ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ
ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΟ
ΕΙ ΣΗΝ ΤΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΣΟΚΟΝ

Ταιινκέλνπ ελ πάζε πεξηζηάζεη θαη ζιίςεη ςπρήο.
Ξνίεκα ζενζηήξηθηνπ κνλαρνχ.
θαη’ άιινπο δέ, Θενθάλνπο.

Δπινγήζαληνο ηνπ ηεξέσο ιέγνκελ ηνλ παξφληα ςαικφλ.
Ταικφο ξκβ’ (142)
Θχξηε εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ, ελψηηζαη ηελ δέεζίλ κνπ ελ ηε
αιεζεία ζνπ, εηζάθνπζνλ κνπ ελ ηε δηθαηνζχλε ζνπ. Θαη κή εηζέιζεο εηο
θξίζηλ κεηά ηνπ δνχινπ ζνπ, φηη νπ δηθαηνζήζεηαη ελψπηφλ ζνπ πάο δψλ.
’Νηη θαηεδίσμελ ν ερζξφο ηελ ςπρήλ κνπ. Δηαπείλσζε εηο γήλ ηελ δσήλ κνπ.
Δθάζηζέ κε ελ ζθνηεηλνίο σο λεθξνχο αηψλαο, θαη εθεδίαζελ επ’ εκέ ην
πλεχκα κνπ, ελ εκνί εηαξάρζε ε θαξδία κνπ. Δκλήζζελ εκεξψλ αξραίσλ,
εκειέηεζα ελ πάζη ηνηο έξγνηο ζνπ, ελ πνηήκαζη ησλ ρεηξψλ ζνπ εκειέησλ.
Γηεπέηαζα πξνο ζε ηαο ρείξαο κνπ, ε ςπρή κνπ σο γή άλπδξφο ζνη. Ραρχ
εηζάθνπζφλ κνπ, Θχξηε, εμέιηπε ην πλεχκα κνπ. Κή απνζηξέςεο ην
πξφζσπφλ ζνπ απ’ εκνχ θαη νκνησζήζνκαη ηνηο θαηαβαίλνπζηλ εηο ιάθθνλ.
Αθνπζηφλ πνίεζφλ κνη ην πξσί ην έιεφο ζνπ, φηη πξφο ζε ήξα ηελ ςπρήλ
κνπ. Δμεινχ κε εθ ησλ ερζξψλ κνπ, Θχξηε, πξφο ζε θαηέθπγνλ, δίδαμφλ κε
ηνπ πνηείλ ηφ ζέιεκά ζνπ, φηη ζχ εί ν Θεφο κνπ. Ρν πλεχκα ζνπ ην αγαζφλ
νδεγήζεη κε ελ γή επζεία, έλεθελ ηνπ νλφκαηφο ζνπ, Θχξηε, δήζεηο κε. Δλ ηε
δηθαηνζχλε ζνπ εμάμεηο εθ ζιίςεσο ηελ ςπρήλ κνπ, θαη ελ ησ ειέεη ζνπ
εμνινζξεχζεηο ηνπο ερζξνχο κνπ, θαη απνιείο πάληαο ηνπο ζιίβνληαο ηελ
ςπρήλ κνπ, φηη εγψ δνχινο ζνπ εηκί.

Θεφο Θχξηνο (2;)
Ρε Θενηφθσ εθηελψο λπλ πξνζδξάκσκελ, ακαξησινί θαη ηαπεηλνί θαη
πξνζπέζσκελ, ελ κεηαλνία θξάδνληεο εθ βάζνπο ςπρήο. Γέζπνηλα
βνήζεζνλ, εθ εκίλ ζπιαγρληζζείζα, ζπεχζνλ απνιιχκεζα ππφ πιήζνπο
πηαηζκάησλ. Κε απνζηξέςεο ζνπο δνχινπο θελνχο. Πε γαξ θαη κφλελ
ειπίδα θεθηήκεζα.

Γφμα. Ρν απηφ. Θαη λχλ.
Νπ ζησπήζσκελ πνηε Θενηφθε, ηαο δπλαζηείαο ζνπ ιαιείλ νη αλάμηνη. Δηκή
γαξ ζπ πξνίζηαζν πξεζβεχνπζα, ηηο εκάο εξξχζαην, εθ ηνζνχησλ
θηλδχλσλ; ηηο δε δηεθχιαμελ, εσο λπλ ειεπζέξνπο; νπθ απνζηψκελ
Γέζπνηλα εθ ζνχ. Πνπο γαξ δνχινπο ζψδεηο αεί εθ παληνίσλ δεηλψλ.

Ταικφο λ’ (50)
Διέεζνλ κε ν Θεφο, θαηά ην κέγα έιεφο ζνπ θαη θαηά ην πιήζνο ησλ
νηθηηξκψλ ζνπ εμάιεηςνλ ην αλφκεκά κνπ. Δπί πιείνλ πιχλνλ κε απφ ηεο
αλνκίαο κνπ θαη απφ ηεο ακαξηίαο κνπ θαζάξηζνλ κε. ‘Νηη ηελ αλνκίαλ κνπ
εγψ γηλψζθσ, θαη ε ακαξηία κνπ ελψπηνλ κνπ εζηί δηά παληφο. Πνη κφλσ
ήκαξηνλ θαη ην πνλεξφλ ελψπηνλ ζνπ επνίεζα, φπσο αλ δηθαησζήο ελ ηνηο
ιφγνηο ζνπ, θαη ληθήζεο ελ ησ θξίλεζζαί ζε. Ηδνχ γάξ ελ αλνκίαηο
ζπλειήθζελ θαη ελ ακαξηίαηο εθίζζεζε κε ε κήηεξ κνπ. Ηδνχ γαξ αιήζεηαλ
εγάπεζαο, ηα άδεια θαη ηα θξχθηα ηεο ζνθίαο ζνπ εδήισζάο κνη. Οαληηείο
κε πζζψπσ θαη θαζαξηζζήζνκαη, πιπλείο κε, θαη ππέξ ρηφλα
ιεπθαλζήζνκαη. Αθνπηηείο κνη αγαιιίαζηλ θαη επθξνζχλελ, αγαιιηάζνληαη
νζηέα ηεηαπεηλσκέλα. Απφζηξεςνλ ην πξφζσπνλ ζνπ απφ ησλ ακαξηηψλ
κνπ, θαη πάζαο ηαο αλνκίαο κνπ εμάιεηςνλ. Θαξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ
εκνί ν Θεφο, θαη πλεχκα επζέο εγθαίληζνλ ελ ηνηο εγθάηνηο κνπ. Κε
απνξξίςεο κε απφ ηνπ πξνζψπνπ ζνπ, θαη ην Ξλεχκα ζνπ ην άγηνλ κε
αληαλέιεο απ’ εκνχ. Απφδνο κνη ηελ αγαιιίαζηλ ηνπ ζσηεξίνπ ζνπ θαη
πλεχκαηη εγεκνληθψ ζηήξημφλ κε. Γηδάμσ αλφκνπο ηαο νδνχο ζνπ, θαη
αζεβείο επί ζε επηζηξέςνπζη. Οχζαη κε εμ αηκάησλ ν Θεφο, ν Θεφο ηεο
ζσηεξίαο κνπ, αγαιιηάζεηαη ε γιψζζα κνπ ηελ δηθαηνζχλελ ζνπ. Θχξηε ηα
ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηφκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζηλ ζνπ. ‘Oηη εη
εζέιεζαο ζπζίαλ, έδσθα άλ, νινθαπηψκαηα νπθ επδνθήζεηο. Θπζία ησ Θεψ
πλεχκα ζπληεηξηκκέλνλ, θαξδίαλ ζπληεηξηκκέλελ θαη ηεηαπεηλσκέλελ ν
Θεφο νπθ εμνπδελψζεη. Αγάζπλνλ, Θχξηε, ελ ηε επδνθία ζνπ ηελ Πηψλ, θαη
νηθνδνκεζήησ ηα ηείρε Ηεξνπζαιήκ. Ρφηε επδνθήζεηο ζπζίαλ δηθαηνζχλεο,
αλαθνξάλ θαη νινθαπηψκαηα, ηφηε αλνίζνπζηλ επί ην ζπζηαζηήξηνλ ζνπ
κφζρνπο.

γξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαη ηελ Αηγππηίαλ, κνρζεξία δηαθπγψλ, ν
Ηζξαειίηεο αλεβφα. Ρσ ιπηξσηή θαη ζεψ εκψλ άζσκελ.
Ρξνπάξηα.
Ξνιινίο ζπλερφκελνο πεηξαζκνίο, πξνο ζε θαηαθεχγσ, ζσηεξίαλ επηδεηψλ.
Υ Κήηεξ ηνπ Ιφγνπ θαη Ξαξζέλε, ησλ δπζρεξψλ θαη δεηλψλ κε δηάζσζνλ.

Ξαζψλ κε ηαξάηηνπζη πξνζβνιαί, πνιιήο αζπκίαο εκπίπισζαί κνπ ηελ
ςπρήλ. Δηξήλεπζνλ Θφξε ηε γαιήλε, ηε ηνπ ηνχ θαη Θενχ ζνπ Ξαλάκσκε.
Πσηήξα ηεθνχζαλ ζε θαη Θεφλ, δπζσπψ Ξαξζέλε, ιπηξσζήλαη κε ησλ
δεηλψλ. Πνη γαξ λπλ πξνζθεχγσλ αλαηείλσ, θαη ηελ ςπρήλ θαη ηελ
δηάλνηαλ.
Λνζνχληα ην ζψκα θαη ηελ ςπρήλ, επηζθνπήο ζείαο, θαη πξνλνίαο ηεο παξά
ζνπ, αμίσζνλ κφλε Θενκήηνξ, σο αγαζή αγαζνχ ηε ινρεχηξηα.
Υδή γ/. Ν Δηξκφο.
Νπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Θχξηε, θαη ηεο Δθθιεζίαο δνκήηνξ, ζπ κε
ζηεξέσζνλ, ελ ηε αγάπε ηε ζή, ησλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ησλ πηζηψλ ην
ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε.
Ρξνπάξηα.
Ξξνζηαζίαλ θαη ζθέπελ, δσήο εκήο ηίζεκη, ζε Θενγελλήηνξ Ξαξζέλε. Πχ κε
θπβέξλεζνλ, πξνο ηνλ ιηκέλα ζνπ, ησλ αγαζψλ ε αηηία, ησλ πηζηψλ ην
ζηήξηγκα, κφλε παλχκλεηε.
Ηθεηεχσ Ξαξζέλε, ηνλ ςπρηθφλ ηάξαρνλ, θαη ηεο αζπκίαο ηελ δάιελ,
δηαζθεδάζαη κνπ. Ππ γάξ Θεφλπκθε, ηνλ αξρεγφλ ηεο γαιήλεο, ηνλ Σξηζηφλ
εθχεζαο, κφλε παλάρξαληε.
Δπεξγέηελ ηεθνχζα, ηνλ ησλ θαιψλ αίηηνλ, ηεο επεξγεζίαο ηνλ πινχηνλ,
πάζηλ αλάβιπζνλ. Ξάληα γαξ δχλαζαη, σο δπλαηφλ ελ ηζρχτ, ηνλ Σξηζηφλ
θπήζαζα, ζενκαθάξηζηε.
Σαιεπαίο αξξσζηίαηο, θαη λνζεξνίο πάζεζηλ, εμεηαδνκέλσ Ξαξζέλε, ζχ κνη
βνήζεζνλ. Ρσλ ηακάησλ γάξ, αλειιηπή ζε γηλψζθσ, ζεζαπξφλ παλάκσκε,
ηνλ αδαπάλεηνλ.
Γηάζσζνλ απφ θηλδχλσλ ηνπο δνχινπο ζνπ Θενηφθε, φηη πάληεο κεηά Θεφλ
εηο ζε θαηαθεχγνκελ, σο άξξεθηνλ ηείρνο θαη πξνζηαζίαλ.
Δπίβιεςνλ ελ επκελεία παλχκλεηε Θενηφθε, επί ηελ εκήλ ραιεπήλ ηνπ ηνπ
ζψκαηνο θάθσζηλ, θαη ίαζαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο.

Θαη κλεκνλεχεη ν Ηεξεχο εθείλσλ, δη' νπο ε Ξαξάθιεζηο ηειείηαη. Κεηά ηελ
δέεζηλ, ην επφκελνλ Θάζηζκα.

Θχξηε ειέεζνλ ηε/
Θάζηζκα. ’Ζρνο β’. Ρα άλσ δεηψ.
Ξξεζβεία ζεξκή, θαη ηείρνο απξνζκάρεηνλ, ειένπο πεγή, ηνπ θφζκνπ
θαηαθχγηνλ, εθηελψο βνψκελ ζνη. Θενηφθε Γέζπνηλα πξφθζαζνλ, θαη εθ
θηλδχλσλ ιχηξσζαη εκάο, ε κφλε ηαρέσο πξνζηαηεχνπζα.
Υδή δ’. Ν Δηξκφο.
Δηζαθήθνα Θχξηε, ηεο νηθνλνκίαο ζνπ ην κπζηήξηνλ. Θαηελφεζα ηα έξγα
ζνπ, θαη εδφμαζα ζνπ ηελ ζεφηεηα.
Ρξνπάξηα
Ρσλ παζψλ κνπ ηνλ ηάξαρνλ, ε ηνλ θπβεξλήηελ ηεθνχζα Θχξηνλ, θαη ηνλ
θιχδσλα θαηεχλαζνλ, ησλ εκψλ πηαηζκάησλ Θενλχκθεπηε.
Δπζπιαρλίαο ηελ άβπζζνλ, επηθαινπκέλσ ηεο ζεο παξάζρνπ κνη, ε ηνλ
εχζπιαρλνλ θπήζαζα, θαη Πσηήξα πάλησλ ησλ πκλνχλησλ ζε.
Απνιαχνληεο πάλαγλε, ησλ ζσλ δσξεκάησλ επραξηζηήξηνλ, αλακέιπνκελ
εθχκληνλ, νη γηλψζθνληέο ζε Θενκήηνξα.
Νη ειπίδα θαη ζηήξηγκα, θαη ηεο ζσηεξίαο ηείρνο αθξάδαληνλ, θεθηεκέλνη
ζε παλχκλεηε, δπζρεξείαο πάζεο εθιπηξνχκεζα.

Υδή ε’. Ν Δηξκφο.
Φψηηζνλ εκάο, ηνηο πξνζηάγκαζί ζνπ Θχξηε, θαη ησ βξαρίνλί ζνπ ησ
πςειψ, ηελ ζελ εηξήλελ παξάζρνπ εκίλ θηιάλζξσπε.

Ρξνπάξηα.
’Δκπιεζνλ Αγλή, επθξνζχλεο ηελ θαξδίαλ κνπ, ηελ ζελ αθήξαηνλ δηδνχζα
ραξάλ, ηεο επθξνζχλεο ε γελλήζαζα ηνλ αίηηνλ.
Ιχηξσζαη εκάο, εθ θηλδχλσλ Θενηφθε αγλή, ε αησλίαλ ηεθνχζα ιχηξσζηλ,
θαη ηελ εηξήλελ ηελ πάληα λνχλ ππεξέρνπζαλ.
Ιχζνλ ηελ αριχλ, ησλ πηαηζκάησλ κνπ Θεφλπκθε, ησ θσηηζκψ ηεο ζεο
ιακπξφηεηνο, ε θψο ηεθνχζα ην ζείνλ θαη πξναηψληνλ.

’Ηαζαη Αγλή, ησλ παζψλ κνπ ηελ αζζέλεηαλ, επηζθνπήο ζνπ αμηψζαζα, θαη
ηελ πγείαλ ηε πξεζβεία ζνπ παξάζρνπ κνη.

Υδή ζη’. Ν Δηξκφο.
Ρελ δέεζηλ, εθρεψ πξνο θχξηνλ, θαη απηψ απαγγειψ κνπ ηαο ζιίςεηο, φηη
θαθψλ ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαη ε δσή κνπ ησ άδε πξνζήγγηζε. Θαη δένκαη
σο Ησλάο. Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε.

Ρξνπάξηα.
Θαλάηνπ θαη ηεο θζνξάο σο έζσζελ, εαπηφλ εθδεδσθψο ησ ζαλάησ, ηελ ηε
θζνξά θαη ζαλάησ κνπ θχζηλ, θαηαζρεζείζαλ παξζέλε δπζψπεζνλ, ηνλ
Θχξηφλ ζνπ θαη ηφλ, ηεο ερζξψλ θαθνπξγίαο κε ξχζαζζαη.
Ξξνζηάηελ ζε, ηεο δσήο επίζηακαη, θαη θξνπξάλ αζθαιεζηάηελ Ξαξζέλε,
ησλ πεηξαζκψλ δηαιχνπζαλ φρινλ, θαη επεξείαο δαηκφλσλ ειαχλνπζα. Θαη
δένκαη δηα παληφο. Δθ θζνξάο ησλ παζψλ κνπ ξπζζήλαη κε.
Υο ηείρνο, θαηαθπγήο θεθηήκεζα, θαη ςπρψλ ζε παληειή ζσηεξίαλ, θαη
πιαηπζκφλ ελ ηαηο ζιίςεζη Θφξε, θαη ησ θσηί ζνπ αεί αγαιιφκεζα. ’Υ
Γέζπνηλα θαη λπλ εκάο, ησλ παζψλ θαη θηλδχλσλ δηάζσζνλ.
Δλ θιίλε λπλ, αζζελψλ θαηάθεηκαη, θαη νπλ έζηηλ ίαζη ηε ζαξθί κνπ. Αιι’ ε
ζεφλ θαη ζσηήξα ηνπ θφζκνπ, θαη ηνλ ιπηήξα ησλ λφζσλ θπήζαζα, ζνπ
δένκαη ηεο αγαζήο. Δθ θζνξάο λνζεκάησλ αλάζηεζνλ.
Γηάζσζνλ απφ θηλδχλσλ ηνπο δνχινπο ζνπ Θενηφθε, φηη πάληεο κεηά Θεφλ
εηο ζε θαηαθεχγνκελ, σο άξξεθηνλ ηείρνο θαη πξνζηαζίαλ.
’Αρξαληε, ε δηά ιφγνπ ηνλ ιφγνλ αλεξκελεχησο, επ’ εζράησλ ησλ εκεξψλ
ηεθνχζα δπζψπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ.

