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Αξρή
ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ηνπζηίλνπ ηνχ Φηινζφθνπ, θαί εηέξνπ
Ηνπζηίλνπ θαί ηψλ ζχλ απηψ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηψλ Αγίσλ.
Ήρνο β
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ
ηε, αγλσζίαο ν θξπκφο, πάζαλ επεθξάηεη ηήλ θηίζηλ, ηαίο επεξείαηο ερζξνχ,
θαί εζεξαπεχεην ε ηψλ είδψισλ πιεζχο, ηφηε έλδνμνη Μάξηπξεο, πξνζχκσ
θαξδία, δέζεη ζείαο πίζηεσο, ηνχηνλ επαχζαηε, πφζσ εθθελνχληεο ηφ αίκα,
ππέξ ηνχ ηφ, ίδηνλ αίκα, επί ηφλ ηαπξφλ ζαθψο θελψζαληνο.
Πέσλ, ν γελλαίνο αζιεηήο, Βαιιεξηαλφο θαί Υαξίησλ, θαί Υαξηησ ζχλ απηψ,
ζείνο, Ηνπζηίλφο ηε θαί ν Δπέιπηζηνο, θαί Ηέξαμ ν έλδνμνο, ζηνιήλ εμ αηκάησλ,
ζείαλ επηρξψζαληεο, θαί ζηνιηζάκελνη, άκα ηψ Γεζπφηε ηψλ φισλ, ελ ηνίο
νπξαλνίο κεη' Αγγέισλ ηψ πακβαζηιεί Υξηζηψ παξίζηαληαη.
ηε, επηλεχζεη ζετθή, πξφο ηνχο ππέξ θχζηλ αγψλαο, πξνζερσξήζαηε, ζψκα
ηφ θζεηξφκελνλ απαξλεζάκελνη, ηφηε ζζέλεη ξσλλχκελνη, ηνχ Παληνδπλάκνπ,
πχξ νπθ επηνήζεηε, νπ μίθε ηέκλνληα, φζελ ηψ Θεψ ηφλ απρέλα, θιίλαληεο
καθάξηνλ ηέινο, έλ αγαιιηάζεη ππεδέμαζζε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
χ εί, ηψλ Αγγέισλ ε ραξά, ζχ εί ηψλ αλζξψπσλ ε δφμα, ζχ ηψλ πηζηψλ ε
ειπίο, Γέζπνηλα παλάκσκε, θαί πξνζηαζία εκψλ, θαί πξφο ζέ
θαηαθεχγνληεο, ελ πίζηεη βνψκελ, φπσο ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, εθ ηψλ βειψλ
ηνχ ερζξνχ, ιχπεο ςπρνθζφξνπ θαί πάζεο, ζιίςεσο ξπζζείεκελ πάληεο, νη
αλεπθεκνχληέο ζε Θεφλπκθε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Πφλνπο ππνκείλαζα πνιινχο, ελ ηή ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ, ζηαπξψζεη
Άρξαληε, έζηελεο δαθξπνχζα, θαί νινιχδνπζα, Οίκνη! ηέθλνλ γιπθχηαηνλ,
αδίθσο πψο πάζρεηο, πάληαο ζέισλ ξχζαζζαη, ηνχο εμ Αδάκ γεγελείο; ζελ
Παλαγία Παξζέλε, ζέ παξαθαινχκελ ελ πίζηεη, ίιεσλ εκίλ ηνχηνλ απέξγαζαη.

Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηψλ, ζηεθάλνπο εθνκίζαλην ηήο
αθζαξζίαο, εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, ζρφληεο γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, ηνχο
ηπξάλλνπο θαζείινλ, έζξαπζαλ θαί δαηκφλσλ ηά αλίζρπξα ζξάζε, Απηψλ ηαίο
ηθεζίαηο Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ ν
παξψλ.
Χδή α' Ήρνο β'
Γεχηε ιανί
Μαξηπξηθαίο, εγιατζκέλνη θαηδξφηεζη, ηψ θαζαξψ παξίζηαζζε, Μάξηπξεο
βήκαηη, ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ φισλ, εκίλ ακαξηεκάησλ ιχζηλ βξαβεχνληεο.
Οη επζεβείο, ηήο αιεζείαο ππέξκαρνη, ηπξαλληθνχ πξφ βήκαηνο,
αγσληζάκελνη, νκνθξφλσο θαζείινλ, ηήλ πιάλελ ηνχ Βειίαξ ζζέλεη ηνχ
Πλεχκαηνο.
Γη' αηθηζκψλ, δηά καζηίγσλ θαί ζιίςεσλ, νη επζεβείο σλήζαλην,
Μεγαινκάξηπξεο, ηήλ Υξηζηνχ βαζηιείαλ, ελ ή ζηεθαλεθφξνη λχλ
πνιηηεχνληαη.
Θενηνθίνλ
Καηνηθηηξψλ, ζνχ ηψλ ρεηξψλ ηφ πιαζηνχξγεκα, ν ελ ειέεη πινχζηνο, κήηξαλ
θαηψθεζαο, απεηξάλδξνπ Παξζέλνπ, θαί ηαχηελ πξνζηαζίαλ εκψλ αλέδεημαο.
Χδή γ'
ηεξέσζνλ εκάο
ηεξέσκα Υξηζηφλ ελ ηή θαξδία ζνπ, θαηέρσλ αλδξείσο αληηθαηέζηεο,
Ηνπζηίλε ηψ δηθάδνληη, αλνκείλ παξαλφκσο ζε πξνζηάηηνληη.
Υνξφο ζενιακπήο ζηξαηφο ζεφιεθηνο, Αγίσλ Μαξηχξσλ άγηνο δήκνο,
αζξνηζζείο λχλ θαηεπάιαηζε, δπζκελείο αζσκάηνπο κεηά ζψκαηνο.
Σφ ζψκα αηθηζκνίο νη κεγαιφςπρνη, εθδφληεο εγάιινλην πξννξψληεο, ηήλ
αηψληνλ απφιαπζηλ, θαί ηήλ κέιινπζαλ δφμαλ θαί ιακπξφηεηα
Θενηνθίνλ
Αζπφξσο ελ γαζηξί Θεφλ ζπλέιαβεο, θαί ηίθηεηο αθξάζησο ζεζαξθσκέλνλ,
εηο φλ βιέπεηλ νπ ηνικψζηλ αεί, νπξαλψλ αη δπλάκεηο Αεηπάξζελε.
Ο Δηξκφο
«ηεξέσζνλ εκάο, ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηνλ
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε».

Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ
Ηνπζηίλνο Υαξίησλ, Πέσλ Δπέιπηζηνο, Υαξηησ θαί Ηέξαμ θαί Βαιιεξηαλφο, νη
θσζηήξεο νη θαηδξνί νη θαηαπγάδνληεο, ηά πιεξψκαηα ηήο γήο, ηαίο
θξπθησξίαηο ηψλ απηψλ αγψλσλ, κεγαινθψλσο, αλεπθεκείζζσζαλ πάληεο,
Υξηζηψ πξεζβεχνληεο ζσζήλαη εκάο.
Θενηνθίνλ
Ζ ζεξκή πξνζηαζία θαί απξνζκάρεηνο, ε ειπίο ε βεβαία θαί αθαηαίζρπληνο,
ηείρνο θαί ζθέπε θαί ιηκήλ ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη, αεηπάξζελε Αγλή, ηφλ
Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ, ηθέηεπε ζχλ Αγγέινηο, εηξήλελ δνχλαη ηψ θφζκσ, θαί
ζσηεξίαλ θαί κέγα έιενο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Δλ ηαπξψ ζε νξψζα Υξηζηέ ε Μήηεξ ζνπ, εθνπζίσο ελ κέζσ ιεζηψλ
θξεκάκελνλ, θνπηνκέλε κεηξηθψο ηά ζπιάγρλα έιεγελ, Αλακάξηεηε Τηέ, πψο
αδίθσο ελ ηαπξψ ψζπεξ θαθνχξγνο επάγεο, ηφ γέλνο ηφ ηψλ αλζξψπσλ,
δσψζαη ζέισλ σο ππεξάγαζνο!
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Ηνπζηίλνπ Υαξίησλνο, θαί Υαξηηνχο θαί Πέσλνο ηνχο άζινπο, ηψλ Αγγέισλ
ηάγκαηα θαηεπιάγεζαλ.
πληξηβφκελα ζψκαηα, ηνίο αηθηζκνίο ηήλ ζείαλ πξνεμέλεη, ηνίο γελλαηνηάηνηο
καθαξηφηεηα.
Δπειπίζηνπ Ηέξαθνο, ηψλ αθιηλψλ Μαξηχξσλ ηήλ αλδξείαλ, νη ηνχ ζθφηνπο
άξρνληεο επηνήζεζαλ.
Θενηνθίνλ
Γπζσπνχκέλ ζε Άρξαληε, ηήλ ηφλ Θεφλ αζπφξσο ζπιιαβνχζαλ, ηνχ αεί
πξεζβεχεηλ ππέξ ηψλ δνχισλ ζνπ.
Χδή ε'
Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο
Πλεχκαηνο ζείνπ πιεζζείο, ηήο πνλεξίαο ηά δεηλά πλεχκαηα, ηνίο νρεηνίο,
Μάξηπο ηψλ αηκάησλ, ηψλ ζψλ Ηνπζηίλε, απέπλημαο κάθαξ, αζιήζαο
ζηεξξφηαηα.
Ζ ραξηηψλπκνο, ράξηηνο έκπιεσο Θενχ γέγνλε, θαί γπλαηθψλ, επηιαζνκέλε
ζαθψο ηνχ αζζελνχο, ήζιεζε λνκίκσο, θαί δφμεο εμίσηαη.
Υαξηησζείο ηήλ ςπρήλ, νκνινγίαηο Ηεξαίο ήκβιπλαο, ηνχ παιαηνχ, ερζξνχ ηήλ
θαθίαλ Υαξίησλ αζιεηά, ζείσλ αζινθφξσλ, ζεπηφλ εγθαιιψπηζκα.
Θενηνθίνλ
νί ηή ηεθνχζε Υξηζηφλ, ηφλ ηνχ παληφο Γεκηνπξγφλ θξάδνκελ, Υαίξε ε Αγλή,

ραίξε ε ηφ θψο αλαηείιαζα εκίλ, ραίξε ε ρσξήζαζα, Θεφλ ηφλ αρψξεηνλ.
Χδή ο'
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ
Οπξαλφζελ ηήλ θιήζηλ δεμάκελνο, ψζπεξ ν ζεζπέζηνο Παχινο ζεφζνθε,
επζπδξνκήζαο άξηζηα, καξηπξίνπ ηφ ζηάδηνλ ήλπζαο.
Αθπκάλησο βαζάλσλ ηφ πέιαγνο, ζεία θπβεξλήζεη δηήιζεηε Μάξηπξεο, θαί
πξφο ιηκέλα εχδηνλ, ηήο Υξηζηνχ βαζηιείαο εθζάζαηε.
Απιαλείο σο αζηέξεο εκπξέπνληεο, ηψ ηήο Δθθιεζίαο ζεπηψ, ζηεξεψκαηη,
ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, θσηαπγείαηο ηψλ άζισλ θσηίδεηε.
Θενηνθίνλ
Απεηξάλδξσο Παξζέλε εθχεζαο, θαί δηαησλίδεηο Παξζέλνο εκθαίλνπζα, ηήο
αιεζνχο ζεφηεηνο, ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ ηά ζπκβνια.
Ο Δηξκφο
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
πλαμάξηνλ
Σή Α' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ηνπζηίλνπ ηνχ
Φηινζφθνπ.
ηίρνη
Ηνπζηίλνλ θψλεηνλ ήξελ εθ βίνπ,
Χο είζε πξψηνλ ηνχο πηείλ δεδσθφηαο.
Πξψηε Ηνπλίνπ Ηνπζηίλε ειιεβνξίδε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Ηνπζηίλνπ, Υαξίησλνο,
Υαξηηνχο, Δπειπίζηνπ, Ηέξαθνο, Πέσλνο θαί Βαιιεξηαλνχ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Φίξκνπ ηνπ Μάξηπξνο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Θεζπεζίνπ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Δηθφλνο ρξπζήο
Απάηεο βπζφλ, ηψλ αηκάησλ πνηακψ απνμεξάλαληεο, θξνπλνχο ζαπκάησλ
αλεβιχζαηε, θαηαζβελλχνληεο άλζξαθαο, Μάξηπξεο δεηλψλ παζεκάησλ, ηψλ
βνψλησλ εθάζηνηε, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
νθία Θενχ, Ηνπζηίλνο ν ζνθφο θεθνζκεκέλνο, ηήλ ηψλ Διιήλσλ
απεκψξαλε, θηινζνθίαλ ελ ράξηηη, πείζαο πξνζθπλείλ ηήλ Σξηάδα,
Οξζνδφμσο θξαπγάδεηλ ηε, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.

Δλζέσ ππξί, αγαπήζεσο ζνθνί χιελ θαθίαο, γελλαηνθξφλσο θαηεθιέμαηε, θαί
σο ππξζνί αλαιάκςαληεο, πάλησλ ηψλ βνψλησλ θαξδίαο, επζεβψο
εθσηίζαηε, Δπινγεηφο εί φ Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
έ βάηνλ Μσζήο, ελ ηψ φξεη ηψ ηλά ππξπνινπκέλελ, πξνεζεψξεη ηήλ
ελέγθαζαλ, αθαηαθιέθησο ηήλ άζηεθηνλ, αίγιελ ηήο αξξήηνπ νπζίαο,
ελσζείζεο παρχηεηη, ζαξθφο κηάο ηψλ ελ απηή, αγίσλ ππνζηάζεσλ.
Χδή ε'
Σνλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο
Χο ελ θακίλσ ηψ ππξί, ηψλ βαζάλσλ θαξηεξψο δνθηκαζζέληεο, Αζινθφξνη
Κπξίνπ, ππέξ ρξπζφλ αιεζψο, ελζέσο βνψληεο εζηξάςαηε, έ
ππεξπςνχκελ, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.
χλ Ηνπζηίλσ ηψ ζνθψ, αλπκλείζζσ Υαξηηψ Πέσλ Υαξίησλ, θαί ηέξαμ ν
κέγαο, ζχλ Βαιιεξηαλψ, αζιήζεη ηήλ πιάλελ κεηψζαληεο, θαί ηαίο ηψλ
Αγγέισλ, ρνξείαηο ζπλαθζέληεο.
Πξφο ηήλ αηψληνλ δσήλ, επεηγφκελνη ζνθνί γελλαηνθξφλσο, ηφλ απρέλα ηψ
μίθεη, ελ νκνλνία ςπρήο, νη πάληεο εθιίλαηε Μάξηπξεο, ζχκαηα θαζάπεξ, Θεψ
πξνζελερζέληεο.
Θενηνθίνλ
Μχξνλ θελνχκελνλ εκίλ, Θενηφθε ηφλ Υξηζηφλ θπνθνξνχζα, επσδίαζαο
θφζκνλ, ελ ζενπλεχζηνηο νζκαίο, δηφ ζνη ηφ Υαίξε θξαπγάδνκελ, θαί
ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ
θιφγα εηο δξφζνλ, κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ
Θεία ιακπφκελνη δφμε, ηφλ θξπκφλ ηήο απάηεο ειχζαηε, γελλαίνη Αζιεηαί, θαί
θνηλσλνί ρξεκαηίζαληεο Ηεξψλ παζεκάησλ, ηνχ ζάξθα εηιεθφηνο δη' εκάο,
ζχλ απηψ αησλίσο, εηο νπξαλνχο αγάιιεζζε.
Σήλ Ηνπζηίλνπ ζνθίαλ, Υαξηηνχο ηήλ αλδξείαλ, Υαξίησλνο ηήλ ηφικαλ
αιεζψο, Πέσλφο ηε Ηέξαθνο, ηνχο γελλαίνπο αγψλαο, θαί Βαιιεξηαλνχ πξφο
ηά δεηλά, ηήλ πνιιήλ θαξηεξίαλ, νη Άγγεινη εζαχκαζαλ.
ζπεξ ελ άξκαηη ζείσ, επηβάληεο ελδφμσο, ηψ αίκαηη πκψλ πξφο νπξαλφλ,
ραξκνληθψο αλεδξάκεηε, θαί ρεηξί δσεθφξσ, ηήο λίθεο εθνκίζαζζε νθνί,
ηνχο ζηεθάλνπο απαχζησο, ππέξ εκψλ πξεζβεχνληεο.
Θενηνθίνλ

σκαησζείο απνξξήησο, εμ άγλψλ ζνπ αηκάησλ, σο ήιηνο επέθαλελ εκίλ,
πάλαγλε Μήηεξ αλχκθεπηε, ηψλ αηψλσλ απάλησλ, ν πξίλ Παηξί ζπλάλαξρνο
Τηφο, θαί ηφ ζθφηνο δηψμαο, εθψηηζε ηά ζχκπαληα.
Ο Δηξκφο
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ Αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο
ζαξθσζεληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».
Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Β' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ έλ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Νηθεθφξνπ, Αξρηεπηζθφπνπ
Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηνχ Οκνινγεηνχ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Αιεζείαο εδξαίσκα, θαί ηήο πίζηεσο έξεηζκα, θαί δνγκάησλ πξφβνινλ ζέ
γηλψζθνκελ, ηήο επζεβείαο ζπλήγνξνλ, αγλείαο ηε ζθήλσκα, θαί δνρείνλ
εθιεθηφλ, επσδίαο ηνχ Πλεχκαηνο, θαί πακκέγηζηνλ, ζεζαπξφλ δηδαγκάησλ
θαί θξεπίδα, ηνχ Υξηζηνχ ηήο Δθθιεζίαο, Ηεξνθάληα ζεφπλεπζηε.
Απνζηφισλ δηάδνρνλ, Αζινθφξσλ νκφηξνπνλ, Αζθεηψλ νκφδεινλ
επθεκνχκέλ ζε, θαί Γηδαζθάισλ εθζθξάγηζκα, θαί ζείνλ εθηχπσκα, θαί
Υξηζηνχ κπζηαγσγφλ, Ηεξάξρα καθάξηε, θαί ζεφξξπηνλ, πνηακφλ ηακάησλ ηάο
αλφκνπο, θαί βιαζθήκνπο δηαλνίαο, θαηαθαιχπηνληα πάλζνθε.
Σήο ζνθίαο ηφ ηάιαληνλ, πιενλάζαο Παλφιβηε, ηήο ραξάο εμίσζαη ηνχ Κπξίνπ
ζνπ, πεπνηθηικέλνο ηή ράξηηη, ηήο ζείαο ειιάκςεσο, θαί ηή αίγιε λνεηψο,
απνζηίιβσλ ηνχ Πλεχκαηνο, λχλ παξίζηαζαη, δεμηά δσεθφξσ ιακπεδφζηλ,
νπξαλίνηο αελάσο, θαηαζηξαπηφκελνο έλδνμε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μαθαξίδσ ζε Πάλαγλε, ηήλ βξνηνχο αθαξπάζαζαλ, εθ βπζνχ θαθίαο θαί
απνγλψζεσο, πκλνινγψ ζε Θεφλπκθε, ηήλ αεηκαθάξηζηνλ, θαί δνμάδσ ζνπ
εκλή, ηήλ απφξξεηνλ θχεζηλ, φηη έηεθεο, ηφλ σηήξα ηνχ θφζκνπ, θαί
θαηάξαο, ειεπζέξσζαο Παξζέλε, πξνγνληθήο ηφ αλζξψπηλνλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Χο εψξαθε Κχξηε, ε Παξζέλνο θαί κήηεξ ζνπ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ
εμεπιήηηεην, θαί αηελίδνπζα έιεγε, Σί ζνη αληαπέδσθαλ, νη πνιιψλ ζνπ
δσξεψλ, απνιαχζαληεο Γέζπνηα; Αιιά δένκαη, Μή κε κφλελ εάζεο ελ ηψ
θφζκσ, αιιά ζπεχζνλ αλαζηήλαη, ζπλαληζηψλ ηνχο πξνπάηνξαο.

Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Καλφλα πίζηεσο, θαί εηθφλα πξαφηεηνο, εγθξαηείαο δηδάζθαινλ, αλέδεημέ ζε
ηή πνίκλε ζνπ, ε ηψλ Πξαγκάησλ αιήζεηα, δηά ηνχην εθηήζσ, ηή ηαπεηλψζεη
ηά πςειά, ηή πησρεία ηά πινχζηα, Πάηεξ Ηεξάξρα Νηθεθφξε, πξέζβεπε
Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Σφλ Νηθεθφξνλ σο ληθεθφξνλ άζκαζη κέιπσ.
Πνίεκα Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο δ'
Θαιάοζεο ηφ εξπζξαίνλ
Σήλ πξάμηλ ηήο ζεσξίαο έδεημαο, ζαθψο επίβαζηλ, ηήλ γάξ ςπρήλ ξπζκίζαο
πξαθηηθψο, Νηθεθφξε παλφιβηε, πξφο ζεσξίαλ άξηζηνλ, ηήλ αθξνηάηελ
αλεπηέξσζαο.
Ο ιφγνο σξατζκέλνο πξάμεζηλ, ν βίνο ιφγσ δέ, θεθνζκεκέλνο ψθζε ζνπ
ιακπξψο, Νηθεθφξε ζεφιεπηε, δηφ επί ηνχ ζξφλνπ ζε, ηνχ πςεινχ Υξηζηφο
αλέζεην.
Ννζήζαο ηνχ Μακσλά ηήλ αίξεζηλ, Λέσλ ν δείιαηνο, θαί ηή ζηεξξά ζνη πέηξα
πξνζβαιψλ, Νηθεθφξε ζπληέηξηπηαη, θαί ζαπκαζηή ηηο γέγνλελ, ε ζπκθσλία
ηήο ζνθίαο ζνπ.
Νεθξψζαο ηά επί γήο θξνλήκαηα, ζχ δη' αζθήζεσο, θαί ηήλ ςπρήλ ηζχλαο
εκκειψο, Νηθεθφξε ζεφπλεπζηε, πξφο ηνχο ιηκέλαο έθζαζαο, ηήο αθπκάληνπ
θαηαζηάζεσο.
Θενηνθίνλ
Ηάζσ ηήλ ζπληξηβήλ Παλάκσκε, ηήο αλζξσπφηεηνο, ηφλ πνηεηήλ ηεθνχζα ηνχ
παληφο, ηφλ εκάο αλνξζψζαληα, θαηαξξαγέληαο πηψκαηη, ηψλ Πξνπαηφξσλ
Θενλχκθεπηε.
Χδή γ'
Οπθ ελ ζνθία
Καηαθνζκήζαο, αξεηψλ ηαίο ηδέαηο ηφλ βίνλ ζνπ, θαί θσζηήξ ιφγνλ δσήο,
ζαθψο επέρσλ γελφκελνο, Υξηζηνχ ηήλ παλίεξνλ, πνίκλελ επνίκαλαο.
Ζ ζενξξήκσλ, θαί ππξίλε ζνπ γιψζζα θαί έλζενο, ηψ ππξί ηψ λνεηψ, ηάο

αθαλζψδεηο θαηέθιεμελ, αηξέζεηο ζεφζνθε, Πάηεξ ανίδηκε.
Φηινζνθία, ηήο ζνθίαο ηφ βάζνο εξεχλεζαο, θαί δνγκάησλ ζνπ πινθαίο, ηνχο
αζεηνχληαο εηθφλα Υξηζηνχ, ηξαλψο απεγρφλεζαο, Αμηνζαχκαζηε.
Θενηνθίνλ
Ο κνινγνχληεο, ηφλ Παηξί πξφ αηψλσλ ζπλάλαξρνλ, επ' εζράησλ εθ ηήο ζήο,
γαζηξφο ηερζέληα Παλάκσκε, θπξίσο δνμάδνκελ, ζέ Θενκεηνξα.
Ο Δηξκφο
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνχ
Παηξφο, ελππνζηάησ ζνθία Υξηζηέ, νχ γάξ έζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ
θηιάλζξσπε».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Υνξνί Παηξηαξρψλ, ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ, ελ χκλνηο θαί σδαίο, Νηθεθφξε
ηηκψζη, πξνζζήθελ γάξ εδέμαλην, ηήλ ςπρήλ ζνπ ηήλ έλδνμνλ, φζελ ζήκεξνλ,
θαί ε ζεπηή Δθθιεζία, κεγαιχλνπζα, ηφλ Βαζηιέα δνμάδεη, ηφλ κφλνλ
θηιάλζξσπνλ.
Θενηνθίνλ
Μεηέξα ζε Θενχ, επηζηάκεζα πάληεο, Παξζέλνλ αιεζψο, θαί κεηά ηφθνλ
νθζείζαλ, νη πφζσ θαηαθεχγνληεο, πξφο ηήλ ζήλ αγαζφηεηα, ζέ γάξ έρνκελ,
ακαξησινί πξνζηαζίαλ, ζέ θεθηήκεζα, ελ πεηξαζκνίο ζσηεξίαλ, ηήλ κφλελ
παλάκσκνλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Οξψζά ζε Υξηζηέ, ε παλάκσκνο Μήηεξ, λεθξφλ επί ηαπξνχ, επισκέλνλ
εβφα, Τηέ κνπ ζπλάλαξρε, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, ηίο ε άθαηνο νηθνλνκία
ζνπ αχηε, δη' ήο έζσζαο, ηφ ηψλ αρξάλησλ ρεηξψλ ζνπ, ζνθφλ δεκηνχξγεκα;
Χδή δ'
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα
Ρψκε ηή ζεία ηάο κχιαο Ηεξνθάληα, ηψλ αζεβψλ ζπλέζιαζαο, ηψ ζηεξξψ
ζνπ ιφγσ, ηνχηνπο ηξνπσζάκελνο, θαί ζέβεηλ εδίδαμαο, ζείνλ ηνχ σηήξνο
εηθφληζκα.
Οκνινγία ηήλ ζείαλ Ηεξσζχλελ, πεξηθαλψο εθαίδξπλαο, Πάηεξ Νηθεθφξε,
Λένληνο σκφηεηη, ππεξνξηδφκελνο, κχζηα ηψλ αξξήησλ ζεφιεπηε.
Νεαληθψο πξντζηάκελνο Νηθεθφξε, ηψλ επζεβψλ δνγκάησλ, ηήο ζεπηήο
Δθθιεζίαο, κάζηηγη ηψλ ιφγσλ ζνπ, ηνχο ιχθνπο εδίσμαο, πίζηηλ ηήλ νξζήλ
θαπειεχνληαο.
Χο παξάδεηζνλ ηήλ θαξδίαλ ζνπ θεθηεκέλνο, μχινλ δσήο ελ κέζσ ηαχηεο
πεθπηεπκέλνλ, πάζηλ εθαλέξσζαο ηφλ ιφγνλ ηήο Πίζηεσο, Πάηεξ Νηθεθφξε
ζεφπλεπζηε.
Θενηνθίνλ

εζαξθσκέλνλ ηφλ άζαξθνλ πξίλ ηεθνχζα, Λφγνλ Θενχ παλχκλεηε
Κεραξηησκέλε, Κφζκνλ αλεθαίληζαο, δηφ ζε Θεφλπκθε, πίζηεη νξζνδφμσ
γεξαίξνκελ.
Χδή ε'
χ Κχξηέ κνπ θψο
Ννχλ έρσλ θαζαξφλ, νπξαλνχο εκβαηεχνληα, ηήο γλψζεσο θαί ζνθίαο, ηφ
ακάξαληνλ άλζνο, εδξέςσ Πακκαθάξηζηε.
Ηάκαηα ςπραίο, νξζνδφμνηο εβξάβεπζαο, ηνχο ιφγνπο ζνπ ζενθάληνξ, ηήλ δέ
γήλ ηψλ αθξφλσλ, θαηέζηξεςαο ηνίο δφγκαζη.
Καί ιφγνλ πξαθηηθφλ, θαί δσήλ έρσλ άκεκπηνλ, σο ήιηνο εμαζηξάπησλ, ηήο
ζεπηήο Δθθιεζίαο, ιακπξχλεηο ηφ ζηεξέσκα.
Θενηνθίνλ
Ζ ιχζηο ηήο αξάο, ηήο πξνκήηνξνο γέγνλαο, Παλάκσκε ζπιιαβνχζα, ηφλ
εκάο επινγίαηο, ηαίο ζείαηο ζηεθαλψζαληα.
Χδή ο'
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο
Φσζθφξνο, ηαίο αθηίζηλ εθιάκπσλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηαίο Δθθιεζίαηο ζεφθξνλ,
αλεδείρζεο ζηχινο νπξαλνκήθεο, θαί λεθέιε, πξφο θιεξνπρίαλ άγσλ
νπξάληνλ.
ιελ ζνπ, ηήλ δσήλ ηψ Θεψ θαζηέξσζαο, δηαθεξφλησο εληεχζελ, θαί εηο
πάζαλ άξρσλ ηήλ νηθνπκέλελ, θαηεζηάζεο, Ηεξνθάληα Πάηεξ καθάξηε.
Ρήγλπζη, ηάο πινθάο ηψλ αζέσλ αηξέζεσλ, ζνχ ν ζεφπλεπζηνο ιφγνο, ηψ
δηζηφκσ μίθεη ηνχ Παξαθιήηνπ, ηφ δέ θεγγνο, ηήο αιεζείαο πάζη πξνδείθλπζη.
Θενηνθίνλ
Οη λφκνη, παξαδφμσο ηήο θχζεσο ιχνληαη, φηη Παξζέλνο λχλ ηίθηεη, θαί
ζειάδεη Κφξε απεηξνγάκσο, ζπιιαβνχζα, ηφλ ηψλ απάλησλ Κηίζηελ θαί
Κχξηνλ.
Ο Δηξκφο
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ Γαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Σφλ ηήο λίθεο ζηέθαλνλ, ψ Νηθεθφξε, νπξαλφζελ ζήκεξνλ, σο εηιεθψο παξά
Θενχ, ζψδε ηνχο πίζηεη ηηκψληάο ζε, σο Ηεξάξρελ νκνχ θαί Γηδάζθαινλ.
πλαμάξηνλ
Σή Β' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Νηθεθφξνπ,
Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηνχ Οκνινγεηνχ.

ηίρνη
Σνχ Παηξηάξρνπ Παηξηάξρεο πιεζίνλ,
Θείνπ γέξνληνο, Αβξαάκ Νηθεθφξνο.
Γεπηεξίε Νηθεθφξνο εηο Δδέκ εχξαην κνίξελ.
Σή απηή εκέξα, νη άγηνη ηξηάθνληα φθησ κάξηπξεο, ελ Λνπηξψ
βιεζέληεο, ηήο ζχξαο εκθξαγείζεο ηειεηνχληαη.
Ζ αγία Μήηεξ κεηά ηψλ ηξηψλ απηήο ηέθλσλ ηειεηνχληαη.
Ο φζηνο Ηεξνκάξηπο Έξαζκνο, νεληψ Υεξκειία ηήο Αρξίδνο, ελ εηξήλε
ηειεηνχηαη.
Αη δηά ηνχ αγίνπ Δξάζκνπ Πηζηεχζαζαη ηψ Υξηζηψ είθνζη ρηιηάδεο μίθεη
ηειεηνχληαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Δλ ηή Κακίλσ
Ναφλ ζεδψληα, Θενχ ηνχ δψληνο επηζηάκεζα, έλδνλ σο ιπρλίαλ έρνληα
ρξπζαπγή, ηήλ Σξηάδα θαί θξαπγάδνληα, Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ Ναψ, ηήο
δφμεο ζνπ Κχξηε.
Αηξεηηδφλησλ, ηάο γισζζαιγίαο θαηαιέιπθαο, πείζσλ ηήλ εηθφλα ζέβεηλ ηήλ
ηνχ Υξηζηνχ, Νηθεθφξε ηνχο θξαπγάδνληαο, Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ Ναψ, ηήο
δφμεο ζνπ Κχξηε.
νθίαο πινχηνλ, θαί πνιηηείαλ έρσλ έλζενλ, πάζαλ δηαβάο ηήλ αίζζεζηλ
λνεξψο, ηψ Υξηζηψ ςάιισλ παξίζηαζαη, Δπινγεκέλνο εί εληψ Ναψ, ηήο
δφμεο ζνπ Κχξηε.
Θενηνθίνλ
Μή δηαηξνχληεο, ηά ελσκέλα κεδέ ζπγρένληεο, έλα ηφλ Υξηζηφλ δνμάδνκελ
ηφλ εθ ζνχ, ζαξθσζέληα Λφγνλ θξάδνληεο, Δπινγεκέλε, ζχ ελ γπλαημίλ,
ππάξρεηο Παλάκσκε
Χδή ε'
Παίδεο επαγείο
Αίκαηη Υξηζηνχ ιειπηξσκέλνο, ηή γλψκε ηφλ δη' απηφλ ππέζηεο ζάλαηνλ, ηήο
γάξ ζπλεηδήζεσο, ήλεγθαο καξηχξηνλ, νκνινγίαο ράξηηη θαη αιακπφκελνο, θαί
Κχξηνλ πκλείηε θξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
ψκα θαί ςπρήλ θεθαζαξκέλνο, ηφλ ιφγνλ ηψ παληεπφπηε Λφγσ ηέζεηθαο,
ηνχηνλ πξίλ αζψκαηνλ άλαξρνλ δεηθλχνληα, θαί ζπκπαζψο γελφκελνλ
άλζξσπνλ χζηεξνλ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε θξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο

πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ίλα θιεξνπρίαο νπξαλίνπ, θαί δφμεο αδηαδφρνπ ηχρεο έλδνμε, δφμαλ ηήλ
επκάξαληνλ, Πάηεξ θαηαιέινηπαο, ππεξνξίαο άπαζαλ θέξσλ πηθξφηεηα, θαί
Κχξηνλ πκλείηε θξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Μφλελ θαζαξάλ ν θαζαξφο ζε, λπκθίνο ν λνεηφο επξψλ Παλάκσκε, θξίλνλ
επσδέζηαηνλ, άλζνο σξαηφηαηνλ, θαί θσηνθφξνλ ζάιακνλ λχκθελ
πξνζήθαην, δηφ ζε ηήλ Παξζέλνλ πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο ζενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη
ςάιινπζαλ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, είο πάληαο ηνχο
αηψλαο».
Χδή ζ'
Λίζνο αρεηξφηκεηνο
Δχξεο ηφ καθάξηνλ ηέινο, ππεμειζφλησλ ηψλ εζφπηξσλ, θαί ηήο αιεζείαο
θαλείζεο, ηή ζεσξία ηνχ αθεξάηνπ θάιινπο, νχπεξ λχλ εκθνξνχκελνο, ηαίο
ζαίο πξεζβείαηο εκψλ κέκλεζν.
Λάξλαθα θπθινχληεο ηήλ ζείαλ, ηνχ ζενθφξνπ Νηθεθφξνπ, Γεχηε ρξηζηνθφξνη
πξνζχκσο, σο ληθεθφξνλ ηνχηνλ πκλήζσκελ, θαί ηήλ απηνχ παλήγπξηλ, κεη'
επθξνζχλεο ενξηάζσκελ.
Πάζαλ αξεηήλ εμαζθήζαο, επί ηψ ηέιεη ηψλ αγψλσλ, ηήο νκνινγίαο ηψ
ζηέθεη, Ηεξνκάξηπο ψθζεο θνζκνχκελνο, ψ θαζσξατδφκελνο ηψ ζψ Γεζπφηε
λχλ παξίζηαζαη.
Θενηνθίνλ
Χο ξίδαλ πεγήλ θαί αηηίαλ, ηήο αθζαξζίαο ζε Παξζέλε, πάληεο νη πηζηνί
πεπεηζκέλνη, ηαίο επθεκίαηο θαηαγεξαίξνκελ, ζχ γάξ ηήλ ελππφζηαηνλ,
αζαλαζίαλ εκίλ έβιπζαο.
Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο
Αξρή
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Λνπθηιιηαλνχ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Παλεχθεκνη κάξηπξεο
Σψλ θπξηνθηφλσλ ζε δεηλνί, παίδεο πξνδεδψθαζη, θζφλσ ηεθφκελνη έλδνμε,
θαί αλδξηζάκελνο, αθαηαγσλίζησο, Παξαδείζνπ είιεθαο, ψ Λνπθηιιηαλέ ηήλ
απφιαπζηλ, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ
κέγα έιενο.
Παίδεο νη παλίεξνη παηξί, ψζπεξ πεηζαξρνχληέο ζνη, ζχλ ζνί αζινχζη
ζηεξξφηαηα, θαί ε ανίδηκνο, θαί Οζία Παχια, Μάξηπο αμηάγαζηε, κεζ' ψλ λχλ
θαηνηθψλ ηά νπξάληα, Υξηζηφλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Ηάζεσλ λάκαηα ε ζή, ζήθε ηνίο πξνζηξέρνπζηλ, αλαπεγάδεη εθάζηνηε,
Μάξηπο πνιχαζιε, θαί εθπιχλεη πάζε, θαί βπζίδεη θάιαγγαο, δαηκφλσλ
ζπλεξγεία ηνχ Πλεχκαηνο, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δκέ ηφλ θαηάθξηηνλ εκέ, ηφλ αλαπνιφγεηνλ, ηφλ απσζκέλνλ θαί άζιηνλ, Αγλή
ειέεζνλ, θαί κή θαηαηζρχλεο, αιιά ηάρνο πξφθζαζνλ, θαί ξχζαη φηαλ κέιιε ν
Κχξηνο, θξίλεηλ ηά ζχκπαληα, θαί θνιάζεσο εμάξπαζνλ φζα ζέιεηο, εκλή θαί
γάξ δχλαζαη.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ρνκθαία δηήιζελ ψ Τηέ, ε Παξζέλνο έιεγελ, επί ηνχ μχινπ σο έβιεςε,
Υξηζηφλ θξεκάκελνλ, ηήλ εκήλ θαξδίαλ, θαί ζπαξάηηεη Γέζπνηα, σο πάιαη
πκεψλ κνη πξνέθεζελ, Αιιά αλάζηεζη, θαί ζπλδφμαζνλ αζάλαηε, ηήλ
Μεηέξα, θαί δνχιελ ζνπ δένκαη.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Σνχο κάξηπξαο Υξηζηνχ, ηθεηεχζσκελ πάληεο, απηνί γάξ ηήλ εκψλ, ζσηεξίαλ
αηηνχληαη, θαί πφζσ πξνζέιζσκελ, πξφο απηνχο κεηά πίζηεσο, νχηνη βξχνπζη
ηψλ ηακάησλ ηήλ ράξηλ, νχηνη θάιαγγαο, απνζνβνχζη δαηκφλσλ, σο θχιαθεο
ηήο πίζηεσο.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Λνπθηιιηαλνχ Μάξηπξνο κέιπσ θιένο.
Πνίεκα Ηγλαηίνπ.

Χδήα' Ήρνο πι. δ'
Τγξάλ δηνδεχζαο
Λφγνπ ζε ζείνπ ζεξαπεπηήλ, Μαξηχξσλ ηφ θιένο, αλπκλψ Λνπθηιιηαλέ, δηφ
κνη πξεζβείαηο ζνπ παξάζρνπ, ηφλ ηιαζκφλ ηψλ θαθψλ θαί ηήλ ίαζηλ.
ιε δηαλνία ηε θαί ςπρή, φινο αλεθξάζεο ηε αγάπε ηή ηνχ Υξηζηνχ, θαί ηήο
ηψλ εηδψισλ εμαπάηεο, θαί αζζελείαο νθέ θαηεθξφλεζαο.
Τπέξ πάζαλ δνμαλ ηήλ επί γήο, ηήλ δηά βαζάλσλ, δφμαλ ζείαλ επηπνζψλ, ηήο
αγήξσ δφμεο ζενκάθαξ, ηψλ νπξαλίσλ ηεξπλψλ θαηεηξχθεζαο.
Θενηνθίνλ
Κιίκαμ ήλ εψξαθελ Ηαθψβ, ζχ εί Θενηφθε, δηά ζνχ γάξ ηνίο επί γήο, ν Λφγνο
ζπλήθζε θαί πξφο χςνο, ηήλ ηψλ αλζξψπσλ νπζίαλ αλείιθπζελ.
Χδή γ'
χ εί ηφ ζηεξέσκα
Ηνχδαο πξνδέδσθε, ηφλ ιπηξσηήλ Υξηζηφλ Κχξηνλ, ζενθηφλνηο, ζέ δέ ηνίο
αλφκνηο, Ηνπδαίνη πξνέδσθαλ.
Λφγνηο ζε ν βάζθαλνο, εμαπαηάλ ζσπείαηο πεηξψκελνο, ψθζε ηνίο ζνίο,
ιφγνηο αληί ιίζσλ, Αζινθφξε βαιιφκελνο.
Λχρλνο θαεηλφηαηνο, ηνίο ζπλαζινχζί ζνη γέγνλαο, θσηαγσγψλ, ελ ηαίο ζείαηο
ηξίβνηο, ηήο εθεί απνιαχζεσο.
Θενηνθίνλ
Ίιεσλ γελέζζαη κνη, ζέ δπζσπψ ηαίο ζαίο Γέζπνηλα, παξξεζίαηο, ηφλ εθ ζνχ
ηερζέληα, ελ εκέξα ηήο θξίζεσο.
Ο Δηξκφο
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ην θψο ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε, ηφ πλεχκα κνπ».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ Σάθνλ ζνπ σηήξ
Ππξί πξνζνκηιψλ, νπδακψο θαηεθιέρζεο, ψ Λνπθηιιηαλέ, αζιεηά
γελλαηφθξνλ, ηήλ δξφζνλ γάξ εθέθηεζν, ηνχ Θενχ αλαςχρνπζαλ, φζελ
ήλπζαο, ηνχο ππέξ θχζηλ αγψλαο, αγαιιφκελνο, κεηά λεπίσλ Αγίσλ, κεζ' ψλ
εκψλ κλήζζεηη.
Θενηνθίνλ
Μεηέξα ζε Θενχ, επηζηάκεζα πάληεο, Παξζέλνλ αιεζψο, θαί κεηά ηφθνλ
θαλείζαλ, νη πφζσ θαηαθεχγνληεο, πξφο ηήλ ζήλ αγαζφηεηα, ζέ γάξ έρνκελ,
ακαξησινί πξνζηαζίαλ, ζέ θεθηήκεζα, ελ πεηξαζκνίο ζσηεξίαλ, ηήλ κφλελ
Παλάκσκνλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Οξψζά ζε Υξηζηέ, ε Παλάκσκνο Μήηεξ, λεθξφλ επί ηαπξνχ, επισκέλνλ
εβφα, Τηέ κνπ ζπλάλαξρε, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, ηίο ε άθαηνο, νηθνλνκία

ζνπ αχηε, δη' ήο έζσζαο, ηφ ηψλ αρξάλησλ ρεηξψλ ζνπ, ζνθφλ δεκηνχξγεκα;
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Απαζηξάπηεηο ηνίο ιφγνηο ζνπ, θαί θσηαγσγείο ηφλ θφζκνλ ηνίο άζινηο ζνπ,
ηψλ ηπξάλλσλ δέ ηήλ έλζηαζηλ, σο αριχλ δηψθεηο αλππφζηαηνλ.
Νένο ψθζεο εθ πίζηεσο, Αβξαάκ σο πάιαη δηθαησζείο ελ Υξηζηψ, επηγλψζεη
γάξ ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, απεξλήζσ πάζαλ καηαηφηεηα.
Οιεηήξα ηήο πιάλεο ζε, θαί ηψλ αιγεηλψλ παζψλ ηαηήξα πηζηνί, θεθιεκέλνη
Μάξηπο έλδνμε, εληξπθψκελ πάληεο ηψλ ηάζεσλ.
Θενηνθίνλ
Τπέξ λνχλ ηφ κπζηήξηνλ, ηήο θπνθνξίαο ζνπ Μεηξνπάξζελε, ελ γαζηξί γάξ
ζπιιαβνχζα Θεφλ, αλεθθξάζησ ιφγσ απεθχεζαο.
Χδή ε'
Φψηηζνλ εκάο
Μφλε ηαηξέ, ηψλ ςπρψλ θαί ηψλ ζσκάησλ εκψλ, ηψλ Μαξηχξσλ ηαίο
εληεχμεζη, ηψλ παζεκάησλ ηήλ νδχλελ κνπ ζεξάπεπζνλ.
Άλζνο ηεξφλ, γεσξγία ηή ηνχ Πλεχκαηνο, αλεδείρζεο Μάξηπο έλδνμε, ηήλ
επθαξπίαλ ελ ηνίο άζινηο πξνβαιιφκελνο.
Ρήκαηα δσήο, ελ θαξδία θεθηεκέλνο νθέ, ηψλ ηπξάλλσλ ηά ζσπεχκαηα, ηή
ζή ελζηάζεη απελέθξσζαο ανίδηκε.
Θενηνθίνλ
Σείρνο αξξαγέο, θαί ιηκέλα θαί νρχξσκα, θαί ειπίδα Θενκήηνξ αγλή, θαί
ζείνλ φπινλ, θεθηεκέλνη ζε ζσδφκεζα.
Χδή ο'
Ηιάζζεηί κνη σηήξ
Τςψζαο ζνπ λνεηψο, ηφλ ηήο ςπρήο ζείνλ έξσηα, πξφο πχξ ηφ ηπξαλληθφλ,
ζαξξψλ, επηνκφιεζαο, θαί δξφζσ ηνχ Πλεχκαηνο, ζχλ παη ζίλ εζάιθζεο,
Αζινθφξε θαξηεξψηαηε.
Ρσζζείζα Μάξηπο ζνθέ, θαί Παχια ηαίο ππνζήθαηο ζνπ, ελδξίζαην θαξηεξψο
θαηά ηνχ αιάζηνξνο, θαί ζηέθαλνλ ήξαην ηήο δηθαηνζχλεο, εθ ρεηξφο ηνχ
αζινζέηνπ Υξηζηνχ.
Οξψλ ζνπ ηφ αθιηλέο, σο φξνο ηψλ αζάιεπηνλ, νπθ ήλεγθελ ν ερζξφο, αιι'
φκσο αηζρχλεηαη, θαί πξφο γήλ παηνχκελνο, ππφ ζνχ ζεφθξνλ, ελ ηψ
ζθάκκαηη ζπληξίβεηαη.
Θενηνθίνλ
πλείιεθαο αιεζψο, ηφλ Θεφλ Λφγνλ ελ κήηξα ζνπ, θαί ηνχηνλ ππεξθπψο,

Παλάρξαληε, ηέηνθαο, φλ ιηηαίο ηιέσζαη, ηψλ θηλδχλσλ πάληαο,
εθιπηξψζαζζαη ηνχο δνχινπο ζνπ.
Ο Δηξκφο
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ,
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο
ζσηεξίαο κνπ».
πλαμάξηνλ
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Λνπθηιιηαλνχ,
Παχιεο, θαί ηψλ ζχλ απηνίο λεπίσλ, Κιαπδίνπ, Τπαηίνπ, Παχινπ θαί
Γηνλπζίνπ.
ηίρνη
Λνπθηιιηαλφο ζχλ ηε Παχια λεπίνηο,
Αίκαηη σλήζαλην Μαξηχξσλ ζηέθε.
ηαπξψ ακθί ηξίηελ Λνπθηιιηαλφο ηεηάλπζην.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ αγίνηο παηξφο εκψλ Αζαλαζίνπ ηνχ
ζαπκαηνπξγνχ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο
Μεηά Παχινπ εβφαο, Οπ ρσξίζεη κε, Μάξηπο, εθ ηήο αγάπεο Υξηζηνχ, νπ
θίλδπλνο νπ ιχπε, ιηκφο ηε νπδέ μίθνο, δηφ θαί αλεθξαχγαδεο, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ Θεφο επινγεηφο εί.
Δλ ηή πέηξα εξείζαο, ηή ηήο νκνινγίαο ηνχο ζείνπο πφδαο ζνπ, αηίλαθηνο
εδείρζεο, ηψ ζάισ ηψλ θπκάησλ, δηφ θαί αλεθξαχγαδεο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ
Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ.
Λπηξσζείεκελ πάληεο, εθ παζψλ θαί θηλδχλσλ θαί πεξηζηάζεσλ, θαί λφζσλ
πνιπηξφπσλ, πξεζβείαηο ζνπ παλάγλνηο, Θενκήηνξ θξαπγάδνληεο, ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ Θεφο επινγεηφο εί.
Χδή ε'
Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ
Παξά ηάο ζείαο σο αιεζψο δηεμφδνπο, θπηεπζείο ηήο πίζηεσο Κπξίνπ, μχινλ
αλεδείρζεο, Πακκάθαξ δσεθφξνλ.
Χξαησζέληεο νη αζιεηαί ελ ηψ θάιιεη, ηήο Υξηζηνχ ζεπηήο νκνινγίαο, ζηέθνο
νπξαλφζελ, εδέμαλην αμίσο.
Θενηνθίνλ
Καηαθιηζέληα ηνίο αιγεηλνίο θαί πεζφληα, δηαλάζηεζφλ κε Θενκήηνξ, φπσο ζε
δνμάδσ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.

Ο Δηξκφο
«Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ φλ πκλνχζη, ζηξαηηαί ηψλ Αγγέισλ, πκλείηε, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδε ζ'
Μεγαιχλνκέλ ζε
Λνγηθνχ ιεηκψλνο, άλζε βιέπνληεο, Υξηζηνχ επσδέζηαηα, ηνχο Μάξηπξαο
ζήκεξνλ, ηηκαίο κεγαιχλνκελ.
Δσζθφξνη θαλέληεο, αιεζψο ηή Δθθιεζία, Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, νη Μάξηπξεο
ιάκπνπζη, ηήο νκνινγίαο ηφ θψο.
Ο παζψλ νδχλαο, ηαίο επραίο ηψλ, Αζινθφξσλ ηψκελνο, θακνχ λχλ
ζεξάπεπζνλ, ηφ άιγνο Φηιάλζξσπε.
Θενηνθίνλ
έ θαί ηείρνο θαί ζθέπελ, θαί αρείκαζηνλ ιηκέλα Παλάκσκε, νη πηζηνί
θεθηήκεζα, δη' ήο θαί ζσδφκεζα.
Ο Δηξκφο
«Μεγαιχλνκέλ ζε ηήλ Μεηέξα ηνχ Θενχ, θαί δνμάδνκέλ ζε Θενηφθε Παξζέλε,
σο σηήξα ηεθνχζαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ».
Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο
Αξρή
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Μεηξνθάλνπο, Αξρηεπηζθφπνπ
Κσλζηαληηλνππφιεσο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ, Μαθάξηνο αλήξ. Δηο δέ ηφ, Κχξηε
εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη
Σήο Σξηάδνο ηφλ πξφκαρνλ, εζζεβείαο ηφλ πξφβνινλ, φξγαλνλ ηήο ράξηηνο ηφ
ζεφπλεπζηνλ, ηψλ Απνζηφισλ δηάδνρνλ, Αγγέισλ ζπλφκηινλ, Δθθιεζίαο ηνχ
Υξηζηνχ, αθνινχζσο ζεκέιηνλ, αξξαγέζηαηνλ, Ηεξάξρελ ηφλ κέγαλ
Μεηξνθάλελ, Ηεξαίο ελ πκλσδίαηο, αλεπθεκήζσκελ ζήκεξνλ.
ηε ζθήπηξα βαζίιεηα, ε ηψλ πφιεσλ Άλαζζα, θαη' αξράο θαί ζηέκκαηα
αλεδέμαην, ηφηε ζνχ πξψηνπ επκνίξεζε, Πακκάθαξ Μεηξφθαλεο, ζεία ςήθσ
ηνχ Υξηζηνχ, Ηεξάξρνπ ζεφθξνλνο πξνεμάξρνληνο, ηήο απηνχ Δθθιεζίαο
θαηαιιήισο, ηή ελζέσ βηνηή ζνπ, αλπςσζέληνο ιακπξφηαηα.

Τπέξ ήιηνλ έιακςαο, ηαίο αθηίζη ηήο ράξηηνο, πάλζνθε Μεηξφθαλεο, θαί
ιακπξφηεζη, ηψλ αξεηψλ θαί δνγκάησλ ζνπ, ηψλ ζείσλ θαί άπαληαο,
θαηεθψηηζαο ιανχο, εθδηδάζθσλ ηξαλφηαηα, νξζψο ζέβεζζαη, νκννχζηνλ
θξάηνο ηήο Σξηάδνο, θαηαηζρχλσλ ηάο Αξείνπ, εξεζρειίαο ηνχ άθξνλνο.
Έηεξα ηηρεξά Πξνζφκνηα
Ήρνο πι. β'
ιελ απνζέκελνη
ινο ηεξψηαηνο, θαί ζενθφξνο εδείρζεο, ρξίζκα ζείνλ άγηνλ, ελ αγίσ
Πλεχκαηη πεξηθείκελνο, θαί θαηδξψο πάληνηε, πξνζρσξψλ ζηε, ηψλ Αγίσλ
εηο ηά Άγηα, θαί ηαίο ιακπξφηεζη, ηαίο ζεαξρηθαίο αζηξαπηφκελνο, θαί ράξηηη
κπνχκελνο, ηά ζσηεξηψδε κπζηήξηα, σο ηεξνκχζηεο, σο φλησο Ηεξάξρεο
επθιεήο, θαί παξξεζία δεφκελνο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Ήζηξαςελ ν βίνο ζνπ, ηψλ αξεηψλ ιακπεδφζη, πακκάθαξ Μεηξφθαλεο, θαί
ηήο πιάλεο δφθσζηλ δηεζθέδαζελ, αιεζψο ψθζεο γάξ, θσηαπγήο ήιηνο,
Ηεξάξρα πακκαθάξηζηε, θαί λχλ εζθήλσζαο, έλζα θψο ππάξρεη αλέζπεξνλ,
πηφο εκέξαο ράξηηη, Πλεχκαηνο Αγίνπ γελφκελνο, φζελ, ζνπ ηελ κλήκελ, ηήλ
ζείαλ θαί θσζθφξνλ θαί ζεπηήλ, επηηεινχληεο Μεηξφθαλεο, πφζσ ζε
γεξαίξνκελ.
Ο λνχο ζνπ ηαίο λεχζεζη, ηαίο πξφο ηφ ζείνλ ζεφθξνλ, πίζηεη θαιιπλφκελνο,
θαί ιακπξψο ζενχκελνο, παλανίδηκε, ελ ζλεηψ ζψκαηη, θαί θζαξηψ
πάλζνθε, αθζαξζίαλ εκειέηεζε, θαί πξνζεθηήζαην, ηήλ ηψλ αζσκάησλ
ιακπξφηεηα, παζψλ έμσ γελφκελνο, θαί ηή απαζεία θνζκνχκελνο, Πάηεξ
Ηεξάξρα Μεηξφθαλεο ιακπξφηαηε θσζηήξ, θαί πξεζβεπηά ηψλ ςπρψλ εκψλ,
ηψλ καθαξηδφλησλ ζε.
Γφμα... Ήρνο β'
Σφλ ελ ζαξθί ηζάγγεινλ βίνλ ζνπ, Άγγεινη θαί άλζξσπνη εζαχκαζαλ, ηεξείο
θαί κνλάδνληεο επιαβήζεζαλ, βαζηιείο ηε θαί άξρνληεο εδέζζεζαλ, Θεφο δέ
εδφμαζελ, ν απηφο ππφ ζνχ δνμαζζείο, φλ λχλ εκίλ εμηιέσζαη, Πάηεξ
αγηψηαηε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παξήιζελ ε ζθηά ηνχ λφκνπ, ηήο ράξηηνο ειζνχζεο, σο γάξ ε βάηνο, νπθ
εθαίεην θαηαθιεγνκέλε, νχησ παξζέλνο έηεθεο, θαί παξζέλνο έκεηλαο, Αληί
ζηχινπ ππξφο, δηθαηνζχλεο αλέηεηιελ Ήιηνο, αληί Μσυζέσο Υξηζηφο, ε
ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο β'
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ
Μέγαο, αλεδείρζεο αιεζψο, ζχ Αξρηεξεχο ηνχ Τςίζηνπ, ηήο Δθθιεζίαο
θσζηήξ, έξεηζκα ηήο πίζηεσο, θαί πχξγνο άζεηζηνο, επζεβψλ πεξηηείρηζκα,

αθιφλεηνο ζηχινο, θαλψλ αθξηβέζηαηνο, αξρηεξέσλ Υξηζηνχ, φζελ επζεβψο
ζε ηηκψκελ, θαί ηήλ ζήλ παλίεξνλ κλήκελ, ηεξψο γεξαίξνκελ Μεηξφθαλεο.
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνχ Οζίνπ απηνχ.
Άγεη θαηά ρξένο ε ζεπηή, Πάηεξ Δθθιεζία αηζίσο, παλεπθιεή ενξηήλ, ελ ηή
ζεία κλήκε ζνπ, πηζηνχο επθξαίλνπζαλ, θαί ιανχο δηεγείξνπζαλ, πξφο δφμαλ
Κπξίνπ, θαί χκλνλ θαί αίλεζηλ ηνχ ζέ δνμάζαληνο, Λφγνπ θαί Θενχ, φλ
δπζψπεη, εθ παληφο θηλδχλνπ ιπηξνχζζαη, ηνχο απηήλ ηεινχληαο
παλζεβάζκηε.
ηίρ. Μαθάξηνο αλήξ ν θνβνχκελνο ηφλ Κχξηνλ.
Λχκελ ηήο, Αξείνπ δπζζεβνχο, Πάλζνθε αηξέζεσο ζβέζαο, σο πχξ
πακθάγνλ ηνίο ζνίο, δφγκαζη θαηέθιπζαο, θαζάπεξ χδαζη, πνηακψλ αεί
βξχνπζη, ηήο ζήο εθ θνηιίαο, νίζπεξ δξνζηδφκελνη πηζηνί δνμάδνκελ, χκλνηο
επζεβψο ηήλ Σξηάδα, ππέξ ήο ζεξκψο εγσλίζσ, πξφο ηήλ ακαξηίαλ
αλζηζηάκελνο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
ήκεξνλ αλέηεηιελ εκίλ, ηνχ Ηεξάξρνπ ε ζεβάζκηνο παλήγπξηο, σο έαξ
εδχπλννλ ηνχο πηζηνχο επσδηάδνπζα, θαί πάζαο ζπγθαινχζα ηάο
Δθθιεζίαο, πξφο επθξνζχλελ κπζηηθήλ, Ηδνχ γάξ παξαγίλεηαη, ηή εηεζίσ
κλήκε, ράξηηαο λέκσλ πλεπκαηηθάο, ν κέγαο θσζηήξ, ρξηζηνκχζηεο
Μεηξνθάλεο, ν ιάκςαο ελ ηψ θφζκσ επζεβείαο ηαίο αθηίζη, θαί ηφ ζθφηνο
δηψμαο ηήο, Αξείνπ καλίαο, εθ ηνχ χςνπο ηήο θαζέδξαο, σο απφ ιπρλίαο
πςειήο, ελ ή αμίσο εηέζε, ηή άλσζελ πξνκεζεία, ηάο απγάο εμαζηξάπησλ ηήο
ράξηηνο, νχ γάξ έδεη ηφλ ιχρλνλ ππφ ηφλ κφδηνλ θξχπηεζζαη, Γηφ πάληεο
απηφλ θαηά ρξένο αλπκλήζσκελ, σο θήξπθα ηήο αιεζείαο, θαί ηνχ ζξφλνπ
θνζκήηνξα, θαί πξεζβεχνληα ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ήρνο πι. β'
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο α'
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο
Σφ κέγα ηήο Σξηάδνο κπζηήξηνλ θεξχηησλ, ηήλ ελ Υξηζηψ νηθνλνκίαλ
δηεηξάλσζαο πάζηλ, σο πνίκλεο πνηκήλ ηήο ινγηθήο, δηψμαο ιχθνπο ηνχο
λνεηνχο, θαί ηά ζξέκκαηα ηήο ηνχησλ θζνξνπνηνχ ιχκεο ζψζαο βνψληα,
Γφμα ηψ δεδσθφηη ζνη ηζρχλ, δφμα ηψ ζέ πςψζαληη, δφμα ηψ βεβαηνχληη δηά
ζνχ πίζηηλ ηήλ νξζφδνμνλ.
Θενηνθίνλ
Σνχ Γαβξηήι θζεγμακέλνπ ζνη Παξζέλε ηφ Υαίξε, ζχλ ηή θσλή εζαξθνχην ν
ηψλ φισλ Γεζπφηεο, ελ ζνί ηή αγία θηβσηψ, σο έθε ν δίθαηνο Γαπτδ, εδείρζεο
πιαηπηέξα ηψλ νπξαλψλ, βαζηάζαζα ηφλ Κηίζηελ ζνπ. Γφμα ηψ ελνηθήζαληη

ελ ζνί, δφμα ηψ πξνειζφληη εθ ζνχ, δφμα ηψ ειεπζεξψζαληη εκάο δηά ηνχ
ηφθνπ ζνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Γφγκα έλζενλ επηθξαηχλαο, επεζηεξημαο ηήλ Δθθιεζίαλ, ψ Μεηξφθαλεο,
θαηαηζρχλαο ηφλ Άξεηνλ, ηψ γάξ Παηξί ηφλ Τηφλ νκννχζηνλ, αλαθεξχμαο
πηζηνχο εβεβαίσζαο, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξεζαζζαη
εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θείαο θχζεσο νπθ ερσξίζζε, ζάξμ γελφκελνο ελ ηή γαζηξί ζνπ, αιιά Θεφο
ελαλζξσπήζαο κεκέλεθελ, ν κεηά ηφθνλ Μεηέξαπαξζέλνλ ζε, σο πξφ ηνχ
ηφθνπ θπιάμαο παλάκσκνλ, κφλνο Κχξηνο, απηφλ εθηελψο ηθέηεπε,
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Νένο γέγνλαο Μσζήο ηνίο έξγνηο, πιάθαο πίζηεσο επί ηνχ φξνπο, ηήο
κπζηηθήο ζενθαλείαο δεμάκελνο, λνκνζεηήζαο ιανίο ηήλ επζέβεηαλ, ηνχ ηήο
Σξηάδνο κπζηεξίνπ Μεηξφθαλεο, φζελ άπαληεο, ηηκψκελ πηζηνί ηήλ κλήκελ
ζνπ, αηηνχληεο δηά ζνχ ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θεία γέγνλαο ζθελή ηνχ Λφγνπ, κφλε πάλαγλε Παξζελνκήηνξ, ηή θαζαξφηεηη
Αγγέινπο ππεξέρνπζα, ηφλ ππέξ πάληαο εκέ γνχλ γελφκελνλ, ξεξππσκέλνλ
ζαξθφο πιεκκειήκαζηλ, απνθάζαξνλ, πξεζβεηψλ ζνπ ελζένηο λάκαζη,
παξέρνπζα ζεκλή ηφ κέγα έιενο.
Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Καηά παζψλ βαζηιεχζαο ηψλ ηήο ζαξθφο, Ηεξάξρεο ερξίζζεο ζενπξεπψο,
θαί ηήλ Βαζηιεχνπζαλ, νξζνδφμσο επνίκαλαο, απειάζαο ζήξαο, αηξέζεσλ
ζηε, βαθηεξία ιφγσλ, ηψλ ζείσλ ζεφπλεπζηε, φζελ κεηά ηέινο, αηειεχηεηνλ
ράξηλ, αμίσο θεθιήξσζαη, Ηεξάξρα Μεηξφθαλεο, δηά ηνχην βνψκέλ ζνη,
Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο
ενξηάδνπζη πφζσ ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ νπξάληνλ Πχιελ θαί Κηβσηφλ, ηφ παλάγηνλ ξνο ηήλ θσηεηλήλ, Νεθέιελ

πκλήζσκελ, Βάηνλ ηήλ αθαηάθιεθηνλ, ηφλ ινγηθφλ Παξάδεηζνλ, ηήλ ηήο Δχαο
αλάθιεζηλ, ηήο νηθνπκέλεο πάζεο, ηφ κέγα θεηκήιηνλ, φηη ζσηεξία, ελ απηή
δηεπξάρζε, ηψ θφζκσ θαί άθεζηο, ηψλ αξραίσλ εγθιεκάησλ, δηά ηνχην
βνψκελ απηή, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνίο αλπκλνχζηλ αμίσο ηήλ δφμαλ ζνπ Άρξαληε.
Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ.
Οη Αλαβαζκνί Αληίθσλνλ Α'
 Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί
ζψζνλ σηήξ κνπ.
 Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί
έζεζζε απεμεξακκέλνη.
Γφμα... Καί λχλ...
Αγίσ Πλεχκαηη πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή
ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο.
Πξνθείκελνλ
Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ.
ηίρ. Αθνχζαηε ηαχηα πάληα ηά έζλε.
Πάζα πλνή. Δπαγγέιηνλ εηο Ηεξάξραο. ν Ν'
Γφμα... Σαίο ηνχ Ηεξάξρνπ...
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ...
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο...
Ήρνο β'
Σφλ ελ ζαξθί ηζάγγεινλ βίνλ ζνπ, Άγγεινη θαί άλζξσπνη εζαχκαζαλ, ηεξείο
θαί κνλάδνληεο επιαβήζεζαλ, βαζηιείο ηε θαί άξρνληεο εδέζζεζαλ, Θεφο δέ
εδφμαζελ, ν απηφο ππφ ζνχ δνμαζζείο, φλ λχλ εκίλ εμηιέσζαη, Πάηεξ
αγηψηαηε.
Ο Καλψλ ηήο Θενηφθνπ κεηά ηψλ Δηξκψλ εηο ο' θαί ηνχ Αγηνπ νη δχν εηο
ε'.
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε' Αθξνζηηρίο.
Σφλ αξρηζχηελ Μεηξνθάλελ αηλέζσ.
Δλ δέ ηνίο Θενηνθίνηο.
Ο Μαιαμφο.
Χδή α' Ήρνο δ'
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ
Σήλ ζείαλ ηνχ Πλεχκαηνο, ράξηλ εμ χςνπο παξάζρνπ κνη, Θενχ Λφγε άλαξρε,

θσηίδνπζάλ κνπ ηφλ λνχλ, επθεκήζαί ζνπ, ηφλ κέγαλ Ηεξάξρελ, ηφλ ζέ
νκννχζηνλ, Παηξί θεξχμαληα.
Ο βίνο ζνπ έλζενο, ν ηξφπνο δέ ζνπ ζεφιεπηνο, ν δήινο δηάππξνο, ηφ ήζνο
ζεκλνπξεπέο, ν δέ ιφγνο ζνπ δσήο πιήξεο ζεφθξνλ, φζελ αλεδέδεημαη
θσζηήξ Μεηξφθαλεο.
Ναφο ερξεκάηηζαο, ηήο ηξηζειίνπ ζεφηεηνο, θαί πφιηο ζχ έκςπρνο
επθξαηλνκέλε Θενχ, ψζπεξ χδαζη, ηνίο δφγκαζη Πακκάθαξ, δη' ψλ
θαηεθαίδξπλαο θφζκνπ ηά πέξαηα.
Αλνίμαο ηφ ζηφκα ζνπ, ιφγσ Θενχ πλεχκα είιθπζαο, θαί ξήκαηα έβιπζαο, ηήο
αησλίνπ δσήο, θαί εθχξσζαο, ελψπηνλ πλφδνπ, πίζηηλ ηήλ νξζφδνμνλ, ζνθέ
Μεηξφθαλεο.
Θενηνθίνλ
Ο Λφγνο ν Άλαξρνο, ν ηψ Παηξί ζπλλννχκελνο, θαί ηψ ζείσ Πλεχκαηη, λχλ επ'
εζράησλ εθ ζνχ, ζάξμ γεγέλεηαη, θαί ελ εκίλ δη' νίθηνλ, εζθήλσζελ Άρξαληε,
ψζπεξ επδφθεζελ.
Έηεξνο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε' Αθξνζηηρίο.
Μέγηζηνλ πκλψ ηνχ Μεηξνθάλνπο θιένο.
Πνίεκα Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο πι. β'
Χο ελ επείξσ πεδεχζαο
Μεηά ηήο άλσ ρνξείαο σο Ηεξεχο, σο Θενχ δηάθνλνο, παξεζηψο ππέξ εκψλ,
εθηελψο ηθέηεπε ηπρείλ, αησλίσλ αγαζψλ, Πάηεξ Μεηξφθαλεο.
Δθιειεγκέλνο Κπξίσ Ηεξνπξγείλ, ηφ ζεπηφλ καθάξηε, Δπαγγέιηνλ απηνχ, εηο
Θενχ επίγλσζηλ ιανχο, παξαηλέζεζη ζνθαίο, Πάηεξ επέζηξεςαο.
Γλψζηλ ηήλ ζείαλ πινπηήζαο ιφγνλ δσήο, εθ θαξδίαο έβιπζαο, θαηαξδεχνληα
ςπράο, ρεξζσζείζαο πάζεζη ζνθέ, Ηεξάξρα ηνχ Θενχ, ζενκαθάξηζηε.
Θενηνθίνλ
Ηεξσηάηε ρνξεία ηψλ Πξνθεηψλ, πξνεδήινπ πφξξσζελ, εζνκέλελ ζε Θενχ,
αιεζή ινρεχηξηαλ Αγλή, αλσηέξαλ Υεξνπβίκ, θαί πάζεο θηίζεσο.
Χδή γ'
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο
Ρεηφξσλ απάζαο θιελαθίαο, δηέιπζαο, Μάθαξ ηαίο ζηεξξαίο, ελζηάζεζη ηψλ
ιφγσλ ζνπ, θαί αδξαλείο απέδεημαο, ηζρχτ ηή ζεφζελ ζνη, ρνξεγεζείζε
ζεφζνθε.
Υξηζηνχ νπαδφο γεγελεκέλνο, ηφλ ζξφλνλ ηφλ ηνχηνπ επί γήο, εθιεξψζσ

Μεηξφθαλεο, πξψηνλ εηο πφιηλ Άλαζζαλ, Παηξηαξρψλ δεηθλχκελνο, αμίσο
ζενκαθάξηζηε.
Ηδψλ ζνπ ην εχζεηνλ ηήο γλψκεο, ν πξψηνο Αλάθησλ επζεβψλ, ηψ ζείσ
εθεπφκελνο, βνπιήκαηη Μεηξφθαλεο, Παηξηαξρψλ ζε πξφθξηηνλ, ζεία
πλφδσ απέθελε.
Θαπκάζαζα χλνδνο ε πξψηε, ηήλ ιάκπνπζαλ ράξηλ ηψλ ελ ζνί,
δσξεκάησλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηή ζεία ςήθσ ζηε, Θενχ θαί ηή ηνχ Άλαθηνο,
αθνινπζνχζα δνμάδεη ζε.
Θενηνθίνλ
Μεγάισλ ραξίησλ εμηψζεο, Μαξία Κπξία ηνχ παληφο, σο ηφλ Θεφλ
γελλήζαζα, ελ ζαξθί ππέξ έλλνηαλ, ηφλ ελ ηαπηψ ζε δείμαληα, Παξζέλνλ θαί
Θενκήηνξα.
Έηεξνο
Οπθ έζηηλ Άγηνο
ηαιάδσλ ζείνλ γιπθαζκφλ, εθ ρεηιέσλ ζνπ Πάηεξ, ηήο πηθξάο αζεταο,
απεμήξαλαο θξνπλνχο, πνηίζαο ηνχο επζεβείο, ζείνλ χδσξ, κάθαξ
επηγλψζεσο.
Σή ζεία ςήθσ πξνθξηζείο, Ηεξάξρεο ερξίζζεο, αλαηκάθηνπο ζπζίαο,
αλαθέξσλ ηψ Θεψ, ηπζέληη ππέξ εκψλ, ζενθφξε, Πάηεξ Ηεξψηαηε.
Ο ηάθνο έλζα ηφ ζεπηφλ, ζνχ θαηάθεηηαη ζψκα, επσδίαλ εθπέκπεη, σο
Παξάδεηζνο Θενχ, επσδηάδσλ εκάο, Ηεξάξρα έλδνμε Μεηξφθαλεο.
Θενηνθίνλ
Ννείλ ηνχ ηφθνπ ζνπ Αγλή, ηφ απφξξεηνλ βάζνο, απνξεί λνχο αλζξψπσλ, ν
Θεφο γάξ εαπηφλ, θελψζαο δη' νηθηηξκνχο, ελ γαζηξί ζνπ, έζσζε ηφλ
άλζξσπνλ.
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Απνζηφισλ ηνχο ηξφπνπο θαί ηάο θσλάο, εθκηκνχκελνο ψθζεο παλαιεζψο,
σο Πέηξνο γάξ ελψπηνλ, ηήο πλφδνπ εθήξπμαο, ηψ Θεψ Παηξί Λφγνλ, Τηφλ
νκννχζηνλ, Ησάλλνπ πινπηήζαο, ζεφθζνγγα ξήκαηα, ψζπεξ δέ ν Παχινο,
ηήλ ςπρήλ ππέξ πνίκλεο, ηέζπθαο ανίδηκε, θαηά δέ ηφλ Πξσηφθιεηνλ, ηφλ
πνζνχκελνλ έδεημαο, Γηφ πξέζβεπε ζχλ απηνίο ηψ Υξηζηψ, ηψλ πηαηζκάησλ
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Παλαγία Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, ηήο ςπρήο κνπ ηά πάζε ηά ραιεπά, ίαζαη
δένκαη, θαί ζπγγλψκελ παξάζρνπ κνη, ηψλ εκψλ πηαηζκάησλ, αθξφλσο ψλ
έπξαμα, ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, κνιχλαο ν άζιηνο, Οίκνη! ηί πνηήζσ, ελ
εθείλε ηή ψξα, ελίθα νη Άγγεινη, ηήλ ςπρήλ κνπ ρσξίδνπζηλ, εθ ηνχ αζιίνπ
κνπ ζψκαηνο; Σφηε Γέζπνηλα βνήζεηά κνη γελνχ, θαί πξνζηάηεο ζεξκφηαηνο,

ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο ζνπ.
Χδή δ'
Ο θαζήκελνο ελ δφμε
Τςσζείο επί θαζέδξαλ, αθξνηάηελ εθάζηζαο, θαί Παηήξ Παηέξσλ, ζχ
πεξηθαλψο ερξεκάηηζαο, πκλνινγψλ θαί δνμάδσλ, ηφλ Γεζπφηελ ζνπ,
εθβνψλ απηψ, Γφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ.
Σήλ πξφο Πέηξνλ εθπιεξψζσ, ηνχ Υξηζηνχ θσλήλ ζηε, ελ ηή ζή γάξ πέηξα,
ηήο νκνινγίαο επήμαην, ηήο Δθθιεζίαο ηά βάζξα, ήο νπδέπνηε, θαηηζρχζαη
πχιαη ηνχ Άδνπ δπλήζνληαη.
Ζ ζξεζθεία ηψλ εηδψισλ, δηδαραίο ηαίο ελζένηο ζνπ, εηο Θενχ ιαηξείαλ, Πάηεξ
πξνθαλψο κεηελήλεθηαη, ηά εηδσιεία δέ ηνχησλ εηο λανχο ζεπηνχο,
κεηαβέβιεηαη, ζείαλ ζηνιήλ εηζδερφκελα.
Θενηνθίνλ
Απνξξήησο ηφλ Γεζπφηελ, ηψλ απάλησλ γεγέλλεθαο, θαί ηεθνχζα ηνχηνλ,
Κφξε αεηπάξζελνο έκεηλαο, θαί Θενηφθνο εδείρζεο θαη' αιήζεηαλ, φζελ
Γέζπνηλαλ, ζέ ηνχ παληφο θαηαγγέιινκελ.
Έηεξνο
Υξηζηφο κνπ δχλακηο
Τπάξρσλ έκπιεσο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηεξψηαηε Πάηεξ ηά πνλεξά,
πλεχκαηα απήιαζαο, θαί Θενχ νίθνπο ηνχο βξνηνχο, δηδαραίο ζνπ
απεηέιεζαο.
Μνλάδα άθηηζηνλ, εζενιφγεζαο, έλ ηξηζί ραξαθηήξζη δηαηξεηήλ, άηκεηνλ
αζχγρπηνλ, θσηαγσγψλ ηνχο επζεβείο, ηεξαίο ζενινγίαηο ζνπ.
Νεθξψζαο πξφηεξνλ, ζαξθφο ζθηξηήκαηα, εγθξαηεία θαί πφλνηο θαί
πξνζεπραίο, ζείνο ερξεκάηηζαο, ηεξνπξγφο ηνχ Πιαζηνπξγνχ, Ηεξψηαηε
Μεηξφθαλεο.
Θενηνθίνλ
Χο πχιελ θέξνπζαλ, πξφο ζείαλ είζνδνλ, σο Παξάδεηζνλ ζείνλ σο λνεηφλ,
ηφπνλ αγηάζκαηνο, σο θαιινλήλ ηνχ Ηαθψβ, ηήλ Παξζέλνλ καθαξίζσκελ.
Χδή ε'
Δμέζηε ηά ζχκπαληα
Νπθηί Πξνζθαζήκελνλ, θαί ζθφηεη ιαφλ Πάλζνθε, εηδσινκαλίαο ηψ θσηί ζνπ,
θαί ηψλ δηδαγκάησλ εθσηαγψγεζαο, θαί ζενγλσζίαο αζηξαπαίο, πάληαο
θαηεθαίδξπλαο, σο ιακπηήξ πακθαέζηαηνο.
Μνλάδα Σξηζάξηζκνλ, Σξηάδα νκννχζηνλ, κίαλ ζεαξρίαλ ελ πξνζψπνηο,
ηξηζίλ ππάξρνπζαλ αδηαίξεηνλ, άηκεηνλ αζχγρπηνλ απιήλ, πάζηλ
αλεθήξπμαο, νξζνδφμσο Σξηζφιβηε.

Ζιίνπ ιακπξφηεξνλ, εμέιακςαο Μεηξφθαλεο, ζχ γάξ ηήο απάηεο ζθφηνο
ιχεηο, θαί δξαπεηεχεηο δνθψδεηο δαίκνλαο, λχθηαο ηψλ παζψλ απνζνβείο, θαί
δεηλήλ ζθνηφκαηλαλ, θπγαδεχεηο αηξέζεσλ.
Θενηνθίνλ
Λπηήξηνλ εχξαην, ηφλ ηφθνλ ζνπ Θεφλπκθε, θχζηο γεγελψλ ηήο πξίλ θαηάξαο,
θαί επινγίαο ζενπξεπνχο πινπηηζκφλ, φζελ επινγνχκέλ ζε Πηζηνί, πάληεο θαί
δνμάδνκελ, Μαξηάκ Παληεπιφγεηε.
Έηεξνο
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ
Σά ζεία ζείσο επηηειψλ, θαί θαζαξσηάησ ινγηζκψ, ηψλ θαζαξψλ
εθαπηφκελνο, άκεκπηνο εδείρζεο ηεξνπξγψλ ηψ Θεψ, απιφηεηη θαξδίαο,
Πάηεξ Μεηξφθαλεο.
Οη ηψλ εηδψισλ ζεξαπεπηαί, ψθζεζαλ Θενχ λχλ ιαηξεπηαί, ζνχ ηαίο ζεπηαίο
παξαηλέζεζηλ, νχζ εμ αλαμίσλ αμίνπο εμαγαγψλ, ζεξάπσλ αλεδείρζεο ηνχ
Παληνθξάηνξνο.
Τπφ ηήο ράξηηνο πξνζθιεζείο, έιπζαο απρκφλ εηδσιηθφλ, ηαίο επνκβξίαηο
ηψλ ιφγσλ ζνπ, θαί θερεξζσκέλαο θαξδίαο ζηε, γνλίκνπο απεηξγάζσ
Πλεχκαηνο ράξηηη.
Θενηνθίνλ
Μεηά ηήλ θχεζηλ ηήλ θξηθηήλ, έκεηλαο Παξζέλνο σο ηφ πξίλ, Θεφο γάξ ήλ ηφ
ηηθηφκελνλ, ν κεηαζθεπάδσλ πάληα βνπιήκαηη, αλχκθεπηε Μαξία
ζενραξίησηε.
Χδή ο'
Σήλ ζείαλ ηαχηελ
Σφ ζείνλ ζθεχνο ηνχ Πλεχκαηνο, ηφλ άλζξσπνλ Θενχ ηφλ νπξάληνλ,
έλζαξθνλ Άγγεινλ, ηεξαξρίαηο αγιάτζκα, ηφλ ζνθφλ Μεηξνθάλελ χκλνηο
ηηκήζσκελ.
Ρεκάησλ ζείσλ ε δχλακηο, θαί θζφγγνο ηψλ ελζέσλ ινγίσλ ζνπ, πάληα
δηέδξακε, ηήο νηθνπκέλεο ηά πέξαηα, νξζνδνμίαλ πάζη Μάθαξ θεξχηηνληα.
Ο πάληα θαί πξφ γελέζεσο, γηλψζθσλ σο Θεφο ψ Μεηξφθαλεο, ζέ εθ θνηιίαο
κεηξφο, πξνεγλσθψο θαζεγίαζε, θαί Πλεχκαηνο δνρείνλ ζέ απεηξγάζαην.
Θενηνθίνλ
Απφξξεηφο ζνπ ε ζχιιεςηο, αλέθθξαζηνο ν ηφθνο Θεφλπκθε, θαί
αλεξκήλεπηνλ, ηφ ηήο αγλείαο κπζηήξηνλ, δηφ ζε πίζηεη κφλε αεί δνμάδνκελ.
Έηεξνο
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ
Ζ γιψζζά ζνπ Πλεχκαηη, ηεζεγκέλε λνεηψο, σο γξακκαηέσο θάιακνο,

θαιιηγξαθεί θαξδίαο ηψλ επζεβψλ, ηφλ ιφγνλ ηήο ράξηηνο, ηεξψηαηε Πάηεξ
ζείσ πλεχκαηη.
Σά ζεία κπνχκελνο, σο ρσξψλ πξφο λνεηά, ηά ηψλ Αγίσλ Άγηα, κπζηαγσγείο
ελ Πλεχκαηη ηνχο πηζηνχο, Σξηάδνο ηήλ έιιακςηλ, Ηεξψηαηε Πάηεξ ηειεψηαηα.
Ρναίο ηψλ δνγκάησλ ζνπ, θαηαθιχζαο ζνιεξά ηήο αζεταο χδαηα, σο πνηακφο
σξάζεο ηά επζεβή, αξδεχσλ ζπζηήκαηα, ηψλ πηζηψλ Ηεξάξρα παλζεβάζκηε.
Θενηνθίνλ
Ο ιφγνο ελ κήηξα ζνπ, παρπλζείο άλεπ ζπνξάο, βξνηφο σξάζε ηέιεηνο,
θαηλνηνκψλ ηάο θχζεηο ζενπξεπψο, σο κφλνο επίζηαηαη, Θενθφζκεηε Κφξε
παλακψκεηε.
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Σφλ Ηεξάξρελ ηνχ Υξηζηνχ Μεηξνθάλελ, ηήο Δθθιεζίαο ηφλ θσζθφξνλ
ιακπηήξα, ηφλ νκννχζηνλ ηφλ Λφγνλ ηψ Παηξί, ελ κέζσ θεξχμαληα,
ζενθφξσλ Παηέξσλ, θαί ζξφλνλ θνζκήζαληα, Βαζηιίδνο ελ πξψηνηο, θαί
πξνθεηείαο ράξηλ εθ Θενχ, ζαθψο ιαβφληα, ζπκθψλσο πκλήζσκελ.
Ο Οίθνο
Ο κπζηνιέθηεο ησλ Θενχ αξξήησλ κπζηεξίσλ, Απφζηνινο ν κέγαο Παχινο,
ηφ ζηφκα ηνχ Υξηζηνχ, πφξξσζελ πξνβιέπσλ ηφ κέιινλ, πξνέγξαθελ ηφλ
άμηνλ ηνχ ζξφλνπ ηήο ηψλ πφιεσλ Βαζηιίδνο, Σνηνχηνο εκίλ, θάζθσλ,
έπξεπελ Αξρηεξεχο, φζηνο θαί άθαθνο, δίθαηνο θαί ακίαληνο, θερσξηζκέλνο
απφ ηψλ ακαξησιψλ, θαί ελσκέλνο ηψ πλεχκαηη ηαίο άλσ νπξαλίαηο
Γπλάκεζηλ φο, έρσλ παξξεζίαλ εηο ηήλ είζνδνλ ηψλ Αγίσλ, παξίζηαηαη αεί ηψ
ζξφλσ ηήο ράξηηνο, αηηνχκελνο δνζήλαη εκίλ έιενο, θαί ράξηλ επξείλ εηο
εχθαηξνλ βνήζεηαλ, Απηφλ νχλ ρξεσζηηθψο αλεπθεκνχληεο, σο ράξηλ εθ Θενχ
ζαθψο ιαβφληα, ζπκθψλσο πκλήζσκελ.
πλαμάξηνλ
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ
Μεηξνθάλνπο, Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.
ηίρνη
Γήο κεηξφο εθζηάο, Μεηξφθαλεο πακκάθαξ,
Δθεί κεηήξαο, νχ Παηήξ πάλησλ κέγαο.
Μεηξνθάλεο δέ ηεηάξηε έδπ ρζφλα βσηηάλεηξαλ.
Μλήκε ηήο νζίαο κεηξφο εκψλ νθίαο ηήο αζθεηηθψο βησζάζεο.
Ο άγηνο νζηνκάξηπο Ησάλλεο, ν εγνχκελνο ηήο κνλήο Μνλαγξίαο, ελ
ζάθθσ βιεζείο θαί ηή ζαιάζζε θαηαπνληηζζείο ηειεηνχηαη.
Ο φζηνο Αιψληνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.

