή κνπ, θαί Ηαθψβ, δήινπ ηά
θαιά, πηέξληζνλ ηφλ Βειίαξ, δηά ηήο εγθξαηείαο, πινχηηζνλ ηά ζεία,
θαί χκλεζνλ εηο ηνχο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί Άγηνλ Πλεχκα
Έλα Θεφλ, θαη' νπζίαλ ζέβνκαη, ηξείο ππνζηάζεηο πκλψ, δηνξηζηηθψο,
άιιαο αιι' νπθ αιινίαο, επεί ζεφηεο κία, ελ ηξηζί ηφ θξάηνο, θαί γάξ
Παηήξ, Τηφο θαί Πλεχκα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ θσηεηλήο, πξνειζψλ λεδχνο ζνπ, σο λπκθίνο εθ παζηνχ, έιακςε
Υξηζηφο, θψο ηνίο ελ ζθφηεη κέγα, θαί γάξ δηθαηνζχλεο, Ήιηνο
αζηξάςαο, εθψηηζελ Αγλή ηφλ Κφζκνλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Τδξνπνηψλ, νπδείο εθξνλεχζαην, ψθζε δέ Νψε γπκλφο, νίλνπ
πεηξαζείο, ζπέξκαηα δέ θαθίαο, ν Λψη εληεχζελ ηίθηεη, θεχγε ψ ςπρή
κνπ, ηήλ κίκεζηλ, Υξηζηφλ πκλνχζα.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ...
Ο Δηξκφο
λ ηξαηηαί, νπξαλψλ δνμάδνπζη, θαί θξίηηεη ηά Υεξνπβίκ, θαί ηά
εξαθίκ, πάζα πλνή θαί θηίζηο, πκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο
Νεζηεχζσκελ κήληδνο παζψλ, ηξπθήζσκελ ηήλ αγάπελ ηήλ
αλφζεπηνλ, ζξέςσκελ πέλεηαο ηψ άξησ, ηή ζεία ζηηηδφκελνη ράξηηη,
θαί δάθξπζη ηά δάθξπα ζβέζσκελ, ηά ηήο κειινχζεο απνθάζεσο.
Σαιαίπσξε ζηέλαμνλ ςπρή, ζθπζξψπαζνλ, κεηαλνίαο ηξφπνπο
έλδεημνλ, λχλ επί ζχξαηο ε εκέξα, ν θξίλσλ απνηφκσο θαζέδεηαη,
εθάζησ απνλέκσλ ηά άμηα, ηψλ πεπξαγκέλσλ θαζψο γέγξαπηαη.
Οπ θέθηεκαη πξάμεηο αγαζάο, εζπίισζα ηφλ ρηηψλα, φλπεξ είιεθα
ζείνπ Βαπηίζκαηνο ελδχζεη, ελ ζθφηεη αγλσζίαο πνξεχνκαη, θσηί κε
ηνχ πξνζψπνπ ζνπ Κχξηε, απεγλσζκέλνλ λχλ αλφξζσζνλ.
Θενηνθίνλ
Μαξία Κπξία ηνχ παληφο, παληνίνηο κε δνπισζέληα ακαξηήκαζη, ζχ
ειεπζέξσζνλ Παξζέλε, ηφλ ειεπζεξσηήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ, απηή γάξ
ππέξ ιφγνλ εθχεζαο, ηήλ νπζηψδε αγαζφηεηα.
Άιινο
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο

Νχλ θαθνπαζήζσκελ, σο ζηξαηηψηαη ηνχ Υξηζηνχ, φζνλ γάξ φζνλ, ν
θαηξφο παξέξρεηαη, νη ζηέθαλνη πιέθνληαη, ηψλ αγσληδνκέλσλ, νχο
απνδίδσζηλ ν Υξηζηφο, φηαλ ήμε κεηά δφμεο, επί γήο ηνχ θξίλαη
πάζαλ ηήλ γήλ.
ινο ηεηξαπκάηηζκαη, φινο Υξηζηέ κνπ ήιθσκαη, ηάηξεπζφλ κνπ, ηά
έιθε ηά ηξαχκαηα, ηά πάζε ηά δήγκαηα, ηά εθ ηήο ακαξηίαο, ίλα
αθνχζσ σο ν Λεπξφο, ηήο θσλήο ζνπ ηήο αγίαο, φηη ζέισ
θαζαξίζζεηη.
Γφμα...
Μφλνπ κνλνγελλήησξ, κνλνγελνχο Τηνχ Παηήξ, θαί κφλνο κφλνπ,
θψο θσηφο απαχγαζκα, θαί κφλνλ κφλσο κφλνπ, Θενχ άγηνλ
Πλεχκα, Κπξίνπ Κχξηνλ φλησο φλ,  Σξηάο Μνλάο αγία, ζψζφλ κε
ζενινγνχληά ζε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφ ζαχκα ηνχ ηφθνπ ζνπ, εθπιήηηεη κε Παλάκσκε, πψο
ζπιιακβάλεηο, αζπφξσο ηφλ άιεπηνλ, εηπέ πψο παξζελεχεηο,
γελλήζαζα σο κήηεξ; ηφ ππέξ θχζηλ πίζηεη ιαβψλ, ηφ ηηθηφκελνλ
πξνζθχλεη, φζα ζέιεη γάξ θαί δχλαηαη.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Νεζηεία ηφλ Μσζέα, ζεφπηελ απεηξγάζαην, Ζιίαλ πάιαη, θινγεξφλ
ελίνρνλ, ηφλ Παχινλ δέ ςπρή κνπ, θξηθηφλ νπξαλνδξφκνλ, δηφ
λεζηεχζσκελ εθ θαθψλ, θαί εηο χςνο απαζείαο, θαί εκείο
αξπαγεζφκεζα.
Ο Δηξκφο
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο, ν ηφθνο αλεξκήλεπηνο, Μεηξφο αλάλδξνπ,
άθζνξνο ε θχεζηο, Θενχ γάξ ε γέλλεζηο, θαη λνπνηεί ηάο θχζεηο, δηφ
ζε πάζαη αη γελεαί, σο Θεφλπκθνλ Μεηέξα, νξζνδφμσο κεγαιχλνκελ.
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. α
Θαπκαζηφλ φπινλ, ε πξνζεπρή θαί λεζηεία, αχηε ηφλ Μσζέα,
λνκνγξάθνλ έδεημε, θαί Ζιίαλ ελ ζπζίαηο δεισηήλ, ηαχηε
πξνζθαξηεξήζαληεο πηζηνί, ηψ σηήξη βνήζσκελ, νί κφλσ
εκάξηνκελ, ειέεζνλ εκάο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Δπινγεκέλνο ν ζηξαηφο, ηνχ Βαζηιέσο ηψλ νπξαλψλ, εη γάξ θαί
γεγελείο ππήξρνλ νη Αζινθφξνη, αιιά Αγγειηθήλ αμίαλ έζπεπδνλ
θζάζαη, ηψλ ζσκάησλ θαηαθξνλήζαληεο, θαί δηά ηψλ παζεκάησλ,
ηήο ηψλ Αζσκάησλ αμησζέληεο ηηκήο, Δπραίο απηψλ Κχξηε, ζψζνλ

ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ δπζσπνχκελ σο Θενχ Μεηέξα επινγεκέλε, Πξέζβεπε, ηνχ
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. α'
Ο πιάζαο θαηά κφλαο ηάο θαξδίαο εκψλ, κλήζζεηη φηη ρνχο εζκελ,
κή θαηαδηθάζεο εκάο, ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο Αλακάξηεηε.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο θα'
Οη θνβνχκελνη ηφλ Κχξηνλ, αηλέζαηε απηφλ.
ηίρ. Ο Θεφο ν Θεφο κνπ, πξφζρεο κνη.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ Γ', 2-6 Δ', 1-7)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Δπηιάκςεη ν Θεφο ηή εκέξα εθείλε, ελ βνπιή κεηά
δφμεο επί ηήο γήο, ηνχ πςψζαη θαί δνμάζαη ηφ θαηαιεηθζέλ ηνχ
Ηζξαήι. Καί έζηαη ηφ ππνιεηθζέλ ελ ηψλ, θαί ηφ θαηαιεηθζέλ ελ
Ηεξνπζαιήκ, Άγηνη θιεζήζνληαη πάληεο, νη γξαθέληεο εηο δσήλ ελ
Ηεξνπζαιήκ. ηη εθπιπλεί Κχξηνο ηφλ ξχπνλ ηψλ πηψλ, θαί ηψλ
ζπγαηέξσλ ηψλ, θαί ηφ αίκα Ηεξνπζαιήκ εθθαζαξηεί εθ κέζνπ απηψλ,
ελ πλεχκαηη θξίζεσο, θαί πλεχκαηη θαχζεσο. Καί ήμεη Κχξηνο, θαί
έζηαη πάο ηφπνο ηνχ φξνπο ηψλ, θαί πάληα ηά πεξηθχθισ απηήο
ζθηάζεη λεθέιε εκέξαο, θαί σο θαπλνχ θαη σο θσηφο ππξφο
θαηνκέλνπ λπθηφο, θαί πάζε ηή δφμε ζθεπαζζήζεηαη. Καί έζηαη εηο
ζθηάλ απφ θαχκαηνο, θαί ελ ζθέπε θαί ελ απνθξχθσ απφ
ζθιεξφηεηνο θαί πεηνχ Άζσ δή ηψ εγαπεκέλσ άζκα ηνχ αγαπεηνχ
κνπ, ηψ ακπειψλη κνπ, ακπειψλ εγελήζε ηψλ εγαπεκέλσλ ελ θέξαηη,
ελ ηφπσ πίνλη, θαί θξαγκφλ πεξηέζεθα, θαί εραξάθσζα, θαί εθχηεπζα
άκπεινλ σξήρ, θαί σθνδφκεζα πχξγνλ ελ κέζσ απηνχ, θαί
πξνιήληνλ ψξπμα ελ απηψ, θαί έκεηλα ηνχ πνηήζαη ζηαθπιήλ, θαί
επνίεζελ αθάλζαο. Καί λχλ νη ελνηθνχληεο ελ Ηεξνπζαιήκ, θαί
άλζξσπνο ηνχ Ηνχδα, θξίλαηε ελ εκνί, θαί αλά κέζνλ ηνχ ακπειψλφο
κνπ. Σί πνηήζσ έηη ηψ ακπειψλί κνπ, θαί νπθ επνίεζα απηψ; δηφηη
ελέκεηλα ηνχ πνηήζαη ζηαθπιήλ, επνίεζε δέ αθάλζαο, Νχλ νχλ
αλαγγειψ πκίλ, ηί πνηήζσ ηψ ακπειψλί κνπ, αθειψ ηφλ θξαγκφλ

απηνχ, θαη έζηαη εηο θαηαπάηεκα. Καί αλήζσ ηφλ ακπειψλά κνπ, θαί
νπ κή ηκεζή, νπδ' νπ κή ζθαθή, θαί αλαβήζνληαη εηο απηφλ, σο εηο
ρέξζνλ, άθαλζαη, θαί ηαίο λεθέιαηο εληεινχκαη, ηνχ κή βξέμαη εηο
απηφλ πεηφλ, ν γάξ ακπειψλ Κπξίνπ αβαψζ, νίθνο ηνχ Ηζξαήι εζηη,
θαί ν άλζξσπνο ηνχ Ηνχδα λεφθπηνλ εγαπεκέλνλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο θβ'
Ζ ξάβδνο ζνπ θαί ε βαθηεξία ζνπ, αχηαί κε παξεθάιεζαλ.
ηίρ. Κχξηνο πνηκαίλεη κε θαί νπδέλ κε πζηεξήζεη.
η43ηνξ
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο πι. δ'
Σί πκάο θαιέζσκελ
Σίλη σκνηψζεο ηαιαίπσξε, ξαζπκνχζα, ψ ςπρή, θαί κή πνηνχζα ηά
θαιά, αιιά ζηέξγνπζα αεί, ηή ηψλ θαθψλ επηκνλή; ε θξίζηο επί
ζχξαηο, κεηαλφεζνλ, λεζηεία, θαί δεήζεη θαζαγλίζζεηη, θαί ηψ
Γεζπφηε ζνπ βφεζνλ, Ζκάξηεθά ζνη, ζπγρψξεζνλ, σο
εχζπιαγρλνο, θαί ηήλ άθεζίλ κνη δψξεζαη.
Έρσλ αγαζφηεηνο πέιαγνο, ηά πειάγε ηψλ εκψλ, ακαξηηψλ ηά
πνλεξά, απνμήξαλνλ Υξηζηέ, σο αλακάξηεηνο Θεφο, θαί δίδνπ, ηή
θαξδία κνπ θαηάλπμηλ, ρεηκάξξνπο, αλνκίαο αλαζηέιινπζαλ, ίλα
πκλψ θαί δνμάδσ ζνπ, ηήλ επζπιαγρλίαλ ηήλ άθαηνλ, καθξφζπκε,
επεξγέηα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Έηεξνλ ηνχ θπξίνπ Θενδψξνπ
Ο ελ Δδέκ Παξάδεηζνο
Ο αγαγψλ θαί λχλ εκάο Θεφο, ηνχ ρξφλνπ πεξίνδνλ, ηψλ παλζέπησλ
Νεζηεηψλ δηαηειείλ, θαί ραξηζάκελνο εκίλ, εηο ηφ άγηνλ ζηάδηνλ, ηήο
δεπηέξαο Δβδνκάδνο εηζειζείλ, απηφο αμίσζνλ Κχξηε, θαί πξφο ηφ
κέιινλ επδξνκείλ, ηφ ζψκα θαί ηήλ ςπρήλ εκψλ, θαί ραξηηψλ θαί
δπλακψλ, φπσο πξνθζάζσκελ, εθηειέζαληεο ηφλ δξφκνλ αλδξηθψο,
ηήλ θπξίαλ εκέξαλ, ηήο Αλαζηάζεψο ζνπ πάληεο ελ ραξά θαί
ζηεθαλεθνξνχληεο, αθαηαπαχζησο αηλέζσκελ.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο α' Φαικφο θγ'

Κχξηνο θξαηαηφο θαί δπλαηφο.
ηίρ. Σνχ Κπξίνπ ε γή, θαί ηφ πιήξσκα απηήο.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Γ', 21 - Γ', 7)
Δπνίεζε Κχξηνο ν Θεφο ηψ Αδάκ θαί ηή γπλαηθί απηνχ ρηηψλαο
δεξκαηίλνπο, θαί ελέδπζελ απηνχο. Καί είπελ ν Θεφο. Ηδνχ, Αδάκ
γέγνλελ σο είο εμ εκψλ, ηνχ γηλψζθεηλ θαιφλ θαί πνλεξφλ, θαί λχλ κή
πνηε εθηείλε ηήλ ρείξα απηνχ, θαί ιάβε απφ ηνχ μχινπ ηήο δσήο, θαί
θάγε, θαί δήζεηαη εηο ηφλ αηψλα. Καί εμαπέζηεηιελ απηφλ Κχξηνο ν
Θεφο εθ ηνχ Παξαδείζνπ ηήο ηξπθήο, εξγάδεζζαη ηήλ γήλ, εμ ήο
ειήθζε. Καί εμέβαιε ηφλ Αδάκ, θαί θαηψθηζελ απηφλ απέλαληη ηνχ
Παξαδείζνπ ηήο ηξπθήο, θαί έηαμε ηά Υεξνπβίκ, θαί ηήλ θινγίλελ
ξνκθαίαλ ηήλ ζηξεθνκέλελ, θπιάζζεηλ ηήλ νδφλ ηνχ μχινπ ηήο δσήο,
Αδάκ δέ έγλσ Δχαλ ηήλ γπλαίθα απηνχ, θαί ζπιιαβνχζα έηεθε ηφλ
Κάτλ, θαί είπελ, Δθηεζάκελ άλζξσπνλ δηά ηνχ Θενχ, Καί πξνζέζεην
ηεθείλ ηφλ αδειθφλ απηνχ Άβει, θαί εγέλεην Άβει πνηκήλ πξνβάησλ,
Κάτλ δέ ήλ εξγαδφκελνο ηήλ γήλ. Καί εγέλεην κεζ' εκέξαο, ήλεγθε
Κάτλ απφ ηψλ θαξπψλ ηήο γήο ζπζίαλ ηψ Κπξίσ. Καί Άβει ήλεγθε θαί
απηφο απφ ηψλ πξσηνηφθσλ ηψλ πξνβάησλ απηνχ, θαί απφ ηψλ
ζηεάησλ απηψλ. Καί επείδελ ν Θεφο επί Άβει, θαί επί ηνίο δψξνηο
απηνχ, επί δέ Κάτλ, θαί επί ηαίο ζπζίαηο απηνχ νπ πξνζέζρε. Καί
ειχπεζε ηφλ Κάτλ ιίαλ, θαί ζπλέπεζε ηφ πξφζσπνλ απηνχ. Καί είπε
Κχξηνο ν Θεφο ηψ Κάτλ. Ίλα ηί πεξίιππνο εγέλνπ; θαί ίλα ηί ζπλέπεζε
ηφ πξφζσπφλ ζνπ; νπθ εάλ νξζψο πξνζελέγθεο, νξζψο δέ κή
δηέιεο, ήκαξηεο; εζχραζνλ, πξφο ζέ ε απνζηξνθή απηνχ, θαί ζχ
άξμεηο απηνχ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο θδ'
Δπίβιεςνλ επ' εκέ, θαί ειέεζφλ κε.
ηίρ. Πξφο ζέ, Κχξηε, ήξα ηήλ ςπρήλ κνπ.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Γ', 34 - Γ', 22)
Κχξηνο ππεξεθάλνηο αληηηάζζεηαη, ηαπεηλνίο δέ δίδσζη ράξηλ. Γφμαλ
ζνθνί θιεξνλνκήζνπζηλ, νη δέ αζεβείο χςσζαλ αηηκίαλ. Αθνχζαηε
παίδεο παηδείαλ παηξφο, θαί πξνζέρεηε γλψλαη έλλνηαλ. Γψξνλ γάξ
αγαζφλ δσξνχκαη πκίλ, ηφλ εκφλ ιφγνλ κή εγθαηαιίπεηε, Τηφο γάξ
εγελφκελ θαγψ, παηξί ππήθννο, θαί αγαπψκελνο ελ πξνζψπσ
κεηξφο. Οί εδίδαζθφλ κε, θαί έιεγνλ, Δξεηδέησ ν εκέηεξνο ιφγνο εηο
ζήλ θαξδίαλ, θχιαζζε εληνιάο, κή επηιάζε. Κηήζαη ζνθίαλ, θηήζαη
ζχλεζηλ, κή επηιάζε, κεδέ παξίδεο ξήζηλ εκνχ ζηφκαηνο, κεδέ
εθθιίλεο απφ ξεκάησλ ζηφκαηφο κνπ. Μή εγθαηαιίπεο απηήλ, θαί

αλζέμεηαί ζνπ, εξάζζεηη απηήο, θαί ηεξήζεη ζε, Αξρή ζνθίαο, θηήζαη
ζνθίαλ, θαί ελ πάζε θηήζεη ζνπ θηήζαη ζχλεζηλ, Πεξηραξάθσζνλ
απηήλ, θαί πςψζεη ζε, ηίκεζνλ απηήλ, ίλα ζε πεξηιάβε, θαί ίλα δψ ηή
ζή θεθαιή ζηέθαλνλ ραξίησλ, ζηεθάλσ δέ ηξπθήο ππεξαζπίζε ζνπ.
Άθνπε πηέ, θαί δέμαη εκνχο ιφγνπο, θαί πιεζπλζήζεηαί ζνη έηε δσήο
ζνπ, ίλα ζνη γέλσληαη πνιιαί νδνί βίνπ. Οδνχο γάξ ζνθίαο δηδάζθσλ
ζε, εκβηβάδσ δέ ζε ηξνρηαίο νξζαίο. Δάλ γάξ πνξεχε, νπ
ζπγθιεηζζήζεηαί ζνπ ηά δηαβήκαηα, εάλ δέ ηξέρεο, νπ θνπηάζεηο,
Δπηιαβνχ εκήο παηδείαο, κή αθήο, αιιά θχιαμνλ απηήλ ζεαπηψ εηο
δσήλ ζνπ. Οδνχο αζεβψλ κή επέιζεο, κεδέ δειψζεο νδνχο
παξαλφκσλ. Δλ ψ άλ ηφπσ ζηξαηνπεδεχζσζη, κή επέιζεο εθεί,
έθθιηλνλ δέ απ' απηψλ, θαί παξάιιαμνλ. Οπ γάξ κή ππλψζνπζηλ, εάλ
κή θαθνπνηήζσζηλ, αθήξεηαη ν χπλνο απ' απηψλ, θαί νπ θνηκψληαη.
Οί δέ γάξ ζηηνχληαη ζίηα αζεβείαο, νίλσ δέ παξαλφκσ κεζχζθνληαη.
Αη δέ νδνί ηψλ δηθαίσλ νκνίσο θσηί ιάκπνπζη, πξνπνξεχνληαη θαί
θσηίδνπζηλ, έσο άλ θαηνξζψζε εκέξα. Αη δέ νδνί ηψλ αζεβψλ
ζθνηεηλαί, νπθ νίδαζη πψο πξνζθφπηνπζηλ. Τηέ, εκή ξήζεη πξφζερε,
ηνίο δέ εκνίο ιφγνηο παξάβαιιε ζφλ νχο. πσο κή εθιίπσζί ζε αη
πεγαί ζνπ, θχιαζζε απηάο ελ ζή θαξδία. Εσή γάξ εζηη πάζη ηνίο
επξίζθνπζηλ απηάο, θαί πάζε ηή ζαξθί απηψλ ίαζηο.
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο γ'
Σήλ πλεπκαηηθήλ Νεζηείαλ λεζηεχζσκελ, δηάξξήμσκελ πάζαλ
ζηξαγγαιηάλ, εθθεπμψκεζα δέ θαί ηψλ ζθαλδάισλ ηήο ακαξηίαο,
αθήζσκελ αδειθνίο ηά νθεηιήκαηα, ίλα θαί εκίλ αθεζή ηά
παξαπηψκαηα εκψλ, νχησ γάξ βνήζαη δπλεζφκεζα, Καηεπζπλζήησ
ε πξνζεπρή εκψλ, σο ζπκίακα, ελψπηφλ ζνπ Κχξηε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Πξνθήηαη θαί Απφζηνινη Υξηζηνχ, θαί Μάξηπξεο εδίδαμαλ πκλείζζαη,
Σξηάδα νκννχζηνλ θαί εθψηηζαλ ηά έζλε ηά πεπιαλεκέλα, θαί
θνηλσλνχο Αγγέισλ επνίεζαλ, ηνχο πηνχο ηψλ αλζξψπσλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δηο ηέινο ηψλ πελήησλ ζνπ, κή επηιάζε Γέζπνηλα, αιιά ηαίο ζαίο
πξεζβείαηο, κειινχζεο εκάο ιχηξσζαη απεηιήο, θαί ελεζηψζεο
βιάβεο, θαί ηήο νξγήο Κπξίνπ εμάξπαζνλ, Θενηφθε ζνχο δνχινπο.
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Δηο ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Αλέζηεο εθ λεθξψλ
Σά πάζε ραιηλψ, ηήο ακψκνπ Νεζηείαο, επέρνληεο ηφλ λνχλ, πξφο
ζεπηάο ζεσξίαο, πίζηεη ηειεηνηάηε, αλαπηεξψζαη πάληεο
ζπνπδάζσκελ, φπσο ηήο ρακαηδήινπ, ηνχ βίνπ ηξπθήο
θαηαθξνλήζσκελ, θαί νπξαλίνπ ηχρσκελ δσήο, θαί ζείαο ειιάκςεσο.
Θενηνθίνλ
Δηο πέιαγνο δεηλφλ, εκπεζψλ αζπκίαο, εθ πιήζνπο πνλεξψλ, θαί
αζέζκσλ κνπ έξγσλ, ήιζνλ εηο απνξίαλ, θαί απνγλψζεη λπλί
ζπλέρνκαη, Γέζπνηλα Θενηφθε, απηή κε ζψζνλ, απηή βνήζεζνλ,
ακαξησιψλ γάξ ζχ ν ηιαζκφο, θαί θάζαξζηο ζσηήξηνο.
Δηο ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Αλέζηεο εθ λεθξψλ
Πξνζείζα κπζηηθήλ, ε λεζηεία ηξάπεδαλ, πξνηξέπεηαη εκάο, δαςηιψο
εκθνξεζήλαη, θάγσκελ ψζπεξ βξψζηλ, ηά αείδσα δψξα ηνχ
Πλεχκαηνο, πίσκελ ψζπεξ πφκα, ηά ηψλ δαθξχσλ ξείζξα ζεφξξπηα,
θαί επθξαλζέληεο αίλνλ ηψ Θεψ απαχζησο πξνζνίζσκελ.
Θενηνθίνλ
Δθ πάζεο απεηιήο, θαί θαθίαο αλζξψπσλ, δηάζσζνλ εκάο, Παλαγία
Παξζέλε, ζέ γάξ έρνκελ ζθέπελ, θαί πξνζηαζίαλ νη θαηαθεχγνληεο,
επί ζνί Θενκήηνξ, θαί ηφλ ηερζέληα εθ ζνχ Θεφλ εκψλ, φλ εθδπζψπεη
ξχζαζζαη εκάο, θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ.
Ο Καλψλ
Χδή β' Ήρνο πι. δ'
Ο Δηξκφο
Ίδεηε, ίδεηε, φηη εγψ εηκη ν Θεφο πκψλ, ν πξφ ηψλ αηψλσλ γελλεζείο
εθ ηνχ Παηξφο, θαί εθ ηήο Παξζέλνπ επ' εζράησλ, δίρα αλδξφο
θπεζείο, θαί ιχζαο ηήλ ακαξηίαλ, ηνχ πξνπάηνξνο Αδάκ σο
θηιάλζξσπνο.
ηέλαμνλ δάθξπζνλ, ςπρή επίζηξεςνλ κεηαλφεζνλ, ήγγηθελ ε εκέξα,
επί ζχξαηο ν Κξηηήο, πξφο απνινγίαλ εηνηκάδνπ, θαί βφεζνλ,
Ζκάξηεθά ζνη Οηθηίξκνλ, ειεήκνλ αγαζέ, ζχ κε νίθηεηξνλ.

Κφξνλ ακαξηίαο, ςπρή κνπ κίζεζνλ ηφλ νιέζξηνλ, ηξχθεζνλ ηψ
θφξσ ηήο λεζηείαο εκκειψο, ηάο ζσηεξηψδεηο εληνιάο, βξψκα
πνίεζνλ, απφιαπζηλ πξνμελνχζαο, αησλίσλ αγαζψλ δηά πίζηεσο.
Άγγεινη, Γπλάκεηο, Αξραί, Αξράγγεινη, Κπξηφηεηεο, ζξφλνη, Δμνπζίαη,
Υεξνπβίκ, θαί εξαθίκ, ηφλ αγαζνδφηελ, θαί Θεφλ ηθεηεχζαηε,
ζπγρψξεζηλ νθιεκάησλ, θαί παζψλ απαιιαγήλ, δσξεζήλαη εκίλ.
Θενηνθίνλ
Ζ κφλε θπήζαζα, ηφλ άλαξρνλ Λφγνλ Παλάκσκε, εθ ζνχ
ζαξθσζέληα, θαί κή ηξαπέληα, φπεξ ήλ, κείλαζα παξζέλνο, κεηά
ηφθνλ αλχκθεπηε, ηθέηεπε ππέξ πάλησλ ιπηξσζήλαη, εθ θζνξάο ηήλ
δσήλ εκψλ.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Δηξκφο
Ίδνκελ, έγλσκελ, σο αγαζφο εκίλ εηο κεηάλνηαλ, φλ θαηξφλ σξίζσ,
αιι' ελ ηνχησ ν Θεφο πξφζδεμαη εκψλ ηάο πξνζεπράο, θαί
θαηεχζπλνλ ελψπηφλ ζνπ Οηθηίξκνλ, σο ζπκίακα θαιφλ, ψζπεξ
ζπζίαλ δεθηήλ.
Φξίηησ θαί πηννχκαη, θαηαλννχκελνο φζα ήκαξηνλ, Πψο ζνη
ππαληήζσ; πψο νθζψ ζνη θνβεξέ; πψο δέ παξαζηψ ηψ αδεθάζησ
ζνπ Βήκαηη; δηφ θείζαί κνπ Οηθηίξκνλ ελ ηή ψξα, φηαλ κέιιεο θξίλαη
πάζαλ ηήλ γήλ.
Γφμα...
Τπεξηειεζηάηε Μνλάο, ππέξζεε, ηξηζππφζηαηε, αγέλλεηε Πάηεξ, θαί
Τηέ κνλνγελεο, Πλεχκα εθ Παηξφο εθπνξεπζέλ, δη' Τηνχ δέ θαλέλ,
νπζία κία θαί θχζηο, θπξηφηεο βαζηιεία, ζψζνλ πάληαο εκάο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Άξξεηνλ ηφ ζαχκα, ηήο ζήο θπήζεσο Μεηξνπάξζελε, πψο γάξ θαί
ινρεχεηο, θαί αγλεχεηο εληαπηψ; πψο παηδνηνθείο θαί αγλνείο, πείξαλ
φισο αλδξφο; Χο νίδελ ν ππέξ θχζηλ, εμ εκνχ θαηλνπξεπψο, Λφγνο
Θενχ γελλεζείο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
χ ηνχο Νηλεπτηαο, κεηαλνήζαληαο θαί λεζηεχζαληαο, ηήο
απεηινπκέλεο, επαλήγαγεο νξγήο, ηνχο δέ νδνκίηαο, ελ ππξί
απεηέθξσζαο, ελ πιεζκνλή αζειγνχληαο, Αιιά ξχζαί κε Υξηζηέ, ηήο
απεηιήο απηψλ.
Ο Δηξκφο
Ίδεηε ίδεηε, φηη εγψ εηκη ν Θεφο εκψλ, ν θαζηεξψζαο απαξρήλ πκίλ

δεθηήλ, ηήλ εμ εκεξψλ φινπ ηνχ έηνπο απνδεθάησζηλ, θαί ηαχηελ
δνχο ηψ ιαψ κνπ, εηο εθιχηξσζηλ παζψλ, εηο ζσηεξίαο αξρήλ.
Χδή ε'
Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο
Ο δηθαηψζαο ζηελάμαληα ηφλ Σειψλελ, ν νηθηεηξήζαο ηήλ Πφξλελ,
απφ θαξδίαο δαθξχζαζαλ, ζψζνλ νίθηεηξνλ ψηεξ, ςπράο ηψλ
πκλνχλησλ ζε.
Καξπνθνξήζσκελ πξάμεηο ελαξέηνπο, δηά λεζηείαο Κπξίσ, θαί
βιαβεξψλ απνζρψκεζα, ινγηζκψλ, ίλα φισο, ηξπθήο επηηχρσκελ.
Οη ηψλ Αγγέισλ ρνξνί ζε δπζσπνχζη, ηψλ Απνζηφισλ νη δήκνη, θαί
ηψλ Μαξηχξσλ ηά ηάγκαηα, Ηεζνχ ηψ ιαψ ζνπ, ζπγρψξεζηλ
δψξεζαη.
Θενηνθίνλ
Σφ αιαηφκεηνλ φξνο ηήλ Παξζέλνλ, ηήλ θσηνθφξνλ ιπρλίαλ, ηήλ
επδηάβαηνλ θιίκαθα, θαί Θενχ ηφ ρσξίνλ, πηζηνί καθαξίζσκελ.
Δηξκφο άιινο
Σφλ ελ φξεη, αγίσ
Δλ επζήκσ, εκέξα εγθξαηείαο, δεχηε πάληεο, ζαιπίζσκελ ηνίο
χκλνηο, θαί σο ηξπθήλ ηνίο ζείνηο επσρνχκελνη, Κχξηνλ πκλνχκελ, θαί
ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σίο βηβξψζθεη, Θενχ άλζξσπνλ πάιαη; ζήξ ν ιέσλ, εθ πιάλεο ηνχ
Πξνθήηνπ, παξαθνήο ηά βξψκαηα δεμάκελνλ, Βιέπε νχλ ςπρή κνπ,
κή ζε απαηήζε, γαζηξηκαξγίαο φθηο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Χο Μνλάδα, ηή νπζία πκλψ ζε, σο Σξηάδα, ηνίο πξνζψπνηο ζέ ζέβσ,
Πάηεξ, Τηέ, θαί Πλεχκα ηφ παλάγηνλ, άλαξρνλ ηφ θξάηνο, ηήο ζήο
βαζηιείαο, δνμάδσ εηο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
χ ηφ φξνο, ηνχ Θενχ αλεδείρζεο, Θενηφθε, ελ ψ Υξηζηφο νηθήζαο,
ζείνπο λανχο εηξγάζαην ηνχο ςάιινληαο, Κχξηνλ πκλείηε, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σήλ Νεζηείαλ, σο θχιαθα αγλείαο, θαί κεηέξα, απαζείαο ηηκψληεο,
δεχηε ιανί εθ πφζνπ αζπαζψκεζα, Κχξηνλ πκλνχληεο, θαί
ππεξπςνχληεο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ...

Ο Δηξκφο
Σφλ ελ ξεη, αγίσ δνμαζζέληα, θαί ελ βάησ, ππξί ηφ ηήο
Αεηπαξζέλνπ, ηψ Μσυζή κπζηήξηνλ γλσξίζαληα, Κχξηνλ πκλείηε, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Σφλ πξνδεισζέληα
Ζ θαιή λεζηεία, πηαίλνπζα ηήλ θαξδίαλ, ζηάρπλ αξεηψλ ψξηκνλ,
ελζέσο εθβιαζηάλεη, ήλ πνζήζσκελ, ελ αγίαηο εκέξαηο, ηφλ αγηαζκφλ
ππνδερφκελνη.
Σφλ ελ ακαξηίαηο, πνιιαίο θαηεζπηισκέλνλ, ηεηξαπκαηηζκέλνλ Οξψλ
θαί θαηαθεθξηκέλνλ, ηψ ζψ ειέεη νηθηείξαο, ζψζνλ ηθεζίαηο Διεήκνλ,
ηψλ Αγίσλ ζνπ.
Οίκνη παλαζιία, ςπρή πψο απνινγήζε; πνία θξίθε ζε ιήςεηαη,
Κξηηνχ θαζεδνκέλνπ, κπξηάδσλ παξηζηακέλσλ Αγγέισλ, πεχζνλ
νχλ; πξφ ηέινπο κεηαλφεζνλ.
Θενηνθίνλ
Σφ βαζηιηθφλ φρεκα, ηήλ θαηδξάλ λεθέιελ, φξνο ηφ πηψηαηνλ, φξνο
ηεηπξσκέλνλ, απεηξφγακε δπζσπνχκελ Παξζέλε, Ίαζαη ηά πάζε ηψλ
ςπρψλ εκψλ.
Δηξκφο ν απηφο
Αιεζή λεζηείαλ, λεζηεχζσκελ ηψ Κπξίσ, σο βξσκάησλ εγθξάηεηαλ,
γιψζζεο ζπκνχ θαί ςεχδνπο, θαί παληφο άιινπ αιινηξίσζηλ πάζνπο,
ίλα θαζαξψο ηφ Πάζρα ίδσκελ.
χ ηφλ ακνπήι ήλζεζαο, θαξπφλ ε λεζηεία, ζχ εηηζελήζσ ακςψλ
ηφλ κέγαλ αξηζηέα, ζχ ηειεηνίο Ηεξείο θαί Πξνθήηαο, ζχ εκάο αγίαζνλ,
λεζηεία ζεκλή.
Γφμα...
Σφ ηξηζζνθαέο Κχξηε, ηήο ζήο κνλαξρίαο, εθθαληνξηθαίο ιάκςεζηλ,
εηο λνχλ εκψλ αζηξάπηνλ, απφ πιάλεο πνιπζρηδνχο επηζηξέθεη,
πξφο ελσηηθήλ εκάο ελζέσζηλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
χ εί Θενηφθε, ηά φπια εκψλ θαί ηείρνο, ζχ εί ε αληίιεςηο, ηψλ εηο ζέ
πξνζηξερφλησλ, ζέ θαί λχλ εηο πξεζβείαλ θηλνχκελ, ίλα ιπηξσζψκελ
ηψλ ερζξψλ εκψλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Έρνληεο ην Πλεχκα, ηφ άγηνλ ηήο λεζηείαο, εζηηάηνξα πινχζηνλ, ηψλ

απηνχ ραξηζκάησλ, εκθνξεζψκελ θαί δαςηιψο εληξπθψκελ, ηνχην
αλπκλνχληεο σο Θεφλ εκψλ.
Ο Δηξκφο
Σφλ πξνδεισζέληα, ελ φξεη ηψ Ννκνζέηε, ελ ππξί θαί βάησ, ηφθνλ,
ηφλ ηήο Αεηπαξζέλνπ, εηο εκψλ ηψλ πηζηψλ ζσηεξίαλ, χκλνηο
αζηγήηνηο κεγαιχλνκελ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. α'
Ίλα ηί ξαζπκνχζα ςπρή κνπ, ηή ακαξηία δνπιεχεηο; θαί ίλα ηί
αζζελνχζα, ηψ ηαηξψ νπ πξνζηξέρεηο; Ηδνχ θαηξφο εππξφζδεθηνο,
ηδνχ ζσηεξίαο λχλ εκέξα αιεζήο, δηεγέξζεηη, λίςνλ ζνπ ηφ
πξφζσπνλ ηνίο ηήο κεηαλνίαο δάθξπζη, θαί ειαίσ εππνηταο, ηήλ
ιακπάδα θαίδξπλνλ, φπσο εχξεο ηιαζκφλ, παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ,
θαί ηφ κέγα έιενο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Οη Αζινθφξνη ζνπ Κχξηε, ηάο ηάμεηο ηψλ Αγγέισλ κηκεζάκελνη, σο
αζψκαηνη, ηαίο βαζάλνηο ελεθαξηέξεζαλ, κνλνιφγηζηνλ ειπίδα
έρνληεο, ηψλ επεγγεικέλσλ αγαζψλ ηήλ απφιαπζηλ. Σαίο απηψλ
πξεζβείαηο Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ηήλ εηξήλελ δψξεζαη ηψ Κφζκσ
ζνπ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μαθαξίδνκέλ ζε, Θενηφθε, Παξζέλε, θαί δνμάδνκέλ ζε, νη πηζηνί θαηά
ρξένο, ηήλ πφιηλ ηήλ άζεηζηνλ, ηφ ηείρνο ηφ άξξεθηνλ, ηήλ αξξαγή
πξνζηαζίαλ, θαί θαηαθπγήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. β'
Αμίσο αλπκλείλ ζε νπθ έρνκελ, αιι' αηηνχκελ δεφκελνη, Μή
ζπλαπνιέζεο εκάο, ηαίο αλνκίαηο εκψλ, επδηάιιαθηε Κχξηε.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο θε'
Κχξηε, εγάπεζα εππξέπεηαλ Οίθνπ ζνπ.
ηίρ. Κξίλφλ κε, Κχξηε, φηη εγψ ελ αθαθία κνπ επνξεχζελ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Δ' 7-16)

Σάδε ιέγεη Κχξηνο, ν ακπειψλ Κπξίνπ αβαψζ, νίθνο ηνχ Ηζξαήι
εζηη, θαί ν άλζξσπνο ηνχ Ηνχδα, λεφθπηνλ εγαπεκέλνλ. Έκεηλα, ίλα
πνηήζε θξίζηλ, επνίεζε δέ αλνκίαλ, θαί νπ δηθαηνζχλελ, αιιά
θξαπγήλ, νπαί νη ζπλάπηνληεο νηθίαλ πξφο νηθίαλ, θαί αγξφλ πξφο
αγξφλ πξνζεγγίδνληεο, ίλα ηνχ πιεζίνλ αθέισληαί ηη! Μή νηθήζεηε
κφλνη επί ηήο γήο; εθνχζζε γάξ εηο ηά ψηα Κπξίνπ αβαψζ ηαχηα,
Δάλ γάξ γέλσληαη νηθίαη πνιιαί, εηο εξήκσζηλ έζνληαη κεγάιαη θαί
θαιαί, θαί νπθ έζνληαη νη ελνηθνχληεο ελ απηαίο, Οχ γάξ εξγψληαη
δέθα δεχγε βνψλ, πνηήζεη θεξάκηνλ έλ, θαί ν ζπείξσλ αξηάβαο έμ,
πνηήζεη κέηξα ηξία, νπαί, νη εγεηξφκελνη ηφ πξστ, θαί ηά ζίθεξα
δηψθνληεο, νη κέλνληεο ηφ νςέ! ν γάξ νίλνο απηνχ ζπγθαχζεη απηνχο,
κεηά γάξ θηζάξαο θαί ςαιηεξίνπ θαί ηπκπάλσλ θαί απιψλ, ηφλ νίλνλ
πίλνπζη, ηά δέ έξγα Κπξίνπ νπθ εκβιέπνπζη, θαί ηά έξγα ηψλ ρεηξψλ
απηνχ νπ θαηαλννχζη. Σνίλπλ αηρκάισηνο ν ιαφο κνπ εγελήζε, δηά ηφ
κή εηδέλαη απηνχο ηφλ Κχξηνλ, θαί πιήζνο εγελήζε λεθξψλ, δηά ιηκφλ
θαί δίςνο χδαηνο. Καί επιάηπλελ ν Άδεο ηήλ ςπρήλ απηνχ θαί
δηήλνημε ηφ ζηφκα απηνχ ηνχ κή δηαιηπείλ, θαί θαηαβήζνληαη νη
έλδνμνη, θαί νη κεγάινη, θαί νη πινχζηνη, θαί νη ινηκνί απηήο, θαί ν
αγαιιηψκελνο ελ απηή. Καί ηαπεηλσζήζεηαη άλζξσπνο, θαί
αηηκαζζήζεηαη αλήξ, θαί νη νθζαικνί νη κεηέσξνη ηαπεηλσζήζνληαη.
Καί πςσζήζεηαη Κχξηνο αβαψζ ελ θξίκαηη, θαί ν Θεφο ν άγηνο
δνμαζζήζεηαη ελ δηθαηνζχλε.
Πξνθείκελνλ Ήρνο γ' Φαικφο θο'
Κχξηνο θσηηζκφο κνπ, θαί ζσηήξ κνπ.
ηίρ. Κχξηνο ππεξαζπηζηήο ηήο δσήο κνπ.
η44ηνξ
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο α' Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
ηαπξψ εμεπέηαζαο Υξηζηέ, ηάο αρξάληνπο ρείξάο ζνπ, επηζπλάγσλ
ηά πέξαηα, δηφ θξαπγάδσ ζνη, Σφλ εζθνξπηζκέλνλ, λνχλ κνπ
επηζχλαμνλ, αηρκάισηνλ ειθφκελνλ πάζεζη, θαί παζεκάησλ κε,
θνηλσλφλ ηψλ ζψλ αλάδεημνλ, εγθξαηεία φινλ θαζαηξφκελνλ.
Σνχο Παίδαο ζηνκψζαζα πνηέ, ε λεζηεία έδεημε, δπλαησηέξνπο σο
γέγξαπηαη, ππξφο θινγίδνληνο, Σαπεηλή ςπρή κνπ, λήζηεπζνλ
αλάπηνπζα, ελ ζνί ηήλ ηνχ Γεζπφηνπ αγάπεζηλ, δη' ήο ηήλ
κέιινπζαλ, εθθπγείλ δπλήζε γέελλαλ, θαί ηά πάζε θιέμαη ηά νιέζξηα.

Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο γ' Γελλαίνη Μάξηπξεο
Καηξφο επθξφζπλνο ηήο Νεζηείαο, δηά αγλείαο θσηνεηδνχο, θαί
αγάπεο εηιηθξηλνχο, πξνζεπρήο θσηαπγνχο, θαί πάζεο άιιεο αξεηήο,
εκθνξεζέληεο πινπζίσο, θαηδξψο εθβνήζσκελ, ηαπξέ ηνχ Υξηζηνχ
παλάγηε, ν βιαζηήζαο ηήλ ηξπθήλ ηήο δσήο, πάληαο θαζαξά ζε
πξνζθπλήζαη θαξδία, αμίσζνλ εκάο, ηιαζκφλ εκίλ δηδνχο, θαί ηφ
κέγα έιενο.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο θδ'
ψζνλ, Κχξηε, ηφλ ιαφλ ζνπ, θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ.
ηίρ. Πξφο ζέ, Κχξηε, θεθξάμνκαη, ν Θεφο κνπ.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Γ', 8-15)
Δίπε Κάτλ πξφο Άβει ηφλ αδειθφλ απηνχ, Γηέιζσκελ δή εηο ηφ πεδίνλ,
Καί εγέλεην, ελ ηψ είλαη απηνχο ελ ηψ πεδίσ, αλέζηε Κάτλ επί Αβει
ηφλ αδειθφλ απηνχ, θαί απέθηεηλελ απηφλ. Καί είπελ ν Θεφο πξφο
Κάτλ, Πνχ έζηηλ Άβει ν αδειθφο ζνπ; θαί είπελ, Οπ γηλψζθσ, κή
θχιαμ ηνχ αδειθνχ κνπ εηκί εγψ; Καί είπελ ν Θεφο, Σί επνίεζαο
ηνχην; θσλή αίκαηνο ηνχ αδειθνχ ζνπ βνά πξφο κε εθ ηήο γήο, Καί
λχλ επηθαηάξαηνο ζχ επί ηήο γήο, ή έραλε ηφ ζηφκα απηήο δέμαζζαη
ηφ αίκα ηνχ αδειθνχ ζνπ εθ ηήο ρεηξφο ζνπ, φηε εξγά ηήλ γήλ, θαί νπ
πξνζζήζεη ηήλ ηζρχλ απηήο δνχλαί ζνη, ζηέλσλ θαί ηξέκσλ έζε επί
ηήο γήο, Καί είπε Κάτλ πξφο Κχξηνλ, Μείδσλ ε αηηία κνπ ηνχ αθεζήλαί
κε, θαί εη εθβάιεο κε ζήκεξνλ απφ πξνζψπνπ ηήο γήο, απφ ηνχ
πξνζψπνπ ζνπ θξπβήζνκαη, θαί έζνκαη ζηέλσλ θαί ηξέκσλ επί ηήο
γήο, θαί έζηαη, πάο ν επξίζθσλ κε, απνθηελεί κε. Καί είπελ απηψ
Κχξηνο ν Θεφο, νπρ νχησ, πάο ν απνθηείλαο Κάτλ, επηά εθδηθνχκελα
παξαιχζεη. Καί έζεην Κχξηνο ν Θεφο ζεκείνλ ηψ Κάτλ, ηνχ κή αλειείλ
απηφλ, πάληα ηφλ επξίζθνληα απηφλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο βαξχο Φαικφο θε'
Κχξηνο ηζρχλ ηψ ιαψ απηνχ δψζεη.
ηίρ. Δλέγθαηε ηψ Κπξίσ πηνί Θενχ.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Δ', 1-15)
Τηέ, εκή ζνθία πξφζερε, ηή δέ θξνλήζεη κνπ θιίλνλ ηφ νχο ζνπ, ίλα
θπιάμεο έλλνηαλ αγαζήλ, αίζζεζηλ δέ εκψλ ρεηιέσλ εληέιινκαί ζνη,
Μή πξφζερε θαχιε γπλαηθί, κέιη γάξ απνζηάδεη απφ ρεηιέσλ

γπλαηθφο πφξλεο, ή πξφο; θαηξφλ ιηπαίλεη ζφλ θάξπγγα, πζηεξνλ
κέληνη πηθξφηεξνλ ρνιήο επξήζεηο, θαί εθνλεκέλνλ κάιινλ καραίξαο
δηζηφκνπ, ηήο γάξ αθξνζχλεο πφδεο θαηάγνπζη ηνχο ρξσκέλνπο
απηή κεηά νη ζαλάηνπ εηο ηφλ Άδελ, ηά δέ ίρλε απηήο νπθ εξείδεηαη.
Οδνχο γάξ δσήο νπθ επέξρεηαη, ζθαιεξαί δέ αη ηξνρηαί απηήο, θαί νπθ
εχγλσζηνη. Νχλ νχλ, πηέ, άθνπέ κνπ, θαί κή αθχξνπο πνηήζεο εκνχο
ιφγνπο, Μαθξάλ πνίεζνλ απ' απηήο ζήλ νδφλ, κή εγγίζεο πξφο
ζχξαηο νίθσλ απηήο, ίλα κή πξφε άιινηο δσήλ ζνπ, θαί ζφλ βίνλ
αλειεήκνζηλ, ίλα κή πιεζζψζηλ αιιφηξηνη ζήο Ηζρχνο, νη δέ ζνί πφλνη
εηο νίθνπο αιινηξίνπο εηζέιζσζη, θαί κεηακειεζήζε επ' εζράησλ ζνπ,
ελίθα άλ θαηαηξηβψζη ζάξθεο ζψκαηφο ζνπ, θαί εξείο, Πψο εκίζεζα
παηδείαλ, θαί ειέγρνπο δηθαίσλ εμέθιηλελ ε θαξδία κνπ. Οπθ ήθνπνλ
θσλήο παηδεχνληφο κε θαί δηδά, ζθνληφο κε, νπδέ παξέβαινλ ηφ νχο
κνπ, παξ' νιίγνλ εγελφκελ ελ παληί θαθψ, ελ κέζσ εθθιεζίαο θαί
ζπλαγσγήο. Τηέ, πίλε χδαηα απφ ζψλ αγγείσλ, θαί απφ ζψλ θξεάησλ
πεγήο.
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο γ'
Ο ζαξθί ζηαπξσζείο Κχξηε, θαί ζαπηψ ζπζηαπξψζαο, ηφλ παιαηφλ
εκψλ άλζξσπνλ, ηή δέ ιφγρε λπγείο ηήλ πιεπξάλ, θαί ηφλ
αλζξσπφιεζξνλ ζπλεθθεληήζαο φθηλ, θαζήισζνλ ηψ θφβσ ζνπ ηάο
ζάξθαο κνπ, θαί ηψ πφζσ ζνπ ηξψζφλ κνπ ηήλ ςπρήλ, ίλα ηφ ζφλ
θαηνπηξηδφκελνο πάζνο, εγθξαηψο δηαλχζσ ηήλ ηήο λεζηείαο
πξνζεζκίαλ, κή κφλνλ γαζηξφο, αιιά θαί ηψλ άιισλ εηζφδσλ ηήο
ακαξηίαο θξαηψλ, ζπληξηβήλ δέ θαξδίαο, θαί πλεχκαηνο ηαπείλσζηλ
ζχζσ ζνη, πεξί ηψλ πξνγεγνλφησλ κνη πηαηζκάησλ αθ' ψλ κε ξχζαη
θηιάλζξσπε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Πξνθήηαη, θαί Απφζηνινη Υξηζηνχ, θαί Μάξηπξεο, εδίδαμαλ πκλείζζαη,
Σξηάδα Οκννχζηνλ, θαί εθψηηζαλ ηά έζλε ηά πεπιαλεκέλα, θαί
θνηλσλνχο Αγγέισλ επνίεζαλ, ηνχο πηνχο ηψλ αλζξψπσλ.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Μεγάιε ηνχ ηαπξνχ ζνπ
Οξψζα ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα Παλακψκεηε, θξεκάκελνλ ελ μχισ,
ειάιαδεο βνψζα, Πνζεηλφηαηφλ κνπ Σέθλνλ, πνχ ζνπ έδπ ηφ θάιινο
ηφ θσζθφξνλ, φ εθαιιψπηζε, ηψλ αλζξψπσλ ηήλ, θχζηλ.
ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Δηο ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Υξηζηέ επί ηαπξνχ, απισζείο ελεθξψζεο, λεθξψζαο ηφλ ερζξφλ, θαί
αξρέθαθνλ φθηλ, δσψζαο δέ ηνχο δήγκαηη, ηψ εθείλνπ ηεζλήμαληαο,
φζελ δένκαη, ηήλ λεθξσζείζαλ ςπρήλ κνπ, ψηεξ δψσζνλ, ελ
πξνζεπρή θαί λεζηεία, πξφο ζέ αηελίδνπζαλ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Χο είδελ ελ ηαπξψ, ε, Ακλάο ζε ηφλ Άξλα, θξεκάκελνλ Υξηζηέ, ηψλ
θαθνχξγσλ ελ κέζσ εβφα δαθξχνπζα, θαί πηθξψο νινιχδνπζα,
ηέθλνλ θίιηαηνλ, ηί ηφ νξψκελνλ ζαχκα; Μήηεξ άρξαληε, δσή
παγθφζκηνο ηνχην, αληέθεο γλσζζήζεηαη.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο γ'
Σήλ σξαηφηεηα
Αζκάησλ ζάιπηγγη, θαηαζαιπίζσκελ, εκέξαλ εχζεκνλ,
δηεμεξρφκελνη, ηήο εγθξαηείαο ηφλ θαηξφλ, θαί θξάμσκελ εθβνψληεο,
Αχηε ηήλ δσήλ εκψλ ελ ηψ Κφζκσ εμήλζεζελ, ελαπνκαξάλαζα,
αθξαζίαο ηφλ ζάλαηνλ, δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ Υξηζηέ Λφγε, ελ
ηαχηε ηνχο δνχινπο ζνπ θχιαηηε.
ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ επνλείδηζηνλ, Οηθηίξκνλ ζάλαηνλ, δηά ζηαπξψζεσο, εθψλ
ππέκεηλαο, φλ ε Σεθνχζά ζε Υξηζηέ, νξψζα εηηηξψζθεην, ζπιάγρλα
θνπηνκέλε γάξ, κεηξηθψο επσδχξεην, ήο ηαίο παξαθιήζεζη, δηά
ζπιάγρλα ειένπο ζνπ, νηθηείξεζνλ, θαί ζψζνλ ηφλ Κφζκνλ, ν αίξσλ
ηήλ ηνχηνπ ακαξηίαλ.
Ο Καλψλ
Χδή γ' Ήρνο α'
ηεξεσζήησ ε θαξδία κνπ
ηαπξψ παιάκαο εμεπέηαζαο, ηήο ηαζείζεο πάιαη ρεηξφο ηνχ Αδάκ,
πξφο ηφ ηήο γλψζεσο θπηφλ, αλαηξψλ ηφ ακάξηεκα, δηά ζπιάγρλα
νηθηηξκψλ, Λφγε Θενχ ππεξάγαζε.
ηεξέσζφλ κνπ ηήλ δηάλνηαλ, θινλνπκέλελ θζφλσ ηνχ φθεσο, ηάο

ηψλ παζψλ επαγσγάο, ηψ ζψ πάζεη αλάζηεηινλ, ν παζψλ θαί ηήλ
απάζεηαλ, πηζηνίο ραξηζάκελνο.
Ζ ηήο Νεζηείαο ράξηο έιακςελ, αθξαζίαο ζθφηνο δηψθνπζα. Ηδνχ
εππξφζδεθηνο θαηξφο, θαί εκέξα ζσηήξηνο, κεηαλνίαο ελδεημψκεζα,
θαξπνχο θαί δεζψκεζα.
Θενηνθίνλ
Καηαπηπηφλησλ επαλφξζσζηο, εδνλψλ θξεκλψ ζπκπησζέληα κε, θαί
ακαξηίαηο ραιεπαίο, εκπεζφληα εηο βάξαζξα, εμαλάζηεζνλ Αγλή, θαί
πξφο δσήλ θαζνδήγεζνλ.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο γ'
ηεξέσζνλ Κχξηε, ηάο θαξδίαο
ηεξέσζνλ Κχξηε, ηάο θαξδίαο εκψλ, ηψ ζψ ηαπξψ, κή εθθιίλεηλ
απφ ζνχ, επί ιφγνπο πνλεξνχο, ή εηο πξάμεηο βδειπξάο.
Σνχ πάζνπο ζνπ Γέζπνηα, ν νπξαλφο θαί ε γή, αηζζφκελνη
ειινηνχλην εκθαλψο, Βαζηιέα ηνχ παληφο, ζέ δεηθλχληεο αιεζψο.
Γφμα...
Ηζφηηκε άλαξρε, παλαγία Σξηάο, δσνπνηέ, θαί αξρίθσηε Μνλάο, ν
Παηήξ θαί ν Τηφο, θαί ηφ Πλεχκά κε ζψζνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μεηξφζεε άλαλδξε, ηίθηεηο κφλε Θεφλ, κή θζαξείζα παξζελίαο ηφ
αγλφλ, αιιά κείλαζα ζεκλή, ψζπεξ ήο πξφ ηνχ ηφθνπ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σήλ θφθθηλνλ ριαίλάλ ζνπ, ήινπο θαί ηφλ ηαπξφλ, ηφλ ζπφγγνλ ηε,
θαί ηήλ ιφγρελ Ηεζνχ, πξνζθπλψ θαί αλπκλψ, ηά δσψζαληα ηφ πάλ.
Ο Δηξκφο
ηεξέσζνλ Κχξηε, ηάο θαξδίαο εκψλ, θαί θψηηζνλ εηο ηήλ ζήλ
πκλσδίαλ, ηνχ δνμάδεηλ ζε σηήξ, εηο ηνχο αηψλαο άπαληαο.
Χδή ε'
Σφλ ηνχο πκλνιφγνπο
Ο κεηά αλνκσλ ινγηζζήλαη, δηά πιήζνπο ειένπο θαηαδεμάκελνο, ηάο
εκάο ακαξηίαο, εμάιεηςνλ ελ πίζηεη, φπσο ζε δνμάδσ, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Σψλ ακαξηηψλ κνπ ηφ ρεηξφγξαθνλ, ηή ζή δηάξξεμνλ ιφγρε, θαί ηήο
θαξδίαο κνπ ηάο νδχλαο, ζεξάπεπζνλ Κχξηε, πιεγείζεο βέιεη ηήο
θαθίαο, ηψλ πνλεξψλ δαηκφλσλ.

Μεκειαλσκέλελ ηήλ θαξδίαλ κνπ, ηήο ακαξηίαο ηψ ιχζξσ, ηψ ζψ
απφπιπλνλ εθ πιεπξάο απνζηάδνληη, Αίκαηη Υξηζηέ κνπ, ίλα ζε
δνμάδσ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Ζ αγεσξγήησο βιαζηήζαζα, ηφλ επνπξάληνλ ηάρπλ, ηφλ
δηαηξέθνληα ζετθή δπλαζηεία ηά ζχκπαληα, Παξζέλε, έκπιεζνλ
πεηλψζαλ, ηήλ ηαπεηλήλ ςπρήλ κνπ.
Δηξκφο άιινο
Σφλ ελ θινγί, ηνίο Παηζί
Υαίξνηο ηαπξέ, δη' νχ αλεγλσξίζζε, κηά ξνπή Λεζηήο ζενιφγνο
θξαπγάδσλ, Μλήζζεηί κνπ Κχξηε ελ ηή ζή Βαζηιεία, νχπεξ ηήο
κεξίδνο, θνηλσλνχο εκάο δείμνλ.
χ ινγρεπζείο, ηή θινγίλε ξνκθαία, αλζππνζηξέθεηο Υξηζηέ, θαί
βξνηνίο εμαλνίγεηο, πάιηλ ηφλ Παξάδεηζνλ, ελ ψ θαί εηζηφληεο, ζνχ ηήο
αζαλάηνπ, δσήο αεί ηξπθψκελ.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
χλ ηψ Παηξί, ηφλ Τηφλ πξνζθπλνχκελ, θαί Πλεχκα άγηνλ, ελ κηά ηή
νπζία, αζηγήησο θξάδνληεο, ηνίο πειίλνηο ζηφκαζη, Γφμα ελ πςίζηνηο,
Θεψ ηψ ελ Σξηάδη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παηδνηνθείο παξζελεχνπζα κφλε Θενραξίησηε, ηφ Μπζηήξηνλ κέγα,
θξηθηφλ ηφ ηεξάζηηνλ! Θεφλ γάξ εγέλλεζαο, ζεζσκαησκέλνλ ηφλ
σηήξα ηνχ Κφζκνπ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
ηαπξέ Υξηζηνχ, ε ειπίο ηψλ πεξάησλ, δηαπεξάζαη εκάο ελ ηή ζή
θπβεξλήζεη, γαιελψο ηφ πέιαγνο, ηήο θαιιίζηεο Νεζηείαο αμίσζνλ
ζψζαο, εθ ηξηθπκίαο πηαηζκάησλ.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Σφλ ελ θινγί, ηνίο Παηζί ηψλ Δβξαίσλ, ζπγθαηαβάληα ζετθή ηή
δπλάκεη, θαί νθζέληα Κχξηνλ, Ηεξείο επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Σήλ δσνδφρνλ πεγήλ
Νελεζηεπθψο Διηζζαίνο αλέζηεζε, λελεθξσκέλνλ ηφλ παίδα, σο
γέγξαπηαη, θαί εκείο λεζηεχνληεο, ζαξθηθά θξνλήκαηα απνλεθξψζαη
πηζηνί θαηεπεηρζψκελ, ίλα δσήο ηήο εθεί επηηχρσκελ.

Οίκνη ςπρή! θνβεξφλ ηφ θξηηήξηνλ, θαί ηνχ Κξηηνχ ε θξηθψδεο
απφθαζηο, ζπεχζνλ κεηαλφεζνλ, Υξηζηψ δηαιιάγεζη, ηψ δηά ζε ελ
ηαπξψ αλαξηεζέληη, θαί ξπζακέλσ πηζηνχο θαηαθξίζεσο.
Σήο κεηαλνίαο κνη πχιαο δηάλνημνλ, ηάο ηψλ παζψλ κνπ εηζφδνπο
απφθιεηζνλ, ν Λεζηή ηήλ είζνδνλ δείμαο επεπίβαηνλ, ηνχ Παξαδείζνπ
Υξηζηέ, ηή ζή ηαπξψζεη, ίλα δνμάδσ ηήλ ζήλ αγαζφηεηα.
Θενηνθίνλ
ηη εηο βάζε θαθίαο απέξξηκκαη, θαί ινγηζκνίο ελαληίνηο ρεηκάδνκαη,
δαίκνζη πεηζφκελνο, εδνλαίο δνπινχκελνο, βνήζεζφλ κνη αγλή
Παξζελνκήηνξ, πξφο ζσηεξίαο νδφλ νδεγνχζά κε.
Δηξκφο άιινο
Δλ ηλαίσ ηψ φξεη
Παξεδφζεο εθψλ θαί ππήγαγεο, εαπηφλ ηνίο θνλεπηαίο, θξηηεξίσ
παξέζηεο ηππηφκελνο, εμ ψλ έπιαζαο ρεηξψλ, εζηαπξψζεο
επαίρζεο, εινγρεχζεο Κχξηε, έπαζεο ζψκαηη πάληα ελεγθψλ
ζπκπαζψο, ίλα ζψζεο εκάο.
Σψλ Αγγέισλ νη δήκνη εηξφκαμαλ, βιέπνληέο ζε ελ ηαπξψ, νη
θσζηήξεο ηφ θέγγνο απέιηπνλ, θαί εζείεην ε γή, εδνλείην ηά πάληα ηή
χβξεη ζνπ Κχξηε, ζείνηο ζνπ Πάζεζηλ, εηξγάζσ εκίλ, ν Θεφο ηφ
ζσηήξηνλ.
Γφμα...
Σή νπζία Μνλάο εζηηλ άηκεηνο, ε ππέξζενο Σξηάο, ελνπκέλε ηή θχζεη
κεξίδεηαη, ηνίο πξνζψπνηο ηδηθψο, κή ηκσκέλε γάξ ηκάηαη, έλ νχζα
ηξηζζεχεηαη, αχηε Παηήξ εζηηλ, ν Τηφο θαί Πλεχκα ηφ δψλ, ε
θξνπξνχζα ηφ πάλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παηδνηφθνλ παξζέλνλ ηίο ήθνπζε, θαί κεηέξα πιήλ αλδξφο; Μαξηάκ
εθηειείο ηφ ηεξάζηηνλ, αιιά θξάδε κνπ ηφ Πψο; Μή εξεχλα ηά βάζε,
ηήο παηδνηνθίαο κνπ, ηνχην παλαιεζέο, ππέξ δέ αλζξψπηλνλ λνχλ ε
θαηάιεςηο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σψ ζψ κψισπη πάληεο ηάζεκελ, εθ παζψλ ακαξηηψλ, ελ ηαπξψ γάξ
αξζείο εηξαπκάηηζαο, ηφλ αξρέθαθνλ ερζξφλ, Αιιά αθαηαθξίησο εκάο
θαηαμίσζνλ, θαί ηήλ Αλάζηαζηλ θζάζαη δηαλχζαληαο, ηφλ ηήο
Νεζηείαο θαηξφλ.
Ο Δηξκφο
Δλ ηλαίσ ηψ φξεη θαηείδέ ζε, ελ ηή βάησ Μσυζήο, ηήλ αθιέθησο ηφ

πχξ ηήο ζεφηεηνο, ζπιιαβνχζαλ ελ γαζηξί, Γαληήι δέ ζε είδελ, φξνο
αιαηφκεηνλ, ξάβδνλ βιαζηήζαζαλ Ζζαταο, θέθξαγε, ηήλ εθ ξίδεο
Γαπτδ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο βαξχο
Ο δηά ζηαπξνχ ζνπ Κχξηε, ιχζαο ζάλαηνλ, επεηζαρζέληα ηψ Κφζκσ,
δηά μχινπ βξψζηλ, ήλ απεγφξεπζαο ελ Παξαδείζσ, απηφο, δηά ηήο
ελεζηψζεο Νεζηείαο εκάο, ξχζαη πάζεο εδνλήο ςπρνθζφξνπ, θαί
αμίσζνλ εξγάδεζζαη ηήλ κέλνπζαλ βξψζηλ, εηο δσήλ αηψληνλ, ίλα
ηχρσκελ ηψλ ζηεθάλσλ ηήο αθζάξηνπ ηξπθήο, ψλ εηνίκαζαο, ηνίο
αιεζέζηλ εζηεπηαίο δεφκεζα. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Φσζηήξεο αλεδείρζεζαλ Οηθνπκέλεο, νη παλεχθεκνη Αζινθφξνη,
Υξηζηψ βνψληεο, Κχξηε δφμα ζνη.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Οπθέηη θσιπφκεζα
Δλ μχισ πξνζπαγέληα ζε εθνπζίσο, σο εψξαθελ ε Παλάκσκνο,
ζξελσδνχζα χκλεη ηφ θξάηνο ζνπ.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. β'
Όςηζηε ν ελ νπξαλνίο θαηνηθψλ, ν θηίζαο πάζαλ πλνήλ, ζψζνλ εκάο
ν Θεφο, επί ζνί γάξ ειπίζακελ σηήξ εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. α' Φαικφο θζ'
Πξφο ζέ, Κχξηε, θεθξάμνκαη ν Θεφο κνπ.
ηίρ. Τςψζσ ζε, Κχξηε, φηη ππέιαβέο κε.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Δ', 16-25)
Τςσζήζεηαη Κχξηνο αβαψζ ελ θξίκαηη, θαί ν Θεφο ν άγηνο
δνμαζζήζεηαη ελ δηθαηνζχλε. Καί βνζθεζήζνληαη νη δηεξπαζκέλνη σο
ηαχξνη, θαί ηάο εξήκνπο ηψλ απεηιεκκέλσλ άξλεο θάγνληαη, νπαί, νη
επηζπψκελνη ηάο ακαξηίαο απηψλ, σο ζρνηλίσ καθξψ, θαί σο δπγνχ
ηκάληη δακάιεσο ηάο αλνκίαο απηψλ! νπαί νη ιέγνληεο, Σφ ηάρνο
εγγηζάησ ά πνηήζεη, ίλα ίδσκελ, θαί ειζέησ ε βνπιή ηνχ Αγίνπ

Ηζξαήι, ίλα γλψκελ, νπαί, νη ιέγνληεο ηφ πνλεξφλ, θαιφλ, θαί ηφ
θαιφλ, πνλεξφλ, νη ηηζέληεο ηφ ζθφηνο θψο, θαί ηφ θψο ζθφηνο, νη
ηηζέληεο ηφ πηθξφλ γιπθχ, θαί ηφ γιπθχ πηθξφλ! νπαί, νη ζπλεηνί ελ
εαπηνίο, θαί ελψπηνλ απηψλ επηζηήκνλεο! νπαί, νη ηζρχνληεο πκψλ, νη
πίλνληεο ηφλ νίλνλ, θαί νη δπλάζηαη, θαί νη θεξαλλχληεο ηά ζίθεξα, νη
δηθαηνχληεο ηφλ αζεβή έλεθελ δψξσλ, θαί ηφ δίθαηνλ ηνχ δηθαίνπ
αίξνληεο. Γηά ηνχην, φλ ηξφπνλ θαπζήζεηαη θαιάκε ππφ άλζξαθνο
ππξφο, θαί ζπγθαπζήζεηαη ππφ θινγφο αλεκκέλεο, ε ξίδα απηψλ σο
ρνχο έζηαη, θαί ηφ άλζνο απηψλ σο θνληνξηφο αλαβήζεηαη, νπ γάξ
εζέιεζαλ ηφλ λφκνλ Κπξίνπ αβαψζ, αιιά ηφ ιφγηνλ ηνχ Αγίνπ
Ηζξαήι παξψμπλαλ. Καί εζπκψζε νξγή Κχξηνο αβαψζ επί ηφλ ιαφλ
απηνχ, θαί επέβαιε ηήλ ρείξα απηνχ επ' απηνχο, θαί επάηαμελ απηνχο,
θαί παξσμχλζε ηά φξε, θαί εγελήζε ηά ζλεζηκαία απηψλ, σο θνπξία
ελ κέζσ νδνχ, θαί ελ πάζη ηνχηνηο νπθ απεζηξάθε ν ζπκφο απηνχ,
αιι' έηη ε ρείξ απηνχ πςειή.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ι'
Δπί ζνί, Κχξηε, ήιπηζα, κή θαηαηζρπλζείελ εηο ηφλ αηψλα.
ηίρ. Δλ ηή δηθαηνζχλε ζνπ ξχζαί κε, θαί εμεινχ κε.
η45ηνξ
ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ηδηφκεινλ Ήρνο α'
Σήλ πλεπκαηηθήλ αδειθνί, αλαιαβφληεο Νεζηείαλ, ηή γιψζζε κή
ιαιείηε ηά δφιηα, κεδέ ηίζεζζε πξφζθνκκα, ηψ αδειθψ εηο
ζθάλδαινλ, αιιά ηή κεηαλνία θαηδξχλαληεο, ηήλ ηήο ςπρήο ιακπάδα
ηνίο δάθξπζη, βνήζσκελ ηψ Υξηζηψ, Άθεο εκίλ ηά παξαπηψκαηα
εκψλ, σο θηιάλζξσπνο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο πκάο, νπρ ε γή θαηέθξπςελ, αιι' νπξαλφο
ππεδέμαην, ελνίγεζαλ πκίλ, Παξαδείζνπ πχιαη, θαί εληφο γελφκελνη,
ηνχ μχινπ ηήο δσήο απνιαχεηε, Υξηζηψ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη,
ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ θαί ηφ κέγα έιενο.
ηηρεξά Πξνζφκνηα Πνίεκα Ησζήθ
Ήρνο γ'
Μεγάιε ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ
Σψλ ζείσλ Απνζηφισλ, Κχξηε δεήζεζη, ηφλ ηήο Νεζηείαο ρξφλνλ,
θαιψο εκάο ηειέζαη, θαηαλχμεη δηαλνίαο θαηαμίσζνλ, σο αγαζφο
εχζπιαγρλε, ίλα ζσδφκελνη, ζέ δνμάδσκελ πάληεο.

Μεγάιε θαί θξηθηή ζνπ Κχξηε ε έιεπζηο, ελ ή θαζίζαο θξίζηλ, δηθαίαλ
εθηειέζεο! Μή νχλ θξίλεο κε, ηφλ θαηαθεθξηκέλνλ, αιι' σο Θεφο
θείζαί κνπ, ηψλ Απνζηφισλ ζνπ, εππξνζδέθηνηο πξεζβείαηο.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο πι. β' Οιελ απνζέκελνη
Υξηζηνχ νη Απφζηνινη, ηψλ γεγελψλ νη θσζηήξεο, ζεζαπξνί
θνζκφπινπηνη, ηήο παλζφθνπ γλψζεσο, ηνχ Θενχ εκψλ, ηνχο πκάο
κέιπνληαο, πεηξαζκψλ ξχζαηε, ηαίο αγίαηο πξνζεπραίο πκψλ, θαί ηφλ
θαηξφλ εκίλ, ηφλ ηψλ Νεζηεηψλ δηεμάγεηε, λεαληθψο βξαβεχνληεο, ελ
εηξήλε λχλ ηήλ δσήλ εκψλ, ίλα επαξέζησο, πξνθζάζαληεο ηφ Πάζνο
ηνχ Υξηζηνχ, ελ παξξεζία πξνζθέξσκελ, χκλνηο ηψ Θεψ εκψλ.
Καί ηνχ Μελαίνπ Πξνζφκνηα δ'
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ια'
Δπθξάλζεηε επί Κχξηνλ, θαί αγαιιηάζζε δίθαηνη.
ηίρ. Μαθάξηνη, ψλ αθέζεζαλ αη αλνκίαη.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Γ', 16-26)
Δμήιζε Κάτλ απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ, θαί ψθεζελ ελ γή Νατδ,
θαηέλαληη Δδέκ. Καί έγλσ Κάτλ ηήλ γπλαίθα απηνχ, θαί ζπιιαβνχζα
έηεθε ηφλ Δλψρ. Καί ήλ νηθνδνκψλ πφιηλ, θαί επσλφκαζε ηήλ πφιηλ
επί ηψ νλφκαηη ηνχ πηνχ απηνχ, Δλψρ. Δγελλήζε δέ ηψ Δλψρ Γατδάδ,
θαί Γατδάδ εγέλλεζε ηφλ Μαιειεήι, θαί Μαιειεήι εγέλλεζε ηφλ
Μαζνπζάια, θαί Μαζνπζάια εγέλλεζε ηφλ Λάκερ. Καί ειαβελ εαπηψ
Λάκερ δχν γπλαίθαο, φλνκα ηή κηά, Αδά, θαί φλνκα ηή δεπηέξα ειιά.
Καί έηεθελ Αδά ηφλ Ησβήι, νχηνο ήλ παηήξ νηθνχλησλ ελ ζθελαίο
θηελνηξφθσλ, θαί φλνκα ηψ αδειθψ απηνχ Ηνπβάι, νχηνο ήλ ν
θαηαδείμαο ςαιηήξηνλ θαί θηζάξαλ, ειιά δέ θαί απηή έηεθε ηφλ ζφβει,
θαί ήλ ζθπξνθφπνο ραιθεχο ραιθνχ, θαί ζηδήξνπ, αδειθή δέ ζφβει,
Ννεκά. Δίπε δέ Λάκερ ηαίο εαπηνχ γπλαημίλ, Αδά θαί ειιά. Αθνχζαηέ
κνπ ηήο θσλήο, γπλαίθεο Λάκερ, ελσηίζαζζέ κνπ ηνχο ιφγνπο, φηη
άλδξα απέθηεηλα εηο ηξαχκα εκνί, θαί λεαλίζθνλ εηο κψισπα εκνί. ηη
επηάθηο εθδεδίθεηαη εθ Κάτλ, εθ δέ Λάκερ εβδνκεθνληάθηο επηά. Έγλσ
δέ Αδάκ Δχαλ ηήλ γπλαίθα απηνχ, θαί ζπιιαβνχζα έηεθελ πηφλ, θαί
επσλφκαζε ηφ φλνκα απηνχ, ήζ, ιέγνπζα, Δμαλέζηεζε γάξ κνη ν
Θεφο ζπέξκα έηεξνλ αληί Άβει, φλ απέθηεηλε Κάτλ. Καί ηψ ήζ
εγέλεην πηφο, επσλφκαζε δέ ηφ φλνκα απηνχ. Δλψο, νχηνο ήιπηζελ
επηθαιείζζαη ηφ φλνκα Κπξίνπ ηνχ Θενχ.

Πξνθείκελνλ Ήρνο α' Φαικφο ιβ'
Γέλνηην, Κχξηε, ηφ έιεφο ζνπ εθ' εκάο.
ηίρ. Αγαιιηάζζε δίθαηνη ελ Κπξίσ.
Παξνηκηψλ ηφ Α λάγλσζκα
(Κεθ. Δ', 15 - Σ', 3)
Τηέ, πίλε χδαηα απφ ζψλ αγγείσλ, θαί απφ ζψλ θξεάησλ πεγήο,
ππεξεθρείζζσ ζνη ηά ζά χδαηα εθ ηήο ζήο πεγήο, εηο δέ ζάο πιαηείαο
δηαπνξεπέζζσ ηά ζά χδαηα. Έζησ ζνη κφλσ ππάξρνληα, θαί κεδείο
αιιφηξηνο κεηαζρέησ ζνη. Ζ πεγή ζνπ ηνχ χδαηνο έζησ ζνη ηδία, θαί
ζπλεπθξαίλνπ κεηά γπλαηθφο ηήο εθ λεφηεηφο ζνπ. Έιαθνο θηιίαο, θαί
πψινο ζψλ ραξίησλ νκηιείησ ζνη, ε δέ ηδία εγείζζσ ζνπ, θαί
ζπλέζησ ζνη ελ παληί θαηξψ, ελ γάξ ηή ηαχηεο θηιία
ζπκπεξηθεξφκελνο, πνιινζηφο έζε. Μή πνιχο ίζζη πξφο αιινηξίαλ,
κεδέ ζπλέρνπ αγθάιαηο ηαίο κή ηδίαηο, ελψπηνλ γάξ εηζη ηψλ ηνχ Θενχ
νθζαικψλ νδνί αλδξφο, εηο δέ πάζαο ηξνρηάο απηνχ ζθνπεχεη.
Παξαλνκίαη άλδξα αγξεχνπζη, ζεηξαίο δέ ηψλ εαπηνχ ακαξηηψλ
έθαζηνο ζθίγγεηαη. Οχηνο ηειεπηά κεηά απαηδεχησλ, εθ δέ πιήζνπο
ηήο εαπηνχ βηφηεηνο εμεξξίθε, θαί απψιεην δη' αθξνζχλελ. Τηέ, εάλ
εγγπήζε ζφλ θίινλ, παξαδψζεηο ζήλ ρείξα ερζξψ, παγίο γάξ ηζρπξά
αλδξί ηά ίδηα ρείιε, θαί αιίζθεηαη ρείιεζηλ ηδίνπ ζηφκαηνο. Πνίεη πηέ, ά
εγψ ζνη εληέιινκαη θαί ζψδνπ. Καί ηά ινηπά ηήο Λεηηνπξγίαο ηψλ
Πξνεγηαζκέλσλ.
ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Δηο ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο γ'
Σήλ σξαηφηεηα
Υξηζηφο ε άκπεινο, σξαίνπο βφηξπαο, πκάο ελέγθαην, γιεχθνο
ζσηήξηνλ, ελαπνζηάδνληαο ηή γή, Απφζηνινη ζενθφξνη, φζελ κε
ιπηξψζαηε, εδνλψλ κέζεο δένκαη, ξείζξα θαηαλχμεσο, ηή ςπρή κνπ
δσξνχκελνη, ηή ζεία ηήο Νεζηείαο εκέξα, φπσο ζσζείο, δσήο
επηηχρσ.
Θενηνθίνλ
Σήο ζπκπαζείαο ζνπ, πινχηνλ ακέηξεηνλ, θαί δπλαζηείαο ζνπ,
θξάηνο ηφ άκαρνλ, αλαιαβφκελνο εηο λνχλ, πξνζέδξακνλ ηή ζθέπε
ζνπ, ζιίςεη ζπλερφκελνο, θαί δεηλψο απνξνχκελνο, θξάδσ εθ βαζέσλ
κνπ, ηήο θαξδίαο ζχλ δάθξπζη, Παξζέλε Θενηφθε βνήζεη κνη, ε κφλε

ηνχ θφζκνπ πξνζηαζία.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. δ'
Κχξηε, παξίζηαην
Κχξηε, επτιαηνο γελνχ εκίλ, ελ ηνχησ ηψ ζείσ θαηξψ, θαί δάθξπα
πεγάδεηλ ζνη, εθ θαξδίαο αμίσζνλ πάληνηε, πξφο έθπιπζηλ
κνιπζκάησλ ςπρηθψλ, θαί βιάζηεζηλ ηψλ αγίσλ εληνιψλ, σο άλ
νχησ λεζηεχνληεο, επαμίσο επαξεζηψκέλ ζνη, θαί ηφ πάλζεπηφλ ζνπ
άπαληαο Πάζνο ηδείλ επδφθεζνλ, επραίο ηψλ ζψλ θνζκνζψζησλ
Απνζηφισλ.
δφμα ζνη.
Θενηνθίνλ
Σήο επζπιαγρλίαο
Σήο ζπκπαζείαο ηήλ πεγήλ, άρξαληε ζεκλή, Παξζελνκήηνξ Θενηφθε,
πινπζίσο ελ εκίλ αγλή επίρεε, θαί δψξεζαη εκίλ πηαηζκάησλ άθεζηλ,
ζχ γάξ εί πξνζηαζηα εκψλ, θαί ζεία ζθέπε.
Ο Καλψλ
Χδή δ' Ήρνο γ'
Μή ελ πνηακνίο
Μέζελ εδνλψλ, ςπρνθζφξσλ ζβέζαληεο, ηφ ηήο θαηαλχμεσο πφκα,
δηά λεζηείαο εκθνξεζψκελ.
Νήζηεπζνλ, ςπρή, αθξαζίαλ βξψζεσο, ηξχθεζνλ θαιψλ ζεσξίαηο,
ίλα ηήο άλσ ηξαπέδεο ηχρεο.
Αλζξαθεο ππξφο, ηνχ αυινπ πέινληεο, θιέμαηε παζψλ κνπ ηήλ χιελ,
ζείνη Απφζηνινη ηνχ σηήξνο.
Θενηνθίνλ
άξθα ηψ Υξηζηψ, εθ ηήο ζήο δαλείζαζα, λέθξσζνλ ζαξθφο κνπ ηά
πάζε, Θενθπήηνξ αγλή Παξζέλε.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο πι. β' Αθήθνελ ν Πξνθήηεο
Ζ δσδεθάο Απνζηφισλ, Πέηξε, Παχιε, Ηάθσβε, θαί Ησάλλε, Αλδξέα,
Βαξζνινκαίε, Φίιηππε, ζσκά, θαί Μαηζαίε, θαί Ηάθσβε, ζχλ ίκσλη,
θαί ηψ Ηνχδα, ιηηάο πνηείηε, ηψ Υξηζηψ ζσζήλαη εκάο.

Σά δίθηπα ηψλ δνγκάησλ, ραιάζαληεο ελ ζαιάζζε ηνχ βίνπ μέλσο,
πξφο ηξηζίλ εθαηφλ θαί πεληήθνληα, κπζηηθψο ηά έζλε, σο ηρζχαο ηφ
πξίλ, εγξεχζαηε, ηαχηα Κπξίσ πξνζαγαγφληεο, άγηνη Απφζηνινη.
Γφμα...
Τηφλ εθ Παηξφο θαί Πλεχκα, δνμάδσ σο εμ ειίνπ θψο θαί αθηίλα, ηφ
κέλ γελλεηψο, φηη θαί γέλλεκα, ηφ δέ πξνβιεηψο, φηη θαί πξφβιεκα,
ζπλάλαξρνλ ζείαλ Σξηάδα πξνζθπλνπκέλελ, ππφ πάζεο θηίζεσο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παξζέλνο βξέθνο ηεθνχζα, θαί ηήλ αγλείαλ ηεξνχζα, εκλή ζχ
ψθζεο, ηφ Θεφλ γελλήζαζα θαί άλζξσπνλ, έλα ηφλ απηφλ ελ εθαηέξα
κνξθή, ηφ ζαχκα ζνπ Παξζελνκήηνξ εθπιήηηεη πάζαλ, αθνήλ θαί
έλλνηαλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Τκείο εζηε θψο ηνχ Κφζκνπ, θαζψο πκίλ Υξηζηφο έθε, ιάκςεη ηνχ
ιφγνπ, αιι' ηθεηεχζαηε Απφζηνινη, ηνχ κεγαινςχρσο δηαλχζαη εκάο,
ηφ ζηάδηνλ ηήο εγθξαηείαο, θαί πξνζθπλήζαη, ηήλ απηνχ Αλάζηαζηλ.
Ο Δηξκφο
Αθήθνελ ν Πξνθήηεο, ηήλ έιεπζίλ ζνπ Κχξηε, θαί εθνβήζε, φηη κέιιεηο
εθ Παξζέλνπ ηίθηεζζαη, θαί αλζξψπνηο δείθλπζζαη, θαί έιεγελ,
Αθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ, θαί εθνβήζελ, δφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.
Χδή ε'
Σφλ ελ θινγί, ηνίο Παηζί
Θαλαησζείο, ηαίο πνιιαίο ακαξηίαηο, λεθξάλ πξνζθέξσ ηήλ ςπρήλ ελ
ηψ βίσ, δηφ κε νηθηείξαηε, δσεθφξνηο πξεζβείαηο ηαίο πκψλ, ζεφπηαη,
Μαζεηαί ηνχ σηήξνο.
Πεξηζρεζείο, ακαξηίάο νκίριε, Άδε πξνζήγγηζα, απνγλψζεσο φλησο,
δηφ κε θσηίζαηε, ηνχ Ζιίνπ ηήο δφμεο, κπζηηθαί αθηίλεο, ππάξρνληεο
ζεφπηαη.
Απφ παζψλ εγθξάηεχνπ θαί ζψδνπ, ςπρή ηαιαίπσξε, απνρή γάξ
βξσκάησλ λεζηεία απξφζδεθηνο, ηνίο νξζψο εθδεηνχζηλ, εη κή θαί
ζθαικάησλ, δηφξζσζηο ππάξμε.
Θενηνθίνλ
Βάηνλ ππξί, θαηνκέλελ Μσζήο ζε, πξνεζεψξεη Θενκήηνξ Παξζέλε,
δηφ κνπ θαηάζβεζνλ ηψλ παζψλ ηάο θακίλνπο, θαί ππξφο γεέλλεο,
εμάξπαζνλ θαί ζψζνλ.
Δηξκφο άιινο
λ ηξαηηαί, νπξαλψλ

Δμ Ηαθψβ, σο ηφ δσδεθάθπινλ, ηψλ Απνζηφισλ εθ ζνχ, άιι ε
δσδεθάο, ψθζε Υξηζηέ ελ Κφζκσ, δη' ήο απεγελλήζε, πάο πηζηφο ελ
ιφγσ, ζε αλπκλψλ εηο ηνχο αηψλαο.
Σνχ λνεηνχ, Φαξαψ ηά άξκαηα, βπζίζαληεο κπζηηθψο, σο ελ εξπζξά,
ηφλ ιαφλ ηνχ Κπξίνπ, πξφο γήλ ζενγλσζίαο, ήμαηε πκλνχληα,
Απφζηνινη εηο ηνχο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Έλα Θεφλ, θαη' νπζίαλ ζέβνκαη, ηξείο ππνζηάζεηο πκλψ, δηνξηζηηθψο,
άιιαο, αιι' νπθ αιινίαο, επεί ζεφηεο κία, ελ ηξηζί ηφ θξάηνο, θαί γάξ
Παηήξ, Τηφο, θαί Πλεχκα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ θσηεηλήο, πξνειζψλ λεδχνο ζνπ, Νπκθίνο σο εθ παζηνχ, έιακςε
Υξηζηφο, θψο ηνίο ελ ζθφηεη κέγα, θαί γάξ δηθαηνζχλεο, Ήιηνο
αζηξάςαο, εθψηηζελ Αγλή, ηφλ Κφζκνλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Οη ηνχ Υξηζηνχ, κχζηαη θαί ζπγθάζεδξνη, εθηελψο ππέξ εκψλ, ηψλ
ακαξησιψλ, πάληνηε δπζσπνχληεο, θαί λχλ παξαθαιείηε, ηήλ
Νεζηείαλ πάζαλ, εηιηθξηλψο απνπεξάζαη.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ...
Ο Δηξκφο
λ ηξαηηαί, νπξαλψλ δνμάδνπζη, θαί θξίηηεη ηά Υεξνπβίκ, θαί ηά
εξαθίκ, πάζα πλνή θαί θηίζηο, πκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Δλ ηλαίσ ηψ φξεη
Πνηακνί γεγνλφηεο Απφζηνινη, ηήο πεγήο ηήο λνεηήο, θαί ηφ χδσξ ηφ
δψλ εππνξήζαληεο, ελ θαξδία θαζαξά, ηήο εκήο ακαξηίαο ηά ξείζξα,
μεξάλαηε ηαίο πξνζεπραίο πκψλ, θαί πξφο ζσηεξίαο νδνχο
νδεγήζαηε.
Ακαξηίαο ρεηκάδεη θιπδψληνλ, ηήλ αζιίαλ κνπ ςπρήλ, δεμηάλ σο ηψ
Πέηξσ κνη έθηεηλνλ, Κπβεξλήηα αγαζέ, κή βπζφο κε θαιχςε ν ηήο
απνγλψζεσο, βξψκα κή γέλσκαη, θήηνπο ςπρνθζφξνπ, Υξηζηέ
πνιπέιεε.
Απνζηφισλ ρνξφο ηθεηεχεη ζε, Ηεζνχ Πακβαζηιεχ, δπζσπεί ζε
Αγγέισλ ηά ηάγκαηα, ηψ ιαψ ζνπ παξάζρνπ, δηά πιήζνο νηθηηξκψλ,
θαθψλ απνιχηξσαηλ, βίνπ δηφξζσζηλ, θαί ηήο Βαζηιείαο ηήο ζήο ηήλ

νηθείσζηλ.
Θενηνθίνλ
Παξζελία θαί ηφθνο ζπλέδξακνλ, ππέξ θχζηλ επί ζέ, θηβσηέ ηνχ
ζεπηνχ αγηάζκαηνο, Μεηξνπάξζελε αγλή, δηφ πίζηεη βνψ ζνη, φινλ
κε αγίαζνλ, φινλ εθιχηξσζαη, πάζεο ελεξγείαο παζψλ ηψλ
ζιηβφλησλ κε.
Δηξκφο άιινο
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο
Δλ Κφζκσ σο άζαξθνη, θαί ελ ζαξθί σο Άγγεινη, ηφλ Λφγνλ κφλνλ, ελ
θαξδία θέξνληεο εηιθχζαηε ηά έζλε, εηο Υξηζηνχ κίαλ πίζηηλ, ζνθνχο
θαί ξήηνξαο σο κσξνχο, απειέγμαληεο ηή γλψζεη, πακκαθάξηζηνη
Απφζηνινη.
Ο Πέηξνο ηεο πίζηεσο, ε πέηξα θαί ζεκέιηνο, Παχινο ν θήξπμ, θαί
εζλψλ δηδάζθαινο, Τηνί ηνχ Εεβεδαίνπ, ζχλ ηή ινηπή νθηάδη, Υξηζηψ
πξεζβεχζαηε εθηελψο, επζζελψο εκάο πεξάζαη, ηήο Νεζηείαο ηφ
δηάζηεκα.
Γφμα...
Μφλε κνλνγελλήησξ, κνλνγελνχο Τηνχ Παηήξ, θαί κφλε κφλνπ, θψο
θσηφο απαχγαζκα, θαί κφλνλ κφλσο κφλνπ, Θενχ άγηνλ Πλεχκα,
Κπξίνπ Κχξηνλ φλησο φλ, ψ Σξηάο Μνλάο αγία, ζψζφλ κε
ζενινγνχληά ζε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφ ζαχκα ηνχ ηφθνπ ζνπ, εθπιήηηεη κε Παλάκσκε, πψο
ζπιιακβάλεηο, αζπφξσο ηφλ άιεπηνλ, εηπέ πψο παξζελεχεηο,
γελλήζαζα σο Μήηεξ; Σφ ππέξ θχζηλ πίζηεη ιαβψλ, ηφ ηηθηφκελνλ
πξνζθχλεη, φζα ζέιεη γάξ θαί δχλαηαη.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Γπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο, πξφο βαζηιείο θαί άξρνληαο, εθβεβεθφηεο,
κεδφισο πηννχκελνη, νπ πχξ νπδέ κάραηξαλ, ηξνπνχηε πάζαλ
πιάλελ, θαί δηαζψδεηε ηνχο βξνηνχο, ζηξαηεγνί Κπξίνπ φληεο,
πακκαθάξηζηνη Απφζηνινη.
Ο Δηξκφο
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο, ν ηφθνο αλεξκήλεπηνο, Μεηξφο αλάλδξνπ,
άθζνξνο ε θχεζηο, Θενχ γάξ ε γέλλεζηο, θαηλνπνηεί ηάο θχζεηο, δηφ
ζε πάζαη αη γελεαί, σο Θεφλπκθνλ Μεηέξα, νξζνδφμσο κεγαιχλνκελ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Μεηαλνίαο ν θαηξφο, θαί δσήο αησλίνπ πξφμελνο εκίλ ν ηήο Νεζηείαο

αγψλ, εάλ εθηείλσκελ ρείξαο εηο εππνηταλ, νπδέλ γάξ νχησ ζψδεη
ςπρήλ, σο ε κεηάδνζηο ηψλ επηδενκέλσλ, ε ειεεκνζχλε
ζπγθεθξακέλε ηή λεζηεία, εθ ζαλάηνπ ξχεηαη ηφλ άλζξσπνλ, Απηήλ
αζπαζψκεζα, ήο νπδέλ ίζνλ, ηθαλή γάξ ππάξρεη, ζψζαη ηάο ςπράο
εκψλ. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Σφλ ζψξαθα ηήο Πίζηεσο, ελδπζάκελνη θαιψο, θαί ηψ ηχπσ ηνχ
ηαπξνχ, θαζνπιίζαληεο εαπηνχο, ζηξαηηψηαη επζζελείο αλεδείρζεηε,
ηνίο ηπξάλλνηο αλδξείσο αληηθαηέζηεηε, θαί δηαβφινπ ηήλ πιάλελ
θαηεδαθίζαηε, ληθεηαί γελφκελνη, ηψλ ζηεθάλσλ εμηψζεηε,
πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ππέξ εκψλ, εηο ηφ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δγψ Παξζέλε αγία Θενηφθε, ηή ζθέπε ζνπ πξνζηξέρσ, νίδα φηη
ηεχμνκαη ηήο ζσηεξίαο.
δχλαζαη γάξ, Αγλή, βνεζήζαί κνη.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο α'
Πεπησθφηαο αλάζηεζνλ εκάο, απνζηξαθέληαο επίζηξεςνλ πξφο ζέ
ν Θεφο σο θηιάλζξσπνο, ν ηήο γήο ζπλέρσλ ηά πέξαηα.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ιγ'
Δμεδ ήηεζα ηφλ Κχξηνλ, θαί επήθνπζέ κνπ.
ηίρ. Δπινγήζσ ηφλ Κχξηνλ ελ παληί θαηξψ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ο', 1-12)
Δγέλεην ηνχ εληαπηνχ, νχ απέζαλελ Οδίαο ν βαζηιεχο, είδνλ ηφλ
Κχξηνλ θαζήκελνλ επί ζξφλνπ πςεινχ, θαί επεξκέλνπ, θαί πιήξεο ν
νίθνο ηήο δφμεο απηνχ. Καί εξαθίκ εηζηήθεηζαλ θχθισ απηνχ, έμ
πηέξπγεο ηψ ελί, θαί έμ πηέξπγεο ηψ ελί, θαί ηαίο κέλ δπζί,
θαηεθάιππηνλ ηφ πξφζσπνλ, ηαίο δε δπζί, θαηεθάιππηνλ ηνχο πφδαο,
θαί ηαίο δπζίλ επέηαλην. Καί εθέθξαγελ έηεξνο πξφο ηφλ έηεξνλ, θαί
έιεγνλ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο Κχξηνο αβαψζ, πιήξεο πάζα ε γή ηήο
δφμεο απηνχ. Καί επήξζε ηφ ππέξζπξνλ απφ ηήο θσλήο, ήο
εθέθξαγνλ, θαί ν νίθνο επιήζζε θαπλνχ. Καί είπνλ,  ηάιαο εγψ, φηη
θαηαλέλπγκαη, νηη άλζξσπνο ψλ, θαί αθάζαξηα ρείιε έρσλ, ελ κέζσ

ιανχ αθάζαξηα ρείιε έρνληνο εγψ νηθψ, θαί ηφλ Βαζηιέα Κχξηνλ
αβαψζ είδνλ ηνίο νθζαικνίο κνπ, Καί απεζηάιε πξφο κε έλ ηψλ
εξαθίκ, θαί ελ ηή ρεηξί είρελ άλζξαθα, φλ ηή ιαβίδη έιαβελ απφ ηνχ
ζπζηαζηεξίνπ, θαί ήςαην ηνχ ζηφκαηφο κνπ, θαί είπελ. Ηδνχ, ήςαην
ηνχην ηψλ ρεηιέσλ ζνπ, θαί αθειεί ηάο αλνκίαο ζνπ θαί ηάο ακαξηίαο
ζνπ πεξηθαζαξηεί. Καί ήθνπζα ηήο θσλήο Κπξίνπ ιέγνληνο. Σίλα
απνζηείισ; θαί ηίο πνξεχζεηαη πξφο ηφλ ιαφλ ηνχηνλ, θαί είπα. Ηδνχ,
εγψ, εηκη, απφζηεηιφλ κε. Καί είπε, Πνξεχζεηη, θαί εηπέ ηψ ιαψ ηνχησ.
Αθνή αθνχζεηε, θαί νπ κή ζπλήηε, θαί βιέπνληεο βιέςεηε, θαί νπ κή
ίδεηε, επαρχλζε γάξ ε θαξδία ηνχ ιανχ ηνχηνπ, θαί ηνίο σζίλ απηψλ
βαξέσο ήθνπζαλ, θαί ηνχο νθζαικνχο απηψλ εθάκκπζαλ, κήπνηε
ίδσζη ηνίο νθζαικνίο, θαί ηνίο σζίλ αθνχζσζη, θαί ηή θαξδία ζπλψζη,
θαί επηζηξέςσζη, θαί ηάζσκαη απηνχο. Καί είπα, Έσο πφηε Κχξηε; θαί
είπελ, Έσο άλ εξεκσζψζη πφιεηο, παξά ηφ κή θαηνηθείζζαη, θαί νίθνη,
παξά ηφ κή είλαη αλζξψπνπο, θαί ε γή θαηαιεηθζήζεηαη έξεκνο. Καί
κεηά ηαχηα καθξπλεί ν Θεφο ηνχο αλζξψπνπο, θαί πιεζπλζήζνληαη νη
εγθαηαιεηθζέληεο επί ηήο γήο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ιδ'
Δμεγέξζεηη, Κχξηε, θαί πξφζρεο ηή θξίζεη κνπ.
ηίρ. Γίθαζνλ Κχξηε, ηνχο αδηθνχληάο κε, πνιέκεζνλ ηνχο
πνιεκνχληάο κε.
η46ηνξ
ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Πιεπξάλ εθθεληνχκελνο, θαί επί μχινπ θξεκάκελνο, ηήλ δσήλ κνη
επήγαζαο, θαθία ηνχ φθεσο, ηή ηνχ μχινπ βξψζεη, ηεζαλαησκέλσ,
φζελ δνμάδσ ζε Υξηζηέ, θαί ηθεηεχσ ηήλ επζπιαγρλίαλ ζνπ, Παζψλ
θαί ηήο Δγέξζεσο, πξνζθπλεηήλ κε αλάδεημνλ, θαηαλχμεη ηειέζαληα,
ηήο Νεζηείαο ηφ ζηάδηνλ.
Οδχλελ ηξπγήζαληα, εθ ηνχ θπηνχ ηφλ Πξσηφπιαζηνλ, Παξαδείζνπ
εμψξηζαο, παγείο δέ σο άλζξσπνο, ελ ηψ μχισ ψηεξ, ηνχηνλ
εηζνηθίδεηο, δηφ ζνη θξάδσ, Λπηξσηά. Σψλ νδπλψλ κνπ λχλ κε
εμάξπαζνλ, λεζηεία θαζαξίζαο κε, θαί κεηαλνία θαί δάθξπζηλ, Ηεζνχ
ππεξάγαζε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.

Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο πι. α' Κχξηε επί Μσυζέσο
Κχξηε, ηφλ δσνπνηφλ ζνπ ηαπξφλ αλπκλνχκελ, νχηνο δσήλ γάξ ελ
ηψ Κφζκσ εμήλζεζε, ηφλ ζάλαηνλ λεθξψζαο, φλ ζνη θαί λχλ εηο
πξεζβείαλ πξνζάγνκελ, ελ εκέξαηο αγίαηο, θξάηπλνλ εκάο
λεζηεχνληαο, θαί δψξεζαη θαηά παζψλ ηήλ ηζρχλ, θαί ηήο εηξήλεο ηφ
ηξφπαηνλ, δηά πιήζνο ειένπο θηιάλζξσπε.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ιε'
Κχξηε, ελ ηψ νπξαλψ ηφ ειεφο ζνπ.
ηίρ. Ζ δηθαηνζχλε ζνπ σο φξε Θενχ.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Δ' 1-24)
Απηή ε βίβινο γελέζεσο αλζξψπσλ, ή εκέξα επνίεζελ ν Θεφο ηφλ
Αδάκ, θαη' εηθφλα Θενχ επνίεζελ απηφλ, άξζελ θαί ζήιπ επνίεζελ
απηνχο, θαί επιφγεζελ απηνχο, θαί επσλφκαζε ηφ φλνκα απηνχ, Αδάκ
ή εκέξα επνίεζελ απηνχο, Έδεζε δέ Αδάκ δηαθφζηα ηξηάθνληα έηε, θαί
εγέλλεζελ πηφλ θαηά ηήλ ηδέαλ απηνχ, θαί θαηά ηήλ εηθφλα απηνχ, θαί
επσλφκαζε ηφ φλνκα απηνχ, ήζ, Δγέλνλην δέ αη εκέξαη Αδάκ, άο
έδεζε κεηά ηφ γελλήζαη απηφλ ηφλ ήζ, έηε, επηαθφζηα, θαί εγέλλεζελ
πηνχο θαί ζπγαηέξαο. Καί εγέλνλην πάζαη αη εκέξαη Αδάκ, άο έδεζελ,
ελλαθφζηα ηξηάθνληα έηε, θαί απέζαλελ. Έδεζε δέ ήζ, πέληε θαί
δηαθφζηα έηε, θαί εγέλλεζε ηφλ Δλψο. Καί έδεζε ήζ, κεηά ηφ
γελλήζαη απηφλ ηφλ Δλψο, επηά έηε θαί επηαθφζηα, θαί εγέλλεζελ
πηνχο θαί ζπγαηέξαο. Καί εγέλνλην πάζαη αη εκέξαη ήζ, δψδεθα θαί
ελλαθφζηα έηε, θαί απέζαλε. Καί έδεζελ Δλψο έηε εθαηφλ ελελήθνληα,
θαί εγέλλεζε ηφλ Κατλάλ. Καί έδεζελ Δλψο, κεηά ηφ γελλήζαη απηφλ
ηφλ Κατλάλ, πεληεθαίδεθα έηε θαί επηαθφζηα, θαί εγέλλεζελ πηνχο θαί
ζπγαηέξαο. Καί εγέλνλην πάζαη αη εκέξαη Δλψο, πέληε έηε θαί
ελλαθφζηα, θαί απέζαλε. Καί έδεζε Κατλάλ εβδνκήθνληα θαί εθαηφλ
έηε, θαί εγέλλεζε ηφλ Μαιειεήι. Καί έδεζε Κατλάλ, κεηά ηφ γελλήζαη
απηφλ ηφλ Μαιειεήι, ηεζζαξάθνληα θαί επηαθφζηα έηε, θαί εγέλλεζελ
πηνχο θαί ζπγαηέξαο. Καί εγέλνλην πάζαη αη εκέξαη Κατλάλ, δέθα έηε
θαί ελλαθφζηα, θαί απέζαλε. Καί έδεζε Μαιειεήι πέληε θαί εμήθνληα
θαί εθαηφλ έηε, θαί εγέλλεζε ηφλ Ηάξεδ. Καί έδεζε Μαιειεήι, κεηά ηφ
γελλήζαη απηφλ ηφλ Ηάξεδ, έηε επηαθφζηα ηξηάθνληα, θαί εγέλλεζελ
πηνχο θαί ζπγαηέξαο. Καί εγέλνλην πάζαη αη εκέξαη Μαιαιεήι, έηε
πέληε θαί ελελήθνληα, θαί νθηαθφζηα, θαί απέζαλε. Καί έδεζελ Ηάξεδ

δχν θαί εμήθνληα έηε θαί εθαηφλ, θαί εγέλλεζε ηφλ Δλψρ. Καί έδεζελ
Ηάξεδ, κεηά ηφ γελλήζαη απηφλ ηφλ Δλψρ, νθηαθφζηα έηε, θαί
εγέλλεζελ πηνχο θαί ζπγαηέξαο. Καί εγέλνλην πάζαη αη εκέξαη Ηάξεδ,
δχν θαί εμήθνληα θαί ελλαθφζηα έηε, θαί απέζαλε. Καί έδεζελ Δλψρ
πέληε θαί εμήθνληα θαί εθαηφλ έηε, θαί εγέλλεζε ηφλ Μαζνπζάια,
Δπεξέζηεζε δέ Δλψρ ηψ Θεψ, κεηά ηφ γελλήζαη απηφλ ηφλ
Μαζνπζάια, δηαθφζηα έηε, θαί εγέλλεζελ πηνχο θαί ζπγαηέξαο. Καί
εγέλνλην πάζαη αη εκέξαη Δλψρ, πέληε θαί εμήθνληα, θαί ηξηαθφζηα
έηε. Καί επεξέζηεζελ Δλψρ ηψ Θεψ, θαί νπρ επξίζθεην, δηφηη
κεηέζεθελ απηφλ ν Θεφο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ιο'
Τπφκεηλνλ ηφλ Κχξηνλ, θαί θχιαμνλ ηήλ Οδφλ απηνχ.
ηίρ. Μή παξαδήινπ ελ πνλεξεπνκέλνηο.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ο', 3-20)
Πνίεη, πηέ, ά εγψ ζνη εληέιινκαη, θαί ζψδνπ, ήθεηο γάξ εηο ρείξαο
θαθψλ δηά ζφλ θίινλ, ίζζη κή εθιπφκελνο, παξφμπλε δέ θαί ηφλ θίινλ
ζνπ, φλ εγγπήζσ, Μή δψο χπλνλ ζνίο φκκαζη, κεδέ επηλπζηάμεο ζνίο
βιεθάξνηο, ίλα ζψδε ψζπεξ δνξθάο εθ βξφρσλ, θαί ψζπεξ φξλενλ
εθ παγίδνο, Ίζη πξφο ηφλ κχξκεθα, ψ νθλεξέ, θαί δήισζνλ, ηδψλ ηάο
νδνχο απηνχ θαί γελνχ εθείλνπ ζνθψηεξνο, Δθείλσ γάξ, γεσξγίνπ κή
ππάξρνληνο, κεδέ ηφλ αλαγθάδνληα έρσλ, κεδέ ππφ δεζπφηελ ψλ,
εηνηκάδεηαη ζέξνπο ηήλ ηξνθήλ, πνιιήλ ηε ελ ηψ ακεηψ πνηείηαη ηήλ
παξάζεζηλ. Ζ πνξεχζεηη πξφο ηήλ κέιηζζαλ, θαί κάζε σο εξγάηηο
εζηί, ηήλ ηε εξγαζίαλ σο ζεκλήλ πνηείηαη, ήο ηνχο πφλνπο βαζηιείο ηε
θαί ηδηψηαη πξφο πγείαλ πξνζθέξνληαη, πνζεηλή δέ εζηη πάζη, θαί
πεξίδνμνο, θαί πεξ νχζα ηή ξψκε αζζελήο, ηήλ ζνθίαλ ηηκήζαζα
πξνήρζε. Έσο ηίλνο, ψ νθλεξέ, θαηάθεηζαη; πφηε δέ εμ χπλνπ
εγεξζήζε; Οιίγνλ κέλ ππλνίο νιίγνλ δέ θάζεζαη, κηθξφλ δέ λπζηάδεηο,
νιίγνλ δέ ελαγθαιίδε ρεξζί ζηήζε, είη' εκπαξαγίλεηαί ζνη, ψζπεξ
θαθφο νδνηπφξνο, ε πελία, θαί ε έλδεηα, ψζπεξ αγαζφο δξνκεχο. Δάλ
δέ άνθλνο ήο, ήμεη ψζπεξ πεγή ν ακεηφο ζνπ, ε δέ έλδεηα, ψζπεξ
θαθφο δξνκεχο απαπηνκνιήζεη, Αλήξ άθξσλ θαί παξάλνκνο
πνξεχεηαη νδνχο νπθ αγαζάο, ν δ' απηφο ελλεχεη νθζαικψ, ζεκαίλεη
δέ πνδί, δηδάζθεη δέ λεχκαζη δαθηχισλ. Γηεζηξακκέλε θαξδία
ηεθηαίλεηαη θαθά, ελ παληί θαηξψ ν ηνηνχηνο ηαξαράο ζπλίζηεζη πφιεη.
Γηά ηνχην εμαπίλεο έξρεηαη ε απψιεηα απηνχ, δηαθνπή θαί ζπληξηβή
αλίαηνο, φηη ραίξεη επί πάζηλ, νίο κηζεί ν Κχξηνο, ζπληξίβεηαη δέ δη'
αθαζαξζίαλ ςπρήο. Οθζαικφο πβξηζηνχ, γιψζζα άδηθνο, ρείξεο
εθρένπζαη αίκα δηθαίνπ, θαί θαξδία ηεθηαηλνκέλε ινγηζκνχο θαθνχο,

θαί πφδεο επηζπεχδνληεο θαθνπνηείλ, εμνινζξεπζήζνληαη. Δθθαίεη
ςεπδή κάξηπο άδηθνο, θαί επηπέκπεη θξίζεηο αλά κέζνλ αδειθψλ. Τηέ,
θχιαζζε λφκνπο παηξφο ζνπ, θαί κή απψζε ζεζκνχο κεηξφο ζνπ.
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. α'
Μή λεζηεχζαληεο θαη' εληνιήλ ηνχ Κηίζαληνο, απφ ηνχ θπηνχ ηήο
γλψζεσο νη Πξσηφπιαζηνη, ηφλ εθ ηήο παξαθνήο ζάλαηνλ
εθαξπψζαλην, ηνχ δέ μχινπ ηήο δσήο, θαί ηνχ Παξαδείζνπ ηήο
ηξπθήο απεμελψζεζαλ. Γηφ λεζηεχζσκελ πηζηνί, απφ ηξνθψλ
θζεηξνκέλσλ, θαί παζψλ νιεζξίσλ, ίλα ηήλ εθ ηνχ ζείνπ ηαπξνχ
δσήλ ηξπγήζσκελ, θαί ζχλ ηψ επγλψκνλη Λεζηή, πξφο ηήλ αξραίαλ
επαλέιζσκελ παηξίδα, θνκηδφκελνη παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ ηφ κέγα
έιενο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Σψλ επηγείσλ απάλησλ θαηαθξνλήζαληεο, θαί ηψλ βαζάλσλ
αλδξείσο θαηαηνικήζαληεο, ηψλ καθαξίσλ ειπίδσλ νπθ εζηνρήζαηε,
αιι' νπξαλψλ Βαζηιείαο θιεξνλφκνη γεγφλαηε, παλεχθεκνη
Μάξηπξεο, έρνληεο παξξεζίαλ, πξφο ηφλ θηιάλζξσπνλ Θεφλ, ηψ
Κφζκσ ηήλ εηξήλελ αηηήζαηε, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ, ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Υαίξνηο αζθεηηθψλ
Άξλα ηφλ εαπηήο ε Ακλάο, πνηέ Οξψζα, πξφο ζθαγήλ επηζπεχδνληα,
πξνζχκσο θαηεθνινχζεη, ηαχηα βνψζα απηψ, Πνχ πνξεχε Σέθλνλ
κνπ γιπθχηαηνλ, Υξηζηέ, ηίλνο ράξηλ, ηφλ ηαρχλ δξφκνλ ηνχηνλ
καθξφζπκε, ηξέρεηο αφθλσο, Ηεζνχ πνζεηλφηαηε, αλακάξηεηε,
πνιπέιεε Κχξηε, δφο κνη ιφγνλ ηή δνχιε ζνπ, Τηέ κνπ πακθίιηαηε, κή
κε παξίδεο, Οηθηίξκνλ, ζηγψλ εκέ ηήλ ηεθνχζάλ ζε, Θεέ
παλνηθηίξκνλ, ν δσξνχκελνο ηψ Κφζκσ ηφ κέγα έιενο.
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Δηο ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Νεζηεία πςνχκελνη, ηψλ ρακαηδήισλ παζψλ, πςψζσκελ Κχξηνλ, ηφλ
πςσζέληα ζηαπξψ, θαί Κφζκνλ πςψζαληα, πίσκελ ελ αηζζήζεη,
θαηαλχμεσο πφκα, ιάβσκελ ηήλ εκέξαλ, θαηά λνχλ θαί ηήλ ψξαλ, ελ

ή ηψ αησλίσ Κξηηή παξαζηεζφκεζα.
ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ άλπκθνο Μήηεξ ζνπ, σο εζεάζαην, ζηαπξψ ζε πςνχκελνλ,
νδπξνκέλε ζξελνχζα, ηνηαχηα εθζέγγεην. Σί ηφ θαηλφλ θαί μέλνλ
ηνχην Τηέ κνπ ζαχκα; πψο ζε άλνκνο δήκνο, ηψ ζηαπξψ
πξνζπεγλχεη, ηήλ ηψλ απάλησλ δσήλ, θψο κνπ γιπθχηαηνλ.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. α'
Λάκπεη ζήκεξνλ
Λάκπεη Κχξηε, ε ράξηο ε ηνχ ηαπξνχ ζνπ, άπαζαλ ηήλ νηθνπκέλελ
αζηξάπηνπζα, ηήλ ηζρχλ ηψλ δαηκφλσλ εμαθαλίδεη, θαί λεζηείαο
δξφκνλ λχλ επκαξίδεη, ελ απηή δπλακψλ, Διέεζνλ εκάο.
ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ
Τςσζέληα ελ μχισ σο εζεάζαην, ε ηεθνχζά ζε Μήηεξ σδίλσλ
άλεπζελ, σινθχξεην θιαπζκψ, θαί αλεθξαχγαδελ. Οίκνη γιπθχηαηε
Τίέ! ηηηξψζθνκαη λχλ ηελ ςπρήλ, ελ ηψ ζηαπξψ θαζνξψζά ζε, ελ
κέζσ δχσ θαθνχξγσλ, δίθελ θαθνχξγνπ πξνζεινχκελνλ.
Ο Καλψλ
Χδή ε' Ήρνο δ'
Αζεβείο νπθ φςνληαη
Δθνπζίσο Γέζπνηα, πςψζεο ελ ζηαπξψ, θαί θαηέξξαμαο ηφλ ερζξφλ,
εθνπζίσο φζελ θαηεξξαγκέλνλ κε, εδνλψλ εηο βάξαζξα, επζπιαγρλία
ζνπ αλφξζσζνλ.
θνηηζζέληα πάζεζηλ, αηφπνηο ηήλ ςπρήλ, θσηαγψγεζνλ Ηεζνχ, ν
ζθνηίζαο ήιηνλ, ζηαπξψ ηεηλφκελνο, θαί θσηίζαο άπαληα, Οηθνπκέλεο
ηά πιεξψκαηα.
Σφ Νεζηείαο πέιαγνο, εθπιεχζαη γαιελψο, θαηαμίσζφλ κε Υξηζηέ,
θαηεπλάδσλ θχκαηα ηήο δηαλνίαο κνπ, θαί ηήο Αλαζηάζεσο, εηο
ιηκέλαο εγθαζφξκηζνλ.
Θενηνθίνλ
Σήλ Αγλήλ αγλεχνληη, ηηκήζσκελ λντ, θαιινλήλ ηήλ ηνχ Ηαθψβ, ηαίο
ελζένηο πξάμεζη θαιιπλφκελνη, επζεβψο πκλήζσκελ, σο Μεηέξα ηνχ
Θενχ εκψλ.

Έηεξνλ Σξηψδηνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο πι. α'
Σνχο εθ λπθηφο, πξνζθπλνχληάο ζε
χ ζηαπξσζείο, θζνξάο απαιιάηηεηο κε, θαί ινγρεπζείο,
απαζαλαηίδεηο κε, δνμάδσ ζνπ ηφ άθξαζηνλ έιενο, φηη ήιζεο Υξηζηέ;
ίλα ζψζεο κε.
Δλ ηψ ζηαπξψ, ηείλαο ηάο παιάκαο ζνπ, ηφλ λνεηφλ Ακαιήθ
απέθηεηλαο, ηφλ ιαφλ ζνπ αλαζψδσλ Κχξηε, δηά ηνχην πκλνχκελ ηφ
θξάηνο ζνπ.
Γφμα...
Σήλ ελ ηξηζί, πξνζψπνηο ζεφηεηα, κίαλ αξρήλ, ηήλ παλππεξνχζηνλ
πκλήζσκελ, ηφλ Παηέξα άλαξρνλ, θαί ηφλ Τηφλ, θαί Πλεχκα άγηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
λ νπξαλφο, ρσξείλ νπθ εδχλαην, ζχ ελ γαζηξί ζπιιαβνχζα ηέηνθαο,
ψ ηνχ θξηθηνχ θαί αξξήηνπ ζαχκαηνο! Γηφ πάληεο, πκλνπκέλ ζε
Άρξαληε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Ο δη' εκέ, ππνκείλαο ζηαχξσζηλ, φμνο πηψλ, θαί εηπψλ, Σεηέιεζηαη,
ηέιεζφλ κνπ ηφ Νεζηείαο ζηάδηνλ, αμηψλ κε ηδείλ ζνπ ηήλ Έγεξζηλ.
Ο Δηξκφο
Σνχο εθ λπθηφο, πξνζθπλνχληάο ζε Υξηζηέ ειέεζνλ, θαί εηξήλελ
δψξεζαη, δηφηη θψο θαί ηά ζά πξνζηάγκαηα, εγέλνλην ηάκαηα ηνίο
δνχινηο ζνπ θηιάλζξσπε.
Χδή ε'
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ
ηαπξψ πξνζπαγείο δη' επζπιαγρλίαλ, Λεζηή ηφλ Παξάδεηζνλ
ελέσμαο, λχλ δέ ιεζηεπζέληα κε, δαίκνλνο δεηλφηεηη, θαί ηή ςπρή
νιφζσκνλ, πιεγήλ δεμάκελνλ, ηάηξεπζνλ αλνίμαο κνη πχιαο, ηάο ηήο
κεηαλνίαο, ηή ζή θηιαλζξσπία.
Νεζηεία ιακπξχλαληεο ηήλ ζάξθα, ςπρήλ αξεηαίο θαηαπηάλσκελ,
πέλεηαο εθζξέςσκελ, πινχηνλ κή θελνχκελνλ, ελ νπξαλνίο
σλνχκελνη, θαί αλαθξάμσκελ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σψ Πάζεη ζνπ Κηίζηο εθινλήζε, ζηαπξψ ζε ζεαζακέλε
θαζεινχκελνλ, ψηεξ ππεξάγαζε, φζελ ηθεηεχσ ζε, ηαίο πξνζβνιαίο
θινλνχκελνλ, αεί ηνχ φθεσο, ζηεξέσζνλ ηφλ λνχλ κνπ, Οηθηίξκνλ,

ζνχ ηψλ ζειεκάησλ, ελ αξξαγεί ηή πέηξα.
Θενηνθίνλ
Ζ πχιε Θενχ ε θεθιεηζκέλε, ήλ κφλνο δηψδεπζελ ν Κχξηνο, ίζπλνλ
πξφο ηξίβνπο κε, ζείαο θαί δηάλνημνλ, ηήο ζσηεξίαο πχιαο κνη
ζενραξίησηε! πξφο ζέ γάξ θαηαθεχγσ Παξζέλε, κφλε πξνζηαζία, ηνχ
γέλνπο ηψλ αλζξψπσλ, Δηξκφο άιινο. Σφλ Πνηεηήλ ηήο Κηίζεσο.
Σφ Ξχινλ ηφ παλάγηνλ, ελ ψ ζχ Υξηζηέ κνπ εζηαπξψζεο πκλψλ,
ππεξεπινγψ ζε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δλ Γνιγνζά νη άλνκνη, ζέ Υξηζηέ ζηαπξψζαληεο απέθηεηλαλ, αιιά δήο
θαί ζψδεηο, εκάο εηο ηνχο αηψλαο. Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί
άγηνλ Πλεχκα.
Ξελνπξεπψο κεξίδεηαη, ε Σξηάο, θαί κέλεη ακεξήο σο Θεφο, φλ
ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ηθεηεξίαλ πνίεζνλ, ππέξ ηψλ πκλνχλησλ ζε Παλάρξαληε, ξπζζήλαη
παληνίσλ, πεηξαζκψλ θαί θηλδχλσλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σή ηνχ ηαπξνχ ζνπ Κχξηε, δπλάκεη λεπξψζαο κε αμίσζνλ, επςχρσο
αλχζαη, ηφλ ηήο Νεζηείαο δξφκνλ.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ.
Ο Δηξκφο
Σφλ Πνηεηήλ ηήο Κηίζεσο, φλ θξίηηνπζηλ Άγγεινη, πκλείηε ιανί, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Λίζνο αρεηξφηκεηνο
Λίζνλ ζε ηκεζέληα πξνείδελ, φξνπο Πξνθήηεο ηήο Παξζέλνπ, ψηεξ
δηαξξήμαληα πέηξαο, ηή ζή ζηαπξψζεη, δηφ βαξνχκελνλ, αλαηζζεζίαο
ιίζσ κε, σο παλνηθηίξκσλ ειεπζέξσζνλ.
Νήζηεπζνλ θαθίαο ςπρή κνπ, ζείαλ αγάπελ εληξπθψζα, ζχξαλ
αλαπέηαζνλ πάζαηο, θαιψλ ηδέαηο, ελαπνθξάηηνπζα, ηήο πνλεξίαο
είζνδνλ, δη' εγθξαηείαο θαί δεήζεσο.
Δκέ ηνλ θαηάθξηηνλ ζψζνλ, ν θαηαθξίλαο ηψ ηαπξψ ζνπ, Γέζπνηα
σηήξ κνπ ηήλ έρζξαλ, θαί κή γεέλλεο δείμε ππεχζπλνλ, ηφλ
ζπηισζέληα πάζεζη, θαί ακαξηίαηο ακαπξνχκελνλ.

Θενηνθίνλ
Φείζαί κνπ Υξηζηέ φηαλ έιζεο, θξίλαη ηφλ Κφζκνλ κεηά δφμεο, ιχζνλ
ηήλ αριχλ ηψλ θαθψλ κνπ, ηαίο ηθεζίαηο ηήο Κπεζάζεο ζε, θαί
θιεξνλφκνλ πνίεζνλ, ηήο νπξαλίνπ Βαζηιείαο ζνπ.
Δηξκφο άιινο
Ζζατα ρφξεπε
Πάιηλ ηφλ Παξάδεηζνλ, ππαλνίγεηο άπαμ ζηαπξσζείο, ελ ψ
κεηαιαβψλ, ραίξσ ηήο δσήο, ζαλάηνπ ιπηξνχκελνο αησλίνπ, ηήο
παξαθνήο, φζελ Φηιάλζξσπε, σο Θεφλ κνπ κεγαιχλσ ζε.
Σφ θαηάξαο φξγαλνλ, επινγίαο δέδεηθηαη ζθξαγίο, ν ζφο δσνπνηφο,
Κχξηε ηαπξφο, ελ ψ θαζνξσληέο ζε, δσνχκεζα ζλήμαληεο ηφ πξηλ,
θαί αλπκλνχληέο ζε, σο Γεζπφηελ κεγαιχλνκελ.
Γφμα...
Οκννπζηφηεηη, αλπκλψ ζε άλαξρε Σξηάο, ζεπηή δσαξρηθή, άηκεηε
Μνλάο, Παηήξ ν αγέλλεηνο, θαί γελλεηέ, Λφγε θαί Τηέ, Πλεχκα ηφ
άγηνλ, ζψζνλ πάληαο ηνχο πκλνχληάο ζε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τπέξ λνχλ ν ηφθνο ζνπ, Θενκήηνξ, άλεπ γάξ αλδξφο, ε ζχιιεςηο ελ
ζνί, θαί παξζεληθψο, ε θχεζηο γέγνλε, θαί γάξ Θεφο, εζηίλ ν ηερζείο.
λ κεγαιχλνληεο, ζέ Παξζέλε καθαξίδνκελ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Ο ηαπξφο ν ηίκηνο, ε ηζρχο κνπ θαί θαηαθπγή, γελνχ κνη θσηηζκφο,
λχλ εγθξαηεπηψο, επθξαίλσλ θαζαίξσλ κε, ξπφκελνο απφ
πεηξαζκψλ, ίλα δνμάδσλ ζε, ηφλ Γεζπφηελ κεγαιχλσ Υξηζηφλ.
Ο Δηξκφο
Ζζατα ρφξεπε, ε Παξζέλνο έζρελ ελ γαζηξί, θαί έηεθελ πηφλ ηφλ
Δκκαλνπήι, Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ, Αλαηνιή, φλνκα απηψ. λ
κεγαιχλνληεο, ζέ Παξζέλε καθαξίδνκελ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Ζ παζνθηφλνο Νεζηεία παξνχζα, ηνχο θαθσζέληαο ππφ ηήο
ακαξηίαο, ηαηξεχεηλ επαγγέιιεηαη, ήλ σο ζεφζδνηνλ βνεζφλ
ηηκήζσκελ, ηάο ζενγξάθνπο πιάθαο, δηά Μσζέσο δεμάκελνη, κή
πξνθξίλσκελ ηήλ ζπληξίςαζαλ απηάο αθξαζίαλ, κή γελψκεζα
κέηνρνη, ψλ ηά θψια έπεζνλ ελ ηή εξήκσ, κή ζθπζξσπάζσκελ
Ηνπδατθψο, αιιά Δθθιεζηαζηηθψο θαηδξπλζψκελ, κή θαξηζατθψο
ππνθξηζψκελ, αιι' Δπαγγειηθψο θαιισπηζζψκελ, εγθαπρψκελνη ηψ
ηαπξψ Υξηζηνχ, ηνχ ιπηξσηνχ ηψλ ςπρψλ εκψλ. (Γίο)

Μαξηπξηθφλ
Σί πκάο θαιέζσκελ Άγηνη; Υεξνπβίκ; φηη πκίλ επαλεπαχζαην Υξηζηφο,
εξαθίκ; φηη απαχζησο εδνμάζαηε απηφλ, Αγγέινπο; ηφ γάξ ζψκα
απεζηξάθεηε, Γπλάκεηο; ελεξγείηε ελ ηνίο ζαχκαζη, πνιιά πκψλ ηά
νλφκαηα, θαί κείδνλα ηά ραξίζκαηα, πξεζβεχζαηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο
ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Σί ηφ ζαπκαζηφλ, θαί εμαίζηνλ, ε Παξζέλνο ηψ Κπξίσ, αλεβφα
κεηξηθψο, Αη σδίλεο, άο νπθ έγλσλ ελ ηψ ηίθηεηλ ζε, Τηέ, δξηκείαη,
θαζηθλνχληαη ηήο θαξδίαο κνπ, νπ θέξσ, ελ ζηαπξψ θψο ηψλ
νκκάησλ πξνζεισκέλνλ ζε, νξάλ ην κνπ, ζπεχζνλ νχλ αλάζηεζη,
φπσο δνμάζσ ζχλ ηψ Κφζκσ, ηήλ θξηθηήλ Οηθνλνκίαλ ζνπ.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο α'
Δλ λπθηί θαί εκέξα, πξνζπίπηνκέλ ζνη Κχξηε, ηνχ δνχλαη άθεζηλ
ακαξηηψλ ηαίο ςπραίο εκψλ, ίλα ελ εηξήλε ζε πξνζθπλψκελ, θαί
δνμνινγψκελ θηιάλζξσπε.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ιο'
Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε, κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο κε.
ηίρ. ηη ηά βέιε ζνπ ελεπάγεζάλ κνη, θαί επεζηήξημαο επ' εκέ ηήλ
ρείξά ζνπ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Ε', 1-14)
Δγέλεην ελ ηαίο εκέξαηο Άραδ ηνχ Ησάζακ, ηνχ πηνχ Οδίνπ βαζηιέσο
Ηνχδα, αλέβε Ραζείκ, βαζηιεχο Αξάκ, θαί Φαθθεέ, πηφο Ρσκειίνπ,
βαζηιεχο Ηζξαήι επί Ηεξνπζαιήκ, πνιεκήζαη απηήλ, θαί νπθ
εδπλήζεζαλ πνιηνξθήζαη απηήλ. Καί αλεγγέιε εηο ηφλ νίθνλ Γαπτδ,
ιέγσλ, πλεθψλεζελ Αξάκ πξφο ηφλ Δθξατκ, θαί εμέζηε ε ςπρή
απηνχ, θαί ε ςπρή ηνχ ιανχ απηνχ, φλ ηξφπνλ ελ δξπκψ μχινλ ππφ
πλεχκαηνο ζαιεπζή, Καί είπε Κχξηνο πξφο Ζζαταλ. Έμειζε εηο
ζπλάληεζηλ ηψ Άραδ ζχ, θαί ν θαηαιεηθζείο Ηαζνχβ ν πηφο ζνπ, πξφο
ηήλ θνιπκβήζξαλ ηήο άλσ νδνχ ηνχ αγξνχ ηνχ θλαθέσο, θαί εξείο
απηψ. Φχιαμαη ηνχ εζπράζαη, θαί κή θνβνχ, κεδέ ε ςπρή ζνπ
αζζελείησ απφ ηψλ δχν μχισλ, ηψλ δαιψλ ηψλ θαπληδνκέλσλ

ηνχησλ, φηαλ γάξ νξγή ηνχ ζπκνχ κνπ γέλεηαη, πάιηλ ηάζνκαη. Καί ν
πηφο ηνχ Αξάκ, θαί ν πηφο ηνχ Ρσκειίνπ, φηη εβνπιεχζαλην βνπιήλ
πνλεξάλ, Δθξατκ πεξί ζνχ, ιέγνληεο. Αλαβεζφκεζα εηο ηήλ Ηνπδαίαλ,
θαί ζπιιαιήζαληεο απηνίο, απνζηξέςνκελ απηνχο πξφο εκάο, θαί
βαζηιεχζνκελ απηνίο ηφλ πηφλ Σαβεήι, ηάδε ιέγεη θχξηνο αβαψζ, Οπ
κή κείλε ε βνπιή αχηε, νπδέ έζηαη, αιι' ε θεθαιή Αξάκ, Γακαζθφο,
θαί ε θεθαιή Γακαζθνχ, Ρααζείκ, άιι εθ' εμήθνληα θαί πέληε εηψλ
εθιείςεη ε βαζηιεία Δθξατκ απφ ιανχ, θαί ε θεθαιή Δθξατκ
νκφξσλ, θαί ε θεθαιή νκφξσλ, πηφο ηνχ Ρσκειίνπ, θαί εάλ κή
πηζηεχζεηε, νπδέ κή ζπλήηε. Καί πξνζέζεην Κχξηνο ιαιήζαη ηψ Αραδ,
ιέγσλ. Αίηεζνλ ζεαπηψ ζεκείνλ παξά Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ εηο
βάζνο, ή εηο χςνο. Καί είπελ Άραδ. Οπ κή αηηήζσ, νπδέ κή πεηξάζσ
Κχξηνλ, Καί είπελ, Αθνχζαηε δή νίθνο Γαπτδ, κή κηθξφλ πκίλ αγψλα
παξέρεηλ αλζξψπνηο, θαί πψο Κπξίσ παξέρεηε αγψλα; Γηά ηνχην
δψζεη Κχξηνο απηφο πκίλ ζεκείνλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ιε'
Δηζάθνπζνλ ηήο πξνζεπρήο κνπ, Κχξηε.
ηίρ. Δίπα, θπιάμσ ηάο νδνχο κνπ.
η47ηνξ
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ηδηφκεινλ Ήρνο δ'
Νχλ θαηξφο εππξφζδεθηνο, λχλ εκέξα ζσηεξίαο, ελ ηψ πιήζεη ηνχ
ειένπο ζνπ, επίζθεςαί κνπ ηελ ςπρήλ, θαί ηφ θνξηίνλ ηψλ αλνκηψλ
κνπ, άλεο κφλε Φηιάλζξσπε. (Γίο)
Δίηα ηά δ' Μαξηπξηθά ηά θαηά ηφλ ηπρφληα Ήρνλ, θαί δ' ηνχ
Μελαίνπ
Γφμα... Σφ Νεθξψζηκνλ
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ιζ'
Σφ έιεφο ζνπ, Κχξηε, θαί ε αιήζεηά ζνπ.
ηίρ. Τπνκέλσλ ππέκεηλα ηφλ Κχξηνλ.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Δ', 32 - Σ', 8)
Νψε ήλ εηψλ πεληαθνζίσλ, θαί εγέλλεζε Νψε ηξείο πηνχο, ηφλ ήκ,

ηφλ Υάκ, θαί ηφλ Ηάθεζ. Καί εγέλεην, ελίθα ήξμαλην νη άλζξσπνη
πνιινί γίλεζζαη επί ηήο γήο, θαί ζπγαηέξεο εγελλήζεζαλ απηνίο.
Ηδφληεο δέ νη πηνί ηνχ Θενχ ηάο ζπγαηέξαο ηψλ αλζξψπσλ, φηη θαιαί
εηζηλ, έιαβνλ εαπηνίο γπλαίθαο απφ παζψλ, ψλ εμειέμαλην. Καί είπε
Κχξηνο ν Θεφο, νπ κή θαηακείλε ηφ πλεχκά κνπ ελ ηνίο αλζξψπνηο
ηνχηνηο εηο ηφλ αηψλα, δηά ηφ είλαη απηνχο ζάξθαο, έζνληαη δέ αη
εκέξαη απηψλ, εθαηφλ είθνζηλ έηε, νη δέ γίγαληεο ήζαλ επί ηήο γήο ελ
ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, θαί κεη εθείλν, σο άλ εηζεπνξεχνλην νη πηνί ηνχ
Θενχ πξφο ηάο ζπγαηέξαο ηψλ αλζξψπσλ, θαί εγελλψζαλ εαπηνίο,
εθείλνη ήζαλ νη γίγαληεο νη απ' αηψλνο, νη άλζξσπνη νη νλνκαζηνί.
Ηδψλ δέ Κχξηνο ν Θεφο, φηη επιεζχλζεζαλ αη θαθίαη ηψλ αλζξψπσλ
επί ηήο γήο, θαί πάο ηηο δηαλνείηαη ελ ηή θαξδία απηνχ επηκειψο επί ηά
πνλεξά πάζαο ηάο εκέξαο, θαί ελεζπκήζε ν Θεφο, φηη επνίεζε ηφλ
άλζξσπνλ επί ηήο γήο, θαί δηελνήζε, θαί είπελ, Απαιείςσ ηφλ
άλζξσπνλ, φλ επνίεζα, απφ πξνζψπνπ ηήο γήο, απφ αλζξψπνπ
έσο θηήλνπο, θαί απφ εξπεηψλ έσο ηψλ πεηεηλψλ ηνχ νπξαλνχ, φηη
κεηεκειήζελ, φηη επνίεζα απηνχο, Νψε δέ εχξε ράξηλ ελαληίνλ Κπξίνπ
ηνχ Θενχ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο κ'
Δγψ είπα, Κχξηε, ειέεζφλ κε.
ηίρ. Μαθάξηνο ν ζπληψλ επί πησρφλ.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ Σ', 20 - Ε', 1)
Τηέ, θχιαζζε λφκνπο παηξφο ζνπ, θαί κή απψζε ζεζκνχο κεηξφο
ζνπ, άθαςαη δέ απηνχο επί ζή ςπρή δηαπαληφο, θαί εγθινίσζαη πεξί
ζψ ηξαρήισ. Ζλίθα άλ Πεξηπαηήο, επάγνπ απηήλ, θαί κεηά ζνχ έζησ,
σο δ' άλ θαζεχδεο, θπιαζζέησ ζε, ίλα εγεηξνκέλσ ζπιιαιή ζνη, φηη
ιχρλνο εληνιή λφκνπ θαί θψο, θαί νδφο δσήο, θαί έιεγρνο, θαί
παηδεία, ηνχ δηαθπιάζζεηλ ζε απφ γπλαηθφο ππάλδξνπ, θαί απφ
δηαβνιήο γιψζζεο αιινηξίαο. Τηέ, κή ζε ληθήζε θάιινπο επηζπκία,
κεδέ αγξεπζήο ζνίο νθζαικνίο, κεδέ ζπλαξπαζζήο απφ ηψλ απηήο
βιεθάξσλ, ηηκή γάξ πφξλεο, φζε θαί ελφο άξηνπ, γπλή δέ αλδξψλ
ηηκίαο ςπράο αγξεχεη, Απνδήζεη ηηο πχξ ελ θφιπσ, ηά δέ ηκάηηα νπ
θαηαθαχζεη; Ζ πεξηπαηήζεη ηηο επ' αλζξάθσλ ππξφο, ηνχο δέ πφδαο
νπ θαηαθαχζεη; Οχησο ν εηζειζψλ πξφο γπλαίθα χπαλδξνλ, νπθ
αζσσζήζεηαη, νπδέ πάο ν απηφκελνο απηήο, νπ ζαπκαζηφλ, εάλ αιψ
ηηο θιέπησλ, θιέπηεη γάξ, ίλα εκπιήζε ςπρήλ πεηλψζαλ, εάλ δέ αιψ,
απνηίζεη επηαπιάζηα, θαί πάληα ηά ππάξρνληα απηνχ δνχο, ξχζεηαη
εαπηφλ, ν δέ κνηρφο δη' έλδεηαλ θξελψλ, απψιεηαλ ηή ςπρή απηνχ
πεξηπνηείηαη, νδχλαο ηε θαί αηηκίαο ππνθέξεη, ηφ ηε φλεηδνο απηνχ νπθ

εμαιεηθζήζεηαη εηο ηφλ αηψλα, Μεζηφο γάξ δήινπ ζπκφο αλδξφο
απηήο, νπ θείζεηαη ελ εκέξα θξίζεσο, νπθ αληαιιάμεηαη νπδελφο
ιχηξνπ ηήλ έρζξαλ, νπδέ κή δηαιπζή πνιιψλ δψξσλ. Τηέ, θχιαζζε
εκνχο ιφγνπο, ηάο δέ εκάο εληνιάο θξχςνλ παξά ζεαπηψ. Τηέ, ηίκα
ηφλ Κχξηνλ, θαί Ηζρχζεηο, πιήλ δε απηνχ, κή θνβνχ άιινλ.
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Σξνπάξηα
Ήρνο β'
Απφζηνινη, Μάξηπξεο, θαί Πξνθήηαη, Ηεξάξραη, ζηνη θαί Γίθαηνη, νη
θαιψο ηφλ αγψλα ηειέζαληεο, θαί ηήλ Πίζηηλ ηεξήζαληεο, παξξεζίαλ
έρνληεο πξφο ηφλ σηήξα, ππέξ εκψλ απηφλ ηθεηεχζαηε, ζσζήλαη
δεφκεζα ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Νεθξψζηκνλ
Μλήζζεηη Κχξηε, σο αγαζφο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί φζα ελ βίσ
ήκαξηνλ ζπγρψξεζνλ, νπδείο γάξ αλακάξηεηνο, εη κή ζχ ν
δπλάκελνο, θαί ηνίο κεηαζηάζη δνχλαη ηήλ αλάπαπζηλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μήηεξ αγία ε ηνχ αθξάζηνπ θσηφο, Αγγειηθνίο ζε χκλνηο ηηκψληεο
κεγαιχλνκελ.
Σξνπάξηνλ
Ήρνο πι. α'
Αλάπαπζνλ σηήξ εκψλ, κεηά Γηθαίσλ ηνχο δνχινπο ζνπ, θαί
ηνχηνπο θαηαζθήλσζνλ, ελ ηαίο απιαίο ζνπ, θαζψο γέγξαπηαη,
παξνξψλ σο αγαζφο ηά πιεκκειήκαηα απηψλ, ηά εθνχζηα, θαί ηά
αθνχζηα, θαί πάληα ηά ελ αγλνία, θαί γλψζεη θηιάλζξσπε.
Γφμα...
Καί πάληα ηά ελ αγλνία θαί γλψζεη θηιάλζξσπε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ο εθ Παξζέλνπ αλαηείιαο ηψ Κφζκσ, Υξηζηέ ν Θεφο, πηνχο θσηφο δη'
απηήο αλαδείμαο, ειέεζνλ εκάο.
Ο Καλψλ
Χδή ο' Ήρνο πι. δ'
Σήλ δέεζηλ εθρεψ
Οη Άγηνη δηά πιείζησλ βαζάλσλ, ηάο πνιιάο ηψλ δπζκελψλ

κπξηάδαο, θαηαβαιείλ, εμηψζεζαλ ψηεξ, θαί ηψλ πνιιψλ αγαζψλ
ζνπ επέηπρνλ, επραίο απηψλ σο αγαζφο, ηά πνιιά κνπ εμάιεηςνλ
πηαίζκαηα.
Τκλήζσκελ ηνχο Υξηζηνχ Αζινθφξνπο, θαί βνήζσκελ απηνίο φκν
θξφλσο, Γεζπνηηθψλ, κηκεηαί παζεκάησλ, ηά ηψλ ςπρψλ εκψλ πάζε
ηάζαηε, λεζηεχεηλ ηε απφ θαθήο, ζπλεζείαο εκάο εληζρχζαηε.
Μεηέβαιεο ηνχ ζαλάηνπ εηο χπλνλ, ηφ επίπνλνλ ελ ηάθσ ππλψζαο,
θαί ηνίο λεθξνίο, ηήλ δσήλ εδσξήζσ, ηνχο κεηαζηάληαο νχλ ψηεξ
αμίσζνλ, ηήο ζηάζεσο ηψλ εθιεθηψλ, Αζινθφξσλ αγίσλ δεήζεζη.
Θενηνθίνλ
Νεζηεχεηλ κε θαί απέρεζζαη πάζεο, ακαξηίαο ελδπλάκσζνλ Κφξε,
ηφλ δπλαηφλ, αλακάξηεηνλ Λφγνλ, ζσκαησζέληα αξξήησο θπήζαζα,
θαί δίδνπ κνη θαζαξηηθφλ, κνιπζκάησλ Παλάκσκε δάθξπνλ.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Δηξκφο άιινο
Ήρνο γ'
Βπζφο κνη ηψλ παζψλ επαλέζηε
Μαξηχξσλ κλήκελ επηηεινχκελ ελζέσο, θηινκάξηπξεο δεχηε,
αγαιιηαζψκεζα, χκλνηο απηνχο θαηαζηέθνληεο, ηφλ αζινζέηελ
Υξηζηφλ επινγνχληεο.
Μαζηίγσλ πξψηνλ πείξαλ ιαβφληεο, είζ νχησ ιηζαζζέληεο
πξηζζέληεο, ζεξζί βνξά δίδνζζε, ζθαγηάδεζζε σο άξλεο Υξηζηνχ,
αιιά δήηε εηο αεί Αζινθφξνη.
Γφμα...
Σά ηξία κηά θχζεη ζπλάπησλ, ηφ έλ δέ, ηξηζί ηέκλσλ πξνζψπνηο, ά ε
ζεφηεο εζηί, αβέιιηφλ ηε θαί ηφλ Άξεηνλ, ηνχο ηζνκέηξνπο θξεκλνχο
δηαθεχγσ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παξζέλνο ψθζεο, θαί κεηά ηφθνλ αγλεχεηο, άκθσ γάξ θαί ινρεχεηο,
μελνπξεπέο ζέακα, ιεγφκελνλ, θαί λννχκελνλ, ελ ζνί Θενκήηνξ.
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ.
Μαξηπξηθφλ
Σφ αίκα ηήο πκψλ θαξηεξίαο, Κπξίσ ηθεηεχεη απαχζησο, ππέξ χκψλ
Μάξηπξεο, δηφ θαί λχλ, ππεξεχμαζζε λεζηεχεηλ εκάο, εθ παζψλ
αηηκίαο.

ηίρ. Αη ςπραί απηψλ ελ αγαζνίο απιηζζήζνληαη.
Νεθξψζηκνλ
Ο πάληα κέιισλ θξίλαη ηφλ Κφζκνλ, παξφλησλ κπξηάδσλ Αγγέισλ,
αθαηαγλψζησο ηφηε παξαζηήλαί ζνη θαηαμίσζνλ, ηνχο θνηκεζέληαο,
πηζηψο Παλνηθηίξκνλ.
Ο Δηξκφο
Βπζφο κνη ηψλ παζψλ επαλέζηε, θαί δάιε ελαληίσλ αλέκσλ, αιιά
πξνθζάζαο κε ζχ, ζψζνλ σηήξ, θαί ξχζαη θζνξάο σο έζσζαο, ηνχ
ζεξφο ηφλ Πξνθήηελ.
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ
κβξνηο εζβέζαηε αηκάησλ, παλανίδηκνη ηήλ θιφγα ηήο απάηεο, ηνχ
ππξφο νχλ εκάο, ηνχ κέιινληνο πξεζβείαηο, ηαίο πξφο Υξηζηφλ
ιπηξψζαηε, ηνχ Κπξίνπ Αζινθφξνη.
ηφκαηα θξάμαληεο ιεφλησλ, ηψλ βαζάλσλ ηήλ ππξάλ ππελεγθφληεο;
Αζινθφξνη ηξπθήλ, ηήλ θξείηηνλα θιεξνχζζε, ήο πεξ ηπρείλ δεήζεηε,
θαί εκάο εηο ηνχο αηψλαο.
ισ θσηί πεξηιακθζέληεο, ηψ ηνχ πλεχκαηνο γελλαίνη Αζινθφξνη,
κεηαζηάζη πηζηνίο, ηήλ άλεζηλ αηηείηε, θαί Παξαδείζνπ είζνδνλ, θαί
δσήο ηήλ κεηνπζίαλ.
Θενηνθίνλ
Όκλνλ πξνζάγσ ζνη Παξζέλε, κή παξίδεο κε θαθνίο θεθξαηεκέλνλ,
αιιά δίδνπ Αγλή, δηφξζσζηλ ηειείαλ, δηά λεζηείαο πάζεο ηε, αγσγήο
αγαζνηξφπνπ.
Δηξκφο άιινο
Ο ηήλ θιφγα δξνζίζαο
Πχξ θαί μίθνο θαί ζήξαο Αζινθφξνη, σο ηξπθήλ ινγηζζέληεο
θαηεπιήμαηε, ηνχο θνλείο πκψλ, αλπκλνχληεο Θεφλ, ηφλ ηψλ Παηέξσλ
εκψλ.
Μειεδφλ ζπγθνπέληεο θαί θαέληεο, ηψ Υξηζηψ, αλελέρζεηε ζπζία,
επσδεζηάηε Υξηζηνχ Μάξηπξεο, αιι' απηφλ ππέξ εκψλ, αεί
πξεζβεχζαηε.
Γφμα...
Δλ Σξηάδη έλα Θεφλ δνμάδσ, ηφλ Παηέξα, Τηφλ ηε θαί ηφ Πλεχκα,
Μνλάδα απιήλ, Σξηάδα ζεπηήλ, αξρήλ πξνάλαξρνλ, θαί νκννχζηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ

Παλαγία Γέζπνηλα Θενηφθε, ηάο επράο ηψλ δνχισλ ζνπ δερνκέλε,
πξνζέλεγθε ηψ πάλησλ Θεψ, ίλα ζψζε εκάο, απφ παληφο
πεηξαζκνχ.
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο.
Μαξηπξηθφλ
Σψλ Μαξηχξσλ νη δήκνη νπξαλφζελ, ηνχο πκάο αλπκλνχληαο
επηζηάληεο, επινγήζαηε, αγηάζαηε πξνζχκσο, ηψλ Νεζηεηψλ,
δηαηειείλ ηφλ θαηξφλ.
ηίρ. Μαθάξηνη νχο εμειέμσ, θαί πξνζειάβνπ, Κχξηε.
Νεθξψζηκνλ
Σψλ ελ πίζηεη πξφο ζέ κεηαηεζέλησλ, Ο ζπληψλ ηά έξγα ηψλ
αλζξψπσλ, ηά εθνχζηα, θαί αθνχζηα πηαίζκαηα ζπγρσξψλ,
αλάπαπζνλ σο Θεφο.
Ο Δηξκφο
Ο ηήλ θιφγα δξνζίζαο ηήο θακίλνπ, θαί ηνχο Παίδαο αθιέθηνπο
δηαζψζαο, επινγεηφο εί εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ
εκψλ.
Χδή ε'
Νηθεηαί ηπξάλλνπ
Σψλ βαζάλσλ είδε, αζζελεία ζψκαηνο ππελεγθφληεο, ηαηξνί
λνζνχλησλ, Αζινθφξνη ψθζεηε, φζελ θξαπγάδσ. Σήλ εκήλ λνζνχζαλ
ςπρήλ ηαηξεχζαηε, ρξφλσ ηήο Νεζηείαο, δηά ηήο κεηαλνίαο.
Οίκνη! πψο παξήιζνλ, πάζαη αη εκέξαη κνπ ελ ακειεία, θαί ηδνχ ηφ
ηέινο, θζάλεη αηειείσηνλ, θαιψλ ιαβείλ κε. Οη θαιψο ηφλ δξφκνλ,
ηειέζαληεο Μάξηπξεο, ηέινο αγαζφλ κνη, γελέζζαη δπζσπείηε.
ηαιαγκνίο αηκάησλ, ηήλ ππξάλ εζβέζαηε ηήο αζεταο, ζείνη
Αζινθφξνη, θαί ηνίο εθδεκήζαζη ηνχδε ηνχ βίνπ, εμαηηείηε φλησο, ηήλ
ζείαλ αλάπαπζηλ, θαί ηψλ πεπξαγκέλσλ, ηήλ ιχζηλ εηο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Ηεδεθηήι ζε, πχιελ αδηφδεπηνλ Αγλή πξνείδε, κεηαλνίαο πχιαο, πάζηλ
ππαλνίγνπζαλ απεγλσζκέλνηο, φζελ δπζσπψ ζε, ηξίβνπο κνη
ππάλνημνλ, ηάο πξφο ηάο εθείζελ, θεξνχζαο θαηαπαχζεηο.
Δηξκφο άιινο
Σφλ εμ αλάξρνπ
Σνχο πνιπάζινπο αηθηζκνχο, δηαθφξσο ππνκείλαληεο, νη κέλ θαέληεο,

έηεξνη πξηζζέληεο, άιινη δέ ηεκλφκελνη, επθξαίλεζζε Αζιεηαί,
αλακέιπνληεο Υξηζηψ, Τκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Δλ ηνίο αίκαζηλ πκψλ, αγηάδεηε ηά πέξαηα, κηθξαίο ξαλίζη, ξείζξα
Ηακάησλ πάζηλ αλαβιχδνληεο, παλεχθεκνη Μάξηπξεο, δηφ βνάηε αεί,
Τκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Ζ ηξηζππφζηαηνο Μνλάο, ν Παηήξ ν Τηφο, θαί Πλεχκα ηφ δψλ, κία
ζεφηεο, κία Βαζηιεία, ζέ αηλεί ηφ άδπηνλ θψο, Αγγέισλ αη ζηξαηηαί,
θαί εκείο νη επί γήο, πκλνχκελ, επινγνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ηδνχ πάζαη γελεαί, καθαξίδνκέλ ζε Άρξαληε, ηά κεγαιεία ηά ζά
θαζνξψληεο, ζχ γάξ ηίθηεηο ππεξθπψο, ηφλ ηνχ παληφο Πνηεηήλ, Θεφλ
φληα θαί βξνηφλ, δηφ ζε επινγνχκελ, θαη ππεξπςνχκελ εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ.
Μαξηπξηθφλ
Σψλ Αζινθφξσλ ν ρνξφο, δπζσπήζεηη ηνχ ζψζαη εκάο, πξφο ηφλ
σηήξα, ηάο ηθεηεξίαο, θαί ηαλχλ πνηνχκελνη, ιαηξεχεηλ εηιηθξηλψο, δη'
εγθξαηείαο απηψ, Τκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο
αηψλαο.
ηίρ. Αη ςπραί απηψλ ελ αγαζνίο απιηζζήζνληαη.
Νεθξψζηκνλ
Σνχο Κνηκεζέληαο επζεβψο, ειπίδη αλαζηάζεσο, πξφο αησλίαλ δσήλ
εγεξζήλαη, Κχξηε, αμίσζνλ αηλείλ ζε εηιηθξηλψο, θαί δνμάδεηλ
ςαικηθψο, Τκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ.
Ο Δηξκφο
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο, γελλεζέληα πξφ αηψλσλ Θεφλ, θαί επ'
εζράησλ εθ ηήο Θενηφθνπ, ζάξθα ελδπζάκελνλ, σο ηέιεηνλ
άλζξσπνλ, θαί Θεφλ εθ ηνχ Θενχ, πκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
ξνπο παξήιζεο ηήο θχζεσο
θζεηε ζείνη σο άλζξαθεο, χιελ πνλεξάλ αζεταο ζπκθιέμαληεο, θαί

ζηίθε ηψλ δαηκφλσλ μίθεη ζπγθφςαληεο, γελλαίνη Αζινθφξνη,
θσηαγσγνί ηψλ θαξδηψλ εκψλ.
θφηνο βαζάλσλ δηήιζεηε, θαί πξφο θσηηζκφλ λνεηφλ κεηνηθίζζεηε,
γελλαίνη Αζινθφξνη, δηφ θσηίζαηε ηήλ ηαπεηλήλ ςπρήλ κνπ,
εζθνηηζκέλελ πιεκκειήκαζηλ.
Ήιγεζαλ πφλνπο πξνζθέξνληεο, νη παλεπθιεείο Αζινθφξνη ηνχ
ζψκαηνο, θαί λχλ ηνίο κεηαζηάζη πηζηνίο ηήλ άπνλνλ, αλάπαπζηλ
αηηνχληαη, θαί παξαδείζνπ ηήλ απφιαπζηλ.
Θενηνθίνλ
Φάλεζη άρξαληε Γέζπνηλα, ζείνο ζπλεξγφο ηνίο αρξείνηο νηθέηαηο ζνπ,
θαηξψ ηήο εγθξαηείαο, ηάο πξνζεπράο εκψλ πξνζάγνπζα Κπξίσ, ηψ
ηψλ αηψλσλ βαζηιεχνληη.
Δηξκφο άιινο
έ ηήλ αζάλαηνλ
Χο πχξ εκβιεζέληεο εθ Θενχ, εηο ηήλ γήλ θαηαθιέμαηε, πάζαλ
πιάλελ εηδψισλ, αλάςαληεο ππξζφλ, εηο ηά πέξαηα επζεβείαο,
Αζινθφξνη Υξηζηνχ.
Τκάο νχηε θιφγεο νπ ζθαγαί, νπ ηξνρνί νπθ αξζξέκβνια,
θαηαπέιηαη, πξηζηήξεο, νπθ άιιε βάζαλνο πηθξά δηερψξηζε, ηήο
αγάπεο Υξηζηνχ Αζιεηαί.
Γφμα...
Δλ θαί ηξία αλπκλψ, επζεβψο ηήλ ζεφηεηα, ηή κνξθή ηνίο πξνζψπνηο,
ζπλάπησλ θαί δηαηξψλ, ν Παηήξ, ν Τηφο, θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα, ηαχηα
Έλ εηζη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ηήλ εθ ξίδεο Ηεζζαί, θαί Γαπτδ ηνχ πξνπάηνξνο, εθβιαζηήζαζαλ
ξάβδνλ, παλάρξαληε Αγλή κεγαιχλνκελ, φηη ζψδεηο ηάο ςπράο εκψλ.
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ, εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο.
Μαξηπξηθφλ
Πιεζχο Μαξηχξσλ ε ζεπηή, ηφλ Υξηζηφλ εθδπζψπεζνλ, ελ εηξήλε
πιεξνχληαο ηφλ δξφκνλ ηψλ Νεζηεηψλ, θαηηδείλ εκάο, θαί
πξνζθπλήζαη θαί ηά Πάζε απηνχ.
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ, θαί πξνζειάβνπ, Κχξηε.
Νεθξψζηκνλ
Νεθξψλ θαί δψλησλ σο Θεφο, ν λεθξψζαο ηφλ ζάλαηνλ, θαί δσήλ ηή

Δγέξζεη ζνπ πάζη παξαζρψλ, Υξηζηέ αλάπαπζνλ, θαί ηνχο δνχινπο
ζνπ, νχο κεηέζηεζαο.
Ο Δηξκφο
έ ηήλ αζάλαηνλ πεγήλ, ηήλ δη' Αγίσλ ηάκαηα, ηψ γέλεη ηψλ
αλζξψπσλ παξέρνπζαλ, Αγλή κεγαιχλνκελ, φηη ζψδεηο ηάο ςπράο
εκψλ.
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β'
Δπθξάλζεηε επί Κχξηνλ, θαί αγαιιηάζζε δίθαηνη.
ηίρ. Μαθάξηνη, ψλ αθέζεζαλ αί αλνκίαη.
Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Γ' 12-16)
Αδειθνί, βιέπεηε, κήπνηε έζηαη έλ ηηλη πκψλ θαξδία πνλεξά απηζηίαο,
ελ ηψ απνζηήλαη απφ Θενχ δψληνο, αιιά παξαθαιείηε εαπηνχο θαζ'
εθάζηελ εκέξαλ, άρξηο νχ ηφ ζήκεξνλ θαιείηαη, ίλα κή ζθιεξπλζή ηηο
εμ πκψλ απάηε ηήο ακαξηίαο, Μέηνρνη γάξ γεγφλακελ ηνχ Υξηζηνχ,
εάλ πεξ ηήλ αξρήλ ηήο ππνζηάζεσο κέρξη ηέινπο βεβαίαλ
θαηάζρσκελ ελ ηψ ιέγεζζαη, ήκεξνλ, εάλ ηήο θσλήο απηνχ
αθνχζεηε, κή ζθιεξχλεηε ηάο θαξδίαο πκψλ, σο ελ ηψ
παξαπηθξαζκψ. Σηλέο γάξ αθνχζαληεο παξεπίθξαλαλ, αιι' νπ
πάληεο νη εμειζφληεο εμ Αηγχπηνπ δηά Μσζέσο.
Κνηλσληθφλ
Αγαιιηάζζε δίθαηνη ελ Κπξίσ, ηνίο επζέζη πξέπεη αίλεζηο, Αιιεινχτα,
&
Μαθάξηνη νχο εμειέμσ θαί πξνζιάβσ Κχξηε, Αιιεινχτα,
η51ηνξ
ΚΤΡΗΑΚΖ Β' ΣΧΝ ΝΖΣΔΗΧΝ
ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΣΟΤ ΠΑΛΑΜΑ
ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΠΔΡΑ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, θαί ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, εηο ηφ,
Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα
ηή Οθησήρνπ ο' θαί ηά επφκελα Πξνζφκνηα ηνχ Αγίνπ γ',
δεπηεξνχληεο ηφ α'.

Ήρνο β' Πνίνηο επθεκηψλ άζκαζηλ
Πνίνηο επθεκηψλ άζκαζηλ, αλπκλήζσκελ ηνλ Ηεξάξρελ, ηήο ζενινγίαο
ηήλ ζάιπηγγα ηφ ππξίπλνπλ ζηφκα ηήο ράξηηνο, ηφ ζεπηφλ ηνχ
Πλεχκαηνο δνρείνλ, ηφλ ζηχινλ ηήο Δθθιεζίαο ηφλ αθξάδαληνλ ηφ
κέγα, ηήο Οηθνπκέλεο αγαιιίακα, ηφλ πνηακφλ ηήο ζνθίαο ηνχ θσηφο
ηφλ ιχρλνλ, ηφλ αζηέξα ηφλ θαεηλφλ ηφλ ηήλ Κηίζηλ θαηαιακπξχλνληα.
(Γίο)
Πνίνηο πκλσδηψλ άλζεζηλ, ζηεθαλψζσκελ ηφλ Ηεξάξρελ, ηφλ ηήο
επζεβείαο ππέξκαρνλ θαί ηήο αζεβείαο αληίπαινλ, ηφλ ζεξκφλ ηήο
Πίζηεσο πξνζηάηελ ηφλ κέγαλ θαζεγεκφλα θαί δηδάζθαινλ, ηήλ
ιχξαλ ηήλ παλαξκφληνλ ηνχ Πλεχκαηνο ηήλ ρξπζαπγίδνπζαλ
γιψζζαλ, ηήλ πεγήλ ηήλ βξχνπζαλ, ηακάησλ λάκαηα πηζηνίο ηφλ
κέγαλ θαί αμηάγαζηνλ Γξεγφξηνλ.
Πνίνηο νη γεγελείο ρείιεζηλ επθεκήζσκελ ηφλ Ηεξάξρελ, ηφλ ηήο
Δθθιεζίαο δηδάζθαινλ ηνχ θσηφο ηνχ ζείνπ ηφλ θήξπθα, ηφλ
νπξαλνκχζηελ ηήο Σξηάδνο, ηφ κέγα ηψλ κνλαδφλησλ εγθαιιψπηζκα
ηφλ πξάμεη, θαί ζεσξία δηαιάκπνλ ηα Θεζζαινλίθεο ηφ θιένο
ζπκπνιίηελ έρνληα κπξνβιχηελ ελ νπξαλνίο, ηφλ ζείνλ θαί
ππεξζαχκαζηνλ Γεκήηξηνλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
ζηε ηξηζκάθαξ, αγηψηαηε Πάηεξ, ν πνηκήλ ν θαιφο θαί ηνχ
Αξρηπνίκελνο Υξηζηνχ Μαζεηήο ν ηηζείο ηήλ ςπρήλ ππέξ ηψλ
πξνβάησλ, απηφο θαί λχλ Παηήξ εκψλ ζενθφξε Γξεγφξηε, αίηεζαη
πξεζβείαηο ζνπ δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ...
Θενηνθίνλ ηφ ηήο Οθησήρνπ
Απφζηηρα Αλαζηάζηκα
Σά θαηά Αιθάβεηνλ
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Γγξήγνξνο γιψζζά ζνπ πξφο δηδαζθαιίαλ, ελ ηνίο σζί ηψλ θαξδηψλ
ελερνχζα ηάο ηψλ ξαζχκσλ ςπράο δηαλίζηεζη, θαί ζενθζφγγνηο
ιφγνηο ζνπ θιίκαμ επξίζθεηαη, ηνχο εθ γήο πξφο Θεφλ αλαθέξνπζα,
δηφ Γξεγφξηε, ζεηηαιίαο ηφ ζαχκα, κή παχζε πξεζβεχσλ Υξηζηψ
θσηηζζήλαη ηψ ζείσ θσηί ηνχο ηηκψληάο ζε.

Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ήρνο ν απηφο
Αλχκθεπηε Παξζέλε ε ηφλ Θεφλ αθξάζησο ζπιιαβνχζα ζαξθί Μήηεξ
Θενχ ηνχ Τςίζηνπ, ζψλ νηθεηψλ παξαθιήζεηο δέρνπ Παλάκσκε, ε
πάζη ρνξεγνχζα θαζαξηζκφλ ηψλ πηαηζκάησλ λχλ ηάο εκψλ ηθεζίαο
πξνζδερνκέλε δπζψπεη ζσζήλαη πάληαο εκάο.
Απνιπηίθηνλ ηφ Αλαζηάζηκνλ
Ήρνο πι. δ'
Οξζνδνμίαο ν θσζηήξ Δθθιεζίαο ηφ ζηήξηγκα θαί δηδάζθαιε ηψλ
κνλαζηψλ ε θαιινλή ηψλ ζενιφγσλ ππέξκαρνο απξνζκάρεηνο
Γξεγφξηε ζαπκαηνπξγέ Θεζζαινλίθεο ηφ θαχρεκα θήξπμ ηήο ράξηηνο
ηθέηεπε δηά παληφο, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Σφ Θενηφθε Παξζέλε... εθ ηξίηνπ
θαί ε ινηπή Αθνινπζία ηήο Αγξππλίαο
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΠΡΧΨ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηφλ Δμάςαικνλ, ηφ, Θεφο Κχξηνο, ηφ Απνιπηίθηνλ
Αλαζηάζηκνλ ηνχ Αγίνπ, θαί Θενηνθίνλ. Δίηα ε ζπλήζεο ηηρνινγία
θαί Αλάγλσζηο εηο ηήλ Δμαήκεξνλ, ηά Δπινγεηάξηα νη Αλαβαζκνί ηνχ
Ήρνπ, ηφ, Πάζα πλνή, θαί ηφ Δσζηλφλ Δπαγγέιηνλ, θαί κεηά ηφ,
Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ, θαί ηφλ Ν' ςάιινκελ ηά Ηδηφκεια ηαχηα.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Σήο κεηαλνίαο άλνημφλ κνη πχιαο Εσνδφηα, νξζξίδεη γάξ ηφ πλεχκά
κνπ πξφο Ναφλ ηφλ άγηφλ ζνπ, λαφλ θέξνλ ηνχ ζψκαηνο, φινλ
εζπηισκέλνλ, Αιι' σο νηθηίξκσλ θάζαξνλ επζπιάγρλσ ζνπ ειέεη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ ν απηφο
Σήο ζσηεξίαο εχζπλφλ κνη ηξίβνπο Θενηφθε, αηζρξαίο γάξ
θαηεξξχπσζα ηήλ ςπρήλ ακαξηίαηο, σο ξαζχκσο ηφλ βίνλ κνπ φινλ
εθδαπαλήζαο, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο ξχζαη κε πάζεο αθαζαξζίαο.
ηίρ. Διέεζφλ κε Ο Θεφο...
Ζρνο πι. β'
Σά πιήζε ηψλ πεπξαγκέλσλ κνη δεηλψλ, ελλνψλ ν ηάιαο ηξέκσ ηήλ

θνβεξάλ εκέξαλ ηήο Κξίζεσο, αιιά ζαξξψλ εηο ηφ έιενο ηήο
επζπιαγρλίαο ζνπ σο ν Γαπτδ βνψ ζνη, Διέεζφλ κε ν Θεφο, θαηά ηφ
κέγα ζνπ έιενο.
Οη Καλφλεο, ν Αλαζηάζηκνο ν ηαπξναλαζηάζηκνο, θαί ηήο
Θενηφθνπ εηο ε' θαί ηνχ Αγίνπ εηο ο'.
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ
Χδή α' Ήρνο δ'
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ
Ρεηφξσλ νη έλζενη θαί ζενιφγσλ νη πξφθξηηνη θαί γιψζζαη
ζεφθζνγγνη, δεχηε ζπλέιζεηε εηο ελφηεηα πκλήζαη θαη αμίαλ ηφλ
πλεπκαηνξξήηνξα ζείνλ Γξεγφξηνλ.
Ο ζηχινο ηήο Πίζηεσο ηήο Δθθιεζίαο ν πξφκαρνο, ν κέγαο
Γξεγφξηνο, αλεπθεκείζζσ κνη, ν παλάξηζηνο πνηκήλ Θεζζαινλίθεο ν
θφζκνο ηνχ ηάγκαηνο Ηεξαξρψλ αιεζψο.
Δθ βξέθνπο επφζεζαο, θξείηηνλα βίνλ θαί ηέιεηνλ Πάηεξ εθ λεφηεηνο,
έζηεξμαο θξφλεκα θαί νκφηξνπνο θαί ζχκθξσλ αλεδείρζεο, ηνχ
ζπλσλπκνχληφο ζνη, ζείε Γξεγφξηε.
Θενηνθίνλ
Γελνχ κνη Παλάκσκε, δσήο νδφο νδεγνχζά κε, πξφο ζεία
ζθελψκαηα, απεπιαλήζελ γάξ θαί πξφο βάξαζξα θαθίαο νιηζζαίλσ,
εμ ψλ κε αλάγαγε ηή κεζηηεία ζνπ.
Καηαβαζία
Αλνίμσ ηφ ζηνκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ
εξεχμνκαη, ηή Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ,
θαί άζσ γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα.
Χδή γ'
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε
Σά ξείζξα ηψλ ζείσλ δηδαρψλ ζνπ θπιάηηνληεο πάζαλ κεραλήλ ηψλ
θαθνδφμσλ θεχγνκελ, θαί πάζαο εθθξνπφκεζα, ζνίο ηεξνίο
ζπγγξάκκαζη, θάιαγγαο ηνχησλ Γξεγφξηε.
νθίαο κσξάο ηψλ θαθνδφμσλ, δηέιπζαο Μάθαξ ηνχ Θενχ, ζνθίαλ
ελππφζηαηνλ, έρσλ ελ ηή θαξδία ζνπ δη' ήο κεη' ήρνπ έζξαπζαο, ηά
ζαζξά ηνχησλ θξπάγκαηα.

Νεθξψζαο ζαξθφο ηήο θζεηξνκέλεο πάζαλ εδππάζεηαλ ζνθέ
αζθεηηθψο εδψσζαο ςπρήο ζνπ ηά θηλήκαηα θαί ηαχηελ ζείνλ
φξγαλνλ, ζενινγίαο αλέδεημαο.
Θενηνθίνλ
Δλ γλψζεη θξελψλ θαί πξναηξέζεη αηζρξάλ ηε θαί άζσηνλ δσήλ,
επηκειψο εγάπεζα, αιιά ζηνξγή ηή ζεία κε Παξζέλε Θενλχκθεπηε,
δέζκεπζνλ ζεία πξεζβεία ζνπ.
Καηαβαζία
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ,
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ.
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Σήλ πιάλελ θαηέθιεμαο, ηψλ θαθνδφμσλ νθέ ηήλ πίζηηλ εηξάλσζαο,
ηψλ νξζνδφμσλ θαιψο, θαί θφζκνλ εθψηηζαο, φζελ ηξνπαηνθφξνο
ληθεηήο αλεδείρζεο, ζηχινο ηήο Δθθιεζίαο, αιεζήο Ηεξάξρεο,
πξεζβεχσλ κή ειιίπεο Υξηζηψ, ζσζήλαη πάληαο εκάο.
Γφμα... Σφ απηφ
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σαρχ δέμαη Γέζπνηλα, ηάο ηθεζίαο εκψλ θαί ηαχηαο πξνζάγαγε ηψ ζψ
Τηψ θαί Θεψ Κπξία Παλάκσκε, ζβέζνλ ηάο πεξηζηάζεηο, ηψλ
δπζθήκσλ γισζζάιγσλ πξάυλνλ κεραλίαο, θαί θαηάβαιε ζξάζνο
ηψλ νπιηδνκέλσλ αζέσλ, Άρξαληε θαηά ηψλ δνχισλ ζνπ.
Χδή δ'
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ
Αλνίμαο ηφ ζηφκα ζνπ Πάηεξ ζνθέ ηνχ Θενχ ζνθίαλ εθήξπμαο, ήλ
εκειέηαο ελ θαξδία ζνπ αεί, θαί Βαξιαάκ ηφλ κάηαηνλ άθξνλα θαί
άλνπλ απέδεημαο.
Έδπο ν γιπθχηαηνο επί ηήλ γήλ Ήιηνο ηψ λφκσ ηήο θχζεσο,
αλαηειείο δέ, ηψ πξστ ζχλ ηψ Υξηζηψ, Ήιηνο ν αλέζπεξνο πάληαο
επνπηεχσλ πξεζβείαηο ζνπ.
Έδεημελ ε ράξηο ζε Μάθαξ Θενχ θαχρεκα θαί ζηήξηγκα κέγηζηνλ, ηψλ
Οξζνδφμσλ θαί Πνηκέλα αγαζφλ, Καί ζενιφγνλ δεχηεξνλ, θαί ηήο

πνίκλεο άγξππλνλ θχιαθα.
Θενηνθίνλ
ηά κνη δηάλνημνλ ηά ηήο ςπρήο, Μήηεξ ηνχ Θενχ ε γελλήζαζα ηφλ
πξίλ ηά ψηα, δηαλνίμαληα θσθνχ, θαί ζείνπο ελσηίδεζζαη ιφγνπο, θαί
πιεξνχλ θαηαμίσζνλ.
Καηαβαζία
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο,
ζνχ ηνχ Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο, Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε.
Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.
Χδή ε'
Δμέζηε ηά ζχκπαληα
Γξεπάλε ηψλ ιφγσλ ζνπ, θαί ηεξνίο ζπγγξάκκαζηλ έηεκεο αηξέζεηο
αθαλζψδεηο, θαί δηδαλίσλ λφζα βιαζηήκαηα, ηήο Οξζνδνμίαο δεπζεβή
θαηεβάινπ ζπέξκαηα Ηεξάξρα Γξεγφξηε.
Οη ιφγνη ζνπ Πάλζνθε θαί ηά ζεπηά ζπγγξάκκαηα, δξφζνο νπξαλία
κέιη πέηξαο άξηνο Αγγέισλ ηνίο εληπγράλνπζη, λέθηαξ ακβξνζία
γιπθαζκφο, ήδπζκα Γξεγφξηε θαί πεγή δψληνο χδαηνο.
Κνηλφλ ζε Γηδάζθαινλ, γλσξίδεη γή θαί ζάιαζζα ζηήιελ ηεξάλ
Οξζνδνμίαο θαί νπινζήθελ ζείσλ δνγκάησλ ζεπηήλ ζνθφλ ζενιφγνλ
ηεξφλ, ζχζθελνλ ζπκκέηνρνλ Απνζηφισλ νκφηξνπνλ.
Θενηνθίνλ
Ρείζξνηο θαηαλχμεσο, ηνχο ξχπνπο ηήο θαξδίαο κνπ, άρξαληε
απφπιπλνλ Παξζέλε θαί κεηαλνίαο ηξφπνπο κνη δψξεζαη, ζαίο πξφο
ηφλ νηθηίξκνλα Θεφλ ηεξαίο δεήζεζηλ, φλ αξξήησο εγέλλεζαο.
Καηαβαζία
Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε
Παξζέλε, έζρεο ελ κήηξα, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ
Τηφλ, πάζη ηνίο πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνληα.
Χδή ο'
Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ
Δξξάγε κάηαηνλ θξχαγκα θαί γιψζζα Βαξιαάκ ηνχ παξάθξνλνο,
ιφγνηο θαί δφγκαζη, θαί δηαλνίαο νμχηεηη ηνχ ζνθνχ Βαζηιέσο θαί ζνχ
Γξεγφξηε.
Σήλ ζείαλ ιχξαλ ηνχ Πλεχκαηνο ηήλ ζάιπηγγα ηξαλψο ηήλ
θεξχμαζαλ, Θενχ κπζηήξηα Θεζζαινλίθεο ηφλ Πξφεδξνλ, ηήλ

ζενιφγνλ γιψζζαλ, χκλνηο ηηκήζσκελ.
Λανχ πνηέ πξνεγνχκελνο σο ζηχινο ηνχ ππξφο ηνχο ηήο Πίζηεσο
ερζξνχο θαηέθιεμαο, ηψλ δέ πηζηψλ ηά ζπζηήκαηα, εθψηηζαο
ζεφθξνλ Πάηεξ Γξεγφξηε.
Θενηνθίνλ
Γελνχ κνη πάλαγλε Γέζπνηλα γαιήλε θαί ιηκήλ παξαθιήζεσο,
δηαβηβάδνπζα πξφο ζείνλ φξκνλ αθχκαληνλ ηήλ δάιελ ηψλ παζψλ
κνπ, θαηαπξαυλνπζα.
Καηαβαζία
Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο
Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα
Θεφλ δνμάδνληεο.
Κνληάθηνλ
Σή ππεξκάρσ ζηξαηεεγψ
Σφ ηήο ζνθίαο ηεξφλ θαί ζείνλ φξγαλνλ, ζενινγίαο ηήλ ιακπξάλ
ζπκθψλσο ζάιπηγγα αλπκλνχκέλ ζε Γξεγφξηε ζενξξήκνλ, Αιι' σο
λνχο Νντ ηψ πξψησ παξηζηάκελνο, πξφο απηφλ ηφλ λνχλ εκψλ Πάηεξ
νδήγεζνλ, ίλα θξάδσκελ, Υαίξε Κήξπμ ηήο ράξηηνο.
Ο Οίθνο
Πξφο ηφ « Αγγεινο πξσηνζηάηεο»
Άγγεινο αλεθάλεο επί γήο ηψλ αξξήησλ, ηά ζεία ηνίο βξνηνίο
εμαγγέιισλ, ηαίο γάξ ηψλ Αζσκάησλ θσλαίο αλζξσπίλσ λντ ηε θαί
ζαξθί ρξψκελνο, εμέζηεζαο εκάο, θαί βνάλ ζνη ζενξξήκνλ, έπεηζαο
ηαχηα.
 Υαίξε δη' νχ ηφ ζθφηνο ειάζε, ραίξε, δη' νχ ηφ θψο αληεηζήιζε.
 Υαίξε ηήο αθηίζηνπ ζεφηεηνο Άγγειε, ραίξε ηήο θηηζηήο θαί κσξάο
φλησο έιεγρε.
 Υαίξε, χςνο αλεπίβαηνλ, ηήλ Θενχ θχζηλ είπψλ, ραίξε, βάζνο
δπζζεψξεηνλ, ηήλ ελέξγεηαλ εηπψλ.
 Υαίξε φηη ηήλ δφμαλ ηνχ Θενχ θαιψο είπαο, ραίξε, φηη ηάο δφμαο
ηψλ θαθνχξγσλ εμείπαο.
 Υαίξε, θσζηήξ ν δείμαο ηφλ Ήιηνλ, ραίξε θξαηήξ ηνχ λέθηαξνο
πάξνρε.
 Υαίξε, δη' νχ ε αιήζεηα ιάκπεη, ραίξε, δη νχ εζθνηίζζε ηφ ςεχδνο.
 Υαίξε Κήξπμ ηήο ράξηηνο.
πλαμάξηνλ

Σή απηή εκέξα, Κπξηαθή δεπηέξα ηψλ Νεζηεηψλ, κλήκελ
επηηεινχκελ ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Γξεγνξίνπ Αξρηεπηζθφπνπ
Θεζζαινλίθεο ηνχ Παιακά.
ηίρνη
 Φσηφο ιακπξφλ θήξπθα λχλ φλησο κέγαλ,
 Πεγή θάνπο άδπηνλ άγεη πξφο θέγγνο.
Σαίο απηνχ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο.
Χδή δ'
Οπθ ειάηξεπζαλ ηή Κηίζεη
Οη ηνίο ιφγνηο νκηινχληεο θαί ζπγγξάκκαζη, ηνίο ζνίο Γξεγφξηε,
γλψζηλ κπνχληαη Θενχ θαί έκπιενη δείθλπληαη ζνθίαο πλεπκαηηθήο,
θαί ηήλ άθηηζηνλ ράξηλ θαί ηήλ ελέξγεηαλ, ηνχ Θενχ ζενινγνχζη.
Σήλ ξνκθαίαλ θαί ηά ηφμα θαθνδφμσλ ηε, φισο ζπλέηξηςαο θαί ηήλ
νθξχλ Βαξιαάκ, θαί πάζαλ ηήλ δχλακηλ αηξεηηθψλ σο ηζηφλ,
δηεζθφξπηζαο, νίά πεξ ιίζνο κέγηζηνο ηήο αξάρλεο Ηεξάξρα.
Δζθξαγίζζε ζνπ ηνίο ιφγνηο θαί ηνίο δφγκαζη, θαί ηνίο ζπγγξάκκαζηλ,
ε Πίζηηο ηψλ επζεβψλ θαί ζξάζνο αηξέζεσο έζηε Γξεγφξηε θαί
αλαίξεζηο Οξζνδνμίαο πέπαπηαη, θαί ηζρχο ηψλ θαθνδφμσλ.
Θενηνθίνλ
Ηακάησλ ζε πεγήλ νη μεξαηλφκελνη, παζψλ λνζήκαζη γηλψζθνληεο
αιεζψο αληινχκελ ζσηήξηα, θαί ζεία λάκαηα, θαί θξαπγάδνκελ,
Δπινγεκέλνο, Πάλαγλε ν θαξπφο ηήο ζήο θνηιίαο.
Καηαβαζία
Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ Κηίζαληα, αιιά
ππξφο απεηιήλ; αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ.
Τπεξχκλεηε, ν ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
Χδή ε'
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ
Παξίζηαζαη λχλ ηνίο ζενιφγνηο ηψ ζξφλσ ηνχ Παλνηθηίξκνλνο σο
φκνηνο ηνχηνηο θαί νκφηξνπνο πάλζνθε Γξεγφξηε Θεζζαινλίθεο
πξφεδξε, Ηεξαξρψλ θαιινλή, ιακπξψο εγιατζκέλνο ηή δφμε, ηήο
Ηεξαξρίαο Θεψ θαί λχλ ιαηξεχσλ.
Δηδψο ζνπ ηφ θαζαξφλ ηήο δηαλνίαο Θεφο θαί πξφ ηήο γαζηξφο θαί
πξφ ζπιιήςεσο ηψ πηζηψ ιειάιεθε ζείσ Βαζηιεί ηξαλψο, ηήο

Δθθιεζίαο άκαρνλ, είλαί ζε πξφκαρνλ, δηφ θαλνληθή αζθαιεία, κχξσ
εζθξαγίζζεο, ηήο Αξρηεξσζχλεο.
Ζηηάηαη ηξαλψο θαί θηλδπλεχεη, ηφ άζξνηζκα ηνχ Πνιπθηλδχλνπ ηή
παιάκε ζνπ θαί ζνθνίο ζνπ ξήκαζηλ έλδνμε Γξεγφξηε, Θεζζαινλίθεο
Πξφεδξε θαί σο εθιείπεη θαπλφο εμέιηπε ζαζξά ζπκκνξία ζνχ ηή
βξνληνθψλσ, θαί ζενιφγσ γιψζζε.
Θενηνθίνλ
Λφγνο Θενχ ελ ζνη Παξζέλε, βξνηψλ ηήλ ζπγθερσζκέλελ ηνίο
παζήκαζη, θχζηλ αλεκφξθσζελ άθξα αγαζφηεηη θαί φιελ αλεθαίληζε
θαί θαζεγίαζε, δηφ νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη, ζέ δνμνινγνχκελ εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Καηαβαζία
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε
κέλ ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ,
αγείξεη ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Άπαο γεγελήο
Έζνπηξνλ Θενχ, εγέλνπ Γξεγφξηε, ηφ θαη εηθφλα γάξ άζπηινλ
εηήξεζαο λνχλ δεγεκφλα, θαηά παζψλ ζαξθηθψλ αλδξηθψο
ελζηεζάκελνο, ηφ θαζνκνίσζηλ, αλειάβνπ, φζελ νίθνο γέγνλαο ηήο
αγίαο Σξηάδνο ιακπξφηαηνο.
Άλαμ επζεβήο, ππφπηεξνλ δείθλπζηλ αεξνβάηελ ζε, ηνχησ
ζπκηκαρήζαληα, σο φινλ έκπιεσλ, ζείνπ Πλεχκαηνο, θαηά ηνχ
καηαηφθξνλνο θαί καληθνχ Βαξιαάκ ηνχ ιαινχληνο εηο ηφ χςνο άδηθα,
ηνχ Θενχ φλ ελδίθσο ελίθεζαο.
ινο γεγνλψο ζνθίαο ηήο θξείηηνλνο έκπιεσο έλδνμε θψο ηψ θφζκσ
έιακςαο, Οξζνδνμίαο πεγάζαο δφγκαηα, θηιία γαξ ακείλνλνο,
θηινζνθίαο ζνθέ ζείνλ θφβνλ, ελ γαζηξί ζπλέιαβεο θαί ηνχ
Πλεχκαηνο ιφγνπο γεγέλλεθαο.
Θενηνθίνλ
Όκλνλ ζνη πηζηνί ζπκθψλσο πξνζθέξνκελ επραξηζηίαο, ζχ γάξ, ηήλ
αξραίαλ έιπζαο, εκψλ θαηάξαλ Θενγελλήηξηα, θαί επινγίαλ άπαληεο,
ζείαλ θαξπνχκεζα ζσηεξίαλ θσηηζκφλ θαί έιενο, δηά ζνχ θαί ραξάλ
ηήλ αηψληνλ.
Καηαβαζία

Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη ιακπαδνπρνχκελνο,
παλεγπξηδέησ δέ, αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ
παλήγπξηλ, ηήο Θενκήηνξνο, θαί βνάησ. Υαίξνηο πακκαθάξηζηε,
Θενηφθε Αγλή αεηπάξζελε.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ
Υαίξε Παηέξσλ θαχρεκα ζενιφγσλ ηφ ζηφκα, ηήο εζπρίαο ζθήλσκα,
ηήο ζνθίαο ν νίθνο, ηψλ Γηδαζθάισλ αθξφηεο πέιαγνο ηφ ηνχ ιφγνπ,
πξάμεσο ραίξε φξγαλνλ ζεσξίαο αθξφηεο ζεξαπεπηά, θαί ηψλ λφζσλ
ηψλ αλζξσπίλσλ, Πλεχκαηνο ραίξε ηέκελνο θαί ζαλψλ θαί δψλ
Πάηεξ.
Θενηνθίνλ, κνηνλ
Γέζπνηλα πάλησλ Άλαζζα, πξφθζαζνλ ελ θηλδχλνηο πξφθζαζνλ ελ
ηαίο ζιίςεζη πάξεζν ελ αλάγθαηο ηήο ηειεπηαίαο εκέξαο κή αηάλ
εκάο ιάβε, κή Άδεο κή απψιεηα, Βήκαηη ηνχ Τηνχ ζνπ ηψ θνβεξψ,
αλεπζχλνπο άπαληαο παξαζηήλαη, ψ Θενκήηνξ Γέζπνηλα πνίεζνλ
ζαίο πξεζβείαηο.
Δηο ηνχο Αίλνπο
Ηζηψκελ ηίρνπο ε' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα ε' θαί ηά
επφκελα ηνχ Αγίνπ γ'.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Σήλ καθαξίαλ έλ Κφζκσ δσήλ δη ήλπζαο, θαί λχλ ηψλ καθαξίσλ
ζπλεπθξαίλε ηνίο δήκνηο, θαί γήλ ηήλ ηψλ πξαέσλ, σο πξάνο νηθείο
Ηεξάξρα Γξεγφξηε, ράξηλ ζαπκάησλ πινπηείο δέ παξά Θενχ ήλ
παξέρεηο ηνίο ηηκψζί ζε.
ηίρ. ηφκα Γηθαίνπ κειεηήζεη ζνθίαλ θαί ε γιψζζα απηνχ ιαιήζεη
θξίζηλ.
Οξζνδνμίαο ηά δφγκαηα θαηεθχηεπζαο, θαθνδνμίαο Μάθαξ εθηεκψλ
ηάο αθάλζαο, θαί Πίζηεσο ηφλ ζπφξνλ πιεζχλαο θαιψο, ηή επνκβξία
ηψλ ιφγσλ ζνπ, εθαηνζηεχνληα ζηάρπλ σο πξαθηηθφο γεσξγφο Θεψ
πξνζήλεγθαο.
ηίρ. Οη Ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ θαί νη φζηνί ζνπ

αγαιιηάζνληαη.
Σήλ ηνχ ακέκπηνπ ζνπ βίνπ Μάθαξ ιακπξφηεηα, εζαχκαζαλ,
Αγγέισλ, θαί αλζξψπσλ νη δήκνη, θαί γάξ ηή πξναηξέζεη, ζηεξξφο
αζιεηήο, θαί αζθεηήο αλαδέδεημαη, θαί Ηεξάξρεο θαί άμηνο ιεηηνπξγφο,
ηνχ Θενχ θαί θίινο γλήζηνο.
Γφμα...
Ηδηφκεινλ ηνχ Σξησδίνπ
Ήρνο πι. β'
Σνίο ελ ζθφηεη ακαξηεκάησλ πνξεπνκέλνηο θψο αλέηεηιαο Υξηζηέ, ηψ
θαηξψ ηήο εγθξαηείαο, θαί ηήλ εχζεκνλ εκέξαλ ηνχ Πάζνπο ζνπ
δείμνλ εκίλ, ίλα βνψκέλ ζνη, Αλάζηα ν Θεφο ειέεζνλ εκάο.
Καί λχλ...
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο...
Γνμνινγία κεγάιε θαί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Σά Σππηθά, νη Μαθαξηζκνί ηήο Οθησήρνπ, θαί εθ ηνχ Καλφλνο
ηνχ Αγίνπ, ε ο' Χδή.
Ο Απφζηνινο
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. α'
χ Κχξηε, θπιάμαηο εκηάο θαί δηαηεξήζαηο εκάο.
ηίρ. ψζφλ κε Κχξηε, φηη εθιέινπελ φζηνο.
Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ Α', 10-Β', 1-3)
Καη' αξράο ζχ, Κχξηε ηήλ γήλ εζεκειίσζαο θαί έξγα ηψλ ρεηξψλ ζνπ
εηζίλ νη νπξαλνί, απηνί απνινχληαη ζχ δέ δηακέλεηο, θαί πάληεο σο
ηκάηηνλ παιαησζήζνληαη, θαί σζεί πεξηβφιαηνλ ειίμεηο απηνχο θαί
αιιαγήζνληαη, ζχ δέ ν απηφο εί, θαί ηά έηε ζνπ νπθ εθιείςνπζη. Πξφο
ηίλα δέ ηψλ Αγγέισλ είξεθέ πνηε. Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ έσο άλ ζψ
ηνχο ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ, νπρί πάληεο εηζί
ιεηηνπξγηθά πλεχκαηα εηο δηαθνλίαλ απνζηειιφκελα δηά ηνχο
κέιινληαο θιεξνλνκείλ ζσηεξίαλ. Γηά ηνχην δεί, πεξηζζνηέξσο εκάο
πξνζέρεηλ ηνίο αθνπζζείζη, κήπνηε παξαξξπψκελ. Δη γάξ ν δη'
Αγγέισλ ιαιεζείο ιφγνο εγέλεην βέβαηνο θαί πάζα παξάβαζηο θαί

παξαθνή έιαβελ έλδηθνλ κηζζαπνδνζίαλ, πψο εκείο εθθεπμφκεζα,
ηειηθαχηεο ακειήζαληεο ζσηεξίαο; ήηηο αξρήλ ιαβνχζα ιαιείζζαη δηά
ηνχ Κπξίνπ, ππφ ηψλ αθνπζάλησλ εηο εκάο εβεβαηψζε.
Αιιεινχτα 'Ζρνο πι. α'
Σά ειέε ζνπ, Κχξηε, εηο ηφλ αηψλα άζνκαη.
Δπαγγέιηνλ.
Δθ ηνχ θαηά Μάξθνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ εηζήιζελ ν Ηεζνχο εηο Καπεξλανχκ...
Κνηλσληθφλ.
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο.
Αιιεινχτα.
θαί
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα.
η52ηνξ
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΔΠΔΡΑ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά Πξνζφκνηα Πνίεκα Ησζήθ
Ήρνο πι. δ'
Ακέηξεηνο ππάξρεη
Ακέηξεηά ζνη πηαίζαο, ακεηξήηνπο θνιάζεηο εθδέρνκαη, βξπγκφλ
νδφλησλ, θαί θιαπζκφλ απαξάθιεηνλ, γέελλαλ ππξφο, θαί ζθφηνο θαί
ηάξηαξνλ. Κξηηά δηθαηφηαηε, δάθξπα νχλ κνη δψξεζαη, δη' ψλ εχξσ ηήλ
άθεζηλ, θαί θαθψλ κνχ ηήλ ιχζηλ, λεζηεχσλ θαί θξάδσλ ζνη. Γέζπνηα
Υξηζηέ, νηθηείξεζφλ κε, δηά κέγα θαί πινχζηνλ έιενο.
Δκέ ηφλ πιαλεζέληα, επί φξε δεηλψλ παξαβάζεσλ, δήηεζνλ Λφγε, θαί
πξφο ζέ αλαθάιεζαη, ήζε πνλεξά εθ ηήο δηαλνίαο κνπ, καθξάλ
απσζνχκελνο, ζλήμαληα πάιηλ δψσζνλ, θαί λεζηεία θαζάξηζνλ, ελ
θιαπζκψ δη' ελεθεί, βνψληα θαί ιέγνληα. Γέζπνηα Υξηζηέ,
νηθηείξεζφλ κε, δηά κέγα θαί πινχζηνλ έιενο.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Σήλ έλδνμνλ
Νεζηείαο ελαξμάκελνη, Δβδνκάδνο ηήο ηξίηεο, ηήλ Σξηάδα ηήλ
ζεπηήλ, επθεκήζσκελ νη πηζηνί, ηφ εμήο πεξηραξψο δηαλχνληεο, ηήο
ζαξθφο δέ ηά πάζε απνκαξάλαληεο, εθ ςπρήο εκψλ, άλζε ζεία
δξεςψκεζα, ζηεθάλνπο πιεμάκελνη ηήο θπξίαο ηψλ εκεξψλ, ίλα

πάληεο ηφλ Υξηζηφλ, σο ληθεηήλ, ζηεθαλεθνξνχληεο αλπκλήζσκελ.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ
Ήρνο πι. δ'
Μή απνζηξέςεο ηφ πξφζσπφλ ζνπ, απφ ηνχ παηδφο ζνπ, φηη
ζιίβνκαη, ηαρχ επάθνπζφλ κνπ, πξφζρεο ηή ςπρή κνπ, θαί ιχηξσζαη
απηήλ.
ηίρ. Ζ ζσηεξία ζνπ, ν Θεφο, αληηιάβνηηφ κνπ.
ηίρ. Ηδέησζαλ πησρνί, θαί επθξαλζήησζαλ.
Απφζηηρα
Ήρνο πι. δ'
Υαιηλνχο απνπηχζαο ηνχο παηξηθνχο, αζηάησ θξελί, ηνίο θηελψδεζη
ηήο ακαξηίαο, ινγηζκνίο ζπλέδεζα, φινλ κνπ ηφλ βίνλ δαπαλήζαο
αζψησο, ν ηάιαο εγψ, ηξνθήο δέ ιεηπφκελνο, βεβαηνχζεο θαξδίαλ,
πξφο θαηξφλ ιηπαίλνπζαλ, εδνλήλ εζηηνχκελ. Αιιά Πάηεξ αγαζέ, κή
θιείζεο κνη ηά θηιάλζξσπα ζπιάγρλα, αιι' αλνίμαο δέμαη κε, σο ηφλ
Άζσηνλ Τηφλ, θαί ζψζφλ κε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Μάξηπξεο Κπξίνπ, πάληα ηφπνλ αγηάδεηε, θαί πάζαλ λφζνλ
ζεξαπεχεηε, θαί λχλ πξεζβεχζαηε, ξπζζήλαη ηψλ παγίδσλ ηνχ
ερζξνχ, ηάο ςπράο εκψλ δεφκεζα.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σά νπξάληα χκλεί ζε, θεραξηησκέλε Μήηεξ αλχκθεπηε, θαί εκείο
δνμνινγνχκελ, ηήλ αλεμηρλίαζηφλ ζνπ γέλλεζηλ. Θενηφθε πξέζβεπε,
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. δ'
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο
Σήο εγθξαηείαο ηψ ππξί θιέμσκελ πάληεο, ηάο θξπγαλψδεηο ηψλ
παζψλ επαλαζηάζεηο, θαί ηήλ θιφγα εθείλελ ηήλ κή ζβελλπκέλελ,
δαθξχσλ λχλ θαηαζβέζσκελ νρεηνίο, βνψληεο ηψ θξίλαη κέιινληη
πάζαλ ηήλ γήλ. ψηεξ εχζπιαγρλε Κχξηε, αθαηαθξίηνπο εκάο,
ζπληήξεζνλ, δηδνχο εκίλ, ηψλ πηαηζκάησλ ηήλ ζπγρψξεζηλ.

Θενηνθίνλ
Θενραξίησηε Αγλή επινγεκέλε, ηφλ δηά ζπιάγρλα νη θηηξκψλ εθ ζνχ
ηερζέληα, ζχλ ηαίο άλσ Γπλάκεζη, θαί ηνίο Αξραγγέινηο, θαί πάζη ηνίο
Αζσκάηνηο ππέξ εκψλ, δπζψπεη αθαηαπαχζησο δνχλαη εκίλ, πξφ
ηνχ ηέινπο ζπγρψξεζηλ, θαί ηιαζκφλ ακαξηηψλ, θαί βίνπ
επαλφξζσζηλ, φπσο εχξσκελ έιενο.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. δ'
Σφ πξνζηαρζέλ
Σξηάο αγία θαί ζεπηή ηνχο ηήλ Νεζηείαλ, ελ εβδνκάδεζη ηξηζί
δηαλχνληαο, δηαθχιαμνλ ζψνπο θαί αθαηαθξίηνπο, αμίσο
δηεπδξνκήζαη πξφο ηφ εμήο, θαί πάζαο ηάο εληνιάο ζνπ δηαηειείλ, ίλα
νχησ πξνθζάζσκελ, αθαηαθξίησο ηδείλ, ηήλ έλδνμνλ Αλάζηαζηλ,
χκλνλ αίλνλ πξνζάγνληεο.
Θενηνθίνλ
Ζ πξνζηαζία ηψλ πηζηψλ Θενθπήηνξ, ηψλ ζιηβνκέλσλ ε ραξά θαί
ηψλ πελζνχλησλ, ε κεγίζηε παξάθιεζηο, ηφλ εθ ηήο γαζηξφο ζνπ,
Παξζέλε ηήο παλαγίαο ππεξθπψο, ηερζέληα αδηαιείπησο ππέξ εκψλ,
ζχλ Αγγέινηο θαί άξρνπζη, δπζψπεη ξχζαζζαη εκάο, ελ ψξα ηήο
εηάζεσο, ηήο δεηλήο θαηαθξίζεσο.
Ο Καλψλ
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Άζκα αλαπέκςσκελ
Έρσλ σο Θεφο ηφ ζπκπαζέο, κεηαλννχληα δέμαη κε, ηφλ
δαπαλήζαληα, ηφλ βίνλ κνπ αζψησο, βνψ ζνη ηφ, Ήκαξηνλ,
θαηεγφξσλ νπ ρξήδσ, ηήλ αηζρχλελ ηψλ έξγσλ πξνζθέξσλ.
Βξψζηλ ιεινηπψο Αγγειηθήλ, παξσκνηψζελ θηήλεζηλ, ελ ηψ
ζηηίδεζζαη ηήλ κνρζεξάλ θαθίαλ, αιι' νχλ επηζηξέθνληα, δέμαη κε
ψζπεξ έλα ηψλ κηζζίσλ, νπξάληε Πάηεξ.
Νχθηα εδνλψλ ηήλ εθ ηξπθήο, πξνζγηλνκέλελ άπαληεο, πηζηνί
αθέκελνη, θσηί ηήο αιεζείαο, ζπνπδαίσο πξνζέιζσκελ, ίλα ηήο
θσηνθφξνπ επσρίαο, θαηαμησζψκελ.
Θενηνθίνλ
Υαίξνηο ν παλάγηνο λαφο, ν πφθνο ν ζεφδξνζνο, εζθξαγηζκέλε πεγή

ηνχ αζαλάηνπ ξείζξνπ, ηήλ πνίκλελ ζνπ, Γέζπνηλα, θχιαηηε εθ
παληνίσλ πνιεκίσλ, απνιηνξθήησο.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο πι. δ'
Άζσκελ σδήλ ηψ Θεψ
Νχλ ελ εβδνκάζη ηξηζίλ, σο πάιαη ηξηήκεξνο ν Ηζξαήι, αγληζζέληεο
αδειθνί, φξεη επρψλ θζάζσκελ, θαί εθείζελ ζείσλ θσλψλ
αθνχζαληεο, Υξηζηφλ πκλήζσκελ.
ζπεξ ακςψλ λεζηεία, δπλακσζέληεο δεχηε, σο άιινλ ζήξα
παηάμσκελ ιανί, ηφλ ηήο γαζηξφο δαίκνλα, θαί νπ κή γειάζε ε
Γαιηδά ηψλ παζψλ, εμαπαηψζα εκάο.
Γφμα...
Σξία κέιπσ ρεξνπβηθψο, αγία ζε ζεφηεο, θψηα θαί θψο, θαί δσήλ ηε
θαί δσάο, Θεφλ ηφλ γελλήζαληα, Θεφλ ηφλ γελλεζέληα, Θεφλ θαί ηφ εθ
Παηξφο εθπνξεπζέλ, Πλεχκα ηφ δψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξε ε ηήο Δχαο ραξά, ε γάξ εθείλεο ιχπε, δηά ηνχ ηφθνπ ζνπ,
πέπαπηαη Αγλή, ραίξε αδχηνπ θσηφο, θσηεηλή λεθέιε, έμ ήο αλέηεηιε
Υξηζηφο ν Θεφο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Πίζηεη σο Γαπτδ θαί εκείο, ηή ηαπεηλνθξνζχλε, θαζνπιηζζέληεο, σο
άιινλ Γνιηάζ, ηφλ ππεξήθαλνλ λνχλ, θαηαβεβιεθφηεο,
ζπλδηαθφςσκελ θαί κπξηάδαο παζψλ.
Ο Δηξκφο
Άζσκελ σδήλ ηψ Θεψ, ηψ εθ πηθξάο δνπιείαο, ηνχ Φαξαψ
ξπζακέλσ Ηζξαήι, θαί ελ ππξίλσ ζηχισ, θαί θσηφο λεθέιε
θαζνδεγήζαληη, φηη δεδφμαζηαη.
Χδή ε'
Οη ζενξξήκνλεο
Δθδαπαλήζαο νπζίαλ ηήλ παηξψαλ, κεηά πνξλψλ εμεβιήζελ, ηψλ
πξναπιίσλ ηήο ράξηηνο, αιιά δέμαη κε Πάηεξ, δη' άκεηξνλ έιενο.
Δλ θαηδξνηάηε λεζηείαο θσηαπγεία, ηψλ πξνζεπρψλ ιακπξπλζέληεο
ρξεκαηίζσκελ, φπσο ηήο ακαξηίαο, ην ζθφηνο εθθχγσκελ.
Δθδπζσπεί ζε ρνξφο ηψλ Αζσκάησλ, ηά Υεξνπβίκ ηθεηεχεη, θαί ηψλ
Αγίσλ ηά ηάγκαηα, ηάο ςπράο εκψλ ζψζνλ, Υξηζηέ πνιπέιεε.
Θενηνθίνλ

Σφλ αγεψξγεηνλ βφηξπλ ζπιιαβνχζα, εζθνηηζκέλνλ κε κέζε, ηήο
ακαξηίαο ζσθξφληζνλ, Θενηφθε Παξζέλε, ειπίο ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Δηξκφο άιινο
Ο ζηεγάδσλ ελ χδαζη
Σφ παηξψνλ θεηκήιηνλ, ηφ ρξήκα ηφ ζαπκαζηφλ, ηήλ κεηέξα πάλησλ
ηψλ ιαηξεπζάλησλ ηψ Γεζπφηε Υξηζηψ, δεχηε ηξπθήζσκελ, αδειθνί
ηήλ Νεζηείαλ, θαί γάξ αχηε ξψλλπζη ηφ ζψκα, θαί θαηαθσηίδεη ηφλ
λνχλ, θαί ηήλ θαξδίαλ.
Γεδεψλ ηφλ ζαπκάζηνλ, εθκηκνπκέλε ςπρή, αξεηάο θέξνπζα, πίζηηλ
ειπίδα, θαί αγάπελ Υξηζηνχ, έμειζε θηείλνπζα, ηά αιιφθπια πάζε,
σο εθείλνο, ζχλ ηξηαθνζίνηο, ηφ Μαδηληαίνλ έζλνο απνθαζαίξσλ.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Καί Σξηάδα δνμάδσ ζε, θαί σο Μνλάδα πκλψ, ζέ ζεφηεο κία, Πάηεξ
παληνθξάηνξ, θαί κνλάξρα Τηέ, Πλεχκα ηφ άγηνλ, θαί παλδέζπνηνλ
θξάηνο, κία θχζηο, κία βαζηιεία, ελ δέ ραξαθηήξζη, ηξηζί
πξνζθπλνπκέλε.
Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Άο ελ ηφθσ δηέθπγελ, σδίλαο ππεξθπψο ελ ηψ ζψ ηηκίσ Πάζεη,
επέγλσ ε ηεθνχζά ζε, ήιγεη γάξ βιέπνπζα, ελ ζηαπξψ ζε παγέληα
εθνπζίσο, ππφ Ηνπδαίσλ, ηφλ επί πδάησλ, ηήλ γήλ ζεκειηνχληα.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
ηαλ έιζεο ελ ηή δφμε ζνπ, ηνχ θξίλαη πάζαλ ηήλ γήλ, ζχλ ηαίο
ρηιηάζη, θαί κπξηάζη ηψλ Γπλάκεσλ, ηφηε κνπ Κχξηε θείζαη άλεο, θαί
ξχζαη θαηαδίθεο, κή κε θαηαζρχλεο, κή κε θαηαθξίλεο, ππξί ηψ
αησλίσ.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Ο ζηεγάδσλ ελ χδαζη ηά ππεξψα απηνχ, ν ηηζείο ζαιάζζε, φξηνλ
ςάκκνλ, θαί ζπλέρσλ ηφ πάλ, ζέ πκλεί ήιηνο, ζέ δνμάδεη ζειήλε, ζνί
πξνζθέξεη χκλνλ πάζα θηίζηο, ηψ Γεκηνπξγψ θαί Κηίζηε, εηο ηνχο
αηψλαο.
Χδή ζ'
Σφλ πξνδεισζέληα ελ φξεη
Σφλ απφ ηήο ζήο καθξπλζέληα, Πάηεξ αγάπεο, θαί εζεινπζίνηο
Οξκαίο, εδνλψλ δνπισζέληα, επηζηξέθνληα σο ηφλ Άζσηνλ δέμαη,
κφλνο γάξ ππάξρεηο πνιπέιενο.
Άθαξπνο εδείρζελ ζπθή, κφλελ ηήλ θαθίαλ γεσξγψλ ν άζιηνο, ηφ πχξ

κνη πξνμελνχζαλ. χ νχλ Κχξηε θαξπνθφξνλ κε δείμνλ, πξάμεηο
αγαζάο θαξπνθνξνχληά ζνη.
Νήζηεπζνλ ςπρή κνπ, θαθίαο θαί πνλεξίαο, θξάηεζνλ νξγήο, θαί
ζπκνχ θαί πάζεο ακαξηίαο. Ηεζνχο γάξ ηνηαχηελ ζέιεη λεζηείαλ, ν
θηιαλζξσπφηαηνο Θεφο εκψλ.
Θενηνθίνλ
χ εί Θενηφθε, ηά φπια εκψλ θαί ηείρνο, ζχ εί ε αληίιεςηο, ηψλ εηο ζέ
πξνζηξερφλησλ, ζέ θαί λχλ εηο πξεζβείαλ θηλνχκελ, ίλα ιπηξσζψκελ
ηψλ ερζξψλ εκψλ.
Δηξκφο άιινο
Μεγαιχλνκέλ ζε
Καζαξάλ λεζηείαλ, ηψλ θαθψλ ηήλ απνρήλ, πξνζελέγθσκελ, σο
δψξα εππξφζδεθηα, Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ.
Διηζζαίνο πάιαη, πψο δηέηξεθε Πξνθήηαο, καζνχζα ςπρή, ζρεδίσο
εθηξάθεζη, απεπραξηζηνχζα Υξηζηψ.
Γφμα...
Σξηζζνπκέλελ κίαλ, ζέ ζεφηεο αλπκλψ, ηνίο πξνζψπνηο κνξθήλ,
Παηέξα ηφλ άλαξρνλ, Τηφλ, θαί Πλεχκα ηφ δψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενκήηνξ Κφξε, ε παζηάο ηνχ νπξαλίνπ, Βαζηιέσο Υξηζηνχ, ζψδε ηή
πξεζβεία ζνπ, ηνχο πφζσ πκλνχληάο ζε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Γαληήι ηνχο ζήξαο, ελ ηψ ιάθθσ εκεξνί, εγθξαηείαο θεκψ, θαί εκείο
δακάζσκελ, ηά πάζε λεζηεχνληεο.
Ο Δηξκφο
Μεγαιχλνκέλ ζε, ηήλ παλάκσκνλ Μεηέξα, Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ελ ή
επεζθίαζε ηφ Πλεχκα ηφ παλάγηνλ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο δ'
Σφλ ραιεπφλ ηψλ πηαηζκάησλ κνπ, ξχπνλ ελδέδπκαη, θαί ηήο ραξάο
ηνχ λπκθψλνο εθβέβιεκαη νίθηεηξφλ κε ηή αθάησ ζνπ επζπιαγρλία,
σο ηφλ Άζσηνλ παίδα ν Θεφο, θαί ειέεζφλ κε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Σίο νπθ εμίζηαηαη Οξψλ, άγηνη Μάξηπξεο, ηφλ αγψλα ηφλ θαιφλ, φλ
εγσλίζαζζε; πψο ελ ζψκαηη φληεο, ηφλ αζψκαηνλ ερζξφλ εληθήζαηε,
Υξηζηφλ Οκνινγήζαληεο, θαί ηαπξψ Οπιηζάκελνη; φζελ επαμίσο
αλεδείρζεηε, δαηκφλσλ θπγαδεπηαί, θαί βαξβάξσλ πνιέκηνη,

απαχζησο πξεζβεχζαηε, ζσζήλαη ηάο ςπραο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ ιακπάο ε άζβεζηνο, ν ζξφλνο ηήο δηθαηνζχλεο, άρξαληε Γέζπνηλα
πξέζβεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο δ'
ηη αζζελείο εκείο, θαί παξεηκέλνη ηαίο ακαξηίαηο, ίαζαη ηά
ζπληξίκκαηα εκψλ, ν ηαηξφο ηψλ ςπρψλ εκψλ, ν επηζηάκελνο ηφλ
λνχλ ηψλ αλζξψπσλ, Φηιάλζξσπε.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο κα'
Έιπηζνλ επί ηφλ Θεφλ, φηη εμνκνινγήζνκαη απηψ.
ηίρ. λ ηξφπνλ επηπνζεί ε έιαθνο επί ηάο πεγάο ηψλ πδάησλ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Ζ', 13 - Θ', 7)
Κχξηνλ ηφλ Θεφλ απηφλ αγηάζαηε, θαί απηφο έζηαη ζνη θφβνο, θαί εάλ
επ' απηψ πεπνηζψο ήο, έζηαη ζνη εηο αγηαζκφλ. Καί νπρ σο ιίζνπ
πξνζθφκκαηη ζπλαληήζεζζε, νπδέ σο πέηξαο πηψκαηη, νη δέ νίθνη
Ηαθψβ ελ παγίδη, θαί ελ θπιάζκαηη εγθαζήκελνη ελ Ηεξνπζαιήκ. Γηά
ηνχην αδπλαηήζνπζηλ ελ απηνίο πνιινί, θαί πεζνχληαη θαί
ζπληξηβήζνληαη θαί εγγηνχζη, θαί αιψζνληαη άλζξσπνη ελ αζθαιεία
φληεο. Σφηε θαλεξνί έζνληαη νη ζθξαγηδφκελνη ηφλ λφκνλ, ηνχ κή
καζείλ. Καί εξεί, Μελψ ηφλ Θεφλ ηφλ απνζηξέςαληα ηφ πξφζσπνλ
απηνχ απφ ηνχ νίθνπ Ηαθψβ, θαί πεπνηζψο έζνκαη επ' απηψ. Ηδνχ,
εγψ θαί ηά παηδία, ά κνη έδσθελ ν Θεφο, θαί έζηαη ζεκεία θαί ηέξαηα
ελ ηψ νίθσ Ηζξαήι, παξά Κπξίνπ αβαψζ, φο θαηνηθεί ελ ηψ φξεη
ηψλ. Καί εάλ είπσζη πξφο πκάο. Εεηήζαηε ηνχο εγγαζηξηκχζνπο, θαί
ηνχο απφ ηήο γήο θσλνχληαο, ηνχο θελνινγνχληαο, νη εθ ηήο θνηιίαο
θσλνχζηλ, νπρί έζλνο πξφο Θεφλ απηνχ εθδεηήζνπζη; Σί εθδεηνχζη
πεξί ηψλ δψλησλ ηνχο λεθξνχο; λφκνλ γάξ εηο βνήζεηαλ έδσθελ, ίλα
είπσζηλ νπρ σο ηφ ξήκα ηνχην, πεξί νχ νπθ έζηη δψξα δνχλαη πεξί
απηνχ. Καί ήμεη εθ' εκάο ζθιεξφο ιηκφο, θαί έζηαη σο άλ πεηλάζεηε,
ιππεζήζεζζε, θαί θαθψο εξείηε ηφλ άξρνληα, θαί ηά πάηξηα, θαί
αλαβιέςνληαη εηο ηφλ νπξαλφλ άλσ, θαί εηο ηήλ γήλ θάησ
εκβιέςνληαη, θαί ηδνχ, απνξία ζηελή, ζιίςηο, θαί ζηελνρσξία, θαί
ζθφηνο, ψζηε κή βιέπεηλ. Καί νπθ απνθξηζήζεηαη ν ελ ηή ζηελνρσξία

ψλ, έσο θαηξνχ, ηνχην πξψηνλ πίε, ηαρχ πνίεη, ρψξα Εαβνπιψλ, γή
Νεθζαιείκ, θαί νη ηήλ παξαιίαλ θαηνηθνχληεο θαί πέξαλ ηνχ
Ηνξδάλνπ, Γαιηιαία ηψλ εζλψλ. Ο ιαφο ν πνξεπφκελνο ελ ζθφηεη,
ίδεηε θψο κέγα, νη θαηνηθνχληεο ελ ρψξα, θαί ζθηά ζαλάηνπ, θψο
ιάκςεη εθ' πκάο. Σφ πιείζηνλ ηνχ ιανχ, ν θαηήγαγεο ελ επθξνζχλε
ζνπ, θαί επθξαλζήζνληαη ελψπηφλ ζνπ, σο νη επθξαηλφκελνη ελ
ακήησ, θαί φλ ηξφπνλ νη δηαηξνχκελνη ζθχια. Γηφηη αθήξεηαη ν δπγφο,
ν επ' απηψλ θείκελνο, θαί ε ξάβδνο, ε επί ηνχ ηξαρήινπ απηψλ, ηήλ
γάξ ξάβδνλ ηψλ απαηηνχλησλ δηεζθέδαζελ, σο ηή εκέξα ηή επί
Μαδηάκ. ηη πάζαλ ζηνιήλ επηζπλεγκέλελ δφισ, θαί ηκάηηνλ κεηά
θαηαιιαγήο απνηίζνπζη, θαί ζειήζνπζηλ, εη εγέλνλην ππξίθαπζηνη. ηη
παηδίνλ εγελλήζε εκίλ, πηφο θαί εδφζε εκίλ, νχ ε αξρή εγελήζε επί
ηνχ ψκνπ απηνχ, θαί θαιείηαη ηφ φλνκα απηνχ, Μεγάιεο βνπιήο
άγγεινο, ζαπκαζηφο ζχκβνπινο, Θεφο ηζρπξφο, εμνπζηαζηήο, άξρσλ
εηξήλεο, Παηήξ ηνχ κέιινληνο αηψλνο, άμσ γάξ εηξήλελ επί ηνχο
άξρνληαο, θαί πγείαλ απηψ. Μεγάιε ε αξρή απηνχ, θαί ηήο εηξήλεο
απηνχ νπθ έζηηλ φξηνλ, επί ηφλ ζξφλνλ Γαπτδ, θαί επί ηήλ βαζηιείαλ
απηνχ, θαηνξζψζαη απηήλ, θαί αληηιαβέζζαη ελ θξίκαηη θαί δηθαηνζχλε,
απφ ηνχ λχλ, θαί εηο ηφλ αηψλα. Ο δήινο Κπξίνπ αβαψζ πνηήζεη
ηαχηα.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο κβ'
σηήξηνλ ηνχ πξνζψπνπ κνπ, θαί ν Θεφο κνπ.
ηίρ. Κξίλφλ κνη, ν Θεφο, θαί δίθαζνλ ηήλ δίθελ κνπ.
η53ηνξ
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο α' Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Νεζηείαλ πνζήζσκελ ςπρήο, πάζε ραιεπψηαηα ηή ζπλεξγεία ηνχ
Πλεχκαηνο, θαηακαξαίλνπζαλ, θαί ελζένπο πξάμεηο, πξάηηεηλ
εληζρχνπζαλ, θαί λνχλ πξφο νπξαλφλ αλαπέκπνπζαλ, θαί ηήλ
ζπγρψξεζηλ, πξνμελνχζαλ ψλ εκάξηνκελ, δσξνπκέλελ εθ Θενχ
νηθηίξκνλνο.
Άπαληα ηφλ βίνλ κνπ αηζρξψο, δαπαλήζαο Κχξηε, κεηά πνξλψλ ν
ηαιαίπσξνο, ψζπεξ ν Άζσηνο, θαηαλχμεη θξάδσ. Πάηεξ επνπξάληε,
εκάξηεθα ηιάζζεηη ζψζφλ κε, θαί κή απψζε κε, εκαπηφλ εθ ζνχ
καθξχλαληα, θαί ελζένηο, έξγνηο λχλ πησρεχζαληα.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο γ' Γεχηε Άπαληα ηά πέξαηα

Γεχηε άπαληεο θπκβάινηο ςαικηθνίο, ηήλ ζεπηήλ εγθξάηεηαλ
θαηαζπαδφκελνη δηερήζσκελ, ελ απηή γάξ λνεηψο, φθηλ ηφλ
αξρέθαθνλ θαηαξάζζνκελ, φζελ παξξεζία βνψκελ Υξηζηψ.
Παξάζρνπ ψηεξ αθαηαθξίησο, ηφλ παλάγηφλ ζνπ ηαπξφλ
θαηηδέζζαη, θαί θαηαπξνζθπλήζαη, ελ ςαικνίο θαί χκλνηο, ενξηάδεηλ
θαηδξψο.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο κγ'
Δλ ηψ Θεψ επαηλεζεζφκεζα φιελ ηήλ εκέξαλ.
ηίρ. Ο Θεφο, ελ ηνίο σζίλ εκψλ εθνχζακελ.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ο', 9-22)
Νψε άλζξσπνο δίθαηνο, ηέιεηνο ψλ ελ ηή γελεά απηνχ, ηψ Θεψ
επεξέζηεζε Νψε. Δγέλλεζε δέ Νψε ηξείο πηνχο, ηφλ ήκ, ηφλ Υάκ,
ηφλ Ηάθεζ. Δθζάξε δέ ε γή ελαληίνλ ηνχ Θενχ, θαί επιήζζε ε γή
αδηθίαο. Καί είδε Κχξηνο ν Θεφο ηήλ γήλ, θαί ήλ θαηεθζαξκέλε, φηη
θαηέθζεηξε πάζα ζάξμ ηήλ νδφλ απηνχ επί ηήο γήο. Καί είπε Κχξηνο ν
Θεφο ηψ Νψε. Καηξφο παληφο αλζξψπνπ ήθεη ελαληίνλ κνπ, φηη
επιήζζε ε γή αδηθίαο απ' απηψλ, θαί ηδνχ, εγψ θαηαθζείξσ απηνχο,
θαί ηήλ γήλ. Πνίεζνλ νχλ ζεαπηψ θηβσηφλ εθ μχισλ αζήπησλ,
ηεηξαγψλσλ, λνζζηάο πνηήζεηο θαηά ηήλ θηβσηφλ, θαί αζθαιηψζεηο
απηήλ έζσζελ θαί έμσζελ ηή αζθάιησ. Καί νχησ πνηήζεηο ηήλ
θηβσηφλ, ηξηαθνζίσλ πήρεσλ ηφ κήθνο ηήο θηβσηνχ, θαί πεληήθνληα
πήρεσλ ηφ πιάηνο, θαί ηξηάθνληα πήρεσλ ηφ χςνο απηήο.
Δπηζπλάγσλ πνηήζεηο ηήλ θηβσηφλ, θαί εηο πήρπλ ζπληειέζεηο απηήλ
άλσζελ, ηήλ δέ ζχξαλ ηήο θηβσηνχ πνηήζεηο εθ πιαγίσλ, θαηάγαηα
δηψξνθα θαί ηξηψξνθα πνηήζεηο απηήλ. Δγψ δέ ηδνχ επάγσ ηφλ
θαηαθιπζκφλ, χδσξ επί ηήλ γήλ, θαηαθζείξαη πάζαλ ζάξθα, ελ ή εζηη
πλεχκα δσήο ππνθάησ ηνχ νπξαλνχ, θαί φζα άλ ή επί ηήο γήο,
ηειεπηήζεη. Καί ζηήζσ ηήλ δηαζήθελ κνπ κεηά ζνχ, εηζειεχζε δέ εηο
ηήλ θηβσηφλ, ζχ, θαί νη πηνί ζνπ, θαί ε γπλή ζνπ, θαί αί γπλαίθεο ηψλ
πηψλ ζνπ κεηά ζνχ. Καί απφ πάλησλ ηψλ θηελψλ, θαί απφ πάλησλ
ηψλ εξπεηψλ θαί απφ πάλησλ ηψλ ζεξίσλ, θαί απφ πάζεο ζαξθφο,
δχν δχν απφ πάλησλ εηζάμεηο εηο ηήλ θηβσηφλ, ίλα ηξέθεο κεηά
ζεαπηνχ, άξζελ θαί ζήιπ έζνληαη. Απφ πάλησλ ηψλ νξλέσλ ηψλ
πεηεηλψλ θαηά γέλνο, θαί απφ πάλησλ ηψλ θηελψλ θαηά γέλνο, θαί
απφ πάλησλ ηψλ εξπεηψλ ηψλ εξπφλησλ επί ηήο γήο θαηά γέλνο
απηψλ, δχν δχν απφ πάλησλ εηζειεχζνληαη πξφο ζέ, ηξέθεζζαη κεηά
ζνχ, άξζελ θαί ζήιπ. χ δέ ιήςε ζεαπηψ απφ πάλησλ ηψλ

βξσκάησλ, ά έδεζζε, θαί ζπλάμεηο πξφο ζεαπηφλ, θαί έζηαη ζνί, θαί
εθείλνηο θαγείλ. Καί επνίεζε Νψε πάληα, φζα ελεηείιαην απηψ Κχξηνο
ν Θεφο, νχησο επνίεζε.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο κδ'
Μλεζζήζνκαη ηνχ νλφκαηφο ζνπ ελ πάζε γελεά θαί γελεά.
ηίρ. Δμεξεχμαην ε θαξδία κνπ ιφγνλ αγαζφλ.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Ζ', 1-21)
Τηέ, ζχ ηήλ ζνθίαλ θήξπμνλ, ίλα θξφλεζίο ζνη ππαθνχζε, επί γάξ ηψλ
πςειψλ άθξσλ εζηίλ, αλά κέζνλ δέ ηψλ ηξίβσλ έζηεθε, παξά γάξ
πχιαηο δπλαζηψλ παξεδξεχεη, ελ δέ εηζφδνηο πκλείηαη. Τκάο, ψ
άλζξσπνη, παξαθαιψ, θαί πξντεκαη εκήλ θσλήλ πηνίο αλζξψπσλ.
Ννήζαηε άθαθνη παλνπξγίαλ, νη δέ απαίδεπηνη έλζεζζε θαξδίαλ.
Δηζαθνχζαηέ κνπ, ζεκλά γάξ εξψ, θαί αλνίζσ απφ ρεηιέσλ νξζά. ηη
αιήζεηαλ κειεηήζεη ν ιάξπγμ κνπ, εβδειπγκέλα δε ελαληίνλ εκνχ
ρείιε ςεπδή. Μεηά δηθαηνζχλεο πάληα ηά ξήκαηα ηνχ ζηφκαηφο κνπ,
νπδέλ ελ απηνίο ζθνιηφλ, νπδέ ζηξαγγαιηψδεο. Πάληα επζέα εζηί ηνίο
ζπληνχζη, θαί νξζά ηνίο επξίζθνπζη γλψζηλ. Λάβεηε παηδείαλ, θαί κή
αξγχξηνλ, θαί γλψζηλ ππέξ ρξπζίνλ δεδνθηκαζκέλνλ, θξείζζνλ γάξ
ζνθία ιίζσλ πνιπηειψλ, πάλ δέ ηίκηνλ νπθ άμηνλ απηήο εζηηλ. Δγψ ε
ζνθία θαηεζθήλσζα βνπιήλ θαί γλψζηλ, θαί έλλνηαλ εγψ
επεθαιεζάκελ. Φφβνο Κπξίνπ κηζεί αδηθίαλ, χβξηλ ηε, θαί
ππεξεθαλίαλ, θαί νδνχο πνλεξψλ, κεκίζεθα δέ εγψ δηεζηξακκέλαο
νδνχο θαθψλ. Δκή βνπιή θαί αζθάιεηα, εκή θξφλεζηο, εκή δέ ηζρχο.
δη' εκνχ βαζηιείο βαζηιεχνπζη, θαί νη δπλάζηαη γξάθνπζη δηθαηνζχλελ.
Γη' εκνχ κεγηζηάλεο κεγαιχλνληαη, θαί ηχξαλλνη δη' εκνχ θξαηνχζη γήο.
Δγψ ηνχο εκέ θηινχληαο αγαπψ, νη δέ εκέ δεηνχληεο επξήζνπζη
ράξηλ. Πινχηνο θαί δφμα εκνί ππάξρεη, θαί θηήζηο πνιιψλ, θαί
δηθαηνζχλε. Βέιηηνλ εκέ θαξπίδεζζαη ππέξ ρξπζίνλ θαί ιίζνλ ηίκηνλ,
ηά δέ εκά γελλήκαηα θξείζζνλ αξγπξίνπ εθιεθηνχ. Δλ νδνίο
δηθαηνζχλεο πεξηπαηψ, θαί αλά κέζνλ ηξίβσλ αιεζείαο
αλαζηξέθνκαη, ίλα κεξίζσ ηνίο εκέ αγαπψζηλ χπαξμηλ, θαί ηνχο
ζεζαπξνχο απηψλ εκπιήζσ αγαζψλ.
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο β'
Πάηεξ αγαζέ, πάλησλ ψλ κνη δέδσθαο, εγχκλσζέ κε ε αθξνζχλε,
εκαθξχλζελ απφ ζνχ, θαί εδνχιεπζα μέλσ πνιίηε, δψα κνρζεξά
εβφζθεζα, θαί ηήο απηψλ ηξνθήο νπθ ελεπιεζθφκελ, δηφ έδξακνλ
πξφο ζέ, γηλψζθσλ ζνπ ηήλ επζπιαγρλίαλ. θέπαζφλ κνπ ηήλ

γχκλσζηλ, ηή θηιαλζξσπία ζνπ θαί ζψζφλ κε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Σψλ αγίσλ Μαξηχξσλ, πξεζβεπφλησλ ππέξ εκψλ, θαί ηφλ Υξηζηφλ
πκλνχλησλ, πάζα πιάλε πέπαπηαη, θαί ηψλ αλζξψπσλ, ηφ γέλνο
πίζηεη δηαζψδεηαη.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ ιαγφλσλ ζνπ παξζεληθψλ, θψο ηψ Κφζκσ έιακςε, δηά ιφγνπ ν
Λφγνο. Απηφλ ηθέηεπε ζεκλή Παλαγία Παξζέλε, ξπζζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ, εθ ηψλ παγίδσλ ηνχ ερζξνχ.
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο α'
Σνπ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο
Νεζηεία θαί δεήζεη, εαπηνχο θαζαξίζσκελ, θαί πελήησλ πξνκεζεία
ηφλ Θεφλ ζεξαπεχζσκελ, ζηελάμσκελ, πελζήζσκελ ζεξκψο, σο
έρσκελ θαηξφλ επηζηξνθήο, ίλα πέλζνπο αησλίνπ, ηνχ ελ θινγί
γεέλλεο ιπηξσζείεκελ, δφμαλ αλαπέκπνληεο Υξηζηψ, κεηάλνηαλ
Οξίζαληη βξνηνίο, πάζη ηνίο επηζηξέθνπζη, γλψκεο επζχηεηη.
Θενηνθίνλ
Σάο ρείξάο ζνπ ηάο ζείαο, αίο ηφλ Κηίζηελ εβάζηαζαο, Παξζέλε
Παλαγία, ζαξθσζέληα ρξεζηφηεηη, πξνηείλαζα δπζψπεζνλ απηφλ,
ιπηξψζαζζαη εκάο εθ πεηξαζκψλ, θαί παζψλ θαί θηλδχλσλ ηνχο
πφζσ, αλεπθεκνχληάο ζε θαί βνψληάο ζνη. Γφμα ηψ ελνηθήζαληη ελ
ζνί, δφμα ηψ πξνειζφληη εθ ζνχ, δφμα ηψ ειεπζεξψζαληη εκάο, δηά
ηνχ ηφθνπ ζνπ.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο γ'
Δπθξαηλέζζσ ηά νπξάληα
Σή λεζηεία επθξαηλφκελνη, ηαίο πκλσδίαηο αγαιιφκελνη, θαί ηαίο
εληεχμεζη θξάηνο, θαηά πάλησλ ηψλ παζψλ, θεξφκελνη παηήζσκελ,
ηνχ Βειίαξ ηά έλεδξα, βνήζσκελ ηψ Υξηζηψ ζπλεπφκελνη. Σφλ
ηαπξφλ ζνπ βιέςαη αμίσζνλ εκάο, σο νηθηίξκσλ παξέρσλ ηφ κέγα
έιενο.
Θενηνθίνλ

Σήλ σξαηφηεηα
Θενκαθάξηζηε, Μήηεξ αλχκθεπηε, ηήλ αζζελνχζάλ κνπ, ςπρήλ
ζεξάπεπζνλ, φηη ζπλέρνκαη δεηλψο, ηνίο πηαίζκαζη Θενηφθε, φζελ θαί
θξαπγάδσ ζνη, ζηελαγκψ ηήο θαξδίαο κνπ. Γέμαη κε παλάκσκε, ηφλ
πνιιά πιεκκειήζαληα, ίλα ελ παξξεζία βνψ ζνη. Υαίξε Θενχ
νηθεηήξηνλ.
Χδή β' Ήρνο α'
Ο Δηξκφο
Ίδεηε ίδεηε, φηη Θεφο εγψ εηκη, ν δνπισζέληα ηφλ ιαφλ ηνχ Ηζξαήι, ηψ
Μσυζή δεκαγσγείλ, ελ εξήκσ πξνζηάμαο, θαί ζψζαο σο δπλαηφο ηή
εμνπζία κνπ.
Τηνζεηήζαο κε, δηά ινπηξνχ βαπηίζκαηνο, ν ππεξάγαζνο Παηήξ,
πινχησ παληνίσλ εθφζκεζαο θαιψλ, αιι' εδνχιεπζα ζέισλ, ηνίο
αθάξπνηο ινγηζκνίο, φζελ επηψρεπζα.
Ίιεσο ίιεσο, ίιεσο έζν Κχξηε, θξίλνλ ηήλ θξίζηλ κνπ εκνί, Γηθαηνθξίηα
ηφλ κηθξφλ κνπ ζηελαγκφλ, δηά έιενο κέγα, πξνζδερφκελνο Υξηζηέ,
θαί κή παξίδεο κε.
Απνδπζάκελνη ηφ δπζαρζέο ρηηψληνλ, ηήο αθξαζίαο, ηήλ θαηδξάλ ηήο
εγθξαηείαο, ελδπζψκεζα ζηνιήλ, θαί ιακπξνί γεγνλφηεο ηήλ ιακπξάλ
ηνχ Λπηξσηνχ, θζάζσκελ Έγεξζηλ.
Θενηνθίνλ
ψζφλ κε ζψζφλ κε, ε ηφλ σηήξα ηέμαζα, ίδε ηήλ ζιίςίλ κνπ Αγλή,
ήλ ε πιεζχο ηψλ ακεηξήησλ κνπ θαθψλ, εκπνηεί θαζ' εκέξαλ, ηή
αζιία κνπ ςπρή, εμ απνγλψζεσο.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο γ'
Ίδεηε, ίδεηε, φηη εγψ εηκη
Ίδεηε ίδεηε, φηη εγψ εηκη, ν ηήλ ζσηεξίαλ πκίλ πεγάζαο ψο Θεφο, ήλ
δηά ηήο εγθξαηείαο, πάληεο βξνηνί αξχζαζζε.
Ίδεηε ίδεηε, φηη εγψ εηκη, Ο θαηξφλ Οξίζαο, ηεξφλ άγηνλ πκίλ, εηο
επσρίαλ ςπρηθήλ, ηφ ηήο Νεζηείαο ζηάδηνλ.
Γφμα...
Σξηάδα δνμάζσκελ, Μνλάδα πξνζθπλήζσκελ, άλαξρνλ αλάξρνπ,
Παηξφο Τηφλ κνλνγελή, Πλεχκα ηφ ζχλζξνλνλ Τηψ, θαί Παηξί
ζπλατδηνλ.

Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Γπζψπεζνλ απαχζησο, ηφλ σηήξα Παλάκσκε, ηνπο ζέ Θενηφθνλ,
ζψκαηί ηε θαί ςπρή, νκνινγνχληαο εθ πάζεο, ξπζζήλαη
πεξηζηάζεσο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Μέγαο εί Κχξηε, θαί ζαπκαζηά ηά έξγα ζνπ, φηη ελ ηψ ιάθθσ άβξσηνλ
έδεημαο πνηέ, ηφλ Γαληήι εθ ιεφλησλ, λεζηεία ζπκθξαμάκελνλ.
Ο Δηξκφο
Ίδεηε ίδεηε, φηη εγψ εηκη, Ο σηήξ ηνχ Κφζκνπ, ηφ θψο ηφ αιεζηλφλ, ε
πεγή ηήο δσήο, ν Τηφο ηνχ Θενχ.
Χδή ε'
λ θξίηηνπζηλ Άγγεινη
Θξελψ θαί νδχξνκαη, ηήλ ψξαλ ελλνψλ, θαζ' ήλ παξαζηήζνκαη, ηψ
ζξφλσ ηψ θξηθηψ, επζχλαο πθέμσλ, ηψλ πνιιψλ κνπ θαθψλ, ψλ πεξ
ελ αγλνία, εηέιεζα θαί γλψζεη.
Μσζήο θαζαξηήξηνλ, λεζηείαλ επξεθψο, Θεφλ θαηελφεζε, ηφλ κφλνλ
θαζαξφλ. Φπρή κνπ λεζηεία θαζαξίζζεηη, ίλα πιεζηάζεο, Θεψ ηψ
θηιαλζξψπσ.
Νεζηείαλ πνζήζσκελ, κεηέξα αξεηψλ, ηξπθήλ βδειπμψκεζα,
γελλήηξηαλ παζψλ, θαί θξάμσκελ. Πάηεξ ν ελ ηνίο νπξαλνίο, ζψζνλ
εκάο ζψζνλ, επραίο ηψλ ζψλ Αγίσλ.
Θενηνθίνλ
Κξηηήλ φλ εγέλλεζαο, Παξζέλε Μαξηάκ δπζψπεη ελ ψξα κε, ηήο
θξίζεσο Αγλή, νηθηείξαη θαί ζψζαη, ηφλ θαηάθξηηνλ, κφλε πξνζηαζία
ηνχ γέλνπο ηψλ αλζξψπσλ.
Δηξκφο άιινο
Σφλ ελ θινγί ηνίο Παηζί
Σψλ λεζηεηψλ ηήλ ππέξιακπξνλ, ράξηλ κεκπεκέλνη, αξεηαίο
αζηξαθζψκελ, γαιελά ηά πξφζσπα, γαιελά θαί ηά ήζε
ελαπνδεηθλχληεο, ηήο ςπρήο θαηαζηάζεη.
Νελεζηεπθψο Διηζζαίνο ηφλ παίδα, ηή σκαλίηηδη, απνδίδσζη δψληα.
Δλ ηνχησ γλσξίζσκελ, αδειθνί ηήλ λεζηείαλ, σο θαιφλ κέγα, σο
ζενδψξεηνλ ράξηλ.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ θαί άγηνλ Πλεχκα
χλ ηψ Παηξί ηφλ Τηφλ πξνζθπλνχκελ, θαί Πλεχκα άγηνλ, έλ Σξηάδη
Μνλάδα, ζχλ Αγγέινηο θξάδνληεο, ηνίο πειίλνηο ζηφκαζη. Γφμα ελ

πςίζηνηο, Θεψ ηψ ελ Σξηάδη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παηδνηνθείο παξζελεχνπζα κφλε, ζενραξίησηε, ηφ κπζηήξηνλ κέγα,
θξηθηφλ ηφ ηεξάζηηνλ! Θεφλ γάξ εγέλλεζαο ζεζσκαησκέλνλ, ηφλ
σηήξα ηνχ Κφζκνπ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Μεδείο εκψλ ξα ζπκία θαί φθλσ, βαιιέζζσ ψ αδειθνί. Ο θαηξφο
εξγαζίαο, ψξα παλεγχξεσο, ηίο ν θξφληκνο άξα, έλ κηά εκέξα,
θεξδήζαη φινπο αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Σφλ ελ θινγί ηνίο Παηζί ηψλ Δβξαίσλ, ζπγθαηαβάληα ζετθή ηή
δπλάκεη, θαί νθζέληα Κχξηνλ, Ηεξείο επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Σήλ θσηνθφξνλ λεθέιελ
Δηο ακαξηίαο πειάγε, εηο απνγλψζεσο βάζε, εηο ηξηθπκίαο ινγηζκψλ
θαί παζψλ θαηαηγίδαο, πεξηπεζψλ αλαβνψ. Διένπο ε άβπζζνο,
βνήζεη κνη, θαί ηή ζή επζπιαγρλία, φκβξεζφλ κνη ηιαζκφλ ακαξηηψλ.
Γηά λεζηείαο ηφ ζψκα, δη' εγθξαηείαο ηφ πλεχκα, δηά δαθξχσλ ηήλ
ςπρήλ, εθθαζάξσκελ πηζηνί, θαί θαζαξνί ηψ θαζαξψ, ιακπξψο
ππαληήζσκελ, νςφκελνη ηά ζσηήξηα Πάζε, ά ππέζηε δη' εκάο ν
Λπηξσηήο.
Χο ν Σειψλεο ζηελάδσ, ψζπεξ ε Πφξλε δαθξχσ, σο ν Λεζηήο
αλαβνψ. Μλήζζεηί κνπ Οηθηίξκνλ, σο ν Σπθιφο, Τηέ Θενχ, θξαπγάδσ
ζνη. Άλνημνλ, ηήο ςπρήο κνπ νθζαικνχο, ππξσζέληαο ηή θαθία, ηνχ
δνιίνπ πηεξληζηνχ.
Θενηνθίνλ
Σφ αιαηφκεηνλ φξνο, ηήλ αδηφδεπηνλ πχιελ, ηήλ αλσηέξαλ νπξαλνχ,
θαί ηήο Κηίζεσο πάζεο, ηήλ θαιινλήλ ηνχ Ηαθψβ, ηήλ ζηάκλνλ ηήλ
πάγρξπζνλ, θαί γέθπξαλ, θαί Μεηέξα ηνχ Κηίζηνπ, ηήλ Παξζέλνλ,
καθαξίζσκελ πηζηνί.
Άιινο
Δλ ηλαίσ ηψ φξεη
Σάο παξνχζαο εκέξαο γλσξίζαληεο, ππέξ πάζαο Ηεξάο, πξνζεπράο
ηψ Θεψ αλαπέκςσκελ, ζπλεηδήζεη θαζαξά, ζπρλνηέξσο ηφ γφλπ
θιίλνληεο, θαί ιέγνληεο. Κχξηε πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο θαί πξνζεπράο,

ηψλ ζψλ δνχισλ αεί.
Ο ιαφο ν θαζίζαο σο γέγξαπηαη, ηνχ θαγείλ ηε θαί πηείλ, εμαλέζηεζαλ
παίδεηλ ιαηξεχνληεο, ηψ γιππηψ Βεειθεγψξ. Βιέπε γαζηξηκαξγίαο ηά
δεηλά θπήκαηα, εκείο δέ λεζηεχζσκελ, θαί δνμαζζεζφκεζα, σο ν
κέγαο Μσζήο.
Γφμα...
Σή νπζία Μνλάο εζηηλ άηκεηνο, ε ππέξζενο Σξηάο, ελνπκέλε ηή θχζεη
κεξίδεηαη, ηνίο πξνζψπνηο ηδηθψο, κή ηκσκέλε γάξ ηκάηαη, έλ νχζα
ηξηζζεχεηαη, αχηε Παηήξ εζηηλ, ν Τηφο, θαί Πλεχκα ηφ δψλ, ε
θξνπξνχζα ηφ πάλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παηδνηφθνλ παξζέλνλ ηίο ήθνπζε, θαί κεηέξα πιήλ αλδξφο; Μαξηάκ
εθηειείο ηφ ηεξάζηηνλ, αιιά θξάδε κνη ηφ Πψο; Μή εξεχλα ηά βάζε ηήο
Θενηνθίαο κνπ, ηνχην παλάιεζεο, ππέξ δέ αλζξψπηλνλ λνχλ ε
θαηάιεςηο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
ηη ζνπ ε νξγή αλππφζηαηνο επί ηνχο ακαξησινχο, ηίο ινηπφλ
ππνζηήζεηαη Κχξηε, ηήλ εθ ηαχηεο απεηιήλ; Ο ακέηξεηνλ έρσλ ηφ
έιενο ζψζφλ κε, ηή επζπιαγρλία ζνπ, νπ θαηά ηά έξγα κνπ, ηά πνιιά
θαί δεηλά.
Ο Δηξκφο
Δλ ηλαίσ ηψ φξεη θαηείδέ ζε, ελ ηή βάησ Μσυζήο, ηήλ αθιέθησο ηφ
πχξ ηήο ζεφηεηνο, ζπιιαβνχζα ελ γαζηξί. Γαληήι δέ ζε είδελ, φξνο
αιαηφκεηνλ, ξάβδνλ ηήλ βιαζηήζαζαλ, Ζζαταο θέθξαγε, ηήλ εθ ξίδεο
Γαπτδ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο βαξχο
Ήκαξηνλ νκνινγψ ζνη Κχξηε, ν άζσηνο εγψ, νπ ηνικψ αηελίζαη εηο
νπξαλφλ ηφ φκκα, εθείζελ γάξ εθπεζψλ, εγελφκελ άζιηνο. Ήκαξηνλ
εηο ηφλ νπξαλφλ θαί ελψπηφλ ζνπ, θαί νπθ εηκί άμηνο θιεζήλαη πηφο
ζνπ, εκαπηφλ απνθεξχηησ, νπ ρξήδσ θαηεγφξσλ, νπδέ πάιηλ
καξηχξσλ, έρσ ζξηακβεχνπζάλ κνπ ηήλ αζσηίαλ, έρσ ζηειηηεχνπζαλ
ηήλ θαχιελ πνιηηείαλ, έρσ θαηαηζρχλνπζαλ ηήλ παξνχζάλ κνπ
γχκλσζηλ, πξφο εληξνπήλ δέ ηά ξάθε, ά πεξηβέβιεκαη. Δχζπιαγρλε
Πάηεξ, Τηέ κνλνγελέο, ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, κεηαλννχληά κε δέμαη, θαί
ειέεζφλ κε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Δλ κέζσ ηνχ ζηαδίνπ ηψλ παξαλφκσλ, αγαιιφκελνη, αλεβφσλ νη

Αζινθφξνη. Κχξηε δφμα ζνη.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δηέρζεο εθ Παξζέλνπ αλεξκελεχησο, θαί εθψηηζαο ηνχο ελ ζθφηεη,
Υξηζηέ, βνψληαο. Κχξηε δφμα ζνη.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο βαξχο
σηεξία εκψλ ππάξρεηο Κχξηε, θαί ππεξαζπηζηήο ελ εκέξα ζιίςεσο,
ειέεζνλ εκάο θαηά ηφ κέγα ζνπ έιενο, θηιάλζξσπε.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο κε'
Κχξηνο ηψλ δπλάκεσλ κεζ' εκψλ.
ηίρ. Ο Θεφο εκψλ θαηαθπγή, θαί δχλακηο.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Θ', 9 - Η', 4)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Γλψζνληαη πάο ν ιαφο ηνχ Δθξατκ, θαί νη
θαζήκελνη ελ ακαξεία, εθ χβξεη θαί πςειή θαξδία, ιέγνληεο. Πιίλζνη
πεπηψθαζηλ, αιιά δεχηε ιαμεχζσκελ ιίζνπο, θαί θφςσκελ
ζπθακίλνπο, θαί θέδξνπο, θαί νηθνδνκήζσκελ εαπηνίο πχξγνλ, θαί
ξάμεη ν Θεφο ηνχο επαληζηακέλνπο επ' φξνπο ηψλ επ' απηφλ, θαί
ηνχο ερζξνχο απηνχ δηαζθεδάζεη. πξίαλ αθ' ειίνπ αλαηνιψλ, θαί
ηνχο Διιελαο αθ' ειίνπ δπζκψλ, ηνχο θαηεζζίνληαο ηφλ Ηζξαήι φισ
ηψ ζηφκαηη. Δπί πάζη ηνχηνηο νπθ απεζηξάθε ν ζπκφο, αιι' έηη ε ρείξ
πςειή. Καί ν ιαφο νπθ απεζηξάθε, έσο επιήγε, θαί ηφλ Κχξηνλ νπθ
εμεδήηεζαλ. Καί αθείιε Κχξηνο απφ Ηζξαήι, θεθαιήλ θαί νπξάλ,
κέγαλ θαί κηθξφλ, ελ κηά εκέξα, πξεζβχηελ, θαί ηνχο ηά πξφζσπα
ζαπκάδνληαο, αχηε ε αξρή, θαί πξνθήηελ δηδάζθνληα άλνκα νχηνο ε
νπξά. Καί έζνληαη, νη καθαξίδνληεο ηφλ ιαφλ ηνχηνλ, πιαλψληεο, θαί
πιαλψζηλ, φπσο θαηαπίσζηλ απηνχο. Γηά ηνχην επί ηνχο λεαλίζθνπο
απηψλ νπθ επθξαλζήζεηαη ν Κχξηνο, θαί ηνχο νξθαλνχο απηψλ, θαί
ηάο ρήξαο απηψλ νπθ ειεήζεη, φηη πάληεο άλνκνη θαί πνλεξνί, θαί πάλ
ζηφκα ιαιεί άδηθα. Δπί πάζη ηνχηνηο νπθ απεζηξάθε ν ζπκφο, αιι' έηη
ε ρείξ πςειή. Καί θαπζήζεηαη σο πχξ ε αλνκία, θαί σο άγξσζηηο
μεξά βξσζήζεηαη ππφ ππξφο, θαί θαπζήζεηαη ελ ηνίο δάζεζη ηνχ
δξπκνχ, θαί ζπγθαηαθάγεηαη ηά θχθισ ηψλ βνπλψλ πάληα. Γηά ζπκφλ
νξγήο Κπξίνπ ζπγθέθαπηαη ε γή φιε, θαί έζηαη ν ιαφο σο
θαηαθεθαπκέλνο ππφ ππξφο, άλζξσπνο ηφλ αδειθφλ απηνχ νπθ
ειεήζεη, αιιά εθθιηλεί εηο ηά δεμηά, φηη πεηλάζεη, θαί θάγεηαη εθ ηψλ
αξηζηεξψλ, θαί νπ κή εκπιεζζή άλζξσπνο, εζζίσλ ηάο ζάξθαο ηνχ

βξαρίνλνο απηνχ. Φάγεηαη γάξ Μαλαζζήο ηνχ Δθξατκ, θαί Δθξατκ
ηνχ Μαλαζζή, φηη άκα πνιηνξθήζνπζη ηφλ Ηνχδαλ. Δπί ηνχηνηο πάζηλ
νπθ απεζηξάθε ν ζπκφο, αιι' έηη ε ρείξ πςειή, νπαί ηνίο γξάθνπζη
πνλεξίαλ! γξάθνληεο γάξ, πνλεξίαλ γξάθνπζηλ, εθθιίλνληεο θξίζηλ
πησρψλ, αξπάδνληεο θξίκα πελήησλ ηνχ ιανχ κνπ, ψζηε είλαη απηνίο
ρήξαλ εηο δηαξπαγήλ, θαί νξθαλφλ εηο πξνλνκήλ. Καί ηί πνηήζνπζηλ
ελ ηή εκέξα ηήο επηζθνπήο; ε γάξ ζιίςηο πκίλ πφξξσζελ ήμεη, θαί
πξφο ηίλα θαηαθεχμεζζε ηνχ βνεζεζήλαη; θαί πνχ θαηαιείςεηε ηήλ
δφμαλ πκψλ, ηνχ κή εκπεζείλ εηο απαγσγήλ. Δπί πάζη ηνχηνηο νπθ
απεζηξάθε, ε νξγή απηνχ, αιι' έηη ε ρείξ απηνχ πςειή.
Πξνθείκελνλ Ήρνο γ' Φαικφο κο'
Φάιαηε ηψ Θεψ εκψλ, ςάιαηε.
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.
η54ηνξ
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο γ' Έζηεζαλ ηά ηξηάθνληα
Κχξηε ν ηαπξψ θηείλαο ηφλ δφιηνλ, ηήο απηνχ ξχζαί κε απάηεο, ηφλ
ακαξηάλνληα θαί εμαπαηψκελνλ, θαί Νεζηεία εθθαζάξαο κε, δίδνπ κνη
ηά ζά ζειήκαηα ηειείλ, φπσο βιέςσ Γέζπνηα, γεγεζψο ηά ζεπηά
Παζήκαηά ζνπ.
Σέηξσκαη, εδνλήο ξνκθαία Κχξηε, θαί δεηλψο φισο ελεθξψζελ, ίαζαη,
δψσζνλ ηήλ ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ, ν ηή ιφγρε ηξσζείο Γέζπνηα, θαί
ηνχο ηεηξσκέλνπο βέιεη ηνχ ερζξνχ, σο σηήξ ηαζάκελνο, θαί
ζεπηψλ ζνπ Παζψλ θνηλσλφλ αλάδεημφλ κε.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο β' ηαπξσζήησ έθξαδνλ
Σή Νεζηεία Κχξηε, ηάο ςπράο θσηηζζέληεο, θαηαμησζψκελ, ηφλ
ηαπξφλ ζνπ αθαηαθξίησο ηδείλ ελ ραξά, θαί πξνζθπλήζαη θνβεξψο,
δηαιάκπεη γάξ απηφο, Πάζε ηά ζά ηά εθνχζηα, ά επδφθεζνλ θζάζαη,
εκάο σο θηιάλζξσπνο.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο γ' Φαικφο κδ'
Μέγαο Κχξηνο, θαί αηλεηφο ζθφδξα.
ηίρ. Δλ πφιεη ηνχ Θενχ εκψλ ελ φξεη αγίσ απηνχ.

Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Ε', 1-5)
Δίπε Κχξηνο ν Θεφο πξφο Νψε. Δίζειζε ζχ θαί πάο ν νίθφο ζνπ εηο
ηήλ θηβσηφλ, φηη ζέ είδνλ δίθαηνλ ελαληίνλ κνπ, ελ ηή γελεά ηαχηε.
Απφ δέ ηψλ θηελψλ ηψλ θαζαξψλ, εηζάγαγε πξφο ζέ επηά επηά,
άξζελ θαί ζήιπ, θαί απφ ηψλ θηελψλ ηψλ κή θαζαξψλ, δχν δχν,
άξζελ θαί ζήιπ. Καί απφ ηψλ πεηεηλψλ ηνχ νπξαλνχ ηψλ θαζαξψλ,
επηά επηά, άξζελ θαί ζήιπ, θαί απφ πάλησλ ηψλ πεηεηλψλ ηψλ κή
θαζαξψλ, δχν δχν, άξζελ θαί ζήιπ, δηαζξέςαη ζπέξκα επί πάζαλ ηήλ
γήλ. Έηη γάξ εκεξψλ επηά, εγψ επάγσ πεηφλ επί ηήλ γήλ,
ηεζζαξάθνληα εκέξαο. Καί ηεζζαξάθνληα λχθηαο, θαί εμαιείςσ πάλ
ηφ αλάζηεκα, φ επνίεζα, απφ πξνζψπνπ πάζεο ηήο γήο. Καί
επνίεζε Νψε πάληα, φζα ελεηείιαην απηψ Κχξηνο ν Θεφο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο β' Φαικφο κε'
Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ.
ηίρ. Αθνχζαηε ηαχηα πάληα ηά έζλε.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Ζ', 32 - Θ', 18)
Τηέ, άθνπέ κνπ, θαί καθάξηνη, νί νδνχο κνπ θπιάμνπζηλ. Αθνχζαηε
ζνθίαλ, θαί ζνθίζζεηε, θαί κή απνθξαγήηε. Μαθάξηνο αλήξ, φο
εηζαθνχζεηαί κνπ, θαί άλζξσπνο, φο ηάο εκάο νδνχο θπιάμεη,
αγξππλψλ επ' εκαίο ζχξαηο θαζ' εκέξαλ, ηεξψλ ζηαζκνχο εκψλ
εηζφδσλ, αη γάξ έμνδνί κνπ, έμνδνη δσήο, θαί εηνηκάδεηαη ζέιεζηο
παξά Κπξίνπ. Οη δέ ακαξηάλνληεο εηο εκέ, αζεβνχζηλ εηο ηάο εαπηψλ
ςπράο, θαί νη κηζνχληέο κε, αγαπψζη ζάλαηνλ. Ζ ζνθία σθνδφκεζελ
εαπηή νίθνλ, θαί ππήξεηζε ζηχινπο επηά. Έζθαμε ηά εαπηήο ζχκαηα,
εθέξαζελ εηο θξαηήξα ηφλ εαπηήο νίλνλ, θαί εηνηκάζαην ηήλ εαπηήο
ηξάπεδαλ. Απέζηεηιε ηνχο εαπηήο δνχινπο, ζπγθαινχζα κεηά πςεινχ
θεξχγκαηνο, επί θξαηήξα, ιέγνπζα. Οο εζηηλ άθξσλ, εθθιηλάησ πξφο
κε, θαί ηνίο ελδεέζη θξελψλ, είπελ. Έιζεηε, θάγεηε ηψλ εκψλ άξησλ,
θαί πίεηε νίλνλ, φλ θεθέξαθα πκίλ. Απνιείπεηε αθξνζχλελ, ίλα εηο ηφλ
αηψλα βαζηιεχζεηε, θαί δεηήζαηε θξφλεζηλ, θαί θαηνξζψζαηε ελ
γλψζεη ζχλεζηλ. Ο παηδεχσλ θαθνχο, ιήςεηαη εαπηψ αηηκίαλ, ειέγρσλ
δέ ηφλ αζεβή, κσκήζεηαη εαπηφλ, νη γάξ έιεγρνη ηψ αζεβεί, κψισπεο
απηψ. Μή έιεγρε θαθνχο, ίλα κή κηζήζσζί ζε, έιεγρε ζνθφλ, θαί
αγαπήζεη ζε, δίδνπ ζνθψ αθνξκήλ, θαί ζνθψηεξνο έζηαη, γλψξηδε
δηθαίσ, θαί πξνζζήζεη ηνχ δέρεζζαη. Αξρή ζνθίαο, θφβνο Κπξίνπ, θαί
βνπιή Αγίσλ, ζχλεζηο, ηφ δέ γλψλαη λφκνλ, δηαλνίαο εζηίλ αγαζήο.
Σνχησ γάξ ηψ ηξφπσ πνιχλ δήζεηο ρξφλνλ, θαί πξνζηεζήζεηαί ζνη
έηε δσήο.

Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο β'
Παηέξα ζε ηφλ Κηίζηελ, επηγξάθεζζαη ηνικψ Κχξηε, δψ νλ ππάξρσλ
γεγελέο, ηήο ζήο κεηέρσλ εηθφλνο, θάλ ηήο πηνζεζίαο δηήκαξηνλ,
αζψησο βηψζαο, θαί ηή ιήζε ηψλ ζψλ δσξεψλ, εθδαπαλήζαο ηήλ
πεξηνπζίαλ. Μή νχλ απνθεξχμεο κε, ν ηφλ ζφλ επδνθήζαο Τηφλ
κνλνγελή, ηαπξφλ ππέξ εκνχ ζαξθί, θαί ζάλαηνλ ππνκείλαη, αιιά
βειηηψζαο, νηθείσζνλ ζαπηψ Φηιάλζξσπε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Υνξνί Μαξηχξσλ αληέζηεζαλ, ηνίο Σπξάλλνηο ιέγνληεο. Ζκείο
ζηξαηεπφκεζα ηψ Βαζηιεί ηψλ Γπλάκεσλ, εη θαί ππξί, θαί βαζάλνηο
παξαδψζεηε εκάο, νπθ αξλνχκεζα ηήο Σξηάδνο ηήλ δχλακηλ.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε
ηε ζε ν άλνκνο ιαφο, ψηεξ ηήλ δσήλ ηψλ απάλησλ, μχισ
αλήξηεζε, ηφηε θαί ε πάλαγλνο, αγλή θαί Μήηεξ ζνπ, παξεζηψζα
σδχξεην, νινθπξνκέλε. Σέθλνλ κνπ γιπθχηαηνλ, θψο ηψλ εκψλ
νθζαικψλ, νίκνη! πψο θαθνχξγσλ ελ κέζσ μχισ πξνζπαγήλαη
ελέζρνπ, ν ηήλ γήλ θξεκάζαο ελ ηνίο χδαζη;
ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο γ'
Σήλ σξαηφηεηα
Ξχισ εκάξαλαο, ηήλ θιφγα Γέζπνηα, ηήο παξαβάζεσο, ηαπξψ
πςνχκελνο θαί απελέθξσζαο ερζξφλ, λεθξνχκελνο ζειήκαηη, φζελ
ηθεηεχσ ζε, ηήο ζαξθφο κνπ ζειήκαηα, λέθξσζνλ θαί δψσζνλ, ηήλ
αζιίαλ θαξδίαλ κνπ, λεζηεία παζνθηφλσ θαζάξαο κε πάζεο θειίδνο
σο εχζπιαγρλνο.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ επνλείδηζηνλ, νηθηίξκνλ ζάλαηνλ, δηά ζηαπξψζεσο, εθψλ
ππέκεηλαο, φλ ε ηεθνχζά ζε Υξηζηέ, νξψζα εηηηξψζθεην, ζπιάγρλα
θνπηνκέλε γάξ, κεηξηθψο επσδχξεην, ήο ηαίο παξαθιήζεζη, δηά
ζπιάγρλα ειένπο ζνπ, νηθηείξεζνλ θαί ζψζνλ ηφλ Κφζκνλ, ν αίξσλ
ηήλ ηνχηνπ ακαξηίαλ.

Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο β'
Αλαζηάο εθ ηνχ κλήκαηνο
Σήλ θαηδξάλ δηαλχνληεο, ηψλ Νεζηεηψλ επσρίαλ βνψκελ. Άπαληαο
δηαηήξεζνλ έλ εηξήλε Κχξηε, πάζεο ηήο κεραλίαο ηνχ ερζξνχ
ξπζάκελνο, θαί αμίσζνλ εκάο σο ππεξάγαζνο, ηφλ ηαπξφλ ζνπ ηφλ
ζεπηφλ, θφβσ αζπάζαζζαη, ν δη' απηνχ ηά ειέε ζνπ, παξέρσλ ηή
Οηθνπκέλε, κφλε Πνιπέιεε.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Δπζπιαγρλίαο
Ζ Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ Υξηζηέ, επί μχινπ Οξψζά ζε λεθξφλ,
επισκέλνλ, θιαίνπζα πηθξψο, βνψζα έιεγε. Σί ηφ θνβεξφλ ηνχην
κπζηήξηνλ; ν πάζη δσξνχκελνο δσήλ ηήλ αηψληνλ, εθνπζίσο ελ
ζηαπξψ πψο ζλήζθεηο, ζάλαηνλ επνλείδηζηνλ.
Χδή γ' Ήρνο γ'
Σφ ζηεξέσκα
πζηαπξνχκελνη, ηψ δη' εκάο ζηαπξσζέληη, λεθξψζσκελ άπαληα,
ζαξθφο ηά κέιε ελ λεζηείαηο θαί επραίο θαί δεήζεζηλ.
Ο ηήλ άθαλζαλ, ηήο ακαξηίαο εθηείιαο, ζηαπξψζεη ζνπ Κχξηε, ηνχο
αθαλζψδεηο, ινγηζκνχο ηήο δηαλνίαο κνπ έθηηινλ.
Καζνπιίζαληεο, ηάο δηαλνίαο λεζηεία ηξεςψκεζα έθθπια Γαηκφλσλ
ζηίθε, ηή δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ηεηρηδφκελνη.
Θενηνθίνλ
σκαηνχκελνο εθ ζνχ πξνήιζελ ν Λφγνο, ηήλ έθπησζηλ Άρξαληε,
ηψλ Πξνπαηφξσλ, δηά ζπιάγρλα νηθηηξκψλ δηνξζνχκελνο.
Έηεξνλ Πνίεκα ηνχ θπξίνπ Θενδψξνπ
Ήρνο β'
ηεξέσζνλ εκάο
Οζφο δσνπνηφο ηαπξφο Κχξηε, ζθξαγίο κνη ππάξρεηο εηο ζσηεξίαλ,
ελ απηψ γάξ ηφλ αληίπαινλ θαηαξγψλ αλπκλψ ζε σο Θεφλ δπλαηφλ.
Σφ μχινλ ηνχ ηαπξνχ θαξπφλ ήλεγθε, ηψ Κφζκθ δσψζεσο ατδίνπ,
νχ εκείο απνγεπφκελνη, εθ ζαλάηνπ Υξηζηέ απνιπηξνχκεζα.
Γφμα...
Σά ηξία ηήο κηάο κνξθήο πξφζσπα δνμάδσ Παηέξα, Τηφλ, θαί

Πλεχκα, Έλ ηφ θξάηνο ηήο ζεφηεηνο, βαζηιεχεη γάξ, θαί κνλαξρεί σο
Θεφο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ο ηφθνο ζνπ ζεκλή θξηθηφο πέθπθε, Θεφο γάξ ππάξρεη
ελαλζξσπήζαο, ν αλάξρσο εθ Παηξφο γελλεζείο, θαί εθ ζνχ επ'
εζράησλ πιήλ αλδξφο θπεζείο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Ζ ράξηο ηνχ ηαπξνχ πξνεθιάκπνπζα, ηψ Κφζκσ πξφο ηά ζείά ζνπ
Οηθηίξκνλ, ζπγθαιείηαη Πάζε πάληαο εκάο, ά πηζηψο πξνζθπλήζαη
θαηαμίσζνλ.
Ο Δηξκφο
ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε.
Χδή ε'
Αζηέθησ ππξί ελσζέληεο
ηαπξψ ηαο αξράο ζξηακβεχζαο, θαί ηάο εμνπζίαο ηνχ ζθφηνπο
Φσηνδφηα, φηαλ έιζεο κεη' εμνπζίαο, θξίλαη Κφζκνλ άπαληα, κή ηά
εκα', Λφγε ζξηακβεχζεο θξχθηα, ίλα ηήλ πνιιήλ ζνπ, δνμάδσ
επζπιαγρλίαλ.
Κξηηφο ν θξηηήο πξφ βεκάησλ, έζηεο θαηαθξίλσλ ηήλ έρζξαλ ηψ
ηαπξψ ζνπ, καθξφζπκε Γηθαηνθξίηα, δηφ θαηαθξίζεσο αησλίνπ ξχζαη,
ηνχο θφβσ θξαπγάδνληαο, θαί ππεξπςνχληαο ηήλ ζήλ θηιαλζξσπίαλ.
Νεζηείαο ππξί ζηνκσζέληεο, Παίδεο επζεβείο, ηήλ επεξκέλελ πάιαη
θιφγα, ζεία δξφζσ έζβεζαλ φλησο, θαί εκείο λεζηεχνληεο ηάο
θακίλνπο πάλησλ, παζψλ θαηαζβέζσκελ, φπσο ηήο γεέλλεο
εθθχγσκελ ηήλ θιφγα.
Θενηνθίνλ
Δθ ζνχ ηνχ Θενχ ε ζνθία, νίθνλ εαπηή δνκεζακέλε εζαξθψζε
απνξξήησ ζπγθαηαβάζεη, Κφξε απεηξφγακε, ζχ γάξ κφλε, παζψλ
γελεψλ εθιέιεμαη, άθζνξνο αθζάξηνπ εηο θαηνηθίαλ Λφγνπ.
Δηξκφο άιινο
Σφλ ελ ηή βάησ Μσζεί
Ο θέξσλ ιφγσ ηφ πάλ, δη' εκέ πάληα θέξεηο, ξαπηζκνχο εκπηπζκνχο
ηε, θαί ηήλ ζηαχξσζηλ Υξηζηέ, αηλψ ηά κεγαιεία, ηήο ζήο
θηιαλζξσπίαο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θχε Υξηζηέ σο ακλφο, ινγρεπζείο ηήλ πιεπξάλ ζνπ, ίλα κε ηφ

πξφβαηνλ ζψζεο, ηφ απνισιφο, εθ ζήξαο δηαβφινπ, θαί ηή θαιή ζνπ
κάλδξα, ζπληάμεο εηο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Θεφηεο κία Σξηάο, ε ακέξηζηνο θχζηο κεξηζηή δέ πξνζψπνηο, ηφ
ατδηνλ θξάηνο, Πάηεξ, Τηέ, θαί Πλεχκα, ζε αλπκλνινγνχκελ, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενθπήηνξ Αγλή, ε νπξάληνο πχιε, ε ζσηήξηνο ζχξα, πάλησλ ηψλ
Υξηζηηαλψλ, ηήλ δέεζηλ πξνζδέρνπ, ηψλ ζέ καθαξηδφλησλ, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Δλ ηψ ηαπξψ ζνπ Υξηζηέ, Ηεξείο εγθαπρψληαη, Βαζηιείο
θξαηαηνχληαη, πάο θσηίδεηαη πηζηφο, αμίσζφλ κε ηνχηνλ, ηδείλ θαί
πξνζθπλήζαη θαί άζαη εηο αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Σφλ ελ ηή βάησ Μσζεί, ηήο Παξζέλνπ ηφ ζαχκα, ελ ηλαίσ ηψ φξεη,
πξνηππψζαληά πνηε, πκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Δλ λφκσ ζθηά θαί γξάκκαηη
Σφλ φθηλ Μσζήο ελ μχισ αλπςψλ, ζέ πξνεηχπνπ Υξηζηέ, ηαπξψ
εζεινπζίσο πςσζέληα,, θαί ηνχ πνλεξνχ ηήλ ηνβφινλ θαθίαλ,
απνξξαπίζαληα, πξφο ζεαπηφλ δέ ηνχο βξνηνχο, αλειθχζαληα
θηιάλζξσπε.
Ππξί κε ηνχ ζνχ θαζάξηζνλ θφβνπ, αλάπησλ κνπ ηή ςπρή, ηήλ ζείαλ
ζνπ αγάπελ, θαί ηαπξψ ηεηρίδσλ κε ηψ ζψ, ήλ εμεπάηεζε δφισ, ν
παιαηφο πηεξληζηήο, ηαίο εδνλαίο ακαπξψζαο, ηήλ εκήλ Υξηζηέ
δηάλνηαλ.
Αηζρξψλ ινγηζκψλ, θαί πξάμεσλ θαχισλ, λεζηεχζσκελ αδειθνί,
αγλίζσκελ θαξδίαο, πηεξσζψκελ ζείαηο αξεηαίο, θαί ρακαηδήινπ
θαθίαο, νξκάο εθθιίλσκελ, ίλα ηφ Πάζρα ηφ κέγα, ιακπξνθφξνη
ζεαζψκεζα.
Θενηνθίνλ
Δθ ζνχ ηήλ εκψλ, πησρείαλ Παξζέλε, ζέισλ εθφξεζελ ν πινχζηνο ηή
θχζεη, νξαηφο δέ γέγνλελ εκίλ, ν ανξάησο ηνίο άλσ ρνξνίο
πκλνχκελνο, ηήλ ζπληξηβείζαλ εηθφλα, αλαπιάηησλ αγαζφηεηη.

Δηξκφο άιινο
έ ηήλ λνεηήλ
έ ηφλ ελ ηαπξψ, ηάο ρείξαο ηαλχζαληα, θαί ηά ηεηξαπέξαηα
νηθεηνχκελνλ, δη' νχ ηήλ πξφο ηφλ Παηέξα, εχξνκελ είζνδνλ, Τηέ Θενχ
πάληεο κεγαιχλνκελ.
έ εμ αθαλζψλ, Υξηζηέ ζηεθαλψζαληεο, νη άλνκνη έηππηνλ, θαί
εζηαχξσζαλ, ελ νίο ε ππ' νπξαλφλ εθινλείην άπαζα, εκείο δέ
ζσζέληεο, ζέ κεγαιχλνκελ.
Γφμα...
έ ηήλ ηξηθεγγή, αγίαλ ζεφηεηα, ηήλ ηφ πάλ ζπλέρνπζαλ, θαί
θπιάηηνπζαλ αεί, ηφλ Παηέξα, Τηφλ ηε, θαί Πλεχκα ηφ δψλ, χκλνηο
αζηγήηνηο κεγαιχλνκελ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ηήλ θσηεηλήλ, λεθέιελ ηνχ Πλεχκαηνο, εμ ήο εκίλ έιακςε θψο ηφ
απξφζηηνλ, Υξηζηφο ηήο δηθαηνζχλεο ν κέγαο Ήιηνο, χκλνηο Θενηφθε
κεγαιχλνκελ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
χ εκψλ ηφ θψο, ηφ άγηνλ ζχλζεκα, ηφ ηήο λίθεο ηξφπαηνλ, ν
ηαπξφο ηνχ Υξηζηνχ, απηφο ηήλ εγθξάηεηαλ εκίλ θαηαγιχθαλνλ, θαί
ζέ πξνζθπλήζαη θαηαμίσζνλ.
Ο Δηξκφο
έ ηήλ λνεηήλ, θαί έκςπρνλ θιίκαθα, ελ ή ν Θεφο εκψλ επεζηήξηθην,
δη' νχ ηήλ πξφο νπξαλφλ εχξνκελ άλνδνλ, χκλνηο αζηγήηνηο
κεγαιχλνκελ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο β'
Δλ ηηκή ψλ πηφηεηνο, Παηξφο αγαζνχ, ν άλνπο εγψ νπ ζπλήθα, αιι'
εκαπηφλ ηήο δφμεο εζηέξεζα, ηφλ πινχηνλ θαθψο δαπαλήζαο ηήο
ράξηηνο, ιεηπφκελνο δέ ζείαο ηξνθήο, παξάζηηνο γέγνλα κηαξψ
πνιίηε, ππ' απηνχ δέ πεκθζείο εηο ηφλ απηνχ ςπρνθζφξνλ αγξφλ, δψλ
αζψησο ζπλεβνζθφκελ ηνίο θηήλεζη, θαί ηαίο εδνλαίο δνπιεχσλ, νπθ
ελεπιεζθφκελ. Αιι' ππνζηξέςαο, βνήζσ ηψ επζπιάγρλσ, θαί
νηθηίξκνλη Παηξί. Δηο ηφλ νπξαλφλ, θαί ελψπηφλ ζνπ, ήκαξηνλ,
ειέεζφλ κε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Σψλ Μαξηχξσλ ζνπ ηα πιήζε, δπζσπνχζί ζε Υξηζηέ. Διέεζνλ εκάο
σο θηιάλζξσπνο.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ

ηε εθ ηνχ μχινπ
Πφλνπο ππνκείλαζα πνιινχο, ελ ηή ηνχ Τίνχ θαί Θενχ ζνπ,
ζηαπξψζεη Άρξαληε, έζηελεο δαθξχνπζα, θαί αλεβφαο πηθξψο. Οίκνη
Σέθλνλ γιπθχηαηνλ! αδίθσο πψο πάζρεηο, ζέισλ εθιπηξψζαζζαη,
ηνχο εμ Αδάκ γεγελείο; ζελ Παλαγία Παξζέλε, ζέ παξαθαινχκελ ελ
πίζηεη, ίιεσλ εκίλ ηνχηνλ απέξγαζαη.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. δ'
Τπφζηαζηο έξγσλ, ελ εκίλ νπθ έζηη Κχξηε, ειεήκσλ ππάξρεηο
θηιάλζξσπε, ηά έξγα ηψλ ρεηξψλ ζνπ, κή παξίδεο αλακάξηεηε.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο κζ'
Θχζνλ ηψ Θεψ ζπζίαλ αηλέζεσο.
ηίρ. Θεφο ζεψλ Κχξηνο ειάιεζε, θαί εθάιεζε ηήλ γήλ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Η', 12-20)
Έζηαη, φηαλ ζπληειέζε Κχξηνο πάληα πνηψλ έλ ηψ φξεη ηψλ, θαί ελ
Ηεξνπζαιήκ, επηζθέςνκαη επη' ηφλ λνχλ ηφλ κέγαλ, επί ηφλ άξρνληα
ηψλ Αζζπξίσλ, θαί επί ηφ χςνο ηήο δφμεο ηψλ νθζαικψλ απηνχ. Δίπε
γάξ. Δλ ηή ηζρχτ πνηήζσ, θαί ελ ηή ζνθία ηήο ζπλέζεσο αθειψ φξηα
εζλψλ, θαί ηήλ ηζρχλ απηψλ πξνλνκεχζσ, θαί ζείζσ πφιεηο
θαηνηθνπκέλαο, θαί ηήλ Οηθνπκέλελ φιελ θαηαιήςνκαη ηή ρεηξί σο
λνζζηάλ, θαί σο θαηαιειεηκκέλα σά αξψ, θαί νπθ έζηηλ, φο
δηαθεχμεηαί κε, ή αληείπε κνη. Μή δνμαζζήζεηαη αμίλε άλεπ ηνχ
θφπηνληνο ελ απηή; ή πςσζήζεηαη πξίσλ άλεπ ηνχ έιθνληνο απηφλ,
σο άλ ηηο άξε ξάβδνλ ή μχινλ, θαί νπρ νχησο, αιιά απνζηειεί Κχξηνο
αβαψζ εηο ηήλ ζήλ ηηκήλ, αηηκίαλ, θαί εηο ηήλ ζήλ δφμαλ, πχξ
θαηφκελνλ θαπζήζεηαη. Καί έζηαη ηφ θψο ηνχ Ηζξαήι εηο πχξ, θαη
αγηάζεη απηφλ ελ ππξί θαηνκέλσ, θαί θάγεηαη σζεί ρφξηνλ ηήλ χιελ.
Σή εκέξα εθεί, λε απνζβεζζήζνληαη ηά φξε, θαί νη βνπλνί, θαί νη
δξπκνί, θαί θαηαθάγεηαη απφ ςπρήο έσο ζαξθψλ, θαί έζηαη ν θεχγσλ,
σο ν θεχγσλ απφ θινγφο θαηνκέλεο, θαί νη θαηαιεηθζέληεο απ'
απηψλ, αξηζκφο έζνληαη, θαί παηδίνλ γξάςεη απηνχο. Καί έζηαη ελ ηή
εκέξα εθείλε, νπθέηη πξνζηεζήζεηαη ηφ θαηαιεηθζέλ Ηζξαήι, θαί νη
ζσζέληεο ηνχ Ηαθψβ νπθέηη κή πεπνηζφηεο ψζηλ επί ηνχο αδηθήζαληαο
απηνχο, αιι' έζνληαη πεπνηζφηεο επί ηφλ Θεφλ, ηφλ Άγηνλ ηνχ Ηζξαήι

ηή αιεζεία.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο λ'
Διέεζφλ κε ν Θεφο, θαηά ηφ κέγα έιεφο ζνπ.
ηίρ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί, ν Θεφο.
η55ηνξ
ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά Ηδηφκεινλ
Ήρνο δ'
Αζψησο δηαζπείξαο, ηφλ παηξηθφλ κνπ πινχηνλ, έξεκνο γέγνλα, ελ
ηή ρψξα νηθήζαο, ηψλ πνλεξψλ πνιηηψλ, θαί ηή αινγία σκνηψζελ
αλνήηνηο θηήλεζη θαί πάζεο γεγχκλσκαη ζείαο ράξηηνο, δηφ
επηζηξέςαο βνψ ζνη, ηψ επζπιάγρλσ θαί νηθηίξκνλη Παηξί. Ήκαξηνλ,
δέμαη κε κεηαλννχληα ν Θεφο, θαί ειέεζφλ κε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Ηεξεία έκςπρα, νινθαπηψκαηα ινγηθά, Μάξηπξεο Κπξίνπ, ζχκαηα
ηέιεηα Θενχ, Θεφλ γηλψζθνληα, θαί Θεψ γηλσζθφκελα, πξφβαηα, ψλ ε
κάλδξα ιχθνηο αλεπίβαηνο, πξεζβεχζαηε, θαί εκάο ζπκπνηκαλζήλαη
πκίλ, επί χδαηνο αλαπαχζεσο.
ηηρεξά Πξνζφκνηα Πνίεκα Ησζήθ
Ήρνο πι. β' ιελ απνζέκελνη
Ζιίνπ απγάζκαηα, ηνχ λνεηνχ δεδεηγκέλνη, ζεφπηαη Απφζηνινη,
θσηηζκφλ αηηήζαηε, ηαίο ςπραίο εκψλ, θαί παζψλ ξχζαηε,
αριπψδνπο ζθφηνπο, θαί εκέξαλ ηήλ ζσηήξηνλ, ηδείλ πξεζβεχζαηε,
δηά πξεζβεηψλ θαί δεήζεσλ, θαξδίαο εθθαζάξαληεο, άο ν πνλεξφο
εηξαπκάηηζελ, φπσο εκάο πίζηεη, ζσδφκελνη γεξαίξσκελ αεί, ηνχο ηψ
παλζφθσ θε ξχγκαηη, Κφζκνλ δηαζψζαληαο.
Δηο ρψξαλ ν Άζσηνο, απνδεκήζαο θαθίαο, θαθψο εδαπάλεζα, φλ
πεξ Πάηεξ εχζπιαγρλε, πινχηνλ δέδσθαο, θαί ιηκψ ηήθνκαη, αγαζψλ
πξάμεσλ, θαη αηζρχλελ παξαβάζεσο, ηδνχ ελδέδπκαη, ράξηηνο ελζένπ
γπκλνχκελνο, θαί θξάδσ ζνη ηφ. Ήκαξηνλ, νίδα γάξ ηήλ ζήλ
αγαζφηεηα, δέμαη κε σο έλα, νηθηίξκνλ ηψλ κηζζίσλ ζνπ Υξηζηέ, ηψλ
Απνζηφισλ δεήζεζη, ηψλ εγαπεθφησλ ζε.
Έηεξνλ, Πξνζφκνηνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Δθ δεμηψλ ηνχ σηήξνο
Απφζηνινη ηνχ σηήξνο, θσζηήξεο Οηθνπκέλεο, θαί επεξγέηαη θαί
ζψζηαη, νη Θενχ ηήο δφμεο, σο νπξαλνί δηεγήηνξεο, θαί πεπνηθηικέλνη
ηνίο άζηξνηο ηψλ ζαπκάησλ, θαί ηνίο ηέξαζη ηψλ ηάζεσλ, εθηελψο
ππέξ εκψλ, ηάο Ηθεηεξίαο Κπξίσ πξνζάγεηε, εηο νζκήλ άρξαληνλ, ηάο

επράο δερζήλαη εκψλ, θαί αμησζήλαη ηφλ δσεθφξνλ ηαπξφλ θαί
πξνζπηχμαζζαη, θαί βιέςαη θφβσ άπαληαο, απηνχ ηή πξνζθπλήζεη,
θαηάπεκςνλ εκίλ ηά ειέεζνπ, σηήξ σο θηιάλζξσπνο.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα δ'
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο λα'
Ήιπηζα επί ηφ έιενο ηνχ Θενχ εηο ηφλ αηψλα.
ηίρ. Σί εγθαπρά ελ θαθία ν δπλαηφο;
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Ε', 6-9)
Νψε ήλ εηψλ εμαθνζίσλ, θαί ν θαηαθιπζκφο ηνχ χδαηνο εγέλεην επί
ηήο γήο. Δηζήιζε δέ Νψε, θαί νη πηνί απηνχ, θαί ε γπλή απηνχ, θαί αη
γπλαίθεο ηψλ πηψλ απηνχ κεη' απηνχ εηο ηήλ θηβσηφλ, δηά ηφ χδσξ ηνχ
θαηαθιπζκνχ. Καί απφ ηψλ πεηεηλψλ ηψλ θαζαξψλ, θαί απφ ηψλ
πεηεηλψλ ηψλ κή θαζαξψλ, θαί απφ ηψλ θηελψλ ηψλ θαζαξψλ, θαί
απφ ηψλ θηελψλ ηψλ κή θαζαξψλ, θαί απφ ηψλ ζεξίσλ, θαί απφ
πάλησλ ηψλ εξπφλησλ επί ηήο γήο, δχν δχν εηζήιζνλ πξφο Νψε εηο
ηήλ θηβσηφλ, άξζελ θαί ζήιπ, θαζά ελεηείιαην ν Θεφο ηψ Νψε.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο λβ'
Δλ ηψ επηζηξέςαη Κχξηνλ ηήλ αηρκαισζίαλ ηνχ ιανχ απηνχ.
ηίρ. Δίπελ άθξσλ ελ θαξδία απηνχ, νπθ έζηη Θεφο.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Θ', 12-18)
Τηέ, εάλ ζνθφο γέλε ζεαπηψ, ζνθφο έζε θαί ηνίο πιεζίνλ ζνπ, εάλ δέ
θαθφο απνβήο, κφλνο άλ αληιήζεηο ηά θαθά. Τηφο πεπαηδεπκέλνο
ζνθφο έζηαη, ηψ δέ άθξνλη δηαθφλσ ρξήζεηαη, φο εξείδεηαη επί
ςεχδεζηλ, νχηνο πνηκαλεί αλέκνπο, ν δ' απηφο δηψμεηαη φξλεα
πεηψκελα, απέιηπε γάξ νδνχο ηνχ εαπηνχ ακπειψλνο, ηνχο δέ
άμνλαο ηνχ ηδίνπ γεσξγίνπ πεπιάλεηαη. Γηαπνξεχεηαη δέ δη' αλχδξνπ
εξήκνπ, θαί γήλ δηαηεηαγκέλελ ελ δηςψδεζη, ζπλάγεη δέ ρεξζίλ
αθαξπίαλ. Γπλή άθξσλ θαί ζξαζεία ελδεήο ςσκνχ γίλεηαη, ή νπθ
επίζηαηαη αηζρχλελ, εθάζηζελ επί ζχξαηο ηνχ εαπηήο νίθνπ, επί δίθξνπ
εκθαλψο ελ πιαηείαηο, πξνζθαινπκέλε ηνχο παξηφληαο θαί
θαηεπζχλνληαο ελ ηαίο νδνίο απηψλ. ο εζηηλ πκψλ αθξνλέζηαηνο,
εθθιηλάησ πξφο κε, θαί ηνίο ελδεέζη θξνλήζεσο παξαθειεχνκαη
ιέγνπζα. Άξηνλ θξπθίσλ εδέσο άςαζζε, θαί χδαηνο θινπήο
γιπθεξνχ πίεηε. Ο δέ νπθ νίδελ, φηη γεγελείο παξ' απηή φιιπληαη, θαί
επί, πέηαπξνλ Άδνπ ζπλαληά. Αιιά απνπήδεζνλ, κή ρξνλίζεο ελ ηψ
ηφπσ απηήο, κεδέ επηζηήζεο ηφ ζφλ φκκα πξφο απηήλ, νχησ γάξ

δηαβήζε χδσξ αιιφηξηνλ, απφ δε χδαηνο αιινηξίνπ απφζρνπ, θαί
απφ πεγήο αιινηξίαο κή πίεο, ίλα πνιχλ δήζεο ρξφλνλ,
πξνζηεζήζεηαη δέ ζνη έηε δσήο.
ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Δηο ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. β'
Διπίο ηνχ Κφζκνπ αγαζή
Φσζηήξεο θφζκνπ απιαλείο, Μαζεηαί ηνχ σηήξνο, θσηίζαηέ κνπ
ηήλ ςπρήλ, ακαξηία ηπθιψηηνπζαλ, θαί δείμαηε ζείαο εκέξαο
θνηλσλφλ, θπιάηηνληα ηάο ζσηεξίνπο εληνιάο, θαί ζθφηνπο κε
ιπηξψζαηε εθεί ηνχ αθεγγνχο, φπσο εκάο δνμάδσ.
Θενηνθίνλ
Αγία Γέζπνηλα Υξηζηνχ, ηνχ Θενχ εκψλ Μήηεξ, σο ηψλ απάλησλ
πνηεηήλ απνξξήησο ηεθνχζα, ηθέηεπε ζχλ Απνζηφινηο Ηεξνίο,
εθάζηνηε ηήλ αγαζφηεηα απηνχ, παζψλ εκάο ιπηξψζαζζαη, θαί
άθεζηλ εκίλ, δνχλαη ακαξηεκάησλ.
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. β'
Αγγειηθαί δπλάκεηο
Κνζκνιακπείο θσζηήξεο, ζείνη Απφζηνινη, θαηαθσηίζαηε ηνχο
πκλσδνχο πκψλ, ακείβνληεο ηφλ ρξφλνλ ηήο Νεζηείαο, αμίσο
αηηνχκελνη, πάληαο ζεάζαζζαη, ηφ μχινλ ηνχ δσεθφξνπ ηαπξνχ, θαί
αζπάζαζζαη αξξχπνηο ρείιεζη, θαί νθζαικνίο, εθβνψληαο ςαικηθψο.
Κχξηε δφμα ζνί.
Θενηνθίνλ
Διπίο ηνχ Κφζκνπ αγαζή, Θενηφθε Παξζέλε, ηήλ ζήλ θαί κφλελ
θνβεξάλ, πξνζηαζίαλ αηηνχκελ. πιαγρλίζζεηη εηο απεξίζηαηνλ ιαφλ,
δπζψπεζνλ ηφλ ειεήκνλα Θεφλ, ξπζζήλαη ηάο ςπράο εκψλ, εθ
πάζεο απεηιήο, κφλε επινγεκέλε.
Χδή δ' Ήρνο πι. β'
Υξηζηφο κνπ δχλακηο
Νεζηείαλ δάθξπα, επράο ζπκπάζεηαλ, επθαηάλπθηνλ ήζνο, γλψκελ
νξζήλ, βίνπ θαζαξφηεηα, επηδεημψκεζα πηζηνί, φπσο δφμεο

απνιαχζσκελ.
Φσζηήξεο θαίλνληεο, ηψ ζηεξεψκαηη, ηήο ζεπηήο Δθθιεζίαο
πεξηθαλψο, ψθζεηε Απφζηνινη, δηφ θσηίζαηεεκψλ, ηάο θαξδίαο ζείσ
Πλεχκαηη.
Χο ζείνη άλζξαθεο, πξνζαλαπηφκελνη, ηψ ππξί ηψ αυισ ηάο
εκπαζείο, χιαο θαηαθιέμαηε, ηψλ θαξδηψλ εκψλ ζνθνί, ηνχ Θενχ
εκψλ Απφζηνινη.
Θενηνθίνλ
Λπρλία άζβεζηνο, λπκθψλ νιφθσηε, εξαθίκ ππεξηέξα θαί
Υεξνπβίκ, φρεκα Παλάκσκε, ακαξηηψλ κε ραιεπψλ, θαί θηλδχλσλ
ειεπζέξσζνλ.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Αθήθνελ ν πξνθήηεο
Λακπηήξεο ζενθαλείαο, Απφζηνινη ηνχ σηήξνο αλαδεηρζέληεο, ηήο
αγλνίαο ηήλ λχθηα ειχζαηε, θαί ηήλ Δθθιεζίαλ αηζξηάζαληεο θσηίδεηε
ηήλ Οηθνπκέλελ ηαίο ππξηθζφγγνηο, ζείαηο δηδαραίο πκψλ.
Σφλ Κφζκνλ δηαδξακφληεο, άιινο νχλ θαη άιιν κέξνο, εηο κίαλ
πίζηηλ, πάληαο ζπλεζξνίζαηε Απφζηνινη, θαί κεηαιαρφληεο ηά
νπξάληα, ρνξεχεηε, Υξηζηφλ απαχζησο εθδπζσπνχληεο, ηνχ ζσζήλαη
πάληαο εκάο.
Γφμα...
Τηφλ εθ Παηξφο θαί Πλεχκα, δνμάδσ σο εμ ειίνπ θψο θαί αθηίλα ηφ
κέλ γελλεηψο, φηη θαί γέλλεκα, ηφ δέ πξνβιεηψο, φηη θαί πξφβιεκα
ζπλάλαξρνλ, κίαλ νπζίαλ, πξνζθπλνπκέλελ, ππφ πάζεο θηίζεσο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παξζέλνο βξέθνο ηεθνχζα, θαί ηήλ αγλείαλ θξνπξνχζα, ζεκλή ζχ
ψθζεο, ηφλ Θεφλ γελλήζαζα θαί άλζξσπνλ, έλα ηφλ απηφλ ελ
εθαηέξα κνξθή, ηφ ζαχκα ζνπ Παξζελνκήηνξ, εθπιήηηεη πάζαλ,
αθνήλ θαί έλλνηαλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Πξεζβείαηο πκψλ αγίαηο, Απφζηνινη ηνχ Κπξίνπ αμησζψκελ, ηφλ
δσνπνηφλ ηαπξφλ πξνζπηχμαζζαη, αγλνίο θαί ηνίο ρείιεζη θαί
φκκαζη, πξνθείκελνλ ηνίο ελ ηψ Κφζκσ, θαί ππφ πάλησλ
θαηαπξνζθπλνχκελνλ.
Ο Δηξκφο
Αθήθνελ ν Πξνθήηεο, ηήλ έιεπζίλ ζνπ Κχξηε, θαί εθνβήζε, φηη κέιιεηο
εθ Παξζέλνπ ηίθηεζζαη, θαί αλζξψπνηο δείθλπζζαη, θαί έιεγελ.

Αθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ, θαί εθνβήζελ. Γφμα ηή δπλχκεη ζνπ Κχξηε.
Χδή ε'
Δθ θινγφο ηνίο νζίνηο
Μσυζήλ ε λεζηεία, ζεφπηελ έδεημε, θαί Ζιίαλ ππξίλσ άξκαηη έιαβε,
ζπεχζνλ ινγηζκψλ βιαβεξψλ εγθξαηεχζεηη, φπσο ρακαηδήινπ, ςπρή
ξπζζήο απάηεο.
Οιηζζαίλσλ ηνίο ρείξσ, πξνζεπεθηείλνκαη, θαί ηψ κψισπη ηξαχκα,
πξνζεπηηίζεκη, ίαζαη Υξηζηέ ηήλ ιηζψδε κνπ πψξσζηλ, ηαίο ηψλ
Απνζηφισλ, Οηθηίξκνλ ηθεζίαηο.
Οη ηνχ Κφζκνπ θσζηήξεο, νη ζεαπγέζηαηνη, ηψλ παζψλ εκψλ λέθε,
δηαζθεδάζαηε, θαί πξνζθπλεηάο, ηήο ιακπξάο Αλαζηάζεσο, δείμαηε
πκλνχληαο, ηφλ Ήιηνλ ηήο Γφμεο.
Θενηνθίνλ
Γελεαί γελεψλ ζνπ Θενκαθάξηζηε καθαξίδνπζη πάιαη, σο
πξνεθήηεπζαο, κφλε γάξ βξνηνίο ηφλ καθάξηνλ ηέηνθαο, Λφγνλ
απνξξήησο, εθ ζνχ ζσκαησζέληα.
Δηξκφο άιινο
Οη φζηνί ζνπ Παίδεο
Δλ ηψ βπζψ ηήο πιάλεο ηνχο λερνκέλνπο, αγξεχζαληεο θαιάκσ ηήο
πίζηεσο, Απφζηνινη Κπξίνπ θέξεηε ηνχηνπο, επινγνχληαο,
πκλνχληαο, θαί ππεξπςνχληαο ηφλ Κχξηνλ, εγάιε ε ηζρχο ζνπ ελ
Απνζηφινηο, φηη ζθηαί θαί ζνπδάξηα απηψλ, ηψληαη ηνχο αζζελνχληαο,
επινγνχληαο, πκλνχληαο, θαί ππεξπςνχληαο ηφλ Κχξηνλ.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Αλάξρσ θαί γελλήζεη ηε θαί πξνφδσ, Παηέξα πξνζθπλψ ηφλ
γελλήζαληα, Τηφλ δνμάδσ ηφλ γελλεζέληα, πκλψ ηφ ζπλεθιάκπνλ,
Παηξί ηε θαί Τηψ Πλεχκα άγηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
λ έηεθεο Παξζέλε αλεξκελεχησο, δηαπαληφο σο θηιάλζξσπνλ, κή
δηαιίπεο δπζσπνχζα, ίλα θηλδχλσλ ζψζε, ηνχο εηο ζέ
θαηαθεχγνληαο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ δφμα ζνη
Ζ δσδεθάο αγία ηψλ Απνζηφισλ, ηφλ ηίκηνλ ηαπξφλ θαηαμίσζνλ,
αθαηαθξίησο κε πξνζθπλήζαη επινγνχληα, πκλνχληα, θαί
ππεξπςνχληα ηφλ Κχξηνλ.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ...
Ο Δηξκφο

Οη φζηνί ζνπ Παίδεο ελ ηή θακίλσ, ηά Υεξνπβίκ εκηκήζαλην, ηφλ
Σξηζάγηνλ χκλνλ αλαβνψληεο. Δπινγείηε, πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε ηφλ
Κχξηνλ.
Χδή ζ'
Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ
Θεέ θαί Κχξηε, πνιπέιεε, ηά ηήο εκήο θαξδίαο, απνθάζαξνλ
ηξαχκαηα, κεηαλνίαο πξνζπιάηησλ κνη θάξκαθα, ήκαξηνλ, ήκαξηφλ
ζνη, νίθηεηξνλ ζψζφλ κε, ηαίο ηψλ Απνζηφισλ ζνπ επραίο, σο
πνιπέιενο.
Οξκαίο αηφπνηο εμεθνινχζεζα, θξελνβιαβψο θαί έμσ, εκαπηνχ φισο
γέγνλα, εδνλψλ ηφ ηξαρχ ζηηηδφκελνο, θαί ηήο ζσηεξηψδνπο
θαζπζηεξνχκελνο, βξψζεσο ν άζσηνο Υξηζηέ, νίθηεηξνλ ζψζφλ κε.
Φπρή θαθίαο κή θαζαξεχνπζα, θαί εδνλψλ ζαπηήλ, θζνξνπνηψλ κή
καθξχλνπζα, ηί αθαίξσο αγάιιε λεζηεχνπζα; ηαχηελ γάξ ηήλ
λεζηείαλ νπθ εμειέμαην, Κχξηνο ν κφλνο, ηήλ εκψλ ζέισλ δηφξζσζηλ.
Θενηνθίνλ
Φσηί ηψ ζείσ κε θσηαγψγεζνλ, ε ηνχ θσηφο Παξζέλε, Θενηφθε
ινρεχηξηα, θαί ςπρήο κνπ ηφλ δφθνλ απέιαζνλ, φπσο ζε καθαξίδσ,
ήλ καθαξίδνπζη, πάζαη ηψλ αλζξψπσλ γελεαί, σο πξνεθήηεπζαο.
Δηξκφο άιινο
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο
Οη ιφγσ ηδηψηαη, ζνθνί ηή γλψζεη ψθζεηε, πινθάο ηψλ ιφγσλ,
θηινζφθσλ ιχζαληεο, ξεηφξσλ ηάο δηπιφαο, θαί ςήθνπο
αζηξνλφκσλ, δηφ Απφζηνινη ηνχ Υξηζηνχ, κφλνη πάζεο νηθνπκέλεο,
αλεδείρζεηε Γηδάζθαινη.
Ο Πέηξνο ξεηνξεχεη, θαί Πιάησλ θαηεζίγεζε, δηδάζθεη Παχινο,
Ππζαγφξαο έδπζε, ινηπφλ ηψλ Απνζηφισλ, ζενινγψλ ν δήκνο, ηήλ
ηψλ Διιήλσλ λεθξάλ θζνγγήλ, θαηαζάπηεη, θαί ηφλ Κφζκνλ,
ζπλεγείξεη πξφο ιαηξείαλ Υξηζηνχ.
Γφμα...
Χο κφλνπ κνλνγελλήησξ, κνλνγελνχο Τηνχ Παηήξ, θαί κφλε κφλνπ,
θψο θσηφο απαχγαζκα, θαί κφλνλ κνλσο κφλνπ, Θενχ άγηνλ
Πλεχκα. Κπξίνπ Κχξηνλ φλησο φλ, ψ Σξηάο κνλάο αγία, ζψζφλ κε
ζενινγνχληά ζε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφ ζαχκα ηνχ ηφθνπ ζνπ, εθπιήηηεη κε Παλάκσκε, πψο

ζπιιακβάλεηο, αζπφξσο ηφλ άιεπηνλ; εηπέ πψο παξζελεχεηο,
γελλήζαζα σο κήηεξ; Σφ ππέξ θχζηλ πίζηεη ιαβψλ, ηφ ηηθηφκελνλ
πξνζθχλεη, φζα ζέιεη γάξ θαί δχλαηαη.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σφλ ηαπξφλ ηφλ ηίκηνλ, ηφ μχινλ ηφ παλάγηνλ, φ ηήλ ηνχ Κφζκνπ,
ζσηεξίαλ ήλζεζελ, ηδείλ θαί πξνζθπλήζαη, πάληεο αμησζψκελ, αγλνίο
θαί ρείιεζη θαί ςπρή ηθεζίαηο πκψλ πάλησλ, ηψλ αγίσλ Απνζηφισλ
Υξηζηνχ.
Ο Δηξκφο
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο, ν ηφθνο αλεξκήλεπηνο, Μεηξφο αλάλδξνπ,
άθζνξνο ε θχεζηο, Θενχ γάξ ε γέλλεζηο, θαηλνπνηεί ηάο θχζεηο, δηφ
ζε πάζαη αη γελεαί, σο Θεφλπκθνλ Μεηέξα νξζνδφμσο κεγαιχλνκελ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. β'
Σήο πηνζεζίαο εθπεζψλ ν άζσηνο εγψ, δνπινπξεπψο ρνίξνηο
ζπλδηαηηψκελνο, θαί κεδέ ηήο απηψλ ηξνθήο ρνξηαδφκελνο,
επαλέξρνκαη πξφο ζέ, ηφλ Παηέξα ηφλ εχζπιαγρλνλ, φζελ εμήιζνλ
θαθψο, ππνζηξέθσ θαιψο, ελ κεηαλνία θξαπγάδσλ. Ήκαξηνλ εηο ηφλ
νπξαλφλ, θαί ελψπηφλ ζνπ Πάηεξ, Παξάζρνπ κνη ελ επηζηξνθή ηφ
κέγα έιενο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Σνχο εθιεθηνχο εζαπκάζησζε, θαί Αγίνπο ν Θεφο εκψλ. Αγαιιηάζζε,
θαί επθξαίλεζζε πάληεο νη δνχινη απηνχ, πκίλ γάξ εηνίκαζε ηφλ
ζηέθαλνλ, θαί ηήλ βαζηιείαλ απηνχ. Αιι' αηηνχκελ, θαί εκψλ κή
επηιάζνηζζε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο
δσήο, ζέ ηθεηεχνκελ. Πξέζβεπε Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί
πάλησλ ηψλ Αγίσλ ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο βαξχο
Δάλ αλνκίαο παξαηεξήζεο Φηιάλζξσπε, πνία ζσηεξίαο ειπίο εκίλ,
αιιά ηήλ ζήλ εμ χςνπο βνήζεηαλ, σο νηθηίξκσλ ηψ ιαψ ζνπ,
θαηάπεκςνλ Κχξηε.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ

Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο λγ'
Ο Θεφο, ελ ηψ νλφκαηί ζνπ ζψζφλ κε.
ηίρ. Ο Θεφο, εηζάθνπζνλ ηήο πξνζεπρήο κνπ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΑ', 10 - ΗΒ', 2)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Έζηαη ελ ηή εκέξα εθείλε ε ξίδα ηνχ Ηεζζαί, θαί ν
αληζηάκελνο άξρεηλ εζλψλ, επ απηψ έζλε ειπηνχζη, θαί έζηαη ε
αλάπαπζηο απηνχ, ηηκή. Καί έζηαη ηή εκέξα εθείλε, πξνζζήζεη ν
Κχξηνο ηνχ δείμαη ηήλ ρείξα απηνχ, ηνχ δειψζαη ηφ θαηαιεηθζέλ
ππφινηπνλ ηνχ ιανχ, φ άλ θαηαιεηθζή ππφ ηψλ Αζζπξίσλ, θαί απφ
Αηγχπηνπ, θαί απφ Βαβπιψλνο, θαί απφ Αηζηνπίαο θαί απφ Διακηηψλ,
θαί απφ ειίνπ αλαηνιψλ, θαί εμ Αξαβίαο. Καί αξεί ζεκείνλ εηο ηά
έζλε, θαί ζπλάμεη ηνχο απνινκέλνπο Ηζξαήι, θαί ηνχο δηεζπαξκέλνπο
Ηνχδα ζπλάμεη εθ ηψλ ηεζζάξσλ πηεξχγσλ ηήο γήο. Καί
αθαηξεζήζεηαη ν δήινο Δθξατκ, θαί νη ερζξνί Ηνχδα απνινχληαη. Καί
έζηαη ηψ Ηζξαήι, σο ηή εκέξα, φηε εμήιζελ εθ γήο Αηγχπηνπ. Καί εξείο
ελ ηή εκέξα εθείλε. Δπινγψ ζε, Κχξηε, δηφηη σξγίζζεο κνη, θαί
απέζηξεςαο ηφλ ζπκφλ ζνπ, θαί ειέεζάο κε. Ηδνχ, ν Θεφο κνπ ζσηήξ
κνπ πεπνηζψο έζνκαη επ' απηψ, θαί ζσζήζνκαη ελ απηψ, θαί νπ
θνβεζήζνκαη, δηφηη ε δφμα κνπ, θαί ε αίλεζίο κνπ Κχξηνο, θαη εγέλεηφ
κνη εηο ζσηεξίαλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο λδ'
Δλψηηζαη, ν Θεφο, ηήλ πξνζεπρήλ κνπ.
ηίρ. Πξφζρεο κνη, θαί εηζάθνπζφλ κνπ.
η56ηνξ
ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο πι. α' Υαίξνηο αζθεηηθψλ
ψηεξ ν αιεζήο γιπθαζκφο, ν ηά πηθξφηαηα Μεξξάο πάιαη χδαηα,
γιπθάλαο, ηππνχληη ηφηε, μχισ ηνχ ζείνπ ηαπξνχ, απισζείο ελ
ηνχησ, σο επδφθεζαο, ρνιήο απεγεχζσ δέ, ηήλ πιεπξάλ
εθθεληνχκελνο, εμ ήο ηψ Κφζκσ, χδσξ βξχεηο αθέζεσο, εηο
αλάπιαζηλ, ηνχ βξνηείνπ θπξάκαηνο. φζελ δνμνινγνχκέλ ζνπ, ηήλ
άθαηνλ δχλακηλ, θαί δπζσπνχκελ. Παξάζρνπ, εκίλ ηφλ θφβνλ ζνπ
Κχξηε, θαηξψ ηήο Νεζηείαο, θαί ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ, θαί κέγα
έιενο.
Λφγε ν απισζείο ελ ζηαπξψ, επηζπλάγσλ ηά καθξάλ δηεζηψηά ζνπ,

πςψζαο ηφλ ινγηζκφλ κνπ, απφ θνπξίαο παζψλ, αξεηαίο παληνίαηο,
θαηαπινχηηζνλ, δηδνχο ηή θαξδία κνπ, ηφλ αγλφηαηνλ θφβνλ ζνπ, θαί
ηή ςπρή κνπ, ηήλ ηειείαλ αγάπεζηλ, ηήο πξφο ζάξθα κε, αγαπήζεσο
ηέκλνπζαλ, φπσο δη' εγθξαηείαο ζνη, επρήο θαί δεήζεσο, ελ ηαίο
παξνχζαηο εκέξαηο, επαξεζηήζσ θαί βιέςσ ζνπ, θαηδξψο ηήλ
εκέξαλ, ηήο Δγέξζεσο ιακβάλσλ, ηφ κέγα έιενο.
Έηεξνλ Πξνζφκνηνλ
Πνίεκα Θενδψξνπ Ήρνο α'
Νεθέιελ ζε θσηφο
Σήλ ηξίηελ ηψλ ζεπηψλ, Νεζηεηψλ Δβδνκάδα, Υξηζηέ Λφγε
πεξάζαληεο, ηφ μχινλ ηνχ δσεθφξνπ ηαπξνχ ζνπ, θαηηδείλ αμίσζνλ
εκάο θαί ζεπηψο πξνζθπλήζαη, θαί άζαη επαμίσο, δνμάζαη ηφ θξάηνο
ζνπ, πκλήζαη ηά Πάζε ζνπ, πξνθζάζαη ηήλ έλδνμνλ θαζαξψο, θαί
άγίαλ Αλάζηαζηλ, ηφ Πάζρα ηφ κπζηηθφλ, δη' νχ Αδάκ επαλήιζελ, εηο
ηφλ Παξάδεηζνλ.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. δ' Φαικφο λε'
Διέεζφλ κε, ν Θεφο, φηη θαηεπάηεζέ κε άλζξσπνο.
ηίρ. Καηεπάηεζάλ κε νη ερζξνί κνπ φιελ ηήλ εκέξαλ.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Ε', 11 - Ζ', 3)
Δγέλεην ελ ηψ εμαθνζηνζηψ έηεη, ελ ηή δσή ηνχ Νψε, ηνχ δεπηέξνπ
κελφο, εβδφκε θαί εηθάδη ηνχ κελφο, ηή εκέξα ηαχηε εξξάγεζαλ
πάζαη αη πεγαί ηήο αβχζζνπ, θαί νη θαηαξξάθηαη ηνχ νπξαλνχ
ελεψρζεζαλ. Καί εγέλεην ν πεηφο επί ηήο γήο ηεζζαξάθνληα εκέξαο,
θαί ηεζζαξάθνληα λχθηαο, Δλ ηή εκέξα ηαχηε εηζήιζε Νψε, ήκ, Υάκ,
Ηάθεζ, νη πηνί Νψε, θαί ε γπλή Νψε, θαί αη ηξείο γπλαίθεο ηψλ πηψλ
απηνχ κεη' απηνχ εηο ηήλ θηβσηφλ, θαί πάληα ηά ζεξία θαηά γέλνο, θαί
πάληα ηά θηήλε θαηά γέλνο, θαί πάλ εξπεηφλ θηλνχκελνλ επί γήο θαηά
γέλνο, θαί πάλ φξλενλ πεηεηλφλ θαηά γέλνο απηνχ, εηζήιζνλ πξφο
Νψε εηο ηήλ θηβσηφλ, δχν δχν, άξζελ θαί ζήιπ, απφ πάζεο ζαξθφο,
ελ ψ εζηη πλεχκα δσήο. Καί ηά εηζπνξεπφκελα, άξζελ θαί ζήιπ, απφ
πάζεο ζαξθφο, εηζήιζε, θαζά ελεηείιαην Κχξηνο ν Θεφο ηψ Νψε, θαί
έθιεηζε Κχξηνο ν Θεφο ηήλ θηβσηφλ έμσζελ απηνχ. Καί εγέλεην ν
θαηαθιπζκφο ηεζζαξάθνληα εκέξαο, θαί ηεζζαξάθνληα λχθηαο επί
ηήο γήο, θαί επιεζχλζε ηφ χδσξ, θαί επήξε ηήλ θηβσηφλ, θαί πςψζε
απφ ηήο γήο, θαί επεθξάηεη ηφ χδσξ, θαί επιεζχλεην ζθφδξα επί ηήο
γήο, θαί επεθέξεην ε θηβσηφο επάλσ ηνχ χδαηνο, ηφ δέ χδσξ

επεθξάηεη ζθφδξα επί ηήο γήο, θαί εθάιπςε πάληα ηά φξε ηά πςειά,
ά ήλ ππνθάησ ηνχ νπξαλνχ. Πεληεθαίδεθα πήρεηο ππεξάλσ πςψζε ηφ
χδσξ, θαί επεθάιπςε πάληα ηά φξε ηά πςειά. Καί απέζαλε πάζα
ζάξμ θηλνπκέλε επί ηήο γήο ηψλ πεηεηλψλ, θαί ηψλ θηελψλ, θαί ηψλ
ζεξίσλ, θαί πάλ εξπεηφλ θηλνχκελνλ επί ηήο γήο, θαί πάο άλζξσπνο,
θαί πάληα φζα έρεη πλνήλ δσήο, θαί πάλ φ ήλ επί ηήο μεξάο απέζαλε.
Καί εμήιεηςε πάλ ηφ αλάζηεκα, φ ήλ επί πξνζψπνπ πάζεο ηήο γήο,
απφ αλζξψπνπ έσο θηήλνπο, θαί εξπεηψλ, θαί ηψλ πεηεηλψλ ηνχ
νπξαλνχ, θαί εμειείθζεζαλ απφ ηήο γήο, θαί θαηειείθζε Νψε κφλνο,
θαί νη κεη' απηνχ, ελ ηή θηβσηψ. Καί πςψζε ηφ χδσξ επί ηήο γήο,
εκέξαο εθαηφλ πεληήθνληα. Καί εκλήζζε ν Θεφο ηνχ Νψε, θαί
πάλησλ ηψλ ζεξίσλ, θαί πάλησλ ηψλ θηελψλ, θαί πάλησλ ηψλ
πεηεηλψλ, θαί πάλησλ ηψλ εξπεηψλ, φζα ήλ κεη απηνχ ελ ηή θηβσηψ,
θαί επήγαγελ ν Θεφο πλεχκα επί ηήλ γήλ, θαί εθφπαζε ηφ χδσξ. Καί
επεθαιχθζεζαλ αί πεγαί ηήο αβχζζνπ, θαί νη θαηαξξάθηαη ηνχ
νπξαλνχ, θαί ζπλεζρέζε ν πεηφο απφ ηνχ νπξαλνχ, θαί ελεδίδνπ ηφ
χδσξ, πνξεπφκελνλ απφ ηήο γήο, θαί ειαηηνλνχην ηφ χδσξ, κεηά
εθαηφλ πεληήθνληα εκέξαο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο βαξχο Φαικφο λο'
Διέεζφλ κε, ν Θεφο, ειέεζφλ κε, φηη επί ζνί πέπνηζελ ε ςπρή κνπ.
ηίρ. Καί ελ ηή ζθηά ηψλ πηεξχγσλ ζνπ ειπηψ, έσο νχ παξέιζε ε
αλνκία.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Η', 1-22)
Τηφο ζνθφο επθξαίλεη παηέξα, πηφο δέ άθξσλ ιχπε ηή κεηξί, νπθ
σθειήζνπζη ζεζαπξνί αλφκνπο, δηθαηνζχλε δέ ξχζεηαη εθ ζαλάηνπ,
νπ ιηκνθηνλήζεη Κχξηνο ςπρήλ δηθαίαλ, δσήλ δέ αζεβψλ αλαηξέςεη.
Πελία άλδξα ηαπεηλνί, ρείξεο δέ αλδξείσλ πινπηίδνπζη. Γηεζψζε απφ
θαχκαηνο πηφο λνήκσλ, αλεκφθζνξνο δε γίλεηαη ελ ακεηψ πηφο
παξάλνκνο. Δπινγία Κπξίνπ επί θεθαιήλ δηθαίνπ, ζηφκα δέ αζεβψλ
θαιχςεη πέλζνο άσξνλ. Μλήκε δηθαίνπ κεη' εγθσκίσλ, φλνκα δέ
αζεβνχο ζβέλλπηαη. νθφο ελ θαξδία δέμεηαη εληνιάο. Ο δέ άζηεγνο
ρείιεζη ζθνιηάδσλ ππνζθειηζζήζεηαη, νο πνξεχεηαη απιψο,
πνξεχεηαη πεπνηζψο. Ο δέ δηαζηξέθσλ ηάο νδνχο απηνχ
γλσζζήζεηαη, ν ελλεχσλ νθζαικνίο κεηά δφινπ, ζπλάγεη αλδξάζη
ιχπαο. Ο δέ ειέγρσλ κεηά παξξεζίαο εηξελνπνηεί. Πεγή δσήο ελ
ρεηξί δηθαίνπ, ζηφκα δέ αζεβνχο θαιχςεη απψιεηα. Μίζνο εγείξεη
λείθνο, πάληαο δε ηνχο κή θηινλεηθνχληαο θαιχςεη θηιία. Οο εθ
ρεηιέσλ πξνζθέξεη ζνθίαλ, ξάβδσ ηχπηεη άλδξα αθάξδηνλ. νθνί
θξχςνπζηλ αίζζεζηλ, ζηφκα δέ πξνπεηνχο εγγίδεη ζπληξηβή. Κηήζηο

πινπζίσλ, πφιηο νρπξά, ζπληξηβή δέ αζεβψλ, πελία. Έξγα δηθαίσλ
δσήλ πνηεί, θαξπνί δέ αζεβψλ, ακαξηίαο. Οδνχο δηθαίαο δσήο
θπιάζζεη παηδεία, παηδεία δέ αλεμέιεγθηνο πιαλάηαη. Καιχπηνπζηλ
έρζξαλ ρείιε δίθαηα, νη δε εθθέξνληεο ινηδνξίαο, αθξνλέζηαηνί εηζηλ.
Δθ πνιπινγίαο νπθ εθθεχμε ακαξηίαλ, θεηδφκελνο δέ ρεηιέσλ,
λνήκσλ έζε. Άξγπξνο πεππξσκέλνο γιψζζα δηθαίνπ, θαξδία δε
αζεβνχο εθιείςεη. Υείιε δηθαίσλ επίζηαληαη πςειά, νη δέ άθξνλεο ελ
ελδεία ηειεπηψζηλ. Δπινγία Κπξίνπ επί θεθαιήλ δηθαίνπ, αχηε
πινπηίδεη, θαί νπ κή πξνζηεζή απηή ιχπε ελ θαξδία.
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. β'
Ζ ελ ηψ μχισ ηνχ ηαπξνχ, θξεκαζζείζα δσή ηψλ απάλησλ, Υξηζηε ν
Θεφο, δσνπνί εζφλ κνπ ηήλ ςπρήλ, ηεζαλαησκέλελ ηνίο
παξαπηψκαζη, θαί κή παληειψο απνιέζζαη, ηφ ζφλ ζπγρσξήζεο
πξφβαηνλ, ν Πνηκήλ ν θαιφο, απεζθίξηεζα γάξ ηψλ ζψλ εληνιψλ,
θαί ηφλ ηήο αλακαξηεζίαο πινχηνλ, φλ εδσξήζσ κνη, δηεζθφξπηζα
θηιακαξηήκνλη πξναηξέζεη, δηεθζάξελ ηε, θαί εβδειχρζελ, ελ ηνίο ηήο
αζσηείαο επηηεδεχκαζηλ. Αιι' αλαθαίληζφλ κε, πξφο κεηάλνηαλ
ειθχζαο, ν κφλνο πνιπέιενο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Οη Μάξηπξεο ζνπ Κχξηε, νπθ εξλήζαληφ ζε, νπθ απέζηεζαλ απν ηψλ
εληνιψλ ζνπ, ηαίο απηψλ πξεζβείαηο ειέεζνλ εκάο.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Οξψζά ζε ζηαπξνχκελνλ, Υξηζηέ, ε ζέ θπήζαζα, αλεβφα. Σί ηφ
μέλνλ, φ νξψ, κπζηήξηνλ Τηέ κνπ, πψο επί μχινπ ζλήζθεηο, ζαξθί
θξεκάκελνο δσήο ρνξεγέ;
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. α'
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ
Σψ ηήο βξψζεσο μχισ, πάιαη ζαλέληεο βξνηψ ηαπξψ ζνπ
νηθηίξκνλ, αλεδσψζεηνη, κελ, νχ ηή δπλάκεη Αγαζέ, εκάο ελίζρπζνλ,
ηήο εγθξαηείαο ηφλ θαηξφλ, ελ θαηαλχμεη δηειζείλ, πνηνχληαο ηφ
ζέιεκά ζνπ, θαί θαηηδείλ ηήλ εκέξαλ, ηήο ιακπξνθφξνπ Αλαζηάζεσο.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ

Δλ ηαπξψ ζε νξψζα, Υξηζηέ ε Μήηεξ ζνπ, εθνπζίσο ελ κέζσ,
ιεζηψλ θξεκάκελνλ, θαί θνπηνκέλε κεηξηθψο, ηά ζπιάγρλα έιεγελ.
Αλακάξηεηε Τηέ, πψο αδίθσο ελ ζηαπξψ ψζπεξ θαθνχξγνο επάγεο,
ηφ ηψλ αλζξψπσλ ν ζέισλ, δσψζαη γέλνο σο εχζπιαγρλνο;
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο α'
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο
Σήλ ζάξθα θαζαξζέληαο, ππφ ηήο εγθξαηείαο, θαί ελ πξνζεπραίο
ειιακθζέληαο, ηάο ςπράο εκψλ Κχξηε, ηφλ ηίκηνλ ηαπξφλ ζνπ θαί
ζεπηφλ, αμίσζνλ ζεάζαζζαη εκάο, θαί ελ θφβσ πξνζθπλήζαη, ελ
πκλσδίαηο άδνληαο θαί ιέγνληαο. Γφμα ηψ δσεθφξσ ζνπ ηαπξψ,
δφμα ηή ζεία Λφγρε ζνπ, φζελ αλεδσψζεκελ, κφλε θηιάλζξσπε.
Γφμα... Σφ απηφ
Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ Άξλα επί μχινπ, ε Ακλάο ζεσξνχζα, κεηά ιεζηψλ καθξφζπκε,
ζηαπξνχκελφλ ζε Λφγε, θαί ιφγρε εθθεληνχκελνλ πιεπξάλ, ειάιαδε
βνψζα κεηξηθψο. Σί ηφ μέλνλ θαί θξηθψδεο, Ηεζνχ κνπ κπζηήξηνλ,
πψο θαιχπηε ηάθσ, ν απεξίγξαπηνο Θεφο; άθξαζηνλ ηφ ηεινχκελνλ!
κή κε ηήλ ηεθνχζαλ κφλελ εάζεο, Τηέ κνπ γιπθχηαηε.
Χδή ε' Ήρνο πι. α'
Ο αλαβαιιφκελνο
Ηαζαί κε Κχξηε, θαί ηαζήζνκαη, ηψ κψισπί ζνπ, ηνχο ηήο ςπρήο κνπ,
εθθαζάξαο κψισπαο, ν ζαξθί ηά πάζε, Υξηζηέ θαηαδεμάκελνο.
έ ψο εζεάζαην, ζαξθί θξεκάκελνλ, Υξηζηέ ελ μχισ, ηφ θψο εηο
ζθφηνο, κεηέβαιελ ήιηνο.
θαί γή εζαιεχζε, θαί πέηξαη δηεξξάγεζαλ.
Αθαλζνθνξήζαζαλ, θαί ρεξζσζείζάλ κνπ, ςπρήλ παληνίσλ, παζψλ
ηδέαηο, Κχξηε θαζάξηζνλ, ν ζηεθζείο αθάλζαο δη' άθξαλ αγαζφηεηα.
Θενηνθίνλ
Νένλ απεθχεζαο σο βξέθνο Πάλαγλε, ηφλ Πιαζηνπξγφλ κνπ, φλ
δπζσπνχζα, πεπαιαησκέλνλ κε ελ πνιιή θαθία, αλαθαηλίζαη δένκαη.
Έηεξνλ Πνίεκα ηνχ θπξίνπ Θενδψξνπ
Ήρνο α' Δθ λπθηφο νξζξίδνληεο

Δλ ηψ ηφπσ ηνχ Κξαλίνπ, Ηνπδαίνί ζε ζηαπξψζαληεο Υξηζηέ, εθίλνπλ
θεθαιάο απηψλ, γειψληεο κπθηεξίδνληεο. χ δέ ελέζρνπ, εηο ηφ
ζψζαη εκάο.
Δλ ηψ ηίηισ ηνχ ηαπξνχ ζνπ, επηγξάςαο ν Πηιάηνο, ηξηζζψο ηφλ έλα
ηήο Σξηάδνο ζε, εθψλ παζφληα εδήινπ, ππέξ ηήο πάλησλ ζσηεξίαο
Υξηζηέ.
Γφμα...
Σήο ππεξθψηνπ Σξηάδνο, ηφ ηξηζήιηνλ πκλήζσκελ πηζηνί, θψο ηφλ
Παηέξα ζέβνληεο, θψο ηφλ Τηφλ δνμάδνληεο, θψο θαί ηφ Πλεχκα
θαηαγγέιινληεο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σψλ Αγγέισλ αλσηέξαλ, ν εθ ζνχ ηερζείο ζέ έδεημε εκλή, φλ γάξ
εθείλνη ηξέκνπζηλ, σο Θεψ αηελίζαη, ζχ αγθαιίδε σο Τηφλ ζνπ Αγλή.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ δφμα ζνη
Ο ηαπξφο ν Πάλζεπηνο, ν ζσηήξηνο ηνχ Κφζκνπ θπιαθηήξ,
θξνχξεζφλ κε λεζηεχνληα, θαί άμηνλ αλάδεημνλ, ηήο ζήο αρξάληνπ
πξνζθπλήζεσο.
Ο Δηξκφο
Δθ λπθηφο νξζξίδνληεο, αλπκλνχκέλ ζε Υξηζηέ ν Θεφο, ηφλ δη' εκάο
πησρεχζαληα, θαί ζηαπξφλ θαί ζάλαηνλ, ελ ηή ζαξθί ζνπ
ππνκείλαληα.
Χδή ε'
νί ηψ παληνπξγψ
Ήπισζαο ζηαπξψ, ηάο ζάο Υξηζηέ παιάκαο, ρεηξφο ηνχ
Πξνπάηνξνο, ηφ αθξαηέο αλαηξψλ, μχιθ δέ μχινπ ηάζσ ηήλ θαηάξαλ,
φζελ ζε πκλνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
νί ηψ ζειεηή, ηήο ζσηεξίαο Λφγε, πξνζπίπησ, ζειήκαηα ηά
πνλεξφηαηα, παχζνλ ελ ηάρεη, εθ ηήο εκήο θαξδίαο, ν ζηαπξφλ θαί
πάζε, ζειήζεη ππνκείλαο.
Άζσηνλ δσήλ, ξεξππσκέλνλ βίνλ, πνζήζαο εκαχξσκαη, εγψ ν
άζσηνο, ιάκςνλ αθηίλα, επηζηξνθήο κνη Λφγε, ν ειίνπ θέγγνο, ηψ
πάζρεηλ ακαπξψζαο.
Θενηνθίνλ
Παχζνλ ηήο εκήο, πνιπσδχλνπ πάζαλ, θαξδίαο ηήλ θάθσζηλ, Μήηεξ
Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ζξαχζνλ δαηκφλσλ, ηά βέιε θαί ηά ηφμα, ηψλ
εθπνιεκνχλησλ, ηήλ ηαπεηλήλ ςπρήλ κνπ.

Δηξκφο άιινο
Σφλ ηνχο πκλνιφγνπο
Σί ζνη παζφληη πξνζελέγθσκελ, ηψ ηψλ απάλησλ Γεζπφηε, εκείο νη
ηάιαλεο; δη' εκάο γάξ ζηαπξφλ θαηεδέμσ Υξηζηέ, πκλνχκελ ηνχ
ππεξκεηξήηνπ, ειένπο ζνπ ηήλ ράξηλ.
Δπί μχινπ επαξάηνπ Υξηζηέ, Ηνπδαίνί ζε θηείλαληεο θζφλσ, νπθ
ειπκήλαλην, ηφ ηήο δφμήο ζνπ θξάηνο παξάλνκνη, ππάξρεηο γάξ
πάλησλ Γεζπφηεο, παζψλ εζεινπζίσο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Σήο ππεξνπζίνπ ζεφηεηνο, ηξία πξφζσπα ζέβσ, Παηέξα ηφλ
πξνάλαξρνλ, ηφλ Τηφλ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ ηή θχζεη, άηκεηνλ
νπζίαλ, δνμάδσ εηο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ ηψλ νπξαλψλ πςεινηέξαλ, θαί Υεξνπβίκ ππεξηέξαλ, ηήλ
αγηφπξσηνλ, θαί ακίαληνλ Κφξελ, ηνχ πάλησλ Θενχ πκλνχκελ, θαί
ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σξηζκαθάξηζηε ηαπξε ηνχ Υξηζηνχ, ηφ νπξαλφγξαθνλ λίθνο, ν εθ ηήο
γήο εκίλ εθβιαζηήζαο, ηήο ζήο πξνζθπλήζεσο, αμίνπο δείμνλ εκάο
πάληαο, λεζηεία θαζαξζέληαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Σφλ ηνχο πκλνιφγνπο ελ θακίλσ, δηαθπιάμαληα Παίδαο, θαί ηήλ
βξνληψζαλ θάκηλνλ, κεηαβαιφληα εηο δξφζνλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ
πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Ζζατα ρφξεπε
Σήλ ιηζψδε πψξσζηλ, ηήο ςπρήο κνπ, εχζπιαγρλε σηήξ,
απφπιπλνλ θαί πεγήλ, δφο κνη αγαζέ, ζείαο θαηαλχμεσο, ν εθ
πιεπξάο, βιχζαο κνη δσήλ, θαί ηφ αλζξψπηλνλ, αλειθχζαο πξφο ζέ
Κχξηε.
Δκαπηφλ απέξξηςα, εηο ηά βάζε, ηψλ ακαξηηψλ, ηά χςε θαηαιηπψλ, ηά
ηψλ αξεηψλ, αιι' έιθπζνλ, ζψζφλ κε, ν αλειζψλ, επί ηνχ ηαπξνχ,
θαί ηφ αλζξψπηλνλ, αλειθχζαο πξφο ζέ Κχξηε.
Γιπθαζκφο ψλ Κχξηε, θαί εδχηεο, σο Γεκηνπξγφο, ρνιήο εγεχζσ
Υξηζηέ, ηήλ εμ εδνλήο, ππάξμαζαλ έθπησζηλ, ηνίο εμ Αδάκ, ζχ

επαλνξζψλ, φζελ πκλνχκέλ ζε, νη ζσζέληεο ζνπ ηνίο πάζεζη.
Θενηνθίνλ
Παλαγία Γέζπνηλα, ε ειπίο κνπ θαί θαηαθπγή, ηά ηξαχκαηα ηήο εκήο,
ίαζαη ςπρήο, ηφλ λνχλ κνπ εηξήλεπζνλ, ίλα θαγψ, ραίξσλ αλπκλψ, ηά
κεγαιείά ζνπ, Θενηφθε αεηπάξζελε.
Δηξκφο άιινο
έ ήλ πεξ είδε Μσυζήο
έ φλ νη άλνκνη Υξηζηέ, πεξηέβαινλ παηθηψο, πνξθχξαλ θαί
ζηέθαλνλ, σο Βαζηιέα παίνληεο, θαιάκσ ηήλ θάξαλ ζνπ ζηαπξνχληεο
θζφλσ, θαί ρνιήλ πνηίδνληεο, χκλνηο πάληεο πηζηνί κεγαιχλνκελ.
έ φλ πεξ ήιηνο ηδψλ, πεπνλζφηα ελ ζηαπξψ, ηφ θψο ελαπέθξπςε,
πάζεο νκνχ ηήο θηίζεσο, Γεζπφηνπ ηαίο χβξεζη ζπγθινλνπκέλεο, θαί
ζρηδνκέλσλ ηψλ πεηξψλ, χκλνηο Υξηζηέ σηήξ κεγαιχλνκελ.
Γφμα...
Φψο, θαί δσή θαί παληνπξγφο, ε ηξηζήιηνο Μνλάο, Θεφο ηε θαί
Κχξηνο, θσηί ελί ιακπφκελνο, ηξηζί ζπλαζηξάπησλ ηνίο ραξαθηήξζηλ,
ελ κηά ζεφηεηη, ηαχηελ πάληεο πηζηνί κεγαιχλνκελ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ήλ Γαπτδ ν κεισδφο, πξνεθήξπμε ηψλ, ελ ήπεξ θαηψθεζελ, ν
Οπξαλνίο αρψξεηνο, θαί αλεδνκήζαην, εθ ηήο ζαξθφο ζνπ. Κφζκνπ
ηιαζηήξηνλ, χκλνηο Μήηεξ αγλή κεγαιχλνκελ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
νχ ηφλ ζσηήξηνλ ηαπξφλ, ηφλ θσζηήξα ηψλ πηζηψλ, αμίσζνλ
Κχξηε, δη' εγθξαηείαο ηξέρνληαο, πξνθζάζαη ζεάζαζζαη, θαί
πξνζθπλήζαη, εηο αγηαζκφλ εκψλ, ίλα ζε δη' απηνχ κεγαιχλσκελ.
Ο Δηξκφο
έ ήλ πεξ είδε Μσυζήο, αθαηάθιεθηνλ βάηνλ, θαί θιίκαθα έκςπρνλ,
ήλ Ηαθψβ ηεζέαηαη, θαί πχιελ νπξάληνλ, δη' ήο δηήιζε Υξηζηφο ν Θεφο
εκψλ, χκλνηο Μήηεξ αγλή κεγαιχλνκελ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. β'
Σήο παηξηθήο δσξεάο δηαζθνξπίζαο ηφλ πινχηνλ, αζσηία ηφλ βίνλ
θαηελάισζα, ηνίο πνλεξνίο ινγηζκνίο ηήο ακαξηίαο κνπ
ζπλαπαρζείο, θαί γιπθαζκψ εκπαζείαο ελεδφκελνο, ηνίο αλνήηνηο
θηήλεζηλ σκνηψζελ, ηή ηψλ ζσηεξίσλ εληνιψλ παξαβάζεη. Αιι' Ο
επί ζηαπξνχ θξεκαζζήλαη, δη' εκέ επδνθήζαο Υξηζηέ ν Θεφο, κή
απνθεξχμεο κε ηήο ζήο πηνζεζίαο, αιι' επηζηξέθνληα δέμαη, σο ηφλ
Άζσηνλ Τηφλ, θαί ζψζφλ κε. (Γίο)

Μαξηπξηθφλ
Κχξηε, ελ ηή κλήκε ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ, πάζα ε Κηίζηο ενξηάδεη.
Οπξαλνί αγάιινληαη ζχλ ηνίο Αγγέινηο, θαί ε γή επθξαίλεηαη ζπλ ηνίο
αλζξψπνηο, απηψλ ηαίο παξαθιήζεζηλ ειέεζνλ εκάο.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Σξηήκεξνο αλέζηεο
Ζ Πάλαγλνο σο είδέ ζε, επί ζηαπξνχ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα
αλεβφα κεηξηθψο. Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, γιπθχηαηφλ κνπ Σέθλνλ, πψο
θέξεηο πάζνο επνλείδηζηνλ.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. δ'
Λφγσ ηά πάληα ζή θαηεξηίζσ δπλάκεη ν Θεφο, θαί εηο ηφ είλαη εθ ηνχ
κή φληνο παξήγαγεο εκάο. Μή παξαδψεο εκάο ηαίο αλνκίαηο εκψλ,
αλακάξηεηε Κχξηε δεφκεζα.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο λδ'
Δη αιεζψο άξα δηθαηνζχλελ ιαιείηε, επζείαο θξίλαηε, πηνί ηψλ
αλζξψπσλ.
ηίρ. Δπθξαλζήζεηαη δίθαηνο, φηαλ ίδε εθδίθεζηλ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΓ', 2-13)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Δπ' φξνπο πεδηλνχ άξαηε ζεκείνλ, πςψζαηε ηήλ
θσλήλ απηνίο, κή θνβείζζε, παξαθαιείηε ηή ρεηξί, αλνίμαηε νη
άξρνληεο. Δγψ ζπληάζζνκαη, θαί εγψ άγσ απηνχο, γίγαληεο έξρνληαη
πιεξψζαη ηφλ ζπκφλ κνπ, ραίξνληεο άκα θαί πβξίδνληεο. Φσλή
εζλψλ πνιιψλ, θσλή βαζηιέσλ θαί εζλψλ ζπλεγκέλσλ. Κχξηνο
αβαψζ εληέηαιηαη έζλεη νπινκάρσ, έξρεζζαη εθ γήο πφξξσζελ απ'
άθξνπ ζεκειίνπ ηνχ νπξαλνχ, Κχξηνο θαί νη νπινκάρνη απηνχ,
θαηαθζείξαη πάζαλ ηήλ Οηθνπκέλελ. Οινιχδεηε, εγγχο γάξ εκέξα
Κπξίνπ, θαί ζπληξηβή παξά ηνχ Θενχ ήμεη. Γηά ηνχην πάζα ρείξ
εθιπζήζεηαη, θαί πάζα ςπρή αλζξψπνπ δεηιηάζεη. Σαξαρζήζνληαη νη
πξέζβεηο, θαί σδίλεο απηνχο έμνπζηλ, σο γπλαηθφο ηηθηνχζεο, θαί
ζπκθνξάζνπζηλ έηεξνο πξφο ηφλ έηεξνλ, θαί εθζηήζνληαη, θαί ηφ
πξφζσπνλ απηψλ, σο θιφμ κεηαβαινχζηλ. Ηδνχ γάξ εκέξα Κπξίνπ
έξρεηαη αλίαηνο, ζπκνχ θαί νξγήο, ζείλαη ηήλ Οηθνπκέλελ έξεκνλ, θαί
ηνχο ακαξησινχο απνιέζαη εμ απηήο. Οη γάξ αζηέξεο ηνχ νπξαλνχ,

θαί ν Χξίσλ, θαί πάο ν θφζκνο ηνχ νπξαλνχ, ηφ θψο απηψλ νπ
δψζνπζη, θαί ζθνηηζζήζεηαη ηνχ ειίνπ αλαηέιινληνο, θαί ε ζειήλε νπ
δψζεη ηφ θψο απηήο. Καί εληεινχκαη ηή Οηθνπκέλε φιε θαθά, θαί ηνίο
αζεβέζη ηάο ακαξηίαο απηψλ, θαί απνιψ χβξηλ αλφκσλ, θαί χβξηλ
ππεξεθάλσλ ηαπεηλψζσ. Καί έζνληαη νη θαηαιειεηκκέλνη έληηκνη
κάιινλ, ή ηφ ρξπζίνλ ηφ άππξνλ, θαί άλζξσπνο κάιινλ έληηκνο
έζηαη, ή ν ιίζνο ν εθ ζαπθείξνπ. Ο γάξ νπξαλφο ζπκσζήζεηαη, θαί ε
γή ζεηζζήζεηαη εθ ηψλ ζεκειίσλ απηήο, δηά ζπκφλ νξγήο Κπξίνπ
αβαψζ, ελ ηή εκέξα, ή άλ επέιζε ν ζπκφο απηνχ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο βαξχο Φαικφο λε'
Δμεινχ κε εθ ηψλ ερζξψλ κνπ, ν Θεφο.
ηίρ. Ο Θεφο, αληηιήπησξ κνπ εί, ν Θεφο κνπ ηφ έιεφο κνπ.
η57ηνξ
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο βαξχο
Αζψηνπ δίθελ απέζηελ, ηήο ράξηηφο ζνπ Κχξηε, θαί ηφλ πινχηνλ
δαπαλήζαο ηήο ρξεζηφηεηνο, επί ζέ έδξακνλ, εχζπιαγρλε
θξαπγάδσλ ζνη. ν Θεφο ήκαξηνλ ειέεζφλ κε.
Δίηα ηά δ' Μαξηπξηθά, ηά θαηά ηφλ ηπρφληα Ήρνλ, θαί ηνχ Μελαίνπ
Πξνζφκνηα δ'.
Γφμα... Σφ Νεθξψζηκνλ
Καί λχλ... Θενηνθίνλ,
ηά ηνχ απηνχ Ήρνπ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο λζ'
Γφο εκίλ βνήζεηαλ εθ ζιίςεσο, θαί καηαία ζσηεξία αλζξψπνπ.
ηίρ. Ο Θεφο, απψζσ εκάο, θαί θαζείιεο εκάο.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Ζ', 4-21)
Δθάζηζελ ε θηβσηφο ελ κελί ηψ εβδφκσ, εβδφκε θαί εηθάδη ηνχ κελφο,
επί ηά φξε ηά Αξαξάη. Σφ δέ χδσξ πνξεπφκελνλ ειαηηνλνχην έσο
ηνχ δεθάηνπ κελφο. Δλ δέ ηψ δεθάησ κελί, ηή πξψηε ηνχ κελφο,
ψθζεζαλ αη θεθαιαί ηψλ νξέσλ. Καί εγέλεην κεηά ηεζζαξάθνληα
εκέξαο, ελέσ με Νψε ηήλ ζπξίδα ηήο θηβσηνχ, ήλ επνίεζε. Καί
απέζηεηιε ηφλ θφξαθα ηνχ ηδείλ, εη θεθφπαθε ηφ χδσξ, θαί εμειζψλ,
νπθ αλέζηξεςελ, έσο ηνχ μεξαλζήλαη ηφ χδσξ απφ ηήο γήο. Καί

απέζηεηιε ηήλ πεξηζηεξάλ νπίζσ απηνχ ηδείλ, εη θεθφπαθε ηφ χδσξ
απφ ηήο γήο. Καί νπρ επξνχζα ε πεξηζηεξά αλάπαπζηλ ηνίο πνζίλ
απηήο, ππέζηξεςε πξφο απηφλ εηο ηήλ θηβσηφλ, φηη χδσξ ήλ επί πάλ
ηφ πξφζσπνλ ηήο γήο, θαί εθηείλαο ηήλ ρείξα απηνχ, έιαβελ απηήλ,
θαί εηζήγαγελ απηήλ πξφο απηφλ εηο ηήλ θηβσηφλ. Καί επηζρψλ έηη
εκέξαο επηά εηέξαο, πάιηλ εμαπέζηεηιε ηήλ πεξηζηεξάλ εθ ηήο
θηβσηνχ. Καί αλέζηξεςε πξφο απηφλ ε πεξηζηεξά ηφ πξφο εζπέξαλ,
θαί είρε θχιινλ ειαίαο, θάξθνο ελ ηψ ζηφκαηη απηήο, θαί έγλσ Νψε,
φηη θεθφπαθε ηφ χδσξ απφ ηήο γήο. Καί επηζρψλ έηη εκέξαο επηά
εηέξαο, πάιηλ εμαπέζηεηιε ηήλ πεξηζηεξάλ, θαί νπ πξνζέζεην ηνχ
επηζηξέςαη πξφο απηφλ έηη. Καί εγέλεην ελ ηψ ελί θαί εμαθνζηνζηψ έηεη
ελ ηή δσή ηνχ Νψε, ηνχ πξψηνπ κελφο κηά ηνχ κελφο, εμέιηπε ηφ
χδσξ απφ ηήο γήο. Καί απεθάιπςε Νψε ηήλ ζηέγελ ηήο Κηβσηνχ, ήλ
επνίεζε, θαί είδελ, φηη εμέιηπε ηφ χδσξ απφ πξνζψπνπ ηήο γήο. Δλ
δέ ηψ δεπηέξσ κελί, εβδφκε θαί εηθάδη ηνχ κελφο, εμεξάλζε ε γή. Καί
είπε Κχξηνο ν Θεφο πξφο Νψε, ιέγσλ. Έμειζε εθ ηήο θηβσηνχ ζχ, θαί
ε γπλή ζνπ, θαί νη πηνί ζνπ, θαί αη γπλαίθεο ηψλ πηψλ ζνπ κεηά ζνχ,
θαί πάληα ηά ζεξία, φζα εζηί κεηά ζνχ, θαί πάζα ζάξμ, απφ πεηεηλψλ
έσο θηελψλ, θαί πάλ εξπεηφλ θηλνχκελνλ επί ηήο γήο εμάγαγε κεηά
ζεαπηνχ, θαί απμάλεζζε θαί πιεζχλεζζε επί ηήο γήο. Καί εμήιζε Νψε,
θαί ε γπλή απηνχ, θαί νη πίνη απηνχ, θαί αη γπλαίθεο ηψλ πηψλ απηνχ
κεη' απηνχ, θαί πάληα ηά ζεξία, θαί πάληα ηά θηήλε, θαί πάλ πεηεηλφλ,
θαί πάλ εξπεηφλ θηλνχκελνλ επί ηήο γήο θαηά γέλνο απηψλ, εμήιζελ
εθ ηήο θηβσηνχ, ελ κηά ηνχ κελφο ηνχ ηξίηνπ. Καί σ θνδφκεζε Νψε
ζπζηαζηήξηνλ ηψ Κπξίσ, θαί έιαβελ απφ πάλησλ ηψλ θηελψλ ηψλ
θαζαξψλ, θαί απφ πάλησλ ηψλ πεηεηλψλ ηψλ θαζαξψλ, θαί
αλήλεγθελ εηο νινθάξπσζηλ επί ηφ ζπζηαζηήξηνλ. Καί σζθξάλζε
Κχξηνο ν Θεφο νζκήλ επσδίαο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο μ'
Δηζάθνπζνλ, ν Θεφο, ηήο δεήζεψο κνπ, πξφζρεο ηή πξνζεπρή κνπ.
ηίρ. Οχησ ςαιψ ηψ νλφκαηί ζνπ εηο ηνχο αηψλαο.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Η', 31 - ΗΑ', 12)
ηφκα δηθαίνπ απνζηάδεη ζνθίαλ, γιψζζα δέ αδίθνπ εμνιείηαη. Υείιε
αλδξψλ δηθαίσλ απνζηάδεη ράξηηαο, ζηφκα δέ αζεβψλ θαηαζηξέθεηαη.
Επγνί δφιηνη βδέιπγκα ελψπηνλ Κπξίνπ, ζηάζκηνλ δέ δίθαηνλ δεθηφλ
απηψ. Οχ εάλ εηζέιζε χβξηο εθεί θαί αηηκία, ζηφκα δέ ηαπεηλψλ κειεηά
ζνθίαλ. Σειεηφηεο επζέσλ νδεγήζεη απηνχο, θαη ππνζθειηζκφο
αζεηνχλησλ πξνλνκεχζεη απηνχο, νπθ σθειήζεη ππάξρνληα ελ εκέξα
ζπκνχ, δηθαηνζχλε δέ ξχζεηαη απφ ζαλάηνπ. Απνζαλψλ δίθαηνο έιηπε

κεηάκεινλ, πξφρεηξνο δέ γίλεηαη θαί επίραξηνο αζεβψλ απψιεηα.
Γηθαηνζχλε ακψκνπ νξζνηνκεί νδνχο, άζέβεηα δέ πεξηπίπηεη αδηθία.
Γηθαηνζχλε αλδξψλ νξζψλ ξχεηαη απηνχο, ηή δέ αβνπιία αιίζθνληαη
παξάλνκνη. Σειεπηήζαληνο αλδξφο δηθαίνπ, νπθ φιιπηαη ειπίο, ηφ δέ
θαχρεκα ηψλ αζεβψλ φιιπηαη. Γίθαηνο εθ ζήξαο εθδχλεη, αλη' απηνχ
δέ παξαδίδνηαη ν αζεβήο. Δλ ζηφκαηη αζεβψλ παγίο πνιίηαηο,
αίζζεζηο δέ δηθαίσλ εχνδνο. Δλ αγαζνίο δηθαίσλ θαηψξζσηαη πφιηο,
θαί ελ απσιεία αζεβψλ αγαιιίακα. Δλ επινγία επζέσλ πςσζήζεηαη
πφιηο, ζηφκαζη δέ αζεβψλ θαηεζθάθε. Μπθηεξίδεη πνιίηαο ελδεήο
θξελψλ, αλήξ δέ θξφληκνο εζπρίαλ άγεη.
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Σξνπάξηα
Ήρνο β'
Απφζηνινη, Μάξηπξεο, θαί Πξνθήηαη, Ηεξάξραη, ζηνη θαί Γίθαηνη, νη
θαιψο ηφλ αγψλα ηειέζαληεο, θαί ηήλ Πίζηηλ ηεξήζαληεο, παξξεζίαλ
έρνληεο πξφο ηφλ σηήξα, ππέξ εκψλ απηφλ ηθεηεχζαηε, ζσζήλαη
δεφκεζα ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Νεθξψζηκνλ
Μλήζζεηη Κχξηε, σο αγαζφο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί φζα ελ βίσ
ήκαξηνλ ζπγρψξεζνλ, νπδείο γάξ αλακάξηεηνο, εη κή ζχ ν
δπλάκελνο, θαί ηνίο κεηαζηάζη δνχλαη ηήλ αλάπαπζηλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μήηεξ αγία ε ηνχ αθξάζηνπ θσηφο, Αγγειηθνίο ζε χκλνηο ηηκψληεο
κεγαιχλνκελ.
Σξνπάξηνλ
Ήρνο πι. α'
Αλάπαπζνλ σηήξ εκψλ, κεηά Γηθαίσλ ηνχο δνχινπο ζνπ, θαί
ηνχηνπο θαηαζθήλσζνλ, ελ ηαίο απιαίο ζνπ, θαζψο γέγξαπηαη,
παξνξψλ σο αγαζφο ηά πιεκκειήκαηα απηψλ, ηά εθνχζηα, θαί ηά
αθνχζηα, θαί πάληα ηά ελ αγλνία, θαί γλψζεη θηιάλζξσπε.
Γφμα...
Καί πάληα ηά ελ αγλνία θαί γλψζεη θηιάλζξσπε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ο εθ Παξζέλνπ αλαηείιαο ηψ Κφζκσ, Υξηζηέ ν Θεφο, πηνχο θσηφο δη'
απηήο αλαδείμαο, ειέεζνλ εκάο.

Χδή ο' Ήρνο δ'
Ήιζνλ εηο ηά βάζε
Αηκάησλ εξδεχζαηε ζηαγφζη, ηψλ επζεβψλ θαξδίαο δπζζεβνχλησλ δέ
ηάο παξαηάμεηο, πεξηθαλψο ελ απηαίο επλίμαηε, Αζινθφξνη
αμηάγαζηνη.
Γνμάζαληεο κέιεζηλ νηθείνηο, ηφλ ηνχ παληφο Γεζπφηελ, λχλ
δνμάδεζζε αδηαιείπησο, δφμα πηζηψλ, Αζιεηαί ππάξρνληεο θαί
κεγάινη αληηιήπηνξεο.
Νεθξψζηκνλ
Δλ ιάθθσ εηέζεο θαησηάησ, ηνίο νχλ πηζηψο ζαλνχζη ηήλ αλάπαπζηλ
Λφγε, παξάζρνπ, ηψλ ηεξψλ Αζιεηψλ δεήζεζη, θαί πηαηζκάησλ
απνιχηξσζηλ.
Θενηνθίνλ
Ίλα ζε θσλαίο δηαπξπζίνηο, αλεπθεκψκελ Κφξε, ηάο θσλάο εκψλ
ηαχηαο πξνζδέρνπ, θαί ηιαζκφλ νθιεκάησλ ιήςεζζαη, ηφλ Τηφλ ζνπ
θαζηθέηεπε.
Έηεξνλ Πνίεκα ηνχ θπξίνπ Θενδψξνπ
Ήρνο πι. δ'
πλερφκελνλ δέμαη κε
Νχλ Μαξηχξσλ παλήγπξηο, ζπλδξάκσκελ θαί ηά άζια απηψλ, ηά
παλζέβαζηα καθαξηνχληεο, Υξηζηφλ ηφλ ηνχηνπο ζηέςαληα
πκλήζσκελ.
Δλ ηή ζεία ππξνχκελνη αγάπε Υξηζηνχ, επ' αλζξάθσλ ππξφο
δηαβαίλεηε, σο επί δξφζνπ, απηφλ πκλνχληεο Μάξηπξεο καθάξηνη.
Γφμα...
έ Σξηάο ππεξάξρηε, θαί ζεία Μνλάο, θψο θαί θψηα κέιπσ, δσήλ θαί
δσάο, Ννχλ Λφγνλ, Πλεχκα άγηφλ ηε, θαί άγηα, ηφλ έλα Θεφλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ ηήο ξίδεο αλέηεηιε, ζνχ άλζνο δσήο, Ηεζζαί πξνπάηνξ
αλαζθίξηεζνλ, ν ζψδσλ Κφζκνλ, εθ ηήο αγλήο Νεάληδνο, Υξηζηφο ν
Θεφο.
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ.
Πχξ θαί μίθνο θαί ζάλαηνλ νπ πηήμαληεο, ηήλ νκνινγίαλ δηεζψζαηε
ηήο ζσηεξίαο, ππφ Υξηζηνχ λεπξνχκελνη καθάξηνη.
ηίρ. Αη ςπραί απηψλ ελ αγαζνίο απιηζζήζνληαη.

Δλ λεθξνίο ν ειεχζεξνο, σο ψλ αξρεγφο, δσήο θαί ζαλάηνπ, ζχ
αλάπαπζνλ, νχο πξνζειάβνπ, θαί ελ απιαίο ζνπ, ζθήλσζνλ
Φηιάλζξσπε.
Ο Δηξκφο
πλερφκελνλ δέμαη κε θηιάλζξσπε, εθ πηαηζκάησλ πνιιψλ, θαί
πξνζπίπηνληα ηνίο νηθηηξκνίο ζνπ, σο ηφλ Πξνθήηελ Κχξηε, θαί
ζψζφλ κε.
Χδή δ'
Νένη ηξείο ελ Βαβπιψλη
Σίλη ζηέξγνπζα ηά πάζε, ηψλ αιφγσλ αιεζψο, ςπρή εμσκνίσζαη;
ηίλα ππεξβάιινληα έζρεο, ελ ακαξηίαηο; βφεζνλ ηψ Υξηζηψ. ψζφλ
κε Αγαζέ.
Άγηνη ηφλ ελ Αγίνηο, αηηήζαηε εθηελψο, επαλαπαπφκελνλ, ηαίο αγίαηο
ηαχηαηο εκέξαηο, θαζαγηάζαη πάλησλ, ηψλ επζεβψλ ηά θξνλήκαηα.
Νεθξψζηκνλ
Όςηζηε ν ελ ειέεη, πινχζηνο θαί αγαζφο, ηνίο δνχινηο ζνπ άθεζηλ,
ηνίο πξνθνηκεζείζη παξάζρνπ, ρνξνίο Αγίσλ ηνχηνπο, ζπλαξηζκψλ
σο θηιάλζξσπνο.
Θενηνθίνλ
Σέηνθαο λνκίκσλ δίρα θχζεσο ηφλ Πιαζηνπξγφλ, γελφκελνλ
άλζξσπνλ. Άρξαληε απηφλ νχλ δπζψπεη, πάλησλ ηάο αλνκίαο λχλ
παξηδείλ, θαί ηά πηαίζκαηα.
Δηξκφο άιινο
Ο δη' Αγγέινπ Παίδαο
Ο ηψλ ζεπηψλ Μαξηχξσλ, δεημαο ηά κλεκφζπλα, ραξάλ ηή Δθθιεζία
ζνπ, θαί ςπρήο ζπκεδίαλ, επινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Οπ ςεπδφκεζά ζε Υξηζηέ, νπδέ αξλνχκεζα νη Μάξηπξεο εθξαχγαδνλ
ελ κέζσ ηψλ βαζάλσλ, ηνχο παξαλφκνπο δηθαζηάο θαηαπιήηηνληεο.
Γφμα...
Δλ ηξηζί πξνζψπνηο, κίαλ θχζηλ ζέβνκελ, Παηξφο Τηνχ θαί
Πλεχκαηνο, πξνθεηηθψο βνψληεο. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πψο σο κήηεξ ηίθηεηο, θαί παξζέλνο έκεηλαο; ηη Θεφλ εγέλλεζα, κή
δήηεη κνη ηφλ ηξφπνλ, φζα γάξ βνχιεηαη πνηεί, ε ζεφπαηο βνά.

ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ...
Μαξηπξηθή ρνξεία, ε ζενθάλσηνο ηνχο δνχινπο ζνπ αμίσζνλ,
πξνζθπλεηάο γελέζζαη, ηνχ ζείνπ θαί δσνπνηνχ ηνχ σηήξνο
ηαπξνχ.
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ θαί πξνζειάβνπ Κχξηε.
Ο ηήο δσήο ηακίαο, Βαζηιεχ αζάλαηε, νχο εμειέμσ δνχινπο ζνπ ελ
πίζηεη θαί ειπίδη, ηήο αησλίνπ ζνπ δσήο, θαηαμίσζνλ.
Ο Δηξκφο
Ο δη' Αγγέινπ Παίδαο, δξνζίζαο ελ θακίλσ, θαί ηήλ βξνληψζαλ
θάκηλνλ, κεηαβαιψλ εηο δξφζνλ, επινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ.
Χδή ε'
Λπηξσηά ηνχ παληφο
Απηνήησ ρνξνχληεο θξνλήκαηη, πξφο επίπνλα ζθάκκαηα Μάξηπξεο,
πφλνπο ζαξθφο ππέζηεηε, θαί πξφο άπνλνλ ιήμηλ κεηαηεζέληεο,
πάληα πφλνλ θαξδίαο θνπθίδεηε.
Οη ηά άλσ θζαξηνίο αιιαμάκελνη, ζαξθηθνίο κε θζεηξφκελνλ πάζεζη,
δηά λεζηείαο ζψζαηε, θαί επρψλ εκκειείαο, Μάξηπξεο ζείνη, ηφλ ηψλ
φισλ Θεφλ ηθεηεχνληεο.
Νεθξψζηκνλ
Ηθεζίαηο Υξηζηέ ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ, ηά ειέε ζνπ πάζη θαηάπεκςνλ,
θαί ηνίο πξφ ζέ ηφλ εχζπιαγρλνλ, κεηαζηάζη ηνχ βίνπ, ιχζηλ
παξάζρνπ, νθιεκάησλ θαί ζείαλ αλάπαπζηλ.
Θενηνθίνλ
Χο ηεθνχζα Θεφλ αλακάξηεηνλ, ηάο εκψλ ακαξηίαο εμάιεηςνλ, ηαίο
κεηξηθαίο πξεζβείαηο ζνπ, Θενηφθε θαί ζψδε, αλαβνψληαο. Δπινγείηε
ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Δηξκφο άιινο
Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο
Σάο ππξηθιέθηνπο βαζάλνπο ελεγθφληεο, σο δξνζηζκψ Αζινθφξνη,
κεηά ραξάο αλεθξάδεηε. Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Ζ ζενζηξάηεπηνο θάιαγμ ηψλ Μαξηχξσλ, ηξνπσζακέλε ηήλ πιάλελ,
ληθεηηθψο αλεθξαχγαδελ. Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα

χλ ηψ Τηψ ηφλ Παηέξα πξνζθπλνχληεο, θαί ηφ παλάγηνλ Πλεχκα,
πάληεο πηζηψο εθβνήζσκελ. Σξηάο ε ελ Μνλάδη, ζψζνλ ηάο ςπράο
εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
χ θαί Παξζέλνο θαί Μήηεξ αλεδείρζεο, θπνθνξνχζα αλάλδξσο,
Θεφλ ηψλ φισλ ε πάλαγλνο. Αιι' απηφλ εθδπζψπεη, ζσζήλαη ηνχο
δνχινπο ζνπ.
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ.
Σψλ Αζινθφξσλ πξεζβείαηο ηνχο ζνχο δνχινπο, θαί πξνζθπλήζαη
θαί βιέςαη, Υξηζηέ σηήξ θαηαμίσζνλ, ηφλ δσνπνηφλ ηαπξφλ, ηήο
ζήο αγαζφηεηνο.
ηίρ. Αη ςπραί απηψλ ελ αγαζνίο απιηζζήζνληαη.
Ο θαηαιχζαο ηφ θξάηνο ηνχ ζαλάηνπ, ηή εθ λεθξψλ ζνπ Δγέξζεη, ηνχο
κεηαζηάληαο αλάπαπζνλ, κεηά ηψλ εθιεθηψλ ζνπ, αηλείλ ζε ηφλ
Κχξηνλ.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο ελ ηή θακίλσ, ζχλ ηψ ππξί θαί ηήλ θιφγα,
θαηαπαηνχληεο ππέςαιινλ. Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Χδή ζ'
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο
ηεξίμαληεο πέηξα λνεηή, ηφ θξφλεκα Αζινθφξνη, απεξίηξεπηνη,
πάζαηο ερζξνχ κεραλνπξγίαηο εκείλαηε, δηφ κε ηξεπφκελνλ, πξφο
πάζε ςπρνθζφξα ζηεξίμαηε, ηαίο πξφο ηφ ζείνλ παξαθιήζεζηλ.
Ζ ζεία θαί φλησο θσηαπγήο, νκήγπξηο ηψλ Μαξηχξσλ, θαζηθέηεπε,
ηφλ ππεξάγαζνλ Γεζπφηελ, θαηξψ ηήο εγθξαηείαο, ζπγρψξεζηλ,
πηαηζκάησλ εκίλ πάζη δσξήζαζζαη, θαί αησλίαλ αγαιιίαζηλ.
Νεθξψζηκνλ
Φηιάλζξσπε κφλε Αγαζέ, ηνχο δνχινπο ζνπ επ ειπίδη, αλαζηάζεσο,
θεθνηκεκέλνπο αησλίνπ, θσηφο ζνπ αλεζπέξνπ αμίσζνλ, κεηέρεηλ θαί
ηξνθήο απνιαχζεσο, ίλα ζε θφβσ κεγαιχλσκελ.
Θενηνθίνλ
Φσηφο νηθεηήξηνλ ε ζή, γεγέλεηαη παλαγία, κήηξα, Πάλαγλε, φζελ
πηζηψο αλαβνψ ζνη. Σάο θφξαο ηήο ςπρήο κνπ θαηαχγαζνλ, θαί

ηξίβνλ ηήλ επζείαλ ππφδεημνλ, ηψ ζε γλεζίσο καθαξίδνληη.
Άιινο
Μεγαιχλνκέλ ζε, ηήλ Μεηέξα
Σψλ Μαξηχξσλ κλήκελ, εθηειέζσκελ πηζηνί, ίλα ηήο εθείλσλ,
θνηλσλήζσκελ δφμεο, επθεκνχληεο ηά άζια, ηψλ αγψλσλ απηψλ.
Σήλ πκψλ αλδξείαλ, ζήξεο έπηεμαλ ζθνδξψο, ππερψξεζε πχξ,
ζπλεηξίβεζαλ ηφμα, ελ πκίλ Αζινθφξνη, ζαπκαζηφο ν Θεφο.
Γφμα...
Τπεξάξρηε θχζηο, ηξηζππφζηαηε Μνλάο, Πάηεξ, Τηέ, θαί Πλεχκα
άγηνλ, θψο θαί δσή ζεαξρία, ηνχο ζέ δνμνινγνχληαο, δηαθχιαηηε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δπινγνχκέλ ζε, ηφλ Θεφλ ηνχ Ηζξαήι, ηφλ εθ ηήο Παξζέλνπ,
επηθαλέληα ηψ Κφζκσ, θαί εγείξαληα θέξαο, ζσηεξίαο εκίλ.
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο.
Πξεζβεπηαί ηνχ Κφζκνπ, Αζινθφξνη ηνχ Υξηζηνχ, ηφλ απηνχ ηδέζζαη
ηαπξφλ, θαί πξνζθπλήζαη, θαηαμηψζαηε πάληαο, ηθεζίαηο πκψλ.
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ, θαί πξνζειάβνπ, Κχξηε.
πνπ αλαβιχδεη, πεγή δσήο Τηέ Θενχ, θαί επηζθνπεί ζνπ, ν ηνχ
πξνζψπνπ θσηηζκφο, ηνχο πξφο ζέ κεηαζηάληαο εγθαηάηαμνλ.
Ο Δηξκφο
Μεγαιχλνκέλ ζε, ηήλ Μεηέξα ηνχ θσηφο, θαί δνμάδνκέλ ζε, Θενηφθε
Παξζέλε, σο ηεθνχζαλ Υξηζηφλ, ηφλ σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β'
Δπθξάλζεηε επί Κχξηνλ, θαί αγαιιηάζζε δίθαηνη.
ηίρ. Μαθάξηνη, ψλ αθέζεζαλ αη αλνκίαη.
Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Η', 32-38)
Αδειθνί, αλακηκλήζθεζζε ηάο πξφηεξνλ εκέξαο, ελ αίο θσηηζζέληεο,
πνιιήλ άζιεζηλ ππεκείλαηε παζεκάησλ. Σνχην κέλ, νλεηδηζκνίο ηε
θαί ζιίςεζη ζεαηξηδφκελνη, ηνχην δέ, θνηλσλνί ηψλ νχησο
αλαζηξεθνκέλσλ γελεζέληεο, θαί γάξ ηνίο δεζκνίο κνπ
ζπλεπαζήζαηε, θαί ηελ αξπαγήλ ηψλ ππαξρφλησλ πκψλ κεηά ραξάο

πξνζεδέμαζζε, γηλψζθνληεο έρεηλ ελ εαπηνίο θξείηηνλα χπαξμηλ ελ
νπξαλνίο, θαί κέλνπζαλ. Μή απνβάιεηε νχλ ηήλ παξξεζίαλ πκψλ,
ήηηο έρεη κηζζαπνδνζίαλ κεγάιελ. Τπνκνλήο γάξ έρεηε ρξείαλ, ίλα ηφ
ζέιεκα ηνχ Θενχ πνηήζαληεο, θνκίζεηε ηήλ επαγγειίαλ. Έηη γάξ
κηθξφλ φζνλ φζνλ, ν εξρφκελνο ήμεη, θαί νπ ρξνληεί. Ο δέ δίθαηνο εθ
πίζηεσο δήζεηαη.
Αιιεινχτα Ήρνο πι. β'
Μαθάξηνη νχο εμειέμσ θαί πξνζιάβσ Κχξηε, Αιιεινχτα,
η61ηνξ
ΚΤΡΗΑΚΖ Γ' ΣΧΝ ΝΖΣΔΗΧΝ
ΣΖ ΣΑΤΡΟΠΡΟΚΤΝΖΔΧ
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΠΔΡΑ
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηά παξφληα ηηρεξά Πξνζφκνηα, εηο δ',
δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο πι. β'
Αη Αγγειηθαί
Νχλ Αγγειηθαί, ζηξαηηαί δνξπθνξνχζη, Ξχινλ ηφ ζεπηφλ, επιαβψο
πεξηθπθινχζαη, θαί πάληαο ζπγθαινχζαη, ηνχο πηζηνχο εηο
πξνζθχλεζηλ, Γεχηε νχλ λεζηεία θαηδξπλζέληεο, πξνζπέζσκελ απηψ
ραξά θαί θφβσ, πηζηψο θξάδνληεο, Υαίξνηο ν ηίκηνο ηαπξφο, ηνχ
Κφζκνπ αζθάιεηα.
Ίλα ηνχ Αδάκ, αθαλίζεο ηήλ θαηάξαλ, ζάξθα ηήλ εκψλ,
πξνζιακβάλεηο δίρα ξχπνπ, ζηαπξνχζαη δέ θαί ζλήζθεηο, Ηεζνχ
ππεξάγαζε, φζελ ηφλ ηαπξφλ ζνπ θαί ηήλ ιφγρελ, ζπφγγνλ ηε θαί
ηφλ θάιακνλ, ηνχο ήινπο, πηζηψο ζέβνκελ, θαί ηήλ Αλάζηαζηλ ηήλ
ζήλ, ηδείλ εμαηηνχκεζα.
Κιείεη ηήλ Δδέκ δηά μχινπ πάιαη φθηο μχινλ δέ ηαπξνχ ππαλνίγεη
ηαχηελ πάζη ηνίο ζέινπζη λεζηεία θαζαξζήλαη θαί δάθξπζη, Γεχηε νχλ
πξνθείκελνλ νξψληεο απηψ πξνζπέζσκελ ελ θφβσ, πηζηνί
θξάδνληεο, Άλνημνλ πχιαο νπξαλψλ ηαπξέ ηνίο πνζνχζί ζε.
Γφμα... Καί λχλ...
ηαπξνζενηνθίνλ, κνηνλ
ηε ηψ ζηαπξψ πξνζεινχκελνλ εψξα, Λφγε ηνχ Θενχ ε αζπφξσο ζε

ηεθνχζα ειάιαδε βνψζα, νίκνη ηέθλνλ γιπθχηαηνλ! ηίο ζνπ ε
ηαπείλσζηο Θεέ κνπ; πψο ν απαζήο ηφ πάζνο θέξεηο αδίθσ θξίκαηη;
Τκλνινγψ ζνπ ηήλ θξηθηήλ θαί άθξαλ ζπγθαηάβαζηλ.
Απφζηηρα πξνζφκνηα
Ήρνο β'
Οίθνο ηνχ Δπθξαζά
Λπζέληεο ηψλ δεζκψλ, ηήο πάιαη θαηαδίθεο, πηζηνί ηαπξνχ ηψ
μχισ, ηφλ ελ απηψ παγέληα, Υξηζηφλ δνμνινγήζσκελ.
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ
ηψλ πνδψλ απηνχ.
Άγε λχλ ζχλ εκίλ, Γαπτδ ηήλ ιχξαλ θίλεη, Υξηζηφλ πςνχηε ςάιισλ,
πηζηνί θαί πξνζθπλείηε, απηνχ ηφ ππνπφδηνλ.
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ
κέζσ ηήο γήο.
Οςψκεζα ιανί, πξνθείκελνλ ηφ Ξχινλ, δη' νχ ηήλ ζσηεξίαλ, εκίλ
Υξηζηφο βξαβεχεη, θαί πίζηεη αζπαζψκεζα.
Γφμα... Καί λχλ...
ηαπξνζενηνθίνλ, κνηνλ
Τςνχκελνλ ηαπξψ, ππέξ βξνηψλ νξψζα, ηφλ ζφλ Τηφλ Παξζέλε
εβφαο ζξελσδνχζα, Γφμα ηή επζπιαγρλία ζνπ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο α'
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ,
λίθαο ηνίο Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ
θπιάηησλ δηά ηνχ ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα.
ΔΝ ΓΔ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ θαί ηφ Κάζηζκα φινλ ηφ, Μαθάξηνο αλήξ
εηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ ο', θαί ηά παξφληα ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ,
Πξνζφκνηα δ'.
Ήρνο πι. α'

Υαίξνηο αζθεηηθψλ αιεζψο
Λάκςνλ ν ηνχ Κπξίνπ ηαπξφο ηάο θεγγνβφινπο αζηξαπάο ζνπ ηήο
ράξηηνο θαξδίαο ηψλ ζέ ηηκψλησλ θαί ζενιήπησ ζηνξγή,
πεξηπηπζζνκέλσλ θνζκνπφζεηε, δη' νχ ηψλ δαθξχσλ, εμεθαλίζζε
θαηήθεηα θαί ηνχ ζαλάηνπ, ηψλ παγίδσλ εξξχζζεκελ, θαί πξφο
άιεθηνλ, επθξνζχλελ κεηήιζνκελ, δείμνλ ηήο σξαηφηεηνο ηήο ζήο ηήλ
εππξέπεηαλ ηάο αληηδφζεηο παξέρσλ ηήο εγθξαηείαο ηνίο δνχινηο
ζνππηζηψο αηηνπκέλνηο ζήλ πινπζίαλ πξνζηαζίαλ θαί κέγα έιενο.
Υαίξνηο ν δσεθφξνο ηαπξφο, ηήο Δθθιεζίαο ν σξαίνο παξάδεηζνο
ηφ μχινλ ηήο αθζαξζίαο ηφ εμαλζήζαλ εκίλ αησλίνπ δφμεο ηήλ
απφιαπζηλ, δη' νχ ηψλ δαηκφλσλ απνδηψθνληαη θάιαγγεο θαί ηψλ
Αγγέισλ ζπλεπθξαίλνληαη ηάγκαηα, θαί ζπζηήκαηα ηψλ πηζηψλ
ενξηάδνπζηλ, φπινλ αθαηαγψληζηνλ θξαηαίσκα άξξεθηνλ ηψλ
Βαζηιέσλ ηφ λίθνο ηψλ Ηεξέσλ ηφ θαχρεκα, Υξηζηνχ λχλ ηά πάζε θαί
εκίλ δίδνπ πξνθζάζαη, θαί ηήλ Αλάζηαζηλ.
Υαίξνηο ν δσεθφξνο ηαπξφο, ηήο επζεβείαο ηφ αήηηεηνλ ηξφπαηνλ ε
ζχξα ηνχ Παξαδείζνπ ν ηψλ πηζηψλ ζηεξηγκφο ηφ ηήο Δθθιεζίαο
πεξηηείρηζκα, δη' νχ εμεθάληζηαη, ε αξά θαί θαηήξγεηαη θαί θαηεπφζε
ηνχ ζαλάηνπ ε δχλακηο θαί πςψζεκελ απφ γήο πξφο νπξάληα, φπινλ
αθαηακάρεηνλ δαηκφλσλ αληίπαιε δφμα Μαξηχξσλ Οζίσλ ψο
αιεζψο εγθαιιψπηζκα ιηκήλ ζσηεξίαο ν δσξνχκελνο ηψ Κφζκσ ηφ
κέγα έιενο.
Γεχξν ηψλ Πξσηνπιάζησλ δπάο ε ηήο ρνξείαο εθπεζνχζα ηήο
άλσζελ ηψ θζφλσ ηνχ βξνηνθηφλνπ δηά πηθξάο εδνλήο ηήο ηνχ μχινπ
πάιαη απνγεχζεσο, ηδνχ ηφ παλζέβαζηνλ φλησο Ξχινλ πξνζέξρεηαη
ψ πξνζδξακφληεο, ελ ραξά πεξηπηχμαζζε θαί βνήζαηε, πξφο απηφ
κεηά πίζηεσο, χ εκψλ ε αληίιεςηο ηαπξέ παλζεβάζκηε νχ ηνχ
θαξπνχ κεηαζρφληεο ηήο αθζαξζίαο εηχρνκελ Δδέκ ηήλ πξνηέξαλ
θνκηζάκελνη βεβαίαλ θαί κέγα έιενο.
Γφμα... Ήρνο γ'
Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ ν ηήλ εθνχζηνλ ζηαχξσζηλ, εηο θνη λήλ
εμαλάζηαζηλ, ηνχ γέλνπο ηψλ αλζξψπσλ θαηαδεμάκελνο, θαί ηψ
θαιάκσ ηνχ ηαπξνχ βαθαίο εξπζξαίο, ηνχο ζαπηνχ δαθηχινπο
αηκαηψζαο, ηαίο αθεζίκνηο εκίλ, βαζηιηθψο ππνγξάςαη
θηιαλζξσπεπζάκελνο, κή παξίδεο εκάο θηλδπλεχνληαο θαί πάιηλ ηήλ
απφ ζνχ δηάζηαζηλ, αιι' νηθηείξεζνλ κφλε καθξφζπκε, ηφλ ελ
πεξηζηάζεη ιαφλ ζνπ θαί αλάζηεζη, πνιέκεζνλ ηνχο πνιεκνχληαο

εκάο, ψο Παληνδχλακνο.
Καί λχλ...
Θενηνθίνλ, ηφ ηήο Οθησήρνπ
Δίζνδνο ηφ, Φψο ηιαξφλ...
Πξνθείκελνλ
Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, εππξέπεηαλ ελεδχζαην.
Δηο ηήλ Ληηήλ
Γφμα... Καί λχλ...
Ήρνο πι. α'
Οξψζά ζε ε Κηίζηο άπαζα επί ζηαπξνχ γπκλφλ θξεκάκελνλ ηφλ
Γεκηνπξγφλ θαί θηίζηελ ηψλ απάλησλ ειινηνχην θφβσ, θαί
επσδχξεην, ν ήιηνο δέ ηφ θψο ζπλέζηεηιε, θαί ε γή εθπκαίλεην,
πέηξαη δέ εζρίδνλην θαί λανχ θαηδξφηεο δηεξξήγλπην, λεθξνί
εμαλίζηαλην εθ κλεκάησλ θαί Αγγέισλ αί δπλάκεηο εμίζηαλην
ιέγνπζαη, Χ ηνχ ζαχκαηνο! ν Κξηηήο θξίλεηαη, θαί πάζρεη ζέισλ δηά
ηήλ ηνχ Κφζκνπ ζσηεξίαλ θαί αλάπιαζηλ.
Απφζηηρα ηά θαη' Αιθάβεηνλ Αλαζηάζηκα
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'
Ο ζπκκαρήζαο Κχξηε ηψ πξανηάησ Γαπτδ ηψ πηζηψ εκψλ ππνηάμαη
ηφλ αιιφθπινλ Βαζηιεί ζπκπνιέκεζνλ, θαί ηψ φπισ ηνχ ηαπξνχ
θαηάβαιε ηνχο ερζξνχο εκψλ, δείμνλ εχζπιαγρλε εηο εκάο ηά αξραία
ειέε ζνπ θαί γλψησζαλ αιεζψο φηη ζχ εί Θεφο θαί ελ ζνί πεπνηζφηεο
ληθψκελ πξεζβεπνχζεο ζπλήζσο ηήο αρξάληνπ ζνπ Μεηξφο
δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. α'
Θενηφθε Παξζέλε, ραίξε θεραξηησκέλε Μαξία, ν Κχξηνο κεηά ζνχ,
επινπεκέλε ζχ ελ γπλαημί, θαί επινεκέλνο ν θαξπφο ηήο θνηιίαο ζνπ,
φηη σηήξα έηεθεο ηψλ ςπρψλ εκψλ. (εθ β' )
Καί ηνχ ηαπξνχ Ήρνο α'

ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ,
λίθαο ηνίο Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ
θπιάηησλ δηά ηνχ ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα. (Άπαμ)
Καί ε ινηπή, Αθνινπζία ηήο, Αγξππλίαο.
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΠΡΧΨ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηφλ Δμάςαικνλ εηο ηφ, Θεφο Κχξηνο Απνιπηίθηνλ
Αλαζηάζηκνλ ηφ ηνχ ηπρφληνο Ήρνπ.
Γφμα... Ήρνο α'
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ,
λίθαο ηνίο Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ
θπιάηησλ δηά ηνχ ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σνχ Γαβξηήι θζεγμακέλνπ ζνη Παξζέλε ηφ Υαίξε, ζχλ ηή θσλή
εζαξθνχην ν ηψλ φισλ Γεζπφηεο, ελ ζνί ηή αγία θηβσηψ, σο έθε ν
δίθαηνο Γαπτδ, εδείρζεο πιαηπηέξα ηψλ νπξαλψλ, βαζηάζαζα ηφλ
Κηίζηελ ζνπ, Γφμα ηψ ελνηθήζαληη ελ ζνί, δφμα ηψ πξνειζφληη εθ ζνχ,
δφμα ηψ ειεπζεξψζαληη εκάο δηά ηνχ ηφθνπ ζνπ.
Δίηα ε ζπλήζεο ηηρνινγία, εηο ήλ ιέγνκελ Καζίζκαηα
Αλαζηάζηκα.
Μεηά δέ ηφλ Πνιπέιενλ ηφ παξφλ
Κάζηζκα ηνχ ηαπξνχ
Ήρνο πι. δ'
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο
Δλ Παξαδείζσ κέλ ηφ πξίλ, μχισ εγχκλσζελ, επί ηή γεχζεη ν ερζξφο,
εηζθέξσλ λέθξσζηλ, ηνχ ηαπξνχ δέ ηφ μχινλ, ηήο δσήο ηφ έλδπκα,
αλζξψπνηο θέξνλ επάγε επί ηήο γήο, θαί Κφζκνο φινο επιήζζε
πάζεο ραξάο, φλ νξψληεο πξνζθπλνχκελνλ, Θεψ ελ πίζηεη ιανί
ζπκθψλσο αλαθξάμσκελ, Πιήξεο δφμεο ν νίθνο απηνχ.
Οη Αλαβαζκνί ηνχ Ήρνπ θαί ηφ ελδηάηαθηνλ Δσζηλφλ

Δπαγγέιηνλ.
Μεηά δέ ηφ Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ... θαί ηφλ Ν' ςάιινκελ ηά
Ηδηφκεια ηαχηα.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Σήο κεηαλνίαο άλνημφλ κνη πχιαο Εσνδφηα, νξζξίδεη γάξ ηφ πλεχκά
κνπ πξφο Ναφλ ηφλ άγηφλ ζνπ λαφλ θέξνλ ηνχ ζψκαηνο φινλ
εζπηισκέλνλ, Αιι' σο νηθηίξκσλ θάζαξνλ επζπιάγρλσ ζνπ ειέεη.
Καί λχλ... κνηνλ
Σήο ζσηεξίαο εχζπλφλ κνη ηξίβνπο Θενηφθε, αηζρξαίο γάξ
θαηεξξχπσζα ηήλ ςπρήλ ακαξηίαηο, σο ξαζχκσο ηφλ βίνλ κνπ φινλ
εθδαπαλήζαο, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο ξχζαί κε, πάζεο αθαζαξζίαο.
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο...
Ήρνο πι. β'
Σά πιήζε ηψλ πεπξαγκέλσλ κνη δεηλψλ ελλνψλ ν ηάιαο, ηξέκσ ηήλ
θνβεξάλ εκέξαλ ηήο Κξίζεσο, αιιά ζαξξψλ εηο ηφ έιενο ηήο
επζπιαγρλίαο ζνπ σο ν Γαπτδ βνψ ζνη, Διέεζφλ κε ν Θεφο, θαηά ηφ
κέγα ζνπ έιενο.
Οη Καλφλεο, ν Αλαζηάζηκνο ν ηαπξναλαζηάζηκνο, ηήο
Θενηφθνπ εηο ε' θαί ν εθεμήο Καλψλ ηνχ ηαπξνχ εηο ε'.
Πνίεκα ηνχ αγίνπ Θενδψξνπ ηνχ ηνπδίηνπ.
Χδή α' Ήρνο α'
Αλαζηάζεσο εκέξα
Παλεγχξεσο εκέξα, ηή Δγέξζεη Υξηζηνχ ζάλαηνο θξνχδνο ψθζε,
δσήο αλέηεηιελ απγή, ν Αδάκ εμαλαζηάο ρνξεχεη ραξά, δηφ
αιαιάμσκελ επηλίθηνλ ά δνληεο.
Πξνζθπλήζεσο εκέξα ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ δεχηε πξφο ηνχηνλ πάληεο,
ηήο γάξ Δγέξζεσο Υξηζηνχ, ηάο απγάο θσηνβνιψλ, πξνηίζεηαη λχλ,
Απηφλ αζπαζψκεζα ςπρηθψο αγαιιφκελνη.
Δπηθάλεζη ν κέγαο, ηνχ Κπξίνπ ηαπξφο, δείμφλ κνη φςηλ ζείαλ, ηήο
σξαηφηεηφο ζνπ λχλ άμηνλ πξνζθπλεηήλ, αηλέζεψο ζνπ, θαί γάξ σο
εκςχρσ ζνη, θαί θσλψ, θαί πξνζπηχζζνκαη.

Αηλεζάησζαλ ζπκθψλσο, νπξαλφο θαί ε γή, φηη πξφθεηηαη πάζηλ, ν
πακκαθάξηζηνο ηαπξφο, ψ παγείο ζσκαηηθψο, εηχζε Υξηζηφο, Απηφλ
αζπαζψκεζα, ςπρηθψο αγαιιφκελνη.
Γφμα...
Σξηάο ηνίο ραξαθηήξζηλ, ψ Μνλάο ηή κνξθή, Πάηεξ, Τηέ θαί Πλεχκα, ε
νκνδχλακνο Δλάο ελ βνπιή θαί ζειήζεη, θαί θξάηνπο αξρή, ηφλ
Κφζκνλ ζνπ θχιαηηε, ηήλ εηξήλελ βξαβεχνπζα.
Καη λχλ... Θενηνθίνλ
Πείξαλ φισο ε Παξζέλνο, κή εηδπία αλδξφο, άζπνξνλ ηίθηεηο βξέθνο,
άρξαληνλ θέξεηο ηνθεηφλ, ηφλ ηψλ φισλ πνηεηήλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ,
Απηφλ εθδπζψπεζνλ εηξελεχζαη ηά ζχκπαληα.
Καηαβαζία
Δηο Ήρνλ θαί Δηξκφλ ηνλ απηφλ
Ο ζεηφηαηνο πξνεηχπσζε πάιαη Μσζήο, ελ εξπζξά ζαιάζζε,
δηαβηβάζαο Ηζξαήι, ηψ ηαπξψ ζνπ ηήλ πγξάλ, ηή ξάβδσ ηεκψλ,
σδήλ ζνη εμφδηνλ, αλακέιπσλ Υξηζηέ ν Θεφο.
Χδή γ'
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ
Γεχηε άζκα άζσκελ θαηλφλ, ηήλ θαηάιπζηλ Άδνπ παλεγπξίδνληεο, εθ
γάξ ηνχ ηάθνπ Υξηζηφο, αλέζηε ηφλ ζάλαηνλ ειψλ, θαί ζψζαο ηά
ζχκπαληα.
Γεχηε αξπζψκεζα πηζηνί νπθ εθ θξήλεο βξπνχζεο χδσξ
θζεηξφκελνλ, αιιά πεγήλ θσηηζκνχ, ηαπξνχ πξνζθπλήζεη ηνχ
Υξηζηνχ, ελ ψ θαί θαπρψκεζα.
Πάιαη δλ εηχπνπ Μσυζήο ηαίο παιάκαηο ηαπξφλ ζνπ λχλ
πξνζπηπζζφκελνη, ηφλ λνεηφλ Ακαιήθ ηξνπνχκεζα Γέζπνηα Υξηζηέ,
δη' νχ θαί ζεζψζκεζα.
κκαζη θαί ρείιεζηλ αγλνίο, αλαθξνχνληεο κέινο αγαιιηάζεσο ηφλ
ηνχ Κπξίνπ ηαπξφλ ραξά πξνζθπλήζσκελ πηζηνί, θξνηνχληεο ελ
άζκαζη.
Γφμα...
Έλα ππνζηάζεζη ηξηζί Θεφλ άλαξρνλ ζέβσ κή δηαηξνχκελνλ ηή ηήο
νπζίαο κνξθή, Παηέξα, Τηφλ θαί Πλεχκα δψλ, ελ νίο βεβαπηίζκεζα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δλ βάησ Μσζήο ζνπ ηππηθψο ηφ κπζηήξηνλ πάιαη εκλή εψξαθελ,
σο γάξ εθείλελ ε θιφμ, ηφ πχξ ηήο ζεφηεηνο ηήλ ζήλ, λεδχλ νπ

θαηέθιεμελ.
Καηαβαζία
ηεξέσζνλ Γέζπνηα Υξηζηέ, ηψ ηαπξψ ζνπ ελ πέηξα κε ηή ηήο
πίζηεσο κή ζαιεπζήλαη ηφλ λνχλ, ερζξνχ πξνζβνιαίο ηνχ
δπζκελνχο, κφλνο γάξ εί άγηνο.
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα
Ήρνο πι. β'
Ο ηαπξφο ζνπ Κχξηε εγίαζηαη, ελ απηψ γάξ γίλνληαη ηάκαηα ηνίο
αζζελνχζηλ ελ ακαξηίαηο, δη' απηνχ ζνη πξνζπίπηνκελ, Διέεζνλ
εκάο.
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ
ηψλ πνδψλ απηνχ.
ήκεξνλ ηφ Πξνθεηηθφλ πεπιήξσηαη ιφγηνλ, ηδνχ γάξ πξνζθπλνχκελ
εηο ηφλ ηφπνλ νχ έζηεζαλ νη πφδεο ζνπ Κχξηε, θαί μχινπ ζσηεξίαο
γεπζάκελνη ηψλ εμ ακαξηίαο παζψλ ειεπζεξίαο εηχρνκελ πξεζβείαηο
ηήο Θενηφθνπ κφλε θηιάλζξσπε.
Γφμα...
Μφλνλ επάγε ηφ μχινλ Υξηζηέ ηνχ ηαπξνχ ζνπ, ηά ζεκέιηα
εζαιεχζεζαλ ηνχ ζαλάηνπ Κχξηε, φλ γάξ θαηέπηε πφζσ ν Άδεο
απέιπζε ηξφκσ, έδεημαο εκίλ ηφ ζσηήξηφλ ζνπ Άγηε θαί δνμνινγνχκέλ
ζε Τηέ Θενχ, Διέεζνλ εκάο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε Παξζέλε ηθέηεπε ηφλ Τηφλ ζνπ ηφλ εθνπζίσο πξνζπαγέληα ελ
ηαπξψ θαί αλαζηάληα εθ λεθξψλ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ ζσζήλαη
ηάο ςπράο εκψλ.
Χδή δ'
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο
Ηδνχ αλέζηε ν Υξηζηφο, ηαίο Μπξνθφξνηο Γπλαημίλ, Άγγεινο θεζί κή
ζξελείηε πνξεπζείζαη είπαηε, ηνίο Απνζηφινηο, Υαίξεηε, ζήκεξνλ
ζσηεξία ηψ Κφζκσ, ε ηπξαλλίο ηνχ ερζξνχ, ζαλάησ ιέιπηαη.
Σνχ δσεθφξνπ ζνπ ηαπξνχ, ηήλ πξνζθπλήζηκνλ ραξάλ ζήκεξνλ
Υξηζηέ ππαληψληεο πξνπνκπήλ πνηνχκεζα ηνχ παλαγίνπ Πάζνπο
ζνπ, εηο ζσηεξίαλ ηνχ Κφζκνπ, ελαπεηξγάζσ σηήξ, σο
παληνδχλακνο.

ήκεξνλ γίλεηαη ραξά, ελ νπξαλψ θαί επί γήο, φηη ηνχ ηαπξνχ ηφ
ζεκείνλ, Κφζκσ εκθαλίδεηαη, ηαπξφο ν ηξηζκαθάξηζηνο, νχηνο γάξ
πξνηεζείο αλαβιχδεη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ απηφλ, ράξηλ αέλλανλ.
Σί ζνη πξνζάμσκελ Υξηζηέ; φηη ηφλ ηίκηνλ ηαπξφλ δέδσθαο εκίλ
πξνζθπλήζαη ελ ψ ηφ παλάγηνλ θαηεθελψζε Αίκά ζνπ ψ θαί ε άξμ
ζνπ ήινηο επάγε, φλ αζπαδφκελνη λχλ, επραξηζηνχκέλ ζνη.
Γφμα...
Μηάο ζεφηεηνο πκλψ ηξείο ππνζηάζεηο ακεξψο θχζεσο απιήο
δνγκαηίδσλ, ηφλ Παηέξα άλαξρνλ Τηφλ θαί Πλεχκα άγηνλ, ζχλζξνλνλ
θπξηφηεηα κίαλ, νκνβαζίιεηνλ έλ θξάηνο ατδηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μφλε εθάλεο γπλαηθψλ, ρξήκα παλζαχκα ζηνλ Αγλή, πξάγκα
θνβεξφλ, ηήλ γάξ θχζηλ, ζχ εθαηλνηφκεζαο άλεπ ζπνξάο θπήζαζα,
κείλαζα πάιηλ σο πξίλ Παξζέλνο, ν γελλεζείο γάξ εθ ζνχ Θεφο εζηηλ
αιεζήο.
Καηαβαζία
Δπί ηαπξνχ ζε Γπλαηέ θσζηήξ ν κέγαο θαηηδψλ ηξφκσ επαξζείο
ηάο αθηίλαο ζπλ έζηεηιελ έθξπςε, πάζα δέ Κηίζηο χκλεζελ, ελ θφβσ
ηήλ ζήλ καθξνζπκίαλ, θαί γάξ επιήζζε ε γή, ηήο ζήο αηλέζεσο.
Χδή ε'
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο
Αλέηεηιαο απφ ηνχ ηάθνπ άδπηνλ θάνο ηψ Κφζκσ αζηξάπησλ ηήλ
αθζαξζίαλ εθκεηψζαο Κχξηε ζαλάηνπ ηήλ θαηήθεηαλ, εθ ηψλ πεξάησλ
σο εχζπιαγρλνο.
Πξνζέιζσκελ θεθαζαξκέλνη ηή εγθξαηεία ζεξκψο, πξνζπηπζζφκελνη
ελ αηλέζεη, Ξχινλ ηφ παλάγηνλ ελ ψ Υξηζηφο ζηαπξνχκελνο έζσζε
Κφζκνλ σο εχζπιαγρλνο.
Υνξεχνπζηλ ελ επθξνζχλε Αγγέισλ ηάμεηο ζήκεξνλ ηαπξνχ ζνπ ηή
πξνζθπλήζεη, ελ απηψ γάξ ηέζξαπθαο, ηάο ηψλ δαηκφλσλ θάιαγγαο,
ζψζαο Υξηζηέ ηφ αλζξψπηλνλ.
Παξάδεηζνο άιινο εγλψζζε, ε Δθθιεζία σο πξίλ, μχινλ έρνπζα
δσεθφξνλ, ηφλ ηαπξφλ ζνπ Κχξηε, εμ νχ δηά πξνζςαχζεσο,
αζαλαζίαο κεηέρνκελ.
Γφμα...
πλάλαξρα ηξία δνμάδσ κηάο νπζίαο Θεφλ ηφλ Παηέξα, Τηφλ θαί

Πλεχκα θψο έλ ηξηιακπέζηαηνλ, νκνθξαηέο βαζίιεηνλ, ελ αζπγρχησ
ηαπηφηεηη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθχεζαο θχζεσο λφκσ, αιι' ππέξ λφκνλ, ζνχ γάξ κφλεο άζπνξνο ε
ινρεία θξηθηφο θαί λννχκελνο, ν ηξφπνο θαί ιεγφκελνο, ηνχ ηνθεηνχ
ζνπ Παλάκσκε.
Καηαβαζία
Οξζξίδνληεο ζέ αλπκλνχκελ, σηήξ ηνχ Κφζκνπ εηξήλελ, επξάκελνη
ηψ ηαπξψ ζνπ, δη νχ αλεθαίληζαο, ηφ γέλνο ηφ αλζξψπηλνλ, θψο
πξφο, αλέζπεξνλ άγσλ εκάο.
Χδή ο'
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο
Αλέζηεο ηφλ ζάλαηνλ ζξαχζαο Υξηζηέ, ψζπεξ κέγαο Βαζηιεχο, εθ
ηψλ ηνχ Άδνπ ηακείσλ, αλαθαιέζαο εκάο, εηο απφιαπζηλ Βαζηιείαο
νπξαλψλ, εηο γήλ αζαλαζίαο.
Κξνηνχληεο ελ άζκαζη ζείνηο πηζηνί, αιαιάμσκελ Θεψ ηφλ ηαπξφλ
ηνχ Κπξίνπ θαηαζπαδφκελνη, αγηφηεηνο αλαβιχδεη γάξ πεγήλ, πάζη
ηνίο ελ ηψ Κφζκσ.
Πιεξνχηαη ε αζκαηνγξάθνο θσλή, πξνζθπλνχκελ γάξ ηδνχ ηψλ
αρξάλησλ πνδψλ ζνπ, ηφ ππνπφδηνλ Παληνδχλακε, ηφλ ηαπξφλ ζνπ
ηφλ ζεπηφλ, ηφ ηξηπφζεηνλ μχινλ.
Ο είδε μχινλ ηψ ζψ άξησ βιεζέλ Πξνθεηψλ ν ζξελεηήο ηφλ ηαπξφλ
ζνπ νηθηίξκνλ, θαηαζπαδφκελνη, αλπκλνχκέλ ζνπ ηά δεζκά θαί ηήλ
ηαθήλ, ιφγρελ ηε θαί ηνχο ήινπο.
Δπ' ψκσλ φλ πεξ θαηεδέμσ Υξηζηέ, θέξεηλ άγηνλ ηαπξφλ, θαί ελ
ηνχησ αξζήλαη, θαί ζηαπξσζήλαη ζαξθί πξνζπηπζζφκελνη,
θνκηδφκεζα ηζρχλ θαη ερζξψλ ανξάησλ.
Γφμα...
Μνλάδα ηξηζί ραξαθηήξζηλ πκλψ, θαί Σξηάδα ελ κηά, θχζεη
πξνζθπλνπκέλελ, Θεφλ ηά ηξία νκνχ, θψο ηξηζήιηνλ ηφλ Παηέξα θαί
Τηφλ, θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θαπκάησλ ηφ κέγηζηνλ ζαχκα ελ ζνί ψθζε άζπηιε Ακλάο, ηφλ γάξ
αίξνληα Κφζκνπ ηήλ ακαξηίαλ, Ακλφλ απεθχεζαο, φλ δπζψπεη
εθηελψο, ππέξ ηψλ ζέ πκλνχλησλ.

Καηαβαζία
Σφλ ηχπνλ ηνχ ζείνπ ηαπξνχ Ησλάο ελ θνηιία ηνχ θήηνπο, ηεηακέλαηο
παιάκαηο, πξνδηεράξαμε θαί αλέζνξε ζεζσζκέλνο ηνχ ζεξφο ηή
δπλάκεη ζνπ Λφγε.
Κνληάθηνλ
Απηφκεινλ Ήρνο βαξχο
Οπθέηη θινγίλε ξνκθαία θπιάηηεη ηήλ πχιελ ηήο Δδέκ, απηή γάξ
επήιζε παξάδνμνο ζβέζηο ηφ μχινλ ηνχ ηαπξνχ, ζαλάηνπ ηφ
θέληξνλ, θαί Αδνπ ηφ λίθνο ειήιαηαη, επέζηεο δέ σηήξ κνπ βνψλ
ηνίο ελ Άδε, Δηζάγεζζε πάιηλ εηο ηφλ Παξάδεηζνλ.
Ο Οίθνο
Σξείο ζηαπξνχο επήμαην ελ Γνιγνζά ν Πηιάηνο, δχσ ηνίο ιεζηεχζαζη,
θαί έλα ηνχ Εσνδφηνπ, φλ είδελ ν Άδεο, θαί είπε ηνίο θάησ, Χ
ιεηηνπξγνί κνπ θαί δπλάκεηο κνπ ηίο ν εκπήμαο ήινλ ηή θαξδία κνπ,
μπιίλε κε ιφγρε εθέληεζελ άθλσ θαί δηαξξήζνκαη, ηά έλδνλ κνπ
πνλψ, ηήλ θνηιίαλ κνπ αιγψ, ηά αηζζεηήξηά κνπ, καηκάζζεη ηφ
πλεχκά κνπ, θαί αλαγθάδνκαη εμεξεχμαζζαη ηφλ Αδάκ θαί ηνχο εμ
Αδάκ, μχισ δνζέληαο κνη, μχινλ γάξ ηνχηνπο εηζάγεη πάιηλ εηο ηφλ
Παξάδεηζνλ.
πλαμάξηνλ
Σή απηή εκέξα, Κπξηαθή ηξίηε ηψλ Νεζηεηψλ, ηήλ Πξνζθχλεζηλ
ενξηάδνκελ ηνχ ηηκίνπ θαί δσνπνηνχ ηαπξνχ.
ηίρνη
 Σφλ ηαπξφλ γή ζχκπαζα πξνζθπλεζάησ,
 Γη' νχ πεξ έγλσθε ζέ πξνζθπλείλ, Λφγε.
Σή απηνχ δπλάκεη, Υξηζηέ ν Θεφο, θαί εκάο ηψλ ηνχ πνλεξνχ
δηαθχιαμνλ επεξεηψλ, θαί ηά ζείά ζνπ Πάζε, θαί ηήλ δσεθφξνλ
Αλάζηαζηλ πξνζθπλήζαη αμίσζνλ, ηφ ηεζζαξαθνλζήκεξνλ επκαξψο
δηαλχζαληαο ζηάδηνλ, θαί ειέεζνλ εκάο σο κφλνο αγαζφο θαί
θηιάλζξσπνο.
Χδή δ'
Ο Παίδαο εθ θακίλνπ
Αλέζηεο εθ ηνχ ηάθνπ ηξη ήκεξνο, σο ν ππλψλ Κχξηε, Άδνπ
ππισξνχο, παηάμαο ζεία δπλάκεη, θαί ηνχο πάιαη εγείξαο
Πξνπάηνξαο, ν κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ Θεφο, θαί
ππεξέλδνμνο.

Σή ιχξα ηψλ αζκάησλ ρνξεχνληεο, αγαιιηαζψκεζα, ζήκεξνλ ιανί ηή
ηνχ ηαπξνχ πξνζθπλήζεη, ηφλ ελ ηνχησ παγέληα Υξηζηφλ
δνμάδνληεο, ηφλ κφλνλ επινγεηφλ ηψλ Παηέξσλ Θεφλ, θαί
ππεξέλδνμνλ.
Ο δείμαο ηφ ζλεηφηεηνο φξγαλνλ δσήο εξγαζηήξηνλ, Κφζκσ
αζπαζηφλ, ηφλ ζφλ ηαπξφλ Παλνηθηίξκνλ, ηνχο απηφλ
πξνζθπλνχληαο αγίαζνλ ν κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ Θεφο θαί
ππεξέλδνμνο.
Ο κφλνο ειεήκσλ θαί εχζπιαγρλνο, θψηηζνλ αγίαζνλ, κφλε Ηεζνχ,
ηνχο πξνζ θπλνχληάο ζνπ πηζηψο, ηφλ ηαπξφλ θαί ηά ζεία
Παζήκαηα, ν κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ Θεφο, θαί ππεξέλδνμνο.
Γφμα...
Μνλάδα ελ ηξηζίλ ππνζηάζεζηλ, πκλψ ηήλ ζεφηεηα, θψο γάξ ν Παηήξ,
θψο ν Τηφο, θψο ηφ Πλεχκα ηνχ θσηφο ακεξνχο δηακέλνληνο ελφηεηη
θπζηθή, θαί αθηίζη ηξηζί πξνζψπσλ ιάκπνληνο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σν πάλησλ Πξνθεηψλ πνιπψλπκνλ, ζχ ππάξρεηο θήξπγκα, πχιε
γάξ Θενχ, ζηάκλνο ρξπζή γή αγία αλεδείρζεο, Παξζέλε Θεφλπκθε,
θπήζαζα ελ ζαξθί Ηεζνχλ ηφλ Υξηζηφλ, ηψλ Παηέξσλ Θεφλ θαί
ππεξέλδνμνλ.
Καηαβαζία
Φινγψζεσο ν Παίδαο ξπζάκελνο ζάξθα πξνζιαβφκελνο, ήιζελ επί
γήο θαί ηαπξψ πξνζεισζείο, ζσηεξίαλ εκίλ εδσξήζαην, ν κφλνο
επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ Θεφο, θαί ππεξέλδνμνο.
Χδή ε'
Αχηε ε θιεηή, θαί αγία εκέξα
Μχξα ελ ρεξζί, ηί θαηέρεηε φισο; ηίλα δέ εθδεηείηε; λχλ ν θαλείο
Νεαλίαο ελ ηψ ηάθσ βνά, Δμαλέζηε ν Υξηζηφο, θαί Θεφο ήκψλ,
αλαζηήζαο θχζηλ βξνηψλ Άδνπ θεπζκψλσλ.
Υαίξνηο ηφ ηξηζφιβηνλ μχινλ θαί ζείνλ, ηαπξέ θψο ηνίο ελ ζθφηεη, ν
ηεηξαπέξαηνλ Κφζκνλ, ηή ειιάκςεη ηή ζή, ηήο Δγέξζεσο Υξηζηνχ
πξνδεηθλχο ηάο απγάο, αμίσζνλ πάληαο πηζηνχο, θζάζαη ηφ Πάζρα.
Σαχηε ηή εκέξα, κπξίδεη ηά κχξα, ηήο ζείαο κπξνζήθεο, ηφ
δσνκχξηζηνλ μχινλ, ν ηαπξφο ηνχ Υξηζηνχ, νζθξαλζψκελ ηήο απηνχ

ζενπλεχζηνπ νδκήο, απηφλ πξνζθπλνχληεο, πηζηψο εηο ηνχο αηψλαο.
Γεχξν Διηζζαίε, Πξνθήηα εηπέ εκθαλψο, Σί ηφ μχινλ εθείλν, ν εηο ηφ
χδσξ θαζήθεο; ν ηαπξφο ηνχ Υξηζηνχ, δη' νχ βάζνπο ηήο θζνξάο
αλεηιθχζζεκελ απηφλ πξνζθπλνχληεο, πηζηψο εηο ηνχο αηψλαο.
Πάιαη Ηαθψβ, πξνηππψλ ηφλ ηαπξφλ ζνπ Υξηζηέ, Ησζήθ
πξνζεθχλεη, ηήο ζείαο ξάβδνπ ηφ άθξνλ ζθήπηξνλ ηαχηελ θξηθηφλ,
βαζηιείαο ηε ηήο ζήο πξννξψκελνο, φλ λχλ πξνζθπλνχκελ, πηζηψο
εηο ηνχο αηψλαο.
Εςλογούμεν Παηέπα, Τιόν, καί άγιον Πνεύμα.
Μίαλ ελ ηξηζί, ραξαθηήξζηλ νπζίαλ, δνμάδσ αζπγρχησο
κνλνπξνζψπσο ηά ηξία, νπδέ ηέκλσ κνξθή ηφλ Παηέξα θαί Τίφλ ζχλ
ηψ Πλεχκαηη, είο γάξ επί πάλησλ Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μφλε ελ κεηξάζηλ εδείρζεο παξζέλνο, Θεφλπκθε Μαξία, άλεπ
αλδξφο ηεηνθπία ηφλ σηήξα Υξηζηφλ, ηήο αγλείαο ηήλ ζθξαγίδα
θπιάμαζα, έ καθαξηνχκελ, πηζηνί εηο ηνχο αηψλαο.
Ανούμεν εςλογούμεν, καί πποζκςνούμεν ηόν Κύπιον.
Καηαβαζία
Υείξαο ελ ηψ ιάθθσ βιεζείο ηψλ ιεφλησλ πνηέ ν κέγαο ελ Πξνθήηαηο
ζηαπξνεηδψο εθπεηάζαο Γαληήι αβιαβήο εθ ηήο ηνχησλ
θαηαβξψζεσο ζέζσζηαη, επινγψλ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Φσηίδνπ θσηίδνπ
Δλ ηάθσ θαηήιζεο ν δσνδφηεο θαί Θεφο, θαί ζπλέηξηςαο πάληα
θιείζξά ηε θαί ηνχο κνρινχο, θαί ηνχο λεθξνχο εμαλέζηεζαο, Γφμα ηή
ζή Δγέξζεη βνψληαο, Υξηζηέ σηήξ παληνδχλακε.
Ο ηάθνο δσήλ κνη Υξηζηέ αλέβιπζελ ν ζφο, ν θξαηψλ ηήο δσήο γάξ,
επηζηάο εβφεζαο ηνίο θαηνηθνχζηλ ελ κλήκαζηλ, νη ελ δεζκνίο, ιχζεηε,
εγψ γάξ ηνχ Κφζκνπ ιχηξνλ ειήιπζα.
Δλ χκλνηο ζθηξηάησ πάληα ηά μχια ηνχ δξπκνχ ηφ νκψλπκνλ μχινλ,
ηνχ ηαπξνχ ζεψκελα, θαηαζπαδφκελνλ ζήκεξνλ, νχ ν Υξηζηφο
χςσζε ηήλ θάξαλ ψο πξνθεηεχεη ν ζείνο Γαπίδ.

Δλ μχισ ηεζλήμαο μχινλ ζε, εχξεθα δσήο, ρξηζηνθφξε ηαπξέ κνπ
θπιαθηήξ κνπ άξξεθηε, θαηά δαηκφλσλ ηζρχο θξαηαηά, ζέ πξνζθπλψλ
ζήκεξνλ θξαπγάδσ, Αγίαζφλ κε ηή δφμε ζνπ.
Δπθξαίλνπ αγάιινπ, ε Δθθιεζία ηνχ Θενχ ηφ ηξηζφιβηνλ μχινλ
πξνζθπλνχζα ζήκεξνλ, ηνχ παλαγίνπ ηαπξνχ ηνχ Υξηζηνχ, ψ ιεη
ηνπξγεί, ηάγκαηα Αγγέισλ, θαί κεηά θφβνπ παξίζηαληαη.
Γφμα...
Σξηάδα πξνζψπνηο, Μνλάδα θχζεη πξνζθπλψ, ζέ ζεφηεο αγία, ηφλ
Παηέξα, θαί ηφλ Τίφλ ζχλ ηψ αγίσ ηε πλεχκαηη, κίαλ αξρήλ, κίαλ
βαζηιείαλ ηήλ ηψλ απάλησλ δεζπφδνπζαλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφ φξνο ηφ κέγα, ελ ψ θαηψθεζε Υξηζηφο ζχ ππάξρεηο Παξζέλε σο
Γαπτδ ν ζείνο βνά, δη' ήο εκείο, αλπςψζεκελ πξφο νπξαλφλ,
πηνζεηεζέληεο, ηψ Πλεχκαηη πακκαθάξηζηε.
Καηαβαζία
 Μήηεξ Παξζέλε, θαί Θενηφθε αςεπδήο, ε ηεθνχζα αζπφξσο,
Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ηφλ ελ ηαπξψ πςσζέληα ζαξθί ζέ νη πηζηνί,
άπαληεο αμίσο, ζχλ ηνχησ λχλ κεγαιχλνκελ.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Σφ Δσζηλφλ Αλαζηάζηκνλ
Καί ηνχ ηαπξνχ
Σνίο Μαζεηαίο
ηαπξφλ Υξηζηνχ ηφλ ηίκηνλ, ζήκεξνλ πξνηεζέληα ηδφληεο
πξνζθπλήζσκελ, θαί πηζηψο επθξαλζψκελ, θαηαζπαδφκελνη πφζσ,
ηφλ ελ ηνχησ ζειήζεη, ζηαπξσζέληα αηηνχκελνη, Κχξηνλ αμηψζαη,
πάληαο εκάο, ηφλ ηαπξφλ ηφλ ηίκηνλ πξνζθπλήζαη, θαί θζάζαη ηήλ
Αλάζηαζηλ, πάληαο αθαηαθξίησο.
Θενηνθίνλ, κνηνλ
Σφ μχινλ ελ ψ Πάλζεκλε ηάο αρξάληνπο παιάκαο, ππέξ εκψλ εμέηεη
λε, πξνζπαγείο ν Τηφο ζνπ, λχλ επζεβψο πξνζθπλνχκελ, δφο εκίλ
ηήλ εηξήλελ, θαί ηά θνζκνζσηήξηα, θζάζαη πάλζεπηα Πάζε, θαί ηήλ
ιακπξάλ, θαί θνζκνραξκφζπλνλ πξνζθπλήζαη, ηνχ Πάζρα
θπξηψλπκνλ θαί θσζθφξνλ εκέξαλ.
Δηο ηνχο Αίλνπο

Ηζηψκελ ηίρνπο ε' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο
Οθησήρνπ, δ', θαί ηνχ ηαπξνχ Πξνζφκνηα, γ' δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Δλ θσλαίο αιαιάμσκελ, ελ σδαίο κεγαιχλσκελ, ηφλ ηαπξφλ ηφλ
ηίκηνλ, αζπαδφκελνη, θαί πξφο απηφλ εθβνήζσκελ, ηαπξέ
παλζεβάζκηε, θαζαγίαζνλ εκψλ ηάο ςπράο θαί ηά ζψκαηα, ηή
δπλάκεη ζνπ, θαί παληνίαο εθ βιάβεο ελαληίσλ, δηαηήξεζνλ αηξψηνπο
ηνχο επζεβψο πξνζθπλνχληάο ζε. (Γίο)
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ, θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ
ηψλ πνδψλ απηνχ.
Πξνζειζφληεο αξχζαηε, κή θελνχκελα λάκαηα, ηνχ ηαπξνχ ηή
ράξηηη, πξνεξρφκελα, ηδνχ πξνθείκελνλ βιέπνληεο ηφ Ξχινλ ηφ άγηνλ,
ραξηζκάησλ ηήλ πεγήλ αξδνκέλελ ηψ Αίκαηη θαί ηψ χδαηη ηνχ
Γεζπφηνπ ηψλ φισλ, ηνχ ελ ηνχησ, εθνπζίσο πςσζέληνο θαί ηνχο
βξνηνχο αλπςψζαληνο.
ηίρ. Ο δέ Θεφο εκψλ πξφ αηψλσλ εηξγάζαην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο
γήο.
Δθθιεζίαο εδξαίσκα, βαζηιέσλ θξαηαίσκα κνλαδφλησλ θαχρεκα θαί
δηάζσζκα, ζχ εί ηαπξέ παλζεβάζκηε, δηφ πξνζθπλνχληέο ζε, θαί
θαξδίαο θαί ςπράο, θσηηδφκεζα ζήκεξνλ, ζεία ράξηηη, ηνχ ελ ζνί
πξνζπαγέληνο, θαί ηφ θξάηνο, ηνχ δνιίνπ θαζειφληνο θαί ηήλ αξάλ
αθαλίζαληνο.
Γφμα ...
Ηδηφκεινλ ηνχ Σξησδίνπ
Ήρνο πι. δ'
Σήλ πςειφθξνλα γλψκελ ηψλ θαθίζησλ Φαξηζαίσλ ν πάλησλ Κχξηνο
παξαβνιηθψο εθθεχγεηλ ηαχηελ εδίδαμε θαί κή πςεινθξνλείλ, παξ' ν
δεί θξνλείλ, πάληαο επαίδεπζελ ππνγξακκφο θαί ηχπνο ν απηφο
γελφκελνο, κέρξη ηαπξνχ θαί ζαλάηνπ, εαπηφλ εθέλσζελ,
Δπραξηζηνχληεο νχλ ζπλ ηψ Σειψλε είπσκελ, ν παζψλ ππέξ εκψλ
θαί απαζήο δηακείλαο Θεφο ηψλ παζψλ εκάο ξχζαη, θαί ζψζνλ ηάο
ςπράο εκψλ.
Καί λχλ...
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ

ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα
εδσνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ, Δπινγεηφο Υξηζηφο ν
Θεφο εκψλ, ν νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνη.
Γνμνινγία κεγάιε
Φαιινκέλεο δέ ηήο Γνμνινγίαο ηαχηεο αιιάζζεη ν Ηεξεχο ηήλ
ζηνιήλ απηνχ, θαί ιαβψλ ζπκηαηφλ ζπκηά ηήλ αγίαλ Σξάπεδαλ θαί ηφλ
ηαπξφλ, είζ νχησ ιακβάλεη απηφλ κεηά δίζθνπ επί ηήο θεθαιήο
απηνχ ζχλ ηή ζήθε θαί εμέξρεηαη εθ ηνχ αξηζηεξνχ Βήκαηνο
πξνπνξεπνκέλσλ απηνχ ιακπάδσλ θαί ζπκηαηνχ θαί απέξρεηαη εηο
ηάο βαζηιηθάο πχιαο, Σειεζζείζεο δέ ηήο Γνμνινγίαο, θαί ηνχ
Σξηζαγίνπ, ιέγεη ν Ηεξεχο, νθία, νξζνί θαί εκείο ςάιινκελ ηφ
Σξνπάξηνλ, ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ ... εθ ηξίηνπ, θαί εηζνδεχεη ν
Ηεξεχο, θέξσλ ηφλ ηίκηνλ ηαπξφλ έκπξνζζελ ησλ αγίσλ ζπξψλ.
θαθείζε πξνεπηξεπηζζέληνο ηνχ ηεηξαπφδνπ, ηίζεηαη επάλσ απηνχ ν
ηίκηνο ηαπξφο.
Δίηα ςάιινκελ ηφ παξφλ
Σξνπάξηνλ εθ γ'
Ήρνο πι. β'
Σφλ ηαπξφλ ζνπ πξνζθπλνχκελ Γέζπνηα, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ
Αλάζηαζηλ δνμάδνκελ.
Αλνηρζείζεο δέ ηήο ζήθεο, άξρεηαη πξνζθπλψλ ν Πξνεζηψο θαί
ν Ηεξεχο, βάιινληεο κεηαλνίαο γ', θαηελψπηνλ ηνχ ηηκηνπ ηαπξνχ, θαί
κεηά ηφ αζπάζαζζαη, πάιηλ βάιινπζη κεηάλνηαλ νκνίσο θαί εηο ηνχο
Υνξνχο, πξφο κίαλ. Δίζ νχησο άξρνληαη νη Αδειθνί, πξνζθπλνχληεο
δχν δχν θαηά ηάμηλ. Πξνζθπλνχλησλ δέ ηψλ Αδειθψλ ςάιινκελ ηά
Ηδηφκεια ηαχηα.
Πνίεκα Λένληνο Γεζπφηνπ
Ήρνο β'
Γεχηε πηζηνί ηφ δσνπνηφλ Ξχινλ πξνζθπλήζσκελ, ελ ψ Υξηζηφο ν
Βαζηιεχο ηήο δφμεο εθνπζίσο ρείξαο εθηείλαο χςσζελ εκάο εηο ηήλ
αξραίαλ καθαξηφηεηα, νχο πξίλ ν ερζξφο, δη εδνλήο ζπιήζαο
εμνξίζηνπο Θενχ πεπνίεθε, Γεχηε πηζηνί Ξχινλ πξνζθπλήζσκελ, δη'
νχ εμηψζεκελ, ηψλ ανξάησλ ερζξψλ ζπληξίβεηλ ηάο θάξαο. Γεχηε
πάζαη αη παηξηαί ηψλ εζλψλ ηφλ ηαπξφλ ηνχ Κπξίνπ χκλνηο
ηηκήζσκελ. Υαίξνηο ηαπξέ ηνχ πεζφληνο Αδάκ ε ηειεία ιχηξσζηο, ελ

ζνί νη πηζηφηαηνη Βαζηιείο εκψλ θαπρψληαη σο ηή ζή δπλάκεη,
Ηζκαειίηελ ιαφλ, θξαηαηψο ππνηάηηνληεο. έ λχλ κεηά θφβνπ,
Υξηζηηαλνί αζπαδφκεζα, θαί ηφλ ελ ζνί πξνζπαγέληα Θεφλ δνμάδνκελ
ιέγνληεο, Κχξηε ν ελ απηψ πξνζπαγείο, ειέεζνλ εκάο σο αγαζφο θαί
θηιάλζξσπνο.
Ήρνο πι. δ'
ήκεξνλ ν Γεζπφηεο ηήο Κηίζεσο, θαί Κχξηνο ηήο δφμεο, ηψ ηαπξψ
πξνζπήγλπηαη, θαί ηήλ πιεπξάλ θεληάηαη, ρνιήο θαί φμνπο γεχεηαη ν
γιπθαζκφο ηήο Δθθιεζίαο, ζηέθαλνλ εμ αθαλζψλ πεξηβάιιεηαη ν
θαιχπησλ νπξαλφλ ηνίο λέθεζη , ριαίλαλ ελδχεηαη ριεχεο, θαί
ξαπίδεηαη πειίλε ρεηξί ν ηή ρεηξί πιάζαο ηφλ άλζξσπνλ,ηφλ λψηνλ
θξαγγεινχηαη, ν πεξηβάιισλ ηφλ νπξαλφλ ελ λεθέιαηο, εκπηπζκνχο
θαί κάζηηγαο δέρεηαη νλεηδηζκνχο θαί θνιαθηζκνχο θαί πάληα
ππνκέλεη δη' εκέ ηφλ θαηάθξηηνλ ν Λπηξσηήο κνπ θαί Θεφο ίλα ζψζε
Κφζκνλ εθ πιάλεο σο εχζπιαγρλνο.
Γφμα ... Ήρνο ν απηφο
ήκεξνλ ν απξφζηηνο ηή νπζία πξνζηηφο κνη γίλεηαη, θαί πάζρεη
πάζε, ειεπζεξψλ κε ηψλ παζψλ, ν θψο παξέρσλ ηπθινίο ππφ
αλφκσλ ρεηιέσλ εκπηχεηαη, θαί δίδσζη ηφλ λψηνλ ππέξ αηρκαιψησλ
εηο κάζηηγαο. Σνχηνλ ε Αγλή θαί Μήηεξ, επί ηαπξνχ ζεσξνχζα,
νδπλεξψο εθζέγγεην, νίκνη Σέθλνλ εκφλ! ηί ηνχην πεπνίεθαο; ν
σξαίνο θάιιεη παξά πάληαο βξνηνχο, άπλνπο άκνξθνο θαίλε, νπθ
έρσλ είδνο νπδέ θάιινο, νίκνη ηφ εκφλ θψο! νπ δχλακαη ππλνχληα
θαζνξάλ ζε, ηά ζπιάγρλα ηηηξσζθνκαη θαί δεηλή κνη ξνκθαία ηήλ
θαξδίαλ δηέξρεηαη, Αλπκλψ ζνπ ηά Πάζε, πξνζθπλψ ζνπ ηφ
εχζπιαγρλνλ, καθξφζπκε Κχξηε δφμα ζνη.
Καί λχλ...
Ήρνο πι. β' Δηξκνινγηθφλ
ήκεξνλ ηφ πξνθεηηθφλ πεπιήξσηαη ιφγηνλ, ηδνχ γάξ πξνζθπλνχκελ
εηο ηφλ ηφπνλ, νχ έζηεζαλ νη πφδεο ζνπ Κχξηε, θαη μχινπ ζσηεξίαο
γεπζάκελνη, ηψλ εμ ακαξηίαο παζψλ ειεπζεξίαο εηχρνκελ, πξεζβείαηο
ηήο Θενηφθνπ κφλε θηιάλζξσπε.
Δίηα ε ζπλήζεο Δθηελήο, ε Ληηή κεηά ηνχ Δσζηλνχ Ηδηνκεινπ,
θαί ε Α' ξα, ελ ή αλαγηλψζθεηαη ε Καηήρεζηο ηνχ ηνπδίηνπ.
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Σά Σππηθά, νη Μαθαξηζκνί ηήο Οθησήρνπ, θαί εθ ηνχ Καλφλνο
ηνχ ηαπξνχ ε ο' Χδή.

Αληί δέ ηνχ Σξηζαγίνπ
Σφλ ηαπξφλ ζνπ πξνζθπλνχκελ Γέζπνηα, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ
Αλάζηαζηλ δνμάδνκελ.
Ο Απφζηνινο
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β'
ψζνλ, Κχξηε, ηφλ ιαφλ ζνπ, θαί επιφγεζνλ ήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ.
ηίρ. Πξφο ζέ, Κχξηε θεθξάμνκαη, ν Θεφο κνπ.
Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ, Γ',14-Δ',6)
Αδειθνί, έρνληεο Αξρηεξέα κέγαλ, δηειειπζφηα ηνχο νπξαλνχο,
Ηεζνχλ ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ, θξαηψκελ ηήο νκνινγίαο, νπ γάξ έρνκελ
Αξρηεξέα, κή δπλάκελνλ ζπκπαζήζαη ηαίο αζζελείαηο εκψλ,
πεπεηξαζκέλνλ δέ θαηά πάληα θαζνκνηφηεηα, ρσξίο ακαξηίαο.
Πξνζεξρψκεζα νχλ κεηά παξξεζίαο ηψ ζξφλσ ηήο ράξηηνο, ίλα
ιάβσκελ έιενλ, θαί ράξηλ εχξσκελ εηο εχθαηξνλ βνήζεηαλ. Πάο γάξ
Αξρηεξεχο εμ αλζξψπσλ ιακβαλφκελνο, ππέξ αλζξψπσλ θαζίζηαηαη
ηά πξφο ηφλ Θεφλ, ίλα πξνζθέξε δψξά ηε θαί ζπζίαο ππέξ ακαξηηψλ,
κεηξηνπαζείλ δπλάκελνο ηνίο αγλννχζη θαί πιαλσκέλνηο, επεί θαί
απηφο πεξίθεηηαη, αζζέλεηαλ, θαί δηά ηαχηελ νθείιεη, θαζψο πεξί ηνχ
ιανχ, νχησ θαί πεξί εαπηνχ πξνζθέξεηλ ππέξ ακαξηηψλ. Καί νπρ
εαπηψ ηηο ιακβάλεη ηήλ ηηκήλ, αιι' ν θαινχκελνο ππφ ηνχ Θενχ
θαζάπεξ θαί ν Ααξψλ, νχησ θαί ν Υξηζηφο, νπρ εαπηφλ εδφμαζε
γελεζήλαη Αξρηεξέα, αιι' ν ιαιήζαο πξφο απηφλ. Τηφο κνπ εί ζχ εγψ
ζήκεξνλ γεγέλλεθά ζε. Καζψο θαί ελ εηέξσ ιέγεη. χ Ηεξεχο εηο ηφλ
αηψλα θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ.
Αιιεινχτα Ήρνο β'
Μλήζζεηη ηήο ζπλαγσγήο ζνπ, ήο εθηήζσ απ' αξρήο.
Δπαγγέιηνλ Καηά Μάξθνλ
Δίπελ ν Κχξηνο, φο ηηο ζέιεη νπίζσ κνπ ειζείλ...
Κνηλσληθφλ
Δζεκεηψζε εθ' εκάο ηφ θψο ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, Κχξηε. Αιιεινχτα.
Σήλ απηήλ ηαπξνπξνζθχλεζηλ πνηνχκελ εκέξαο δ', ηή

Κπξηαθή, ήηνη ζήκεξνλ, ηή Γεπηέξα, ηή Σεηάξηε θαί ηή Παξαζθεπή,
ςάιινληεο εηο ηήλ Α' ξαλ, αληί ηνχ, «Σά δηαβήκαηά κνπ... » ηφ, «Σφλ
ηαπξφλ ζνπ πξνζθπλνχκελ... »
η62ηνξ
ΣΖ ΑΤΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΔΠΔΡΑ
ΔΗ ΣΟ ΛΤΥΝΗΚΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο πι. δ'
Κχξηε, εη θαί θξηηεξίσ
Κχξηε, ν επί ηαπξνχ εθνπζίσο, πθαπιψζαο ηάο παιάκαο ζνπ,
ηνχηνλ θαηαλχμεη θαξδίαο, πξνζθπλείλ εκάο αμίσζνλ,
ιειακπξπζκέλνπο θαιψο, λεζηείαηο θαί δεήζεζη, θαί εγθξαηεία, θαί
εππνητα, σο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο.
Κχξηε, ηψλ ακαξηηψλ κνπ ηά πιήζε, θαηά ηφ πιήζνο εμάιεηςνλ, ηψλ
ζψλ νηθηηξκψλ Παλνηθηίξκνλ, θαί ηφλ ηαπξφλ ζνπ αμίσζνλ, ελ
θαζαξά ηή ςπρή, θαί βιέπεηλ θαί πξνζπηχζζεζζαη, ελ ηή παξνχζε
ηήο εγθξαηείαο, Δβδνκάδη σο θηιάλζξσπνο.
Έηεξνλ Πξνζφκνηνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο γ' Μέγηζηνλ ζαχκα
Μέγηζηνλ ζαχκα! ηφ Ξχινλ νξάηαη, ελ ψ Υξηζηφο ζαξθί εζηαπξψζε,
πξνζθπλεί ν Κφζκνο θαί θσηηδφκελνο αλαθξάδεη.  ηνχ ηαπξνχ ηή
δπλάκεη! θαί ζεσξνχκελνο δαίκνλαο θαίεη, θαί εθηππνχκελνο, ηνχηνπο
θιέγσλ δείθλπηαη. Μαθαξίδσ ζε ηφ άρξαληνλ Ξχινλ, ηηκψ θαί
πξνζθπλψ ελ θφβσ, θαί Θεφλ δνμάδσ, ηφλ δηά ζνχ κνη ραξηδφκελνλ,
δσήλ ηήλ αηειεχηεηνλ.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ',
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ
Ήρνο πι. δ'
Έδσθαο θιεξνλνκίαλ ηνίο θνβνπκέλνηο ηφ Ολνκά ζνπ, Κχξηε.
ηίρ. Απφ ηψλ πεξάησλ ηήο γήο πξφο ζέ εθέθξαμα.
ηίρ. θεπαζζήζνκαη ελ ηή ζθέπε ηψλ πηεξχγσλ ζνπ.
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Αηελίζαη ηφ φκκα εηο νπξαλφλ, νπ ηνικψ ν ηάιαο εγψ, εθ ηψλ
πνλεξψλ κνπ πξάμεσλ, αιι' σο ν Σειψλεο ζηελάμαο θξαπγάδσ ζνη.

Ο Θεφο, ηιάζζεηί κνη ηψ ακαξησιψ, θαί θαξηζατθήο ππνθξίζεσο
ξχζαί κε, σο κφλνο εχζπιαγρλνο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Μάξηπξεο Κπξίνπ, πάληα ηφπνλ αγηάδεηε, θαί πάζαλ λφζνλ
ζεξαπεχεηε, θαί λχλ πξεζβεχζαηε, ξπζζήλαη ηψλ παγίδσλ ηνχ
ερζξνχ, ηάο ςπράο εκψλ δεφκεζα.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σά νπξάληα πκλεί ζε θεραξηησκέλε, Μήηεξ αλχκθεπηε, θαί εκείο
δνμνινγνχκελ, ηήλ αλεμηρλίαζηφλ ζνπ γέλλεζηλ, Θενηφθε πξέζβεπε,
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά δέ ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. δ'
Αλέζηεο εθ λεθξψλ
Σφ πάλζεπηνλ πηζηνί, πξνζθπλήζσκελ Ξχινλ, ελ ψ ν Πνηεηήο, ηψλ
απάλησλ πςψζε, πξφθεηηαη αγηάδνλ, ηνχο πξνζηφληαο ςπρή θαί
ζψκαηη, ξχπνλ απνθαζαίξνλ, ηήο ακαξηίαο ηψλ λεζηεπφλησλ πηζηψο,
θαί αλπκλνχλησλ πάληνηε Υξηζηφλ, ηφλ κφλνλ επεξγέηελ.
Γφμα... Σφ απηφ
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ο Λφγνο ηνχ Παηξφο, επί ηήο γήο θαηήιζε, θαί Άγγεινο θσηφο, ηή
Θενηφθσ εβφα. Υαίξε επινγεκέλε, ε ηήλ παζηάδα κφλε θπιάμαζα,
ζχιιεςηλ ζπιιαβνχζα, ηφλ πξφ αηψλσλ Θεφλ θαί Κχξηνλ, ίλα ηήο
πιάλεο ζψζε σο Θεφο, ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο γ'
Σήλ σξαηφηεηα
Μεζνπνλήζαληεο, λχλ ηήλ εγθξάηεηαλ, θαί εηο πξνζθχλεζηλ, Υξηζηέ
κνπ θζάζαληεο, ηνχ δσεθφξνπ ζνπ ηαπξνχ, πξνζπίπηνληεο
βνψκέλ ζνη. Μέγαο εί Φηιάλζξσπε, θαί κεγάια ηά έξγα ζνπ, φηη
εθαλέξσζαο ηφλ ηαπξφλ ζνπ ηφλ ηίκηνλ, φλ θφβσ πξνζθπλνχληεο
θξαπγάδνκελ. Γφμα ηή άθξα επζπιαγρλία ζνπ.

Γφμα... Σφ απηφ
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Χο αγεψξγεηνο Παξζέλε άκπεινο, ηφλ σξαηφηαηνλ, βφηξπλ
εβιάζηεζαο, αλαπεγάδνληα εκίλ, ηφλ νίλνλ ηφλ ζσηήξηνλ, πάλησλ
ηφλ επθξαίλνληα, ηάο ςπράο θαί ηά ζψκαηα, φζελ σο αηηίαλ ζε ηψλ
θαιψλ καθαξίδνληεο, αεί ζχλ ηψ Αγγέισ βνψκέλ ζνη. Υαίξε ε
Κεραξηησκέλε.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Αξκαηειάηελ Φαξαψ
Ζ θσηνθφξνο ηνχ ηαπξνχ πξνζθχλεζηο, πάζηλ επέθαλελ, ειηαθήλ
αίγιελ, ζσηεξίαο πέκπνπζα, θαί πάληαο θαηαπγάδνπζα, ηνχο παζψλ
ακαπξψζεη, θεθξαηεκέλνπο, ζπλδξάκσκελ, ηνχηνλ θαζαξψο
θαηαζπάζαζζαη.
Σή ηήο λεζηείαο θαζαξζέληεο ράξηηη, θαζαξσηάησ λντ, ηψ θαζαξψ
κφλσ, δεχηε εθβνήζσκελ, θσλήλ επραξηζηήξηνλ. χ ηφ Αίκά ζνπ
Λφγε, ππέξ εκψλ πάλησλ δέδσθαο, ζχ θαί ηψ ηαπξψ αγηάδεηο εκάο.
πκπνδηζζείο ηαίο πξνζβνιαίο ηνχ φθεσο, ηξαχκα εμαίζηνλ,
δηαπαληφο θείκαη, ψηεξ ν ηήλ έθπησζηλ, ηψλ πξσηνπιάζησλ πάζεη
ζνπ, ηνχ ηαπξνχ αλνξζψζαο, αλφξζσζνλ, θαί Οδήγεζνλ, ζνχ πξφο
ζειεκάησλ εθπιήξσζηλ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Παξηζηακέλε ηψ ηαπξψ ζνπ Κχξηε, ε, Απεηξφγακνο, θαί ηάο ελ ζνί
ηξψζεηο, θαζνξψζα Γέζπνηα, ηηηξσζθνκέλε έιεγελ. Οίκνη ηέθλνλ!
σδίλαο, απνθπγνχζα ηψ ηφθσ ζνπ, λχλ νδπλεξψο θαηαηξχρνκαη.
Έηεξνλ Πνίεκα ηνχ θπξίνπ Θενδψξνπ
Ήρνο γ'
Άζσκελ ηψ Κπξίσ ηψ πνηήζαληη
Δβδνκάο αγία, θαί θσζθφξνο αχηε, ηφλ ηαπξφλ ηφλ ηίκηνλ,
πξνηηζεκέλε Κφζκσ, δεχηε αζπαζψκεζα, θφβσ ηε θαί πφζσ, ηάο
ςπράο θσηηδφκελνη, ηφλ ελ απηψ παγέληα Υξηζηφλ, ελ άζκαζη
δνμάδνληεο.
Σφλ ηαπξφλ ζνπ πάληεο, πξνζθπλνχκελ Υξηζηέ, πξνπνκπήλ
πνηνχκελνη, ηήο Αλαζηάζεψο ζνπ, πκλνχκελ ηνχο ήινπο ζνπ, ηηκψκελ
θαί ηήλ ιφγρελ ζνπ, ηά ρείιε θαί ηά φκκαηα, ςπρήο ηε θαί ηνχ

ζψκαηνο, ελ ηνχηνηο αγληδφκελνη.
Γφμα...
Σξηάο ε ελ Μνλάδη, νπζίαο πκλνπκέλε, Πάηεξ Τηέ ζχλ Πλεχκαηη, ηψ
ππεξπαλαγίσ, άλαξρε ατδηε, άθηηζηε ζεφηεο, ε ηνχ θσηφο πεγή θαί
δσή. ε πξνζθπλνχκελ πάληεο βξνηνί, ηήλ ηφ πάλ νπζηψζαζαλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τκλνχκέλ ζε Παξζέλε, Θενηφθε αγλή, Υεξνπβηθφλ φρεκα, εμ ήο Θεφο
εηέρζε, ζχ γάξ κφλε γέγνλαο, πεγή αθζαξζίαο, πεγάδνπζα πάζη
δσήλ, αθ' ήο αξπφκελνη, ηάκαηα ιακβάλνκελ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σεζζαξάθνληα λεζηεηψλ ζηαδίνπ, κέζνλ δητππεχνληεο, δεχηε ηή
δηαζέζεη, Υξηζηψ ζπλαπίσκελ, πξφο ηφ ζείνλ Πάζνο, ίλα
ζπζηαπξσζέληεο απηψ, θνηλσλνί γελψκεζα, ηήο απηνχ Αλαζηάζεσο.
Ο Δηξκφο
Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ πνηήζαληη ζαπκαζηά ηέξαηα ελ Δξπζξά
ζαιάζζε, πφλησ γάξ εθάιπςε ηνχο ππελαληίνπο, θαί έζσζε ηφλ
Ηζξαήι απηψ κφλσ άζσκελ, φηη δεδφμαζηαη.
Χδή ε'
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Σφλ ηνβφινηο πάζεζη, θαί ςπρήλ, θαί δηάλνηαλ, ηεηξαπκαηηζκέλελ
θεθηεκέλνλ Κχξηε, ειέεζνλ νίθηεηξνλ, ηψ ζψ ηαπξψ ζσξάθηζνλ, θαί
ηαίο εθ πιεπξάο ζνπ θελσζείζαηο ξαλίζη, πξνζχκσο ίλα κέιπσ. Ηεξείο
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπί ηνχ φξνπο πάιαη ζε, Μσυζήο πξνεηχπσζε, ρείξαο αλπςψλ, θαί
Ακαιήθ ηξνπνχκελνο, ηαπξέ παλζεβάζκηε, φλ πξνζθπλνχληεο
ζήκεξνλ, ηξέπνκελ δαηκφλσλ ηά αιιφθπια ζηίθε, θαί πίζηεη
κεισδνχκελ, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Τπφ παζψλ θινλνχκελνλ, ππ' ερζξψλ ζθειηδφκελνλ, ππφ ζπλεζείαο
πνλεξάο ειθφκελνλ, νηθηείξεζνλ Δχζπιαγρλε, ηψ ζψ ηαπξψ
ζσξάθηζνλ, φπσο κεισδψ ελ αθινλήησ θαξδία. Οη Παίδεο επινγείηε,
Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
ηαπξνζενηνθίνλ
Οδπλεξψο ζηελάδνπζα, κεηξηθψο νινιχδνπζα, θαί ηήλ εθ ζψλ
ζπιάγρλσλ, ζπλνρήλ κή θέξνπζα, ηαπξψ, ελεηέληδεο, ηψ εθ ηήο ζήο
ηερζέληη γαζηξφο, Σέθλνλ, εθβνψζα, ηί ηφ φξακα ηνχην, πψο πάζρεηο
ν ηή θχζεη, απαζήο; πάλησλ, ζέισλ, ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ,

θζνξάο ειεπζεξψζαη.
Δηξκφο άιινο
Σφλ ππ' Αγγέισλ
Σή Δθθιεζία πξνηεζέληα, ηφλ ηαπξφλ Υξηζηνχ Θεψκελνη, θφβσ θαί
πίζηεη αδειθνί, πξνζειζφληεο πξνζθπλήζσκελ, απηψ αλαβνψληεο.
χ ηήλ δσήλ εμήλζεζαο, ηνίο βξνηνίο θσηνθφξε.
Σξνπαηνθφξνλ ελ πνιέκνηο, νπξαλφο ζε θαζππέδεημε, δσνπνηέ εκψλ
ηαπξέ, Βαζηιέσλ φπινλ άκαρνλ, ερζξψλ ν θαζαηξέηεο, Δθθιεζηψλ
ηφ θέξαο, θαί ηψλ πηζηψλ ζσηεξία.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Παηέξα άγηνλ δνμάδσ, θαί Τηφλ άγηνλ ζέβσ, θαί Πλεχκα άγηνλ πκλψ,
Οκννχζηνλ. Σξηάδα απιήλ, Θεφλ έθαζηνλ ηνχησλ, θψηα θαί θψο, σο
εμ Ζιίνπ ελφο πξντφληα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξε πχιε αδηφδεπηε, ραίξε βάηε αθαηάθιεθηε, ραίξε ε ζηάκλνο ε
ρξπζή, ραίξε φξνο αιαηφκεηνλ, ραίξε Θενηφθε ειπίο αξξαγήο, θαί
ηείρνο ηψλ επί ζνί πεπνηζφησλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σήλ Νεζηείαλ εθκεζάζαληεο, επζαξζήζσκελ ηψ πλεχκαηη, πξφο ηφ
εμήο λεαληθψο, επδξνκνχληεο ζχλ Θεψ αδειθνί, φπσο θαί ηφ Πάζρα
πεξηραξψο νςψκεζα, ηνχ Υξηζηνχ αλαζηάληνο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ...
Ο Δηξκφο
Σφλ ππ' Αγγέισλ αζηγήησο, ελ Τςίζηνηο δνμαδφκελνλ Θεφλ, νη
νπξαλνί ηψλ νπξαλψλ, γή, θαί φξε, θαί βνπλνί, θαί βπζφο, θαί πάλ
γέλνο αλζξψπσλ χκλνηο απηφλ σο Κηίζηελ θαί Πνηεηήλ, επινγείηε
πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Έθξημε πάζα αθνή
Δγγφλνπο πάιαη Ηαθψβ, επινγψλ πξνδηεηχπνπ ηξαλψηαηα, ηαπξφλ
ηφλ ηίκηνλ, δη' νχ Οηθηίξκνλ, εκάο επιφγεζνλ, αγηαζκνχ παξεθηηθήλ,
ράξηλ παξερφκελνο, ηνίο πξνζθπλνχζηλ απηφλ, θαί ηψλ πάλησλ
Λπηξσηήλ ζε δνμάδνπζη.
Νεζηείαο χδαηη πηζηνί, θαζαξζέληεο θαί ςπρήλ θαί δηάλνηαλ, ηφ
δσνδψξεηνλ, θαί ζείνλ Ξχινλ, πεξηπηπμψκεζα, πξφθεηηαη πάζηλ
εκθαλψο, βξχνλ ζείαλ άθεζηλ, θαί θψο νπξάληνλ, θαί δσήλ θαί αιεζή
αγαιιίαζηλ.

Κξηηήλ ζε νίδα θνβεξφλ, ειεπζφκελνλ ελ δφμε ζεφηεηνο, πάλησλ ηά
θξχθηα, ειέγρεηλ ηφηε, κέιινληα Κχξηε, δηφ ζνη θξάδσ Αγαζέ.
Ήκαξηνλ ζπγρψξεζνλ, κή ζξηακβεχζεο κνπ, ηά πνιιά θαί ραιεπά
πιεκκειήκαηα.
ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ Άξλα πάιαη ε Ακλάο, ζεσξνχζα πξφο ζθαγήλ θαζειθφκελνλ, θαί
ζθνηηδφκελνλ, ειίνπ θέγγνο, θιαίνπζα έιεγελ. Ήιηε, δφμεο Ηεζνχ,
έδπο ζαλαηνχκελνο, αιιά αλάηεηινλ, ηήο εγέξζεσο ηφ θψο ηνίο
πνζνχζί ζε.
Δηξκφο άιινο
Δλ ηλαίσ ηψ φξεη
Δηο ηφλ ηφπνλ νη πφδεο νχ έζηεζαλ, ηνχ Γεζπφηνπ θαί Θενχ,
πξνζθπλήζσκελ άπαληεο ζήκεξνλ, ηφλ ζεπηφηαηνλ ηαπξφλ, σο
Γαπτδ αλαθξάδεη, ν ζενθσλφηαηνο, θαί γάξ ν άπαληα πεξηέρσλ δξαθί,
ελ ηνχησ βέβεθελ.
Οη ηήλ γήλ θαηνηθνχληεο πξνζέιζεηε, ηή λεζηεία θαζαξνί, θαί
πξνθείκελνλ βιέπνληεο ζήκεξνλ, ηφλ παλζέβαζηνλ ηαπξφλ,
πξνζθπλήζαηε θφβσ, θαί πίζηεη επθξαίλεζζε, θαί ζπλαγάιιεζζε, ηφλ
αγηαζκφλ ηαίο ςπραίο αξπφκελνη.
Γφμα...
Σή νπζία Μνλάο εζηηλ άηκεηνο, ε ππέξζενο Σξηάο, ελνπκέλε ηή θχζεη
κεξίδεηαη, ηνίο πξνζψπνηο ηδηθψο, κή ηκσκέλε γάξ ηκάηαη, ελ νχζα
ηξηζζεχεηαη, αχηε Παηήξ εζηηλ, ν Τηφο, θαί Πλεχκα ηφ δψλ, ε
θξνπξνχζα ηφ πάλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παηδνηφθνλ παξζέλνλ ηίο ήθνπζε; θαί κεηέξα πιήλ αλδξφο; Μαξηάκ
εθηειείο ηφ ηεξάζηηνλ, αιιά θξάδε κνη ηφ, Πψο; Μή εξεχλα ηά βάζε,
ηήο Θενηνθίαο κνπ, ηνχην παλάιεζεο, ππέξ δέ αλζξψπηλνλ λνχλ ε
θαηάιεςηο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Υαξηζηήξηνλ αίλνλ πξνζάμσκελ, ηψ Θεψ πάο ν ιαφο, φηη βιέπνληεο
λχλ αζπαδφκεζα, ηφλ παλάγηνλ ηαπξφλ, γλψηε νχλ θαί εηηάζζε, ελ
ηνχησ νη δαίκνλεο, έζλε ηά βάξβαξα γλψηε, θαί εηηάζζε, δη' νχ κεζ'
εκψλ ν Θεφο.
Ο Δηξκφο
Δλ ηλαίσ ηψ φξεη θαηείδέ ζε, ελ ηή βάησ Μσυζήο, ηήλ αθιέθησο ηφ
πχξ ηήο ζεφηεηνο, ζπιιαβνχζαλ ελ γαζηξί, Γαληήι δέ ζε είδελ, φξνο
αιαηφκεηνλ, ξάβδνλ βιαζηήζαζαλ Ζζαταο, θέθξαγε, ηήλ εθ ξίδεο

Γαπτδ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ήρνο πι. β'
Αξίζηελ νδφλ πςψζεσο Υξηζηέ, ηήλ ηαπείλσζηλ έδεημαο, ζεαπηφλ
θελψζαο, θαί κνξθήλ δνχινπ ιαβψλ, ηνχ Φαξηζαίνπ ηήλ κεγάιαπρνλ
επρήλ κή πξνζηέκελνο, ηνχ δέ Σειψλνπ ηφλ ζπληεηξηκκέλνλ
ζηελαγκφλ, σο ηεξείνλ άκσκνλ, ελ ηνίο πςίζηνηο πξνζδερφκελνο, δηφ
θαγψ βνψ ζνη. Ηιάζζεηη ν Θεφο, Ηιάζζεηη, σηήξ κνπ θαί ζψζφλ κε.
(Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Κχξηε, ελ ηή κλήκε ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ, πάζα ε Κηίζηο ενξηάδεη, νη
νπξαλνί αγάιινληαη ζχλ ηνίο Αγγέινηο, θαί ε γή επθξαίλεηαη ζχλ ηνίο
αλζξψπνηο. Απηψλ ηαίο παξαθιήζεζηλ, ειέεζνλ εκάο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Αξραγγειηθφλ ιφγνλ ππεδέμσ, θαί Υεξνπβηθφο ζξφλνο αλεδείρζεο,
θαί ελ αγθάιαηο ζνπ εβάζηαζαο Θενηφθε, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ
εκψλ.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο βαξχο
Κχξηε κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο, ιαφλ εκαξηεθφηα, κεδέ ηή νξγή ζνπ
παηδεχζεο εκάο, αγαζφο ππάξρσλ. έ γάξ δνμάδεη πάζα ε γή, θαί
δεφκεζα. Φείζαη εκψλ Άγηε.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο μα'
Δπί ηψ Θεψ ηφ ζσηήξηνλ κνπ θαί ε δφμα κνπ.
ηίρ. Οπρί ηψ Θεψ ππνηαγήζεηαη ε ςπρή κνπ;
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΓ' 24-32)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο αβαψζ. λ ηξφπνλ είξεθα, νχησο έζηαη, θαί φλ
ηξφπνλ βεβνχιεπκαη, νχησ κελεί, ηνχ απνιέζαη ηνχο Αζζπξίνπο επί
ηήο γήο ηήο εκήο, θαί επί ηψλ νξέσλ κνπ, θαί έζνληαη εηο θαηαπάηεκα,
θαί αθαηξεζήζεηαη απ' απηψλ ν δπγφο απηψλ, θαί ηφ θχδνο απηψλ απφ
ηψλ ψκσλ αθαηξεζήζεηαη. Αχηε ε βνπιή, ήλ βεβνχιεπηαη Κχξηνο εθ
φιελ ηήλ Οηθνπκέλελ, θαί αχηε ε ρείξ ε πςειή, επί πάληα ηά έζλε, ά

γάξ ν Θεφο ν άγηνο βεβνχιεπηαη, ηίο δηαζθεδάζεη; θαί ηήλ ρείξα απηνχ
ηήλ πςειήλ ηίο απνζηξέςεη; Σνχ έηνπο, νχ απέζαλελ Άραδ ν
βαζηιεχο, εγελήζε ηφ ξήκα ηνχην. Μή επθξαλζείεηε πάληεο νη
αιιφθπινη, ζπλεηξίβε γάξ ν δπγφο ηνχ παίνληνο πκάο, εθ γάξ
ζπέξκαηνο φθεσο εμειεχζεηαη έγγνλα αζπίδσλ, θαί ηά έγγνλα απηψλ
εμειεχζνληαη φθεηο πεηψκελνη. Καί βνζθεζήζνληαη πησρνί δη' απηνχ,
πέλεηεο δέ άλζξσπνη επί εηξήλεο αλαπαχζνληαη, αλειεί δέ ηφ
ζπέξκα ζνπ ελ ιηκψ, θαί ηφ θαηάιεηκκά ζνπ αλειεί. Οινιχμαηε πχιαη
πφιεσλ, θεθξαγέησζαλ πφιεηο ηεηαξαγκέλαη, νη αιιφθπινη πάληεο,
φηη απφ Βνξξά θαπλφο έξρεηαη, θαί νπθ έζηη ηνχ είλαη. Καί ηί
απνθξηζήζνληαη βαζηιείο εζλψλ; φηη Κχξηνο εζεκειίσζε ηήλ ηψλ, θαί
δη' απηνχ ζσζήζνληαη νη ηαπεηλνί ηνχ ιανχ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο μβ'
ηίρ. Οχησο επινγήζσ ζε ελ ηή δσή κνπ.
Ο Θεφο ν Θεφο κνπ, πξφο ζέ νξζξίδσ.
η63ηνξ
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο πι. δ'
Σί πκάο θαιέζσκελ
Μέζνλ δητππεχνληεο ζήκεξνλ, εκεξψλ ηήο εγθξαηείαο, ηή δπλάκεη ηνχ
ηαπξνχ, ηφλ ελ ηνχησ πςσζέληα, κέζνλ γήο σο θξαηαηφλ, σηήξα,
θαί Θεφλ δνμνινγήζσκελ, βνψληεο, ζεσξνχο εκάο αλάδεημνλ, ηψλ
Παζεκάησλ ζνπ Γέζπνηα, θαί ηήο ζεπηήο Αλαζηάζεσο, δσξνχκελνο,
ηιαζκφλ εκίλ, θαί κέγα έιενο.
Πάζε ηαπεηλψζσκελ ζψκαηνο, ηψλ βξσκάησλ απνρή, θαί εδνλψλ
απνζηξνθή, θαί ηφ μχινλ ηνχ ηαπξνχ πεξηπηπμψκεζα πηζηψο.
Οξάηαη, εκθαλψο γάξ πξνζθπλνχκελνο, θαί πάληαο, αγηάδεη ζεία
ράξηηη, θαί ηψ Κπξίσ βνήζσκελ. Δπραξηζηνχκέλ ζνη Δχζπιαγρλε, ηψ
ζψδνληη, δηά ηνχηνπ ηάο ςπράο εκψλ.
Έηεξνλ, Πνίεκα Θενδψξνπ
Σήλ Θενηφθνλ
Νχλ ηφλ ηαπξφλ πξνζθπλνχληεο, πάληεο θξαπγάδνκελ. Υαίξε μχινλ
ηήο δσήο, ραίξε ζθήπηξνλ άγηνλ ηνχ Υξηζηνχ, ραίξε βξνηψλ δφμα
επνπξάληε, ραίξε Αλάθησλ ηφ θαχρεκα, ραίξε ηφ θξάηνο ηήο πίζηεσο,
ραίξε φπινλ αήηηεηνλ, ραίξε ηψλ ερζξψλ θπγαδεπηήξηνλ, ραίξε
θέγγνο ιακπξφλ, ζσηήξηνλ ηνχ Κφζκνπ, ραίξε Μαξηχξσλ ηφ κέγα

θιένο, ραίξε ζζέλνο Γηθαίσλ, ραίξε Αγγέισλ ιακπξφηεο, ραίξε
πάλζεπηε.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. δ' Φαικφο μγ'
Δηζάθνπζνλ, ν Θεφο, ηήο θσλήο κνπ, ελ ηψ δέεζζαί κε πξφο ζέ.
ηίρ. Απφ θφβνπ ερζξνχ εμεινχ ηήλ ςπρήλ κνπ.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Ζ', 21 - Θ', 7)
Δίπε Κχξηνο ν Θεφο, δηαλνεζείο, νπ πξνζζήζσ έηη θαηαξάζαζζαη ηήλ
γήλ, δηά ηά έξγα ηψλ αλζξψπσλ, φηη έγθεηηαη ε δηάλνηα ηνχ αλζξψπνπ
επηκειψο επί ηά πνλεξά εθ λεφηεηνο, νπ πξνζζήζσ νχλ έηη παηάμαη
πάζαλ ζάξθα δψζαλ, θαζψο επνίεζα. Πάζαο ηάο εκέξαο ηήο γήο,
ζπέξκα θαί ζεξηζκφο, ςχρνο θαί θαχκα, ζέξνο θαί έαξ, εκέξαλ θαί
λχθηα νπ θαηαπαχζσζη. Καί επιφγεζελ ν Θεφο ηφλ Νψε, θαί ηνχο
πηνχο απηνχ, θαί είπελ απηνίο. Απμάλεζζε, θαί πιεζχλεζζε, θαί
πιεξψζαηε ηήλ γήλ, θαί θαηαθπξηεχζαηε απηήο, θαί ν θφβνο πκψλ,
θαί ν ηξφκνο έζηαη επί πάζη ηνίο ζεξίνηο ηήο γήο, θαί επί πάληα ηά
πεηεηλά ηνχ Οπξαλνχ, θαί επί πάληα ηά θηλνχκελα επί ηήο γήο, θαί επί
πάληαο ηνχο ηρζχαο ηήο ζαιάζζεο, ππφ ρείξαο πκίλ δέδσθα, θαί πάλ
εξπεηφλ, φ εζηη δψλ, πκίλ έζηαη εηο βξψζηλ, σο ιάραλα ρφξηνπ
δέδσθα πκίλ ηά πάληα. Πιήλ θξέαο ελ αίκαηη ςπρήο νπ θάγεζζε, θαί
γάξ ηφ πκέηεξνλ αίκα ηψλ ςπρψλ πκψλ, εθ ρεηξφο πάλησλ ηψλ
ζεξίσλ εθδεηήζσ απηφ, θαί εθ ρεηξφο αλζξψπνπ αδειθνχ εθδεηήζσ
ηήλ ςπρήλ ηνχ αλζξψπνπ, ν εθρέσλ αίκα αλζξψπνπ, αληί ηνχ
αίκαηνο απηνχ εθρπζήζεηαη, φηη έλ εηθφλη Θενχ επνίεζα ηφλ
άλζξσπνλ. Τκείο δέ απμάλεζζε, θαί πιεζχλεζζε, θαί πιεξψζαηε ηήλ
γήλ, θαί θαηαθπξηεχζαηε απηήο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο μδ'
Δπάθνπζνλ εκψλ, ν Θεφο, ε ειπίο πάλησλ ηψλ πεξάησλ ηήο γήο.
ηίρ. νί πξέπεη χκλνο, ν Θεφο, ελ ηψλ.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΑ', 19 - ΗΒ', 6)
Τηφο δίθαηνο γελλάηαη εηο δσήλ, δησγκφο δε άζεβνχο εηο ζάλαηνλ.
Βδέιπγκα Κπξίσ δηεζηξακκέλαη νδνί, δεθηνί δέ απηψ πάληεο άκσκνη
ελ ηαίο νδνίο απηψλ. Υεηξί ρείξαο εκβαιψλ αδίθσο, νπθ αηηκψξεηνο
έζηαη θαθψλ. Ο δέ ζπείξσλ δηθαηνζχλελ, ιήςεηαη κηζζφλ πηζηφλ.
ζπεξ ελψηηνλ ρξπζνχλ ελ ξηλί πφο, νχησ γπλαηθί θαθφθξνλη θάιινο.
Δπηζπκία δηθαίσλ πάζα αγαζή, ειπίο δέ αζεβψλ απνιείηαη. Δηζίλ, νί

ηά ίδηα ζπείξνληεο πιείνλα πνηνχληαη, εηζί δέ θαί νί ζπλάγνληεο ηά
αιιφηξηα, ειαηηνλνχληαη. Φπρή επινγνπκέλε πάζα απιή, αλήξ δέ
ζπκψδεο νπθ επζρήκσλ, ν ζπλέρσλ ζίηνλ, ππνιείπνηην απηφλ ηνίο
έζλεζηλ, επινγία δέ εηο θεθαιήλ ηνχ κεηαδηδφληνο. Σεθηαηλφκελνο
αγαζά, δεηεί ράξηλ αγαζήλ, εθδεηνχληα δέ θαθά θαηαιήςεηαη απηφλ. Ο
πεπνηζψο επί ηψ πινχησ απηνχ, νχηνο πεζείηαη. Ο δέ
αληηιακβαλφκελνο δηθαίσλ, νχηνο αλαηειεί, ν κή ζπκπεξηθεξφκελνο
ηψ εαπηνχ νίθσ, θιεξνλνκήζεη άλεκνλ, δνπιεχζεη δέ άθξσλ
θξνλίκσ. Δθ θαξπνχ δηθαηνζχλεο θχεηαη δέλδξνλ δσήο, αθαηξνχληαη
δέ άσξνη ςπραί παξαλφκσλ. Δη ν κέλ δίθαηνο κφιηο ζψδεηαη, ν
αζεβήο θαί ακαξησιφο πνχ θαλείηαη; ν αγαπψλ παηδείαλ, αγαπά
αίζζεζηλ, ν δέ κηζψλ ειέγρνπο, άθξσλ. Κξείζζσλ ν επξίζθσλ ράξηλ
παξά Κπξίσ, αλήξ δέ παξάλνκνο παξαζησπεζήζεηαη, νπ
θαηνξζψζεη άλζξσπνο εμ αλφκνπ, αη δέ ξίδαη ηψλ δηθαίσλ νπθ
εμαξζήζνληαη. Γπλή αλδξεία ζηέθαλνο ηψ αλδξί απηήο, ψζπεξ δέ ελ
μχισ ζθψιεμ, νχησο άλδξα απφιιπζη γπλή θαθνπνηφο. Λνγηζκνί
δηθαίσλ θξίκαηα, θπβεξλψζη δέ αζεβείο δφινπο. Λφγνη αζεβψλ δφιηνη
εηο αίκα, ζηφκα δέ νξζψλ ξχζεηαη απηνχο.
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Μεγαινξξήκσλ Φαξηζαίνο, εβδειχρζε θαπρεζάκελνο, θαί Σειψλεο
ηαπεηλφθξσλ, δηά ζηγήο εδηθαηψζε πξνζεπμάκελνο, δηφ ηψλ εθαηέξσλ
καζνχζα ςπρή κνπ ηφ δηάθνξνλ, ηήλ ηαπεηλνθξνζχλελ εινχ θαί
θαηάζπαδε. Υξηζηφο γάξ ηαπεηλνίο επεγγείιαην, δηδφλαη ράξηλ σο
θηιάλζξσπνο.
Μαξηπξηθφλ
Μάξηπξεο Κπξίνπ, ηθεηεχζαηε ηφλ Θεφλ εκψλ, θαί αηηήζαζζε ηαίο
ςπραίο εκψλ, πιήζνο νηθηηξκψλ, θαί ηφλ ηιαζκφλ, ηψλ πνιιψλ
παξαπησκάησλ δεφκεζα.
Γφμα Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δγψ Παξζέλε αγία Θενηφθε, ηή ζθέπε ζνπ πξνζηξέρσ, νίδα φηη
ηεχμνκαη ηήο ζσηεξίαο, δχλαζαη γάξ αγλή βνεζήζαί κνη.
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά δέ ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. δ'

Σφ αζάιεπηνλ ζηήξηγκα
Δγθξαηεία ιακπξχλαληεο, ηάο ςπράο εκψλ, ηφλ ηαπξφλ
πξνζθπλήζσκελ, ηφλ ζσηήξηνλ, ελ ψ Υξηζηφο πξνζειψζε, θαί
βνήζσκελ απηψ. Υαίξε λεζηεπφλησλ ε ηξπθή, θαί βεβαία βνήζεηα.
Υαίξε αλαηξέηα ηψλ παζψλ, ηψλ δαηκφλσλ αληίπαιε, ραίξε Ξχινλ
καθάξηνλ.
Θενηνθίνλ
Σφ αζάιεπηνλ ζηήξηγκα, ηφ ηήο Πίζηεσο, θαί ζεβάζκηνλ δψξεκα, ηψλ
ςπρψλ εκψλ, ηήλ Θενηφθνλ ελ χκλνηο κεγαιχλσκελ πηζηνί. Υαίξε ε
ηήλ πέηξαλ ηήο δσήο, ελ γαζηξί ζνπ ρσξήζαζα, ραίξε ηψλ πεξάησλ ε
ειπίο, ζιηβνκέλσλ αληίιεςηο, ραίξε Νχκθε αλχκθεπηε.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. δ'
Χο απαξράο ηήο θχζεσο
ζπεξ δσήλ ηήο Κηίζεσο, ηφλ ζφλ ηαπξφλ πξνθείκελνλ, ε
Οηθνπκέλε αζπάδεηαη Κχξηε, θαί πξνζθπλνχζα θξάδεη ζνη. Σή απηνχ
ελεξγεία, ελ εηξήλε βαζεία, ηνχο αλπκλνχληάο ζε, ηνχο επινγνχληάο
ζε, δηά ηήο εγθξαηείαο ζπληήξεζνλ Πνιπέιεε.
Θενηνθίνλ
Υαίξε ε δη' Αγγέινπ, ηήλ ραξάλ ηνχ Κφζκνπ δεμακέλε, ραίξε ε
ηεθνχζα ηφλ Πνηεηήλ ζνπ θαί Κχξηνλ, ραίξε ε αμησζείζα γελέζζαη
Μήηεξ Θενχ.
Χδή β' Ήρνο πι. δ'
Ο Δηξκφο
Ίδεηε ίδεηε, φηη εγψ εηκη ν Θεφο, ν πάιαη ηφλ Ηζξαήι, ελ εξπζξά
ζαιάζζε δηαγαγψλ, θαί ζψζαο θαί ζξέςαο, θαί εθ δνπιείαο πηθξάο,
ειεπζεξψζαο Φαξαψ.
Μέζνλ ηήο Κηίζεσο, φλ θαζππέκεηλαο ηαπξφλ, Μεζζία Λφγε Θενχ,
ηψ ηήο Νεζηείαο ζήκεξνλ κεζαζκψ, πηζηψο πξνζθπλνχκελ, αη
ηνχκελνη θαηηδείλ, θαί ηήλ Αλάζηαζηλ ηήλ ζήλ.
Ράβδσ δπλάκεσο, πξνηππσζείζε ηψ Μσζή, ηήλ ζάιαζζαλ ηψλ
παζψλ, δηαηεκφληεο θζάζσκελ πξφο γήλ, ηήο επαγγειίαο, θαί κάλλα
ηνχ λνεηνχ, εκθνξεζψκελ δαςηιψο.
Σίο κή ζξελήζεη ζε; ηίο κή πελζήζεη ζε ςπρή, πνζνχζαλ ηά πνλεξά,

νπθ εθδεηνχζαλ πφζσ ηά αγαζά, δηθαίνπ Κξηηνχ δέ, θαηαθξνλνχζαλ
αεί, καθξνζπκνχληνο επί ζνί;
Θενηνθίνλ
άξθα γελφκελνλ, αλαιινηψησο ηφλ Υξηζηφλ, Παξζέλε θπνθνξείο, φλ
εθηελψο ηθέηεπε, ζαξθηθψλ παζψλ απαιιάμαη, ηνχο πξνζθπλνχληαο
ηαπξφλ, φλ θαζππέκεηλε ζαξθί.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Δηξκφο άιινο
Ήρνο πι. δ'
Ηδεηε ίδεηε
Ίδεηε ίδεηε, φηη εγψ εηκη ν Θεφο εκψλ, ν ηή Οηθνπκέλε, ηφλ ηαπξφλ
κνπ παξαζρψλ, φπινλ ζσηεξίαο, εηο ηφ λχλ πξνζθπλείζζαη απηφλ,
φπσο νη αζπαδφκελνη, θαηαξγψζη ηνχ ερζξνχ κεραλήκαηα.
Μέγαο εί Κχξηε, θαί πνιπέιενο, φηη δέδσθαο ηφλ δσνπνηφλ ζνπ,
πξνζθπλείζζαη λχλ ηαπξφλ, έλζα ζνπ αη ρείξεο, θαί νη πφδεο
ειψζεζαλ, ελ ψ ηφ αίκα εξξχε, ηήο αρξάληνπ ζνπ Πιεπξάο, δσήλ
πεγάδνλ εκίλ.
Γφμα...
Τπεξηειεζηάηε Μνλάο, ππέξζεε, ηξηζππφζηαηε, αγέλλεηε Πάηεξ, θαί
Τηέ κνλνγελέο, Πλεχκα εθ Παηξφο εθπνξεπζέλ, δη' Τηνχ δέ θαλέλ,
νπζία κία θαί θχζηο, θπξηφηεο, βαζηιεία, ζψζνλ πάληαο εκάο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Άξξεηνλ ηφ ζαχκα, ηήο ζήο θπήζεσο Μεηξνπάξζελε, πψο γάξ θαί
ινρεχεηο, θαί αγλεχεηο ελ ηαπηψ; πψο παηδνηνθείο, θαί αγλνείο πείξαλ
φισο αλδξφο; Χο είδελ ν ππέξ θχζηλ, εμ εκνχ θαηλνπξεπψο, Λφγνο
Θενχ γελλεζείο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
έ Μσζήο ν κέγαο, πξνδηεηχπσζε, ηφλ ηαπξφλ εκίλ, ρείξαο
εθπεηάζαο, θαί πνξζήζαο Ακαιήθ, ζε εθηππνχληεο ελ ζθηαίο θαί αέξη,
εκείο εθηξέπνκελ θαί ληθψκελ, ηφλ αξρέθαθνλ ερζξφλ, πκλνινγνχληεο
Υξηζηφλ.
Ο Δηξκφο
Ίδεηε ίδεηε, φηη εγψ εηκη ν Θεφο εκψλ, ν πξφ ηψλ αηψλσλ, γελλεζείο
εθ ηνχ Παηξφο, θαί εθ ηήο Παξζέλνπ επ' εζράησλ δίρα αλδξφο
θπεζείο, θαί ιχζαο ηήλ ακαξηίαλ, ηνχ πξνπάηνξνο Αδάκ σο
θηιάλζξσπνο.
Χδή ε'
Ο ζηεγάδσλ ελ χδαζη

Ο ζπζζείζαο ζεκέιηα, πάζεο ηήο γήο σο Θεφο, πςσζείο ελ μχισ,
άζεηζηνλ πάζηλ εδσξήζσ, πηζηνίο έξεηζκα Κχξηε, ηφ ζσηήξηνλ φπινλ
ηνχ ηαπξνχ ζνπ, φλ πεξ πξνζθπλνχληεο, ζέ ππεξπςνχκελ, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Απαζηξάπηνλ Θεψκελνη, ππέξ ειίνπ απγάο, ηνχ ηαπξνχ ηφ μχινλ,
δεχηε λεζηεία αζηξαπηφκελνη, λχλ αζπαζψκεζα, αξπφκελνη ράξηλ
θσηνθφξνλ, ζθφηνο εθκεηνχζαλ, ηψλ ππεξπςνχλησλ, Υξηζηφλ εηο
ηνχο αηψλαο.
Όδσξ δψλ ηφ αιιφκελνλ, εηο αησλίαλ δσήλ, ζχ ππάξρσλ Λφγε, αίκα
θαί χδσξ, εθ πιεπξάο ελ ηαπξψ, έβιπζαο Γέζπνηα, ακαξηίαο
ρεηκάξξνπο αλαζηέιισλ. ζελ δπζσπψ ζε. Ξήξαλνλ παζψλ κνπ,
ηάο πνλεξάο εθβιχζεηο.
Θενηνθίνλ
Ννεηφλ σο αγίαζκα, ηφλ ελ αγίνηο Θεφλ, αλαπεπαπκέλνλ, ηίθηεηο αγία,
Θενκήηνξ αγλή, πάληα ηά πέξαηα, αγηάδνληα ζεία πξνζθπλήζεη,
ζήκεξνλ Παξζέλε Ξχινπ παλαγίνπ, ελ ψ ζαξθί επάγε.
Δηξκφο άιινο
Άγγεινη θαί Οπξαλνί
Γεχηε ίδσκελ ιανί, ηφ Εσεθφξνλ Ξχινλ, λχλ πξνθείκελνλ, ελ ψ
Υξηζηφο επάγε ν Θεφο εκψλ, θαί ζχ θφβσ πκλνχληεο, ηνχηνλ
πξνζθπλνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σφλ ηξηζχλζεηνλ ηαπξφλ, σο ηήο Σξηάδνο ηχπνλ αλπκλήζσκελ, θαί
πξνζθπλνχληεο θφβσ αλαθξάμσκελ. Δπινγνχληεο πκλνχληεο, θαί
ππεξπςνχληεο Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί Άγηνλ Πλεχκα
Δίο Θεφο νχλ ε Σξηάο, νπ ηνχ Παηξφο εθζηάληνο εηο πηφηεηα, νπδέ
Τηνχ ηξαπέληνο εηο εθπφξεπζηλ, αιι' ηδία θαί άκθσ, σο Θεφλ ηά ηξία
δνμάδσ εηο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μφλε αθζφξσο θχεηο, κφλε ζειάδεηο βξέθνο κή ινρεχνπζα, κφλε ηφλ
Κηίζηελ ηίθηεηο θαί Γεζπφηελ ζνπ, εη θαί δνχιε θαί κήηεξ, ζέ
Παξζελνκήηνξ, πκλνχκελ εηο αηψλαο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σφλ ηπθιφλ εθ γελεηήο, ν νκκαηψζαο ιφγσ, πεξσζέλ κνπ ζχ, ηφ ηήο
θαξδίαο φκκα, πάιηλ άλνημνλ, ίλα βιέςσ ηφ θψο, ηψλ ζψλ
πξνζηαγκάησλ, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο

Άγγεινη θαί νπξαλνί, ηφλ επί ζξφλνπ δφμεο επνρνχκελνλ, θαί σο
Θεφλ απαχζησο δνμαδφκελνλ, επινγείηε, πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Δπινγεηφο Κχξηνο ν Θεφο
Δπινγεηφο Κχξηνο, ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, ν ηαπξψ ζνπ ιχζαο ηήλ
αξραίαλ αξάλ, θαί ηνχηνλ εκίλ δσξεζάκελνο, θξαηαίσκα θαί
θαηαθπγήλ, θαί αζθαιε θξεπίδα, δη' νχ ηνχο ερζξνχο εκψλ, λχλ
θεξαηηνχκελ.
ηη ζεηξαίο ζπζθίγγνκαη, ακεηξήησλ κνπ θαθψλ, θαί ηάο ηξίβνπο ζνπ
ηάο ζσηεξίνπο Υξηζηέ, εθψλ επί γλψλαη νπ βνχινκαη, ηψ ζψ κε
επίζηξεςνλ ηαπξψ, ηήλ πψξσζίλ κνπ ιχσλ, δη' άθαηνλ έιενο, ηήο
ζήο επζπιαγρλίαο.
Σήλ Φαξηζαίνπ έπαξζηλ, κηκεζάκελνο θαθψο, θαηελέρζελ, πηψκα
ραιεπφλ θαί δεηλφλ, θαί θείκαη ερζξψλ θαηαπάηεκα, αιι' νίθηεηξνλ
ζψζφλ κε Υξηζηέ, ζεαπηφλ δη' νίθηνλ, ηαπεηλψζαο χςηζηε, Βαζηιεχ
ηήο δφμεο.
Θενηνθίνλ
Αη γελεαί ζε άπαζαη, καθαξίδνπζηλ Αγλή, Ηεζνχο γάξ κφλνο, ν ηερζείο
εθ ηήο ζήο λεδχνο, απηφο σο επίζηαηαη, επνίεζε Κφξε κεηά ζνχ,
Παξζέλε κεγαιεία, φλ δπζψπεη ζψδεζζαη, πνίκλελ θαί ιαφλ ζνπ.
Δηξκφο ν απηφο
Δπινγεηφο Κχξηνο, ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, ν ηαπξψ ζνπ ιχζαο, ηήλ
αξραίαλ αξάλ, θαί ηνχηνλ ηηζείο εκίλ εηο πξνζθχλεζηλ, απηφλ
αζπαδφκελνη πηζηψο, απηφλ θαί αλπκλνχληεο, ζνχ ηφ κέγα έιενο,
πκλνχκελ απαχζησο.
Σήο Δθθιεζίαο θαχρεκα, ζχ εί ηίκηε ηαπξέ, βαζηιείαο φπινλ, θαί ηνχ
Κφζκνπ παληφο, εηξήλεο βξαβείνλ ζεφηεπθηνλ. ηαπξέ Οξζνδφμσλ ε
ραξά, ηήο Οηθνπκέλεο θχιαμ, θχιαμνλ αγίαζνλ, ηνχο ζέ
πξνζθπλνχληαο.
Γφμα...
Σξηάο αγία δφμα ζνη, ε Οκφηηκνο Μνλάο, ζεία θχζηο, κία βαζηιεία
θξηθηή. Ο Παηήξ, ν Τηφο ζχλ ηψ Πλεχκαηη, ηφ θψο ηφ απξφζηηνλ
παληί, ε άλαξρνο ζεφηεο, ζψζνλ ηνχο ιαηξεχνληαο, ζνί ηψ πάλησλ
Κηίζηε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ

Δλ ηψ ζηαπξψ σο ίζηαην, ε Ακλάο ζνπ Ηεζνχ, ηφλ Πνηκέλα, θαί
Γεζπφηελ απηήο, Οξψζα πηθξψο επσδχξεην, θαί ζπιάγρλα θηλνχζα
επί ζνί, Υξηζηέ αλεθαιείην. Σί ηφ μέλνλ ζέακα; ε δσή πψο ζλήζθεηο;
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σφλ Μαλαζζήλ σο έζσζαο, κεηαγλφληα ν Θεφο, ζψζνλ θακέ,
δάθξπζη κεηαλννχληα πηθξψο, θαί κή απνζηξέςεο ηφλ δνχιφλ ζνπ,
εμέθιηλα γάξ κνπ ηήλ ςπρήλ, σο πάιαη Ηζξαήι εθείλνο, πάζαο ηάο
εκέξαο κνπ, δψλ ελ αζσηία.
Ο Δηξκφο
Δπινγεηφο Κχξηνο, ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, ν εγείξαο θέξαο, ζσηεξίαο
εκίλ, ελ νίθσ Γαπτδ ηνχ παηδφο απηνχ, ελ νίο επεζθέςαην εκάο,
Αλαηνιή εμ χςνπο, θαί θαηεχζπλελ εκάο, εηο νδφλ εηξήλεο.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Σνχ κεγαιαχρνπ Φαξηζαίνπ, ηήλ εμ νηήζεσο ελλννχζα ςπρή κνπ
θαηάθξηζηλ, θαί ηνχ ηαπεηλφθξνλνο Σειψλνπ, ηήλ δη' εμαγνξεχζεσο
πηαηζκάησλ, επηγλνχζα δηθαίσζηλ, ηνχ κέλ απνζέζζαη θαηεπείγνπ,
ηήλ επ αξεηήο πξνπέηεηαλ, ηνχ δέ πξνιαβέζζαη, ηήλ εθ' νίο
επιεκκέιεζαο εμνκνιφγεζηλ, δηεγείξνπ ηήλ αηαπείλσηνλ ζεαπηή
θαξπνπκέλε, δηά κεηξηνπαζείαο χςσζηλ, παξά Υξηζηνχ ηνχ έρνληνο
ηφ κέγα έιενο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Μεγάισο εγσλίζαζζε Μάξηπξεο, ηάο βαζάλνπο ηψλ αλφκσλ,
ππνκείλαληεο γελλαίσο, ηφλ Υξηζηφλ νκνινγνχληεο, ελαληίνλ
βαζηιέσλ, θαί πάιηλ κεηαζηάληεο εθ ηνχ βίνπ, δπλάκεηο ελεξγείηε ελ
ηψ Κφζκσ, θαί αζζελείο ζεξαπεχεηε, εθ ηψλ παζψλ απηψλ Άγηνη,
πξεζβεχζαηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ ζθέπε ζνπ Θενηφθε Παξζέλε, ηαηξείνλ ππάξρεη πλεπκαηηθφλ, ελ
απηή γάξ θαηαθεχγνληεο, ςπρηθψλ λνζεκάησλ ιπηξνχκεζα.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. β'
Σφλ ηαπξφλ ζνπ πξνζθπλνχκελ Γέζπνηα, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ
Αλάζηαζηλ δνμάδνκελ.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ

Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο με'
Αιαιάμαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή.
ηίρ. Δπινγείηε έζλε ηφλ Θεφλ εκψλ, θαί αθνπηίζαηε ηήλ θσλήλ ηήο
αηλέζεσο απηνχ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΚΔ', 1-9)
Κχξηε ν Θεφο κνπ, δνμάζσ ζε, θαί πκλήζσ ηφ φλνκά ζνπ, φηη
επνίεζαο ζαπκαζηά πξάγκαηα, βνπιήλ αξραίαλ αιεζηλήλ. Γέλνηην
Κχξηε. ηη έζεθαο πφιηλ εηο ρψκα, πφιεηο νρπξάο ηνχ κή πεζείλ
απηψλ ηά ζεκέιηα, αζεβψλ πφιηο εηο ηφλ αηψλα νπ κή νηθνδνκεζή. Γηά
ηνχην επινγήζεη ζε ν ιαφο ν πησρφο, θαί πφιεηο αλζξψπσλ
αδηθνπκέλσλ επινγήζνπζί ζε, εγέλνπ γάξ πάζε πφιεη ηαπεηλή
βνεζφο, θαί ηνίο αζπκήζαζη δη' έλδεηαλ ζθέπε, απφ αλζξψπσλ
πνλεξψλ ξχζε απηνχο, ζθέπε δηςψλησλ, θαί πλεχκα αλζξψπσλ
αδηθνπκέλσλ, σο άλζξσπνη νιηγφςπρνη δηςψληεο ελ ηψλ, φηη ξχζε
απηνχο απφ αλζξψπσλ αζεβψλ νίο εκάο παξέδσθαο. Καχζσλ ελ
ζθέπε λέθνπο, θιεκαηίδα ηζρπξψλ ηαπεηλψζεη. Καί πνηήζεη Κχξηνο
αβαψζ πάζη ηνίο έζλεζηλ επί ηφ φξνο ηνχην πφηνλ ιηπαζκάησλ,
πφηνλ ηξπγηψλ, πίνληαη ελ επθξνζχλε, πίνληαη νίλνλ, ρξίζνληαη κχξνλ
ελ ηψ φξεη ηνχησ, παξάδνο ηαχηα πάληα ηνίο έζλεζηλ, ε γάξ βνπιή
αχηε επί πάληα ηά έζλε. Καηέπηελ ν ζάλαηνο ηζρχζαο, θαί πάιηλ
αθείιε Κχξηνο ν Θεφο πάλ δάθξπνλ απφ παληφο πξνζψπνπ, ηφ
φλεηδνο ηνχ ιανχ απηνχ αθείιελ απφ πάζεο ηήο γήο, ηφ γάξ ζηφκα
Κπξίνπ ειάιεζε ηαχηα. Καί εξνχζηλ ελ ηή εκέξα εθείλε. Ηδνχ ν Θεφο
εκψλ εθ' ψ ειπίδνκελ, θαί ζψζεη εκάο, νχηνο Κχξηνο, ππεκείλακελ
απηψ, θαί εγαιιηψκεζα, θαί επθξαλζεζφκεζα επί ηή ζσηεξία εκψλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο μο'
Δπινγήζαη εκάο ν Θεφο, ν Θεφο εκψλ.
ηίρ. Ο Θεφο νηθηεηξήζαη εκάο, θαί επινγήζαη εκάο.
η64ηνξ
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο πι. β'
ιελ απνζέκελνη
Μέζνλ γήο ππέκεηλαο, ηαπξφλ θαί Πάζνο νηθηίξκνλ, πάζη ηήλ
απάζεηαλ, θαί ηήλ απνιχηξσζηλ παξερφκελνο, κεζαζκψ ζήκεξνλ,
Νεζηεηψλ άπαληεο, δηά ηνχην εηο πξνζθχλεζηλ, απηφλ πξνηίζεκελ, θαί

πεξηραξψο αζπαδφκεζα, ηδείλ ζνπ ηά Παζήκαηα, θαί ηήλ δσεθφξνλ
Αλάζηαζηλ, εθιειακπξπζκέλνη, ηαίο ζείαηο αξεηαίο Λφγε Θενχ,
αλαδεηρζείεκελ άπαληεο, κφλε πνιπέιεε.
Νεθξφο ερξεκάηηζαο, επί ζηαπξνχ επισκέλνο, θαί ιφγρε λπηηφκελνο,
θαί ρνιήλ Μαθξφζπκε πνηηδφκελνο, ν Μεξξάο χδαηα, ελ ρεηξί
Γέζπνηα, Μσυζέσο εηο γιπθχηεηα, κεηαβαιφκελνο, φζελ δπζσπψ ζε
θαί δένκαη. Σά πάζε ηά πηθξφηαηα, εθ ηήο δηαλνίαο κνπ έθηηινλ, θαί
ηήο κεηαλνίαο, ηψ κέιη ηη γιπθάλαο κνπ ηφλ λνχλ, πξνζθπλεηήλ κε
αλάδεημνλ, ηνχ ηηκίνπ Πάζνπο ζνπ.
Άιινο Ήρνο α'
Ο πάιαη ηψ Μσζεί
λ πάιαη Μσυζήο πξνηππψζαο, ελ ηαίο παιάκαηο απηνχ,
θαηεηξνπνχην ηφλ Ακαιήθ, κέγαλ ηαπξφλ, ζήκεξνλ επ' φςεη εκψλ
βιέπνληεο, ιανί πξνηεζέληα, θξηθηψο ςαχζσκελ ελ αγλφηεηη λνχ ηε
θαί ρεηιέσλ, ελ απηψ γάξ Υξηζηφο πςψζε, απνλεθξψζαο ηφλ
ζάλαηνλ, θαί ηήο ηνηαχηεο ράξηηνο, άπαληεο θαηαμηνχκελνη, ελ σδαίο
ζενπλεχζηνηο, ηνχ παληφο ηφλ σηήξα πκλνινγνχληεο,
πξνζεπμψκεζα πξνθζάζαη, θαί απηήλ ηήλ ζσηήξηνλ Αλάζηαζηλ.
Έηεξα Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Γεχηε πξνζθπλήζσκελ, ηφ ηήο δσήο εκψλ πξφμελνλ, πεθελφο μχινλ
ζήκεξνλ, Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, ηφλ ηαπξφλ, δη' νχ πεξ ζάλαηνο
εηξψζε, θαί ε αλάζηαζηο εκίλ, ηνίο επηαηθφζηλ εθαηλνπξγήζε ζαθψο,
ηψ ξπζακέλσ θξάδνληεο. Ο δη' εκάο εθνπζίσο παζψλ, ίλα ζψζεο ηά
ζχκπαληα, ν Θεφο εκψλ δφμα ζνη.
Κξάηνο απξνζκάρεηνλ, Υξηζηηαλνίο εκίλ δέδνηαη, ν ηαπξφο ζνπ
σηήξ εκψλ, δη' νχ ηα αιιφθπια ηψλ εζλψλ ηξνπνχληαη, πιήζε θαί
εηξήλε, ηήο Δθθιεζίαο ζνπ Υξηζηέ, επηζθηάδεη νξζνδνμνχζεο θαιψο,
φλ πεξ λχλ αζπαδφκεζα, θαί ζνί ζεξκψο αλαθξάδνκελ. Σήο κεξίδνο
αμίσζνλ, θαί εκάο ηψλ Αγίσλ ζνπ.
Γάθξπζη θαζάξαληεο, ηά ηήο ςπρήο αηζζεηήξηα, θαί λεζηεία
αγλίζαληεο, δεχηε πξνζθπλήζσκελ, ηνχ ηαπξνχ ηφ μχινλ, δη' νχ
θαηαξγνχληαη ηά ςπρνθζφξα ηήο ζαξθφο, ηή εγθξαηεία
αλαζθηξηήκαηα, ηψ ζηαπξσζέληη θξάδνληεο. Σήο ζήο σηήξ
θαηαμίσζνλ, ηξηεκέξνπ Δγέξζεσο, πξνζθπλήζαη ηήλ έιιακςηλ.
Γφμα... Καί λχλ...
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'

ήκεξνλ ν Γεζπφηεο ηήο Κηίζεσο, θαί Κχξηνο ηήο δφμεο, ηψ ηαπξψ
πξνζπήγλπηαη, θαί ηήλ πιεπξάλ θεληάηαη, ρνιήο θαί φμνπο γεχεηαη, ν
γιπθαζκφο ηήο Δθθιεζίαο, ζηέθαλνλ εμ αθαλζψλ πεξηβάιιεηαη, ν
θαιχπησλ νπξαλφλ ηνίο λέθεζη, ριαίλαλ ελδχεηαη ριεχεο, θαί
ξαπίδεηαη πειίλε ρεηξί, ν ηή ρεηξί πιάζαο ηφλ άλζξσπνλ, ηφ λψηνλ
θξαγγειινχηαη, ν πεξηβάιισλ ηφλ νπξαλφλ ελ λεθέιαηο, εκπηπζκνχο
θαί κάζηηγαο δέρεηαη, νλεηδηζκνχο θαί θνιαθηζκνχο, θαί πάληα
ππνκέλεη, δη' εκέ ηφλ θαηάθξηηνλ, ν Λπηξσηήο κνπ θαί Θεφο, ίλα ζψζε
Κφζκνλ εθ πιάλεο, σο εχζπιαγρλνο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο μδ'
Άζαηε ηψ Θεψ, ςάιαηε ηψ νλφκαηη απηνχ.
ηίρ. Οδνπνηήζαηε ηψ επηβεβεθφηη επί δπζκψλ, Κχξηνο φλνκα απηψ.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ζ', 8-17)
Δίπε Κχξηνο ν Θεφο ηψ Νψε, θαί ηνίο πηνίο απηνχ κεη' απηνχ, ιέγσλ.
Ηδνχ εγψ αλίζηεκη ηήλ δηαζήθελ κνπ πκίλ, θαί ηψ ζπέξκαηη πκψλ κεζ'
πκάο, θαί πάζε ςπρή δψζε κεζ' πκψλ, απφ νξλέσλ θαί απφ θηελψλ,
θαί πάζη ηνίο ζεξίνηο ηήο γήο, φζα εζηί κεζ' πκψλ, απφ πάλησσλ ηψλ
εμειζφλησλ εθ ηήο θηβσηνχ, θαί ζηήζσ ηήλ δηαζήθελ κνπ πξφο πκάο,
θαί νπθ απνζαλείηαη πάζα ζάξμ έηη απφ ηνχ χδαηνο ηνχ θαηαθιπζκνχ,
θαί νπθ έζηαη έηη θαηαθιπζκφο χδαηνο, ηνχ θαηαθζείξαη πάζαλ ηήλ
γήλ. Καί είπε Κχξηνο ν Θεφο ηψ Νψε. Σνχην ηφ ζεκείνλ ηήο δηαζήθεο,
φ εγψ δίδσκη αλακέζνλ εκνχ θαί πκψλ, θαί αλακέζνλ πάζεο ςπρήο
δψζεο, φζα εζηί κεζ' πκψλ, εηο γελεάο αησλίνπο. Σφ ηφμνλ κνπ ηίζεκη
ελ ηή λεθέιε, θαί έζηαη εηο ζεκείνλ δηαζήθεο αλακέζνλ εκνχ, θαί ηήο
γήο, θαί έζηαη ελ ηψ ζπλλεθείλ κε λεθέιαο επί ηήλ γήλ, νθζήζεηαη ηφ
ηφμνλ κνπ ελ ηή λεθέιε, θαί κλεζζήζνκαη ηήο δηαζήθεο κνπ, ή εζηηλ
αλακέζνλ εκνχ θαί πκψλ, θαί αλά κέζνλ πάζεο ςπρήο δψζεο ελ
πάζε ζαξθί, θαί νπθ έζηαη έηη χδσξ εηο θαηαθιπζκφλ, ψζηε εμαιείςαη
πάζαλ ζάξθα. Καί έζηαη ηφ ηφμνλ κνπ ελ ηή λεθέιε, θαί φςνκαη ηνχ
κλεζζήλαη δηαζήθεο αησλίνπ, αλακέζνλ εκνχ, θαί ηήο γήο, θαί
αλακέζνλ πάζεο ςπρήο δψζεο ελ πάζε ζαξθί, ή εζηηλ επί ηήο γήο.
Καί είπελ ν Θεφο ηψ Νψε. Σνχην ηφ ζεκείνλ ηήο δηαζήθεο, ήο
δηεζέκελ αλακέζνλ εκνχ θαί αλακέζνλ πάζεο ζαξθφο, ή εζηηλ επί ηήο
γήο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο με'
Ζ ζσηεξία κνπ ν Θεφο, αληηιάβνηηφ κνπ.
ηίρ. Ηδέησζαλ πησρνί, θαί επθξαλζήησζαλ.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα

(Κεθ. ΗΒ', 8-22)
ηφκα ζπλεηνχ εγθσκηάδεηαη ππφ αλδξφο, λσζξνθάξδηνο δέ
κπθηεξίδεηαη. Κξείζζσλ αλήξ ελ αηηκία δνπιεχσλ εαπηψ, ή ηηκήλ
εαπηψ πεξηηηζείο, θαί πξνζδεφκελνο άξηνπ. Γίθαηνο νηθηείξεη ςπράο
θηελψλ απηνχ, ηά δέ ζπιάγρλα ηψλ αζεβψλ, αλειεήκνλα. Ο
εξγαδφκελνο ηήλ εαπηνχ γήλ, εκπιεζζήζεηαη άξησλ, νη δέ δηψθνληεο
κάηαηα, ελδεείο θξελψλ, φο εζηηλ εδχο ελ νίλσλ δηαηξηβαίο, ελ ηνίο
εαπηνχ νρπξψκαζη θαηαιείςεη αηηκίαλ. Δπηζπκίαη αζεβψλ, θαθαί, αη δέ
ξίδαη ηψλ επζεβψλ, ελ νρπξψκαζη. Γη' ακαξηίαλ ρεηιέσλ εκπίπηεη εηο
παγίδαο ακαξησιφο, εμνιηζζαίλεη δέ εμ απηψλ δίθαηνο. Ο βιέπσλ ιεία
ειεεζήζεηαη, ν δέ ζπλαληψλ ελ πχιαηο εθζιίςεη ςπράο. Απφ θαξπψλ
ζηφκαηνο ςπρή αλδξφο πιεζζήζεηαη αγαζψλ, αληαπφδνκα δέ
ρεηιέσλ απηνχ δνζήζεηαη απηψ. Οδνί αθξφλσλ νξζαί ελψπηνλ απηψλ,
εηζαθνχεη δέ ζπκβνπιίαο ζνθφο. Άθξσλ απζεκεξφλ εμαγγέιιεη νξγήλ
απηνχ, θξχπηεη δέ ηήλ εαπηνχ, αηηκίαλ παλνχξγνο. Δπηδεηθλπκέλελ
πίζηηλ αλαγγειεί δίθαηνο, ν δέ κάξηπο ηψλ αδίθσλ, δφιηνο. Δηζίλ, νί
ιέγνληεο, ηηηξψζθνπζηλ σο καραίξα, γιψζζαη δέ ζνθψλ ηψληαη. Υείιε
αιεζηλά θαηνξζνί καξηπξηαλ, κάξηπο δέ ηαρχο γιψζζαλ έρεη άδηθνλ.
Γφινο ελ θαξδία ηεθηαηλνκέλνπ θαθά, νη δέ βνπιφκελνη εηξήλελ,
επθξαλζήζνληαη, νπθ αξέζεη ηψ δηθαίσ νπδέλ άδηθνλ, νη δέ αζεβείο
πιεζζήζνληαη θαθψλ. Βδέιπγκα Κπξίσ ρείιε ςεπδή, ν δέ πνηψλ
πίζηεη, δεθηφο παξ' απηψ.
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο γ'
Νηθψλ ηφλ Σειψλελ ηνίο παξαπηψκαζηλ, νπ δειψ ηή κεηαλνία, ηνχ δέ
Φαξηζαίνπ κή θεθηεκέλνο ηά θαηνξζψκαηα, κηκνχκαη ηήλ νίεζηλ. Αιι'
ε ηήο ζήο ηαπεηλψζεσο ππεξβνιή, Υξηζηέ ν Θεφο, ηήλ δαηκνληθήλ
πςεινθξνζχλελ ελ ηψ ηαπξψ θαζειψλ, ηνχ κέλ, ηήο
πξνηέξαοπνλεξίαο, ηνχ δέ, ηήο εζράηεο απνλνίαο, αιινηξίσζφλ κε,
ηήλ εθαηέξσλ ρξεζηήλ δηάζεζηλ, ελ ηή ςπρή κνπ βεβαηψζαο, θαί
ζψζφλ κε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Πξνθήηαη θαί Απφζηνινη, Υξηζηνχ θαί Μάξηπξεο, εδίδαμαλ πκλείζζαη,
Σξηάδα νκννχζηνλ, θαί εθψηηζαλ ηά έζλε ηά πεπιαλεκέλα, θαί
θνηλσλνχο Αγγέισλ επνίεζαλ, ηνχο πηνχο ηψλ αλζξψπσλ.
Γφμα... Καί λχλ...
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. α'
Οξψζά ζε ε Κηίζηο άπαζα επί ηαπξνχ, γπκλφλ θξεκάκελνλ, ηφλ
Γεκηνπξγφλ, θαί Κηίζηελ ηψλ απάλησλ, ειινηνχην θφβσ, θαί

επσδχξεην, ν ήιηνο δέ ηφ θψο εκαχξσζε, θαί γή εθπκαίλεην, πέηξαη
δέ εζρίδνλην, θαί λανχ θαηδξφηεο δηεξξήγλπην, λεθξνί εμαλίζηαλην εθ
κλεκάησλ, θαί Αγγέισλ αη δπλάκεηο, εμίζηαλην ιέγνπζαη.  ηνχ
ζαχκαηνο! ν Κξηηήο θξίλεηαη, θαί πάζρεη ζέισλ δηά ηήλ ηνχ Κφζκνπ
ζσηεξίαλ θαί αλάπιαζηλ.
ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά δέ ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. β'
Διπίο ηνχ Κφζκνπ αγαζή
Σήο εγθξαηείαο ηνλ θαηξφλ, αγηάδσλ ν ζείνο, θαί παλζεβάζκηνο
ηαπξφο, εηο πξνζθχλεζηλ θείηαη, πξνζέιζσκελ ελ ζπλεηδήζεη
θαζαξά, αληιήζσκελ αγηαζκφλ θαί θσηηζκφλ, θαί θφβσ εθβνήζσκελ.
σηήξ εκψλ θηιάλζξσπε, δφμα ηή επζπιαγρλία ζνπ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Παξηζηακέλε ηψ ηαπξψ, ε απεηξφγακνο Μήηεξ, ηνχ εμ απηήο άλεπ
ζπνξάο ηερζέληνο, αλεβφεζε. Ρνκθαία ηήλ θαξδίαλ κνπ, δηήιζελ ψ
Τηέ, κή θέξνπζα θξεκάκελνλ ελ μχισ ζε Οξάλ, φλ ηξέκνπζη ηά
ζχκπαληα, σο Κηίζηελ θαί Θεφλ. Μαθξφζπκε δφμα ζνη.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο α'
Απεγλσζκέλελ
Λακπξνθνξνχληεο ηαίο αξεηαίο πξνζέιζσκελ, ηήο εγθξαηείαο ηφ
θαζαξφλ θηεζάκελνη, θαί ηαπξφλ ηφλ ηίκηνλ, βνψληεο
πξνζθπλήζσκελ. Αγίαζνλ εκψλ ζχλ ηαίο ςπραίο, θαί ηά ζψκαηα,
αμίσζνλ εκάο, θαί ηνχ αρξάληνπ Πάζνπο ζνπ, ν κφλνο Θεφο
απάλησλ, ραξηδφκελνο εκίλ θαί ηά ειέε ζνπ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ ηάθνλ ζνπ
Οξψζά ζε Υξηζηέ, ε παλάκσκνο Μήηεξ, λεθξφλ επί ηαπξνχ,
επισκέλνλ εβφα, Τηέ κνπ ζπλάλαξρε, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, ηίο ε
άθαηνο νηθνλνκία ζνπ αχηε, δη' ήο έζσζαο, ηφ ηψλ αρξάλησλ ρεηξψλ
ζνπ, Οηθηίξκνλ πιαζηνχξγεκα;
Χδή α' Ήρνο δ'

Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ
Σφ Ξχινλ ηφ άγηνλ, ελ ψ Υξηζηφο εμεπέηαζε, παιάκαο ηξνπνχκελνο,
ηάο ελαληίαο αξράο, πξνζθπλήζσκελ, λεζηεία θαηδξπλζέληεο, εηο
δφμαλ θαί αίλεζηλ, ηνχ Παληνθξάηνξνο.
Οξάηαη πξνθείκελνο, αγηαζκφλ παξερφκελνο, ηαπξφο ν ζσηήξηνο,
ηνχησ πξνζέιζσκελ, θαζαγλίζαληεο, θαί ζψκα θαί θαξδίαλ, θαί
απαξπζψκεζα, ράξηλ ζσηήξηνλ.
Ππξί κε θαζάξηζνλ, ηψλ εληνιψλ ζνπ θηιάλζξσπε, θαί ζνχ ηά
ζσηεξία, δίδνπ Παζήκαηα, λχλ ζεάζαζζαη, θαί πφζσ πξνζθπλήζαη,
ηαπξψ ηεηρηδφκελνλ, θαί ζπληεξνχκελνλ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Αλάξηεζηλ βιέπνπζα, ηήλ ελ ηαπξψ ζνπ Φηιάλζξσπε, σιφιπδε
θξάδνπζα, ε ζέ θπήζαζα. Πψο θαηάθξηηνο, ν κέιισλ πάληα θξίλαη,
νξάηαη θξεκάκελνο, δφμεο ν Κχξηνο;
Χδή γ'
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε
Νεζηείαο ελ χδαηη θαξδίαο, ξηθζέληεο ηφ μχινλ ηνχ ηαπξνχ, πηζηψο
πεξηπηπμψκεζα, ελ ψ Υξηζηφο ζηαπξνχκελνο, χδσξ εκίλ επήγαζελ,
σο επεξγέηεο, αθέζεσο.
ηαπξνχ ηψ ηζηίσ πηεξσζέληεο, ηφλ πινχηνλ ζσηήξηνλ ηδνχ, λεζηείαο
εθκεζάζαληεο, Μεζζία Ηεζνχ ν Θεφο, δη' νχ εκάο ηνχ Πάζνπο ζνπ
πξφο ηφλ ιηκέλα εγθαζφξκηζνλ.
Δηχπνπ Μσζήο ζε ελ ηψ φξεη, εζλψλ εηο αλαίξεζηλ ηαπξέ, εκείο δέ
εθηππνχκέλ ζε, θαξδία θαζνξψληέο ζε, θαί πξνζθπλνχληεο ηξέπνκελ,
ερζξνχο αζάξθνπο ηή δπλάκεη ζνπ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Βνπιήζεη ζνπ άλζξσπνο εγέλνπ, Θεφο ψλ, θαί πάλησλ Πνηεηήο, θαί
λχλ ηαπξψ θξεκάκελνλ, ζέ θαζνξψ Τηέ κνπ Υξηζηέ, ε ζέ ηεθνχζα
έιεγε, θαί ηήλ θαξδίαλ ηηηξψζθνκαη.
Χδή γ' Ήρνο πι. β'
Κχξηνο ψλ πάλησλ
Κχξηνο ψλ πάλησλ, θαί θηίζηεο Θεφο, κέζνλ γήο επί ηαπξνχ
πςψζεο, πξφο ζεαπηφλ αλπςψλ, ηήλ πεζνχζαλ αλζξψπσλ νπζίαλ,
θαθίζηε ηνχ ερζξνχ ζπκβνπιία, φζελ ζε πηζηψο δνμάδνκελ, ηψ πάζεη

ζηεξενχκελνη.
Καζάξαληεο αηζζήζεηο λεζηείαο θσηί, ηνχ ηαπξνχ ηαίο λνεηαίο
αθηίζη, πινπζησηάησο πηζηνί απγαζζψκελ, θαί ηνχηνλ επιαβψο,
πξνθείκελνλ ζήκεξνλ νξψληεο, ρείιεζηλ αγλνίο θαί ζηφκαζη, θαί
θαξδία πξνζθπλήζσκελ.
Σφπνλ νχ έζηεζαλ νη πφδεο Υξηζηνχ, πξνζθπλήζσκελ ηαπξφλ ηφλ
ζείνλ, πέηξα Θενχ εληνιψλ, ζηεξηρζήλαη ηνχο πφδαο αηηνχληεο,
ςπρήο εκψλ θαί θαηεπζπλζήλαη, ηαχηεο δηαβήκαηα νδφλ, εηο εηξήλεο
ζεία ράξηηη.
Θενηνθίνλ
Κφξεο εμ αλάλδξνπ Υξηζηέ πξνήιζεο, πξνζιαβφκελνο εθ ηαχηεο
ζάξθα, έλλνπλ θαί έκςπρνλ, θαί ηαπξψ ζνπ ερζξφλ αθαλίζαο,
θζαξείζαλ ηψλ βξνηψλ ηήλ νπζίαλ, πάιηλ αλεθαίληζαο, δηφ δνμάδεη
ηήλ επζπιαγρλίαλ ζνπ.
Έηεξνλ Σξηψδηνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο α' ηεξέσζνλ Κχξηε
Κξνηήζαηε άπαληα χκλνηο ηά πέξαηα, θαζνξψληα πξνζθπλνχκελνλ
ηφ Ξχινλ ελ ψ Υξηζηφο απεθξεκάζζε, θαί δηάβνινο εηξαπκαηίζζε.
Πξνηίζεηαη ζήκεξνλ ν δσεθφξνο, ραξά, δεχηε πξνζθπλήζσκελ ζχλ
θφβσ, ηφλ ηνχ θπξίνπ ηίκηνλ ηαπξφλ, ίλα ιάβσκελ άγηνλ Πλεχκα.
Γφμα...
Σξηζάθηηλε Ήιηε ηξηζζνθιεέζηαηνλ θψο, Θεέ Πάηεξ Τηέ, θαί άγηνλ
Πλεχκα, ε άλαξρνο θχζηο θαί δφμα, ηνχο πκλνχληάο ζε ξχζαη
θηλδχλσλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τκλνχζί ζε ηάμεηο Αγγέισλ επινγεκέλε, Θενηφθε, παλχκλεηε θαί
Παξζέλε, κεζ' ψλ ζε λχλ γέλνο αλζξψπσλ, σο αλχκθεπηνλ
δνμνινγνχκελ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Δξρφκελνο άςαζζαη ζνχ δσεθφξε ηαπξέ, θξίηησ γιψζζαλ θαί
δηάλνηαλ, πξνβιέπσλ, φηη ελ ζνί θαηεθελψζε, ηνχ Κπξίνπ κνπ ηφ
ζείνλ Αίκα.
Ο Δηξκφο
ηεξέσζνλ Κχξηε ηήλ Δθθιεζίαλ ζνπ, ήλ εθηήζσ ηή δπλάκεη ηνχ
ηαπξνχ ζνπ, ελ απηψ γάξ ηφλ ερζξφλ εζξηάκβεπζαο, θαί εθψηηζαο
ηήλ νηθνπκέλελ.