Ν ηεξεχο κλεκνλεχεη σο δεδήισηαη. Κεηά ηελ εθθψλεζηλ.
Θνληάθηνλ ‘Ζρνο β’.
Ξξνζηαζία ησλ Σξηζηηαλψλ αθαηαίζρπληε, κεζηηεία πξνο ηνλ Ξνηεηήλ
ακεηάζεηε, κε παξίδεο ακαξησιψλ δεήζεσλ θσλάο. Αιιά πξφθζαζνλ σο
αγαζή, εηο ηελ βνήζεηαλ εκψλ, ησλ πηζηψο θξαπγαδφλησλ ζνη. Ράρπλνλ εηο

πξεζβείαλ, θαη ζπεχζνλ εηο ηθεζίαλ, ε πξνζηαηεχνπζα αεί, Θενηφθε ησλ
ηηκψλησλ ζε.
Δίηα ην α’ αληίθσλνλ ησλ Αλαβαζκψλ ηνπ δ’ ήρνπ.
Δθ λεφηεηφο κνπ, πνιιά πνιεκεί κε πάζε. Αιι’ απηφο αληηιαβνχ, θαη ζψζνλ
Πσηήξ κνπ (δίο).
Νη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνπ Θπξίνπ, σο ρφξηνο γαξ ππξί, έζεζζε
απεμεξακκέλνη (δίο)
Γφμα.
Αγίσ Ξλεχκαηη, πάζα ςπρή δσνχηαη, θαη θαζάξζεη πςνχηαη, ιακπξχλεηαη,
Ρε Ρξηαδηθή Κνλάδη, ηεξνθξπθίσο.
Θαη λχλ.
Αγίσ Ξλεχκαηη, αλαβιχδεη ηα ηεο ράξηηνο ξείζξα, αξδεχνληα, άπαζαλ ηελ
θηίζηλ, πξνο δσνγνλίαλ.
Θαη επζχο ην πξνθείκελνλ.
Κλεζζήζνκαη ηνπ νλφκαηφο ζνπ ελ πάζε γελεά θαη γελεά.
Πηίρ. ’Αθνπζνλ, ζχγαηεξ, θαη ίδε, θαη θιίλνλ ην νχο ζνπ, θαη επηιάζνπ ηνπ
ιανχ ζνπ, θαη ηνπ νίθνπ ηνπ παηξφο ζνπ, θαη επηζπκήζεη ν βαζηιεχο ηνπ
θάιινπο ζνπ.
Δπαγγέιηνλ.
Δθ ηνπ θαηά ινπθάλ (θεθ. α’ 39).
Δλ ηαηο εκέξαηο εθείλαο, αλαζηάζα Καξηάκ, επνξεχζε εηο ηελ νξεηλήλ κεηά
ζπνπδήο εηο πφιηλ Ηνχδα. Θαη εηζήιζελ εηο ηνλ νίθνλ Εαραξίνπ θαη
εζπάζαην ηελ Διηζάβεη. Θαη εγέλεην, σο ήθνπζελ ε Διηζάβεη ηνλ
αζπαζκφλ ηεο Καξίαο, εζθίξηεζε ην βξέθνο ελ ηε θνηιία απηήο. Θαη
επιήζζε Ξλεχκαηνο αγίνπ ε Διηζάβεη θαη αλεθψλεζε θσλή κεγάιε θαη
είπελ. Δπινγεκέλε ζπ ελ γπλαημί θαη επινγεκέλνο ν θαξπφο ηεο θνηιίαο
ζνπ. Θαη πφζελ κνη ηνχην, ίαλ έιζε ε κήηεξ ηνπ Θπξίνπ κνπ πξφο κε; Ηδνχ
γάξ, σο εγέλεην ε θσλή ηνπ αζπαζκνχ ζνπ εηο ηα ψηα κνπ, εζθίξηεζε ην
βξέθνο ελ αγαιιηάζεη ελ ηε θνηιία κνπ. Θαη καθαξία ε πηζηεχζαζα φηη
έζηαη ηειείσζηο ηνηο ιειαιεκέλνηο απηή παξά Θπξίνπ. Θαη είπε Καξηάκ.
Κεγαιχλεη ε ςπρή κνπ ηνλ Θχξηνλ θαη εγαιιίαζε ην πλεχκα κνπ επί ησ
Θεψ ησ ζσηήξη κνπ. ’Νηη επέβιεςε επί ηελ ηαπείλσζηλ ηεο δνχιεο απηνχ.
Ηδνχ γαξ απφ ηνπ λπλ καθαξηνχζη κε πάζαη αη γελεαί. ’Νηη επνίεζέ κνη

κεγαιεία ν Γπλαηφο θαη άγηνλ ην φλνκα απηνχ. ’Δκεηλε δε Καξηάκ ζπλ απηή
σζεί κήλαο ηξείο θαη ππέζηξεςελ εηο ηνλ νίθνλ απηήο.

Γφμα. ’Ζρνο β’.
Ξάηεξ Ιφγε Ξλεχκα, Ρξηάο ε ελ Κνλάδη, εμάιεηςνλ ηα πιήζε, ησλ εκψλ
εγθιεκάησλ.
Θαη λχλ.
Ραηο ηεο Θενηφθνπ, πξεζβείαο ειεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε, ησλ εκψλ
εγθιεκάησλ.

Δίηα. Διέεζνλ κε ν Θεφο, θαηά ην κέγα έιεφο ζνπ, θαη θαηά ην πιήζνο ησλ
νηθηηξκψλ ζνπ εμάιεηςνλ ην αλφκεκά κνπ.

’Ζρνο πι. Β’. ’Νιελ απνζέκελνη.
Κε θαηαπηζηεχζεο κε, αλζξσπίλε πξνζηαζία, παλαγία Γέζπνηλα, αιιά
δέμαη δέεζηλ ηνπ ηθέηνπ ζνπ. Θιίςηο γαξ έρεη κε, θέξεηλ νπ δχλακαη, ησλ
δαηκφλσλ ηα ηνμεχκαηα. Πθέπελ νπ θέθηεκαη, νπδέ πνπ πξνζθχγσ ν
άζιηνο, πάληνζελ πνιεκνχκελνο, θαη παξακπζίαλ νπθ έρσ πιελ ζνπ.
Γέζπνηλα ηνπ θφζκνπ, ειπίο θαη πξνζηαζία ησλ πηζηψλ, κε κνπ παξξίδεο
ηελ δέεζηλ. Ρν ζπκθέξνλ πνίεζνλ.
Νπδείο πξνζηξέρσλ επί ζνη, θαηεζρπκκέλνο απφ ζνπ εθπνξεχεηαη, αγλή
Ξαξζέλε ζενηφθε. Αιι’ αηηείηαη ηελ ράξηλ, θαη ιακβάλεη ην δψξεκα, πξνο
ην ζπκθέξνλ ηεο αηηήζεσο.
Κεηαβνιή ησλ ζιηβνκέλσλ, απαιιαγή ησλ αζζελνχλησλ ππάξρνπζα,
Θενηφθε Ξαξζέλε, ζψδε πφιηλ θαη ιαφλ, ησλ πνιεκνπκέλσλ ε εηξήλε, ησλ
ρεηκαδνκέλσλ ε γαιήλε, ε κφλε πξνζηαζία ησλ πηζηψλ.
Ν ηεξεχο.
Πψζνλ ν Θεφο ηνλ ιαφλ ζνπ θαη επιφγεζνλ ηελ θιεξνλνκίαλ ζνπ.
Δπίζθεςαη ηνλ θφζκνλ ζνπ ελ ειέεη θαη νηθηηξκνίο. ςσζνλ θέξαο
Σξηζηηαλψλ νξζνδφμσλ θαη θαηάπεκςνλ εθ’ εκάο ηα ειέε ζνπ ηα πινχζηα.
Ξξεζβείαηο ηεο παλαρξάληνπ Γεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ θαη αεηπαξζέλνπ
Καξίαο. Γπλάκεη ηνπ ηηκίνπ θαη δσνπνηνχ Πηαπξνχ. Ξξνζηαζίαηο ησλ
ηηκίσλ επνπξαλίσλ δπλάκεσλ αζσκάησλ. Ηθεζίαηο ηνπ ηηκίνπ θαη ελδφμνπ

πξνθήηνπ, Ξξνδξφκνπ θαη Βαπηηζηνχ Ησάλλνπ. Ρσλ αγίσλ ελδφμσλ θαη
παλεπθήκσλ Απνζηφισλ. Ρσλ ελ αγίνηο παηέξσλ εκψλ, κεγάισλ ηεξαξρψλ
θαη νηθνπκεληθψλ δηδαζθάισλ Βαζηιείνπ ηνπ Κεγάινπ, Γξεγνξίνπ ηνπ
ζενιφγνπ θαη Ησάλλνπ ηνπ Σξπζνζηφκνπ. Ρνπ ελ αγίνηο παηξφο εκψλ
Ληθνιάνπ, αξρηεπηζθφπνπ Κχξσλ ηεο Ιπθίαο, ηνπ ζαπκαηνπξγνχ. Ρσλ
αγίσλ ελδφμσλ θαη θαιιηλίθσλ Καξηχξσλ. Ρσλ νζίσλ θαη ζενθφξσλ
Ξαηέξσλ εκψλ. Ρσλ αγίσλ θαη δηθαίσλ ζενπαηφξσλ Ησαθείκ θαη ’Αλλεο.
ηνπ αγίνπ (ηεο εκέξαο), θαη πάλησλ ζνπ ησλ Αγίσλ. Ηθεηεχνκέλ ζε, κφλε
πνιπέιεε Θχξηε. Δπάθνπζνλ εκψλ ησλ ακαξησιψλ δενκέλσλ ζνπ θαη
ειέεζνλ εκάο.
Θχξηε ειέεζνλ ηβ’. Κεηά δε ην Διέεη θαη νηθηηξκνίο, απνπιεξνχκελ ηαο
ινηπάο σδάο ηνπ θαλφλνο.
Υδή δ’. Ν Δηξκφο.
Νη εθ ηεο Ηνπδαίαο, θαηαληήζαληεο Ξαίδεο ελ Βαβπιψλη πνηέ, ηε πίζηεη ηε
Ρξηάδνο, ηελ θιφγα ηεο θακίλνπ, θαηεπάηεζαλ ςάιινληεο. Ν ησλ παηέξσλ
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Ρξνπάξηα.
Ρελ εκψλ ζσηεξίαλ, σο εζέιεζαο Πψηεξ νηθνλνκήζαζζαη, ελ κήηξα ηεο
Ξαξζέλνπ, θαηψθεζαο ησ θφζκσ, ήλ πξνζηάηηλ αλέδεημαο. Ν ησλ παηέξσλ
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Θειεηήλ ηνπ ειένπο, φλ εγέλλεζαο Κήηεξ αγλή δπζψπεζνλ, ξπζζήλαη ησλ
πηαηζκάησλ, ςπρήο ηε κνιπζκάησλ, ηνπο ελ πίζηεη θξαπγάδνληαο. Ν ησλ
παηέξσλ εκψλ, ζεφο επινγεηφο εί.
Θεζαπξφλ ζσηεξίαο, θαη πεγήλ αθζαξζίαο, ηελ ζε θπήζαζαλ, ηνηο
θξαπγάδνπζηλ έδεημαο. Ν ησλ παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Πσκάησλ καιαθίαο, θαη ςπρψλ αξξσζηίαο. Θενγελλήηξηα, ησλ πφζσ
πξνζηφλησλ, ηε ζθέπε ζνπ ηε ζεία, ζεξαπεχεηλ αμίσζνλ, ε ηνλ Πσηήξα
Σξηζηφλ, εκίλ απνηεθνχζα.

Υδή ή. Ν Δηξκφο.
Ρνλ Βαζηιέα, ησλ νπξαλψλ φλ πκλνχζη, ζηξαηηαί ησλ Αγγέισλ πκλείηε, θαη
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνπο αηψλαο.

Ρξνπάξηα.
Ρνπο βνεζείαο, ηεο παξά ζνπ δενκέλνπο, κε παξίδεο Ξαξζέλε πκλνχληαο,
θαη ππεξπςνχληαο, ζε Θφξε εηο αηψλαο.
Ρσλ ηακάησλ, ην δαςηιέο επηρέεηο, ηνηο πηζηψο πκλνχζη ζε Ξαξζέλε, θαη
ππεξπςνχζη, ηνλ άθξαζηφλ ζνπ ηφθνλ.
Ραο αζζελείαο κνπ, ηεο ςπρήο ηαηξεχεηο, θαη ζαξθφο ηαο νδχλαο Ξαξζέλε.
’Νζελ ζε πκλνχκελ, εηο πάληαο ηνπο αηψλαο.

Υδή ζ/. Ν Δηξκφο.
Θπξίσο Θενηφθνλ, ζε νκνινγνχκελ, νη δηά ζνπ ζεζσζκέλνη Ξαξζέλε Αγλή,
ζχλ αζσκάηνηο ρνξείαηο ζε κεγαιχλνληεο.
Ρξνπάξηα
Ονήλ κνπ ησλ δαθξχσλ, κε απνπνηήζεο, ε ηνλ παληφο εθ πξνζψπνπ παλ
δάθξπνλ, αθεξεθφηα Ξαξζέλε, Σξηζηφλ θπήζαζα.
Σαξάο κνπ ηελ θαξδίαλ, πιήξσζνλ Ξαξζέλε, ε ηεο ραξάο δεμακέλε ην
πιήξσκα, ηεο ακαξηίαο ηελ ιχπελ εμαθαλίζαζα.
Ιηκήλ θαη πξνζηαζία, ησλ ζνί πξνζθεπγφλησλ, γελνχ Ξαξζέλε θαη ηείρνο
αθξάδαληνλ, θαηαθπγή ηε θαη ζθέπε θαη αγαιιίακα.
Φσηφο ζνπ ηαίο αθηίζη, ιάκπξπλνλ παξζέλε, ην δνθεξφλ ηεο αγλνίαο
δηψθνπζα, ηνπο επζεβψο Θενηφθνλ ζε θαηαγγέιινληαο.
Θαθψζεσο ελ ηφπσ, ησ ηεο αζζελείαο, ηαπεηλσζέληα Ξαξζέλε
ζεξάπεπζνλ, εμ αξξσζηίαο εηο ξψζηλ κεηαζθεπάδνπζα.
Θαη επζχο ην ’Αμηνλ εζηηλ σο αιεζψο.
Θαη ζπκηά ν ηεξεχο ην ζπζηαζηήξηνλ θαη ηνλ λαφλ, ή ηνλ νίθνλ, φπνπ
ςάιιεηαη ε Ξαξάθιεζηο, θαη εκείο ςάιινκελ ηα παξφληα Κεγαιπλάξηα.
Ρελ πςεινηέξαλ ησλ νπξαλψλ, θαη θαζαξσηέξαλ, ιακπεδφλσλ ειηαθψλ,
ηελ ιπηξσζακέλελ, εκάο εθ ηεο θαηάξαο, ηελ Γέζπνηλαλ ηνπ θφζκνπ,
χκλνηο ηηκήζσκελ.
Απφ ησλ πνιιψλ κνπ ακαξηηψλ, αζζελεί ην ζψκα, αζζελεί κνπ θαη ε ςπρή.
Ξξνο ζε θαηαθεχγσ ηελ Θεραξηησκέλελ. Διπίο απειπηζκέλσλ, ζπ κνη
βνήζεζνλ.

