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ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ

(Τελοῦνται τῇ Μ. Παρασκευῇ πρωΐ).

ΩΡΑ ΠΡΩΤΗ

Ὁ ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ ἀναγνώστης· Ἀµήν.

Ὁ ἱερεύς· Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας, ὁ

πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν

ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡµῖν καὶ

καθάρισον ἡµᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, ἀγαθέ, τὰς

ψυχὰς ἡµῶν.

Ὁ ἀναγνώστης· Ἀµήν.

Τὸ τρισάγιον.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡµᾶς.

(τρίς)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις

ἡµῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι

καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου,

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ,

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον·

καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς

ὀφειλέταις ἡµῶν· καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ

ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα, τοῦ

Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ ἀναγνώστης· Ἀµήν.

Κύριε, ἐλέησον (12άκις).

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ
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ἡµῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν αὐτῷ Χριστῷ τῷ

βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν.

Καὶ τοὺς Ψαλµούς·

Ψαλµὸς ε´ (5).

Τὰ ῥήµατά µου ἐνώτισαι, Κύριε, σύνες τῆς κραυγῆς µου.

Πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς µου, ὁ βασιλεύς µου καὶ ὁ Θεός

µου· ὅτι πρὸς σὲ προσεύξοµαι, Κύριε.

Τὸ πρωῒ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς µου· τὸ πρωῒ παραστήσοµαί σοι

καὶ ἐπόψει µε· ὅτι οὐχὶ Θεὸς θέλων ἀνοµίαν σὺ εἶ.

Οὐ παροικήσει σοι πονηρευόµενος, οὐδὲ διαµενοῦσι παράνοµοι

κατέναντι τῶν ὀφθαλµῶν σου.

Ἐµίσησας πάντας τοὺς ἐργαζοµένους τὴν ἀνοµίαν· ἀπολεῖς

πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος.

Ἄνδρα αἱµάτων καὶ δόλιον βδελύσσεται Κύριος.

Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου εἰσελεύσοµαι εἰς τὸν οἶκόν

σου, προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου.

Κύριε, ὁδήγησόν µε ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν µου,

κατεύθυνον ἐνώπιόν σου τὴν ὁδόν µου.

Ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ στόµατι αὐτῶν ἀλήθεια· ἡ καρδία αὐτῶν

µαταία.

Τάφος ἀνεῳγµένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν

ἐδολιοῦσαν.

Κρῖνον αὐτούς, ὁ Θεός. Ἀποπεσάτωσαν ἀπὸ τῶν διαβουλιῶν

αὐτῶν.

Κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῶν ἔξωσον αὐτούς, ὅτι

παρεπίκρανάν σε, Κύριε.

Καὶ εὐφρανθείησαν πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ σέ· εἰς αἰῶνα

ἀγαλλιάσονται, καὶ κατασκηνώσεις ἐν αὐτοῖς, καὶ καυχήσονται

ἐν σοὶ πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνοµά σου.

Ὅτι σὺ εὐλογήσεις δίκαιον· Κύριε, ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας

ἐστεφάνωσας ἡµᾶς.

Ψαλµὸς β´ (2).

Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐµελέτησαν κενά; Παρέστησαν οἱ

βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, κατὰ

τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ.

Διαῤῥήξωµεν τοὺς δεσµοὺς αὐτῶν, καὶ ἀποῤῥίψωµεν ἀφ᾿ ἡµῶν

τὸν ζυγὸν αὐτῶν.

Ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς, καὶ ὁ Κύριος
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ἐκµυκτηριεῖ αὐτούς.

Τότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ θυµῷ αὐτοῦ

ταράξει αὐτούς.

Ἐγὼ δὲ κατεστάθην βασιλεὺς ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐπὶ Σιὼν ὄρος τὸ ἅγιον

αὐτοῦ, διαγγέλλων τὸ πρόσταγµα Κυρίου.

Κύριος εἶπε πρός µε· Υἱός µου εἶ σύ. Ἐγὼ σήµερον γεγέννηκά σε.

Αἴτησαι παρ᾿ ἐµοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονοµίαν σου, καὶ

τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς.

Ποιµανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς σκεύη κεραµέως

συντρίψεις αὐτούς.

Καὶ νῦν, βασιλεῖς, σύνετε· παιδεύθητε, πάντες οἱ κρίνοντες τὴν

γῆν.

Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ, καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόµῳ.

Δράξασθε παιδείας, µήποτε ὀργισθῇ Κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ

ὁδοῦ δικαίας. Ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν τάχει ὁ θυµὸς αὐτοῦ.

Μακάριοι πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ.

Ψαλµὸς κα´ (21).

Ὁ Θεός, ὁ Θεός µου, πρόσχες µοι· ἵνατί ἐγκατέλιπές µε; µακρὰν

ἀπὸ τῆς σωτηρίας µου οἱ λόγοι τῶν παραπτωµάτων µου.

Ὁ Θεός µου, κεκράξοµαι ἡµέρας, καὶ οὐκ εἰσακούσῃ· καὶ νυκτός,

καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐµοί.

Σὺ δὲ ἐν ἁγίῳ κατοικεῖς, ὁ ἔπαινος τοῦ Ἰσραήλ.

Ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡµῶν, ἤλπισαν καὶ ἐῤῥύσω αὐτούς.

Πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ ἐσώθησαν, ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ

κατῃσχύνθησαν.

Ἐγὼ δέ εἰµι σκώληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος, ὄνειδος ἀνθρώπων καὶ

ἐξουθένηµα λαοῦ.

Πάντες οἱ θεωροῦντές µε ἐξεµυκτήρισάν µε, ἐλάλησαν ἐν

χείλεσιν, ἐκίνησαν κεφαλήν.

Ἤλπισεν ἐπὶ Κύριον, ῥυσάσθω αὐτόν, σωσάτω αὐτόν, ὅτι θέλει

αὐτόν.

Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας µε ἐκ γαστρός, ἡ ἐλπίς µου ἀπὸ µαστῶν

τῆς µητρός µου.

Ἐπὶ σὲ ἐπεῤῥίφην ἐκ µήτρας. Ἀπὸ γαστρὸς µητρός µου Θεός µου

εἶ σύ.

Μὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐµοῦ. Ὅτι θλῖψις ἐγγύς, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ βοηθῶν

µοι.

Περιεκύκλωσάν µε µόσχοι πολλοί, ταῦροι πίονες περιέσχον µε.

Ἤνοιξαν ἐπ᾿ ἐµὲ τὸ στόµα αὐτῶν, ὡς λέων ἁρπάζων καὶ
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ὠρυόµενος.

Ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθη, καὶ διεσκορπίσθη πάντα τὰ ὀστᾶ µου·

ἐγενήθη ἡ καρδία µου ὡσεὶ κηρὸς τηκόµενος ἐν µέσῳ τῆς κοιλίας

µου.

Ἐξηράνθη ὡς ὄστρακον ἡ ἰσχύς µου, καὶ ἡ γλῶσσά µου

κεκόλληται τῷ λάρυγγί µου, καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές µε.

Ὅτι ἐκύκλωσάν µε κύνες πολλοί, συναγωγὴ πονηρευοµένων

περιέσχον µε.

Ὤρυξαν χεῖράς µου καὶ πόδας µου· ἐξηρίθµησαν πάντα τὰ ὀστᾶ

µου· αὐτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν µε.

Διεµερίσαντο τὰ ἱµάτιά µου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱµατισµόν µου

ἔβαλον κλῆρον.

Σὺ δέ, Κύριε, µὴ µακρύνῃς τὴν βοήθειάν σου ἀπ᾿ ἐµοῦ, εἰς τὴν

ἀντίληψίν µου πρόσχες.

Ῥῦσαι ἀπὸ ῥοµφαίας τὴν ψυχήν µου καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν

µονογενῆ µου.

Σῶσόν µε ἐκ στόµατος λέοντος καὶ ἀπὸ κεράτων µονοκερώτων

τὴν ταπείνωσίν µου.

Διηγήσοµαι τὸ ὄνοµά σου τοῖς ἀδελφοῖς µου, ἐν µέσῳ ἐκκλησίας

ὑµνήσω σε.

Οἱ φοβούµενοι τὸν Κύριον αἰνέσατε αὐτόν, ἅπαν τὸ σπέρµα

Ἰακὼβ δοξάσατε αὐτόν. Φοβηθήτω δὴ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἅπαν τὸ

σπέρµα Ἰσραήλ.

Ὅτι οὐκ ἐξουδένωσεν, οὐδὲ προσώχθισε τῇ δεήσει τοῦ πτωχοῦ,

οὐδὲ ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπ᾿ ἐµοῦ· καὶ ἐν τῷ

κεκραγέναι µε πρὸς αὐτὸν εἰσήκουσέ µε.

Παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός µου· ἐν ἐκκλησίᾳ µεγάλῃ ἐξοµολογήσοµαί

σοι· τὰς εὐχάς µου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν φοβουµένων σε.

Φάγονται πένητες καὶ ἐµπλησθήσονται, καὶ αἰνέσουσι Κύριον οἱ

ἐκζητοῦντες αὐτόν· ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.

Μνησθήσονται καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς Κύριον πάντα τὰ

πέρατα τῆς γῆς καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον αὐτοῦ πᾶσαι αἱ

πατριαὶ τῶν ἐθνῶν.

Ὅτι τοῦ Κυρίου ἡ βασιλεία καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν ἐθνῶν.

Ἔφαγον καὶ προσεκύνησαν πάντες οἱ πίονες τῆς γῆς· ἐνώπιον

αὐτοῦ προπεσοῦνται πάντες οἱ καταβαίνοντες εἰς γῆν.

Καὶ ἡ ψυχή µου αὐτῷ ζῇ, καὶ τὸ σπέρµα µου δουλεύσει αὐτῷ.

Ἀναγγελήσεται τῷ Κυρίῳ γενεὰ ἡ ἐρχοµένη, καὶ ἀναγγελοῦσι

τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχθησοµένῳ, ὃν ἐποίησεν ὁ
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Κύριος.

Καὶ τὰ ἑξῆς ἄνευ µετανοιῶν·

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· δόξα σοι ὁ Θεός (τρίς).

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα. Ἦχος α´.

Σταυρωθέντος σου Χριστέ, ἀνῃρέθη ἡ τυραννίς, ἐπατήθη ἡ

δύναµις τοῦ ἐχθροῦ· οὔτε γὰρ Ἄγγελος οὐκ ἄνθρωπος, ἀλλ᾿

αὐτὸς ὁ Κύριος, ἔσωσας ἡµᾶς· δόξα σοι.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Τί σε καλέσωµεν, ὦ Κεχαριτωµένη; Οὐρανόν; ὅτι ἀνέτειλας τὸν

Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης. Παράδεισον; ὅτι ἐβλάστησας τὸ ἄνθος

τῆς ἀφθαρσίας. Παρθένον; ὅτι ἔµεινας ἄφθορος. Ἁγνὴν Μητέρα;

ὅτι ἔσχες σαῖς ἁγίαις ἀγκάλαις Υἱόν, τὸν πάντων Θεόν· αὐτὸν

ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.

Καὶ ψάλλοµεν τὰ παρόντα ἰδιόµελα, ἀρχοµένου τοῦ α´ χοροῦ. Ὁ

δὲ διάκονος θυµιᾷ διὰ κατζίου.

Ἦχος Νη

Σ η

Νη

η η η µε ε ε ε ρον του να ου το κα

τα α πε τα α σµα εις ε ε ε λεγ χον ρη γνυ υ ται

αι των πα ρα α α νο ο ο ο µων και τας ι

δι ας

Δι

α κτι ι ι να ας ο

Νη

η η λι ο ος κρυ υ

υ πτει ει Δε σπο ο ο την ο ρων αυ ρου ου ου ου µε

ε ε ε νον

(δις)

Ι

Νη

να τι ε φρυ α ξαν ε θνη και λα οι ε µε
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λε τη η σαν κε ε να

Ω ς προ

Δι

βα α τον ε πι σφα α γην η η χθη η ης

Χρι στε ε βα α σι ι ι λευ και ως

Νη

α α µνος

α κα α κοςπρο ση λω ω θης τω Στα αυ ρω υ πο

των πα α ρα νο ο

Δι

ο µω ων α α αν δρων

δι

Νη

α τας α µαρ τι ι ας η µω ω ων φι λα α

α αν θρωω ω ω πε

Πα ρε στη σαν οι βα σι λεις της γης και οι αρ χον

τες συ νηχ θησαν ε πι ι το α αυ το

τὸ αὐτό.

Δόξα, Καὶ νῦν. Ἦχος Νη.

Δ ο ο ξα Πα α τρι ι ι και Υι υι ω και Α γι ω

Πνε ε ε ευ µα α α α τι

K αι νυ υν και α α ει και εις τ ς αι αι ω ω ω

νας των αι ω ω ω ω νω ων α α α µην

Τ οις

Νη

συλ λα βου σι σε πα ρα α νο ο ο µοι

οις α νε χο µε ε νος ου ου τως ε βο ας Κυ υ υ υ
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ρι ι ι ι ε ει και ε

Δι

πα τα ξα α τε ε ε το ον

Ποι οι οι µε ε ε ε να και δι ε σκο ορ πι

ι ι ι ι σα α α α τε τα

Νη

δω δε ε κα προ βα α τα

α τους µα θη η η τα α α ας µου η δυ να

µη ην πλει ει ους η η δω ω δε ε κα λε γε ε ω ω

νας πα ρα α στη η η σαι α α αγ γε ε ε ε

λων αλ λα α µα α κρο θυ υ µω ι ι ι να

πλη ρω ω θη α α ε δη η λω σα υ υ µιν

δι ι ι α α των προ φη η η τω ω ω ων µου

α

Δι

α δη η λα και αι κρυ φι ι α Κυ

Νη

υ υ ρι ε δο ο

ο ο ξα αα σοι

Δι

οιοι οι

Νη

οι οι οι

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

Ὁ ἀναγνώστης·

Προκείµενον. Ἦχος δ´. Ψαλµὸς µ´.

Ἡ καρδία αὐτοῦ συνήγαγεν ἀνοµίαν ἑαυτῷ, ἐξεπορεύετο ἔξω

καὶ ἐλάλει ἐπὶ τὸ αὐτό.

Στίχ. α´. Κατ᾿ ἐµοῦ ἐψιθύριζον πάντες οἱ ἐχθροί µου, κατ᾿ ἐµοῦ

ἐλογίζοντο κακά µοι.

Στίχ. β´. Λόγον παράνοµον κατέθεντο κατ᾿ ἐµοῦ· Μὴ ὁ

κοιµώµενος οὐχὶ προσθήσει τοῦ ἀναστῆναι;

Προφητείας Ζαχαρίου τὸ Ἀνάγνωσµα

(ια´ 10-13).

Τάδε λέγει Κύριος· Λήψοµαι τὴν ῥάβδον µου τὴν καλήν, καὶ
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ἀποῤῥίψω αὐτήν, τοῦ διασκεδάσαι τὴν διαθήκην µου, ἣν

διεθέµην πρὸς πάντας τοὺς λαούς· καὶ διασκεδασθήσεται ἐν τῇ

ἡµέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ γνώσονται οἱ Χαναναῖοι τὰ πρόβατα τὰ

φυλασσόµενά µοι, διότι λόγος Κυρίου ἐστί. Καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς.

Εἰ καλὸν ἐνώπιον ὑµῶν ἐστι, δότε τὸν µισθόν µου, ἢ ἀπείπασθε·

καὶ ἔστησαν τὸν µισθόν µου, τριάκοντα ἀργυροῦς. Καὶ εἶπε

Κύριος πρός µε· Κάθες αὐτοὺς εἰς τὸ χωνευτήριον, καὶ σκέψοµαι

εἰ δόκιµόν ἐστιν, ὃν τρόπον ἐδοκιµάσθην ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ

ἔλαβον τοὺς τριάκοντα ἀργυροῦς, καὶ ἐνέβαλον αὐτοὺς εἰς τὸν

οἶκον Κυρίου εἰς τὸ χωνευτήριον, καθὰ συνέταξέ µοι Κύριος.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Παύλου

τὸ Ἀνάγνωσµα (Ϛ´ 14-18).

Ἀδελφοί, ἐµοὶ µὴ γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰ µὴ ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ

Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· δι᾿ οὗ ἐµοὶ κόσµος ἐσταύρωται,

κἀγὼ τῷ κόσµῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτοµή τι ἰσχύει,

οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ

στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ

τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ, κόπους µοι µηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ

στίγµατα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώµατί µου βαστάζω. Ἡ χάρις

τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ µετὰ τοῦ πνεύµατος ὑµῶν,

ἀδελφοί. Ἀµήν.

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει τὸ Εὐαγγέλιον.

(Ματθ. κζ´ 1-56).

Ὁ α´ χορός· Δόξα τῇ µακροθυµίᾳ σου, Κύριε, δόξα σοι.

Ὁ ἀναγνώστης·

Τὰ διαβήµατά µου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν σου, καὶ µὴ

κατακυριευσάτω µου πᾶσα ἀνοµία.

Λύτρωσαί µε ἀπὸ συκοφαντίας ἀνθρώπων, καὶ φυλάξω τὰς

ἐντολάς σου.

Τὸ πρόσωπόν σου ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, καὶ δίδαξόν µε

τὰ δικαιώµατά σου.

Πληρωθήτω τὸ στόµα µου αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑµνήσω

τὴν δόξαν σου, ὅλην τὴν ἡµέραν τὴν µεγαλοπρέπειάν σου.

Τὸ τρισάγιον.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡµᾶς.

(τρίς)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
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Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις

ἡµῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι

καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου,

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ,

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον·

καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς

ὀφειλέταις ἡµῶν· καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ

ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα, τοῦ

Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ ἀναγνώστης· Ἀµήν.

Τὸ κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´.

Τὸν δι᾿ ἡµᾶς σταυρωθέντα, δεῦτε πάντες ὑµνήσωµεν· αὐτὸν γὰρ

κατεῖδε Μαρία, ἐπὶ τοῦ ξύλου καὶ ἔλεγεν· Εἰ καὶ σταυρὸν

ὑποµένεις, σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός µου.

Κύριε, ἐλέησον (40άκις).

Καὶ τὴν παροῦσαν εὐχήν.

Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς

προσκυνούµενος καὶ δοξαζόµενος Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ

µακρόθυµος, ὁ πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλαγχνος, ὁ τοὺς δικαίους

ἀγαπῶν καὶ τοὺς ἁµαρτωλοὺς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρὸς

σωτηρίαν διὰ τῆς ἐπαγγελίας τῶν µελλόντων ἀγαθῶν· αὐτός,

Κύριε, πρόσδεξαι καὶ ἡµῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τὰς ἐντεύξεις καὶ

ἴθυνον τὴν ζωὴν ἡµῶν πρὸς τὰς ἐντολάς σου. Τὰς ψυχὰς ἡµῶν

ἁγίασον· τὰ σώµατα ἅγνισον· τοὺς λογισµοὺς διόρθωσον· τὰς

ἐννοίας κάθαρον· καὶ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, κακῶν

καὶ ὀδύνης. Τείχισον ἡµᾶς ἁγίοις σου ἀγγέλοις, ἵνα, τῇ

παρεµβολῇ αὐτῶν φρουρούµενοι καὶ ὁδηγούµενοι,

καταντήσωµεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ εἰς τὴν

ἐπίγνωσιν τῆς ἀπροσίτου σου δόξης· ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
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Τὴν τιµιωτέραν τῶν Χερουβὶµ * καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν

Σεραφίµ, * τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως

Θεοτόκον, * σὲ µεγαλύνοµεν.

Ἐν ὀνόµατι Κυρίου εὐλόγησον, πάτερ.

Ὁ ἱερεύς·

Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡµᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡµᾶς, ἐπιφάναι τὸ

πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡµᾶς καὶ ἐλεήσαι ἡµᾶς.

Καὶ τὴν παροῦσαν εὐχήν.

Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον πάντα

ἄνθρωπον ἐρχόµενον εἰς τὸν κόσµον, σηµειωθήτω ἐφ᾿ ἡµᾶς τὸ

φῶς τοῦ προσώπου σου, ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώµεθα φῶς τὸ

ἀπρόσιτον· καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήµατα ἡµῶν πρὸς ἐργασίαν

τῶν ἐντολῶν σου· πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρός, καὶ

πάντων σου τῶν Ἁγίων.

Ὁ ἀναγνώστης· Ἀµήν.

* * * * *

ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ

Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ

ἡµῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν αὐτῷ Χριστῷ τῷ

βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν.

Καὶ τοὺς Ψαλµούς·

Ψαλµὸς λδ´ (34).

Δίκασον, Κύριε, τοὺς ἀδικοῦντάς µε· πολέµησον τοὺς

πολεµοῦντάς µε.

Ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν βοήθειάν µου.

Ἔκχεον ῥοµφαίαν καὶ σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν

καταδιωκόντων µε· εἶπον τῇ ψυχῇ µου· Σωτηρία σου ἐγώ εἰµι.

Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν µου·

ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ

λογιζόµενοί µοι κακά.

Γενηθήτωσαν ὡσεὶ χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέµου καὶ ἄγγελος

Κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς.

Γενηθήτω ἡ ὁδὸς αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθηµα καὶ ἄγγελος

Κυρίου καταδιώκων αὐτούς.

Ὅτι δωρεὰν ἔκρυψάν µοι διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν, µάτην

ὠνείδισαν τὴν ψυχήν µου.

Ἐλθέτω αὐτῷ παγίς, ἣν οὐ γινώσκει, καὶ ἡ θήρα, ἣν ἔκρυψε,
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συλλαβέτω αὐτόν, καὶ ἐν τῇ παγίδι πεσεῖται ἐν αὐτῇ.

Ἡ δὲ ψυχή µου ἀγαλλιάσεται ἐπὶ τῷ Κυρίῳ, τερφθήσεται ἐπὶ τῷ

σωτηρίῳ αὐτοῦ.

Πάντα τὰ ὀστᾶ µου ἐροῦσι· Κύριε, Κύριε, τίς ὅµοιός σοι;

Ῥυόµενος πτωχὸν ἐκ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ

πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν.

Ἀναστάντες µοι µάρτυρες ἄδικοι, ἃ οὐκ ἐγίνωσκον ἠρώτων µε.

Ἀνταπεδίδοσάν µοι πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ

µου.

Ἐγὼ δέ, ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν µοι, ἐνεδυόµην σάκκον· καὶ

ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν µου καὶ ἡ προσευχή µου εἰς

κόλπον µου ἀποστραφήσεται.

Ὡς πλησίον, ὡς ἀδελφῷ ἡµετέρῳ, οὕτως εὐηρέστουν· ὡς πενθῶν

καὶ σκυθρωπάζων, οὕτως ἐταπεινούµην.

Καὶ κατ᾿ ἐµοῦ εὐφράνθησαν καὶ συνήχθησαν· συνήχθησαν ἐπ᾿

ἐµὲ µάστιγες καὶ οὐκ ἔγνων· διεσχίσθησαν καὶ οὐ κατενύγησαν.

Ἐπείρασάν µε, ἐξεµυκτήρισάν µε µυκτηρισµῷ, ἔβρυξαν ἐπ᾿ ἐµὲ

τοὺς ὀδόντας αὐτῶν.

Κύριε, πότε ἐπόψει; ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν µου ἀπὸ τῆς

κακουργίας αὐτῶν, ἀπὸ λεόντων τὴν µονογενῆ µου.

Ἐξοµολογήσοµαί σοι ἐν ἐκκλησίᾳ πολλῇ, ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω

σε.

Μὴ ἐπιχαρείησάν µε οἱ ἐχθραίνοντές µοι ἀδίκως, οἱ µισοῦντές µε

δωρεὰν καὶ διανεύοντες ὀφθαλµοῖς.

Ὅτι ἐµοὶ µὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ ἐπ᾿ ὀργὴν δόλους

διελογίζοντο.

Καὶ ἐπλάτυναν ἐπ᾿ ἐµὲ τὸ στόµα αὐτῶν· εἶπον· Εὖγε, εὖγε, εἶδον

οἱ ὀφθαλµοὶ ἡµῶν!

Εἶδες, Κύριε, µὴ παρασιωπήσῃς· Κύριε, µὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐµοῦ.

Ἐξεγέρθητι, Κύριε, καὶ πρόσχες τῇ κρίσει µου, ὁ Θεός µου καὶ ὁ

Κύριός µου, εἰς τὴν δίκην µου.

Κρῖνόν µε, Κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην σου, Κύριε ὁ Θεός µου,

καὶ µὴ ἐπιχαρείησάν µοι.

Μὴ εἴποισαν ἐν καρδίαις αὑτῶν· Εὖγε, εὖγε τῇ ψυχῇ ἡµῶν· µὴ δὲ

εἴποιεν· Κατεπίοµεν αὐτόν.

Αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν ἅµα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς

κακοῖς µου· Ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ

µεγαλοῤῥηµονοῦντες ἐπ᾿ ἐµέ.

Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν οἱ θέλοντες τὴν
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δικαιοσύνην µου, καὶ εἰπάτωσαν διαπαντός· Μεγαλυνθήτω ὁ

Κύριος, οἱ θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ.

Καὶ ἡ γλῶσσά µου µελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου, ὅλην τὴν

ἡµέραν τὸν ἔπαινόν σου.

Ψαλµὸς ρη´ (108).

Ὁ Θεός, τὴν αἴνεσίν µου µὴ παρασιωπήσῃς· ὅτι στόµα

ἁµαρτωλοῦ, καὶ στόµα δολίου ἐπ᾿ ἐµὲ ἠνοίχθη.

Ἐλάλησαν κατ᾿ ἐµοῦ γλώσσῃ δολίᾳ, καὶ λόγοις µίσους

ἐκύκλωσάν µε, καὶ ἐπολέµησάν µε δωρεάν.

Ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν µε, ἐνδιέβαλλόν µε, ἐγὼ δὲ προσηυχόµην.

Καὶ ἔθεντο κατ᾿ ἐµοῦ κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν, καὶ µῖσος ἀντὶ τῆς

ἀγαπήσεώς µου.

Κατάστησον ἐπ᾿ αὐτὸν ἁµαρτωλόν, καὶ διάβολος στήτω ἐκ

δεξιῶν αὐτοῦ.

Ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν ἐξέλθοι καταδεδικασµένος, καὶ ἡ

προσευχὴ αὐτοῦ γενέσθω εἰς ἁµαρτίαν.

Γενηθήτωσαν αἱ ἡµέραι αὐτοῦ ὀλίγαι, καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ

λάβοι ἕτερος.

Γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοί, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα.

Σαλευόµενοι µεταναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ

ἐπαιτησάτωσαν· ἐκβληθήτωσαν ἐκ τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν.

Ἐξερευνησάτω δανειστὴς πάντα, ὅσα ὑπάρχει αὐτῷ, καὶ

διαρπασάτωσαν ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ.

Μὴ ὑπαρξάτω αὐτῷ ἀντιλήπτωρ, µηδὲ γενηθήτω οἰκτίρµων τοῖς

ὀρφανοῖς αὐτοῦ.

Γενηθήτω τὰ τέκνα αὐτοῦ εἰς ἐξολόθρευσιν, ἐν γενεᾷ µιᾷ

ἐξαλειφθείη τὸ ὄνοµα αὐτοῦ.

Ἀναµνησθείη ἡ ἀνοµία τῶν πατέρων αὐτοῦ ἔναντι Κυρίου, καὶ ἡ

ἁµαρτία τῆς µητρὸς αὐτοῦ µὴ ἐξαλειφθείη.

Γενηθήτωσαν ἐναντίον Κυρίου διαπαντός, καὶ ἐξολοθρευθείη ἐκ

γῆς τὸ µνηµόσυνον αὐτῶν.

Ἀνθ᾿ ὧν οὐκ ἐµνήσθη ποιῆσαι ἔλεος· καὶ κατεδίωξεν ἄνθρωπον

πένητα καὶ πτωχὸν καὶ κατανενυγµένον τῇ καρδίᾳ τοῦ

θανατῶσαι.

Καὶ ἠγάπησε κατάραν, καὶ ἥξει αὐτῷ· καὶ οὐκ ἠθέλησεν

εὐλογίαν, καὶ µακρυνθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ.

Καὶ ἐνεδύσατο κατάραν ὡς ἱµάτιον, καὶ εἰσῆλθεν ὡσεὶ ὕδωρ εἰς

τὰ ἔγκατα αὐτοῦ καὶ ὡσεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ.

Γενηθήτω αὐτῷ ὡς ἱµάτιον, ὃ περιβάλλεται, καὶ ὡσεὶ ζώνη, ἣν
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διαπαντὸς περιζώννυται.

Τοῦτο τὸ ἔργον τῶν ἐνδιαβαλλόντων µε παρὰ Κυρίου καὶ τῶν

λαλούντων πονηρὰ κατὰ τῆς ψυχῆς µου.

Καὶ σύ, Κύριε, ποίησον µετ᾿ ἐµοῦ, ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου, ὅτι

χρηστὸν τὸ ἔλεός σου.

Ῥῦσαί µε, ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰµὶ ἐγώ, καὶ ἡ καρδία µου

τετάρακται ἐντός µου.

Ὡσεὶ σκιὰ ἐν τῷ ἐκκλῖναι αὐτὴν ἀντανῃρέθην, ἐξετινάχθην ὡσεὶ

ἀκρίδες.

Τὰ γόνατά µου ἠσθένησαν ἀπὸ νηστείας, καὶ ἡ σάρξ µου

ἠλλοιώθη δι᾿ ἔλαιον.

Κἀγὼ ἐγενήθην ὄνειδος αὐτοῖς· εἴδοσάν µε, ἐσάλευσαν κεφαλὰς

αὐτῶν.

Βοήθησόν µοι, Κύριε ὁ Θεός µου, καὶ σῶσόν µε κατὰ τὸ ἔλεός

σου.

Καὶ γνώτωσαν, ὅτι ἡ χείρ σου αὕτη, καὶ σύ, Κύριε, ἐποίησας

αὐτήν.

Καταράσονται αὐτοί, καὶ σὺ εὐλογήσεις· οἱ ἐπανιστάµενοί µοι

αἰσχυνθήτωσαν, ὁ δὲ δοῦλός σου εὐφρανθήσεται.

Ἐνδυσάσθωσαν οἱ ἐνδιαβάλλοντές µε ἐντροπὴν καὶ

περιβαλέσθωσαν ὡς διπλοΐδα αἰσχύνην αὐτῶν.

Ἐξοµολογήσοµαι τῷ Κυρίῳ σφόδρα ἐν τῷ στόµατί µου καὶ ἐν

µέσῳ πολλῶν αἰνέσω αὐτόν.

Ὅτι παρέστη ἐκ δεξιῶν πένητος, τοῦ σῶσαι ἐκ τῶν

καταδιωκόντων τὴν ψυχήν µου.

Ψαλµὸς ν´ (50).

Ἐλέησόν µε, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος

τῶν οἰκτιρµῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόµηµά µου.

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν µε ἀπὸ τῆς ἀνοµίας µου καὶ ἀπὸ τῆς

ἁµαρτίας µου καθάρισόν µε.

Ὅτι τὴν ἀνοµίαν µου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁµαρτία µου ἐνώπιόν

µού ἐστι διαπαντός.

Σοὶ µόνῳ ἥµαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα. Ὅπως

ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνοµίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁµαρτίαις ἐκίσσησέ µε

ἡ µήτηρ µου.

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς

σοφίας σου ἐδήλωσάς µοι.

Ῥαντιεῖς µε ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσοµαι· πλυνεῖς µε, καὶ ὑπὲρ
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χιόνα λευκανθήσοµαι.

Ἀκουτιεῖς µοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται

ὀστέα τεταπεινωµένα.

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁµαρτιῶν µου καὶ

πάσας τὰς ἀνοµίας µου ἐξάλειψον.

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐµοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦµα εὐθὲς

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις µου.

Μὴ ἀποῤῥίψῃς µε ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦµά σου τὸ

ἅγιον µὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐµοῦ.

Ἀπόδος µοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύµατι

ἡγεµονικῷ στήριξόν µε.

Διδάξω ἀνόµους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.

Ῥῦσαί µε ἐξ αἱµάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας µου,

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά µου τὴν δικαιοσύνην σου.

Κύριε, τὰ χείλη µου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόµα µου ἀναγγελεῖ τὴν

αἴνεσίν σου.

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώµατα οὐκ

εὐδοκήσεις.

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦµα συντετριµµένον, καρδίαν συντετριµµένην

καὶ τεταπεινωµένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδοµηθήτω

τὰ τείχη Ἱερουσαλήµ.

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ

ὁλοκαυτώµατα.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου µόσχους.

Καὶ τὰ ἑξῆς ἄνευ µετανοιῶν·

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· δόξα σοι ὁ Θεός (τρίς).

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα. Ἦχος πλ. β´.

Κύριε, κατέκρινάν σε οἱ Ἰουδαῖοι θανάτῳ, τὴν ζωὴν τῶν

ἁπάντων· οἱ τὴν Ἐρυθρὰν ῥάβδῳ πεζεύσαντες, σταυρῷ σε

προσήλωσαν· καὶ οἱ ἐκ πέτρας µέλι θηλάσαντες, χολήν σοι

προσήνεγκαν· ἀλλ᾿ ἑκὼν ὑπέµεινας, ἵνα ἡµᾶς ἐλευθερώσῃς, τῆς

δουλείας τοῦ ἐχθροῦ· Χριστὲ ὁ Θεὸς δόξα σοι.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄµπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστήσασα, τὸν καρπὸν

τῆς ζωῆς. Σὲ ἱκετεύοµεν, πρέσβευε Δέσποινα, µετὰ τῶν
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Ἀποστόλων, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.

Καὶ ψάλλοµεν τὰ παρόντα ἰδιόµελα ἀρχοµένου τοῦ β´ χοροῦ. Ὁ

δὲ διάκονος θυµιᾷ διὰ κατζίου.

Εἰς τὴν Γ΄ Ὥραν. Ἦχος Νη.

Δ ι

Νη

α τον φο βον τω

Δι

ων Ι ου ου ου δαι αι αι ω

ων ο φι ι ι ι λο ο ο ος σου και

Νη

ο πλη σι ο ον

Πε ε τρος ηρ νη η σα το σε Κυ υ υ υ ρι ι ι

ι ε και ο δυ ρο µε ε νο

Δι

ος ου τω ως ε ε

βο ο ο α α των

Νη

δα κρυ ων µου µη η η πα α ρα

σι ω ω ω πη η η η σης ει ει πα γαρφυ υ λα

α ξαι

Δι

την πι στιν οι οι κτι ι ιρ µο ον και αι ου ουκ ε

φυ υ υ λαα α α ξα και

Νη

η µω ωντην µε ε

τα νοι οι αν ου τω ω δε ε ξαι και αι ε λε η σο ο ο ον

η η η η µας

(δίς)

Τα ρη µα τα µ ε νω τι σαι Κυ ρι ε συ υ

νες της κρα α αυ γη η η ης µ

Π ρο

Νη

του τι µι ι ου ου σουΣτα αυ ρου στρα τι ω

των εµ παι ζο ον των σε ε Κυ ρι ε ε αι
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νο ε ραι αι στρα τι ι αι κα τε πλη η η ητ το

ο ο ον το α νε δη σω ω γαρ στε ε φα νον υ

υ

Δι

υ βρε ε ε ε ως ο

Νη

την γη ην ζωγρα φη σας τοις

α α α αν θε ε ε ε σι και την χλαι ναν χλευ

Δι

α

ζο µε ε νος ε

Νη

ε φο ρε ε σας ο νε φε ε λαις πε

ρι βα αλ λων το στε ρε ε ε ε ω ω ω ω µα τοι

αυ τη η γαρ

Δι

οι οι κο ο νο ο µι ι α α ε

γνω

Νη

σθη η σου η ευ σπλαγ χνι ι α Χρι ι στε το µε

γα ε ε ε λε ος δο ο ο ο ξα α α α σοι

Προ σχες τη φω νη της δε η σε ως µ ο βα σι

λε ε ευς µ και ο Θε ε ο ο ο ος µου

τὸ αὐτό.

Δόξα, Καὶ νῦν. Ἦχος Πα.