Κάζηζκα Απηφκεινλ
Ήρνο πι. β'
ήκεξνλ ηφ πξνθεηηθφλ πεπιήξσηαη ιφγηνλ, ηδνχ γάξ
πξνζθπλνχκελ, εηο ηφλ ηφπνλ, νχ έζηεζαλ νη πφδεο ζνπ Κχξηε, θαί
μχινπ ζσηεξίαο γεπζάκελνη, ηψλ εμ ακαξηίαο παζψλ, ειεπζεξίαο
εηχρνκελ, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, κφλε θηιάλζξσπε.
Γφμα...
Ο ηαπξφο ζνπ Κχξηε εγίαζηαη, ελ απηψ γάξ γίλνληαη Ηάκαηα, ηνίο
αζζελνχζηλ ελ άκαξηίαηο, δη' απηνχ ζνη πξνζπίπηνκελ. Διέεζνλ
εκάο.
Καί λχλ...
Μφλνλ επάγε ηφ μχινλ Υξηζηέ ηνχ ηαπξνχ ζνπ, ηά ζεκέιηα
εζαιεχζεζαλ ηνχ ζαλάηνπ Κχξηε, φλ γάξ θαηέπηε πφζσ ν Άδεο,
απέιπζε ηξφκσ, έδεημαο εκίλ ηφ ζσηήξηφλ ζνπ Άγηε, θαί
δνμνινγνχκέλ ζε, Τηέ Θενχ, ειέεζνλ εκάο.
Χδή δ'
Ο θαζήκελνο ελ δφμε
Αηληηηφκελνο ηφλ ηχπνλ, ηνχ ηαπξνχ ρείξαο έηεηλελ, ελαιιάμ
εγγφλνηο, πάιαη Ηαθψβ ν ανίδηκνο, επεπινγψλ θαί ζεκαίλσλ ηήλ
ζσηήξηνλ, επινγίαλ πάληαο, εθ' εκάο δηαβαίλνπζαλ.
πληεξνχκελνη ζθξαγίδη, ηνχ ηαπξνχ θαί πξνθείκελνλ, ελ
αγαιιηάζεη, πλεχκαηνο απηφλ αζπαδφκελνη, πξφο ηά ζσηήξηα Πάζε
επεηρζείεκελ, ηά νιέζξηα, πάζε ζαξθφο ζαλαηψζαληεο.
Σφ ζσηήξηφλ ζε φπινλ, ηφ αήηηεηνλ ηξφπαηνλ, ηφ ραξάο ζεκείνλ,
ζάλαηνο δη' νχ ηεζαλάησηαη, πεξηπηπζζφκεζα δφμε θιετδφκελνη, ηνχ
ελ ζνί πξνζπαγέληνο, ηαπξέ παλζεβάζκηε.
ηαπξνζενηνθίνλ
Οξαηφο κνη θαζσξάζεο, ν Αγγέινηο απξφζηηνο, Ηεζνχ Τηέ κνπ, ζάξθα
εμ εκνχ δαλεηζάκελνο, θαί λχλ Οξψζά ζε μχισ θαζεινχκελνλ,
επνδχξνκαη, ε ηνχ Υξηζηνχ Μήηεξ έιεγε.
Χδή ε'
Δμέζηε ηά ζχκπαληα
Νεθξφο ερξεκάηηζαο, επί ηαπξνχ εινχκελνο, πάλησλ ε δσή θαί
ζσηεξία. Σνχηνλ νχλ δίδνπ, θεθαζαξκέλε ςπρή, ψηεξ
πεξηπηχμαζζαη, θαί ζνχ, Πάζε ηά ζσηήξηα, θαηηδείλ αγαιιφκελνη.

Παξίζηαληαη ηάμεηο ζνη, ηψλ Αζσκάησλ ηξέκνπζαη, Ξχινλ
δσνδψξεηνλ, ελ ζνί γάξ, ηίκηνλ Αίκα Υξηζηφο εμέρεε, ιχζξνλ
αλαζηέιισλ ελαγέο, δαίκνζη θεξφκελνλ, επ' νιέζξσ ηνχ πιάζκαηνο.
Ρνκθαία πιεγέληα κε, ηνχ δπζκελνχο ηάηξεπζνλ, Αίκαηί ζνπ Λφγε θαί
ηή ιφγρε, ακαξηηψλ κνπ ηάρνο δηάξξεμνλ, ψηεξ ηφ ρεηξφγξαθνλ
βνψ, βίβισ θαηαγξάθσλ κε, ζσδνκέλσλ σο εχζπιαγρλνο.
ηαπξνζενηνθίνλ
Ο βφηξπο ν πέπεηξνο, πψο επί μχινπ θξέκαζαη; Ήιηε ηήο δφμεο πψο
επήξζεο, θέγγνο ειίνπ, ζθνηίδσλ πάζεη ζνπ. ψηεξ ε ηεθνχζά ζε,
Ακλάο, πάιαη αλεβφα ζνη, κεηξηθψο αιαιάδνπζα.
Χδή ο'
Δβφεζε, πξνηππψλ
πλέζεηζαο, ηφ ηνχ Άδνπ πεγλχκελνο νίθεκα, ηνίο πηζηνίο δέ,
αδεηάζεηζηνλ έξεηζκα γέγνλαο, θαί βεβαία ζθέπε, ηνχ Κπξίνπ ηαπξέ
παλζεβάζκηε.
Καηάθαξπνη, αξεηαίο γεγνλφηεο ηξπγήζσκελ, ζείνπ Ξχινπ,
δσεθφξνπο θαξπνχο, νχο εβιάζηεζελ, απισζείο ελ ηνχησ, Ηεζνχο ε
θαηάθαξπνο άκπεινο.
Τκλνχκέλ ζνπ, Ηεζνχ ηήλ πνιιήλ αγαζφηεηα, πξνζθπλνχληεο, ηφλ
ηαπξφλ ζνπ ηήλ ιφγρελ, ηφλ θάιακνλ, δη' απηψλ γάξ είιεο, ηφ ηήο
έρζξαο Οηθηίξκνλ κεζφηνηρνλ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Νακάησλ ζε, πνηακφλ δσεξξήησλ εθχεζελ, ε Παξζέλνο, σο πεγή
ηήο εκψλ αλαπιάζεσο, ηφλ ηαπξψ ηαζέληα, θαί θξνπλνχο ζσηεξίαο
πεγάζαληα.
Ο Δηξκφο
Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο, Ησλάο ελ
ηψ θήηεη δεφκελνο. Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ
δπλάκεσλ.
Κνληάθηνλ
Απηφκεινλ Ήρνο βαξχο
Οπθέηη θινγίλε ξνκθαία θπιάηηεη ηήλ πχιελ ηήο Δδέκ, απηή γάξ
επήιζε παξάδνμνο ζβέζηο ηφ μχινλ ηνχ ηαπξνχ, ζαλάηνπ ηφ
θέληξνλ, θαί Αδνπ ηφ λίθνο ειήιαηαη, επέζηεο δέ σηήξ κνπ βνψλ
ηνίο ελ Άδε, Δηζάγεζζε πάιηλ εηο ηφλ Παξάδεηζνλ.

Ο Οίθνο
Σξείο ζηαπξνχο επήμαην ελ Γνιγνζά ν Πηιάηνο, δχσ ηνίο ιεζηεχζαζη,
θαί έλα ηνχ Εσνδφηνπ, φλ είδελ ν Άδεο, θαί είπε ηνίο θάησ, Χ
ιεηηνπξγνί κνπ θαί δπλάκεηο κνπ ηίο ν εκπήμαο ήινλ ηή θαξδία κνπ,
μπιίλε κε ιφγρε εθέληεζελ άθλσ θαί δηαξξήζνκαη, ηά έλδνλ κνπ
πνλψ, ηήλ θνηιίαλ κνπ αιγψ, ηά αηζζεηήξηά κνπ, καηκάζζεη ηφ
πλεχκά κνπ, θαί αλαγθάδνκαη εμεξεχμαζζαη ηφλ Αδάκ θαί ηνχο εμ
Αδάκ, μχισ δνζέληαο κνη, μχινλ γάξ ηνχηνπο εηζάγεη πάιηλ εηο ηφλ
Παξάδεηζνλ.
Χδή δ'
Οπθ ειάηξεπζαλ
Ζ αμίλε, Διηζζαίνο ήλ αλείιεην, εμ Ηνξδάλνπ Υξηζηέ, ηαπξφλ εδήινπ,
δη' νχ, βπζνχ καηαηφηεηνο, έζλε αλείιθπζαο, αλακέιπνληα. Ο ηψλ
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
πλαγάιινληαη, ηή γή ηά επνπξάληα, ηή πξνζθπλήζεη ζνπ ηαπξέ, θαί
γάξ δηά ζνχ, Αγγέισλ αλζξψπσλ ηε, έλσζηο γέγνλε, Παληνδχλακε,
αλαβνψλησλ Κχξηε, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Χο θππάξηζζνλ, ζπκπάζεηαλ σο θέδξνλ ηε, πίζηηλ εδχπλννλ, σο
πεχθελ αιεζηλήλ, αγάπελ πξνζθέξνληεο, ηφλ ηνχ Κπξίνπ ηαπξφλ,
πξνζθπλήζσκελ, ηφλ ελ απηψ δνμάδνληεο Λπηξσηήλ πξνζεισζέληα.
ηαπξνζενηνθίνλ
Μή ζαιεχζαο, ηά νπξάληα ελ κήηξα ζνπ, Θεφο εζθήλσζε, πφιηο Θενχ
εθιεθηή. ηαπξψ δέ θξεκάκελνο, Κηίζηλ εζάιεπζελ, φλ ηθέηεπε, ελ
αζαιεχησ πέηξα κε, ηή απηνχ ζπληεξεζήλαη.
Χδή ε'
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ
Δμέηεηλαο ρείξαο επί μχινπ, ρεηξφο αθξαηνχο ιχσλ ακάξηεκα, ιφγρε
εθεληήζεο δέ, ηαχηε ηφλ πνιέκηνλ, θαηαηηηξψζθσλ Κχξηε, ρνιήο
εγεχζσ ηε, ελήδνλνλ θαθίαλ εμαίξσλ, φμνο επν ηίζζεο, ε πάλησλ
επθξνζχλε.
Νντ θαζαξψ θαί ζπλεηδφηη, ιακπξψο πξνζειζφληεο πξνζθπλήζσκελ,
πξφθεηηαη ηφ ηίκηνλ, Ξχινλ θαί ζεβάζκηνλ, δη' νχ Υξηζηφο ηφλ άηηκνλ,
ππέζηε ζάλαηνλ, ηηκήλ ππεξηηζείο αλσηάηελ, ηνίο ηή παξαβάζεη,
δεηλψο αηηκαζζείζη.

Ξχισ ακαξηίαο ελεθξψζελ, θαί γεχζεη ηή ελεδφλσ ηεζαλάησκαη,
δψσζφλ κε Κχξηε, έγεηξφλ κε θείκελνλ, πξνζθπλεηήλ αλάδεημνλ, ηψλ
Παζεκάησλ ζνπ, θαί κέηνρνλ Δγέξζεσο ζείαο, θαί ζπγθιεξνλφκνλ,
ηψλ ζέ εγαπεθφησλ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Τςνχκελνλ βιέπσ ζε θαί θάιινο, ηψ πάζρεηλ νπθ είδνο
πεξηθείκελνλ, φλ πεξ ζσκαηνχκελνλ, έγλσλ σξαηφηαηνλ, ππέξ πηνχο
αλζξψπσλ ζε, κνλνγελέο Τηέ, ε Πάλαγλνο εβφα Παξζέλνο, δείμφλ
ζνπ ηήλ δφμαλ, ε πάλησλ ζσηεξία.
Σά Σξηψδηα
Δηξκφο άιινο Νφκσλ παηξψ σλ
Μέζεο εκέξαο ζηαπξνπκέλνπ ζνπ, κέζνλ ηήο γήο βνπιήζεη Κφζκνπ
ηά πέξαηα, κέζνλ θάξπγγνο ηνχ δξάθνληνο, εμέζπαζαο Οηθηίξκνλ,
δηφ ελ κέζε, ζείσλ εβδνκάδη Νεζηεηψλ, πξνζθπλνχληεο δνμάδνκελ
ηφλ ηίκηνλ ηαπξφλ ζνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, βνψληεο, θαί
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Υαξάο ζεκείνλ φπινλ άξξεθηνλ, ηήο Δθθιεζίαο ηείρνο, Μαξηχξσλ
θαχρεκα, Απνζηφισλ εγθαιιψπηζκα, Αξρηεξέσλ ζζέλνο,
ελδπλακψζαο ηήλ εμαζζελνχζάλ κνπ ςπρήλ, πξνζθπλείλ ζε
αμίσζνλ, θαί κέιπεηλ ζνη βνψληα. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θξελψ θαί θιαίσ θαί νδχξνκαη, φηαλ, εηο λνχλ κνπ ιάβσ ηφ
δηθαζηήξηνλ, ηφ αδέθαζηνλ Μαθξφζπκε, θαηάθξηηνο ππάξρσλ, δηφ
κνπ θείζαη, θαί ηφλ επηθείκελνλ θινηφλ, ηήο ςπρήο κνπ ειάθξπλνλ, ίλα
ραίξσλ θξαπγάδσ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
ηαπξνζενηνθίνλ
Δηχπνπ βάηνο ηφ κπζηήξηνλ, ηνχ ππέξ λνχλ ζνπ ηφθνπ, Κφξε
παλάκσκε, σο εθείλνπ γάξ δηέκεηλαο, αθιέθησο πχξ ηεθνχζα,
Υξηζηφλ σηήξα, ηφλ αλπςσζέληα ελ ηαπξψ, φλ δπζψπεη ξπζζήλαί
κε, ππξφο ηνχ αησλίνπ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε βνψληα, θαί ππεξπςνχηε
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δηξκφο άιινο
Αχηε ή θιεηή
Γεχηε ηφλ ηαπξφλ πξνηεζέληα Κπξίνπ, λεζηεία θαζαξζέληεο,
πεξηπηπμψκεζα πφζσ, ζεζαπξφο γάξ εκίλ αγηάζκαηνο εζηί, θαί
δπλάκεσο, δη' νχ αλπκλνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.

Οχηνο ν ηαπξφο ηξηκεξήο θαί κέγαο, κηθξνθαλήο ηπγράλσλ,
νπξαλνκήθεο ππάξρεη, ηή δπλάκεη απηνχ, ηνχο αλζξψπνπο πξφο
Θεφλ, αλαθέξεη αεί, δη' νχ επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Μίαλ ελ ηξηζί ραξαθηήξζηλ νπζίαλ, δνμάδσλ νπ ζπγρέσ,
κνλνπξνζψπσο ηά ηξία, νπδέ ηέκλσ κνξθήλ, ηφλ Παηέξα, θαί Τηφλ
ζχλ ηψ Πλεχκαηη, είο γάξ επί πάλησλ, Θεφο ν ελ Σξηάδη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μφλε ελ κεηξάζηλ εδείρζεο παξζέλνο, Θεφλπκθε Μαξία, άλεπ
αλδξφο ηεηνθπία, ηφλ σηήξα Υξηζηφλ, ηήο αγλείαο ηήλ ζθξαγίδα
θπιάμαζα. έ καθαξηνχκελ, πηζηνί εηο ηνχο αηψλαο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σνχην ηφ παλάγηνλ Ξχινλ ηηκάζζσ, ν Πξνθήηεο πάιαη, βιεζήλαη
αλαθξαπγάδεη, εηο ηφλ άξηνλ Υξηζηνχ, ππφ Ηζξαειηηψλ, ηψλ
ζηαπξνχλησλ απηφλ, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
Υείξαο ελ ιάθθσ βιεζείο ηψλ ιεφλησλ, πνηέ ν κέγαο ελ Πξνθήηαηο,
ζηαπξνεηδψο εθπεηάζαο, Γαληήι αβιαβήο, εθ ηήο ηνχ πάλησλ
θαηαβξψζεσο ζέζσζηαη, επινγψλ ηνλ ησλ, Θεφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Άπαο γεγελήο
Λφγρε ζνπ Πιεπξάλ, ελχγεο αθέζεσο, αλαζηνκψλ κνη πεγάο, μχισ
πξνζειψζεο δέ, ηήλ δηά μχινπ Ηζηψλ θαηάθξηζηλ, κέζνλ ηήο γήο
Φηιάλζξσπε, φπεξ εκείο κεζαζκψ, ηήο Νεζηείαο, λχλ
πεξηπηπζζφκεζα, αλπκλνχληεο ηήλ ζήλ αγαζφηεηα.
ξε γιπθαζκφλ, βνπλνί αγαιιίαζηλ, πφζσ ζηαιάμαηε, μχια ηνχ
πεδίνπ δέ, Ληβάλνπ θέδξνη πεξηρνξεχζαηε, ηή πξνζθπλήζεη ζήκεξνλ,
ηνχ δσεθφξνπ ηαπξνχ, νη Πξνθήηαη, Μάξηπξεο, Απφζηνινη, θαί
Γηθαίσλ ζθηξηήζαηε πλεχκαηα.
Νεχζνλ εηο ιαφλ, θαί θιήξφλ ζνπ Κχξηε, θφβσ πκλνχληάο ζε,
ζάλαηνλ εθνχζηνλ, δη' νχ ππέζηεο, κή ληθεζάησ ζνπ, ηήλ
επζπιαγρλίαλ άκεηξνο, πιεζχο θαθψλ εκψλ, αιιά ζψζνλ, πάληαο
ππεξάγαζε, ηψ ηαπξψ ζνπ εκάο σο θηιάλζξσπνο.
ηαπξνζενηνθίνλ
Νεχκαηη ηψ ζψ, θινλείο ηφλ νξψκελνλ, Κφζκνλ ζηαπξνχκελνο, κέλεηο
δέ θξεκάκελνο, ε Θενηφθνο θιαίνπζα έιεγε, ηά εκπαζή λνήκαηα, ηνχ
Πξσηνπιάζηνπ Υξηζηέ, εμειψζαη, ζέισλ θαί ηάζαζζαη, ηήλ απηνχ

ζπληξηβήλ αγαζφηεηα.
Σά Σξηψδηα
Δηξκφο άιινο
Απνξεί πάζα γιψζζα
Ο Διηζζαίνο, πάιαη πνηακνχ ηήλ αμίλελ, αλέιθσλ μχισ, ζέ ηφ
δσνδψξεηνλ, εηχπνπ ηαπξέ μχινλ, δη' νχ εθ βπζνχ αλείιθπζε
Υξηζηφο ηά έζλε, εηδσιηθήο καλίαο, ελ ζνί πξνζεισζείο, φζελ ζε
πξνζθπλνχληεο, ηφ θξάηνο απηνχ δνμάδνκελ.
Ζιίνπ ζέιαο, ψηεξ κεηεβιήζε εηο ζθφηνο, ηή ζή ζηαπξψζεη, θέγγνο
ηε ζειήλεο απεζβέζζε, θαί ζηνηρεία ηξφκσ ειινηψζε άπαληα, δηφ
βνψ ζνη. Αιινησζέληα ζθφηεη παζψλ κνπ ινγηζκνχο, Λφγε ζή δεμηά
αιινηψζαο, θψηηζνλ ζψζφλ κε.
Σψ κψισπί ζνπ, ίαζαη ςπρήο κνπ ηά πάζε, Πιεπξάο ζνπ ηξψζεη
παχζνλ, επσδχλνπο ηε, ηάο ηξψζεηο ηψλ δαηκφλσλ, ήινηο ζνπ Υξηζηέ
εμήισζαο, ηάο ελεδφλνπο, θαί εκπαζείο ν ξέμεηο, δηδνχο κνη απαζψο
Πάζε ζνπ, ηά ζεπηά πξνζθπλήζαη, θαί ηήλ Αλάζηαζηλ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Χξαίνλ θάιιεη, ηέηνθελ σξαία ζε Κφξε, φλ θαζνξψζα, θάιινο ελ ηψ
πάζρεηλ, νπδέ είδνο θεθηεκέλνλ ψηεξ, ζξελσδνχζα έιεγελ.
Δθπιήηηνκαί ζνπ, ηήλ ππέξ λνχλ Τηέ κνπ ηαπεηλσζηλ, δη' ήο ζψδεηο,
ηαπεηλσζείζαλ ηήλ θχζηλ, ηήο αλζξσπφηεηνο.
Άιινο Φσηίδνπ θσηίδνπ
Πξνέξρνπ θαηδξχλνπ, πάο ν ιαφο ν ηνχ Θενχ, θαί ηφ μχινλ
πξνβιέπσλ, ηνχ. ηαπξνχ ιάβε ραξάλ, πξνθείκελνλ, άζπαζαη θφβσ,
θαη ηφλ ελ απηψ, Κχξηνλ ηήο δφμεο, αλαξηεζέληα δνμάδσλ αεί.
Σφ φπινλ ηφ ζείνλ, ζχ ηήο δψήο κνπ ν ηαπξφο, επί ζέ ν Γεζπφηεο,
αλειζψλ κε έζσζελ, έβιπζελ αίκα, θαί χδσξ λπγείο, εθ ηήο Πιεπξάο,
νχ κεηαιακβάλσλ, αγαιιηψκαη δνμάδσλ απηφλ.
Γφμα...
Σξηάδα πξνζψπνηο, Μνλάδα θχζεη πξνζθπλψ, ζέ ζεφηεο αγία, ηφλ
Παηέξα θαί ηφλ Τηφλ, ζχλ ηψ αγίσ ηε Πλεχκαηη, κίαλ αξρήλ, κίαλ
βαζηιείαλ, ηήλ ηψλ απάλησλ δεζπφδνπζαλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σν φξνο ηφ κέγα, ελ ψ θαηψθεζε Υξηζηφο, ζχ ππάξρεηο Παξζέλε, σο
Γαπτδ ν ζείνο βνά, δη ήο εκείο αλπςψζεκελ, πξφο νπξαλφλ,
πηνζεηεζέληεο, ηψ Πλεχκαηη πακκαθάξηζηε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη

Σφ ζθήπηξνλ ηφ ζείνλ, ηνχ Βαζηιέσο ν ηαπξφο, ηνχ ζηξαηνχ ε
αλδξεία, ελ ηή πεπνηζήζεη ζνπ, ηνχο πνιεκίνπο εθηξέπνκελ, λίθαο αεί
ηνίο ζέ πξνζθπλνχζη, θαηά βαξβάξσλ παξάζρνπ εκίλ.
Ο Δηξκφο
Μήηεξ Παξζέλε, θαί Θενηφθε αςεπδήο, ε ηεθνχζα αζπφξσο, Υξηζηφλ
ηφλ Θεφλ εκψλ, ηφλ ελ ηαπξψ πςσζέληα ζαξθί, ζέ πηζηνί, άπαληεο
αμίσο, ζχλ ηνχησ λχλ κεγαιχλνκελ.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Δλ πλεχκαηη ηψ ηεξψ
Μεζφηεηη ηψλ Νεζηεηψλ, ηφ παλζέβαζηνλ Ξχινλ, ηνχο πάληαο εηο
πξνζθχλεζηλ, πξνζθαιείηαη ηνχο φζνη, ηά εαπηψλ παζήκαηα, ηνίο ηνχ
Υξηζηνχ παζήκαζηλ, αμίσο ζπλαθηθλνχζη. Γεχηε πάληεο νη πηζηνί,
πξνζθπλήζσκελ ηφ Ξχινλ, ηνχ θξηθηνχ κπζηεξίνπ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ άλπκθνο θαί πάλαγλνο, ηνχ Θενχ Λφγνπ Μήηεξ, εβφα νινιχδνπζα,
ελ θιαπζκψ ζξελσδνχζα. Σνηαχηά κνη ν Γαβξηήι, ηήο ραξάο εθφκηδε,
ηά επαγγέιηα Σέθλνλ, άπηζη ηνχ πιεξψζαη, ηήλ απφξξεηνλ βνπιήλ,
θαί ζείαλ νηθνλνκίαλ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Σήο Νεζηείαο ηήλ νδφλ κεζάζαληεο, ηήλ άγνπζαλ επί ηφλ ηαπξφλ
ζνπ ηφλ ηίκηνλ, ηήλ ζήλ εκέξαλ ηδείλ, ήλ είδελ Αβξαάκ θαί εράξε, σο
εθ ηάθνπ ηνχ βνπλνχ, δψληα ιαβψλ ηφλ Ηζαάθ, επδφθεζνλ θαί εκάο,
πίζηεη ξπζζέληαο ηνχ ερζξνχ, θαί Γείπλνπ κεηαζρείλ ηνχ κπζηηθνχ, ελ
εηξήλε θξάδνληαο, ν θσηηζκφο θαί ν σηήξ εκψλ, δφμα ζνη.
Μαξηπξηθφλ
Μάξηπξεο Υξηζηνχ νη αήηηεηνη, νη ληθήζαληεο ηήλ πιάλελ, ηή δπλάκεη
ηνχ ηαπξνχ, απειάβεηε ηήλ ράξηλ ηήο αησλίνπ δσήο. Σπξάλλσλ
απεηιάο νπθ επηνήζεηε, βαζάλνηο αηθηδφκελνη επθξαίλεζζε, θαί λχλ ηά
αίκαηα πκψλ, γέγνλελ ηάκαηα ηαίο ςπραίο εκψλ, πξεζβεχζαηε ηνχ
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ...
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Μεζάζαληεο ηφ πέιαγνο ηήο εγθξαηείαο, ιηκέλα εθδερφκεζα ηήο
ζσηεξίαο, ηφλ θαηξφλ ηνχ Πάζνπο ζνπ, ηνχ εθνπζίνπ Κχξηε, αιι' σο
εχζπιαγρλνο θαί νηθηίξκσλ, θαί ηήλ εκέξαλ ηήο ελδφμνπ Αλαζηάζεψο
ζνπ, ελ εηξήλε αμίσζνλ εκάο, ζεάζαζζαη θηιάλζξσπε.

ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. β'
Σφλ ηαπξφλ ζνπ πξνζθπλνχκελ Γέζπνηα, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ
Αλάζηαζηλ δνμάδνκελ.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο μζ'
Αγαιιηάζζσζαλ θαί επθξαλζήησζαλ επί ζνί πάληεο νη δεηνχληέο ζε,
ν Θεφο.
ηίρ. Ο Θεφο, εηο ηήλ βνήζεηάλ κνπ πξφζρεο.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΚΣ', 21 θαί ΚΕ', 1-9)
Ηδνχ Κχξηνο απφ ηνχ αγίνπ επάγεη ηήλ νξγήλ επί ηνχο θαηνηθνχληαο
επί ηήο γήο, θαί αλαθαιχςεη ε γή ηφ αίκα απηήο, θαί νπ θαηαθαιχςεη
ηνχο αλεξεκέλνπο. Δλ ηή εκέξα εθείλε, επάμεη ν Θεφο ηήλ κάραηξαλ
απηνχ ηήλ αγίαλ θαί ηήλ κεγάιελ θαί ηήλ ηζρπξάλ επί ηφλ δξάθνληα
ηφλ φθηλ θεχγνληα, επί ηφλ δξάθνληα φθηλ ζθνιηφλ θαί αλαιεί ηφλ
δξάθνληα ηφλ ελ ηή ζαιάζζε. Σή εκέξα εθείλε ακπειψλ θαιφο,
επηζχκεκα εμάξρεη θαη' απηήο. Δγψ πφιηο νρπξά, πφιηο
πνιηνξθνπκέλε, κάηελ πνηηψ απηήλ, αιψζεηαη γάξ λπθηφο, εκέξαο δέ
πεζείηαη ηείρνο απηήο, νπθ έζηηλ, ή νπθ επειάβεην απηήο. Σίο κε ζήζεη
θπιάζζεηλ θαιάκελ ελ αγξψ; δηά ηήλ πνιεκίαλ ηαχηελ εζέηεθα
απηήλ. Σνίλπλ δηά ηνχην επνίεζε Κχξηνο πάληα φζα ζπλέηαμε,
θαηαθέθαπκαη, βνήζνληαη νη θαηνηθνχληεο ελ απηή, πνηήζσκελ εηξήλελ
απηψ, πνηήζσκελ εηξήλελ νη εξρφκελνη, ηέθλα Ηαθψβ, βιαζηήζεη θαί
εμαλζήζεη Ηζξαήι, θαί εκπιεζζήζεηαη ε Οηθνπκέλε ηνχ θαξπνχ
απηνχ. Μή σο απηφο επάηαμε, θαί απηφο νχησ πιεγήζεηαη; θαί σο
απηφο αλείιελ, νχησο αλαηξεζήζεηαη; Μαρφκελνο θαί νλεηδίδσλ
εμαπνζηειεί απηνχο, νπ ζχ ήζζα ν κειεηψλ ηψ πλεχκαηη ηψ ζθιεξψ,
αλειείλ απηνχο πλεχκαηη ζπκνχ. Γηά ηνχην αθαηξεζήζεηαη ε αλνκία
Ηαθψβ, θαί ηνχηφ εζηηλ ε επινγία απηνχ, φηαλ αθέισκαη απηνχ ηήλ
ακαξηίαλ, φηαλ ζψζη πάληαο ηνχο ιίζνπο ηψλ βσκψλ
θαηαθεθνκκέλνπο, σο θνλίαλ ιεπηήλ, θαί νπ κή κείλε ηά δέλδξα
απηψλ, θαί ηά είδσια απηψλ εθθεθνκκέλα, ψζπεξ δξπκφο καθξάλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ν'
Δπί ζνί, Κχξηε, ήιπηζα, κή θαηαηζρπλζείελ εηο ηφλ αηψλα.
ηίρ. Δλ ηή δηθαηνζχλε ζνπ ξχζαί κε, θαί εμεινχ κε.

η65ηνξ
ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξφλ Ηδηφκεινλ
Ήρνο δ'
Ζ ηψλ αγαζψλ πξφμελνο Νεζηεία, ηήλ εαπηήο κεζφηεηα λχλ επήγαγε,
ηαίο πξνιαβνχζαηο εκέξαηο επαξεζηήζαζα, θαί ηαίο εθεμήο ηήλ
σθέιεηαλ πξνηηζείζα, θαί γάξ ηψλ ρξεζηψλ ε επίηαζηο, πιείσ ηήλ
επεξγεζίαλ πνηείηαη. Γηφ ηψ πάλησλ θαιψλ δνηήξη Υξηζηψ,
επαξεζηνχληεο βνψκελ, ν λεζηεχζαο ππέξ εκψλ, θαί ηαπξφλ
ππνκείλαο, αθαηαθξίηνπο εκάο αμίσζνλ, κεηαζρείλ θαί ηνχ ζείνπ
Πάζρα ζνπ, ελ εηξήλε βηνηεχνληαο, θαί αμίσο ζχλ Παηξί ζε, θαί
Πλεχκαηη δνμάδνληαο.
Έηεξνλ Ήρνο πι. α'
Οη ελ θξππηψ αξεηάο εξγαδφκελνη, πλεπκαηηθάο ακνηβάο εθδερφκελνη,
νπ κέζνλ ηψλ πιαηεηψλ ζξηακβεχνπζη ηαχηαο, αιι' έλδνλ ηψλ
θαξδηψλ απνθέξνπζη κάιινλ, θαί απάλησλ ν βιέπσλ ηά ελ θξππηψ
γηλφκελα, ηφλ κηζζφλ ηήο εγθξαηείαο παξέρεη εκίλ. Νεζηείαλ
ηειέζσκελ, κή ζθπζξσπάδνληεο ηά πξφζσπα, αιι' ελ ηνίο, ηακείνηο
ηψλ ςπρψλ πξνζεπρφκελνη, απαχζησο βνήζσκελ. Πάηεξ εκψλ ν ελ
ηνίο Οπξαλνίο, κή εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκφλ δεφκεζα, αιιά
ξχζαη εκάο απφ ηνχ πνλεξνχ.
Μαξηπξηθφλ
Αθνξέζησ δηαζέζεη ςπρήο, Υξηζηφλ νπθ αξλεζάκελνη άγηνη κάξηπξεο,
νί ηηλεο δηαθφξνπο αηθηζκνχο παζεκάησλ ππνκείλαληεο, ηψλ
Σπξάλλσλ ηά ζξάζε θαηεδαθίζαηε, αθιηλή θαί άηξσηνλ ηήλ Πίζηηλ
θπιάμαληεο, εηο νπξαλνχο κεηέζηεηε, φζελ θαί παξξεζίαο ηπρφληεο
πξφο απηφλ, αηηήζαηε δσξεζήλαη εηξήλελ ηψ Κφζκσ, θαί ηαίο ςπραίο
εκψλ ηφ κέγα έιενο.
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ ηαπξνχ
Ήρνο α'
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Νεζηείαο ελ χδαηη ςπράο, πάληεο απνλίςσκελ, θαί πξνζειζφληεο ηφλ
ηίκηνλ, θαί παλζεβάζκηνλ, ηαπξφλ ηνχ Κπξίνπ, πηζηψο
πξνζθπλήζσκελ, ηφλ ζείνλ θσηηζκφλ αξπφκελνη, θαί ηήλ αηψληνλ,
ζσηεξίαλ λχλ θαξπνχκηελνη, θαί εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Απνζηφισλ θαχρεκα ηαπξέ, φλ πεξ πεξηέπνπζηλ, Αξραί, Γπλάκεηο,
Αξράγγεινη, ηνχο πξνζθπλνχληάο ζε, πάζεο βιάβεο ζψδε, θαί ηφ

ζείνλ ζηάδηνλ, εκάο ηήο εγθξαηείαο αμίσζνλ, θαιψο αλχζαληαο, ηήλ
εκέξαλ ηήλ ζσηήξηνλ, επηθζάζαη, δη' ήο θαί ζσδφκεζα.
Έηεξνλ Πξνζφκνηνλ
Ήρνο βαξχο
ήκεξνλ γξεγνξεί ν Ηνχδαο
ήκεξνλ ηφλ ηαπξφλ ηνχ Κπξίνπ πξνζθπλνχληεο, βνήζσκελ. Υαίξε
δσήο μχινλ, Άδνπ θαζαηξέηα, ραίξε ραξά Κφζκνπ, θζνξάο αλαηξέηα,
ραίξε ν ηνχο δαίκνλαο ζθνξπίδσλ ηή ζηήξηγκα, ηφ φπινλ δπλάκεη
ζνπ, ηψλ πηζηψλ ην ηφ άξξεθηνλ, ηνχο αζπαδνκέλνπο ζε,
θξνχξεζνλ, αγίαζνλ δεφκεζα.
Καί ηνχ Μελαίνπ Πξνζφκνηα δ'
Γφμα... Καί λχλ... Ηδηφκεινλ
Ήρνο πι. δ'
ήκεξνλ ν απξφζηηνο ηή νπζία, πξνζηηφο κνη γίλεηαη, θαί πάζρεη
πάζε, ειεπζεξψλ κε ηψλ παζψλ, ν θψο παξέρσλ ηπθινίο, ππφ
αλφκσλ ρεηιέσλ εκπηχεηαη, θαί δίδσζη ηφλ λψηνλ, ππέξ αηρκαιψησλ
εηο κάζηηγαο. Σνχηνλ ε αγλή Παξζέλνο θαί Μήηεξ, επί ηαπξνχ
ζεσξνχζα εθζέγγεην. Οίκνη Σέθλνλ εκφλ! ηί ηνχην πεπνίεθαο; Ο
σξαίνο θάιιεη παξά πάληαο βξνηνχο, άπλνπο άκνξθνο θαίλε, νπθ
έρσλ είδνο νπδέ θάιινο;νίκνη ηφ εκφλ θψο! νπ δχλακαη ππλνχληα
θαζνξάλ ζε, ηά ζπιάγρλα ηηηξψζθνκαη, θαί δεηλή κνη ξνκθαία ηήλ
θαξδίαλ δηέξρεηαη. Αλπκλψ ζνπ ηά Πάζε, πξνζθπλψ ζνπ ηφ
εχζπιαγρλνλ, καθξφζπκε Κχξηε δφμα ζνη.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο να'
Δπινγεηφο Κχξηνο ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, ν πνηψλ ζαπκάζηα κφλνο.
ηίρ. Ο Θεφο, ηφ θξίκα ζνπ ηψ Βαζηιεί δφο.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Θ', 18 - Η', 1)
Ήζαλ νη πηνί Νψε, νη εμειζφληεο εθ ηήο θηβσηνχ, ήκ, Υάκ, Ηάθεζ,
Υάκ δέ ήλ παηήξ Υαλαάλ. Σξείο νχηνί εηζηλ πηνί Νψε, απφ ηνχησλ
δηεζπάξεζαλ επί πάζαλ ηήλ γήλ. Καί ήξμαην Νψε άλζξσπνο
γεσξγφο γήο, θαί εθχηεπζελ ακπειψλα, θαί έπηελ εθ ηνχ νίλνπ, θαί
εκεζχζζε, θαί εγπκλψζε ελ ηψ νίθσ απηνχ. Καί είδε Υάκ, Ο παηήξ
Υαλαάλ, ηήλ γχκλσζηλ ηνχ παηξφο απηνχ θαί εμειζψλ, απήγγεηιε ηνίο
δπζίλ αδειθνίο απηνχ έμσ. Καί ιαβφληεο ήκ θαί Ηάθεζ ηφ ηκάηηνλ,
επέζελην επί ηά δχν λψηα απηψλ, θαί επνξεχζεζαλ νπηζζνθαλψο,
θαί ζπλεθάιπςαλ ηήλ γχκλσζηλ ηνχ παηξφο απηψλ, θαί ηφ πξφζσπνλ
απηψλ νπηζζνθαλψο, θαί ηήλ γχκλσζηλ ηνχ παηξφο απηψλ νπθ είδνλ.
Δμέλεςε δέ Νψε απφ ηνχ νίλνπ, θαί έγλσ φζα επνίεζελ απηψ Ο πηφο

απηνχ ν λεψηεξνο, θαί είπελ. Δπηθαηάξαηνο Υάκ παίο, νηθέηεο έζηαη
ηνίο αδειθνίο απηνχ, θαί είπελ, επινγεηφο Κχξηνο ν Θεφο ηνχ ήκ, θαί
έζηαη Υαλαάλ παίο νηθέηεο απηνχ, πιαηχλαη ν Θεφο ηψ Ηάθεζ, θαί
θαηνηθεζάησ ελ ηνίο ζθελψκαζη ηνχ ήκ, θαί γελεζήησ Υαλαάλ παίο
απηνχ. Έδεζε δέ Νψε κεηά ηφλ θαηαθιπζκφλ ηξηαθφζηα πεληήθνληα
έηε. Καί εγέλνλην πάζαη αη εκέξαη Νψε, ελλαθφζηα πεληήθνληα έηε,
θαί απέζαλελ. Αχηαη δέ αη γελέζεηο ηψλ πηψλ Νψε, ήκ, Υάκ, Ηάθεζ,
θαί εγελλήζεζαλ απηνίο πηνί κεηά ηφλ θαηαθιπζκφλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο νβ'
Δκνί δέ ην πξνζθνιιάζζαη ηψ Θεψ. αγαζφλ εζηη.
ηίρ. Χο αγαζφο ν Θεφο ηψ Ηζξαήι, ηνίο επζέζη ηή θαξδία!
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
( Κεθ ΗΒ' 23 - ΗΓ', 9)
Αλήξ ζπλεηφο ζξφλνο αηζζήζεσο, θαξδία δέ αθξφλσλ ζπλαληήζεηαη
αξαίο. Υείξ εθιεθηψλ θξαηήζεη επρεξψο, δφιηνη δέ έζνληαη εηο
πξνλνκήλ. Φνβεξφο ιφγνο θαξδίαλ αλδξφο δηθαίνπ ηαξάζζεη, αγγειία
δέ αγαζή επθξαίλεη απηφλ. Δπηγλψκσλ δίθαηνο εαπηνχ θίινο έζηαη, αη
δέ γλψκαη ηψλ αζεβψλ αλεπηεηθείο, ακαξηάλνληαο θαηαδηψμεηαη θαθά,
ε δέ νδφο ηψλ αζεβψλ πιαλήζεη απηνχο. Οπθ επηηεχμεηαη δφιηνο
ζήξαο, θηήκα δέ ηίκηνλ αλήξ θαζαξφο. Δλ νδνίο δηθαηνζχλεο δσή,
νδνί δέ κλεζηθάθσλ εηο ζάλαηνλ. Τηφο, παλνχξγνο ππήθννο παηξί,
πηφο δέ αλήθννο ελ απσιεία. Απφ θαξπψλ δηθαηνζχλεο θάγεηαη
αγαζφο, ςπραί δέ παξαλφκσλ, νινχληαη άσξνη. ο θπιάζζεη ηφ
εαπηνχ ζηφκα, ηεξεί ηήλ εαπηνχ ςπρήλ. Ο δέ πξνπεηήο ρείιεζη
πηνήζεη εαπηφλ. Δλ επηζπκίαηο εζηί πάο άεξγνο, ρείξεο δέ αλδξείσλ
ελ επηκειεία. Λφγνλ άδηθνλ κηζεί δίθαηνο, αζεβήο δέ αηζρχλεηαη, θαί
νπρ έμεη παξξεζίαλ. Γηθαηνζχλε θπιάζζεη αθάθνπο, ηνχο δέ αζεβείο
θαχινπο πνηεί ακαξηία. Δηζίλ νη πινπηίδνληεο εαπηνχο κεδέλ έρνληεο,
θαί εηζηλ νη ηαπεηλνχληεο εαπηνχο ελ πνιιψ πινχησ. Λχηξνλ αλδξφο
ςπρήο ν ίδηνο πινχηνο, πησρφο δέ νπρ πθίζηαηαη απεηιήλ. Φψο
δηθαίνηο δηαπαληφο, θψο δέ αζεβψλ ζβέλλπηαη. Φπραί δφιηνη
πιαλψληαη ελ ακαξηίαηο, δίθαηνη δέ νηθηείξνπζη θαί ειενχζη.
ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο α'
Υνξφο αγγειηθφο

Γπλάκεη ηνχ ηαπξνχ, θξαηπλφκελνη πάζαλ ηήλ πιάλελ ηνχ ερζξνχ,
θαηειχζαηε φλησο, Απφζηνινη έλδνμνη, πξεζβεπηαί ηψλ ςπρψλ εκψλ,
φζελ ζήκεξνλ, ελ ηή απηνχ πξνζθπλήζεη, επαγάιιεζζε, ππέξ εκψλ
δπζσπνχληεο, ηφλ κφλνλ θηιάλζξσπνλ.
Θενηνθίνλ
Μαξία ηφ ζεπηφλ, ηνχ Γεζπφηνπ δνρείνλ, αλάζηεζνλ εκάο,
πεπησθφηαο εηο ράνο, δεηλήο απνγλψζεσο, θαί πηαηζκάησλ θαί
ζιίςεσλ, ζχ γάξ πέθπθαο, ακαξησιψλ ζσηεξία, θαί βνήζεηα θαί
θξαηαηά πξνζηαζία θαί ζψδεηο ηνχο δνχινπο ζνπ.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο βαξχο
Κχξηε εκείο εζκέλ
Κχξηε ηφλ ζφληαπξφλ νξψληεο, πξνθείκελνλ ζήκεξνλ,
πξνζεξρφκεζα πηζηψο, θαί χκλνηο θαί σδαίο, αζπαδφκελνη απηφλ, ελ
θφβσ θαί ραξά. Αγίαζνλ ηνχο δνχινπο ζνπ, εηξήλεπζνλ ηφλ Κφζκνλ
ζνπ, ηή ηνχηνπ επηθαλεία, κφλε Πνιπέιεε.
Θενηνθίνλ Απηφκεινλ
Κχξηε εκείο εζκέλ ιαφο ζνπ, θαί πξφβαηα λνκήο ζνπ, πιαλεζέληαο ηή
θζνξά, επίζηξεςνλ εκάο, ζθνξπηζζέληαο σο πνηκήλ, ζπλάγαγε
εκάο, ειέεζνλ ηήλ πνίκλελ ζνπ, Φηιάλζξσπε ζπιαγρλίζζεηη,
πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ κφλε αλακάξηεηε.
Χδή δ' Ήρνο α'
Δπί ηήο ζείαο
Αγηαζκνχ παξεθηηθήλ, ράξηλ δσξνχκελνο εκίλ, άγηε ηαπξέ,
Απνζηφισλ, ζηήξηγκα θαί θαχρεκα, πξφθεηζαη εηο πξνζθχλεζηλ,
ζήκεξνλ πάζε ηή Οηθνπκέλε, ηφλ ηήο λεζηείαο θαηξφλ, εμεπκαξίδσλ
εκίλ.
θηνγξαθνχζαο ηφλ ηαπξφλ, ρείξαο εθηείλαο Ακαιήθ, έηξεςε
Μσζήο, φλ ηππνχληεο, ρείξαο εθπεηάζσκελ, λεζηείαηο θαί δεήζεζη,
ζηίθνο φπσο ηξέςσκελ δαηκφλσλ, εθ πνιεκνχλησλ εκάο, δηαπαληφο
θζνλεξψο.
Θείσ αξφηξσ ηνχ ηαπξνχ, θαηελεψζαηε ηήλ γήλ, ζείνη Μαζεηαί,
θαξπνθφξνλ, ηαχηελ αλαδείμαληεο, βιαζηάλνπζαλ επζέβεηαλ, φζελ
πκάο θσλαίο εηεζίνηο, αλεπθεκνχληεο, Υξηζηφλ αεί δνμάδνκελ.
Θενηνθίνλ

Μήηεξ Θενχ ηνχ αγαζνχ, αγάζπλφλ κνπ ηήλ ςπρήλ, ήλ ν πνλεξφο,
ζπλεζεία, πνλεξά εθάθσζελ, αζιίσο δειεάζαο κε, φπσο σο αηηίαλ
ζσηεξίαο, πκλνινγψ ζε αεί, ηήλ πνιπυκλεηνλ.
Έηεξνλ
Ήρνο βαξχο Σήλ έλζαξθνλ
Πξνηίζεηαη, ν παλάγηνο ηαπξφο, πξνζέιζσκελ, αζπαζψκεζα απηφλ,
θαί γάξ εζηη θέξαο ζσηεξίαο εκίλ.
Ζ ράξηο ζνπ, θαί ηψ ηχπσ ζνπ θνηηά ειαχλνπζα, ηψλ δαηκφλσλ ηήλ
αριχλ, ηαπξέ Υξηζηνχ, φπινλ απξνζκάρεηνλ.
Γφμα...
Μνλάδα ζε, θαηά θχζηλ αλπκλψ, Σξηάδα δέ, ππνζηάζεσο ηηκψ,
Πάηεξ, Τηέ, θαί Πλεχκα ηφ παλάγηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθχεζαο, Κφξε άλαλδξε Θεφλ, παλάκσκε, ηφλ θαηέρνληα δξαθί, ηά
πέξαηα θαί πάλησλ αξραηφηεξνλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Απφζηνινη, νη ηνχ Κφζκνπ πξεζβεπηαί, αηηήζαηε, ηνχ ζσζήλαη θαί
εκάο, θαηέρνληαο, φπινλ ηφλ ηαπξφλ ηνχ Υξηζηνχ.
Ο Δηξκφο
Σήλ έλζαξθνλ, παξνπζίαλ ζνπ Υξηζηέ, πηζηνχκελνο, ν Πξνθήηεο
Αββαθνχκ, εθξαχγαδε. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ.
Χδή ε'
Αχηε ε θιεηή
Υαίξνηο ν ηαπξφο ν ηξηκεξήο θαί ζείνο, ελ ψ ν είο ηήο Σξηάδνο,
ζάξθα θνξέζαο επάγε, εκπαγέληαο εκάο, αζεβείαο εηο βπζφλ
ιπηξσζάκελνο, ηνχο ππεξπςνχληαο απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
ζέλνο ηφλ ηαπξφλ θξαηαηφλ θεθηεκέλνη ηνχο δεηλή δπλαζηεία, ηνχ
πνλεξνχ δνπισζέληαο, ειεπζέξσζαλ, νη ηνχ Λφγνπ Μαζεηαί
αλακέιπνληεο. έ ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Οίκνη! ηί θξηθψδεο ηφ Βήκα εθείλν, ελ ψ Λφγε θαζίζαο, ηά
πεπξαγκέλα θξπθή κνη, θαλεξψζεηο Υξηζηέ, ζηειηηεχσλ ηήλ
αλαηζζεζίαλ κνπ! αιιά θχζεη ψλ ζπκπαζήο, θείζαί κνπ ηφηε.
Θενηνθίνλ
Κφιπσλ νπθ εθζηάο ηψλ παηξψ σλ ελ θφιπνηο, αλεθιίζεο Παξζέλνπ,
επ' αλαθιήζεη ηνχ γέλνπο, νχ εθφξεζαο, δηά ζπιάγρλα Ηεζνχ ηφ
Οκνίσκα, φζελ ζε πκλνχκελ, βξνηνί εηο ηνχο αηψλαο.

Δηξκφο άιινο
Σφλ κφλνλ άλαξρνλ
Σήλ ζηαπξνθφξνλ ζε, Δβδνκάδα ηηκψκελ, σο πξνζθπλήζηκνλ, ελ ζνί
γάξ ηφ Ξχινλ ηφ άρξαληνλ, πξνζθπλνχληεο βνψκελ. Τκλείηε Ηεξείο,
ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Βαβαί ηνχ ζαχκαηνο, Βαζηιεχ ηψλ αηψλσλ! φηη ηφ Ξχινλ ελ ψ πεξ
εζηαπξψζεο, εμίσζαο εκάο ηνχο ζνχο νηθέηαο, ηδείλ θαί πξνζθπλείλ,
δηφ ζε κεηά θφβνπ, πκλνχκελ εηο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
 νκννχζηε, ψ Σξηάο παλαγία, Πάηεξ, Τηέ, θαί ηφ παλάγηνλ Πλεχκα,
ζεφηεο, ακεξέο ζνπ ηφ θξάηνο, δνμάδσ θαί πκλψ, ηήλ κίαλ βαζηιείαλ,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφλ πιαζηνπξγήζαληα, ηφλ Αδάκ θαη' εηθφλα θαί εθ θπξάκαηνο απηνχ
πξνειζφληα, θαί ιχζαληα ηήλ αξραίαλ θαηάξαλ, πκλείηε Ηεξείο, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Ζ δσδεθάρνξδνο, ιχξα ηήο Δθθιεζίαο, σο κεινπξγνχζα ηήο ζνθίαο
ηφλ Λφγνλ, Απφζηνινη, ηνχο πκάο αλπκλνχληαο, αηηήζαηε ηδείλ, ηφ
Πάζνο ηνχ Κπξίνπ, θαί άζαη εηο αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ...
Ο Δηξκφο
Σφλ κφλνλ άλαξρνλ, Βαζηιέα ηήο δφμεο, φλ θξίηηνπζηλ Οπξαλψλ αη
Γπλάκεηο, θαί ηξέκνπζη ηψλ Αγγέισλ αη ηάμεηο, πκλείηε Ηεξείο, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Φσηίδνπ θσηίδνπ
Φαηδξχλνπ θσηίδνπ, ε Δθθιεζία ηνχ Θενχ, ηνχ ηαπξνχ ηαίο αθηίζηλ,
φλ θέξεηο πξνθείκελνλ, πάλησλ πηζηψλ εηο πξνζθχλεζηλ, ζχ δέ
πιεζχο, πάζα ηψλ δαηκφλσλ, ζθφηνπο πιεζζείζα απφδξαζη.
Κξάηνο εγθξαηείαο, ν ζείνο πέθπθε ηαπξφο, ζπλεξγφο
αγξππλνχλησλ, λεζηεπηψλ ελίζρπζηο, πνιεκνπκέλσλ ππέξκαρνο.
Σνχηνλ πηζηνί, πφζσ ζπλειζφληεο, πεξηραξψο πξνζθπλήζσκελ.
Θεκέιηνη ζείνη, ηήο Δθθιεζίαο ηνχ Υξηζηνχ, εδξαζκψ επζεβείαο,
πάληαο ζπληεξήζαηε, θαί επί πέηξαλ ζηεξίμαηε, ηήλ αξξαγή, ηνχ
εθιεμακέλνπ, πκάο Απφζηνινη έλδνμνη.

Θενηνθίνλ
Υαξάλ ζπιιαβνχζα, ηνχ Αξραγγέινπ ηή θσλή, ηήο εκήο λχλ θαξδίαο
ηήλ ιχπελ αθάληζνλ, ηήλ ςπρνθζφξνλ, θαί δίδνπ Αγλή, ραξνπνηφλ,
πέλζνο φπσο εχξσ, εθεί ηήλ ζείαλ παξάθιεζηλ.
Άιινο
έ ηήλ άρξαληνλ
χ ηππνχκελνο, Μεξξάο ηά ξείζξα πάιαη, γιπθαίλεηο πάλζεπηνλ
Ξχινλ, ζχ κνπ γιχθαλνλ θαί ηήλ εγθξάηεηαλ, ν ηαπξφο ηνχ Υξηζηνχ,
ζήκεξνλ θαηαπξνζθπλνχκελνο.
έ ηφ άκαρνλ, ηήο Βαζηιείαο φπινλ, ηνχ ηξαηνπέδνπ ηφ ζζέλνο, ηήο
πγθιήηνπ ηφ θξαηαίσκα, ηφλ ηαπξφλ ηνχ Υξηζηνχ, χκλνηο
κεγαιχλνκελ.
Γφμα...
έ ηφλ άλαξρνλ, Παηέξα θαί Γεζπφηελ, θαί ηφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ,
θαί ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, επζεβψο νη πηζηνί, πάληεο κεγαιχλνκελ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ηήλ έλδνμνλ, θαί κφλελ Θενηφθνλ, ηήλ ηφλ αρψξεηνλ Λφγνλ, ελ
γαζηξί ρσξήζαζαλ, θαί ηεθνχζαλ ζαξθί, χκλνηο κεγαιχλνκελ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
έ ηήλ πχξηλνλ, θζνγγήλ ηνχο Απνζηφινπο, σο θαηαθιέμαληαο,
πάζαλ χιελ πιάλεο, θαί επζέβεηαλ εκθπηεχζαληαο θφζκσ, χκλνηο
κεγαιχλνκελ.
Ο Δηξκφο
έ ηήλ άρξαληνλ, Μεηέξα θαί Παξζέλνλ, ηήλ ηφλ αρψξεηνλ Λφγνλ, ελ
γαζηξί ρσξήζαζαλ, θαί ηεθνχζαλ ζαξθί, χκλνηο κεγαιχλνκελ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο βαξχο
Εειψζσκελ νη πηζηνί, ηνχ Σειψλνπ ηήλ κεηάλνηαλ, θαί κή
Φαξηζατθψο εγθαπρεζψκεζα, αιι' εθ βάζνπο θαξδίαο, ζηελαγκφλ
πξνζνίζσκελ, ηψ επεξγέηε ηψλ φισλ Θεψ, απηφο γάξ ελεηείιαην,
ιέγσλ, νηη, πάο ν πςψλ εαπηφλ, ηαπεηλσζήζεηαη. Ο δέ ηαπεηλψλ
εαπηφλ, πςσζήζεηαη. Γηφ νκνθξφλσο βνήζσκελ απηψ, ν Θεφο,
ηιάζζεηη εκίλ ηνίο ακαξησινίο, θαί ζψζνλ εκάο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Δλ πλένληεο, πξφο ελ βιέπνληεο νη αζινθφξνη Μάξηπξεο, κίαλ νδφλ
δσήο επξάκελνη, ηφλ ππέξ Υξηζηνχ ζάλαηνλ, δεινηππνχληεο αιιήισλ
ηήλ ηειεπηήλ, ψ ηνχ ζαχκαηνο! ψζπεξ ζεζαπξνχο ηάο βαζάλνπο
πξναξπάδνληεο, πξφο αιιήινπο έιεγνλ. ηη, θάλ κή λχλ

απνζάλσκελ, ηεζλεμφκεζα πάλησο, θαί ηή γελέζεη ηά νθεηιφκελα
ιεηηνπξγήζσκελ, πνηήζσκελ ηήλ αλάγθελ θηινηηκίαλ, ηφ θνηλφλ ίδηνλ
εγεζάκελνη, ζαλάησ δσήλ σλεζψκεζα. Σαίο πξεζβείαηο απηψλ ν
Θεφο, ειέεζνλ εκάο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δηξήλεπζνλ πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, ηήλ δσήλ εκψλ, ηψλ βνψλησλ
ζνη. Διεήκνλ, Κχξηε δφμα ζνη.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. β'
Σφλ ηαπξφλ ζνπ πξνζθπλνχκελ Γέζπνηα, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ
Αλάζηαζηλ δνμάδνκελ.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο νγ'
Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλσλ εηξγάζαην ζσηεξίαλ ελ κέζσ
ηήο γήο.
ηίρ. Ίλα ηί, ν Θεφο, απψζσ εηο ηέινο;
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΚΖ', 14-22)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Αθνχζαηε ιφγνλ Κπξίνπ, άλδξεο ηεζιηκκέλνη, θαί
νη άξρνληεο ηνχ ιανχ ηνχηνπ ηνχ ελ Ηεξνπζαιήκ, φηη είπαηε.
Δπνηήζακελ δηαζήθελ κεηά ηνχ Άδνπ, θαί κεηά ηνχ ζαλάηνπ
ζπλζήθελ, θαηαηγίο θεξνκέλε εάλ παξέιζε, νπ κή έιζε εθ' εκάο,
εζήθακελ ςεχδνο ηήλ ειπίδα εκψλ, θαί ηψ ςεχδεη ζθεπαζζεζφκεζα.
Γηά ηνχην, ηάδε ιέγεη Κχξηνο ν Θεφο. Ηδνχ εγψ εκβαιψ εηο ηά ζεκέιηα
ηψλ ιίζνλ πνιπηειή, εθιεθηφλ, αθξνγσληαίνλ, έληηκνλ εηο ηά ζεκέιηα
απηήο, θαί ν πηζηεχσλ επ' απηψ, νπ κή θαηαηζρπλζή, θαί ζήζσ θξίζηλ
εηο ειπίδα, ε δέ ειεεκνζχλε κνπ εηο ζηαζκνχο, θαί νη πεπνηζφηεο
κάηελ ςεχδεη, φηη νπ κή παξέιζε πκάο θαηαηγίο. Μή θαί αθέιε πκψλ
ηήλ δηαζήθελ ηνχ ζαλάηνπ, θαί ε ειπίο πκψλ ε πξφο ηφλ Άδελ νπ κή
εκκείλε; Καηαηγίο θεξνκέλε εάλ επέιζε, έζεζζε απηή εηο θαηαπάηεκα,
νηαλ παξέιζε, ιήςεηαη πκάο, φηη πξστ πξστ, παξειεχζεηαη εκέξαο,
θαί ελ λπθηί έζηαη ειπίο πνλεξά. Μάζεηε αθνχεηλ, ζηελνρσξνχκελνη,
νπ δπλάκεζα κάρεζζαη, απηνί δέ αζζελνχκελ ηνχ εκάο ζπλαρζήλαη.
ζπεξ φξνο αζεβψλ, αλαζηήζεηαη Κχξηνο, θαί έζηαη ελ ηή θάξαγγη
Γαβαψλ, κεηά ζπκνχ πνη ήζεη ηά έξγα απηνχ, πηθξίαο έξγνλ, ν δέ

ζπκφο απηνχ αιινηξίσο ρξήζεηαη, θαί ε πηθξία απηνχ αιινηξία. Καί
πκείο κή επθξαλζείεηε, κεδέ ηζρπζάησζαλ πκψλ νη δεζκνί, δηφηη
ζπληεηειεζκέλα θαί ζπληεηκεκέλα πξάγκαηα ήθνπζα παξά Κπξίνπ
αβαψζ, ά πνηήζεη επί πάζαλ ηήλ γήλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο νδ'
Δγψ δέ αγαιιηάζνκαη εηο ηφλ αηψλα.
ηίρ. Δμνκνινγεζφκεζά ζνη, ν Θεφο.
η66ηνξ
ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο δ' Έδσθαο ζεκείσζηλ
Σφλ αεηκαθάξηζηνλ, αμησζέληεο αζπάζαζζαη, νη πηζηνί ηαπξφλ
Κχξηε, δη' νχ εκάο έζσζαο, αλπκλνινγνχκελ, ηήλ ζήλ επζπιαγρλίαλ,
θαί δπζσπνχκελ εθηελψο, πάζη παξάζρνπ ηήλ αγαιιίαζηλ, σηήξ
ηνχ ζσηεξίνπ ζνπ, ελ κεηαλνία δηδνχο εκίλ, θαηηδείλ ζνπ ηήλ
Έγεξζηλ, θαί ηά Πάζε ηά ηίκηα.
Νέθξσζηλ ππέκεηλαο, επί ηαπξνχ εθηεηλφκελνο, ν λεθξψζαο ηφλ
ζάλαηνλ, λεθξνχο αλαζηήζαο δέ, δσεθφξσ ιφγσ, φζελ δπζσπψ ζε.
Σήλ λεθξσζείζάλ κνπ ςπρήλ, ηή ακαξηία δψσζνλ Κχξηε, παξέρσλ
κνη θαηάλπμηλ, θαί ηψλ θαθψλ απνιχηξσζηλ, ελ εκέξαηο αγίαηο ζνπ,
ηήο Νεζηείαο θηιάλζξσπε.
Έηεξνλ Πξνζφκνηνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο δ' Σφλ λνεξφλ αδάκαληα
Σφλ ζφλ ηαπξφλ ηφλ άγηνλ, αμησζέληεο ελ ραξά, θαηηδείλ θαί
πξνζπηχμαζζαη, αηηνχκέλ ζε ν Θεφο ν σηήξ εκψλ, ίλα θαί απηά ηά
άρξαληα, πξνθζάζσκελ Πάζε ζνπ, ηή λεζηεία λεπξνχκελνη,
πξνζθπλνχληεο πκλνχληεο ηήλ ηαχξσζηλ, ηήλ ιφγρελ, ηφλ ζπφγγνλ
ηφλ θάιακνλ, δη' ψλ εκάο απαζαλαηίζαο, εηο ηήλ αξραίαλ πάιηλ
ηξπθήο δσήλ επαλήγαγεο, σο θηιάλζξσπνο, δηφ ζε επραξίζησο λχλ
δνμάδνκελ.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο νε'
Δχμαζζε, θαί απφδνηε Κπξίσ ηψ Θεψ εκψλ.
ηίρ. Γλσζηφο ελ ηή Ηνπδαία ν Θεφο.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα

(Κεθ. Η', 32 - ΗΑ' 9)
Αχηαη αη θπιαί πηψλ Νψε, θαηά γελέζεηο απηψλ, θαηά έζλε απηψλ.
Απφ ηνχησλ δηεζπάξεζαλ λήζνη ηψλ εζλψλ επί ηήο γήο, κεηά ηφλ
θαηαθιπζκφλ. Καί ήλ πάζα ε γή ρείινο έλ, θαί θσλή κία πάζη Καί
εγέλεην ελ ηψ θηλήζαη απηνχο απφ αλαηνιψλ, εχξνλ πεδίνλ ελ γή
ελαάξ, θαί θαηψ θεζαλ εθεί. Καί είπελ έθαζηνο ηψ πιεζίνλ απηνχ.
Γεχηε πιηλζεχζσκελ πιίλζνπο, θαί νπηήζσκελ απηάο ππξί. Καί
εγέλεην απηνίο ε πιίλζνο εηο ιίζνλ, θαί άζθαιηνο απηνίο ήλ ν πειφο.
Καί είπνλ. Γεχηε νηθνδνκήζσκελ εαπηνίο πφιηλ θαίπχξγνλ, νχ ε
θεθαιή έζηαη έσο ηνχ νπξαλνχ, θαί πνηήζσκελ εαπηνίο φλνκα πξφ
ηνχ δηαζπαξήλαη εκάο επί πξνζψπνπ πάζεο ηήο γήο. Καί θαηέβε
Κχξηνο ν Θεφο ηδείλ ηήλ πφιηλ θαί ηφλ πχξγνλ, φλ σ θνδφκεζαλ νη
πηνί ηψλ αλζξψπσλ. Καί είπε Κχξηνο. Ηδνχ γέλνο έλ, θαί ρείινο έλ
πάλησλ, θαί ηνχην ήξμαλην πνηήζαη, θαί λχλ νπθ εθιείςεη απ' απηψλ
πάληα, φζα άλ επηζψληαη πνηείλ. Γεχηε θαί θαηαβάληεο ζπγρέσκελ
απηψλ εθεί ηήλ γιψζζαλ, ίλα κή αθνχζσζηλ έθαζηνο ηήο θσλήο ηνχ
πιεζίνλ. Καί δηέζπεηξελ απηνχο Κχξηνο ν Θεφο εθείζελ επί
πξφζσπνλ πάζεο ηήο γήο, θαί επαχζαλην νηθνδνκνχληεο ηήλ πφιηλ
θαί ηφλ πχξγνλ. Γηά ηνχην εθιήζε ηφ φλνκα απηήο, χγρπζηο, φηη εθεί
ζπλέρεε Κχξηνο ν Θεφο ηά ρείιε πάζεο ηήο γήο, θαί εθείζελ
δηέζπεηξελ απηνχο Κχξηνο ν Θεφο επί πξφζσπνλ πάζεο ηήο γήο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο βαξχο Φαικφο νο'
Φσλή κνπ πξφο Κχξηνλ εθέθξαμα.
ηίρ. Δλ εκέξα ζιίςεψο κνπ ηφλ Θεφλ εμεδήηεζα.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΓ', 19 - ΗΓ', 6)
Δπηζπκίαη επζεβψλ εδχλνπζη ςπρήλ, έξγα δέ αζεβψλ, καθξάλ απφ
γλψζεσο, ν ζπκπνξεπφκελνο ζνθνίο, ζνθφο έζηαη. Ο δέ
ζπκπνξεπφκελνο άθξνζη, γλσζζήζεηαη. Ακαξηάλνληαο θαηαδηψμεηαη
θαθά, ηνχο δέ δηθαίνπο θαηαιήςεηαη αγαζά. Αγαζφο αλήξ,
θιεξνλνκήζεη πηνχο πηψλ, ζεζαπξίδεηαη δέ δηθαίνηο πινχηνο αζεβψλ.
Γίθαηνη πνη ήζνπζηλ ελ πινχησ έηε πνιιά, άδηθνη δέ απνινχληαη
ζπληφκσο, νο θείδεηαη ηήο εαπηνχ βαθηεξίαο, κηζεί ηφλ εαπηνχ πηφλ. Ο
δέ αγαπψλ παηδεχεη επηκειψο. Γίθαηνο εζζίσλ, εκπιήζεη ςπρήλ
απηνχ, ςπραί δέ αζεβψλ ελδεείο. νθαί γπλαίθεο σ θνδφκεζαλ
νίθνπο, ε δέ άθξσλ θαηέζθαςε ηαίο ρεξζίλ απηήο, ν πνξεπφκελνο
νξζψο, θνβείηαη ηφλ Κχξηνλ. Ο δέ ζθνιηάδσλ ηαίο νδνίο απηνχ,
αηηκαζζήζεηαη. Δθ ζηφκαηνο αθξφλσλ, βαθηεξία χβξεσο, ρείιε δέ
ζνθψλ, θπιάζζεη απηνχο. Οχ κή εηζη βφεο, θάηλαη θαζαξαί, νχ δέ
πνιιά γελλήκαηα, θαλεξά βνφο ηζρχο. Μάξηπο πηζηφο νπ ςεχδεηαη,

εθθαίεη δέ ςεπδή κάξηπο άδηθνο. Εεηήζεηο ζνθίαλ παξά θαθνίο, θαί
νπρ επξήζεηο, αίζζεζηο δέ παξά θξνλίκνηο, επρεξήο.
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. β'
Παξά Κπξίνπ, ηνχ ηαπεηλψζαληνο εαπηφλ, κέρξη ηνχ δηά ζηαπξνχ
ζαλάηνπ, δηά ζέ καζνχζα ςπρή κνπ, ηήλ εμ επάξζεσο ηαπείλσζηλ,
θαί ηήλ εθ ηαπεηλψζεσο χςσζηλ, επ' αξεηαίο κή επαίξνπ, κεδέ
ζαπηήλ δηθαίαλ ππνπηεχζαζα, ηφλ πιεζίνλ θαηάθξηλε, σο ν
κεγάιαπρνο Φαξηζαίνο, αιι' ελ θξνλήκαηη θαηαβεβιεκέλσ, ηψλ ζψλ
ακαξηεκάησλ κλεκνλεχνπζα κφλνλ, σο ν Σειψλεο βφεζνλ. Ο Θεφο,
ηιάζζεηί κνη ηψ ακαξησιψ, θαί ζψζφλ κε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, νπθ ε ξλήζαληφ ζε, νπθ απέζηεζαλ απφ ηψλ
εληνιψλ ζνπ, ηαίο απηψλ πξεζβείαηο ειέεζνλ εκάο.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ
Ζ πάλαγλνο σο είδέ ζε, επί ηαπξνχ θξεκάκελνλ, αλεβφα. Σί ηφ
μέλνλ ν νξψ, κπζηήξηνλ Τηέ κνπ; πψο επί μχινπ ζλήζθεηο, ζαξθί
θξεκάκελνο δσήο ρνξεγέ;
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Σήο εγθξαηείαο ηφλ θαηξφλ αγηάδσλ, ν παλζεβάζκηνο ηαπξφο
θαζνξάηαη, φλ πξνζθπλνχληεο ζήκεξνλ βνήζσκελ. Γέζπνηα
θηιάλζξσπε, ηή απηνχ ζπκκαρία, δίδνπ δηειζείλ εκάο, ηφ ινηπφλ ηήο
Νεζηείαο, ελ θαηαλχμεη θαί ηά δσεξά, βιέςαη ζνπ Πάζε, δη' ψλ
ειπηξψζεκελ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο γελλεζέληα, ε επ' εζράησλ ζε Υξηζηέ
ηεηνθπία, επί ηαπξνχ θξεκάκελνλ ειάιαδελ. Οίκνη πνζεηλφηαηε
Ηεζνχ! αλεβφα, πψο ν δνμαδφκελνο, σο Θεφο ππ' Αγγέισλ, ππφ
αλφκσλ λχλ βξνηψλ Τηέ, ζέισλ ζηαπξνχζαη; Τκλψ ζε Μαθξφζπκε.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ

Καζίζκαηα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Σφ θψο ηψλ ςπρψλ εκψλ, λχλ θαζνξψληεο Υξηζηέ, ηαπξφλ ζνπ ηφλ
άρξαληνλ, θαί πξνζθπλνχληεο ραξά, θαηδξψο εθβνήζσκελ. Γφμα ζνη
ν ελ ηνχησ, πςσζήλαη ζειήζαο, δφμα ζνη ν θσηίζαο, δη' απηνχ πάζαλ
Κηίζηλ, ελ ψ ζε αθαηαπαχζησο, χκλνηο δνμάδνκελ.
ηαπξνζενηνθίνλ
ηαπξψ ζε πςνχκελνλ, σο εζεάζαην, ε άλπκθνο Μήηεξ ζνπ, Λφγε
Θενχ κεηξηθψο ζξελνχζα εθζέγγεην. Σί ηφ θαηλφλ θαί μέλνλ, ηνχην
Τηέ κνπ ζαχκα; πψο ε δσή ηψλ φισλ νκηιείο ηψ ζαλάησ; δσψζαη
ηνχο ηεζλεψηαο, ζέισλ σο εχζπιαγρλνο.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Αξκαηειάηελ
Σφλ ηνχ Κπξίνπ πξνζειζφληεο ζήκεξνλ, ηαπξφλ λντ θαζαξψ, θαί
επζεβεί γλψκε, δεχηε πξνζθπλήζσκελ, πξφθεηηαη γάξ δσξνχκελνο,
ηνίο απηφλ πξνζθπλνχζηλ, αγηαζκφλ ηε ζσηήξηνλ, έιιακςηλ θαί δφμαλ
θαί έιενο.
Ο δσνδψξεηνο ηαπξφο πξνθείκελνο, θαί θαζνξψκελνο, θσηνεηδή
αίγιελ, απνπέκπεη ράξηηνο, πξνζέιζσκελ θαί ιάβσκελ, θσηηζκφλ
επθξνζχλεο, θαί ζσηεξίαλ θαί άθεζηλ αίλεζηλ Κπξίσ πξνζάγνληεο.
Πξφθεηηαη μέλνλ ηνίο Οξψζη ζέακα, ηαπξφο ν ηίκηνο, θαί σο πεγή
βξχεη, ςπρηθά ραξίζκαηα, θαί παχεη ακαξηήκαηα, θαί λνζήκαηα, ιχεη,
θαί ηά θξνλήκαηα ξψλλπζη, ηψλ εηιηθξηλψο πξνζηφλησλ απηψ.
Ράβδνο εηχπνπ ηνχ ηαπξνχ ηφ ηξφπαηνλ, ζάιαζζαλ ηέκλνπζα, δη' νχ
εκείο πίζηεη, απνληίζησο πιένκελ, ηνχ βίνπ χδσξ άζηαηνλ, θαί ηά
ξεχκαηα πάληα, ηήο ακαξηίαο εθθεχγνκελ, θαί ζείαο γαιήλεο
πιεξνχκεζα.
ηαπξνζενηνθίνλ
ηε ζε Σέθλνλ απνξξήησο έηεθνλ, σδίλαο έθπγνλ, θαί πψο λπλί φιε,
νδπλψλ πεπιήξσκαη; Οξψ γάξ ζε θξεκάκελνλ, σο θαθνχξγνλ ηψ
μχισ, ηφλ γήλ αζρέησο θξεκάζαληα, έιεγελ ε Πάλαγλνο θιαίνπζα.
Χδή γ'
Ο ζηεξεψζαο θαηαξράο
ηαπξφο απάλησλ ηψλ θαιψλ, παξεθηηθφο θαζνξάηαη,

πξνζθπλνχκελνο, θαί πάζα ε Κηίζηο, ενξηάδεη ελ ραξά, θσηηδνκέλε
ράξηηη, ηνχ ελ απηψ βνπιήζεη, αλπςσζέληνο Θενχ εκψλ.
Καηαπγαδφκελνη θσηί, ηψλ ηνχ ηαπξνχ ιακπεδφλσλ, κεζαζκψ ηήο
ηεξάο εγθξαηείαο, ζθνηαζκφλ ακαξηηψλ, εθθχγσκελ θαί θξάμσκελ. Ο
θσηηζκφο ηψλ φισλ, εχζπιαγρλε Κχξηε δφμα ζνη.
Τκλνινγνχκέλ ζε ηαπξέ, θαί πξνζπηπζζφκεζα πίζηεη, εμαηηνχκελνη
ηή ζή δπλαζηεία, εμεινχ εκάο ερζξνχ, παγίδσλ θαί θπβέξλεζνλ,
πάληαο εκάο πξφο φξκνλ, ηήο ζσηεξίαο ηηκψληάο ζε.
ηαπξνζενηνθίνλ
Νελεθξσκέλελ ηήλ δσήλ, επί ηαπξνχ ζεσξνχζα, θαί κή θέξνπζα
ηψλ ζπιάγρλσλ ηφλ πφλνλ, εδνλείην ή ζεκλή, Παξζέλνο
αλαθξάδνπζα. Οίκνη Τηέ κνπ, ηί ζνη, δήκνο αλφκσλ απέδσθελ!
Κάζηζκα
Ήρνο πι. β'
Μφλνλ επάγε ηφ μχινλ Υξηζηέ ηνχ ηαπξνχ ζνπ, ηά ζεκέιηα εζαιεχζε
ηνχ ζαλάηνπ Κχξηε, φλ γάξ θαηέπηε πφζσ ν Άδεο, απέιπζε ηξφκσ,
έδεημαο εκίλ ηφ ζσηήξηφλ ζνπ Άγηε, θαί δνμνινγνχκέλ ζε Τηέ Θενχ.
Διέεζνλ εκάο.
Γφμα... Σφ απηφ
Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
ήκεξνλ ηφ πξνθεηηθφλ πεπιήξσηαη ιφγηνλ, ηδνχ γάξ πξνζθπλνχκελ
εηο ηφλ ηφπνλ, νχ έζηεζαλ νη πφδεο ζνπ Κχξηε, θαί Ξχινπ ζσηεξίαο
γεπζάκελνη, ηψλ εμ ακαξηίαο παζψλ ειεπζεξίαο εηχρνκελ, πξεζβείαηο
ηήο Θενηφθνπ, κφλε θηιάλζξσπε.
Χδή δ'
χ κνπ ηζρχο
Ζ θξαηαηά, ζθέπε ηε θαί επαλφξζσζηο, ηψλ αλζξψπσλ, ηφ
αθαηακάρεηνλ, φπινλ ηήο πίζηεσο ν ηαπξφο, ν ζσηεξηψδεο, ηδνχ
νξάηαη πξνθείκελνο, θαί πάλησλ ηάο θαξδίαο, ηψλ πηζηψο
πξνζηφλησλ, αγηάδεη θσηίδεη ελ ράξηηη.
Σψ κεζαζκψ, ηήο εγθξαηείαο πξνθείκελνο, ελ ηψ κέζσ, πάλησλ
ππεξάγαζε, ηαπξφο ν ηίκηνο κέζνλ γήο, ελ ψ αλπςψζεο, εζεινπζίσο
θηιάλζξσπε ηφλ Κφζκνλ αγηάδεη, ηή απηνχ πξνζθπλήζεη, θαί δηψθεη

δαηκφλσλ ηάο θάιαγγαο.
Ο Οπξαλφο, θαί πάζα γή ζπλεπθξαίλεηαη, Αζινθφξνη, Μάξηπξεο,
Απφζηνινη, ςπραί Γηθαίσλ πεξηραξψο, λχλ αγαιιηψληαη, ηφ πάληαο
ζψδνλ Θεψκελνη, πξνθείκελνλ ελ κέζσ, δσνδψξεηνλ Ξχινλ, θαί
πηζηνχο αγηάδνλ ελ ράξηηη.
Νφκνπο ηνχο ζνχο, Κχξηε ν αζπλείδεηνο κή θπιάμαο, κέιισ
θαηαθξίλεζζαη, ελίθα έξρε εμ νπξαλνχ, θξίλαη ηψλ αλζξψπσλ, ηά
έξγα, φζελ θξαπγάδσ ζνη. Γπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ, επηζηξέςαο κε
ζψζνλ κεηαλνίαο παξέρσλ κνη δάθξπα.
ηαπξνζενηνθίνλ
Παξζεληθήο, Σέθλνλ εθ κήηξαο ζε έηεθνλ θαί νξψζα, Ξχισ ζε
θξεκάκελνλ, εμαπνξψ, θαί νπ ζπλνξψ, χςνο κπζηεξίνπ, θαί βάζνο
πνιιψλ θξηκάησλ ζνπ, ε Πάλαγλνο εβφα, ήλ θσλαίο αζηγήηνηο, σο
Μεηέξα Θενχ καθαξίδνκελ.
Χδή ε'
Ίλα ηί κε απψζσ
Αιαιάμαηε έζλε, άζαηε θαί ςάιαηε, θπιαί ζθηξηήζαηε, ηψ Θεψ ηψ
δφληη, ηφλ ηαπξφλ αδηάζεηζηνλ έξεηζκα, νη ηήο εγθξαηείαο, λχλ ηψ
θαηξψ θαηαηξπθψληεο, εζηηψληεο ςπρήλ θαί δηάλνηαλ.
Ννεξαί ζηξαηηαί ζε, πάζαη πεξηέπνπζη, ηαπξέ παλάγηε, θαί βξνηνί
πειίλνηο, ζνί πξνζςαχνληεο ρείιεζη ζήκεξνλ, απαληινχκελ πφζσ,
αγηαζκφλ θαί επινγίαλ, ηφλ ελ ζνί πξνζπαγέληα δνμάδνληεο.
Σήο ςπρήο κνπ ηά πάζε, ίαζαη ηά ρξφληα, εχζπιαγρλε Κχξηε, θαί
πξνζθπλεηήλ κε, ηψλ αγίσλ Παζψλ ζνπ αμίσζνλ, ηήο λεζηείαο
ρξφλσ, βειηησζέληα αλαδείμαη, θαί θαθψλ απνζρείλ ππεξάγαζε.
ηαπξνζενηνθίνλ
Δλ ηαπξψ θαζνξψζα, ηφλ δη' αγαζφηεηα, εθ ζνχ Παλάκσκε, ππέξ
λνχλ ηερζέληα, εηηηξψζθνπ ηά ζπιάγρλα, θαί έιεγεο. Οίκνη ζείνλ
Σέθλνλ! πψο ππέξ πάλησλ νδπλάζαη; Πξνζθπλψ ζνπ ηφ
εχζπιαγρλνλ Κχξηε.
Σφ Σξηψδηνλ Πνίεκα Ησζήθ
Χδή ε' Ήρνο δ'
Δμέζηε ηά ζχκπαληα
Φσζηήξεο απέθξππηνλ, ηφ θψο απηψλ Θεψκελνη, μχισ
πξνζεινχκελνλ αδίθσο, δίθαηε κφλε, ζέ ηφλ καθξφζπκνλ, θαί ηνχ

πνλεξνχ ηάο δνθεξάο, ψηεξ δεηγκαηίδνληα, εμνπζίαο ηψ θξάηεη ζνπ.
Νεζηείαο ελ χδαηη, ηά πξφζσπα ληςψκεζα, θαί πεξηπηπμψκεζα ηφ
Ξχινλ, κφλνο ν πάλησλ, ελ ψ πςψζε Υξηζηφο, ζάξθα πεξηθείκελνο
ζλεηήλ, φπσο ζαλαηψζεηε, ηφλ εκάο ζαλαηψζαληα.
ηαπξέ παλζεβάζκηε, ηψλ Απνζηφισλ θαχρεκα, φπινλ Αζινθφξσλ,
Ηεξέσλ, δφμα Οζίσλ, πεξηραξάθσκα, πάλησλ ηψλ πηζηψλ ν
θπιαθηήξ, θξνχξεζνλ αγίαζνλ, ηνχο πηζηψο πξνζθπλνχληάο ζε.
ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ βφηξπλ ε άκπεινο, Παξζέλνο φλ εβιάζηεζε, μχισ θξεκαζζέληα
θαηηδνχζα, Σέθλνλ, εβφα, γιεχθνο απφζηαμνλ, κέζελ αλαζηέιισλ
ηψλ ερζξψλ, κάηελ ζηαπξσζάλησλ ζε, ηφλ ελ πάζη καθξφζπκνλ.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Δθ λπθηφο νξζξίδνληα
ήκεξνλ πξνηίζεηαη ν ηαπξφο ζνπ, μχινλ δσήο πξνζθπλεηφλ, θαί
θφζκνο αγάιιεηαη, θνηηήζεη ηή ηνχ Πλεχκαηνο, απηφλ
θαηαζπαδφκελνο.
Πξνθείκελνλ βιέπνληεο ηφλ ηαπξφλ ζνπ, νη Λεηηνπξγνί ηψλ
νπξαλψλ, πκλνχζί ζε Κχξηε, θαί δαίκνλεο θξίηηνπζη, κή θέξνληεο ηφ
θξάηνο ζνπ.
Γφμα...
Σξηάδα δνμάζσκελ νξζνδφμσο, ζχλ ηψ Παηξί θαί ηψ Τηψ, θαί Πλεχκα
ηφ άγηνλ ηήλ κίαλ ζεφηεηα, Μνλάδα ηξηζππφζηαηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μεηέξα θαη Παξζέλνλ ζε νξζνδφμσο, νκνινγνχκελ νη πηζηνί,
αξξήησο θπήζαζαλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ηφλ κφλνλ πνιπέιενλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Δλ πεχθε θαί θέδξσ θαί θππαξίζζσ, ν ζηαπξσζείο Τηέ Θενχ, αγίαζνλ
πάληαο εκάο, θαί ηφ δσεθφξνλ ζνπ, θαηαμίσζνλ Πάζνο ηδείλ.
Ο Δηξκφο
Δθ λπθηφο νξζξίδνληα θψηηζφλ κε δσνπνηέ Υξηζηνχ ηαπξέ, θφβσ
πξνζθπλνχληά ζε, εκέξαλ ζσηήξηνλ, αεί εμαλαηέιισλ κνη.
Χδή ο'
Ηιάζζεηί κνη σηήξ
ηαπξνχ παγέληνο ελ γή, δαηκφλσλ πηψζηο εγέλεην, φλ λχλ νξψληεο
εκείο, ελδφμσο πξνθείκελνλ, θαί θαηαζπαδφκελνη, απφ
ζπκπησκάησλ, ακαξηίαο αληζηάκεζα.

Τςνχληέο ζε ηφλ Υξηζηφλ, σο Βαζηιέα θαί Κχξηνλ, φλ εδσξήζσ εκίλ,
ηαπξφλ ηείρνο άξξεθηνλ, φλ πεξηπηπζζφκεζα, κεζαζκψ ηήο ζείαο,
εγθξαηείαο αγαιιφκελνη.
Μεγάια πάζηλ εκίλ, δσξήκαηα παξερφκελνο, ν ηνχ Κπξίνπ ηαπξφο,
νξάηαη πξνθείκελνο, πξνζέιζσκελ άλζξσπνη, θσηηζκφλ θαξδίαο, θαί
ςπρήο απαξπζψκεζα.
Θενηνθίνλ
Νεζηεχεηλ εκάο Αγλή, θαθίαο πάζεο ελίζρπζνλ, θαί θαχισλ θαί
πνλεξψλ, απέρεζζαη πξάμεσλ, αεί ελδπλάκσζνλ, πξνζηαζία
πάλησλ, ηψλ αλζξψπσλ ρξεκαηίδνπζα.
Κνληάθηνλ Απηφκεινλ
Ήρνο βαξχο
Οπθέηη θινγίλε ξνκθαία θπιάηηεη ηήλ πχιελ ηήο Δδέκ, απηή γάξ
επήιζε παξάδνμνο ζβέζηο, ηφ μχινλ ηνχ ηαπξνχ, ζαλάηνπ ηφ
θέληξνλ, θαί Άδνπ ηφ λίθνο ειήιαηαη, επέζηεο δέ σηήξ κνπ βνψλ
ηνίο ελ Άδε, εηζάγεζζε πάιηλ εηο ηφλ Παξάδεηζνλ.
Χδή δ'
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ
Ο ρξφλσλ επέθεηλα, ελ ρξφλσ ζάξθα θνξέζαο δείθλπηαη, θαί ηά
ρξφληα πάζε, εκψλ ηάηαη δη' αγαζφηεηα, ηήο εγθξαηείαο θαηξψ, έλ ψ
πξφθεηηαη, ν ζείνο νχηνο ηαπξφο, θαζαγηάδσλ εκάο.
Τκλνχκελ δνμάδνκελ, θαί πξνζθπλνχκελ θαί κεγαιχλνκελ, ηφ ζφλ
Κχξηε θξάηνο, φηη παξέζρνπ εκίλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηαπξφλ ηφλ
ζείνλ, ηξπθήλ αδαπάλεηνλ θαί θχιαθα ηψλ ςπρψλ, θαί ηψλ ζσκάησλ
εκψλ.
Μή δείμεο κε Κχξηε, ελ ηή εκέξα ηήο δηαγλψζεσο, θαθνίο
θαηεγλσζκέλνλ, κή απνξξίςεο εθ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ,
θαηεζρπκέλνλ, αιι' νίθηεηξνλ ζψζφλ κε, ηψ ζψ ηηκίσ ηαπξψ, σο
ππεξάγαζνο.
Δηχπνπ ηήλ ράξηλ ζνπ, ηαπξέ γιπθαίλσλ Μσζήο ηά χδαηα, ηά
πηθξφηαηα μχισ, θαί γάξ πηθξίαο παζψλ εξξχζζεκελ, ηή ζή δπλάκεη,
δηφ εκάο γιχθαλνλ, αζπαδνκέλνπο ζε λχλ, ελ θαηαλχμεη ςπρήο.
Θενηνθίνλ

Ννφο κνπ ηήλ ζηέλσζηλ, ηή ζή πξεζβεία πιάηπλνλ Γέζπνηλα, ε
ζηελψζαζα πάζαο, ηάο κεζνδίαο ηνχ πνιεκήηνξνο, θαί δη' νδνχ κε
ζηελήο θαηεπφδσζνλ, πξφο πιαηπζκφλ ηήο δσήο, βαδίδεηλ Μήηεξ
Θενχ.
Χδή ε'
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Ξχισ πνηέ αλείιθπζε, πνηακνχ ηφ ζηδήξηνλ, ζείνο Διηζζαίνο, ν ζέ
πξνγξάςαο πφξξσζελ, ηαπξέ παλζεβάζκηε, εθ ηνχ βπζνχ ηήο
πιάλεο θαί γάξ, δηά ζνχ πξφο πίζηηλ αλαρζέληεο βεβαίαλ, ηήλ
ζήκεξνλ ε κέξαλ, αμηνχκεζα βιέπεηλ, θαί πίζηεη πξνζθπλείλ ζε,
ηξπγψληεο ζσηεξίαλ.
Τπνζεκαίλεη πφξξσζελ, ζέ ηαπξέ παλζεβάζκηε, ελ ηαίο επινγίαηο,
Ηαθψβ ηξαλψηαηα, εκείο δέ έλ ράξηηη, αμησζέληεο βιέπεηλ ζε, πίζηεη
αδηζηάθησ, πξνζεξρφκεζα πάληεο, θαί ςαχνληεο πινπζίαλ, επινγίαλ
ηξπγψκελ, θαί θψο θαί ζσηεξίαλ, θαί ηψλ πηαηζκάησλ ιχζηλ.
Λεπρεηκνλνχληεο πξάμεζηλ, ελαξέηνηο πξνζέιζσκελ, ηψ ηήο
εγθξαηείαο κεζαζκψ γεζφκελνη, θαί πεξηπηπμψκεζα, ηφλ ηνχ Κπξίνπ
πίζηεη ηαπξφλ, φπσο ηψ απηνχ θαηεπνδνχκελνη ζζέλεη, ηειέζσκελ
ηφλ δξφκνλ, ελ θαιή πξνζπκία, θαί θζάζσκελ ηφ ζείνλ,
ιειακπξπζκέλνη Πάζνο.
Σξηαδηθφλ
Οκνθπή ζπλάλαξρνλ, ζπλατδηνλ ζχλζξνλνλ, θχζηλ κέλ απιήλ,
δηαηξεηήλ πξνζψπνηο δέ, Παηέξα αγέλλεηνλ Τηφλ θαί Πλεχκα άγηνλ,
άθηηζηνλ νπζίαλ, θαί ζεφηεηα πάληεο, πκλνχληεο κεισδνχκελ, Ηεξείο
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
ηαπξνζενηνθίνλ
Νχλ σο αξλίνλ άθαθνλ, θαζνξψ ζε θξεκάκελνλ, θαί ππφ αλφκσλ, ηψ
ηαπξψ πεγλχκελνλ, Τηέ κνπ πξνάλαξρε, ηνίο νδπξκνίο
ζπγθφπηνκαη, θαί ηαίο κεηξηθαίο πεξηζηαηνχκαη νδχλαηο, ε Πάλαγλνο
εβφα, ήλ θσλαίο αζηγήηνηο, πκλνχκελ θαηαρξέσο, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Σνχ Σξησδίνπ Δηξκφο άιινο
Παίδαο επαγείο
Πάζνο ζνπ ηνχ απαζνχο νξψζα, ε Κηίζηο ζπλέπαζρε Μαθξφζπκε,
ήιηνο εζβέλλπην, πέηξαη δέ εξξήγλπλην, πάζα ε γή εζείεην, θφβσ
θξαπγάδνπζα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.

Θεξίνηο δεηλνίο ηνίο ηνχ θαιάκνπ, Θεέ κνπ νηθηίξκνλ επηηίκεζνλ,
έλδνλ κε ζπλζιίβνπζη, ψηεξ ν ηήλ άηηκνλ, ππελεγθψλ ηππηφκελνο,
χβξηλ θαιάκσ Υξηζηέ, ηηκήζαη πξνειφκελνο πάληαο, ηνχο
αηηκαζζέληαο, ηή πάιαη παξαβάζεη.
Δηο λνχλ ηφ θξηθηφλ ζνπ φηαλ ιάβσ, Κξηηά δηθαηφηαηε θξηηήξηνλ,
ηξέκσ θαί εμίζηακαη, θξίηησ θαί νδχξνκαη, θαηαλνψλ ηά έξγα κνπ,
δίθεο επάμηα, δηφ ζνπ ηήλ πνιιήλ επζπιαγρλίαλ, ψηεξ κή ληθήζε, ηφ
πιήζνο ηψλ θαθψλ κνπ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Σεθνχζά ζε άλεπζελ σδίλσλ, νδχλαο ηή ζή ζηαπξψζεη θαζπθίζηακαη,
θιέγνληαη ηά ζπιάγρλα κνπ, ήινηο γάξ πξνζήισζαη, ηήλ ζήλ
πιεπξάλ Μαθξφζπκε, εμνξπηηφκελνο, ε πάλαγλνο εβφα Παξζέλνο, ήλ
σο Θενηφθνλ, ζπκθψλσο αλπκλνχκελ.
Έηεξνο Δηξκφο ηνχ απηνχ
Πάληα ηά έξγα
Ρεμάησζαλ ηά φξε λνεηψο, δηθαηνζχλελ θαί βνπλνί αγαιιίαζηλ, ηφ
μχινλ ηνχ ηαπξνχ πξνζθπλνχκελνλ βιέπνληεο, φλ ππεξπςνχκελ,
Υξηζηέ εηο ηνχο αησψλαο.
Ζ ράξηο ηνχ ηαπξνχ ζνπ θνβεξά, θαί γάξ δαηκφλσλ ειαχλεη ηάο
θάιαγγαο, αλζξψπνηο ηψλ ηακάησλ παξέρνπζα λάκαηα, δηφ ζε
αλπκλνχκελ, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Σφλ άλαξρνλ Παηέξα θαί Τηφλ, ζχλ ηψ αγίσ αλπκλήζσκελ Πλεχκαηη,
Σξηάδα Οκννχζηνλ, κίαλ Αξρήλ θαί Θεφλ, αηλνχληεο πκλνχκελ, απηήλ
εηο ηνχο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πάζα γιψζζα γεγελψλ, πκλεί ζε Παξζέλε, φηη θψο ηφ απξφζηηνλ,
εχγαζαο θσηαγσγνχληα ηφλ Κφζκνλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, φλ
ππεξπςνχκελ, αεί εηο ηνχο αηψλαο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Αγάιιεηαη ηά πέξαηα ηήο γήο, ηή πξνζθπλήζεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ
θηιάλζξσπε. Άγγεινη ελ νπξαλνίο ζπγρνξεχνπζη ζήκεξνλ, ζχλ εκίλ
πκλνχληεο, ζέ Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
Πάληα ηά έξγα ηνχ Θενχ, θαί πάζα θηίζηο επινγείηε ηφλ Κχξηνλ, φζηνη
θαί ηαπεηλνί ηή θαξδία, πκλείηε ιανί, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο
αηψλαο.

Χδή ζ'
Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο
Ηάζσ ππεξάγαζε ηήλ εκήλ, ζπληξηβήλ ελ ηαπξψ πξνζπεγλχκελνο,
ήινηο πνηέ, ρείξάο ζνπ θαί πφδαο Πακβαζηιεχ, θαί ηήλ πιεπξάλ
λπηηφκελνο, φμνο πνηηδφκελνο θαί ρνιήλ, ε πάλησλ επθξνζχλε, ν
γιπθαζκφο ε δφμα, ε αησλία απνιχηξσζηο.
Χξαίνο ππέξ ζάπθεηξνλ θαί ρξπζφλ, θσηαπγήο ψζπεξ ήιηνο
πέθπθαο, ζείε ηαπξέ, θείκελνο κέλ ηφπσ πεξηγξαπηφο, θαί λνεξαίο
Γπλάκεζη, πάληνηε θπθινχκελνο θνβεξψο, αθηίζη δέ ζνπ ζείαο,
δπλάκεσο θσηίδσλ, ηήο Οηθνπκέλεο ηά πιεξψκαηα.
ηαπξφο ρεηκαδνκέλσλ εζηί ιηκήλ, νδεγφο πιαλσκέλσλ θαί ζηήξηγκα,
δφμα Υξηζηνχ, ζζέλνο Απνζηφισλ θαί Πξνθεηψλ, ηψλ Αζιεηψλ
θξαηαίσκα, πάλησλ ηψλ αλζξψπσλ θαηαθπγή. Απηφλ ελ κέζσ
πάληεο, πξνθείκελνλ νξψληεο, ηή εγθξαηεία αζπαδφκεζα.
Ζλίθα κέιιεο έξρεζζαη επί γήο, θξίλαη Κφζκνλ, φλ έπιαζαο Κχξηε,
Αγγειηθψλ, πξνπνξεπνκέλσλ ζνπ ζηξαηηψλ, θαί ηνχ ηαπξνχ
πξνιάκπνληνο, ππέξ ηάο απγάο ηάο ειηαθάο, ηή ηνχηνπ δπλαζηεία,
νηθηείξεζφλ κε ζψζνλ, ηφλ ππέξ πάληαο βξνηνχο πηαίζαληα.
ηαπξνζενηνθίνλ
Φζνξάο ζε δίρα ηέηνθα εθ γαζηξφο, πξφ αηψλσλ Παηήξ φλ εγέλλεζε,
θαί πψο θζνξείο, άλζξσπνη ζπαξάηηνπζί ζε Τηέ, θαί ηήλ πιεπξάλ
νξχηηνπζη, ιφγρε θαί ηάο ρείξαο ζχλ ηνίο πνζίλ, εινχζηλ
απαλζξψπσο; ε Πάλαγλνο εβφα, ήλ επαμίσο κεγαιχλνκελ.
Δηξκφο άιινο ηνχ Σξησδίνπ
Άπαο γεγελήο
Ξχισ ηνχ ηαπξνχ, ηήλ θιφγα εκάξαλαο, ηήο ακαξηίαο Υξηζηέ, ρείξαο
πεπαξκέλαο δέ, ρεηξφο εξξχζσ ηνχ πνιεκήηνξνο, ηφλ αθξαηψο
εθηείλαληα, ρείξαο πξφο βξψζηλ θαξπνχ, νχπεξ κφλνπ, θεχγεηλ ηήλ
κεηάιεςηλ, απεθήλσ Υξηζηέ πνιπέιεε.
Πάζνο ζνπ Υξηζηέ, ηφ πάζηλ απάζεηαλ, βξνηνίο πεγάζαλ ζεπηψο,
βιέςαη θαηαμίσζνλ, ελ απαζεία ηνχο πξνζθπλήζαληαο, ζνχ ηφλ
ηαπξφλ ηφλ ηίκηνλ, ηάο ακαξηίαο εκψλ, παξαβιέπσλ, θαί ηήο
Αλαζηάζεσο, αιεζείαο πηνχο εξγαδφκελνο.
Όςσζαο εκάο, πεζφληαο εηο ζάλαηνλ, ηή Αλαζηάζεη ζνπ, έιπζαο ηφλ

ζάλαηνλ, θαί ηψ Παηξί ζνπ εκάο θαηήιιαμαο, ππέξ εκψλ ηφ Αίκά
ζνπ, θαηαβαιιφκελνο, Δπεξγέηα, φζελ ζε δνμάδνκελ, σο Θεφλ
ιπηξσηήλ παληνδχλακνλ.
Θενηνθίνλ
Μφλε ηνχ Θενχ, ζνθίαλ θπήζαζα, ηήλ ελππφζηαηνλ, ζφθηζφλ κε
δένκαη, ηνχ ηήο θαθίαο δηαθπγείλ ζνθηζηνχ, επηβνπιάο θαί έλεδξα, θαί
παλνπξγήκαηα, Θενηφθε, Κφξε απεηξφγακε, θξαηαηφλ ηψλ πηζηψλ
θαηαθχγηνλ.
Δηξκφο άιινο ηνχ απηνχ
Σφλ άζπνξνλ ηφθνλ ζνπ
Σφλ ηαπξφλ ηφλ ηίκηνλ, φλ πεξ πεξηέπνπζηλ, Αγγέισλ ζηξαηεχκαηα,
θαί εκείο πξνζθπλνχληεο κεγαιχλνκελ.
Σφ Ξχινλ ηφ άρξαληνλ, δη' νχ κεηειάβνκελ δσήο, νη πξίλ ζαλέληεο,
ηφλ ηαπξφλ ηνχ σηήξνο κεγαιχλνκελ.
Γφμα...
Παηέξα ηφλ άλαξρνλ, Τηφλ ηφλ ζπλάλαξρνλ, θαί Πλεχκα ηφ
ζχλζξνλνλ, ηήλ αγίαλ Σξηάδα κεγαιχλνκελ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μεηέξα αλχκθεπηνλ, θαί Παξζέλνλ άπαληεο, εκλή αλπκλνχκέλ ζε,
αζπφξσο γάξ ηφλ θηίζηελ απεθχεζαο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σνχο αμησζέληαο ζε ηδείλ, θαί πξνζπηχμαζζαη, επφδσζνλ
πξνθζάζαη, ηφ παλάγηνλ Πάζνο, ν ηαπξφο ηνχ Υξηζηνχ.
Ο Δηξκφο
Σφλ άζπνξνλ ηφθνλ ζνπ, Θενηφθε άρξαληε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ,
ελ χκλνηο αζηγήηνηο κεγαιχλνκελ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο δ'
Ο ηήο αιεζείαο εμεηαζηήο, θαί ηψλ θξππηψλ γλψζηεο Κχξηνο, ηφλ
Φαξηζαίνλ ηή θελνδνμία ληθψκελνλ, θαί ηαίο εμ έξγσλ αξεηαίο,
δηθαηνχκελνλ θαηέθξηλαο, ηφλ δέ Σειψλελ θαηαλχμεη πξνζεπρφκελνλ,
θαί ππ' εθείλνπ θαηαθξηζέληα εδηθαίσζαο, νχ θαί εκάο, ηήο κεηαλνίαο
δεισηάο, ν ζηαπξσζείο αλάδεημνλ, θαί ηήο αθέζεσο αμίσζνλ σο
θηιάλζξσπνο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Σίο νπθ εμίζηαηαη νξψλ, άγηνη Μάξηπξεο, ηφλ αγψλα ηφλ θαιφλ, φλ
εγσλίζαζζε; πψο ελ ζψκαηη φληεο, ηφλ αζψκαηνλ ερζξφλ εληθήζαηε,
Υξηζηφλ νκνινγήζαληεο, θαί ηαπξφλ νπιηζάκελνη; φζελ επαμίσο

αλεδείρζεηε, δαηκφλσλ θπγαδεπηαί, θαί βαξβάξσλ πνιέκηνη,
απαχζησο πξεζβεχζαηε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ...
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
ήκεξνλ ν Γεζπφηεο ηήο Κηίζεσο, θαί Κχξηνο ηήο δφμεο, ηψ ηαπξψ
πξνζπήγλπηαη, θαί ηήλ πιεπξάλ θεληάηαη, ρνιήλ θαί φμνο γεχεηαη, ν
γιπθαζκφο ηήο Δθθιεζίαο, ζηέθαλνλ εμ αθαλζψλ πεξηβάιιεηαη, ν
θαιχπησλ νπξαλφλ ηνίο λέθεζη, ριαίλαλ ελδχεηαη ριεχεο, θαί
ξαπίδεηαη πειίλε ρεηξί, ν ηή ρεηξί πιάζαο ηφλ άλζξσπνλ, ηφλ λψηνλ
θξαγγειινχηαη, ν πεξηβάιισλ ηφλ νπξαλφλ έλ λεθέιαηο, εκπηπζκνχο
θαί κάζηηγαο δέρεηαη, νλεηδηζκνχο θαί θνιαθηζκνχο, θαί πάληα
ππνκέλεη, δη' εκέ ηφλ θαηάθξηηνλ, ν Λπηξσηήο κνπ θαί Θεφο, ίλα ζψζε
Κφζκνλ εθ πιάλεο, σο εχζπιαγρλνο.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. β'
Σφλ ηαπξφλ ζνπ πξνζθπλνχκελ Γέζπνηα, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ
αλάζηαζηλ δνμάδνκελ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο νδ'
Απηφο εζηηλ νηθηίξκσλ, θαί ηιάζθεηαη ηαίο ακαξηίαηο εκψλ.
ηίρ. Πξνζέρεηε, ιαφο κνπ, ηψ λφκσ ζνπ
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΚΘ', 13-23)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Δγγίδεη κνη ν ιαφο νχηνο έλ ηψ ζηφκαηη απηνχ, θαί
ελ ηνίο ρείιεζηλ απηψλ ηηκψζί κε, ε δέ θαξδία απηψλ πφξξσ απέρεη
απ' εκνχ, κάηελ δέ ζέβνληαί κε, δηδάζθνληεο εληάικαηα αλζξψπσλ
θαί δηδαζθαιίαο. Γηά ηνχην, ηδνχ εγψ πξνζζήζσ, ηνχ κεηαηεζήλαη ηφλ
ιαφλ ηνχηνλ, θαί κεηαζήζσ απηνχο θαί απνιψ ηήλ ζνθίαλ ηψλ
ζνθψλ, θαί ηήλ ζχλεζηλ ηψλ ζπλεηψλ θξχςσ, νπαί νη βαζέσο βνπιήλ
πνηνχληεο, θαί νπ δηά Κπξίνπ! νπαί νη ελ θξπθή βνπιήλ πνηνχληεο! θαί
έζηαη ελ ζθφηεη ηά έξγα απηψλ, θαί εξνχζη. Σίο εψξαθελ εκάο; θαί ηίο
εκάο γλψζεηαη, ή ά εκείο πνηνχκελ; Οπρ σο πειφο ηνχ θεξακέσο
ινγηζζήζεζζε; κή εξεί ηφ πιάζκα ηψ πιάζαληη απηφ, νπ ζχ κε
έπιαζαο; ή ηφ πνίεκα ηψ πνηήζαληη, νπ ζπλεηψο κε επνίεζάο; νπθέηη
κηθξφλ, θαί κεηαηεζήζεηαη ν Λίβαλνο, σο ηφ φξνο ηφ Υέξκει, θαί ηφ
Υέξκει εηο δξπκφλ ινγηζζήζεηαη; Καί αθνχζνληαη ελ ηή εκέξα εθείλε
θσθνί ιφγνπο βηβιίνπ, θαί νη ελ ηψ ζθφηεη, θαί νη ελ ηή νκίριε

νθζαικνί ηπθιψλ φςνληαη, θαί αγαιιηάζνληαη πησρνί δηά Κχξηνλ ελ
επθξνζχλε, θαί νη απειπηζκέλνη ηψλ αλζξψπσλ εκπιεζζήζνληαη
επθξνζχλεο. Δμέιηπελ άλνκνο, θαί απψιεην ππεξήθαλνο, θαί
εμσινζξεχζεζαλ νη αλνκνχληεο επί θαθία, θαί νη πνηνχληεο ακαξηείλ
αλζξψπνπο ελ ιφγσ, πάληαο δέ ηνχο ειέγρνληαο ελ πχιαηο,
πξφζθνκκα ζήζνπζηλ, φηη επιαγίαζαλ επ αδίθνηο δίθαηνλ. Γηά ηνχην,
ηάδε ιέγεη Κχξηνο επί ηφλ νίθνλ Ηαθψβ, φλ αθψξηζελ εμ Αβξαάκ, νπ
λχλ αηζρπλζήζεηαη Ηαθψβ, νπδέ, λχλ ηφ πξφζσπνλ κεηαβαιεί Ηζξαήι,
αιι' φηαλ ίδσζη ηά ηέθλα απηψλ ηά έξγα κνπ, δη' εκέ αγηάζνπζη ηφ
φλνκά κνπ, θαί αγηάζνπζη ηφλ Άγηνλ Ηαθψβ, θαί ηφλ Θεφλ ηνχ Ηζξαήι
θνβεζήζνληαη.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. α' Φαικφο νε',
Βνήζεζνλ εκίλ, ν Θεφο, ν σηήξ εκψλ.
ηίρ. Ο Θεφο, ήιζνζαλ έζλε εηο ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ.
η67ηνξ
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
Ήρνο βαξχο
Σνίο πάζεζη δνπιψζαο, ηήο ςπρήο κνπ ηφ αμίσκα, θηελψδεο
εγελφκελ, θαί νπθ ηζρχσ αηελίζαη πξφο ζέ Όςηζηε, αιιά θάησ
λελεπθψο Υξηζηέ, σο ν Σειψλεο, δένκαη θξαπγάδσλ ζνη, ν Θεφο,
Ηιάζζεηί κνη θαί ζψζφλ κε.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο νζ'
Ο θαζήκελνο επί ηψλ Υεξνπβίκ, εκθάλεζη.
ηίρ. Ο πνηκαίλσλ ηφλ Ηζξαήι, πξφζρεο.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΒ', 1-7)
Δίπε Κχξηνο ηψ Άβξακ. Έμειζε εθ ηήο γήο ζνπ, θαί εθ ηήο ζπγγελείαο
ζνπ, θαί εθ ηνχ νίθνπ ηνχ παηξφο ζνπ, θαί δεχξν εηο γήλ, ήλ άλ ζνη
δείμσ, θαί πνηήζσ ζε εηο έζλνο κέγα, θαί επινγήζσ ζε, θαί κεγαιπλψ
ηφ φλνκά ζνπ, θαί έζε επινγεκέλνο, θαί επινγήζσ ηνχο επινγνχληάο
ζε, θαί ηνχο θαηαξσκέλνπο ζε θαηαξάζνκαη, θαί ελεπινγεζήζνληαη ελ
ζνί πάζαη αη θπιαί ηήο γήο. Καί επνξεχζε Άβξακ, θαζάπεξ ειάιεζελ
απηψ Κχξηνο ν Θεφο, θαί ψρεην κεη' απηνχ Λψη, Αβξακ δέ ήλ εηψλ
εβδνκήθνληα πέληε, φηε εμήιζελ εθ Υαξξάλ. Καί έιαβελ Άβξακ
άξαλ ηήλ γπλαίθα απηνχ, θαί Λψη ηφλ πηφλ ηνχ αδειθνχ απηνχ, θαί
πάληα ηά ππάξρνληα απηψλ, φζα εθηήζαλην, θαί πάζαλ ςπρήλ, ήλ

εθηήζαλην, ελ Υαξξάλ θαί εμήιζνζαλ πνξεπζήλαη εηο γήλ Υαλαάλ.
Καί δηψδεπζελ Άβξακ ηήλ γήλ εηο ηφ κήθνο απηήο, έσο ηνχ ηφπνπ
πρέκ, επί ηήλ δξχλ ηήλ πςειήλ, νη δέ Υαλαλαίνη ηφηε θαηψθνπλ ηήλ
γήλ. Καί ψθζε Κχξηνο ηψ Άβξακ, θαί είπελ απηψ. Σψ ζπέξκαηί ζνπ
δψζσ ηήλ γήλ ηαχηελ. Καί σθνδφκεζελ εθεί ζπζηαζηή ξηνλ ηψ Κπξίσ,
ηψ νθζέληη απηψ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο β' Φαικφο π'
Αγαιιηάζζε ηψ Θεψ ηψ βνεζψ εκψλ.
ηίρ. Λάβεηε ςαικφλ, θαί δφηε ηχκπαλνλ.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΓ', 15-26)
Άθαθνο αλήξ πηζηεχεη παληί ιφγσ, παλνχξγνο δέ έξρεηαη εηο
κεηάλνηαλ. νθφο θνβεζείο εμέθιηλελ απφ θαθνχ, ν δέ άθξσλ, εαπηψ
πεπνηζψο, κίγλπηαη αλφκσ. Ομχζπκνο πξάζζεη κεηά αβνπιίαο, αλήξ
δέ θξφληκνο πνιιά ππνθέξεη. Μεξηνχληαη άθξνλεο θαθίαλ, νη δέ
παλνχξγνη θξαηήζνπζηλ αηζζήζεσο. Οιηζζήζνπζη θαθνί έλαληη
αγαζψλ, θαί αζεβείο ζεξαπεχζνπζη ζχξαο δηθαίσλ. Φίινη κηζήζνπζη
θίινπο πησρνχο, θίινη δέ πινπζίσλ πνιινί. Ο αηηκάδσλ πέλεηαο
ακαξηάλεη, ν ειεψλ δέ πησρνχο καθαξηζηφο. Πιαλψκελνη άδηθνη
ηεθηαίλνπζη θαθά, έιενλ δέ θαί αιήζεηαλ ηεθηαίλνπζηλ αγαζνί, νπθ
επίζηαληαη έιενλ θαί πίζηηλ ηέθηνλεο θαθψλ, ειεεκνζχλαη δέ θαί
πίζηεηο παξά ηέθηνζηλ αγαζνίο. Δλ παληί κεξηκλψληη έλεζηη πεξηζζφλ.
Ο δέ εδχο θαί αλάιγεηνο ελ ελδεία έζηαη. ηέθαλνο ζνθψλ πινχηνο
απηψλ, ε δέ δηαηξηβή αθξφλσλ θαθή. Ρχζεηαη εθ θαθψλ ςπρήλ
κάξηπο πηζηφο, εθθαίεη δέ ςεπδή δφιηνο. Δλ θφβσ Κπξίνπ ειπίο
ηζρχνο, ηνίο δέ ηέθλνηο απηνχ θαηαιείςεη έξεηζκα εηξήλεο.
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Σξνπάξηα
Ήρνο β'
Απφζηνινη, Μάξηπξεο, θαί Πξνθήηαη, Ηεξάξραη, ζηνη θαί Γίθαηνη, νη
θαιψο ηφλ αγψλα ηειέζαληεο, θαί ηήλ Πίζηηλ ηεξήζαληεο, παξξεζίαλ
έρνληεο πξφο ηφλ σηήξα, ππέξ εκψλ απηφλ ηθεηεχζαηε, ζσζήλαη
δεφκεζα ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Νεθξψζηκνλ
Μλήζζεηη Κχξηε, σο αγαζφο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί φζα ελ βίσ
ήκαξηνλ ζπγρψξεζνλ, νπδείο γάξ αλακάξηεηνο, εη κή χ ν
δπλάκελνο, θαί ηνίο κεηαζηάζη δνχλαη ηήλ αλάπαπζηλ.

Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μήηεξ αγία ε ηνχ αθξάζηνπ θσηφο, Αγγειηθνίο ζε χκλνηο ηηκψληεο
κεγαιχλνκελ.
Καζίζκαηα
Ήρνο πι. α'
Αλάπαπζνλ σηήξ εκψλ, κεηά Γηθαίσλ ηνχο δνχινπο ζνπ, θαί
ηνχηνπο θαηαζθήλσζνλ, ελ ηαίο απιαίο ζνπ, θαζψο γέγξαπηαη,
παξνξψλ σο αγαζφο ηά πιεκκειήκαηα απηψλ, ηά εθνχζηα, θαί ηά
αθνχζηα, θαί πάληα ηά ελ αγλνία, θαί γλψζεη θηιάλζξσπε.
Γφμα...
Καί πάληα ηά ελ αγλνία θαί γλψζεη θηιάλζξσπε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ο εθ Παξζέλνπ αλαηείιαο ηψ θφζκσ, Υξηζηέ ν Θεφο, πηνχο θσηφο δη'
απηήο αλαδείμαο, ειέεζνλ εκάο.
Χδή ο' Ήρνο δ'
Δλ πειάγεη ηνχ βίνπ
Τπεξέβεηε φξνπο, ζαξθφο Αζιεηαί, πνιιή ππνκνλή, ππελεγθφληεο
ηηκσξίαο πφλνπο, δηφ άπαληα πφλνλ, θαί ζιίςηλ θνπθίδεηε, ηψλ πκάο
αλπκλνινγνχλησλ.
Μπξηάζηλ Αγγέισλ, ζηξαηφο ελψζε, αγίσλ Αζιεηψλ, θαί ηθεηεχεη ηφλ
παλάγηνλ Θεφλ, εγθιεκάησλ κπξίσλ, εκάο εθιπηξψζαζζαη, σο
Υξηζηψ επεξεζηεθφηεο.
Νεθξψζηκνλ
Νεθξσζείο θαί ελ ηάθσ, Υξηζηέ ππλψζαο, αλέζηεζαο λεθξνχο, θαί
ηνίο πίζηεη ηεζλεψζη λέκεηο, αγαζφηεηνο πινχηνλ, Υξηζηέ ηήλ
αλάπαπζηλ, κεηά πάλησλ ηψλ Αγίσλ.
Θενηνθίνλ
Ο Θενχ Θεφο Λφγνο, δεηψλ Θεψζαη ηφλ άλζξσπνλ Άγλε, εθ ζνχ
ζαξθνχηαη, θαί βξνηφο νξάηαη φλ απαχζησο δπζψπεη, επξείλ εκάο
έιενο, ελ θαηξψ ηήο απνινγίαο.
Έηεξνο ηνχ θπξίνπ Θενδψξνπ
Δηξκφο άιινο
Σψλ πηαηζκάησλ ηή δάιε
αξθφο θαί αίκαηνο Άγηνη κή θεηζάκελνη, πξφο πάζαλ βάζαλνλ
έζηεηε, αθαηάπιεθηνη, Υξηζηφλ κή εμαξλνχκελνη, δηφ εθ ηψλ νπξαλψλ
θαηέπεκςε Υξηζηφο, ηνχο ζηεθάλνπο εκίλ.

Σή ηψλ Μαξηχξσλ παλεγχξεη ππαληήζσκελ, ιακπξνθνξνχληεο ηαίο
πξάμεζη, θαί βνήζσκελ ελ ζενπλεχζηνηο άζκαζηλ. Τκείο εζηε αιεζψο
εσζθφξνη, επί γήο Υξηζηνκάξηπξεο.
Γφμα...
Σξηάο αγία δνμάδσ ζε, θχζηλ άλαξρνλ, έλα Θεφλ έλα Κχξηνλ, ηξία
πξφζσπα, Παηξφο Τηνχ θαί Πλεχκαηνο, αγέλλεηνλ γελλεηφλ
εθπνξεπηφλ, ηφλ απηφλ θαί ατδηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
 καθαξία Θεφλπκθε, πψο γεγέλλεθαο άλεπ αλδξφο, θαί κεκέλεθαο
σο ηφ πξφηεξνλ; Θεφλ γάξ απεθχεζαο, ηεξάζηηνλ θνβεξφλ, αιι'
αίηεζαη ζψδεζζαη, ηνχο πκλνχληάο ζε.
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο.
Μαξηπξηθφλ
Σάο ζπγθνπάο ηψλ κειψλ πκψλ δηαβιέπνληεο, ελεηξπθάηε ηνίο
αίκαζηλ αγαιιφκελνη, αιιά θαζηθεηεχζαηε, ππέξ εκψλ εθηελψο ηψ
Κπξίσ Μάξηπξεο αεηζέβαζηνη.
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ θαί πξνζειάβνπ Κχξηε.
Νεθξψζηκνλ
Ο εθ γήο πιαζηνπξγήζαο κε θαί δσψζαο κε, θαί εηο γήλ επηζηξέθεηλ
κε πάιηλ θάκελνο, νχο πξνζειάβνπ δνχινπο ζνπ αλάπαπζνλ, θαί εθ
θζνξάο ηνχ ζαλάηνπ αλάγαγε Κχξηε.
Ο Δηξκφο
Σψλ πηαηζκάησλ ηή δάιε βπζηδφκελνο, σο ελ θνηιία ηνχ θήηνπο
ζπλερφκελνο, ζχλ ηψ Πξνθήηε θξαπγάδσ ζνη. Αλάγαγε εθ θζνξάο
ηήλ δσήλ κνπ, Κχξηε, θαί δηάζσζφλ κε.
Χδή δ'
Σή εηθφλη ηή ρξπζή
ηνιηζζέληεο Αζιεηαί, ηήλ αθζαξζίαλ ελζέσο ηή απεθδχζεη ηήο
θζεηξνκέλεο ζαξθφο, ηψ δη' εκάο ζάξθα έμ αθζφξνπ, πξνζιαβφληη
Γπλαηθφο, λχλ παξίζηαζζε θαηδξνί, δηφ κε ελδχζαηε, πεξηβνιήλ
Ηεξάλ, γεγπκλσκέλνλ θαθψο.
Δγθξαηψο πνιηηεπζείο, ηψλ Αζινθφξσλ ν δήκνο, ηήο εγθξαηείαο
εκάο ηφ ζηάδηνλ, ελδπλακνί ηξέρεηλ αθσιχησο, σο θεξχμαο ηφλ
Υξηζηφλ, ελ ζηαδίσ αλδξηθψο, θαί παξεζηψο βήκαηη, ζηεθεθνξψλ
εληξπθά, κεη' Αγγέισλ λνεηψο.
Νεθξψζηκνλ

Ηθεζίαηο ν Θεφο, ηψλ ζψλ αγίσλ Μαξηχξσλ, ηνχο θνηκεζέληαο
πηζηνχο νηθέηαο ζνπ, ηνχ Παξαδείζνπ πνιίηαο δείμνλ, θαί θσηφο ηνχ
λνεηνχ, θαηαμίσζνλ απηνχο, απαχζησο βνψληάο ζνη. Δπινγεηφο ν
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
ε ηήλ κφλελ αγαζήλ, εθδπζσπνχκελ Παξζέλνλ, θεθαθσκέλνπο εκάο
αγάζπλνλ, θαί εθηελψο ηφλ Υξηζηφλ δπζψπεη, θχζεη φληα αγαζφλ,
εγθξαηείαο ηφλ θαηξφλ, ηά αγαζά πξάηηνληαο, απνπιεξψζαη εκάο,
πκλνινγνχληαο απηφλ.
Δηξκφο άιινο
ν ελ ηψ φξεη, Μσυζή
Ο κεγαιχλαο, ηνχο Αγίνπο ζνπ πάληαο, θαί ζεκείνηο, ζαπκαζηψζαο
απηνχο ελ Κφζκσ, επινγεηφο εί εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ηψλ
Παηέξσλ εκψλ.
Πάζαλ ηδέαλ, αηθηζκψλ δηειζφληεο, θαί γφλπ ηψ Βάαι, κή πεηζζέληεο
θιίλαη, ζηεθάλνπο δφμεο ήξαζζε, εθ Θενχ Υξηζηνκάξηπξεο.
Γφμα...
Ζ έλ Μνλάδη, Σξηάο πξνζθπλνπκέλε νπζία, ν Παηήξ ν Τηφο θαί ηφ
Πλεχκα, ηνχο ζέ πκλνχληαο θχιαηηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παξζελνκήηνξ, ε νιφθσηνο Κφξε, ε κφλε πξφο Θεφλ κεζηηεία, κή
δηαιίπεο Γέζπνηλα, δπζσπείλ ηνχ ζσζήλαη εκάο.
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ.
Σψ αζαλάησ, Βαζηιεί ζηξαηεπζέληεο, θαί πίζηηλ, πξφο απηφλ
δεηθλχληεο ηειείαλ, ηφ αίκα πκψλ Μάξηπξεο, ππέξ απηνχ εθελψζαηε.
ηίρ. Αη ςπραί απηψλ ελ αγαζνίο απιηζζήζνληαη.
πνπ ηφ θψο ζνπ, ηήο δσήο αλαβιχδεη, παξάζνπ, νχο κεηέζηεζαο εθ
ηψλ πξνζθαίξσλ, πηζηνχο ζνπ δνχινπο, Κχξηε ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ.
Ο Δηξκφο
Ο ελ ηψ φξεη, Μσυζή ζπιιαιήζαο, θαί ηχπνλ, ηήο Παξζέλνπ ηήλ
βάηνλ δείμαο, επινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Χδή ε'
Δλ ππξί θινγφο

Μεγαιψλπκνη Υξηζηνχ Αζιεηαί, θαί ζεπηνί ελ Θεψ, άπαληαο ηνχο
αλπκλνχληαο ηά κλεκφζπλα πκψλ, κεγάισλ εγθιεκάησλ, θαί ηψλ εθεί
βαζάλσλ, ιπηξψζαηε πκψλ πξφο απηφλ, κεγίζηαηο ηθεζίαηο.
Αγηφιεθηνλ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, θαί ζηεξξφλ αιεζψο, ζηξάηεπκα
Μαξηχξσλ δήκνη, αγηάζαηε εκψλ, ηφλ λνχλ θαί ηήλ θαξδίαλ, ελ
ηαχηαηο ηαίο αγίαηο εκέξαηο ηήο Νεζηείαο, πκψλ αγίαηο ηθεζίαηο.
Νεθξψζηκνλ
Ρχζαη ζθψιεθνο θνιάδνληνο, θαί νδφλησλ βξπγκνχ Κχξηε, θαί
εμσηέξνπ ζθφηνπο πάληαο αθεγγνχο, νχο πίζηεη πξνζειάβνπ, θαί
ηάμνλ ηνχηνπο, έλζα ηφ θψο ηνχ ζνχ πξνζψπνπ Υξηζηέ, εθιάκπεη εηο
αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Σφλ ηαπξφλ Υξηζηνχ ηφλ ηίκηνλ Θενηφθε αγλή, βιέςαληαο, θαί εθ
θαξδίαο πξνζθπλήζαληαο εκάο, ηαίο ζαίο πξφο ηφλ Γεζπφηελ,
αμίσζνλ πξεζβείαηο, ηδείλ θαί ηά Πάζε ηά ζεπηά, παζψλ
θεθαζαξκέλνπο.
Δηξκφο άιινο
Γή θαί πάληα
 θαιιίζηεο ζπλαιιαγήο! ήο εχξαηε ζαλάησ ηήλ δσήλ, Ηεξνκάξηπξεο
Υξηζηνχ, πχξ θαί μίθνο, θξχε θαί ζήξαο, κεδακψο πηνεζέληεο, θαί
βνψληεο, πκλείηε ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Άλσ ρνξφο αγγειηθφο, θάησ δέ εκείο νη επί γήο, αηλνχκελ Μάξηπξεο
Υξηζηνχ, ηά μέλα άζια θαί ηνχο αγψλαο, ηήο πκψλ επαλδξείαο,
επινγνχληεο πκλνχληεο ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχληεο εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Φψο δσήλ ηε θαί δσάο, ζέβσ ζε Παηέξα, θαί Τηφλ, θαί Πλεχκα ηφ
εθπνξεπηφλ, θχζηλ κίαλ, ηξείο ππνζηάζεηο, Θεφλ έλα κέιπσλ.
Δπινγψ ζε χκλψ ζε ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςψ ζε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίο πκλήζεη ζε γεγελψλ, άζπηιε αγλή Πεξηζηεξά; ζχ γάξ εθχεζαο
εκίλ, θψο ηφ κέγα δσήο ηφλ πινχηνλ, Ηεζνχλ ηφλ σηήξα, φλ
πκλνχκελ αηλνχληεο σο Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ.

Σνχο αγψλαο ηνχο ζαπκαζηνχο, Μάξηπξεο δνμάδνληεο πκψλ, ηφλ
επεξγέηελ θαί Θεφλ, επινγνχκελ θαί πξνζθπλνχκελ, ηφλ ελ ηψ
ζηαδίσ, ηψλ αγψλσλ πκάο εληζρχζαληα, φλ ππεξπςνχκελ εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
ηίρ. Αη ςπραί απηψλ ελ αγαζνίο απιηζζήζνληαη.
χ ζαλάηνπ θαί ηήο δσήο, Κχξηνο ππάξρσλ θαί Θεφο, ηνχο
κεηαζηάληαο επζεβψο εμεγείξσλ, εθεί παξάζνπ ελ ζθελαίο ηψλ
Γηθαίσλ, επινγνχληαο πκλνχληάο ζε Κχξηε, θαί ππεξπςνχληαο, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Γή θαί πάληα ηά ελ απηή, ζάιαζζαη θαί πάζαη αη πεγαί, νη νπξαλνί
ηψλ νπξαλψλ, θψο θαί ζθφηνο, ςχρνο θαί θαχζσλ, πηνί ηψλ
αλζξψπσλ, Ηεξείο επινγείηε ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
ηη επνίεζέ κνη, κεγαιεία
Τπάξρνληεο θσζηήξεο, απιαλείο Υξηζηνχ Αζιεηαί, θσηίζαηε εκψλ
ηνχο ινγηζκνχο, θαί λεπξψζαηε πνηείλ, ηά θσηαπγή θαί θαζαξά, Θενχ
ζειήκαηα.
Ρνκθαίαη θαζνξάζζε, θαηαζθάηηνπζαη δπζκελείο, γελλαίνη ηνχ
Κπξίνπ Αζιεηαί, αιιά ξχζαηε εκάο, εθ ηψλ βειψλ ηνχ πνλεξνχ ηαίο
πξνζηαζίαηο πκψλ.
Νεθξψζηκνλ
Αλάπαπζνλ Οηθηίξκνλ, ελ ηνίο θφιπνηο ηνχ Αβξαάκ, ηνχο δνχινπο
ζνπ ηνχο πίζηεη εμ εκψλ, εθδεκήζαληαο πξφο ζέ, ηφλ ηνχ παληφο
δεκηνπξγφλ θαί ππεξάγαζνλ.
Θενηνθίνλ
αξθφο κνπ ηάο θηλήζεηο, απνλέθξσζνλ ε Θεφλ, ζαξθί απνηεθνχζα
ππέξ λνχλ, θαί παξάζρνπ θσηηζκφλ, ηή δηαλνία κνπ Αγλή, λεθέιε
νχζα θσηφο.
Δηξκφο άιινο
Μεγαιχλνκελ πάληεο
Αλακέιπνκελ πάληεο, ηά κλεκφζπλα πκψλ, Μάξηπξεο παλεχθεκνη,
βιέπνληεο ηά ζθάκκαηα, ηψλ Ηεξψλ πκψλ άζισλ, θαί εθπιαγέληεο,

ηφλ Υξηζηφλ κεγαιχλνκελ.
Πξφο αιιήινπο αζινχληεο, θαζίλ νη Αζινθφξνη. αξθφο κή
θεηζψκεζα, δεχηε απνζάλσκελ ππέξ Υξηζηνχ, ίλα φινλ αηψλα
δήζσκελ, ρνξεχνληεο άιεθηα.
Γφμα...
Ζ Σξηάο ηνχο ελ κηά, θχζεη ζε αλπκλνχληαο, Παηήξ ν αγέλλεηνο, θαί ν
γελλεζείο Τηφο, θαί Πλεχκα ηφ εθπνξεπηφλ, ηψ ζψ ειέεη αβιαβείο
ζπληήξεζνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξε πάλζεκλε Αγλή, παξζελίαο θαχρεκα, κεηέξσλ ηφ ζηήξηγκα,
αλζξψπσλ βνήζεηα, θαί ηνχ Κφζκνπ ε ραξά, Μαξία Μήηεξ, θαί
δνχιε ηνχ Θενχ εκψλ.
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο.
Ο ρνξφο ηψλ Αγίσλ, δέμαη ηήλ πξνζεπρήλ κνπ, θαί σο θαηεμίσκαη ηφλ
ηαπξφλ αζπάζαζζαη, θαί ηφ ζσηήξηνλ Πάζνο ζπκπξνζθπλήζαί κε,
ηφλ Υξηζηφλ αηηήζαηε.
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ θαί πξνζειάβνπ, Κχξηε.
Άλεο άθεο Οηθηίξκνλ, ηνίο κεηαζηάζη πξφο ζέ ηφλ θηιάλζξσπνλ, θαί
ηνχηνπο αλάπαπζνλ ελ ζθελαίο ηψλ εθιεθηψλ, ζχ γάξ ππάξρεηο δσή
θαί αλάζηαζηο.
Ο Δηξκφο
Μεγαιχλνκελ πάληεο, ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ Κχξηε σηήξ εκψλ, ε
δφμα ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ζηέθαλνο ηψλ πηζηψλ, ν κεγαιχλαο ηήλ
κλήκελ ηήο Σεθνχζεο ζε.
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β'
Αη ςπραί απηψλ ελ αγαζνίο απιηζζήζνληαη.
ηίρ. Πξφο ζέ, Κχξηε θεθξάμνκαη, ν Θεφο κνπ.
Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ο', 9-12)
Αδειθνί, πεπείζκεζα πεξί πκψλ, αγαπεηνί, ηά θξείηηνλα θαί ερφκελα
ζσηεξίαο, εη θαί νχησ ιαινχκελ, νπ γάξ άδηθνο ν Θεφο, επηιαζέζζαη
ηνχ έξγνπ πκψλ, θαί ηνχ θφπνπ ηήο αγάπεο, ήο ελεδείμαζζε εηο ηφ

φλνκα απηνχ, δηαθνλήζαληεο ηνίο αγίνηο, θαί δηαθνλνχληεο.
Δπηζπκνχκελ δέ έθαζηνλ πκψλ ηήλ απηήλ ελδείθλπζζαη ζπνπδήλ
πξφο ηήλ πιεξνθνξίαλ ηήο ειπίδνο άρξη ηέινπο, ίλα κή λσζξνί
γέλεζζε, κηκεηαί δέ ηψλ δηά πίζηεσο θαί καθξνζπκίαο
θιεξνλνκνχλησλ ηάο επαγγειίαο.
η71ηνξ
ΚΤΡΗΑΚΖ Γ' ΣΧΝ ΝΖΣΔΗΧΝ
ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΠΑΣΡΟ ΖΜΧΝ ΗΧΑΝΝΟΤ
ΣΟΤ ΤΓΓΡΑΦΔΧ ΣΖ «ΚΛΗΜΑΚΟ»
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΠΔΡΑ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ θαί ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ εηο ηφ, Κχξηε
εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η', θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα, ηήο
Οθησήρνπ ο', θαί ηά παξφληα Πξνζφκνηα ηνχ Οζίνπ γ', δεπηεξνχληεο
ηφ α'.
Ήρνο πι. δ'
 ηνπ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Πάηεξ Ησάλλε ζηε, δηαπαληφο αιεζψο, ηνχ Θενχ ελ ηψ ιάξπγγη, ηάο
πςψζεηο έθεξεο, κειεηψλ πξαθηηθψηαηα, ηά ζεφπλεπζηα, ιφγηα
πάλζνθε, θαί ηήλ εθείζελ, αλαπεγάδνπζαλ, ράξηλ επινχηεζαο,
γεγνλψο καθάξηνο, ηψλ αζεβψλ, πάλησλ ηά βνπιεχκαηα,
θαηαζηξεςάκελνο.
Πάηεξ Ησάλλε έλδνμε, ηαίο ηψλ δαθξχσλ πεγαίο, ηήλ ςπρήλ
θαζαηξφκελνο, θαη παλλχρνηο ζηάζεζη ηφλ Θεφλ ηιαζθφκελνο,
αλεπηεξψζεο πξφο ηήλ αγάπεζηλ ηήλ ηνχηνπ Μάθαξ, θαί σξαηφηεηα,
ήο επαμίσο λχλ απνιαχεηο άιεθηα, ραξκνληθψο, κεηά ηψλ ζπλάζισλ
ζνπ, ζεφθξνλ ζηε.
Πάηεξ Ησάλλε ζηε, αλαπηεξψζαο ηφλ λνχλ, πξφο Θεφλ δηά πίζηεσο,
θνζκηθήο ζπγρχζεσο, εβδειχμσ ηφ άζηαηνλ, θαί ηφλ ηαπξφλ ζνπ,
αλαιαβφκελνο ηψ Παληεπφπηε, θαηεθνινχζεζαο, ζψκα δπζήληνλ
αγσγαίο αζθήζεσο ηψ ινγηζκψ, ζζέλεη δνπισζάκελνο ηνχ ζείνπ
Πλεχκαηνο.
Γφμα... Ήρνο πι. α'

ζηε Πάηεξ ηήο θσλήο ηνχ Δπαγγειίνπ, ηνχ Κπξίνπ αθνχζαο, ηφλ
Κφζκνλ θαηέιηπεο, ηφλ πινχηνλ θαί ηήλ δφμαλ εηο νπδέλ ινγηζάκελνο,
φζελ πάζηλ εβφαο, Αγαπήζαηε ηφλ Θεφλ θαί επξήζεηε ράξηλ αηψληνλ,
κεδέλ πξνηηκήζεηε ηήο αγάπεο απηνχ, ίλα φηαλ έιζε ελ ηή δφμε
απηνχ επξήζεηε αλάπαπζηλ κεηά πάλησλ ηψλ Αγησλ, ψλ ηαίο ηθεζίαηο
Υξηζηέ θχιαμνλ, θαί ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
ηφ ηήο Οθησήρνπ
Απφζηηρα Αλαζηάζηκα
ηά θαη' Αιθάβεηνλ
Γφμα... ηνχ Οζίνπ
Ηδηφκεινλ Ήρνο β'
Σφλ επί γήο Άγγεινλ, θαί ελ νπξαλνίο άλζξσπνλ Θενχ, ηνχ θφζκνπ
ηήλ επθνζκίαλ, ηήλ ηξπθήλ ηψλ αγαζψλ θαί ηψλ αξεηψλ, ηψλ
Αζθεηψλ ηφ θαχρεκα Ησάλλελ ηηκήζσκελ, πεθπηεπκέλνο γάξ ελ ηψ
νίθσ ηνχ Θενχ, εμήλζεζε δηθαίσο, θαί σζεί θέδξνο ελ εξήκσ
επιήζπλε ηά πνίκληα Υξηζηνχ, ηψλ ινγηθψλ πξνβάησλ, έλ Οζηφηεηη
θαί δηθαηνζχλε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο ν απηφο
 ζαχκαηνο θαη λνχ, πάλησλ ηψλ πάιαη ζαπκάησλ! ηίο γάξ έγλσ
κεηέξα άλεπ αλδξφο ηεηνθπίαλ, θαί ελ αγθάιαηο θέξνπζαλ, ηφλ
άπαζαλ ηήλ Κηίζηλ πεξηέρνληα; Θενχ εζηη βνπιή ηφ θπεζέλ, φλ σο
βξέθνο Πάλαγλε, ζαίο σιέλαηο βαζηάζαζα θαί κεηξηθήλ παξξεζίαλ
πξφο απηφλ θεθηεκέλε, κή παχζε δπζσπνχζα, ππέξ ηψλ ζέ
ηηκψλησλ, ηνχ νηθηεηξήζαη θαί ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.
Απνιπηίθηνλ Αλαζηάζηκνλ
Καί ηνχ Οζίνπ
Ήρνο πι. δ'
Σαίο ηψλ δαθξχσλ ζνπ ξναίο, ηήο εξήκνπ ηφ άγνλνλ εγεψξγεζαο, θαί
ηνίο εθ βάζνπο ζηελαγκνίο, εηο εθαηφλ ηνχο πφλνπο εθαξπνθφξεζαο,
θαί γέγνλαο θσζηήξ, ηή Οηθνπκέλε ιάκπσλ ηνίο ζαχκαζηλ Ησάλλε
Παηήξ εκψλ φζηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ.
Θενηνθίνλ
Ο δη' εκάο γελλεζείο εθ Παξζέλνπ, θαί ζηαχξσζηλ ππνκείλαο αγαζέ, ν

ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ ζθπιεχζαο, θαί Έγεξζηλ δείμαο σο Θεφο, κή
παξίδεο νχο έπιαζαο ηή ρεηξί ζνπ, δείμνλ ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ
ειεήκνλ, δέμαη ηήλ ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ πξεζβεχνπζαλ ππέξ εκψλ
θαί ζψζνλ σηήξ εκψλ, ιαφλ απεγλσζκέλνλ.
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΠΡΧΨ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηφλ Δμάςαικνλ, θαί ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ςάιινληαη
ηά Αλαζηάζηκα Δπινγεηάξηα.
Δίηα νη Αλαβαζκνί ηνχ Ήρνπ. Πάζα πλνή θαί ηφ Δσζηλφλ
ελδηάηαθηνλ Δπαγγέιηνλ.
Μεηά δέ ηφ, Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ θαί ηφλ Ν', ςάιινκελ ηά
Ηδηφκεια ηαχηα.
Γφμα...
Σήο κεηαλνίαο άλνημφλ κνη πχιαο Εσνδφηα, ηφ πλεχκά κνπ πξφο
Ναφλ ηφλ νξζξίδεη γαξ άγηφλ ζνπ, λαφλ θέξνλ ηνχ ζψκαηνο, φινλ
εζπηισκέλνλ, Αιι' σο Οηθίξκσλ θάζαξνλ επζπιάγρλσ ζνπ ειέεη.
Καί λχλ... κνηνλ
Σήο ζσηεξίαο επζπλφλ κνη ηξίβνπο Θενηφθε, αηζρξαίο γάξ
θαηεξξχπσζα ηήλ ςπρήλ ακαξηίαηο, σο ξαζχκσο ηφλ βίνλ κνπ, φινλ
εθδαπαλήζαο, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο ξχζαί κε πάζεο θαζαξζίαο.
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο...
Ήρνο πι. β'
Σά πιήζε ηψλ πεπξαγκέλσλ κνη δεηλψλ ελλνψλ ν ηάιαο, ηξέκσ ηήλ
θνβεξάλ εκέξαλ ηήο Κξίζεσο, αιιά ζαξξψλ εηο ηφ έιενο ηήο
επζπιαγρλίαο ζνπ, σο ν Γαπτδ βνψ ζνη, Διέεζφλ κε ν Θεφο, θαηά ηφ
κέγα ζνπ έιενο.
Δίηα νη Καλφλεο. Ο Αλαζηάζηκνο κεηά ηνχ ηήο Θενηφθνπ εηο ο',
ηνχ Σξησδίνπ εηο δ' θαί ηνχ Οζίνπ εηο δ'.
Ο Καλψλ ηνχ Σξησδίνπ

Χδή α' Ήρνο πι. α'
Σψ ζσηήξη Θεψ
Χκνηψζελ Υξηζηέ, ηψ ελ ρεξζί ηψλ ιεζηψλ πεξηπεζφληη, θαί
ηππηήκαζηλ εκηζαλεί ππφ ηνχησλ, θαηαιεηθζέληη σηήξ, θαγψ νχησ
πέπιεγκαη, ηαίο ακαξηίαηο κνπ.
Μή παξίδεο εκέ, ηφλ αζζελνχληα δεηλψο, εβφα ψηεξ νδπξφκελνο,
εηο ηνχο ιεζηάο ν ηφλ πινχηνλ απνζπιήζαο ζνπ, θαγψ νχησ δένκαη,
Οίθηεηξνλ ζψζφλ κε.
Ηαηξεχζαο εκέ, ηφλ καζηηρζέληα ηφλ λνχλ, ηαίο ακαξηίαηο έλ ηαίο
κάζηημηλ, ππφ ιεζηψλ ηψλ αδίθσλ θαί πνλεξψλ ινγηζκψλ, Υξηζηέ
σηήξ ζψζφλ κε, σο πνιπέιενο.
Θενηνθίνλ
Άρξαληε Μήηεξ Υξηζηνχ, ηφλ ζαξθσζέληα εθ ζνχ θαί εθ ηψλ θφιπσλ
ηνχ Γελλήηνξνο, κή εθθνηηήζαληα Θεφλ, απαχζησο πξέζβεπε, εθ
πάζεο πεξηζηάζεσο ζψζαη νχο έπιαζελ.
Καλψλ ηνχ Οζίνπ. Πνίεκα Ηγλαηίνπ.
Ήρνο πι. δ'
Τγξάλ δηνδεχζαο
Δλ θσηί αυισ θαί λνεηψ, εθ ηήο θαηεθείαο, ηψλ ελχισλ αλαδξακψλ,
Ησάλλε ζηε ιηηαίο ζνπ, ηαίο πξφο ηφλ Κχξηφλ κε θψηηζνλ.
Χο ηήο εγθξαηείαο ηφλ γιπθαζκφλ, ζειάζαο απψζσ, ηήλ πηθξίαλ ηψλ
εδνλψλ, φζελ ππέξ κέιη θαί θεξίνλ, εδχλεηο Πάηεξ ηάο αηζζήζεηο
εκψλ.
Δπηβάο ηψ χςεη ηψλ αξεηψλ, θαί ηάο ρακαηδήινπο, δηαπηχζαο ηψλ
εδνλψλ, γιπθαζκφο εδείρζεο ζσηεξίαο, ζηε Πάηεξ ηψ πνηκλίσ ζνπ.
Θενηνθίνλ
νθίαλ θαί Λφγνλ ε ηνχ Παηξφο, αθξάζησο ηεθνχζα, ηήο ςπρήο κνπ
ηφ ραιεπφλ, ζεξάπεπζνλ ηξαχκα θαί θαξδίαο, ηήλ αιγεδφλα
θαηαπξάυλνλ.
Καηαβαζία
Αλνίμσ ηφ ζηνκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ
εξεχμνκαη, ηή Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ,
θαί άζσ γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα.

Χδή γ'
ηεξέσζνλ εκάο
Οδψ ελ ηή ηνχ βίνπ Υξηζηέ δεηλψο νδεχσλ ηεηξαπκάηηζκαη, ππφ
ιεζηψλ ελ ηνίο πάζεζηλ, αιι' αλάζηεζφλ κε δένκαη, ζχιεζαλ ηφλ
λνχλ κνπ ιεζηαί, θαί έιηπφλ κε ελ ηνίο κψισςηλ, εκηζαλή ηψλ
πηαηζκάησλ κνπ' αιιά ίαζαί κε Κχξηε.
Δγχκλσζάλ κε ψηεξ Υξηζηέ, ηψλ εληνιψλ ζνπ ηά παζήκαηα, θαί
εδνλαίο κεκαζηίγσκαη, αιι' επίρεέ κνη έιενο.
Θενηνθίνλ
Ηθέηεπε απαχζησο Αγλή, ηνλ πξνειζφληα εθ ιαγφλσλ ζνπ ξπζζήλαη
πιάλεο δηαβφινπ ηνχο πκλνχληάο ζε Θεφλπκθε.
Άιινο. χ εί ηφ ζηεξέσκα
Έθιεμαο ηψ άλζξαθη, ηψ ηήο αζθήζεσο ζηε, ηήλ ηψλ παζψλ,
άθαλζαλ θαί ζάιπεηο, Μνλαζηψλ ηά ζπζηήκαηα.
Μχξνλ αγηάζκαηνο εθ ηψλ αζθεηηθψλ ζηε αξσκάησλ, φινο
ζπλεηέζεο, εηο νζκήλ επσδίαο Θενχ.
Νφκνηο ηνίο αζθήζεσο εκκειεηψλ ηά πάζε εβχζηζαο, ψζπεξ άιινπο,
πξίλ Φαξασλίηαο, ηή ξνή ηψλ δαθξχσλ ζνπ.
Θενηνθίνλ
ηήζφλ κνπ ηφλ άζηαηνλ, ηψλ ινγηζκψλ αγλή ηάξαρνλ Μήηεξ Θενχ,
ηήλ πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ, θαηεπζχλνπζα θίλεζηλ.
Καηαβαζία
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ,
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ.
Κάζηζκα Σνχ Σξησδίνπ
Ήρνο πι. α' Σφ μέλνλ ηήο Παξζέλνπ
Σφλ άρξαληνλ ηαπξφλ, ζνπ σηήξ εκψλ σο φπινλ ζσηεξίαο
θαηέρνληεο, ελ απηψ ζνη βνψκελ, ψζνλ εκάο, ν παζψλ εθνπζίσο
ππέξ εκψλ, ν πάλησλ Θεφο σο πνιπέιενο.
Γφμα... Κάζηζκα ηνχ Οζίνπ
Ήρνο δ' Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Σαίο αξεηαίο πξφο νπξαλφλ αλαιάκςαο, θαηαπεμάκελνο ζαθψο
επαλήιζεο, πξφο ζεσξίαο άπιεηνλ βπζφλ επζεβψο, πάζαο

ζηειηηεχζαο κέλ, ηψλ Γαηκφλσλ ελέδξαο, ζθέπεηο εθ ηήο ιψβεο δέ,
ηνχο αλζξψπνπο ηήο ηνχησλ, ψ Ησάλλε, θιίκαμ αξεηψλ, θαί λχλ
πξεζβεχεηο ζσζήλαη ηνχο δνχινπο ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ κνηνλ
Ο επί ζξφλνπ ρεξνπβίκ θαζεδφκελνο, θαί ελ ηνίο θφιπνηο ηνχ παηξφο
απιηδφκελνο, σο επί ζξφλνπ θάζεηαη αγίνπ απηνχ, Γέζπνηλα ελ
θφιπνηο ζνπ ζαξθηθψο ν Θεφο γάξ, νχησ βαζηιεχζαο ηε, επί πάληα
ηά έζλε, θαί ζπλεηψο λχλ ςάιινκελ απηψ, φλ εθδπζψπεη ζσζήλαη
ηνχο
δνχινπο ζνπ.
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Λεζηαί κνπ εζχιεζαλ, ηήλ εξγαζίαλ ηήλ έλζενλ, θαί θαηέιηπφλ κε,
ηαίο πιεγαίο ηηκσξνχκελνλ.
Δμέδπζαλ ψηέξ κε, ηψλ εληνιψλ ζνπ, νη άζηαηνη ινγηζκνί κνπ, φζελ
κεκαζηίγσκαη πηαίζκαζη.
Λεπτηεο ηνίο κψισςη ηξαπκαηηζζέληα σο είδέ κε παξήιζε σηήξ κνπ,
αιιά ζχ κε δηάζσζνλ.
Θενηνθίνλ
Κπξίσο δνμάδνκελ ζέ Θενηφθε αλχκθεπηε, θαί ηψ ζψ ιηκέλη, νη πηζηνί
θαηαθεχγνκελ.
Άιινο. Δηζαθήθνα Κχξηε
Χο ιεηκψλ επσδέζηαηνο, θαί ηψλ αξεηψλ Παξάδεηζνο έκςπρνο, ηήλ
εγθξάηεηαλ εμήλζεζαο, δη ήο πάληαο έζξεςαο ηνχο ηηκψληάο ζε.
Ννκνζέηελ αζθήζεσο, θαί ηψλ κνλαζηψλ θαλφλα πξαφηαηνλ, σο
Μσζήλ ζε θαί Γαπτδ αιεζψο, θεθηεκέλνη Πάηεξ καθαξίδνκελ.
Φπηεπζείο ελ ηνίο χδαζη, ηνίο ηήο εγθξαηείαο, ψθζεο καθάξηε, θιήκα
Πάηεξ επζαιέζηαηνλ επζεβείαο βφηξπαο πξνβαιιφκελνλ.
Θενηνθίνλ
Τπφ ρξφλνλ γελφκελνλ, ηφλ εθ ηνχ Παηξφο αρξφλσο εθιάςαληα
Θενκήηνξ εκίλ ηέηνθαο, φλ δπζψπεη ζψζαη ηνχο πκλνχληάο ζε.
Καηαβαζία
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο,

ζνχ ηνχ Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο, Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε.
Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.
Χδή ε'
Δθ λπθηφο νξζξίδνληεο
Ηεζνχ επίζθεςαη, ηνχο κψισπαο ςπρήο ηήο εκήο, θαζάπεξ πάιαη,
ηφλ ελ ρεξζί πεζφληα ιεζηψλ, θαί ηάηξεπζφλ κνπ, Υξηζηέ, ηφ άιγνο
δένκαη.
Αιγεηλψο ηαίο κάζηημηλ, εζζέλεζε ςπρή κνπ Υξηζηέ ηαίο ηψλ
πηαηζκάησλ, θαί έλζελ γπκλφο πεξίθεηκαη, αξεηψλ ελζέσλ,
θαζηθεηεχσ, ψζφλ κε.
Ηεξεχο σο είδέ κε, θαί Λεπτηεο νπθ ίζρπζε ζαθψο, παξήιζνλ γάξ κε,
αιι' απηφο σο εχζπιαγρλνο, λχλ ηήλ ζσηεξίαλ, παξέζρεο θαί
δηέζσζαο.
Θενηνθίνλ
Μή παξίδεο Γέζπνηα, ηφλ δείιαηνλ εκέ δπζσπψ ηφλ καζηηρζέληα ηφλ
λνχλ αιγεηλψο ππφ ιεζηψλ, αιι' νηθηείξεζνλ πξεζβείαηο σηήξ ηήο
θπεζάζεο ζε.
Άιινο. Ίλα ηί κε απψζσ
βέζαο πάληα ηά πάζε δξφζσ ηψλ αγψλσλ ζνπ, Πάηεξ καθάξηε,
δαςηιψο αλήςαο, ηψ ππξί ηήο αγάπεο θαί πίζηεσο, εγθξαηείαο
ιχρλνλ, θαί θσηηζκφο ηήο απαζείαο, θαί εκέξαο πηφο ερξεκάηηζαο.
Σφλ ηήο πίζηεσο βφηξπλ, ζεία γεσξγία ζνπ, Πάηεξ εμέζξεςαο, θαί
ιελνίο απέζνπ, θαί εμέζιηςαο πφλνηο αζθήζεσο, θαί θξαηήξα
πιήζαο, πλεπκαηηθφλ ηήο εγθξαηείαο, θαηεπθξαίλεηο θαξδίαο ηήο
πνίκλεο ζνπ.
Τπνκείλαο γελλαίσο, πξνζβνιάο θαί ζηίγκαηα, ηψλ ελαληίσλ ερζξψλ,
αλεδείρζεο ζηχινο, θαξηεξίαο ζηεξίδσλ ηήλ πνίκλελ ζνπ, βαθηεξία
ζεία, επί λνκάο ηήο εγθξαηείαο, θαί εθ χδσξ εθηξέθσλ Μαθάξηε.
Θενηνθίνλ
Ρήζεζη ζψλ ρεηιέσλ, Πάλαγλε επφκελνη, ζέ καθαξίδνκελ, κεηά ζνχ
γάξ φλησο, κεγαιεία πνηήζαο ν Κχξηνο, εκεγάιπλέ ζε, θαί αιεζή
Θενχ Μεηέξα, γελλεζείο εθ γαζηξφο ζνπ αλέδεημελ.
Καηαβαζία

Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε
Παξζέλε, έζρεο ελ κήηξα, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ
Τηφλ, πάζη ηνίο πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνληα.
Χδή ο'
Δθχθισζέ κε άβπζζνο
Σνίο πάζεζηλ ελάισζα, ηφλ βίνλ ηφλ έλζενλ Γέζπνηα, θαί φισο ηνίο
πηαίζκαζη, δεηλψο καζηηδφκελνο, θαηέθπγφλ ζνη, Οηθηείξεζφλ κε
δένκαη.
Αθήξπαζαλ ηφλ πινχηφλ κνπ, θαί ψζπεξ λεθξφλ κε θαηέιηπνλ,
ιεζηαί ηνίο παζήκαζη, ηφλ λνχλ κνπ καζηίμαληεο, αιι' νηθηεηξήζαο,
δηάζσζφλ κε Κχξηε.
Χο είδελ ν Λεπτηεο κνπ, καζηίγσλ ηφ άιγνο, ηνχο κψισπαο κή θέξσλ
παξήιζέ κε, απηφο δέ Φηιάλζξσπε, θαηέρεάο κνη, ην πινχζηφλ ζνπ
έιενο.
Θενηνθίνλ
Βάηνλ ζε αθαηάθιεθηνλ, θαί φξνο θαί θιίκαθα έκςπρνλ, θαί πχιελ
νπξάληνλ, αμίσο δνμάδνκελ, Μαξία έλδνμε, Οξζνδφμσλ θαχρεκα.
Άιινο. Ηιάζζεηί κνη σηήξ
Δδέμσ ελ ηή ςπρή, ηφλ ζείνλ πινχηνλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηήλ άκεκπηνλ
πξνζεπρήλ, αγλείαλ ζεκλφηεηα, αγξππλίαλ ζχληνλνλ, εγθξαηείαο
πφλνπο, δη ψλ νίθνο εγλσξίζζεο Θενχ.
Όιεο ηήο θάησ νθέ παξέδξακεο ηήλ επηέιεηαλ, αυισ δέ πξνζεπρή
ηφλ λνχλ αλεπηέξσζαο, θαί ηήο άλσ ιήμεσο, ψθζεο θιεξνλφκνο, δηά
βίνπ ηειεηφηεηα.
Ηδξψζηλ αζθεηηθνίο, ηνχο άλζξαθαο ηψλ βειψλ ηνχ ερζξνχ,
θαηέζβεζαο αιεζψο, θαί ηφ πχξ ηήο πίζηεσο, εθιάκςαο θαηέθιεμαο,
ηά ηήο απηζηίαο, ηψλ αηξέζεσλ θξπάγκαηα.
Θενηνθίνλ
Δμέιακςελ εθ ηψλ, ε ηνχ Τςίζηνπ εππξέπεηα, ηφ πξφβιεκα ηήο
ζαξθφο, θαζ έλσζηλ άξξεηνλ, εθ ζνχ Απεηξφγακε, πεξηβεβιεκέλε,
θαί ηφλ Κφζκνλ θαηεθψηηζε.
Καηαβαζία
Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο

Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα
Θεφλ δνμάδνληεο.
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Δλ ηψ χςεη Κχξηνο, ηήο εγθξαηείαο, αιεζή ζε έζεην, ψζπεξ αζηέξα
απιαλή, θσηαγσγνχληα ηά πέξαηα, θαζεγεηά Ησάλλε Παηήξ εκψλ.
Ο Οίθνο
Οίθνλ Θενχ σο αιεζψο, ζαπηφλ εηξγάζσ Πάηεξ, ηαίο ζείαηο αξεηαίο
ζνπ, ζαθψο θαηαθνζκήζαο, ψζπεξ ρξπζίνλ ηειαπγέο, πίζηηλ ειπίδα
θαί αγάπελ αιεζή, ζείνπο ζεζκνχο εθζέκελνο, εγθξαηεία αζθήζαο σο
άζαξθνο, θξφλεζηλ, αλδξείαλ, ζσθξνζχλελ θηεζάκελνο ηαπείλσζηλ,
δη' ήο αλπςψζεο, δηφ θαί εθσηίζζεο επραίο αελλάνηο, θαί ηνχ νπξαλνχ
θαηέιαβεο ηάο ζθελψζεηο, θαζεγεηά Ησάλλε Παηήξ εκψλ.
πλαμάξηνλ
Σή απηή εκέξα, Κπξηαθή ηεηάξηε ηψλ Νεζηεηψλ, κλήκελ
πνηνχκελ ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ, ηνχ πγγξαθέσο ηήο
Κιίκαθνο.
ηίρνη
 Ο ζάξθα θαί δψλ λεθξφο ψλ Ησάλλεο,
 Αησλίσο δή, θαί λεθξφο θαλείο άπλνπο.
 χγγξακκα ιηπψλ Κιίκαθα ηή αλφδσ,
 Γείθλπζηλ απηνχ πνξείαλ ηήο αλφδνπ.
Σαίο απηνχ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ, θαί ζψζνλ εκάο.
Ακήλ.
Χδή δ'
Ο ππεξπςνχκελνο
Λεζηαί πεξηέπεζαλ επ' εκέ ηφλ δείιαηνλ, θαί κάζηημηλ έιηπνλ λεθξφλ
ψζπεξ άπλνπλ κε, δηφ ζε ηθεηεχσ, ν Θεφο επίζθεςαί κε.
Σφλ λνχλ κνπ εζχιεζαλ ινγηζκνί νη άζηαηνη θαί πιήμαληεο πάζεζη,
λεθξφλ κε έιηπνλ, ηψ πιήζεη ηψλ πηαηζκάησλ, αιιά ψηεξ ίαζαί κε.
Χο είδε Λεπτηεο κε, ηαίο πιεγαίο νδπλψκελνλ, κή θέξσλ ηνχο
κψισπαο, δηά ηφ αλίαηνλ παξήιζέ κε σηήξ κνπ, αιι' απηφο
ηάηξεπζφλ κε.
Θενηνθίνλ

χ ν εθ Παξζέλνπ κε ζαξθσζείο δηέζσζαο, ηνίο κψισςη ρέαο κνπ, ηφ
πινχζηνλ έιενο Υξηζηέ ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, δηά ηνχηφ ζε δνμάδσ.
Άιινο. Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο
Δλ ηή ριφε ηήο άλσ, βαζηιείαο, ηήλ πνίκλελ Πάηεξ εμέζξεςαο θαί
ξάβδσ ηψλ δνγκάησλ, ηνχο ζήξαο απειάζαο, ηψλ αηξέζεσλ
έςαιιεο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Δλ ηή άλσ εηζήιζεο, λπκθηθή επσρία, ηνχ Βαζηιέσο Υξηζηνχ, ζηνιήλ
ελδεδπκέλνο αμίαλ ηνχ θαινχληνο, ελ ψ θαί αλεθιίζεο βνψλ, ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ Θεφο επινγεηφο εί.
Μή βξαρείο ακαξηίαηο, πνηακφο αλεδείρζεο, ηήο εγθξαηείαο Πάηεξ
ινγηζκνχο θαηα θιχδσλ, θαί ξχπνλ εθθαζαίξσλ, ηψλ βνψλησλ εθ
πίζηεσο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Δθ γαζηξφο ζνπ πξνήιζε, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ ηψλ φισλ Κχξηνο,
δηφ ζε Θενηφθνλ, θξνλνχληεο νξζνδφμσο, ηψ Τηψ ζνπ θξαπγάδνκελ,
ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Καηαβαζία
Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ Κηίζαληα, αιιά
ππξφο απεηιήλ; αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ.
Τπεξχκλεηε, ν ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
Χδή ε'
νί ηψ παληνπξγψ
Τπφ ηψλ ιεζηψλ ηψλ ινγηζκψλ κνπ ψηεξ δηέθζεηξα βίνλ κνπ
πηαηζκάησλ κάζηημηλ, φζελ ηήο ζείαο γεγχκλσκαη εηθφλνο ζνχ ηνχ
θηιαλζξψπνπ Θενχ αιι' νίθηεηξφλ κε.
Ήιζεο επί γήο, εθ ηψλ πςίζησλ ψηεξ, νηθηείξαο ηφλ κάζηημη,
ηξαπκαηηζζέληα κε, φινλ πηαηζκάησλ ηνίο κψισςηλ νηθηίξκνλ, θαί
εμέρεάο κνη, Υξηζηέ ηφ έιεφο ζνπ.
ψκα θαί ςπρήλ, ζχ ν Γεζπφηεο ψηεξ, αληίιπηξνλ δέδσθαο εκνχ
θαί έζσζαο, φινπ πηαηζκάησλ, εζκψ ηξαπκαηηζζέληνο, ελ ηαίο
αληάηνηο, πιεγαίο σο ειεήκσλ.
Θενηνθίνλ
έ ηήλ ππέξ λνχλ, ζεαλδξηθψ ηψ ιφγσ, ηεθνχζαλ ηφλ Κχξηνλ, θαί

παξζελεχνπζαλ, ηά έξγα, Παξζέλε επινγνχκελ, θαί ππεξπάληα
πςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δηξκφο άιινο.
Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ
ηήιελ ζε έκπλνπλ σο αιεζψο θαί εηθφλα εγθξαηείαο Πάηεξ
θεθηεκέλνη πάληεο ζνπ ηήλ κλήκελ ηηκψκελ Ησάλλε.
Οίαζνο ραίξεη ηψλ Μνλαζηψλ, θαί ρνξεχεη, ηψλ Οζίσλ δήκνο θαί
Γηθαίσλ, ζηέθνο γάξ αμίσο, ζχλ ηνχηνηο εθνκίζσ.
Χξατζκέλνο ηαίο αξεηαίο εηο λπκθψλα ηήο αξξήηνπ δφμεο
ζπλεηζήιζεο, χκλνλ αλακέιπσλ, Υξηζηψ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Σνχο βνεζείαο ηήο παξά ζνχ δενκέλνπο κή παξίδεο Παξζέλε
πκλνχληαο θαί ππεξπςνχληάο ζε Κφξε εηο αηψλαο.
Καηαβαζία
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε
κέλ ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ,
αγείξεη ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Ζζατα ρφξεπε
Δληνιάο ζνπ Γέζπνηα κή θπιάμαο, γλψκε εκαπηνχ, ηνίο πάζεζηλ
ππειζψλ, ηνίο ηψλ εδνλψλ, γεγχκλσκαη ράξηηνο, θαί ηαίο πιεγαίο
έξξηκκαη γπκλφο, φζελ αηηνχκαί ζε, ηφλ σηήξα δηαζψζαί κε.
Οπ Λεπτηεο ίζρπζελ, απνζκήμαη, κψισπαο εκνχο, αιι' ήιζεο ν
αγαζφο, πξφο κε ζπκπαζψο θαί έρεαο έιενο ζψλ νηθηηξκψλ, ψηεξ
επ εκέ ψζπεξ παλάξηζηνο, ηαηξφο κε ηαζάκελνο.
Χο ππάξρσλ εχζπιαγρλνο, θαηνηθηείξαο έζσζαο Υξηζηέ ηφλ κάζηημηλ
αιγεηλψο, ππφ ηψλ ιεζηψλ, σηήξ καζηηρζέληα κε θαί ηήλ ςπρήλ
ζψκά ηε ζαπηνχ ψζπεξ δελάξηα δχν δέδσθαο αληίιπηξνλ.
Θενηνθίνλ
Τπέξ λνχλ ν ηφθνο ζνπ, Θενκήηνξ, άλεπ γάξ αλδξφο, ε ζχιιεςηο ελ
ζνί θαί παξζεληθψο, ε θχεζηο γέγνλελ, θαί γάξ Θεφο, εζηηλ ν ηερζείο,
λ κεγαιχλνληεο, ζέ Παξζέλε καθαξίδνκελ.

Άιινο. Σήλ Αγλήλ ελδφμσο
Ηαηήξ λνζνχλησλ ελ πηαίζκαζη ζεφζελ Μαθάξηε, ειαηήξ δέ εδείρζεο
θαί δηψθηεο ηψλ πνλεξψλ πλεπκάησλ, δηφ ζε καθαξίδνκελ.
Σήλ γήλ σο θζνξάο νηθεηήξηνλ, θαηέιηπεο Πάηεξ, θαί εηο γήλ
θαηεζθήλσζαο, ηψλ πξαέσλ, θαί ζχλ απηνίο αγάιιε, ηήο ζείαο
απνιαχσλ ηξπθήο.
ήκεξνλ εκέξα εφξηηνο, πάληα ζπγθαιεί γάξ ηψλ κνλαδφλησλ ηά
πνίκληα, εηο ρνξείαλ πλεπκαηηθελ, ηξάπεδαλ, θαί βξψζηλ αθεξάηνπ
δσήο.
Θενηνθίνλ
Ο ελ ζνί ζθελσζαο Παλάκσκε, ηφλ πξίλ ηνχο γελάξραο θαθνηξφπσο
πηεξλίζαληα, βξνηνθηφλνλ θαηαβαιψλ, εηέρζε, θαί πάληαο εκάο
έζσζε.
Καηαβαζία
Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη ιακπαδνπρνχκελνο,
παλεγπξηδέησ δέ, αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ
παλήγπξηλ, ηήο Θενκήηνξνο, θαί βνάησ. Υαίξνηο πακκαθάξηζηε,
Θενηφθε Αγλή αεηπάξζελε.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Σφ Δσζηλφλ Αλαζηάζηκνλ
Καί ηνχ Οζίνπ
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
Σνχ θφζκνπ ηήλ εππάζεηαλ, ψο κνρζεξάλ εμέθιηλαο, θαί αηξνθία ηήλ
ζάξθα, καξάλαο αλεθαίληζαο, ςπρήο ηφλ ηφλνλ ζηε, θαί δφμαλ
θαηεπινχηεζαο, νπξάληνλ ανίδηκε, δηφ κή παχζε πξεζβεχσλ ππέξ
εκψλ Ησάλλε.
Θενηνθίνλ κνηνλ
Κπξίσο Θενηφθνλ ζε, νκνινγνχκελ Γέζπνηλα, νη δηά ζνχ
ζεζσζκέλνη, θαί γάξ Θεφλ εθχεζαο, απνξξήησο ηφλ ιχζαληα, δηά
ηαπξνχ ηφλ ζάλαηνλ, πξφο εαπηφλ δ' ειθχζαληα, Οζίσλ δήκνπο,
κεζ' ψλ ζε, αλεπθεκνχκελ Παξζέλε.
Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο

Φάιινκελ ηά ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ.
Γφμα... Σφ παξφλ Ηδηφκεινλ
Ήρνο α'
Γεχηε εξγαζψκεζα ελ ηψ κπζηηθψ ακπειψλη θαξπνχο κεηαλνίαο, ελ
ηνχησ πνηνχκελνη νπθ ελ βξψκαζη θαί πφκαζη θνπηψληεο, αιι' ελ
πξνζεπραίο θαί λεζηείαηο ηάο αξεηάο θαηνξζνχληεο, ηνχηνηο
αξεζθφκελνο, ν Κχξηνο ηνχ έξγνπ δελάξηνλ παξέρεη δη νχ ςπράο
ιπηξνχηαη, ρξένπο ακαξηίαο, ν κφλνο πνιπέιενο.
Καί λχλ...
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ
ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα
εδσνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ. Δπινγεηφο Υξηζηφο ν
Θεφο εκψλ, ν νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνη.
Γνμνινγία κεγάιε θαί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Σά Σππηθά, νη Μαθαξηζκνί ηήο Οθησήρνπ θαί εθ ηνχ Καλφλνο
ηνχ Σξησδίνπ ε ο' Χδή,
Ο Απφζηνινο
Πξνθείκελνλ Ήρνο βαξχο
Κχξηνο ηζρχλ ηψ ιαψ απηνχ δψζεη.
ηίρ. Δλέγθαηε ηψ Κπξίσ πηνί Θενχ.
Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ, ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ ο', 13-20)
Αδειθνί, ηψ Αβξαάκ επαγγεηιάκελνο ν Θεφο επεί θαη νπδελφο είρε
κείδνλνο νκφζαη, ψκνζε θαζ' εαπηνχ, ιέγσλ. Ζ κήλ επινγψλ
επινγήζσ ζε θαί πιεζχλσλ πιεζπλψ ζε. Καί νχησ καθξνζπκήζαο,
επέηπρε ηήο επαγγειίαο. Άλζξσπνη κέλ γάξ θαηά ηνχ κείδνλνο
νκλχνπζη, θαί πάζεο απηνίο αληηινγίαο πέξαο, εηο βεβαίσζηλ, ν
φξθνο. Δλ ψ πεξηζζφηεξνλ βνπιφκελνο ν Θεφο επηδείμαη ηνίο
θιεξνλφκνηο ηήο επαγγειίαο, ηφ ακεηάζεηνλ ηήο βνπιήο απηνχ
εκεζίηεπζελ φξθσ, ίλα δηά δχν πξαγκάησλ ακεηαζέησλ, ελ νίο
αδχλαηνλ ςεχζαζζαη Θεφλ, ηζρπξάλ παξάθιεζηλ έρσκελ νη
θαηαθπγφληεο, θξαηήζαη ηήο πξνθεηκέλεο ειπίδνο. Ήλ σο άγθπξαλ

έρνκελ ηήο ςπρήο, αζθαιή ηε θαί βεβαίαλ θαί εηζεξρνκέλελ εηο ηφ
εζψηεξνλ ηνχ θαηαπεηάζκαηνο, φπνπ πξφδξνκνο ππέξ εκψλ
εηζήιζελ Ηεζνχο, θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ, Αξρηεξεχο γελφκελνο εηο
ηφλ αηψλα.
Αιιεινχτα Ήρνο βαξχο
Αγαζφλ ηφ εμνκνινγείζζαη ηψ Κπξίσ.
Δπαγγέιηνλ, Καηά Μάξθνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, άλζξσπφο ηηο πξνζήιζε...
Κνηλσληθφλ
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο.
Αιιεινχτα.
η72ηνξ
ΣΖ ΑΤΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΔΠΔΡΑ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά Πξνζφκνηα Πνίεκα Ησζήθ
Ήρνο γ' Μεγάιε ηνχ ηαπξνχ ζνπ
Μεγίζηνπο ελ θαηξψ, πηζηνί επηδεημψκεζα, ηήο εγθξαηείαο πφλνπο,
φπσο κεγίζηεο δφμεο επηηχρσκελ ειέεη, ηνχ κεγάινπ Θενχ θαί
Βαζηιέσο, απνιπηξνχκελνη, ηήο θινγφο ηήο γεέλλεο.
Σφλ ρξφλνλ ηήο Νεζηείαο, λχλ ππεξκεζάζαληεο, αξρήλ ελζένπ δφμεο,
ζαθψο επηδεημψκεζα, θαί εηο ηέινο ελαξέηνπ πνιηηείαο, θζάζαη
ζεξκψο ζπεχζσκελ, φπσο ιεςψκεζα, ηήλ ηξπθήλ ηήλ αγήξσ.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο βαξχο
Καηαθξνλήζαληεο πάλησλ
Τπεξκεζάζαληεο ηαχηελ, ηήλ ηεξάλ ηήο Νεζηείαο πεξίνδνλ, πξφο ηφ
κέιινλ ελ ραξά, δηεπζπδξνκήζσκελ, εππνηταο ειαίσ, ηάο ςπράο
αιεηθφκελνη, φπσο αμησζψκελ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, θαί ηά ζεία
Παζήκαηα, πξνζθπλήζαη, πξνθζάζαη, θαί ηήλ θξηθηήλ θαί αγίαλ
Αλάζηαζηλ.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Θενηνθίνλ
Γφμα... Καί λπλ...
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. δ'

Μή απνζηξέςεο ηφ πξφζσπφλ ζνπ απφ ηνχ παηδφο ζνπ, φηη
ζιίβνκαη, ηαρχ επάθνπζφλ κνπ, πξφζρεο ηή ςπρή κνπ, θαί ιχηξσζαη
απηήλ.
ηίρ. Ζ ζσηεξία ζνπ, ν Θεφο, αληηιάβνηηφ κνπ.
ηίρ. Ηδέησζαλ πησρνί, θαί επθξαλζήησζαλ.
Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο βαξχο
Ο ηφλ ακπειψλα θπηεχζαο, θαί ηνχο εξγάηαο θαιέζαο, εγγχο ππάξρεη
σηήξ, δεχηε νη ηήο Νεζηείαο αγσληζηαί, κηζζφλ απνιαχζσκελ, φηη
πινχζηνο ππάξρεη, ν δνηήξ θαί ειεήκσλ, κηθξφλ εξγαζάκελνη,
θνκηζψκεζα, ηφ ηήο ςπρήο έιενο.
Έηεξνλ Ηδηφκεινλ Πνίεκα ηεθάλνπ
Ήρνο πι. β'
Λεζηαίο ινγηζκνίο, πεξηπεζψλ ν Αδάκ, εθιάπε ηφλ λνχλ,
ηξαπκαηηζζείο ηήλ ςπρήλ, θαί έθεηην γπκλφο αληηιήςεσο, νχηε Ηεξεχο
ν πξφ ηνχ λφκνπ πξνζέζρελ απηψ, νχηε Λεπτηεο κεηά λφκνλ επείδελ
απηφλ, εηκή ζχ ν παξαγελφκελνο Θεφο, νπθ εθ ακαξείαο, αιι' εθ ηήο
Θενηφθνπ, Κχξηε δφμα ζνη.
Μαξηπξηθφλ
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, νπθ εξλήζαληφ ζε, νπθ απέζηεζαλ απφ ηψλ
εληνιψλ ζνπ, ηαίο απηψλ πξεζβείαηο ειέεζνλ εκάο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Αξραγγειηθψο αλπκλήζσκελ πηζηνί, ηήλ νπξάληνλ Παζηάδα, θαί
πχιελ ζθξαγηζζείζαλ αιεζψο. Υαίξε δη' ήο αλεβιάζηεζελ εκίλ, ν
σηήξ ηψλ απάλησλ, Υξηζηφο ν δσνδφηεο θαί Θεφο, θαηάβαιε
Γέζπνηλα ηνχο αζένπο ηπξάλλνπο ερζξνχο εκψλ, ηή ρεηξί ζνπ
Άρξαληε, ε ειπίο Υξηζηηαλψλ.
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Δ ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο γ'
Σήλ σξαηφηεηα
Ο σξαηφηαηνο, θαηξφο εθέζηεθελ, ε αμηέπαηλνο, εκέξα έιακςε, ηήο
εγθξαηείαο αδειθνί, ζπνπδάζσκελ θαζαξζήλαη, φπσο επνθζείεκελ,
θαζαξνί ηψ Πνηήζαληη, θαί ηήο σξαηφηεηνο, ηήο απηνχ επηηχρσκελ,
πξεζβείαηο ηήο απηφλ θπεζάζεο, κφλεο αγλήο Θενκήηνξνο.
Θενηνθίνλ Απηφκεινλ

Σήλ σξαηφηεηα, ηήο παξζελίαο ζνπ, θαί ηφ ππέξιακπξνλ, ηφ ηήο
αγλείαο ζνπ, ν Γαβξηήι θαηαπιαγείο, εβφα ζνη Θενηφθε. Πνίφλ ζνη
εγθψκηνλ, πξνζαγάγσ επάμηνλ, ηί δέ νλνκάζσ ζε; απνξψ θαί
εμίζηακαη, δηφ σο πξνζεηάγελ βνψ ζνη. Υαίξε ε Κεραξηησκέλε.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο βαξχο
Κχξηε εκείο εζκέλ
Κχξηε νδνχο εκίλ πξνθζάζαη, ηήλ ζήκεξνλ εκέξαλ, Δβδνκάδα αγίαλ,
πξνιάκπνπζαλ θαηδξψο, ηήο Λαδάξνπ εθ λεθξψλ εγέξζεσο θξηθηήο,
αμίσζνλ ηνχο δνχινπο ζνπ, ηψ θφβσ ζνπ πνξεχεζζαη, ηφ ζηάδηνλ
ηήο Νεζηείαο, άπαλ δηαλχνληαο.
Θενηνθίνλ
Σηκησηέξα ηψλ ελδφμσλ Υεξνπβίκ, ππάξρεηο Παλαγία Παξζέλε, εθείλα
γάξ ηήλ ζείαλ κή θέξνληα δχλακηλ, πηέξπμη θαηαθεθαιπκκέλσ
πξνζψπσ, ηήλ ιεηηνπξγίαλ επηηεινχζηλ, απηή δέ ζεζαξθσκέλνλ ηφλ
Λφγνλ, απηφπησο νξψζα θέξεηο, φλ απαχζησο ηθέηεπε, ππέξ ηψλ
ςπρψλ εκψλ.
Χδή α' Ήρνο γ'
Ο ηά χδαηα
Σάο εκψλ δηαλνίαο, ζείσ αξφηξσ λεψζαληεο, ηήο ελζένπ Νεζηείαο,
αξεηψλ άζηαρπλ θαξπνθνξήζσκελ, φπσο κή πεηλάζσκελ εηο ηφλ
αηψλα ηξπθψληεο, ηξπθήλ ηήλ αδάπαλνλ, επαγαιιφκελνη.
Πνιπρξφληα πάζε, έλδνζελ θέξσ ζθνηίδνληα, ηελ αζιίαλ ςπρήλ κνπ,
πξφο ηήλ ζήλ άρξνλε, Λφγε αλάξρνπ Παηξφο, δχλακηλ αήηηεηνλ,
ζπληεηξηκκέλε θαξδία, πξνζπίπησ θαί δένκαη. Οίθηεηξνλ ζψζφλ κε.
Ζ θαιιίζηε λεζηεία, ηξέθεη θαξδίαο, πηαίλνπζα ινγηζκνχο
ζεαξέζηνπο, θαί παζψλ άβπζζνλ απνμεξαίλνπζα, φκβξνηο
θαηαλχμεσο, απνθαζαίξεη ηνχο πίζηεη, αίλεζηλ πξνζάγνληαο, ηψ
Παληνθξάηνξη.
Θενηνθίνλ
Πνιπψλπκε Κφξε, ραίξνηο αγία Παξζέλε, Θενθπήηνξ Μαξία, ηψλ
πηζηψλ θαχρεκα, θαηάξαο ιχηξσζηο, θιίκαμ επνπξάληε, αθαηαλφεηνλ
ζαχκα, βάηε αθαηάθιεθηε, γή αγεψξγεηε.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο βαξχο Άζσκελ ηψ Κπξίσ

Σφ δσεθφξνλ Ξχινλ, πξνζθπλήζαληεο, εληεχζελ ίσκελ, δη' νδνχ ηήο
λεζηείαο, πξφο ηφ Πάζνο ηνχ Υξηζηνχ, αγαιιφκελνη.
Υξηζηψ αθνινπζνχληεο, αξλεζψκεζα Κφζκνλ, θαί άξσκελ ηφλ
ηαπξφλ επί ψκσλ, ζπκκνξθνχκελνη απηνχ, ηνίο ζείνηο Πάζεζη.
Γφμα...
Σήλ ελ ηξηζί πξνζψπνηο, ππεξνχζηνλ κίαλ ζεφηεηα, αλπκλήζσκελ
πάληεο, ηφλ Παηέξα θαί Τηφλ, θαί Πλεχκα άγηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
λ αθαηαλνήησο, απεθχεζαο, θζνξάλ κή γλνχζα Αγλή, Ηεζνχλ ηφλ
σηήξα, εμηιέσζαη θαί λχλ, ππεξ ηψλ δνχισλ ζνπ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
ηαλ έιζεο ελ δφμε, κεηά ηψλ Αγγέισλ, θξίλαη ηά ζχκπαληα, θαιήλ
απνινγίαλ, απνδνχλαί ζνη Υξηζηέ, εκάο θαηαμίσζνλ.
Ο Δηξκφο
Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ βπζίζαληη, πάζαλ ηήλ δχλακηλ, Φαξαψ ελ
ζαιάζζε, επηλίθηνλ σδήλ, φηη δεδφμαζηαη.
Χδή ε'
Βαβπισλία θάκηλνο
Σαίο βιαβεξαίο ηνχ φθεσο, πιάλαηο εμειθφκελνο, θαί δειεαδφκελνο
ηφλ λνχλ, θαζ' εκέξαλ ηψ άιγεη κνπ, πξνζηίζσ ψηεξ άιγνο, δηφ
θξαπγάδσ ζνη, Ηαηξέ ηψλ λνζνχλησλ, επίζηξεςνλ ζψζφλ κε.
Νελεζηεπθψο αλέζηεζε, παίδα σκαλίηηδνο πάιαη, δπλακνχκελνο
ζνθψο, Διηζζαίνο ηψ πλεχκαηη, εκείο δέ λεθξσζέληεο, ηαίο εδνλαίο
ηψλ παζψλ, δσεθφξσ Νεζηεία, πηζηνί αλαδεζψκεζα.
Σνχο Νηλεπτηαο έζσζαο, Κχξηε θηιάλζξσπε πάιαη, κεηαγλφληαο ελ
θιαπζκψ, θαί λεζηεία, σο εχζπιαγρλνο, εκάο δέ ηψ ειέεη ηψ ζψ
νηθηείξεζνλ, απνξνχληαο δη' έξγσλ, εμνκνινγείζζαί ζνη.
Θενηνθίνλ
Ζ κεηά ηφθνλ άθζνξνο, κείλαζα παλάκσκε, ιχηξσζαη δεφκεζα Αγλή,
θαηαθζνξάο ηνχο δνχινπο ζνπ, πηζηψο ηνχο κεισδνχληαο ελ
νκνλνία ςπρήο. Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Δηξκφο άιινο
Σφλ θνβεξφλ ηνίο Υεξνπβίκ
Σήο εγθξαηείαο ζχλ Θεψ, ηήλ λχζζαλ έρνληεο πηζηνί, ηφ ινηπφλ
λεαληθψο δηαδξάκσκελ άγηνλ ζηάδηνλ, θαί ζηεθεθνξήζσκελ.

Σήλ αθαξπίαλ θαζνξψλ, ηήο πνιπλφζνπ κνπ ςπρήο, έηη έκκεηλνλ
Υξηζηέ, θαί κή εθθφςεο κε, σο ηήλ ζπθήλ εθείλελ, ηήλ επηθαηάξαηνλ.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Μνλαξρηθψηαηε Σξηάο, θαη ηξηζππφζηαηε Μνλάο, Πάηεξ, Τηέ θαί ηφ
Πλεχκα, εθ παληνίσλ ξχζαη, πεηξαζκψλ θαί θηλδχλσλ, ηνχο ζέ
αλακέιπνληαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξε ηφ φξνο ηνχ Θενχ, ραίξε αείθσηε ιακπάο, ραίξε λέε νπξαλέ,
ραίξε λνχο αζηξάπησλ, ραίξε λαέ Κπξίνπ, ραίξε Παλχκλεηε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σφλ θνβεξφλ ζνπ εηαζκφλ, θαηαλννχκελνο Υξηζηέ, θξίηησ ηξέκσ θαί
βνψ, ν ακέηξεηνλ έρσλ, ηφ κέγα έιενο, ζψζφλ κε ηφλ δείιαηνλ.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ χξηνλ
Ο Δηξκφο
Σφλ θνβεξφλ ηνίο Υεξνπβίκ, θαί ζαπκαζηφλ ηνίο εξαθίκ, θαί ηνχ
Κφζκνπ πνη εηήλ, Ηεξείο θαί δνχινη, θαί πλεχκαηα Γηθαίσλ, πκλείηε
ηφλ Κχξηνλ.
Χδή ζ'
Καηλφλ ηφ ζαχκα
Κξαηήξα ζείνλ, πιήζαζα λπλί, θαηαλχμεσο, ε ηήο Νεζηείαο ράξηο,
ζαθψο ζπγθαιείηαη άπαληαο, πηζηνχο εθβνψζα. Μεη' επθξνζχλεο
δεχηε απνιαχζαηε, ηήλ κέζελ παζψλ απνβαιφληεο, ίλα κειινχζεο,
αμησζείεηε παξαθιήζεσο.
Δγγχο ε θξίζηο, πξφζερε ςπρή, ζπλεηδήζεσο επηκεινχ, θαί πξάηηε
θαιψο, θαί ζέ αθαηάθξηηνλ, αεί ζπληεξνχζα, εη εαπηνχο δέ ψδε
δηεθξίλακελ, νπδφισο εθεί θαηαθξηζψκελ, άλεπ καξηχξσλ, έλζα
ππεχζπλνη θαηαθξίλνληαη.
Αξραί Γπλάκεηο, ζξφλνη εξαθίκ, Κπξηφηεηεο θαί Δμνπζίαη θαί
Υεξνπβίκ, Άγγεινη, Αξράγγεινη, Θεφλ δπζσπείηε, ηψλ Νεζηεηψλ ηφλ
ρξφλνλ δηαλχζαη εκάο, ηφ ηνχηνπ επάξεζηνλ πνηνχληαο, ίλα σο
δνχινη, επαξεζηήζαληεο δφμεο ηχρσκελ.
Θενηνθίνλ
Μεηά Μαξηχξσλ, κεηά Πξνθεηψλ, ηήλ Σεθνχζάλ ζε, κεηά νζίσλ
πάλησλ Υξηζηέ, δπζσπνχζαλ πξφζδεμαη αεί, ππέξ δνχισλ ηψλ
παξνξγηζάλησλ ζε, ηφλ κφλνλ θηιάλζξσπνλ Γεζπφηελ, φλ
επνπξάληαη Σάμεηο ηξέκνπζη.
Δηξκφο άιινο

Σήλ ππέξ θχζηλ Μεηέξα
Σφλ γαιελφλ ηήο Νεζηείαο, ελ ηή ηνχ Πλεχκαηνο αχξα
ππεξπεξάζαληεο πινχλ, πξφο ηφλ ιηκέλα, ηψλ Παζεκάησλ Υξηζηνχ,
θαηαληήζαη επεπμψκεζα.
Σήλ Υαλαλαίαλ δειψζαο, Διέεζφλ κε βνψ ζνη, Τηέ Γαπτδ ν Θεφο, θαί
ίαζαί κνπ, ηήλ αζζελνχζαλ ςπρήλ, σο εθείλεο ηφ ζπγάηξηνλ.
Γφμα...
Σήλ ηήο ζεφηεηνο θχζηλ, εληδνκέλελ Μνλάδα, θαί ραξαθηήξζη ηξηζί,
ηξηζζεπνκέλελ, Παηέξα, θαί ηφλ Τηφλ, θαί ηφ Πλεχκα αλπκλήζσκελ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ ελ γαζηξί ζπιιαβνπζα, ηφλ απεξίιεπηνλ Λφγνλ, θαί ηνχηνλ άλεπ
ζπνξάο, ζαξθί ηεθνχζα, ηθέηεπε εθηελψο, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Ο δηθαηψζαο Σειψλελ, ηιάζζεηί κνη βνψληα, θακνί ηψ ακαξησιψ,
ίιεσο έζν, ν ηψλ απάλησλ Κξηηήο, ζπγρσξψλ κνπ ηά εγθιήκαηα.
Ο Δηξκφο
Σήλ ππέξ θχζηλ Μεηέξα, θαί θαηά θχζηλ Παξζέλνλ, ηήλ κφλελ ελ
γπλαημίλ επινγεκέλελ, άζκαζηλ νη πηζηνί, θαηαρξέσο κεγαιχλσκελ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Σψ ηνίο ιεζηαίο πεξηπεζφληη, σκνηψζελ εγψ Γέζπνηα ηψλ απάλησλ,
ηνίο πηαίζκαζί κνπ πεξηπεζψλ, θαί ππ' απηψλ αλειεψο θαηεηξψζελ,
αιιά κή εγθαηαιίπεο κε αληάηξεπηνλ, ν νπθ εθ ακαξείαο, αιι' εθ ηήο
αρξάληνπ Παξζέλνπ παξαγελφκελνο, Ηεζνχ ηφ ζσηήξηνλ φλνκα,
ειέεζφλ κε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Σί πκάο θαιέζσκελ Άγηνη; Υεξνπβίκ; φηη πκίλ επαλεπαχζαην Υξηζηφο,
εξαθίκ; φηη απαχζησο εδνμάζαηε απηφλ, Αγγέινπο; ηφ γάξ ζψκα
απεζηξάθεηε, Γπλάκεηο; ελεξγείηε ελ ηνίο ζαχκαζη. Πνιιά πκψλ ηά
νλφκαηα, θαί κείδνλα ηά ραξίζκαηα, πξεζβεχζαηε ηνχ ζσζήλαη ηάο
ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σά νπξάληα πκλεί ζε, Κεραξηησκέλε Μήηεξ αλχκθεπηε, θαί εκείο
δνμνινγνχκελ ηήλ αλεμηρλίαζηφλ ζνπ γέλλεζηλ. Θενηφθε πξέζβεπε,
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ

Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο γ'
ηη αη αλνκίαη εκψλ αληέζηεζαλ εκίλ, αλάζηα Κχξηε, βνήζεζνλ εκίλ,
ζχ γάξ εί Παηήξ εκψλ, θαί εθηφο ζνπ άιινλ νπ γηλψζθνκελ.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. δ' Φαικφο πγ'
Σά ζπζηαζηήξηά ζνπ Κχξηε ηψλ δπλάκεσλ, ν Βαζηιεχο κνπ θαί ν Θεφο
κνπ.
ηίρ. Χο αγαπεηά ηά ζθελψκαηά ζνπ, Κχξηε ηψλ δπλάκεσλ!
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΛΕ', 33 - ΛΖ', 6)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο επί Βαζηιέα Αζζπξίσλ. Οπ κή εηζέιζε εηο ηήλ
πφιηλ ηαχηελ, νπδέ κή βάιε επ' απηήλ βέινο, νπδέ κή επηβάιε επ'
απηήλ ζπξεφλ, νπδέ κή θπθιψζε επ' απηήλ ράξαθα, αιιά ηή Οδψ, ή
ήιζελ, ελ απηή απνζηξαθήζεηαη, θαί εηο ηήλ πφιηλ ηαχηελ νπ κή
εηζέιζε. Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Τπεξαζπηψ ππέξ ηήο πφιεσο ηαχηεο ηνχ
ζψζαί απηήλ δη' εκέ, θαί δηά Γαπτδ ηφλ παίδά κνπ. Καί εμήιζελ
Άγγεινο Κπξίνπ, θαί αλείιελ εθ ηήο παξεκβνιήο ηψλ Αζζπξίσλ
εθαηφλ νγδνήθνληα πέληε ρηιηάδαο, θαί αλαζηάληεο ηφ πξστ, εχξνλ
πάληα ηά ζψκαηα λεθξά. Καί απήιζελ απνζηξαθείο ελαρεξείκ,
βαζηιεχο Αζζπξίσλ, θαί ψθεζελ ελ Νηλεπτ. Καί ελ ηψ απηφλ
πξνζθπλείλ ελ ηψ νίθσ Ναζαξάρ Θενχ απηνχ, πάηξαξρνλ απηνχ,
Αδξακέιερ θαί αξαζάξ νη πηνί απηνχ επάηαμαλ απηφλ καραίξαηο,
απηνί δέ δηεζψζεζαλ εηο Αξκελίαλ, θαί εβαζίιεπζελ Αζνξδάλ ν πηφο
απηνχ, αλη' απηνχ. Δγέλεην δέ ελ ηψ θαηξψ εθείλσ, εκαιαθίζζε
Δδεθίαο έσο ζαλάηνπ, θαί ήιζε πξφο απηφλ Ζζαταο πηφο Ακψο, ν
Πξνθήηεο, θαί είπε πξφο απηφλ. Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Σάμαη πεξί ηνχ
νίθνπ ζνπ, απνζλήζθεηο γάξ ζχ, θαί νπ δήζε. Καί απέζηξεςελ
Δδεθίαο ηφ πξφζσπνλ απηνχ πξφο ηφλ ηνίρνλ, θαί πξνζεχμαην πξφο
Κχξηνλ, ιέγσλ. Μλήζζεηη, Κχξηε, σο επνξεχζελ ελψπηφλ ζνπ κεηά
αιεζείαο, ελ θαξδία αιεζηλή, θαί ηά αξεζηά ελψπηφλ ζνπ επνίεζα.
Καί έθιαπζελ Δδεθίαο θιαπζκψ κεγάισ. Καί εγέλεην ιφγνο Κπξίνπ
πξφο Ζζαταλ, ιέγσλ. Πνξεχζεηη, θαί είπνλ Δδεθία. Σάδε ιέγεη Κχξηνο
ν Θεφο Γαπτδ ηνχ παηξφο ζνπ. Ήθνπζα ηήο πξνζεπρήο ζνπ, θαί είδνλ
ηά δάθξπά ζνπ, θαί ηδνχ πξνζηίζεκη πξφο ηφλ ρξφλνλ ζνπ δεθαπέληε
έηε, θαί εθ ρείξφο βαζηιέσο Αζζπξίσλ ξχζνκαί ζε, θαί ηήλ πφιίλ
ηαχηελ, θαί ππεξαζπηψ ππέξ ηήο πφιεσο ηαχηεο.

Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. δ' Φαικφο πδ'
Γείμνλ εκίλ, Κχξίε, ηφ έιεφο ζνπ.
ηίρ. Δπδφθεζαο, Κχξηε, ηήλ γήλ ζνπ.
η73ηνξ
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά Πξνζφκνηα Πνίεκα Ησζήθ
Ήρνο γ' ηαπξνθαλψο Μσυζήο
Οδνχο εκίλ ηήο Νεζηείαο ηφλ ρξφλνλ, ηνχ επηζηξέςαη θαί δήζαη, θαί
κεδακψο απνιέζζαη, Λφγε Θενχ, θαηαμίσζνλ πάληαο, επαξεζηήζαί
ζνί θαιψο, θαί ελ ζεξκή θαηαλχμεη, ζεξαπεχζαί ζε Υξηζηέ, ψζπεξ ε
Πφξλε ε ζψθξσλ θαί ζεκλή, ε πνηέ ηψ κχξσ, θαί ηαίο πξνζρχζεζί
ηψλ ηψλ πηαίζκάησλ ιαβνχζα ηήλ ζεξκψλ δαθξχσλ, άθεζηλ.
Χο ν Σπθιφο εθ θαξδίαο ζνη θξάδσ. Τηέ Θενχ θψηηζφλ κνπ, ηνχο
νθζαικνχο ηήο θαξδίαο, σο ε πηζηή Υαλαλαία βνψ ζνη. Διέεζφλ κε
Οηθηίξκνλ, θαί γάξ ςπρήλ δαηκνλψζαλ, θέθηεκαη ηαίο εδνλαίο, ήλ
απαιιάμαο ηνχ ζθφηνπο ηψλ παζψλ, ηφ ινηπφλ βηψζαη, θαζαξψο
πνίεζνλ, ίλα δνμάδσ ζνπ ηήλ πνιιήλ αγαζφηεηα.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο β' Ζ ζεφθιεηνο Μάξηπο
Ζ ζεφθσηνο ράξηο ηήο εγθξαηείαο, εκίλ ζήκεξνλ ιάκςαζα,
θαηδξφηεξνλ ηνχ ειίνπ, ηάο ςπράο εκψλ θσηαγσγεί, ψζπεξ λέθε ηά
πάζε, ηήο ακαξηίαο εθδηψθνπζα, δηά ηνχην άπαληεο, δξάκσκελ
εκςχρσο, απηήλ αζπαδφκελνη, ραίξνληεο ηεινχκελ, ηφ ζείνλ ζηάδηνλ
απηήο, ήο ηαίο επθξνζχλαηο επσρνχκελνη, βνήζσκελ Υξηζηψ.
Αγίαζνλ ηνχο ηαχηελ Αγαζέ, εθηεινχληαο πηζηψο.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο πε'
Οδήγεζφλ κε, Κχξηε, ελ ηή νδψ ζνπ, θαί πνξεχζνκαη ελ ηή αιεζεία
ζνπ.
ηίρ. Κιίλνλ, Κχξηε, ηφ νχο ζνπ, θαί επάθνπζφλ κνπ.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΓ' 12-18)
Άβξακ θαηψθεζελ ελ γή Υαλαάλ, Λψη δέ θαηψθεζελ ελ πφιεη ηψλ
πεξηρψξσλ, θαί εζθήλσζελ ελ νδφκνηο. Οη δέ άλζξσπνη νη ελ
νδφκνηο πνλεξνί θαί ακαξησινί ελαληίνλ ηνχ Θενχ ζθφδξα. Ο δέ

Θεφο είπε ηψ Άβξακ, κεηά ηφ δηαρσξηζζήλαη ηφλ Λψη απ' απηνχ.
Αλάβιεςνλ ηνίο νθζαικνίο ζνπ, θαί ίδε απφ ηνχ ηφπνπ, νχ λχλ ζχ εί,
πξφο βνξξάλ θαί ιίβα θαί αλαηνιάο θαί ζάιαζζαλ, φηη πάζαλ ηήλ
γήλ, ήλ ζχ νξάο, ζνί δψζσ απηήλ, θαί ηψ ζπέξκαηί ζνπ έσο ηνχ
αηψλνο, θαί πνηήζσ ηφ ζπέξκα ζνπ σο ηήλ άκκνλ ηήο γήο, εη δχλαηαί
ηηο εμαξηζκήζαη ηήλ άκκνλ ηήο γήο, θαί ηφ ζπέξκα ζνπ
εμαξηζκεζήζεηαη, αλαζηάο, δηφδεπζνλ ηήλ γήλ εηο ηε ηφ κήθνο απηήο
θαί εηο ηφ πιάηνο, φηη ζνί δψζσ απηήλ, θαί ηψ ζπέξκαηί ζνπ εηο ηφλ
αηψλα. Καί απνζθελψζαο Άβξακ ειζψλ θαηψθεζε παξά ηήλ Γξχλ
ηήλ Μακβξή, ή ήλ ελ Υεβξψκ, θαί σθνδφκεζελ εθεί ζπζηαζηήξηνλ ηψ
Κπξίσ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο πο'
Αγαπά Κχξηνο ηάο πχιαο ηψλ ππέξ πάληα ηά ζθελψκαηα Ηαθψβ.
ηίρ. Οη ζεκέιηνη απηνχ ελ ηνίο φξεζη ηνίο αγίνηο.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΓ', 27 - ΗΔ', 4)
Φφβνο Κπξίνπ πεγή δσήο, πνηεί δέ εθθιίλεηλ εθ παγίδνο ζαλάηνπ. Δλ
πνιιψ έζλεη, δφμα βαζηιέσο, ελ δέ εθιείςεη ιανχ, ζπληξηβή
δπλάζηνπ. Μαθξφζπκνο αλήξ, πνιχο ελ θξνλήζεη. Ο δέ νιηγφςπρνο,
ηζρπξφο άθξσλ. Πξαυζπκνο αλήξ, θαξδίαο ηαηξφο, ζήο δέ νζηέσλ,
θαξδία αηζζεηηθή, ν ζπθνθαληψλ πέλεηα, παξνμχλεη ηφλ πνηήζαληα
απηφλ, ν δέ ηηκψλ απηφλ, ειεεί πησρφλ. Δλ θαθία απηνχ απσζζήζεηαη
αζεβήο, ν δέ πεπνηζψο επί Κχξηνλ, ηή εαπηνχ Οζηφηεηη δίθαηνο. Δλ
θαξδία αγαζή αλδξφο αλαπαχζεηαη ζνθία, ελ δέ θαξδία αθξφλσλ νπ
δηαγηλψζθεηαη. Γηθαηνζχλε πςνί έζλνο, ειαηηνλνχζη δέ θπιάο
ακαξηίαη. Γεθηφο βαζηιεί ππεξέηεο λνήκσλ, ηή δέ εαπηνχ επζηξνθία
αθαηξείηαη αηηκίαλ. Οξγή απφιιπζη θαί θξνλίκνπο, απφθξηζηο δέ
ππνπίπηνπζα απνζηξέθεη ζπκφλ, ιφγνο δέ ιππεξφο εγείξεη νξγάο.
Γιψζζα ζνθψλ θαιά επίζηαηαη, ζηφκα δέ αθξφλσλ αλαγγέιιεη θαθά.
Δλ παληί ηφπσ νθζαικνί Κπξίνπ ζθνπεχνπζη θαθνχο ηε θαί αγαζνχο.
Ίαζηο γιψζζεο, δέλδξνλ δσήο. Ο δέ ζπληεξψλ απηήλ, πιεζζήζεηαη
πλεχκαηνο.
Δηο ηά Απφζηηρα, ηφ Ηδηφκεινλ
Ήρνο βαξχο
Χο ν πεξηπεζψλ εηο ηνχο ιεζηάο, θαί ηεηξαπκαηηζκέλνο, νχησ θαγψ
πεξηέπεζνλ, εμ εκψλ ακαξηηψλ, θαί ηεηξαπκαηηζκέλε, ππάξρεη κνπ ε
ςπρή, πξφο ηίλα θαηαθχγσ, ηνχ ζεξαπεπζήλαη, εη κή πξφο ζέ ηφλ
ηαηξφλ ςπρψλ ηε θαί ζσκάησλ; Δπίρεε επ εκέ ν Θεφο, ηφ κέγα ζνπ
έιενο.

Έηεξνλ Ηδηφκεινλ
Ήρνο δ'
Απνζθαιέληεο εθ παξαβάζεσο ηήο πξψελ, ελ Παξαδείζσ ηξπθήο
θαί απνιαχζεσο, θαηήρζεκελ εηο αηηκσηάηελ δσήλ, ηψλ αξεηψλ γάξ
ηήλ πξέπνπζαλ επαηλεηήλ δηαγσγήλ, εθδπζέληεο ηνίο πηαίζκαζηλ, σο
ιεζηαίο πεξηεπέζνκελ, εκηζαλείο δέ ηπγράλνκελ, εμακαξηήζαληεο
ηψλ ζσηεξίσλ ζνπ δηδαγκάησλ. Αιιά ζέ ηθεηεχνκελ, ηφλ εθ Μαξίαο
επηθαλέληα, θαί απαζψο πάζεζη, πξνζνκηιήζαληα Γεζπφηελ.
Καηάδεζνλ εκψλ, ηνχο εθ ηήο ακαξηίαο επηγελνκέλνπο κψισπαο, θαί
ηφλ αλείθαζηφλ ζνπ νίθηνλ επίρενλ εκίλ, ηήλ ζήλ ζεξαπεπηηθήλ
επηκέιεηαλ, σο θηιάλζξσπνο.
Μαξηπξηθφλ
Ο ηψλ αγίσλ Μαξηχξσλ, δεμάκελνο ηήλ ππνκνλήλ, θαί παξ' εκψλ
δέρνπ ηήλ πκλσδίαλ Φηιάλζξσπε, δσξνχκελνο εκίλ, ηαίο απηψλ
ηθεζίαηο ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ παληνίσλ θηλδχλσλ ηνχο δνχινπο ζνπ θχιαηηε, επινγεκέλε
Θενηφθε, ίλα ζε δνμάδσκελ, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Εέζεη πίζηεσο δη' εγθξαηείαο, πάζε θιέμσκελ ηήο αθξαζίαο, θαί ηφλ
θξπκφλ ηήο ακαξηίαο εθθχγσκελ, θαί ηψλ δαθξχσλ θξνπλνίο
θαηαζβέζσκελ, ηήλ αησλίδνπζαλ θιφγα θξαπγάδνληεο. Τπεξάγαζε,
εκάξηνκέλ ζνη, ηιάζζεηη θαί δψξεζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Θενηνθίνλ
Θεία γέγνλαο ζθελή ηνχ Λφγνπ, κφλε πάλαγλε, Παξζελνκήηνξ, ηή
θαζαξφηεηη Αγγέινπο ππεξάξαζα, ηφλ ππέξ πάληαο εκέ ρνχλ
γελφκελνλ, ξεξππσκέλνλ ζαξθφο πιεκκειήκαζηλ, απνθάζαξνλ,
πξεζβείαηο ζνπ, ηνίο ελζένηο λάκαζη, παξέρνπζα ζεκλή, ηφ κέγα
έιενο.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο β'

Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο
Τπεξδεδνμαζκέλε ε ράξηο, ηήο παλζέπηνπ Νεζηείαο, δη' απηήο Ζιηνχ
ν Πξνθήηεο επξίζθεη άξκα πχξηλνλ, θαί Μσυζήο πιάθαο δέρεηαη.
Γαληήι ηεζαπκάζησηαη. Διηζζαίνο λεθξφλ ήγεηξελ, νη Παίδεο ηφ πχξ
θαηέζβεζαλ, θαί πάο ηηο Θεψ νηθείσηαη. Απηή εληξπθψληεο
βνήζσκελ. Δπινγεηφο Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, ν νχησο επδνθήζαο,
δφμα ζνη.
Θενηνθίνλ
Σήλ άρξαληνλ
Σήλ άκαρνλ πξεζβείαλ ζνπ, θεθηεκέλνο ελ δεηλνίο, ιπηξνχκαη ηψλ
ζιηβφλησλ κε, παξ' ειπίδα ζαπκαζηψο, ψ Μήηεξ Θενχ, πξνθζάλεηο
γάξ πάληνηε, ηνίο αηηνχζί ζε πηζηψο, θαη ιχεηο ζπλερφκελα,
πεηξαηήξηα ερζξψλ, φζελ επραξίζησο βνψκέλ ζνη. Γέμαη Γέζπνηλα
βξαρέα ραξηζηήξηα, αλζ' ψλ ππάξρεηο κνη ελ πάζη βνήζεηα.
Χδή β' Ήρνο γ'
Ο Δηξκφο
Πξφζερε γή θαί νπξαλέ, θαί ελσηίδνπ ηά ξήκαηά κνπ, ιαιήζσ γάξ
ηνίο ελ γή, Θενχ ζαπκάζηα.
Αδηαιείπηνηο πξνζεπραίο, θαί εγθξαηεία θαί ζεσξία, πηεξψζσκελ ηάο
ςπράο, πξφο ζείνλ έξσηα.
Σήο αθξαζίαο ηφλ θξπκφλ, δηεθθπγφληεο ζαιθζψκελ πάληεο, ηήο
εγθξαηείαο θσηί θαί ζείσ Πλεχκαηη.
Άιαηη ζείσλ αξεηψλ, ηήλ ζεπεδφλα ηήο ακαξηίαο, απνβαινχζα ςπρή,
Θεψ θνιιήζεηη.
Θενηνθίνλ
Δπαλεπαχζαην Υξηζηφο, ελ ζή ηή κφλε επινγεκέλε, θαί ζάξθα ηήλ
εαπηνχ, εθ ζνχ εθφξεζελ.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο β' Πξνζέρεηε ιανί
Νεζηείαλ θαζαξάλ, επράο δάθξπα, κειέηελ ηψλ ζείσλ, θαί πάζαλ
άιιελ, αξεηήλ ζπκπνξηδφκελνη, ηψ Γεζπφηη Θεψ θαί λχλ
πξνζνίζσκελ.
Ζ Δχα αισηή, θαξπνχ γέγνλε, ςπρή κνπ, βιέπε ζχ κή δειεάδνπ, εη
πξνζβάιιεη ζνη ν φθηο πνηέ, ζπκβνπιεχσλ θαγείλ ζε, εδνλήο ηνχο
θαξπνχο.

Γφμα...
Σά ηξία ηήο κηάο, κνξθήο πξφζσπα δνμάδσ, Παηέξα, Τηφλ θαί
Πλεχκα, έλ ηφ θξάηνο ηήο ζεφηεηνο, βαζηιείαλ απάλησλ θαί
ιακπξφηεηα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ο ηφθνο ζνπ Αγλή, θξηθηφο πέθπθε, Θεφο γάξ ππάξρεη
ελαλζξσπήζαο, ν αλάξρσο εθ Παηξφο γελλεζείο, θαί εθ ζνχ επ'
εζράησλ πιήλ αλδξφο θπεζείο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Αηκφξξνπλ επαθή, ηνχ θξαζπέδνπ ζνπ, Ηάζσ Υξηζηέ κνπ, θακέ ελ
πίζηεη, ηνχ ειένπο ζνπ απηφκελνλ, πγηή εθ παζψλ απνθαηάζηεζνλ.
Ο Δηξκφο
Πξνζέρεηε ιανί, ηά ηεξάζηηα ηψλ έξγσλ, ηήο ζείαο κνπ δπλαζηείαο,
θαί ελ ηνχησ επηγλψζεζζε, φηη κφλνο εγψ εηκη Θεφο ηνχ παληφο.
Χδή ε'
Σφλ ππ' Αγγέισλ αζηγήησο
Δλ απνθξχθσ ελεδξεχσλ, θαζ' εκέξαλ ν πακπφλεξνο, επηδεηεί κε
ζπιιαβείλ, θαί θαηάβξσκα πνηήζαζζαη, απηνχ κε ηήο θαθίαο, ξχζαη
σηήξ, ν ζψζαο ηφλ, Ησλάλ εθ ηνχ θήηνπο.
Γηά λεζηείαο θαζαηξφκελνη, αξεηψλ φξεη πξνζέιζσκελ, θαί
άθνπζψκεζα ηξαλψο, ηί ιαιήζεη ελ εκίλ ν Θεφο, ιαιήζεη γάξ εηξήλελ,
θαί θσηηζκφλ, θαί ίαζηλ ςπρηθψλ ζπληξηκκάησλ.
Ακαξηεκάησλ ακαπξφηεηη, θαζ' εθάζηελ εθηπθινχκελνο, αδπλαηψ
θαηαλνείλ, ηά ζαπκάζηά ζνπ Κχξηε, δηφ κνπ ηήο θαξδίαο ηνχο
νθζαικνχο, δηάλνημνλ Ηεζνχ θσηνδφηα.
Θενηνθίνλ
Σψλ νηθηηξκψλ ζνπ ηαίο ξαλίζηλ, Αεηπάξζελε ακφιπληε, ηνχο
κνιπζκνχο ηνχο εκπαζείο, ηήο θαξδίαο κνπ απφπιπλνλ, δαθξχσλ
νρεηνχο κνη, παξεθηηθνχο, θαζάξζεσο ςπρηθήο δσξνπκέλε.
Δηξκφο άιινο
Σφλ πάιαη δξνζίζαληα
Σφ πχξ νπ ζβεζζήζεηαη, θαί ν ζθψιεμ θεζίλ νπ ηειεπηά. Φνβνχ ηήλ
απείιεζηλ, ψ ςπρή κνπ, ζεξαπεχνπζα Υξηζηφλ, ίλα εχξεο απφιαπζηλ,
έλζα πάλησλ ηψλ επθξαηλνκέλσλ, εζηίλ ε θαηνηθία.
Σή θαχζεη ππξέηηνπζαλ, ηήλ ςπρήλ κνπ ηψλ επηζπκηψλ, αλάζηεζνλ
δένκαη, δη' αθήο ζνπ, σο ηήλ ηνχ Πέηξνπ πελζεξάλ, ίλα εχξε

δνπιεχζαί ζνη, επαξέζησο αλζνκνινγνχζα, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Ατδηνλ άλαξρνλ, ηφλ Παηέξα πκλήζσκελ πηζηνί, Τηφλ δέ ζπλάλαξρνλ,
θαί ηφ Πλεχκα, ζπλεθιάκςαλ εθ Παηξφο, Οκννχζηα πξφζσπα, κηάο
φληα ηήο παληνδπλάκνπ, αξρήο θαί εμνπζίαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μαξία ζεφθιεηε, ηιαζηήξηνλ φλησο ηψλ πηζηψλ, εθ ζνχ γάξ ε άθεζηο,
παξνρεχεηαη, ηνίο πάζη δαςηιψο, ηφλ Τηφλ ζνπ θαί Κχξηνλ, κή ειιίπεο
επκεληδνκέλε ππέξ ηψλ ζέ πκλνχλησλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σά ψηα δηάλνημνλ, ηήο ςπρήο κνπ θσθεχνληα Υξηζηέ, θαί γιψζζάλ
κνπ ηξάλσζνλ, σο ηνχ πάιαη κνγγηιάινπ θαί θσθνχ, ίλα
ελσηηδφκελνο ηψλ θσλψλ ζνπ, ςάιισ, θαί ηή γιψηηε, αηλψ ζε εηο
αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Σφλ πάιαη δξνζίζαληα, ηψλ Δβξαίσλ ηνχο Παίδαο ελ θινγί, θαί
θιέμαληα Κχξηνλ, ηνχο Υαιδαίνπο παξαδφμσο ελ απηή, αλπκλήζσκελ
ιέγνληεο. Δπινγείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
έ ηήλ αθαηάθιεθηνλ
Φιφγα ηνχ ππξφο ηνχ αζβέζηνπ, θαηά λνχλ θεθηεκέλνη, ζεξκνηάησ
ινγηζκψ ηήο κεηαλνίαο, ηψ ππξί λχλ πξνζέιζσκελ, πάζε
θινγίδνληεο.
ηφκαηνο λεζηεχνληνο πάιαη, ππξαθηνχκελνο ιφγνο, εμειζψλ
δεισηηθψο, θινλεί ζηνηρεία, ηνχηνλ δήινπ ςπρή, θαί θαιψο
πνιηηεχζεηη.
Βήκα ηφ θξηθηφλ ελλννχζα, παλαζιία ςπρή κνπ, ηάο πνξείαο ζνπ αεί,
πξφο ζειεκάησλ απνπιήξσζηλ, ηνχ Λπηξσηνχ δηεπηξέπηδε.
Θενηνθίνλ
Σήλ εζθνηηζκέλελ ςπρήλ κνπ, εδνλψλ ακαπξψζεη, θσηαγψγεζνλ
Αγλή, ε θψο ηεθνχζα, ίλα θφβσ θαί πίζηεη, αεί κεγαιχλσ ζε.
Άιινο
Σήλ ππεξθπψο ζαξθί
Μέινο πάλ εκψλ ζαξθφο, παξαζηήζσκελ Υξηζηψ, φπια
δηθαηνζχλεο, ρείξαο θεζίλ αίξνληεο Οζίαο, ρσξίο νξγήο, θαί ηψλ
δηαινγηζκψλ.