Αη άγηαη Μαξία θαί Μάξζα, αδειθαί ηνχ Λαδάξνπ, ελ εηξήλε ηειεηνχληαη.
ηίρνη
Δθ Βεζαλίαο ηάο αδειθάο Λαδάξνπ,
ψδεηλ δχλαζζαη θαί λεθξάο πηζηεπηένλ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Οπθ ειάηξεπζαλ
Φψο αλέηεηιε ηήο επζεβείαο ζηε, πάζη ηνίο πέξαζηλ, ελ ηψ επζέησ θαηξψ, ηήο
ηεξαξρίαο ζνπ, δηφ θαί έςαιιεο, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί
Θεφο επινγεηφο εί.
Απεθάιπςαο ηνχο κέιινληαο ηψ Άλαθηη, εκπλεπζζείο άλσζελ, θαί κέρξη
Σξίηνπ νθέ, δηαδεμακέλνπο ζνπ, ζξφλνλ θαί θξφλεκα, επζεβέζηαηνλ, σο ηήο
Σξηάδνο γλήζηνο, θαί πηζηφηαηνο ζεξάπσλ.
Νένλνλ παίδα κέλ Υξηζηφο ελζηεξληζάκελνο, ζενθνξνχκελνλ, θαί Ηεξάξρελ
ζνθέ, θαί Μάξηπξα έδεημε, ζχ δέ κηκνχκελνο, ηνχηνλ Πάλζνθε, ηφλ λένλ
Παχινλ έζεζζαη, ζνχ δηάδνρνλ πξνέθεο.
Ζ ηνχ Πλεχκαηνο ζνί ράξηο ελνηθήζαζα, πξνθήηελ έδεημε, πξνβιέπνληα ηά
καθξάλ θαί ζαθψο πξνιέγνληα, φζελ πξνείξεθαο, ηνίο αηηνχζί ζε, πεξί
πνιιψλ ζεζπέζηε, θαί ζήο ζείαο εθδεκίαο.
Θενηνθίνλ
Ξχινπ βξψζεσο γεπζάκελνη πξνπάηνξεο απεζηεξήζεζαλ, ηήο Παξαδείζνπ
ηξπθήο, εκείο δέ γεπφκελνη, ζαξθφο ηνχ ηφθνπ ζνπ, Θενλχκθεπηε, ηήλ ελ
Δδέκ απφιαπζηλ, θαί δσήλ θιεξνλνκνχκελ.
Έηεξνο
Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ
Φσηηδφκελνο ηνχ Πλεχκαηνο ηή ράξηηη, ηαίο πξφο ηφ ζείνλ λεχζεζη, Καί
κεζέμεζη, θσηνβφινο γέγνλαο αζηήξ, θσηίδσλ ηνχο ςάιινληαο νθέ,
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Αγηψηαηνο λαφο αγιατδφκελνο, ηαίο ελαξέηνηο πξάμεζη, ζχ γελφκελνο
ελνηθνχζαλ έζρεο ηεξψο, ελ ζνί ηήλ Σξηάδα εθβνψλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν
ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Νπζηαγκφλ απφ βιεθάξσλ απσζάκελνο, ηαίο ζείαηο εγξεγφξζεζη, ζείαλ
έιιακςηλ εηζεδέμσ, Άγγεινλ θσηφο, θαί ζηχινλ θαί έξεηζκα πηζηψλ, θαί
Ηεξάξρελ απνηεινχζάλ ζε.
Θενηνθίνλ
Ο θαζήκελνο ελ θφιπνηο ηνχ Γελλήηνξνο, απεξηγξάπησο Άρξαληε ελ ηνίο
θφιπνηο ζνπ θαζέδεηαη λχλ πεξηγξαπηψο, ηήλ ζήλ πεξηθείκελνο κνξθήλ, δηά

ηφ ζψζαη ηφλ Αδάκ, λένο Αδάκ γεγνλψο.
Χδή ε'
Παίδαο επαγείο
Νάκαζη ηνχ Πλεχκαηνο ζεφθξνλ, σο πιήξεο δσνπαξφρσλ αλαβιχζεσλ,
πνηακφο εμέρεαο, επζεβείαο χδαηα, ςπράο πηζηψλ δέ ήξδεπζαο, ςάιιεηλ
δηδάζθσλ αεί, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Αλήξ επηζπκηψλ Πλεχκαηνο ψθζεο, θαί ζθεχνο εθιειεγκέλνλ Ηεξψηαηε, φζελ
εξσηήζαληη, ηεξάξρε είξεθαο, Αιεμαλδξέσλ Πξφεδξνλ, πξννπηηθψο κεη'
απηνλ, ηφλ κέγαλ Αζαλάζηνλ είλαη, ηφλ πνιχλ ηά ζεία, θαί ιακπξφλ αξηζηέα.
Ηζχλαο ηφ ζθάθνο Δθθιεζίαο, πξφο φξκνλ νξζνδνμίαο γαιελφηαηνλ, νία
εκπεηξφηαηνο, θπβεξλήηεο Πάλζνθε, ηήλ άλσ πφιηλ έθζαζαο, γέξα
ιεςφκελνο, ηψλ πφλσλ θαί ηδξψησλ ζνπ κάθαξ, παξά ηνχ Γεζπφηνπ,
Υξηζηνχ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
ιελ πξνζιαβψλ ηήλ αλζξσπίλελ, νπζίαλ εθ ζνχ εκλή ν ππεξνχζηνο, φινλ
κε ηφλ άλζξσπνλ, έζσζε βνπιήκαηη, θαί θνηλσλφλ αλέδεημε, λχλ ζείαο
θχζεσο, δηφ ζε γεγεζφηεο πκλνχκελ, σο θαιψλ αηηίαλ, Παξζέλε εηο αηψλαο.
Έηεξνο
Δθ θινγφο ηνίο νζίνηο
Τπεξήθαλνλ φθηλ ηή Σαπεηλψζεη ζνπ, εηαπείλσζαο Μάθαξ
πξνζαλπςνχκελνο, ηαίο πξφο ηφλ Θεφλ θαζαξαίο ζνπ εληεχμεζηλ, φζελ ζε
ηηκψκελ, Υξηζηφλ ππεξπςνχληεο.
αξθσζέληα ηφλ Λφγνλ εζενιφγε ζαο, θαί ιανχο εθ δνπιείαο πιάλεο δηέζσ
ζαο, ηήλ εηδσιηθήλ, απειαχλσλ δπζζέβεηαλ, Πάηεξ Ηεξάξρα, Μεηξφθαλεο
ζεφθξνλ.
Καί ηφλ βίνλ ηψ ιφγσ έρσλ αξκφδνληα, θαί ηφλ ιφγνλ ηψ βίσ έρσλ
εκπξέπνληα, πιήξεο εκέξσλ γεγνλψο ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο, Πάηεξ πξφο ηάο
άλσ, κεηέβεο θαηνηθίαο.
Θενηνθίνλ
Λπηξσζέληεο ηήο πξψελ αξάο ηψ ηφθσ ζνπ, παληεπιφγεηε Κφξε
Θενγελλήηξηα, ηήλ ηνχ Γαβξηήι, θσλήλ ζνη αλακέιπνκελ, Υαίξε ε αηηία, ηήο
πάλησλ ζσηεξίαο.
Χδή ζ'
Άπαο γεγελήο
Νφκνο ν γξαπηφο, παξήιζε ηήο ράξηηνο επηθαλείζεο Υξηζηνχ, ε Ααξσλίηηο
δέ, ηεξσζχλε ηή ζή Μεηξφθαλεο, Ηεξαξρία πάλζνθε παξαρσξεί εκθαλψο, σο
ειίνπ, ηειαπγψο εθιάκπνληνο, ηφ αζηέξηνλ θέγγνο ζπγθξχπηεηαη.

Δηξήλε πνιιή, εθ Θενχ γεγέλεηαί ζνη Ηεξψηαηε, νχ σξαίνη έδξακνλ, πφδεο
εηξήλεο, νδφλ θεξχηηνληνο, εηξήλελ ππεξέρνπζαλ άπαληα ιφγνλ θαί λνχλ, θαί
εηξήλεο, ηφπνηο ελζθελψζαληνο, θαί εηξήλελ ιηηαίο εκίλ λέκνληνο.
χλ Παηξηαξρψλ, θαί Μαξηχξσλ ηάγκαζηλ Οζίσλ θαί Πξνθεηψλ, θαί ηαίο ηψλ
Αγγέισλ δέ, ηαμηαξρίαηο σο παξηζηάκελνο, ηψ ζξφλσ ηνχ Παληάλαθηνο,
απαχζησο πξέζβεπε, θξαηαηνχζζαη, άηξσηνλ ηφ θήξπγκα, εηο αηψλαο αηψλσλ
ηήο πίζηεσο.
Χ πακβαζηιεχ, Θεέ Σξηζππφζηαηε εκίλ επτιαηνο, γελνχ ηαίο ζείαηο ιηηαίο, ηνχ
Ηεξάξρνπ θαί παχζνλ άπαληα, ηήο Δθθιεζίαο ζθάλδαια, θαί ηά θξπάγκαηα,
ηψλ αζέσλ, ερζξψλ εμαθάληζνλ, θαί εηξήλεπζνλ πάληα ηφλ θφζκνλ ζνπ.
Θενηνθίνλ
ψδε πεηξαζκψλ, θαί παληνίσλ ζιίςεσλ αγλή Μεηξφζεε, άπαληαο ηνχο
δνχινπο, θαί αησλίνπ ξχζαη θνιάζεσο, θαί ηήο ραξάο αμίσζνλ, ηνχ ζνχ Τηνχ
θαί Θενχ, ηνχο εθ πφζνπ, ζέ χκλνηο γεξαίξνληαο, θαί ηήλ ζείαλ ηηκψληαο
εηθφλα ζνπ.
Έηεξνο
Θεφλ αλζξψπνηο
Δλ γή πξαέσλ ζχ θαηεζθήλσζαο, Αξρηεξεχ πξαυο ελ αθαθία γελφκελνο, θαί
ηνίο άλσ ζπλήθζεο ζηξαηεχκαζη, φινο σξατζκέλνο ζείαηο ιακπξφηεζηλ, φινο
ηψ θσηί ηψλ αξεηψλ πεξηερφκελνο.
Οξάο Αγγέισλ ζείαο ιακπξφηεηαο, Παηξηαξρψλ Μαξηχξσλ Απνζηφισλ
Μεηξφθαλεο, ζχλ απηνίο δπζσπψλ ηφλ θηιάλζξσπνλ, άθεζηλ ηψλ
πηαηζκάησλ, βίνπ δηφξζσζηλ, ζηε δσξήζαζζαη εκίλ ηνίο επθεκνχζί ζε.
Θενηνθίνλ
ηαγψλ θαζάπεξ ε επνπξάληνο, ηή ζή γαζηξί Παξζέλε πεηφο θαηαβέβεθε, θαί
μεξάλαο ηήο πιάλεο ηά ξεχκαηα, ψκβξηζελ αθζαξζίαλ θαί απνιχηξσζηλ,
πάζη ηνίο αλζξψπνηο, δηά ζνχ ζενραξίησηε.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Φψο αλαιινίσηνλ
Φψο ηξηιακπέζηαηνλ κάθαξ, Μεηξφθαλεο ελ θαξδία, δεμάκελνο αλεδείρζεο,
κέγαο θσζηήξ Δθθιεζίαο, θαηαθσηίδσλ ηνχο πίζηεη ηψλ ελ Σξηάδη, έλα Θεφλ
πξνζθπλνχληαο.
Θενηνθίνλ
Φσηφο δνρείνλ εδείρζεο, θσηνιακπέο Θενηφθε, ηφ άρξνλνλ εθ γαζηξφο ζνπ,
θψο γάξ αλέηεηιε θφζκσ, θαί θαηεθψηηζε πάληαο ηνχο νξζνδφμσο, ζέ
Θενηφθνλ πκλνχληαο.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'

Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο
Αλαιαβψλ ηνχ Υξηζηνχ ηήλ παλνπιίαλ, θαί πεξηδσζάκελνο ηήλ ζήλ νζθχλ
θξαηαηψο, ελ αιεζείαο επζχηεηη, δηθαηνζχλεο, ζείνλ δέ ζψξαθα ελδπζάκελνο,
θαί ππνδπζάκελνο σξαίνπο πφδαο ζνπ, Δπαγγειίνπ ηήο ράξηηνο, εηνηκαζία,
θαί επί πάζη ζπξεφλ πίζηεσο, θαί ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο, ζείαλ κάραηξαλ, ξήκα
Θενχ ψ Μεηξφθαλεο, ηνχ ερζξνχ ηά ππξθφξα, παληειψο βέιε θαηέζβεζαο.
Ξελνπξεπψο ζνπ ηφλ βίνλ δηαλχζαο, ηφλ μέλνλ γελφκελνλ, Υξηζηφλ
κηκνχκελνο, δη' επζπιαγρλίαλ ακέηξεηνλ, μέλσλ ραξίησλ, θαηεμηψζεο Πάηεξ
Μεηξφθαλεο, μέλνηο θαί απηφρζνζη ζαθψο ηά κέιινληα, πξναγνξεχσλ σο
έλζενο, λένο Πξνθήηεο, ελ γεξαιέσ ςπρήο θξνλήκαηη, φζελ ηήο θξείηηνλνο
ζείαο έηπρεο, θαη αμίαλ μελίαο ανίδηκε, ηθεηεχσλ ζσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη
αλπκλνχληάο ζε.
Ο επαμίσο θνκήηεο Κσλζηαληίλνο, ψζπεξ εζπεξψηαηνο πξνζθιεζείο
άλσζελ ηψλ ρξηζησλχκσλ ν πξψηηζηνο, Άλαμ αλάθησλ, ζέ εμ εψαο
εμαλαηείιαληα, άιινλ ψζπεξ ήιηνλ, επξψλ Μεηξφθαλεο, ζπλαγαψλ σο
αείθσηνλ, ρνξφλ αζηέξσλ, ζείσλ Παηέξσλ ηφ πξψηνλ άζξνηζκα, ελ
πςηζξφλσ ζηεξεψκαηη, Δθθιεζίαο Υξηζηνχ ελεζξφληζε, θαηαπγάδεηλ αθηίζηλ,
επζεβείαο ηφ αλζξψπηλνλ.
Τπεξνπξάληνλ άξηνλ πξνζθνκίδσλ, ζπζίαλ αλαίκαθηνλ ηψ Παληνθξάηνξη,
ζαπηφλ σο ζχκα εππξφζδεθηνλ, σο Ηεξάξρεο, κάθαξ πξνζήμαο θαί
θαιιηέξεκα, φζελ θαί σζθξάλζε ζνπ ηνχ ζπκηάκαηνο, νζκήλ θαί κχξνλ
εδχπλννλ, ηήλ επσδίαλ ηψλ αξεηψλ ηε θαί ζείσλ πξάμεσλ, θαί λχλ ηψ ζξφλσ,
παξηζηάκελνο, ηνχ σηήξνο ζπζίαλ αλαίκαθηνλ, παξξεζία πξνζθέξεηο, θαί
θσηίδεηο ηνχο πκλνχληάο ζε.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Μεηξφο πακθανχο, ψ Μεηξφθαλεο ζνθέ, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, Παηήξ
ζενπξφβιεηνο αλεδείρζεο, θαί λχκθεο εθιεθηήο ηνχ Βαζηιέσο ηψλ νπξαλψλ,
λπκθίνο ζεκλνπξεπήο κπζηηθψο ερξεκάηηζαο, πηνχο απείξνπο πξνζάγσλ ηψ
ανξάησ Παηξί δηά πίζηεσο, πνιχηεθλνλ ηήλ θνιπκβήζξαλ, ελ πλεχκαηη Αγίσ
απεξγαζάκελνο, ζελ ηφ δνζέλ ζνη ηάιαληνλ πνιχπιαζηάζαο, ραίξσλ
εηζήιζεο εηο ηφλ λπκθψλα ηφλ νπξάληνλ ηψλ πξσηνηφθσλ ηαίο ρνξείαηο
ζπλεδφκελνο, θαί πξεζβεχσλ ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σά νπξάληα πκλεί ζε, Κεραξηησκέλε Μήηεξ αλχκθεπηε, θαί εκείο
δνμνινγνχκελ, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ζνπ γέλλεζηλ, Θενηφθε πξέζβεπε ζσζήλαη
ηάο ςπράο εκψλ.
Γνμνινγία Μεγάιε, θαί Απφιπζηο
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηψλ Καλφλσλ, Χδή γ' θαί ο'.
Αξρή
ΤΖ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ

Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Γσξνζένπ, Δπηζθφπνπ Σχξνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. δ'
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε
Ππμίνλ ζείνπ Πλεχκαηνο, ζενκαθάξηζηε εδείρζεο, Πάηεξ ηά ζεία δφγκαηα
εγγεγξακκέλα, θέξσλ ελ γλψζεη ζετθή, ψλ ηή αλαπηχμεη Καηεθψηηζαο, ηνχο
ηή αγλσζία θηλδπλεχνληαο, δηφ ηαίο ζαίο πξεζβείαηο, αίηεζαη εκίλ πάζη ηφ
κέγα έιενο.
Αηκάησλ ζείνηο ξεχκαζη, πξνζεπηρξψζαο ζνπ Ηεξσζχλεο, ζηνιήλ Γσξφζεε
εηζήιζεο, ραίξσλ εηο ηφλ νπξάληνλ λαφλ, λχλ εκθαληζζήλαη ηψ Θεψ εκψλ,
λέκνληη ζηεθάλνποηεο αζιήζεσο, απηφλ θαζηθεηεπσλ, άπαζη δσξεζήλαη ηφ
κέγα έιενο.
Ο βίνο ζνπ Ηζάγγεινο, ε καξηπξία δέ ιειακπξπζκέλε, δη' ήο εμίσζαη κεηά
Αγγέισλ, πεξηρνξεχεηλ ελ ραξά, ζαχκαζη ηήλ γήλ Πάηεξ Γσξφζεε, ζείνηο
θαηαπγάδσλ θαί δηδάγκαζη, δηφ ηαίο ζαίο πξεζβείαηο, αίηεζαη πάζη δνχλαη ηφ
κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δγψ εηκη Παλάκσκε, δέλδξνλ ηφ άθαξπνλ ηνχ ζείνπ ιφγνπ, θαξπφλ ζσηήξηνλ
κεδφισο θέξνλ, θαί δεηιηψ ηήλ εθθνπήλ, κήπσο εηο ηφ πχξ βιεζψ ηφ
άζβεζηνλ, φζελ δπζσπψ ζε, Σνχηνπ ξπζαί κε, δείμαζα θαξπνθφξνλ,
Αρξαληε, ηψ Τηψ ζνπ ηή κεζηηεία ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ δάκαιηο ε άζπηινο, ηφλ κφζρνλ βιέπνπζα επί ηνχ μχινπ
πξνζαλαξηψκελνλ εζεινπζίσο, νδπξνκέλε γνεξψο, Οίκνη! αλεβφα
πνζεηλφηαηνλ ηέθλνλ, ηί ζνη δήκνο αληαπέδσθελ, αράξηζηνο Δβξαίσλ, ζέισλ
κε αηεθλψζαη εθ ζνχ πακθίιηαηε;
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Καί ηξφπσλ κέηνρνο, θαί ζξφλσλ δηάδνρνο, ηψλ Απνζηφισλ γελφκελνο, ηήλ
πξάμηλ εχξεο ζεφπλεπζηε, εηο ζεσξίαο επίβαζηλ, δηά ηνχην ηφλ ιφγνλ ηήο
αιεζείαο νξζνηνκψλ, θαί ηή πίζηεη ελήζιεζαο κέρξηο αίκαηνο, Ηεξνκάξηπο
Γσξφζεε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.

Γψξνλ Θενχ ζε πακκάθαξ Πάηεξ ζέβσ. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Άζσκελ ηψ Κπξίσ
Γψξνλ Θεψ πακκάθαξ, ζεαπηφλ πξνζήμαο θαζαξψηαηνλ, δηά βίνπ ηειείνπ,
θαί ζεπηνχ καξηπξίνπ Γσξφζεε.
ξηκνλ ψζπεξ βφηξπλ, Πάηεξ απνζιίςαο ηήλ δηάλνηαλ, επθξνζχλεο
θξαηήξα, ηνίο πηζηνίο δηδαγκάησλ πξνέζεθαο.
Ρεχκαηα ηήο απάηεο, έζηεζαο Γσξφζεε ηψ ξεχκαηη, ηήο παλζφθνπ ζνπ
γιψηηεο, θαί πηζηψλ δηαλνίαο θαηήξδεπζαο.
Θενηνθίνλ
Οκβξηζφλ κνη Παξζέλε, δένκαη ζηαγφλα θαηαλχμεσο, ηφλ ελφληα κνη ξχπνλ,
απνπιχλνπζα φπσο δνμάδσ ζε.
Χδή γ'
χ εί ηφ ζηεξέσκα
Νχθηα απεδίσμαο, ηήο καηαηφηεηνο άπαζαλ, ηαίο αζηξαπαίο, Πάηεξ Ηεξάξρα,
ηνχ παλζφθνπ θεξχγκαηνο.
Θαχκαζηλ εζηήξημαο, θαί Ηεξνίο νθέ δφγκαζη, ηάο ηψλ Πηζηψλ, πάλησλ
δηαλνίαο, ψο πνηκήλ Ηεξψηαηνο.
Έρξηζέ ζε Κχξηνο, ηψ Ηεξψ ζνθέ ρξίζκαηη, θαί ηήο απηνχ, ζείαο Δθθιεζίαο,
πνηκελάξρελ θαηέζηεζε.
Θενηνθίνλ
ιελ ηήλ θαξδίαλ κνπ, ηψ ζετθψ θσηί ιάκπξπλνλ, πχιε θσηφο, ηφλ ηήο
ακαξηίαο, ζθνηαζκφλ εθδηψθνπζα.
Ο Δηξκφο
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί νε ηφ πλεχκά κνπ».
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Θείνηο δφγκαζηλ αεί εθιάκπσλ, δψξνλ άγηνλ ζαπηφλ πξνζήμαο, ηψ αζαλάησ
Βαζηιεί δη' αζιήζεσο, θαί θαηνηθείο λχλ αεί επθξαηλφκελνο, ηψλ πξσηνηφθσλ
ηήλ άλσ κεηξφπνιηλ, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη
εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Θενηνθίνλ
Θείαο θχζεσο νπθ ερσξίζζε, ζάξμ γελφκελνο ελ ηή γαζηξί ζνπ, αιιά Θεφο
ελαλζξσπήζαο κεκέλεθελ, ν κεηά ηφθνλ Μεηέξα Παξζέλνλ ζε, σο πξφ ηνχ
ηφθνπ θπιάμαο παλάκσκνλ, κφλνο Κχξηνο, Απηφλ εθηελψο ηθέηεπε,
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ

Ζ ακίαληνο ακλάο ηνχ Λφγνπ, ε αθήξαηνο Παξζελνκήησξ, ελ ηψ ηαπξψ
ζεαζακέλε θξεκάκελνλ, ηφλ εμ απηήο αλσδίλσο βιαζηήζαληα, κεηξνπξεπψο
ζξελσδνχζα εθξαχγαδελ, Οίκνη! ηέθλνλ κνπ, πψο πάζρεηο ζέισλ ξχζαζζαη,
παζψλ ηήο αηηκίαο ηφλ άλζξσπνλ!
Χδή δ'
Δηζαθήθνα θχξηε
Τςνπκέλνπ θαηέπηπζαο, ζηε ρεηκψλνο ηήο αζεφηεηνο, θαί ηή ζέξκε ζείνπ
Πλεχκαηνο, αβιαβείο θαξδίαο ζπλεηήξεζαο.
πλεηξίβε Γσξφζεε, κάθαξ πξφ πξνζψπνπ ζνπ φξε βίαηα, ηψλ δαηκφλσλ θαί
εηάθεζαλ, δπζκελψλ αλζξψπσλ ηά θξνλήκαηα.
Δθαξηέξεηο ζιηβφκελνο, πφιεσο εηο πφιηλ εθδησθφκελνο, καθαξίαο φζελ
έηπρεο, ηψλ Μαξηχξσλ δφμεο θαί ιακπξφηεηνο.
Θενηνθίνλ
Πεηξαζκψλ κε δηάζσζνλ, θαί ηνχ ςπρνθζφξνπ ηψλ παζψλ θιχδσλνο, φπσο
πίζηεη καθαξίδσ ζε, παλαγία Κφξε Μεηξνπάξζελε.
Χδή ε'
Δθ λπθηφο αγλσζίαο
Απνζθνπψλ εκθξφλσο, ηάο αληηδφζεηο ηάο ζείαο Γσξφζεε, ηνχο κεγίζηνπο
θηλδχλνπο, θαί ηνχο πεηξαζκνχο εθαξηέξεζαο.
Μνλαδηθψο ηήλ ζείαλ, αλαθεξχηησλ Σξηάδα Γσξφζεε, πνιπζένπ καλίαο,
κάηαηνλ δηέιπζαο θξχαγκα.
Μή πξνζθπλήζαο Μάξηπο, έξγα ρεηξψλ αλνκνχλησλ ππέκεηλαο, πεηξαζκνχο
θαί θηλδχλνπο, θαί καζηίγσλ πφλνπο Γσξφζεε.
Θενηνθίνλ
Αλαηνιή ειίνπ, πξφ εσζθφξνπ εθιάκςαληνο γέγνλαο, δη' νχ θψο νη ελ ζθφηεη,
Άρξαληε δεηλψλ εζεάζαλην.
Χδή ο'
Υηηψλά κνη παξάζρνπ
Καξδίαλ ππξσζείζαλ ηαίο πλναίο, εθηήζσ ηνχ Πλεχκαηνο, πλεπκάησλ
Γσξφζεε, ελαληίσλ ηφλ θξπκφλ δηαιχνπζαλ.
Αγίσλ πνιηηείαο Ηεξαίο, ζπγγξαθαίο εδήισζαο, Πάηεξ ζεφπλεπζηε, ζεία
γλψζεη ηήλ ςπρήλ θσηηδφκελνο.
Ρεκάησλ ζνπ ν θζφγγνο θαί ηεξπλψλ, δνγκάησλ ε δχλακηο, πάζαλ
επέδξακε, Πακκαθάξηζηε ηήλ γήλ ζεία ράξηηη.
Θενηνθίνλ
Παξζέλε φλ εθχεζαο Θεφλ, άλζξσπνλ γελφκελνλ, ηνχηνλ ηθέηεπε, ιπηξσζήλαί

κε ππξφο θαί θνιάζεσο.
Ο Δηξκφο
«Υηηψλά κνη παξάζρνπ θσηεηλφλ, ν αλαβαιιφκελνο θψο ψζπεξ ηκάηηνλ,
πνιπέιεε Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ».
Κνληάθηνλ Ήρνο γ'
Ζ Παξζέλνο
Οξζνδφμνηο δφγκαζηλ, Ηεξνκάξηπο θεξχμαο, δψξνλ ζείνλ άγηνλ, ζαπηφλ
πξνζήμαο ηψ Κηίζηε, πξφηεξνλ ελ ηή αζθήζεη ελδηαπξέςαο, χζηεξνλ ηψ
καξηπξίσ ζηεξξψο αζιήζαο, θαί λνκίκσο ππεδέμσ, βξαβείνλ λίθεο, παξά
Υξηζηνχ ηνχ Θενχ.
πλαμάξηνλ
Σή Δ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Γσξνζένπ,
Δπηζθφπνπ Σχξνπ.
ηίρνη
Ο Γσξφζενο, θάλ θξαγγέιισκαη ιέγεη,
Λείπνπζη πνιιά πξφο ηά Υξηζηνχ κνπ πάζε.
Πέκπηε Γσξνζένην δέκαο πιεγήζη δακάζζε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο κεηά θηιαλζξσπίαο επελερζείζεο εκίλ
θνβεξάο απεηιήο θαί αλάγθεο, ελ ηή ηψλ Βαξβάξσλ επηδξνκή, φηε,
κέιινληαο ππ' απηψλ δηθαίσο αηρκαισηίδεζζαη, θαί θφλσ καραίξαο
παξαδίδνζζαη, ν νηθηίξκσλ θαί θηιάλζξσπνο Κχξηνο, δηά ζπιάγρλα ειένπο
απηνχ, παξ' ειπίδα πάζαλ ειπηξψζαην εκάο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ δέθα Μαξηχξσλ ηψλ ελ Αηγχπησ,
Μαξθηαλνχ, Νηθάλδξνπ, Τπεξερίνπ, Απφιισλνο, Λεσλίδνπ, Αξείνπ, Γνξγίνπ,
ειεληάδνο, Δηξήλεο θαί Πάκβσλνο.
Ο άγηνο κάξηπο Υξηζηφθνξνο ν απφ Ρψκεο, μίθεη ηειεηνχηαη.
Ο άγηνο Μάξηπ Κφλσλ, ν απφ Ρψκεο, ελ ζαιάζζε βιεζείο ηειεηνχηαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ
Άζηξνλ πνιχθσηνλ εθάλεο, ηαίο ιακπξφηεζη ηψλ άζισλ ζνπ θσηίδσλ, ηάο
ςπράο ηψλ πηζηψο, Γσξφζεε βνψλησλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Σξίβνπο επζείαο δηνδεχσλ, ππεμέθιηλαο ηά βάξαζξα ηνχ πιάλνπ, θαί νδνχο
πξφο δσήο, σδήγεηο ηνχο βνψληαο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.

Έζβεζαο φκβξνηο ηψλ αηκάησλ, Παλανίδηκε ηήλ θάκηλνλ ηήο πιάλεο, θαί
πξφο χδσξ δσήο, εζθήλσζαο θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο
ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Ρχζαη δεζκψλ ηήο ακαξηίαο, ηήλ αζιίαλ κνπ ςπρήλ Θενγελλήηνξ, θαί αγάπε
Θενχ, ππφδεπμνλ ηειεία, ίλα πηζηψο, δνμάδσ ζε, Θενηφθε εηο αηψλαο.
Χδή ε'
Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο
νβαξεπφκελνλ φθηλ ελ θαθία, ηαπεηλσζείο ελ Κπξίσ, Πάηεξ βνψλ
εηαπείλσζαο, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Δλ βαζπηάησ ζε γήξα πξφο αγήξσο, αλαπαπζάκελνλ ηφπνπο, ν
πιαζηνπξγφο θαηεζθήλσζελ, Ηεξψηαηε Πάηεξ, Μαξηχξσλ αγιάτζκα.
Βίνλ ηζάγγεινλ έρσλ ζχλ Αγγέινηο, ηψ ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ ζξφλσ, αλαβνψλ
λχλ παξίζηαζαη, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
Χξαηνηάηε Παξζέλε αλεδείρζεο, ηφλ σξαηφηαηνλ Λφγνλ, θπνθνξνχζα ψ
ςάιινκελ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Ο Δηξκφο
«Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο ελ θακίλσ, ζχλ ηψ ππξί θαί ηήλ θιφγα,
θαηαπαηνχληεο ππέςαιινλ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Σφλ πξνδεισζέληα
Ίζπλαο ηήλ πνίκλελ, Υξηζηνχ ζείνπο πξφο ιηκέλαο, αβιαβή ηεξήζαο απηήλ
ρεηκψλσλ ελαληίσλ, σο παλάξηζηνο Ηεξάξρεο θαί ζείσλ Πάηεξ, πιεξσηήο
ζνθέ πξνζηάμεσλ.
Χο ηεξνπξγφο ηεξφο, σο Μάξηπο γελλαίνο, σο ζαπκαηνπξγφο ζαπκαζηφο, σο
ζείνο ινγνγξάθνο, σο ηήο πίζηεσο αδηάζεηζηνο ζηχινο, δφμεο αησλίνπ Πάηεξ
έηπρεο.
έ σο ζείνλ δψξνλ Γσξφζεε ν ηά δψξα, σο Θεφο παξέρσλ, πινπζία
ρξεζηφηεηη ηνίο δενκέλνηο, εηο πηζηψλ ελαξγή ζσηεξίαλ, ηή Δθθιεζία
εδσξήζαην.
Ζ Θενθεγγήο κλήκε ζνπ αλέηεηιε θφζκσ, θαηαπγάδνπζα πηζηνχο, αθηίζη
ραξηζκάησλ, ήλ δνμάδνληαο θνηλσλνχο εκάο δείμνλ Πάηεξ, ηήο ελ ζνί ζείαο
ιακπξφηεηνο.
Θενηνθίνλ
Φέξνπζα Υξηζηφλ ρεξζί, ηφλ θέξνληα ηά πάληα, λεχκαηη ηψ ζείσ Αγλή, απηφλ
αεί δπζψπεη, ηψλ ρεηξψλ εκψλ ηάο επάξζεηο επζχλαη, ηνχηνπ σο ζπκίακα

ελψπηνλ.
ν Δηξκφο
«Σφλ πξνδεισζέληα ελ φξεη ηψ λνκνζέηε, ελ ππξί θαί βάησ ηφθνλ, ηφλ ηήο
Αεηπαξζέλνπ, εηο εκψλ ηψλ πηζηψλ ζσηεξίαλ, χκλνηο αζηγήηνηο
κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηιαξίσλνο ηνχ Νένπ, Ζγνπκέλνπ ηήο
Μνλήο ηψλ Γαικάησλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Βίνλ αθειίδσηνλ, ππνκνλήλ θαί πξαφηεηα, θαί αγάπελ αλφζεπηνλ, εγθξάηεηαλ
άκεηξνλ, παλλχρηνλ ζηάζηλ, θαηάλπμηλ ζείαλ, πίζηηλ ειπίδα αιεζή, ελ
ζπκπαζεία Πάηεξ θηεζάκελνο, σο άγγεινο εβίσζαο, επί ηήο γήο κεηά
ζψκαηνο, lιαξίσλ καθάξηε, πξεζβεπηά ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Δπίγεηνο Άγγεινο, θαί επνπξάληνο άλζξσπνο, ερξεκάηηζαο ζηε, πεγή
θαηαλχμεσο, ζπκπαζείαο ξείζξνλ, πέιαγνο ζαπκάησλ, ακαξησιψλ εγγπεηήο,
ειαία φλησο Θενχ θαηάθαξπνο, ειαίσ ηψλ θακάησλ ζνπ, θαζηιαξχλσλ ηά
πξφζσπα, lιαξίσλ καθάξηε, ηψλ πηζηψο επθεκνχλησλ ζε.
Ο λνχο ζνπ ιακπφκελνο, ηαίο ζετθαίο επηλεχζεζη, ηψλ ηνχ ζψκαηνο χπεξζελ,
παζψλ ερξεκάηηζελ, ακηγείο ηψλ θάησ, θέξσλ ραξαθηήξαο, θαί εθηππψλ ελ
εαπηψ, ηφ ζείνλ θάιινο θαί γλσξηδφκελνο, φινο θσηνεηδέζηαηνο, ηή ζπλεξγεία
ηνχ Πλεχκαηνο, Ηιαξίσλ Παηήξ εκψλ, κνλαδφλησλ αγιάτζκα.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ηφ θαζαξψηαηνλ, ηνχ Βαζηιέσο παιάηηνλ, δπζσπψ Πνιπυκλεηε, ηφλ λνχλ
κνπ θαζάξηζνλ, ηφλ εζπηισκέλνλ, πάζαηο ακαξηίαηο, θαί θαηαγψγηνλ ηεξπλφλ,
ηήο ππεξζένπ Σξηάδνο πνίεζνλ, φπσο ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, θαί ηφ ακέηξεηνλ
έιενο, κεγαιχλσ ζσδφκελνο, ν αρξείνο ηθέηεο ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
έ ψο εζεάζαην, επί ηαπξνχ αλπςνχκελνλ, ε ηεθνχζα Φηιάλζξψπε,
θξαπγάδνπζα έιεγε, Πψο εζεινπζίσο, πάζνο ππνκέλεηο, ν απαζψο εθ ηήο
εκήο, γαζηξφο εθιάκςαο σο παληνδχλακνο, θαί ιχζαο ηήλ θαηάθξηηνλ, θχζηλ
βξνηψλ θαηαθξίζεσο; Αλπκλψ ζνπ ηήλ άκεηξνλ, λχλ Τηέ ζπγθαηάβαζηλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. δ'

Δλ ζνί Πάηεξ αθξηβψο δηεζψζε ηφ θαη' εηθφλα, ιαβψλ γάξ ηφλ ζηαπξφλ,
εθνινχζεζαο ηψ Υξηζηψ, θαί πξάηησλ εδίδαζθεο, ππεξνξάλ κέλ ζαξθφο,
παξέξρεηαη γάξ, επηκειείζζαη δέ ςπρήο, πξάγκαηνο αζαλάηνπ, δηφ θαί κεηά
Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη, φζηε Ηιαξίσλ ηφ πλεχκά ζνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ ν
παξψλ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Τγξάλ δηνδεχζαο
Δλ θσηί αυισ θαί λνεηψ, εθ ηήο θαηεθείαο, ηψλ ελχισλ αλαδξακψλ, Ηιαξίσλ
ζηε ιηηαίο, ζνπ, ηαίο πξφο ηφλ Κχξηφλ κε θψηηζνλ.
Δθ βξέθνπο ζειάζαο ηήλ αξεηήλ, εγθξαηείαο πφλνηο, θαί ηδξψζηλ αζθεηηθνίο,
εηο άλδξα θαηήληεζαο θαί κέηξνλ, πλεπκαηηθήο ηήο ειηθίαο Υξηζηνχ.
Σψλ παζψλ ηφ πέιαγνο δηειζψλ, θαί ηάο ηξηθπκηαο, ηψλ δαηκφλσλ δηεθθπγψλ,
εηο ιηκέλα ψξκεζαο αβξφρσο, ηήο απαζείαο Πάηεξ ζηε.
Θενηνθίνλ
Λφγνλ ηφλ ακήηνξα εθ Παηξφο, απάηνξα ηνχηνλ, επ' εζράησλ ζεαλδξηθψο,
εθχεζαο κφλε Θενκήηνξ, σο ππεξηέξα πάζεο θηίζεσο.
Ήρνο γ'
χ εί ηφ ζηεξέσκα
Έθιεμαο ηψ άλζξαθη, ηψ ηήο αζθήζεσο Έλδνμε, ηήλ ηψλ παζψλ, άθαλζαλ θαί
ζάιπεηο, ηψλ πηζηψλ ηά θξνλήκαηα.
πινλ ηήλ εγθξάηεηαλ, θαί πξνζεπρήλ ψζπεξ ζψξαθα, θαζνπιηζζείο,
ερζξψλ ανξάησλ, εηξνπψζσ ηάο θάιαγγαο.
Παξζελίαο έξσηη, δαςηιεπζάκελνο ζηε, θαί αξεηάο ηάο πξφο ηφλ Γεζπφηελ,
Ηιαξίσλ θαηψξζσζαο.
Θενηνθίνλ
Γφο εκίλ βνήζεηαλ, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ Πάλαγλε, ηάο πξνζβνιάο,
απνθξνπνκέλε, ηψλ δεηλψλ πεξηζηάζεσλ.
Ο Δηξκφο
χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκα κνπ».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Θεψ θαζηέξσζαο, ηήλ ζήλ πακκάθαξ δσήλ, γελφκελνο άξηζηνο Ηεξνπξγφο
αιεζψο, Υξηζηνχ Ηεξψηαηε, φζελ κεηά κπξίνπο, ηνχο ηδξψηαο θαί πφλνπο,

ραίξσλ εηο ηάο αυινπο, κεηεηέζεο ζθελψζεηο, θαί λχλ αλαπεγάδεηο εκίλ
ξείζξα ηάζεσλ.
Θενηνθίνλ
Δθαίληζαο άρξαληε, ηψ ζείσ ηφθσ ζνπ, θζαξείζαλ ηνίο πάζεζη, ηψλ γεγελψλ
ηήλ ζλεηήλ, νπζίαλ θαί ήγεηξαο, πάληαο εθ ηνχ ζαλάηνπ, πξφο δσήλ
αθζαξζίαο, φζελ ζε θαηά ρξένο καθαξίδνκελ πάληεο, Παξζέλε δεδνμαζκέλε,
σο πξνεθήηεπζαο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Τςνχκελνο χςσζαο, ηνχο πεπησθφηαο πνηέ, εκέ δέ θαηέβαιεο, ηή αλπςψζεη
ηή ζή, ψ θψο ηψλ νκκάησλ κνπ, Γέρνπ Τηέ ηφ πάζνο, δη' εκάο εθνπζίσο,
θέξε ηαπξφλ, ηνχο ήινπο, θαί ηφλ ζπφγγνλ ηήλ ιφγρελ, δη' ψλ ηήο απαζείαο
ηήλ ράξηλ εβξάβεπζαο.
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Φπηεπζείο ελ ηνίο χδαζη, ηνίο ηήο εγθξαηείαο Πάηεξ καθάξηε, θιήκα ψθζεο
επζαιέζηαηνλ, επζεβείαο βφηξπλ πξνβαιιφκελνλ.
ινο έλζνπο γελφκελνο, θαί πλεπκαηνθφξνο φινο εγλψζζεο Θεψ, Ηιαξίσλ
πακκαθάξηζηε, δηφ κεη' Αγγέισλ ζπγρνξεχεηο αεί.
Δλ ηή πέηξα ηήο πίζηεσο, έζηεζαο ηά βήκαηα ηήο θαξδίαο ζνπ, θαί αζάιεπηνο
δηέκεηλαο, πξνζβνιάο δαηκφλσλ κή πηννπκελνο.
Θενηνθίνλ
Υεξνπβίκ ππεξηέξαλ ζε, θαί ηψλ εξαθίκ πκλνχκελ Παλάρξαληε, φλ γάξ
ηξέκνπζηλ εβάζηαζαο, ελ ζαξθί Θεφλ εκψλ ηαίο αγθάιαηο ζνπ.
Χδή ε'
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη
Σφ φκκα ηήο θαξδίαο αθνίκεηνλ, ελ ηαίο ζείαηο εληνιαίο εηήξεζαο
αθαηαγλψζησο, Ανίδηκε.
Δηο φξνο αξεηψλ δη' αζθήζεσο, ζενθφξε, πξαθηηθήο αλέδξακεο, πξφο
ζεσξίαο επίβαζηλ.
Σφλ έιενλ ζθνξπίζαο ηνίο πέλεζηλ, εθ θαξδίαο, Ηιαξίσλ ζηε, πινχηνλ
νπξάληνλ είιλθαο.
Θενηνθίνλ
Σνχ Λφγνπ Κηβσηφλ ζε αλέδεημε, Θενηφθε, ν ηνχ λφκνπ Κχξηνο, ελ ή
αθξάζησο εζθήλσζελ.
Χδή ο'
Ηιάζζεηί κνη σηήξ
Σφλ λνεηφλ Γνιηάζ, θαθία ππεξαηξφκελνλ, αφπισ ζνπ ζπκπινθή, πηζηψο
εζθελδφληζαο, θαί ηνχηνπ ζπαζάκελνο, ηά ηήο ήηηεο φπια, σο κεγάιαπρνλ

απέηεκεο.
Σφλ κέγαλ εηο αξεηήλ, εδήισζαο Ηιαξίσλα, θαί ηνχησ πλεπκαηηθψο, θαη' ίρλνο
επφκελνο, εγθξαηείαο ζηε, θνξπθαίνο ψθζεο, θαί ηήο πνίκλεο ππνηχπσζηο.
Ηδξψζηλ αζθεηηθνίο, ηνχο άλζξαθαο ηψλ βειψλ ηνχ ερζξνχ, θαηέζβεζαο
νιηθψο, θαί ηφ πχξ ηήο πίζηεσο, αλάςαο θαηέθιεμαο, ηά ηήο απηζηίαο, ηψλ
αηξέζεσλ θξπάγκαηα.
Θενηνθίνλ
πλείιεθαο αιεζψο, ηφλ Θεφλ Λφγνλ ελ κήηξα ζνπ, θαί ηνχηνλ ππεξθπψο,
Παλάκσκε ηέηνθαο, φλ ιηηαίο ηιέσζαη, ππέξ ηψλ θπξίσο, Θενηφθνλ
αλπκλνχλησλ.
Ο Δηξκφο
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ,
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο
ζσηεξίαο κνπ».
Κνληάθηνλ Ήρνο α'
Σφλ ηάςνλ ζνπ σηήξ
Ππξί πξνζνκηιψλ, νπδακψο θαηεθιέρζεο, Ηιάξηε ζνθέ, αζιεηά γελλαηφθξνλ,
ηήλ δξφζνλ γάξ εθέθηεζν, ηνχ Θενχ αλαςχρνπζαλ, φζελ ήλπζαο, ηνχο ππέξ
θχζηλ αγψλαο, αγαιιφκελνο, κεηά Οζίσλ ζεφθξνλ, κεζ' ψλ εκψλ κλήζζεηη.
πλαμάξηνλ
Σή ο' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηιαξίσλνο ηνχ
Νένπ, Ζγνπκέλνπ ηήο Μνλήο ηψλ Γαικάησλ.
ηίρνη
Ηιαξφο σλ πλεχκαηη ζχ Ηιαξίσλ,
Ηιαξφο ελ ζψκαηη ήο θαί θαξδία.
Βή δ' εο φιπκπνλ Ηιαξίσλνο θέαξ αγλφλ ελ έθηε.
Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αηηάινπ ηνχ
ζαπκαηνπξγνχ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ πέληε Παξζέλσλ, θαί ηήο ζπλνδίαο
απηψλ.
ηίρνη
Κφξαο θξνλίκνπο πέλη' έθε Θεφο Λφγνο,
Πξντζηνξψλ ζνη ηάζδε πέληε Παξζέλνπο.
Σαίο απηψλ Αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο
Δλ ηή ριφε ηήο άλσ, βαζηιείαο ηήλ πνίκλελ Πάηεξ εμέζξεςαο, θαί ξάβδσ ηψλ

δνγκάησλ, ηνχο ζήξαο απειάζαο, ηψλ αηξέζεσλ έςαιιεο, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ Θεφο επινγεηφο εί.
Σψλ ζαπκάησλ ηήλ αίγιελ, εθαπιψζαο ζθεδάδεηο ηήλ ηψλ λνζνχσησλ αριχλ,
θαί ξψζεσο αθηίλαο, παξέρεηο θαί εκέξαλ, επεμίαο θξαπγάδνπζηλ, ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ Θεφο επινγεηφο εί.
Δλ ηή άλσ εηζήιζεο, λπκθηθή επσρία ηνχ Βαζηιέσο Υξηζηνπ, ζηνιήλ
ελδεδπκέλνο, αμίαλ ηνχ θαινχληνο, εθβνψλ Πακκαθάξηζηε, Ο ηψλ Παηέξσλ
εκψλ Θεφο Δπινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Τπέξ θχζηλ θαί ιφγνλ, ηφλ Γεζπφηελ ηψλ φισλ εθπνθφξεζαο, θαί ηξέθεηο εθ
καδψλ ζνπ, ηφλ πάζηλ επθαηξία, εηνηκάδνληα ηξάπεδαλ, φλ εθηελψο αγαζή
ππέξ εκψλ δπζψπεη.
Χδή ε'
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Σνίο ηψλ δαθξχσλ ξεχκαζη, ηψλ παζψλ ηά ζθηξηήκαηα, θαί ηνχο αθαζέθηνπο,
ινγηζκνχο θαηέθιπζαο, θαί πέιαγνο γέγνλαο, καθξνζπκίαο ζηε, πξφο
γαιήλελ άγσλ, Ηιαξάλ ηνχο βνψληαο, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε,
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Χο θαξηεξφλ αδάκαληα, ηήο αζθήζεσο έρνληεο, ηάο ζάο παξαηλέζεηο, Ηιαξίσλ
ζηε, θαξδίαλ ζηνκνχκεζα, θαί ηψλ παζψλ ηάο θάιαγγαο, ηξέπνκελ σο έζλε,
θαί πηζηψο εθβνψκελ, νη παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Γη' εγθξαηείαο ζηε, ηήο ζαξθφο ηήλ εππάζεηαλ, ππψπηαζκνίο ηε θαηαηήμαο
πάλζνθε, επιήξσζαο Πλεχκαηνο, ηήλ ςπρηθήλ ελέξγεηαλ, θαί πξφο απαζείαο,
ηξίβνπο έθζαζαο θξάδσλ, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ είο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Τπφ ηήλ ζθέπελ Γέζπνηλα, ηψλ Αγίσλ πηεξχγσλ ζνπ, νη Κεθαθσκέλνη,
πάληεο θαηαθεχγνκελ, δεηλνίο ακαξηήκαζη, θαί Πεηξαζκνίο θαί ζιίςεζη, ζέ
γάξ πξνζηαζίαλ, θεθηεκέλνη βνψκελ, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε,
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ εκκαλψο
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηψ Γεκηνπξγψ
θαί Λπηξσηή αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο
Πεγήλ ζε ηψλ ζαπκάησλ σο αιεζψο, ν Υξηζηφο ψ Σξηζκάθαξ αλέδεημε, ηνχο

αιγεηλνχο, ξχπνπο εθθαζαίξνπζαλ ηψλ παζψλ, θαί λνζεκάησλ έλδνμε,
πφλνπο θαηαθιχδνπζαλ επρεξψο, δηφ θαί πνηακφλ ζε, ςπρηθψλ θαζαξζίσλ,
θαινχκελ πάληεο πακκαθάξηζηε.
Δμήλζεζαο σο θνίλημ πλεπκαηηθφο, ελ ηψ νίθσ Θενχ παλανίδηκε,
θαξπνςνξψλ, πφλνπο εγθξαηείαο σο γιπθαζκφλ, ελ ψ θαξδίαο ήδπλαο,
Πάηεξ ηάο ηήο πνίκλεο ζνπ ινγηθψο, δηφ θαί ηψλ ζηεθάλσλ, ηήο νπξαλίνπ
δφμεο, ηαχηελ αμίσζνλ πξεζβείαηο ζνπ.
Σεηέιεθαο ηνλ δξφκνλ αζθεηηθψο, θαί ηήλ πίζηηλ ζεφθξνλ εηήξεζαο, δηπινχο
ηε λχλ, ζηέθαλνο επιάθε ζνη αιεζψο, φλ θαηά ηήλ δηάγλσζηλ, ηψλ
βεβησκέλσλ παξά Θενχ, λνκίκσο απνιήςε, θαί εηο ηήλ άλσ ιήμηλ,
ελαπνιαχζεηο ζχλ Αγγέισλ ρνξνίο.
Θενηνθίνλ
έ φπινλ ελ θηλδχλνηο θαί πεηξαζκνίο, θαί ιηκέλα θαί ηείρνο ελ ζιίςεζη, θαί
ζπξεφλ, ελ πνιέκνηο έρνκελ λνεηφλ, θαί κέγα ηιαζηήξηνλ, ελ δεηλαίο
πηαηζκάησλ επηδξνκαίο, δηφ ζε Θενηφθνλ, ηηκψκελ θαηά ρξένο, θαί
κεγαιχλνκελ ηφλ ηφθνλ ζνπ.
Ο Δηξκφο
«Δμέζηε επί ηνχησ ννπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο,
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα
ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη
κεγαιχλνπζηλ».
Ζ ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Ε' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Θενδφηνπ Αγθχξαο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Αγαιινκέλε θαξδία, θαί ζηαζεξψ ινγηζκψ, πξφο ηνχο αγψλαο Μάξηπο,
επηνκφιεζαο φλησο, κή πηήμαο ηψλ βαζάλσλ ηά αιγεηλά, νχ ηφλ βίαηνλ
ζάλαηνλ, φζελ λνκίκσο αζιήζαο πεξηθαλψο εζηεθάλσζαη Θεφδνηε.
Σνίο ζπαξαγκνίο ηήο ζαξθφο ζνπ θαηεηξαπκάηηζαο, ηνχο πνιεκίνπο Μάθαξ,
θαί θαηέμαλαο ηνχησλ, ειέγρνηο ηάο θαξδίαο, ηνίο δέ θξνπλνίο, ηψλ ρπζέλησλ
αηκάησλ ζνπ, ηάο δηεθρχζεηο εμήξαλαο παληειψο, ηήο αζεταο πακκαθάξηζηε.
Καξηεξηθψο ηαίο ιακπάζη πεξηθαηφκελνο, θαί ηαίο πιεγαίο ηφλ λψηνλ,

ζπληξηβφκελνο Μάξηπο, ππέκεηλαο θξαπγάδσλ, Σήο ηνχ Υξηζηνχ, αγαπήζεσο
φισο κε, νπδέλ ρσξίζεη νπ ζάλαηνο, νχ δσή, νπδέ πάζα άιιε βάζαλνο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Απηφκεινλ
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ ηφ αγαιιίακα, ηψλ επί γήο αλζξψπσλ, θξαηαηά
πξνζηαζία, άρξαληε Παξζέλε, ζψδε εκάο, ηνχο εηο ζέ θαηαθεχγνληαο, φηη ελ
ζνί ηάο ειπίδαο κεηά Θεφλ, Θενηφθε αλεζέκεζα.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
έ ηφλ ακλφλ θαί πνηκέλα, επί ηνχ μχινπ σηήξ, ε ζέ αγλψο ηεθνχζα, σο
εψξα Θεέ κνπ, ζξελνχζα αλεβφα, Σέθλνλ εκφλ, θψο ηνχ θφζκνπ γιπθχηαηνλ,
πψο επί μχινπ νξψ ζε ηνχ ζηαπξηθνχ, σο θαθνχξγνλ αλαξηψκελνλ;
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ, νχ
ε Αθξνζηηρίο.
Θενχ δφζηο πέθπθαο εηθφησο κάθαξ. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. β'
Χο ελ επείξσ πεδεχζαο
Θενιακπή ζε αζηέξα ν λνεηφο, αλαδείμαο ήιηνο, ελ ηψ χςεη ηήο απηνχ,
Δθθιεζίαο άπαζαλ ηήλ γήλ, αζηξαπαίο Μάθαξ ηψλ ζψλ άζισλ εθαίδξπλελ.
Δθ λεαξάο ειηθίαο αλαηεζείο, ηψ Θεψ Θεφδνηε, ζενδφηνηο αξεηαίο, ηήλ ςπρήλ
ειάκπξπλαο ζαθψο, θαί ηφλ θφζκνλ ηνίο ζεπηνίο άζινηο εθαίδξπλαο.
Ο πεξηψλπκνο Μάξηπο θαηαλνψλ, ηά ηήο πιάλεο δίθηπα, εθαπινχκελα ελ γή,
παληαρνχ δηήξρεην ςπράο, δηδαραίο ηψλ επζεβψλ ζηεξίδσλ ράξηηη.
Θενηνθίνλ
Τπεξβνιή επζπιαγρλίαο ηνχο νπξαλνχο, θιίλαο θαηαβέβεθελ, ν Τηφο ν ηνχ
Θενχ, θαί εθ ζνχ ζεζάξθσηαη Αγλή, δηαζψδσλ ηνχο βξνηνχο πιάλεο ηνχ
φθεσο.
Χδή γ'
Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ
Γηφινπ λεχσλ πξφο Θεφλ, νθζαικνίο δηαλνίαο, παλανίδηκε Μάξηπο, νπθ
εζζάλνπ ηαίο πιεγαίο ηνχ ζψκαηνο νκηιψλ, θαί βαζάλνηο, πάληνζελ
θπθινχκελνο.
Οπδφισο Μάξηπο πξνζβνιαίο, αιγεηλψλ εζαιεχζεο, νπ ζσπείαηο αλφκσλ,
επί πεηξαλ αζθαιή, ηήο πίζηεσο ηνχ Υξηζηνχ, εδξαζκέλνο, έλδνμε Θεφδνηε.
πληξίβεη ζψκα ηαίο πνιιαίο, ν δηψθηεο αηθίαηο, νπθ ηζρχεη δέ φισο, ζνχ ηφλ
ηφλνλ ηήο ςπρήο, ραπλψζαη ζεία ζηνξγή, ηνχ σηήξνο, Μάθαξ

θξαηπλφκελνλ.
Θενηνθίνλ
Ηδψλ ζνπ πφξξσζελ ρνξφο, Πξνθεηψλ ζεεγφξσλ, κπζηεξίνπ ηφ βάζνο,
πνιπηξφπνηο ελ θσλαίο, Θενχ Μεηέξα αγλή, ζέ θεξχηηεη, πάλαγλε Θεφλπκθε.
Ο Δηξκφο
«Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ
ζνπ Αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο εκάο, ελ ηή πέηξα, ηήο νκνινγίαο ζνπ».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Πνιχθσηνο αζηήξ, δαδνπρίαηο ζαπκάησλ, θαί άζισλ Ηεξψλ, θαηαπγάδσλ ηήλ
θηίζηλ, Θεφδνηε καθάξηε, αιεζψο ερξεκάηηζαο, φζελ ζήκεξνλ, ηήλ
θσηνθφξνλ ζνπ κλήκελ, ενξηάδνκελ, ελ θαηαλχμεη θαξδίαο, Υξηζηφλ
κεγαιχλνληεο.
Θενηνθίνλ
Μεηέξα ζε Θενχ, επηζηάκεζα πάληεο, Παξζέλνλ αιεζψο, θαί κεηά ηφθνλ
θαλείζαλ, νη πφζσ θαηαθεχγνληεο, πξφο ηήλ ζήλ αγαζφηεηα, ζέ γάξ έρνκελ,
ακαξησινί πξνζηαζίαλ, ζέ θεθηήκεζα, ελ πεηξαζκνίο ζσηεξίαλ, ηήλ κφλελ
παλάκσκνλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Οξψζά ζε Υξηζηέ, ε Παλάκσκνο Μήηεξ, λεθξφλ επί ηαπξνχ, επισκέλνλ
εβφα, Τηέ κνπ ζπλάλαξρε, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, ηίο ε άθαηνο, νηθνλνκία
ζνπ αχηε, δη' ήο έζσζαο, ηφ ηψλ αρξάλησλ ρεηξψλ ζνπ, ζνθφλ δεκηνχξγεκα.
Χδή δ'
Υξηζηφο κνπ δχλακηο
νθία ιφγσλ ζνπ, θαί έξγσλ ράξηηη, ηφλ ηνχ ζθφηνπο πξνζηάηελ πεξηθαλψο,
ήζρπλαο Θεφδνηε, θαί λίθελ ήξαο θαη' απηνχ, επθιεψο αγσληζάκελνο.
Ππξί ηψλ άζισλ ζνπ, ζαθψο ελέπξεζαο, ηήλ πνιχζενλ πιάλελ θαί σο
ιακπάο, ελ Αγίσ Πλεχκαηη, Μάξηπο αλάςαο κπζηηθψο, ηήλ πθήιηνλ εθψηηζαο.
Δπηφλσο έλδνμε, πιεπξάο μεφκελνο, θαί ζθνδξαίο αιγεδφζηλ σο αιεζψο,
πάληνζελ θπθινχκελνο, απαξαζάιεπηνο ηφλ λνχλ, εγλσξίζζεο δηά πίζηεσο.
Θενηνθίνλ
Φπιάμαο άθζνξνλ, ζέ κεηά θχεζηλ, σο πξφ ηφθνπ Παξζέλνλ ν πιαζηνπξγφο,
ψθεζελ ελ κήηξα ζνπ, θαί ηνχο θζαξέληαο ηή πιάλε, εθαηλνχξγεζελ σο
εχζπιαγρλνο.
Χδή ε'
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ
Τπνκνλή ζνπ Μάξηπο ζνθέ, ηψλ παξαλνκνχλησλ ηάο νξκάο, θαί ηψλ
βαζάλσλ ηήλ θάθσζηλ, θαί ηάο ππξαθηψζεηο ζαθψο ππήλεγθαο, ηή ζεία
ζπκκαρία πεξηθξαηηφκελνο.

Κεξχηησλ ιφγνλ ηφλ επζεβή, ηάο νδνηπνξίαο ηάο καθξάο, Μάξηπο ζεφθξνλ
δηψδεπζαο, θαί ηνχο πιαλσκέλνπο πξφο θψο επέζηξεςαο, ηφ ζθφηνο
αθεκέλνπο ηήο καηαηφηεηνο.
Αλαξηεζείο νίά πεξ ακλφο, Μάξηπο επί μχινπ ζηδεξψλ, νλχρσλ θέξεηο
ζπαξάγκαηα, άζαξθνο θαζάπεξ καθαξηψηαηε, λεθξψζεσο ηφ πάρνο
απνδπζάκελνο.
Θενηνθίνλ
σκαησζέληα ηφλ αιεζή Λφγνλ, ηνχ Παηξφο εθ ηψλ ζεπηψλ, αγλή Παξζέλε
αηκάησλ ζνπ, ηέηνθαο ελ δχν ηειείαηο θχζεζη, κηά δέ ππνζηάζεη ζενραξίησηε.
Χδή ο'
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ
Δπήιεηςαο ιφγνηο ζνπ, Ηεξνίο ηά Ηεξά, πξφο ηνχο αγψλαο γχλαηα, θαί
θαζειφληα Μάξηπο ηφλ δπζκελή, αλδξείνηο παιαίζκαζηλ, αθζαξζίαο
ζηεθάλνπο αλεπιέμαλην.
Ηζρχτ ηνχ Πλεχκαηνο, ηήλ ςπρήλ πε ξηθξαρζείο, ηήο πνλεξίαο πλεχκαηα,
ππνκνλή θαηέβαιεο αηθηζκψλ, θαί λίθεο δηάδεκα, εθ Θενχ εθνκίζσ Αμηάγαζηε.
Κξνπλνίο ηψλ αηκάησλ ζνπ, ηψλ εηδψισλ ηήλ ππξάλ, Μάξηπο Υξηζηνχ
θαηέζβεζαο, θαί δξνζηζκψ ηψλ πφλσλ ζνπ επζεβψο, ςπράο θαηεδξφζηζαο,
εθ θινγφο ηήο απάηεο ιπηξσζάκελνο.
Θενηνθίνλ
Ο πάζεο επέθεηλα, λννπκέλεο αιεζψο, θαί νξσκέλεο θηίζεσο, κήηξαλ ηήλ
ζήλ ππέδπ παλαιεζψο, θαί ζάξμ ερξεκάηηζε, ηνχο βξνηνχο αλαπιάηησλ
Αεηπάξζελε.
Ο Δηξκφο
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ Κιχδσλη,
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ
πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ Πνιπέιεε».
πλαμάξηνλ
Σή Ε' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Θενδφηνπ ηνχ
ελ Αγθχξα.
ηίρνη
Υείξ Θεφδνηνλ, ήλ Θενχ ρείξ μεξάλνη,
Θεψ δνηφλ ηίζεζη, πιήμαζα μίθεη.
Θεφδνηνο εβδνκάηε ηπζείο έιελ νπξαλφλ επξχλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Εελατδνο ηήο
ζαπκαηνπξγνχ, θαί ηψλ Αγίσλ γπλαηθψλ, Αηζίαο θαί σζάλλεο, καζεηξηψλ
Παγθξαηίνπ Δπηζθφπνπ Σαπξνκελίνπ.
Σειείηαη δέ ε απηψλ ζχλαμηο ελ ηψ αγησηάησ απηψλ Μαξηπξείσ, ελ ηνίο

Βαζηιίζθνπ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Λπθαξίσλνο.
ηίρνη
Άθσλνο ήθεη πξφο μίθνο Λπθαξίσλ,
Έλαληη ηνχ θείξνληνο νίνλ αξλίνλ.
Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Μάξηπξεο Σαξάζηνο θαί Ησάλλεο μίθεη
ηειεηνχληαη.
ηίρνη
Ησάλλελ ηέκλνπζη ζχλ ηαξαζίσ
Οπ πξφο ηέκλνλ εθηαξαρζέληαο μίθνο.
Σή απηή εκέξα, ν ζηνο ηέθαλνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.
ηίρνη
Δπψλπκνο ηέθαλνο νχ θνξεί ζηέθνπο,
Ο πξαθηηθή ρείξ αξεηψλ νίδε πιέθεηλ.
Σή απηή εκέξα, ν. ζηνο Άλζηκνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.
ηίρνη
Άλζελ ελεγθψλ Άλζηκνο ρξηζηνχ βίνπ,
Πξφ ηήο ηειεπηήο αξεηψλ θαξπφλ θχεη.
Σή απηή εκέξα, ε Αγία εβαζηηαλή ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.
ηίρνη
εβαζηηαλήο, σο ηά ινηπά ηνχ βίνπ,
εβαζηά πάζη, θαί ηφ ηνχ βίνπ ηέινο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ
Σψ ππξί ζενκαθάξηζηε ηψλ πφλσλ ζνπ, ππξάλ εηδψισλ έζβεζαο, ηψλ
αηκάησλ δέ, ηνίο θξνπλνίο εβχζηζαο ερζξνχο, αζάξθνπο Θεφδνηε βνψλ,
επινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Χο ζπκίακα επψδεο πξνζελήλεμαη, νθέ ηψ αζινζέηε ζνπ, ζεία ράξηηη, ηήλ
δπζψδε πιάλελ θαζειψλ, δηφ κεισδείο πεξηραξψο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν
ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
πληεξήζαο ζνπ ηνχο ιφγνπο θφξηνο Άγηνο, ηψ ζενθφξσ Φξφλησλη
απνδέδνζαη, εηο λανχ αλέγεξζηλ ζεπηνχ, εηο θάζαξζηλ πάλησλ επζεβψλ, εηο
πεξηπνίεζηλ ςπρψλ, Μάξηπο Θεφδνηε.
Θενηνθίνλ
Μίαλ θέξνληα ππφζηαζηλ εθχεζαο, ηφλ Λφγνλ Μεηξνπάξζελε, δηπιάο έρνληα,

ηάο ζειήζεηο θαί ηά θπζηθά, απηνχ ηδηψκαηα ζαθψο, Θεφο γάξ εζηη θαί
βξνηφο, ν δη' εκάο ζαξθσζείο.
Χδή ε'
Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο
Αδηάζεηζηνο ζηχινο πχξγνο αθιφλεηνο, απεξίηξεπηνλ ηείρνο βάζηο ηήο
πίζηεσο, δφζηο ζετθή, επζεβείαο ππέξκαρνο πιάλεο θαζαηξέηεο, εδείρζεο
Αζινθφξε.
Κπβεξλήζεη ηήο ζείαο ράξηηνο Πάλζνθε, ηψλ βαζάλσλ παξήιζεο ηφ κέγα
πέιαγνο, θαί ηνχο γαιελνχο, αγαιιφκελνο έθζαζαο, έλδνμε ιηκέλαο, ηήο άλσ
βαζηιείαο.
Αη πνξείαη θαί ηξίβνη ζνπ θαηεπζχλζεζαλ, πξφο Υξηζηφλ ηφλ ηψλ φισλ Θεφλ
θαί Κχξηνλ, νχ ελ ηαίο ρεξζί, ζνχ ηφ πλεχκα παξέδσθαο, Μάξηπο αζινθφξε,
Θεφδνηε ηξηζκάθαξ.
Θενηνθίνλ
Ρεηνξεχνπζα γιψζζα ηνχ κπζηεξίνπ ζνπ, ηφ απφξξεηνλ βάζνο εηπείλ νπ
δχλαηαη, Λφγνλ γάξ Θενχ, ππέξ ιφγνλ εθχεζαο, πάλαγλε Παξζέλε, εηο
πάλησλ ζσηεξίαλ.
Ο Δηξκφο
«Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί Γηθαίνπ ζπζίαλ υδαηη έθιεμαο,
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ,, κφλσ ηψ βνχιεζζαη, έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Απνξεί πάζα γιψζζα
Ίλα ηήο δφμεο ηχρεο, ηήο εθεί Αζινθφξε, ηήο νξσκέλεο ραίξσλ
θαηεθξφλεζαο, θαί ζεία επηλεχζεη, πξφο ηνχο αηθηζκνχο ερψξεζαο κή
δεηιηάζαο, θνιαζηεξίσλ είδε θαί ζάλαηνλ πηθξφλ, φζελ κεηά Μαξηχξσλ
εζηέθζεο αγσληζάκελνο.
Χξάζεο νίθνο Μάξηπο, θαζαξφο ηήο Σξηάδνο, νηθνδνκία πξάμεσλ Θεφδνηε,
παλφιβηε ελζέσλ, άζισλ ηε ιακπξψλ θαηδξφηεζη θεθνζκεκέλνο, δη' ψλ
λανχο δαηκφλσλ, θαί μφαλα ζνθέ, ζεία ηνχ Παξαθιήηνπ δπλάκεη, ζαθψο
θαηέζηξεςαο.
ηαιάδνλ φξνο ζείνλ, γιπθαζκφλ αλεθάλεο, πεγή ζαπκάησλ πέιαγφο ηε
έλδνμε, ελζέσλ ραξηζκάησλ, ξείζξνλ δηαπγέο ηνχ Πλεχκαηνο, ςπράο
αξδεχνλ, θαί θαηαθιχδνλ πάζε, θαί πάζη πξνμελνχλ, Μάξηπο ηνίο ζέ πκλνχζη
ηήλ αγαιιίαζηλ.
Θενηνθίνλ
Φσλή Αγγέινπ ηέηνθαο, ηφλ άλαξρνλ Λφγνλ, ιαβφληα ζάξθα έλλνπλ ηε θαί
έκςπρνλ, Παξζέλε Παλαγία, εθ ηψλ θαζαξψλ αηκάησλ ζνπ, θαί ηνχο
αζάξθνπο ερζξνχο θαηαβαιφληα, θαί ζψζαληα εκάο, πάληαο ηνχο αιεζή

Θενηφθνλ νκνινγνχληάο ζε.
Ο Δηξκφο
Απνξεί πάζα γιψζζα, επθεκείλ πξφο αμίαλ, ηιηγγηά δέ λνχο θαί ππεξθφζκηνο,
πκλεηλ ζε Θενηφθε, φκσο αγαζή ππάξρνπζα, ηήλ πίζηηλ δέρνπ, θαί γάξ ηφλ
πφζνλ νίδαο, ηφλ έλζενλ εκψλ, ζχ γάξ Υξηζηηαλψλ εί πξνζηάηηο, ζέ
κεγαιχλνκελ».
Ζ ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Ζ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηήο αλαθνκηδήο ηνχ ιεηςάλνπ ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο
Θενδψξνπ ηνχ ηξαηειάηνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα γ' δεπηεξνχληεο απηά.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Αζιεηήο γελλαηφηαηνο, ζηξαηηψηεο αήηηεηνο, ελ Αγίσ Πλεχκαηη αλαδέδεημαη,
θαηαβαιψλ ηφλ πνιέκηνλ, ζνθία ηψλ ιφγσλ ζνπ, θαί ηψλ έξγσλ ζνπ ζνθέ,
θαξηεξαίο επηδείμεζηλ, φζελ είιεθαο, ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο, θαί ηνίο άλσ,
νκεγχξεζη ζπλήθζεο, Μεγαινκάξηπο Θεφδσξε.
Καί ζηαπξψ αλαξηψκελνο, θαί ηάο ζάξθαο μεφκελνο, νμπηάηνηο βέιεζη
Σηηξσζθφκελνο, θαί επί μχινπ ηεηλφκελνο, θαί μίθεη ηεκλφκελνο, θαί παληνίαηο
κεραλαίο, αιγεδφλσλ θπθινχκελνο, απαξάηξσηνο, θαί αήηηεηνο ψθζεο ηή
δπλάκεη, ηνχ ηαπξψ πξνζεισζέληνο, θιένο Μαξηχξσλ Θεφδσξε.
Θείνλ άγαικα γέγνλαο, επζεβείαο παλφιβηε, δπζζεβψλ αγάικαηα
βδειπμάκελνο, θαί Ηεξείνλ νιφθιεξνλ, θαί ζχκα εππξφζδεθηνλ, ηψ ηπζέληη δηά
ζέ, θαζαξψο πξνζαγφκελνλ, ηψ δνμάζαληη, ηήλ Αγίαλ ζνπ κλήκελ θαί
ζαπκάησλ, ζεζαπξφλ ζε ηνίο ελ θφζκσ, δσξεζακέλσ Θεφδσξε.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Αζιεηηθφλ ζπζηεζάκελνο ζηάδηνλ, θαηά ηήο πιάλεο ελδξαγάζεζαο Θεφδσξε,
ηή ππξηθζφγγσ γιψηηε ζνπ, θαηαηζρχλαο Ληθηλίνπ ηφ απάλζξσπνλ, Γηφ θαί
ζχλ Αγγέινηο ρνξεχσλ καθάξηε, αίηεζαη Υξηζηφλ, φπσο ίιεσο γέλεηαη εκίλ, ελ
ηή εκέξα ηήο θξίζεσο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεεζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο απφ
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.

Ήρνο πι. α'
Υαίξνηο αζθεηηθψλ
Υαίξνηο ν ζηξαηηψηεο Υξηζηνχ, ν ηξνπσζάκελνο ερζξνχ ηήλ παξάηαμηλ, ηψ
φπισ ηήο επζεβείαο, ν ηψλ πηζηψλ ζηεξηγκφο, ν πνιιψλ βαζάλσλ
σλεζάκελνο, Θενχ ηήλ νπξάληνλ, βαζηιείαλ Θεφδσξε, ελ ή ρνξεχσλ, θαί
κεζέμεη ζενχκελνο, θαί ιακπφκελνο, θαζαξαίο δηαδφζεζη, κέκλεζν ηψλ
ηηκψλησλ ζνπ, ηήλ κλήκελ ηήλ έλδνμνλ, θαί πξνζθπλνχλησλ ελ πίζηεη, ηήλ
ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ ιάξλαθα, αθ' ήο αλαβιχδεηο, ηνίο αηηνχζηλ επξσζηίαλ, θαί
κέγα έιενο.
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο δψζεη
δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο.
Υαίξνηο ε Ηεξά Κεθαιή, ηψλ ζινθφξσλ ηφ ζεπηφλ αθξνζίληνλ, ν θφζκνο ηήο
Δθθιεζίαο, ν θαζαηξέηεο ερζξνχ, δσξεψλ ελζέσλ ν επψλπκνο, ιακπηήξ ηήλ
πθήιηνλ, θαηαπγάδσλ ηνίο ζαχκαζη, πχξγνο ν κέγαο, δηακείλαο αζάιεπηνο,
ηαίο πξνζξήμεζη, ηψλ απείξσλ θνιάζεσλ, ιφγρε ηήο θαξηεξίαο ζνπ, ν θηείλαο
ηφλ δξάθνληα, ν αξηζηεχζαο κεγάισο, σο ζηξαηηψηεο αήηηεηνο, Υξηζηφλ
εθδπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα απηνχ
ελ απηνίο.
πισ ηνχ δσεθφξνπ ηαπξνχ, ηήλ ηψλ εηδψισλ ζπληξηβήλ εξγαζάκελνο,
καζηίγσλ ππέζηεο πείξαλ, θαί επί μχινπ ηαζείο, ζπαξαγκνχο πακκάθαξ
εθαξηέξεζαο, πθ' ψλ ζπληξηβφκελνο, θαί ιακπάζη θιεγφκελνο, ζηαπξψ
πςψζεο, ηηηξσζθφκελνο βέιεζη, θαί ηά φκκαηα, ππ' απηψλ εθηπθινχκελνο,
φζελ ζε καθαξίδνκελ, θαιψο ελαζιήζαληα, νπξαλίσλ ζηεθάλσλ, επηηπρφληα
Θεφδσξε, Γηφ εθδπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Ήρνο πι. α'
Σψλ ηνχ Θενχ δσξεψλ σο επψλπκνλ, θαί ηήο απηνχ θιεξνλφκνλ
καθαξηφηεηνο, πάληεο επθεκήζσκελ πηζηνί, θαί καθαξίζσκελ επαμίσο,
Θεφδσξνλ ηφλ γελλαίνλ Μεγαινκάξηπξα, ηήο νηθνπκέλεο ηφλ ππέξκαρνλ,
πξεζβεχεη γάξ Υξηζηψ ηψ Θεψ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σά νπξάληα πκλεί ζε, θεραξηησκέλε Μήηεξ αλχκθεπηε, θαί εκείο
δνμνινγνχκελ, ηήλ αλεμηρλίαζηφλ ζνπ γέλλεζηλ, Θενηφθε πξέζβεπε, ζσζήλαη
ηάο ςπράο εκψλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηαπξψ
ηξαηνινγία αιεζεί αζινθφξε, ηνχ νπξαλίνπ ζηξαηεγφο Βαζηιέσο, πεξηθαιήο
γεγέλεζαη Θεφδσξε, φπινηο γάξ ηήο πίζηεσο, παξεηάμσ εκθξφλσο, θαί
θαηεμσιφζξεπζαο, ηψλ δαηκφλσλ ηά ζηίθε, θαί ληθεθφξνο ψθζεο αζιεηήο,

φζελ ζε πίζηεη, αεί καθαξίδνκελ.
Γφμα... Καί λχλ...
Ήρνο δ’ Θενηνθίνλ
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί αγγέινηο άγλσζηνλ Μπζηχξηνλ, δηά ζνχ
Θενηφθε ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο ελ αζπγρχησ ελψζεη ζαξθνχκελνο,
θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη’ νχ αλαζηήζαο ηφλ
Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Μέιπσ ζε δψξσλ ελζέσλ επψλπκε. (Άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ). Πνίεκα
Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο δ'
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ
Μαξηχξσλ πεξηθαλψο ιακπξφηεζη, θαιισπηδφκελνο, θαιινπνηψ παξίζηαζαη
Υξηζηψ, παξ' απηνχ θαιιπλφκελνο, σο δσξεψλ επψλπκνο, ηψλ ηνχ Θενχ
Μάξηπο Θεφδσξε.
Δλζένηο ζσξαθηζζείο Θεφδσξε, φπινηο ηήο πίζηεσο, ηνχ δπζκελνχο
ζπλέθνςαο ζηεξξψο, ςπρνθζφξνπ ηάο θάιαγγαο, θαί ληθεηήο γελφκελνο,
κεηά Μαξηχξσλ εζηεθάλσζαη.
Λακπξφλ ζνπ ηφ ηήο ςπρήο αλαζηεκα, επηδεηθλχκελνο, ηψ δπζζεβεί ζεφθξνλ
βαζηιεί, ηή ζνθία ηψλ ιφγσλ ζνπ, θαί ηή ηψλ έξγσλ ράξηηη, ηνχηνλ
θαηήζρπλαο Θεφδσξε.
Θενηνθίνλ
Αζπφξσο ηψ ηνχ Παηξφο βνπιήκαηη, εθ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηφλ ηνχ Θενχ
ζπλείιεθαο Τηφλ, θαί ζαξθί απεθχεζαο, ηφλ εθ Παηξφο ακήηνξα, θαί δη' εκάο
εθ ζνχ απάηνξα.
Χδή γ'
Δπθξαίλεηαη επί ζνί
Παξάηαμηλ δπζζεβή, σο ζηξαηειάηεο δπλαηφο έηξεςαο, θαί ζθνιηνχ
δξάθνληνο, πάζαο κεραλάο εμεθαχιηζαο.
Χο πξφζπκνο ηήλ ςπρήλ, δη' επηλνίαο επζεβνχο Έλδνμε, ηψλ δπζζεβψλ
ψιεζαο, ηά λελνζεπκέλα ζεβάζκαηα.
ηεξξφηεηη ινγηζκνχ, ηψλ δπζκελψλ επηθνξάο ήλεγθαο, δσνπνηφλ λέθξσζηλ,
ηνχ αγσλνζέηνπ κηκνχκελνο.
Θενηνθίνλ

χ κφλε ηνίο επί γήο, ηψλ ππέξ θχζηλ αγαζψλ πξφμελνο, Μήηεξ Θενχ
γέγνλαο, φζελ ζνη ηφ Υαίξε θξαπγάδνκελ.
Ο Δηξκφο
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε,
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Τπέξ θχζηλ αγψλαο δηελπθψο, ππέξ θχζηλ επάζισλ παξά Θενχ, αμίσο
επέηπρεο, Αζινθξφξε πνιχαζιε, σο νπδέλ γάξ ζέκελνο, ηφ άζενλ
πξφζηαγκα, ζεαπηφλ βαζάλνηο, πξνζχκσο εμέδσθαο, φζελ ππνκείλαο,
ζπαξαγκνχο θαί ζηξεβιψζεηο, ζηαπξφλ ηε θαί ζάλαηνλ, ηψ Υξηζηψ
ζπλδεδφμαζαη, αξκνδφλησο Θεφδσξε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ
ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ ςπρήλ κνπ Παξζέλε ηήλ ηαπεηλήλ, ηήλ ελ δάιε ηνχ βίνπ ηψλ πεηξαζκψλ,
λχλ σο αθπβέξλεηνλ, πνληνπκέλελ ηψ θιχδσλη, ακαξηηψλ ηε θφξησ,
αθζείζαλ ππέξαληινλ, θαί εηο ππζκέλα Άδνπ, πεζείλ θηλδπλεχνπζαλ, θζάζνλ
Θενηφθε, ηή ζεξκή ζνπ πξεζβεία, θαί ζψζνλ παξέρνπζα, ζφλ ιηκέλα ηφλ
εχδηνλ, ίλα πίζηεη θξαπγάδσ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ
δνχλαί κνη ηήλ άθεζηλ, ζέ γαξ έρσ ειπίδα ν δνχιφο ζνπ.
Χδή δ'
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα.
Δηξαπκάηηζαο ηφλ φθηλ ηψ ηξαπκαηνχζζαη, θαί θαξηεξαίο ελζηάζεζη, Μάξηπο
αλεδείρζεο, κέιπσλ εκκειέζηαηα, ηψ ζέ δπλακψζαληη, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ
Κχξηε.
Γαπαλψκελνο ηάο ζάξθαο πνιιαίο αηθίαηο, ηφλ ινγηζκφλ αθιφλεηνλ, έζσζαο
Σξηζκάθαξ, κέιπσλ πξνζπκφηαηα, ηψ ζέ δπλακψζαληη, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ
Κχξηε.
Χξαηψζεο ηνίο παζήκαζη ηνχ Γεζπφηνπ, ζνχ ηά ζεπηά παζήκαηα, Πάλζνθε
ζπλάςαο, θαί θαηαμηνχκελνο απηνχ ηήο ιακπξφηεηνο, θαί ηήο πνζνπκέλεο
θαηδξφηεηνο.
Θενηνθίνλ
Απεηξνγάκσο εθχεζαο ψ Παξζέλε, θαί κεηά ηφθνλ ψθζεο παξζελεχνπζα
πάιηλ, φζελ αζηγήηνηο θσλαίο, ηφ ραίξέ ζνη Γέζπνηλα, πίζηεη αδηζηάθησ
θξαπγάδνκελ.
Χδή ε'
π Κχξηέ κνπ θψο
Ραληίζκαηη ζαξθφο, ηψλ αηκάησλ απέπαπζαο, δαηκφληνλ επ' νιέζξσ,
πξνζαγφκελνλ ιχζξνλ, αήηηεηε Θεφδσξε.