Γέζπνηλα θαη Κήηεξ ηνπ Ιπηξσηνχ, δέμαη παξαθιήζεηο, αλαμίσλ ζσλ
ηθεηψλ, ίλα κεζηηεχζεο, πξνο ηνλ εθ ζνχ ηερζέληα. Υ Γέζπνηλα ηνπ θφζκνπ,
γελνχ κεζίηξηα.
Τάιινκελ πξνζχκσο ζνη ηελ σδήλ, λχλ ηε παλπκλήησ, Θενηφθσ
ραξκνληθψο. Κεηά ηνπ Ξξνδξφκνπ θαη πάλησλ ησλ Αγίσλ, δπζψπεη
Θενηφθε, ηνπ νηθηεηξήζαη εκάο.
’Αιαια ηα ρείιε ησλ αζεβψλ, ησλ κε πξνζθπλνχλησλ, ηελ Δηθφλα ζνπ ηελ
ζεπηήλ, ηελ ηζηνξεζείζαλ, ππφ ηνπ Απνζηφινπ, Ινπθά ηεξσηάηνπ, ηελ
Νδεγήηξηαλ.
Ξάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Ξξφδξνκε Θπξίνπ, Απνζηφισλ ε δσδεθάο,
νη Αγίνη πάληεο, κεηά ηεο Θενηφθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, εηο ην ζσζήλαη
εκάο.
Δίηα. Ρξηζάγηνλ, Ξαλαγία Ρξηάο, Ξάηεξ εκψλ, θαη ηα ηξνπάξηα ηαχηα.
’Ζρνο πι. β/.
Διέεζνλ εκάο Θχξηε, ειέεζνλ εκάο. Ξάζεο γάξ απνινγίαο απνξνχληεο,
ηαχηελ ζνη ηελ ηθεζίαλ, σο Γεζπφηε νη ακαξησινί πξνζθέξνκελ. Διέεζνλ
εκάο.
Γφμα.
Θχξηε ειέεζνλ εκάο. Δπί ζνί γάξ πεπνίζακελ. Κε νξγηζζήο εκίλ ζθφδξα,
κεδέ κλεζζήο ησλ αλνκηψλ εκψλ. Αιι’ επίβιεςνλ θαη λπλ σο εχζπιαρλνο,
θαη ιχηξσζαη εκάο εθ ησλ ερζξψλ εκψλ. Πχ γάξ εη Θεφο εκψλ, θαη εκείο
ιαφο ζνπ. Ξάληεο έξγα ρεηξψλ ζνπ θαη ην φλνκά ζνπ επηθεθιήκεζα.
Θαη λχλ. Θενηφθηνλ.
Ρεο επζπιαρλίαο ηελ πχιεο, άλνημνλ εκίλ, επινγεκέλε Θενηφθε. Διπίδνληεο
εηο ζε κή αζηνρήζσκελ. Οπζζείεκελ δηά ζνχ ησλ πεξηζηάζεσλ. Πχ γάξ εί ε
ζσηεξία ηνπ γέλνπο ησλ ρξηζηηαλψλ.
Ν ηεξεχο: Διέεζνλ εκάο ν Θεφο…
Θαη κλεκνλεχζαο πάιηλ πεξί ψλ ε Ξαξάθιεζηο γίλεηαη, πνηεί ηελ απφιπζηλ.
Κεη’ απηήλ δέ, ελφζσ νη αδειθνί αζπάδνληαη ηελ εηθφλα ηεο Θενηφθνπ,
ςάιινληαη ηα παξφληα ηξνπάξηα.
’Ζρνο β/. ’Νηε εθ ηνπ μχινπ.
Ξάλησλ πξνζηαηεχεηο αγαζή, ησλ θαηαθεπγφλησλ ελ πίζηεη, ηε θξαηαηά
ζνπ ρεηξί. Αιιελ γάξ νπθ έρνπκελ, ακαξησινί πξνο Θεφλ, ελ θηλδχλνηο θαη

ζιίςεζηλ, αεί κεζηηείαλ, νη θαηαθακπηφκελνη, ππφ πηαηζκάησλ πνιιψλ,
Κήηεξ ηνπ Θενχ ηνπ ςίζηνπ, φζελ ζνη πξνζπίπηνκελ. Οχζαη, πάζεο
πεξηζηάζεσο ηνπο δνχινπο ζνπ.
’Νκνηνλ
Ξάλησλ ζιηβνκέλσλ ε ραξά, θαη αδηθνπκέλσλ πξνζηάηηο, θαη πελνκέλσλ
ηξνθή, μέλσλ ηε παξάθιεζηο, θαη βαθηεξία ηπθιψλ, αζζελνχλησλ
επίζθεςηο, θαηαπνλνπκέλσλ, ζθέπε θαη αληίιεςηο, θαη νξθαλψλ βνεζφο,
Κήηεξ ηνπ Θενχ ηνπ ςίζηνπ, ζπ ππάξρεηο ’Αρξαληε ζπεχζνλ, δπζσπνχκε
ξχζαζζαη ηνπο δνχινπο ζνπ.
’Ζρνο πι. δ/.
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηαο δεήζεηο ησλ δνχισλ ζνπ, θαη ιχηξσζαη εκάο, απφ
πάζεο αλάγθεο θαη ζιίςεσο.
’Ζρνο β/.
Ρελ πάζαλ ειπίδα κνπ, εηο ζε αλαηίζεκη, Κήηεξ ηνπ Θενχ, θχιαμφλ κε ππφ
ηελ ζθέπελ ζνπ.

ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟ
ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΤ
Ελθόνηερ ειρ ηην ηπάπεζαν λέγομεν:
Ξάηεξ εκψλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην φλνκά ζνπ, ειζέησ ε
βαζηιεία ζνπ, γελλεζήησ ην ζέιεκά ζνπ, σο ελ νπξαλψ θαη επί ηεο γήο. Ρνλ
άξηνλ εκψλ ηνλ επηνχζηνλ δνο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα
εκψλ, σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκψλ, θαη κε εηζελέγθεο εκάο
εηο πεηξαζκφλ, αιιά ξχζαη εκάο, απφ ηνπ πνλεξνχ. -- ‘Νηη Πνχ εζηηλ ε
βαζηιεία θαη ε δχλακηο θαη ε δφμα ηνπ Ξαηξφο θαη ηνπ ηνχ θαη ηνπ Αγίνπ
Ξλεχκαηνο, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ.
ΜΕΣΑ ΣΟ ΑΡΙΣΟΝ
Μεηά δε ηο γεύζαζθαι, ανιζηάμενοι και ηω Θεώ εςσαπιζηούνηερ,
ιέγνκελ:
Δπραξηζηνχκελ ζνη, Σξηζηέ ν Θεφο εκψλ, φηη ελέπιεζαο εκάο ησλ επηγείσλ
ζνπ αγαζψλ, κε ζηεξήζεο εκάο θαη ηεο αησλίνπ ζνπ βαζηιείαο, αιι’ σο ελ
κέζσ ησλ καζεηψλ ζνπ παξεγέλνπ, Πσηήξ, ηελ εηξήλελ δηδνχο απηνίο, ειζέ
θαη κεζ’ εκψλ, θαη ζψζνλ εκάο.
ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΕΙΠΝΟΤ
Φάγνληαη πέλεηεο θαη εκπιεζζήζνληαη, θαη αηλέζνπζη Θχξηνλ νη
εθδεηνχληεο απηφλ, δήζνληαη αη θαξδηαί απηψλ εηο αηψλα αηψλνο.
ΜΕΣΑ ΣΟ ΦΑΓΕΙΝ
Δχθξαλαο εκάο, Θχξηε, ελ ηνηο πνηήκαζη ζνπ θαη ελ ηνηο έξγνηο ησλ ρεηξψλ
ζνπ εγαιιηαζάκεζα. Δζεκεηψζε εθ’ εκάο ην θψο ηνπ πξνζψπνπ ζνπ,
Θχξηε, έδσθαο επθξνζχλελ εηο ηαο θαξδίαο εκψλ. Απφ θαξπνχ ζίηνπ, νίλνπ
θαη ειαίνπ απηψλ ελεπιήζζεκελ. Δλ εηξήλε επί ην απηφ θνηκεζεζφκεζα,
θαη ππλψζνκελ, φηη ζπ Θχξηε, θαηά κφλαο επ’ ειπίδη θαηψθηζαο εκάο

ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΗ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΕΤΧΗ

Από τος ύπνος εξεγεπθείρ, εξαναστάρ τηρ κλίνηρ, στήθι μετ’ εςλαβείαρ και
υόβος Θεού, ποίησον το σημείον τος τιμίος Σταςπού και ειπέ
Ν Θεφο ηιάζζηηε κνη ησ ακαξησιψ θαη ειέεζνλ κε.
Δηο ην φλνκα ηνπ Ξαηξφο θαη ηνπ ηνχ θαη ηνπ Αγίνπ Ξλεχκαηνο. Ακήλ.
Γφμα ζνη, Xξηζηέ ν Θεφο, ε ειπίο εκψλ, δφμα ζνη.
Βαζηιεχ νπξάληε, Ξαξάθιεηε, ην Ξλεχκα ηεο αιεζείαο, ν παληαρνχ παξψλ
θαη ηα πάληα πιεξψλ, ν ζεζαπξφο ησλ αγαζψλ θαη δσήο ρνξεγφο, ειζέ θαη
ζθήλσζνλ ελ εκίλ θαη θαζάξηζνλ εκάο απφ πάζεο θειίδνο, θαη ζψζνλ,
Αγαζέ ηαο ςπράο εκψλ.
‘Αγηνο ν Θεφο, άγηνο Ηζρπξφο, άγηνο Αζάλαηνο, ειέεζνλ εκάο (3)
Γφμα Ξαηξί θαη ηψ θαη αγίσ Ξλεχκαηη. Θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο
ησλ αηψλσλ. Ακήλ.
Ξαλαγία Ρξηάο, ειέεζνλ εκάο. Θχξηε, ηιάζζεηη ηαηο ακαξηίαηο εκψλ.
Γέζπνηα ζπγρψξεζνλ ηαο αλνκίαο εκίλ. ‘Αγηε επίζθεςαη θαη ίαζαη ηαο
αζζελείαο εκψλ, έλεθελ ηνπ νλφκαηφο ζνπ.
Θχξηε, ειέεζνλ, Θχξηε, ειέεζνλ. Θχξηε ειέεζνλ.
Γφμα… Θαη λχλ…,
Ξάηεξ εκψλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην φλνκά ζνπ, ειζέησ ε
βαζηιεία ζνπ, γελλεζήησ ην ζέιεκά ζνπ, σο ελ νπξαλψ θαη επί ηεο γήο. Ρνλ
άξηνλ εκψλ ηνλ επηνχζηνλ δνο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα
εκψλ, σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκψλ, θαη κε εηζελέγθεο εκάο
εηο πεηξαζκφλ, αιιά ξχζαη εκάο, απφ ηνπ πνλεξνχ.
‘Νηη Πνχ εζηηλ ε βαζηιεία θαη ε δχλακηο θαη ε δφμα ηνπ Ξαηξφο θαη ηνπ ηνχ
θαη ηνπ Αγίνπ Ξλεχκαηνο, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ.
Ακήλ.
Θχξηε, ειέεζνλ (12). Γφμα… Θαη λχλ…
Γεχηε, πξνζθπλήζνκελ θαη πξνζπέζσκελ ησ βαζηιεί εκψλ Θεψ.

Γεχηε, πξνζθπλήζνκελ θαη πξνζπέζσκελ Σξηζηψ ησ βαζηιεί εκψλ Θεψ.
Γεχηε, πξνζθπλήζνκελ θαη πξνζπέζσκελ Σξηζηψ ησ βαζηιεί θαη Θεψ
εκψλ.
Διέεζνλ κε ν Θεφο, θαηά ην κέγα έιεφο ζνπ θαη θαηά ην πιήζνο ησλ
νηθηηξκψλ ζνπ εμάιεηςνλ ην αλφκεκά κνπ. Δπί πιείνλ πιχλνλ κε απφ ηεο
αλνκίαο κνπ θαη απφ ηεο ακαξηίαο κνπ θαζάξηζνλ κε. ‘Νηη ηελ αλνκίαλ κνπ
εγψ γηλψζθσ, θαη ε ακαξηία κνπ ελψπηνλ κνπ εζηί δηά παληφο. Πνη κφλσ
ήκαξηνλ θαη ην πνλεξφλ ελψπηνλ ζνπ επνίεζα, φπσο αλ δηθαησζήο ελ ηνηο
ιφγνηο ζνπ, θαη ληθήζεο ελ ησ θξίλεζζαί ζε. Ηδνχ γάξ ελ αλνκίαηο
ζπλειήθζελ θαη ελ ακαξηίαηο εθίζζεζε κε ε κήηεξ κνπ. Ηδνχ γαξ αιήζεηαλ
εγάπεζαο, ηα άδεια θαη ηα θξχθηα ηεο ζνθίαο ζνπ εδήισζάο κνη. Οαληηείο
κε πζζψπσ θαη θαζαξηζζήζνκαη, πιπλείο κε, θαη ππέξ ρηφλα
ιεπθαλζήζνκαη. Αθνπηηείο κνη αγαιιίαζηλ θαη επθξνζχλελ, αγαιιηάζνληαη
νζηέα ηεηαπεηλσκέλα. Απφζηξεςνλ ην πξφζσπνλ ζνπ απφ ησλ ακαξηηψλ
κνπ, θαη πάζαο ηαο αλνκίαο κνπ εμάιεηςνλ. Θαξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ
εκνί ν Θεφο, θαη πλεχκα επζέο εγθαίληζνλ ελ ηνηο εγθάηνηο κνπ. Κε
απνξξίςεο κε απφ ηνπ πξνζψπνπ ζνπ, θαη ην Ξλεχκα ζνπ ην άγηνλ κε
αληαλέιεο απ’ εκνχ. Απφδνο κνη ηελ αγαιιίαζηλ ηνπ ζσηεξίνπ ζνπ θαη
πλεχκαηη εγεκνληθψ ζηήξημφλ κε. Γηδάμσ αλφκνπο ηαο νδνχο ζνπ, θαη
αζεβείο επί ζε επηζηξέςνπζη. Οχζαη κε εμ αηκάησλ ν Θεφο, ν Θεφο ηεο
ζσηεξίαο κνπ, αγαιιηάζεηαη ε γιψζζα κνπ ηελ δηθαηνζχλελ ζνπ. Θχξηε ηα
ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηφκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζηλ ζνπ. ‘Oηη εη
εζέιεζαο ζπζίαλ, έδσθα άλ, νινθαπηψκαηα νπθ επδνθήζεηο. Θπζία ησ Θεψ
πλεχκα ζπληεηξηκκέλνλ, θαξδίαλ ζπληεηξηκκέλελ θαη ηεηαπεηλσκέλελ ν
Θεφο νπθ εμνπδελψζεη. Αγάζπλνλ, Θχξηε, ελ ηε επδνθία ζνπ ηελ Πηψλ, θαη
νηθνδνκεζήησ ηα ηείρε Ηεξνπζαιήκ. Ρφηε επδνθήζεηο ζπζίαλ δηθαηνζχλεο,
αλαθνξάλ θαη νινθαπηψκαηα, ηφηε αλνίζνπζηλ επί ην ζπζηαζηήξηνλ ζνπ
κφζρνπο.
Γφμα… Θαη λχλ…
Ξηζηεχσ εηο έλα Θεφλ, Ξαηέξα παληνθξάηνξα, πνηεηήλ νπξαλνχ θαη γεο,
νξαηψλ ηε πάλησλ θαη ανξάησλ. Θαη εηο έλα θχξηνλ Ηεζνχλ Σξηζηφλ, ηνλ
ηφλ ηνπ Θενχ ηνλ κνλνγελή, ηνλ εθ ηνπ Ξαηξφο γελλεζέληα πξν πάλησλ
ησλ αηψλσλ. Φψο εθ θσηφο, Θεφλ αιεζηλφλ εθ Θενχ αιεζηλνχ γελλεζέληα,
νπ πνηεζέληα, νκννχζηνλ ησ Ξαηξί, δη νχ ηα πάληα εγέλνην. Ρνλ δη’ εκάο
ηνπο αλζξψπνπο θαη δηά ηελ εκεηέξαλ ζσηεξίαλ θαηειζφληα εθ ησλ
νπξαλψλ θαη ζαξθσζέληα εθ Ξλεχκαηνο Αγίνπ θαη Καξίαο ηεο Ξαξζέλνπ
θαη ελαλζξσπίζαληα. Πηαπξσζέληα ηε ππέξ εκψλ επί Ξνληίνπ Ξηιάηνπ, θαη
παζφληα θαη ηαθέληα. Θαη αλαζηάληα ηε ηξίηε εκέξα, θαηά ηαο Γξαθάο.
Θαη αλειζφληα εηο ηνπο νπξαλνχο, θαη θαζεδφκελνλ εθ δεμηψλ ηνπ Ξαηξφο,
Θαη πάιηλ εξρφκελνλ κεηά δφμεο θξίλαη δψληαο θαη λεθξνχο, νπ ηεο
βαζηιείαο νπθ έζηαη ηέινο.

Θαη εηο ην Ξλεχκα ην άγηνλ, ην θχξηνλ, ην δσνπνηφλ, ην εθ ηνπ Ξαηξφο
εθπνξεπφκελνλ, ην ζχλ Ξαηξί θαη ηψ ζπκπξνζθπλνχκελνλ θαη
ζπλδνμαδφκελνλ, ην ιαιήζαλ δηά ησλ πξνθεηψλ. Δηο κίαλ, αγίαλ,
θαζνιηθήλ, θαη απνζηνιηθήλ εθθιεζίαλ. Νκνινγψ ελ βάπηηζκα εηο άθεζηλ
ακαξηηψλ. Ξξνζδνθψ αλάζηαζηλ λεθξψλ. Θαη δσήλ ηνπ κέιινληνο αηψλνο.
Ακήλ.
Δμεγεξζέληεο ηνπ χπλνπ πξνζπίπηνκέλ ζνη,
Αγαζέ θαη ησλ Αγγέισλ ηνλ χκλνλ βνψκελ ζνη, Γπλαηέ, ‘Αγηνο, Αγηνο, Αγηνο
εί ν Θεφο. Γηα ηεο Θενηφθνπ ειέεζνλ εκάο.
Γφμα…
Ρεο θιίλεο θαη ηνπ χπλνπ εμεγείξαο κε, Θχξηε, ηνλ λνπλ κνπ θψηηζνλ, θαη
ηελ θαξδίαλ θαη ηα ρείιε κνπ άλνημνλ, εηο ην πκλείλ ζε, αγία Ρξηάο, ‘Αγηνο
‘Αγηνο, ’Αγηνο εί ν Θεφο. Γηά ηεο Θενηφθνπ ειέεζνλ εκάο.
Θαη λχλ…
Αζξφνλ ν Θξηηήο επηιεχζεηαη, θαη εθάζηνπ αη πξάμεηο γπκλσζήζνληαη,
αιιά θφβσ θξάμσκελ ελ ησ κέζσ ηεο λπθηφο, ‘Αγηνο, ‘Αγηνο, ‘Αγηνο εη ν
Θεφο. Γηά ηεο Θενηφθνπ ειέεζνλ εκάο.
Θχξηε ειέεζνλ (12)
Δθ ηνπ χπλνπ εμαληζηάκελνο επραξηζηψ ζνη, αγία Ρξηάο, φηη δηά ηελ πνιιήλ
ζνπ αγαζφηεηα θαη καθξνζπκίαλ, νπθ σξγίζζεο εκνί ησ ξαζχκσ θαη
ακαξησιψ, νπδέ ζπλαπψιεζαο κε ηαηο αλνκίαηο κνπ, αιι’ εθηιαλζξσπεχζσ
ζπλήζσο θαη πξνο απφγλσζηλ θείκελνλ ήγεηξάο κε εηο ην νξζξίζαη θαη
δνμνινγήζαη ην θξάηνο ζνπ. Θαη λπλ θψηηζνλ κνπ ηα φκκαηα ηεο Γηαλνίαο,
άλνημνλ κνπ ην ζηφκα, ηνπ κειεηάλ ηα ιφγηα ζνπ θαη ζπληέλαη ηαο εληνιάο
ζνπ θαη, πνηείλ ην ζέιεκά ζνπ, θαη ςάιιεηλ ζνη ελ εμνκνινγήζεη θαξδίαο
θαη αλπκλείλ ην παλάγηνλ φλνκά ζνπ, ηνπ Ξαηξφο θαη ηνπ ηνχ θαη ηνπ
αγίνπ Ξλεχκαηνο, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ.
Πε επινγνχκελ, χςηζηε Θεέ θαη Θχξηε ηνπ ειένπο, ηνλ πνηνχληα αεί κεζ’
εκψλ κεγάια ηε θαη αλεμηρλίαζηα, έλδνμα ηε θαη εμαίζηα, σλ νπθ έζηηλ
αξηζκφο, ηνλ παξαζρφληα εκίλ ηνλ χπλνλ εηο αλάπαπζηλ ηεο αζζελείαο
εκψλ, θαη άλεζηλ ησλ θφπσλ ηεο πνιπκφρζνπ ζαξθφο. Δπραξηζηνχκελ ζνη,
φηη νπ ζπλαπφιεζαο εκάο ηαηο αλνκίαηο εκψλ, αιι’ εθηιαλζξσπεχζσ
ζπλήζσο, θαη πξνο απφγλσζηλ θεηκέλνπο ήγεηξαο εκάο εηο ην δνμνινγήζαη
ην θξάηνο ζνπ. Γηφ δπζσπνχκελ ηελ αλείθαζηνλ ζνπ αγαζφηεηα, θψηηζνλ
εκψλ ηνχο ηεο δηαλνίαο νθζαικνχο, θαη ηνλ λνπλ εκψλ εθ ηνπ βαξένο
χπλνπ ηεο ξαζπκίαο αλάζηεζνλ. ‘Αλνημνλ εκψλ ην ζηφκα θαη πιήξσζνλ
απηφ ηεο ζεο αηλέζεσο, φπσο άλ δπλεζψκελ απεξηζπάζησο άδεηλ ηε θαη