χ πνηέ ηνίο καζεηαίο, ελ ηψ πινίσ επηζηάο, θαηέπαπζαο Υξηζηέ κνπ,
καηλνκέλελ ζάιαζζαλ, θακνχ ηάο ηξηθπκίαο, θφπαζνλ ηψλ ινγηζκψλ.
Γφμα...
Μίαλ θχζηλ πξνζθπλψ, ηξία πξφζσπα πκλψ έλα Θεφλ ηψλ φισλ ηφλ
Παηέξα θαί Τηφλ, θαί Πλεχκα ηφ άγηνλ, ηήλ ατδηνλ αξρήλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ Αγλή παηδνπνηείο, ε Παξζέλνο γαινπρείο, πψο εληαπηψ ηά δχν,
παξζελεχεηο ηίθηνπζα; Θεφο εζηηλ ν δξάζαο, κή εθδήηεη κνη ηφ, Πψο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Δθ ιεζηείαο κε παζψλ, κηαλζέληα ηήλ ςπρήλ, ζεξάπεπζνλ Υξηζηέ
κνπ, ρέσλ ζνπ ηφ έιενο, σο ηφλ πεξηπεζφληα, ππφ ρείξαο ηψλ
ιεζηψλ.
Ο Δηξκφο
Σήλ ππεξθπψο ζαξθί, ζπιιαβνχζαλ ελ γαζηξί, ηφλ εθ Παηξφο
αρξφλσο, πξνεθιάκςαληα Λφγνλ, ελ χκλνηο αζηγήηνηο, κεγαιχλσκελ
πηζηνί.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο βαξχο
Σήλ ηεηξαπκαηηζκέλελ κνπ ςπρήλ, θαί ηεηαπεηλσκέλελ, επίζθεςαη
Κχξηε, ηαηξέ ηψλ λνζνχλησλ, θαί ηψλ απειπηζκέλσλ ιηκήλ αρείκαζηε,
ζχ γάξ εί ν ειζψλ Λπηξσηήο ηνχ Κφζκνπ, εγείξαη εθ θζνξάο ηφλ
παξαπεζφληα, θακέ πξνζπίπηνληα αλάζηεζνλ, δηά ηφ κέγα ζνπ
έιενο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Δλ κέζσ ηνχ ζηαδίνπ ηψλ παξαλφκσλ, αγαιιφκελνη αλεβφσλ, νη
Αζινθφξνη. Κχξηε δφμα ζνη.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τκλνχκέλ ζε παλάρξαληε Θενηφθε, θαί δνμάδνκελ, φλ εθχεζαο Θεφλ
Λφγνλ, θξάδνληεο. Γφμα ζνη.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο γ'
Αληηιήπησξ εκψλ ν Θεφο Ηαθψβ, θαί ππεξαζπηζηήο εζηηλ, ελ εκέξα
ζιίςεσο.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ

Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο πδ'
Πησρφο εγψ εηκη, θαί ελ θφπνηο εθ λεφηεηφο κνπ.
ηίρ. Κχξηε ν Θεφο ηήο ζσηεξίαο κνπ, εκέξαο εθέθξαμα.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Μ', 18-31)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Σίλη σκνηψζαηε ηφλ Κχξηνλ, θαί ηίλη νκνηψκαηη
σκνηψζαηε απηφλ, κε εηθφλα επνίεζε ηέθησλ, ή ρξπζνρφνο ρσλεχζαο
ρξπζίνλ, πεξηερξχζσζελ απηφλ, νκνίσκα θαηεζθεχαζελ απηφλ;
Ξχινλ γάξ άζεπηνλ εθιέγεηαη ηέθησλ, θαί ζνθψο δεηεί, πψο ζηήζεη
εηθφλα απηψ, θαί ίλα κή ζαιεχεηαη, νπ γλψζεζζε; νπθ αθνχζεζζε; νπθ
αλεγγέιε εμ αξρήο πκίλ, νπθ έγλσηε ηά ζεκέιηα ηήο γήο; Ο θαηέρσλ
ηφλ γχξνλ ηήο γήο, θαί νη θαηνηθνχληεο ελ απηή, σο αθξίδεο, ν ζηήζαο
σο θακάξαλ ηφλ νπξαλφλ, θαί δηαηείλαο σο ζθελήλ θαηνηθείλ, ν
δηδνχο άξρνληαο σο νπδέλ άξρεηλ, ηήλ δέ γήλ σο νπδέλ επνίεζελ, νπ
γάξ κή θπηεχζσζηλ, νπδέ κή ζπείξσζηλ, νπδέ κή ξηδσζή εηο ηήλ γήλ
ε ξίδα απηψλ. Έπλεπζελ επ' απηνχο, θαί εμεξάλζεζαλ, θαί θαηαηγίο
σο θξχγαλα ιήςεηαη απηνχο. Νχλ νχλ ηίλη κε σκνηψζαηε, θαί
πςσζήζνκαη; Δίπελ ν Άγηνο. Αλαβιέςαηε εηο ηφ χςνο ηνχο
νθζαικνχο πκψλ, θαί ίδεηε ηίο θαηέδεημε ηαχηα πάληα, ν εθθέξσλ
θαη' αξηζκφλ ηφλ θφζκνλ απηνχ, πάληαο επ' νλφκαηη θαιέζεη απφ
πνιιήο δφμεο, θαί ελ θξάηεη ηζρχνο απηνχ νπδέλ ζε έιαζε. Μή γάξ
είπεο Ηαθψβ, θαί ηί ειάιεζαο Ηζξαήι; Απεθξχβε ε νδφο κνπ απφ ηνχ
Θενχ, θαί ν Θεφο κνπ ηήλ θξίζηλ κνπ αθείιε, θαί απέζηε. Καί λχλ νπθ
έγλσο, εη κή ήθνπζαο. Θεφο αηψληνο, Θεφο ν θαηαζθεπάζαο ηά άθξα
ηήο γήο, νπ πεηλάζεη, νπδέ θνπηάζεη, νπδέ εζηη εμεχξεζηο ήο
θξνλήζεσο απηνχ, δηδνχο ηνίο πεηλψζηλ ηζρχλ, θαί ηνίο κή
φδπλσκέλνηο ιχπελ. Πεηλάζνπζη γάξ λεψηεξνη, θαί θνπηάζνπζη
λεαλίζθνη, θαί εθιεθηνί αλίζρπεο έζνληαη, νη δέ ππνκέλνληεο ηφλ Θεφλ,
αιαιάμνπζηλ Ηζρχλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο πε'
Δμνκνινγήζνληαη νη Οπξαλνί ηά ζαπκάζηά ζνπ.
ηίρ. Σά ειέε ζνπ, Κχξηε, εηο ηφλ αηψλα άζνκαη.
η74ηνξ
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά Πξνζφκνηα Πνίεκα Ησζήθ
Ήρνο πι. δ' Σί πκάο θαιέζσκελ
Βξψκα ηήλ αγάπελ πνηνχκελνη, εγθξαηεία ηψλ παζψλ,

θαηαθξαηήζσκελ πηζηνί, θαί Θεψ ηψ δη' εκάο, αλπςσζέληη ελ
ηαπξψ, θαί ιφγρε, θεληεζέληη ηήλ πιεπξάλ, βηψζαη, επαξέζησο
επεηρζείεκελ, ίλα ηξπθήο απνιαχζσκελ, αησληδνχζεο θαί θξείηηνλνο,
δνμάδνληεο, ηφλ σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Ξχισ πάιαη ζάλαηνλ εχξνκελ, λχλ δέ πάιηλ ηήλ δσήλ, δηά ηνχ μχινπ
ηνχ ηαπξνχ, ηψλ παζψλ νχλ ηάο Οξκάο, απνλεθξψζσκελ πηζηνί,
θαί θζάζαη, ηήλ ζσηήξηνλ Αλάζηαζηλ, ηψλ πάλησλ Δπεξγέηελ
δπζσπήζσκελ, πξάμεζη ζείαηο ιακπφκελνη, θαί αξεηαίο
θαιιπλφκελνη, δνμάδνληεο, ηφλ σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο β' Σψλ ππέξ λνχλ αγαζψλ
Σφλ δσεθφξνλ ηαπξφλ, αηλνχκέλ ζνπ Κχξηε, θαί ηά θαζ' εκάο ηεξά,
ηήο ζαξθφο ζνπ παζήκαηα, ηήλ ιφγρελ ηε ηήλ ζθαγήλ, ηνχο γέισηαο
ηνχο εκπηπζκνχο, ηά ξαπίζκαηα θαί ηά θνιαθίζκαηα, ζχλ ηή
πνξθχξα, θαί ηφ ζηέθνο ηφ αθαλζφπιεθηνλ, ελ νίο εθ ηήο θαηάξαο
πάληαο, εθιπηξσζάκελνο έζσζαο εκάο. Γηφ δπζσπνχκέλ ζε. Σψλ
Νεζηεηψλ ηφλ ρξφλνλ, εηξεληθψο ηειέζαη παξάζρνπ εκίλ.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο πζ'
Κχξηε, θαηαθπγή εγελήζεο εκίλ.
ηίρ. Καί έζησ ε ιακπξφηεο Κπξίνπ ηνχ Θενχ εκψλ εθ' εκάο.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΔ', 1-15)
Δγέλεην ξήκα Κπξίνπ πξφο Άβξακ ελ Οξάκαηη ηήο λπθηφο, ιέγσλ. Μή
θνβνχ Άβξακ, εγψ ππεξαζπίδσ ζνπ. Ο κηζζφο ζνπ πνιχο έζηαη
ζθφδξα. Λέγεη δέ Άβξακ. Γέζπνηα Κχξηε, ηί κνη δψζεηο; εγψ δε
απνιχνκαη άηεθλνο. Ο δέ πηφο Μαζέθ ηήο νηθνγελνχο κνπ, νχηνο
Γακαζθφο Διηέδεξ. Καί είπελ Άβξακ. Δπεηδή εκνί νπθ έδσθαο
ζπέξκα, ν δέ νηθνγελήο κνπ θιεξνλνκήζεη κε. Καί επζχο θσλή
Κπξίνπ εγέλεην πξφο απηφλ, ιέγνπζα. Οπ θιεξνλνκήζεη ζε νχηνο,
αιι' φο εμειεχζεηαη εθ ζνχ, νχηνο θιεξνλνκήζεη ζε. Δμήγαγε δέ
απηφλ έμσ, θαί είπελ απηψ. Αλάβιεςνλ εηο ηφλ νπξαλφλ, θαί
αξίζκεζνλ ηνχο αζηέξαο, εη δπλήζε εμαξηζκήζαη απηνχο, θαί είπελ.
Οχησο έζηαη ηφ ζπέξκα ζνπ. Καί επίζηεπζελ Άβξακ ηψ Θεψ, θαί
εινγίζζε απηψ εηο δηθαηνζχλελ. Δίπε δέ πξφο απηφλ. Δγψ ν Θεφο, ν
εμαγαγψλ ζε εθ ρψξαο Υαιδαίσλ, ψζηε δνχλαί ζνη ηήλ γήλ ηαχηελ
θιεξνλνκήζαη. Δίπε δέ, Γέζπνηα Κχξηε, θαηά ηί γλψζνκαη, φηη

θιεξνλνκήζσ απηήλ; Δίπε δέ απηψ. Λάβε κνη δάκαιηλ ηξηεηίδνπζαλ,
θαί αίγα ηξηεηίδνπζαλ, θαί θξηφλ ηξηεηίδνληα, θαί ηξπγφλα, θαί
πεξηζηεξάλ. Έιαβε δέ απηψ πάληα ηαχηα, θαί δηείιελ απηά κέζα, θαί
έζεθελ απηά αληηπξφζσπα αιιήινηο, ηά δέ φξλεα νπ δηείιε, θαηέβε δέ
ηά φξλεα επί ηά ζψκαηα, ηά δηρνηνκήκαηα απηψλ, θαί ζπλεθάζηζελ
απηνίο Άβξακ. Πεξί δέ ειίφπ δπζκάο, έθζηαζηο επέπεζε ηψ Άβξακ,
θαί ηδνχ, θφβνο ζθνηεηλφο κέγαο εκπίπηεη απηψ, θαί εξξέζε πξφο
Άβξακ. Γηλψζθσλ γλψζε, φηη πάξνηθνλ έζηαη ηφ ζπέξκα ζνπ ελ γή
νπθ ηδία, θαί δνπιψζνπζηλ απηνχο, θαί θαθψζνπζηλ, απηνχο, θαί
ηαπεηλψζνπζηλ απηνχο ηεηξαθφζηα έηε, ηφ δέ έζλνο, ψ εάλ
δνπιεχζσζη, θξηλψ εγψ, κεηά δέ ηαχηα εμειεχζνληαη ψδε κεηά
απνζθεπήο πνιιήο. χ δέ απειεχζε πξφο ηνχο παηέξαο ζνπ ελ
εηξήλε, ηξαθείο ελ γήξα θαιψ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. α' Φαικφο 90
Ο θαηνηθψλ ελ βνεζεία ηνχ Τςίζηνπ.
ηίρ. Δξεί ηψ Κπξίσ, Αληηιήπησξ κνπ εί.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΔ', 7-19)
Υείιε ζνθψλ δέδεηαη αηζζήζεη, θαξδίαη δέ αθξφλσλ νπθ αζθαιείο,
ζπζίαη αζεβψλ, βδέιπγκα Κπξίσ, επραί δέ θαηεπζπλφλησλ, δεθηαί
παξ' απηψ. Βδέιπγκα Κπξίσ, Οδνί αζεβψλ, δηψθνληαο δέ
δηθαηνζχλελ αγαπά. Παηδεία αθάθνπ γλσξίδεηαη ππφ ηψλ παξηφλησλ,
νη δέ κηζνχληεο ειέγρνπο, ηειεπηψζηλ αηζρξψο. Άδεο θαί απψιεηα
θαλεξά παξά ηψ Κπξίσ, πψο νπρί θαί αη θαξδίαη ηψλ αλζξψπσλ; νπθ
αγαπήζεη απαίδεπηνο ηνχο ειέγρνληαο απηφλ, κεηά δέ ζνθψλ νπρ
νκηιήζεη. Καξδίαο επθξαηλνκέλεο ζάιιεη πξφζσπνλ, ελ δέ ιχπαηο
νχζεο, ζθπζξσπάδεη. Καξδία νξζή δεηεί αίζζεζηλ, ζηφκα δέ
απαηδεχησλ γλψζεηαη θαθά. Πάληα ηφλ ρξφλνλ νη νθζαικνί ηψλ
θαθψλ πξνζδέρνληαη θαθά, νη δέ αγαζνί εζπράδνπζη δηαπαληφο.
Κξείζζνλ κεξίο κηθξά κεηά θφβνπ Θενχ, ή ζεζαπξνί κεγάινη κεηά
αθνβίαο. Κξείζζνλ μεληζκφο κεηά ιαράλσλ πξφο θηιίαλ θαί ράξηλ, ή
παξάζεζηο κφζρσλ κεηά έρζξαο. Άλεξ ζπκψζεο παξαζθεπάδεη
κάραο, καθξφζπκνο δέ θαί ηήλ κέιινπζαλ θαηαπξαυλεη. Μαθξφζπκνο
αλήξ θαηαζβέζεη θξίζεηο. Ο δέ αζεβήο εγείξεη κάιινλ. Οδνί αέξγσλ
εζηξσκέλαη αθάλζαηο, αη δέ ηψλ αλδξείσλ ιείαη.
Δηο ηά Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. α'
Δμνζηξαθηζζείο ηήο επζείαο νδνχ ζνπ, ππφ παζψλ ν δχζηελνο
θαηεθξεκλίζζελ εηο βάξαζξνλ. Λεπτηεο δέ ζχλ Ηεξεί αζξνηζζέληεο,

απεμίσζαλ, ζχ δέ Υξηζηέ κε ειέεζαο, θαί ηψ φπισ ηψ ηνχ ηαπξνχ,
ηήο ακαξηίαο ηφ έγγξαθνλ δηαξξήμαο, ηή απαζεία ειάκπξπλαο, θαί ηψ
Παηξί ζχλεδξφλ κε πεπνίεθαο, φζελ θξαπγάδσ. Αθαηάιεπηε Κχξηε,
δφμα ζνη.
Έηεξνλ Ηδηφκεινλ
Ήρνο πι. δ'
Δμ Ηεξνπζαιήκ θαηέβελ απνιηζζήζαο, ηψλ ελ απηή ηνίο έζλεζηλ,
γξαθέλησλ εληαικάησλ ζνπ, εηο Ηεξηρψ δε πνξεπφκελνο, ηή πξφο
κηκήζεη Οξκή, ηψλ ελ απηή πάιαη δηά θαθίαλ, ππφ ζνχ πξφο θφλνλ
εθδνζέλησλ ηψ ιαψ ζνπ, δηά ηήο παξαθνήο, ςπρνθζφξνηο ελέηπρνλ
πάζεζηλ, σο ιεζηαίο, πθ' ψλ πιεγέληα, θαί παξαβξαρχ ζαλαησζέληα,
ν ηνίο ήινηο θαί ηή ιφγρε, ηφ ζψκα ηξαπκαηηζζείο εθνπζίσο δηά
ακαξηίαο αλζξψπσλ, θαί ηήλ θνηλήλ ηειέζαο δηά ηαπξνχ ζσηεξίαλ
ελ Ηεξνπζαιήκ, ίαζαί κε Κχξηε, θαί ζψζφλ κε.
Μαξηπξηθφλ
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, επηιαζφκελνη ηψλ ελ ηψ βίσ,
θαηαθξνλήζαληεο θαί ηψλ βαζάλσλ, δηά ηήλ κέιινπζαλ δσήλ, ηαχηεο
θιεξνλφκνη αλεδείρζεζαλ, φζελ θαί Αγγέινηο ζπλαγάιινληαη. Απηψλ
ηαίο ηθεζίαηο, δψξεζαη ηψ ιαψ ζνπ, ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Κχξηε, φηε ζε ν ήιηνο είδελ, επί ηνχ μχινπ θξεκάκελνλ, Ήιηε ηήο
δηθαηνζχλεο, ηάο αθηίλαο ελαπέθξπςε, θαί ε ζειήλε ηφ θψο, εηο
ζθφηνο κεηεβάιεην, ε δέ παλάκσκφο ζνπ Μήηεξ, ηά ζπιάγρλα
δηεηέηξσην.
ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. δ'
Σφ πξνζηαρζέλ
Ξχινπ γεπζάκελνο, Αδάκ κή πξνζεθφλησο, ηήο αθξαζίαο ηνχο
θαξπνχο πηθξψο εηξχγεζελ, πςσζείο δέ ελ μχισ ηνχηνλ ειπηξψζσ,
Οηθηίξκνλ, ηήο θαηαδίθεο ηήο ραιεπήο, δηφ ζνη αλαβνψκελ. Γίδνπ
εκίλ, εγθξαηεχεζζαη Γέζπνηα, απφ θαξπνχ θζνξνπνηνχ, θαί πξάηηεηλ
ζνπ ηφ ζέιεκα, φπσο εχξσκελ έιενο.
ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ εμ αηκάησλ ζνπ αγλψλ ζσκαησζέληα, θαί ππέξ έλλνηαλ εθ ζνχ
εκλή ηερζέληα, επί μχινπ θξεκάκελνλ κέζνλ ηψλ θαθνχξγσλ,

νξψζα, ηά ζπιάγρλα ήιγεηο, θαί κεηξηθψο, ζξελνχζα, εβφαο. Οίκνη
Σέθλνλ εκφλ! ηίο ε ζεία θαί άθαηνο, νηθνλνκία ζνπ δη' ήο, εδψσζαο ηφ
πιάζκα ζνπ., αλπκλψ ζνπ ηφ εχζπιαγρλνλ.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο β'
Σήλ άρξαληνλ Δηθφλα ζνπ
Σφ μχινλ ηφ παλάγηνλ, αλπκλνχληεο ηνχ ηαπξνχ, ηήλ άθξαλ
αγαζφηεηα, πξνζθπλνχκέλ ζνπ αεί, Υξηζηέ ν Θεφο, ελ ηνχησ γάξ
θαηήζρπλαο, ηάο δπλάκεηο ηνχ ερζξνχ, θαί έδσθαο ζεκείσζηλ, ηνίο
πηζηεχνπζηλ εηο ζέ, φζελ επραξίζησο βνψκέλ ζνη. Πάληαο αμίσζνλ,
επζχκσο εηξελεχνληαο, απνπιεξψζαη ηήο Νεζηείαο ηφλ ρξφλνλ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ άκσκνλ Πνηκέλα ζε, θαζνξψζα ε Ακλάο, ελ μχισ αλαξηψκελνλ,
ζξελσδνχζα κεηξηθψο, εβφα, ζαλάησ ζε, Τηέ θαηέθξηλελ ν αράξηζηνο
ιαφο, αλζ' ψλ λεθέιελ ήπισζαο, εηο δηάβαζηλ απηψ, νίκνη αηεθλνχκαη
ε άλαλδξνο! αιι' εμαλάζηεζη θαί ιάκςνλ Ήιηε, θαί δνμαζζήζνκαη ελ
ηνίο πηνίο ηψλ γεγελψλ.
Χδή γ' Ήρνο πι. δ'
Οπξαλίαο αςίδνο
Καηαθξίλαο ηήλ έρζξαλ, ελ ηψ ηαπξψ έηεηλαο, ζνχ Γηθαηνθξίηα
παιάκαο, λχλ δέ θαηάθξηηνλ, φληα κε πηαίζκαζη, ζψζνλ ηφλ άζσηνλ
ψηεξ, ηφλ παξαπηθξάλαληα, ζέ ηφλ καθξφζπκνλ.
Σήλ θηελψδε πνζήζαο, παζνπνηφλ βίσζηλ, ζνχ ηψλ εληνιψλ
εκαθξχλζελ, ψηεξ παλάγαζε, μέλνηο δνπινχκελνο, θαί αθαζάξηνηο
πνιίηαηο, λχλ δέ επηζηξέθνληα, δέμαη θαί ζψζφλ κε.
Μνγγηιάινπ σο πάιαη, ηάο αθνάο ήλνημαο, άλνημνλ ςπρήο κνπ ηά ψηα,
γλψκε θσθεχνληα, θαί ελσηίδεζζαη, ζνχ ηφλ ζσηήξηνλ ιφγνλ, Ηεζνχ
αμίσζνλ, κφλε θηιάλζξσπε.
Θενηνθίνλ
Ζ ζσηήξηνο πχιε, ε πξφο Θεφλ γέθπξα ηψλ Υξηζηηαλψλ ε πξνζηάηηο,
πάλαγλε Γέζπνηλα, πεξηζηαηνχκκκηελνλ, ηαίο ζπκθνξαίο κε ηνχ βίνπ,
θαί θιπδσληδφκελνλ, Κφξε θπβέξλεζνλ.
Έηεξνλ Σξηψδηνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο β' ηεηξσζέληα κνπ ηφλ λνχλ
Γηά ζπιάγρλα νηθηηξκψλ, αλειζψλ ελ ηψ ηαπξψ, αλείιθπζάο κε, εθ

βαξάζξσλ παζψλ, θαί αλχςσζαο Υξηζηέ εηο ηά νπξάληα.
Δθπεηάζαο ελ ηαπξψ, ηάο παιάκαο ζνπ Υξηζηέ, ηά έζλε πάληα, ηά
καθξάλ απφ ζνχ, εγθαιίζσ θαηεγγχο, ζηήλαη ηνχ θξάηνπο ζνπ.
Γφμα...
Σξηζππφζηαηε Μνλάο, ππεξνχζηε Σξηάο, ζεφηεο κία, ν Παηήξ, θαί ν
Τηφο, θαί ηφ Πλεχκα ηφ επζέο, ζψδε ηνχο ζέβνληάο ζε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίο αηλείλ ζε γεγελψλ, θαη' αμίαλ ηθαλνί, Παξζελνκήηνξ, γάξ ελ
γπλαημί, κφλε, ζπ ψθζεο εθιεθηή, θαί πακκαθάξηζηνο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Αλπςψζεο ελ ηαπξψ, εινγρεχζεο ηήλ πιεπξάλ, ρνιήο εγεπ ζσ, δη'
εκέ Ηεζνχ, ηφλ εθ ηήο παξαθνήο, παξαπηθξάλαληά ζε.
Ο Δηξκφο
ηεηξσζέληα κνπ ηφλ λνχλ, θαξπνθφξνλ ν Θεφο, αλάδεημφλ κε,
γεσξγέ ηψλ θαιψλ θπηνπξγέ ηψλ αγαζψλ, ηή επζπιαγρλία ζνπ.
Χδή ε'
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Σψ αθνηκήησ φκκαηη, επηβιέςαο κε νίθηεηξνλ, ηψ ηήο ξαζπκίαο
λπζηαγκψ θξαηνχκελνλ, θαί χπλσ, δνπιεχνληα, ηψλ εδνλψλ ελ θιίλε
παζψλ, ν επί ηαπξνχ ηήλ θεθαιήλ ζνπ πξνζθιίλαο, θαί ζέισλ
αθππλψζαο, θαί ηήλ λχθηα κεηψζαο, Υξηζηέ ηήο ακαξηίαο, θψο ψλ
δηθαηνζχλεο.
Πινπηνπνηνίο ραξίζκαζη, θνζκεζείο εθ βαπηίζκαηνο, κάιινλ ηήλ
πελίαλ ηψλ θαθψλ εγάπεζα, θαί μέλνο γεγέλεκαη, ηψλ αξεηψλ ν
ηάιαο εγψ, ρψξαλ εηο καθξάλ, απνδεκήζαο θαθίαο, δηφ κε
επηζηξέςαο, ελαγθάιηζαη ψηεξ, ηψ ζψ ηαπξψ ηεηρίδσλ, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Μέζελ παζψλ απφξξηςνλ, θαί δαθξχσλ εθδήηεζνλ, ηφλ θαζαξηηθφλ
δηά λεζηείαο νίλνλ ςπρή, θαξδίαλ επθξαίλνληα, θαί εδνλάο
καξαίλνληα, θαί ηάο ηήο ζαξθφο, απνηεθξνχληα θακίλνπο, θαί
ζπεχζνλ ηψ παγέληη, δηά ζέ επί μχινπ, Υξηζηψ ζπζηαπξσζήλαη, θαί
δήζαη εηο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Θενγελλήηνξ πάλαγλε, ηήο ςπρήο κνπ ηά ηξαχκαηα, θαί ηήο ακαξηίαο
ηάο νπιάο εμάιεηςνλ, πεγαίο απνζκήρνπζα, ηαίο εθ πιεπξάο ηνχ
ηφθνπ ζνπ, θαί ηνίο εμ απηήο, απνθαζαίξνπζα ξείζξνηο, πξφο ζέ γάξ

αλαθξάδσ, θαί πξφο ζέ θαηαθεχγσ, θαί ζέ επηθαινχκαη, ηήλ
Κεραξηησκέλελ.
Δηξκφο άιινο
Σφλ ελ θσλαίο Αγγειηθαίο
Σφλ ζηαπξσζέληα ζαξθηθψο, θαί ζετθψο κή παζφληα Ηεζνχλ,
πκλνχζηλ νη άγγεινη, θαί εκείο νη γεγελείο, εηο ηνχο αηψλαο άπαληαο.
Δλ ηή ζηαπξψζεη ζνπ Υξηζηέ, ηφλ επνλείδηζηνλ ζάλαηνλ ειψλ, ηφλ
επηθαηάξαηνλ, έζσζαο εκάο, θζνξάο εθιπηξσζάκελνο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Υεξνπβηθψο ζε ψ Σξηάο, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο πκλψ, ηήλ κίαλ ζεφηεηα,
άλαξρνλ απιήλ, θαί πάζηλ αθαηάιεπηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σνίο εγθσκίνηο ζε Αγλή, ιακπξψο γεξαίξνπζη, πάζαη αη γελεαί ηφλ
Κηίζηελ γάξ ηέηνθαο, ψ ζαχκα θξηθηφλ, θαί έξγνλ πακκαθάξηζηνλ!
Γφμα ζνη, ν Θεφο ήκψλ, δφμα ζνη
Πάληα ππήλεγθαο παζείλ, ππέξ ελφο ηνχ ζσζήλαί κε Υξηζηέ χκλψ
ζνπ ηήλ ηαχξσζηλ, ηνχο ήινπο, ηήλ ζθαγήλ εηο ηνχο αηψλαο
άπαληαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Σφλ ελ θσλαίο Αγγειηθαίο, ελ Οπξαλνίο δνμαδφκελνλ Θεφλ,
αηλέζσκελ άπαληεο νη γεγελείο, εηο ηνχο αηψλαο άπαληαο.
Χδή ζ'
Δμέζηε επί ηνχησ
Οξψλ ζε επισκέλνλ επί ηαπξνχ, ηάο αθηίλαο ζπλέζηεηιελ ήιηνο,
πάζα δέ γή, ηξφκσ εθινλείην Πακβαζηιεχ, εζεινπζίσο βιέπνπζα,
πάζρνληα ηφλ θχζεη ζε απαζή δηφ ζε ηθεηεχσ, ηά πάζε ηήο ςπρήο
κνπ, σο ηαηξφο Υξηζηέ ζεξάπεπζνλ.
Οδνχο ζσηεξηψδεηο θαηαιηπψλ, ηάο εηο Άδελ θεξνχζαο δηψδεπζα,
ζθφηνο βαζχ, έρσλ πεξηθχθισ ηάο εδνλάο, θαί ηψλ παζψλ ηφλ
φιηζζνλ, θαί ηήλ θαηαηγίδα ηψλ πεηξαζκψλ, δηφ ζε ηθεηεχσ. Σψ ζψ
ηαπξψ κε ζψζνλ, Υξηζηέ σο κφλνο πνιπέιενο.
Υεηκψλη ζπλερφκελνο πεηξαζκψλ, θαί παζψλ ηξηθπκίαηο
πνληνχκελνο, θαί εδνλψλ, ζάισ ρεηκαδφκελνο ραιεπψο, ηφ ηήο
Νεζηείαο πέιαγνο, έθζαζα ηφ πξάνλ θαί γαιελφλ, ελ ψ κε
θπβεξλήζαο, ηψ ζψ ηαπξψ Οηθηίξκνλ, πξφο ζσηεξίαλ

εγθαζφξκηζνλ.
Θενηνθίνλ
πλέιαβεο Παξζέλε δίρα ζπνξάο, ηφλ ηά ζχκπαληα δεκηνπξγήζαληα,
Λφγνλ Θενχ, άλεπ ζειεκάησλ ηψλ ηήο ζαξθφο, άλεπ θζνξάο δέ
ηέηνθαο, άλεπζελ σδίλσλ ηψλ κεηξηθψλ, δηφ ζε Θενηφθνλ, θαί
γιψζζε θαί θαξδία, νκνινγνχληεο κεγαιχλνκελ.
Άιινο
Σήλ παξζελίαλ ζνπ
Δθψλ ππέκεηλαο, ζηαπξσζήλαη σηήξ εκψλ, ίλα παξάζρεο πάζη
δσήλ, ηνχ ζαλάηνπ εθιπηξσζάκελνο.
Ξχισ λελέθξσκαη, θαί ηαπξνχ μχισ έδεζα, ελ ψ ν Υξηζηφο κνπ
πξνζεισζείο, ηφλ ερζξφλ κνπ εζαλάησζε.
Γφμα...
Χο ζπλππάξρνληα, ηφλ Τίφλ ηψ Γελλήηνξη θαί Πλεχκα ηφ άγηνλ
ζπκπαξφλ, νκνθξφλσο πξνζθπλήζσκελ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θαχκα παξάδνμνλ, θαί εμαίζηνλ άθνπζκα! πψο θαί σο κήηεξ ηίθηεηο
Αγλή, θαί νπθ έγλσο σο παξζέλνο θζνξάλ;
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Τκλψ ηήλ ιφγρελ ζνπ, αλπκλψ θαί ηνχο ήινπο ζνπ ηφλ ζπφγγνλ ηφλ
θάιακνλ ηφλ ηαπξφλ, δη' ψλ ζέζσζκαη, Ηεζνχ ν Θεφο.
Ο Δηξκφο
Σήλ παξζελίαλ ζνπ Θενηφθε ακίαληε, ήλ νπ θαηέθιεμε, ηφ πχξ ηήο
ζεφηεηνο, χκλνηο αζηγήηνηο κεγαιχλνκελ.
Δηο ηά Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο γ'
Σφ χςνο ηψλ αξεηψλ, θαηαιηπνχζα ςπρή κνπ, επί ηφ βάζνο ηήο
ακαξηίαο θαηειήιπζαο, πνλεξνίο νδνζηάηαηο εκπεζνχζα, ηξαπκάησλ
δέ νδσδφησλ γέκνπζα, θείηαη εξξηκκέλε άπνξνο. Γηφ βφεζνλ Υξηζηψ
ηψ Θεψ, ηψ δηά ζέ ζηαπξσζέληη, θαί κψισπαο εθνπζίσο δεμακέλσ.
Δπηκειήζεηί κνπ Κχξηε, θαί ζψζφλ κε.
Έηεξνλ Ηδηφκεινλ
Ήρνο πι. δ'
Σνίο ιεζηξηθνίο ινγηζκνίο, ηξαπκαηηζζείο ν δείιαηνο, εκίζλεηνο
γέγνλα Κχξηε. Πξνθεηψλ δέ ν ρνξφο παξείδελ, εκηζαλή θαηηδψλ
ηπγράλνληα, θαί ηέρλαηο αλζξσπίλαηο αληάηξεπηνλ. Γηφ ραιεπψο
νδπλψκελνο, ελ ηαπεηλψζεη θαξδίαο θξαπγάδσ ζνη. Υξηζηέ ν Θεφο,
επίρεε σο εχζπιαγρλνο, επ' εκέ ηφ κέγα ζνπ έιενο.

Μαξηπξηθφλ
Μάξηπξεο Υξηζηνχ νη αήηηεηνη, νη ληθήζαληεο ηήλ πιάλελ, ηή δπλάκεη
ηνχ ηαπξνχ, απειάβεηε ηήλ ράξηλ ηήο αησλίνπ δσήο, ηπξάλλσλ
απεηιάο νπθ επηνήζεηε, βαζάλνηο αηθηδφκελνη επθξαίλεζζε, θαί λχλ
ηά αίκαηα πκψλ, γέγνλελ ηάκαηα ηαίο ςπραίο εκψλ, πξεζβεχζαηε, ηνχ
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ Πάλαγλνο σο είδέ ζε, ζαξθί θξεκάκελνλ ηψ μχισ, ηήλ θαξδίαλ
εηηηξψζθεην θαί σιφιπδε δαθξχνπζα. Λφγε, πνχ κνπ έδπο
πακθίιηαηε Ηεζνχ, Τηέ κνπ θαί Κχξηε; κή ιίπεο κε κφλελ, Υξηζηέ ηήλ
ηεθνχζάλ ζε.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο α'
Σάο αιγεδφλαο ηψλ Αγίσλ, άο ππέξ ζνχ έπαζνλ, δπζσπήζεηη Κχξηε,
θαί πάζαο εκψλ ηάο νδχλαο, ίαζαη θηιάλζξσπε δεφκεζα.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
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Αγαζφλ ηφ εμνκνινγείζζαη ηψ Κπξίσ, θαί ςάιιεηλ ηψ νλφκαηί ζνπ,
Όςηζηε.
ηίρ. Σνχ αλαγγέιιεηλ ηφ πξστ ηφ έιεφο ζνπ θαί ηήλ αιήζεηάλ ζνπ θαζ
εθάζηελ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ην Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΜΑ', 4-14)
Οχησ ιέγεη Κχξηνο. Δγψ Θεφο πξψηνο, θαί εηο ηά επεξρφκελα εγψ
εηκη. Δίδνλ έζλε, θαί εθνβήζεζαλ, ηά άθξα ηήο γήο εμέζηεζαλ,
ήγγηζαλ θαί ήιζνλ άκα, θξίλσλ έθαζηνο ηψ πιεζίνλ, θαί ηψ αδειθψ
βνεζήζαη, θαί εξεί, Ίζρπζελ αλήξ ηέθησλ, θαί ραιθεχο ηχπησλ ζθχξα,
άκα ειαχλσλ, ηφηε κελ εξεί. χκβιεκα θαιφλ εζηηλ, ηζρχξσζαλ απηά
ελ ήινηο, ζήζνπζη λ απ' ηά, θαί νπ θηλεζήζνληαη. χ δέ Ηζξαήι, παίο
κνπ Ηαθψβ, φλ εμειεμάκελ, ζπέξκα Αβξαάκ, φλ εγάπεζα, νχ
αληειαβφκελ απ' άθξσλ ηήο γήο, θαί εθ ηψλ ζθνπηψλ απηήο εθάιεζά
ζε θαί είπφλ ζνη. Παίο κνπ εί, εμειεμάκελ ζε, θαί νπθ εγθαηέιηπφλ ζε,
κή θνβνχ, κεηά ζνχ γάξ εΗκη, κή πιαλψ, εγψ γάξ εηκη ν Θεφο ζνπ ν
εληζρχζαο ζε, θαί εβνήζεζά ζνη, θαί εζθαιηζάκελ ζε ηή δεμηά κνπ ηή
δηθαία. Ηδνχ αηζρπλζήζνληαη, θαί εληξαπήζνληαη πάληεο νη

αληηθείκελνί ζνη, έζνληαη γάξ σο νπθ φληεο, θαί απνινχληαη πάληεο νη
αληίδηθνί ζνπ, δεηήζεηο απηνχο, θαί νπ κή εχξεο ηνχο αλζξψπνπο, νί
παξνηλήζνπζηλ εηο ζέ, έζνληαη γάξ ψο νπθ φληεο, θαί νπθ έζνληαη νη
αληηπνιεκνχληέο ζε, φηη εγψ ν Θεφο ν θξαηψλ ηήο δεμηάο ζνπ, ν
ιέγσλ ζνη. Μή θνβνχ, εγψ βνεζφο ζνπ, κή θνβνχ, Ηαθψβ, νιηγνζηφο
Ηζξαήι, εγψ εβνήζεζά ζνη, ιέγεη ν Θεφο, ν ιπηξνχκελφο ζε, ν Άγηνο
ηνχ Ηζξαήι.
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Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, εππξέπεηαλ ελεδχζαην.
ηίρ. Δλεδχζαην Κχξηνο δχλακηλ, θαί πεξηεδψζαην.
η75ηνξ
ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά
ηίρ. Πεζνχληαη ελ ακθηβιήζηξσ απηψλ...
ηηρεξφλ Ηδηφκεινλ
Ήρνο πι. δ'
Σνίο ηψλ εκψλ ινγηζκψλ, ιεζηαίο πεξηπεζψλ, εζπιήζελ ν ηάιαο ηφλ
λνχλ, θαί δεηλψο πιεγσζείο, φιελ κνπ ηήλ ςπρήλ ηεηξαπκάηηζκαη, θαί
έλζελ θείκαη γπκλφο αξεηψλ, ελ ηή ηνχ βίνπ νδψ, Ηεξεχο δέ ηδψλ κε ηψ
κψισπη νδπλψκελνλ, δηά ηφ αλίαηνλ, παξνξψλ, νπθ επηβιέπεη.
Λεπτηεο δέ πάιηλ, κή θέξσλ ηήλ ςπρνθζφξνλ αιγεδφλα, θαί απηφο
θαηηδψλ, αληηπαξήιζέ κνη, ζχ δέ ν επδνθήζαο, νπθ εθ ακαξείαο,
αιι' εθ Μαξίαο ζαξθσζήλαη, Υξηζηέ ν Θεφο, ηή θηιαλζξσπία ζνπ,
παξάζρνπ κνη ηήλ ίαζηλ, επηρέσλ επ' εκέ, ηφ κέγα ζνπ έιενο.
ηίρ. Φσλή κνπ πξφο Κχξηνλ εθέθξαμα...
Πάιηλ ηφ απηφ
ηίρ. Δθρεψ ελψπηνλ απηνχ ηήλ δέεζίλ κνπ...
Μαξηπξηθφλ
Δίηηο αξεηή θαί είηηο έπαηλνο, πξέπεη ηνίο Αγίνηο, μίθεζη γάξ έθιηλαλ
ηνχο απρέλαο, δηά ζέ ηφλ θιίλαληα νπξαλνχο, θαί θαηαβάληα, εμέρεαλ
ηφ αίκα απηψλ, δηά ζέ ηφλ θελψζαληα εαπηφλ, θαί κνξθήλ δνχινπ
ιαβφληα, εηαπεηλψζεζαλ έσο ζαλάηνπ, ηήλ πησρείαλ ζνπ κηκνχκελνη,
ψλ ηαίο επραίο, θαηά ηφ πιήζνο ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, ν Θεφο ειέεζνλ
εκάο.
ηηρεξά Πξνζφκνηα Πνίεκα Ησζήθ
Ήρνο πι. δ'

Κχξηε, εη θαί θξηηεξίσ
ηίρ. Δλ ηψ εθιείπεηλ εμ εκνχ ηφ πλεχκά κνπ...
Κχξηε, ζχ ηνχο ηεξνχο Μαζεηάο ζνπ, ινγηθνχο νπξαλνχο έδεημαο,
ηνχησλ ηεξαίο κεζηηείαηο, ηψλ ηήο γήο θαθψλ κε ιχηξσζαη, δη'
εγθξαηείαο πςψλ, ζπλέζεσο εθάζηνηε, ηήο πξφο ηά πάζε ηφλ
ινγηζκφλ κνπ, σο νηθηίξκσλ θαί θηιάλζξσπνο.
ηίρ. Δλ νδψ ηαχηε, ή επνξεπφκελ...
Έρνληεο, πάληεο ηφλ θαηξφλ ηήο Νεζηείαο, σο ζπλεξγφλ ζείσλ
πξάμεσλ, θιαχζσκελ εμ φιεο θαξδίαο, θαί ηψ σηήξη βνήζσκελ. Γηά
ηψλ ζψλ καζεηψλ, Κχξηε πνιπέιεε, ζψζνλ ηνχο θφβσ αλπκλνχληαο,
ηήλ πνιιήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Σήλ έλδνμνλ θαί άρξαληνλ
ηίρ. Καηελφνπλ εηο ηά δεμηά θαί επέβιεπνλ...
Απφζηνινη παλεχθεκνη, νη ηνχ Κφζκνπ πξεζβεπηαί, αζζελνχλησλ
ηαηξνί, ηήο πγείαο θχιαθεο, ακθνηέξσζελ εκάο ζπληεξήζαηε, ηήο
Νεζηείαο ηφλ ρξφλνλ δητππεχνληαο, ελ αιιήινηο ελζέσο
εηξελεχνληαο, ηφλ λνχλ αλελφριεηνλ ηψλ παζψλ θπιάηηνληεο, ίλα
άζσκελ Υξηζηψ, σο ληθεηή εμαλαζηάληη, χκλνλ άπαληεο.
Έηεξα Πξνζφκνηα θαη' Αιθάβεηνλ
Πνίεκα πκεψλ ηνχ Μεηαθξαζηνχ
Ήρνο δ'
Ήζεινλ δάθξπζηλ εμαιείςαη
ηίρ. Απψιεην θπγή απ' εκνχ...
Άπαο ν βίνο κνπ κεηά πνξλψλ, θαί ηεισλψλ εθδεδαπάλεηαη, άξα
δπλήζνκαη θάλ ελ γήξα, κεηαγλψλαη άπεξ εμήκαξηνλ; Γεκηνπξγέ ηψλ
απάλησλ, θαί ηαηξέ ηψλ λνζνχλησλ, Κχξηε, πξίλ εηο ηέινο απφισκαη,
ζψζφλ κε.
ηίρ. Δθέθξαμα πξφο ζέ Κχξηε, Κχξηε...
Βάξεη ζπλέρνκαη ακειείαο, ηψ βνξβφξσ εγθπιηλδνχκελνο, βέιεη
θεληνχκελνο ηνχ Βειίαξ, θαί κνιχλσ ηφ θαη' εηθφλα κνπ. Δπηζηξνθεχ
ακεινχλησλ, θαί ιπηξσηά επηαηζκέλσλ, Κχξηε, πξίλ εηο ηέινο
απφισκαη, ζψζφλ κε.

ηίρ. Πξφζρεο πξφο ηήλ δέεζίλ κνπ...
Γέγνλα πξφζθνκκα ηψλ αλζξψπσλ, γεσξγήζαο σο γεγελήο, γεεξά,
γάκσ σκίιεζα ζή πξνζηάμεη, θαί παξέβελ κηάλαο θνίηελ εκήλ, ν απφ
γήο πιαζηνπξγήζαο, ηφ πιάζκα ζνπ κή παξίδεο, Κχξηε, πξίλ εηο
ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
ηίρ. Ρχζαί κε εθ ηψλ θαηαδησθφλησλ κε...
Γήκηνο γέγνλα ηή ςπρή κνπ, ηήο ζαξθφο κνπ πξφλνηαλ πνη εζάκελνο,
δαίκνζη παίγληνλ θαηεζηάζελ, εδνλαίο δνπιεχσλ θαί αηνπήκαζη. Σή
επζπιαγρλία ζνπ θείζαη, θπγαδεπηά ηψλ δαηκφλσλ. Κχξηε, πξίλ εηο
ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
ηίρ. Δμάγαγε εθ θπιαθήο ηήλ ςπρήλ κνπ...
Δθψλ εμήκαξηνλ ππέξ πάληαο, δηά ηνχην εγθαηαιέιεηκκαη, έρσ
αληίδηθνλ ηήο ςπρήο κνπ, ηήο ζαξθφο ηφ θξφλεκα θαί ζθνηίδεη κε. Ο
θσηηζκφο ηψλ ελ ζθφηεη, θαί νδεγφο πιαλσκέλσλ. Κχξηε, πξίλ εηο
ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
ηίρ. Δκέ ππνκελνχζη δίθαηνη, έσο νχ αληαπνδψο κνη.
Εήζεηαη έιεγελ ν Πξνθήηεο, ε ςπρή κνπ Κχξηε, θαί αηλέζεη ζε,
δήηεζνλ πξφβαηνλ πιαλεζέλ κε, θαί αξίζκεζφλ κε ηή πνίκλε ζνπ,
δφο κνη θαηξφλ κεηαλνίαο, ίλα ζηελάδσλ βνψ ζνη. Κχξηε, πξίλ εηο
ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
ηίρ. Δθ βαζέσλ εθέθξαμά ζνη, Κχξηε...
Ήκαξηνλ ήκαξηνλ αζεηήζαο, ηά πξνζηάγκαηά ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο,
ίιεσο γελνχ κνη, ψ Δπεξγέηα, ίλα βιέςσ ηνίο έλδνζελ νθζαικνίο, θαί
απνθχγσ ηνχ ζθφηνπο, θαί κεηά θφβνπ βνήζσ. Κχξηε, πξίλ εηο ηέινο
απφισκαη, ζψζφλ κε.
ηίρ. Γελεζήησ ηά ψηά ζνπ πξνζέρνληα...
Θήξέο κε άγξηνη πεξηέζρνλ, αιι' εμ απηψλ κε άξπαζνλ Γέζπνηα,
ζέιεηο γάξ άπαληαο ηνπ ζσζήλαη, θαη εηο επίγλσζηλ αιεζείαο ειζείλ,

πάληαο αλζξψπνπο σο Κηίζηεο, θαί κεηά πάλησλ κε ζψζνλ. Κχξηε,
πξίλ εηο ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
ηίρ. Δάλ αλνκίαο παξαηεξήζεο Κχξηε...
Ίακα γίλνπ κνη Δπεξγέηα, ιπηξσηά ζσηήξ κνπ θαί κή απψζε κε, ίδε
κε θείκελνλ αλνκίαηο, θαη αλάζηεζφλ κε σο παληνδχλακνο, ίλα θαγψ
εμαγγέιισ, ηάο πξάμεηο κνπ θαί βνψ ζνη. Κχξηε, πξίλ εηο ηέινο
απφισκαη, ζψζφλ κε.
ηίρ. Έλεθελ ηνχ νλφκαηφο ζνπ ππέκεηλά ζε...
Κξχςαο ηφ ηάιαληνλ ηφ δνζέλ κνη, σο αγλψκσλ δνχινο ηή γή
θαηέρσζα, θαί γάξ σο άρξεζηνο θαηεθξίζελ, θαί νπ ηνικψ ινηπφλ
εμαηηήζαί ζνη, σο αλεμίθαθνο νίθηεηξφλ κε, ίλα θαγψ αλαθξάδσ. Κχξηε,
πξίλ εηο ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
ηίρ. Απφ θπιαθήο πξσταο κέρξη λπθηφο...
Λίκλελ εμήξαλαο παζεκάησλ, ηήο Αηκνξξννχζεο αθή θξαζπέδνπ
ζνπ, ιήςνκαη άθεζηλ εγθιεκάησλ, αδηζηάθησ πίζηεη ζνη
πξνζεξρφκελνο. Γέμαη θακέ σο εθείλελ, θαί ίαζαί κνπ ηφ άιγνο.
Κχξηε, πξίλ εηο ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
ηίρ. ηη παξά ηψ Κπξίσ ηφ έιενο...
Μέιιεηο θαζέδεζζαη επί ζξφλνπ, ν πνηήζαο ιφγσ ηφλ νπξαλφλ θαί ηήλ
γήλ, κέιινκελ άπαληεο παξαζηήλαη, εμαγγέιινληέο ζνη ηάο ακαξηίαο
εκψλ, πξφ ηήο εκέξαο εθείλεο, ελ κεηαλνία κε δέμαη. Κχξηε, πξίλ εηο
ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
ηίρ. Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ πάληα ηά έζλε...
Νεχζνλ ηψ φκκαηη ηψ επζπιάγρλσ, θαί γελνχ κνη ίιεσο κφλε σηήξ,
λάκαηα δψξεζαη ηακάησλ, ηή αζιία κνπ θαί ηαιαηπψξσ ςπρή,
απφζκεμνλ εθ ηνχ ξχπνπ, ηψλ έξγσλ κνπ ίλα κέιςσ. Κχξηε, πξίλ εηο
ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
ηίρ. ηη εθξαηαηψζε ηφ έιενο απηνχ...

Ξίθε επηξέπηζελ ν Βειίαξ, εθζεξεχζαη ζπεχδσλ ηήλ ηαπεηλήλ κνπ
ςπρήλ, μέλνλ επνίεζέ κε Οηθηίξκνλ, θσηηζκνχ ηήο γλψζεσο ηνχ
πξνζψπνπ ζνπ. Ο θξαηαηφο ελ ηζρχτ, ηνχηνπ ζθεπψλ άξπαζφλ κε.
Κχξηε, πξίλ εηο ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
ηίρ. Πξφο ζέ ήξα ηνχο νθζαικνχο κνπ...
ινο ηνίο πάζεζηλ εδνπιψζελ, εγθαηαιείςαο λφκνλ θαί ζείαο
γξαθάο, φινλ κε ίαζαη επεξγέηα, δη' εκέ θαη' εκέ γεγνλψο αγαζέ,
επίζηξεςφλ κε νηθηίξκνλ, ν ηψλ παζψλ θαζαηξέηεο. Κχξηε, πξίλ εηο
ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
ηίρ. Διέεζνλ εκάο, Κχξηε, ειέεζνλ εκάο...
Πφξλε ηνίο δάθξπζη θαηαβξέρεη, ηνχο αρξάληνπο ηε θαί ηηκίνπο πφδαο
ζνπ, πάληαο πξνηξέπνπζα ηνχ πξνζηξέρεηλ, θαί ιακβάλεηλ ιχζηλ ηψλ
εγθιεκάησλ απηψλ. Απηήο ηήλ πίζηηλ παξάζρνπ, θακνί σηήξ ηνπ
βνάλ ζνη, Κχξηε, πξίλ εηο ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Ρχπνλ θαζάξηζνλ ηήο ςπρήο κνπ, ν δη' εκέ πησρεχζαο θαί λεπηάζαο
ζαξθί, ξαλίδα ειένπο ζνπ θαηαπέκςαο, ηψ αζζελεί θαί ηεζιαζκέλσ
Υξηζηέ, απφπιπλνλ εθ ηνχ ξχπνπ, ηάηξεπζνλ αζζελνχληα. Κχξηε, πξίλ
εηο ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
ηήξημνλ Γέζπνηα ηήλ ςπρήλ κνπ, ζνί πξνζηξέρεηλ θαί ζνί δνπιεχεηλ
αεί, ζθέπε ππάξρεηο γάξ κνπ θαί θχιαμ, θαί αληίιεςΗο θαί βνήζεηα,
αμίσζνλ Θεέ Λφγε, βνάλ κε ελ παξξεζία. Κχξηε, πξίλ εηο ηέινο
απφισκαη, ζψζφλ κε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σείρνο απφξζεηνλ εκίλ γελνχ, Ηεζνχ σηήξ θαί ειεήκνλ Θεέ, ηξφπνηο
θαί έξγνηο απαηεινίο γάξ, ζπκπεπηψθακελ, αιι' αλάζηεζνλ, σο
επεξγέηεο ηφ πιάζκα, θαί δηαιιάγεζη σο νηθηίξκνλ. Κχξηε, πξίλ εηο
ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Τηφο ν άζσηνο εγελφκελ, δηαζθνξπίζαο ηφλ πινχηνλ, ιηκψ λχλ
ηήθνκαη, ππφ ηήλ ζθέπελ ζνπ θαηαθεχγσ, ψζπεξ εθείλνλ δέμαη κε
Πάηεξ αγαζέ, θαί κέηνρνλ ηήο ηξαπέδεο, αμίσζνλ ηνχ βνάλ ζνη.
Κχξηε, πξίλ εηο ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Φζφλσ εμέβαιε Παξαδείζνπ, ηφλ πξσηφπιαζηνλ ν αξρέθαθνο,

θάζθσλ ηφ Μλήζζεηη επί μχινπ, ν Λεζηήο απέιαβε ηφλ Παξάδεηζνλ,
εγψ δέ πίζηεη θαί θφβσ, ηφ Μλήζζεηί κνπ, βνψ ζνη. Κχξηε, πξίλ εηο
ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Υείξά κνη έθηεηλνλ σο ηψ Πέηξσ, θαί αλάγαγε ηνχ βπζνχ ν Θεφο,
ράξηλ θαί έιεφο κνη παξάζρνπ, ηή πξεζβεία ηήο παλακψκνπ Μεηξφο,
ηήο ζέ ηεθνχζεο αζπφξσο, θαί ηψλ Αγίσλ ζνπ πάλησλ. Κχξηε, πξίλ
εηο ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Φάιινληα, δέμαη κε θαζ' εθάζηελ, ν Ακλφο ν αίξσλ ηήλ ακαξηίαλ κνπ,
ςπρήλ θαί ζψκά κνπ νινθιήξσο, εηο ηάο ρείξάο ζνπ παξαηίζεκη, θαί
ελ λπθηί θαί εκέξα, ρξεσζηηθψο εθβνψ ζνη. Κχξηε, πξίλ εηο ηέινο
απφισκαη, ζψζφλ κε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
 ηήο αθάηνπ ζνπ επζπιαγρλίαο, ππεξάγαζε αλεμίθαθε Κχξηε! ψ
αλακάξηεηε θαί νηθηίξκνλ, κή κε απνξξίςεο απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ,
φπσο θαγψ επραξίζησο, ραίξσλ θαί ςάιισλ βνψ ζνη. Κχξηε, πξίλ εηο
ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
 ηή αξξήησ ζπγθαηαβάζεη! ψ ηνχ μέλνπ ηφθνπ ηφ ππεξζαχκαζηνλ! ψ
πψο Παξζέλνο βξέθνο ζε θέξεη, ελ αγθάιαηο ηαχηεο ηφλ Πνηεηήλ θαί
Θεφλ! ν εμ απηήο ζαξθσζήλαη, θαηαδεμάκελνο επεξγέηα, Κχξηε, πξίλ
εηο ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.
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Θεφο εθδηθήζεσλ Κχξηνο, Θεφο εθδηθήζεσλ.
ηίρ. Τςψζεηη, ν θξίλσλ ηήλ γήλ.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΕ', 1-9)
Δγέλεην Άβξακ εηψλ ελελεθνληαελλέα. Καί ψθζε Κχξηνο ηψ Αβξακ,
θαί είπελ απηψ, Δγψ εηκη ν Θεφο ζνπ, επαξέζηεη ελψπηνλ εκνχ, θαί
γίλνπ άκεκπηνο θαί ζήζνκαη ηήλ δηαζήθελ κνπ αλακέζνλ εκνχ, θαί
αλακέζνλ ζνχ, θαί πιεζπλψ ζε ζθφδξα. Καί έπεζελ Άβξακ επί
πξφζσπνλ απηνχ, θαί ειάιεζελ απηψ ν Θεφο, ιέγσλ, Ηδνχ ε δηαζήθε
κνπ κεηά ζνχ, θαί έζε παηήξ πιήζνπο εζλψλ. Καί νπ θιεζήζεηαη έηη
ηφ φλνκά ζνπ Άβξακ, αιι' έζηαη ηφ φλνκά ζνπ Αβξαάκ, φηη παηέξα
πνιιψλ Δζλψλ ηέζεηθά ζε. Καί απμαλψ ζε ζθφδξα ζθφδξα, θαί
ζήζσ ζε εηο έζλε θαί βαζηιείο εθ ζνχ εμειεχζνληαη θαί ζηήζσ ηήλ
δηαζήθελ κνπ αλακέζνλ εκνχ, θαί αλακέζνλ ζνχ, θαί αλακέζνλ ηνχ
ζπέξκαηφο ζνπ κεηά ζέ, εηο ηάο γελεάο απηψλ, εηο δηαζήθελ αηψληνλ

είλαη ζνπ Θεφο, θαί ηνχ ζπέξκαηφο ζνπ κεηά ζέ. Καί δψζσ ζνη θαί ηψ
ζπέξκαηί ζνπ ηήλ γήλ, ήλ παξνηθείο, πάζαλ ηήλ γήλ Υαλαάλ, εηο
θαηάζρεζηλ αηψληνλ, θαί έζνκαη απηνίο Θεφο. Καί είπελ ν Θεφο πξφο
Αβξαάκ. χ δέ ηήλ δηαζήθελ κνπ δηαηεξήζεηο, ζχ θαί ηφ ζπέξκα ζνπ
κεηά ζέ, εηο ηάο γελεάο απηψλ.
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Άζαηε ηψ Κπξίσ άζκα θαηλφλ.
ηίρ. Άζαηε ηψ Κπξίσ, επινγήζαηε ηφ φλνκα απηνχ.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΔ', 20 - Η', 9)
Τηφο ζνθφο επθξαίλεη παηέξα, πηφο δέ άθξσλ κπθηεξίδεη κεηέξα
απηνχ. Άλνήηνπ ηξίβνη, ελδεείο θξελψλ, αλήξ δέ θξφληκνο
θαηεπζχλσλ πνξεχεηαη. Τπεξηίζεληαη ινγηζκνχο νη κή ηηκψληεο
ζπλέδξηα, ελ δέ θαξδίαηο βνπιεπνκέλσλ κέλεη βνπιή. Οπ κή
ππαθνχζε ν θαθφο απηή, νπδέ κή είπε θαίξηφλ ηη θαί θαιφλ ηψ θνηλψ.
Οδνί δσήο δηαλνήκαηα ζπλεηνχ, ίλα εθθιίλαο εθ ηνχ Άδνπ ζσζή.
Οίθνπο πβξηζηψλ θαηαζπά Κχξηνο, εζηήξημε δέ φξηνλ ρήξαο.
Βδέιπγκα Κπξίσ ινγηζκφο άδηθνο, αγλψλ δέ ξήζεηο ζεκλαί.
Δμφιιπζηλ εαπηφλ ν δσξνιήπηεο, ν δέ κηζψλ δψξσλ ιήςεηο ζψδεηαη.
Διεεκνζχλαηο θαί πίζηεζηλ απνθαζαίξνληαη ακαξηίαη, ηψ δέ θφβσ
Κπξίνπ, εθθιίλεη πάο απφ θαθνχ. Καξδίαη δηθαίσλ κειεηψζη πίζηεηο,
ζηφκα δέ αζεβψλ απνθξίλεηαη θαθά. Γεθηαί παξά Κπξίσ νδνί αλδξψλ
δηθαίσλ, δηά δέ απηψλ θαί νη ερζξνί θίινη γίλνληαη. Μαθξάλ απέρεη ν
Θεφο απφ αζεβψλ, επραίο δέ δηθαίσλ επαθνχεη, ζεσξψλ νθζαικφο
θαιά, επθξαίλεη θαξδίαλ, θήκε δέ αγαζή πηαίλεη νζηά. Ο εηζαθνχσλ
ειέγρνπο δσήο, ελ κέζσ ζνθψλ απιηζζήζεηαη. ο απσζείηαη
παηδείαλ, κηζεί εαπηφλ, ν δέ ηεξψλ ειέγρνπο, αγαπά ςπρήλ εαπηνχ.
Φφβνο Κπξίνπ παηδεία θαί ζνθία, θαί αξρή δφμεο απνθξηζήζεηαη
απηή. Σψ αλζξψπσ πξφζεζηο θαξδίαο, θαί παξά Κπξίσ ππφθξηζηο
γιψζζεο. φζσ κέγαο εί, ηνζνχηνλ ηαπείλνπ ζεαπηφλ, θαί έλαληη
Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ επξήζεηο ράξηλ. Πάληα ηά έξγα ηνχ ηαπεηλνχ
θαλεξά ηψ Θεψ, θαί εδξάδσλ πλεχκαηα Κχξηνο. Κχιηζνλ επί Κχξηνλ
ηά έξγα ζνπ, θαί εδξαζζήζνληαη νη ινγηζκνί ζνπ. Πάληα εηξγάζαην
Κχξηνο δη' εαπηφλ νη δέ αζεβείο ελ εκέξα θαθή νινχληαη. Αθάζαξηνο
παξά Θεψ πάο πςεινθάξδηνο, ρεηξί δέ ρείξαο βαιψλ αδίθσο, νπθ
αζσσζήζεηαη. Αξρή νδνχ αγαζήο ηφ πνηείλ δίθαηα, δεθηά δέ παξά
Θεψ κάιινλ, ή ζχεηλ ζπζίαο. Ο δεηψλ ηφλ Κχξηνλ, επξήζεη γλψζηλ
κεηά δηθαηνζχλεο, νη δέ νξζψο δεηνχληεο απηφλ, επξήζνπζηλ εηξήλελ.
Πάληα ηά έξγα ηνχ Κπξίνπ κεηά δηθαηνζχλεο, θπιάζζεηαη δέ ν αζεβήο
εηο εκέξαλ θαθήλ. Κξείζζνλ νιίγε ιήςηο κεηά δηθαηνζχλεο, ή πνιιά

γελλήκαηα κεηά αδηθίαο. Καξδία αλδξφο ινγηδέζζσ δίθαηα, ίλα ππφ
ηνχ Θενχ δηνξζσζή ηά δηαβήκαηα απηνχ.
ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΦΑΛΛΟΜΔΝ
ΣΖΝ ΚΑΣΑΝΤΚΣΗΚΖΝ ΑΚΟΛΟΤζΗΑΝ
ΣΟΤ ΜΔΓΑΛΟΤ ΚΑΝΟΝΟ
Διέεζφλ κε ν Θεφο, ειέεζφλ κε
ΚΑΝΧΝ Ο ΜΔΓΑ ΠΟΗΖΜΑ
ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΑΝΓΡΔΟΤ ΚΡΖΣΖ
Χδή α' Ήρνο πι. β'
Ο Δηξκφο
Βνεζφο θαί ζθεπαζηήο, εγέλεηφ κνη εηο ζσηεξίαλ, νχηφο κνπ Θεφο,
θαί δνμάζσ απηφλ, Θεφο ηνχ Παηξφο κνπ, θαί πςψζσ απηφλ, ελδφμσο
γάξ δεδφμαζηαη. (Γίο)
Πφζελ άξμνκαη ζξελείλ, ηάο ηνχ αζιίνπ κνπ βίνπ πξάμεηο; πνίαλ
απαξρήλ, επηζήζσ Υξηζηέ, ηή λχλ ζξελσδία; αιι' σο εχζπιαγρλφο
κνη δφο, παξαπησκάησλ άθεζηλ.
Γεχξν ηάιαηλα ςπρή, ζχλ ηή ζαξθί ζνπ ηψ πάλησλ Κηίζηε,
εμνκνινγνχ θαί απφζρνπ ινηπφλ, ηήο πξίλ αινγίαο, θαί πξνζάγαγε
Θεφλ, ελ κεηαλνία δάθξπα.
Σφλ πξσηφπιαζηνλ Αδάκ, ηή παξαβάζεη παξαδειψζαο, έγλσλ
εκαπηφλ, γπκλσζέληα Θενχ, θαί ηήο ατδίνπ, βαζηιείαο θαί ηξπθήο, δηά
ηάο ακαξηίαο κνπ.
Οίκνη ηάιαηλα ςπρή! ηί σκνηψζεο ηή πξψηε Δχα; είδεο γάξ θαθψο, θαί
εηξψζεο πηθξψο, θαί ήςσ ηνχ μχινπ, θαί εγεχζσ πξνπεηψο, ηήο
παξαιφγνπ βξψζεσο.
Αληί Δχαο αηζζεηήο, ε λνεηή κνη θαηέζηε Δχα, ν ελ ηή ζαξθί, εκπαζήο
ινγηζκφο, δεηθλχο ηά εδέα, θαί γεπφκελνο αεί, ηήο πηθξάο
θαηαπφζεσο.

Δπαμίσο ηήο Δδέκ, πξνεμεξξίθε σο κή θπιάμαο, κίαλ ζνπ σηήξ,
εληνιήλ ν Αδάκ, εγψ δέ ηί πάζσ, αζεηψλ δηαπαληφο ηά δσεξά ζνπ
ιφγηα;
Σήλ ηνχ Κάτλ ππειζψλ, κηαηθνλίαλ ηή πξναηξέζεη, γέγνλα θνλεχο,
ζπλεηδφηη ςπρήο, δσψζαο ηήλ ζάξθα, θαί ζηξαηεχζαο θαη' απηήο, ηαίο
πνλεξαίο κνπ πξάμεζη.
Σή ηνχ Άβει Ηεζνχ, νπρ σκνηψζελ δηθαηνζχλε, δψξά ζνη δεθηά, νπ
πξνζήμα πνηέ, νπ πξάμεηο ελζένπο, νπ ζπζίαλ θαζαξάλ, νπ βίνλ
αλεπίιεπηνλ.
Χο ν Κάτλ θαί εκείο, ςπρή αζιία ηψ πάλησλ Κηίζηε, πξάμεηο
ξππαξάο, θαί ζπζίαλ ςεθηήλ, θαί άρξεζηνλ βίνλ, πξνζεγάγνκελ
νκνχ, δηφ θαί θαηεθξίζεκελ.
Σφλ πειφλ ν θεξακεχο, δσνπιαζηήζαο ελέζεθάο κνη, ζάξθα θαί
νζηά, θαί πλνήλ θαί δσήλ. Αιι' ψ Πνηεηά κνπ, Λπηξσηά κνπ θαί Κξηηά
κεηαλννχληα δέμαη κε.
Δμαγγέιισ ζνη σηήξ, ηάο ακαξηίαο άο εηξγαζάκελ, θαί ηάο ηήο
ςπρήο, θαί ηνχ ζψκαηφο κνπ πιεγάο, άο κνη έλδνλ, κηαηθφλνη
ινγηζκνί, ιεζηξηθψο ελαπέζεθαλ.
Δη θαί ήκαξηνλ σηήξ, αιι' νίδα φηη θηιάλζξσπνο εί, πιήηηεηο
ζπκπαζψο, θαί ζπιαγρλίδε ζεξκψο, δαθξχ νληα βιέπεηο, θαί
πξνζηξέρεηο σο Παηεξ, αλαθαιψλ ηφλ Άζσηνλ.
Δξξηκκέλνλ κε σηήξ, πξφ ηψλ ζπξψλ ζνπ θάλ ελ ηψ γήξεη, κή κε
απνξξίςεο εηο Άδνπ θελφλ, αιιά πξφ ηνχ ηέινπο, σο θηιάλζξσπφο
κνη δφο, παξαπησκάησλ άθεζηλ.
Σήλ νπζίαλ κνπ σηήξ, θαηαλαιψζαο ελ αζσηία, έξεκφο εηκη, αξεηψλ
επ ζεβψλ, ιηκψηησλ δέ θξάδσ. Ο Παηήξ ηψλ νηθηηξκψλ, πξνθζάζαο
ζχ κε νίθηεηξνλ.
Ο ιεζηαίο πεξηπεζψλ, εγψ ππάξρσλ ηνίο ινγηζκνίο κνπ, φισο ππ'
απηψλ ηεηξαπκάηηζκαη λχλ, επιήζζελ κσιψπσλ, αιι' απηφο κνη
επηζηάο, Υξηζηέ σηήξ ηάηξεπζνλ.

Ηεξεχο κε πξντδψλ, αληηπαξήιζε, θαί ν Λεπτηεο, βιέπσλ ελ δεηλνίο,
ππεξείδε γπκλφλ, αιι' ν εθ Μαξίαο, αλαηείιαο Ηεζνχο, ζχ επηζηάο κε
νίθηεηξνλ.
Ο Ακλφο ν ηνχ Θενχ, ν αίξσλ πάλησλ ηάο ακαξηίαο, άξνλ ηφλ θινηφλ
απ' εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο εχζπιαγρλφο κνη δφο,
δάθξπα θαηαλχμεσο.
Μεηαλνίαο ν θαηξφο, πξνζέξρνκαί ζνη ηψ Πιαζηνπξγψ κνπ, Άξνλ ηφλ
θινηφλ απ' εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο εχζπιαγρλφο
κνη δφο, δάθξπα θαηαλχμεσο.
Μή βδειχμε κε σηήξ, κή απνξξίςεο ηνχ ζνχ πξνζψπνπ, άξνλ ηφλ
θινηφλ, απ' εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο εχζπιαγρλφο
κνη δφο, παξαπησκάησλ άθεζηλ.
Σά εθνχζηα σηήξ, θαί ηά αθνχζηα πηαίζκαηά κνπ, θαί ηά θαλεξά, θαί
θξππηά θαί γλσζηά, θαί άγλσζηα πάληα, ζπγρσξήζαο σο Θεφο,
ηιάζζεηη, θαί ζψζφλ κε.
Δθ λεφηεηνο σηήξ ηάο εληνιάο ζνπ επαξσζάκελ, φινλ εκπαζψο,
ακειψλ ξαζπκψλ, παξήιζνλ ηφλ βίνλ, δηφ θξάδσ ζνη σηήξ, θάλ ελ
ηψ ηέιεη, ζψζφλ κε.
Σήλ νπζίαλ ηήο ςπρήο, θαηαλαιψζαο ηή ακαξηία, έξεκφο εηκη αξεηψλ
επζεβψλ, ιηκψηησλ δέ θξάδσ. ν ειένπο ρνξεγφο, πξνθζάζαο ζχ κε
νίθηεηξνλ.
νί πξνζπίπησ Ηεζνχ. Ζκάξηεθά ζνη ηιάζζεηί κνη, άξνλ ηφλ θινηφλ
απ' εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο εχζπιαγρλνο Θεφο,
κεηαλννχληα δέμαη κε.
Μή εηζέιζεο κεη' εκνχ, ελ θξίζεη θέξσλ κνπ ηά πξαθηέα, ιφγνπο
εθδεηψλ, θαί επζχλσλ νξκάο, άιι ελ νηθηηξκνίο ζνπ, παξνξψλ κνπ ηά
δεηλά, ζψζφλ κε Παληνδχλακε.
Οζία ηνχ Θενχ πξέζβεπε ππέξ εκψλ
ήλ κνη δίδνπ θσηαπγή, εθ ζείαο άλσζελ πξνκεζείαο, ράξηλ εθθπγείλ,
ηψλ παζψλ ζθνηαζκφλ, θαί άζαη πξνζχκσο, ηνχ ζνχ βίνπ ηά ηεξπλά,
Μαξία δηεγήκαηα.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ

Τπνθχςαζα Υξηζηνχ, ηνίο ζείνηο λφκνηο, ηνχησ πξνζήιζεο, ηάο ηψλ
εδνλψλ αθαζέθηνπο νξκάο, ιηπνχζα θαί πάζαλ, αξεηήλ παλεπιαβψο,
σο κίαλ εθαηψξζσζαο.
Άγηε ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Ηθεζίαηο ζνπ εκάο, Αλδξέα ξχζαη παζψλ αηίκσλ, θαί ηήο βαζηιείαο,
λχλ Υξηζηνχ θνηλσλνχο, ηνχο πίζηεη θαί πφζσ, αλπκ λνχληάο ζε
θιεηλέ, αλάδεημνλ δεφκεζα.
Γφμα...
Τπεξνχζηε Σξηάο, ε ελ Μνλάδη πξνζθπλνπκέλε, άξνλ ηφλ θινηφλ, απ'
εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο εχζπιαγρλφο κνη δφο,
δάθξπα θαηαλχμεσο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε ε ειπίο, θαί πξνζηαζία ηψλ ζέ πκλνχλησλ, άξνλ ηφλ θινηφλ,
απ' εκνχ ηφλ βαξχλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο, θαί σο Γέζπνηλα αγλή,
κεηαλννχληα δέμαη κε.
Χδή β'
Ο Δηξκφο
Πξφζερε, νπξαλέ θαί ιαιήζσ, θαί αλπκλήζσ Υξηζηφλ, ηφλ εθ
Παξζέλνπ ζαξθί, επηδεκεζαληα. (Γίο)
Πξφζερε, νπξαλέ, θαί ιαιήζσ, γή ελσηίδνπ θσλήο, κεηαλννχζεο
Θεψ, θαί αλπκλνχζεο απηφλ.
Πξφζρεο κνη, ν Θεφο ν σηήξ κνπ, ηιέσ φκκαηί ζνπ, θαί δέμαη κνπ,
ηήλ ζεξκήλ εμνκνιφγεζηλ.
Ζκάξηεθα, ππέξ πάληαο αλζξψπνπο, κφλνο εκάξηεθά ζνη, αιι'
νίθηεηξνλ σο Θεφο, ψηεξ ηφ πνίεκά ζνπ.
Εάιε κε, ηψλ θαθψλ πεξηέρεη, εχζπιαγρλε Κχξηε, αιι' σο ηψ Πέηξσ
θακνί, ηήλ ρείξα έθηεηλνλ.
Σά δάθξπα, ηά ηήο πφξλεο νηθηίξκνλ, θαγψ πξνβάιινκαη. Ηιάζζεηί
κνη σηήξ, ηή επζπιαγρλία ζνπ.
Δζπίισζα, ηφλ ηήο ζαξθφο κνπ ρηηψλα, θαί θαηεξξχπσζα, ηφ θαη'
εηθφλα σηήξ, θαί θαζ' νκνίσζηλ.
Ζκαχξσζα, ηήο ςπρήο ηφ σξαίνλ, ηαίο ηψλ παζψλ εδνλαίο, θαί φισο

φινλ ηφλ λνχλ, ρνχλ απεηέιεζα.
Γηέξξεμα, λχλ ηήλ ζηνιήλ κνπ ηήλ πξψηελ, ήλ εμπθάλαηφ κνη, ν
Πιαζηνπξγφο εμ αξρήο, θαί έλζελ θείκαη γπκλφο.
Δλδέδπκαη, δηεξξεγκέλνλ ρηηψλα, φλ εμπθάλαηφ κνη, ν φθηο ηή
ζπκβνπιή, θαί θαηαηζρχλνκαη.
Πξνζέβιεςα, ηνχ θπηνχ ηφ σξαίνλ, θαί επαηήζελ ηφλ λνχλ, θαί άξηη
θείκαη γπκλφο, θαί θαηαηζρχλνκαη.
Δηέθηαηλνλ, επί ηφλ λψηφλ κνπ πάληεο, νη αξρεγνί ηψλ θαθψλ,
καθξχλνληεο θαη' εκνχ ηήλ αλνκίαλ απηψλ.
Απψιεζα, ηφ πξσηφθηηζηνλ θάιινο, θαί ηήλ εππξέπεηάλ κνπ, θαί άξηη
θείκαη γπκλφο, θαί θαηαηζρχλνκαη.
Καηέξξαςε, ηνχο δεξκαηίλνπο ρηηψλαο, ε ακαξηία θακνί, γπκλψζαζά
κε ηήο πξίλ, ζενυθάληνπ ζηνιήο.
Πεξίθεηκαη, ηφλ ζηνιηζκφλ ηήο αηζρχλεο, θαζάπεξ θχιια ζπθήο, εηο
έιεγρνλ ηψλ εκψλ, απηεμνπζίσλ παζψλ.
Δζηφιηζκαη, θαηεζηηγκέλνλ ρηηψλα, θαί εκαγκέλνλ αηζρξψο, ηή ξχζεη
ηήο εκπαζνχο, θαί θηιεδφλνπ δσήο.
Δζπίισζα, ηφλ ηήο ζαξθφο κνπ ρηηψλα, θαί θαηεξξχπσζα, ηφ θαη'
εηθφλα σηήξ, θαί θαζ' νκνίσζηλ.
Τπέπεζα, ηή ηψλ παζψλ αιγεδφλη, θαί ηή ελχισ θζνξά, θαί έλζελ
λχλ ν ερζξφο, θαηαπηέδεη κε.
Φηιφυινλ, θαί θηινθηήκνλα βίνλ, ηήο αθηεζίαο σηήξ, πξνθξίλαο λχλ
ηφλ βαξχλ, θινηφλ πεξίθεηκαη.
Δθφζκεζα, ηφλ ηήο ζαξθφο αλδξηάληα, ηή ηψλ αηζρξψλ ινγηζκψλ,
πνηθίιε πεξηβνιή, θαί θαηαθξίλνκαη.
Σήο έμσζελ, επηκειψο επθνζκίαο, κφλεο εθξφληηζα, ηήο έλδνλ
ππεξηδψλ, Θενηππψηνπ ζθελήο.

Μνξθψζαο κνπ, ηήλ ηψλ παζψλ ακνξθίαλ, ηαίο θηιεδφλνηο νξκαίο,
ειπκελάκελ ηνχ λνχ ηήλ σξαηφηεηα.
Καηέρξσζα, ηήο πξίλ εηθφλνο ηφ θάιινο, ψηεξ ηνίο πάζεζηλ, αιι' σο
πνηέ ηήλ δξαρκήλ, αλαδεηήζαο επξέ.
Ζκάξηεθα, ψζπεξ ε Πφξλε βνψ ζνη, κφλνο εκάξηεθά ζνη, σο κχξνλ
δέρνπ σηήξ θακνχ ηά δάθξπα.
Χιίζζεζα, σο ν Γαπτδ αθνιάζησο, θαί βεβνξβφξσκαη, αιι'
απνπιχλαηο θακέ, σηήξ ηνίο δάθξπζί κνπ.
Ηιάζζεηη, σο ν Σειψλεο βνψ ζνη, ψηεξ ηιάζζεηί κνη, νπδείο γάξ ηψλ
εμ Αδάκ, σο εγψ ήκαξηέ ζνη.
Οπ δάθξπα, νπδέ κεηάλνηαλ έρσ, νπδέ θαηάλπμηλ, απηφο κνη ηαχηα
σηήξ, σο Θεφο δψξεζαη.
Σήλ ζχξαλ ζνπ, κή απνθιείζεο κνη ηφηε, Κχξηε, Κχξηε, αιι' άλνημφλ
κνη απηήλ κεηαλννχληί ζνη.
Φηιάλζξσπε, ν ζέισλ πάληαο ζσζήλαη, ζχ αλαθαιέζαί κε, θαί δέμαη
σο αγαζφο, κεηαλννχληά κε.
Δλψηηζαη, ηνχο ζηελαγκνχο ηήο ςπρήο κνπ, θαί ηψλ εκψλ νθζαικψλ,
πξνζδέρνπ ηνχο ζηαιαγκνχο. Κχξηε ζψζφλ κε.
Θενηνθίνλ
Άρξαληε, Θενηφθε Παξζέλε κφλε παλχκλεηε, ηθέηεπε εθηελψο, εηο ηφ
ζσζήλαη εκάο.
Δηξκφο άιινο
Ίδεηε ίδεηε, φηη εγψ εηκη Θεφο, ν κάλλα επνκβξήζαο, θαί ηφ χδσξ εθ
πέηξαο, πεγάζαο πάιαη ελ εξήκσ ηψ ιαψ κνπ, ηή κφλε δεμηά, θαί ηή
ηζρχτ ηή εκή.
Ίδεηε ίδεηε, φηη εγψ εηκη Θεφο, ελσηίδνπ ςπρή κνπ, ηνχ Κπξίνπ
βνψληνο, θαί απνζπάζζεηη ηήο πξψελ ακαξηίαο, θαί θνβνχ σο
δηθαζηήλ, θαί σο θξηηήλ θαί Θεφλ.
Σίλη σκνηψζεο, πνιπακάξηεηε ςπρή; νίκνη ηψ πξψησ Κάτλ, θαί ηψ

Λάκερ εθείλσ, ιηζνθηνλήζαζα ηφ ζψκα θαθνπξγίαηο, θαί θηείλαζα ηφλ
λνχλ, ηαίο παξαιφγνηο νξκαίο.
Πάληαο ηνχο πξφ λφκνπ, παξαδξακνχζα ψ ςπρή, ηψ ήζ νπρ
σκνηψζεο, νπ ηφλ Δλψο εκηκήζσ, νπ ηφλ Δλψρ ηή κεηαζέζεη, νπ ηφλ
Νψε, αιι' ψθζεο πεληρξά, ηήο ηψλ δηθαίσλ δσήο.
Μφλε εμήλνημαο, ηνχο θαηαξξάθηαο ηήο νξγήο, ηνχ Θενχ ζνπ ςπρή
κνπ, θαί θαηέθιπζαο πάζαλ, σο γήλ ηήλ ζάξθα, θαί ηάο πξάμεηο, θαί
ηφλ βίνλ, θαί έκεηλαο εθηφο, ηήο ζσζηηθήο Κηβσηνχ.
Άλδξα απέθηεηλα, θεζίλ, εηο κψισπα εκνί, θαί λεαλίζθνλ εηο ηξαχκα,
Λάκερ ζξελψλ εβφα, ζχ δέ νπ ηξέκεηο ψ ςπρή κνπ, ξππσζείζα, ηήλ
ζάξθα θαί ηφλ λνχλ, θαηαζπηιψζαζα.
 πψο εδήισζα, Λάκερ ηφλ πξψελ θνλεπηήλ, ηήλ ςπρήλ ψζπεξ
άλδξα, ηφλ λνχλ σο λεαλίζθνλ, σο αδειθφλ δέ κνπ ηφ ζψκα
απνθηείλαο, σο Κάτλ ν θνλεχο, ηαίο θηιεδφλνηο νξκαίο!
Πχξγνλ εζνθίζσ, νηθνδνκήζαη, ψ ςπρή, θαί νρχξσκα πήμαη, ηαίο
ζαίο επηζπκίαηο, εηκή ζπλέρεελ ν θηίζηεο ηάο βνπιάο ζνπ, θαί
θαηέαμελ εηο γήλ, ηά κεραλήκαηά ζνπ.
Σέηξσκαη, πέπιεγκαη, ηδνχ ηά βέιε ηνχ ερζξνχ, ηά θαηαζηίμαληά κνπ,
ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, ηδνχ ηά ηξαχκαηα, ηά έιθε, αη πεξψζεηο,
βνψζη ηάο πιεγάο, ηψλ απζαηξέησλ κνπ παζψλ.
Έβξεμε Κχξηνο, παξά Κπξίνπ πχξ πνηέ, αλνκίαλ νξγψζαλ,
ππξπνιήζαο νδφκσλ, ζχ δέ ηφ πχξ εμέθαπζαο ηφ ηήο γεέλλεο, ελ ψ
κέιιεηο ςπρή, ζπγθαηαθαίεζζαη πηθξψο.
Γλψηε θαί ίδεηε, φηη εγψ εηκη Θεφο, ν εξεπλψλ θαξδίαο, θαί θνιάδσλ
ελλνίαο, ειέγρσλ πξάμεηο, θαί θινγίδσλ ακαξηίαο, θαί θξίλσλ
νξθαλφλ, θαί ηαπεηλφλ θαί πησρφλ.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Ήπισζαο ρείξάο ζνπ, πξφο ηφλ νηθηίξκνλα Θεφλ, Μαξία ελ αβχζζσ,
θαθψλ βπζηδνκέλε, θαί σο ηψ Πέηξσ θηιαλζξψπσο ρείξα βνεζείαο,
εμέηεηλε ηήλ ζήλ, επηζηξνθήλ πάλησο δεηψλ.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
ιε πξνζπκία, πφζσ πξνζέδξακεο Υξηζηψ, ηήλ πξίλ ηήο ακαξηίαο,

νδφλ απνζηξαθείζα, θαί ελ εξήκνηο ηαίο αβάηνηο ηξεθνκέλε, θαί
ηνχηνπ θαζαξψο, ηεινχζα ζείαο εληνιάο.
Άγηε ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Ίδσκελ ίδσκελ, θηιαλζξσπίαλ ψ ςπρή, ηνχ Θενχ θαί Γεζπφηνπ, δηά
ηνχην πξφ ηέινπο, απηψ ζχλ δάθξπζη, πξνζπέζσκελ βνψληεο.
Αλδξένπ ηαίο ιηηαίο, ψηεξ ειέεζνλ εκάο.
Γφμα...
Άλαξρε άθηηζηε, Σξηάο ακέξηζηε Μνλάο, κεηαλννχληά κε δέμαη,
εκαξηεθφηα ζψζνλ, ζφλ εηκη πιάζκα, κή παξίδεο, αιιά θείζαη θαί
ξχζαη, ηνχ ππξφο ηήο θαηαδίθεο κε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Άρξαληε Γέζπνηλα, Θενγελλήηνξ ε ειπίο, ηψλ εηο ζε πξνζηξερφλησλ,
θαί ιηκήλ ηψλ ελ δάιε, ηφλ ειεήκνλα θαί Κηίζηελ θαί Τηφλ ζνπ, ηιέσζαη
θακνί, ηαίο ηθεζίαηο ηαίο ζαίο.
Χδή γ'
Ο Δηξκφο
Δπί ηήλ αζάιεπηνλ Υξηζηέ, πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηελ Δθθιεζίαλ
ζνπ ζηεξέσζνλ.
Πχξ παξά Κπξίνπ πνηέ, Κχξηνο επηβξέμαο, ηήλ γήλ νδφκσλ πξίλ
θαηέθιεμελ.
Δηο ηφ φξνο ζψδνπ ςπρή, ψζπεξ ν Λψη εθείλνο, θαί εηο εγψξ
πξναλαζψζεηη.
Φεχγε εκπξεζκφλ ψ ςπρή, θεχγε νδφκσλ θαχζηλ, θεχγε θζνξάλ
ζείαο θινγψζεσο.
Δμνκνινγνχκαί ζνη σηήξ. Ζκαξηφλ ζνη ακέηξσο, αιι' άλεο άθεο
κνη, σο εχζπιαγρλνο.
Ζκαξηφλ ζνη κφλνο εγψ, ήκαξηνλ ππέξ πάληαο, Υξηζηέ σηήξ κή
ππεξίδεο κε.
χ εί ν Πνηκήλ ν θαιφο, δήηεζφλ κε ηφλ άξλα, θαί πιαλεζέληα κή
παξίδεο κε.
χ εί ν γιπθχο Ηεζνχο, ζχ εί ν Πιαζηνπξγφο κνπ, ελ ζνί σηήξ
δηθαησζήζνκαη.

Αγία Σξηάο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο
 Σξηάο Μνλάο ν Θεφο, ζψζνλ εκάο εθ πιάλεο, θαί πεηξαζκψλ θαί
πεξηζηάζεσλ.
Θενηνθίνλ
Υαίξε ζενδφρε Γαζηήξ, ραίξε ζξφλε Κπξίνπ, ραίξε ε Μήηεξ ηήο δσήο
εκψλ.
Άιινο Δηξκφο
ηεξέσζνλ Κχξηε, επί ηήλ πέηξαλ ηψλ έληνιψλ ζνπ, ζαιεπζείζαλ ηήλ
θαξδίαλ κνπ, φηη κφλνο άγηνο ππάξρεηο θαί Κχξηνο. (Γίο)
Πεγήλ δσήο θέθηεκαη, ζέ ηνχ ζαλάηνπ ηφλ θαζαηξέηελ, θαί βνψ ζνη εθ
θαξδίαο κνπ, πξφ ηνχ ηέινπο. Ήκαξηνλ ηιάζζεηη ζψζφλ κε.
Σνχο επί Νψε σηήξ, εζειγεθφηαο εκηκεζάκελ, ηήλ εθείλσλ
θιεξσζάκελνο, θαηαδίθελ, ελ θαηαθιπζκψ θαηαδχζεσο.
Ζκάξηεθα Κχξηε, εκάξηεθά ζνη ηιάζζεηί κνη, νπ γάξ εζηηλ φο ηηο
ήκαξηελ, ελ αλζξψπνηο, φλ νπρ ππεξέβελ ηνίο πηαίζκαζη.
Σφλ Υάκ εθείλνλ ςπρή, ηφλ παηξαινίαλ κηκεζακέλε, ηήλ αηζρχλελ
νπθ εθάιπςαο, ηνχ πιεζίνλ, νπηζζνθαλψο αλαθάκςαζα.
Σήλ επινγίαλ ηνχ ήκ, νπθ εθιεξψζσ ςπρή αζιία, νπ πιαηείαλ ηήλ
θαηάζρεζηλ, σο Ηάθεζ, έζρεο ελ ηή γή ηήο αθέζεσο.
Δθ γήο Υαξξάλ έμειζε, ηήο ακαξηίαο ςπρή κνπ, δεχξν εηο γήλ
ξένπζαλ αείδσνλ, αθζαξζίαλ, ήλ ν Αβξαάκ εθιεξψζαην.
Σφλ Αβξαάκ ήθνπζαο, πάιαη ςπρή κνπ θαηαιηπφληα, γήλ παηξψαλ,
θαί γελφκελνλ, κεηαλάζηελ, ηνχηνπ ηήλ πξναίξεζηλ κίκεζαη.
Δλ ηή δξπτ ηή Μακβξή, θηινμελήζαο ν Παηξηάξρεο, ηνχο Αγγέινπο
εθιεξψζαην, κεηά γήξαο, ηήο επαγγειίαο ηφ ζήξακα.
Σφλ Ηζαάθ ηάιαηλα, γλνχζα ςπρή κνπ θαηλήλ ζπζίαλ, κπζηηθψο
νινθαξπνχκελνλ, ηψ Κπξίσ, κίκεζαη απηνχ ηήλ πξναίξεζηλ.
Σφλ Ηζξαήι ήθνπζαο, λήθε ςπρή κνπ εθδησρζέληα, σο παηδίζθεο
απνθχεκα, βιέπε κήπσο, φκνηφλ ηη πάζεο ιαγλεχνπζα.

Σή Άγαξ πάιαη ςπρή, ηή Αηγππηία παξσκνηψζεο, δνπισζείζα ηήλ
πξναίξεζηλ, θαί ηεθνχζα, λένλ Ηζκαήι, ηήλ απζάδεηαλ.
Σήλ Ηαθψβ θιίκαθα, έγλσο ςπρή κνπ δεηθλπνκέλελ, απφ γήο πξφο ηά
νπξάληα, ηί κή έζρεο, βάζηλ αζθαιή, ηήλ επζέβεηαλ;
Σφλ Ηεξέα Θενχ, θαί βαζηιέα κεκνλσκέλνλ, ηνχ Υξηζηνχ ηφ
αθνκνίσκα, ηνχ ελ θφζκσ, βίνπ ελ αλζξψπνηο κηκήζεηη.
Μή γέλε ζηήιε αιφο, ςπρή ζηξαθείζα εηο ηά νπίζσ, ηφ ππφδεηγκα
θνβείησ ζε, ηψλ νδφκσλ, άλσ εηο εγψξ δηαζψζεηη.
Σφλ εκπξεζκφλ, ψζπεξ Λψη, θεχγε ςπρή κνπ ηήο ακαξηίαο, θεχγε
φδνκα θαί Γφκνξξα.
θεχγε θιφγα, πάζεο παξαιφγνπ νξέμεσο.
Διέεζνλ Κχξηε, ειέεζφλ κε αλαβνψ ζνη, φηε ήμεηο κεη' Αγγέισλ ζνπ,
απνδνχλαη, πάζη θαη' αμίαλ ηψλ πξάμεσλ.
Σήλ δέεζηλ Γέζπνηα, ηψλ ζέ πκλνχλησλ κή απνξξίςεο, αιι'
νηθηείξεζνλ θηιάλζξσπε, θαί παξάζρνπ, πίζηεη αηηνπκέλνηο ηήλ
άθεζηλ.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
πλέρνκαη θιχδσλη, θαί ηξηθπκία Μήηεξ πηαηζκάησλ, αιι' απηή κε λχλ
δηάζσζνλ, θαί πξφο φξκνλ, ζείαο κεηαλνίαο εηζάγαγε.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Ηθέζηνλ δέεζηλ, λπλί Οζία πξνζαγαγνχζα, πξφο ηήλ εχζπιαγρλνλ
πξεζβεία ζνπ, Θενηφθνλ, άλνημφλ κνη ζείαο εηζφδνπο ζνπ.
Άγηε ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Σαίο ζαίο ιηηαίο δψξεζαη, θακνί ηήλ ιχζηλ ηψλ νθιεκάησλ, ψ Αλδξέα
Κξήηεο Πξφεδξε, κεηαλνίαο, ζχ κπζηαγσγφο γάξ παλάξηζηνο.
Γφμα...
Μνλάο απιή άθηηζηε, άλαξρε θχζηο ε ελ Σξηάδη, πκλνπκέλε
ππνζηάζεσλ, εκάο ζψζνλ, πίζηεη πξνζθπλνχληαο ηφ θξάηνο ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφλ εθ Παηξφο άρξνλνλ, Τηφλ ελ ρξφλσ Θενγελλήηνξ, απεηξάλδξσο
απεθχεζαο, μέλνλ ζαχκα! κείλαζα Παξζέλνο ζειάδνπζα.
Δηξκφο
ηεξέσζνλ Κχξηε, επί ηήλ πέηξαλ ηψλ έληνιψλ ζνπ, ζαιεπζείζαλ ηήλ
θαξδίαλ κνπ, φηη κφλνο άγηνο ππάξρεηο θαί Κχξηνο.

Κάζηζκα Πνίεκα Ησζήθ
Ήρνο πι. δ' Αλέζηεο εθ λεθξψλ
Φσζηήξεο ζεαπγείο, ηνχ σηήξνο απηφπηαη, θσηίζαηε εκάο, ηνχο ελ
ζθφηεη ηνχ βίνπ, φπσο σο ελ εκέξα, λχλ επζρεκφλσο
πεξηπαηήζσκελ, θέγγεη ηήο εγθξαηείαο, λπθηψδε πάζε
απνδηψθνληεο, θαί ηά ιακπξά θαηίδσκελ Υξηζηνχ Παζήκαηα
ραίξνληεο.
Έηεξνλ, Πνίεκα Θενδψξνπ
Γφμα... Σφ πξνζηαρζέλ
Σψλ Απνζηφισλ δσδεθάο ε ζεφιεθηνο, ηθεηεξίαλ ηψ Υξηζηψ λχλ
πξνζάγαγε, ηφ Νεζηείαο ζηάδηνλ πάληαο δηαλχζαη, ηεινχληαο ελ
θαηαλχμεη ηάο πξνζεπράο, πνηνχληαο ελ πξνζπκία ηάο αξεηάο, φπσο
νχησ πξνθζάζσκελ, ηδείλ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ ηήλ έλδνμνλ Αλάζηαζηλ,
δφμαλ αίλνλ, πξνζάγνληεο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφλ απεξίιεπηνλ Θενχ Τηφλ θαί Λφγνλ, αλεξκελεχησο ππέξ λνχλ εθ
ζνχ ηερζέληα, Θενηφθε ηθέηεπε ζχλ ηνίο Απνζηφινηο, εηξήλελ ηε
Οηθνπκέλε εηιηθξηλή, βξαβεχζαη, θαί ηψλ πηαηζκάησλ δνχλαη εκίλ,
πξφ ηνχ ηέινπο ζπγρψξεζηλ, θαί Βαζηιείαο νπξαλψλ, δη' άθξαλ
αγαζφηεηα, αμηψζαη ηνχο δνχινπο ζνπ.
Σξηψδηνλ Πνίεκα Ησζήθ
Χδή δ' Ήρνο πι. δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Απφζηνινη ηνχ Υξηζηνχ, πξεζβεχζαηε ππέξ εκψλ
Δγθξαηεία ζπδήζαληεο, νη πεθσηηζκέλνη Υξηζηνχ Απφζηνινη,
εγθξαηείαο ηφλ θαηξφλ εκίλ, κεζηηείαηο ζείαηο επκαξίδνπζη.
Γσδεθάρνξδνλ φξγαλνλ, κέινο εθειάδεζε ηφ ζσηήξηνλ, Μαζεηψλ
ρνξφο ν έλζενο, πνλεξά ζπγρέσλ κεισδήκαηα.
Δπνκβξίαηο ηνχ Πλεχκαηνο, πάζαλ ηήλ πθήιηνλ θαηεξδεχζαηε, ηφλ
απρκφλ απνδηψμαληεο, ηήο πνιπζεταο Πακκαθάξηζηνη.
Θενηνθίνλ
Σαπεηλψζαζα ζψζφλ κε, ηφλ πςεινθξφλσο πνιηηεπζάκελνλ, ε
ηεθνχζα ηφλ πςψζαληα, ηήλ ηαπεηλσζείζαλ θχζηλ Πάλαγλε.
Έηεξνλ Σξηψδηνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Δηξκφο άιινο

Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζελ, θαηελφεζα ηά έξγα
ζνπ, θαί εδφμαζα ηφ θξάηνο ζνπ Γέζπνηα.
Απφζηνινη ηνχ Υξηζηνχ, πξεζβεχζαηε ππέξ εκψλ
Απνζηφισλ ε πάλζεπηνο, ρνξνζηαζία ηψ πάλησλ Κηίζηε,
δπζσπνχζα παξαθιήζεηη, ειεήζαη εκάο ηνχο αλεπθεκνχληάο ζε.
Χο εξγάηαη ππάξρνληεο, Υξηζηνχ Απφζηνινη πάληα Κφζκνλ ζείσ
ιφγσ γεσξγήζαληεο, πξνζεγάγεηε θαξπνχο απηψ πάληνηε.
Ακπειψλ εγελήζεηε, Υξηζηψ ηψ φλησο εγαπεκέλσ, ηφλ γάξ νίλνλ ηφλ
ηνχ Πλεχκαηνο, εμεβιχζαηε ηψ Κφζκσ Απφζηνινη.
Γφμα...
Τπεξάξρηε ζχκκνξθε, παλζζελεζηάηε Σξηάο αγία, Πάηεξ Λφγε
Πλεχκα άγηνλ, Θεέ θψο θαί δσή, θχιαηηε ηήλ πνίκλελ ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξε ζξφλε ππξίκνξθε, ραίξε ιπρλία ιακπαδεθφξε, ραηξε φξνο
αγηάζκαηνο, θηβσηέ ηήο δσήο, Αγίσλ αγία ζθελή.
Χδή δ'
Ο Δηξκφο
Αθήθνελ ν Πξνθήηεο, ηήλ έιεπζίλ ζνπ Κχξηε, θαί εθνβήζε, φηη κέιιεηο
εθ Παξζέλνπ ηίθηεζζαη, θαί αλζξψπνηο δείθλπζζαη θαί έιεγελ. Αθήθνα
ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζελ, δφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. (Γίο)
Σά έξγα ζνπ κή παξίδεο, ηφ πιάζκα ζνπ κή παξφςε Γηθαηνθξίηα, εη
θαί κφλνο ήκαξηνλ σο άλζξσπνο, ππέξ πάληα άλζξσπνλ
Φηιάλζξσπε, αιι' έρεηο σο Κχξηνο πάλησλ ηήλ εμνπζίαλ, αθηέλαη
ακαξηήκαηα.
Δγγίδεη ςπρή ηφ ηέινο, εγγίδεη θαί νπ θξνληίδεηο, νπρ εηνηκάδε. Ο
θαηξφο ζπληέκλεη, δηαλάζηεζη, εγγχο επί ζχξαηο ν Κξηηήο εζηηλ, σο
φλαξ, σο άλζνο ν ρξφλνο ηνχ βίνπ ηξέρεη, ηί κάηελ ηαξαηηφκεζα;
Αλάλεςνλ ψ ςπρή κνπ, ηάο πξάμεηο ζνπ άο εηξγάζσ αλαινγίδνπ, θαί
ηαχηαηο επ' φςεζη πξνζάγαγε, θαί ζηαγφλαο ζηάιαμνλ δαθξχσλ ζνπ,
εηπέ παξξεζία ηάο πξάμεηο, ηάο ελζπκήζεηο, Υξηζηψ, θαί δηθαηψζεηη.
Οπ γέγνλελ ελ ηψ βίσ, ακάξηεκα νπδέ πξάμηο, νπδέ θαθία, ήλ εγψ
σηήξ νπθ επιεκκέιεζα, θαηά λνχλ θαί ιφγνλ, θαί πξναίξεζηλ, θαί
ζέζεη, θαί γλψκε, θαί πξάμεη εμακαξηήζαο, σο άιινο νπδείο πψπνηε.

Δληεχζελ θαί θαηεθξίζελ, εληεχζελ θαηεδηθάζζελ εγψ ν ηάιαο, ππφ
ηήο νηθείαο ζπλεηδήζεσο, ήο νπδέλ ελ θφζκσ βηαηφηεξνλ. Κξηηά
ιπηξσηά κνπ θαί γλψζηα, θείζαη θαί ξχζαη, θαί ζψζφλ κε ηφλ
δείιαηνλ.
Ζ θιίκαμ ήλ είδε πάιαη, ν κέγαο ελ Παηξηάξραηο, δείγκα ςπρή κνπ,
πξαθηηθήο ππάξρεη επηβάζεσο, γλσζηηθήο ηπγράλεη αλαβάζεσο, εη
ζέιεηο νχλ πξάμεη, θαί γλψζεη θαί ζεσξία, βηνχλ αλαθαη λίζζεηη.
Σφλ θαχζσλα ηήο εκέξαο, ππέκεηλε δη' έλδεηαλ ν Παηξηάξρεο θαί ηφλ
παγεηφλ ηήο λπθηφο ήλεγθε, θαζ' εκέξαλ θιέκκαηα πνηνχκελνο,
πνηκαίλσλ, ππθηεχσλ, δνπιεχσλ, ίλα ηάο δχσ, γπλαίθαο εηζαγάγεηαη.
Γπλαίθάο κνη δχσ λφεη, ηήλ πξάμίλ ηε θαί ηήλ γλψζηλ ελ ζεσξία, ηήλ
κέλ Λείαλ, πξάμηλ σο πνιχηεθλνλ, ηήλ Ραρήι δέ, γλψζηλ σο
πνιχπνλνλ, θαί γάξ άλεπ πφλσλ, νπ πξάμηο, νπ ζεσξία, ςπρή
θαηνξζσζήζεηαη.
Γξεγφξεζνλ ψ ςπρή κνπ, αξίζηεπζνλ σο ν κέγαο ελ Παηξηάξραηο, ίλα
θηήζε πξάμηλ κεηά γλψζεσο, ίλα ρξεκαηίζεο λνχο νξψλ ηφλ Θεφλ,
θαί θζάζεο ηφλ άδπηνλ γλφθνλ ελ ζεσξία, θαί γέλε κεγαιέκπνξνο.
Σνχο δψδεθα Παηξηάξραο, ν κέγαο ελ Παηξηάξραηο παηδνπνηήζαο,
κπζηηθψο εζηήξημέ ζνη θιίκαθα, πξαθηηθήο ςπρε κνπ αλαβάζεσο,
ηνχο παίδαο, σο βάζξα, ηάο βάζεηο, σο αλαβάζεηο, παλζφθσο
ππνζέκελνο.
Ζζαχ ηφλ κεκηζεκελνλ, δεινχζα ςπρή, απέδνπ ηψ πηεξληζηή ζνπ, ηά
ηνχ πξψηνπ θάιινπο πξσηνηφθηα, θαί ηήο παηξηθήο επρήο εμέπεζαο,
θαί δίο επηεξλίζζεο αζιία, πξάμεη θαί, γλψζεη, δηφ λχλ κεηαλφεζνλ.
Δδψκ ν Ζζαχ εθιήζε, δη' άθξαλ ζειπκαλίαο επηκημίαλ, αθξαζία γάξ
αεί ππξνχκελνο, θαί ηαίο εδνλαίο θαηαζπηινχκελνο. Δδψκ
σλνκάζζε, φ ιέγεηαη ζεξκαζία, ςπρήο θηιακαξηήκνλνο.
Ηψβ ηφλ επί θνπξίαο, αθνχζαζα ψ ςπρή κνπ δηθαησζέληα, ηήλ απηνχ
αλδξείαλ νπθ εδήισζαο, ηφ ζηεξξφλ νπθ έζρεο ηήο πξνζέζεσο, ελ
πάζηλ νίο έγλσο, νίο νίδαο, νίο επεηξάζζεο, αιι' ψθζεο αθαξηέξεηνο.

Ο πξφηεξνλ επί ζξφλνπ, γπκλφο λχλ επί θνπξίαο θαζειθσκέλνο, ν
πνιχο ελ ηέθλνηο θαί πεξίβιεπηνο, άπαηο αθαηξένηθνο αηθλίδηνλ,
παιάηηνλ γάξ ηήλ θνπξίαλ, θαί καξγαξίηαο, ηά έιθε εινγίδεην.
Βαζίιεηνλ ηήλ αμίαλ, δηάδεκα θαί πνξθχξαλ εκθηεζκέλνο,
πνιπθηήκσλ άλζξσπνο θαί δίθαηνο, πινχησ επηβξίζσλ θαί
βνζθήκαζηλ, εμαίθλεο ηφλ πινχηνλ, ηήλ δφμαλ, ηήλ βαζηιείαλ,
πησρεχζαο απεθείξαην.
Δη δίθαηνο ήλ εθείλνο, θαί άκεκπηνο παξά πάληαο, θαί νπθ απέδξα, ηά
ηνχ πιάλνπ έλεδξα θαί ζθάκκαηα, ζχ θηιακαξηήκσλ νχζα ηάιαηλα,
ςπρή ηί πνηήζεηο, εάλ ηη ηψλ αδνθήησλ, ζπκβή επελερζήλαί ζνη;
Σφ ζψκα θαηεξξππψζελ, ηφ πλεχκα θαηεζπηιψζελ, φισο ειθψζελ,
αιι' σο ηαηξφο Υξηζηέ ακθφηεξα, δηά κεηαλνίαο κνη ζεξάπεπζνλ,
απφινπζνλ, θάζαξνλ, πιχλνλ, δείμνλ σηήξ κνπ, ρηφλνο
θαζαξψηεξνλ.
Σφ ψκά ζνπ θαί ηφ Αίκα, ζηαπξνχκελνο ππέξ παλησλ, έζεθαο Λφγε,
ηφ κελ ψκα, ίλα αλαπιάζεο κε, ηφ δε Αίκα, ίλα απνπιχλεο κε, ηφ
πλεχκα παξέδσθαο, ίλα εκέ πξνζάμεο, Υξηζηέ ηψ ζψ Γελλήηνξη.
Δηξγάζσ ηήλ ζσηεξίαλ, ελ κέζσ ηήο γήο νηθηίξκνλ, ίλα ζσζψκελ,
εθνπζίσο μχισ αλεζηαχξσζαη, ε Δδέκ θιεηζζείζα αλεψγλπην, ηά
άλσ, ηά θάησ, ε θηίζηο, ηά έζλε πάληα, ζσζέληα πξνζθπλνχζί ζε.
Γελέζζσ κνη θνιπκβήζξα, ηφ Αίκα ηφ εθ πιεπξάο ζνπ, άκα θαί πφκα,
ηφ πεγάζαλ χδσξ ηήο αθέζεσο, ίλα εθαηέξσζελ θαζαίξσκαη,
ρξηφκελνο, πίλσλ, σο ρξίζκα θαί πφκα Λφγε, ηά δσεξά ζνπ ιφγηα.
Γπκλφο εηκη ηνχ Νπκθψλνο, γπκλφο εηκη θαί ηνχ γάκνπ, άκα θαί
δείπλνπ, ε ιακπάο εζβέζζε σο αλέιαηνο, ε παζηάο εθιείζζε κνη
θαζεχδνληη, ηφ δείπλνλ εβξψζε, εγψ δέ ρείξαο θαί πφδαο, δεζείο έμσ
απέξξηκκαη.
Κξαηήξα ε Δθθιεζία, εθηήζαην ηήλ Πιεπξάλ ζνπ ηήλ δσεθφξνλ, εμ
ήο ν δηπινχο εκίλ εμέβιπζε, θξνπλφο ηήο αθέζεσο θαί γλψζεσο, εηο
ηχπνλ ηήο πάιαη, ηήο λέαο, ηψλ δχσ άκα, Γηαζεθψλ σηήξ εκψλ.
Ο ρξφλνο ν ηήο δσήο κνπ, νιίγνο θαί πιήξεο πφλσλ θαί πνλεξίαο,

αιι' ελ κεηαλνία κε παξάιαβε, θαί ελ επηγλψζεη αλαθάιεζαη κή
γέλσκαη θηήκα, κή βξψκα ηνχ αιινηξίνπ. σηήξ απηφο κε νίθηεηξνλ.
Τςήγνξνο λχλ ππάξρσ, ζξαζχο δέ θαί ηήλ θαξδίαλ, εηθή θαί κάηελ,
κή ηψ Φαξηζαίσ ζπγθαηαδηθάζεο κε, κάιινλ ηνχ Σειψλνπ ηήλ
ηαπείλσζηλ, παξάζρνπ κνη κφλε νηθηίξκνλ, δηθαηνθξίηα, θαί ηνχησ
ζπλαξίζκεζνλ.
Δμήκαξηνλ ελπβξίζαο, ηφ ζθεχνο ηφ ηήο ζαξθφο κνπ, νίδα νηθηίξκνλ,
αιι' ελ κεηαλνία κε παξάιαβε, θαί έλ επηγλψζεη αλαθάιεζαη, κή
γέλσκαη θηήκα, κή βξψκα ηνχ αιινηξίνπ. σηήξ απηφο κε νίθηεηξνλ.
Απηείδσινλ εγελφκελ, ηνίο πάζεζη ηήλ ςπρήλ κνπ θαηακνιχλαο, αιι'
έλ κεηαλνία κε παξάιαβε, θαί ελ επηγλψζεη αλαθάιεζαη, κή γέλσκαη
θηήκα, κή βξψκα ηνχ αιινηξίνπ. σηήξ απηφο κε νίθηεηξνλ.
Οπθ ήθνπζα ηήο θσλήο ζνπ, παξήθνπζα ηήο γξαθήο ζνπ ηνχ
Ννκνζέηνπ, αιι' ελ κεηαλνία κε παξάιαβε, θαί ελ επη' γλψζεη
αλαθάιεζαη, κή γέλσκαη θηήκα, κή βξψκα ηνχ αιινηξίνπ, σηήξ
απηφο κε νίθηεηξνλ.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Αζψκαηνλ πνιηηείαλ, ελ ζψκαηη κεηειζνχζα, ράξηλ Οζία, πξφο Θενχ
κεγίζηελ φλησο είιεθαο, ηψλ πηζηψο ηηκψλησλ ζε πξντζηαζν, δηφ
δπζσπνχκελ, παληνίσλ πεηξαηεξίσλ, εκάο επραίο ζνπ ιχηξσζαη.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Μεγάισλ αηνπεκάησλ, εηο βάζνο θαηελερζείζα, νπ θαηεζρέζεο, αιι'
αλέδξακεο ινγηζκψ θξείηηνλη, πξφο ηήλ αθξνηάηελ δηαπξάμεσο,
ζαθψο αξεηήλ παξαδφμσο, Αγγέισλ θχζηλ, Μαξία θαηαπιήμαζα.
Άγηε ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Αλδξέα Παηέξσλ θιένο, επραίο ζνπ κή επηιάζε θαζηθεηεχσλ,
παξεζηψο Σξηάδα ηήλ ππέξζενλ, φπσο ιπηξσζψκελ ηήο θνιάζεσο,
νη πφζσ πξνζηάηελ ζε ζείνλ, επηθαινχληεο, ηφ Κξήηεο
εγθαιιψπηζκα.
Γφμα...
Ακέξηζηνλ ηή νπζία, αζχγρπηνλ ηνίο πξνζψπνηο ζενινγψ ζε, ηήλ
Σξηαδηθήλ κίαλ ζεφηεηα, σο Οκνβαζίιεηνλ θαί ζχλζξνλνλ, βνψ ζνη ηφ
Άζκα, ηφ κέγα, ηφ ελ πςίζηνηο, ηξηζζψο πκλνινγνχκελνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Καί ηίθηεηο θαί παξζελεχεηο, θαί κέλεηο δη' ακθνηέξσλ, θχζεη
Παξζέλνο, ν ηερζείο θαηλίδεη λφκνπο θχζεσο, ε λεδχο δέ θχεη κή

ινρεχνπζα, Θεφο φπνπ ζέιεη, ληθάηαη θχζεσο ηάμηο. πνηεί γάξ φζα
βνχιεηαη.
Χδή ε'
Ο Δηξκφο
Δθ λπθηφο νξζξίδνληα Φηιάλζξσπε, θψηηζνλ δένκαη, θαί νδήγεζνλ
θακέ, ελ ηνίο πξνζηάγκαζί ζνπ, θαί δίδαμφλ κε σηήξ, πνηείλ ηφ
ζέιεκά ζνπ. (Γίο)
Δλ λπθηί ηφλ βίνλ κνπ δηήιζνλ αεί, ζθφηνο γάξ γέγνλε, θαί βαζείά κνη
αριχο, ε λχμ ηήο ακαξηίαο, αιι' σο εκέξαο πηφλ, σηήξ αλάδεημφλ κε.
Σφλ Ρνπβίκ κηκνχκελνο ν ηάιαο εγψ, έπξαμα άζεζκνλ, θαί
παξάλνκνλ βνπιήλ, θαηά Θενχ Τςίζηνπ, κηάλαο θνίηελ εκήλ, σο ηνχ
παηξφο εθείλνο.
Δμνκνινγνχκαί ζνη Υξηζηέ Βαζηιεχ. Ήκαξηνλ ήκαξηνλ, σο νη πξίλ ηψ
Ησζήθ, αδειθνί πεπξαθφηεο, ηφλ ηήο αγλείαο θαξπφλ, θαί ηφλ ηήο
ζσθξνζχλεο.
Τπφ ηψλ ζπγγφλσλ ε δηθαία ςπρή, δέδνην πέπξαην, εηο δνπιείαλ ν
γιπθχο, εηο ηχπνλ ηνχ Κπξίνπ, απηή δέ φιε ςπρή, επξάζεο ηνίο θαθνίο
ζνπ.
Ησζήθ ηφλ δίθαηνλ, θαί ζψθξνλα λνχλ, κίκεζαη ηάιαηλα, θαί αδφθηκε
ςπρή, θαί κή αθνιαζηαί λνπ, ηαίο παξαιφγνηο νξκαίο, αεί
παξαλνκνχζα.
Δη θαί ιάθθσ ψ θεζε πνηέ Ησζήθ, Γέζπνηα Κχξηε, αιι' εηο ηχπνλ ηήο
Σαθήο, θαί ηήο Δγέξζεψο ζνπ, εγψ δέ ηί ζνη πνηέ, ηνηνχην
πξνζελέγθσ;
Σνχ Μσζέσο ήθνπζαο ηήλ ζήβελ ςπρή, χδαζη, θχκαζη θεξνκέλελ
πνηακνχ, σο ελ ζαιάκσ πάιαη, θπγνχζαλ δξάκα πηθξφλ, βνπιήο
Φαξασλίηνπ.
Δη ηάο καίαο ήθνπζαο θηεη λνχζαο πνηέ, άλε βνλ ηάιαηλα, ηήλ
αξξελσπφλ ςπρή, ηήο ζσθξνζχλεο πξάμηλ, λχλ σο ν κέγαο Μσζήο,
ηηζελνχ ηήλ ζνθίαλ.

Χο Μσζήο ν κέγαο ηφλ Αηγχπηηνλ λνχλ, πιήμαζα ηάιαηλα, νπθ
απέθηεηλαο ςπρή, θαί πψο νηθήζεηο ιέγε, ηήλ έξεκνλ ηψλ παζψλ, δηά
ηήο κεηαλνίαο;
Σάο εξήκνπο ψθεζελ ν κέγαο Μσζήο, δεχξν ίλα θαί ηήο δέ κίκεζαη,
ηήλ απηνχ δηαγσγήλ, ελ βάησ, ζενθαλείαο ςπρή, ελ ζεσξία γέλε.
Σήλ Μσζέσο ξάβδνλ εηθνλίδνπ ςπρή, πιήηηνπζαλ ζάιαζζαλ, θαί
πεγλχνπζαλ βπζφλ, ηχπσ ηαπξνχ ηνχ ζείνπ, δη' νχ δπλήζε θαί ζχ,
κεγάια εθηειέζαη.
Ααξψλ πξνζέθεξε ηφ πχξ ηψ Θεψ, άκσκνλ άδνινλ, αιι' νθλεί, θαί
Φηλεέο, σο ζχ ςπρή πξνζήγνλ, αιιφηξηνλ ηψ Θεψ, ξεξππσκέλνλ
βίνλ.
Χο βαξχο ηήλ γλψκελ Φαξαψ ηψ πηθξψ, γέγνλα Κχξηε, Ηαλλήο θαί
Ηακβξήο ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, θαί ππνβξχρηνο λνχο, αιιά
βνήζεζφλ κνη.
Σψ πειψ ζπκπέθπξκαη ν ηάιαο ηφλ λνχλ, πιχλφλ κε Γέζπνηα, ηψ
ινπηήξη ηψλ εκψλ, δαθξχσλ δένκαί ζνπ, ηήλ ηήο ζαξθφο κνπ ζηνιήλ,
ιεπθάλαο σο ρηφλα.
Δάλ εξεπλήζσ κνπ ηά έξγα σηήξ, άπαληα άλζξσπνλ, ππεξβάληα
εκαπηφλ, νξψ ηαίο ακαξηίαηο, φηη ελ γλψζεη θξελψλ, ήκαξηνλ, νπθ
αγλνία.
Φείζαη θείζαη Κχξηε, ηνχ πιάζκαηφο ζνπ. Ήκαξηνλ άλεο κνη, ν ηή
θχζεη θαζαξφο, απηφο ππάξρσλ κφλνο, θαί άιινο πιήλ ζνπ νπδείο,
ππάξρεη έμσ ξχπνπ.
Γη' εκέ Θεφο ψλ εκνξθψζεο εκέ, έδεημαο ζαχκαηα, ηαζάκελνο
ιεπξνχο, θαί παξαιχηνπο ζθίγμαο, Αηκφξξνπ ζηήζαο σηήξ, αθή
θξαζπέδνπ ξχζηλ.
Σήλ Αηκφξξνπλ κηκεζαη αζιία ςπρή πξφζδξακε θξάηεζνλ, ηνχ
θξαζπέδνπ ηνχ Υξηζηνχ, ίλα ξπζζήο καζηίγσλ, αθνχζεο δέ παξ'
απηνχ Ζ πίζηηο ζνπ ζέζσθέ ζε.
Σήλ ρακαί ζπγθχπηνπζαλ κηκνχ ψ ςπρή, πξφζειζε, πξφζπεζνλ, ηνίο

πνζί ηνχ Ηεζνχ, ίλα ζε αλνξζψζε, θαί βεκαηίζεηο νξζψο, ηάο ηξίβνπο
ηνχ Κπξίνπ.
Δη θαί θξέαξ Γέζπνηα ππάξρεηο βαζχ, βιχζφλ κνη λάκαηα, εμ
αρξάλησλ ζνπ θιεβψλ, ίλ' σο ε ακαξείηηο, κεθέηη πίλσλ δηςψ, δσήο
γάξ ξείζξα βξχεηο.
ηισάκ γελέζζσ κνη ηά δάθξπά κνπ, Γέζπνηα Κχξηε, ίλα λίςσκαη
θαγψ, ηάο θφξαο ηήο θαξδίαο, θαί ίδσ ζε λνεξψο, ηφ θψο ηφ πξφ
αηψλσλ.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Αζπγθξίησ έξσηη παλφιβηε, μχινλ πνζήζαζα, πξνζθπλήζαη ηνχ
ηαπξνχ, εμίσζαη ηνχ πφζνπ, αμίσζνλ νχλ θακέ, ηπρείλ ηήο άλσ
δφμεο.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Ρείζξνλ Ηνξδάλεηνλ πεξάζαζα, εχξεο αλάπαπζηλ, ηήλ αλψδπλνλ
ζαξθφο, εδνλήλ εθθπγνχζα, ήο θαί εκάο εμεινχ, ζαίο πξνζεπραίο
Οζία.
Άγηε ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Χο πνηκέλσλ άξηζηνλ Ασδξέα ζφθε, πξφθξηηνλ φληα ζε, πφζσ
δένκαη πνιιψ, θαί θφβσ ζαίο πξεζβείαηο, ηήο ζσηεξίαο ηπρείλ, θαί
δσήο αηκλίνπ.
Γφμα...
έ Σξηάο δνμάδνκελ ηφλ έλα Θεφλ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Παηήξ, ν
Τηφο θαί ηφ Πλεχκα, απιή νπζία Μνλάο, αεί πξνζθπλνπκέλε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ ζνχ εκθηάζαην ηφ θχξακά κνπ, άθζνξε άλαλδξε, Μεηξνπάξζελε
Θεφο, ν θηίζαο ηνχο αηψλαο, θαί ήλσζελ εαπηψ, ηήλ ηψλ αλζξψπσλ
θχζηλ.
Χδή ο'
Ο Δηξκφο
Δβφεζα ελ φιε θαξδία κνπ, πξφο ηφλ νηθηίξκνλα Θεφλ, θαί επήθνπζέ
κνπ εμ Άδνπ θαησηάηνπ, θαί αλήγαγελ εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ. (Γίο)
Σά δάθξπα σηήξ ηψλ νκκάησλ κνπ, θαί ηνχο εθ βάζνπο ζηελαγκνχο,
θαζαξψο πξνζθέξσ, βνψζεο ηήο θαξδίαο, ν Θεφο εκάξηεθά ζνη,
ηιάζζεηί κνη.
Δμέλεπζαο ςπρή ηνχ Κπξίνπ ζνπ, ψζπεξ Γαζάλ θαί Αβεηξψλ, αιιά

θείζαη θξάμνλ, εμ Άδνπ θαησηάηνπ, ίλα κή ηφ ράζκα, ηήο γήο ζε
ζπγθαιχςε.
Χο δάκαιηο ςπρή παξνηζηξήζαζα, εμσκνηψζεο ηψ Δθξαίκ, σο
δνξθάο εθ βξφρσλ, αλάζσζνλ ηφλ βίνλ, πηεξσζείζα πξάμεη, θαί λψ
θαί ζεσξία.
Ζ ρείξ εκάο Μσζέσο πηζηψζεηαη, ςπρή πψο δχλαηαη Θεφο,
ιεπξσζέληα βίνλ, ιεπθάλαη θαί θαζάξαη, θαί κή απνγλψο ζεαπηήλ,
θάλ ειεπξψζεο.
Σά θχκαηα, σηήξ ηψλ πηαηζκάησλ κνπ, σο ελ ζαιάζζε Δξπζξά,
επαλαζηξαθέληα, εθάιπςέ κε άθλσ, σο ηνχο Αηγππηίνπο, πνηέ θαί
ηνχο ηξηζηάηαο.
Αγλψκνλα, ςπρή ηήλ πξναίξεζηλ, έζρεο σο πξίλ ν Ηζξαήι, ηνχ γάξ
ζείνπ κάλλα, πξνέθξηλαο αιφγσο, ηήλ θηιήδνλνλ, ηψλ παζψλ
αδεθαγίαλ.
Σά χεηα, θξέα θαί ηνχο ιέβεηαο, θαί ηήλ Αηγχπηηνλ ηξνθήλ, ηήο
επνπξαλίνπ, πξνέθξηλαο ςπρή κνπ σο ν πξίλ αγλψκσλ, ιαφο ελ ηή
εξήκσ.
Σά θξέαηα, ςπρή πξνεηίκεζαο, ηψλ Υαλαλαίσλ ελλνηψλ, ηήο θιεβφο
ηήλ πέηξαλ, εμ ήο ν ηήο ζνθίαο, σο θξαηήξ πξνρέεη, θξνπλνχο
ζενινγίαο.
Χο έπιεμε, Μσζήο ν ζεξάπσλ ζνπ, ξάβδσ ηήλ πέηξαλ ηππηθψο, ηήλ
δσνπνηφλ ζνπ, Πιεπξάλ πξνδηεηχπνπ, εμ ήο πάληεο πφκα, δσήο
σηήξ αληινχκελ.
Δξεχλεζνλ, ςπρή θαηαζθφπεπζνλ, σο Ηεζνχο ν ηνχ Ναπή, ηήο
θιεξνδνζίαο, ηήλ γήλ νπνία εζηί, θαί θαηνίθεζνλ, ελ απηή δη'
επλνκίαο.
Αλάζηεζη, θαί θαηαπνιέκεζνλ, σο Ηεζνχο ηφλ Ακαιήθ, ηήο ζαξθφο ηά
πάζε, θαί ηνχο Γαβασλίηαο, ηνχο απαηεινχο ινγηζκνχο, αεί ληθψζα.
Γηάβεζη, ηνχ ρξφλνπ ηήλ ξένπζαλ, θχζηλ σο πξίλ ε Κηβσηφο, θαί ηήο
γήο εθείλεο, γελνχ ελ θαηαζρέζεη, ηήο επαγγειίαο ςπρή, Θεφο θειεχεη.

Χο έζσζαο, ηφλ Πέηξνλ βνήζαληα, ζψζνλ πξνθζάζαο κε σηήξ,
ηνχ ζεξφο κε ξχζαη, εθηείλαο ζνπ ηήλ ρείξα, θαί αλάγαγε ηνχ βπζνχ
ηήο ακαξηίαο.
Ληκέλα ζε, γηλψζθσ γαιήληνλ, Γέζπνηα Γέζπνηα Υξηζηέ, αιι' εθ ηψλ
αδχησλ, βπζψλ ηήο ακαξηίαο, θαί ηήο απνγλψζεψο κε, πξνθζάζαο
ξχζαη.
Δγψ εηκη, σηήξ ήλ απψιεζαο, πάιαη βαζίιεηνλ δξαρκήλ, αιι'
αλάςαο ιχρλνλ, ηφλ Πξφδξνκφλ ζνπ Λφγε, αλαδήηεζνλ, θαί επξέ ηήλ
ζήλ εηθφλα.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Ίλα παζψλ, θινγκφλ θαηαζβέζεο, δαθξχσλ έβιπδεο αεί, νρεηνχο
Μαξία, ςπρήλ ππξπνινπκέλελ, ψλ ηήλ ράξηλ λέκνηο, θακνί ηψ ζψ
νηθέηε.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Απάζεηαλ, εθηήζσ νπξάληνλ, δη' αθξνηάηεο επί γήο, πνιηηείαο, Μήηεξ,
δηφ ηνχο ζέ πκλνχληαο, εθ παζψλ ξπζζήλαη, πξεζβείαηο ζνπ
δπζψπεη.
Άγηε ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Σήο Κξήηεο ζε, Πνηκέλα θαί πξφεδξνλ, θαί Οηθνπκέλεο πξεζβεπηήλ,
εγλσθψο πξνζηξέρσ, Αλδξέα θαί βνψ ζνη. Δμεινχ κε Πάηεξ, βπζνχ
ηήο ακαξηίαο.
Γφμα...
Σξηάο εηκί, απιή αδηαίξεηνο, δηαηξεηή πξνζσπηθψο, θαί Μνλάο
ππάξρσ, ηή θχζεη ελσκέλε. Ο Παηήξ θεζη, θαί Τηφο θαί ζείνλ
Πλεχκα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ κήηξα ζνπ, Θεφλ εκίλ έηεθε, κεκνξθσκέλνλ θαζ' εκάο, αιι' σο
Κηίζηελ πάλησλ, δπζψπεη Θενηφθε, ίλα ηαίο πξεζβείαηο, ηαίο ζαίο
δηθαησζψκελ.
Ο Δηξκφο
Δβφεζα ελ φιε θαξδία κνπ, πξφο ηφλ νηθηίξκνλα Θεφλ, θαί επήθνπζέ
κνπ εμ Άδνπ θαησηάηνπ, θαί αλήγαγελ εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ.
Κνληάθηνλ
Ήρνο πι. β'
Φπρή κνπ ςπρή κνπ, αλάζηα, ηί θαζεχδεηο; ηφ ηέινο εγγίδεη, θαί
κέιιεηο ζνξπβείζζαη, αλάλεςνλ νχλ, ίλα θείζεηαί ζνπ Υξηζηφο ν

Θεφο, ν παληαρνχ παξψλ, θαί ηά πάληα πιεξψλ.
Ο Οίθνο
Σφ ηνχ Υξηζηνχ ηαηξείνλ βιέπσλ αλεσγκέλνλ, θαί ηήλ εθ ηνχηνπ ηψ
Αδάκ πεγάδνπζαλ πγείαλ, έπαζελ, επιήγε ν δηάβνινο, θαί σο
θηλδπλεχσλ σδχξεην, θαί ηνίο απηνχ θίινηο αλεβφεζε, ηί πνη ήζσ ηψ
Τηψ ηήο Μαξίαο; θηείλεη κε ν Βεζιεεκίηεο, ν παληαρνχ παξψλ, θαί ηά
πάληα πιεξψλ.
πλαμάξηνλ
Σή απηή εκέξα, Πέκπηε ηήο πέκπηεο Δβδνκάδνο ηψλ
Νεζηεηψλ, θαηά ηήλ αξραίαλ παξάδνζηλ, ςάιινκελ ηήλ Αθνινπζίαλ
ηνχ Μεγάινπ θαί θαηαλπθηηθνχ Καλφλνο.
ηίρνη
 Σξφπνπο, Ηεζνχ, θαηαλχμεσο δίδνπ,
 Άδνπζη λπλί Καλφλα ζνη ηφλ Μέγαλ.
Σαίο ηνχ αγίνπ Αλδξένπ πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ θαί ζψζνλ
εκάο.
Ήρνο πι. β'
Δλ ηή Βαζηιεία ζνπ κλήζζεηη εκψλ Κχξηε, φηαλ έιζεο ελ ηή βαζηιεία
ζνπ
Λεζηήλ ηνχ Παξαδείζνπ Υξηζηέ πνιίηελ, επί ηαπξνχ ζνη βνήζαληα,
ηφ Μλήζζεηί κνπ πξναπεηξγάζσ, απηνχ ηήο κεηαλνίαο αμίσζνλ θακέ
ηφλ αλάμηνλ.
Μαθάξηνη νη πησρνί ηψ πλεχκαηη, φηη απηψλ εζηηλ ε Βαζηιεία ηψλ
Οπξαλψλ
Σφλ Μαλσέ αθνχεηο πάιαη ςπρή κνπ, Θενχ ελ θαληαζία γελφκελνλ,
θαί ηφλ εθ ζηείξαο ηφηε ιαβφληα, θαξπφλ επαγγειίαο, απηνχ ηφ
επζεβέο κηκεζψκεζα.
Μαθάξηνη νη πελζνχληεο, φηη απηνί παξαθιεζήζνληαη
Σήλ ηνχ ακςψλ δειψζαζα ξαζπκίαλ, ηήλ δφμαλ απεθείξσ ηψλ
έξγσλ ζνπ, ςπρή πξνδνχζα ηνίο αιινθχινηο, δηά θηιεδνλίαο, ηήλ
ζψθξνλα δσήλ θαί καθάξηνλ.
Μαθάξηνη νη πξαείο, φηη απηνί θιεξνλνκήζνπζη ηήλ γήλ
Ο πξίλ ελ ζηαγφλη φλνπ ληθήζαο, ηνχο αιινθχινπο λχλ παξαλάισκα,
ηήο εκπαζνχο ιαγλείαο επξέζε, αιι' έθθπγε ςπρή κνπ, ηήλ κίκεζηλ,
ηήλ πξάμηλ, ηήλ ραχλσζηλ.
Μαθάξηνη νη πεηλψληεο θαί δηςψληεο ηήλ δηθαηνζχλελ, φηη απηνί
ρνξηαζζήζνληαη

Βαξάθ θαί Ηεθζάε νη ζηξαηηάξραη, θξηηαί ηνχ Ηζξαήι πξνεθξίζεζαλ,
κεζ' ψλ Γεβφξξα ε αξξελφθξσλ, απηψλ ηαίο αξηζηείαηο, ςπρή
αξξελσζείζα θξαηχλζεηη.
Μαθάξηνη νη ειεήκνλεο, φηη απηνί ειεεζήζνληαη
Σήλ Ηαήι αλδξείαλ έγλσο ςπρή κνπ, ηήλ ηφλ ηζάξα πξίλ
ζθνινπίζαζαλ, θαί ζσηεξίαλ εξγαζακέλελ, ηφλ πάζζαινλ αθνχεηο,
δη' νχ ζνη ν ηαπξφο εηθνλίδεηαη.
Μαθάξηνη νη θαζαξνί ηή θαξδία, φηη απηνί ηφλ Θεφλ φςνληαη
Θχζνλ ςπρή ζπζίαλ επαηλνπκέλελ, πξάμηλ σο ζπγαηέξα πξνζάγαγε,
ηήο Ηεθζάε θαζαξσηέξαλ, θαί ζθάμνλ ψζπεξ ζχκα, ηά πάζε ηήο
ζαξθφο ηψ Κπξίσ ζνπ.
Μαθάξηνη νη εηξελνπνηνί, φηη απηνί Τηνί Θενχ θιεζήζνληαη
Σνχ Γεδεψλ ηφλ πφθνλ λφεη ςπρή κνπ, εμ νπξαλνχ ηήλ δξφζνλ
ππφδεμαη, θαί θχςνλ ψζπεξ θχσλ θαί πίε, ηφ λάκα ηφ εθ λφκνπ, ξπέλ
ηή απνζιίςεη ηνχ γξάκκαηνο.
Μαθάξηνη νη δεδησγκέλνη έλεθελ δηθαηνζχλεο, φηη απηψλ εζηηλ ε
Βαζηιεία ηψλ νπξαλψλ
Ζιεί ηνχ Ηεξέσο ηήλ θαηαδίθελ, ςπρή κνπ επεζπάζσ δη' έλδεηαλ,
θξελψλ αλαζρνκέλε ηά πάζε, ελ ζνί ψζπεξ εθείλνο, ηά ηέθλα
ελεξγείλ ηά παξάλνκα.
Μαθάξηνη εζηέ, φηαλ νλεηδίζσζηλ πκάο, θαί δηψμσζη, θαί είπσζη πάλ
πνλεξφλ ξήκα, θαζ' πκψλ ςεπδφκελνη, έλεθελ εκνχ
Δλ ηνίο θξηηαίο Λεπτηεο δη' εκκειείαο, ηήλ εαπηνχ γπλαίθα ηαίο
δψδσθα, θπιαίο δηείιε ςπρή κνπ, ίλα ηφ κίζνο ζξηακβεχζε, ηφ εθ
Βεληακίλ ηφ παξάλνκνλ.
Υαίξεηε θαί αγαιιηάζζε, φηη ν κηζζφο πκψλ πνιχο ελ ηνίο νπξαλνίο
Ζ θηινζψθξσλ Άλλα πξνζεπρνκέλε, ηά ρείιε κέλ εθίλεη πξφο
αίλεζηλ, θσλή δέ ηαχηεο νπθ εμερείην, αιι' φκσο ζηείξα νχζα, Τηφλ
ηήο πξνζεπρήο ηίθηεη άμηνλ.
Μλήζζεηη εκψλ, Κχξηε, φηαλ έιζεο ελ ηή Βαζηιεία ζνπ
Δλ ηνίο θξηηαίο ν Άλλεο εθξίζε γφλνο, ν κέγαο ακνπήι, φλ εζξέςαην,
ε Αξκαζέκ ελ νίθσ Κπξίνπ, απηφλ δήινπ ςπρή κνπ, θαί θξίλαη πξφο
ηψλ άιισλ ηά έξγα ζνπ.
Μλήζζεηη εκψλ, Γέζπνηα, φηαλ έιζεο ελ ηή Βαζηιεία ζνπ
Γαπτδ εηο Βαζηιέα εθιειεγκέλνο, βαζηιηθψο ερξίζζε ηψ θέξαηη, ηνχ
ζείνπ κχξνπ, ζχ νχλ ςπρή κνπ, ηήλ άλσ Βαζηιείαλ εη ζέιεηο, κχξσ
ρξίζαη ηνίο δάθξπζηλ.
Μλήζζεηη εκψλ, Άγηε, φηαλ έιζεο ελ ηή Βαζηιεία ζνπ
Διέεζνλ ηφ πιάζκα ζνπ Διεήκνλ, νίθηεηξνλ ηψλ ρεηξψλ ζνπ ηφ
πνίεκα, θαί θείζαη πάλησλ εκαξηεθφησλ, θακνχ ηνχ ππέξ πάληαο,

ηνίο ζνίο ππεξηδφληνο πξνζηάγκαζη.
Γφμα Παηξί, θαί Τηψ, θαί αγίσ Πλεχκαηη
Αλάξρσ θαί γελλήζεη ηε θαί πξνφδσ, Παηέξα πξνζθπλψ ηφλ
γελλήζαληα, Τηφλ δνμάδσ ηφλ γελλεζέληα, πκλψ ηφ ζπλεθιάκπνλ
Παηξί ηε, θαί Τηψ, Πλεχκα Άγηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφλ ππεξ θχζηλ Σφθνλ ζνπ πξνζθπλνχκελ, ηήλ θαηά θχζηλ δφμαλ ηνχ
βξέθνπο ζνπ, κή δηαηξνχληεο Θενγελλήηνξ, ν είο γάξ ηψ πξνζψπσ,
δηηηφο νκνινγείηαη ηαίο θχζεζηλ.
Χδή δ'
Ο Δηξκφο
Ζκάξηνκελ, ελνκήζακελ, εδηθήζακελ ελψπηφλ ζνπ, νπδέ
ζπλεηεξήζακελ, νπδέ επνηήζακελ, θαζψο ελεηείισ εκίλ. Αιιά κή
παξαδψεο εκάο εηο ηέινο, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο. (Γίο)
Ζκάξηεθα, επιεκκέιεζα, θαί εζέηεζα ηήλ εληνιήλ ζνπ, φηη ελ
ακαξηίαηο πξνήρζελ, θαί πξνζέζεθα ηνίο κψισςη ηξαχκα εκνί, αιι'
απηφο κε ειέεζνλ σο εχζπιαγρλνο, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο.
Σά θξχθηα ηήο θαξδίαο κνπ, εμεγφξεπζά ζνη ηψ Κξηηή κνπ, ίδε κνπ
ηήλ ηαπείλσζηλ, ίδε θαί ηήλ ζιίςίλ κνπ, θαί πξφζρεο ηή θξίζεη κνπ
λχλ, θαί απηφο κε ειέεζνλ σο εχζπιαγρλνο ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο.
ανχι πνηέ, σο απψιεζε, ηνχ παηξφο απηνχ ςπρή ηάο φλνπο,
πάξεξγνλ ηφ βαζίιεηνλ εχξε, πξφο αλάξξεζηλ. Αιι' φξα κή ιάζεο
ζαπηήλ, ηάο θηελψδεηο νξέμεηο ζνπ, πξνθξίλνπζα ηήο βαζηιείαο
Υξηζηνχ.
Γαπτδ πνηέ, ν παηξφζενο, εη θαί ήκαξηε δηηηψο ςπρή κνπ, βέιεη κέλ
ηνμεπζείο ηήο κνηρείαο, ηψ δέ δφξαηη αινχο ηήο ηνχ θφλνπ πνηλήο.
αιι' απηή ηά βαξχηεξα ηψλ έξγσλ λνζείο, ηαίο θαηά γλψκελ νξκαίο.
πλήςε κέλ, ν Γαπτδ πνηέ, αλνκήκαηη ηήλ αλνκίαλ, θφλσ γάξ ηήλ
κνηρείαλ εθίξλα, ηήλ κεηάλνηαλ επζχο παξαδείμαο δηπιήλ. αιι' απηή
πνλεξφηεξα εηξγάζσ, ςπρή, κή κεηαγλνχζα Θεψ.
Γαπτδ πνηέ αλεζηήισζε, ζπγγξαςάκελνο σο ελ εηθφλη, χκλνλ, δη' νχ
ηήλ πξάμηλ ειέγρεη, ήλ εηξγάζαην θξαπγάδσλ. Διέεζφλ κε, ζνί γάξ
κφλσ εμήκαξηνλ, ηψ πάλησλ Θεψ, απηφο θαζάξηζφλ κε.

Ζ Κηβσηφο, σο εθέξεην, επηδίθξηνο ν Εάλ εθείλνο, φηε αλαηξαπέληνο
ηνχ κφζρνπ, κφλνλ ήςαην, Θενχ επεηξάζε νξγήο, αιι' απηνχ ηήλ
απζάδεηαλ, θπγνχζα ςπρή, ζέβνπ ηά ζεία θαιψο.
Αθήθναο, ηνχ Αβεζζαιψκ, πψο ηήο θχζεσο αληεμαλέζηε, έγλσο ηάο
ελαγείο απηνχ πξάμεηο, αίο εμχβξηζε, ηήλ θνίηελ Γαπτδ ηνχ παηξφο,
αιι' απηή εκηκήζσ, ηάο απηνχ εκπαζείο, θαί θηιεδφλνπο νξκάο.
Τπέηαμαο, ηφ αδνχισηνλ, ζνχ αμίσκα ηψ ζψκαηί ζνπ, άιινλ γάξ,
Αρηηφθει επξνχζα ηφλ ερζξφλ ζχ ςπρή, ζπλήιζεο ηαίο ηνχηνπ
βνπιαίο. Αιι' απηάο δηεζθέδαζελ, απηφο ν Υξηζηφο, ίλα ζχ πάλησλ
ζσζήο.
Ο νινκψλ, ν ζαπκάζηνο, ν θαί ράξηηνο ζνθίαο πιήξεο, νχηνο ηφ
πνλεξφλ ελαληίνλ, ηνχ Θενχ πνηέ, πνηήζαο απέζηε απηνχ, ψ απηή
ηφλ επάξαηφλ ζνπ βίνλ, ςπρή πξνζαθσκνίσζαο.
Σαίο εδνλαίο, εμειθφκελνο, ηψλ παζψλ απηνχ θαηεξξππνχην, νίκνη! ν
εξαζηήο ηήο ζνθίαο, εξαζηήο πνξλψλ γπλαηθψλ, θαί μέλνο Θενχ, φλ
απηή εκηκήζσ, θαηά λνχλ ψ ςπρή, εδππαζείαηο αηζρξαίο.
Σφλ Ρνβνάκ, παξεδήισζαο, αινγήζαληα βνπιήλ παηξψαλ, άκα δέ
θαί ηφλ θάθηζηνλ δνχινλ, Ηεξνβνάκ, ηφλ πξίλ απνζηάηελ ςπρή. Άιιά
θεχγε ηήλ κίκεζηλ, θαί θξάδε Θεψ. Ήκαξηνλ νίθηεηξφλ κε.
Σφλ Αραάβ παξεδήισζαο, ηνίο κηάζκαζη ςπρή κνπ, νίκνη! γέγνλαο
ζαξθηθψλ κνιπζκάησλ, θαηαγψγηνλ θαί ζθεχνο αηζρξφλ ηψλ παζψλ.
Αιι' εθ βάζνπο ζνπ ζηέλαμνλ, θαί ιέγε Θεψ, ηάο ακαξηίαο ζνπ.
Δθιείζζε ζνη, νπξαλφο ςπρή, θαί ιηκφο Θενχ θαηέιαβέ ζε, φηε ηνίο
Ζιηνχ ηνχ ζεζβίζηνπ, σο ν Αραάβ, επείζεζαο ιφγνηο πνηέ., Αιιά ηή
αξαθζία νκνηψζεηη, ζξέςνλ Πξνθήηνπ ςπρήλ.
Σνχ Μαλαζζή, επεζψξεπζαο, ηά εγθιήκαηα ηή πξναηξέζεη, ζηήζαζα
σο βδειχγκαηα πάζε, θαί πιεζχλνπζα ςπρή, πξνζσρζίζκαηα. Αιι'
απηνχ ηήλ κεηάλνηαλ, δεινχζα ζεξκψο, θηήζαη θαηάλπμηλ.
Πξνζπίπησ ζνη, θαί πξνζάγσ ζνη, ψζπεξ δάθξπα ηά ξήκαηά κνπ,
ήκαξηνλ, σο νπρ ήκαξηε Πφξλε, θαί ελφκεζα, σο άιινο νπδείο επί

γήο. Αιι' νηθηείξεζνλ Γέζπνηα ηφ πνίεκά ζνπ, θαί αλαθάιεζαί κε.
Καηέρξσζα, ηήλ εηθφλα ζνπ, θαί παξέθζεηξα ηήλ εληνιήλ ζνπ, φινλ
απεκαπξψζε ηφ θάιινο, θαί ηνίο πάζεζηλ εζβέζζε σηήξ ε ιακπάο.
αιι' νηθηείξαο απφδνο κνη, σο ςάιιεη Γαπτδ ηήλ αγαιιίαζηλ.
Δπίζηξεςνλ, κεηαλφεζνλ, αλαθάιπςνλ ηά θεθξπκκέλα, ιέγε Θεψ ηψ
ηά πάληα εηδφηη. χ γηλψζθεηο κνπ ηά θξχθηα κφλε σηήξ, θαί απηφο
κε ειέεζνλ, σο ςάιιεη Γαπτδ, θαηά ηφ έιεφο ζνπ.
Δμέιηπνλ, αη εκέξαη κνπ, σο ελχπληνλ εγεηξνκέλνπ, φζελ σο Δδεθίαο
δαθξχσ, επί θιίλεο κνπ πξνζζήλαί κνη ρξφλνπο δσήο. Αιιά ηίο
Ζζαταο, παξαζηήζεηαί κνη ςπρή, εη κή ν πάλησλ Θεφο;
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Βνήζαζα, πξφο ηήλ άρξαληνλ, Θενκήηνξα πξίλ απεθξνχζσ, ιχζζαλ
παζψλ βηαίσλ νρινχλησλ, θαί θαηήζρπλαο, ερζξφλ ηφλ πηεξλίζαληα.
Αιιά δφο λχλ βνήζεηαλ εθ ζιίςεσο, θακνί ηψ δνχισ ζνπ.
Οζία ηνχ Θενχ πξέζβεπε ππέξ εκψλ
λ έζηεξμαο, φλ επφζεζαο, δη' φλ έηεμαο ζάξθαο Οζία, αίηεζαη λχλ
Υξηζηφλ ππέξ δνχισλ, φπσο ίιεσο γελφκελνο πάζηλ εκίλ, εηξελαίαλ
θαηάζηαζηλ βξαβεχζεηε, ηνίο ζεβνκέλνηο απηφλ.
Άγηε ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Σήο πίζηεσο ελ ηή πέηξα κε, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ ζηήξημνλ Πάηεξ,
θφβσ κε ηψ ελζέσ ηεηρίδσλ, θαί κεηάλνηαλ, Αλδξέα παξάζρνπ κνη
λχλ, δπζσπψ ζε θαί ξχζαί κε, παγίδνο ερζξψλ, ηψλ εθδεηνχλησλ κε.
Γφμα...
Σξηάο απιή, αδηαίξεηε, Οκννχζηε Μνλάο αγία, θψηα θαί θψο θαί άγηα
ηξία, θαί ελ άγηνλ πκλείηαη Θεφο ε Σξηάο, αιι' αλχκλεζνλ, δφμαζνλ
δσήλ θαί δσάο, ςπρή ηφλ πάλησλ Θεφλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τκλνχκέλ ζε, επινγνχκέλ ζε, πξνζθπλνχκέλ ζε Θενγελλήηνξ, φηη ηήο
αρσξίζηνπ Σξηάδνο, απεθχεζαο ηφλ έλα Τηφλ θαί Θεφλ, θαί απηή
πξνελέσμαο εκίλ, ηνίο ελ γή ηά επνπξάληα.
Σά Σξηψδηα
Χδή ε' Ήρνο πι. δ'
Ο Δηξκφο
Σφλ άλαξρνλ Βαζηιέα ηήο δφμεο, φλ θξίηηνπζηλ νπξαλψλ αη Γπλάκεηο,
θαί ηξέκνπζη ηψλ Αγγέισλ αη ηάμεηο, πκλείηε Ηεξείο, ιαφο ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.

Απφζηνινη ηνχ Υξηζηνχ, πξεζβεχζαηε ππέξ εκψλ
Χο άλζξαθεο ηνχ ππξφο ηνχ αυινπ, ζπκθιέμαηε ηά πιψδε κνπ πάζε,
αλάπηνληέο κνη λχλ, ηφλ έξσηα ηήο ζείαο, Απφζηνινη αγάπεο.
Σάο ζάιπηγγαο ηάο επήρνπο ηνχ Λφγνπ, ηηκήζσκελ, δη' ψλ πέπησθε
ηείρε, αλίδξπηα ερζξνχ, θαί ηήο ζενγλσζίαο, εδξάζζεζαλ επάιμεηο.
Ηλδάικαηα εκπαζή ηήο ςπρήο κνπ, ζπληξίςαηε νη λανχο ηε θαί
ζηήιαο, ζπληξίςαληεο ερζξνχ, Απφζηνινη Κπξίνπ, λανί εγηαζκέλνη.
Θενηνθίνλ
Δρψξεζαο ηφλ αρψξεηνλ θχζεη, εβάζηαζαο ηφλ βαζηάδνληα πάληα,
εζήιαζαο Αγλή, ηφλ ηξέθνληα ηήλ Κηίζηλ, Υξηζηφλ ηφλ δσνδφηελ.
Δηξκφο
Σνχ Πλεχκαηνο ηή αξρηηεθηνλία, δεηκάκελνη πάζαλ ηήλ Δθθιεζίαλ,
Απφζηνινη Υξηζηνχ, ελ ηαχηε επινγείηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
αιπίζαληεο ζάιπηγμη ηψλ δνγκάησλ, θαηέζηξεςαλ νη Απφζηνινη
πάζαλ, πιάλελ εηδσιηθήλ, Υξηζηφλ ππεξπςνχληεο, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Απφζηνινη ε θαιή κεηνηθία, νη έθνξνη Κφζκνπ, θαί ηψλ Οπξαλψλ
πνιίηαη, ηνχο πκάο αεί αλεπθεκνχληαο, ιπηξψζαηε θηλδχλσλ.
Γφμα...
Σξηζήιηε πακθαήο ζεαξρία, νκφδνμε θαί νκφζξνλε θχζηο, Παηήξ ν
παληνπξγφο, Τηέ θαί ζείνλ Πλεχκα, χκλψ ζε εηο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Χο έληηκνλ θαί ππέξηαηνλ ζξφλνλ, πκλήζσκελ ηνχ Θενχ ηήλ Μεηέξα,
απαχζησο νη ιανί, ηήλ κφλελ κεηά ηφθνλ, Μεηέξα θαί Παξζέλνλ.
Χδή ε'
Ο Δηξκφο
λ ηξαηηαί, νπξαλψλ δνμάδνπζη, θαί θξίηηεη ηά Υεξνπβίκ, θαί ηά
εξαθίκ, πάζα πλνή θαί θηίζηο πκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο. (Γίο)
Ζκαξηεθφηα, σηήξ ειέεζνλ, δηέγεηξφλ κνπ ηφλ λνχλ, πξφο
επηζηξνθήλ, δέμαη κεηαλννχληα, νηθηείξεζνλ βνψληα. Ζκαξηφλ ζνη,
ζψζνλ, ελφκεζα, ειέεζφλ κε.
Ο δηθξειάηεο, Ζιίαο, άξκαηη, ηαίο αξεηαίο επηβάο, σο εηο νπξαλφλ,

ήγεην ππεξάλσ, πνηέ ηψλ επηγείσλ, ηνχηνπ νχλ ςπρή κνπ, ηήλ
άλνδνλ αλαινγίδνπ.
Σνχ Ηνξδάλνπ, ηφ ξείζξνλ πξφηεξνλ, ηή κεισηή Ζιηνχ, δη' Διηζζαηέ,
έζηε έλζα θαί έλζα, απηή δέ ψ ςπρή κνπ, ηαχηεο νπ κεηέζρεο, ηήο
ράξηηνο δη' αθξαζίαλ.
Ο Διηζζαίνο, πνηέ δεμάκελνο, ηήλ κεισηήλ Ζιηνχ, έιαβε δηπιήλ,
ράξηλ παξά Κπξίνπ, απηή δε ψ ςπρή κνπ, ηαχηεο νπ κεηέζρεο, ηήο
ράξηηνο δη' αθξαζίαλ.
Ζ σκαλίηηο, πνηέ ηφλ δίθαηνλ, εμέληζελ ψ ςπρή, γλψκε αγαζή, ζχ δέ
νπθ εηζσθίζσ, νπ μέλνλ, νπρ νδίηελ, φζελ ηνχ λπκθψλνο, ξηθήζε έμσ
ζξελσδνχζα.
Σνχ Γηεδή, εκηκήζσ ηάιαηλα, ηήλ γλψκελ ηήλ ξππαξάλ, πάληνηε
ςπρή, νχ ηήλ θηιαξγπξίαλ, απψζνπ θάλ ελ γήξεη, θεχγε ηήο γεέλλεο,
ηφ πχξ εθζηάζα ηψλ θαθψλ ζνπ.
χ ηφλ Οδίαλ, ςπρή δειψζαζα, ηήλ ηνχηνπ ιέπξαλ ελ ζνί, έζρεο ελ
δηπιψ, άηνπα γάξ ινγίδε, παξάλνκα δέ πξάηηεηο, άθεο ά θαηέρεηο,
θαί πξφζδξακε ηή κεηαλνία.
Σνχο Νηλεπτηαο, ςπρή αθήθναο, κεηαλννχληαο Θεψ, ζάθθσ θαί
ζπνδψ, ηνχηνπο νπθ εκηκήζσ, αιι' ψθζεο ζθαηνηέξα, πάλησλ ηψλ
πξφ λφκνπ, θαί κεηά λφκνλ επηαηθφησλ.
Σφλ ελ ηψ ιάθθσ, βνξβφξνπ ήθνπζαο, Ηεξεκίαλ ςπρή, πφιηλ ηήλ
ηψλ, ζξήλνηο θαηαβνψληα, θαί δάθξπα δεηνχληα, κίκεζαη ηφλ ηνχηνπ,
ζξελψδε βίνλ θαί ζσζήζε.
Ο Ησλάο, εηο ζαξζείο απέδξακε, πξνγλνχο ηήλ επηζηξνθήλ, ηψλ
Νηλεπτηψλ, έγλσ γάξ σο πξνθήηεο, Θενχ ηήλ επζπιαγρλίαλ, φζελ
παξεδήινπ, ηήλ πξνθεηείαλ κή ςεπζζήλαη.
Σφλ Γαληήι, ελ ηψ ιάθθσ ήθνπζαο, πψο έθξαμελ ψ ςπρή, ζηφκαηα
ζεξψλ, έγλσθαο πψο νη Παίδεο, νη πεξί Αδαξίαλ, έζβεζαλ ηή πίζηεη,
θακίλνπ θιφγα θαηνκέλελ.
Σήο παιαηάο, Γηαζήθεο άπαληαο, παξήγαγφλ ζνη ςπρή, πξφο

ππνγξακκφλ, κίκεζαη ηψλ δηθαίσλ, ηάο θηινζένπο πξάμεηο, έθθπγε δέ
πάιηλ, ηψλ πνλεξψλ ηάο ακαξηίαο.
Γηθαηνθξίηα, σηήξ ειέεζνλ, θαί ξχζαί κε ηνχ ππξφο, θαί ηήο απεηιήο,
ήο κέιισ ελ ηή θξίζεη, δηθαίσο ππνζηήλαη, άλεο κνη πξφ ηέινπο, δη'
αξεηήο θαί κεηαλνίαο.
Χο ν Λεζηήο εθβνψ ζνη Μλήζζεηη, σο Πέηξνο θιαίσ πηθξψο. Άλεο
κνη σηήξ, θξάδσ σο ν Σειψλεο, δαθξχσ σο ε Πφξλε, δέμαη κνπ ηφλ
ζξήλνλ, θαζψο πνηέ ηήο Υαλαλαίαο.
Σήλ ζεπεδφλα, σηήξ ζεξάπεπζνλ, ηήο ηαπεηλήο κνπ ςπρήο, κφλε
ηαηξέ, κάιαγκά κνη επίζεο, θαί έιαηνλ θαί νίλνλ, έξγα κεηαλνίαο,
θαηάλπμηλ κεηά δαθξχσλ.
Σήλ Υαλαλαίαλ, θαγψ κηκνχκελνο, Διέεζφλ κε βνψ, ηψ Τηψ Γαπτδ,
άπηνκαη ηνχ θξαζπέδνπ, σο ε Αηκνξξννχζα, θιαίσ σο ε Μάξζα, θαί
Μαξία επί Λαδάξνπ.
Σφ ηψλ δαθξχσλ, σηήξ αιάβαζηξνλ, σο κχξνλ θαηαθελψλ, επί
θεθαιήο, θξάδσ ζνη σο ε Πφξλε, ηφλ έιενλ δεηνχζα, δέεζηλ
πξνζάγσ, θαί άθεζηλ αηηψ ιαβείλ κε.
Δη θαί κεδείο, σο εγψ ζνη ήκαξηελ, αιι, φκσο δέμαη θακέ,
εχζπιαγρλε σηήξ, θφβσ κεηαλννχληα, θαί πφζσ θεθξαγφηα.
Ήκαξηνλ ζνη κφλσ, ελφκεζα, ειέεζφλ κε.
Φείζαη σηήξ, ηνχ ηδίνπ πιάζκαηνο, θαί δήηεζνλ σο πνηκήλ, ηφ
απνισιφο, πξφβαηνλ πιαλεζέληα, εμάξπαζνλ ηνχ ιχθνπ, πνίεζφλ
κε ζξέκκα, ελ ηή λνκή ηψλ ζψλ πξνβάησλ.
ηαλ Κξηηήο, θαζίζεο σο εχζπιαγρλνο, θαί δείμεο ηήλ θνβεξάλ,
δφμαλ ζνπ Υξηζηέ, ψ πνίνο θφβνο ηφηε! θακίλνπ θαηνκέλεο, πάλησλ
δεηιηψλησλ, ηφ άζηεθηνλ ηνχ βήκαηφο ζνπ.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Ζ ηνχ Φσηφο, ηνχ αδχηνπ Μήηέξ ζε, θσηίζαζα ζθνηαζκνχ, έιπζε
παζψλ, φζελ εηζδεδεγκέλε, ηνχ Πλεχκαηνο ηήλ ράξηλ, θψηηζνλ
Μαξία, ηνχο ζέ πηζηψο αλεπθεκνχληαο.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Θαχκα θαηλφλ, θαηηδψλ εμίζηαην, ν ζείνο φλησο ελ ζνί, Μήηεξ

Εσζηκάο, Άγγεινλ γάξ εψξα, ελ ζψκαηη θαί ζάκβνπο, φινο
επιεξνχην, Υξηζηφλ πκλψλ εηο ηνχο αηψλαο.
Άγηε ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Χο παξξεζίαλ, έρσλ πξφο Κχξηνλ, Αλδξέα Κξήηεο ζεπηφλ, θιένο
δπζσπψ, πξέζβεπε ηνχ δεζκνχ κε, ηήο αλνκίαο ιχζηλ, λχλ επξείλ
επραίο ζνπ, Γηδάζθαιε, Οζίσλ δφμα.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Άλαξρε Πάηεξ, Τηέ ζπλάλαξρε, Παξάθιεηε αγαζέ, Πλεχκα ηφ επζέο,
Λφγνπ Θενχ Γελλήηνξ, Παηξφο αλάξρνπ Λφγε, Πλεχκα δψλ θαί
θηίδνλ. Σξηάο Μνλάο ειέεζφλ κε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Χο εθ βαθήο, αινπξγίδνο Άρξαληε, ε λνεηή πνξθπξίο, ηνχ
Δκκαλνπήι, έλδνλ ελ ηή γαζηξί ζνπ, ε ζάξμ ζπλεμπθάλζε, φζελ
Θενηφθνλ, ελ αιεζεία ζέ ηηκψκελ.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ.
Ο Δηξκφο
λ ηξαηηαί, νπξαλψλ δνμάδνπζη, θαί θξίηηεη ηά Υεξνπβίκ, θαί ηά
εξαθίκ, πάζα πλνή θαί θηίζηο, πκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σά Σξηψδηα
Χδε ζ' Ήρνο πι. δ'
Κπξίσο Θενηφθνλ
Απφζηνινη ηνχ Υξηζηνχ, πξεζβεχζαηε ππέξ εκψλ
Πεγαί ηνχ ζσηεξίνπ, λάκαηνο δεηρζέληεο, ηήλ εθηαθείζαλ ςπρήλ κνπ,
Απφζηνινη, ηήο ακαξηίαο ηή δίςε, θαηαδξνζίζαηε.
Νερφκελνλ πειάγεη, ηψ ηήο απσιείαο, θαί ππνβξχρηνλ ήδε
γελφκελνλ, ζή δεμηά, σο ηφλ Πέηξνλ, Κχξηε ζψζφλ κε.
Χο άιαο ηψλ λνζηίκσλ, φληεο δηδαγκάησλ, ηήλ ζεπεδφλα λνφο κνπ
μεξάλαηε, θαί ηήο αγλνίαο ηφ ζθφηνο, απνδηψμαηε.
Θενηνθίνλ
Υαξάλ σο ηεηνθπία, πέλζνο κνη παξάζρνπ, δη' νχ ηήλ ζείαλ
παξάθιεζηλ Γέζπνηλα, ελ ηή κειινχζε εκέξα επξείλ δπλήζνκαη.
Δηξκφο άιινο
ε ηήλ νπξαλνχ θαί γήο κεζίηηλ, πάζαη γελεαί κεγαιχλνκελ,
ζσκαηηθψο γάξ εζθήλσζελ ελ ζνί, ηφ πιήξσκα Παξζέλε ηήο
ζεφηεηνο.

έ ηφ επθιεέο ηψλ Απνζηφισλ, ζχζηεκα σδαίο κεγαιχλνκελ, ηήο
νηθνπκέλεο θσζηήξεο γάξ θαηδξνί, εδείρζεηε ηήλ πιάλελ
εθδηψθνληεο.
Δπαγγειηθή πκψλ ζαγήλε, ινγηθνχο ηρζχαο αγξεχνληεο, απηνχο
πξνζθέξεηε πάληνηε Υξηζηψ, νςψληνλ Απφζηνινη καθάξηνη.
Δλ ηή πξφο Θεφλ πκψλ αηηήζεη, κέκλεζζε εκψλ Απφζηνινη, απφ
παληφο ιπηξσζήλαη πεηξαζκνχ, δεφκεζα, ηνχο πφζσ αλπκλνχληαο
πκάο.
Γφμα...
έ ηήλ ηξηζππφζηαηνλ Μνλάδα, Πάηεξ, θαί Τηέ ζχλ ηψ Πλεχκαηη, έλα
Θεφλ νκννχζηνλ πκλψ, Σξηάδα νκνδχλακνλ θαί άλαξρνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ηήλ παηδνηφθνλ θαί Παξζέλνλ, πάζαη γελεαί καθαξίδνκελ, σο δηά
ζνχ ιπηξσζέληεο ηήο αξάο, ραξάλ γάξ εκίλ έηεθεο ηφλ Κχξηνλ.
Χδή ζ'
Ο Δηξκφο
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο, ν ηφθνο αλεξκήλεπηνο, Μεηξφο αλάλδξνπ,
άθζνξνο ε θχεζηο, Θενχ γάξ ε γέλλεζηο, θαηλνπνηεί ηάο θχζεηο. Γηφ
ζε πάζαη αη γελεαί, σο Θεφλπκθνλ Μεηέξα, νξζνδφμσο κεγαιχλνκελ.
(Γίο)
Ο λνχο ηεηξαπκάηηζηαη, ηφ ζψκα κεκαιάθηζηαη, λνζεί ηφ πλεχκα, ν
ιφγνο εζζέλεζελ, ν βίνο λελέθξσηαη, ηφ ηέινο επί ζχξαηο, δηφ κνη
ηάιαηλα ςπρή, ηί πνηήζεηο φηαλ έιζε, ν Κξηηήο αλεξεπλήζαη ηά ζά;
Μσζέσο παξήγαγνλ, ςπρή ηήλ θνζκνγέλεζηλ, θαη εμ εθεί λνπ, πάζαλ
ελδηάζεηνλ, γξαθήλ ηζηνξνχζάλ ζνη, δηθαίνπο θαί αδίθνπο, ψλ ηνχο
δεπηέξνπο ψ ςπρή, εκηκήζσ, νπ ηνχο πξψηνπο, εηο Θεφλ
εμακαξηήζαζα.
Ο Νφκνο εζζέλεζελ, αξγεί ην Δπαγγέιηνλ, Γξαθή δέ πάζα, ελ ζνί
παξεκέιεηαη, Πξνθήηαη εηφλεζαλ, θαί πάο δηθαίνπ ιφγνο, αη
ηξαπκαηίαη ζνπ ψ ςπρή, επιεζχλζεζαλ, νπθ φληνο, ηαηξνχ ηνχ
πγηνχληφο ζε.
Σήο λέαο παξάγσ ζνη, Γξαθήο ηά ππνδείγκαηα, ελάγνληά ζε, ςπρή
πξφο θαηάλπμηλ, δηθαίνπο νχλ δήισζνλ, ακαξησινχο εθηξέπνπ, θαί

εμηιέσζαη Υξηζηφλ, πξνζεπραίο ηε θαί λεζηείαηο, θαί αγλεία θαί
ζεκλφηεηη.
Υξηζηφο ελελζξψπεζε, θαιέζαο εηο κεηάλνηαλ, ιεζηάο θαί πφξλαο,
ςπρή κεηαλφεζνλ, ε ζχξα ελέσθηαη, ηήο Βαζηιείαο ήδε, θαί
πξναξπάδνπζηλ απηήλ, Φαξηζαίνη θαί Σειψλαη, θαί κνηρνί
κεηαπνηνχκελνη.
Υξηζηφο ελελζξψπεζε, ζαξθί πξνζνκηιήζαο κνη, θαί πάληα φζα,
ππάξρεη ηήο θχζεσο, βνπιήζεη επιήξσζε, ηήο ακαξηίαο δίρα,
ππνγξακκφλ ζνη ψ ςπρή, θαί εηθφλα πξνδεηθλχσλ, ηήο απηνχ
ζπγθαηαβάζεσο.
Υξηζηφο Μάγνπο έζσζε, Πνηκέλαο ζπλεθάιεζε, Νεπίσλ δήκνπο,
απέδεημε Μάξηπξαο, Πξεζβχηελ εδφμαζε, θαί γεξαιέαλ Υήξαλ, ψλ
νπθ εδήισζαο ςπρή, νπ ηάο πξάμεηο, νπ ηφλ βίνλ, αιι' νπαί ζνη ελ ηψ
θξίλεζζαη!
Νεζηεχζαο ν Κχξηνο, εκέξαο ηεζζαξάθνληα, ελ ηή εξήκσ, χζηεξνλ
επείλαζε, δεηθλχο ηφ αλζξψπηλνλ. Φπρή κή αζπκήζεο, άλ ζνη
πξνζβάιιε ν ερζξφο, πξνζεπρή ηε θαί λεζηεία, εθ πνδψλ
απνθξνπζζήησ ζνη.
Υξηζηφο επεηξάδεην, Γηάβνινο επείξαδε, δεηθλχο ηνχο ιίζνπο, ίλα
άξηνη γέλσληαη, εηο φξνο αλήγαγελ, ηδείλ ηάο βαζηιείαο, ηνχ Κφζκνπ
πάζαο ελ ξηπή, Φνβνχ ψ ςπρή ηφ δξάκα, λήθε, εχρνπ, πάζαλ ψξαλ
Θεψ.
Σξπγψλ ε θηιέξεκνο, θσλή βνψληνο ήρεζε, Υξηζηνχ ν ιχρλνο,
θεξχηησλ κεηάλνηαλ, Ζξψδεο ελφκεζε, ζχλ ηή Ζξσδηάδη. Βιέπε
ςπρή κνπ κή παγήο, ηψλ αλφκσλ ηαίο παγίζηλ, αιι' αζπάδνπ ηήλ
κεηάλνηαλ.
Σήλ έξεκνλ ψθεζε, ηήο ράξηηνο ν Πξφδξνκνο, θαί Ηνπδαία, πάζα θαί
ακάξεηα, αθνχνληεο έηξερνλ, θαί εμσκνινγνχλην, ηάο ακαξηίαο
εαπηψλ, βαπηηδφκελνη πξνζχκσο, νχο απηή νπθ εκηκήζσ ςπρή.
Ο γάκνο κέλ ηίκηνο, ε θνίηε δέ ακίαληνο, ακθφηεξα γάξ, Υξηζηφο
πξνεπιφγεζε, ζαξθί εζζηφκελνο, θαί ελ Καλά δέ γάκσ, ηφ χδσξ νίλνλ
εθηειψλ, θαί δεηθλχσλ πξψηνλ ζαχκα, ίλα ζχ κεηαηεζήο ψ ςπρή.

Παξάιπηνλ έζθηγμε, Υξηζηφο ηήλ θιίλελ άξαληα, θαί λεαλίζθνλ,
ζαλέληα εμήγεηξε, ηήο ρήξαο ηφ θχεκα, θαί ηνχ Δθαηνληάξρνπ, θαί
ακαξείηηδη θαλείο, ηήλ ελ πλεχκαηη ιαηξείαλ, ζνί ςπρή
πξνεδσγξάθεζελ.
Αηκφξξνπλ ηάζαην, αθή θξαζπέδνπ Κχξηνο, ιεπξνχο θαζήξε,
ηπθινχο θαί ρσιεχνληαο, θσηίζαο ελψξζσζε, θσθνχο ηε θαί
αιάινπο, θαί ηήλ ζπγθχπηνπζαλ ρακαί, εζεξάπεπζε ηψ ιφγσ, ίλα ζχ
ζσζήο αζιία ςπρή.
Σάο λφζνπο ηψκελνο, πησρνίο επεγγειίδεην, Υξηζηφο ν Λφγνο,
θπιινχο εζεξάπεπζε, ηειψλαηο ζπλήζζηελ, ακαξησινίο σκίιεη, ηήο
Ηαείξνπ ζπγαηξφο, ηήλ ςπρήλ πξνκεηαζηάζαλ, επαλήγαγελ αθή ηήο
ρεηξφο.
Σειψλεο εζψδεην, θαί Πφξλε εζσθξφληδε, θαί Φαξηζαίνο, απρψλ
θαηεθξίλεην, ν κέλ γάξ, Ηιάζζεηη, ε δέ, Διέεζφλ κε, ν δέ εθφκπαδε,
βνψλ, ν Θεφο επραξηζηψ ζνη, θαί εμήο ηά ηήο αλνίαο ξεηά.
Εαθραίνο Σειψλεο ήλ, αιι' φκσο δηεζψδεην, θαί Φαξηζαίνο, ν ίκσλ
εζθάιιεην, θαί Πφξλε ειάκβαλε, ηάο αθεζίκνπο ιχζεηο, παξά ηνχ
έρνληνο ηζρχλ, αθηέλαη ακαξηίαο, ήλ ςπρή ζπεχζνλ κηκήζαζζαη.
Σήλ Πφξλελ ψ ηάιαηλα, ςπρή κνπ νπθ εδήισζαο, ήηηο ιαβνχζα,
κχξνπ ηφ αιάβαζηξνλ, ζχλ δάθξπζηλ ήιεηςε, ηνχο πφδαο ηνχ Κπξίνπ,
εμέκαμε δέ ηαίο ζξημί, ηψλ αξραίσλ εγθιεκάησλ, ηφ ρεηξφγξαθνλ
ξεγλχληνο απηή.
Σάο πφιεηο αίο έδσθε, Υξηζηφο ηφ Δπαγγέιηνλ, ςπρή κνπ έγλσο,
φπσο θαηεξάζεζαλ, θνβνχ ηφ ππφδεηγκα, κή γέλε σο εθείλαη, ηαίο ελ
νδφκνηο γάξ απηάο, ν Γεζπφηεο παξεηθάζαο, έσο Άδνπ θαηεδίθαζε.
Μή ρείξσλ ψ ςπρή κνπ, θαλήο δη' απνγλψζεσο, ηήο Υαλαλαίαο, ηήλ
πίζηηλ αθνχζαζα, δη' ήο ηφ ζπγάηξηνλ, ιφγσ Θενχ ηάζε. Τηέ Γαπτδ
ζψζνλ θακέ, αλαβφεζνλ εθ βάζνπο, ηήο θαξδίαο σο εθείλε Υξηζηψ.
πιαγρλίζζεηη ζψζφλ κε, Τηέ Γαπτδ ειεεζνλ, ν δαηκνλψληαο, ιφγσ
Ηαζάκελνο, θσλήλ δέ ηήλ εχζπιαγρλνλ, σο ηψ Λεζηή κνη θξάζνλ.
Ακήλ ζνη ιέγσ κεη' εκνχ, έζε ελ ηψ Παξαδείζσ, φηαλ έιζσ ελ ηή

δφμε κνπ.
Λεζηήο θαηεγφξεη ζνη, Λεζηήο εζενιφγεη ζνη, ακθφηεξνη γάξ, ζηαπξψ
ζπλεθξέκαλην, αιι' σ Πνιπεχζπιαγρλε, σο ηψ πηζηψ Λεζηή ζνπ, ηψ
επηγλφληη ζε Θεφλ, θακνί άλνημνλ ηήλ ζχξαλ, ηήο ελδφμνπ βαζηιείαο
ζνπ.
Ζ θηίζηο ζπλείρεην, ζηαπξνχκελφλ ζε βιέπνπζα, φξε θαί πέηξαη,
θφβσ δηεξξήγλπλην, θαί γή ζπλεζείεην, θαί Άδεο εγπκλνχην, θαί
ζπλεζθφηαζε ηφ θψο, ελ εκέξα θαζνξψλ ζε, Ηεζνχ, πξνζεισκέλνλ
ζαξθί.
Αμίνπο κεηαλνίαο, θαξπνχο κή απαηηήζεο κε, ε γάξ Ηζρχο κνπ, ελ
εκνί εμέιηπε, θαξδίαλ κνη δψξεζαη, αεί ζπληεηξηκκέλελ, πησρείαλ δέ
πλεπκαηηθήλ, ίλα ηαχηά ζνη πξνζνίζσ, σο δεθηήλ ζπζίαλ κφλε
σηήξ.
Κξηηά κνπ θαί γλψζηά κνπ, ν κέιισλ πάιηλ έξρεζζαη, ζχλ ηνίο
Αγγέινηο, θξίλαη Κφζκνλ άπαληα, ηιέσ ζνπ φκκαηη, ηφηε ηδψλ κε
θείζαη, θαί νίθηεηξφλ κε Ηεζνχ, ηφλ ππέξ ηήλ πάζαλ θχζηλ, ηψλ
αλζξψπσλ ακαξηήζαληα.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Απάζαο εμέζηεζαο, ηή μέλε πνιηηεία ζνπ, Αγγέισλ ηάμεηο, βξνηψλ ηά
ζπζηήκαηα, αυισο βηψζαζα, θαί θχζηλ ππεξβάζα, αλζ' ψλ σο άυινο
ηνίο πνζίλ, επηβαίλνπζα Μαξία, Ηνξδάλελ δηεπέξαζαο.
Οζία ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Σφλ Κηίζηελ ηιέσζαη, ππέξ ηψλ επθεκνχλησλ ζε, νζία Μήηεξ,
ξπζζήλαη θαθψζεσλ, θαί ζιίςεσλ ηψλ θχθισ, ζπλεπηηηζεκέλσλ, ίλα
ξπζζέληεο ηψλ πεηξαζκψλ, κεγαιχλσκελ απαχζησο, ηφλ δνμάζαληά
ζε Κχξηνλ.
Άγηε ηνχ Θενχ, πξέζβεπε ππέξ εκψλ
Ο δείμαο εξάζκηνλ ηφ Νχκθεο Κάιινο άξηζηνλ, Ρνπβήλ, Αλδξέαο,
δήησ ςάιηεο θξάηηζηνο, Υξηζηφλ ηιαζθφκελνο, θαί κή απνζαλέησ,
αιι' ψζπεξ ζηφκα Θενχ, πνιινχο αδειθνχο, Υξηζηψ πξνζάγνη, επί
ηξάρεινλ Δρζξνχ αηειεχηεηνλ.
Γφμα...
Παηέξα δνμάζσκελ, Τηφλ ππεξπςψζσκελ, ηφ ζείνλ Πλεχκα, πηζηψο
πξνζθπλήζσκελ, Σξηάδα αρψξηζηνλ, Μνλάδα θαη' νπζίαλ, σο θψο
θαί θψηα θαί δσήλ, θαί δσάο δσνπνηνχζαλ, θαί θσηίδνπζαλ ηά
πέξαηα.

Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ Πφιηλ ζνπ θχιαηηε, Θενγελλήηνξ πάλαγλε, ελ ζνί γάξ αχηε,
πηζηψο βαζηιεχνπζα, ελ ζνί θαί θξαηχλεηαη, θαί δηά ζνχ ληθψζα,
ηξνπνχηαη πάληα πεηξαζκφλ, θαί ζθπιεχεη πνιεκίνπο θαί δηέπεη ηφ
ππήθννλ.
Ο Δηξκφο
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο, ν ηφθνο αλεξκήλεπηνο, Μεηξφο αλάλδξνπ,
άθζνξνο ε θχεζηο, Θενχ γάξ ε γέλλεζηο, θαηλνπνηεί ηάο θχζεηο, δηφ
ζε πάζαη αη γελεαί, σο Θεφλπκθνλ Μεηέξα, νξζνδφμσο κεγαιχλνκελ.
Δηο ηά Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Σαίο ιεζηξηθαίο εθφδνηο, πεξηπεζνχζα ςπρή κνπ, δεηλψο
ηεηξαπκάηηζαη, εμ νηθείσλ πηαηζκάησλ, παξαδνζείζα αλνήηνηο
ερζξνίο, αιι' σο έρνπζα θαηξφλ, ελ θαηαλχμεη βφεζνλ. Διπίο
απειπηζκέλσλ, δσή απεγλσζκέλσλ, σηήξ αλάζηεζνλ, θαί ζψζφλ
κε.
ηίρ. Δλεπιήζζεκελ ηφ πξστ ηνχ ειένπο ζνπ...
Καί πάιηλ ηφ απηφ
ηίρ. Καί έζησ ε ιακπξφηεο Κπξίνπ ηνχ Θενχ...
Μαξηπξηθφλ
Σφλ ζψξαθα ηήο Πίζηεσο, ελδπζάκελνη θαιψο, θαί ηψ ηχπσ ηνχ
ηαπξνχ, θαζνπιίζαληεο εαπηνχο, ζηξαηηψηαη επζζελείο αλεδείρζεηε,
ηνίο ηπξάλλνηο αλδξείσο αληηθαηέζηεηε, θαί δηαβφινπ ηήλ πιάλελ
θαηεδαθίζαηε, ληθεηαί γελφκελνη, ηψλ ζηεθαλσλ εμηψζεηε,
πξεζβεχζαηε αεί ππέξ εκψλ, εηο ηφ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Γέρνπ ηάο θσλάο ηψλ νηθεηψλ ζνπ, πάλαγλε Παξζέλε Θενηφθε, θαί
πξέζβεπε απαχζησο, πιεκκειεκάησλ ιχζηλ, θαί εηξήλελ δσξεζήλαη
εκίλ.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο πξνθεηείαο
Ήρνο πι. β'
Δχζπιαγρλε καθξφζπκε, Παληνθξάηνξ Κχξηε, θαηάπεκςνλ ηφ έιεφο
ζνπ, επί ηφλ ιαφλ ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ Σφ απηφ
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Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, αγαιιηάζζσ ε γή.
ηίρ. Πξνζθπλήζαηε απηψ πάληεο Άγγεινη απηνχ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΜΒ', 5-16)
Οχησ ιέγεη Κχξηνο ν Θεφο, ν πνηήζαο ηφλ νπξαλφλ, θαί πήμαο απηφλ,
ν ζηεξεψζαο ηήλ γήλ θαί ηά ελ απηή, θαί δηδνχο πλνήλ ηψ ιαψ ηψ επ'
απηήο, θαί πλεχκα ηνίο παηνχζηλ απηήλ. Δγψ Κχξηνο ν Θεφο εθάιεζά
ζε ελ δηθαηνζχλε, θαί θξαηήζσ ηήο ρεηξφο ζνπ, θαί εληζρχζσ ζε, θαί
έδσθά ζε εηο δηαζήθελ γέλνπο, εηο θψο εζλψλ, αλνίμαη νθζαικνχο
ηπθιψλ, εμαγαγείλ εθ δεζκψλ δεδεκέλνπο, θαί εμ νίθνπ θπιαθήο
θαζεκέλνπο ελ ζθφηεη. Δγψ Κχξηνο ν Θεφο, ηνχηφ κνχ εζηη ηφ φλνκα,
ηήλ δφμαλ κνπ εηέξσ νπ δψζσ, νπδέ ηάο αξεηάο κνπ ηνίο γιππηνίο,
ηά απ' αξρήο ηδνχ ήθαζη, θαί θαηλά, ά εγψ αλαγγέιισ, θαί πξφ ηνχ
αλαγγείιαη εδειψζε εκίλ. Τκλήζαηε ηψ Κπξίσ χκλνλ θαηλφλ, ε αξρή
απηνχ άλσ, δνμάδεηε ηφ φλνκα απηνχ απ' άθξνπ ηήο γήο, νη
θαηαβαίλνληεο εηο ηήλ ζάιαζζαλ, θαί πιένληεο απηήλ, αη λήζνη, θαί νη
θαηνηθνχληεο απηάο. Δπθξάλζεηη έξεκνο, θαί αη θψκαη απηήο,
επαχιεηο, θαί νη θαηνηθνχληεο Κεδάξ, επθξαλζήζνληαί νη θαηνηθνχληεο
πέηξαλ, απ' άθξνπ ηψλ νξέσλ βνήζνπζη, δψζνπζη ηψ Θεψ δφμαλ,
ηάο αξεηάο απηνχ έλ ηαίο λήζνηο άλαγγεινχζη. Κχξηνο ν Θεφο ηψλ
δπλάκεσλ εμειεχζεηαη, θαί βνήζεηαη επί ηνχο ερζξνχο απηνχ κεηά
ηζρχνο. Δζηψπεζα απ' αηψλνο, κή θαί αεί ζησπήζνκαη, θαί αλέμνκαη;
σο ε ηίθηνπζα εθαξηέξεζα, εθζηήζσ θαί μεξαλψ άκα, εξεκψζσ φξε
θαί βνπλνχο, θαί πάληα ρφξηνλ απηψλ μεξαλψ, θαί ζήζσ πνηακνχο
εηο λήζνπο, θαί έιε μεξαλψ, θαί άμσ ηπθινχο ελ νδψ, ή νπθ έγλσζαλ,
θαί ηξίβνπο, άο νπθ ήδεηζαλ, παηήζαί πνηήζσ απηνχο, πνηήζσ απηνίο
ηφ ζθφηνο εηο θψο, θαί ηά ζθνιηά εηο επζείαλ, ηαχηα ηά ξήκαηα πνηήζσ
απηνίο, θαί νπθ εγθαηαιείςσ απηνχο.
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Άζαηε ηψ Κπξίσ Άζκα θαηλφλ.
ηίρ. Αιαιάμαηε ηψ Θεψ πάζα ε γή.
η76ηνξ
ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξφλ Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Απηεμνπζίσο εμεδχζελ, ηή πξψηε κνπ παξαβάζεη, ηψλ αξεηψλ ηήλ
εππξέπεηαλ, εκθηαζάκελ δέ ηαχηελ αχζηο, ηή πξφο κε ζπγθαηαβάζεη

ζνπ Λφγε Θενχ, νπ παξείδεο γάξ κε ηφλ ελ δεηλνίο παζήκαζη
θαηαζηηρζέληα, θαί ιεζηξηθψο νδνπαηεζέληα, αιιά ηή παλαιθεί ζνπ
δπλαζηεία πεξηπνηεζάκελφο κε, αληηιήςεσο εμίσζαο Πνιπέιεε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Μάξηπξεο Κπξίνπ, πάληα ηφπνλ αγηάδεηε, θαί πάζαλ λφζνλ
ζεξαπεχεηε, θαί λχλ πξεζβεχζαηε, ξπζζήλαη ηψλ παγίδσλ ηνχ
ερζξνχ, ηάο ςπράο εκψλ δεφκεζα.
ηηρεξά Πξνζφκνηα Πνίεκα Ησζήθ
Ήρνο α'
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο πκάο
Ζινχκελνο Κχξηε ηαπξψ, Αδάκ ηφ ρεηξφγξαθνλ, ηή ζεία ιφγρε
δηέξξεμαο, δηφ δηάξξεμνλ, ηνχο δεζκνχο κνπ Λφγε, φπσο ζνη
αηλέζεσο, ζπζίαλ ζχζσ πίζηεη γεζφκελνο, θαηξφλ εππξφζδεθηνλ, ηήο
λεζηείαο λχλ επξάκελνο φλ εηο πάλησλ, ζσηεξίαλ έδεημαο.
Νεζηείαο ιακπξφηεηη πνηέ, Μσυζήο ιακπφκελνο, Θενχ ηήλ δφμαλ
ηεζέαηαη, ηνχηνλ δειψζαζα, ηαπεηλή ςπρή κνπ, ηφλ ηαπξψ
ηαλχζαληα, παιάκαο δηά ζέ αγαζφηεηη, έξγνηο ζεξάπεπζνλ,
εγθξαηείαο θαί δεήζεσο, φπσο ηχρεο, ζείαο απνιαχζεσο.
Έηεξνλ Πξνζφκνηνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο πι. β'
Αξραγγειηθψο αλπκλήζσκελ
Σφλ δσνπνηφλ πξνζθπλνχληέο ζνπ ηαπξφλ, ηήο αθξάζηνπ πξφο
εκάο ζνπ, ακέηξνπ αγαζφηεηνο Υξηζηέ, θαί ελ απηψ θσηηζζέληεο ηάο
ςπράο, αλπκλνχκέλ ζε απαχζησο, αηηνχκελνη επζχκσο ελ ραξά,
ηειέζαη ηφ ζηάδηνλ ηήο Νεζηείαο, θαί θζάζαη ηά Πάζε ζνπ αλπκλήζαη,
Κχξηε, δη' ψλ έζσζαο εκάο.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα δ'
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
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Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ, θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ
πνδψλ απηνχ.
ηίρ. Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ νξγηδέζζσζαλ ιανί.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΖ', 20-33)
Δίπε Κχξηνο. Κξαπγή νδφκσλ θαί Γνκφξξαο πεπιήζπληαη πξφο κε,
θαί αη ακαξηίαη απηψλ κεγάιαη ζθφδξα. Καηαβάο νχλ φςνκαη, εη θαηά
ηήλ θξαπγήλ απηψλ ηήλ εξρνκέλελ πξφο κε, ζπληεινχληαη, εη δέ κή,
ίλα γλψ. Καί απνζηξέςαληεο εθείζελ νη άλδξεο, ήιζνλ εηο φδνκα.

Αβξαάκ δέ έηη ήλ εζηεθψο έλαληη Κπξίνπ. Καί εγγίζαο Αβξαάκ, είπε.
Μή ζπλαπνιέζεο δίθαηνλ κεηά αζεβνχο, θαί έζηαη ν δίθαηνο σο ν
αζεβήο, εάλ ψζη πεληήθνληα δίθαηνη ελ ηή πφιεη, απνιείο απηνχο; νπθ
αλήζεηο πάληα ηφλ ηφπνλ έλεθελ ηψλ πεληήθνληα δηθαίσλ, εάλ ψζηλ
ελ απηή; Μεδακψο ζχ πνηήζεο σο ηφ ξήκα ηνχην, ηνχ απνθηείλαη
δίθαηνλ κεηά αζεβνχο, θαί έζηαη ν δίθαηνο σο ν αζεβήο, κεδακψο, ν
θξίλσλ πάζαλ ηήλ γήλ, νπ πνηήζεηο θξίζηλ, Δίπε δέ Κχξηνο. Δάλ εχξσ
ελ νδφκνηο πεληήθνληα δηθαίνπο ελ ηή πφιεη, αθήζσ πάληα ηφλ
ηφπνλ δη' απηνχο. Καί απνθξηζείο Αβξαάκ, είπε. Νχλ εξμάκελ ιαιήζαη
πξφο ηφλ Κχξηφλ κνπ, εγσ δέ εηκη γή θαί ζπνδφο. Δάλ δέ
ειαηηνλσζψζηλ νη πεληήθνληα δίθαηνη εηο ηεζζαξαθνληαπέληε,
απνιείο, έλεθελ ηψλ πέληε, πάζαλ ηήλ πφιηλ. Καί είπελ, νπ κή
απνιέζσ, εάλ εχξσ, εθεί ηεζζαξαθνληαπέληε. Καί πξνζέζεθελ έηη
ιαιήζαη πξφο απηφλ, θαί είπελ. Δάλ δέ επξεζψζηλ εθεί ηεζζαξάθνληα;
Καί είπελ, νπ κή απνιέζσ, έλεθελ ηψλ ηεζζαξάθνληα. Καί είπε. Μήηη,
Κχξηε, εάλ ιαιήζσ; εάλ δέ επξεζψζηλ εθεί ηξηάθνληα; Καί είπελ, νπ κή
απνιέζσ, έλεθελ ηψλ ηξηάθνληα. Καί είπελ. Δπεηδή έρσ ιαιήζαη πξφο
ηφλ Κχξηνλ, εάλ δέ επξεζψζηλ εθεί είθνζη; Καί είπελ. Οπ κή απνιέζσ,
έλεθελ ηψλ είθνζη. Καί είπε. Μήηη, Κχξηε, εάλ ιαιήζσ έηη άπαμ; εάλ δέ
επξεζψζηλ εθεί δέθα; Καί είπελ, νπθ απνιέζσ, έλεθελ ηψλ δέθα.
Απήιζε δέ ν Κχξηνο, σο επαχζαην ιαιψλ ηψ Αβξαάκ, θαί Αβξαάκ
ππέζηξεςελ εηο ηφλ ηφπνλ απηνχ.
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Αιαιάμαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή.
ηίρ. Γνπιεχζαηε ηψ Κπξίσ ελ επθξνζχλε.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΣ', 17 - ΗΕ' 17)
Ο δερφκελνο παηδείαλ, ελ αγαζνίο έζηαη. ν δέ θπιάζζσλ ειέγρνπο,
ζνθηζζήζεηαη. ο θπιάζζεη ηάο εαπηνχ νδνχο, ηεξεί ηήλ εαπηνχ
ςπρήλ, αγαπψλ δέ δσήλ απηνχ, θείζεηαη ζηφκαηνο απηνχ. Πξφ
ζπληξηβήο εγείηαη χβξηο, πξφ δέ πηψκαηνο θαθνθξνζχλε. Κξείζζσλ
πξαυζπκνο κεηά ηαπεηλψζεσο, ή φο δηαηξείηαη ζθχια κεηά πβξηζηψλ.
πλεηφο ελ πξάγκαζηλ επξεηήο αγαζψλ, πεπνηζψο δέ επί ηψ Κπξίσ
καθαξηζηφο. Σνχο ζνθνχο θαί ζπλεηνχο, θαχινπο θαινχζηλ, νη δέ
γιπθείο ελ ιφγσ, πιείνλα αθνχζνληαη. Πεγή δσήο έλλνηα ηνίο
θεθηεκέλνηο, παηδεία δέ αθξφλσλ θαθή. Καξδία ζνθνχ λνήζεη ηά απφ
ηνχ ηδίνπ ζηφκαηνο, επί δέ ρείιεζη θνξέζεη επηγλσκνζχλελ. Κεξία
κέιηηνο ιφγνη θαινί, γιχθαζκα δέ απηνχ ίαζηο ςπρήο. Δηζίλ νδνί,
δνθνχζαη νξζαί είλαη αλδξί, ηά κέληνη ηειεπηαία απηψλ βιέπεη εηο
ππζκέλα Άδνπ. Αλήξ έλ πφλνηο πνλεί εαπηψ, θαί εθβηάδεηαη ηήλ

απψιεηαλ εαπηνχ. Ο κέληνη ζθνιηφο επί ηψ εαπηνχ ζηφκαηη θνξεί ηήλ
απψιεηαλ. Αλήξ άθξσλ νξχζζεη εαπηψ θαθά, επί δέ ηψλ εαπηνχ
ρεηιέσλ ζεζαπξίδεη πχξ. Αλήξ ζθνιηφο δηαπέκπεηαη θαθά, θαί
ιακπηήξα δφινπ ππξζεχεη θαθνίο, θαί δηαρσξίδεη θίινπο. Αλήξ
παξάλνκνο απνπεηξάηαη θίισλ, θαί απάγεη απηνχο εηο νδνχο νπθ
αγαζάο, ζηεξίδσλ δέ νθζαικνχο απηνχ, ινγίδεηαη δηεζηξακκέλα,
επηδάθλσλ δέ ηνίο ρείιεζηλ απηνχ, νξίδεη πάληα ηά θαθά, νχηνο
θάκηλφο εζηη θαθίαο. ηέθαλνο θαπρήζεσο γήξαο, ελ δέ νδνίο
δηθαηνζχλεο επξίζθεηαη. Κξείζζσλ αλήξ καθξφζπκνο, ηζρπξνχ. Ο δέ
θξαηψλ νξγήο, θξείζζσλ ηνχ θαηαιακβαλνκέλνπ πφιηλ. Δηο θφιπνπο
επέξρεηαη πάληα ηνίο αδίθνηο, παξά δέ Κπξίνπ πάληα ηά δίθαηα.
Κξείζζσλ ςσκφο κεζ' εδνλήο ελ εηξήλε ή νίθνο πιήξεο πνιιψλ
αγαζψλ, θαί αδίθσλ ζπκάησλ κεηά κάρεο. Οηθέηεο λνήκσλ θξαηήζεη
δεζπνηψλ αθξφλσλ, ελ δέ αδειθνίο δηειείηαη κέξε. ζπεξ
δνθηκάδεηαη ελ θακίλσ άξγπξνο θαί ρξπζφο, νχησο εθιεθηαί θαξδίαη
παξά Κπξίσ. Καθφο ππαθνχεη γιψζζεο παξαλφκσλ, δίθαηνο δέ νπ
πξνζέρεη ρείιεζη ςεπδέζηλ. Ο θαηαγειψλ πησρνχ, παξνμχλεη ηφλ
πνηήζαληα απηφλ. Ο δέ επηραίξσλ απνιιπκέλσ, νπθ αζσσζήζεηαη. Ο
δέ επηζπιαγρληδφκελνο ειεεζήζεηαη. ηέθαλνο γεξφλησλ, ηέθλα
ηέθλσλ, θαχρεκα δέ ηέθλσλ, παηέξεο απηψλ. Σνχ πηζηνχ φινο ν
θφζκνο ηψλ ρξεκάησλ, ηνχ δέ απίζηνπ νπδέ νβνιφο. Οπρ αξκφζεη
άθξνλη πηζηά, νπδέ δηθαίσ ρείιε ςεπδή. Μηζζφο ραξίησλ, ε παηδεία
ηνίο ρξσκέλνηο, νχ δ' άλ επηζηξέςε, επνδσζήζεηαη. Οο θξχπηεη
αδηθήκαηα δεηεί θηιίαλ, φο δέ κηζεί θξχπηεηλ, δητζηεζη θίινπο θαί
νηθείνπο. πληξίβεη απεηιή θαξδίαλ θξνλίκνπ, άθξσλ δέ καζηηγσζείο,
νπθ αηζζάλεηαη. Αληηινγίαο εγείξεη πάο θαθφο. Ο δέ Κχξηνο άγγεινλ
αλειεήκνλα εθπέκςεη απηψ. Δκπεζείηαη κέξηκλα αλδξί λνήκνλη, νη δέ
άθξνλεο δηαινγηνχληαη θαθά. ο απνδίδσζη θαθά αληί αγαζψλ, νπ
θηλεζήζεηαη θαθά εθ ηνχ νίθνπ απηνχ. Δμνπζίαλ δίδσζη ιφγνηο αξρή
δηθαηνζχλεο, πξνεγείηαη δέ ηήο ελδείαο ζηάζηο θαί κάρε. ο δίθαηνλ
θξίλεη ηφλ άδηθνλ, άδηθνλ δέ ηφλ δίθαηνλ, αθάζαξηνο θαί βδειπθηφο
παξά ζεψ. Ίλα ηί ππήξμε ρξήκαηα άθξνλη; θηήζαζζαη γάξ ζνθίαλ
αθάξδηνο νπ δπλήζεηαη. ο πςειφλ πνηεί ηφλ εαπηνχ νίθνλ, δεηεί
ζπληξηβήλ. Ο δέ ζθνιηάδσλ ηνχ καζείλ, εκπεζείηαη εηο θαθά. Δηο
πάληα θαηξφλ θίινο ππαξρέησ ζνη, αδειθνί δέ ελ αλάγθαηο ρξήζηκνη
έζησζαλ.
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Δμέηεηλαο Υξηζηέ, ηάο παιάκαο ελ Ξχισ, ηψκελνο πιεγήλ, ηνχ Αδάκ
ηαίο πιεγαίο ζνπ, δηφ ηθεηεχσ ζε, ηάο πιεγάο κνπ ζεξάπεπζνλ, άο
απέζεην, ελ ηή ςπρή κνπ ν πιάλνο, θαί αμίσζνλ, ελ πξνζεπρή θαί
λεζηεία, σηήξ ζεξαπεχζαί ζε.
ηαπξνζενηνθίνλ
Οξψζά ζε Υξηζηέ, ε παλάκσκνο Μήηεξ, λεθξφλ επί ζηαπξνχ,
επισκέλνλ εβφα, Τηέ κνπ ζπλάλαξρε, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, ηίο ε
άθαηνο, νηθνλνκία ζνπ αχηε, δη' ήο έζσζαο, ηφ ηψλ αρξάλησλ ρεηξψλ
ζνπ, Οηθηίξκνλ πιαζηνχξγεκα;
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. β'
Διπίο ηνχ Κφζκνπ
ηαπξέ ηνχ Κφζκνπ θπιαθηήξ, ηψλ δαηκφλσλ δηψθηα, ηνχο ζέ
θησκέλνπο ελ παληί, πξνζηαζίαλ άκαρνλ, αμίσζνλ ηφ ηήο Νεζηείαο
δηειζείλ ππφινηπνλ ελ ζπλεηδήζεη θαζαξά, επζχλσλ ηάο ςπράο εκψλ,
ελψπηνλ Υξηζηνχ, Ξχινλ επινγεκέλνλ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Αγλή Παξζέλε θαί ζεκλή, ηψλ Αγγέισλ ε δφμα, φηε παξέζηεο ηψ
ηαπξψ, ηνχ Τηνχ θαί ζενχ ζνπ, κή θέξνπζα Οξάλ ηάο παξνηλίαο ηψλ
ερζξψλ, εθξαπγαδεο νδπλσκέλε κεηξηθψο. Πψο θέξεηο ψ
Φηιάλζξσπε ηάο πάλησλ απεηιάο; Γφμα ηή καθξνζπκηα ζνπ.
Σξηψδηνλ Πνίεκα Ησζήθ
Χδή ε' Ήρνο γ'
Ο θσηίζαο ηή ειιάκςεη
Ο εθηείλαο νπξαλφλ σζεί δέξξηλ εμέηεηλαο, ηάο παιάκαο, ελ ηαπξψ
Ηεζνχ ππεξάγαζε, δηφ ηθεηεχσ ζε, θαηαηεηλφκελνλ ερζξνχ κε, ηαίο
επεξείαηο νηθηείξεζνλ.
Αθχπλσζαο, ελ ηαπξψ Ηεζνχ ππεξάγαζε, εγξήγνξζηλ, ζσηεξίαο
εκίλ παξερφκελνο, ηνίο θεηκέλνηο Κχξηε, ελ θαησηάησ απσιείαο, φζελ
ζε πίζηεη δνμάδνκελ.
Σνχ Πάζνπο ζνπ, ηήλ εκέξαλ ηδείλ θαηαμίσζνλ, ηνχο δνχινπο ζνπ,

θσηηζζέληαο θαξδίαο θαηδξφηεηη, θαί ηήλ δσεθφξνλ ζνπ, σηήξ
Αλάζηαζηλ πκλνχληαο, ηφ θξάηνο ηήο Βαζηιείαο ζνπ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Οξψζά ζε, ελ ζηαπξψ εξηεκέλνλ ε Πάλαγλνο, ειάιαδε, ηεηξσκέλε
ηά ζπιάγρλα θαί έιεγε. Γηά ζπιάγρλα Κχξηε, ζψλ νηθηηξκψλ παζείλ
ελέζρνπ, πάζη παξέρσλ απάζεηαλ.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο πι. β' Δθ λπθηφο νξζξίδνληα
Δλ ηαπξψ Φηιάλζξσπε ηάο ρείξάο ζνπ, ήπισζαλ, ήισζαλ,
λχμαληεο θαί ηήλ Πιεπξάλ, ηή ιφγρε Ηνπδαίνη, θαί θέξεηο πάληα
Υξηζηέ, ίλα εκείο ζσζψκελ.
Ξχινπ βξψζεη ηέζλεθέ πνηε ν Αδάκ, πάιηλ δέ εχξαην, ελ ηψ μχισ ηνχ
ηαπξνχ, δσήλ, δη' ήο Οηθηίξκνλ, επαπνιαχεη ηξπθήο, έλδνλ ηνχ
Παξαδείζνπ.
Γφμα...
Μνλάδα ηή θχζεη ζε Σξηάο αλπκλψ, άλαξρνλ, άθηηζηνλ, αξρηθήλ
βαζηιηθήλ, ππεξηειή Δλάδα, Θεφλ θαί θψο θαί δσήλ, δεκηνπξγφλ ηνχ
Κφζκνπ.
Καί λχλ... ζενηνθίνλ
Δλ ηή ππεξθπεί ζνπ θπήζεη Αγλή, λφκνη ζνη θχζεσο, θαηαιχνληαη
ζαθψο, θαί γάξ αζπφξσο ηίθηεηο, ηφλ πξφ αηψλσλ Θεφλ, εθ Παηξφο
γελλεζέληα.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σφλ ηαπξφλ ηήλ Λφγρελ θαί ηνχο Ήινπο ζνπ, ζέβνκαη Γέζπνηα, δη'
απηψλ γάξ ηήο θζνξάο, εκάο απειπηξψζσ, ελ ηψ ζψ πάζεη Υξηζηέ,
απαζαλαηηζζέληαο.
Ο Δηξκφο
Δθ λπθηφο νξζξίδνληα Φηιάλζξσπε, θψηηζνλ δένκαη, θαί νδήγεζνλ
θακέ, ελ ηνίο πξνζηάγκαζί ζνπ, θαί δίδαμφλ κε σηήξ, πνηείλ ηφ
ζέιεκά ζνπ.
Χδή ε'
Θαχκαηνο ππεξθπνχο
Ήκβιπλαο ηνχ πνλεξνχ ψηεξ ηά θέληξα, θαζεινχκελνο ήινηο ελ
μχισ, αθαλζψλ δηάδεκα, αλεδχζσ ριεπαζηηθψο, εθξηδψλ ηήο
παξαβάζεσο ηήλ άθαλζαλ, δηφ αλπκλνχληέο ζνη θξαπγάδνκελ.
Δπινγείησ ε Κηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.

Ήπισζαο επί ηαπξνχ Υξηζηέ παιάκαο, ηφ αλζξψπηλνλ επηζπλάγσλ,
πξφο ηήλ ζήλ επίγλσζηλ, θαί ηή ιφγρε ηήλ ζήλ Πιεπξάλ, θεληεζήλαη
θαηεδέμσ, αλαβιχζαο εκίλ, πεγήλ θσηηζκνχ ηνίο αλακέιπνπζηλ.
Δπινγείησ ε Κηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Ρείζξνηο επζπιαγρλίαο ζνπ Οηθηίξκνλ, απνθάζαξφλ κνπ ηήλ θαξδίαλ,
ακαξηίαο δήγκαηη, ζπηισζείζαλ θαί πνηακνχο, θαηαλχμεσο πεγάδεηλ
κε αμίσζνλ, Υξηζηέ Ηεζνχ, ίλα θξαπγάδσ ζνη. Δπινγείησ ε Κηίζηο
πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
ηάκλνλ ζε ηφ ζείνλ Μάλλα θεθηεκέλελ, ηήο ζεφηεηνο έγλσκελ Κφξε,
θηβσηφλ θαί ηξάπεδαλ, θαί ιπρλίαλ, ζξφλνλ Θενχ, θαί παιάηηνλ θαί
γέθπξαλ κεηάγνπζαλ, πξφο ζείαλ δσήλ ηνχο αλακέιπνληαο.
Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Δηξκφο άιινο
Σψλ Παίδσλ ηήλ σδήλ
ηαπξνχηαη ν Υξηζηφο, θαί δσνχκελνο εγψ ζπκςάιισ ηνίο Παηζίλ.
Δπινγείηε, ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Ο θφζκνο εθ θζνξάο, ηή ζηαπξψζεη ζνπ ξπζζείο, ζπκςάιιεη ηνίο
Παηζίλ. Δπινγείηε, ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί Άγηνλ Πλεχκα
Σξηάο ηζνθιεήο, Οκννχζηε Μνλάο, ν Παηήξ, θαί ν Τηφο, θαί ηφ Πλεχκα,
ζψζφλ κε ηφλ πίζηεη πκλνχληά ζε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφλ ηφθνλ ηήο αγλήο, Θενηφθνπ πξνζθπλψ, ζπκςάιισλ ηνίο Παηζίλ.
Δπινγείηε, ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Τκλψ ζνπ ηφλ ηαπξφλ, δη' νχ ζέζσζκαη σηήξ, ζπκςάιισλ ηνίο
Παηζίλ. Δπινγείηε, ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Σψλ Παίδσλ ηήλ σδήλ, εθκηκνχκελνο βνψ, ζπκςάιισλ ηνίο Παηζίλ.
Δπινγείηε, ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Χδή ζ'
Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ
Δίδελ Ζιηνχ ηφλ Κχξηνλ, ελ ιεπηνηάηε αχξα, ιεπηχλαο πξφηεξνλ,

ζάξθα πξνζεπρψλ, θαί λεζηεηψλ επηδφζεζηλ, φλ δεινχζα ςπρή κνπ
απφξξηςνλ, ηψλ εδνλψλ ηφ πάρνο, φπσο ζεάζε ηφλ πνζνχκελνλ.
Ξχισ αλπςψζαο πξφηεξνλ, ν Μσυζήο ηφλ φθηλ, ψηεξ εηχπνπ ζνπ
ηήλ αλχςσζηλ, ηήλ ελ ηαπξψ ππεξάγαζε, ηνβφινπ θαθίαο ηνχ φθεσο,
δη' νχ απειπηξψζσ, πάληα ηά έζλε πξνζθπλνχληά ζε.
Σάθσ ξαζπκίαο θείκελνο, επηβαξνχληα έρσλ, ιίζνλ πσξψζεσο, ηφλ
αείδσνλ κή ζπληψλ ψηεξ ιφγνλ ζνπ, θαί ηνχ θφβνπ ζνπ κή
αηζζαλφκελνο, νηθηείξεζφλ κε ζψζνλ, ηψ ζψ ειέεη πνιπέιεε.
Θενηνθίνλ
Πάλησλ ππεξηέξα Γέζπνηλα, ηήο ηψλ παζψλ θαθίαο, δείμνλ
ππέξηεξνλ, ηφλ δνμάδνληα παλαιεζή Θενηφθνλ ζε, θαί πκλνχληα ηφλ
ηφθνλ ζνπ άρξαληε, ηφλ αθαηαιεςία, ζενραξίησηε ηηκψκελνλ.
Δηξκφο άιινο
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο
ηαπξνχζαη θαί ζψδεηο κε, θαί ζλήζθεηο θαί δσνίο εκέ, ψ
επζπιαγρλίαο! ψ θηιαλζξσπίαο ζνπ! ηίο είδε, ηίο ήθνπζε, Γεζπφηελ
ππέξ δνχισλ ειφληα ζάλαηνλ Οξαηφλ; αιιά δφμα ηή αξξήησ,
αγαζφηεηί ζνπ Κχξηε.
Ο ήιηνο έδπζε, ζηαπξνχκελνλ σο είδέ ζε, πψο γάξ κή έδπ, ηήλ χβξηλ
αηζζφκελνο, ηνχ Γεκηνπξγνχ απηνχ, σο θαί ε θηίζηο πάζα,
ζπγθινλνπκέλε ηνίο ζηαπξσηαίο, ζησπψζα αλεβφα. ηη ζχ Θεφο
ππάξρεηο παληφο.
Γφμα...
Μφλνπ Μνλνγελλήηνξ, κνλνγελνχο Τηνχ Παηήξ θαί κφλε κφλνπ, θψο
θσηφο απαχγαζκα, θαί κφλνλ κφλσο κφλνπ, Θενχ άγηνλ Πλεχκα,
Κπξίνπ Κχξηνλ φλησο φλ, ψ Σξηάο κνλάο αγία, ζψζφλ κε
ζενινγνχληά ζε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφ ζαχκα ηνχ ηφθνπ ζνπ, εθπιήηηεη κε Παλάκσκε, πψο
ζπιιακβάλεηο, αζπφξσο ηφλ άιεπηνλ; εηπέ πψο παξζελεχεηο,
γελλήζαζα σο κήηεξ; Σφ ππέξ θχζηλ πίζηεη ιαβψλ, ηφ ηηθηφκελνλ
πξνζθχλεη, φζα ζέιεη γάξ θαί δχλαηαη,
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Γη' εκάο ππέζηε ζνπ, έθαζηνλ κέινο πάζεκα, ππγκήλ ε θάξα, ε φςηο
ξαπίζκαηα, αη ρείξεο πξνζειψζεηο, θαί ε πιεπξά ηήλ ιφγρελ, θαί ηά
εμαίξεηα ηνχ ηαπξνχ, αιιά δφμα ηή αξξήησ, επζπιαγρλία ζνπ
σηήξ εκψλ.

Ο Δηξκφο
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο, ν ηφθνο αλεξκήλεπηνο, Μεηξφο αλάλδξνπ,
άθζνξνο ε θχεζηο, Θενχ γάξ ε γέλλεζηο, θαηλνπνηεί ηάο θχζεηο, δηφ
ζε πάζαη αη γελεαί, σο Θεφλπκθνλ Μεηέξα, νξζνδφμσο κεγαιχλνκελ.
Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Ο κεηά ιεζηψλ, ελ ηαπξψ πξνζπαγείο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηψ
κψισπί ζνπ, ηήλ αλζξσπίλελ θχζηλ ηαζάκελνο, κή παξίδεο κε
λνεηνίο νδνζηάηαηο, θαί ιεζηαίο αζσκάηνηο εκπεζφληα, θαί ηήο
αξεηήο ππ' απηψλ εθδπζέληα, θαί ραιεπψο ηξαπκαηηζζέληα, παξά
κεδελφο δέ ηψλ νζίσλ, ηαζήλαη δπλάκελνλ, εκίζλεηνο γάξ εηκη,
βξαρχηαηνλ έρσλ δσήο ιείςαλνλ, ηήλ εηο ζέ κφλελ ειπίδα, ηφλ θαί
λεθξνίο δσήλ παξέρνληα, αιιά θαηάδεζφλ κνπ ηά ηξαχκαηα, ηήλ ζήλ
επηζηάμαο κνη ρξεζηφηεηα, κφλε Φηιάλζξσπε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Σί πκάο θαιέζσκελ Άγηνη; Υεξνπβίκ; φηη πκίλ επαλεπαχζαην Υξηζηφο,
εξαθίκ; φηη απαχζησο εδνμάζαηε απηφλ. Αγγέινπο; ηφ γάξ ζψκα
απεζηξάθεηε. Γπλάκεηο; ελεξγείηε ελ ηνίο ζαχκαζη. Πνιιά πκψλ ηά
νλφκαηα, θαί κείδνλα ηά ραξίζκαηα, πξεζβεχζαηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο
ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ψ κπζηεξίνπ θαηλνχ! ψ θξηθηήο
εγρεηξήζεσο! ε Παξζέλνο έιεγελ, ελ ζηαπξψ ζε σο έβιεςελ, ελ κέζσ
δχσ, ιεζηψλ θξεκάκελνλ, φλ δίρα πφλνπ, θαί θζνξάο ηέηνθε, πψο ζε
ν άλνκνο, δήκνο θαί αράξηζηνο, ζπιάγρλνλ εκφλ, Ηεζνχ γιπθχηαηε,
ζηαπξψ πξνζήισζελ;
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. α'
Τπεξχκλεηνο εί Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν ζαιεχσλ ηήλ γήλ, εηο ηφ
επηζηξέςαη, θαί ζσζήλαη ηνχο θαηνηθνχληαο ελ απηή, θαί πάιηλ
ζηεξεψλ απηήλ, δηά ηδίαλ αγαζφηεηα, θαί άθαηνλ επζπιαγρλίαλ,
πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, ειέεζνλ εκάο.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ

Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. δ' Φαικφο ξ'
Έιενο θαί θξίζηλ άζνκαί ζνη, Κχξηε.
ηίρ. Φαιψ θαί ζπλήζσ ελ νδψ ακψκσ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΜΔ', 11-17)
Οχησ ιέγεη Κχξηνο ν Θεφο, ν άγηνο Ηζξαήι, ν πνηήζαο ηά
επεξρφκελα. Δξσηήζαηέ κε πεξί ηψλ πηψλ κνπ, θαί πεξί ηψλ έξγσλ
ηψλ ρεηξψλ κνπ εληείιαζζέ κνη. Δγψ επνίεζα ηήλ γήλ, θαί άλζξσπνλ
επ' απηήο, εγψ ηή ρεηξί κνπ εζηεξέσζα ηφλ νπξαλφλ, εγψ πάζη ηνίο
άζηξνηο ελεηεηιάκελ, εγψ ήγεηξα απηφλ κεηά δηθαηνζχλεο βαζηιέα, θαί
πάζαη αη νδνί απηνχ επζείαη, νχηνο νηθνδνκήζεη ηήλ πφιηλ κνπ, θαί
ηήλ αηρκαισζίαλ ηνχ ιανχ κνπ επηζηξέςεη, νπ κεηά ιχηξσλ, νπδέ
κεηά δψξσλ, είπε Κχξηνο αβαψζ. Οχησ ιέγεη Κχξηνο. Δθνπίαζελ
Αίγππηνο, θαί εκπνξεία Αηζηφπσλ, θαί νη εβαείκ άλδξεο πςεινί επί
ζέ δηαβήζνληαη, θαί ζνί έζνληαη δνχινη, θαί νπίζσ ζνπ
αθνινπζήζνπζη δεδεκέλνη ρεηξνπέδαηο, θαί δηαβήζνληαη πξφο ζέ, θαί
πξνζθελήζνπζί ζνη, θαί πξνζεχμνληαη ελ ζνί, φηη ν Θεφο ελ ζνί εζηη,
θαί νπθ έζηη Θεφο πιήλ ζνχ. χ γάξ εη Θεφο, θαί νπθ ήδεηκελ. Ο Θεφο
ηνχ Ηζξαήι σηήξ. Αηζρπλζήζνληαη θαί εληξαπήζνληαη πάληεο νη
αληηθείκελνη απηψ, θαί πνξεχζνληαη ελ αηζρχλε. Δγθαηλίδεζζε πξφο
κε, λήζνη. Ηζξαήι ζψδεηαη ππφ Κπξίνπ ζσηεξίαλ αηψληνλ, νπθ
αηζρπλζήζνληαη, νπδέ κή εληξαπψζηλ έσο ηνχ αηψλνο έηη, ιέγεη
Κχξηνο Παληνθξάησξ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξα'
Κχξηε, εηζάθνπζνλ ηήο πξνζεπρήο κνπ, θαί ε θξαπγή κνπ πξφο ζέ
ειζέησ.
ηίρ. Μή απνζηξέςεο ηφ πξφζσπφλ ζνπ απ' εκνχ.
η77ηνξ
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξφλ Ηδηφκεινλ
Ήρνο πι. β'
Χο εμ Ηεξνπζαιήκ, ζνχ ηψλ ζείσλ εληνιψλ εμεξρφκελνο, θαί πξφο ηά
πάζε ηήο Ηεξηρψ θαηαληήζαο, ηή δφμε ηήο αηηκίαο, ηψλ βησηηθψλ
κειεκάησλ θαηαζπξείο, ιεζηαίο πεξηέπεζνλ ηψλ ινγηζκψλ, ηήο
πηνζεζίαο ηή ράξηηη, ηφλ ρηηψλα ππ' απηψλ εθδπζείο, θαί ηαίο πιεγαίο,
σο άπλνπο θαηάθεηκαη. Ηεξεχο δέ παξψλ, θαί ηφ πηψκα θαηηδψλ, νπ
πξνζέζρε. Λεπτηεο, θαί απηφο βδειπμάκελνο, αληηπαξήιζέ κνη. χ δέ
Κχξηε, ν εθ Παξζέλνπ αθξάζησο ζαξθσζείο, ηή εθρχζεη ηνχ

ζσηεξίνπ, θαί εθνπζίσο εθ πιεπξάο ζνπ, εθρπζέληνο Αίκαηνο θαί
χδαηνο, σο έιαηνλ επηζηάμαο Υξηζηέ ν Θεφο, ηάο νπιάο ηψλ
ηξαπκάησλ κνπ, ηή κνηψζεη πεξίζθηγμνλ, θαί πξφο νπξάληνλ
ζπγθαηαξίζκεζνλ ρψξνλ, σο εχζπιαγρλνο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, νπθ εξλήζαληφ ζε, νπθ απέζηεζαλ απφ ηψλ
εληνιψλ ζνπ, ηαίο απηψλ πξεζβείαηο ειέεζνλ εκάο.
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Θενηφθνπ ηά παξφληα γ', πνηνχληεο
απηά επηά
Ήρνο πι. β'
ιελ απνζέκελνη
Βνπιήλ πξναηψληνλ, απνθαιχπησλ ζνη Κφξε, Γαβξηήι εθέζηεθε, ζέ
θαηαζπαδφκελνο, θαί θζεγγφκελνο. Υαίξε γή άζπνξε, ραίξε βάηε
άθιεθηε, ραίξε βάζνο δπζζεψξεηνλ, ραίξε ε γέθπξα, πξφο ηνχο
νπξαλνχο ε κεηάγνπζα, θαί θιίκαμ ε κεηάξζηνο, ήλ ν Ηαθψβ
εζεάζαην, ραίξε ζεία ζηάκλε, ηνχ κάλλα, ραίξε ιχζηο ηήο αξάο, ραίξε
Αδάκ ε αλάθιεζηο, κεηά ζνχ ν Κχξηνο.
Φαίλε κνη σο άλζξσπνο, θεζίλ ε άθζνξνο Κφξε, πξφο ηφλ
Αξρηζηξάηεγνλ, θαί πψο θζέγγε ξήκαηα ππεξ άλζξσπνλ; κεη' εκνχ
έθεο γάξ, ηφλ Θεφλ έζεζζαη, θαί ζθελψζεηλ έλ ηή κήηξα κνπ, θαί πψο
γελήζνκαη, ιέγε κνη, ρσξίνλ επξχρσξνλ, θαί ηφπνο αγηάζκαηνο, ηνχ
ηνίο Υεξνπβίκ επηβαίλνληνο; Μή κε δειεάζεο απάηε, νπ γάξ έγλσλ
εδνλήλ, γάκνπ ππάξρσ ακχεηνο, πψο νχλ παίδα ηέμνκαη;
Θεφο φπνπ βνχιεηαη, ληθάηαη θχζεσο ηάμηο, θεζίλ ν Αζψκαηνο, θαί ηά
ππέξ άλζξσπνλ δηαπξάηηεηαη, ηνίο εκνίο πίζηεπε, αιεζέζη ξήκαζη,
Παλαγία ππεξάκσκε. Ζ δέ εβφεζε. Γέλνηηφ κνη λχλ σο ηφ ξήκά ζνπ,
θαί ηέμνκαη ηφλ άζαξθνλ, ζάξθα εμ εκνχ δαλεηζάκελνλ, φπσο
αλαγάγε, ηφλ άλζξσπνλ σο κφλνο δπλαηφο, εηο ηφ αξραίνλ αμίσκα,
δηά ηήο ζπγθξάζεσο.
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'
Θενθάλνπο
Σφ απ' αηψλνο κπζηήξηνλ, αλαθαιχπηεηαη ζήκεξνλ, θαί ν Τηφο ηνχ
Θενχ, Τηφο αλζξψπνπ γίλεηαη, ίλα ηνχ ρείξνλνο κεηαιαβψλ, κεηαδψ
κνη ηνχ βειηίνλνο, εςεχζζε πάιαη Αδάκ, θαί Θεφο επηζπκήζαο νπ
γέγνλελ, άλζξσπνο γίλεηαη Θεφο, ίλα Θεφλ ηφλ Αδάκ απεξγάζεηαη.
Δπθξαηλέζζσ ε Κηίζηο, ρνξεπέησ ε θχζηο, φηη Αξράγγεινο Παξζέλσ,

κεηά δένπο παξίζηαηαη, θαί ηφ Υαίξε θνκίδεη, ηήο ιχπεο αληίζεηνλ, ν
δηά ζπιάγρλα ειένπο ελαλζξσπήζαο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξβ'
Οηθηίξκσλ θαί ειεήκσλ ν Κχξηνο.
ηίρ. Δπιφγεη, ε ςπρή κνπ, ηφλ Κχξηνλ.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΚΒ', 1-18)
Δγέλεην κεηά ηά ξήκαηα ηαχηα, ν Θεφο επείξαδε ηφλ Αβξαάκ, θαί
είπελ απηψ Αβξαάκ, Αβξαάκ, θαί είπελ. Ηδνχ εγψ. Καί είπε. Λάβε ηφλ
πηφλ ζνπ ηφλ αγαπεηφλ, φλ εγάπεζαο, ηφλ Ηζαάθ, θαί πνξεχζεηη εηο
ηήλ γήλ ηήλ πςειήλ, θαί αλέλεγθε απηφλ εθεί εηο νινθάξπσζηλ, επί έλ
ηψλ νξέσλ, ψλ άλ ζνη είπσ. Αλαζηάο δέ Αβξαάκ ηφ πξστ, επέζαμε
ηφλ φλνλ απηνχ, παξέιαβε δέ κεζ' εαπηνχ δχν παίδαο, θαί Ηζαάθ ηφλ
πηφλ απηνχ, θαί ζρίζαο μχια εηο νινθάξπσζηλ, αλαζηάο επνξεχζε, θαί
ήιζελ εηο ηφλ ηφπνλ, φλ είπελ απηψ ν Θεφο, ηή εκέξα ηή ηξίηε. Καί
αλαβιέςαο Αβξαάκ ηνίο νθζαικνίο απηνχ, είδε ηφλ ηφπνλ καθξφζελ,
θαί είπελ Αβξαάκ ηνίο παηζίλ απηνχ. Καζίζαηε απηνχ κεηά ηήο φλνπ,
εγψ δέ θαί ηφ παηδάξηνλ, δηειεπζφκεζα έσο ψδε, θαί
πξνζθπλήζαληεο, αλαζηξέςνκελ πξφο πκάο. Έιαβε δέ Αβξαάκ ηά
μχια ηήο νινθαξπψζεσο, θαί επέζεθελ Ηζαάθ ησ πηψ απηνχ, έιαβε δέ
θαί ηφ πχξ κεηά ρείξαο, θαί ηήλ κάραηξαλ, θαί επνξεχζεζαλ νη δχν
άκα. Δίπε δέ Ηζαάθ πξφο Αβξαάκ ηφλ παηέξα απηνχ. Πάηεξ, ν δε
είπε. Σί εζηη ηέθλνλ. Δίπε δέ, Ηδνχ ηφ πχξ θαί ηά μχια, πνχ εζηη ηφ
πξφβαηνλ ηφ εηο νινθάξπσζηλ; Δίπε δέ Αβξαάκ, ν Θεφο φςεηαη
εαπηψ πξφβαηνλ εηο νινθάξπσζηλ, ηέθλνλ. Πνξεπζέληεο δέ
ακθφηεξνη άκα, ήιζνλ επί ηφλ ηφπνλ, φλ είπελ απηψ ν Θεφο, θαί
σθνδφκεζελ εθεί Αβξαάκ ηφ ζπζηαζηήξηνλ, θαί επέζεθε ηά μχια, θαί
ζπκπνδίζαο Ηζαάθ ηφλ πηφλ απηνχ, επέζεθελ απηφλ επί ηφ
ζπζηαζηήξηνλ επάλσ ηψλ μχισλ, θαί εμέηεηλελ Αβξαάκ ηήλ ρείξα
απηνχ ιαβείλ ηήλ κάραηξαλ, ζθάμαη ηφλ πηφλ απηνχ. Καί εθάιεζε
απηφλ Άγγεινο Κπξίνπ εθ ηνχ νπξαλνχ, θαί είπελ απηψ, Αβξαάκ,
Αβξαάκ, ν δέ είπελ. Ηδνχ εγψ, θαί είπε. Μή επηβάιεο ηήλ ρείξά ζνπ
επί ηφ παηδάξηνλ, κεδέ πνηήζεο απηψ κεδέλ, λχλ γάξ έγλσλ, φηη θνβή
ζχ ηφλ Θεφλ, θαί νπθ εθείζσ ηνχ πηνχ ζνπ ηνχ αγαπεηνχ δη' εκέ. Καί
αλαβιέςαο Αβξαάκ ηνίο νθζαικνίο απηνχ, είδε, θαί ηδνχ, θξηφο
θαηερφκελνο ελ θπηψ αβέθ ηψλ θεξάησλ, θαί επνξεχζε Αβξαάκ, θαί
έιαβε ηφλ θξηφλ, θαί αλήλεγθελ απηφλ εηο νινθάξπσζηλ, αληί Ηζαάθ
ηνχ πηνχ, απηνχ. Καί εθάιεζελ Αβξαάκ ηφ φλνκα ηνχ ηνπνπ εθείλνπ,
Κχξηνο είδελ, ίλα είπσζη ζήκεξνλ, ελ ηψ φξεη Κχξηνο ψθζε. Καί

εθάιεζελ Άγγεινο Κπξίνπ ηφλ Αβξαάκ δεχηεξνλ εθ ηνχ Οπξαλνχ,
ιέγσλ. Καη' εκαπηνχ ψκνζα, ιέγεη Κχξηνο, νχ έλεθελ επνίεζαο ηφ
ξήκα ηνχην, θαί νπθ εθείζσ ηνχ πηνχ ζνπ ηνχ αγαπεηνχ δη' εκέ, ή κήλ
επινγψλ επινγήζσ ζε, θαί πιεζχλσλ πιεζπλψ ηφ ζπέξκα ζνπ, σο
ηνχο αζηέξαο ηνχ νπξαλνχ, θαί σο ηήλ άκκνλ, ηήλ παξά ηφ ρείινο ηήο
ζαιάζζεο, θαί θιεξνλνκήζεη ηφ ζπέξκα ζνπ ηάο πφιεηο ηψλ
ππελαληίσλ, θαί ελεπινγεζήζνληαη ελ ηψ ζπέξκαηί ζνπ πάληα ηά
έζλε ηήο γήο, αλζ' ψλ ππήθνπζαο ηήο εκήο θσλήο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξγ'
Χο εκεγαιχλζε ηά έξγα ζνπ, Κχξηε!
ηίρ. Δπιφγεη, ε ςπρή κνπ, ηφλ Κχξηνλ.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΕ', 17 - ΗΖ' 5)
Αδειθνί ελ αλάγθαηο ρξήζηκνη έζησζαλ, ηνχηνπ γάξ ράξηλ γελλψληαη.
Αλήξ άθξσλ επηθξνηεί θαί επηραίξεη εαπηψ, σο θαί ν εγγπψκελνο
εγγχε ηφλ εαπηνχ θίινλ, επί δέ ηψλ εαπηνχ ρεηιέσλ πχξ ζεζαπξίδεη.
Φηιακαξηήκσλ ραίξεη κάραηο, πςψλ δέ ζχξαλ απηνχ, δεηεί ζπληξηβήλ,
ν δέ ζθιεξνθάξδηνο νπ ζπλαληά αγαζνίο. Αλήξ επκεηάβνινο
γιψζζε, εκπεζείηαη εηο θαθά, θαξδία δέ άθξνλνο, νδχλε ηψ
θεθηεκέλσ απηήλ, νπθ επθξαίλεηαη παηήξ εθ' πηψ απαηδεχησ, πηφο δέ
θξφληκνο επθξαίλεη κεηέξα απηνχ. Καξδία επθξαηλνκέλε επεθηείλ
πνηεί, αλδξφο δέ ιππεξνχ μεξαίλεηαη νζηά. Λακβάλνληνο δψξα
αδίθσο ελ θφιπνηο, νπ θαηεπνδνχληαη αη νδνί, αζεβήο δέ εθθιίλεη
νδνχο δηθαηνζχλεο. Πξφζσπνλ ζπλεηφλ, αλδξφο ζνθνχ, νη δέ
νθζαικνί ηνχ άθξνλνο επ' άθξα γήο. Οξγή παηξί πηφο άθξσλ, θαί
νδχλε ηή ηεθνχζε απηφλ. Εεκηνχλ άλδξα δίθαηνλ νπ θαιφλ, νπδέ
φζηνλ επηβνπιεχεηλ δπλάζηαηο δηθαίνηο. ο θείδεηαη ξήκα πξνέζζαη
ζθιεξφλ, επηγλψκσλ, καθξφζπκνο δέ αλήξ, θξφληκνο. Αλνήησ
επεξσηήζαληη ζνθίαλ, ζνθία ινγηζζήζεηαη, ελλεφλ δέ ηηο εαπηφλ
πνηήζαο, δφμεη θξφληκνο είλαη. Πξνθάζεηο δεηεί αλήξ βνπιφκελνο
ρσξίδεζζαη απφ θίισλ, ελ παληί δέ θαηξψ επνλείδηζηνο έζηαη. Οπ
ρξείαλ έρεη ζνθίαο ελδεήο θξελψλ, κάιινλ γάξ άγεηαη αθξνζχλε.
ηαλ έιζε αζεβήο εηο βάζνο θαθψλ, θαηαθξνλεί, επέξρεηαη δέ απηψ
αηηκία θαί φλεηδνο. Όδσξ βαζχ ιφγνο ελ θαξδία αλδξφο, πνηακφο δέ
αλαπεδψλ, θαί πεγή δσήο, ζαπκά ζαη πξφζσπνλ αζεβνχο νπ θαιφλ,
νπδέ φζηνλ εθθιίλεηλ ηφ δίθαηνλ ελ θξίζεη.
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ ΣΧΝ ΝΖΣΔΗΧΝ
ΦΑΛΛΟΜΔΝ ΣΖΝ ΗΚΔΣΖΡΗΟΝ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑΝ

ΔΗ ΣΟΝ ΑΚΑΘΗΣΟΝ ΤΜΝΟΝ
ΣΖ ΤΠΔΡΑΓΗΑ ΘΔΟΣΟΚΟΤ
Σή Παξαζθεπή εζπέξαο, πεξί ψξαλ δ' ηήο λπθηφο ζεκαίλεη
πλαρζέληεο δέ ελ ηή Δθθιεζία, επινγήζαληνο ηνχ Ηεξέσο, κεηά ηφλ
Δμάςαικνλ, ςάιινκελ αξγψο θαί κεηά κέινπο εηο Ήρνλ πι. δ' ηφ,
Θεφο Κχξηνο, θαί επέθαλελ εκίλ... (εθ γ')
Δίζ νχησ ηφ παξφλ Σξνπάξηνλ απηφκεινλ, θαί απηφ εθ γ' θαί
κεηά κέινπο.
Ήρνο πι. δ'
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο, ιαβψλ ελ γλψζεη, ελ ηή ζθελή ηνχ Ησζήθ,
ζπνπδή επέζηε, ν Αζψκαηνο ιέγσλ ηή Απεηξνγάκσ, ν θιίλαο ηή
θαηαβάζεη ηνχο νπξαλνχο, ρσξείηαη αλαιινηψησο φινο ελ ζνί. λ θαί
βιέπσλ ελ κήηξα ζνπ, ιαβφληα δνχινπ κνξθήλ, εμίζηακαη
θξαπγάδεηλ ζνη, ραίξε, Νχκθε αλχκθεπηε!
Μεηά δέ ηήλ ηηρνινγίαλ ηνχ Καζίζκαηνο ηνχ Φαιηεξίνπ, ηνχ,
Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ, ςάιινκελ επζχο, αξγψο πάιηλ θαί
κεηά κέινπο, δίρνξνλ ηφ παξφλ.
Ήρνο πι. δ' Απηφκεινλ
Σή ππεξκάρσ ζηξαηεγψ ηά ληθεηήξηα, σο ιπηξσζείζα ηψλ δεηλψλ,
επραξηζηήξηα, αλαγξάθσ ζνη ε Πφιηο ζνπ, Θενηφθε, αιι' ψο έρνπζα
ηφ θξάηνο απξνζκάρεηνλ, εθ παληνίσλ κε θηλδχλσλ ειεπζέξσζνλ ίλα
θξάδσ ζνη, Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Δίηα ν Ηεξεχο αλαγηλψζθεη κεγαινθψλσο ηνχο εηθνζηηέζζαξαο
θαη' αιθάβεηνλ Οίθνπο, εκείο δέ εηο ηήλ ηνχησλ Αλάγλσζηλ ηζηάκεζα.
Άγγεινο πξσηνζηάηεο, νπξαλφζελ επέκθζε, εηπείλ ηή Θενηφθσ ηφ
Υαίξε (γ') θαί ζχλ ηή αζσκάησ θσλή, ζσκαηνχκελφλ ζε ζεσξψλ
Κχξηε, εμίζηαην θαί ίζηαην, θξαπγάδσλ πξφο απηήλ ηνηαχηα.
Υαίξε, δη' ήο ε ραξά εθιάκςεη,
ραίξε, δη' ήο ε αξά εθιείςεη.
Υαίξε, ηνχ πεζφληνο , Αδάκ ε αλάθιεζηο,
ραίξε ηψλ δαθξχσλ ηήο Δχαο ε ιχηξσζηο.
Υαίξε, χςνο δπζαλάβαηνλ αλζξσπίλνηο ινγηζκνίο,
ραίξε, βάζνο δπζζεψξεηνλ θαί Αγγέισλ νθζαικνίο.