Χ γλψκεο επζεβνχο! ψ γελλαίνπ θξνλήκαηνο! ψ πίζηεσο ζεξκνηάηεο, ηνχ
ζεπηνχ Αζινθφξνπ, δη' ήο Θενχ επέηπρε!
Ννχλ έρσλ ηψ θσηί, ηνχ Θενχ ειιακπφκελνλ, ηφλ πξφκαρνλ ηήο Καθίαο,
απεκαχξσζαο φθηλ, παλέλδνμε Θεφδσξε.
Θενηνθίνλ
έ φπινλ αξξαγέο, θαη' ερζξψλ πξνβαιιφκεζα, ζέ άγθπξαλ θαί ειπίδα, ηήο
εκψλ ζσηεξίαο, Θεφλπκθε θεθηήκεζα.
Χδή ο'
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο
Δλίθαο, πξνζπκία ζπληφλσ ηνχο άθξνλαο, επί ζηαπξνχ επισκέλνο, θαί ηνίο
ήινηο Μάθαξ εκπεπαξκέλνο, εηθνλίδσλ, ηφ ζσηήξηνλ πάζνο ηνχ θηίζαληνο.
Ννκίκσο, ελαζινχληη Υξηζηφο ζνη νπηάλεηαη, ελ ηή θξνπξά θεθιεηζκέλσ,
επαιείθσλ νία αγσλνζέηεο, πξφο αγψλαο, πξφο ερζξνχ ηά παιαίζκαηα
Έλδνμε.
Θπζίαλ, θαζαξάλ θαί αγίαλ θαί άκσκνλ, ηψ δηά ζέ εθνπζίσο, εαπηφλ ζπζίαλ
πξνζαγαγφληη, πξνζεγάγνπ, ζεαπηφλ αζινθφξε Θεφδσξε.
Θενηνθίνλ
Χ ζαχκα, ηψλ απάλησλ ζαπκάησλ θαηλφηεξνλ! φηη Παξζέλνο ελ κήηξα, ηφλ ηά
ζχκπαληα πεξηέρνληα, απεηξάλδξσο, ζπιιαβνχζα νπθ εζηελνρψξεζελ.
Ο Δηξκφο
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Σά άλσ δεηψλ
Αλδξεία ςπρήο ηήλ πίζηηλ ζσξαθηζάκελνο, θαί ξήκα Θενχ σο ιφγρελ
ρεηξηζάκελνο, ηφλ ερζξφλ θαηέηξσζαο, ηψλ Μαξηχξσλ κέγηζηε Θεφδσξε, ζχλ
απηνίο Υξηζηψ ηψ Θεψ, πξεζβεχσλ απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.
Ο Οίθνο
Σψλ αζιεηψλ ηφ έθιακπξνλ θάιινο, δεχηε πάληεο ηψλ χκλσλ ηνίο ζηεθάλνηο
πηζηνί, Θεφδσξνλ θαηαζηέςσκελ, δψξνλ γάξ Θενχ κέγα ηψ θφζκσ
αλαδέδεηθηαη, ιάκςεζη ηαίο ηψλ ζαπκάησλ, ηφλ γάξ ερζξφλ εθληθήζαο Βειίαξ
άζινηο ζεπηνίο, νκβξίδεη αληί αηκάησλ, Κξνπλεδφλ ηακάησλ ηά ξεχκαηα, ζχλ
ηνχηνηο δέ πάζη ραίξεη Υξηζηψ, θαί δίδσζηλ εηξήλελ αλέθιεηπηνλ, πξεζβεχσλ
απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.
πλαμάξηνλ
Σή Ζ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αλαθνκηδήο ηνχ Λεηςάλνπ ηνχ Αγίνπ
Μεγαινκάξηπξνο Θενδψξνπ ηνχ ηξαηειάηνπ.
ηίρνη

Νεθξφλ κε Θεφδσξνλ ε παηξίο δέρνπ,
λ δψληα πινπηεί Μαξηχξσλ παηξίο πνινο.
ιβηνλ νγδνάηε Θενδψξνπ ζψκα θνκίζζε.
Σή απηή εκέξα, ηειείηαη ε ζχλαμηο ηήο ππεξαγίαο Θενηφθνπ ελ ηψ
σζζελείσ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Νηθάλδξνπ θαί
Μαξθηαλνχ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Καιιηφπεο.
Σαίο απηψλ αγίαηο, πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη
Δλ ηή θακίλσ, ηψλ ζψλ αγψλσλ Μάξηπο έλδνμε, χιελ αζεβείαο έθιεμαο, θαί
ππξζφο, επζεβείαο ςάιισλ γέγνλαο, Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ λαψ, ηήο δφμεο
ζνπ Κχξηε.
Χο ζηξαηεγέηεο, σο λνπλερήο θαί λεθάιηνο έξγσ, βαζηιέα άθξνλα δπζζεβή,
εμεθαχιηζαο θαί έδεημαο, ηνχηνλ αλίζρπξνλ, εληζρπζείο ηψ ζζέλεη ηνχ
Πλεχκαηνο.
Νφκνο εηηάηαη, ηψλ εγθσκίσλ ηψ κεγέζεη ζνπ, ζχ γάξ, θαλνηάηαηο έιακςαο
αζηξαπαίο, καξηπξίνπ ηψ Γεζπφηε ζνπ, βνψλ Θεφδσξε, Δπινγεηφλ ηφ
θξάηνο ζνπ Γέζπνηα.
Θενηνθίνλ
Σφ ηνχ Τςίζηνπ, εγηαζκέλνλ ζείνλ ζθήλσκα ραίξε, δηά ζνχ γάξ δέδνηαη ε
ραξά, Θενηφθε ηνίο θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημίλ, ππάξρεηο
Παλάκσκε.
Χδή ε'
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι
Δλ ζνί πεπνηζψο ηψ δη' εκε, ζηαπξφλ θαί ζάλαηνλ, θαζππνκείλαληη, ζηαπξψ
αλήξηεκαη Γέζπνηα, θαί ηηηξψζθνκαη ηνμεχκαζη, θαί ραιεπαίο πξνζνκηιψ
αηθίαηο Κχξηε, αλεβφαο, Μάξηπο αζιψλ γελλαηφθξνλ Θεφδσξε.
Πξνζήγαγεο ζχκα θαζαξφλ, ζαπηφλ ηψ Κηίζηε ζνπ, ραίξσλ Θεφδσξε, θαί
πξνζερψξεζαο έλδνμε, βαζηιείαλ πξφο νπξάληνλ, κεηά Μαξηχξσλ Ηεξψλ
θξαπγάδσλ πάληνηε, επινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Χο θξίλνλ, σο ξφδνλ λνεηφλ, νδκαίο ηψλ άζισλ ζνπ επσδηάδεηο εκάο,
δηψθσλ ράξηηη πάληνζελ, ηφ δπζψδεο ηψλ παζψλ εκψλ, θαί παξνξκψλ
αλαβνάλ επσδεζηάηε ςπρή, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.

Θενηνθίνλ
χ κφλε ελ πάζαηο γελεαίο, Παξζέλε άρξαληε, Μήηεξ εδείρζεο Θενχ, ζχ ηήο
ζεφηεηνο γέγνλαο, ελδηαίηεκα Παλάκσκε, κή θινγηζζείζα ηψ ππξί ηνχ
απξνζίηνπ θσηφο, φζελ πάληεο, ζέ επινγνχκελ Μαξία Θεφλπκθε.
Ο Δηξκφο
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Λίζνο αρεηξφηκεηνο
Νχλ ηψλ καθαξίσλ ηνίο δήκνηο, θαί ηψλ Μαξηχξσλ ηαίο ρνξείαηο, σο
εγιατζκέλνο ηνίο άζινηο, ζπλαγειάδσλ θαί ζπλεδφκελνο, ζηεθεθνξψλ
παξίζηαζαη, ηψ Πνζνπκέλσ ζνη Θεφδσξε.
Όςνο πξφο νπξάληνλ ήξζεο, ηψλ επί γήο θαηαθξνλήζαο, θαί ηνχ
πνζνπκέλνπ ζνη ηέινπο, θαηεμηψζεο απηφ ηφ έζραηνλ, ηψλ νξεθηψλ
Θεφδσξε, θαηεηιεθψο επαγαιιφκελνο.
Μφλνλ ζε αζάλαηνλ Λφγνλ, ζαξθί παζφληα θαί ζαλέληα, Μάξηπο ν ζεφθξσλ
πνζήζαο, αζαλαζίαο ηήο ζήο επέηπρελ, ελ νπξαλνίο ζθελνχκελνο, Κηίζηα
ηψλ φισλ παληνδχλακε.
Θενηνθίνλ
αξθί επηδεκήζαη ζειήζαο, ν δηαθνζκήζαο πάληα ιφγσ, ελ ζνί θαηεζθήλσζε
κφλελ, αγησηέξαλ πάλησλ επξάκελνο, θαί Θενηφθνλ εδεημελ, επ' αιεζείαο
Μεηξνπάξζελε.
Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κε γαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Δλ Πλεχκαηη ηψ Ηεξψ
Σάο παξαηάμεηο ηψλ ερζξψλ, θαί δαηκφλσλ ηά ζξάζε, εηο ηέινο θαηεδάθηζαο,
θαί ηφ ζηέθνο εδέμσ, Θεφδσξε καθάξηε, εθ ρεηξφο ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, σο
Μάξηπο ηήο αιεζείαο, δηαζψδεηο δέ πάληαο, εθ παληνίσλ ζιηβεξψλ, παγίδσλ
ηνχ αιινηξίνπ.
Θενηνθίνλ κνηνλ
Γεξαίξνπζη ηφλ ηφθνλ ζνπ, Αζσκάησλ αη ηάμεηο, ραξάο γάξ ηά επίγεηα, ζχ
πεπιήξσθαο κφλε, δηφ ζε ηήλ παλάκσκνλ, νη πηζηνί δνμάδνληεο, ελ χκλνηο
δνμνινγνχκελ, θψο γάξ ζχ ηνίο ελ ζθφηεη, εμαλαηέιισλ σο φξζξνο, αλέηεηιαο
ηήο εκέξαο.
Δη βνχιεη, εηπέ εηο ηνχο Αίλνπο εθ ηψλ ηηρεξψλ ηνχ Δζπεξηλνχ, εηδ' νχ,
εηο ηφλ ηίρνλ, ηήο Οθησήρνπ.

Γφμα... Ήρνο πι. β'
Αγησζχλεο δσξεά, θαί πινχηνο ζείαο δσήο, πεθαλέξσζαη ηψ θφζκσ
Θεφδσξε, Υξηζηφο γάξ ζνπ ζνθέ ηήλ κλήκελ εδφμαζελ, ελ ή ζπκθψλσο νη
πηζηνί, γεγεζφηεο πκλνχκελ, ηνχο αγψλαο ηψλ άζισλ ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ήρνο πι. β'
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο, Χδή γ' θαί ο'.
Ο Απφζηνινο
Σέθλνλ Σηκφζεε, ελδπλακνχ ελ ηή ράξηηη... Εήηεη Οθησβξίνπ θο'.
Δπαγγέιηνλ (Εήηεη επηεκβξίνπ Κ' )
Κνηλσληθφλ
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα.
Αξρή
ΤΖ Θ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήηκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Κπξίιινπ, Αξρηεπηζθφπνπ
Αιεμαλδξείαο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη
Φξπθησξίαηο ηνχ Πλεχκαηνο, ειιακθζείο ηήλ δηάλνηαλ, θσηνβφινο ήιηνο
ερξεκάηηζαο, ψζπεξ αθηίλαο ηά δφγκαηα, εηο πάληα ηά πέξαηα, εθαπιψλ θαί
ηψλ πηζηψλ, θαηαπγάδσλ πιεξψκαηα, Πακκαθάξηζηε, θαί δηψθσλ ηφ ζθφηνο
ζενθφξε, ηψλ αηξέζεσλ δπλάκεη, ηνχ εθ Παξζέλνπ εθιάκςαληνο.
Δπθξαδεία ηψλ ιφγσλ ζνπ, Ηεξψηαηε Κχξηιιε, Δθθιεζία άπαζα σξατδεηαη,
θαί επζεβψο θαιισπίδεηαη, σξαίνηο ελ θάιιεζη, θαί ηηκά ζνπ Ηεξψο, ηήλ αγίαλ
κεηάζηαζηλ, παλανίδηκε, ηεξέσλ ηφ θιένο, ηψλ Παηέξσλ, θνξπθαίε ηήο
πλφδνπ, ηήο παλαγίαο ππέξκαρε.
Σνίο ππξίλνηο ζνπ δφγκαζη, ηψλ αηξέζεσλ άπαζα, θξπγαλψδεο θιέγεηαη χιε
πάλζνθε, ηψλ λνεκάησλ ηνίο βάζεζη, βπζίδεηαη ζηξάηεπκα, απεηζνχλησλ

δπζζεβψλ, Ηεξψηαηε Κχξηιιε, ηνίο δηδάγκαζη, θαιισπίδεηαη κάθαξ θαζ'
εθάζηελ, ηψλ πηζηψλ ε Δθθιεζία, κεγαινθψλσο ηηκψζά ζε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πεπησθφησλ αλφξζσζηο, ηεζλεψησλ αλάζηαζηο, ζχ εδείρζεο ηέμαζα ηφλ Τηφλ
ηνχ Θενχ, ηφλ ηψ Παηξί ζπλλννχκελνλ, ηήλ ζείαλ ηε γέλλεζηλ, αλαζρφκελνλ
εθ ζνχ, ζαξθηθψλ ππνζηάζεσλ, φλ ηθέηεπε, πεηξαζκψλ θαί θηλδχλσλ
ιπηξσζήλαη, ηνχο ελπίζηεη Παλαγία, εηιηθξηλψο ζε δνμάδνληαο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Χο εψξαθε Κχξηε, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ, ελ ηαππππξψ θξεκάκελνλ
εμεπιήηηεην, θαί αηελίδνπζα έιεγε, Σί ζνη αληαπέδσθαλ, νη πνιιψλ ζνπ
δσξεψλ, απνιαχζαληεο Γέζπνηα; Αιιά δένκαη, Μή κε κφλελ εάζεο ελ ηψ
θφζκσ, αιιά ζπεχζνλ αλαζηήλαη, ζπλαληζηψλ ηνχο πξνπάηνξαο.
Απνιπηίθηνλ
Ήρνο α' Σήο εξήκνπ πνιίηεο
Σφλ θσζηήξα ηνχ θφζκνπ θαί ξεηφξσλ ηφλ έμαξρνλ, ηήο Αεηπαξζέλνπ
Μαξίαο παιαηζηήλ θαί ππέξκαρνλ, ηφλ δφγκαζη ππξίλνηο αιεζψο,
εκπξήζαληα αηξέζεσο δεηλήο, Νεζηνξίνπ ηνχ βεβήινπ ηά δπζζεβή θαί
αληίρξηζηα ξήκαηα, πκλήζσκελ λχλ παλεπιαβψο, ψ Κχξηιιε ζείε, ιέγνληεο,
πξέζβεπε ηνχ θξαηχλεηλ ηφλ Υξηζηφλ, πίζηηλ ηήλ νξζφδνμνλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Θεσξηψλ Κχξηιινο ελζέσλ ιχξα.
Θενθάλνπο (Άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ).
Χδή α' Ήρνο δ'
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ
Θεφζελ ηήλ θσηνδφηηλ Κχξηιιε, ράξηλ δεμάκελνο, θαί ηειαπγήο θσζηήξ
αλαδεηρζείο, ινγηθάο απαζηξάςαηο εκίλ, καξκαξπγάο, ηήλ κλήκελ ζνπ, φπσο
αμίσο αλπκλήζσκελ.
Δπιήζζεο ηήο δαδνπρίαο Κχξηιιε, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηψλ εληνιψλ σο
θχιαμ ηνχ Υξηζηνχ, θαί παζψλ θαζεξάκελνο, ηήο ππεξζένπ γέγνλαο, φλησο
Σξηάδνο ελδηαίηεκα.
Χο δήινπ θαί παξξεζίαο έκπιεσο, Κχξηιιε έλδνμε, ηάο ζενκάρνπο πάζαο
αςεπδψο, γισζζαιγίαο δηέιπζαο, ηψλ δπζζεβψλ αηξέζεσλ, νξζνδνμίαο
πξντζηάκελνο.
Θενηνθίνλ
Ηάζσ ηήλ ζπληξηβήλ Παλάκσκε, ηήο αλζξσπφηεηνο, ηφλ πνηεηήλ ηε, θνχζα
ηνχ παληφο, ηφλ εκάο αλνξζψζαληα, θαηαξξαγέληαο πηψκαηη, ηψλ

πξνπαηφξσλ Θενλχκθεπηε.
Χδή γ'
Δπθξαίλεηαη επί ζνί
Ρσλλχκελνο ελ Υξηζηψ, ηάο κεραλάο ηνχ ζθνιηνχ δξάθνληνο, γλψκε ζηεξξά
Κχξηιιε, σο ηζηφλ αξάρλεο δηέιπζαο.
Ηιχλ παζψλ εθ ςπρήο, εμεηηλάμσ θαζειψλ Κχξηιιε, πάλ ινγηζκψλ χςσκα,
θαηά ηνχ Υξηζηνχ επαηξφκελνλ.
Χο εχζηνρνο αζιεηήο, Πάηεξ εμέθιηλαο ζηεξξψο άπαζαλ, ηήλ ηήο ζαξθφο
εππάζεηαλ, σο επηβιαβή θαί επίβνπινλ.
Θενηνθίνλ
Σήλ κφλελ ελ γπλαημίλ, επινγεκέλελ σο Θενχ ζθήλσκα, παλεππξεπέο
άπαληεο, ελ αγαιιηάζεη δνμάζσκελ.
Ο Δηξκφο
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε,
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Σήλ ζνθίαλ ηήλ ζείαλ πεπινπηεθψο, εμεξεχμσ δνγκάησλ Πάηεξ πεγάο,
πιπλνχζαο αηξέζεσλ, δπζσδέζηαηνλ βφξβνξνλ, θαί πηζηψλ θαξδίαο,
αξδεπνχζαο ελ ράξηηη, θαί ηήο Δθθιεζίαο ηάο αχιαθαο Κχξηιιε, ήδε
κεζπζθνχζαο, δηά ηνχηφ ζε πίζηεη, Σηκψληεο ηήλ κλήκελ ζνπ, εθηεινχκελ
ζεφπλεπζηε, Ηεξάξρα παλεχθεκε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ
ζνπ.
Θενηνθίνλ απηφκεινλ
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, ζπιιαβνχζα αθξάζησο Μήηεξ Θενχ ηψ
θφζκσ εθχεζαο, ηφλ ηφλ θφζκνλ θαηέρνληα, θαί ελ αγθαιαηο έζρεο, ηφλ πάληα
ζπλέρνληα, θαί εθ καδψλ εζήιαζαο, ηφλ πάληαο εθηξέθνληα, ζελ δπζσπψ
ζε, Παλαγία Παξζέλε, ξπζζήλαη πηαηζκάησλ κνπ, φηαλ κέιισ παξίζηαζζαη,
πξφ πξνζψπνπ ηνχ Κηίζηνπ κνπ, Γέζπνηλα Παξζέλε αγλή ηήλ ζήλ βνήζεηαλ
ηφηε κνη δψξεζαη, θαί γάξ δχλαζαη, φζα ζέιεηο παλχκλεηε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί ιπηξσηήλ, ε ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ,
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο εθβνψζα, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη,
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ
ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αγαζφηεηνο, ζπιαγρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ,
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία
παζήκαηα.
Χδή δ'

Δπαξζέληα ζε ηδνχζα
Νεληθεηφηα ηά πάζε ηά ςπρνθζφξα, θαί ινγηζκψ θξαηήζαληα ζαξθφο
ζενθφξε, Κχξηιιε ηδψλ ν Υξηζηφο, ηήο ζείαο ζε πξφεδξνλ, Πάηεξ Δθθιεζίαο
θαζίζηεζηλ.
Κιεξνλνκήζαο σο γφλνο εγαπεκέλνο, ηήλ παηξηθήλ ηνχ Μάξθνπ, αξεηήλ θαί
ηνχ ζξφλνπ, γέγνλαο δηάδνρνο, ηνχ ζείνπ ηνίο ίρλεζηλ, Δπαγγειηζηνχ
παξεπφκελνο.
Τπφ Υξηζηνχ κέλ σο πξφβαηνλ επνηκάλζεο, σο δέ πνηκήλ επνίκαλαο, ηφ
πνίκληνλ Πάηεξ, ιφγνηο ςπρνηξφθνηο ζνπ, σο πφαηο θαί άλζεζη, δαςηιψο
εθηξέθσλ ηή ράξηηη.
Θενηνθίνλ
εζαξθσκέλνλ ηφλ Λφγνλ εθ ζνχ Παξζέλε, ζενπξεπψο εγέλλεζαο, θαί κέλεηο
Παξζέλνο, φζελ αζηγήηνηο θσλαίο, ηφ Υαίξέ ζνη Γέζπνηλα, πίζηεη αδηζηάθησ
θξαπγάδνκελ.
Χδή ε'
χ Κχξηέ κνπ θψο
Ρεχκα φληνο ζθνδξφλ, πιεκκπξνχληνο ρεηκάξξνπ ν ζφο, ψ Κχξηιιε
εθκηκείηαη, ιφγνο, ηψλ θαθνδφμσλ εθηξέπσλ κεραλήκαηα.
Ίζσο ηήλ βδειπξάλ, ηνχ Αξείνπ δηαίξεζηλ, ψ Κχξηιιε κηαξάλ ηε, αβειιίνπ εθ
βάζξσλ, ζπλαινηθήλ θαζήξεθαο.
Λφγνπο πινπηνπνηνχο, σο ρξπζφλ θαηαιέινηπαο, ψ Κχξηιιε ζεζαπξνχο δέ,
ππέξ ιίζνπο ηηκίνπο, ηνχο ζνχο ηή Δθθιεζία Υξηζηνχ.
Θενηνθίνλ
Σίο δχλαηαη ηφ ζφλ, εξκελεχζαη κπζηήξηνλ, Παλάκσκε; ηφλ γάξ θηίζεη, κή
ρσξνχκελνλ πάζε, ελ κήηξα ζνπ ερψξεζαο.
Χδή ο'
Θχζσ ζνη, κεηά θσλεο
Λαβίδη, εξαθίκ ηψ Πξνθήηε ηφλ άλζξαθα, ηή Δθθιεζία Υξηζηνχ δέ, ηαίο
ρεξζί πξνζλέκεηο Ηεξνκχζηα, ηφ εθ ζείνπ, ππξφο ελζξαθσκέλνλ θαζάξζηνλ.
Ο κφξνπο, σο ακςσλ αιινθχινπο νπθ έζξαπζαο, ηά δέ αιιφθνηα πάληα,
ηψλ εηεξνδφμσλ δηδάγκαηα, θαί ηφ θξάηνο, ηνίο νξζνδφμνηο δέδσθαο Κχξηιιε.
πλφδνπ, ζενιέθηνπ ζαθψο πξνεγνχκελνο, ηφ δπζζεβέο Νεζηνξίνπ,
ρξηζηνκάρνλ ζξάζνο Πάηεξ θαζείιεο, δήισ πλέσλ, ππέξ ηήο αιεζνχο
Θενκήηνξνο.
Θενηνθίνλ
ιελ ζε, πεξηζηεξάλ ηειείαλ θαί πάγθαινλ, θαί ηειαπγέο επξψλ θξίλνλ, θαί
θνηιάδσλ άλζνο ψ Θενκήηνξ, ν Νπκθίνο, ν λνεηφο ελ ζνί θαηεζθήλσζελ.

Ο Δηξκφο
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».
Κνληάθηνλ Ήρνο πι. β'
Σήλ ππέξ εκψλ
Άβπζζνλ εκίλ, δνγκάησλ ζενινγίαο, έβιπζαο ζαθψο, εθ ηψλ πεγψλ ηνχ
σηήξνο, ηάο αηξέζεηο θαηαθιχδνπζαλ καθάξηε, θαί ηφ πνίκληνλ αιψβεηνλ,
ηξηθπκίαηο δηαζψδνπζαλ, ηψλ πεξάησλ θαί γάξ ζηε, ππάξρεηο θαζεγεηήο, σο
ηά ζεία ζαθψλ.
πλαμάξηνλ
Σή Θ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Κπξίιινπ,
Αξρηεπηζθφπνπ Αιεμαλδξείαο.
ηίρνη
Κχξηιινλ πκλψ ηνχ Κπξίνπ κνπ θίινλ,
Καί Κπξίαο πξφκαρνλ Αεηπαξζέλνπ.
Δχξαην ηπκβνρνήλ έλαηνλ Κχξηιινο εο ήκαξ.
Σαίο απηνχ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη
Δλ ηψ ηλαίσ, αθξσηεξίσ πάιαη γλφθνλ εηζδχο, λφκνλ είιε κάθαξ Κχξηιιε ν
Μσζήο, αλαηξνχληα, ηφλ ηνχ γξάκκαηνο, ζχ δέ αλέπηπμαο, ηφ θεθξπκκέλνλ
βάζνο ηνχ Πλεχκαηνο.
Ννκνζεζίαο, δη' αηληγκάησλ σο λεπίνηο ηφ πξίλ, Πάηεξ δεδνκέλεο θάιπμη
θαιππηά, ψζπεξ ξφδα ηά λνήκαηα, ζχ απεθάιπςαο, εξκελεχζαο ηνχο
ηχπνπο ζαθέζηαηα.
Θενθεξχθσλ, θαί ζενιήπησλ ηά δπζέθηθηα, ηεχρε Πξνθεηψλ ηή ράξηηη
εκπλεπζζείο, ηνχ εθείλνπο εκθνξήζαληνο, Πλεχκαηνο Κχξηιιε, εηιηθξηλψο
εκίλ δηεζάθεζαο.
Δλ αζπγρχησ, ελψζεη ζεία θαί αηκήησ ζαθψο, Πάηεξ δηαηξέζεηο, ηξείο κέλ
ζενινγψλ, ππνζηάζεηο έθεο Κχξηιιε, απαξαιιάθηνπο δέ, ελ νπζία κηά θαί
ζεφηεηη.
Θενηνθίνλ
Δπί ηνχ ζξφλνπ, ηνχ επεξκέλνπ ν θαζήκελνο, ζξφλνλ επί γήο Παξζέλε
ζενπξεπή, επξεθψο ζε αλεπαχζαην, Δπινγεκέλε ζπ, Θενγελλήηνξ άρξαληε
Γέζπνηλα.
Χδή ε'
Υείξαο εθπεηάζαο

Χο θχκα ζαιάζζεο αιεζψο, ελ ζνί εμέβιπζελ, ε ηήο ζνθίαο πεγή, θαί γάξ
αέλανη έξξεπζαλ, πνηακνί εθ ηήο θνηιίαο ζνπ, Πάηεξ δνγκάησλ επζεβψλ,
θαζψο πξνείπε Υξηζηφο, ππεξβαίλεη ςάκκνλ γάξ, ηεχρε ηά ζά ηά ζεφιεθηα.
Ννκεχο θαί δηδάζθαινο ζνθφο, ηήο Δθθιεζίαο δεηρζείο, ηάο δχν Κχξηιιε,
ζαθψο αλέπηπμαο ζηε, Γηαζήθαο θαί σο άγθπξαλ, θαί παηξηθφλ θιήξνλ ηνχο
ζνχο, έρνπζα ιφγνπο βνά, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Λφγνπ ζαξθσζέληνο δη' εκάο, ηνχ παληερλήκνλνο, ζχ ηήλ απφξξεηνλ,
δηδάζθεηο έλσζηλ Κχξηιιε, αδηαίξεηνλ αζχγρπηνλ, ηάο εθ' εθάηεξνλ ξνπάο,
ίζσο εθθιίλαο βνάο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
Κπξίσο γελλήζαζα Θεφλ, θπξίσο Πάλαγλε, Μήηεξ εδείρζεο Θενχ,
επαιεζεχνπζαλ θέξνπζα, θαηαιιήισο ηψ γελλήκαηη, ζεσλπκίαλ, νη πηζηνί,
φζελ δνμάδνκελ, Θενηφθνλ ζε, ζενθξφλσο παλάκσκε Γέζπνηλα.
Ο Δηξκφο
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο
Όςσκα Υξηζηνχ θαηεπαξζέλ ηήο γλψζεσο, θαί ηήο ηνχηνπ Θενκήηνξνο,
Κχξηιιε άπαλ θαηά θξάηνο, θαζείιεο Νεζηνξίνπ ηφ άζενλ, Τηψλ δπάδα
σζαχησο θαί ζχγρπζηλ, ηψλ Αθεθάισλ ηήλ ηψλ θχζεσλ.
Ρψζεη ηψλ θξελψλ θαί θσηηζκψ ηήο ράξηηνο, ηήλ Σξηάδα νκννχζηνλ, ηφλ ηε
Τηφλ ζεζαξθσκέλνλ, Θεφλ ζενινγήζαο Μαθάξηε, νθζείο ηε Θενηφθνπ
ππέξκαρνο, ελ ηνίο πςίζηνηο λχλ δεδφμαζαη.
Άλσζελ εκάο ηνχο πκλεηάο ανίδηκε, επνπηεχνηο Πάηεξ ίιεσο, Άλαθηη λίθαο
ζηαπξνθφξσ, βξαβεχσλ θαί πςψλ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, ηφ θέξαο νξζνδφμσλ
θσηίδσλ ηε, ηνχο ηήλ ζήλ κλήκελ κεγαιχλνληαο.
Θενηνθίνλ
Άλζξαθα ηφλ λνεηφλ Αγλή παλάκσκε, Ζζαταο φλ ηεζέαηαη, θέξεηο αγθάιαηο
Θενκήηνξ, κνξθή ηή εκεηέξα ελνχκελνλ, θαί θφζκσ ηήλ ζσηεξίαλ
βξαβεχνληα, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ.
Ο Δηξκφο
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ

Μλήηκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αιεμάλδξνπ θαί Αλησλίλεο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Σξηάδνο ηήλ έιιακςηλ δπάο, Αζιεηψλ πινπηήζαζα, αλδξεηνηάησο ελήζιεζε,
ζείνο Αιέμαλδξνο, ζπλ ηή Αλησλίλε, βάζαλα πνιχπινθα, νκνχ δηά Υξηζηφλ
ππνκείλαληεο, ψ λχλ πξεζβεχνπζη, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Γηπινχλ ζηέθνο είιεθαο ζαθψο, Αλησλίλα πάλζεκλε, αγλείαο ηε θαί
αζιήζεσο, ερζξνχ ληθήζαζα, ηάο κεραλνπξγίαο, θαί πξφ ηήο αζιήζεσο, θαί
πάιηλ ελ θαηξψ ηψλ αγψλσλ ζνπ, Υξηζηφλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο
εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Δλ μχισ πςνχκελνη ζνθνί, ρείξάο ηε θνπηφκελνη, θαί ηαίο ιακπάζη
θιεγφκελνη, θαί ζπαζηδφκελνη, θαί ελ θαησηάησ, ιάθθσ ζπγρσλλχκελνη, θαί
ηέινο ελ απηψ ηφ καθάξηνλ, ππνδερφκελνη, Αζινθφξνη αμηάγαζηνη, ηφλ ηψλ
φισλ, Θεφλ νπθ εξλήζαζζε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παλάγηνλ ηέκελνο Θενχ, νπξαλψλ πιαηχηεξνλ, θαί Υεξνπβίκ αγηψηεξνλ,
ζενραξίησηε, Παλαγία Κφξε, ηφλ λνχλ κνπ ραξίησζνλ, θαί θψηηζνλ θαξδίαο
ηά φκκαηα, παξερνκέλε κνη, εππξνζδέθηνηο κεζηηείαηο ζνπ, ηψλ πηαηζκάησλ,
ηήλ άθεζηλ δένκαη.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
θαγήλ ζνπ ηήλ άδηθνλ Υξηζηέ, ε Παξζέλνο βιέπνπζα, νδπξνκέλε εβφα ζνη,
Σέθλνλ γιπθχηαηνλ, πψο αδίθσο πάζρεηο; πψο ηψ μχισ θξέκαζαη, ν πάζαλ
γήλ θξεκάζαο ηνίο χδαζη; Μή ιίπεο κφλελ κε, Δπεξγέηα πνιπέιεε, ηήλ
Μεηέξα, θαί δνχιελ ζνπ δένκαη.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ ν αθφινπζνο, νχ ε'
Αθξνζηηρίο.
Όκλνηο επαηλψ ηήλ θαιήλ μπλσξίδα. Ησζήθ.
Χδ ή α' Ήρνο α'
νχ ε ηξνπαηνχρνο
Όκλνηο επαηλέζαη ηήλ πκψλ, πξνζπκνπκέλσ παλήγπξηλ Μάξηπξεο, θψο κνη
ρνξεγήζαηε, ηφλ ζθνηαζκφλ ζθεδάδνληεο ηήο αγλνίαο κνπ, σο ηψ αλεζπέξσ,

θσηί αεί παξηζηάκελνη.
Μφλα δη' αηψλνο Αζιεηαί, ηά δηακέλνληα πίζηεη πνζήζαληεο, πάληα
παξεδξάκεηε, ηά νξαηά θαί πξφο πνηλάο θαί κάζηηγαο, γλψκε ζηεξξνηάηε,
πεξηθαλψο ερσξήζαηε.
Νφκηκνλ αλχνληεο ζεπηνί, ηνχ καξηπξίνπ αγψλα ηφλ Κχξηνλ, είρεηε
ζπιιήπηνξα, ηψλ αιγεηλψλ εκάο επηθνπθίδνληα, θαί θαηά ηπξάλλσλ,
αλδξείνπο επεξγαδφκελνλ.
Θενηνθίνλ
Οδεκηνπξγήζαο σο Θεφο, ηάο ανξάηνπο δπλάκεηο βνπιήκαηη, έζρελ σο αηηίαλ
ζε, ηήο πξφο εκάο Παξζέλε αλαπιάζεσο, Σνχηνλ νχλ δπζψπεη, ηφλ θφζκνλ
ζψζαη Παλάκσκε.
Χδή γ'
Ο κφλνο εηδψο
Ηδείλ Αλησλίλα ηφλ Υξηζηφλ, πνζνχζα θαιιηπάξζελε, ηφ ζείνλ ηνχηνπ πάζνο
εδήισζαο, ξαπίζκαηα γά, ν σο απηφο ήλεγθαο, ελαπνξξαπίδνπζα, ηά
δνθψδε πξφζσπα, ηψλ αζάξθσλ δαηκφλσλ παλεχθεκε.
ηεξξψο αληεηάμσ ηψ ερζξψ, καζηίδεζζαί ζε Πάλζεκλε, πξνζηεηαρφηη
γλψκεο ζηξεβιφηεηη, θξνπξάλ νηθείλ δέ θαηαδηθάδεη ζε, θξνπξνπκέλελ
άλσζελ, πξνζηαγαίο ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, πθ' αγίσλ Αγγέισλ ζεψκελνο.
Δπραίο ζνπ βξνληαί θαί αζηξαπαί, εμ χςνπο θαηεθέξνλην, θαί θψο σξάζε,
κέγα Θεφλπκθε, θσλή ηε ζεία ιακπξψο γεγέλεηαη, ζέ παξαζαξξχλνπζα,
Αλησλίλα πάλζεκλε, θαί ηξνθή ινγηθή εληζρχνπζα.
Θενηνθίνλ
Παξζέλνο θπήζαζα Θεφλ, σξάζεο κεηά γέλλεζηλ, θαί ζνχ ηφ ζείνλ Άρξαληε
πξφζσπνλ, ρνξνί παξζέλσλ λχλ ιηηαλεχνπζη, κεζ' ψλ εκίλ αίηεζαη, ηιαζκφλ
θαί έιενο, θαί δεηλψλ παληειή απνιχηξσζηλ.
Ο Δηξκφο
«Ο κφλνο είδσο ηήο ηψλ βξνηψλ νπζίαο ηήλ αζζέλεηαλ, θαί ζπκπαζψο απηήλ
κνξθσζάκελνο, πεξίδσζφλ κε εμ χςνπο δχλακηλ, ηνχ βνάλ ζνη, Άγηνο, ν λαφο
ν έκςπρνο, ηήο αθξάζηνπ ζνπ δφμεο Φηιάλζξσπε».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Γπάο ε ζαπκαζηή, ηψλ ζεπηψλ Αζινθφξσλ, ελέγθαζα ζηεξξψο, ηήλ ππξάλ
ηψλ βαζάλσλ, ελ δφμε παξίζηαηαη, ηή Σξηάδη πξεζβεχνπζα, ράξηλ έιενο, θαί
ηιαζκφλ ηψλ πηαηζκάησλ, ηνίο ηήλ έλδνμνλ, απηήο γεξαίξνπζη κλήκελ,
δνζήλαη ελ πλεχκαηη.
Θενηνθίνλ
Διπίο Υξηζηηαλψλ, Παλαγία Παξζέλε, φλ έηεθεο Θεφλ, ππέξ λνχλ ηε θαί
ιφγνλ, απαχζησο ηθέηεπε, ζχλ ηαίο άλσ Γπλάκεζη, δνχλαη άθεζηλ, ακαξηηψλ

εκίλ πάζη, θαί δηφξζσζηλ, βίνπ ηνίο πίζηεη θαί πφζσ, αεί ζε δνμάδνπζηλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ άζπηινο ακλάο, ηφλ ακλφλ θαί ππηκέλα, θξεκάκελνλ λεθξφλ, επί μχινπ
νξψζα, ζξελνχζα εθζέγγεην, κεηξηθψο νινιχδνπζα, Πψο ελέγθσ ζνπ, ηήλ
ππέξ ιφγνλ Τηέ κνπ, ζπγθαηάβαζηλ, θαί ηά εθνχζηα πάζε, Θεέ ππεξάγαζε;
Χδή δ'
ξνο ζε ηή ράξηηη
Άδεηαη εηο πάληα ηφλ θφζκνλ ε άζιεζηο, θαί ηά παιαίζκαηα πκψλ,
Μεγαινκάξηπξεο Υξηζηνχ, δη' ψλ εηξνπψζαζζε, ηάο ηνχ ερζξνχ πηθξάο
δπλάκεηο ελ ράξηηη, θαί ληθεηαί θαη' απηνχ απεθάλζεηε.
Ίζηεζη παγίδαο θαηά ζνχ φ πακπφλεξνο, ελ αλδξηθψ δέ ινγηζκψ, θαί
ζηνιηζκψ ηάο πξνζηαγάο, απηνχ απερξείσζαο, θαί παληειψο απηφλ εκλή
θαηεδάθηζαο, ζεία ρεηξί ζθεπνκέλε ζεφζνθε.
Νφεζηλ θαί ζχλεζηλ Υξηζηφο ζνη ραξίδεηαη, θαί εθ ρεηξφο ηψλ δπζζεβψλ,
άζπηινλ άκσκνλ ηεξεί, θαί ιχηξνλ εθπέκπεη ζνη, ηφλ Ηεξφλ, ψ Αλησλίλα
Αιέμαλδξνλ, θαζάπεξ ζείνλ εμ χςνπο Αξράγγεινλ.
Θενηνθίνλ
Χο έρνπζα παλχκλεηε ηζρχλ ζε θαί ζηήξηγκα, ε Αλησλίλα θαξηεξεί, ηά
δπζαρζή θαί ζιηβεξά, θαί ξίπηεη ηφλ ηχξαλλνλ, θαί ζπκπαηεί πζζίλ σξαίνηο ηή
ράξηηη, ηνχ εθ λεδχνο ζνπ Λφγνπ εθιάκςαληνο.
Χδή ε'
Ο θσηίζαο ηή ειιάκςεη
Σεηλφκελνο, επί μχινπ θαί θαηαηεκλφκελνο, Αιέμαλδξε, θαί ζθνδξαίο
αιγεδφζη θπθινχκελνο, πξφο Θεφλ αλέηεηλεο, ζψδεηλ δπλάκελνλ ηφ φκκα, ηήο
δηαλνίαο παλεχθεκε.
Νεθξνχκελνη, ελ γπκλψζεη ζσκάησλ νη Μάξηπξεο, εδέμαλην, αθζαξζίαο
ζηνιήλ θαί αζάλαηνλ, δφμαλ εθιεξψζαλην, αληί πξνζθαίξνπ αηηκίαο, φζελ αεί
καθαξίδνληαη.
Θενηνθίνλ
Καηάβαιε, ηνχο αεί πνιεκνχληάο κε δαίκνλαο, θαί άπξαθηνλ, ηήλ βνπιήλ
απηψλ πνίεζνλ άρξαληε, άηξσηφλ κε ζψδνπζα, ηήο πξνζδνθίαο ηνχησλ
Κφξε, φπσο αεί καθαξίδσ ζε.
Χδή ο'
Δθχθισζελ εκάο
Αγψλαο αλδξηθνχο θαί πιήξεηο ζαχκαηνο, ελζέσο δηαλχνληεο, κπξηάδαο
Αηζηφπσλ λνεηψλ, Μάξηπξεο Κπξίνπ εηξνπψζαζζε, θαί ηνίο ρνξνίο, ηψλ
Αζσκάησλ λχλ ζπλεπθξαίλεζζε.
Λακπφκελνη θσηί ηψ ζείσ Μάξηπξεο, αγλείαο σξαηφηεηη, σκνηψζεηε αυινηο

ιεηηνπξγνίο, ηφλ αγαζνδφηελ ζεξαπεχζαληεο, θαί πξφο απηφλ, ζηεθαλεθφξνη
κεηαρσξήζαληεο.
Ζ γάιιεζζε θξνπξά νκνχ ηπγράλνληεο, θσηφο εκίλ αζηξάςαληνο, θαί θσλήο
επελερζείζεο εθ Θενχ, ζάξζνο εληηζείζεο ηαίο ςπραίο πκψλ, παλεπθιεείο
ζηεθαλεθφξνη Μεγαινκάξηπξεο.
Θενηνθίνλ
Νελέθξσκαη ςπρήλ ηαίο παξαβάζεζηλ, επίζθεςαί κε δψσζνλ, ε δσήλ
απνθπήζαζα Υξηζηφλ, φλ νη επθιεείο Μεγαινκάξηπξεο, πάλησλ Θεφλ,
Παξζελνκήηνξ θαζσκνιφγεζαλ.
Ο Δηξκφο
«Δθπθισζελ εκάο εζράηε άβπζζνο, νπθ έζηηλ ν ξπφκελνο, εινγίζζεκελ σο
πξφβαηα ζθαγήο, ζψζνλ ηφλ ιαφλ ζνπ ν Θεφο εκψλ, ζπ γάξ ηζρχο, ηψλ
αζζελνχλησλ θαί επαλφξζσζηο».
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Σψλ Μαξηχξσλ έιακςελ, ε αμηέπαηλνο κλήκε, ήλ πηζηνί ηειέζσκελ, θαί
αλπκλήζσκελ πηζηψο, ελ επη γλψζεη θξαπγάδνληεο, χ ηψλ Μαξηχξσλ,
Υξηζηέ ηφ θξαηαίσκα.
πλαμάξηνλ
Σή Η' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αζιήζεσο ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ
Αιεμάλδξνπ θαί Αλησλίλεο.
ηίρνη
Δχξαην Αιέμαλδξνο άκ' Αλησλίλε
Σφλ βφζξνλ αθάηηνλ εηο ηξπθήλ θέξνλ.
Σιή δεθάηε κφξνλ Αλησλίλα εκππξφπηζζνλ,
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Σηκνζένπ, επηζθφπνπ
Πξνχζεο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Καλίδνπ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Θενθάλνπο θαί Παλζέκλεο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Απφιισλνο επηζθφπνπ, θαί Αιεμίνπ
Δπηζθφπνπ Βηζπλίαο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
έ λνεηήλ Θενηφθε
Ξελνπξεπψο, ρείξαο αθαηξνχκελνη, ηάο αηξνκέλαο πξφο ηφλ Θεφλ, ηφλ ηψλ
φισλ Κχξηνλ, έραηξνλ νη Μάξηπξεο, δχλακηλ δερφκελνη, εμ νπξαλνχ θαί

Κξαπγάδνληεο, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.
Τπνκνλή, αλππνίζησλ Μάξηπξεο, θνιαζηεξίσλ αιεζψο, ιακπξπλφκελνη σο
ρξπζφο, θφζκνο σξαηφηαηνο, ψθζεηε θξαπγάδνληεο, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ,
Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.
Νεαληθψο, μχισ αλαξηψκελνη, θαί ζπαζηδφκελνη δεηλψο, νπθ εζζάλεζζε
αιεζψο, πφλσλ ηψλ θνιάζεσλ, άλσζελ δερφκελνη, ηήλ αξσγήλ θαί
θξαπγάδνληεο, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.
Θενηνθίνλ
ζπεξ ηνχο ηξείο, Παίδαο νχ θαηέθιεμε, θάκηλνο ε ραιδατθή, νχησο Άρξαληε
ζήλ λεδχλ, πχξ ηφ ηήο ζεφηεηνο, άθιεθηνλ εηήξεζελ, αιιά βνψ ζνη,
Καηάθιεμνλ, χιελ πηθξάλ ηψλ παζψλ κνπ, Αγλή φπσο δνμάδσ ζε.
Χδή ε'
Δλ θακίλσ Παίδεο
Ρεηνξεχεη πάλζνθνο δπάο, ελψπηνλ αλφκσλ, ηήλ ζάξθσζηλ ηνχ νθζέληνο, δη'
εηκάο επί ηήο γήο, Λφγνπ ππέξ έλλνηαλ, θαί βαζάλσλ πάζαλ πείξαλ
ππνζηάζα, Μαξηχξσλ ηαίο αγέιαηο λχλ ζπλαξηζκείηαη, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Ηεξεία ψζπεξ Ηεξά, νπηψκελνη ιακπάζη, ηφ φκκα πξφο ηφλ Θεφλ, ζψδεηλ
δπλάκελνλ πκάο, εηείλαηε Μάξηπξεο, κεισδνχληεο, Πάληα ηά έξγα Κπξίνπ,
ηνλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Γεδεκέλνη Μάξηπξεο ζνθνί, θαί πίζζε θερξηζκέλνη, ελ βφζξσ ππξαθησζέληη,
ππεβιήζεηε νκνχ, ελζέσο θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ,
ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Απεηξάλδξσο ηέηνθαο Θεφλ, εκίλ νκνησζέληα, Παξζέλε, φλ εθδπζψπεη,
παλακψκεηε αεί, ζψζαη ηνχο θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Δλ θακίλσ Παίδεο Ηζξαήι, σο ελ ρσλεπηεξίσ, ηψ θάιιεη ηήο επζεβείαο,
θαζαξψηεξνλ ρξπζνχ, απέζηηιβνλ ιέγνληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ
Ίλα ζηέθνο ακαξάληηλνλ, θαί θσηαπγή παζηάδα θαί φιβνλ άζπινλ, Μάξηπξεο
Υξηζηνχ, ελ νπξαλνίο απνιάβεηε, ελ θακίλσ θαί ιάθθσ εβιήζεηε, ελ ηνχησ
καθαξίσο, ηειεησζέληεο αμηάγαζηνη.
ζπεξ πξνζθνξαί νιφθιεξνη, ηψ Βαζηιεί ηψλ φισλ αλεθνκίζζεηε, Μάξηπξεο
Υξηζηνχ, δηά ππξφο ηειεηνχκελνη, θαί ιακπξά νκεγχξεη ζπλήθζεηε, ηψλ άλσ

ζηξαηεπκάησλ, κεζ' ψλ πκάο αεί γεξαίξνκελ.
ψκα θαί ςπρήλ πξνζήμαηε, ζπζίαλ φλησο δψζαλ Μεγαινκάξηπξεο, ηψ ππέξ
εκψλ, Υξηζηψ ηπζέληη σο πξφβαηνλ, θαί ζθελαίο πξσηνηφθσλ επθξαίλεζζε,
Αιέμαλδξε ζεφθξνλ, θαί Αλησλίλα αμηάγαζηε.
Θενηνθίνλ
Φψο κνηηψ θεηκέλσ Πάλαγλε, ελ ακειείαο ζθφηεη λχλ εμαλάηεηινλ, ηά
ηπθινχληά κνπ, ηφλ ινγηζκφλ λέθε ιχνπζα, θαί εηξήλελ βαζείαλ παλάκσκε,
αεί εξγαδνκέλε, ελ ηή ςπρή κνπ ηνχ δνμάδεηλ ζε.
Ο Δηξκφο
«Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ ππξπνινπκέλε Βάηνο έδεημελ άθιεθηνο, θαί
λχλ θαζ' εκψλ, ηψλ πεηξαζκψλ αγξηαίλνπζαλ, θαηαζβέζαη αηηνχκελ ηήλ
θάκηλνλ, ίλα ζε Θενηφθε, αθαηαπαχζησο κεγαιχλσκελ».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ Βαξζνινκαίνπ θαί Βαξλάβα.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα ακθνηέξσλ.
Σνχ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Σε ζαγήλn ηήο γιψηηεο ζνπ, ζενξξήκνλ Απφζηνιε, εθ βπζνχ αλήγαγεο
καηαηφηεηνο, θαί ραιεπήο αζεφηεηνο, ηνχ θφζκνπ ηά πέξαηα, θαί πξνζήγαγεο
Υξηζηψ, ηψ Θεψ δηά πίζηεσο, ηψ ηνηαχηελ ζνη, δεδσθφηη ηήλ ράξηλ σο ελζέσ,
καζεηή θαί κπζηνιέθηε, Βαξζνινκαίε Απφζηνιε.
Ο ηήο δφμεο ζε ήιηνο, Ηεζνχο ν Θεφο εκψλ, σο αθηίλα έλδνμε εμαπέζηεηιελ,
εηο ηά ηνχ θφζκνπ πιεξψκαηα, ζπληφλσο ειαχλνπζαλ, αζεταο ηήλ αριχλ, θαί
θσηίδνπζαλ άπαληαο, ηνχο θαζεχδνληαο, ελ λπθηί αγλσζίαο, νχο εηξγάζσ,
ηήο εκέξαο θιεξνλφκνπο, Βαξζνινκαίε ζεφζνθε.
Καζππείθσλ ηνίο λεχκαζηλ, νχ ηψ λεχκαηη άπαληα, θαζππείθεη ηνχηφλ ηε
εθκηκνχκελνο, σο αιεζείαο δηδάζθαινλ, ζαλάηνπ πνηήξηνλ, δηά πάζνπο
ζηαπξηθνχ, αγαιιφκελνο έπηεο, θαί παξίζηαζαη, εθεηψλ αθξνηάησ
Απνζηφινηο, θαί Αγγέινηο ζπγρνξεχσλ, Βαξζνινκαίε ανίδηκε.
Σνχ Αγίνπ Βαξλάβα

Ήρνο ν απηφο
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Δίιεθαο Απφζηνιε, θαηά δαηκφλσλ αήηηεηνλ, εμνπζίαλ θαί δχλακηλ, Υξηζηνχ
ελ νλφκαηη, ηάο αξράο ηνχ ζθφηνπο, ηνχησλ απειαπλεηλ, θαί δηειήιπζαο ηήλ
γήλ, θαηαιακπξχλσλ θαζάπεξ ήιηνο θαί Ρψκελ ηήλ ανίδηκνλ, θαηαιαβψλ
πξψηνο έλδνμε, ηνχ Υξηζηνχ αλεθήξπμαο, ηήλ ζσηήξηνλ έιεπζηλ.
Πξψηελ αγαζφηεηα, θαί θπζηθήλ θαί ππέξζενλ, πνιηηείαλ κηκνχκελνο, αλήξ
ερξεκάηηζαο, αγαζφο Βαξλάβα, θαηά κεηνπζίαλ, θαί παξαθιήζεσο πηφο,
δηαθεξφλησο νλνκαδφκελνο, ηψλ ηξφπσλ ζνπ ρξεζηφηεηη, θαί ηή ηνχ λνχ
θαζαξφηεηη, ηνχο πηζηνχο παξεθάιεζαο, επηκέλεηλ ηή ράξηηη.
ξγαλνλ επάξκνζηνλ, ηή ζετθή θπβεξλψκελνλ, ελεξγεία ηνχ Πλεχκαηνο,
βαξλάβα γελφκελνο, ηψλ Δζλψλ ηήλ θιήζηλ, ζχ θαηεπηζηεχζεο, πξφο ηήλ
επίγλσζηλ Υξηζηνχ, κεηαξξπζκίδσλ ιφγνηο θαί πξάμεζη, θαί πάληαο
θαηεθψηηζαο, νκνινγείλ αιεζέζηαηα, Ηεζνχ ηήλ ζεφηεηα, ηνχ σηήξνο ηψλ
ςπρψλ εκψλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Θενθάλνπο
Σνχο ηήο επζεβείαο αιεζείο θήξπθαο, θαί πακθαείο ηήο Δθθιεζίαο αζηέξαο,
χκλνηο εγθσκίσλ ηηκήζσκελ, Βαξζνινκαίνλ θαί Βαξλάβαλ, ηνχο ηψλ πηζηψλ
δηδαζθάινπο, θαί κχζηαο ηνχ σηήξνο Υξηζηνχ, Οχηνη γάξ ηφλ ηήο αιεζείαο
ιφγνλ ζπείξαληεο, ελ ηαίο θαξδίαηο ηψλ πηζηψλ, πάζη θαξπνθνξίαλ δηέλεηκαλ,
θαί πξεζβεχνπζη Υξηζηψ, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σξηήκεξνο αλέζηεο
Μεηάλνηαλ νπ θέθηεζαη, ςπρή ακεηαλφεηε, ηί βξαδχλεηο; ηνχ ζαλάηνπ ε ηνκή,
εγγίδεη θαί ηφ ηέινο, εθέζηεθελ σο θιέπηεο, ηή Θενηφθσ δξάκε πξφζπεζνλ.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Δηο πάζαλ εμέδξακε ηήλ γήλ, εκψλ ν ζσηήξηνο, θζφγγνο ζεφπηαη Απφζηνινη,
θαί θαηεθψηηζε, ςπράο πιαλσκέλαο, θαί Υξηζηψ πξνζήγαγε, βξνηνχο
πεθσηηζκελνπο ηή ράξηηη, δηφ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ,
ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ.
Φσζηήξεο ππέξιακπξνη Υξηζηνχ, ζθεχε θαζαξψηαηα, αίγιελ ηνχ Πλεχκαηνο
Πάλζνθνη, πίζηεη ρσξήζαληα, Δθθιεζίαο ζηχινη, νπξαλνί πεξίδνμνη, ηήλ
δφμαλ ηνχ Θενχ δηεγνχκελνη, απηψ πξεζβεχζα, ηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο

εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη
ηφ ζηεξέσκα.
Έζλε πξνζεγάγεηε Υξηζηψ, ηψ Θεψ Μαθάξηνη, ιειπηξσκέλα ηψ αίκαηη, ηνχ
επδνθήζαληνο, επί γεο ηερζήλαη, θαί ηαπξφλ θαί ζάλαηνλ, ζειήζεη
ππνκείλαληνο έλδνμνη, ψ λχλ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Κνζκά Μνλαρνχ
Ήλ δηήιζεηε θηίζηλ θσηίζαληεο, νη ηνχ σηήξνο Μαζεηαί, ηήλ πιάλελ ηψλ
εηδψισλ, σο χιελ θαηαθιέμαληεο ηνίο δηδάγκαζηλ πκψλ, ηά έζλε εμ αγλσζίαο
βπζνχ, πξφο ηήλ ζείαλ γλψζηλ, ζαγελεχζαληεο εζψζαηε, θαί λχλ
πξεζβεχζαηε Υξηζηψ, φπσο ίιεσο γέλεηαη εκίλ, ελ ηή εκέξα ηήο θξίζεσο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ήρνο πι. δ’
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο γ'
Απφζηνινη Άγηνη, πξεζβεχζεηε ηψ ειεήκνλη Θεψ ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ,
παξάζρε ηαίο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ...
έ ηήλ κεζηηεχζαζαλ ηήλ ζσηεξίαλ ηνχ γέλνπο εκψλ, αλπκλνχκελ Θενηφθε
Παξζέλε, ελ ηή ζαξθί γάξ ηή εθ ζνχ πξνζιεθζείζε, ν Τηφο ζνπ θαί Θεφο
εκψλ, ηφ δηά ηαπξνχ θαηαδεμάκελνο πάζνο, ειπηξψζαην εκάο, εθ θζνξάο
σο θηιάλζξσπνο.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ ν
παξψλ.
Πνίεκα Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο β'
Δλ βπζψ θαηέζηξσζε
Ο πξνγλψζηεο πάλησλ θαί Θεφο, ηφ ηήο δηαλνίαο ζνπ, ζενεηδέο θαζνξψλ
εμειέμαην, θαί ζέ ζπλεξίζκεζε, ηή ρνξεία Βαξζνινκαίε παλεχθεκε, ηή ησλ
Απνζηφισλ, ράξηηη ιακπξχλαο ηήλ θαξδίαλ ζνπ.
Αξεηψλ εηο χςνο αλαβάο, γιψζζαλ ηήλ ππξίπλννλ, ππξνεηδψο κεξηζζείζαλ
επινχηεζαο, σο Υξηζηνχ Απφζηνινο, παξνπζία ηνχ Παξαθιήηνπ Παλάξηζηε,

ηήλ ηήο αζεβείαο χιελ, δαπαλψζαλ θαί θνπθφηεηα.
Καλψλ ηνχ Αγίνπ Βαξλάβα, νχ ε' Αθξνζηηρίο.
Χδήλ πιέθσ ζνπ Βαξλάβα ζεεγφξε.
( άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ)
Ο απηφο
Χο αλήξ ππάξρσλ αγαζφο, θαί ηήο παξαθιήζεσο, πηφο θαλείο ηήο ςπρήο κνπ
ηήλ θάθσζηλ, θαί ηήο ακαξηίαο κνπ, ηήλ ςπρφιεζξνλ αζπκίαλ απέιαζνλ,
φπσο επθξνζχλεο, έκπιεσο γελφκελνο πκλήζσ ζε.
Γεδεγκέλνο κάθαξ ηφ ζεπηφλ, θέγγνο ηνχ βιαζηήζαληνο, εθ ηήο θπιήο ηνχ
Ηνχδα παλφιβηε, Υξηζηνχ ηνχ παληάλαθηνο, εθ Λεπτηηδνο ζπγγελείαο
νξκψκελνο, ηήο ηεξσζχλεο, λφκνπ ηε κεηάζεζηλ εθήξπμαο.
Ζ ιακπξά ζνπ πάλζνθε δσή, πξψηεο αγαζφηεηνο, θαί θπζηθήο κεηνπζίαο
παξέδεημελ, αγαζφλ ζε δεχηεξνλ, ηαίο εθείζελ αγαζπλφκηελνλ ράξηζηλ, έλδνμε
Βαξλάβα, γέλλεκα ηήο ζείαο παξαθιήζεσο.
Θενηνθίνλ
Νεαλίδσλ ζείσλ ν ρνξφο, ελζεαζηηθψηαηα, ελ γπλαημί ζε θαιήλ αζκαηίδνπζη,
Θενηφθε Γέζπνηλα, θαιινλαίο σξατδνκέλελ ζεφηεηνο, ηφλ θαιινπνηφλ γάξ
Λφγνλ, ππέξ ιφγνλ απεθχεζαο.
Χδή γ'
Δμήλζεζελ ε έξεκνο
Χο πεγή πξνειήιπζαο, ζσηεξίνπ λάκαηνο, Βαξζνινκαίε πάληηκε, θαί
πνιχρνπλ ηφλ θαξπφλ ήλεγθαο, εζλψλ ηήλ ζσηεξίαλ αμηάγαζηε.
Σψ άιαηη ηήο ράξηηνο, ηψλ εηδψισλ έπαπζαο, ηήλ ζεπεδφλα Πάλζνθε, ηψ
λνζηίκσ ιφγσ ηήο πίζηεσο, ηάο θαξδίαο εδχλσλ ηψλ ηηκψλησλ ζε.
Σνχ Βαξλάβα
Ο απηφο
Νεθέιε ηφλ εθνχζηνλ, εκίλ φκβξνλ θέξνπζα, εθ ηψλ πεγψλ ηήο ράξηηνο,
θαζσξάζεο Βαξλάβα έλδνμε, θαί ηξπθήο ηφλ ρεηκάξξνπλ πνηακίδνπζα.
Πνηθίιαηο δαδνπρνχκελνλ, ιακπεδφζη βιέπνπζα, ε παλζζελήο ηνχ
Πλεχκαηνο εμνπζία, ηψλ κπζηεξίσλ Υξηζηνχ ιεηηνπξγφλ αθνξίδεη, ζέ
παλζεβάζκηε.
Λακπφκελνη ηή ραξηηη, ηνχ ηαπξνχ ζνπ Γέζπνηα, νη επθιεείο Απφζηνινη, ζνί
ηά έζλε πίζηεη πξνζάγνπζηλ, ν Βαξλάβαο θαί Παχινο νη ζεφθξνλεο.
Θενηνθίνλ

Δθάλεο θαζαξφηεηη, σζεί θξίλνλ Γέζπνηλα, ηψλ αθαλζψλ εθιάκςαζα,
ιακπεδφζη ηήο παξζελίαο ζνπ, ελ κέζσ Θενηφθε παλζεβάζκηε.
Ο Δηξκφο
«Δμήλζεζελ ε έξεκνο, σζεί θξίλνλ Κχξηε, ε ηψλ εζλψλ ζηεηξεχνπζα,
Δθθιεζία ηή παξνπζία ζνπ, ελ ή εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Χο νπξαλφο πεξηθαιήο δηεγήζσ, Βαξζνινκαίε επί γεο ζείαλ δφμαλ, ηήο ηνχ
Θενχ ζαξθψζεσο παλεχθεκε, θαίλσλ ψζπεξ ήιηνο, ηάο ελ δφθσ θαξδίαο,
ιχσλ ηήλ ζθνηφκαηλαλ, ηψλ θαθίζησλ δαηκφλσλ, αιιά επραίο ζνπ θψηηζνλ
εκάο, ζνχ ηήλ θσζθφξνλ ηεινχληαο παλήγπξηλ.
Σνχ Βαξλάβα
Ήρνο πι. δ'
Απιψλ πνηκεληθψλ
Σνχ λφκνπ ηήλ ζθηάλ, ζχ ιηπψλ σο ερέθξσλ, ηή ράξηηη θνηηάο, ζενθφξε
Βαξλάβα, θαηά πφιηλ θαί ρψξαλ, ηνχ ζηαπξσζέληνο θέξσλ ηφ φλνκα,
ζαχκαζη θαί ζεκείνηο, ηνχο απεηζνχληαο πξφο ηήλ αιήζεηαλ, θαζνδεγήζαο
ψθζεο έλ Υξηζηψ, ηνχ θφζκνπ παξάθιεζηο.
Θενηνθίνλ
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο
Σφλ απεξίιεπηνλ Θενχ Τηφλ θαί Λφγνλ, αλεξκελεχησο ππέξ λνχλ εθ ζνχ
ηερζέληα, Θενηφθε ηθέηεπε ζχλ ηνίο Απνζηφινηο, εηξήλελ ηή νηθνπκέλε,
εηιηθξηλή, βξαβεχζαη, θαί ηψλ πηαηζκάησλ δνχλαη εκίλ, πξφ ηνχ ηέινπο
δηφξζσζηλ, θαί βαζηιείαο νπξαλψλ, δη' άθξαλ αγαζφηεηα, αμηψζαη ηνχο
δνχινπο ζνπ.
Χδή δ'
Διήιπζαο εθ Παξζέλνπ
Καηήξγεζαο, ηψ ηαπξψ ηνχ Κπξίνπ θξαμάκελνο, δαηκφλσλ ηφ θξχαγκα,
Βαξζνινκαίε παλάξηζηε, ηνχησλ ςπρφιεζξνλ, απάηελ απνδηψμαο ηψ
θεξχγκαηη.
Φψο ηνχ θφζκνπ, ηφ ηήο δφμεο ηήο ζείαο απαχγαζκα, Υξηζηφο ζε αλέδεημε,
Βαξζνινκαίε ζεφιεπηε, πάζαλ γάξ θαηεχγαζαο, ζενγλσζία ηήλ θηίζηλ
πακκαθάξηζηε.
Σνχ Βαξλάβα
Ο απηφο
Δπφκελνο πξνζηαγαίο ηνχ Γεζπφηνπ Απφζηνιε, Βαξλάβα παλεχθεκε, ηνίο
πελνκέλνηο δηέλεηκαο, φιελ ζνπ ηήλ χπαξμηλ, θαί ρξηζηνθήξπμ εγέλνπ
κεγαιφθσλνο.

Καηέιαβεο, αξεηψλ ιακπξνηάηελ αθξφηεηα, θαί Παχινλ επξάκελνο, ηφλ
ζεεγφξνλ Απφζηνινλ, πάζη θαηεγγείιαηε, ηνχ κπζηεξίνπ ηφ βάζνο, ηφ
απφξξεηνλ.
Χο ήιηνο, δηαηξέρσλ ηνχ θφζκνπ ηά πέξαηα, Βαξλάβα παλέλδνμε,
αθηηλνβφινηο ειιάκςεζη, Παχισ εθεπφκελνο, θαηαιακπξχλεηο ησ ιφγσ ηψ
ηήο ράξηηνο.
πκκέηνρνο ηψλ παζψλ ηνχ σηήξνο γελφκελνο, Βαξλάβα παλεχθεκε, ελ
νπξαλίνηο ζθελψκαζη, ηνχησ ζπλδεδφμαζαη, ηήο ππέξ λνχλ επθξνζχλεο
εκθνξνχκελνο.
Θενηνθίνλ
Ζ ηήο Δχαο, Θενκήηνξ θαηάξα ηψ ηφθσ ζνπ, ιέιπηαη παλάκσκε,
ζεζαξθσκέλνλ γάξ ηέηνθαο, Λφγνλ ηφλ ατδηνλ, ηφλ επινγίαηο ηφλ θφζκνλ
ζηεθαλψζαληα.
Χδή ε'
Μεζίηεο Θενχ
Αθηίζησ θσηί, δη' εκάο ελ θηίζκαηη θαλέληη Υξηζηψ, πξσηνπξγψο σκίιεζαο,
ηνχησ ζπγγηλφκελνο Απφζηνιε, θαί ηαίο ζείαηο αθηίζη, ηαίο παξ απηνχ
ιακπφκελνο.
Χο δξφζνο Θενχ, ηνίο αλζξψπνηο ίακα θνκίδνπζα, ελ ηψ θφζκσ πέθελαο, ψ
Βαξζνινκαίε, πακκαθάξηζηε, θαί ηήλ γήλ ηήο αζεβείαο, πξνθεηηθψο
θαηέζηξεςαο.
Σνχ Βαξλάβα
Ο απηφο
Ο λφκνπ ζθηάλ, ππεξβάο θαί ράξηηη ιακπφκελνο, ηψλ εζλψλ ηφ πιήξσκα,
επαγγειηδφκελνο εθψηηζελ, ν ζεφθξσλ Βαξλάβαο, ηψ ηνχ Υξηζηνχ θεξχγκαηη.
Ηζρχλ θξαηαηάλ ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, Απφζηνιε, ζαθψο πεξηθείκελνο,
πνλεξίαο πλεχκαηα θαηέβαιεο, ηήο απηψλ θαθνπξγίαο, ηφλ θφζκνλ
ιπηξσζάκελνο.
Βνψληνο θσλή, ελ εξήκνηο έζλεζηλ εγέλνπ ζνθέ, ηήο ζείαο ζαξθψζεσο, ηφ
ππέξ θαηάιεςηλ κπζηήξηνλ, αλαγγέιισλ ηνίο πάζη, Βαξλάβα πακκαθάξηζηε.
Θενηνθίνλ
Ηδνχ ελ γαζηξί, Θενηφθε πάλαγλε Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ππέξ ιφγνλ έζρεθαο,
ψζπεξ Ζζαταο πξνεγφξεπζελ, ππέξ θχζηλ δέ ηνχηνλ, Θενγελλήηνξ ηέηνθαο.
Χδή ο'
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ

Σψλ ζαπκάησλ ηήλ ράξηλ δεμάκελνο, θαί ηψλ ηακάησλ πινπηήζαο ελέξγεηαλ,
Βαξζνινκαίε πάλζνθε, ηψλ εζλψλ ηάο αγέιαο εδψγξεζαο.
Ζ ππξίλε ζνπ γιψζζα Παλεχθεκε, πάζαλ ηήλ απάηελ σο ρφξηνλ θαηέθιεμε,
ηψλ δέ πηζηψλ ειάκπξπλε, ηάο θαξδίαο ηψ ζείσ θεξχγκαηη.
Σνχ Βαξλάβα
Ο απηφο
Αλαηείιαο ηψ θφζκσ Υξηζηέ ν Θεφο, ηήο δηθαηνζχλεο ν ήιηνο Γέζπνηα,
ψζπεξ αθηίλαο ιάκπνληαο, ηφλ Βαξλάβαλ θαί Παχινλ εμήζηξαςαο.
Ρηδνηφκνο αμίλε γεγέλεζαη, ηήλ πινκαλήζαζαλ απάηελ ηέκλνπζα, ηνίο ππέξ
ιφγνλ ζαχκαζη, ηεζεγκέλε Βαξλάβα ζεζπέζηε.
Ννκνζέηεο εδείρζεο ηήο ράξηηνο, σο ηήο παιαηάο δηαζήθεο ηά ζχκβνια, πξφο
αιεζείαο έκθαζηλ, κεηαπιάηησλ Βαξλάβα ζεφιεπηε.
Θενηνθίνλ
Οπξαλφλ ν ηαλχζαο βνπιήκαηη, νπξαλφλ επίγεηνλ άιινλ απέδεημε, ζέ
Θενκήηνξ άρξαληε, θαί εθ ζνχ αλαηείιαο επέθαλελ.
Ο Δηξκφο
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
θζεο κέγαο ήιηνο ηή Δθθιεζία, δηδαγκάησλ ιάκςεζη, θαί ζαπκαζίσλ
θνβεξψλ, θσηαγσγψλ ηνχο ηηκψληάο ζε, Βαξζνινκαίε Κπξίνπ Απφζηνιε.
Ο Οίθνο
Δκπήζεο ηνχ Λφγνπ καζεηά, ηνχο ιφγνπο ηνχο αγίνπο, θαί ηνχο πάιαη αινγία
δεηλψο θαζππαρζέληαο ηέθλα εηξγάζσ ηνχ θσηφο, Ήπισζαο εηο βάζε
αγλσζίαο ηά ζεπηά θαί Ηεξά ζνπ δίθηπα, θαί έιαβεο ηά έζλε ππήθνα, ηάο
θερεξζσκέλαο απάηε δηαλνίαο ελέσζαο ηψ ζείσ αξφηξσ, Δμήξαλαο ηφλ
θινγκφλ ηήο πνιπζεταο, δξνζηζκψ ζνπ ηήο θαηδξάο ζεεγνξίαο πηνχο Θενχ,
ηνχο πξίλ νξγήο ηέθλα εξγαζάκελνο, Βαξζνινκαίε Κπξίνπ Απφζηνιε.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ Βαξζνινκαίνπ
θαί Βαξλάβα.
ηίρνη
Καί ζφο καζεηήο, Υξηζηέ, Βαξζνινκαίνο,
Μηκνχκελφο ζε, ζηαπξηθφλ θέξεη πάζνο.
Τπέξ ιίζνλ ζάπθεηξνλ, σο γξαθή ιέγεη,
Σνχο ζπληξίβνληαο είρε Βαξλάβαο ιίζνπο.
Δλδεθάηε ζηαχξσζαλ εξίθξνλα Βαξζνινκαίνλ.

Σή απηή εκέξα, ε χλαμηο ηειείηαη ηνχ Αξραγγέινπ Γαβξηήι ελ ηψ,
Άδεηλ.
ηίρνη
Ή ζαο Γαβξηήι πξίλ ηφ Υαίξε ηή Κφξε.
Άδεηο δέ θαί λχλ, Αμηφλ ζε πκλέεηλ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Αληίζενλ πξφζηαγκα
Σφ κέγα κπζηήξηνλ Βαξζνινκαίε, ηήο ζείαο ζαξθψζεσο, ηψ θφζκσ
εθαλέξσζαο, ηφ πάζηλ αρψξεηνλ θαί αθαηάιεπηνλ, κφλνηο δέ ρσξνχκελνλ
πηζηνίο, αλεξκελεχησο θαί πηζηεπφκελνλ.
Χο ιίζνο παλάγηνο Βαξζνινκαίε, αγλψο θπιηφκελνο ηήο πιάλεο ηφ Ορχξσκα,
επηφλσο θαηέζηξεςαο, ηήο Δθθιεζίαο δέ, άξξεθηνο ζεκέιηνο θαλείο,
δηαθπιάηηεηο ηαχηελ αθξάδαληνλ.
Σνχ Βαξλάβα
Ο απηφο
Αγίσο ηφλ Άγηνλ ηφλ ελ Αγίνηο, επαλαπαπφκελνλ, Βαξλάβα εθήξπμαο, Τηφλ
ηφλ ζπλάλαξρνλ Παηξί θαί ζχλζξνλνλ, άλζξσπνλ γελφκελνλ εκίλ, ηήλ
ζσηεξίαλ πξαγκαηεπφκελνλ.
Βνιίδεο αζηξάπηνπζαη, ηφ ζείνλ θέγγνο, Βαξλάβαο ν πάληηκνο, θαί Παχινο ν
ζεφιεπηνο, σο θψο εμεπνξεχζεζαλ, θαηαιακπξπλνληεο ιφγσ, ηψ ηήο
ράξηηνο εζλψλ, ηήλ παγθιεξίαλ νη ρξηζηνθήξπθεο.
Αγάιιεηαη ζήκεξνλ, ε ζξεςακέλε, επψδεο ζπκίακα, θππξίδνληα ηήο πίζηεσο,
Υξηζηψ ζε βιαζηήζαζα ζενκαθάξηζηε, ήλπεξ ακεηβφκελνο, ηήο λχλ
αηρκαισζίαο, ξχζαη πξεζβείαηο ζνπ.
Θενηνθίνλ
Ηζχλνπζα Πάλαγλε ηφλ εκφλ βίνλ, πξφο ηφλ ζφλ παλεχδηνλ, ιηκέλα
θαζνδήγεζνλ, Θεφλ ε θπήζαζα, ηψλ αγαζψλ ηήλ πεγήλ, ηφλ πάζη παξέρνληα
πηζηνίο, ηήλ αθζαξζίαλ ηήο αγαζφηεηνο.
Χδή ε'
Κάκηλνο πνηέ, ππξφο
Μέγα θαί κηθξφλ, πνιχ ηε θαί νιίγνλ, ηφ ηνχ σηήξνο Δπαγγέιηνλ, παλζφθσο
εδίδαμαο, ηά κεγάια θαί παξάδνμα, ζπληεηκεκέλνηο ξήκαζη, πάζη
δηαζεκαίλνλ, Βαξζνινκαίε ζεφζνθε.
ζπεξ πνηακφο, ηψλ εμσξκεκέλνο, ηήο Δθθιεζίαο ηά ζπζηήκαηα, πνηίδσλ

Παλφιβηε, ηφλ ρεηκάξξνπλ ηήο ζείαο ηξπθήο, εμέπηεο θαλφηαηα, θξάδσλ,
Τπεξπςνχηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κπξηνλ.
Σνχ Βαξλάβα
Ο απηφο
Θάιαζζαλ εζλψλ, ηαξάηηεη ζνπ ηνχο ίππνπο, σο επεξγέηεο επεβίβαζαο,
Βαξλάβαλ ηφλ έλδνμνλ, θαί ηφλ Παχινλ ηφλ ζεζπέζηνλ, ηήλ πιάλελ ηήλ
πνιχζενλ, δφγκαζη Εσνδφηα, ηήο επζεβείαο ειαχλνληαο.
Έζνπ σο Θεφο, Παξάθιεηε ηφ Πλεχκα, ηφ παληνπξγφλ ελ Δθθιεζία ζνπ,
θσζηήξαο εθιάκπνληαο, ηήλ ζήλ δχλακηλ θεξπηηνληαο, Τηνχ ηε θαί
Γελλήηνξνο, θξάδνληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Ήζηξαςαο θαηδξψο, σο ήιηνο ελ θφζκσ ηψ λνεηψ πξνζνκηιήζαο ζαθψο,
ειίσ ζεφιεπηε, πνησζείο γάξ ηή ιακπξφηεηη, θψο δεχηεξνλ γεγέλεζαη,
άπαζηλ αλαθαίλσλ, ηνχ κπζηεξίνπ ηήλ δχλακηλ.
Γήλ ηαίο δηδαραίο, ηήλ ζχκπαζαλ θσηίζαο, ηήο ππέξ λνχλ καθαξηφηεηνο,
αμίσο ηεηχρεθαο, νπξαλίνηο ελ ζθελψκαζη, Βαξλάβα παλζεβάζκηε, ζηέθαλνλ
εππξεπείαο, πξφο ηνχ Γεζπφηνπ δεμάκελνο.
Θενηνθίνλ
Ίλα ηήλ αξάλ, ηήλ πξψηελ αθαλίζεο, θαί ηνχ ζαλάηνπ ηφ θαηάθξηκα, ηήο πάιαη
πξνκήηνξνο, εθ Παξζέλνπ Θενκήηνξνο, Λφγε Θενχ γεγέλλεζαη, πάζη
δεδσξεκέλνο, αζαλαζίαλ αλψιεζξνλ.
Ο Δηξκφο
«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ Βαβπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ πηζηνχο δξνζίδνπζα,
ςάιινληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Αλάξρνπ Γελλήηνξνο
Σνχ Λφγνπ γελφκελνο, απηφπηεο θαί δηάθνλνο, καζεηήο ηε θαί θήξπμ
ζενπηηθψηαηνο, έλζα λχλ ππάξρεη ν Λφγνο, ζχ θαηνηθείλ, φλησο εμηψζεο, σο
απηφο ππέζρεην, αςεπδψο ν ππεξάγαζνο.
Χο λχλ παξηζηάκελνο, ηψ ζξφλσ ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ, θαί εθείζελ αθηίζη
πεξηιακπφκελνο, ψ Βαξζνινκαίε ζεφθξνλ, ηνχο πκλεηάο, ηνχο ζνχο
επνπηεχνηο, παζψλ εθιπηξνχκελνο, θαί πνηθίισλ πεξηζηάζεσλ.
Σνχ Βαξλάβα
Ο απηφο
Οη θψο ρξεκαηίζαληεο, δη' αξεηήο Απφζηνινη, θαί θσηί ηψ κεγάισ λχλ
παξηζηάκελνη, θφζκσ ηήλ εηξήλελ βξαβεχεηλ, θαί ηήλ πκψλ, ζψδεηλ

Δθθιεζίαλ, ήλπεξ ζπλεζηήζαζζε, ηφλ Γεζπφηελ ηθεηεχζαηε.
Ρεηφξσλ δεηλφηεηα, ζνθίαο ζνπ ππξζεχκαζη, ζενθάληνξ Βαξλάβα, ζαθψο
θαηέζβεζαο, ηψλ απαπγαζκάησλ ηψλ ζείσλ, σο ηήλ πεγήλ έλδνλ θεθηεκέλνο,
δηφ ηήλ παλίεξνλ, ενξηήλ ζνπ κεγαιχλνκελ.
Δλ πίζηεη ηήλ κλήκελ ζνπ, ηεινχληεο λχλ Απφζηνιε, πξεζβεπηήλ ηψ Γεζπφηε
ζέ πξνβαιιφκεζα, ιχζηλ εμαηηνχληεο πηαηζκάησλ, δηά ηήο ζήο ιαβείλ
κεζηηείαο, Βαξλάβα παλέληηκε, ζενθήξπμ Ηεξψηαηε.
Θενηνθίνλ
Χο φξζξνο επξέζεο πξστλφο, ελ ηή ηνχ βίνπ λπθηί, παξζελίαο αθηίζη
πεξηαζηξάπηνπζα, ηήλ αλαηνιήλ γάξ ειίνπ, ηνχ λνεηνχ ηήο δηθαηνζχλεο εκίλ
εθαλέξσζαο, Θενκήηνξ παλζεβάζκηε.
Ο Δηξκφο
«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ εκίλ
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηήλ
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
Βαξζνινκαίνο ζήκεξνλ, Βαξλάβαο ν ζεφιεπηνο, ελ ηή ζεπηή απηψλ κλήκε,
λχλ παξ' εκψλ θαηά ρξένο, ιακπξψο αλεπθεκείζζσζαλ, σο ηνχ Υξηζηνχ
Απφζηνινη, θαί καζεηαί πξεζβεχνληεο, ππέξ εκψλ ηψλ ηεινχλησλ, ηήλ Ηεξάλ
απηψλ κλήκελ.
Θενηνθίνλ
Μαξία θαζαξψηαηνλ, ρξπζνχλ ζπκηαηήξηνλ, ηήο αρσξήηνπ Σξηάδνο, δνρείνλ
γεγελεκέλε, ελ ψ Παηήξ εχδφθεζελ, ν δέ Τηφο εζθήλσζε, θαί Πλεχκα ηφ
παλάγηνλ, επηζθηάζαλ ζνη Κφξε, αλέδεημε Θενηφθνλ.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα γ' δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Ο ηήο δφμεο ζε ήιηνο, Ηεζνχο ν Θεφο εκψλ, εηο ηνχ θφζκνπ άπαληα ηά
πιεξψκαηα, ψζπεξ αθηίλα πνιχθσηνλ, ζεφθξνλ Απφζηνιε, επαθήθε ηήλ
αριχλ, ηήο θαθίαο ειαχλνπζαλ, θαί θσηίδνπζαλ, ζθνηηζζείζαο θαξδίαο
αγλσζία, θαί παζψλ επηθξαηεία, Βαξζνινκαίε παλφιβηε.
Καζαξφλ ελδηαίηεκα, ηήο Σξηάδνο γεγέλεζαη, αξεηψλ ιακπξφηεηη
θαηδξπλφκελνο, θαί ελ θαξδία δερφκελνο, Βαξλάβα ηήλ έιιακςηλ, παξ' απηήο
ηφλ θσηηζκφλ, ηνχ ειίνπ θαηδξφηεξνλ, ελ ηνίο πέξαζη, ηειαπγψο επηπέκπεηο
θαί θσηίδεηο, ηνχο ελ ζθφηεη θαζεκέλνπο, ηήο αγλσζίαο ζεφιεπηε.
Χο λεθέιαη Μαθάξηνη, επί πάληα ηά πέξαηα, πεηφλ εξξάλαηε ηφλ νπξάληνλ, θαί
ηάο ςπράο θαηεξδεχζαηε, πηζηψλ ζεία ράξηηη, απνπλίμαληεο δεηλά, αζεταο

δηδάληα, θαί ηειέζαληεο, ηάο ςπράο θαξπνθφξνπο ηψλ αλζξψπσλ, δηά ηνχην
ελ αηλέζεη, πκάο ηηκψκελ Απφζηνινη.
Γφμα... Ήρνο πι. α'
Ζ ζνθία ηνχ Θενχ, ν ζπλατδηνο Λφγνο ηνχ Παηξφο, θαζψο ελ Δπαγγειίνηο
πξνέβε, ηά εχθνξα θιήκαηα, πκείο εζηε παλεχθεκνη Απφζηνινη, νη ηφλ
βφηξπλ ηφλ πέπεηξνλ θαί Σεξπλφλ, ελ ηνίο θιάδνηο πκψλ θέξνληεο, φλ νη
πηζηνί εζζίνληεο, επηζηνηρνχκελ γεχζηλ πξφο επθξφζπλνλ, Βαξζνινκαίε
ζεφιεπηε, θαί Βαξλάβα πηέ παξαθιήζεσο, εθηελψο πξεζβεχζαηε, ππέξ ηψλ
ςπρψλ εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μαθαξίδνκέλ ζε, Θενηφθε Παξζέλε, θαί δνμάδνκέλ ζε, νη πηζηνί θαηά ρξένο,
ηήλ πφιηλ ηήλ άζεηζηνλ, ηφ ηείρνο ηφ άξξεθηνλ, ηήλ αξξαγή πξνζηαζίαλ, θαί
θαηαθπγήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Γνμνινγία Μεγάιε, θαί Απφιπζηο
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ
Χδή γ' θαί ο'
Ο Απφζηνινο
Αδειθνί, ν Θεφο εκάο ηνχο Απνζηφινπο, εζράηνπο απέδεημελ...
Εήηεη Κπξηαθή Γεθάηε.
Δπαγγέιηνλ
δήηεη Οθησβξίνπ ΗΖ'
Κνηλσληθφλ
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ, θαί εηο ηά πέξαηα ηήο
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. Αιιεινχτα.
Αξρή
ΤΖ ΗΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ολνπθξίνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. δ'
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Πάηεξ ζεφθξνλ Ολνχθξηε, ελ εξεκία κε λχλ, ηψλ παζψλ απιηδφκελνλ, εηο
νδφλ επζείάλ κε, αξεηψλ ρεηξαγψγεζνλ, πξφο κεηαλνίαο, ηξίβνλ πξεζβείαηο
ζνπ, πξφο ζειεκάησλ, Θενχ εθπιήξσζηλ, πξφο αδαπάλεηνλ ηψλ θαιψλ
απφιαπζηλ, φπσο ηφ ζφλ, ραίξσλ παλανίδηκε, ηειψ κλεκφζπλνλ.