ςάιιεηλ, θαη εμνκνινγείζζαη ζνη ησ ελ πάζη θαη ππφ πάλησλ δνμαδφκελσ
Θεψ, ησ αλάξρσ Ξαηξί, ζπλ ησ κνλνγελεί ζνπ ηψ θαη ησ παλαγίσ θαη
αγαζψ θαη δσνπνηψ ζνπ Ξλεχκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ
αηψλσλ. Ακήλ.
πεξέλδνμε, αεηπάξζελε, επινγεκέλε Θενηφθε, πξνζάγαγε ηελ εκεηέξαλ
πξνζεπρήλ ησ ηψ ζνπ θαη Θεψ εκψλ, θαη αίηεζαη ίλα ζψζεη δηά ζνπ ηαο
ςπράο εκψλ.
Ζ ειπίο κνπ ν Ξαηήξ, θαηαθπγή κνπ ν ηφο, ζθέπε κνπ ην Ξλεχκα ην άγηνλ.
Ρξηάο αγία, δφμα ζνη.
Ρελ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ζε αλαηίζεκη, Κήηεξ ηνπ Θενχ, θχιαμνλ κε ππφ
ηελ ζθέπελ ζνπ.
Γη’ επρψλ ησλ αγίσλ Ξαηέξσλ εκψλ, Θχξηε Ηεζνχ Σξηζηέ, ν Θεφο εκψλ,
ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.

ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ
ΣΗ ΘΕΙΑ ΜΕΣΑΛΗΨΕΩ

Κέιισλ πξνζειζείλ ηνίο αρξάληνηο Κπζηεξίνηο, κεηά ηελ αθ’ εζπέξαο
εηζηζκέλελ Αθνινπζίαλ ηνπ Απνδείπλνπ, εψο ηέινπο ηνπ «Ξηζηεχσ εηο έλα
Θεφλ…», ιέγε κεηά θαηαλχμεσο ηνλ παξφληα Θαλφλα, νχ ε αθξνζηηρίο θαηά
αιθάβεηνλ.
ΘΑΛΥΛ
Υδή α’. ’Ζρνο β’. Γεχηε ιανί
’Αξηνο δσήο αησληδνχζεο γελέζζσ κνη ην Πψκα ζνπ ηφ άγηνλ, εχζπιαρλε
Θχξηε, θαη ην ηίκηνλ Αίκα θαη λφζσλ πνιπηξφπσλ αιεμεηήξηνλ.
Βεβεισζείο έξγνηο αηφπνηο ν δείιαηνο, ηνπ ζνχ αρξάληνπ Πψκαηνο θαη
ζείνπ Αίκαηνο αλάμηνο ππάξρσ, Σξηζηέ, ηεο κεηνπζίαο, ήο κε αμίσζνλ.
Θενηφθηνλ
Γή αγαζή, επινγεκέλε ζεφλπκθε, ηνλ ζηάρπλ ε βιαζηήζαζα ηνλ
αγεψξγεηνλ, θαη ζσηήξηνλ θφζκσ, αμίσζνλ κε ηνχηνλ ηξψγνληα ζψδεζζαη.
Υδή γ’. Δλ πέηξα κε ηεο πίζηεσο
Γαθξχσλ κνη παξάζρνπ, Σξηζηέ, ξαλίδαο, ηνλ ξχπνλ ηεο θαξδίαο κνπ
θαζαηξνχζαο, σο άλ επζπλεηδφησο, θεθαζαξκέλνο, πίζηεη πξνζέξρσκαη,
θαη θφβσ, Γέζπνηα, ελ ηε κεηαιήςεη ησλ ζείσλ Γψξσλ ζνπ.
Δηο άθεζηλ γελέζζσ κνη ησλ πηαηζκάησλ ην άρξαληφλ ζνπ Πψκα θαη ζείνλ
Αίκα, εηο Ξλεχκαηνο Αγίνπ ηε θνηλσλίαλ, θαη εηο αηψληνλ δσήλ,
θηιάλζξσπε, θαη παζψλ θαη ζιίςεσλ αιινηξίσζηλ.
Θενηφθηνλ
Εσήο ηνπ άξηνπ ηξάπεδα, Ξαλαγία, ηνπ άλσζελ δη’ έιενλ θαηαβάληνο, θαη
θφζκσ θαηλνηέξαλ δσήλ δηδφληνο, θακέ αμίσζνλ λχλ ηνλ αλάμηνλ, κεηά
θφβνπ γεχζαζζαη ηνχηνπ θαη δήζεζζαη.
Υδή δ’. Διήιπζαο εθ Ξαξζέλνπ
Ζζέιεζαο, δη’ εκάο ζαξθσζείο, πνιπέιεε, ηπζήλαη σο πξφβαηνλ δηά βξνηψλ
ακαξηήκαηα. Νζελ ηθεηεχσ ζε θαη ηα εκά εμαιείςαη πιεκκειήκαηα.

Θεξάπεπζνλ ηεο ςπρήο κνπ ηα ηξαχκαηα, Θχξηε, θαη φινλ αγίαζνλ θαη
θαηαμίσζνλ, Γέζπνηα, φπσο θνηλσλήζσ ζνπ ηνπ κπζηηθνχ ζείνπ Γείπλνπ ν
ηαιαίπσξνο.

Θενηφθηνλ

Ηιέσζαη θαη εκνί ηνλ εθ ζπιάρλσλ ζνπ, Γέζπνηλα, θαη ηήξεη κε άξξππνλ ηνλ
ζνλ ηθέηελ θαη άκεκπηνλ, φπσο εηζδερφκελνο ηνλ λνεηφλ καξγαξίηελ
αγηάδνκαη.

Υδή ε.’ Ν ηνπ θσηφο ρνξεγφο
Θαζψο πξνέθεο, Σξηζηέ, γελέζζσ δε ησ επηειεί δνχισ ζνπ. Θαη ελ εκνί
κείλνλ σο ππέζρνπ. Ηδνχ γαξ ην Πψκα ηξψγσ ζνπ ην ζείνλ θαη πίλσ ην Αίκα
ζνπ.
Ιφγε Θενχ θαη Θεέ, ν άλζξαμ γέλνηην ηνπ ζνπ Πψκαηνο εηο θσηηζκφλ ησ
εζθνηηζκέλσ εκνί θαη θαζαξηζκφλ ηεο βεβεισζείζεο ςπρήο κνπ ην Αίκα
ζνπ.
Θενηνθίνλ
Καξία, Κήηεξ Θενχ, ηεο επσδίαο ην ζεπηφλ ζθήλσκα, ηαηο ζαηο επραίο
ζθεχνο εθινγήο κε απέξγαζαη, φπσο ησλ Αγηαζκάησλ κεηέρσ ηνπ ηφθνπ
ζνπ.
Υδή ο.’ Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ
Λνπλ ςπρήλ θαη θαξδίαλ αγίαζνλ, Πψηεξ, θαη ην ζψκα κνπ, θαη θαηαμίσζνλ
αθαηαθξίησο, Γέζπνηα, ηνηο θξηθηνίο κπζηεξίνηο πξνζέξρεζζαη.

Μελσζείελ παζψλ θαη ηεο ράξηηνο ζρνίελ ηε πξνζζήθελ, δσήο ηε
αζθάιεηαλ, δηά ηεο κεηαιήςεσο ησλ αγίσλ, Σξηζηέ, Κπζηεξίσλ ζνπ.
Θενηφθηνλ
Θενχ Θεφο Ιφγνο ν άγηνο, φινλ κε αγίαζνλ λπλ πξνζεξρφκελνλ ηνηο ζείνηο
Κπζηεξίνηο ζνπ, ηεο αγίαο Κεηξφο ζνπ δεήζεζηλ.

Θνληάθηνλ. ’Ζρνο β’. Ρα άλσ δεηψλ
Ρνλ ’Αξηνλ, Σξηζηέ, ιαβείλ κε ππεξίδεο κε, ην Πψκα ην ζφλ, θαη ην ζείνλ
λπλ Αίκα ζνπ. Ρσλ αρξάλησλ, Γέζπνηα θαη θξηθηψλ Κπζηεξίσλ ζνπ
κεηαζρείλ ησ αζιίσ κε εηο θξίκα κνη γέλνηην. Γέλνηην δέ κνη εηο δσήλ
αηψληνλ θαη αζάλαηνλ.
Υδή δ.’ Δηθφλνο ρξπζήο
Ξεγή αγαζψλ ε κεηάιεςηο, Σξηζηέ, ησλ αζαλάησλ ζνπ λχλ Κπζηεξίσλ
γελλεζήησ κνη, θψο θαη δσή θαη απάζεηα, θαη πξνο αξεηήο ζεηνηέξαο
πξνθνπήλ θαη επίδνζηλ πξφμελνο, κφλε αγαζέ, φπσο δνμάδσ ζε.
Οπζζείελ παζψλ θαη ερζξψλ θαη αλαγθψλ θαη πάζεο ζιίςεσο ηξφκσ θαη
πφζσ πξνζηψλ ηαλχλ, κεη’ επιαβείαο, Φηιάλζξσπε, ζνπ ηνηο αζαλάηνηο θαη
ζείνηο Κπζηεξίνηο θαη ςάιισλ ζνη. Δπινγεηφο εη, ν Θεφο, ν ησλ Ξαηέξσλ
εκψλ.
Θενηφθηνλ
Πσηήξα Σξηζηφλ ε ηεθνχζα ππέξ λνπλ, Θενραξίησηε, εθδπζσπψ ζε λπλ ν
δνχινο ζνπ, ηελ θαζαξάλ ν αθάζαξηνο, κέιινληα κε λπλ ηνηο Αρξάληνηο
Κπζηεξίνηο πξνζέξρεζζαη, θάζαξνλ φινλ κνιπζκνχ ζαξθφο θαη
πλεχκαηνο.
Υδή ε.’ Ρνλ ελ θακίλσ ηνπ ππξφο
Ρσλ νπξαλίσλ θαη θξηθηψλ θαη αγίσλ ζνπ, Σξηζηέ, λχλ Κπζηεξίσλ, θαη ηνπ
ζείνπ ζνπ Γείπλνπ θαη κπζηηθνχ, θνηλσλφλ γελέζζαη θακέ θαηαμίσζνλ ηνλ
απεγλσζκέλνλ, ν Θεφο ν Πσηήξ κνπ.
πφ ηελ ζελ θαηαθπγψλ επζπιαρλίαλ, Αγαζέ, θξάδσ ζνη θφβσ. Δλ εκνί
κείλνλ, Πψηεξ, θαγψ, σο έθεο, ελ ζνί. Ηδνχ γάξ, ζαξξψλ ησ ειέεη ζνπ,
ηξψγσ ζνπ ην Πψκα θαη πίλσ ζνπ ην Αίκα.

Θενηνθίνλ
Φξίηησ δερφκελνο ην πχξ, κε θιερζψ σζεί θεξφο θαη σζεί ρφξηνο. Υ
θξηθηνχ Κπζηεξίνπ! Υ επζπιαρλίαο Θενχ. Ξσο ζείνπ Πψκαηνο θαη Αίκαηνο
ν πειφο κεηέρσ θαη αθζαξηνπνηνχκαη;

Υδή ζ.’ Αλάξρνπ γελλήηνξνο
Σξεζηφο εζηί, γεχζαζζε θαη ίδεηε, ν Θχξηνο. Γη’ εκάο θαζ’ εκάο γαξ πάιαη
γελφκελνο, άπαμ εαπηφλ ηε πξνζάμαο σο πξνζθνξάλ, Ξαηξί ησ ηδίσ, αεί
ζθαγηάδεηαη, αγηάδσλ ηνπο κεηέρνληαο.
Τπρήλ ζπλ ησ ζψκαηη αγηαζζείελ, Γέζπνηα, θσηηζζείελ, ζσζείελ,
γελνίκελ νίθνο ζνπ, ηε ησλ Κπζηεξίσλ κεζέμεη ησλ ηεξψλ, έλνηθφλ ζε έρσλ,
ζπλ Ξαηξί θαη Ξλεχκαηη, επεξγέηα Ξνιπέιεε.
Υο ππξ γελεζήησ κνη, θαη σζεί θψο ην Πψκα ζνπ θαη ην Αίκα, Πσηήξ κνπ,
ην ηηκηψηαηνλ, θιέγνλ ακαξηία ηελ χιελ, θαη εκπηπξψλ παζψλ ηαο
αθάλζαο, θαη φινλ θσηίδνλ κε πξνζθπλείλ ζνπ ηελ Θεφηεηα.

Θενηνθίνλ
Θεφο ζεζσκάησηαη εθ ησλ αγλψλ αηκάησλ ζνπ. ’Νζελ πάζα πκλεί ζε γελεά,
δέζπνηλα. Λφσλ ηε ηα πιήζε δνμάδεη, σο δηα ηνπ ζαθψο θαηηδφληα ηνλ
πάλησλ δεζπφδνληα νπζησζέληα ην αλζξψπηλνλ.

Θαη ακέζσο: ’Αμηνλ εζηη… Ρξηζάγηνλ… Γφμα..
Θαη ηα ινηπά ηνπ Απνδείπλνπ θαη Απφιπζηο.

Ρε δε επαχξηνλ.

Κεηά ηελ εσζηλήλ Αθνινπζίαλ, ιέγε:
Ρξηζάγηνλ… Γφμα… Θαη λπλ… Ξαλαγία ηξηάο… Θχξηε ειέεζνλ (γ’) Γφμα…
Θαη λπλ… Ξάηεξ εκψλ… ’Νηη ζνπ εζηηλ… Θχξηε, ειέεζνλ (ηβ’) Γφμα… Θαη
λπλ… Γεχηε πξνζθπλήζσκελ… (γ’), θαη ηνπο επνκέλνπο ςαικνχο:

ΤΑΙΚΝΠ ΘΒ’ (22)
Θχξηνο πνηκαίλεη κε, θαη νπδέλ κε πζηεξήζεη. εηο ηφπνλ ριφεο εθεί κε
θαηεζθήλσζελ. Δπί χδαηνο αλαπαχζεσο εμέζξεςέ κε. Ρελ ςπρήλ κνπ
επέζηξεςελ Υδήγεζέ κε επί ηξίβνπο δηθαηνζχλεο έλεθελ ηνπ νλφκαηνο
απηνχ. Δαλ γαξ θαη πνξεπζψ ελ κέζσ ζθηάο ζαλάηνπ, νπ θνβεζήζνκαη
θαθά, φηη ζπ κεη’ εκνχ εη. Ζ ξάβδνο ζνπ θαη ε βαθηεξία ζνπ, απηαί κε
παξεθάιεζαλ. Ζηνίκαζαο ελψπηφλ κνπ ηξάπεδαλ εμ ελαληίαο ησλ
ζιηβφλησλ κε. Διίπαλαο ελ ειαίσ ηελ θεθαιήλ κνπ. Θαη ην πνηήξηνλ ζνπ
κεζχζθνλ κε σζεί θξάηηζηνλ. Θαη ην έιεφο ζνπ θαηαδηψμεη κε πάζαο ηαο
εκέξαο ηεο δσήο κνπ. Θαη ην θαηνηθείλ κε ελ νίθσ Θπξίνπ εηο καθξφηεηα
εκεξψλ.