Δ ο

Πα

ο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω

και Α γι ι ι ω Πνευ µα α α τι

Κ αι

Πα

νυν και α ει ει και εις τ ς αι ω ω νας των αι

ω ω νων α α α µην
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Ε ελ κο µε νο ος ε πι Στα αυ ρου ου τως

ε βο ο ας Κυ υ υ ρι ι ι ι ε δι α

ποι ο ον ε ερ γον θε λε τε ε µεστααυ ρω ω σαι

Ι ι ου δαι αι αι αι οι ο ο ο τι τους πα

ρα α λυτους υ µω ων συ νε ε ε σφι ι ι ιγ ξα

ο τι του ους νε ε ε κρους ως εξ υ πνου ου α νε

ε ε ε ε στη η η η σα αι µορ ρουν ι α

σα α α α α µην Χα να ναι α αν η λε ε ε ε

ε η η η η σα δι α ποι ο ον ερ γον θε ε

λε τε ε ε ε ε ε ε ε ε ε µε ε ε

φο ο ο νε ευ σαι Ι ι ου δαι αι αι αι οι αλλ ο

ψε σθε εις ον νυν ε εκ κε εν τα α α τε Χρι στονπα ρα α

νο µοι οι οιοιοιοι οι οι

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

Ὁ ἀναγνώστης·

Προκείµενον· Ἦχος δ´. Ψαλµὸς λζ´ (37).

Ὅτι ἐγὼ εἰς µάστιγας ἕτοιµος, καὶ ἡ ἀλγηδών µου ἐνώπιόν µού

ἐστι διαπαντός.

Στίχ. α´. Κύριε, µὴ τῷ θυµῷ σου ἐλέγξῃς µε, µηδὲ τῇ ὀργῇ σου

παιδεύσῃς µε.
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Στίχ. β´. Οἱ δὲ ἐχθροί µου ζῶσι καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἑµέ, καὶ

ἐπληθύνθησαν οἱ µισοῦντές µε ἀδίκως.

Προφητείας Ἡσαΐου

τὸ Ἀνάγνωσµα (ν´ 4-11).

Κύριος δίδωσί µοι γλῶσσαν παιδείας, τοῦ γνῶναι ἡνίκα δεῖ

εἰπεῖν λόγον· ἔθηκέ µε πρωῒ πρωΐ, προσέθηκέ µοι ὠτίον τοῦ

ἀκούειν, καὶ ἡ παιδεία Κυρίου ἀνοίγει µου τὰ ὦτα· ἐγὼ δὲ οὐκ

ἀπειθῶ, οὐδὲ ἀντιλέγω. Τὸν νῶτόν µου ἔδωκα εἰς µάστιγας, τὰς

δὲ σιαγόνας µου εἰς ῥαπίσµατα, τὸ δὲ πρόσωπόν µου οὐκ

ἀπέστρεψα ἀπὸ αἰσχύνης ἐµπτυσµάτων· καὶ Κύριος, Κύριος

βοηθός µου ἐγενήθη. Διὰ τοῦτο οὐκ ἐνετράπην, ἀλλ᾿ ἔθηκα τὸ

πρόσωπόν µου ὡς στερεὰν πέτραν· καὶ ἔγνων, ὅτι οὐ µὴ

αἰσχυνθῶ, ὅτι ἐγγίζει ὁ δικαιώσας µε. Τίς ὁ κρινόµενός µοι;

ἀντιστήτω µοι ἅµα· καὶ τίς ὁ κρινόµενός µοι; ἐγγισάτω µοι. Ἰδοὺ

Κύριος, Κύριος βοηθήσει µοι, τὶς κακώσει µε; ἰδοὺ πάντες ὑµεῖς,

ὡς ἱµάτιον, παλαιωθήσεσθε, καὶ ὡς σὴς καταφάγεται ὑµᾶς.

Τίς ἐν ὑµῖν ὁ φοβούµενος τὸν Κύριον; ὑπακουσάτω τῆς φωνῆς

τοῦ παιδὸς αὐτοῦ. Οἱ πορευόµενοι ἐν σκότει, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς

φῶς, πεποίθατε ἐπὶ τῷ ὀνόµατι Κυρίου, καὶ ἀντιστηρίσασθε ἐπὶ

τῷ Θεῷ.

Ἰδοὺ πάντες ὑµεῖς ὡς πῦρ καίετε, καὶ κατισχύετε φλόγα·

πορεύεσθε τῷ φωτὶ τοῦ πυρὸς ὑµῶν, καὶ τῇ φλογί, ᾗ ἐξεκαύσατε·

δι᾿ ἐµὲ ἐγένετο ταῦτα ὑµῖν· ἐν λύπῃ κοιµηθήσεσθε.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πρὸς Ῥωµαίους Ἐπιστολῆς Παύλου

τὸ Ἀνάγνωσµα (ε´ 6-10).

Ἀδελφοί, ἔτι Χριστὸς ὄντων ἡµῶν ἀσθενῶν, κατὰ καιρὸν ὑπὲρ

ἀσεβῶν ἀπέθανε. Μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ

γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολµᾷ ἀποθανεῖν. Συνίστησι δὲ τὴν

ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡµᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι, ἁµαρτωλῶν ὄντων

ἡµῶν, Χριστὸς ὑπὲρ ἡµῶν ἀπέθανε. Πολλῷ οὖν µᾶλλον,

δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ Αἵµατι αὐτοῦ σωθησόµεθα δι᾿ αὐτοῦ

ἀπὸ τῆς ὀργῆς. Εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγηµεν τῷ Θεῷ διὰ

τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ µᾶλλον καταλλαγέντες

σωθησόµεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ.

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει τὸ Εὐαγγέλιον.

(Μαρκ. ιε´ 16-41).

Ὁ β´ χορός· Δόξα τῇ µακροθυµίᾳ σου, Κύριε, δόξα σοι.

Ὁ ἀναγνώστης·
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Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητός, εὐλογητὸς Κύριος ἡµέραν καθ᾿

ἡµέραν· κατευοδώσαι ἡµῖν ὁ Θεὸς τῶν σωτηρίων ἡµῶν, ὁ Θεὸς

τοῦ σῴζειν.

Τὸ τρισάγιον.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡµᾶς.

(τρίς)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις

ἡµῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι

καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου,

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ,

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον·

καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς

ὀφειλέταις ἡµῶν· καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ

ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα, τοῦ

Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ ἀναγνώστης· Ἀµήν.

Τὸ κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´.

Τὸν δι᾿ ἡµᾶς σταυρωθέντα, δεῦτε πάντες ὑµνήσωµεν· αὐτὸν γὰρ

κατεῖδε Μαρία, ἐπὶ τοῦ ξύλου καὶ ἔλεγεν· Εἰ καὶ σταυρὸν

ὑποµένεις, σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός µου.

Κύριε, ἐλέησον (40άκις).

Καὶ τὴν παροῦσαν εὐχήν.

Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς

προσκυνούµενος καὶ δοξαζόµενος Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ

µακρόθυµος, ὁ πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλαγχνος, ὁ τοὺς δικαίους

ἀγαπῶν καὶ τοὺς ἁµαρτωλοὺς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρὸς

σωτηρίαν διὰ τῆς ἐπαγγελίας τῶν µελλόντων ἀγαθῶν· αὐτός,

Κύριε, πρόσδεξαι καὶ ἡµῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τὰς ἐντεύξεις καὶ

ἴθυνον τὴν ζωὴν ἡµῶν πρὸς τὰς ἐντολάς σου. Τὰς ψυχὰς ἡµῶν

ἁγίασον· τὰ σώµατα ἅγνισον· τοὺς λογισµοὺς διόρθωσον· τὰς

ἐννοίας κάθαρον· καὶ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, κακῶν
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καὶ ὀδύνης. Τείχισον ἡµᾶς ἁγίοις σου ἀγγέλοις, ἵνα, τῇ

παρεµβολῇ αὐτῶν φρουρούµενοι καὶ ὁδηγούµενοι,

καταντήσωµεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ εἰς τὴν

ἐπίγνωσιν τῆς ἀπροσίτου σου δόξης· ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Τὴν τιµιωτέραν τῶν Χερουβὶµ * καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν

Σεραφίµ, * τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως

Θεοτόκον, * σὲ µεγαλύνοµεν.

Ἐν ὀνόµατι Κυρίου εὐλόγησον, πάτερ.

Ὁ ἱερεύς·

Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡµᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡµᾶς, ἐπιφάναι τὸ

πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡµᾶς καὶ ἐλεήσαι ἡµᾶς.

Καὶ τὴν εὐχὴν τοῦ ἁγίου Μαρδαρίου.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ µονογενές, Ἰησοῦ

Χριστὲ καὶ ἅγιον Πνεῦµα, µία Θεότης, µία Δύναµις, ἐλέησόν µε

τὸν ἁµαρτωλόν· καὶ οἷς ἐπίστασαι κρίµασι, σῶσόν µε τὸν

ἀνάξιον δοῦλόν σου· ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων.

Ὁ ἀναγνώστης· Ἀµήν.

* * * * *

ΩΡΑ ΕΚΤΗ

Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ

ἡµῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν αὐτῷ Χριστῷ τῷ

βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν.

Καὶ τοὺς Ψαλµούς·

Ψαλµὸς νγ´ (53).

Ὁ Θεὸς ἐν τῷ ὀνόµατί σου σῶσόν µε, καὶ ἐν τῇ δυνάµει σου

κρινεῖς µε.

Ὁ Θεός, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς µου, ἐνώτισαι τὰ ῥήµατα τοῦ

στόµατός µου.

Ὅτι ἀλλότριοι ἐπανέστησαν ἐπ᾿ ἐµὲ καὶ κραταιοὶ ἐζήτησαν τὴν

ψυχήν µου καὶ οὐ προέθεντο τὸν Θεὸν ἐνώπιον αὐτῶν.

Ἰδοὺ γὰρ ὁ Θεὸς βοηθεῖ µοι, καὶ ὁ Κύριος ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς

µου.



21

Ἀποστρέψει τὰ κακὰ τοῖς ἐχθροῖς µου, ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου

ἐξολόθρευσον αὐτούς.

Ἑκουσίως θύσω σοι, ἐξοµολογήσοµαι τῷ ὀνόµατί σου, Κύριε, ὅτι

ἀγαθόν.

Ὅτι ἐκ πάσης θλίψεως ἐῤῥύσω µε, καὶ ἐν τοῖς ἐχθροῖς µου

ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλµός µου.

Ψαλµὸς ρλθ´ (139).

Ἐξελοῦ µε, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ, ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου

ῥῦσαί µε.

Οἵτινες ἐλογίσαντο ἀδικίαν ἐν καρδίᾳ, ὅλην τὴν ἡµέραν

παρετάσσοντο πολέµους.

Ἠκόνησαν γλῶσσαν αὐτῶν ὡσεὶ ὄφεως· ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ

χείλη αὐτῶν.

Φύλαξόν µε, Κύριε, ἐκ χειρὸς ἁµαρτωλοῦ, ἀπὸ ἀνθρώπων

ἀδίκων ἐξελοῦ µε, οἵτινες διελογίσαντο τοῦ ὑποσκελίσαι τὰ

διαβήµατά µου.

Ἔκρυψαν ὑπερήφανοι παγίδα µοι, καὶ σχοινίοις διέτειναν

παγίδα τοῖς ποσί µου· ἐχόµενα τρίβους σκάνδαλα ἔθεντό µοι.

Εἶπα τῷ Κυρίῳ· Θεός µου εἶ σύ· ἐνώτισαι, Κύριε, τὴν φωνὴν τῆς

δεήσεώς µου.

Κύριε, Κύριε, δύναµις τῆς σωτηρίας µου, ἐπεσκίασας ἐπὶ τὴν

κεφαλήν µου ἐν ἡµέρᾳ πολέµου.

Μὴ παραδῷς µε, Κύριε, ἀπὸ τῆς ἐπιθυµίας µου ἁµαρτωλῷ·

διελογίσαντο κατ᾿ ἐµοῦ, µὴ ἐγκαταλίπῃς µε, µήποτε ὑψωθῶσι.

Ἡ κεφαλὴ τοῦ κυκλώµατος αὐτῶν, κόπος τῶν χειλέων αὐτῶν

καλύψει αὐτούς.

Πεσοῦνται ἐπ᾿ αὐτοὺς ἄνθρακες, ἐν πυρὶ καταβαλεῖς αὐτούς, ἐν

ταλαιπωρίαις οὐ µὴ ὑποστῶσι.

Ἀνὴρ γλωσσώδης οὐ κατευθυνθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς· ἄνδρα ἄδικον

κακὰ θηρεύσει εἰς διαφθοράν.

Ἔγνων, ὅτι ποιήσει Κύριος τὴν κρίσιν τῶν πτωχῶν καὶ τὴν δίκην

τῶν πενήτων.

Πλὴν δίκαιοι ἐξοµολογήσονται τῷ ὀνόµατί σου, καὶ

κατοικήσουσιν εὐθεῖς σὺν τῷ προσώπῳ σου.

Ψαλµὸς Ϟ´ (90).

Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ

οὐρανοῦ αὐλισθήσεται.

Ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ· Ἀντιλήπτωρ µου εἶ καὶ καταφυγή µου, ὁ Θεός

µου, καὶ ἐλπιῶ ἐπ᾿ αὐτόν.
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Ὅτι αὐτὸς ῥύσεταί σε ἐκ παγίδος θηρευτῶν, καὶ ἀπὸ λόγου

ταραχώδους.

Ἐν τοῖς µεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι, καὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας

αὐτοῦ ἐλπιεῖς· ὅπλῳ κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ.

Οὐ φοβηθήσῃ ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, ἀπὸ βέλους πετοµένου

ἡµέρας, ἀπὸ πράγµατος ἐν σκότει διαπορευοµένου, ἀπὸ

συµπτώµατος καὶ δαιµονίου µεσηµβρινοῦ.

Πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου χιλιὰς καὶ µυριὰς ἐκ δεξιῶν σου,

πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ.

Πλὴν τοῖς ὀφθαλµοῖς σου κατανοήσεις, καὶ ἀνταπόδοσιν

ἁµαρτωλῶν ὄψει.

Ὅτι σύ, Κύριε, ἡ ἐλπίς µου· τὸν Ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου.

Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ µάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ ἐν τῷ

σκηνώµατί σου.

Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε

ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου.

Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, µήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα

σου.

Ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα

καὶ δράκοντα.

Ὅτι ἐπ᾿ ἐµὲ ἤλπισε καὶ ῥύσοµαι αὐτόν, σκεπάσω αὐτόν, ὅτι ἔγνω

τὸ ὄνοµά µου.

Κεκράξεται πρός µε, καὶ ἐπακούσοµαι αὐτοῦ· µετ᾿ αὐτοῦ εἰµὶ ἐν

θλίψει, ἐξελοῦµαι αὐτόν, καὶ δοξάσω αὐτόν.

Μακρότητα ἡµερῶν ἐµπλήσω αὐτόν, καὶ δείξω αὐτῷ τὸ

σωτήριόν µου.

Καὶ τὰ ἑξῆς ἄνευ µετανοιῶν·

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· δόξα σοι ὁ Θεός (τρίς).

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα. Ἦχος β´.

Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν µέσῳ τῆς γῆς, Χριστὲ ὁ Θεός· ἐπὶ Σταυροῦ,

τὰς ἀχράντους σου χεῖρας ἐξέτεινας, ἐπισυνάγων πάντα τὰ ἔθνη

κράζοντα· Κύριε δόξα σοι.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ὅτι οὐκ ἔχοµεν παῤῥησίαν, διὰ τὰ πολλὰ ἡµῶν ἁµαρτήµατα, σὺ

τὸν ἐκ σοῦ γεννηθέντα δυσώπησον, Θεοτόκε Παρθένε· πολλὰ

γὰρ ἰσχύει δέησις Μητρός, πρὸς εὐµένειαν Δεσπότου. Μὴ
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παρίδῃς, ἁµαρτωλῶν ἱκεσίας ἡ πάνσεµνος, ὅτι ἐλεήµων ἐστί, καὶ

σῴζειν δυνάµενος, ὁ καὶ παθεῖν ὑπὲρ ἡµῶν καταδεξάµενος.

Καὶ ψάλλοµεν τὰ παρόντα ἰδιόµελα ἀρχοµένου τοῦ α´ χοροῦ. Ὁ

δὲ διάκονος θυµιᾷ διὰ κατζίου.

Ἦχος Νη

Τ α α δε ε λε γει Κυ ρι ι ο ος τοις Ι ου

ου ου δαι αι αι αι οις λα ο ος µου τι ι ε ποι η

η σα α α σοι οι η τι ι σοι πα ρη νω ω ω ω χλη

η η η σα τους τυ φλους σου ε ε φω τι ι σα τους λε

πρου ους σου ε κα α θα ρι ι σα αν δρα α ο ο

ον τα ε πι κλι ι ι νη ης η νωρ θω ω ω σα

α α α µην λα ο ος µου τι ι ε ε ποι οι η η σα α

α σοι οι και τι ι µοιαν τα πε ε ε ε δω ω ω ω κας

αν τι ι του µα αν να χο ο λην αν τι του ου υ υ

υ δα το ο ος ο ο ο ο ξος αν τι του α γα α

πα αν µε Σταυ ρω ω µε προ ση λω ω ω ω σα α α α

τε ουκ ε τι στε ε ε ε γω λοι οι πον κα λε σω

µουου ου ου τα ε ε ε θνη η κα κει να µε δο ο ξα
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σουου σι συν τω Πα τρι ι και τω Πνε ε ευ µαα α

α τι κα γω αυ τοις δω ω ρη η η η η σο ο ο

ο µαι ζω ην την αι ω ω ω ω νι ι ι ι ον

(δίς)

Ε δω καν εις το βρω µα µ χο λην και εις την δι

ψαν µ ε ε πο ο τι σαν µε ε ο ο ο ο ξος

Ο ι νο µο θε ε ται του ου Ι σρα α ηλ Ι

ου δαι οι και φα ρι ι σαι αι αι οι ο χο ρος των α

πο στο λων βο α α α προ ος υ υ υ µας ι ι ι

ι δε να α ος ον υ µει εις ε λυ υ υ σα

α α α τε ι ι ι ι δε ε α α α µνος ον υ

µει ει εις ε σταυ ρω ω ω ω σα α α α τε τα α φω ω πα

α ρε ε δωκα τε ε αλλ ε ξου σι α α ε ε αυ του

α α α νε ε ε ε στη µη πλα να σθε Ι. ι ι

ι ου δαι αι αι οι οι αυ το ο ο ος γαρ ε ε στιν

ο εν θα λασ ση η σω ω ω σα ας και αι αι ε εν
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ε ρη µω ω ω θρε ε ε ε ψας αυ τος ε ε στιν

η ζω η η η και αι το ο ο φως και η η ει

ει ρη η η νη του ου ου κο ο ο ο σµου

Σω σον µε ο Θε ος ο τι ει σηλ θο σαν υ

δα τα ε ε ε ω ω ως ψυ υ υ χη η η η ης

µ

τὸ αὐτό.