Πάηεξ ζεφθξνλ Ολνχθξηε, ηφλ παγεηφλ ηήο λπθηφο, θαί εκέξαο ηφλ θαχζσλα,
ηή ειπίδη ζηε, ηψλ κειιφλησλ ππέκεηλαο, ηά επί γήο ζνπ, κέιε λεθξψζαο
γάξ, ηήο νπξαλίνπ δσήο επέηπρεο, έλδνλ γελφκελνο, ηήο παζηάδνο Άγηε,
πεξηραξψο, θάιινο ηφ ακήραλνλ, Οξψλ ηνχ Κηίζηνπ ζνπ.
Πάηεξ ζεφθξνλ Ολνχθξηε, ηήο θνζκηθήο ζεαπηφλ, απνζηήζαο ζπγρχζεσο,
πξφο ηήλ ππεξθφζκηνλ, αλελέρζεο αθξφηεηα, απηήλ πνζήζαο, ηψλ αγαζψλ
ηήλ πεγήλ, απηφ ηφ φλησο εθεηφλ έθζαζαο, νχ ηαίο ειιάκςεζη, κάθαξ
ππξζεπφκελνο ακαξηηψλ, δφθνπ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, εκάο εμάξπαζνλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ, εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ,
δηφ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ, ηψλ δαηκφλσλ ψιεζαο
ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ ακέκπησο
εδήισζαο, Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Κχξηνλ, εθηελψο ηθέηεπε, ππέξ ηψλ ςπρψλ
εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ
Μεγάισλ ραξηζκάησλ αγλή, Παξζέλε Θενλχκθεπηε, εμηψζεο, φηη έηεθεο
ζαξθί, ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο, Υξηζηφλ ηφλ δσνδφηελ, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ
εκψλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ Πάλαγλνο σο εηδέ ζε, επί ηαπξνχ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα, αλεβφα
κεηξηθψο, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, γιπθχηαηφλ κνπ ηέθλνλ, πψο θέξεηο πάζνο
επνλείδηζηνλ.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Σήο καθαξηφηεηνο ηήο ππέξ λνχλ νξεγφκελνο, εινγίζσ ζεζπέζηε, ηξπθήλ ηήλ
εγθξάηεηαλ, ηήλ πησρείαλ πινχηνλ, ηήλ αθηεκνζχλελ, πεξηνπζίαλ αιεζή, θαί
επδφμίαλ ηήλ κεηξηφηεηα, δηφ θαί ηήο εθέζεσο, ηήο θαηά γλψκελ επέηπρεο, ελ
ζθελαίο απιηδφκελνο ηψλ Αγίσλ Ολνχθξηε.
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνχ Οζίνπ απηνχ.
Γξφκνλ ηήο αζθήζεσο, απεξηηξέπησο ηεηέιεθαο, θαί ηήλ πίζηηλ ηεηήξεθαο,
εληεχζελ θαί ζηέθαλνλ, εθνκίζσ Πάηεξ, ηήο δηθαηνζχλεο, φλ ζνη εηνίκαζε
Υξηζηφο ν θαη' αμίαλ λέκσλ ηά έπαζια, θαί γέξα ραξηδφκελνο θαί ηήλ ηψλ
πφλσλ αληίδνζηλ, φλ θαί λχλ εκάο ξχζαζζαη, εθ θηλδχλσλ δπζψπεζνλ.
ηίρ. Μαθάξηνο αλήξ ν θνβνχκελνο ηφλ Κχξηνλ.
Πάζαλ εδππάζεηαλ, ππσπηάδσλ ηφ ζψκά ζνπ, απεξλήζσ ζεφζνθε,

πηθξαίλσλ ηήλ αίζζεζηλ, εγθξαηείαο πφλνηο, θαί ζθιεξαγσγίαο, ππνκνλή ηε
πεηξαζκψλ, θαί θαξηεξία ηψλ πεξηζηάζεσλ, αλζ' ψλ ηήλ αηειεχηεηνλ,
αληηιακβάλεηο απφιαπζηλ, θαί ηξπθήλ αδηάδνρνλ, θαί ραξάλ αλεθιάιεηνλ.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Σψλ κνλαζηψλ ηά πιήζε, ηφλ θαζεγεηήλ ζε ηηκψκελ Ολνχθξηε, δηά ζνχ γάξ
ηήλ ηξίβνλ, ηήλ φλησο επζείαλ πνξεχεζζαη έγλσκελ, Μαθάξηνο εί, ηψ Υξηζηψ
δνπιεχζαο, θαί ερζξνχ ζξηακβεχζαο ηήλ δχλακηλ, Αγγέισλ ζπλφκηιε, Οζίσλ
ζπκκέηνρε Καί Γηθαίσλ, κεζ' ψλ πξέζβεπε ηψ Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ήρνο πι. δ’
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Οη Μάξηπξέο ζνπ
Ζ δάκαιηο ε άζπηινο, ηφλ κφζρνλ βιέπνπζα επί ηνχ μχινπ,
πξνζαλαξηψκελνλ εζεινπζίσο, νδπξνκέλε γνεξψο, Οίκνη! αλεβφα
πνζεηλφηαηνλ ηέθλνλ, ηί ζνη δήκνο αληαπέδσθελ, αράξηζηνο Δβξαίσλ, ζέισλ
κε αηεθλψζαη εθ ζνχ πακθίιηαηε;
Απνιπηίθηνλ Ήρνο α'
Σήο εξήκνπ πνιίηεο θαί ελ ζψκαηη Άγγεινο, θαί ζαπκαηνπξγφο αλεδείρζεο
ζενθφξε Παηήξ εκψλ Ολνχθξηε λεζηεία, αγξππλία, πξνζεπρή, νπξάληα
ραξίζκαηα ιαβψλ, ζεξαπεχεηο ηνχο λνζνχληαο, θαί ηάο ςπράο ηψλ πίζηεη
πξνζηξερφλησλ ζνη, Γφμα ηψ δεδσθφηη ζνη ηζρχλ, δφμα ηψ ζέ ζηεθαλψζαληη,
δφμα ηψ ελεξγνχληη δηά ζνχ πάζηλ ηάκαηα.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Ολνπθξίσ ηφλ αίλνλ εμάδσ πφζσ.
Χδή α' Ήρνο β'
Γεχηε ιανί
ινλ Υξηζηφλ, εηζνηθηζάκελνο έλδνμε, θαί θφζκνλ παξσζάκελνο, δφμαλ ηήλ
άζηαηνλ, ηήο απηνχ απνιαχεηο, Ολνχθξηε αμίσο, ραξάο ανίδηκε.
Νφκσ Υξηζηνχ, εκκειέηεζαο ζεζπέζηε, δέλδξνλ δσήο θαηάθαξπνλ, αξεηαίο
δέδεημαη, πξνβαιιφκελνο ράξηλ, ηψλ ζείσλ ηακάησλ, ηνίο θαηνξζψκαζη.
Θενηνθίνλ
Οίθνο αγλή, ν ηήο ζνθίαο εγλψξηζαη, εθ ηψλ αηκάησλ ζάξθα γάξ, ηψλ ζψλ
αγλψλ ιαβψλ, θαί ζηαπξψ νκηιήζαο, Θεφο ηήο απαζείαο, εκίλ κεηέδσθελ.
Χδή γ'

ηεξέσζνλ εκάο
Τπήιζεο ηφλ Υξηζηνχ δπγφλ, Ολνχθξηε, εξήκνηο αβάηνηο ζχ θαηακφλαο,
νκηιείλ επηπνζψλ απηψ, θαί ηνχ θάιινπο ηξπθάλ, δφμεο ηήο ζείαο απηνχ.
Φσηίζαο ζεαπηφλ θσηί ηήο γλψζεσο, θαί γλφθνλ ζθεδάζαο ηψλ παζεκάησλ,
ελ πιαμί ηαίο ηήο θαξδίαο ζνπ, απαζείαο ηφλ λφκνλ Πάηεξ είιεθαο.
Θενηνθίνλ
Ραλίδη ζπκπαζψο ηή ηήο πξεζβείαο ζνπ, ηήλ θιφγα θαηάζβεζνλ ηήο ςπρήο
κνπ, Θενηφθε αεηπάξζελε, ζπκπαζείαο πεγήλ κνη επαξδεχνπζα.
Ο Δηξκφο
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Δκάθξπλαο ζηε, θαί ελ εξήκνηο ζαθψο, επιίζζεο ηφλ Κχξηνλ, ξπφκελφλ ζε
δεηλψλ, αεί εθδερφκελνο, ζελ επαξεζηήζαο, ηψ Γεζπφηε πακκάθαξ,
είιεθαο ηήλ αγήξσ, νπξαλψλ βαζηιείαλ, ελ ή λχλ απιηδφκελνο, κλήζζεηη ηψλ
ηηκψλησλ ζε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθαίληζαο άρξαληε, ηψ ζείσ ηφθσ ζνπ, θζαξείζαλ ελ πάζεζη, ηψλ γεγελψλ
ηήλ ζλεηήλ, νπζίαλ θαί ήγεηξαο, πάληαο εθ ηνχ ζαλάηνπ, πξφο δσήλ
αθζαξζίαο, φζελ ζε θαηά ρξένο, καθαξίδνκελ πάληεο, Παξζέλε δεδνμαζκέλε,
σο πξνεθήηεπζαο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Τςνχκελνο χςσζαο, ηνχο πεπησθφηαο πνηέ, εκέ δέ θαηέβαιεο, ηή αλπςψζεη
ηή ζή, ψ θψο ηψλ νκκάησλ κνπ, Γέρνπ Τηέ ηφ πάζνο, δη' εκάο εθνπζίσο,
θέξε ηαπξφλ, ηνχο Ήινπο, θαί ηφλ πφγγνλ, ηήλ Λφγρελ, δη' ψλ ηήο
απαζείαο, ηήλ ράξηλ εβξάβεπζαο.
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Ηδξπκέλνο αθιφλεηνο, παξά Υξηζηνχ δαηκφλσλ ηξηθπκίαο, σο αθξφλ
Ολνχθξηε δηαιέιπθαο.
Χο αδάκαο ηνίο ζάιπεζη, θαί ηνίο θξπκνίο ζηεξξψο εγθαξηεξήζαο, ηψλ
δαηκφλσλ έιπζαο ηά παιαίζκαηα.
Θενηνθίνλ
Σήο ςπρήο κνπ ηήλ θάθσζηλ, ηνχ ζνχ Τηνχ ηή ιάκςεη Θενηφθε, αθεινχζα
ζχλαςνλ ζσηεξία κε.
Χδε ε'
Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο
Οινθαπηψζαο ηφλ λνχλ, ηψ δη' εκάο ππέξ εκψλ ζάλαηνλ, δηά ηαπξνχ
θεθαξηεξεθφηη, αμίσο θνηλσλφο, θαί ζπγθιεξνλφκνο ηήο δφμεο γεγέλεζαη.

Ναφλ εηξγάζσ ζαπηφλ, φινιακπή ηαίο αξεηαίο ζηε, δηαθαλείο βνιίδαο
ελζένπο, αζηξάπησλ ηειαπγψο, ζείσλ ζαπκαζίσλ πακκάθαξ Ολνχθξηε.
Θενηνθίνλ
Αγαζνδφηελ Υξηζηφλ, Θενθπήηξηα αγλή ηέμαζα, ηφλ πνλεξαίο παζψλ
ηξηθπκίαηο, θινλνχκελφλ κε λχλ, ηή ζή επζπιαγρλία Παξζέλε ζεξάπεπζνλ.
Χδή ο'
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ
Ηζπλφκελνο αχξαηο ηνχ Πλεχκαηνο, φξκσ γαιελψ πξνζεπέιαζαο ζηε, ηφ
βάξνο παξσζάκελνο, ηήο ζαξθφο εγθξαηεία Ολνχθξηε.
Νεχζεη ζεία ζενχκελνο γέγνλαο, άγγεινο επίγεηνο, ηήλ Ησάλλνπ γάξ, θαί
Ζιηνχ εδήισζαο, πνιηηείαλ πακκάθαξ Ολνχθξηε.
Θενηνθίνλ
Ο δπλψκελνο πάζεζηλ Άρξαληε, θαί ζπκπνδηδφκελνο ηνίο παξαπηψκαζηλ, ε
ηήλ ραξάλ θπήζαζα, ηψλ θαθψλ κνη ιχζηλ παξάζρνπ δένκαη.
Ο Δηξκφο
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ Κπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Κνληάθηνλ Ήρνο πι. δ'
Πίζηηλ Υξηζηνχ
Φψο λνεηφλ θαί νπξάληνλ, έλδνλ ιαβψλ ελ θαξδία ζνπ, ηήο αθεξάηνπ
Σξηάδνο δνρείνλ ψθζεο Ολνχθξηε, θαί λχλ κεηά Αγγέισλ εξίζκεζαη,
θξαπγάδσλ, Αιιεινχτα.
Ο Οίθνο
Χ αγάπε, Σφ θψο ηφ ππέξιακπξνλ! ψ παζψλ αξεηψλ ηφ θεθάιαηνλ! ε αεί ηά
νπξάληα ηάγκαηα επθξνζχλεο πιεξνχζα θαί ράξηηνο, ε ελνηθήζαζα ηνίο
Αγίνηο, Παηξηάξραηο Πξνθήηαηο θαί Απνζηφινηο, ψλ ηαίο επραίο θαί εκίλ
ελνίθεζνλ, ίλα ζχλ απηνίο κεισδψκελ ηψ Θεψ, Αιιεινχτα.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΒ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ολνπθξίνπ ηνχ
Αηγππηίνπ.
ηίρνη
Καί ηήλ ελφο ρηηψλνο εληνιήλ, Πάηεξ,
Τπεξβέβεθαο, γπκλεηεχζαο είο ηέινο.
Γσδεθάθε αρίησλα Ολνχθξηνλ εθ βίνπ ήξαλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Πέηξνπ ηνχ ελ ηψ Άζσ.
ηίρνη
Καί ζνί πξνηείλεη δεμηάλ Υξηζηφο, Πέηξε,
σζέληη γπκλψ εθ ζαιάζζεο ηνχ βίνπ.

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αλησλίλεο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνχ ηξαηηψηνπ, θαί ηψλ
Οζίσλ Εήλσλνο θαί Σξηθπιιίνπ Δπηζθφπνπ, θαί ηνχ Οζίνπ Ηνπιηαλνχ ηνχ ελ
ηνίο Γαγάηνπ (ή Γαγάδνπ).
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Δηθφλνο ρξπζήο
Νεψζαο ςπρήλ, ηψ αξφηξσ πξνζεπρήο Πάηεξ Ολνχθξηε, θαί θαηαζπείξαο
ηήλ εγθξάηεηαλ, ζηάρπλ αγλείαο εζέξηζαο, ή ζπλδηαηηψκελνο κάθαξ, ζχλ
Αγγέινηο εθξαχγαδεο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Δκάθξπλαο κέλ, ζεαπηφλ εθ θνζκηθήο δηαίηεο ζηε, ελ εξεκίαηο δ'
απιηδφκελνο, άξηνλ νπξάληνλ είιεθαο, είρεο γάξ Υξηζηφλ ζηηνδφηελ, ψ
γεγεζσο αλεθξαχγαδεο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Ξελίδεη βξνηνχο, θαί αυινπο Πάλαγλε ηήο ζήο ινρείαο, ζείνλ κπζηήξηνλ, κφλε
γάξ, άλεπ ζπνξάο Λφγνλ ηέηνθαο, ζάξθα γεγνλφηα δη' νίθηνλ, ψ ζσζέληεο
θξαπγάδνκελ, Δπινγεκέλε, ε Θεφλ ζαξθί θπήζαζα.
Χδή ε'
Σφλ έλ θακίλσ ηνχ ππξφο
Αίγιε ηνχ Πλεχκαηνο ζαθψο, ππξζεπφκελνο ηφλ λνχλ θσζηήξνο δίθελ,
ζεσξηψλ αθηίλαο, θαί ηακάησλ απγάο, αζηξάπηεηο Πακκάθαξ Ολνχθξηε, ηνίο
ππεξπςνχζη, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Γπλάκεη ζεία επζζελήο, γλσξηδφκελνο αεί δαηκφλσλ ζξάζνο, θαζειψλ ηψλ
αιφγσλ, δψσλ ηήλ θχζηλ ζαθψο, θξαπγάδσλ ππέηαμαο, νζηε, έ
ππεξπςνχκελ, Υξηζηέ είο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Χζπεξ λεθέιε θσηεηλή, ηφλ ππέξζενλ Υξηζηφλ ήιηνλ θέξεηο, ελ αγθάιαηο ζνπ
Μήηεξ, δη' νχ ηνλ δφθνλ παζψλ, ςπρήο κνπ ιακπξχλαζα αχγαζνλ, ηψ ηήο
απαζείαο, θσηί Θενγελλήηνξ.
Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ
θιφγα εηο δξφζνλ, κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ
Ππξί Θενχ ηήο αγάπεο, εδνλάο θαηαθιέμαο ζαξθφο, θαί σξατζαο ηήλ ςπρήλ,
νία αζηήξ Πάηεξ έιακςαο, ελ εξήκσ, θσηίδσλ ηήλ πάζαλ νηθνπκέλελ
εκθαλψο, ηνχ ζνχ βίνπ αθηίζη, θαί θέγγεη ηψλ ηάζεσλ.

ινο Θεψ θεθξακέλνο, δη' αγάπεο ηξηζκάθαξ, κεηέζρεο βαζηιείαο ηήο απηνχ,
θαί ηήο ηξπθήο ηήλ απφιαπζηλ, θαί δσήο ηφλ ρεηκάξξνπλ, θαί ηψλ
ενξηαδφλησλ ηφλ ρνξφλ, θαί ραξάλ ηήλ αγήξσ, απείιεθαο Ολνχθξηε.
Θεφλ επτιαηνλ έρσλ, ηήο αζθήζεσο πφλνηο, ηδξψζί ηε θακάησλ λχλ ηψλ ζψλ,
ηνχηνλ εκίλ εμεπκέληζαη, ηνίο πκλνχζί ζε πάζη, ιπηξνχκελνο ζνθέ εθ
ζπκθνξψλ, θαί παζψλ θαί νδπλεο, Ολνχθξηε ανίδηκε.
Θενηνθίνλ
Χο πξνζηαζίαλ ζε κφλελ, θαί ηζρχλ Θενηφθε, θαί ηείρνο θαί πξνπχξγηνλ
ζηεξξφλ, έρσλ ηξνπνχκαη ερζξψλ πξνζβνιάο, θαί παζψλ επηθιχζεηο, ελ ζνί
γάξ ηάο ειπίδαο κνπ αεί, αλεζέκελ ηή κφλε, θζνξάο απαιιαηηνχζε κε.
Ο Δηξκφο
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, εθνληαθαηλνπξγήζαη ηφλ
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ Αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Σψλ καζεηψλ νξψλησλ ζε
Ο πςειφο ζνπ βίνο ηνίο κνλνηξφπνηο, θαλψλ ζενζεβείαο ηειεηνηάηεο, ζχ γάξ
ινγηζκψ ελδπκσκέλνο, ελ δπγψ δηαθξίζεσο, πνηείο Ολνχθξηε ηνχηνπο,
εππαξαθιήησο φδεχεηλ.
Θενηνθίνλ κνηνλ
Ζκείο ελ ζνί θαπρψκεζα Θενηφθε, θαί εηο Θεφλ ζε έρνκελ πξνζηαζίαλ,
έθηεηλνλ ηήλ ρείξά ζνπ ηήλ άκαρνλ, θαί ζξαχζνλ ηνχο ερζξνχο εκψλ, ζνίο
εμαπφζηεηινλ δνχινηο, βνήζεηαλ εμ Αγίνπ.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ςάιινκελ ηηρεξά πξνζφκνηα γ' δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο πι. δ'
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Πάηεξ ζεφθξνλ Ολνχθξηε, ηνχ Ζιηνχ κηκεηήο, ρξεκαηίζαο ελ πλεχκαηη,
κεηαλάζηεο γέγνλαο, ηήο ηνχ θφζκνπ ζπγρχζεσο, ζαξθφο νξέμεηο
απαξλεζάκελνο, θαί έλ εξήκσ ζπλαπιηδφκελνο, ραίξσλ καθάξηε, ηήλ ςπρήλ
επηέξσζαο, πξφο νπξαλφλ, έλζα ηφ πνιίηεπκα, ζαθψο εθέθηεζν.
ζηε Πάηεξ Ολνχθξηε, ηεξσηέξαλ ςπρήλ, ζενθξφλσο θηεζάκελνο,
πεηξαζκνχο ππήλεγθαο, ζεία πίζηεη ξσλλχκελνο, θαί δη' αγάπεο Θεψ
ελνχκελνο, ηή ηψλ πξαέσλ γή θαηεζθήλσζαο, σξατδφκελνο, αξεηψλ
ιακπξφηεζηλ, φζελ ηήλ ζήλ, κλήκελ επθξαηλφκελνη, παλεγπξίδνκελ.
Πάηεξ πακκάθαξ Ολνχθξηε, ηάο ππέξ λνχλ δσξεάο, νπξαλφζελ δεμάκελνο,
επζεβψο κεηέδσθαο, ηνίο πνζνχζη ηξηζφιβηε, ηήο ζήο αζθήζεσο ηά
γλσξίζκαηα, επινγεκέλεο θσλήο αθήθναο, έλδνλ γελφκελνο, ηνχ λπκθψλνο
έλζα λχλ, πεξηπνιείο, ζξφλσ ηνχ Παληάλαθηνο, αμηνζαχκαζηε.

Γφμα... Ήρνο β'
Δδήηεζαο ζενθφξε, ηνχ ζεσξείλ ηνχ Κπξίνπ ηήλ ηεξπλφηεηα, θαί κφλνο απηψ
κφλσ, πξνζνκηιείλ επεπφζεζαο, ζελ θφζκνλ θαηέιηπεο θπγαδεχσλ, θαί
δηαηηψκελνο ελ εξήκνηο θαί φξεζη, θαί ηφλ Υξηζηφλ ελδεδπκέλνο, ρηηψλνο νπθ
εθξφληηδεο, ηήο αθζαξζίαο ρηηψλα ζεαπηψ εκπνξεπφκελνο, κεζ' νχ εηζήιζεο
εηο ηφλ νπξάληνλ λπκθψλα, αησλίσο αγαιιφκελνο, Ολνχθξηε ζηε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ήρνο β’
Σήλ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ζέ αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνχ Θενχ, θχιαμφλ κε ππφ
ηήλ ζθέπελ ζνπ.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηήο Οθησήρνπ
Ζ ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο
Αξρή
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αθπιίλεο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Νχκθελ αδηάθζνξνλ, θαιισπηζζείζαλ ελ Πλεχκαηη, ηψ Αγίσ γηλψζθνληεο,
ηεινχκελ ηήλ κλήκελ ζνπ, ηήλ θσηεηλνηάηελ, Μάξηπο αζιεθφξε, θαί
πξνζθπλνχκελ επζεβψο, ηήλ ηψλ ιεηςάλσλ αγίαλ ιάξλαθα, ηήλ ξψζηλ
αξπφκελνη, ηήλ ηψλ παζψλ εκψλ πάληνηε, Αθπιίλα παλεχθεκε, νη πηζηψο ζε
γεξαίξνληεο.
Έξσηη παλεχθεκε, θεθξαηεκέλε ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, ηά εθείλνπ παζήκαηα,
ζαξθί εμεηθφληζαο, πάζαλ ηξηθπκίαλ, πφλσλ ελεγθνχζα, θαί λχλ νηθείο ηνχο
νπξαλνχο, άπνλνλ δφμαλ θαί ζηέθνο θέξνπζα, ακάξαληνλ θαί βιέπνπζα, ά
ζεσξνχζη γεζφκελα, ηψλ Αγγέισλ ηά ηάγκαηα, Αθπιίλα ζεφπλεπζηε.
Πξνίθα πξνζελήλνραο, ηψλ ζψλ κειψλ ηά ιαθηίζκαηα, ηψ λπκθίσ ζνπ
πάλζεκλε, δηφ ηψλ ζαιάκσλ ζε, ηψλ θσηεηλνηάησλ, απηφο αμηψζαο,
θαηαιακπξχλεη ηψ θσηί, ηήο ζείαο δφμεο ν ππεξνχζηνο, ψ παξεζηψζα
ραίξνπζα, ππέξ πκψλ θαζηθέηεπε, ηψλ πηζηψο εθηεινχλησλ λχλ, Αθπιίλα ηήλ
κλήκελ ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μαξία Θεφλπκθε, ηήο ηαιαηπψξνπ θαξδίαο κνπ, απνπιχλνπζα βφξβνξνλ,
ξείζξσ ηνχ ειένπο ζνπ, μήξαλνλ πειάγε, ηψλ εκψλ πηαηζκάησλ, θαί πξφο
κεηάλνηαλ αγλή, ηφλ αδηφξζσηνλ εγθαζφξκηζνλ, ιηκέλα επζπιαγρλίαο γάξ, σο
ηεηνθπία παλάκσκε, επί ζνί ηήλ ειπίδα κνπ, αλαηίζεκη Παλαγλε.

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
έ σο εζεάζαην, επί ηαπξνχ αλπςνχκελνλ, ε ηεθνχζα Φηιάλζξσπε,
θξαπγάδνπζα έιεγε, Πψο εζεινπζίσο, πάζνο ππνκέλεηο, ν απαζψο εθ ηήο
εκήο, γαζηξφο εθιάκςαο σο Παληνδχλακνο, θαί ιχζαο ηήλ θαηάθξηηνλ, θχζηλ
βξνηψλ θαηαθξίζεσο; Αλπκλψ ζνπ ηήλ άκεηξνλ, λχλ Τηέ ζπγθαηάβαζηλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηήο Αγίαο ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Γέρνπ ηφλ χκλνλ θαιιίπαηο Αθπιίλα. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Ζ θεθνκκέλε
Γεδνμαζκέλε Υξηζηψ ηψ λπκθίσ ζνπ, ελ νπξαλνίο αιεζψο, ραίξνπζα
παξίζηαζαη, δηφ ζε επί γήο ηνχο επζεβψο γεξαίξνληαο, επραίο ζνπ
αληηδφμαζνλ εκλή, θαί ζνχ κεηφρνπο πνίεζνλ, ηψ Κπξίσ ςάιινληαο,
Δλδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.
Δηζεπνηήζσ ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηήλ ζήλ ςπρήλ θαζαξάλ, Έλδνμε
ηειέζαζα, θαί ζηίγκαζη ζαξθφο σξαηνηάηε πέθελαο, δηφ ζε ν λπκθίνο ηψλ
ςπρψλ, αγλή, ηειείσο άκσκνλ, φιελ ρξεκαηίζαζαλ, εξκφζαην παλεχθεκε.
Υεηκψλνο πιάλεο ηήο γήο ηά πιεξψκαηα, πιεξνχληνο πάιαη δεηλψο, πιήξεο
νχζα Πλεχκαηνο, σο Μάξηπο απιαλήο Κπξίνπ παληνθξάηνξνο, επέθζαζαο
ηφ έαξ ηήο δσήο, θαί λίθεο ήξαο ηξφπαηνλ, Αθπιίλα έλδνμε, ζεφθξνλ
αμηάγαζηε.
Θενηνθίνλ
Ο ηψ αλάξρσ Παηξί ζπλλννχκελνο, ππέδπ κήηξαλ ηήλ ζήλ, άλζξσπνο
γελφκελνο, θαί έζσζελ εκάο, θαθία ππνθχςαληαο, θαί πιάλε δνπισζέληαο
ηνχ ερζξνχ, Μαξία Θενλχκθεπηε, δηά ηνχην πίζηεη ζε, θαί πφζσ καθαξίδνκελ.
Χδή γ'
χ εί ηφ ζηεξέσκα
Όθαλαο ελ ράξηηη, θαηαζηνιήλ θσηφο έλδνμε, αίκαηη ζψ, ηαχηελ Αθπιίλα,
ηεξψο επηρξψζαζα.
Σέηξσζαη ηψ έξσηη, ηψ ζετθψ ζαθψο Πάλζεκλε, φζελ ζηεξξψο, ηξψζεηο ηε
θαί πφλνπο, ραιεπνχο εθαξηέξεζαο.
ιελ ζε εγίαζελ, ν ιπηξσηήο ζεκλή Κχξηνο, νινζρεξψο, ηνχηνλ Αθπιίλα, εθ
ςπρήο αγαπήζαζα.
Θενηνθίνλ
Νχκθελ ζε αλχκθεπηνλ, θαί θαζαξφλ Αγλή ζθήλσκα, ηνχ Πνηεηνχ, θαί

αγησηέξαλ Υεξνπβίκ επηζηάκεζα.
Ο Δηξκφο
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ
Αξεηψλ ππξζεπζείζα ζείσ θσηί, αζιεηψλ εθνζκήζεο παλεπθιεψο, ζεκλή
δηαδήκαηη, θαί σξαία ελ θάιιεη, γεγνλπία πίζηεη, ηψ πάλησλ δεζπφδνληη,
ελπκθεχζεο φλησο, ακίαληνο άθζνξνο, φζελ νπξαλίσλ, εμηψζεο ζαιάκσλ,
θαιψο ελαζιήζαζα, θαί ηφλ δφιηνλ θηείλαζα, Αθπιίλα ζεφζεθε, πξέζβεπε
Υξηζηψ ηψ Θεψ ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πίζηεη,
ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Παλαγία Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, ηήο ςπρήο κνπ ηά πάζε ηά ραιεπά, ίαζαη
δένκαη, θαί ζπγγλψκελ παξάζρνπ κνη, ηψλ εκψλ πηαηζκάησλ, αθξφλσο ψλ
έπξαμα, ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, κνιχλαο ν άζιηνο, Οίκνη! Σί πνηήζσ ελ
εθείλε ηή ψξα, ελίθα νη Άγγεινη, ηήλ ςπρήλ κνπ ρσξίδνπζηλ, εθ ηνχ αζιίνπ
κνπ ζψκαηνο; Σφηε Γέζπνηλα βνήζεηά κνη γελνχ, θαί πξνζηάηηο ζεξκφηαηνο,
ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί ιπηξσηήλ, ε ακλάο ζεσξνχζα επί ηαπξνχ,
ειάιαδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο εθβνψζα, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη,
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, Οξψζεο ζνπ ηήλ
ζηαχξσζηλ, ήλπεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ
ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αγαζφηεηνο, ζπιαγρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ,
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία
παζήκαηα.
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Τπεξήθαλνλ δξάθνληα, ζχ δη' αζζελείαο ζαξθφο θαηέβαιεο, αξηζηεχζαζα
ιακπξφηαηα, θαί ηπξάλλσλ ζξάζνο αθαλίζαζα.
Μαξηπξίνπ ιακπξφηεζη, θαί ηήο παξζελίαο ζείνηο ελ θάιιεζηλ, Αθπιίλα
ερξεκάηηζαο, ηνχ Γεζπφηνπ λχκθε πεξηδέμηνο.
Νεθξσζέλ ηφ ζαξθίνλ ζνπ, ηαίο πνιπεηδέζη ζηξέβιαηο ζεφπλεπζηε, ηήλ δσήλ
ζνη πξνεμέλεζε, ηήλ εηο ηνχο αηψλαο δηακέλνπζαλ.
Οη θξνπλνί ηψλ αηκάησλ ζνπ, ηήο πνιπζεταο ηφ πχξ θαηέζβεζαλ, ηψλ
ζαπκάησλ δέ ηά ξεχκαηα, ηψλ βξνηψλ εθπιχλεη ηά λνζήκαηα.
Θενηνθίνλ
Νπζηαγκψ ακειείαο κε, χπλνο ακαξηίαο Κφξε θαηέιαβε, ηή αγξχπλσ ηθεζία
ζνπ, δηαλάζηεζφλ

κε πξφο κεηάλνηαλ.
Χδή ε'
Ο εθ λπθηφο αγλνίαο
Κπκαηλνκέλεο ψζπεξ, αγξηαηλνχζεο ζαιάζζεο ηήο πιάλεο πνηέ, ψθζεο
θπβεξλσκέλε, Μάξηπο Αθπιίλα Υξηζηνχ δεμηά.
Απνζθνπνχζα Μάξηπο, πξφο ηά βξαβεία ππέζηεο ζηεξξφηαηα, ζπαξαγκνχο
ηψλ κειψλ ζνπ, θαί ηφλ βηαηφηαηνλ ζάλαηνλ.
Λακπξνθαλήο σξάζεο, ηνίο πνιεκίνηο απηνχο θαηαπιήηηνπζα, ηψ σξαίσ
ζνπ θάιιεη, θαί ηψ ηήο ςπρήο αλαζηήκαηη.
Θενηνθίνλ
Λειπηξσκέλνη πάληεο, πξνγνληθήο θαηαδίθεο ηψ ηφθσ ζνπ, Υαίξέ ζνη
πξνζθσλνχκελ, Κεραξηησκέλε παλχκλεηε.
Χδή ο'
Σφλ Ησλάλ ελ ηψ θήηεη
Ηρλειαηείλ ηνχ Υξηζηνχ ηά έλδνμα, επφζεζαο παζήκαηα, Παξζέλε θαί
αλδξεηνθξφλσο, ππέζηεο ηνχο αηθηζκνχο, θαί ζπαξαγκνχο, ηνχ αγλνχ ζνπ
ζψκαηνο.
Πνιπεηδείο πφλνπο εθαξηέξεζαο, ππξφο ηε θαηεθξφλεζαο, παξζέλε φζελ
Αθπιίλα, θαί ηάο νδχλαο εκψλ, δηαπαληφο θνπθίδεηο πξεζβείαηο ζνπ.
Απνζθνπψλ άλσζελ εζαχκαζε, ρνξφο Αγγέισλ έλδνμε, Παξζέλε ηήλ
ππνκνλήλ ζνπ, φπσο αζάξθνπο ερζξνχο, κεηά ζαξθφο ελίθεζαο ελ ράξηηη.
Θενηνθίνλ
Ίλα Θεφο ν άλζξσπνο γέλεηαη, Θεφο σξάζε αλζξψπνηο, Παξζέλε εθ ηψλ ζψλ
ιαγφλσλ, αλεξκελεχησο ηερζείο, θαί φπεξ ήλ κείλαο άλαιινίσηνο.
Ο Δηξκφο
«Σφλ Ησλάλ ελ ηψ θήηεη Κχξηε, κνλψηαηνλ θαηψθηζαο, εκέ δέ ηφλ
πεπεδεκέλνλ, ελ άξθπζη ηνχ εζξνχ, σο εθ θζνξάο εθείλνλ δηάζσζνλ».
Κνληάθηνλ Ήρνο γ'
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ
Ραληηζκνίο αηκάησλ ζνπ, θαζεγληζκέλελ παξζέλε, θαί Μαξηχξσλ ζηέκκαζη,
ζέ Αθπιίλα ζηεθζείζαλ, δέδσθε, ηνίο ελ αλάγθαηο ηψλ λνζεκάησλ, ίαζηλ, θαί
ζσηεξίαλ ν ζφο λπκθίνο, ηνίο πξνζηξέρνπζηλ ελ πίζηεη, Υξηζηφο ν βξχσλ
δσήλ αηψληνλ.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αθπιίλεο.
ηίρνη
Σφλ παζηφλ επηξέπηδε ιακπξφλ, Νπκθίε.

Αθπιίλα ζνη ηέκλεηαη Νχκθε λέα.
Ακθί ηξίηελ δεθάηελ θεθαιήλ ηκήζε Αθπιίλα.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Αλλεο θαί ηνχ πηνχ
απηήο, Ησάλλνπ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ
ψκαηνο πάζρνληνο ζεφθξνλ, νπθ εθξφληηζαο ζθνπνχζα ηάο εθείζελ,
αληηδφζεηο ζαθψο, θαί δφμαλ Αθπιίλα, θαί ηνχ Θενχ ηεξπλφηεηα, θαί ηήλ ζείαλ
επθξνζχλελ.
Άζπηινλ θέξνπζα ηφ ζψκα, ηήλ θαξδίαλ ηε Κπξίσ ελσκέλελ, πξφ βεκάησλ
Αγλή, δηθαζηηθψλ παξέζηεο, αζπλεηνχληα ηχξαλλνλ, δηειέγρνπζα ζεφθξνλ.
Κφζκνπ ειιάμσ θζεηξνκέλνπ, χπεξθφζκηνλ δσήλ κή θζεηξνκέλελ, θαί
πξνζθαίξνπ ηξπθήο, ηήλ κέλνπζαλ Παξζέλε, ηνχ ζαξθηθνχ κλεζηήξφο ηε, ηφλ
αζάλαηνλ λπκθίνλ.
Σξηαδηθφλ
Όκλνηο ηήλ ζείαλ Μνλαξρίαλ, ηξηζζνπκέλελ κέλ πξνζψπνηο παξαδφμσο, ηή
δέ θχζεη απιήλ, ππάξρνπζαλ ηηκψκελ, αλαβνψληεο, Κχξηε, ν Θεφο επινγεηφο
εί.
Χδή ε'
Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο
Λειακπξπζκέλε ηψ θέγγεη ηψ ηήο αγλείαο, θαί ηαίο βαθαίο ηψλ αηκάησλ,
δηελζηζκέλε παξίζηαζαη, Αθπιίλα παξζέλε, Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ.
Ηεξσηάηε ζπζία πξνζελέρζεο, θαί πξνζθνξά ιακπξνηάηε, θαί σο επψδεο
ζπκίακα, ζεφθξνλ Αθπιίλα, Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ.
Νφζνπο αλζξψπσλ ζεξαπεχεη, θαί απειαχλεη δαηκφλσλ, ιψβελ ηφ άγηνλ
ζσκά ζνπ, Αθπιίλα ελ ηάθσ, παλέλδνμε θείκελνλ.
Θενηνθίνλ
Αδηαθζφξσο ηφλ Λφγνλ ππέξ ιφγνλ, θαηά θζνξάο εκάο πάζεο,
απνιπηξνχκελνλ ηέηνθαο, δηά ηνχην ζε πάληεο, Παξζέλε δνμάδνκελ.
Ο Δηξκφο
«Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο ελ ηή θακίλσ, ζχλ ηψ ππξί θαί ηήλ πιάλελ
θαηαπαηνχληεο ππέςάιινλ, Δπινγείηε Κπξίνπ, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Κπξίσο Θενηφθνλ
Ηθξίσ πξνζπαγέληη, ψηεξ ε Παξζέλνο, ζπλεζηαπξψζε ζνη γλψκε

αζιήζαζα, θαί ηήλ ηνχ δξάθνληνο θάξαλ, θαηαπαηήζαζα.
Χξαίφλ ζνπ ηφ θάιινο, θαί ππεξθεξήο ζνπ, ε ηήο ςπρήο απεθάλζε επγέλεηα,
ζενεηδήο Αθπιίλα, αμηνζαχκαζηε.
πλνχζα ηαίο ρνξείαηο, ηαίο ηψλ Αζσκάησλ, θαί ηψλ Μαξηχξσλ ηνίο δήκνηο
παλεχθεκε, ππέξ εκψλ ηφλ ηψλ φισλ Θεφλ ηθέηεπε.
Ζ έλδνμφο ζνπ κλήκε, πάληαο ζπγθαιείηαη, πεξηραξψο Αθπιίλα πκλήζαί ζνπ,
ηνχο επθιεείο Μάξηπο πφλνπο, θαί ηά παιαίζκαηα.
Θενηνθίνλ
Φσλήλ ζνη ηνχ Αγγέινπ, Πάλαγλε βνψκελ, Υαίξε αλζξψπσλ απάλησλ
δηάζσζκα, θαί παλελδφμσλ Μαξηχξσλ, ζείνλ ζηεθάλσκα.
Ο Δηξκφο
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε αγλή,
ζχλ Αζσκάηνηο ρνξείαηο, ζέ κεγαιχλνληεο».
Ζ ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Διηζαίνπ, θαί ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ
Μεζνδίνπ, Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνχ Οκνινγεηνχ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα ακθνηέξσλ.
ηηρεξά ηνχ Πξνθήηνπ
Ήρνο πι. δ'
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Υαίξνηο Διηζαίε πάλζνθε, ζχ γάξ θαζάξαο ηφλ λνχλ, εδνλψλ ηψλ ηνχ
ζψκαηνο, ππεδέμσ έλδνμε, ηάο απγάο ηάο ηνχ Πλεχκαηνο, ηνίο εθεμήο ηε,
πάζη κεηέδσθαο, θαί φινο ψθζεο, θσηνεηδέζηαηνο, φζελ εζθήλσζαο, πξφο ηφ
θψο ηφ άδπηνλ, ππέξ εκψλ, πάληνηε δεφκελνο, ηψλ επθεκνχλησλ ζε.
έ Διηζαίε καθάξηε, ν δεισηήο Ζιηνχ, ελ δηπιψ ηψ ραξίζκαηη,
θαηαιακπξπλφκελνλ, θαηαιείςαο αηζέξηνο, αξκαηειάηεο φλησο εδείθλπην, νχ
ηή κηκήζεη, ξείζξα πνηάκηα, ράξηηη έζηεζαο, θαί δηήιζεο έλδνμε, πεξηραξψο,
θαηαγιατδφκελνο, θαί κεγαιχλσλ Υξηζηφλ.
Πάιαη πηζηή σκαλίηηδη, παίδα ραξίδε επρήο, φλ ζαλφληα εμήγεηξαο, σο
Πξνθήηεο έλζενο, Ηεξψο ζαπκαδφκελνο, αιζί δέ πάιηλ, χδαηα άγνλα, ζαθψο

κεηάγεηο εηο γνληκφηεηα, ζαχκαηα άπεηξα, εθηειείο ηή ράξηηη ηνχ παληνπξγνχ,
Πλεχκαηνο καθάξηε, φζελ πκλνχκέλ ζε.
ηηρεξά ηνχ Ηεξάξρνπ
Ήρνο δ'
ο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Αιεβείαο εδξαίσκα, θαί ηήο πίζηεσο έξεηζκα, θαί δνγκάησλ πξφβνινλ ζέ
γηλψζθνκελ, ηήο επζεβείαο ζπλήγνξνλ, αγλείαο ηε ζθήλσκα, θαί δνρείνλ
εθιεθηφλ, επσδίαο ηνχ Πλεχκαηνο θαί πακκέγηζηνλ, ζεζαπξφλ δηδαγκάησλ
θαί θξεπίδα, ηνχ Υξηζηνχ ηήο Δθθιεζίαο, ηεξνθάληα Μεζφδηε.
Απηνθίλεηνλ φξγαλνλ, ηαίο πλναίο ππερνχκελνλ, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο
ερξεκάηηζαο, ηή ππξηθζφγγσ γάξ γιψηηε ζνπ, ηά ζεία εβξφληεζαο, θαί
θαηέθιεμαο ερζξψλ, δπζζεβψλ ηά δηδάληα, ηψλ κή ρξψκαζηλ, πιηθνίο
πξνζθπλνχλησλ ηνχ Κπξίνπ, θαί Θενχ εκψλ ηφ είδνο, θαί ηήο αρξάληνπ
Μεηξφο απηνχ.
Ηεξέσλ ελ ηάγκαζηλ, Αζθεηψλ Οκεγχξεζη, θαί ρνξνίο Μαξηχξσλ ζχ
θαηαιέιεμαη, ππέξ Υξηζηνχ κέρξηο αίκαηνο, ζηεξξψο αλζηζηάκελνο,
παξαλφκνπ δηθαζηνχ, δηειέγρσλ απφλνηαλ, θαί Πξνζηάγκαηη, αζεβνχο
βαζηιέσο ελ κλεκείσ, θαζεηξρζείο Πάηεξ ζεφθξνλ, δηεηεξήζεο αιψβεηνο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Πξνθήηα θήξπμ Υξηζηνχ, ηνχ ζξφλνπ ηήο κεγαισζχλεο, νπδέπνηε ρσξίδε,
θαί εθάζησ άζζελνχληη αεί παξίζηαζαη, έλ ηνίο πςίζηνηο ιεηηνπξγψλ, ηήλ
νηθνπκέλελ επινγείο, παληαρνχ δνμαδφκελνο, Αίηεζαη ηιαζκφλ ηαίο ςπραίο
εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ
Μεγάισλ ραξηζκάησλ αγλή, Παξζέλε Θενλχκθεπηε, εμηψζεο, φηη έηεθεο
ζαξθί, ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο, Υξηζηφλ ηφλ δσνδφηελ, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ
εκψλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ Πάλαγλνο σο είδέ ζε, επί ηαπξνχ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα αλεβφα
κεηξηθψο, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, γιπθχηαηφλ κνπ ηέθλνλ, πψο θέξεηο πάζνο
επνλείδηζηνλ;
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηήο Οθησήρνπ, Δίηα ηνχ Ηεξάξρνπ, ήρνο δ'.
Πνίεκα Φσηίνπ Παηξηάξρνπ.
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηψλ νζίσλ απηνχ.
Δπθξνζπλσο ζήκεξνλ, ε Δθθιεζία ηνχ Θενχ ζηνιίδεηαη, αγαιινκέλε θαί
θξάδνπζα, Διακπξχλζε κνπ ηφ θάιινο, ππέξ πάζαλ πφιηλ, ηδνχ γάξ ηψλ
Αξρηεξέσλ ηφ κέγα θεηκήιηνλ, ν έλδνμνο Μεζφδηνο, ηήλ πνξείαλ πξφο

νπξαλφλ επνηήζαην, Γεχηε νχλ θηιένξηνη, ηψλ νξζνδφμσλ ηφ ζχζηεκα,
ρνξνζηαηήζαληεο πεξί ηήλ ζείαλ ιάξλαθα, ηακάησλ πιεκκχξαλ ιαβφληεο παξ
απηήο, ηθεηεχζσκελ αηηήζαζζαη Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ηνχ ξπζζήλαη ηήλ
νηθνπκέλελ, απφ πάζεο αηξέζεσο.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Σψλ Πξνθεηψλ ηνχο αθξαίκνλαο, θαί πακθαείο θσζηήξαο ηήο νηθνπκέλεο, ελ
χκλνηο ηηκήζσκελ πηζηνί, Ζιίαλ θαί Διηζαίνλ, θαί Υξηζηψ εθβνήζσκελ
κεισδηθψο, Δχζπιαγρλε Κχξηε, παξάζρνπ ηψ ιαψ ζνπ, ηθεζίαηο ηψλ
Πξνθεηψλ ζνπ, άθεζηλ ακαξηηψλ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σά νπξάληα χκλεί ζε, θεραξηησκέλε Μήηεξ αλχκθεπηε, θαί εκείο
δνμνινγνχκελ, ηήλ αλεμηρλίαζηφλ ζνπ γέλλεζηλ, Θενηφθε πξέζβεπε, ζσζήλαη
ηάο ςπράο εκψλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Οη Μάξηπξέο ζνπ
Ζ δάκαιηο ε άζπηινο, ηφλ κφζρνλ βιέπνπζα επί ηνχ μχινπ,
πξνζαλαξηψκελνλ εζεινπζίσο, νδπξνκέλε γνεξψο, Οίκνη! αλεβφα
πνζεηλφηαηνλ ηέθλνλ, ηί ζνη δήκνο αληαπέδσθελ, αράξηζηνο Δβξαίσλ, ζέισλ
κε αηεθλψζαη, εθ ζνχ πακθίιηαηε;
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Ο έλζαξθνο Άγγεινο, ηψλ Πξνθεηψλ ε θξεπίο, ν δεχηεξνο Πξφδξνκνο, ηήο
παξνπζίαο Υξηζηνχ, Ζιίαο ν έλδνμνο, άλσζελ θαηαπέκςαο, Διηζαίσ ηήλ
ράξηλ, λφζνπο απνδηψθεη, θαί ιεπξνχο θαζαξίδεη, δηφ θαί ηνίο ηηκψζηλ απηφλ,
βξχεη ηάκαηα.
Γφμα... Σνχ Ηεξάξρνπ
Ήρνο πι. δ'
Οξζνδνμίαο νδεγέ, επζεβείαο δηδάζθαιε θαί ζεκλφηεηνο, ηήο νηθνπκέλεο ν
θσζηήξ, Αξρηεξέσλ ζεφπλεπζηνλ εγθαιιψπηζκα, Μεζφδηε ζνθέ, ηαίο
δηδαραίο ζνπ πάληαο εθψηηζαο, ιχξα ηνχ Πλεχκαηνο, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ
Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ.
Ο θαλψλ ηνχ Πξνθήηνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Υαίξε Πξνθήηα ηνχ Θενχ παλφιβηε.
Άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ. Ησάλλνπ Μνλαρνχ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Άζσκελ ηψ Κπξίσ

Υαίξνηο ψ Διηζαίε, επηδεδεηγκέλνο ηήλ Ηζάγγεινλ, επί γήο πνιηηείαλ, ελ ζαξθί
ηε βηψζαο σο άξηζηνο.
Αυιφλ ζνπ ηφ φκκα, ηήο ςπρήο Πξνθήηα θπιαμάκελνο, ηή ηνχ Πλεχκαηνο
αίγιε, πξννξάλ εμηψζεο ηά κέιινληα.
Ίακα ηνίο λνζνχζη, θαί πιεκκειεκάησλ θαζαξηήξηνλ, εθ Θενχ Διηζαίε, ηνίο
γλεζίσο πκλνχζί ζε αίηεζαη.
Θενηνθίνλ
Άζσκελ ηψ Κπξίσ ηψ εθ ηήο Παξζέλνπ επδνθήζαληη, ζαξθσζήλαη αζπφξσο,
εηο εκψλ ζσηεξίαλ θαί ιχηξσζηλ.
Ο Καλψλ ηνχ Ηεξάξρνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Αξρηεξήα ζενίν, Μεζφδηνλ άζκαηη κέιπσ.
Χδή α' Ήρνο β'
Γεχηε ιανί άζσκελ
Αθ' αξπαγήο, θαί πξνλνκήο θαί δνπιείαο κε, ηήο ακαξηίαο ιχηξσζαη, θαί
πξφο κεηάλνηαλ, πνδεγήζαο Οηθηίξκνλ, πξνλφκεπζνλ αμίσο ελ ηή αγάπε
ζνπ.
Ρείζξνλ δσήο, έρσλ ζνθέ ηήλ θαξδίαλ ζνπ, ηή Δθθιεζία γέγνλαο, σο
πνηακφο Θενχ, πιεξσζείο δηδαγκάησλ, θαί ηαχηεο θαηαξδεχζαο Πάηεξ ηφ
πξφζσπνλ.
Υαιηλαγσγψλ, ζχ ηψλ παζψλ ηά ζθηξηήκαηα, ηήο εγθξαηείαο έξσηη
κεηεζηνηρείσζαο, ηήο ζαξθφο ηφ πιψδεο, πξφο ηήλ ηήο απαζείαο Πάηεξ
αθξψξεηαλ.
Θενηνθίνλ
Ηδνχ θεζηλ, ν Ζζαίαο Παξζέλε αγλή, βνπιήο κεγάιεο Άγγεινλ ελ ηή λεδχτ
ζνπ, ζπιιαβνχζα αζπφξσο, θαί ηέηνθαο θαί ζψδε κεηά ηφλ ηφθνλ αγλή.
Σνχ Πξνθήηνπ
Χδή γ'
χ εί ηφ ζηεξέσκα
Ρήζεη ζενπλεχζησ, ζε ρξεκαηηζζείο ζαθψο έρξηζελ, Διηζαίε, έλδνμε
Πξνθήηελ, Ζιηνχ ν ζεζπέζηνο.
Δχξε ηήλ αλάπαπζηλ, θαί ελεζθήλσζελ άθζνλνο, ράξηο ελ ζνί, Πλεχκαηνο
Αγίνπ, Διηζαηέ, ανίδηκε.
Πφλνηο ζε λεψζαληα, ηήλ ηήο ςπρήο επξψλ αχιαθα, πξνθεηηθήλ, ράξηλ ν
Γεζπφηεο, Διηζαίε, ελέζπεηξελ.

Θενηνθίνλ
έ πάληεο θεθηήκεζα, θαηαθπγήλ θαί ηείρνο εκψλ, Υξηζηηαλνί, ζέ
δνμνινγνχκελ, αζηγήησο αλχκθεπηε.
Σνχ Ηεξάξρνπ
ηεξέσζνλ εκάο
Θεξκφηεηη θξελψλ θαί δήισ πίζηεσο, Παηέξσλ ζχ γέγνλαο θνξπθαίνο, ηψλ
Δβξαίσλ ηε ηήλ έλζηαζηλ, σο ππάξρνπζαλ Άδνπ πχιελ έζξαπζαο.
Ο βίνο ηεξφο ν ιφγνο έλζενο, ε πξάμηο ηψ ιφγσ δεδνμαζκέλε, αλαβάζεηο ελ
θαξδία ζνπ, αιεζνχο ζεσξίαο εζεζαχξηζε.
Θενηνθίνλ
Ο μέλνο ηνθεηφο ε μέλε πξφνδνο, ελ κήηξα μελίδεηαη ηήο Παξζέλνπ, θαί ηήλ
θχζηλ νιηζζήζαζαλ, εηο θζνξάλ εμ απάηεο αλεζηήζαην.
Ο Δηξκφο
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο, ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε».
Κνληάθηνλ ηνχ Ηεξάξρνπ
Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Δπζεβείαο δφγκαζη ηήλ Δθθιεζίαλ, θαηαπγάζαο ήιαζαο, ηήλ ηψλ αηξέζεσλ
αριχλ, ηεξνθάληα Μεζφδηε, πάζη θεξχηησλ Υξηζηφλ εηθνλίδεζζαη.
Κάζηζκα ηνχ Πξνθήηνπ
Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Πξνβιέςεη ζετθή, Ζιηνχ ζε ν κέγαο, ζνθέ Διηζαίε, θνηηεηήλ επηζπάηαη,
Πξνθήηελ δεηθλχσλ ζε, ειιακπφκελνλ Πλεχκαηη φζελ ζήκεξνλ, ηήλ παλαγίαλ
ζνπ κλήκελ, ενξηάδνκελ, επζεβνθξφλσο ηηκψληεο, ζχλ ηνχησ ζε έλδνμε.
Έηεξνλ ηνχ Ηεξάξρνπ
Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
ζπεξ κέγαο ήιηνο, ηαίο ηψλ δνγκάησλ, θαί ζαπκάησλ ιάκςεζη, θσηαγσγείο
δηά παληφο, ηήο νηθνπκέλεο ηφ πιήξσκα, νπξαλνκχζηα, πακκάθαξ Μεζφδηε.
Θενηνθίνλ
Σάο αρξάληνπο ρείξάο ζνπ, Παξζελνκήηνξ, εθαπινχζα ζθέπαζνλ, ηνχο
πεπνηζφηαο επί ζέ, θαί ηψ Τηψ ζνπ θξαπγάδνληαο, Πάζη παξάζρνπ, Υξηζηέ ηά
ειέε ζνπ.
Σνχ Πξνθήηνπ
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε

Ρηδφηνκνλ αλέδεημε, πάζεο ζε θαθίαο Πλεχκα ηφ Άγηνλ, θπηνθφκνλ Διηζαίε
δέ, αξεηήο απάζεο πακκαθάξηζηε.
Ο πξνγλψζηεο ηνχ κέιινληνο, θαί θαιψλ σο φληα ηά κή ππάξμαληα, Διηζαίέ
ζε επάμηνλ, πξνεηδψο Πξνθήηα πξνσξίζαην.
Ζ θνινχζεη ηψ βίσ ζνπ, εηψλ αξεηψλ Πξνθήηα νκήγπξηο, φζελ λχλ
παλεγπξίδνπζηλ, νη ιανί θαί δήκνη ελ ηή κλήκε ζνπ.
Θενηνθίνλ
Σφλ Θεφλ φλ εθχεζαο, άρξαληε Παξζέλε ηνχηνλ δπζψπεζνλ, ηνίο ηθέηαηο ζνπ
δσξήζαζζαη, ηψλ πιεκκειεκάησλ ηήλ ζπγρψξεζηλ.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Τκλψ ζε, αθνή γάξ Κχξηε
Ηδξψζη, ηνχο αγψλαο έζπεηξαο, ελ ηή ρψξα ηήο κεηαλνίαο, θαί ζεξίζαο
άζηαρπλ Μεζφδηε, ηήο απαζείαο ελ γή, ηψλ πξαέσλ θαηεζθήλσζαο, θαί ζχλ
ηνίο Αζσκάηνηο ενξηάδεηο αεί.
Οξζξίζαο, πξνζεπραίο ζπλέιαβεο, ζείνλ θφβνλ ελ ηή γαζηξί ζνπ, θαί ηέηνθαο
Πλεχκαηη ηή πνίκλε ζνπ, δνγκάησλ φξνπο, δη' ψλ ηάο αηξέζεηο
απνθξάηηνπζα, εηο γήλ νξζνδνμίαο εκπιαηχλεηαη.
Αλάςαο, ηήλ ζαπηνχ πξναίξεζηλ, ηψ ειαίσ ηήο εππνηταο, αλχζηαθηνο γέγνλαο,
ηνίο πέλεζη ιακπάο Πακκάθαξ, δηφ ηνχ λπκθψλφο ζνη ηήλ είζνδνλ, Υξηζηφο
ζχλ ηαίο παξζέλνηο πξνεμέλεζε.
Θενηνθίνλ
Αζπφξσο, ρσξεζείο Παλάκσκε, ζείνο Λφγνο ελ ηή γαζηξί ζνπ, πξνέξρεηαη
ζχκκνξθνο, αηξέπησο ηνχ βξνηείνπ γέλνπο, δηφ θαί ηήο πιάζεσο αλάπιαζηλ,
δη νίθηνλ ζεηνηέξαλ πξνεμέλεζε.
Σνχ Πξνθήηνπ
Χδή ε'
Φψηηζνλ εκάο
Σίο ηάο πξαθηηθάο, αξεηάο ζνπ δηεγήζεηαη; ηάο αλαβάζεηο δέ ηνχ Πλεχκαηνο,
ηίο θαηαγγείιαη Πξνθήηα, Θενχ δπλήζεηαη;
Άβπζζνλ επξψλ, Διηζαίε ραξηζκάησλ Θενχ, ηνίο πξνζηνχζί ζνη επήγαζαο,
πξνξξήζεηο ζείαο, ηάζεηο ςπρήο θαί ζψκαηνο.
Σάθνο ηά ηψλ ζψλ, αξεηψλ νπθ επεθάιπςελ, Διηζαίε λχλ θαηνξζψκαηα, αιι'
ππφ πάλησλ πκλνχκελα θαηαγγέιιεηαη.
Θενηνθίνλ
Γπζψπεζνλ αεί, ηφλ Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ εκψλ, απεηξφγακε Μαξία αγλή, ηνχ

θαηαπέκςαη ηνίο Πηζηνίο ηφ κέγα έιενο.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο
Ράβδσ ηή ηήο πίζηεσο, ηά ηψλ αηξέζεσλ ζνβείο ζήξαηξα, θαί ηψ δεζκψ
ζπδεχμαο ηήλ πνίκλελ, ηήο ζείαο αγάπεο, ειπίδη θαί πίζηεη θπιάηηεηο
αθιφλεηνλ.
Απνζεηζάκελνο, ηή εγθξαηεία ηήλ ηξπθελ έζξεςαο, ζνχ ηήλ ςπρήλ Οςψληνλ
έρσλ, ζπληφλνπο πξνζεπράο, κειέηελ ηε ζείαλ, πςνχζαλ ηαπείλσζηλ.
χ ηφλ ρηηψλα νθέ, ηήο Δθθιεζίαο πξαθηηθψο χθαλαο, ελ ψ ρξηζηνχ ζεπηφλ
ραξαθηήξα, ζηειψζαο, ηή πίζηεη, ηήο νξζνδνμίαο εηξάλσζαο δφγκαηα.
Θενηνθίνλ
έ πξνζηαζίαλ Αγλή, θαί ηήο ειπίδνο αζθαιή άγθπξαλ, θαί ζπλνρήλ θαί
ζθέπελ θαί ηείρνο, θεθηήκεζα πάληεο, θαί πξφο βαζηιείαλ εηζάγνπζαλ
γέθπξαλ.
Σνχ Πξνθήηνπ
Χδή ο'
Ηιάζζεηί κνη σηήξ
Ο λνχο ζνπ εηιηθξηλήο, ν ιφγνο ζνπ δηεηδέζηαηνο, πεγήο γάξ εθ θαζαξάο,
αζφισηνη βξχνπζη, Πξνθήηα καθάξηε, πξνρναί πδάησλ, ζξηακβεχζαί ζνπ ηά
θξχθηα.
Τπέζηεο κή ρσξηζζείο, ηνχ δηδαζθάινπ παλεχθεκε, θαί μέλελ εσξαθψο,
πνξείαλ πνηνχκελνλ, πςψζεο ηψ έξσηη, Διηζαίε κάθαξ, ζπκκεηέσξνο
γελφκελνο.
Θξνή κέλ Διηζαηέ, νξψκελνο ηνλ δηδάζθαινλ, ηεζξίππσ ηψλ αξεηψλ, ππξίλσ
ηψ άξκαηη, θαί ίππνηο αηξφκελνλ, αιι' εδέμσ θιήξνλ, κεισηήλ ζχλ ηνίο
ραξίζκαζη.
Θενηνθίνλ
Ρπζζείεκελ ηψλ δεηλψλ, πηαηζκάησλ ηαίο ηθεζίαηο ζνπ, Θενγελλήηνξ αγλή, θαί
ηχρνηκελ πάλαγλε, ηήο ζείαο ειιάκςεσο, ηνχ εθ ζνχ αθξάζησο, ζαξθσζέληνο
Τηνχ ηνχ Θενχ.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Δλ άβπζζσ πηαηζκάησλ
Ηεξείνλ θαί ζχηεο γελφκελνο, έζπεηζαο ζαπηφλ ηψ Θεψ δηά πίζηεσο, θαί
ζπληεξείο ελ άπαζη, ηήο ιαηξείαο απηψ ηήλ ηειείσζηλ.

Νχλ εηο άυινλ δφμαλ απάξαο εθ γήο, ηήλ πινκαλνχζαλ ηνίο πάζεζηλ ζηε, ηή
εκκειεί θαζάξζεη ζνπ, ηήο πξεζβείαο ςπρήλ κνπ ζεξάπεπζνλ.
Απνμέζαο ηφλ φγθνλ ηνχ γξάκκαηνο, ηή ηψλ λνεκάησλ ζνπ ζεία ιακπξφηεηη,
ηήο Δθθιεζίαο γέγνλαο, νμπγξάθνο Μεζφδηε θάιακνο.
Θενηνθίνλ
Απνξία θαιχπηεη ηφλ ηφθνλ ζνπ, μέλσο γάξ Παξζέλε ζειάδεηο ηφλ άπνζνλ,
θαί γαινπρείο ηφλ άυινλ, θαί αγθάιαηο ζπλέρεηο ηφλ θηίζαληα.
Ο Δηξκφο
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Κνληάθηνλ Ήρνο πι. δ'
Σή ππεξκάρσ
Γηπιήλ ηήλ ράξηλ εηιεθψο παξά ηνχ Πλεχκαηνο, Πξνθήηεο ψθζεο
ζαπκαζηφο πάζη ηνίο πέξαζη, ηνχο πκλνχληάο ζε ιπηξνχκελνο εθ θηλδχλσλ,
θαί δσξνχκελνο ηήλ ράξηλ ηψλ ζαπκάησλ ζνπ, ηνίο πξνζηξέρνπζηλ ελ ηαχηε
κεηά πίζηεσο, θαί βνψζί ζνη, Υαίξνηο Πξνθήηα ζεζπέζηε.
Ο Οίθνο
Ήιηνο θαηαιάκςαο ν ηήο δηθαηνζχλεο ελ ηή πεθσηηζκέλε ςπρή ζνπ,
απεδίσμε πάζαλ αριχλ ακαξηίαο εμ απηήο, θαί Θενχ έδεημε Πξνθήηελ ζε
θαηδξφηαηνλ, εληεχζελ θαί εκείο θξάδνκελ νχησο.
Υαίξε, Θενχ ν κεδέλ πξνηηκήζαο, ραίξε, βνψλ θαηαζθάμαο ηά δεχγε.
Υαίξε, ν θαηαιείςαο ηφλ βίνλ ζνπ άπαληα, ραίξε, ν πινπηήζαο ηφλ
πινχηνλ ηφλ άζπινλ.
Υαίξε, φηη εθνινχζεζαο ηψ θαιέζαληη Θεψ, ραίξε, φηη λχλ απείιεθαο παξ'
απηνχ ηάο δσξεάο.
Υαίξε, φηη ηήλ κεισηήλ Ζιηνχ εθνκίζσ, ραίξε, φηη έλ ηάρεη δηαζρίδεηο ηφ
χδσξ.
Υαίξε, πεξψλ αβξφρσο ηά χδαηα. ραίξε, ςπρψλ πνιιψλ ν επίθνπξνο.
Υαίξε, καζψλ ηήλ απφθξπθνλ γλψζηλ, ραίξε, ζαλψλ θαί σο δψλ
επνπηεχσλ, Υαίξνηο, Πξνθήηα ζεζπέζηε.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΓ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Διηζαίνπ.
ηίρνη
Ζιίαλ ίππνη, ηφλ δέ δηπινχλ Ζιίαλ,
Δηο νπξαλνχο αλήγνλ σο ίππνη Νφεο.
Πφηκνλ Διηζζαίνο δεθάηε ιάρελ εδέ ηεηάξηε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Μεζνδίνπ,
Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.
ηίρνη
Μεζφδηνλ θσζηήξα ηήο Δθθιεζίαο,
Σφ ηήο ηειεπηήο ζβελλχεη ζηπγλφλ λέθνο.

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Κπξίιινπ, Δπηζθφπνπ
Γνξηχλεο ηήο Κξεηψλ λήζνπ.
ηίρνη
Δί θαί γέξσλ Κχξηιινο ήλ ν Γνξηχλεο,
Ζβψζαλ είρε πξφο μίθνο ηήλ θαξδίαλ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Σνχ Πξνθήηνπ
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ
Δίιεθαο κάθαξ Διηζζαίε, ελ ηψ Πλεχκαηη δηπιά ηνχ δηδαζθάινπ, θαί ελ ηνχησ
ζενθνξνχκελνο εβφαο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
ινλ ηφλ βίνλ εθα νπψζσ, θαί ηήλ άθζνλνλ ράξηλ ηνχ δηδαζθάινπ,
παξζελίαο δεηρζείο θεηκήιηνλ θαί κέιπσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Όδσξ δηήιζεο, Ηνξδάλνπ, ν επάηαμαο κλεζζείο ηνχ δηδαζθάινπ, θαί δηέβεο
αλίθκνηο ίρλεζη θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Υαίξνηο παλάκσκε Παξζέλε, φηη έηεθεο Θεφλ ζαξθί ηψ θφζκσ, ηφλ εθ πιάλεο
αγλή ιπηξνχκελνλ ηνχο πίζηεη, ζέ Θενηφθνλ Γέζπνηλαλ, αιεζή
δνμνινγνχληαο.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Δηθφλνο ρξπζήο
νθίαο θξαηήξ, αλεδείρζεο αξεηαίο ζνθέ πιεξνχκελνο, θαί ζπγθαιέζαο ηψ
θεξχγκαηη, ηήο πςειήο πνιηηείαο ζνπ, ίζπλαο ηήλ πνίκλελ ζεφθξνλ, θαί ζχλ
απηή πάηεξ έθξαδεο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Μνλάο ηάο εθεί, θαί ηάο ιήμεηο ελ ηηκή Πάηεξ πξνέθζαζαο, θαί ζπλαγάιιε ηψ
Κπξίσ ζνπ, θαί ζπλεπθξαίλε θαί γέγεζαο, ζελ ζε ηηκψκελ πακκάθαξ, ηψ
δνμάδνληη θξάδνληεο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Αλδξεία θξελψλ, εδσζκέλνο ηήλ Οζθχλ Πάηεξ Μεζφδηε, θαί δηά βίνπ
ζηνιηζάκελνο, ηήλ ακπερφλελ ηήο πίζηεσο, ελ ηή επσρία ηήο άλσ, βαζηιείαο
εηζέδξακεο, Δπινγεηφο εί εθβνψλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο.
Θενηνθίνλ
Απάησξ εθ ζνχ, ν ακήησξ εθ Παηξφο Αγλή πξνέξρεηαη, θαί ηήο αγλείαο ζνπ
ηά ζήκαληξα, δηαηεξήζαο αιψβεηα, έδεημελ αιφρεπηνλ ηφθνλ, θαί παξζελίαλ
ακφιπληνλ, θαηλνηνκνχληαη γάξ ελ ζνί, λφκνη ηήο γχζεσο.

Σνχ πξνθήηνπ
Χδή ε'
Σφλ ελ φξεη, αγίσ
Άιαο ζείνλ, ελ Πλεχκαηη Αγίσ, Διηζαίε ππήξμαο ζενθφξε, θαί ελ αιζί ηάζσ
λάκαηα άηεθλα, Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, βνψλ εηο ηνχο αηψλαο.
Νέσλ παίδσλ, ηήλ άηαθηνλ θαθίαλ, αλαζηέιισλ ζεξζί ηνίο αηκνβφξνηο,
Διηζαίε Πξνθήηα βνξάλ δέδσθαο, Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, βνψλ εηο
ηνχο αηψλαο.
Λεινπκέλνο, Ναηκάλ δη' Διηζαίνπ, θαί ηήο ιέπξαο πιπζείο ελ Ηνξδάλε, ηήλ ηνχ
βαπηίζκαηνο εδήινπ ζείαλ θάζαξζηλ, Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, βνψλ
εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Σφλ ελ θφιπνηο, Παηξφο αθαηαιήπηνπ, θαί αγθάιαηο Μεηξφο απεηξνγάκνπ,
αλεξκελεχησο εκθαληζζέληα άπαζη, Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο
χ ελ ηψ νίθσ ηνχ Θενχ, σο θαηάθαξπνο νθε δεηρζείο ειαία, αππνηταο
ειαίσ, θαί εγθξαηείαο ηξπθή, πελήησλ θαξδίαο ειίπαλαο, θαί θαηδξάλ
αλήςαο, ηή ζή ςπρή ιακπάδα.
Ηεξαξρίαο ηήλ ζηνιήλ, ηψ ηψλ έξγσλ ζνπ θσηί ιακπξχλαο ψθζεο,
ζσθξνζχλεο θιεηδνχρνο, ηήο εγθξαηείαο ηξπθή, ηήο φλησο πξνζεπρήο
δηδάζθαινο, θαί ηήο κεηαλνίαο νδφο θαί λφκνο βίνπ.
Μεηακειείαο ν θαηξφο, κεηαλνίαο ηφλ θαξπφλ πξνβάιιεηαί ζνη, θαί ζπθήο ηήο
αθάξπνπ, ηήλ εθηνκήλ απεηιεί, ςπρή κνπ ηήλ αξάλ πηνήζεηη, ζξέςνλ δέ
Υξηζηφλ αξεηψλ ηή επθαξπία.
Θενηνθίνλ
Μή επηιάζε ηήο θσλήο, πξνζηαζία θνβεξά ηψλ ηθεηψλ ζνπ, αιι' εθ πάζεο
νδχλεο, ηαίο κεζηηείαηο ηαίο ζαίο, θαί πάζεο απεηιήο εμάξπαζνλ, θάκπηεη γάξ
ε ζή, κεηξηθή Θεφλ πξεζβεία.
Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ
θιφγα εηο δξφζνλ, κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Σνχ Πξνθήηνπ
Χδή ζ'

Κπξίσο Θενηφθνλ
Βνψζαλ θαηνηθηίξαο, θαί νδπλσκέλελ, ηήλ σκαλίηηλ ηφλ παίδα αλέζηεζαο,
κεηά ηήλ ζηείξσζηλ ιχζαο, Μάθαξ ηήλ λέθξσζηλ.
Ηζχλεην ν βίνο, ιφγσ αιεζείαο, εδπλακνχην ν ιφγνο δέ Πλεχκαηη, δη' ελαξέηνπ
ζνπ βίνπ, Πξνθήηα έλδνμε.
Δλ ιήμεη παλνιβίσ, κάθαξ Διηζαίε, αλαπαπφκελνο λχλ θαζηθέηεπε, ηήο ηψλ
ςπρψλ ζσηεξίαο, αμησζήλαη εκάο.
Θενηνθίνλ
Δλήξγεζαο αθξάζησο, Γέζπνηα σηήξ κνπ, θαζ' εθαηέξαο ηψλ δχν ζνπ
θχζεσλ, απηεμνπζίσ ζειήζεη, ηήλ ζσηεξίαλ κνπ.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ
Δλαπεκάξαλαο Πάηεξ, κεζνδείαο θαί βέιε, ππξί ηήο εγθξαηείαο ηνχ ερζξνχ,
θαί ηήο αγλείαο ηψ άλζξαθη, ηήο ζαξθφο ηήλ πιψδε, καλίαλ ππξπνιήζαο
αιεζψο, ηήο εθεί θσηαπγείαο, Μεζφδηε εμίσζαη.
Ληπνηαθηήζαο νπδφισο, αζζελεία ζαξθφο ζνπ, ηνίο ζείνηο ελεηξχθαο
δαςηιψο, νπδέ ηφ γήξαο πξνέθξηλαο, ηήλ θαζέδξαλ πξνβιέπσλ, σο έθε
Γαληήι ηνχ Παιαηνχ, αιι' χπεξείδεο Πάηεξ, ελ θφπνηο ηήλ αζζέλεηαλ.
Παηξηαξρψλ ελ ρνξεία, απιηδφκελνο κέιπεηο, ηφ άζκα ηψλ Αγγέισλ ζχλ
απηνίο, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο, ν Παηήξ ν γελλήησξ, Τηφο ν γελλεζείο, θαί ηφ
Πλεχκα, πξντφλ ακεξίζησο, Σξηάο Αγία δφμα ζνη.
Θενηνθίνλ
Νχκθε θαί Μήηεξ Παξζέλε, ηψλ Αγγέισλ ηά πιήζε, ηφλ ζφλ θαζηθεηεχνπζηλ
Τηφλ, δέμαη θακέ ε ειπίο ηψλ πηζηψλ, θαί εηξήλελ ηψ θφζκσ, λίθαο ηψ
θηινρξίζησ Βαζηιεί, θαί εκίλ ζσηεξίαλ, ηνίο ζέ πκλνχζη βξάβεπζνλ.
Ο Δηξκφο
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο
Δμ αξνηήξνο ψθζεο, πξνθήηεο ψ Έιηζαηε, θαί Ζιηνχ δεδεγκέλνο, ηήλ
κεισηήλ θαί ηφ απηνχ, πλεχκα δηζζψο επεζπάζσ, θαί ζχλ απηψ ζε ηηκψκελ.
Έηεξνλ ηνχ Ηεξάξρνπ
Σψλ καζεηψλ νξψλησλ ζε
Χο ήιηνο αλίζρσλ εθ ηήο εψαο, έδπο εηο ηά εζπέξηα ηή αζιήζεη, λχλ δέ
θαηεθψηηζαο ηφλ θφζκνλ, ζνίο πάλζνθε δηδάγκαζη, Πάηεξ Μεζφδηε ζενθφξε,
δηφ εκψλ ππεξεχρνπ.

Θενηνθίνλ κνηνλ
Ζκείο ελ ζνί θαπρψκεζα Θενηφθε, θαί εηο Θεφλ ζε έρνκελ πξνζηαζίαλ,
έθηεηλνλ ηήλ ρείξά ζνπ ηήλ άκαρνλ, θαί ζξαχζνλ ηνχο ερζξνχο ήκσλ, ζνίο
εμαπφζηεηινλ δνχινηο, βνήζεηαλ εμ Αγίνπ.
Δηο ηφλ ηίρνλ ηήο Οθησήρνπ
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Φσηίνπ Παηξηάξρνπ
Αζηήξ αλέηεηιελ επζεβείαο, απφ δπζκψλ ειίνπ ηνχ θαηλνκέλνπ, ν κέγαο ελ
Ηεξάξραηο Μεζφδηνο, θαί ηήλ αριχλ δηαηκήμαο ηψλ θαθνδφμσλ, θαηέπαπζελ εηο
ηήλ φλησο αλαηνιήλ, ηνχ ηήο δηθαηνζχλεο ειίνπ, Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ,
θαθείζε ηαίο αζσκάηνηο ζπλαπιηδφκελνο ρνξείαηο, θαί πξφο ηψ ζξφλσ
παξεζησο ηήο Σξηάδνο, σο ζηνο, σο Μάξηπο, σο Ηεξεχο, σο Παηξηάξρεο,
πξάμεη θαί ζεσξία, εκίλ αηηείηαη ηνίο ελ πίζηεη ηεινχζη, ηήλ Ηεξάλ απηνχ
κλήκελ, ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σξηήκεξνο αλέζηεο
Μεηάλνηαλ νπ θέθηεζαη, ςπρή ακεηαλφεηε, ηί βξαδχλεηο; ηνχ ζαλάηνπ ε ηνκή,
εγγίδεη θαί ηφ ηέινο, εθέζηεθελ σο θιέπηεο, ηή Θενηφθσ δξάκε πξφζπεζνλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Οξψζά ζε ζηαπξνχκελνλ, Υξηζηέ ε ζέ θπήζαζα, αλεβφα, Σί ηφ μέλνλ ν νξψ,
κπζηήξηνλ Τηέ κνπ; πψο επί μχινπ ζλήζθεηο, ζαξθί θξεκάκελνο δσήο ρνξεγέ;
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζπλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ, Ακψο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά πξνζφκνηα.
Ήρνο β'
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε
Δχξελ, ε ηνχ Πλεχκαηνο απγή, ηήο ζήο δηαλνίαο Πξνθήηα, ηήλ θαζαξφηεηα,
ζηίιβνπζαλ σο έζνπηξνλ, δηαθαλέζηαηνλ, θαί ηφλ θφζκνλ θαηεχγαζε, ηήο
ζενγλσζίαο, θέγγνο απαζηξάςαζα, θαί πξνηππψζαζα, ζείσλ κπζηεξίσλ
εηθφλαο, ράξηλ ηε ηήλ πάζαλ αλζξψπνηο, κέιινπζαλ δνζήζεζζαη ζεζπέζηε.
ηφκα, ρξεκαηίζαο ηνχ Θενχ, ηνχο ηήο αζεβείαο εξγάηαο, ζαθψο δηήιεγμαο,
δίθελ αλαπφδξαζηνλ, απηνίο θαί άθπθηνλ, απαξηίζαο Παλφιβηε, ηήο
δηθαηνζχλεο, δφγκαζηλ επφκελνο, θαί ζείνηο θξίκαζηλ, φζελ ηψλ ζνθψλ ζνπ
ξεκάησλ, βιέπνληεο ηήλ έθβαζηλ κάθαξ, χκλνηο επαμίνηο επθεκνχκέλ ζε.

Μχζηεο, ηψλ αξξήησλ ηνχ Θενχ, γέγνλαο θξηκάησλ Πξνθήηα, ζενκαθάξηζηε,
έζλε γάξ εθψηηζαο, θαί θαηειάκπξπλαο, θαί Σξηάδα εθήξπμαο, Ακψο ζεεγφξε,
φζελ ζνπ ηήλ έλδνμνλ κλήκελ γεξαίξνκελ, Ρχζαη απφ πάζεο αλάγθεο,
πάληαο ηνχο πηζηψο επθεκνχληαο, θαί παλεγπξίδνληάο ζε έλδνμε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Όδσξ, σο ηεθνχζα ηήο δσήο, ηήο αζαλαζίαο ηφ λέθηαξ, Υξηζηφλ ηφλ Κχξηνλ,
πφηηζφλ κε Πάλαγλε, χδσξ αθέζεσο, θαί ηφλ λνχλ κνπ ραξίησζνλ, λνήκαζη
ζείνηο, φπσο ηά ζσηήξηα, πξάηησ πξνζηάγκαηα, ίλα ζσηεξίαο πξφο φξκνλ,
δηά ηήο απηψλ εξγαζίαο, θζάζσ θαί δνμάδσ ζε ηήλ άρξαληνλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Πφλνπο ππνκείλαζα πνιινχο, ελ ηή ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ, ζηαπξψζεη
Άρξαληε, έζηελεο δαθξχνπζα, θαί νινιχδνπζα, Οίκνη! ηέθλνλ γιπθχηαηνλ,
αδίθσο πψο πάζρεηο, πάληαο ζέισλ ξχζαζζαη, ηνχο εμ Αδάκ γεγελείο! ζελ
Παλαγία Παξζέλε, ζέ παξαθαινχκελ ελ πίζηεη, ίιεσλ εκίλ ηνχηνλ απέξγαζαη.
Απνιπηίθηνλ ηνχ Πξνθήηνπ
Ήρνο β'
Σνχ Πξνθήηνπ ζνπ Ακψο ηήλ κλήκελ, Κχξηε ενξηάδνληεο, δη' απηνχ ζε
δπζσπννχκελ, ψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Πξνθήηνπ
ν παξψλ, νχ ή Αθξνζηηρίο.
Ακψο ζε κέιπσ ηφλ Πξνθήηελ ηφλ κέγαλ.
Χδή α' Ήρνο βαξχο
Σψ εθ ηηλάμαληη
Αλαθαζάξαο κνπ ηφλ λνχλ, ηνχ ηψλ παζψλ αριπψδνπο ινγηζκνχ, ηφλ
Πξνθήηελ ζνπ Ακψο, Γέζπνηα κέιπεηλ θαηαχγαζνλ.
Μπζηαγσγφο αλαδεηρζείο, ηψλ ππέξ λνχλ κπζηεξίσλ ηνχ Θενχ, εμηψζεο
πξννξάλ, Δλδνμε ηά γελεζφκελα,
Χο αθειίδσηνλ Θενχ, θαί θαζαξφλ νηθεηήξηνλ θαλείο, ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο
Ακψο, είιεθαο ζείαλ ελέξγεηαλ.
Θενηνθίνλ
χ ηήλ πεζνχζαλ ηνχ Αδάκ, πξνθεηηθψο εμαλέζηεζαο ζθελήλ, ηφλ σηήξα
θαί Θεφλ, Άρξαληε θπνθνξήζαζα.
Χδή γ'
Δζηεξεψζε ηή πίζηεη
χ παξαλφκνπο ειέγρσλ, Ακψο ηήλ ηνχ Κπξίνπ, δηθαηνζχλελ εδείθλπο, βνψλ

ζενθάληνξ, Άγηνο εί Κχξηε, ν ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.
Δηέζεο ζηχινο Πξνθήηα, ηήο Καηλήο Γηαζήθεο, ασέρσλ ηαχηεο ηήλ ζηέγελ,
θαί πίζηεη θξαπγάδσλ, Άγηνο εί Κχξηε, θαί ζέ πκλεί ηφ πλεχκά κνπ.
Μεκπεκέλνο ηά ζεία, Πξνθήηα ζεεγφξε, Ακψο ελζέσο θσηίδσλ, ιανπο
εκειψδεηο, Άγηνο εί Κχξηε, ν ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.
Θενηνθίνλ
Δζηεξεψζελ ηφλ ζείνλ, ηφθνλ επεγλσθψο ζνπ, θαί πξνζηαζίαλ Παξζέλε,
πινπηψ ζε θξαπγάδσλ, Άγηνο εί Κχξηε, ν ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.
Ο Δηξκφο
«Δζηεξεψζε ηή πίζηεη, Υξηζηνχ ε Δθθιεζία, θαί γάξ απαχζησο ελ χκλνηο,
βνά κεισδνχζα, Άγηνο εί Κχξηε, θαί ζέ πκλεί ηφ πλεχκά κνπ».
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Θείνλ φξγαλνλ ηνχ Παξαθιήηνπ, ερξεκάηηζαο ηαίο ηνχηνπ κάθαξ, δηελεθέζη
πλναίο ππερνχκελνλ, αλαθσλείο γάξ αδήισλ ηήλ δήισζηλ, θαί θαηαπγάδεηο
ηνχο πίζηεη πξνζηξέρνληαο, Ακψο έλδνμε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ αηηνχκελνο,
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Θενηνθίνλ
Θείαο θχζεσο, νπθ ερσξίζζε, ζάξμ γελφκελνο, ελ ηή γαζηξί ζνπ, αιιά Θεφο
ελαλζξσπήζαο κεκέλεθελ, ν κεηά ηφθνλ Παξζέλνλ Μεηέξα ζε, σο πξφ ηνχ
ηφθνπ θπιάμαο Παλάκσκε, κφλνο Κχξηνο, Απηφλ εθηελψο ηθέηεπε,
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ ακίαληνο ακλάο ηνχ Λφγνπ, ε αθήξαηνο Παξζελνκήησξ, ελ ηψ ηαπξψ
ζεαζακέλε θξεκάκελνλ, ηφλ εμ απηήο αλσδίλσο βιαζηήζαληα, κεηξνπξεπψο
ζξελσδνχζα εθξαχγαδελ, Οίκνη! ηέθλνλ κνπ, πψο πάζρεηο ζέισλ ξχζαζζαη,
παζψλ ηήο αηηκίαο ηφλ άλζξσπνλ;
Χδή δ'
Αθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ
Λαηξεχνληα θσθνίο εηδψινηο, ηφλ ιαφλ ηνχ Ηζξαήι ήιεγμαο, φζελ αηρκάισηνλ
γελέζζαη, ηνχηνλ έθεο Αμηάγαζηε.
Πξνθήηελ ζε ηφλ πξίλ πνηκέλα, έδεημελ ν Θεφο αλαιαβψλ, Ηεξνθάληνξ Ακψο,
δηφ ζε πάληεο πίζηεη καθαξίδνκελ.
Χο έζνπηξνλ ηάο ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, δεδεγκέλνο αζηξαπάο, ηάο
θσηνβφινπο Ακψο, πάζη πξνθαίλεηο, ραίξσλ ηήλ επζέβεηαλ.
Σήλ ακεκπηφλ ζνπ πνιηηείαλ Έλδνμε, ζεαζάκελνο Θεφο, θήξπθα δφμεο απηνχ
πξνβάιιεηαί ζε, ζείαο ηε ζαξθψζεσο.
Θενηνθίνλ

Ο ιφγνο ζνί θαηαζθελψζαο, Άρξαληε, ηήλ νπζίαλ ηήλ εκήλ, αλεκνξθψζαην
δηαπεζνχζαλ, ηαίο πξίλ παξαβάζεζηλ.
Χδή ε'
Πξφο ζέ νξζξίδσ
Νελεθξσκέλνπο, ηξπθήο βνιίζη Μάθαξ σλείδηζαο, σο ινγηδνκέλνπο,
πεπεγέλαη ηά ξεπζηά, ηά ηξεπηήλ θεθηεκέλα, θαί θζεηξνκέλελ ηήλ απφιαπζηλ.
Πινπζησηάηαηο, θσηνρπζίαηο πεξηρεφκελνο, ψθζεο ζενξξήκνλ, θαί
ζπλφκηινο Θενχ, δηαγγέιισλ ηνίο πάζη, ηήο αζεβείαο ηά επίρεηξα.
Ρπζζήλαη πάληαο, ηνχο ζέ πκλνχληαο Μάθαξ δπζψπεζνλ, ηψλ δειεαζκάησλ,
θαί ηψλ βξφρσλ ηνχ ερζξνχ, θαί θσηί ιακπξπλζήλαη, ηήο νπξαλίνπ
πξνθεηείαο ζνπ.
Θενηνθίνλ
Οη Θενηφθνλ, νκνινγνχληέο ζε Μεηξνπάξζελε, ηήο αδηαδφρνπ, βαζηιείαο θαί
ηξπθήο, δηά ζνχ Θενκήηνξ, επηηπρείλ αμησζείεκελ.
Χδή ο'
Ο Ησλάο εθ θνηιίαο
Φσηηζηηθαίο, αιεζείαο αθηίζηλ εθιάκπσλ, εξξάπηζαο ηφλ ηνχ ςεχδνπο
πξνθήηελ, επηφλσο δηειέγρσλ, θαί πξνιέγσλ ηήλ απηνχ εμνιφζξεπζηλ.
Ζ καχξσζαο, ηήο απάηεο ηήλ θιφγα Πξνθήηα, σο ήιηνο επζεβείαο ηήλ
αίγιελ, ηνίο πάζηλ αλαηέιισλ, σο ηνχ Πλεχκαηνο απγήλ εηζδεμάκελνο.
Θενηνθίνλ
Σήλ άρξαληνλ, παξζελίαλ πκλψ ζνπ Παξζέλε, ηφλ άθζαξηνλ θαί ζεβάζκηνλ
ηφθνλ, ηηκψ ζνπ Παλαγία, δη' νχ ζέζσζκαη θζνξάο θαί λεθξψζεσο.
Ο Δηξκφο
«Ο Ησλάο εθ θνηιίαο Άδνπ εβφα, αλάγαγε εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ, εκείο δέ
ζνη βνψκελ, Παληνδχλακε σηήξ, ειέεζνλ εκάο».
πλαμάξηνλ
Σή ΗΔ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Ακψο.
ηίρνη
Ακψο, ν ζπθάκηλα θλίδσλ αηπφινο,
Δδέκ ηξπγά ηά δέλδξα θλίδσλ νπθέηη.
Πέκπηε εθ βηφηνην Ακψο δεθάηε ηε απέπηε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Γνπιά.
ηίρνη
Γνπιάο, μνάλνηο δνπιηθφλ κή δνχο ζέβαο,
Ήλεγθε ζαξθφο, σο Θενχ δνχινο, μέζεηο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Νεξζή, θαί ε ζχλαμηο ηήο

Τπεξαγίαο Γεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ πέξαλ ελ ηνίο Μαξαλαθίνπ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Οη ελ θακίλσ ππξφο
Ήλ πξνεγφξεπζαο ζείαλ ζσηεξίαλ, εθαλεξψζε, Ακψο πξνθήηα ζαπκάζηε,
θσηηζκνίο επζεβείαο ιάκπνπζα θφζκσ, Δπινγεηφο εί θξάδνληη, ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ.
Νελεπξσκέλνο ηή ζεία δπλαζηεία ηνίο αληηζένηο, ερζξνίο αλάισηνο γέγνλαο,
θαξηεξψο σο αδάκαο κείλαο θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Σφλ αθαηάιεπηνλ ηφθνλ ηήο Παξζέλνπ, δνμνινγνχκελ, δη' νχ ζαλάηνπ
εξξχζζεκελ, δη' απηνχ γελλεζέληεο εηο αθζαξζίαλ, Δπινγεηφο εί θξάδνληεο, ν
Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Χδή ε'
Σφλ κφλνλ άλαξρνλ
ινο αλέδξακεο εηο αηζέξηνλ χςνο, θαί εκπήζεο ηψλ αξξήησλ ηήλ γλψζηλ, θαί
γέγνλαο κελπηήο ηήο ηνχ Λφγνπ ζαξθψζεσο Ακψο, δηφ ζε αλπκλνχκελ, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ννφο νμχηεηη ηφλ ηψλ φισλ Γεζπφηελ, θαηαλνείλ σο εθηθηφλ εμηψζεο,
κπνχληά ζε, ηψλ αξξήησλ ηήλ γλψζηλ θξαπγάδσλ επζεβψο, Λαφο
ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Μαθαξηφηεηνο θαί ραξάο αλεθθξάζηνπ, θαί βαζηιείαο νπξαλψλ σο πξνθήηεο,
επέηπρεο νπξαλίσλ επφπηα, θξαπγάδσλ επζεβψο, Λαφο ππεξπςνχηε,
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Δλ δχν θχζεζη ηήο Σξηάδνο, ηφλ έλα ζενπξεπψο άλεπ ζπνξάο Θενκήηνξ,
εγέλλεζαο ηφλ σηήξα ηνχ θφζκνπ, δηφ ζε νη πηζηνί, πφζσ ππεξπςνχκελ, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Σφλ κφλνλ άλαξρνλ, Βαζηιέα ηήο δφμεο, φλ επινγνχζηλ νπξαλψλ αη
δπλάκεηο, θαί θξίηηνπζη ηψλ Αγγέισλ αη ηάμεηο, πκλείηε Ηεξείο, ιαφο
ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Παλχκλεηε ηψλ νπξαλψλ
Γελφκελνο πξνθεηηθήο εθθαληνξίαο, ζενθίλεηνο γιψζζα, ηά ζεία
θζεγγφκελνο, πάζηλ αλαγγέιιεηο Ακψο, ηήλ ζείαλ επζπιαγρλίαλ, Γηφ πάληεο
ζε αεί καθαξίδνκελ.