Υαίξε, φηη ππάξρεηο Βαζηιέσο θαζέδξα,
ραίξε, φηη βαζηάδεηο ηφλ βαζηάδνληα πάληα.
Υαίξε, αζηήξ εκθαίλσλ ηφλ Ήιηνλ,
ραίξε, γαζηήξ ελζένπ ζαξθψζεσο.
Υαίξε, δη' ήο λενπξγείηαη ε θηίζηο,
ραίξε, δη' ήο βξεθνπξγείηαη Κηίζηεο.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Βιέπνπζα ε Αγία, εαπηήλ ελ αγλεία, θεζί ηψ Γαβξηήι ζαξζαιέσο. Σφ
παξάδνμφλ ζνπ ηήο θσλήο, δπζπαξάδεθηφλ κνπ ηή ςπρή θαίλεηαη,
αζπφξνπ γάξ ζπιιήςεσο ηήλ θχεζηλ πψο ιέγεηο; θξάδσλ,
Αιιεινχτα.
Αιιεινχτα.
Γλψζηλ άγλσζηνλ γλψλαη, ε Παξζέλνο δεηνχζα, εβφεζε πξφο ηφλ
ιεηηνπξγνχληα: Δθ ιαγφλσλ αγλψλ, Τηφλ πψο εζηη ηερζήλαη δπλαηφλ,
ιέμνλ κνη. Πξφο ήλ εθείλνο έθεζελ ελ θφβσ , πιήλ θξαπγάδσλ νχησ,
Υαίξε, βνπιήο απνξξήηνπ κχζηηο,
ραίξε, ζηγήο δενκέλσλ πίζηηο.
Υαίξε, ηψλ ζαπκάησλ Υξηζηνχ ηφ πξννίκηνλ,
ραίξε, ηψλ δνγκάησλ απηνχ ηφ θεθάιαηνλ.
Υαίξε, θιίκαμ επνπξάληε, δη ' ήο θαηέβε ν Θεφο,
ραίξε γέθπξα κεηάγνπζα ηνχο εθ γήο πξφο νπξαλφλ,
Υαίξε, ηφ ηψλ Αγγέισλ πνιπζξχιεηνλ ζαχκα,
ραίξε, ηφ ηψλ δαηκφλσλ πνιπζξήλεηνλ ηξαχκα,
Υαίξε, ηφ Φψο αξξήησο γελλήζαζα,
ραίξε, ηφ πψο κεδέλα δηδάμαζα.
Υαίξε, ζνθψλ ππεξβαίλνπζα γλψζηλ.
ραίξε, πηζηψλ θαηαπγάδνπζα θξέλαο.
Υαίξε, Ν χκθε αλχκθεπηε.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Γχλακηο ηνχ Τςίζηνπ, επεζθίαζε ηφηε, πξφο ζχιιεςηλ ηή
Απεηξνγάκσ. θαί ηήλ εχθαξπνλ ηαχηεο λεδχλ, σο αγξφλ ππέδεημελ
εδχλ άπαζη, ηνίο ζέινπζη ζεξίδεηλ ζσηεξίαλ, ελ ηψ ςάιιεηλ νχησο.
Αιιεινχτα.
Αιιεινχτα.
Έρνπζα ζενδφρνλ, ε Παξζέλνο ηήλ κήηξαλ, αλέδξακε πξφο ηήλ

Διηζάβεη, ηφ δέ βξέθνο εθείλεο επζχο, επηγλφλ ηφλ ηαχηεο αζπαζκφλ,
έραηξε! θαί άικαζηλ σο άζκαζηλ, εβφα πξφο ηήλ Θενηφθνλ.
Υαίξε, βιαζηνχ ακαξάληνπ θιήκα,
ραίξε, θαξπνχ αθεξάηνπ θηήκα,
Υαίξε, γεσξγφλ γεσξγνχζα θηιάλζξσπνλ,
ραίξε, θπηνπξγφλ ηήο δσήο εκψλ θχνπζα.
Υαίξε, άξνπξα βιαζηάλνπζα επθνξίαλ, νηθηηξκψλ,
ραίξε, ηξάπεδα βαζηάδνπζα επζελίαλ ηιαζκψλ.
Υαίξε, φηη ιεηκψλα ηήο ηξπθήο αλαζάιιεηο,
ραίξε, φηη ιηκέλα ηψλ ςπρψλ εηνηκάδεηο.
Υαίξε, δεθηφλ πξεζβείαο ζπκίακα,
ραίξε, παληφο ηνχ θφζκνπ εμίιαζκα.
Υαίξε, Θενχ πξφο ζλεηνχο επδνθία,
ραίξε, ζλεηψλ πξφο Θεφλ παξξεζία.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Εάιελ έλδνζελ έρσλ, ινγηζκψλ ακθηβφισλ, ν ζψθξσλ Ησζήθ
εηαξάρζε, πξφο ηήλ άγακφλ ζε ζεσξψλ, θαί θιεςίγακνλ ππνλνψλ
Άκεκπηε, καζψλ δέ ζνπ ηήλ ζχιιεςηλ εθ Πλεχκαηνο αγίνπ, έθε.
Αιιεινχτα.
Αιιεινχτα.
Δίζ νχησ ηφ εηξεκέλνλ Κνληάθηνλ
Ήρνο πι. δ' Απηφκεινλ
Σή ππεξκάρσ ζηξαηεγψ ηά ληθεηήξηα, σο ιπηξσζείζα ηψλ δεηλψλ,
επραξηζηήξηα, αλαγξάθσ ζνη ε Πφιηο ζνπ, Θενηφθε, αιι' ψο έρνπζα
ηφ θξάηνο απξνζκάρεηνλ, εθ παληνίσλ κε θηλδχλσλ ειεπζέξσζνλ ίλα
θξάδσ ζνη, Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Λφγνπ ηνχ Μεηά ηαχηα, αλαγηλψζθνκελ εθ ηνπ εηο ηφλ
Αθάζηζηνλ Όκλνλ δφζηλ κίαλ, θαί ζηηρνινγνχκελ ηφλ Άκσκνλ κεζ' φλ
ιέγνκελ πάιηλ,
Κνληάθηνλ
Ήρνο πι. δ' Απηφκεινλ
Σή ππεξκάρσ ζηξαηεγψ ηά ληθεηήξηα, σο ιπηξσζείζα ηψλ δεηλψλ,
επραξηζηήξηα, αλαγξάθσ ζνη ε Πφιηο ζνπ, Θενηφθε, αιι' ψο έρνπζα
ηφ θξάηνο απξνζκάρεηνλ, εθ παληνίσλ κε θηλδχλσλ ειεπζέξσζνλ ίλα
θξάδσ ζνη, Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.

Ήθνπζαλ νη πνηκέλεο ησλ Αγγέισλ πκλνχλησλ ηελ έλζαξθνλ Υξηζηνχ
παξνπζίαλ, θαη δξακφληεο σο πξνο πνηκέλα, ζεσξνχζη ηνχηνλ σο
ακλφλ άκσκνλ, ελ ηε γαηξί Μαξίαο Βνζθεζέληα, ελ πκλνχληεο είπνλ,
Υαίξε, ακλνχ θαη πνηκέλνο κήηεξ,
ραίξε, απιή ινγηθψλ πξνβάησλ.
Υαίξε, ανξάησλ ερζξψλ ακπληήξηνλ,
ραίξε, Παξαδείζνπ ζπξψλ αλνηθηήξηνλ.
Υαίξε, φηη ηα νπξάληα ζπλαγάιιεηαη ηε γε,
ραίξε, φηη ηα επίγεηα ζπγρνξεχεη νπξαλνίο.
Υαίξε, ησλ Απνζηφισλ ην αζίγεηνλ ζηφκα,
ραίξε, ησλ αζινθφξσλ ην αλίθεηνλ ζάξζνο.
Υαίξε, ζηεξξφλ ηεο πίζηεσο έξεηζκα,
ραίξε, ιακπξφλ ηεο ράξηηνο γλψξηζκα.
Υαίξε, δη' εο εγπκλψζε ν Άδεο,
ραίξε, δη' εο ελεδχζεκελ δφμαλ.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Θενδξφκνλ αζηέξα ζεσξήζαληεο Μάγνη, ηε ηνχηνπ εθνινχζεζαλ
αίγιε, θαη σο ιχρλνλ θξαηνχληεο απηφλ, δη' απηνχ εξεχλσλ θξαηαηφλ
άλαθηα, θαη θζάζαληεο ηνλ άθζαζηνλ, εράξεζαλ Απηψ βνψληεο,
Αιιεινχτα.
Αιιεινχτα.
Ίδνλ παίδεο Υαιδαίσλ, ελ ρεξζί ηεο Παξζέλνπ, ηνλ πιάζαληα ρεηξί
ηνπο αλζξψπνπο, θαη Γεζπφηελ λννχληεο απηφλ, εη θαη δνχινπ έιαβε
κνξθήλ, έζπεπζαλ ηνηο δψξνηο ζεξαπεχζαη θαη βνήζαη ηε
Δπινγεκέλε,
Υαίξε, αζηέξνο αδχηνπ Μήηεξ,
ραίξε, απγή κπζηηθήο εκέξαο.
Υαίξε, ηεο απάηεο ηελ θάκηλνλ ζβέζαζα,
ραίξε, ηεο ηξηάδνο ηνπο κχζηαο θσηίδνπζα.
Υαίξε, ηχξαλλνλ απάλζξσπνλ εθβαινχζα ηεο αξρήο,
ραίξε, Κχξηνλ θηιάλζξσπνλ επηδείμαζα Υξηζηφλ.
Υαίξε, ε ηεο βαξβάξνπ ιπηξνπκέλε ζξεζθείαο,
ραίξε, ε ηνπ βνξβφξνπ ξπνκέλε ησλ έξγσλ.
Υαίξε, ππξφο πξνζθχλεζηλ παχζαζα,
ραίξε, θινγφο παζψλ απαιιάηνπζα.
Υαίξε, πηζηψλ νδεγέ ζσθξνζχλεο,

ραίξε, παζψλ γελεψλ επθξνζχλε.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Κήξπθεο ζενθφξνη γεγνλφληεο νη Μάγνη, ππέζηξεςαλ εηο ηελ
Βαβπιψλα, εθηειέζαληέο ζνπ ηνλ ρξεζκφλ θαη θεξχμαληέο ζε ηνλ
Υξηζηφλ άπαζηλ, αθέληεο ηνλ Ζξψδελ σο ιεξψδε, κε εηδφηα ςάιιεηλ.
Αιιεινχτα.
Αιιεινχτα.
Λάκςαο ελ ηε Αηγχπησ θσηηζκφλ αιεζείαο, εδίσμαο ηνπ ςεχδνπο ην
ζθφηνο, ηα γαξ είδσια ηαχηεο, σηήξ, κε ελέγθαληά ζνπ ηελ ηζρχλ
πέπησθελ, νη ηνχησλ δε ξπζζέληεο εβφσλ πξνο ηελ Θενηφθνλ,
Υαίξε, αλφξζσζηο ησλ αλζξψπσλ,
ραίξε, θαηάπσζηο ησλ δαηκφλσλ.
Υαίξε, ηεο απάηεο ηελ πιάλελ παηήζαζα,
ραίξε, ησλ εηδψισλ ηνλ δφινλ ειέγμαζα.
Υαίξε, ζάιαζζα πνληίζαζα Φαξαψ ηνλ λνήηνλ,
ραίξε, πέηξα ε πνηίζαζα ηνπο δηςψληαο ηελ δσήλ.
Υαίξε, πχξηλε ζηχιε, νδεγψλ ηνπο ελ ζθφηεη,
ραίξε, ζθέπε ηνπ θφζκνπ, πιαηπηέξα λεθέιεο.
Υαίξε, ηξνθή ηνπ κάλλα δηάδνρε,
ραίξε, ηξπθήο αγίαο δηάθνλε.
Υαίξε, ε Γε ηεο επαγγειίαο,
ραίξε, εμ εο ξέεη κέιη θαη γάια.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Μέιινληνο πκεψλνο ηνπ παξφληνο αηψλνο κεζίζηαζζαη ηνπ
απαηεψλνο, επεδφζεο σο βξέθνο απηψ, αιι' εγλψζζεο ηνχησ θαη
Θεφο ηέιεηνο, δηφπεξ εμεπιάγε ζνπ ηελ άξξεηνλ ζνθίαλ, θξάδσλ,
Αιιεινχτα.
Αιιεινχτα.
Ήρνο πι. δ' Απηφκεινλ
Σή ππεξκάρσ ζηξαηεγψ ηά ληθεηήξηα, σο ιπηξσζείζα ηψλ δεηλψλ,
επραξηζηήξηα, αλαγξάθσ ζνη ε Πφιηο ζνπ, Θενηφθε, αιι' ψο έρνπζα
ηφ θξάηνο απξνζκάρεηνλ, εθ παληνίσλ κε θηλδχλσλ ειεπζέξσζνλ ίλα
θξάδσ ζνη, Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.

Δίηα αλαγηλψζθνκελ ηφλ ινηπφλ Λφγνλ ηνχ Αθαζίζηνπ θαί κεηά
ηνχηνλ, ν Ν', θαί νη Καλφλεο ηνχ Αγίνπ ηήο Μνλήο εηο δ', θαί ηήο
ζενηφθνπ εηο ο', κεηά ηψλ Σεηξασδίσλ εηο ηήλ ηάμηλ
απηψλ.
Καλψλ ηήο Θενηφθνπ,
νχ ε αθξνζηηρίο, άλεπ ηψλ Δηξκψλ
Υαξάο δνρείνλ, ζνί πξέπεη ραίξεηλ κφλε, Ησζήθ.
Πνίεκα Ησζήθ ηνχ Τκλνγξάθνπ
Χδή α' Ήρνο δ' Ο Δηξκφο
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ
εξεχμνκαη, ηή βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ,
θαί άζσ γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα (δίο).
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Υξηζηνχ βίβινλ έκςπρνλ, εζθξαγηζκέλελ ζε Πλεχκαηη, ν κέγαο
Αξράγγεινο, Αγλή ζεψκελνο, επεθψλεη ζνη, Υαίξε ραξάο δνρείνλ, δη'
ήο ηήο Πξνκήηνξνο αξά ιπζήζεηαη.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Αδάκ επαλφξζσζηο, ραίξε Παξζέλε Θεφλπκθε, ηνχ Άδνπ ε
Αλέθξσζηο, ραίξε παλάκσκε, ηφ παιάηηνλ, ηνχ κφλνπ Βαζηιέσο.
ραίξε ζξφλε πχξηλε, ηνχ Παληνθξάηνξνο,
Γφμα...
Ρφδνλ ηφ ακάξαληνλ, ραίξε ε κφλε βιαζηήζαζα, ηφ κήινλ ηφ
εχνζκνλ, ραίξε ε ηέμαζα, ηφ νζθξάδηνλ, ηνχ πάλησλ Βαζηιέσο, ραίξε
απεηξφγακε, θφζκνπ δηάζσζκα.
Καί λχλ...
Αγλείαο ζεζαχξηζκα, ραίξε δη' ήο εθ ηνχ πηψκαηνο, εκψλ
εμαλέζηεκελ, ραίξε εδχπλννλ, θξίλνλ Γέζπνηλα, πηζηνχο επσδηάδνλ,
ζπκίακα εχνζκνλ, κχξνλ πνιχηηκνλ.
Καηαβαζία
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ
εξεχμνκαη, ηή βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ,
θαί άζσ γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, ψο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί έλ ζεία δφμε ζνπ,
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ (δίο).
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.

ηάρπλ ε βιαζηήζαζα ηφλ ζείνλ, σο ρψξα αλήξνηνο ζαθψο, ραίξε
έκςπρε ηξάπεδα, άξηνλ δσήο ρσξήζαζα, ραίξε ηνχ δψληνο χδαηνο,
πεγή αθέλσηνο Γέζπνηλα.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Γάκαιηο ηφλ κφζρνλ ε ηεθνχζα, ηφλ άκσκνλ, ραίξε ηνίο πηζηνίο, ραίξε
ακλάο Κπήζαζα, Θενχ ακλφλ ηφλ αίξνληα, θφζκνπ παληφο ηά
πηαίζκαηα, ραίξε ζεξκφλ ηιαζηήξηνλ.
Γφμα...
ξζξνο θαεηλφο ραίξε ε κφλε, ηφλ Ήιηνλ θέξνπζα Υξηζηφλ, θσηφο
θαηνηθεηήξηνλ, ραίξε ηφ ζθφηνο ιχζαζα, θαί ηνχο δνθψδεηο δαίκνλαο,
νινηειψο εθκεηψζαζα.
Καί λχλ...
Υαίξε πχιε κφλε ήλ ν Λφγνο, δηψδεπζε κφλνο ε κνρινχο, θαί πχιαο
Άδνπ Γέζπνηλα, ηψ ηφθσ ζνπ ζπληξίςαζα, ραίξε ε ζεία είζνδνο, ηψλ
ζσδνκέλσλ παλχκλεηε.
Καηαβαζία
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, ψο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί έλ ζεία δφμε ζνπ,
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ.
Δίηα, Αίηεζηο κηθξά, θαί κεηά ηήλ Δθθψλεζηλ, ηφ Κνληάθηνλ.
Ήρνο πι. δ' Απηφκεινλ
Σή ππεξκάρσ ζηξαηεγψ ηά ληθεηήξηα, σο ιπηξσζείζα ηψλ δεηλψλ,
επραξηζηήξηα, αλαγξάθσ ζνη ε Πφιηο ζνπ, Θενηφθε, αιι' ψο έρνπζα
ηφ θξάηνο απξνζκάρεηνλ, εθ παληνίσλ κε θηλδχλσλ ειεπζέξσζνλ ίλα
θξάδσ ζνη, Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Νέαλ έδεημε θηίζηλ, εκπαλίζαο ν Κηίζηεο, πκίλ ηνηο ππ' απηνχ
γελνκέλνηο εμ αζπφξνπ βιαζηήζαο γαζηξφο, θαη θπιάμαο ηαχηελ,
ψζπεξ ελ, άθζνξνλ, ίλα ην ζαχκα βιέπνληεο, πκλήζσκελ απηήλ,
βνψληεο:
Υαίξε, ην άλζνο ηεο αθζαξζίαο,
ραίξε, ην ζηέθνο ηεο εγθξαηείαο.
Υαίξε, αλαζηάζεσο ηχπνλ εθιάκπνπζα,
ραίξε, ησλ Αγγέισλ ηνλ βίνλ εκθαίλνπζα.
Υαίξε, δέλδξνλ αγιαφθαξπνλ, εμ νπ ηέθνληαη πηζηνί,
ραίξε, μχινλ επζθηφθπιινλ, πθ' νπ ζθέπηνλαη πνιινί.
Υαίξε, θπνθνξνχζα νδεγφλ πιαλσκέλνηο,
ραίξε, απνγελλψζα ιπηξσηήλ αηρκαιψηνηο.

Υαίξε, Κξηηνχ δηθαίνπ δπζψπεζηο,
ραίξε, πνιιψλ πηαηφλησλ ζπγρψξεζηο.
Υαίξε, ζηνιή ησλ γπκλψλ παξξεζίαο,
ραίξε, ζηνξγή πάληα πφζνλ ληθψζα.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Ξέλνλ ηφθνλ ηδφληεο, μελσζψκελ ηνπ θφζκνπ, ηνλ λνπλ εηο νπξαλφλ
κεηαζέληεο, δηά ηνχην γαξ ν πςειφο Θεφο επί γεο εθάλε ηαπεηλφο
άληξσπνο, βνπιφκελνο ειθχζαη πξνο ην χςνο ηνπο Απηψ βνψληαο:
Αιιεινχτα.
Αιιεινχτα.
ινο ελ ελ ηνηο θάησ, θαη ησλ άλσ νπδφισο απήλ ν απεξίγξαπηνο
Λφγνο; ζπγθαηάβαζηο γαξ ζετθή, νπ κεηάβαζηο δε ηνπηθή γέγνλε; θαη
ηφθνο εθ Παξζέλνπ ζενιήπηνπ αθνπνχζεο ηαχηα:
Υαίξε, Θενχ αρσξήηνπ ρψξα;
ραίξε, ζεπηνχ κπζηεξίνπ ζχξα.
Υαίξε, ησλ απίζησλ ακθίβνινλ άθνπζκα;
ραίξε, ησλ πηζηψλ αλακθίβνινλ θαχρεκα.
Υαίξε, φρεκα παλάγηνλ ηνπ επί ησλ Υεξνπβείκ;
ραίξε, νίθεκα παλάξηζηνλ ηνπ επί ησλ εξαθείκ.
Υαίξε, ε ηαλαληία εηο ηαπηφ αγαγνχζα;
ραίξε, ε παξζελίαλ θαη ινρείαλ δεπγλχζα.
Υαίξε, δη' εο ειχζε παξάβαζηο;
ραίξε, δη' εο ελνίρζε Παξάδεηζνο.
Υαίξε, ε θιεηο ηεο Υξηζηνχ βαζηιείαο;
ραίξε, ειπίο αγαζψλ αησλίσλ.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Πάζα θχζηο Αγγέισλ θαηεπιάγε ην κέγα ηεο ζεο ελαλζξσπήζεσο
έξγνλ, ηνλ απξφζηηνλ γαξ σο Θεφλ, εζεψξεη πάζη πξνζηηφλ
άλζξσπνλ εκίλ κελ ζπλδηάγνληα, αθνχνληα δε παξά πάλησλ νχησο;
Αιιεινχτα.
Αιιεινχτα.
Ρήηνξαο πνιπθζφγγνπο σο ηρζχαο αθψλνπο νξψκελ επί ζνη,
Θενηφθε; απνξνχζη γαξ ιέγεηλ ην πσο θαη Παξζέλνο κέλεηο θαη ηεθείλ
ίζρπζαο; εκείο δε ην Μπζηήξηνλ ζαπκάδνληεο, πηζηψο βνψκελ:

Υαίξε, ζνθίαο Θενχ δνρείνλ,
ραίξε, πξνλνίαο απηνχ ηακείνλ.
Υαίξε, θηινζφθξνπο αζφθνπο δεηθλχνπζα;
ραίξε, ηερλνιφγνπο αιφγνπο ειέγρνπζα.
Υαίξε, φηη εκσξάλζεζαλ νη δεηλνί ζπδεηεηαί;
ραίξε, φηη εκαξάλζεζαλ νη ησλ κχζσλ πνηεηαί.
Υαίξε, ησλ Αζελαίσλ ηαο πινθάο δηαζπψζα;
ραίξε, ησλ αιηέσλ ηαο ζαγήλαο πιεξνχζα.
Υαίξε, βπζνχ αγλνίαο εμέιθνπζα;
ραίξε, πνιινχο ελ γλψζεη θσηίδνπζα.
Υαίξε, νιθάο ησλ ζειφλησλ ζσζήλαη;
ραίξε, ιηκήλ ηνπ βίνπ πισηήξσλ.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
ψζαη ζέισλ ηνλ θφζκνλ ν ησλ φισλ θνζκήησξ, πξνο ηνχηνλ
απηεπάγγειηνο ήιζε, θαη πνηκήλ ππάξρσλ σο Θεφο, δη' εκάο εθάλε
θαζ' εκάο άλζξσπνο; νκνίσ γαξ ην φκνηνλ θαιέζαο, σο Θεφο αθνχεη;
Αιιεινχτα.
Αιιεινχτα.
Κνληάθηνλ
Ήρνο πι. δ' Απηφκεινλ
Σή ππεξκάρσ ζηξαηεγψ ηά ληθεηήξηα, σο ιπηξσζείζα ηψλ δεηλψλ,
επραξηζηήξηα, αλαγξάθσ ζνη ε Πφιηο ζνπ, Θενηφθε, αιι' ψο έρνπζα
ηφ θξάηνο απξνζκάρεηνλ, εθ παληνίσλ κε θηλδχλσλ ειεπζέξσζνλ ίλα
θξάδσ ζνη, Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Ο κέγαο ηξαηεγφο, ηψλ αυισλ Αγγέισλ εηο πφιηλ Ναδαξέη, επηζηάο
Βαζηιέα, κελχεη ζνη Αρξαληε, ηψλ αΗψλσλ θαί Κχξηνλ, Υαίξε ιέγσλ
ζνη, επινγεκέλε Μαξία, αθαηάιεπηνλ, θαί αλεξκήλεπηνλ βάζνο,
βξνηψλ ε αλάθιεζηο.
Γφμα... ηφ ηέινο ηνχ απηνχ Καζίζκαηνο.
Καί λχλ... ηφ απηφ πάιηλ φινλ.
Γίλεηαη δέ θαί αχζηο Αλάγλσζηο Δίηα εμαθνινπζνχκελ ςάιινληεο
ηφλ Καλφλα.

Χδή δ' Ο Δηξκφο
 θαζήκελνο ελ δφμε επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, ελ λεθέιε θνχθε, ήιζελ
Ηεζνχο ν ππέξζενο, ηή αθεξάησ παιάκε, θαί δηέζσζε, ηνχο
θξαπγάδνληαο. Γφμα Υξηζηέ, ηή δπλάκεη ζνπ.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Δλ θσλαίο αζκάησλ πίζηεη, ζνί βνψκελ Παλχκλεηε, Υαίξε πίνλ φξνο,
θαί ηεηπξσκέλνλ ελ Πλεχκαηη, ραίξε ιπρλία θαί ζηάκλε, Μάλλα
θέξνπζα, ηφ γιπθαίλνλ, ηά ηψλ επζεβψλ αηζζεηήξηα.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Ηιαζηήξηνλ ηνχ θφζκνπ, ραίξε άρξαληε Γέζπνηλα, ραίξε θιίκαμ γήζελ,
πάληαο αλπςψζαζα ράξηηη, ραίξε ε γέθπξα φλησο, ε κεηάγνπζα, εθ
ζαλάηνπ πάληαο, πξφο δσήλ ηνχο πκλνχληάο ζε.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Οπξαλψλ πςεινηέξα, ραίξε γήο ηφ ζεκέιηνλ, ελ ηή ζή λεδχτ, Άρξαληε
αθφπσο βαζηάζαζα, ραίξε θνγρχιε πνξθχξαλ ζείαλ βάςαζα, εμ
αηκάησλ ζνπ, ηψ Βαζηιεί ηψλ Γπλάκεσλ.
Γφμα...
Ννκνζέηελ ε ηεθνχζα, αιεζψο ραίξε Γέζπνηλα, ηφλ ηάο αλνκίαο,
πάλησλ δσξεάλ εμαιείθνληα, αθαηαλφεηνλ βάζνο, χςνο άξξεηνλ,
απεηξφγακε, δη' ήο εκείο εζεψζεκελ.
Καί λχλ...
έ ηήλ πιέμαζαλ ηψ θφζκσ, αρεηξφπινθνλ ζηέθαλνλ,
αλπκλνινγνχκελ, Υαίξέ ζνη Παξζέλε θξαπγάδνληεο, ηφ θπιαθηήξηνλ
πάλησλ θαί ραξάθσκα, θαί θξαηαίσκα, θαί ηεξφλ θαηαθχγηνλ.
Καηαβαζία
 θαζήκελνο ελ δφμε επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, ελ λεθέιε θνχθε, ήιζελ
Ηεζνχο ν ππέξζενο, ηή αθεξάησ παιάκε, θαί δηέζσζε, ηνχο
θξαπγάδνληαο. Γφμα Υξηζηέ, ηή δπλάκεη ζνπ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ, απεηξφγακε
Παξζέλε, έζρεο ελ κήηξα, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ
Τηφλ, πάζη ηνίο πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνληα.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Οδφλ ε θπήζαζα, δσήο ραίξε Παλάκσκε, ε θαηαθιπζκνχ ηήο
ακαξηίαο, ζψζαζα θφζκνλ, ραίξε Θεφλπκθε, άθνπζκα θαί ιάιεκα
θξηθηφλ, ραίξε ελδηαίηεκα, ηνχ Γεζπφηνπ ηήο θηίζεσο.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.

Ηζρχο θαί νρχξσκα, αλζξψπσλ ραίξε Άρξαληε, ηφπε αγηάζκαηνο ηήο
δφμεο, λέθξσζηο Άδνπ, λπκθψλ νιφθσηε, ραίξε ηψλ Αγγέισλ
ραξκνλή, ραίξε ε βνήζεηα, ηψλ πηζηψο δενκέλσλ ζνπ.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Ππξίκνξθνλ φρεκα, ηνχ Λφγνπ ραίξε Γέζπνηλα, έκςπρε Παξάδεηζε
ηφ μχινλ, ελ κέζσ έρσλ δσήο ηφλ Κχξηνλ, νχ ν γιπθαζκφο δσνπνηεί,
πίζηεη ηνχο κεηέρνληαο, θαί θζνξά ππνθχςαληαο.
Γφμα...
Ρσλλχκελνη ζζέλεη ζνπ, πηζηψο αλαβνψκέλ ζνη, Υαίξε πφιηο ηνχ
Πακβαζηιέσο, δεδνμαζκέλα, θαί αμηάθνπζηα, πεξί ήο ιειάιεληαη
ζαθψο, φξνο αιαηφκεηνλ, ραίξε βάζνο ακέηξεηνλ.
Καί λχλ...
Δπξχρσξνλ ζθήλσκα, ηνχ Λφγνπ ραίξε Άρξαληε, θφρινο ε ηφλ, ζείνλ
καξγαξίηελ, πξναγαγνχζα, ραίξε παλζαχκαζηε, πάλησλ πξφο Θεφλ
θαηαιιαγή ηψλ καθαξηδφλησλ ζε, Θενηφθε εθάζηνηε.
Καηαβαζία
Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ, απεηξφγακε
Παξζέλε, έζρεο ελ κήηξα, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ
Τηφλ, πάζη ηνίο πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνληα.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο
Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα,
Θεφλ δνμάδνληεο (δίο).
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Παζηάο ηνχ Λφγνπ ακφιπληε, αηηία ηήο ηψλ πάλησλ ζεψζεσο, ραίξε
Παλάρξαληε, ηψλ Πξνθεηψλ πεξηήρεκα, ραίξε ηψλ Απνζηφισλ, ηφ
εγθαιιψπηζκα.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Δθ ζνχ ε δξφζνο απέζηαμε, θινγκφλ πνιπζεταο ε ιχζαζα, φζελ
βνψκέλ ζνη, Υαίξε, ν πφθνο ν έλδξνζνο, φλ Γεδεψλ Παξζέλε,
πξνεζεάζαην.
Γφμα...
Ηδνχ ζνη Υαίξε θξαπγάδνκελ, ιηκήλ εκίλ γελνχ ζαιαηηεχνπζη θαί
Οξκεηήξηνλ, ελ ηψ πειάγεη ηψλ ζιίςεσλ, θαί ηψλ ζθαλδάισλ
πάλησλ, ηνχ πνιεκήηνξνο.
Καί λχλ...
Υαξάο αηηία ραξίησζνλ, εκψλ ηφλ ινγηζκφλ ηνχ θξαπγάδεηλ ζνη, Υαίξε
ε άθιεθηνο βάηνο λεθέιε Οιφθσηε, ε ηνχο πηζηνχο απαχζησο,
επηζθηάδνπζα.

Δίηα ηφ Σεηξαψδηνλ
Πνίεκα ηνχ απηνχ Ησζήθ, νχ ή αθξνζηηρίο
Αχηε ε σδή ηνχ Ησζήθ.
Ήρνο πι. β'
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ
Άγηνη ηνχ Θενχ, πξεζβεχζαηε ππέξ εκψλ
Αζινχληεο νη Μάξηπξεο, θαί σο ιίζνη έθιεθηνί, επί γήο θπιηφκελνη,
νηθνδνκίαλ άπαζαλ ηνχ ερζξνχ, ηειείσο θαηέζηξεςαλ, θαί λανί Θενχ
ερξεκάηηζαλ.
Τκάο ηθεηεχνκελ, ηνχο ηφλ δξφκνλ ηφλ θαιφλ, ηεηειεθφηαο Μάξηπξεο.
Σφλ ηήο Νεζηείαο δξφκνλ ηξέρεηλ εκάο, θαιψο εληζρχζαηε, αξεηψλ
ηειεηψζεη δηαιάκπνληαο.
Νεθξψζηκνλ
Σνχο δνχινπο ζνπ Γέζπνηα, κεηαζηάληαο απφ γήο, πξφο ζέ ηφλ
ππεξάγαζνλ, ζήο Βαζηιείαο πνίεζνλ θνηλσλνχο, ηψλ ζείσλ
Μαξηχξσλ ζνπ, ηεξαίο κεζηηείαηο πνιπέιεε.
Θενηνθίνλ
Ζ κφλε παλχκλεηνο, ηνίο πκλνχζί ζε πηζηψο, ακαξηεκάησλ άθεζηλ,
θαί ραξηζκάησλ ζείσλ δηαλνκήλ, δνζήλαη ηθέηεπε, ηφλ παλάγηνλ Λφγνλ
Μεηξνπάξζελε.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ ηνχ ηνπδίηνπ
Ήρνο πι. α' Σνχ θήηνπο ηφλ Πξνθήηελ
Σήλ κλήκελ εθηεινχληεο ηψλ Μαξηχξσλ, Κπξίσ αλαπέκςσκελ ηνχο
χκλνπο, ζήκεξνλ, ελζέσο επθξαηλφκελνη.
Σά μίθε θαί ηφ πχξ κή πηνεζέληεο, ζαξξνχληεο ελ ηή πίζηεη
Αζινθφξνη, ηπξάλλνπο ελ ηνχησ θαηεπιήμαηε.
Γφμα...
Σξηάδα ηνίο πξνζψπνηο αλπκλψ ζε, Μνλάδα θαη' νπζίαλ πξνζθπλψ
ζε, Πάηεξ, Τηέ, θαί Πλεχκα άγηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ επθεκία ππάξρεηο φηη έηεθεο Παξζέλε,
Υξηζηφλ ηφλ σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ.
Θαλάησ ηήλ δσήλ αληηιαβφληεο, ζθηξηάηε ηά νπξάληα νηθνχληεο

Αζινθφξνη, έλδνμνη Υξηζηνχ ηνχ Θενχ.
ηίρ. Αη ςπραί απηψλ ελ αγαζνίο απιηζζήζνληαη.
Θαλάηνπ θαί δσήο ν θπξηεχσλ, ηνχο πίζηεη κεηαζηάληαο εθ ηνχ βίνπ,
Υξηζηέ, ζχλ Αγίνηο ζνπ αλάπαπζνλ.
Ο Δηξκφο
Σνχ θήηνπο ηφλ Πξνθήηελ ειπηξψζσ, εκέ δέ εθ βπζνχ ακαξηεκάησλ,
αλάγαγε, Κχξηε θαί ζψζφλ κε.
Κνληάθηνλ
Ήρνο πι. δ' Απηφκεινλ
Σή ππεξκάρσ ζηξαηεγψ ηά ληθεηήξηα, σο ιπηξσζείζα ηψλ δεηλψλ,
επραξηζηήξηα, αλαγξάθσ ζνη ε Πφιηο ζνπ, Θενηφθε, αιι' ψο έρνπζα
ηφ θξάηνο απξνζκάρεηνλ, εθ παληνίσλ κε θηλδχλσλ ειεπζέξσζνλ ίλα
θξάδσ ζνη, Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Σείρνο εί ηψλ Παξζέλσλ, Θενηφθε Παξζέλε, θαί πάλησλ ηψλ εηο ζέ
πξνζηξερφλησλ, ν γάξ ηνχ νπξαλνχ θαί ηήο γήο, θαηεζθεχαζέ ζε
Πνηεηήο Άρξαληε, νηθήζαο ελ ηή κήηξα ζνπ, θαί πάληαο ζνη
πξνζθσλείλ δηδάμαο.
Υαίξε, ε ζηήιε ηήο παξζελίαο.
ραίξε, ε πχιε ηήο ζσηεξίαο.
Υαίξε, αξρεγέ λνεηήο αλαπιάζεσο.
ραίξε, ρνξεγέ ζετθήο αγαζφηεηνο.
Υαίξε, ζχ γάξ αλεγέλλεζαο ηνχο ζπιιεθζέληαο αηζρξψο.
ραίξε, ζχ γάξ ελνπζέηεζαο ηνχο ζπιεζέληαο ηφλ λνχλ,
Υαίξε, ε ηφλ θζνξέα ηψλ θξελψλ θαηαξγνχζα.
ραίξε, ε ηφλ ζπνξέα ηήο αγλείαο ηεθνχζα.
Υαίξε, παζηάο αζπφξνπ λπκθεχζεσο.
ραίξε, πηζηνχο Κπξίσ αξκφδνπζα,
Υαίξε, θαιή θνπξνηξφθε παξζέλσλ.
ραίξε, ςπρψλ λπκθνζηφιε αγίσλ,
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Όκλνο άπαο, εηηάηαη, ζπλεθηείλεζζαη ζπεχδσλ, ηψ πιήζεη ηψλ
πνιιψλ νηθηηξκψλ ζνπ, ηζαξίζκνπο γάξ ηή ςάκκσ σδάο, άλ
πξνζθέξσκέλ ζνη, Βαζηιεχ άγηε, νπδέλ ηεινχκελ άμηνλ, σλ δέδσθαο
εκίλ, ηνίο ζνί βνψζηλ, Αιιεινχτα.

Αιιεινχτα.
Φσηνδφρνλ ιακπάδα, ηνίο ελ ζθφηεη θαλείζαλ, νξψκελ ηήλ αγίαλ
Παξζέλνλ, ηφ γάξ άυινλ άπηνπζα θψο, νδεγεί πξφο γλψζηλ ζετθήλ
άπαληαο, απγή ηφλ λνχλ θσηίδνπζα, θξαπγή δέ ηηκσκέλε ηαχηα.
Υαίξε, αθηίο λνεηνχ Ζιίνπ,
ραίξε, βνιίο ηνχ αδχηνπ θέγγνπο.
Υαίξε, αζηξαπή ηάο ςπράο θαηαιάκπνπζα,
ραίξε, ψο βξνληή ηνχο ερζξνχο θαηαπιήηηνπζα,
Υαίξε, φηη ηφλ πνιχθσηνλ αλαηέιιεηο θσηηζκφλ,
ραίξε, φηη ηφλ πνιχξξεηνλ, αλαβιχδεηο πνηακφλ.
Υαίξε, ηήο θνιπκβήζξαο δσγξαθνχζα ηφλ ηχπνλ,
ραίξε, ηήο ακαξηίαο αλαηξνχζα ηφλ ξχπνλ,
Υαίξε, ινπηήξ εθπιχλσλ ζπλείδεζηλ,
ραίξε, θξαηήξ θηξλψλ αγαιιίαζηλ.
Υαίξε, νζκή ηήο Υξηζηνχ επσδίαο.
ραίξε, δσή κπζηηθήο επσρίαο,
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Υάξηλ δνχλαη ζειήζαο, νθιεκάησλ αξραίσλ, ν πάλησλ ρξεσιχηεο
αλζξψπσλ, επεδήκεζε δη' εαπηνχ, πξφο ηνχο απνδήκνπο ηήο απηνχ
ράξηηνο, θαί ζρίζαο ηφ ρεηξφγξαθνλ, αθνχεη παξά πάλησλ νχησο,
Αιιεινχτα.
Αιιεινχτα.
Φάιινληέο ζνπ ηφλ ηφθνλ, αλπκλνχκέλ ζε πάληεο, ψο έκςπρνλ λαφλ,
Θενηφθε, ελ ηή ζή γάξ νηθήζαο γαζηξί, ν ζπλέρσλ πάληα ηή ρεηξί
Κχξηνο, εγίαζελ, εδφμαζελ, εδίδαμε βνάλ ζνη πάληαο.
Υαίξε, ζθελή ηνχ Θενχ θαί Λφγνπ.
ραίξε, Αγία Αγίσλ κείδσλ,
Υαίξε, θηβσηέ ρξπζσζείζα ηψ Πλεχκαηη.
ραίξε, ζεζαπξέ ηήο δσήο αδαπάλεηε,
Υαίξε, ηίκηνλ δηάδεκα, βαζηιέσλ επζεβψλ.
ραίξε, θαχρεκα ζεβάζκηνλ, Ηεξέσλ επιαβψλ,
Υαίξε ηήο Δθθιεζίαο ν αζάιεπηνο πχξγνο.
ραίξε, ηήο βαζηιείαο ηφ απφξζεηνλ ηείρνο.
Υαίξε, δη' ήο εγείξνληαη ηξφπαηα.
ραίξε, δη' ήο ερζξνί θαηαπίπηνπζη.
Υαίξε, ρξσηφο ηνχ εκνχ ζεξαπεία,

ραίξε, ςπρήο ηήο εκήο ζσηεξία.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
 παλχκλεηε Μήηεξ, ε ηεθνχζα ηφλ πάλησλ Αγίσλ αγηψηαηνλ Λφγνλ
(γ'), δεμακέλε ηήλ λχλ πξνζθνξάλ, απφ πάζεο ξχζαη ζπκθνξάο
άπαληαο, θαί ηήο κειινχζεο ιχηξσζαη θνιάζεσο ηνχο ζνί βνψληαο,
Αιιεινχτα.
Αιιεινχτα.
Άγγεινο πξσηνζηάηεο, νπξαλφζελ επέκθζε, εηπείλ ηή Θενηφθσ ηφ
Υαίξε (γ') θαί ζχλ ηή αζσκάησ θσλή, ζσκαηνχκελφλ ζε ζεσξψλ
Κχξηε, εμίζηαην θαί ίζηαην, θξαπγάδσλ πξφο απηήλ ηνηαχηα.
Υαίξε, δη' ήο ε ραξά εθιάκςεη,
ραίξε, δη' ήο ε αξά εθιείςεη.
Υαίξε, ηνχ πεζφληνο, Αδάκ ε αλάθιεζηο,
ραίξε ηψλ δαθξχσλ ηήο Δχαο ε ιχηξσζηο.
Υαίξε, χςνο δπζαλάβαηνλ αλζξσπίλνηο ινγηζκνίο,
ραίξε, βάζνο δπζζεψξεηνλ θαί Αγγέισλ νθζαικνίο.
Υαίξε, φηη ππάξρεηο Βαζηιέσο θαζέδξα,
ραίξε, φηη βαζηάδεηο ηφλ βαζηάδνληα πάληα.
Υαίξε, αζηήξ εκθαίλσλ ηφλ Ήιηνλ,
ραίξε, γαζηήξ ελζένπ ζαξθψζεσο.
Υαίξε, δη' ήο λενπξγείηαη ε θηίζηο,
ραίξε, δη' ήο βξεθνπξγείηαη Κηίζηεο.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
Κνληάθηνλ
Ήρνο πι. δ' Απηφκεινλ
Σή ππεξκάρσ ζηξαηεγψ ηά ληθεηήξηα, σο ιπηξσζείζα ηψλ δεηλψλ,
επραξηζηήξηα, αλαγξάθσ ζνη ε Πφιηο ζνπ, Θενηφθε, αιι' ψο έρνπζα
ηφ θξάηνο απξνζκάρεηνλ, εθ παληνίσλ κε θηλδχλσλ ειεπζέξσζνλ ίλα
θξάδσ ζνη, Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε.
πλαμάξηνλ
Σή απηή εκέξα, αββάησ ηήο πέκπηεο Δβδνκάδνο ηψλ
Νεζηεηψλ, ενξηάδνκελ ηφλ Αθάζηζηνλ Όκλνλ ηήο Τπεξαγίαο
Γεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ, θαί Αεηπαξζέλνπ Μαξίαο.
ηίρνη




Τκλνηο αυπλαηο επραξίζησο ε Πφιηο,
Σήλ ελ κάραηο άγξππλνλ χκλεί Πξνζηάηηλ.

Σαίο ηήο ζήο ππεξκάρνπ ηε θαί απξνζκάρνπ Μεηξφο πξεζβίαηο,
Υξηζηέ ν Θεφο ηψλ πεξηθεηκέλσλ θαί εκάο απάιιαμνλ ζπκθνξψλ, θαί
ειέεζνλ εκάο, σο κφλνο θηιάλζξσπνο.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
Οπθ ειάηξεπζαλ, ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ θηίζαληα αιιά
ππξφο απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ.
Τπεξχκλεηε, Ο ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Αλπκλνχκέλ ζε, βνψληεο Υαίξε φρεκα, Ζιίνπ ηνχ λνεηνχ, άκπεινο
αιεζηλή, ηφλ βφηξπλ ηφλ πέπεηξνλ, ε γεσξγήζαζα, νίλνλ ζηάδξληα,
ηφλ ηάο ςπράο επθξαίλνληα, ηψλ πηζηψο ζε δνμαδφλησλ.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Ηαηήξα, ηψλ αλζξψπσλ ε θπήζαζα ραίξε Θεφλπκθε, ή ξάβδνο ε
κπζηηθή, άλζνο ηφ ακάξαληνλ, ε εμαλζήζαζα, ραίξε Γέζπνηλα, δη' ήο
ραξάο πιεξνχκεζα, θαί δσήλ θιεξνλνκνχκελ.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Ρεηνξεχνπζα, νπ ζζέλεη γιψζζα Γέζπνηλα, πκλνινγήζαί ζε, ππέξ
γάξ ηά εξαθείκ, πςψζεο θπήζαζα, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, φλ ηθέηεπε,
πάζεο λχλ βιάβεο ξχζαζζαη, ηνχο πηζηψο ζε πξνζθπλνχληαο.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Δπθεκεί ζε, καθαξίδνληα ηά πέξαηα, θαί αλαθξάδεη ζνη. Υαίξε ν ηφκνο
ελ ψ, δαθηχισ εγγέγξαπηαη, Παηξφο ν Λφγνο Αγλή, φλ ηθέηεπε, βίβισ
δσήο ηνπο δνχινπο ζνπ, θαηαγξάςαη Θενηφθε.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Ηθεηεχνκελ, νη δνχινί ζνπ θαί θιίλνκελ, γφλπ θαξδίαο εκψλ, Κιίλνλ ηφ
νχο ζνπ, Αγλή, θαί ζψζνλ ηνχο ζιίςεζη, βπζηδνκέλνπο εκάο, θαί
ζπληήξεζνλ, πάζεο ερζξψλ αιψζεσο, ηήλ ζήλ Πνιίλ Θενηφθε.
Σνχ Σεηξασδίνπ
Δηξκφο άιινο
Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ
Ζ ππέξθσηνο νκήγπξηο ηψλ ζείσλ ζνπ, Μαξηχξσλ Πνιπέιεε, ελ ηψ
θσηί ζνπ ηψ αδχησ λχλ πεξηπνιεί, απηψλ ηθεζίαηο θσηηζκφλ,
ακαξηηψλ ηε ηιαζκφλ, παξάζρνπ πάζη Υξηζηέ.
Χο σξαίνο ν θαηξφο φλ εκίλ δέδσθαο, ηήο εγθξαηείαο Κχξηε! ελ ψ

νίθηεηξνλ ηάο ςπράο εκψλ σο αγαζφο, επραίο ηψλ αγίσλ Αζιεηψλ,
ηψλ ηά σξαία θαί ζεπηά, ζηεξμάλησλ Πάζε ζνπ.
Νεθξψζηκνλ
Γηειζφληαο πνιπψδπλνλ θιπδψληνλ, ηνχ βίνπ ηνχο ηθέηαο ζνπ,
εγθαζφξκηζνλ, εηο ιηκέλα Γέζπνηα δσήο, βνάλ κεηά πάλησλ
εθιεθηψλ. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Ζ ηνχ λφκνπ ηφλ δνηήξα Αεηπάξζελε, θπήζαζα ηθέηεπε, ηάο αλνκίαο
ππεμάξαη πάζαο ελ θαηξψ, ηψ λχλ ελεζηψηη ηνίο θαιψο,
πξναηξνπκέλνηο εμαζθείλ, ζείαο Νεζηείαο ζπνπδήλ.
Έηεξνο Δηξκφο
Δπινγεηφο εί ν Θεφο
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν δείμαο γελλαίνπο, ππέξ ζνχ αζινχληαο ηνχο
Μάξηπξαο, ν ππεξχκλεηνο θαί ππεξέλδνμνο.
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηνχο Αζινθφξνπο, πξέζβεηο εκίλ εηο ζέ
παξαζρφκελνο, ν ππεξχκλεηνο θαί ππεξέλδνμνο.
Γφμα...
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν είο κέλ ηή θχζεη, πξνζψπνηο δε ηξηζί
γλσξηδφκελνο, ν ππεξχκλεηνο θαί ππεξέλδνμνο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηερζείο αζπφξσο, θαί ηήλ Σεθνχζαλ δείμαο
αγλεχνπζαλ, ν ππεξχκλεηνο θαί ππεξέλδνμνο.
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο.
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ζήξαο θηκψζαο, θαί ζβέζαο πχξ εηο δφμαλ
ηψλ Αγίσλ ζνπ, ν ππεξχκλεηνο θαί ππεξέλδνμνο.
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ θαί πξνζειάβνπ Κχξηε.
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν απφ ζαλάηνπ, εηο άπεηξνλ δσήλ κεηαζέκελνο,
ηνχο πίζηεη ζνη ελ βίσ ιεηηνπξγήζαληαο.
Ο Δηξκφο
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν βιέπσλ αβχζζνπο, ν θαζήκελνο επί ηψλ
Υεξνπβίκ, ν ππεξχκλεηνο θαί ππεξέλδνμνο.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε
κέλ ηππνχκελνο. λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ,

αγείξεη ςάιινπζαλ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Νεδχτ ηφλ Λφγνλ ππεδέμσ, ηφλ πάληα βαζηάδνληα εβάζηαζαο,
γάιαθηη εμέζξεςαο, λεχκαηη ηφλ ηξέθνληα, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ,
Αγλή ψ ςάιινκελ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Μσζήο θαηελφεζελ ελ βάησ, ηφ κέγα κπζηήξηνλ ηνχ ηφθνπ ζνπ.
Παίδεο πξνεηθφληζαλ, ηνχην εκθαλέζηαηα κέζνλ ππξφο ηζηάκελνη, θαί
κή θιεγφκελνη, αθήξαηε αγία Παξζέλε, φζελ ζε πκλνχκελ, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Οη πξψελ απάηε γπκλσζέληεο, ζηνιήλ αθζαξζίαο ελεδχζεκελ, ηή
θπνθνξία ζνπ, θαί νη θαζεδφκελνη, ελ ζθφηεη παξαπηψζεσλ, θψο
θαησπηεχζακελ, θσηφο θαηνηθεηήξηνλ, Κφξε, φζελ ζε πκλνχκελ, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Νεθξνί δηά ζνχ δσνπνηνχληαη, δσήλ γάξ ηήλ ελππφζηαηνλ εθχεζαο,
εχιαινη νη άιαινη, πξψελ ρξεκαηίδνληεο, ιεπξνί απνθαζαίξνληαη,
λφζνη δηψθνληαη, πλεπκάησλ αεξίσλ ηά πιήζε, ήηηεληαη Παξζέλε,
βξνηψλε ζσηεξία.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
Ζ θφζκσ ηεθνχζα ζσηεξίαλ, δη' ήο απφ γήο εηο χςνο ήξζεκελ,
ραίξνηο παληεπιφγεηε, ζθέπε θαί θξαηαίσκα, ηείρνο θαί νρχξσκα,
ηψλ κεισδνχλησλ Αγλή. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σνχ Σεηξασδίνπ
Δηξκφο άιινο
Δθ θινγφο ηνίο νζίνηο
Σψλ αγίσλ Μαξηχξσλ ηά θαηνξζψκαηα, επνπξάληνη Νφεο
ππεξεζαχκαζαλ, ηνχησλ πξνζεπραίο, ηά ειέε ζνπ Γέζπνηα, ελ εκίλ
πινπζίσο, ζαπκάζησζνλ νηθηίξκνλ.
Οη ηφ πχξ ζεία δξφζσ θαηαπαηήζαληεο, Αζιεηαί ηνχ Κπξίνπ
αμηνζαχκαζηνη, ξχζαηε εκάο, ηνχ ππξφο ηνχ θνιάδνληνο, ηαίο πξφο
ηφλ Γεζπφηελ, ζεξκαίο πκψλ πξεζβείαηο.
Νεθξψζηκνλ
Τπεξάγαζε Λφγε ηνχο εθδεκήζαληαο, εμ εκψλ Οξζνδφμνπο δσήο

αμίσζνλ, ηήο ελ νπξαλψ, θαί αγίαο ιακπξφηεηνο, ηαίο ηψλ
θαιιηλίθσλ, Μαξηχξσλ ηθεζίαηο.
Θενηνθίνλ
Ηθεζίαηο Οηθηίξκνλ ηήο θπεζάζεο ζε, θαί αγίσλ Μαξηχξσλ θαί
Απνζηφισλ ζνπ, θψηηζνλ εκψλ, ηάο ςπράο ηνχ δνμάδεηλ ζε, ελ
αγαιιηάζεη, ςπρήο εηο ηνχο αηψλαο.
Δηξκφο έηεξνο
Σήλ πνηεηήλ ηήο Κηίζεσο
Υνξνί Μαξηχξσλ άγηνη, κλήζζεηε ηψλ πφζσ αλπκλνχλησλ πκάο, θαί
ππεξπςνχλησλ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Ξίθεη ηπκπαληδφκελνη, έραηξνλ νη Μάξηπξεο, πκλνχληεο Υξηζηφλ, θαί
ππεξπςνχληεο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Ξελνπξεπψο κεξίδεηαη, ε Σξηάο, θαί κέλεη ακεξήο σο Θεφο, ήλ
ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνπο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παξζέλνο βξέθνο ηέηνθε, Θεφο γάξ εθ ηαχηεο ελελζξψπεζε. Πάζα
ζάξμ πκλείησ, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ.
ηήιαη αλδξείαο ψθζεζαλ, πηψζηλ δηαβφινπ ζξηακβεχνληεο, νη
Μάξηπξεο πκλνχληεο, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
ηίρ. Αη ςπραί απηψλ ελ αγαζνίο απιηζζήζνληαη.
Σφλ Αβξαάκ θνιπψζαζζαη, αμίσζνλ Κχξηε ηνχο δνχινπο ζνπ, πίζηεη
κεηαζηάληαο, πξφο ζέ θαί ηή ειπίδη.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Σφλ Πνηεηήλ ηήο Κηίζεσο, φλ θξίηηνπζηλ Άγγεινη, πκλείηε ιανί, θαί
ππεξπςνχηε, εΗο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη, ιακπαδνπρνχκελνο,
παλεγπξηδέησ δέ, αυισλ Νφσλ, θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ
παλήγπξηλ, ηήο Θενκήηνξνο, θαί βνάησ. Υαίξνηο πακκαθάξηζηε,
Θενηφθε Αγλή, αεηπάξζελε.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.

Ίλα ζνη πηζηνί, ηφ Υαίξε θξαπγάδσκελ, νη δηά ζνχ ηήο ραξάο, κέηνρνη
γελφκελνη, ηήο ατδίνπ, ξχζαη εκάο πεηξαζκνχ, βαξβαξηθήο αιψζεσο,
θαί πάζεο άιιεο πιεγήο, δηά πιήζνο, Κφξε παξαπηψζεσλ,
επηνχζεο βξνηνίο ακαξηάλνπζηλ.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
θζεο θσηηζκφο, εκψλ θαί βεβαίσζηο, φζελ βνψκέλ ζνη. Υαίξε
άζηξνλ άδπηνλ, εηζάγνλ θφζκσ, ηφλ κέγαλ Ήιηνλ, ραίξε Δδέκ
αλνίμαζα, ηήλ θεθιεηζκέλελ Αγλή, ραίξε ζηχιε, πχξηλε εηζάγνπζα, εηο
ηήλ άλσ δσήλ ηφ αλζξψπηλνλ.
 Τπεξαγία Θενηφθε, ζψζνλ εκάο.
ηψκελ επιαβψο, ελ νίθσ Θενχ εκψλ, θαί εθβνήζσκελ. Υαίξε
θφζκνπ Γέζπνηλα, ραίξε Μαξία, Κπξία πάλησλ εκψλ, ραίξε ή κφλε
άκσκνο, ελ γπλαημί θαί θαιή, ραίξε ζθεχνο, κχξνλ ηφ αθέλσηνλ, επί
ζέ θελσζέλ εηζδεμάκελνλ.
Γφμα...
Ζ πεξηζηεξά, ε ηφλ ειεήκνλα απνθπήζαζα, ραίξε αεηπάξζελε Οζίσλ
πάλησλ, ραίξε ηφ θαχρεκα, ηψλ Αζιεηψλ ζηεθάλσκα, ραίξε απάλησλ
ηε, ηψλ Γηθαίσλ, ζείνλ εγθαιιψπηζκα, θαί εκψλ ηψλ πηζηψλ ηφ
δηάζσζκα.
Καί λχλ...
Φείζαη ν Θεφο, ηήο θιεξνλνκίαο ζνπ, ηάο ακαξηίαο εκψλ, πάζαο
παξαβιέπσλ λχλ, εηο ηνχην έρσλ, εθδπζσπνχζάλ ζε, ηήλ επί γήο
αζπφξσο ζε, θπνθνξήζαζαλ, δηά κέγα έιενο ζειήζαληα,
κνξθσζήλαη Υξηζηέ, ηφ αιιφηξηνλ.
Σνχ Σεηξασδίνπ
Δηξκφο άιινο
Θεφλ αλζξψπνηο
Χο θψο σο ήιηνο αλαηείιαληεο, πάζαλ ηήλ γήλ αθηίζηλ επζεβείαο νη
Μάξηπξεο, θαί ιακπάζη ζαπκάησλ εθψηηζαλ, θαί ηήο πνιπζεταο
ζθφηνο εθάληζαλ, ψλ ηαίο ηθεζίαηο ν Θεφο, εκάο ειέεζνλ.
ηξαηφο Μαξηχξσλ αθαηαγψληζηνο, πάληαο εκάο ελίζρπζνλ θαιψο
αγσλίζαζζαη, θαί ηειέζαη Νεζηείαο ηφ ζηάδηνλ, φπσο ελζένπ βίνπ,
έξγα ηειέζαληεο, κέηνρνη γελψκεζα δσήο, αγαιιηψκελνη.
Νεθξψζηκνλ
Ζζή θζαζάησ ρξεζηφηεο Κχξηε, ηνχο εμ εκψλ θξηθψδεη κεηαζηάληαο
θειεχζεη ζνπ, θπθισζάησ απηνχο ζνχ ηφ έιενο, θαί θαζνδεγεζάησ,
πξφο ηά ζθελψκαηα, ηά θαηαπγαδφκελα θσηί, ηψ ηνχ πξνζψπνπ
ζνπ.
Θενηνθίνλ

Φσλή Αγγέινπ βνπιήο ηφλ Άγγεινλ, ηήο ηνχ Παηξφο αξξήησο
Θενηφθε εθχεζαο. Σάο θσλάο νχλ ηψλ δνχισλ ζνπ πξφζδεμαη, άο ελ
ηψ ηήο Νεζηείαο ρξφλσ πξνζάγνκελ, θαί ηαχηαο πξνζάγαγε Θεψ
ψζπεξ ζπκίακα.
Δηξκφο έηεξνο
Ζζατα ρφξεπε
Σεινχληεο παλήγπξηλ, Μαξηπξηθήλ, ζήκεξνλ ιανί, ζθηξηήζσκελ ελ
σδαίο, κέιπνληεο Υξηζηψ, ηψ αζινζεηήζαληη, θαί ηάο λίθαο, θαηά ηψλ
ερζξψλ, ηνχηνηο παξέρνληη, φλ ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ.
λπμη μεφκελνη, θαί ηκεζέληεο, μίθεη κειεδφλ, ζπλήθζεηε ηψ Υξηζηψ,
αγαπεηηθψο, παλεχθεκνη Μάξηπξεο, δηφ θαί λχλ, ελ ηνίο Οπξαλνίο,
αγαιιηψκελνη, ππέξ πάλησλ ηθεηεχζαηε.
Γφμα...
Οκννπζηφηεηη, αλπκλψ ζε, άλαξρε Σξηάο, ζεπηή δσαξρηθή, άηκεηε
Μνλάο, Παηήξ ν αγέλλεηνο, θαί γελλεηέ, Λφγε θαί Τηέ, Πλεχκα ηφ
άγηνλ, εκάο ζψζνλ ηνχο πκλνχληάο ζε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Τπέξ λνχλ ν ηφθνο ζνπ, Θενκήηνξ, άλεπ γάξ αλδξφο, ε ζχιιεςηο ελ
ζνί, θαί παξζεληθψο, ε θχεζηο γέγνλε, θαί γάξ Θεφο, εζηίλ ν ηερζείο,
φλ κεγαιχλνληεο, ζέ Παξζέλε καθαξίδνκελ.
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο.
Σφ γελλαίνλ ζηξάηεπκα, ηνχ Αλαθηνο, πάλησλ θαί Θενχ, ηνχο
Μάξηπξαο ελ σδαίο, ζηέςσκελ ιανί, απηνί γάξ ελίθεζαλ, δαηκνληθάο
θάιαγγαο ζαθψο, νχο αλακέιπνληεο, ηφλ Γεζπφηελ κεγαιχλνκελ.
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ θαί πξνζειάβνπ, Κχξηε.
ηε πάλ ηφ πιάζκα ζνπ, αλαζηήζεο θξίλεζζαη Υξηζηέ, νχο
πξνζειάβνπ θαί λχλ, δνχινπο ζνπ πηζηνχο, ειέεζνλ ζχγγλσζη, ηά ελ
βίσ, πηαίζκαηα απηψλ, θαί ζχλ Αγίνηο ζνπ, αλαπαχσλ εηο αηψλαο
απηνχο.
Ο Δηξκφο
Ζζατα ρφξεπε, ε Παξζέλνο έζρελ ελ γαζηξί, θαί έηεθελ πηφλ, ηφλ
Δκκαλνπήι, Θεφλ ηε, θαί άλζξσπνλ. Αλαηνιή, φλνκα απηψ, φλ
κεγαιχλνληεο, ζε Παξζέλε καθαξίδνκελ.
Δμαπνζηεηιάξηνλ

Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
Σφ απ' αηψλνο ζήκεξνλ, γλσξίδεηαη κπζηήξηνλ, ν ηνχ Θενχ Θεφο
Λφγνο, Τηφο Παξζέλνπ Μαξίαο, δη' επζπιαγρλίαλ γίλεηαη, θαί ραξάο
επαγγέιηα, ν Γαβξηήι πξνζθζέγγεηαη, κεζ' νχ βνήζσκελ πάληεο.
Υαίξε ε Μήηεξ Κπξίνπ.
Δηο ηνχο Αίλνπο ηζηψκελ ηίρνπο δ', θαί ςάιινκελ ηά παξφληα
ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Κεθξπκκέλνλ κπζηήξηνλ, θαί Αγγέινηο αγλψξηζηνλ, Γαβξηήι
πηζηεχεηαη ν Αξράγγεινο, θαί επί ζέ λχλ ειεχζεηαη, ηήλ κφλελ
αθήξαηνλ, θαί θαιήλ πεξηζηεξάλ, θαί ηνχ γέλνπο αλάθιεζηλ, θαί
βνήζεη ζνη, Παλαγία, ηφ, Υαίξε, εηνηκάδνπ, δηά ιφγνπ Θεφλ Λφγνλ,
ζνχ ηαίο ιαγφζηλ εηζδέμαζζαη. (Γίο)
Φσηνθφξνλ παιάηηνλ, εηνηκάζζε ζνη Γέζπνηα, ε λεδχο ε άρξαληνο
ηήο ζεφπαηδνο, δεχξν πξφο ηνχην θαηάβεζη, νηθηείξαο ηφ πιάζκα
ζνπ, θζνλεξψο πνιεκεζέλ, θαί δνπιεία θξαηνχκελνλ, ηνχ
αιάζηνξνο, θαί ηφ θάιινο ηφ πξψελ απνιέζαλ, θαί ηήλ ζήλ
ζσηεξηψδε, πξνζαλακέλνλ θαηάβαζηλ.
Γαβξηήι ν Αξράγγεινο, επί ζε Παλακψκεηε, εκθαλψο ειεχζεηαη, θαί
βνήζεη ζνη, Υαίξε θαηάξαο ιπηήξηνλ, πεζφλησλ αλφξζσζηο, ραίξε
κφλε εθιεθηή, ηψ Θεψ ρξεκαηίζαζα, ραίξε έκςπρε, ηνχ ειίνπ λεθέιε,
ππνδέρνπ, ηφλ Αζψκαηνλ ελ κήηξα, ηή ζή νηθήζαη ζειήζαληα.
Γφμα... Καί λχλ...
Ηδηφκεινλ Ήρνο δ'
Γιψζζαλ ήλ νπθ έγλσ, ήθνπζελ ε Θενηφθνο, ειάιεη γάξ πξφο απηήλ
ν Αξράγγεινο, ηνχ επαγγειηζκνχ ηά ξήκαηα, φζελ πηζηψο δεμακέλε
ηφλ αζπαζκφλ, ζπλέιαβέ ζε ηφλ πξναηψληνλ Θεφλ, δηφ θαί εκείο
αγαιιφκελνη βνψκέλ ζνη, ν εμ απηήο ζαξθσζείο αηξέπησο Θεφο,
εηξήλελ ηψ Κφζκσ δψξεζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Σά Σππηθά θαί ελ ηνίο Μαθαξηζκνίο, εθ ηνχ Καλφλνο ηήο
Θενηφθνπ ε γ' Χδή, θαί ηνχ Σεηξασδίνπ ε ο'.

Πξνθείκελνλ Ήρνο γ'
Χδή ηήο Θενηφθνπ
Μεγαιχλεη ε ςπρή κνπ, ηφλ Κχξηνλ.
ηίρ. ηη επέβιεςελ επί ηήλ ηαπείλσζηλ ηήο δνχιεο απηνχ.
Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Θ', 24-28)
Αδειθνί, νπθ εηο ρεηξνπνίεηα άγηα εηζήιζελ ν Υξηζηφο, αληίηππα ηψλ
αιεζηλψλ, αιι' εηο απηφλ ηφλ νπξαλφλ, λχλ εκθαληζζήλαη ηψ
πξνζψπσ ηνχ Θενχ ππέξ εκψλ, νπδ' ίλα πνιιάθηο πξνζθέξε
εαπηφλ, ψζπεξ ν Αξρηεξεχο εηζέξρεηαη εηο ηά Άγηα θαη' εληαπηφλ ελ
αίκαηη αιινηξίσ επεί έδεη απηφλ πνιιάθηο παζείλ απφ θαηαβνιήο
θφζκνπ, λχλ δέ άπαμ επί ζπληειεία ηψλ αηψλσλ, εηο αζέηεζηλ
ακαξηίαο, δηά ηήο ζπζίαο απηνχ πεθαλέξσηαη. Καί θαζφζνλ απφθεηηαη
ηνίο αλζξψπνηο άπαμ απνζαλείλ, κεηά δέ ηνχην θξίζηο, νχησο ν
Υξηζηφο άπαμ πξνζελερζείο, εηο ηφ πνιιψλ αλελεγθείλ ακαξηίαο, εθ
δεπηέξνπ ρσξίο ακαξηίαο νθζήζεηαη ηνίο απηφλ απεθδερνκέλνηο εηο
ζσηεξίαλ.
Καί ηήο Θενηφθνπ
Δθ ηήο απηήο Δπηζηνιήο
(Κεθ. Θ', 1-7)
Δίρε κέλ νχλ θαί ε πξψηε ζθελή, Αδειθνί, δηθαηψκαηα ιαηξείαο, ηφ ηε
άγηνλ θνζκηθφλ. θελή γάξ θαηεζθεπάζζε ε πξψηε, ελ ή ή ηε ιπρλία,
θαί ε ηξάπεδα, θαί ε πξφζεζηο ηψλ άξησλ, ήηηο ιέγεηαη Άγηα. Μεηά δέ
ηφ δεχηεξνλ θαηαπέηαζκα, ζθελή ε ιεγνκέλε Άγηα Αγίσλ, ρξπζνχλ
έρνπζα ζπκηαηήξηνλ, θαί ηήλ θηβσηφλ ηήο Γηαζήθεο πεξηθεθαιπκκέλελ
πάληνζελ ρξπζίσ, ελ ή ζηάκλνο ρξπζή έρνπζα ηφ κάλλα, θαί ε
ξάβδνο Ααξψλ ε βιαζηήζαζα, θαί αη πιάθεο ηήο δηαζήθεο. Τπεξάλσ
δέ απηήο Υεξνπβίκ δφμεο, θαηαζθηάδνληα ηφ ηιαζηήξηνλ, πεξί ψλ νπθ
έηη λχλ ιέγεηλ θαηά κέξνο. Σνχησλ δέ νχησ θαηεζθεπαζκέλσλ, εηο κέλ
ηήλ πξψηελ ζθελήλ δηαπαληφο εηζίαζηλ νη Ηεξείο, ηάο ιαηξείαο
επηηεινχληεο, εηο δέ ηήλ δεπηέξαλ άπαμ ηνχ εληαπηνχ κφλνο ν
Αξρηεξεχο, νπ ρσξίο αίκαηνο, ν πξνζθέξεη ππέξ εαπηνχ, θαί ηψλ ηνχ
ιανχ αγλνεκάησλ.
Αιιεινχτα Ήρνο πι. δ'
Αλάζηεζη Κχξηε, εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ.
ηίρ. Μλήζζεηη, Κχξηε, ηνχ Γαπτδ, θαί πάζεο ηήο πξαφηεηνο απηνχ.
Κνηλσληθφλ
Πνηήξηνλ ζσηεξίνπ ιήςνκαη, θαί ηφ φλνκα Κπξίνπ επηθαιέζνκαη.

Αιιεινχτα.
η81ηνξ
ΚΤΡΗΑΚΖ Δ' ΣΧΝ ΝΖΣΔΗΧΝ
ΣΖ ΟΗΑ ΜΖΣΡΟ ΖΜΧΝ
ΜΑΡΗΑ ΣΖ ΑΗΓΤΠΣΗΑ
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΠΔΡΑ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, θαί ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, εηο ηφ,
Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η', θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ ο', θαί ηά παξφληα Πξνζφκνηα ηήο Οζίαο
δ', δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο πι. β' ιελ απνζέκελνη
έ κέλ δηεθψιπε, ηήο ηψλ ζεπηψλ επνπηίαο, κνιπζκψλ ηψλ
πξφηεξνλ, ηφ επηζπξφκελνλ κηαληήξηνλ, ε δέ ζή αίζζεζηο, θαί ηψλ ζνί
ζεφθξνλ, πεπξαγκέλσλ, ε ζπλείδεζηο, ηήλ πξφο ηά θξείηηνλα, ζνί
επηζηξνθήλ ελεηξγάζαην, Δηθφλη γάξ πξνζβιέςαζα, ηήο επινγεκέλεο
ζεφπαηδνο, πάλησλ θαηαγλνχζα, πηαηζκάησλ ζνπ παλεχθεκε ηψλ
πξίλ, ελ παξξεζία ηφ ηίκηνλ, Ξχινλ πξνζεθχλεζαο.
Σφπνπο πξνζθπλήζαζα, πεξηραξψο ηνχο αγίνπο, αξεηήο εθφδηνλ,
ζσηεξησδέζηαηνλ, έλζελ γέγνλαο, θαί ζθνδξψο έδξακεο ηήλ θαιήλ
πνξείαλ, θαί ηφ ξείζξνλ εθπεξάζαζα, ηφ Ηνξδάλεηνλ, ηφ ηνχ
Βαπηηζηνχ ελδηαίηεκα, πξνζχκσο θαηεζθήλσζαο, θαί ηήλ ηψλ παζψλ
αγξηφηεηα, δηά πνιηηείαο, εκαχξσζαο ιεπηχλαζα ζαξθφο, ελ
παξξεζία αείκλεζηε, Μήηεξ ηά νηδήκαηα.
Έξεκνλ νηθήζαζα, ηψλ ζψλ παζψλ ηάο εηθφλαο, εθ ςπρήο
απήιεηςαο, ηφ ζενεηδέζηαηνλ εμεηθφληζκα, ελ ςπρή γξάςαζα, αξεηψλ
ηδέαο, θαί ηνζνχηνλ ππεξέιακςαο, σο θαί ηνίο χδαζη θνχθσο
ππεξβαίλεηλ καθάξηε, θαί γήζελ ππεξαίξεζζαη, ελ ηαίο πξφο Θεφλ ζνπ
εληεχμεζη, θαί λχλ ελ παξξεζία, παλέλδνμε Μαξία ηψ Υξηζηψ,
παξηζηακέλε δπζψπεζνλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Γφμα... Ήρνο δ'
Δζαπκαηνχξγεζε Υξηζηέ, ηνχ ηαπξνχ ζνπ ε δχλακηο, φηη θαί ε
πξψελ Πφξλε αζθεηηθφλ αγψλα εγσλίζαην, φζελ θαί ηφ αζζελέο

απνξξηςακέλε, γελλαίσο αληέζηε θαηά ηνχ δηαβφινπ, δηφ θαί ηφ
βξαβείνλ ηήο λίθεο θνκηζακέλε, πξεζβεχεη ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ, ηφ ηήο Οθησήρνπ
Απφζηηρα, ηά Καη' Αιθάβεηνλ Αλαζηάζηκα.
Γφμα... Ηδηφκεινλ ηήο Οζίαο Ήρνο β'
Σά ηήο ςπρήο ζεξεχκαηα, θαί ηά πάζε ηήο ζαξθφο, ηψ μίθεη ηήο
εγθξαηείαο έηακεο, ηά ηήο ελλνίαο εγθιήκαηα, ηή ζηγή ηήο αζθήζεσο
απέπλημαο, θαί ξείζξνηο ηψλ δαθξχσλ ζνπ, ηήλ έξεκνλ άπαζαλ
θαηήξδεπζαο, θαί εβιάζηεζαο εκίλ ηήο κεηαλνίαο θαξπνχο, δηφ ζνπ
ηήλ κλήκελ Οζία ενξηάδνκελ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ήρνο ν απηφο
 ζαχκαηνο θαη λνχ, πάλησλ ηψλ πάιαη ζαπκάησλ! ηίο γάξ έγλσ
κεηέξα άλεπ αλδξφο ηεηνθπίαλ θαί ελ αγθάιαηο θέξνπζαλ, ηφλ
άπαζαλ ηήλ Κηίζηλ πεξηέρνληα; Θενχ εζηη βνπιή ηφ θπε ζέλ, φλ σο
βξέθνο Πάλαγλε, ζαίο σιέλαηο βαζηάζαζα, θαί κεηξηθήλ παξξεζίαλ
πξφο απηφλ θεθηεκέλε, κή παχζε δπζσπνχζα, ππέξ ηψλ ζέ
ηηκψλησλ, ηνχ νηθηεηξήζαη, θαί ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.
Απνιπηίθηνλ Αλαζηάζηκνλ
Σήο Οζίαο Ήρνο πι. δ'
Δλ ζνί Μήηεξ αθξηβψο δηεζψζε ηφ θαη' εηθφλα, ιαβνχζα γάξ ηφλ
ηαπξφλ, εθνινχζεζαο ηψ Υξηζηψ, θαί πξάηηνπζα εδίδαζθεο
ππεξνξάλ κέλ ζαξθφο παξέξρεηαη γάξ, επηκειείζζαη δέ ςπρήο,
πξάγκαηνο αζαλάηνπ, δηφ θαί κεηά Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη Οζία
Μαξία ηφ πλεχκά ζνπ.
Θενηνθίνλ
Ο δη' εκάο γελλεζείο εθ Παξζέλνπ, θαί ζηαχξσζηλ ππνκείλαο αγαζέ, ν
ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ ζθπιεχζαο, θαί Έγεξζηλ δείμαο σο Θεφο, κή
παξίδεο νχο έπιαζαο ηή ρεηξί ζνπ, δείμνλ ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ
ειεήκνλ, δέμαη ηήλ ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ πξεζβεχνπζαλ ππέξ εκψλ
θαί ζψζνλ σηήξ εκψλ, ιαφλ απεγλσζκέλνλ.
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΠΡΧΨ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μεηά ηφλ Δμάςαικνλ θαί ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ηφ
ελδηάηαθηνλ Δσζηλφλ Δπαγγέιηνλ. Δίηα, Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ
ζεαζάκελνη, θαί κεηά ηφλ Ν' ςάιινκελ ηά Ηδηφκεια ηαχηα.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Σήο κεηαλνίαο άλνημφλ κνη πχιαο Εσνδφηα, νξζξίδεη γάξ ηφ πλεχκά
κνπ πξφο Ναφλ ηφλ άγηφλ ζνπ λαφλ θέξνλ ηνχ ζψκαηνο φινλ
εζπηισκέλνλ, Αιι' σο Οηθηίξκσλ θάζαξνλ, επζπιάγρλσ ζνπ ειέεη.
Καί λχλ... κνηνλ
Σήο ζσηεξίαο εχζπλφλ κνη ηξίβνπο Θενηφθε, αηζρξαίο γάξ
θαηεξξχπσζα ηήλ ςπρήλ ακαξηίαηο, σο ξαζχκσο ηφλ βίνλ κνπ φινλ
εθδαπαλή ζαο, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο ξχζαί κε, πάζεο αθαζαξζίαο.
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο...
Ήρνο πι. β'
Σά πιήζε ηψλ πεπξαγκέλσλ κνη δεηλψλ ελλνψλ ν ηάιαο, ηξέκσ ηήλ
θνβεξάλ εκέξαλ ηήο θξίζεσο, αιιά ζαξξψλ εηο ηφ έιενο ηήο
επζπιαγρλίαο ζνπ σο ν Γαπτδ βνψ ζνη, Διέεζφλ κε ν Θεφο, θαηά ηφ
κέγα ζνπ έιενο.
Οη Καλφλεο. Ο Αλαζηάζηκνο, κεηά ηήο Θενηφθνπ εηο ο', ηνχ
Σξησδίνπ εηο δ', θαί ηήο Οζίαο εηο δ'.
Καλψλ ηνχ Σξησδίνπ
Δηο ηφλ Πινχζηνλ θαί εηο ηφλ πησρφλ Λάδαξνλ
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Τγξάλ δηνδεχζαο
Παξείθάο κε πινχησ ηψλ εδνλψλ ηψ επθξαηλνκέλσ θαζ' εκέξαλ ελ
ηή ηξπθή, Πινπζίσ, δηφ ζε ηθεηεχσ, ψηεξ ππξφο κε σο Λάδαξνλ
ιχηξσζαη.
Ζκθίεζκαη ψηεξ ηαίο εδνλαίο ψζπεξ ν ηήλ βχζζνλ, πεξηζέκελνο θαί
ρξπζφλ, ρξπζήλ ηε εζζήηα, αιιά κή κε ελ ηψ ππξί σο εθείλνλ
εθπέκςεηαο.
Δπθξαίλεην πινχησ θαί ηή ηξπθή ν Πινχζηνο πάιαη ελ ηψ βίσ ηψ
θζαξηηθψ, δηφ πεξ βαζάλνηο θαηεθξίζε, ν δέ πησρφο εδξνζίδεην
Λάδαξνο.

Θενηνθίνλ
Σάμεηο ζε Αγγέισλ θαί ηψλ βξνηψλ αλχκθεπηε Μήηεξ επθεκνχζηλ
αλειιηπψο, ηφλ Κηίζηελ γάξ ηνχησλ ψζπεξ βξέθνο, ελ ηαίο αγθάιαηο
ζνπ εβάζηαζαο.
Έηεξνο Καλψλ ηήο Οζίαο Μαξίαο
Ήρνο πι. β' Κχκαηη ζαιάζζεο
Πφζσ ηήλ θσζθφξνλ, θαί ζείαλ ζνπ κλήκελ παλεγπξίδνληη, θψο κνη
θαηάπεκςνλ, παξηζηακέλε Οζία ηψ θσηί ηψ απξνζίησ Υξηζηψ
πεηξαζκψλ παληνίσλ κε ηνχ βίνπ δηαζψδνπζα.
Ο ηνίο Αηγππηίνηο, ζαξθί ελδεκήζαο, ν απεξίγξαπηνο θαί πξναηψληνο,
νινθαή ζε αζηέξα εμ Αηγχπηνπ αλαδείθλπζηλ, ν γηλψζθσλ Κχξηνο ηά
πάληα πξίλ γελέζεσο.
Θείσλ εληαικάησλ ζεκλή αγλννχζα ζείνλ εηθφληζκα, Θενχ
εξξχπσζαο, ζεία πξνλνία δε πάιηλ απεθάζεξαο παλεχθεκε,
ζεσζείζα πξάμεζηλ, Οζία ηαίο ελζένηο ζνπ.
Θενηνθίνλ
 ηήο ζήο Θεέ κνπ, πνιιήο επζπιαγρλίαο θαί ηήο αθάηνπ ζνπ,
ζπγθαηαβάζεσο! φπσο ηήλ πξφηεξνλ Πφξλελ, ηαίο Μεηξφο ζνπ
παξαθιήζεζηλ σο αγλήλ θαί άκσκνλ Αγγέινηο θαζσκνίσζαο.
Χδή γ' χ εί ηφ ζηεξέσκα
Λάδαξνλ σο έζσζαο, εθ ηήο θινγφο Υξηζηέ, νχησ κε εθ ηνχ ππξφο,
ξχζαη ηήο γεέλλεο ηφλ αλάμηνλ δνχιφλ ζνπ.
Πινχζηνο ηνίο πάζεζη θαί εδνλαίο εηκη Κχξηε, Λάδαξνο δέ πέλεο ηή
ζηεξήζεη αξεηψλ, αιιά ζψζφλ κε.
Κφθθηλνλ θαί βχζζηλνλ ελεδηδχζθεην Πινχζηνο, ηαίο εδνλαίο θαί ηαίο
ακαξηίαηο, δηά ηνχην θινγίδεηαη.
Θενηνθίνλ
Γφο εκίλ βνήζεηαλ ηαίο ηθεζίαηο ζνπ Πάλαγλε ηάο πξνζβνιάο
απνθξνπνκέλε ηψλ δεηλψλ πεξηζηάζεσλ.
Άιινο, έ ηφλ επί πδάησλ
Πχιαηο ηήο απσιείαο εγγηζάζε πξάμεζη ηαίο αηφπνηο πχιαο ν πξίλ
ηνχ Άδνπ ζπληξίςαο ζζέλεη ζεφηεηνο πχιαο ηήο κεηαλνίαο ζνη αλνίγεη

Πάλζεκλε, πχιε ηήο δσήο ππάξρσλ απηφο.
πινλ ηήο ακαξηίαο καθξφζπκε ηήλ πξίλ γεγελεκέλελ φπισ ηαπξνχ
ηνχ ζείνπ, ηή πξνζθπλήζεη αλέδεημαο φπια δαηκφλσλ άπαληα θαί
παλνπξγεχκαηα φισο ηξνπνπκέλελ εχζπιαγρλε.
Λχηξνλ ππέξ απάλησλ ηφ ίδηνλ ν πξίλ εθρέαο Αίκα ινπηξψ ηψ ηψλ
δαθξχσλ ζέ θαζαξάλ απεξγάδεηαη ιέπξαλ δεηλήλ λνζήζαζαλ
θαθίζηεο πξάμεσο, φισο ν ηφ είλαη πάζη δηδνχο.
Θενηνθίνλ
Λφγνπ παληφο ππάξρεη, αλψηεξνλ ηφ επί ζνί Παξζέλε, Λφγνο Παηξφο
ελ ζνί γάξ ζενπξεπψο θαηεζθήλσζε, ιχζηλ πηαηζκάησλ άπαζη ηνίο
ακαξηάλνπζη ιφγσ κφλσ παξερφκελνο.
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Σά ζθηξηήκαηα πάληα ηά ηήο ζαξθφο, ραιηλψζαζα πφλνηο αζθεηηθνίο
αλδξείνλ απέδεημαο, ηήο ςπρήο ζνπ ηφ θξφλεκα, ηφλ γάξ ηαπξφλ
πνζήζαζα Κπξίνπ ζεάζαζζαη ηεξψο ανίδηκε ηψ Κφζκσ εζηαχξσζαη,
φζελ θαί πξφο δήινλ, αγγειηθήο πνιηηείαο πξνζχκσο δηήγεηξαο
ζεαπηήλ πακκαθάξηζηε, Γηά ηνχην γεξαίξνκελ ηήλ κλήκελ ζνπ Μαξία
πηζηψο ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ αηηνχκελνη ηνχ δσξεζήλαη πινπζίσο
πκίλ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ,
Θενηνθίνλ κνηνλ
Δηο ηιχλ ελεπάγελ ακαξηηψλ, θαί νπθ έζηηλ ππφζηαζηο ελ εκνί, δεηλψο
γάξ θαηεπφληηζε, θαηαηγίο ηψλ πηαηζκάησλ κε, αιι' ε ηεθνχζα Λφγνλ,
ηφλ κφλνλ θηιάλζξσπνλ επ' εκέ επίβιεςνλ, Παξζέλε θαί ξχζαί κε
πάζεο ακαξηίαο θαί παζψλ ςπρνθζφξσλ θαί πάζεο θαθψζεσο ηνχ
δεηλνχ πνιεκήηνξνο ίλα ςάιισ γεζφκελνο, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί
Θεψ ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη ηνίο θαηαθεχγνπζη πίζηεη
ηή ζθέπε ζνπ Άρξαληε.
Χδή δ' Δηζαθήθνα Κχξηε
Καηεηξχθα ν Πινχζηνο βξψζεη θαί ελδχκαζη επθξαηλφκελνο, ν δέ
Λάδαξνο ρνξηάδεζζαη επεζχκεη ηνχηνπ ηψλ ηξαπέδεο ςηρίσλ,
Οη κέλ θχλεο απέιεηρνλ γιψηηε ηνχ πησρνχ Λαδάξνπ ηνχο κψισπαο
ζπκπαζέζηεξνη γηλφκελνη ηήο Πινπζίνπ γλψκεο εηο ηφλ πέλεηα,
Σψ ππιψλη εβέβιεην πάιαη ηνχ Πινπζίνπ ψηεξ ν Λάδαξνο

ηηκσξνχκελνο ηαίο κάζηημη ηήο πελίαο, φζελ λχλ δνμάδεηαη.
Θενηνθηνλ
λ εθχεζαο Άρξαληε, πξέζβεπε ζσζή λαη ηνχο αλπκλνχληάο ζε εθ
δνπιείαο ηνχ αιάζηνξνο φηη κφλε πέιεηο πξνζηαζία εκψλ.
Άιινο, Σήλ ελ ηαπξψ ζνπ ζείαλ θέλσζηλ
Χο πιαζηνπξγφο βξνηείαο θχζεσο σο ειένπο πεγή θαί επζπιαγρλίαο
πινχηνο σθηείξεζαο θηιάλζξσπε πξφζθπγα ηήλ ζήλ, θαί
αθήξπαζαο ηαχηελ ηνχ νιεζξίνπ ζεξφο.
ηαπξφλ ηδέζζαη επηζπεχδνπζα ζηαπξηθψ θσηηζκψ Μαξία
θαηεπγάζζεο ηαπξψ ηνχ νκηιήζαληνο, λεχζεη ζετθή ζηαπξσζείζα ηψ
Κφζκσ αμηνζαχκαζηε.
Ζ ηψλ θαθψλ αηηία πξφηεξνλ εδνλή πνλεξά πνιινίο γεγελεκέλε
ειίνπ δίθελ ιάκςαζα πάζηλ νδεγφο ε Οζία εδείρζε ηνίο
ακαξηάλνπζη.
Θενηνθίνλ
Ννχλ ππεξέβεο θαί νπξάληνλ λνεηέ νπξαλέ ηνχ πάλησλ Βαζηιέσο,
λνκίκσλ γάξ ηήο θχζεσο άλεπζελ Αγλή λνκνδφηελ θαί Κηίζηελ
πάλησλ εθχεζαο.
Χδή ε' Ίλα ηί κε απψζσ
Αβξαάκ ελ ηνίο θφιπνηο Λάδαξνλ ν Πινχζηνο σο εζεάζαην, ελ θσηί
θαί δφμε επθξαηλφκελνλ Πάηεξ, εθξαχγαδελ, Αβξαάκ ειέεζφλ κε ηφλ
ελ ππξί θαηαθξηζέληα θαί ηήλ γιψηηαλ δεηλψο θινγηδφκελνλ.
Καηεηξχθεζαο πινχησ, βίνπ επθξαηλφκελνο Αβξαάκ έθεζε, ηψ
Πινπζίσ, φζελ, ηεηηκψξεζαη ψδε αηψληα, ελ ππξί ππάξρσλ, Ο δέ
πησρφο ελ επθξνζχλε, ηή αιήθησ αγάιιεηαη Λάδαξνο.
Σή ηνχ βίνπ απάηε, πινχζηνο γεγέλεκαη ψζπεξ ν Πινχζηνο ν ηφλ
βίνλ φινλ εδνλαίο δαπαλήζαο Φηιάλζξσπε, αιιά δένκαί ζνπ, ηψλ
νηθηηξκψλ ηνχ ιπηξσζήλαη, ηνχ ππξφο ψζπεξ ζέζσζηαη Λάδαξνο.
Θενηνθίνλ
Μεηξηθήλ παξξεζίαλ, ηήλ πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ θεθηεκέλε Πάλαγλε
ζπγγελνχο πξνλνίαο ηήο εκψλ κή παξίδεο δεφκεζα φηη ζέ θαί κφλελ,
Υξηζηηαλνί πξφο ηφλ Γεζπφηελ ηιαζκφλ επκελή πξνβαιιφκεζα.
Άιινο, Θενθαλείαο ζνπ Υξηζηέ

Μσζήο δεδφμαζηαί πνηε, ελ ηψ ηλά Θενχ ηά νπίζζηα, κπζηηθψο
ζεψκελνο Ο έλδνμνο ππνγξάθσλ μέλνλ κπζηήξηνλ, καλλαδφρνλ δέ
ζηάκλνλ λχλ, Δηθφλα άρξαληνλ, ζεξκψο πξνζπεζνχζα Μαξία
Αγγειηθφλ βίνλ θνκίδεηαη.
Νανχ εππξέπεηαλ ηνχ ζνχ επηπνζνχζα, ςαικηθψο ζεάζαζζαη,
λνεξφλ ηε ζθήλσκα ηήο δφμεο ζνπ ε ηφλ ζφλ λαφλ βεβειψζαζα
λνεξαίο πξεζβείαηο Υξηζηέ ηήο απεηξάλδξνπ ζνπ λανχ γελνκέλεο
λαφλ κε ηνχ παληνπξγνχ, πνίεζνλ Πλεχκαηνο.
Ζ ηψ αγθίζηξσ ηήο ζαξθφο, δη' νθζαικψλ ηνχο πνιινχο δσγξήζαζα
εδνλή βξαρεία ηε θαηάβξσκα δηαβφινπ ηνχηνπο πνηήζαζα,
εγθηζηξεχζε, παλαιεζψο ηή ζεία ράξηηη ηαπξνχ ηνχ ηηκίνπ εδχηαηνλ
ηψ Υξηζηψ φςνλ ππάξμαζα.
Θενηνθίνλ
Μεκπεκέλνο ν ρνξφο, ηψλ Πξνθεηψλ, ηφ ελ ζνί κπζηήξηνλ, κπζηηθαίο
ζεεγνξίαηο Άρξαληε ζέ πνηθηινηξφπσο πξνέιεγε, καλλαδφρνπ
ζηάκλνπ ηδέ λχλ Δηθφλα άρξαληνλ απηή πξνζπεζνχζα Μαξία, ε
εγγπήηξηα, ακαξησιψλ πξφο Θεφλ.
Χδή ο' Ηιάζζεηί κνη σηήξ
Ο πινχζηνο εαπηφλ θινγί ππξφο θαηεδίθαζε, ηή ελεδφλσ δσή, ν
πέλεο δέ Λάδαξνο, πησρείαλ ειφκελνο, ελ ηψδε ηψ βίσ, εμηψζε ηήο
αιήθηνπ ραξάο.
Δλ θφιπνηο ηνχ Αβξαάκ ν Λάδαξνο θαηεμίσηαη, ηήο αησλίνπ δσήο,
Υξηζηέ εκθνξνχκελνο, ππξί δέ ν Πινχζηνο, θαί ςπρήλ θαί ζψκα,
θαηεθξίζε ηηκσξνχκελνο.
Καηεδηθάζζε εηο πχξ, ν Πινχζηνο δηά Λάδαξνλ, κή θαηαθξίλεο εκέ,
ηφλ δείιαηνλ δένκαη θηιάλζξσπε Κχξηε αιι' σο Λάδαξφλ κε, ηνχ
θσηφο ζνπ θαηαμίσζνλ.
Θενηνθίνλ
Ρπζζείεκελ ηψλ δεηλψλ, πηαηζκάησλ ηαίο ηθεζίαηο ζνπ, Θενθπήηνξ
αγλή, θαί ηχρνηκελ πάλαγλε, ηήο ζείαο ειιάκςεσο, ηνχ εθ ζνχ
αθξάζησο ζαξθσζέληνο Τηνχ ηνχ Θενχ.
Άιινο, Άβπζζνο εζράηε
Υαίξνπζη Μαξία ηά ηψλ Αγγέισλ ζηξαηεχκαηα, ηφλ εθάκηιινλ Οζία
βίνλ, ηφλ ελ ζνί θαζνξψληεο θαί δφμαλ ηψ, Κπξίσ θξαπγαδνληεο.

Φξίηηνπζη Γαηκφλσλ ηψλ δνθεξψλ ηά ζπζηήκαηα ηφ ηήο ζήο
θαξηεξηθφλ ηζρχνο, φηη γπλή παξαδφμσο θαί γπκλή, θαί κφλε ηνχηνπο
ήζρπλαο.
Έιακςαο ειίνπ δίθελ Μαξία παλεχθεκε, θαί ηήλ έξεκνλ ηαίο
θξπθησξίαηο πάζαλ εθψηηζαο, φζελ θακέ ηψ ζψ θσηί
θαηαιάκπξπλνλ.
Θενηνθίνλ
Άγγεινη πεξηιακθζέληεο, ηή δφμε ηνχ ηφθνπ ζνπ ελ ηή γή εηξήλελ
πάζηλ εκίλ, θαί επδνθίαλ αλζξψπνηο, Παξζέλε θεθξάγαζηλ.
Κνληάθηνλ Ήρνο γ'
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ
Ζ πνξλείαηο πξφηεξνλ, κεκεζησκέλε παληνίαηο Υξηζηνχ Νχκθε
ζήκεξνλ ηή κεηαλνία εδείρζεο, Αγγέισλ, ηήλ πνιηηείαλ επηπνζνχζα,
δαίκνλαο ηαπξνχ ηψ φπισ θαηαπαηνχζα, δηά ηνχην βαζηιείαο
εθάλεο λχκθε Μαξία έλδνμε.
Ο Οίθνο
Σήλ ακλάδα Υξηζηνχ θαί ζπγαηέξα, άζκαζηλ επθεκνχκέλ ζε λχλ,
Μαξία παλανίδηκε ηήλ ηψλ Αηγππηίσλ αλαθαλείζαλ ζξέκκα ηήλ
πιάλελ δέ ηνχησλ πάζαλ θπγνχζαλ, θαί θαιψο πξνζελερζείζαλ ηή
Δθθιεζία βιάζηεκα ηίκηνλ δη' εγθξαηείαο θαί δεήζεσο, αζθήζαζαλ
ππέξ κέηξνλ ηήο αλζξσπίλεο θχζεσο, δηφ θαί πςψζεο ελ Υξηζηψ, δηά
βίνπ θαί πξάμεσο, Βαζηιείαο Οπξαλνχ θαλείζα λχκθε Μαξία
πάλζεκλε.
πλαμάξηνλ
Σή απηή εκέξα, Κπξηαθή πέκπηε ηψλ Νεζηεηψλ, δηεηάρζεκελ
κλήκελ πνηείζζαη ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Μαξίαο ηήο Αηγππηίαο.
ηίρνη
 Απήξε πλεχκα, ζάξμ απεξξχε πάιαη.
 Σφλ φζηηλνλ, γή, θξχπηε λεθξφλ Μαξίαο.
Σαίο απηήο πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ, θαί ζψζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο
Ηψβ θαζάπεξ πάιαη ελ ζαπξία ζθσιήθσλ θαί ελ θνπξία εζηψο
ππήξμε πξφ ππιψλνο ν Λάδαξνο σζαχησο, ηνχ Πινπζίνπ εθάζεπδελ,
ν ηψλ παηέξσλ βνψλ Θεφο επινγεηφο εί.

Βεβιεκέλνο ππιψζη ηνχ αζπιάγρλνπ Πινπζίνπ πάιαη ν Λάδαξνο
ςηρίσλ επεζχκεη απηνχ ηψλ ηήο ηξαπέδεο αιι' νπδείο επεδίδνπ απηψ,
αιι' αληί ηνχησλ εχξε ηνχ Αβξαάκ ηνχο θφιπνπο.
Σνχ αζπιάγρλνπ Πινπζίνπ ηήο κεξίδνο Υξηζηέ κνπ ξχζαί κε δένκαη
θαί πέλεηη Λαδάξσ ζπληάμαο κε βνάλ ζνη επραξίζησο αμίσζνλ, ν ηψλ
παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Παξζεληθήο εθ λεδχνο, ζαξθσζείο επεθάλεο, εηο ζσηεξίαλ εκψλ, δηφ
ζνπ ηήλ Μεηέξα, εηδφηεο Θενηφθνλ, επραξίζησο θξαπγάδνκελ, ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Άιινο, Οη Παίδεο ελ Βαβπιψλη
Ο κέγηζηνο ελ παηξάζη, πεξηπνιεχσλ ηήλ έξεκνλ, Εσζηκάο ν ζνθφο,
ηήλ Οζίαλ ηδείλ θαηεμίσηαη, Δπινγεηφο εί θξάδεη δέ, ν Θεφο ηψλ
Παηέξσλ εκψλ.
Σί Πάηεξ μέλνλ απάζεο, ηδείλ ειήιπζαο γχλαηνλ, αξεηήο πξαθηηθήο; ε
Οζία εβφα ηψ γέξνληη, Δπινγεηφο εί θξάδεη δέ, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ
εκψλ.
Νεθξψζαζα Μαθαξία, ηά ηψλ παζψλ ζνπ ζθηξηήκαηα, απαζείαο λπλί
πξνζσξκίζζεο, ιηκέλη θξαπγάδνπζα, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ
Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
πλέιαβεο απνξξήησο, παξζέλνο κείλαζα Άρξαληε, θαί εθχεζαο
Κφζκσ ηήλ ζσηεξίαλ Υξηζηφλ, ηφλ Θεφλ εκψλ, δηφ ζε πάληεο
άζκαζηλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ.
Χδή ε' Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
ηνιήλ θνθθίλελ βχζζνλ ηε θαί πνξθχξαλ ν Πινχζηνο πάιαη
ελεδχεην ιακπξψο ν δείιαηνο, ν πέλεο δέ Λάδαξνο, ελ ηψ ππιψλη
ηνχηνπ δεηλψο, έθεηην ςηρίσλ, ηψλ πηπηφλησλ ηξαπέδεο εζέισλ
θνξεζζήλαη θαί νπδείο επεδίδνπ, απηψ, δηφ ελ δφμε, Υξηζηψ
ζπκβαζηιεχεη.
Δλ ηψ ππιψλη έθεη ην ηνχ Πινπζίνπ Ο Λάδαξνο ζεζεπψο ηψ ζψκαηη
πιεγαίο θαί ήζειε, θνξέλλπζζαη βξψζεσο θαί νπθ εδίδνπ ηνχησ
νπδείο, αιιά θαί νη θχλεο ζπκπαζψο ελ ηή γιψηηε, απέιεηρνλ ηά έιθε

θαί ηνχο κψισπαο ηνχηνπ, δηφ ελ Παξαδείζσ ηξπθήο θαηεμηψζε.
Δλ εδνλαίο επινχηεζα ψζπεξ πάιαη ν Πινχζηνο ν ελδεδπκέλνο, θαζ'
εκέξαλ θφθθηλνλ, θαγψ Πνιπέιεε, ελ ηή ηνχ βίνπ ηνχηνπ ηξπθή
εκαπηφλ θαηαθξίλσ ηαηο ηξπθαίο θαί απάηαηο, δηφ ζε ηθεηεχσ εθ ππξφο
ηνχ ξπζζήλαη Υξηζηέ ηνχ αησλίνπ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σξηαδηθφλ
Σξηζζνθαή ζεφηεηα εληαίαλ εθιάκπνπζαλ αίγιελ εθ κηάο
ηξηζππνζηάηνπ θχζεσο Γελλήηνξα άλαξρνλ Οκνθπά ηε Λφγνλ
Παηξφο θαί ζπκβαζηιεχνλ νκννχζηνλ Πλεχκα, νη Παίδεο επινγείηε,
Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Άιινο, Έθζηεζη θξίηησλ νπξαλέ
Βάζε θαξδίαο εξεπλψλ, Ο πξφ γελέζεσο πξνγηλψζθσλ ηά εκψλ,
βηαίαο βηνηήο αθήξπαζαο, ηήλ πξνζθπγνχζάλ ζνη σηήξ, βεβαίσο ηή
ζή θηιαλζξσπία, βνψζαλ αζηγήησο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
 αιινηψζεσο ζεπηήο, ηήο πξφο ηφ θξείηηφλ ζνπ, κεηαζέζεσο ζεκλή!
ψ πφζνπ ζετθνχ κηζήζαληνο, ηάο ζαξθηθάο εδνλάο! ψ πίζηεσο
δενχζεο θαί ζείαο! παλεχθεκε Μαξία, ήλ πηζηψο επθεκνχκελ, θαί
ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δχξεο ηψλ πφλσλ ακνηβήλ, θαί ηψλ θακάησλ ζνπ ηήλ αληίδνζηλ
ζεκλή, Μαξία, δη' ψλ θαηαβέβιεθαο, ηφλ παιακλαίνλ ερζξφλ, θαί λχλ
ζχλ ηνίο, Αγγέινηο θξαπγάδεηο, ηφλ χκλνλ αζηγήησο βνψζα, θαί
ππεξπςνχζα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
ινλ αλέπιαζελ εκέ δη αγαζφηεηα, ελ ηή κήηξα ζνπ Αγλή, νπ θζείξαο
εθαηέξαο θχζεσο ηά ηδηψκαηα, ψο πάλησλ ηψλ αηψλσλ Γεζπφηεο,
φζελ ζε σο αηηίαλ, ηήο εκψλ ζσηεξίαο άζκαζηλ πκλνχκελ εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ' έ ηήλ απεηξφγακνλ
Πέλεηά κε Λάδαξνλ, Υξηζηέ αηηνχκαη απεξγάδνπ, ηάο ηψλ εδνλψλ
νξέμεηο κνπ, εμνξίδσλ σο θχζεη Θεφο, ηαίο δέ αξεηαίο κε, σο ηφλ
Πινχζηνλ, πνίεζνλ ίλα πίζηεη, ελ πκλσδίαηο κεγαιχλσ ζε.
Πινχζηνο θαί άζπιαγρλνο, ηφλ λνχλ παξέβιεςά κνπ πίζηεη ζνχ ηψλ
εληνιψλ Φηιάλζξσπε, πξφ ππιψλ εξξηκκέλνλ δεηλψο, αιι' σο

ζπκπαζήο θαί θηινηθηίξκσλ αλάζηεζνλ ψζπεξ ζπκπαζήο πάιαη, ηφλ
ηεηαξηαίνλ θίινλ Λάδαξνλ.
Πάληεο κεκαζήθακελ παξαβνιήλ ηήλ ηνχ Γεζπφηνπ, πάληεο νχλ
πηζηνί κηζήζσκελ ηνχ Πινπζίνπ ηφ άζπιαγρλνλ, ίλα ηήο θνιάζεσο
εθθχγσκελ θαί ελ θφιπνηο ηνχ Αβξαψκ αεί ρνξεχζσκελ
Θενηνθίνλ
έ ηήλ ηφλ αφξαηνλ Θεφλ βαζηάζαζαλ αγθάιαηο, ηφλ ελ νπξαλνίο
πκλνχκελνλ ππφ, δηψ ζνχ εκίλ δσξνχκελνλ πάζεο ηήο Κηίζεσο θαη
πάληνηε ζσηεξίαλ, έλ πίζηεη κεγαιχλνκελ.
Άιινο, Μή επνδχξνπ κνπ Μήηεξ
Ράνλ ππέθεξεο Μήηεξ ηήο εξήκνπ ηφλ πφλνλ ξπζκηδνκέλε θξαηαηά
δπλάκεη ηνχ Υξηζηνχ, ξππαξνχο ινγηζκνχο, επεξρνκέλνπο θαί γάξ,
ξείζξνηο ζείσλ δαθξχσλ εζβέλλπεο ζεκλή, Αζθεηψλ ε αθξφηεο
Οζίσλ θαχρεκα.
Φαεηλνηάηαηο αθηίζη, θαηαπγάδεη ζε κφλε, ε θψο ηεθνχζα ηφλ Υξηζηφλ,
Παξζέλνο θαί αγλή, θνβεξφλ ηνίο ερζξνίο ζέ θαζηζηψζα ζεκλή,
θαλεξάλ δέ ηνίο πάζη Μαξία δεηθλχεη ζε, Αζθεηψλ σξαηφηεο, Οζίσλ
έξεηζκα.
Καηαιηπνχζα εκθξφλσο, ηά επίγεηα πάληα, θαηνηθεηήξηνλ ζεπηφλ ηνχ
Πλεχκαηνο ψθζεο, θνζκηθψλ νχλ δεηλψλ απνιπηξψζαζζαη,
θαζηθέηεπε κφλνλ Υξηζηφλ ηφλ ιπηξσηήλ, ηνχο πηζηψο εθηεινχληαο,
ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Νφκνπο ηήο θχζεσο Κφξε ππέξ θχζηλ ιαζνχζα, λένλ, Παηδίνλ επί
γήο, εθχεζαο αγλή λνκνδφηελ φληα θαί παιαηφλ εκεξψλ λνεηέ
Οπξαλέ, ηνχ ηψλ πάλησλ Πνηεηνχ, δηφ πίζηεη θαί πφζσ, ζέ
καθαξίδνκελ.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Σφ Δσζηλφλ Αλαζηάζηκνλ
Σήο Οζίαο ηφ παξφλ
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο
Τπφδεηγκα κεηαλνίαο ζέ έρνληεο παλνζία Μαξία Υξηζηφλ δπζψπεη,
ελ ηψ θαηξψ ηήο Νεζηείαο, ηνχην εκίλ δσξεζήλαη, φπσο ελ πίζηεη θαί
πφζσ, ζέ άζκαζηλ επθεκψκελ.

Θενηνθίνλ κνηνλ
Ο γιπθαζκφο ηψλ Αγγέισλ, ηψλ ζιηβνκέλσλ ε ραξά Υξηζηηαλψλ ε
πξνζηάηηο, Παξζέλε Μήηεξ Κπξίνπ, αληηιαβνχ κνπ θαί ξχζαη, ηψλ
αησλίσλ βαζάλσλ.
Δηο ηνχο Αίλνπο
Φάιινκελ ηά Αλαζηάζηκα ηηρεξψ ηήο Οθησήρνπ
Γφμα... Ήρνο α' Ηδηφκεινλ
Οπθ έζηηλ ε Βαζηιεία ηνχ Θενχ βξψζηο θαί πφζηο αιιά δηθαηνζχλε θαί
άζθεζηο, ζχλ αγηαζκψ, φζελ νπδέ πινχζηνη εηζειεχζνληαη ελ απηή,
αιι' φζνη ηνχο ζεζαπξνχο απηψλ ελ ρεξζί πελήησλ απνηίζεληαη.
Σαχηα θαί Γαπτδ ν Πξνθήηεο δηδάζθεη ιέγσλ. Γίθαηνο αλήξ ν ειεψλ
φιελ ηήλ εκέξαλ, ν θαηαηξπθψλ ηνχ Κπξίνπ θαί ηψ θσηί πεξηπαηψλ
φο νπ κή πξνζθφςε, ηαχηα δέ πάληα, πξφο λνπζεζίαλ εκψλ
γέγξαπηαη φπσο λεζηεχνληεο, ρξεζηφηεηα πνηήζσκελ, θαί δψε εκίλ
Κχξηνο αληί ηψλ επηγείσλ ηά επνπξάληα.
Καί λχλ...
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ
ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα
εδσνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ, Δπινγεηφο Υξηζηφο ν
Θεφο εκψλ, ν νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνη.
Γνμνινγία κεγάιε θαί Απφιπζηο
Δηο ηήλ Ληηήλ
Σφ Δσζηλφλ Ηδηφκεινλ θηι.
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Σά Σππηθά νη Μαθαξηζκνί ηήο Οθησήρνπ θαί εθ ηνχ Καλφλνο
ηνχ Σξησδίνπ ε ο' Χδή.
Ο Απφζηνινο
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. δ'
Δχμαζζε θαί απφδνηε Κπξίσ ηψ Θεψ.
ηίρ. Γλσζηφο ελ ηή Ηνπδαία ν Θεφο.

Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ζ', 11-14)
Αδειθνί Υξηζηφο παξαγελφκελνο Αξρηεξεχο ηψλ κειιφλησλ αγαζψλ,
δηά ηήο κείδνλνο θαί ηειεηνηέξαο ζθελήο νπ ρεηξνπνηήηνπ ηνπηέζηηλ νπ
ηαχηεο ηήο θηίζεσο, νπδέ δη αίκαηνο ηξάγσλ θαί κφζρσλ, δηά δέ ηνχ
ηδίνπ Αίκαηνο εηζήιζελ εθ' άπαμ εηο ηά Άγηα, αησλίαλ ιχηξσζηλ
επξάκελνο. Δί γάξ ηφ Αίκα ηαχξσλ θαί ηξάγσλ, θαί ζπνδφο δακάιεσο
ξαληίδνπζα ηνχο θεθνηλσκέλνπο, αγηάδεη πξφο ηήλ ηήο ζαξθφο
θαζαξφηεηα, πφζσ κάιινλ ηφ Αίκα ηνχ Υξηζηνχ, φο δηά Πλεχκαηνο
αησλίνπ, εαπηφλ πξνζήλεγθελ άκσκνλ ηψ Θεψ, θαζαξηεί ηήλ
ζπλείδεζηλ εκψλ απφ λεθξψλ έξγσλ, εηο ηφ ιαηξεχεηλ Θεψ δψληη;
Αιιεινχτα Ήρνο πι. δ'
Γεχηε αγαιιηαζψκεζα ηψ Κπξίσ.
Δπαγγέιηνλ θαηά Μάξθνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ παξαιακβάλεη ν Ηεζνχο...
Κνηλσληθφλ
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ. Αιιεινχτα.
η82ηνξ
ΣΖ ΑΤΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΔΠΔΡΑΔΗ ΣΟ ΛΤΥΝΗΚΟΝ
ηηρεξά Πξνζφκνηα Σνχ Ησζήθ
Ήρνο α' Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Πησρεχζαο ν πινχζηνο Υξηζηέ, ηνχο βξνηνχο επινχηηζαο, αζαλαζίαλ
θαί έιιακςηλ, δηφ πησρεχζαληα, εδνλαίο ηνχ βίνπ, αξεηαίο κε
πινχηηζνλ, θαί πέλεηη Λαδάξσ κε ζχληαμνλ, ηήο ηνχ Πινπζίνπ κε,
ηηκσξίαο εμαηξνχκελνο, θαί γεέλλεο, ηήο απνθεηκέλεο κνη.
Καθίαλ επινχηεζα δεηλψο, θαί ηξπθήλ εγάπεζα, θαί ηψλ ελ βίσ
απήιαπζα, εδνλψλ Κχξηε, θαί ππξφο γεέλλεο, ππφδηθνο γέγνλα,
ιηκψηηνληα ηφλ λνχλ κνπ σο Λάδαξνλ, παξαβιεςάκελνο, πξφ ππιψλ
ηψλ ζείσλ πξάμεσλ, εξξηκκέλνλ, νίθηεηξφλ κε Γέζπνηα.
Έηεξνλ Πξνζφκνηνλ Σνχ Θενδψξνπ
Νεθέιελ ζε θσηφο
Σήλ έθηελ ηψλ ζεπηψλ, Νεζηεηψλ Δβδνκάδα, πξνζχκσο
απαξρφκελνη, Κπξίσ, πξνεφξηηνλ χκλνλ, ηψλ Βατσλ άζσκελ πηζηνί,
εξρνκέλσ ελ δφμε, δπλάκεη ζεφηεηνο, επί ηήλ Ηεξνπζαιήκ, λεθξψζαη

ηφλ ζάλαηνλ, δηφ εηνηκάζσκελ επζεβψο, ηά ηήο λίθεο ζχκβνια, ηνχο
θιάδνπο ηψλ αξεηψλ, ηφ Χζαλλά εθβνήζαη, ηψ Πνηεηή ηνχ παληφο.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. δ'
Έδσθαο θιεξνλνκίαλ ηνίο θνβνπκέλνηο ηφ φλνκά ζνπ, Κχξηε.
ηίρ. Απφ ηψλ πεξάησλ ηήο γήο πξφο ζέ εθέθξαμα.
ηίρ. θεπαζζήζνκαη ελ ηή ζθέπε ηψλ πηεξχγσλ ζνπ.
Δηο ηά Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο α'
Θαπκαζηή ηνχ σηήξνο, ε δη' εκάο θηιάλζξσπνο γλψκε, ηψλ
κειιφλησλ γάξ ηήλ γλψζηλ, σο παξφλησλ θεθηεκέλνο, ηνχ Λαδάξνπ
θαί ηνχ Πινπζίνπ, ηφλ βίνλ εζηειίηεπζε, ηψλ εθαηέξσλ νχλ ηφ ηέινο
ελνπηξηδφκελνη, ηνχ κέλ θχγσκελ, ηφ απελέο θαί κηζάλζξσπνλ, ηνχ
δέ δειψζσκελ, ηφ θαξηεξέο θαί καθξφζπκνλ, πξφο ηφ ζχλ απηψ ηνχ
Αβξαάκ θφιπνηο, ελζαιπφκελνη βνάλ, Γηθαηνθξίηα Κχξηε, δφμα ζνη.
(Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Σή πξεζβεία Κχξηε πάλησλ ηψλ Αγίσλ, θαί ηήο Θενηφθνπ, ηήλ ζήλ
εηξήλελ δφο εκίλ, θαί ειέεζνλ εκάο, σο κφλνο νηθηίξκσλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Απηφκεινλ
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ, ηφ αγαιιίακα, ηψλ επί γήο αλζξψπσλ,
θξαηαηά πξνζηαζία, άρξαληε Παξζέλε, ζψζνλ εκάο, ηνχο εηο ζέ
θαηαθεχγνληαο, φηη ελ ζνί ηάο ειπίδαο κεηά Θεφλ, Θενηφθε
αλεζέκεζα.
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΠΡΟ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο α'
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο
Σφλ ιίζνλ εθθπιίζαο, ηήο πσξψζεσο Κχξηε, απφ ηήο εκήο θαξδίαο,
λεθξσζείζαλ ηνίο πάζεζηλ, εμέγεηξνλ ςπρήλ κνπ αγαζέ, θαί θέξεηλ
ζνη βατα αξεηψλ, σο ληθεηή ηνχ Άδνπ, ελ θαηαλχμεη Γέζπνηα,
αμίσζνλ, φπσο ηήο αησλίνπ δσήο ηχρσ, πκλνινγψλ ζνπ ηφ θξάηνο,

θαί ηήλ επζπιαγρλίαλ ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε.
Θενηνθίνλ
Θαχκα ζαπκάησλ Κεραξηησκέλε, ελ ζνί ζεσξνχζα ε Κηίζηο
αγάιιεηαη, ζπλέιαβεο γάξ αζπφξσο, θαί έηεθεο αθξάζησο, φλ
ηαμηαξρίαη Αγγέισλ νξάλ νπ δεδχλεληαη, απηφλ Θενηφθε ηθέηεπε, ππέξ
ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Κάζίζκαηα Ήρνο α'
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο
Σήλ έθηελ Δβδνκάδα, ηήο Νεζηείαο επέρνληεο, πξνεφξηηνλ χκλνλ,
ηψλ Βατσλ άζσκελ, Υξηζηψ ηψ εξρνκέλσ δη' εκάο, θαζίζαη επί
πψινπ νληθνχ, ηφ ηψλ εζλψλ ππνθιίλαη σο Βαζηιεχο, αιφγηζηνλ ηψ
Γελλήηνξη, ηνχο θιάδνπο απηψ ηψλ αξεηψλ, πάληεο
πξνεπηξεπίζσκελ, φπσο θαί ηήλ Αλάζηαζηλ απηνχ, ραίξνληεο ίδσκελ.
Θενηνθίνλ
Σάο ρείξάο ζνπ ηάο ζείαο, αίο ηφλ Κηίζηελ εβάζηαζαο, Παξζέλε
Παλαγία, ζαξθσζέληα ρξεζηφηεηη πξνηείλαζα δπζψπεζνλ,
ιπηξψζαζζαη εκάο, εθ πεηξαζκψλ θαί παζψλ θαί θηλδχλσλ, ηνχο
επθεκνχληαο θαί πφζσ βνψληάο ζνη, Γφμα ηψ ελνηθήζαληη ελ ζνί,
δφμα ηψ πξνειζφληηεθ ζνχ, δφμα ηψ ειεπζεξψζαληη εκάο δηά ηνχ
ηφθνπ ζνπ.
Σξηψδηνλ Πνίεκα Ησζήθ
Χδή α' Ήρνο α'
Χδήλ επηλίθηνλ
Σά πάζε λεθξψζσκελ, δη' εγθξαηείαο, ηφ πλεχκα δσψζσκελ, δη'
ελζέσλ πξάμεσλ, φπσο νςψκεζα, Πάζνο Υξηζηνχ ηφ ζεπηφλ
θαζαξσηάησ λντ.
Αζπιάγρλνπ δειψζαληα, Πινπζίνπ ηξφπνπο, Υξηζηέ
πνιπεχζπιαγρλε, ηθεηεχσ ζχληαμνλ, Λαδάξσ πέλεηη, ιπηξνχκελφο κε
ηήο θινγφο, θαί ηνχ αζβέζηνπ ππξφο.
Δθ πάλησλ ελήζηεπζα, θαηνξζσκάησλ, εηο θφξνλ απήιαπζα, ηψλ
ζθαικάησλ Κχξηε, λχλ νχλ πεηλψληά κε, ζσηεξηψδνπο θαί ζεπηήο,
έκπιεζνλ βξψζεσο.
Θενηνθίνλ

Δκέ ηφλ θαηάθξηηνλ, ελ θαηαδίθε, παλάρξαληε Γέζπνηλα, εξξηκκέλνλ
έξγσλ κνπ, ζψζνλ νηθηείξεζνλ, ηφλ παλνηθηίξκνλα Θεφλ,
απνθπήζαζα.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο α' Σψ βνεζήζαληη Θεψ
Σή ηψλ Βατσλ Δνξηή, ππαληήζσκελ πηζηνί, πξνενξηάδνληεο απηήλ,
απφ ζήκεξνλ θαηδξψο, ίλα ηφ δσεθφξνλ, αμησζψκελ Πάζνο ηδείλ.
Έξρεηαη ήθεη ν Υξηζηφο, πξφο ηήλ Ηεξνπζαιήκ, σο Βαζηιεχο
θεθαζεθψο, επί πψινπνληθνχ, ηφ ηψλ εζλψλ ππνθιίλαη, αιφγηζηνλ,
ππφ δπγφλ ηψ Παηξί.
Γφμα...
Ζ ελ ζεφηεηη κηά, ηξηζππφζηαηνο Μνλάο, Πάηεξ αγέλλεηε Θεέ, θαί Τηέ
κνλνγελέο, θαί κφλνλ άγηνλ Πλεχκα, νκνβαζίιεηνλ θξάηνο, ζψζνλ
πάληαο εκάο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Γεδνμαζκέλα πεξί ζνχ, ειαιήζε παληαρνχ, φηη εθχεζαο ζαξθί, ηφλ
ηψλ φισλ Πνηεηήλ, Θενηφθε Μαξία, αλχκθεπηε θαί απεηξφγακε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Ηδνχ αθίθεην Υξηζηφο, πξφο ηήλ πφιηλ Βεζθαγή, Υαίξε Λαδάξνπ ε
παηξίο, Βεζαλία, φηη ζνί, δείμεη ζαπκάζηνλ κέγα, ηφλ Λάδαξνλ,
εμαληζηψλ εθ λεθξψλ.
Ο Δηξκφο
Σψ βνεζήζαληη Θεψ, ελ Αηγχπησ, ηψ Μσζή, θαί δη' απηνχ ηφλ
Φαξαψ, παλζηξαηηά βπζίζαληη, επηλίθηνλ σδήλ άζσκελ, φηη
δεδφμαζηαη.
Χδή ε'
Ολ θξίηηνπζηλ
Αθάξπνπο επινχηεζα, ν ηάιαο ινγηζκνχο, ςπρήλ θαηεκφιπλα,
αζέζκνηο εδνλαίο, θαίζθφηνο θπθινί κε απνγλψζεσο, αχγαζφλ κνη
θέγγνο, Θεέ κνπ κεηαλνίαο.
Χο πάιαη εθψηηζαο, Σπθιφλ εθ γελεηήο, ςπρήλ κνπ θαηαχγαζνλ, κή
βιέπνπζαλ ηφ θψο, ηφ ζφλ Διεήκνλ, αιι' ελ ζθφηεη δεηλήο, ιήζεο
ζπγρσζζείζαλ, θαί κεξίκλαηο ηνχ βίνπ.
Νεζηεχζαο ελέσμελ, Ζιίαο νπξαλνχο, θαί φκβξνηο θαηήξδεπζε,
δηςήζαζαλ ηήλ γήλ, Νεζηεχζσκελ ξείζξνηο, θαηαληινχκελνη,
ςπρηθψλ δαθξχσλ, φπσο ειεεζψκελ.

Θενηνθίνλ
Χο έκςπρνο άκπεινο, εμήλζεζαο εκίλ, ηφλβφηξπλ ηφλ πέπεηξνλ,
πεγαζαληα Αγλή, Παξζέλε ηφλ νίλνλ, ηήο αθέζεσο, θαί ηήο ακαξηίαο,
μεξάλαληα ηήλ κέζελ.
Δηξκφο άιινο
Όκλνλ ζνη πξνζθέξνκελ
Ήλνηθηαη ηά πξφζπξα, ηήο ηνχ Λαδάξνπ δσνπνηταο, Υξηζηφο γάξ ήθεη,
σο εμ χπλνπ εγείξαη ηφλ ζαλέληα, θαί θαηαπαιαίζαη, δσή ηφλ ζάλαηνλ.
Μέγα ζνπ ηφ θαχρεκα, ψ Βεζαλία! φηη ηφλ Κηίζηελ μελαγσγήζαη,
αμηνχζαη βνψζα, Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
έ ηήλ ππεξνχζηνλ, ηξηπιήλ Μνλάδα, ηήλ ελνπκέλελ ελ δηαηξέζεη, ηή
κνξθή ηνίο πξνζψπνηο, ηφλ Παηέξα, θαί Τηφλ, θαί Πλεχκα, ζείνλ
δνμνινγήζσκελ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφ Υαίξε θζεγγφκεζα, ζχλ ηψ Αγγέισ, φηη αλήςαο ραξάλ ηψ Κφζκσ,
ηφλ σηή ξα ηνχ Κφζκνπ, φλ δπζψπεη ππέξ πάλησλ, Παξζέλε
παλχκλεηε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Όκλνλ ζνη πξνζθέξνκελ, φηη ελ πψισ νρεκαηίδεηο, ν ελ πςίζηνηο,
Υεξνπβίκ επηβαίλσλ, ίλα πάληαο θαζππνηάμεο, Υξηζηέ ηψ θξάηεηζνπ.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Όκλνλ ζνη πξνζθέξνκελ, ηψλ Αζσκάησλ, ψζπεξ νη Παίδεο ελ ηή
θακίλσ, θαί πκλνχληεο ιέγνκελ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ
Κχξηνλ.
Χδή ζ'
Σήλ δσνδφρνλ πεγήλ
Θαλαησζείο ηνίο πνιινίο πιεκκειήκαζη, ηήο ακειείαο ελ ηάθσ
ζπλέρνκαη, ιίζνλ απνγλψζεσο έρσλ επηθείκελνλ, φλ πεξ δηάξαο
Υξηζηέ ηψ ζψ ειέεη, ψζπεξ ηφλ Λάδαξνλ πξίλ εμαλάζηεζνλ.
Σήλ ηνχ Πινπζίνπ εθθχγσκελ κίκεζηλ, θαηαθξηζέληνο εηο θιφγα ηήλ
άζβεζηνλ, θαί Λαδάξνπ ζηέξμσκελ, ηφ ελ πφλνηο, έκκνλνλ, φπσο
εκάο Ηεζνχο παξαθαιέζε, θαί βαζηιείαο κεηφρνπο εξγάζεηαη,
Σήλ παζνθηφλνλ Νεζηείαλ πνζήζσκελ, ηαίο πξνζεπραίο επηκφλσο
ζρνιάζσκελ, θιαχζσκελ, πελζήζσκελ θαί ζεξκψο ζηελάμσκελ,

φπσο εληεχζελ εκάο απνδεκνχληαο, ν Αβξαάκ, ελ ηνίο θφιπνηο
εηζδέμεηαη.
Θενηνθίνλ
Σήο παξζελίαο ηφ ζείνλ θεηκήιηνλ, ηψλ Πξνπαηφξσλ ηήλ κφλελ
αλφξζσζηλ, ηήλ πεγήλ ηήλ βξχνπζαλ, επζπιαγρλίαο άβπζζνλ, ηήλ
θαιινλήλ Ηαθψβ, ηήλ Θενηφθνλ, νη δη' απηήο ζεζσζκέλνη πκλήζσκελ.
Άιινο
έ ηήλ νξαζείζαλ πχιελ
ήκεξνλ Υξηζηψ δεινχηαη, πέξαλ Ηνξδάλνπ δηαηξίβνληη, ε λφζνο ηνχ
Λαδάξνπ, θαί σο πξνγλψζηεο ιέγεη, Ζ αζζέλεηα αχηε, νπθ έζηη πξφο
ζάλαηνλ.
Δπηξεπίδνπ Βεζαλία, θφζκεζφλ ζνπ ζείσο ηάο εηζφδνπο, πιάηπλνλ
ηάο επαχιεηο, ηδνχ γάξ ν Γεζπφηεο, ήμεη ζχλ Απνζηφινηο, ηφ ζξέκκα
ζνπ δσνχκελνο.
Γφμα...
έ ηήλ ηξηζππφζηαηνλ Μνλάδα, θαί αδηαίξεηνλ νπζίαλ, ε ηψλ
Δμαπηεξχγσλ δνμνινγεί ζηξαηηά, θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο, ελ χκλνηο
κεγαιχλνκελ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ηφλ εθ Παηξφο αρξφλσο, θαί εθ ηήο Μεηξφο αλεξκελεχησο, ελ
ρξφλσ γελλεζέληα εηο πάλησλ ζσηεξίαλ, σο Πνηεηήλ θαί Γεζπφηελ,
ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
χλ ηνίο εππνηταο θιάδνηο, θαί αγλείαο θέξνληεο βατα, εηνηκαζζψκελ
πάληεο, Υξηζηψ πξνζππαληήζαη, πξφο ηήλ Ηεξνπζαιήκ, ήθνληη, σο
Θεψ εκψλ.
Ο Δηξκφο
ε ηήλ νξαζείζαλ πχιελ, ππφ Ηεδεθηήι ηνχ Πξνθήηνπ, ελ ή νπδείο
δηήιζελ, εη κή Θεφο κφλνο, Θενηφθε Παξζέλε, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ,
Δηο ηά Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. α'
Μή θαηαδηθάζεο κε Υξηζηέ, ελ θινγί γεέλλεο, σο ηφλ Πινχζηνλ δηά
Λάδαξνλ, αιιά δψξεζαη θακνί, ελ θιαπζκψ αηηνχληη, ξαλίδα
θηιαλζξσπίαο, ν Θεφο, θαί ειέεζφλ κε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Δπινγεκέλνο ν ζηξαηφο, ηνχ Βαζηιέσο ηψλ νπξαλψλ, εη γάξ θαί
γεγελείο ππήξρνλ νη Αζινθφξνη, αιιά Αγγειηθήλ αμίαλ έζπεπδνλ
θζάζαη, ηψλ ζσκάησλ θαηαθξνλήζαληεο, θαί δηά ηψλ παζεκάησλ ηήο

ηψλ Αζσκάησλ αμησζέληεο ηηκήο, επραίο απηψλ Κχξηε, θαηάπεκςνλ
εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ Κεραξηησκέλε, κεζίηεπζνλ ζαίο δεήζεζη, θαί αίηεζαη ηαίο ςπραίο
εκψλ, πιήζνο νηθηηξκψλ, θαί ηφλ ηιαζκφλ, ηψλ πνιιψλ
παξαπησκάησλ δεφκεζα.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. β'
Αχηε εζηίλ, ν Θεφο, ε θνβεξά εκέξα, ήο θζάζαη ηήλ εζπέξαλ νπθ
ειπίδνκελ, θαί ηαχηελ ηδείλ εκάο, θηιαλζξψπσο θαηεμίσζαο,
Σξηζάγηε δφμα ζνη.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ξδ'
Δπθξαλζήησ θαξδία δεηνχλησλ ηφλ Κχξηνλ.
ηίρ. Δμνκνινγείζζε ηψ Κπξίσ, θαί επηθαιείζζε ηφ φλνκα απηνχ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΜΖ', 17 - ΜΘ', 4)
Οχησ ιέγεη Κχξηνο ν ξπζάκελφο ζε, ν Άγηνο Ηζξαήι, Δγψ εηκη Κχξηνο
ν Θεφο ζνπ, δέδεηρά ζνη ηνχ επξείλ ζε ηήλ νδφλ, ελ ή πνξεχζεελ
απηή, Καί, εη ήθνπζαο ηψλ εληνιψλ κνπ, εγέλεην άλ σζεί πνηακφο ε
εηξήλε ζνπ, θαί ε δηθαηνζχλε ζνπ σο θχκα ζαιάζζεο, θαί εγέλεην άλ
σο ε άκκνο ηφ ζπέξκα ζνπ θαί ηά έθγνλα ηήο θνηιίαο ζνπ, σο ν ρνχο
ηήο γήο, νπδέ λχλ νπ κή εμνινζξεπζήο, νπδέ απνιείηαη ηφ φλνκά ζνπ
ελψπηνλ εκνχ, Έμειζε εθ Βαβπιψλνο, θεχγσλ απφ ηψλ Υαιδαίσλ,
θσλήλ επθξνζχλεο αλαγγείιαηε, θαί αθνπζηφλ γελέζζσ ηνχην,
απαγγείιαηε έσο εζράηνπ ηήο γήο, ιέγεηε, Δξξχζαην Κχξηνο ηφλ
δνχινλ απηνχ Ηαθψβ, θαί εάλ δηςήζσζη, δη' εξήκνπ άμεη απηνχο, χδσξ
εθ πέηξαο εμάμεη απηνίο ζρηζζήζεηαη πέηξα, θαί ξπήζεηαη χδσξ, θαί
πίεηαη ν ιαφο κνπ, νπθ έζηη ραίξεηλ, ιέγεη Κχξηνο, ηνίο αζεβέζηλ,
Αθνχζαηέ κνπ λήζνη, θαί πξνζέρεηε έζλε, δηά ρξφλνπ πνιινχ
ζηήζεηαη, ιέγεη Κχξηνο, εθ θνηιίαο κεηξφο κνπ εθάιεζε ηφ φλνκά κνπ,
θαί έζεθε ηφ ζηφκα κνπ σο κάραηξαλ νμείαλ, θαί ππφ ηήλ ζθέπελ ηήο
ρεηξφο απηνχ έθξπςέ κε, έζεθέ κε σζεί βέινο εθιεθηφλ, θαί ελ ηή
θαξέηξα απηνχ έθξπςέ κε, θαί είπέ κνη, Γνχιφο κνπ εί ζχ, Ηζξαήι, θαί
ελ ζνί δνμαζζήζνκαη, Καί εγψ είπα, Κελψο εθνπίαζα, εηο κάηαηνλ θαί

εηο νπδέλ έδσθα ηήλ ηζρχλ κνπ, δηά ηνχην ε θξίζηο κνπ παξά Κπξίσ,
θαί ν πφλνο κνπ ελαληίνλ ηνχ Θενχ κνπ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ξε'
Δπινγεηφο Κχξηνο, ν Θεφο Ηζξαήι.
ηίρ. Δμνκνινγείζζε ηψ Κπξίσ, φηη ρξεζηφο.
η83ηνξ
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΠΡΟ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά Πξνζφκνηα Πνίεκα Ησζήθ
Ήρνο πι. β' ιελ απνζέκελνη
Πνιινίο παξαπηψκαζη, θαί εδνλαίο ηαίο ηνχ βίνπ, αζζελνχζαλ
θέθηεκαη, ηήλ ηζρχλ ν δείιαηνο, θαί θαηάθεηκαη, επί θιίλεο πάληνηε,
ξαζπκίαο Γέζπνηα, θαί βνψ ζνη, πκπαζέζηαηε, ειζψλ επίζθεςαη,
ξψζίλ κνη παξέρσλ θαί έιενο, θαί κή εγθαηαιίπεο κε, κήπνηε
ππλψζσ εηο ζάλαηνλ, θαί επηραξή κνη, ερζξφο ηή απσιεία, νδεηψλ,
εηο Άδνπ βάξαζξα πάλδεηλα, ψηεξ θαηαζπάζαη κε.
Σφλ άζπιαγρλνλ Πινχζηνλ, ελ αθξνζχλε δειψζαο, εδέσο
επθξαίλνκαη, εδνλαίο θαί πάζεζη βπζηδφκελνο, θαί νξψλ θείκελνλ,
πξφ ππιψλ πάληνηε, κεηαλνίαο ψζπεξ Λάδαξνλ, ηφλ λνχλ κνπ Κχξηε,
ηνχηνλ αλαηζζήησο παξέξρνκαη ιηκψηηνληα λνζνχληά ηε, θαί
δηειθσκέλνλ ηνίο πάζεζηλ, φζελ ηήο γεέλλεο, ππφδηθνο εηκί ηήο ελ
θινγί, εμ ήο κε ιχηξσζαη Γέζπνηα, κφλε πνιπέιεε.
Έηεξνλ Πξνζφκνηνλ Σνχ Θενδψξνπ
Ήρνο πι. α' Κχξηε επί Μσυζέσο
Κχξηε, πέξαλ Ηνξδάλνπ ζαξθί δηαηξίβσλ, πξναγνξεχεηο Λαδάξνπ ηήλ
λφζνλ, πξφο ζάλαηνλ κή είλαη, αιι' ππέξ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ ηήο
δφμεο γεγελήζζαη, Γφμα ηή κεγαινπξγία ζνπ, θαί παληνθξαηνξία ζνπ,
φηη θαζείιεο ηφλ ζάλαηνλ, δηά πιήζνο ειένπο θηιάλζξσπε.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνθείκελφλ Ήρνο δ' Φαικφο ξο'
Δμνκνινγείζζε ηψ Κπξίσ, φηη ρξεζηφο, φηηεηο ηφλ αηψλα ηφ έιενο
απηνχ.
ηίρ. Δηπάησζαλ νη ιειπηξσκέλνη ππφ Κπξίνπ.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΚΕ', 1-41)
Δγέλεην κεηά ηφ γεξάζαη ηφλ Ηζαάθ, θαί εκβιχλζεζαλ νη νθζαικνί

απηνχ ηνχ νξάλ, θαί εθάιεζελ Ζζαχ ηφλ πηφλ απηνχ ηφλ πξεζβχηεξνλ,
θαί είπελ απηψ, Τηέ κνπ, θαί είπελ, Ηδνχεγψ. Καί είπελ απηψ, Ηδνχ εγψ
γεγήξαθα, θαί νπ γηλψζθσ ηήλ εκέξαλ ηήο ηειεπηήο κνπ, λχλ νχλ
ιάβε ηφ ζθεχνο ζνπ, ηήλ ηε θαξέηξαλ, θαί ηφ ηφμνλ, θαί έμειζε εηο ηφ
πεδίνλ, θαί ζήξεπζφλ κνη ζήξαλ, θαί πνίεζφλ κνη εδέζκαηα, σο θηιψ
εγψ, θαί έλεγθέ κνη, ίλα θάγσ, φπσο επινγήζε ζε ε ςπρή κνπ, πξίλ ή
απνζαλείλ κε, Ρεβέθθα δέ ήθνπζε ιαινχληνο Ηζαάθ πξφο Ζζαχ ηφλ
πηφλ απηνχ, Δπνξεχζε δέ Ζζαχ εηο ηφ πεδίνλ, ζεξεχζαη ζήξαλ ηψ
παηξί απηνχ, Ρεβέθθα δέ είπε πξφο Ηαθψβ, ηφλ πηφλ απηήο ηφλ
λεψηεξνλ. Ίδε, εγψ ήθνπζα ηνχ παηξφο ζνπ ιαινχληνο πξφο Ζζαχ
ηφλ αδειθφλ ζνπ, ιέγνληνο, Έλεγθφλ κνη ζήξαλ, θαί πνίεζφλ κνη
εδέζκαηα, θαί θαγψλ επινγήζσ ζε ελαληίνλ Κπξίνπ, πξφ ηνχ
απνζαλείλ κε, λχλ νχλ, πηέ κνπ, άθνπζφλ κνπ, θαζά εγψ ζνη
εληέιινκαη, θαί πνξεπζείο εηο ηά πξφβαηα, ιάβε κνη εθείζελ δχσ
εξίθνπο απαινχο θαί θαινχο, θαί πνηήζσ εδέζκαηα ηψ παηξί ζνπ, σο
θηιεί, θαί εηζνίζεηο ηψ παηξί ζνπ, θαί θάγεηαη, φπσο επινγήζε ζε ν
παηήξ ζνπ πξφ ηνχ απνζαλείλ απηφλ, Δίπε δέ Ηαθψβ πξφο Ρεβέθθαλ
ηήλ κεηέξα απηνχ, Δζηηλ ν Ζζαχ ν αδειθφο κνπ αλήξ δαζχο, εγψ δέ
αλήξ ιείνο, κήπνηε ςειαθήζε κε ν παηήξ, θαί έζνκαη ελαληίνλ απηνχ
σο θαηαθξνλψλ, θαί επάμσ επ' εκαπηφλ, θαηάξαλ, θαί νπθ επινγίαλ,
Δίπε δέ απηψ ε κήηεξ. Δπ' εκέ ε θαηάξα ζνπ ηέθλνλ, κφλνλ
επάθνπζνλ ηήο θσλήο κνπ, θαί πνξεπζείο έλεγθέ κνη, Πνξεπζείο δέ,
έιαβε, θαί ήλεγθε ηή κεηξί απηνχ, θαί κήηεξ απηνχ εδέζκαηα, θαζά
εθίιεη επνίεζελ ε ν παηήξ απηνχ. Καί ιαβνχζα Ρεβέθθα ηήλ ζηνιήλ
Ζζαχ ηνχ πηνχ απηήο ηνχ πξεζβπηέξνπ, ηήλ θαιήλ, ή ήλ παξ' απηή ελ
ηψ νίθσ, ελέδπζελ Ηαθψβ ηφλ πηφλ απηήο ηφλ λεψηεξνλ, θαί ηά
δέξκαηα ηψλ εξίθσλ πεξηέζεθε πεξί ηνχο βξαρίνλαο απηνχ, θαί επί ηά
γπκλά ηνχ ηξαρήινπ απηνχ, θαί έδσθε ηά εδέζκαηα, θαί ηνχο άξηνπο,
νχο επνίεζελ, εηο ηάο ρείξαο Ηαθψβ ηνχ πηνχ απηήο, θαί εηζήλεγθε ηψ
παηξί απηνχ, θαί είπε, Πάηεξ, ν δέ είπελ, Ηδνχ εγψ, ηίο εί ζχ, ηέθλνλ;
Καί είπελ Ηαθψβ ηψ παηξί απηνχ, Δγψ Ζζαχ ν πξσηφηνθφο ζνπ,
πεπνίεθα θαζά ειάιεζάο κνη, αλαζηάο, θάζηζνλ, θαί θάγε ηήο ζήξαο
κνπ, φπσο επινγήζε κε ε ςπρή ζνπ, Δίπε δέ Ηζαάθ ηψ πηψ απηνχ, ηί
ηνχην, φ ηαρχ εχξεο, ψ ηέθλνλ; ν δέ είπελ, ν παξέδσθε Κχξηνο ν Θεφο
ζνπ ελαληίνλ εκνχ, Δίπε δέ Ηζαάθ ηψ Ηαθψβ, Δγγηζφλ κνη, θαί
ςειαθήζσ ζε ηέθλνλ, εη ζχ εί ν πηφο κνπ Ζζαχ, ή νχ, Ζγγηζε δέ
Ηαθψβ πξφο Ηζαάθ ηφλ παηέξα απηνχ, θαί εςειάθεζελ απηφλ, θαί
είπελ, Ζ κέλ θσλή, θσλή Ηαθψβ, αη δέ ρείξεο, ρείξεο Ζζαχ. Καί νπθ
επέγλσ απηφλ, ήζαλ γάξ αη ρείξεο απηνχ, σο αη ρείξεο Ζζαχ ηνχ
αδειθνχ απηνχ δαζείαη. Καί επιφγεζελ απηφλ, θαί είπε, χ εί ν πηφο

κνπ Ζζαχ; ν δέ είπελ, Δγψ, Καί είπε, Πξνζάγαγέ κνη, θαί θάγνκαη
απφ ηήο ζήξαο ζνπ, ηέθλνλ, ίλα επινγήζε ζε ε ςπρή κνπ. Καί
πξνζήλεγθελ απηψ, θαί έθαγε, θαί εηζήλεγθελ απηψ νίλνλ, θαί έπηε,
Καί είπελ απηψ Ηζαάθ ν παηήξ απηνχ, Δγγηζφλ κνη θαί θίιεζφλ κε
ηέθλνλ, Καί εγγίζαο εθίιεζελ απηφλ, θαί σζθξάλζε ηήλ νζκήλ ηψλ
ηκαηίσλ απηνχ, θαί επιφγεζελ απηφλ, θαί είπελ, Ηδνχ νζκή ηνχ πηνχ
κνπ, σο νζκή αγξνχ πιήξνπο, φλ επιφγεζε Κχξηνο, θαί δψ ε ζνη ν
Θεφο απφ ηήο δξφζνπ ηνχ νπξαλνχ, θαί απφ ηήο πηφηεηνο ηήο γήο, θαί
πιήζνο ζίηνπ θαί νίλνπ, θαί δνπιεπζάησζάλ ζνη έζλε, θαί
πξνζθπλεζάησζάλ ζνη άξρνληεο, θαί γίλνπ Κχξηνο ηνχ αδειθνχ ζνπ,
θαί πξνζθπλήζνπζί ζνη νη πηνί ηνχ παηξφο ζνπ, ν θαηαξψκελφο ζε
επηθαηάξαηνο, ν δέ επινγψλ ζε, επινγεκέλνο. Καί εγέλεην κεηά ηφ
παχζαζζαη Ηζαάθ επινγνχληα Ηαθψβ ηφλ πηφλ απηνχ, θαί εγέλεην, σο
άλ εμήιζελ Ηαθψβ απφ πξνζψπνπ Ηζαάθ ηνχ παηξφο απηνχ, θαί Ζζαχ
ν αδειθφο απηνχ ήιζελ απφ ηήο ζήξαο, θαί επνίεζε θαί απηφο
εδέζκαηα, θαί πξνζήλεγθε ηψ παηξί απηνχ, θαί είπελ, Αλαζηήησ ν
παηήξ κνπ, θαί θαγέησ απφ ηήο ζήξαο ηνχ πηνχ απηνχ, φπσο
επινγήζε κε ε ςπρή ζνπ. Καί είπελ απηψ Ηζαάθ ν παηήξ απηνχ. Σίο εί
ζχ; ν δέ είπελ, εγψ εηκη ν πηφο ζνπ ν πξσηφηνθνο Ζζαχ. Δμέζηε δέ
Ηζαάθ έθζηαζηλ κεγάιελ ζθφδξα, θαί είπε. Σίο εζηηλ ν ζεξεχζαο κνη
ζήξαλ, θαί εηζελέγθαο κνη; θαί έθαγνλ απφ πάλησλ πξφ ηνχ ειζείλ
ζε, θαί επιφγεζα απηφλ, θαί επινγεκέλνο έζηαη. Δγέλεην δέ, ελίθα
ήθνπζελ Ζζαχ ηά ξήκαηα ηνχ παηξφο απηνχ Ηζαάθ, αλεβφεζε θσλήλ
κεγάιελ θαί πηθξάλ ζθφδξα, θαί είπελ, Δπιφγεζνλ δή θακέ, πάηεξ,
Δίπε δέ απηψ. Διζψλ ν αδειθφο ζνπ κεηά δφινπ, έιαβε ηήλ επινγίαλ
ζνπ. Καί είπε, Γηθαίσο εθιήζε ηφ φλνκα απηνχ Ηαθψβ, επηέξληθε γάξ
κε ήδε δεχηεξνλ ηνχην, ηα ηε πξσηνηφθηά κνπ είιεθε, θαί λχλ είιεθε
ηήλ επινγίαλ κνπ. Καί είπελ Ζζαχ ηψ παηξί απηνχ, νπρ ππειίπνπ κνη
επινγίαλ, πάηεξ, Απνθξηζείο δέ Ηζαάθ είπε ηψ Ζζαχ, Δη θχξηνλ απηφλ
πεπνίεθά ζνπ, θαί πάληαο ηνχο αδειθνχο απηνχ πεπνίεθα απηνχ
νηθέηαο, ζίησ θαί νίλσ εζηήξημα απηφλ, ζνί δέ ηί πνηήζσ, ηέθλνλ. Δίπε
δέ Ζζαχ πξφο ηφλ παηέξα απηνχ. Μή επινγία κία ζνί εζηη, πάηεξ;
επιφγεζνλ δή θακέ, πάηεξ, Καηαλπρζέληνο δέ Ηζαάθ, αλεβφεζε θσλή
κεγάιε Ζζαχ, θαί έθιαπζελ, Απνθξηζείο δέ Ηζαάθ ν παηήξ απηνχ,
είπελ απηψ. Ηδνχ απφ ηήο πηφηεηνο ηήο γήο έζηαη ε θαηνίθεζίο ζνπ,
θαί απφ ηήο δξφζνπ ηνχ νπξαλνχ άλσζελ, θαί επί ηή καραίξα ζνπ
δήζε, θαί ηψ αδειθψζνπ δνπιεχζεηο, έζηαη δέ ελίθα άλ θαζέιεο θαί
εθιχζεο ηφλ δπγφλ απηνχ απφ ηνχ ηξαρήινπ ζνπ. Καί ελεθφηεη Ζζαχ
ηψ Ηαθψβ πεξί ηήο επινγίαο, ήο επιφγεζελ απηφλ ν παηήξ απηνχ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο βαξχο Φαικφο ξδ'

Τςψζεηη επί ηνχο νπξαλνχο, ν Θεφο.
ηίρ. Δηνίκε ε θαξδία κνπ, ν Θεφο.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΘ', 16-25)
ο θπιάζζεη εληνιήλ, ηεξεί ηήλ εαπηνχ ςπρήλ, ν δέ θαηαθξνλψλ ηψλ
εαπηνχ νδψλ, απνιείηαη, ν ειεψλ πησρφλ, δαλείδεη Θεψ, θαηά δέ ηφ
δφκα απηνχ, αληαπνδψζεη απηψ, Παίδεπεπηφλ ζνπ, νχησ γάξ έζηαη
εχειπηο, εηο δέ χβξηλ κή επαίξνπ ηή ςπρή ζνπ, Καθφθξσλ αλήξ
πνιιά δεκησζήζεηαη, εάλ δέ ινηκεχεηαη, θαί ηήλ ςπρήλ απηνχ
πξνζζήζεη, Άθνπε, πηέ, παηδείαλ παηξφο ζνπ, ίλα ζνθφο γέλε επ'
εζράησλ ζνπ, Πνιινί ινγηζκνί ελ θαξδία αλδξφο, ε δέ βνπιή ηνχ
Κπξίνπεηο ηφλ αηψλα κέλεη, Καξπφο αλδξί ειεεκνζχλε, θξείζζνλ δέ
πησρφο δίθαηνο, ή πινχζηνο ςεχζηεο, Φφβνο Κπξίνπ εηο δσήλ αλδξί,
ν δέ άθνβνο απιηζζήζεηαη ελ ηφπνηο, νχ νπθ επηζθνπεί γλψζηο, ν
εγθξχπησλ εηο ηφλ θφιπνλ απηνχ ρείξαο αδίθσο, νπδέ ηψ ζηφκαηη νπ
κή πξνζαγάγε απηάο, Λνηκνχ καζηηγσκέλνπ, άθξσλ παλνπξγφηεξνο
έζηαη, εάλ δέ ειέγρεο άλδξα θξφληκνλ, λνήζεη αίζζεζηλ.
Δηο ηά Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο δ'
Σήο ςπρνβιαβνχο πιενλεμίαο, ειεπζέξσζνλ σηήξ, θαί κεηά
Λαδάξνπ ηνχ πέλεηνο, εληνίο θφιπνηο Αβξαάκ αξίζκεζνλ εκάο, ζχ
γάξ ελ ειέεη πινχζηνο ψλ, εθνπζίσο δη' εκάο επηψρεπζαο, θαί εθ
θζνξάο εηο αθζαξζίαλ κεηεπαλήγαγεο, σο ζπκπαζήο Θεφο θαί
θηιάλζξσπνο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Ο ηψλ αγίσλ Μαξηχξσλ δεμάκελνο ηήλ ππνκνλήλ, θαί παξ' εκψλ
δέρνπ ηήλ πκλσδίαλ Φηιάλζξσπε, δσξνχκελνο εκίλ, ηαίο απηψλ
ηθεζίαηο, ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ρχζαη εκάο εθ ηψλ αλαγθψλ εκψλ Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ε
ηεθνχζα ηφλ ηψλ φισλ Πνηεηήλ, ίλα πάληνηε θξάδσκέλ ζνη, Υαίξε ε
πξνζηαζία ηψλ ςπρψλ εκψλ.
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΠΡΟ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. β'

Αγγειηθαί δπλάκεηο
Ακαξηηψλ ηή λφζσ θαηαηεθφκελνο, ηήο απνγλψζεσο θιίλε
θαηάθεηκαη, δηφ κε Ηαηξέ ηψλ αζζελνχλησλ, επίζθεςαη ζή
θηιαλζξσπία, θαί κή παξαρσξήζεο, ελαθππλψζαη δεηλψο, εηο
ζάλαηνλ παλνηθηίξκνλ, ίλα βνψ ζνη ζεξκψο, ν ηνχ ειένπο ρνξεγφο,
Κχξηε δφμα ζνη.
Θενηνθίνλ
Αξρή ζσηεξίαο, ε ηνχ Γαβξηήι πξνζεγνξία, πξφο ηήλ Παξζέλνλ
γέγνλελ, ήθνπζε γάξ ηφ Υαίξε, νπθ απέθπγε ηφλ αζπαζκφλ, νπθ
εδίζηαζελ σο ε άξξα ελ ηή ζθελή, αιι' νχησο έιεγελ. Ηδνχ ε δνχιε
Κπξίνπ, γέλνηηφ κνη θαηά ηφ ξήκάζνπ.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. α'
Λάκπεη ζήκεξνλ
Υζέο θαί ζήκεξνλ, ε λφζνο ε ηνχ Λαδάξνπ, ηαχηελ γάξ Υξηζηψ
δεινχζηλ αη ζχγγνλνη, ελ ραξά ε Βεζαλία πξνεπηξεπίδνπ, ηφλ
Γεζπφηελ μελαγσγήζαη θαί Βαζηιέα, ζχλ εκίλ βνήζαη, Κχξηε δφμα
ζνη.
Θενηνθίνλ
Μήηεξ Θενχ Παλαγία, ηφ ηείρνο ηψλ Υξηζηηαλψλ, ξχζαη ιαφλ ζνπ
ζπλήζσο, θξαπγάδνληά ζνη εθηελψο, Αληηηάρζεηη αηζρξνίο, θαί
αιαδφζη ινγηζκνίο, ίλα βνψκέλ ζνη, Υαίξε Αεηπάξζελε.
Σξηψδηνλ Πνίεκα Ησζήθ
Χδή β' Ήρνο πι. β' Ο Δηξκφο
Ίδεηε, ίδεηε, φηη εγψ εηκη Θεφο, ν κάλλα επνκβξήζαο, θαί ηφ χδσξ εθ
πέηξαο, πεγάζαο πάιαη ελ εξήκσ ηψ ιαψ κνπ, ηή κφλε δεμηά, θαί ηή
ηζρχτ ηή εκή.
Θέισλ επηψρεπζαο, ν θχζεη πινχζηνο Υξηζηέ, επείλαζαο ζειήζεη, ν
εκπηπιψλ πάλ δψνλ, δηφ κε θφξεζνλ πεηλψληά ζνπ ηήλ ράξηλ, θαί
δείμνλ ηήο εθεί, ηξαπέδεο Λφγε θνηλσλφλ.
Λάδαξνλ πησρφλ κε, ακαξηηψλ δείμνλ Υξηζηέ, θαί ζθφξπηζνλ ηφλ
πινχηνλ, φλ πεξ θαθψο ζπλήμα, θαί ηήλ ηειείαλ ζνπ αγάπεζηλ
νηθηίξκνλ, εκπιήζαο ηήο εθεί, ξχζαη θνιάζεσο θξηθηήο.
Παίδαο ζηνκψζαζα, δπλαησηέξνπο ηνχ ππξφο, εηξγάζαην λεζηεία,

πνηέ έλ Βαβπιψλη, απηνχο δεινχζα ψ ςπρή κνπ, κή αζχκεη, θαί πχξ
ηψλ εδνλψλ, πλεχκαηνο ζβέζεηο δξνζηζκψ.
Θενηνθίνλ
Υαίξέ ζνη βνψκελ, ηή θπεζάζε ηήλ ραξάλ, ε Κεραξηησκέλε, Θενηφθε
Παξζέλε, Θεφλ φλ έηεθεο, δπζψπεη ιπηξσζήλαη, θηλδχλσλ θαί
θζνξάο, ηνχο αλπκλνχληάο ζε αεί.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Δηξκφο άιινο
Ήρνο πι. α' Ίδεηε ίδεηε
Ίδεηε ίδεηε, φηη εγψ εηκη Θεφο, ν πέξαλ, Ηνξδάλνπ δηαηξίβσλ
επαθνχζαο, φηη Λάδαξνο λνζεί, θαί θήζαο φηη νπ ζλήζθεη, αιι' έζηη
ηνχην ππέξ ηήο δφμεο κνπ.
Θξήλνηο βαιιφκελαη, αη ηνχ Λαδάξνπ αδειθαί, ηφ πάζνο, ζνί ηψ
Γλψζηε ηψλ απάλησλ θαλεξνχζηλ, αιιά κέλεηο πξφο κηθξφλ, ίλα
επαλάγεο ηφ ζαχκα, θαί ππνδείμεο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ θξηθηά.
Γφμα...
Οκνβαζίιεηε, ε ηξηζππφζηαηνο Μνλάο, θπξία, βαζηιεία ηψλ αηψλσλ,
ζέ δνμάδεη ηφλ Παηέξα, θαί Τηφλ, θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα, πιεζχο
Αγγέισλ, θαί πάζα θχζηο βξνηψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίο κή ζαπκάζεη, βιέπσλ ελ ζνί ηφλ Πιαζηνπξγφλ, Παξζέλε
αλαπιάζαληα Αδάκ ηφλ πεπησθφηα θαί αθξάζησ ελψζεη, εθ ζνχ
ζαξθί ηερζέληα, αλαιινηψησο εηο ζσηεξίαλ εκψλ,
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Νχλ επηξεπίζζεηη, ψ Βεζαλία ελ ραξά πνηνχζα, ηήλ δνρήλ ηνχ
Βαζηιέσο ηψλ απάλησλ, φηη ήμεη επί ζέ, ίλα ηφλ Λάδαξνλ δείμε,
παιηλδξνκνχληα εθ ηήο θζνξάο πξφο δσήλ.
Ο Δηξκφο
Ίδεηε, ίδεηε, φηη εγψ εηκη Θεφο, ν ζάξθα ελδπζάκελνο, βνπιήζεη
εθνπζία, ίλα ζψζσ ηφλ Αδάκ, ηφλ εθ πιάλεο πεζφληα, ηή παξαβάζεη
δηά ηνχ φθεσο.
Χδή ε'
Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο
Δλλνψλ κνπ ηά πιήζε ηψλ παξαπηψζεσλ, θαί πιεηηφκελνο θέληξσ
ηήο ζπλεηδήζεσο, ψζπεξ ελ θινγί, νδπλψκαη ν άζιηνο, Οίθηεηξφλ κε
Λφγε, Θενχ ηψ ζψ ειέεη.
Παξαβιέςαο Λαδάξνπ ηά θαηνξζψκαηα, ηνχ αζπιάγρλνπ Πινπζίνπ

ηξφπνπο εδήισζα, εχζπιαγρλε Θεέ, επηζηξέςαο κε νίθηεηξνλ, ίλα ζέ
δνμάδσ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Φπρηθή αζζελεία πεξηθξαηνχκελνο, θαί ηεζλήμεζζαη κέιισλ δη'
απνγλψζεσο, ηήο ζήο Ηεζνχ, επηζθέςεσο δένκαη, ηήο δσνπνηνχζεο,
ηνχο ζέ πξνζθαινπκέλνπο.
Θενηνθίνλ
Παλαγία Παξζέλε ζχ κε δηάζσζνλ, ηήο εκήο αζζελείαο γελνχ
βνήζεηα, ε ηφλ ζειεηήλ ηνχ ειένπο θπήζαζα φλ ππεξπςνχκελ, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δηξκφο άιινο
Οη φζηνί ζνπ Παίδεο
Αγάιινπ Βεζαλία, ε ηνχ Λαδάξνπ παηξίο, επίζνί γάξ Υξηζηφο
επηζηάο, κεγαιείνλ ηειέζεη, δσψζαο ηφλ Λάδαξνλ.
Λάδαξνο λνζειεχεηαη, ίλα ζχ δνμαζζήο, ν Τηφο ηνχ Θενχ ελ απηψ, θαί
πκλεί ζε απαχζησο, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Σξηάδα παλαγίαλ, ηήλ ελ Παηξί, θαί Τηψ, θαί Πλεχκαηη, πκλνχληεο
ςάιινκελ, Δπινγείηε, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφλ άξξεηφλ ζνπ ηφθνλ, πάληεο πκλνχκελ Αγλή, θαί ζέβνληεο απηφλ
σο Θεφλ, επινγνχκελ πκλνχκελ, απαχζησο ηφλ Κχξηνλ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σψλ αξεηψλ ηνχο θιάδνπο, πξφο ππαληήλ ηνχ Υξηζηνχ,
επηξεπίδνληεο λχλ θξάδνκελ, Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Οη φζηνί ζνπ Παίδεο, ελ ηή θακίλσ Υξηζηέ, αλπκλνχληεο έςαιινλ,
Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Χδή ζ'
Θεφλ αλζξψπνηο
Σφ πξίλ ηφλ άλζξσπνλ ηφλ Πξσηφπιαζηνλ, γεχζηο πηθξά δεηλψο ηνχ
Παξαδείζνπ εμψξηζε, θαί ζαλάηνπ ηνίο βξφρνηο ππέδεπμε, Νήζηεπζνλ
ψ ςπρή κνπ, θεχγε ηήλ κίκεζηλ, θεχγε ηήο ηξνθήο ηήλ εδνλήλ, ηήλ
πνιπψδπλνλ.
Δηο λνχλ ιακβάλσ ζνχ ηφ θξηηήξηνλ, ηφ ηήο θινγφο ηφ άζβεζηνλ,
Κξηηά δηθαηφηαηε, εκαπηφλ θαηαθξίλσ πξφ θξίζεσο, δέδνηθα γάξ θαί

ηξέκσ, άκεηξα πηαίζαο ζνη, άιινο σο νπδείο επί ηήο γήο, δηφ κε
νίθηεηξνλ.
Παζψλ εθπιχλσκελ ακαπξφηεηα, θσηηζηηθαίο επραίο, θαί αξεηψλ
θιάδνπο θέξνληεο, ππαληήζαη Υξηζηψ επηζπεχζσκελ, πψισ
πξνζδνθσκέλσ, λχλ επηβήζεζζαη, εηνηκαδνκέλσ ηε παζείλ, δηά ηφ
ζψζαη εκάο.
Θενηνθίνλ
Δθ ζνχ Παξζέλε ζενραξίησηε, ηνίο εθ λπθηί παζψλ θεθξαηεκέλνηο
αλέηεηιε, ηνχ θσηφο θαί εηξήλεο Υξηζηφο ρνξεγφο, ηήλ εμ απξνζεμίαο,
ιχσλ παξάβαζηλ, θαί ηήλ απνιχηξσζηλ εκίλ, ζαθψο δσξνχκελνο.
Άιινο Ζζατα ρφξεπε
Νχλ ηά λεθξνηάθηα, εηνηκάδνπ, Λάδαξε ζνθέ, εθιείπεηο γάξ ηήο δσήο,
αχξηνλ ζαλψλ, ηφλ ηάθνλ επίβιεςνλ, φλ νηθήζεηο, αιιά ζε Υξηζηφο,
πάιηλ δσψζεηαη, αλαζηήζαο ηεηξαήκεξνλ.
Βεζαλία ρφξεπε, επί ζέ γάξ, ήμεη ν Υξηζηφο, ζαχκά ζνη εθηειψλ, κέγα
θαί θξηθηφλ, δεζκεχζαο ηφλ ζάλαηνλ, αλαζηήζεη, πάλησο σο Θεφο,
Λάδαξνλ ζλήμαληα, θαί ηφλ Κηίζηελ κεγαιχλνληα.
Γφμα...
Οκννπζηφηεηη, αλπκλψ ζε, άλαξρε Σξηάο, ζεπηή δσαξρηθή, άηκεηε
Μνλάο Παηήξ ν αγέλλεηνο θαί γελλεηέ, Λφγε θαί Τηέ, Πλεχκα ηφ άγηνλ,
εκάο ζψζνλ ηνχο πκλνχληάο ζε.
Καί λχλ...
Τπέξ λνχλ ν ηφθνο ζνπ, Θενκήηνξ, άλεπ γάξ αλδξφο, ε ζχιιεςηο ελ
ζνί, θαί παξζεληθψο, ε θχεζηο γέγνλε, θαί γάξ Θεφο εζηηλ ν ηερζείο φλ
κεγαιχλνληεο, ζέ Παξζέλε καθαξίδνκελ.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Γεχηε εηνηκάζσκελ, ηψ Κπξίσ, ηά πξφο ππαληήλ, βατα αξεηψλ,
θέξνληεο απηψ, νχησ γάξ δεμφκεζα, σο εηο πφιηλ Ηεξνπζαιήκ ελ ηή
ςπρή εκψλ, πξνζθπλνχληεο θαί πκλνχληεο απηφλ.
Ο Δηξκφο
Ζζατα ρφξεπε, ε Παξζέλνο, έζρελ ελ γαζηξί, θαί έηεθελ Τηφλ, ηφλ
Δκκαλνπήι Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ, Αλαηνιή φλνκα απηψ, φλ
κεγαιχλνληεο, ζέ Παξζέλε καθαξίδνκελ.
Δηο ηά Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. α'
Οιηζζεξψο ηνίο παξαπηψκαζη, θαί ηαίο ζεηξαίο ηψλ ακαξηεκάησλ,
ζπλδεδεκέλε ψ ςπρή, ηί ξαζπκείο; ηί ακειείο; θεχγε αεί νδφκσλ θαί

Γνκφξξαο σο ν Λψη, αζειγείαο ηφλ εκπξεζκφλ, κή ζηξαθήο εηο ηά
νπίζσ, θαί γέλε θαζάπεξ ζηήιε αιφο, εηο φξνο αλαζψδνπ ηψλ
αξεηψλ, θεχγε αεί ηνχ απελνχο Πινπζίνπ, αζπιαγρλίαο ηήλ
θιεγκνλήλ, εηο ηνχο θφιπνπο πξφβαηλε ηνχ Αβξαάκ, σο ν Λάδαξνο,
δηά ηαπεηλνθξνζχλεο θξάδνπζα, Ζ ειπίο κνπ θαί θαηαθπγή, Κχξηε
δφμα ζνη. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Οη Αζινθφξνη ζνπ Κχξηε, ηάμεηο ηψλ Αγγέισλ κηκεζάκελνη, σο
αζψκαηνη ηαίο βαζάλνηο ελεθαξηέξεζαλ, κνλνιφγηζηνλ ειπίδα
έρνληεο, ηψλ επεγγεικέλσλ αγαζψλ ηήλ απφιαπζηλ, ηαίο απηψλ
πξεζβείαηο Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ηήλ εηξήλελ δψξεζαη ηψ Κφζκσ
ζνπ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
ε δπζσπνχκελ, σο Θενχ Μεηέξα, επινγεκέλε, Πξέζβεπε, ζσζήλαη
ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. α
Αθαηακάρεηνλ ηείρνο έδσθαο ηή πφιεη εκψλ, ηήλ ηεθνχζάλ ζε
Παξζέλνλ, δη' απηήο ψηεξ, απφ ηψλ θχθισ ζπλεπηηηζεκέλσλ θαθψλ,
εμεινχ δεφκεζα ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξε'
Βνήζεζφλ κνη, Κχξηε ν Θεφο κνπ.
ηίρ. Ο Θεφο, ηήλ αίλεζίλ κνπ κή παξαζησπήζεο.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΜΘ', 6-10)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Ηδνχ δέδσθά ζε εηο δηαζήθελ γέλνπο, εηο θψο
εζλψλ, ηνχ είλαί ζε εηο ζσηεξίαλ έσο εζράηνπ ηήο γήο, Οχησ ιέγεη
Κχξηνο ν ξπζάκελφο ζε, ν Θεφο Ηζξαήι, Αγηάζαηε ηφλ θαπιίδνληα ηήλ
ςπρήλ απηνχ, ηφλ βδειπζζφκελνλ ππφ ηψλ εζλψλ, ηφλ δνχινλ ηψλ
αξρφλησλ, Βαζηιείο φςνληαη απηφλ, θαί αλαζηήζνληαη άξρνληεο, θαί
πξνζθπλήζνπζηλ απηψ έλεθελ Κπξίνπ, φηη πηζηφο εζηηλ ν Άγηνο ηνχ
Ηζξαήι, φο εμειέμαηφ ζε. Οχησ ιέγεη Κχξηνο, Καηξψ δεθηψ επήθνπζά
ζνπ, θαί ελ εκέξα ζσηεξίαο εβνήζεζά ζνη, θαί έπιαζά ζε, θαί έδσθά
ζε εηο δηαζήθελ εζλψλ, ηνχ θαηαζηήζαη ηήλ γήλ, θαί

θαηαθιεξνλνκήζαη θιεξνλνκίαο εξήκνπο, ιέγνληα ηνίο ελ δεζκνίο,
Δμέιζεηε, θαί ηνίο ελ ηψ ζθφηεη, Αλαθαιχθζεηε. Δλ πάζαηο ηαίο νδνίο
βνζθεζήζνληαη, θαί ελ πάζαηο ηαίο ηξίβνηο ε κνλή απηψλ,
νππεηλάζνπζηλ, νπδέ δηςήζνπζηλ, νπδέ παηάμεη απηνχο ν θαχζσλ,
νπδέ ν ήιηνο, αιι' ν ειεψλ απηνχο παξαθαιέζεη, θαί δηά πεγψλ
πδάησλ άμεη απηνχο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξζ'
χ Ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα, θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ.
ηίρ. Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ, Κάζνπεθ δεμηψλ κνπ.
η84ηνξ
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΠΡΟ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά Πξνζφκνηα Πνίεκα Ησζήθ
Ήρνο β' ηε εθ ηνχ μχινπ ζε
Πάζαηο πξνζβνιαίο ηνχ πνλεξνχ, ε πνιππαζήο κνπ θαξδία,
εμαζζελήζαζα, ηάθσ θαηελήλεθηαη, ηήο ξαζπκίαο δεηλψο, θαί σο ιίζσ
θαιχπηεηαη, ηή αλαηζζεζία, ψηεξ ν ηψ μχισ ζνπ, ηνχ δσεθφξνπ
ηαπξνχ, πάληαο ηνχο ελ Άδε δσψζαο, έγεηξφλ κε δψσζνλ, φπσο,
θφβσ ζνπ δνμάδσ ηήλ Θεφηεηα.
Πινχηνλ εδνλψλ θζνξνπνηψλ, ηή ηνχ πνλεξνχ ζπλεξγεία, πάληνηε
έζηεξμα, κάηελ επθξαηλφκελνο, ν αζπλείδεηνο, ηφλ δέ λνχλ
κνππαξέβιεςα, σο Λάδαξνλ άιινλ, ζηέλνληα ιηκψηηνληα, ελζένπ
βξψζεσο, Λφγε ηήο θινγφο ηήο κειινχζεο, ξχζαί κε ηή ζή
επζπιαγρλία, φπσο ζε δνμάδσ ηφλ θηιάλζξσπνλ.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο γ' Έζηεζαλ ηά ηξηάθνληα αξγχξηα
ήκεξνλ ελαπέςπμελ ν Λάδαξνο, θαί ζξελεί ηνχηνλ Βεζαλία, φλ ν
σηήξ εκψλ, εγείξεηο εθ ηψλ λεθξψλ, πξνπηζηνχζαη ελ ηψ θίισζνπ,
ηά ηήο Αλαζηάζεψο ζνπ ηήο θξηθηήο, ηνχ Άδνπ ηήλ λέθξσζηλ, θαί
Αδάκ ηήλ δσήλ, δηά ηνχηφ ζε πκλνχκελ.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξη'
Αξρή ζνθίαο, θφβνο Κπξίνπ.
ηίρ. Δμνκνινγήζνκαί ζνη, Κχξηε, ελ φιε θαξδία κνπ.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΛΑ', 3-16)

Δίπε Κχξηνο πξφο Ηαθψβ, Απνζηξέθνπ εηο ηήλ γήλ ηνχ παηξφο ζνπ,
θαί εηο ηήλ γελεάλ ζνπ, θαί έζνκαη κεηά ζνχ, Απνζηείιαο δέ Ηαθψβ,
εθάιεζε Λείαλ, θαί Ραρήι εηο ηφ πεδίνλ, νχ ήλ ηά πνίκληα, θαί είπελ
απηαίο, νξψ εγψ ηφ πξφζσπνλ ηνχ παηξφο εκψλ, φηη νπθ έζηη πξφο
εκέ, σο ερζέο θαί ηξίηελ εκέξαλ, ν δέ Θεφο ηνχ παηξφο κνπ ήλ κεη'
εκνχ, θαί απηαί δέ νίδαηε, φηη ελ πάζε ηή ηζρχτ κνπ δεδνχιεπθα ηψ
παηξί πκψλ, ν δε παηήξ πκψλ παξεθξνχζαηφ κε, θαί ήιιαμε ηφλ
κηζζφλ κνπ ηψλ δέθα ακλψλ, θαί νπθ έδσθελ απηψ ν Θεφο ηνχ
παηξφο κνπ θαθνπνηήζαί κε, Δάλ νχησο είπε, ηά πνηθίια έζηαη ζνπ
κηζζφο, θαί ηέμεηαη πάληα ηά πξφβαηα πνηθίια, εάλ δέ είπε, ηά ιεπθά
έζηαη ζνπ κηζζφο, θαί ηέμεηαη πάληα ηά πξφβαηα ιεπθά. Καί αθείιεην
ν Θεφο πάληα ηά θηήλε ηνχ παηξφο πκψλ, θαί έδσθέ κνη απηά. Καί
εγέλεην ελίθα ελεθίζζσλ ηά πξφβαηα, ελ γαζηξί ιακβάλνληα, είδνλ
απηά ηνίο νθζαικνίο κνπ ελ ηψ χπλσ, θαί Ηδνχ νη ηξάγνη. Καί νη θξηνί
αλαβαίλνληεο ήζαλ επί ηά πξφβαηα θαί ηάο αίγαο, δηάιεπθνη θαί
πνηθίινη θαί ζπνδνεηδείο ξαληνί, Καί είπέ κνη ν Άγγεινο ηνχ Θενχ θαζ'
χπλνλ, Ηαθψβ, Ηαθψβ, Δγψ δέ είπα. Σί έζηη; Καί είπελ, Αλάβιεςνλ ηνίο
νθζαικνίο ζνπ, θαί ίδε ηνχο ηξάγνπο, θαί ηνχο θξηνχο αλαβαίλνληαο
επί ηά πξφβαηα, θαί ηάο αίγαο δηαιεχθνπο θαί πνηθίινπο, θαί
ζπνδνεηδείο ξαληνχο, εψξαθα γάξ φζα ζνη Λάβαλ πνηεί, Δγψ εηκη ν
Θεφο ζνπ, ν νθζείο ζνη ελ ηφπσ Θενχ, νχ ήιεηςάο κνη εθεί ζηήιελ,
θαί εχμσ κνη εθεί επρήλ, Νχλ νχλ αλάζηεζη, θαί έμειζε εθ ηήο γήο
ηαχηεο, θαί άπειζε εηο ηήλ γήλ ηήο γελέζεψο ζνπ, θαί έζνκαη κεηά
ζνχ. Καί απνθξηζείζαη Ραρήι, θαί Λεία, είπνλ απηψ, Μή εζηηλ εκίλ έηη
κεξίο, ή θιεξνλνκίαελ ηψ νίθσ ηνχ παηξφο εκψλ, νπρ σο αιιφηξηαη
ιεινγίζκεζα απηψ; πέπξαθε γάξ εκάο, θαί θαηαβξψζεη θαηέθαγε ηφ
αξγχξηνλ εκψλ, πάληα ηφλ πινχηνλ, θαί ηήλ δφμαλ, ήλ αθείιεην ν
Θεφο ηνχ παηξφο εκψλ, εκίλ έζηαη, θαί ηνίο ηέθλνηο εκψλ, Νχλ νχλ,
φζα ζνη είξεθελ ν Θεφο ζνπ, πνίεη.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξηα'
Διεήκσλ, θαί νηθηίξκσλ, θαί δίθαηνο.
ηίρ. Μαθάξηνο αλήξ, ν θνβνχκελνο ηφλ Κχξηνλ.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΚΑ', 3-21)
Τηέ, πνηείλ δίθαηα θαί αιεζεχεηλ, αξεζηά παξά Θεψ κάιινλ, ή ζπζηψλ
αίκα, Μεγαιφθξσλ ελ χβξεη ζξαζπθάξδηνο, ιακπηήξ δέ αζεβψλ
ακαξηία, ινγηζκνί ζπληέκλνληνο, πιήλ εηο πεξίζζεηαλ, θαί πάο κή
επηζπνπδάδσλ, πιήλ εηο πζηέξεκα, ν ελεξγψλ ζεζαπξίζκαηα
γιψζζε ςεπδεί, κάηαηα δηψθεη, θαί έξρεηαη επί παγίδαο ζαλάηνπ.
΄Οιεζξνο αζεβέζηλ επημελσζήζεηαη, νπ γάξ βνχινληαη πξάζζεηλ ηά

δίθαηα, Πξφο ηνχο ζθνιηνχο, ζθνιηάο νδνχο απνζηέιιεη ν Θεφο, άγλά
γάξ θαί νξζά ηά έξγα απηνχ, Κξείζζνλ νηθείλ επί γσλίαο ππαίζξνπ, ή
ελ θεθνληακέλνηο κεηά αδηθίαο, θαί ελ νίθσ θνηλψ, Φπρή αζεβνχο νπθ
ειεεζήζεηαη ππ' νπδελφο ηψλ αλζξψπσλ, Εεκηνπκέλνπ αθνιάζηνπ,
παλνπξγφηεξνο γίλεηαη ν άθαθνο, ζπληψλ δέ ζνθφο, δέμεηαη γλψζηλ,
πληεί δίθαηνο ςπράο αζεβψλ, θαί θαπιίδεη αζεβείο ελ θαθνίο. ο
θξάζζεη ηά ψηα απηνχ ηνχ κή επαθνχζαη αζζελνχο, θαί απηφο
επηθαιέζεηαη, θαί νπθ έζηαη ν επαθνχσλ, Γφζηο ιάζξηνο, αλαηξέπεη
νξγάο, δψξσλ δέ ν θεηδφκελνο, ζπκφλ εγείξεη ηζρπξφλ, Δπθξνζχλε
δηθαίσλ πνηείλ θξίκα, φζηνο δέ αθάζαξηνο παξά θαθνχξγνηο. Αλήξ
πιαλψκελνο εμ νδνχ δηθαηνζχλεο, ελ ζπλαγσγή γηγάλησλ
αλαπαχζεηαη. Αλήξ ελδεήο αγαπά επθξνζχλελ, θηιψλ νίλνλ, θαί
έιαηνλ, νπ πινπηήζεη, πεξηθάζαξκα δέ δηθαίνπ άλνκνο, θαί αληί
επζέσλ, παξάλνκνο, Κξείζζνλ νηθείλ ελ γή εξήκσ, ή κεηά γπλαηθφο
καρίκνπ, θαί γισζζψδνπο, θαί νξγίινπ, ζεζαπξφο επηζπκεηφο
αλαπαχζεηαη επί ζηφκαηνο ζνθνχ, άθξνλεο δέ άλδξεο θαηαπίνληαη
απηφλ, νδφο δηθαηνζχλεο θαί ειεεκνζχλεο επξήζεη δσήλ θαί δφμαλ.
Δηο ηά Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο α'
Πνξθχξαλ απηνθξαηνξίαο ζεφηεπθηνλ, θαί βχζζνλ αθζαξζίαο,
εζηνιηζκέλε ςπρή κνπ, ηήλ νηθείαλ αμίαλ θαζχβξηζαο, πινχηνλ θαί
ηξπθήλ επί ακαξηία πνηεζακέλε, θαί θαηεπαηξνκέλε, ηψλ νκνθχισλ,
σο ν ηφλ πησρφλ Λάδαξνλ, παξηδψλ Πινχζηνο. Αιι' ίλα κή ζχλ
εθείλσ θνιαζζήο, πηψρεπζνλ ηψ πλεχκαηη, θαί ηψ δηά ζέ
πησρεχζαληη Κπξίσ θξάμνλ, ν πνξθχξαλ χβξεσο πξφ ηαπξνχ
θνξέζαο, θαί γπκλφο ελ ηαπξψ παγείο δη' εκέ, ηψ ηήο ζήο Βαζηιείαο
ελδχκαηη, εμ αηζρχλεο αησλίνπ Υξηζηέ ξχζαί κε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
 ηήο θαιήο πκψλ, πξαγκαηείαο Αγηνη! φηη αίκαηα εδψθαηε, θαί
νπξαλνχο εθιεξνλνκήζαηε, θαί πξφο θαηξφλ πεηξαζζέληεο, αησλίσο
αγάιιεζζε, φλησο θαιφλ πκψλ ηφ εκπφξεπκα! θζαξηά γάξ
θαηαιηπφληεο, ηά άθζαξηα απειάβεηε, θαί ζχλ Αγγέινηο ρνξεχνληεο,
πκλείηε απαχζησο, Σξηάδα Οκννχζηνλ.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Ρνκθαία δη' ήιζελ ψ Τηέ, ε Παξζέλνο έιεγελ, επί ηνχ μχινπ σο
έβιεςε, Υξηζηφλ θξεκάκελνλ, ηήλ εκήλ θαξδίαλ, θαί ζπαξάηηεη
Γέζπνηα, σο πάιαη πκεψλ κνη πξνέθεζελ, αιιά αλάζηεζη, θαί
ζπλδφμαζνλ Αζάλαηε, ηήλ Μεηέξα, θαί δνχιελ ζνπ δένκαη.

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΡΟ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο β'
Σφλ ιίζνλ ηνχ κλήκαηνο
Χο ιίζσ βαξνχκελνο, ηαίο πνιιαίο ακαξηίαηο, ελ ηάθσ θαηάθεηκαη,
ακειείαο Οηθηίξκνλ, εμ νχ κε αλάγαγε, εχζπιαγρλε Κχξηε.
ηαπξνζενηνθίνλ
Δπζπιαγρλίαο ππάξρνπζα
Σψ ηηκίσ ηαπξψ ηνχ Τηνχ ζνπ, θπιαηηφκελνη Γέζπνηλα αγλή
Θενηφθε, πάζαλ πξνζβνιήλ ηνχ πνιεκήηνξνο, άπαληεο ξαδίσο
εθηξεπφκεζα, δηφ ζε θαηαρξέσο δνμάδνκελ, σο Μεηέξα ηνχ θσηφο,
θαί κφλελ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο γ'
Σήλ σξαηφηεηα
ήκεξνλ Λάδαξνο, ζαλψλ ελζάπηεηαη, θαί ζξήλνλ άδνπζηλ, αη ηνχηνπ
ζχγγνλνη, σο δέ πξνγλψζηεο θαί Θεφο, ηφ πάζνο πξνεγφξεπζαο,
Λάδαξνο θεθνίκεηαη, ηνίο Μαζεηαίο πξνθζεγγφκελνο, αιιά λχλ
απέξρνκαη, αλαζηήζαη φλ έπιαζα, Γηφ ζνη πάληεο βνψκελ, Γφμα ηψ
θξάηεη ηήο ηζρχνο ζνπ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ απεηξφγακνο, αγλή θαί Μήηεξ ζνπ, Υξηζηέ νξψζά ζε, λεθξφλ
θξεκάκελνλ, επί ηνχ μχινπ κεηξηθψο, ζξελνινγνχζα έιεγε, Σί ζνη
αληαπέδσθε, ηψλ Δβξαίσλ ν άλνκνο, δήκνο θαί αράξηζηνο, ν πνιιψλ
θαί κεγάισλ ζνπ, Τηέ κνπ δσξεψλ απνιαχζαο; Τκλψ ζνπ ηήλ ζείαλ
ζπγθαηάβαζηλ.
Χδή γ' Ήρνο β'
ηεηξσζέληα
Σή δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ, δπλακψζαο κνπ ηφλ λνχλ, εμαζζελνχληα,
πξνζβνιαίο πνλεξαίο, πξφο ηφ ζέιεκα ηφ ζφλ, ίζπλνλ Κχξηε.
Ραζπκίαο λπζηαγκψ, επί θιίλεο εδνλψλ, θαζεχδνληά κε,
δηαλάζηεζνλ Υξηζηέ, θαί ηψλ ζψλ πξνζθπλεηήλ, Παζψλ αλάδεημνλ.

Λακπξπλζέληεο ηάο ςπράο, ηή λεζηεία θαζαξνί, πξνζππαληήζαη,
επεηρζψκελ Υξηζηψ, πξφο ηήλ Ηεξνπζαιήκ, επηδεκνχληη ζαξθί.
Θενηνθίνλ
Μή θιερζείζα ηψ ππξί, ηήο ζεφηεηνο Αγλή, θαηάθιεμφλ κνπ, ηάο
πιψδεηο νξκάο, ηψλ παζψλ φπσο πηζηψο, αεί δνμάδσ ζε.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Δηξκφο άιινο
Ήρνο γ' ηείξα ςπρή
Σήλ ζήκεξνλ ν Λάδαξνο, ζαλψλ νπθ έιαζε, ηφ παληέθνξνλ φκκα
Ηεζνχ, δηφ εθθξάδεη ηνχην ηνίο Μαζεηαίο βνψλ. ηη Λάδαξνο ν θίινο
θεθνίκεηαη, αλαζηήζαη ήθσ απηφλ.
Πξφο Ηνπδαίαλ Κχξηε, πάιηλ απαίξεηλ εηπψλ, ηνχο Μαζεηάο
εθφβεζαο, αιι' επζαξζψο ν ζσκάο εθβνά, Εσή εζηηλ άγσκελ, θαί
γάξ άλ ζλεμψκεζα, αχζηο αλαδήζσκελ.
Γφμα...
Σξηάο ε Οκννχζηνο, ν παληνθξάησξ Παηήξ, ν Τηφο ν ζπλάλαξρνο,
ζχλ ηψ ζπλζξφλσζείσ Πλεχκαηη, ε κία πξνζθχλεζηο, ζεφηεο
εάθηηζηνο, ζέ πκλνχκελ πάληεο βξνηνί.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παξζελνκήηνξ άρξαληε, ε ξίδα ηνχ Ηεζζαί, εμ ήο Υξηζηφο αλέηεηιε, ηφ
δσεθφξνλ άλζνο ηψλ γεγελψλ, δη' ήο ειπηξψζεκελ, θζνξάο θαί
ζλεηφηεηνο, έ πκλνχκελ πάληεο Αγλή.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Υαίξε ηψλ, λχλ έξρεηαη, ν Βαζηιεχο ζνππξαυο, σο ν Πξνθήηεο
θέθξαγε, θαί άγεη πψινο ηνχηνλ ζσκαηηθψο, ηφλ ελ ηή ρεηξί απηνχ, ηφ
πάλ πεξηέρνληα. Άζσκελ ηψ θξάηεη απηνχ.
Ο Δηξκφο
ηείξα ςπρή θαί άγνλε, θηήζαη θαξπφλ επθιεή, επθξαηλνκέλε
βφεζνλ, Δζηεξεψζελ δηά ζνχ ν Θεφο, νπθ έζηηλ άγηνο, νπθ έζηη
δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.
Χδή ε'
Σφλ ελ ηή βάησ Μσζή
Σήο ηαπεηλήο κνπ ςπρήο, ηφλ βαξχηαηνλ ιίζνλ, ηήο δεηλήο ξαζπκίαο,
απνθχιηζνλ Υξηζηέ, θαί έγεηξφλ κε ηάθνπ, ηνχ ηήο αλαηζζεζίαο, εηο
αίλεζίλ ζνπ Λφγε.
Θάλαηνλ θίινπ ηνχ ζνχ, πξνεδήισζαο θίινηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο,

ν πξνγλψζηεο θαί Θεφο, φλ έκειιεο εγείξεηλ, εθ ηάθνπ ηεηαξηαίνλ,
πξφο ζήλ δνμνινγίαλ.
Πξφο Ηνπδαίαλ Υξηζηέ, πάιηλ έξρε δεηνχζαλ, ηήο δσήο ζε ηφ μχινλ,
δηά μχινπ αλειείλ, πνζψλ αζαλαηίζαη ηνχο ηεζαλαησκέλνπο, ηή δηά
μχινπ βξψζεη.
Θενηνθίνλ
Δλ ζνί Παξζέλε αγλή, εζεσξήζεζαλ πάζαη, ηνχ Θενχ αη πνξείαη, ηνχ
θπιάμαληνο ηήλ ζήλ, αγλείαλ κεηά ηφθνλ, εζθξαγηζκέλελ ζαθψο, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δηξκφο άιινο
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο
Λάδαξνο ζήκεξνλ ζαλψλ, εθθνκίδεηαη θίινο Υξηζηνχ, θαί
ζξελσδνχζηλ αη πεξί ηήλ Μάξζαλ, ηήλ αδειθηθήλ ζπκθνξάλ, ν δέ
Υξηζηφο ελ ραξά, κεηαβαίλεη πξφο απηφλ, ηνχ δείμαη ηνίο ιανίο, φηη
εζηίλ απηφο, ε δσή ηψλ απάλησλ.
Χο εμ φξνπο Διαηψλ, απφ χςνπο ειεεκνζπλψλ, αξεηψλ θιάδνπο νη
ιανί ηεκφληεο, δεχηε εηνηκάζσκελ, ηήλ πξφο εκάο λνεηψο,
παξνπζίαλ ηνχ Υξηζηνχ, πκλνχληεο επινγνχληεο, θαί ππεξπςνχληεο,
απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Ζ ηξηζππφζηαηνο Μνλάο, ν Παηήξ ν Τηφο, θαί Πλεχκα ηφ δψλ, κία
ζεφηεο, κία Βαζηιεία, ζέ αηλεί ην άδπηνλ θψο, Αγγέισλ αη ζηξαηηαί,
θαί εκείο νη επί γήο, πκλνχκελ επινγνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ηδνχ πάζαη αη γελεαί, καθαξίδνκέλ ζε Άρξαληε, ηά κεγαιεία ηά ζά
θαζνξψληεο, ζχ γάξ ηίθηεηο ππεξθπψο, ηφλ ηνχ παληφο πνηεηήλ, Θεφλ
φληα θαί βξνηφλ, Γηφ ζε επινγνχκελ θαί ππεξπςνχκελ, Αγλή εηο ηνχο
αηψλαο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Μεηά ηψλ Παίδσλ θαί εκείο ππαληήζσκελ Υξηζηψ ηψ ζεψ, αληί βατσλ
πξνζάγνληεο ειεεκνζχλελ, ελ θαξδίαο πξνζεπρή, κεηά θιάδσλ,
Χζαλλά βνψληεο, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο, γελλεζέληα πξφ αηψλσλ Θεφλ, θαί επ'
εζράησλ εθηήο Θενηφθνπ, ζάξθα ελδπζάκελνλ, σο ηέιεηνλ
άλζξσπνλ, θαί Θεφλ αιεζηλφλ, πκλνχκελ επινγνχκελ, θαί

ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Σψλ γεγελψλ, ηίο ήθνπζε
Ο Γαληήι, λεζηεία πεθξαγκέλνο, έθξαμε ζηφκαηα ζεξψλ, Σνχηνλ
δεινχζα ςπρή κνπ, ηφλ σξπφκελνλ, θαζάπεξ ιένληα φθηλ, θαί
εθδεηνχληα, θαηάβξσκα πνηήζαη πάζαλ ςπρήλ, ηή ηνχ ηαπξνχ
ζπκκαρία απνδίσμνλ.
Λφγε Θενχ, ηήλ ηεζαλαησκέλελ, ηαίο ακαξηίαηο ςπρήλ κνπ, θαί
θαζεηξγκέλελ ηάθσ ηήο παξαβάζεσο, δσνπαξφρσ ζνπ ιφγσ
εμαλαζηήζαο, πξνζθέξεηλ ζνη βατα ηψλ αξεηψλ, ηψ Νηθεηή ηνχ
ζαλάηνπ θαηαμίσζνλ.
Ο νπξαλφλ, σο ζξφλνλ θεθηεκέλνο, θαί ππνπφδηνλ ηήλ γήλ, ν ηνχ
Θενχ Παηξφο Λφγνο, πψισ νρνχκελνο, επί ηήλ Πφιηλ εηζέξρεηαη ηήλ
αγίαλ, εθ ζηφκαηνο λεπίσλ αίλνλ ηεξπλφλ, σο Βαζηιεχο ηψλ απάλησλ
θαηαξηίζαζζαη.
Θενηνθίνλ
Δλ γπλαημί, ζχ κφλε σξαηψζεο, ψ ππεξζαχκαζηε Αγλή, ηφλ
σξαηφηαηνλ Λφγνλ απνθπήζαζα, ηφλ ππέξ πάληαο θαλέληα βξνηνχο
σξαίνλ, απηφλ νχλ εθδπζψπεη, ηφ εηδερζέο θαζσξατζαη, Παξζέλε ηήο
θαξδίαο κνπ.
Άιινο Δλ ηλαίσ ηψ φξεη
Δπηηάθηα δάθξπα ξαίλνπζηλ, αη Λαδάξνπ Αδειθαί, θαζνξψζαη ηφλ
ζχγγνλνλ ζήκεξνλ, ππφ ιίζνλ ηφλ πηθξφλ, ν Υξηζηφο δέ κνπ πφξξσ,
Απνζηφινηο ζνπ, Υαίξσ ηνχην δειψλ έιεγεο, ηνηο δη' πκάο, νπ παξήο
ηή ζαξθί γάξ εθεί.
Πάιηλ ήθεη πξφο ζέ ηήλ θνλεχηξηαλ, Ηνπδαίαλ ν Υξηζηφο, ηφ ζσηήξηνλ
πάζνο γιηρφκελνο, εθπιεξψζαη σο Θεφο, φλ εδήηεηο ιηζάζαη, ηδνχζνη
απηφθιεηνο, ζέισλ πξνζίεηαη, ηήο κηαηθνλίαο ζνπ, εηο ηφ ζψζαη εκάο.
Γφμα...
Ζ ζεφηεο Μνλάο, θαί Σξηάο εζηη, παξαδφμνπ ψ ζηξνθήο! ελνπκέλε ηή
θχζεη κεξίδεηαη, ηνίο πξνζψπνηο ηδηθψο, κή ηκσκέλε γάξ ηκάηαη, έλ
νχζα ηξηζζεχεηαη, αχηε Παηήξ εζηηλ, Τηφο, θαί Πλεχκα ηφ δψλ, ε
θξνπξνχζα ηφ πάλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παηδνηφθνλ παξζέλνλ ηίο ήθνπζε, θαί κεηέξα πιήλ αλδξφο; Μαξηάκ
εθηειείο ηφ ηεξάζηηνλ, Αιιά θξάδε κνη ηφ, Πψο; Μή εξεχλα ηά βάζε,

ηήο Θενηνθίαο κνπ, ηνχην παλάιεζεο, ππέξ δέ αλζξψπηλνλ λνχλ ε
θαηάιεςηο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σψλ θνηλίθσλ βατα ζπκπιέμαληεο, λνεηψο θαί αηζζεηψο, ππαληήλ ηψ
Γεζπφηε πνηήζσκελ, εξρνκέλσ πξφο εκάο, θαί γάξ επινγεκέλνο,
απηφο ν εξρφκελνο ελ ηψ νλφκαηη ηνχ Κπξίνπ θαί Παηξφο, σο Τηφο
αιεζήο.
Ο Δηξκφο
Δλ ηλαίσ ηψ φξεη θαηείδέ ζε, ελ ηή Βάησ Μσυζήο, ηήλ αθιέθησο ηφ
πχξ ηήο ζεφηεηνο, ζπιιαβνχζαλ ελ γαζηξί, Γαληήι δέ ζε είδελ, φξνο
αιαηφκεηνλ, Ράβδνλ βιαζηήζαζαλ, Ζζαταο θέθξαγε, ηήλ εθ ξίδεο
Γαπτδ.
Δηο ηά Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ,
Ηδηφκεινλ Ήρνο α'
Ο Ηζξαήι πνξθχξαλ θαί βχζζνλ ελεδέδπην, ζηνιαίο ηεξαίο θαί
βαζηιείνηο ιάκπσλ, λφκνλ δε θαί Πξνθήηαο πινπηψλ λνκίκνηο
ιαηξείαηο ελεπθξαίλεην, αιιά ζε πησρεχζαληα, ζηαπξψζαο έμσ
ππιψλ Δπεξγέηα, θαί δψληα κεηά ζηαπξφλ αζεηψλ, ηφλ ελ θφιπνηο
Θενχ Παηξφο αεί φληα, δηςεί ζηαγφλα ράξηηνο, σο Πινχζηνο
άζπιαγρλνο Λαδάξσ πέλεηη, ν πνξθχξαο θαί βχζζνπ, άζβεζηνλ πχξ
αλζππνδχο, θαί βιέπσλ νδπλάηαη ηφλ πξίλ ςηρίσλ αιεζείαο, ελδεή
ιαφλ ηψλ εζλψλ, λχλ ελ θφιπνηο πίζηεσο, Αβξαάκ ζαιπφκελνλ, ηήλ
ηνχ Αίκαηφο ζνπ πνξθπξίδα, ζχλ ηή βχζζσ ηνχ βαπηίζκαηνο
θνξνχληα, θαί ζπλεπζελνχκελνλ, θαί εληξπθψληα ραξίζκαζη, θαί
ιέγνληα, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ δφμα ζνη. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Τκάο παλεχθεκνη Μάξηπξεο, νπ ζιίςηο νπ ζηελνρσξία, νπ ιηκφο νπ
δησγκφο, νπδέ κάζηηγεο, νπ ζπκφο ζεξψλ, νπ μίθνο, νπδέ πχξ
απεηινχλ, ρσξίζαη Θενχ δεδχλεληαη, πφζσ δέκάιινλ ηψ πξφο απηφλ,
σο ελ αιινηξίνηο, αγσληζάκελνη ζψκαζη, ηήλ θχζηλ ειάζεηε, ζαλάηνπ
θαηαθξνλήζαληεο, φζελ θαί επαμίσο ηψλ πφλσλ πκψλ, κηζζφλ
εθνκίζαζζε, νπξαλψλ Βαζηιείαο, θιεξνλφκνη γεγφλαηε, απαχζησο
πξεζβεχζαηε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Οξψζα θξεκάκελνλ Υξηζηέ, ε αγλψο θπήζαζα, ζέ ηφλ θξεκάζαληα
χδαζη, ηήλ γήλ θηιάλζξσπε, αλεβφα. Οίκνη! ηί ηφ μέλνλ ζέακα; πνχ
έδπ ζνπ ηφ θάιινο γιπθχηαηε, Τηέ ηφ άπεηξνλ; Μεγαιχλσ ζνπ ηφ
έιενο, φηη πάζρεηο, εθψλ ππέξ άπαληαο.

ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. α
Σά ειέε ζνπ Κχξηε πνίεζνλ κεζ' εκψλ, θαί κή παξαδψεο εκάο ηαίο
αλνκίαηο εκψλ, άγηε Γέζπνηα παληνθξάηνξ, ζνχ δεφκεζα.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξηβ'
Αηλείηε, παίδεο, Κχξηνλ, αηλείηε ηφ φλνκα Κπξίνπ.
ηίρ. Δίε ηφ φλνκα Κπξίνπ επινγεκέλνλ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΝΖ', 1-11)
Οχησ ιέγεη Κχξηνο, Αλαβφεζνλ ελ ηζρχτ, θαί κή θείζε, σο ζάιπηγγη
χςσζνλ ηήλ θσλήλ ζνπ, θαί αλάγγεηινλ ηψ ιαψ κνπ ηά ακαξηήκαηα
απηψλ, θαί ηψ νίθσ Ηαθψβ, ηάο αλνκίαο απηψλ, Δκέ εκέξαλ εμ εκέξαο
δεηνχζη, θαί γλψλαί κνπ ηάο νδνχο επηζπκνχζηλ, σο ιαφο δηθαηνζχλελ
πεπνηεθψο, θαί θξίζηλ Θενχ απηνχ κή εγθαηαιεινηπψο, αηηνχζί κε
λχλ θξίζηλ δηθαίαλ, θαί εγγίδεηλ Θεψ επηζπκνχζη, ιέγνληεο, ηί φηη
ελεζηεχζακελ, θαί νπθ είδεο; εηαπεηλψζακελ ηάο ςπράο εκψλ, θαί
νπθ έγλσο. Δλ γάξ ηαίο εκέξαηο ηψλ λεζηεηψλ πκψλ επξίζθεηε ηά
ζειήκαηα πκψλ, θαί πάληαο ηνχο ππνρεηξίνπο πκψλ ππνλχζζεηε, εη
εηο θξίζεηο θαί κάραο λεζηεχεηε, θαί ηχπηεηε ππγκαίο ηαπεηλφλ, ίλα ηί
κνη λεζηεχεηεσο ζήκεξνλ, αθνπζζήλαη ελ θξαπγή ηήλ θσλήλ πκψλ,
νπ ηαχηελ ηήλ λεζηείαλ εγψ εμειεμάκελ; θαί εκέξαλ ηαπεηλνχλ
άλζξσπνλ ηήλ ςπρήλ απηνχ, νπδ' άλ θάκςεο σο θξίθνλ ηφλ ηξάρειφλ
ζνπ, θαί ζάθθνλ θαί ζπνδφλ ππνζηξψζεο, νπδέ νχησ θαιέζεηε
λεζηείαλ δεθηήλ, νπρί ηνηαχηελ λεζηείαλ εμειεμάκελ, ιέγεη Κχξηνο,
αιιά ιχε πάληα ζχλδεζκνλ αδηθίαο, δηάιπε ζηξαγγαιηάο βηαίσλ
ζπλαιιαγκάησλ, απφζηεηιε ηεζξαπζκέλνπο έλ αθέζεη, θαί πάζάλ ζνπ
ζπγγξαθήλ άδηθνλ δηάζπα, δηάζξππηε πεηλψληη ηφλ άξηνλ ζνπ, θαί
πησρνχο αζηέγνπο εηζάγαγε εηο ηφλ νίθφλ ζνπ, εάλ ίδεο γπκλφλ
πεξίβαιε, θαί απφ ηψλ νηθείσλ ηνχ ζπέξκαηφο ζνπ νπρ ππεξφςεη.
Σφηε ξαγήζεηαη πξψτκνλ ηφ θψο ζνπ, θαί ηά ηακαηά ζνπ, ηαρχ
αλαηειεί, θαί πξνπνξεχζεηαη έκπξνζζέλ ζνπ ε δηθαηνζχλε ζνπ, θαί ε
δφμα ηνχ Θενχ πεξηζηειεί ζε, ηφηε βνήζε, θαί ν Θεφο εηζαθνχζεηαί
ζνπ, έηη ιαινχληφο ζνπ, εξεί, Ηδνχ πάξεηκη, εάλ αθέιεο απφ ζνχ
ζχλδεζκνλ, θαί ρεηξνηνλίαλ, θαί ξήγκα γνγγπζκνχ, θαί δψο πεηλψληη

ηφλ άξηνλ εθ ςπρήο ζνπ, θαί ςπρήλ ηεηαπεηλσκέλελ εκπιήζεο, ηφηε
αλαηειεί ελ ηψ ζθφηεη ηφ θψο ζνπ, θαί ηφ ζθφηνο ζνπ σο κεζεκβξία,
θαί έζηαη ν Θεφο ζνπ κεηά ζνχ δηαπαληφο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ξηγ'
Δπινγεκέλνη πκείο ηψ Κπξίσ ηψ πνηήζαληη ηφλ νπξαλφλ θαί ηήλ γήλ.
ηίρ. Δλ εμφδσ Ηζξαήι εμ Αηγχπηνπ.
η85ηνξ
ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΡΟ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξφλ Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. α'
Πινχζηνο ελ πάζεζηλ ππάξρσλ, ηήλ απαηειήλ ηήο ππνθξίζεσο
πεξίθεηκαη ζηνιήλ, επθξαηλφκελνο ελ ηνίο θαθνίο ηήο αθξαζίαο, θαί
ηήλ άκεηξνλ αζπιαγρλίαλ επηδείθλπκαη, παξνξψλ κνπ ηφλ λνχλ, πξφ
ηνχ ππιψλνο βεβιεκέλνλ ηήο κεηαλνίαο, ιηκψηηνληα παληφο αγαζνχ,
θαί λνζνχληα ηήλ απξνζεμίαλ, Αιιά ζχ Κχξηε, Λάδαξφλ κε πνίεζνλ,
πησρφλ ακαξηεκάησλ, κήπνηε δεεζείο, απνηχρσ δαθηχινπ
δξνζίδνληνο, νδπλσκέλεο κνπ ηήο γιψηηεο, ελ αζβέζησ θινγί, ελ δέ
ηνίο ηνχ Παηξηάξρνπ κε θφιπνηο Αβξαάκ, θαηαζθήλσζνλ σο
θηιάλζξσπνο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Αθνξέζησ δηαζέζεη ςπρήο, Υξηζηφλ νπθ αξλεζάκελνη, άγηνη
Μάξηπξεο, νίηηλεο δηαθφξνπο αηθηζκνχο, παζεκάησλ ππνκείλαληεο,
ηψλ ηπξάλλσλ ηά ζξάζε θαηεδαθίζαηε, αθιηλή θαί άηξσηνλ ηήλ Πίζηηλ
θπιάμαληεο, εηο νπξαλνχο κεηέζηεηε, φζελ θαί παξξεζίαο ηπρφληεο
πξφο απηφλ, αηηήζαηε, δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
ηηρεξα Πξνζφκνηα Πνίεκα Ησζήθ
Ήρνο πι. α' Υαίξνηο αζθεηηθψλ
Πέξαλ ηνχ Ηνξδάλνπ ζαξθί, πεξηπνιεχσλ Ηεζνχ, ηνίο ζπλνχζί ζνη,
εβφαο, ν θίινο ήδε, Λάδαξνο απνζαλψλ, ηή ηαθή αξηίσο
παξαδίδνηαη, δηφ ραίξσ θίινη κνπ, δη' εκάο ίλα κάζεηε, σο πάληα
νίδα, Θεφο ψλ αδηάζηαηνο, εη θαί πέθπθα, ηφ νξψκελνλ άλζξσπνο.
Άγσκελ νχλ δσψζνληεο απηφλ φπσο ζάλαηνο αίζζεηαη ηνχηνπ ηφ
λίθνο, θαί ηήλ ηειείαλ θαηάιπζηλ, ζαθψο ήλ πνηήζσ, παξερφκελνο ηψ
Κφζκσ, ηφ κέγα έιενο.
Μάξζαλ θαί ηήλ Μαξίαλ πηζηνί, εθκηκεζάκελνη πξφο Κχξηνλ
πέκςσκελ, ελζένπο, σο πξέζβεηο πξάμεηο, φπσο ειζψλ ηφλ εκψλ,
λνχλ εμαλαζηήζε λεθξφλ θείκελνλ, δεηλψο ελ ηψ κλήκαηη, ακειείαο
αλαίζζεηνλ, θφβνπ ηνχ ζείνπ, κεδακψο αηζζαλφκελνλ, θαί ελέξγεηαλ,

δσηηθήλ λχλ κή έρνληα, θξάδνληεο. Ίδε Κχξηε, θαί ψζπεξ ηφλ θίινλ
ζνπ, Λάδαξνλ πάιαη Οηθηίξκνλ, επηζηαζία εμήγεηξαο, θξηθηή, νχησ
πάληαο, δσνπνίεζνλ παξέρσλ, ηφ κέγα έιενο.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο πι. β' Κχξηε επί ηφλ ηάθνλ
Γηζεκεξεχεη Λάδαξνο ελ ηψ ηάθσ, ηνχο απ' αηψλνο βιέπεη ζαλέληαο,
εθεί ηεζέαηαη δείκαηα μέλα, πιεζχλ αλαξίζκεηνλ, Άδνπ θξαηνπκέλελ
ηνίο δεζκνίο, δηφ αη ζχγγνλνη ζξελνχζη πηθξψο πξνζβιέπνπζαη ηφλ
ηάθνλ απηνχ, Υξηζηφο δέ ήθεη δσψζαη ηφλ θίινλ ηφλ εαπηνχ, ηνχ κίαλ
παξά πάλησλ επηηειείζζαη ζπκθσλίαλ, Δπινγεκέλνο εί σηήξ,
ειέεζνλ εκάο.
Καί ηνχ Μελαίνπ Πξνζφκνηα δ'
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξηδ'
Δπαξεζηήζσ ελψπηνλ Κπξίνπ, ελ ρψξα δψλησλ.
ηίρ. Ζγάπεζα, φηη εηζαθνχζεηαη Κχξηνο ηήο θσλήο ηήο δεήζεψο κνπ.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΜΓ', 25-30 ΜΔ', 1-16)
Πξνζήλεγθαλ ηψ Ησζήθ νη αδειθνί απηνχ ηά δψξα, ά είρνλ ελ ηαίο
ρεξζίλ απηψλ εηο ηφλ νίθνλ, θαί πξνζεθχλεζαλ απηψ επί πξφζσπνλ
επί ηήλ γήλ, Ζξψηεζε δέ απηνχο, πψο έρεηε;θαί είπελ απηνίο, Τγηαίλεη
ν παηήξ πκψλ ν πξεζβχηεο, φλ είπαηε έηη δήλ, νη δέ είπνλ, Τγηαίλεη, ν
παίο ζνπ ν παηήξ εκψλ, έηη δή. Καί είπελ, Δπινγεηφο ν άλζξσπνο
εθείλνο ηψ Θεψ, θαί θχςαληεο πξνζεθχλεζαλ απηψ, Αλαβιέςαο δέ
ηνίο νθζαικνίο Ησζήθ, είδε Βεληακίλ ηφλ αδειθφλ απηνχ ηφλ
νκνκήηξηνλ, θαί είπελ, Οχηφο εζηηλ ν αδειθφο πκψλ ν λεψηεξνο, φλ
είπαηε πξφο κε αγαγείλ, θαί είπελ, ν Θεφο ειεήζαη ζε ηέθλνλ,
Δηαξάρζε δέ Ησζήθ, ζπλεζηξέθεην γάξ ηά ζπιάγρλα απηνχ επί ηψ
αδειθψ απηνχ, θαί εδήηεη θιαχζαη, εηζειζψλ δέ εηο ηφ ηακείνλ,
έθιαπζελ εθεί, θαί ληςάκελνο ηφ πξφζσπνλ, εμειζψλ ελεθξαηεχζαην.
Καί νπθ εδχλαην Ησζήθ αλέρεζζαη πάλησλ ηψλ παξεζηεθφησλ απηψ,
αιι' είπελ, Δμαπνζηείιαηε πάληαο απ' εκνχ, θαί νπ παξεηζηήθεη
νπδείο ηψ Ησζήθ, ελίθα αλεγλσξίδεην ηνίο αδειθνίο απηνχ, θαί αθήθε
θσλήλ κεηά θιαπζκνχ, Ήθνπζαλ δέ πάληεο νη Αηγχπηηνη, θαί
αθνπζηφλ εγέλεην εηο ηφλ νίθνλ Φαξαψ, Δίπε δέ Ησζήθ πξφο ηνχο
αδειθνχο απηνχ, Δγψ εηκη Ησζήθ, έηη ν παηήξ κνπ δή; Καί νπθ
εδχλαλην νη αδειθνί απνθξηζήλαη απηψ, εηαξάρζεζαλ γάξ, Δίπε δέ
Ησζήθ πξφο ηνχο αδειθνχο απηνχ, Δγγίζαηε πξφο κε, θαί ήγγηζαλ.
Καί είπελ. Δγψ εηκη Ησζήθ ν αδειθφο πκψλ, φλ απέδνζζε εηο

Αίγππηνλ, λχλ νχλ κή ιππείζζε, κεδέ ζθιεξφλ πκίλ θαλείησ, φηη
απέδνζζέ κε ψδε, εηο γάξ δσήλ απέζηεηιέ κε ν Θεφο έκπξνζζελ
πκψλ. Σνχην γάξ δεχηεξνλ έηνο ιηκφο επί ηήο γήο, θαί έηη ινηπά πέληε
έηε, ελ νίο νπθ έζηηλ αξνηξίαζηο, νπδέ ακεηφο, Απέζηεηιε γάξ κε ν
Θεφο έκπξνζζελ πκψλ, ππνιείπεζζαη πκίλ θαηάιεηκκα επί ηήο γήο,
θαί εθζξέςαη πκψλ θαηάιεηςηλ κεγάιελ, Νχλ νχλ νπρ πκείο κε
απεζηάιθαηε ψδε, αιιά ν Θεφο, θαί επνίεζέ κε, σο παηέξα Φαξαψ
θαί Κχξηνλ παληφο ηνχ νίθνπ απηνχ, θαί άξρνληα πάζεο γήο
Αηγχπηνπ, πεχζαληεο νχλ, αλάβεηε πξφο ηφλ παηέξα κνπ, θαί είπαηε
απηψ. Σάδε ιέγεην πηφο ζνπ Ησζήθ. Δπνίεζέ κε ν Θεφο θχξηνλ πάζεο
γήο Αηγχπηνπ, θαηάβεζη νχλ πξφο κε, θαί κή κείλεο, θαί θαηνηθήζεηο
ελ γή Γεζέκ Αξαβίαο, θαί έζε εγγχο κνπ ζχ, θαί νη πηνί ζνπ, θαί νη πηνί
ηψλ πηψλ ζνπ, ηά πξφβαηά ζνπ, θαί νη βφεο ζνπ, θαί φζα ζνί εζηη, θαί
εθζξέςσ ζε εθεί, έηη γάξ πέληε έηε ιηκφο έζηαη επί ηήο γήο, ίλα κή
εθηξηβήο ζχ, θαί νη πηνί ζνπ, θαί πάληα ηά ππάξρνληά ζνπ. Ηδνχ νη
νθζαικνί πκψλ βιέπνπζη, θαί νη νθζαικνί Βεληακίλ ηνχ αδειθνχ κνπ,
φηη ηφ ζηφκα κνπ ηφ ιαινχλ πξφο πκάο, Απαγγείιαηε νχλ ηψ παηξί
κνπ πάζαλ ηήλ δφμαλ κνπ ηήλ ελ Αηγχπησ, θαί φζα ίδεηε, θαί
ηαρχλαληεο, θαηαγάγεηε ηφλ παηέξα κνπ ψδε. Καί επηπεζψλ επί ηφλ
ηξάρεινλ Βεληακίλ ηνχ αδειθνχ απηνχ, έθιαπζελ επ' απηψ, θαί
Βεληακίλ έθιαπζελ επί ηψ ηξαρήισ απηνχ. Καί θαηαθηιήζαο πάληαο
ηνχο αδειθνχο απηνχ, έθιαπζελ επ' απηνίο, θαί κεηά ηαχηα, ειάιεζαλ
νη αδειθνί απηνχ πξφο απηφλ. Καί δηεβνήζε ε θσλή εηο ηά ψηα
Φαξαψ, ιέγνληεο, Ήθαζηλ νη αδειθνί Ησζήθ, Δράξε δέ Φαξαψ, θαί
πάζα ε ζεξαπεία απηνχ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξηε'
Σάο επράο κνπ ηψ Κπξίσ απνδψζσ, ελαληίνλ παληφο ηνχ ιανχ
απηνχ.
ηίρ. Δπίζηεπζα, δηφ ειάιεζα, εγψ δέ εηαπεηλψζελ ζθφδξα.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΚΑ', 23 - ΚΒ', 4)
ο θπιάζζεη ηφ ζηφκα απηνχ θαί ηήλ γιψζζαλ, δηαηεξεί εθ ζιίςεσο
ηήλ ςπρήλ απηνχ, ζξαζχο θαί απζάδεο θαί αιαδψλ, ινηκφο θαιείηαη,
φο δέ κλεζηθαθεί, παξάλνκνο, Δπηζπκίαη νθλεξφλ απνθηείλνπζηλ, νπ
γάξ πξναηξνχληαη αη ρείξεο απηνχ πνηείλ ηη, Αζεβήο επηζπκεί φιελ ηήλ
εκέξαλ επηζπκίαο θαθάο, ν δέ δίθαηνο ειεεί θαί νηθηείξεη αθεηδψο,
ζπζίαη αζεβψλ, βδέιπγκα Κπξίσ, θαί γάξ παξαλφκσο πξνζθέξνπζηλ
απηάο, Μάξηπο ςεπδήο απνιείηαη, αλήξ δέ ππήθννο θπιαζζφκελνο
ιαιήζεη, Αζεβήο αλήξ αλαηδψο πθίζηαηαη πξνζψπσ, ν δέ επζχο,
απηφο ζπληεί ηάο νδνχο απηνχ, νπθ έζηη ζνθία, νπθ έζηηλ αλδξεία, νπθ

έζηη βνπιή θαηέλαληη Κπξίνπ, πξφο ηφλ αζεβή, Ίππνο εηνηκάδεηαη εηο
εκέξαλ πνιέκνπ, παξά δέ Κπξίνπ ε βνήζεηα, Αηξεηψηεξνλ φλνκα
θαιφλ, ή πινχηνο πνιχο, ππέξ δέ ρξπζίνλ θαί αξγχξηνλ ράξηο αγαζή,
Πινχζηνο θαί πησρφο ζπλήληεζαλ αιιήινηο, ακθνηέξνπο δέ ν Κχξηνο
επνίεζε, Παλνχξγνο ηδψλ πνλεξφλ ηηκσξνχκελνλ θξαηαηψο, απηφο
παηδεχεηαη, νη δέ άθξνλεο παξειζφληεο εδεκηψζεζαλ, Γελεά ζνθίαο
θφβνο Κπξίνπ, θαί πινχηνο, θαί δφμα, θαί δσή.
ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΡΟ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. α'
Σφλ ζπλάλαξρνλ ιφγνλ
Θεσξίαλ θαί πξάμηλ, ψζπεξ ζπδεχμαληεο, πξφο Υξηζηφλ ηθεζίαλ,
εθπέκςαη ζπεχζσκελ, ηφλ ηεζακκέλνλ εκψλ λνχλ, σο άιινλ
Λάδαξνλ λεθξφλ, φπσο δσψζε ηή απηνχ, επηζηαζία ηή θξηθηή, βατα
δηθαηνζχλεο, απηψ πξνζθέξεηλ θαί θξάδεηλ, Δπινγεκέλνο εί ν
εξρφκελνο.
Θενηνθίνλ
Σήο ςπρήο κνπ ηά πάζε, ηά πνιπψδπλα, θαί ζαξθφο κνπ ηάο λφζνπο,
ελ ηάρεη ίαζαη, ηάο ηνχ λνφο κνπ εθηξνπάο, ζηήζνλ Παλάκσκε, θαί ελ
γαιήλε ινγηζκνχ, επράο πξνζθέξεηλ θαζαξάο, ηψ Βαζηιεί ηψλ
απάλησλ, αμίσζνλ Θενηφθε, θαί εμαηηείζζαη πηαηζκάησλ άθεζηλ.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. β'
Αγγειηθαί δπλάκεηο
Γηζεκεξεπεη ζήκεξνλ, ζαλψλ ν Λάδαξνο, θαί επί ηνχησ ρένπζη ιχπεο
ηά δάθξπα, αη ζχγγνλνη Μαξία ζχλ ηή Μάξζα, ηφλ ιίζνλ ηνχ κλήκαηνο
πξνζβιέπνπζαη, εθίζηαηαη ν Κηίζηεο, ζχλ ηνίο απηνχ Μαζεηαίο, ηφλ
ζάλαηνλ ζθπιεχζαη, δσξνχκελνο ηήλ δσήλ, Γηφ βνήζσκελ απηψ,
Κχξηε δφμα ζνη.
Θενηνθίνλ
Διπίο ηνχ Κφζκνπ
Αγία Γέζπνηλα, Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ Μήηεξ, σο ηψλ απάλησλ
Πνηεηήλ, απνξξήησο ηεθνχζα, ηθέηεπε ζχλ Απνζηφινηο, ηεξνίο,
εθάζηνηε ηήλ αγαζφηεηα απηνχ, παζψλ εκάο ιπηξψζαζζαη, θαί

άθεζηλ εκίλ, δνχλαη αλνκεκάησλ.
Χδή δ' Ήρνο πι. α'
Σήλ ζείαλ ελλνήζαο
Αθηίζη ηήο εκψλ παξαθιήζεσο, θαησθηζκέλνπο ελ θξνπξά,
ακαξηεκάησλ θσηίζαηε, ηνχο επζεβψο θσηνθφξνη, εκάο
αλεπθεκνχληαο, Απφζηνινη.
Αγάπελ ζπκπαζεία ζπδεχμαληεο, πξφο ηθεζίαλ ηψ Υξηζηψ, πηζηνί
εθπέκςαη ζπνπδάζσκελ, φπσο εκάο αλαζηήζε, εθ ηάθνπ ηψλ
θξπθίσλ παζψλ εκψλ.
Φηιίαλ ζαξθηθήλ αθεηδήζσκελ, νη λεθξσζέληεο ηή ςπρή, θαί
πξνζθηιείο ρξεκαηίζσκελ, ηψ Λπηξσηή, φπσο Άδνπ, θξηθηήο εκάο
ιπηξψζεηαη θξίζεσο.
Πξνέθεο ηνχ Λαδάξνπ ηήλ θνίκεζηλ, φλ κεη' νιίγνλ αληζηψλ, εθ
ζειαδφλησλ ηήλ αίλεζηλ, θιαδεθνξνχλησλ πξνζδέμε, ηνχ Πάζνπο
ζνπ σηήξ κνπ ηά ζχκβνια.
Θενηνθίνλ
Δθ ζνχ ηφ ζείνλ χδσξ αλέβιπζελ, αζαλαζίαο θαί δσήο, Θενθπήηνξ
Παλάκσκε, νχ νη γεπφκελνη δίςεο, αγλή, ζαλαηεθφξνπ ξπζζήζνληαη.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Δηξκφο άιινο
Ήρνο πι. β' Αθήθνα Κχξηε
Δλζάπηεηαη Λάδαξνο, θαί ελ ηψ ηάθσ αη πεξί Μάξζαλ, λχλ πελζνχζί
ηε θαί θιαίνπζηλ, επηζηήλαη, ζέ ηφλ Εσνδφηελ γιηρφκελαη.
Ο ζάλαηνο άξρεηαη, εθδεηκαηνχζζαη ηήλ πξφο απηφλ ζνπ, άθημηλ
Υξηζηέ αηζζφκελνο, σο δσή γάξ, θξνχδνλ απηφλ δείμεηο ηνίο πέξαζηλ.
Γφμα...
Μνλάο απιή άθηηζηε, άλαξρε θχζηο ε ελ Σξηάδη, πκλνπκέλε
ππνζηάζεσλ, εκάο ζψζνλ, πίζηεη πξνζθπλνχληαο ηφ θξάηνο ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφλ εθ Παηξφο άρξνλνλ, Τηφλ ελ ρξφλσ Θενκήηνξ, απεηξάλδξσο
απεθχεζαο, μέλνλ ζαχκα! κείλαζα Παξζέλνο ζειαδνπζα.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
πλέιζεηε ήθεηε, νη ελ εξήκνηο θαί ελ ζπειαίνηο, ππαληήζαη ηφλ
εξρφκελνλ, επί πψινπ, Κχξηνλ ηήο δφμεο ελ άζκαζηλ.
Ο Δηξκφο

Αθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζελ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ,
θαί εμέζηελ, δφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.
Χδή ε'
νί ηψ παληνπξγψ
Λίζνλ ηφλ βαξχλ, εθ ηήο εκήο θαξδίαο, δηάξαη πξεζβεχζαηε, ηφλ
Παλνηθηίξκνλα, ιίζνηθαλέληεο, ηνχ αθξνγσληαίνπ, ιίζνπ ζεεγφξνη,
Απφζηνινη Κπξίνπ.
Άγσκελ ηνίο ζνίο, πξναλεθψλεηο θίινηο, ν θίινο κνπ Λάδαξνο, ήδε
θεθνίκεηαη, ηνχηνλ εγείξσλ, νιέζσ ηνχ ζαλάηνπ, ηήλ νιεζξνηφθνλ,
θαθίαλ εηο αηψλαο,
Πξάνη ηή ςπρή, θαί ηαπεηλνί ηή γλψκε, γελφκελνη ράξηηη,
ππνδεμψκεζα, πξάνλ ηφλ πάλησλ, εξρφκελνλ Γεζπφηελ, ηήλ
αιαδνλείαλ, ηνχ πνλεξνχ ζπληξίςαη.
Θενηνθίνλ
Πχιελ ζε θσηφο, πεθσηηζκέλελ βιέπεη, Πξνθήηεο παλάκσκε, ηφλ
Φσηνδφηελ γάξ ηίθηεηο αθξάζησο, εκίλ νκνησζέληα, φλ
ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Άιινο Οη φζηνί ζνπ Παίδεο
Μαξία ηε θαί Μάξζα, λχλ ζξελσδνχζηλ, ελ ηάθσ θαηαθείκελνλ,
βιέπνπζαη ηφλ Λάδαξνλ, θαί πφλσ αλαβνψζηλ, Δη ήλ Υξηζηφο
εληαχζα, ν ζχγγνλνο εκψλ νπθ άλ ηέζλεθελ.
Ο Άδεο πξνζδνθάζζσ νινζξεπζήλαη, ε γάξ δσή επειεχζεηαη, ηφλ
Λάδαξνλ εγείξαη αλαβνψληα, Δπινγείηε πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε ηφλ
Κχξηνλ.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Αλάξρσ θαί γελλήζεη ηε, θαί πξνφδσ, Παηέξα πξνζθπλψ ηφλ
γελλήζαληα, Τηφλ δνμάδσ ηφλ γελλεζέληα, πκλψ ηφ ζπλεθιάκπνλ,
Παηξίηε θαί Τηψ, Πλεχκα άγηνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
λ έηεθεο Παξζέλε αλεξκελεχησο, δηαπαληφο σο θηιάλζξσπνλ, κή
δηαιίπεο εθδπζσπνχζα, ίλα θηλδχλσλ ζψζε, ηνχο εηο ζέ
θαηαθεχγνληαο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σάο αξεηάο σο θιάδνπο, θαί σο βατα, πξφο ππαληήλ εηνηκάζσκελ,
ηνχ Βαζηιέσο πηζηνί βνψληεο, Δπινγείηε πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε ηφλ
Κχξηνλ.

Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Οη φζηνί ζνπ Παίδεο ελ ηή θακίλσ, ηά Υεξνπβίκ εκηκήζαλην, ηφλ
ηξηζάγηνλ Όκλνλ αλαβνψληεο, Δπινγείηε, πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε
ηφλ Κχξηνλ.
Χδή ζ'
Ζζατα ρφξεπε
Σήο θηιίαο ξχζαί κε, ηνχ δνιίνπ, Γέζπνηα Υξηζηέ, ν θίινο ζνπ ηνχο
ζνθνχο, δείμαο Μαζεηάο, κεζ' ψλ αθηθφκελνο, εμήγεηξαο, θίινλ ζνπ
πηζηφλ, ψηεξ ηφλ Λάδαξνλ, επραξίζησο αλπκλνχληά ζε.
πκπιεξψζεη Κχξηε, ηήο Νεζηείαο, πιήξσζνλ εκψλ θαξδίαο ηε θαί
ηφλ λνχλ, εχζπιαγρλε ραξάο, ηαίο ηψλ Απνζηφισλ ζνπ, ηθεζίαηο, ηψλ
εηιηθξηλψο, αγαπεζάλησλ ζε, ηφλ σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Οδσδψο ηνίο έιθεζη, ηήο θαθίαο, ηάθνλ θαηνηθψ, ηήο ξαζπκίαο
Υξηζηέ, φζελ βνψ, Αλάζηεζνλ ζψζφλ κε, φπσο θαγψ, θιάδνηο
αξεηψλ, θαζππαληήζσ ζνη, αλαθξάδσλ, Χζαλλά ηψ Θεψ.
Θενηνθίνλ
Δλ δπζί ζειήζεζη, θαί νπζίαηο, ηέηνθαο εκίλ, Τηφλ ηφλ κνλνγελή, Κφξε
ηνχ Παηξφο, γελφκελνλ άλζξσπνλ, ίλα εκάο, δείμε θνηλσλνχο,
θχζεσο Άρξαληε, ζεηνηέξαο ν ππέξζενο.
Άιινο Αζπφξνπ ζπιιήςεσο
Δλ ηάθσ ν Λάδαξνο, δηζεκεξεχεη ζήκεξνλ, θαί επί ηνχησ, ρένπζη ηά
δάθξπα, Μαξία ηε θαί Μάξζα, σο αδειθαί γλήζηαη, Υξηζηφο δέ έξρεηαη
πξφο απηφλ, ζχλ ηνίο ζείνηο Απνζηφινηο, δείμαη κέγηζηνλ ηεξάζηηνλ.
Θάλαηε παλφιεζξε, εθδέρνπ ηήλ θαηάιπζηλ, νη ππισξνί ζνπ, ηά
θιείζξα βιεπέησζαλ, θαί γάξ δηά ξήκαηνο, ζπλζιάζεη ζνπ ηάο πχιαο,
Υξηζηφο ηφλ Λάδαξνλ αληζηψλ, Πίε πξψηνλ ηνχην Άδε, ν Πξνθήηεο
ζνη βνά ζχλ εκίλ.
Γφμα...
Μφλε Μνλνγελλήηνξ, κνλνγελνχο Τηνχ Παηήξ, θαί κφλε κφλνπ, Φψο
θσηφο απαχγαζκα, θαί κφλνλ κφλσο κφλνπ, Θενχ άγηνλ Πλεχκα,
Κπξίνπ Κχξηνλ φλησο φλ, ψ Σξηάο Μνλάο αγία, ζψζφλ κε
ζενινγνχληά ζε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφ ζαχκα ηνχ ηφθνπ ζνπ, εθπιήηηεη κε Παλάκσκε, πψο
ζπιιακβάλεηο, αζπφξσο ηφλ άιεπηνλ, εηπέ πψο παξζελεχεηο,

γελλήζαζα σο Μήηεξ; Σφ ππέξ θχζηλ πίζηεη ιαβψλ; ηφ ηηθηφκελνλ
πξνζθχλεη, φζα ζέιεη γάξ θαί δχλαηαη.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Ο Κχξηνο έξρεηαη, θαζίζαη ψζπεξ γέγξαπηαη, επί ηνχ πψινπ, ιανί
εηνηκάζζεηε, πξνζδέμαζζαη ελ θφβσ, ηφλ πάλησλ Βαζηιέα, κεηά
Βατσλ σο ληθεηήλ, ηνχ ζαλάηνπ θαί ηνχ Άδνπ, εμεγείξαληα ηφλ
Λάδαξνλ.
Ο Δηξκφο
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο, ν ηφθνο αλεξκήλεπηνο, Μεηξφο αλάλδξνπ,
άθζνξνο ε θχεζηο, Θενχ γάξ ε γέλλεζηο, θαη λνπνηεί ηάο θχζεηο, δηφ
ζε πάζαη αη γελεαί, σο Θεφλπκθνλ Μεηέξα, νξζνδφμσο κεγαιχλνκελ.
Δηο ηά Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. α'
Γεχηε πξφ ηέινπο πάληεο αδειθνί, ελ θαζαξά θαξδία, πξνζέιζσκελ
ηψ επζπιάγρλσ Θεψ, ηάο βησηηθάο πεξηζηάζεηο απνξξίςαληεο, ηψλ
ςπρψλ ηήλ θξνληίδα πνηεζψκεζα, ηψλ βξσκάησλ ηάο εδνλάο, δη'
εγθξαηείαο βδειπμάκελνη, ηήο ειεεκνζχλεο επηκειεζψκεζα, δη' απηήο
γάξ σο γέγξαπηαη, έιαζφλ ηηλεο μελήζαληεο Αγγέινπο, ζξέςσκελ δηά
ηψλ πελήησλ, ηφλ ζξέςαληα εκάο νηθεία ζαξθί, ελδχζσκελ εαπηνχο,
ηφλ αλαβαιιφκελνλ ηφ θψο ψζπεξ ηκάηηνλ, ίλα ηαίο πξεζβείαηο ηήο
αρξάληνπ Θενηφθνπ, θαί Παξζέλνπ Μεηξφο, ηήο αθέζεσο ηπρφληεο
ηψλ ακαξηηψλ, ελ θαηαλχμεη πξφο απηφλ εθβνήζσκελ, Κχξηε ξχζαη
εκάο, ηήο εμ επσλχκσλ απνθάζεσο, θαί αμίσζνλ εκάο, ηήο εθ δεμηψλ
ζνπ παξαζηάζεσο, σο ειεήκσλ θαί θηιάλζξσπνο.
Μαξηπξηθφλ
Δλ ηαίο βαζάλνηο φληεο νη Άγηνη, αγαιιφκελνη αλεβφσλ,
πλαιιάγκαηα εκίλ εζηη ηαχηα πξφο ηφλ Γεζπφηελ, αληί ηψλ
επαληζηακέλσλ κσιψπσλ ηνχ ζψκαηνο, θσηεηλφλ έλδπκα, ελ ηή
αλαζηάζεη επαλζήζεη εκίλ, αληί ηήο αηηκίαο νη ζηέθαλνη, αληί
δεζκσηεξίσλ ν Παξάδεηζνο, θαί αληί ηήο κεηά ηψλ θαθνχξγσλ
θαηαδίθεο, ε κεηά Αγγέισλ δηαγσγή, δηφ επραίο απηψλ Κχξηε, ζψζνλ
ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ Κεραξηησκέλε
Ζ πξνεθιειεγκέλε εθ παζψλ ηψλ γελεψλ, εηζάθνπζνλ ηήο θσλήο
εκψλ, θαί δψξεζαη ηά αηηήκαηα ηψλ ςπρψλ εκψλ, ιχηξσζηλ παζψλ,
θαί ηψλ νδπλψλ, δηά ηψλ Απνζηφισλ, πάληα δπλακέλε, σο Μήηεξ
Θενχ.

ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο α'
Σήο θσλήο ηψλ νηθεηψλ ζνπ, Κχξηε, κή επηιάζε, κλήζζεηη φηη
πάληνηε εηο ζέ, ηήλ ειπίδα εζέκεζα, ηφλ πάληα δπλάκελνλ, θαί
βνήζεζνλ εκίλ δεφκεζα.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξηδ'
Αχηε ε πχιε ηνχ Κπξίνπ, δίθαηνη εηζειεχζνληαη ελ απηή.
ηίρ. Δμνκνινγείζζε ηψ Κπξίσ φηη αγαζφο.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΞΔ', 8-16)
Οχησ ιέγεη Κχξηνο, νλ ηξφπνλ επξεζήζεηαη ε ξψμ ελ ηψ βφηξπτ, θαί
εξνχζη. Μή ιπκήλεαπηφλ, φηη επινγία εζηίλ ελ απηψ, νχησ πνηήζσ,
έλεθελ ηνχ δνπιεχνληφο κνη, ηνχηνπ έλεθελ, νπ κή απνιέζσ πάληαο,
θαί εμάμσ ηφ εμ Ηαθψβ ζπέξκα, θαί ηφ εμ Ηνχδα, θαί θιεξνλνκήζεη ηφ
φξνο ηφ άγηφλ κνπ, θαί θιεξνλνκήζνπζηλ νη εθιεθηνί κνπ θαί νη δνχινί
κνπ, θαί θαηνηθήζνπζηλ εθεί. Καί έζνληαη ελ ηψ δξπκψ επαχιεηο
πνηκλίσλ, θαίθάξαγμ, Αρψξ εηο αλάπαπζηλ βνπθνιίσλ ηψ ιαψκνπ, νη
εδήηεζάλ κε. Τκείο δέ νη εγθαηαιηπφληεο κε, θαί επηιαλζαλφκελνη ηφ
φξνο ηφ άγηφλ κνπ, θαί εηνηκάδνληεο ηψ δαηκνλίσ ηξάπεδαλ, θαί
πιεξνχληεο ηή ηχρε θέξαζκα, εγψ παξαδψζσ πκάο εηο κάραηξαλ,
πάληεο ελ ζθαγή πεζείζζε, φηη εθάιεζα πκάο, θαί νπρ ππεθνχζαηε,
ειάιεζα, θαί παξεθνχζαηε, θαί επνηήζαηε ηφ πνλεξφλ ελαληίνλ κνπ,
θαί ά νπθ εβνπιφκελ, εμειέμαζζε, Γηά ηνχην ηάδε ιέγεη Κχξηνο. Ηδνχ
νη δνπιεχνληέο κνη θάγνληαη, πκείο δέ πεηλάζεηε, ηδνχ νη δνπιεχνληέο
κνη πίνληαη, πκείο δέ δηςήζεηε, ηδνχ νη δνπιεχνληέο κε
επθξαλζήζνληαη, πκείο δέ αηζρπλζήζεζζε, ηδνχ νη δνπιεχνληέο κνη
αγαιιηάζνληαη ελ επθξνζχλε, πκείο δέ θεθξάμεζζε δηά ηφλ πφλνλ ηήο
θαξδίαο πκψλ, θαί απφ ζπληξηβήο πλεχκαηνο πκψλ νινιχμεηε.
Καηαιείςεηε γάξ ηφ φλνκα πκψλ εηο πιεζκνλήλ ηνίο εθιεθηνίο κνπ,
πκάο δέ αλειεί Κχξηνο, ηνίο δέ δνπιεχνπζί κνη, θιεζήζεηαη φλνκα
θαηλφλ, ν επινγεζήζεηαη επί ηήο γήο, επινγήζνπζη γάξ ηφλ Θεφλ ηφλ
αιεζηλφλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξηε'
Οδφλ εληνιψλ ζνπ έδξακνλ, φηαλ επιάηπλαο ηήλ θαξδίαλ κνπ.
ηίρ. Ννκνζέηεζφλ κε, Κχξηε, ηήλ νδφλ ηψλ δηθαησκάησλ ζνπ.