ΤΑΙΚΝΠ ΘΓ’ (23)
Ρνπ Θπξίνπ ε γε θαη ην πιήξσκα απηήο. Ζ νηθνπκέλε θαη πάληεο νη
θαηνηθνχληεο ελ απηή. Απηφο επί ζαιάζζσλ εζεκειίσζε απηήλ, θαη επί
πνηακψλ εηνίκαζελ απηήλ. Ρηο αλαβήζεηαη εηο ην φξνο ηνπ Θπξίνπ; ή ηηο
ζηήζεηαη ελ ηφπσ αγίσ απηνχ; Αζψνο ρεξζί θαη θαζαξφο ηε θαξδία, σο νπθ
έιαβελ επί καηαίσ ηελ ςπρήλ απηνχ, θαη νπθ ψκνζελ επί δφισ ησ πιεζίνλ
απηνχ. Νχηνο ιήςεηαη επινγίαλ παξά Θπξίνπ, θαη ειεεκνζχλελ παξά Θενχ
Πσηήξνο απηνχ. Αχηε ε γελεά δεηνχλησλ ηνλ Θχξηνλ, δεηνχλησλ ην
πξφζσπνλ ηνπ Θενχ Ηαθψβ. ’Αξαηε πχιαο, νη άξρνληεο εκψλ, θαη επάξζεηε,
πχιαη αηψληνη, θαη εηζειεχζεηαη ν Βαζηιεχο ηεο δφμεο; Θχξηνο ησλ
Γπλάκεσλ απηφο εζηηλ ν Βαζηιεχο ηεο δφμεο.
ΤΑΙΚΝΠ ΟΗΔ’ (115)

Δπίζηεπζα, δην ειάιεζα. Δγψ δε εηαπεηλψζελ ζθφδξα. Δγψ είπα ελ ηε
εθζηάζεη κνπ. Ξαο άλζξσπνο ςεχζηεο. Ρη αληαπνδψζσ ησ Θπξίσ πεξί
πάλησλ, σλ αληαπέδσθέ κνη; Ξνηήξηνλ ζσηεξίνπ ιήςνκαη, θαη ην φλνκα
Θπξίνπ επηθαιέζνκαη. Ραο επράο κνπ ησ Θπξίσ απνδψζσ ελαληίνλ Θπξίνπ
ν ζάλαηνο ησλ νζίσλ απηνχ. ’Υ Θχξηε, φηη εγψ δνχινο ζνο θαη πηφο ηεο
παηδίζθεο ζνπ. Γηέξξεμαο ηνπο δεζκνχο κνπ. Πνη ζχζσ ζπζίαλ αηλέζεσο,
θαη ελ νλφκαηη Θπξίνπ επηθαιέζνκαη. Ραο επράο κνπ ησ Θπξίσ απνδψζσ,
ελαληίνλ παληφο ηνπ ιανχ απηνχ, ελ απιαίο νίθνπ Θπξίνππ, ελ κέζσ ζνπ
Ηεξνπζαιήκ.
Γφμα… Θαη λπλ… Αιιεινχτα (γ’). Θχξηε ειέεζνλ (γ’)
Θαη ηα παξφληα ηξνπάξηα.

’Ζρνο πι. β’
Ραο αλνκίαο κνπ πάξηδε, Θχξηε, ν εθ Ξαξζέλνπ ηερζείο, θαη ηελ θαξδίαλ
κνπ θαζάξηζνλ λαφλ απηήλ πνηψλ ηνπ αρξάληνπ ζνπ Πψκαηνο θαη Αίκαηνο.
Κε κε εμνπδελψζεο απφ ηνπ ζνπ πξνζψπνπ, ν ακέηξεηνλ έρσλ ην κέγα
έιενο.
Γφμα…
Δηο ηελ κεηάιεςηλ ησλ Αγηαζκάησλ ζνπ πσο αλαηδεζζψ ν αλάμηνο; Δάλ γαξ
ηνικήζσ ζνη πξνζειζείλ ζπλ ηνηο αμίνηο, ν ρηηψλ κε ειέγρεη, φηη νπθ έζηη
ηνπ Γείπλνπ, θαηθαζάθξηζηλ πξνμελήζσ ηε πνιπακαξηήησ κνπ ςπρή.
Θαζάξηζνλ, Θχξηε, ηνλ ξ’ππνλ ηεο ςπρήο κνπ θαη ζψζνλ κε, σο
θηιάλζξσπνο.
Θαη λπλ… Θενηφθηνλ
Ξνιιά ηα πιήζε ησλ εκψλ, Θενηφθε, πηαηζκάησλ. Ξξνο ζε θαηέθπγνλ,
Αγλή, ζσηεξίαο δεφκελνο. Δπίζθεςαη ηελ αζζελνχζαλ κνπ ςπρήλ, θαη
πξέζβεπε ησ πηψ ζνπ θαη Θεψ εκψλ δνζήλαη κνη ηελ άθεζηλ, σλ έπξαμα
δεηλψλ, κφλε επινγεκέλε.
Ρε δε αγία θαη Κεγάιε Ξέκπηε, ην παξφλ.
Νηε νη έλδνμνη Καζεηαί ελ ησ Ληπηήξη ηνπ Γείπλνπ εθσηίδνλην, ηφηε
Ηνχδαο ν δπζζεβήο θηιαξγπξίαλ λνζήζαο, εζθνηίδεην, ηθαη αλνκνηο θξηηαίο
ζε ηνλ δίθαηνλ Θξηηήλ παξαδίδσζη. Βιέπε ρξεκάησλ, εξαζηά, ηνλ δηα
ηαχηα, αγρφλε ρξεζάκελνλ. Φεχγε αθφξεζηνλ ςπρήλ, ηε Γηδαζθάισ
ηνηαχηα ηνικήζαζαλ. Ν πεξί πάληαο αγαζφο, Θχξηε, δφμα ζνη.
Ρν, Θχξηε ειέεζνλ (κ’), κεηαλνίαο φζαο ζέιεηο θαη ακέζσο ηαο επνκέλαο
Ηθεηεξίνπο Δπράο.
ΠΡΗΣΝΗ ΓΗΓΑΘΡΗΘΝΗ
[Ξεξί ηνπ, πσο δεί πξνζέξρεζζαη ηνηο Αρξάληνηο Κπζηεξίνηο]
Ππκεψλ ηνπ κεηαθξαζηνχ
Κέιισλ θαγείλ, άλζξσπε, Πψκα Γεζπφηνπ,
θφβσ πξφζειζε, κε θιεγήο. Ξπξ ηπγράλεη.
Θείνλ δε πίλσλ Αίκα πξνο κεηνπζίαλ,
Ξξψηνλ θαηαιιάγεζη ηνηο ζε ιππνχζη,

Δπεηηα ζαξξψλ, κπζηηθήλ βξψζηλ θάγε.
’Αιινη φκνηνη
Ξξν ηνπ κεηαζρείλ ηεο θξηθψδνπο ζπζίαο
Ρνπ δσνπνηνχ Πψκαηνο ηνπ Γεζπφηνπ,
Ρψδε πξ’νζεπμαη ησ ηξφπσ κεηά ηξφκνπ.
ΔΣΖ Α’
Ρνπ Κεγάινπ Βαζηιείνπ
Γέζπνηα Θχξηε ηεζνχ Σξηζηέ, ν Θεφο εκψλ, ε πεγή ηεο δσήο θαη ηεο
αζαλαζίαο, ν πάζεο νξαηήο θαη ανξάηνπ θηίζεσο δεκηνπξγφο, ν ηνπ
αλάξρνπ Ξαηξφο ζπλαίδηνο ηφο, θαη ζπλάλαξρνο, ν δη’ ππεξβνιήλ
αγαζφηεηνο επ’ εζράησλ ησλ εκεξψλ ζάξθα θνξέζαο, θαη ζηαπξσζείο, θαη
ηπζείο ππέξ ησλ αραξίζησλ θαη αγλσκφλσλ εκψλ, θαη ηνπ νηθείνπ ζνπ
Αίκαηη αλαπιάζαο ηελ θζαξείζαλ ππφ ηεο ακαξηίαο θχζηλ εκψλ, απηφο,
αζάλαηε Βαζηιεχ, πξφζδεμαη θακνχ ηνπ ακαξησινχ ηελ κεηάλνηαλ, θαη
θιίλνλ ην νπο ζνπ εκνί, αθη εηζάθνπζνλ ησλ ξεκάησλ κνπ. ’Ζκαξηνλ γαξ
Θχξηε, ήκαξηνλ εηο ηνλ νπξαλφλ θαη ελψπηφλ ζνπ θαη νπθ εηκί άμηνο
αηελίζαη εηο ην χςνο ηεο δφμεο ζνπ. παξψξγηζα γαξ ζνπ ηελ αγαζφηεηα,
ηαο ζαο εληνιάο παξαβάο, θαη κε ππαθνχζαο ηνηο ζνηο πξνζηάγκαζηλ. Αιιά
ζπ, Θχξηε , αλεμίθαθνο σλ, καθξφζπκνο ηε θαη πνιπέιενο, νπ παξέδσθάο κε
ζπλαπνιέζζαη ηαηο αλνκίαηο κνπ, ηελ εκήλ πάλησλ αλακέλσλ επηζηξνθήλ.
Ππ γαξ είπαο, θηιάλζξσπε, δηα ηνπ Ξξνθήηνπ ζνπ, φηη νπ ζειήζεη ζέισ ηνλ
ζάλαηνλ ηνπ ακαξησινχ σο ην επηζηξέςαη θαη δελ απηφλ. νπ γαξ βνχιεη,
Γέζπνηα, ην πιάζκα ησλ ζσλ απνιέζζαη ρεηξψλ, νπδέ επδνθείο επ’
απσιεία αλζξψπσλ, αιιά ζέιεηο πάληαο ζσζήλαη θαη εηο επίγλσζηλ
αιεζείαο ειζείλ. Γηφ θαγψ, εη θαη αλάμηνο εηκί ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γήο, θαη
απηήο ηεο πξνζθαίξνπ δσήο, φινλ εκαπηφλ ππνηάμαο ηε ακαξηία θαη ηαηο
εδνλαίο δνπιψζαο, θαη ηελ ζελ αρξεηψζαο εηθφλα, αιιά πνίεκα θαη πιάζκα
ζνλ γεγνλψο, νπθ απνγηλψζθσ ηελ εκαπηνχ ζσηεξίαλ ν άζιηνο. Ρε δε ζε
ακεηξήησ επζπιαρλία ζαξξήζαο πξνζέξρνκαη. Γέραη νπλ θακέ,
θηιάλζξσπε Σξηζηέ, σο ηελ Ξφξλελ, σο ηνλ Ιεζηήλ, σο ηνλ Ρειψλελ, θαη
σο ηνλ ’Αζσηνλ, θαη άξνλ κνπ ην βαξχ θνξηίνλ ησλ ακαξηηψλ, ν ηελ
ακαξηίαλ αίξσλ ηνπ θφζκνπ, θαη ηαο αζζελείαο ησλ αλζξψπσλ ηψκελνο. ν
ηνπο θνπηψληαο θαη πεθνξηηζκέλνπο πξνο ζεαπηφλ θαιψλ θαη αλαπαχσλ. ν
κε ειζψλ θαιέζαη δηθαίνπο αιιά ακαξησινχο εηο κεηάλνηαλ. θαη θαζάξηζφλ
κε απφ παληφο κνιπζκνχ ζαξθφο θαη πλεχκαηνο. δίδαμφλ κε επηηειείλ
αγησζχλελ ελ θφβσ ζνπ. ίλα, ελ θαζαξψ ησ καξηπξίσ ηεο ζπλεηδήζεψο
κνπ, ησλ Αγηαζκάησλ ζνπ ηελ κεξίδα ππνδερφκελνο, ελσζψ ησ αγίσ
Πψκαηί ζνπ θαη Αίκαηη, θαη έμσ ζε ελ εκνί θαηνηθνχληα θαη κέλνληα, ζπλ ησ
Ξαηξί θαη ησ Αγίσ ζνπ Ξλεχκαηη. Λαη, Θχξηε Ηεζνχ Σξηζηέ, ν Θεφο κνπ.

Θαη κε εηο θξίκα κνη γέλνηην ε κεηάιεςηο ησλ αρξάλησλ θαη δσνπνηψλ
Κπζηεξίσλ ζνπ, κεδέ αζζελήο γελνίκελ ςπρή ηε θαη ζψκαηη, εθ ηνπ
αλαμίσο απηψλ κεηαιακβάλεηλ. αιιά δνο κνη, κέρξη ηειεπηαίαο κνπ
αλαπλνήο, αθαηαθξίησο ππνδέρεζζαη ηελ κεξίδαλ ησλ Αγηαζκάησλ ζνπ, εηο
Ξλεχκαηνο αγίνπ θνηλσλίαλ, εηο εθφδηνλ δσήο αησλίνπ, θαη εηο
εππξφζδεθηνλ απνινγίαλ επί ηνπ θνβεξνχ βήκαηφο ζνπ. φπσο αλ θαγψ,
ζπλ πάζη ηνηο εθιεθηνίο ζνπ, κέηνρνο γέλσκαη ησλ αθεξάησλ ζνπ αγαζψλ,
σλ εηνίκαζαο ηνηο αγαπψζη ζε, Θχξηε. ελ νηο δεδνμαζκέλνο ππάξρεηο εηο
ηνπο αηψλαο. Ακήλ.

EYXH B’
Ρνπ Ηδίνπ
Νίδα, Θχξηε, φηη αλαμίσο κεηαιακβάλσ ηνπ αρξάληνπ ζνπ Πψκαηνο θαη ηνπ
ηηκίνπ ζνπ Αίκαηνο, θαη έλνρνο εηκί, θαη θξίκα εκαπηψ εζζίσ θαη πίλσ, κε
δηαθξίλσλ ην Πψκα θαη Αίκα ζνπ ηνπ Σξηζηνχ θαη ζενχ κνπ. αιιά ηνηο
νηθηηξκνίο ζνπ ζαξξψλ, πξνζέξρνκαί ζνη ησ εηπφληη. Ν ηξψγσλ κνπ ηελ
Πάξθα θαη πίλσλ κνπ ην Αίκα, ελ εκνί κέλεη, θαγψ ελ απηψ. Ππιαγρλίζζεηη
νπλ, Θχξηε, θαη κε παξαδεηγκαηίζεο κε ηνλ ακαξησιφλ, αιιά πνίεζνλ κεη’
εκνχ θαηά ην έιεφο ζνπ. θαη γελέζζσ κνη ηα ’Αγηα ηαχηα εηο ίαζηλ, θαη
θάζαξζηλ, θαη θσηηζκφλ, θαη θπιαθηήξηνλ, θαη εηο απνηξνπήλ πάζεο
θαληαζίαο θαη πνλεξάο πξάμεσο θαη ελεξγείαο δηαβνιηθήο, θαηά δηάλνηαλ
ηεο ελ ηνηο κέιεζί κνπ ελεξγνπκέλεο. εηο παξξεζίαλ θαη αγάπελ ηελ πξνο
ζε. εηο δηφξζσζηλ βίνπ θαη αζθάιεηαλ . εηο αχμεζηλ αξεηήο θαη ηειεηφηεηνο.
εηο πιήξσζηλ εληνιψλ, εηο Ξλεχκαηνο Αγίνπ θνηλσλίαλ, εηο εθφδηνλ δσήο
αησλίνπ, θαη εηο απνινγίαλ εππξφζδεθηνλ ηελ επί ηνπ θνβεξνχ βήκαηφο
ζνπ. κε εηο θξίκα, ή εηο θαηάθξηκα.

ΔΣΖ Γ’
Ησάλλνπ ηνπ Σξπζνζηφκνπ
Θχξηε, ν Θεφο κνπ, νίδα, φηη νπθ εηκη άμηνο, νπδέ ηθαλφο, ίλα κνπ ππφ ηελ
ζηέγελ εηζέιζεο ηνπ νίθνπ ηεο ςπρήο, δηφηη φιε έξεκνο θαη θαηαπεηνχζα
εζηη, θαη νπθ έρεηο παξ’ εκνί ηφπνλ άμηνλ ηνπ θιίλαη ηελ θεθαιήλ. Αιι’ σο εμ
χςνπο εκάο εηαπείλσζαο ζεαπηφλ, ζπκκεηξίαζνλ θαη λπλ ηε ηαπεηλψζεη
κνπ. Θαη σο θαηεδέμσ ελ ζπειαίσ θαη θάηλε αιφγσλ αλαθιηζήλαη, νχησ
θαηάδεμαη θαη ελ ηε θάηλε ηεο αιφγνπ κηπ ςπρήο θαη ελ ησ εζπηισκέλσ
κνπ ζψκαηη εηζειζείλ. Θαη σο νπθ απεμίσζαο εηζειζείλ θαη ζπλδεηπλήζαη
ακαξησινίο, ελ ηε νηθία Πίκσλνο ηνπ ιεπξνχ, νχησ θαηάδεμαη εηζειζείλ θαη
εηο ηνλ νίθνλ ηεο ηαπεηλήο κνπ ςπρήο, ηνπ ιεπξνχ θαη ακαξησινχ. Θαη σο

νπθ απψζσ ηελ νκνίαλ κνπ πφξλελ θαη ακαξησιφλ, πξνζεξρνκέλελ θαη
απηνκέλελ ζνπ, νχησ ζπιαγρλίζζεηη θαη επ’ εκνί ησ ακαξησιά,
πξνζεξρνκέλσ θαη απηνκέλσ ζνπ. Θαη σο νπθ εβδειχμσ ην ξππαξφλ
εθείλεο ζηφκα θαη ελαγέο θαηαθηινχλ ζε, κεδέ εκνχ βδειχμε ην
ξππαξψηεξνλ εθείλεο ζηφκα θαη ελαγέζηεξνλ, κεδέ ηα έκκπζα θαη
αθάζαξηά κνπ ρείιε θαη βέβεια θαη ηελ αθαζαξηνηέξαλ κνπ γιψζζαλ.
Αιιά γελέζζσ κνη ν άλζξαμ ηνπ παλαγίνπ ζνπ ζψκαηνο θαη ηνπ ηηκίνπ ζνπ
αίκαηνο εηο αγηαζκφλ θαη θσηηζκφλ θαη ξψζηλ ηεο ηαπεηλήο κνπ ςπρήο θαη
ηνπ ζψκαηνο. εηο θνπθηζκφλ ηνπ βάξνπο ησλ πνιιψλ κνπ πιεκειιεκάησλ.
εηο θπιαθηήξηνλ πάζεο δηαβνιηθήο ελεξγείαο. εηο απνηξνπήλ θαη εκπφδηνλ
ηεο θαχιεο κνπ θαη πνλεξάο ζπλεζείαο. εηο απνλέθξσζηλ ησλ παζψλ. εηο
πεξηπνίεζηλ ησλ εληνιψλ ζνπ. εηο πξνζζήθελ ηεο ζείαο ζνπ ράξηηνο θαη ηεο
ζεο βαζηιείαο νηθείσζηλ. Νπ γαξ σο θαηαθξνλψλ πξνζέξρνκαί ζνη, Σξηζηέ
ν Θεφο, αιι’ σο ζαξξψλ ηε αθάησ ζνπ αγαζφηεηη. θαη ίλα κε, επηπνιχ
αθηζηάκελνο ηεο θνηλσλίαο ζνπ, ζεξηάισηνο ππφ ηνπ λνεηνχ ιχθνπλ
γέλσκαη. Γφ δένκαί ζνπ. σο κφλνο σλ άγηνο, Γέζπνηα, αγίαζνλ κνπ ηελ
ςπρήλ θαη ην ζψκα, ηνλ λνπλ θαη ηελ θαξδίαλ, ηνπο λεθξνχο θαη ηα
ζπιάρλα, θαη φινλ κε αλαθαίληζνλ, θαη ξίδσζνλ ηνλ θφβνλ ζνπ ελ ηνηο
κέιεζί κνπ, θαη ηνλ αγηαζκφλ ζνπ αλεμάιεηπηνλ απ’ εκνχ πνίεζνλ. Θαη
γελνχ κνη βνεζφο θαη αληηιήπηνξ, θπβεξλψλ ελ εηξήλε ηελ δσήλ κνπ,
θαηαμηψλ κε θαη εθ ηεο εθ δεμηψλ πνπ παξαζηάζεσο κεηά ησλ Αγίσλ ζνπ.
επραίο θαη πξεζβείαηο ηεο παλαρξάληνπ ζνπ Κεηξφο, ησλ αχισλ ζνπ
ιεηηνπξγψλ θαη αρξάλησλ δπλάκεσλ, θαη πάλησλ ησλ Αγίσλ, ησλ απ’
αηψλνο ζνη επαξεζηεζάλησλ. Ακήλ.