Αλέθθξαζηνο ηψλ Πξνθεηψλ ε επδνμία, ηφ γάξ Άγηνλ Πλεχκα ελ ηνχηνηο
θαηνηθήζαλ, ηήο θσηνρπζίαο απηνχ, αλέδεημε κεηφρνπο, εμψλ πάληεο νη πηζηνί
θσηηδφκεζα.
Θενηνθίνλ
Νεθξψζεσο θαί θζνξάο κνπ ηνχο ρηηψλαο, πεξηείιεο Παξζέλε, ζσηήξηνλ
ρηηψλα, ηφλ ζεζαξθσκέλνλ Θεφλ, ηεθνχζα ηνίο αλζξψπνηο, Γηφ πάληεο ζε αεί
κεγαιχλνκελ.
Ο Δηξκφο
«Παλχκλεηε ηψλ νπξαλψλ πςεινηέξα εί, ηφλ άλαξρνλ Λφγνλ αζπφξσο
ζπιιαβνχζα, θαί ζεζαξθσκέλνλ Θεφλ, ηεθνχζα ηνίο αλζξψπνηο, Γηφ πάληεο
ζε αεί κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζπλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Παηξφο εκψλ Σχρσλνο, Δπηζθφπνπ Ακαζνχληνο ηήο
Κχπξνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. δ'
Σί πκάο θαιέζσκελ
Έρσλ πνιηηείαλ ηζάγγεινλ, απνρή ηψλ εδνλψλ, ζθεχνο εδείρζεο ηνχ Θενχ,
δηά ηνχηφ ζε ζνθέ, Αξρηεξέα ηνχ ιανχ, ηφ ζείνλ αξκνδφλησο πξνρεηξίδεηαη,
θαί ζηχινλ, θαί εδξαίσκα ηήο πίζηεσο, Σχρσλ δεηθλχεη ζεφπλεπζηε,
νξζνδνμίαο εθ' χδαηα, πνηκαίλνληα, ζνχ ηήλ πνίκλελ ηεξψηαηε.
Θείαο πεπιεζκέλνο ζπλέζεσο, πνίκλεο ψθζεο ινγηθήο, ηαχηελ εθηξέθσλ
ινγηθψο, επί ριφελ αιεζψλ, δνγκάησλ πάλζνθε πνηκήλ, δηφ ζνπ, ηήλ αγίαλ
λχλ παλήγπξηλ, ηηκψκελ, ηφλ δνμάζαληά ζε Κχξηνλ, κεγαινθψλσο
δνμάδνληεο, Σχρσλ ζεφθξνλ παλφιβηε, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ.
Θαχκαζη Θεφο ζε εδφμαζελ, ν δνμάδσλ ηνχο απηφλ, Πάηεξ δνμάδνληαο
πηζηψο, ελ θαηξψ γάξ ηήο ζεπηήο, θαί ζείαο κλήκεο ζνπ ζνθέ, νξάηαη, βφηξπο
πέπεηξνο γελφκελνο, πκλνχλησλ, ηψλ παξφλησλ ηά παξάδνμα, εμ νχ νη
πηζηνί κεηέρνληεο, αγηαζκφλ θαί σθέιεηαλ, εηζδέρνληαη, επαμίσο ζε
γεξαίξνληεο.
Γνμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίο ν πξνζθπγψλ ελ ηή ζθέπε ζνπ, Θενηφθε αεηπάξζελε, αλχκθεπηε αγλή, νπ
ιακβάλεη ηήλ ηαρείαλ, ηψλ θαθψλ απαιιαγήλ, επξίζθεη, βνεζφλ ζε

αθαηαίζρπληνλ, πξνζηάηηλ ηε θαί πχξγνλ αξξαγέζηαηνλ, Θενγελλήηνξ
παλάκσκε, Υξηζηηαλψλ ε αληίιεςηο, κεζίηεπζνλ, ηνχ ζσζήλαη ηνχο ηηκψληάο
ζε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Άξλα ε ακλάο σο εψξαθε, ηφλ Τηφλ ηφλ εαπηήο, θαζεισκέλνλ ελ ηαπξψ,
εηηηξψζθεην ηήο ιχπεο, ηή ξνκθαία ηήλ ςπρήλ, ηά ζπιάγρλα, εδνλείην
ζξήλνπο πιέθνπζα, θαί ιχπεο, ηήλ θαξδίαλ ελεπίκπιαην, Οίκνη! Τηέ κνπ
γιπθχηαηε, πψο ηαχηα πάζρεηο καθξφζπκε; Γνμάδσ ζνπ, ηφ καθξφζπκνλ
θηιάλζξσπε.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαη ηνχ Αγίνπ ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Σψ ζαπκαηνπξγψ πξνζιαιήζσ πνηκέλη. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Σξηζηάηαο θξαηαηνχο
Σψ ζξφλσ ηνχ Θενχ, παξεζησο ζηεθεθφξνο, σο βηψζαο επί γήο, νζίσο θαί
θσηί, αλεζπέξσ ιακπφκελνο, θψηηζφλ κνπ ηήλ θαξδίαλ, θαί ηφλ λνχλ
αλπκλήζαί ζνπ, ηφλ ηζάγγεινλ βίνλ Μαθάξηε.
Χξάζεο επθιενχο, καθαξίαο ηε ξίδεο, εθβιαζηάλσλ Ηεξψο, σο θιάδνο
αιεζψο, επθαξπίαο πιεξνχκελνο, πίζηεψο ηε θαί ειπίδνο, θαί αγάπεο θαί
ράξηηνο, παξαδφμσλ ζαπκάησλ ζεφπλεπζηε.
Θπζίαλ ζεαπηφλ, θαζαξάλ θαί ηειείαλ, ηψ ηπζέληη δη' εκάο, πξνζήγαγεο
Υξηζηψ, ηά ςπρήλ απνθηείλνληα, πάζε ελαπνλεθξψζαο, δηά πφλσλ
αζθήζεσο, επηκφλνπ ηε Πάηεξ δεήζεσο.
Θενηνθίνλ
Αλψξζσζαο εκάο, απσιείαο εηο βάζε, πεπησθφηαο ηφλ Υξηζηφλ, θπήζαζα
Αγλή, εμ αρξάλησλ ιαγφλσλ ζνπ, ηνχηνλ νχλ σο παξξεζίαλ, θεθηεκέλε
ηθέηεπε, ιπηξσζήλαη θηλδχλσλ ηνχο δνχινπο ζνπ.
Χδή γ'
Οπθ ελ ζνθία
Όιελ θαθίαο, εθηεκψλ ηήο θαξδίαο ζνπ πξφξξηδνλ, ηή δξεπάλε ηψλ επρψλ,
σο γή θαηάθαξπνο ζηε, ζηάρπλ εγεψξγεζαο, εθαηνζηεχνληα.
Μφλα πνζήζαο, ηά πξφο ζείαλ δσήλ νδεγνχληά ζε, ηξίβνπο Πάηεξ δεμηάο,
αλεπηζηξφθσο δηψδεπζαο, έρσλ νδεγνχζάλ ζε, ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο.
Αγίσλ βίνπο, εκηκήζσ ζεφθξνλ σο Άγηνο, θαί απάζεηαλ ςπρήο, εθηήζσ
Σχρσλ ζεφπλεπζηε, νίθνο ζείνπ Πλεχκαηνο, απνδεηθλχκελνο.

Θενηνθίνλ
Σφλ ηήο Σξηάδνο, απεθχεζαο έλα Παλάκσκε, αλαπιάηηνληα εκάο, ηνχο
ζπληξηβέληαο ηφ πξφηεξνλ, θαθία ηνχ φθεσο, ηνχ πνιεκήηνξνο.
Ο Δηξκφο
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνχ
Παηξφο, ελππνζηάησ ζνθία Υξηζηέ, νπ γάξ εζηηλ, Άγηνο, πιήλ ζνπ
θηιάλζξσπε».
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Σήλ σξαηφηεηα
Σψ ζείσ κχξσ ζε, έρξηζελ ζηε, Πλεχκα ηφ Άγηνλ, Αξρηεξέα ζαθψο, ιαφλ
πνηκάλαληα θαιψο, ελ πάζε νζηφηεηη, φζελ ζε θαί ζαχκαζηλ, ηεξψο
θαηεθφζκεζε, λφζνπο γάξ εθάζηνηε, ζεξαπεχεηο ηψλ πίζηεη ζνπ, ηνχ δψληνο
πξνζηφλησλ ιεηςάλνηο, Σχρσλ αεηκαθάξηζηε.
Θενηνθίνλ
Σήλ λεθξσζείζάλ κνπ, ςπρήλ ηνίο πάζεζη, δψσζνλ Πάλαγλε, κφλε
παλάκσκε, σο παξξεζίαλ κεηξηθήλ, πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ έρνπζα, ζχ γάξ κφλε
έηεθεο, ππέξ λνχλ θαί δηάλνηαλ, Λφγνλ ηφλ ζπλάλαξρνλ, ηψ Παηξί θαί ηψ
Πλεχκαηη, δσήλ θαί άθζαξζίαλ ηψ θφζκσ, δηδφληα αεί θαί κέγα έιενο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ επνλείδηζηνλ, νηθηίξκνλ ζάλαηνλ, δηά ζηαπξψζεσο, εθψλ ππέκεηλαο, φλ ε
ηεθνχζά ζε Υξηζηέ, νξψζα εηηηξψζθεην, ζπιάγρλα θνπηνκέλε ηε, κεηξηθψο
επσδχξεην, Ήο ηαίο παξαθιήζεζη, δηά ζπιάγρλα ειένπο ζνπ, νηθηίξεζνλ θαί
ζψζνλ ηφλ θφζκνλ, ν αίξσλ ηήλ ηνχηνπ ακαξηίαλ.
Χδή δ'
Ο θαζήκελνο ελ δφμε
Σφλ ελάξεηφλ ζνπ βίνλ, ηά πεξίδνμα ζαχκαηα, ηήλ βεβαίαλ πίζηηλ, ηήλ
ππνκνλήλ ηήλ πξαφηεηα, νη επζεβείο θαζνξψληεο Ηεξέα ζε, θαί πνηκέλα
ζαθψο πξνρεηξίδνληαη ζηε.
Οπθ ειάηησηαη ν ζίηνο, ελδεέζη δηδφκελνο, ηή ρεηξί ζνπ Μάθαξ, κάιινλ δέ
πιεηφλσο επιφγεηαη, ηψλ θελσζέλησλ δνρείσλ ζεία ράξηηη, πιεξνπκέλσλ
ζαθψο παλανίδηκε.
Τπαλνίγσλ ηήλ θαξδίαλ, ζπκπαζψο Σχρσλ έλδνμε, πελνκέλνηο πινχηνο, θαί
πεξηβνιή γπκλεηεχνπζη, ηψλ νξθαλψλ ηε πξνζηάηεο ερξεκάηηζαο,
ζεξαπεπσλ ελ ηνχηνηο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Ραζπκία ζπζρεζέληα, θαί παζψλ ακαπξφηεηη, φινλ ζθνηηζζέληα, θαί ηή
ακαξηία δνπιεχζαληα, ηφλ αλακάξηεηνλ Λφγνλ ε θπήζαζα, θσηαγψγεζνλ,
θαί πξφο δσήλ ρεηξαγψγεζνλ.
Χδή ε'
Αζεβείο νπθ φςνληαη

Γεσξγφο σο άξηζηνο, ελέσζαο ςπράο, ρεξζσζείζαο Πάηεξ ζνθέ, θαί σο
ζπφξνλ άξηζηνλ, ελζείο ηφλ ιφγνλ ζνπ, γεσξγείλ νπξάληα, παξεζθεχαζαο
λνήκαηα.
Χο ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, δνρείνλ γεγνλψο, ηψλ πλεπκάησλ ηψλ πνλεξψλ,
Ηεξάξρα πέθπθαο θπγαδεπηήξηνλ, θαί παζψλ θαζάξζηνλ, θαί λνζνχλησλ
ηαηήξηνλ.
Πνηακφο πιεξνχκελνο, λακάησλ κπζηηθψλ, εγλσξίζζεο lεξνπξγέ, θαί πεγάο
εμήξαλαο, παζψλ ελ ράξηηη, θαί ςπράο θαηήξδεπζαο, βιαζηαλνχζαο ηήλ
επζέβεηαλ.
Θενηνθίνλ
Ρπνκέλε θάλεζη, ερζξψλ επαγσγήο, θαί βαξβάξσλ επηδξνκήο, ηνχο ζνχο
δνχινπο Άρξαληε, ηνχο θεθηεκέλνπο ζε, θξαηαηάλ αληίιεςηλ, θαί πξεζβείαλ
αθαηαίζρπληνλ.
Χδή ο'
Ήιζνλ εηο ηά βάζε
Οπθ έζεηζε Πάηεξ ηήο ςπρήο ζνπ, ν πνλεξφο ηφλ νίθνλ, ελ ηή πέηξα γάξ ηήο
αιεζείαο, σο αιεζψο ίζηαζν ζεφπλεπζηε, ζείσ ζζέλεη θξαηπλφκελνο.
νθία Θενχ θεθνζκεκέλνο, θαί αξεηψλ εηο χςνο, Ηεξψηαηε θζάζαο θαζείιεο,
ηνχ πνλεξνχ ηάο επάξζεηο ράξηηη, ηήλ θαξδίαλ ηαπεηλνχκελνο.
Λεηκψλ επαλζήο Σχρσλ σξάζεο, ηψλ αξεηψλ ηά άλζε, ηψλ ζαπκάησλ ηε ηήλ
επσδίαλ, πάζη πηζηνίο Ηεξάξρα φζηε, ζενθξίησο πξνβαιιφκελνο.
Θενηνθίνλ
Αγία Παξζέλε ηήλ ςπρήλ κνπ, ήλ ν ερζξφο δνιίσο, θαηεζπίισζε ηή ακαξηία,
σο αγαζή, δπζσπψ αγάζπλνλ, θαί θσηί ζνπ θαηαιάκπξπλνλ.
Ο Δηξκφο
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπφληηζέ κε, θαηαηγίο πνιιψλ
ακαξηεκάησλ, αιι' σο Θεφο, εθ θζνξάο αλάγαγε, ηήλ δσήλ κνπ σο
θηιάλζξσπνο».
πλαμάξηνλ
Σή ΗΣ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Σχρσλνο,
Δπηζθφπνπ Ακαζνχληνο ηήο Κχπξνπ.
ηίρνη
Βιάβελ νινζξεχνληνο εθθπγψλ Σχρσλ,
Εσήο ηπρψλ γέγεζε ηήο αλσιέζξνπ.
Έθηε θαί δεθάηε θαηεξχθαθε γαία Σχρσλα.
Σαίο απηνχ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'

Νένη ηξείο ελ Βαβπιψλη
Λφγνηο ζείνηο θαηεξδεχζε, άκπεινο σο αιεζήο, Σχρσλ ε θαξδία ζνπ, θαί
θαξπνθνξήζαζα βφηξπλ, ζενγλσζίαο έβιπζε, γιπθαζκφλ ηακάησλ εκίλ.
Ήλζεζαο θαζάπεξ ξφδνλ, έιακςαο ψζπεξ αζηήξ, έθαλαο σο ήιηνο Πάηεξ,
ηνχο βνψληαο θσηίδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
ηέθαλνο ραξίησλ Πάηεξ, ζνχ ηή ζεία θνξπθή, εηέζε ψο γέγξαπηαη, λίθελ
θαηερζξψλ αξακέλνπ, θαί κεισδνχληνο, Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
θζε ζνπ ηφ ζαχκα κέγα, Σχρσλ πάηεξ ζαπκαζηέ, ρξφλνηο ιακπξπλφκελνλ,
άκπεινο γάξ ζνχ ελ ηή κλήκε, πεξθάδεη βφηξπλ θέξνληα, γιπθαζκφλ
επθξνζχλεο πηζηνίο.
Θενηνθίνλ
Πάλησλ ψθζεο αζσκάησλ, νία Μήηεξ ηνχ Θενχ, φλησο ππεξέρνπζα, φλ
εθδπζσπνχζα Παξζέλε, ππέξηεξφλ κνπ δείμνλ, ηφλ ινγηζκφλ ζαξθηθψλ
εδνλψλ.
Χδή ε'
Λπηξσηά ηνχ παληφο
Οπδακψο εδνλαίο απελχζηαμαο, εγξεγφξσο δέ κάιινλ παξέδξακεο, λχθηα
ηνχ βίνπ ζηε, θαί θνηκίζαο ηά πάζε ζαξθφο, πξφο θέγγνο, απαζείαο, ελζέσο
θαηήληεζαο.
Ηαηξείνλ παζψλ αλαδέδεηθηαη, ε ζνξφο ηψλ αγίσλ ιεηςάλσλ ζνπ, ήλ πεξ
θπθινχληεο κέιπνκελ, ηεξψηαηε Σχρσλ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε πκλείηε ηφλ
Κχξηνλ.
Μεγαιχλεηο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, επαθνχζαο θσλήο πξφο ηά άλσ ζε,
πεξηθαλψο βαζίιεηα, παλανίδηκε Πάηεξ πξνζθαινπκέλεο, σο θαιψο θαί
νζίσο βηψζαληα.
Δγλσξίζζε ζνη Πάηεξ ε έμνδνο, ε ηνχ βίνπ, Θεφο γάξ ν δίθαηνο, δηθαηνζχλε
ιάκπνληα, ηνίο δηθαίνηο ζε πάζη, Σχρσλ ζπλάπηεη, ππέξ πάλησλ απηφλ
ηθεηεχνληα.
Νεπηψδεο εμέθιηλαο θξφλεκα, εθ παηδφο, θαί ηειείνηο λνήκαζη, ηφλ παιαηφλ
θαηέβαιεο επξεηήλ ηήο θαθίαο, Σχρσλ θξαπγάδσλ, Δπινγείηε ηά έξγα ηφλ
Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
Ηεξείο θαί ιανί επθεκνχζί ζε, παληεπιφγεηε Κφξε παλάκσκε, ηήλ επινγίαηο
άπαληαο, ζηεθαλψζαζαλ πίζηεη ηνχο κεισδνχληαο, Δπινγείηε πκλείηε ηφλ
Κχξηνλ.
Ο Δηξκφο
«Λπηξσηά ηνχ παληφο παληνδχλακε, ηνχο ελ κέζσ θινγφο επζεβήζαληαο,

ζπγθαηαβάο εδξφζηζαο, θαί εδίδαμαο κέιπεηλ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο
Ηδνχ ζνη ηφλ δξφκνλ ηφλ θαιφλ ηειέζαληη, θαί ηήλ πίζηηλ λχλ ηεξήζαληη, Πάηεξ
ζεφθξνλ ηεξάξρα, νπξάληα ελνίρζε ζθελψκαηα, θαί ηφπνο θσηαπγήο ζε
εδέμαην, αγησζχλε δηαιάκπνληα.
Χο κχζηεο σο ζείνο Ηεξεχο σο άξηζηνο, πνηκελάξρεο σο εδξαίσκα, ηήο
Δθθιεζίαο σο ζαπκάησλ, Πακκάθαξ απηνπξγφο κεκαθάξηζαη, θαί δήκνηο
ηεξνίο ζπλεξίζκεζαη, πάλησλ αγίσλ αγαιιφκελνο.
ήκεξνλ ε κλήκε ζνπ εκίλ αλέηεηιε, ηνχ ειίνπ ηειαπγέζηεξνλ, θέγγεη ελζέσλ
ραξηζκάησλ, θσηίδνπζα πηζηψλ ηήλ δηάλνηαλ, θαί ζθφηνο ηψλ παζψλ
εθδηψθνπζα, Σχρσλ ζεφθξνλ Ηεξψηαηε.
Ζ Κχπξνο ηφ ζψκά ζνπ ζνθέ ηφ άγηνλ, ηακάησλ θξήλελ θέθηεηαη, πάζα δέ
πφιηο ηε θαί ρψξα, θεξχηηεη ζνπ ηφλ βίνλ, ηά ζαχκαηα, θαί ηήλ πξφο ηφλ
Γεζπφηελ νηθείσζηλ, Σχρσλ πακκάθαξ αμηάγαζηε.
Θενηνθίνλ
Φσηφο νηθεηήξηνλ ε ζή παλάκσκε, Παλαγία κήηξα γέγνλελ, ψ θσηηδφκελνη
ηνχ ζθφηνπο, ιπηξνχκεζα ηήο πιάλεο πκλνχληέο ζε, θαί πφζσ αιεζεί
καθαξίδνληεο, κφλε αλζξψπσλ επαλφξζσζηο.
Ο Δηξκφο
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ είζσ θίζαην, ζχ δέ
παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ
εμήλζεζαο, φζελ ζε, πάληεο κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Ηζαχξνπ, Βαζηιείνπ, Ηλλνθεληίνπ,
Δξκείνπ, Φήιηθνο θαί Πεξεγξίλνπ, θαί ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Μαλνπήι, αβέι
θαί Ηζκαήι.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ζη' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα.
Σνχ Αγίνπ Ηζαχξνπ θαί ηψλ ζχλ απηψ.
Ήρνο δ'

Έδσθαο ζεκείσζηλ
Πφλνηο ζπληξηβφκελνη, θαί θαθνπρίαηο ζηελνχκελνη, θαί εηξθηή ζπγθιεηφκελνη,
μίθεζη θνπηφκελνη, θαί βηαηνηάησ, ζλήζθνληεο ζαλάησ, νπθ απεξλήζαζζε
Υξηζηφλ, νπ ηνηο μνάλνηο ζέβαο ελείκαηε, δηφ θαί εμηψζεηε, ηήο νπξαλίνπ
ιακπξφηεηνο, δπζσπνχληεο ηφλ Κχξηνλ, ππέξ πάλησλ καθάξηνη.
Ηζαπξνο ν έλδνμνο, θαί ν ζηεξξφο lλλνθέληηνο, θαί ν ζείνο Βαζίιεηνο, Φήιημ ν
ζαπκάζηνο, ν θιεηλφο Δξκείαο, θαί ν Πεξεγξίλνο, νη νπξαλψζαληεο ηήλ γήλ,
ηαίο ηψλ ζαπκάησλ ζείαηο ιακπξφηεζη, πηζηψο καθαξηδέζζσζαλ, σο ηνχ
Κπξίνπ ζεξάπνληεο, θαί ηά πάζε δηψθνληεο, ηψλ ςπρψλ πκψλ πάληνηε.
Κξήλε αλαβιχδνπζα, ηψλ ηακάησλ ραξίζκαηα, ε ζνξφο πκψλ δεδείθηαη, εμ ήο
αξπφκεζα, ηψλ παζψλ πγείαλ, θαί ηψλ λνζεκάησλ, ηήλ παληειή απαιιαγήλ,
αλεπθεκνχληεο πκάο εθάζηνηε, ζεπηνί Μεγαινκάξηπξεο, ηψλ Αζσκάησλ
εθάκηιινη, ηνχ Κπξίνπ ζεξάπνληεο, πξεζβεπηαί ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Σψλ Αγίσλ Μαλνπήι θαί ηψλ ζχλ απηψλ.
Ήρνο ν απηφο
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη
Χο αζηέξεο πνιχθσηνη, Αζινθφξνη παλεχθεκνη, ζετθαίο ιακπξφηεζη
θαηαπγάδεηε, ηήο νηθνπκέλεο ηά πέξαηα, δαηκφλσλ ζθνηφκαηλαλ, θαί παζψλ
θζνξνπνηψλ, θαί θηλδχλσλ εμαίξνληεο, φζελ ζήκεξνλ, ηήλ Φαηδξάλ θαί
θσζθφξνλ θαί αγίαλ, ζπλειζφληεο εθηεινχκελ, πκψλ παλήγπξηλ έλδνμνη.
Μαλνπήι ν ζαπκάζηνο, θαί αβέι ν καθάξηνο, Ηζκαήι ν πάλζνθνο
κεισδήκαζηλ, ηεξσηάηνηο ηηκάζζσζαλ, Σξηάδα ηήλ άθηηζηνλ, ελαληίνλ ηψλ
ερζξψλ, ηεξψο πξνθεξχμαληεο, θαί πνιχζενλ, απνζβέζαληεο πιάλελ, ηψλ
αηκάησλ, ηαίο πξνζρχζεζη θαί δφμαλ, απεηιεθφηεο ακάξαληνλ.
Βαζηιέα παξάλνκνλ, παξαλφκσο πξνζηάηηνληα, ππνθχπηεηλ ζέβαο ηε λέκεηλ
άινγνλ, ζενίο αςχρνηο καθάξηνη, εκθξφλσο εζρχλαηε, Μαλνπήι θαί Ηζκαήι,
θαί αβέι κεγαιψλπκνη, θαί αζιήζαληεο, θαξηεξψο θαί λνκίκσο ηνχο
ζηεθάλνπο, αλεπιέμαζζε ηήο λίθεο, ππέξ ηνχ θφζκνπ πξεζβεχνληεο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Αλαηνιίνπ
Δηιηθξηλψο πνζεζαληέο ζε Λφγε Θενχ, νη έλδνμνη Μάξηπξεο, ηφ ππξζνιαηξείλ
εάζαληεο, ιηπφληεο θαί ηήλ ηψλ Υαιδαίσλ ρζφλα, ηψ ζψ θσηί
θαηεπγάζζεζαλ, ζσξαθηζζέληεο δέ φπινηο ηήο πίζηεσο, ήζρπλαλ Ηνπιηαλφλ
ηφλ ηχξαλλνλ, Μαλνπήι ν έλδνμνο, θαί αβέι ν αείκλεζηνο, θαί Ηζκαήι ν
ηξηζφιβηνο, ζχλ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη πκλνχληέο ζε, θαί πξεζβεχνπζη ηνχ
ζσζήλαη ηάο ςπράο πκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Υαίξνηο νηθνπκέλεο θαχρεκα, Υαίξε Κπξίνπ λαέ, Υαίξε φξνο θαηάζθηνλ, Υαίξε

θαηαθχγηνλ, Υαίξε ιπρλία ρξπζή, Υαίξε ηφ θιένο ηψλ νξζνδφμσλ ζεκλή,
Υαίξε Μαξία, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, Υαίξε Παξάδεηζε, Υαίξε ζεία
ηξάπεδα, Υαίξε ζθελή, Υαίξε ζηάκλε πάγρξπζε, Υαίξε ε πάλησλ ραξά.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σί ηφ νξψκελνλ ζέακα, ν ηνίο εκνίο νθζαικνίο, θαζνξάηαη ψ Γέζπνηα; ν
ζπλέρσλ άπαζαλ, θηίζηλ μχισ αλήξηεζαη, θαί ζαλαηνχζαη, ν πάζη λέκσλ
δσήλ; Ζ Θενηφθνο, θιαίνπζα έιεγελ, φηε εψξαθελ, ελ ηαπξψ πςνχκελνλ ηφλ
εμ απηήο, αξξήησο εθιάκςαληα, Θεφλ θαί άλζξσπνλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηψλ, ζηεθάλνπο εθνκίζαλην ηήο
αθζαξζίαο εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, ζρφληεο γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, ηνχο
ηπξάλλνπο θαζείινλ, έζξαπζαλ θαί δαηκφλσλ, ηά αλίζρπξα ζξάζε, Απηψλ ηαίο
ηθεζίαηο Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ ν
αθφινπζνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Ηζαπξε Μάξηπο, επκελήο θάλεζί κνη.
Δλ δέ ηνίο Θενηνθίνηο.
Γξεγνξίνπ.
Διιείπνληνο ηνχ πξψηνπ Ρ, δηά ηψλ Χδψλ ηφ νθηάξηζκνλ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Τγξάλ δηνδεχζαο
Ηιέσζαη Μάξηπο ηφλ επκελή, Θεφλ θαί σηήξα, ειεήζαί κε θαί δεηλήο,
επεξείαο κάθαξ ξχζαζζαί κε, ηφλ πξνζθπγφληα πηζηψο ελ ηή ζπέπε ζνπ.
ηελνχκελνο πηαίζκαζη ραιεπνίο, θαί πιήζεη θηλδχλσλ, πηεδφκελνο εθβνψ,
Ίζαπξε ζεφθξνλ πξφζηεζί κνπ, ηήο ζπλερνχζεο αλάγθεο θαί ιχηξσζαη.
Αζιήζαο λνκίκσο ππέξ Υξηζηνχ, αλχζηαθηνο θχιαμ, εραξίζζεο πφιεη ηή ζή,
γελνχ δέ θαί ζθέπε θαί πξνζηάηεο, ηψλ πξνζθπγφλησλ ζνη έλδνμε, Ίζαπξε.
Θενηνθίνλ
Γπκλψλ αξεηψλ κε θαηαζηνιήο, επξψλ ν Βειίαξ, βέιεη έηξσζελ εδνλψλ, ε
ηφλ ηαηξφλ Θεφλ ηεθνχζα, ηά ηήο ςπρήο κνπ ζεξάπεπζνλ ηξαχκαηα.
Χδή γ'
χ εί ηφ ζηεξέσκα
Άλσζελ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηήλ ζήλ βνήζεηαλ δψξεζαη, ζψδσλ εκάο, πάζεο
επεξείαο, θαί θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ.

Ρείζξα ηψλ ηάζεσλ, ε ζή ζνξφο αλαβξχνπζα, παληνδαπά, παχεη ηψλ
αλζξψπσλ, αξξσζηήκαηα, Ίζαπξε.
Σίκηνο γεγέλεζαη, ηφ ηνχ Υξηζηνχ ηηκψλ φλνκα, δηφ βνψ, ιχηξσζαί κε πάζεο,
αηηκίαο πξεζβείαηο ζνπ.
Θενηνθίνλ
Ήλσηαη ν Κηίζηεο κνπ, ππεξθπψο ελ ζνί Γέζπνηλα, φινλ εκέ, ζέισλ
αλαπιάζαη, δηά ζνχ σο επδφθεζελ.
Ο Δηξκφο
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Θείνλ θξφλεκα, αλεηιεκκέλνη, ψ ππέξκαρνη ηνχ Γπξξαρίνπ, θαί ηνχ Υξηζηνχ
νπιίηαη ζηεξξφςπρνη, Απνιισλίνπ ηφ ζξάζνο θαζείιεηε, θαί Σξηπνληίνπ ηφ
ζέβαο εζρχλαηε, λίθεο έπαζια, θαηδξψο εθ Θενχ δεμάκελνη, δσξείζζε ηνίο
πηζηνίο παζψλ ηάκαηα.
Θενηνθίνλ
Θεία γέγνλαο, ζθελή ηνχ Λφγνπ, κφλε πάλαγλε, Παξζελνκήηνξ, ηή
θαζαξφηεηη Αγγέινπο ππεξάξαζα, ηφλ ππέξ πάληαο εκέ γνχλ γελφκελνλ,
ξεξππσκέλνλ ζαξθφο πιεκκειήκαζηλ, απνθάζαξνλ, πξεζβεηψλ ζνπ ελζένηο
λάκαζη, παξέρνπζα ζεκλή ηφ κέγα έιενο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ ακίαληνο, ακλάο ηνχ Λφγνπ, ε αθήξαηνο, Παξζελνκήηνξ, ελ ηψ ηαπξψ
ζεαζακέλε Κξεκάκελνλ, ηφλ εμ απηήο αλσδίλσο βιαζηήζαληα, κεηξνπξεπψο
ζξελσδνχζα εθξαπγαδελ, Οίκνη! ηέθλνλ κνπ, πψο πάζρεηο, ζέισλ ξχζαζζαη,
παζψλ ηήο αηηκίαο ηφλ άλζξσπνλ;
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Τςσζείο απνλνία κνπ, νιηζζήζαο πάζεζη θαηελήλεγκαη, έγεηξφλ κε
θαηαθείκελνλ, ελ βπζψ ζεφθξνλ απνγλψζεσο.
έ παλέλδνμε θέθηεκαη, αζθαιή θξνπξφλ κνπ θαί θαηαθχγηνλ, πξφζηεζί κνπ
κή παξίδεο κε, ελ εκέξα ζιίςεσο θαί ζψζφλ κε.
Δλ νδχλε θαξδίαο κνπ, ηφλ εκφλ πξνζηάηελ ζε ηφλ ζεξκφηαηνλ, δπζσπψ, Μή
θαηαιίπεο κε, ερζξψλ επεξείαηο απνιιπκελνλ.
Θενηνθίνλ
Γεγελψλ αθαηαίζρπληε, ζθέπε θαί βνήζεηα ζχ κνπ πξφζηεζη, θαί παληνίαο κε
εμάξπαζνλ, ζπκθνξάο Παξζέλε ηφλ νηθέηελ ζνπ.
Χδή ε'
Ίλα ηί κε απψζσ

Τηφο ψθζεο εκέξαο, έρσλ ελ θαξδία ζνπ ιάκπνλ θψο άδπηνλ, δη' νχ
ζθνηνκήλε, ηήο απάηεο κεηνχηαη θαί άπαζη, δαδνπρείηαη γλψζηο, ζείνπ θσηφο,
δηφ βνψ ζνη, Φψηηζφλ κε ηφλ γλψκε ηπθιψηηνληα.
Μή παξίδεο κε Μάξηπο, πίζηεη ζνη πξνζηξέρνληα, κεδέ απψζε κε, γιψζζε
γάξ δνιία, θαη' εκνχ νη κηζνχληέο κε θζέγγνληαη, πνιεκνχληεο κάηελ, ηνχ
απνιέζαη ηφλ ζφλ δνχινλ, αιιά πξφθζαζνλ ζψζφλ κε Άγηε.
Δλ λπθηί θαί εκέξα, ζέ επηθαινχκαη ηφλ κέγαλ πξνζηάηελ κνπ, ελ παληί κε
ηφπσ θαί θαηξψ δηαθχιαμνλ Άγηε, απφ πάζεο βιάβεο, θαί ελαληίσλ, ηφλ είο ζέ
ηήλ επεξείαο ειπίδα κνπ ζέκελνλ.
Θενηνθίνλ
ινλ εκέ κνξθνχηαη, εθ ζνχ Απεηξφγακε Θεφο ν πιάζηεο κνπ, φλ αεί
δπζψπεη, νηθηηξήζαη ιαφλ ακαξηάλνληα, δηαζψζαη θφζκνλ, δαηκνληθήο
απάζεο βιάβεο, ηφλ εηο ζέ Θενηφθε ειπίδνληα.
Χδή ο'
Σήλ δέεζηλ εθρεψ
Ννφο κνπ ηάο εθηξνπάο ζεξαπεχζαο, θαί θαξδίαο κνπ ηά πάζε ζεφθξνλ,
ζσκαηηθψλ, αιγεδφλσλ κε ξχζαη, θαί επεξείαο απάζεο θαί ζιίςεσο, θαί
δείμφλ κε ηαίο ζαίο ιηηαίο, ηνχ ερζξνχ ηψλ παγίδσλ ππέξηεξνλ.
Ζγίαζέ ζε αζιήζαληα Μάξηπο, ν παλάγηνο Θεφο φλ δπζψπεη, αγηαζκφλ, ηνίο
ζνίο δνχινηο εθπέκςαη, θαί θσηηζκφλ θαί πηαηζκάησλ ηήλ ιχηξσζηλ,
πξνζηάηεο γάξ παξά Θενχ, εραξίζζεο εκίλ αθαηαίζρπληνο.
πλείλαί κε ηφλ πνιιά ζε πνζνχληα, πνιππφζεηε επδφθεζνλ Μάξηπο, ζέ
δπζσπψ, ηφλ θαιφλ κνπ πξνζηάηελ, θαί πίζηεη θξάδσ ζνη άγηε, Ίζαπξε,
Γελήζεηί κνη βνεζφο, θαί παληνίαο αλάγθεο κε ιχηξσζαη.
Θενηνθίνλ
Ραλίζη ηήο ζσζηηθήο ζνπ πξεζβείαο, θαηαζβέζαζα παζψλ κνπ ηήλ θιφγα,
ηάο ηνχ λνφο, εθηξνπάο ζαίο πξεζβείαηο, ππεξαγία Παξζέλε ζεξάπεπζνλ, θαί
θφπαζνλ ηφ ραιεπφλ, ηψλ παζψλ κνπ θιπδψληνλ πάλαγλε.
Ο Δηξκφο
«Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη
θαθψλ, ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ Άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη
σο Ησλάο, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
πλαμάξηνλ
Σή ΗΕ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηήο αζιήζεσο ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο
Ηζαχξνπ, θαί ηψλ ζχλ απηψ Βαζηιείνπ, Ηλλνθεληίνπ, Φήιηθνο, Δξκείνπ θαί
Πεξεγξίλνπ.
ηίρνη
Σκεζείο Ίζαπξνο ζχλ ζπλάζισλ πεληάδη,
αχξαο λνεηήο θαξδίαλ ηέκλεη κέζνλ.

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μαλνπήι, αβέι θαί
Ηζκαήι.
ηίρνη
αβέι, Μαλνπήι, Ηζκαήι Πέξζαη γέλνο.
Σφ δ' αμίσκα, Μάξηπξεο δηά μίθνπο.
Δβδνκάηε δεθάηε θαζηγλήηνπο ηξείο ηάκε ραιθφο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Τπαηίνπ ηνχ ελ
Ρνπθηαλαίο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ
Φσηί αζηξαπηφκελνο, ηψ ηξηζειίσ έλδνμε Ίζαπξε, Ηλλνθέληηε ζείε, Φήιημ
Δξκεία θαί Πεξεγξίλε ζνθέ, ζχλ Βαζηιείσ ζαπκάησλ ιακπξφηεζη,
θαηαθσηίζαηε ηνχο επθεκνχληαο εκάο.
Αζηέξεο πνιχθσηνη, δφθνλ ηήο πιάλεο κεηνχληεο ψθζεηε, αζινθφξνη Κπξίνπ,
δηφ ςπρήλ κνπ γλψκε ηπθιψηηνπζαλ, ζενγλσζίαο θσηί θαηαιάκςαηε, ηήο
αγλσζίαο αριχλ απνδηψθνληεο.
Ννζνχζαλ αλίαηα, ηήλ ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ ηάζαζζε, ηά ηνχ ζψκαηνο πάζε,
Μάξηπξεο ζείνη εμαθαλίζαηε, ψ Πεξεγξίλε Ίζαπξε Βαζίιεηε, Φήιημ Δξκεία
θιεηλέ θαί Ηλλνθέληηε.
Θενηνθίνλ
Ηζρχο κνπ θαί χκλεζηο, θαί ζσηεξία Υξηζηφο ν Κχξηνο, ν εθ ζνχ αλαηείιαο,
Παξζελνκήηνξ δηά ρξεζηφηεηα, εθ ηήο αξραίαο εκάο ιπηξσζάκελνο,
πξνγνληθήο απεηιήο θαί απνθάζεσο.
Χδή ε'
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Ζγιατζκέλνο θάιιεζη, καξηπξίνπ ζεφιεπηε, θαί θεθνζκεκέλνο, ηνίο εμ άζισλ
ζηίγκαζη, πνξθχξαλ εμ αίκαηνο, ελδεδπκέλνο ηήο ζήο ζθαγήο, θαί
Ηεξσζχλεο, θαιιπλφκελνο δφμε, παξέζηεο ηψ Κπξίσ, φλ αεί εθδπζψπεη,
θνζκήζαη ζσηεξίνπ, εκάο πεξηβνιαίσ.
Θαλαησζείο ν δείιαηνο, εδνλψλ ηψ εθπηψκαηη, έξξηκκαη εηο γήλ, ζέακα
ζξήλσλ άμηνλ, παλέλδνμε, Ίζαπξε, λχλ επ' εκέ επίβιεςνλ, δείμνλ ελ εκνί, ηήλ
ηψλ ζαπκάησλ ζνπ ράξηλ, βξνηψλ ηδέησ γέλνο, φηη ζχ κνπ πξνζηάηεο, θαί
ζψδεηο εθ ζαλάηνπ, ηνχο ζνχο αρξείνπο δνχινπο.
Ηεξσζχλε πξφηεξνλ, θνζκεζείο Ηεξψηαηε, θαί δηαθνλήζαο, επιαβψο εηο
χζηεξνλ, απζαίξεηνλ γέγνλαο, ζχ ηεξείνλ άκσκνλ, Ηεξνπξγεζείο, Υξηζηψ δηά

καξηπξίνπ, δηφ θακνχ ηφλ χκλνλ, σο ζπκίακα Μάξηπο, πξνζθφκηζνλ ηψ
Κηίζηε, θαί ζψζφλ κε ιηηαίο ζνπ.
Θενηνθίνλ
Ο ηψλ θσζηήξσλ θάιιεζηλ, νπξαλφλ θαιισπίζαο Θεφο, άιινλ νπξαλφλ ζε,
Θενηφθε έδεημελ, εθ ζνχ γάξ σο ήιηνο, εμαλαηείιαο πάζαλ ηήλ γήλ, ηήο
ζενγλσζίαο, θαηειάκπξπλε θέγγεη, δηφ νπδείο πξνζηξέρσλ, ελ ζνί
θαηεζρπκκέλνο, πνξεχεηαη ηψλ ζείσλ, κή ηπρψλ δσξεψλ ζνπ.
Ο Δηξκφο
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ εκκαλψο
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηψ Γεκηνπξγψ,
θαί Λπηξσηή αλεβφα, νί Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Δμέζηε επί ηνχησ
Μεγάισλ ραξηζκάησλ αμησζείο, εθ Θενχ παλανίδηκε Ίζαπξε, απνζνβείο,
δαίκνλαο θαί λφζνπο παληνδαπάο, θαί πεηξαζκνχο θαί ζάλαηνλ, πάζη ηά
αηηήκαηα ρνξεγψλ, δηφ θακνί παξάζρνπ, εηξήλελ θαί πγείαλ, θαί ηψλ
πηαηζκάησλ απνιχηξσζηλ.
Ο ζείνο θαί ζεβάζκηφο ζνπ λαφο, ηφ πνιχηηκνλ άγηνλ ζψκά ζνπ, σο
ζεζαπξφλ, έρσλ αλαθαίξεηνλ ηνχο πηζηνχο, θαηαπινπηίδεη πάληνηε, ηαίο ηψλ
ραξηζκάησλ δηαλνκαίο, δηφ θαγψ ηψλ ζείσλ, ηχρνηκη δσξεψλ ζνπ, ν
πξνζθπγψλ ηψ ζείσ ηάθσ ζνπ.
Ηδνχ Μάξηπο Κπξίνπ θαιψο θακψλ, ηφλ κηζζφλ εθνκίζσ ηψλ πφλσλ ζνπ,
Πξφζηεζη νχλ, πάληνηε ζεφθξνλ ηνχ ζνχ ιανχ, ηήλ ζήλ παηξίδα θχιαηηε,
ζψδε ηνχο πξνζηξέρνληάο ζνη πηζηψο, θαί βξάβεπζνλ εηξήλελ, πάζε ηή
νηθνπκέλε, θακνχ ηνχ ζνχ νηθέηνπ κέκλεζν.
Θενηνθίνλ
Τπέξθσηε λεθέιε Μήηεξ Θενχ, ηνχο εκίλ πνιεκνχληαο πνιέκεζνλ, ηή
θξαηαηά, θαί παληνδπλάκσ ζνπ δεμηά, ηνίο ελ αλάγθαηο πξφζηεζη, ηψλ
αδηθνπκέλσλ αληηιαβνχ, πηαηζκάησλ ιπηξνπκέλε, ηαίο ζαίο ηθεηεξίαηο, φζα
γάξ ζέιεηο πάληα δχλαζαη.
Ο Δηξκφο
«Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο,
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα
ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη
κεγαιχλνπζη».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Λενληίνπ.

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. δ'
Σί πκάο θαιέζσκελ
Σί ζε νλνκάζσκελ έλδνμε; ηήο Διιάδνο πξνζθνξάλ, σο σξκεκέλνλ απ'
απηήο, ηήο Φνηλίθεο θαζαξκφλ, σο ηεζπκέλνλ ελ απηή, θσζηήξα, σο ελ ζθφηεη
εμαζηξάςαληα, γελλαίνλ, σο αήηηεηνλ ηνίο πιήηηνπζη, Πνιχηξνπφο ζνπ ε
εχθιεηα, Λεφληηε πακκαθάξηζηε, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Σί ζε αζινθφξε πξνζείπσκελ, ζηξαηηψηελ ηνχ Υξηζηνχ, σο θαζαηξέηελ ηψλ
ερζξψλ, βαζηιέα ηψλ παζψλ, σο επζεβείαο αζιεηήλ, ηξνθέα, ηψλ πεηλψλησλ
σο θηιφπησρνλ, δηθαίσλ, εξαζηήλ σο νπξαλφθξνλα, Πνηθίια ζνπ ηά
παζήκαηα, ιακπξφηεξα ηά παιαίζκαηα, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ.
Σίο ζε νπ ζαπκάζεη Λεφληηε; φηη έλνηθνλ ιαβψλ, ηήο αιεζείαο ηήλ πεγήλ,
πνηακνχο επεξγεζίαο, αλαβιχδεηο ηνίο πηζηνίο, θαί πάζηλ, αλαξγχξσο
αλεπίθζνλα, πξνζθέξεηο ηνίο δηςψζη ηά δσξήκαηα, επθξαίλεηο δέ ηνχο
κεηέρνληαο, πδάησλ ηψλ ηήο ρξεζηφηεηνο, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίλη σκνηψζεο ηαιαίπσξε, πξφο κεηάλνηαλ νπδφισο, αλαλεχνπζα ςπρή, θαί
ηφ πχξ κή δεηιηψζα, ηψλ θαθψλ επηκνλή; Αλάζηα, θαί ηήλ κφλελ πξφο
αληίιεςηλ, ηαρείαλ, επηθάιεζαη θαί βφεζνλ, Σφλ ζφλ Τηφλ θαί Θεφλ εκψλ, κή
δηαιίπεο πξεζβεχνπζα, ξπζζήλαί κε, ηψλ παγίδσλ ηνχ αιάζηνξνο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Άξλα ε ακλάο σο εψξαθελ, επί μχινπ επισκέλνλ, εθνπζίσο ζηαπξηθνχ,
αλεβφα κεηξηθψο, νδπξνκέλε ελ θιαπζκψ, Τηέ κνπ, ηί ηφ μέλνλ ηνχην ζέακα; ν
πάζη, ηήλ δσήλ λέκσλ σο Κχξηνο, πψο ζαλαηνχζαη καθξφζπκε, βξνηνίο
παξέρσλ αλάζηαζηλ, Γνμάδσ ζνπ, ηήλ πνιιήλ Θεέ κνπ ζπγθαηάβαζηλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Ο κάξηπο ζνπ Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηνχ, ηφ ζηέθνο εθνκίζαην ηήο
αθζαξζίαο, εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, έρσλ γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, ηνχο ηπξάλλνπο
θαζείιελ, έζξαπζε θαί δαηκφλσλ, ηά αλίζρπξα ζξάζε, Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο
Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ ν
αθφινπζνο, νχ ε Αθξνζηηρίο (άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ).

Νίθε Θεφο ζνη θαί γέξαο Λεφληηε.
Ησάλλνπ Μνλαρνχ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Άζνκαί ζνη Κχξηε
Νφκνηο εγθσκίσλ ε αξεηή ζνπ, νπρ ππνπίπηεη ηνχ Υξηζηνχ, ζεξάπνλ Λεφληηε,
απηφο γάξ ζνη εγθψκηνλ, θαί φιβνο αλαθαίξεηνο.
Ηέκελνο Μάθαξ ηψλ ππέξ θχζηλ, ηήλ αθειίδσηνλ ςπρήλ, παξζέλσ ηψ ζψκαηη,
θνζκήζαο πξφο ηήλ άλνδνλ, επζηαιή θαηεζθεχαζαο.
Κξάηνο απελέγθσ θαηά ηήο πιάλεο, ηή εηο ηνχο Μάξηπξαο ηηκή, γεξαίξσλ
νζίσο, ανίδηκε Λεφληηε, ηφλ αεί ζνη πνζνχκελνλ.
Θενηνθίνλ
Πψο ζε καθαξίζσκελ Θενηφθε, ηήλ ππεξηέξαλ νπξαλνχ, θαί πάζεο ηήο
θηίζεσο; Τηφλ γάξ εγέλλεζαο, ηφλ πιάζηελ θαί Θεφλ εκψλ.
Χδή γ'
Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε
Ήζνο επζηαζέο θαί θξφλεκα, ράξηλ Σε ζεφζελ θεθηεκέλνο Λεφληηε, αλεδείρζεο
ηήο αιεζείαο, αζιεηήο θαί Μάξηπο άξηζηνο.
Θέζζε ηάο ςπράο ηψ δψληη Θεψ, ηνίο ζπζηξαηηψηαηο αλεθψλεηο Λεφληηε,
Βαζηιεί ηε ηψ αησλίσο, δηακέλνληη ζηξαηεχεζζε.
Έξξεη επζεβείαο ξήκαηα, ε κειηζηαγήο θαί θηιφζενο γισζζά ζνπ, ηνίο δέ
δνχινηο ηήο αζεβείαο, βιαζθεκείλ ελδηεβάιιεην.
Θενηνθίνλ
Υαίξνηο Μήηεξ απεηξφγακε, ε ηφλ Θεφλ Λφγνλ ελ γαζηξί ζνπ ρσξήζαζα, θαί
ηεθνχζα ζεζαξθσκέλνλ, σο Θεφλ Οκνχ θαί άλζξσπνλ.
Ο Δηξκφο
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο, πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ».
Καζηζκα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
ηαπξφλ ψζπεξ ζψξαθα, αλαιαβφκελνο πξφο πάιελ ερψξεζαο, ηψλ
ανξάησλ ερζξψλ, γελλαίσο ηε ήζιεζαο, φζελ εμαθαλίζαο, ηήλ απηψλ
δπλαζηείαλ, έπαζινλ εθνκίζσ, ηψλ ζαπκάησλ ηήλ ράξηλ, πξεζβεχσλ ηνχ
ζσζήλαη εκάο, Μάξηπο Λεφληηε,
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δρζξνίο αληηηάρζεηη, ηνίο πνιεκνχζηλ εκίλ, δεηλψο γάξ επέζελην, ηή
θιεξνπρία ηή ζή, παλάρξαληε Γέζπνηλα, φιεζνλ ζαίο πξεζβείαηο, ηψλ
βαξβάξσλ ηά ζξάζε, γλψησζαλ ηήλ ηζρχλ ζνπ, θηινπφιεκα έζλε, ηψ λεχκαηί
ζνπ ηνχηνπο πάληαο αθάληζνλ.

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Παξζέλε παλάκσκε, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ξνκθαία δηήιζέ ζνπ, ηήλ
παλαγίαλ ςπρήλ, ελίθα ζηαπξνχκελνλ, έβιεςαο εθνπζίσο, ηφλ Τηφλ θαί Θεφλ
ζνπ, φλπεξ επινγεκέλε, δπζσπνχζα κή παχζε, ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ,
εκίλ δσξήζαζζαη.
Χδή δ'
Σνχο νπξαλνχο ε αξεηή ζνπ
Ο ηψ ζπκψ ηψ δεηζηδαίκνλη ππφζπνλδνο, ζέ ηφλ πφζσ ηψ ζείσ πιεξνχκελνλ
Υξηζηνχ, αλειεψο εθίδεην, Μάξηπο αζινθφξε Λεφληηε.
πλεθξνηείην παξξεζία ζνη Λεφληηε, ππέξ ηήο αιεζείαο θηλδπλεχνληη, κεζ' ήο
ηνκήο θαί θαχζεσο, πάζεο θαηεηφικαο ανίδηκε.
έ ζαγελεχεηλ θαί δσγξείλ πξφο ηήλ αιήζεηαλ, ζαξζαιέσο αληέθεο, σο
καθαξηζηφλ ηφλ απεηινχληα ήγεκαη, Μάξηπο Αζινθφξε Λεφληηε.
Θενηνθίνλ
Υεξνπβηθψλ ηαγκάησλ ππεξέρνπζα, θαί Θεφλ ελ αγθάιαηο επνρνχκελνλ, κεηά
ζαξθφο βαζηάζαζα, ραίξε Θενηφθε παλχκλεηε.
Χδή ε'
Ο θηεζάκελνο εκάο
Ηεξείνλ πξφο ζθαγήλ, εηνηκφηαηνλ αρζείο, Λεφληηε παλέλδνμε, ηπξαλληθνχ
πξφ βήκαηνο, ππέξ Υξηζηνχ απζαηξέησο παξίζηαζν.
Καζειείλ ζνπ ηφ ζηεξξφλ, επεηξάην ηήο ςπρήο, ηήο πιάλεο ν ππεχζπλνο, ηφλ
ζηαπξσζέληα Κχξηνλ, ψζπεξ θαθνχξγνλ βξνηφλ ινηδνξνχκελνλ.
Απνιέζζσζαλ ζενί, νη ηήλ γήλ θαί νπξαλφλ, ζαθψο κή ηεθηελάκελνη, ν
ζηαπξσζείο απάλησλ γάξ, Γεκηνπξγφο εζηη Μάξηπο αληέιεγεο.
Θενηνθίνλ
Ζ Θεφλ ππεξθπψο, ζπιιαβνχζα ελ γαζηξί, Παξζελνκήηνξ άρξαληε, ηήλ ζήλ
εηξήλελ δφο εκίλ, ηνίο Θενηφθνλ ζε χκλνηο δνμάδνπζηλ.
Χδή ο'
Δβφεζε, πξνηππψλ
Ηιαξφο κέλ, ηνίο πξνζηξέρνπζη πίζηεη Λεφληηε, θαί ηφλ ιφγνλ, εξηπκέλνο ηψ
ζείσ ζνπ άιαηη, ηηακψηαηνο δέ ηνίο ερζξνίο ηνχ Υξηζηνχ αλεδείθλπζν.
Γεγεζψο κέλ, ν πηζηφο ζνπ ζεξάπσλ Λεφληηνο, απεδίδνπ, ηφ καξηχξηνλ ηήο
βαζηιείαο ζνπ, αιι' νπθ έθεξνλ, νη ερζξνί ζνπ Υξηζηέ ηήλ αιήζεηαλ.
Δμήπηνλην, ηψ ζπκψ ψζπεξ ζήξεο νη άλνκνη, θαί ηάο ρείξαο, επεηίζνπλ σο
αξλίσ ηψ Μάξηπξη, επεηγφκελνη, δηαζπάλ αθεηδψο ηφλ αήηηεηνλ.
Θενηνθίνλ

Γεφκεζα ππέξ ηψλ ηθεηψλ ζνπ αιφρεπηε, Θενηφθε, ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα
δπζψπεζνλ, φηη ζέ θαί κφλελ, πξνζηαζίαλ εκψλ επηζηάκεζα.
Ο Δηξκφο
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο, Ησλάο, ελ ηψ
θήηεη δεφκελνο, Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ δπλάκεσλ».
Κνληάθηνλ Ήρνο γ'
Ζ Παξζέλνο
Σψλ ηπξάλλσλ ήιεγμαο, ηάο πνλεξάο επηλνίαο, θαί Διιήλσλ ήζρπλαο, ηήλ
αζεψηαηνλ πιάλελ, εχθξαλαο ηάο ηψλ Αγγέισλ ρνξνζηαζίαο, ίαζηλ ηψλ
λνζεκάησλ πηζηνίο παξέρεηο, δηά ηνχηφ ζνπ ηήλ κλήκελ, ηηκψκελ πφζσ, ζνθέ
Λεφληηε.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΖ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Λενληίνπ θαί ηψλ
ζχλ απηψ, Τπαηίνπ θαί Θενδνχινπ.
ηίρνη
Άθκσλ ηφ ζψκα ηνχ Λενληίνπ ηάρα,
Άθκσλ ζηδεξνχο, πξφο ζθχξαο ηάο αηθίαο.
Ογδνάηε δεθάηε πιεγήζη Λεφληηνο εθπλεί.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αηζεξίνπ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Ο δηαζψζαο ελ ππξί
Ρσκαιεφηεηη θξελψλ, ψζπεξ νη αηρκάισηνη Παίδεο, ζχλ ηή θινγί ηψλ
πεηξαζκψλ, θαί ηήλ πιάλελ επάηεη Λεφληηνο, αλακέιπσλ ζνη Κχξηε ν Θεφο ν
ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί.
Απξνζπαζεία ηήο ζαξθφο, επηιειεζκέλνο επηφλσο, ηνχο αηθηζκνχο ππέξ
Υξηζηνχ, σο αήηηεηνο Μάξηπο ππέθεξεο, κεισδψλ ζνπ ηψ θηίζαληη, ν Θεφο ν
ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί.
νθία πφζσ ηε Υξηζηνχ, θχζεσο βηαίσο θξαηήζαο, ηήο επηθήξνπ βηνηήο,
δσεθφξνλ πξνέθξηλαο ζάλαηνλ, αλακέιπσλ Λεφληηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ
επινγεηφο εί.
Σξηαδηθφλ
Λφγνλ θαί Πλεχκα ζχλ Παηξί, κίαλ ηξηζππφζηαηνλ θχζηλ, ζενινγψλ ν
αθιηλήο, θαί αήηηεηνο Μάξηπο εθξαχγαδελ, Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Σήλ αινρεχησο ελ γαζηξί, θαί ππεξθπψο, δεμακέλελ, ηφλ αλαιινίσηνλ Θεφλ,
επζπιαγρλία βξνηνίο νκηιήζαληα, επζεβψο αλπκλήζσκελ, σο κεηέξα

γελνκέλελ ηνχ πάλησλ Κηίζηνπ.
Χδή ε'
Σφλ ελ ηψ ηαπξψ πξνζεισζέληα
Έθεξε ζαξθφο πιεγάο ν Μάξηπο, θαί ηφλ αζψκαηνλ ερζξφλ, ζθνδξφηεξνλ
ελία, κέιπσλ, Τπεξπςνχηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ εηο ηνχο αηψλαο.
ξζηνλ ηφλ λνχλ πξφο ηφλ Γεζπφηελ, ελ ηαίο βνιαίο ηψλ αθαλζψλ, αλέηεηλαο
ηψ πφζσ, Μάξηπο, Τπεξπςνχηε, βνψλ ηνλ Θεφλ εκψλ εηο ηνχο αηψλαο.
Νίθε ζνη Υξηζηφο ππάξρεη Μάξηπο, φλ ηαίο αηθίαηο ηήο ζαξθφο, εδφμαζαο
θξαπγάδσλ, Πάληεο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ, ηφλ Θεφλ εκψλ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Σφλ εθ ηήο Αγλήο ηερζέληα Λφγνλ, θαί δσξεζάκελνλ δσήλ, ηψ γέλεη ηψλ
αλζξψπσλ, Παίδεο ππεξπςνχηε Υξηζηφλ, ηφλ Θεφλ εκψλ εηο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ ηψ ηαπξψ πξνζεισζέληα, θαί απνδείμαληα εκίλ, φπινλ εηο
ζσηεξίαλ, Παίδεο ππεξπςνχηε Υξηζηφλ, ηφλ Θεφλ εκψλ εηο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο
Σξηάδνο ζεξάπσλ αλεδείρζεο, ιαηξεχζαο Λεφληηε ακέκπησο, ψ θαί πάλ γφλπ
θάκπηεη, νπξαλίσλ επηγείσλ θαηαρζνλίσλ, φλ αλπκλνχληεο, σο σηήξα
κεγαιχλνκελ.
Ηδείλ εθηέκελνο αυισο, πξνζψπσ αλαθεθαιπκκέλσ, ηνχ Κπξίνπ ηήλ δφμαλ,
ηάο αξράο απεμεδπζσ θαί εμνπζίαο, κίαλ θεξχμαο, Σξηζππφζηαηνλ ζεφηεηα.
Δπθξάλζε ηή ζή νκνινγία, θαί ζέ σκνιφγεζελ αμίσο, ηνχ Παηξφο ελαληίνλ, ν
σηήξ, φλ εμηιέσζε, Αζινθφξε, πάζη ηνίο πίζηεη, κεγαιχλνπζη ηήλ κλήκελ
ζνπ.
Θενηνθίνλ
Φαλείζα ηψλ Αγγέισλ αλσηέξα, σο πάλησλ ηεθνχζα ηφλ σηήξα, Παλαγία
Παξζέλε, ζψζνλ νηθηίξεζνλ ιαφλ εκαξηεθφηα, θαί ηή ζθέπε ηψλ πηεξχγσλ
ζνπ πξνζηξέρνληα.
Ο Δηξκφο
«Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο εδείρζε, Θεφο εθ ιαγφλσλ ζνπ πξνήιζε,
ζαξθνθφξνο σο ψθζε επί γήο, θαί ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε, ζέ
Θενηφθε, δηφ πάληεο κεγαιχλνκελ».
Ζ ινηπή, Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Ηνχδα.

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Ηνχδα καθάξηε Υξηζηνχ, Μαζεηήο γεγέλεζαη, ηνχ ζαξθσζέληνο Θενχ εκψλ,
πθ' νχ σο πξφβαηνλ, κέζνλ ιχθσλ φλησο, απεζηάιεο ιφγσ ζνπ, ηήλ ηνχησλ
κεηαπιάηησλ δπζζέβεηαλ, πξφο ηήλ επζέβεηαλ, θαί ηήλ έλζενλ επίγλσζηλ, ηήο
Σξηάδνο, φζελ επθεκνχκέλ ζε.
Ηνχδα ζαπκάζηε βνιίο, απεζηάιεο πιήηηνπζα, θαί παληειψο αθαλίδνπζα,
δαηκφλσλ θάιαγγαο, θαί ηνχο ππ' εθείλσλ, πιεγσζέληαο ράξηηη, ηνχ κφλνπ
ζεξαπεχσλ Θενχ εκψλ, φλ λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Ηνχδα ζεφπλεπζηε αθηίο, ηνχ ειίνπ γέγνλαο, ηνχ εθ Παξζέλνπ εθιάκςαληνο,
θαί θαηεθψηηζαο, επζεβψλ θαξδίαο, θαί ηφλ επηθείκελνλ, ηή θηίζεη ζθνηαζκφλ
απεδίσμαο, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ
κέγα έιενο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Ηνχδα, νη αδειθνί ζνπ ζέ επαηλέζνπζηλ, αδειθφλ θαλέληα Λφγνπ ηνχ πξφ
αηψλσλ, εμ ατδίνπ αλαιάκςαληνο ηνχ Γελλήηνξνο, θαί επ' εζράησλ ηψλ
ρξφλσλ, αθξάζησο ζαξθσζέληνο, εθ ηήο Αγίαο Παξζέλνπ, θαί
ελαλζξσπήζαληνο, φλ Απφζηνιε εθηελψο ηθέηεπε, δσξεζήλαη εηξήλελ ηψ
θφζκσ, θαί εκίλ ηνίο ηηκψζί ζε, ηψλ πηαηζκάησλ ηιαζκφλ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ήρνο πι. β'
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο, έ
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ Πάλαγλνο σο εηδέ ζε, επί ηαπξνχ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα αλεβφα
κεηξηθψο, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, γιπθχηαηφλ κνπ ηέθλνλ, πψο θέξεηο πάζνο
επνλείδηζηνλ;
Απνιπηίθηνλ Ήρνο γ'
Απφζηνιε Άγηε Ηνχδα, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη Θεψ, ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ
παξάζρε ηαίο ςπραίο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ
Απνζηφινπ ν αθφινπζνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.

Μέιπεηλ Ηνχδαλ ηφλ ζεφπηελ ζπνπδάζσ.
Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο πι. α'
Ίππνλ θαί αλαβάηελ
Μχζηα ηψλ νπξαλίσλ, lνχδα πάλζνθε, καζεηά ηνχ σηήξνο, θαί θνηλσλέ ηήο
δσήο, ηήλ γιψζζάλ κνπ θίλεζνλ, θαί ηφλ ιφγνλ ίζπλνλ, πξφο ηνχο χκλνπο
ζνπ πακκαθάξηζηε.
Έιθσλ ηφλ ηνχ σηήξνο, δπγφλ Απφζηνιε, θαί ηήλ αχιαθα ηέκλσλ, θαί
λενπξγψλ ηή ράξηηη, ηφλ ζπφξνλ θαηέβαιεο, θαί πνιχρνπλ ήλεγθαο, ηψ
θαιέζαληη πακκαθάξηζηε.
Λφγνλ ηφλ ζαξθσζέληα, επξψλ δηδάζθαινλ, θαί ηαίο ηνχηνπ ζεφπηα,
καξκαξπγαίο ππξνχκελνο, εγέλνπ θψο δεπηεξνλ, ηαίο ηνχ πξψηνπ ιάκςεζη,
ζπκκνξθνχκελνο αμηάγαζηε.
Θενηνθίνλ
Πίζηηο εγείζζσ κφλε, θαί κή απφδεημηο, ηψλ ππέξ λνχλ ζαπκάησλ,
Θενγελλήηνξ πάλαγλε, ηφλ γάξ αθαηάιεπηνλ, Θεφλ Λφγνλ ηέηνθαο,
ελδπζάκελνλ ηφ αλζξψπηλνλ.
Χδή γ'
Ο πήμαο επ' νπδελφο
Δπήξζε ηψλ Μαζεηψλ, Υξηζηνχ ε εππξέπεηα, ππεξάλσ πάζεο
κεγαιεηφηεηνο, νχηνη γάξ γεγφλαζηλ απηνχ, θίινη ηε θαί νηθείνη, θαί ζπκθπιέηαη
θαί ζπλέζηηνη, θαί ηψλ κπζηεξίσλ εθθάληνξεο.
Ηνπδα νί αδειθνί ζνπ ζέ επαηλέζνπζηλ, αδειθφλ θαλέληα θαί λνκηδφκελνλ,
ηνχ θαλεξσζέληνο ελ ζαξθί, Λφγνπ ηνχ πξφ αηψλσλ, ζπλατδίνπ
αλαιάκςαληνο, εθ ηνχ ατδίνπ Γελλήηνξνο.
Νεθξψζαο ηά επί γήο ζνπ κέιε ζπλψθεζαο, ηή δσή ηψλ φισλ Υξηζηψ
Παλφιβηε, θαί ηήο δσεθφξνπ βηνηήο, πάζε ηή νηθνπκέλε, θαηαγγειεχο ζχ
ερξεκάηηζαο, ξήκαηα ηήο δσήο πξντέκελνο.
Θενηνθίνλ
Ηδνχ ζχ ππέξ πάζαο Αγλή θεραξίησζαη, ππεξέβεο πάζαο ηή αγηφηεηη, πάζαο
ππεξήξαο θαί παζψλ, ψθζεο πςεινηέξα, ηψλ νπξαλίσλ ζαθψο δπλάκεσλ,
Μήηεξ ηνχ Θενχ ρξεκαηίζαζα.
Ο Δηξκφο
«Ο πήμαο επ' νπδελφο, ηήλ γήλ ηή πξνζηάμεη ζνπ, θαί κεηεσξίζαο αζρέησο
βξίζνπζαλ, επί ηήλ αζάιεπηνλ Υξηζηέ, πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηήλ
Δθθιεζίαλ ζνπ ζηεξέσζνλ, κφλε αγαζέ θαί θηιάλζξσπε».
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ ζνθίαλ

Σνχ ηερζέληνο Γεζπφηνπ θαί αδειθνχ, ρξεκαηίζαληνο πάλησλ ηψλ εθιεθηψλ,
Ηνχδα καθάξηε, αδειθφο ερξεκάηεζαο, θαί ππ' απηνχ Απφζηνινο, εηο πάληα
ηά πέξαηα, απεζηάιεο παλεχθεκε, ηφλ ιφγνλ ηήο πίζηεσο, πάζη
θαηαζπείξσλ, θαί θσηίδσλ ηνχο ζθφηεη, αγλνίαο δνπιεχνληαο, πνλεξψ
θνζκνθξάηνξη, Γηά ηνχην βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ
ζνπ.
Θενηνθίνλ
Πεηξαζκνίο πνιππιφθνηο πεξηπεζψλ, εμ ερζξψλ ανξάησλ θαί νξαηψλ, ηψ
ζάισ ζπλέρνκαη, ηψλ ακέηξσλ πηαηζκάησλ κνπ, θαί σο έρσλ αληίιεςηλ, θαί
ζθέπελ ζε Άρξαληε, ηψ ιηκέλη πξνζηξέρσ, ηήο ζήο αγαζφηεηνο, ζελ
Παλαγία, ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα, αζπφξσο ηθέηεπε, ππέξ πάλησλ ηψλ
δνχισλ ζνπ, ηψλ απαχζησο πκλνχλησλ ζε, πξεζβεχνπζα απηψ εθηελψο,
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηφλ ηφθνλ
ζνπ άρξαληε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί ιπηξσηήλ, ε ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ,
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο εθβνψζα, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη,
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ
ζηαχξσζηλ, ήλπεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Μαθξφζπκε, Κχξηε, ηνχ
ειένπο ή άβπζζνο, θαί πεγή αγαζφηεηνο, ζπιαγρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ,
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία
παζήκαηα.
Χδή δ'
Σήλ ζείαλ ελλνήζαο ζνπ
Ο κέγαο ηνχ Κπξίνπ Απφζηνινο, ηήο εκθαλείαο ηνχ Θενχ, εμησκέλνο
εγάπεηαη, θαί ηήο απηνχ ζεσξίαο, ηήλ αίγιελ θαί ηφ θάιινο ηεζέαηαη.
Τπάξρσλ ραξηζκάησλ αλάπιεσο, θαί δσξεψλ ηψλ εθ Θενχ, δεδσξεκέλσλ
Απφζηνιε, πξφο ζσηεξίαο ιηκέλα, ηνχο ζέ πκλνινγνχληαο νδήγεζνλ.
Γπλάκεη αεηηήησ ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ παλαγίνπ Λεηηνπξγέ, ηψλ απνξξήησλ
θξαμάκελνο, ηήο πνλεξίαο δηψθεηο, πλεχκαηα ηψ ιφγσ ηήο ράξηηνο.
Θενηνθίνλ
Αθξάζησο ζπιιαβνχζα παλάκσκε, ηφλ Πνηεηήλ ζνπ θαί Θεφλ, δπζψπεη
ζψζαη θηλδχλσλ εκάο, θαί ςπρηθήλ ζσηεξίαλ, βξαβεχζαη ηνίο πκλνχζί ζε
Γέζπνηλα.
Χδή ε'
Ο αλαβαιιφκελνο
Νφκνπ παξσζάκελνο, ηά πξνζθηάζκαηα, ηφλ ραξαθηήξα ηήο αιεζείαο,
ηειαπγψο εθήξπμαο, απηήλ θεθηεκέλνο, νδεγφλ ηήλ αιήζεηαλ.
Σφ ηνχ λφκνπ πξφζηαγκα, πιεξψλ Απφζηνιε, ηά έζλε πάληα ηαίο δηδαραίο

ζνπ, καζεηεχσλ έδξακεο, θαί ηαχηα βαπηίδσλ, Σξηάδνο επηθιήζεζηλ.
κβξνο σο νπξάληνο, σο δξφζνο άλσζελ, ν ζείνο θζφγγνο ζνπ ζενθήξπμ,
ηφλ απρκφλ δηέιπζε, ηήο πνιπζεταο, ελφο Θενχ θεξχγκαηη.
Θενηνθίνλ
Νέθξσζνλ ηά πάζε κνπ, Θενγελλήηξηα, θαί ηήλ ςπρήλ κνπ ηήλ λεθξσζείζαλ,
ακαξηίαο δήγκαηη, αλάζηεζνλ Μήηεξ, ηήο φλησο αλαζηάζεσο.
Χδή ο'
Μαηλνκέλελ θιχδσλη
Θεσξίαο δφγκαηη, πνιηηείαο πξάμεζη θαηδξαίο, ηνχ Υξηζηνχ Απφζηνιε
ιακπφκελνο, ηνχο ελ βπζψ ηήο αγλσζίαο εθψηηζαο.
Δπηζηέιιεηο άπαζη, ηνίο αλζξψπνηο ηήλ θσηηζηηθήλ, θαί δνγκάησλ έκπιεσλ
ηνχ Πλεχκαηνο επηζηνιήλ, Ηεξνθάληα ζεζπέζηε.
Ο ζεφπηεο θζέγγεηαη, νπξαλφο ηηο ψζπεξ ινγηθφο, ηνχ Θενχ ηήλ δφμαλ
δηεγνχκελνο, ηνχ δη' εκάο ζαξθί θαλέληνο ηά ζαχκαηα.
Θενηνθίνλ
Παλαγία Γέζπνηλα, Θενηφθε ξχζαί κε θζνξάο, θαί παζψλ ηφλ ηάξαρνλ
θαηεχλαζνλ, ε ηήλ πεγήλ ηήο απαζείαο θπήζαζα.
Ο Δηξκφο
«Μαηλνκέλελ θιχδσλη, ςπρνθζφξσ Γεζπνηα Υξηζηέ, ηψλ παζψλ ηήλ
ζάιαζζαλ θαηεχλαζνλ, θαί εθ θζνξάο αλάγαγέ κε σο εχζπιαγρλνο».
Κνληάθηνλ Ήρνο α'
Υνξφο Αγγειηθφο
Δθ ξίδεο επθιενχο, ζενδψξεηνλ θιήκα, αλέηεηιαο εκίλ, ηνχ Κπξίνπ απηφπηα,
Απφζηνιε ζεάδειθε, ηνχ Υξηζηνχ θήξπμ πάλζνθε, ηξέθσλ άπαληα, θφζκνλ
θαξπνίο ζνπ ηψλ ιφγσλ, ηήλ νξζφδνμνλ, πίζηηλ Κπξίνπ δηδάζθσλ, σο κχζηεο
ηήο ράξηηνο.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΘ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Ηνχδα.
ηίρνη
Καί ζπγγελεία θαί ρνξψ απρείλ έρεηο.
Υξηζηνχ καζεηψλ ψ Ηνχδα, θαί πάζεη.
Δλλεαθαηδεθάηε βειέεζζηλ Ηνχδαο ζλήζθεη.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Εσζίκνπ.
ηίρνη
Φπρήλ ππέξ ζνχ Εψζηκνο ζείο θηιηάηελ,
Ξίθεη ζαλψλ, δή ςπρηθήλ δσήλ, Λφγε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Εήλσλνο.