Δόξα, Καὶ νῦν. Ἦχος Πα.

Δ ο ο ο ο ο ξα α Πα α τρι ι ι ι και Υι

υι ω και Α γι ι ι ω ω ω Πνε ευ µα α α

τι

Κ αι νυ υ υ υ υν και αι α α ει και εις τ ς

αι αι ω ω ω νας των αι ω ω νων α α α µην

Δ ε ε ευ τε χρι στο φο ροι λα οι οι κα

τι ι ι δω ω ω ω µεν τι συ νε βου λευ σα α το Ι ι

ου ου δας ο ο προ δοο ο ο της συν ι ε ε ρευ
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σι ιν α νο ο ο ο ο ο ο ο ο ο µοι

οι οις κα τα του ου ου Σω ω τη η η η η ρο

ος η η η µων ση µερον ε νο χο ον θα να α α

α α του τον α θα να το ον Λο γο ο ον πε

ποι οι οι οι η η η η καν και Πι λα τω προ δω

ω σα αν τες εν το πω Κρα νι ου ου ε στα

α α α αυ ρω ω ω ω σαν και τα αυ τα πα σχω

ων ε βο ο ο ο ο ο ο ο ο ο α α

α ο Σω τη η ηρ η µων λε ε ε ε γων α φες

αυ τοις Πα. α α α α τερ τη η ην α α µαρ τι ι

αν τα α α αυ την ο πω ως γνω σι τα ε ε ε

ε ε θνη την εκ νε κρων µου ου α να α στα σι ι ι

ι ι ι ι ιν

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

Ὁ ἀναγνώστης·

Προκείµενον. Ἦχος δ´. Ψαλµὸς η´ (8).

Κύριε ὁ Κύριος ἡµῶν, ὡς θαυµαστὸν τὸ ὄνοµά σου ἐν πάσῃ τῇ

γῇ!

Στίχ. α´. Ὅτι ἐπήρθη ἡ µεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω τῶν

οὐρανῶν.
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Στίχ. β´. Τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι µιµνῄσκῃ αὐτοῦ; ἡ υἱὸς

ἀνθρώπου, ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν;

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσµα

(νβ´ 13 - νδ´ 1).

Τάδε λέγει Κύριος· Ἰδοὺ συνήσει ὁ παῖς µου, καὶ ὑψωθήσεται, καὶ

δοξασθήσεται, καὶ µετεωρισθήσεται σφόδρα. Ὃν τρόπον

ἐκστήσονται ἐπὶ σὲ πολλοὶ, οὕτως ἀδοξήσει ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων

τὸ εἶδός σου, καὶ ἡ δόξα σου ἀπό υἱῶν ἀνθρώπων. Οὕτω

θαυµάσονται ἔθνη πολλὰ ἐπ᾿ αὐτῷ, καὶ συνέξουσι βασιλεῖς τὸ

στόµα αὐτῶν· ὅτι, οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται· καὶ οἳ

οὐκ ἀκηκόασι, συνήσουσι.

Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡµῶν; καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι

ἀπεκαλύφθη; Ἀνηγγείλαµεν, ὡς παιδίον ἐναντίον αὐτοῦ, ὡς

ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ. Οὐκ ἔστιν εἶδος αὐτῷ, οὐδὲ δόξα· καὶ εἴδοµεν

αὐτόν, καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος, οὐδὲ κάλλος· ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ

ἄτιµον, καὶ ἐκλεῖπον παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.

Ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὤν, καὶ εἰδὼς φέρειν µαλακίαν, ὅτι

ἀπέστραπται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ· ἠτιµάσθη καὶ οὐκ ἐλογίσθη.

Οὗτος τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν φέρει, καὶ περὶ ἡµῶν ὀδυνᾶται· καὶ

ἡµεῖς ἐλογισάµεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ, καὶ ἐν πληγῇ ὑπὸ Θεοῦ

καὶ ἐν κακώσει. Αὐτὸς δὲ ἐτραυµατίσθη διὰ τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν,

καὶ µεµαλάκισται διὰ τὰς ἀνοµίας ἡµῶν. Παιδεία εἰρήνης ἡµῶν

ἐπ᾿ αὐτόν· τῷ µώλωπι αὐτοῦ ἡµεῖς ἰάθηµεν. Πάντες ὡς πρόβατα

ἐπλανήθηµεν· ἄνθρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη· καὶ Κύριος

παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν. Καὶ αὐτὸς διὰ τὸ

κεκακῶσθαι, οὐκ ἀνοίγει τὸ στόµα αὐτοῦ. Ὡς πρόβατον ἐπὶ

σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀµνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν

ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόµα αὐτοῦ. Ἐν τῇ ταπεινώσει

αὐτοῦ, ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη· τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται;

ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ· ἀπὸ τῶν ἀνοµιῶν τοῦ λαοῦ

µου ἤχθη εἰς θάνατον. Καὶ δώσω τοὺς πονηρούς, ἀντὶ τῆς ταφῆς

αὐτοῦ, καὶ τοὺς πλουσίους, ἀντὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ· ὅτι ἀνοµίαν

οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόµατι αὐτοῦ· καὶ

βούλεται Κύριος καθαρίσαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς πληγῆς.

Ἐὰν δῶτε περὶ ἁµαρτίας, ἡ ψυχὴ ὑµῶν ὄψεται σπέρµα

µακρόβιον· καί βούλεται Κύριος ἐν χειρὶ αὑτοῦ ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ

πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, δεῖξαι αὐτῷ φῶς, καὶ πλάσαι τῇ συνέσει·

δικαιῶσαι δίκαιον, εὖ δουλεύοντα πολλοῖς, καὶ τὰς ἁµαρτίας

αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει. Διὰ τοῦτο αὐτὸς κληρονοµήσει πολλούς,
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καὶ τῶν ἰσχυρῶν µεριεῖ σκῦλα· ἀνθ᾿ ὧν παρεδόθη εἰς θάνατον ἡ

ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν τοῖς ἀνόµοις ἐλογίσθη· καὶ αὐτὸς ἁµαρτίας

πολλῶν ἀνήνεγκε, καὶ διὰ τὰς ἁµαρτίας αὐτῶν παρεδόθη.

Εὐφράνθητι στεῖρα, ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ

ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήµου µᾶλλον, ἢ τῆς ἐχούσης

τὸν ἄνδρα.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου

τὸ Ἀνάγνωσµα (β´ 11-18).

Ἀδελφοί, ὁ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόµενοι, ἐξ ἑνὸς πάντες· δι᾿ ἣν

αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, λέγων·

«Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνοµά σου τοῖς ἀδελφοῖς µου, ἐν µέσῳ ἐκκλησίας

ὑµνήσω σε»· Καὶ πάλιν· «Ἐγὼ ἔσοµαι πεποιθὼς ἐπ᾿ αὐτῷ»· Καὶ

πάλιν· «Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἅ µοι ἔδωκεν ὁ Θεός». Ἐπεὶ οὖν

τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵµατος, καὶ αὐτὸς

παραπλησίως µετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου

καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοὐτέστι τὸν

διάβολον· καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου,

διαπαντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. Οὐ γὰρ δήπου

Ἀγγέλων ἐπιλαµβάνεται, ἀλλὰ σπέρµατος Ἀβραὰµ

ἐπιλαµβάνεται. Ὅθεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς

ὁµοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήµων γένηται, καὶ πιστὸς Ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς

τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁµαρτίας τοῦ λαοῦ· ἐν ᾧ γὰρ

πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζοµένοις

βοηθῆσαι.

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει τὸ Εὐαγγέλιον.

(Λουκ. κγ´ 32-49).

Ὁ α´ χορός· Δόξα τῇ µακροθυµίᾳ σου, Κύριε, δόξα σοι.

Ὁ ἀναγνώστης·

Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡµᾶς οἱ οἰκτιρµοί σου Κύριε, ὅτι

ἐπτωχεύσαµεν σφόδρα· βοήθησον ἡµῖν ὁ Θεὸς ὁ Σωτὴρ ἡµῶν,

ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ ὀνόµατός σου. Κύριε ῥῦσαι ἡµᾶς, καὶ

ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου.

Τὸ τρισάγιον.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡµᾶς.

(τρίς)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις
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ἡµῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι

καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου,

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ,

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον·

καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς

ὀφειλέταις ἡµῶν· καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ

ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα, τοῦ

Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ ἀναγνώστης· Ἀµήν.

Τὸ κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´.

Τὸν δι᾿ ἡµᾶς σταυρωθέντα, δεῦτε πάντες ὑµνήσωµεν· αὐτὸν γὰρ

κατεῖδε Μαρία, ἐπὶ τοῦ ξύλου καὶ ἔλεγεν· Εἰ καὶ σταυρὸν

ὑποµένεις, σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός µου.

Κύριε, ἐλέησον (40άκις).

Καὶ τὴν παροῦσαν εὐχήν.

Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς

προσκυνούµενος καὶ δοξαζόµενος Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ

µακρόθυµος, ὁ πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλαγχνος, ὁ τοὺς δικαίους

ἀγαπῶν καὶ τοὺς ἁµαρτωλοὺς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρὸς

σωτηρίαν διὰ τῆς ἐπαγγελίας τῶν µελλόντων ἀγαθῶν· αὐτός,

Κύριε, πρόσδεξαι καὶ ἡµῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τὰς ἐντεύξεις καὶ

ἴθυνον τὴν ζωὴν ἡµῶν πρὸς τὰς ἐντολάς σου. Τὰς ψυχὰς ἡµῶν

ἁγίασον· τὰ σώµατα ἅγνισον· τοὺς λογισµοὺς διόρθωσον· τὰς

ἐννοίας κάθαρον· καὶ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, κακῶν

καὶ ὀδύνης. Τείχισον ἡµᾶς ἁγίοις σου ἀγγέλοις, ἵνα, τῇ

παρεµβολῇ αὐτῶν φρουρούµενοι καὶ ὁδηγούµενοι,

καταντήσωµεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ εἰς τὴν

ἐπίγνωσιν τῆς ἀπροσίτου σου δόξης· ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Τὴν τιµιωτέραν τῶν Χερουβὶµ * καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν
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Σεραφίµ, * τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως

Θεοτόκον, * σὲ µεγαλύνοµεν.

Ἐν ὀνόµατι Κυρίου εὐλόγησον, πάτερ.

Ὁ ἱερεύς·

Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡµᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡµᾶς, ἐπιφάναι τὸ

πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡµᾶς καὶ ἐλεήσαι ἡµᾶς.

Καὶ τὴν παροῦσαν εὐχὴν

τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Θεὲ καὶ Κύριε τῶν δυνάµεων καὶ πάσης κτίσεως δηµιουργέ, ὁ διὰ

σπλάγχνα ἀνεικάστου ἐλέους σου τὸν µονογενῆ σου Υἱόν, τὸν

Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν, καταπέµψας ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ

γένους ἡµῶν καὶ διὰ τοῦ τιµίου αὐτοῦ Σταυροῦ τὸ χειρόγραφον

τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν διαῤῥήξας καὶ θριαµβεύσας ἐν αὐτῷ τὰς

ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας τοῦ σκότους· αὐτός, Δέσποτα φιλάνθρωπε,

πρόσδεξαι καὶ ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν τὰς εὐχαριστηρίους ταύτας

καὶ ἱκετηρίους ἐντεύξεις· καὶ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ παντὸς ὀλεθρίου

καὶ σκοτεινοῦ παραπτώµατος, καὶ πάντων τῶν κακῶσαι ἡµᾶς

ζητούντων ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν. Καθήλωσον ἐκ τοῦ

φόβου σου τὰς σάρκας ἡµῶν καὶ µὴ ἐκκλίνῃς τὰς καρδίας ἡµῶν

εἰς λόγους ἢ εἰς λογισµοὺς πονηρίας, ἀλλὰ τῷ πόθῳ σου τρῶσον

ἡµῶν τὰς ψυχάς· ἵνα πρὸς σὲ διαπαντὸς ἀτενίζοντες καὶ τῷ

παρὰ σοῦ φωτὶ ὁδηγούµενοι, σὲ τὸ ἀπρόσιτον καὶ ἀΐδιον

κατοπτεύοντες φῶς, ἀκατάπαυστόν σοι τὴν ἐξοµολόγησιν καὶ

εὐχαριστίαν ἀναπέµπωµεν, τῷ ἀνάρχῳ Πατρί, σὺν τῷ µονογενεῖ

σου Υἱῷ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύµατι,

νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ ἀναγνώστης· Ἀµήν.

* * * * *

ΩΡΑ ΕΝΑΤΗ

Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ

ἡµῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν αὐτῷ Χριστῷ τῷ

βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν.

Καὶ τοὺς Ψαλµούς·

Ψαλµὸς ξη´ (68).

Σῶσόν µε, ὁ Θεός, ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα ἕως ψυχῆς µου.

Ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ὑπόστασις· ἦλθον εἰς τὰ

βάθη τῆς θαλάσσης καὶ καταιγὶς κατεπόντισέ µε.
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Ἐκοπίασα κράζων, ἐβραγχίασεν ὁ λάρυγξ µου, ἐξέλιπον οἱ

ὀφθαλµοί µου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν µε ἐπὶ τὸν Θεόν µου.

Ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς µου οἱ µισοῦντές

µε δωρεάν· ἐκραταιώθησαν οἱ ἐχθροί µου, οἱ ἐκδιώκοντές µε

ἀδίκως· ἃ οὐχ ἥρπασα, τότε ἀπετίννυον.

Ὁ Θεός, σὺ ἔγνως τὴν ἀφροσύνην µου καὶ αἱ πληµµέλειαί µου

ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπεκρύβησαν.

Μὴ αἰσχυνθείησαν ἐπ᾿ ἐµὲ οἱ ὑποµένοντές σε, Κύριε, Κύριε τῶν

δυνάµεων· µηδὲ ἐντραπείησαν ἐπ᾿ ἐµὲ οἱ ζητοῦντές σε, ὁ Θεὸς

τοῦ Ἰσραήλ.

Ὅτι ἕνεκά σου ὑπήνεγκα ὀνειδισµόν, ἐκάλυψεν ἐντροπὴ τὸ

πρόσωπόν µου.

Ἀπηλλοτριωµένος ἐγενήθην τοῖς ἀδελφοῖς µου καὶ ξένος τοῖς

υἱοῖς τῆς µητρός µου.

Ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέ µε, καὶ οἱ ὀνειδισµοὶ τῶν

ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾿ ἐµέ.

Καὶ συνεκάλυψα ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν µου, καὶ ἐγενήθη εἰς

ὀνειδισµοὺς ἐµοί.

Καὶ ἐθέµην τὸ ἔνδυµά µου σάκκον, καὶ ἐγενόµην αὐτοῖς εἰς

παραβολήν.

Κατ᾿ ἐµοῦ ἠδολέσχουν οἱ καθήµενοι ἐν πύλαις, καὶ εἰς ἐµὲ

ἔψαλλον οἱ πίνοντες οἶνον.

Ἐγὼ δὲ τῇ προσευχῇ µου πρὸς σέ, Κύριε· καιρὸς εὐδοκίας· ὁ Θεός,

ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου ἐπάκουσόν µου ἐν ἀληθείᾳ τῆς

σωτηρίας σου.

Σῶσόν µε ἀπὸ πηλοῦ, ἵνα µὴ ἐµπαγῶ· ῥυσθείην ἐκ τῶν

µισούντων µε καὶ ἐκ τῶν βαθέων τῶν ὑδάτων.

Μή µε καταποντισάτω καταιγὶς ὕδατος, µηδὲ καταπιέτω µε

βυθός, µηδὲ συσχέτω ἐπ᾿ ἐµὲ φρέαρ τὸ στόµα αὐτοῦ.

Εἰσάκουσόν µου, Κύριε, ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός σου, κατὰ τὸ

πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν σου ἐπίβλεψον ἐπ᾿ ἐµέ.

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, ὅτι

θλίβοµαι, ταχὺ ἐπάκουσόν µου.

Πρόσχες τῇ ψυχῇ µου καὶ λύτρωσαι αὐτήν· ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν

µου ῥῦσαί µε.

Σὺ γὰρ γινώσκεις τὸν ὀνειδισµόν µου καὶ τὴν αἰσχύνην µου καὶ

τὴν ἐντροπήν µου· ἐναντίον σου πάντες οἱ θλίβοντές µε.

Ὀνειδισµὸν προσεδόκησεν ἡ ψυχή µου καὶ ταλαιπωρίαν· καὶ

ὑπέµεινα συλλυπούµενον, καὶ οὐχ ὑπῆρξε· καὶ παρακαλοῦντας
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καὶ οὐχ εὗρον.

Καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶµά µου χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν µου

ἐπότισάν µε ὄξος.

Γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα, καὶ εἰς

ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάνδαλον.

Σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλµοὶ αὐτῶν τοῦ µὴ βλέπειν, καὶ τὸν

νῶτον αὐτῶν διαπαντὸς σύγκαµψον.

Ἔκχεον ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν ὀργήν σου, καὶ ὁ θυµὸς τῆς ὀργῆς σου

καταλάβοι αὐτούς.

Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν ἠρηµωµένη, καὶ ἐν τοῖς σκηνώµασιν

αὐτῶν µὴ ἔστω ὁ κατοικῶν.

Ὅτι, ὃν σὺ ἐπάταξας, αὐτοὶ κατεδίωξαν καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγος τῶν

τραυµάτων µου προσέθηκαν.

Πρόσθες ἀνοµίαν ἐπὶ τῇ ἀνοµίᾳ αὐτῶν, καὶ µὴ εἰσελθέτωσαν ἐν

δικαιοσύνῃ σου.

Ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ βίβλου ζώντων καὶ µετὰ δικαίων µὴ

γραφήτωσαν.

Πτωχὸς καὶ ἀλγῶν εἰµι ἐγώ· ἡ σωτηρία σου, ὁ Θεός, ἀντιλάβοιτό

µοι.