ΔΣΖ Γ’
Ρνπ ηδίνπ
Νπθ εηκί ηθαλφο, Γέζπνηα Θχξηε, ίλα εηζέιζεο ππφ ηελ ζηέγελ ηεο ςπρήο
κνπ. αιι’ επεηδή βνχιεη ζπ, σο θηιάλζξσπνο, νηθείλ ελ εκνί, ζαξξψλ
πξνζέξρνκαη. Θειεχεηο, αλαπεηάζσ ηαο πχιαο, αο ζπ κφλνο
εδεκηνχξγεζαο, θαη εηζέξρε κεηά θηιαλζξσπίαο, σο πέθπθαο. εηζέξρε, θαη
θσηίδεηο ηνλ εζθνηηζκέλν κνπ ινγηζκφλ. Ξηζηεχσ, σο ηνχην πνηήζεηο. νπ
γαξ Ξφξλελ πξνζειζνχζαλ ζνη κεηά δαθξχσλ απέθπγεο, νπδέ Ρειψλελ
απεβάινπ κεηαλνήζαληα, νπδέ Ιεζηήλ επηγλφληα ηελ βαζηιείαλ ζνπ
απεδίσμαο, νπδέ Γηψθηελ κεηαλνήζαληα θαηέιηπεο, ν ήλ. αιιά ηνπο ππφ
ηεο κεηαλνίαο ζνπ πξνζαρζέληαο, άπαληαο ελ ησ ρνξψ ησλ ζσλ θίισλ
θαηέηαμαο, ν κφλνο ππάξρσλ επινγεκέλνο πάληνηε, λπλ,θαη εηο ηνπο
απέξαληνπο αηψλαο. Ακήλ.

ΔΣΖ Δ’
Ρνπ ηδίνπ
Θχξηε Ηεζνχ Σξηζηέ, ν Θεφο κνπ, άλεο, άθεο, ηιάζζεηηη θαη ζπγρψξεζφλ κνη
ησ ακαξησιψ θαη αρξείσ θαη αλαμίσ δνχισ ζνπ ηα πηαίζκαηα, θαη
πιεκκειήκαηα, θαη παξαπηψκαηά κνπ, φζα ζνη εθ λεφηεηφο κηπ κέρξη ηεο
παξνχζεο εκέξαο θαη ψξαο ήκαξηνλ, είηε ελ γλψζεη θαη αγλνία, είηε ελ
ιφγνηο, ή έξγνηο, ή ελζπκήκαζηλ, ή δηαλνήκαζη θαη επηηεδεχκαζη, θαη
πάζαηο κνπ ηαηο αηζζήζεζη. Θαη ηε πξεζβεία ηεο αζπφξσο θπήαζεο ζε
παλαρξάληνπ θαη αεηπαξζέλνπ Καξίαο, ηεο Κεηξφο ζνπ, ηεο κφλεο
αθαηαηζρχληνπ ειπίδνο, θαη πξνζηαζίαο θαη ζσηεξίαο κνπ, θαηαμίσζφλ κε
αθαηαθξίησο κεηαιαβείλ ησλ αρξάλησλ θαη αζαλάησλ, θαη δσνπνηψλ, θαη
θξηθηψλ Κπζηεξίσλ ζνπ, εηο άθεζηλ ακαξηηψλ, θαη εηο δσήλ αηψληνλ. εηο
αγηαζκφλ θαη θσηηζκφλ, θαη ξψκελ, θαη ίαζηλ, θαη πγείαλ ςπρήο ηε θαη
ζψκαηνο. θαη εηο εμάιεηςελ θαη παληειή αθαληζκφλ ησλ πνλεξψλ κνπ
ινγηζκψλ, θαη ελζπκήζεσλ, θαη πξνιήςεσλ, θαη λπθηεξηλψλ θαληαζηψλ
ησλ ζθνηεηλψλ θαη πνλεξψλ πλεπκάησλ. ’Νηη ζνπ εζηηλ ε βαζηιεία, θαη ε
δχλακηο, θαη ε δφμα, θαη ε ηηκή ,θαη ε πξνζθχλεζηο, ζπλ ησ Ξαηξί, θαη ησ
αγίσ Ξλεχκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ.

ΔΣΖ ΠΡ’
Ρνπ ηδίνπ
Γέζπνηα Θχξηε Ηεζνχ Σξηζηέ, ν ζεφο εκψλ, ν κφλνο έρσλ εμνπζίαλ
αλζξψπνηο αθηέλαη ακαξηίαηο σο αγαζφο θαη θηιάλζξσπνο, πάξηδέ κνπ
πάληα ηα ελ γλψζεη θαη αγλία πηαίζκαηα, θαη αμίσζφλ κε αθαηαθξίησο
κεηαιαβείλ ησλ ζείσλ, θαη ελδφμσλ, θαη αξάλησλ, θαη δσνπνηψλ ζνπ
Κπζηεξίσλ, κε εηο θφιαζηλ, κε εηο πξνζζήθελ ακαξηηψλ, αιι’ εηο
θαζαξηζκφλ, θαη αγηαζκφλ, θαη αξξαβψλα ηεο κειινχζεο δσήο θαη
βαζηιείαο, εηο ηείρνο, θαη βνήζεηλ, θαη αλαηξνπήλ ησλ ελαληίσλ, θαη εηο
εμάιεηςελ ησλ πνιιψλ κνπ πιεκκειεκάησλ. Ππ γαξ εη Θεφο ειένπο θαη
νηθηηξκψλ θαη θηιαλζξσπίαο, θαη ζνη ηελ δφμαλ αλαπέκπνκελ, ζπλ ησ
Ξαηξί, θαη ησ Αγίσ Ξλεχκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ.
Ακήλ.

ΔΣΖ Ε’
Ρνπ ηδίνπ ή κάιινλ Ππκεψλ ηνπ Λένπ
Δθ ησλ ζείσλ εξσηήζεσλ ηεο αγίαο Κεηαιήςεσο
Απφ ξππαξψλ ρεηιέσλ,
απφ βδειπξάο θαξδίαο,
απφ αθαζάξηνπ γιψζζεο,
εθ ςπρήο εξξππσκέλεο,
δέμαη δέεζηλ, Σξηζηέ κνπ.
θαη κε παξσζάκελφο κνπ,
κε ηνπο ιφγνπο, κε ηνπο ηξφπνπο,
κεδέ ηελ αλαηζρπληίαλ,
δφο κνη παξξεζίαλιέγεηλ ά βεβνχιεπκαη, ρξηζηέ
κνπ.
κάιινλ δε θαη δίδαμφλ κε,
ηη κε δεί πνηείλ θαη ιέγεηλ.
’Ζκαξηνλ ππέξ ηελ πφξλελ,
ή καζνχζα πνπ θαηάγεηο,
κχξνλ εμσλεζακέλε
ήιζε ηνικεξψο αιείςαη
ζνπ ηνπο πφδαο ηνπ Σξηζηνχ κνπ,
ηνπ Γεζπφηνπ θαη Θενχ κνπ.
Υο εθείλελ νπθ απψζσ
πξνζειζνχζαλ εθ θαξδίαο,
Κεδ’ εκέ βδειχμε, Ιφγε.
ζνπο δε πάξαζρέ κνη πφδαο

θαη θξαηήζαη, θαη θηιήζαη,
θαη ησ ξείζξσ ησλ δαθξχσλ,
σο πνιπηηκήησ κχξσ,
ηνχηνπο ηνικεξψο αιείςαη.
Ξιχλνλ κε ηνηο δάθξπζί κνπ,
θάζαξνλ απηνίο κε ιφγε.
’Αθεο θαη ηα πηαίζκαηά κνπ
θαη ζπγγλψκελ πάξαζρέ κνη.
Νίδαο ησλ θαθψλ ην πιήζνο,
νίδαο θαη ηα ηξαχκαηά κνπ,
θαη ηνπο κψισπαο νξάλ κνπ,
αιιά θαη ηελ πίζηηλ νίδαο,
θαη ηελ πξνζπκίαλ βιέπεηο,
θαη ηνπο ζηελαγκνχο αθνχεηο,
Νπ ιαλζάλεη ζε Θεέ κνπ,
πνηεηά κνπ, ιπηξσηά κνπ,
νπδέ ζηαιαγκφο δαθξχσλ,
νπδέ ζηαιαγκνχ ηη κέξνο.
Ρν κελ αθαηέξγαζηφλ κνπ,
έγλσζαλ νη νθζαικνί ζνπ.
επί ην βηβιίνλ δε ζνπ
θαη ηα κήπσ πεπξαγκέλα
γεγξακκέλα ζνη ηπγράλεη.
’Ηδε ηελ ηαπείλσζίλ κνπ,

ίδε κνπ ηνλ θφπνλ, φζνο,
θαη ηαο ακαξηίαο πάζαο
άθεο κνη, Θεέ ησλ φισλ,
ίλα θαζαξά θαξδία,
πεξηηξφκσ δηαλνία
θαη ςπρή ζπληεηξηκκέλε,
θαη ησλ άρξαλησλ ζνπ κεηάζρσ
θαη παλάγλσλ Κπζηεξίσλ,
νηο δσνχηαη θαη ζενχηαη
παο ν ηξψγσλ ζε θαη πίλσλ
εμ εηιηθξηλνχο θαξδίαο.
Ξαο ν ηξψγσλ κνπ ηελ Πάξθα,
πίλσλ δε κνπ θαη ην Αίκα,
ελ εκνί κελ νχηνο κέλεη,
ελ απηψ δ’ εγψ ηπγράλσ.
Αιεζήο ν ιφγνο πάλησο
ηνπ Γεζπφηνπ θαη Θενχ κνπ.
Ρσλ γαξ ζείσλ ν κεηέρσλ
θαη ζενπνηψλ ραξίησλ,
νχκελνπλ, νπθ έζηη κφλνο,
αιιά κεηά ζνπ, Σξηζηέ κνπ,
ηνπ θσηφο ηνπ ηξηζειίνπ,
ηνπ θσηίδνληνο ηνλ θφζκνλ.
’Ηλα γνπλ κε κφλνο κέλσ,

δίρα δνπ ηνπ Εσνδφηνπ,
ηεο πλνήο κνπ, ηεο δσήο κνπ,
ηνπ αγαιιηάκαηφο κνπ,
ηεο ηνπ θφζκνπ ζσηεξίαο,
δηα ηνχην ζνη πξνζήιζνλ,
σο νξάο κεηά δαθξχσλ
θαη ςπρήο ζπληεηξηκκέλεο,
ιχηξνλ ησλ εκψλ πηαηζκάησλ
ηθεηεχσλ ηνπ ιαβείλ κε,
θαη ησλ ζσλ δσνπαξφρσλ
θαη ακέκπησλ Κπζηεξίσλ
κεηαζρείλ αθαηαθξίησο,
ίλα κείλεο, θαζψο είπαο,
κεη’ εκνχ ηνπ ηξηζαζιίνπ.
ίλα κε, ρσξίο επξψλ κε
ηεο ζεο ράξηηνο, ν πιάλνο,
αθαξπάζε κε δνιίσο,
θαη πιαλήζαο απαγάγε
ησλ ζενπνηψλ ζνπ ιφγσλ.
Γηα ηνχην ζνη πξνζπίπησ,
θαη ζεξκψο αλαβνψ ζνη.
Υο ηνλ ’Αζσησλ εδέμσ,
θαη ηελ Ξφξλελ πξνζειζνχζαλ,
Νχησ δέμαη κε ηνλ πφξλνλ

θαη ηνλ άζσηνλ, Νηθηίξκνλ,
ελ ςπρή ζπληεηξηκκέλε
λπλ κε πξνεξρφκελφλ ζνη.
Νίδα, Πψηεξ, ’νηη άιινο,
σο εγψ, νπθ έπηαηζέ ζνη
νπδέ έπξαμε ηαο πξάμεηο,
άο εγψ θαηεηξγαζάκελ.
Αιιά ηνχην πάιηλ νίδα,
σο νπ κέγεζνο πηαηζκάησλ,
νπρ ακαξηεκάησλ πιήζνο,
ππεξβαίλεη ηνπ Θενχ κνπ
ηελ πνιιήλ καθξνζπκίαλ,
θαη θηιαλζξσπίαλ άθξαλ.
αιι’ ειαίσ ζπκπαζείαο,
ηνπο ζεξκψο κεηαλννχληαο,
θαη θαζαίξεηο θαη ιακπξχλεηο
θαη θσηφο πνηείο κεηφρνπο,
θνηλσλνχο ζεφηεηφο ζνπ
εξγαδφκελνο αθζφλσο.
θαη, ην μέλνλ θαη Αγγέινηο
θαη αλζξψπσλ δηαλνίαο,
νκηιείο απηνίο πνιιάθηο
ψζπεξ θίινηο ζνπ γλεζίνηο.
Ραχηα ηνικεξφλ πνηεί κε,

ηαχηα κε πηεξνί, Σξηζηέ κνπ.
θαη ζαξξψλ ηαηο ζαηο πινπζίαηο
πξνο εκάο επεξγεζίαηο,
ραίξσλ ηε θαη ηξέκσλ άκα,
ηνπ ππξφο κεηαιακβάλσ,
ρφξηνο σλ, θαη, μέλνλ ζαχκα!
δξνζηδφκελνο αθξάζησο,
σζπεξνχλ ε βάηνο πάιαη,
ε αθιέθησο θαηνκέλε.
Ρνίλπλ, επραξίζησ γλψκε,
επραξίζησ δε θαξδία,
επραξίζηνηο κέιεζί κνπ
ηεο ςπρήο θαη ηεο ζαξθφο κνπ,
πξνζθπλψ θαη κεγαιχλσ
θαη δνμάδσ ζε, Θεέ κνπ,
σο επινγεκέλα φληα
λπλ ηε θαη εηο ηνπο αηψλαο.

Δπρή ε’. Ππκεψλ ηνπ Κεηαθξαζηνχ.
Ν κφλνο θαζαξφο θαη αθήξαηνο Θχξηνο, ν δη’ νίθηνλ θηιαλζξσπίαο
αλεθδηήγεηνλ ην εκέηεξνλ φινλ πξνζιαβφκελνο θχξακα εθ ησλ αγλψλ θαη
παξζεληθψλ αηκάησλ ηεο ππεξθπψο θπεζάζεο ζε, Ξλεχκαηνο ζείνπ
επειεχζεη θαη επδνθία Ξαηξφο ατδίνπ, Σξηζηέ Ηεζνχ, ζνθία Θενχ θαη
εηξήλε θαη δχλακηο , ν ησ πξνζιήκκαηί ζνπ ηα δσνπνηά θαη ζσηήξηα πάζε
θαηαδεμάκελνο, ηνλ ζηαπξφλ, ηνπο ήινπο, ηελ ιφγρελ, ηνλ ζάλαηνλ,
λέθξσζφλ κνπ ηα ςπρνθζφξα πάζε ηνπ ζψκαηνο. Ν ηε ηαθή ζνπ ηα ηνπ
άδνπ ζθπιεχζαο βαζίιεηα, ζάςνλ κνπ δηα ησλ αγαζψλ ινγηζκψλ ηα πνλεξά
δηαβνχιηα, θαη ηα ηεο πνλεξίαο πλεχκαηα δηαζθέδαζνλ. Ν ηε ηξηεκέξσ ζνπ
θαη δσεθφξσ αλαζηάζεη ηνλ πεπξσθφηα πξαπάηνξα αλαζηήζαο,

αλάζηεζφλ κε ηε ακαξηία θαηνιηζζήζαληα, ηξφπνπο κνη κεηαλνίαο
ππνηηζέκελνο. Ν ηε ελδφμσ ζνπ αλαιήςεη ηεο ζαξθφο ζεψζαο ην
πξφζιεκκα θαη ηνχην ηε δεμηά θαζέδξα ηηκήζαο ηνπ Ξαηξφο, αμίσζφλ κε,
δηα ηεο ησλ αγίσλ ζνπ κπζηεξίσλ κεηαιήςεσο, ηεο δεμηάο κεξίδνο ησλ
ζσδνκέλσλ ηπρείλ. Ν ηε επηδεκία ηνπ παξαθιήηνπ Ξλεχκαηνο ζθεχλ ηίκηα
ηνπο ηεξνχο ζνπ καζεηάο εξγαζάκελνο, δνρείνλ θακέ ηεο απηνχ αλάδεημνλ
επειεχζεσο. Ν κέιισλ πάιηλ έξρεζζαη θξίλαη ηελ νηθνπκέλελ ελ
δηθαηνζχλε, επδφθεζνλ θακέ πξνυπαληήζαη ζνη ελ λεθέιαηο, ησ πνηεηή θαη
πιάζηε κνπ, ζπλ πάζη ηνηο Αγίνηο ζνπ, ίλα αηειεπηήησο δνμνινγψ θαη
αλπκλψ ζε, ζπλ ησ αλάξρσ ζνπ Ξαηξί θαη ησ παλαγίσ θαη αγαζψ θαη
δσνπνηψ ζνπ Ξλεχκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ Ακήλ.