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Πατζίνπ ηνπ Μεγάινπ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Ο ππεξπςνπκελνο
Σφλ ζενεηδέζηαηνλ, κεζέμεη ζεφηεηνο, γελφκελνλ άπαληεο,, Ηνχδαλ
πκλήζσκελ, ελζέσο κεισδνχληεο, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Ζ πλεπκαηνθίλεηνο, θαί ζεφπλνπο γισζζά ζνπ, ηφλ θφζκνλ επέζηξεςε,
Υξηζηνχ ηψ θεξχγκαηη, ψ πάληεο κεισδνχκελ, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Νέκεη ζνη νπξάληνλ, θιεξνπρίαλ Κχξηνο, θαί ζξφλνλ ππέξιακπξνλ, ελ ψ
θαζεδνχκελνο, ελζέσο κεισδήζεηο, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
ηφκαηη θαί γλψκε ζε, Θενηφθνλ άπαληεο, θεξχηηνκελ πάλαγλε, Θεφλ γάξ
εγέλλεζαο, ψ πάληεο κεισδνχκελ, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Χδή ε'
νί ηψ παληνπξγψ
Πινχηνλ ηψλ εζλψλ, θαί βαζηιέσλ γέξαο, εχθιεηαλ απείιεθαο, βνψλ
Απφζηνιε, Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
ιελ ηήλ απγήλ, ηνχ Παξαθιήηνπ Μάθαξ, εδέμσ θνηηήζαζαλ, θξαπγάδσλ
έλδνμε, Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Όκλνηο νη πηζηνί, ηήλ ζνί δνζείζαλ αίγιελ, Ηνχδα γεξαίξνκελ, πξνζχκσο
ςάιινληεο, Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Γεχηε θαιινλήλ, ηνχ Ηαθψβ πκλψκελ, Μαξίαλ ηήλ άρξαληνλ, ζπκθψλσο
θξάδνληεο, Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«νί ηψ Παληνπξγψ, ελ ηή θακίλσ Παίδεο, παγθφζκηνλ πιέμαληεο, ρνξείαλ
έκειπνλ, Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Ζζατα ρφξεπε
Απαζηξάπησλ έλδνμε, θσηνρχησ Πλεχκαηνο απγή, ζαπκάησλ ηάο αζηξαπάο,
ηψλ ππεξθπψλ, ηνίο πάζηλ απέπεκπεο, σο καζεηήο ηνχ Δκκαλνπήι, φλ

κεγαιχλνληεο, ζέ ζεφπηα καθαξίδνκελ.
χλ Αγγέισλ ηάμεζη, παξεζηψηεο νη ζενεηδείο, απηφπηαη θαί ζεσξνί, ηνχ
κνλνγελνχο, ηνχ ζάξθα πησρεχζαληνο, ππέξ εκψλ, ηνχηνλ εθηελψο, λχλ
ηθεηεχζαηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Θενηνθίνλ
Χο ηεθνχζα Πάλαγλε, ηψλ θηηζκάησλ ηφλ Γεκηνπξγφλ, θαηά παληφο γελλεηνχ,
θέξεηο ηήλ αξρήλ, αζχγθξηηνλ έρνπζα, ππεξνρήλ θαί ππεξθεξή, φζελ ηφλ
ηφθνλ ζνπ, πξνζθπλνχληέο, ζε δνμάδνκελ.
Ο Δηξκφο
«Ζζαία ρφξεπε, ε Παξζέλνο έζρελ ελ γαζηξί, θαί έηεθελ πηφλ ηφλ Δκκαλνπήι,
Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ, Αλαηνιή φλνκα απηψ, φλ κεγαιπλνληεο, ηήλ
Παξζέλνλ καθαξίδνκελ».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Κ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Μεζνδίνπ, Δπηζθφπνπ Παηάξσλ.
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Μέζνδνλ ε κλήκε ζνπ, εκίλ ζσηήξηνλ θέξνπζα, Ηεξάξρα Μεζφδηε, ιακπξψο
επεδήκεζελ, ελ απηή δηφ ζε, αλπκλνινγνχκελ, αλαθεξχηηνληεο ηνχο ζνχο,
θαηδξνχο αγψλαο θαί ηά παιαίζκαηα, δη' ψλ ηφ πνιπκήραλνλ, θαί πνλεξφλ
θαηεπάιαηζαο, θαί ηήο λίθεο δηάδεκα, αλεπιέμσ γεζφκελνο.
Λφγνηο θαηεθψηηζαο, ηήο Δθθιεζίαο ηφ πιήξσκα, ζενθαληνξ Μεζφδηε, άζισλ
δέ ιακπξφηεηη, ηήο πνιπζεταο, εκείσζαο δφθνλ, θαί κεηαβέβεθαο πξφο θψο,
Ηεξνθάληα λχλ ηφ αλέζπεξνλ, δηφ ζνπ ηήλ παλένξηνλ, θαί θσηνθφξνλ
παλήγπξηλ, ενξηάδνκελ ζήκεξνλ, επζεβεία ιακπφκελνη.
Αίκαζηλ επέρξσζαο, ηήλ Ηεξάλ δηπιντδα ζνπ, ζενθάληνξ Μεζφδηε, κεζ' ήο εηο
ηά άγηα, ηψλ αγίσλ κάθαξ, ερψξεζαο ραίξσλ, θαί θαηνπηεχεηο ηειαπγψο, ηήλ
ηήο Σξηάδνο ζείαλ ιακπξφηεηα, κπνχκελνο ηξαλφηεξνλ, ηά ππέξ λνχλ θαί
δηάλνηαλ, θαί ζενχκελνο άξηζηα, Ηεξάξρα παλφιβηε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ηφ θαζαξψηαηνλ, ηνχ Βαζηιέσο παιάηηνλ, δπζσπψ πνιπυκλεηε, Σφλ λνχλ
κνπ θαζάξηζνλ, ηφλ εζπηισκέλνλ, πάζαηο ακαξηίαηο, θαί θαηαγψγηνλ ηεξπλφλ,
ηήο ππεξζένπ Σξηάδνο πνίεζνλ, φπσο ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, θαί ηφ ακέηξεηνλ
έιενο, κεγαιχλσ ζσδφκελνο, ν αρξείνο νηθέηεο ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
ηαπξνχκελνλ βιέπνπζα, θαί ηήλ πιεπξάλ νξπηηφκελνλ, ππφ ιφγρεο ε

Πάλαγλνο, Υξηζηφλ ηφλ θηιάλζξσπνλ, έθιαηε βνψζα, Σί ηνχην Τηέ κνπ; ηί ζνη
αράξηζηνο ιαφο, αληαπνδίδσζηλ ψλ πεπνίεθαο, θαιψλ απηνίο, θαί ζπεχδεηο
κε, αηεθλσζήλαη πακθίιηαηε; Καηαπιήηηνκαη έλδνμε, ζήλ εθνχζηνλ
ζηαχξσζηλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ
νχηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Σήο αξεηήο κέζνδφλ κε, παλφιβηε κχζηα, δίδαμνλ.
Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο βαξχο
Νεχζεη ζνπ πξφο γεψδε
Σξίβνπ ζπληνλσηάηεο, πξφο ηφλ Θεφλ κε θεξνχζεο, δεηθλχσλ ηήλ κέζνδνλ,
Ηεξνκχζηα δίδαμνλ, φπσο ηήο αηειεπηήηνπ, ηχρνηκη δσήο, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ
πάλζνθε.
Ήζηξαςαο θσηνθφξνο, ελ ηή ηνχ Υξηζηνχ Δθθιεζία, δηηηαίο ιακπξπλφκελνο,
Ηεξνθάληα ράξηζηλ, φζελ δηπινίο ζε ζηεθάλνηο, ηεξνπξεπψο ν Υξηζηφο
εζηεθάλσζε.
ηέθεη ηνχ καξηπξίνπ, Ηεξσζχλεο ηε κχξσ, Πακκάθαξ θνζκνχκελνο,
δηακθνηέξσλ ήζηξαςαο, φζελ ηήο αιεζεζηάηεο, θαί ζενεηδνχο θιεξνπρίαο
ηεηχρεθαο.
Άκσκνο σο ζπζία, θαί Ηεξά ηψ Γεζπφηε, θαί δψζα θαί έκςπρνο, ηεξνπξγήζεο
έλδνμε, φζελ ζπζηαζηεξίσ, ηψ ελ νπξαλνίο πξνζεδέρζεο Μεζφδηε.
Θενηνθίνλ
Ρχζηελ βξνηείνπ γέλνπο, θαί ιπηξσηήλ θαί σηήξα, Υξηζηφλ εκίλ ηέηνθαο,
Παξζελνκήηνξ άρξαληε, φζελ ζαθψο ζε εηδφηεο, πξφμελνλ δσήο αησλίνπ
δνμάδνκελ.
Χδή γ'
Ο θαη' αξράο ηνχο νπξαλνχο
Δπηπνιάδνπζαλ ηδψλ, ηήλ ηνχ Χξηγέλνπο απάηελ, σο ππάξρσλ άξηζηνο
πνηκήλ, ηψ ζείσ ππξί ζπληφκσο έθιεμαο, πάζαλ εθείλνπ ηήλ αριχλ, ηήλ
απαζηξάπηνπζαλ αίγιελ, άςαο ηήο ζνθίαο ζεφιεπηε.
Σήο παξζελίαο ηφ ζεπηφλ, θαί ηήο αγλείαο ηφ θάιινο, δηά πείξαο, Έλδνμε
καζψλ, ζνθία ηή ζή θαί ιφγσλ ράξηηη, πάζη ηήλ ηνχησλ θαιινλήλ,
ππνδεηθλχεηο ζεφθξνλ, θαί ηήλ αησλίδνπζαλ θαηδξφηεηα.
Ζ ηψλ ζψλ ιφγσλ αζηξαπή, θαί ε ηήο γλψζεσο ζάιπηγμ, θαί δνγκάησλ

εχζεκνο θζνγγή, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ζηε, πάληαο θαινχζα ηνχο
πηζηνχο, πξφο κεηνπζίαλ πακκάθαξ, ηψλ επνπξαλίσλ απνιαχζεσλ.
ηεξεσηέξαο εδσδήο, πλεπκαηηθψλ ζπκπνζίσλ, νη πιεζζέληεο Πάλζνθε ηψλ
ζψλ, ηήλ φλησο ηξπςήλ εθείζελ ηξέθνληαη, ηήλ δηακέλνπζαλ αεί,
ζπκθπνκέλελ αξξεχζησο, θαί ζπλαπμνπκέλελ ηνίο κεηέρνπζη.
Θενηνθίνλ
Μεηά ηνχ ζείνπ Γαβηξήι, επινγεκέλε ηφ Υαίξε, ζνί Παξζέλε θξάδνκελ αεί,
ραξάο γάξ εκίλ αηηία γέγνλαο, θαί επθξνζχλεο αιεζνχο, ηφλ Λπηξσηήλ θαί
σηήξα, πάλησλ κεηά ζψκαηνο θπήζαζα.
Ο Δηξκφο
«Ο θαη' αξράο ηνχο νπξαλνχο, παληνδπλάκσ ζνπ ιφγσ, ζηεξεψζαο Κχξηε
σηήξ, θαί ηψ παληνπξγψ θαί ζείσ Πλεχκαηη, πάζαλ ηήλ δχλακηλ απηψλ, ελ
αζαιεχησ κε πέηξα, ηήο νκνινγίαο ζνπ ζηεξέσζνλ».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο
Θπζηαζηήξηνλ ηεξπλφλ ηήλ θαξδίαλ, απνηειέζαο ελ απηψ αλαηκάθηνπο,
Ηεξνπξγέ πξνζήγαγεο ζπζίαο Θεψ, αζιήζαο δέ ζηεξξφηαηα, θαί ηπζείο
πξνζελέρζεο, ζπζία ψ Μεζφδηε, δη' εκάο ηψ ηπζέληη, φλ εθηελψο ηθέηεπε αεί,
πάληαο ζσζήλαη, ηνχο πφζσ πκλνχληάο ζε.
Θενηνθίνλ
Σή Θενηφθσ εθηελψο λχλ πξνζδξάκσκελ, ακαξησινί θαί ηαπεηλνί, θαί
πξνζπέζσκελ, ελ κεηαλνία θξάδνληεο, εθ βάζνπο ςπρήο, Γέζπνηλα
βνήζεζνλ, εθ' εκίλ ζπιαγρληζζείζα, ζπεχζνλ απνιιχκεζα, ππφ πιήζνπο
πηαηζκάησλ, κή απνζηξέςεο ζνχο δνχινπο θελνχο, ζέ γάξ θαί κφλελ, ειπίδα
θεθηήκεζα.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ παλακψκεηνο ακλάο θαί Παξζέλνο, φλ απεθχεζελ Τηφλ επισκέλνλ, επί
ηαπξνχ σο έβιεςελ νδχλαηο ηήλ ςπρήλ, θαηξίαηο θαηεπιήηηεην, θαί εβφα
ζξελνχζα, Πνχ ζνπ ηέθλνλ θίιηαηνλ, δσξεψλ θαί ζαπκάησλ, κλήκε ψλ
απήιαπζελ, ν αράξηζηνο δήκνο; αιι' εηο ηφ ζψζαη γέλνο ηψλ βξνηψλ, ηαχηα
λχλ πάζρεηο, Τκλψ ζνπ ηφ εχζπιαγρλνλ.
Χδή δ'
Ο παηξηθνχο θφιπνπο
Δηο αξεηψλ ζχ πεξησπήλ, καξηπξηθψο ηειεησζείο δηέδξακεο, κεγαιφδσξνλ
αληίδνζηλ, ηήο Ηεξνπξγίαο ζνπ, θνκηζάκελνο Πακκαθάξηζηε.
Θξφλνλ ιαρψλ ηεξαξρηθφλ (ηεξσηάηελ γάξ δσήλ εθέθηεζν), ηήλ νξζφδνμνλ
εθήξπμαο, πίζηηλ Παλζεβάζκηε, θαί εδίδαμαο ζνχ ηφ πνίκληνλ.
Ο γιπθαζκφο ν ςπρσθειήο, ηψλ ζψλ δνγκάησλ σο πεγή πξνέξρεηαη, ηνχο
κεηέρνληαο επθξαίλνπζα, θαί θαηαγιπθαίλνπζα, ηά ηήο ςπρήο εκψλ
αηζζεηήξηα.

Γηαθαλέο σο έζνπηξνλ Θενχ, ζείαο εκθάζεηο απιαλψο δερφκελνο,
αλαδέδεημαη Μεζφδηε, δη' επηνλσηέξαο γάξ, ζεαπηφλ ζπνπδήο απεζηίιβσναο.
Ο παηξηθνχο θφιπνπο κή ιηπψλ, θαί εθ Παξζέλνπ ζαξθσζείο, Υξηζηφο ν
Θεφο, δηαθχιαμνλ ηήλ πνίκλελ ζνπ, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ, πξνζθπλνχζαλ ηά
ζεία ζχκβνια.
Χδή ε'
Κχξηε ν Θεφο κνπ
Νέθξσζηλ δσεθφξνλ, ελεδχζσ Πάηεξ πξφ ηειεπηήο ζνπ, θαί μίθεη
ηεκλφκελνο, ηψ ηνχ καξηπξίνπ ζνπ, πξφο δσήλ απεηξνπιαζίσο, κεηεηέζεο
έλδνμε θξείηηνλα.
Μχζηα ηψλ απνξξήησλ, θνηλσλέ ηήο άλσ ρνξνζηαζίαο, ηνχο πφζσ ηηκψληάο
ζε, ζψζνλ Παλανίδηκε, πεηξαζκψλ δεηλψλ ηάο εθφδνπο, δηαιχσλ ηαίο ηθεζίαηο
ζνπ.
Έρσλ πξφο ηφλ Γεζπφηελ, παξξεζίαλ Πάηεξ, νχ θαί ηφ πάζνο, πξνζχκσο
εδήισζαο, δηά ηψλ αγψλσλ ζνπ, ηνίο πηζηνίο ηήλ ζείαλ εηξήλελ, θαί γαιήλελ
αίηεζαη πάλζνθε.
Πξψηνλ Ηεξνπξγήζαο, ηφλ ακλφλ Θενχ ηφλ ηάο ακαξηίαο, ηνχ θφζκνπ
θαζαίξνληα, χζηεξνλ ζπφκελνο, ινγηθή θαί δψζα ζπζία, πξνζελέρζεο ηνχησ
Μεζφδηε.
Θενηνθίνλ
Άρξαληε Θενηφθε, ηήλ εκήλ ςπρήλ ηήλ εζθνηηζκέλελ, δνρείνλ ππάξμαζα, ηνχ
αθαηαιήπηνπ θσηφο, θαί λαφο ηήο ζείαο αθηίλνο, ηψ θσηί ζνπ ιάκπξπλνλ
δένκαη.
Χδή ο'
Ναπηηψλ ηψ ζάισ
Νπζηαγκφλ βιεθάξνηο, θαί ηνίο νθζαικνίο δέ ζνπ χπλνλ, Πακκάθαξ νπθ
έδσθαο έσο πάλησλ, ηψλ παζεκάησλ ζαπηφλ ειεπζέξσζαο θαί ρσξεηηθφλ
λαφλ εηξγάζσ, ηήο αθηηλνβφινπ αζηξαπήο ηνχ Πλεχκαηνο.
Οιηθψο ηή ζεία, θαί ζενεηδεί ιακπεδφλη, ζεφθξνλ ελνχκελνο ηήο ελζένπ,
Ηεξσζχλεο θαλψλ ερξεκάηηζαο, θαί πξφο ηφλ Θεφλ κεζίηεο, ψθζεο, πάζεο
Δθθιεζίαο ηψλ πηζηψλ Μεζφδηε.
Λακπξνηάησ βίσ, ε θσηηζηηθή ζπλειζνχζα, ηψλ φλησλ θαηάιεςηο
ζενξξήκνλ, θσηφο ιακπηήξα ηψ θφζκσ ζε έδεημε, ηήλ αηξεηηθήλ αδνιεζρίαλ,
θαί ηήο αζεταο ηήλ αριχλ δηψθνληα.
Θενηνθίνλ
Βαζηιίδα πάλησλ, ζέ ηψλ γεγνλφησλ εηδφηεο, Θεφλ σο γελλήζαζαλ,

Θενκήηνξ ηφλ εθ κή φλησλ, ηά πάληα πνηήζαληα, ηήλ ραξκνληθήλ πκλνινγίαλ,
κεηά ηνχ αγγέινπ Γαβξηήι ζνη θξάδνκελ.
Ο Δηξκφο
«Ναπηηψλ ηψ ζάισ, ηψλ βησηηθψλ κειεκάησλ, ζπκπιφνηο πνληνχκελνλ
ακαξηίαηο, θαί ςπρνθζφξσ ζεξί πξνζξηπηνχκελνλ, σο ν Ησλάο Υξηζηέ βνψ
ζνη, Δθ ζαλαηεθφξνπ κε βπζνχ αλάγαγε».
πλαμάξηνλ
Σή Κ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Μεζνδίνπ,
Δπηζθφπνπ Παηάξσλ.
ηίρνη
Μέζνδνλ Μεζφδηνο βίνπ πξφο βίνλ,
Μεζείο νδεχεη, νχ κέζνδνο νχ πέιεη.
Δηθάδη αξρηζχηελ Μεζφδηνλ άνξ θαηέπεθλελ.
Σαίο απηνχ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Οη ελ θακίλσ ηνχ ππξφο
Ηεξσκέλνο ζεφθξνλ, θαί Μαξηχξσλ ηήο αιεζείαο, θαηδξψο εθιάκπσλ ελ
αίκαηη, ζχλ απηνίο ηψ Γεζπφηε κέιπεηο απαχζησο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν
Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Δζηεξηγκέλνο ηή πίζηεη, ηψλ εηδψισλ έζβεζαο θιφγα, ξναίο αγίσλ αηκάησλ
ζνπ, δηά ηήο καξηπξίαο νχησ θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ.
Μεκπεκέλνο ηά ζεία, ζεσξία ηή αλσηάηε, ηφλ λνχλ παλζφθσο εηξάλσζαο,
ηνίο πηζηψο κεισδνχζη ζπλαλαθξάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Τκλνινγίαηο δνμάδεη, ηφλ ζφλ ηφθνλ πάζα θηίζηο, Θεφλ Παξζέλε γηλψζθνπζα,
θαί ζεπηψο πξνζθπλνχζα ηνχησ θξαπγάδεη, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν
ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Χδή ε'
Σφλ κφλνλ άλαξρνλ
έ ηφλ αφξαηνλ, σο νξψλ εθαξηέξεη, ηνχο ηψλ ηπξάλλσλ αηθηζκνχο ν
ζεφθξσλ, θαί ζηέθαλνλ αλεδήζαην κέιπσλ, Τκλείηε ίεξείο, ιαφο ππεξπςνχηε,
απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Σήλ αδηάδνρνλ, ηνχ Υξηζηνχ βαζηιείαλ, εηιηθξηλψο επηπνζψλ Ηεξάξρα, ηήλ
ηαχηελ ζνη πξνμελνχζαλ νδεχεηο ηξίβνλ, θξαπγάδσλ ηψ Υξηζηψ, Λαφο
ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.

Απεηξνπιάζηνλ, ν Υξηζηφο ζνη παξέζρε, ηψλ ζψλ θακάησλ ηφλ κηζζφλ
ζενθφξε, δηάλνηαλ ππεξβαίλνληα πάζαλ, πκλνχληη επζεβψο, απηνχ ηήλ
βαζηιείαλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Γνγκάησλ πέιαγνο, θαί ππμίνλ δνγκάησλ, θαί ζεσξίαο πςειφλ ζεζαπξφλ ζε,
γηλψζθνκελ θαί αηζζήζεσο ζξφλνλ, πκλνχληεο επζεβψο, Λαφο ππεξπςνχηε,
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Ηθέηεο Πάλαγλε, ζνί πξνζέξρνκαη πίζηεη, ηή ζπιιαβνχζε ηφλ ηψλ φισλ
Γεζπφηελ, Νχλ ζψζφλ κε δησγκψλ θαί θηλδχλσλ, πκλνχληα επζεβψο, Θεφλ
ηφλ ζαξθσζέληα, εθ ζνχ αλεξκελεχησο.
Ο Δηξκφο
«Σφλ κφλνλ άλαξρνλ, Βαζηιέα ηήο δφμεο, φλ επινγνχζηλ νπξαλψλ αη
Γπλάκεηο, θαί θξίηηνπζη ηψλ Αγγέισλ αη ηάμεηο, πκλείηε Ηεξείο, ιαφο
ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Μήηεξ Θενχ θαί Παξζέλνο
Γηαπαληφο ηφλ Υξηζηφλ ηθέηεπε, ζενκαθάξηζηε Πάηεξ, ηψλ αηξέζεσλ παχζαη,
ηά θαζεκψλ κεραλνπξγήκαηα, θαί ηφλ λχλ δφθνλ εθ κέζνπ πνηήζαη, σο γάξ
Ηεξάξρεο, δπλαηφο πξέζβπο πέθελαο.
Απφ ηήο γήο πξφο ηήλ επνπξάληνλ, δηαγσγήλ κεηεηέζεο, ιεηηνπξγίαο γέξαο,
ηνχην ιαβψλ, θαί ηήο αζιήζεσο, έλζα δσήο αθεξάηνπ κεηέρσλ,
ζπλδηαησλίδεηλ ηψ Υξηζηψ θαηεμίσζαη.
Ξχινπ δσήο ηφλ θαξπφλ εηξχγεζαο, ηήο αζαλάηνπ Πακκάθαξ, ηήο δσήο ηψλ
αλζξψπσλ, ηφλ αξρεγφλ εκπνξεπζάκελνο, νχ ηήο ραξάο απνιαχσλ
πινπζίσο, ππέξ ηψλ πκλνχλησλ ζε, πηζηψο εθδπζψπεζνλ.
ινλ ηφλ λνχλ αλαηείλσλ ζηε, δηά ρξεζηφηεηνο βίνπ, ηήο Υξηζηνχ ζεσξίαο,
θαί ηήο ηεξπλήο αγαιιηάζεσο, θαηεμηψζεο σο Ηεξνκάξηπο, σο πθεγεηήο ηήο
επζεβείαο θαί πξφκαρνο.
Θενηνθίνλ
Νφκνπ θαηλνχ θηβσηφλ θαινχκέλ ζε, θαί ζενράξαθηνλ πιάθα, ελ ή ν Λφγνο
εγξάθε, ν ηνχ Θενχ βξνηφο γελφκελνο, δηά ηφ ζψζαη ηφλ θφζκνλ εθ πιάλεο,
θεραξηησκέλε Θενηφθε παλχκλεηε.
Ο Δηξκφο
«Μήηεξ Θενχ θαί Παξζέλνο ηε θνχζα, θαί παξζελεχνπζα πάιηλ, νπρί θχζεσο
έξγνλ, αιιά Θενχ ζπγθαηαβάζεσο, φζελ σο κφλελ ηψλ ζείσλ ζαπκάησλ,
θαηαμησζείζάλ ζε αεί κεγαιχλνκελ».
Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ

Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ηνπιηαλνχ ηνχ Σαξζέσο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη
Φσηαπγή ζε σο ήιηνλ, ηά ηνχ θφζκνπ πιεξψκαηα, λνεηαίο ιακπξφηεζη
θαηαπγάδνληα, θαί αζεταο εμαίξνληα, ηήλ λχθηα καθάξηε, Μάξηπο lνπιηαλέ,
εγλσθφηεο ηήλ κλήκελ ζνπ, ενξηάδνκελ, ηήλ θσζθφξνλ θαί ζείαλ, θαί ηήλ
θφληλ, ηψλ ιεηςάλσλ πξνζθπλνχκελ, ξψζηλ ςπρψλ αξπφκελνη.
Καί ηππηφκελνο κάζηημη, θαί δεηλψο πηεξληδφκελνο, θαί θξνπξά Μαθάξηε
θαζεηξγλχκελνο, ηφπνπο ακείβσλ ζιηβφκελνο, ζεξζί ζπγθιεηφκελνο, θαί βπζψ
πξνζνκηιψλ, θαί ζαιάζζε πνληνπκελνο, θαί δεμάκελνο, ηφ καθάξηνλ ηέινο,
νπθ εξλήζσ, ηφλ Γεζπφηελ ηψλ απάλησλ, θιένο Μαξηχξσλ παλφιβηε.
Θαιαηηίσλ εθ θφιπσλ ζε, πξφο ηή ρέξζσ γελφκελνλ, θπβεξλήζεη Πλεχκαηνο
σο εψξαθε, ηφ ηεξψηαηνλ γχλαηνλ, πηζηψο ππεδέμαην, Μάξηπο Ηνπιηαλέ, θαί
ηαθή παξαδέδσθε, ζνχ ηφ άκσκνλ, θαί πνιχαζινλ ζψκα, ηφ ληθήζαλ,
δηαβφινπ ηπξαλλίδα, ηή ζπλεξγία ηήο ράξηηνο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πεπησθφησλ νλφξζσζηο, ηεζλεψησλ αλάζηαζηο, ζχ εδείρζεο ηέμαζα ηφλ Τηφλ
ηνχ Θενχ, ηφλ ηψ Παηξί ζπλλννχκελνλ, ηήλ ζείαλ ηε γέλλεζηλ, αλαζρφκελνλ
εθ ζνχ, ελ ζαξθί θαζ' ππφζηαζηλ, φλ ηθέηεπε, πεηξαζκψλ ιπηξσζήλαη θαί
θηλδχλσλ, ηνχο ελ πίζηεη Παλαγία, εηιηθξηλψο ζε δνμάδνληαο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Χο εψξαθε Κχξηε, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ
εμεπιήηηεην, θαί αηελίδνπζα, έιεγε, Σί ζνη αληαπέδσθαλ, νη πνιιψλ ζνη
δσξεψλ, απνιαχζαληεο Γέζπνηα; Αιιά δένκαη, Μή κε κφλελ εάζεο ελ ηψ
θφζκσ, αιιά ζπεχζνλ αλαζηήλαη, ζπλαληζηψλ ηνχο πξνπάηνξαο.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Ο κάξηπο ζνπ Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηνχ, ηφ ζηέθνο εθνκίζαην, ηήο
αθζαξζίαο εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, έρσλ γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, ηνχο ηπξάλλνπο
θαζείιελ, έζξαπζε θαί δαηκφλσλ ηά αλίζρπξα ζξάζε, Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο
Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ θαί ηνχ Αγίνπ ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. (Άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ).

Ηνπιηαλφλ χκλνηζη Μάξηπξα ζηέθσ.
Ησάλλνπ Μνλαρνχ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Άζσκελ ηψ Κπξίσ
Ηεξνίο επθεκείζζσ, χκλνηο Αζιεηά ζνπ ε ανίδηκνο, θαί ππέξηηκνο κλήκε,
απξνζίησ γάξ δφμε δεδφμαζηαη.
ιηζζνλ νπρ ππέζηεο, δηεγσληζκέλνο ηφ καξηχξηνλ, ηνχ Υξηζηνχ ζηξαηηψηα,
αζζελεία ζαξθφο κέρξηο αίκαηνο.
Τπέξ ατγιελ ρξπζίνπ, ηνίο καξηπξηθνίο ελαγιατδεηαη, αηθηζκνίο απαζηξάπησλ,
θαί πνιχηηκνλ ιίζνλ ν Άγηνο.
Θενηνθίνλ
Άρξαληε Θενηφθε, ε ζεζαξθσκέλνλ ηφλ ατδηνλ, θαί ππέξζενλ Λφγνλ, ππέξ
θχζηλ ηεθνχζα, πκλνχκέλ ζε.
Χδή γ'
χ εί ηφ ζηεξέσκα
Λίζνηο νχ πξνζηέηαγκαη, ζενιαηξείλ ρεηξψλ έξγνηο, Ηνπιηαλφο, ηψ
θξελνβιαβνχληη, δηθαζηή απεθζέγγεην.
Ίζηαζν πξφ βήκαηνο, ηπξαλληθνχ Υξηζηνχ Μάξηπο, lνπιηαλέ, σο Κξηηή ηψλ
δψλησλ, θαί λεθξψλ παξηζηάκελνο.
Άθξσλ νπ γεγέλεκαη, νκνινγψλ Θεφλ έθε, Ηνπιηαλφο, έλα ελ ηξηάδη,
ακεξίζησο πκλνχκελνλ.
Θενηνθίνλ
Γφο εκίλ βνήζεηαλ, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ Πάλαγλε, ηάο πξνζβνιάο,
απνθξνπνκέλε, ηψλ δεηλψλ πεξηζηάζεσλ.
Ο Δηξκφο
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Τδάησλ πληγκνλή, ηφ καθάξηνλ ηέινο, δεμάκελνο νθέ, ηφλ πνιχκνξθνλ
φθηλ, ελ ηνχηνηο ελαπέπλημαο, θαί ηήλ λίθελ απείιεθαο, φζελ πφζσ ζνπ, ηήλ
αμηέπαηλνλ κλήκελ, ενξηάδνληεο, ππέξ εκψλ ζε πξεζβεχεηλ, Υξηζηψ
ηθεηεχνκελ.
Θενηνθίνλ
Διπίο Υξηζηηαλψλ, Παλαγία Παξζέλε, φλ έηεθεο Θεφλ, ππέξ λνχλ ηε θαί
ιφγνλ, απαχζησο ηθέηεπε, ζχλ ηαίο άλσ Γπλάκεζη, δνχλαη άθεζηλ, ακαξηηψλ
εκίλ πάζη, θαί δηφξζσζηλ, βίνπ ηνίο πίζηεη θαί πφζσ, αεί ζε δνμάδνπζηλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ

Ζ άζπηινο ακλάο, ηφλ ακλφλ θαί πνηκέλα, θξεκάκελνλ λεθξφλ, επί μχινπ
νξψζα, ζξελνχζα εθζέγγεην, κεηξηθψο νινιχδνπζα, πψο ελέγθσ ζνπ, ηήλ
ππέξ ιφγνλ Τηέ κνπ, ζπγθαηάβαζηλ, θαί ηά εθνχζηα πάζε, Θεέ ππεξάγαζε;
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Νηθεηψδεζη κάζηημηλ, Ηνπιηαλφο ηφ ζψκα πξνδίδσζηλ, αλεπαίζζεηνο ηψλ
πφλσλ γάξ, ηνχ Υξηζηνχ ηψ πφζσ εθπιάηηεην.
Οπξαλίνπ ππέξηηκε, Ηνπιηαλέ ριηδήο εθηέκελνο, ηνίο δηψθηαηο ηήλ επίγεηνλ, σο
Υξηζηνχ ζεξάπσλ θαηαιέινηπαο.
Νηθεηήλ δεηζηδαίκνλνο, πιάλεο νπ ζαξθφο ε ξψκε Παλέληηκε, αιιά πφζνο ν
αήηηεηνο, ηψλ Υξηζηνχ παζψλ ζε απεηξγάζαην.
Τπεξέπηεο σο πηέξπμη, ηνχο ηήο αζεβείαο βξφρνπο ζηεξξφηεηη, θαί ηνχ
Πλεχκαηνο ηή ράξηηη, πξφο ζθελάο Μαξηχξσλ επαγφκελνο.
Θενηνθίνλ
Θενηφθνλ ζε Πάλαγλε, νη πεθσηηζκέλνη πάληεο θεξχηηνκελ, ηφλ γάξ ήιηνλ
εθχεζαο, ηήο δηθαηνζχλεο αεηπάξζελε.
Χδή ε'
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη
Μηκνχκελνο ελ πάζη Παλεχθεκε, ηφλ Γεζπφηελ, έζηεο επί βήκαηνο,
παξαλνκνχλησλ θξηλφκελνο.
Ννκίκσο εγσλίζσ θαί ηέζπζαη, ηψ Γεζπφηε, σο αξλίνλ άθαθνλ, ρεξζίλ
αλφκσλ Μαθάξηε.
Οζίσο καξηπξήζαο ανίδηκε, επεγλψζζεο, Ηνπιηαλέ καθάξηε, ππφ Θενχ
Παληνθξάηνξνο.
Θενηνθίνλ
Παξζέλνλ κεηά ηφθνλ πκλνχκέλ ζε, Θενηφθε, ζχ γάξ ηφλ Θεφλ Λφγνλ, ζαξθί
ηψ ρφζκσ εθχεζαο.
Χδή ο'
Υηηψλά κνη παξάζρνπ
Ηθξίσ πξνζπαγέληνο ζνπ Υξηζηέ, ν θιεηλφο ζεξάπσλ ζνπ, νπθ επαηζρχλεηαη,
αιι' σο δφμεο θνηλσλφο ελαβξχλεηαη.
εζίγεηαη ηήο πιάλεο ηά αηζρξά, ζεεγφξσλ γιψζζε δέ, ζεία κπζηήξηα, ηψλ
Μαξηχξσλ ηνχ Υξηζηνχ εθθαιχπηεηαη.
Ηάκαηα παζψλ παληνδαπψλ, θαί πηαηζκάησλ άθεζηλ, αίηεζαη έλδνμε, Αζιεηά
ηνχ σηήξνο ηνίο πκλνχζί ζε.

Θενηνθίνλ
Ο Λφγνο ηνχ Θενχ ζε ηνίο βξνηνίο, Θενηφθε έδεημελ, νπξάληνλ θιίκαθα, δηά
ζνχ γάξ πξφο εκάο θαηαβέβεθε.
Ο Δηξκφο
«Υηηψλά κνη παξάζρνπ θσηεηλφλ, ν αλαβαιιφκελνο θψο ψζπεξ ηκάηηνλ,
πνιπέιεε Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ».
πλαμάξηνλ
Σή ΚΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ηνπιηαλνχ ηνχ ελ
Κηιηθία.
ηίρνη
Φέξσλ ηη ρξήκα ζάθθνο άμηνλ πφινπ,
Ηνπιηαλφλ, βάιιεηαη πφληνπ κέζνλ.
άθθσ Ηνπιηαλφο βπζφλ εηζέδπ εηθάδη πξψηε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο, Αθξνδηζίνπ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Σεξεληίνπ, Δπηζθφπνπ
Ηθνλίνπ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ
Μχξνλ επψδεο, απνζηάδεη, ε ανίδηκνο θαί ελδνμφο ζνπ κλήκε, ζηξαηηψηα
Υξηζηνχ, ηνίο ςάιινπζηλ απαχζησο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Άξξεηνο δφμα πεξηζηέθεη, ηνχο πξφο αίλεζηλ ηήλ ζήλ ζπλεηιεγκέλνπο,
ζηξαηηψηα Υξηζηνχ, θαί ςάιινληαο απαχζησο, Δπινγεηφο εί θπξηε, ν Θεφο εηο
ηνχο αηψλαο.
Ρήζεη ηπξάλλνπ απεηζήζαο, νπθ ειάηξεπζαο Ανίδηκε ηή θηίζεη, αιι' ή κφλσ
Θεψ, ηψ δψληη αλακέιπσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
Σχθνλ θαηέβαιεο ηπξάλλνπ, ζηειηηεπζαο ηήλ αλφκσλ αθξνζχλελ, θαί ηήλ
δφμαλ Υξηζηνχ, εθήξπηηεο θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Υαίξνηο παλάκσκε Παξζέλε, φηη έηεθεο Θεφλ ζαξθί ηψ θφζκσ, ηφλ εθ πιάλεο
αγλή, ιπηξνχκελνλ ηνχο πίζηεη, ζέ Θενηφθνλ Γέζπνηλα, αιεζή
δνμνινγνχληαο.
Χδή ε'
Μνπζηθψλ νξγάλσλ

Τπεζψπεπε κέλ ν αιάζησξ, θαί βαζάλνηο ζε εμεθαιείην, πξφο πιάλελ
Ηνπιηαλέ, απηφο δέ αλεβφαο, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Ρσκαιεσηέξσο ψζπεξ ιέσλ, κεηά ηάο αηθίαο ηνίο ηπξάλλνηο, πξνζβάιιεηο
Ηνπιηαλέ, θξαπγάδσλ \/εθαιέσο, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αξεηήο απάζεο έκπλνπο ζηήιε, αζεβείαο ζξίακβνο σξάζεο, ελ πφιεζη
πεξηαρζείο, εβφαο αλακέιπσλ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
νβαξνχ ππξφο νπθ απεηιή κε, νπδ' αθκή ηνχ μίθνπο απνζηήζεη, ηνχ
πιαζηνπξγήζαληνο Θενχ, εβφαο αλακέιπσλ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Χο ηψλ φισλ Κχξηνλ ηεθνχζα, θαί Παξζέλνο κείλαζα Μαξία, θαί κεηά ηφθνλ νη
πηζηνί, αμίσο αλπκλνχληεο, ηφ Υαίξέ ζνη βνψκελ, θαί ππεξπςνχκελ, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Μνπζηθψλ νξγάλσλ ζπκθσλνχλησλ, θαί ιαψλ απείξσλ πξνζθπλνχλησλ,
είθνλη ηή ελ Γεεηξά, ηξείο Παίδεο κή πεηζζέληεο, ηφλ Κχξηνλ αλχκλνπλ, θαί
εδνμνιφγνπλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Σήλ Αγλήλ ελδφμσο
Σνχ ηπξάλλνπ ηχθνλ θαηέβαιεο, Υξηζηνχ ζηξαηηψηα, θαί αλδξείσο εγψληζαη
θαηά θξάηνο, εθλεπξίζαο ηνχηνλ, δηφ ζε καθαξίδνκελ.
Δπεξκέλνλ φκκα θαηέβαιεο, Θενχ ζηξαηηψηα, αζσκάηνπ αιάζηνξνο,
πξνζπαιαίζαο κεηά ζαξθφο αλδξείσο, Υξηζηφλ κεγαιχλσλ αεί.
Φσιενχο εμέθπγεο δξάθνληνο, ερζξνχ αξρεθάθνπ, ζαιαηηίνηο Μαθάξηε
θελεψζηλ, εκβεβιεκέλνο, φζελ ζε χκλνηο κεγαιχλνκελ.
Χο θαιψο ηνίο άζινηο εγψληζαη, ππέξ ηνχ Γεζπφηνπ! σο σξαίσο θαηέζηεςαη,
δεμηά δεζπνηηθή! δηφ ζε αμίσο κεγαιχλνκελ.
Θενηνθίνλ
Ο Μσζήο ελ βάησ θαηείδέ ζε, Αγλή ελ ηψ φξεη, δερνκέλελ ηφ άζηεθηνλ, ηήο
ζεφηεηνο πχξ αθιέθησο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ.
Ο Δηξκφο
«Σήλ Αγλήλ ελδφμσο ηηκήζσκελ, ιανί Θενηφθνλ, ηήλ ηφ πχξ ηήο ζεφηεηνο,
δεμακέλελ ελ γαζηξί αθιέθησο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.

Αξρή
ΤΖ ΚΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Δπζεβίνπ, Δπηζθφπνπ ακνζάησλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. δ'
Σί πκάο θαιέζσκελ
Σί ζε νλνκάζσκελ έλδνμε; Ηεξάξρελ αιεζή, θαί Ηεξφλ δνγκαηηζηήλ,
νξζνδφμσλ ζηεξηγκφλ, θαί Δθθιεζίαο νθζαικφλ, θσζηήξα, λνεηφλ θψο
απαζηξάπηνληα, Μαξηχξσλ, επθιεξία δηαπξέπνληα, ηήο αιεζείαο
ππέξκαρνλ, κέγαλ ηνχ ςεχδνπο θαηήγνξνλ, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ.
Σί ζε Ηεξάξρα πξνζθζέγμσκαη; πνηακφλ ηήο λνεηήο, εθπνξεπφκελνλ Δδέκ,
θαηαξδεχνληα ηήλ γήλ, επηξξναίο πλεπκαηηθαίο, θξαηήξα, ζείνπ λάκαηνο
πιεξνχκελνλ, Αξείνπ, ηνχο νκφθξνλαο βπζίδνληα, ζηχινλ ππξφο
πξνεγνχκελνλ, λένπ ιανχ ζεία ράξηηη, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Σί ζε νλνκάζσ Δπζέβηε; εχζεβεηαο πνξηζηήλ, θαί αζεβείαο κεησηήλ,
αζινθφξσλ θαιινλήλ, θαί Ηεξέσλ ραξκνλήλ, δξεπάλελ, ηά δηδάληα
εθηέκλνπζαλ, ηφλ ζίηνλ, ηφλ νπξάληνλ ζπλάγνπζαλ, πεγήλ ζαπκάησλ αέλανλ,
λφζσλ εμαίξνπζαλ θαχζσλα, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίλη σκνηψζεο ηαιαίπσξε, πξφο κεηάλνηαλ νπδφισο, αλαλεχνπζα ςπρή, θαί
ηφ πχξ κή δεηιηψζα, ηψλ θαθψλ επηκνλή; Αλάζηα, θαί ηήλ κφλελ πξφο
αληίιεςηλ, ηαρείαλ, επηθάιεζαη θαί βνήζεζνλ, Σφλ ζφλ Τηφλ θαί Θεφλ εκψλ,
κή δηαιίπεο πξεζβεχνπζα, ξπζζήλαί κε, ηψλ παγίδσλ ηνχ αιάζηνξνο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Άξλα ε ακλάο σο εψξαθελ, επί μχινπ επισκέλνλ, εθνπζίσο ζηαπξηθνχ,
αλεβφα κεηξηθψο, νδπξνκέλε ελ θιαπζκψ, Τηέ κνπ, ηί ηφ μέλνλ ηνχην ζέακα, ν
πάζη, ηήλ δσήλ λέκσλ σο Κχξηνο, πψο ζαλαηνχζαη καθξφζπκε, βξνηνίο
παξέρσλ αλάζηαζηλ, Γνμάδσ ζνπ, ηήλ πνιιήλ Θεέ κνπ ζπγθαηάβαζηλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ
νχηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Σήο επζεβείαο ηφλ θεξψλπκνλ ζέβσ. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'

Ζ θεθνκκέλε
Σψ αθξνηάησ θσηί ειιακπφκελνο, θαί Ηεξέσλ ρνξνίο, κάθαξ ζπληαηηφκελνο,
θαί ηαίο καξηπξηθαίο επθιείαηο εγθνζκνχκελνο, ηνχο πίζηεη ενξηάδνληαο ηήλ
ζήλ, Δπζέβηε καθάξηε, κλήκελ πεξηθχιαηηε, Υξηζηφλ εμηιενχκελνο.
Ήδε ηψ πφζσ Υξηζηνχ ππξπνινχκελνο, απφ λεφηεηνο ζήλ, ζάξθα
θαζππέηαμαο, πακκάθαξ ηήο Φπρήο ηαίο ηεξαίο δπλάκεζη, θαί ζθεχνο Ηεξφλ
απνδεηρζείο, ιαφλ ελ νζηφηεηη, ζηε επνίκαλαο, ρξηζζείο κχξσ ηήο ράξηηνο.
έ πνηκελάξρελ ηφ Πλεχκα πξνβάιιεηαη, αηξεηηδφλησλ αριχλ, ιφγνηο
ζειαζθφξνηο ζνπ, ζθεδάδνληα ζνθέ, θαί πξνθαλψο δεηθλχνληα, ηήλ ηξίβνλ
ηήλ νξζήλ, ηνίο ελ απηή νζίσο επηβαίλνπζη, κέγηζηε Δπζέβηε, θσζηήξ ηψλ
θαξδηψλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Δπινγεκέλε Θεφλ ε θπήζαζα, ηνχο επινγνχληάο ζε λχλ, Άρξαληε επιφγεζνλ,
θαί πξφο ηάο αγαζάο εηζφδνπο ρεηξαγψγεζνλ, θαί έκπιεζνλ ελζέσλ αξεηψλ,
θαί ςάιιεηλ ελδπλάκσζνλ, Σψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.
Χδή γ'
Σφλ θφβνλ ζνπ Κχξηε
Τπήξμαο πξάνο θαί αλεμίθαθνο, ηαπεηλφθξσλ θαί κέηξηνο, θαί αγάπεο ζείαο
έκπιεσο, Μαξηχξσλ επί ηέιεη, θνζκεζείο ζηεθάλσ.
ηνιαίο ηαίο εμ αίκαηνο Δπζέβηε, Ηεξψηαηε ιακπφκελνο, εηο ηά Άγηα
αλέδξακεο, θαηδξψο ηά ηψλ Αγίσλ, δφμε εζηεκκέλνο.
Διέγρσλ Αξείνπ ηνχο νκφθξνλαο, δησγκνχο Μάθαξ ππήλεγθαο, βηαηφηαηφλ ηε
ζάλαηνλ, δηφ ηήο αζαλάηνπ δφμεο εμηψζεο.
Θενηνθίνλ
Βνπιήζεη Παηξφο ηφλ Λφγνλ ηέηνθαο, επειεχζεη Πλεχκαηνο, Παλαγία
Μεηξνπάξζελε, Αξρηεξέσλ δφμα, φζελ ζε πκλνχκελ.
Ο Δηξκφο
«Σφλ θφβνλ ζνπ Κχξηε εκθχηεπζνλ, ελ ηαίο θαξδίαηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί
γελνχ εκίλ ζηεξέσκα, ηψλ ζέ ελ αιεζεία επηθαινπκέλσλ».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Φαηδξχλαο ηφλ βίνλ ζνπ, ηψλ αξεηψλ θαιινλαίο, Πνηκήλ αλεγφξεπζαη, θαί
Ηεξάξρεο ζεπηφο, πακκάθαξ Δπζέβηε, αίκαηη δέ Μαξηχξσλ, ζεαπηφλ
σξατζαο, άλσ πξφο ηάο αυινπο, κεηεηέζεο ρνξείαο, κεζ' ψλ ππέξ εκψλ ηφλ
Υξηζηφλ Πάηεξ ηθέηεπε.
Θενηνθίνλ
Διπίο αθαηαίζρπληε, ηψλ πεπνηζφησλ εηο ζέ, ε κφλε θπήζαζα, ππεξθπψο ελ
ζαξθί, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ηνχηνλ ζχλ ηνίο Αγίνηο, Απνζηφινηο δπζψπεη,
δνχλαη ηή νηθνπκέλε, ηιαζκφλ θαί εηξήλελ, θαί πάζηλ εκίλ πξφ ηέινπο, βίνπ

δηφξζσζηλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Παξζέλε παλάκσκε, κήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ξνκθαία δηήιζέ ζνπ, ηήλ
παλαγίαλ ςπρήλ, ελίθα ζηαπξνχκελνλ, έβιεςαο εθνπζίσο, ηφλ Τηφλ θαί Θεφλ
ζνπ, φλπεξ επινγεκέλε, δπζσπνχζα κή παχζε, ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ,
εκίλ δσξήζαζζαη.
Χδή δ'
Δμ φξνπο θαηαζθίνπ
Έζηεζαο ζνθέ, ηήο πιάλεο ζεπεδφλα, άιαηη ηψλ ζψλ, λνζηίκσλ δηδαγκάησλ,
θαί ηνχο λνζνχληαο αηξέζεη θαθνπηζηίαο, κάθαξ πγείσζαο Δπζέβηε.
Ίζπλαο ιαφλ, πξφο φξκνλ ζσηεξίαο Αξεηαληθήλ, βπζίζαο απηζηίαλ, ηή ηψλ
αηκάησλ πιεκκχξα, Πνηκήλ θαί Μάξηπο, Αξρηεξέσλ εγθαιιψπηζκα.
Άζηξνλ θαεηλφλ, αλέηεηιαο ελ θφζκσ, θέγγεη Ηεξψλ, δνγκάησλ θαηαπγάδσλ,
ηάο δηαλνίαο Πακκάθαξ ηψλ νξζνδφμσλ, φζελ πηζηψο ζε καθαξίδνκελ.
Θενηνθίνλ
ηφκαηη Αγλή, θαί γιψζζε θαί θαξδία, θαζνκνινγψ, ηνχ Κηίζηνπ ζε Μεηέξα,
θαί δπζσπψ ζε, Καηαχγαζνλ ηήλ ςπρήλ κνπ, εζθνηηζκέλελ πιεκκειήκαζηλ.
Χδή ε'
Ο εθ λπθηφο αγλνίαο
Σαίο δηδαραίο ζνπ Μάθαξ, ηψλ νξζνδφμσλ ζηεξίδσλ ηφ θξφλεκα, ππέξ ηήο
επζεβείαο, ηάο ππεξνξίαο ππήλεγθαο.
Οξζνδνμίαο ζηήιελ, θαί ηακάησλ πεγήλ ζε γηλψζθνκελ, πάλζνθε Ηεξάξρα,
θαί ηήο Δθθιεζίαο εδξαίσκα.
Ννκνζεζίαηο ζείαηο, ηνχο αλνκνχληαο ζηεξίδσλ ελ ράξηηη, ππφ ρεηξφο αλφκνπ,
άδηθνλ ππέκεηλαο ζάλαηνλ.
Θενηνθίνλ
Φσηηζηηθή ιπρλία, Θενθπήηνξ ηφ ζείνλ ιακπάδηνλ, θέξνπζα εγλσξίζζεο,
πάληα θαηαπγάδνλ ηά πέξαηα.
Χδή ο'
Σήλ δέεζηλ, εθρεψ
Δθήξπμαο, νκννχζηνλ Λφγνλ, θαί ζπλάλαξρνλ Παηξί ηφλ σηήξα, ηήο
βδειπξάο, ηνχ Αξείνπ καλίαο, εμαθαλίζαο ηφ κάηαηνλ θξφλεκα, Δπζέβηε ησλ
επζεβψλ, αξξαγέο θαί ζηεξξφλ πεξηηείρηζκα.
Ραληίζκαηη, ηψλ ζεπηψλ ζνπ αηκάησλ, πνξθπξίδα ζεαπηψ επηρξψζαο,
βαζηιηθήλ, πξνζερψξεζαο Πάηεξ, κεη' επθξνζχλεο εηο ζεία βαζίιεηα,
παξίζηαζζαη ηψ βαζηιεί, ηψλ αηψλσλ πακκάθαξ Δπζέβηε.

Χο ξφδνλ, σο επσδέζηαηνλ θξίλνλ, σο Παξάδεηζνο Θενχ αλεδείρζεο, κέζνλ
δσήο, θεθηεκέλνο ηφ μχινλ, ηφλ θπηνπξγφλ ηψλ απάλησλ θαί Κχξηνλ, Δπζέβηε
θαί λχλ εκάο, επσδίαο πιεξνίο ζείνπ Πλεχκαηνο.
Θενηνθίνλ
Ννήζαληεο, ζεεγφξνη Πξνθήηαη, κπζηεξίνπ ζνπ ηφ άπεηξνλ βάζνο, ηνχην
ζαθψο, πξνεδήισζαλ Κφξε, δη' αηληγκάησλ θαί ζείσλ πξνξξήζεσλ, ηφλ
Λφγνλ γάξ ηφλ ηνχ Παηξφο, ππέξ ιφγνλ Αγλή εζσκάησζαο.
Ο Δηξκφο
«Σήλ δέεζηλ, εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη
θαθψλ ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ Άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη
σο, Ησλάο, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
πλαμάξηνλ
Σή ΚΒ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Δπζεβίνπ,
Δπηζθφπνπ ακνζάησλ.
ηίρνη
Κέξακνο, Δπζέβηε Μάξηπο Κπξίνπ,
Δπζχο δέ θαί ζηέθαλνο ελ ηή ζή θάξα.
Δηθάδη δεπηεξίε θεθαιήλ ζιάζαλ Δπζεβίνην.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Εήλσλνο θαί Εελά.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ
Όκλνηο ζρνιάδσλ Ηεξάξρα, θαί δεήζεζηλ, εθνίκηζαο ηά πάζε, θαί εκψλ ηψλ
Πηζηψλ, άγξππλνο ψθζεο θχιαμ, ηψλ επζεβψο πκλνχλησλ ζε, θαί ηεινχλησλ
ζνπ ηήλ κλήκελ.
Μάξηπο δεηρζείο θαί, Ηεξάξρεο, ηά νπξάληα, ελζέσο εθιεξψζσ, θαί ηψ ζξφλσ
βνψλ παξ ίζηαζαη ηνχ Κηίζηνπ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνπο αηψλαο.
ξζξνο αλέηεηιαο θεξχηησλ, ηφλ εθιάκςαληα Παηξφο πξφ εσζθφξνπ, Ηεζνχλ
ηφλ Υξηζηφλ, θσζηήξ ηήο Δθθιεζίαο, Ηεξαξρψλ αγιάτζκα, αζινθφξσλ
σξαηφηεο.
Θενηνθίνλ
Νφκνπο ηήο θχζεσο Παξζέλε, ηή θπήζεη ζνπ, θαηλίδεηο παξαδφμσο, θαί
θζαξέληαο εκάο, θαθίζηε παξαβάζεη, αλαρσλεχεηο, φζελ ζε, θαηά ρξένο
επθεκνχκελ.
Χδή ε'
Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο
χλ Ηεξάξραηο θαί Μάξηπζη δπζψπεη, σο Ηεξάξρεο θαί Μάξηπο Ηεξνθήξπμ
Δπζέβηε, ηφλ σηήξα ηψλ φισλ, επξείλ εκάο έιενο.

Δλ αγαζή ζπλεηδήζεη δηαπξέπσλ, θαί βαθηεξία ηψλ ιφγσλ, ηφ Ηεξφλ λέκσλ
πνίκληνλ, ηήο αηξέζεσο ζήξαο, Πακκάθαξ απήιαζαο.
Βεβαξπκκέλνπο ηή κέζε ηήο απάηεο, ηνχο αηξεηίδνληαο κάηελ, ζχ δηειέγρσλ
Δπζέβηε, ππ' απηψλ αλεξέζεο, αζιήζαο ζηεξξφηαηα.
Θενηνθίνλ
Χο αλσηέξα ηψλ ζείσλ πςσκάησλ χςηζηνλ έηεθεο Λφγνλ, ηφλ απφ ηήο γήο
αλπςψζαληα, ηήλ πεζνχζαλ νπζίαλ αλζξψπσλ Παλχκλεηε.
Ο Δηξκφο
«Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο ελ ηή θακίλσ, ζχλ ηψ ππξί θαί ηήλ θιφγα,
θαηαπαηνχληεο ππέςαιινλ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Κπξίσο Θενηφθνλ
Ηδείλ θαηεμηψζεο, Πάηεξ ηά καθξφζελ, ηή Ηεξά ζνπ ςπρή ειπηδφκελα, θαί πξφο
αλέζπεξνλ θέγγνο, ραίξσλ εζθήλσζαο.
Χξαίνο απεθάλζεο, ηαίο ζεεγνξίαηο, θαί αγαζαίο εξγαζίαηο Δπζέβηε, θαί ηαίο
παληίκνηο ηψλ άζισλ, κάθαξ ιακπξφηεζη.
ηεζψκεζα ρνξείαλ, ελ αγγαιιηάζεη, ηφλ Ηεξφλ επθεκνχληεο Δπζέβηνλ, ηήο
επζεβείαο ηψ θάιιεη αγιατδφκελνλ.
Ζ ζήθε ζνπ κπξίδεη, ράξηλ ηακάησλ, ε δέ αγία ζνπ κλήκε Δπζέβηε,
θαηαθσηίδεη ηφλ Κφζκνλ, σο κέγαο ήιηνο.
Θενηνθίνλ
Φηιάγαζε Παξζέλε, ηήλ θεθαθσκέλελ, ηή ακαξηία ςπρήλ κνπ αγάζπλνλ, ε ηφλ
παλάγαζνλ Λφγνλ, ζαξθί θπήζαζα.
Ο Δηξκφο
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε αγλή,
ζχλ αζσκάηνηο ρνξείαηο, ζέ κεγαιχλνληεο».
Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αγξηππίλεο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ

Ρψκε ζε πξνβάιιεηαη, ψζπεξ ιεηκψλ ξφδνλ εχνζκνλ, Αγξηππίλα πνιχαζιε,
πηζηψλ ηήλ δηάλνηαλ, θαηεπσδηάδνλ, νδκαίο ελαξέηνηο, θαί ηφ δπζψδεο ηψλ
παζψλ, απνδηψθνλ ράξηηη πάληηκε, Μαξηχξσλ εγθαιιψπηζκα, ηήο Δθθιεζίαο
εδξαίσκα, ηψλ παξζέλσλ ηφ θαχρεκα, ηψλ ζαπκάησλ ηφ πέιαγνο.
ιβνλ σο πνιχηηκνλ, ηή ηθειία ζέ δίδσζηλ, ελ ηή Ρψκε αζιήζαζαλ, Υξηζηφο
ν Θεφο εκψλ, έλζα γελνκέλε, ανίδηκε Μάξηπο, ηήλ ηψλ δαηκφλσλ πνλεξάλ,
πιεζχλ δηψθεηο επηζηαζία ζνπ, δηφ ζε καθαξίδνκελ, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ
ζήκεξνλ, ενξηάδνκελ άζιεζηλ, Αγξηππίλα πνιχαζιε.
Έθεξνλ επ' ψκσλ ζε, Βάζζα θαί Παχια πξνζηάμεζη, ηνχ ηά ζχκπαληα
θέξνληνο, ηφπνπο δηακείβνπζαη, θαί καθξά πειάγε, Μάξηπο Αγξηππίλα,
ζαπκαηνπξγίαο θνβεξάο, επηηεινχζαλ ηή ζεία ράξηηη, θαηέπαπζαο ελ ηφπσ δέ,
ελ ψ Θεφο σθνλφκεζε, θεθκεθφησλ αλάπαπζηο, γελνκέλε παλεχθεκε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ηφ θαζαξψηαηνλ, ηνχ Βαζηιέσο παιάηηνλ, δπζσπψ πνιπυκλεηε, Σφλ λνχλ
κνπ θαζάξηζνλ, ηφλ εζπηισκέλνλ, πάζαηο ακαξηίαηο, θαί θαηαγψγηνλ ηεξπλφλ,
ηήο ππεξζένπ Σξηάδνο πνίεζνλ, φπσο ηήλ κεζηηείαλ ζνπ, θαί ηφ ακέηξεηνλ
έιενο, κεγαιχλσ ζσδφκελνο, ν αρξείνο ηθέηεο ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
έ σο εζεάζαην, επί ηαπξνχ αλπςνχκελνλ, ε ηεθνχζα Φηιάλζξσπε,
θξαπγάδνπζα έιεγε, Πψο εζεινπζίσο, πάζνο ππνκέλεηο, ν απαζψο εθ ηήο
εκήο, γαζηξφο εθιάκςαο σο παληνδχλακνο, θαί ιχζαο ηήλ θαηάθξηηνλ, θχζηλ
βξνηψλ θαηαθξίζεσο; Αλπκλψ ζνπ ηήλ άκεηξνλ, λχλ Τηέ ζπγθαηάβαζηλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηήο Αγίαο ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο
(άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ).
Σήλ Υξηζηνλχκθελ Αγξηππίλελ αηλέζσ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ
Σψ θέγγεη ηήο ράξηηνο, ηήο αζηξαςάζεο ζνη άλσζελ, ηφλ δφθνλ απέιαζνλ
ηήο αγλσζίαο κνπ, θαί παξάζρνπ κνη, επραίο ζνπ Αγξηππίλα, ράξηλ
αλπκλήζαί ζνπ, Μάξηπο ηά ζαχκαηα.
Ζιίνπ θαηδξφηεξνλ, σο αιεζψο εμαλέηεηιαο, ελ ηψ ζηεξεψκαηη ηήο Δθθιεζίαο
Υξηζηνχ, θαί θαηεχγαζαο, αθηίζη ηψλ αγψλσλ, Μάξηπο θαί ζαπκάησλ ζνπ,
θφζκνπ ηά πέξαηα.
Νπκθίνλ αζάλαηνλ, ηφλ δσνδφηελ πνζήζαζα, σο κλήζηξα ηήλ άζιεζηλ,
ηνχησ πξνζήλεγθαο, θαί αληέιαβεο, νπξαλψλ Βαζηιείαλ, θαί ζηέθαλνλ
άθζαξηνλ, Μάξηπο ανίδηκε.

Υεηξί ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ, θπβεξλσκέλε δηέπιεπζαο, ηήλ άζηαηνλ ζάιαζζαλ,
ηήο αζεβείαο ζεκλή, θαί πξνζψξκηζαο, ιηκέλη Αγξηππίλα, ηήο άλσ
ιακπξφηεηνο, ζενκαθάξηζηε.
Θενηνθίνλ
Παξζέλε παλάκσκε, ε ηφλ σηήξα θπήζαζα, θαί ηνχηνλ αγθάιαηο ζνπ, ζείαηο
θαηέρνπζα, θπξηψλπκε, δηάιπζνλ ηφλ γλφθνλ, ςπρήο κνπ θαί θψηηζνλ, ηαχηελ
γεξαίξεηλ ζε.
Χδή γ'
Σφμνλ δπλαηψλ
Ράβδνηο ηππηνκέλε έραηξε, ηνχηνηο ηά νζηά ηήο αζεβείαο ζπληξίβνπζα, θαί
βνψζα, Σήο ζήο νπδέλ κε, αγαπήζεσο ρσξίζεη Υξηζηέ.
Ίλα ηψλ ερζξψλ ηήλ γχκλσζηλ, Μάξηπο ζηειηηεχζεο, ηνχ ρηηψλνο
γεγχκλσζαη, δηά ηνχην ηήο αθζαξζίαο, ηήλ ζηνιήλ Υξηζηφο ζνη δίδσζη.
ηφκα ηφ ιαινχλ παξάλνκα, ηήο επλνκσηάηεο, θαηά ζνχ Υξηζηνκάξηπξνο,
ελεθξάγε, ηά κεγαιεία ηνχ σηήξνο θεξπηηνχζεο ζνπ.
Σείλαο επί γήο ηφ ζψκά ζνπ, ν ηήο αζεβείαο ππνπξγφο κεκαηαίσηαη,
ηεηακέλελ πξφο ηφλ Γεζπφηελ, ηήλ δηάλνηαλ ερνχζεο ζνπ.
Θενηνθίνλ
Ρήζηο επζεβήο πεπιήξσηαη, ε ηνχ Ζζατνπ, Παξζέλνο γάξ ηέηνθε,
ζαξθσζέληα ηφλ δσνδφηελ, θαί σηήξα ηψλ Φπρψλ εκψλ.
Ο Δηξκφο
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο, πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Σφλ σξαηφηαηνλ Υξηζηφλ αγαπήζαζα, θαί παξζελία ηήλ ςπρήλ σξατζαζα, δηά
παληνίσλ πφλσλ ηε θαί ζιίςεσλ, ηνχησ θαηεγγχεζαη, σο Παξζέλνο θαί
Μάξηπο, φζελ ζε εμίσζελ, νπξαλίσλ ζαιάκσλ, ππέξ εκψλ πξεζβεχνπζαλ
απηψ, ηψλ ζέ ηηκψλησλ, ζεκλή πακκαθάξηζηε.
Θενηνθίνλ
Σή Θενηφθσ εθηελψο λχλ πξνζδξάκσκελ, ακαξησινί θαί ηαπεηλνί θαί
πξνζπέζσκελ, ελ κκκηεηαλνία θξάδνληεο εθ βάζνπο ςπρήο, Γέζπνηλα
βνήζεζνλ, εθ' εκίλ ζπιαγρληζζείζα, ζπεχζνλ απνιιφκεζα, ππφ πιήζνπο
πηαηζκάησλ, κή απνζηξέςεο ζνχο δνχινπο θελνχο, ζέ γάξ θαί κφλελ, ειπίδα
θεθηήκεζα.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο γελλεζέληα, ε επ' εζράησλ ζε ζαξθί ηεηνθπία, επί
ηαπξνχ θξεκάκελνλ νξψζά ζε Υξηζηέ, Οίκνη! πνζεηλφηαηε, Ηεζνχ αλεβφα,
πψο ν δνμαδφκελνο, σο Θεφο ππ' Αγγέισλ, ππφ αλφκσλ λχλ βξνηψλ Τηέ,

ζέισλ ζηαπξνχζαη; Τκλψ ζε καθξφζπκε.
Χδή δ'
Ο θαζήκελνο ελ δφμε
Ο ηφ ζέιεκα ηψλ ηνχηνλ, θνβνπκέλσλ πνηνχκελνο, δη' Αγγέινπ Μάξηπο, ιχεη
ζε δεζκψλ θαί ζηξεβιψζεσλ, ηήλ δηαιχζαζαλ πάζαλ ηήλ αζέβεηαλ, ηψ
δεζκψ ηήο αγάπεο Υξηζηνχ ηνχ λπκθίνπ ζνπ.
Νεθξσζείζα δη' αγάπελ, ηνχ λεθξψζαληνο άπαζαλ, ηήλ ηζρχλ ζαλάηνπ, ράξηλ
αλαβιχδεηο αείδσνλ, ηνχο εθ παζψλ λεθξσζέληαο ζεξαπεχνπζα, Αγξηππίλα,
Μαξηχξσλ Υξηζηνχ εγθαιιψπηζκα.
Τπεξβάζα ηή αγάπε, ηνχ λπκθίνπ ζνπ άπαληα, ηήο ζαξθφο ηφλ πφζνλ,
έθεξεο ζηεξξψο ελ ηψ ηχπηεζζαη, ηάο αιγεδφλαο βνψζα, Οχ ρσξίζεη κε, ηήο
ζηνξγήο ζνπ Υξηζηέ, ηψλ παζψλ ε επίηαζηο.
Μαθαξίαο μπλσξίδνο, ηήο Σξηάδνο ηψ έξσηη, ππεξαζιεζάζεο, Βάζζεο
Αγξηππίλεο ηε ζψθξνλνο, ηίο ηήλ αλδξείαλ εμείπνη; φπσο έδεημαλ, αδξαλή
ηψλ εηδψισλ ηζρχλ θξαηαηφηαηα.
Θενηνθίνλ
Ζ Βαζίιηζζα Παξζέλνο, δηαρξχζσ ζηνιίζκαηη, σξατδνκέλε, Τηψ Βαζηιεί λχλ
παξίζηαηαη, ε αζπγθξίησο Αγγέινπο ππεξέρνπζα, ηνχο θξαπγάδνληαο, Γφμα
Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ.
Χδή ε'
χ Κχξηέ κνπ θψο
Φψο άδπηνλ ηψ ζψ, ελζθελψζαλ ζθελψκαηη, εδείθλπ ζε ηνίο νξψζηλ, ελ λπθηί
σο εκέξαλ, βνιάο ζαπκάησλ πέκπνπζαλ.
Ζ άζπηινο ακλάο, ηνχ πνηκέλνο ηνίο ίρλεζη, βαδίδνπζα Ηεξείνλ, ψζπεξ
άκσκνλ ηνχησ, ελζέσο πξνζελήλεθηαη.
Ννχλ έρνπζα θσηφο, πξνθεηείαο αλάπιεσλ, ηά κέιινληα, σο παξφληα, ε
ανίδηκνο Βάζζα, πξνιέγεηλ θαηεμίσηαη.
Θενηνθίνλ
Χ Μήηεξ ηνχ Θενχ, ηήο ςπρήο κνπ ηήλ θάθσζηλ, ζεξάπεπζνλ ε ηεθνχζα, ηφλ
παλάγαζνλ Λφγνλ, ηφλ πάληαο αγαζχλνληα.
Χδή ο'
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο
Αζηξάςαλ, εθ ηήο Ρψκεο σο άδπηνλ ήιηνλ, ε ηθειία ηφ ζψκα, ηήο Αγίαο
Μάξηπξνο δεμακέλε, ηήο δνθψδνπο, ηψλ δαηκφλσλ ιπηξνχηαη δεηλφηεηνο.
Γελλαίσο, αη ηξηζφιβηνη Άγηαη Μαξηπξεο, αη πξφ ζαλάηνπ ζαλνχζαη, ελ ηή
πξνζδνθία ηνχ καξηπξίνπ, λεθξσζέλ ζνπ, δσεθφξνλ ηφ ζψκα θνκίδνπζη.

Ρνκθαίαη, ηνχ ερζξνχ επί ζέ εμεζζέλεζαλ, θαί γάξ σο πφιεηο θαζείιεο,
αζεκειηψηνπο ηνχηνπ ηά ζξάζε, Αγξηππίλα, ηψ κνριψ ηψλ ελδφμσλ αγψλσλ
ζνπ.
Ηάηαη, ηή πξνζςαχζεη αηκφξξνπο ηνχ, ζθήλνπο ζνπ, ιεπξνί θαζαίξνληαη
πίζηεη, δξαπεηεχεη άιιε δέ πάζα λφζνο, ηή πξνζθιήζεη, ηνχ Αγίνπ ζνπ
Μάξηπο νλφκαηνο.
Θενηνθίνλ
Ρήκαζη, ηνχ Γαβξηήι Παξζέλε παλάκσκε, λχλ θερξεκέλνη βνψκελ, Υαίξε
Μήηεξ κφλε επινγεκέλε, Υαίξε πχιε, δηθαηνζχλεο ήιηνλ έρνπζα.
Ο Δηξκφο
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ Γαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».
πλαμάξηνλ
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αγξηππίλεο.
ηίρνη
Πιεζζείζα δεηλψλ ηξαπκάησλ εθ ηπκκάησλ,
Πνιιψλ κεηέζρε ζηεκκάησλ Αγξηππίλα.
Δηθάδη ζεηλνκέλε ηξηηάηε ζάλελ Αγξηππίλα,
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Αξηζηνθιένπο
Πξεζβπηέξνπ, θαί Γεκεηξίνπ Γηαθφλνπ θαί Αζαλαζίνπ Αλαγλψζηνπ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Ο δηαζψζαο ελ ππξί
Πεξηζηεξά νία ρξπζή, φπισ ηνχ ηαπξνχ θξαηηνκέλε, Αγαξελνχο ηνχο ελ
λπθηί, ηψ θξνπξίσ ηψ ζψ πξνζεγγίζαληαο, εμεθάληζαο ζψζαζα, ηνχο
πηζηνχο κηαηθνλίαο, ηήο ηνχησλ Μάξηπο.
Πνιπεηδείο δηά, Υξηζηφλ, πφλνπο ππνκείλαζα Μάξηπο, άπνλνλ εχξεο ελ απηψ,
θαί αζάλαηνλ ιήμηλ θξαπγάδνπζα, Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ
επινγεηφο εί.
Ηεξνπξγφο ν ζαπκαζηφο, θαί ζαπκαηνπξγίαηο εθιάκπσλ, ζνχ ηά ζαπκάζηα
νξψλ, Αγξηππίλα Θεφλ εκεγάιπλε, θαί γεζφκελνο έςαιιελ, ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ επινγεηφο εί.
Νελεπξσκέλσ ινγηζκψ, ζνχ ηφ ξσζηηθφλ παζεκάησλ, δηαθνκίδνπζαη ζψκα,
γπλαηθείαο νπδφισο εζζάλνλην, αζζελείαο θξαπγάδνπζαη, αη παξζέλνη ηψ
Γεζπφηε, Δπινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ

Κπνθνξήζαζα Θεφλ, κέλεηο κεηά ηφθνλ παξζέλνο, θαί γαινπρείο
κεηξνπξεπψο, ηφλ ηξνθέα ηνχ θφζκνπ Παλάκσκε, φλ πκλνχληεο
θξαπγάδνκελ, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί.
Χδή ε'
Παίδαο επαγείο
Ζ λχμ σο εκέξα θαζσξάην, ηνίο θέξνπζη Μάξηπο ζνπ ηφ ιείςαλνλ, ηφπνο
επσδίαζηνο, άπαο ζε δερφκελνο, δαηκνληθή παξάηαμηο, ζθνδξψο ειαχλεην,
ηάζεσλ απέξξεη πιεκκχξα, ηνίο ππεξπςνχζη, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Νπκθίνλ αζάλαηνλ πνζνχζα, Οπίζσ ηψλ κχξσλ ηνχηνπ έδξακεο, ηνχηνπ ηά
παζήκαηα, Μάξηπο θαί ηφλ ζάλαηνλ, εθκηκνπκέλε έλδνμε, θαί αλαθξάδνπζα,
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αλχζηαθηνλ έρνπζα ηήλ πίζηηλ, ειαίσ ηε θαηδξπλζείζαλ ηψλ αηκάησλ ζνπ,
Μάξηπο ηήλ ιακπάδα ζνπ, έλδνλ εηζειήιπζαο, εηο ηφλ λπκθψλα ραίξνπζα,
ηήο νπξαλίνπ ραξάο, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε βνψζα, θαί ππεξπςνχηε, απηφλ εηο
ηνχο αηψλαο.
Ηδείλ ηήλ ηεξπλφηεηα Κπξίνπ, ηφλ ηνχηνπ λαφλ ηε επηζθέςαζζαη, πνζνχζα σο
άξκαηη, αίκαηη νηθείσ ζχ, επνρνπκέλε ςάιινπζα πξφο ηνχηνλ έθζαζαο, Σφλ
Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Ζ βάηνο ηφ πξίλ πξνδηεηχπνπ, ηφ μέλνλ ηνχ ηφθνπ ζνπ κπζηήξηνλ, άθαπζηνο
ηψ θιέγεζζαη, κέλνπζα παλάκσκε, θαί γάξ ηφ πχξ εθχεζαο, ηφ ηήο ζεφηεηνο,
θαί άθιεθηνο δηέκεηλαο Κφξε, φζελ ζε πκλνχκελ, πηζηνί εηο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη
ςάιινπζαλ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλα».
Χδή ζ'
Λίζνο αρεηξφηκεηνο
Νεχζεη ηνχ ηά πάληα πνηνχληνο, ηνχ καξηπξίνπ πξφο ηφ πέξαο, ε Αγαζνλίθε
ζχλ Βάζζα, νκνχ θαί Παχια πξνζχκσο ζπεχδνπζαη, σο αιεζψο
θαηάιιεινλ, εχξνλ ηνχ πφζνπ ηφ ζπκπέξαζκα.
Δλ επνπξαλίνηο ζαιάκνηο, θαηαζθελψζαζα Παξζέλε, θαί ηψλ αζεάησλ ηά
θάιιε, θαηαλννχζα θαί απνιαχνπζα, ηήο ηνχ Θενχ ιακπξφηεηνο, ηνχο ζέ
πκλνχληαο θαηαθαίδξπλνλ.
ηέθαλνο εηέζε ραξίησλ, ηή θνξπθή ζνπ Αγξηππίλα, σο ηειεησζάζεο ηφλ
δξφκνλ, θαί ηεξεζάζεο ηήλ πίζηελ άζπινλ, θαί ηψλ δηθαίσλ ηάγκαηα,
πεξηραξψο ζε ππεδέμαλην.

Χο παξηζηακέλε ηψ ζξφλσ, ελ παξξεζία ηνχ Γεζπφηνπ, κάξηπο Αγξηππίλα
ζχλ πάζη, ηνίο απ' αηψλνο Αγίνηο αίηεζαη, ακαξηηψλ ηήλ ιχηξσζηλ, ηνίο ζέ
πκλνχζη θαιιηπάξζελε.
Θενηνθίνλ
Χο ηφλ ηνχ παληφο δεδξαγκέλνλ, κεηξνπξεπψο ηαίο ζαίο αγθάιαηο, θέξνπζα
Παξζέλε Μαξία, ρεηξφο κε ξχζαη ηνχ πνιεκήηνξνο, φπσο ηήλ ζήλ
ζσδφκελνο, αλεπθεκψ κεγαιεηφηεηα.
Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο, ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία θαί, Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Σφ Γελέζηνλ ηνχ ηηκίνπ ελδφμνπ Πξνθήηνπ Πξνδξφκνπ θαί Βαπηηζηνχ
Ησάλλνπ.
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα ηά εμήο ηξία, δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο δ'
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο
Δθ ζηεηξεπνχζεο γεγέλλεηαη λεδχνο, ν ιχζαο ηήλ ζηείξσζηλ ηψλ θαξδηψλ
εκψλ, θαί επηεθλίαλ ελ πίζηεη ηε θαί αιεζεία, ςπραίο αθάξπνηο ιφγνλ
δσξνχκελνο, ν έλδνμνο Πξφδξνκνο ηήο παξνπζίαο Υξηζηνχ, θσλή ηνχ
Λφγνπ ε εχζεκνο, ηήο κεηαλνίαο, ν πξνζεκάλησξ ν κεγαιφθσλνο, θαί
Παιαηάο ηε θαί ηήο Νέαο, ζείνο κεζίηεο ζαθψο γλσξηδφκελνο, νχ ηήλ γέλλεζηλ
πφζσ, ενξηάζσκελ γεζφκελνη.
Ο ζηηεπηφο λχλ ηήο εγθξαηείαο κφζρνο, εθ ζηείξαο γεγέλλεηαη, ππνδεηθλχσλ
εκίλ, ηφλ εθ Παξζέλνπ λεάληδνο, ακλφλ ηερζέληα, θαί ηά ηνχ θφζκνπ αίξνληα
πηαίζκαηα, ηξπγψλ ε θηιέξεκνο, ζαθψο επέθαλε, ηφ ζείνλ έαξ κελχνπζα, δη'
νχ επαχζε, ηήο αζεταο ρεηκσλ βαξχηαηνο, θαί ηνχ λπκθίνπ θίινο γλήζηνο,
πεξηθαλψο επεδήκεζελ, Ησάλλεο πξεζβεχσλ, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Ο θαηά ζείαλ ηερζείο επαγγειίαλ, φηε ν πακκέγηζηνο ζείνο, Αξράγγεινο, ελ ηψ
λαψ ηψ γελλήηνξη, ζνχ δενκέλσ, επεγγειίζαην ηήλ ζήλ γέλλεζηλ, ηφηε
απηζηήζαληη θαί αληηιέμαληη, ηψ Ηεξεί θαζψο γέγξαπηαη, ηήλ αθσλίαλ, ν
Γαβξηήι επήγαγε θαί ηήλ θψθεπζηλ, άρξη ηνχ ηφθνπ, ζχ δέ Πξφδξνκε, ηφλ
παηέξα ηερζείο ηψλ ηήο γιψηηεο δεζκψλ, ειεπζέξσζαο κάθαξ, θαί

πξεζβεχεηο ππέξ πάλησλ εκψλ.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Πξέπεη ηψ Ησάλλε ε επσδία, πξέπεη ηψ Βαπηηζηή, ηψλ αζκάησλ ε ηεξπλφηεο,
νχηνο γάξ εθήξπμε ηήλ απαξρήλ ηήο εκψλ ζσηεξίαο, ν ζθηξηψλ ελ θνηιία, θαί
βνψλ ελ εξήκσ, Μεηαλνείηε, ηνχ Βαζηιέσο ν ζηξαηηψηεο, ν Πξφδξνκνο ηήο
ράξηηνο, ν ηφλ ακλφλ πξνκελπσλ, θαί ηφλ σηήξα πξεζβεχσλ, ππέξ ηψλ
ςπρψλ εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο πι. δ’
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο β'
Οίθνο ηνχ Δθξαζά
Σξάλσζφλ ζνπ ιακπξψο, ηήλ γιψζζαλ Εαραξία, Πξνθήηεο ηφ παηδίνλ,
Τςίζηνπ έζηαη ιέγσλ, θαί Θενχ Λφγνπ Πξφδξνκνο.
ηίρ. Δπινγεηφο Κχξηνο ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, ν πνηψλ ζαπκάζηα κφλνο.
θζεο εθ κεηξηθψλ, ιαγφλσλ Ησάλλε, Θεψ εγηαζκέλνο, εγήγεξηαη γάξ
κείδσλ, βξνηψλ νπδείο ζνπ πψπνηε.
ηίρ. Καί ζχ παηδίνλ, Πξνθήηεο Τςίζηνπ θιεζήζε.
Λχεηο ηήλ ηνχ παηξφο, Πακκάθαξ αθσλίαλ, σο απαηδίαο θιείζξα, δηέιπζαο
ηεθνχζεο, ηερζείο εθ ζείαο ράξηηνο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μφλε Υξηζηηαλψλ, ειπίο θαί πξνζηαζία, Αγλή ζχλ ηψ Πξνδξφκσ, δπζψπεη
ηφλ Τηφλ ζνπ, ππέξ νηθείσλ δνχισλ ζνπ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Πξνθήηα θαί Πξφδξνκε, ηήο παξνπζίαο Υξηζηνχ, αμίσο επθεκήζαί ζε νπθ
εππνξνχκελ εκείο, νη πφζσ ηηκψληέο ζε, ζηείξσζηο γάξ ηεθνχζεο, θαί παηξφο
αθσλία, ιέιπληαη ηή ελδφμσ, θαί ζεπηή ζνπ γελλήζεη, θαί ζάξθσζηο Τηνχ ηνχ
Θενχ, θφζκσ θεξχηεηαη.
Γφμα... Καί λχλ...
Ήρνο δ’ Θενηνθίνλ
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί αγγέινηο άγλσζηνλ Μπζηχξηνλ, δηά ζνχ
Θενηφθε ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο ελ αζπγρχησ ελψζεη ζαξθνχκελνο,
θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη’ νχ αλαζηήζαο ηφλ
Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ

ηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ, Μαθάξηνο αλήξ. Δηο δέ ηφ, Κχξηε
εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ε' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Ηδηφκεια ηά εμήο,
δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο δ'
Ησάλλνπ Μνλαρνχ
Λχεη ηνχ Εαραξίνπ ηήλ ζησπήλ, γελλεζείο ν Ησάλλεο, θαί γάξ νπδέ έπξεπε
ηφλ παηέξα ζησπάλ, πξνειζνχζεο ηήο θσλήο, αιι' ψζπεξ απηζηεζείζαλ,
πξψελ ηήλ γιψηηαλ έδεζελ, νχησ θαλεξσζείζαλ, δνχλαη ηψ παηξί ηήλ
ειεπζεξίαλ, ψ θαί επεγγειίζζε, θαί εγελλήζε θσλή ηνχ Λφγνπ, θαί θσηφο
Πξφδξνκνο, πξεζβεχσλ ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Ο απηφο
ήκεξνλ ε θσλή ηνχ Λφγνπ, ηήλ θσλήλ δη' απηζηίαλ θξαηνπκέλελ, ιχεη ηήλ
παηξηθήλ, θαί ηήο Δθθιεζίαο εκθαίλεη ηήλ επηεθλίαλ, δεζκά ηήο ζηεηξψζεσο
ιχνπζα κεηξηθά, ν ιχρλνο ηνχ θσηφο πξνέξρεηαη, ε απγή ηνχ ειίνπ ηήο
δηθαηνζχλεο, κελχεη ηήλ έιεπζηλ, εηο αλάπιαζηλ πάλησλ, θαί ζσηεξίαλ ηψλ
ςπρψλ εκψλ.
Αλαηνιίνπ
Ο απηφο
Θενχ Λφγνπ κέιινληνο εθ Παξζέλνπ ηίθηεζζαη, Άγγεινο εθ ζηεηξσηηθψλ
σδίλσλ πξνέξρεηαη, ν κέγαο ελ γελλεηνίο γπλαηθψλ, θαί Πξνθήηνπ
πεξηζζφηεξνο, έδεη γάξ ζείσλ πξαγκάησλ, παξαδφμνπο είλαη ηάο αξράο, παξ'
ειηθίαλ ηφ γφληκνλ, θαί άλεπ ζπνξάο ζχιιεςηο, ν πνηψλ ζαπκάζηα, εηο
ζσηεξίαλ εκψλ δφμα ζνη.
Αλδξένπ Κξήηεο
Ο απηφο
Δπέθαλε ζήκεξνλ ν κέγαο Πξφδξνκνο, εμ αγφλσλ ιαγφλσλ, ηήο Διηζάβεη
πξνειζψλ, ν κείδσλ πάλησλ ηψλ Πξνθεηψλ Πξνθήηεο, νχ έηεξνο νπθ έζηηλ,
νπδέ εγήγεξηαη, φηη ηψ Πξνδξφκσ ιχρλσ, ηφ θψο άθνινπζεί ηφ ππέξιακπξνλ
θαί ηή θσλή ν Λφγνο, θαί ηψ λπκθαγσγψ ν λπκθίνο, θαηαζθεπάδνληη Κπξίσ
ιαφλ πεξηνχζηνλ, θαί πξνθαζαίξνληη επί ηφ Πλεχκα δηά ηνχ χδαηνο, ηνχ
Εαραξίνπ ν βιαζηφο, θαί ηήο εξήκνπ ηφ θάιιηζηνλ ζξέκκα, ηήο κεηαλνίαο ν
θήξπμ, ή θάζαξζηο ηψλ ακπιαθεκάησλ, ν ηνίο ελ Άδε επαγγειηδφκελνο, ηήλ εθ
λεθξψλ Αλάζηαζηλ, θαί πξεζβεχσλ ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Ο απηφο
Πξνθήηεο θαί Πξφδξνκνο, απφ γαζηξφο αλεδείρζεο ηνχ Υξηζηνχ Ησάλλε,
ζθηξηψλ θαί αγαιιφκελνο, ελ ηή λεδχτ ηήο κεηξφο, νξψλ ηήλ Βαζηιίδα
ειζνχζαλ πξφο ηήλ δνχιελ, θέξνπζαλ ηφλ άρξνλνλ, θαί εθ Παηξφο ακήηνξα,
πξφο ζέ ηφλ εθ ζηείξαο, θαί ηνχ πξεζβχηνπ θαη' επαγγειίαλ αλαηείιαληα.
Απηφλ ηθέηεπε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκσλ.
Ο απηφο
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο, ν ηψ ιφγσ ηνχ Αγγέινπ κή πεηζζείο, ιέγνληνο.
ηη ζπιιήςεηαη ε Διηζάβεη, θαί ηέμεηαη πηφλ, ν ιέγσλ. Πψο αχηε ηέμεηαη; φηη
θαγψ πξνέβελ, θαθείλεο ηά κέιε λελέθξσηαη, ν θαηαδηθαζζείο ζησπάλ δηά ηήλ

απηζηίαλ, ζήκεξνλ νξά ηηθηφκελνλ ην επαγγειζέλ, θαί ζησπήο ιπζείο,
επθξνζχλελ εηζνηθίδεη, Δπινγεηφο βνψλ Κχξηνο, ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, φηη
επεζθέςαην, θαί επνίεζε ιχηξσζηλ ηψ ιαψ απηνχ, ν παξέρσλ ηψ θφζκσ ηφ
κέγα έιενο.
Ο απηφο
Ησάλλε παλεχθεκε, θαί νηθνπκεληθέ Απφζηνιε, ηφ ηνχ Γαβξηήι επαγγέιηνλ, θαί
ηήο ζηείξαο ηφ βιάζηεκα, θαί ηήο εξήκνπ ηφ θάιιηζηνλ ζξέκκα, θαί γλήζηε
θίιε ηνχ λπκθίνπ Υξηζηνχ, απηφλ ηθέηεπε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο ήκσλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Σνχ Βπδαληίνπ
ήκεξνλ ηνχ θσηφο ν ιχρλνο, πξννδνπνηείηαη ηήλ έιεπζηλ Θενχ ηνχ Λφγνπ
σο αζηήξ θαεηλφο. ήκεξνλ Εαραξίαο γιψηηαλ εηξάλσζε, ζησπήλ
εμαζθήζαο, Αγγέινπ πξνζηάμαληνο, έπξεπε γάξ νχησ, ηφλ παηέξα ηήο
θσλήο, κή ζησπήλ θπιάηηεηλ, πξνειζνχζεο εθ γαζηξφο ζηεηξσηηθήο, θαί
παληφο ηνχ θφζκνπ ηήλ ιχηξσζηλ επαγγειηδνκέλεο, ελ παξξεζία πνιιή.
Καί λχλ... Ο απηφο
Ζ Διηζάβεη ζπλέιαβε ηφλ Πξφδξνκνλ ηήο ράξηηνο, ε δέ Παξζέλνο ηνλ Κχξηνλ
ηήο δφμεο. Ζζπάζαλην αιιήιαο αη κεηέξεο, θαί ηφ βξέθνο εζθίξηεζελ,
έλδνζελ γάξ ν δνχινο ήλεη ηφλ Γεζπφηελ, ζαπκάζαζα ε κήηεξ ηνχ
Πξνδξφκνπ, ήξμαην βνάλ. Πφζελ κνη ηνχην, ίλα ε Μήηεξ ηνχ Κπξίνπ κνπ έιζε
πξφο κε; ίλα ζψζε ιαφλ απεγλσζκέλνλ. Ο έρσλ ηφ κέγα έιενο, δφμα ζνη.
Δίζνδνο. Σφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά Αλαγλψζκαηα.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. 17,15-17,19 & 18,11-14 & 21,1-2,4-8)
Δίπε Κχξηνο ν Θεφο ηψ Αβξαάκ. άξα ε γπλή ζνπ, νπ θιεζήζεηαη ηφ φλνκα
απηήο άξα, αιιά άξξα έζηαη ηφ φλνκα απηήο. Δπινγήζσ δέ απηήλ, θαί
δψζσ ζνη εμ απηήο ηέθλνλ, θαί επινγεζσ απηφ, θαί έζηαη εηο έζλε, θαί
βαζηιείο εζλψλ εμ απηνχ εμειεχζνληαη. Καί έπεζελ Αβξαάκ επί πξφζσπνλ
απηνχ, θαη εγέιαζε, θαί είπελ ελ ηή δηαλνία απηνχ, ιέγσλ. Δί ηψ εθαηνληαεηεί
γελλήζεηαη πηφο; θαί εη ε άξξα ελλελήθνληα εηψλ νχζα ηέμεηαη; Δίπε δέ ν
Θεφο ηψ Αβξαάκ. Ναί, Ηδνχ άξξα ε γπλή ζνπ ηέμεηαί ζνη πηφλ, θαί θαιέζεηο
ηφ φλνκα απηνχ Ηζαάθ, θαί ζηήζσ ηήλ δηαζήθελ κνπ πξφο απηφλ εηο δηαζήθελ
αηψληνλ, Αβξαάκ δέ θαί άξξα πξεζβχηεξνη πξνβεβεθφηεο εκεξψλ. Δγέιαζε
δέ άξξα ελ εαπηή ιέγνπζα. Οχπσ κέλ κνη γέγνλελ έσο ηνχ λχλ, ν δέ θχξηφο
κνπ πξεζβχηεξνο. Καί είπε Κχξηνο ν Θεφο ηψ Αβξαάκ, Σί φηη εγέιαζε άξξα
ελ εαπηή ιέγνπζα Άξά γε αιεζψο ηέμνκαη; εγψ δέ γεγήξαθα, κή αδπλαηήζε
παξά ηψ Θεψ πάλ ξήκα; Καί Κχξηνο επεζθέςαην ηήλ άξξαλ, θαζά ειάιεζε,
θαί ζπιιαβνχζα, έηεθε ηψ Αβξαάκ πηφλ εηο ηφ γήξαο, εηο ηφλ θαηξφλ, θαζά
ειάιεζελ απηψ Κχξηνο. Πεξηέηεκε δέ απηφλ ηή εκέξα ηή νγδφε, θαζά
ελεηείιαην απηψ Κχξηνο ν Θεφο. Καί Αβξαάκ ήλ εηψλ εθαηφλ, ελίθα εγέλεην
απηψ Ηζαάθ ν πηφο απηνχ. Δίπε δέ άξξα. Γέισηά κνη επνίεζε Κχξηνο, φο γάξ
άλ αθνχζε ζπγραξείηαί κνη. Καί είπε. Σίο αλαγγειεί ηψ Αβξαάκ, φηη ζειάδεη
παηδίνλ άξξα, φηη έηεθνλ πηφλ ελ ηψ γήξα κνπ; Καί επμήζε ηφ παηδίνλ, θαί

απεγαιαθηίζζε, θαί επνίεζελ Αβξαάκ δνρήλ κεγάιελ, ε εκέξα
απεγαιαθηίζζε Ηζαάθ ν πηφο απηνχ.
Κξηηψλ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. 13, 2-8, 13-14, 17-18, 21)
Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, εγέλεην αλήξ εθ ηήο θπιήο ηνχ Γάλ, θαί φλνκα απηψ
Μαλσέ, θαί ε γπλή απηνχ ζηείξα, θαί νπθ έηηθηε. Καί ψθζε Άγγεινο Κπξίνπ
πξφο ηήλ γπλαίθα θαί επε πξφο απηήλ. Ηδνχ ζχ ζηείξα, θαί νπ ηέηνθαο, θαί
ζπιιήςε πηφλ, Καί λχλ θχιαμαη δή, θαί κή πίεο νίλνλ θαί ζίθεξα, θαί κή θάγεο
πάλ αθάζαξηνλ. ηη ηδνχ ζχ ελ γαζηξί έμεηο, θαί ηέμε πηφλ, θαί ζίδεξνο νπθ
αλαβήζεηαη επί ηήλ θεθαιήλ απηνχ, φηη Ναδεξαίνλ ηψ Θεψ έζηαη ηφ παηδάξηνλ
απφ ηεο γαζηξφο. Καί ήιζελ ε γπλή, θαί είπε ηψ αλδξί απηήο, ιέγνπζα.
Άλζξσπνο ηνχ Θενχ ήιζε πξφο κε, θαί ε φξαζηο απηνχ σο φξαζηο Αγγέινπ
ηνχ Θενχ, επηθαλήο ζθφδξα, θαί είπελ. Ηδνχ ζχ ελ γαζηξί έμεηο, θαί ηέμε πηφλ,
θαί λχλ θχιαμαη, θαί κή πίεο νίλνλ θαί ζίθεξα, θαί κή θάγεο πάλ αθάζαξηνλ,
φηη Ναδεξαίνλ Θενχ έζηαη ηφ παηδάξηνλ απφ γαζηξφο, έσο εκέξαο ζαλάηνπ
απηνχ, Καί εδεήζε Μαλσέ ηνχ Κπξίνπ, θαί είπελ. Δλ εκνί, Κχξηε, ν άλζξσπνο
ηνχ Θενχ, φλ απέζηεηιαο, ειζέησ δή έηη πξφο εκάο, θαί θσηηζάησ εκάο, ηί
πνηήζσκελ ηψ παηδαξίσ ηψ ηηθηνκέλσ. Ήιζε δέ ν Άγγεινο πξφο Μαλσέ θαί
είπελ. Απφ πάλησλ ψλ είπνλ πξφο ηήλ γπλαίθά ζνπ, θπιαμάζζσ. Απφ
παληφο, ν εθπνξεχεηαη εμ άκπέινπ, νπ θάγεηαη, θαί νίλνλ θαί ζίθεξα κή πηέησ.
Καί είπε Μαλσέ πξφο ηφλ Άγγεινλ Κπξίνπ. Σί φλνκά ζνη; ίλα φηαλ έιζε ηφ
ξήκά ζνπ, δνμάζσκέλ ζε. Καί είπελ απηψ ν Άγγεινο Κπξίνπ. Ίλα ηί εξσηάο ηφ
φλνκά κνπ; θαί απηφ εζηη ζαπκαζηφλ. Καί νπ πξνζέζεθελ έηη ν Άγγεινο
Κπξίνπ νθζήλαη πξφο Μαλσέ, θαί πξφο ηήλ γπλαίθα απηνχ.
Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. 40,1-5, 9 & 41,17-18 & 45,8 & 48,20-21 & 54,1)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Παξαθαιείηε, παξαθαιείηε ηφλ ιαφλ κνπ ιέγεη ν Θεφο. Οη
Ηεξείο ιαιήζαηε εηο ηήλ θαξδίαλ Ηεξνπζαιήκ, παξαθαιέζαηε απηήλ, φηη
επιήζζε ε Σαπείλσζηο απηήο, ιέιπηαη γάξ απηήο ε ακαξηία, φηη εδέμαην εθ
ρεηξφο Κπξίνπ δηπιά ηά ακαξηήκαηα απηήο. Φσλή βνψληνο ελ ηή εξήκσ.
Δηνηκάζαηε ηήλ νδφλ Κπξίνπ, επζείαο πνηείηε ηάο ηξίβνπο απηνχ, πάζα
θάξαγμ πιεξσζήζεηαη, θαί πάλ φξνο θαί βνπλφο ηαπεηλσζήζεηαη, θαί έζηαη ηά
ζθνιηά εηο επζείαλ, θαί αη ηξαρείαη εηο νδνχο ιείαο, θαί φςεηαη πάζα ζάξμ ηφ
ζσηήξηνλ ηνχ Θενχ. Δπ' φξνπο πςεινχ αλάβεζη ν επαγγειηδφκελνο ηψλ,
χςσζνλ ελ ηζρχτ ηήλ θσλήλ ζνπ, ν επαγγειηδφκελνο Ηεξνπζαιήκ, πςψζαηε,
κή θνβείζζε. Δγψ Κχξηνο ν Θεφο, εγψ επαθνχζνκαη, ν Θεφο Ηζξαήι, θαί νπθ
εγθαηαιείςσ απηνχο. Αιιά αλνίμσ επί ηψλ νξέσλ πνηακνχο, θαί κέζσ
πεδίσλπεγάο, πνηήζσ ηήλ έξεκνλ εηο έιε, θαί ηήλ δηςψζαλ γήλ ελ
πδξαγσγνίο. Δπθξαλζήησ ν νπξαλφο άλσζελ, θαί αη λεθέιαη ξαλάησζαλ
δηθαηνζχλελ, αλαηεηιάησ ε γή, θαί βιαζηεζάησ έιενο, θαί δηθαηνζχλελ
αλαηεηιάησ άκα. Φσλήλ επθξνζχλεο αλαγγείιαηε έσο εζράηνπ ηήο γήο, θαί
αθνπζηφλ γελέζζσ ηνχην. Λέγεηε, φηη εξξχζαην Κχξηνο ηφλ δνχινλ απηνχ
Ηαθψβ. Καί εάλ δηςήζσζη δη' εξήκνπ, εμάμεη απηνίο χδσξ εθ πέηξαο.
Δπθξάλζεηη ζηείξα ε νπ ηίθηνπζα, ξήμνλ θαί βφεζνλ ε νπθ σδίλνπζα, φηη
πνιιά ηά ηέθλα ηήο εξήκνπ κάιινλ ή ηήο ερνχζεο ηφλ άλδξα.