η86ηνξ
ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΡΟ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξά Πξνζφκνηα Πνίεκα Ησζήθ
Ήρνο δ' Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο
Σψλ Απνζηφισλ δπάο ηεξσηάηε, έλα ηήο Σξηάδνο ζε, επηζηακέλε
Υξηζηέ, λχλ παξά ζνχ απνζηέιιεηαη, αγάγαη πψινλ, ππνδπγίνπ
πηφλσο γέγξαπηαη, έθ ψ ηαπεηλνχκελνο, θαζίζεηο εχζπιαγρλε, ηήλ ελ
πςίζηνηο ζειήκαηη, θαζέδξαλ πάζη, ηνίο ζέ πνζνχζηλ εηνηκαδφκελνο,
θαί ηνχο αιφγνηο ππνθχςαληαο, θξελνβιαβψο Λφγε πάζεζη
ινγηζκνχο απεξγάζσ, Χζαλλά ζνη αλαθξάδνληαο.
Καζππνδέρνπ ηψλ ηφλ Βαζηιέα, ηδνχ ζνηπξαφηαηνο, ήδε εθίζηαηαη,
εμαλαζηήζαη ηφλ Λάδαξνλ, θαί θαηαιχζαη, ηφ ηνχ ζαλάηνπ πηθξφλ
βαζίιεηνλ, Πιεζχο ζενζχιιεθηε, ηψλ ηεξψλ Μνλαζηψλ, κεηά Μηγάδσλ
αζξνίζζεηε, θαζππαληήζαη, κεηά Βατσλ Υξηζηψ θξαπγάδνληεο,
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ζψζαη γέλνο βξνηψλ δηά πάζνπο
ηαπξνχ, θαί απάζεηαλ πάζη, παξαζρείλ δη' αγαζφηεηα.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ
Ήρνο πι. δ' Ο ελ Δδέκ Παξάδεηζνο
Ο εξαθίκ ηνίο άλσ θνβεξφο, Υξηζηέ επνρνχκελνο, σο Θεφο ηε θαί
ηψλ φισλ πνηεηήο, απηφο ελ πψισ επί γήο, θαζεζζήλαη επείγεζαη, σο
ππάξρσλ θαζ' εκάο αλζξσπηθψο, ε Βεζαλία αγάιιεηαη, σο δερνκέλε
ζε σηήξ, Ηεξνζφιπκα ραίξεη δέ, σο πξνζδνθψληά ζε ιαβείλ,
ζάλαηνο ηέζλεθε, πξναηζζφκελνο ηφλ Λάδαξνλ, θνηηάλ εθ ηψλ
λεθξψλ, θαί εκείο ηνίο Βατνηο, πξνυπαληήλ ηεινχληεο ελ ραξά,
αλπκλνχκελ ηφ θξάηνο, ηήο αγαζφηεηφο ζνπ Κχξηε.
Καί ηνχ Μελαίνπ, Πξνζφκνηα γ'
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ξηζ'
Πξφο Κχξηνλ ελ ηψ ζιίβεζζαί κε, εθέθξαμα.
ηίρ. Κχξηε, ξχζαη ηήλ ςπρήλ κνπ απφ ρεηιέσλ αδίθσλ.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΜΣ' 1-7)
Απάξαο Ηζξαήι, απηφο θαί πάληα ηά απηνχ, ήιζελ επί ηφ θξέαξ ηνχ
φξθνπ, θαί έζπζε ζπζίαλ ηψ Θεψ ηνχ παηξφο απηνχ Ηζξαήι, Δίπε δέ ν
Θεφο Ηζξαήι ελ νξάκαηη ηήο λπθηφο, εηπψλ, Ηαθψβ, Ηαθψβ. Ο δέ είπε,
Σί εζηηλ; Ο δέ ιέγεη απηψ, Δγψ εηκη ν Θεφο ηψλ παηέξσλ ζνπ, κή
θνβνχ θαηαβήλαη εηο Αίγππηνλ, εηο γάξ έζλνο κέγα πνηήζσ ζε εθεί,

θαί εγψ θαηαβήζνκαη κεηά ζνχ εηο Αίγππηνλ, θαί εγψ αλαβηβάζσ ζε
εηο ηέινο, θαί Ησζήθ επηβαιεί ηάο ρείξαο απηνχ επί ηνχο νθζαικνχο
ζνπ, Αλέζηε δέ Ηαθψβ απφ ηνχ θξέαηνο ηνχ φξθνπ, θαί αλέιαβνλ νη
πηνί Ηζξαήι ηφλ παηέξα απηψλ, θαί ηήλ απνζθεπήλ, θαί ηάο γπλαίθαο
απηψλ επί ηάο ακάμαο, άο απέζηεηιελ Ησζήθ άξαη απηφλ. Καί
αλαιαβνληεο ηά ππάξρνληα απηψλ θαί πάζαλ ηήλ θηήζηλ, ήλ
εθηήζαλην ελ γή Υαλαάλ, εηζήιζνλ εηο Αίγππηνλ, Ηαθψβ, θαη πάλ ηφ
ζπέξκα απηνχ, νη πηνί, θαί νη πηνί ηψλ πηψλ απηνχ κεη' απηνχ, αη
ζπγαηέξεο απηνχ, θαί αη ζπγαηέξεο ηψλ ζπγαηέξσλ απηνχ, θαί πάλ ηφ
ζπέξκα απηνχ ήγαγελ εηο Αίγππηνλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. δ' Φαικφο ξθ'
Κχξηνο θπιάμαη ζε απφ παληφο θαθνχ, θπιάμνη ηήλ ςπρήλ ζνπ ν
Κχξηνο.
ηίρ. Ήξα ηνχο νθζαικνχο κνπ εηο ηά φξε.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΚΓ', 15 - ΚΓ', 5)
Τηέ, εάλ ζνθή γέλεηαί ζνπ ε θαξδία, επθξαλείο θαί ηήλ εκήλ θαξδίαλ,
θαί ελδηαηξίςεη ιφγνηο ηά ζά ρείιε πξφο ηά εκά ρείιε, εάλ νξζά ψζη.
Μή δεινχησ ε θαξδία ζνπ ακαξησινχο, αιιά ελ θφβσ Κπξίνπ ίζζη
φιελ ηήλ εκέξαλ, εάλ γάξ ηεξήζεο απηά, έζηαη ζνη έθγνλα, ε δέ ειπίο
ζνπ νπθ απνζηήζεηαη. Άθνπε, πηέ, θαί ζνθφο γίλνπ, θαί θαηεχζπλε
ελλνίαο ζήο θαξδίαο. Μή ίζζη νηλνπφηεο, κεδέ εθηείλνπ ζπκβνπιαίο,
θξεψλ ηε αγνξαζκνίο, πάο γάξ κέζπζνο θαί πνξλνθφπνο πησρεχζεη,
θαί ελδχζεηαη δηεξξεγκέλα θαί ξαθψδε πάο ππλψδεο. Άθνπε, πηέ
παηξφο ηνχ γελλήζαληφο ζε, θαί κή θαηαθξφλεη φηη γεγήξαθέ ζνπ ε
κήηεξ. Αιήζεηαλ θηήζαη θαί κή απψζε ζνθίαλ θαί παηδείαλ θαί
ζχλεζηλ. Καιψο εθηξέθεη παηήξ δίθαηνο, επί δέ πηψ ζνθψ επθξαίλεηαη
ε ςπρή απηνχ, Δπθξαηλέζζσ ν παηήξ θαί ε κήηεξ επί ζνί, θαί
ραηξέησ ε ηεθνχζά ζε, Γφο κνη, πηέ, ζήλ θαξδίαλ, νη δέ ζνί νθζαικνί
εκάο νδνχο ηεξείησζαλ, Πίζνο γάξ ηεηξηκκέλνο εζηίλ αιιφηξηνο νίθνο,
θαί θξέαξ ζηελφλ αιιφηξηνλ, νχηνο γάξ ζπληφκσο απνιείηαη, θαί πάο
παξάλνκνο αλαισζήζεηαη. Σίλη νπαί; ηίλη ζφξπβνο; ηίλη θξίζεηο; ηίλη
αεδίαη θαί ιέζραη; ηίλη ζπληξίκκαηα δηαθελήο; ηίλνο πειηδλνί νη
νθζαικνί; νπ ηψλ εγρξνληδφλησλ ελ νίλνηο; νπ ηψλ ηρλεπφλησλ πνχ
πφηνη γίλνληαη; κή κεζχζθεζζε νίλσ, αιιά νκηιείηε αλζξψπνηο
δηθαίνηο, θαί νκηιείηε ελ πεξηπάηνηο, εάλ γάξ εηο ηάο θηάιαο θαί ηά
πνηήξηα δψο ηνχο νθζαικνχο ζνπ, χζηεξνλ πεξηπαηήζεηο
γπκλφηεξνο ππέξνπ, ηφ δέ έζραηνλ, ψζπεξ ππφ φθεσο πεπιεγψο
εθηείλεηαη, θαί ψζπεξ ππφ θεξάζηνπ δηαρείηαη απηνχ ν ηφο, Οη
νθζαικνί ζνπ φηαλ ίδσζηλ αιινηξίαλ, ηφ ζηφκα ζνπ ηφηε ιαιήζεη

ζθνιηά, θαί θαηαθείζε ψζπεξ ελ θαξδία ζαιάζζεο, θαί ψζπεξ
θπβεξλήηεο ελ πνιιψ θιχδσλη. Δξείο δέ, Δηππηφλ κε, θαί νπθ
επφλεζα, θαί ελέπαημάλ κνη, εγψ δέ νπθ ήδεηλ, πφηε φξζξνο έζηαη, ίλα
ειζψλ δεηήζσ κεζ' ψλ ζπλειεχζνκαη. Τηέ, κή δειψζεο θαθνχο
άλδξαο, κεδέ επηζπκήζεο είλαη κεη' απηψλ, ςεπδή γάξ κειεηά ε
θαξδία απηψλ, θαί πφλνπο ηά ρείιε απηψλ ιαιεί, Μεηά ζνθίαο
νηθνδνκείηαη νίθνο, θαί κεηά ζπλέζεσο αλνξζνχηαη. Μεηά αηζζήζεσο,
εκπίπιαληαη ηά ηακηεία εθ παληφο πινχηνπ ηηκίνπ θαί θαινχ,
Κξείζζσλ ζνθφο ηζρπξνχ, θαί αλήξ θξφλεζηλ έρσλ γεσξγίνπ
κεγάινπ.
Δηο ηά Απφζηηρα
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Σνχ Πινπζίνπ ηήο αζπκπαζνχο νκνηψζεσο, θαί ακεηαδφηζπ γλψκεο,
ξχζαί κε Υξηζηέ ν Θεφο, ν δηά ηαπξνχ ζνπ, θαζαξηζκφλ ηψλ
ακαξηηψλ εκψλ πνηεζάκελνο, Λαδάξνπ δέ ηνχ πησρνχ, ηήο
επραξίζηνπ ππνκνλήο, δεισηήλ αλάδεημνλ, θαί ηψλ θφιπσλ ηνχ
Παηξηάξρνπ Αβξαάκ, κή απνμελψζεο κε, δηά ηφ κέγα ζνπ έιενο. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Μάξηπξεο Κπξίνπ, πάληα ηφπνλ αγηάδεηε, θαί πάζαλ λφζνλ
ζεξαπεχεηε, θαί λχλ πξεζβεχζαηε, ξπζζήλαη ηψλ παγίδσλ ηνχ
ερζξνχ, ηάο ςπράο εκψλ δεφκεζα.
Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ψ κπζηεξίνπ θξηθηνχ! ψ θξηθηήο
εγρεηξήζεσο! ε Παξζέλνο έιεγελ, ελ ηαπξψ ζε σο έβιεςελ, ελ κέζσ
δχν, ιεζηψλ θξεκάκελνλ, φλ αλσδχλσο, θξηθηψο εθχεζελ, έθιαηε
ιέγνπζα. Οίκνη Σέθλνλ θίιηαηνλ! πψο ν δεηλφο, δήκνο θαί αράξηζηνο,
ζηαπξψ πξνζήισζε;
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΡΟ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Γπάο απνζηέιιεηαη, ηψλ Μαζεηψλ αγαγείλ, ηφλ πψινλ σο γέγξαπηαη,
ελ ψ Υξηζηφο επηβάο, σξαίνο ειεχζεηαη, αίλεζηλ εθ λεπίσλ,
θαηαξηίζαζζαη ζείαλ. Σνχηνλ νχλ ππαληήζαη, επεηρζψκελ

ζπνπδαίσο, Βατα ελαξέησλ, απηψ θέξνληεο πξάμεσλ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Παξζέλε παλάκσκε, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ξνκθαία δη' ήιζέ ζνπ,
ηήλ παλαγίαλ ςπρήλ, ελίθα ζηαπξνχκελνλ, έβιεςαο εθνπζίσο, ηφλ
Τηφλ θαί Θεφλ ζνπ, φλ πεξ επινγεκέλε, δπζσπνχζα κή παχζε,
ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ, θαηξψ λεζηείαο δσξήζαζζαη.
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Καζίζκαηα Ήρνο πι. δ'
Αλέζηεο εθ λεθξψλ
Γπάο ηψλ Μαζεηψλ, απνζηέιιεηαη ζήκεξνλ, ηφλ πψινλ αγαγείλ, ηψ
Γεζπφηε ηψλ απάλησλ, έξρεηαη επηβήλαη, ν νρνχκελνο εξαθίκ
πιήζεζηλ, άξρεηαη δεηκαηνχζζαη, ν θνζκνθξάησξ πακθάγνο ζάλαηνο,
δηά Λαδάξνπ πξψηνλ ζθπιεπζείο, ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.
ηαπξνζενηνθίνλ
Σψ πάζεη ηνχ Τηνχ, ε Αγλή εθεζηψζα, ζξελνχζα γνεξψο,
θαηειάιαδε κέινο. Πψο ζε ηφλ αζηγήησο, Αγγέισλ χκλνηο
δνμνινγνχκελνλ, παίδεο Δβξαίσλ θεχ κνη! Πηιάηνπ θξίζεη Τηέ
παξέζηεζαλ! Τκλνινγψ ζνπ Λφγε ηήλ πνιιήλ, θαί άξξεηνλ
επζπιαγρλίαλ.
Χδή ε' Ήρνο δ'
Αλάηεηιφλ κνη Κχξηε
Δπί ηαπξνχ ζχ Κχξηε, ππλψζαο κεηαβέβιεθαο, εηο χπλνλ Γέζπνηα
ηφλ ζάλαηνλ. Λάδαξνο γάξ εβφαο, ν θίινο θεθνίκεηαη, αιιά
απειεχζνκαη, εμππλήζαη λχλ απηφλ.
Σψλ Πξνθεηψλ θεξχγκαηα, πιεξψλ πξνθεηεπφκελα,
πξνθεηνθηφλνλ πξφο ηήλ πφιηλ Υξηζηέ, νηθηίξκνλ παξεγέλνπ,
θηαλζήλαη ζειήκαηη, ηφλ απνθηαλζέληα κε, δηαζψδσλ ηήο θζνξάο.
Οη ζψκα ηφ δπζήληνλ, ηψ ιφγσ ππνηάμαληεο, δη' εγθξαηείαο θαί
δεήζεσο, κνλαζηαί θαί κηγάδεο, Υξηζηψ ππαληήζαηε, πψισ
επηβαίλνληη, εξρνκέλσ ηε παζείλ.
Θενηνθίνλ
Ραλίζη ηνχ ειένπο ζνπ, θαηάξδεπζνλ Παλάρξαληε, ηήλ εθηαθείζάλ
κνπ θαξδίαλ, θινγκψ ηήο ακαξηίαο, θαί ηφλ εζβεζκέλνλ κνπ, ηήο
θαξδίαο άλαςνλ, ιχρλνλ πχιε ηνχ θσηφο.
Έηεξνλ Πνίεκα Θενδψξνπ

Ήρνο πι. δ' Σφλ δφθνλ ηήο ςπρήο κνπ
Γπάδα Μαζεηψλ ζνπ, ελ ηψ κέιιεηλ ζε θζάλεηλ εηο Βεζαλίαλ Υξηζηέ,
ζηέιιεηο αγάγαη ζνη πψινλ, εθ' φλ νπδείο αλζξψπσλ εθάζηζε, πιήλ
γάξ ζνπ, νπδείο ηά άινγα έζλε, σηήξ θαζππέηαμε.
πλήιζελ Ηνπδαίσλ, εμ Ηεξνζνιχκσλ εηο Βεζαλίαλ πιεζχο, θαί ηαίο
ζπγγφλνηο Λαδάξνπ, ζήκεξνλ κέλ ζπκπάζρεη, επάλ δέ αχξηνλ γλψ,
ηνχηνλ εθ ηάθνπ πεδψληα, θηλείηαη πξφο θφλνλ Υξηζηνχ.
Γφμα...
Σξηάο ε παλαγία, ν Παηήξ, ν Τηφο, θαί Πλεχκα ηφ παληνπξγφλ, ε
καθαξία ζεφηεο, ε άλαξρνο νπζία, ηφ ηξηιακπέζηαηνλ θψο, ηφ
παλδεξθέζηαηνλ θξάηνο, ηνχο δνχινπο ζνπ θχιαηηε.
Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ
ηαπξψ ζε θαηηδνχζα, εκπεπαξκέλνλ ηνίο ήινηο, Υξηζηέ ε Μήηεξ
ζνπ, θαί εθ πιεπξάο δσεξάο ζνπ, ξπέλ Αίκα θαί χδσξ,
θαηεηηηξψζθεην, ηή κεηξηθή ζπκπαζεία, Τηφλ γάξ ζε έγλσ απηήο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Ηδνχ παξεζθεπάζζε, ν Υξηζηφο επηζηήλαη, πξφο ηήλ Ηεξνπζαιήκ, νη
ελ ηνίο φξεζη πάληεο, θαί ελ ηαίο εξεκίαηο, ζπλέιζεηε κνλαζηαί, απηψ
ραξά ππαληήζαη, ζχλ πάζε ηή ππ' νπξαλψ.
Ο Δηξκφο
Σφλ δφθνλ ηήο ςπρήο κνπ, δηαζθέδαζνλ θσηνδφηα Υξηζηέ ν Θεφο, ν
ηφ αξρέγνλνλ ζθφηνο, δηψμαο ηήο αβχζζνπ, θαί δψξεζαί κνη ηφ θψο,
ηψλ πξνζηαγκάησλ ζνπ Λφγε, ίλα νξζξίδσλ δνμάδσ ζε.
Χδή ε'
Γή θαί πάληα ηά ελ απηή
Σήλ αλάζηαζηλ θαί δσήλ, έρνπζαη Γπλαίθεο πξνζθηιή, ηη απνδχξεζζε
πηθξψο; παξαγίλεηαη θαί δσψζεη, ηφλ γλήζηνλ θίινλ, ηή απηνχ
αλαζηάζεη ηήλ έγεξζηλ, πάλησλ πξνκελχσλ, ν πάλησλ επεξγέηεο.
Καηαγψγηα κνλαζηψλ, αζξνίζζεηε σο άξλεο ινγηθνί, ηψ αξρηπνίκελη
Υξηζηψ, ππαληήζαη λχλ θιαδεθφξνη, πξνέξρεηαη ζέισλ, σο αξλίνλ
ζθαγήλαη ν Κχξηνο, φπσο ηήλ ηνχ ιχθνπ, εμάξε ηπξαλλίδα.
Δξρνκέλνπ πξφο Βεζζθαγή, θξφηνπ ζνπ πνδψλ ν δπζκελήο, ήζζεην
Άδεο, θαί πνδψλ ηνχ Λαδάξνπ ήπηεην ιέγσλ. Δη κέιιεη θσλείλ ζε ε
δσή, κή κειήζεο, αιι' έμειζε, έγλσλ ηήλ εκήλ γάξ, θαηάιπζηλ ελ
ηάρεη.
Θενηνθίνλ

Ηεξαί ζε ηψλ Πξνθεηψλ, θεξχηηνπζη θσλαί ζπκβνιηθψο, πχιελ θαί
φξνο θαί ζθελήλ ηήλ αγίαλ, θσηφο λεθέιελ, εμ ήο ηνίο ελ ζθφηεη, θαί
ζθηά θαζεκέλνηο αλέηεηιελ, Ήιηνο Παξζέλε, ν κφλνο θσηνδφηεο.
Δηξκφο άιινο
Άγγεινη θαί νπξαλνί
Ζδπάο ηψλ Μαζεηψλ, απνζηαιείζα θέξεη ππνδχγηνλ, ηψ επί ηαίο
λεθέιαηο επηβαίλνληη, φλ ηά πάληα πκλνχζη, θαί ππεξπςνχζηλ, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπί ζχξαηο ν Υξηζηφο, ινηπφλ ε Βεζαλία κή ζθπζξψπαδε, εηο γάξ
ραξάλ ηφ πέλζνο κεηαβάιιεη ζνπ, ηφ ζφλ ζξέκκα εγείξσλ, Λάδαξνλ
εθ ηάθνπ, απηφλ πκλνινγνχληα.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα
Δίο Θεφο νχλ ε Σξηάο, νπ ηνχ Παηξφο εθζηάληνο εηο πηφηεηα, νπδέ
Τηνχ ηξαπέληνο εηο εθπφξεπζηλ, αιι' ηδία θαί άκθσ, θψο Θεφλ ηά
ηξία, δνμάδσ εηο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μφλε άθζνξνο θχεηο, κφλε ζειάδεηο βξέθνο κή ινρεχνπζα, κφλε ηφλ
θηίζηελ ηίθηεηο, θαί Γεζπφηελ ζνπ, εη θαί Μήηεξ θαί δνχιε, έ
Παξζελνκήηνξ, πκλνχκελ εηο αηψλαο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Σνίο θπηνίο ηψλ αξεηψλ, θαί αηζζεηψο ηνίο θιάδνηο, σο δηπινχλ
Υξηζηφλ, εηνηκαζζψκελ πάληεο ππνδέμαζζαη, νρνχκελνλ ελ πψισ,
φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Ο Δηξκφο
Άγγεινη θαί νπξαλνί, ηφλ επί ζξφλνπ δφμεο επνρνχκελνλ, θαί σο
Θεφλ απαχζησο δνμαδφκελνλ, επινγείηε, πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
ηη επνί ε ζέ κνη κεγαιεία
Ηδνχ πξναλεθψλεηο, αλαβαίλνκελ Ηεζνχ, πξφο Πφιηλ, ηήλ αγίαλ, θαί
ρεξζίλ κηαηθφλσλ αιεζψο, παξαδνζήζνκαη ζηαπξψ, απνθηαλζήλαη
ζαξθί.
Θαλάηνπ ζέισλ Λφγε, εμαξπάζαη θίινλ ηφλ ζφλ, ζαξθί ζαλαησζήλαη
δη' εκάο, θαηεπείγε ηνχο βξνηνχο, αζαλαηίδσλ ηνχο πηζηνχο, κφλε
αζάλαηε.

Βατα ζσθξνζχλεο, επεηζνίζσκελ ηψ Υξηζηψ, ελ πψισ κεηξηάδνληη
ζαξθί, θαί πξνζείπσκελ απηψ, Δπί ηφ πάζνο ν ειζψλ, επινγεηφο εί
σηήξ.
Θενηνθίνλ
Φξηθηή ζνπ ε ινρεία, Θενηφθε Μήηεξ Υξηζηνχ, δηφ ζε καθαξίδνκελ
πηζηψο, θαί δνμάδνκελ ζεπηψο, αη γελεαί ηψλ γελεψλ, εηο ηνχο
αηψλαο, Ακήλ.
Άιινο Σφλ πξνδεισζέληα
Άξηη απνζηέιισλ, ηνχο Μαζεηάο Υξηζηφο έθε, Λχζαληέο κνη πψινλ,
αγάγεηε επηβήλαη, ίλα ιχζσ ηήο αινγίαο ηά έζλε, θαί θαζππνηάμσ, σο
Τηφο ηψ Παηξί.
Έξρεηαη ν Κχξηνο, άλνημφλ ζνπ ηάο πχιαο, Βεζαλία πξφζδεμαη, ελ
πίζηεη ηφλ Γεζπφηελ, θαί γάξ ήθεη εμαλαζηήζαη εθ ηάθνπ, Λάδαξνλ σο
κφλνο παληνδχλακνο.
Γφμα...
Σφ ηξηζζνθαέο Κχξηε, ηήο ζήο κνλαξρίαο, εθθαληνξηθαίο ιάκςεζηλ,
εηο λνχλ εκψλ αζηξάπηνλ, απφ πιάλεο πνιπζρηδνχο επηζηξέθεη,
πξφο ελσηηθήλ εκάο ελζέσζηλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξνηο ηφ παιάηηνλ, ηνχ πάλησλ Βαζηιέσο, δη' ήο ηά βαζίιεηα
νπξαλψλ ελεψρζε, ηνίο επί γήο Θενηφθε Παξζέλε, θαί ε κεηά
Αγγέισλ ζπγθαηνίθεζηο.
Γφμα ζνη, ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη
Οη ελ ηαίο εξήκνηο, θαί φξεζη θαί ζπειαίνηο, ήθαηε αζξνίζζεηε, ζχλ
εκίλ βατνθφξνη, ππαληήζαη ηψ Βαζηιεί θαί Γεζπφηε, έξρεηαη γάξ
ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.
Ο Δηξκφο
Σφλ πξνδεισζέληα, ελ φξεη ηψ Ννκνζέηε, ελ ππξί θαί βάησ, ηφθνλ
ηφλ ηήο Αεηπαξζέλνπ, εηο εκψλ ηψλ πηζηψλ ζσηεξίαλ, χκλνηο
αζηγήηνηο κεγαιχλνκελ.
Δηο ηά Απφζηηρα ηψλ Αίλσλ
Ηδηφκεινλ Ήρνο δ'
Πνίεκα Λένληνο ηνχ Βαζηιέσο
Πεξηθξνλήζαζα ςπρή κνπ ηψλ ζείσλ ρξεζκψλ, επάισηνο γέγνλαο,
ηαίο κεραλαίο ηνχ ερζξνχ, νηθεία ξνπή, παξαδνζείζα ηή θζνξά, θαί
θαξσζείζα ππφ ακαξηίαο πνιιήο, ηφ ζεφηεπθηνλ άκθηνλ εξξχπσζαο,
θαί αλεπηξέπηζηνλ ηνχ βαζηιηθνχ γάκνπ πεπνίεθαο, αιι' ίλα κή ζχλ
ηή ακαξηία ειθπζζήο, θαί ππνθεθξπκκέλε ηψλ παζψλ ηψ ελδχκαηη,

αλαθιηζείζα, ηάο επζχλαο ηήο εηζφδνπ εηζπξαρζήο, θαί ηνχ λπκθψλνο
εθβιεζήο, ηψ σηήξη θξάμνλ, Σφ θνβεξφλ φκκα, ν ιαβψλ φπεξ εηκί,
θαί φο ήο κή εάζαο, θαί πξφ ζηαπξνχ, ριακχδα εκπαηγκνχ δη' εκέ
θνξέζαο, ηφλ ζάθθνλ κνπ δηάξξεμνλ, θαί επθξνζχλελ ακθίαζνλ, θαί
εθ ζθφηνπο εμσηέξνπ, θαί θιαπζκνχ αησλίνπ ξχζαί κε, θαί ειέεζφλ
κε. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Σνχο Αζινθφξνπο ηνχ Υξηζηνχ δεχηε ιανί άπαληεο ηηκήζσκελ,
χκλνηο θαί σδαίο πλεπκαηηθαίο, ηνχο θσζηήξαο ηνχ Κφζκνπ, θαη
θήξπθαο ηήο Πίζηεσο, ηήλ πεγήλ ηήλ αέλλανλ, εμ ήο αλαβιχδεη, ηνίο
πηζηνίο ηά ηάκαηα, απηψλ ηαίο ηθεζίαηο Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ηήλ
εηξήλελ δψξεζαη ηψ Κφζκσ ζνπ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα
έιενο.
Γφμα... Ηδηφκεινλ
Ήρνο πι. δ'
Σήλ ςπρσθειή, πιεξψζαληεο Σεζζαξαθνζηήλ, θαί ηήλ αγίαλ
Δβδνκάδα ηνχ Πάζνπο ζνπ, αηηνχκελ θαηηδείλ Φηιάλζξσπε, ηνχ
δνμάζαη ελ απηή ηά κεγαιείά ζνπ, θαί ηήλ άθαηνλ δη' εκάο νηθνλνκίαλ
ζνπ, νκνθξφλσο κεισδνχληεο, Κχξηε δφμα ζνη.
Καί λχλ... Σφ απηφ
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο γ'
Αλππφζηαηνο Κχξηε ε νξγή, ηήο επί ακαξησινχο απεηιήο ζνπ, θαί
νπθ εζκέλ άμηνηαηελίζαη, θαί αηηήζαη παξά ζνχ έιενο, κή ηψ
ζπκψζνπ, κεδέ ηή νξγή ζνπ απνιέζεο εκάο, νχο εθγήο ηή ρεηξί ζνπ
έπιαζαο.
Γφμα... Καίλχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξθα'
Δπθξάλζελ επί ηνίο εηξεθνζη κνη. Δηο νίθνλ Κπξίνπ πνξεπζφκεζα.
ηίρ. Έλεθα ηνχ νηθνπ Κπξίνπ ηνχ Θενχ εκψλ εμεδήηεζα αγαζά ζνη.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΞΣ', 10-24)
Δπθξάλζεηη, Ηεξνπζαιήκ, θαί παλεγπξίζαηεελ απηή, πάληεο νη
αγαπψληεο απηήλ, θαί νηθαηνηθνχληεο απηήλ, ράξεηε άκα απηή ραξά

πάληεο φζνη επελζείηε επ' απηή, ίλα ζειάζεηε, θαί εκπιεζζήηε απφ
καζηνχ παξαθιήζεσο απηήο, θαί ίλα εθζειάζαληεο, ηξπθήζεηε απφ
εηζφδνπ δφμεο απηήο. ηη ηάδε ιέγεη Κχξηνο, Ηδνχ εγψ θιηλψεηο
απηνχο, σο πνηακφο εηξήλεο, θαί σο ρεηκάξξνπο επηθιχδσλ δφμαλ
εζλψλ, ηά παηδία απηψλ επ' ψκσλ αξζήζνληαη, θαί επί γνλάησλ
παξαθιεζήζνληαη, σο εί ηηλα κήηεξ παξαθαιέζεη, νχησ θαγψ
παξαθαιέζσ πκάο, θαί ελ Ηεξνπζαιήκ παξαθιεζήζεζζε. Καί φςεζζε,
θαί ραξήζεηαη ε θαξδία πκψλ, θαί ηά νζηά πκψλ σο βνηάλε αλαηειεί,
θαί γλσζηή έζηαη ε ρείξ Κπξίνπ ηνίο θνβνπκέλνηο απηφλ, θαί
απεηιήζεη ηνίο απεηζνχζηλ, Ηδνχ γάξ Κχξηνο σο πχξ ήμεη, θαί σο
θαηαηγίο ηά άξκαηα απηνχ, απνδνχλαη ελ ζπκψ εθδίθεζηλ, θαί
απνζθνξαθηζκφλ απηνχ ελ θινγί ππξφο, ελ γάξ ηψ ππξί Κπξίνπ
θξηζήζεηαη πάζα ε γή, θαί ελ ηή ξνκθαία απηνχ πάζα ζάξμ, Πνιινί
ηξαπκαηίαη έζνληαη ππφ Κπξίνπ, νη αγληδφκελνη θαί θαζαξηδφκελνη εηο
ηνχο θήπνπο, θαί ελ ηνίο πξνζχξνηο νη εζζίνληεο θξέαο χεηνλ, θαί ηά
βδειχγκαηα, θαί ηφλ κχλ, επί ηφ απηφ αλαισζήζνληαη, είπε Κχξηνο,
θαγψ ηά έξγα απηψλ, θαί ηφλ ινγηζκφλ απηψλ επίζηακαη, θαί εγψ
έξρνκαη ζπλαγαγείλ πάληα ηά έζλε, θαί ηάο γιψζζαο, θαί ήμνπζη, θαί
φςνληαη ηήλ δφμαλ κνπ, θαί θαηαιείςσ επ' απηψλ ζεκείνλ, θαί
εμαπνζηειψ εμ απηψλ ζεζσζκέλνπο εηο ηά έζλε, εηο ζαξζείο, θαί
Φνχδ, θαί Λνχδ, θαί Μνζφρ, θαί εηο Θνβέβ, θαί εηο ηήλ Διιάδα, θαί εηο
ηάο λήζνπο ηάο πφξξσ, νί νπθ αθεθφαζί κνπ ηφ φλνκα, νχηε
εσξάθαζί κνπ ηήλ δφμαλ. Καί αλαγγεινχζη ηήλ δφμαλ κνπ ελ ηνίο
έζλεζη, θαί άμνπζη ηνχο αδειθνχο εκψλ εθ πάλησλ ηψλ εζλψλ,
δψξνλ Κπξίσ, κεζ' ίππσλ θαί αξκάησλ ελ ιακπήλαηο εκηφλσλ, κεηά
ζθηαδίσλ εηο ηήλ αγίαλ πφιηλ Ηεξνπζαιήκ, είπε Κχξηνο, σο άλ
εηζελέγθνηελ εκνί νη πηνί Ηζξαήι ηάο ζπζίαο απηψλ κεηά επθξνζχλεο,
θαί κεηά ςαικψλ εηο ηφλ νίθνλ Κπξίνπ, θαί απ απηψλ ιήςνκαη Ηεξείο
θαί Λεπτηαο, είπε Κχξηνο. λ ηξφπνλ γάξ ν νπξαλφο θαηλφο, θαί ε γή
θαηλή, ά εγψ πνηψ, κέλεη ελψπηνλ εκνχ, ιέγεη Κχξηνο, νχησ ζηήζεηαη
ηφ ζπέξκα πκψλ, θαί ηφ φλνκα πκψλ. Καί έζηαη κήλ εθ κελφο, θαί
ζάββαηνλ εθ ζαββάηνπ, θαί ήμεη πάζα ζάξμ ηνχ πξνζθπλήζαη
ελψπηνλ εκνχ ελ Ηεξνπζαιήκ, είπε Κχξηνο. Καί εμειεχζνληαη, θαί
φςνληαη ηά θψια ηψλ αλζξψπσλ ηψλ παξαβεβεθφησλ ελ εκνί, ν γάξ
ζθψιεμ απηψλ νπ ηειεπηήζεη, θαί ηφ πχξ απηψλ νπ ζβεζζήζεηαη, θαί
έζνληαη εηο φξαζηλ πάζε ζαξθί.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ξθβ'
Διέεζνλ εκάο, Κχξηε, ειέεζνλ εκάο.
ηίρ. Πξφο ζέ ήξα ηνχο νθζαικνχο κνπ.
η87ηνξ

ΑΒΒΑΣΟΝ ΠΡΟ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ ΛΑΕΑΡΟΤ
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΡΟ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρεξφλ Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Σήλ ςπρσθειή, πιεξψζαληεο Σεζζαξαθνζηήλ, θαί ηήλ αγίαλ
εβδνκάδα ηνχ Πάζνπο ζνπ, αηηνχκελ θαηηδείλ Φηιάλζξσπε, ηνχ
δνμάζαη έλ απηή ηά κεγαιείά ζνπ, θαί ηήλ άθαηνλ δηεκάο νηθνλνκίαλ
ζνπ, νκνθξφλσο κεισδνχληεο, Κχξηε δφμα ζνη. (Γίο)
Μαξηπξηθφλ
Μάξηπξεο Κπξίνπ, ηθεηεχζαηε ηφλ Θεφλεκψλ, θαί αηηήζαηε ηαίο
ςπραίο εκψλ, πιήζνο νηθηηξκψλ, θαί ηφλ ηιαζκφλ ηψλ πνιιψλ
παξαπησκάησλ δεφκεζα.
ηηρεξά Ηδηφκεια ηνχ Αγίνπ Λαδάξνπ
Πνίεκα Λένληνο ηνχ Βαζηιέσο
Ήρνο πι. β'
Κχξηε, Λαδάξνπ ζέισλ ηάθνλ ηδείλ, ν κέιισλ γλψκε ηάθνλ νηθείλ,
επεξψηαο. Πνχ ηεζείθαηε απηφλ, καζψλ δέ φ νπθ εγλφεηο, εθψλεηο φλ
επφζεηο, Λάδαξε δεχξν έμσ, θαί επήθνπζελ ν άπλνπο, ηψ πλνήλ
απηψ δηδφληη, ζνί ηψ σηήξηψλ ςπρψλ εκψλ. (Γίο)
Κχξηε, επί ηφλ ηάθνλ ηνχ ηεηξαεκέξνπ, επί ηφ κλήκα ήιζεο Λαδάξνπ,
θαί επί θίισ δάθξπα ξάλαο, λεθξφλ ηεηξαήκεξνλ ήγεηξαο, ν ζηάρπο
ηήο δσήο, δηφ ζάλαηνο εδέζε θσλή, ηά ζπάξγαλα ειχζε ρεξζί, ηφηε
ραξάο επιεξνχην, ηφ ζηίθνο ηψλ Μαζεηψλ, θαί κία παξά πάλησλ,
ειεηηνπξγείην ζπκθσλία, Δπινγεκέλνο εί σηήξ, ειέεζνλ εκάο. (Γίο)
Ήρνο πι. β'
Κχξηε, ε θσλή ζνπ θαηέιπζε, ηνχ Άδνπ ηά βαζίιεηα, θαί ν ιφγνο ηήο
εμνπζίαο ζνπ, ήγεηξελ εθ ηάθνπ ηεηξαήκεξνλ, θαί γέγνλελ ν Λάδαξνο,
ηήο παιηγγελεζίαο, πξννίκηνλ ζσηήξηνλ, Πάληα δπλαηά ζνη Γέζπνηα,
ηψ πάλησλ Βαζηιεί, δψξεζαη ηνίο δνχινηο ζνπ, ηιαζκφλ θαί ηφ κέγα
έιενο.
Κχξηε, πηζηψζαη ζέισλ ηνχο Μαζεηάο ζνπ, ηήλ εθ λεθξψλ ζνπ
Έγεξζηλ, ελ ηψ κλήκαηη Λαδάξνπ παξαγέγνλαο, θαί θσλήζαληφο ζνπ
ηνχηνλ, ν Άδεο εζθπιεχζε, θαί απέιπζε ηφλ ηεηξαήκεξνλ, βνψληά
ζνη, Δπινγεκέλε Κχξηε δφμα ζνη.

Κχξηε, παξαιακβάλσλ ηνχο Μαζεηάο ζνπ, ελ Βεζαλία παξεγέλνπ,
ίλα εγείξεο ηφλ Λάδαξνλ, θαί δαθξχζαο επ απηφλ, λφκσ θχζεσο
αλζξσπίλεο, σο Θεφο, ηνχηνλ ηεηξαήκεξνλ ήγεηξαο, θαί εβφα ζνη
σηήξ, Δπινγεκέλε Κχξηε δφμα ζνη.
Γφμα...
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. δ'
Δπηζηάο ηψ κλήκαηη Λαδάξνπ ν σηήξ εκψλ, θαί θσλήζαο ηφλ
λεθξφλ, σο εμ χπλνπ εμαλέζηεζαο, απεζείζαην ηήλ θζνξάλ ηήο
αθζαξζίαο ηψ πλεχκαηη, θαί ζπλεμήιζε ηψ ιφγσ, δεδεκέλνο θεηξίαηο,
Πάληα δχλαζαη, πάληα ζνη δνπιεχεη Φηιάλζξσπε, πάληα ζνη
ππνηέηαθηαη, σηήξ εκψλ δφμα ζνη.
Καί λχλ... Έηεξνλ Ηδηφκεινλ
Αλδξένπ Σπθινχ
Σήλ ςπρσθειή πιεξψζαληεο Σεζζαξαθνζηήλ, βνήζσκελ, Υαίξνηο
πφιηο Βεζαλία, παηξίο ε ηνχ Λαδάξνπ, ραίξεηε Μάξζα θαί Μαξία, αη
ηνχηνπ αδειθαί, αχξηνλ Υξηζηφο παξαγίλεηαη, δσψζαη ξήκαηη, ηφλ
ηεζλεψηα αδειθφλ, νχ θσλήο αθνχζαο, ν πηθξφο θαί αθφξεζηνο
Άδεο, θφβσ ηξνκάμαο, θαί κέγα ζηελάμαο, απνιχζεη Λάδαξνλ,
θεηξίαηο εζθηγκέλνλ, νχ ηψ ζαχκαηη, δήκνο Δβξαίσλ εθπιαγείο, κεηά
βατσλ θαί θιάδσλ, απηψ πξνζππαληήζνπζη, θαί νθζήζνληαη
επθεκνχληεο παίδεο, φλ θζνλνχζη παηέξεο. Δπινγεκέλνο ν
εξρφκελνο, ελ νλφκαηη Κπξίνπ, Βαζηιεχο ηνχ Ηζξαήι.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ξθγ'
Ζ βνήζεηα εκψλ ελ νλφκαηη Κπξίνπ.
ηίρ. Δη κή φηη Κχξηνο ήλ ελ εκίλ, εηπάησ δή Ηζξαήι.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΜΘ', 33 - Ν', 26)
Καηέπαπζελ Ηαθψβ, επηηάζζσλ ηνίο πηνίο απηνχ, θαί εμάξαο ηνχο
πφδαο απηνχ επί ηήλ θιίλελ, εμέιηπε, θαί πξνζεηέζε πξφο ηφλ ιαφλ
απηνχ, Καί επηπεζψλ Ησζήθ επί πξφζσπνλ ηνχ παηξφο απηνχ,
έθιαπζε πηθξψο επ' απηψ, θαί εθίιεζελ απηφλ. Καί πξνζέηαμελ,
Ησζήθ ηνίο παηζίλ απηνχ ηνίο εληαθηαζηαίο, εληαθηάζαη ηφλ παηέξα
απηνχ, θαί ελεηαθίαζαλ νη εληαθηαζηαί ηφλ Ηζξαήι. Καί επιήξσζαλ
απηνχ ηεζζαξάθνληα εκέξαο, νχησ γάξ θαηαξηζκνχληαη αη εκέξαη ηήο
ηαθήο, θαί επέλζεζελ απηφλ Αίγππηνο εβδνκήθνληα εκέξαο. Δπεί δέ
παξήιζνλ αη εκέξαη ηνχ πέλζνπο, ειάιεζελ Ησζήθ πξφο ηνχο
δπλάζηαο Φαξαψ, ιέγσλ. Δη εχξνλ ράξηλ ελαληίνλ πκίλ, ιαιήζαηε
πεξί εκνχ εηο ηά ψηα Φαξαψ, ιέγνληεο, ν παηήξ κνπψξθηζέ κε, πξφ
ηνχ ηειεπηήζαη απηφλ, ιέγσλ. Δλ ηψ κλεκείσ, φ ψξπμα εκαπηψ ελ γή

Υαλαάλ, εθείκε ζάςεηο, Νχλ νχλ αλαβάο, ζάςσ ηφλ παηέξα κνπ, θαί
επαλειεχζνκαη. Δίπνλ νχλ ηψ Φαξαψ, θαηάηα εηξεκέλα ππφ ηνχ
Ησζήθ. Καί είπε Φαξαψ ηψ Ησζήθ, Αλάβεζη, ζάςνλ ηφλ παηέξα ζνπ,
θαζάπεξ ψξθηζέ ζε. Καί αλέβε Ησζήθ ζάςαη ηφλ παηέξα απηνχ, θαί
ζπλαλέβεζαλ κεη' απηνχ πάληεο νη παίδεο Φαξαψ, θαί νη
πξεζβχηεξνη ηνχ νίθνπ απηνχ, θαί πάληεο νη πξεζβχηεξνη γήο
Αηγχπηνπ, θαί πάζα ε παξνηθία Ησζήθ, θαί νη αδειθνί απηνχ, θαί
πάζα ε νηθία ε παηξηθή απηνχ, θαί ηήλ ζπγγέλεηαλ απηνχ, θαί ηά
πξφβαηα, θαί ηνχο βφαο ππειείπνλην ελ γή Γεζέκ. Καί ζπλαλέβεζαλ
κεη' απηνχ άξκαηα, θαί ηππείο, θαί εγέλεην ε παξεκβνιή κεγάιε
ζθφδξα. Καί παξεγέλνλην εηο άισλα Αηάδ, φ εζηη πέξαλ ηνχ
Ηνξδάλνπ, θαί εθφςαλην απηφλ θνπεηφλ κέγαλ, θαί ηζρπξφλ ζθφδξα,
θαί επνίεζε ηφ πέλζνο ηψ παηξί απηνχ επηά εκέξαο. Καί είδνλ νη
θάηνηθνη ηήο γήο Υαλαάλ ηφ πέλζνο επί άισλη Αηάδ, θαί είπνλ. Πέλζνο
κέγα ηνχηφ εζηη ηνίο Αηγππηίνηο, δηά ηνχην εθάιεζαλ ηφ φλνκα ηνχ
ηφπνπ εθείλνπ. Πέλζνο Αηγχπηνπ, φ εζηη πέξαλ ηνχ Ηνξδάλνπ. Καί
επνίεζαλ απηψ νχησο νηπηνί απηνχ, θαζψο ελεηείιαην απηνίο, θαί
αλέιαβνλ απηφλ νη πηνί απηνχ εηο γήλ Υαλαάλ, θαί έζαςαλ απηφλ εηο ηφ
ζπήιαηνλ ηφ δηπινχλ, φ εθηήζαην Αβξαάκ ηφ ζπήιαηνλ ελ θηήζεη
κλεκείνπ, παξά Δθξψλ ηνχ Υεηηαίνπ, θαηέλαληη Μακβξή. Καί
ππέζηξεςελ Ησζήθ εηο Αίγππηνλ, απηφο θαί νη αδειθνί απηνχ, θαί
πάληεο νη ζπλαλαβάληεο ζάςαη ηφλ παηέξα απηνχ. Ηδφληεο δέ νη
αδειθνί Ησζήθ, φηη ηέζλεθελ ν παηήξ απηψλ, είπνλ, Μήπνηε
κλεζηθαθήζε ήκίλ Ησζήθ, θαί αληαπφδνκα αληαπνδψ εκίλ πάληα ηά
θαθά, ά ελεδεημάκεζα απηψ, θαί παξαγελφκελνη πξφο Ησζήθ, είπνλ, ν
παηήξ ζνπ ψξθηζε πξφ ηνχ ηειεπηήζαη απηφλ, ιέγσλ. Οχησο είπαηε
Ησζήθ, Άθεο απηνίο ηήλ αδηθίαλ θαί ηήλ ακαξηίαλ απηψλ, φηη πνλεξά
ζνη ελεδείμαλην, θαί λχλ δέμαη ηήλ αδηθίαλ ηψλ ζεξαπφλησλ ηνχ Θενχ
ηνχ παηξφο ζνπ. Καί έθιαπζελ Ησζήθ, ιαινχλησλ απηψλ πξφο απηφλ.
Καί ειζφληεο πξφο απηφλ, είπνλ, ίδε, εκείο ζνί νηθέηαη, Καί είπελ
απηνίο Ησζήθ, Μή θνβείζζε, ηνχ γάξ Θενχ εηκη εγψ, πκείο
εβνπιεχζαζζε θαη' εκνχ εηο πνλεξά, ν δέ Θεφο εβνπιεχζαην πεξί
εκνχ εηο αγαζά, φπσο άλ γελεζή σο ζήκεξνλ, θαί ίλα ηξαθή ιαφο
πνιχο. Καί είπελ απηνίο, Μή θνβείζζε, εγψ δηαζξέςσ πκάο, θαί ηάο
νηθίαο πκψλ, θαί παξεθάιεζελ απηνχο, θαί ειάιεζελ απηψλ εηο ηήλ
θαξδίαλ. Καί θαηψθεζελ Ησζήθ ελ Αηγχπησ, απηφο θαί νη αδειθνί
απηνχ, θαί πάζα ε παξνηθία ηνχ παηξφο απηνχ. Καί έδεζελ Ησζήθ έηε
εθαηφλδέθα. Καί είδελ Ησζήθ Δθξαίκ παηδία, έσο ηξίηεο γελεάο, θαί νη
πηνί Μαρείξ ηνχ πηνχ Μαλαζζή εηέρζεζαλ επί κεξψλ Ησζήθ. Καί
είπελ Ησζήθ ηνίο αδειθνίο απηνχ, ιέγσλ. Δγψ απνζλήζθσ, επηζθνπή

δέ επηζθέςεηαη ν Θεφο πκάο, θαί αλάμεη πκάο εθ ηήο γήο ηαχηεο εηο
ηήλ γήλ, ήλ ψκνζε ηνίο παηξάζηλ πκψλ Αβξαάκ, Ηζαάθ, θαί Ηαθψβ,
Καί ψξθηζελ Ησζήθ, ηνχο πηνχο Ηζξαήι ιέγσλ. Δλ ηή επηζθνπή, ή
επηζθέςεηαη ν Θεφο πκάο, θαί ζπλαλνίζεηε ηά νζηά κνπ εληεχζελ κεζ'
πκψλ. Καί εηειεχηεζελ Ησζήθ εηψλ εθαηφλ δέθα, θαί έζαςαλ απηφλ ελ
ηή ζνξψ ελ Αηγχπησ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξθδ'
Οη πεπνηζφηεο επί Κχξηνλ σο φξνο ηψλ.
ηίρ. Οπ ζαιεπζήζεηαη εηο ηφλ αηψλα ν θαηνηθψλ Ηεξνπζαιήκ.
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΛΑ', 8-31)
Τηέ, άλνηγε ζφλ ζηφκα ιφγσ Θενχ, θαί θξίλε πάληα πγηψο, Άλνηγε ζφλ
ζηφκα, θαί θξίλε δηθαίσο, δηάθξηλε δέ πέλεηα θαί αζζελή, Γπλαίθα
αλδξείαλ ηίο επξήζεη; ηηκησηέξα δέ εζηη ιίζσλ πνιπηειψλ ε ηνηαχηε,
ζαξζεί επ' απηή ε θαξδία ηνχ αλδξφο απηήο, ε ηνηαχηε θαιψλ ζθχισλ
νπθ απνξήζεη, ελεξγεί γάξ ηψ αλδξί εηο αγαζά πάληα ηφλ βίνλ,
επξακέλε έξηα θαί ιίλνλ, επνίεζελ εχρξεζηα ηαίο ρεξζίλ απηήο,
Δγέλεην σζεί λαχο εκπνξεπνκέλε καθξφζελ, ζπλάγεη δέ απηήο ηφλ
πινχηνλ, θαί αλίζηαηαη εθ λπθηψλ, θαί έδσθε βξψκαηα ηψ νίθσ, θαί
έξγα ηαίο ζεξαπαίλαηο, ζεσξήζαζα γεψξγηνλ, επξίαην, απφ δέ ηψλ
θαξπψλ ηψλ ρεηξψλ απηήο θαηεθχηεπζε θηήκα. Αλαδσζακέλε
ηζρπξψο ηήλ νζθχλ απηήο, ήξεηζε ηνχο βξαρίνλαο απηήο εηο έξγνλ,
Δγεχζαην, φηη θαιφλ εζηη ηφ εξγάδεζζαη, θαί νπθ απνζβέλλπηαη ν
ιχρλνο απηήο φιελ ηήλ λχθηα, Σνχο πήρεηο απηήο εθηείλεη επί ηά
ζπκθέξνληα, ηάο δέ ρείξαο απηήο εξείδεη εηο άηξαθηνλ, Υείξαο απηήο
δηήλνημε πέλεηη, θαξπφλ δέ εμέηεηλε πησρψ, νπ θξνληίδεη ηψλ ελ νίθσ
ν αλήξ απηήο, φηαλ πνπ ρξνλίδε, πάληεο γάξ νη παξ' απηή
ελδεδπκέλνη εηζί, Γηηηάο ριαίλαο επνίεζε ηψ αλδξί απηήο, εθ δέ
βχζζνπ θαί πνξθχξαο εαπηή ελδχκαηα, πεξίβιεπηνο δέ γίλεηαη ν
αλήξ απηήο ελ πχιαηο, ελίθα άλ θαζίζε ελ ζπλεδξίσ κεηά ηψλ
πξεζβπηέξσλ θαί θαηνίθσλ ηήο γήο, ηλδφλαο επνίεζε, θαί απέδνην
ηνίο Φνίλημη, θαί πεξηδψκαηα ηνίο Υαλαλαίνηο, Ηζρχλ θαί εππξέπεηαλ
ελεδχζαην, θαί επθξάλζε ελ εκέξαηο εζράηαηο. ηφκα απηήο δη' ήλνημε
πξνζερφλησο θαί ελλφκσο, θαί ηάμηλ εζηείιαην, ηή γιψζζε απηήο.
ηελαί δηαηξηβαί νίθσλ απηήο, ζίηα δέ νθλεξά νπθ έθαγελ. Αλέζηεζε
ηά ηέθλα απηήο, θαί επινχηεζαλ, θαί ν αλήξ απηήο ήλεζελ απηήλ.
Πνιιαί ζπγαηέξεο επνίεζαλ δχλακηλ, πνιιαί εθηήζαλην πινχηνλ, ζχ
δέ ππέξθεηζαη, θαί ππεξήξαο πάζαο, Φεπδείο αξέζθεηαη, θαί κάηαηνλ
θάιινο γπλαηθφο νπθ έζηηλ ελ ζνί, γπλή γάξ ζπλεηή επινγείηαη, θφβνλ
δέ Κπξίνπ αχηε αηλείησ. Γφηε απηή απφ θαξπψλ ρεηιέσλ απηήο, θαί

αηλείζζσ ελ πχιαηο ν αλήξ απηήο.
ΣΖ ΑΤΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΔΠΔΡΑ
ΔΗ ΣΟ ΑΠΟΓΔΗΠΝΟΝ
Φάιινκελ ηφλ επφκελνλ Καλφλα
Πνίεκα Αλδξένπ Κξήηεο
Χδή α Ήρνο α' Ο Δηξκφο
Χδήλ επηλίθηνλ, άζσκελ πάληεο, Θεψ ηψπνη ήζαληη, ζαπκαζηά
ηέξαηα, βξαρίνλη πςειψ, θαί ζψζαληη ηφλ Ηζξαήι, φηη δεδφμαζηαη.
Νεθξφλ ηεηξαήκεξνλ εμαλαζηήζαο, σηήξ κνπ ηφλ Λάδαξνλ, ηήο
θζνξάο απήιιαμαο, βξαρίνλη πςειψ, θαί έδεημαο σο δπλαηφο, ηήλ
εμνπζίαλ ζνπ.
Φσλήζαο ηφλ Λάδαξνλ εθ ηνχ κλεκείνπ, επζχο εμαλέζηεζαο, αιι' ν
Άδεο θάησζελ, πηθξψο σδχξεην, θαί ζηέλσλ έηξεκε σηήξ, ηήλ
εμνπζίαλ ζνπ.
Δδάθξπζαο Κχξηε επί Λαδάξσ, δεηθλχσλ ηήλ ζάξθσζηλ, ηήο
νηθνλνκίαο ζνπ, θαί φηη θχζεη Θεφο, ππάξρσλ, θχζεη θαζ' εκάο,
γέγνλαο άλζξσπνο.
Σήο Μάξζαο ηά δάθξπα θαί ηήο Μαξίαο, θαηέπαπζαο Κχξηε, εθ
λεθξψλ ηφλ Λάδαξνλ, εμαλαζηήζαο σηήξ, θαί δείμαο έκπλνπλ ηφλ
λεθξφλ, ηή εμνπζία ζνπ.
Σψ λφκσ ηήο θχζεσο ηήο αλζξσπίλεο, εξψηεζαο Γέζπνηα, πνχ
ηέζεηηαη Λάδαξνο; δεηθλχσλ πάζη σηήξ, αλφζεπηνλ ηήλ πξφο εκάο,
νηθνλνκίαλ ζνπ.
Σά θιείζξα ζπλέηξηςαο ηφηε ηνχ Άδνπ, θσλήζαο ηφλ Λάδαξνλ, θαί ηφ
θξάηνο έζεηζαο, ηνχ πνιεκήηνξνο, θαί έπεηζαο πξφ ηνχ ηαπξνχ,
ηξέκεηλ ζε κφλε σηήξ.
Γεζκψηελ ηφλ Λάδαξνλ ππφ ηνχ Άδνπ, θξαηνχκελνλ Γέζπνηα, σο
Θεφο πξνέθζαζαο, θαί έιπζαο ηψλ δεζκψλ, ηψ ζψ γάξ πάληα
Γπλαηέ, ήθεη πξνζηάγκαηη.
Γφμα...

Παηέξα δνμάζσκελ, Τηφλ θαί Πλεχκα, Σξηάδα αρψξηζηνλ, ελ Μνλάδη
θχζεσο, θαί ζχλ Αγγέινηο απηήλ, σο έλα άθηηζηνλ Θεφλ,
δνμνινγήζσκελ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Αηξέπησο εθχεζαο Παξζελνκήηνξ, ηφλ Κηίζηελ ηήο θχζεσο εμ αγίνπ
Πλεχκαηνο, θαη επδνθίαλ Παηξφο, γελφκελνλ φπεξ εζκέλ, δίραηξνπήο
θαί θπξκνχ.
Χδή β' Ο Δηξκφο
Πξφζερε, νπξαλέ θαί ιαιήζσ, θαί αλπκλήζσ Υξηζηφλ, ηφλ σηήξα
ηνχ Κφζκνπ, ηφλ κφλνλ θηιάλζξσπνλ.
Γφμα ζνη, ηψ θσλήζαληη κφλνλ, θαί εθ ηνχ ηάθνπ, λεθξφλ ηεηαξηαίνλ,
ηφλ θίινλ εγείξαληη Λάδαξνλ.
Ήθνπζε, ηήο θσλήο ζνπ ν άπλνπο, θαί ςπρσζείο εθ λεθξψλ,
εμαλέζηε επζέσο, δνμάδσλ ζε Κχξηε.
Πξφζηαγκα, δσεθφξνπ θσλήο ζνπ, δεμάκελνο νδσδψο, εμεγέξζε
ηνχ ηάθνπ, σηήξ κνπ ν Λάδαξνο.
Δδάθξπζαο, επί θίισ σηήξ κνπ, πηζηνχκελνο ηνχηνλ ηήλ εκψλ, σο
εθφξεζαο θχζηλ, θαη αλέζηεζαο.
Δηξφκαμελ, σο θαηείδελ ν Άδεο, παιηλδξνκνχληα επζχο, ηφλ
δεδεκέλνλ θεηξίαηο, θσλή πξφο ηήλ ψδε δσήλ.
Γφμα...
Δμέζηεζαλ, ηψλ Δβξαίσλ νη δήκνη, φηε θσλήζαο σηήξ, εμαλέζηεζαο
ιφγσ, νδσδφηα ηφλ Λάδαξνλ.
Καί λχλ...
Δζείζζεζαλ, ηά ηακεία ηνχ Άδνπ, σο εςπρνχην επζχο, θάησ Λάδαξνο,
ηφηε ηή θσλή, ηνχ δσψζαληνο.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
Λίζνλ, φλ απεδνθίκαζαλ νη νηθνδνκνχληεο, νχηνο εγελλήζε εηο
θεθαιήλ γσλίαο, απηφο εζηηλ ε πέηξα, ελ ή εζηεξέσζε, ηήλ Δθθιεζίαλ
ν Υξηζηφο, ήλ εμ εζλψλ εμεγνξάζαην. (Γίο).
Θαχκα, μέλνλ θαί παξάδνμνλ! πψο ν Κηίζηεο πάλησλ, φπεξ νπθ
εγλφεη, σο αγλνψλ εξψηα. Πνχ θείηαη φλ ζξελείηε; πνχ ηέζαπηαη

Λάδαξνο, φλ κεη' νιίγνλ εθ λεθξψλ, δψληα πκίλ εμαλαζηήζσ εγψ;
Λίζνλ, φλ ζνη πξνζεθχιηζαλ, νη θεδεχζαληέο ζε, ηνχηνλ ζπγθηλήζαη, ν
Ηεζνχο πξνζηάμαο, επζχο αλέζηεζέ ζε, θσλήζαο ζνη Λάδαξε,
Αλάζηα δεχξν πξφο κε, ίλα ηήλ ζήλ ν Άδεο πηήμε θσλήλ.
Μάξζα, θαί Μαξία Κχξηε, νδπξκνίο εβφσλ, Ίδε φλ εθίιεηο, ηεηαξηαίνο
φδεη, εη ήο ψδε ηφηε, νπθ έζλεζθε Λάδαξνο, Αιι' σο αρψξηζηνο παληί,
ηνχηνλ επζχο θσλήζαο ήγεηξαο.
Ράλαο, επί θίισ δάθξπα, δη' νηθνλνκίαλ, έδεημαο ηήλ ζάξθα, ηήλ εμ
εκψλ ιεθζείζαλ, νπζία νπ δνθήζεη, σηήξ ελσζείζάλ ζνη, θαί σο
θηιάλζξσπνο Θεφο, ηνχηνλ επζχο θσλήζαο ήγεηξαο.
Οίκνη, φλησο λχλ απφισια! εθβνψλ ν Άδεο, νχησ πξνζεθψλεη, ηψ
ζαλάησ ιέγσλ. Ηδνχ ν Ναδσξαίνο, ηά θάησ ζπλέζεηζε, θαί ηήλ
γαζηέξα κνπ ηεκψλ, άπλνπλ λεθξφλ θσλήζαο ήγεηξε.
Πνχ ε ηψλ Δβξαίσλ άλνηα; πνχ ή απηζηία; έσο πφηε πιάλνη; έσο πφηε
λφζνη; νξάηε ηφλ ζαλέληα, θσλή εμαιιφκελνλ, θαί απηζηείηε ηψ
Υξηζηψ; φλησο πηνί ηνχ ζθφηνπο πάληεο πκείο!
Γφμα...
Έλα ηήο Σξηάδνο νίδά ζε, εη θαί εζαξθψζεο, έλα θαί δνμάδσ, Τηφλ
ζεζαξθσκέλνλ, ηφλ εθ ηήο Θενηφθνπ, αζπφξσο βιαζηήζαληα, θαί
ζχλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, έλα Τηφλ δνμνινγνχκελνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ξέλνλ, θαί θξηθηφλ ηφ φξακα, εμ νηθνλνκίαο, φπεξ πξνεψξσλ, νη
αςεπδείο Πξνθήηαη, Παξζέλνλ Θενηφθνλ, αζπφξσο κέλ θχνπζαλ,
αθζφξσο ηίθηνπζαλ Θεφλ, κέλνπζαλ δέ κεηά ηφλ ηφθνλ αγλήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
Δπήξζε ν ήιηνο, θαί ε ζειήλε, έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, πςψζεο
Μαθξφζπκε, επί ηνχ Ξχινπ, θαί έπεμαο ελ απηψ, ηήλ Δθθιεζίαλζνπ.
Δδάθξπζαο Κχξηε, επί Λαδάξσ, δείμαο φηη άλζξσπνο εί, θαί ήγεηξαο
Γέζπνηα, ηφλ ηεζλεψηα, θαί έδεημαο ηνίο ιανίο, φηη Τηφο εί ηνχ Θενχ.
Ο άπλνπο ήθνπζε, ηφ πξφζηαγκά ζνπ, Γεχξν έμσ Λάδαξε, δξνκαίνο
αλίζηαην ζχλ ηνίο ζπαξγάλνηο, θαί ήιιαην Αγαζέ, δεηθλχο ηφ θξάηνο
ζνπ.

Σήο Μάξζαο ηά δάθξπα, θαί ηήο Μαξίαο, θαηέπαπζαο Υξηζηέ ν Θεφο,
θσλήζαο ηφλ Λάδαξνλ, απηεμνπζίσο, ζπλήγεηξαο ηή θσλή, θαί
πξνζεθχλεζέ ζνη.
Γαθξχζαο σο άλζξσπνο, επί Λαδάξσ, εμήγεηξαο απηφλ σο Θεφο,
εξψηαο. Πνχ ηέζαπηαη, ν ηεηαξηαίνο; πηζηνχκελνο Αγαζέ, ηήλ
ελαλζξψπεζίλ ζνπ.
Σνχ Πάζνπο ηά ζχκβνια, θαί ηνχ ηαπξνχ ζνπ, Άδνπ ηήλ γλσξίζαη
βνπιεζείο Αγαζέ, ηνπ άπιεζηνλ, γαζηέξα ξήμαο, αλέζηεζαο σο
Θεφο, ηφλ ηεηξαήκεξνλ.
Σίο νίδε, ηίο ήθνπζελ, φηη αλέζηε, άλζξσπνο λεθξφο νδσδψο; Ζιίαο
κελ ήγεηξε, θαί Διηζζαίνο, αιι' νπθ εθ κλήκαηνο, αιι' νπδέ
ηεηαξηαίνλ.
Τκλνχκέλ ζνπ Κχξηε, ηήλ δπλαζηείαλ, πκλνχκελ θαί ηά Πάζε Υξηζηέ,
ηή κέλ γάξ σο εχζπιαγρλνο, εζαπκαηνχξγεηο, ηά δέ νηθνλνκηθψο,
είινπ σο άλζξσπνο.
Θεφο εί θαί άλζξσπνο, επαιεζεχσλ, ηνίο πξάγκαζη ηά νλφκαηα,
επέζηεο ηψ κλήκαηη, ζαξθί ν Λφγνο, θαί ήγεηξαο σο Θεφο, ηφλ
ηεηξαήκεξνλ.
Δμέζηεζαλ Γέζπνηα, Δβξαίσλ δήκνη, σο είδνλ αλαζηάληα λεθξφλ, εθ
ηάθνπ Λάδαξνλ, ζχλ ηή θσλή ζνπ, θαί έκεηλαλ απεηζείο, ηψλ
ζαπκαζίσλ ζνπ.
Γφμα...
Αλάξρσο εμέιακςαο, εθ ηνχ Παηξφο ζνπ, σο είο ηήο Σξηάδνο σηήξ,
ελ ρξφλσ, εθ Πλεχκαηνο, παξζεληθψλ ζχ πξνήιζεο αηκάησλ, ζάξθα
ιαβψλ ν ππεξνχζηνο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ ζχιιεςηο άζπνξνο ηήο Θενηφθνπ, ν ηφθνο άλεπ πάζνπο θζνξάο,
Θεφο γάξ ακθφηεξα, ζαπκαηνπξγήζαο, εθέλσζελ εαπηφλ, ίλα εκίλ
ελσζή.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Σήλ ζήλ εηξήλελ δφο εκίλ Τηέ ηνχ Θενχ, άιινλ γάξ εθηφο ζνπ, Θεφλ
νπ γηλψζθνκελ, ηφ φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ, φηη Θεφο δψλησλ, θαί ηψλ

λεθξψλ ππάξρεηο. (Γίο)
Εσή ππάξρσλ Κχξηε, θαί θψο αιεζηλφλ, Λάδαξνλ λεθξφλ θσλήζαο
αλέζηεζαο, σο δπλαηφο γάξ πάζηλ έδεημαο, φηη Θεφο δψλησλ, θαί ηψλ
λεθξψλ ππάξρεηο.
Σήλ άζηεθηφλ ζνπ πξφζηαμηλ, κή θέξσλ Ηεζνχ, Άδεο ν πνιινχο
δεμάκελνο έπηεμε, θαί ηεηαξηαίνλ φληα Λάδαξνλ, ζχλ ηή θσλή δψληα,
θαί νπ λεθξφλ εδίδνπ.
Σφλ ρνχλ ζπλάςαο πλεχκαηη, ν πάιαη ηφλ πειφλ, πλεχκαηη ςπρψζαο,
δσήο Λφγε ιφγσ ζνπ, θαί λχλ δέ ιφγσ εμαλέζηεζαο, εθ ηήο θζνξάο
θίινλ, θαί ηψλ θαηαρζνλίσλ.
Σψ λεχκαηί ζνπ Κχξηε αλζέζηεθελ νπδείο, φηε γάξ λεθξφλ, εθψλεηο
ηφλ Λάδαξνλ, επζχο ν άπλνπο εμαλίζηαην, θαί ηά δεζκά θέξσλ, πνζί
πεξηεπάηεη.
 Ηνπδαίσλ άλνηα! ψ πψξσζηο ερζξψλ! ηίο νίδε λεθξφλ εθ ηάθνπ
εγείξαληα; Ζιίαο πάιαη εμαλέζηεζελ, αιι' νπθ εθ κλήκαηνο, αιι' νπδέ
ηεηαξηαίνλ.
Αλείθαζηε καθξφζπκε, ν πάληα δη' εκάο, πξάηησλ σο Θεφο, θαί
πάζρσλ σο άλζξσπνο, πάληαο κεηφρνπο εκάο πνίεζνλ, ηήο ζήο
βαζηιείαο πξεζβείαηο ηνχ Λαδάξνπ.
Γφμα...
Πξνάλαξρε, ζπλάλαξρε, νκφηηκε Σξηάο, Πάηεξ παληνθξάηνξ, Τηέ,
Πλεχκα άγηνλ, Μνλάο αγία ηξηζππφζηαηε, ηνχο εμ Αδάκ ζψδε, πηζηψο
ζε αλπκλνχληαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ άρξαληνλ γαζηέξα ζνπ, εγίαζελ Αγλή, ζάξθα εμ απηήο, ιαβψλ ν
ππέξζενο, ν ελ Σξηάδη πξνζθπλνχκελνο, ν εθ Παηξφο Λφγνο, θαί ζχλ
ηψ Πλεχκαηη Θεφο.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
Απέξξηςάο κε, εηο βάζε θαξδίαο ζαιάζζεο, θαί έζσζάο κε σηήξ,
δνπιείαο ζαλάηνπ, θαί έιπζαο ηφλ δεζκφλ, ηψλ αλνκηψλ κνπ. (Γίο)
Ζξψηεζαο Πνχ εηκη, ν πάληα γηλψζθσλ, εδάθξπζάο κε σηήξ, σο
άλζξσπνο θχζεη, θαί ήγεηξάο κε λεθξφλ, ηψ πξνζηάγκαηί ζνπ.

Δθψλεζάο κε εμ Άδνπ, σηήξ θαησηάηνπ, βνά Λάδαξνο, πξφο ζέ ηφλ
ιχηελ ηνχ Άδνπ, θαί ήγεηξάο κε λεθξφλ, ηψ πξνζηάγκαηί ζνπ.
Δλέδπζάο κε σηήξ, ηφ πήιηλνλ ζψκα, θαί έπλεπζάο κνη δσήλ, θαί
είδνλ ηφ θψο ζνπ, θαί ήγεηξάο κε λεθξφλ, ηψ πξνζηάγκαηί ζνπ.
Δςχρσζαο ζχ, ηήλ άπλνπλ κνξθήλ ηήο ζαξθφο κνπ, ζπλέζθηγμάο κε
σηήξ, νζηένηο θαί λεχξνηο, θαί ήγεηξάο κε λεθξφλ, ηψ πξνζηάγκαηί
ζνπ.
Σήλ πακθάγνλ δηαξξήμαο, γαζηέξα ηνχ Άδνπ, εμήξπαζάο κε σηήξ,
ηή ζή δπλαζηεία, θαί ήγεηξάο κε λεθξφλ, ηψ πξνζηάγκαηί ζνπ.
Δθφξεζάο κνπ σηήξ, ηφ θχξακα φινλ, εθχιαμαο δέ αγλήλ, ηήλ
άρξαληνλ κήηξαλ, εμ ήο πξνήιζεο ζαξθσζείο, είο ψλ ηήο Σξηάδνο.
Γφμα...
Σξηάο άγία δνμάδσ, ηήλ ζήλ επζπιαγρλίαλ, θαί ζχλ Αγγέινηο πκλψ,
ηφλ ηξηζάγηνλ Όκλνλ, ειέεζνλ ηάο ςπράο εκψλ, ηψλ ζέ
αλπκλνχλησλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ άρξαληφλ ζνπ λεδχλ, ππέδπ ν Λφγνο, εηήξεζε δέ αχζηο, κεηά
γέλλεζηλ ηαχηελ, αγλήλ Θενγελλήηνξ, ζαχκα φλησο παξάδνμνλ!
Χδή δ' Ο Δηξκφο
Σνχο ελ θακίλσ Παίδάο ζνπ σηήξ, νπρ ήςαην, νπδέ παξελψριεζε
ηφ πχξ, ηφηενη Σξείο, σο εμ ελφο ζηφκαηνο, χκλνπλ θαί επιφγνπλ
ιέγνληεο, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Δπί λεθξψ εδάθξπζαο σηήξ, θηιάλζξσπε, ίλα δείμεο πάζη ηνίο
ιανίο, φηη Θεφο ψλ, δη' ήκάο άλζξσπνο ψθζεο, θαί εθψλ εδάθξπζαο,
ηχπνπο εκίλ πξνηηζείο, ελδηαζέηνπ ζηνξγήο.
Ο ηεηαξηαίνο Λάδαξνο σηήξ, σο ήθνπζε, θάησ ηήο θσλήο ζνπ
αλαζηάο, αλχκλεζέ ζε, θαί γεγεζψο νχησο εβφα. χ Θεφο θαί Κηίζηεο
κνπ, ζέ πξνζθπλψ θαί πκλψ, ηφλ αλαζηήζαληά κε.
Δη θαί δεζκά πεξίθεηκαη σηήξ, ν Λάδαξνο, θάησζελ εβφα Λπηξσηά,
αιι' νπδακψο, ελ ηή γαζηξί κελψ ηνχ Άδνπ, εάλ κφλνλ θξάμεο κε,
Λάδαξε δεχξν έμσ, ζχ γάξ κνπ θψο θαί δσή.

Παξαθαιψ ζε Λάδαξε, θεζίλ, αλάζηεζη, έμειζε ηψλ θιείζξσλ κνπ
ηαρχ, άπηζη νχλ, θαιφλκνη γάξ έλα ζξελήζαη, πηθξψο αθαηξνχκελνλ,
παξά πάληαο νχο πξίλ, πεηλψλ θαηέπηνλ.
Καί ηί βξαδχλεηο Λάδαξε; θεζίλ, ν θίινο ζνπ, δεχξν έμσ θξάδεη
εζηεθψο, έμειζε νχλ, ίλα θαγψ άλεζηλ ιάβσ, αθ' νχ γάξ ζε έθαγνλ,
εηο εκεηφλ ε ηξνθή, αληηθαηέζηε κνη.
Σί νπθ εγείξε Λάδαξε ηαρχ; αλέθξαδε, θάησζελ ν Άδεο ζξελσδψλ, ηί
νπθ επζχο, εμαλαζηάο ηξέρεηο ηψλ ψδε; ίλα κή θαί άιινπο κνη,
αηρκαισηίζε Υξηζηφο εμαλαζηήζαο ζε.
Δζαπκαζηψζεο Γέζπνηα Υξηζηέ, εμαίζηα, ηφηε εξγαζάκελνο πνιιά,
θψο γάξ ηπθινίο, θσθψλ δέ ψηα, ήλνημαο ιφγσ, θαί ηφλ θίινλ
Λάδαξνλ, εθ ηψλ λεθξψλ σο Θεφο, θσλήζαο ήγεηξαο.
Γφμα...
Σξηαδηθήλ πκλήζσκελ σδήλ, δνμάδνληεο, άλαξρνλ Παηέξα, θαί Τηφλ,
Πλεχκα επζέο, κνλαδηθήλ κίαλ νπζίαλ, ήλ ηξηζζψο πκλήζσκελ,
Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ε Σξηάο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Χο ηήο Σξηάδνο έλα ζε Υξηζηέ, δνμάδνκελ, φηη εθ Παξζέλνπ
ζαξθσζείο δίρα ηξνπήο, αλζξσπηθψο πάληα ελέζρνπ, κή εθζηάο ηήο
θχζεσο, ηήο παηξηθήο Ηεζνχ, εη θαί ελψζεο εκίλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Οη νπξαλνί ηψλ νπξαλψλ, θαί ηφ χδσξ, ηφπ πεξάλσ ηψλ νπξαλψλ,
επινγείηε, πκλείηε, ηφλ Κχξηνλ.
Ο Πνηεηήο θαί ζπλνρεχο ηψλ απάλησλ, δηεπζπιαγρλίαλ, ελ Βεζαλία
επέζηε, εγείξαη ηφλ Λάδαξνλ.
Ο ηεηαξηαίνο νδσδψο, θαί θεηξίαηο ζπλεηιεκκέλνο, ήιιαην έκπλνπο ν
άπλνπο, θσλνχληφο ζνπ Κχξηε.
Σψλ Ηνπδαίσλ ν ιαφο, σο εψξα ηφλ ηεζλεψηα, ηή ζή θσλή
αλαζηάληα, Υξηζηέ δηεπξίεην.
Οη ζθνηεηλνί πεξί ηφ θψο, Ηνπδαίνη, ηί απηζηείηε, ηή ηνχ Λαδάξνπ
εγέξζεη; Υξηζηνχ ηφ εγρείξεκα.

Αγαιιηάζζσ ε ηψλ, θαί πκλείησ ηφλ Εσνδφηελ, ηφλ αλαζηήζαληα
ιφγσ, εθ ηάθνπ ηφλ Λάδαξνλ.
Αη ηξαηηαί ηψλ νπξαλψλ, θαί ηφ γέλνο, ηψλ γεγελψλ ζε χκλεζελ, φηη
σηήξ κνπ, ηφλ Λάδαξνλ ήγεηξαο.
Γφμα...
χλ ηψ Παηξί, θαί ηψ Τηψ, θαί ηφ Πλεχκα δνμνινγψ, θαί πκλψλ
αζηγήησο βνψ, Σξηζάγηε δφμα ζνη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ επινγψ θαί πξνζθπλψ, ηφλ ηερζέληα εθ ηήο Παξζέλνπ, κή
ρσξηζζέληα ηνχ ζξφλνπ, ηήο αγίαο δφμεο ζνπ.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
Δπνίεζε θξάηνο, ελ βξαρίνλη απηνχ, θαζείιε γάξ δπλάζηαο απφ
ζξφλσλ, θαί χςσζε ηαπεηλνχο, ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, ελ νίο
επεζθέςαην εκάο, Αλαηνιή εμ χςνπο, θαί θαηεχζπλελ εκάο, εηο νδφλ
εηξήλεο.
Τκλείησ ηφ ζαχκα, Βεζαλία ζχλ εκίλ, ελ ηαχηε γάξ εδάθξπζελ ν
Κηίζηεο, ηφλ Λάδαξνλ αληζηψλ, λφκσ θχζεσο ζαξθφο, θαί Μάξζαο ηά
δάθξπα ιηπψλ, θαί ηφλ θιαπζκφλ Μαξίαο, εηο ραξάλ κεηαβαιψλ, ηφλ
λεθξφλ εγείξεη.
Πηζηνχκελνο Λφγε, ηήλ Αλάζηαζηλ ηήλ ζήλ, εθάιεζαο ηφλ Λάδαξνλ εθ
ηάθνπ, θαί ήγεηξαο σο Θεφο, ίλα δείμεο ηνίο ιανίο, Θεφλ ζε, θαί
άλζξσπνλ νκνχ, ελ αιεζεία φληα, θαί εγείξαληα Ναφλ, ηφλ ηνχ
ζψκαηφο ζνπ.
πλέζεηζαο πχιαο, θαί κνρινχο ηνχο ζηδεξνχο, εθφβεζαο ηφλ Άδελ
ηή θσλή ζνπ, θαί έπηεμε ζχλ απηψ, θαί ν ζάλαηνο επζχο, σο είδνλ
ηφλ Λάδαξνλ σηήξ, ηφλ παξ απηνίο δεζκψηελ, ςπρσζέληα ηή θσλή,
θαί εμαλαζηάληα.
Δμέζηεζαλ πάληεο, σο εψξσλ ζε σηήξ, δαθξχνληα, ηφλ Λάδαξνλ
ζαλέληα, θαί έιεγνλ νη δεηλνί. Ίδε πψο απηφλ θηιεί, επζχο νχλ
εθψλεζαο απηφλ, θαί αλαζηάο ν άπλνπο, αθεξείην ηήλ θζνξάλ, ηψ
πξνζηάγκαηί ζνπ.
Δζείζζεζαλ πχιαη, ζπλεηξίβεζαλ κνρινί, ειχζεζαλ δεζκά ηνχ

ηεζλεψηνο, ν Άδεο δέ ηή θσλή, ηήο δπλάκεσο Υξηζηνχ, πηθξψο
αλεζηέλαμε, θαί αλεβφα. Οίκνη! ηίο θαί πφζελ ε θσλή, ε λεθξνχο
δσνχζα;
Αλάζηα εληεχζελ, ππαθνχζαο ηήο θσλήο, ν θίινο ζνπ γάξ έμσ
πξνζθσλεί ζε, νχηφο εζηηλ, ν ηφ πξίλ αλαζηήζαο ηνχο λεθξνχο,
Ζιίαο κέλ ήγεηξε λεθξφλ, θαί Διηζζαίνο άκα, αιι' απηφο ήλ δη' απηψλ,
θαί ιαιψλ θαί πξάηησλ.
Τκλνχκέλ ζνπ, Λφγε, ηήλ αλείθαζηνλ ηζρχλ, νζηένηο γάξ θαί λεχξνηο
ηφλ ζαλέληα, ήγεηξαο ιφγσ ηψ ζψ, σο ηψλ φισλ πιαζηνπξγφο, θαί
ηνχηνλ αλέζηεζαο σηήξ, εθ ηψλ θαηαρζνλίσλ, σο ηήο ρήξαο ηφλ
πηφλ, ηφλ επί ηήο θιίλεο.
Γφμα...
Σξηάο παλαγία, Πάηεξ άλαξρε Θεέ, ζπλάλαξρε Τηέ, θαί ζείε Λφγε,
Παξάθιεηε αγαζέ, Πλεχκα άγηνλ Θενχ, ηφ έλ θαί ηξηζήιηνλ θάνο, ε
ζπκθπήο νπζία, είο Θεφο θαί Κχξηνο, νίθηεηξνλ ηφλ Κφζκνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ο πάληα πνηήζαο, ελ ζνθία Ηεζνχ θαί φινλ κε θνξέζαο εθ Παξζέλνπ,
θαί φινο κέλσλ αεί, ελ ηνίο θφιπνηο ηνχ Παηξφο, ηφ άγηφλ ζνπ Πλεχκα
Υξηζηέ, επί ηφ πνίκληφλ ζνπ, θαηαπέκςαο σο Θεφο, επηζθίαζνλ εκάο.
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΠΡΟ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηφλ Δμάςαικνλ, εηο ηφ, Θεφο Κχξηνο, ςάιινκελ ηφ παξφλ
Σξνπάξηνλ, εθ γ'.
Ήρνο α'
Σήλ θνηλήλ Αλάζηαζηλ πξφ ηνχ ζνχ Πάζνπο πηζηνχκελνο, εθ λεθξψλ
ήγεηξαο ηφλ Λάδαξνλ, Υξηζηέ ν Θεφο, φζελ θαί εκείο σο νη Παίδεο, ηά
ηήο λίθεο ζχκβνια θέξνληεο, ζνί ηψ Νηθεηή ηνχ ζαλάηνπ βνψκελ.
Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο, επινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ νλφκαηη
Κπξίνπ.
Μεηά ηήλ ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο
Καηνηθηείξαο ηήο Μάξζαο, θαί Μαξίαο ηά δάθξπα, εθθπιίζαη ηφλ ιίζνλ,

εθ ηνχ ηάθνπ πξνζέηαμαο, Υξηζηέ ν Θεφο, αλέζηεζαο θσλήζαο ηφλ
λεθξφλ, ηήλ ηνχ Κφζκνπ δσνδφηα, δη' απηνχ πηζηνχκελνο Αλάζηαζηλ,
Γφμα ηή δπλαζηεία ζνπ σηήξ, δφμα ηή εμνπζία ζνπ, δφμα ηψ δηά
ιφγνπ πάληα ζπζηεζακέλσ.
Γφμα... Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ
Κάζηζκα Ήρνο πι. α'
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ
Ζ πεγή ηήο ζνθίαο, θαί ηήο πξνγλψζεσο, ηνχο πεξί Μάξζαλ εξψηαο,
ελ Βεζαλία παξψλ, Πνχ ηεζήθαηε, βνψλ, θίινλ ηφλ Λάδαξνλ, φλ
δαθξχζαο ζπκπαζψο, ηεηξαήκεξνλ λεθξφλ, αλέζηεζαο ηή θσλή ζνπ,
Φηιάλζξσπε θαί Οηθηίξκνλ, σο δσνδφηεο θαί Κχξηνο.
Γφμα... Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ
Ο Καλψλ Πνίεκα Θενθάλνπο
Χδή α' Ήρνο πι. δ' Ο Δηξκφο
Άζσκελ ηψ Κπξίσ ηψ δηαγαγφληη ηφλ ιαφλαπηνχ, ελ εξπζξά ζαιάζζε,
σδήλ επηλίθηνλ, φηη δεδφμαζηαη. (Γίο)
Λάδαξνλ ηεζλεψηα, λεχκαηη ηψ ζείσ εμα λέζηεζαο, πιαζηνπξγφο σο
ππάξρσλ, θαί δσήο ηακηνχρνο Φηιάλζξσπε.
Λφγσ ηφλ ηεηαξηαίνλ, Λάδαξνλ αλέζηεζαο Αζάλαηε, ζθνηεηλφκνξθνλ
Άδνπ, δηαιχζαο ηζρχτ βαζίιεηνλ.
Πάζη ηήο ππεξζένπ, γλψξηζκα ζεφηεηνο, ππέδεημαο, εθ ηψλ λεθξψλ
εγείξαο, ηεηξαήκεξνλ Λάδαξνλ Γέζπνηα.
ήκεξνλ Βεζαλία, πξναλαθεξχηηεη ηήλ Αλάζηαζηλ, Υξηζηνχ ηνχ
δσνδφηνπ, ηή εγέξζεη Λαδάξνπ ρνξεχνπζα.
Έηεξνο Καλψλ
Πνίεκα Κνζκά Μνλαρνχ
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Τγξάλ δηνδεχζαο
Ο πξίλ εθ κή φλησλ παξαγαγψλ, ηήλ ζχκπαζαλ Κηίζηλ, θαί γηλψζθσλ
ηψλ θαξδηψλ, ηακεία πξνιέγεηο σο Γεζπφηεο, ηνίο Μαζεηαίο ηνχ
Λαδάξνπ ηήλ θνίκεζηλ.

Σφλ άλζξσπνλ θχζεη νπζησζείο, Υξηζηέ εθ Παξζέλνπ, ηνχ Λαδάξνπ
ζχ ηήλ ηαθήλ, καζείλ επε ξψηαο σο άλζξσπνο, νπθ αγλνψλ σο Θεφο
φπνπ έθεηην.
Πηζηνχκελνο Λφγε ηήλ ζεαπηνχ, Αλάζηαζηλ φλησο, σο, εμ χπλνπ ηφλ
πξνζθηιή, αλέζηεζαο ήδε νδσδφηα, ηφλ ηεηαξηαίνλ λεθξφλ εθ ηνχ
κλήκαηνο.
Θενηνθίνλ
Σάμεηο ζε Αγγέισλ θαί ηψλ βξνηψλ, αλχκθεπηε Μήηεξ, επθεκνχζηλ
αλειιηπψο, ηφλ Κηίζηελ γάξ ηνχησλ ψζπεξ βξέθνο, ελ ηαίο αγθάιαηο
ζνπ εβάζηαζαο.
Καηαβαζία
Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ Αηγππηίαλ, κνρζεξίαλ
δηαθπγψλ, ν Ηζξαειίηεο αλεβφα. Σψ ιπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
χ εη ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ. (Γίο)
Γχν πξνβαιιφκελνο, ηάο ελεξγείαο ζνπ έδεημαο, ηψλ νπζηψλ, ψηεξ
ηήλ δηπιφελ, Θεφο γάξ εί θαί άλζξσπνο.
Άβπζζνο ψλ γλψζεσο, ζχ εξσηάο πνχ ηέζεηηαη, ν ηεζλεψο, κέιισλ
αλαζηήζεηλ, Εσνδφηα ηφλ θείκελνλ.
Σφπνπο ακεηβφκελνο, σο γεγνλψο βξνηφο πέθελαο, πεξηγξαπηφο, ν
πιεξψλ ηά πάληα, σο Θεφο απεξίγξαπηνο.
Λάδαξνλ εμήγεηξαο, ηψ ζετθψ Υξηζηέ ξήκαηη, θακέ πνιινίο, πηαίζκαζη
ζαλέληα, εμαλάζηεζνλ δένκαη.
Άιινο νπξαλίαο αςίδνο
Δπηζηάο ζχ ηψ ηάθσ, ζαπκαηνπξγέ Κχξηε, εληή Βεζαλία, Λαδάξνπ,
ηνχηνλ εδάθξπζαο, λφκσ ηήο θχζεσο, πηζηνπνηψλ ζνπ ηήλ ζάξθα,
Ηεζνχ ν Θεφο κνπ, ήλ πεξ πξνζείιεθαο.
Σήο Μαξίαο ηφ πέλζνο, ζχ παξεπζχο έπαπζαο, ψηεξ, θαί ηήο
Μάξζαο, δεηθλχσλ ηφ απηεμνχζηνλ, ζχ γάξ αλάζηαζηο, θαί ζχ δσή
ψζπεξ έθεο, αιεζεία πέιεηο γάξ, θαί πάλησλ Κχξηνο.
Δηιεκκέλνλ θεηξίαηο, ηφλ πξνζθηιή Κχξηε, Άδνπ εθ λεθάδσλ, θαί

δφθνπ ηνχηνλ αθήξπαζαο, ζχ ελ ηψ ιφγσ ζνπ, ηψ παλζζελεί ηνχ
ζαλάηνπ, δηαξξήμαο θιείζξά ηε, θαί ηά βαζίιεηα.
Θενηνθίνλ
Δλνηθήζαο Παξζέλσ, ζσκαηηθψο Κχξηε, ψθζεο ηνίο αλζξψπνηο, σο
έπξεπε ζεαζήλαί ζε, ήλ θαί αλέδεημαο, σο αιεζή Θενηφθνλ, θαί
πηζηψλ βνήζεηαλ, κφλε θηιάλζξσπε.
Καηαβαζία
Οπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο δνκήηνξ, ζχ
κε ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ
πηζηψλ ηφ ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε.
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Καηεπιάγε Ησζήθ
πκπαξέζηεζαλ Υξηζηψ, αη ηνχ Λαδάξνπ αδειθαί, θαί δαθξχνπζαη
πηθξψο, θαί νινιχδνπζαη απηψ, έθεζαλ, Κχξηε, ηέζλεθε Λάδαξνο,
απηφο δέ σο Θεφο, νπθ αγλνψλ ηήλ ηαθήλ, εξψηα πξφο απηάο. Πνχ
ηεζήθαηε; θαί πξνζειζψλ ηψ ηάθσ πξνζεθψλεη, ηφλ ηεηξαήκεξνλ
Λάδαξνλ, ν δέ αλέζηε, θαί πξνζεθχλεη, ηφλ απηφλ αλαζηήζαληα.
Έηεξνλ Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Πξνγηλψζθσλ ηά πάληα σο πνηεηήο, ελ Βεζαλία πξνείπαο ηνίο
Μαζεηαίο, ν θίινο εκψλ Λάδαξνο, θεθνίκεηαη ζήκεξνλ, θαί εηδψο
εξψηαο, θεζί, πνχ ηεζήθαηε; θαί ηψ Παηξί πξνζεχμσ, δαθξχζαο σο
άλζξσπνο, φζελ θαί θσλήζαο, φλ εθίιεηο εμ Άδνπ, αλέζηεζαο Κχξηε,
ηεηξαήκεξνλ Λάδαξνλ. Γηά ηνχην βνψκέλ ζνη, Πξφζδεμαη Υξηζηέ ν
Θεφο, ηψλ ηνικψλησλ πξνζθέξεηλ ηήλ αίλεζηλ, θαί θαηαμίσζνλ
πάληαο ηήο δφμεο ζνπ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά
έξγα ζνπ, θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα. (Γίο)
Οπ ζπκκάρνπ δεφκελνο, αιι' νηθνλνκίαλ ηειψλ απφξξεηνλ,
πξνζεπρφκελνο αλέζηεζαο, λεθξφλ ηεηξαήκεξνλ Παληνδχλακε.
Ο Παηξί ζπλατδηνο, Λφγνο θαί Θεφο ηφ πξίλ θαζνξψκελνο, λχλ σο
άλζξσπνο πξνζεχρεηαη, πξνζεπράο ν πάλησλ πξνζδερφκελνο.
Ζ θσλή ζνπ θαηέιπζε, ψηεξ ηνχ ζαλάηνπ πάζαλ ηήλ δχλακηλ, ηά
ζεκέιηα ηνχ Άδνπ δέ, ζετθή δπλάκεη δηεθιφλεζε.

Θενηνθίνλ
Σήλ Παξζέλνλ πκλήζσκελ, σο κεηά ηφλ ηφθνλ παξζέλνλ κείλαζαλ,
θαί θπήζαζαλ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ηφλ εθ πιάλεο Κφζκνλ
ιπηξσζάκελνλ.
Δηξκφο άιινο
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε
χ σο πνηκήλ, ήξπαζαο ψηεξ ηφλ άλζξσπνλ, ηφλ θζαξέληα, ήδε
ηεηξαήκεξνλ, δεκηνπξγέ, ιχθνπ εθ δεηλνχ, φλησο θαί πακθάγνπ, σο
δπλαηφο ηε θαί Κχξηνο, ελ ηνχησ, πξνδεηθλχσλ, ηήλ παγθφζκηνλ
δφμαλ, ηήο ζήο λχλ ηξηεκέξνπ Δγέξζεσο.
έ ηήλ δσήλ, βιέπνπζαη αη πεξί Μάξζαλ Υξηζηέ, αλεβφσλ. Δη ήο ψδε
Κχξηε, ν θσηηζκφο, πάλησλ θαί δσή, φισο νπ ηεζλήθεη, λεθξφο νπθ
ψθζε ν Λάδαξνο, δσή δέ ηψλ ζαλέλησλ, ζχ, θηιάλζξσπε πέισλ, εηο
ραξάλ κεηαηξεπεηο ηφ πέλζνο απηψλ.
έ ηήλ πεγήλ, θξίηηνπζη Κχξηε άβπζζνη, ζνί δνπιεχεη, ε πγξά ε
ζχκπαζα, ζέ ππισξνί, ηξέκνπζη Υξηζηέ, Άδνπ δέ ηά θιείζξα, ηψ
θξάηεηζνπ δηαιχνληαη, Λαδάξνπ αλαζηάληνο, εθ λεθξψλ ηή θσλή ζνπ,
παληνδχλακε ψηεξ θηιάλζξσπε.
Θενηνθίνλ
χ ηψλ πηζηψλ, θαχρεκα πέιεηο Αλχκθεπηε, ζχ πξνζηάηηο, ζχ θαί
θαηαθχγηνλ, Υξηζηηαλψλ, ηείρνο θαί ιηκήλ, πξφο γάξ ηφλ Τίφλ ζνπ,
εληεχμεηο θέξεηο παλάκσκε, θαί ζψδεηο εθ θηλδχλσλ, ηνχο ελ πίζηεη
θαί πφζσ, Θενηφθνλ αγλήλ ζε γηλψζθνληαο.
Καηαβαζία
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε, ζχ κνπ θαί δχλακηο, ζχ Θεφο κνπ, ζχ κνπ
αγαιιίακα, ν παηξηθνχο θφιπνπο κή ιηπψλ, θαί ηήλ εκεηέξαλ,
πησρείαλ επηζθεςάκελνο, δηφ ζχλ ηψ Πξνθήηε, Αββαθνχκ ζνί
θξαπγάδσ, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα Φηιάλζξσπε.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θσο ηφ άδπηνλ, θαί
εθάιπςέ κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι' επίζηξεςφλ κε,
θαί πξφο ηφ θψο ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ
δένκαη.
Δπηζηάο ηψ Λαδάξνπ, κλήκαηη θηιάλζξσπε, ηνχηνλ εθάιεζαο, θαί
δσήλ παξέζρεο, σο δσήλ ρξεκαηίδσλ αζάλαηνο, ηψλ βξνηψλ
απάλησλ, νία Θεφο, ηήλ εζνκέλελ, πξνζεζπίδσλ πξνδήισο

Αλάζηαζηλ.
Γεδεκέλνο ηνχο πφδαο, Λάδαξνο εβάδηδε, ζαχκα ελ ζαχκαζη! θαί γάξ
κείδσλ ψθζε, ηνχ θσιχνληνο ν εληζρχσλ Υξηζηφο, νχ ηψ ιφγσ
πάληα, δνπινπξεπψο ππεξεηνχζηλ, σο Θεψ θαί Γεζπφηε
δνπιεχνληα.
Ο λεθξφλ νδσδφηα, Λάδαξνλ εγείξαο Υξηζηέ ηεηξαήκεξνλ,
εμαλάζηεζφλ κε, λεθξσζέληα λχλ ακαξηήκαζη, θαί ηεζέληα ιάθθσ, θαί
ζθνηεηλή ζθηά ζαλάηνπ, αιιά ξχζαη, θαί ζψζνλ σο εχζπιαγρλνο.
Δηξκφο Ο απηφο
Σψ Παηξί λέκσλ δφμαλ, ψζπεξ νπθ αληίζενο, ήζζα επρφκελνο, ηφλ
πεξηεζηψηα, ζχ πηζηνχκελνο φρινλ Μαθξφζπκε, ηήλ επραξηζηίαλ, ηψ
ζψ Παηξί πξνζαλαθέξσλ, ηή θειεχζεη εγείξσλ ηφλ Λάδαξνλ.
 θσλήο ζενθζφγγνπ, ζείαο ηε δπλάκεσο, ψηεξ ηνχ θξάηνπο ζνπ!
δη' ήο Άδνπ πχιαο, ηνχ πακθάγνπ ζαλάηνπ ζπλέηξηςαο, αιι'
εμάξπαζφλ κε, ψζπεξ ηφλ πξίλ εθ ηψλ παζψλ κνπ, ηεηξαήκεξνλ
θίινλ ζνπ Λάδαξνλ.
Ηθεζίαηο Λαδάξνπ, Μάξζαο θαί Μαξίαο ηε, εκάο αμίσζνλ, ζεαηάο
γελέζζαη, ηνχ ηαπξνχ θαί ηνχ Πάζνπο ζνπ Κχξηε, θαί ηήο
ιακπξνθφξνπ, ηψλ εκεξψλ θαί βαζηιίδνο, Αλαζηάζεσο ηήο ζήο
θηιάλζξσπε.
Θενηνθίνλ
Μεηξηθήλ παξξεζίαλ, ηήλ πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ, θεθηεκέλε Πάλαγλε,
ζπγγελνχο πξνλνίαο, ηήο εκψλ κή παξίδεο δεφκεζα, φηη ζέ θαί
κφλελ, Υξηζηηαλνί πξφο ηφλ Γεζπφηελ, ηιαζκφλ επκελή
πξνβαιιφκεζα.
Καηαβαζία
Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί
εθάιπςέ κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι' επίζηξεςφλ κε,
θαί πξφο ηφ θψο ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ
δένκαη.
Δληεχζελ αξρφκεζα ηψλ Σεηξασδίσλ, πνηνχληεο ηνχο Δηξκνχο
αλά β', θαί ηά Σξνπάξηα αλά δ'.
Σεηξαψδηνλ
Πνίεκα ηνχ απηνχ Κνζκά

Χδή ο' Ήρνο πι. δ' Ο Δηξκφο
Σφλ Ησλάλ, ελ ηψ θήηεη Κχξηε, κνλψηαηνλ θαηψθηζαο, εκέ δε ηφλ
πεπεδεκέλνλ, ελ άξθπζη ηνχ ερζξνχ, σο εθ θζνξάο εθείλνλ
δηάζσζνλ.
Αγάπε ζε, εηο Βεζαλίαλ Κχξηε, απήγαγε πξφο Λάδαξνλ, θαί ηνχηνλ
ήδε νδσδφηα, αλέζηεζαο σο Θεφο, θαί εθ δεζκψλ, ηνχ Άδνπ
δηέζσζαο.
Ζ Μάξζα κέλ, απεγλψθεη Λάδαξνλ, σο ήδε ηεηξαήκεξνλ, Υξηζηφο δέ
ηφλ δηαθζαξέληα, αλέζηεζελ σο Θεφο, θαί εηο δσήλ κεηήγαγε ξήκαηη.
Έηεξνλ Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ
Ηιάζζεηί κνη σηήξ
Θεφο ψλ αιεζηλφο, Λαδάξνπ έγλσο ηήλ θνίκεζηλ, θαί ηαχηελ ηνίο
Μαζεηαίο, ηνίο ζνίο πξνεγφξεπζαο, πηζηνχκελνο Γέζπνηα, ηήο
ζεφηεηφο ζνπ, ηήλ αφξηζηνλ ελέξγεηαλ.
Σή ζαξθί πεξηγξαπηφο, ππάξρσλ ν απεξίγξαπηνο, εηο Βεζαλίαλ
ειζψλ, σο άλζξσπνο Γέζπνηα, δαθξχεηο ηφλ Λάδαξνλ, σο Θεφο δέ
ζέισλ, αληζηάο ηφλ ηεηξαήκεξνλ.
Καηαβαζία
Ηιάζζεηί κνη σηήξ πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ
θαθψλ, αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν
Θεφο ηήο ζσηεξίαο κνπ.
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Σά άλσ δεηψλ
Ζ πάλησλ ραξά, Υξηζηφο ε αιήζεηα, ηφ θψο ε δσή, ηνχ Κφζκνπ ε
αλάζηαζηο, ηνίο ελ γή πεθαλέξσηαη, ηή απηνχ αγαζφηεηη, θαί γέγνλε
ηχπνο ηήο αλαζηάζεσο, ηνίο πάζη παξέρσλ ζείαλ άθεζηλ.
Ο Οίθνο
Σνίο Μαζεηαίο ν Κηίζηεο ηψλ φισλ, πξνεγφξεπζε ιέγσλ; Αδειθνί θαί
γλσζηνί, εκψλ ν θίινο θεθνίκεηαη, ηνχηνηο πξνιέγσλ θαί εθδηδάζθσλ,
φηη πάληα γηλψζθεηο σο Κηίζηεο πάλησλ, άγσκελ νχλ πνξεπζψκελ,
θαί ίδσκελ μέλελ ηαθήλ, θαί ζξήλνλ ηφλ ηήο Μαξίαο, θαί ηφλ ηάθνλ
Λαδάξνπ νςψκεζα, εθεί γάξ κέιισ ζαπκαηνπξγείλ, εθηειψλ ηνχ
ηαπξνχ ηά πξννίκηα, θαί πάζη παξέρσλ ζείαλ άθεζηλ.
πλαμάξηνλ

Σή απηή εκέξα, αββάησ πξφ ηψλ Βατσλ, ενξηάδνκελ ηήλ
Έγεξζηλ ηνχ αγίνπ θαί δηθαίνπ, θίινπ ηνχ Υξηζηνχ, Λαδάξνπ ηνχ
ηεηξαεκέξνπ.
ηίρνη
 Θξελείο Ηεζνχ, ηνχην ζλεηήο νπζίαο.
 Εσνίο θίινλ ζνπ, ηνχην ζείαο Ηζρχνο.
Σαίο ηνχ ζνχ θίινπ Λαδάξνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο,
ειέεζνλ εκάο, Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ, θαηεπάηεζαλ ηήλ θιφγα ζαξζαιέσο, θαί
εηο δξφζνλ ηφ πχξ, κεηέβαινλ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο
εηο ηνχο αηψλαο.
Γαθξχζαο σο άλζξσπνο Οηθηίξκνλ, εμαλέζηεζαο σο Θεφο ηφλ ελ
ηάθσ, θαί ηνχ Άδνπ ιπζείο, ν Λάδαξνο εβφα, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν
Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
Δμήιζε θεηξίαηο δεδεκέλνο, ράνπο Άδνπ ηεθαί δφθνπ απνδξάζαο, ηνχ
Γεζπφηνπ ηψ ιφγσ, ν Λάδαξνο θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν
Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
Άιινο Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο
Δπί θίισ δαθξχζαο, ηφ ηήο Μάξζαο Οηθηίξκνλ, δάθξπνλ έπαπζαο, θαί
πάζεη εθνπζίσ, αθείιεο εθ πξνζψπνπ, ηνχ ιανχ ζνπ πάλ δάθξπνλ, ν
ηψλ παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Σήο δσήο ν ηακίαο, ηφλ λεθξφλ σο ππλνχληα, ψηεξ εθάιεζαο, θαί
ιφγσ ηήλ ηνχ Άδνπ, γαζηέξα δηαξξήμαο, εμαλέζηεζαο ςάιινληα,
νηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Σφλ λεθξφλ νδσδφηα, δεδεκέλνλ θεηξίαηο, Γέζπνηα ήγεηξαο, θακέ
πεπεδεκέλνλ, ζεηξαίο ακαξηεκάησλ, δηαλάζηεζνλ ςάιινληα. Ο ηψλ
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Καηαβαζία
Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο, θαηαληήζαληεο Παίδεο ελ Βαβπιψλί πνηε, ηή
πίζηεη ηήο Σξηάδνο, ηήλ θιφγα ηήο θακίλνπ, θαηεπάηεζαλ ςάιινληεο.
Ο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Χδή ε' Ο Δηξκφο

Μνπζηθψλ νξγάλσλ ζπκθσλνχλησλ, θαί ιαψλ απείξσλ
πξνζθπλνχλησλ, εηθφλη ηή ελ Γεεξά, ηξείο Παίδεο κή πεηζζέληεο, ηφλ
Κχξηνλ αλχκλνπλ, θαί εδνμνιφγνπλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χο πνηκήλ ηφλ άξλα θαηηρλεχζαο, θαί εθ ιχθνπ δεηλνχ νιεηήξνο,
αξπάζαο ν επηθξαηήο, θζαξέληα εθαηλνχξγεηο, βνψληά ζνη, Τκλείηε,
θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χο βξνηφο ηφλ ηάθνλ επεδήηεηο, ηφλ λεθξφλ σο Πιάζηεο αλαζηήζαο,
πξνζηάγκαηη δεζπνηηθψ, φλ Άδεο θαηεπιάγε, βνψληά ζνη, Τκλείηε,
θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Άιινο
Σφλ Βαζηιέα ηψλ Οπξαλψλ
Δπηδεηείο κέλ ψζπεξ ζλεηφο, σο Θεφο δέ, αληζηάο ιφγσ ηφλ
ηεηαξηαίνλ, φζελ ζε πκλνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
νί επγλσκφλσο σο νθεηιελ, ηνχ ζπγγφλνπ, ε Μαξία Γέζπνηα
πξνζθέξεη, κχξνλ αλπκλνχζα, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπηθαιείο κέλ ψζπεξ βξνηφο, ηφλ Παηέξα, σο Λάδαξνλ εγείξεηο, φζελ
ζέ πκλνχ Θεφο δέ κελ, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Καηαβαζία
Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ, φλ πκλνχζη, ζηξαηηαί ηψλ Αγγέισλ,
πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ζ Σηκησηέξα νπ ζηηρνινγείηαη
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
Σήλ αγλήλ ελδφμσο ηηκήζσκελ, ιανί Θενηφθνλ, ηήλ ηφ ζείνλ πχξ ελ
γαζηξί, αθιέθησο ζπιιαβνχζαλ, χκλνηο αζηγήηνηο κεγαιχλσκελ.
Οη ιανί ηδφληεο βαδίδνληα, λεθξφλ ηεηαξηαίνλ, εθπιαγέληεο ηψ
ζαχκαηη, αλεβφσλ ηψ Λπηξσηή, Θεφλ ζε ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ.
Πξνπηζηψλ ηήλ έλδνμνλ Έγεξζηλ, ηήλ ζήλ ψ σηήξ κνπ, λεθξφλ
ηεηξαήκεξνλ, εθ ηνχ Άδνπ ειεπζεξνίο, ηφλ Λάδαξνλ, ελ χκλνηο
κεγαιχλσ ζε.
Άιινο Κπξίσο Θενηφθνλ
Σηκψλ ζνπ ηφλ Παηέξα, θαί απνδεηθλχσλ, σο νπθ αληίζενο ήζζα,

πξνζεχρε Υξηζηέ, απηεμνπζίσο εγείξαο ηφλ ηεηξαήκεξνλ.
Δθ ηάθνπ ηεηαξηαίνλ, Λάδαξνλ εγείξαο, ηήο ηξηεκέξνπ Υξηζηέ κνπ.
Δγέξζεσο, παλαιεζέζηαηνλ πάζη, δεηθλχεηο κάξηπξα.
Βαδίδεηο θαί δαθξχεηο, θζέγγε ηε σηήξ κνπ. Σήλ αλζξσπίλελ
δεηθλχο ζνπ ελέξγεηαλ, ηήλ ζετθήλ δέ κελχσλ, εγείξεηο Λάδαξνλ.
Δλήξγεζαο αθξάζησο, Γέζπνηα σηήξ κνπ, θαζ' εθαηέξσλ ηψλ δχν
ζνπ θχζεσλ, απηεμνπζίσ ζειήζεη, ηήλ ζσηεξίαλ κνπ.
Καηαβαζία
Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε
αγλή, ζχλ αζσκάηνηο Υνξείαηο, ζέ κεγαιχλνληεο.
Δίηα Άγηνο Κχξηνο ν Θεφο εκψλ
(εθ γ')
Καί ηφ παξφλ Δμαπνζηεηιάξηνλ, εθ δεπηέξνπ,
Δπεζθέςαην εκάο
Λφγσ ζνπ Λφγε ηνχ Θενχ, Λάδαξνο λχλ εμάιιεηαη, πξφο βίνλ
παιηλδξνκήζαο, θαί κεηά θιάδσλ νη ιανί, ζέ Κξαηαηέ γεξαίξνπζηλ, φηη
εηοηέινο νιέζεηο, ηφλ Άδελ ζαλάησ ζνπ.
Έηεξνλ, φκνηνλ, άπαμ
Γηά Λαδάξνπ ζε Υξηζηφο, ήδε ζθπιεχεη ζάλαηε, θαί πνχ ζνπ Άδνπ ηφ
λίθνο; ηήο Βεζαλίαο ν θιαπζκφο, λχλ επί ζέ κεζίζηαηαη, πάληεο
θιάδνπο ηήο λίθεο, απηψ επηζείσκελ.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο ε' θαί ςάιινκελ ηά επφκελα
ηηρεξά Ηδηφκεια.
ηίρ. Γφμα απηε έζηαη πάζη ηνίο Οζίνηο απηνχ.
Ήρνο α'
Αλάζηαζηο θαί δσή ηψλ αλζξψπσλ, ππάξρσλ Υξηζηέ, ελ ηψ κλήκαηη
Λαδάξνπ επέζηεο, πηζηνχκελνο εκίλ ηάο δχν νπζίαο ζνπ καθξφζπκε,
φηη Θεφο θαί άλζξσπνο, εμ αγλήο Παξζέλνπ παξαγέγνλαο, σο κέλ
γάξ βξνηφο, επεξψηαο, πνχ ηέζαπηαη; σο δέ Θεφο αλέζηεζαο,
δσεθφξσ λεχκαηη, ηφλ ηεηξαήκεξνλ.
ηίρ. Αηλείηε ηφλ Θεφλ ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ...
Λάδαξνλ ηεζλεψηα, ηεηξαήκεξνλ αλέζηεζαο εμ Άδνπ Υξηζηέ, πξφ ηνχ

ζνχ ζαλάηνπ, δηαζείζαο ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο, θαί δη' ελφο
πξνζθηινχο ηήλ πάλησλ αλζξψπσλ πξνκελχσλ, εθ θζνξάο
ειεπζεξίαλ, δηφ πξνζθπλνχληέο ζνπ, ηήλ παληνδχλακνλ εμνπζίαλ,
βνψκελ, Δπινγεκέλνο εί σηήξ, ειέεζνλ εκάο.
ηίρ. Αηλείηε απηφλ επί ηαίο δπλαζηείαηο απηνχ...
Μάξζα θαί Μαξία, ηψ σηήξη έιεγνλ, Δί ήο ψδε Κχξηε, νπθ άλ
ηέζλεθε Λάδαξνο, Υξηζηφο δέ ε αλάζηαζηο ηψλ θεθνηκεκέλσλ, ηφλ
ήδε ηεηξαήκεξνλ, εθ λεθξψλ αλέζηεζε, Γεχηε πάληεο νη πηζηνί ηνχηνλ
πξνζθπλήζσκελ, ηφλ εξρφκελνλ ελ δφμε, ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.
ηίρ. Αηλείηε απηφλ ελ ήρσ ζάιπηγγνο...
Σήο ζεφηεηφο ζνπ Υξηζηέ, παξέρσλ ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηά ζχκβνια,
ελ ηνίο φρινηο εηαπείλνπο ζεαπηφλ απνθξχςαη ηαχηελ βνπιφκελνο,
δηφ ηνίο Απνζηφινηο, σο πξνγλψζηεο θαί Θεφο, ηνχ Λαδάξνπ ηνλ
ζάλαηνλ πξνεγφξεπζαο, ελ Βεζαλία δέ παξψλ ηνίο ιανίο, ηνχ θίινπ
ζνπ ηφλ ηάθνλ αγλνψλ, καζείλ εδήηεηο σο άλζξσπνο, αιι' ν δηά ζνχ
ηεηξαήκεξνο αλαζηάο, ηφ ζείφλ ζνπθξάηνο εδήισζε, Παληνδχλακε
Κχξηε δφμα ζνη.
ηίρ. Αηλείηε απηφλ ελ ηπκπάλσ θαί ρνξψ...
Ήρνο δ
Σεηαξηαίνλ ήγεηξαο ηφλ θίινλ ζνπ Υξηζηέ, θαί ηφλ ηήο Μάξζαο θαί
Μαξίαο ζξήλνλ έπαπζαο, ππνδεηθλχσλ ηνίο πάζηλ, φηη απηφο εί ν ηά
πάληα πιεξψλ, ζετθή δπλαζηεία, απηεμνπζίσ ζειήκαηη, ψ ηά
Υεξνπβίκ βνά απαχζησο. Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο, επινγεκέλνο εί ν
επί πάλησλ Θεφο, δφμα ζνη.
ηίρ. Αηλείηε απηφλ ελ θπκβάινηο επήρνηο...
Μάξζα ηή Μαξία εβφα, ν Γηδάζθαινο πάξεζηη, θαί θσλεί ζε,
πξφζειζε, Ζ δέ δξνκαία ειζνχζα, φπνπ ήλ εζηψο ν Κχξηνο, ηδνχζα
αλεβφεζε, πεζνχζα πξνζεθχλεζε, θαί ηνχο αρξάληνπο πφδαο ζνπ,
θαηαθηινχζα έιεγε, Κχξηε, εη ήο ψδε, νπθ άλ απέζαλελ εκψλ ν
αδειθφο.
ηίρ. Αλάζηεζη, Κχξηε ν Θεφο κνπ, πςσζήησε ρείξ ζνπ, κή επηιάζε
ηψλ πελήησλ ζνπ εηο ηέινο.

Ήρνο πι. δ'
Λάδαξνλ ηεζλεψηα, ελ Βεζαλία ήγεηξαο ηεηξαήκεξνλ, κφλνλ γάξ σο
επέζηεο ηψ κλήκαηη, ε θσλή δσή ηψ ηεζλεψηη γέγνλε, θαί ζηελάμαο ν
Άδεο, απέιπζε θφβσ, Μέγα ηφ ζαχκα! Πνιπέιεε Κχξηε δφμα ζνη.
ηίρ. Δμνκνινγήζνκαί ζνη, Κχξηε ελ φιε θαξδία κνπ, δηεγήζνκαη
πάληα ηά ζαπκάζηά ζνπ.
Καζψο είπαο Κχξηε ηή Μάξζα, Δγψ εηκη ε αλάζηαζηο, έξγσ ηφλ ιφγνλ
επιήξσζαο, εμ Άδνπ θαιέζαο ηφλ Λάδαξνλ, θακέ θηιάλζξσπε,
λεθξφλ ηνίο πάζεζηλ, σο ζπκπαζήο εμαλάζηεζνλ, δένκαη.
Γφμα... Ήρνο β'
Μέγα θαί παξάδνμνλ ζαχκα, ηεηέιεζηαη ζήκεξνλ! φηη λεθξφλ
ηεηαξηαίνλ, εθ ηάθνπ Υξηζηφο θσλήζαο ήγεηξε, θαί θίινλ εθάιεζε,
δνμνινγήζσκελ απηφλ, σο ππεξέλδνμνλ, σο ηαίο πξεζβείαηο, ηνχ
δηθαίνπ Λαδάξνπ, ζψζε ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ...
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο...
Γνμνινγία κεγάιε θαί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Σά Σππηθά, θαί ελ ηνίο Μαθαξηζκνίο, εθ ηνχ Καλφλνο ε γ' θαί ε ο'
Χδή.
Αληί δέ ηνχ Σξηζαγίνπ
ζνη εηο Υξηζηφλ εβαπηίζζεηε...
Πξνθείκελνλ Ήρνο γ'
Κχξηνο θσηηζκφο κνπ θαί ζσηήξ κνπ.
ηίρ. Κχξηνο ππεξαζπηζηήο ηήο δσήο κνπ.
Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΒ', 28 - ΗΓ', 8)
Αδειθνί, βαζηιείαλ αζάιεπηνλ παξαιακβάλνληεο, έρνκελ ράξηλ, δη'
ήο ιαηξεχνκελ επαξέζησο ηψ Θεψ, κεηά αηδνχο θαί επιαβείαο, θαί
γάξ ν Θεφο εκψλ, πχξ θαηαλαιίζθνλ. Ζ θηιαδειθία κελέησ. Σήο
θηινμελίαο κή επηιαλζάλεζζε, δηά ηαχηεο γάξ έιαζφλ ηηλεο μελίζαληεο
Αγγέινπο, Μηκλήζθεζζε ηψλ δεζκίσλ, σο ζπλδεδεκέλνη, ηψλ
θαθνπρνπκέλσλ, σο θαί απηνί φληεο ελ ζψκαηη. Σίκηνο ν γάκνο ελ

πάζη, θαί ε θνίηε ακίαληνο, πφξλνπο δέ θαί κνηρνχο θξηλεί ν Θεφο.
Αθηιάξγπξνο ν ηξφπνο, αξθνχκελνη ηνίο παξνχζηλ, απηφο γάξ
είξεθελ. Οπ κή ζε αλψ, νπδ' νπ κή ζε εγθαηαιίπσ, ψζηε ζαξξνχληαο
εκάο ιέγεηλ, Κχξηνο εκνί βνεζφο, θαί νπ θνβεζήζνκαη, ηί πνηήζεη κνη
άλζξσπνο; Μλεκνλεχεηε ηψλ εγνπκέλσλ πκψλ, νί ηηλεο ειάιεζαλ
πκίλ ηφλ ιφγνλ ηνχ Θενχ, ψλ αλαζεσξνχληεο ηήλ έθβαζηλ ηήο
αλαζηξνθήο, κηκείζζε ηήλ πίζηηλ, Ηεζνχο Υξηζηφο ρζέο θαί ζήκεξνλ ν
απηφο, θαί εηο ηνχο αηψλαο.
Αιιεινχτα Ήρνο πι. α'
Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, εππξέπεηαλ ελεδχζαην.
Δπαγγέιηνλ Καηά Ησάλλελ
Σψ θαηξψ εθείλσ, ήλ ηηο αζζελψλ Λάδαξνο...
Κνηλσληθφλ
Δθ ζηφκαηνο λεπίσλ θαί ζειαδφλησλ θαηεξηίζσ αίλνλ, Αιιεινχτα.
η91ηνξ
ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΠΔΡΑ
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηά
παξφληα ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. δ'
Σξηήκεξνο αλέζηεο
Νεπίσλ εμ αθάθσλ Υξηζηέ, ηψ πψισ θαζεδφκελνο, θαηεδέμσ,
επηλίθηνλ σδήλ, εξρφκελνο πξφο Πάζνο, ν ηξηζαγίσ Όκλσ, ππφ
Αγγέισλ αλπκλνχκελνο.
Ηδνχ ν Βαζηιεχο ζνπ ηψλ, πξαυο θαί ζψδσλ έξρεηαη, επί πψινπ,
ηνχο ερζξνχο επηδεηψλ, παηάμαη ελ ηζρχτ, ραίξε θαί θαηαηέξπνπ, κεηά
Βατσλ ενξηάδνπζα.
Κξνηήζσκελ ζπκθψλσο πηζηνί, ηνχο θιάδνπο αξεηψλ θαί εκείο, ψο
νη Παίδεο, λχλ πξνζθέξνληεο Υξηζηψ, θαί ηνχησ ζείσλ έξγσλ,
απιψζσκελ ηνχο πέπινπο, θαί κπζηηθψο ηνχηνλ δεμψκεζα.

Βατα αξεηψλ αδειθνί, πξνζάμσκελ Υξηζηψ ηψ Θεψ, εξρνκέλσ δη'
εκάο αλζξσπηθψο, παζείλ εζεινπζίσο, ζεφηεηνο ηζρχτ, πάνηλ
απάζεηαλ δσξήζαζζαη.
Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ
Ο λψηνηο Υεξνπβίκ ψο Θεφο, νρνχκελνο θαζέδεηαη, επί πψινπ, δη'
εκάο επί ζθαγήλ, εξρφκελνο ζειήζεη, δεχηε πξνζχκσο ηνχηνλ, κεηά
Βατσλ αλπκλήζσκελ.
Απφζηηρα Πξνζφκνηα
Ήρνο β'
Οίθνο ηνχ Δπθξαζά
Λακπξχλνπ ε ηψλ, ε λέα θαί Βατνηο, αλχκλεη κεηά παίδσλ, Ηδνχ ν
Βαζηιεχο ζνπ, ζψδσλ πξφο Πάζνο έξρεηαη.
ηίρ. Δθ ζηφκαηνο λεπίσλ θαί ζειαδφλησλ θαηεξηίζσ αίλνλ.
Αγάιιεζζε Αδάκ, θαί Δχα ζχλ Πξνθήηαηο, ηδνχ αλαθαιέζαη, πκάο δηά
ηνχ Πάζνπο, ν Κχξηνο επείγεηαη.
ηίρ. Κχξηε ν Κχξηνο εκψλ, ψο ζαπκαζηφλ ηφ φλνκά ζνπ ελ πάζε ηή
γή!
Ο άλσ ζχλ Παηξί, θαί Πλεχκαηη Αγγέισλ, δερφκελνο ηφλ χκλνλ,
πησρεχεη μέλσο θάησ, θαί Παίδσλ αίλνλ δέρεηαη.
Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ
Τκλψ ζνπ ηήλ θξηθηήλ, νηθνλνκίαλ θφβσ, ηφ Χζαλλά βνψ ζνη, εκέ
γάξ έξρε ζψζαη, επινγεκέλε Κχξηε.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο α'
Σήλ θνηλήλ Αλάζηαζηλ, πξφ ηνχ ζνχ Πάζνπο πηζηνχκελνο, εθ λεθξψλ
ήγεηξαο ηφλ Λάδαξνλ Υξηζηέ ν Θεφο, φζελ θαί εκείο ψο νη Παίδεο, ηά
ηήο λίθεο ζχκβνια θέξνληεο, ζνί ηψ Νηθεηή ηνχ ζαλάηνπ βνψκελ,
Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο, επινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ νλφκαηη
Κπξίνπ. (Γίο)
Έηεξνλ Ήρνο δ'
πληαθέληεο ζνη δηά ηνχ Βαπηίζκαηνο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ηήο
αζαλάηνπ δσήο εμηψζεκελ ηή Αλαζηάζεη ζνπ, θαί αλπκλνχληεο

θξάδνκελ, Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο, επινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ
νλφκαηη Κπξίνπ. (Άπαμ)
Μεηά δέ ηήλ Απφιπζηλ, εηζεξρφκεζα εηο ηήλ Σξάπεδαλ.
ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, θαί ηφ, Μαθάξηνο αλήξ, ηφ Κάζηζκα
φινλ, εηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η', θαί ςάιινκελ ηά
παξφληα ε' ηηρεξά Ηδηφκεια, δεπηεξνχληεο απηά.
Ήρνο πι. β'
ήκεξνλ ε ράξηο ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, εκάο ζπλήγαγε, θαί πάληεο
αίξνληεο, ηφλ ηαπξφλ ζνπ ιέγνκελ, Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ
νλφκαηη Κπξίνπ, Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο.
Ο έρσλ ζξφλνλ νπξαλφλ, θαί ππνπφδηνλ ηήλ γήλ, ν ηνχ Θενχ Παηξφο
Λφγνο, θαί Τηφο ζπλατδηνο, επί πψινπ αιφγνπ εκεηξίαζε ζήκεξνλ, ελ
Βεζαλία ειζψλ, φζελ παίδεο Δβξαίσλ, θιάδνπο ρεξζί θαηέρνληεο,
επθήκνπλ θσλή, Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο, επινγεκέλνο ν εξρφκελνο,
Βαζηιεχο ηνχ Ηζξαήι.
Γεχηε θαί εκείο ζήκεξνλ, πάο ν λένο Ηζξαήι, ε εμ εζλψλ Δθθιεζία,
κεηά ηνχ Πξνθήηνπ Εαραξίνπ εθβνήζσκελ, Υαίξε ζθφδξα ζχγαηεξ
ηψλ, θήξπζζε ζχγαηεξ Ηεξνπζαιήκ, φηη ηδνχ ν Βαζηιεχο ζνπ, έξρεηαί
ζνη πξαυο θαί ζψδσλ, θαί επηβεβεθψο επί πψινλ φλνπ, πηφλ
ππνδπγίνπ, εφξηαδε ηά ηψλ Παίδσλ, θιάδνπο ρεξζί θαηέρνπζα
επθήκεζνλ, Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο, επινγεκέλνο ν εξρφκελνο,
Βαζηιεχο ηνχ Ηζξαήι.
Σήλ ζεπηήλ Αλάζηαζηλ, ηήλ ζήλ πξνηππνχκελνο εκίλ, ήγεηξαο
ζαλφληα ηή πξνζηάμεη ζνπ, ηφλ άπλνπλ Λάδαξνλ, ηφλ θίινλ Αγαζέ, εθ
ηνχ κλήκαηνο ηεηαξηαίνλ νδσδφηα, φζελ θαί ηψ πψισ επέβεο
ζπκβνιηθψο, ψζπεξ επ νρήκαηνο θεξφκελνο, ηά έζλε ηεθκαηξφκελνο
σηήξ, ζελ θαί ηφλ αίλφλ ζνη πξνζθέξεη, ν εγαπεκέλνο Ηζξαήι, εθ
ζηνκάησλ ζειαδφλησλ, θαί λεπίσλ αθάθσλ, θαζνξψλησλ ζε Υξηζηέ,
εηζεξρφκελνλ εηο ηήλ Αγίαλ Πφιηλ, πξφ έμ εκεξψλ ηνχ Πάζρα.
Πξφ έμ εκεξψλ ηνχ Πάζρα, ήιζελ Ηεζνχο εηο Βεζαλίαλ, θαί
πξνζήιζνλ απηψ νη Μαζεηαί απηνχ, ιέγνληεο απηψ, Κχξηε, πνχ

ζέιεηο, εηνηκάζσκέλ ζνη θαγείλ ηφ Πάζρα; ν δέ απέζηεηιελ απηνχο,
Απέιζεηε εηο ηήλ απέλαληη θψκελ, θαί επξήζεηε άλζξσπνλ, θεξάκηνλ
χδαηνο βαζηάδνληα, αθνινπζήζαηε απηψ, θαί ηψ νηθνδεζπφηε είπαηε,
ν Γηδάζθαινο ιέγεη, Πξφο ζέ πνηψ ηφ Πάζρα, κεηά ηψλ Μαζεηψλ
κνπ.
Γφμα...
ήκεξνλ ε ράξηο ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, εκάο ζπλήγαγε, θαί πάληεο
αίξνληεο ηφλ ηαπξφλ ζνπ ιέγνκελ, Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ
νλφκαηη Κπξίνπ, Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο.
Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ
Δίζνδνο κεγάιε. ηφ, Φψο ηιαξφλ..., θαί ηφ Πξνθείκελνλ. Ο
Κχξηνο εβαζίιεπζελ, εππξέπεηαλ ελεδχζαην, σο ηή Κπξηαθή.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΜΘ', 1-2, 8-12)
Δθάιεζελ Ηαθψβ ηνχο πηνχο απηνχ, θαί είπελ απηνίο, πλάρζεηε, ίλα
αλαγγείισ πκίλ, ηί απαληήζεη πκίλ επ' εζράησλ ηψλ εκεξψλ,
ζπλάρζεηε, θαί αθνχζαηέ κνπ, πηνί Ηαθψβ, αθνχζαηε Ηζξαήι ηνχ
παηξφο εκψλ, Ηνχδα, ζέ αηλέζνπζηλ νη αδειθνί ζνπ, αη ρείξέο ζνπ επί
λψηνπ ηψλ ερζξψλ ζνπ, πξνζθπλήζνπζί ζνη νη πηνί ηνχ παηξφο ζνπ.
θχκλνο ιένληνο Ηνχδα, εθ βιαζηνχ, πίέ κνπ, αλέβεο, αλαπεζψλ
εθνηκήζε σο ιέσλ, θαί σο ζθχκλνο, ηίο εγεξεί απηφλ, νπθ εθιείςεη
άξρσλ εμ Ηνχδα θαί εγνχκελνο, εθ ηψλ κεξψλ απηνχ, έσο άλ έιζε, ψ
απφθεηηαη, θαί απηφο πξνζδνθία εζλψλ, δεζκεχσλ πξφο άκπεινλ ηφλ
πψινλ απηνχ, θαί ηή έιηθη ηφλ πψινλ ηήο φλνπ απηνχ, πιπλεί ελ νίλσ
ηήλ ζηνιήλ απηνχ, θαί ελ αίκαηη ζηαθπιήο ηήλ πεξηβνιήλ απηνχ,
ραξνπνηνί νη νθζαικνί απηνχ απφ νίλνπ, θαί ιεπθνί νη νδφληεο απηνχ,
ή γάια.
Πξνθεηείαο νθνλίνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Γ', 14-19)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Υαίξε ζθφδξα, ζχγαηεξ ηψλ, θήξπζζε, ζχγαηεξ
Ηεξνπζαιήκ, επθξαίλνπ θαί θαηαηέξπνπ εμ φιεο ηήο θαξδίαο ζνπ,
ζχγαηεξ Ηεξνπζαιήκ, πεξηείιε Κχξηνο ηά αδηθήκαηά ζνπ, ιειχηξσηαί
ζε εθ ρεηξφο ερζξψλ ζνπ, Βαζηιεχο Ηζξαήι Κχξηνο ελ κέζσ ζνπ, νπθ
φςεη θαθά νπθέηη, Δλ ηψ θαηξψ εθείλσ, εξεί Κχξηνο ηή Ηεξνπζαιήκ,
ζάξζεη, ηψλ, κή παξείζζσζαλ αη ρείξέο ζνπ, Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ελ
ζνί δπλαηφο, ζψζεη ζε, επάμεη επί ζέ επθξνζχλελ, θαί θαηληεί ζε ελ ηή
αγαπήζεη απηνχ, θαί επθξαλζήζεηαη επί ζνί ελ ηέξςεη σο ελ εκέξα

ενξηήο. Καί ζπλάμσ ηνχο ζπληεηξηκκέλνπο ζνπ, νπαί! ηίο έιαβελ επ'
απηήλ νλεηδηζκφλ. Ηδνχ εγψ πνηψ ελ ζνί έλεθά ζνπ, ιέγεη Κχξηνο, ελ
ηψ θαηξψ εθείλσ, θαί ζψζσ ηήλ εθπεπηεζκέλελ, θαί ηήλ απσζκέλελ
εηζδέμνκαη, θαί ζήζνκαη απηνχο εηο θαχρεκα, θαί νλνκαζηνχο ελ πάζε
ηή γή.
Πξνθεηείαο Εαραξίνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Θ', 9-15)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Υαίξε ζθφδξα, ζχγαηεξ ηψλ, θήξπζζε, ζχγαηεξ
Ηεξνπζαιήκ, ηδνχ ν Βαζηιεχο ζνπ έξρεηαί ζνη, δίθαηνο θαί ζψδσλ
απηφο, πξαυο θαί επηβεβεθψο επί ππνδχγηνλ θαί πψινλ λένλ. Καί
εμνινζξεχζεη άξκαηα εμ Δθξατκ, θαί ίππνλ εμ Ηεξνπζαιήκ, θαί
εμνινζξεπζήζεηαη ηφμνλ πνιεκηθφλ, θαί πιήζνο θαί εηξήλε εμ εζλψλ,
θαί θαηάξμεη απφ πδάησλ έσο ζαιάζζεο, θαί απφ πνηακψλ έσο
δηεθβνιψλ γήο. Καί ζχ ελ αίκαηη δηαζήθεο ζνπ εμαπέζηεηιαο ηνχο
δεζκίνπο ζνπ, εθ ιάθθνπ νπθ έρνληνο χδσξ, θαζήζεζζε ελ
νρπξψκαζη δέζκηνη ηήο ζπλαγσγήο, θαί αληί κηάο εκέξαο παξνηθίαο
ζνπ, δηπιά αληαπνδψζσ ζνη, δηφηη ελέηεηλά ζε Ηνχδα εκαπηψ ηφμνλ,
έπιεζα ηφλ Δθξατκ, θαί εμεγεξψ ηά ηέθλα ζνπ ηψλ επί ηά ηέθλα ηψλ
Διιήλσλ, θαί ςειαθήζσ ζε, ψο ξνκθαίαλ καρεηνχ, θαί Κχξηνο έζηαη
επ απηνχο, θαί εμειεχζεηαη ψο αζηξαπή βνιίο απηνχ, θαί Κχξηνο ν
Θεφο παληνθξάησξ ελ ζάιπηγγη ζαιπηεί, θαί πνξεχζεηαη ελ ζάισ
απεηιήο απηνχ, Κχξηνο παληνθξάησξ ππεξαζπηεί απηνχο.
Δηο ηήλ Ληηήλ
ηηρεξά Ηδηφκεια
Ήρνο α'
Σφ παλάγηνλ Πλεχκα, ηφ θαί ηνχο Απνζηφινπο δηδάμαλ ιαιείλ, εηέξαηο
μέλαηο γιψζζαηο, απηφ ηνχο παίδαο ηψλ Δβξαίσλ, ηνχο
απεηξνθάθνπο, πξνηξέπεηαη θξαπγάδεηλ, Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο,
επινγεκέλνο ν εξρφκελνο, Βαζηιεχο ηνχ Ηζξαήι.
Ο ζπλάλαξρνο θαί ζπλαίδηνο Τηφο, θαί Λφγνο ηνχ Παηξφο, επί πψινπ
αιφγνπ, ήιζε ζήκεξνλ θαζεδφκελνο, επί ηήλ πφιηλ Ηεξνπζαιήκ, φλ ηά
Υεξνπβίκ κεηά δένπο αηελίζαη νπ δχλαληαη, Παίδεο αλεπθήκεζαλ,
κεηά βατσλ θαί θιάδσλ, ηφλ αίλνλ κπζηηθψο αλακέιπνληεο, Χζαλλά
ελ ηνίο πςίζηνηο, ηψ ειζφληη ζψζαη εθ πιάλεο, άπαλ ηφ γέλνο εκψλ.
Πξφ έμ εκεξψλ ηνχ Πάζρα, ε θσλή ζνπ εθνχζζε Κχξηε, εηο ηά, βάζε
ηνχ Άδνπ, φζελ θαί ηφλ Λάδαξνλ, ηεηξαήκεξνλ ήγεηξαο, νη δέ παίδεο

ηψλ Δβξαίσλ έθξαδνλ, Χζαλλά, ν Θεφο εκψλ δφμα ζνη.
Ήρνο β'
Δηζεξρνκέλνπ ζνπ Κχξηε, εηο ηήλ αγίαλ Πφιηλ, επί πψινπ θαζήκελνο,
έζπεπδεο ειζείλ επί ηφ Πάζνο, ίλα πιεξψζεο Νφκνλ θαί Πξνθήηαο,
νη δέ παίδεο ηψλ Δβξαίσλ, ηήο Αλαζηάζεσο ηήλ λίθελ πξνκελχνληεο,
ππήλησλ ζνη κεηά θιάδσλ, θαί βατσλ ιέγνληεο, Δπινγεκέλνο εί
σηήξ, ειέεζνλ εκάο.
Γφμα ζνη Υξηζηέ, ηψ ελ πςίζηνηο θαζεκέλσ επί ηνχ ζξφλνπ, θαί λχλ
πξνζδνθσκέλσ, κεηά ηνχ ηηκίνπ ζνπ ηαπξνχ, δηφ επθξαίλεηαη
ζπγάηεξ ηψλ, αγάιινληαη ηά έζλε ηήο γήο, θιάδνπο θαηέρνπζη
Παίδεο, ρηηψλαο νη Μαζεηαί, θαί πάζα ε Οηθνπκέλε εδηδάρζε ηνχ
βνάλ ζνη, Δπινγεκέλνο εί σηήξ, ειέεζνλ εκάο.
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο γ'
Πξφ έμ εκεξψλ, ηνχ γελέζζαη ηφ Πάζρα, ήιζελ Ηεζνχο εηο Βεζαλίαλ,
αλαθαιέζαζζαη ηφλ ηεζλεψηα ηεηξαήκεξνλ Λάδαξνλ, θαί πξνθεξχμαη
ηήλ Αλάζηαζηλ, ππήληεζαλ απηψ θαί αη γπλαίθεο, Μάξζα θαί Μαξία,
αδειθαί ηνχ Λαδάξνπ, αλαβνψζαη πξφο απηφλ, Κχξηε, εη ήο ψδε, νπθ
άλ απέζαλελ εκψλ ν αδειθφο, Σφηε ιέγεη πξφο απηάο, νπ πξνείπνλ
πκίλ, ν πηζηεχσλ εηο εκέ, θάλ απνζάλε δήζεηαη; ππνδείμαηέ κνπ, πνχ
ηεζήθαηε απηφλ, θαί εβφα πξφο απηφλ, ν θηίζηεο ηψλ απάλησλ,
Λάδαξε δεχξν έμσ.
Καί αη ζπλήζεηο Δπραί ελ ηψ Νάξζεθη.
Δηο ηά Απφζηηρα ηά παξφληα Ηδηφκεια
Ήρνο πι. δ'
Υαίξε θαί επθξαίλνπ πφιηο ηψλ, ηέξπνπ θαί αγάιινπ ε Δθθιεζία ηνχ
Θενχ, ηδνχ γάξ ν Βαζηιεχο ζνπ παξαγέγνλελ ελ δηθαηνζχλε, επί
πψινπ θαζεδφκελνο, ππφ Παίδσλ αλπκλνχκελνο, Χζαλλά ελ ηνίο
πςίζηνηο, επινγεκέλνο εί, ν έρσλ πιήζνο νηθηηξκψλ, ειέεζνλ εκάο.
ηίρ. Δθ ζηφκαηνο λεπίσλ θαί ζειαδφλησλ θαηεξηίζσ αίλνλ.
Ήιζελ ν σηήξ ζήκεξνλ, επί ηήλ πφιηλ Ηεξνπζαιήκ, πιεξψζαη ηήλ
γξαθήλ, θαί πάληεο έιαβνλ ελ ηαίο ρεξζί Βατα, ηνπο δέ ρηηψλαο
ππεζηξψλλπνλ απηψ, γηλψζθνληεο, φηη απηφο εζηηλ ν Θεφο εκψλ, ψ
ηά Υεξνπβίκ βνά απαχζησο, Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο, επινγεκέλνο
εί, ν έρσλ πιήζνο νηθηηξκψλ, ειέεζνλ εκάο.

ηίρ. Κχξηε ν Κχξηνο εκψλ, ψο ζαπκαζηφλ ηφ Ολνκά ζνπ ελ πάζε ηή
γή!
Ο ηνίο Υεξνπβίκ επνρνχκελνο, θαί πκλνχκελνο ππφ ηψλ εξαθίκ,
επέβεο επί πψινπ, Γαπτηηθψο Αγαζέ, θαί Παίδέο ζε αλχκλνπλ
ζενπξεπψο, Ηνπδαίνη εβιαζθήκνπλ παξαλφκσο, ηφ αθάζεθηνλ ηψλ
εζλψλ, ε θαζέδξα ηνχ πψινπ πξνεηχπνπ, εμ απηζηίαο εηο πίζηηλ
κεηαπνηνχκελνλ, Γφμα ζνη Υξηζηέ, ν κφλνο ειεήκσλ θαί
θηιάλζξσπνο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
ήκεξνλ ε ράξηο ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, εκάο ζπλήγαγε, θαί πάληεο
αίξνληεο ηφλ ηαπξφλ ζνπ ιέγνκελ, Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ
νλφκαηη Κπξίνπ, Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο.
Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ
Απνιπηίθηνλ Ήρνο α'
Σήλ θνηλήλ Αλάζηαζηλ, πξφ ηνχ ζνχ Πάζνπο πηζηνχκελνο, εθ λεθξψλ
ήγεηξαο ηφλ Λάδαξνλ Υξηζηέ ν Θεφο, φζελ θαί εκείο ψο νη Παίδεο, ηά
ηήο λίθεο ζχκβνια θέξνληεο, ζνί ηψ Νηθεηή ηνχ ζαλάηνπ βνψκελ,
Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο, επινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ νλφκαηη
Κπξίνπ. (Γίο)
Έηεξνλ Ήρνο δ'
πληαθέληεο ζνη δηά ηνχ Βαπηίζκαηνο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ηήο
αζαλάηνπ δσήο εμηψζεκελ ηή Αλαζηάζεη ζνπ, θαί αλπκλνχληεο
θξάδνκελ, Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο, επινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ
νλφκαηη Κπξίνπ. (Άπαμ)
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ ΠΡΧΨ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ο Δμάςαικνο, ηφ, Θεφο Κχξηνο, θαί ηά εηο ηφλ Δζπεξηλφλ
αλσηέξσ Απνιπηίθηα.
Μεηά δέ ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο δ'

Καηεπιάγε Ησζήθ
Μεηά θιάδσλ λνεηψο, θεθαζαξκέλνη ηάο ςπράο, ψο νη Παίδεο ηφλ
Υξηζηφλ, αλεπθεκήζσκελ πηζηψο, κεγαινθψλσο θξαπγάδνληεο ηψ
Γεζπφηε, Δπινγεκέλνο εί σηήξ, ν εηο ηφλ Κφζκνλ ειζψλ, ηνχ ζψζαη
ηφλ Αδάκ, εθ ηήο αξραίαο αξάο, πλεπκαηηθψο γελφκελνο θηιάλζξσπε,
λένο Αδάκ σο επδφθεζαο, ν πάληα Λφγε, πξφο ηφ ζπκθέξνλ,
νηθνλνκήζαο δφμα ζνη.
Έηεξνλ Κάζηζκα
Ήρνο δ' Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Σεηαξηαίνλ Λάδαξνλ, εθ ηνχ κλεκείνπ, αλαζηήζαο Κχξηε, πάληαο
εδίδαμαο βνάλ, κεηά βατσλ θαί θιάδσλ ζνη, Δπινγεκέλνο εί ν
εξρφκελνο.
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Καηεπιάγε Ησζήθ
Δπί θίισ ζνπ Υξηζηέ, δάθξπα ξαίλεηο κπζηηθψο, θαί εγείξεηο εθ
λεθξψλ, Λάδαξνλ θείκελνλ ζλεηφλ, ελ ψ ζπκπάζεηαλ έδεημαο
θηιαλζξψπσο, καζφληα δέ ηήλ ζήλ, παξνπζίαλ σηήξ, ηά πιήζε ηψλ
βξεθψλ, εμήιζνλ ζήκεξνλ, ελ ηαίο ρεξζί θαηέρνληα Βατα, ηφ Χζαλλά
ζνη θξαπγάδνληα, Δπινγεκέλνο εί, φηη ηφλ Κφζκνλ, εηο ηφ ζψζαη
ειήιπζαο.
Έηεξνλ Ήρνο α'
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο
Αηλέζαηε ζπκθψλσο, νη ιανί θαί ηά έζλε, ν γάξ Βαζηιεχο ηψλ
Αγγέισλ, επέβε λχλ ηψ πψισ, θαί έξρεηαη ζέισλ ελ ηαπξψ,
παηάμαη ηνχο ερζξνχο σο δπλαηφο, δηά ηνχην θαί νη Παίδεο, κεηά
Βατσλ, θξάδνπζη ηφλ χκλνλ, Γφμα ζνη ηψ ειζφληη Νηθεηή, δφμα ζνη ηψ
σηήξη Υξηζηψ, δφμα ζνη ηψ επινγεκέλσ, κφλσ Θεψ εκψλ.
Μεηά δέ ηφλ Πνιπέιενλ
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο
Ο επί ζξφλνπ Υεξνπβίκ θαί επί πψινπ, επηθαζίζαο δη' εκάο, θαί πξφο
ηφ Πάζνο, ηφ εθνχζηνλ θζάζαο, ζήκεξνλ αθνχεη, ηψλ Παίδσλ,
αλαβνψλησλ ηφ Χζαλλά, ηψλ φρισλ, αλαθσλνχλησλ Τηέ Γαπτδ,

ζπεχζνλ ζψζαη νχο έπιαζαο, επινγεκέλε Ηεζνχ, εηο ηνχην γάξ
ειήιπζαο, φπσο γλψκελ ηήλ δφμαλ ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ
Αλάγλσζηλ δέ, πνηνχκελ ηψλ εηο ηφ θαηά Ησάλλελ, πεξί ηήο
Δνξηήο Λφγσλ με' θαί μο'.
Δίηα ηφ α', Αληίθσλνλ ηψλ Αλαβαζκψλ ηνχ δ' Ήρνπ.
Δθ λεφηεηφο κνπ, πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί
ζψζνλ σηήξ κνπ. (Γίο)
Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, ψο ρφξηνο γάξ, ππξί
έζεζζε απεμεξακκέλνη. (Γίο)
Γφμα...
Αγίσ Πλεχκαηη, πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη, πςνχηαη
ιακπξχλεηαη, ηή Σξηαδηθή κνλάδη, ηεξνθξπθίσο.
Καί λχλ...
Αγίσ Πλεχκαηη, αλαβιχδεη ηά ηήο ράξηηνο ξείζξα, αξδεχνληα, άπαζαλ
ηήλ Κηίζηλ, πξφο δσνγνλίαλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ'
Δθ ζηφκαηνο λεπίσλ θαί ζειαδφλησλ θαηεξηίζσ αίλνλ.
ηίρ. Κχξηε ν Κχξηνο εκψλ, ψο ζαπκαζηφλ ηφ φλνκά ζνπ ελ πάζε ηή
γή.
Καί κεηά ηφ, Πάζα πλνή... ηφ Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ.
Σψ θαηξψ εθείλσ, φηε ήγγηζελ ν Ηεζνχο...
Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ, νπ ιέγνκελ, αιι' επζχο κεηά ηφλ Ν',
ςάιινκελ ηά παξφληα.
Γφμα... Ήρνο β'
ήκεξνλ ν Υξηζηφο, εηζέξρεηαη ελ πφιεη Βεζαλία ελ πψισ
θαζήκελνο, ηήλ αινγίαλ ιχσλ, ηψλ εζλψλ ηήλ θάθηζηνλ, πάιαη
θερεξζσκέλελ.
Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ

ηίρ. Διέεζφλ κε, ν Θεφο...
Ήρνο πι. β'
ήκεξνλ ε ράξηο ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, εκάο ζπλήγαγε, θαί πάληεο
αίξνληεο ηφλ ηαπξφλ ζνπ ιέγνκελ, Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ
νλφκαηη Κπξίνπ, Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο.
Δλψ δέ αζπάδνληαη νη Αδειθνί ηφ Δπαγγέιηνλ, δηαλέκεη ν
Ζγνχκελνο ηά Βατα.
Δίηα ςάιινκελ ηφλ Καλφλα, ηνχο Δηξκνχο αλά β', ηά δέ
Σξνπάξηα αλά δ' ή αλά ο', φηε εηζί δχν, θαί αχζηο έζραηνλ,
Καηαβαζίαη, νη απηνί Δηξκνί, ππ ακθνηέξσλ ηψλ Υνξψλ.
Ο Καλψλ νχ ε Αθξνζηηρίο
Χζαλλά Υξηζηφο, επινγεκέλνο Θεφο.
Πνίεκα Κνζκά Μνλαρνχ.
Χδή α' Ήρνο δ' Ο Δηξκφο
«θζεζαλ, αη πεγαί ηήο αβχζζνπ, λνηίδνο άκνηξνη, θαί αλεθαιχθζε
ζαιάζζεο, θπκαηλνχζεο ηά ζεκέιηα, ηή θαηαηγίδη λεχκαηη, ηαχηεο γάξ
επεηίκεζαο, πεξηνχζηνλ ιαφλ δέ έζσζαο, ά δνληα, επηλίθηνλ πκλνλ
ζνη Κχξηε».
ηφκαηνο, εθ λεπίσλ αθάθσλ, θαί ζειαδφλησλ αίλνλ, ηψλ ζψλ
νηθεηψλ θαηεξηίζσ, θαηαιχζαη ηφλ αληίπαινλ, θαί εθδηθήζαη πάζεη
ηαπξνχ, ηήλ πηψζηλ ηνχ πάιαη Αδάκ, δηά μχινπ αλαζηήζαη ηνχηνλ
δέ, άδνληα, επηλίθηνλ χκλνλ ζνη Κχξηε.
Αίλεζηλ, Δθθιεζία Οζίσλ, ηψ ελνηθνχληη ηψλ, ζνί Υξηζηέ πξνζθέξεη,
ελ ζνί δέ Ηζξαήι, ηψ πνηεηή απηνχ, ραίξεη, θαί φξε έζλε αληίηππα
ιηζνθάξδηα, εθ πξνζψπνπ ζνπ εγαιιηάζαλην, άδνληα, επηλίθηνλ
χκλνλ ζνη Κχξηε.
Καηαβαζία
θζεζαλ, αη πεγαί ηήο αβχζζνπ, λνηίδνο άκνηξνη, θαί αλεθαιχθζε
ζαιάζζεο, θπκαηλνχζεο ηά ζεκέιηα, ηή θαηαηγίδη λεχκαηη, ηαχηεο γάξ
επεηίκεζαο, πεξηνχζηνλ ιαφλ δέ έζσζαο, ά δνληα, επηλίθηνλ πκλνλ
ζνη Κχξηε.

Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Νάνπζαλ αθξφηνκνλ, πξνζηάγκαηη ζψ, ζηεξεάλ εζήιαζε πέηξαλ,
Ηζξαειίηεο ιαφο, ε δέ πέηξα ζχ Υξηζηέ, ππάξρεηο θαί δσή, ελ ψ
εζηεξεψζε ε Δθθιεζία θξάδνπζα, Χζαλλά, επινγεκέλνο εί ν
εξρφκελνο».
Νεθξφλ ηεηξαήκεξνλ, πξνζηάγκαηη ζψ, εθ λεθάδσλ ζχληξνκνο, Άδεο
αθήθε Λάδαξνλ, ε αλάζηαζηο Υξηζηέ, ζχ γάξ θαί δσή, έλ ψ
εζηεξεψζε, ε Δθθιεζία θξάδνπζα, Χζαλλά, επινγεκέλνο εί ν
εξρφκελνο.
Άζαηε ιανί, ζενπξεπψο ελ ηψλ, θαί επρήλ απφδνηε, Υξηζηψ ελ
Ηεξνπζαιήκ, απηφο έξρεηαη ελ δφμε κεηά θπξηείαο, ελ ψ εζηεξεψζε, ε
Δθθιεζία θξάδνπζα, Χζαλλά, επινγεκέλνο εί ν εξρφκελνο.
Καηαβαζία
Νάνπζαλ αθξφηνκνλ, πξνζηάγκαηη ζψ, ζηεξεάλ εζήιαζε πέηξαλ,
Ηζξαειίηεο ιαφο, ε δέ πέηξα ζχ Υξηζηέ, ππάξρεηο θαί δσή, ελ ψ
εζηεξεψζε ε Δθθιεζία θξάδνπζα, Χζαλλά, επινγεκέλνο εί ν
εξρφκελνο.
Ζ Τπαθνή Ήρνο πι. β'
Μεηά θιάδσλ πκλήζαληεο πξφηεξνλ, κεηά μχισλ ζπλέιαβνλ
χζηεξνλ, νη αγλψκνλεο Υξηζηφλ, Ηνπδαίνη ηφλ Θεφλ, εκείο δέ πίζηεη
ακεηαζέησ, αεί ηηκψληεο ψο επεξγέηελ, δηαπαληφο βνήζσκελ απηψ,
Δπινγεκέλνο εί ν εξρφκελνο, ηφλ Αδάκ αλαθαιέζαζζαη.
Δίηα αλαγηλψζθνκελ ηφλ Λφγνλ ηνχ θπξίνπ Αλδξένπ Κξήηεο.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Υξηζηφο ν εξρφκελνο εκθαλψο Θεφο εκψλ, ήμεη θαί νπ ρξνληεί, εμ
φξνπο θαηαζθίνπ δαζένο, Κφξεο ηηθηνχζεο απεηξάλδξνπ, Πξνθήηεο
πάιαη θεζί, Γηφ πάληεο βνψκελ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».
Ρεμάησ επθξνζχλελ θξαηαηάλ επ' έιενλ, φξε θαί πάληεο βνπλνί, θαί
μχια ηνχ δξπκνχ επηθξνηεζάησ, Υξηζηφλ αηλείηε έζλε, θαί ηνχησ
πάληεο ιανί, επαη λνχληεο βνάηε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.
Ηζρχλ ν βαζηιεχσλ ηψλ αηψλσλ Κχξηνο, ελδεδπκέλνο ήμεη, ηήο ηνχηνπ
σξαηφηεηφο ηε θαί δφμεο, αζχγθξηηνο ππάξρεη εππξέπεηα ελ ηψλ, Γηφ
πάληεο βνψκελ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.

πηζακή ν κεηξήζαο νπξαλφλ, δξαθί δέ γήλ, Κχξηνο πάξεζηη, ηψλ
γάξ εμειέμαην, ελ απηή δέ νηθείλ θαί βαζηιεχεηλ, εξεηίζαην ιαψλ, ηψλ
ελ πίζηεη βνψλησλ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ, Κχξηε.
Καηαβαζία
Υξηζηφο ν εξρφκελνο εκθαλψο Θεφο εκψλ, ήμεη θαί νπ ρξνληεί, εμ
φξνπο θαηαζθίνπ δαζένο, Κφξεο ηηθηνχζεο απεηξάλδξνπ, Πξνθήηεο
πάιαη θεζί, Γηφ πάληεο βνψκελ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Σήλ ηψλ επ' φξνπο αλάβεζη, ν επαγγειηδφκελνο, θαί ηήλ
Ηεξνπζαιήκ, ν θεξχζζσλ ελ ηζρχτ χςσζνλ θσλήλ, Γεδνμαζκέλα
ειαιήζε πεξί ζνχ, ε Πφιηο ηνχ Θενχ, εηξήλε επί ηφλ Ηζξαήι, θαί
ζσηήξηνλ έζλεζηλ».
Ο ελ ηνίο πςίζηνηο θαζήκελνο, επί ηψλ Υεξνπβίκ Θεφο, θαί εθνξψλ
ηαπεηλά, απηφο έξρεηαη, ελ δφμε κεηά θπξηείαο, θαί πιεξσζήζεηαη ηά
πάληα, ζετθήο αηλέζεσο απηνχ, εηξήλε επί ηφλ Ηζξαήι, θαί ζσηήξηνλ
έζλεζηλ.
ηψλ Θενχ φξνο ηφ άγηνλ, θαί Ηεξνπζαιήκ θχθισ ηνχο νθζαικνχο
ζνπ άξνλ, θαί ίδε ζπλεγκέλα ηέθλα ζνπ ελ ζνί, ηδνχ γάξ ήθαζη
καθξφζελ, πξνζθπλήζαη ηψ Βαζηιεί ζνπ, εηξήλε επί ηφλ Ηζξαήι, θαί
ζσηήξηνλ έζλεζηλ.
Καηαβαζία
Σήλ ηψλ επ' φξνπο αλάβεζη, ν επαγγειηδφκελνο, θαί ηήλ Ηεξνπζαιήκ,
ν θεξχζζσλ ελ ηζρχτ χςσζνλ θσλήλ, Γεδνμαζκέλα ειαιήζε πεξί
ζνχ, ε Πφιηο ηνχ Θενχ, εηξήλε επί ηφλ Ηζξαήι, θαί ζσηήξηνλ έζλεζηλ.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Δβφεζαλ, ελ επθξνζχλε Γηθαίσλ ηά πλεχκαηα, Νχλ ηψ Κφζκσ,
δηαζήθε θαηλή δηαηίζεηαη, θαί ξαληίζκαηη, θαηλνπξγείζζσ ιαφο ζείνπ
Αίκαηνο».
Τπφδεμαη, Ηζξαήι ηνχ Θενχ ηφ βαζίιεηνλ, θαί ν βαίλσλ ελ ηψ ζθφηεη,
ηφ θψο ζεαζάζζσ κέγα, θαί ξαληίζκαηη, θαηλνπξγείζζσ ιαφο ζείνπ
Αίκαηνο.
Λειπκέλνπο, ζνχο δεζκίνπο ηψλ εμαπφζηεηινλ, θαί εθ ιάθθνπ,
αγλσζίαο αλχδξνπ εμάγαγε, θαί ξαληίζκαηη, θαη λνπξγείζζσ ιαφο

ζείνπ Αίκαηνο.
Καηαβαζία
Δβφεζαλ, ελ επθξνζχλε Γηθαίσλ ηά πλεχκαηα, Νχλ ηψ Κφζκσ,
δηαζήθε θαηλή δηαηίζεηαη, θαί ξαληίζκαηη, θαηλνπξγείζζσ ιαφο ζείνπ
Αίκαηνο.
Κνληάθηνλ Απηφκεινλ
Ήρνο πι. β'
Σψ ζξφλσ ελ νπξαλψ, ηψ πψισ επί ηήο γήο, επνρνχκελνο Υξηζηέ ν
Θεφο, ηψλ Αγγέισλ ηήλ αίλεζηλ, θαί ηψλ Παίδσλ αλχκλεζηλ
πξνζεδέμσ βνψλησλ ζνη, Δπινγεκέλνο εί ν εξρφκελνο, ηφλ Αδάκ
αλαθαιέζαζζαη.
Ο Οίθνο
Δπεηδή Άδελ έδεζαο αζάλαηε, θαί ζάλαηνλ ελέθξσζαο, θαί Κφζκνλ
αλέζηεζαο, βατνηο ηά λήπηα αλεπθήκνπλ ζε Υξηζηέ, σο ληθεηήλ
θξαπγάδνληά ζνη ζήκεξνλ, Χζαλλά ηψ Τηψ Γαπτδ, νπθέηη γάξ θεζη,
ζθαγήζνληαη βξέθε δηά ηφ βξέθνο Μαξηάκ, αιι' ππέξ πάλησλ
λεπίσλ θαί πξεζβπηψλ, κφλνο ζηαπξνχζαη, νπθέηη θαζ' εκψλ
ρσξήζεη ηφ μίθνο, ε ζή γάξ πιεπξά λπγήζεηαη ιφγρε, φζελ
αγαιιφκελνη θακέλ, Δπινγεκέλνο εί ν εξρφκελνο, ηφλ Αδάκ
αλαθαιέζαζζαη.
πλαμάξηνλ
Σή απηή εκέξα, Κπξηαθή ηψλ Βατσλ, ηήλ ιακπξάλ θαί έλδνμνλ
παλήγπξηλ ηήο εηο Ηεξνπζαιήκ εηζφδνπ ηνχ Κπξίνπ εκψλ Ηεζνχ
Υξηζηνχ ενξηάδνκελ.
ηίρνη
 Πψισ θαζίζαο, ν ιφγσ ηείλαο πφινλ,
 Βξνηνχο εθδεηεί ιχζαη ηήο αινγίαο.
Σή αθάησ ζνπ επζπιαγρλία, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ληθεηάο εκάο
ηψλ παξαιφγσλ παζψλ πνίεζνλ, θαί ηήλ ζήλ ελαξγή θαηά ζαλάηνπ
λίθελ, ηήλ θαηδξάλ ζνπ θαί δσεθφξνλ Αλάζηαζηλ ηδείλ θαηαμίσζνλ,
θαί ειέεζνλ εκάο.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Ο δηαζψζαο ελ ππξί, ηνχο Αβξακηαίνπο ζνπ Παίδαο, θαί ηνχο
Υαιδαίνπο αλειψλ, νίο αδίθσο δηθαίνπο ελήδξεπζαλ, ππεξχκλεηε
Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ, επινγεηφο εί».

Γνλππεηνχληεο νη ιανί, θαί ζχλ Μαζεηαίο γεγεζφηεο, κεηά βατσλ
Χζαλλά, ηψ Τηψ Γαπτδ έθξαδνλ, Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ, επινγεηφο εί.
Ζ απεηξφθαθνο πιεζχο, έηη λεπηάδνπζα θχζηο, ζενπξεπψο ζε
Βαζηιεχ, Ηζξαήι θαί Αγγέισλ αλχκλεζελ, Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο
ν ηψλ Παηέξσλ, επινγεηφο εί.
Μεηά βατσλ ζε Υξηζηέ, θιάδνηο επεθξφηεη ηά πιήζε, επινγεκέλνο ν
ειζψλ, Βαζηιεχο ηψλ αηψλσλ, εβφα ηε, Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν
ηψλ Παηέξσλ, επινγεηφο εί.
Καηαβαζία
Ο δηαζψζαο ελ ππξί, ηνχο Αβξακηαίνπο ζνπ Παίδαο, θαί ηνχο
Υαιδαίνπο αλειψλ, νίο αδίθσο δηθαίνπο ελήδξεπζαλ, ππεξχκλεηε
Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ, επινγεηφο εί.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Δπθξάλζεηη Ηεξνπζαιήκ, παλεγπξίζαηε νη αγαπψληεο ηψλ, ν
βαζηιεχσλ γάξ εηο ηνχο αηψλαο, Κχξηνο ηψλ Γπλάκεσλ ήιζελ,
επιαβείζζσ πάζα ε γή, εθ πξνζψπνπ απηνχ, θαί βνάησ, Πάληα ηά
έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ».
Νένλ πψινλ επηβεβεθψο, ν Βαζηιεχο ζνπ ηψλ, επέζηε Υξηζηφο, ηήλ
γάξ αιφγηζηνλ, εηδψισλ πιάλελ ιχζαη, θαί ηήλ αθάζεθηνλ νξκήλ
αλαζηείιαη, πάλησλ εζλψλ παξαγέγνλελ, εηο ηφ κέιπεηλ, Πάληα ηά
έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Ο Θεφο ζνπ, ραίξε ηψλ ζθφδξα, εβαζίιεπζελ εηο ηνχο αηψλαο
Υξηζηφο, νχηνο ψο γέγξαπηαη πξαυο, θαί ζψδσλ, δίθαηνο ιπηξσηήο
εκψλ ήιζελ, επί πψινπ, ίππεηνλ ζξάζνο νιέζσλ ερζξψλ, κή
βνψλησλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
παλίδεηαη ζείσλ πεξηβφισλ, ηφ παξάλνκνλ ζπλέδξηνλ απεηζψλ, ηφλ
πξνζεπρήο Θενχ επεί πεξ νίθνλ, ζπήιαηνλ απεηξγάζαην ιεζηψλ, εθ
θαξδίαο ηφλ Λπηξσηήλ απσζάκελνλ, ψ βνψκελ, Πάληα ηά έξγα
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Καηαβαζία
Δπθξάλζεηη Ηεξνπζαιήκ, παλεγπξίζαηε νη αγαπψληεο ηψλ, ν
βαζηιεχσλ γάξ εηο ηνχο αηψλαο, Κχξηνο ηψλ Γπλάκεσλ ήιζελ,
επιαβείζζσ πάζα ε γή, εθ πξνζψπνπ απηνχ, θαί βνάησ, Πάληα ηά

έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Θεφο Κχξηνο, θαί επέθαλελ εκίλ, ζπζηήζαζζε ενξηήλ, θαί
αγαιιφκελνη, δεχηε κεγαιχλσκελ Υξηζηφλ, κεηά βατσλ θαί θιάδσλ,
χκλνηο θξαπγάδνληεο, Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ νλφκαηη Κπξίνπ,
σηήξνο εκψλ».
Έζλε ίλα ηί εθξπάμαηε; Γξαθείο, θαί Ηεξείο, ηί θελά εκειεηήζαηε; Σίο
νχηνο εηπφληεο, ψ Παίδεο κεηά βατσλ θαί θιάδσλ, χκλνηο
θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ νλφκαηη Κπξίνπ,
σηήξνο εκψλ.
Οχηνο ν Θεφο, ψ παξφκνηνο νπδείο, δηθαίαλ πάζαλ νδφλ εμεπξψλ,
δέδσθε ηψ εγαπεκέλσ Ηζξαήι, κεηά δέ ηαχηα, αλζξψπνηο
ζπλαλεζηξάθε νθζείο, Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ νλφκαηη Κπξίνπ,
σηήξνο εκψλ.
θάλδαια ηξίβνπ, ηί ερφκελα εκίλ, ηηζέαηε απεηζείο; πφδεο νμείο
πκψλ, αίκα δηεθρέαη Γεζπφηνπ, αιι' αλαζηήζεηαη πάλησλ, ζψζαη
ηνχο θξάδνληαο, Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ νλφκαηη Κπξίνπ,
σηήξνο εκψλ.
Καηαβαζία
Θεφο Κχξηνο, θαί επέθαλελ εκίλ, ζπζηήζαζζε ενξηήλ, θαί
αγαιιφκελνη, δεχηε κεγαιχλσκελ Υξηζηφλ, κεηά βατσλ θαί θιάδσλ,
χκλνηο θξαπγάδνληεο, Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ νλφκαηη Κπξίνπ,
σηήξνο εκψλ.





Δμαπνζηεηιάξηνλ
Άγηνο Κχξηνο ν Θεφο εκψλ,
Άγηνο Κχξηνο ν Θεφο εκψλ,
Άγηνο Κχξηνο ν Θεφο εκψλ.
Φαιιφκελνλ ηφ απηφ θαί κφλνλ, θαί εθ γ'.

Σνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.
Κχξηε, ν Θεφο εκψλ, ν θαζήκελνο επί ηψλ Υεξνπβείκ, ν εμεγείξαο ηήλ
δπλαζηείαλ, θαί απνζηείιαο ηφλ κνλνγελή ζνπ Τηφλ, ηφλ Κχξηνλ εκψλ
Ηεζνχλ Υξηζηφλ, ίλα ζψζε ηφλ θφζκνλ δηά ηνχ ηαπξνχ, ηήο Σαθήο
θαί ηήο Αλαζηάζεσο απηνχ, νχ παξαγελνκέλνπ ελ Ηεξνπζαιήκ επί ηφ

εθνχζηνλ Πάζνο, ν ιαφο, ν θαζήκελνο ελ ζθφηεη θαί ζθηά ζαλάηνπ,
ιαβφληεο ηά ηήο λίθεο ζχκβνια, ηνχο θιάδνπο ηψλ δέλδξσλ, θαί ηά
βατα ηψλ θνηλίθσλ, ηήλ Αλάζηαζηλ πξνεκήλπζαλ. Απηφο, Γέζπνηα,
θαί εκάο, ηνχο θαηά κίκεζηλ εθείλσλ, ηή πξνενξηίσ ηαχηε εκέξα Βατα
θαί θιάδνπο δέλδξσλ ελ ρεξζί θέξνληαο, δηαηήξεζνλ, θαί ψο εθείλνη
νη φρινη θαί νη Παίδεο, ηφ Χζαλλά ζνη πξνζθέξνληαο, δηαθχιαμνλ,
φπσο ελ χκλνηο θαη σδαίο πλεπκαηηθαίο θαηαμησζψκελ ηήο δσνπνηνχ
θαί ηξηεκέξνπ Αλαζηάζεσο, ελ Υξηζηψ Ηεζνχ ηψ Κπξίσ εκψλ, κεζ' νχ
επινγεηφο εί, ζχλ ηψ παλαγίσ θαί αγαζψ θαί δσνπνηψ ζνπ Πλεχκαηη,
λχλ θαί αεί, θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ.
Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο
Ηζηψκελ ηίρνπο ο', θαί ςάιινκελ ηά επφκελα ηηρεξά,
δεπηεξνχληεο ηά πξψηα δχν.
ηηρεξά Ηδηφκεια
Ήρνο δ'
Ο πιείζηνο φρινο Κχξηε, εζηξψλλπνλ ελ ηή Οδψ ηά ηκάηηα απηψλ,
άιινη δέ έθνπηνλ θιάδνπο, απφ ηψλ δέλδξσλ θαί εβάζηαδνλ, νη
πξνάγνληεο δέ θαί νη αθνινπζνχληεο, έθξαδνλ ιέγνληεο, Χζαλλά ηψ
Τηψ Γαπτδ, επινγεκέλνο εί ν ειζψλ, θαί πάιηλ εξρφκελνο, ελ νλφκαηη
Κπξίνπ. (Γίο)
Μέιινληφο ζνπ εηζηέλαη, εηο ηήλ αγίαλ Πφιηλ Κχξηε, ηά θιάδε ηψλ
θπηψλ νη ιανί εβάζηαδνλ, ζέ πκλνχληεο ηφλ ηψλ φισλ Γεζπφηελ,
νξψληέο ζε επί πψινπ θαζήκελνλ, ψο επί ηψλ Υεξνπβίκ εζεψξνπλ,
θαί δηά ηνχην νχησο εβνσλ, Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο, επινγεκέλνο εί
ν ειζψλ, θαί πάιηλ εξρφκελνο, ελ νλφκαηη Κπξίνπ. (Γίο)
Δμέιζεηε έζλε, εμέιζεηε θαί ιανί, θαί ζεάζαζζε ζήκεξνλ, ηφλ Βαζηιέα
ηψλ νπξαλψλ, ψο επί ζξφλνπ πςεινχ, επί πψινπ επηεινχο, ηήλ
Ηεξνπζαιήκ πξνζεπηβαίλνληα, γελεά Ηνπδαίσλ, άπηζηε θαί κνηραιίο,
δεχξν, ζέαζαη, φλ είδελ Ζζαταο ελ ζαξθί δη' εκάο παξαγελφκελνλ,
πψο λπκθεχεηαη σο ζψθξνλα, ηήλ λέαλ ηψλ, θαί απνβάιιεηαη ηήλ
θαηάθξηηνλ ζπλαγσγήλ, ψο ελ αθζάξησ δέ γάκσ θαί ακηάλησ,
ακίαληνη ζπλέδξακνλ επθεκνχληεο, νη απεηξφθαθνη Παίδεο, κεζ' ψλ
πκλνχληεο βνήζσκελ, χκλνλ ηφλ Αγγειηθφλ. Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο,
ηψ έρνληη ηφ κέγα έιενο.

Σήλ θνηλήλ Αλάζηαζηλ, πξφ ηνχ εθνπζίνπ Πάζνπο ζνπ, εηο πίζησζηλ
πάλησλ, πξνελδεημάκελνο, Υξηζηέ ν Θεφο, ηφλ κέλ Λάδαξνλ ελ
Βεζαλία, ηή θξαηαηά δπλάκεη ζνπ, ηεηξαήκεξνλ λεθξφλ αλέζηεζαο,
θαί ηπθινίο δέ ηφ βιέπεηλ, σο θσηνδφηεο εδσξήζσ σηήξ, θαί εηο
ηήλ πφιηλ ηήλ αγίαλ, κεηά ηψλ ζψλ Μαζεηψλ εηζήιζεο, θαζήκελνο επί
πψινπ φλνπ, ηά ηψλ Πξνθεηψλ εθπιεξψλ θεξχγκαηα, ψο επί ηψλ
Υεξνπβίκ επνρνχκελνο, θαί παίδεο Δβξαίσλ κεηά θιάδσλ θαί βατσλ
πξνυπήληνπλ ζνη, Γηφ θαί εκείο, θιάδνπο ειαηψλ βαζηάδνληεο θαί
βατα, επραξίζησο ζνη βνψκελ, Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο, επινγεκέλνο
ν εξρφκελνο, ελ νλφκαηη Κπξίνπ.
Γφμα... Καί λχλ...
Ήρνο πι. β'
Πξφ έμ εκεξψλ ηνχ Πάζρα, ήιζελ Ηεζνχο εηο Βεζαλίαλ, θαί
πξνζήιζνλ απηψ νη Μαζεηαί απηνχ, ιέγνληεο απηψ, Κχξηε, πνχ
ζέιεηο, εηνηκάζσκέλ ζνη θαγείλ ηφ Πάζρα; ν δέ απέζηεηιελ απηνχο,
Απέιζεηε εηο ηήλ απέλαληη θψκελ, θαί επξήζεηε άλζξσπνλ, θεξάκηνλ
χδαηνο βαζηάδνληα, αθνινπζήζαηε απηψ, θαί ηψ νηθνδεζπφηε είπαηε,
ν Γηδάζθαινο ιέγεη, Πξφο ζέ πνηψ ηφ Πάζρα, κεηά ηψλ Μαζεηψλ
κνπ.
Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο
Ζ δέ Ληηή γίλεηαη έμσ ηνχ Μνλαζηεξίνπ, θαί ε Καηήρεζηο.
ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ
Φάιινκελ ηά παξφληα Αληίθσλα
Αληίθσλνλ α'
Ήρνο β'.
ηίρ. Ζ γάπεζα, φηη εηζαθνχζεηαη Κχξηνο ηήο θσλήο ηήο δεήζεψο
κνπ.
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...
ηίρ. Πεξηέζρνλ κε σδίλεο ζαλάηνπ, θίλδπλνη Αδνπ εχξνζάλ κε.
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...
ηίρ. Θιίςηλ θαί νδχλελ εχξνλ, θαί ηφ φλνκα Κπξίνπ επεθαιεζάκελ.
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...

ηίρ. Δπαξεζηήζσ ελψπηνλ Κπξίνπ ελ ρψξα δψλησλ.
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...
Γφμα... Καη λχλ...
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...
Αληίθσλνλ β'
Ήρνο ν απηφο
ηίρ. Δπίζηεπζα, δηφ ειάιεζα. εγψ δέ εηαπεηλψζελ ζθφδξα.
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν επί πψινπ φλνπ θαζεζζείο, ςάιινληάο ζνη.
Αιιεινχτα.
ηίρ. Σί αληαπνδψζσ ηψ Κπξίσ πεξί πάλησλ, ψλ αληαπέδσθέ κνη;
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ...
ηίρ. Πνηήξηνλ ζσηεξίνπ ιήςνκαη, θαί ηφ φλνκα Κπξίνπ
επηθαιέζνκαη.
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ...
ηίρ. Σάο επράο κνπ ηψ Κπξίσ απνδψζσ ελαληίνλ παληφο ηνχ ιανχ
απηνχ.
ψζνλ ε κάο, Τηέ Θενχ...
Γφμα... Καί λχλ...
Ο Μνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ...
Αληίθσλνλ γ'
Ήρνο α'
ηίρ. Δμνκνινγείζζε ηψ Κπξίσ, φηη αγαζφο, φηη εηο ηφλ αηψλα ηφ έιενο
απηνχ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο α'
Σήλ θνηλήλ Αλάζηαζηλ, πξφ ηνχ ζνχ Πάζνπο πηζηνχκελνο, εθ λεθξψλ
ήγεηξαο ηφλ Λάδαξνλ Υξηζηέ ν Θεφο, φζελ θαί εκείο ψο νη Παίδεο, ηά
ηήο λίθεο ζχκβνια θέξνληεο, ζνί ηψ Νηθεηή ηνχ ζαλάηνπ βνψκελ,
Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο, επινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ νλφκαηη
Κπξίνπ.
ηίρ. Δηπάησ δή νίθνο Ηζξαήι, φηη αγαζφο, φηη εηο ηφλ αηψλα ηφ έιενο
απηνχ.
Σήλ θνηλήλ Αλάζηαζηλ...
ηίρ. Δηπάησ δή νίθνο Ααξψλ, φηη αγαζφο, φηη εηο ηφλ αηψλα ηφ έιενο

απηνχ.
Σήλ θνηλήλ Αλάζηαζηλ...
ηίρ. Δηπάησζαλ δή πάληεο νη θνβνχκελνη ηφλ Κχξηνλ, φηη αγαζφο, φηη
εηο ηφλ αηψλα ηφ έιενο
απηνχ.
Σήλ θνηλήλ Αλάζηαζηλ...
Δηζνδηθφλ
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ νλφκαηη Κπξίνπ. Θεφο Κχξηνο θαί
επέθαλελ εκίλ. ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ...
Δίηα ηφ Απνιπηίθηνλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο α'
Σήλ θνηλήλ Αλάζηαζηλ, πξφ ηνχ ζνχ Πάζνπο πηζηνχκελνο, εθ λεθξψλ
ήγεηξαο ηφλ Λάδαξνλ Υξηζηέ ν Θεφο, φζελ θαί εκείο ψο νη Παίδεο, ηά
ηήο λίθεο ζχκβνια θέξνληεο, ζνί ηψ Νηθεηή ηνχ ζαλάηνπ βνψκελ,
Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο, επινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ νλφκαηη
Κπξίνπ.
Γφμα... Ήρνο δ'
πληαθέληεο ζνη δηά ηνχ Βαπηίζκαηνο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ηήο
αζαλάηνπ δσήο εμηψζεκελ ηή Αλαζηάζεη ζνπ, θαί αλπκλνχληεο
θξάδνκελ, Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο, επινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ
νλφκαηη Κπξίνπ.
Καί λχλ... Σφ Κνληάθηνλ.
Ήρνο πι. β'
Σψ ζξφλσ ελ νπξαλψ, ηψ πψισ επί ηήο γήο, επνρνχκελνο Υξηζηέ ν
Θεφο, ηψλ Αγγέισλ ηήλ αίλεζηλ, θαί ηψλ Παίδσλ αλχκλεζηλ
πξνζεδέμσ βνψλησλ ζνη, Δπινγεκέλνο εί ν εξρφκελνο, ηφλ Αδάκ
αλαθαιέζαζζαη.
Ο Απφζηνινο
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ'
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ νλφκαηη Κπξίνπ.
ηίρ. Δμνκνινγείζζε ηψ Κπξίσ, φηη αγαζφο.
Πξφο Φηιηππεζίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Γ', 4-9)
Αδειθνί, ραίξεηε ελ Κπξίσ πάληνηε, πάιηλ εξψ, ραίξεηε. Σφ επηεηθέο

πκψλ, γλσζζήησ πάζηλ αλζξψπνηο. ν Κχξηνο εγγχο. Μεδέλ
κεξηκλάηε. αιι' ελ παληί ηή πξνζεπρή θαί ηή δεήζεη, κεηά επραξηζηίαο
ηά αηηήκαηα πκψλ γλσξηδέζζσ πξφο ηφλ Θεφλ, θαί ε εηξήλε ηνχ Θενχ,
ε ππεξέρνπζα πάληα λνχλ, θξνπξήζεη ηάο θαξδίαο πκψλ, θαί ηά
λνήκαηα πκψλ ελ Υξηζηψ Ηεζνχ. Σφ ινηπφλ, αδειθνί, φζα εζηίλ
αιεζή, φζα ζεκλά, φζα δίθαηα, φζα αγλά, φζα πξνζθηιή, φζα
εχθεκα, εί ηηο αξεηή θαί εί ηηο έπαηλνο, ηαχηα ινγίδεζζε, ά θαί εκάζεηε,
θαί παξειάβεηε, θαί εθνχζαηε, θαί είδεηε ελ εκνί, ηαχηα πξάζζεηε, θαί
ν Θεφο ηήο εηξήλεο, έζηαη κεζ' πκψλ.
Αιιεινχτα Ήρνο α'
Άζαηε ηψ Κπξίσ άζκα θαηλφλ.
ηίρ. Δίδνζαλ πάληα ηά πέξαηα ηήο γήο.
Δπαγγέιηνλ
Καηά Ησάλλελ
Πξφ έμ εκεξψλ ηνχ Πάζρα, ήιζελ ν Ηεζνχο...
Καί θαζεμήο ε ζεία Λεηηνπξγία ηνχ Υξπζνζηφκνπ.
Κνηλσληθφλ
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ νλφκαηη Κπξίνπ. Αιιεινχτα.
η92ηνξ
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ ΔΠΔΡΑ
ΔΗ ΣΟ ΛΤΥΝΗΚΟΝ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ εηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο
ο', θαί ςάιινκελ ηά επφκελα, ηηρεξά Ηδηφκεια.
Ήρνο πι. δ'
Υαίξε θαί επθξαίλνπ πφιηο ηψλ, ηέξπνπ θαί αγάιινπ ε Δθθιεζία ηνχ
Θενχ. Ηδνχ γάξ ν Βαζηιεχο ζνπ παξαγέγνλελ ελ δηθαηνζχλε, επί
πψινπ θαζεδφκελνο, ππφ Παίδσλ αλπκλνχκελνο. Χζαλλά ελ ηνίο
πςίζηνηο, επινγεκέλνο εί, ν έρσλ πιήζνο νηθηηξκψλ, ειέεζνλ εκάο.
(Γίο)
Ήιζελ ν σηήξ ζήκεξνλ, επί ηήλ πφιηλ Ηεξνπζαιήκ, πιεξψζαη ηήλ
γξαθήλ, θαί πάληεο έιαβνλ ελ ηαίο ρεξζί βατα, ηνχο δέ ρηηψλαο
ππεζηξψλλπνλ απηψ, γηλψζθνληεο, φηη απηφο εζηηλ ν Θεφο εκψλ, ψ
ηά Υεξνπβίκ βνά απαχζησο. Χζαλλά ελ ηνίο πςίζηνηο, επινγεκέλνο

εί, ν έρσλ πιήζνο νηθηηξκψλ, ειέεζνλ εκάο. (Γίο)
Ο ηνίο Υεξνπβίκ επνρνχκελνο, θαί πκλνχκελνο ππφ ηψλ εξαθίκ,
επέβεο επί πψινπ, Γαπτηηθψο Αγαζέ, θαί Παίδέο ζε αλχκλνπλ
ζενπξεπψο. Ηνπδαίνη εβιαζθήκνπλ παξαλφκσο, ηφ αθάζεθηνλ ηψλ
εζλψλ, ε θαζέδξα ηνχ πψινπ πξνεηχπνπ, εμ απηζηίαο εηο πίζηηλ
κεηαπνηνχκελνλ. Γφμα ζνη Υξηζηέ, ν κφλνο ειεήκσλ, θαί
θηιάλζξσπνο. (Γίο)
Γφμα...
Υαίξε θαί επθξαίλνπ πφιηο ηψλ, ηέξπνπ θαί αγάιινπ ε Δθθιεζία ηνχ
Θενχ. Ηδνχ γάξ ν Βαζηιεχο ζνπ παξαγέγνλελ ελ δηθαηνζχλε, επί
πψινπ θαζεδφκελνο, ππφ Παίδσλ αλπκλνχκελνο. Χζαλλά ελ ηνίο
πςίζηνηο, επινγεκέλνο εί, ν έρσλ πιήζνο νηθηηξκψλ, ειέεζνλ εκάο.
Καί λχλ...
Ο ηνίο Υεξνπβίκ επνρνχκελνο, θαί πκλνχκελνο ππφ ηψλ εξαθίκ,
επέβεο επί πψινπ, Γαπτηηθψο Αγαζέ, θαί Παίδέο ζε αλχκλνπλ
ζενπξεπψο. Ηνπδαίνη εβιαζθήκνπλ παξαλφκσο, ηφ αθάζεθηνλ ηψλ
εζλψλ, ε θαζέδξα ηνχ πψινπ πξνεηχπνπ, εμ απηζηίαο εηο πίζηηλ
κεηαπνηνχκελνλ. Γφμα ζνη Υξηζηέ, ν κφλνο ειεήκσλ, θαί
θηιάλζξσπνο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. δ'
Ηδνχ δή επινγείηε ηφλ Κχξηνλ, πάληεο νη δνχινη, Κπξίνπ.
ηίρ. Οη εζηψηεο ελ νίθσ Κπξίνπ.
Δηο ηά Απφζηηρα
Ηδηφκεια Ήρνο β'
Δθ βατσλ θαί θιάδσλ, σο εθ ζείαο Δνξηήο εηο ζείαλ κεηαβάληεο
Δνξηήλ, πξφο ζεβαζκίαλ ηψλ Υξηζηνχ Παζεκάησλ, πηζηνί
ζπλδξάκσκελ, ηειεηήλ ζσηήξηνλ, θαί ηνχηνλ ππέξ εκψλ, πάζνο
πθηζηάκελνλ, θαηνπηεχζσκελ εθνχζηνλ, απηψ δέ ηφλ χκλνλ,
επραξηζηνχληεο αλακέιςσκελ, αξκφδηνλ αλαθξάδνληεο. Ζ ηήο
επζπιαγρλίαο πεγή, θαί ηήο ζσηεξίαο ιηκήλ, Κχξηε δφμα ζνη.
ηίρ. Άζαηε ηψ Κπξίσ άζκα θαηλφλ.
Ήρνο γ'
Φνβεξφλ ηφ εκπεζείλ, εηο ρείξαο Θενχ δψληνο, νχηνο Κξηηήο εζηηλ,
ελζπκήζεσλ θαί ελλνηψλ θαξδίαο, κεδείο εηζέιζε πεηξάδσλ, ηήλ
πίζηηλ ηήλ ακψκεηνλ, αιι' ελ πξαφηεηη θαί θφβσ, Υξηζηψ
πξνζέιζσκελ, ίλα ιάβσκελ έιενλ, θαί ράξηλ εχξσκελ, εηο εχθαηξνλ

βνήζεηαλ.
ηίρ. Δίδνζαλ πάληα ηά πέξαηα ηήο γήο ηφ ζσηήξηνλ ηνχ Θενχ εκψλ.
Ήρνο βαξχο
πλαγσγή πνλεξά θαί κνηραιίο, ε ηψ ηδίσ αλδξί, κή θπιάμαζα πίζηηλ,
ηί θαηέρεηο δηαζήθελ, ήο νπθ ήο θιεξνλφκνο; ηί θαπράζαη ελ Παηξί, ηφλ
Τηφλ αζεηήζαζα; ηνχο Πξνθήηαο νπθ εδέμσ, ηφλ ΤΗφλ
θαηαγγείιαληαο; θάλ ηά ίδηα ηέθλα αηζρχλζεηη, νχησ βνψληα. Χζαλλά
ηψ Τηψ Γαπτδ, επινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ελ νλφκαηη Κπξίνπ.
Γφμα...
Δθ βατσλ θαί θιάδσλ, σο εθ ζείαο Δνξηήο εηο ζείαλ κεηαβάληεο
Δνξηήλ, πξφο ζεβαζκίαλ ηψλ Υξηζηνχ Παζεκάησλ, πηζηνί
ζπλδξάκσκελ, ηειεηήλ ζσηήξηνλ, θαί ηνχηνλ ππέξ εκψλ, πάζνο
πθηζηάκελνλ, θαηνπηεχζσκελ εθνχζηνλ, απηψ δέ ηφλ χκλνλ,
επραξηζηνχληεο αλακέιςσκελ, αξκφδηνλ αλαθξάδνληεο. Ζ ηήο
επζπιαγρλίαο πεγή, θαί ηήο ζσηεξίαο ιηκήλ, Κχξηε δφμα ζνη.
Καί λχλ...
Φνβεξφλ ηφ εκπεζείλ, εηο ρείξαο Θενχ δψληνο, νχηνο Κξηηήο εζηηλ,
ελζπκήζεσλ θαί ελλνηψλ θαξδίαο, κεδείο εηζέιζε πεηξάδσλ, ηήλ
πίζηηλ ηήλ ακψκεηνλ, αιι' ελ πξαφηεηη θαί θφβσ, Υξηζηψ
πξνζέιζσκελ, ίλα ιάβσκελ έιενλ, θαί ράξηλ εχξσκελ, εηο εχθαηξνλ
βνήζεηαλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. α'
Θενηφθε Παξζέλε, ραίξε θεραξηησκέλε Μαξία, ν Κχξηνο κεηά ζνχ,
επινπεκέλε ζχ ελ γπλαημί, θαί επινεκέλνο ν θαξπφο ηήο θνηιίαο ζνπ,
φηη σηήξα έηεθεο ηψλ ςπρψλ εκψλ.
ΣΖ ΑΤΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΔΠΔΡΑ
ΔΗ ΣΟ ΑΠΟΓΔΗΠΝΟΝ
Φάιινκελ ηφ επφκελνλ Σξηψδηνλ. Πνίεκα ηνχ θπξίνπ Αλδξένπ
Κξήηεο.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Σψ ζπληξίςαληη
Ησζήθ ηήλ ζσθξνζχλελ, κηκεζψκεζα πηζηνί, γλψκελ ηφλ ηηκήζαληα,
ηήλ ηψλ αλζξψπσλ ινγηθήλ νπζίαλ, πάζε θπιαθή πνιηηεπζάκελνη, δη'
αξεηήο πξαθηηθήο.

Σψλ θαιψλ ε απξαμία, σκνηψζε ηή ζπθή, ηαχηελ νχλ εθθιίλσκελ, κή
μεξαλζψκελ σο εθείλε ηφηε, ηήλ ζπλαγσγήλ θχιινηο ππθάδνπζαλ,
πξνυπνγξάθνπζα.
Σήλ εηθφλα ηνχ Γεζπφηνπ, ππνγξάθσλ Ησζήθ, ιάθθσ θαηαηίζεηαη,
απεκπνιείηαη ππφ ηψλ ζπγγφλσλ, πάληα ππνκέλεη ν ανίδηκνο, εηο
ηχπνλ φλησο Υξηζηνχ.
Σήο ζπθήο ηήλ αθαξπίαλ, εθθπγφληεο αδειθνί, γλψκελ ηφ ππφδεηγκα,
κή μεξαλζψκελ σο εθείλε ηφηε, φηε επαλάγσλ ν θηιάλζξσπνο, ήιζε
πεηλψλ επ' απηήλ.
Ηεζνχο ππέξ ηνχ Κφζκνπ, επεηγφκελνο παζείλ, ζέισλ ζπλαλέξρεηαη,
ηνίο Μαζεηαίο απηνχ, επί ηήλ πφιηλ Ηεξνπζαιήκ, πξφο ηφ εθνχζηνλ,
Πάζνο, ν ήιζε παζείλ.
Κνιιεζέληεο ηψ Κπξίσ, πάληα ζπεχδνληη παζείλ, έηνηκνη γελψκεζα,
πξφο εκπαηγκφλ, πξφο εκπηπζκνχο, πξφο ριεχελ, φπσο ηνίο
αρξάληνηο απηνχ Πάζεζη, ζπλδνμαζζψκελ πηζηνί.
Πάζε πάζεζηλ ηάηαη, ν παζψλ ππέξ εκψλ, έισλ γάξ πξνζίεηαη, ηή
θαζ' εκάο αλζξσπίλε νπζία, ηά δσνπνηά απηνχ Παζήκαηα, ίλα
ζσζψκελ εκείο.
Γφμα...
Σξία άλαξρα δνμάδσ, ηξία άγηα πκλψ, ηξία ζπλατδηα, ελ νπζηφηεηη κηά
θεξχηησ, εηο γάξ ελ Παηξί Τηψ θαί Πλεχκαηη, δνμνινγείηαη Θεφο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ κέλ ξάβδνο Μσυζέσο, θαί ε ξάβδνο Ααξψλ, μέλελ κεηαπνίεζηλ,
θαί ππέξ λνχλ νηθνλνκίαλ έζρνλ, ζνχ δέ ε λεδχο Θενγελλήηξηα,
ηφθνλ θαηλίδεη θαηλφλ.
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Σήο ζπθήο ηφ έγθιεκα, κή ζε πξνθζάζε, αιι' επθάξπνπο
ζπνχδαζνλ, θαξδίαο αχιαμη ςπρή, ηψ πνηεηή ζνπ Υξηζηψ αγαγείλ, ελ
κεηαλνία απηψ πξνζθνκίδνπζα.
Χδή ε'
Σφλ ελ ξεη, αγίσ δνμαζζέληα
σθξνζχλε, θνζκήζαληεο ηφλ βίνλ, θαί θξνλήζεη, θπιάμαληεο ηήλ

πίζηηλ, δηθαηνζχλεο ηξφπνπο πνξηζψκεζα, ίλα ελ αλδξεία,
ζπλαθνινπζνχληεο, Υξηζηψ ζπζηαπξσζψκελ.
Άιιελ Δχαλ, επξψλ ηήλ Αηγππηίαλ, νπθ εθιάπε, πξφο αλνζηνπξγίαλ,
ν Παηξηάξρεο Ησζήθ, αιι' έζηεθελ, ψζπεξ ηηο αδάκαο, ππφ ηψλ
παζψλ, κή αινχο ηήο ακαξηίαο.
Παξνδεχσλ, ηνχ βίνπ ηάο πνξείαο, ν σηήξ κνπ, επείλαζαο
βνπιήζεη, ηήλ ζσηεξίαλ πάλησλ εθηέκελνο, ηνχην γάξ επείλαο, ηήλ
επηζηξνθήλ, ηψλ εθ ζνχ απνζθαιέλησλ.
Ο Πξνπάησξ, γεπζάκελνο ηνχ μχινπ, σο εγλψζζε, γπκλφο
θαηεζρπκκέλνο, θχιια ζπθήο ιαβψλ πεξηεδψζαην, ηήλ ζπλαγσγήλ
γάξ, απνγπκλσζείζαλ, Υξηζηνχ πξνδηεηχπνπ.
Δηνηκάδνπ, ςπρή πξφ ηήο εμφδνπ, επηξεπίδνπ, πξφο ηφλ εθείζελ βίνλ,
θαί ηψ Υξηζηψ παζείλ δηά ζέ ζπεχδνληη, ίλα ζέ δνμάζε, ζπεχζνλ
ζπκπαζείλ, θαί ζαλείλ θαί ζηαπξσζήλαη.
Πψο κή θξίμε, ν ζάλαηνο σηήξ κνπ; πψο κή πηήμε, ν Άδεο
ζπλαληψλ ζνη, θαη επδνθίαλ πξφο ην Πάζνο ζπεχδνληη, θαί ππέξ
αδίθσλ, δίθαηνλ νξψλ ζε, παζείλ ειειπζφηα;
Σνχ Λαδάξνπ, ηήλ έγεξζηλ νξψληεο, Ηνπδαίνη, Ηεξείο θαί Λεπτηαη,
ζπλσκνζίαλ θζφλσ ζπζθεπάζαληεο, δφισ πξνδνζίαο, ηφλ Υξηζηφλ
πξνπδίδνπλ, εηο ζάλαηνλ Πηιάησ.
Ζ Ακλάο ζνπ, θαί δνχιε θαί Παξζέλνο, πξφο ηφ Πάζνο, νξκψληά ζε
νξψζα, θαί ηήλ ςπρήλ ππέξ εκψλ πξνζέκελνλ, ηφλ θαιφλ Πνηκέλα,
ζπιάγρλνηο κεηξηθνίο, επί ζνί πξνζσδπλάην.
Γφμα...
Χο Μνλάδα, ηή νπζία πκλψ ζε, σο Σξηάδα, ηνίο πξνζψπνηο ζε ζέβσ,
Πάηεξ Τηέ, θαί Πλεχκα ηφ παλάγηνλ, άλαξρνλ ηφ θξάηνο, ηήο ζήο
Βαζηιείαο, δνμάδσ εηο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Γπζσπεί ζε, Υξηζηέ ε, Θενηφθνο, ηθεηεχεη, ηψλ Μαζεηψλ ν δήκνο.
Σήλ ζήλ εηξήλελ δψξεζαη ηψ Κφζκσ ζνπ, θαί ηνχο νηθηηξκνχο ζνπ,
ράξηζαη πινπζίσο, εκίλ εηο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'

Αιιφηξηνλ ηψλ κεηέξσλ
Αιιφηξηνλ ηψλ αζέκλσλ ε ζσθξνζχλε θαί μέλνλ ηνίο δηθαίνηο ε
παξαλνκία. Ησζήθ δέ ν κέγαο, εμέθιηλε ηήλ ακαξηίαλ, θαί
ζσθξνζχλεο ερξεκάηηζελ εηθψλ, θαί ηχπνο φλησο Υξηζηνχ.
Αιιφηξηνλ ηψλ αλφκσλ ε επλνκία, θαί μέλνλ ηνίο απίζηνηο ε
ζενγλσζία, Ηνπδαίνη δέ ηαχηα, απψζαλην δη' αλνκίαλ, δηφ θαί κφλνη
εθιεξψζαλην, θαζάπεξ ε ζπθή ηήλ αξάλ.
Δπείλαζε ηψλ αλζξψπσλ ηήλ ζσηεξίαλ, δσήο ππάξρσλ άξηνο, ν
Υξηζηφο θαί Θεφο, κνπ, σο ζπθήλ δέ πξνθζάζαο, ηήλ άθαξπνλ
ζπλαγσγήλ, θχιινηο θνκψζαλ λνκηθνίο απηήλ, σο είδε θαηεξάζαην.
Σήλ λνκηθήλ αθαξπίαλ πξνθαηεξάζσ, σο θχιια εμαλζνχζαλ, ηνπ
γξάκκαηνο ζθηψδε γλψκελ, ηνχο θαξπνχο δέ ηψλ έξγσλ νπθ
έρνπζαλ δη' αλνκίαλ, εκάο δέ πάληαο ηνχο ηήο ράξηηνο, πηνχο σηήξ
επιφγεζνλ.
Ζ ξάβδνο κέλ Μσυζέσο ηφ πξίλ εηο φθηλ, ε Ααξψλ δέ ξάβδνο, εηο
ρισξφλ κεηεβιήζε, θαί εμήλζεζε θχιια, ε άθαξπνο θαί μεξαλζείζα,
ζπλαγσγή δέ ε παξάλνκνο, εηο άθαξπνλ κεηήρζε ζπθήλ.
Δηνίκαδε Ηνπδαία ηνχο Ηεξείο ζνπ, επηξέπηδε ηάο ρείξαο πξφο
ζενθηνλίαλ. Ηδνχ γάξ ήιζε πξαυο, θαί ήζπρνο επί ηφ Πάζνο, ακλφο
ππάξρσλ θαί πνηκήλ εκψλ, Υξηζηφο ν Βαζηιεχο Ηζξαήι.
Τπφδεμαη Ηνπδαία ηφλ Βαζηιέα, ηδνχ γάξ πξφο ηφ Πάζνο, έξρεηαη
εθνπζίσο, ίλα πάζε θαί ζψζε, ηνχο θξάδνληαο αθαηαπαχζησο.
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο, ηαπξψ ζψζαη ηά ζχκπαληα.
Μεηέζηξεςελ Ηνπδαία ηάο ενξηάο ζνπ, εηο πέλζνο ν Γεζπφηεο, θαηά
ηήλ πξνθεηείαλ, ζενθηφλνο γάξ ψθζεο, ηνχ ζηξέςαληνο πνηέ ηήλ
πέηξαλ, θαί ηήλ αθξφηνκνλ εηο χδαηα, θαί ιίκλαο θαζψο ςάιιεη Γαπτδ.
Γφμα...
Αιιφηξηνλ ηνίο αλφκνηο ηφ ζέ δνμάδεηλ, ηήλ άλαξρνλ νπζίαλ, Παηέξα,
θαί Τηφλ, θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα, ηήλ άθηηζηνλ παληνθξαηνξίαλ, δη' ήο ν
ζχκπαο Κφζκνο ήδξαζηαη, ηψ λεχκαηη ηνχ ζείνπ θξάηνπο απηήο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνζάγνκελ εηο πξεζβείαλ ηήλ Θενηφθνλ, απηήο ηαίο ηθεζίαηο θαί ηψλ
ζψλ Απνζηφισλ, θνηλσλνχο εκάο πνίεζνλ, Γέζπνηα ηψλ αγαζψλ

ζνπ, θαί ηήο ιακπξφηεηνο αμίσζνλ, σηήξ ηήο Αλαζηάζεψο ζνπ.
ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηφλ Δμάςαικνλ, ςάιινκελ αξγψο θαί κεηά κέινπο εηο
Ήρνλ πι. δ' ηφ, Αιιεινχτα. Δίζ' νχησ, ηφ παξφλ Σξνπάξηνλ, κεηά
κέινπο θαί απηφ.
Ήρνο πι. δ'
Ηδνχ ν Νπκθίνο έξρεηαη ελ ηψ κέζσ ηήο λπθηφο, θαί καθάξηνο ν
δνχινο, φλ επξήζεη γξεγνξνχληα, αλάμηνο δέ πάιηλ, φλ επξήζεη
ξαζπκνχληα. Βιέπε νχλ ςπρή κνπ, κή ηψ χπλσ θαηελερζήο, ίλα κή
ηψ ζαλάησ παξαδνζήο, θαί ηήο βαζηιείαο έμσ θιεηζζήο, αιιά
αλάλεςνλ θξάδνπζα. Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο, δηά ηήο Θενηφθνπ
ειέεζνλ εκάο (εθ ηξίηνπ).
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Σά Πάζε ηά ζεπηά, ε παξνχζα εκέξα, σο θψηα ζσζηηθά, αλαηέιιεη
ηψ Κφζκσ, Υξηζηφο γάξ επείγεηαη, ηνχ παζείλ αγαζφηεηη, ν ηά
ζχκπαληα, ελ ηή δξαθί πεξηέρσλ, θαηαδέρεηαη, αλαξηεζήλαη ελ μχισ,
ηνχ ζψζαη ηφλ άλζξσπνλ.
Γφδα... Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα κνηνλ
Αφξαηε Κξηηά, ελ ζαξθί πψο σξάζεο, θαί έξρε ππ' αλδξψλ,
παξαλφκσλ θηαλζήλαη; εκψλ ηφ θαηάθξηκα, θαηαθξίλσλ ηψ πάζεη
ζνπ. ζελ αίλεζηλ, κεγαισζχλελ θαί δφμαλ, αλαπέκπνληεο, ηή
εμνπζία ζνπ Λφγε, ζπκθψλσο πξνζθέξνκελ.
Γφμα... Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ

Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ, θαί Λφγνλ
Σψλ παζψλ ηνχ Κπξίνπ ηάο απαξράο, ε παξνχζα εκέξα
ιακπξνθνξεί. Γεχηε νχλ θηιένξηνη, ππαληήζσκελ άζκαζηλ, ν γάξ
Κηίζηεο έξρεηαη, ζηαπξφλ θαηαδέμαζζαη, εηαζκνχο θαί κάζηηγαο,
Πηιάησ θξηλφκελνο, φζελ θαί εθ δνχινπ ξαπηζζείο επί θφξξεο, ηά
πάληα πξνζίεηαη, ίλα ζψζε ηφλ άλζξσπνλ. Γηά ηνχην βνήζσκελ.
Φηιάλζξσπε Υξηζηέ ν Θεφο, ηψλ πηαηζκάησλ δψξεζαη ηήλ άθεζηλ,
ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηά άρξαληα Πάζε ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ
Δπαγγέιηνλ ηνχ ξζξνπ
Δθ ηνχ θαηά Μαηζαίνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, επαλάγσλ ν Ηεζνχο...
Πνίεκα Κνζκά Μνλαρνχ
Χδή α' Ήρνο β'
Ο Δηξκφο
Σψ ηήλ άβαηνλ, θπκαηλνκέλελ ζάιαζζαλ, ζείσ απηνχ πξνζηάγκαηη,
αλαμεξάλαληη, θαί πεδεχζαη δη' απηήο, ηφλ Ηζξαειί ηελ ιαφλ
θαζνδεγήζαληη, Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.
Ζ απφξξεηνο, Λφγνπ Θενχ θαηάβαζηο, φπεξ Υξηζηφο απηφο εζηη,
Θεφο θαί άλζξσπνο, ηφ Θεφο νπρ αξπαγκφλ, είλαη εγεζάκελνο, ελ ηψ
κνξθνχζζαη δνχινλ, δεηθλχεη ηνίο Μαζεηαίο, ελδφμσο γάξ
δεδφμαζηαη.
Γηαθνλήζαη, απηφο ειήιπζα, νχ ηήλ κνξθήλ ν Πιαζηνπξγφο, εθψλ
πεξίθεηκαη, ηψ πησρεχζαληη Αδάκ, ν πινπηψλ ζεφηεηη, ζείλαη εκήλ ηε
απηνχ, ςπρήλ αληίιπηξνλ, ν απαζήο ζεφηεηη.
Καηαβαζία
Σψ ηήλ άβαηνλ, θπκαηλνκέλελ ζάιαζζαλ, ζείσ απηνχ πξνζηάγκαηη,
αλαμεξάλαληη, θαί πεδεχζαη δη' απηήο, ηφλ Ηζξαειί ηελ ιαφλ
θαζνδεγήζαληη, Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.
Κνληάθηνλ Ήρνο πι. δ'
Χο απαξράο
Ο Ηαθψβ σδχξεην, ηνχ Ησζήθ ηήλ ζηέξεζηλ, θαί ν γελλαίνο εθάζεην
άξκαηη, σο βαζηιεχο ηηκψκελνο, ηήο Αηγππηίαο γάξ ηφηε ηαηο εδνλαίο

κή δνπιεχζαο, αληεδνμάδεην παξά ηνχ βιέπνληνο ηάο ηψλ
αλζξψπσλ θαξδίαο, θαί λέκνληνο ζηέθνο άθζαξηνλ.
Ο Οίθνο
Δπί ηψ νδπξκψ λχλ πξνζζήζσκελ νδπξκφλ, θαί εθρέσκελ δάθξπα,
κεηά ηνχ Ηαθψβ ζπγθνπηφκελνη, Ησζήθ ηφλ ανίδηκνλ θαί ζψθξνλα,
ηφλ δνπισζέληα κέλ ηψ ζψκαηη, ηήλ ςπρήλ δέ αδνχισηνλ
ζπληεξνχληα, θαί Αηγχπηνπ παληφο θπξηεχζαληα. Ο Θεφο γάξ παξέρεη
ηνίο δνχινηο απηνχ, ζηέθνο άθζαξηνλ.
πλαμάξηνλ
Σή αγία θαί κεγάιε Γεπηέξα, κλείαλ πνηνχκεζα ηνχ καθαξίνπ
Ησζήθ ηνχ Παγθάινπ, θαί ηήο ππφ ηνχ Κπξίνπ θαηαξαζείζεο θαί
μεξαλζείζεο πθήο.
ηίρνη εηο ηφλ Πάγθαινλ Ησζήθ
 ψθξσλ Ησζήθ, δίθαηνο θξάησξ ψθζε,
 Καί ζηηνδφηεο, ψ θαιψλ ζεκσλία!
Έηεξνη, εηο ηήλ μεξαλζείζαλ πθήλ
 Σήλ πλαγσγήλ, ζπθήλ Υξηζηφο, Δβξαίσλ,
 Καξπψλ άκνηξνλ πλεπκαηηθψλ εηθάδσλ,
 Αξά μεξαίλεη, ήο θχγσκελ ηφ πάζνο.
Σαίο ηνχ Παγθάινπ Ησζήθ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ
εκάο.
Χδή ε'
Ο Δηξκφο
Έθξημε Παίδσλ επαγψλ, ηφ Οκφζηνινλ ςπρήο άζπηινλ ζψκα, θαί είμε
ηφ ηξαθέλ, ελ απείξσ χιε, αθάκαηνλ πχξ. Αεηδψνπ δέ εθκαξαλζείζεο
θινγφο, δηαησλίδσλ χκλνο αλεκέιπεην. Σφλ Κχξηνλ πάληα ηά έξγα
πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Τκάο κνπ ηφηε Μαζεηάο, παληεο γλψζνληαη, εη ηάο εκάο εληνιάο
ηεξήζεηε, θεζίλ ν σηήξ ηνίο θίινηο πξφο Πάζνο κνιψλ. Δηξελεχεηε
ελ εαπηνίο, θαί πάζη, θαί ηαπεηλά θξνλνχληεο, αλπςψζεηε, θαί Κχξηνλ
γηλψζθνληέο κε πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σάμεσο έκπαιηλ πκίλ, εζληθήο έζησ ηφ θξάηνο νκνγελψλ, νπ θιήξνο
γάξ εκφο, ηπξαλλίο δέ γλψκε απζαίξεηνο. ν νχλ πξφθξηηνο ελ πκίλ
είλαη ζέισλ, ηψλ άιισλ έζησ πάλησλ εζραηψηεξνο, θαί Κχξηνλ

γηλψζθνληέο κε πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Καηαβαζία
Έθξημε Παίδσλ επαγψλ, ηφ Οκφζηνινλ ςπρήο άζπηινλ ζψκα, θαί είμε
ηφ ηξαθέλ, ελ απείξσ χιε, αθάκαηνλ πχξ. Αεηδψνπ δέ εθκαξαλζείζεο
θινγφο, δηαησλίδσλ χκλνο αλεκέιπεην. Σφλ Κχξηνλ πάληα ηά έξγα
πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Ο Δηξκφο
Δκεγάιπλαο Υξηζηέ, ηήλ ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ, αθ' ήο ν πιάζηεο
εκψλ, νκνηνπαζέο πεξηέζνπ ζψκα, ηφ ηψλ εκεηέξσλ ιπηήξηνλ
αγλνεκάησλ, ηαχηελ καθαξίδνληεο, πάζαη γελεαί, ζέ κεγαιχλνκελ.
Ρχπνλ πάληα εκπαζή, απσζάκελνη, επάμηνλ ηήο ζείαο Βαζηιείαο,
γλψκελ αλαιάβεηε έκθξνλα, ηνίο ζνίο Απνζηφινηο πξνέθεο, ε
πάλησλ ζνθία, ελ ή δνμαζζήζεζζε, ιάκπνληεο ειίνπ ηειαπγέζηεξνλ.
Αθνξψληεο εηο εκέ, είπαο Κχξηε ηνίο ζεαπηνχ Μαζεηαίο, κή θξνλείηε
πςειά, αιιά ζπλαπάρζεηε ηνίο ηαπεηλνίο, εκφλ φπεξ πίλσ, πίεηε
πνηήξηνλ, φηη ελ ηή Βαζηιεία ηνχ Παηξφο, εκνί ζπλδνμαζζήζεζζε.
Καηαβαζία
Δκεγάιπλαο Υξηζηέ, ηήλ ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ, αθ' ήο ν πιάζηεο
εκψλ, νκνηνπαζέο πεξηέζνπ ζψκα, ηφ ηψλ εκεηέξσλ ιπηήξηνλ
αγλνεκάησλ, ηαχηελ καθαξίδνληεο, πάζαη γελεαί, ζέ κεγαιχλνκελ.
Δμαπνζηεηιάξηνλ Απηφκεινλ
Φαιιφκελνλ αξγψο θαί κεηά κέινπο
Ήρνο γ'
Σφλ λπκθψλά ζνπ βιέπσ, σηήξ κνπ θεθνζκεκέλνλ, θαί έλδπκα νπθ
έρσ, ίλα εηζέιζσ ελ απηψ, ιάκπξπλφλ κνπ ηήλ ζηνιήλ ηήο ςπρήο,
Φσηνδφηα, θαί ζψζφλ κε. (Δθ γ').
Δηο ηνχο Αίλνπο
ηηρεξά Ηδηφκεια
Ήρνο α'
Δξρφκελνο ν Κχξηνο, πξφο ηφ εθνχζηνλ Πάζνο, ηνίο Απνζηφινηο
έιεγελ ελ ηή νδψ. Ηδνχ αλαβαίλνκελ εηο Ηεξνζφιπκα, θαί
παξαδνζήζεηαη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ, θαζψο γέγξαπηαη πεξί απηνχ.
Γεχηε νχλ θαί εκείο, θεθαζαξκέλαηο δηαλνίαηο, ζπκπνξεπζψκελ απηψ,

θαη ζπζηαπξσζψκελ, θαί λεθξσζψκελ δη' απηφλ, ηαίο ηνχ βίνπ
εδνλαίο, ίλα θαί ζπδήζσκελ απηψ, θαί αθνχζσκελ βνψληνο απηνχ,
νπθέηη εηο ηήλ επίγεηνλ Ηεξνπζαιήκ, δηά ηφ παζείλ, αιιά αλαβαίλσ
πξφο ηφλ Παηέξά κνπ, θαί Παηέξα πκψλ, θαί Θεφλ κνπ, θαί Θεφλ
πκψλ, θαί ζπλαλπςψ πκάο εηο ηήλ άλσ Ηεξνπζαιήκ, ελ ηή Βαζηιεία
ηψλ νπξαλψλ. (Γίο)
Ήρνο πι. α'
Φζάζαληεο πηζηνί, ηφ ζσηήξηνλ Πάζνο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ηήλ άθαηνλ
απηνχ καθξνζπκίαλ δνμάζσκελ, φπσο ηή απηνχ επζπιαγρλία,
ζπλεγείξε θαί εκάο, λεθξσζέληαο ηή ακαξηία, σο αγαζφο θαί
θηιάλζξσπνο. (Γίο)
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α'
Κχξηε, εξρφκελνο πξφο ηφ Πάζνο, ηνχο ηδίνπο ζηεξίδσλ Μαζεηάο
έιεγεο, θαη ηδίαλ παξαιαβψλ απηνχο. Πψο ηψλ ξεκάησλ κνπ
ακλεκνλείηε, ψλ πάιαη είπνλ πκίλ, φηη Πξνθήηελ πάληα νπ γέγξαπηαη
εί κή ελ Ηεξνπζαιήκ απνθηαλζήλαη; Νχλ νχλ θαηξφο εθέζηεθελ, φλ
είπνλ πκίλ, ηδνχ γάξ παξαδίδνκαη, ακαξησιψλ ρεξζίλ εκπαηρζήλαη,
νί θαί ζηαπξψ κε πξνζπήμαληεο, ηαθή παξαδφληεο, εβδειπγκέλνλ
ινγηνχληαη σο λεθξφλ, φκσο ζαξζείηε, ηξηήκεξνο γάξ εγείξνκαη εηο
αγαιιίαζηλ πηζηψλ θαί δσήλ ηήλ αηψληνλ.
Δηο ηά Απφζηηρα
Ηδηφκεια Ήρνο πι. α'
Κχξηε, πξφο ηφ κπζηήξηνλ ηφ απφξξεηνλ ηήο ζήο νηθνλνκίαο, νπθ
εμαξθνχζα ε ηψλ εθ Εεβεδαίνπ κήηεξ, εηείηφ ζνη πξνζθαίξνπ
βαζηιείαο ηηκήλ, ηνίο εαπηήο δσξήζαζζαη ηέθλνηο, αιι' αληί ηαχηεο,
πνηήξηνλ ζαλάηνπ επεγγείισ πηείλ ηνίο θίινηο ζνπ, ν πνηήξηνλ πξφ
ηνχησλ, πηείλ ν απηφο έιεγεο, ακαξηεκάησλ θαζαξηήξηνλ. Γηφ ζνη
βνψκελ. Ζ ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ, δφμα ζνη.
Κχξηε, ηά ηειεψηαηα θξνλείλ, ηνχο νηθείνπο παηδεχσλ Μαζεηάο, κή
νκνηνχζζαη ηνίο έζλεζηλ έιεγεο, εηο ηφ θαηάξρεηλ ηψλ ειαρηζηνηέξσλ,
νπρ νχησ γάξ έζηαη πκίλ ηνίο εκνίο Μαζεηαίο, φηη πησρφο ζέισλ
ππάξρσ, ν πξψηνο νχλ πκψλ, έζησ πάλησλ δηάθνλνο, ν δέ άξρσλ,
σο ν αξρφκελνο, ν πξνθξηζείο δέ σο ν έζραηνο, θαί γάξ ειήιπζα
απηφο ηψ πησρεχζαληη Αδάκ δηαθνλήζαη, θαί ιχηξνλ δνχλαη αληί
πνιιψλ, ηήλ ςπρήλ ηψλ βνψλησλ κνη, Γφμα ζνη.
Ήρνο πι. δ'
Σήο μεξαλζείζεο ζπθήο δηά ηήλ αθαξπίαλ, ηφ επηηίκηνλ θνβεζέληεο
αδειθνί, θαξπνχο αμίνπο ηήο κεηαλνίαο, πξνζάμσκελ Υξηζηψ, ηψ

παξέρνληη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ...
Γεπηέξαλ Δχαλ ηήλ Αηγππηίαλ, επξψλ ν δξάθσλ, δηά ξεκάησλ,
έζπεπδε θνιαθείαηο, ππνζθειίζαη ηφλ Ησζήθ, αιι' απηφο θαηαιηπψλ
ηφλ ρηηψλα, έθπγε ηήλ ακαξηίαλ, θαί γπκλφο νπθ εζρχλεην, σο ν
Πξσηφπιαζηνο, πξφ ηήο παξαθνήο, απηνχ ηαίο ηθεζίαηο Υξηζηέ,
ειέεζνλ εκάο.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο πι. β'
Δλ ςπρή ζπληεηξηκκέλε, πξνζπίπηνκελ ζνη, θαί δεφκεζά ζνπ σηήξ
ηνχ Κφζκνπ. χ γάξ εί Θεφο ηψλ κεηαλννχλησλ.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξθε'
Δλ ηψ επηζηξέςαη Κχξηνλ ηήλ αηρκαισζίαλ ηψλ.
ηίρ. Σφηε επιήζζε ραξάο ηφ ζηφκα εκψλ.
Πξνθεηείαο Ηεδεθηήι ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Α', 1-20)
Δγέλεην ελ ηψ ηξηαθνζηψ έηεη, ελ ηψ ηεηάξησ κελί, πέκπηε ηνχ κελφο,
θαί εγψ ήκελ ελ κέζσ ηήο αηρκαισζίαο επί ηνχ πνηακνχ ηνχ Υνβάξ,
θαί ελνίρζεζαλ νη νπξαλνί, θαί είδνλ φξαζηλ Θενχ, πέκπηε ηνχ
κελφο, ηνχην ηφ έηνο ηφ πέκπηνλ ηήο αηρκαισζίαο ηνχ βαζηιέσο
Ησαθείκ. Καί εγέλεην ιφγνο Κπξίνπ πξφο Ηεδεθηήι, πηφλ Βνπδεί, ηφλ
Ηεξέα, ελ γή Υαιδαίσλ, επί ηνχ πνηακνχ ηνχ Υνβάξ, θαί εγέλεην επ'
εκέ ρείξ Κπξίνπ. Καί είδνλ, θαί ηδνχ πλεχκα εμαίξνλ ήξρεην απφ
Βνξξά, θαί λεθέιε κεγάιε ελ απηψ, θαί θέγγνο θχθισ απηνχ, θαί πχξ
εμαζηξάπηνλ, θαί ελ ηψ κέζσ απηνχ σο φξαζηο ειέθηξνπ ελ κέζσ ηνχ
ππξφο, θαί θέγγνο ελ απηψ, θαί ελ ηψ κέζσ σο νκνίσκα ηεζζάξσλ
δψσλ. Καί αχηε ε φξαζηο απηψλ, νκνίσκα αλζξψπνπ επ' απηνίο, θαί
ηέζζαξα πξφζσπα ηψ ελί, θαί ηέζζαξεο πηέξπγεο ηψ ελί, θαί ηά
ζθέιε απηψλ φξζηα, θαί πηεξσηνί νη πφδεο απηψλ, θαί ζπηλζήξεο σο
εμαζηξάπησλ ραιθφο, θαί ειαθξαί αη πηέξπγεο απηψλ, θαί ρείξ
αλζξψπνπ ππνθάησζελ ηψλ πηεξχγσλ απηψλ επί ηά ηέζζαξα κέξε
απηψλ, θαί ηά πξφζσπα απηψλ, θαί αη πηέξπγεο απηψλ ηψλ
ηεζζάξσλ, ερφκελαη εηέξα ηήο εηέξαο, θαί ηά πξφζσπα απηψλ ηψλ
ηεζζάξσλ νπθ επεζηξέθνλην ελ ηψ βαδίδεηλ απηά, έθαζηνλ απέλαληη

ηνχ πξνζψπνπ απηψλ επνξεχνλην. Καί νκνίσζηο ηψλ πξνζψπσλ
απηψλ, πξφζσπνλ αλζξψπνπ, θαί πξφζσπνλ ιένληνο εθ δεμηψλ ηνίο
ηέζζαξζη, θαί πξφζσπνλ κφζρνπ εμ αξηζηεξψλ ηνίο ηέζζαξζη, θαί
πξφζσπνλ αεηνχ ηνίο ηέζζαξζη, θαί αη πηέξπγεο απηψλ εθηεηακέλαη
άλσζελ ηνίο ηέζζαξζηλ, εθαηέξσ δχν ζπλεδεπγκέλαη πξφο αιιήιαο,
θαί δχν επεθάιππηνλ επάλσ ηνχ ζψκαηνο απηψλ. Καί εθάηεξνλ θαηά
πξφζσπνλ απηνχ επνξεχεην, νχ άλ ή ηφ πλεχκα πνξεπφκελνλ
επνξεχνλην, θαί νπθ επέζηξεθνλ. Καί ελ κέζσ ηψλ δψσλ φξαζηο, σο
αλζξάθσλ ππξφο θαηνκέλσλ, σο φςηο ιακπάδσλ ζπζηξεθνκέλσλ
αλακέζνλ ηψλ δψσλ, θαί θέγγνο ηνχ ππξφο, θαί εθ ηνχ ππξφο
εμεπνξεχεην αζηξαπή, θαί ηά δψα έηξερνλ, θαί αλέθακπηνλ σο είδνο
ηνχ Βεδέθ. Καί είδνλ, θαί ηδνχ ηξνρφο εηο επί ηήο γήο, ερφκελνο ηψλ
δψσλ ηνίο ηέζζαξζη, θαί ηφ είδνο ηψλ ηξνρψλ σο είδνο ζαξζείο, θαί
νκνίσκα θαί ηφ πνίεκα απηψλ έλ ηνίο ηέζζαξζη, θαί ηφ έξγνλ απηψλ
ήλ, θαζψο άλ είε ηξνρφο ελ ηξνρψ. Δπί ηά ηέζζαξα κέξε απηψλ
επνξεχνλην, θαί νπθ επέζηξεθνλ ελ ηψ πνξεχεζζαη απηά, νπδ' νη
λψηνη απηψλ, θαί χςνο ήλ απηνίο. Καί είδνλ απηά, θαί νη λψηνη απηψλ,
πιήξεηο νθζαικψλ θπθιφζελ ηνίο ηέζζαξζη. Καί ελ ηψ πνξεχεζζαη ηά
δψ, επνξεχνλην θαί νη ηξνρνί ερφκελνη απηψλ, θαί ελ ηψ εμαίξεηλ ηά
δψα απφ ηήο γήο, εμήξνλην θαί νη ηξνρνί. Οχ άλ ε λεθέιε, εθεί ήλ θαί
ηφ πλεχκα ηνχ πνξεχεζζαη, επνξεχνλην ηά δψα, θαί νη ηξνρνί
εμήξνλην ζχλ απηνίο, δηφηη πλεχκα δσήο ήλ ελ ηνίο ηξνρνίο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ξθο'
Δάλ κή Κχξηνο νηθνδνκήζε νίθνλ, εηο κάηελ εθνπίαζαλ νη
νηθνδνκνχληεο.
ηίρ. Δάλ κή Κχξηνο θπιάμε πφιηλ, εηο κάηελ εγξχπλεζελ ν
θπιάζζσλ.
η93ηνξ
ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ε ζπλήζεο ηηρνινγία ηψλ, Πξφο
Κχξηνλ. Δηο δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η', θαί ςάιινκελ
ηά ελ ηψ ξζξσ εηο ηνχο Αίλνπο, σο εθεμήο, Ηδηφκεια.
Ήρνο α'
Δξρφκελνο ν Κχξηνο, πξφο ηφ εθνχζηνλ Πάζνο, ηνίο Απνζηφινηο
έιεγελ ελ ηή νδψ. Ηδνχ αλαβαίλνκελ εηο Ηεξνζφιπκα, θαί
παξαδνζήζεηαη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ, θαζψο γέγξαπηαη πεξί απηνχ.
Γεχηε νχλ θαί εκείο, θεθαζαξκέλαηο δηαλνίαηο, ζπκπνξεπζψκελ απηψ,

θαη ζπζηαπξσζψκελ, θαί λεθξσζψκελ δη' απηφλ, ηαίο ηνχ βίνπ
εδνλαίο, ίλα θαί ζπδήζσκελ απηψ, θαί αθνχζσκελ βνψληνο απηνχ,
νπθέηη εηο ηήλ επίγεηνλ Ηεξνπζαιήκ, δηά ηφ παζείλ, αιιά αλαβαίλσ
πξφο ηφλ Παηέξά κνπ, θαί Παηέξα πκψλ, θαί Θεφλ κνπ, θαί Θεφλ
πκψλ, θαί ζπλαλπςψ πκάο εηο ηήλ άλσ Ηεξνπζαιήκ, ελ ηή Βαζηιεία
ηψλ νπξαλψλ. (Γίο)
Ήρνο πι. α'
Φζάζαληεο πηζηνί, ηφ ζσηήξηνλ Πάζνο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ηήλ άθαηνλ
απηνχ καθξνζπκίαλ δνμάζσκελ, φπσο ηή απηνχ επζπιαγρλία,
ζπλεγείξε θαί εκάο, λεθξσζέληαο ηή ακαξηία, σο αγαζφο θαί
θηιάλζξσπνο. (Γίο)
Ήρνο πι. α'
Κχξηε, εξρφκελνο πξφο ηφ Πάζνο, ηνχο ηδίνπο ζηεξίδσλ Μαζεηάο
έιεγεο, θαη ηδίαλ παξαιαβψλ απηνχο. Πψο ηψλ ξεκάησλ κνπ
ακλεκνλείηε, ψλ πάιαη είπνλ πκίλ, φηη Πξνθήηελ πάληα νπ γέγξαπηαη
εί κή ελ Ηεξνπζαιήκ απνθηαλζήλαη; Νχλ νχλ θαηξφο εθέζηεθελ, φλ
είπνλ πκίλ, ηδνχ γάξ παξαδίδνκαη, ακαξησιψλ ρεξζίλ εκπαηρζήλαη,
νί θαί ζηαπξψ κε πξνζπήμαληεο, ηαθή παξαδφληεο, εβδειπγκέλνλ
ινγηνχληαη σο λεθξφλ, φκσο ζαξζείηε, ηξηήκεξνο γάξ εγείξνκαη εηο
αγαιιίαζηλ πηζηψλ θαί δσήλ ηήλ αηψληνλ. (Γίο)
Ήρνο πι. α'
Κχξηε, πξφο ηφ κπζηήξηνλ ηφ απφξξεηνλ ηήο ζήο νηθνλνκίαο, νπθ
εμαξθνχζα ε ηψλ εθ Εεβεδαίνπ κήηεξ, εηείηφ ζνη πξνζθαίξνπ
βαζηιείαο ηηκήλ, ηνίο εαπηήο δσξήζαζζαη ηέθλνηο, αιι' αληί ηαχηεο,
πνηήξηνλ ζαλάηνπ επεγγείισ πηείλ ηνίο θίινηο ζνπ, ν πνηήξηνλ πξφ
ηνχησλ, πηείλ ν απηφο έιεγεο, ακαξηεκάησλ θαζαξηήξηνλ. Γηφ ζνη
βνψκελ. Ζ ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ, δφμα ζνη. (Γίο)
Κχξηε, ηά ηειεψηαηα θξνλείλ, ηνχο νηθείνπο παηδεχσλ Μαζεηάο, κή
νκνηνχζζαη ηνίο έζλεζηλ έιεγεο, εηο ηφ θαηάξρεηλ ηψλ ειαρηζηνηέξσλ,
νπρ νχησ γάξ έζηαη πκίλ ηνίο εκνίο Μαζεηαίο, φηη πησρφο ζέισλ
ππάξρσ, ν πξψηνο νχλ πκψλ, έζησ πάλησλ δηάθνλνο, ν δέ άξρσλ,
σο ν αξρφκελνο, ν πξνθξηζείο δέ σο ν έζραηνο, θαί γάξ ειήιπζα
απηφο ηψ πησρεχζαληη Αδάκ δηαθνλήζαη, θαί ιχηξνλ δνχλαη αληί
πνιιψλ, ηήλ ςπρήλ ηψλ βνψλησλ κνη, Γφμα ζνη.
Ήρνο πι. δ'
Σήο μεξαλζείζεο ζπθήο δηά ηήλ αθαξπίαλ, ηφ επηηίκηνλ θνβεζέληεο
αδειθνί, θαξπνχο αμίνπο ηήο κεηαλνίαο, πξνζάμσκελ Υξηζηψ, ηψ
παξέρνληη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ...

Γεπηέξαλ Δχαλ ηήλ Αηγππηίαλ, επξψλ ν δξάθσλ, δηά ξεκάησλ,
έζπεπδε θνιαθείαηο, ππνζθειίζαη ηφλ Ησζήθ, αιι' απηφο θαηαιηπψλ
ηφλ ρηηψλα, έθπγε ηήλ ακαξηίαλ, θαί γπκλφο νπθ εζρχλεην, σο ν
Πξσηφπιαζηνο, πξφ ηήο παξαθνήο, απηνχ ηαίο ηθεζίαηο Υξηζηέ,
ειέεζνλ εκάο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ξθδ'
Δπινγήζαη ζε Κχξηνο εθ ηψλ, ν πνηήεζαο ηφλ νπξαλφλ θαί ηήλ γήλ.
ηίρ. Μαθάξηνη πάληεο νη θνβνχκελνη ηφλ Κχξηνλ.
Σήο Δμφδνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Α' 1-20)
Σαχηα ηά νλφκαηα ηψλ πηψλ Ηζξαήι, ηψλ εηζπνξεπνκέλσλ εηο
Αίγππηνλ, άκα Ηαθψβ ηψ παηξί απηψλ, έθαζηνο παλνηθί απηψλ
εηζήιζνζαλ. Ρνπβήκ, πκεψλ, Λεπτ, Ηνχδαο, Ηζζάραξ, Εαβνπιψλ,
Βεληακίλ, Γάλ, θαί Νεθζαιείκ, Γάδ, θαί Αζήξ. Ησζήθ δέ ήλ ελ
Αηγχπησ. Ήζαλ δέ πάζαη αί ςπραί, αη εμειζνχζαη εθ κεξνχ Ηαθψβ,
πέληε θαί εβδνκήθνληα. Δηειεχηεζε δέ Ησζήθ, θαί πάληεο νη αδειθνί
απηνχ, θαί πάζα ε γελεά εθείλε. Οη δέ πηνί Ηζξαήι επμήζεζαλ, θαί
επιεζχλζεζαλ, θαί ρπδαίνη εγέλνλην, θαί θαηίζρπνλ ζθφδξα ζθφδξα,
επιήζπλε δέ ε γή απηνχο. Αλέζηε δέ βαζηιεχο έηεξνο επ' Αίγππηνλ,
φο νπθ ήδεη ηφλ Ησζήθ. Δίπε δέ ηψ έζλεη απηνχ. Ηδνχ ηφ έζλνο ηψλ
πηψλ Ηζξαήι κέγα πιήζνο, θαί ηζρχεη ππέξ εκάο, δεχηε νχλ,
θαηαζνθηζψκεζα απηνχο, κήπνηε πιεζπλζή, θαί ελίθα άλ εκίλ ζπκβή
πφιεκνο, πξνζηεζήζνληαη θαί νχηνη πξφο ηνχο ππελαληίνπο, θαί
εθπνιεκήζαληεο εκάο, εμειεχζνληαη εθ ηήο γήο. Καί επέζηεζελ απηνίο
επηζηάηαο ηψλ έξγσλ, ίλα θαθψζσζηλ απηνχο ελ ηνίο έξγνηο, θαί
σθνδφκεζαλ πφιεηο νρπξάο ηψ Φαξαψ, ηήλ ηε Πεηζψ, Ρακεζζή, θαί
ηήλ λ, ή εζηηλ Ζιηνχπνιηο. Καζφηη δέ απηνχο εηαπείλνπλ, ηνζνχησ
πιείνπο εγίλνλην, θαί ίζρπνλ ζθφδξα ζθφδξα. Καί εβδειχζζνλην νη
Αηγχπηηνη απφ ηψλ πηψλ Ηζξαήι, θαί θαηεδπλάζηεπνλ νη Αηγχπηηνη ηνχο
πηνχο Ηζξαήι βία, θαί θαησδχλσλ απηψλ ηήλ δσήλ ελ ηνίο έξγνηο ηνίο
ζθιεξνίο ηψ πειψ, θαί ηή πιηλζεία, θαί πάζη ηνίο έξγνηο ηνίο ελ ηνίο
πεδίνηο, θαηά πάληα ηά έξγα, ψλ θαηεδνπινχλην απηνχο κεηά βίαο.
Καί είπελ ν βαζηιεχο ηψλ Αηγππηίσλ ηαίο καίαηο ηψλ Δβξαίσλ, ηή κηά
απηψλ φλνκα επθφξα θαί ηφ φλνκα ηήο δεπηέξαο Φνπά, θαί είπελ
απηαίο. ηαλ καηνχζζε ηάο Δβξαίαο, θαί ψζη πξφο ηφ ηίθηεηλ, εάλ κέλ
άξζελ ή, απνθηείλαηε απηφ, εάλ δέ ζήιπ, πεξηπνηείζζε απηφ.
Δθνβήζεζαλ δέ αη καίαη ηφλ Θεφλ, θαί νπθ επνίεζαλ θαζ' φηη
ζπλέηαμελ απηαίο ν βαζηιεχο Αηγχπηνπ, θαί εδσνγφλνπλ ηά άξζελα.
Δθάιεζε δέ ν βαζηιεχο Αηγχπηνπ ηάο καίαο, θαί είπελ απηαίο. Σί φηη

επνηήζαηε ηφ πξάγκα ηνχην, θαί εδσνγνλείηε ηά άξζελα; Δίπαλ δέ αη
καίαη ηψ Φαξαψ, νπρ σο αη γπλαίθεο Αηγχπηνπ αη Δβξαίαη, ηίθηνπζη
γάξ πξίλ ή εηζειζείλ πξφο απηάο ηάο καίαο, θαί έηηθηνλ. Δχ δέ επνίεη ν
Θεφο ηαίο καίαηο, θαί επιήζπλελ ν ιαφο, θαί ίζρπε ζθφδξα.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. δ' Φαικφο ξθε'
Δπινγήθακελ πκάο ελ νλφκαηη Κπξίνπ.
ηίρ. Πιενλάθηο επνιέκεζάλ κε εθ λεφηεηφο κνπ.
Ηψβ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Α', 1-12)
Αλζξσπφο ηηο ήλ ελ ηή ρψξα ηή Απζίηηδη, ψ φλνκα Ηψβ, θαί ήλ ν
άλζξσπνο εθείλνο άκεκπηνο, δίθαηνο, αιεζηλφο, ζενζεβήο,
απερφκελνο απφ παληφο πνλεξνχ πξάγκαηνο. Δγέλνλην δέ απηψ πηνί
επηά, θαί ζπγαηέξεο ηξείο, θαί ήλ ηά θηήλε απηνχ, πξφβαηα
επηαθηζρίιηα, θάκεινη ηξηζρίιηαη, δεχγε βνψλ πεληαθφζηα, ζήιεηαη φλνη
λνκάδεο πεληαθφζηαη, θαί ππεξεζία πνιιή ζθφδξα, θαί έξγα κεγάια
ήλ απηψ επί ηήο γήο, θαί ήλ ν άλζξσπνο εθείλνο επγελήο ηψλ αθ'
ειίνπ αλαηνιψλ. πκπνξεπφκελνη δέ νη πηνί απηνχ πξφο αιιήινπο,
επνίνπλ πφηνλ θαζ' εθάζηελ εκέξαλ, ζπκπαξαιακβάλνληεο άκα θαί
ηάο ηξείο αδειθάο απηψλ, εζζίεηλ θαί πίλεηλ κεη απηψλ. Καί σο άλ
ζπλεηειέζζεζαλ αη εκέξαη ηνχ πφηνπ, απέζηειιελ Ηψβ, θαί
εθαζάξηδελ απηνπο αληζηάκελνο ηφ πξστ, θαί πξνζέθεξε πεξί απηψλ
ζπζίαο, θαηά ηφλ αξηζκφλ απηψλ, θαί κφζρνλ έλα πεξί ακαξηίαο ππέξ
ηψλ ςπρψλ απηψλ. Έιεγε γάξ Ηψβ. Μήπνηε νη πηνί κνπ ελ ηή δηαλνία
απηψλ θαθά ελελφεζαλ πξφο ηφλ Θεφλ. χησο νχλ επνίεη Ηψβ πάζαο
ηάο εκέξαο. Καί εγέλεην σο εκέξα αχηε, θαί ηδνχ, ήιζνλ νη Άγγεινη
ηνχ Θενχ παξαζηήλαη έλαληη ηνχ Κπξίνπ, θαί ν Γηάβνινο ήιζε κεη'
απηψλ. Καί είπελ ν Κχξηνο ηψ Γηαβφισ, πφζελ παξαγέγνλαο; θαί
απνθξηζείο ν Γηάβνινο ηψ Κπξίσ είπε. Πεξηειζψλ ηήλ γήλ, θαί
εκπεξηπαηήζαο ηήλ ππ' νπξαλφλ, πάξεηκη. Καί είπελ απηψ ν Κχξηνο.
Πξνζέζρεο ηή δηαλνία ζνπ θαηά ηνχ ζεξάπνληφο κνπ Ηψβ; φηη νπθ
έζηηλ απηψ φκνηνο ηψλ επί ηήο γήο, άλζξσπνο άκεκπηνο, δίθαηνο,
αιεζηλφο, ζενζεβήο, απερφκελνο απφ παληφο πνλεξνχ πξάγκαηνο;
Απεθξίζε ν Γηάβνινο θαί είπελ ελαληίνλ Κπξίνπ. Μή δσξεάλ Ηψβ
ζέβεηαη ηφλ Θεφλ, νπρί ζχ πεξηέθξαμαο ηά έμσ απηνχ, θαί ηά έζσ ηήο
νηθίαο απηνχ, θαί ηά έμσ πάλησλ ηψλ φλησλ απηνχ θχθισ; ηά δέ έξγα
ηψλ ρεηξψλ απηνχ επιφγεζαο, θαί ηά θηήλε απηνχ πνιιά επνίεζαο
επί ηήο γήο; αιιά απφζηεηινλ ηήλ ρείξά ζνπ, θαί άςαη πάλησλ, ψλ
έρεη, ή κήλ εηο πξφζσπφλ ζνπ επινγήζεη ζε. Σφηε είπελ ν Κχξηνο ηψ
Γηαβφισ, Ηδνχ, πάληα φζα εζηίλ απηψ, δίδσκη ελ ηή ρεηξί ζνπ, αιι'
απηνχ κή άςε. Καί εμήιζελ ν Γηάβνινο απφ πξνζψπνπ Κπξίνπ.