Δπρή ζ’. Ησάλλνπ ηνπ Γακαζθελνχ.
Ξξν ησλ ζπξψλ ηνπ λανχ ζνπ παξέζηεθα θαη ησλ δεηλψλ ινγηζκψλ νπθ
αθίζηακαη. αιιά ζπ, Σξηζηέ ν Θεφο, ν ηειψλελ δηθαηψζαο θαη Σαλαλαίαλ
ειεήζαο θαη ησ ιεζηή Ξαξαδείζνπ πχιαο αλνίμαο, άλνημφλ κνη ηα ζπιάρλα
ηεο θηιαλζξσπίαο ζνπ θαη δέμαη κε πξνζεξρφκελνλ θαη απηφκελφλ ζνπ, σο
ηελ πφξλελ θαη ηελ αηκφξξνπλ. ε κελ γαξ ηνπ θξαζπέδνπ ζνπ αςακέλε,
επρεξψλ ηελ ίαζηλ έιαβελ. ε δε, ηνπο ζνπο αρξάληνπο πφδαο θξαηήζαζα,
ηελ ιχζηλ ησλ ακαξηεκάησλ εθνκίζαην. Δγψ δε ν ειεεηλφο, φινλ ζνπ ην
ζψκα ηνικψλ δέμαζζαη, κε θαηαθιερζείελ. αιιά δέμαη κε ψζπεξ εθείλαο
θαη θψηηζφλ κνπ ηα ηεο ςπρήο αηζζεηήξηα, θαηαθιέγσλ κνπ ηα ηεο
ακαξηίαο εγθιήκαηα, πξεζβείαο ηεο αζπφξσο ηεθνχζεο ζε θαη ησλ
επνπξαλίσλ δπλάκεσλ. φηη επινγεηφο εη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ.

Δπρή η’. Ησάλλνπ ηνπ Σξπζνζηφκνπ.
Ξηζηεχσ. Θχξηε, θαη νκνινγψ, φηη ζπ εί ν Σξηζηφο, ν ηφο ηνπ Θενχ ηνπ
δψληνο, ν ειζψλ εηο ηνλ θφζκνλ ακαξησινχο ζψζαη, σλ πξψηνο εηκη εγψ.
’Δηη πηζηεχσ, φηη ηνχην εζηί πην άρξαληνλ ζψκα ζνπ, θαη ηνχην απηφ εζηί ην
ηίκηνλ αίκα ζνπ. Γένκαη νχλ ζνπ. ειέεζφλ κε θαη ζπγρψξεζφλ κνη ηα
παξαπηψκαηά κνπ, ηα εθνχζηα θαη ηα αθνχζηα, ηα ελ ιφγσ, ηα ελ έξγσ, ηα
ελ γλψζεη θαη αγλνία. θαη αμίσζφλ κε αθαηαθξίησο κεηαζρείλ ησλ
αρξάλησλ ζνπ κπζηεξίσλ, εηο άθεζηλ ακαξηηψλ θαη εηο δσήλ αηψληνλ. Ακήλ.

Απεξρφκελνο δε κεηαιαβείλ, ιέγε ηνπο παξφληαο ζηίρνπο.
Ππκεψλ ηνπ Κεηαθξαζηνχ.
Ηδνχ, βαδίδσ πξνο ζείαλ θνηλσλίαλ.
Ξιαζηνπξγέ, κε θιέμεο κε ηε κεηνπζία.
ππξ γαξ ππάξρεηο ηνπο αλαμίνπο θιέγνλ.
αιι’ νπλ θάζαξνλ εθ πάζεο κε θειίδνο.
Δίηα.
Ρνπ δείπλνπ ζνπ ηνπ κπζηηθνχ, ζήκεξνλ ηέ Θενχ, θνηλσλφλ κε παξάιαβε.
νπ κε γαξ ηνηο ερζξνίο ζνπ ην κπζηήξηνλ είπσ, νπ θίιεκα ζνη δψζσ,
θαζάπεξ ν Ηνχδαο. αιι’ σο ν ιεζηήο νκνινγψ ζνη. κλήζζεηί κνπ, Θχξηε, ελ
ηε βαζηιεία ζνπ.

Θαη ηνπο ζηίρνπο ηνχηνπο.
Θενπξγφλ αίκα θξίμνλ, άλζξσπε, βιέπσλ.
άλζξαμ γαξ εζηί ηνπο αλαμίνπο θιέγσλ.
Θενχ ην ζψκα θαη ζενί κε θαη ηξέθεη.
ζενί ην πλεχκα, ηνλ δε λνπλ ηξέθεη μέλσο.

Θαη ηα ηξνπάξηα ηαχηα.
’Δζειμαο πφζσ κε, Σξηζηέ, θαη ειινίσζαο ησ ζείσ ζνπ έξσηη. αιιά
θαηάθιεμνλ ππξί αχισ ηαο ακαξηίαο κνπ, θαη εκπιεζζήλαη ηεο ελ ζνη
ηξπθήο θαηαμίσζνλ, ίλα ησλ δχν ζθηξηψλ κεγαιχλσ, αγαζέ, παξνπζίαο
ζνπ.

Δλ ηαηο ιακπξφηεζη ησλ αγίσλ ζνπ, πσο εηζειεχζνκαη ν αλάμηνο; εάλ γαξ
ηπικήζσ ζπλεηζειζείλ εηο ηνλ λπκθψλα, ν ρηηψλ κε ειέγρεη, φηη νπθ έζηη ηνπ
γάκνπ, θαη δέζκηνο εθβαινχκαη ππφ ησλ αγγέισλ. Θαζάξηζνλ, Θχξηε, ηνλ
ξχπνλ ηεο ςπρήο κνπ, θαη ζψζνλ κε σο θηιάλζξσπνο.

Θαη ηελ παξνχζαλ επρήλ.
Γέζπνηα θηιάλζξσπε, Θχξηε Ηεζνχ Σξηζηέ, ν Θεφο κνπ, κε εηο θξίκα κνη
γέλνηην ηα άγηα ηαχηα, δηα ην αλάμηνλ είλαη κε, αιι’ εηο θάζαξζηλ θαη
αγηαζκφλ ςπρήο ηε θαη ζψκαηνο θαη εηο αξξαβψλα ηεο κειινχζεο δσήο θαη
βαζηιείαο. Δκνηί δε ην πξνζθνιιάζζαη ησ Θεψ αγαζφλ εζηη, ηίζεζζαη ελ ησ
Θπξίσ ηελ ειπίδα ηεο ζσηεξίαο κνπ.

Θαη πάιηλ. Ρνπ δείπλνπ ζνπ ηνπ κπζηηθνχ…

ΕΤΧΑΡΙΣΙΑ
ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΘΕΙΑΝ ΜΕΣΑΛΗΨΙΝ
Πηίρνη εηο ηελ Δπραξηζηία πξνηξεπηηθνί
Δπάλ δε ηχρεο ηεο θαιήο κεηνπζίαο
Ρσλ δσνπνηψλ κπζηηθψλ Γσξεκάησλ,
’κλεζνλ επζχο, επραξίζηεζνλ κέγα,
θαη ηάδε ζεξκψο εθ ςπρήο Θεψ ιέγε.
Γφμα ζνη, ν Θεφο. Γφμα ζνη, ν Θεφο. Γφμα ζνη, ν
Θεφο.
Θαη ακέζσο ηαο επνκέλαο επραξηζηεξίνπο Δπράο:
Αλσλχκνπ ζπγγξαθέσο
Δπραξηζηψ ζνη, Θχξηε, ν Θεφο κνπ, φηη νπθ απψζσ κε ηνλ ακαξησιφλ, αιιά
θνηλσλφλ κε γελέζζαη ησλ Αγηαζκάησλ ζνπ θαηεμίσζαο. Δπραξηζηψ ζνη φηη
κε ηνλ αλάμηνλ κεηαιαβείλ ησλ αρξάλησλ ζνπ θαη επνπξαλίσλ δσξεψλ
θαηεμίσζαο. Αιιά, Γέζπνηα θηιάλζξσπε, ν ππέξ εκψλ απνζαλψλ ηε θαη
αλαζηάο, θαη ραξηζάκελνο εκίλ ηα θξηθηά ηαχηα θαη δσνπνηά ζνπ
Κπζηήξηα, επ’ επεξγεζία θαη αγηαζκψ ςπρψλ θαη ησλ ζσκάησλ εκψλ, δνο
γελέζζαη ηαχηα θακνί εηο ίαζηλ ςπρήο ηε θαη ζψκαηνο, εηο απνηξνπήλ
παληφο ελαληίνπ, εηο θσηηζκφλ ησλ νθζαικψλ ηεο θαξδίαο κνπ, εηο εηξήλελ
ησλ ςπρηθψλ κνπ δπλάκεσλ, εηο πίζηηλ αθαηαίζρπληνλ, εηο αγάπελ
αλππφθξηηνλ, εηο πιεζκνλήλ ζνθίαο, εηο πεξηπνίεζηλ ησλ εληνιψλ ζνπ, εηο
πξνζζήθελ ηεο ζείαο ζνπ ράξηηνο, θαη ηεο ζήο βαζηιείαο νηθείσζηλ. Ηλα ελ
ησ αγηαζκψ ζνπ δη’ απηψλ θπιαηηφκελνο ηεο ζεο ράξηηνο κλεκνλεχσ
δηαπαληφο, θαη κεθέηη εκαπηψ δψ, αιιά ζνη ησ εκεηέξσ Γεζπφηε θαη
επεξγέηε. Θαη νχησ ηνπ ηήδε βίνπ απάξαο, επ’ ειπίδη δσήο αησλίνπ, εηο ηελ
αίδηνλ θαηαληήζσ αλάπαπζηλ, έλζα ν ησλ ενξηαδφλησλ ήρνο ν
αθαηάπαπζηνο, θαη ε απέξαληνο εδνλή ησλ θαζνξψλησλ ηνπ ζνπ
πξνζψπνπ ην θάιινο ην άξξεηνλ. Ππ γάξ εί ην φλησο εθεηφλ θαη ε
αλέθθξαζηνο επθξνζχλε ησλ αγαπψλησλ ζε, Σξηζηέ ν Θεφο εκψλ, θαη ζε
πκλεί πάζα ε θηίζηο εηο ηνπο αηψλαο. Ακήλ.
Ρνπ Κεγάινπ Βαζηιείνπ
Γέζπνηα Σξηζηέ, ν Θεφο, Βαζηιεχ ησλ αηψλσλ, θαη δεκηνπξγέ ησλ
απάλησλ, επραξηζηψ ζνη επί πάζηλ νίο παξέζρνπ κνη αγαζνίο, θαη επί ηε
κεηαιήςεη ησλ αρξάλησλ θαη δσνπνηψλ ζνπ Κπζηεξίσλ. Γένκαη νχλ ζνπ,

αγαζέ θαη θηιάλζξσπε. Φχιαμνλ κε ππφ ηελ ζθέπελ ζνπ, θαη ελ ηή ησλ
πηεξχγσλ ζνπ ζθηά. Θαη δψξεζαί κνη ελ θαζαξψ ζπλεηδφηη, κέρξηο εζράηεο
κνπ αλαπλνήο, επαμίσο κεηέρεηλ ησλ Αγηαζκάησλ ζνπ, εηο άθεζηλ
ακαξηηψλ, θαη εηο δσήλ αηψληνλ. Πχ γαξ εί ν άξηνο ηεο δσήο, ε πεγή ηνπ
αγηαζκνχ, ν δνηήξ ησλ αγαζψλ. Θαη ζνί ηελ δφμαλ αλαπέκπνκελ ζπλ ησ
Ξαηξί, θαη ησ Αγίσ Ξλεχκαηη, λχλ θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ.
Ακήλ.
Ππκεψλ ηνπ Κεηαθξαζηνχ
Νδνχο ηξνθήλ κνη ζάξθα ζήλ εθνπζίσο,
ν πχξ ππάξρσλ θαη θιέγσλ αλαμίνπο,
κε δή θαηαθιέμεο κε, κή, Ξιαζηνπξγέ κνπ.
Κάιινλ δίειζε πξνο κειψλ κνπ ζπλζέζεηο,
εηο πάληαο αξκνχο, εηο λεθξνχο, εηο θαξδίαλ,
θιέμνλ δ’ αθάλζαο ησλ φισλ κνπ πηαηζκάησλ.
Τπρήλ θάζαξνλ, αγίαζνλ ηαο θξέλαο.
Ραο ηγλχαο ζηήξημνλ νζηένηο άκα.
Αηζζήζεσλ θψηηζνλ απιήλ πεληάδα.
Νινλ κε ησ ζψ ζπγθαζήισζνλ θφβσ.
Αεί ζθέπε, θξνχξεη ηε θαη θχιαηηέ κε
Δθ παληφο έξγνπ, θαη ιφγνπ ςπρνθζφξνπ.
’Αγγηδε θαη θάζαξε, θαη ξχζκηδέ κε,
θάιιπλε, ζπλέηηδε, θαη θψηηδε κε.
Γείμνλ κε ζνλ ζθήλσκα ηεο ακαξηίαο,
Ηλ σο ζνλ νίθν, εηζφδσ θνηλσλίαο,
Υο πχξ κε θεχγε πάο θαθνχξγνο, πάλ πάζνο.
Ξξέζβεηο θέξσ ζνη πάληαο εγηαζκέλνπο,
Ραο ηαμηαξρίαο ηε ησλ Αζσκάησλ,

Ρνλ Ξξφδξνκφλ ζνπ ηνπο ζνθνχο Απνζηφινπο,
Ξξνο ηνηο δέ, ζελ άρξαληνλ αγλήλ Κεηέξα.
’Υλ ηαο ιηηάο, εχζπιαρλε δέμαη, Σξηζηέ κνπ,
θαη θσηφο παίδα ηνλ ζνλ έξγαζαη ιάηξελ.
Πχ γαξ ππάξρεηο αγηαζκφο θαη κφλνο
Ζκψλ, αγαζέ, ησλ ςπρψλ θαη ιακπξφηεο.
Θαη ζνί πξεπφλησο, σο ζεψ θαη Γεζπφηε,
Γφμαλ άπαληεο πέκπνκελ θαζ’ εκέξαλ.
Αλσλχκνπ
Ρν ζψκα ζνπ ην άγηνλ, Θχξηε Ηεζνχ Σξηζηέ, ν Θεφο εκψλ, γέλνηην κνη εηο
δσήλ αηψληνλ, θαη ην Αίκα ζνπ ην ηίκηνλ εηο άθεζηλ ακαξηηψλ. Γέλνηην δέ
κνη ε επραξηζηία αχηε εηο ραξάλ, πγείαλ θαη επθξνζχλελ. Θαη ελ ηε θνβεξά
θαη δεπηέξα ειεχζεη ζνπ αμίσζφλ κε ηνλ ακαξησιφλ ζηήλαη εθ δεμηψλ ηεο
ζεο δφμεο. πξεζβείαηο ηεο παλαρξάληνπ ζνπ Κεηξφο, θαη πάλησλ ζνπ ησλ
Αγίσλ. Ακήλ.
Αλσλχκνπ
Δηο ηελ πεξαγίαλ Θενηφθνλ
Ξαλαγία Γέζπνηλα Θενηφθε, ην θψο ηεο εζθνηηζκέλεο κνπ ςπρήο, ε ειπίο,
ε ζθέπε, ε θαηαθπγή, ε παξακπζία, ην αγαιιίακά κνπ, επραξηζηψ ζνη, φηη
εμίσζαο κε ηνλ αλάμηνλ θνηλσλφλ γελέζζαη ηνπ αρξάληνπ Πψκαηνο θαη ηνπ
ηηκίνπ Αίκαηνο ηνπ ηνχ ζνπ. Αιι’ ε ηεθνχζα ην αιεζηλφλ θψο, θψηηζνλ κνπ
ηνπο λνεηνχο νθζαικνχο ηεο θαξδίαο. Ζ ηελ πεγήλ ηεο αζαλαζίαο
θπήζαζα, δσνπνίεζφλ κε ηνλ ηεζαλαησκέλνλ ηε ακαξηία. Ζ ηνπ ειεήκνλνο
Θενχ θηιεχζπιαρλνο Κήηεξ, ειέεζφλ κε, θαη δφο θαηάλπμηλ θαη ζπληξηβήλ
ελ ηε θαξδία κνπ, θαη ηαπείλσζηλ ελ ηνηο δηαλνήκαζί κνπ, θαη αλάθιεζηλ ελ
ηαηο αηρκαισζίαηο ησλ ινγηζκψλ κνπ. Θαη αμίσζφλ κε κέρξη ηειεπηαίαο κνπ
αλαπλνήο, αθαηαθξίησο ππνδέρεζζαη ησλ αρξάλησλ Κπζηεξίσλ ηφλ
αγηαζκφλ, εηο ίαζηλ ςπρήο ηε θαη ζψκαηνο. Θαη παξάζρνπ κνη δάθξπα
κεηάλνηαο θαη εμνκνινγήζεσο εηο ην πκλείλ θαη δνμάδεηλ ζε πάζαο ηαο
εκέξαο ηεο δσήο κνπ. ’Νηη επινγεκέλε θαη δεδνμαζκέλε ππάξρεηο εηο ηνπο
αηψλαο. Ακήλ.

ΚΑΝΩΝ ΙΚΕΣΗΡΙΟ
ΕΙ ΣΟΝ ΚΤΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤΝ ΧΡΙΣΟΝ
Ξνίεκα Θενθηίζηνπ Κνλαρνχ ηνπ Πηνπδίηνπ.
Υδή α΄. ΄Ζρνο β΄. Δλ βπζψ θαηέζηξσζε.