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.
Ήρνο α'
ηαιάμαηε ηά φξε γιπθαζκφλ, θαί νη βνπλνί σο αξλία ζθηξηήζαηε, φηη εηέρζε
εθ ηήο Διηζάβεη, ν κέιισλ εθ' εκάο απιίδεζζαη, ν ηνχ Κπξίνπ Πξφδξνκνο, ν
ιχζαο ελ ηψ ηίθηεζζαη, ηνχ παηξφο ηήλ αθσλίαλ, δηφ θαί εκείο βνψκελ απηψ,
Βαπηηζηά ηνχ Υξηζηνχ, πξέζβεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Ο απηφο
Ζ ζενζήκαληνο θσλή, ηνχ θσηφο ν ιχρλνο, ν ηνχ Κπξίνπ Πξφδξνκνο, ν
ρξηζηνκαξηχξεηνο πξψηνο ηψλ Πξνθεηψλ, ηάο ππέξ ηνχ θφζκνπ πξεζβείαο
πνηνχκελνο, εμαηξέησο ηήλ πνίκλελ ζνπ, ηθέηεπε ηνχ ζψδεζζαη άηξσηνλ.
Ο απηφο
Κήξπμ γέγνλαο ηνχ ακλνχ ηνχ Θενχ θαί Λφγνπ, Ησάλλε Πξνθήηα θαί
Πξφδξνκε, Πξνθεηεχεηο ηά κέιινληα, θαί πξνιέγεηο ηνίο πέξαζηλ, Ίδε ν ακλφο
ηνχ Θενχ, ν αίξσλ ηνχ θφζκνπ ηήλ ακαξηίαλ, θαί παξέρσλ ηνίο πάζη ην κέγα
έιενο.
Γφμα... Ήρνο πι. α'
Αλδξένπ Κξήηεο
Σφλ ελ Πξνθήηαηο φξνλ, θαί αξρήλ Απνζηφισλ, ηφλ επίγεηνλ άγγεινλ, θαί
νπξάληνλ άλζξσπνλ, ηήλ θσλήλ ηνχ Λφγνπ, ηφλ ζηξαηηψηελ θαί Πξφδξνκνλ
Υξηζηνχ, ηφλ εμ επαγγειίαο πξνζθηξηήζαληα, θαί πξνθεξχμαληα Πξφ ηφθνπ
ηφλ ήιηνλ ηήο δηθαηνζπλεο, ζήκεξνλ ε Διηζάβεη ηίθηεη θαί ραίξεη, θαί
ζαπκάδεηαη Εαραξίαο παξά ηήο γεξνπζίαο, ηήλ ζησπήλ σο θινηφλ
ππνζέκελνο, θαί σο γελλήησξ ηήο θσλήο πξνθεηεχεη ζαθέζηαηα, χ γάξ,
παηδίνλ, Πξνθήηεο Τςίζηνπ θιεζήζε, θαί πξνπνξεχζε νδνχο εηνηκάζαη
απηψ, Γηφ Άγγειε, Πξνθήηα, Απφζηνιε, ηξαηηψηα, Πξφδξνκε, Βαπηηζηά, θαί
Κήξπμ ηήο κεηαλνίαο, θαί νδεγέ ηνχ θσηφο, σο θσλή ηνχ Λφγνπ, απαχζησο
πξέζβεπε ππέξ εκψλ, ηψλ πηζηψο ζνπ ηεινχλησλ ηφ κλεκφζπλνλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μαθαξίδνκέλ ζε, Θενηφθε Παξζέλε, θαί δνμάδνκέλ ζε, νη πηζηνί θαηά ρξένο,
ηήλ πφιηλ ηήλ άζεηζηνλ, ηφ ηείρνο ηφ άξξεθηνλ, ηήλ αξξαγή πξνζηαζίαλ, θαί
θαηαθπγήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.
Ήρνο β'
Σφλ εθ Πξνθήηνπ Πξνθήηελ, θαί ηήο ζηείξαο ηφ βιάζηεκα, ηφλ ελ γελλεηνίο
γπλαηθψλ ππέξ άπαληαο, ηφλ ηήο εξήκνπ πνιίηελ, Ησάλλελ ηφλ έλδνμνλ,
ςαικνίο θαί χκλνηο, θαί σδαίο πλεπκαηηθαίο επθεκήζσκελ, βνψληεο πξφο
απηφλ, Βαπηηζηά ηνχ σηήξνο θαί Πξφδξνκε, σο έρσλ παξξεζίαλ, ελ ηή
ζεπηή ζνπ γελλήζεη, δπζψπεζνλ Υξηζηφλ, δσξεζήλαη εηξήλελ ηψ θφζκσ θαί
ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.
ηίρ. Δπινγεηφο Κχξηνο ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι.

Ήιζελ ε θσλή ηήο ράξηηνο ηνχ Λφγνπ, ν ηνχ ειίνπ θήξπμ, γελλεζείο ζήκεξνλ,
εθ ζηείξαο ηήο αγφλνπ εμ επαγγειίαο, Ησάλλεο ν Πξφδξνκνο, ιανί
αγαιιηάζζε, Ήιζελ επηξεπίζαη ηήλ νδφλ εκίλ ηήο ζσηεξίαο, φλ θαί ζθηξηήζαο
πξνζεθχλεζελ, ελ ηή λεδχτ φληα ηήο κεηξφο, ηφλ ακλφλ ηφλ αίξνληα, ηήλ
ακαξηίαλ ηνχ θφζκνπ, θαί παξέρνληα εκίλ ηφ κέγα έιενο.
ηίρ. Καί ζχ παηδίνλ, Πξνθήηεο Τςίζηνπ θιεζήζε.
Ο εθ θνηιίαο κεηξφο αγηαζζείο, θαί ηήο πξνθεηείαο δεμάκελνο ηφ πιήξσκα,
ζήκεξνλ εθ ζηείξαο γεγέλλεηαη, ηνχ Κπξίνπ ηήλ έιεπζηλ θεξχηησλ ηξαλψο,
Μεηαλνείηε, ήγγηθε γάξ ε βαζηιεία ηψλ νπξαλψλ.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Καζζίαο Μνλαρήο
Ζζατνπ λχλ ηνχ Πξνθήηνπ ε θσλή, ζήκεξνλ ελ ηή ηνχ κείδνλνο Πξνθεηψλ
θπήζεη Ησάλλνπ πεπιήξσηαη, Ηδνχ γάξ θεζηλ απνζηειψ ηφλ Άγγειφλ κνπ πξφ
πξνζψπνπ ζνπ, φο θαηαζθεπάζεη ηήλ νδφλ ζνπ, Οχηνο νχλ ν ηνχ επνπξαλίνπ
Βαζηιέσο ζηξαηηψηεο πξνδξακψλ, σο αιεζψο επζείαο επνίεη, ηάο ηξίβνπο
ηνχ Θενχ εκψλ, άλζξσπνο κέλ ηή θχζεη, Άγγεινο δέ ηφλ βίνλ ππάξρσλ,
αγλείαλ γάξ παληειή, θαί ζσθξνζχλελ αζπαζάκελνο, είρε κέλ ηφ θαηά θχζηλ,
έθπγε δέ ηφ παξά θχζηλ, ππέξ θχζηλ αγσληζάκελνο, Απηφλ άπαληεο πηζηνί,
ελ αξεηαίο κηκνχκελνη, πξεζβεχεηλ ππέξ εκψλ δπζσπήζσκελ, εηο ηφ ζσζήλαη
ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Ο απηφο
Βιέπε ηήλ Διηζάβεη, πξφο ηήλ Παξζέλνλ Μαξηάκ δηαιεγνκέλελ, Σί
παξαγέγνλαο πξφο κε, ε Μήηεξ ηνχ Κπξίνπ κνπ; ζχ Βαζηιέα βαζηάδεηο, θαγσ
ζηξαηηψηελ, ζχ ηφλ λνκνδφηελ, θαγψ ηφλ λνκνζέηελ, ζχ ηφλ Λφγνλ, θαγψ ηήλ
θσλήλ, ηήλ θεξχμαζαλ ηήλ βαζηιείαλ ηψλ νπξαλψλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Πξνθήηα θαί Πξφδξνκε, ηήο παξνπζίαο Υξηζηνχ, αμίσο επθεκήζαί ζε νπθ
εππνξνχκελ εκείο, νη πφζσ ηηκψληέο ζε, ζηείξσζηο γάξ ηεθνχζεο, θαί παηξφο
αθσλία, ιέιπληαη ηή ελδφμσ, θαί ζεπηή ζνπ γελλήζεη, θαί ζάξθσζηο Τηνχ ηνχ
Θενχ, θφζκσ θεξχηεηαη.
Γφμα... Καί λχλ...
Ήρνο δ’ Θενηνθίνλ
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί αγγέινηο άγλσζηνλ Μπζηχξηνλ, δηά ζνχ
Θενηφθε ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο ελ αζπγρχησ ελψζεη ζαξθνχκελνο,
θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη’ νχ αλαζηήζαο ηφλ
Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ.
θαί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Καηεπιάγε Ησζήθ
Νχλ εβιάζηεζελ εκίλ, ηνχ Εαραξίνπ ν βιαζηφο, θαί επθξαίλεη λνεηψο, ηάο
δηαλνίαο ηψλ πηζηψλ, ηφ ηήο εξήκνπ θαιιψπηζκα, θαί Πξνθεηψλ ε θξεπίο,
φζελ ηνχ Υξηζηνχ εδείρζε Πξφδξνκνο, θαί Μάξηπο αςεπδήο, ηήο παξνπζίαο
απηνχ, Πλεπκαηηθνίο νχλ άζκαζη, ζπκθψλσο ηψ Βαπηηζηή εθβνήζσκελ,
Πξνθήηα Κήξπμ, ηήο αιεζείαο, πξέζβεπε ηνχ ζσζήλαη εκάο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Καηεπιάγε Ησζήθ, ηφ ππέξ θχζηλ ζεσξψλ, θαί ειάκβαλελ εηο λνχλ, ηφλ επί
πφθνλ πεηφλ, ελ ηή αζπφξσ ζπιιήςεη ζνπ Θενηφθε, βάηνλ ελ ππξί
αθαηάθιεθηνλ, ξάβδνλ Ααξψλ ηήλ βιαζηήζαζαλ, θαί καξηπξψλ ν Μλήζησξ
ζνπ θαί θχιαμ ηνίο Ηεξεχζηλ εθξαχγαδε, Παξζέλνο ηίθηεη, θαί κεηά ηφθνλ, πάιηλ
κέλεη Παξζέλνο.
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Σήο Υξηζηνχ παξνπζίαο ε απαξρή, παξαδφμσο εηέρζεο σο αιεζψο, Ησάλλε
παλεχθεκε, ηψλ Πξνθεηψλ ηφ θεθάιαηνλ, θαί σο θσλή ηνχ Λφγνπ, ππάξρσλ
εθξαχγαδεο, Μεηαλνείηε, ήγγηθελ, νπξαλψλ ηφ Βαζίιεηνλ, φζελ εηνηκάζαο, ηήλ
νδφλ ηνχ Κπξίνπ, ηήο ράξηηνο Πξφδξνκνο, αλεδείρζεο ηνίο πέξαζη, Βαπηηζηά
θαί Απφζηνιε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παλαγία Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, ηήο ςπρήο κνπ ηά πάζε ηά ραιεπά, ίαζαη
δένκαη, θαί ζπγγλψκελ παξάζρνπ κνη, ηψλ εκψλ πηαηζκάησλ, αθξφλσο ψλ
έπξαμα, ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, κνιχλαο ν άζιηνο, Οίκνη! ηί πνηήζσ, ελ
εθείλε ηή ψξα, ελίθα νη Άγγεινη, ηήλ ςπρήλ κνπ ρσξίδνπζηλ, εθ ηνχ αζιίνπ
κνπ ζψκαηνο; ηφηε Γέζπνηλα βνήζεηά κνη γελνχ, θαί πξνζηάηηο ζεξκφηαηνο,
ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο ζνπ.
Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο
Αγαιιηάζζσ ν παηήξ, κήηεξ επθξαίλνπ, φηη Πξνθήηελ επί γήο, έηεθεο
ζήκεξνλ, ηφλ ζεφθιεηνλ Πξφδξνκνλ εμ επαγγειίαο, Ζ ζηείξα βξέθνο ζειάδεη
ηφλ Βαπηηζηήλ, θαί ραίξεη ν Εαραξίαο ηψ ηνθεηψ, ιέγσλ, Γιψζζά κνπ ιέιπηαη,
ηή ζή πξνφδσ ελ γή, Λχρλε ηνχ κεγάινπ θσηφο, λησο ζαχκα παξάδνμνλ!
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο ιαβψλ ελ γλψζεη, ελ ηή ζθελή ηνχ Ησζήθ ζπνπδή
επέζηε, ν Αζψκαηνο ιέγσλ ηή Απεηξνγάκσ, Ο θιίλαο ηή θαηαβάζεη ηνχο

νπξαλνχο, ρσξείηαη αλαιινηψησο φινο ελ ζνί, φλ θαί βιέπσλ ελ κήηξα ζνπ,
ιαβφληα δνχινπ κνξθήλ, εμίζηακαη θξαπγάδεηλ ζνη, Υαίξε Νχκθε αλχκθεπηε.
Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ.
Οη Αλαβαζκνί Αληίθσλνλ Α'
 Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί
ζψζνλ σηήξ κνπ.
 Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί
έζεζζε απεμεξακκέλνη.
Γφμα... Καί λχλ...
Αγίσ Πλεχκαηη πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή
ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ'
Καί ζχ, Παηδίνλ, Πξνθήηεο Τςίζηνπ θιεζήζε, πξνπνξεχζε γάξ πξφ
πξνζψπνπ Κπξίνπ, εηνηκάζαη νδνχο απηνχ.
ηίρ. Δπινγεηφο Κχξηνο ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι.
Πάζα πλνή
Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ
Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, ζπλέιαβελ Διηζάβεη...
Ο Ν'
Γφμα... Σαίο ηνχ ζνχ Πξνδξφκνπ...
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ...
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο, θαί ηφ...
ηηρεξφλ Ήρνο β'
Ο εθ θνηιίαο κεηξφο αγηαζζείο, θαί ηήο πξνθεηείαο δεμάκελνο ηφ πιήξσκα,
ζήκεξνλ εθ ζηείξαο γεγέλλεηαη, ηνχ Κπξίνπ ηήλ έιεπζηλ θεξχηησλ ηξαλψο,
Μεηαλνείηε, ήγγηθε γάξ ε βαζηιεία ηψλ νπξαλψλ.
Ο παξψλ, πνίεκα Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ, θέξσλ Αθξνζηηρίδα.
Σψ Πξνδξφκνπ γέγεζα λχλ Γελεζιίσ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Ο Δηξκφο
«Σξηζηάηαο θξαηαηνχο, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ, απαζείαο ελ βπζψ, ςπρήο ηφ
ηξηκεξέο, θαηαπφληηζνλ δένκαη, φπσο ζνη ψο ελ ηπκπάλσ, ηή λεθξψζεη ηνχ
ζψκαηνο, επηλίθηνλ άζσ κειψδεκα».

Χο φξζξνο εππξεπήο, ηνχ ειίνπ πξνηξέρσλ, ζηεηξεπνχζεο ν βιαζηφο,
θεξχηηεη εκθαλψο, ηήο Παξζέλνπ ηφ θχεκα, πάζε λχλ ηή νηθνπκέλε,
αλαιάκπεηλ ηνίο πέξαζη, θσηηζκφλ επζεβείαο θαί ράξηηνο.
Πξνθήηεο αιεζψο, ηνχ Τςίζηνπ θιεζήζε, πξνπνξεχζε γάξ Υξηζηνχ, βνά
ζνη ηψ πηψ, Ησάλλε παλεχθεκε, Πλεχκαηη ν Εαραξίαο, παλαγίσ θεξφκελνο,
ηήλ νδφλ εηνηκάζαη ηνχ θηίζαληνο.
Ρεκάησλ Γαβξηήι, Εαραξίαο αθνχζαο, αγγειίαο ζετθήο, εδείρζε απεηζήο, θαί
ζηγήλ θαηαθξίλεηαη, ιχεηαη δέ άθλσ ηαχηεο, ε θσλή γάξ γεγέλλεηαη, Ησάλλεο
ηνχ Λφγνπ ν Πξφδξνκνο.
Θενηνθίνλ
Ζ πφιηο ηνχ Θενχ, ηφ ηνχ πακβαζηιέσο, ζενδφρνλ επαγέο, Κεηκήιηνλ ζεπηφλ,
Θενηφθε παλάκσκε, θξνχξεζνλ ζήλ θιεξνπρίαλ, ηήλ αεί επθεκνχζάλ ζε, θαί
γεξαίξνπζαλ πίζηεη ηφλ ηφθνλ ζνπ.
Έηεξνο. Καλψλ. Ήρνο ν απηφο, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Κνηλήο ραξάο Πξφδξνκνλ επθεηκψ πφζσ.
Δλ δέ ηνίο Θενηνθίνηο.
Γεσξγίνπ.
Χδή α'
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ
Κνζκείηαη ηήλ ράξηλ λχλ, ε Δθθιεζία ηνχ Πλεχκαηνο, θαί θαηαθαηδξχλεηαη θαί
σξατδεηαη, ηήλ γελέζιηνλ, εκέξαλ ηνχ Πξνδξφκνπ, επθξνζχλσο άγνπζα, θαί
αλακέιπνπζα.
Ο Κήξπμ ηήο ράξηηνο, θαί εσζθφξνπ θαηδξφηεξνο, ηήο δφμεο ηφλ Ήιηνλ,
κελχεη ζήκεξνλ, θαί ηήλ έιιακςηλ, απηνχ λχλ πξνθεξχηηεη, ελ πάζη ηνίο
πέξαζηλ, απγάδεηλ κέιινπζαλ.
Νχμ ηήο αζεφηεηνο, ελ ηή γελλήζεη ζνπ Πξφδξνκε, εθ γήο απειαχλεηαη, θαί αη
ηήο ράξηηνο, ελ ηνίο πέξαζηλ, αθηίλεο εθαπινχληαη, ζχ γάξ ηφλ αλέζπεξνλ,
κελχεηο ήιηνλ.
Θενηνθίνλ
Γλψζηλ ηήο ζπιιήςεσο, ηήο ζήο δεηθλχεη ε θχεζηο, ηήο ζηείξαο Παλάρξαληε,
πξνθαηαγγέιινπζα, θαί κελχνπζα, ηφλ άζπνξφλ ζνπ ηφθνλ, θαξπφλ εμ
αθάξπνπ γάξ, λεδχνο ήλεγθε.
Καηαβαζία
Αλνίμσ ηφ ζηνκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, ηή
Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ γεζφκελνο,
ηαχηεο ηά ζαχκαηα.

Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνπ
Παηξφο, ελππνζηάησ ζνθία Θενχ, νχ γάξ εζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ
θηιάλζξσπε».
Γεζπνηηθή κέλ, εθ Παξζέλνπ ηειείηαη ε γέλλεζηο, αιι' νηθέηνπ πξνζθηινχο, εθ
γεξαιέαο θαί ζηείξαο κεηξφο, εηθφησο πξνηξέρεη γάξ, ζαχκα ηνχ ζαχκαηνο.
Ρπζζή θαί ζηείξα, ηήλ Παξζέλνλ κεηέξα αζπάδεηαη, επηγλνχζα αςεπδψο, ηψ
ηαχηεο ηφθσ σο ιέιπηαη, δεζκά ηήο ζηεηξψζεσο, ζείσ βνπιήκαηη.
Θενηνθίνλ
Απεηξνγάκσο, ε Θεφλ ζαξθσζέληα θπήζαζα, ηψλ παζψλ ηαίο πξνζβνιαίο,
θινλνχκελφλ κε ζηεξέσζνλ, νπ γάξ εζηηλ Άρξαληε, πιήλ ζνπ βνήζεηα.
Έηεξνο
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο
Ήρνο ηήο εθ ζηείξαο ζνπ πξνφδνπ, δεζκά δηαιχζαο παηξηθήο, θσλήο
θεξχηηεη Έλδνμε, ιακπξψο ηήο ππέξ έλλνηαλ, Υξηζηνχ ζπγθαηαβάζεσο, ηά
ζεία λχλ πξνκελχκαηα.
ηείξαο εμ αθάξπνπ εθβιαζηήζαο, ν ηήο επθαξπίαο κελπηήο, ηήο ελ Υξηζηψ
εμέηεκε, ηήλ άγνλνλ θαί άθαξπνλ, αμίλε ηνχ θεξχγκαηνο, αγλσκνζχλελ
Ηνπδαίσλ ιανχ.
Υάξηηνο ηήο λέαο αη αθηίλεο, εμέιακςαλ ζήκεξνλ θαηδξψο, ηή ζή γελλήζεη
Πξφδξνκε, θαί παιαηά αηλίγκαηα, θαί νη ζθηψδεηο γξάκκαηνο, κεηαρσξείλ
ηχπνη απήξμαλην.
Θενηνθίνλ
Έιπζελ ν ηφθνο ζνπ Παξζέλε, δεζκά θαηαδίθεο ηψλ βξνηψλ, θαί εαπηψ
ζπλέδεζελ, εκάο δηά ηήο ράξηηνο, επεπινγήζαο άπαληαο, ηνχο Θενηφθνλ ζε
γεξαίξνληαο.
Καηαβαζία
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ,
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ.
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Καηεπιάγε Ησζήθ
ζπεξ ήιηνο θαηδξφο, ηήο Διηζάβεη εθ γαζηξφο, εμαλέηεηιελ εκίλ, ηνχ
Εαραξίνπ ν πηφο, θαί ηνχ Παηξφο δηαιχεη ηήλ αθσλίαλ, θαί πάζη ηνίο ιανίο, ελ
παξξεζία πνιιή, Δπζχλαηε βνά, ηάο ηνχ Κπξίνπ νδνχο, θαί γάξ απηφο
ειεχζεηαη θαί ζψζεη, ηνχο πξφο απηφλ επηζηξέθνληαο, φλ πξνθεξχμαο ψ
Ησάλλε, ηθέηεπε ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο ήκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ

Καηεπιάγεζαλ Αγλή, πάληεο Αγγέισλ νη ρνξνί, ηφ κπζηήξηνλ ηήο ζήο,
θπνθνξίαο ηφ θξηθηφλ, πψο ν ηά πάληα ζπλέρσλ λεχκαηη κφλσ, αγθάιαηο σο
βξνηφο, ηαίο ζαίο ζπλέρεηαη, θαί δέρεηαη αξρήλ ν Πξναηψληνο, θαί γαινπρείηαη,
ζχκπαζαλ, ν ηξέθσλ πλνήλ αθάησ ρξεζηφηεηη! θαί ζέ σο φλησο, Θενχ
Μεηέξα, επθεκνχληεο δνμάδνπζη.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, ελ λεθέιε θνχθε, ήιζελ Ηεζνχο
ν ππέξζενο, ηή αθεξάησ παιάκε θαί δηέζσζε, ηνχο θξαπγάδνληαο, Γφμα
Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ».
Μπζηεξίσλ απνξξήησλ, πξννδεχεη κπζηήξηνλ, ηή θαηλνηνκία, ηήο
ζεζκνζεζίαο ηήο θχζεσο, ηήο αξξσζηίαο ε ιχζηο πξνκελχνπζα, ηήλ
δηφξζσζηλ, ηαχηεο Υξηζηέ θαί ηήλ ζέσζηλ.
Ο Ζζαίαο παηξφζελ, ηψ Τηψ πξνεθήηεπζε, ζαξθσζεζνκέλσ, Άγγεινλ
βξνηφλ ηφλ Ηζάγγεινλ, Ηδνχ εγψ απνζηέιισ πξφ πξνζψπνπ ζνπ,
πξνθξαπγάδνληα, Γφμα Υξηζηέ ηε δπλάκεη ζνπ.
Τπεξεηήζαη σο δνχινο ηψ Γεζπφηε γεγέλλεκαη, εηο απηφ γάξ ήθσ, ηνχηνπ
θαηαγγείιαη ηήλ έιεπζηλ, σο ηήο Παξζέλνπ ηφλ ηφθνλ πξνπηζηψζεηαη,
παξαδφμσο ζηεηξεχνπζα, γξαχο εθβιαζηήζαζα.
Θενηνθίνλ
Ζ Αγία Θενηφθνο, ήλ νηθήζαη επδφθεζελ, σο επψδε νίθνλ, Λφγνο ηνχ Παηξφο
ν ππέξζενο, νχ δηεθζάξε ηήλ κήηξαλ, νπθ σδίλεζε, θαί γάξ ηέηνθελ,
Δκκαλνπήι ηφλ Θεάλζξσπνλ.
Έηεξνο
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ
Ρείζξα εηνηκάδνπζηλ νη πνηακνί, θαί ν Ηνξδάλεο ηά λάκαηα, πξνεπηξεπίδεη, ηψ
Γεζπφηε εαπηνχ, ηφλ Βαπηηζηήλ ζεψκελνο, ηνχηνλ λχλ εθ ζηείξαο ηηθηφκελνλ.
Αη ηήο αγαζφηεηνο ηνχ Πνηεηνχ, δσξεαί πξνθχπηνπζηλ άλσζελ, ηνχ
εσζθφξνπ, δηαλίζρνληνο ελ γή, θαί ηήλ απηνχ επίιακςηλ, θαί επηδεκίαλ
θεξχηηνληνο.
άιπηγμ κεγαιφθσλνο επί ηήο γήο, ζήκεξνλ εθ ζηείξαο πξνέξρεηαη ν
Ησάλλεο, θαί κελχεη ηνίο βξνηνίο, ηφλ Βαζηιέα Κχξηνλ, εμ αγλήο αθξάζησο
Σηθηνκελνλ.
Θενηνθίνλ
Χο νχζαλ εθπιήξσκα ηψλ ελ ζθηά, ηχπσλ θαί ζπκβφισλ Παλάρξαληε,
πάληεο Πξνθήηαη, ζέ αλχκλεζαλ θσλαίο, πξνκελπνχζαηο άπαζη ηά ζά
κεγαιεία θαί ζαχκαηα.
Καηαβαζία

Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο, Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ
Κχξηε.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Νχλ αλαζηήζνκαη, πξνθεηηθψο έθε ν Θεφο, λχλ πςσζήζνκαη, λχλ
δνμαζζήζνκαη, ηφλ πεζφληα πξνζιαβψλ εθ ηήο Παξζέλνπ, θαί πξφο θψο ηφ
ζαπκαζηφλ, αλπςψλ ηήο εκήο ζεφηεηνο».
Γή εμαλέηεηιε, παλαιεζή θήξπθα, θσλήλ πάζη θεξχηηνπζαλ, γιψζζε ηνχ
Πλεχκαηνο, ηήο Παξζέλνπ ηφλ Τηφλ, δηθαηνζχλελ νπξαλφζελ εθ' εκάο,
δηαθχπηνπζαλ χιε ζψκαηνο.
Έζεην Κχξηνο, παλαιεζή ιχρλνλ ζε Υξηζηνχ, πάληαο θσηίδνληα, κφλνπο
ελδχνληα, ηνχο ερζξαίλνληαο απηψ σο δηπιντδα, ηήλ αηζρχλελ αςεπδψο,
Θενχ Λφγνλ Τηφλ θεξχηηνληα.
Γήζεηαη άπαζα, θηίζηο ηψ ζψ ηφθσ ζετθψο, ζχ γάξ επίγεηνο, άγγεινο
Πξφδξνκε, θαί νπξάληνο βξνηφο αλαδεηρζήζε, ηφλ νπξάληνλ Θεφλ,
πξνκελχσλ εκίλ ζαξθνχκελνλ.
Θενηνθίνλ
νχ ηά ζαπκάζηα, πξνθεηηθαί έθεζαλ θσλαί, φξνο θαινχληέο ζε, θαί πχιελ
άρξαληε, θαί ιπρλίαλ θαεηλήλ, εμ ήο ηφ θέγγνο αιεζψο ηφ ζαπκαζηφλ
θξπθησξεί, Αγλή θφζκνλ άπαληα.
Έηεξνο
Δμέζηε ηά ζχκπαληα
Ρψλλπηαη ε πξφηεξνλ, θχζηο εμαζζελήζαζα, πξφο ηήλ ηψλ θαιψλ
θαξπνγνλίαλ, εθ ηήο αθάξπνπ κήηξαο ηερζέληνο ζνπ, θαί βξνηνίο, θεξχηηεηαη
δσή, ελ ηή απνηέμεη ζνπ, παλανίδηκε Πξφδξνκε.
Ο ιχρλνο ν άζβεζηνο, εθ ζηείξαο πξνεξρφκελνο, κελχεη ηφλ ήιηνλ ηήο δφμεο,
εθ ηήο Παξζέλνπ εμαλαηέιινληα, πάληαο ηνχο αλζξψπνπο ηψ θσηί, ηήο
ζπγθαηαβάζεσο, θαηαπγάδνληα ράξηηη.
Γεζκνχληαη πνιχθζνγγνη, γιψζζαη ηήο αζεφηεηνο, θαί ρείιε πιαηχλνληαη εηο
δφμαλ, ηήο παξνπζίαο ηνχ ηψλ απάλησλ Θενχ, ηνχ Πξνδξφκνπ ηαχηελ ελ ηή
γή, ζήκεξνλ κελχνληνο, θαί ηξαλψο πξνθεξχηηνληνο.
Θενηνθίνλ
Ρήκαζη ηήλ δφμαλ ζνπ, ή Διηζάβεη Άρξαληε, ηνίο πξνθεηηθνίο δνμνινγνχζα,
ηά κεγαιεία ηνχ ζείνπ ηφθνπ ζνπ, ραίξνπζα εθήξπηηε ηξαλψο, ζχ ππάξρεηο
πάλησλ γάξ, επθξνζχλε θαί θαχρεκα.
Καηαβαζία
Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε,

έζρεο ελ κήηξα, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ Τηφλ, πάζη ηνίο
πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνληα.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπφληηζέ κε, θαηαηγίο πνιιψλ
ακαξηεκάησλ, αιι' σο Θεφο, εθ θζνξάο αλάγαγε, ηήλ δσήλ κνπ σο
θηιάλζξσπνο».
Θεφλ Λφγνλ έγλσο σο Πξνθήηεο, ελ κεηξηθή λεδχτ, θαί ηή ηαχηεο
ρξεζάκελνο γιψηηε, ζενινγείο, ζθνηεηλψ ζεψκελνο, ελ ζαιάκσ θψο
απξφζηηνλ.
Αζηγήησο σο θσλή βνψληνο, ηφλ Λπηξσηήλ ηνχ θφζκνπ Βαπηηζηά, ηθεηεχσλ
κή παχζε, ηήλ ςπρηθήλ δηαιχζαη ζηείξσζηλ, ηψλ πκ λνχλησλ ζνπ ηήλ
γέλλεζηλ.
Θενηνθίνλ
Αζηέθηνπ ζεφηεηνο ρσξίνλ, ε θαζαξά λεδχο ζνπ, αλαδέδεηθηαη ψ Θενηφθε, ή
αδεψο, νπξαλψλ ηά ηάγκαηα, αηελίδεηλ νπ δεδχλεληαη.
Έηεξνο
Σήλ ζείαλ ηαχηελ
Ρνκθαίαλ Πξφδξνκε δίζηνκνλ, ηήλ γέλλεζηλ ηήλ ζήλ ν πνιέκηνο, ερζξφο
εδέμαην, ζχ γάξ ηήλ ηνχηνπ αλαίξεζηλ, θαί ηήλ αλζξψπσλ δψσζηλ
αλεθήξπμαο.
Ο ζείνο πινχηνο δηέθπςελ, εμ χςνπο ζετθνχ εηο ηά ζχκπαληα, ηήο ηψλ βξνηψλ
εκθαλψο, πηνζεζίαο θαί ράξηηνο, ηνχ ηαχηεο ηηθηνκέλνπ ζήκεξνλ θήξπθνο.
Μχξα επψδε ε έξεκνο, εθβιχδεη λνεηψο ηά κελχκαηα, ελ ηή γελλήζεη ζνπ, ηή
εθ ηήο ζηείξαο Παλεχθεκε, ηνχ αθελψηνπ κχξνπ εηζδερνκέλε Υξηζηνχ.
Θενηνθίνλ
Γλσξίζαο κφλελ ζε Γέζπνηλα, Μεηέξα ηνχ Θενχ πξνεζθίξηεζελ, ν ζείνο
Πξφδξνκνο, ελ ηή κεηξψα λεδχτ Αγλή, θαί ηά ζά κεγαιεία πξναλεθήξπμε.
Καηαβαζία
Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο
Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Θεφλ
δνμάδνληεο.
Κνληάθηνλ Ήρνο γ'
Ζ Παξζέλνο
Ζ πξίλ ζηείξα ζήκεξνλ, Υξηζηνχ ηφλ Πξφδξνκνλ ηίθηεη, θαί απηφο ηφ
πιήξσκα, πάζεο ηήο πξνθεηείαο, φλπεξ γάξ, πξναλεθήξπμαλ νη Πξνθήηαη,
ηνχηνλ δή, ελ Ηνξδάλε ρεηξνζεηήζαο, αλεδείρζε Θενχ Λφγνπ, Πξνθήηεο
Κήξπμ νκνχ θαί Πξφδξνκνο.

Ο Οίθνο
Δπθεκήζσκελ λχλ ηφλ ηνχ Κπξίνπ Πξφδξνκνλ, φλ πεξ ηψ ηεξεί ε Διηζάβεη
έηεθελ, εθ κήηξαο αθάξπνπ, αιι' νπρί αζπφξνπ, Υξηζηφο γάξ κφλνο ρψξαλ
δηψδεπζελ αδηφδεπηνλ, άζπνξνλ, ηφλ Ησάλλελ ζηείξα εγέλλεζελ, άλεπ δέ
αλδξφο ηνχηνλ νπθ έηεθε, ηφλ δέ Ηεζνχλ επηζθηάζεη Παηξφο θαί Πλεχκαηνο
ζείνπ, Παξζέλνο έηεθελ αγλή, αιιά ηνχ εθ Παξζέλνπ αλεδείρζε ν εθ ζηείξαο,
Πξνθήηεο Κήξπμ νκνχ θαί Πξφδξνκνο.
πλαμάξηνλ
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, ηφ Γελέζιηνλ ενξηάδνκελ ηνχ ηηκίνπ θαί
ελδφμνπ Πξνθήηνπ, Πξνδξφκνπ θαί Βαπηηζηνχ Ησάλλνπ.
ηίρνη
Εαραξία, ρφξεπε ζχλ ηή ζπδχγσ
Οπ πνιιά κέλ ηίθηνληεο, έλ δέ θαί κέγα.
Πξφδξνκνλ ακθί ηεηάξηελ εηθάδα γείλαην κήηεξ.
Σαίο απηνχ Αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Νένη ηξείο ελ Βαβπιψλη, πξφζηαγκα ηπξαλληθφλ, εηο θιήλαθνλ ζέκελνη, ελ
κέζσ ππξφο αλεβφσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».
Τπήξρε ηφ πξίλ εζθνηηζκέλε, άπαζα ηψλ γεγελψλ, ε θχζηο ψ Πξφδξνκε, αιι'
φξζξνο βνψλ αλεθάλεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Ννζνχζαλ ηάζαην ηήλ θχζηλ, άπαζαλ ε επθιεήο, εθ ζηείξαο ζνπ γέλλεζηο,
δηδάμαζα Πξφδξνκε κέιπεηλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ.
Γεγέλλεζαη Πξφδξνκε εθ ζηείξαο, ήιζε γάξ παλαιεζψο, ηνχ λφκνπ
ζηεηξεχνληνο, ε ράξηο Υξηζηψ κεισδνχζα, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Παξζέλε αγλή επινγεκέλε, πξέζβεπε ππέξ εκψλ, ηψλ ηθεηεπφλησλ ζε εηο ζέ
γάξ ειπίδνκελ πάληεο, θαί ζνί βνψκελ, Γέζπνηλα κή παξίδεο ηνχο δνχινπο
ζνπ.
Έηεξνο
Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη
Ο πνηψλ πάληα ηψ Πλεχκαηη σο Κχξηνο, θαί Πνηεηήο ηνχ παληφο, εθ
ζηεηξεπνχζεο θαξπφλ, παξήγαγε ζήκεξνλ, κεηξφο ηφλ Πξφδξνκνλ,
πξνκελχνληα, θαξπνθνξείλ ηήλ άθαξπνλ, ηψλ βξνηψλ θχζηλ ηά ζεία.
Νεθξσζείζαλ ηήλ κεηξψαλ σο εδψσζε, κήηξαλ ηψ ηφθσ ζνπ, ν δσνδφηεο

Υξηζηφο, δηά ηνχ θεξχγκαηνο ηνχ ζνχ αλέζηεζε, θαί αλέξξσζε,
λελεθξσκέλαο Πξφδξνκε, ηψλ βξνηψλ ηάο πξνζδνθίαο.
Τπέξ ήιηνλ ε έξεκνο θσζηήξά ζε, ζείνλ Παλεχθεκε, εηζδερνκέλε ηεξπλψο,
δηά ζνχ θαηδξχλεηαη θαί σξατδεηαη, θαί ζχλ άπαζηλ, πκλνινγεί ηφλ Κχξηνλ, θαί
Θεφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Ηδείλ άρξαληε ηήλ δφμαλ ζνπ νη Γίθαηνη, πάιαη εδήηεζαλ, ήλ θαζνξψκελ εκείο,
θαί πηζηψο γεξαίξνκελ ζέ θαί θξαπγάδνκελ, Τπεξέλδνμε, επινγεκέλνο
Γέζπνηλα, ν θαξπφο ηήο ζήο θνηιίαο.
Καηαβαζία
Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ Κηίζαληα, αιιά ππξφο
απεηιήλ; αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ. Τπεξχκλεηε, ν ηψλ
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Δπεξγέηα Υξηζηέ Παληνδχλακε, ηνχο ελ κέζσ θινγφο επζεβήζαληαο,
ζπγθαηαβάο εδξφζηζαο, θαί εδίδαμαο κέιπεηλ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ».
Ννκνζέηεο νηθέηεο ππήξρε Μσζήο, Ηεζνχο δέ Θεφο Γηαζήθεο Καηλήο, λχλ δέ
ακθνίλ ν Πξφδξνκνο, κεισδεί σο κεζίηεο, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε πκλείηε
ηφλ Κχξηνλ.
Δμ εξήκνπ γαζηξφο ηξπγψλ πάξεζηηλ, ήλ ζεφθπηνλ λχλ άιζνο ήγαγε, ηή
Δθθιεζία Πξφδξνκνο, ηνχ Υξηζηνχ θαί επάδεη, πάληα ηά έξγα, επινγείηε
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Θενθφξνο ιαφο έζλνο άγηνλ, ηήλ ηξπγφλα Υξηζηνχ εθκηκήζαζζε, θαί
κειηξξχησο άζαηε, ζσθξνζχλε ζπδψληεο, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε πκλείηε
ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
Σήλ Αγλήλ θαί Παξζέλνλ ηηκήζσκελ, ηήλ ηφλ άλαξρνλ Λφγνλ θαί άθηηζηνλ,
ππεξθπψο θπήζαζαλ, εηο εκψλ ζσηεξίαλ, ψ θαί βνψκελ, Δπινγείηε ηά έξγα
ηφλ Κχξηνλ.
Έηεξνο
Παίδαο επαγείο
Φίινο θαί Απφζηνινο ηνχ Κηίζηνπ θαί θήξπμ θαί Βαπηηζηήο θαί ζείνο
Πξφδξνκνο, κάξηπο θαί δηδάζθαινο, κεζίηεο θαί άγγεινο, θαί ιεηηνπξγφο θαί
πξεζβεπηήο εκψλ παλεχθεκε, ππάξρσλ, εθ ηήο ζηείξαο πξνήιζεο, ηαχηα
πξνκελχσλ, ελ ιφγνηο ηε θαί έξγνηο.
Ζ λνηθηαη ηακεία ηψλ ραξίησλ, ηήο Νέαο ηε Γηαζήθεο Υξηζηνχ Πξφδξνκε, θαί

ζπζηψλ έζηκα, ελ ηή απνηέμεη ζνπ, ηψλ παιαηψλ εθιείζζεζαλ θαί
απεπαχζεζαλ, ν λένο δέ ιαφο αλακέιπεη, θαί ππεξπςνί ηφλ Υξηζηφλ εηο ηνχο
αηψλαο.
Χο άλζε ηεξπλά ηνχ ζείνπ ιφγνπ, ζπκπιέμαληεο εγθσκίσλ ζνί ηφλ ζηέθαλνλ,
ζήκεξνλ πξνζάγνκελ, Πξφδξνκε παλεχθεκε, θαί επραξίζησο θξάδνκελ ηψ
ζηεθνδφηε Υξηζηψ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο
ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Ο πξψελ δεζκφο ηήο αθσλίαο, ειχζε Παξζέλε ηή θπήζεη ζνπ, θαί ρείιε
ελνίγεζαλ, εηο αίλνλ ηνχ ηφθνπ ζνπ, απηίθα ηψλ πνζνχλησλ ζε, θαί
εθβνψλησλ απηψ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
Καηαβαζία
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη
ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Λφγνπ Θενχ άθξαζηνλ ελ ζνί ηειείηαη, εκθαλψο Μπζηήξηνλ, Παξζέλε
άρξαληε, θαί γάξ Θεφο, εθ ζνχ ζεζσκάησηαη δη' επζπιαγρλίαλ, δηφ ζε σο
Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».
Ηδνχ θσλή πξφδξνκνο ηαίο ζηεηξεπνχζαηο, θαί εξήκνηο πάξεζηη θαξδίαηο
κέιπνπζα, Οδφλ Υξηζηνχ λπλί εηνηκάζαηε, φηη ελ δφμε έξρεηαη, ψ
πεηζαξρνχληεο κεγαιχλνκελ.
Χο πάιαη ελ Πλεχκαηη ηψ παλαγίσ, εκθαλψο εθήξπμαο ηφλ Τηφλ Πξφδξνκε,
ακλφλ Θενχ, ηνχ θφζκνπ ηφλ αίξνληα ηήλ ακαξηίαλ, ηή πνίκλε ζνπ ηψλ
πηαηζκάησλ ιχζηλ αίηεζαη.
Θενηνθίνλ
Ζ πάλησλ δεζπφδνπζα ηψλ πνηεκάησλ, ηψ ιαψ ζνπ δψξεζαη ηά λίθεο
ηξφπαηα, ηφλ δπζκελή ηηζείζα ππφζπνλδνλ ηή Δθθιεζία, ίλα ζε σο Θενηφθνλ
κεγαιχλσκελ.
Έηεξνο
Άπαο γεγελήο
Πχιαη ηνχ θσηφο, ηνχ ζείνπ αλνίγεζζαη, ζήκεξνλ άξρνληαη, θαί
ελαπνθιείεζζαη, ηακεία ζθφηνπο πξνθαηαγγέιιεηαη, ν θήξπμ γάξ θαί
Πξφδξνκνο Υξηζηνχ εηο θψο πξνειζψλ, ηφ ηνχ βίνπ, ηαχηα αλεθήξπμε, θαί
παηξψα θσλή εβεβαίσζελ.
κβξνο λνεηφο, αλίθκνπ λεθέιεο δέ, ξαγείο ν Πξφδξνκνο, ξείζξνλ ηφ

νπξάληνλ, ηνχ ηήο εηξήλεο πάζηλ εθήξπμε, πνηακνχ παξαγίλεζζαη εηο
αλαθαίληζηλ, ηήο αλζξψπσλ, θχζεσο ελ Πλεχκαηη, ηνχο θαξπνχο
πιεζπλνχζεο ηήο ράξηηνο.
ζπεξ νπξαλφο, άζηξνηο θαηαπγάδεηαη θαί σξατδεηαη, ηνχ Πξνδξφκνπ
ζήκεξνλ, ε Δθθιεζία ηαίο ζείαηο ράξηζη, θαί επθεκεί ηήλ γέλλεζηλ απηνχ
δνμάδνπζα, θαί αηλνχζα, ηφλ ηψλ φισλ Κχξηνλ, δσξεψλ ηψλ θξεηηηφλσλ σο
πξφμελνλ.
Θενηνθίνλ
Όδσξ ηήο δσήο, εθ ζνχ Θενλχκθεπηε βιχζαλ ν Κχξηνο, έπιπλελ εγίαζελ,
εκάο ηνχο πίζηεη εηζδεμακέλνπο απηφλ, θαί θιεξνλφκνπο έδεημε ηήο βαζηιείαο
απηνχ, αλπκλνχληαο, ηήλ απηνχ ρξεζηφηεηα, θαί ζέ πφζσ ζεξκψο
κεγαιχλνληαο.
Καηαβαζία
Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ δέ,
αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ, ηήο Θενκήηνξνο, θαί
βνάησ. Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε Αγλή αεηπάξζελε.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
Σφ ηνχ Πξνδξφκνπ ζήκεξνλ, ραξνπνηφλ Γελέζιηνλ, ηφ ζθπζξσπφλ δηαιχεη,
ηήο ηνχ παηξφο αθσλίαο, θαί ηήο ηεθνχζεο ζηείξσζηλ, κελχεη δέ ηήλ
κέιινπζαλ, ραξάλ θαί αγαιιίαζηλ, δηφ θαί πάζα ε θηίζηο, απηφ θαηδξψο
ενξηάδεη.
Θενηνθίνλ
Πξνθήηαη πξνεθήξπμαλ, Απφζηνινη εδίδαμαλ, θαί Μάξηπξεο ζενθξφλσο, ηφλ
ζφλ Τηφλ Θενηφθε, ηξαλψο θαζσκνιφγεζαλ, Θεφλ ηψλ φισλ πάλαγλε, κεζ'
ψλ ζε κεγαιχλνκελ, νη δηά ζνχ ιπηξσζέληεο, ηήο παιαηάο θαηαδίθεο.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηηρ. Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. δ'
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! εθ γεξαιέαο κεηξφο, Θενχ Λφγνπ πξνάγγεινο,
Ησάλλεο ζήκεξνλ, πξνειζείλ θαηεπείγεηαη, ηήλ δεζκεπζείζαλ γιψζζαλ
ηξαλφηαηα, δηά ηνχ ηφθνπ εχιαινλ δείθλπζηλ. Χ ηήο αθάηνπ ζνπ, πξνκεζείαο
Γέζπνηα! δη' ήο Υξηζηέ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ, σο κφλνο εχζπιαγρλνο.
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ελ γελλεηνίο γπλαηθψλ, Πξνθεηψλ ηε
ππέξηεξνο, κεηξηθήο ζηεηξψζεσο, δηαιχεη ηφ έγθιεκα, ν ελ πλεχκαηη, θαί
δπλάκεη ειζψλ Ζιηνχ, νδφλ Κπξίνπ εηνηκαδφκελνο. Χ ηήο αθξάζηνπ ζνπ,
επζπιαγρλίαο Γέζπνηα! δη' ήο Υξηζηέ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ, σο κφλνο
εχζπιαγρλνο.
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ν πξνθεξχμαο Υξηζηνχ, πξφο αλζξψπνπο ηήλ

θέλσζηλ, ππεξάλσ δείθλπηαη, πάλησλ απηνχ ηή θσλή, Καί ηή ηεθνχζε ιχεη ηήλ
ζηείξσζηλ, δπλάκεη ζεία θαί Εαραξίνπ θσλήλ. Χ ηψλ κεγάισλ ζνπ,
ζαπκαζίσλ Γέζπνηα! δη' ψλ Υξηζηέ, ζψζνλ ηνχο ηηκψληάο ζνπ, ηφλ κέγαλ
Πξφδξνκνλ.
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ελ γελλεηνίο γπλαηθψλ, ν Πξνθήηεο θαί
Πξφδξνκνο, ππεξάλσ δείθλπηαη, Πξνθεηψλ ηε ππέξηεξνο, θαί παξνπζίαο
Υξηζηνχ πξνάγγεινο, ν πξνζθηξηήζαο ελ ηή λεδχτ κεηξφο.  ηψλ κεγίζησλ
ζνπ, δσξεψλ θηιάλζξσπε! δη' ψλ Υξηζηέ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ, σο
παληνδχλακνο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Αλαηνιίνπ
Αζηήξ αζηέξσλ Πξφδξνκνο, ζηεηξσηηθήο εθ λεδχνο, επί γήο ηίθηεηαη ζήκεξνλ,
Ησάλλεο ν ζενπφζεηνο, θαί Υξηζηνχ επηθαίλεη ηήλ απγήλ αλαηνιήλ ηήλ εμ
χςνπο, εηο επζείαλ πηζηνίο δηάβαζηλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο πι. β'
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο
Γίδνηαη θαί άγηνλ έιαηνλ ηνίο αδειθνίο.
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηψλ Καλφλσλ ηνχ Αγίνπ, Χδή γ' θαί
ο'.
Κνηλσληθφλ
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα.
Αξρή
ΤΖ ΚΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηήο Αγίαο Οζηνκάξηπξνο Φεβξσλίαο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Ηδηφκεια ηνχ Πξνδξφκνπ γ'.
Ήρνο δ'
Ησάλλνπ Μνλαρνχ
Λχεη ηνχ Εαραξίνπ ηήλ ζησπήλ, γελλεζείο ν Ησάλλεο, θαί γάξ νπδέ έπξεπε
ηφλ παηέξα ζησπάλ, πξνειζνχζεο ηήο θσλήο, αιι' ψζπεξ απηζηεζείζαλ,

πξψελ ηήλ γιψηηαλ έδεζελ, νχησ θαλεξσζείζαλ, δνχλαη ηψ παηξί ηήλ
ειεπζεξίαλ, ψ θαί επεγγειίζζε, θαί εγελλήζε, θσλή ηνχ Λφγνπ, θαί θσηφο
Πξφδξνκνο, πξεζβεχσλ ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Ο απηφο
ήκεξνλ ε θσλή ηνχ Λφγνπ, ηήλ θσλήλ δη' απηζηίαλ θξαηνπκέλελ, ιχεη ηήλ
παηξηθήλ, θαί ηήο Δθθιεζίαο εκθαίλεη ηήλ επηεθλίαλ, δεζκά ηήο ζηεηξψζεσο
ιχνληαη κεηξηθά, ν ιχρλνο ηνχ θσηφο πξνέξρεηαη, ε απγή ηνχ ειίνπ ηήο
δηθαηνζχλεο, κελχεη ηήλ έιεπζηλ, εηο αλάπιαζηλ πάλησλ, θαί ζσηεξίαλ ηψλ
ςπρψλ εκψλ.
Αλαηνιίνπ ν απηφο
Θενχ Λφγνπ κέιινληνο εθ Παξζέλνπ ηίθηεζζαη, Άγγεινο εθ ζηεηξσηηθψλ
σδίλσλ πξνέξρεηαη, ν κέγαο ελ γελλεηνίο γπλαηθψλ, θαί Πξνθήηνπ
πεξηζζφηεξνο, έδεη γάξ ζείσλ πξαγκάησλ, παξαδφμνπο είλαη ηάο αξράο, παξ'
ειηθίαλ ηφ γφληκνλ, θαί άλεπ ζπνξάο ζχιιεςηο, ν πνηψλ ζαπκάζηα, εηο
ζσηεξίαλ εκψλ δφμα ζνη.
Καί ηήο Αγίαο Πξνζφκνηα γ'
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Άζιεζηλ ππέκεηλαο, ηή ζή παιαίζηξα θαηάιιεινλ, Φεβξσλία παλεχθεκε,
ηδξψζηλ αζθήζεσο, καξηπξίνπ αίκα, ζπγθεξαζακέλε, φζελ θαί ζηέθαλνλ
δηπινχλ, ν επεξγέηεο ζνη εραξίζαην, πξφο φλ θαί αλειήιπζαο, πεπνηθηικέλε
ιακπξφηεηη, σο Παξζέλνο παλάκσκνο, θαί σο Μάξηπο αήηηεηνο.
Κάιιεη ηφ ηνχ ζψκαηνο, ε σξαηφηεο ε έλζενο, ηήο ςπρήο ζνπ ζπλέδξακελ, σο
θξίλνλ γάξ έιακςαο, ελ κνλαίο φζηαηο, εθιειεπθαζκέλε, θαί ηαίο ηνχ αίκαηνο
ξναίο, πεθνηληγκέλε Νχκθε παλάκσκε, δηφ ζε θαί νπξάληνο, ηεξπλφο εδέμαην
ζάιακνο, θαί παζηάο αθαηάιπηνο, σο Παξζέλνλ θαί Μάξηπξα.
Κχθισ παξελέβαιε, ζνχ Φεβξσλία παλεχθεκε, ν ξπφκελνο Άγγεινο, εθ
βξέθνπο γάξ Κχξηνλ, θνβνπκέλε ψθζεο, θαί αλαθεηκέλε, ψζπεξ αλάζεκα
ηεξπλφλ, ηεηεξεκέλνλ ηψ παληνθξάηνξη, εληεχζελ θαηεπάηεζαο, ηήλ ηνχ
ειήλνπ παξάλνηαλ, θαί ζηεθζείζα αλέδξακεο, πξφο Υξηζηφλ ηφλ λπκθίνλ
ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'
Ζ Διηζάβεη ζπλέιαβε ηφλ Πξφδξνκνλ ηήο ράξηηνο, ε δέ Παξζέλνο ηφλ Κχξηνλ
ηήο δφμεο, Ζζπάζαλην αιιήιαο αη κεηέξεο, θαί ηφ βξέθνο εζθίξηεζελ,
έλδνζελ γάξ ν δνχινο ήλεη ηφλ Γεζπφηελ, ζαπκάζαζα ε κήηεξ ηνχ
Πξνδξφκνπ, ήξμαην βνάλ, Πφζελ κνη ηνχην, ίλα ε Μήηεξ ηνχ Κπξίνπ κνπ έιζε
πξφο κε; ίλα ζψζε ιαφλ απεγλσζκέλνλ, Ο έρσλ ηφ κέγα έιενο δφμα ζνη.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηήο Οθησήρνπ
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'

Βιέπε ηήλ Διηζάβεη, πξφο ηήλ Παξζέλνλ Μαξηάκ δηαιεγνκέλελ, Σί
παξαγέγνλαο πξφο κε, ε Μήηεξ ηνχ Κπξίνπ κνπ; ζχ βαζηιέα βαζηάδεηο, θαγψ
ζηξαηηψηελ, ζχ ηφλ λνκνδφηελ, θαγψ ηφλ λνκνζέηελ, ζχ ηφλ ιφγνλ, θαγψ ηήλ
θσλήλ, ηήλ θεξπμαζαλ ηήλ βαζηιείαλ ηψλ νπξαλψλ.
Απνιπηίθηνλ ηνχ Πξνδξφκνπ
Ήρνο δ'
Πξνθήηα θαί Πξφδξνκε, ηήο παξνπζίαο Υξηζηνχ, αμίσο επθεκήζαί ζε νπθ
εππνξνχκελ εκείο, νη πφζσ ηηκψληέο ζε, ζηείξσζηο γάξ ηεθνχζεο, θαί παηξφο
αθσλία, ιέιπληαη ηή ελδφμσ, θαί ζεπηή ζνπ γελλήζεη, θαί ζάξθσζηο Τηνχ ηνχ
Θενχ, θφζκσ θεξχηεηαη.
Απνιπηίθηνλ ηήο Αγίαο
Ήρνο δ’ Καηεπιάγε Ησζήθ
Ζ ακλάο ζνπ Ηεζνχ, θξάδεη κεγάιε ηή θσλή, έ Νπκθίε κνπ πνζψ, θαί ζέ
δεηνχζα αζιψ, θαί ζπζηαπξνχκαη θαί ζπλζάπηνκαη ηψ βαπηηζκψ ζνπ, θαί
πάζρσ δηά ζέ, σο βαζηιεχζσ ζχλ ζνί, θαί ζλήζθσ ππέξ ζνχ, ηλαθαί δήζσ
ελζνί, αιι' σο ζπζίαλ άκσκνλ, πξνζδέρνπ ηήλ κεηά πφζνπ ηπζείζάλ ζνη,
Απηήο πξεζβείαηο, σο ειεήκσλ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηνχ Πξνδξφκνπ είο, θαί ηήο Αγίαο
ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Όκλνηο ζε κέιπσ πξνζθφξσο Φεβξσλία.
Πνίεκα Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Τγξάλ δηνδεχζαο
Τπέξκαρε δφμεο ηήο ηνχ Υξηζηνχ, παξάζρνπ κνη ράξηλ, Φεβξσλία θαί
θσηηζκφλ, ηήλ ζήλ επθεκήζαη θσηνθφξνλ, θαί ζεβαζκίαλ παλήγπξηλ άζκαζη.
Μειέηε ζαλάηνπ δηελεθεί, ιακπξχλαζα Μάξηπο, Φεβξσλία ζνχ ηήλ ςπρήλ,
έδξακεο πξφο χςνο καξηπξίνπ, δηά βαζάλσλ πνιιψλ πξνζαρζείζα Υξηζηψ.
Νεψζαζα πφλνηο αζθεηηθνίο, ηήλ άξνπξαλ Μάξηπο, ηήο θαξδίαο ζνπ
ηειαπγψο, Μαξηχξσλ εδξέςσ ηνχο ζηεθάλνπο, αζιεηηθψο ηψ Θεψ εκψλ
άδνπζα.
Ο λεχκαηη πάληα δεκηνπξγψλ, εθ ζνχ Θενκήηνξ, εζαξθψζε, φλ επζεβψο,
πνζήζαζα θφξε Φεβξσλία, καξηπξηθψο ελ απηψ πξνζελήλεθηαη.
Χδή γ'
χ εί ηφ ζηεξέσκα
Ίζρπζαο ηψ Πλεχκαηη, θαηαβαιείλ νθξχλ έλδνμε, ηπξαλληθήλ, θαί πνιπζεταο,
Φεβξσλία ηφ άζενλ.

χ λχλ εζηεξέσζαο, ηή θξαηαηά ρεηξί Γέζπνηα, καξηπξηθψο, αγσληδνκέλελ,
Φεβξσλίαλ ηήλ έλδνμνλ.
ψκά ζνπ ηεκλφκελνλ, ππέξ Υξηζηνχ αγλή πάλζνθε, καξηπξηθψο, ζχ ηνχ
Παξαδείζνπ, εγεψξγεηο απφιαπζηλ.
Θενηνθίνλ
Δχξέ ζε βνήζεηαλ, ηήλ Θενκήηνξα Πάλαγλε, ε επθιεήο, Μάξηπο Φεβξσλία,
θαί ηπξάλλνπο θαηήζρπλε.
Ο Δηξκφο
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ Πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».
Κάζηζκα ηνχ Πξνδξφκνπ
Ήρνο α' Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Ο πάιαη ηαίο ξναίο, Ηνξδάλνπ βαπηίζαο, ηελ θάζαξζηλ παληφο, Ησάλλε ηνχ
θφζκνπ, πνιινίο κε βπζηδφκελνλ, πιεκκειήκαζηλ έιθπζνλ, θαί απφπιπλνλ,
απφ παληνίαο θειίδνο, ηφλ Φηιάλζξσπνλ, δηά παληφο ηθεηεχσλ, σο πξέζβπο
εππξνζδεθηνο.
Γφμα... ηήο Αγίαο
Πνζήζαζα Υξηζηφλ, ηφλ σξαίνλ ελ θάιιεη, ερψξεζαο ηνκψο, πξφο κεγίζηνπο
αγψλαο, δη' ψλ ηφλ αξρέθαθνλ, παληειψο εζαλάησζαο, νχ κε ιχηξσζαη, ηψλ
πνιππιφθσλ παγίδσλ, νδεγνχζά κε, ηαίο ζαίο επραίο Φεβξσλία, πξφο ζείαλ
κεηάλνηαλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Νεδχτ κεηξηθή, Ησάλλεο ζθηξηήζαο, θεξφκελνλ αγλή, ηφλ Θεφλ ελ γαζηξί ζνπ,
επέγλσ ζεία ράξηηη, θαί πηζηψο πξνζεθχλεζελ, αιιά δένκαη, ζχλ ηψ
Πξνδξφκσ Παξζέλε, θαζηθέηεπζνλ, φλ εζσκάησζαο Λφγνλ, ζσζήλαη ηφλ
δνχιφλ ζνπ.
Χδή δ'
χ κνπ ηζρχο Κχξηε
Μψκνο ελ ζνί, φισο νπθ έζηη παλεχθεκε, Φεβξσλία, ζχ γάξ ακθνηέξσζελ,
ηψ ιπηξσηή ζνπ θαί εξαζηή, ηψ πεπνζεκέλσ επαξεζηήζαη εζπνχδαζαο,
αζθήζεσο ελ πφλνηο, θαί καξηχξσλ ελ άζινηο, θνζκνπκέλε ζεφθξνλ
παλφιβηε.
Δμ απαιψλ, Μάξηπο νλχρσλ επφζεζαο, ηήο αγάπεο, πεγήλ ηήλ αέλανλ, ηήλ
εθεηήλ πάζη ινγηθνίο, ήο νξεγνκέλε βαζάλσλ πφλνπο ππέκεηλαο, ππξί
θινγηδνκέλε, θαί κειψλ ζηεξνπκέλε, Φεβξσλία παξζέλσλ ηφ θαχρεκα.
Λφγνηο Θενχ, εληεζξακκέλε ζεφζνθε, ηνίο πνζνχζη, ιφγνλ ηφλ ζσηήξηνλ ηάο
Ηεξάο, βίβινπο Ηεξψο, εγρεηξηδνκέλε, ελζέσο Μάξηπο εμήπισζαο, θαί ηήο
δηδαζθαιίαο, ηνχο κηζζνχο εθνκίζσ, ηψλ Μαξηχξσλ ηήλ δφμαλ πινπηήζαζα.
Θενηνθίνλ

Πχιε θσηφο, πάζηλ εδείρζεο Παλάκσκε, ηνίο ελ ζθφηεη, θψο ηφ
απεξίγξαπηνλ, πεξηγξαπηψ ζψκαηη Υξηζηφλ, ηήο δηθαηνζχλεο ηφλ ήιηνλ
απαζηξάςαζα, νχ λχλ ηαίο θξπθησξίαηο, Φεβξσλία ξσζζείζα, ηψλ
Μαξηχξσλ ηφ θιένο εθηήζαην.
Χδή ε'
Ίλα ηί κε απψζσ
Χξαηψζεο πνξθχξα, Μάξηπο εμ αηκάησλ ζνπ εμζθαλζείζε ζνη, εγπκλψζεο
ζψκα, θαί παζψλ ηψλ ρηηψλα απέξξηςαο, πξφ βεκάησλ ζηάζα, δηθαζηηθψλ ψ
Φεβξσλία, ηνχ Υξηζηνχ κηκνπκέλε ηήλ γχκλσζηλ.
Ππξσζείζα ηψ πφζσ, Μάξηπο ηνχ λπκθίνπ ζνπ ηνχ λνεηνχ ηήλ ςπρήλ, θαί
ζειρζείζα ηνχηνπ, θαιινλαίο αθεξάηνηο ππέκεηλαο, ηεκλνκέλε ρείξαο, θαί ηψλ
πιεγψλ ηάο αιγεδφλαο, Φεβξσλία Μαξηχξσλ ηφ θαχρεκα.
Ρνή ηψλ ζψλ αηκάησλ, ηήο πνιιπζεταο ηήλ θιφγα θαηέζβεζελ, νη δέ ζνί
νδφληεο, εθξηδνχκελνη πάζαλ αλέζπαζαλ, ηψλ εηδψισλ πιάλελ, θαί ηήο
ηξπθήο ζνη Φεβξσλία, ηήλ αηψληνλ ηέξςηλ εηξγάζαλην.
Θενηνθίνλ
Οη ζνί πφδεο ηκεζέληεο, ζείσλ καξηπξίσλ ηήλ ηξίβνλ δηψδεπζαλ, θαί πξφο
ηφλ ηερζέληα, εθ Παξζέλνπ αγίαο κεηέβεζαλ, εκπεξηπαηνχληεο, ραξκνληθψο
ελ Παξαδείζσ, Φεβξσλία παξζέλε Θεφλπκθε.
Χδή ο'
Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ
ειήλνπ ηνχ δπζζεβνχο ε άζενο, θαί ζξαζεία θαηεβιήζε σκφηεο, ηήο ηνχ
Θενχ, πεξί πάλησλ πξνλνίαο, εθδεηεζάζεο ηφ αίκά ζνπ, Έλδνμε, θαί
ζέζσζηαη δηά ηήο ζήο, θαξηεξίαο ν ζείνο Λπζίκαρνο.
Φσζηήξα ζενιακπή ζε έδεημελ, ε ζνθή θαί ζενθφξνο Βξπαίλε, ηαίο δηδαραίο
εθβηβάζαζα θφξε, θαί ηήο ειπίδνο νπδφισο δηήκαξηε, παξέζηεζε γάξ ηψ
Υξηζηψ, Φεβξσλία ζε λχκθελ ακφιπληνλ.
Θενηνθίνλ
Ο έκςπρνο ηνχ Γεζπφηνπ ζάιακνο, ν ιακπξαίο ηήο παξζελίαο αθηίζη,
θσηνεηδψο, ψζπεξ θξίλνλ εθιάκπσλ, ηήο αθαλζψδνπο ελ κέζσ ζπγρχζεσο,
ε πάλαγλνο θαί εππξεπήο, Θενηφθνο αμίσο δνμάδεηαη.
Ο Δηξκφο
«Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη
θαθψλ, ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ Άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη
σο Ησλάο, Δθθζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Κνληάθηνλ Ήρνο γ'
Ζ Παξζέλνο
Ζ πξίλ ζηείξα ζήκεξνλ, Υξηζηνχ ηφλ Πξφδξνκνλ ηίθηεη, θαί απηφο ηφ
πιήξσκα, πάζεο ηήο πξνθεηείαο, φλπεξ γάξ, πξναλεθήξπμαλ νη Πξνθήηαη,

ηνχηνλ δή, ελ Ηνξδάλε ρεηξνζεηήζαο, αλεδείρζε Θενχ Λφγνπ, Πξνθήηεο
Κήξπμ νκνχ θαί Πξφδξνκνο.
πλαμάξηνλ
Σή ΚΔ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Οζηνκάξηπξνο θαί
πνιπάζινπ Φεβξσλίαο.
ηίρνη
Πξνίμ ηή γπλαηθψλ θαιινλή Φεβξσλία.
Σνκή θεθαιήο, σο θαιή ζνη πξνίμ γχλαη!
Γψθε δέ Φεβξσλίε μίθεη απρέλα εηθάδη πέκπηε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Οξεληίνπ, θαί ηψλ έμ
γλεζίσλ αδειθψλ απηνχ, ψλ ηά νλφκαηα Φαξλάθηνο, Έξσο, Φίξκνο,
Φηξκίλνο, Κπξηαθφο θαί Λνγγίλνο.
ηίρνη
Δθδχο ζαιάζζεο δψλ Οξέληηνο βάζνπο,
Δλ γή ηειεπηά θαί πξφο νπξαλφλ ηξέρεη.
Άξαο ν Φαξλάθηνο εθ γήο πειίλεο,
Αλήιζελ εηο έδαθνο νίθνπ Κπξίνπ.
Δξψλ ππήξρελ νπξαλψλ θάιινπο Έξσο,
Πξφο νχο κεηαζηάο, ψζπεξ ήξα ραηξέησ.
Θξφλνη λνεηνί Φηξκίλφο ηε θαί Φίξκνο,
Οίο εγθάζεηαη Βαζηιεχο ηψλ Αγγέισλ.
Κπξηαρφλ, Λνγγίλνλ σο Ηζαγγέινπο,
Θεφο ηίζεζηλ ηζνηίκνπο Αγγέινηο.
Σή απηή εκέξα, ε αλάκλεζηο ηήο ππέξ ιφγνλ θαί πάζαλ ειπίδα
δνζείζεο εκίλ βνεζείαο παξά ηνχ κεγάινπ Θενχ θαί σηήξνο εκψλ Ηεζνχ
Υξηζηνχ, δηά ηψλ πξεζβείσλ ηήο αζπφξσο απηφλ ηεθνχζεο, θαηά ηψλ δηά γήο
ηε θαί ζαιάζζεο, θπθισζάλησλ ηήλ θαζ' εκάο Βαζηιίδα ηψλ πφιεσλ, θαί
παλσιεζξία παξαδνζέλησλ ηειείσ αθαληζκψ.
Σαίο ηήο Θενηφθνπ θαί πάλησλ ζνπ ηψλ Αγίσλ πξεζβείαηο, ν Θεφο,
ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ
Ρείζξα πεγάδεηο ηακάησλ, ηνίο πξνζηξέρνπζηλ ελ πίζηεη ηψ λαψ ζνπ,
Φεβξσλία ζεκλή, θαί ηψ Υξηζηψ βνψζηλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Χ ηήο θαιήο ζνπ πξαγκαηείαο! ζαξθφο αίκαηνο ζεφθξνλ αληειιάμσ,
βαζηιείαλ Θενχ, παλεχθεκε βνψζα, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Θενηνθίνλ

ηίθεη παξζέλσλ ζπγρνξεχεηο, αμηάγαζηε παξζέλε Φεβξσλία, ηή Παξζέλσ
θαί Θενκήηνξη βνψζα, Δπινγεκέλνο πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο ζήο θνηιίαο.
Χδή ε'
Δπηαπιαζίσο θακηλνλ
Φσηνθαλψο ε κλήκε ζνπ, Φεβξσλία ηειείηαη λχλ, ηαίο θσηνεηδέζηλ
αζηξαπαίο ππξζεχνπζα, θσηί γάξ σκίιεζαο, θαί θσηνθφξνο γέγνλαο, Σφλ
θσηνπνηφλ, θαί θσηνδφηελ βνψζα, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δζαπκαζηψζεο πξφηεξνλ, ελ αζθήζεη παλεχθεκε, θαί καξηπξηθψο,
θαηεθνζκήζεο χζηεξνλ, νπίζσ γάξ έδξακεο, ηνχ εξαζηνχ λεάληο θαηδξά, θαί
ζνχ ηνχο καζηνχο, ηνχο αγαζνχο ππέξ νίλνλ, εηκήζεο Φεβξσλία, ππέξ ηήο
επζεβείαο, νζκή δέ ζνπ ηψλ κχξσλ, πηζηνχο εχσδηαδεηο.
Βεβαξπκκέλνο πηαίζκαζη, Φεβξσλία παλεχθεκε, θαί ηαίο ηξηθπκίαηο, ηψλ
παζψλ θπθινχκελνο, πξνζθεχγσ ηή ζθέπε ζνπ, ηψλ ακθνηέξσλ ιχζηλ
δεηψλ, αιι' σο ζαπκαζηή, θαί εθιεθηή ηψ Γεζπφηε, βνψληα κή παξίδεο, αιιά
κε ζαίο πξεζβείαηο, εμαξπαζνλ ζεφθξνλ, εθ βξφρσλ ςπρνθζφξσλ.
Θενηνθίνλ
Ρεηνξεπφλησλ γιψζζαί ζε, αλπκλήζαη νπ ζζέλνπζηλ, ψ Θενγελλήηνξ,
Μαξηάκ Θεφλπκθε, Θεφλ γάξ εγέλλεζαο, ηφλ επί πάλησλ Κφξε άγλή, εθ
παξζεληθήο, απεηξνγάκνπ λεδχνο, ψ λχλ ε Φεβξσλία, κεισδνχζα θξαπγάδεη,
Λαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ,
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηφλ
Γεκηνπξγφλ θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο
Χ ζεία ηνχ Γεζπφηνπ πεξηζηεξά, πεξηεξγπξσκέλε ιακπξφηεηη, παξζεληθή,
ζψκα ιακπξπλζείζα αζθεηηθψο, θερξπζσκέλε πηέξπγαο, ηαίο ρισξνεηδέζη
καξκαξπγαίο, ηήο ζήο νκνινγίαο, θαί ζείσλ ζνπ αηκάησλ, ηνχο ζέ πκλνχληαο
θαηαθαίδξπλνλ.
Ννί πξνζνκηινχζα γπκλψ ηψ λψ, Φεβξσλία ζεφθξνλ θαηέιαβεο, ηψλ
νξεθηψλ, έζραηνλ θαί ηέινπο, καθαξηζηνχ, επηηπρείλ εμίσζαη, λχλ
ζπκβαζηιεχνπζα ηψ Υξηζηψ, ιακπξψο ηψ ζψ λπκθίσ, αθξάζηνηο ελ
ζαιάκνηο, ελ επθξνζχλε δηακέλνπζα.
Ηάζεηο αλαβξχεηο σο πνηακφο, ξνηδεδφλ ηνίο ελ πίζηεη πξνζηξέρνπζη, ζνχ ηή
ζεπηή, ζήθε Φεβξσλία ζενεηδέο, ηήο παξζελίαο άγαικα, άλζνο ηφ ηήο
θχζεσο ηφ ηεξπλφλ, ζπγάηεξ Βαζηιέσο, ε έλδνλ θεθηεκέλε, ηήο ζείαο δφμεο

ηφ αγιάτζκα.
Θενηνθίνλ
Αλψξζσζαο Παξζέλε ηψλ γπλαηθψλ, ηφ νιίζζεκα Λφγνλ θπήζαζα, ηφλ
αλνξζνχλ, ηνχο θαηεξξαγκέλνπο, σο αγαζφλ, θαί θξαηαηφλ δπλάκελνλ, φλ ε
Φεβξσλία ε επθιεήο, πνζήζαζα ζπληφλσο, νπίζσ ζνπ δξακνχκαη,
αγαιινκέλε αλεβφεζελ.
Ο Δηξκφο
«Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο,
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα
ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη
κεγαιχλνπζη».
Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Πξνδξφκνπ
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
Σφ ηνχ Πξνδξφκνπ ζήκεξνλ, ραξνπνηφλ Γελέζιηνλ, ηφ ζθπζξσπφλ δηαιχεη,
ηήο ηνχ παηξφο αθσλίαο, θαί ηήο ηεθνχζεο ζηείξσζηλ, κελχεη δέ ηήλ
κέιινπζαλ, ραξάλ θαί αγαιιίαζηλ, δηφ θαί πάζα ε θηίζηο, απηφ θαηδξψο
ενξηάδεη.
Θενηνθίνλ
Πξνθήηαη πξνεθήξπμαλ, Απφζηνινη εδίδαμαλ, θαί Μάξηπξεο ζενθξφλσο, ηφλ
ζφλ Τηφλ Θενηφθε, ηξαλψο θαζσκνιφγεζαλ, Θεφλ ηψλ φισλ πάλαγλε, κεζ'
ψλ ζε κεγαιχλνκελ, νη δηά ζνχ ιπηξσζέληεο, ηήο παιαηάο θαηαδίθεο.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηήο Οθησήρνπ
Γφμα... Σνχ Πξνδξφκνπ
Ήρνο πι. δ'
Πξέπεη ηψ Ησάλλε ε επσδία, πξέπεη ηψ Βαπηηζηή ηψλ αζκάησλ ε ηεξπλφηεο,
νχηνο γάξ εθήξπμε ηήλ απαξρήλ ηήο εκψλ ζσηεξίαο, ν ζθηξηψλ ελ θνηιία, θαί
βνψλ ελ εξήκσ, Μεηαλνείηε, ηνχ Βαζηιέσο ν ζηξαηηψηεο, ν Πξφδξνκνο ηήο
ράξηηνο, ν ηφλ ακλφλ πξνκελχσλ, θαί ηφλ σηήξα πξεζβεχσλ, ππέξ ηψλ
ςπρψλ εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο πι. δ’
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.
Καί ε ινηπή Αθνινπζία θαί, Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γαπίδ ηνχ ελ Θεζζαινλίθε.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. δ'
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Πάηεξ Γαπτδ πακκαθάξηζηε, δη' εγθξαηείαο ηφλ λνχλ, ιακπξπλφκελνο άξηζηα,
πξφο ηφ πξψηνλ αίηηνλ, ηψλ θαιψλ αλεπηέξσζαο, θαί ζηχινο ψθζεο,
θσηνεηδέζηαηνο, θσηίδσλ πάληαο, ιφγνηο θαί ζαχκαζη, ηνχο πξνζηφληαο ζνη,
δηαλνία πάληνηε ζενπξεπεί, φζελ ζε γεξαίξνκελ, θαί καθαξίδνκελ.
Καζάπεξ φξληο επθέιαδνο, ελ αλαβάζεη θπηνχ, θαιηάλ Πάηεξ έπεμαο, ηψ
θξχεη πεγλχκελνο, θαί ηψ ζέξεη θιεγφκελνο, ρξπζάο εληεχζελ έιαβεο
πηέξπγαο, ηήο απαζείαο, θαί ηειεηφηεηνο, θαί πξφο νπξάληνλ, χςνο
θαηεζθήλσζαο ππέξ εκψλ, πάληνηε δεφκελνο, ηψλ επθεκνχλησλ ζε.
Θείσ απαζείαο άλζξαθη, θιέμαο ζαξθφο εδνλάο, αθαηάθιεθηνο έκεηλαο, ελ
ρεξζί ηνχο άλζξαθαο, πξφ πξνζψπνπ ζεφπλεπζηε, ηνχ Βαζηιέσο θαηέρσλ,
ζηε, εθπιεηηνκέλνπ ηήλ ζήλ ιακπξφηεηα, φζελ παξέζρε ζνη, ηάο αηηήζεηο
κέγηζηνλ πξφο ηφλ Θεφλ, πξέζβπλ ζε καθάξηε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πάληνηε πξάηησλ ηά άπνπα, ηφλ Πνηεηήλ κνπ Θεφλ, παξνξγίδσ ν άζιηνο, θαί
πηννχκαη πάλαγλε, ηήλ αηψληνλ θφιαζηλ, θαί ηνχ ππξφο ηήλ θιφγα ηήλ
άζβεζηνλ, θαί ηψλ ζθσιήθσλ ηήλ αγξηφηεηα, ψλ κε εμάξπαζνλ, Γέζπνηλα
παλχκλεηε, ηφλ ζφλ Τηφλ, ιφγνηο ηφλ θηιάλζξσπνλ, θαζηθεηεχνπζα.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Χο έβιεςέ ζε ζηαπξνχκελνλ, ελ ηψ Κξαλίσ σηήξ, ειινηνχην ε ζπκπαζα,
θηίζηο θαί ζπλείρεην, δνλνπκέλε κή θέξνπζα, αδίθσο πάζρνληα ππεξάγαζε, ε
δέ Παξζέλνο αγλή θαί Μήηεξ ζνπ, Οίκνη! εθζέγγεην, ηέθλνλ κνπ γιπθχηαηνλ,
ηί ηφ θαηλφλ, ηνχην θαί παξάδνμνλ, θαί μέλνλ ζέακα;
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Χθησερνπ, θαί ηνχ Αγίνπ ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Τκλψ κάθαξ ζνπ ηφλ βίνλ ζείνηο ιφγνηο. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. α'
Ίππνλ θαί άλαβάηελ
Όκλνηο ηήλ θσηνθφξνλ, θαί ζείαλ κλήκελ ζνπ, ζπλειζφληεο ηηκψκελ, Γαπτδ
καθαξηψηαηε, θσηφο εγλσθφηεο ζε, θαί εκέξαο, ζηε, θιεξνλφκνλ ελ ζείσ
Πλεχκαηη.
Μέιε λεθξψζαο Πάηεξ, ελ γή ηνχ ζψκαηνο, ηελ δσήλ ελνηθνχζαλ, ελ ηή
θαξδία έζρεθαο, Υξηζηφλ ηφλ λεθξψζαληα, δηαβφινπ δχλακηλ, ηνχ
λεθξψζαληνο ηφ αλζξψπηλνλ.