Αἰνέσω τὸ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ µου µετ᾿ ᾠδῆς, µεγαλυνῶ αὐτὸν ἐν

αἰνέσει.

Καὶ ἀρέσει τῷ Θεῷ ὑπὲρ µόσχον νέον, κέρατα ἐκφέροντα καὶ

ὁπλάς.

Ἰδέτωσαν πτωχοὶ καὶ εὐφρανθήτωσαν· ἐκζητήσατε τὸν Θεόν, καὶ

ζήσεται ἡ ψυχὴ ὑµῶν.

Ὅτι εἰσήκουσε τῶν πενήτων ὁ Κύριος καὶ τοὺς πεπεδηµένους

αὐτοῦ οὐκ ἐξουδένωσε.

Αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ, θάλασσα καὶ πάντα τὰ

ἕρποντα ἐν αὐτῇ.

Ὅτι ὁ Θεὸς σώσει τὴν Σιών, καὶ οἰκοδοµηθήσονται αἱ πόλεις τῆς

Ἰουδαίας, καὶ κατοικήσουσιν ἐκεῖ καὶ κληρονοµήσουσιν αὐτήν.

Καὶ τὸ σπέρµα τῶν δούλων σου καθέξουσιν αὐτήν, καὶ οἱ

ἀγαπῶντες τὸ ὄνοµά σου κατασκηνώσουσιν ἐν αὐτῇ.

Ψαλµὸς ξθ´ (69).

Ὁ Θεός, εἰς τὴν βοήθειάν µου πρόσχες· Κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί

µοι σπεῦσον.

Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν µου·

ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ

βουλόµενοί µου κακά.
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Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόµενοι οἱ λέγοντές µοι

εὖγε, εὖγε!

Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ

ζητοῦντές σε ὁ Θεός, καὶ λεγέτωσαν διαπαντός· Μεγαλυνθήτω ὁ

Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου.

Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰµι καὶ πένης· ὁ Θεός, βοήθησόν µοι.

Βοηθός µου καὶ ῥύστης µου εἶ σύ· Κύριε, µὴ χρονίσῃς.

Ψαλµὸς πε´ (85).

Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου, καὶ ἐπάκουσόν µου, ὅτι πτωχὸς καὶ

πένης εἰµὶ ἐγώ.

Φύλαξον τὴν ψυχήν µου, ὅτι ὅσιός εἰµι· σῶσον τὸν δοῦλόν σου, ὁ

Θεός µου, τὸν ἐλπίζοντα ἐπὶ σέ.

Ἐλέησόν µε, Κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κεκράξοµαι ὅλην τὴν ἡµέραν.

Εὔφρανον τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν

µου.

Ὅτι σύ, Κύριε, χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς καὶ πολυέλεος πᾶσι τοῖς

ἐπικαλουµένοις σε.

Ἐνώτισαι, Κύριε, τὴν προσευχήν µου, καὶ πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς

δεήσεώς µου.

Ἐν ἡµέρᾳ θλίψεώς µου ἐκέκραξα πρὸς σέ, ὅτι ἐπήκουσάς µου.

Οὐκ ἔστιν ὅµοιός σοι ἐν θεοῖς, Κύριε, καὶ οὐκ ἔστι κατὰ τὰ ἔργα

σου.

Πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐποίησας, ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν

ἐνώπιόν σου, Κύριε, καὶ δοξάσουσι τὸ ὄνοµά σου.

Ὅτι µέγας εἶ σὺ καὶ ποιῶν θαυµάσια· σὺ εἶ Θεὸς µόνος.

Ὁδήγησόν µε, Κύριε, ἐν τῇ ὁδῷ σου, καὶ πορεύσοµαι ἐν τῇ

ἀληθείᾳ σου· εὐφρανθήτω ἡ καρδία µου τοῦ φοβεῖσθαι τὸ ὄνοµά

σου.

Ἐξοµολογήσοµαί σοι, Κύριε ὁ Θεός µου, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ µου, καὶ

δοξάσω τὸ ὄνοµά σου εἰς τὸν αἰῶνα.

Ὅτι τὸ ἔλεός σου µέγα ἐπ᾿ ἐµέ, καὶ ἐῤῥύσω τὴν ψυχήν µου ἐξ

ᾅδου κατωτάτου.

Ὁ Θεός, παράνοµοι ἐπανέστησαν ἐπ᾿ ἐµὲ καὶ συναγωγὴ

κραταιῶν ἐζήτησαν τὴν ψυχήν µου, καὶ οὐ προέθεντό σε

ἐνώπιον αὐτῶν.

Καὶ σύ, Κύριε ὁ Θεός µου, οἰκτίρµων καὶ ἐλεήµων, µακρόθυµος

καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινός.

Ἐπίβλεψον ἐπ᾿ ἐµὲ καὶ ἐλέησόν µε· δὸς τὸ κράτος σου τῷ παιδί

σου καὶ σῶσον τὸν υἱὸν τῆς παιδίσκης σου.
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Ποίησον µετ᾿ ἐµοῦ σηµεῖον εἰς ἀγαθόν, καὶ ἰδέτωσαν οἱ

µισοῦντές µε καὶ αἰσχυνθήτωσαν· ὅτι σύ, Κύριε, ἐβοήθησάς µοι

καὶ παρεκάλεσάς µε.

Καὶ τὰ ἑξῆς ἄνευ µετανοιῶν·

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· δόξα σοι ὁ Θεός (τρίς).

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα. Ἦχος πλ. δ´.

Βλέπων ὁ λῃστὴς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς, ἐπὶ Σταυροῦ

κρεµάµενον ἔλεγεν· Εἰ µὴ Θεὸς ὑπῆρχε σαρκωθείς, ὁ σὺν ἡµῖν

σταυρωθείς, οὐκ ἂν ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἐναπέκρυψεν, οὐδὲ ἡ γῆ

σειοµένη ἐκυµαίνετο. Ἀλλ᾿ ὁ πάντων ἀνεχόµενος, Μνήσθητί µου

Κύριε, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ὁ δι᾿ ἡµᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ σταύρωσιν ὑποµείνας

Ἀγαθέ· ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον σκυλεύσας, καὶ ἔγερσιν δείξας ὡς

Θεός, µὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου· δεῖξον τὴν

φιλανθρωπίαν σου Ἐλεῆµον· δέξαι τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον,

πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡµῶν, καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡµῶν, λαὸν

ἀπεγνωσµένον.

Καὶ ψάλλοµεν τὰ παρόντα ἰδιόµελα ἀρχοµένου τοῦ β´ χοροῦ. Ὁ

δὲ διάκονος θυµιᾷ διὰ κατζίου.

Ἦχος Γα

Θ αµ βος η ην κα τι ι δειν τον ου ρα νου ου και

γη ης ποι η η την ε πι Σταυ ρου κρε µα µε ε νον η η

η η λι ι ον σκο ο τι σθε ε εν τα α την η

µε ραν δε πα α α α α λιν εις νυ υ κτα µε τελ

θου ου ου σα αν και τη ην γην εκ τα α φων α να α

πεµπουουσανσω ω ω µα τα νε ε κρων µεθ ων προσκυ
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νου ου ουµενσε ε σω ω ω ω σον η η µας

(δίς)

Ἑτέρα θέσις:

µεθ ων προσκυνου µε εν σε σω ωσονη

µαας Κυ υ υ υ ρι ι ε

Ἦχος Δι.

Δι ε µε ρι σα ντο τα ι µα τι α µ ε αυ τοις

και ε πι τον ι µα τι σµον µου ε ε βα α α λον

κλη η ρον

Ο ο τε ε τω Στα αυ ρω προ ο ση λω σα αν πα

ρα α α α νο ο ο ο µοι τον Κυ ρι ο ο ο

ον τη η ης δο ο ο ξη ης ε βο ο α απρος α αυτου

ου ους τι υ µας ε ε λυ υ πη η η σα

η εν τι ι ι ι νι πα α ρω ω ωρ γι ι ι ι σα

προ ε ε µου ου τι ις ερ ρυ σα α το υ µα ας εκ θλι

ι ψε ε ε ως και νυν τι ι µοι αν τα πο δι δο ο

τε πο νη ρα αν τι α γα α θων αν τι στυ υ υ

υ υ λου πυ υ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ος
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Στα αυ ρω µε ε ε ε προ ση η λω ω ω σαα α α τε

αν τι νε ε φε ε λης τα φονµοι οι οι ω ρυ υ ξαα α

α τε α αν τι του ου µα αν να χο λη ηνµοι οι προ

ση η νε ε εγ καα α α τε αν τι τουου υ δα

α α τος ο ξοςµε Ε ε ε πο τι ι σαα α α τε

λοι πον κα α α λω ω ω τα ε ε θνη κα α κει να

µε ε δο ξα α α α σου ου ου ου σι συ υν Πα α

τρι και α γι ι ω Πνε ε ευ µαα α α τι

Δόξα, Καὶ νῦν. Ἦχος Πα.

Δ ο

Πα

ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α

γι ω Πνευ µα α α τι

Κ αι

Πα

νυ υ υ υν καιαι αι α α ει και εις τ

ς αι αι ω ω ω νας των αι ω ω ω νων α α

α µην

Ὁ κανονάρχης ἐλθὼν εἰς τὸ µέσον τοῦ ναοῦ ἀπαγγέλλει

ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωµένου τὸ ἀκόλουθον ἰδιόµελον.

Σήµερον κρεµᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεµάσας. (τρίς)
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Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς.

Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν

νεφέλαις.

Ῥάπισµα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάµ.

Ἥλοις προσηλώθη, ὁ Νυµφίος τῆς Ἐκκλησίας.

Λόγχῃ ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου.

Προσκυνοῦµέν σου τὰ πάθη Χριστέ. (τρίς)

Δεῖξον ἡµῖν καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν.

Οἱ χοροὶ ψάλλουσι τὸ αὐτὸ κατὰ στίχον τρισσεύοντες µόνον τὸν

στίχον Προσκυνοῦµέν σου τὰ πάθη, Χριστέ.

Σ η η µε ρονκρε ε µα ται αι αι ε ε ε πι ι ξυ λου

ο εν υ δα α σι ι την γη ην κρε µαα α α σας

Σ τε φα νον εξ α καν θων πε ε ρι τι ι ι ι

θε ε ε ε ται ο των αγ γε ε λων βα α σι ι ι

λευς

Ψ ευ δηπορ φυ ραν πε ρι ι βα αλ λε ε ε ε ται

ο πε ρι βα α αλ λον τον ου ρα α νον ε εν νε ε

ε φε ε ε λαιαις

Ρ α πισµακα τε δε ξα α το ο εν Ι ορ δα α α

α νη ε λευ θε ρω ω σας το ον Α α α δαµ

Η λοι οι οις προ ο ο ση η λω ω ω θη ο Νυµ

φι ι ος της Ε ε εκ κλη σι ι ι α ας
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Λ ογ χη η η ε ε ε κε εν τη η η θη ο Υι υι

ο ο ος τη ης Παρ θε ε ε ε νου

Π ρο σκυ νου ου µε ενσου τα πα α α θη η Χρι ι

ι στε

(τρίς)

Δ ει ει ει ει ει ξον η η µι ι ι ι ι ι

ι ι ι ι ι ιν και την εν δο ξο ο ονσουα να α

α στα α σι ι ι ι ιν

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

Εἶτα ὁ ἀναγνώστης·

Προκείµενον. Ἦχος πλ. β´. Ψαλµὸς ιγ´ (13).

Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός.

Στίχ. α´. Πάντες ἐξέκλιναν, ἅµα ἠχρειώθησαν, οὔκ ἐστι ποιῶν

χρηστότητα, οὔκ ἐστιν ἕως ἑνός.

Στίχ. β´. Ἐκεῖ ἐδειλίασαν φόβῳ, οὗ οὐκ ἦν φόβος, ὅτι ὁ Θεὸς ἐν

γενεᾷ δικαίων.

Προφητείας Ἱερεµίου τὸ Ἀνάγνωσµα

(ια´ 18-23. ιβ´ 1-5. 9-11. 14-15).

Κύριε, γνώρισόν µοι, καὶ γνώσοµαι. Τότε εἶδον τὰ ἐπιτηδεύµατα

αὐτῶν· ἐγὼ δέ, ὡς ἀρνίον ἄκακον ἀγόµενον τοῦ θύεσθαι, οὐκ

ἔγνων. Ἐπ᾿ ἐµὲ ἐλογίσαντο λογισµὸν πονηρόν, λέγοντες· Δεῦτε,

καὶ ἐµβάλωµεν ξύλον εἰς τὸν ἄρτον αὐτοῦ, καὶ ἐκτρίψωµεν

αὐτὸν ἀπὸ γῆς ζώντων, καὶ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ οὐ µὴ µνησθῇ ἔτι.

Κύριε τῶν δυνάµεων, κρίνων δίκαια, δοκιµάζων νεφροὺς καὶ

καρδίας, ἴδοιµι τὴν παρὰ σοῦ ἐκδίκησιν ἐν αὐτοῖς, ὅτι πρὸς σὲ

ἀπεκάλυψα τὸ δικαίωµά µου. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ἐπὶ

τοὺς ἄνδρας Ἀναθώθ, τοὺς ζητοῦντας τὴν ψυχήν µου, τοὺς

λέγοντας· οὐ µὴ προφητεύσῃς ἐπὶ τῷ ὀνόµατι Κυρίου, εἰ δὲ µή,

ἀποθάνῃ ἐν ταῖς χερσὶν ἡµῶν· Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπισκέψοµαι ἐπ᾿ αὐτούς·
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οἱ νεανίσκοι αὐτῶν ἐν µαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν

καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν τελευτήσουσιν ἐν λιµῷ· καὶ

ἐγκατάλειµµα οὐκ ἔσται αὐτῶν· ὅτι ἐπάξω κακὰ ἐπὶ τοὺς

κατοικοῦντας ἐν Ἀναθώθ, ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν.

Δίκαιος εἶ, Κύριε, ὅτι ἀπολογήσοµαι πρὸς σέ· πλὴν κρίµατα

λαλήσω πρὸς σέ· Τί ὅτι ὁδὸς ἀσεβῶν εὐοδοῦται; εὐθύνησαν

πάντες οἱ ἀθετοῦντες ἀθετήµατα; ἐφύτευσας αὐτούς, καὶ

ἐῤῥιζώθησαν, ἐτεκνοποιήσαντο, καὶ ἐποίησαν καρπόν· ἐγγὺς εἶ

σὺ τοῦ στόµατος αὐτῶν, καὶ πόῤῥω ἀπὸ τῶν νεφρῶν αὐτῶν. Καὶ

σύ, Κύριε, γινώσκεις µε, οἶδάς µε, καὶ δεδοκίµακας τὴν καρδίαν

µου ἐναντίον σου· ἄθροισον αὐτοὺς ὥσπερ πρόβατα εἰς σφαγήν·

ἅγνισον αὐτοὺς εἰς ἡµέραν σφαγῆς αὐτῶν. Ἕως πότε πενθήσει ἡ

γῆ, καὶ πᾶς ὁ χόρτος τοῦ ἀγροῦ ξηρανθήσεται, ἀπὸ κακίας τῶν

κατοικούντων ἐν αὐτῇ; ἠφανίσθησαν κτήνη καὶ πετεινά, ὅτι

εἶπον· Οὐκ ὄψεται ὁ Θεὸς ὁδοὺς ἡµῶν· σοῦ οἱ πόδες τρέχουσι, καὶ

ἐκλύουσί σε.

Συναγάγετε πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, καὶ ἐλθέτωσαν τοῦ

φαγεῖν αὐτήν. Ποιµένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀµπελῶνά µου,

ἐµόλυναν τὴν µερίδα µου, ἔδωκαν τὴν µερίδα τὴν ἐπιθυµητήν

µου εἰς ἔρηµον ἄβατον, ἐτέθη εἰς ἀφανισµὸν ἀπωλείας.

Ὅτι τάδε λέγει Κύριος περὶ πάντων τῶν γειτόνων τῶν πονηρῶν,

τῶν ἁπτοµένων τῆς κληρονοµίας µου, ἧς ἐµέρισα τῷ λαῷ µου τῷ

Ἰσραήλ· Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποσπῶ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ τὸν

Ἰούδα ἐκβαλῶ ἐκ µέσου αὐτῶν· καὶ ἔσται µετὰ τὸ ἐκβαλεῖν µε

αὐτούς, ἐπιστρέψω καὶ ἐλεήσω αὐτούς, καὶ κατοικιῶ αὐτούς,

ἕκαστον εἰς τὴν κληρονοµίαν αὐτοῦ, καὶ ἕκαστον εἰς τὴν γῆν

αὐτοῦ.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου

τὸ Ἀνάγνωσµα (ι´ 19-31).

Ἀδελφοί, ἔχοντες παῤῥησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν Ἁγίων, ἐν τῷ

Αἵµατι τοῦ Ἰησοῦ, ἣν ἐνεκαίνισεν ἡµῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ

ζῶσαν, διὰ τοῦ καταπετάσµατος, τοὐτέστι, τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,

καὶ Ἱερέα µέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, προσερχώµεθα µετὰ

ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ἐῤῥαντισµένοι τὰς

καρδίας ἀπό συνειδήσεως πονηρᾶς· καὶ λελουµένοι τὸ σῶµα

ὕδατι καθαρῷ, κατέχωµεν τὴν ὁµολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ·

πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάµενος· καὶ κατανοῶµεν ἀλλήλους, εἰς

παροξυσµὸν ἀγάπης, καὶ καλῶν ἔργων, µὴ ἐγκαταλίποντες τὴν
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ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες,

καὶ τοσούτῳ µᾶλλον, ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡµέραν.

Ἑκουσίως γὰρ ἁµαρτανόντων ἡµῶν µετὰ τὸ λαβεῖν τὴν

ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁµαρτιῶν ἀπολείπεται

θυσία· φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως, καὶ πυρὸς ζῆλος, ἐσθίειν

µέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους. Ἀθετήσας τις νόµον Μωϋσέως

χωρὶς οἰκτιρµῶν «ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶ µάρτυσιν ἀποθνῄσκει»· πόσῳ

δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιµωρίας ὁ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ

καταπατήσας, καὶ τὸ Αἷµα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάµενος, ἐν

ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ Πνεῦµα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας; Οἴδαµεν γὰρ

τὸν εἰπόντα· «Ἐµοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος»·

καὶ πάλιν· «Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ». Φοβερὸν τὸ ἐµπεσεῖν

εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος.