Ηεζνχ γιπθχηαηε Σξηζηέ, Ηεζνχ καθξφζπκε, ηα ηεο ςπρήο κνπ ζεξάπεπζνλ
ηξαχκαηα, Ηεζνχ θαη γιχθαλνλ, ηελ θαξδίαλ κνπ πνιπέιεε δένκαη, Ηεζνχ
ζσηήξ κνπ, ίλα κεγαιχλσ ζε ζσδφκελνο.
Ηεζνχ γιπθχηαηε Σξηζηέ, Ηεζνχ δηάλνημνλ, ηεο κεηαλνίαο κνη πχιαο
θηιάλζξσπε, Ηεζνχ θαη δέμαη κε, ζνη πξνζπίπηνληα θαη ζεξκψο
εμαηηνχκελνλ, Ηεζνχ ζσηήξ κνπ, ησλ πιεκκειεκάησλ ηελ ζπγρψξεζηλ.
Ηεζνχ γιπθχηαηε Σξηζηέ, Ηεζνχ εμάξπαζνλ, εθ ηεο ρεηξφο ηνπ δνιίνπ
Βειίαξ κε, Ηεζνχ θαη πνίεζνλ, δεμηφλ θακέ παξαζηάηελ ηεο δφμεο ζνπ,
Ηεζνχ Σξηζηέ κνπ, κνίξαο επσλχκνπ ιπηξσζάκελνο.
Θεοηόκιον
Ηεζνχ γελλήζαζα Θεφλ, Γέζπνηλα δπζψπεζνλ, ππέξ αρξείσλ ηθεηψλ
παλάρξαληε, φπσο ηεο θνιάζεσο, ηαηο πξεζβείαηο ζνπ ιπηξσζψκελ
ακφιπληε, νη κεκνιπζκέλνη, δφμεο ατδίνπ απνιαχζαληεο.
Υδή γ΄. Δλ πέηξα κε ηεο πίζηεσο.
Δηζάθνπζνλ θηιάλζξσπε Ηεζνχ κνπ, ηνπ δνχινπ ζνπ βνψληνο ελ θαηαλχμεη,
θαη ξχζαη Ηεζνχ κνπ ηεο θαηαδίθεο, θαη ηεο θνιάζεσο, κφλε καθξφζπκε,
Ηεζνχ γιπθχηαηε πνιπέιεε.
πφδεημε ηνλ δνχινλ ζνπ Ηεζνχ κνπ, πξνζπίπηνληα ζπλ δάθξπζηλ Ηεζνχ
κνπ, θαη ζψζνλ Ηεζνχ κνπ κεηαλννχληα, θαη ηεο γεέλλεο κε, Γέζπνηα
ιχηξσζαη, Ηεζνχ γιπθχηαηε πνιπέιεε.
Ρνλ ρξφλνλ Ηεζνχ κνπ φλ δέδσθάο κνη, εηο πάζε εδαπάλεζα Ηεζνχ κνπ, δηφ
κε Ηεζνχ κνπ κή απνξξίςεο, αιι’ αλαθάιεζαη, δένκαη Γέζπνηα, Ηεζνχ
γιπθχηαηε θαη δηάζσζνλ.
Θεοηόκιον
Ξαξζέλε ε ηεθνχζα ηνλ Ηεζνχλ κνπ, ηθέηεπε ξπζζήλαη κε ηήο γεέλλεο, ε
κφλε πξνζηαζία ησλ ζιηβνκέλσλ, ζενραξίησηε, θαη θαηαμίσζνλ, ηεο δσήο
παλάκσκε ηεο αγήξσ κε.

Θάζηζκα. ’Ζρνο α΄. Ρνλ ηάθνλ ζνπ Πσηήξ.
Πσηήξ κνπ Ηεζνχ, ν ηνλ άζσηνλ ζψζαο, ζσηήξ κνπ Ηεζνχ, ν δεμάκελνο
πφξλελ, θακέ λχλ ειέεζνλ, Ηεζνχ πνιπέιεε. Πψζνλ νίθηεηξνλ, ψ Ηεζνχ
επεξγέηα, ψζπεξ ψθηεηξαο, ηνλ Καλαζζήλ Ηεζνχ κνπ, σο κφλνο
θηιάλζξσπνο.
Υδή δ΄. Διήιπζαο εθ παξζέλνπ.
Θεξάπεπζνλ, Ηεζνχ κνπ ςπρήο κνπ ηα ηξαχκαηα, Ηεζνχ κνπ δένκαη, θαη ηεο
ρεηξφο κε εμάξπαζνλ, Ηεζνχ κνπ εχζπιαρλε, ηνπ ςπρνθζφξνπ Βειίαξ θαη
δηάζσζνλ.
Ζκάξηεθα, Ηεζνχ κνπ γιπθχηαηε εχζπιαρλε. Ηεζνχ κνπ ζψζνλ κε, ηνλ
πξνζθπγφληα ηε ζθέπε ζνπ, Ηεζνχ καθξφζπκε, θαη ηεο βαζηιείαο ηεο ζήο
κε θαηαμίσζνλ.
Νπρ ήκαξηελ, Ηεζνχ κνπ νπδείο ψζπεξ ήκαξηνλ, εγψ ν ηαιαίπσξνο, λπλ δε
πξνζπίπησ δεφκελνο. Ηεζνχ κνπ ζψζνλ κε, θαη ηελ δσήλ Ηεζνχ κνπ
θιεξνδφηεζνλ.

Θεοηοκίον
Ξαλχκλεηε, Ηεζνχλ ε γελλήζαζα Θχξηνλ, απηφλ θαζηθέηεπε, ηνπ
ιπηξσζήλαη θνιάζεσο, πάληαο ηνπο πκλνχληαο ζε, θαη Θενηφθνλ θπξίσο
νλνκάδνληαο.
Υδή ε΄. Ν θσηηζκφο ησλ ελ ζθφηεη.
Πχ θσηηζκφο, Ηεζνχ κνπ λνφο κνπ, ζχ ζσηεξία, ηεο απεγλσζκέλεο ςπρήο
κνπ Πψηεξ, ζπ Ηεζνχ κνπ ηεο θνιάζεσο ξχζαη, θαη γεέλλεο εκέ
θξαπγάδνληα, ζψζνλ Ηεζνχ κνπ, Σξηζηέ κε ηνλ άζιηνλ.
Νινζρεξψο, Ηεζνχ κνπ πξνο πάζε ηεο αηηκίαο, θαηαβεβιεκέλνο ήδε
θξαπγάδσ. Ππ Ηεζνχ κνπ, βνεζείαο κνη ρείξα, θαηαπέκςαο έθζπαζνλ
θξάδνληα, ζψζνλ Ηεζνχ κνπ Σξηζηέ κε ηνλ άζιηνλ.
Βέβεινλ λνχλ, Ηεζνχ πεξηθέξσλ αλαβνψ ζνη. Θάζαξνλ ηνπ ξχπνπ κε ησλ
πηαηζκάησλ, θαη ιχηξσζαί κε ηνλ εηο βάζε θαθίαο, εμ αγλσζίαο
θαηνιηζζήζαληα, ζψηεξ Ηεζνχ κνπ, θαη ζψζνλ κε δένκαη.

Θεοηοκίον
Ρνλ Ηεζνχ, ε γελλήζαζα Θφξε ζενθπήηνξ, ηνχηνλ εθδπζψπεη ζσζήλαη
πάληαο ηνπο νξζνδφμνπο, κνλαζηάο θαη κηγάδαο, θαη γεέλλεο ξπζζήλαη
θξάδνληαο. Ξιήλ ζνπ πξνζηαζίαλ, βεβαίαλ νπθ έγλσκελ.
Υδή ζη΄. Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ.
Ηεζνχ κνπ Σξηζηέ πνιπέιεε, εμνκνινγνχκελνλ δέμαη κε Γέζπνηα, ψ Ηεζνχ
θαη ζψζνλ κε, θαη θζνξάο Ηεζνχ κε εμάξπαζνλ.
Ηεζνχ κνπ νπ γέγνλελ έηεξνο, άζσηνο νπδείο, σο εγψ ν ηαιαίπσξνο, ψ
Ηεζνχ θηιάλζξσπε. αιιά ζπ Ηεζνχ κε δηάζσζνλ.
Ηεζνχ κνπ θαη πφξλελ θαη άζσηνλ, θαη ηνλ Καλαζζήλ θαη ηειψλελ
λελίθεθα, ψ Ηεζνχ κνπ πάζεζη, θαη ιεζηήλ Ηεζνχ Ληλεπίηαο ηε.

Θεοηοκίον
Ηεζνχλ ηνλ Σξηζηφλ κνπ θπήζαζα, άρξαληε Ξαξζέλε, ε κφλε ακφιπληνο,
κεκνιπζκέλνλ φληα κε πξεζβεηψλ ζνπ πζζψπσ λπλ θάζαξνλ.
Θνληάθηνλ. ’Ζρνο δ΄. Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Ηεζνχ γιπθχηαηε, ην θψο ηνπ θφζκνπ, ηεο ςπρήο κνπ θψηηζνλ, ηνπο
νθζαικνχο ηέ Θενχ, ηε ζεαπγεί ζνπ ιακπξφηεηη, ίλα πκλψ ζε ην θψο ην
αλέζπεξνλ.
Υδή δ΄. Δηθφλνο ρξπζήο.
Σξηζηέ Ηεζνχ, νπδείο ήκαξηελ ελ γή εθ ηνπ αηψλνο, ψ Ηεζνχ κνπ ψζπεξ
ήκαξηνλ, εγψ ν ηάιαο θαη άζσηνο. Νζελ Ηεζνχ κνπ βνψ ζνη. Κεισδνχληα
κε νίθηεηξνλ, επινγεηφο εί ν Θεφο, ν ησλ παηέξσλ εκψλ.
Σξηζηέ Ηεζνχ, ελ ησ θφβσ ζνπ βνψ. Θαζήισζνλ κε, ψ Ηεζνχ κνπ θαη
θπβέξλεζνλ, λχλ πξφο ιηκέλα ηνλ εχδηνλ, φπσο Ηεζνχ κνπ νηθηίξκνλ,
κεισδψ ζνη ζσδφκελνο. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ησλ παηέξσλ εκψλ.
Σξηζηέ Ηεζνχ, κπξηάθηο ππεζρέζελ ζνη ν ηάιαο, ψ Ηεζνχ κνπ ηήλ κεηάλνηαλ,
αιι’ εςεπζάκελ ν άζιηνο. ’Νζελ Ηεζνχ κνπ βνψ ζνη. Ρελ αλαίζζεηνλ
κέλνπζαλ, ςπρή κνπ θψηηζνλ Σξηζηέ, ν ησλ παηέξσλ Θεφο.

Θεοηοκίον
Σξηζηφλ Ηεζνχλ, ε γελλήζαζα θξηθηψο θαη ππέξ θχζηλ, απηφλ δπζψπεη
παλακψκεηε, ηα παξά θχζηλ κνπ πηαίζκαηα, πάληα ζπγρσξήζαη κνη Θφξε,
ίλα θξάδσ ζσδφκελνο. Δπινγεκέλε ε Θεφλ ζαξθί θπήζαζα.
Υδή ε΄. Ρφλ ελ θακίλσ ηνπ ππξφο.
Πε Ηεζνχ κνπ δπζσπψ. σο ηελ πφξλελ Ηεζνχ κνπ ειπηξψζσ, ησλ πνιιψλ
εγθιεκάησλ, νχησ θακέ Ηεζνχ, Σξηζηέ κνπ ιχηξσζαη θαη θάζαξνλ, ηελ
ξεξππσκέλελ ςπρήλ κνπ Ηεζνχ κνπ.
Θαζππνθχςαο Ηεζνχ, ηαηο αιφγνηο εδνλαίο άινγνο ψθζελ, θαη ηνηο
θηήλεζηλ φλησο, ψ Ηεζνχ κνπ νηθηξψο, ν ηάιαο Πψηεξ αθσκνίσκαη. φζελ
Ηεζνχ κε ηεο αινγίαο ξχζαη.
Ξεξηπεζψλ ψ Ηεζνχ, ςπρνθζφξνηο ελ ιεζηαίο απεγπκλψζελ, ηελ ζηνιήλ
Ηεζνχ κνπ, ηελ ζενχθαληνλ λχλ, θαη θείκαη κψισςη θαηάζηηθηνο. έιαηνλ
Σξηζηέ κνπ επίρεε θαη νίλνλ.

Θεοηοκίον
Ρνλ Ηεζνχ κνπ θαη Θεφλ, ε βαζηάζαζα Σξηζηφλ αλεξκελεχησο, Θενηφθε
Καξία, ηνχηνλ δπζψπεη αεί, θηλδχλσλ ζψδεζζαη ηνπο δνχινπο ζνπ, θαη ηνπο
πκλεηάο ζνπ απέηξαλδξε Ξαξζέλε.
Υδή ζ΄. Ρνλ εθ Θενχ Θεφλ Ιφγνλ.
Ρνλ Καλαζζήλ Ηεζνχ κνπ, ηνλ ηειψλελ ηελ πφξλελ, ηνλ άζσηνλ νηθηίξκνλ
Ηεζνχ, θαη ηνλ ιεζηήλ ππεξβέβεθα, Ηεζνχ κνπ ελ έξγνηο, αηζρίζηνηο θαη
αηφπνηο Ηεζνχ. αιιά ζχ Ηεζνχ κνπ, πξνθζάζαο κε δηάζσζνλ.
Ρνπο εμ Αδάκ Ηεζνχ κνπ, ακαξηήζαληεο πάληαο, πξφ λφκνπ θαη ελ λφκσ
Ηεζνχ, θαη κεηά λφκνλ ν άζιηνο, Ηεζνχ κνπ θαη ράξηλ, λελίθεθα ηνηο
πάζεζηλ νηθηξψο, αιιά ζπ Ηεζνχ κνπ, ηνηο θξίκαζί ζνπ ζψζνλ κε.
Κε ρσξηζζψ Ηεζνχ κνπ, ηεο αθξάζηνπ ζνπ δφμεο, κε ηχρσ ηεο κεξίδνο
Ηεζνχ, ηεο επσλχκνπ γιπθχηαηε, Ηεζνχ αιιά ζχ κε, ηνηο δεμηνίο πξνβάηνηο
ζνπ Σξηζηέ, Ηεζνχ κνπ ζπληάμαο, αλάπαπζνλ σο εχζπιαρλνο.
Θεοηοκίον
Ρνλ Ηεζνχ Θενηφθε, νλ εβάζηαζαο κφλε, απείξαλδξε Ξαξζέλε Καξηάκ,
ηνχηνλ αγλή εμηιεψζαη, σο ηφλ ζνπ θαη Θηίζηελ, ξπζζήλαη ηνπο

πξνζηξέρνληαο εηο ζέ, πεηξαζκψλ θαη θηλδχλσλ, θαη ηνπ ππξφο ηνπ
κέιινληνο.
’Ζρνο πι. δ΄. ΄Νιελ απνζέκελνη.
Ηεζνχ γιπθχηαηε, ςπρήο εκήο ζπκεδία, Ηεζνχ ε θάζαξζηο, ηνπ λνφο κνπ
Γέζπνηα πνιπέιεε, Ηεζνχ ζψζνλ κε, Ηεζνχ ζσηήξ κνπ, Ηεζνχ κνπ
παληνδχλακε, κή θαηαιίπεο κε, ζψηεξ Ηεζνχ κνπ παληνδχλακε, κή
θαηαιίπεο κε, ζψηεξ Ηεζνχ κε ειέεζνλ, θαη ιχηξσζαη θνιάζεσο, πάζεο
Ηεζνχ θαη αμίσζνλ, ηεο ηψλ ζσδνκέλσλ, κεξίδνο Ηεζνχ θαη ησ ρνξψ, ησλ
εθιεθηψλ ζνπ κε ζχλαμνλ, Ηεζνχ θηιάλζξσπε.
Ηεζνχ γιπθχηαηε, ησλ Απνζηφισλ ε δφμα, Ηεζνχ κνπ θαχρεκα, ησλ
καξηχξσλ Γέζπνηα παληνδχλακε, Ηεζνχ ζψζνλ κε, Ηεζνχ ζσηήξ κνπ,
Ηεζνχ κνπ σξαηφηαηε, ηνλ ζνί πξνζηξέρνληα, ζψηεξ Ηεζνχ κνπ ειέεζνλ,
πξεζβείαηο ηεο ηεθνχζεο ζε, πάλησλ Ηεζνχ ησλ Αγίσλ ζνπ, πξνθεηψλ ηε
πάλησλ, ζσηήξ κνπ Ηεζνχ θαη ηεο ηξπθήο, ηνπ παξαδείζνπ αμίσζνλ, Ηεζνχ
παλάγαζε.
Δόξα.
Ηεζνχ γιπθχηαηε, ησλ κνλαδφλησλ ην θιένο, Ηεζνχ καθξφζπκε, αζθεηψλ
εληξχθεκα θαη θαιιφπηζκα. Ηεζνχ ζψζνλ κε, Ηεζνχ ζσηήξ κνπ, ζψηεξ
Ηεζνχ κνπ ηνπ δξάθνληνο, θαη ηνχηνπ ησλ παγίδσλ κε, ζψηεξ Ηεζνχ
ειεπζέξσζνλ, ιάθθνπ θαησηάηνπ, ζσηήξ κνπ Ηεζνχ αλαγαγψλ, θαη δεμηνίο
ζπλαξίζκεζνλ, Ηεζνχ πξνβάηνηο κε.
Και νύν. Θεοηοκίον.
Κε θαηαπηζηεχζεο κε, αλζξσπίλε πξνζηαζία, Ξαλαγία Γέζπνηλα, αιιά
δέμαη δέεζηλ ηνπ ηθέηνπ ζνπ. Θιίςηο γαξ έρεη κε, θέξεηλ νπ δχλακαη, ησλ
δαηκφλσλ ηα ηνμεχκαηα. Πθέπελ νπ θέθηεκαη, νπδέ πνπ πξνζθχγσ ν
άζιηνο, πάληνζελ πνιεκνχκελνο θαη παξακπζίαλ νπθ έρσ πιήλ ζνπ.
Γέζπνηλα ηνπ θφζκνπ, ειπίο θαη πξνζηαζία ησλ πηζηψλ, κή κνπ παξίδεο
ηελ δέεζηλ. Ρν ζπκθέξνλ πνίεζνλ.