Σφ Δπαγγέιηνλ
Καηά Μαηζαίνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, θαζεκέλνπ ηνχ Ηεζνχ...
ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
ΔΗ ΣΟ ΑΠΟΓΔΗΠΝΟΝ
Πνίεκα Αλδξένπ Κξήηεο
Χδή β' Ήρνο πι. δ'
Ο Δηξκφο
Πξφζερε, νπξαλέ θαί ιαιήζσ, θαί αλπκλήζσ Υξηζηφλ, ηφλ εθ
Παξζέλνπ, ζαξθί επηδεκήζαληα. (Γίο)
πλέιζσκελ, ηψ Υξηζηψ πξφο ηφ φξνο, ηψλ Διαηψλ κπζηηθψο, κεηά
ηψλ Απνζηφισλ, ζπλαπιηζζψκελ απηψ.
Δλλφεζνλ, ηαπεηλή κνπ θαξδία, ηίο ε ηνχ κχισλνο παξαβνιή, ήλ
πξνείπε Υξηζηφο, θαί λήςνλ ινηπφλ.
Δηνίκαδε, ζεαπηήλ ψ ςπρή κνπ, πξφο ηήλ ζήλ έμνδνλ, ε παξνπζία
εγγίδεη, ηνχ αδεθάζηνπ Κξηηνχ.
Θενηνθίνλ
Άρξαληε, Θενηφθε Παξζέλε, κφλε Παλχκλεηε, ηφλ Τηφλ ζνπ δπζψπεη,
ππέξ ηψλ δνχισλ ζνπ.
Δηξκφο άιινο
Ίδεηε ίδεηε, φηη εγψ εηκη Θεφο, ν πξίλ γελέζζαη ηφ πάλ, θαί πξφ ηνχ
ζηήλαη ηήλ γήλ θαί ηφλ νπξαλφλ, γηλψζθσλ ηά πάληα, σο φινο ψλ ελ
Παηξί, θαί φινλ θέξσλ ελ εκνί.
Λφγσ ζπλέζηεζα, ηφλ νπξαλφλ άκα ηή γή, ζπλήκελ γάξ ηψ Παηξί, θαί
δηά ιφγνπ θέξσ, ηφδε ηφ πάλ, σο Λφγνο ζνθία θαί δχλακηο θαί εηθψλ,
θαί ζπλεξγφο θαί ηζνπξγφο.
Σίο ρξφλνπο έζεην; ηίο ν αηψλαο ζπληεξψλ; ηίο ν ηφ πάλ νξίδσλ θαί
ζπγθηλψλ; εηκή ν αλάξρσο ζπλψλ αεί ηψ Παηξί, ψζπεξ αθηίο ελ ηψ
θσηί;
 ηήο ακέηξνπ ζνπ, θηιαλζξσπίαο Ηεζνχ! εγλψξηζαο γάξ εκίλ, ηήο
ζπληειείαο άλσζελ ηφλ θαηξφλ, θαιχςαο ηήλ ψξαλ, ηξαλψζαο δέ

ηειαπγψο, ηά ππνδείγκα, ηα απηήο.
Πάληα επίζηαζαη, πάληα γηλψζθεηο Ηεζνχ, σο έρσλ φινλ ελ ζνί, ηφ
παηξηθφλ αμίσκα ζετθψο, θαί φινλ ηφλ Πλεχκα, εκθχησο θέξσλ ελ
ζνί, ηφ ζπλατδηνλ Παηξί.
Γέζπνηα Κχξηε, ν ηψλ αηψλσλ πνηεηήο, αμίσζνλ θαί εκάο, ηήο ηεξάο
εθείλεο ηφηε θσλήο, αθνχζαη θαινχζεο, ηνχο εθιεθηνχο ηνχ Παηξφο,
εηο Βαζηιείαλ νπξαλψλ.
Γφμα...
Άλαξρε άθηηζηε, Σξηάο, ακέξηζηε Μνλάο ε ηξία νχζα θαη έλ, Παηήξ
Τηφο θαί Πλεχκα, είο ν Θεφο, πξνζδέρνπ ηφλ χκλνλ, εθ ηψλ πειίλσλ
γισζζψλ, σο εθ ζηνκάησλ θινγεξψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
θήλσκα άγηνλ, ψθζεο Παξζέλε ηνχ Θενχ, ελ ζνί γάξ ηψλ νπξαλψλ
ν Βαζηιεχο, νηθήζαο ζσκαηηθψο, πξνήιζελ σξαίνο, ηφλ άλζξσπνλ ελ
απηψ, αλακνξθψζαο ζετθψο.
Κάζηζκα Ήρνο β'
Δπζπιαγρλίαο
Δπζπιαγρλία θηλνχκελνο Υξηζηέ, εθνπζίσο πξνέξρε ηνχ παζείλ
επεξγέηα, ζέισλ ηψλ παζψλ εκάο ιπηξψζαζζαη, θαί ηήο ελ ηψ Άδε
θαηαθξίζεσο, δηφ ζνπ ηά ηίκηα αλπκλνχκελ Παζήκαηα, θαί δνμάδνκελ
σηήξ, ηήλ άθξαλ ζνπ πάληεο ζπγθαηάβαζηλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Άγγεινη θαί νπξαλνί, ηφλ επί ζξφλνπ δφμεο επνρνχκελνλ, θαί σο
Θεφλ απαχζησο δνμαδφκελνλ, επινγείηε, πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο. (Γίο)
Πάλησο ήθνπζαο ςπρή, πψο ν Υξηζηφο ηνίο ζείνηο Μαζεηαίο απηνχ,
πξναλεθψλεη ιέγσλ ηήλ ζπληέιεηαλ, ζχ δέ γλνχζα ηφ ηέινο,
εηνηκάδνπ ινηπφλ, θαηξφο εμφδνπ ήθεη.
Έγλσο άγνλε ςπρή, ηνχ πνλεξνχ νηθέηνπ ηφ ππφδεηγκα, θνβνχ θαί
κή ακέιεη ηνχ ραξίζκαηνο, νχ εδέμσ, νπρ ίλα θαηαθξχςεο εηο γήλ,
αιι' ίλα εκπνξεχζε.
Φαηδξπλέζζσ ε ιακπάο, ππεξεθρείζζσ ηαχηεο θαί ηφ έιαηνλ, σο ηαίο
Παξζέλνηο ηφηε ε ζπκπάζεηα, ίλα εχξεο ςπρή κνπ, ηφλ λπκθψλα ηφηε,

Υξηζηνχ αλεσγκέλνλ.
Δλ αββάησ ηήλ θπγήλ, θαί ελ ρεηκψλη ιέγσλ ν Γηδάζθαινο, ηήλ ηήο
εβδφκεο δάιελ πξναηλίηηεηαη, ηνχ παξφληνο αηψλνο, ελ ψ ψζπεξ
ρεηκψλ, ηφ ηέινο επαλήμεη.
ζπεξ ηάρνο αζηξαπήο δηεξρνκέλεο, νχησ ηφηε έζεζζαη, ηήλ
θνβεξάλ εθείλελ ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ παξνπζίαλ ςπρή κνπ, ήθνπζαο,
εηνίκε, ινηπφλ γελέζζαη ζπεχζνλ.
ηαλ έιζε ν Κξηηήο, ελ ρηιηάζη ηφηε, κπξηάζη ηε Αγγειηθψλ ηαγκάησλ
θαί Γπλάκεσλ, πνίνο θφβνο ςπρή κνπ; πνίνο ηξφκνο νίκνη! γπκλψλ
εζηψησλ πάλησλ;
Γφμα...
Δίο Θεφο νχλ ε Σξηάο, νπ ηνχ Παηξφο εθ ζηάληνο εηο πηφηεηα, νπδέ
Τηνχ ηξαπέληνο εηο εθπφξεπζηλ, αιι' ηδία θαί άκθσ, θψο Θεφλ ηά
ηξία, δνμάδσ εηο αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σαίο πξεζβείαηο ν Θεφο, ηήο Θενηφθνπ δέρνπ ηήλ επρήλ εκψλ,
αληηθαηάπεκςνλ δέ ηά ειέε ζνπ, επί πάληαο πινπζίσο, θαί ηήλ ζήλ
παξάζρνπ, εηξήλελ ηψ ιαψ ζνπ.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
Σφλ πξνδεισζέληα, ελ φξεη ηψ Ννκνζέηε, ελ ππξί θαί βάησ, ηφθνλ
ηφλ ηήο Αεηπαξζέλνπ, εηο εκψλ ηψλ πηζηψλ ζσηεξίαλ, χκλνηο
αζηγήηνηο κεγαιχλσκελ.
Ήθνπζαο ςπρή, ηνχ Κξηηνχ πξναλαθσλνχληνο, θαί δηδάζθνληφο ηε,
ηήο ζπληειείαο ηφλ ρξφλνλ, εηνίκαδε ηά πξφο ηήλ έμνδνλ έξγα, κήπσο
σο αδφθηκνο, Θενχ εθξηθήο.
Απφ ηήο ζπθήο, ψ ςπρή, δηδάζθνπ ηφ ηέινο, φηαλ απαιψζε ηά
θχιια, θαί εθθχε ηνχο θιάδνπο, ζέξνπο ψξα ινηπφλ, θαί ζχ φηαλ
ηαχηα ίδεο, γλψζη φηη επί ζχξαηο εζηίλ.
Σίο εθηφο ζνπ άιινο, ηφλ ζφλ γηλψζθεη Παηέξα; ή ηίο πιήλ ζνπ νίδε,
ηήλ ψξαλ ή ηήλ εκέξαλ; παξά ζνί γάξ νη ζεζαπξνί ηήο ζνθίαο πάληεο
ελππάξρνπζη Υξηζηέ ν Θεφο.
Βίβινη αλνηγήζνληαη, ηψλ ηε ζξφλσλ ηεζέλησλ, πξάμεηο δηειέγρνληαη,

γπκλψλ εζηψησλ πάλησλ, νπ καξηχξσλ νπ θαηεγφξσλ παξφλησλ,
ηεηξαρειηζκέλα γάξ ηά πάληα Θεψ.
Έξρεηαη ν πάλησλ Κξηηήο, αρζήλαη εηο θξίζηλ, ν επί ηνχ ζξφλνπ, ηψλ
Υεξνπβίκ εθεδξεχσλ, σο ππεχζπλνο παξαζηήλαη Πηιάησ, θαί πάληα
παζείλ, ίλα ζσζή ν Αδάκ.
Ήγγηθε ηφ Πάζρα, εκψλ ηφ κέγα θαί ζείνλ, κεηά δχν γάξ ν Υξηζηφο,
πξνδηδάζθεη εκέξαο, ηήλ ηνχ Πάζνπο πξνδηαγξάθσλ εκέξαλ, ελ ή ηψ
Παηξί ζχκα πξνζάγεηαη.
Παξά ηψ ηαπξψ ζνπ, σηήξ εζηψζα ε Μήηεξ, θαί ηήλ άδηθφλ ζνπ
ζθαγήλ, θαζνξψζα εβφα. Οίκνη Σέθλνλ εκφλ, ηφ άδπηνλ θέγγνο,
ιάκςνλ πάζηλ Ήιηε ηήο δφμεο ηφ θψο.
Γφμα...
 Μνλάο αγία, Σξηάο ε κία ζεφηεο, θαί ηξηάο Μνλάο ν Θεφο,
ηξηζππφζηαηε θχζηο, ε νκφηηκνο θαί ακέξηζηνο δφμα, ξχζαη ηψλ
θηλδχλσλ ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Γέρνπ ηήλ Μεηέξα, ηήλ ζήλ Υξηζηέ εηο πξεζβείαλ, ίλα ηαίο ηθεζίαηο
απηήο, εηξελεχζεο ηφλ Κφζκνλ, θαί θξαηχλεο ηήο βαζηιείαο ηά
ζθήπηξα, θαί ηάο Δθθιεζίαο ζνπ ζπλάςεο εηο έλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Σξνπάξηνλ
Ήρνο πι. δ'
Ηδνχ ν Νπκθίνο έξρεηαη ελ ηψ κέζσ ηήο λπθηφο, θαί καθάξηνο ν
δνχινο, φλ επξήζεη γξεγνξνχληα, αλάμηνο δέ πάιηλ, φλ επξήζεη
ξαζπκνχληα. Βιέπε νχλ ςπρή κνπ, κή ηψ χπλσ θαηελερζήο, ίλα κή
ηψ ζαλάησ παξαδνζήο, θαί ηήο Βαζηιείαο έμσ θιεηζζήο, αιιά
αλάλεςνλ θξάδνπζα. Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο, δηά ηήο
Θενηφθνπ, ειέεζνλ εκάο. (εθ γ' )
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Σφλ Νπκθίνλ αδειθνί αγαπήζσκελ, ηάο ιακπάδαο εαπηψλ
επηξεπίζσκελ, ελ αξεηαίο εθιάκπνληεο θαί πίζηεη νξζή, ίλα σο αη

θξφληκνη, ηνχ Κπξίνπ παξζέλνη, έηνηκνη εηζέιζσκελ, ζχλ απηψ εηο
ηνχο γάκνπο, ν γάξ Νπκθίνο δψξνλ σο Θεφο, πάζη παξέρεη ηφλ
άθζαξηνλ ζηέθαλνλ.
Γφμα... Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Καηεπιάγε Ησζήθ
Βνπιεπηήξηνλ σηήξ, παξαλνκίαο θαηά ζνχ, Ηεξείο θαί Γξακκαηείο,
θζφλσ αζξνίζαληεο δεηλψο, εηο πξνδνζίαλ εθίλεζαλ ηφλ Ηνχδαλ, φζελ
αλαηδψο, εμεπνξεχεην, ειάιεη θαηά ζνχ, ηνίο παξαλφκνηο ιανίο. Σί κνη
θεζί παξέρεηε, θαγψ πκίλ απηφλ παξαδψζσ εηο ρείξαο πκψλ; Σήο
θαηαθξίζεσο ηνχηνπ ξχζαη, Κχξηε ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ ζνθίαλ θαί Λφγνλ
Ηνχδαο ηή γλψκε θηιαξγπξεί, θαηά ηνχ Γηδαζθάινπ ν δπζκελήο,
θηλείηαη βνπιεχεηαη, κειεηά ηήλ παξάδνζηλ, ηνχ θσηφο εθπίπηεη, ηφ
ζθφηνο δερφκελνο, ζπκθσλεί ηήλ πξάζηλ, πσιεί ηφλ αηίκεηνλ, φζελ
θαί αγρφλελ, ακνηβήλ ψλ πεξ έδξα, επξίζθεη ν άζιηνο, θαί επψδπλνλ
ζάλαηνλ. Σήο απηνχ εκάο ιχηξσζαη, κεξίδνο Υξηζηέ ν Θεφο, ηψλ
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξνχκελνο, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηφ άρξαληνλ
Πάζνο ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Σφ θαηά Μαηζαίνλ Δπαγγέιηνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, ζπκβνχιηνλ έιαβνλ...
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Σά άλσ δεηψλ
Σήλ ψξαλ ςπρή, ηνχ ηέινπο ελλνήζαζα, θαί ηήλ εθθνπήλ, ηήο ζπθήο
δεηιηάζαζα, ηφ δνζέλ ζνη ηάιαληνλ, θηινπφλσο έξγαζαη ηαιαίπσξε,
γξεγνξνχζα θαί θξάδνπζα. Μή κείλσκελ έμσ ηνχ λπκθψλνο Υξηζηνχ.

Ο Οίθνο
Σί ξαζπκείο αζιία ςπρή κνπ; ηί θαληάδε αθαίξσο κεξίκλαο αθειείο; ηί
αζρνιείο πξφο ηά ξένληα; εζράηε ψξα εζηίλ απάξηη, θαί ρσξίδεζζαη
κέιινκελ ηψλ εληαχζα, έσο θαηξφλ θεθηεκέλε, αλάλεςνλ θξάδνπζα.
Ζκάξηεθά ζνη σηήξ κνπ, κή εθθφςεο κε, ψζπεξ ηήλ άθαξπνλ
ζπθήλ, αιι' σο εχζπιαγρλνο Υξηζηέ, θαηνηθηείξεζνλ, θφβσ
θξαπγάδνπζαλ. Μή κείλσκελ έμσ ηνχ λπκθψλνο Υξηζηνχ.
πλαμάξηνλ
Σή αγία θαί κεγάιε Σξίηε, ηήο ηψλ δέθα Παξζέλσλ παξαβνιήο,
ηήο εθ ηνχ ηεξνχ Δπαγγειίνπ, κλείαλ πνηνχκεζα.
ηίρνη
 Σξίηε κεγίζηε Παξζέλνπο δέθα θέξεη,
 Νίθελ θεξνχζαο αδεθάζηνπ Γεζπφηνπ.
Αιι' ψ Νπκθίε Υξηζηέ, κεηά ηψλ θξνλίκσλ εκάο ζπλαξίζκεζνλ
Παξζέλσλ, θαί ηή εθιεθηή ζνπ ζχληαμνλ πνίκλε, θαί ειέεζνλ εκάο.
Ακήλ.
Πνίεκα Κνζκά Μνλαρνχ
Χδή ε' Ήρνο β'
Ο Δηξκφο
Σψ δφγκαηη, ηψ ηπξαλληθψ, νη φζηνη ηξείο Παίδεο κή πεηζζέληεο, ελ ηή
θακίλσ βιεζέληεο, Θεφλ σκνιφγνπλ ςάιινληεο. Δπινγείηε ηά έξγα,
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Ραζπκίαλ, άπνζελ εκψλ, βαιιψκεζα, θαί θαηδξαίο ηαίο ιακπάζη, ηψ
αζαλάησ Νπκθίσ Υξηζηψ, χκλνηο ζπλαληήζσκελ. Δπινγείηε βνψληεο,
ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ.
Ηθαλνχζζσ, ηφ θνηλσληθφλ, ςπρήο εκψλ έιαηνλ ελ αγγείνηο, φπσο
επάζισλ κή ζέληεο θαηξφλ εκπνξίαο, ςάιισκελ. Δπινγείηε ηά έξγα,
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Σφ ηάιαληνλ, φζνη πξφο Θενχ, εδέμαζζε ηζνδχλακνλ ράξηλ, επηθνπξία
ηνχ δφληνο Υξηζηνχ, απμήζαηε ςάιινληεο. Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ
ηφλ Κχξηνλ.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Καηαβαζία
Σψ δφγκαηη, ηψ ηπξαλληθψ, νη φζηνη ηξείο Παίδεο κή πεηζζέληεο, ελ ηή

θακίλσ βιεζέληεο, Θεφλ σκνιφγνπλ ςάιινληεο. Δπινγείηε ηά έξγα,
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
Ζ ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ, ελ γαζηξί ρσξήζαζα, θαί ραξάλ ηψ Κφζκσ
θπήζαζα, ζέ πκλνχκελ, Παλαγία Παξζέλε.
Σνίο Μαζεηαίο ν αγαζφο, γξεγνξείηε έθεζαο, ή γάξ ψξα ήμεη ν
Κχξηνο, αγλνείηε, απνδνχλαη εθάζησ.
Δλ ηή δεπηέξα ζνπ θξηθηή, παξνπζία Γέζπνηα, δεμηνίο πξνβάηνηο κε
ζχληαμνλ, ηψλ πηαηζκάησλ, παξηδψλ κνπ ηά πιήζε.
Καηαβαζία
Ζ ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ, ελ γαζηξί ρσξήζαζα, θαί ραξάλ ηψ Κφζκσ
θπήζαζα, ζέ πκλνχκελ, Παλαγία Παξζέλε.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Ήρνο γ'
Σφλ λπκθψλά ζνπ βιέπσ, σηήξ κνπ θεθνζκεκέλνλ θαί έλδπκα νπθ
έρσ, ίλα εηζέιζσ ελ απηψ, ιάκπξπλφλ κνπ ηήλ ζηνιήλ ηήο ςπρήο,
Φσηνδφηα θαί ζψζφλ κε. (εθ γ')
Δηο ηνχο Αίλνπο
Ηδηφκεια Ήρνο α'
Δλ ηαίο ιακπξφηεζη ηψλ Αγίσλ ζνπ, πψο εηζειεχζνκαη ν αλάμηνο; εάλ
γάξ ηνικήζσ ζπλεηζειζείλ εηο ηφλ λπκθψλα, ν ρηηψλ κε ειέγρεη, φηη
νπθ έζηη ηνχ γάκνπ, θαί δέζκηνο εθβαινχκαη ππφ ηψλ Αγγέισλ,
θαζάξηζνλ Κχξηε, ηφλ ξχπνλ ηήο ςπρήο κνπ, θαί ζψζφλ κε σο
θηιάλζξσπνο. (Γίο)
Ήρνο β'
Ο ηή ςπρήο ξαζπκία λπζηάμαο, νπ θέθηεκαη Νπκθίε Υξηζηέ, θαηνκέλελ
ιακπάδα ηήλ εμ αξεηψλ, θαί λεάληζηλ σκνηψζελ κσξαίο, ελ θαηξψ ηήο
εξγαζίαο ξεκβφκελνο, ηά ζπιάγρλα ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, κή θιείζεο
κνη Γέζπνηα, αιι' εθηηλάμαο κνπ ηφλ δνθεξφλ χπλνλ εμαλάζηεζνλ,
θαί ηαίο θξνλίκνηο ζπλεηζάγαγε Παξζέλνηο, εηο λπκθψλα ηφλ ζφλ,
φπνπ ήρνο θαζαξφο ενξηαδφλησλ, θαί βνψλησλ απαχζησο. Κχξηε
δφμα ζνη. (Γίο)
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'
Σνχ θξχςαληνο ηφ ηάιαληνλ, ηήλ θαηάθξηζηλ, αθνχζαζα ςπρή, κή
θξππηε ιφγνλ Θενχ, θαηάγγειιε ηά ζαπκάζηα απηνχ, ίλα

πιενλάδνπζα ηφ ράξηζκα, εηζέιζεο, εηο ηήλ ραξάλ ηνχ Κπξίνπ ζνπ.
Δηο ηά Απφζηηρα
Ηδηφκεια Ήρνο πι. β'
Γεχηε πηζηνί, επεξγαζψκεζα πξνζχκσο ηψ Γεζπφηε, λέκεη γάξ ηνίο
δνχινηο ηφλ πινχηνλ, θαί αλαιφγσο έθαζηνο, πνιππιαζηάζσκελ, ηφ
ηήο ράξηηνο ηάιαληνλ. Ο κέλ ζνθίαλ θνκηείησ, δη' έξγσλ αγαζψλ. Ο δέ
ιεηηνπξγίαλ ιακπξφηεηνο επηηειείζζσ, θνηλσλείησ δέ ηνχ ιφγνπ,
πηζηνο ηψ ακπήησ, θαί ζθνξπηδέησ ηφλ πινχηνλ, πέλεζηλ άιινο,
νχησ γάξ ηφ δάλεηνλ πνιππιαζηάζνκελ, θαί σο νηθνλφκνη πηζηνί ηήο
ράξηηνο, δεζπνηηθήο ραξάο αμησζψκελ, απηήο εκάο θαηαμίσζνλ,
Υξηζηε ν Θεφο, σο θηιάλζξσπνο.
ηαλ έιζεο ελ δφμε κεη' Αγγειηθψλ Γπλάκεσλ, θαί θαζίζεο ελ ζξφλσ
Ηεζνχ δηαθξίζεσο, κή κε Πνηκήλ αγαζέ δηαρσξίζεο, νδνχο δεμηάο γάξ
νίδαο, δηεζηξακκέλαη δέ εηζηλ αη επψλπκνη, κή νχλ εξίθνηο κε, ηφλ
ηξαρχλ ηή ακαξηία ζπλαπνιέζεο, αιιά ηνίο εθ δεμηψλ, ζπλαξηζκήζαο
πξνβάηνηο, ζψζφλ κε σο θηιάλζξσπνο.
Ο Νπκθίνο ν θάιιεη σξαίνο, παξά πάληαο αλζξψπνπο, ν
ζπγθαιέζαο εκάο, πξφο εζηίαζηλ πλεπκαηηθήλ ηνχ λπκθψλφο ζνπ,
ηήλ δπζείκνλά κνπ κνξθήλ, ηψλ πηαηζκάησλ απακθίαζνλ, ηή κεζέμεη
ηψλ παζεκάησλ ζνπ, θαί ζηνιήλ δφμεο θνζκήζαο, ηήο ζήο
σξαηφηεηνο, δαηηπκφλα θαηδξφλ αλάδεημνλ, ηήο Βαζηιείαο ζνπ σο
εχζπιαγρλνο.
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο βαξχο
Ηδνχ ζνη ηφ ηάιαληνλ, Γεζπφηεο εκπηζηεχεη ν ςπρή κνπ, θφβσ δέμαη
ηφ ράξηζκα, δάλεηζαη ηψ δεδσθφηη, δηάδνο πησρνίο, θαί θηήζαη θίινλ
ηφλ Κχξηνλ, ίλα ζηήο εθ δεμηψλ απηνχ, φηαλ έιζε θσλήο. Δίζειζε ελ
δφμε, θαί αθνχζεο καθαξηαο δνχιε, εηο ηήλ ραξάλ ηνχ Κπξίνπ ζνπ,
Απηήο αμίσζφλ κε, σηήξ ηφλ πιαλεζέληα, δηά ηφ κέγα ζνπ έιενο.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο α'
Σνίο ακέηξσο πηαίνπζη, πινπζίσο ζπγρψξεζνλ σηήξ, αμίσζνλ
εκάο, αθαηαθξίησο πξνζθπλήζαί ζνπ ηήλ αγίαλ Αλάζηαζηλ,
πξεζβείαηο ηήο αρξάληνπ ζνπ Μεηξφο, κφλε πνιπέιεε.

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ξθζ'
ηη παξά ηψ Κπξίσ ηφ έιενο, θαί πνιιή παξ απηψ ιχηξσζηο.
ηίρ. Δθ βαζέσλ εθέθξαμά ζνη Κχξηε.
Πξνθεηείαο Ηεδεθηήι ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Α', 21-28)
Δλ ηψ πνξεχεζζαη ηά δψα, επνξεχνλην θαη νη ηξνρνί, θαί ελ ηψ
εζηάλαη απηά, εηζηήθεηζαλ, θαί ελ ηψ εμαίξεηλ απηά απφ ηήο γήο, εμ
ήξνλην ζχλ απηνίο θαί νΗ ηξνρνί, δηφηη πλεχκα δσήο ήλ ελ ηνίο ηξνρνίο
θαί νκνίσκα ππέξ θεθαιήο απηψλ ηψλ δψσλ, σζεί ζηεξέσκα, σο
φξαζηο θξπζηάιινπ, εθηεηακέλνλ επί ηψλ πηεξχγσλ απηψλ
επάλσζελ, θαί ππνθάησ ηνχ ζηεξεψκαηνο, αη πηέξπγεο απηψλ
εθηεηακέλαη, πηεξπζζφκελαη εηέξα ηή εηέξα, εθάζησ δχν
ζπλεδεπγκέλαη, θαί επηθαιχπηνπζαη ηά ζψκαηα απηψλ. Καί ήθνπνλ
ηήλ θσλήλ ηψλ πηεξχγσλ απηψλ, ελ ηψ πηεξχζζεζζαη απηά, σο
θσλήλ χδαηνο πνιινχ, θαί σο θσλήλ Θενχ αδατ ηθαλνχ, ελ ηψ
πνξεχεζζαη απηά, θσλή ηνχ ιφγνπ, σο παξεκβνιήο, θαί ελ ηψ
εζηάλαη απηά, θσλε θαηέπαπνλ αη πηέξπγεο απηψλ. Καί ηδνχ θσλή
ππεξάλσζελ ηνχ ζηεξεψκαηνο, ηνχ φληνο ππέξ θεθαιήο απηψλ, ελ
ηψ εζηάλαη απηά, αλίελην αη πηέξπγεο απηψλ, θαί ππεξάλσ ηνχ
ζηεξεψκαηνο ηνχ ππέξ θεθαιήο απηψλ, σο φξαζηο ιίζνπ απθείξνπ,
νκνίσκα ζξφλνπ επ' απηνχ, θαί επί ηνχ νκνηψκαηνο ηνχ ζξφλνπ,
νκνίσκα σο είδνο αλζξψπνπ άλσζελ. Καί είδνλ σο φςηλ ειέθηξνπ,
σο φξαζηλ ππξφο έζσζελ απηνχ θχθισ, απφ νξάζεσο νζθχνο θαί
επάλσ, θαί απφ νξάζεσο νζθχνο έσο θάησ, είδνλ φξαζηλ ππξφο, θαί
ηφ θέγγνο απηνχ θχθισ, σο φξαζηο ηφμνπ, φηαλ ή ελ ηή λεθέιε, ελ
εκέξα πεηνχ, νχησο ε ζηάζηο ηνχ θέγγνπο θχθισζελ. Αχηε ε φξαζηο
νκνηψκαηνο δφμεο Κπξίνπ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξι'
Διπηζάησ Ηζξαήι επί ηφλ Κχξηνλ, απφ ηνχ λχλ, θαί έσο ηνχ αηψλνο.
ηίρ. Κχξηε, νπρ πςψζε ε θαξδία κνπ.
η94ηνξ
ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ θαί ηά, Πξφο Κχξηνλ, εηο ηφ, Κχξηε
εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ ηά εηο ηνχο Αίλνπο, σο
εθεμήο, Ηδηφκεια.

Ήρνο α'
Δλ ηαίο ιακπξφηεζη ηψλ Αγίσλ ζνπ, πψο εηζειεχζνκαη ν αλάμηνο; εάλ
γάξ ηνικήζσ ζπλεηζειζείλ εηο ηφλ λπκθψλα, ν ρηηψλ κε ειέγρεη, φηη
νπθ έζηη ηνχ γάκνπ, θαί δέζκηνο εθβαινχκαη ππφ ηψλ Αγγέισλ,
θαζάξηζνλ Κχξηε, ηφλ ξχπνλ ηήο ςπρήο κνπ, θαί ζψζφλ κε σο
θηιάλζξσπνο. (Γίο)
Ήρνο β'
Ο ηή ςπρήο ξαζπκία λπζηάμαο, νπ θέθηεκαη Νπκθίε Υξηζηέ, θαηνκέλελ
ιακπάδα ηήλ εμ αξεηψλ, θαί λεάληζηλ σκνηψζελ κσξαίο, ελ θαηξψ ηήο
εξγαζίαο ξεκβφκελνο, ηά ζπιάγρλα ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, κή θιείζεο
κνη Γέζπνηα, αιι' εθηηλάμαο κνπ ηφλ δνθεξφλ χπλνλ εμαλάζηεζνλ,
θαί ηαίο θξνλίκνηο ζπλεηζάγαγε Παξζέλνηο, εηο λπκθψλα ηφλ ζφλ,
φπνπ ήρνο θαζαξφο ενξηαδφλησλ, θαί βνψλησλ απαχζησο. Κχξηε
δφμα ζνη. (Γίο)
Ήρνο δ'
Σνχ θξχςαληνο ηφ ηάιαληνλ, ηήλ θαηάθξηζηλ, αθνχζαζα ςπρή, κή
θξππηε ιφγνλ Θενχ, θαηάγγειιε ηά ζαπκάζηα απηνχ, ίλα
πιενλάδνπζα ηφ ράξηζκα, εηζέιζεο, εηο ηήλ ραξάλ ηνχ Κπξίνπ ζνπ.
(Γίο)
Ήρνο πι. β'
Γεχηε πηζηνί, επεξγαζψκεζα πξνζχκσο ηψ Γεζπφηε, λέκεη γάξ ηνίο
δνχινηο ηφλ πινχηνλ, θαί αλαιφγσο έθαζηνο, πνιππιαζηάζσκελ, ηφ
ηήο ράξηηνο ηάιαληνλ. Ο κέλ ζνθίαλ θνκηείησ, δη' έξγσλ αγαζψλ. Ο δέ
ιεηηνπξγίαλ ιακπξφηεηνο επηηειείζζσ, θνηλσλείησ δέ ηνχ ιφγνπ,
πηζηνο ηψ ακπήησ, θαί ζθνξπηδέησ ηφλ πινχηνλ, πέλεζηλ άιινο,
νχησ γάξ ηφ δάλεηνλ πνιππιαζηάζνκελ, θαί σο νηθνλφκνη πηζηνί ηήο
ράξηηνο, δεζπνηηθήο ραξάο αμησζψκελ, απηήο εκάο θαηαμίσζνλ,
Υξηζηε ν Θεφο, σο θηιάλζξσπνο. (Γίο)
ηαλ έιζεο ελ δφμε κεη' Αγγειηθψλ Γπλάκεσλ, θαί θαζίζεο ελ ζξφλσ
Ηεζνχ δηαθξίζεσο, κή κε Πνηκήλ αγαζέ δηαρσξίζεο, νδνχο δεμηάο γάξ
νίδαο, δηεζηξακκέλαη δέ εηζηλ αη επψλπκνη, κή νχλ εξίθνηο κε, ηφλ
ηξαρχλ ηή ακαξηία ζπλαπνιέζεο, αιιά ηνίο εθ δεμηψλ, ζπλαξηζκήζαο
πξνβάηνηο, ζψζφλ κε σο θηιάλζξσπνο.
Ο Νπκθίνο ν θάιιεη σξαίνο, παξά πάληαο αλζξψπνπο, ν
ζπγθαιέζαο εκάο, πξφο εζηίαζηλ πλεπκαηηθήλ ηνχ λπκθψλφο ζνπ,
ηήλ δπζείκνλά κνπ κνξθήλ, ηψλ πηαηζκάησλ απακθίαζνλ, ηή κεζέμεη
ηψλ παζεκάησλ ζνπ, θαί ζηνιήλ δφμεο θνζκήζαο, ηήο ζήο
σξαηφηεηνο, δαηηπκφλα θαηδξφλ αλάδεημνλ, ηήο Βαζηιείαο ζνπ σο

εχζπιαγρλνο.
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο βαξχο
Ηδνχ ζνη ηφ ηάιαληνλ, Γεζπφηεο εκπηζηεχεη ν ςπρή κνπ, θφβσ δέμαη
ηφ ράξηζκα, δάλεηζαη ηψ δεδσθφηη, δηάδνο πησρνίο, θαί θηήζαη θίινλ
ηφλ Κχξηνλ, ίλα ζηήο εθ δεμηψλ απηνχ, φηαλ έιζε θσλήο. Δίζειζε ελ
δφμε, θαί αθνχζεο καθαξηαο δνχιε, εηο ηήλ ραξάλ ηνχ Κπξίνπ ζνπ,
Απηήο αμίσζφλ κε, σηήξ ηφλ πιαλεζέληα, δηά ηφ κέγα ζνπ έιενο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β' Φαικφο ξια'
Αλάζηεζη, Κχξηε, εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ, ζχ θαί ε θηβσηφο ηνχ
αγηάζκαηφο ζνπ.
ηίρ. Μλήζζεηη Κχξηε, ηνχ Γαπτδ, θαί πάζεο ηήο πξαφηεηνο απηνχ.
Σήο Δμφδνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Β', 5-10)
Καηέβε ε ζπγάηεξ Φαξαψ ινχζαζζαη επί ηφλ πνηακφλ, θαί αη άβξαη
απηήο παξεπνξεχνλην παξά ηφλ πνηακφλ. Καί ηδνχζα ζίβελ ελ ηψ
έιεη, άπνζηείιαζα ηήλ άβξαλ, αλείιεην απηήλ. Αλνίμαζα δέ, Οξά
παηδίνλ θιαίνλ ελ ηή ζίβε, θαί εθείζαην απηνχ ε ζπγάηεξ Φαξαψ, θαί
έθε. Απφ ηψλ παηδίσλ ηψλ Δβξαίσλ ηνχην. Καί είπελ ε αδειθή απηνχ
ηή ζπγαηξί Φαξαψ, ζέιεηο θαιέζσ ζνη γπλαίθα ηξνθεχνπζαλ εθ ηψλ
Δβξαίσλ, θαί ζειάζεη ζνη ηφ παηδίνλ. Καί είπελ απηή ε ζπγάηεξ,
Φαξαψ, πνξεχνπ. Διζνχζα δέ ε λεάληο, εθάιεζε ηήλ κεηέξα ηνχ
παηδίνπ. Δίπε δέ πξφο απηήλ ε ζπγάηεξ Φαξαψ. Γηαηήξεζφλ κνη ηφ
παηδίνλ ηνχην, θαί ζήιαζφλ κνη απηφ, εγψ δέ δψζσ ζνη ηφλ κηζζφλ.
Έιαβε δέ ε γπλή ηφ παηδίνλ, θαί εζήιαδελ απηφ. Αλδξπλζέληνο δέ ηνχ
παηδίνπ, εηζήγαγελ απηφ πξφο ηήλ ζπγαηέξα Φαξαψ. Καί εγελήζε
απηή εηο πηφλ, επσλφκαζε δέ ηφ φλνκα απηνχ, Μσυζήλ, ιέγνπζα. Δθ
ηνχ χδαηνο απηφλ αλεηιφκελ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξιβ'
Ηδνχ δή ηί θαιφλ, ή ηί ηεξπλφλ, αιι' ή ηφ θαηνηθείλ αδειθνχο επί ηφ
απηφ;
ηίρ. Χο κχξνλ επί θεθαιήο, ηφ θαηαβαίλνλ επί πψγσλα.
Ηψβ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Α', 13-22)
Δγέλεην σο ε εκέξα αχηε, νη πηνί Ηψβ, θαί αη ζπγαηέξεο απηνχ, ήζζηνλ
θαί έπηλνλ ελ ηή νηθία ηνχ αδειθνχ απηψλ ηνχ πξεζβπηέξνπ. Καί ηδνχ
άγγεινο ήιζε πξφο Ηψβ, θαί είπελ απηψ. Σά δεχγε ηψλ βνψλ εξνηξία,
θαί αη ζήιεηαη φλνη εβφζθνλην ερφκελαη απηψλ, θαί ειζφληεο νη
αηρκαισηεχνληεο, ερκαιψηεπζαλ απηάο, θαί ηνχο παίδαο απέθηεηλαλ
ελ ζηφκαηη καραίξαο, ζσζείο δε εγψ κφλνο, ήιζνλ ηνχ απαγγείιαί

ζνη. Έηη ηνχηνπ ιαινχληνο, ήιζελ έηεξνο άγγεινο πξφο Ηψβ, θαί είπε.
Πχξ έπεζελ εθ ηνχ νπξαλνχ επί ηήλ γήλ, θαί θαηέθαπζε ηά πξφβαηα,
θαί ηνχο πνηκέλαο θαηέθαπζελ νκνίσο, θαί ζσζείο εγψ κφλνο, ήιζνλ
ηνχ απαγγείιαί ζνη. Έηη ηνχηνπ ιαινχληνο, ήιζελ έηεξνο άγγεινο
πξφο Ηψβ, θαί ιέγεη απηψ. Οη ηππείο επνίεζαλ εκίλ αξράο ηξείο, θαί
εθχθισζαλ ηάο θακήινπο, θαί ερκαιψηεπζαλ απηάο, θαί ηνχο παίδαο
απέθηεηλαλ ελ καραίξαηο, εζψζελ δέ εγψ κφλνο, θαί ήιζνλ ηνχ
απαγγείιαί ζνη. Έηη ηνχηνπ ιαινχληνο, άιινο άγγεινο έξρεηαη πξφο
Ηψβ, ιέγσλ. Σψλ πηψλ ζνπ θαί ηψλ ζπγαηέξσλ ζνπ εζζηφλησλ θαί
πηλφλησλ παξά ηψ πηψ ζνπ, ηψ αδειθψ απηψλ ηψ πξεζβπηέξσ,
εμαίθλεο πλεχκα κέγα ήιζελ απφ ηήο εξήκνπ, θαί ήςαην ηψλ
ηεζζάξσλ γσληψλ ηήο νηθίαο, θαί έπεζελ ε νηθία επί ηά παηδία ζνπ,
θαί εηειεχηεζαλ, θαί εζψζελ εγψ κφλνο, θαί ήιζνλ ηνχ απαγγείιαί
ζνη. Οχησο αθνχζαο Ηψβ, αλαζηάο δηέξξεμε ηά ηκάηηα απηνχ, θαί
εθείξαην ηήλ θφκελ ηήο θεθαιήο απηνχ, θαί πεζψλ ρακαί
πξνζεθχλεζε ηψ Κπξίσ, θαί είπελ, Απηφο γπκλφο εμήιζνλ εθ θνηιίαο
κεηξφο κνπ, γπκλφο θαί απειεχζνκαη εθεί, ν Κχξηνο έδσθελ, ν Κχξηνο
αθείιεην, σο ηψ Κπξίσ έδνμελ, νχησ θαί εγέλεην, είε ηφ φλνκα Κπξίνπ
επινγεκέλνλ εηο ηνχο αηψλαο. Δλ ηνχηνηο πάζη ηνίο ζπκβεβεθφζηλ
απηψ, νπδέλ ήκαξηελ Ηψβ έλαληη Κπξίνπ, νπδέ ελ ηνίο ρείιεζηλ απηνχ,
θαί νπθ έδσθελ αθξνζχλελ ηψ Θεψ.
Σφ Δπαγγέιηνλ
Καηά Μαηζαίνλ
Δίπελ ν Κχξηνο, Πεξί ηήο εκέξαο εθείλεο...
ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
ΔΗ ΣΟ ΑΠΟΓΔΗΠΝΟΝ
Φάιινκελ ηφ Σξηψδηνλ,
Πνίεκα Αλδξένπ Κξήηεο
Χδή γ' Ήρνο β' Ο Δηξκφο
ηεηξσζέληα κνπ ηφλ λνχλ, θαξπνθφξνλ ν Θεφο, αλάδεημφλ κε,
γεσξγέ ηψλ θαιψλ, θπηνπξγέ ηψλ αγαζψλ, ηή επζπιαγρλία ζνπ.
πληειείαο ν θαηξφο, επηζηξέςσκελ ινηπφλ, Υξηζηφο δηδάζθεη, ήμεη
γάξ ελ ξηπή, ήμεη θαί νπ ρξνληεί, θξίλαη ηφλ Κφζκνλ απηνχ.
Σφ αζξφνλ ηήο απηνχ, παξνπζίαο ν Υξηζηφο, δειψλ εηξήθεη, ηήλ ηνχ
Νψε πνηέ, απξνζδφθεηνλ θζνξάλ, επελερζείζαλ ηή γή.

Ζλεψρζε ν λπκθψλ, επηξεπίζζε ζχλ απηψ, ν ζείνο γάκνο, ν Νπκθίνο
εγγχο, πξνζθαινχκελνο εκάο, εηνηκαζζψκελ ινηπφλ.
Ζ ηνχ ίκσλνο ζθελή, ηφλ αρψξεηνλ παληί, ερψξεζέ ζε, Ηεζνχ
Βαζηιεχ, θαί Γπλή ακαξησιφο, κχξσ ζε ήιεηςελ.
Δπσδίαο κπζηηθήο, πιεξνπκέλε ε Γπλή, ηήο πξίλ εξξχζζε, δπζσδίαο
σηήξ, ηψλ πνιιψλ ακαξηηψλ, κχξνλ γάξ βξχεηο δσήο.
Δπνπξάληνο ηξνθή, ηψλ πεηλψλησλ ε δσή, απηφο ππάξρσλ, εηζηηάζεο
Υξηζηέ, ηνίο αλζξψπνηο πξνδεηθλχο, ζήλ ζπγθαηάβαζηλ.
Ο αγλψκσλ καζεηήο, αζεηήζαο ζε Υξηζηέ, ηήλ ζπείξαλ φιελ, ηψλ
αλφκσλ ιαβψλ, ζπλεθίλεη θαηά ζνχ, εηο πξνδνζίαλ ηξαπείο.
Γφμα...
χλ Παηξί ζε ηφλ Τηφλ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ επζέο, ηήλ κίαλ θχζηλ,
πξνζθπλψ, θαί αλπκλψ, ηνίο πξνζψπνηο δηαηξψλ, θαί ηή νπζία ελψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ ηεθνχζά ζε Ακλάο, ηφλ πνηκέλα θαί ακλφλ, αεί πξεζβεχεη, Ηεζνχ ν
Θεφο, ππέξ πάλησλ γεγελψλ, ηψλ πηζηεπφλησλ εηο ζέ.
Κάζηζκα Ήρνο α'
Υνξφο Αγγειηθφο
Ηδνχ ηφ πνλεξφλ, βνπιεπηήξηνλ φλησο, ζπλήθηαη δπζκελψο, σο
θξηηφλ θαηαθξίλαη, ηφλ άλσ θαζεδφκελνλ, σο θξηηήλ πάλησλ Κχξηνλ,
λχλ αζξνίδεηαη, ζχλ ηψ Πηιάησ Ζξψδεο, Άλλαο άκα ηε, θαί Κατάθαο
εηάζαη, ηφλ κφλνλ καθξφζπκνλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Σφλ ελ ηή βάησ Μσζεί, ηήο Παξζέλνπ ηφ ζαχκα, ελ ηλαίσ ηψ φξεη,
πξνηππψζαληα πνηέ, πκλείηε επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο. (Γίο)
Οπθ αγλνψλ ηφλ θαηξφλ, ηήο εκψλ ζπληειείαο, ν θξαηψλ ηνχο αηψλαο,
ηήλ εκέξαλ αγλνείλ, πξνέθεζελ εθείλελ, αιι' φξνπο πάζη ηηζείο, πξφο
κεηξηνθξνζχλελ.
ηαλ θαζίζεο θξηηήο, αθνξίδσλ σο είπαο, ν πνηκήλ ηψλ πξνβάησλ,
ηά εξίθηα σηήξ, ηήο ζηάζεσο εθείλεο, κή πζηεξήζεο εκάο, ηήο ζείαο

δεμηάο ζνπ.
χ εί ηφ Πάζρα εκψλ, ν ηπζείο ππέξ πάλησλ, σο ακλφο θαί ζπζία, θαί
πηαηζκάησλ ηιαζκφο, θαί ζνχ ηά ζεία Πάζε, ππεξπςνχκελ Υξηζηέ, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Μχισλη ένηθέ ζνη, θαί αγξψ θαί νηθία, πάο ν βίνο ςπρή κνπ, δηφ
θηήζαη εηο Θεφλ, εηνίκελ ηήλ θαξδίαλ, ίλα κεδέλ ηήο θζνξάο, ηή ζαξθί
θαηαιίπεο.
Οπ Φαξηζαίνηο σηήξ, νπ ηψ ίκσλη κφλσ, θαηεμίσζαο άκα, εηο
εζηίαζηλ ειζείλ, αιι' ήδε θαί ηειψλαη, νκνχ θαί πφξλαη, ηήλ ζήλ,
αληινχζηλ επζπιαγρλίαλ.
Φηιαξγπξίαο εξψλ, ν πξνδφηεο Ηνχδαο, θελσζέληνο ηνχ κχξνπ,
εκειέηεζε ινηπφλ, ηήλ πξάζηλ ηνχ Γεζπφηνπ, θαί πξφο αλφκνπο
ειζψλ, ηήλ ηηκήλ ζπλεθψλεη.
 καθαξίσλ ρεηξψλ, ψ ηξηρψλ θαί ρεηιέσλ, ηψλ ηήο ζψθξνλνο
Πφξλεο! αίο επέρεε σηήξ, ηφ κχξνλ πξφο ζνχο πφδαο,
εθκαζζνκέλε απηνχο, ππθλψο θαηαθηινχζα, λαθεηκέλσ Γπλή,
επηζηάζά ζνη Λφγε, πξφο ηνχο πφδαο ζξελνχζα, ηφ αιάβαζηξνλ
σηήξ, ηνχ κχξνπ θαηεθέλνπ, επί ηήλ ζήλ θεθαιήλ, ηνχ αζαλάηνπ
κχξνπ.
Γφμα...
χλ ηψ Παηξί ηφλ Τηφλ, θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα, ηήλ αγίαλ Σξηάδα, ελ
ζεφηεηη κηά, δνμάδνκελ βνψληεο. Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί εηο ηνχο
αηψλαο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σαίο ηθεζίαηο σηήξ, ηήο αρξάληνπ Μεηξφο ζνπ, θαί ηψλ ζψλ
Απνζηφισλ, ηά ειέε ζνπ εκίλ, θαηάπεκςνλ πινπζίσο, θαί ηήλ
εηξήλελ ηήλ ζήλ, παξάζρνπ ηψ ιαψ ζνπ.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
Σήλ ππεξθπψο ζαξθί, ζπιιαβνχζαλ ελ γαζηξί, ηνλ εθ Παηξφο
αρξφλσο, πξνεθιάκςαληα Λφγνλ, ηήλ κφλελ Θενηφθνλ, κεγαιχλνκελ
πηζηψο. (Γίο)
Δξγαζίαο ν θαηξφο, ζσηεξίαο ν ζθνπφο, ηφ ηάιαληνλ ιαβνχζα, ηήλ
αξραίαλ εηθφλα, ςπρή κνπ εκπνξεχνπ, ηήλ αηψληνλ δσήλ.

Χο ιακπάδαο θσηεηλάο, θνζκεζέληεο ηάο ςπράο, ηψ Νπκθίσ
ρσξνχληη, πξφο ηφλ άθζαξηνλ γάκνλ, πξφ ηνχ ηήλ ζχξαλ θιείζαη,
ζπλεηζέιζσκελ απηψ.
Γείμαη ζέισλ Ηεζνχ, ηφ ππεξθπεο ηήο ζήο, ηαπεηλψζεσο πάζηλ,
εηζηηάζεο ελ νίθσ, ηνχ ίκσλνο δεηπλήζαο, ηψλ πεηλψλησλ ε ηξνθή.
Άξηνο ψλ δσνπνηφο, εηζηηάζεο Ηεζνχ, ίκσλη Φαξηζαίσ, ίλα Πφξλε
θεξδήζε, ηήλ άπξαηφλ ζνπ ράξηλ, ηνχ κχξνπ ηή θελψζεη.
Υείξεο εκνί ξππαξαί, ρείιε πφξλεο ελ εκνί, άλαγλφο κνπ ν βίνο,
εθζαξκέλα ηά κέιε, αιι' άλεο κνη θαί άθεο, βνά Πφξλε ηψ Υξηζηψ.
Δπηζηάζα ε Γπλή πξφο ηνχο πφδαο ζνπ σηήξ, επέρεε ηφ κχξνλ,
επσδίαο πιεξνχζα θαί κχξνπ πιεξνπκέλε, ηνχ ηψλ έξγσλ ηιαζκνχ.
Αξσκάησλ εππνξψ, αξεηψλ δέ απνξψ, ά έρσ ζνη πξνζάγσ, δφο
απηφο άπεξ έρεηο θαί άλεο κνη θαί άθεο, βνά Πφξλε ηψ Υξηζηψ.
Μχξνλ παξ' εκνί θζαξηφλ, κχξνλ παξά ζνί δσήο, κχξνλ γάξ φλνκά
ζνη, θελσζέλ ηνίο αμίνηο, αιι' άλεο κνη θαί άθεο, βνά Πφξλε ηψ
Υξηζηψ.
Γφμα...
Άλαξρνο εί ν Παηήξ, άθηηζηνο εί ν Τηφο, ζχλζξνλνλ θαί ηφ Πλεχκα, έλ
ηά ηξία ηή θχζεη, θαί ηξία ηνίο πξνζψπνηο, είο Θεφο αιεζηλφο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε ε ειπίο, ηψλ ηηκψλησλ ζε αεί, κή παχζε δπζσπνχζα, ηφλ εθ
ζνχ γελλεζέληα, ξπζζήλαί κε θηλδχλσλ, θαί παληνίσλ πεηξαζκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Σξνπάξηνλ
Ήρνο πι. δ'
Ηδνχ ν Νπκθίνο έξρεηαη ελ ηψ κέζσ ηήο λπθηφο, θαί καθάξηνο ν
δνχινο, φλ επξήζεη γξεγνξνχληα, αλάμηνο δέ πάιηλ, φλ επξήζεη
ξαζπκνχληα. Βιέπε νχλ ςπρή κνπ, κή ηψ χπλσ θαηελερζήο, ίλα κή
ηψ ζαλάησ παξαδνζήο, θαί ηήο Βαζηιείαο έμσ θιεηζζήο, αιιά
αλάλεςνλ θξάδνπζα. Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο, δηά ηήο
Θενηφθνπ, ειέεζνλ εκάο. (εθ γ' )

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Σήλ σξαηφηεηα
Πφξλε πξνζήιζέ ζνη, κχξα ζχλ δάθξπζη, θαηαθελνχζά ζνπ πνζί
Φηιάλζξσπε, θαί δπζσδίαο ηψλ θαθψλ, ιπηξνχηαη ηή θειεχζεη ζνπ,
πλέσλ δέ ηήλ ράξηλ ζνπ, καζεηήο ν αράξηζηνο, ηαχηελ απνβάιιεηαη,
θαί βνξβφξσ ζπκθχξεηαη, θηιαξγπξία απεκπνιψλ ζε. Γφμα Υξηζηέ ηή
επζπιαγρλία ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ
Μεηα ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Ηνχδαο ν δφιηνο, θηιαξγπξίαο εξψλ, πξνδνχλαί ζε Κχξηε, ηφλ
ζεζαπξφλ ηήο δσήο, δνιίσο εκειέηεζελ. ζελ θαη παξνηλήζαο, ηξέρεη
πξφο Ηνπδαίνπο, ιέγεη ηνίο παξαλφκνηο. Σί κνη ζέιεηε δνχλαη, θαγψ
παξαδψζσ πκίλ, εηο ηφ ζηαπξψζαη απηφλ;
Γφμα... Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ
Μεηά ηήλ γ' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Ζ Πφξλε ελ θιαπζκψ, αλεβφα νηθηίξκνλ, εθκάζζνπζα ζεξκψο, ηνχο
αρξάληνπο ζνπ πφδαο, ζξημί ηήο θεθαιήο απηήο, θαί εθ βάζνπο
ζηελάδνπζα. Μή απψζε κε, κεδέ βδειχμε Θεέ κνπ, αιιά δέμαη κε,
κεηαλννχζαλ, θαί ζψζνλ, σο κφλνο θηιάλζξσπνο.
Γφμα... Καί λχλ... πάιηλ ηφ απηφ
Σφ θαηά Ησάλλελ Δπαγγέιηνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, εκαξηχξεη ν φρινο...
Χδή γ' Ήρνο β'
Ο Δηξκφο

Σήο Πίζηεσο ελ πέηξα κε ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ'
ερζξνχο κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ, νπθ έζηηλ
άγηνο, σο ν Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.
Δλ θελνίο ηφ ζπλέδξηνλ ηψλ αλφκσλ, θαί γλψκε ζπλαζξνίδεηαη
θαθνηξφπσ, θαηάθξηηνλ ηφλ ξχζηελ ζε απνθήλαη Υξηζηέ, ψ
ςάιινκελ. χ εί Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.
Σφ δεηλφλ βνπιεπηήξηνλ ηψλ αλφκσλ, ζθέπηεηαη, ζενκάρνπ ςπρήο
ππάξρνλ, σο δχζρξεζηνλ ηφλ δίθαηνλ απνθηείλαη, Υξηζηφλ, ψ
ςάιινκελ χ εί Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.
Καηαβαζία
Σήο Πίζηεσο ελ πέηξα κε ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ'
ερζξνχο κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ, νπθ έζηηλ
άγηνο, σο ν Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Ο πςσζείο
Τπέξ ηήλ Πφξλελ Αγαζέ αλνκεζαο, δαθξχσλ φκβξνπο νπδακψο ζνη
πξνζήμα, αιιά ζηγή δεφκελνο πξνζπίπησ ζνη, πφζσ αζπαδφκελνο,
ηνχο αρξάληνπο ζνπ πφδαο, φπσο κνη ηήλ άθεζηλ, σο Γεζπφηεο
παξάζρεο, ηψλ νθιεκάησλ θξάδνληη σηήξ. Δθ ηνχ βνξβφξνπ ηψλ
έξγσλ κνπ ξχζαί κε.
Ο Οίθνο
Ο κεηά ηξίηνλ νπξαλνλ
Ζ πξψελ άζσηνο Γπλή, εμαίθλεο ζψθξσλ ψθζε, κηζήζαζα ηα έξγα,
ηήο αηζρξάο ακαξηίαο, θαί εδνλάο ηνχ ζψκαηνο, δηελζπκνπκέλε ηήλ
αηζρχλελ ηήλ πνιιήλ, θαί θξίζηλ ηήο θνιάζεσο, ήλ ππνζηψζη πφξλνη
θαί άζσηνη, ψλ πεξ πξψηνο πέισ, θαί πηννχκαη, αιι' εκκέλσ ηή
θαχιε ζπλεζεία ν άθξσλ, ε Πφξλε δε γπλή, θαί πηνεζείζα, θαί
ζπνπδάζαζα ηαρχ, ήιζε βνψζα πξφο ηφλ Λπηξσηήλ. Φηιάλζξσπε
θαί νηθηίξκνλ, εθ ηνχ βνξβφξνπ ηψλ έξγσλ κνπ ξχζαί κε.
πλαμάξηνλ
Σή αγία θαί κεγάιε Σεηάξηε, ηήο αιεηςάζεο ηφλ Κχξηνλ κχξσ
Πφξλεο γπλαηθφο, κλείαλ πνηείζζαη νη ζεηφηαηνη Παηέξεο εζέζπηζαλ,
φηη πξφ ηνχ ζσηεξίνπ Πάζνπο κηθξφλ ηνχην γέγνλε.
ηίρνη
 Γπλή, βαινχζα ζψκαηη Υξηζηνχ κχξνλ,
 Σήλ Νηθνδήκνπ πξνχιαβε ζκπξλαιφελ.

Αιι' ν ηψ, λνεηψ κπξσ ρξηζζείο, Υξηζηέ ν Θεφο, ηψλ επηξξχησλ
παζψλ ειεπζέξσζνλ, θαί ειέεζνλ εκάο, σο κφλνο άγηνο, θαί
θηιάλζξσπνο. Ακήλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Ρήκα ηπξάλλνπ, επεί ππεξίζρπζελ, επηαπιαζίσο θάκηλνο, εμεθαχζε
πνηέ, ελ ή Παίδεο νπθ εθιέρζεζαλ, βαζηιέσο παηήζαληεο δφγκα,
αιι' εβφσλ. Πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Απνθελνχζα, Γπλή κχξνλ έληηκνλ, δεζπνηηθή θαί ζεία, θξηθηή
θνξπθή, Υξηζηέ ηψλ ηρλψλ ζνπ επειάβεην, ηψλ αρξάλησλ,
θερξακέλαηο παιάκαηο, θαί εβφα. Πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ
πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Γάθξπζη πιχλεη, ηνχο πφδαο ππεχζπλνο, ακαξηίαηο ηνχ πιάζαληνο,
θαί εθκάζζεη ζξημί, δηφ ηψλ ελ βίσ νπ δηήκαξηε, πεπξαγκέλσλ ηήο
απνιπηξψζεσο, αιι' εβφα. Πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ
πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ηεξνπξγείηαη, ηφ ιχηξνλ επγλψκνλη, εθ ζσηεξίσλ ζπιάγρλσλ ηε, θαί
δαθξχσλ πεγήο, ελ ή δηά ηήο εμαγνξεχζεσο, εθπιπζείζα νπ
θαηεζρχλεην, αιι' εβφα. Πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε,
θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Καηαβαζία
Ρήκα ηπξάλλνπ, επεί ππεξίζρπζελ, επηαπιαζίσο θάκηλνο, εμεθαχζε
πνηέ, ελ ή Παίδεο νπθ εθιέρζεζαλ, βαζηιέσο παηήζαληεο δφγκα,
αιι' εβφσλ. Πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
Φπραίο θαζαξαίο, θαί αξξππψηνηο ρείιεζη, δεχηε κεγαιχλσκελ ηήλ
αθειίδσηνλ, θαί ππέξαγλνλ Μεηέξα ηνχ Δκκαλνπήι, δη' απηήο ηψ εμ
απηήο, πξνζθέξνληεο πξεζβείαλ ηερζέληη. Φείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ,
Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ζψζνλ εκάο.
Αγλψκσλ θαλείο, θαί πνλεξφο δειφηππνο, δψξνλ αμηφζενλ
ινγνπξαγεί, δη' νχ νθεηιέζηνλ ειχζε ακαξηεκάησλ, θαπειεχσλ ν

δεηλφο, Ηνχδαο ηήλ θηιφζενλ ράξηλ. Φείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ, Υξηζηέ ν
Θεφο, θαί ζψζνλ εκάο.
Λέγεη πνξεπζείο, ηνίο παξαλφκνηο άξρνπζη. Σί κνη δνχλαη ζέιεηε θαγψ
Υξηζηφλ πκίλ, ηφλ δεηνχκελνλ, ηνίο ζέινπζη παξαδψζσ; νηθεηφηεηα
Υξηζηνχ, Ηνχδαο αλησζάκελνο ρξπζνχ. Φείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ,
Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ζψζνλ εκάο.
 πεξσηηθήο, θηιαξγπξίαο άζπνλδε! ιήζεο φζελ έηπρεο, φηη ςπρήο,
νπδ' φο ηζνζηάζηνο ν Κφζκνο, σο εδηδάρζεο, απνγλψζεη γάξ ζαπηφλ,
εβξφρηζαο αλάςαο πξνδφηα. Φείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ, Υξηζηέ ν
Θεφο, θαί ζψζνλ εκάο.
Καηαβαζία
Φπραίο θαζαξαίο, θαί αξξππψηνηο ρείιεζη, δεχηε κεγαιχλσκελ ηήλ
αθειίδσηνλ, θαί ππέξαγλνλ Μεηέξα ηνχ Δκκαλνπήι, δη' απηήο ηψ εμ
απηήο, πξνζθέξνληεο πξεζβείαλ ηερζέληη. Φείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ,
Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ζψζνλ εκάο.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Ήρνο γ'
Σφλ λπκθψλά ζνπ βιέπσ, σηήξ κνπ θεθνζκεκέλνλ, θαί έλδπκα νπθ
έρσ, ίλα εηζέιζσ ελ απηψ, ιάκπξπλφλ κνπ ηήλ ζηνιήλ ηήο ςπρήο,
Φσηνδφηα θαί ζψζφλ κε. (εθ γ')
Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο
Ηδηφκεια Ήρνο α'
έ ηφλ ηήο Παξζέλνπ Τηφλ, Πφξλε επηγλνχζα Θεφλ έιεγελ, ελ
θιαπζκψ δπζσπνχζα, σο δαθξχσλ άμηα πξάμαζα. Γηάιπζνλ ηφ
ρξένο, σο θαγψ ηνχο πινθάκνπο, αγάπεζνλ θηινχζαλ, ηήλ δηθαίσο
κηζνπκέλελ, θαί πιεζίνλ ηεισλψλ ζε θεξχμσ, Δπεξγέηα θηιάλζξσπε.
Σφ πνιπηίκεηνλ κχξνλ, ε Πφξλε έκημε κεηά δαθξχσλ, θαί εμέρεελ εηο
ηνχο αρξάληνπο πφδαο ζνπ, θαηαθηινπ ζα, εθείλελ επζχο εδηθαίσζαο,
εκίλ δε ζπγρψξεζηλ δψξεζαη, ν παζψλ ππέξ εκψλ, θαί ζψζνλ εκάο.
ηε ε ακαξησιφο, πξνζέθεξε ηφ κχξνλ, ηφηε ν καζεηήο, ζπλεθψλεη
ηνίο παξαλφκνηο, ε κέλ έραηξε θελνχζα ηφ πνιχηηκνλ, ν δέ έζπεπδε
πσιήζαη ηφλ αηίκεηνλ, αχηε ηφλ Γεζπφηελ επεγίλσζθελ, νχηνο ηνχ
Γεζπφηνπ ερσξίδεην, αχηε ειεπζεξνχην, θαί ν Ηνχδαο δνχινο
εγεγφλεη ηνχ ερζξνχ, δεηλφλ ε ξαζπκία! κεγάιε ε κεηάλνηα! ήλ κνη

δψξεζαη σηήξ, ν παζψλ ππέξ εκψλ, θαί ζψζνλ εκάο.
 ηήο Ηνχδα αζιηφηεηνο! εζεψξεη ηήλ Πφξλελ θηινχζαλ ηά ίρλε, θαί
εζθέπηεην δφισ, ηήο πξνδνζίαο ηφ θίιεκα, εθείλε ηνχο πινθάκνπο
δηέιπζε, θαί νχηνο ηψ ζπκψ εδεζκείην, θέξσλ αληί κχξνπ, ηήλ
δπζψδε θαθίαλ, θζφλνο γάξ νπθ νίδε, πξνηηκάλ ηφ ζπκθέξνλ.  ηήο
Ηνχδα αζιηφηεηνο! αθ' ήο ξχζαη ν Θεφο ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Ήρνο β'
Ζ ακαξησιφο έδξακε πξφο ηφ κχξνλ πξηάζαζζαη, πνιχηηκνλ κχξνλ,
ηνχ κπξίζαη ηφλ επεξγέηελ, θαί ηψ κπξεςψ εβφα. Γφο κνη ηφ κχξνλ,
ίλα αιείςσ θαγψ ηφλ εμαιείςαληά κνπ πάζαο ηάο ακαξηίαο.
Καί λχλ... Ήρνο πι. β'
Ζ βεβπζηζκέλε ηή ακαξηία, εχξέ ζε ιηκέλα ηήο ζσηεξίαο, θαί κχξνλ
ζπλ δάθξπζη θελνχζά ζνη εβφα. Ίδε ν ηψλ ακαξηαλφλησλ ηήλ
κεηάλνηαλ θέξσλ, αιιά Γέζπνηα δηάζσζφλ κε, εθ ηνχ θιχδσλνο ηήο
ακαξηίαο, δηά ηφ κέγα ζνπ έιενο.
Δηο ηά Απφζηηρα
Ηδηφκεια Ήρνο πι. β'
ήκεξνλ ν Υξηζηφο, παξαγίλεηαη ελ ηή νηθία ηνχ Φαξηζαίνπ, θαί γπλή
ακαξησιφο πξνζειζνχζα, ηνίο πνζίλ εθπιηλδνχην βνψζα. Ίδε ηήλ
βεβπζηζκέλελ ηή ακαξηία, ηήλ απειπηζκέλελ δηά ηάο πξάμεηο, ηήλ κή
βδειπρζείζαλ παξά ηήο ζήο αγαζφηεηνο, θαί δφο κνη Κχξηε, ηήλ
άθεζηλ ηψλ θαθψλ, θαί ζψζφλ κε.
Ήπισζελ ε Πφξλε, ηάο ηξίραο ζνη ηψ Γεζπφηε, ήπισζελ Ηνχδαο, ηάο
ρείξαο ηνίο παξαλφκνηο, ε κέλ, ιαβείλ ηήλ άθεζηλ, ν δέ, ιαβείλ
αξγχξηα. Γηφ ζνη βνψκελ, ηψ πξαζέληη θαί ειεπζεξψζαληη εκάο, Κχξηε
δφμα ζνη.
Πξνζήιζε Γπλή δπζψδεο θαί βεβνξβνξσκέλε, δάθξπα πξνρένπζα
πνζί ζνπ σηήξ, ηφ Πάζνο θαηαγγέιινπζα. Πψο αηελίζσ ζνη ηψ
Γεζπφηε; απηφο γάξ ειήιπζαο, ζψζαη πφξλελ, εθ βπζνχ ζαλνχζάλ
κε αλάζηεζνλ, ν ηφλ Λάδαξνλ εγείξαο, εθ ηάθνπ ηεηξαήκεξνλ, δέμαη
κέ ηήλ ηάιαηλαλ, Κχξηε θαί ζψζφλ κε.
Ζ απεγλσζκέλε δηά ηφλ βίνλ, θαί επεγλσζκέλε δηά ηφλ ηξφπνλ, ηφ
κχξνλ βαζηάδνπζα, πξνζήιζέ ζνη βνψζα. Μή κε ηήλ πφξλελ
απνξξίςεο, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ, κή κνπ ηά δάθξπα παξίδεο, ε
ραξά ηψλ Αγγέισλ, αιιά δέμαη κε κεηαλννπζαλ, ήλ νπθ απψζσ

ακαξηάλνπζαλ Κχξηε, δηά ηφ κέγα ζνπ έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Ηδηφκεινλ
Ήρνο πι. δ'
Πνίεκα Καζζηαλήο Μνλαρήο
Κχξηε, ε ελ πνιιαίο ακαξηίαηο πεξηπεζνχζα Γπλή, ηήλ ζήλ αηζζνκέλε
ζεφηεηα, κπξνθφξνπ αλαιαβνχζα ηάμηλ, νδπξνκέλε κχξα ζνη, πξφ
ηνχ εληαθηαζκνχ θνκίδεη. Οίκνη! ιέγνπζα, νηη λχμ κνη, ππάξρεη,
νίζηξνο αθνιαζίαο, δνθψδεο ηε θαί αζέιελνο, έξσο ηήο ακαξηίαο.
Γέμαη κνπ ηάο πεγάο ηψλ δαθξχσλ, ν λεθέιαηο δηεμάγσλ ηήο
ζαιάζζεο ηφ χδσξ, θάκθζεηί κνη πξφο ηνχο ζηελαγκνχο ηήο θαξδίαο,
ν θιίλαο ηνχο νπξαλνχο, ηή αθάησ ζνπ θελψζεη, θαηαθηιήζσ ηνχο
αρξάληνπο ζνπ πφδαο, απνζκήμσ ηνχηνπο δέ πάιηλ, ηνίο ηήο
θεθαιήο κνπ βνζηξχρνηο, ψλ ελ ηψ Παξαδείζσ Δχα ηφ δεηιηλφλ,
θξφηνλ ηνίο σζίλ ερεζείζα, ηψ θφβσ εθξχβε. Ακαξηηψλ κνπ ηά
πιήζε θαί θξηκάησλ ζνπ αβχζζνπο, ηίο εμηρληάζεη ςπρνζψζηα σηήξ
κνπ; Μή κε ηήλ ζήλ δνχιελ παξίδεο, ν ακέηξεηνλ έρσλ ηφ έιενο.
ΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΘΔΚΣΖΝ
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο β'
ήκεξνλ ηφ πνλεξφλ ζπλήρζε ζπλέδξηνλ, θαί θαηά ζνχ θελά
εκειέηεζε, ζήκεξνλ εθ ζπκθψλνπ, ηφλ βξφρνλ Ηνχδαο
αξξαβσλίδεηαη. Κατάθαο δέ άθσλ νκνινγεί, φηη είο ππέξ πάλησλ
αλαδέρε ηφ πάζνο εθνχζηνλ. Λπηξσηά εκψλ, Υξηζηέ ν Θεφο δφμα ζνη.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. δ' Φαικφο ξιγ'
Δπινγήζαη ζε Κχξηνο εθ ηψλ, ν πνηήζαο ηφλ νπξαλφλ θαί ηήλ γήλ.
ηίρ. Ηδνχ δή, επινγείηε ηφλ Κχξηνλ πάληεο νη δνχινη Κπξίνπ.
Πξνθεηείαο Ηεδεθηήι ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Β', 3 - Γ', 3)
Δίπε Κχξηνο πξφο κε. Τηέ αλζξψπνπ, εμαπνζηειψ εγψ ζε πξφο ηνχο
πηνχο Ηζξαήι, ηνχο παξαπηθξαίλνληάο κε, νί ηηλεο παξεπίθξαλάλ κε,
απηνί θαί νη παηέξεο απηψλ εζέηεζαλ εηο εκέ, έσο, ηήο ζήκεξνλ
εκέξαο, θαί πηνί ζθιεξνπξφζσπνη, θαί ζηεξενθάξδηνη εγέλνλην. Δγψ
απνζηειψ ζε απηνχο, θαί εξείο. Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Δάλ πξφο άξα
αθνχζσζηλ, ή πηνεζψζη, δηφηη, νίθνο παξαπηθξαίλσλ εζηί, θαί
γλψζνληαη, φηη πξνθήηεο εί ζχ ελ κέζθ απηψλ. Καί ζχ, πηέ

αλζξψπνπ, κή θνβεζήο απηνχο, κεδέ εθζηήο απφ πξνζψπνπ απηψλ,
δην' ηη παξνηζηξήζνπζη, θαί επηζηήζνληαη επί ζέ θχθισ, θαί ελ κέζσ
ζθνξπίσλ ζχ θαηνηθείο, ηνχο ιφγνπο απηψλ κή θνβεζήο, θαί απφ
πξνζψπνπ απηψλ κή εθζηήο, δηφηη νίθνο παξαπηθξαίλσλ εζηί, θαί
ιαιήζεηο ηνχο ιφγνπο κνπ πξφο απηνχο, εάλ άξα αθνχζσζηλ ή
πηνεζψζηλ, φηη νίθνο παξαπηθξαίλσλ εζηί. Καί ζχ, πηέ αλζξψπνπ,
άθνπε ηνχ ιαινχληνο πξφο ζέ, θαί κή γίλνπ παξαπηθξαίλσλ, θαζψο ν
νίθνο ν παξαπηθξαίλσλ, ράλε ηφ ζηφκα ζνπ θαί θάγε, ά εγψ δίδσκί
ζνη. Καί είδνλ, θαί ηδνχ ρείξ εθηεηακέλε πξφο κε, θαί ελ απηή θεθαιίο
βηβιίνπ, θαί αλείιηζζελ απηήλ ελψπηφλ κνπ, θαί ήλ ελ απηή
γεγξακκέλα ηά έκπξνζζελ, θαί ηά φπηζζελ, θαί εγέγξαπην ελ απηή
ζξήλνο, θαί κέινο, θαί νπαί. Καί είπε πξφο κε. Τηέ αλζξψπνπ,
θαηάθαγε ηήλ θεθαιίδα ηαχηελ, θαί πνξεχζεηη θαί ιάιεζνλ ηνίο πηνίο
Ηζξαήι. Καί δηήλνημε ηφ ζηφκα κνπ θαί εςψκηζέ κε ηήλ θεθαιίδα
ηαχηελ, θαί είπε πξφο κε. Τηέ αλζξψπνπ, ηφ ζηφκα ζνπ θάγεηαη, θαί ε
θνηιία ζνπ πιεζζήζεηαη ηήο θεθαιίδνο ηαχηεο, ηήο δεδνκέλεο εηο ζέ.
Καί έθαγνλ απηήλ, θαί εγέλεην ελ ηψ ζηφκαηί κνπ σο κέιη γιπθάδνλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο β' Φαικφο ξιδ'
Οη θνβνχκελνη ηφλ Κχξηνλ, επινγήζαηε ηφλ Κχξηνλ.
ηίρ. Αηλείηε ηφ φλνκα Κπξίνπ αηλείηε δνχινη Κχξηνλ.
η95ηνξ
ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, θαί ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ηά, Πξφο
Κχξηνλ. εηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρ. η' θαί ςάιινκελ ηά δέθα
ηηρεξά Ηδηφκεια.
Ήρνο α'
έ ηφλ ηήο Παξζέλνπ Τηφλ, Πφξλε επηγλνχζα Θεφλ έιεγελ, ελ
θιαπζκψ δπζσπνχζα, σο δαθξχσλ άμηα πξάμαζα. Γηάιπζνλ ηφ
ρξένο, σο θαγψ ηνχο πινθάκνπο, αγάπεζνλ θηινχζαλ, ηήλ δηθαίσο
κηζνπκέλελ, θαί πιεζίνλ ηεισλψλ ζε θεξχμσ, Δπεξγέηα θηιάλζξσπε.
Σφ πνιπηίκεηνλ κχξνλ, ε Πφξλε έκημε κεηά δαθξχσλ, θαί εμέρεελ εηο
ηνχο αρξάληνπο πφδαο ζνπ, θαηαθηινπ ζα, εθείλελ επζχο εδηθαίσζαο,
εκίλ δε ζπγρψξεζηλ δψξεζαη, ν παζψλ ππέξ εκψλ, θαί ζψζνλ εκάο.
ηε ε ακαξησιφο, πξνζέθεξε ηφ κχξνλ, ηφηε ν καζεηήο, ζπλεθψλεη
ηνίο παξαλφκνηο, ε κέλ έραηξε θελνχζα ηφ πνιχηηκνλ, ν δέ έζπεπδε

πσιήζαη ηφλ αηίκεηνλ, αχηε ηφλ Γεζπφηελ επεγίλσζθελ, νχηνο ηνχ
Γεζπφηνπ ερσξίδεην, αχηε ειεπζεξνχην, θαί ν Ηνχδαο δνχινο
εγεγφλεη ηνχ ερζξνχ, δεηλφλ ε ξαζπκία! κεγάιε ε κεηάλνηα! ήλ κνη
δψξεζαη σηήξ, ν παζψλ ππέξ εκψλ, θαί ζψζνλ εκάο.
 ηήο Ηνχδα αζιηφηεηνο! εζεψξεη ηήλ Πφξλελ θηινχζαλ ηά ίρλε, θαί
εζθέπηεην δφισ, ηήο πξνδνζίαο ηφ θίιεκα, εθείλε ηνχο πινθάκνπο
δηέιπζε, θαί νχηνο ηψ ζπκψ εδεζκείην, θέξσλ αληί κχξνπ, ηήλ
δπζψδε θαθίαλ, θζφλνο γάξ νπθ νίδε, πξνηηκάλ ηφ ζπκθέξνλ.  ηήο
Ηνχδα αζιηφηεηνο! αθ' ήο ξχζαη ν Θεφο ηάο ςπράο εκψλ.
Ήρνο β'
Ζ ακαξησιφο έδξακε πξφο ηφ κχξνλ πξηάζαζζαη, πνιχηηκνλ κχξνλ,
ηνχ κπξίζαη ηφλ επεξγέηελ, θαί ηψ κπξεςψ εβφα. Γφο κνη ηφ κχξνλ,
ίλα αιείςσ θαγψ ηφλ εμαιείςαληά κνπ πάζαο ηάο ακαξηίαο.
Ήρνο πι. β'
Ζ βεβπζηζκέλε ηή ακαξηία, εχξέ ζε ιηκέλα ηήο ζσηεξίαο, θαί κχξνλ
ζπλ δάθξπζη θελνχζά ζνη εβφα. Ίδε ν ηψλ ακαξηαλφλησλ ηήλ
κεηάλνηαλ θέξσλ, αιιά Γέζπνηα δηάζσζφλ κε, εθ ηνχ θιχδσλνο ηήο
ακαξηίαο, δηά ηφ κέγα ζνπ έιενο.
Ήρνο πι. β'
ήκεξνλ ν Υξηζηφο, παξαγίλεηαη ελ ηή νηθία ηνχ Φαξηζαίνπ, θαί γπλή
ακαξησιφο πξνζειζνχζα, ηνίο πνζίλ εθπιηλδνχην βνψζα. Ίδε ηήλ
βεβπζηζκέλελ ηή ακαξηία, ηήλ απειπηζκέλελ δηά ηάο πξάμεηο, ηήλ κή
βδειπρζείζαλ παξά ηήο ζήο αγαζφηεηνο, θαί δφο κνη Κχξηε, ηήλ
άθεζηλ ηψλ θαθψλ, θαί ζψζφλ κε.
Ήπισζελ ε Πφξλε, ηάο ηξίραο ζνη ηψ Γεζπφηε, ήπισζελ Ηνχδαο, ηάο
ρείξαο ηνίο παξαλφκνηο, ε κέλ, ιαβείλ ηήλ άθεζηλ, ν δέ, ιαβείλ
αξγχξηα. Γηφ ζνη βνψκελ, ηψ πξαζέληη θαί ειεπζεξψζαληη εκάο, Κχξηε
δφμα ζνη.
Πξνζήιζε Γπλή δπζψδεο θαί βεβνξβνξσκέλε, δάθξπα πξνρένπζα
πνζί ζνπ σηήξ, ηφ Πάζνο θαηαγγέιινπζα. Πψο αηελίζσ ζνη ηψ
Γεζπφηε; απηφο γάξ ειήιπζαο, ζψζαη πφξλελ, εθ βπζνχ ζαλνχζάλ
κε αλάζηεζνλ, ν ηφλ Λάδαξνλ εγείξαο, εθ ηάθνπ ηεηξαήκεξνλ, δέμαη
κέ ηήλ ηάιαηλαλ, Κχξηε θαί ζψζφλ κε.
Ζ απεγλσζκέλε δηά ηφλ βίνλ, θαί επεγλσζκέλε δηά ηφλ ηξφπνλ, ηφ
κχξνλ βαζηάδνπζα, πξνζήιζέ ζνη βνψζα. Μή κε ηήλ πφξλελ
απνξξίςεο, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ, κή κνπ ηά δάθξπα παξίδεο, ε

ραξά ηψλ Αγγέισλ, αιιά δέμαη κε κεηαλννπζαλ, ήλ νπθ απψζσ
ακαξηάλνπζαλ Κχξηε, δηά ηφ κέγα ζνπ έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'
Κχξηε, ε ελ πνιιαίο ακαξηίαηο πεξηπεζνχζα Γπλή, ηήλ ζήλ αηζζνκέλε
ζεφηεηα, κπξνθφξνπ αλαιαβνχζα ηάμηλ, νδπξνκέλε κχξα ζνη, πξφ
ηνχ εληαθηαζκνχ θνκίδεη. Οίκνη! ιέγνπζα, νηη λχμ κνη, ππάξρεη,
νίζηξνο αθνιαζίαο, δνθψδεο ηε θαί αζέιελνο, έξσο ηήο ακαξηίαο.
Γέμαη κνπ ηάο πεγάο ηψλ δαθξχσλ, ν λεθέιαηο δηεμάγσλ ηήο
ζαιάζζεο ηφ χδσξ, θάκθζεηί κνη πξφο ηνχο ζηελαγκνχο ηήο θαξδίαο,
ν θιίλαο ηνχο νπξαλνχο, ηή αθάησ ζνπ θελψζεη, θαηαθηιήζσ ηνχο
αρξάληνπο ζνπ πφδαο, απνζκήμσ ηνχηνπο δέ πάιηλ, ηνίο ηήο
θεθαιήο κνπ βνζηξχρνηο, ψλ ελ ηψ Παξαδείζσ Δχα ηφ δεηιηλφλ,
θξφηνλ ηνίο σζίλ ερεζείζα, ηψ θφβσ εθξχβε. Ακαξηηψλ κνπ ηά
πιήζε θαί θξηκάησλ ζνπ αβχζζνπο, ηίο εμηρληάζεη ςπρνζψζηα σηήξ
κνπ; Μή κε ηήλ ζήλ δνχιελ παξίδεο, ν ακέηξεηνλ έρσλ ηφ έιενο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξιε'
Δμνκνινγείζζε ηψ Θεψ ηνχ νπξαλνχ.
ηίρ. Δμνκνινγείζζε ηψ Θεψ ηψλ Θεψλ.
Σήο Δμφδνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Β', 11-23)
Δλ ηαίο εκέξαηο ηαίο πνιιαίο εθείλαηο, κέγαο γελφκελνο Μσυζήο,
εμήιζε πξφο ηνχο αδειθνχο απηνχ, ηνχο πηνχο Ηζξαήι. Καηαλνήζαο
δέ ηφλ πφλνλ απηψλ, νξά άλζξσπνλ Αηγχπηηνλ, ηχπηνληα ηηλά
Δβξαίνλ, ηψλ εαπηνχ αδειθψλ ηψλ πηψλ Ηζξαήι. Πεξηβιεςάκελνο δέ
ψδε θαί ψδε, νπρ νξά, νπδέλα, θαί παηάμαο ηφλ Αηγχπηηνλ, έθξπςελ
απηφλ ελ ηή άκκσ. Δμειζψλ δέ ηή εκέξα ηή δεπηέξα, νξά δχν άλδξαο
Δβξαίνπο, δηαπιεθηηδνκέλνπο, θαί ιέγεη ηψ αδηθνχληη. Γηαηί ζχ ηχπηεηο
ηφλ πιεζίνλ; Ο δέ είπε. Σίο, ζε θαηέζηεζελ άξρνληα θαί δηθαζηήλ εθ'
hκάο; κή αλειείλ κε ζχ ζέιεηο, φλ ηξφπνλ αλείιεο ρζέο ηφλ Αηγχπηηνλ;
Δθνβήζε δέ Μσυζήο, θαί είπελ, Δη νχησο εκθαλεο γέγνλε ηφ ξήκα
ηνχην! Ήθνπζε δέ Φαξαψ ηφ ξήκα ηνχην, θαί εδήηεη αλειείλ ηφλ
Μσυζήλ. Αλερψξεζε δέ Μσυζήο απφ πξνζψπνπ Φαξαψ, θαί
ψθεζελ ελ γή Μαδηάκ, ειζψλ δέ εηο γήλ Μαδηάκ, εθάζηζελ επί ηνχ
θξέαηνο. Σψ δέ Ηεξεί Μαδηάκ ήζαλ επηά ζπγαηέξεο, πνηκαίλνπζαη ηά
πξφβαηα ηνχ παηξφο απηψλ Ησζψξ, παξαγελφκελαη δέ ήληινπλ, έσο
έπιεζαλ ηάο δεμακελάο, πνηίζαη ηά πξφβαηα ηνχ, παηξφο απηψλ
Ησζψξ. Παξαγελφκελνη δέ νη πνηκέλεο, εμέβαινλ απηάο. Αλαζηάο δέ
Μσυζήο εξξχζαην απηάο, θαί ήληιεζελ απηαίο, θαί επφηηζε ηά
πξφβαηα απηψλ. Παξεγέλνλην δέ πξφο Ραγνπήι ηνλ παηέξα απηψλ, ν

δέ είπελ απηαίο. Σί φηη εηαρχλαηε ηνχ παξαγελέζζαη ζήκεξνλ; Αη δέ
είπνλ. Αλζξσπνο Αηγχπηηνο εξξχζαην εκάο απφ ηψλ πνηκέλσλ, θαί
ήληιεζελ εκίλ, θαί επφηηζε ηά πξφβαηα εκψλ, ν δέ είπε ηαίο
ζπγαηξάζηλ απηνχ. Καί πνχ εζηη; θαί ίλα ηί νχησ θαηαιεινίπαηε ηφλ
άλζξσπνλ; θαιέζαηε νχλ απηφλ, φπσο θάγε άξηνλ. Καησθίζζε δέ
Μσυζήο παξά ηψ αλζξψπσ, θαί εμέδνην επθψξαλ ηήλ ζπγαηέξα
απηνχ ηψ Μσυζή γπλαίθα. Δλ γαζηξί δέ ιαβνχζα ε γπλή, έηεθελ πηφλ,
θαί επσλφκαζε Μσυζήο ηφ φλνκα απηνχ Γεξζέκ, ιέγσλ. ηη
πάξνηθφο εηκη ελ γή αιινηξία. Έηη δέ ζπιιαβνχζα, έηεθελ πηφλ
δεχηεξνλ, θαί εθάιεζε ηφ φλνκα απηνχ Διηέδεξ, ιέγσλ. Ο γάξ Θεφο
ηνχ Παηξφο κνπ βνεζφο κνπ, θαί εξξχζαηφ κε εθ ρεηξφο Φαξαψ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ' Φαικφο ξιδ'
Κχξηε, ηφ έιεφο ζνπ εηο ηφλ αηψλα, ηά έξγα ηψλ ρεηξψλ ζνπ κή
παξίδεο.
ηίρ. Δμνκνινγήζνκαί ζνη, Κχξηε, ελ φιε θαξδία κνπ.
Ηψβ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Β' 1-10)
Δγέλεην δέ σο ε εκέξα αχηε, θαί ήιζνλ νη Άγγεινη ηνχ Θενχ
παξαζηήλαη ελαληίνλ ηνχ Κπξίνπ, θαί ν Γηάβνινο ήιζελ ελ κέζσ
απηψλ, παξαζηήλαη ελαληίνλ ηνχ Κπξίνπ. Καί είπελ ν Κχξηνο ηψ
Γηαβφισ. Πφζελ ζχ έξρε; είπε δέ ν Γηάβνινο ελαληίνλ Κπξίνπ.
Γηαπνξεπζείο ηήλ ππ' νπ ξαλφλ, θαί εκπεξηπαηήζαο ηήλ ζχκπαζαλ,
πάξεηκη. Δίπε δέ ν Κχξηνο πξφο ηφλ Γηάβνινλ. Πξνζέζρεο ηφλ
ζεξάπνληά κνπ Ηψβ, φηη νπθ έζηη θαη' απηφλ, ηψλ επί ηήο γήο,
άλζξσπνο φκνηνο απηψ, άθαθνο, αιεζηλφο, άκεκπηνο, ζενζεβήο,
απερφκελνο απφ παληφο θαθνχ; έηη δέ έρεηαη αθαθίαο, ζχ δέ είπαο, ηά
ππάξρνληα απηνχ δηαθελήο απνιέζαη. Τπνιαβψλ δέ ν Γηάβνινο, είπε
ηψ Κπξίσ. Γέξκα ππέξ δέξκαηνο, θαί πάληα φζα ππάξρεη αλζξψπσ,
ππέξ ηήο ςπρήο απηνχ εθηίζεη, νπ κήλ δέ, αιιά απνζηείιαο ηήλ ρείξά
ζνπ, άςαη ηψλ νζηψλ απηνχ, θαί ηψλ ζαξθψλ απηνχ, ή κήλ εηο
πξφζσπνλ ζε επινγήζεη. Δίπε δέ ν Κχξηνο ηψ Γηαβφισ. Ηδνχ
παξαδίδσκί ζνη απηφλ, κφλνλ ηήλ ςπρήλ απηνχ δηαθχιαμνλ. Καί
εμήιζελ ν Γηάβνινο απφ πξνζψπνπ Κπξίνπ, θαί έπαηζε ηφλ Ηψβ έιθεη
πνλεξψ απφ πνδψλ εσο θεθαιήο. Καί έιαβελ εαπηψ φζηξαθνλ, ίλα
ηφλ ηρψξα μχε, θαί εθάζεην επί ηήο θνπξίαο, έμσ ηήο πφιεσο. Υξφλνπ
δέ πνιινχ πξνβεβεθφηνο, είπελ απηψ ε γπλή απηνχ. Μέρξη ηίλνο
θαξηεξήζεη ιέγσλ. Ηδνχ αλακέλσ ρξφλνλ έηη κηθξφλ, πξνζδερφκελνο
ηήλ ειπίδα ηήο ζσηεξίαο κνπ; ηδνχ γάξ εθάληζηαί ζνπ ηφ κλεκφζπλνλ
απφ ηήο γήο, πηνί θαί ζπγαηέξεο, εκήο θνηιίαο σδίλεο θαί πφλνη, νχο
εηο ηφ θελφλ εθνπίαζα κεηά κφρζσλ, ζχ δέ απηφο ελ ζαπξία

ζθσιήθσλ θάζεζαη, δηαλπθηεξεχσλ αίζξηνο, θαγψ πιαλήηηο θαί
ιάηξηο, ηφπνλ εθ ηφπνπ πεξηεξρνκέλε, θαί νηθίαλ εμ νηθίαο,
πξνζδερνκέλε ηφλ ήιηνλ πφηε δχζεηαη, ίλα αλαπαχζσκαη ηψλ
κφρζσλ κνπ, θαί ηψλ νδπλψλ, αί κε λχλ ζπλέρνπζηλ, αιιά είπφλ ηη
ξήκα πξφο Κχξηνλ, θαί ηειεχηα, ν δέ εκβιέςαο απηή, είπελ. Ίλα ηί,
ψζπεξ κία ηψλ αθξφλσλ γπλαηθψλ ειάιεζαο νχησο; εη ηά θαιά
εδεμάκεζα εθ ρεηξφο Κπξίνπ, ηά θαθά νπρ ππνίζσκελ; Δλ ηνχηνηο
πάζη ηνίο ζπκβεβεθφζηλ απηψ, νπδέλ ήκαξηελ Ηψβ ηνίο ρείιεζηλ
ελαληίνλ ηνχ Θενχ.
Σφ Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ
Σνχ Ηεζνχ γελνκέλνπ ελ Βεζαλία...
ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
ΔΗ ΣΟ ΑΠΟΓΔΗΠΝΟΝ
Σξηψδηνλ, Πνίεκα Αλδξένπ Κξήηεο
Χδή δ' Ζρνο πι. β'
Αθήθνελ ν Πξνθήηεο
Αλψγεσλ εζηξσκέλνλ, εδέμαηφ ζε ηφλ Κηίζηελ θαί ηνχο ζπκκχζηαο,
θαί απηνχ ηφ Πάζρα επεηέιεζαο, θαί απηνχ εηξγάζσ ηά κπζηήξηα,
απηνχ γάξ ηψλ δχν ζηαιέλησλ, λχλ Μαζεηψλ ζνπ, ηφ Πάζρα
εηνηκάζζε ζνη.
Τπάγεηε πξφο ηφλ δείλα, ν πάληα εηδψο πξνιέγεη, ηνίο Απνζηφινηο,
θαί καθάξηφο εζηηλ φο δχλαηαη, πηζηψο ππνδέμαζζαη ηφλ Κχξηνλ,
αλψγεσλ κέλ ηήλ θαξδίαλ πξνεηνηκάζαο, θαί δείπλνλ ηήλ επζέβεηαλ.
Ζ γλψκε θηιαξγπξίαο, ν ηξφπνο ζνπ απνλνίαο, άθξνλ Ηνχδα,
πηζηεπζείο γάξ κφλνο ηφ γισζζφθνκνλ, φισο νπθ εθάκθζεο πξφο
ζπκπάζεηαλ, αιι' έθιεηζαο ηά ηήο ζθιεξάο ζνπ, θαξδίαο ζπιάγρλα,
πξνδνχο ηφλ κφλνλ εχζπιαγρλνλ.
Ζ γλψκε ηψλ ζενθηφλσλ, ηή πξάμεη ηνχ θηιαξγχξνπ ζπλαξκνζζείζα,
ε κελ πξφο αλαίξεζηλ σπιίδεην, ε δέ ηά αξγχξηα εθείιθεην, αγρφλελ
γάξ κεηακειείαο ηφηε πξνθξίλαο, θαθψο ηνχ δήλ εζηέξεηαη.
Σφ θίιεκα γέκεη δφινπ, ηφ ραίξέ ζνπ ελ καραίξα, πιάλε Ηνχδα, ηή κέλ
γιψζζε θζέγγε ηά πξφο έλσζηλ, ηή δέ γλψκε λεχεηο πξφο δηάζηαζηλ,
πξνδνχλαη γάξ ηνίο παξαλφκνηο ηφλ Δπεξγέηελ, δνιίσο εκειέηεζαο.

Φηιείο θαί πσιείο Ηνχδα, αζπάδε θαί νπθ νθιάδεηο δφισ πξνζηξέρσλ,
ηίο κηζψλ αζπάδεηαη ηξηζάζιηε; ηίο θηιψλ εμσλείηαη ηηκήκαηη; ηφ θίιεκα
ηήο αλαηδνχο ζνπ θαθνβνπιίαο, ειέγρεη ηήλ πξναίξεζηλ.
Γφμα...
Ακέξηζηνλ ηή νπζία, αζχγρπηνλ ηνίο πξνζψπνηο ζενινγψ ζε, ηήλ
ηξηαδηθήλ κίαλ ζεφηεηα, σο νκνβαζίιεηνλ θαί ζχλζξνλνλ, βνψ ζνη ηφ
Άζκα ηφ κέγα, ηφ ελ πςίζηνηο, ηξηζζψο πκλνινγνχκελνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζ ζχιιεςηο ππέξ ιφγνλ, ν ηφθνο ζνπ ππέξ θχζηλ Θενγελλήηνξ, ε κέλ
γάξ εθ Πλεχκαηνο νπ ζπέξκαηνο, ε δέ λφκνπο θχζεσο ιαλζάλνπζα,
σο άθζνξνο θαί ππέξ θχζηλ, πάζεο ινρείαο, Θεφο γάξ ηφ ηηθηφκελνλ.
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
πλεζζίσλ Γέζπνηα, ηνίο Μαζεηαίο ζνπ, κπζηηθψο εδήισζαο, ηήλ
ζήλ αγίαλ ηειεπηήλ, δη' ήο θζνξάο ειπηξψζεκελ, νη ηά ζεπηά ζνπ
ηηκψληεο Παζήκαηα.
Χδή ε'
λ ζηξαηηαί, νπξαλψλ
Σήλ λνκηθήλ, εθπιεξψζαο πξφζηαμηλ, ν πιάθαο ηάο λνκηθάο, γξάςαο
ελ ηλά, έθαγε κέλ ηφ Πάζρα, ηφ πάιαη θαί ζθηψδεο, γέγνλε δέ πάζρα,
θαί κπζηηθή δσνζπζία. (Γίο)
Σήλ απ' αηψλνο, θεθαιπκκέλελ Υξηζηφο, ζνθίαλ κπζηαγσγψλ, έδεημαο
νκνχ, πάζη ηνίο Απνζηφινηο, σηήξ επί ηνχ δείπλνπ, ήλ ηαίο
Δθθιεζίαηο, παξέδσθαλ νη ζενθφξνη.
Δίο εμ πκψλ, δφισ παξαδψζεη κε. Δβξαίνηο απεκπνιψλ, ηαχηε ηή
λπθηί, ηνχην Υξηζηφο βνήζαο, ζπλέρεε ηνχο θίινπο, ηφηε είο πξφο έλα,
δηαπνξψλ πξνζεθηλείην.
Σαπεηλσζείο, δη' εκάο ν πινχζηνο, ηνχ δείπλνπ εμαλαζηάο, ιέληηνλ
ιαβψλ, ηνχην πεξηεδψζσ, θαί θιίλαο ηφλ απρέλα, έληςαο ηνχο πφδαο,
ηψλ Μαζεηψλ θαί ηνχ πξνδφηνπ.
Σήο ππέξ λνχλ, θαί αθξάζηνπ γλψζεσο, ηφ χςνο ζνπ Ηεζνχ, ηίο κή
εθπιαγή, φηη πειψ παξέζηεο, ν Κηίζηεο ηψλ απάλησλ, λίπησλ κέλ
ηνχο πφδαο, εθκάζζσλ δέ θαί ηψ ιεληίσ;

Ο Μαζεηήο, φλ εγάπα Κχξηνο, ηψ ζηήζεη αλαπεζψλ, έθε πξφο απηφλ.
Σίο ν παξαδηδνχο ζε; Υξηζηφο δέ πξφο εθείλνλ. Οχηνο ν εκβάςαο, ελ
ηψ ηξπβιίσ λχλ ηήλ ρείξα.
Ο Μαζεηήο ηφλ ςσκφλ δεμάκελνο, θαηά ηνχ άξηνπ ρσξεί, πξάζηλ
κειεηψλ, ηξέρεη πξφο Ηνπδαίνπο, ιέγεη ηνίο παξαλφκνηο. Σί παξέρεηέ
κνη, θαγψ πκίλ απηφλ πξνδψζσ;
Γφμα...
Έλα Θεφλ, θαη' νπζίαλ ζέβνκαη, ηξείο ππνζηάζεηο πκλψ, δηνξηζηηθψο,
άιιαο αιι' νπθ αιινίαο, επεί ζεφηεο κία, ελ ηξηζί ηφ θξάηνο, θαί γάξ
Παηήξ, Τηφο, θαί Πλεχκα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ρχζαη εκάο, Ηεζνχ σηήξ εκψλ, εθ πιάλεο θαί πεηξαζκνχ, θαί ηνχ
πνλε ξνχ, δέρνπ ηήλ Θενηφθνλ, πξεζβεχνπζαλ απαχζησο. Μήηεξ
γάξ ππάξρεη, θαί δχλαηαί ζε δπζσπήζαη.
Χδή ζ'
Αζπφξνπ ζπιιήςεσο
Σφ κέγα κπζηήξηνλ, ηήο ζήο ελαλζξσπήζεσο, επί ηνχ δείπλνπ,
ζπλαλαθεηκέλνπ ζνπ, ηνίο Μχζηαηο Φηιάλζξσπε, αλαθαιχςαο έθεο
Φάγεηε άξηνλ ηφλ δσηηθφλ, πίζηεη πίεηε ηφ αίκα, θελσζέλ ηήο
ζενπιεχξνπ ζθαγήο.
θελή επνπξάληνο, εδείρζε ηφ αλψγεσλ, έλζα ηφ Πάζρα, Υξηζηφο
επεηέιεζε, ηφ δείπλνλ αλαίκαθηνλ, θαί ινγηθή ιαηξεία, ε ηξάπεδα δέ
ηψλ εθεί, ηειεζζέλησλ κπζηεξίσλ, λνεηφλ ζπζηαζηήξηνλ.
Σφ Πάζρα Υξηζηφο εζηη, ηφ κέγα θαί ζεβάζκηνλ, βξσζείο σο άξηνο,
ηπζείο δέ σο πξφβαηνλ, απηφο γάξ αλήλεθηαη, ππέξ εκψλ ζπζία,
απηνχ ηφ ψκα επζεβψο, θαί απηνχ ηφ Αίκα πάληεο, κπζηηθψο
κεηαιακβάλνκελ.
Σφλ άξηνλ επιφγεζαο, ν Άξηνο ν νπξάληνο, επραξηζηήζαο, Παηξί ηψ
γελλήηνξη, ιαβψλ θαί πνηήξηνλ, ηνίο Μαζεηαίο εδίδσο. Λάβεηε,
θάγεηε βνψλ, ηνχην κνχ εζηη ηφ ψκα, θαί ηφ Αίκα ηήο αθζάξηνπ
δσήο.
Ακήλ ιέγσλ έθεζε, ηνίο θιήκαζηλ ε άκπεινο, ηνίο Απνζηφινηο,
Υξηζηφο ε αιήζεηα, απ' άξηη νπ κή πίσ εθ ηήο ακπέινπ πφκα, έσο άλ

πίσ απηφ θαηλφλ, ελ ηή δφμε ηνχ Παηξφο κνπ, κεζ' πκψλ ηψλ
θιεξνλφκσλ κνπ.
Πηπξάζθεηο ηξηάθνληα, αξγχξσλ ηφλ αηίκεηνλ, θαί νπ ινγίδε, Ηνχδα
παξάλνκε, ηνχ δείπλνπ ηήλ κχεζηλ, ή ηφλ ζεπηφλ ληπηήξα;  πψο εηο
ηέινο ηνχ θσηφο, νιηζζήζαο πηψκα ήιζεο, ηήλ αγρφλελ
αζπαζάκελνο!
Σάο ρείξαο εμέηεηλαο, ελ αίο ηφλ άξηνλ έιαβεο, ηήο αθζαξζίαο, ιαβείλ
ηά αξγχξηα, ηφ ζηφκα πξφο θίιεκα, πξνζαγαγψλ δνιίσο, ελ ψ ηφ
ψκα ηνχ Υξηζηνχ, θαί ηφ Αίκα ππεδέμσ, αιι' νπαί ζνη! σο θεζίλ ν
Υξηζηφο.
Υξηζηφο εηζηηάζαην, ηφλ Κφζκνλ ν νπξάληνο, θάί ζείνο Άξηνο. Γεχηε
νχλ θηιφρξηζηνη, πειίλνηο ελ ζηφκαζηλ, αγλαίο δέ ηαίο θαξδίαηο,
ππνδεμψκεζα πηζηψο, ηφλ ζπφκελνλ ηφ Πάζρα, ελ εκίλ
ηεξνπξγνχκελνλ.
Γφμα...
Παηέξα δνμάζσκελ, Τηφλ ππεξπςψζσκελ, ηφ ζείνλ Πλεχκα, πηζηψο
πξνζθπλήζσκελ, Σξηάδα αρψξηζηνλ, Μνλάδα θαη' νπζίαλ, σο θψο
θαί θψηα θαί δσήλ, θαί δσάο δσνπνηνχζαλ, θαί θσηίδνπζαλ ηά
πέξαηα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παζηάο επνπξάληνο, θαί Νχκθε αεηπάξζελνο, κφλε εδείρζεο, Θεφλ
κέλ βαζηάζαζα, ηεθνχζα δέ αηξέπησο, εθ ζνχ ζεζαξθσκέλνλ, δην'
ζε πάζαη αη γελεαί, σο Θεφλπκθνλ Μεηέξα, νξζνδφμσο κεγαιχλνκελ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Σξνπάξηνλ
Ήρνο πι. δ'
ηε νη έλδνμνη Μαζεηαί, ελ ηψ ληπηήξη ηνχ Γείπλνπ εθσηίδνλην, ηφηε
Ηνχδαο ν δπζζεβήο, θηιαξγπξίαλ λνζήζαο εζθνηίδεην, θαί αλφκνηο
θξηηαίο, ζέ ηφλ δίθαηνλ Κξηηήλ παξαδίδσζη. Βιέπε ρξεκάησλ εξαζηά,
ηφλ δηά ηαχηα αγρφλε ρξεζάκελνλ, θεχγε αθφξεζηνλ ςπρήλ ηήλ
Γηδαζθάισ ηνηαχηα ηνικήζαζαλ. Ο πεξί πάληαο αγαζφο, Κχξηε δφμα
ζνη. (εθ γ')
Σφ Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, ήγγηδελ ε ενξηή ηψλ Αδχκσλ...

Ο Καλψλ
Πνίεκα Κνζκά Μνλαρνχ
Χδή α' Ήρνο πι. β' Ο Δηξκφο
Σκεζείζε ηκάηαη, πφληνο εξπζξφο, θπκαηνηξφθνο δε μεξαίλεηαη
βπζφο, ν απηφο νκνχ αφπινηο γεγνλψο βαηφο, θαί παλνπιί ηαηο
ηάθνο. Χδή δέ Θενηεξπήο αλεκέιπεην. Δλδφμσο δεδφμαζηαη, Υξηζηφο
ν Θεφο εκψλ.
Ζ παληαηηία, θαί παξεθηηθή δσήο, ε άπεηξνο ζνθία ηνχ Θενχ, σ
θνδφκεζε ηφλ νίθνλ εαπηήο, αγλήο εμ απεηξάλδξνπ Μεηξφο, λαφλ γάξ
ζσκαηηθφλ πεξηζέκελνο, ελδφμσο, δεδφμαζηαη, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ.
Μπζηαγσγνχζα, θίινπο εαπηήο, ηήλ ςπρνηξφθνλ εηνηκάδεη ηξάπεδαλ,
ακβξνζίαο δέ ε φλησο ζνθία ηνχ Θενχ, θηξλά θξαηήξα πηζηνίο.
Πξνζέιζσκελ επζεβψο θαί βνήζσκελ. Δλδφμσο δεδφμαζηαη, Υξηζηφο
ν Θεφο εκψλ.
Αθνπηηζζψκελ, πάληεο νη πηζηνί, ζπγθαινπκέλεο πςειψ θεξχγκαηη,
ηήο αθηίζηνπ θαί εκθχηνπ ζνθίαο ηνχ Θενχ, βνά γάξ, Γεχζαζζε θαί
γλφληεο, φηη ρξεζηφο εγψ θξάμαηε. Δλδφμσο δεδφμαζηαη, Υξηζηφο ν
Θεφο εκψλ.
Καηαβαζία
Σκεζείζε ηκάηαη, πφληνο εξπζξφο, θπκαηνηξφθνο δε μεξαίλεηαη
βπζφο, ν απηφο νκνχ αφπινηο γεγνλψο βαηφο, θαί παλνπιί ηαηο
ηάθνο. Χδή δέ Θενηεξπήο αλεκέιπεην. Δλδφμσο δεδφμαζηαη, Υξηζηφο
ν Θεφο εκψλ.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
Κχξηνο ψλ πάλησλ θαί Κηίζηεο Θεφο, ηφ θηηζηφλ ν απαζήο,
πησρεχζαο ζεαπηψ ήλσζαο, θαί ηφ Πάζρα, νίο έκειιεο ζαλείλ, απηφο
ψλ ζεαπηφλ πξνεηίζεο, Φάγεηε βνψλ ηφ ψκά κνπ, θαί πίζηεη
ζηεξεσζήζεζζε.
Ρχζηνλ παληφο, ηνχ βξνηείνπ γέλνπο, ηφ νηθείνλ Αγαζέ, ηνχο ζνχο
Μαζεηάο επφηηζαο, επθξνζχλεο πνηήξηνλ πιήζαο, απηφο γάξ
ζεαπηφλ ηεξνχξγεηο, Πίεηε βνψλ ηφ Αίκά κνπ, θαί πίζηεη
ζηεξεσζήζεζζε.

Άθξσλ αλήξ, φο ελ πκίλ πξνδφηεο, ηνίο νηθείνηο Μαζεηαίο πξνέθεο, ν
αλεμίθαθνο, νχ κή γλψζεηαη ηαχηα, θαί νχηνο αζχλεηνο ψλ, νπ κή
ζπλήζεη, φκσο ελ εκνί κείλαηε, θαί πίζηεη ζηεξεσζήζεζζε.
Καηαβαζία
Κχξηνο ψλ πάλησλ θαί Κηίζηεο Θεφο, ηφ θηηζηφλ ν απαζήο,
πησρεχζαο ζεαπηψ ήλσζαο, θαί ηφ Πάζρα, νίο έκειιεο ζαλείλ, απηφο
ψλ ζεαπηφλ πξνεηίζεο, Φάγεηε βνψλ ηφ ψκά κνπ, θαί πίζηεη
ζηεξεσζήζεζζε.
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ Σάθνλ ζνπ σηήξ
Ο ιίκλαο θαί πεγάο, θαί ζαιάζζαο πνηήζαο, ηαπείλσζηλ εκάο,
εθπαηδεχσλ αξίζηελ, ιεληίσ δσλλχκελνο, Μαζεηψλ πφδαο έληςε,
ηαπεηλνχκελνο, ππεξβνιή επζπιαγρλίαο, θαί πςψλ εκάο, απφ
βαξάζξσλ θαθίαο, ν κφλνο θηιάλζξσπνο.
Έηεξνλ Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Σαπεηλνχκελνο, δη' επζπιαγρλίαλ, πφδαο έληςαο, ηψλ Μαζεηψλ ζνπ,
θαί πξφο δξφκνλ ζείνλ ηνχηνπο θαηεχζπλαο, απαλαηλφκελνο Πέηξνο
δέ λίπηεζζαη, αχζηο ηψ ζείσ ππείθεη πξνζηάγκαηη, εθληπηφκελνο, θαί
ζνχ εθηελψο δεφκελνο, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Έηεξνλ Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
πλεζζίσλ Γέζπνηα, ηνίο Μαζεηαίο ζνπ, κπζηηθψο εδήισζαο, ηήλ
παλαγίαλ ζνπ ζθαγήλ, δη' ήο θζνξάο ειπηξψζεκελ, νη ηά ζεπηά ζνπ,
ηηκψληεο Παζήκαηα.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
Πξνθαηηδψλ ν Πξνθήηεο, ηνχ κπζηεξίνπ ζνπ ηφ απφξξεηνλ, Υξηζηέ
πξναλεθψλεζελ. Έζνπ θξαηαηάλ, αγάπεζηλ ηζρχνο, Πάηεξ νηθηίξκνλ,
ηφλ κνλνγελή, Τηφλ γάξ αγαζέ, ηιαζκφλ εηο ηφλ Κφζκνλ απέζηεηιαο.
Δπί ηφ πάζνο ηφ πάζη, ηνίο εμ Αδάκ πεγάζαλ απάζεηαλ, Υξηζηέ
κνιψλ ηνίο θίινηο ζνπ, είπαο. Μεζ' πκψλ, ηνχ Πάζρα κεηαζρείλ,
ηνχηνπ επεζχκεζα, ηφλ Μνλνγελή επεί κε ηιαζκφλ, ν Παηήξ εηο ηφλ
Κφζκνλ απέζηεηιε.
Μεηαιακβάλσλ θξαηήξνο, ηνίο Μαζεηαίο εβφαο Αζάλαηε. Γελλήκαηνο
ακπέινπ δέ, πίνκαη ινηπφλ, νπθέηη κεζ' πκψλ βηνηεχσλ, ηφλ
Μνλνγελή επεί κε ηιαζκφλ, ν Παηήξ εηο ηφλ Κφζκνλ απέζηεηιε.

Πφκα θαηλφλ ππέξ ιφγνλ, εγψ θεκη ελ ηή Βαζηιεία κνπ, Υξηζηέ ηνίο
θίινηο πίνκαη, ψζηε γάξ ζενίο, Θεφο πκίλ, ζπλέζνκαη είπαο, ηφλ
Μνλνγελή θαί γάξ κε ηιαζκφλ, ν Παηήξ εηο ηφλ Κφζκνλ απέζηεηιε.
Καηαβαζία
Πξνθαηηδψλ ν Πξνθήηεο, ηνχ κπζηεξίνπ ζνπ ηφ απφξξεηνλ, Υξηζηέ
πξναλεθψλεζελ. Έζνπ θξαηαηάλ, αγάπεζηλ ηζρχνο, Πάηεξ νηθηίξκνλ,
ηφλ κνλνγελή, Τηφλ γάξ αγαζέ, ηιαζκφλ εηο ηφλ Κφζκνλ απέζηεηιαο.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Σψ ζπλδέζκσ ηήο αγάπεο, ζπλδεφκελνη νη Απφζηνινη, ηψ δεζπφδνληη
ηψλ φισλ, εαπηνχο Υξηζηψ, αλαζέκελνη, σξαίνπο πφδαο
εμαπελίδνλην, επαγγειηδφκελνη πάζηλ εηξήλελ.
Ζ ηφ άζρεηνλ θξαηνχζα, θαί ππεξψ νλ ελ αηζέξη χδσξ, ε αβχζζνπο
ραιηλνχζα, θαί ζαιάζζαο αλαραηηίδνπζα, Θενχ ζνθία, χδσξ Νηπηήξη
βάιιεη, πφδαο απνπιχλεη δέ δνχισλ Γεζπφηεο.
Μαζεηαίο ππνδεηθλχεη, ηαπεηλψζεσο ν Γεζπφηεο ηχπνλ, ν λεθέιαηο
δέ ηφλ πφινλ πεξηβάιισλ, δψλλπηαη ιέληηνλ, θαί θάκπηεη γφλπ,
δνχισλ εθπιχλαη πφδαο, νχ ελ ηή ρεηξί πλνή πάλησλ ηψλ φλησλ.
Καηαβαζία
Σψ ζπλδέζκσ ηήο αγάπεο, ζπλδεφκελνη νη Απφζηνινη, ηψ δεζπφδνληη
ηψλ φισλ, εαπηνχο Υξηζηψ, αλαζέκελνη, σξαίνπο πφδαο
εμαπελίδνλην, επαγγειηδφκελνη πάζηλ εηξήλελ.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
Άβπζζνο εζράηε ακαξηεκάησλ, εθχθισζέ κε, θαί ηφλ θιχδσλα κεθέηη
θέξσλ, σο ν Ησλάο, ηψ Γεζπφηε βνψ ζνη. Δθ θζνξάο κε αλάγαγε.
Κχξηνλ θσλείηε, ψ Μαζεηαί, θαί Γηδάζθαιφλ κε, θαί γάξ πέθπθα.
σηήξ εβφαο, δηφ κηκείζζε ηφλ ηχπνλ, φλ ηξφπνλ ελ εκνί εζεάζαζζε.
Ρχπφλ ηηο κή έρσλ απνξξπθζήλαη, νπ δείηαη πφδαο, θαζαξνί ψ
Μαζεηαί πκείο δέ, αιι' νπρί πάληεο, ξνπή γάξ αηάθησο, εμ πκψλ ελφο
καίλεηαη.
Καηαβαζία
Άβπζζνο εζράηε ακαξηεκάησλ, εθχθισζέ κε, θαί ηφλ θιχδσλα κεθέηη
θέξσλ, σο ν Ησλάο, ηψ Γεζπφηε βνψ ζνη. Δθ θζνξάο κε αλάγαγε.

Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Σά άλσ δεηψλ
Σφλ άξηνλ ιαβψλ, εηο ρείξαο ν πξνδφηεο, θξπθίσο απηάο, εθηείλεη θαί
ιακβάλεη, ηήλ ηηκήλ ηνχ πιάζαληνο, ηαίο νηθείαηο ρεξζί ηφλ
άλζξσπνλ, θαί αδηφξζσηνο έκεηλελ, Ηνχδαο ν δνχινο θαί δφιηνο.
Ο Οίθνο
Σή κπζηηθή ελ θφβσ ηξαπέδε, πξνζεγγίζαληεο πάληεο, θαζαξαίο ηαίο
ςπραίο, ηφλ άξηνλ ππνδεμψκεζα, ζπκπαξακέλνληεο ηψ Γεζπφηε, ίλα
ίδσκελ ηνχο πφδαο πψο απνλίπηεη ηψλ Μαζεηψλ, θαί εθκάζζεη ηψ
ιεληίσ, θαί πνηήζσκελ ψζπεξ θαηίδσκελ, αιιήινηο ππνηαγέληεο, θαί
αιιήισλ ηνχο πφδαο εθπιχλνληεο, απηφο γάξ ν Υξηζηφο νχησο
εθέιεπζε, ηνίο απηνχ Μαζεηαίο σο πξνέθεζελ, αιι' νπθ ήθνπζελ,
Ηνχδαο ν δνχινο θαί δφιηνο.
πλαμάξηνλ
Σή αγία θαί κεγάιε Πέκπηε, νη ηά πάληα θαιψο δηαηαμάκελνη
ζείνη Παηέξεο, αιιεινδηαδφρσο έθ ηε ηψλ ζείσλ Απνζηφισλ, θαί ηψλ
ηεξψλ Δπαγγειίσλ, παξαδεδψθαζηλ εκίλ ηέζζαξά ηηλα ενξηάδεηλ, ηφλ
ηεξφλ Νηπηήξα, ηφλ κπζηηθφλ Γείπλνλ (δειαδή ηήλ παξάδνζηλ ηψλ
θαζ' εκάο θξηθηψλ Μπζηεξίσλ), ηήλ ππεξθπά Πξνζεπρήλ, θαί ηήλ
Πξνδνζίαλ απηήλ.
ηίρνη εηο ηφλ Ηεξφλ Νηπηήξα
 Νίπηεη Μαζεηψλ εζπέξαο Θεφο πφδαο,
 Οχ πνχο παηψλ ήλ εηο Δδέκ δείιεο πάιαη.
Δηο ηφλ Μπζηηθνλ Γείπλνλ
 Γηπινχο ν Γείπλνο, Πάζρα γάξ λφκνπ θέξεη,
 Καί Πάζρα θαηλφλ, Αίκα. ψκα Γεζπφηνπ.
Δηο ηήλ ππεξθπά Πξνζεπρήλ
 Πξνζεχρε, θαί θφβεηξα, ζξφκβνη αηκάησλ,
 Υξηζηέ, πξνζψπνπ, παξαηηνχκελνο δήζελ
 ζάλαηνλ, ερζξφλ ελ ηνχηνηο θελαθίδσλ.
Δηο ηήλ Πξνδνζίαλ
 Σί δεί καραηξψλ, ηί μχισλ ιανπιάλνη,
 Πξφο ηφ ζαλείλ πξφζπκνλ εηο Κφζκνπ ιχηξνλ.
Σή αθάησ ζνπ επζπιαγρλία, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ειέεζνλ
εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο

Οη Παίδεο ελ Βαβπιψλη, θακίλνπ θιφγα νπθ έπηεμαλ αιι' ελ κέζσ
θινγφο εκβιεζέληεο, δξνζηδφκελνη έςαιινλ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Νεπζηάδσλ θάξαλ Ηνχδαο, θαθά πξνβιέπσλ εθίλεζελ, επθαηξίαλ
δεηψλ παξαδνχλαη, ηφλ Κξηηήλ εηο θαηάθξηζηλ, φο πάλησλ εζηί Κχξηνο,
θαί Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Τκίλ ν Υξηζηφο ηνίο θίινηο, εβφα. Δίο παξαδψζεη κε, επθξνζχλεο
ιαζφληεο, αγσλία θαί ιχπε ζπλείρνλην. Σίο νχηνο; θξάζνλ ιέγνληεο,
ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Μεζ' φζηηο εκνχ ηήλ ρείξα, ηξπβιίσ βάιιεη ζξαζχηεηη, ηνχησ πιήλ
θαιφλ ήλ, πχιαο βίνπ πεξάζαη κεδέπνηε, ηνχηνλ φο ήλ εδήινπ δέ, ν
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Καηαβαζία
Οη Παίδεο ελ Βαβπιψλη, θακίλνπ θιφγα νπθ έπηεμαλ αιι' ελ κέζσ
θινγφο εκβιεζέληεο, δξνζηδφκελνη έςαιινλ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Νφκσλ παηξψσλ νη καθαξηζηνί, ελ Βαβπιψλη Νένη πξνθηλδπλεχνληεο,
βαζηιεχνληνο, θαηέπηπμαλ, πξνζηαγήο αινγίζηνπ, θαί ζπλεκκέλνη ψ
νπθ ερσλεχζεζαλ ππξί, ηνχ θξαηνχληνο επάμηνλ αλέκειπνλ ηφλ
χκλνλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Οη δαηηπκφλεο νη καθαξηζηνί, ελ ηή ηψλ ηψ Λφγσ
πξνζθαξηεξήζαληεο, νη Απφζηνινη παξείπνλην, ηψ Πνηκέλη σο άξλεο,
θαί ζπλεκκέλνη, ψ νπθ ερσξίζζεζαλ Υξηζηψ, ζείσ ιφγσ ηξεθφκελνη,
επραξίζησο εβφσλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Νφκνπ θηιίαο, ν δπζψλπκνο, Ηζθαξηψηεο γλψκε επηιαζφκελνο, νχο
ελίςαην επηξέπηζε πξφο πξνδνζίαλ πφδαο, θαί ζνχ εζζίσλ άξηνλ,
ψκα ζείνλ, επήξε πηεξληζκφλ επί ζέ, Υξηζηέ, θαί βνάλ νπ ζπλήθε.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δδεμηνχην ηφ ιπηήξηνλ, ηήο ακαξηίαο ζψκα, ν αζπλείδεηνο, θαί ηφ
Αίκα ηφ ρεφκελνλ, ππέξ Κφζκνπ ηφ ζείνλ, αιι' νπθ εδείην πίλσλ, ν

επίπξαζθε ηηκήο νπ θαθία πξνζψρζηζε θαί βνάλ νπ ζπλήθε. Σφλ
Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Καηαβαζία
Νφκσλ παηξψσλ νη καθαξηζηνί, ελ Βαβπιψλη Νένη πξνθηλδπλεχνληεο,
βαζηιεχνληνο, θαηέπηπμαλ, πξνζηαγήο αινγίζηνπ, θαί ζπλεκκέλνη ψ
νπθ ερσλεχζεζαλ ππξί, ηνχ θξαηνχληνο επάμηνλ αλέκειπνλ ηφλ
χκλνλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
Ξελίαο δεζπνηηθήο, θαί αζαλάηνπ ηξαπέδεο, ελ ππεξψσ ηφπσ, ηαίο
πςειαίο θξεζί, πηζηνί δεχηε απνιαχζσκελ, επαλαβεβεθφηα ιφγνλ,
εθ ηνπ Λφγνπ καζφληεο, φλ κεγαιχλνκελ.
Άπηηε ηνίο Μαζεηαίο, ν Λφγνο έθε, ηφ Πάζρα ελ ππεξψσ ηφπσ, ψ
λνχο ελίδξπηαη, νίο κπζηαγσγψ, ζθεπάζαηε, αδχκσ αιεζείαο ιφγσ, ηφ
ζηεξξφλ δέ ηήο ράξηηνο κεγαιχλαηε.
Γεκηνπξγφλ ν Παηήξ, πξφ ηψλ αηψλσλ ζνθίαλ, γελλά αξρήλ νδψλ
κε, εηο έξγα έθηηζε, ηά λχλ κπζηηθψο ηεινχκελα. Λφγνο γάξ άθηηζηνο
ψλ θχζεη, ηάο θσλάο νηθεηνχκαη, νχ λχλ πξνζείιεθα.
Χο άλζξσπνο ππάξρσ, νπζία νπ θαληαζία, νχησ Θεφο ηψ ηξφπσ ηήο
αληηδφζεσο, ε θχζηο ε ελσζείζά κνη. Υξηζηφλ έλα, δηφ κε γλψηε, ηά εμ
ψλ, ελ νίο, άπεξ πέθπθα ζψδνληα.
Καηαβαζία
Ξελίαο δεζπνηηθήο, θαί αζαλάηνπ ηξαπέδεο, ελ ππεξψσ ηφπσ, ηαίο
πςειαίο θξεζί, πηζηνί δεχηε απνιαχζσκελ, επαλαβεβεθφηα ιφγνλ,
εθ ηνπ Λφγνπ καζφληεο, φλ κεγαιχλνκελ.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Ήρνο γ'
Σφλ λπκθψλά ζνπ βιέπσ, σηήξ κνπ θεθνζκεκέλνλ, θαί έλδπκα νπθ
έρσ, ίλα εηζέιζσ ελ απηψ. ιάκπξπλφλ κνπ ηήλ ζηνιήλ ηήο ςπρήο,
Φσηνδφηα, θαί ζψζφλ κε. (εθ γ')
Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο
Ηδηφκεια Ήρνο β'
πληξέρεη ινηπφλ, ηφ ζπλέδξηνλ ηψλ Ηνπδαίσλ, ίλα ηφλ Γεκηνπξγφλ,

θαί Κηίζηελ ηψλ απάλησλ, Πηιάησ παξαδψζε, ψ ηψλ αλφκσλ! ψ ηψλ
απίζησλ! φηη ηφλ εξρφκελνλ, θξίλαη δψληαο θαί λεθξνχο, εηο θξίζηλ
επηξεπίδνπζη, ηφλ ηψκελνλ ηά πάζε, πξφο πάζνο εηνηκάδνπζη. Κχξηε
καθξφζπκε, κέγα ζνπ ηφ έιενο, δφμα ζνη.
Ηνχδαο ν παξάλνκνο Κχξηε, ν βάςαο ελ ηψ δείπλσ ρείξα, ελ ηψ
ηξπβιίσ κεηά ζνχ, ηελ εμέηεηλελ αλφκσο ηάο ρείξαο, ηνχ ιαβείλ
αξγχξηα, θαί ν ηνχ κχξνπ ινγηζάκελνο ηηκήλ, ζέ ηφλ αηίκεηνλ νπθ
έθξημε πσιήζαη, ν ηνχο πφδαο πθαπιψζαο επί ηφ λίςαη, ηφλ
Γεζπφηελ θαηεθίιεζε δνιίσο, εηο ηφ πξνδνχλαη ηνίο αλφκνηο, ρνξνχ
δέ Απνζηφισλ ξηθείο, θαί ηά ηξηάθνληα ξίςαο αξγχξηα, ζνχ ηήλ
ηξηήκεξνλ Αλάζηαζηλ νπθ είδε, δη' ήο ειέεζνλ εκάο.
Ηνχδαο ν πξνδφηεο δφιηνο ψλ, δνιίσ θηιήκαηη παξέδσθε ηφλ σηήξα
Κχξηνλ, ηφλ Γεζπφηελ ηψλ απάλησλ, σο δνχινλ πέπξαθε ηνίο
παξαλφκνηο, σο πξφβαηνλ επί ζθαγήλ, νχησο εθνινχζεη, ν Ακλφο ν
ηνχ Θενχ, ν Τηφο ν ηνχ Παηξφο, ν κφλνο πνιπέιενο.
Ηνχδαο ν δνχινο θαί δφιηνο, ν καζεηήο θαί επίβνπινο, ν θίινο θαί
δηάβνινο, εθ ηψλ έξγσλ απεθάλζε, εθνινχζεη γάξ ηψ Γηδαζθάισ,
θαί θαζ' εαπηφλ εκειέηεζε ηήλ πξνδνζίαλ, έιεγελ ελ εαπηψ.
Παξαδψζσ ηνχηνλ, θαί θεξδήζσ ηά ζπλαρζέληα ρξήκαηα, επεδήηεη
δέ θαί ηφ κχξνλ πξαζήλαη, θαί ηφλ Ηεζνχλ δφισ θξαηεζήλαη,
απέδσθελ αζπαζκφλ, παξέδσθε ηφλ Υξηζηφλ, θαί σο πξφβαηνλ επί
ζθαγήλ, νχησο εθνινχζεη, ν κφλνο εχζπιαγρλνο θαί θηιάλζξσπνο.
Γφμα... Καί λχλ...
λ εθήξπμελ Ακλφλ Ζζαταο, έξρεηαη επί ζθαγήλ εθνχζηνλ, θαί ηφλ
λψηνλ δίδσζηλ εηο κάζηηγαο, ηάο ζηαγφλαο εηο ξαπίζκαηα, ηφ δέ
πξφζσπνλ νπθ απεζηξάθε, απφ αηζρχλεο εκπηπζκάησλ, ζαλάησ δέ
αζρήκνλη θαηαδηθάδεηαη, πάληα ν αλακάξηεηνο εθνπζίσο θαηαδέρεηαη,
ίλα πάζη δσξήζεηαη ηήλ εθ λεθξψλ αλάζηαζηλ.
Δηο ηά Απφζηηρα
Ηδηφκεια Ήρνο πι. δ'
ήκεξνλ ηφ θαηά ηνχ Υξηζηνχ πνλεξφλ ζπλήρζε ζπλέδξηνλ, θαί θαη'
απηνχ θελά εβνπιεχζαην, παξαδνχλαη Πηιάησ εηο ζάλαηνλ ηφλ
αλεχζπλνλ. ήκεξνλ ηήλ ηψλ ρξεκάησλ αγρφλελ, Ηνχδαο εαπηψ
πεξηηίζεζη, θαη ζηεξείηαη θαη' άκθσ, δσήο πξνζθαίξνπ θαί ζείαο.
ήκεξνλ Κατάθαο, άθσλ πξνθεηεχεη, πκθέξεη ιέγσλ, ππέξ ηνχ ιανχ
έλα απνιέζζαη, ήιζε γάξ ππέξ ηψλ ακαξηηψλ εκψλ ηνχ παζείλ, ίλα

εκάο ειεπζεξψζε, εθ ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ, σο αγαζφο θαί
θηιάλζξσπνο.
ηίρ. Ο εζζίσλ άξηνπο κνπ εκεγάιπλελ επ' εκέ πηεξληζκφλ.
ήκεξνλ ν Ηνχδαο, ηφ ηήο θηινπησρείαο θξχπηεη πξνζσπείνλ, θαί ηήο
πιενλεμίαο αλαθαιχπηεη ηήλ κνξθήλ, νπθέηη ηψλ πελήησλ θξνληίδεη,
νπθέηη ηφ κχξνλ πηπξάζθεη, ηφ ηήο ακαξησινχ, αιιά ηφ νπξάληνλ
κχξνλ, θαί εμ απηνχ λνζθίδεηαη ηά αξγχξηα, ηξέρεη πξφο Ηνπδαίνπο,
ιέγεη ηνίο παξαλφκνηο. Σί κνη ζειεηε δνχλαη, θαγψ πκίλ παξαδψζσ
απηφλ.  θηιαξγπξίαο πξνδφηνπ! εχσλνλ πνηείηαη ηήλ πξάζηλ, πξφο
ηήλ γλψκελ ηψλ αγνξαδφλησλ, ηνχ πσινπκέλνπ ηήλ πξαγκαηείαλ
πνηείηαη, νπθ αθξηβνινγείηαη πξφο ηήλ ηηκήλ, αιι' σο δνχινλ θπγάδα
απεκπνιεί, έζνο γάξ ηνίο θιέπηνπζη, ξίπηεηλ ηά ηίκηα, λχλ έβαιε ηά
άγηα, ηνίο θπζίλ ν καζεηήο ε γάξ ιχζζα ηήο θηιαξγπξίαο, θαηά ηνπ
ηδίνπ Γεζπφηνπ, καίλεζζαη επνίεζελ απηφλ, ήο ηήλ πείξαλ θχγσκελ,
θξάδνληεο. Μαθξφζπκε Κχξηε, δφμα ζνη.
ηίρ. Δμεπνξεχεην έμσ, θαί ειάιεη επί ηφ απηφ.
Ο ηξφπνο ζνπ δνιηφηεηνο γέκεη, παξάλνκε Ηνχδα, λνζψλ γάξ
θηιαξγπξίαλ, εθέξδεζαο κηζαλζξσπίαλ, εη γάξ πινχηνλ εγάπαο, ηί
ηψ πεξί πησρείαο δηδάζθνληη εθνίηαο; εη δέ θαί εθίιεηο, ίλα ηί επψιεηο
ηφλ αηίκεηνλ, πξνδηδνχο εηο κηαηθνλίαλ. Φξίμνλ ήιηε, ζηέλαμνλ ε γή,
θαί θινλνπκέλε βφεζνλ. Αλεμίθαθε Κχξηε δφμα ζνη.
ηίρ. Λφγνλ παξάλνκνλ θαηέζελην θαη' εκνχ.
Μεδείο ψ πηζηνί, ηνχ δεζπνηηθνχ δείπλνπ ακχεηνο, κεδείο φισο σο ν
Ηνχδαο, δνιίσο πξνζίησ ηή ηξαπέδε, εθείλνο γάξ ηφλ ςσκφλ
δεμάκελνο, θαηά ηνχ άξηνπ ερψξεζε, ζρήκαηη κέλ ψλ καζεηήο,
πξάγκαηη δέ παξψλ θνλεπηήο, ηνίο κελ Ηνπδαίνηο ζπλαγαιιφκελνο,
ηνίο δέ Απνζηφινηο ζπλαπιηδφκελνο, κηζψλ εθίιεη, θηιψλ επψιεη, ηφλ
εμαγνξάζαληα εκάο ηήο θαηάξαο, ηφλ Θεφλ θαί σηήξα ηψλ ςπρψλ
εκψλ.
Γφμα...
Ο ηξφπνο ζνπ δνιηφηεηνο γέκεη, παξάλνκε Ηνχδα, λνζψλ γάξ
θηιαξγπξίαλ, εθέξδεζαο κηζαλζξσπίαλ, εη γάξ πινχηνλ εγάπαο, ηί
ηψ πεξί πησρείαο δηδάζθνληη εθνίηαο; εη δέ θαί εθίιεηο, ίλα ηί επψιεηο
ηφλ αηίκεηνλ, πξνδηδνχο εηο κηαηθνλίαλ. Φξίμνλ ήιηε, ζηέλαμνλ ε γή,

θαί θινλνπκέλε βφεζνλ. Αλεμίθαθε Κχξηε δφμα ζνη.
Καί λχλ... Ήρνο πι. α'
Μπζηαγσγψλ ζνπ Κχξηε ηνχο Μαζεηάο, εδίδαζθεο ιέγσλ.  θίινη,
νξάηε, κεδείο πκάο ρσξίζεη κνπ θφβνο, εη γάξ πάζρσ, αιι' ππέξ ηνχ
Κφζκνπ, κή νχλ ζθαλδαιίδεζζε ελ εκνί, νπ γάξ ήιζνλ δηαθνλεζήλαη,
αιιά δηαθνλήζαη, θαί δνχλαη ηήλ ςπρήλ κνπ, ιχηξνλ ππέξ ηνχ
Κφζκνπ. Δη νχλ πκείο θίινη κνπ εζηέ, εκέ κηκείζζε, ν ζέισλ πξψηνο
είλαη, έζησ έζραηνο, ν δεζπφηεο, σο ν δηάθνλνο, κείλαηε ελ εκνί, ίλα
βφηξπλ θέξεηε, εγψ γάξ εηκη ηήο δσήο ε άκπεινο.
Σφ Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο γ'
Ο ξαπηζζείο ππέξ γέλνπο αλζξψπσλ, θαί κή νξγηζζείο, ειεπζέξσζνλ
εθ θζνξάο ηήλ δσήλ εκψλ Κχξηε, θαί ζψζνλ εκάο.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο α'
Γλψησζαλ έζλε, φηη φλνκά ζνη Κχξηνο.
ηίρ. Ο Θεφο, ηίο νκνησζήζεηαί ζνη;
Πξνθεηείαο Ηεξεκίνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΑ', 18-23 ΗΒ' 15, 9-11 14-15)
Κχξηε, γλψξηζφλ κνη, θαί γλψζνκαη. Σφηε είδνλ ηά επηηεδεχκαηα
απηψλ, εγψ δέ σο αξλίνλ άθαθνλ αγφκελνλ ηνχ ζχεζζαη, νπθ έγλσλ,
επ' εκέ εινγίζαλην ινγηζκφλ πνλεξφλ, ιέγνληεο. Γεχηε, θαί
εκβάισκελ μχινλ εηο ηφλ άξηνλ απηνχ, θαί εθηξίςσκελ απηφλ απφ γήο
δψλησλ, θαί ηφ φλνκα απηνχ νπ κή κλεζζή έηη. Κχξηε ηψλ δπλάκεσλ,
θξίλσλ δίθαηα, δνθηκάδσλ λεθξνχο θαί θαξδίαο, ίδνηκη ηήλ παξά ζνχ
εθδίθεζηλ έλ απηνίο! φηη πξφο ζέ απεθάιπςα ηφ δηθαίσκά κνπ. Γηά
ηνχην ηάδε ιέγεη Κχξηνο επί ηνχο άλδξαο Αλαζψζ, ηνχο δεηνχληαο ηήλ
ςπρήλ κνπ, ηνχο ιέγνληαο, νπ κή πξνθεηεχζεο επί ηψ νλφκαηη
Κπξίνπ, εηδέ κή, απνζάλε ελ ηαίο ρεξζίλ εκψλ. Ηδνχ εγψ επηζθέςνκαη
επ' απηνχο, νη λεαλίζθνη απηψλ ελ καραίξα απνζαλνχληαη, θαί νη πηνί
απηψλ θαί αη ζπγαηέξεο απηψλ ηειεπηήζνπζηλ ελ ιηκψ, θαί
εγθαηάιεηκκα νπθ έζηαη απηψλ, φηη επάμσ θαθά επί ηνχο θαηνηθνχληαο
ελ Αλαζψζ, ελ εληαπηψ επηζθέςεσο απηψλ. Γίθαηνο εί Κχξηε, φηη
απνινγήζνκαη πξφο ζέ, πιήλ θξίκαηα ιαιήζσ πξφο ζέ. Σί φηη νδφο
αζεβψλ επνδνχηαη; επζήλεζαλ πάληεο νη αζεηνχληεο αζεηήκαηα;
εθχηεπζαο απηνχο, θαί εξξηδψζεζαλ, εηεθλνπνηήζαλην, θαί επνίεζαλ
θαξπφλ, εγγχο εί ζχ ηνχ ζηφκαηνο απηψλ, θαί πφξξσ απφ ηψλ

λεθξψλ απηψλ. Καί ζχ, Κχξηε, γηλψζθεηο κε, νίδάο κε, θαί
δεδνθίκαθαο ηήλ θαξδίαλ κνπ ελαληίνλ ζνπ, άζξνηζνλ απηνχο ψζπεξ
πξφβαηα εηο ζθαγήλ, άγληζνλ απηνχο εηο εκέξαλ ζθαγήο απηψλ, έσο
πφηε πελζήζεη ε γή, θαί πάο ν ρφξηνο ηνχ αγξνχ μεξαλζήζεηαη απφ
θαθίαο ηψλ θαηνηθνχλησλ ελ απηή; εθαλίζζεζαλ θηήλε θαί πεηεηλά, φηη
είπαλ, νπθ φςεηαη ν Θεφο νδνχο εκψλ, ζνχ νη πφδεο ηξέρνπζη, θαί
εθιχνπζί ζε, πλαγάγεηε πάληα ηά ζεξία ηνχ αγξνχ, θαί ειζέησζαλ
ηνχ θαγείλ απηήλ. Πνηκέλεο πνιινί δηέθζεηξαλ ηφλ ακπειψλά κνπ,
εκφιπλαλ ηήλ κεξίδα κνπ, έδσθαλ ηήλ κεξίδα ηήλ επηζπκεηήλ κνπ εηο
έξεκνλ άβαηνλ, εηέζε εηο αθαληζκφλ απσιείαο, φηη ηάδε ιέγεη Κχξηνο
πεξί πάλησλ ηψλ γεηηφλσλ ηψλ πνλεξψλ, ηψλ απηνκέλσλ ηήο
θιεξνλνκίαο κνπ, ήο εκέξηζα ηψ ιαψ κνπ ηψ Ηζξαήι. Ηδνχ εγψ
απνζπψ απηνχο απφ ηήο γήο απηψλ, θαί ηφλ Ηνχδαλ εθβαιψ εθ κέζνπ
απηψλ, θαί έζηαη κεηά ηφ εθβαιείλ κε απηνχο, επηζηξέςσ θαί ειεήζσ
απηνχο, θαί θαηνηθηψ απηνχο, έθαζηνλ εηο ηήλ θιεξνλνκίαλ απηνχ, θαί
έθαζηνλ εηο ηήλ γήλ απηνχ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β'
Δχμαζζε, θαί απφδνηε Κπξίσ ηψ Θεψ εκψλ.
ηίρ. Γλσζηφο ελ ηή Ηνπδαία ν Θεφο.
η96ηνξ
ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Πεξί ψξαλ ε' ζεκαίλεη. Δπινγήζαληνο δέ ηνχ Αξρηεξέσο ή ηνχ
Ηεξέσο, αξρφκεζα ηνχ Λπρληθνχ. θαί κεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, πλαπηή
κεγάιε. είηα ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ δέ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ
ηά εηο ηνχο Αίλνπο, σο εθεμήο, ηηρεξά Ηδηφκεια.
Ήρνο β'
πληξέρεη ινηπφλ, ηφ ζπλέδξηνλ ηψλ Ηνπδαίσλ, ίλα ηφλ Γεκηνπξγφλ,
θαί Κηίζηελ ηψλ απάλησλ, Πηιάησ παξαδψζε, ψ ηψλ αλφκσλ! ψ ηψλ
απίζησλ! φηη ηφλ εξρφκελνλ, θξίλαη δψληαο θαί λεθξνχο, εηο θξίζηλ
επηξεπίδνπζη, ηφλ ηψκελνλ ηά πάζε, πξφο πάζνο εηνηκάδνπζη. Κχξηε
καθξφζπκε, κέγα ζνπ ηφ έιενο, δφμα ζνη. (Γίο)
Ηνχδαο ν παξάλνκνο Κχξηε, ν βάςαο ελ ηψ δείπλσ ρείξα, ελ ηψ
ηξπβιίσ κεηά ζνχ, ηελ εμέηεηλελ αλφκσο ηάο ρείξαο, ηνχ ιαβείλ
αξγχξηα, θαί ν ηνχ κχξνπ ινγηζάκελνο ηηκήλ, ζέ ηφλ αηίκεηνλ νπθ
έθξημε πσιήζαη, ν ηνχο πφδαο πθαπιψζαο επί ηφ λίςαη, ηφλ
Γεζπφηελ θαηεθίιεζε δνιίσο, εηο ηφ πξνδνχλαη ηνίο αλφκνηο, ρνξνχ

δέ Απνζηφισλ ξηθείο, θαί ηά ηξηάθνληα ξίςαο αξγχξηα, ζνχ ηήλ
ηξηήκεξνλ Αλάζηαζηλ νπθ είδε, δη' ήο ειέεζνλ εκάο. (Γίο)
Ηνχδαο ν πξνδφηεο δφιηνο ψλ, δνιίσ θηιήκαηη παξέδσθε ηφλ σηήξα
Κχξηνλ, ηφλ Γεζπφηελ ηψλ απάλησλ, σο δνχινλ πέπξαθε ηνίο
παξαλφκνηο, σο πξφβαηνλ επί ζθαγήλ, νχησο εθνινχζεη, ν Ακλφο ν
ηνχ Θενχ, ν Τηφο ν ηνχ Παηξφο, ν κφλνο πνιπέιενο. (Γίο)
Ηνχδαο ν δνχινο θαί δφιηνο, ν καζεηήο θαί επίβνπινο, ν θίινο θαί
δηάβνινο, εθ ηψλ έξγσλ απεθάλζε, εθνινχζεη γάξ ηψ Γηδαζθάισ,
θαί θαζ' εαπηφλ εκειέηεζε ηήλ πξνδνζίαλ, έιεγελ ελ εαπηψ.
Παξαδψζσ ηνχηνλ, θαί θεξδήζσ ηά ζπλαρζέληα ρξήκαηα, επεδήηεη
δέ θαί ηφ κχξνλ πξαζήλαη, θαί ηφλ Ηεζνχλ δφισ θξαηεζήλαη,
απέδσθελ αζπαζκφλ, παξέδσθε ηφλ Υξηζηφλ, θαί σο πξφβαηνλ επί
ζθαγήλ, νχησο εθνινχζεη, ν κφλνο εχζπιαγρλνο θαί θηιάλζξσπνο.
(Γίο)
λ εθήξπμελ Ακλφλ Ζζαταο, έξρεηαη επί ζθαγήλ εθνχζηνλ, θαί ηφλ
λψηνλ δίδσζηλ εηο κάζηηγαο, ηάο ζηαγφλαο εηο ξαπίζκαηα, ηφ δέ
πξφζσπνλ νπθ απεζηξάθε, απφ αηζρχλεο εκπηπζκάησλ, ζαλάησ δέ
αζρήκνλη θαηαδηθάδεηαη, πάληα ν αλακάξηεηνο εθνπζίσο θαηαδέρεηαη,
ίλα πάζη δσξήζεηαη ηήλ εθ λεθξψλ αλάζηαζηλ. (Γίο)
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'
Γέλλεκα ερηδλψλ, αιεζψο ν Ηνχδαο, θαγφλησλ ηφ Μάλλα ελ ηή
εξήκσ, θαί γνγγπδφλησλ θαηά ηνχ ηξνθέσο, έηη γάξ ηήο βξψζεσο
νχζεο ελ ηψ ζηφκαηη απηψλ, θαηειάινπλ ηνχ Θενχ νη αράξηζηνη, θαί
νχηνο ν δπζζεβήο, ηφλ νπξάληνλ Άξηνλ, ελ ηψ ζηφκαηη βαζηάδσλ,
θαηά ηνχ σηήξνο ηήλ πξνδνζίαλ εηξγάζαην.  γλψκεο αθνξέζηνπ,
θαί ηφικεο απαλζξψπνπ! ηφλ ηξέθνληα επψιεη, θαί φλ εθίιεη
Γεζπφηελ, παξεδίδνπ εηο ζάλαηνλ, φλησο εθείλσλ πηφο ν παξάλνκνο,
θαί ζχλ απηνίο ηήλ απψιεηαλ εθιεξψζαην. Αιιά θείζαη Κχξηε,
ηνηαχηεο απαλζξσπίαο ηάο ςπράο εκψλ, ν κφλνο ελ καθξνζπκία
αλείθαζηνο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο α'
Δμεινχ κε, Κχξηε, εμ αλζξψπνπ πνλεξνχ.
ηίρ. Οίηηλεο εινγίζαλην αδηθίαλ ελ θαξδία.
Σήο Δμφδνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΘ', 10-19)
Δίπε Κχξηνο πξφο Μσυζήλ, θαηαβάο δηακάξηπξαη ηψ ιαψ ηνχησ, θαί

άγληζνλ απηνχο ζήκεξνλ θαί αχξηνλ, θαί πιπλάησζαλ ηά ηκάηηα
απηψλ, θαί έζησζαλ έηνηκνη εηο ηήλ εκέξαλ ηήλ ηξίηελ, ηή γάξ εκέξα
ηή ηξίηε, θαηαβήζεηαη Κχξηνο επί ηφ φξνο ηφ ηλά, ελαληίνλ παληφο
ηνχ ιανχ. Καί αθνξηείο ηφλ ιαφλ θχθισ ιέγσλ. Πξνζέρεηε εαπηνίο ηνχ
αλαβήλαη εηο ηφ φξνο, θαί ζίγεηλ ηη απηνχ, πάο ν αςάκελνο ηνχ φξνπο,
ζαλάησ ηειεπηήζεη, νπρ άςεηαη απηνχ ρείξ, ελ γάξ ιίζνηο
ιηζνβνιεζήζεηαη, ή βνιίδη θαηαηνμεπζήζεηαη, εάλ ηε θηήλνο, εάλ ηε
άλζξσπνο, νπ δήζεηαη. ηαλ δέ αη θσλαί, θαί αη ζάιπηγγεο, θαί ε
λεθέιε απέιζε απφ ηνχ φξνπο, εθείλνη αλαβήζνληαη επί ηφ φξνο.
Καηέβε δέ Μσυζήο εθ ηνχ φξνπο πξφο ηφλ ιαφλ, θαί εγίαζελ απηνχο,
θαί έπιπλαλ ηά ηκάηηα απηψλ. Καί είπε ηψ ιαψ. Γίλεζζε έηνηκνη, ηξείο
εκέξαο κή πξνζέιζεηε γπλαηθί. Δγέλεην δέ ηή εκέξα ηή ηξίηε,
γελεζέληνο πξφο φξζξνλ, εγέλνλην θσλαί θαί αζηξαπαί θαί λεθέιε
γλνθψδεο επί φξνπο ηλά, θσλή ηήο ζάιπηγγνο ήρεη κέγα, θαί
επηνήζε πάο ν ιαφο, φο ήλ ελ ηή παξεκβνιή. Καί εμήγαγε Μσυζήο
ηφλ ιαφλ εηο ζπλάληεζηλ ηνχ Θενχ εθ ηήο παξεκβνιήο, θαί
παξέζηεζαλ ππφ ηφ φξνο, Σφ φξνο ηφ ηλά εθαπλίδεην φινλ, δηά ηφ
θαηαβεβεθέλαη ηφλ Θεφλ επ' απηφ ελ ππξί, αλέβαηλε δέ ν θαπλφο,
σζεί αηκίο θακίλνπ, θαί εμέζηε παο ν ιαφο ζθφδξα. Δγέλνλην δέ αη
θσλαί ηήο ζάιπηγγνο, πξνβαίλνπζαη ηζρπξφηεξαη ζθφδξα. Μσυζήο
ειάιεη, ν δέ Θεφο απεθξίλαην απηψ θσλή.
Πξνθείκελνλ Ήρνο βαξχο
Δμεινχ κε εθ ηψλ ερζξψλ κνπ, ν Θεφο.
ηίρ. Ρχζαί κε εθ ηψλ εξγαδνκέλσλ ηήλ αλνκίαλ.
Ηψβ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΛΖ', 1-21 ΜΒ', 1-5)
Δίπε Κχξηνο ηψ Ηψβ, δηά ιαίιαπνο θαί λεθψλ. Σίο νχηνο ν θξχπησλ κε
βνπιήλ, ζπλέρσλ δέ ξήκαηα ελ θαξδία, εκέ δέ νίεηαη θξχπηεηλ. Εψζαη,
ψζπεξ αλήξ, ηήλ, νζθχλ ζνπ, εξσηήζσ δέ ζε, ζχ δέ κνη απνθξίζεηη.
Πνχ ήο ελ ηψ ζεκειηνχλ κε ηήλ γήλ; απάγγεηινλ δέ κνη, εη επίζηαζαη
ζχλεζηλ. Σίο. έζεην ηά κέηξα απηήο, εη νίδαο; ή ηίο ν επαγαγψλ
ζπαξηίνλ επ' απηήο; επί, ηίλνο νη θξίθνη απηήο πεπήγαζη; ηίο δέ εζηηλ ν
βαιψλ ιίζνλ γσληαίνλ επ' απηήο; φηε εγελήζεζαλ άζηξα, ήλεζάλ κε
θσλή κεγάιε πάληεο Αγγεινί κνπ, έθξαμα δέ ζάιαζζαλ πχιαηο, φηε
εκαηνχην εθ θνηιίαο κεηξφο απηήο εθπνξεπνκέλε, εζέκελ δε απηή
λέθνο ακθίαζηλ, νκίριε δέ απηήλ εζπαξγάλσζα, εζέκελ δέ απηή
φξηα, πεξηζείο θιείζξα θαί πχιαο. Δίπνλ δε απηή, κέρξη ηνχηνπ
ειεχζε, θαί νπρ ππεξβήζε, αιι' ελ ζεαπηή ζπληξηβήζνληαί ζνπ ηά
θχκαηα. Ζ επί ζνχ ζπληέηαρα θέγγνο πξστλφλ, εσζθφξνο δέ είδε ηήλ
εαπηνχ ηάμηλ, επηιαβέζζαη πηεξχγσλ γήο, εθηηλάμαη αζεβείο εμ απηήο;

Ζ ζχ, ιαβψλ πειφλ, έπιαζαο δψνλ, θαί ιαιεηφλ απηφλ έζνπ επί ηήο
γήο; αθείιεο δέ απφ αζεβψλ ηφ θψο, βξαρίνλα δέ ππεξεθάλσλ
ζπλέηξηςαο; ήιζεο δέ επί πεγήλ ζαιάζζεο, ελ δέ ίρλεζηλ αβχζζνπ
πεξηεπάηεζαο; αλνίγνληαη δέ ζνη θφβσ πχιαη ζαλάηνπ, ππισξνί δέ
Άδνπ ηδφληέο ζε, έπηεμαλ; λελνπζέηεζαη δέ ηφ εχξνο ηήο ππ'
νπξαλφλ. Αλάγγεηινλ δέ κνη, πφζε ηίο εζηη; πνία δέ γή απιίδεηαη ηφ
θψο; ζθφηνπο δέ πνίνο ηφπνο; Δη αγάγνηο κε εηο φξηα απηψλ, εη θαί
επίζηαζαη ηξίβνπο απηψλ, νίδαο άξα φηη ηφηε γεγέλεζαη, αξηζκφο δέ
εηψλ ζνπ πνιχο; Τπνιαβψλ δέ Ηψβ ηψ Κπξίσ ιέγεη. Οίδα φηη πάληα
δχλαζαη, αδπλαηεί δέ ζνη νπδέλ. Σίο γάξ εζηηλ ν θξχπησλ ζε βνπιήλ;
θεηδφκελνο δέ ξεκάησλ, θαί ζέ νίεηαη θξχπηεηλ; ηίο δέ αλαγγειεί κνη, ά
νπθ ήδεηλ, κεγάια θαί ζαπκαζηά, ά νπθ επηζηάκελ. Άθνπζνλ δέ κνπ,
Κχξηε, ίλα θαγψ ιαιήζσ, εξσηήζσ δέ ζε, ζχ δέ κε δίδαμνλ, αθνήλ
κέλ σηφο, ήθνπφλ ζνπ ηφ πξφηεξνλ, λπλί δέ, ν νθζαικφο κνπ, εψξαθέ
ζε.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Ν' 4-11)
Κχξηνο δίδσζί κνη γιψζζαλ παηδείαο, ηνχ γλψλαη ελίθα δεί εηπείλ
ιφγνλ, έζεθέ κε πξστ πξστ, πξνζέζεθέ κνη σηίνλ ηνχ αθνχεηλ, θαί
παηδεία Κπξίνπ Κπξίνπ αλνίγεη κνπ ηά ψηα, εγψ δέ νπθ απεηζψ, νπδέ
αληηιέγσ. Σφλ λψηφλ κνπ έδσθα εηο κάζηηγαο, ηάο δέ ζηαγφλαο κνπ
εηο ξαπίζκαηα, ηφ δέ πξφζσπφλ κνπ νπθ απέζηξεςα απφ αηζρχλεο
εκπηπζκάησλ, θαί Κχξηνο, Κχξηνο βνεζφο κνη εγελήζε. Γηά ηνχην νπθ
ελεηξάπελ, αιιά έζεθα ηφ πξφζσπφλ κνπ σο ζηεξεάλ πέηξαλ, θαί
έγλσλ, φηη νπ κή αηζρπλζψ φηη εγγίδεη ν δηθαηψζαο κε. Σίο ν
θξηλφκελφο κνη; αληηζηήησ κνη άκα, θαί ηίο ν θξηλφκελφο κνη; εγγηζάησ
κνη, Ηδνχ Κχξηνο, Κχξηνο βνεζήζεη κνη, ηίο θαθψζεη κε; ηδνχ πάληεο
πκείο, σο ηκάηηνλ, παιαησζήζεζζε, θαί σο ζήο θαηαθάγεηαη πκάο. Σίο
ελ πκίλ ν θνβνχκελνο ηφλ Κχξηνλ; ππαθνπζάησ ηήο θσλήο ηνχ
παηδφο απηνχ. Οη πνξεπφκελνη ελ ζθφηεη, θαί νπθ έζηηλ απηνίο θψο,
πεπνίζαηε επί ηψ νλφκαηη Κπξίνπ, θαί αληηζηεξίζαζζε επί ηψ Θεψ.
Ηδνχ πάληεο πκείο σο πχξ θαίεηε, θαί θαηηζρχεηε θιφγα, πνξεχεζζε
ηψ θσηί ηνχ ππξφο πκψλ, θαί ηή θινγί ή εμεθαχζαηε, δη' εκέ εγέλεην
ηαχηα πκίλ, ελ ιχπε θνηκεζήζεζζε.
Πξνθείκελνλ Ήρνο βαξχο
Οη άξρνληεο ζπλήρζεζαλ επί ηφ απηφ.
ηίρ. Ίλα ηί εθξχαμαλ έζλε, θαί ιανί.
Πξφο Κνξηλζίνπο Α' Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΑ', 23-32)

Αδειθνί, εγψ παξέιαβνλ απφ ηνχ Κπξίνπ, φ θαί παξέδσθα πκίλ, φηη ν
Κχξηνο Ηεζνχο ελ ηή λπθηί, ή παξεδίδνην, έιαβελ άξηνλ, θαί
επραξηζηήζαο έθιαζε, θαί είπε, Λάβεηε, θάγεηε, ηνχηφ κνχ εζηη ηφ
ζψκα, ηφ ππέξ πκψλ θιψκελνλ, ηνχην πνηείηε εηο ηήλ εκήλ
αλάκλεζηλ. Χζαχησο θαί ηφ πνηήξηνλ, κεηά ηφ δεηπλήζαη, ιέγσλ.
Σνχην ηφ πνηήξηνλ, ε θαηλή δηαζήθε εζηίλ ελ ηψ εκψ αίκαηη. ηνχην
πνηείηε, Οζάθηο άλ πίλεηε, εηο ηήλ εκήλ αλάκλεζηλ. Οζάθηο γάξ άλ
εζζίεηε ηφλ άξηνλ ηνχηνλ, θαί ην πνηήξηνλ ηνχην πίλεηε, ηφλ ζάλαηνλ
ηνχ Κπξίνπ θαηαγγέιιεηε, άρξηο νχ άλ έιζε. ζηε, φο άλ εζζίε ηφλ
άξηνλ ηνχηνλ, ή πίλε ηφ πνηήξηνλ ηνχ Κπξίνπ αλαμίσο, έλνρνο έζηαη
ηνχ ζψκαηνο θαί αίκαηνο ηνχ Κπξίνπ. Γνθηκαδέησ δέ άλζξσπνο
εαπηφλ, θαί νχησο εθ ηνχ άξηνπ εζζηέησ, θαί εθ ηνχ πνηεξίνπ πηλέησ.
Ο γάξ εζζίσλ θαί πίλσλ αλαμίσο, θξίκα εαπηψ εζζίεη θαί πίλεη, κή
δηαθξίλσλ ηφ ζψκα ηνχ Κπξίνπ. Γηά ηνχην ελ πκίλ πνιινί αζζελείο θαί
άξξσζηνη, θαί θνηκψληαη ηθαλνί. Δη γάξ εαπηνχο δηεθξίλνκελ, νπθ άλ
εθξηλφκεζα. Κξηλφκελνη δέ, ππφ Κπξίνπ παηδεπφκεζα, ίλα κή ζχλ ηψ
Κφζκσ θαηαθξηζψκελ.
Αιιεινχτα Ήρνο πι. β'
Μαθάξηνο ν ζπληψλ επί πησρφλ θαί πέλεηα.
ηίρ. Οη ερζξνί κνπ είπνλ θαθά κνη. Πφηε απνζαλείηαη, θαί απνιείηαη
ηφ φλνκα απηνχ.
ηίρ. Ο εζζίσλ άξηνπο κνπ, εκεγάιπλελ επ' εκέ πηεξληζκφλ.
Δπαγγέιηνλ
Καηά Μαηζαίνλ
Δίπελ ν Κχξηνο, Οίδαηε, φηη κεηά δχν εκέξαο...
Σφ Σξνπάξηνλ
Ήρνο πι. β'
Σνχ Γείπλνπ ζνπ ηνχ κπζηηθνχ, ζήκεξνλ Τηέ Θενχ, θνηλσλφλ κε
παξάιαβε, νπ κή γάξ ηνίο ερζξνίο ζνπ ηφ Μπζηήξηνλ είπσ, νπ θίιεκά
ζνη δψζσ, θαζάπεξ ν Ηνχδαο, αιι' σο ν Λεζηήο Οκνινγψ ζνη.
Μλήζζεηί κνπ Κχξηε, φηαλ έιζεο ελ ηή Βαζηιεία ζνπ.
Ο ΝΗΠΣΖΡ, ΚΑΗ Ζ ΑΤΣΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ
ηηρεξά
Ηδηφκεια Ήρνο α'
Ο ιεληίσ δσζάκελνο, θαί λίςαο ηνχο πφδαο ηψλ Μαζεηψλ, Υξηζηέ ν
Θεφο, απφπιπλνλ εκψλ, ηήο ςπρήο ηφλ ινγηζκφλ, θαί πεξίδσζνλ

εκάο ζπλδέζκσ πλεπκαηηθψ, ηνχ πνηείλ ηάο εληνιάο ζνπ, θαί πκλείλ
ηήλ ζήλ αγαζφηεηα.
Ήρνο β'
Μεγάιεο επεξγεζίαο απνιαχεηλ, κέιινληεο νη πηζηνί, επιαβψο ηψ
ηηκίσ Νηπηήξη πξνζδξάκσκελ, νπ ζαξθφο ξχπνλ απνπιχλνληεο, ηάο
ςπράο δε κπζηηθψο αγηάδνληεο. Υξηζηφο γάξ ν σηήξ εκψλ, ν
εθνξψλ επί ηήλ γήλ, θαί πνηψλ απηήλ ηξέκεηλ, θιίλεη εαπηφλ, θαί ηρλψλ
άπηεηαη ρντθψλ, πάζεο ελαληίαο δπλάκεσο, αζθαιή δσξνχκελνο ηήλ
επίβαζηλ. Απηψ επραξίζησο βνήζσκελ. Ο αξίζηελ πςψζεσο Οδφλ,
ππνδείμαο εκίλ ηήλ ηαπείλσζηλ, ζψζνλ εκάο Αγαζέ σο
θηιάλζξσπνο.
Ο Πέηξνο επιαβείην λίςαζζαη ηνχο πφδαο, εθ ηψλ αρξάλησλ ρεηξψλ,
πθ' ψλ επιαζηνπξγήζε ν Αδάκ, αθνχζαο δέ. Δη κή λίςσ ζε, νπθ έρεηο
κέξνο κεη' εκνχ, ηξφκσ πνιιψ ζπλερφκελνο, εβφα ζνη. Κχξηε, κή
κφλνλ ηνχο πφδαο κνπ λίςεο, αιιά θαί ηάο ρείξαο, θαί ηήλ θεθαιήλ. 
κεγίζησλ Γεζπφηνπ δσξεψλ! θνηλσλνχο πνηείηαη ηήο ράξηηνο, ηνχο
εαπηνχ Μαζεηάο, θαί κέξνο έρεηλ κεη' απηψλ επαγγέιιεηαη εηο ηήλ
άξξεηνλ δφμαλ, σο θαί ελ ηψ κπζηηθψ Πνηεξίσ έθεζε, θαηλφλ απηφ
πίλεηλ κεη' απηψλ ελ ηή Βαζηιεία ηψλ νπξαλψλ, ήο θαί εκάο
θαηαμίσζνλ, σο ειεήκσλ θαί θηιάλζξσπνο.
Ήρνο πι. δ'
ήκεξνλ ν απξφζηηνο ηή νπζία, έξγνλ δνχινπ αλέιαβε, ιέληηνλ
δηεδψζαην, ν πεξηβάιισλ ηφλ νπξαλφλ ελ λεθέιαηο, χδσξ έβαιελ εηο
ληπηήξα, ν ηήλ ζάιαζζαλ ηήλ εξπζξάλ δηαηεκψλ, θαί θάκςαο επί ηά
γφλαηα, ήξμαην λίπηεηλ ηνχο πφδαο ηψλ Μαζεηψλ, θαί εθκάζζεηλ ηψ
ιεληίσ, ψ ήλ δηεδσζκέλνο. ηαλ νχλ έληςε ηνχο πφδαο ηψλ Μαζεηψλ,
είπελ απηνίο. Τκείο θαζαξνί εζηε, αιι' νπρί πάληεο, ζεκαίλσλ ηφλ
παξαδηδφληα απηφλ.
πλέθεξέ ζνη Ηνχδα, θάλ κή ζπλειήθζεο ελ ηνίο εγθάηνηο ηήο κεηξφο,
ζπλέθεξέ ζνη πξνδφηα, θάλ κή εγελλήζεο, απειινηξησκέλε ηψ Τηψ
ηνχ Θενχ, δηά ζέ δηεξξάγε ηφ ζηίθνο ηψλ Μαζεηψλ ηνχ Υξηζηνπ, θαί
ηήλ αιεζηλήλ άκπεινλ, ηξπγά Λεζηήο ζηαπξνχκελνο, δηά ζέ δηεθφπε
ν θξαγκφο, θαί λαφλ ηφλ αρεηξνπνίεηνλ ιχνπζηλ νη παξάλνκνη, έζησ,
ηφ κχξνλ ηφ ηήο ακαξησινχ εδέζζεο σο πνιχηηκνλ, πψο ηφ ηνχ
Γηθαίνπ αίκα, ρεξζίλ αλφκσλ παξαδνχλαη νπθ έθξημαο; ζπλέθεξέ ζνη
πξνδφηα, θάλ κή εγελλήζεο, απειινηξησκέλε ηψ Τηψ ηνχ Θενχ.
Νπζηαγκψ δηαβνιηθψ, ζπζρεζείο ν Ηνχδαο, χπλσζελ εηο ζάλαηνλ,

θαηξφο γξεγνξείλ, θαηξφο λήθεηλ, ζηελαδέησ θαξδία, δαθξπέησζαλ
βιέθαξα, ςαικφο επαγξππλείησ, κεγάιε γάξ ε ηζρχο ηνχ ηαπξνχ,
Υξηζηφο επί ζχξαηο, ηφ ζπφκελνλ Πάζρα πξνήιζε, δφμα ζνη Κχξηε,
δφμα ζνη.
ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ ΣΧΝ ΑΓΗΧΝ ΚΑΗ ΑΥΡΑΝΣΧΝ ΠΑΘΧΝ
ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΖΜΧΝ ΗΖΟΤ ΥΡΗΣΟΤ
ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
ΔΠΔΡΑ
Πεξί ψξαλ β' ηήο λπθηφο ζεκαίλεη. πλαρζέληεο δέ ελ ηψ Ναψ,
επινγήζαληνο ηνχ Ηεξέσο, αξρφκεζα ηνχ Δμαςάικνπ. Δίηα, πλαπηή
κεγάιε, θαί κεη' απηήλ ςάιινκελ ηφ, Α ι ι ε ι ν χ τ α, αξγψο θαί κεηά
κέινπο. σζαχησο θαί ηφ,
Σξνπάξηνλ
Ήρνο πι. δ'
ηε νη έλδνμνη Μαζεηαί, ελ ηψ ληπηήξη ηνχ Γείπλνπ εθσηίδνλην, ηφηε
Ηνχδαο ν δπζζεβήο, θηιαξγπξίαλ λνζήζαο εζθνηίδεην, θαί αλφκνηο
θξηηαίο, ζέ ηφλ δίθαηνλ Κξηηήλ παξαδίδσζη. Βιέπε ρξεκάησλ εξαζηά,
ηφλ δηά ηαχηα αγρφλε ρξεζάκελνλ, θεχγε αθφξεζηνλ ςπρήλ, ηήλ
Γηδαζθάισ ηνηαχηα ηνικήζαζαλ. Ο πεξί πάληαο αγαζφο, Κχξηε δφμα
ζνη. (εθ γ')
Φαιινκέλνπ δέ ηνχηνπ, ν Δθθιεζηάξρεο δηαλέκεη θεξία ηνίο
Αδειθνίο θαί κεηά ηνχην, επζχο ιέγεη ν Ηεξεχο ηφ ηήο Γηαζήθεο ηψλ
αγίσλ Παζψλ.
Δπαγγέιηνλ Α'
Καηά Ησάλλελ
Δίπελ ν Κχξηνο ηνίο εαπηνχ Μαζεηαίο. Νχλ εδνμάζζε ν Τηφο ηνχ
αλζξψπνπ...
... εηο φλ εηζήιζελ απηφο θαί νη Μαζεηαί απηνχ.
Πιεξνπκέλνπ δέ εθάζηνπ Δπαγγειίνπ, ιέγνκελ
Γφμα ηή καθξνζπκία ζνπ Κχξηε, δφμα ζνη
Δίηα ςάιινκελ ηά επφκελα Α λ η ί θ σ λ α, δεπηεξνχληεο
άπαληα ηά Σξνπάξηα

Αληίθσλνλ Α' Ήρνο πι. δ'
Άξρνληεο Λαψλ ζπλήρζεζαλ, θαηά ηνχ Κπξίνπ, θαί θαηά ηνχ Υξηζηνχ
απηνχ.
Λφγνλ παξάλνκνλ, θαηέζελην θαη' εκνχ, Κχξηε, Κχξηε, κή
εγθαηαιίπεο κε.
Σάο αηζζήζεηο εκψλ, θαζαξάο ηψ Υξηζηψ παξαζηήζσκελ, θαί σο
θίινη απηνχ, ηάο ςπράο εκψλ ζχζσκελ δη' απηφλ, θαί κή ηαίο
κεξίκλαηο ηνχ βίνπ, ζπκπληγψκελ σο ν Ηνχδαο, αιι' ελ ηνίο ηακείνηο
εκψλ θξάμσκελ. Πάηεξ εκψλ ν ελ ηνίο νπξαλνίο, απφ ηνχ πνλεξνχ
ξχζαη εκάο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παξζέλνο έηεθεο απεηξφγακε, θαί Παξζέλνο έκεηλαο, Μήηεξ
αλχκθεπηε, Θενηφθε Μαξία. Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ ηθέηεπε, ζσζήλαη
εκάο.
Αληίθσλνλ Β' Ήρνο πι. β'
Έδξακε ιέγσλ ν Ηνχδαο, ηνίο παξαλφκνηο γξακκαηεχζη. Σί κνη ζέιεηε
δνχλαη, θαγψ πκίλ παξαδψζσ απηφλ, ελ κέζσ δέ ηψλ
ζπκθσλνχλησλ, απηφο εηζηήθεηο ανξάησο ζπκθσλνχκελνο.
Καξδηνγλψζηα, θείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Δλ ειέεη ηφλ Θεφλ ζεξαπεχζσκελ, ψζπεξ Μαξία επί ηνχ δείπλνπ, θαί
κή θηεζψκεζα θηιαξγπξίαλ, σο ν Ηνχδαο, ίλα πάληνηε κεηά Υξηζηνχ,
ηνχ Θενχ εζψκεζα.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
λ έηεθεο Παξζέλε αλεξκελεχησο, δηά παληφο σο θηιάλζξσπνλ, κή
δηαιίπεο δπζσπνχζα, ίλα θηλδχλσλ ζψζε, ηνχο εηο ζέ
θαηαθεχγνληαο.
Αληίθσλνλ Γ' Ήρνο β'
Γηά Λαδάξνπ ηήλ έγεξζηλ Κχξηε, ηφ Χζαλλά, ζνη εθξαχγαδνλ, παίδεο
ηψλ Δβξαίσλ θηιάλζξσπε. Ο δέ παξάλνκνο Ηνχδαο νπθ εβνπιήζε
ζπληέλαη.
Δλ ηψ δείπλσ ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, ηνίο Μαζεηαίο ζνπ πξνέιεγεο. Δίο
εμ πκψλ παξαδψζεη κε. Ο δέ παξάλνκνο Ηνχδαο, νπθ εβνπιήζε
ζπληέλαη.

Ησάλλε εξσηήζαληη Κχξηε, ν παξαδηδνχο ζε ηίο εζηη; ηνχηνλ δηά ηνχ
άξηνπ ππέδεημαο, ν δέ παξάλνκνο Ηνχδαο, νπθ εβνπιήζε ζπληέλαη.
Δηο ηξηάθνληα αξγχξηα Κχξηε, θαί εηο θίιεκα δφιηνλ, εδήηνπλ Ηνπδαίνη
απνθηείλαί ζε. Ο δέ παξαλνκνο Ηνχδαο, νπθ ε βνπιήζε ζπληέλαη.
Δλ ηψ Νηπηήξί ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, ηνίο Μαζεηαίο ζνπ πξνέηξεπεο.
Οχησ πνηείηε ψζπεξ ίδεηε. Ο δέ παξάλνκνο Ηνχδαο, νπθ ε βνπιήζε
ζπληέλαη.
Γξεγνξείηε θαί πξνζεχρεζζε, ίλα κή πεηξαζζήηε, ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ν
Θεφο εκψλ έιεγεο. Ο δε παξάλνκνο Ηνχδαο, νπθ εβνπιήζε ζπληέλαη.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Γηάζσζνλ απφ θηλδχλσλ; ηνχο δνχινπο ζνπ Θενηφθε, φηη πάληεο
κεηά Θεφλ, εηο ζέ θαηαθεχγνκελ, σο άξξεθηνλ ηείρνο, θαί
πξνζηαζίαλ.
Κάζηζκα Ήρνο βαξχο
Δλ ηψ δείπλσ ηνχο Μαζεηάο δηαηξέθσλ, θαί ηήλ ζθήςηλ ηήο
πξνδνζίαο γηλψζθσλ, ελ απηψ ηφλ Ηνχδαλ δηήιεγμαο, αδηφξζσηνλ κέλ
ηνχηνλ επηζηάκελνο, γλσξίζαη δέ πάζη βνπιφκελνο, φηη ζέισλ
παξεδφζεο, ίλα Κφζκνλ αξπάζεο ηνχ αιινηξίνπ. Μαθξφζπκε δφμα
ζνη.
Σφ Δπαγγέιηνλ Β'
Καηά Ησάλλελ
Σψ θαηξψ εθείλσ, εμήιζελ ν Ηεζνχο...
... αιι' ίλα θάγσζη ηφ Πάζρα.
Αληίθσλνλ Γ' Ήρνο πι. α'
ήκεξνλ ν Ηνχδαο, θαηαιηκπάλεη ηφλ Γηδάζθαινλ, θαί παξαιακβάλεη
ηφλ δηάβνινλ, ηπθινχηαη ηψ πάζεη ηήο θηιαξγπξίαο, εθπίπηεη ηνχ
θσηφο, ν εζθνηηζκέλνο, πψο γάξ εδχλαην βιέπεηλ, ν ηφλ θσζηήξα
πσιήζαο, ηξηάθνληα αξγπξίσλ, αιι' εκίλ αλέηεηιελ ν παζψλ ππέξ
ηνχ Κφζκνπ, πξφο φλ βνήζσκελ. Ο παζψλ, θαί ζπκπαζψλ
αλζξψπνηο, δφμα ζνη.
ήκεξνλ ν Ηνχδαο, παξαπνηείηαη ζενζέβεηαλ, θαί αιινηξηνχηαη ηνχ
ραξίζκαηνο, ππάξρσλ καζεηήο, γίλεηαη πξνδφηεο, ελ ήζεη θηιηθψ,
δφινλ ππνθξχπηεη, θαί πξνηηκάηαη αθξφλσο ηήο ηνχ Γεζπφηνπ

αγάπεο, ηξηάθνληα αξγχξηα, Οδεγφο γελφκελνο, ζπλεδξίνπ
παξαλφκνπ. Ζκείο δέ έρνληεο ζσηεξίαλ ηφλ Υξηζηφλ, απηφλ
δνμάζσκελ.
Ήρνο α'
Σήλ θηιαδειθίαλ θηεζψκεζα, σο ελ Υξηζηψ αδειθνί, θαί κή ηφ
αζπκπαζέο πξφο ηνχο πιεζίνλ εκψλ, ίλα κή σο ν δνχινο
θαηαθξηζψκελ, ν αλειεήκσλ, δηά ηά δελάξηα, θαί σο ν Ηνχδαο
κεηακειεζέληεο, κεδέλ σθειήζσκελ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Γεδνμαζκέλα πεξί ζνχ, ειαιήζε παληαρνχ, φηη εθχεζαο ζαξθί, ηφλ
ηψλ φισλ Πνηεηήλ, Θενηφθε Μαξία, παλχκλεηε, θαί απεηξφγακε.
Αληίθσλνλ Δ' Ήρνο πι. β'
Ο καζεηήο ηνχ Γηδαζθάινπ, ζπλεθψλεη ηήλ ηηκήλ, θαί ηξηάθνληα
αξγπξίνηο, πέπξαθε ηφλ Κχξηνλ, θηιήκαηη δνιίσ παξαδνχο απηφλ, ηνίο
αλφκνηο εηο ζάλαηνλ.
ήκεξνλ έιεγελ ν Κηίζηεο Οπξαλνχ θαί γήο, ηνίο εαπηνχ Μαζεηαίο.
Ήγγηθελ ε ψξα, θαί έθζαζελ Ηνχδαο ν παξαδηδνχο κε, κή ηηο κε
αξλήζεηαη, βιέπσλ κε ελ ηψ ηαπξψ, ελ κέζσ δχσ ιεζηψλ, πάζρσ
γάξ σο άλζξσπνο, θαί ζψδσ σο θηιάλζξσπνο, ηνχο εηο εκέ
πηζηεχνληαο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθηνλ
Ζ αξξήησο, επ' εζράησλ ζπιιαβνχζα, θαί ηεθνχζα, ηφλ Κηίζηελ ηφλ
ίδηνλ, Παξζέλε ζψδε, ηνχο ζέ κεγαιχλνληαο.
Αληίθσλνλ ο' Ζρνο βαξχο
ήκεξνλ γξεγνξεί ν Ηνχδαο, παξαδνχλαη ηφλ Κχξηνλ, ηφλ πξφ ηψλ
αηψλσλ σηήξα ηνχ Κφζκνπ, ηφλ εθ πέληε άξησλ, ρνξηάζαληα
πιήζε. ήκεξνλ ν άλνκνο, αξλείηαη ηφλ Γηδάζθαινλ, καζεηήο
γελφκελνο, Γεζπφηελ παξέδσθελ, αξγπξίσ πέπξαθε, ηφλ κάλλα
ρνξηάζαληα ηφλ άλζξσπνλ.
ήκεξνλ ηψ ζηαπξψ πξνζήισζαλ, Ηνπδαίνη ηφλ Κχξηνλ, ηφλ
δηαηεκφληα ηήλ ζάιαζζαλ ξάβδσ, θαί δηαγαγφληα απηνχο ελ εξήκσ.
ήκεξνλ ηή ιφγρε ηήλ πιεπξάλ απηνχ εθέληεζαλ, ηνχ πιεγαίο
καζηίμαληνο, ππέξ απηψλ ηήλ Αίγππηνλ, θαί ρνιήλ επφηηζαλ, ηφλ
κάλλα, ηξνθήλ απηνίο νκβξήζαληα.
Κχξηε επί ηφ πάζνο ηφ εθνχζηνλ παξαγελφκελνο, εβφαο ηνίο Μαζεηαίο

ζνπ, θάλ κίαλ ψξαλ νπθ ηζρχζαηε, αγξππλήζαη κεη εκνχ, πψο
επεγγείιαηε απνζλήζθεηλ δη' εκέ; θάλ ηφλ Ηνχδαλ ζεάζαζζε, πψο νπ
θαζεχδεη, αιιά ζπνπδάδεη πξνδνχλαί κε ηνίο παξαλφκνηο; εγείξεζζε,
πξνζεχμαζζε, κή ηηο κε αξλήζεηαη, βιέπσλ κε ελ ηψ ζηαπξψ.
Μαθξφζπκε δφμα ζνη.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξε Θενηφθε ε ηφλ αρψξεηνλ ελ Οπξαλνίο, ρσξήζαζα ελ κήηξα
ζνπ, ραίξε Παξζέλε, ηψλ Πξνθεηψλ ηφ θήξπγκα, δη' ήο εκίλ έιακςελ
ν Δκκαλνπήι, ραίξε Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ.
Κάζηζκα Ήρνο βαξχο
Πνίφο ζε ηξφπνο Ηνχδα, πξνδφηελ ηνχ σηήξνο εηξγάζαην; κή ηνχ
ρνξνχ ζε ηψλ Απνζηφισλ ερψξηζε; κή ηνχ ραξίζκαηνο ηψλ ηακάησλ
εζηέξεζε; κή ζπλδεηπλήζαο εθείλνηο, ζε ηήο ηξαπέδεο απψζαην; κή
ηψλ άιισλ λίςαο ηνχο πφδαο, ηνχο ζνχο ππεξείδελ, ψ πφζσλ
αγαζψλ, ακλήκσλ εγέλνπ! θαί ζνχ κέλ ε αράξηζηνο, ζηειηηεχεηαη
γλψκε, απηνχ δε ε αλείθαζηνο, καθξνζπκία θεξχηηεηαη, θαί ηφ κέγα
έιενο.
Δπαγγέιηνλ Γ'
Καηά Μαηζαίνλ
Σψ θαηξψ εθεί λσ, νη ζηξαηηψηαη...
... θαί εμειζψλ έμσ, έθιαπζε πηθξψο.
Αληίθσλνλ Ε' Ήρνο πι. δ'
Σνίο ζπιιαβνχζί ζε παξαλφκνηο, αλερφκελνο, νχησο εβφαο Κχξηε. Δη
θαί επαηάμαηε ηφλ πνηκέλα, θαί δηεζθνξπίζαηε ηά δψδεθα πξφβαηα
ηνχο Μαζεηάο κνπ, εδπλάκελ πιείνπο, ή δψδεθα ιεγεψλαο
παξαζηήζαη Αγγέισλ, αιιά καθξνζπκψ, ίλα πιεξσζή, ά εδήισζα
πκίλ δηά ηψλ Πξνθεηψλ κνπ, άδεια θαί θξχθηα. Κχξηε δφμα ζνη.
Σξίηνλ αξλεζάκελνο ν Πέηξνο, επζέσο ηφ ξεζέλ απηψ ζπλήθελ, αιιά
πξνζήγαγέ ζνη δάθξπα κεηαλνίαο. Ο Θεφο ηιάζζεηί κνη θαί ζψζφλ κε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Χο πχιελ ζσηήξηνλ θαί Παξάδεηζνλ ηεξπλφλ, θαί θσηφο ατδίνπ,
λεθέιελ ππάξρνπζαλ, ηήλ αγίαλ Παξζέλνλ πκλήζσκελ άπαληεο,
ιέγνληεο ηφ Υαίξε απηή.
Αληίθσλνλ Ζ' Ήρνο β'
Δίπαηε παξάλνκνη. Σί εθνχζαηε παξά ηνχ σηήξνο εκψλ, νπ λφκνλ

εμέζεην, θαί ηψλ, Πξνθεηψλ ηά δηδάγκαηα; πψο νχλ εινγίζαζζε
Πηιάησ παξαδνχλαη, ηφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, θαί ιπηξσηήλ ηψλ
ςπρψλ εκψλ.
ηαπξσζήησ έθξαδνλ, νη ηψλ ζψλ ραξηζκάησλ αεί εληξπθψληεο, θαί
θαθνχξγνλ αλη' επεξγέηνπ, εηνχλην ιαβείλ, νη ηψλ δηθαίσλ θνλεπηαί,
εζηψπαο δέ Υξηζηέ, θέξσλ απηψλ ηήλ πξνπέηεηαλ, παζείλ ζέισλ, θαί
ζψζαη εκάο σο θηιάλζξσπνο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
ηη νπθ έρνκελ παξξεζίαλ, δηά ηά πνιιά εκψλ ακαξηήκαηα, ζχ ηφλ
εθ ζνχ γελλεζέληα δπζψπεζνλ, Θενηφθε Παξζέλε, πνιιά γάξ ηζρχεη
δέεζηο Μεηξφο, πξφο επκέλεηαλ Γεζπφηνπ, κή παξίδεο ακαξησιψλ
Ηθεζίαο ε πάλζεκλνο, φηη ειεήκσλ εζηί, θαί ζψδεηλ δπλάκελνο, ν θαί
παζείλ ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο.
Αληίθσλνλ ζ' Ήρνο γ'
Έζηεζαλ ηά ηξηάθνληα αξγχξηα, ηήλ ηηκήλ ηνχ ηεηηκεκέλνπ, φλ
εηηκήζαλην απφ πηψλ Ηζξαήι. Γξεγνξείηε θαί πξνζεχρεζζε, ίλα κή
εηζέιζεηε εηο πεηξαζκφλ, ηφ κέλ πλεχκα πξφζπκνλ, ε δέ ζάξμ
αζζελήο, δηά ηνχην γξεγνξείηε.
Έδσθαλ εηο ηφ βξψκά κνπ ρνιήλ, θαί εηο ηήλ δίςαλ κνπ επφηηζάλ κε
φμνο, ζχ δέ Κχξηε αλάζηεζφλ κε, θαί αληαπνδψζσ απηνίο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Οη εμ εζλψλ πκλνχκέλ ζε Θενηφθε αγλή, φηη Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ
έηεθεο, ηφλ εθ ηήο θαηάξαο ηνχο αλζξψπνπο, δηά ζνχ ειεπζεξψζαληα.
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
 πψο Ηνχδαο ν πνηέ ζνπ καζεηήο, ηήλ πξνδνζίαλ εκειέηα θαηά ζνχ!
ζπλεδείπλεζε δνιίσο, ν επίβνπινο θαί άδηθνο, πνξεπζείο είπε ηνίο
Ηεξεχζη. Σί κνη παξέρεηε, θαί παξαδψζσ πκίλ εθείλνλ, ηφλ λφκνλ
ιχζαληα, θαί βεβεινχληα ηφ άββαηνλ; Μαθξφζπκε Κχξηε δφμα ζνη.
Δπαγγέιηνλ Γ'
Καηά Ησάλλελ
Σψ θαηξψ εθείλσ άγνπζη ηφλ Ηεζνχλ...
... ηφηε νχλ παξέδσθελ απηφλ απηνίο, ίλα ζηαπξσζή.
Αληίθσλνλ Η' Ήρνο πι. β'
Ο αλαβαιιφκελνο θψο σο ηκάηηνλ, γπκλφο εηο θξίζηλ ίζηαην, θαί ελ

ζηαγφλη, ξάπηζκα εδέμαην, ππφ ρεηξψλ ψλ έπιαζελ, ν δέ παξάλνκνο
ιαφο, ηψ ζηαπξψ πξνζήισζε, ηφλ Κχξηνλ ηήο δφμεο, ηφηε ηφ
θαηαπέηαζκα ηνχ Νανχ εζρίζζε, ν ήιηνο εζθφηαζε, κή θέξσλ
ζεάζαζζαη, Θεφλ πβξηδφκελνλ, φλ ηξέκεη ηά ζχκπαληα. Απηφλ
πξνζθπλήζσκελ.
Ο καζεηήο εξλήζαην, ν Λεζηήο εβφεζε. Μλήζζεηί κνπ Κχξηε, ελ ηή
Βαζηιεία ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δηξήλεπζνλ ηφλ Κφζκνλ, ν εθ Παξζέλνπ θαηαδεμάκελνο Κχξηε, ζάξθα
θνξέζαη ππέξ δνχισλ, ίλα ζπκθψλσο, ζέ δνμνινγνχκελ
θηιάλζξσπε.
Αληίθσλνλ ΗΑ' Ήρνο πι. β'
Αληί αγαζψλ, ψλ επνίεζαο Υξηζηέ, ηψ γέλεη ηψλ Δβξαίσλ
ζηαπξσζήλαί ζε θαηεδίθαζαλ, φμνο θαί ρνιήλ ζε πνηίζαληεο. Αιιά
δφο απηνίο Κχξηε θαηά ηά έξγα απηψλ, φηη νπ ζπλήθαλ, ηήλ ζήλ
ζπγθαηάβαζηλ.
Δπί ηή πξνδνζία νπθ εξθέζζεζαλ Υξηζηέ ηά γέλε ηψλ Δβξαίσλ, αιι'
εθίλνπλ ηάο θεθαιάο απηψλ, κπθηεξηζκφλ θαί ριεχελ πξνζάγνληεο.
Αιιά δφο απηνίο Κχξηε, θαηά ηά έξγα απηψλ, φηη θελά, θαηά ζνχ
εκειέηεζαλ.
Οχηε γή σο εζείζζε, νχηε πέηξαη σο εξξάγεζαλ, Δβξαίνπο έπεηζαλ,
νχηε ηνχ Νανχ ηφ θαηαπέηαζκα, νχηε ηψλ λεθξψλ ε αλάζηαζηο; Αιιά
δφο απηνίο Κχξηε, θαηά ηά έξγα απηψλ, φηη θελά, θαηά ζνχ
εκειέηεζαλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θεφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα έγλσκελ Θενηφθε Παξζέλε, κφλε αγλή,
κφλε επινγεκέλε, δηφ απαχζησο, ζέ αλπκλνχληεο κεγαιχλνκελ.
Αληίθσλνλ ΗΒ' Ήρνο πι. δ'
Σάδε ιέγεη Κχξηνο ηνίο Ηνπδαίνηο. Λαφο κνπ ηί επνίεζά ζνη, ή ηί ζνη
παξελψριεζα; ηνχο ηπθινχο ζνπ εθψηηζα, ηνχο ιεπξνχο ζνπ
εθαζάξηζα, άλδξα φληα επί θιίλεο ελσξζσζάκελ. Λαφο κνπ, ηί
επνίεζά ζνη, θαί ηί κνη αληαπέδσθαο; αληί ηνχ κάλλα ρνιήλ, αληί ηνχ
χδαηνο φμνο, αληί ηνχ αγαπάλ κε, ζηαπξψ κε πξνζειψζαηε, νπθέηη
ζηέγσ ινηπφλ, θαιέζσ κνπ ηά έζλε, θαθείλα κε δνμάζνπζη, ζχλ ηψ
Παηξί θαί ηψ πλεχκαηη, θαγψ απηνίο δσξήζνκαη, δσήλ ηήλ αηψληνλ.

ήκεξνλ ηνχ Νανχ ηφ θαηαπέηαζκα, εηο έιεγρνλ ξήγλπηαη ηψλ
παξαλφκσλ, θαί ηάο ηδίαο αθηίλαο, ν ήιηνο θξχπηεη, Γεζπφηελ Οξψλ
ζηαπξνχκελνλ.
Οη λνκνζέηαη ηνχ Ηζξαήι, Ηνπδαίνη θαί Φαξηζαίνη, ν ρνξφο ηψλ
Απνζηφισλ βνά πξφο πκάο. Ηδε λαφο, φλ πκείο ειχζαηε, ίδε ακλφο, φλ
πκείο εζηαπξψζαηε, ηάθσ παξεδψθαηε, αιι' εμνπζία εαπηνχ αλέζηε.
Μή πιαλάζζε Ηνπδαίνη, απηφο γάξ εζηηλ ν ελ ζαιάζζε ζψζαο, θαί ελ
εξήκσ ζξέςαο, απηφο εζηηλ ε δσή θαί ηφ θψο, θαί ε εηξήλε ηνχ
Κφζκνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξε ε πχιε ηνχ Βαζηιέσο ηήο δφμεο, ήλ ν Όςηζηνο κφλνο
δηψδεπζε, θαί πάιηλ εζθξαγηζκέλελ θαηέιηπελ, εηο ζσηεξίαλ ηψλ
ςπρψλ εκψλ.
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
ηε παξέζηεο ηψ Κατάθα ν Θεφο, θαί παξεδφζεο ηψ Πηιάησ ν
Κξηηήο, αη νπξάληαη δπλάκεηο, εθ ηνχ θφβνπ εζαιεχζεζαλ, ηφηε δέ θαί
πςψζεο επί ηνχ μχινπ ελ κέζσ δχσ ιεζηψλ, θαί εινγίζζεο κεηά
αλφκσλ ν αλακάξηεηνο, δηά ηφ ζψζαη ηφλ άλζξσπνλ. Αλεμίθαθε
Κχξηε, δφμα ζνη.
Δπαγγέιηνλ Δ'
Καηά Μαηζαίνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, ηδψλ Ηνχδαο...
... ίλα άξε ηφλ ηαπξφλ απηνχ.
Αληίθσλνλ ΗΓ' Ήρνο πι. β'
Σφ άζξνηζκα ηψλ Ηνπδαίσλ, ηψ Πηιάησ εηήζαλην, ζηαπξσζήλαί ζε
Κχξηε, αηηίαλ γάξ ελ ζνί κή επξφληεο, ηφλ ππεχζπλνλ Βαξαββάλ
ειεπζέξσζαλ, θαί ζέ ηφλ Γίθαηνλ θαηεδίθαζαλ, κηαηθνλίαο έγθιεκα
θιεξσζάκελνη. Αιιά δφο απηνίο Κχξηε, ηφ αληαπφδνκα απηψλ, φηη
θελά, θαηά ζνχ εκειέηεζαλ.
λ πάληα θξίζζεη θαί ηξέκεη, θαί πάζα γιψζζα πκλεί, Υξηζηφλ Θενχ
δχλακηλ, θαί Θενχ ζνθίαλ νη Ηεξείο εξξάπηζαλ, θαί έδσθαλ απηψ
ρνιήλ, θαί πάληα παζείλ θαηεδέμαην, ζψζαη ζέισλ εκάο εθ ηψλ
αλνκηψλ εκψλ, ηψ ηδίσ αίκαηη, σο θηιάλζξσπνο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ

Θενηφθε ε ηεθνχζα, δηά ιφγνπ ππέξ ιφγνλ, ηφλ Κηίζηελ ηφλ ίδηνλ,
απηφλ δπζψπεη, ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.
Αληίθσλνλ ΗΓ' Ήρνο πι. δ'
Κχξηε, ν ηφλ Λεζηήλ ζπλνδνηπφξνλ ιαβψλ, ηφλ ελ αίκαηη ρείξαο
κνιχλαληα, θαί εκάο ζχλ απηψ θαηαξίζκεζνλ, σο αγαζφο θαί
θηιάλζξσπνο.
Μηθξάλ θσλήλ αθήθελ ν Λεζηήο ελ ηψ ζηαπξψ, κεγάιελ πίζηηλ εχξε,
κηά ξνπή εζψζε, θαί πξψηνο Παξαδείζνπ, πχιαο αλνίμαο εηζήιζελ.
Ο απηνχ ηήλ κεηάλνηαλ πξνζδεμάκελνο, Κχξηε δφμα ζνη.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξε ε δη' Αγγέινπ, ηήλ ραξάλ ηνχ Κφζκνπ δεμακέλε, ραίξε ε
ηεθνχζα, ηφλ Πνηεηήλ ζνπ θαί Κχξηνλ, ραίξε ε αμησζείζα γελέζζαη,
Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ.
Αληίθσλνλ ΗΔ' Ήρνο πι. β'
ήκεξνλ θξεκάηαη επί μχινπ, ν ελ χδαζη ηήλ γήλ θξεκάζαο. (εθ γ').
ηέθαλνλ εμ αθαλζψλ πεξηηίζεηαη, ν ηψλ Αγγέισλ Βαζηιεχο. Φεπδή
πνξθχξαλ πεξηβάιιεηαη, ν πεξηβάιισλ ηφλ νπξαλφλ έλ λεθέιαηο.
Ράπηζκα θαηεδέμαην, ν ελ Ηνξδάλε ειεπζεξψζαο ηφλ Αδάκ. Ήινηο
πξνζειψζε, ν Νπκθίνο ηήο Δθθιεζίαο. Λφγρε εθεληήζε, ν Τηφο ηήο
Παξζέλνπ. Πξνζθπλνχκέλ ζνπ ηά Πάζε Υξηζηέ. (εθ γ'). Γείμνλ εκίλ,
θαί ηήλ έλδνμφλ ζνπ Αλάζηαζηλ.
Μή σο Ηνπδαίνη ενξηάζσκελ, θαί γάξ ηφ Πάζρα εκψλ, ππέξ εκψλ
εηχζε Υξηζηφο ν Θεφο, αιι' εθθαζάξσκελ εαπηνχο απφ παληφο
κνιπζκνχ, θαί εηιηθξηλψο δεεζψκελ απηψ. Αλάζηα Κχξηε, ζψζνλ
εκάο σο θηιάλζξσπνο.
Ο ηαπξφο ζνπ Κχξηε, δσή θαί αλάζηαζηο ππάξρεη ηψ ιαψ ζνπ, θαί
επ' απηψ πεπνηζφηεο, ζέ ηφλ ζηαπξσζέληα, Θεφλ εκψλ πκλνχκελ.
Διέεζνλ εκάο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Οξψζά ζε θξεκάκελνλ, Υξηζηέ, ε ζέ θπήζαζα, αλεβφα. Σί ηφ μέλνλ φ
νξψ, κπζηήξηνλ Τηέ κνπ; πψο επί μχινπ ζλήζθεηο, ζαξθί πεγλχκελνο,
δσήο ρνξεγέ;
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Δμεγφξαζαο εκάο, εθ ηήο θαηαξαο ηνχ λφκνπ, ηψ ηηκίσ ζνπ Αίκαηη, ηψ

ζηαπξψ πξνζεισζείο, θαί ηή ιφγρε θεληεζείο, ηήλ αζαλαζίαλ
επήγαζαο αλζξψπνηο. σηήξ εκψλ δφμα ζνη.
Δπαγγέιηνλ ο'
Καηά Μάξθνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, νη ζηξαηηψηαη απήγαγνλ...
... θαί πηζηεχζσκελ απηψ.
Δίηα ςάιινκελ ηνχο Μαθαξηζκνχο εηο ηίρνπο ε'
Δλ ηή Βαζηιεία ζνπ κλήζζεηη εκψλ Κχξηε, φηαλ έιζεο ελ ηή Βαζηιεία
ζνπ. Μαθάξηνη νη πησρνί ηψ πλεχκαηη, φηη απηψλ εζηηλ ε Βαζηιεία ηψλ
νπξαλψλ.
Μαθάξηνη νη πελζνχληεο, φηη απηνί παξαθιεζήζνληαη.
Μαθάξηνη νη πξαείο, φηη απηνί θιεξνλνκήζνπζη ηήλ γήλ.
Ήρνο δ'
Γηά μχινπ ν Αδάκ, Παξαδείζνπ γέγνλελ άπνηθνο, δηά μχινπ δέ
ζηαπξνχ, ν Λεζηήο Παξάδεηζνλ ψθεζελ. Ο κέλ γάξ γεπζάκελνο
εληνιήλ εζέηεζε ηνχ πνηήζαληνο. Ο δέ ζπζηαπξνχκελνο, Θεφλ
σκνιφγεζε ηφλ θξππηφκελνλ. Μλήζζεηη θαί εκψλ σηήξ, ελ ηή
Βαζηιεία ζνπ.
Μαθάξηνη νη πεηλψληεο θαί δηςψληεο ηήλ δηθαηνζχλελ, φηη απηνί
ρνξηαζζήζνληαη.
Σφλ ηνχ λφκνπ Πνηεηήλ, εθ καζεηνχ σλήζαλην άλνκνη, θαί σο
παξάλνκνλ απηφλ, ηψ Πηιάηνπ βήκαηη έζηεζαλ, θξαπγάδνληεο,
ηαχξσζνλ, ηφλ ελ εξήκσ ηνχηνπο καλλαδνηήζαληα. Ζκείο δε ηφλ
δίθαηνλ, Λεζηήλ κηκεζάκελνη, πίζηεη θξάδνκελ, Μλήζζεηη θαί εκψλ
σηήξ, ελ ηή Βαζηιεία ζνπ.
Μαθάξηνη νη ειεήκνλεο, φηη απηνί ειεεζήζνληαη.
Σψλ ζενθηφλσλ ν εζκφο, Ηνπδαίσλ έζλνο ηφ άλνκνλ, πξφο Πηιάηνλ
εκκαλψο, αλαθξάδσλ έιεγε. ηαχξσζνλ, Υξηζηφλ ηφλ αλεχζπλνλ.
Βαξαββάλ δέ κάιινλ νχηνη εηήζαλην. Ζκείο δέ θζεγγφκεζα, Λεζηνχ
ηνχ επγλψκνλνο, ηήλ θσλήλ πξφο απηφλ. Μλήζζεηη θαί εκψλ σηήξ,
ελ ηή Βαζηιεία ζνπ.

Μαθάξηνη νη θαζαξνί ηή θαξδία, φηη απηνί ηφλ Θεφλ φςνληαη.
Ζ δσεθφξνο ζνπ Πιεπξά, σο εμ Δδέκ πεγή αλαβιχδνπζα, ηήλ
Δθθιεζίαλ ζνπ Υξηζηέ, σο ινγηθφλ πνηίδεη Παξάδεηζνλ, εληεχζελ
κεξίδνπζα, σο εηο αξράο εηο ηέζζαξα Δπαγγέιηα, ηφλ Κφζκνλ
αξδεχνπζα, ηήλ θηίζηλ επθξαίλνπζα, θαί ηά έζλε πηζηψο,
δηδάζθνπζα, πξνζθπλείλ ηήλ Βαζηιείαλ ζνπ.
Μαθάξηνη νη εηξελνπνηνί, φηη απηνί Τηνί Θενχ θιεζήζνληαη.
Δζηαπξψζεο δη' εκέ, ίλα εκνί πεγάζεο ηήλ άθεζηλ, εθεληήζεο ηήλ
πιεπξάλ, ίλα θξνπλνχο δσήο αλαβιχζεο κνη, ηνηο ήινηο πξνζήισζαη,
ίλα εγψ ηψ βάζεη ηψλ παζεκάησλ ζνπ, ηφ χςνο ηνχ θξάηνπο ζνπ,
πηζηνχκελνο θξάδσ ζνη δσνδφηα Υξηζηέ. Γφμα θαί ηψ ηαπξψ ψηεξ,
θαί ηψ Πάζεη ζνπ.
Μαθάξηνη νη δεδησγκέλνη έλεθελ δηθαηνζχλεο, φηη απηψλ εζηηλ ε
Βαζηιεία ηψλ νπξαλψλ.
ηαπξνπκέλνπ ζνπ Υξηζηέ, πάζα ε θηίζηο βιέπνπζα έηξεκε, ηά
ζεκέιηα ηήο γήο, δηεδνλείην θφβσ ηνχ θξάηνπο ζνπ, θσζηήξεο
εθξχπηνλην, θαί ηνχ Νανχ εξξάγε ηφ θαηαπέηαζκα ηά φξε εηξφκαμαλ,
θαί πέηξαη εζρίζζεζαλ, θαί Λεζηήο ν πηζηφο, θξαπγάδεη ζνη ζχλ εκίλ,
σηήξ ηφ Μλήζζεηη.
Μαθάξηνη εζηέ φηαλ νλεηδίζσζηλ πκάο, θαί δηψμσζη, θαί είπσζη
πάλ πνλεξφλ ξήκα θαζ' πκψλ, ςεπδφκελνη έλεθελ εκνχ.
Σφ ρεηξφγξαθνλ εκψλ, ελ ηψ ηαπξψ δηέξξεμαο Κχξηε, θαί ινγηζζείο
ελ ηνίο λεθξνίο, ηφλ εθείζε ηχξαλλνλ έδεζαο, ξπζάκελνο άπαληαο εθ
δεζκψλ ζαλάηνπ ηή αλαζηάζεη ζνπ, δη' ήο εθσηίζζεκελ, θηιάλζξσπε
Κχξηε, θαί βνψκέλ ζνη. Μλήζζεηη θαί εκψλ σηήξ, ελ ηή Βαζηιεία
ζνπ.
Υαίξεηε θαί αγαιιηάζζε, φηη ν κηζζφο πκψλ πνιχο ελ ηνίο
νπξαλνίο.
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ, θαί ηνχ ζαλάηνπ ιχζαο ηήλ δχλακηλ, θαί
εμαιείςαο σο Θεφο, ηφ θαζ' εκψλ ρεηξφγξαθνλ Κχξηε, Λεζηνχ ηήλ
κεηάλνηαλ, θαί εκίλ παξάζρνπ κφλε θηιάλζξσπε, ηνίο πίζηεη

ιαηξεχνπζη, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, θαί βνψζί ζνη. Μλήζζεηη θαί εκψλ
σηήξ, ελ ηή βαζηιεία ζνπ.
Γφμα...
Σφλ Παηέξα θαί Τηφλ, θαί ηφ Πλεχκα πάληεο ηφ άγηνλ, νκνθξφλσο νη
πηζηνί, δνμνινγείλ αμίσο επμψκεζα, Μνλάδα ζεφηεηνο, ελ ηξηζίλ
ππάξρνπζαλ ππνζηάζεζηλ, αζχγρπηνλ κέλνπζαλ, απιήλ, αδηαίξεηνλ
θαί απξφζηηνλ, δη' ήο εθιπηξνχκεζα, ηνχ ππξφο ηήο θνιάζεσο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ Μεηέξα ζνπ Υξηζηέ, ηήλ ελ ζαξθί αζπφξσο ηεθνχζάλ ζε, θαί
Παξζέλνλ αιεζψο, θαί κεηά ηφθνλ κείλαζαλ άθζνξνλ, απηήλ ζνη
πξνζάγνκελ, εηο πξεζβείαλ Γέζπνηα πνιπέιεε, πηαηζκάησλ
ζπγρψξεζηλ, δσξήζαζζαη πάληνηε, ηνίο θξαπγάδνπζη. Μλήζζεηη θαί
εκψλ σηήξ, ελ ηή Βαζηιεία ζνπ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ'
Γηεκεξίζαλην ηά ηκάηηά κνπ εαπηνίο, θαί επί ηφλ ηκαηηζκφλ κνπ έβαινλ
θιήξνλ.
ηίρ. Ο Θεφο ν Θεφο κνπ, πξφζρεο κνη, ίλα ηί εγθαηέιηπέο κε.
Δπαγγέιηνλ Ε'
Καηά Μαηζαίνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, ειζφληεο νη ζηξαηηψηαη...
... αιεζψο Θενχ Τηφο ήλ νχηνο.
Ο Ν'
Δπαγγέιηνλ Ζ'
Καηά Λνπθάλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, ήγνλην ζχλ ηψ Ηεζνχ...
... νξψζαη ηαχηα.
Πνίεκα Κνζκά Μνλαρνχ
Χδή ε' Ήρνο πι. β' Ο Δηξκφο
Πξφο ζέ νξζξίδσ, ηφλ δη' επζπιαγρλίαλ ζε απηφλ, ηψ πεζφληη
θελψζαληα αηξέπησο, θαί κέρξη παζψλ, απαζψο ππνθχςαληα, Λφγε
Θενχ. Σήλ εηξήλελ παξάζρνπ κνη θηιάλζξσπε.
Ρπθζέληεο πφδαο, θαί πξνθαζαξζέληεο, κπζηεξίνπ κεζέμεη, ηνχ ζείνπ
λχλ Υξηζηέ, ζνχ νη ππεξέηαη, εθ ηψλ ειαηψλνο, κέγα πξφο φξνο
ζπλαλήιζνλ, πκλνχληέο ζε θηιάλζξσπε.

Οξάηε έθεο, θίινη κή ζξνείζζε, λχλ γάξ ήγγηθελ ψξα, ιεθζήλαί κε
θηαλζήλαη ρεξζίλ αλφκσλ, πάληεο δε ζθνξπηζζήζεζζε, εκέ ιηπφληεο,
νχο ζπλάμσ, θεξχμαί κε θηιάλζξσπνλ.
Καηαβαζία
Πξφο ζέ νξζξίδσ, ηφλ δη' επζπιαγρλίαλ ζε απηφλ, ηψ πεζφληη
θελψζαληα αηξέπησο, θαί κέρξη παζψλ, απαζψο ππνθχςαληα, Λφγε
Θενχ. Σήλ εηξήλελ παξάζρνπ κνη θηιάλζξσπε.
Κνληάθηνλ Ήρνο πι. δ'
Σφλ δη' εκάο ηαπξσζέληα, δεχηε πάληεο πκλήζσκελ, απηφλ γάξ
θαηείδε Μαξία επί ηνχ μχινπ, θαί έιεγελ. Δη θαί ζηαπξφλ ππνκέλεηο,
ζχ ππάξρεηο ν Τηφο θαί Θεφο κνπ.
Ο Οίθνο
Σφλ ίδηνλ Άξλα, ε ακλάο ζεσξνχζα πξφο ζθαγήλ ειθφκελνλ,
εθνινχζεη Μαξία, ηξπρνκέλε κεζ' εηέξσλ γπλαηθψλ, ηαχηα βνψζα.
Πνχ πνξεχε Σέθλνλ, ηίλνο ράξηλ, ηφλ ηαρχλ δξφκνλ ηειείο; κή έηεξνο
γάκνο πάιηλ εζηίλ ελ Καλά; θαθεί λχλ ζπεχδεηο, ίλ εμ χδαηνο απηνίο
νίλνλ πνηήζεο; ζπλέιζσ ζνη Σέθλνλ, ή κείλσ ζνη κάιινλ, δφο κνη
ιφγνλ Λφγε, κή ζηγψλ παξέιζεο κε, ν αγλήλ ηεξήζαο κε, ζχ γάξ
ππάξρεηο ν Τηφο θαί Θεφο κνπ.
πλαμάξηνλ
Σή αγία θαί κεγάιε Παξαζθεπή, ηά άγηα θαί ζσηήξηα θαί θξηθηά
Πάζε ηνχ Κπξίνπ θαί Θενχ θαί σηήξνο εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ
επηηεινχκελ, ηνχο εκπηπζκνχο, ηά ξαπίζκαηα, ηά θνιαθίζκαηα, ηάο
χβξεηο, ηνχο γέισηαο, ηήλ πνξθπξάλ ριαίλαλ, ηφλ θάιακνλ, ηφλ
ζπφγγνλ, ηφ φμνο, ηνχο ήινπο, ηήλ ιφγρελ, θαί πξφ πάλησλ, ηφλ
ζηαπξφλ, θαί ηφλ ζάλαηνλ, ά δη' εκάο εθψλ θαηεδέμαην, έηη δέ θαί ηήλ
ηνχ επγλψκνλνο Λεζηνχ, ηνχ ζπζηαπξσζέληνο απηψ, ζσηήξηνλ ελ ηψ
ηαπξψ νκνινγίαλ.
ηίρνη εηο ηήλ ηαχξσζηλ
 Εψλ εη Θεφο ζχ, θαί λεθξσζείο ελ μχισ,
 Χ λεθξέ γπκλέ, θαί Θενχ δψληνο Λφγε.
Έηεξνη εηο ηφλ επγλψκνλα Λεζηήλ
 Κεθιεηζκέλαο ήλνημε ηήο Δδέκ πχιαο,
 Βαιψλ ν Λεζηήο θιείδα ηφ, Μλήζζεηί κνπ.
Σή ππεξθπεί θαί πεξί εκάο παλαπείξσ ζνπ επζπιαγρλία,
Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο.

Ακήλ.
Χδή ε' Ο ΔΗξκφο
ηήιελ θαθίαο αληηζένπ, Παίδεο ζείνη παξεδεηγκάηηζαλ, θαηά Υξηζηνχ
δέ θξπαηηφκελνλ άλνκνλ ζπλέδξηνλ, βνπιεχεηαη θελά, θηείλαη κειεηά,
ηφλ δσήο θξαηνχληα παιάκε, φλ πάζα θηίζηο επινγεί δνμάδνπζα εηο
ηνχο αηψλαο.
Απφ βιεθάξσλ Μαζεηαί, λχλ χπλνλ έθεο Υξηζηέ ηηλάμαηε, ελ
πξνζεπρή δέ γξεγνξείηε, πεηξαζκψ κήπσο φιεζζε, θαί κάιηζηα
ίκσλ, ηψ θξαηαηψ γάξ κείδσλ πείξα, γλψζί κε Πέηξε, φλ πάζα
θηίζηο, επινγεί δνμάδνπζα εηο ηνχο αηψλαο.
Βέβεινλ έπνο ηψλ ρεηιέσλ, νχ πνηε πξνήζνκαη Γέζπνηα, ζχλ ζνί
ζαλνχκαη σο επγλψκσλ, θάλ νη πάληεο αξλήζσληαη, εβφεζε Πέηξνο,
ζάξμ νπδέ αίκα, ν Παηήξ ζνπ απεθάιπςέ κνη ζέ, φλ πάζα θηίζηο
επινγεί δνμάδνπζα εηο ηνχο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ θαί Άγηνλ Πλεχκα
Βάζνο ζνθίαο ζετθήο, θαί γλψζεσο νπ πάλ εμεξεχλεζαο, άβπζζνλ δέ
κνπ ηψλ θξηκάησλ, νπ θαηέιαβεο άλζξσπε, ν Κχξηνο έθε. άξμ νχλ
ππάξρσλ, κή θαπρψ, αξλήζε ηξίηνλ γάξ κε, φλ πάζα θηίζηο, επινγεί
δνμάδνπζα εηο ηνχο αηψλαο.
Καί λχλ...
Απαγνξεχεηο, ίκσλ Πέηξε, φπεξ πείζε ηάρνο σο είξεηαη, θαί ζνί
παηδίζθε, νία ζάηηνλ πξνζειζνχζα πηνήζεη ζε, ν Κχξηνο έθε,
πηθξψο δαθξχζαο, έμεηο φκσο επτιαηφλ κε, φλ πάζα θηίζηο, επινγεί
δνμάδνπζα εηο ηνχο αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Καηαβαζία
ηήιελ θαθίαο αληηζένπ, Παίδεο ζείνη παξεδεηγκάηηζαλ, θαηά Υξηζηνχ
δέ θξπαηηφκελνλ άλνκνλ ζπλέδξηνλ, βνπιεχεηαη θελά, θηείλαη κειεηά,
ηφλ δσήο θξαηνχληα παιάκε, φλ πάζα θηίζηο επινγεί δνμάδνπζα εηο
ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
Σήλ ηηκησηέξαλ ηψλ Υεξνπβίκ, θαί ελδνμνηέξαλ, αζπγθξίησο ηψλ
εξαθίκ, ηήλ αδηαθζφξσο, Θεφλ Λφγνλ ηεθνχζαλ, ηήλ φλησο
Θενηφθνλ, ζέ κεγαιχλνκελ.
Οιέζξηνο ζπείξα ζενζηπγψλ, πνλεξεπνκέλσλ, ζενθηφλσλ

ζπλαγσγή, επέζηε Υξηζηέ ζνη, θαί σο άδηθνλ είιθε, ηφλ Κηίζηελ ηψλ
απάλησλ, φλ κεγαιχλνκελ.
Νφκνλ αγλννχληεο νη αζεβείο, θσλάο Πξνθεηψλ ηε, κειεηψληεο
δηαθελήο, σο πξφβαηνλ είιθνλ, ζέ ηφλ πάλησλ Γεζπφηελ, αδίθσο
ζθαγηάζαη, φλ κεγαιχλνκελ.
Σνίο έζλεζηλ έθδνηνλ ηήλ δσήλ, ζχλ ηνίο Γξακκαηεχζηλ, αλαηξείζζαη νη
Ηεξείο, παξέζρνλ, πιεγέληεο, απηνθζφλσ θαθία ηφλ θχζεη Εσνδφηελ,
φλ κεγαιχλνκελ.
Δθχθισζαλ θχλεο σζεί πνιινί, εθξφηεζαλ, Άλαμ, ζηαγφλα ζήλ
ξαπηζκψ, εξψησλ ζε, ζνχ δέ, ςεπδή θαηεκαξηχξνπλ, θαί πάληα
ππνκείλαο, άπαληαο έζσζαο.
Καηαβαζία
Σήλ ηηκησηέξαλ ηψλ Υεξνπβίκ, θαί ελδνμνηέξαλ, αζπγθξίησο ηψλ
εξαθίκ, ηήλ αδηαθζφξσο, Θεφλ Λφγνλ ηεθνχζαλ, ηήλ φλησο
Θενηφθνλ, ζέ κεγαιχλνκελ.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Ήρνο γ'
Σφλ Λεζηήλ απζεκεξφλ, ηνχ Παξαδείζνπ εμίσζαο Κχξηε, θακέ ηψ
μχισ ηνχ ηαπξνχ, θψηηζνλ θαί ζψζφλ κε. (εθ γ' )
Δπαγγέιηνλ ζ'
Καηά Ησάλλελ
Σψ θαηξψ εθείλσ, εηζηήθεηζαλ παξά ηψ ζηαπξψ...
... φςνληαη εηο φλ εμεθέληεζαλ.
Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο
ηηρεξά Ηδηφκεια
Ήρνο γ'
Γχν θαί πνλεξά επνίεζελ, ν πξσηφηνθνο πηφο κνπ Ηζξαήι, εκέ
εγθαηέιηπε, πεγήλ χδαηνο δσήο, θαί ψξπμελ εαπηψ θξέαξ
ζπληεηξηκκέλνλ, εκέ επί μχινπ εζηαχξσζε, ηφλ δε Βαξαββάλ
εηήζαην, θαί απέιπζελ, εμέζηε ν νπξαλφο επί ηνχησ, θαί ν ήιηνο ηάο
αθηίλαο απέθξπςε, ζχ δέ Ηζξαήι νπθ ελεηξάπεο, αιιά ζαλάησ κε
παξέδσθαο. Άθεο απηνίο Πάηεξ άγηε, νπ γάξ νίδαζη ηί επνίεζαλ. (Γίο)
Έθαζηνλ κέινο ηήο αγίαο ζνπ ζαξθφο, αηηκίαλ δη' εκάο ππέκεηλε, ηάο

αθάλζαο ε θεθαιή, ε φςηο ηά εκπηχζκαηα, αη ζηαγφλεο ηά ξαπίζκαηα,
ην ζηφκα ηήλ ελ φμεη θεξαζζείζαλ ρνιήλ ηή γεχζεη, ηά ψηα ηάο
δπζζεβείο βιαζθεκίαο. Ο λψηνο ηήλ θξαγγέισζηλ, θαί ε ρείξ ηφλ
θάιακνλ, αη ηνχ φινπ ζψκαηνο εθηάζεηο ελ ηψ ζηαπξψ, ηά άξζξα
ηνχο ήινπο, θαί ε πιεπξά ηήλ ιφγρελ. Ο παζψλ ππέξ εκψλ, θαί
παζψλ ειεπζεξψζαο εκάο. Ο ζπγθαηαβάο εκίλ θηιαλζξσπία, θαί
αλπςψζαο εκάο, παληνδχλακε σηήξ, ειέεζνλ εκάο.
ηαπξσζέληνο ζνπ Υξηζηέ, πάζα ε Κηίζηο βιέπνπζα έηξεκε, ηά
ζεκέιηα ηήο γήο, δηεδνλήζεζαλ θφβσ ηνχ θξάηνπο ζνπ, ζνχ γάξ
πςσζέληνο ζήκεξνλ, γέλνο Δβξαίσλ απψιεην, ηνχ Νανχ ηφ
θαηαπέηαζκα, δηεξξάγε δηρψο, ηά κλεκεία ελεψρζεζαλ, θαί λεθξνί εθ
ηψλ ηάθσλ εμαλέζηεζαλ. Δθαηφληαξρνο ηδψλ ηφ ζαχκα, έθξημε,
παξεζηψζα δέ ε Μήηεξ ζνπ, εβφα ζξελσδνχζα κεηξηθψο, Πψο κή
ζξελήζσ, θαί ηά ζπιάγρλα κνπ ηχςσ, Οξψζά ζε γπκλφλ, σο θαηάθξη
ηνλ ελ μχισ θξεκάκελνλ; Ο ζηαπξσζείο θαί ηαθείο, θαί αλαζηάο εθ
ηψλ λεθξψλ, Κχξηε δφμα ζνη.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Δμέδπζάλ κε ηά ηκάηηά κνπ, θαί ελέδπζάλ κε ριακχδα θνθθίλελ,
έζεθαλ επί ηήλ θεθαιήλ κνπ, ζηέθαλνλ έμ αθαλζψλ, θαί επί ηήλ
δεμηάλ κνπ ρείξα, έδσθαλ θάιακνλ, ίλα ζπληξίςσ απηνχο, σο ζθεχε
θεξακέσο.
Καί λχλ...
Σφλ λψηφλ κνπ έδσθα εηο καζηίγσζηλ, ηφ δέ πξφζσπφλ κνπ νπθ
απεζηξάθε απφ εκπηπζκάησλ, βήκαηη Πηιάηνπ παξέζηελ, θαί
ζηαπξφλ ππέκεηλα, δηά ηήλ ηνχ θφζκνπ ζσηεξίαλ.
Δπαγγέιηνλ Η'
Καηά Μάξθνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ ειζψλ Ησζήθ...
... εζεψξνπλ πνχ ηίζεηαη.
Δίηα νί δφμα πξέπεη... ηφ, Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ... ν δέ Ηεξεχο
ηήλ πλαπηήλ, θαί κεηά ηήλ Δθθψλεζηλ, ηη Θεφο ειένπο..., επζχο ηφ
Δπαγγέιηνλ ΗΑ'
Καηά Ησάλλελ
Σψ θαηξψ εθείλσ εξψηεζε ηφλ Πηιάηνλ...
... έζεθαλ ηφλ Ηεζνχλ.

Απφζηηρα
Ηδηφκεια Ήρνο α'
Πάζα ε Κηίζηο, ειινηνχην θφβσ, ζεσξνχζά ζε, ελ ζηαπξψ
θξεκάκελνλ Υξηζηέ. Ο ήιηνο εζθνηίδεην, θαί γήο ηά ζεκέιηα
ζπλεηαξάηηεην, ηά πάληα ζπλέπαζρνλ, ηψ ηά πάληα θηίζαληη, ν
εθνπζίσο δη' εκάο ππνκείλαο, Κχξηε δφμα ζνη.
ηίρ. Γηεκεξίζαλην ηά ηκάηηά κνπ εαπηνίο, θαί επί ηφλ ηκαηηζκφλ κνπ
έβαινλ θιήξνλ.
Ήρνο β'
Λαφο δπζζεβήο θαί παξάλνκνο, ίλα ηί κειεηά θελά; ίλα ηί ηήλ δσήλ
ηψλ απάλησλ, ζαλάησ θαηεδίθαζε; Μέγα ζαχκα! φηη ν Κηίζηεο ηνχ
Κφζκνπ, εηο ρείξαο αλφκσλ παξαδίδνηαη, θαί επί μχινπ αλπςνχηαη ν
θηιάλζξσπνο, ίλα ηνχο ελ Άδε δεζκψηαο ειεπζεξψζε, θξάδνληαο.
Μαθξφζπκε Κχξηε δφμα ζνη.
ηίρ. Έδσθαλ εηο ηφ βξψκά κνπ ρνιήλ, θαί εηο ηήλ δίςαλ κνπ
επφηηζάλ κε φμνο.
ήκεξνλ ζέ ζεσξνχζα, ε άκεκπηνο Παξζέλνο ελ ηαπξψ, Λφγε
αλαξηψκελνλ, νδπξνκέλε κεηξψα ζπιάγρλα, εηέηξσην ηήλ θαξδίαλ
πηθξψο, θαί ζηελάδνπζα νδπλεξψο εθ βάζνπο ςπρήο, παξεηάο ζχλ
ζξημί θαηαμαίλνπζα, θαηεηξχρεην, δηφ θαί ηφ ζηήζνο ηχπηνπζα,
αλέθξαγε γνεξψο. Οίκνη ζείνλ Σέθλνλ! νίκνη ηφ θψο ηνχ Κφκνπ! ηί
έδπο εμ νθζαικψλ κνπ, ν Ακλφο ηνχ Θενχ., φζελ αη ζηξαηηαί ηψλ
Αζσκάησλ, ηξφκσ ζπλείρνλην ιέγνπζαη. Αθαηάιεπηε Κχξηε δφμα ζνη.
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ, πξφ αηψλσλ εηξγάζαην ζσηεξίαλ ελ
κέζσ ηήο γήο.
Δπί μχινπ βιέπνπζα, θξεκάκελνλ Υξηζηέ, ζέ ηφλ πάλησλ Κηίζηελ θαί
Θεφλ, ε ζέ αζπφξσο ηεθνχζα, εβφα, πηθξψο. Τηέ κνπ, πνχ ηφ θάιινο
έδπ ηήο κνξθήο ζνπ; νπ θέξσ θαζνξάλ ζε, αδίθσο ζηαπξνχκελνλ,
ζπεχζνλ νχλ αλάζηεζη, φπσο ίδσ θαγψ, ζνχ ηήλ εθ λεθξψλ,
ηξηήκεξνλ εμαλάζηαζηλ.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Κχξηε, αλαβαίλνληφο ζνπ ελ ηψ ζηαπξψ, θφβνο, θαί ηξφκνο επέπεζε
ηή Κηίζεη, θαί ηήλ γήλ κέλ εθψιπεο, θαηαπηείλ ηνχο ζηαπξνχληάο ζε,
ηψ δέ Άδε επέηξεπεο, αλαπέκπεηλ ηνχο δεζκίνπο εηο αλαγέλλεζηλ
βξνηψλ. Κξηηά δψλησλ θαί λεθξψλ, δσήλ ήιζεο παξαζρείλ, θαί νπ

ζάλαηνλ, θηιάλζξσπε δφμα ζνη.
Καί λχλ...
Ήδε βάπηεηαη θάιακνο απνθάζεσο, παξά θξηηψλ αδίθσλ, θαί Ηεζνχο
δηθάδεηαη, θαί θαηαθξίλεηαη ζηαπξψ, θαί πάζρεη ε Κηίζηο, ελ ζηαπξψ
θαζνξψζα ηφλ Κχξηνλ. Αιι' ν θχζεη ζψκαηνο δη' εκέ πάζρσλ, αγαζέ
Κχξηε δφμα ζνη.
Δπαγγέιηνλ ΗΒ'
Καηά Μαηζαίνλ
Σή επαχξηνλ, ήηηο εζηί κεηά ηήλ Παξαζθεπήλ...
... ζθξαγίζαληεο ηφλ ιίζνλ κεηά ηήο θνπζησδίαο.
Λαφο: Γφμα ζνη, Κχξηε, δφμα ζνη.
Δίηα, ηφ, Αγαζφλ ηφ εμνκνινγείζζαη... Σξηζάγηνλ Παλαγία
Σξηάο..., Πάηεξ εκψλ..., ηη ζνχ εζηηλ..., θαί ηφ
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Δμεγφξαζαο εκάο, εθ ηήο θαηάξαοηνχ λφκνπ, ηψ ηηκίσ ζνπ Αίκαηη, ηψ
ηαπξψ πξνζεισζείο, θαί ηή ιφγρε θεληεζείο, ηήλ αζαλαζίαλ
επήγαζαο αλζξψπνηο. σηήξ εκψλ δφμα ζνη.
ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ ΣΧΝ ΧΡΧΝ
ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
ΠΟΗΖΜΑ ΚΤΡΗΛΛΟΤ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΟΤ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ ΧΡΑ ΠΡΧΣΖ
Πεξί ψξαλ β' ηήο εκέξαο ζεκαίλεη. Αιιάζζνληνο δέ ηνχ Ηεξέσο,
θαί Δπινγήζαληνο, ιέγνκελ. Βαζηιεχ νπξάληε..., Σξηζάγηνλ, Παλαγία
Σξηάο..., Πάηεξ εκψλ..., ηη ζνχ εζηηλ..., Κχξηε ειέεζνλ, ηβ'. Γφμα...
Καί λχλ... Γεχηε πξνζθπλήζσκελ...γ' θαί ηνχο επνκέλνπο ςαικνχο.
Φαικφο ε'
Σά ξήκαηά κνπ ελψηηζαη, Κχξηε, ζχλεο ηήο θξαπγήο κνπ. Πξφζρεο ηή
θσλή ηήο δεήζεψο κνπ, ν Βαζηιεχο κνπ θαί ν Θεφο κνπ. ηη πξφο ζέ
πξνζεχμνκαη, Κχξηε, ηφ πξστ εηζαθνχζε ηήο θσλήο κνπ. Σφ πξστ
παξαζηήζνκαί ζνη, θαί επφςεη κε, φηη νπρί Θεφο ζέισλ αλνκίαλ ζχ εί,
νπ παξνηθήζεη ζνη πνλεξεπφκελνο, νπδέ δηακελνχζη παξάλνκνη
θαηέλαληη ηψλ νθζαικψλ ζνπ. Δκίζεζαο πάληαο ηνχο εξγαδνκέλνπο
ηήλ αλνκίαλ, απνιείο πάληαο ηνχο ιαινχληαο ηφ ςεχδνο. Άλδξα

αηκάησλ θαί δφιηνλ βδειχζζεηαη Κχξηνο. Δγψ δέ ελ ηψ πιήζεη ηνχ
ειένπο ζνπ εηζειεχζνκαη εηο ηφλ νίθφλ ζνπ, πξνζθπλήζσ πξφο λαφλ
άγηφλ ζνπ ελ θφβσ ζνπ. Κχξηε, νδήγεζφλ κε ελ ηή δηθαηνζχλε ζνπ
έλεθα ηψλ ερζξψλ κνπ, θαηεχζπλνλ ελψπηφλ ζνπ ηήλ νδφλ κνπ. ηη
νπθ έζηηλ ελ ηψ ζηφκαηη απηψλ αιήζεηα, ε θαξδία απηψλ καηαία.
Σάθνο αλεσγκέλνο ν ιάξπγμ απηψλ, ηαίο γιψζζαηο απηψλ
εδνιηνχζαλ, θξίλνλ απηνχο, ν Θεφο. Απνπεζάησζαλ απφ ηψλ
δηαβνπιηψλ απηψλ, θαηά ηφ πιήζνο ηψλ αζεβεηψλ απηψλ έμσζνλ
απηνχο, φηη παξεπίθξαλάλ ζε, Κχξηε. Καί επθξαλζείεζαλ πάληεο νη
ειπίδνληεο επί ζέ, εηο αηψλα αγαιιηάζνληαη, θαί θαηαζθελψζεηο ελ
απηνίο, θαί θαπρήζνληαη ελ ζνί πάληεο νη αγαπψληεο ηφ φλνκά ζνπ.
ηη ζχ επινγήζεηο δίθαηνλ. Κχξηε, σο φπισ επδνθίαο εζηεθάλσζαο
εκάο.
Φαικφο β'
Ίλα ηί εθξχαμαλ έζλε, θαί ιανί εκειέηεζαλ θελά; Παξέζηεζαλ νη
βαζηιείο ηήο γήο, θαί νη άξρνληεο ζπλήρζεζαλ επί ηφ απηφ, θαηά ηνχ
Κπξίνπ, θαί θαηά ηνχ Υξηζηνχ απηνχ. Γηαξξήμσκελ ηνχο δεζκνχο
απηψλ, θαί απνξξίςσκελ αθ' εκψλ ηφλ δπγφλ απηψλ, ν θαηνηθψλ ελ
νπξαλνίο εθγειάζεηαη απηνχο, θαί ν Κχξηνο εθκπθηεξηεί απηνχο. Σφηε
ιαιήζεη πξφο απηνχο ελ νξγή απηνχ, θαί ελ ηψ ζπκψ απηνχ ηαξάμεη
απηνχο. Έγσ δέ θαηεζηάζελ βαζηιεχο ππ' απηνχ, επί ηψλ φξνο ηφ
άγηνλ απηνχ, δηαγγέιισλ ηφ πξφζηαγκα Κπξίνπ. Κχξηνο είπε πξφο κε.
Τηφο κνπ εί ζχ, εγψ ζήκεξνλ γεγέλλεθά ζε. Αίηεζαη παξ' εκνχ, θαί
δψζσ ζνη έζλε ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, θαί ηήλ θαηάζρεζίλ ζνπ ηά
πέξαηα ηήο γήο. Πνηκαλείο απηνχο ελ ξάβδσ ζηδεξά, σο ζθεχε
θεξακέσο ζπληξίςεηο απηνχο. Καί λχλ, βαζηιείο, ζχλεηε, παηδεχζεηε
πάληεο νη θξίλνληεο ηήλ γήλ. Γνπιεχζαηε ηψ Κπξίσ ελ θφβσ, θαί
αγαιιηάζζε απηψ ελ ηξφκσ. Γξάμαζζε παηδείαο, κήπνηε νξγηζζή
Κχξηνο, θαί απνιείζζε εμ νδνχ δηθαίαο. ηαλ εθθαπζή ελ ηάρεη ν
ζπκφο απηνχ, καθάξηνη πάληεο νη πεπνηζφηεο επ' απηψ.
Φαικφο θα'
Ο Θεφο ν Θεφο κνπ, πξφζρεο κνη, ίλα ηί εγθαηέιηπέο κε; καθξάλ απφ
ηήο ζσηεξίαο κνπ νη ιφγνη ηψλ παξαπησκάησλ κνπ, ν Θεφο κνπ,
θεθξάμνκαη εκέξαο, θαί νπθ εηζαθνχζε, θαί λπθηφο, θαί νπθ εηο άλνηαλ
εκνί. χ δέ ελ Αγίσ θαηνηθείο, ν έπαηλνο ηνχ Ηζξαήι. Δπί ζνί ήιπηζαλ
νη παηέξεο εκψλ, ήιπηζαλ, θαί εξξχζσ απηνχο. Πξφο ζέ εθέθξαμαλ,
θαί εζψζεζαλ, επί ζνί ήιπηζαλ, θαί νπ θαηεζρχλζεζαλ. Δγψ δέ εηκη
ζθψιεμ, θαί νπθ άλζξσπνο, φλεηδνο αλζξψπσλ, θαί εμνπζέλεκα
ιανχ. Πάληεο νη ζεσξνχληέο κε εμεκπθηήξηζάλ κε, ειάιεζαλ ελ
ρείιεζηλ, εθίλεζαλ θεθαιήλ. Ήιπηζελ επί Κχξηνλ, ξπζάζζσ απηφλ,

ζσζάησ απηφλ, φηη ζέιεη απηφλ, νηη ζχ εί ν εθζπάζαο κε εθ γαζηξφο,
ε ειπίο κνπ απφ καζηψλ ηήο κεηξφο κνπ, επί ζέ επεξξίθελ εθ
κήηξαο. Απφ γαζηξφο κεηξφο κνπ Θεφο κνπ εί ζχ, κή απνζηήο απ'
εκνχ, φηη ζιίςηο εγγχο, φηη νπθ έζηηλ ν βνεζψλ κνη. Πεξηεθχθισζάλ κε
κφζρνη πνιινί, ηαχξνη πίνλεο πεξηέζρνλ κε. Ήλνημαλ επ' εκέ ηφ
ζηφκα απηψλ, σο ιέσλ αξπάδσλ, θαί σξπφκελνο. Χζεί χδσξ
εμερχζε, θαί δηεζθνξπίζζε πάληα ηά νζηά κνπ. Δγελήζε ε θαξδία κνπ
ψζεί θεξφο, ηεθφκελνο ελ κέζσ ηήο θνηιίαο κνπ. Δμεξάλζε σο
φζηξαθνλ ε ηζρχο κνπ, θαί ε γιψζζά κνπ θεθφιιεηαη ηψ ιάξπγγί κνπ,
θαί εηο ρνχλ ζαλάηνπ θαηήγαγέο κε, νηη εθχθισζάλ κε θχλεο πνιινί,
ζπλαγσγή πνλεξεπνκέλσλ πεξηέζρνλ κε. ξπμαλ ρείξάο κνπ, θαί
πφδαο κνπ, εμεξίζκεζαλ πάληα ηά νζηά κνπ, απηνί δε θαηελφεζαλ,
θαί επείδφλ κε. Γηεκεξίζαλην ηά ηκάηηά κνπ εαπηνίο, θαί επί ηφλ
ηκαηηζκφλ κνπ έβαινλ θιήξνλ. χ δέ, Κχξηε, κή καθξχλεο ηήλ
βνήζεηάλ ζνπ απ' εκνχ, εηο ηήλ αληίιεςίλ κνπ πξφζρεο. Ρχζαη απφ
ξνκθαίαο ηήλ ςπρήλ κνπ, θαί εθ ρεηξφο θπλφο ηήλ κνλνγελή κνπ.
ψζφλ κε εθ ζηφκαηνο ιένληνο, θαί απφ θεξάησλ κνλνθεξψησλ ηήλ
ηαπείλσζίλ κνπ. Γηεγήζνκαη ηφ φλνκά ζνπ ηνίο αδειθνίο κνπ, ελ
κέζσ εθθιεζίαο πκλήζσ ζε, νη θνβνχκελνη ηφλ Κχξηνλ, αηλέζαηε
απηφλ, άπαλ ηφ ζπέξκα Ηαθψβ δνμάζαηε απηφλ. Φνβεζήησ δή απ'
απηνχ άπαλ ηφ ζπέξκα Ηζξαήι, φηη νπθ εμνπδέλσζελ, νπδέ
πξνζψρζηζε ηή δεήζεη ηνχ πησρνχ, νπδέ απέζηξεςε ηφ πξφζσπνλ
απηνχ απ' εκνχ, θαί ελ ηψ θεθξαγέλαη κε πξφο απηφλ, εηζήθνπζέ κνπ.
Παξά ζνχ ν έπαηλφο κνπ, ελ εθθιεζία κεγάιε εμνκνινγήζνκαί ζνη,
ηάο επράο κνπ απνδψζσ ελψπηνλ ηψλ θνβνπκέλσλ ζε. Φάγνληαη
πέλεηεο, θαί εκπιεζζήζνληαη, θαί αηλέζνπζη Κχξηνλ νη εθδεηνχληεο
απηφλ, δήζνληαη αη θαξδίαη απηψλ εηο αηψλα αηψλνο. Μλεζζήζνληαη
θαί επηζηξαθήζνληαη πξφο Κχξηνλ πάληα ηά πέξαηα ηήο γήο, θαί
πξνζθπλήζνπζηλ ελψπηνλ απηνχ πάζαη αη παηξηαί ηψλ εζλψλ. ηη ηνχ
Κπξίνπ ε βαζηιεία, θαί απηφο δεζπφδεη ηψλ εζλψλ. Δθαγνλ, θαί
πξνζεθχλεζαλ πάληεο νη πίνλεο ηήο γήο, ελψπηνλ απηνχ
πξνπεζνχληαη πάληεο νη θαηαβαί λνληεο εηο γήλ. Καί ε ςπρή κνπ
απηψ δή, θαί ηφ ζπέξκα κνπ δνπιεχζεη απηψ. Αλαγγειήζεηαη ηψ
Κπξίσ γελεά ε εξρνκέλε, θαί αλαγγεινχζη ηήλ δηθαηνζχλελ απηνχιαψ
ηψ ηερζεζνκέλσ, φλ επνίεζελ ν Κχξηνο.
Γφμα... Καί λχλ... Αιιεινχτα, γ' Κχξηε ειέεζνλ, γ'
Γφμα...
Σξνπάξηνλ Ήρνο α'
ηαπξσζέληνο ζνπ Υξηζηέ, αλεξέζε ε ηπξαλλίο, επαηήζε ε δχλακηο

ηνχ ερζξνχ, νχηε γάξ Άγγεινο, νπθ άλζξσπνο, αιι' απηφο ν Κχξηνο,
έζσζαο εκάο, δφμα ζνη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σί ζε θαιέζσκελ, ψ Κεραξηησκέλε; νπξαλφλ; φηη αλέηεηιαο ηφλ Ήιηνλ
ηήο δηθαηνζχλεο. Παξάδεηζνλ; φηη εβιάζηεζαο ηφ άλζνο ηήο
αθζαξζίαο. Παξζέλνλ, φηη έκεηλαο άθζνξνο. Αγλήλ, Μεηέξα; φηη
έζρεο ζαίο αγίαηο αγθάιαηο Τηφλ, ηφλ πάλησλ Θεφλ, απηφλ ηθέηεπε
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Δίηα ςάιινκελ ηά επφκελα ηξία Ηδηφκεια, δεπηεξνχληεο απηά, ηφ
πξψηνλ ρσξίο ηίρσλ, ηφ δεχηεξνλ κεηά ηψλ ηίρσλ, θαί ηφ ηξίηνλ εηο
ηφ, Γφμα, Καί λχλ, νχησ πνηνχληεο θαί εηο ηά ελ ηαίο ινηπαίο ξαηο
ηνηαχηα Σξνπάξηα.
ηηρεξά Ηδηφκεια
Ήρνο πι. δ'
ήκεξνλ ηνχ Νανχ ηφ θαηαπέηαζκα, εηο έιεγρνλ ξήγλπηαη ηψλ
παξαλφκσλ, θαί ηάο ηδίαο αθηίλαο, ν ήιηνο θξχπηεη, Γεζπφηελ νξψλ
ζηαπξνχκελνλ.
Καί πάιηλ ηφ απηφ
ηίρ. Ίλα ηί εθξχαμαλ έζλε, θαί ιανί εκειέηεζαλ θελά;
Χο πξφβαηνλ επί ζθαγήλ, ήρζεο Υξηζηέ Βαζηιεχ, θαί σο ακλφο
άθαθνο, πξνζειψζεο ηψ ζηαπξψ, ππφ ηψλ παξαλφκσλ αλδξψλ, δηά
ηάο ακαξηίαο εκψλ θηιάλζξσπε.
ηίρ. Παξέζηεζαλ νη βαζηιείο ηήο γήο, θαί νη άξρνληεο ζπλήρζεζαλ
επί ηφ απηφ.
Καί πάιηλ ηφ απηφ
Γφμα...
Σνίο ζπιιαβνχζί ζε παξαλφκνηο, αλερφκελνο νχησο εβφαο Κχξηε. Δη
θαί επαηάμαηε ηφλ πνηκέλα, θαί δηεζθνξπίζαηε ηά δψδεθα πξφβαηα
ηνχο Μαζεηάο κνπ, εδπλάκελ πιείνπο, ή δψδεθα ιεγεψλαο,
παξαζηήζαη Αγγέισλ, αιιά καθξνζπκψ, ίλα πιεξσζή, ά εδήισζα
πκίλ δηά ηψλ Πξνθεηψλ κνπ, άδεια θαί θξχθηα. Κχξηε δφμα ζνη.

Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ
Δμεπνξεχεην έμσ, θαί ειάιεη επί ηφ απηφ.
ηίρ. Μαθάξηνο ν ζπληψλ επί πησρφλ θαί πέλεηα.
Πξνθεηείαο Εαραξίνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΑ', 10-13)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Λήςνκαη ηήλ ξάβδνλ κνπ ηήλ θαιήλ, θαί
απνξξίςσ απηήλ, ηνχ δηαζθεδάζαη ηήλ δηαζήθελ κνπ, ήλ δηεζέκελ
πξφο πάληαο ηνχο ιανχο, θαί δηαζθεδαζζήζεηαη ελ ηή εκέξα εθείλε,
θαί γλψζνληαη νη Υαλαλαίνη ηά πξφβαηα ηά θπιαζζφκελά κνη, δηφηη
ιφγνο Κπξίνπ εζηί. Καί εξψ πξφο απηνχο. Δη θαιφλ ελψπηνλ πκψλ
εζηη, δφηε ηφλ κηζζφλ κνπ, ή απείπαζζε, θαί έζηεζαλ ηφλ κηζζφλ κνπ,
ηξηάθνληα αξγπξνχο. Καί είπε Κχξηνο πξφο κε. Κάζεο απηνχο εηο ηφ
ρσλεπηήξηνλ, θαί ζθέςνκαη εη δφθηκφλ εζηηλ, φλ ηξφπνλ εδνθηκάζζελ
ππέξ απηψλ. Καί έιαβνλ ηνχο ηξηάθνληα αξγπξνχο, θαί ελέβαινλ
απηνχο εηο ηφλ νίθνλ Κπξίνπ εηο ηφ ρσλεπηήξηνλ, θαζά ζπλέηαμέ κνη
Κχξηνο.
Πξφο Γαιάηαο επηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ο' 14-18)
Αδειθνί, εκνί κή γέλνηην θαπράζζαη, εηκή ελ ηψ ηαπξψ ηνχ Κπξίνπ
εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ, δη' νχ εκνί Κφζκνο εζηαχξσηαη, θαγψ ηψ
Κφζκσ. Δλ γάξ Υξηζηψ Ηεζνχ νχηε πεξηηνκή ηη ηζρχεη, νχηε
αθξνβπζηία, αιιά θαηλή θηίζηο. Καί φζνη ηψ θαλφλη ηνχησ
ζηνηρήζνπζηλ, εηξήλε επ' απηνχο, θαί έιενο, θαί επί ηφλ Ηζξαήι ηνχ
Θενχ. Σνχ ινηπνχ, θφπνπο κνη κεδείο παξερέησ, εγψ γάξ ηά
ζηίγκαηα ηνχ Κπξίνπ Ηεζνχ ελ ηψ ζψκαηί κνπ βαζηάδσ. Ζ ράξηο ηνχ
Κπξίνπ εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ κεηά ηνχ πλεχκαηνο πκψλ, αδειθνί.
Ακήλ.
Δπαγγέιηνλ
Καηά Μαηζαίνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, πξσταο γελνκέλεο...
... θαί ε κήηεξ ηψλ πηψλ Εεβεδαίνπ.
Σά δηαβήκαηά κνπ θαηεχζπλνλ θαηά ηφ ιφγηφλ ζνπ, θαί κή
θαηαθπξηεπζάησ κνπ πάζα αλνκία. Λχηξσζαί κε απφ ζπθνθαληίαο
αλζξψπσλ, θαί θπιάμσ ηάο εληνιάο ζνπ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ
επίθαλνλ επί ηφλ δνχιφλ ζνπ, θαί δίδαμφλ κε ηά δηθαηψκαηά ζνπ.
Πιεξσζήησ ηφ ζηφκα κνπ αηλέζεψο ζνπ, Κχξηε, φπσο πκλήζσ ηήλ
δφμαλ ζνπ, φιελ ηήλ εκέξαλ ηήλ κεγαινπξέπεηάλ ζνπ.

Δίηα, Σξηζάγηνλ Παλαγία Σξηάο..., Πάηεξ εκψλ..., ηη ζνχ
εζηηλ..., θαί ηφ παξφλ
Κνληάθηνλ Ήρνο πι. δ'
Σφλ δη' εκάο ζηαπξσζέληα, δεχηε πάληεο πκλήζσκελ, απηφλ γάξ
θαηείδε Μαξία επί ηνχ μχινπ, θαί έιεγελ. Δη θαί ζηαπξφλ ππνκέλεηο,
ζχ ππάξρεηο ν Τηφο θαί Θεφο κνπ.
Σφ, Κχξηε ειέεζνλ, κ', ν ελ παληί θαηξψ... Κχξηε ειέεζνλ, γ'
Γφμα... Καί λχλ... Σήλ ηηκησηέξαλ ηψλ Υεξνπβίκ..., Δλ νλφκαηη Κπξίνπ
επιφγεζνλ, Πάηεξ ν δέ Ηεξεχο εθθσλεί, ν Θεφο νηθηεηξήζαη εκάο...,
θαί ηήλ παξνχζαλ
Δπρήλ
Υξηζηέ, ηφ θψο ηφ αιεζηλφλ, ηφ θσηίδνλ θαί αγηάδνλ πάληα άλζξσπνλ
εξρφκελνλ εηο ηφλ θφζκνλ, ζεκεησζήησ εθ' εκάο ηφ θψο ηνχ
πξνζψπνπ ζνπ, ίλα ελ απηψ ν ςψκεζα θψο ηφ απξφζηηνλ.
θαί θαηεχζπλνλ ηά δηαβήκαηα εκψλ πξφο εξγαζίαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ,
πξεζβείαηο ηήο παλαρξάληνπ ζνπ Μεηξφο, θαί πάλησλ ζνπ ηψλ
Αγίσλ. Ακήλ
ΧΡΑ ΣΡΗΣΖ
Σξηζάγηνλ. Παλαγία Σξηάο..., Πάηεξ εκψλ..., ηη ζνχ εζηηλ...,
Κχξηε ειέεζνλ, ηβ'. Γφμα... Καί λχλ... Γεχηε πξνζθπλήζσκελ..., γ'.
Δίηα ηνχο επνκέλνπο Φαικνχο.
Φαικφο ιδ'
Γίθαζνλ, Κχξηε, ηνχο αδηθνχληάο κε πνιέκεζνλ ηνχο πνιεκνχληάο
κε. Δπηιαβνχ, φπινπ θαί ζπξενχ, θαί αλάζηεζη εηο ηήλ βνήζεηαλ κνπ.
Δθρενλ ξνκθαίαλ, θαί ζχγθιεηζνλ εμ ελαληίαο ηψλ θαηαδησθφλησλ κε.
Δίπνλ ηή ςπρή κνπ. σηεξία ζνπ εηκί εγψ. Αηζρπλζήησζαλ, θαί
εληξαπήησζαλ νη δεηνχληεο ηήλ ςπρήλ κνπ, απνζηξαθήησζαλ εηο ηά
νπίζσ, θαί θαηαηζρπλζήησζαλ νη ινγηδφκελνί κνη θαθά. Γελεζήησζαλ
σζεί ρλνχο θαηά πξφζσπνλ αλέκνπ, θαί Αγγεινο Κπξίνπ εθζιίβσλ
απηνχο. Γελεζήησ ε νδφο απηψλ ζθφηνο θαί νιίζζεκα, θαί Άγγεινο
Κπξίνπ θαηαδηψθσλ απηνχο. ηη δσξεάλ έθξπςάλ κνη, δηαθζνξάλ
παγίδνο απηψλ, κάηελ σλείδηζαλ ηήλ ςπρήλ κνπ. Διζέησ απηψ παγίο,
ήλ νπ γηλψζθεη, θαί ε ζήξα, ήλ έθξπςε, ζπιιαβέησ απηφλ, θαί ελ ηή

παγίδη πεζείηαη ελ απηή, ε δέ ςπρή κνπ αγαιιηάζεηαη επί ηψ Κπξίσ,
ηεξθζήζεηαη επί ηψ ζσηεξίσ απηνχ. Πάληα ηά νζηά κνπ εξνχζη.
Κχξηε, Κχξηε, ηίο φκνηφο ζνη; Ρπφκελνο πησρφλ εθ ρεηξφο
ζηεξεσηέξσλ απηνχ, θαί πησρφλ θαί πέλεηα απφ ηψλ δηαξπαδφλησλ
απηφλ. Αλαζηάληεο κνη κάξηπξεο άδηθνη, ά νπθ εγίλσζθνλ εξψησλ κε.
Αληαπεδίδνζάλ κνη πνλεξά αληί αγαζψλ, θαί αηεθλίαλ ηή ςπρή κνπ.
Δγψ δέ, ελ ηψ απηνχο παξελνριείλ κνη, ελεδπφκελ ζάθθνλ, θαί
εηαπείλνπλ ελ λεζηεία ηήλ ςπρήλ κνπ, θαί ε πξνζεπρή κνπ είο
θφιπνλ κνπ απνζηξαθήζεηαη. Χο πιεζίνλ, σο αδειθψ εκεηέξσ,
νχησο επεξέζηνπλ, σο πελζψλ θαί ζθπζξσπάδσλ, νχησο
εηαπεηλνχκελ. Καί θαη' εκνχ επθξάλζεζαλ, θαί ζπλήρζεζαλ,
ζπλήρζεζαλ επ' εκέ κάζηηγεο, θαί νπθ έγλσλ. Γηεζρίζζεζαλ, θαί νπ
θαηελχγεζαλ, επείξαζάλ κε, εμεκπθηήξηζάλ κε κπθηεξηζκψ, έβξπμαλ
επ' εκέ ηνχο νδφληαο απηψλ. Κχξηε, πφηε επφςεη, απνθαηάζηεζνλ ηήλ
ςπρήλ κνπ απφ ηήο θαθνπξγίαο απηψλ, απφ ιεφλησλ ηήλ κνλνγελή
κνπ, ζνη ελ εθθιεζία πνιιή, ελ ιαψ Δμνκνινγήζνκαί βαξεί αηλέζσ
ζε. Μή επηραξείεζάλ κνη νη ερζξαίλνληέο κνη αδίθσο, νη κηζνχληέο κε
δσξεάλ, θαί δηαλεχνληεο νθζαικνίο. ηη εκνί κέλ εηξεληθά ειάινπλ,
θαί επ' νξγήλ δφινπο δηεινγίδνλην. Δπιάηπλαλ επ' εκέ ηφ ζηφκα
απηψλ, είπνλ. Δχγε, εχγε, είδνλ νη νθζαικνί εκψλ. Δίδεο, Κχξηε, κή
παξαζησπήζεο. Κχξηε, κή απνζηήο απ' εκνχ. Δμεγέξζεηη, Κχξηε, θαί
πξφζρεο ηή θξίζεη κνπ, ν Θεφο κνπ, θαί ν Κχξηφο κνπ, εηο ηήλ δίθελ
κνπ. Κξίλφλ κε, Κχξηε, θαηά ηήλ δηθαηνζχλελ ζνπ, Κχξηε ν Θεφο κνπ,
θαί κή επηραξείεζάλ κνη. Μή είπνηζαλ ελ θαξδίαηο απηψλ. Δχγε, εχγε
ηή ςπρή εκψλ, κεδέ είπνηελ, Καηεπίνκελ απηφλ. Αηζρπλζείεζαλ, θαί
εληξαπείεζαλ άκα νη επηραίξνληεο ηνίο θαθνίο κνπ. Δλδπζάζζσζαλ
αηζρχλελ, θαί εληξνπήλ νη κεγαινξξεκνλνχληεο επ' εκέ.
Αγαιιηάζζσζαλ, θαί επθξαλζήησζαλ νη ζέινληεο ηήλ δηθαηνζχλελ
κνπ, θαί εηπάησζαλ δηαπαληφο. Μεγαιπλζήησ ν Κχξηνο, νη ζέινληεο
ηήλ εηξήλελ ηνχ δνχινπ απηνχ. Καί ε λιψζζά κνπ κειεηήζεη ηήλ
δηθαηνζχλελ ζνπ, φιελ ηήλ εκέξαλ ηφλ έπαηλφλ ζνπ.
Φαικφο ξε'
Ο Θεφο, ηήλ αίλεζίλ κνπ κή παξαζησπήζεο, φηη ζηφκα ακαξησινχ,
θαί ζηφκα δνιίνπ επ' εκέ ελνίρζε. Διάιεζαλ θαη' εκνχ γιψζζε δνιία,
θαί ιφγνηο κίζνπο εθχθισζάλ κε, θαί επνιέκεζάλ κε δσξεάλ. Αληί
ηνχ αγαπάλ κε, ελδηέ βαιιφλ κε, εγψ δέ πξνζεπρφκελ. Καί έζελην
θαη' εκνχ θαθά αληί αγαζψλ, θαί κίζνο αληί ηήο αγαπήζεψο κνπ.
Καηάζηεζνλ επ' απηφλ ακαξησιφλ, θαί δηάβνινο ζηήησ εθ δεμηψλ
απηνχ. Δλ ηψ θξίλεζζαη απηφλ εμέιζνη θαηαδεδηθαζκέλνο, θαί ε
πξνζεπρή απηνχ γελέζζσ εηο ακαξηίαλ. Γελεζήησζαλ αη εκέξαη

απηνχ νιίγαη, θαί ηήλ επηζθνπήλ απηνχ ιάβνη έηεξνο. Γελεζήησζαλ νη
πηνί απηνχ νξθαλνί, θαί ή γπλή απηνχ ρήξα. αιεπφκελνη
κεηαλαζηήησζαλ νη πηνί απηνχ, θαί επαηηεζάησζαλ, εθβιεζήησζαλ εθ
ηψλ νηθνπέδσλ απηψλ. Δμεξεπλεζάησ δαλεηζηήο πάληα φζα ππάξρεη
απηψ, θαί δηαξπαζάησζαλ αιιφηξηνη ηνχο πφλνπο απηνχ. Μή
ππαξμάησ απηψ αληηιήπησξ, κεδέ γελεζήησ νηθηίξκσλ ηνίο νξθαλνίο
απηνχ. Γελεζήησ ηά ηέθλα απηνχ εηο εμνιφζξεπζηλ, ελ γελεά κηά
εμαιεηθζείε ηφ φλνκα απηνχ. Αλακλεζζείε ε αλνκία ηψλ παηέξσλ
απηνχ έλαληη Κπξίνπ, θαί ε ακαξηία ηήο κεηξφο απηνχ κή εμαιεηθζείε.
Γελεζήησζαλ ελαληίνλ Κπξίνπ δηαπαληφο, θαί εμνινζξεπζείε εθ γήο
ηφ κλεκφζπλνλ απηψλ, αλζ' ψλ νπθ εκλήζζε πνηήζαη έιενο, θαί
θαηεδίσμελ άλζξσπνλ πέλεηα, θαί πησρφλ, θαί θαηαλελπγκέλνλ ηή
θαξδία ηνχ ζαλαηψζαη. Καί εγάπεζε θαηάξαλ, θαί ήμεη απηψ, θαί Οπθ
εζέιεζελ επινγίαλ, θαί καθξπλζήζεηαη απ' απηνχ. Καί ελεδχζαην
θαηάξαλ, σο ίκάηηνλ, θαί εηζήιζελ, σζεί χδσξ, εηο ηά έγθαηα απηνχ,
θαί σζεί έιαηνλ, ελ ηνίο νζηένηο απηνχ. Γελεζήησ απηψ σο ηκάηηνλ, φ
πεξηβάιιεηαη, θαί σζεί δψλε, ήλ δηαπαληφο πεξηδψλλπηαη. Σνχην ηφ
έξγνλ ηψλ ελδηαβαιιφλησλ κε παξά Κπξίνπ, θαί ηψλ ιαινχλησλ
πνλεξά θαηά ηήο ςπρήο κνπ. Καί ζχ, Κχξηε, Κχξηε, πνίεζνλ κεη' εκνχ,
έλεθελ ηνχ νλφκαηφο ζνπ, φηη ρξεζηφλ ηφ έιεφο ζνπ, ξχζαί κε, φηη
πησρφο θαί πέλεο εηκί εγψ, θαί ή θαξδία κνπ ηεηάξαθηαη εληφο κνπ.
Χζεί ζθηά ελ ηψ εθθιίλαη απηήλ, αληαλεξέζελ, εμεηηλάρζελ σζεί
αθξίδεο. Σά γφλαηά κνπ εζζέλεζαλ απφ λεζηείαο, θαί ε ζάξμ κνπ
ειινηψζε δη' έιαηνλ, θαγψ εγελήζελ φλεηδνο απηνίο, είδνζάλ κε,
εζάιεπζαλ θεθαιάο απηψλ. Βνήζεζφλ κνη, Κχξηε ν Θεφο κνπ, θαί
ζψζφλ κε θαηά ηφ έιεφο ζνπ. Καί γλψησζαλ, φηη ε ρείξ ζνπ αχηε, θαί
ζχ, Κχξηε, επνίεζαο απηήλ. Καηαξάζνληαη απηνί, θαί ζχ επινγήζεηο,
νη επαληζηάκελνί κνη αηζρπλζήησζαλ, ν δέ δνχιφο ζνπ
επθξαλζήζεηαη. Δλδπζάζζσζαλ νη ελδηαβάιινληέο κε εληξνπήλ, θαί
πεξηβαιέζζσζαλ, σο δηπιντδα, αηζρχλελ απηψλ. Δμνκνινγήζνκαη ηψ
Κπξίσ ζθφδξα ελ ηψ ζηφκαηί κνπ, θαί ελ κέζσ πνιιψλ αηλέζσ
απηφλ. ηη παξέζηε εθ δεμηψλ πέλεηνο, ηνχ ζψζαη εθ ηψλ
θαηαδησθφλησλ ηήλ ςπρήλ κνπ.
Φαικφο λ'
Διέεζφλ κε, ν Θεφο, θαηά ηφ κέγα έιεφο ζνπ, θαί θαηά ηφ πιήζνο ηψλ
νηθηηξκψλ ζνπ εμάιεηςνλ ηφ αλφκεκά κνπ. Δπί πιείνλ πιχλφλ κε απφ
ηήο αλνκίαο κνπ, θαί απφ ηήο ακαξηίαο κνπ θαζάξηζφλ κε. ηη ηήλ
αλνκίαλ κνπ εγψ γηλψζθσ, θαί ε ακαξηία κνπ ελψπηφλ κνπ εζηί
δηαπαληφο. νί κφλσ ήκαξηνλ, θαί ηφ πνλεξφλ ελψπηφλ ζνπ επνίεζα,
φπσο άλ δηθαησζήο ελ ηνίο ιφγνηο ζνπ, θαί ληθήζεο ελ ηψ θξίλεζζαί

ζε. Ηδνχ γάξ ελ αλνκίαηο ζπλειήθζελ, θαί ελ ακαξηίαηο ε θίζζεζέ κε ε
κήηεξ κνπ. Ηδνχ γάξ αιήζεηαλ εγάπεζαο, ηά άδεια θαί ηά θξχθηα ηήο
ζνθίαο ζνπ εδήισζάο κνη. Ραληηείο κε πζζψπσ, θαί
θαζαξηζζήζνκαη, πιπλείο κε, θαί ππέξ ρηφλα ιεπθαλζήζνκαη.
Αθνπηηείο κνη αγαιιίαζηλ, θαί επθξνζχλελ, αγαιιηάζνληαη νζηέα
ηεηαπεηλσκέλα. Απφζηξεςνλ ηφ πξφζσπφλ ζνπ απφ ηψλ ακαξηηψλ
κνπ, θαί πάζαο ηάο αλνκίαο κνπ εμάιεηςνλ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ
ελ εκνί, ν Θεφο, θαί πλεχκα επζέο εγθαίληζνλ ελ ηνίο εγθάηνηο κνπ. Μή
απνξξίςεο κε απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, θαί ηφ Πλεχκά ζνπ ηφ άγηνλ
κή αληαλέιεο απ' εκνχ. Απφδνο κνη ηήλ αγαιιίαζηλ ηνχ ζσηεξίνπ
ζνπ, θαί πλεχκαηη εγεκνληθψ ζηήξημφλ κε. Γηδάμσ αλφκνπο ηάο νδνχο
ζνπ, θαί αζεβείο, επί ζέ επηζηξέςνπζη. Ρχζαί κε εμ αηκάησλ, ν Θεφο,
ν Θεφο ηήο ζσηεξίαο κνπ, αγαιιηάζεηαη ε γιψζζά κνπ ηήλ
δηθαηνζχλελ ζνπ. Κχξηε, ηά ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαί ηφ ζηφκα κνπ
αλαγγειεί ηήλ αίλεζίλ ζνπ. ηη, εη εζέιεζαο ζπζίαλ, έδσθα άλ.
νινθαπηψκαηα νπθ επδνθήζεηο. ζπζία ηψ Θεψ, πλεχκα
ζπληεηξηκκέλνλ, θαξδίαλ ζπληεηξηκκέλελ θαί ηεηαπεηλσκέλελ ν Θεφο
νπθ εμνπδελψζεη. Αγάζπλνλ, Κχξηε, ελ ηή επδνθία ζνπ ηήλ ηψλ, θαί
νηθνδνκεζήησ ηά ηείρε Ηεξνπζαιήκ. Σφηε επδνθήζεηο ζπζίαλ
δηθαηνζχλεο, αλαθνξάλ, θαί νινθαπηψκαηα. Σφηε αλνίζνπζηλ επί ηφ
ζπζηαζηήξηφλ ζνπ κφζρνπο.
Γφμα... Καί λχλ... Αιιεινχτα, γ' Κχξηε ειέεζνλ γ' Γφμα...
Σξνπάξηνλ Ήρνο πι. β'
Κχξηε, θαηέθξηλάλ ζε νη Ηνπδαίνη ζαλάησ, ηήλ δσήλ ηψλ απάλησλ, νη
ηήλ εξπζξάλ ξάβδσ πεδεχζαληεο, ζηαπξψ ζε πξνζήισζαλ, θαί νη εθ
πέηξαο κέιη ζειάζαληεο, ρνιήλ ζνη πξνζήλεγθαλ, αιι' εθψλ
ππέκεηλαο, ίλα εκάο ειεπζεξψζεο ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ. Υξηζηέ ν
Θεφο δφμα ζνη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο
δσήο. έ ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε Γέζπνηλα κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί
πάλησλ ηψλ Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Ήρνο πι. δ'
Γηά ηφλ θφβνλ ηψλ Ηνπδαίσλ, ν θίινο ζνπ θαί ν πιεζίνλ Πέηξνο,
εξλήζαηφ ζε Κχξηε, θαί νδπξφκελνο νχησο εβφα. Σψλ δαθξχσλ κνπ
κή παξαζησπήζεο, είπα γάξ θπιάμαη ηήλ πίζηηλ νηθηίξκνλ, θαί νπθ
εθχιαμα, θαί εκψλ ηήλ κεηάλνηαλ, νχησ δέμαη, θαί ειέεζνλ εκάο.

Καί πάιηλ ηφ απηφ
ηίρ. Σά ξήκαηά κνπ ελψηηζαη, Κχξηε, ζχλεο ηήο θξαπγήο κνπ.
Πξφ ηνχ ηηκίνπ ζνπ ηαπξνχ, ζηξαηησηψλ εκπαηδφλησλ ζε Κχξηε, αη
λνεξαί ζηξαηηαί θαηεπιήηηνλην, αλεδήζσ γάξ ζηέθαλνλ χβξεσο, ν
ηήλ γήλ δσγξαθήζαο ηνίο άλζεζη, θαί ηήλ ριαίλαλ ριεπαδφκελνο
εθφξεζαο, ν λεθέιαηο πεξηβάιισλ ηφ ζηεξέσκα, ηνηαχηε γάξ
νηθνλνκία, εγλψζζε ζνπ ε επζπιαγρλία, Υξηζηέ, ηφ κέγα έιενο, δφμα
ζνη.
ηίρ. Πξφζρεο ηή. θσλή ηήο δεήζεψο κνπ, ν Βαζηιεχο κνπ θαί ν Θεφο
κνπ.
Καί πάιηλ ηφ απηφ
Γφμα... Ήρνο πι. α'
Διθφκελνο επί ζηαπξνχ, νχησο εβφαο Κχξηε. Γηά πνίνλ έξγνλ, ζέιεηέ
κε ζηαπξψζαη Ηνπδαίνη; φηη ηνχο παξαιχηνπο πκψλ ζπλέζθηγμα; φηη
ηνχο λεθξνχο, σο εμ χπλνπ αλέζηεζα; Αηκφξξνπλ Ηαζάκελ,
Υαλαλαίαλ ειέεζα, δηά πνίνλ έξγνλ ζέιεηέ κε θνλεχζαη Ηνπδαίνη; αιι'
φςεζζε εηο φλ λχλ εθθεληάηε, Υξηζηφλ παξάλνκνη.
Καί λχλ... πάιηλ ηφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ'
ηη εγψ εηο κάζηηγαο έηνηκνο.
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Ν', 4-11 )
Κχξηνο δίδσζί κνη γιψζζαλ παηδείαο, ηνχ γλψλαη ελίθα δεί εηπείλ
ιφγνλ, έζεθέ κε πξστ πξστ, πξνζέζεθέ κνη σηίνλ ηνχ αθνχεηλ, θαί ε
παηδεία Κπξίνπ αλνίγεη κνπ ηά ψηα, εγψ δέ νπθ απεηζψ, νπδέ
αληηιέγσ. Σφλ λψηφλ κνπ έδσθα εηο κάζηηγαο, ηάο δέ ζηαγφλαο κνπ
εηο ξαπίζκαηα, ηφ δέ πξφζσπφλ κνπ νπθ απέζηξεςα απφ αηζρχλεο
εκπηπζκάησλ, θαί Κχξηνο, Κχξηνο βνεζφο κνπ εγελήζε. Γηά ηνχην
νπθ ελεηξάπελ, αιι' έζεθα ηφ πξφζσπφλ κνπ σο ζηεξεάλ πέηξαλ,
θαί έγλσλ, φηη νπ κή αηζρπλζψ, φηη εγγίδεη ν δηθαηψζαο κε. Σίο ν
θξηλφκελφο κνη; αληηζηήησ κνη άκα, θαί ηίο ν θξηλφκελφο κνη; εγγηζάησ

κνη. Ηδνχ Κχξηνο, Κχξηνο βνεζήζεη κνη, ηίο θαθψζεη κε; ηδνχ πάληεο
πκείο, σο ηκάηηνλ, παιαησζήζεζζε, θαί σο ζήο θαηαθάγεηαη πκάο. Σίο
ελ πκίλ ν θνβνχκελνο ηφλ Κχξηνλ, ππαθνπζάησ ηήο θσλήο ηνχ
παηδφο απηνχ. Οη πνξεπφκελνη ελ ζθφηεη, θαί νπθ εζηηλ απηνίο θψο,
πεπνίζαηε επί ηψ νλφκαηη Κπξίνπ, θαί αληηζηεξηζαζζε επί ηψ Θεψ.
Ηδνχ πάληεο πκείο σο πχξ θαίεηε, θαί θαηηζρχεηε θιφγα, πνξεχεζζε
ηψ θσηί ηνχ ππξφο πκψλ, θαί ηή θινγί, ή εμεθαχζαηε, δη' εκέ εγέλεην
ηαχηα πκίλ, ελ ιχπε θνηκεζήζεζζε.
Πξφο Ρσκαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Δ', 6-10)
Αδειθνί, έηη Υξηζηφο, φλησλ εκψλ αζζελψλ, θαηά θαηξφλ ππέξ
αζεβψλ απέζαλε. Μφιηο γάξ ππέξ δηθαίνπ ηηο απνζαλείηαη, ππέξ γάξ
ηνχ αγαζνχ ηάρα ηηο θαί ηνικά απνζαλείλ. πλίζηεζη δέ ηήλ εαπηνχ
αγάπελ εηο εκάο ν Θεφο, φηη έηη, ακαξησιψλ φλησλ εκψλ, Υξηζηφο
ππέξ εκψλ απέζαλε. Πνιιψ νχλ κάιινλ, δηθαησζέληεο λχλ ελ ηψ
Αίκαηη απηνχ, ζσζεζφκεζα δη' απηνχ απφ ηήο νξγήο, Δη γάξ ερζξνί
φληεο, θαηειιάγε κελ ηψ Θεψ, δηά ηνχ ζαλάηνπ ηνχ Τηνχ απηνχ,
πνιιψ κάιινλ θαηαιιαγέληεο, ζσζεζφκεζα ελ ηή δσή απηνχ.
Δπαγγέιηνλ
Δθ ηνχ θαηα Μάξθνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, νη ζηξαηηψηαη...
... αη ζπλαλαβάζαη απηψ εηο Ηεξνζφιπκα.
Ζχξηνο ν Θεφο επινγεηφο, επινγεηφο Κχξηνο εκέξαλ θαζ' εκέξαλ,
θαηεπνδψζαη εκίλ ν Θεφο ηψλ ζσηεξίσλ εκψλ, ν Θεφο ηνχ ζψδεηλ.
Σξηζάγηνλ Παλαγία Σξηάο..., Πάηεξ εκψλ..., ηη ζνχ εζηηλ..., θαί
ηφ
Κνληάθηνλ
Σφλ δη' εκάο ζηαπξσζέληα, δεχηε πάληεο πκλήζσκελ, απηφλ γάξ
θαηείδε Μαξία επί ηνχ μχινπ, θαί έιεγελ. Δη θαί ζηαπξφλ ππνκέλεηο,
ζχ ππάξρεηο ν Τηφο θαί Θεφο κνπ.
Σφ, Κχξηε ειέεζνλ, κ'. Ο ελ παληί θαηξψ..., Κχξηε ειέεζνλ, γ'. Γφμα...
Καί λχλ... Σήλ ηηκησηέξαλ..., Δλ νλφκαηη Κπξίνπ επιφγεζνλ, Πάηεξ. ν
Ηεξεχο. ν Θεφο νηθηεηξήζαη εκάο..., θαί ηήλ παξνχζαλ.
Δπρήλ

Γέζπνηα Θεέ, Πάηεξ παληνθξάηνξ, Κχξηε Τηέ κνλνγελέο, Ηεζνχ
Υξηζηέ θαί άγηνλ Πλεχκα, κία ζεφηεο, κία Γχλακηο, ειέεζφλ κε ηφλ
ακαξησιφλ, θαί, νίο επίζηαζαη θξίκαζη, ζψζφλ κε ηφλ αλάμηνλ δνχιφλ
ζνπ, φηη επινγεηφο εί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ.
ΧΡΑ ΔΚΣΖ
Σξηζάγηνλ. Παλαγία Σξηάο..., Πάηεξ εκψλ..., ηη ζνχ εζηηλ...,
Κχξηε ειέεζνλ, ηβ', Γεχηε πξνζθπλήζσκελ... γ', θαί ηνχο παξφληαο
Φαικνχο.
Φαικφο λγ'
Ο Θεφο, ελ ηψ νλφκαηί ζνπ ζψζφλ κε, θαί ελ ηή δπλάκεη ζνπ θξηλείο
κε, ν Θεφο, εηζάθνπζνλ ηήο πξνζεπρήο κνπ, ελψηηζαη ηά ξήκαηα ηνχ
ζηφκαηφο κνπ, φηη αιιφηξηνη επαλέζηεζαλ επ' εκέ, θαί θξαηαηνί
εδήηεζαλ ηήλ ςπρήλ κνπ, θαί νπ πξνέζελην ηφλ Θεφλ ελψπηνλ απηψλ,
Ηδνχ γάξ ν Θεφο βνεζεί κνη, θαί ν Κχξηνο αληηιήπησξ ηήο ςπρήο κνπ.
Απνζηξέςεη ηά θαθά ηνίο ερζξνίο κνπ, ελ ηή αιεζεία ζνπ
εμνιφζξεπζνλ απηνχο. Δθνπζίσο ζχζσ ζνη, εμνκνινγήζνκαη ηψ
νλφκαηί ζνπ, Κχξηε, φηη αγαζφλ, φηη εθ πάζεο ζιίςεσο εξξχζσ κε, θαί
ελ ηνίο ερζξνίο κνπ επείδελ ν νθζαικφο κνπ.
Φαικφο ξιζ'
Δμεινχ κε, Κχξηε, εμ αλζξψπνπ πνλεξνχ, απφ αλδξφο αδίθνπ ξχζαί
κε. Οί ηηλεο εινγίζαλην αδηθίαλ ελ θαξδία, φιελ ηήλ εκέξαλ
παξεηάζζνλην πνιέκνπο. Ζθφλεζαλ γιψζζαλ απηψλ, σζεί φθεσο,
ηφο αζπίδσλ ππφ ηά ρείιε απηψλ, Φχιαμφλ κε, Κχξηε, εθ ρεηξφο
ακαξησινχ, απφ αλζξψπσλ αδίθσλ εμεινχ κε, νίηηλεο δηεινγίζαλην
ηνχ ππνζθειίζαη ηά δηαβήκαηά κνπ. Έθξπςαλ ππεξήθαλνη παγίδα
κνη, θαί ζρνηλίνηο δηέηεηλαλ παγίδα ηνίο πνζί κνπ, ερφκελα ηξίβνπο
ζθάλδαια έζεληφ κνη. Δίπα ηψ Κπξίσ, Θεφο κνπ εί ζχ, ελψηηζαη,
Κχξηε, ηήλ θσλήλ ηήο δεήζεψο κνπ. Κχξηε, Κχξηε, δχλακηο ηήο
ζσηεξίαο κνπ, επεζθίαζαο επί ηήλ θεθαιήλ κνπ, ελ εκέξα πνιέκνπ.
Μή παξαδψο κε, Κχξηε, απφ ηήο επηζπκίαο κνπ ακαξησιψ,
δηεινγίζαλην θαη' εκνχ, κή εγθαηαιίπεο κε, κή πνηε πςσζψζηλ. Ζ
θεθαιή ηνχ θπθιψκαηνο απηψλ, θφπνο ηψλ ρεηιέσλ απηψλ θαιχςεη
απηνχο. Πεζνχληαη επ' απηνχο άλζξαθεο, ελ ππξί θαηαβαιείο απηνχο,
ελ ηαιαηπσξίαηο νπ κή ππνζηψζηλ. Αλήξ γισζζψδεο νπ
θαηεπζπλζήζεηαη επί ηήο γήο, άλδξα άδηθνλ θαθά ζεξεχζεη εηο
δηαθζνξάλ. Έγλσλ φηη πνηήζεη Κχξηνο ηήλ θξίζηλ ηψλ πησρψλ, θαί
ηήλ δίθελ ηψλ πελήησλ. Πιήλ δίθαηνη εμνκνινγήζνληαη ηψ νλφκαηί

ζνπ, θαί θαηνηθήζνπζηλ επζείο ζχλ ηψ πξνζψπσ ζνπ.
Φαικφο 90
Ο θαηνηθψλ ελ βνεζεία ηνχ Τςίζηνπ, ελ ζθέπε ηνχ Θενχ ηνχ νπξαλνχ
απιηζζήζεηαη. Δξεί ηψ Κπξίσ. Αληηιήπησξ κνπ εί, θαί θαηαθπγή κνπ,
ν Θεφο κνπ, θαί ειπηψ επ' απηφλ, φηη απηφο ξχζεηαί ζε εθ παγίδνο
ζεξεπηψλ, θαί απφ ιφγνπ ηαξαρψδνπο. Δλ ηνίο κεηαθξέλνηο απηνχ
επηζθηάζεη ζνη, θαί ππφ ηάο πηέξπγαο απηνχ ειπηείο, φπισ θπθιψζεη
ζε ε αιήζεηα απηνχ, νπ θνβεζήζε απφ θφβνπ λπθηεξηλνχ, απφ
βέινπο πεηνκέλνπ εκέξαο, απφ πξάγκαηνο ελ ζθφηεη
δηαπνξεπνκέλνπ, απφ ζπκπηψκαηνο θαί δαηκνλίνπ κεζεκβξηλνχ.
Πεζείηαη εθ ηνχ θιίηνπο ζνπ ρηιηάο, θαί κπξηάο εθ δεμηψλ ζνπ, πξφο ζέ
δέ νπθ εγγηεί. Πιήλ ηνίο νθζαικνίο ζνπ θαηαλνήζεηο, θαί αληαπφδνζηλ
ακαξησιψλ φςεη φηη ζχ, Κχξηε, ε ειπίο κνπ, ηφλ Τςηζηνλ έζνπ
θαηαθπγήλ ζνπ. Οπ πξνζειεχζεηαη πξφο ζέ θαθά, θαί κάζηημ νπθ
εγγηεί ελ ηψ ζθελψκαηί ζνπ, φηη ηνίο Αγγέινηο απηνχ εληειείηαη πεξί
ζνχ, ηνχ δηαθπιάμαη ζε ελ πάζαηο ηαίο νδνίο ζνπ. Δπί ρεηξψλ αξνχζί
ζε, κήπνηε πξνζθφςεο πξφο ιίζνλ ηφλ πφδα ζνπ. Δπί αζπίδα θαί
βαζηιίζθνλ επηβήζε, θαί θαηαπαηήζεηο ιένληα θαί δξάθνληα. ηη επ'
εκέ ήιπηζε, θαί ξχζνκαη απηφλ, ζθεπάζσ απηφλ, φηη έγλσ ηφ φλνκά
κνπ. Κεθξάμεηαη πξφο κε, θαί επαθνχζνκαη απηνχ, κεη' απηνχ εηκη ελ
ζιίςεη, εμεινχκαη απηφλ, θαί δνμάζσ απηφλ. Μαθξφηεηα εκεξψλ
εκπιήζσ απηφλ, θαί δείμσ απηψ ηφ ζσηήξηφλ κνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Αιιεινχτα, γ' Κχξηε ειέεζνλ, γ' Γφμα...
Σξνπάξηνλ Ήρνο β'
σηεξίαλ εηξγάζσ ελ κέζσ ηήο γήο, Υξηζηε ν Θεφο, επί ηαπξνχ ηάο
αρξάληνπο ζνπ ρείξαο εμέηεηλαο, επηζπλάγσλ πάληα, ηά έζλε,
θξάδνληα. Κχξηε δφμα ζνη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
ηη νπθ έρνκελ παξξεζίαλ δηά ηά πνιιά εκψλ ακαξηήκαηα, ζχ ηφλ εθ
ζνχ γελλεζέληα δπζψπεζνλ Θενηφθε Παξζέλε, πνιιά γάξ ηζρχεη
δέεζηο Μεηξφο πξφο επκέλεηαλ Γεζπφηνπ. Μή παξίδεο ακαξησιψλ
ηθεζίαο, ε πάλζεκλνο, φηη ειεήκσλ εζηί, θαί ζψδεηλ δπλάκελνο, ν θαί
παζείλ ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο.
Ήρνο πι. δ'
Σάδε ιέγεη Κχξηνο ηνίο Ηνπδαίνηο, Λαφο κνπ, ηί επνίεζά ζνη, ή ηί ζνη
παξελψριεζα; ηνχο ηπθινχο ζνπ εθψηηζα, ηνχο ιεπξνχο ζνπ
εθαζάξηζα, άλδξα φληα επί θιίλεο ελσξζσζάκελ. Λαφο κνπ, ηί

επνίεζά ζνη; θαί ηίκνη αληαπέδσθαο; αληί ηνχ κάλλα, ρνιήλ, αληί ηνχ
χδαηνο, φμνο, αληί ηνχ αγαπάλ κε, ζηαπξψ κε πξνζειψζαηε, νπθέηη
ζηέγσ ινηπφλ, θαιέζσ κνπ ηά έζλε, θαθείλά κε δνμάζνπζη ζχλ ηψ
Παηξί θαί Πλεχκαηη, θαγψ απηνίο δσξήζνκαη, δσήλ αηψληνλ.
Καί πάιηλ ηφ απηφ
ηίρ. Έδσθαλ εηο ηφ βξψκά κνπ ρνιήλ, θαί εηο ηήλ δίςαλ κνπ
επφηηζάλ κε φμνο.
Οη λνκνζέηαη ηνχ Ηζξαήι, Ηνπδαίνη θαί Φαξηζαίνη, ν ρνξφο ηψλ
Απνζηφισλ, βνά πξφο πκάο. Ίδε λαφο, φλ πκείο ειχζαηε. Ίδε ακλφο,
φλ πκείο εζηαπξψζαηε, ηάθσ παξεδψθαηε, αιι' εμνπζία εαπηνχ
αλέζηε. Μή πιαλάζζε Ηνπδαίνη, απηφο γάξ εζηηλ ν ελ ζαιάζζε
ζψζαο, θαί ελ εξήκσ ζξέςαο, απηφο εζηηλ ε δσή θαί ηφ θψο, θαί ε
εηξήλε ηνχ Κφζκνπ.
ηίρ. ψζφλ κε ν Θεφο, φηη εηζήιζνζαλ χδαηα έσο ςπρήο κνπ.
Καί πάιηλ ηφ απηφ.
Γφμα... Ήρνο πι. α'
Γεχηε ρξηζηνθφξνη ιανί θαηίδσκελ, ηί ζπλεβνπιεχζαην Ηνχδαο ν
πξνδφηεο, ζχλ ηεξεχζηλ αλφκνηο, θαηά ηνχ σηήξνο εκψλ, ζήκεξνλ
έλνρνλ ζαλάηνπ, ηφλ αζάλαηνλ Λφγνλ πεπνίεθαλ, θαί Πηιάησ
πξνδψζαληεο, ελ ηφπσ Κξαλίνπ εζηαχξσζαλ, θαί ηαχηα πάζρσλ,
εβφα ν σηήξ εκψλ ιέγσλ, Άθεο απηνίο Πάηεξ ηήλ ακαξηίαλ ηαχηελ,
φπσο γλψζη ηά έζλε, ηήλ εθ λεθξψλ κνπ Αλάζηαζηλ.
Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ'
Κχξηε ν Κχξηνο εκψλ, σο ζαπκαζηφλ ηφ φλνκά ζνπ ελ πάζε ηή γή!
ηίρ. ηη επήξζε ε κεγαινπξέπεηά ζνπ ππεξάλσ ηψλ νπξαλψλ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΝΒ' 13 - ΝΓ', 1)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Ηδνχ ζπλήζεη ν παίο κνπ, θαί πςσζήζεηαη, θαί
δνμαζζήζεηαη, θαί κεηεσξηζζήζεηαη ζθφδξα. λ ηξφπνλ εθζηήζνληαη
επί ζε πνιινί, νχησο αδνμήζεη απφ ηψλ αλζξψπσλ ηφ είδφο ζνπ, θαί
ε δφμα ζνπ απφ πηψλ αλζξψπσλ. Οχησ ζαπκάζνληαη έζλε πνιιά επ'

απηψ, θαί ζπλέμνπζη βαζηιείο ηφ ζηφκα απηψλ, φηη, νίο νπθ αλεγγέιε
πεξί απηνχ, φςνληαη, θαί νί νπθ αθεθφαζη, ζπλήζνπζη. Κχξηε, ηίο
επίζηεπζε ηή αθνή εκψλ, θαί ν βξαρίσλ Κπξίνπ ηίλη απεθαιχθζε;
Αλεγγείιακελ, σο παηδίνλ ελαληίνλ απηνχ, σο ξίδα ελ γή δηςψζε. Οπθ
έζηηλ είδνο απηψ, νπδέ δφμα, θαί είδνκελ απηφλ, θαί νπθ είρελ είδνο,
νπδέ θάιινο, αιιά ηφ είδνο απηνχ άηηκνλ, θαί εθιείπνλ παξά πάληαο
ηνχο πηνχο ηψλ αλζξψπσλ. Άλζξσπνο ελ πιεγή ψλ, θαί εηδψο θέξεηλ
καιαθίαλ, φηη απέζηξαπηαη ηφ πξφζσπνλ απηνχ, εηηκάζζε θαί νπθ
εινγίζζε. Οχηνο ηάο ακαξηίαο εκψλ θέξεη, θαί πεξί εκψλ νδπλάηαη,
θαί εκείο εινγηζάκεζα απηφλ είλαη ελ πφλσ, θαί ελ πιεγή ππφ Θενχ,
θαί ελ θαθψζεη. Απηφο δέ εηξαπκαηίζζε δηά ηάο ακαξηίαο εκψλ, θαί
κεκαιάθηζηαη δηά ηάο αλνκίαο εκψλ. Παηδεία εηξήλεο εκψλ επ' απηφλ,
ηψ κψισπη απηνχ εκείο ηάζεκελ. Πάληεο σο πξφβαηα επιαλήζεκελ,
αλζξσπνο ηή νδψ απηνχ επιαλήζε. Καί Κχξηνο παξέδσθελ απηφλ
ηαίο ακαξηίαηο εκψλ, θαί απηφο δηά ηφ θεθαθψζζαη, νπθ αλνίγεη ηφ
ζηφκα απηνχ. Χο πξφβαηνλ επί ζθαγήλ ήρζε, θαί σο ακλφο ελαληίνλ
ηνχ θείξνληνο άθσλνο, νχησο νπθ αλνίγεη ηφ ζηφκα απηνχ. Δλ ηή
ηαπεηλψζεη απηνχ, ε θξίζηο απηνχ ήξζε, ηήλ δέ γελεάλ απηνχ ηίο
δηεγήζεηαη; φηη αίξεηαη απφ ηήο γήο ε δσή απηνχ, απφ ηψλ αλνκηψλ
ηνχ ιανχ κνπ ήρζε εηο ζάλαηνλ. Καί δψζσ ηνχο πνλεξνχο, αληί ηήο
ηαθήο απηνχ, θαί ηνχο πινπζίνπο, αληί ηνχ ζαλάηνπ απηνχ, φηη
αλνκίαλ νπθ επνίεζελ, νπδέ επξέζε δφινο ελ ηψ ζηφκαηη απηνχ, θαί
βνχιεηαη Κχξηνο θαζαξίζαη απηφλ απφ ηήο πιεγήο. Δάλ δψηε πεξί
ακαξηίαο, ε ςπρή πκψλ φςεηαη ζπέξκα καθξφβηνλ, θαί βνχιεηαη
Κχξηνο ελ ρεηξί απηνχ αθειείλ απφ ηνχ πφλνπ ηήο ςπρήο απηνχ, δείμαη
απηψ θψο, θαί πιάζαη ηή ζπλέζεη, δηθαηψζαη δίθαηνλ, εχ δνπιεχνληα
πνιινίο, θαί ηάο ακαξηίαο απηψλ απηφο αλνίζεη. Γηά ηνχην απηφο
θιεξνλνκήζεη πνιινχο, θαί ηψλ ηζρπξψλ κεξηεί ζθχια, αλζ' ψλ
παξεδφζε εηο ζάλαηνλ ε ςπρή απηνχ, θαί ελ ηνίο αλφκνηο εινγίζζε,
θαί απηφο ακαξηίαο πνιιψλ αλήλεγθε, θαί δηά ηάο ακαξηίαο απηψλ
παξεδφζε. Δπθξάλζεηη ζηείξα, ή νπ ηίθηνπζα, ξήμνλ θαί βφεζνλ ε
νπθ σδίλνπζα, φηη πνιιά ηά ηέθλα ηήο εξήκνπ κάιινλ, ή ηήο ερνχζεο
ηφλ άλδξα.
Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Β', 11-18)
Αδειθνί, ν αγηάδσλ θαί νη αγηαδφκελνη, εμ ελφο πάληεο, δη' ήλ αηηίαλ
νπθ επαηζρχλεηαη αδειθνχο απηνχο θαιείλ, ιέγσλ. Απαγγειψ ηφ
φλνκά ζνπ ηνίο αδειθνίο κνπ, ελ κέζσ εθθιεζίαο πκλήζσ ζε. Καί
πάιηλ. Δγψ έζνκαη πεπνηζψο επ' απηψ. Καί πάιηλ. Ηδνχ εγψ θαί ηά
παηδία, ά κνη έδσθελ ν Θεφο. Δπεί νχλ ηά παηδία θεθνηλψλεθε ζαξθφο

θαί αίκαηνο, θαί απηφο παξαπιεζίσο κεηέζρε ηψλ απηψλ, ίλα δηά ηνχ
ζαλάηνπ θαηαξγήζε ηφλ ηφ θξάηνο έρνληα ηνχ ζαλάηνπ, ηνπηέζηη ηφλ
δηάβνινλ, θαί απαιιάμε ηνχηνπο, φζνη θφβσ ζαλάηνπ, δηαπαληφο ηνχ
δήλ έλνρνη ήζαλ δνπιείαο, νπ γάξ δήπνπ Αγγέισλ επηιακβάλεηαη,
αιιά ζπέξκαηνο Αβξαάκ επηιακβάλεηαη. ζελ ψθεηιε θαηά πάληα
ηνίο αδειθνίο νκνησζήλαη, ίλα ειεήκσλ γέλεηαη, θαί πηζηφο Αξρηεξεχο
ηά πξφο ηφλ Θεφλ, εηο ηφ ηιάζθεζζαη ηάο ακαξηίαο ηνχ ιανχ, ελ ψ γάξ
πέπνλζελ απηφο πεηξαζζείο, δχλαηαη ηνίο πεηξαδνκέλνηο βνεζήζαη.
Δπαγγέιηνλ
Καηά Λνπθάλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, ήγνλην ζχλ ηψ Ηεζνχ...
... νξψζαη ηαχηα.
Σαρχ πξνθαηαιαβέησζαλ εκάο νη νηθηηξκνί ζνπ, Κχξηε, φηη
επησρεχζακελ ζθφδξα, βνήζεζνλ εκίλ, ν Θεφο, ν ζσηήξ εκψλ,
έλεθελ ηήο δφμεο ηνχ νλφκαηφο ζνπ, Κχξηε, ξχζαη εκάο, θαί ηιάζζεηη
ηαίο ακαξηίαηο εκψλ, έλεθελ ηνχ νλφκαηφο ζνπ.
Σξηζάγηνλ, Παλαγία Σξηάο..., Πάηεξ εκψλ..., ηη ζνχ εζηηλ..., θαί
ηφ
Κνληάθηνλ
Σφλ δη' εκάο ζηαπξσζέληα, δεχηε πάληεο πκλήζσκελ, απηφλ γάξ
θαηείδε Μαξηα επί ηνχ μχινπ θαί έιεγελ. Δη θαί ζηαπξφλ ππνκέλεηο, ζχ
ππάξρεηο ν Τηφο θαί Θεφο κνπ.
Κχξηε ειέεζνλ, κ' ν ελ παληί θαηξψ..., Κχξηε ειέεζνλ. γ'. Γφμα...
Καί λπλ... Σήλ Σηκησηέξαλ..., Δλ νλφκαηη Κπξίνπ επιφγεζνλ Πάηεξ. Ο
Ηεξεχο. ν Θεφο νηθηεηξήζαη εκάο..., θαί ηήλ
Δπρήλ
Θεέ θαί Κχξηε ηψλ δπλάκεσλ, θαί πάζεο θηίζεσο δεκηνπξγέ, ν δηά
ζπιάγρλα αλεηθάζηνπ ειένπο ζνπ, ηφλ κνλνγελή ζνπ Τηφλ, ηφλ
Κχξηνλ εκψλ Ηεζνχλ Υξηζηφλ, θαηαπέκςαο επί ζσηεξία ηνχ γέλνπο
εκψλ, θαί δηά ηνχ ηηκίνπ απηνχ ηαπξνχ, ηφ ρεηξφγξαθνλ ηψλ
ακαξηηψλ εκψλ δηαξξήμαο, θαί ζξηακβεχζαο ελ απηψ ηάο αξράο θαί
εμνπζίαο ηνχ ζθφηνπο, απηφο, Γέζπνηα θηιάλζξσπε, πξφζδεμαη θαί
εκψλ ηψλ ακαξησιψλ ηάο επραξηζηεξίνπο ηαχηαο θαί ηθεηεξίνπο
εληεχμεηο, θαί ξχζαη εκάο απφ παληφο νιεζξίνπ θαί ζθνηεηλνχ

παξαπηψκαηνο, θαί πάλησλ ηψλ θαθψζαη εκάο δεηνχλησλ, νξαηψλ
θαί ανξάησλ ερζξψλ. Καζήισζνλ εθ ηνχ θφβνπ ζνπ ηάο ζάξθαο
εκψλ, θαί κή εθθιίλεο ηάο θαξδίαο εκψλ εηο ιφγνπο, ή εηο ινγηζκνχο
πνλεξίαο, αιιά ηψ πφζσ ζνπ ηξψζνλ εκψλ ηάο ςπράο, ίλα πξφο ζέ
δηαπαληφο αηελίδνληεο, θαί ηψ παξά ζνχ θσηί νδεγνχκελνη, ζέ ηφ
απξφζηηνλ θαί ατδηνλ θαηνπηεχνληεο θψο, αθαηάπαπζηφλ ζνη ηήλ
εμνκνιφγεζηλ, θαί επραξηζηίαλ αλαπέκπνκελ, ηψ αλάξρσ Παηξί ζχλ
ηψ κνλνγελεί ζνπ Τηψ, θαί ηψ παλαγίσ, θαί αγαζψ, θαί δσνπνηψ ζνπ
Πλεχκαηη, λχλ, θαί αεί, θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ.
ΧΡΑ ΔΝΑΣΖ
Σξηζάγηνλ. Παλαγία Σξηάο..., Πάηεξ εκψλ..., ηη ζνχ εζηηλ...,
Γεχηε πξνζθπλήζσκελ... γ', θαί ηνχο επνκελνπο ςαικνχο.
Φαικφο με'
ψζφλ κε, ν Θεφο, φηη εηζήιζνζαλ χδαηα έσο ςπρήο κνπ. Δλεπάγελ
εηο ηιχλ βπζνχ, θαί νπθ έζηηλ ππφζηαζηο, ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο
ζαιάζζεο, θαί θαηαηγίο θαηεπφληηζέ κε. Δθνπίαζα θξάδσλ,
εβξαγρίαζελ ν ιάξπγμ κνπ, εμέιηπνλ νη νθζαικνί κνπ απφ ηνχ
ειπίδεηλ κε επί ηφλ Θεφλ κνπ. Δπιεζχλζεζαλ ππέξ ηάο ηξίραο ηήο
θεθαιήο κνπ νη κηζνχληέο κε δσξεάλ. Δθξαηαηψζεζαλ νη ερζξνί κνπ,
νη εθδηψθνληέο κε αδίθσο, ά νπρ ήξπαδνλ, ηφηε απεηίλλπνλ, ν Θεφο,
ζχ έγλσο ηήλ αθξνζχλελ κνπ, θαί αη πιεκκέιεηαί κνπ απφ ζνχ νπθ
απεθξχβεζαλ. Μή αηζρπλζείεζαλ επ' εκέ νη ππνκέλνληέο ζε, Κχξηε,
Κχξηε ηψλ δπλάκεσλ, κεδέ εληξαπείεζαλ επ' εκέ νη δεηνχληέο ζε, ν
Θεφο ηνχ Ηζξαήι, φηη έλεθά ζνπ ππήλεγθα νλεηδηζκφλ, εθάιπςελ
εληξνπή ηφ πξφζσπφλ κνπ. Απειινηξησκέλνο εγελήζελ ηνίο
αδειθνίο κνπ, θαί μέλνο ηνίο πηνίο ηήο κεηξφο κνπ. ηη ν δήινο ηνχ
νίθνπ ζνπ θαηέθαγέ κε, θαί νη νλεηδηζκνί ηψλ νλεηδηδφλησλ ζε
επέπεζνλ επ' εκέ. Καί ζπλεθάιπςα ελ λεζηεία ηήλ ςπρήλ κνπ, θαί
εγελήζε εηο νλεηδηζκνχο εκνί. Καί εζέκελ ηφ έλδπκά κνπ ζάθθνλ, θαί
εγελφκελ απηνίο εηο παξαβνιήλ. Καη' εκνχ εδνιέζρνπλ νη θαζήκελνη
ελ πχιαηο, θαί εηο εκέ έςαιινλ νη πίλνληεο νίλνλ. Δγψ δέ ηή
πξνζεπρή κνπ πξφο ζέ, Κχξηε, θαηξφο επδνθίαο. Ο Θεφο, ελ ηψ
πιήζεη ηνχ ειένπο ζνπ επάθνπζφλ κνπ, ελ αιεζεία ηήο ζσηεξίαο
ζνπ. ψζφλ κε απφ πεινχ, ίλα κή εκπαγψ, ξπζζείελ εθ ηψλ
κηζνχλησλ κε, θαί εθ ηψλ βαζέσλ ηψλ πδάησλ. Μή κε θαηαπνληηζάησ
θαηαηγίο χδαηνο, κεδέ θαηαπηέησ κε βπζφο, κεδέ ζπζρέησ επ' εκέ
θξέαξ ηφ ζηφκα απηνχ. Δηζάθνπζφλ κνπ, Κχξηε, φηη ρξεζηφλ ηφ έιεφο

ζνπ, θαηά ηφ πιήζνο ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ επίβιεςνλ επ' εκέ. Μή
απνζηξέςεο ηφ πξφζσπφλ ζνπ απφ ηνχ παηδφο ζνπ, φηη ζιίβνκαη,
ηαρχ επάθνπζφλ κνπ. Πξφζρεο ηή ςπρή κνπ, θαί ιχηξσζαη απηήλ,
έλεθα ηψλ ερζξψλ κνπ ξχζαί κε. χ γάξ γηλψζθεηο ηφλ νλεηδηζκφλ
κνπ θαί ηήλ αηζρχλελ κνπ, θαί ηήλ εληξνπήλ κνπ. Δλαληίνλ ζνπ
πάληεο νη ζιίβνληέο κε, νλεηδηζκφλ πξνζεδφθεζελ ε ςπρή κνπ, θαί
ηαιαηπσξίαλ. Καί ππέκεηλα ζπιιππνχκελνλ, θαί νπρ ππήξμε, θαί
παξαθαινχληαο, θαί νπρ εχξνλ. Καί έδσθαλ εηο ηφ βξψκά κνπ ρνιήλ,
θαί εηο ηήλ δίςαλ κνπ επφηηζάλ κε φμνο. Γελεζήησ ε ηξάπεδα απηψλ,
ελψπηνλ απηψλ εηο παγίδα, θαί εηο αληαπφδνζηλ, θαί εηο ζθάλδαινλ.
θνηηζζήησζαλ νη νθζαικνί απηψλ ηνχ κή βιέπεηλ, θαί ηφλ λψηνλ
απηψλ δηαπαληφο ζχγθακςνλ. Έθρενλ επ' απηνχο ηήλ νξγήλ ζνπ, θαί
ν ζπκφο ηήο νξγήο ζνπ θαηαιάβνη απηνχο. Γελεζήησ ε έπαπιηο
απηψλ εξεκσκέλε, θαί ελ ηνίο ζθελψκαζηλ απηψλ κή έζησ ν
θαηνηθψλ. ηη, φλ ζχ επάηαμαο, απηνί θαηεδίσμαλ, θαί επί ηφ άιγνο
ηψλ ηξαπκάησλ κνπ πξνζέζεθαλ. Πξφζζεο αλνκίαλ επί ηή αλνκία
απηψλ, θαί κή εηζειζέησζαλ ελ δηθαηνζχλε ζνπ. Δμαιεηθζήησζαλ εθ
βίβινπ δψλησλ, θαί κεηά δηθαίσλ κή γξαθήησζαλ. Πησρφο θαί αιγψλ
εηκη εγψ, ε ζσηεξία ζνπ, ν Θεφο, αληηιάβνηηφ κνπ. Αηλέζσ ηφ φλνκα
ηνχ Θενχ κνπ κεη' σδήο, κεγαιπλψ απηφλ ελ αηλέζεη. Καί αξέζεη ηψ
Θεψ ππέξ κφζρνλ λένλ, θέξαηα εθθέξνληα θαί Οπιάο. Ηδέησζαλ
πησρνί, θαί επθξαλζήησζαλ, εθδεηήζαηε ηφλ Θεφλ, θαί δήζεηαη ε
ςπρή εκψλ. ηη εηζήθνπζε ηψλ πελήησλ ν Κχξηνο, θαί ηνχο
πεπεδεκέλνπο απηνχ νπθ εμνπδέλσζελ. Αηλεζάησζαλ απηφλ νη
νπξαλνί θαί ε γή, ζάιαζζα θαί πάληα ηά έξπνληα ελ απηή. ηη ν Θεφο
ζψζεη ηήλ ηψλ, θαί νηθνδνκεζήζνληαη αη πφιεηο ηήο Ηνπδαίαο. Καί
θαηνηθήζνπζηλ εθεί, θαί θιεξνλνκήζνπζηλ απηήλ. Καί ηφ ζπέξκα ηψλ
δνχισλ ζνπ θαζέμνπζηλ απηήλ, θαί νη αγαπψληεο ηφ φλνκά ζνπ
θαηαζθελσζνπζηλ ελ απηή.
Φαικφο μζ'
Ο Θεφο, εηο ηήλ βνήζεηάλ κνπ πξφζρεο. Κχξηε, εηο ηφ βνεζήζαί κνη
ζπεχζνλ. Αηζρπλζήησζαλ, θαί εληξαπήησζαλ νη δεηνχληεο ηήλ ςπρήλ
κνπ. Απνζηξαθήησζαλ εηο ηά νπίζσ, θαί θαηαηζρπλζήησζαλ νη
βνπιφκελνί κνη θαθά. Απνζηξαθήησζαλ παξαπηίθα αηζρπλφκελνη νη
ιέγνληέο κνη. Δχγε, εχγε. Αγαιιηάζζσζαλ, θαί επθξαλζήησζαλ επί
ζνί πάληεο νη δεηνχληέο ζε, ν Θεφο, θαί ιεγέησζαλ δηαπαληφο.
Μεγαιπλζήησ ν Κχξηνο, νη αγαπψληεο ηφ ζσηήξηφλ ζνπ. Δγψ δέ
πησρφο εηκη θαί πέλεο. Ο Θεφο, βνήζεζφλ κνη. Βνεζφο κνπ θαί
ξχζηεο κνπ εί ζχ. Κχξηε, κή ρξνλίζεο.
Φαικφο πε'

Κιίλνλ, Κχξηε, ηφ νχο ζνπ, θαί επάθνπζφλ κνπ, φηη πησρφο θαί πέλεο
εηκί εγψ. Φχιαμνλ ηήλ ςπρήλ κνπ, φηη φζηφο εηκη, ζψζνλ ηφλ δνχιφλ
ζνπ, ν Θεφο κνπ, ηφλ ειπίδνληα επί ζε. Διέεζφλ κε, Κχξηε, φηη πξφο
ζέ θεθξάμνκαη φιελ ηήλ εκέξαλ, εχθξαλνλ ηήλ ςπρήλ ηνχ δνχινπ
ζνπ, φηη πξφο ζέ ήξα ηήλ ςπρήλ κνπ. ηη ζχ, Κχξηε, ρξεζηφο, θαί
επηεηθήο, θαί πνιπέιενο πάζη ηνίο επηθαινπκέλνηο ζε. Δλψηηζαη,
Κχξηε, ηήλ πξνζεπρήλ κνπ, θαί πξφζρεο ηή θσλή ηήο δεήζεψο κνπ.
Δλ εκέξα ζιίςεψο κνπ εθέθξαμα πξφο ζέ, φηη επήθνπζάο κνπ. Οπθ
έζηηλ φκνηφο ζνη ελ ζενίο Κχξηε, θαί νπθ έζηη θαηά ηά έξγα ζνπ. Πάληα
ηά έζλε, φζα επνίεζαο, ήμνπζη θαί πξνζθπλήζνπζηλ ελψπηφλ ζνπ,
Κχξηε, θαί δνμάζνπζη ηφ φλνκά ζνπ. ηη κέγαο εί ζχ, θαί πνηψλ
ζαπκάζηα, ζχ εί Θεφο κφλνο. Οδήγεζφλ κε, Κχξηε, ελ ηή νδψ ζνπ, θαί
πνξεχζνκαη ελ ηή αιεζεία ζνπ, επθξαλζήησ ε θαξδία κνπ, ηνχ
θνβείζζαη ηφ φλνκά ζνπ. Δμνκνινγήζνκαί ζνη, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ελ
φιε θαξδία κνπ, θαί δνμάζσ ηφ φλνκά ζνπ εηο ηφλ αηψλα. ηη ηφ έιεφο
ζνπ κέγα επ' εκέ, θαί εξξχζσ ηήλ ςπρήλ κνπ εμ Άδνπ θαησηάηνπ. Ο
Θεφο, παξάλνκνη επαλέζηεζαλ επ' εκέ, θαί ζπλαγσγή θξαηαηψλ
εδήηεζαλ ηήλ ςπρήλ κνπ, θαί νπ πξνέζεληφ ζε ελψπηνλ απηψλ. Καί
ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, νηθηίξκσλ θαί ειεήκσλ, καθξφζπκνο θαί
πνιπέιενο θαί αιεζηλφο. Δπίβιεςνλ επ' εκέ, θαί ειέεζφλ κε, δφο ηφ
θξάηνο ζνπ ηψ παηδί ζνπ, θαί ζψζνλ ηφλ πηφλ ηήο παηδίζθεο ζνπ.
Πνίεζνλ κεη' εκνχ ζεκείνλ εηο αγαζφλ, θαί ηδέησζαλ νη κηζνχληέο κε,
θαί αηζρπλζήησζαλ, φηη ζχ, Κχξηε, εβνήζεζάο κνη, θαί παξεθάιεζάο
κε.
Γφμα... Καί λχλ... Αιιεινχτα, γ' Κχξηε ειέεζνλ γ' Γφμα...
Σξνπάξηνλ Ήρνο πι. δ
Βιέπσλ ν Λεζηήο ηφλ αξρεγφλ ηήο δσήο, επί ηαπξνχ θξεκάκελνλ,
έιεγελ. Δη κή Θεφο ππήξρε ζαξθσζείο, ν ζχλ εκίλ ζηαπξσζείο, νπθ
άλ ν ήιηνο ηάο αθηίλαο ελαπέθξπςελ, νπδέ ε γή ζεηνκέλε εθπκαί λεην.
Αιι' ν πάλησλ αλερφκελνο, Μλήζζεηί κνπ Κχξηε, ελ ηή Βαζηιεία ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ο δη' εκάο γελλεζείο εθ Παξζέλνπ, θαί ζηαχξσζηλ ππνκείλαο Αγαζέ.
Ο ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ ζθπιεχζαο, θαί Έγεξζηλ δείμαο σο Θεφο, κή
παξίδεο νχο έπιαζαο ηή ρεηξί ζνπ, δείμνλ ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ
ειεήκνλ, δέμαη ηήλ ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ, πξεζβεχνπζαλ ππεξ
εκψλ, θαί ζψζνλ σηήξ εκψλ, ιαφλ απεγλσζκέλνλ.
Ήρνο βαξχο

Θάκβνο ήλ θαηηδείλ, ηφλ νπξαλνχ θαί γήο Πνηεηήλ, επί ηαπξνχ
θξεκάκελνλ, ήιηνλ ζθνηηζζέληα, ηήλ εκέξαλ δέ πάιηλ εηο λχθηα
κεηειζνχζαλ, θαί ηήλ γήλ εθ ηάθσλ αλαπέκπνπζαλ, ζψκαηα λεθξψλ,
κεζ' ψλ πξνζθπλνχκέλ ζε, ζψζνλ εκάο.
Καί πάιηλ ηφ απηφ
ηίρ. Γηεκεξίζαλην ηά ηκάηηά κνπ εαπηνίο, θαί επί ηφλ ηκαηηζκφλ κνπ
έβαινλ θιήξνλ.
Ήρνο β'
ηε ζέ ηαπξψ πξνζήισζαλ παξάλνκνη, ηφλ Κχξηνλ ηήο δφμεο,
εβφαο πξφο απηνχο. Σί πκάο ειχπεζα; ή ελ ηίλη παξψξγηζα; πξφ
εκνχ, ηίο πκάο εξξχζαην εθ ζιίςεσο; θαί λχλ, ηίκνη αληαπνδίδνηε;
πνλεξά αληί αγαζψλ, αληί ζηχινπ ππξφο ηαπξψ κε πξνζειψζαηε,
αληί λεθέιεο, ηάθνλ κνη σξχμαηε, αληί ηνχ κάλλα, ρνιήλ κνη
πξνζελέγθαηε, αληί ηνχ χδαηνο, φμνο κε επνηίζαηε. Λνηπφλ θαιψ ηά
έζλε, θαθείλά κε δνμάζνπζη, ζχλ Παηξί θαί αγίσ Πλεχκαηη.
ηίρ. Έδσθαλ εηο ηφ βξψκά κνπ ρνιήλ, θαί εηο ηήλ δίςαλ κνπ
επφηηζάλ κε φμνο.
Καί πάιηλ ηφ απηφ
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'
ήκεξνλ θξεκάηαη επί μχινπ, ν ελ χδαζη ηήλ γήλ θξεκάζαο. (εθ γ' ).
ηέθαλνλ εμ αθαλζψλ πεξηηίζεηαη, ν ηψλ Αγγέισλ Βαζηιεχο. Φεπδή
πνξθχξαλ πεξηβάιιεηαη, ν πεξηβάιισλ ηφλ νπξαλφλ ελ λεθέιαηο.
Ράπηζκα θαηεδέμαην, ν ελ Ηνξδάλε ειεπζεξψζαο ηφλ Αδάκ. Ήινηο
πξνζειψζε ν Νπκθίνο ηήο Δθθιεζίαο. Λφγρε εθεληήζε, ν Τηφο ηήο
Παξζέλνπ. Πξνζθπλνχκέλ ζνπ ηά Πάζε Υξηζηέ. (εθ γ). Γείμνλ εκίλ θαί
ηήλ έλδνμφλ ζνπ Αλάζηαζηλ.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β'
Δίπελ άθξσλ ελ θαξδία απηνχ, νπθ έζηη Θεφο.
ηίρ. Οπθ έζηη πνηψλ ρξεζηφηεηα, νπθ έζηηλ έσο ελφο.
Πξνθεηείαο Ηεξεκίνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΑ', 18-23, ΗΒ', 1-5, 9-11, 14-15)
Κχξηε, γλψξηζφλ κνη, θαί γλψζνκαη. Σφηε είδνλ ηά επηηεδεχκαηα
απηψλ, εγψ δέ, σο αξλίνλ άθαθνλ αγφκελνλ ηνχ ζχεζζαη, νπθ έγλσλ.
Δπ' εκέ εινγίζαλην ινγηζκφλ πνλεξφλ, ιέγνληεο. Γεχηε, θαί

εκβάισκελ μχινλ εηο ηφλ άξηνλ απηνχ, θαί εθηξίςσκελ απηφλ απφ γήο
δψλησλ, θαί ηφ φλνκα απηνχ νπ κή κλεζζή έηη. Κχξηε ηψλ δπλάκεσλ,
θξίλσλ δίθαηα, δνθηκάδσλ λεθξνχο, θαί θαξδίαο, ίδνηκη ηήλ παξά ζνχ
εθδίθεζηλ ελ απηνίο, φηη πξφο ζέ απεθάιπςα ηφ δηθαίσκά κνπ. Γηά
ηνχην ηάδε ιέγεη Κχξηνο επί ηνχο άλδξαο Αλαζψζ, ηνχο δεηνχληαο ηήλ
ςπρήλ κνπ, ηνχο ιέγνληαο, νπ κή πξνθεηεχζεο επί ηψ νλφκαηη
Κπξίνπ, εη δέ κή, απνζάλε ελ ηαίο ρεξζίλ εκψλ. Ηδνχ εγψ
επηζθέςνκαη επ' απηνχο, νη λεαλίζθνη απηψλ ελ καραίξα
απνζαλνχληαη, θαί νη πηνί απηψλ θαί αη ζπγαηέξεο απηψλ
ηειεπηήζνπζηλ ελ ιηκψ, θαί εγθαηάιεηκκα νπθ έζηαη απηψλ, φηη επάμσ
θαθά επί ηνχο θαηνηθνχληαο ελ Αλαζψζ, ελ εληαπηψ επηζθέςεσο
απηψλ. Γίθαηνο εί, Κχξηε, φηη απνινγήζνκαη πξφο ζέ, πιήλ θξίκαηα
ιαιήζσ πξφο ζέ. Σί φηη νδφο αζεβψλ επνδνχηαη; επζήλεζαλ πάληεο
νη αζεηνχληεο αζεηήκαηα, εθχηεπζαο απηνχο, θαί εξξηδψζεζαλ,
εηεθλνπνηήζαλην, θαί επνίεζαλ θαξπφλ, εγγχο εί ζχ ηνχ ζηφκαηνο
απηψλ, θαί πφξξσ απφ ηψλ λεθξψλ απηψλ. Καί ζχ, Κχξηε, γηλψζθεηο
κε, νίδαο κε, θαί δεδνθίκαθαο ηήλ θαξδίαλ κνπ ελαληίνλ ζνπ,
άζξνηζνλ απηνχο ψζπεξ πξφβαηα εηο ζθαγήλ, άγληζνλ απηνχο εηο
εκέξαλ ζθαγήο απηψλ. Έσο πφηε πελζήζεη ε γή, θαί πάο ν ρφξηνο
ηνχ αγξνχ, μεξαλζήζεηαη, απφ θαθίαο ηψλ θαηνηθνχλησλ ελ απηή;
εθαλίζζεζαλ θηήλε θαί πεηεηλά, φηη είπνλ, νπθ φςεηαη ν Θεφο νδνχο
Σηκψλ, ζνχ νη πφδεο ηξέρνπζη, θαί εθιχνπζί ζε. πλαγάγεηε πάληα ηά
ζεξία ηνχ αγξνχ, θαί ειζέησζαλ ηνχ θαγείλ απηήλ. Πνηκέλεο πνιινί
δηέθζεηξαλ ηφλ ακπειψλά κνπ, εκφιπλαλ ηήλ κεξίδα κνπ, έδσθαλ ηήλ
κεξίδα ηήλ επηζπκεηήλ κνπ εηο έξεκνλ άβαηνλ, εηέζε εηο αθαληζκφλ
απσιείαο. ηη ηάδε ιέγεη Κχξηνο πεξί πάλησλ ηψλ γεηηφλσλ ηψλ
πνλεξψλ, ηψλ απηνκέλσλ ηήο θιεξνλνκίαο κνπ, ήο εκέξηζα ηψ ιαψ
κνπ ηψ Ηζξαήι. Ηδνχ εγψ αλαζπψ απηνχο απφ ηήο γήο απηψλ, θαί ηφλ
Ηνχδαλ εθβαιψ εθ κέζνπ απηψλ, θαί έζηαη κεηά ηφ εθβαιείλ κε
απηνχο, επηζηξέςσ θαί ειεήζσ απηνχο, θαί θαηνηθηψ απηνχο, έθαζηνλ
εηο ηήλ θιεξνλνκίαλ απηνχ, θαί έθαζηνλ εηο ηήλ γήλ απηνχ.
Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Η', 19-31)
Αδειθνί, έρνληεο παξξεζίαλ εηο ηήλ είζνδνλ ηψλ Αγίσλ, ελ ηψ Αίκαηη
Ηεζνχ, ήλ αλεθαίληζελ εκίλ νδφλ πξφζθαηνλ θαί δψζαλ, δηά ηνχ
θαηαπεηάζκαηνο (ηνπηέζηη, ηήο ζαξθφο απηνχ) θαί Ηεξέα κέγαλ επί ηφλ
νίθνλ ηνχ Θενχ, πξνζεξρψκεζα κεηά αιεζηλήο θαξδίαο ελ
πιεξνθνξία πίζηεσο, εξξαληηζκέλν ηάο θαξδίαο απφ ζπλεηδήζεσο
πνλεξάο, θαί ιεινπκέλνη ηφ ζψκα χδαηη θαζαξψ, θαηέρσκελ ηήλ
νκνινγίαλ ηήο ειπίδνο αθιηλή (πηζηφο γάξ ν επαγγεηιάκελνο), θαί

θαηαλνψκελ αιιήινπο, εηο παξνμπζκφλ αγάπεο, θαί θαιψλ έξγσλ,
κή εγθαηαιηπφληεο ηήλ επηζπλαγσγήλ εαπηψλ, θαζψο έζνο ηηζίλ,
αιιά παξαθαινχληεο, θαί ηνζνχησ κάιινλ, φζσ βιέπεηε εγγίδνπζαλ
ηήλ εκέξαλ. Δθνπζίσο γάξ ακαξηαλφλησλ εκψλ κεηά ηφ ιαβείλ ηήλ
επίγλσζηλ ηήο αιεζείαο, νπθέηη πεξί ακαξηηψλ απνιείπεηαη ζπζία,
θνβεξά δέ ηηο εθδνρή θξίζεσο, θαί ππξφο δήινο, εζζίεηλ κέιινληνο
ηνχο ππελαληίνπο. Αζεηήζαο ηηο λφκνλ Μσζέσο, ρσξίο νηθηηξκψλ επί
δπζίλ ή ηξηζί κάξηπζηλ απνζλήζθεη, πφζσ (δνθείηε) ρείξνλνο
αμησζήζεηαη ηηκσξίαο ν ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ θαηαπαηήζαο, θαί ηφ αίκα
ηήο δηαζήθεο θνηλφλ εγεζάκελνο, ελ ψ εγηάζζε, θαί ηφ Πλεχκα ηήο
ράξηηνο ελπβξίζαο; Οίδακελ γάξ ηφλ εηπφληα. Δκνί εθδίθεζηο, εγψ
αληαπνδψζσ, ιέγεη Κχξηνο. Καί πάιηλ, Κχξηνο θξηλεί ηφλ ιαφλ απηνχ.
Φνβεξφλ ηφ εκπεζείλ εηο ρείξαο Θενχ δψληνο.
Δπαγγέιηνλ
Καηά Ησάλλελ
Σψ θαηξψ εθείλσ, φηε εζηαχξσζαλ ηφλ Ηεζνχλ...
... φςνληαη εηο φλ εμεθέληεζαλ.
Μή δή παξαδψ εο εκαο εηο ηέινο, δηά ηφ φλνκά ζνπ ηφ άγηνλ, θαί κε
δηαζθεδάζεο ηήλ δηαζήθελ ζνπ, θαί κή απνζηήζεο ηφ έιεφο ζνπ αθ'
εκψλ, δηά Αβξαάκ ηφλ εγαπεκέλνλ ππφ ζνχ, θαί δηά Ηζαάθ ηφλ
δνχιφλ ζνπ, θαί Ηζξαήι, ηφλ άγηφλ ζνπ.
Σξηζάγηνλ. Παλαγία Σξηάο..., Πάηεξ εκψλ..., ηη ζνχ εζηηλ..., θαί
ηφ
Κνληάθηνλ
Σφλ δη' εκάο ζηαπξσζέληα δεχηε πάληεο πκλήζσκελ. απηφλ γάξ
θαηείδε Μαξία επί ηνχ μχινπ, θαί έιεγελ. Δη θαί ζηαπξφλ ππνκέλεηο,
ζχ ππάξρεηο ν Τηφο θαί Θεφο κνπ.
Κχξηε ειέεζνλ, κ' ν ελ παληίθαηξψ..., Κχξηε ειέεζνλ, γ'. Γφμα...
Καί λχλ... Σήλ ηηκησηέξαλ...,' Δλ νλφκαηη Κπξίνπ επιφγεζνλ, Πάηεξ. Ο
Ηεξεχο. Ο Θεφο νηθηεηξήζαη εκάο..., θαί ηήλ επνκέλελ
Δπρήλ
Γέζπνηα Κχξηε Ηεζνχ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν καθξνζπκήζαο επί ηνίο
εκψλ πιεκκειήκαζη, θαί άρξη ηήο παξνχζεο ψξαο αγαγψλ εκάο, έλ
ή επί ηνχ δσνπνηνχ Ξχινπ θξεκάκελνο, ηψ επγλψκνλη Λεζηή, ηήλ εηο

ηφλ Παξάδεηζνλ σδνπνίεζαο είζνδνλ, θαί ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ
ψιεζαο, ηιάζζεηη εκίλ ηνίο ακαξησινίο, θαί αλαμίνηο δνχινηο ζνπ,
εκάξηνκελ γάξ θαί ελνκήζακελ, θαί νπθ εζκέλ άμηνη άξαη ηά φκκαηα
εκψλ, θαί βιέςαη εηο ηφ χςνο ηνχ νπξαλνχ, δηφηη θαηειίπνκελ ηήλ
νδφλ ηήο δηθαηνζχλεο ζνπ, θαί επνξεχζεκελ ελ ηνίο ζειήκαζη ηψλ
θαξδηψλ εκψλ. Αιι' Ηθεηεχνκελ ηήλ ζήλ αλείθαζηνλ αγαζφηεηα.
Φείζαη εκψλ, Κχξηε, θαηά ηφ πιήζνο ηνχ ειένπο ζνπ, θαί ζψζνλ
εκάο, δηά ηφ φλνκά ζνπ ηφ άγηνλ, φηη εμέιηπνλ ελ καηαηφηεηη αη εκέξαη
εκψλ. Δμεινχ εκάο ηήο ηνχ αληηθεηκέλνπ ρεηξφο, θαί άθεο εκίλ ηά
ακαξηήκαηα, θαί λέθξσζνλ ηφ ζαξθηθφλ εκψλ θξφλεκα, ίλα ηφλ
παιαηφλ απνζέκελνη άλζξσπνλ, ηφλ λένλ ελδπζψκεζα, θαί ζνί
δήζσκελ ηψ εκεηέξσ Γεζπφηε θαί θεδεκφλη, θαί νχησ, ηνίο ζνίο
αθνινπζνχληεο πξνζηάγκαζηλ, εηο ηήλ αηψληνλ αλάπαπζηλ
θαηαληήζσκελ, έλζα πάλησλ εζηί ηψλ επθξαηλνκέλσλ ε θαηνηθία. χ
γάξ εί ε φλησο αιεζηλή επθξνζχλε θαί αγαιιίαζηο ηψλ αγαπψλησλ
ζε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, θαί ζνί ηήλ δφμαλ αλαπέκπνκελ, ζχλ ηψ
αλάξρσ ζνπ Παηξί, θαί ηψ Παλαγίσ θαί αγαζψ, θαί δσνπνηψ ζνπ
Πλεχκαηη, λχλ, θαί αεί, θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ.
Δίηα ιέγνκελ ρχκα ηνχο Μαθαξηζκνχο.
Μαθάξηνη νη πελζνχληεο, φηη απηνί παξαθιεζήζνληαη.
Μαθάξηνη νη πξαείο, φηη απηνί θιεξνλνκήζνπζη ηήλ γήλ.
Μαθάξηνη νη πεηλψληεο θαί δηςψληεο ηήλ δηθαηνζχλελ, φηη απηνί
ρνξηαζζήζνληαη.
Μαθάξηνη νη ειεήκνλεο, φηη απηνί ειεεζήζνληαη.
Μαθάξηνη νη θαζαξνί ηή θαξδία, φηη απηνί ηφλ Θεφλ φςνληαη.
Μαθάξηνη νη εηξελνπνηνί, φηη απηνί Τηνί Θενχ θιεζήζνληαη.
Μαθάξηνη νη δεδησγκέλνη έλεθελ δηθαηνζχλεο, φηη απηψλ εζηηλ ε
Βαζηιεία ηψλ νπξαλψλ.
Μαθάξηνη εζηέ φηαλ νλεηδίζσζηλ πκάο, θαί δηψμσζη, θαί είπσζη
πάλ πνλεξφλ ξήκα θαζ' πκψλ, ςεπδφκελνη έλεθελ εκνχ.

Υαίξεηε θαί αγαιιηάζζε, φηη ν κηζζφο πκψλ πνιχο ελ ηνίο
νπξαλνίο.
Δλ ηή Βαζηιεία ζνπ κλήζζεηη εκψλ, Κχξηε... θαί ηνχο ινηπνχο.
Υνξφο ν επνπξάληνο..., Πηζηεχσ εηο έλα Θεφλ..., Άλεο, άθεο..., Πάηεξ
εκψλ..., ηη ζνχ εζηηλ..., θαί ηφ
Κνληάθηνλ
Σφλ δη' εκάο ζηαπξσζέληα δεχηε πάληεο πκλήζσκελ. απηφλ γάξ
θαηείδε Μαξία επί ηνχ μχινπ, θαί έιεγελ. Δη θαί ζηαπξφλ ππνκέλεηο,
ζχ ππάξρεηο ν Τηφο θαί Θεφο κνπ.
Δίηα, Κχξηε ειέεζνλ ηβ', Δίε ηφ φλνκα Κπξίνπ..., εθ γ' θαί ηφλ
Φαικφλ, Δπινγήζσ ηφλ Κχξηνλ ελ παληί θαηξψ...
η97ηνξ
ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Πεξί ψξαλ δεθάηελ ηήο εκέξαο ζεκαίλεη. Δπινγήζαληνο δέ ηνχ
εξέσο, αξρνκέλνπ ηνχ Λπρληθνχ, ιέγνκελ ηφλ Πξννηκηαθφλ θαί κεηά
ηήλ κεγάιελ πλαπηήλ, ηφ, Κχξηε εθέθξαμα. ελ ψ ηζηψκελ ηίρνπο ο',
θαί ςάιινκελ ηά εθεμήο ηηρεξά Ηδηφκεια πέληε.
Ήρνο α'
Πάζα ε θηίζηο, ειινηνχην θφβσ, ζεσξνχζά ζε, ελ ζηαπξψ
θξεκάκελνλ Υξηζηέ, ν ήιηνο εζθνηίδεην, θαί γήο ηά ζεκέιηα
ζπλεηαξάηηεην, ηά πάληα ζπλέπαζρνλ, ηψ ηά πάληα θηίζαληη, ν
εθνπζίσο δη' εκάο ππνκείλαο, Κχξηε δφμα ζνη. (Γίο)
Ήρνο β'
Λαφο δπζζεβήο θαί παξάλνκνο, ίλα, ηί κειεηά θελά; ίλα ηί ηήλ δσήλ
ηψλ απάλησλ ζαλάησ θαηεδίθαζε; Μέγα ζαψκα! φηη ν Κηίζηεο ηνχ
Κφζκν, εηο ρείξαο αλφκσλ παξαδίδνηαη, θαί επί μχινπ αλπςνχηαη, ν
θηιάλζξσπνο, ίλα ηνχο ελ Άδε δεζκψηαο ειεπζεξψζε θξάδνληαο.
Μαθξφζπκε Κχξηε δφμα ζνη.
ήκεξνλ ζε ζεσξνχζα, ε άκεκπηνο Παξζέλνο, ελ ηαπξψ Λφγε
αλαξηψκελνλ, νδπξνκέλε κεηξψα ζπιάγρλα, εηέηξσην ηήλ θαξδίαλ
πηθξψο, θαί ζηελάδνπζα νδπλεξψο εθ βάζνπο ςπρήο, παξεηάο ζχλ
ζξημί θαηαμαίλνπζα, θαηεηξχρεην, δηφ θαί ηφ ζηήζνο ηχπηνπζα,
αλέθξαγε γνεξψο. Οίκνη ζείνλ Σέθλνλ! νίκνη ηφ θψο ηνχ Κφζκνπ! ηί

έδπο εμ νθζαικψλ κνπ, ν Ακλφο ηνχ Θενχ; φζελ αη ζηξαηηαί ηψλ
Αζσκάησλ, ηξφκσ, ζπλείρνλην ιέγνπζαη. Αθαηάιεπηε Κχξηε δφμα
ζνη.
Δπί μχινπ βιέπνπζα, θξεκάκελνλ Υξηζηέ, ζέ ηφλ πάλησλ Κηίζηελ θαί
Θεφλ, ε ζέ αζπφξσο ηεθνχζα, εβφα πηθξψο. Τηέ κνπ, πνχ ηφ θάιινο
έδπ ηήο κνξθήο ζνπ; νπ θέξσ θαζνξάλ ζε, αδίθσο ζηαπξνχκελνλ,
ζπεχζνλ νχλ αλάζηεζη, φπσο ίδσ θαγψ, ζνχ ηήλ εθ λεθξψλ,
ηξηήκεξνλ εμαλάζηαζηλ.
Ήρνο πι. β'
ήκεξνλ ν Γεζπφηεο ηήο θηίζεσο, παξίζηαηαη Πηιάησ, θαί ζηαπξψ
παξαδίδνηαη ν Κηίζηεο ηψλ απάλησλ, σο ακλφο πξνζαγφκελνο ηή
ηδία βνπιήζεη, ηνίο ήινηο πξνζπήγλπηαη, θαί ηήλ πιεπξάλ θεληάηαη, θαί
ηψ ζπφγγσ πξνζςαχεηαη, ν κάλλα επνκβξήζαο, ηάο ζηαγφλαο
ξαπίδεηαη, ν Λπηξσηήο ηνχ Κφζκνπ, θαί ππφ ηψλ ηδίσλ δνχισλ
εκπαίδεηαη, ν Πιάζηεο ηψλ απάλησλ.  Γεζπφηνπ θηιαλζξσπίαο!
ππέξ ηψλ ζηαπξνχλησλ παξεθάιεη ηφλ ίδηνλ Παηέξα, ιέγσλ. Άθεο
απηνίο ηήλ ακαξηίαλ ηαχηελ, νπ, γάξ νίδαζηλ νη άλνκνη, ηί αδίθσο
πξάηηνπζηλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
! πψο ε παξάλνκνο ζπλαγσγή, ηφλ Βαζηιέα ηήο Κηίζεσο
θαηεδίθαζε ζαλάησ, κή αηδεζζείζα ηάο επεξγεζίαο, άο αλακηκλήζθσλ,
πξνεζθαιίδεην ιέγσλ πξφο απηνχο. Λαφο κνπ ηί επνίεζα πκίλ, νπ
ζαπκάησλ ελέπιεζα ηήλ Ηνπδαίαλ, νπ λεθξνχο εμαλέζηεζα κφλσ ηψ
ιφγσ; νπ πάζαλ καιαθίαλ εζεξάπεπζα θαί λφζνλ, ηί νχλ κνη
αληαπνδίδνηε; εηο ηί ακλεκνλείηέ κνπ; αληί ηψλ ηακάησλ πιεγάο κνη
επηζέληεο, αληί δσήο λεθξνχληεο, θξεκψληεο επί μχινπ, σο
θαθνχξγνλ, ηφλ επεξγέηελ, σο παξάλνκνλ, ηφλ λνκνδφηελ, σο
θαηάθξηηνλ, ηφλ πάλησλ βαζηιέα. Μαθξφζπκε Κχξηε δφμα ζνη.
Καί λχλ...
Φνβεξφλ θαί παξάδνμνλ Μπζηήξηνλ, ζήκεξνλ ελεξγνχκελνλ
θαζνξάηαη. Ο αλαθήο θξαηείηαη, δεζκείηαη, ν ιχσλ ηφλ Αδάκ ηήο
θαηάξαο. Ο εηάδσλ θαξδίαο θαί λεθξνχο, αδίθσο εηάδεηαη, εηξθηή
θαηαθιείεηαη, ν ηήλ άβπζζνλ θιείζαο, πηιάησ παξίζηαηαη, ψ ηξφκσ
παξίζηαληαη νπξαλψλ αη Γπλάκεηο, ξαπίδεηαη ρεηξί ηνχ πιάζκαηνο, ν
Πιάζηεο, μχισ θαηαθξίλεηαη, ν θξίλσλ δψληαο θαί λεθξνχο, ηάθσ
θαηαθιείεηαη, ν θαζαηξέηεο ηνχ Άδνπ. Ο πάληα θέξσλ ζπκπαζψο, θαί
πάληαο ζψζαο ηήο αξάο, αλεμίθαθε Κχξηε δφμα ζνη.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ'

Γηεκεξίζαλην ηά ηκάηηά κνπ εαπηνίο, θαί επί ηφλ ηκαηηζκφλ κνπ έβαινλ
θιήξνλ.
ηίρ. Ο Θεφο, ν Θεφο κνπ, πξφζρεο κνη, ίλα ηί εγθαηέιηπέο κε;
Σήο Δμφδνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΛΓ' 11-23)
Διάιεζε Κχξηνο πξφο Μσυζήλ, ελψπηνο ελσπίσ, σο εί ηηο ιαιήζεη
πξφο ηφλ εαπηνχ θίινλ, θαί απειχεην εηο ηήλ παξεκβνιήλ. Ο δέ
ζεξάπσλ Ηεζνχο, πηφο Ναπή λένο, νπθ εμεπνξεχεην εθ ηήο ζθελήο.
Καί είπε Μσυζήο πξφο Κχξηνλ. Ηδνχ ζχ κνη ιέγεηο, Αλάγαγε ηφλ ιαφλ
ηνχηνλ, ζχ δέ νπθ εδήισζάο κνη, φλ ζπλαπνζηειείο κεη εκνχ. χ δέ
κνη είπαο. Οίδά ζε παξά πάληαο, θαί ράξηλ έρεηο παξ' εκνί. Δη νχλ
εχξεθα ράξηλ ελαληίνλ ζνπ, εκθάληζφλ κνη ζεαπηφλ, ίλα γλσζηψο ίδσ
ζε, φπσο άλ ψ επξεθψο ράξηλ ελψπηφλ ζνπ, θαί ίλα γλψ, φηη ιαφο
ζνπ ηφ έζλνο ηφ κέγα ηνχην. Καί ιέγεη. Απηφο πξνπνξεχζνκαί ζνπ,
θαί θαηαπαχζσ ζε, θαί είπε πξφο απηφλ. Δη κή ζχ απηφο ζπκπνξεχζε
κεζ' εκψλ, κή κε αλαγάγεο εληεχζελ. Καί πψο γλσζηφλ έζηαη
αιεζψο, φηη εχξεθα ράξηλ παξά ζνί, εγψ ηε θαί ν ιαφο ζνπ, αιι' ή
ζπκπνξεπνκέλνπ ζνπ κεζ' εκψλ; θαί ελδνμαζζήζνκαη εγψ ηε, θαί ν
ιαφο ζνπ παξά πάληα ηά έζλε, φζα επί ηήο γήο εζηηλ. Δίπε δέ Κχξηνο
πξφο Μσυζήλ. Καί ηνχηφλ ζνη ηφλ ιφγνλ, φλ είξεθαο, πνηήζσ,
εχξεθαο γάξ ράξηλ ελψπηνλ εκνχ, θαί νίδά ζε παξά πάληαο. Καί ιέγεη
Μσυζήο. Γείμφλ κνη ηήλ ζεαπηνχ δφμαλ. Καί είπελ. Δγψ
παξειεχζνκαη πξφηεξφο ζνπ ηή δφμε κνπ, θαί θαιέζσ ηψ νλφκαηί
κνπ. Κχξηνο ελαληίνλ ζνπ, θαί ειεήζσ, φλ άλ ειεψ, θαί νηθηεηξήζσ, φλ
άλ νηθηείξσ. Καί είπελ, νπ δπλήζε ηδείλ ηφ πξφζσπφλ κνπ, νπ γάξ κή
ίδε άλζξσπνο ηφ πξφζσπφλ κνπ, θαί δήζεηαη. Καί είπε Κχξηνο, ηδνχ
ηφπνο παξ' εκνί, θαί ζηήζη επί ηήο πέηξαο, ελίθα δ' άλ παξέιζε ε
δφμα κνπ, θαί ζήζσ ζε εηο νπήλ ηήο πέηξαο, θαί ζθεπάζσ ηή ρεηξί
κνπ επί ζέ, έσο άλ παξέιζσ, θαί αθειψ ηήλ ρείξά κνπ, θαί ηφηε φςεη
ηά νπίζσ κνπ, ηφ δέ πξφζσπφλ κνπ νπθ νθζήζεηαί ζνη.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ'
Γίθαζνλ, Κχξηε, ηνχο αδηθνχληάο κε.
ηίρ. Αληαπεδίδνζάλ κνη πνλεξά, αληί αγαζψλ.
Ηψβ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΜΒ', 12-17)
Δπιφγεζε Κχξηνο ηά έζραηα ηνχ Ηψβ κάιινλ, ή ηά έκπξνζζελ, ήλ δέ
ηά θηήλε απηνχ, πξφβαηα κχξηα ηεηξαθηζρίιηα, θάκεινη εμαθηζρίιηαη,
δεχγε βνψλ ρίιηα, φλνη ζήιεηαη λνκάδεο ρίιηαη. Γελλψληαη δέ απηψ πηνί
επηά, θαί ζπγαηέξεο ηξείο. Καί εθάιεζε ηήλ κέλ πξψηελ, Ζκέξαλ, ηήλ

δέ δεπηέξαλ, Καζζίαλ, ηήλ δέ ηξίηελ, Ακαιζαίαο θέξαο. Καί νπρ
επξέζεζαλ θαηά ηάο ζπγαηέξαο Ηψβ, βειηίνπο απηψλ ελ ηή ππ'
νπξαλφλ, έδσθε δέ απηαίο ν παηήξ θιεξνλνκίαλ ελ ηνίο αδειθνίο.
Έδεζε δέ Ηψβ, κεηά ηήλ πιεγήλ, έηε εθαηφλ εβδνκήθνληα, ηά δέ
πάληα έηε έδεζε δηαθφζηα ηεζζαξάθνληα. Καί είδελ ησβ ηνχο πηνχο
απηνχ, θαί ηνχο πηνχο ηψλ πηψλ απηνχ, ηεηάξηελ γελεάλ, θαί
εηειεχηεζελ Ηψβ πξεζβχηεξνο, θαί πιήξεο εκεξψλ. Γέγξαπηαη δέ,
απηφλ πάιηλ αλαζηήζεζζαη κεζ' ψλ ν Κχξηνο αλίζηεζηλ. Οχηνο
εξκελεχεηαη εθ ηήο πξηαθήο βίβινπ, ελ κέλ γή θαηνηθψλ ηή Απζίηηδη,
επί ηνίο Οξίνηο ηήο Ηδνπκαίαο, θαί Αξαβίαο, πξνυπήξρε δέ απηψ
φλνκα, Ησβάβ, ιαβψλ δέ γπλαίθα Αξάβηζζαλ, γελλά πηφλ, ψ φλνκα
Δλψλ. Ήλ δέ απηφο παηξφο κέλ Εαξέ, εθ ηψλ Ζζαχ πηψλ πηφο, κεηξφο
δέ Βνζφξξαο, ψζηε είλαη απηφλ πέκπηνλ απφ Αβξαάκ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΝΒ', 13 - ΝΓ', 1)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Ηδνχ ζπλήζεη ν παίο κνπ, θαί πςσζήζεηαη, θαί
δνμαζζήζεηαη, θαί κεηεσξηζζήζεηαη ζθφδξα. λ ηξφπνλ εθζηήζνληαη
επί ζε πνιινί, νχησο αδνμήζεη απφ ηψλ αλζξψπσλ ηφ είδφο ζνπ, θαί
ε δφμα ζνπ απφ πηψλ αλζξψπσλ. Οχησ ζαπκάζνληαη έζλε πνιιά επ'
απηψ, θαί ζπλέμνπζη βαζηιείο ηφ ζηφκα απηψλ, φηη νίο νπθ αλεγγέιε
πεξί απηνχ, φςνληαη, θαί νί νπθ αθεθφαζη ζπλήζνπζη. Κχξηε, ηίο
επίζηεπζε ηή αθνή εκψλ, θαί ν βξαρίσλ Κπξίνπ ηίλη απεθαιχθζε;
Αλεγγείιακελ, σο παηδίνλ ελαληίνλ απηνχ, σο ξίδα ελ γή δη' ςψζε,
νπθ έζηηλ είδνο απηψ, νπδέ δφμα, θαί είδνκελ απηφλ, θαί νπθ είρελ
είδνο, νπδέ θάιινο, αιιά ηφ είδνο απηνχ άηηκνλ θαί εθιείπνλ παξά
πάληαο ηνχο πηνχο ηψλ αλζξψπσλ. Άλζξσπνο ελ πιεγή ψλ, θαί
εηδψο θέξεηλ καιαθίαλ, φηη απέζηξαπηαη ηφ πξφζσπνλ απηνχ,
εηηκάζζε, θαί νπθ εινγίζζε. Οχηνο ηάο ακαξηίαο εκψλ θέξεη, θαί πεξί
εκψλ νδπλάηαη, θαί εκείο εινγηζάκεζα απηφλ είλαη ελ πφλσ, θαί ελ
πιεγή ππφ Θενχ, θαί ελ θαθψζεη. Απηφο δέ εηξαπκαηίζζε δηά ηάο
ακαξηίαο εκψλ, θαί κεκαιάθηζηαη, δηά ηάο αλνκίαο εκψλ, παηδεία
εηξήλεο εκψλ επ' απηφλ, ηψ κψισπη απηνχ εκείο ηάζεκελ, πάληεο σο
πξφβαηα επιαλήζεκελ, άλζξσπνο ηή νδψ απηνχ επιαλήζε. Καί
Κχξηνο παξέδσθελ απηφλ ηαίο ακαξηίαηο εκψλ, θαί απηφο, δηά ηψ
θεθαθψζζαη, νπθ αλνίγεη ηφ ζηφκα απηνχ. Χο πξφβαηνλ επί ζθαγήλ
ήρζε, θαί σο ακλφο ελαληίνλ ηνχ θείξνληνο άθσλνο, νχησο νπθ
αλνίγεη ηφ ζηφκα απηνχ. Δλ ηή ηαπεηλψζεη απηνχ, ε θξίζηο απηνχ
ήξζε, ηήλ δέ γελεάλ απηνχ, ηίο δηεγήζεηαη; φηη αίξεηαη απφ ηήο γήο ε
δσή απηνχ, απφ ηψλ αλνκηψλ ηνχ ιανχ κνπ ήρζε εηο ζάλαηνλ. Καί
δψζσ ηνχο πνλεξνχο, αληί ηήο ηαθήο απηνχ, θαί ηνχο πινπζίνπο,

αληί ηνχ ζαλάηνπ απηνχ, φηη αλνκίαλ νπθ επνίεζελ, νπδέ επξέζε
δφινο ελ ηψ ζηφκαηη απηνχ, θαί Κχξηνο βνχιεηαη θαζαξίζαη απηφλ ηήο
πιεγήο. Δάλ δψηε πεξη ακαξηίαο, ε ςπρή πκψλ φςεηαη ζπέξκα
καθξφβηνλ, θαί βνχιεηαη Κχξηνο ελ ρεηξί απηνχ αθειείλ απφ ηνχ
πφλνπ ηήο ςπρήο απηνχ, δείμαη απηψ θψο, θαί πιάζαη ηή ζπλέζεη,
δηθαηψζαη δίθαηνλ, εχ δνπιεχνληα πνιινίο, θαί ηάο ακαξηίαο απηψλ
απηφο αλνίζεη, Γηά ηνχην απηφο θιεξνλνκήζεη πνιινχο, θαί ηψλ
ηζρπξψλ κεξηεί ζθχια, αλζ' ψλ παξεδφζε εηο ζάλαηνλ ε ςπρή απηνχ,
θαί ελ ηνίο αλφκνηο εινγίζζε, θαί απηφο ακαξηίαο πνιιψλ αλήλεγθε,
θαί δηά ηάο ακαξηίαο απηψλ παξεδφζε. Δπθξάλζεηη ζηείξα, ε νπ
ηίθηνπζα, ξήμνλ θαί βφεζνλ ε νπθ σδίλνπζα, φηη πνιιά ηά ηέθλα ηήο
εξήκνπ κάιινλ, ή ηήο ερνχζεο ηφλ άλδξα.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. β
Δζεληφ κε ελ ιάθθσ θαησηάησ, ελ ζθνηεηλνίο θαί ελ ζθηά ζαλάηνπ.
ηίρ. Κχξηε ν Θεφο ηήο ζσηεξίαο κνπ, εκέξαο εθέθξαμα.
Πξφο Κνξηλζίνπο Α' Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Α' 18 - Β', 2)
Αδειθνί, ν ιφγνο ν ηνχ ηαπξνχ ηνίο κέλ απνιιπκέλνηο κσξία εζηί,
ηνίο δέ ζσδνκέλνηο εκίλ δχλακηο Θενχ εζηη. Γέγξαπηαη γάξ. Απνιψ
ηήλ ζνθίαλ ηψλ ζνθψλ, θαί ηήλ ζχλεζηλ ηψλ ζπλεηψλ αζεηήζσ. Πνχ
ζνθφο; πνχ γξακκαηεχο; πνχ ζπδεηεηήο ηνχ αηψλνο ηνχηνπ; νπρί
εκψξαλελ ν Θεφο ηήλ ζνθίαλ ηνχ Κφζκνπ ηνχηνπ; Δπεηδή γάξ ελ ηή
ζνθία ηνχ Θενχ νπθ έγλσ ν Κφζκνο δηά ηήο ζνθίαο ηφλ Θεφλ,
επδφθεζελ ν Θεφο δηά ηήο κσξίαο ηνχ θεξχγκαηνο ζψζαη ηνχο
πηζηεχνληαο. Δπεηδή θαί Ηνπδαίνη ζεκείνλ αηηνχζη, θαί Έιιελεο
ζνθίαλ δεηνχζηλ, εκείο δέ θεξχζζνκελ Υξηζηφλ εζηαπξσκέλνλ,
Ηνπδαίνηο κέλ ζθάλδαινλ, Έιιεζη δέ κσξίαλ, απηνίο δέ ηνίο θιεηνίο
Ηνπδαίνηο ηε θαί Έιιεζη, Υξηζηφλ Θενχ δχλακηλ θαί Θενχ ζνθίαλ, νηη
ηφ κσξφλ ηνχ Θενχ, ζνθψηεξνλ ηψλ αλζξψπσλ εζηί, θαί ηφ αζζελέο
ηνχ Θενχ, ηζρπξφηεξνλ ηψλ αλζξψπσλ εζηί. Βιέπεηε γάξ ηήλ θιήζηλ
πκψλ, αδειθνί, φηη νπ πνιινί ζνθνί θαηά ζάξθα, νπ πνιινί δπλαηνί,
νπ πνιινί επγελείο, αιιά ηά κσξά ηνχ Κφζκνπ εμειέμαην ν Θεφο, ίλα
ηνχο ζνθνχο θαηαηζρχλε, θαί ηά αζζελή ηνχ Κφζκνπ εμειέμαην ν
Θεφο, ίλα θαηαηζρχλε ηά ηζρπξά, θαί ηά αγελή ηνχ Κφζκνπ θαί ηά
εμνπζελεκέλα εμειέμαην ν Θεφο, θαί ηά κή φληα, ίλα ηά φληα
θαηαξγήζε, φπσο κή θαπρήζεηαη πάζα ζάξμ ελψπηνλ ηνχ Θενχ. Δμ
απηνχ δέ πκείο εζηε ελ Υξηζησ Ηεζνχ, φο εγελήζε εκίλ ζνθία απφ
Θενχ, δηθαηνζχλε ηε θαί αγηαζκφο θαί απνιχηξσζηο, ίλα, θαζψο
γέγξαπηαη. ν θαπρψκελνο, ελ Κπξίσ θαπράζζσ, θαγψ δέ, ειζψλ
πξφο πκάο, αδειθνί, ήιζνλ, νπ θαζ' ππεξνρήλ ιφγνπ, ή ζνθίαο,

θαηαγγέιισλ πκίλ ηφ καξηχξηνλ ηνχ Θενχ, νπ γάξ έθξηλα ηνχ εηδέλαη
ηη ελ πκίλ, εηκή Ηεζνχλ Υξηζηφλ, θαί ηνχηνλ εζηαπξσκέλνλ.
Αιιεινχτα Ήρνο πι. α'
ψζφλ κε, ν Θεφο, φηη εηζήιζνζαλ χδαηα έσο ςπρήο κνπ.
ηίρ. Καί έδσθαλ εηο ηφ βξψκά κνπ ρνιήλ, θαί εηο ηήλ δίςαλ κνπ
επφηηζάλ κε φμνο.
ηίρ. θνηηζζήησζαλ νη νθζαικνί απηψλ, ηνχ κή βιέπεηλ.
Δπαγγέιηνλ
Καηά Μαηζαίνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, ζπκβνχιηνλ έιαβνλ...
... θαζήκελαη απέλαληη ηνχ ηάθνπ.
Απφζηηρα
ηηρεξά Απηφκεια
Ήρνο β'
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ, ν Αξηκαζαίαο θαζείιε, ηήλ ηψλ απάλησλ
δσήλ, ζκχξλε θαί ζηλδφλη ζε Υξηζηέ εθήδεπζε, θαί ηψ πφζσ επείγεην,
θαξδία, θαί ρείιεη, ζψκα ηφ αθήξαηνλ, ζνχ πεξηπηχμαζζαη, φκσο
ζπζηειιφκελνο θφβσ, ραίξσλ αλεβφα ζνη. Γφμα, ηή ζπγθαηαβάζεη
ζνπ Φηιάλζξσπε.
ηίρ. Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, εππξέπεηαλ ελεδχζαην.
ηε ελ ηψ ηάθσ ηψ θαηλψ, ππέξ ηνχ παληφο θαηεηέζεο, ν Λπηξσηήο
ηνχ παληφο, Άδεο ν παγγέιαζηνο, ηδψλ ζε έπηεμελ, νη κνρινί
ζπλεηξίβεζαλ, εζιάζζεζαλ πχιαη, κλήκαηα ελνίρζεζαλ, λεθξνί
αλίζηαλην, ηφηε ν Αδάκ επραξίζησο, ραίξσλ αλεβφα ζνη. Γφμα, ηή
ζπγθαηαβάζεη ζνπ Φηιάλζξσπε.
ηίρ. Καί γάξ εζηεξέσζε ηήλ Οηθνπκέλελ, ήηηο νπ ζαιεπζήζεηαη.
ηε ελ ηψ ηάθσ ζαξθηθψο, ζέισλ ζπλεθιείζζεο ν θχζεη, ηή ηήο
ζεφηεηνο, κέλσλ απεξίγξαπηνο, θαί αδηφξηζηνο, ηά ζαλάηνπ
απέθιεηζαο, ηακεία θαί Άδνπ, άπαληα εθέλσζαο, Υξηζηέ βαζίιεηα,
ηφηε θαί ηφ άββαηνλ ηνχην, ζείαο επινγίαο θαί δφμεο, θαί ηήο ζήο
ιακπξφηεηνο εμίσζαο.
ηίρ. Σψ νίθσ ζνπ πξέπεη αγίαζκα, Κχξηε εηο καθξφηεηα εκεξψλ.

ηε αη δπλάκεηο ζε Υξηζηέ, πιάλνλ ππ' αλφκσλ εψξσλ,
ζπθνθαληνχκελνλ, έθξηηηνλ ηήλ άθαηνλ, καθξνζπκίαλ ζνπ, θαί ηφλ
ιίζνλ ηνχ κλήκαηνο, ρεξζί ζθξαγηζζέληα, αίο ζνπ ηήλ αθήξαηνλ,
πιεπξάλ ειφγρεπζαλ, φκσο ηή εκψλ ζσηεξία, ραίξνπζαη εβφσλ ζνη.
Γφμα, ηή ζπγθαηαβάζεη ζνπ, Φηιάλζξσπε.
Γφμα... Καί λχλ...
Ηδηφκεινλ Ήρνο πι. α'
έ ηφλ αλαβαιιφκελνλ, ηφ θψο ψζπεξ Ηκάηηνλ, θαζειψλ Ησζήθ απφ
ηνχ μχινπ, ζχλ Νηθνδήκσ, θαί ζεσξήζαο λεθξφλ γπκλφλ άηαθνλ,
επζπκπάζεηνλ ζξήλνλ αλαιαβψλ, νδπξφκελνο έιεγελ. Οίκνη,
γιπθχηαηε Ηεζνχ! φλ πξφ κηθξνχ ν ήιηνο ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ
ζεαζάκελνο, δφθνλ πεξηεβάιιεην, θαί ε γή ηψ θφβσ εθπκαίλεην, θαί
δηεξξήγλπην λανχ ηφ θαηαπέηαζκα, αιι' ηδνχ λχλ βιέπσ ζε, δη' εκέ
εθνπζίσο ππειζφληα ζάλαηνλ, πψο ζε θεδεχζσ Θεέ κνπ; ή πψο
ζηλδφζηλ εηιήζσ; πνίαηο ρεξζί δέ πξνζςαχζσ, ηφ ζφλ αθήξα ηνλ
ζψκα; ή πνία άζκαηα κέιςσ, ηή ζή εμφδσ Οηθηίξκνλ; Μεγαιχλσ ηά
Πάζε ζνπ, πκλνινγψ θαί ηήλ Σαθήλ ζνπ, ζχλ ηή Αλαζηάζεη,
θξαπγάδσλ. Κχξηε δφμα ζνη.
Απνιπηίθηα Ήρνο β'
Ο επζρήκσλ Ησζήθ, απφ ηνχ μχινπ θαζειψλ ηφ άρξαληφλ ζνπ ψκα,
ζηλδφλη θαζαξά, εηιήζαο θαί αξψκαζηλ, ελ κλήκαηη θαηλψ θεδεχζαο
απέζεην.
Σαίο Μπξνθφξνηο Γπλαημί, παξά ηφ κλήκα επηζηάο, ν Άγγεινο εβφα.
Σά κχξα ηνίο ζλεηνίο ππάξρεη αξκφδηα, Υξηζηφο, δέ δηαθζνξάο
εδείρζε αιιφηξηνο.
ΣΧ ΑΓΗΧ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΧ ΑΒΒΑΣΧ ΠΡΧΨ
Σξνπάξηα Ήρνο β'
Ο επζρήκσλ Ησζήθ, απφ ηνχ μχινπ θαζειψλ ηφ άρξαληφλ ζνπ ψκα,
ζηλδφλη θαζαξά, εηιήζαο θαί αξψκαζηλ, ελ κλήκαηη θαηλψ θεδεχζαο
απέζεην.
Γφμα...
ηε θαηήιζεο πξφο ηφλ ζάλαηνλ, ε δσή ε αζάλαηνο, ηφηε ηφλ Άδελ
ελέθξσζαο, ηή αζηξαπή ηήο ζεφηεηνο, φηε δέ θαί ηνχο ηεζλεψηαο εθ
ηψλ θαηαρζνλίσλ αλέζηεζαο, πάζαη αη Γπλάκεηο ηψλ επνπξαλίσλ
εθξαχγαδνλ. Εσνδφηα Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη.
Καί λχλ...

Σαίο Μπξνθφξνηο Γπλαημί, παξά ηφ κλήκα επηζηάο, ν Άγγεινο εβφα.
Σά κχξα ηνίο ζλεηνίο ππάξρεη αξκφδηα, Υξηζηφο δε δηαθζνξάο
εδείρζε αιιφηξηνο.
Μεηά ηαχηα άξρφκεζα ςάιιεηλ κεηά κέινπο ηά επφκελα
Σξνπάξηα, ήηνη ηά εγθψκηα, κεηά ηνχ Ακψκνπ, εηο ζηάζεηο ηξείο,
ιέγνληεο αλά ηίρνλ εμ απηνχ κεζ' έλ έθαζηνλ Σξνπάξηνλ
Δθθσλεί δέ φ πξψηνο Υνξφο, εηο.
ΣΑΗ ΠΡΧΣΖ
Ήρνο πι. α'
Έπινγεηφο εί, Κχξηε, δίδαμφλ κε ηά δηθαηψκαηά ζνπ.
Μαθάξηνη νη άκσκνη ελ νδψ, νη πνξεπφκελνη ελ λφκσ Κπξίνπ.
Σά Δγθψκηα
Ζ δσή ελ ηάθσ, θαηεηέζεο Υξηζηέ, θαί Αγγέισλ ζηξαηηαί
εμεπιήηηνλην, ζπγθαηάβαζηλ δνμάδνπζαη ηήλ ζήλ.
Μαθάξηνη νη εμεξεπλψληεο ηά καξηχξηα απηνχ, ελ φιε θαξδία
εθδεηήζνπζηλ απηφλ.
Ζ δσή πψο ζλήζθεηο; πψο θαί ηάθσ νηθείο; ηνχ ζαλάηνπ ηφ βαζίιεηνλ
ιχεηο δέ, θαί ηνχ Άδνπ ηνχο λεθξνχο εμαληζηάο.
Οπ γάξ νη εξγαδφκελνη ηήλ αλνκίαλ, ελ ηαίο νδνίο απηνχ
επνξεχζεζαλ.
Μεγαιχλνκέλ ζε, Ηεζνχ Βαζηιεχ, θαί ηηκψκελ ηήλ Σαθήλ θαί ηά Πάζε
ζνπ, δη' ψλ έζσζαο εκάο εθ ηήο θζνξάο.
χ ελεηείισ ηάο εληνιάο ζνπ, ηνχ θπιάμαζζαη ζθφδξα.
Μέηξα γήο ν ζηήζαο, ελ ζκηθξψ θαηνηθείο, Ηεζνχ πακβαζηιεχ ηάθσ
ζήκεξνλ, εθ κλεκάησλ ηνχο ζαλέληαο αληζηψλ.
θεινλ θαηεπζπλζείεζαλ αί νδνί κνπ...
Ηεζνχ Υξηζηέ κνπ, Βαζηιεχ ηνχ παληφο, ηί δεηψλ ηνίο ελ ηψ Άδε
ειήιπζαο; ή ηφ γέλνο απνιχζαη ηψλ βξνηψλ.
Σφηε νπ κή αηζρπλζψ ελ ηψ κε επηβιέπεηλ..
Ο Γεζπφηεο πάλησλ, θαζνξάηαη λεθξφο, θαί ελ κλήκαηη θαηλψ
θαηαηίζεηαη, ν θελψζαο ηά κλεκεία ηψλ λεθξψλ.
Έμνκνινγήζνκαί ζνη ελ επζχηεηη θαξδίαο...
Ζ δσή ελ ηάθσ θαηεηέζεο Υξηζηέ, θαί ζαλάησ ζνπ ηφλ ζάλαηνλ
ψιεζαο, θαί επήγαζαο ηψ Κφζκσ, ηήλ δσήλ.
Σά δηθαηψκαηά ζνπ θπιάμσ, κή κε εγθαηαιίπεο έσο ζθφδξα.
Μεηά ηψλ θαθνχξγσλ, σο θαθνχξγνο Υξηζηέ, εινγίζζεο δηθαηψλ εκάο
άπαληαο, θαθνπξγίαο ηνχ αξραίνπ πηεξληζηνχ.
Δλ ηίλη θαηνξζψζεη λεψηεξνο ηήλ νδφλ απηνχ;

Ο σξαίνο θάιιεη, παξά πάληαο βξνηνχο, σο αλείδενο λεθξφο
θαηαθαίλεηαη, ν ηήλ θχζηλ σξατζαο ηνχ παληφο.
Δλ φιε θαξδία κνπ εμεδήηεζά ζε, κή απψζε κε απφ ηψλ
εληνιψλ ζνπ.
Άδεο πψο ππνίζεη, ψηεξ παξνπζίαλ ηήλ ζήλ, θαί κή ζάηηνλ
ζπλζιαζζείε ζρνηνχκελνο, αζηξαπήο θσηφο ζνπ αίγιε εθηπθισζείο;
Δλ ηή θαξδία κνπ έθξπςα ηά ιφγηά ζνπ, φπσο άλ κή ακάξησ
ζνη.
Ηεζνχ γιπθχ κνη, θαί ζσηήξηνλ θψο, ηάθσ πψο ελ ζθνηεηλψ
θαηαθέθξπςαη; ψ αθάηνπ, θαί αξξήηνπ αλνρήο!
Δπινγεηφο εί Κχξηε, δίδαμφλ κε ηά δηθαηψκαηά ζνπ.
Απνξεί θαί θχζηο, λνεξά θαί πιεζχο, ε αζψκαηνο Υξηζηέ ηφ
κπζηήξηνλ, ηήο αθξάζηνπ θαί αξξήηνπ ζνπ ηαθήο.
Δλ ηνίο ρείιεζί κνπ εμήγγεηια πάληα ηά θξίκαηα ηνχ ζηφκαηφο
ζνπ.
 ζαπκάησλ μέλσλ! ψ πξαγκάησλ θαηλψλ! Ο πλνήο κνη ρνξεγφο
άπλνπο θέξεηαη, θεδεπφκελνο ρεξζί ηνχ Ησζήθ.
Δλ ηή νδψ ηψλ καξηπξίσλ ζνπ εηέξθζελ...
Καί ελ ηάθσ έδπο, θαί ηψλ θφιπσλ Υξηζηέ ηψλ παηξψ σλ νπδακψο
απεθνίηεζαο, ηνχην μέλνλ θαί παξάδνμνλ νκνχ.
Δλ ηαίο εληνιαίο ζνπ αδνιεζρήζσ, θαί θαηαλνήζσ ηάο νδνχο
ζνπ.
Αιεζήο θαί πφινπ, θαί ηήο γήο Βαζηιεχο, εη θαί ηάθσ ζκηθξνηάησ
ζπγθέθιεηζαη, επεγλψζζεο πάζε θηίζεη Ηεζνχ.
Δλ ηνίο δηθαηψκαζί ζνπ κειεηήζσ, νπθ επηιήζνκαη ηψλ ιφγσλ
ζνπ.
νχ ηεζέληνο ηάθσ, πιαζηνπξγέηα Υξηζηέ, ηά ηνχ Άδνπ εζαιεχζε
ζεκέιηα, θαί κλεκεία ελεψρζε ηψλ βξνηψλ.
Αληαπφδνο ηψ δνχισ ζνπ, δήζφλ κε, θαί θπιάμσ ηνχο ιφγνπο
ζνπ.
Ο ηήλ γήλ θαηέρσλ, ηή δξαθί λεθξσζείο, ζαξθηθψο ππφ ηήο γήο λχλ
ζπλέρεηαη, ηνχο λεθξνχο ιπηξψλ ηήο Άδνπ ζπλνρήο.
Απνθάιπςνλ ηνχο νθζαικνχο κνπ, θαί θαηαλνήζσ ηά ζαπκάζηα
εθ ηνχ λφκνπ ζνπ.
Δθ θζνξάο αλέβεο, ε δσή κνπ σηήξ, ζνχ ζαλφληνο θαί λεθξνίο
πξνζθνηηήζαληνο, θαί ζπλζιάζαληνο ηνχ Άδνπ ηνχο κνρινχο.
Πάξνηθνο εγψ εηκη ελ ηή γή, κή απνθξχςεο απ' εκνχ ηάο
εληνιάο ζνπ.
Χο θσηφο ιπρλία, λχλ ε ζάξμ ηνχ Θενχ, ππφ γήλ σο ππφ κφδηνλ
θξχπηεηαη, θαί δηψθεη ηφλ ελ Άδε ζθνηαζκφλ.

Δπεπφζεζελ ε ςπρή κνπ, ηνχ επηζπκήζαη ηά θξίκαηά ζνπ ελ
παληί θαηξψ.
Ννεξψλ ζπληξέρεη, ζηξαηηψλ ε πιεζχο, Ησζήθ θαί Νηθνδήκσ
ζπζηείιαί ζε, ηφλ αρψξεηνλ ελ κλήκαηη ζκηθξψ.
Δπεηίκεζαο ππεξεθάλνηο, επηθαηάξαηνη νη εθθιίλνληεο απφ ηψλ
εληνιψλ ζνπ.
Νεθξσζείο βνπιήζεη, θαί ηεζείο ππφ γήλ, δσνβξχηα Ηεζνχ κνπ
εδψσζαο, λεθξσζέληα παξαβάζεη κε πηθξά.
Πεξίειε απ' εκνχ φλεηδνο θαί εμνπδέλσζηλ...
Ζιινηνχην πάζα, θηίζηο πάζεη ηψ ζψ, πάληα γάξ ζνη Λφγε
ζπλέπαζρνλ, ζπλνρέα ζε γηλψζθνληα παληφο.
Καί γάξ εθάζεζαλ άξρνληεο, θαί θαη' εκνχ θαηειάινπλ...
Σήο δσήο ηήλ πέηξαλ ελ θνηιία ιαβψλ, Άδεο ν πακθάγνο εμήκεζελ,
εμ αηψλνο νχο θαηέπηε λεθξνχο.
Καί γάξ ηά καξηχξηά ζνπ κειέηε κνπ εζηί...
Δλ θαηλψ κλεκείσ, θαηεηέζεο Υξηζηέ, θαί ηήλ θχζηλ ηψλ βξνηψλ
αλεθαίληζαο, αλαζηάο ζενπξεπψο εθ ηψλ λεθξψλ.
Δθνιιήζε ηψ εδάθεη ε ςπρή κνπ, δήζφλ κε θαηά ηφλ ιφγνλ ζνπ.
Δπί γήο θαηήιζεο, ίλα ζψζεο Αδάκ, θαί ελ γή κή επξεθψο ηνχηνλ
Γέζπνηα, κέρξηο Άδνπ θαηειήιπζαο δεηψλ.
Σάο Οδνχο κνπ εμήγγεηια, θαί επήθνπζάο κνπ, δίδαμφλ κε ηά
δηθαηψκαηά ζνπ.
πγθινλείηαη θφβσ, πάζα Λφγε ε γή, θαί Φσζθφξνο ηάο αθηίλαο
απέθξπςε, ηνχ κεγίζηνπ γή θξπβέληνο ζνπ θσηφο.
δφλ δηθαησκάησλ ζνπ ζπλέηηζφλ κε...
Χο βξνηφο κέλ ζλήζθεηο, εθνπζίσο σηήξ, σο Θεφο δέ ηνχο ζλεηνχο
εμαλέζηεζαο, εθ κλεκάησλ θαί βπζνχ ακαξηηψλ.
Δλχζηαμελ ε ςπρή κνπ απφ αθεδίαο, βεβαίσζφλ κε ελ ηνίο
ιφγνηο ζνπ.
Γαθξπξξφνπο ζξήλνπο, επί ζέ ε Αγλή, κεηξηθψο ψ Ηεζνχ
επηξξαίλνπζα, αλεβφα. Πψο θεδεχζσ ζε Τηέ;
Οδφλ αδηθίαο απφζηεζνλ απ' εκνχ...
ζπεξ ζίηνπ θφθθνο, ππνδχο θφιπνπο γήο, ηφλ πνιχρνπλ
απνδέδσθαο άζηαρπλ, αλαζηήζαο ηνχο βξνηνχο ηνχο εμ, Αδάκ.
Οδφλ αιεζείαο εξεηηζάκελ, θαί ηά θξίκαηά ζνπ νπθ
επειαζφκελ.
Τπφ γήλ εθξχβεο, ψζπεξ ήιηνο λχλ, θαί λπθηί ηή ηνχ ζαλάηνπ
θεθάιπςαη, αιι' αλάηεηινλ θαηδξφηεξνλ σηήξ.
Δθνιιήζελ ηνίο καξηπξίνηο ζνπ, Κχξηε...
Χο ειίνπ δίζθνλ, ε ζειήλε σηήξ, απνθξχπηεη, θαί ζέ ηάθνο λχλ

έθξπςελ, εθιηπφληα ηνχ ζαλάηνπ ζαξθηθψο.
Οδφλ εληνιψλ ζνπ έδξακνλ, φηαλ επιάηπλαο ηήλ θαξδίαλ κνπ.
Ζ δσή ζαλάηνπ, γεπζακέλε Υξηζηφο, εθ ζαλάηνπ ηνχο βξνηνχο
ειεπζέξσζε, θαί ηνίο πάζη λχλ δσξείηαη ηήλ δσήλ.
Ννκνζέηεζφλ κε, Κχξηε, ηήλ νδφλ ηψλ δηθαησκάησλ ζνπ, θαί
εθδεηήζσ απηήλ δηά παληφο.
Νεθξσζέληα πάιαη, ηφλ Αδάκ θζνλεξψο, επαλάγεηο πξφο δσήλ ηή
λεθξψζεη ζνπ, λένο ψηεξ ελ ζαξθί θαλείο Αδάκ.
πλέηηζφλ κε, θαί εμεξεπλήζσ ηφλ λφκνλ ζνπ...
Ννεξαί ζε ηάμεηο, επισκέλνλ λεθξφλ, θαζνξψζαη δη' εκάο
εμεπιήηηνλην, θαιππηφκελαη ηαίο πηέξπμη σηήξ.
Οδήγεζφλ κε ελ ηή ηξίβσ ηψλ εληνιψλ ζνπ, φηη απηήλ εζέιεζα.
Καζειψλ ζε Λφγε, απφ μχινπ λεθξφλ, ελ κλεκείσ Ησζήθ λχλ
θαηέζεην. Αιι' αλάζηα ζψδσλ πάληαο σο Θεφο.
Κιίλνλ ηήλ θαξδίαλ κνπ εηο ηά καξηχξηά ζνπ, Καί κή εηο
πιενλεμίαλ.
Σψλ Αγγέισλ ψηεξ, ραξκνλή πεθπθψο, λχλ θαί ιχπεο ηνχηνηο
γέγνλαο αίηηνο, θαζνξψκελνο ζαξθί άπλνπο λεθξφο.
Απφζηξεςνλ ηνχο νθζαικνχο κνπ, ηνχ κή ηδείλ καηαηφηεηα, ελ
ηή νδψ ζνπ δήζφλ κε.
Τςσζείο ελ μχισ, θαί ηνχο δψληαο βξνηνχο, ζπλπςνίο, ππφ ηήλ γήλ
δέ γελφκελνο, ηνχο θεηκέλνπο δ' ππ' απηήλ εμαληζηάο.
ηήζνλ ηψ δνχισ ζνπ ηφ ιφγηφλ ζνπ εηο ηφλ θφβνλ ζνπ.
ζπεξ ιέσλ ψηεξ, αθππλψζαο ζαξθί, σο ηηο ζθχκλνο ν λεθξφο
εμαλίζηαζαη, απνζέκελνο ηφ γήξαο ηεο ζαξθφο.
Πεξίειε ηφλ νλεηδηζκφλ κνπ, φλ ππψπηεπζα...
Σήλ πιεπξάλ ελχγεο, ν πιεπξάλ εηιεθψο, ηνχ Αδάκ εμ ήο ηήλ Δχαλ
δηέπιαζαο, θαί εμέβιπζαο θξνπλνχο θαζαξηηθνχο.
Ηδνχ επεζχκεζα ηάο εληνιάο ζνπ, ελ ηή δηθαηνζχλε ζνπ δήζφλ
κε.
Δλ θξππηψ κέλ πάιαη, ζχεηαη ν ακλφο, ζχ δ' ππαίζξηνο ηπζείο
αλεμίθαθε, πάζαλ θηίζηλ απεθάζεξαο σηήξ.
Καί έιζνη επ' εκέ ηφ έιεφο ζνπ, Κχξηε...
Σίο εμείπνη ηξφπνλ, θξηθηφλ φλησο θαηλφλ, ν δεζπφδσλ γάξ ηήο
Κηίζεσο ζήκεξνλ, πάζνο δέρεηαη, θαί ζλήζθεη δη' εκάο.
Καί απνθξηζήζνκαη ηνίο νλεηδίδνπζί κνη ιφγνλ, φηη ήιπηζα επί
ηνίο ιφγνηο ζνπ.
Ο δσήο ηακίαο, πψο νξάηαη λεθξφο; εθπιεηηφκελνη νη Άγγεινη
έθξαδνλ, πψο δ' ελ κλήκαηη ζπγθιείεηαη Θεφο:
Καί κή πεξηέιεο εθ ηνχ ζηφκαηφο κνπ ιφγνλ αιεζείαο έσο

ζθφδξα...
Λνγρνλχθηνπ ψηεξ, εθ πιεπξάο ζνπ δσήλ, ηή δσή ηή εθ δσήο
εμσζάζε κε, επηζηάδεηο θαί δσνίο κε ζχλ απηή.
Καί θπιάμσ ηφλ λφκνλ ζνπ δηαπαληφο εηο ηφλ αηψλα, θαί εηο ηφλ
αηψλα ηνχ αηψλνο.
Απισζείο ελ μχισ, ζπλεγάγσ βξνηνχο, ηήλ πιεπξάλ ζνπ δέ λπγείο
ηήλ δσήξξεηνλ, πάζηλ άθεζηλ πεγάδεηο Ηεζνχ.
Καί επνξεπφκελ ελ πιαηπζκψ, φηη ηάο εληνιάο ζνπ εμεδήηεζα.
Ο επζρήκσλ ψηεξ, ζρεκαηίδεη θξηθηψο, θαί θεδεχεη σο λεθξφλ
επζρεκφλσο ζε, θαί ζακβείηαί ζνπ ην ζρήκα ηφ θξηθηφλ.
Καί ειάινπλ ελ ηνίο καξηπξίνηο ζνπ ελαληίνλ βαζηιέσλ, θαί νπθ
εζρπλφκελ.
Τπφ γήλ βνπιήζεη, θαηειζψλ σο ζλεηφο, επαλάγεηο απφ γήο πξφο
νπξάληα, ηνχο εθείζελ πεπησθφηαο Ηεζνχ.
Καί εκειέησλ ελ ηαίο εληνιαίο ζνπ, άο εγάπεζα ζθφδξα.
Κάλ λεθξφο σξάζεο, αιιά δψλ σο Θεφο, επαλάγεηο απφ γήο πξφο
νπξάληα, ηνχο εθείζελ πεπησθφηαο Ηεζνχ.
Καί ήξα ηάο ρείξάο κνπ πξφο ηάο εληνιάο ζνπ, άο εγάπεζα.
Κάλ λεθξφο σξάζεο, αιιά δψλ σο Θεφο, λεθξσζέληαο ηνχο βξνηνχο
αλεδψσζαο, ηφλ εκφλ απνλεθξψζαο λεθξσηήλ.
Καί εδνιέζρνπλ ελ ηνίο δηθαηψκαζί ζνπ.
 ραξάο εθείλεο! ψ πνιιήο εδνλήο! ήο πεξ ηνχο ελ Άδε
πεπιήξσζαο, ελ ππζκέζη θψο αζηξάςαο δνθεξνίο.
Μλήζζεηη ηψλ ιφγσλ ζνπ ηψ δνχισ ζνπ...
Πξνζθπλψ ηφ Πάζνο, αλπκλψ ηήλ Σαθήλ, κεγαιχλσ ζνπ ηφ θξάηνο
Φηιάλζξσπε, δη' ψλ ιέιπκαη παζψλ θζνξνπνηψλ.
Αχηε κε παξεθάιεζελ ελ ηή ηαπεηλψζεη κνπ...
Καηά ζνχ ξνκθαία, εζηηιβνχην Υξηζηέ, θαί ξνκθαία ηζρπξνχ κελ
ακβιχλεηαη, θαί ξνκθαία δέ ηξνπνχηαη ηήο Δδέκ.
Τπεξήθαλνη παξελφκνπλ έσο ζθφδξα...
Ζ Ακλάο ηφλ Άξλα, βιέπνπζα ελ ζθαγή, ηαίο αηθίζη βαιινκέλε
ειάιαδε, ζπγθηλνχζα θαί ηφ πνίκληνλ βνάλ.
Δκλήζζελ ηψλ θξηκάησλ ζνπ απ' αηψλνο, Κχξηε, θαί
παξεθιήζελ.
Κάλ ελζάπηε ηάθσ, θάλ εηο Άδνπ κνιήο, αιιά ψηεξ θαί ηνχο ηάθνπο
εθέλσζαο, θαί ηφλ Άδελ απεγχκλσζαο Υξηζηέ.
Αζπκία θαηέζρε κε απφ ακαξησιψλ, ηψλ εγθαηαιηκπαλφλησλ
ηφλ λφκνλ ζνπ.
Δθνπζίσο ψηεξ, θαηειζψλ ππφ γήλ, λεθξσζέληαο ηνχο βξνηνχο
αλεδψσζαο, θαί αλήγαγεο ελ δφμε παηξηθή.

Φαιηά ήζάλ ζνη ηά δηθαηψκαηά ζνπ...
Σήο Σξηάδνο ν είο, ελ ζαξθί δη' εκάο, επνλείδηζηνλ ππέκεηλε ζάλαηνλ,
θξίηηεη ήιηνο, θαί ηξέκεη δέ ε γή.
Δκλήζζελ ελ λπθηί ηνχ νλφκαηφο ζνπ, Κχξηε...
Χο πηθξάο εθ θξήλεο, ηήο Ηνχδα θπιήο, νη απφγνλνη ελ ιάθθσ
θαηέζελην, ηφλ ηξνθέα καλλαδφηελ Ηεζνχλ.
Αχηε εγελήζε κνη, φηη ηά δηθαηψκαηά ζνπ εμεδήηεζα.
Ο Κξηηήο σο θξηηφο, πξφ Πηιάηνπ θξηηνχ, θαί παξίζηαην θαί ζάλαηνλ
άδηθνλ, θαηεθξίζε δηά μχινπ ζηαπξηθνχ.
Μεξίο κνπ εί, Κχξηε, είπα ηνχ θπιάμαζζαη ηφλ λφκνλ ζνπ.
Αιαδψλ Ηζξαήι, κηαηθφλε ιαέ, ηί παζψλ ηφλ Βαξαββάλ ειεπζέξσζαο;
ηφλ σηήξα δέ παξέδσθαο ηαπξψ;
Δδεήζελ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ελ φιε θαξδία κνπ, ειέεζφλ κε
θαηά ηφ ιφγηφλ ζνπ.
Ο ρεηξί ζνπ πιάζαο, ηφλ Αδάκ εθ ηήο γήο, δη' απηφλ ηή θχζεη γέγνλαο
άλζξσπνο, θαί εζηαχξσζαη βνπιήκαηη ηψ ζψ.
Γηεινγηζάκελ ηάο νδνχο ζνπ, θαί επέζηξεςα ηνχο πφδαο κνπ
εηο ηά καξηχξηά ζνπ.
Τπαθνχζαο Λφγε, ηψ ηδίσ Παηξί, κέρξηο Άδνπ ηνχ δεηλνχ
θαηαβέβεθαο, θαί αλέζηεζαο ηφ γέλνο ηψλ βξνηψλ.
Ζηνηκάζζελ, θαί νπθ εηαξάρζελ, ηνχ θπιάμαζζαη ηάο εληνιάο
ζνπ.
Οίκνη θψο ηνχ Κφζκνπ! νίκνη θψο ην εκφλ! Ηεζνχ κνπ πνζεηλφηαηε
έθξαδελ, ε Παξζέλνο ζξελσδνχζα γνεξψο.
ρνηλία ακαξησιψλ πεξηεπιάθεζάλ κνη, θαί ηνχ λφκνπ ζνπ νπθ
επειαζφκελ.
Φζνλνπξγέ, θνλνπξγέ, θαί αιάζηνξ ιαέ, θάλ ζηλδφλαο θαί απηφ ηφ
ζνπδάξηνλ, αηζρχλζεηη, αλαζηάληνο ηνχ Υξηζηνχ.
Μεζνλχθηηνλ εμεγεηξφκελ, ηνχ εμνκνινγείζζαί ζνη επί ηά
θξίκαηα ηήο δηθαηνζχλεο ζνπ.
Γεχξν δή κηαξέ, θνλεπηά καζεηά, θαί ηφλ ηξφπνλ ηήο θαθίαο ζνπ
δείμφλ κνη, δη' φλ γέγνλαο πξνδφηεο ηνχ Υξηζηνχ.
Μέηνρνο εγψ εηκη πάλησλ ηψλ θνβνπκέλσλ ζε...
Χο θηιάλζξσπφο ηηο, ππνθξίλε κσξέ θαί ηπθιέ παλσιεζξφηαηε
άζπνλδε, ν ηφ κπξνλ πεπξαθψο δηά ηηκήο.
Σνχ ειένπο ζνπ, Κχξηε, πιήξεο ε γή...
Οπξαλίνπ κχξνπ, πνίαλ έζρεο ηηκήλ, ηνχ ηηκίνπ ηί εδέμσ αληάμηνλ,
ιχζζαλ εχξεο θαηαξψηαηε αηάλ.
Υξεζηφηεηα επνίεζαο κεηά ηνχ δνχινπ ζνπ, Κχξηε, θαηά ηφλ
ιφγνλ ζνπ.

Δη θηιφπησρνο εί, θαί ηφ κχξνλ ιππή, θελνπκέλνπ εηο ςπρήο
ηιαζηήξηνλ, πψο ρξπζψ απεκπνιείο ηφλ Φσηαπγή;
Υξεζηφηεηα θαί παηδείαλ θαί γλψζηλ δίδαμφλ κε, φηη ηαίο
εληνιαίο ζνπ επίζηεπζα.
Ο Θεέ θαί Λφγε, ψ ραξά ε εκή, πψο ελέγθσ ζνπ ηαθήλ ηήλ
ηξηήκεξνλ.
λχλ ζπαξάηηνκαη ηά ζπιάγρλα κεηξηθψο.
Πξφ ηνχ κε ηαπεηλσζήλαη, εγψ επιεκκέιεζα...
Σίο κνη δψζεη χδσξ, θαί δαθξχσλ πεγάο, ε Θεφλπκθνο Παξζέλνο
εθξαχγαδελ, ίλα θιαχζσ ηφλ γιπθχλ κνπ Ηεζνχλ;
Υξηζηφο εί ζχ, Κχξηε, θαί ελ ηή ρξεζηφηεηί ζνπ δίδαμφλ κε ηά
δηθαηψκαηά ζνπ.
 βνπλνί θαί λάπαη, θαί αλζξψπσλ πιεζχο, θιαχζαηε θαί πάληα
ζξελήζαηε, ζχλ εκνί ηή ηνχ Θενχ εκψλ Μεηξί.
Δπιεζχλζε επ' εκέ αδηθία ππεξεθάλσλ...
Πφηε ίδσ ψηεξ, ζέ ηφ άρξνλνλ θψο, ηήλ ραξάλ θαί εδνλήλ ηήο
θαξδίαο κνπ; ε Παξζέλνο αλεβφα γνεξψο.
Δηπξψζε σο γάια ε θαξδία απηψλ, εγψ δέ ηφλ λφκνλ ζνπ
εκειέηεζα.
Κάλ σο πέηξα ψηεξ, ε αθξφηνκνο ζχ, θαηε ηνκήλ, αιι' επήγαζαο,
δψλ ηφ ξείδέμσ ηήλ ζξφλσο πεγή ψλ ηήο δσήο.
Αγαζφλ κνη φηη εηαπείλσζάο κε, φπσο άλ κάζσ ηά δηθαηψκαηά
ζνπ.
Χο εθ θξήλεο κηάο, ηφλ δηπινχλ πνηακφλ, ηήο πιεπξάο ζνπ
πξνρενχζεο αξδφκελνη, ηήλ αζάλαηνλ θαξπνχκεζα δσήλ.
Αγαζφο κνη ν λφκνο ηνχ ζηφκαηφο ζνπ ππέξ ρηιηάδαο ρξπζίνπ
θαί αξγπξίνπ.
Θέισλ ψθζεο Λφγε, ελ ηψ ηάθσ λεθξφο, αιιά δήο, θαί ηνχο βξνηνχο
σο πξνείξεθαο, αλαζηάζεη ζνπ σηήξ κνπ εγεξείο.
Γφμα...
Αλπκλνχκελ Λφγε ζέ ηφλ πάλησλ Θεφλ, ζχλ Παηξί θαί ηψ Αγίσ ζνπ
Πλεχκαηη, θαί δνμάδνκελ ηήλ ζείαλ ζνπ Σαθήλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μαθαξίδνκέλ ζε, Θενηφθε αγλή, θαί ηηκψκελ ηήλ Σαθήλ ηήλ ηξη
ήκεξνλ, ηνχ Τηνχ ζνπ θαί Θενχ εκψλ πηζηψο.
Καί πάιηλ ηφ πξψηνλ Σξνπάξηνλ
Ζ δσή ελ ηάθσ, θαηεηέζεο Υξηζηέ, θαί Αγγέισλ ζηξαηηαί
εμεπιήηηνλην, ζπγθαηάβαζηλ δνμάδνπζαη ηήλ ζήλ.
Δίηα πλαπηή κηθξά παξά ηνχ Ηεξέσο θαί ε

Δθθψλεζηο
ηη επιφγεηαί ζνπ ηφ φλνκα, θαί δεδφμαζηαί ζνπ ε βαζηιεία ηνχ
Παηξφο, θαί ηνχ Τηνχ, θαί ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, λχλ, θαί αεί, θαί εηο
ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ.
Καί ζπκηάζαληνο ηνχ Ηεξέσο, αξρφκεζα ηήο δεπηέξαο ζηάζεσο
ΣΑΗ ΓΔΤΣΔΡΑ
Ήρνο πι. α'
Άμηφλ εζηη, κεγαιχλεηλ ζε ηφλ Εσνδφηελ, ηφλ ελ ηψ ηαπξψ ηάο
ρείξαο εθηείλαληα, θαί ζπληξίςαληα ηφ θξάηνο ηνχ ερζξνχ.
Αη ρείξέο ζνπ επνίεζάλ κε, θαί έπιαζάλ κε, ζπλέηηζφλ κε, θαί
καζήζνκαη ηάο εληνιάο ζνπ.
Άμηφλ εζηη, κεγαιχλεηλ ζε ηφλ πάλησλ Κηίζηελ, ηνίο ζνίο γάξ
παζήκαζηλ έρνκελ, ηήλ απάζεηαλ ξπζζέληεο ηήο θζνξάο.
Οη θνβνχκελνί ζε φςνληαί κε, θαί επθξαλζήζνληαη, φηη εηο ηνχο
ιφγνπο ζνπ επήιπηζα.
Έθξημελ ε γή, θαί ν ήιηνο ψηεξ εθξχβε, ζνχ ηνχ αλεζπέξνπ
θέγγνπο Υξηζηέ, δχλαληνο ελ ηάθσ ζσκαηηθψο.
Έγλσλ, Κχξηε, φηη δηθαηνζχλε ηά θξίκαηά ζνπ, θαί αιεζεία
εηαπείλσζάο κε.
Τπλσζαο Υξηζηέ, ηφλ θπζίδσνλ χπλνλ ελ ηάθσ, θαί βαξέσο χπλνπ
εμήγεηξαο, ηνχ ηήο ακαξηίαο, ηφ ηψλ αλζξψπσλ γέλνο.
Γελεζήησ δή ηφ έιεφο ζνπ ηνχ παξαθαιέζαη κε, θαηά ηφ ιφγηφλ
ζνπ ηψ δνχισ ζνπ.
Μφλε γπλαηθψλ, ρσξίο πφλνλ έηεθφλ ζε Σέθλνλ, πφλνπο δέ λχλ θέξσ
πάζεη ηψ ζψ, αθνξήηνπο, έιεγελ ε εκλή.
Διζέησζάλ κνη νη νηθηηξκνί ζνπ, θαί δήζνκαη...
Άλσ ζε σηήξ, αρσξίζησο ηψ Παηξί ζπλφληα, θάησ δέ λεθξφλ
επισκέλνλ γή, θξίηηνπζηλ νξψληα ηά εξαθίκ.
Αηζρπλζήησζαλ ππεξήθαλνη, φηη αδίθσο ελφκεζαλ εηο εκέ...
Ρήγλπηαη λανχ, θαηαπέηαζκα ηή ζή ζηαπξψ, ζε, θξχπηνπζη
θσζηήξεο Λφγε ηφ θψο, ζνχ θξπβέληνο Ήιηε ππφ γήλ.
Δπηζηξεςάησζάλ κε νη θνβνχκελνί ζε, θαί νη γηλψζθνληεο ηά
καξηχξηά ζνπ.
Γήο ν θαηαξράο, κφλσ λεχκαηη πήμαο ηφλ γχξνλ, άπλνπο σο βξνηφο
θαζππέδπ γήλ, θξίμνλ ηψ ζεάκαηη νπξαλέ.
Γελεζήησ ε θαξδία κνπ άκσκνο ελ ηνίο δηθαηψκαζί ζνπ, φπσο
άλ κή αηζρπλζψ.

Έδπο ππφ γήλ ν ηφλ άλζξσπνλ ρεηξί ζνπ πιάζαο, ίλ' εμαλαζηήζεο
ηνχ πηψκαηνο, ηψλ βξνηψλ ηά ζηίθε, παλζζελεζηάησ θξάηεη.
Δθιείπεη εηο ηφ ζσηήξηφλ ζνπ ε ςπρή κνπ...
Θξήλνλ ηεξφλ, δεχηε άζσκελ Υξηζηψ ζαλφληη, σο αη Μπξνθφξνη
γπλαίθεο πξίλ, ίλα θαί ηφ Υαίξε αθνπζψκεζα ζχλ απηαίο.
Δμέιηπνλ νη νθζαικνί κνπ εηο ηφ ιφγηφλ ζνπ...
Μχξνλ αιεζψο, ζχ αθέλσηνλ ππάξρεηο Λφγε, φζελ ζνη θαί κχξα
πξνζέθεξνλ, σο λεθξψ ηψ δψληη, γπλαίθεο Μπξνθφξνη.
ηη εγελήζελ σο αζθφο ελ πάρλε, ηά δηθαηψκαηά ζνπ νπθ
επειαζφκελ.
Άδνπ κέλ ηαθείο, ηά βαζίιεηα Υξηζηέ ζπληξίβεηο, ζάλαηνλ ζαλάησ δέ
ζαλαηνίο, θαί θζνξάο ιπηξνχζαη ηνχο γεγελείο.
Πφζαη εηζίλ αη εκέξαη ηνχ δνχινπ ζνπ;
Ρείζξα ηήο δσήο, ε πξνρένπζα Θενχ ζνθία, ηάθνλ ππεηζδχζα
δσνπνηεί, ηνχο ελ ηνίο αδχηνηο Άδνπ κπρνίο.
Γηεγήζαληφ κνη παξάλνκνη αδνιεζρίαο, αιι' νπρ σο ν λφκνο
ζνπ, Κχξηε.
Ίλα ηήλ βξνηψλ, θαηλνπξγήζσ ζπληξηβείζαλ θχζηλ, πέπιεγκαη
ζαλάησ ζέισλ ζαξθί. Μήηεξ νχλ κή θφπηνπ ηνίο νδπξκνίο.
Πάζαη αη εληνιαί ζνπ αιήζεηα...
Έδπο ππφ γήλ, ν θσζθφξνο ηήο δη' θαηνζχλεο θαί λεθξνχο ψζπεξ εμ
χπλνπ εμήγεηξαο, εθδηψμαο άπαλ, ηφ ελ ηψ Άδε ζθφηνο.
Παξά βξαρχ ζπλεηέιεζάλ κε ελ ηή γή, εγψ δέ νπθ εγθαηέιηπνλ
ηάο εληνιάο ζνπ.
Κφθθνο δηθπήο, ν θπζίδσνο ελ γήο ιαγφζη, ζπείξεηαη ζχλ δάθξπζη
ζήκεξνλ, αιι' αλαβιαζηήζαο, Κφζκνλ ραξνπνηήζεη.
Καηά ηφ έιεφο ζνπ δήζφλ κε, θαί θπιάμσ ηά καξηχξηα ηνχ
ζηφκαηφο ζνπ.
Έπηεμελ Αδάκ, Θενχ βαίλνληνο ελ Παξαδείζσ, ραίξεη δέ πξφο Άδελ
θνηηήζαληνο, πεπησθφο ηφ πξψελ, θαί λχλ εγεγεξκέλνο.
Δηο ηφλ αηψλα, Κχξηε, ν ιφγνο ζνπ δηακέλεη ελ ηψ νπξαλψ.
πέλδεη ζνη ρνάο, ε ηεθνχζά ζε Υξηζηέ δαθξχσλ, ζαξθηθψο
θαηαηεζέληη ελ κλήκαηη, εθβνψζα. Σέθλνλ, αλάζηα σο πξνέθεο.
Δηο γελεάλ θαί γελεάλ ε αιήζεηά ζνπ...
Σάθσ Ησζήθ, επιαβψο ζε ηψ θαηλψ ζπγθξχπησλ, Σχκλνπο εμνδίνπο
ζενπξεπείο, ηνίο ζπκκίθηνηο ζξήλνηο κέιπεη ζνη σηήξ.
Σή δηαηάμεη ζνπ δηακέλεη εκέξα...
Ήινηο ζε ηαπξψ, πεπαξκέλνλ ε ζή Μήηεξ Λφγε, βιέςαζα ηνίο ήινηο
ιχπεο πηθξάο, βέβιεηαη θαί βέιεζη ηήλ ςπρήλ.
Δη κή φηη ν λφκνο ζνπ κειέηε κνχ εζηη...

έ ηφλ ηνχ παληφο, γιπθαζκφλ ε Μήηεξ θαζνξψζα, πφκα
πνηηδφκελνλ ηφ πηθξφλ, δάθξπζη ηάο φςεηο βξέρεη πηθξψο.
Δηο ηφλ αηψλα νπ κή επηιάζσκαη, ηψλ δηθαησκάησλ ζνπ, φηη ελ
απηνίο έδεζάο κε.
Σέηξσκαη δεηλψο, θαί ζπαξάηηνκαη ηά ζπιάγρλα Λφγε, βιέπνπζα ηήλ
άδηθφλ ζνπ ζθαγήλ, έιεγελ ε Πάλαγλνο ελ θιαπζκψ.
φο εηκη εγψ, ζψζφλ κε, φηη ηά δηθαηψκαηά ζνπ εμεδήηεζα.
κκα ηφ γιπθχ, θαί ηά ρείιε ζνπ πψο κχζσ Λφγε; πψο λεθξνπξεπψο
δέ θεδεχζσ ζε; θξίηησλ αλεβφα ν Ησζήθ.
Δκέ ππέκεηλαλ ακαξησινί ηνχ απνιέζαη κε...
Όκλνπο Ησζήθ, θαί Νηθφδεκνο επηηαθίνπο, άδνπζη Υξηζηψ
λεθξσζέληη λχλ, άδεη δέ ζχλ ηνχηνηο θαί εξαθίκ.
Πάζεο ζπληειείαο είδνλ πέξαο, πιαηεία ε εληνιή ζνπ ζθφδξα.
Γχλεηο ππφ γήλ, ψηεξ Ήιηε δηθαηνζχλεο, φζελ ε ηεθνχζα ειήλε ζε,
ηαίο ιχπαηο εθιείπεη, ζήο ζέαο ζηεξνπκέλε.
ο εγάπεζα ηφλ λφκνλ ζνπ, Κχξηε!
Έθξημελ νξψλ, ψηεξ, Άδεο ζε ηφλ δσνδφηελ, πινχηνλ ηφλ εθείλνπ
ζθπιεχνληα, θαί ηνχο απ' αηψλαο, λεθξνχο εμαληζηψληα.
Τπέξ ηνχο ερζξνχο ζνπ εζφθηζάο κε ηήλ εληνιήλ ζνπ, φηη εηο
ηφλ αηψλα εκή εζηη.
Ήιηνο θαηδξφλ, απαζηξάπηεη κεηά λχθηα Λφγε, θαί ζχ δ' αλαζηάο
εμαζηξάςεηαο, κεηά ζάλαηνλ θαηδξψο σο εθ παζηνχ.
Τπέξ πάληαο ηνχο δηδάζθνληάο κε ζπλήθα...
Γή ζε πιαζηνπξγέ, ππφ θφιπνπο δεμακέλε ηξφκσ, ζπζρεζείζα
ψηεξ ηηλάζζεηαη, αθππλψζαζα λεθξνχο ηψ ηηλαγκψ.
Τπέξ πξεζβπηέξνπο ζπλήθα, φηη ηάο εληνιάο ζνπ εμεδήηεζα.
Μχξνηο ζε Υξηζηέ, ν Νηθφδεκνο θαί ν Δπζρήκσλ, λχλ θαηλνπξεπψο
πεξηζηείιαληεο. Φξίμνλ, αλεβφσλ, πάζα ε γή.
Δθ πάζεο νδνχ πνλεξάο εθψιπζα ηνχο πφδαο κνπ, φπσο άλ
θπιάμσ ηνχο ιφγνπο ζνπ.
Έδπο Φσηνπξγέ, θαί ζπλέδπ ζνη ηφ θψο ειίνπ, ηξφκσ δέ ε Κηίζηο
ζπλερεηαη, πάλησλ ζε θεξχηηνπζα Πνηεηήλ.
Απφ ηψλ θξηκάησλ ζνπ νπθ εμέθιηλα, φηη ζχ ελνκνζέηεζάο κε.
Λίζνο ιαμεπηφο, ηφλ αθξφγσλνλ θαιχπηεη ιίζνλ, άλζξσπνο ζλεηφο δ'
σο ζλεηφλ Θεφλ, θξχπηεη λχλ ηψ ηάθσ, θξίμνλ ε γή !
Χο γιπθέα ηψ ιάξπγγί κνπ ηά ιφγηά ζνπ! ππέξ κέιη ηψ ζηφκαηί
κνπ.
Ίδε Μαζεηήλ, φλ εγάπεζαο θαί ζήλ Μεηέξα, Σέθλνλ, θαί θζνγγήλ δφο
γιπθχηαηνλ, έθξαδε δαθξχνπζα ε Αγλή.
Απφ ηψλ εληνιψλ ζνπ ζπλήθα, δηά ηνχην εκίζεζα πάζαλ νδφλ

αδηθίαο.
χ σο ψλ δσήο, ρνξεγφο Λφγε ηνχο Ηνπδαίνπο, ελ ηαπξψ ηαζείο νπθ
ελέθξσζαο, αιι' αλέζηεζαο θαί ηνχησλ ηνχο λεθξνχο.
Λχρλνο ηνίο πνζί κνπ ν λφκνο ζνπ, θαί θψο ηαίο ηξίβνηο κνπ.
Κάιινο Λφγε πξίλ, νπδέ είδνο ελ ηψ πάζρεηλ έζρεο, αιι' εμαλαζηάο
ππεξέιακςαο, θαιισπίζαο ηνπο βξνηνχο ζείαηο απγαίο.
κνζα θαί έζηεζα ηνχ θπιάμαζζαη ηά θξίκαηα ηήο δηθαηνζχλεο
ζνπ.
Έδπο ηή ζαξθί, ν αλέζπεξνο εηο γήλ θσζθφξνο, θαί κή θέξσλ
βιέπεηλ ν ήιηνο, εζθνηίζζε κεζεκβξίαο ελ αθκή.
Δηαπεηλψζελ έσο ζθφδξα, Κχξηε...
Ήιηνο νκνχ, θαί ζειήλε ζθνηηζζέληεο ψηεξ, δνχινπο επλννχληαο
εηθφληδνλ, νη κειαίλαο ακθηέλλπληαη ζηνιάο.
Σά εθνχζηα ηνχ ζηφκαηφο κνπ επδφθεζνλ δή, Κχξηε, θαί ηά
θξίκαηά ζνπ δίδαμφλ κε.
Οίδέ ζε Θεφλ, Δθαηφληαξρνο θάλ ελεθξψζεο, πψο ζέ νχλ Θεέ κνπ
ςαχζσ ρεξζί; θξίηησ, αλεβφα ν Ησζήθ.
Ζ ςπρή κνπ ελ ηαίο ρεξζί ζνπ δηαπαληφο...
Όπλσζελ Αδάκ, αιιά ζάλαηνλ πιεπξάο εμάγεη, ζχ δε λχλ ππλψζαο
Λφγε Θενχ, βξχεηο εθ πιεπξάο ζνπ Κφζκσ δσήλ.
Έζελην ακαξησινί παγίδα κνη, θαί εθ ηψλ εληνιψλ ζνπ νπθ
επιαλήζελ.
Όπλσζαο κηθξφλ, θαί εδψσζαο ηνχο ηεζλεψηαο, θαί εμαλαζηάο
εμαλέζηεζαο, ηνχο ππλνχληαο εμ αηψλνο Αγαζέ.
Δθιεξνλφκεζα ηά καξηχξηά ζνπ εηο ηφλ αηψλα, φηη αγαιιίακα
ηήο θαξδίαο κνχ εηζηλ.
Ήξζεο απφ γήο, αιι' αλέβιπζαο ηήο ζσηεξίαο, ηφλ νίλνλ δσήξξπηε
άκπειε. Γνμάδσ ηφ Πάζνο θαί ηφλ ηαπξφλ.
Έθιηλα ηήλ θαξδίαλ κνπ, ηνχ πνηήζαη ηά δηθαηψκαηά ζνπ εηο ηφλ
αηψλα δη' αληάκεηςηλ.
Πψο νη λνεξνί, Σαγκαηάξραη ζε σηήξ νξψληεο, γπκλφλ εκαγκέλνλ
θαηάθξηηνλ, έθεξνλ ηήλ ηφικαλ ηψλ ζηαπξσηψλ.,
Παξαλφκνπο εκίζεζα, ηφλ δέ λφκνλ ζνπ εγάπεζα.
Αξαβηαλφλ, ζθνιηψηαηνλ γέλνο Δβξαίσλ, έγλσο ηήλ αλέγεξζηλ ηνχ
λανχ, δηά ηί θαηέθξηλαο ηφλ Υξηζηφλ.
Βνεζφο κνπ θαί αληηιήπησξ κνπ εί ζχ...
Υιαίλαλ εκπαηγκνχ, ηφλ Κνζκήηνξα πάλησλ ελδχεηο, φο ηφλ νπξαλφλ
θαηεζηέξσζε, θαί ηήλ γήλ εθφζκεζε ζαπκαζηψο.
Έθθιίλαηε απ' εκνχ πνλεξεπφκελνη...
ζπεξ πειεθάλ, ηεηξσκέλνο ηήλ πιεπξάλ ζνπ Λφγε, ζνχο ζαλέληαο

παίδαο εδψσζαο, επηζηάμαο δσηηθνχο απηνίο θξνπλνχο.
Αληηιαβνχ κνπ θαηά ηφ ιφγηφλ ζνπ, θαί δήζφλ κε, θαί κή
θαηαηζρχλεο κε απφ ηήο πξνζδνθίαο κνπ.
Ήιηνλ ηφ πξίλ, Ηεζνχο ηνχο αιινθχινπο θφπησλ, έζηεζελ, απηφο δέ
απέθξπςαο, θαηαβάιισλ ηφλ ηνχ ζθφηνπο αξρεγφλ.
Βνήζεζφλ κνη, θαί ζσζήζνκαη...
Κφιπσλ παηξηθψλ, αλεθθνίηεηνο κείλαο νηθηίξκνλ, θαί βξνηφο
γελέζζαη επδφθεζαο, θαί εηο Άδελ θαηαβέβεθαο Υξηζηέ.
Δμνπδέλσζαο πάληαο ηνχο απνζηαηνχληαο απφ ηψλ
δηθαησκάησλ ζνπ...
Ήξζε ζηαπξσζείο, ν ελ χδαζη ηήλ γήλ θξεκάζαο, θαί σο άπλνπο ελ
απηή λχλ πξνζθιίλεηαη, φ κή θέξνπζα εζείεην δεηλψο.
Παξαβαίλνληαο εινγηζάκελ πάληαο ηνχο ακαξησινχο ηήο γήο,
δηά ηνχην εγάπεζα ηά καξηχξηά ζνπ.
Οίκνη ψ Τηέ! ε Απείξαλδξνο ζξελεί θαί ιέγεη, φλ σο Βαζηιέα γάξ
ήιπηδνλ, θαηάθξηηνλ λχλ βιέπσ ελ ηαπξψ.
Καζήισζνλ εθ ηνχ θφβνπ ζνπ ηάο ζάξθαο κνπ...
Σαχηα Γαβξηήι, κνί απήγγεηιελ φηε θαηέπηε, φο ηήλ βαζηιείαλ
αηψληνλ, έθε ηνχ Τηνχ κνπ ηνχ Ηεζνχ.
Δπνίεζα θξίκα θαί δηθαηνζχλελ...
Φεχ! ηνχ πκεψλ, εθηεηέιεζηαη ε πξνθεηεία, ε γάξ ζή ξνκθαία
δηέδξακε, ηήλ εκήλ θαξδίαλ Δκκαλνπήι.
Έθδεμαη ηφλ δνχιφλ ζνπ εηο αγαζφλ...
Κάλ ηνχο εθ λεθξψλ, επαηζρχλζεηε ψ Ηνπδαίνη, νχο ν δσνδφηεο
αλέζηεζελ, φλ πκείο εθηείλαηε θζνλεξψο
Οη νθζαικνί κνπ εμέιηπνλ εηο ηφ ζσηήξηφλ ζνπ...
Έθξημελ ηδψλ, ηφ αφξαηνλ θψο ζε Υξηζηέ κνπ, κλήκαηη θξππηφκελνλ
άπλνπλ ηε, θαί εζθφηαζελ ν ήιηνο ηφ θψο.
Πνίεζνλ κεηά ηνχ δνχινπ ζνπ θαηά ηφ έιεφο ζνπ, θαί ηά
δηθαηψκαηά ζνπ δίδαμφλ κε.
Έθιαηε πηθξψο, ε παλάκσκνο Μήηεξ ζνπ Λφγε, φηε ελ ηψ ηάθσ
εψξαθε, ζέ ηφλ άθξαζηνλ θαί άλαξρνλ Θεφλ.
Γνχιφο ζνχ εηκη εγψ, ζπλέηηζφλ κε...
Νέθξσζηλ ηήλ ζήλ, ε παλάθζνξνο Υξηζηέ ζνπ Μήηεξ, βιέπνπζα
πηθξψο ζνη εθζέγγεην. Μή βξαδχλεο ε δσή ελ ηνίο λεθξνίο.
Καηξφο ηνχ πνηήζαη ηψ Κπξίσ, δηεζθέδαζαλ ηνλ λφκνλ ζνπ.
Άδεο ν δεηλφο, ζπλεηξφκαμελ φηε ζε είδελ, Ήιηε ηήο δφμεο αζάλαηε,
θαί εδίδνπ ηνχο δεζκίνπο ελ ζπνπδή.
Γηά ηνχην εγάπεζα ηάο εληνιάο ζνπ ππέξ ρξπζίνλ θαί
ηνπάδηνλ.

Μέγα θαί, θξηθηνλ, ψηεξ ζέακα λχλ θαζνξάηαη ! ν δσήο γάξ ζέισλ
παξαίηηνο, ζάλαηνλ ππέζηε, δσψζαη ζέισλ πάληαο.
Γηά ηνχην πξφο πάζαο ηάο εληνιάο ζνπ θαησξζνχκελ, πάζαλ
νδφλ άδηθνλ εκίζεζα.
Νχηηε ηήλ πιεπξάλ, θαί εινχζαη Γέζπνηα ηάο ρείξαο, πιεγήλ εθ
πιεπξάο ζνπ ηψκελνο, θαί ηήλ αθξαζίαλ, ρεηξψλ ηψλ Πξνπαηφξσλ.
Θαπκαζηά ηά καξηχξηά ζνπ, δηά ηνχην εμεξεχλεζελ απηά ε
ςπρή κνπ.
Πξίλ ηφλ ηήο Ραρήι, πηφλ έθιαπζελ άπαο θαη' νίθνλ, λχλ ηφλ ηήο
Παξζέλνπ εθφςαην, Μαζεηψλ ρνξεία ζχλ ηή Μεηξί.
Ζ δήισζηο ηψλ ιφγσλ ζνπ θσηηεί, θαί ζπλεηηεί λεπίνπο.
Ράπηζκα ρεηξψλ, Υξηζηνχ δέδσθαλ ελ ζηαγφλη, ηνχ ρεηξί ηφλ
άλζξσπνλ πιάζαληνο, θαί ηάο κχιαο ζιάζαληνο ηνχ ζεξφο.
Σφ ζηφκα κνπ ήλνημα, θαί είιθπζα πλεχκα, φηη ηάο εληνιάο ζνπ
επεπφζνπλ.
Όκλνηο ζνπ Υξηζηέ, λχλ ηήλ ηαχξσζηλ θαί ηήλ Σαθήλ ηε, άπαληεο
πηζηνί εθζεηάδνκελ, νη ζαλάηνπ ιπηξσζέληεο ζή ηαθή.
Γφμα...
Άλαξρε Θεέ, ζπλατδηε Λφγε θαί Πλεχκα, ζθήπηξα ηψλ Αλάθησλ
θξαηαίσζνλ, θαηά πνιεκίσλ σο αγαζφο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σέμαζα δσήλ, Παλακψκεηε αγλή Παξζέλε, παχζνλ Δθθιεζίαο ηά
ζθάλδαια, θαί βξάβεπζνλ εηξήλελ σο αγαζή.
Καί πάιηλ παξά ηψλ δχν Υνξψλ ηφ πξψηνλ
Άμηφλ εζηη, κεγαιχλεηλ ζέ ηφλ Εσνδφηελ, ηφλ ελ ηψ ηαπξψ ηάο
ρείξαο εθηείλαληα, θαί ζπληξίςαληα ηφ θξάηνο ηνχ ερζξνχ.
Δίηα πλαπηή κηθξά, θαί ε
Δθθψλεζηο
Οηη άγηνο εί ν Θεφο εκψλ, ν επί ζξφλνπ δφμεο ηψλ Υεξνπβίκ
επαλαπαπφκελνο, θαί ζνί ηήλ δφμαλ αλαπέκπνκελ ζχλ ηψ αλάξρσ
ζνπ Παηξί, θαί ηψ παλαγίσ, θαί αγαζψ, θαί δσνπνηψ ζνπ Πλεχκαηη,
λχλ, θαί αεί, θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ.
ΣΑΗ ΣΡΗΣΖ
Ζρνο γ'
Αη γελεαί πάζαη, χκλνλ ηή Σαθή ζνπ, πξνζθέξνπζη Υξηζηέ κνπ.
Δπίβιεςνλ επ' εκέ, θαί ειέεζφλ κε θαηά ηφ θξίκα ηψλ
αγαπψλησλ ηφ φλνκά ζνπ.

Καζειψλ ηνχ μχινπ, ν Αξηκαζαίαο, ελ ηάθσ ζε θεδεχεη.
Σά δηαβήκαηά κνπ θαηεχζπλνλ θαηά ηφ ιφγηφλ ζνπ, θαί κή
θαηαθπξηεπζάησ κνπ πάζα αλνκία.
Μπξνθφξνη ήιζνλ, κχξα ζνη Υξηζηέ κνπ, θνκίδνπζαη πξνθξφλσο.
Λχηξσζαί κε απφ ζπθνθαληίαο αλζξψπσλ, θαί θπιάμσ ηάο
εληνιάο ζνπ.
Γεχξν πάζα θηίζηο, χκλνπο εμνδίνπο, πξνζνίζσκελ ηψ Κηίζηε.
Σφ πξφζσπφλ ζνπ επίθαλνλ επί ηφλ δνχιφλ ζνπ, θαί δίδαμφλ
κε ηά δηθαηψκαηά ζνπ.
Χο λεθξφλ ηφλ δψληα, ζχλ Μπξνθφξνηο πάληεο, κπξίζσκελ
εκθξφλσο.
Γηεμφδνπο πδάησλ θαηέδπζαλ νη νθζαικνί κνπ, επεί νπθ
εθχιαμα ηφλ λφκνλ ζνπ.
Ησζήθ ηξηζκάθαξ, θήδεπζνλ ηφ ζψκα, Υξηζηνχ ηνχ δσνδφηνπ.
Γίθαηνο εί, Κχξηε, θαί επζείαη αη θξίζεηο ζνπ.
Οχο έζξεςε ηφ κάλλα, εθίλεζαλ ηήλ πηέξλαλ, θαηά ηνχ Δπεξγέηνπ.
Δλεηείισ δηθαηνζχλελ ηά καξηχξηά ζνπ, θαί αιήζεηαλ ζθφδξα.
Οχο έζξεςε ηφ κάλλα, θέξνπζη ηψ σηήξη, ρνιήλ άκα θαί φμνο.
Δμέηεμέ κε ν δήιφο ζνπ, φηη επειάζνλην ηψλ ιφγσλ ζνπ νη
ερζξνί κνπ.
 ηήο παξαθξνζχλεο, θαί ηήο Υξηζηνθηνλίαο, ηήο ηψλ
πξνθεηνθηφλσλ!
Πεππξσκέλνλ ηφ ιφγηφλ ζνπ ζθφδξα, θαί ν δνχιφο ζνπ
εγάπεζελ απηφ.
Χο άθξσλ ππεξέηεο, πξνδέδσθελ ν κχζηεο, ηήλ άβπζζνλ ζνθίαο.
Νεψηεξνο εγψ εηκη, θαί εμνπδελσκέλνο, ηά δηθαηψκαηά ζνπ νπθ
επειαζφκελ.
Σφλ ξχζηελ ν πσιήζαο, αηρκάισηνο θαηέζηε, ν δφιηνο Ηνχδαο.
Ζ δηθαηνζχλε ζνπ, δηθαηνζχλε εηο ηφλ αηψλα, θαί ν λφκνο ζνπ
αιήζεηα.
Καηά ηφλ νινκψληα, βφζξνο βαζχο ηφ ζηφκα, Δβξαίσλ παξαλφκσλ.
Θιίςεηο θαί αλάγθαη εχξνζάλ κε, αη εληνιαί ζνπ κειέηε κνπ.
Δβξαίσλ παξαλφκσλ, ελ ζθνιηαίο πνξείαηο, ηξίβνινη θαί παγίδεο.
Γηθαηνζχλε ηά καξηχξηά ζνπ εηο ηφλ αηψλα, ζπλέηηζφλ κε, θαί
δήζνκαη.
Ησζήθ θεδεχεη, ζχλ ηψ Νηθνδήκσ, λεθξνπξεπψο ηφλ Κηίζηελ.
Δθέθξαμα ελ φιε θαξδία κνπ, επάθνπζφλ κνπ, Κχξηε, ηά
δηθαηψκαηά ζνπ εθδεηήζσ.
Εσνδφηα ψηεξ, δφμα ζνπ ηψ θξάηεη, ηφλ Άδελ θαζειφληη.
Δθέθξαμά ζνη, ζψζφλ κε, θαί θπιάμσ ηά καξηχξηά ζνπ.

Όπηηνλ νξψζα, ε Πάλαγλφο ζε Λφγε, κεηξνπξεπψο εζξήλεη.
Πξνέθζαζα έλ ασξία θαί εθέθξαμα, εηο ηνχο ιφγνπο ζνπ
επήιπηζα.
 γιπθχ κνπ έαξ, γιπθχηαηφλ κνπ Σέθλνλ, πνχ έδπ ζνπ ηφ θάιινο;
Πξνέθζαζαλ νη νθζαικνί κνπ πξφο φξζξνλ, ηνχ κειεηάλ ηά
ιφγηά ζνπ.
Θξήλνλ ζπλεθίλεη, ε πάλαγλφο ζνπ Μήηεξ, ζνχ Λφγε λεθξσζέληνο.
Σήο θσλήο κνπ άθνπζνλ, Κχξηε, θαηά ηφ έιεφο ζνπ, θαηά ηφ
θξίκά ζνπ δήζφλ κε.
Γχλαηα ζχλ κχξνηο, ήθνπζη κπξίζαη, Υξηζηφλ ηφ ζείνλ κχξνλ.
Πξνζήγγηζαλ νη θαηαδηψθνληέο κε αλνκία, απφ δέ ηνχ λφκνπ
ζνπ εκαθξχλζεζαλ.
Θάλαηνλ ζαλάησ, ζχ ζαλαηνίο Θεέ κνπ, ζεία ζνπ δπλαζηεία.
Δγγχο εί ζχ, Κχξηε, θαί πάζαη αη νδνί ζνπ αιήζεηα.
Πεπιάλεηαη ν πιάλνο, ν πιαλεζείο ιπηξνχηαη, ζνθία ζή Θεέ κνπ.
Καηαξραο έγλσλ εθ ηψλ καξηπξίσλ ζνπ, φηη εηο ηφλ αηψλα
εζεκειίσζαο απηά.
Πξφο ηφλ ππζκέλα Άδνπ, θαηήρζε ν πξνδφηεο, δηαθζνξάο εηο θξέαξ.
Ίδε ηήλ ηαπείλσζίλ κνπ θαί εμεινχ κε, φηη ηνχ λφκνπ ζνπ νπθ
επειαζφκελ.
Σξίβνινη θαί παγίδεο, νδνί ηνχ ηξηζαζιίνπ, παξάθξνλνο Ηνχδα.
Κξίλνλ ηήλ θξίζηλ κνπ θαί ιχηξσζαί κε, δηά ηφλ ιφγνλ ζνπ
δήζφλ κε.
πλαπνινχληαη πάληεο, νη ζηαπξσηαί ζνπ Λφγε, Τηέ Θενχ παληάλαμ.
Μαθξάλ απφ ακαξησιψλ ζσηεξία, φηη ηά δηθαηψκαηά ζνπ νπθ
εμεδήηεζαλ.
Γηαθζνξάο εηο θξέαξ, ζπλαπνινχληαη πάληεο, νη άλδξεο ηψλ
αηκάησλ.
Οη νηθηηξκνί ζνπ πνιινί, Κχξηε, θαηά ηφ θξίκά ζνπ δήζφλ κε.
Τηέ Θενχ παληάλαμ, Θεέ κνπ πιαζηνπξγέ κνπ, πψο πάζνο θαηεδέμσ;
Πνιινί νη εθδηψθνληέο κε θαί ζιίβνληέο κε, εθ ηψλ καξηπξίσλ
ζνπ νπθ εμέθιηλα.
Ζ δάκαιηο ηφλ κφζρνλ, ελ Ξχισ θξεκαζζέληα, ειάιαδελ νξψζα.
Δίδνλ αζπλεηνχληαο θαί εμεηεθφκελ, φηη ηά ιφγηα ζνπ νπθ
εθπιάμαλην.
ψκα ηφ δσεθφξνλ, ν Ησζήθ θεδεχεη, κεηά ηνχ Νηθνδήκνπ.
Ίδε, φηη ηάο εληνιάο ζνπ εγάπεζα, Κχξηε, ελ ηψ ειέεη ζνπ δήζφλ
κε.
Αλέθξαδελ ε Κφξε, ζεξκψο δαθξπξξννχζα, ηά ζπιάγρλα
θεληνπκέλε.

Αξρή ηψλ ιφγσλ ζνπ αιήζεηα, θαί εηο ηφλ αηψλα πάληα ηά
θξίκαηα ηήο δηθαηνζχλεο ζνπ.
 θψο ηψλ νθζαικψλ κνπ, γιπθχηαηφλ κνπ Σέθλνλ, πψο ηάθσ λχλ
θαιχπηε;
Άξρνληεο θαηεδίσμάλ κε δσξεάλ, θαί απφ ηψλ ιφγσλ ζνπ
εδεηιίαζελ ε θαξδία κνπ.
Σφλ Αδάκ θαί Δχαλ, ειεπζεξψζαη Μήηεξ, κή ζξήλεη, ηαχηα πάζρσ.
Αγαιιηάζνκαη εγψ επί ηά ιφγηά ζνπ, σο ν επξίζθσλ ζθχια
πνιιά.
Γνμάδσ ζνπ Τηέ κνπ, ηήλ άθξαλ επζπιαγρλίαλ, ήο ράξηλ ηαχηα
πάζρεηο.
Αδηθίαλ εκίζεζα θαί εβδειπμάκελ, ηφλ δέ λφκνλ ζνπ εγάπεζα.
μνο επνηίζζεο, θαί ρνιήλ νηθηίξκνλ, ηήλ πάιαη ιχσλ γεχζηλ.
Δπηάθηο ηήο εκέξαο ήλεζά ζε, επί ηά θξίκαηα ηήο δηθαηνζχλεο
ζνπ.
Ηθξίσ πξνζεπάγεο, ν πάιαη ηφλ ιαφλ ζνπ, ζηχισ λεθέιεο ζθέπσλ.
Δηξήλε πνιιή ηνίο αγαπψζη ηφλ λφκνλ ζνπ, θαί νπθ έζηηλ απηνίο
ζθάλδαινλ.
Αη Μπξνθφξνη ψηεξ, ηψ ηάθσ πξνζειζνχζαη, πξνζέθεξφλ ζνη
κχξα.
Πξνζεδφθσλ ηφ ζσηήξηφλ ζνπ, Κχξηε, θαί ηάο εληνιάο ζνπ
εγάπεζα.
Αλάζηεζη νηθηίξκνλ, εκάο εθ ηψλ βαξάζξσλ, εμαληζηψλ ηνχ Άδνπ.
Δθχιαμελ ε ςπρή κνπ ηά καξηχξηά ζνπ, θαί εγάπεζελ απηά
ζθφδξα.
Αλάζηα Εσνδφηα, ε ζέ ηεθνχζα Μήηεξ, δαθξπξξννχζα ιέγεη.
Δθχιαμα ηάο εληνιάο ζνπ θαί ηά καξηχξηά ζνπ, φηη πάζαη αη
νδνί κνπ ελαληίνλ ζνπ, Κχξηε.
πεχζνλ εμαλαζηήλαη, ηήλ ιχπελ ιχσλ Λφγε, ηήο ζέ αγλψο
Σεθνχζεο.
Δγγηζάησ ε δέεζίο κνπ ελψπηφλ ζνπ, Κχξηε, θαηά ηφ ιφγηφλ ζνπ
ζπλέηηζφλ κε.
Οπξάληνη Γπλάκεηο, εμέζηεζαλ ηψ θφβσ, λεθξφλ ζε θαζνξψζαη.
Δηζέιζνη ηφ αμίσκά κνπ ελψπηφλ ζνπ, Κχξηε, θαηά ηφ ιφγηφλ
ζνπ ξχζαί κε.
Σνίο πφζσ ηε θαί θφβσ, ηά πάζε ζνπ ηηκψζη, δίδνπ πηαηζκάησλ
ιχζηλ.
Δμεξεχμαηλην ηά ρείιε κνπ χκλνλ, φηαλ δηδάμεο κε ηά
δηθαηψκαηά ζνπ.
 θξηθηφλ θαί μέλνλ, ζέακα Θενχ Λφγε! πψο γή ζε ζπγθαιχπηεη;

Φζέγμαηην ε γιψζζά κνπ ηά ιφγηά ζνπ, φηη πάζαη αη εληνιαί
ζνπ δηθαηνζχλε.
Φέξσλ πάιαη θεχγεη, ψηεξ Ησζήθ ζε, θαί λχλ ζε άιινο ζάπηεη.
Γελέζζσ ε ρείξ ζνπ ηνχ ζψζαί κε, φηη ηάο εληνιάο ζνπ
εξεηηζάκελ.
Κιαίεη θαί ζξελεί ζε, ε πάλαγλφο ζνπ Μήηεξ, σηήξ κνπ
λεθξσζέληα.
Δπεπφζεζα ηφ ζσηήξηφλ ζνπ, Κχξηε, θαί ν λφκνο ζνπ κειέηε
κνχ εζηη.
Φξίηηνπζηλ νη λφεο, ηήλ μέλελ θαί θξηθηήλ ζνπ, Σαθήλ ηνχ πάλησλ
Κηίζηνπ.
Εήζεηαη ε ςπρή κνπ, θαί αΗλέζεη ζε, θαί ηά θξίκαηά ζνπ
βνεζήζεη κνη.
Έξξαλαλ ηφλ ηάθνλ, αη Μπξνθφξνη κχξα, ιίαλ πξστ ειζνχζαη.
Δπιαλήζελ σο πξφβαηνλ απνισιφο, δήηεζνλ ηφλ δνχιφλ ζνπ,
φηη ηάο εληνιάο ζνπ νπθ επειαζφκελ.
Δηξήλελ Δθθιεζία, ιαψ ζνπ ζσηεξίαλ, δψξεζαη ζή Δγέξζεη.
Γφμα...
 Σξηάο Θεέ κνπ, Παηήξ Τηφο θαί Πλεχκα, ειέεζνλ ηφλ Κφζκνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ηδείλ ηήλ ηνχ Τηνχ ζνπ, Αλάζηαζηλ Παξζέλε, αμίσζνλ ζνχο δνχινπο.
Δπινγεηάξηα
Ήρνο πι. α'
Δπινγεηφο εί, Κχξηε, δίδαμφλ κε ηά δηθαηψκαηά ζνπ.
Σψλ Αγγέισλ ν δήκνο, θαηεπιάγε νξψλ ζε, ελ λεθξνίο ινγηζζέληα,
ηνχ ζαλάηνπ δέ σηήξ, ηήλ ηζρχλ θαζειφληα, θαί ζχλ εαπηψ ηφλ Αδάκ
εγείξαληα, θαί εμ Άδνπ πάληαο ειεπζεξψζαληα.
Δπινγεηφο εί, Κχξηε, δίδαμφλ κε ηά δηθαηψκαηά ζνπ.
Σί ηά κχξα, ζπκπαζψο ηνίο δάθξπζηλ, ψ Μαζήηξηαη θηξλάηε; ν
αζηξάπησλ ελ ηψ ηάθσ Άγγεινο, πξνζεθζέγγεην ηαίο Μπξνθφξνηο.
Ίδεηε πκείο ηφλ ηάθνλ θαί ήζζεηε, ν σηήξ γάξ εμαλέζηε ηνχ
κλήκαηνο.
Δπινγεηφο εί, Κχξηε, δίδαμφλ κε ηά δηθαηψκαηά ζνπ.
Λίαλ πξστ, Μπξνθφξνη έδξακνλ, πξφο ηφ κλήκά ζνπ ζξελνινγνχζαη,
αιι' επέζηε, πξφο απηάο ν Άγγεινο, θαί είπε, ζξήλνπ ν θαηξφο
πέπαπηαη, κή θιαίεηε, ηήλ Αλάζηαζηλ δέ Απφζηφινηο είπαηε.
Δπινγεηφο εί, Κχξηε, δίδαμφλ κε ηά δηθαηψκαηά ζνπ.
Μπξνθφξνη γπλαίθεο; κεηά κχξσλ ειζνχζαη, πξφο ηφ κλήκά ζνπ
ψηεξ ελερνχλην, Αγγέινπ ηξαλψο, πξφο απηάο θζεγγνκέλνπ. Σί

κεηά λεθξψλ, ηφλ δψληα ινγίδεζζε; σο Θεφο γάξ εμαλέζηε ηνχ
κλήκαηνο.
Γφμα... Σξηαδηθφλ
Πξνζθπλνχκελ Παηέξα, θαί ηφλ ηνχηνπ Τηφλ ηε, θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα,
ηήλ αγίαλ Σξηάδα, ελ κηά ηή νπζία, ζχλ ηνίο εξαθίκ, θξάδνληεο ηφ
Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί Κχξηε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Εσνδφηελ ηεθνχζα, ειπηξψζσ Παξζέλε, ηφλ Αδάκ ακαξηίαο,
ραξκνλήλ δέ ηή Δχα, αληί ιχπεο παξέζρεο, ξεχζαληα δσήο, ίζπλε
πξφο ηαχηελ δέ, ν εθ ζνχ ζαξθσζείο Θεφο θαί άλζξσπνο.
Αιιεινχτα, Αιιεινχτα, Αιιεινχτα Γφμα ζνη ν Θεφο (εθ γ')
πλαπηή κηθξά, θαί ε
Δθθψλεζηο
χ γάξ εί ν Βαζηιεπο ηήο εηξήλεο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, θαί ζνί ηήλ
δφμαλ αλαπέκπνκελ, ζχλ ηψ αλάξρσ ζνπ Παηξί, θαί ηψ παλαγίσ θαί
αγαζψ, θαί δσνπνηψ ζνπ Πλεχκαηη, λχλ, θαί αεί, θαί εηο ηνχο αηψλαο
ηψλ αηψλσλ.
Καζίζκαηα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
ηλδφλη θαζαξά θαί αξψκαζη ζείνηο, ηφ ψκα ηφ ζεπηφλ, εμαη ηήζαο
Πηιάησ, κπξίδεη θαί ηίζεζηλ, Ησζήθ θαηλψ κλήκαηη, φζελ φξζξηαη, αη
κπξνθφξνη γπλαίθεο, αλεβφεζαλ. Γείμνλ εκίλ σο πξνείπαο, Υξηζηέ
ηήλ Αλάζηαζηλ.
Γφμα...
Γείμνλ εκίλ σο πξνείπαο, Υξηζηέ ηήλ Αλάζηαζηλ.
Καί λχλ...
Δμέζηεζαλ ρνξνί, ηψλ Αγγέισλ νξψληεο, ηφλ ελ ηνίο ηνχ Παηξφο,
θαζεδφκελνλ θφιπνηο, πψο ηάθσ θαηαηίζεηαη, σο λεθξφο ν αζάλαηνο,
φλ ηά ηάγκαηα, ηά ηψλ Αγγέισλ θπθινχζη, θαί δνμάδνπζη, ζχλ ηνίο
λεθξνίο ελ ηψ Άδε, σο Κηίζηελ θαί Κχξηνλ.
Μεηά ηαχηα γίλεηαη αλάγλσζηο εηο ηφ θαηά Μαηζαίνλ Δπαγγέιηνλ.
Σή επαχξηνλ, ήηηο εζηί κεηά ηήλ Παξαζθεπήλ... Δίηα ηφλ Ν', θαί ηφλ
επφκελνλ Καλφλα, ςάιινληεο ηνχο Δηξκνχο αλά β', θαί ηά Σξνπάξηα
εηο δ', θαί αχζηο έζραηνλ Καηαβαζίαο ηνχο απηνχο Δηξκνχο.
Δζηη δέ νχηνο ν Καλψλ, ε κέλ α', γ', δ' θαί ε' Χδή, πνίεκα

Μάξθνπ Μνλαρνχ επηζθφπνπ Τδξνχληνο. ε δέ ο', δ', ε θαί ζ' Χδή,
Κνζκά ηνχ Αγηνπνιίηνπ. νη δέ Δηξκνί εηζη πνίεκα γπλαηθφο ηηλνο
Καζζίαο. ινο δέ ν Καλψλ θέξεη αθξνζηηρίδα, άλεπ ηψλ Δηξκψλ.
Καί ζήκεξνλ δέ άββαηνλ κέιπσ κέγα.
Χδή α' Ήρνο πι. β'  Δηξκφο
Κχκαηη ζαιάζζεο, ηνλ θξχςαληα πάιαη, δηψθηελ ηχξαλλνλ, ππφ γήο
έθξπςαλ, ηψλ ζεζσζκέλσλ νη Παίδεο, αιι' εκείο σο αη Νεάληδεο, ηψ
Κπξίσ άζσκελ. Δλδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.
Κχξηε Θεέ κνπ, εμφδηνλ χκλνλ, θαί επηηάθηνλ, σδήλ ζνη άζνκαη, ηψ ηή
ηαθή ζνπ δσήο κνη, ηάο εηζφδνπο δηαλνίμαληη, θαί ζαλάησ ζάλαηνλ,
θαί Άδελ ζαλαηψζαληη.
Άλσ ζε ελζξφλσ, θαί θάησ ελ ηάθσ, ηά ππεξθφζκηα, θαί ππνρζφληα,
θαηαλννχληα σηήξ κνπ, εδνλείην ηή λεθξψζεη ζνπ, ππέξ λνχλ
σξάζεο γάξ, λεθξφο δσαξρηθψηαηνο.
Ίλα ζνπ ηήο δφμεο, ηά πάληα πιεξψζεο, θαηαπεθνίηεθαο, ελ
θαησηάηνηο ηήο γήο, απφ γάξ ζνχ νπθ εθξχβε, ε ππφζηαζίο κνπ ε ελ
Αδάκ, θαί ηαθείο θζαξέληα κε, θαη λνπνηείο, Φηιάλζξσπε.
Καηαβαζία
Κχκαηη ζαιάζζεο, ηνλ θξχςαληα πάιαη, δηψθηελ ηχξαλλνλ, ππφ γήο
έθξπςαλ, ηψλ ζεζσζκέλσλ νη Παίδεο, αιι' εκείο σο αη Νεάληδεο, ηψ
Κπξίσ άζσκελ. Δλδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
έ ηφλ επί πδάησλ, θξεκάζαληα πάζαλ ηήλ γήλ αζρέησο, ε Κηίζηο
θαηηδνχζα, ελ ηψ Κξαλίσ θξεκάκελνλ, ζάκβεη πνιιψ ζπλείρεην. Οπθ
έζηηλ άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε, θξαπγάδνπζα.
χκβνια ηήο ηαθήο ζνπ, παξέδεημαο ηάο Οξάζεηο πιεζχλαο, λχλ δέ
ηά θξχθηά ζνπ, ζεαλδξηθψο δηεηξάλσζαο, θαί ηνίο ελ Άδε Γέζπνηα,
νπθ έζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε, θξαπγάδνπζηλ.
Ήπισζαο ηάο παιάκαο, θαί ήλσζαο ηά ηφ πξίλ δηεζηψηα, θαηαζηνιή
δέ ψηεξ, ηή ελ ζηλδφλη θαί κλήκαηη, πεπεδεκέλνπο έιπζαο. Οπθ
έζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε, θξαπγάδνληαο.

Μλήκαηη θαί ζθξαγίζηλ, αρψξεηε ζπλεζρέζεο βνπιήζεη, θαί γάξ ηήλ
δχλακίλ ζνπ, ηαίο ελεξγείαηο εγλψξηζαο, ζενπξγηθψο ηνίο κέιπνπζηλ,
νπθ έζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε θηιάλζξσπε.
Καηαβαζία
έ ηφλ επί πδάησλ, θξεκάζαληα πάζαλ ηήλ γήλ αζρέησο, ε Κηίζηο
θαηηδνχζα, ελ ηψ Κξαλίσ θξεκάκελνλ, ζάκβεη πνιιψ ζπλείρεην. Οπθ
έζηηλ άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε, θξαπγάδνπζα.
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ, ζηξαηηψηαη ηεξνχληεο, λεθξνί ηή αζηξαπή, ηνχ
νθζέληνο Αγγέινπ, εγέλνλην θεξχηηνληνο, Γπλαημί ηήλ Αλάζηαζηλ. έ
δνμάδνκελ, ηφλ ηήο θζνξάο θαζαηξέηελ, ζνί πξνζπίπηνκελ, ηψ
αλαζηάληη εθ ηάθνπ, θαί κφλσ Θεψ εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ
Χδή δ' Ο Δηξκφο
Σήλ ελ ηαπξψ ζνπ ζείαλ θέλσζηλ, Πξννξψλ Αββαθνχκ εμεζηεθψο
εβφα. χ δπλαζηψλ δηέθνςαο θξάηνο Αγαζέ, νκηιψλ ηνίο ελ Άδε, σο
παληνδχλακνο.
Δβδφκελ ζήκεξνλ εγίαζαο, ήλ επιφγεζαο πξίλ, θαηαπαχζεη ηψλ
έξγσλ, παξάγεηο γάξ ηά ζχκπαληα, θαί θαηλνπνηείο, ζαββαηίδσλ
σηήξ κνπ, θαί αλαθηψκελνο.
Ρσκαιαηφηεηη ηνχ θξείηηνλνο, εθληθήζαληφο ζνπ, ηήο ζαξθφο ε ςπρή
ζνπ, δη' ή ξεηαη ζπαξάηηνπζα, άκθσ γάξ δεζκνχο, ηνχ ζαλάηνπ θαί
Άδνπ, Λφγε ηψ θξάηεη ζνπ.
Ο Άδεο Λφγε ζπλαληήζαο ζνη, επηθξάλζε, βξνηφλ νξψλ ηεζεσκέλνλ,
θαηάζηηθηνλ ηνίο κψισςη, θαί παλζζελνπξγφλ, ηψ θξηθηψ ηήο κνξθήο
δέ, δηαπεθψλεθελ.
Καηαβαζία
Σήλ ελ ηαπξψ ζνπ ζείαλ θέλσζηλ, Πξννξψλ Αββαθνχκ εμεζηεθψο
εβφα. χ δπλαζηψλ δηέθνςαο θξάηνο Αγαζέ, νκηιψλ ηνίο ελ Άδε, σο
παληνδχλακνο.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Θενθαλείαο ζνπ Υξηζηέ, ηήο πξφο εκάο ζπκπαζψο γελνκέλεο,
Ζζαταο θψο ηδψλ αλέζπεξνλ, εθ λπθηφο νξζξίζαο εθξαχγαδελ.

Αλαζηήζνληαη νη λεθξνί, θαί εγεξζήζνληαη νη ελ ηνίο κλεκείνηο, θαί
πάληεο νη ελ ηή γή αγαιιηάζνληαη.
Νενπνηείο ηνχο γεγελείο, ν πιαζηνπξγφο ρντθφο ρξεκαηίζαο, θαί
ζηλδψλ θαί ηάθνο ππεκθαίλνπζη, ηφ ζπλφλ ζνη Λφγε κπζηήξηνλ, ν
επζρήκσλ γάξ βνπιεπηήο, ηήλ ηνχ ζέ θχζαληνο βνπιήλ ζρεκαηίδεη,
ελ ζνί κεγαινπξεπψο θαηλνπνηνχληφο κε.
Γηά ζαλάηνπ ηφ ζλεηφλ, δηά ηαθήο ηφ θζαξηφλ κεηαβάιιεηο,
αθζαξηίδεηο γάξ ζενπξεπέζηαηα, απαζαλαηίδσλ ηφ πξφζιεκκα, ε
γάξ ζάξμ ζνπ δηαθζνξάλ νπθ είδε Γέζπνηα, νπδέ ε ςπρή ζνπ εηο
Άδνπ, μελνπξεπψο εγθαηαιέιεηπηαη.
Δμ αινρεχηνπ πξνειζψλ, θαί ινγρεπζείο ηήλ πιεπξάλ Πιαζηνπξγέ
κνπ, εμ απηήο εηξγάζσ ηήλ αλάπιανηλ, ηήλ ηήο Δχαο Αδάκ γελφκελνο,
αθππλψζαο ππεξθπψο, χπλνλ θπζίδσνλ, θαί δσήλ εγείξαο εμ χπλνπ,
θαί ηήο θζνξάο σο παληνδχλακνο.
Καηαβαζία
Θενθαλείαο ζνπ Υξηζηέ, ηήο πξφο εκάο ζπκπαζψο γελνκέλεο,
Ζζαταο θψο ηδψλ αλέζπεξνλ, εθ λπθηφο νξζξίζαο εθξαχγαδελ.
Αλαζηήζνληαη νη λεθξνί, θαί εγεξζήζνληαη νη ελ ηνίο κλεκείνηο, θαί
πάληεο νη ελ ηή γή αγαιιηάζνληαη.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
πλεζρέζε, αιι' νπ θαηεζρέζε, ζηεξλνηο θεηψνηο Ησλάο, ζνχ γάξ ηφλ
ηχπνλ θέξσλ, ηνχ παζφληνο θαί ηαθή δνζέληνο, σο εθ ζαιάκνπ, ηνχ
ζεξφο αλέζνξε, πξνζεθψλεη δέ ηή θνπζησδία. Οη θπιαζζφκελνη
κάηαηα θαί ςεπδή, έιενλ απηνίο εγθαηειίπεηε.
Αλεξέζεο, αιι' νπ δηεξέζεο, Λφγε ήο κεηέζρεο ζαξθφο, εη γάξ θαί
ιέιπηαί ζνπ, ν λαφο ελ ηψ θαηξψ ηνχ πάζνπο, αιιά θαη νχησ κία ήλ
ππφζηαζηο, ηήο ζεφηεηνο θαί ηήο ζαξθφο ζνπ, ελ ακθνηέξνηο γάξ, είο
ππάξρεηο Τηφο, Λφγνο ηνχ Θενχ, Θεφο θαί άλζξσπνο.
Βξνηνθηφλνλ, αιι' νπ ζενθηφλνλ, έθπ ηφ πηαίζκα ηνχ Αδάκ, εη γάξ θαί
πέπνλζέ ζνπ, ηήο ζαξθφο ε ρντθή νπζία, αιι' ε ζεφηεο απαζήο
δηέκεηλε, ηφ θζαξηφλ δέ ζνπ πξφο αθζαξζίαλ κεηεζηνηρείσζαο, θαί
αθζάξηνπ δσήο, έδεημαο πεγήλ εμ αλαζηάζεσο.
Βαζηιεχεη, αιι' νπθ αησλίδεη, Άδεο ηνχ γέλνπο ηψλ βξνηψλ, ζχ γάξ

ηεζείο ελ ηάθσ, Κξαηαηε δσαξρηθή παιάκε, ηά ηνχ ζαλάηνπ, θιείζξα
δηεζπάξαμαο, θαί εθήξπμαο ηνίο απ' αηψλνο εθεί θαζεχδνπζη ιχηξσζηλ
αςεπδή, ψηεξ γεγνλψο λεθξψλ πξσηφηνθνο.
Καηαβαζία
πλεζρέζε, αιι' νπ θαηεζρέζε, ζηεξλνηο θεηψνηο Ησλάο, ζνχ γάξ ηφλ
ηχπνλ θέξσλ, ηνχ παζφληνο θαί ηαθή δνζέληνο, σο εθ ζαιάκνπ, ηνχ
ζεξφο αλέζνξε, πξνζεθψλεη δέ ηή θνπζησδία. Οη θπιαζζφκελνη
κάηαηα θαί ςεπδή, έιενλ απηνίο εγθαηειίπεηε.
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Σήλ άβπζζνλ ν θιείζαο, λεθξφο νξάηαη, θαί ζκχξλε θαί ζηλδφλη
ελεηιεκκέλνο, ελ κλεκείσ θαηαηίζεηαη, σο ζλεηφο ν αζάλαηνο.
Γπλαίθεο δέ απηφλ ήιζνλ κπξίζαη, θιαίνπζαη πηθξψο θαί εθβνψζαη.
Σνχην άββαηφλ εζηη ηφ ππεξεπινγεκέλνλ, ελ ψ, Υξηζηφο
αθππλψζαο, αλαζηήζεηαη ηξηήκεξνο.
Ο Οίθνο
Ο ζπλέρσλ ηά πάληα επί ζηαπξνχ αλπςψζε, θαί ζξελεί πάζα ε
Κηίζηο, ηνχηνλ βιέπνπζα θξεκάκελνλ γπκλφλ επί ηνχ μχινπ, ν ήιηνο
ηάο αθηίλαο απέθξπςε, θαί ηφ θέγγνο νη αζηέξεο απεβάιινλην, ε γή
δέ ζχλ πνιιψ ηψ θφβσ ζπλεθινλείην, ε ζάιαζζα έθπγε, θαί αη
πέηξαη δηεξξήγλπλην, κλεκεία δέ πνιιά ελεψρζεζαλ, θαί ζψκαηα
εγέξζεζαλ αγίσλ Αλδξψλ. Άδεο θάησ ζηελάδεη, θαί Ηνπδαίνη
ζθέπηνληαη ζπθνθαληήζαη Υξηζηνχ ηήλ Αλάζηαζηλ, ηά δέ Γχλαηα
θξάδνπζη. Σνχην άββαηφλ εζηη ηφ ππεξεπινγεκέλνλ, ελ ψ Υξηζηφο
αθππλψζαο, αλαζηήζεηαη ηξηήκεξνο.
πλαμάξηνλ
Σψ αγίσ θαί κεγάισ αββάησ, ηήλ ζεφζσκνλ Σαθήλ, θαί ηήλ
εηο Άδνπ Κάζνδνλ ηνχ Κπξίνπ θαί σηήξνο εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ
ενξηάδνκελ δη' ψλ ηήο θζνξάο ηφ εκέηεξνλ γέλνο αλαθιεζέλ, πξφο
αησλίαλ δσήλ κεηαβέβεθε.
ηίρνη
 Μάηελ θπιάηηεηο ηφλ ηάθνλ, θνπζησδία.
 Οπ γάξ θαζέμεη ηχκβνο απηνδσταλ.
Σή αλεθθξάζησ ζνπ ζπγθαηαβάζεη, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ,
ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
Άθξαζηνλ ζαχκα! Ο ελ θακίλσ ξπζάκελνο, ηνχο Οζίνπο Παίδαο εθ

θινγφο, ελ ηάθσ λεθξφο, άπλνπο θαηαηίζεηαη, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ
κεισδνχλησλ. Λπηξσηά, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Σεηξσηαη Άδεο, ελ ηή θαξδία δεμάκελνο ηφλ ηξσζέληα ιφγρε ηήλ
πιεπξάλ, θαί ζζέλεη ππξί ζείσ δαπαλψκελνο, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ
κεισδνχλησλ. Λπηξσηά, ν Θεφο επινγεηφο εί.
ιβηνο ηάθνο! ελ εαπηψ γάξ δεμάκελνο, σο ππλνχληα ηφλ
Γεκηνπξγφλ, δσήο ζεζαπξφο, ζείνο αλαδέδεηθηαη, εηο ζσηεξίαλ εκψλ
ηψλ κεισδνχλησλ. Λπηξσηά, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Νφκσ ζαλφλησλ, ηήλ ελ ηψ ηάθσ θαηάζεζηλ, ε ηψλ φισλ δέρεηαη δσή,
θαί ηνχηνλ πεγήλ, δείθλπζηλ εγέξζεσο, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ
κεισδνχλησλ. Λπηξσηά, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Μία ππήξρελ, ε ελ ηψ Άδε αρψξηζηνο, θαί ελ ηάθσ, θαί ελ ηή Δδέκ,
ζεφηεο Υξηζηνχ, ζχλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ
κεισδνχλησλ. Λπηξσηά, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Καηαβαζία
Άθξαζηνλ ζαχκα! Ο ελ θακίλσ ξπζάκελνο, ηνχο Οζίνπο Παίδαο εθ
θινγφο, ελ ηάθσ λεθξφο, άπλνπο θαηαηίζεηαη, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ
κεισδνχλησλ. Λπηξσηά, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
Έθζηεζη θξίηησλ νπξαλέ, θαί ζαιεπζήησζαλ ηά ζεκέιηα ηήο γήο, ηδνχ
γάξ ελ λεθξνίο ινγίδεηαη, ν ελ πςίζηνηο νηθψλ, θαί ηάθσ ζκηθξψ
μελνδνρείηαη, φλ Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Λέιπηαη άρξαληνο λαφο, ηήλ πεπησθπίαλ δέ ζπλαλίζηεζη ζθελήλ.
Αδάκ γάξ ηψ πξνηέξσ δεχηεξνο, ν ελ πςίζηνηο νηθψλ, θαηήιζελ
κέρξηο Άδνπ ηακείσλ, φλ Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Πέπαπηαη ηφικα Μαζεηψλ, Αξηκαζαίαο δέ αξηζηεχεη Ησζήθ, λεθξφλ
γάξ θαί γπκλφλ Θεψκελνο, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, αηηείηαη, θαί θεδεχεη
θξαπγάδσλ, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
 ηψλ ζαπκάησλ ηψλ θαηλψλ! ψ αγαζφηεηνο! ψ αθξάζηνπ αλνρήο!

εθψλ γάξ ππφ γήο ζθξαγίδεηαη, ν ελ πςίζηνηο νηθψλ, θαί πιάλνο Θεφο
ζπθνθαληείηαη, φλ Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ
Καηαβαζία
Έθζηεζη θξίηησλ νπξαλέ, θαί ζαιεπζήησζαλ ηά ζεκέιηα ηήο γήο, ηδνχ
γάξ ελ λεθξνίο ινγίδεηαη, ν ελ πςίζηνηο νηθψλ, θαί ηάθσ ζκηθξψ
μελνδνρείηαη, φλ Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
Μή επνδχξνπ κνπ Μήηεξ, θαζνξψζα ελ ηάθσ, φλ ελ γαζηξί άλεπ
ζπνξάο, ζπλέιαβεο Τηφλ, αλαζηήζνκαη γάξ θαί δνμαζζήζνκαη, θαί
πςψζσ ελ δφμε, απαχζησο σο Θεφο, ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ ζε
κεγαιχλνληαο.
Δπί ηψ μέλσ ζνπ ηφθσ, ηάο νδχλαο θπγνχζα, ππεξθπψο
εκαθαξίζζελ, άλαξρε Τηέ, λχλ δέ ζε Θεέ κνπ, άπλνπλ νξψζα λεθξφλ,
ηή ξνκθαία ηήο ιχπεο, ζπαξάηηνκαη δεηλψο, αιι' αλάζηεζη, φπσο
κεγαιπλζήζσκαη.
Γή κε θαιχπηεη εθφληα, αιια θξίηηνπζηλ Άδνπ, νη ππισξνί,
εκθηεζκέλνλ, βιέπνληεο ζηνιήλ, εκαγκέλελ Μήηεξ, ηήο εθδηθήζεσο,
ηνχο ερζξνχο ελ ηαπξψ γάξ, παηάμαο σο Θεφο, αλαζηήζνκαη αχζηο
θαί κεγαιχλσ ζε.
Αγαιιηάζζσ ε Κηίζηο, επθξαηλέζζσζαλ πάληεο νη γεγελείο, ν γάξ
ερζξφο εζθχιεπηαη Άδεο, κεηά κχξσλ Γπλαίθεο πξνζππαληάησζαλ,
ηφλ Αδάκ ζχλ ηή Δχα, ιπηξνχκαη παγγελή, θαί ηή ηξίηε εκέξα
εμαλαζηήζνκαη.
Καηαβαζία
Μή επνδχξνπ κνπ Μήηεξ, θαζνξψζα ελ ηάθσ, φλ ελ γαζηξί άλεπ
ζπνξάο, ζπλέιαβεο Τηφλ, αλαζηήζνκαη γάξ θαί δνμαζζήζνκαη, θαί
πςψζσ ελ δφμε, απαχζησο σο Θεφο, ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ ζε
κεγαιχλνληαο.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Ήρνο β'
Άγηνο Κχξηνο ν Θεφο εκψλ.
Σνχην ιέγεηαη εθ γ' κφλνλ, θαί νπδέλ άιιν.

Δηο ηνχο Αίλνπο
Ηδηφκεια Ήρνο β'
ήκεξνλ ζπλέρεη ηάθνο, ηφλ ζπλέρνληα παιάκε ηήλ Κηίζηλ, θαιχπηεη
ιίζνο, ηφλ θαιχςαληα αξεηή ηνχο νπξαλνχο, ππλνί ε δσή, θαί Άδεο
ηξέκεη, θαί Αδάκ ηψλ δεζκψλ απνιχεηαη. Γφμα ηή ζή νηθνλνκία, δη' ήο
ηειέζαο πάληα ζαββαηηζκφλ αηψληνλ, εδσξήζσ εκίλ, ηήλ παλαγίαλ εθ
λεθξψλ ζνπ Αλάζηαζηλ.
Σί ηφ νξψκελνλ ζέακα; ηίο ε παξνχζα θαηάπαπζηο; Ο Βαζηιεχο ηψλ
αηψλσλ, ηήλ δηά πάζνπο ηειέζαο νηθνλνκίαλ, ελ ηάθσ ζαββαηίδεη,
θαηλφλ εκίλ παξέρσλ ζαββαηηζκφλ. Απηψ βνήζσκελ. Αλάζηα ν Θεφο
θξίλσλ ηήλ γήλ, φηη ζχ βαζηιεχεηο εηο ηνχο αηψλαο, ν ακέηξεηνλ έρσλ
ηφ κέγα έιενο.
Γεχηε ίδσκελ ηήλ δσήλ εκψλ, ελ ηάθσ θεηκέλελ, ίλα ηνχο ελ ηάθνηο
θεηκέλνπο δσνπνηήζε, δεχηε ζήκεξνλ, ηφλ εμ Ηνχδα ππλνχληα
Θεψκελνη, πξνθεηηθψο απηψ εθβνήζσκελ. Αλαπεζψλ θεθνίκεζαη σο
ιέσλ, ηίο εγεξεί ζε Βαζηιεχ; αιι' αλάζηεζη απηεμνπζίσο, ν δνχο
εαπηφλ ππέξ εκψλ εθνπζίσο. Κχξηε δφμα ζνη.
Ήρνο πι. β'
Ζηήζαην Ησζήθ, ηφ ζψκα ηνχ Ηεζνχ, θαί απέζεην ελ ηψ θαηλψ απηνχ
κλεκείσ, έδεη γάξ απηφλ εθ ηάθνπ, σο εθ παζηάδνο πξνειζείλ. Ο
ζπληξίςαο θξάηνο ζαλάηνπ, θαί αλνίμαο πχιαο Παξαδείζνπ
αλζξψπνηο, δφμα ζνη.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Σήλ ζήκεξνλ κπζηηθψο, ν κέγαο Μσυζήο πξνδηεηππνχην ιέγσλ. Καί
επιφγεζελ ν Θεφο, ηήλ εκέξαλ ηήλ εβδφκελ, ηνχην γάξ εζηη ηφ
επινγεκέλνλ άββαηνλ, αχηε εζηίλ ε ηήο θαηαπαχζεσο εκέξα, ελ ή
θαηέπαπζελ απφ πάλησλ ηψλ έξγσλ απηνχ, ν Μνλνγελήο Τηφο ηνχ
Θενχ, δηά ηήο θαηά ηφλ ζάλαηνλ νηθνλνκίαο, ηή ζαξθί ζαββαηίζαο, θαί
εηο φ ήλ, πάιηλ επαλειζψλ, δηά ηήο Αλαζηάζεσο, εδσξήζαην εκίλ
δσήλ ηήλ αηψληνλ, σο κφλνο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο.
Καί λχλ...
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ
ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα
εδσνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ. Δπινγεηφο Υξηζηφο ν
Θεφο εκψλ, ν νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνη.
Γνμνινγία κεγάιε

Ο δέ Ηεξεχο αιιάζζεη φιελ ηήλ ηεξαηηθήλ ζηνιήλ, θαί
ςαιινκέλνπ ηνχ Σξηζαγίνπ (Ήρνο πι. β'), εηζνδεχεη κεηά ηνχ αγίνπ
Δπαγγειίνπ.
Μεηά δέ ηήλ ζπκπιήξσζηλ ηνχηνπ, ιέγεη.
Πξφζρσκελ. Δηξήλε πάζη. νθία.
Σξνπάξηνλ
Ο επζρήκσλ Ησζήθ, απφ ηνχ μχινπ θαζειψλ ηφ άρξαληφλ ζνπ ψκα,
ζηλδφλη θαζαξά εηιήζαο θαί αξψκαζηλ, ελ κλήκαηη θαηλψ θεδεχζαο
απέζεην.
Σξνπάξηνλ ηήο Πξνθεηείαο
Ήρνο β'
Ο ζπλέρσλ ηά πέξαηα, ηάθσ ζπζρεζήλαη θαηεδέμσ Υξηζηέ, ίλα ηήο
ηνχ Άδνπ θαηαπηψζεσο, ιπηξψζεο ηφ αλζξψπηλνλ, θαί αζαλαηίζαο,
δσψζεο εκάο, σο Θεφο αζάλαηνο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ'
Αλάζηα, Κχξηε, βνήζεζνλ εκίλ.
ηίρ. Ο Θεφο, ελ ηνίο σζίλ εκψλ εθνχζακελ.
Πξνθεηείαο Ηεδεθηήι ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΛΕ', 1-14)
Δγέλεην επ' εκέ ρείξ Κπξίνπ, θαί εμήγαγέ κε ελ πλεχκαηη Κπξίνπ, θαί
έζεθέ κε ελ κέζσ ηνχ πεδίνπ, θαί ηνχην ήλ κεζηφλ νζηέσλ
αλζξσπίλσλ, θαί πεξηήγαγέ κε επ' απηά, θχθισζελ θχθισ, θαί ηδνχ
πνιιά ζθφδξα, επί πξνζψπνπ ηνχ πεδίνπ, θαί ηδνχ μεξά ζθφδξα.
Καί είπε πξφο κε. Τηέ αλζξψπνπ, εί δήζεηαη ηά νζηέα ηαχηα; θαί είπα.
Κχξηε, Κχξηε, ζχ επίζηαζαη ηαχηα. Καί είπε πξφο κε. Πξνθήηεπζνλ
επί ηά νζηά ηαχηα, θαί εξείο απηνίο. Σά νζηά ηά μεξά, αθνχζαηε ιφγνλ
Κπξίνπ, ηάδε ιέγεη Κχξηνο ηνίο νζηένηο ηνχηνηο. Ηδνχ εγψ θέξσ εηο
πκάο πλεχκα δσήο, θαί δψζσ εηο πκάο λεχξα, θαί αλάμσ εηο πκάο
ζάξθαο, θαί εθηελψ εθ' πκάο δέξκα, θαί δψζσ πλεχκά κνπ εηο πκάο,
θαί δήζεζζε, θαί γλψζεζζε, φηη εγψ εηκη Κχξηνο. Καί πξνεθήηεπζα,
θαζψο ελεηείιαηφ κνη Κχξηνο. Καί εγέλεην θσλή ελ ηψ εκέ
πξνθεηεχζαη, θαί ηδνχ ζεηζκφο, θαί πξνζήγαγε ηά νζηά, εθάηεξνλ
πξφο ηήλ αξκνλίαλ απηνχ. Καί είδνλ, θαί ηδνχ επ' απηά λεχξα θαί
ζάξθεο εθχνλην, θαί αλέβαηλελ επ' απηά δέξκα επάλσ, θαί πλεχκα

νπθ ήλ ελ απηνίο. Καί είπε πξφο κε. Πξνθήηεπζνλ, επί ηφ πλεχκα, πηέ
αλζξψπνπ, πξνθήηεπζνλ, θαί είπε ηψ πλεχκαηη. Σάδε ιέγεη Κχξηνο
Κχξηνο. Δθ ηψλ ηεζζάξσλ πλεπκάησλ ειζέ, θαί εκθχζεζνλ εηο ηνχο
λεθξνχο ηνχηνπο, θαί δεζάησζαλ. Καί πξνεθήηεπζα, θαζ' φ, ηη
ελεηείιαηφ κνη, θαί εηζήιζελ εηο απηνχο ηφ πλεχκα, θαί έδεζαλ, θαί
έζηεζαλ επί ηψλ πνδψλ απηψλ, ζπλαγσγή πνιιή ζθφδξα. Καί
ειάιεζε Κχξηνο πξφο κε, ιέγσλ. Τηέ αλζξψπνπ, ηά νζηά ηαχηα, πάο
νίθνο Ηζξαήι εζηηλ, απηνί ιέγνπζη. Ξεξά γέγνλε ηά νζηά εκψλ,
απψισιελ ε ειπίο εκψλ, δηαπεθσλήθακελ. Γηά ηνχην πξνθήηεπζνλ,
θαί εηπέ πξφο απηνχο. Σάδε ιέγεη Κχξηνο Κχξηνο. Ηδνχ εγψ αλνίγσ ηά
κλήκαηα πκψλ, θαί αλάμσ πκάο εθ ηψλ κλεκάησλ πκψλ, θαί εηζάμσ
πκάο εηο ηήλ γήλ ηνχ Ηζξαήι, θαί γλψζεζζε, φηη εγσ' εηκη Κχξηνο, ελ
ηψ αλνίμαί κε ηνχο ηάθνπο πκψλ, ηνχ αλαγαγείλ κε εθ ηψλ ηάθσλ ηφλ
ιαφλ κνπ. Καί δψζσ πλεχκά κνπ εηο πκάο, θαί δήζεζζε, θαί ζήζνκαη
πκάο επί ηήλ γήλ πκψλ, θαί γλψζεζζε, φηη εγψ Κχξηνο, ειάιεζα, θαί
πνηήζσ, ιέγεη Κχξηνο Κχξηνο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο βαξχο
Αλάζηεζη, Κχξηε ν Θεφο κνπ, πςσζήησ ε ρείξ ζνπ.
ηίρ. Δμνκνινγήζνκαί ζνη, Κχξηε, ελ φιε θαξδία κνπ.
Πξφο Κνξηλζίνπο Α' Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Δ', 6-8, Γαι. Γ', 13-14)
Αδειθνί, κηθξά δχκε φινλ ηφ θχξακα δπκνί. Δθθαζάξαηε νχλ ηήλ
παιαηάλ δχκελ, ίλα ήηε λένλ θχξακα, θαζψο εζηε άδπκνη, θαί γάξ ηφ
Πάζρα εκψλ, ππέξ εκψλ εηχζε Υξηζηφο. ζηε ενξηάδσκελ, κή ελ
δχκε παιαηά, κεδέ ελ δχκηε θαθίαο θαί πνλεξίαο, αιι' ελ αδχκνηο
εηιηθξηλείαο θαί αιεζείαο. Υξηζηφο γάξ εκάο εμεγφξαζελ εθ ηήο
θαηάξαο ηνχ λφκνπ, γελφκελνο ππέξ εκψλ θαηάξα. Γέγξαπηαη γάξ.
Δπηθαηάξαηνο πάο ν θξεκάκελνο επί μχινπ, ίλα εηο ηά έζλε ε επινγία
ηνχ Αβξαάκ γέλεηαη ελ Υξηζηψ Ηεζνχ, ίλα ηήλ επαγγειίαλ ηνχ
Πλεχκαηνο ιάβσκελ δηά ηήο πίζηεσο.
Αιιεινχτα Ήρνο πι. α'
Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ.
ηίρ. Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιεηπέησζαλ, σο ηήθεηαη θεξφο απφ
πξνζψπνπ ππξφο.
ηίρ. Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί, απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ.
Δπαγγέιηνλ
Καηά Μαηζαίνλ
Σή επαχξηνλ, ήηηο εζηί κεηά ηήλ Παξαζθεπήλ...

... ζθξαγίζαληεο ηφλ ιίζνλ κεηά ηήο θνπζησδίαο.
ΣΧ ΑΓΗΧ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΠΔΡΑ
Πεξί ψξαλ δεθάηελ ηήο εκέξαο ζεκαίλεη. ν δέ Ηεξεχο αιιάζζεη
ζηνιήλ ιεπθήλ, θαί Δπινγήζαληνο απηνχ κεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ,
γίλεηαη πλαπηή κεγάιε παξά ηνχ Γηαθφλνπ. Δίηα ηφ, Κχξηε
εθέθξαμα..., ηζηψκελ δέ ηίρνπο ε', θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα
ηήο Οθησήρνπ δ' θαί Ηδηφκεια ηήο εκέξαο γ'.
ηηρεξά Αλαζηάζηκα
Ήρνο α'
Σάο εζπεξηλάο εκψλ επράο, πξφζδεμαη άγηε Κχξηε θαί παξάζρνπ
εκίλ, άθεζηλ ακαξηηψλ, φηη κφλνο εί ν δείμαο, ελ Κφζκσ ηήλ
Αλάζηαζηλ.
Κπθιψζαηε ιανί ηψλ, θαί πεξηιάβεηε απηήλ, θαί δφηε δφμαλ ελ απηή,
ηψ αλαζηάληη εθ λεθξψλ, φηη απηφο εζηηλ ν Θεφο εκψλ, ν
ιπηξσζάκελνο εκάο, εθ ηψλ αλνκηψλ εκψλ.
Γεχηε ιανί πκλήζσκελ, θαί πξνζθπλήζσκελ Υξηζηφλ, δνμάδνληεο
απηνχ ηήλ εθ λεθξψλ Αλάζηαζηλ, φηη απηφο εζηηλ ν Θεφο εκψλ, ν εθ
ηήο πιάλεο ηνχ ερζξνχ, ηφλ Κφζκνλ ιπηξσζάκελνο.
Σψ Πάζεη ζνπ Υξηζηέ, παζψλ ειεπζεξψζεκελ, θαί ηή Αλαζηάζεη ζνπ,
εθ θζνξάο ειπηξψζεκελ. Κχξηε δφμα ζνη.
ηηρεξά Ηδηφκεια
Ήρνο πι. δ'
ήκεξνλ ν Άδεο ζηέλσλ βνά, πλέθεξέ κνη, εη ηφλ εθ Μαξίαο
γελλεζέληα, κή ππεδεμάκελ, ειζψλ γάξ επ' εκέ, ηφ θξάηνο κνπ έιπζε,
πχιαο ραιθάο ζπλέηξηςε, ςπράο άο θαηείρνλ ηφ πξίλ, Θεφο ψλ
αλέζηεζε. Γφμα Κχξηε ηψ ηαπξψ ζνπ, θαί ηή Αλαζηάζεη ζνπ. (Γίο)
ήκεξνλ ν Άδεο ζηέλσλ βνα, Καηειχζε κνπ ε εμνπζία, εδεμάκελ
ζλεηφλ, ψζπεξ έλα ηψλ ζαλέλησλ, ηνχηνλ δέ θαηέρεηλ φισο νπθ
ηζρχσ, αιι' απνιψ κεηά ηνχηνπ, ψλ εβαζίιεπνλ, εγψ είρνλ ηνχο
λεθξνχο απ' αηψλαο, αιιά νχηνο ηδνχ πάληαο εγείξεη. Γφμα Κχξηε ηψ
ηαπξψ ζνπ, θαί ηή Αλαζηάζεη ζνπ.
ήκεξνλ ν Άδεο ζηέλσλ βνά, Καηεπφζε κνπ ηφ θξάηνο, ν Πνηκήλ

εζηαπξψζε, θαί ηφλ Αδάκ αλέζηεζελ, ψλ πεξ εβαζίιεπνλ εζηέξεκαη,
θαί νχο θαηέπηνλ ηζρχζαο, πάληαο εμήκεζα, εθέλσζε ηνχο ηάθνπο ν
ζηαπξσζείο, νπθ ηζρχεη ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο. Γφμα Κχξηε ηψ
ηαπξψ ζνπ, θαί ηή Αλαζηάζεη ζνπ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Σήλ ζήκεξνλ κπζηηθψο, ν κέγαο Μσυζήο πξνδηεηππνχην ιέγσλ. Καί
επιφγεζελ ν Θεφο, ηήλ εκέξαλ ηήλ εβδφκελ, ηνχην γάξ εζηη ηφ
επινγεκέλνλ άββαηνλ, αχηε εζηίλ ε ηήο θαηαπαχζεσο εκέξα, ελ ή
θαηέπαπζελ απφ πάλησλ ηψλ έξγσλ απηνχ, ν Μνλνγελήο Τηφο ηνχ
Θενχ, δηά ηήο θαηά ηφλ ζάλαηνλ νηθνλνκίαο, ηή ζαξθί ζαββαηίζαο, θαί
εηο φ ήλ, πάιηλ επαλειζψλ, δηά ηήο Αλαζηάζεσο, εδσξήζαην εκίλ
δσήλ ηήλ αηψληνλ, σο κφλνο αλ, αζφο θαί θηιάλζξσπνο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ήρνο α'
Σήλ παγθφζκηνλ δφμαλ, ηήλ εμ αλζξψπσλ ζπαξείζαλ, θαί ηφλ
Γεζπφηελ ηεθνχζαλ, ηήλ επνπξάληνλ πχιελ, πκλήζσκελ Μαξίαλ ηήλ
Παξζέλνλ, ηψλ Αζσκάησλ ηφ άζκα, θαί ηψλ πηζηψλ ηφ
εγθαιιψπηζκα, αχηε γάξ αλεδείρζε, νπξαλφο θαί λαφο ηήο ζεφηεηνο,
αχηε ηφ κεζφηνηρνλ ηήο έρζξαο θαζεινχζα, εηξήλελ αληεηζήμε, θαί ηφ
βαζίιεηνλ ελέσμε. Σαχηελ νχλ θαηέρνληεο ηήο Πίζηεσο ηήλ άγθπξαλ,
ππέξκαρνλ έρνκελ ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Κχξηνλ. Θαξζείησ ηνίλπλ,
ζαξζείησ ιαφο ηνχ Θενχ, θαί γάξ απηφο πνιεκήζεη, ηνχο ερζξνχο σο
παληνδχλακνο.
Αλάγλσζκα Α'
Γηλέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Α', 1-13)
Δλ αξρή επνίεζελ ν Θεφο ηφλ νπξαλφλ...
Αλάγλσζκα Β'
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Ξ', 1-16)
Φσηίδνπ, θσηίδνπ, Ηεξνπζαιήκ, ήθεη γάξ...
Αλάγλσζκα Γ'
Σήο Δμφδνπ ηφ' Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΒ' 1-11)
Δίπε Κχξηνο πξφο Μσυζήλ θαί Ααξψλ...
Αλάγλσζκα Γ'
Πξνθεηείαο Ησλά ηφ Αλάγλσζκα

(Κεθ. Α' - Γ')
Δγέλεην ιφγνο Κπξίνπ πξφο Ησλάλ, ηφλ ηνχ Ακαζί...
Αλάγλσζκα Δ'
Ηεζνχ ηνχ Ναπή ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Δ', 10-15)
Παξελέβαινλ νη πηνί Ηζξαήι έλ Γαιγάινηο...
Αλάγλσζκα Σ'
Σήο Δμφδνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΗΓ', 20-22 ΗΓ', 1-31 ΗΔ', 1-19)
Δμάξαληεο νη πηνί Ηζξαήι εθ νθρψζ...
Αλάγλσζκα Ε'
Πξνθεηείαο νθνλίνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Γ', 8-15)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Τπφκεηλφλ κε εηο εκέξαλ...
Αλάγλσζκα Θ'
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΞΑ', 10-11 ΞΒ', 1-5)
Αγαιιηάζζσ ε ςπρή κνπ επί ηψ Κπξίσ...
Αλάγλσζκα Η'
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΚΒ', 1-18)
Δγέλεην κεηά ηά ξήκαηα ηαχηα, ν Θεφο...
Αλάγλσζκα ΗΑ'
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΞΑ', 1-10)
Πλεχκα Κπξίνπ επ' εκέ, νχ έλεθελ έρξηζέ κε...
Αλάγλσζκα ΗΒ'
Βαζηιεηψλ ηεηάξηεο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Γ', 8-37)
Δγέλεην εκέξα, θαί δηέβε Διηζζαηέ εηο σκάλ...
Αλάγλσζκα ΗΓ'
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα

(Κεθ. ΞΓ' 11-19 ΞΓ', 1-5)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Πνχ ν αλαβηβάζαο...
Αλάγλσζκα ΗΓ'
Πξνθεηείαο Ηεξεκίνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ΛΖ', 31-34)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Ηδνχ εκέξαη έξρνληαη...
Αλάγλσζκα ΗΔ'
Πξνθεηείαο Γαληήι ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. Γ', 1-23 θαί Όκλνπ Σξηψλ Παίδσλ 1-33)
Έηνπο νθησθαηδεθάηνπ Ναβνπρνδνλφζνξ ν βαζηιεχο...
...Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ ζηεξεψκαηη ηνχ νπξαλνχ, ν ππεξχκλεηνο, θαί
ππεξπςνχκελνο εηο ηνχο αηψλαο.
Ήρνο πι. β'
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δίηα ν κέλ Αλαγλψζηεο ιέγεη ηφλ επφκελνλ Όκλνλ, εκείο δέ
κεζ' έλα έθαζηνλ ηψλ ηίρσλ απηψλ ςάιινκελ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε,
σο έπεηαη.
ΤΜΝΟ ΣΧΝ ΛΓΗΧΝ ΣΡΗΧΝ ΠΑΗΓΧΝ
Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ, πκλείηε θαί
ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε, Άγγεινη Κπξίνπ, νπξαλνί Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε, χδαηα πάληα ηά ππεξάλσ ηψλ νπξαλψλ, πάζαη αη
Γπλάκεηο Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε, ήιηνο θαί ζειήλε, άζηξα ηνχ νπξαλνχ, ηφλ Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε, θψο θαί ζθφηνο, λχθηεο θαί εκέξαη, ηφλ Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε, πάο φκβξνο θαί δξφζνο, πάληα ηά πλεχκαηα, ηφλ Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε, πχξ θαί θαχκα, ςχρνο θαί θαχζσλ, ηφλ Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε δξφζνη θαί ληθεηνί, πάγνη θαί ςχρνο, ηφλ Κχξηνλ.

Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε, πάρλαη θαί ρηφλεο, αζηξαπαί θαί λεθέιαη ηφλ Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε, γή, φξε θαί βνπλνί, θαί πάληα ηά θπφκελα ελ απηή, ηφλ
Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε, πεγαί, ζάιαζζα, θαί πνηακνί, θήηε, θαί πάληα ηά
θηλνχκελα ελ ηνίο χδαζη, ηφλ Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε, πάληα ηά πεηεηλά ηνχ νπξαλνχ, ηά ζεξία θαί πάληα ηά
θηήλε, ηφλ Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε, πηνί ηψλ αλζξψπσλ, επινγείησ Ηζξαήι ηφλ Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε, Ηεξείο Κπξίνπ, δνχινη Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε, πλεχκαηα θαί ςπραί Γηθαίσλ, φζηνη θαί ηαπεηλνί ηή θαξδία,
ηφλ Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε, Αλαλία, Αδαξία, θαί Μηζαήι, ηφλ Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγείηε, Απφζηνινη, Πξνθήηαη, θαί Μάξηπξεο Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπινγνχκελ Παηέξα Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα.
Σφλ Κχξηνλ πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ.
Σφλ Κχξηνλ πκλνχκελ, θαί δνμνινγνχκελ εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Αληί ηνχ Σξηζαγίνπ
ζνη εηο Υξηζηφλ εβαπηίζζεηε, Υξηζηφλ ελεδχζαζζε. Αιιεινχτα.
Πξνθείκελνλ Ήρνο πι. α'
Πάζα ε γή Πξνζθπλεζάησζάλ ζνη, θαί ςαιάησζάλ ζνη.
ηίρ. Αιαιάμαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή.
Πξφο Ρσκαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. ο', 3-11)
Αδειθνί, φζνη εηο Υξηζηφλ εβαπηίζζεκελ, εηο ηφλ ζάλαηνλ απηνχ
εβαπηίζζεκελ. πλεηάθεκελ νχλ απηψ δηά ηνχ βαπηίζκαηνο εηο ηφλ

ζάλαηνλ, ίλα, ψζπεξ εγέξζε Υξηζηφο εθ λεθξψλ δηά ηήο δφμεο ηνχ
Παηξφο, νχησ θαί εκείο ελ θαηλφηεηη δσήο πεξηπαηήζσκελ. Δη γάξ
ζχκθπηνη γεγφλακελ ηψ Οκνηψκαηη ηνχ ζαλάηνπ απηνχ, αιιά θαί ηήο
αλαζηάζεσο εζφκεζα, ηνχην γηλψζθνληεο, φηη ν παιαηφο εκψλ
άλζξσπνο ζπλεζηαπξψζε, ίλα θαηαξγεζή ηφ ζψκα ηήο ακαξηίαο, ηνχ
κεθέηη δνπιεχεηλ εκάο ηή ακαξηία. Ο γάξ απνζαλψλ δεδηθαίσηαη απφ
ηήο ακαξηίαο. Δη δέ απεζάλνκελ ζχλ Υξηζηψ, πηζηεχνκελ φηη θαί
ζπδήζνκελ απηψ, εηδφηεο, φηη Υξηζηφο εγεξζείο εθ λεθξψλ, νπθέηη
απνζλήζθεη, ζάλαηνο απηνχ νπθέηη θπξηεχεη. Ο γάξ απέζαλε ηή
ακαξηία, απέζαλελ εθάπαμ, φ δέ δή, δή ηψ Θεψ. Οχησ θαί πκείο
ινγίδεζζε έαπηνχο, λεθξνχο κέλ είλαη ηή ακαξηία, δψληαο δέ ηψ Θεψ,
ελ Υξηζηψ Ηεζνχ ηψ Κπξίσ εκψλ.
Ήρνο βαξχλ
Αλάζηα, ν Θεφο, θξίλνλ ηήλ γήλ, φηη ζχ θαηαθιεξνλνκήζεηο ελ πάζη
ηνίο έζλεζη.
Σφλ απηφλ ςάιινκελ θαί ελ ελί εθάζησ ηψλ επνκέλσλ ηίρσλ
ηνχ Φαικνχ πα', ιεγνκέλσλ παξά ηνχ Αλαγλψζηνπ ρχκα.
ηίρ. Ο Θεφο έζηε ελ ζπλαγσγή Θεψλ, ελ κέζσ δέ ζενχο δηαθξηλεί.
Αλάζηα, ν Θεφο, θξίλνλ ηήλ γήλ, φηη ζχ θαηαθιεξνλνκήζεηο ελ πάζη
ηνίο έζλεζη.
ηίρ. Έσο πφηε θξίλεηε αδηθίαλ, θαί πξφζσπα ακαξησιψλ ιακβάλεηε;
Αλάζηα, ν Θεφο, θξίλνλ ηήλ γήλ, φηη ζχ θαηαθιεξνλνκήζεηο ελ πάζη
ηνίο έζλεζη.
ηίρ. Κξίλαηε νξθαλψ θαί πησρψ, ηαπεηλφλ θαί πέλεηα δηθαηψζαηε.
Αλάζηα, ν Θεφο, θξίλνλ ηήλ γήλ, φηη ζχ θαηαθιεξνλνκήζεηο ελ πάζη
ηνίο έζλεζη.
ηίρ. Δμέιεζζε πέλεηα θαί πησρφλ, εθ ρεηξφο ακαξησινχ ξχζαζζε
απηφλ.
Αλάζηα, ν Θεφο, θξίλνλ ηήλ γήλ, φηη ζχ θαηαθιεξνλνκήζεηο ελ πάζη
ηνίο έζλεζη.

ηίρ. Οπθ έγλσζαλ, νπδέ ζπλήθαλ, ελ ζθφηεη δηαπνξεχνληαη,
ζαιεπζήησζαλ πάληα ηά ζεκέιηα ηήο γήο.
Αλάζηα, ν Θεφο, θξίλνλ ηήλ γήλ, φηη ζχ θαηαθιεξνλνκήζεηο ελ πάζη
ηνίο έζλεζη.
ηίρ. Δγψ είπα, ζενί εζηε, θαί πηνί Τςίζηνπ πάληεο, πκείο δέ σο
άλζξσπνη απνζλήζθεηε, θαί σο είο ηψλ αξρφλησλ πίπηεηε.
Αλάζηα, ν Θεφο, θξίλνλ ηήλ γήλ, φηη ζχ θαηαθιεξνλνκήζεηο ελ πάζη
ηνίο έζλεζη.
Σφ θαηά Μαηζαίνλ
Δπαγγέιηνλ
Οςέ αββάηνπ, ηή επηθσζθνχζε...
... έσο ηήο ζπληειείαο ηνχ αηψλνο.
Καί θαζεμήο ε ζεία Λεηηνπξγία ηνχ Μεγάινπ Βαζηιείνπ.
Αληί δέ ηνχ Υεξνπβηθνχ, ςάιινκελ ηφ παξφλ.
Σξνπάξηνλ Ήρνο πι. α'
ηγεζάησ πάζα ζάξμ βξνηεία, θαί ζηήησ κεηά θφβνπ θαί ηξφκνπ, θαί
κεδέλ γήτλνλ ελ εαπηή ινγηδέζζσ, ν γάξ Βαζηιεπο ηψλ βαζηιεπφλησλ,
θαί Κχξηνο ηψλ θπξηεπφλησλ, πξνζέξρεηαη ζθαγηαζζήλαη, θαί δνζήλαη
εηο βξψζηλ ηνίο πηζηνίο, πξνεγνχληαη δέ ηνχηνπ, νη ρνξνί ηψλ
Αγγέισλ, κεηά πάζεο αξρήο θαί εμνπζίαο, ηά πνιπφκκαηα Υεξνπβίκ,
θαί ηά εμαπηέξπγα εξαθίκ, ηάο φςεηο θαιχπηνληα, θαί βνψληα ηφλ
χκλνλ. Αιιεινχτα, Αιιεινχτα, Αιιεινχτα.
Κνηλσληθφλ Ήρνο δ'
Δμεγέξζε σο ν ππλψλ Κχξηνο, θαί αλέζηε ζψδσλ εκάο. Αιιεινχτα.