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει τὸ Εὐαγγέλιον.

(Ἰω. ιθ´ 23-37).

Ὁ β´ χορός· Δόξα τῇ µακροθυµίᾳ σου, Κύριε, δόξα σοι.

Ὁ ἀναγνώστης·

Μὴ δὴ παραδῴης ἡµᾶς εἰς τέλος διὰ τὸ ὄνοµά σου τὸ ἅγιον, καὶ

µὴ διασκεδάσῃς τὴν διαθήκην σου, καὶ µὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός

σου ἀφ᾿ ἡµῶν, διὰ Ἀβραὰµ τὸν ἠγαπηµένον ὑπὸ σοῦ, καὶ διὰ

Ἰσαὰκ τὸν δοῦλόν σου, καὶ Ἰσραὴλ τὸν ἅγιόν σου.

Τὸ τρισάγιον.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡµᾶς.

(τρίς)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις

ἡµῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι

καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου,

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ,

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον·

καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς

ὀφειλέταις ἡµῶν· καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ

ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα, τοῦ
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Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ ἀναγνώστης· Ἀµήν.

Τὸ κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´.

Τὸν δι᾿ ἡµᾶς σταυρωθέντα, δεῦτε πάντες ὑµνήσωµεν· αὐτὸν γὰρ

κατεῖδε Μαρία, ἐπὶ τοῦ ξύλου καὶ ἔλεγεν· Εἰ καὶ σταυρὸν

ὑποµένεις, σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός µου.

Κύριε, ἐλέησον (40άκις).

Καὶ τὴν παροῦσαν εὐχήν.

Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς

προσκυνούµενος καὶ δοξαζόµενος Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ

µακρόθυµος, ὁ πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλαγχνος, ὁ τοὺς δικαίους

ἀγαπῶν καὶ τοὺς ἁµαρτωλοὺς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρὸς

σωτηρίαν διὰ τῆς ἐπαγγελίας τῶν µελλόντων ἀγαθῶν· αὐτός,

Κύριε, πρόσδεξαι καὶ ἡµῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τὰς ἐντεύξεις καὶ

ἴθυνον τὴν ζωὴν ἡµῶν πρὸς τὰς ἐντολάς σου. Τὰς ψυχὰς ἡµῶν

ἁγίασον· τὰ σώµατα ἅγνισον· τοὺς λογισµοὺς διόρθωσον· τὰς

ἐννοίας κάθαρον· καὶ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, κακῶν

καὶ ὀδύνης. Τείχισον ἡµᾶς ἁγίοις σου ἀγγέλοις, ἵνα, τῇ

παρεµβολῇ αὐτῶν φρουρούµενοι καὶ ὁδηγούµενοι,

καταντήσωµεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ εἰς τὴν

ἐπίγνωσιν τῆς ἀπροσίτου σου δόξης· ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Τὴν τιµιωτέραν τῶν Χερουβὶµ * καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν

Σεραφίµ, * τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως

Θεοτόκον, * σὲ µεγαλύνοµεν.

Ἐν ὀνόµατι Κυρίου εὐλόγησον, πάτερ.

Ὁ ἱερεύς·

Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡµᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡµᾶς, ἐπιφάναι τὸ

πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡµᾶς καὶ ἐλεήσαι ἡµᾶς.

Καὶ τὴν παροῦσαν εὐχὴν

τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ µακροθυµήσας ἐπὶ

τοῖς ἡµῶν πληµµελήµασι καὶ ἄχρι τῆς παρούσης ὥρας ἀγαγὼν

ἡµᾶς, ἐν ᾗ ἐπὶ τοῦ ζωοποιοῦ ξύλου κρεµάµενος τῷ εὐγνώµονι

λῃστῇ, τὴν εἰς τὸν Παράδεισον ὡδοποίησας εἴσοδον καὶ θανάτῳ
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τὸν θάνατον ὤλεσας, ἱλάσθητι ἡµῖν τοῖς ἁµαρτωλοῖς καὶ

ἀναξίοις δούλοις σου· ἡµάρτοµεν γὰρ καὶ ἠνοµήσαµεν, καὶ οὐκ

ἐσµὲν ἄξιοι ἆραι τὰ ὄµµατα ἡµῶν, καὶ βλέψαι εἰς τὸ ὕψος τοῦ

οὐρανοῦ· διότι κατελίποµεν τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης σου, καὶ

ἐπορεύθηµεν ἐν τοῖς θελήµασι τῶν καρδιῶν ἡµῶν. Ἀλλ᾿

ἱκετεύοµεν τὴν σὴν ἀνείκαστον ἀγαθότητα· Φεῖσαι ἡµῶν, Κύριε,

κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου, καὶ σῶσον ἡµᾶς, διὰ τὸ ὄνοµά

σου τὸ ἅγιον, ὅτι ἐξέλιπον ἐν µαταιότητι αἱ ἡµέραι ἡµῶν. Ἐξελοῦ

ἡµᾶς τῆς τοῦ ἀντικειµένου χειρός, καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ

ἁµαρτήµατα, καὶ νέκρωσον τὸ σαρκικὸν ἡµῶν φρόνηµα· ἵνα τὸν

παλαιὸν ἀποθέµενοι ἄνθρωπον, τὸν νέον ἐνδυσώµεθα, καὶ σοὶ

ζήσωµεν τῷ ἡµετέρῳ Δεσπότῃ καὶ κηδεµόνι· καί οὕτω, τοῖς σοῖς

ἀκολουθοῦντες προστάγµασιν, εἰς τὴν αἰώνιον ἀνάπαυσιν

καταντήσωµεν, ἔνθα πάντων ἐστὶ τῶν εὐφραινοµένων ἡ

κατοικία. Σὺ γὰρ εἶ ἡ ὄντως ἀληθινὴ εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίασις

τῶν ἀγαπώντων σε, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν

ἀναπέµποµεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ

ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς

αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ ἀναγνώστης· Ἀµήν.

Καὶ ὁ ἱερεὺς ποιεῖ µικρὰν ἀπόλυσιν·

Δόξα σοι, ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ὁ ἀναγνώστης· Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέησον γ´. Πάτερ ἅγιε,

εὐλόγησον.

Ὁ ἱερεύς· Ὁ ἐµπτυσµοὺς καὶ µαστίγας καὶ κολαφισµοὺς καὶ

σταυρὸν καὶ θάνατον ὑποµείνας διὰ τὴν τοῦ κόσµου σωτηρίαν

Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς

παναχράντου καὶ παναµώµου αὐτοῦ µητρός, δυνάµει τοῦ τιµίου

καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιµίων ἐπουρανίων

δυνάµεων ἀσωµάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιµίου καὶ ἐνδόξου, προφήτου

προδρόµου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ

πανευφήµων ἀποστόλων, καὶ πάντων τῶν ἁγίων ἐλεήσαι καὶ

σώσαι ἡµᾶς ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡµῶν, Κύριε Ἰησοῦ, Χριστὲ ὁ Θεός,

ἐλέησον ἡµᾶς.

Ὁ λαός· Ἀµήν.

* * * * *
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Καὶ εὐθὺς ἄρχεται

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΕΝΑΡΞΙΣ - ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ

Ὁ ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ χορός· Ἀµήν.

Καὶ ἄρχεται ὁ ἀναγνώστης ἀναγινώσκων τὸν προοιµιακὸν

ψαλµόν, λέγων οὕτω·

Δεῦτε, προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν τῷ Βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.

Δεῦτε, προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ

ἡµῶν Θεῷ.

Δεῦτε, προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ

Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν.

Ψαλµὸς ργ´ (103).

Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τὸν Κύριον· Κύριε ὁ Θεός µου, ἐµεγαλύνθης

σφόδρα.

Ἐξοµολόγησιν καὶ µεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω, ἀναβαλλόµενος

φῶς ὡς ἱµάτιον.

Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν, ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τὰ

ὑπερῷα αὐτοῦ.

Ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων

ἀνέµων.

Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύµατα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς

αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.

Ὁ θεµελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς

τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Ἄβυσσος ὡς ἱµάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων

στήσονται ὕδατα.

Ἀπὸ ἐπιτιµήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου

δειλιάσουσιν.

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν

ἐθεµελίωσας αὐτά.

Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι καλῦψαι

τὴν γῆν.

Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀναµέσον τῶν ὀρέων

διελεύσονται ὕδατα.

Ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσδέξονται ὄναγροι εἰς

δίψαν αὐτῶν.

Ἐπ᾿ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει· ἐκ µέσου τῶν
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πετρῶν δώσουσι φωνήν.

Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ· ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου

χορτασθήσεται ἡ γῆ.

Ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι, καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν

ἀνθρώπων, τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς.

Καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου, τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον

ἐν ἐλαίῳ· καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.

Χορτασθήσονται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου ἃς

ἐφύτευσας.

Ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ κατοικία ἡγεῖται

αὐτῶν.

Ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς λαγωοῖς.

Ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς· ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ.

Ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ· ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ

θηρία τοῦ δρυµοῦ.

Σκύµνοι ὠρυόµενοι τοῦ ἁρπάσαι, καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ

βρῶσιν αὐτοῖς.

Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν, καὶ εἰς τὰς µάνδρας αὐτῶν

κοιτασθήσονται.

Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν

αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας.

Ὡς ἐµεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας·

ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου.

Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ µεγάλη καὶ εὐρύχωρος· ἐκεῖ ἑρπετά, ὧν οὐκ

ἔστιν ἀριθµός, ζῷα µικρὰ µετὰ µεγάλων.

Ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται· δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας ἐµπαίζειν

αὐτῇ.

Πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς

εὔκαιρον. Δόντος σου αὐτοῖς, συλλέξουσιν.

Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύµπαντα πλησθήσονται

χρηστότητος· ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον

ταραχθήσονται.

Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦµα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσι, καὶ εἰς τὸν χοῦν

αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν.

Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦµά σου, καὶ κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς

τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.

Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας· εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ

τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.

Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέµειν· ὁ ἁπτόµενος



45

τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται.

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ µου, ψαλῶ τῷ Θεῷ µου ἕως ὑπάρχω.

Ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή µου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσοµαι ἐπὶ τῷ

Κυρίῳ.

Ἐκλείποιεν ἁµαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἄνοµοι, ὥστε µὴ

ὑπάρχειν αὐτούς. Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τὸν Κύριον.

Καὶ πάλιν.

Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ· ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ. Ὡς

ἐµεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ

Θεός (τρίς). Ἡ ἐλπὶς ἡµῶν, Κύριε, δόξα σοι.

* * *

ΤΑ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

Πληρωθέντος τοῦ προοιµιακοῦ ψαλµοῦ, ὁ ἱερεὺς λέγει ἐνώπιον

τῆς ἁγίας Τραπέζης τὰ εἰρηνικά, τοῦ χοροῦ ψάλλοντος µεθ᾿

ἑκάστην δέησιν τὸ Κύριε, ἐλέησον.

Ὁ ἱερεὺς ἐκφώνως·

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ

τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας

τῶν αἰώνων.

Ὁ χορός· Ἀµήν.

* * *

ΟΙ ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΙ ΨΑΛΜΟΙ

Ἦχος Πα

Κ υ

Πα

ρι ε ε κε κρα ξα α

Μ

προ ο ος σε ε ει

Πα

σα

κου σο ο ον µου ει σα α κου ου σο ον µου

Μ

ου

Κυ υ

Πα

υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α

ξα προος σε ε ει σα κου σο ο

Μ

ο ον µου ου ου προ

Πα

σχες τη φω νη η η η τη

Μ

η ης δε

Πα

η η σε ω ω ως
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µου εν τω κε κρα γε ναι µεπροος σε ε ε ε ε ει σα

κου σο ον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε

Κ α

Νη

τευ

Πα

θυν θη η η τω η

Νη

προ

Πα

ο ο σε ευ χη

η η µου ως θυ µι α α µα

Μ

α α ε

Πα

νω ω πι

ο ο ον σου ε παρ σις τω ων χει ει ρω ων µου θυ

σι α ε σπε ρι ι νη η ει σα κου σον µου Κυ υ υ υ

ρι ι ι ι ε

Θ ου Κυ ρι ε φυ λα κην τω στο µα τι µου και θυ υ ραν

πε ρι ο χης πε ρι τα χει ληµου

Μ η εκ κλι νης την καρ δι αν µου εις λο γους πο νη ρι

ας του προ φα σι ζε σθαι προ φα α σεις εν α µαρ τι ι

αις

Σ υν αν θρω ποις ερ γα ζο µε νοις την α νο µι ι αν

και ου µη συν δυ α σω µε τα τωνεκ λεκτωναυτων

Π αι δευ σει µε δι ι και ος εν ε λε ει και ε λεγ

ξει µε ε ε λε ον δε α µαρ τω λου µη λι πα να α τω
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την κε φα ληνµου

Ο τι ε τι και η προ σευ χη µου εν ταις ευ δο κι

αις αυ των κα τε πο θησαν ε χο µε να πε τραςοι κρι ται

αυτων

Α κου σο νται τα ρη µα τα µου ο τι η δυν θη

σαν ω σει πα χος γης ερ ρα γη ε πι της γης δι

ε σκορ πι σθητα ο στα αυτων πα ρατον Α αδην

Ο τι προς σε Κυ υ ρι ε Κυ ρι ε οι ο φθα λµοι

µου ε πι σοι οι ηλ πι σα µη αντα νε ληςτηνψυ χηνµου

Φ υ λα ξον µε α πο πα γι ι δος ης συ νε στη σαν το

µοι και α πο σκαν δα λων των ερ γα ζο µε νων την α νο

µι αν

Π ε σουν ται εν α µφι βλη στρω αυ των οι α µαρ τω

λοι κα τα µο νας ει µι ε γω ε ωςανπα ρε ελθω

Φ ω νη η µου προς Κυ ρι ον ε κε κρα ξα φω νη µου

προ Κυ υ ρι ον ε δε η θην
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Ε κ χε ω ε νω πι ον αυ του την δε η σιν µου την

θλι ψινµου ε νω πι οναυ του απαγγε λω

Ε ν τω εκ λει ει πειν εξ ε µου το πνευµαµου και

συ εγνωςτας τριβουςµου

Ε ν ο δω τα αυτη η ε πορευ ο µην ε κρυψανπα

γι δαµοι

Κ α τε νο ουν εις τα δε ξι α και ε πε βλε πον

και ουκ η ην ο ε πι γι νωσκωνµε

Α πω λε το φυ γη απ ε µου και ουκ ε ε στιν ο εκ

ζη τω ωντηνψυ χηνµου

Ε κε ε κραξαπρος σε Κυ ρι ε ει πα συ ει η ελ

πιςµου µε ρι ις µου ει εν γη ζω ωντων

Π ρο σχες προς την δε η σιν µου ο ο τι ε τα πει νω

θηνσφο δρα

Ρ υ σαι µε εκ των κα τα δι ω κον των µε ο ο τι

ε κρα ται ω θησαν υ περ ε µε ε ε
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Ε ξα γα γε εκ φυ λα κης την ψυ χην µου του ε ξο

µο λο γη σασθαιτω ο νο µα τι ι σου

Ε µε υ πο µε νου σι δι και οι ε ως ου αν τα πο

δω ωςµοι

Ε κ βα θε ων ε κε κρα ξα σοι Κυ ρι ε Κυ ρι ε

ει σα α κουσον τηςφω νηςµου

Γ ε νη θη η τωτα ω τα σουπρο σε χον τα εις τηνφω

νη ηντης δε η σε ω ωςµου

Εἶτα ψάλλονται τὰ στιχηρὰ ἰδιόµελα

ἐκ τῶν αἴνων τοῦ ὄρθρου

µετὰ τῶν ἀκολούθων στίχων.

Ε αν α νο µι ας πα ρα τη ρη σης Κυ ρι ε

Κυ ρι ε τις υ πο στη σε ται ο τι πα ρα σοι

ο ι λα α α σµο ος ε ε ε στι

Π α

Πα

σα η κτι σις ηλ λοι ου το φο βωθε ω ρου σα α

σε εν Σταυ ρω κρε µα α µε ε νον Χρι ι στε ο η

Δι

λι

ο ο ο ος ε ε σκο τι ι ι ζε ε ε το ο και

Πα

γης τα

θε µε ε λι ι α συ νε ε τα ρα α α ατ τε
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ε ε ε το τα παν τα συ νε πα α σχον τω τα πα αν

τα κτι ι ι σα α α αν τι ο ε κου σι ως

δι η µας υ υ πο ο µει ει να ας Κυ ρι ι ε δο ο

ο ο ξα α α α σοι

Ε νε κεν του ο νο µα τος σου υ πε µει να σε

Κυ ρι ε υ πε µει νεν η ψυ χη µουεις τον λο γον

σου ηλ πι σεν η ψυ χη µ ε πι το ο ον Κυ

υ ρι ι ι ον

καὶ πάλιν τὸ ʺΠᾶσα ἡ κτίσις ἠλλοιοῦτο...ʺ

Ἦχος Δι

Α πο φυ λα κης πρω ι ας µε χρινυ κτος α πο φυ

λα κης πρω ι ας ελ πι σα τω Ισ ρα ηλ ε πι τον

Κυ υ υ ρι ον

Λ α

Δι

ος δυσ σε βη ηςκαι πα ρα α α νο µος ι

να τι µε λε τα α α α κε ε ε ε να ι να τι

την ζω ην των α α πα α αν των θα να τω κα τε
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δι ι ι κα σε µε γα α α θα α αυ µα α

ο τι ο κτι στης του κο σµου εις χει ρας α νο µων πα

α ρα δι ι ι ι δο ο ο ο ται και ε πι ξυ

λου α νυ ψου ου ται αι ο φι λα α αν θρω ω ω ω πος

ι να τους εν α δη δε σµωτας ε λευ θε ρω ω ση

κρα α α α ζο ο ο ον τας µα κρο θυ µε Κυ ρι ι

ε δο ο ο ξαα α α σοι

Ο τι πα ρα τω Κυ ρι ω το ε λε ος και πολ

λη παραυ τω λυ τρω σις και αυ τος λυ τρω σε ται τον Ισ

ρα ηλ εκ πα σωντωνα νο µι ω ω ων αυ του

Σ η

Δι

µε ρον σε θε ω ρου σα η α µε ε εµ πτο ο

οςΠαρ θε ε νος εν Σταυ ρω Λο ο γε ε α ναρ τω ω

ω µε ε ε ε νον ο δυ ρο µε ε νη η µη η η

τρω ω ω α σπλα αγ χνα ε τε τρωτο την καρ δι ι ι

α αν πι ι ι κρως και

Νη

στε να ζου σα ο δυ νη η



52

ρως εκ βα α θους ψυ υ υ υ χης πα

Δι

ρει ας συν θρι

ξι κατα α ξαι αι αι νου σα α α α κα τε ε τρυ υ υ

χε ε ε ε το δι ο και το ο στη θο ος τυ υ πτου

ου ου σα α νε κραα γε γο ε ε ρω ω ως οι µοι

θει ο ο ον τε ε ε κνον οι οι µοι το φω ω ω

ως του ου ου κο ο ο σµου ου τι ε δυς εξ ο φθα αλ

µω ω ων µου ο α µνο ο ος του Θε ε ου ου ου

ο ο θεν αι στρα τι αι των α σω ω µα α α των τρο

µω συ νει χο ον το λε ε ε ε γου ου ου ου σαι

α κα τα λη πτε Κυ ρι ι ε δο ο ο ξαα α

α σοι

Αι νει τε τον Κυ ρι ον πα ντα τα ε θνη ε

παι νε σα τε αυ τον παν τε ες οι λα α οι

Ε πι ξυ λου βλε πουσα κρε µα α µε ε νον Χρι ι στε

σε τον παν των κτι στην και Θε ον η σε α σπο ο ρω ω
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ως τε κου ου σα ε βο ο ο α α πι ι ι κρως

Υι ε ε ε µου που το καλ λος ε δυ τη ης

µορ φη η η ης σου ου φε ρω κα θο ραν σε α δι ι

ι ι κως σταυ ρου ου ου µε ε ε ε νον σπευ σον ουν α

να α α α στη η η η θι ο πως ι δω κα α γω

σου την εκ νε κρων τρι η µε ε ρον ε ε ξα να α

α σταα α α σιν

Ἦχος Πα

Ο τι ε κρα ται ω θη το ε λε ος αυ του εφ

η µας και η α λη θει α τ Κυ ρι ου µε νει εις

το ον αι ω ω ω ω να

Σ η µε ε ρον ο Δε σπο της της κτι σε ως πα ρι

στα α α ται αι αι Πι ι λα α α τω και Σταυ ρω πα

ρα δι ι δο ο ο ται ο κτι στη η ης τω ω ων α α

πα α αν των ως α µνος προ σα γο µε νος τη ι ι

δι ι ι α α βου λη η η η σει τοις η η λοις
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προ ο σπη η γνυ υ υ υ ται και την πλε ευ ρα α αν

κε εν τα ται και τω σπογ γω ω προσ ψα α α αυ ε

ε ε ε ται ο ο µα αν να ε ε ποµ βρη η η η σας

τας σι α γο ο νας ρα α πι ι ζε ε ε ται ο

Λυ τρω της του ου ου κο ο ο σµουου και υ πο των ι

δι ων δου λων εµ παι ζε ται ο ο πλα α στης τω ων α

πα α α αν των ω Δε σπο ο του φι ι λα α αν θρω

ω πι ι α ας υ περ των σταυ ρουν των πα ρε κα α α

λει ει τον ι ι δι ι ο ον Πα τε ε ρα λε ε ε ε

γων α α α φες α αυ τοις την α µαρ τι ι ι α αν

τα α αυ την ου γαρ οι δα σι ιν οι α α α α

νο ο ο ο µοι τι α δι ι κως πρα α ατ του ου ου ου

σιν

Δ ο

Πα

ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α

γι ω Πνευ µα α α τι
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Ω πως η πα ρα νο µος συ υ να α γω ω ω ω

γη τον βα σι λε α της κτι σε ως κα τε ε δι ι

κα σε ε θα ναα α α τω µη αι δε σθει ει σα τας

ε ευ ε ε ερ γε ε σι ι ι ας α ας α να

µι ι µνη η η σκωων προ η σφα λι ι ζε ε το

λε ε γων προ ος α α αυ τους λα ο ος µου τι

ε ποι η η σα α υ υ υ υ µιν ου θαυ µα των ε

νε ε πλη η σα α την Ι ι ου δαι αι αι αι αν ου

νε κρους ε ξα α νε ε στη η η σα µο νω ω ω τω

ω λο ο ο γω ου πα σανµα α λα α κι αν ε ε θε

ε ρα α πευ σα α και νο ο ο ο σον τι ουν µοι αν

τα πο δι ι δο ο τε εις τι α µνη η η µο

νει ει τε ε ε ε µου αν τι τω ω ων ι ι ι α α

µα α των πληη γα ας µοι ε ε πι θε ε ε εν τες αν

τι ζω ω ω η η ης νε κρου ου ουν τες κρε µω ων

τε ες ε πι ξυ υ υ λου ου ως κα κου ουρ γον το ον
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ε ε ευ ε ερ γε ε ε την ως πα ρα νο ο µο ον τον

νο ο µο δο ο ο ο την ως κα τα κρι τον τον παν

τω ω ων βα α α σι ι λε ε ε α µα κρο ο ο ο

θυ υ υ υ µε Κυ ρι ι ε δο ο ο ξαα α α σοι

Κ αι

Πα

νυ υ υ υν καιαι αι α α ει και εις τ

ς αι αι ω ω ω νας των αι ω ω ω νων α α

α µην

Φ ο βε ε ρον και πα ρα α δο ο ξον µυ στη η ρι

ο ον ση µερον ε νερ γου ου ου ου µε ε νον κα α θο

ραα α α ται ο α να φη ηςκραα τει ται δε σµει

ται ο λυ υ ων τον Α α δα α αµ τη ης κα ταα α α ρας

ο ε τα ζων καρ δι ι α ας και νε ε φρους α δι

ι κω ω ως ε τα α ζε ε ε ε ται ειρ κτη η κα

τα α κλει ει ε ε ε ε ται ο την α α βυ υσ σον

κλει ει ει ει σας Πι λα τω πα ρι ι στα α ται
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ω ω τρο ο µω πα α ρι στα α αν ται ου ρα

νων αι αι δυ υ υ να α α µει εις ρα πι ζε ται χει

ρι του πλα σµα α α το ο ος ο ο πλα α α στης ξυ

λω κα α τα κρι ι ι ι νε ε ε ε ται ο κρι νων

ζω ων τας και αι νε ε ε κρους τα φω κα τα κλει ει

ει ε ε ε ε ται ο κα θαι ρε ε τη ης του

α α α α δου ο παν τα φε ε ρωωνσυµ πα α θως και

παν τας σω ω σα α ας τη ης α α α ρας α νε

ξι κα κε Κυ υ ρι ι ε δο ο ο ξα α σοι οι οι οι

οι

* * *

ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

Ψαλλοµένου τοῦ Καὶ νῦν γίνεται ἡ εἴσοδος ὑπὸ τοῦ ἱερέως καὶ

τοῦ διακόνου µετὰ τοῦ Εὐαγγελίου.

Ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί.

Ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀναγνώστης τὴν ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν χῦµα·

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, * ἀθανάτου Πατρός, * οὐρανίου, ἁγίου,

µάκαρος, * Ἰησοῦ Χριστέ, * ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, *

ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, * ὑµνοῦµεν Πατέρα, Υἱόν, * καὶ ἅγιον

Πνεῦµα, Θεόν. * Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς * ὑµνεῖσθαι φωναῖς

αἰσίαις, * Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς· * διὸ ὁ κόσµος σὲ δοξάζει.

* * *
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Ἦχος Δι

Φ ως ι ι λα α ρο ο ον α γι ι α ας

δο ο ο ξης α α θα α να α α α α τ

Πα α α τρος ου ρα α νι ι ι ου α α γι ι ι ου

µα κα α ρος Ι η η σ Χρι ι στε ε ε ε

ελ θο ο ον τες ε πι τη η η ην η η λι ι ι

ου δυ υ υ υ υ σιν ι ι δο ον τε ες φω ω ως

ε σπε ρι ι νο ον υ υ µν µε ε ε εν Πα α

τε ε ε ρα Υι υι ο ο ον και αι Α α α γι ο ον Πνε ε ε

ε ευ µα α α Θε ε ε ον α ξι ι ο ο ον σε ε εν πα

α α σι καιαι ροι οι οις υ υ µνει ει ει ει εισ θαι φωω ναι

αι αις αι σι ι ι αις Υι υι ε ε Θε ε

ζω ω η η ην ο ο ο δι δ ς δι ι ο ο ο ο ο

κο ο οσµος σε ε δο ξα α α α α α α α ζει

ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει

* * *

ΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΙ

Ὁ διάκονος· Ἑσπέρας.

Ὁ ἀναγνώστης·
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Προκείµενον. Ἦχος δ´. Ψαλµὸς κα´ (21).

Διεµερίσαντο τὰ ἱµάτιά µου ἑαυτοῖς· καὶ ἐπὶ τὸν ἱµατισµόν µου

ἔβαλον κλῆρον.

Στίχ. α´. Ὁ Θεός, ὁ Θεός µου, πρόσχες µοι· ἵνα τί ἐγκατέλιπές µε;

Στίχ. β´. Ὁ Θεός µου, κεκράξοµαι ἡµέρας, καὶ οὐκ εἰσακούσῃ, καὶ

νυκτός, καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐµοί.

Ἦχος Δι

Δ ι ε µε ρι ι σα ντο τα ι µα τι α µ

ε αυ τοις και ε πι τον ι µα τι σµον µ ε βα

λον κλη η η η ρον

στιχ. α΄

Ο Θε ος ο Θε ος µου προσχες µοι ι να

τι ε γκα τε λι πες µε

Δ ι ε µε ρι ι σα ντο τα ι µα τι α µ

ε αυ τοις και ε πι τον ι µα τι σµον µ ε βα

λον κλη η η η ρον

στιχ. β΄

Μα κραν α πο της σω τη ρι ας µ οι

λο γοιτωνπα ραπτω µα τωνµ

Δ ι ε µε ρι ι σα ντο τα ι µα τι α µ

ε αυ τοις και ε πι τον ι µα τι σµον µ ε βα

λον κλη η η η ρο ο ον
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Τῆς Ἐξόδου τὸ Ἀνάγνωσµα (λγ´ 11-23).

Ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωϋσῆν, ἐνώπιος ἐνωπίῳ, ὡς εἴ τις

λαλήσει πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον· καὶ ἀπελύετο εἰς τὴν

παρεµβολήν· ὁ δὲ θεράπων Ἰησοῦς, υἱὸς Ναυῆ νέος, οὐκ

ἐξεπορεύετο ἐκ τῆς σκηνῆς.

Καὶ εἶπε Μωϋσῆς πρὸς Κύριον· Ἰδοὺ σύ µοι λέγεις· Ἀνάγαγε τὸν

λαὸν τοῦτον· σὺ δὲ οὐκ ἐδήλωσάς µοι, ὃν συναποστελεῖς µετ᾿

ἐµοῦ. Σὺ δέ µοι εἶπας· Οἶδά σε παρὰ πάντας, καὶ χάριν ἔχεις παρ᾿

ἐµοί. Εἰ οὖν εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, ἐµφάνισόν µοι σεαυτόν,

ἵνα γνωστῶς ἴδω σε, ὅπως ἂν ὦ εὑρηκὼς χάριν ἐνώπιόν σου, καὶ

ἵνα γνῶ, ὅτι λαός σου τὸ ἔθνος τὸ µέγα τοῦτο. Καὶ λέγει· Αὐτὸς

προπορεύσοµαί σου, καὶ καταπαύσω σε.

Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Εἰ µὴ σὺ αὐτὸς συµπορεύσῃ µεθ᾿ ἡµῶν, µή

µε ἀναγάγῃς ἐντεῦθεν. Καὶ πῶς γνωστὸν ἔσται ἀληθῶς, ὅτι

εὕρηκα χάριν παρὰ σοί, ἐγώ τε καὶ ὁ λαός σου, ἀλλ᾿ ἢ

συµπορευοµένου σου µεθ᾿ ἡµῶν; καὶ ἐνδοξασθήσοµαι ἐγώ τε,

καὶ ὁ λαός σου παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐπὶ τῆς γῆς ἐστιν.

Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωϋσῆν· Καὶ τοῦτόν σοι τὸν λόγον, ὃν

εἴρηκας, ποιήσω· εὕρηκας γὰρ χάριν ἐνώπιον ἐµοῦ, καὶ οἶδά σε

παρὰ πάντας. Καὶ λέγει Μωϋσῆς· Δεῖξόν µοι τὴν σεαυτοῦ δόξαν.

Καὶ εἶπεν· Ἐγὼ παρελεύσοµαι πρότερός σου τῇ δόξῃ µου, καὶ

καλέσω τῷ ὀνόµατί µου· Κύριος ἐναντίον σου· καὶ ἐλεήσω, ὃν ἂν

ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω, ὃν ἂν οἰκτείρω. Καὶ εἶπεν· Οὐ δυνήσῃ ἰδεῖν

τὸ πρόσωπόν µου· οὐ γὰρ µὴ ἴδῃ ἄνθρωπος τὸ πρόσωπόν µου,

καὶ ζήσεται. Καὶ εἶπε Κύριος· Ἰδοὺ τόπος παρ᾿ ἐµοί, καὶ στῆθι ἐπὶ

τῆς πέτρας· ἡνίκα δ᾿ ἂν παρέλθῃ ἡ δόξα µου, καὶ θήσω σε εἰς

ὀπὴν τῆς πέτρας, καὶ σκεπάσω τῇ χειρί µου ἐπὶ σέ, ἕως ἂν

παρέλθω, καὶ ἀφελῶ τὴν χεῖρά µου, καὶ τότε ὄψει τὰ ὀπίσω µου·

τὸ δὲ πρόσωπόν µου οὐκ ὀφθήσεταί σοι.

Προκείµενον. Ἦχος δ´. Ψαλµὸς λδ´ (34).

Δίκασον, Κύριε, τοὺς ἀδικοῦντάς µε, πολέµησον τοὺς

πολεµοῦντάς µε.

Στίχ. α´. Ὅτι δωρεὰν ἔκρυψάν µοι διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν,

µάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν µου.

Στίχ. β´. Ἀνταπεδίδοσάν µοι πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ ἀτεκνίαν

τῇ ψυχῇ µου.

Ἰὼβ τὸ Ἀνάγνωσµα (µβ´ 12-17).

Εὐλόγησε Κύριος τὰ ἔσχατα τοῦ Ἰὼβ µᾶλλον, ἢ τὰ ἔµπροσθεν· ἦν

δὲ τὰ κτήνη αὐτοῦ, πρόβατα µύρια τετρακισχίλια, κάµηλοι
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ἑξακισχίλιαι, ζεύγη βοῶν χίλια, ὄνοι θήλειαι νοµάδες χίλιαι.

Γεννῶνται δὲ αὐτῷ υἱοὶ ἑπτά, καὶ θυγατέρες τρεῖς. Καὶ ἐκάλεσε

τὴν µὲν πρώτην, Ἡµέραν· τὴν δὲ δευτέραν, Κασσίαν· τὴν δὲ

τρίτην, Ἀµαλθαίας κέρας. Καὶ οὐχ εὑρέθησαν κατὰ τὰς

θυγατέρας Ἰώβ, βελτίους αὐτῶν ἐν τῇ ὑπ᾿ οὐρανόν· ἔδωκε δὲ

αὐταῖς ὁ πατὴρ κληρονοµίαν ἐν τοῖς ἀδελφοῖς.

Ἔζησε δὲ Ἰώβ, µετὰ τὴν πληγήν, ἔτη ἑκατὸν ἑβδοµήκοντα· τὰ δὲ

πάντα ἔτη ἔζησε διακόσια τεσσαράκοντα. Καὶ εἶδεν Ἰὼβ τοὺς

υἱοὺς αὑτοῦ, καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν αὑτοῦ, τετάρτην γενεάν·

καὶ ἐτελεύτησεν Ἰὼβ πρεσβύτερος, καὶ πλήρης ἡµερῶν.

Γέγραπται δέ, αὐτὸν πάλιν ἀναστήσεσθαι µεθ᾿ ὧν ὁ Κύριος

ἀνίστησιν.

Οὗτος ἑρµηνεύεται ἐκ τῆς Συριακῆς βίβλου, ἐν µὲν γῇ κατοικῶν

τῇ Αὐσίτιδι, ἐπὶ τοῖς ὁρίοις τῆς Ἰδουµαίας, καὶ Ἀραβίας·

προϋπῆρχε δὲ αὐτῷ ὄνοµα, Ἰωβάβ· λαβὼν δὲ γυναῖκα

Ἀράβισσαν, γεννᾷ υἱόν, ᾧ ὄνοµα Ἐνών. Ἦν δὲ αὐτὸς πατρὸς µὲν

Ζαρέ, ἐκ τῶν Ἠσαῦ υἱῶν υἱός, µητρὸς δὲ Βοσόῤῥας, ὥστε εἶναι

αὐτὸν πέµπτον ἀπὸ Ἀβραάµ.

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσµα

(νβ´ 13 - νδ´ 1).

Τάδε λέγει Κύριος· Ἰδοὺ συνήσει ὁ παῖς µου, καὶ ὑψωθήσεται, καὶ

δοξασθήσεται, καὶ µετεωρισθήσεται σφόδρα. Ὃν τρόπον

ἐκστήσονται ἐπὶ σὲ πολλοί, οὕτως ἀδοξήσει ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων

τὸ εἶδός σου, καὶ ἡ δόξα σου ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων. Οὕτω

θαυµάσονται ἔθνη πολλὰ ἐπ᾿ αὐτῷ· καὶ συνέξουσι βασιλεῖς τὸ

στόµα αὐτῶν, ὅτι οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται, καὶ οἳ

οὐκ ἀκηκόασι, συνήσουσι.

Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡµῶν; καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι

ἀπεκαλύφθη; Ἀνηγγείλαµεν, ὡς παιδίον ἐναντίον αὐτοῦ, ὡς

ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ. Οὐκ ἔστιν εἶδος αὐτῷ, οὐδὲ δόξα· καὶ εἴδοµεν

αὐτόν, καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος, οὐδὲ κάλλος· ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ

ἄτιµον καὶ ἐκλεῖπον παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.

Ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὤν, καὶ εἰδὼς φέρειν µαλακίαν, ὅτι

ἀπέστραπται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ· ἠτιµάσθη, καὶ οὐκ ἐλογίσθη.

Οὗτος τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν φέρει, καὶ περὶ ἡµῶν ὀδυνᾶται· καὶ

ἡµεῖς ἐλογισάµεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ, καὶ ἐν πληγῇ ὑπὸ Θεοῦ,

καὶ ἐν κακώσει. Αὐτὸς δὲ ἐτραυµατίσθη διὰ τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν,

καὶ µεµαλάκισται, διὰ τὰς ἀνοµίας ἡµῶν· παιδεία εἰρήνης ἡµῶν

ἐπ᾿ αὐτόν· τῷ µώλωπι αὐτοῦ ἡµεῖς ἰάθηµεν. Πάντες ὡς πρόβατα
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ἐπλανήθηµεν· ἄνθρωπος τῇ ὁδῷ αὑτοῦ ἐπλανήθη. Καὶ Κύριος

παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν· καὶ αὐτός, διὰ τῷ

κεκακῶσθαι, οὐκ ἀνοίγει τὸ στόµα αὐτοῦ. Ὡς πρόβατον ἐπὶ

σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀµνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν

ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόµα αὐτοῦ. Ἐν τῇ ταπεινώσει

αὐτοῦ, ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη· τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ, τίς διηγήσεται;

ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ· ἀπὸ τῶν ἀνοµιῶν τοῦ λαοῦ

µου ἤχθη εἰς θάνατον. Καὶ δώσω τοὺς πονηροὺς ἀντὶ τῆς ταφῆς

αὐτοῦ, καὶ τοὺς πλουσίους, ἀντὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ· ὅτι ἀνοµίαν

οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόµατι αὐτοῦ· καὶ

βούλεται Κύριος καθαρίσαι αὐτὸν τῆς πληγῆς.

Ἐὰν δῶτε περὶ ἁµαρτίας, ἡ ψυχὴ ὑµῶν ὄψεται σπέρµα

µακρόβιον· καὶ βούλεται Κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ

πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· δεῖξαι αὐτῷ φῶς, καὶ πλάσαι τῇ συνέσει·

δικαιῶσαι δίκαιον, εὖ δουλεύοντα πολλοῖς, καὶ τὰς ἁµαρτίας

αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει. Διὰ τοῦτο αὐτὸς κληρονοµήσει πολλούς,

καὶ τῶν ἰσχυρῶν µεριεῖ σκῦλα, ἀνθ᾿ ὧν παρεδόθη εἰς θάνατον ἡ

ψυχή αὐτοῦ, καὶ ἐν τοῖς ἀνόµοις ἐλογίσθη· καὶ αὐτὸς ἁµαρτίας

πολλῶν ἀνήνεγκε, καὶ διὰ τὰς ἁµαρτίας αὐτῶν παρεδόθη.

Εὐφράνθητι στεῖρα, ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ

ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήµου µᾶλλον, ἢ τῆς ἐχούσης

τὸν ἄνδρα.

* * *

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Προκείµενον. Ἦχος πλ. β´. Ψαλµὸς πζ´ (87).

Ἔθεντό µε ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ, ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ

θανάτου.

Στίχ. α´. Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας µου, ἡµέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν

νυκτὶ ἐναντίον σου.

Στίχ. β´. Προσελογίσθην µετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον,

ἐγενήθην ὡσεὶ ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος.

Ἦχος Πα

Ε
Πα

θε ντο ο ο µε εν λα

Νη

α ακ κω κα

Δι

α

τω τα α α α α τω ω εν

Πα

σκο ο ο εν σκο ο
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ο τει ει ει νοι οι οι οι οι οις καιαι ε εν σκι α α α

θα ναα α α τ

Δι

Κυ

Δι

ρι ε ο Θε ος της σω τη ρι ι ας µ η

µε ρας ε κε ε κραξα και

Πα

εν νυ κτι ι ι ι ε

ε ε να ντι ι ο ο ον σ

Ε
Πα

θε ντο ο ο µε εν λα

Νη

α ακ κω κα

Δι

α

τω τα α α α α τω ω εν

Πα

σκο ο ο εν σκο ο

ο τει ει ει νοι οι οι οι οι οις καιαι ε εν σκι α α α

θα ναα α α τ

Δι

Ει

Δι

σελ θε τω ε νω πι ον σ η προ σευ χη µ

κλι

Πα

νοντο ους σ προςτην δε η σι ι ι ιν µ

Ε
Πα

θε ντο ο ο µε εν λα

Νη

α ακ κω κα

Δι

α

τω τα α α α α τω ω εν

Πα

σκο ο ο εν σκο ο

ο τει ει ει νοι οι οι οι οι οις καιαι ε εν σκι α α α
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θα ναα α α α α τ

Πρὸς Κορινθίους Α´ Ἐπιστολῆς Παύλου

τὸ Ἀνάγνωσµα (α´ 18 - β´ 2).

Ἀδελφοί, ὁ λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ τοῖς µὲν ἀπολλυµένοις µωρία

ἐστί, τοῖς δὲ σῳζοµένοις ἡµῖν δύναµις Θεοῦ ἐστι. Γέγραπται γάρ·

«Ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν

ἀθετήσω». Ποῦ σοφός; ποῦ γραµµατεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ

αἰῶνος τούτου; Οὐχὶ ἐµώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσµου

τούτου; Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσµος διὰ

τῆς σοφίας τὸν Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς µωρίας τοῦ

κηρύγµατος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας. Ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι

σηµεῖον αἰτοῦσι, καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ἡµεῖς δὲ

κηρύσσοµεν Χριστὸν ἐσταυρωµένον, Ἰουδαίοις µὲν σκάνδαλον,

Ἕλλησι δὲ µωρίαν· αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς Ἰουδαίοις τε καὶ

Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναµιν καὶ Θεοῦ σοφίαν. Ὅτι τὸ µωρὸν

τοῦ Θεοῦ, σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί· καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ

Θεοῦ, ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί.

Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑµῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ

κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς, ἀλλὰ τὰ

µωρὰ τοῦ κόσµου ἐξελέξατο ὁ Θεός, ἵνα τοὺς σοφοὺς

καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσµου ἐξελέξατο ὁ Θεός, ἵνα

καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά, καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσµου καὶ τὰ

ἐξουθενηµένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καὶ τὰ µὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα

καταργήσῃ· ὅπως µὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑµεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη ἡµῖν σοφία

ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασµὸς καὶ ἀπολύτρωσις· ἵνα,

καθὼς γέγραπται· «Ὁ καυχώµενος, ἐν Κυρίῳ καυχάσθω». Κἀγὼ

ἐλθὼν πρὸς ὑµᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον, οὐ καθ᾿ ὑπεροχὴν λόγου ἢ

σοφίας, καταγγέλλων ὑµῖν τὸ µαρτύριον τοῦ Θεοῦ. Οὐ γὰρ

ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑµῖν, εἰ µὴ Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τοῦτον

ἐσταυρωµένον.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος πλ. α´. Ψαλµὸς ξη´.

Ἦχος Πα

Σω σον µε ο Θε ος ο τι ει σηλ θο σαν υ δα
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τα ε ε ε ε ε ως ψυ υ υ χη η η η ης µ

Α λλη λ ι ι α Α λλη η λ

ι ι ι ι α Α α α λλη λ

ι ι α

Ο νει δι σµον προ σε δο κη σεν η ψυ χη µ και

τα λαι πω ω ω ρι ι ι ι ι αν

Α λλη λ ι ι α Α λλη η λ

ι ι ι ι α Α α α λλη λ

ι ι α

Σκο τι σθη τω σαν οι ο φθαλ µοι αυ των τ µη βλε

πειν και τον νω τοναυ των δι α πα ντο ος συ γκα α

αµ ψον

Ἀλληλούϊα τὸ τρίτον Δανιὴλ Πρωτοψάλτου, ἐπιτοµὴ ἀπὸ τοῦ

Θηκαρᾶ τὸ Ἀλληλούϊα τὸ ʺκοινόνʺ.

Α λλη λ ι ι α Α λλη η λ
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ι ι ι ι ι ι ι α Α α α α α α α α

α α α α α α λλη η η η η η η η η

η η η η λ

ι ι α α α α α α α α α α α α α α

Καὶ ὁ διάκονος ἀπὸ τοῦ ἄµβωνος

ἀναγινώσκει τὸ Εὐαγγέλιον.

(Ματθ. κζ´ 1-38. Λουκ. κγ´ 39-43. Ματθ. κζ´ 39-54. Ἰωάν. ιθ´ 31-37.

Ματθ. κζ´ 55-61).

Ὁ α´ χορός· Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Ἦχος Δι

Δ ο ξα α σοι Κυ υ υ υ υ υ ρι ι ι ι ι

ε ε ε ε ε δο ο ο ο ο ο ο ξαα α σοιοιοι

οι

Η ΕΚΤΕΝΗΣ ΔΕΗΣΙΣ

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἐλεήµων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ

τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ

Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ ἀναγνώστης· Ἀµήν.

Ὁ προεστώς ἢ ὁ ἀναγνώστης·

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ ἀναµαρτήτους

φυλαχθῆναι ἡµᾶς.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ

δεδοξασµένον τὸ ὄνοµά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀµήν.

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡµᾶς, καθάπερ ἠλπίσαµεν ἐπὶ

σέ.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου.

Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα· συνέτισόν µε τὰ δικαιώµατά σου.

Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε· φώτισόν µε τοῖς δικαιώµασί σου.
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Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα· τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου µὴ

παρίδῃς.

Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕµνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ

καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς

αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ χορός· Ἀµήν.

* * *

ΤΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν τῆς κεφαλοκλισίας καὶ τὴν ἐκφώνησιν·

Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου εὐλογηµένον καὶ δεδοξασµένον

τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ

καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ χορός· Ἀµήν.

Καὶ µετὰ τὴν ἐκφώνησιν ψάλλοµεν τὰ

ἀπόστιχα προσόµοια. Ἄρχεται δὲ ὁ α´ χορός.

Ἦχος Δι

Ο ο ο τε ε εκ τ ξυ λ σε νε κρον ο Α ρι

µα θαι ας κα θει ει λε την των α παν των ζω ην

σµυρνη και σιν δο νι σεΧρι στε ε κη δευ σε και τω

πο θω η πει γε το καρ δι α και χει ει λει σω µα το α

κη ρα τον σου πε ρι πτυ ξα σθαι ο µως συ στε

λλο µε νος φο ο βω χαι ρων α νε βο α σοι δο ξα

τη συ γκατα βα σεισ φι λανθρωπε

Ο Κυ ρι ος ε βα σι λευ σεν ευ πρε πει α ε

νε δυ σα το ε νε δυ σα το ο Κυ ρι ος δυ να
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µιν και πε ρι ι ε ζωσατο

Ο ο ο τε ε εν τω τα φω τω και νω υ περ

τ παν τος κα τε τε ε θης ο λυ τρω της τ παν τος

α δης ο πα γγελαστος ι δων σε ε πτυ ξεν οι µοχ

λοι συ νε τρι βη σαν ε θλα σθη σαν πυ υ λαι µνη µα τα

η νοι χθησαν νεκ ροι α νι στα ντο το τε ο Α

δαµ ευ χα ρι ι στως χαι ρων α νε βο α σοι δο ξα

τη συ γκατα βα σεισ φι λανθρωπε

Και γαρ ε στε ρε ω σε την οι κου µε νην η τις

ου ουσα α λευ θησεται

Ο ο ο τε ε εν τω τα φω σαρ κι κως θε λων

συ νε κλεισθηςο φυ υ σει τη της θε ο τη τος µε νων

α πε ριγ ραπ τος και α δι ο ρι στος τα θα να τ

α πε κλει σας τα µει α και α α δ α πα ντα ε κε

νω σας Χρι στε βα σι λει α το τε και το Σαβ βα
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τον τ το θει ας ευ λο γι ας και δο ξης και

της σηςλα µπροτητος η ξι ωσας

Τω οι κω σ πρε πει α γι α σµα Κυ ρι ε εις

µα κρο ο τη η τα η µερων

Ο ο ο τε αι αι δυ να µειςσεΧρι στε πλα νον υ

πα νο µων ε ω ω ρων συ κο φα ντ µε νον εφ ριτ τον

την α φα τονµακρο θυ µι αν σ και τον λι θον τ

µνη µα τος χερ σι σφρα γι σθε ε ντα αις σ την α κη ρα

τονπλευραν ε λογ χευ σαν ο µως τη η µων σωτη

ρι ι α χαι ρου σαι ε βο ων σοι δο ξα τη συ

γκατα βα σεισ φι λανθρωπε

Ἦχος Πα

Δ ο ξαΠα τρι και Υι ω και Α γι ω ω ω

Πνε ευ µα α α τι

Κ αι νυ υ υ υ υν και αι α α ει και εις τ ς
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αι αι ω ω ω νας των αι ω ω νων α α α µην

Σ ε τον α να βαλ λο µε ε ε νο ον το ο φως

ω ω σπερ ι µα α α τι ι ι ι ον κα θε λων

Ι ω σηφ α πο του ξυ υ υ λου ου συν Νι ι κο δη η η η

µω και θε ω ρη σας νε ε κρο ον γυ υ µνον α

α α α α τα α α α φον ευ συµ πα θη η

η τον θρη νον α α α να α λα α βων ο δυ ρο ο

µε ε νος ε ε ε ε ε λε ε ε ε γεν οι οι οι

οι οι µοι γλυ υ κυ τα α τε Ι ι ι ι η η η

η σου ον προ µι κρου ο ο η η λι ι ος εν

Στα α α αυ ρω κρε µα µενον θε α σα α µε ε νος

ζο ο ο φον πε ρι ι ε ε ε βα αλ λε ε ε το

και η η γη τω φο ο ο βω ω ε εκυµαι αι αι αι

αι αι νε το και δι ερ ρη η γνυ υ το να

ου το κα α τα α πε ε ε ε ε τα α α α σµα

αλλ ι δου νυν βλε ε ε πω ω ω ω σε δι ε
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µε Ε κου ου σι ι ι ω ως υ πελ θο ον τα θα

α να α α τον πω ω ως σε κη δε ε ευ σω

ω θε ε ε ε ε µου η η η πως σιν δο ο

ο σι ιν ει ληη η η σω ποι αις χερ σι δεπροος ψα

α αυ σω το σον α α κη η η ρα α τον σω ω ω ω

µα η ποι α α σµα α τα α µε ελ ψω τη ση ε ε ξο

ο ο δω οι κτι ι ι ιρ µον µε γα λυ νω

ω τα πα α α α θη η η η σου υ µνο λο ο γω ω

και τη ην τα φη η η ην σου συν τη α να στα

α α σει ει κρα α αυ γα α α α α ζων Κυ ρι ι

ε δο οξα σοι οι οιοιοιοι οι οι

* * *

ΝΥΝ ΑΠΟΛΥΕΙΣ-ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ-ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Μετὰ τὰ ἀπόστιχα λέγεται

ὑπὸ τοῦ προεστῶτος ἢ τοῦ ἱερέως ἡ

ᾨδὴ Συµεὼν τοῦ θεοδόχου. (Λουκ. β´ 29-32)

Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆµά σου, ἐν

εἰρήνῃ· ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλµοί µου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίµασας

κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν· φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν

καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

Ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡµᾶς.

(τρίς)
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Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις

ἡµῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι

καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου.

Κύριε, ἐλέησον (τρίς).

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου,

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ,

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον·

καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς

ὀφειλέταις ἡµῶν· καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ

ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα, τοῦ

Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ χορός· Ἀµήν.

Καὶ ψάλλονται τὰ ἀπολυτίκια.

Ἦχος Δι

Ο ευ σχη η µων Ι ω σηφ α ποτου ξυ λουκαθε

λων το α χραν τονσουΣω ω ω ω ω ω µα σιν δο νι

κα θα ρα ει λη σας και α ρω ω µα σιν εν µνη µα τι και

νω κη δευ σαςα πε θε το

Δόξα - Καὶ νῦν

Τ αις µυ ρο φο ο ροις Γυ ναι ξι πα ρα το µνη µα ε

πι στας ο Αγ γε λος ε βο ο ο ο ο ο α τα

µυ ρατοιςθνη τοις υ παρ χει αρ µο ο δι α Χρι στος δε
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δι α φθο ρας ε δει χθηαλ λο τρι ο ο ος

* * *

Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ

Ὁ διάκονος· Σοφία.

Ὁ ἀναγνώστης· Εὐλόγησον.

Ὁ ἱερεύς·

Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀναγνώστης·

Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεὸς τὴν ἁγίαν καὶ ἀµώµητον πίστιν τῶν

εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν σὺν τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ (ἢ

µονῇ) ταύτῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων.

Ὁ ἱερεύς· Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς.

Ὁ ἀναγνώστης·

Τὴν τιµιωτέραν τῶν Χερουβὶµ * καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν

Σεραφίµ, * τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως

Θεοτόκον, * σὲ µεγαλύνοµεν.

Ὁ ἱερεὺς τὴν ἀπόλυσιν·

Δόξα σοι, ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ὁ ἀναγνώστης· Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέησον γ´. Πάτερ ἅγιε,

εὐλόγησον.

Ὁ ἱερεύς· Ὁ δι᾿ ἡµᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡµετέραν

σωτηρίαν τὰ φρικτὰ πάθη καὶ τὸν ζωοποιὸν σταυρὸν καὶ τὴν

ἑκούσιον ταφὴν σαρκὶ καταδεξάµενος Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς

ἡµῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναµώµου αὐτοῦ

µητρός, δυνάµει τοῦ τιµίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ, προστασίαις

τῶν τιµίων ἐπουρανίων δυνάµεων ἀσωµάτων, ἱκεσίαις τοῦ

τιµίου καὶ ἐνδόξου, προφήτου προδρόµου καὶ βαπτιστοῦ

Ἰωάννου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήµων ἀποστόλων, τῶν

ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων µαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ

θεοφόρων πατέρων ἡµῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων

Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννης καὶ πάντων τῶν ἁγίων ἐλεήσαι καὶ σώσαι

ἡµᾶς ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡµῶν, Κύριε Ἰησοῦ, Χριστὲ ὁ Θεός,

ἐλέησον ἡµᾶς.

Ὁ λαός· Ἀµήν.

* * * * *