Νφκνηο ηνίο ηνχ Γεζπφηνπ, ππείθσλ ζηε, ηφλ ζηαπξφλ ζνπ επ' ψκσλ,
αλέιαβεο ηνίο ίρλεζη, ηνίο ηνχηνπ επφκελνο, θαί θαζείιεο έπαξζηλ, ηνχ
αιάζηνξνο ηαπεηλνχκελνο.
Θενηνθίνλ
θζεο σξατζκέλε, ηψ θάιιεη ηψλ αξεηψλ, θαί Υξηζηφλ ηφλ σξαίνλ, Παξζέλε
απεθχεζαο, βξνηνχο σξατζαληα, ηνίο σξαίνηο θάιιεζη, ηήο ζεφηεηνο
αεηπάξζελε.
Χδή γ'
Ο πήμαο επ' νπδελφο
Μαξάλαο δη' εγθξαηείαο, θάιινο ηνχ ζψκαηνο, ηάο απγάο εδέμσ ηνχ ζείνπ
Πλεχκαηνο, θαί ηήο απαζείαο θσηαπγείο, απήζηξαςαο αθηίλαο, θαί ηακάησλ
ηά ραξίζκαηα, Πάηεξ ηνχ Πξνθήηνπ νκψλπκε.
Αγίσλ ηρλειαηψλ, ηνχο βίνπο καθάξηε, φινο εγηάζζεο ηαίο ζείαηο πξάμεζηλ,
φζελ αγηάδεηο κπζηηθψο, ηνχο πίζηεη ηήλ αγίαλ, επηηεινχληάο ζνπ παλήγπξηλ,
Πάηεξ ζενθφξε παλφιβηε.
Κνηκίζαο ηάο εδνλάο, ηνχ ζψκαηνο, ζηε, πξνζεπραίο αγξχπλνηο θαί
αγσλίζκαηη, Πάηεξ ελ εηξήλε αιεζψο, ππλψζαο εθνηκήζεο, φζελ ζε
άγξππλνλ θεθηήκεζα, θχιαθα νη πφζσ ηηκψληέο ζε.
Θενηνθίνλ
Αγγέισλ ηηκησηέξα, ψθζεο θπήζαζα, ηφλ απηνχο Παξζέλε δεκηνπξγήζαληα,
φζελ ηθεηεχσ ζε αγλή, αγίαζνλ ηφλ λνχλ κνπ, θαί ηήλ θαξδίαλ θσηαγψγεζνλ,
λέθε ηψλ παζψλ εθδηψθνπζα.
Ο Δηξκφο
«Ο πήμαο επ' νπδελφο, ηήλ γήλ ηή πξνζηάμεη ζνπ, θαί κεηεσξίζαο αζρέησο
βξίζνπζαλ, επί ηήλ αζάιεπηνλ Υξηζηέ, πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηήλ
Δθθιεζίαλ ζνπ ζηεξέσζνλ, κφλε αγαζέ θαί θηιάλζξσπε».
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ ζνθίαλ θαί Λφγνλ
Δγθξαηεία ηά πάζε ηά ηήο ζαξθφο, ηή ςπρή ππνηάμαο Πάηεξ ζνθέ, σξάζεο
καθάξηε, κεηά ζψκαηνο Άγγεινο, θαιηάλ δέ πήμαο, σο φξληο επθέιαδνο, ελ
θπηψ εηο χςνο, ηφλ λνχλ αλεπηέξσζαο, φζελ ηψλ ζαπκάησλ, ελεξγείαο
πινπηήζαο, κεηήιζεο πξφο Κχξηνλ, φλ εθ βξέθνπο επφζεζαο, δηά ηνχην
βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Παλαγία Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, ηήο ςπρήο κνπ ηά πάζε ηά ραιεπά, ίαζαη
δένκαη, θαί ζπγγλψκελ παξάζρνπ κνη, ηψλ εκψλ πηαηζκάησλ, αθξφλσο ψλ
έπξαμα, ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, κνιχλαο ν άζιηνο, Οίκνη! Σί πνηήζσ, ελ
εθείλε ηή ψξα, ελίθα νη Άγγεινη, ηήλ ςπρήλ κνπ ρσξίδνπζηλ, εθ ηνχ αζιίνπ
κνπ ζψκαηνο; Σφηε Γέζπνηλα βνήζεηά κνη γελνχ, θαί πξνζηάηηο ζεξκφηαηνο,

ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί ιπηξσηήλ, ε ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ,
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο εθβνψζα, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη,
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ
ζηαπξσζηλ, ήλπεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ
ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αγαζφηεηνο, ζπιαγρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ,
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία
παζήκαηα.
Χδή δ'
Σήλ ζείαλ ελλνήζαο ζνπ
Ρεκάησλ δσεξχησλ ηνχ Πλεχκαηνο, θαζππαθνχζαο αικπξάλ, ηνχ βίνπ
ζάιαζζαλ έιηπεο, θαί ηνίο θξνπλνίο ηψλ δαθξχσλ, παζψλ ελαπεμήξαλαο
ξεχκαηα.
πλέζεσο θαί ράξηηνο έκπιεσο, Πάηεξ γελφκελνο Γαπτδ, ελ εζπρία εδήηεζαο,
ηφλ επεξγέηελ ηψλ φισλ, θαί ηνχηνπ ηήο ειιάκςεσο έηπρεο.
Ο βίνο ζνπ ηή βία ηήο θχζεσο, πεξηθαλήο αλαδεηρζείο, θαί ζπλεξγεία ηνχ
Πλεχκαηνο, βηαηνηάηεο θαθίαο, αλζξψπνπο ειπηξψζαην ζηε.
Θενηνθίνλ
Τκλνχκέλ ζε παλχκλεηε Γέζπνηλα, ηφλ ππεξχκλεηνλ Θεφλ, αλεξκελεχησο
θπήζαζαλ, ηήλ ηνχο ρνξνχο ηψλ Αγγέισλ, ηψ θάιιεη αζπγθξίησο ληθήζαζαλ.
Χδή ε'
Ο αλαβαιιφκελνο
Σείλαο ζνπ ηά φκκαηα, θαί ηά λνήκαηα πξφο ηφλ ελ μχισαλαξηεζέληα, θπηψ
ελεθαξηέξεζαο, θιεγφκελνο Πάηεξ, θαί ληθεηνίο πεγλχκελνο.
ινο αζηξαπφκνξθνο, σξάζεο ζηε, ηφ πχξ παιάκαηο Γαπτδ θαηέρσλ, θαί
ηφλ βαζηιεχνληα ζπκηψλ ζπλζέησ, πακκάθαξ ζπκηάκαηα.
Νχλ νπθ ελ αηλίγκαηη, νπδέ θαληάζκαηη, ηφ ζείνλ θάιινο νξάο Πακκάθαξ,
πξφζσπνλ δέ, ζηε, πξφο πξφζσπνλ κάιινλ, ιπζεηζψλ ηψλ εκθάζεσλ.
Βφηξπο σξαηφηαηνο, ηήο ζείαο, ζηε Γαπτδ ακπέινπ, εθάλεο βιχδσλ, νίλνλ
θαηαλχμεσο, ηνίο εθ κέζεο Πάηεξ, παζψλ παξαθξνλήζαζη.
Θενηνθίνλ
Ίζπλνλ ηφλ βίνλ κνπ, θαί ηά θηλήκαηα, ηήο δηαλνίαο αγλή Παξζέλε, πξφο ην
ζείνλ βνχιεκα, ηνχ εθ ζνχ αξξήησο, εκίλ επηδεκήζαληνο.
Χδή ο'
Μαηλνκέλελ θιχδσλη
Οίθνο ζείνπ Πλεχκαηνο, εγλσξίζζεο ζηε Γαπτδ, ελ κηθξψ νηθίζθσ

ζπγθιεηφκελνο, θαί ηήλ ζηελήλ ηήο επξπρψξνπ ειφκελνο.
Νφκνηο θαζππέθιηλαο, ηνχ Γεζπφηνπ Πάηεξ ηήλ ςπρήλ, θαί θσηφο αλάπιεσο
γεγέλεζαη, θαί δεθηηθφο ηψλ ραξηζκάησλ ηνχ Πλεχκαηνο.
Θαχκαζηλ ν βίνο ζνπ, ζενθφξε Πάηεξ αιεζψο, θαζσξατδφκελνο ηνίο πέξαζη,
δηεδφζε, φζελ πηζηψο επθεκνχκέλ ζε.
Θενηνθίνλ
Δμ αγλψλ αηκάησλ ζνπ, εμπθάλζε ζάξμ ππεξθπψο, ηψ δεκηνπξγήζαληη ηφλ
άλζξσπνλ, Θενηφθε, φζελ αμίσο πκλνχκέλ ζε.
Ο Δηξκφο
«Μαηλνκέλελ θιχδσλη, ςπρνθζφξσ Γέζπνηα Υξηζηέ, ηψλ παζψλ ηήλ
ζάιαζζαλ θαηεχλαζνλ, θαί εθ θζνξάο αλάγαγέ κε σο εχζπιαγρλνο».
πλαμάξηνλ
Σή ΚΣ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ παηξφο εκψλ Γαπτδ, ηνχ
ελ Θενζαινλίθε.
ηίρνη
Γαπτδ ζπλήθζεο ηψ πάιαη Γαπτδ λέε,
Άιινλ Γνιηάζζαξθηθά θηείλαο πάζε.
Δθηε εμεπέξεζε πχιαο βίνπ εηθάδη Γαπτδ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκσλ Ησάλλνπ Δπηζθφπνπ
Γνηζίαο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Ο ππεξπςνχκελνο.
Ίζηαζν αθιφλεηνο, θπηνχ θιφλνηο ζηε, αξδείαηο δαθξχσλ ζνπ, ζπρλψο
πνηηδφκελνο, θαί κέιπσλ αζηγήησο, ν Θεφο επινγεηφο εί.
ιελ ζνπ ηήλ έθεζηλ, πξφο Θεφλ αλέηεηλαο, φιελ ηήλ θαξδίαλ ζνπ, δνρείνλ
εηέιεζαο, ηψλ ζείσλ ραξηζκάησλ, ζενθφξε εηο αηψλαο.
Ίζπλαο ηφλ βίνλ ζνπ, πξφο ηφ ζείνλ ζέιεκα, έθζαζαο σο ήιπηζαο, ηήλ άλσ
κεηξφπνιηλ, ελ ή ηφ ζφλ εθηήζσ, πνιίηεπκα ζεφθξνλ.
έ θσηνεηδέζηαηνλ, Πάηεξ ρξεκαηίζαληα, άλζξαθαο θαηέρνληα, παιάκαηο σο
έβιεςελ, ν άλαμ θαηεπιάγε, θαί πεζψλ ζνί πξνζεθχλεη.
Θενηνθίνλ
Λέιπηαη ηψ ηφθσ ζνπ, αξάο ηφ αλζξψπηλνλ, κφλε παληεπιφγεηε, δηφ ζε
δνμάδνκελ, σο θεραξηησκέλελ, Θενηφθε εηο αηψλαο.
Χδή ε'

νί ηψ παληνπξγψ
ξζξνο θαεηλφο, ηνίο ελ ηψ ζθφηεη ψθζεο, ηνχ βίνπ Μαθάξηε, θψο
επηγλψζεσο, πάζηλ απγάδσλ, ηνίο πφζσ ζε πκλνχζη, θαί ππεξπςνχζη,
Υξηζηνλ εηο ηνχο αηψλαο.
Γέγνλαο επζχο, θαί ηαπεηλφο θαί πξάνο, Γαπτδ ηφλ ζπλψλπκνλ, εμεηθνλίδσλ
πηζηψο, φζελ ζχλ ηνχησ, ηήλ γήλ ηήλ ηψλ πξαέσλ, Πάηεξ εθιεξψζσ, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο ζενθεγγήο, ηψλ κνλαδφλησλ ζηχινο Γαπτδ ν καθάξηνο, Πξνθήηεο έλζενο,
άιινο εδείρζε, ηά κέιινληα πξνιέγσλ, ζεία επηπλνία, ηνχ Πλεχκαηνο ηνχ
ζείνπ.
Ηεξνπξεπήο, ηεξσκέλνο φισο, εκεξψλ ηνχ πλεχκαηνο πιήξεο γελφκελνο,
Πάηεξ ελ γήξα νζίσο βαζπηάησ, έιηπεο ηφλ βίνλ, θαί δήο εηο ηνπο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
έ ηήλ θαιινλήλ, ηνχ Ηαθψβ Παξζέλε, Θεφο ήλ εγάπεζε, θαί εμειέμαην,
πάληεο σο κφλελ, αεί επινγεκέλελ αλπκλνινγνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«νί ηψ παληνπξγψ, ελ ηή θακίλσ Παίδεο, παγθφζκηνλ πιέμαληεο, ρνξείαλ
έκειπνλ, Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Ζζατα ρφξεπε
Ηεξάλ παλήγπξηλ, ζπλειζφληεο ζήκεξνλ πηζηψο, ηειέζσκελ Ηεξνχ, άπαληεο
Παηξφο, αζθήζεη εθιάκςαληνο, θαί εαπηφλ, φινλ ηψ Θεψ, θαζηεξψζαληνο, δηά
βίνπ ηειεηφηεηνο.
ζπεξ δέλδξνλ ηέζειαο, εθ' πδάησλ, ζηε ξναίο, πλεπκαηηθψλ αξεηψλ,
θέξσλ ηνχο θαξπνχο, θπηψ δέ πεμάκελνο, σο αεηφο, Πάηεξ θαιηάλ, πξφο ηά
νπξάληα, ηάο ζάο θξέλαο εμεπέηαζαο.
νχ πξνθεηηθψηαηα, ζεσξήζαο ζηε Γαπτδ, ηήλ έμνδνλ πξνθσλείο, ηαχηελ
ηνίο ιανίο, ελίθα ζηειιφκελνο, ηήλ θαη' απηψλ έζηεζαο ζνθέ, ηνχ
βαζηιεχνληνο, ζθνδξνηάηελ αγαλάθηεζηλ.
Ζ αγία κλήκε ζνπ, αγηάδεη ζήκεξνλ εκάο, ηεινχληαο ηαχηελ πηζηψο, ζηε
Γαπτδ, αγίσο γάξ ήλπζαο, ηήλ ζεαπηνχ, Άγηε δσήλ, θαί κεηά θνίκεζηλ, ηνίο
Αγίνηο ζπλαγάιιε αεί.
Θενηνθίνλ
Φσηνθφξνλ πχιελ ζε, πξνεψξα, Ηεδεθηήι, δη' ήο δηήιζε ηφ θψο, ηφ αιεζηλφλ,
Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, φλ εθηελψο, αίηεζαη Αγλή, ηήο κεηαλνίαο κνη, δηαλνίμαη
πχιαο δένκαη.
Ο Δηξκφο

«Ζζατα ρφξεπε, ε Παξζέλνο, έζρελ ελ γαζηξί, θαί έηεθελ πηφλ ηφλ Δκκαλνπήι,
Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ, αλαηνιή, φλνκα απηψ, φλ κεγαιχλνληεο, ηήλ
Παξζέλνλ καθαξίδνκελ».
Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο. Καί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ ακςψλ ηνχ Ξελνδφρνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Παλεχθεκνη κάξηπξεο
Πάηεξ παλεχθεκε ζαξθφο, ηάο νξκάο αζθήζεσο, θαηακαξάλαο ππξζεχκαζηλ,
έξεκνλ ψθεζαο, σο Ζιίαο πάιαη, ηφλ λνχλ θαζαηξφκελνο, απαχζηνηο πξφο ηφ
ζείνλ ζπλλεχζεζη, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ,
θαί ηφ κέγα έιενο.
Πάηεξ ζεφζνθε ακςψλ, αζθεηαίο εξίζκεζαη, ηή απαζεία θνζκνχκελνο, θαί
θαηεζθήλσζαο, ελ κνλαίο νζίαηο, έλζα θψο ηφ άδπηνλ, ηφ μχινλ ηήο δσήο
φπνπ πέθπθε, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί
ηφ κέγα έιενο.
Πάηεξ ζεφπλεπζηε ακςψλ, θσζηήξ ερξεκάηηζαο, θσηαγσγψλ ηήλ πθήιηνλ,
ζαπκάησλ ιάκςεζη, ςπρνθζφξσλ λφζσλ, απεπιαχλσλ δφθσζηλ, δαηκφλσλ
εθκεηψλ ακαπξφηεηα, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μαξία ηφ άκσκνλ θαί λνχλ, πάληα ππεξθείκελνλ, ηή θαζαξφηεηη φρεκα,
πεξηθξαηνχκελνλ, πνιιαίο ακαξηίαηο, θαί ζηελνρσξνχκελνλ, πξφο πιάηνο
κεηαλνίαο κε ίζπλνλ, παλζζελεζηάηε ζνπ, πξνζηαζία, θαί γάξ δχλαζαη, νία
Μήηεξ, ηνχ πάληα ηζρχνληνο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ ίδηνλ άξλα ε ακλάο, θαί άκσκνο Γέζπνηλα, ελ ηψ ηαπξψ, σο εψξαθελ,
είδνο νπθ έρνληα, νπδέ θάιινο, Οίκνη! ζξελσδνχζα έιεγε, ηφ θάιινο πνχ ζνπ
έδπ γιπθχηαηε; πνχ ε εππξέπεηα; πνχ ε ράξηο ε αζηξάπηνπζα, ηήο κνξθήο
ζνπ, Τηέ κνπ πακθίιηαηε;
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.

Τκλψ ζε ακςψλ πίζηεσο ζείνηο ιφγνηο, Ησζήθ.
Χδήα' Ήρνο πι. β'
Γεχηε ιανί
Όκλνηο ηήλ ζήλ, θαεηλνηάηελ παλήγπξηλ, αλεπθεκείλ νξκήζαληη, θψο κνη
θαηάπεκςνλ, παξεζηψο ζηεθεθφξνο, ηψ ζξφλσ ηνχ Γεζπφηνπ Μαθαξηψηαηε.
Μφλα πνζψλ, ηά πξφο δσήλ νδεγνχληά ζε, θφζκνπ ηεξπλά παξέδξακεο, θαί
ππεξθφζκηνλ, θιεξνπρίαλ εθηήζσ, δηφ ζε ζπλειζφληεο ακςψλ γεξαίξνκελ.
Νφκσ Θενχ, ππνθιηζείο, Αμηάγαζηε, πξφο αξεηήο αθξψξεηαλ, ραίξσλ
αλέδξακεο, ειεήκσλ ελ πάζη, γελφκελνο, δηφ ζε λχλ καθαξίδνκελ.
θζεο πησρψλ, ζπκπαζεζηάηε βνήζεηα, θαί αζζελνχλησλ ζηε, ηαηξφο
άξηζηνο, θαί θαηαπνλνπκέλσλ αληίιεςηο, δηφ ζε Θεφο εδφμαζε.
Θενηνθίνλ
έ ηνχ Θενχ, ηήλ ππέξ ιφγνλ ινρεχηξηαλ, σο θξαηαηάλ αληίιεςηλ, πάλησλ
Παλάκσκε, ηψλ θαηαπνλνπκέλσλ, δνμάδνκελ απαχζησο θαί καθαξίδνκελ.
Χδή γ'
ηεξέσζνλ εκάο
Διέσ ηνχ Θενχ ηφ ζείνλ έιενο, εθηήζσ θαί ηήο θσλήο επαθνχζαη, εμηψζεο
ηήο θαινχζεο ζε, πξφο ηφλ ζείνλ λπκθψλα Αμηάγαζηε.
ακςψλ ηφλ Ηεξφλ αλεπθεκήζσκελ, Θενχ γάξ κηκνχκελνο επζπιαγρλίαλ,
ζπκπαζήο λνζνχζη γέγνλε, γπκλνπκέλσλ ηε πάλησλ πεξηβφιαηνλ.
Αγίσο θαί ζεπηψο ηφλ ζείνλ βίνλ ζνπ, αλχζαο Αγίνηο ζπλεξηζκήζεο, θαί
κνλάο νζίσλ έθζαζαο, θσηηζκνχ απνξξήηνπ αμηνχκελνο.
Μαθάξηνο εί ζχ, θαί εχ ζνη γέγνλε, ηνχο ζείνπο ηεξήζαληη Πάηεξ λφκνπο, ηνχ
Κπξίνπ θαί Θενχ εκψλ, φλ ηθέηεπε ζψδεζζαη ηήλ πνίκλελ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Φπρήο κνπ θαί λνφο Αγλή απέιαζνλ, ηφ ζθφηνο θαί δίδνπ σο ελ εκέξα,
επζρεκφλσο πνιηηεχεζζαη, ηά ζσηήξηα πξάηηνληα πξνζηάγκαηα.
Ο Δηξκφο
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Κηεζάκελνο ςπρήλ, ειεήκνλα Πάηεξ, επήξθεζαο πησρνίο, δαςηιεί ρνξεγία,
θαί λχλ κεηαβέβεθαο, πξφο ηά άλσ βαζίιεηα, ηψλ θακάησλ ζνπ, ηάο
αληηδφζεηο ιακβάλσλ, δηά ηνχηφ ζε ελ επθξνζχλε θαξδίαο, ακςψλ

καθαξίδνκελ.
Θενηνθίνλ
Ζ κφλε ηψλ πηζηψλ, θξαηαηά πξνζηαζία, φλ έηεθεο Θεφλ, ππέξ λνχλ ηε θαί
ιφγνλ, απαχζησο ηθέηεπε, ηάο ςπράο εκψλ ξχζαζζαη, πάζεο ζιίςεσο, θαί
ζπκθνξψλ θαί θηλδχλσλ, Μεηξνπάξζελε, ακαξησιψλ πξνζηαζία, ηνχ
θφζκνπ βνήζεηα.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ άζπηινο ακλάο, ηφλ ακλφλ θαί πνηκέλα, θξεκάκελνλ λεθξφλ, επί μχινπ
νξψζα, ζξελνχζα εθζέγγεην, κεηξηθψο νινιχδνπζα, πψο ελέγθσ ζνπ, ηήλ
ππέξ ιφγνλ Τηέ κνπ, ζπγθαηάβαζηλ, θαί ηά εθνχζηα πάζε, Θεέ ππεξάγαζε;
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Χο αζηήξ θαεηλφηαηνο, πάλησλ εκψλ, θσηίδεηο ηάο θαξδίαο, ηψλ αμηνρξέσο
καθαξηδφλησλ ζε.
Νπζηαγκφλ εθ βιεθάξσλ ζνπ, απνβαιψλ, εγξχπλεζαο θαί πάζαο, εδνλάο
εθνίκηζαο ηάο ηνχ ζψκαηνο.
Πελνκέλνηο επήξθεζαο, δηά Υξηζηφλ θαί ετιεθαο ηήλ άλσ, θιεξνπρίαλ ζηε
αγαιιφκελνο.
Ηεξψο πεπνιίηεπζαη, επί ηήο γήο, πακκάθαξ ζενθφξε, θαί ηψλ αησλίσλ
ηεξπλψλ επέηπρεο.
Θενηνθίνλ
έ παλάκσκε Γέζπνηλα, ηφ θσηεηλφλ, παιάηηνλ ηνχ Λφγνπ, αλπκλνινγνχκελ
θαί καθαξίδνκελ.
Χδε ε'
Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο
Σφ θαζαξψηαηνλ θψο, αλαπαπζάκελνλ ελ ζνί, ζηε, θσηνεηδή, εηέιεζε
Πάηεξ, θσηίδνληα πηζηνχο, ηαίο ηψλ αξεηψλ ζνπ, θαηδξαίο επηιάκςεζηλ.
Δλ ζπκπαζεία πνιιή, ηνίο πελνκέλνηο πινπηηζκφο γέγνλαο, θαί ηαηξφο ηνίο ελ
αζζελείαηο, εγείξαο πξνθαλψο, ηνχηνηο ηαηξείνλ, θαζαίξνλ λνζήκαηα.
θζεο λαφο θαζαξφο, ηνχ παλαγίνπ θαί ζεπηνχ Πλεχκαηνο, ηήο ηψλ παζψλ
ηιχνο, θαζάξαο ζεαπηφλ σο αιεζψο, Πάηεξ ζενθφξε, δηφ επθεκνχκέλ ζε.
Θενηνθίνλ
έ Παλαγία Αγλή, ηήλ θαιινλήλ ηνχ Ηαθσβ πίζηεσο, ζείαηο θσλαίο,
αλπκλνινγνχκελ, θπήζαζαλ εκίλ, Θεφλ ζαξθνθφξνλ, φλ ηξέκεη ηά ζχκπαληα.
Χδή ο'
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ
Θεζαπξνχο νπξαλίνπο επινχηεζαο, ζηέξγσλ ηήλ ζπκπάζεηαλ, ακςψλ

ανίδηκε, θαί ππαλνίγσλ πέλεζη, ζνχ ηά ζπιάγρλα ηειείσ θξνλήκαηη.
Δδνκήζσ εηο δφμαλ Θενχ εκψλ, νίθνλ Ηεξψηαηνλ, ελ ψ πξνζηξέρνληεο,
πνιπεηδψλ θαζαίξνληαη, λνζεκάησλ πηζηνί Πακκαθάξηζηε.
Ηεξψο ζνπ ηφλ βίνλ δηήλπζαο, θαί κεηά Οζίσλ νζίσο εζθήλσζαο, ππέξ εκψλ
δεφκελνο, ηψλ πηζηψο ζε ηηκψλησλ ζεφπλεπζηε.
Θενηνθίνλ
Οπξαλφο πςειφο ερξεκάηηζαο, ηνχ πακβαζηιέσο Θενχ Παλακψκεηε, θαί
θαζαξφλ παιάηηνλ, θαί παζηάο θσηεηλή ζεία ράξηηη.
Ο Δηξκφο
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Χο ηαηξφλ παλάξηζηνλ, θαί ιεηηνπξγφλ εππξφζδεθηνλ, νη ηή ζνξψ ζνπ ηή ζεία
πξνζηξέρνληεο, ακςψλ ζεφθξνλ ζηε, ζπλειζφληεο ζε χκλνηο, θαί ςαικνίο
αλπκλνχκελ, Υξηζηφλ δνμάδνληεο, ηφλ ηνηαχηελ ζνη ράξηλ παξέρνληα ηψλ
ηάζεσλ.
πλαμάξηνλ
Σή ΚΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ ακςψλ ηνχ
Ξελνδφρνπ.
ηίρνη
Δμήγελ ν πξίλ εθ γλάζνπ ακςψλ πφκα.
Ο λχλ δέ ακςψλ κχξνλ εθ ηάθνπ βξχεη.
Δηθάδη εβδνκάηε ακςψλ ζάλε, βιχζέ ηε κχξα.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αλέθηνπ.
ηίρνη
Οπθ ήλ αλεθηφλ ηψ Αλέθησ κή ζηέξγεηλ
Σφλ δηά Υξηζηφλ ζάλαηνλ κέρξη ηέινπο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Δηθφλνο ρξπζήο
Ηζρχλ ηφλ Υξηζηφλ, θξαηαηάλ ελ πεηξαζκνίο έρσλ πακκάθαξ, βίνπ δηέβεο ηφ
θιπδψληνλ, αθαηαπφληηζηνο ζηε, θαί πξφο γαιελφηαηνλ φξκνλ,
πξνζσξκίζζεο γεζφκελνο, Δπινγεηφο εί εθβνψλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο.
νθία πνιιή, θαί ζηνξγή πλεπκαηηθή Πάηεξ θηλνχκελνο, νίθνλ εδείκσ κάθαξ
κέγηζηνλ, ελ ψ πξνζθεπγνληεο ζηε, ίαζηλ θνκίδνληαη πάληεο, νη βνψληεο θαί
ιέγνληεο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.

Λακπηήξ θαεηλφο, αξεηψλ ζείσ θσηί ιειακπξπζκέλνο, ακςψλ σξάζεο θαί
θαηεχγαζαο, ηήο νηθνπκέλεο ηά πέξαηα, φζελ ζπλειζφληεο ζε πίζηεη,
καθαξίδνληεο ςάιινκελ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ ήκψλ.
Θενηνθίνλ
Ο πφθνο πνηέ, πξνεδήινπ ηήλ αγλήλ εκλή γαζηέξα ζνπ, εηζδεμακέλελ ηήλ
νπξάληνλ, δξφζνλ ηήλ πάληαο δξνζίδνπζαλ, ηνχο θεθξαηεκέλνπο ηή δίςε, ηήο
ακαξηίαο θξαπγάδνληαο, Δπινγεκέλε ε Θεφλ, ζαξθί θπήζαζα.
Χδή ε'
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο
Γιψζζαλ θηλψλ ραξκνληθψο, εηο Θενχ Πάηεξ ακςψλ χκλνπο, ηά πάζε ηήο
ζαξθφο εγθξαηεία, θαηεδνπιψζσ ςπρή, θαί δνχινο Υξηζηνχ γλεζηψηαηνο,
ψθζεο θαί ηήο άλσ, πφιεσο θιεξνλφκνο.
Ο θαζαξψηαηφο ζνπ λνχο, θξπθησξίαηο ζετθαίο εγιατζκέλνο, θσηεηλφηαηνο
ψθζε, θαί δεθηηθφο θαζαξψλ Πακκάθαξ ζείσλ επηιάκςεσλ, φζελ ζε ηηκψκελ,
ελ χκλνηο ζενθφξε.
Ηεξσηάηελ εζρεθψο, ηήλ δσήλ παλεπθιεψο ακςσλ πακκάθαξ, πξνθαλψο
εδνμάζζεο, πξφο ηφλ Θεφλ κεηειζψλ, Ηδνχ γάξ κέλεη ηφ κλεκφζπλνλ, ηφ ζφλ
εηο αηψλαο, θαί ε δηθαηνζχλε.
Θενηνθίνλ
ηήζνλ παζψλ κνπ ηφ δεηλφλ, λχλ θιπδψληνλ αγλή επινγεκέλε, θαί
πνιέκεζνλ πάληαο, ηνχο αθεηδψο ηή εκή, πησρεία Κφξε επεκβαίλνληαο,
δπζκελείο αζάξθνπο, φπσο πηζηψο πκλψ ζε.
Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ
θιφγα εηο δξφζνλ, κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ
Ηδνχ ε κλήηκε ζνπ Πάηεξ, ψζπεξ ήιηνο πάζηλ, αλέηεηιε θσηίδνπζα θαηδξψο,
ηνχο ελ απηή ζέ δνμάδνληαο, σο ζεξάπνληα ζείνλ, Υξηζηνχ θαί θιεξνλφκνλ
ηήο απηνχ, βαζηιείαο θαί πάλησλ, Οζίσλ ζπλαξίζκηνλ.
Χο θσηαπγήο ζνπ ν βίνο, σο κεγίζηε ε δφμα, σο φιβηνο ν ηάθνο ζνπ νθέ,
έλζα ηφ ηίκηνλ ζψκά ζνπ, θαηαθείκελνλ ξψζηλ, πεγάδεη ηνίο πξνζηξέρνπζη
πηζηψο, θαί ηήλ ζήλ εμαηηνχζη, βνήζεηαλ εθάζηνηε.
νχ ηφ πεξίδνμνλ Πάηεξ, ηαηξείνλ ν πφλνηο, εθηήζσ επηζθέπηεζζαη αεί, κή
δηαιίπεο δεφκεζα, ελ πνιιή ζπκπαζεία, απαχζησο πξντζηάκελνο εκψλ, θαί
θνπθίδσλ νδχλαο θαί πφλνπο ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Ζιηαθάο απαζηξάπησλ, ηνίο ηηκψζί ζε Πάηεξ, αθηίλαο θσηαγψγεζνλ εκψλ,

ηά ηήο ςπρήο αηζζεηήξηα, θαί ιακπξφηεηνο ζείαο, κεηφρνπο θαηαμίσζνλ εκάο,
ηαίο πξεζβείαηο ζνπ κάθαξ, γελέζζαη δπζσπνχκέλ ζε.
Θενηνθίνλ
Φαεηλνηάηαηο ιακπάζη, ηνχ εθ ζνχ ζαξθσζέληνο, Παξζέλε Παλαγία ππέξ
λνχλ, νη Θενηφθνλ εηδφηεο ζε, θσηηδφκεζα πίζηεη, θαί ζθφηνπο εθιπηξνχκεζα
παζψλ, θαί θηλδχλσλ παληνίσλ, θαί βίνπ πεξηζηάζεσλ.
Ο Δηξκφο
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ Αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλσκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο
Δζθφξπηζαο ηφλ πινχηνλ, ηνίο πέλεζη ζεαξέζησο, θαί νιηθψο αλεηέζεο, ψ
ακςψλ ηψ Κπξίσ, φλ εθδπζψπεη απαχζησο, παζψλ εκάο εθιπηξνχζζαη.
Θενηνθίνλ
Σή θξαηαηά ζνπ ζθέπε, απφ ερζξψλ επηβνπιήο, εκάο Αγλή ηνχο ζνχο
δνχινπο, θχιαηηε πάληαο αβιαβείο, ζέ γάξ θεθηήκεζα κφλελ, θαηαθπγήλ ελ
αλάγθαηο.
Καί ε ινηπή ηνχ ξζξνπ Αθνινπζία θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΌΣ
Μλήκε ηήο Αλαθνκηδήο ηψλ Λεηςάλσλ ηψλ Αγίσλ θαί ζαπκαηνπξγψλ
Αλαξγχξσλ, Κχξνπ θαί Ησάλλνπ.
Δ Η ΣΟΝ Δ ΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη
Σήλ δπάδα ηηκήζσκελ, ηψλ Μαξηχξσλ ελ άζκαζη, ηήο Σξηάδνο έρνπζαλ ηήλ
ιακπξφηεηα, ηνχο ζεκειίνπο ηήο πίζηεσο, ηά άλζε ηά πλένληα, ηήλ νζκήλ ηήλ
αιεζή, ηήο Θενχ επηγλψζεσο, Κχξνλ άπαληεο, θαί ζχλ ηνχησ ηφλ κέγαλ
Ησάλλελ, σο πξεζβεχνληαο απαχζησο, ππέξ εκψλ ηφλ θηιάλζξσπνλ.
Γηά βίνπ ιακπξφηεηνο, θαί αζθήζεσο έιακςαο, θαί αζιήζεη χζηεξνλ
θαηεθφζκεζαο, ηήλ ζήλ ςπρήλ Κχξε έλδνμε, ζηξαηείαλ δέ έιηπεο, ηήλ επίγεηνλ
ζνθέ, Ησάλλε θαί εχξεθαο, ηήλ νπξάληνλ, ηθεηεχζαηε άκθσ ηφλ σηήξα, ππέξ
ηψλ επηηεινχλησλ, πκψλ ηήλ κλήκελ καθάξηνη.
Ηαηξνί αλεδείρζεηε, αζζελνχλησλ καθάξηνη, θαί θσζηήξεο άδπηνη ζείαο
πίζηεσο, νκνινγίαο ζπλήγνξνη, Μαξηχξσλ ζπκκέηνρνη, ηνχο ζηεθάλνπο

αιεζψο, εθ Θενχ αλεδήζαζζε, Κχξε έλδνμε, θαί ζνθέ Ησάλλε ελ αηλέζεη,
δπζσπείηε ηφλ σηήξα, ππέξ ηψλ πίζηεη πκλνχλησλ πκάο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πεπησθφησλ αλφξζσζηο, ηεζλεψησλ αλάζηαζηο, ζχ εδείρζεο ηέμαζα ηφλ Τηφλ
ηνχ Θενχ, ηφλ ηψ Παηξί ζπλλννχκελνλ ηήλ ζείαλ ηε γέλλεζηλ, αλαζρφκελνλ,
εθ ζνχ, ελ ζαξθί θαζ' ππφζηαζηλ, φλ ηθέηεπε, πεηξαζκψλ θαί θηλδχλσλ
ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη Παλαγία, εηιηθξηλεί ζε δνμάδνληαο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Χο εψξαθε Κχξηε, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ,
εμεπιήηηεην, θαί αηελίδνπζα, έιεγε, Σί ζνη αληαπέδσθαλ, νη πνιιψλ ζνπ
δσξεψλ, απνιαχζαληεο Γέζπνηα; Αιιά δένκαη, Μή κε κφλελ εάζεο ελ ηψ
θφζκσ, αιιά ζπεχζνλ αλαζηήλαη, ζπλαληζηψλ ηνχο πξνπάηνξαο.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. α'
Σά ζαχκαηα ηψλ Αγίσλ ζνπ Μαξηχξσλ, ηείρνο αθαηακάρεηνλ εκίλ
δσξεζάκελνο, Υξηζηέ ν Θεφο, ηαίο απηψλ ηθεζίαηο, βνπιάο εζλψλ
δηαζθέδαζνλ, ηήο βαζηιείαο ηά ζθήπηξα θξαηαίσζνλ, σο κφλνο αγαζφο θαί
θηιάλζξσπνο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Καιψλ δνηήξεο, ηψλ Καθψλ ξχζαζζέ κε. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο β'
Γεχηε ιανί
Κξάηνο ερζξνχ, ηή θξαηαηά δηαιχζαληε, ηνχ Παξαθιήηνπ ράξηηη,
ζενκαθάξηζηνη, θξαηαηψζαηε πάληαο, θαηά ηψλ ηπξαλλνχλησλ παζψλ
δεφκεζα, Αζιεηηθψο, ηφλ δπζκελή δησιέζαηε, ράξηλ νθνί δεμάκελνη, πάζε
αλίαηα, ζεξαπεχεηλ, δηφ κνπ, ηά πάζε ηήο θαξδίαο λχλ ηαηξεχζαηε.
Λφγνηο πκάο, ηνχο επί γήο καθαξίδνληαο, παζψλ αιφγσλ ξχζαζζε, ηαίο
πξνζεπραίο πκψλ, Κχξε θαί Ησάλλε, ηνχ πξναλάξρνπ Λφγνπ ζείνη
ζεξάπνληεο.
Θενηνθίνλ
Χο ηά εκψλ, ππεξβνιή αγαζφηεηνο, νηθεηνπκέλε Πάλαγλε, ζενραξίησηε,
ακαπξψζεσο πάζεο, θαί δάιεο θαί θηλδχλσλ πάληαο δηάζσζνλ.
Χδή γ'
ηεξέσζνλ εκάο
Ννκίκσο ηψ Υξηζηψ σο ζηξαηεπζάκελνη, αλφκνπο εζρχλαηε Αζινθφξνη, αιι'

αηηνχκαη Πακκαθάξηζηνη, αησλίνπ αηζρχλεο κε ιπηξψζαζζε.
Γνηήξεο αγαζψλ, ζσηήξεο πάληνηε, ηψλ πίζηεη πξφο πκάο θαηαθεπγφλησλ,
ηήλ ςπρήλ κνπ δηαζψζαηε, θαί ηνχ ζψκαηνο πάζε ζεξαπεχζαηε.
Οδνχο ηάο πξφο δσήλ θεξνχζαο Άγηνη, νδεχεηλ ζζελψζαηέ κε θαί πάζεο, ηψλ
ερζξψλ απνπιαλήζεσο, πξνζεπραίο πκψλ ζείαηο εθιπηξψζαζζε.
Θενηνθίνλ
Σάο λφζνπο ηψλ βξνηψλ ηφλ αθαηξνχκελνλ, ηεθνχζα παλχκλεηε Παλαγία, ηήο
ςπρήο κνπ ηά ζπληξίκκαηα, θαί ζαξθφο ηά λνζήκαηα ζεξάπεπζνλ.
Ο Δηξκφο
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κπξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Σάο ρακαηδήινπο εδνλάο ζπκπαηνχληεο, πξφο καξηπξίνπ αζιεηαί ζείνλ χςνο,
πεξηθαλψο επήξζεηε ελ ράξηηη, Κχξε Ησάλλε ηε, νηθνπκέλεο θσζηήξεο, φζελ
ηθεηεχνκελ, ζθνηαζκνχ ακαξηίαο, θαί λνζεκάησλ ξχζαζζε εκάο, ηφλ επί
πάλησλ Θεφλ ηθεηεχνληεο.
Θενηνθίνλ
Σψλ αθαζάξησλ ινγηζκψλ κνπ ηά πιήζε, θαί ηψλ αηφπσλ ελλνηψλ ηάο
ληθάδαο, ηίο εμεηπείλ δπλήζεηαη Παλάκσκε; ηάο επαλαζηάζεηο δέ, ηψλ
αζάξθσλ ερζξψλ κνπ, ηίο εθδηεγήζεηαη, θαί ηήλ ηνχησλ θαθίαλ, Αιιά ηή ζή
πξεζβεία αγαζή, ηνχησλ κνη πάλησλ, ηήλ ιχηξσζηλ δψξεζαη.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο γελλεζέληα, ε επ' εζράησλ ζε ζαξθί ηεηνθπία, επί
ηαπξνχ θξεκάκελνλ νξψζά ζε Υξηζηέ, Οίκνη! πνζεηλφηαηε, Ηεζνχ αλεβφα,
πψο ν δνμαδφκελνο, σο Θεφο ππ' Αγγέισλ, ππφ αλφκσλ λχλ βξνηψλ Τηέ,
ζέισλ ζηαπξνχζαη; Τκλψ ζε καθξφζπκε.
Χδε δ'
Τκλψ ζε, αθνή γάξ Κχξηε
Ζιίνπ, λνεηνχ ιακπξφηεζηλ, απγαδφκελνη Αζινθφξνη ηνχ ζθφηνπο ηφλ
άξρνληα σιέζαηε, εμ νχ ηήο βιάβεο εκάο, δπζσπνχκελ εθιπηξψζαζζε,
θσηαγσγνχληεο πάλησλ ηά λνήκαηα.
Ρνκθαίαη, αζεβείο ζαθψο ζπγθφπηνπζαη, εγλσξίζζεηε Αζινθνξνη,
ζπληξίςαληεο ράξηηη, ηάο ηνχ ερζξνχ δεηλάο ξνκθαίαο, δηφ ηψλ βειψλ
αηξψηνπο ξχζαζζε, ηψλ ελαληίσλ πάλησλ πξνζεπραίο πκψλ.
Δθ πιήζνπο, ραιεπψλ ζπκπηψζεσλ, λνζεκάησλ εηο πιήζνο ήιζνλ, θαί
δένκαη Άγηνη, πκψλ ηνχ πιήζνπο ηνχ ειένπο ηπρείλ, δηά ηάρνπο ηήο ηάζεσο,
δηφ ηήο πξνζεπρήο κνπ επαθνχζαηε.
Θενηνθίνλ

πλήζσο, εθ' εκάο ηά πινχζηα, ζνχ ειέε Παξζέλε ξάλνλ, λνζήκαηα
παχνπζα, θαί πάζε ιχνπζα πνηθίια ςπρψλ, ηψλ ελ πίζηεη πξνζηφλησλ ζνη, ηή
ηψλ θαιψλ αηηία πνιπυκλεηε.
Χδή ε'
Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο
Σνίο ζπαξαγκνίο ηψλ κειψλ, θαηαζπαξάμαληεο ερζξψλ άλνηαλ, ζενεηδείο
Μάξηπξεο Κπξίνπ, ηήλ ζπαξαηηνκέλελ ππφ ηήο θαθίαο, ςπρήλ κνπ ηάζαζζε.
Χ καθαξία δπάο, ηεξνλίθσλ Αζιεηψλ αίηεζαη, ακαξηηψλ πνιιψλ εκίλ ιχζηλ,
θαί ηψλ αζζελεηψλ, ίαζηλ ηειείαλ, πηζηψο δπζσπνχκέλ ζε.
Νφζσ ζπλέρνκαη, ακαξηεκάησλ ραιεπσλ Άγηνη, θαί ηήο ζαξθφο ρεηκάδνκαη
πφλνηο, εμ ψλ ξχζαζζέ κε, ηφλ αγαζνδφηελ Υξηζηφλ ηθεηεχνληεο.
Θενηνθίνλ
Κχκαηα πξάυλνλ, ηήο παλαζιίαο κνπ ςπρήο δένκαη, θαί ηήο ζαξθφο παχζνλ
ηάο νδχλαο, ε κφλε ηεθνχζα, άλεπζελ σδίλσλ Θεφλ ζσκνηνχκελνλ.
Χδή ο'
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ
Αξξαγείο Δθθιεζίαο ζεκέιηνη, πάζαηο κεζνδείαηο ερζξνχ ζαιεπφκελνλ, ηφ ηήο
ςπρήο κνπ νίθεκα, ηαίο πκψλ ηθεζίαηο ζηεξίμαηε.
Καί ςπρψλ θαί ζσκάησλ ζεξάπνληεο, ζείνη ρξεκαηίδνληεο, Μάξηπξεο έλδνμνη,
ηάο ηήο ςπρήο θαί ζψκαηνο, αζζελείαο εκψλ ζεξαπεχζαηε.
Χο ιηκέλη ηψ νίθσ πξνζέδξακνλ, Μάξηπξεο πκψλ ησ αγίσ θαί δένκαη,
ηξηθπκηψλ κε ξχζαζζε, αζζελείαο θαί ζιίςεσο Άγηνη.
Θενηνθίνλ
Ννεξψλ αλσηέξα Γπλάκεσλ, πάζεο κε θαθίαο ηνχ πιάλνπ αλψηεξνλ, ηαίο
ζαίο πξεζβείαηο πνίεζνλ, επραξίζησο αεί ζε δνμάδνληα.
Ο Δηξκφο
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Κνληάθηνλ Ήρνο γ'
Ζ Παξζέλνο
Δθ ηήο ζείαο ράξηηνο, ηήλ δσξεάλ ηψλ ζαπκάησλ, εηιεθφηεο, Άγηνη,
ζαπκαηνπξγείηε ελ θφζκσ, άπαληα, εκψλ ηά πάζε ηή ρεηξνπξγία, ηέκλεηε, ηή
ανξάησ Κχξε ζεφθξνλ, ζχλ ηψ ζείσ Ησάλλε, πκείο γάξ ζείνη, ηαηξνί ππάξρεηε.
Ο Οίθνο
Δαπηνχο ηψ Θεψ αλαζέκελνη Άγηνη, πάζαλπείξαλ δεηλψλ δη' απηφλ
ππεκείλαηε, ζαλφληεο πξνζχκσο Μάξηπξεο γελλαίνη, θαί κεηά ηέινο πάζη
πεγαδεηε ηά ζεία ραξίζκαηα, ηνίο ελ πνηθίιαηο λφζνηο ππάξρνπζη, θαί ππφ
πνιιψλ εηαδνκέλνηο θαθψλ, ψλ είο θαί πξψηφο εηκη ν ηάιαο, ηφ ζψκα γάξ θαί

ηήλ ςπρήλ ππφ ηξαπκάησλ ραιεπψλ νδπλψκαη, θαί πίζηεη βνψ, ηάζαζζέ κε,
πκείο γάξ ζείνη ηαηξνί ππάξρεηε.
πλαμάξηνλ
Σή ΚΖ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο επξέζεσο ηψλ ηηκίσλ Λεηςάλσλ
ηψλ Αγίσλ θαί ζαπκαηνπξγψλ Αλαξγχξσλ, Κχξνπ θαί Ησάλλνπ.
ηίρνη
Οζηά θαλέληα Μαξηχξσλ Αλαξγχξσλ,
Βιχδνπζη θξνπλνχο ζαπκάησλ αλαξγχξσο.
Δηθάδη νγδνάηε Κχξνο θάλε εδ' νκφαζινο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Παππίνπ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Δηθφλνο ρξπζήο
Ρεφλησλ θνξάλ, παξσζάκελνη λντ ηειείσ Μάξηπξεο, πξφο ηνχο αγψλαο
απεδχζαζζε, θαί θαζειφληεο ηφλ ηχξαλλνλ, ράξηλ ηακάησλ εμ χςνπο,
αλαβνψληεο εδέμαζζε, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Τκψλ ηή ζεξκή πξνζηαζία Αζιεηαί πνιινίο ππξνχκελνο λχλ θαηαθεχγσ
αξξσζηήκαζη, θαί ελ νδχλε θαξδίαο κνπ δένκαη, Σαρείαλ κνη δφηε,
κεισδνχληη ηήλ ίαζηλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
αξθφο βιαβεξαίο, αξξσζηίαηο νκηιψλ ηήλ ςπρήλ έρσλ, ζθνηηδνκέλελ
ελζπκήζεζη, θαί ακαξηίαηο θαί πάζεζη, Κχξε αζιεηψλ σξαηφηεο θαί Ησάλλε
παλεχθεκε, ζπεχζαηε ηάρνο δπζσπψ, ηνχ εμειέζζαη κε.
Θενηνθίνλ
Αλζξψπσλ δεηλψλ, θαί δαηκφλσλ πνλεξψλ θαί ηήο ηνχ βίνπ, θαθνπξαγίαο θαί
ζπκπηψζεσο, θαί πάζεο άιιεο θαθψζεσο, ξχζαί κε Αγία Παξζέλε, θαί
ζπληήξεζνλ ςάιινληα, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Χδή ε'
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο
ψλ επηδφζεη πξεζβεηψλ, πακκαθάξηζηε δπάο επινγεκέλε, αθ' εκψλ πάζαλ
λφζνλ, θαί καιαθίαλ ςπρήο, βνψκελ θαί ζψκαηνο δίσμνλ, φπσο ζε Σηκψκελ,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θαπκαηνπξγνί θαί ηαηξνί, ηαηξεχζαηε εκψλ ηάο ααζελείαο, Κχξε θαί Ησάλλε,
θαί ηάο νξκάο ηψλ παζψλ, εηο ηξίβνπο ελζένπο ηζχλαηε, φπσο θαηά ρξένο,
εκάο αλεπθεκψκελ.
Δλ ακειεία ηήλ δσήλ, δαπαλψλ ηήλ θνβεξάλ πηννχκαη δίθελ, ελ ή
ιπηξψζαζζέ κε, ηήο θαηαδίθεο ζεξκνί πξνζηάηαη, κάξηπξεο γελφκελνη, ηήο

ακαπξσζείζεο ηνίο πάζεζη ςπρήο κνπ.
Σξηαδηθφλ
Μνλάδα θχζεη ζε πκλψ, θαί Σξηάδα πξνζθπλψ ηνίο ραξαθηήξζη, Πάηεξ Λφγε
θαί Πλεχκα, ηψλ Αζιεηψλ ε ραξά, θαί πάλησλ αλζξψπσλ θξαηαίσκα, ηψλ
αθαηαπαχζηνηο, θσλαίο ζε αλπκλνπλησλ.
Θενηνθίνλ
Δλ νκνηψκαηη ζαξθφο, ν ππέξζενο Αγλή εθ ζνχ σξάζε, φλ απαχζησο
δπζψπεη, ειεεζήλαη εκάο, θαθία ζπδψληαο θαί ηξέκνληαο, ηάο αησληδνχζαο,
Παξζέλε ηηκσξίαο.
Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ
θιφγα εηο δξφζνλ, κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ
Ηεξσηάηαηο ρνξείαηο, Ηεξψλ Αζινθφξσλ, ζπλφληεο θαί ηαίο ζείαηο θαιινλαίο,
σξατδφκελνη Άγηνη, ηφλ σξαίνλ ελ θάιιεη, αηηείζζε Ηεζνχλ δηαπαληφο,
σξαηψζαη θαξδίαο, εκψλ Μάξηπξεο έλδνμνη.
Χο επσδέζηαηα θξίλα, λνεηνχ Παξαδείζνπ, ππάξρνληεο Κπξίνπ Αζιεηαί,
πάζαλ ςπρήλ θαηνζθξαίλεηε, Ηεξαίο επσδίαηο, δηφ κνπ ηφ δπζψδεο ηψλ
παζψλ, απειάζαηε ξψζηλ, θαί ράξηλ κνη δσξνχκελνη.
ηήζαηε Μάξηπξεο ζείνη, ηψλ παζψλ κνπ ηήλ ξψζηλ, σο πάιαη ηψλ αηκάησλ
νρεηνίο, πιάλεο πιεκκχξαλ αιιφθνηνλ, θαί αηηήζαζζε ρχζηλ, δνζήλαί κνπ
δαθξχσλ ςπρηθψλ, δη' ήο ξχπνπ παληνίνπ ακαξηηψλ πιπζήζνκαη.
Ζιηαθψλ ιακπεδφλσλ, ν λαφο πκψλ πιένλ, ηάζεσλ εθπέκπσλ ηάο απγάο,
ζθφηνο παζψλ πνλεξφηαηνλ, εθδηψθεη, ελ ψ κε, θσηίζαηε πξνζηξέρνληα
πηζηψο, Κχξε θαί Ησάλλε, ζαπκαηνπξγνί παλζαχκαζηνη.
Θενηνθίνλ
Φσηνεηδήο σο λεθέιε, ηφλ ηήο δηθαηνζχλεο, Καηέρνπζα αγθάιαηο ζνπ Αγλή,
ήιηνλ άδπηνλ πέθπθαο, δηά ηνχην βνψ ζνη, Πνιινίο εζθνηηζκέλνλ κε θαθνίο,
θσηαγψγεζνλ Κφξε, απαχζησο ζε γεξαίξνληα.
Ο Δηξκφο
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία ήθνληα, θαηλνπξγήζαη ηφλ
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».
Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ ελδφμσλ θαί παλεπθήκσλ Απνζηφισλ θαί

Πξσηνθνξπθαίσλ, Πέηξνπ θαί Παχινπ.
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο δ', θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα ηά εμήο ηξία, δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Έδσθαο θαπρήκαηα, ηή Δθθιεζία θηιάλζξσπε, ηνχο ζεπηνχο Απνζηφινπο
ζνπ, ελ ή ππεξιάκπνπζη, λνεηνί θσζηήξεο, Πέηξνο ηε θαί Παχινο, ψζπεξ
αζηέξεο ινγηθνί, ηήλ νηθνπκέλελ πεξηαπγάδνληεο, δη' ψλ εθσηαγψγεζαο, ηήλ
δπηηθήλ ακαπξφηεηα, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. (Γίο)
Έδσθαο ζηεξίγκαηα, ηή Δθθιεζία ζνπ Κχξηε, ηήλ ηνχ Πέηξνπ ζηεξξφηεηα, θαί
Παχινπ ηήλ ζχλεζηλ, θαί ιακπξάλ ζνθίαλ, θαί ηήλ εθαηέξσλ, ζεεγνξίαλ
αιεζή, ηήο αζεταο πιάλελ δηψθνπζαλ, δηφ κπζηαγσγνχκελνη, παξ'
ακθνηέξσλ πκλνχκέλ ζε, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Έδσθαο ππφδεηγκα, επηζηξνθήο ακαξηάλνπζη, ηνπο δηηηνχο Απνζηφινπο
ζνπ, ηφλ κέλ αξλεζάκελνλ, ελ θαηξψ ηνχ πάζνπο, θαί κεηεγλσθφηα, ηφλ δέ
θεξχγκαηη ηψ ζψ, αληηηαμάκελνλ θαί δηψμαληα, θαί άκθσ ηνχ ζπζηήκαηνο,
πξσηνζηαηνχληαο ηψλ θίισλ ζνπ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ
εκψλ.
Γφμα... Ήρνο β'
Γεξκαλνχ
Πέηξε, θνξπθαίε ηψλ ελδφμσλ Απνζηφισλ, ε πέηξα ηήο πίζηεσο, θαί Παχιε
ζεζπέζηε, ηψλ Αγίσλ, Δθθιεζηψλ, ν ξήησξ θαί θσζηήξ, ηψ ζείσ ζξφλσ
παξηζηάκελνη, ππέξ εκψλ Υξηζηψ πξεζβεχζαηε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ήρνο β’
Σήλ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ζέ αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνχ Θενχ, θχιαμφλ κε ππφ
ηήλ ζθέπελ ζνπ.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. β'
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ
Απφζηνινη Υξηζηνχ Μαζεηαί, θαί θήξπθεο παλέλδνμνη, νί ηφλ δξφκνλ, ηφλ
θαιφλ επί ηήο γήο, ηειέζαληεο πξεζβείαλ, κή παχζεηε πνηνχληεο, ππέξ ηψλ
πίζηεη αλπκλνχλησλ πκάο.
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ.
Σνχ βίνπ ελ ηψ θιχδσλη, απαχζησο ρεηκαδφκελνη, εθβνψκελ, ψζνλ πάληαο

Αγαζέ, πξεζβείαηο ηψλ ζνθψλ ζνπ, θαί ζείσλ Απνζηφισλ, ηψλ θνξπθαίσλ
ππεξάγαζε.
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη
ηφ ζηεξέσκα.
Οη ζείνη θαί ζεπηνί Μαζεηαί, θαί κχζηαη θαί δηδάζθαινη, Πέηξε Παχιε,
Απνζηφισλ ε θξεπίο, ηφλ Κηίζηελ ηψλ απάλησλ, θαί Κχξηνλ ηήο δφμεο, ππέξ
εκψλ αείπξεζβεχζαηε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Παξζέλε Θενηφθε αγλή, δπζψπεζνλ ηφλ Κχξηνλ, φπσο πάζη, ηαίο πξεζβείαηο
ζνπ αγλή, ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ, δσξήζεηαη θαί ζψζε, σο ειεήκσλ θαί
θηιάλζξσπνο.
Απνιπηίθηνλ Ζρνο δ'
Οη ηψλ Απνζηφισλ πξσηφζξνλνη, θαί ηήο Οηθνπκέλεο δηδάζθαινη,
ηψ Γεζπφηε ηψλ φισλ πξεζβεχζαηε, εηξήλελ ηή νηθνπκέλε δσξήζαζζαη, θαί
ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.
Ήρνο δ’ Θενηνθίνλ
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί αγγέινηο άγλσζηνλ Μπζηχξηνλ, δηά ζνχ
Θενηφθε ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο ελ αζπγρχησ ελψζεη ζαξθνχκελνο,
θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη’ νχ αλαζηήζαο ηφλ
Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ.
Καί Απφιπζηο
ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ
ηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ, Μαθάξηνο αλήξ. Δηο δέ ηφ, Κχξηε
εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηά εμήο γ' Ηδηφκεια ηηρεξά,
δεπηεξνχληεο απηά.
Ήρνο β' Απηφκεινλ
Αλδξένπ Ππξνχ
Πνίνηο επθεκηψλ ζηέκκαζηλ, αλαδήζσκελ Πέηξνλ θαί Παχινλ; ηνχο
δηεξεκέλνπο ηνίο ζψκαζη, θαί ελσκέλνπο ηψ Πλεχκαηη, ηνχο ζενθεξχθσλ
πξσηνζηάηαο, ηφλ κέλ, σο ηψλ Απνζηφισλ πξνεμάξρνληα, ηφλ δέ, σο ππέξ
ηνχο άιινπο θνπηάζαληα, ηνχηνπο γάξ φλησο αμίσο, αζαλάηνπ δφμεο,
δηαδήκαζη ζηεθαλνί, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο. (Γίο)
Πνίνηο πκλσδηψλ θάιιεζηλ, αλπκλήζσκελ Πέηξνλ θαί Παχινλ, ηήο
ζενγλσζίαο ηάο πηέξπγαο, ηάο δηαπηάζαο ηά πέξαηα, θαί πξφο νπξαλφλ
αλπςσζείζαο, ηάο ρείξαο, Δπαγγειίνπ ηνχ ηήο ράξηηνο, ηνχο πφδαο, ηήο
αιεζείαο ηνχ θεξχγκαηνο, ηνχο πνηακνχο ηήο ζνθίαο, ηνχ ηαπξνχ ηά
θέξαηα, δη' ψλ δαηκφλσλ νθξχλ, Υξηζηφο θαηαβέβιεθελ, ν έρσλ ηφ κέγα

έιενο. (Γίο)
Πνίνηο πλεπκαηηθνίο άζκαζηλ, επαηλέζσκελ Πέηξνλ θαί Παχινλ; ηά ηήλ
αζεφηεηα ζθάηηνληα, θαί κή ακβιπλφκελα ζηφκαηα, ηήο θξηθηήο ηνχ
Πλεχκαηνο καραίξαο, ηά Ρψκεο, πεξηθαλή εγθαιισπίζκαηα, ηά πάζεο ηήο
νηθνπκέλεο εληξπθήκαηα, ηάο ηήο Καηλήο Γηαζήθεο, ζενγξάθνπο πιάθαο,
λννπκέλαο άο ελ ηψλ, Υξηζηφο εμεθψλεζελ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο. (Γίο)
Γφμα... Ήρνο δ'
Ησάλλνπ Μνλαρνχ
Σψ ηξηηηψ ηήο εξσηήζεσο, ηψ, Πέηξε θηιείο κε, ηφ ηξηηηφλ ηήο αξλήζεσο, ν
Υξηζηφο δησξζψζαην, δηφ θαί πξφο ηφλ θξπθηνγλψζηελ ν ίκσλ, Κχξηε,
πάληα γηλψζθεηο, ηά πάληα επίζηαζαη, ζχ νίδαο φη θηιψ ζε, ζελ πξφο απηφλ
ν σηήξ, Πνίκαηλε ηά πξφβαηά κνπ, πνίκαηλε ηήλ εθινγάδα κνπ, πνίκαηλε ηά
αξλία κνπ, ά ελ ηψ ηδίσ αίκαηη πεξηεπνηεζάκελ εηο ζσηεξίαλ, Απηφλ ηθέηεπε,
ζενκαθάξηζηε Απφζηνιε, δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ο δηά ζέ ζενπάησξ πξνθήηεο Γαπτδ, κεισδηθψο πεξί ζνχ πξναλεθψλεζε,
ηψ κεγαιείά ζνη πνηήζαληη, Παξέζηε ε Βαζίιηζζα εθ δεμηψλ ζνπ, έ γάξ
κεηέξα πξφμελνλ δσήο αλέδεημελ, ναπάησξ εθ ζνχ ελαλζξσπήζαη
επδνθήζαο Θεφο, ίλα ηήλ εαπηνχ αλαπιάζε εηθφλα, θζαξείζαλ ηνίο πάζεζη,
θαί ηφ πιαλεζέλ νξεηάισηνλ επξψλ πξφβαηνλ, ηνίο ψκνηο αλαιαβψλ, ηψ
Παηξί πξνζαγάγε, θαί ηψ ηδίσ ζειήκαηη ηαίο νπξαλίαηο ζπλάςε Γπλάκεζη, θαί
ζψζε Θενηφθε, ηφλ θφζκνλ, Υξηζηφο ν έρσλ ηφ κέγα, θαί πινχζηνλ έιενο.
Δίζνδνο. Φψο ηιαξφλ. Σφ πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά
Αλαγλψζκαηα.
Καζνιηθήο α' Δπηζηνιήο Πέηξνπ
ηφ Αλάγλσζκά (Κεθ. 1, 3-9)
Αδειθνί, επινγεηφο ν Θεφο, θαί Παηήξ ηνχ Κπξίνπ εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ν
θαηά ηφ πνιχ απηνχ έιενο αλαγελλήζαο εκάο εηο ειπίδα δψζαλ, δη'
αλαζηάζεσο Ηεζνχ Υξηζηνχ εθ λεθξψλ, εηο θιεξνλνκίαλ άθζαξηνλ, θαί
ακίαληνλ, θαί ακάξαληνλ, ηεηεξεκέλελ ελ νπξαλνίο εηο εκάο ηνχο ελ δπλάκεη
Θενχ θξνπξνπκέλνπο δηά πίζηεσο, εηο ζσηεξίαλ εηνίκελ απνθαιπθζήλαη ελ
θαηξψ εζράησ ελ ψ αγαιιηάζζε, νιίγνλ άξηη ( εί δένλ εζηί ) ιππεζέληεο ελ
πνηθίινηο πεηξαζκνίο, ίλα ηφ δνθίκηνλ πκψλ ηήο πίζηεσο, πνιχ ηηκηψηεξνλ
ρξπζίνπ ηνχ απνιιπκέλνπ, δηά ππξφο δέ δνθηκαδνκέλνπ, επξεζή εηο έπαηλνλ
θαί ηηκήλ θαί δφμαλ, ελ απνθαιχςεη Ηεζνχ Υξηζηνχ, λ νπθ εηδφηεο αγαπάηε,
εηο φλ άξηη κή νξψληεο, πηζηεχνληεο δέ, αγαιιηάζζε ραξά αλεθιαιήησ θαί
δεδνμαζκέλε, θνκηδφκελνη ηφ ηέινο ηήο πίζηεσο πκψλ, ζσηεξίαλ ςπρψλ.
Καζνιηθήο α' Δπηζηνιήο Πέηξνπ
ηφ Αλάγλσζκα (Κεθ. 1, 13-19)
Αγαπεηνί, αλαδσζάκελνη ηάο νζθχαο ηήο δηαλνίαο πκψλ, λήθνληεο, ηειείσο
ειπίζαηε επί ηήλ θεξνκέλελ πκίλ ράξηλ, ελ απνθαιχςεη Ηεζνχ Υξηζηνχ, σο
ηέθλα ππαθνήο, κή ζπζρεκαηηδφκελνη ηαίο πξφηεξνλ ελ ηή αγλνία πκψλ

επηζπκίαηο, αιιά, θαηά ηφλ θαιέζαληα εκάο Άγηνλ, θαί απηνί Άγηνη ελ πάζε
αλαζηξνθή γελήζεηε. Γηφηη γέγξαπηαη. Άγηνη γίλεζζε, φηη εγσ Άγηφο εηκη. Καί, εί
Παηέξα επηθαιείζζε ηφλ απξνζσπνιήπησο θξίλνληα θαηά ηφ εθάζηνπ έξγνλ,
ελ θφβσ ηφλ ηήο παξνηθίαο πκψλ ρξφλνλ αλαζηξάθεηε, εηδφηεο, φηη νπ
θζαξηνίο, αξγπξίσ ή ρξπζίσ, ειπηξψζεηε εθ ηήο καηαίαο πκψλ αλαζηξνθήο
παηξνπαξαδφηνπ, αιιά ηηκίσ αίκαηη, σο ακλνχ ακψκνπ θαί αζπίινπ Υξηζηνχ.
Καζνιηθήο α' Δπηζηνιήο Πέηξνπ
ηφ Αλάγλσζκα (Κεθ. 2, 11-24)
Αγαπεηνί, παξαθαιψ πκάο, σο παξνίθνπο θαί παξεπηδήκνπο, απέρεζζαη ηψλ
ζαξθηθψλ επηζπκηψλ, αίηηλεο ζηξαηεχνληαη θαηά ηήο ςπρήο ηήλ αλαζηξνθήλ
πκψλ ελ ηνίο έζλεζηλ έρνληεο θαιήλ, ίλα, ελ ψ θαηαιαινχζηλ πκψλ σο
θαθνπνηψλ, εθ ηψλ θαιψλ έξγσλ επνπηεχζαληεο, δνμάζσζη ηφλ Θεφλ ελ
εκέξα επηζθνπήο. Τπνηάγεηε νχλ πάζε αλζξσπίλε θηίζεη δηά ηφλ Κχξηνλ, είηε
Βαζηιεί, σο ππεξέρνληη, είηε Ζγεκφζηλ, σο δη' απηνχ πεκπνκέλνηο εηο
εθδίθεζηλ κέλ θαθνπνηψλ, έπαηλνλ δέ αγαζνπνηψλ, φηη νχησο εζηί ηφ ζέιεκα
ηνχ Θενχ, αγαζνπνηνχληαο θηκνχλ ηήλ ηψλ αθξφλσλ αλζξψπσλ αγλσζίαλ
σο ειεχζεξνη, θαί κή σο επηθάιπκκα έρνληεο ηήο θαθίαο ηήλ ειεπζεξίαλ, αιι'
σο δνχινη Θενχ. Πάληαο ηηκήζαηε, ηήλ αδειθφηεηα αγαπάηε, ηφλ Θεφλ
θνβείζζε, ηφλ Βαζηιέα ηηκάηε. Οη νηθέηαη, ππνηαζζφκελνη ελ παληί θφβσ ηνίο
δεζπφηαηο, νχ κφλνλ ηνίο αγαζνίο θαί επηεηθέζηλ, αιιά θαί ηνίο ζθνιηνίο. Σνχην
γάξ ράξηο, εί δηά ζπλείδεζηλ Θενχ ππνθέξεη ηηο ιχπαο, πάζρσλ αδίθσο.
Πνίνλ γάξ θιένο, εί ακαξηάλνληεο θαί θνιαθηδφκελνη ππνκελείηε; αιι' εί
αγαζνπνηνχληεο θαί πάζρνληεο ππνκελείηε, ηνχην ράξηο παξά Θεψ, εηο ηνχην
γάξ εθιήζεηε, φηη θαί Υξηζηφο απέζαλελ ππέξ εκψλ, εκίλ ππνιηκπάλσλ
ππνγξακκφλ, ίλα επαθνινπζήζεηε ηνίο ίρλεζηλ απηνχ. Οο ακαξηίαλ νπθ
επνίεζελ, νπδέ επξέζε δφινο ελ ηψ ζηφκαηη απηνχ. Οο ινηδνξνχκελνο, νπθ
αληεινηδφξεη, πάζρσλ νπθ επείιεη, παξεδίδνπ δέ ηψ θξίλνληη δηθαίσο. Οο ηάο
ακαξηίαο εκψλ απηφο αλήλεγθελ ελ ηψ ζψκαηη απηνχ επί ηφ μχινλ, ίλα ηαίο
ακαξηίαηο απνγελφκελνη, ηή δηθαηνζχλε δήζσκελ.
Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.
Ήρνο β'
Αλδξένπ Ηεξνζνιπκίηνπ
Γεχξν δή κνη ζήκεξνλ, ηφ ηψλ πηζηψλ επζχκσο θαιιηέξεκα,
ρνξνζηαηήζαληεο άκα, ηνχο ηήο ράξηηνο εθιφγνπο πθάληαο, Πέηξνλ θαί
Παχινλ πξέπνπζηλ εγθσκίνηο ζηεθαλψζσκελ, φηη αθζφλσο πάζη ηφλ ιφγνλ
θαηαζπείξαληεο, ζχλ ηνχηνηο θαί ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο θαηεπινχηεζαλ,
θαί ηήο αιεζηλήο ακπέινπ ππάξρνληεο θιήκαηα, βφηξπλ εκίλ πέπεηξνλ
εδεπέπαλαλ, επθξαίλνληα ηάο θαξδίαο εκψλ. Πξφο νχο βνήζσκελ,
αλαθεθαιπκκέλσ πξνζψπσ, θαί θαζαξψ ζπλεηδφηη, ιέγνληεο. Υαίξεηε
πνξζκεπηαί ηψλ αιφγσλ, θαί ππνπξγνί ηψλ ελ ιφγσ. Υαίξεηε ηνχ παληφο
πνηεηνχ θαί θεδεκφλνο εθιφγηα ηεξπλά. Υαίξεηε πξφμελνη ηψλ αγαζψλ, θαί
δηψθηαη ηψλ δνιεξψλ. Οχο ηθεηεχζσκελ πξεζβεχεηλ αεί, εηξήλελ ζηαζεξάλ ηψ
θφζκσ δσξήζαζζαη, πξφο ηφλ Κηίζηελ θαί Γηδάζθαινλ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ

ηφ κέγα έιενο.
Αξζελίνπ Ο απηφο
Σνχο Μαζεηάο ηνχ Υξηζηνχ, θαί ζεκειίνπο ηήο Δθθιεζίαο, ηνπο αιεζείο
ζηχινπο θαί βάζεηο, θαί ζάιπηγγαο ελζένπο, ηψλ ηνχ Υξηζηνχ δνγκάησλ θαί
παζεκάησλ, ηνχο θνξπθαίνπο Πέηξνλ θαί Παχινλ, άπαο ν θφζκνο σο
πξνζηάηαο επθεκήζσκελ, Οχηνη γάξ δηαδξακφληεο ηφ θιίηνο φινλ ηήο γήο,
ψζπεξ αξφηξσ έζπεηξαλ ηήλ πίζηηλ, θαί πάζη ηήλ ζενγλσζίαλ αλέβιπζαλ,
ηήο Σξηάδνο δεηθλχληεο ιφγνλ, Χ Πέηξε, πέηξα θαί θξεπίο, θαί Παχιε, ζθεχνο
εθινγήο, νί θαί δεπθηνί βφεο ηνχ Υξηζηνχ, πάληαο είιθπζαλ πξφο ηήλ
ζενγλσζίαλ, έζλε πφιεηο ηε θαί λήζνπο, Δβξαίνπο δέ πάιηλ πξφο ηφλ Υξηζηφλ
επαλήγαγνλ, θαί πξεζβεχνπζη ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γεξκαλνχ Ο απηφο
Πέηξε, θνξπθαίε ηψλ ελδφμσλ Απνζηφισλ, ε πέηξα ηήο πίζηεσο, θαί Παχιε
ζεζπέζηε, ηψλ Αγίσλ Δθθιεζηψλ ν ξήησξ θαί θσζηήξ, ηψ ζείσ ζξφλσ
παξηζηάκελνη, ππέξ εκψλ Υξηζηψ πξεζβεχζαηε.
Ο απηφο
Παχιε, ζηφκα Κπξίνπ, ε θξεπίο ηψλ δνγκάησλ, ν πνηέ κέλ δηψθηεο, Ηεζνχ
ηνχ σηήξνο, λχλ δέ θαί πξσηφζξνλνο, ηψλ Απνζηφισλ γελφκελνο καθάξηε,
φζελ άξξεηα είδεο ζνθέ, εσο ηξίηνπ νπξαλνχ αλαβάο, θαί έθξαδεο, Γεχηε ζχλ
εκνί, θαί ηψλ αγαζψλ κή πζηεξεζψκελ.
Ήρνο γ' Ησάλλνπ Μνλαρνχ
Οη ηήο άλσ Ηεξνπζαιήκ πνιίηαη, ε πέηξα ηήο πίζηεσο, ν ξήησξ ηήο Δθθιεζίαο
ηνχ Υξηζηνχ, ε ηήο Σξηάδνο δπάο, ηνχ θφζκνπ νη ζαγελεπηαί, θαηαιηπφληεο
ζήκεξνλ ηά επί γήο, επνξεχζεζαλ ελ αζιήζεη πξφο Θεφλ, θαί πξεζβεχνπζηλ
απηψ ελ παξξεζία, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Ήρνο πι. α' Βπδαληίνπ
Ζ ζνθία ηνχ Θενχ, ν ζπλατδηνο Λφγνο ηνχ Παηξφο, θαζψο ελ Δπαγγειίνηο
πξνέθε, ηά εχθνξα θιήκαηα, πκείο εζηε παλεχθεκνη Απφζηνινη, νη ηφλ
βφηξπλ ηφλ πέπεηξνλ θαί ηεξπλφλ, ελ ηνίο θιάδνηο πκψλ θέξνληεο, φλ νη
πηζηνί εζζίνληεο, επηζηνηρνχκελ γεχζηλ πξφο επθξφζπλνλ, Πέηξε, ε πέηξα ηήο
πίζηεσο, θαί Παχιε, θαχρεκα ηήο νηθνπκέλεο, ζηεξίμαηε πνίκλελ, ήλ
εθηήζαζζε δηδαραίο πκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μαθαξίδνκέλ ζε Θενηφθε Παξζέλε, θαί δνμάδνκέλ ζε νη πηζηνί θαηά ρξένο,
ηήλ πφιηλ ηήλ άζεηζηνλ, ηφ ηείρνο ηφ άξξεθηνλ, ηήλ αξξαγή πξνζηαζίαλ, θαί
θαηαθπγήλ ησλ ςπρψλ εκψλ.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.
Ήρνο α'
Αλδξένπ Κξήηεο
Σά θαηά πφιηλ δεζκά θαί ηάο ζιίςεηο ζνπ, ηίο δηεγήζεηαη, έλδνμε Απφζηνιε
Παχιε; ή ηίο παξαζηήζεη ηνχο αγψλαο θαί ηνχο θφπνπο ζνπ, νχο εθνπίαζαο
ελ ηψ Δπαγγειίσ ηνχ Υξηζηνχ, ίλα πάληαο θεξδήζεο, θαί Υξηζηψ πξνζαγάγεο
ηήλ Δθθιεζίαλ, Αιιά ηαχηελ αίηεζαη, θπιάηηεηλ ηήλ θαιήλ ζνπ νκνινγίαλ,

κέρξη ηειεπηαίαο αλαπλνήο, Παχιε Απφζηνιε, θαί δηδάζθαιε ηψλ Δθθιεζηψλ.
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ.
Σά θαηά πφιηλ δεζκά θαί ηάο ζιίςεηο ζνπ, ηίο δηεγήζεηαη, έλδνμε Απφζηνιε
Παχιε, ηνχο θφπνπο, ηνχο κφρζνπο, ηάο αγξππλίαο, ηάο ελ ιηκψ θαί δίςεη
θαθνπαζείαο, ηάο ελ ςχρεη θαί γπκλφηεηη, ηήλ ζαξγάλελ, ηνχο ξαβδηζκνχο,
ηνχο ιηζαζκνχο, ηήλ πεξίνδνλ, ηφλ βπζφλ, ηά λαπάγηα; ζέαηξνλ εγέλνπ θαί
Αγγέινηο θαί αλζξψπνηο, Πάληα νχλ ππέκεηλαο ελ ηψ ελδπλακνχληί ζε
Υξηζηψ, ίλα θφζκνλ θεξδίζεο, ελ Υξηζηψ Ηεζνχ ηψ Κπξίσ ζνπ, Γηφ
δπζσπνχκέλ ζε, νη ηεινχληεο ηήλ κλήκελ ζνπ πηζηψο, αδηαιείπησο ηθέηεπε,
ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη
ηφ ζηεξέσκα.
Σνχο θσζηήξαο ηνχο κεγάινπο ηήο Δθθιεζίαο, Πέηξνλ θαί Παχινλ
επθεκήζσκελ, ππέξ ήιηνλ γάξ έιακςαλ, ελ ηψ ηήο πίζηεσο ζηέξεψκαηη, θαί
ηά έζλε ηαίο αθηίζη ηνχ θεξχγκαηνο, εθ ηήο αγλνίαο εηο ηήλ ζείαλ γλψζηλ
επαλήγαγνλ, ν κέλ ηψ ζηαπξψ πξνζεισζείο, πξφο νπξαλφλ ηήλ πνξείαλ
επνηήζαην, έλζα ηήο βαζηιείαο, παξά Υξηζηνχ ηάο θιείο εγθερείξηζην, ν δέ ηψ
μίθεη απνηκεζείο, πξφο ηφλ σηήξα εθδεκήζαο, επαμίσο καθαξίδεηαη, θαί
ακθφηεξνη ηφλ Ηζξαήι θαηαγγέιινπζηλ, σο εηο απηφλ ηφλ Κχξηνλ, ρείξαο
αδίθσο εθηείλαληα, Γηφ επραίο απηψλ, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ηνχο θαζ' εκψλ
θαηάβαιε, θαί ηήλ νξζφδνμνλ πίζηηλ θξάηπλνλ, σο θηιάλζξσπνο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Δθξαίκ Καξίαο
Δνξηή ραξκφζπλνο, επέιακςε ηνίο πέξαζη ζήκεξνλ, ε πάλζεπηνο κλήκε ηψλ
ζνθσηάησλ Απνζηφισλ, θαί θνξπθαίσλ Πέηξνπ θαί Παχινπ, δηφ θαί Ρψκε
ζπγραίξεη ρνξεχνπζα, Δλ σδαίο θαί χκλνηο ενξηάζσκελ θαί εκείο αδειθνί,
ηήλ παλζεβάζκηνλ ηαχηελ εκέξαλ, βνψληεο πξφο απηνχο, Υαίξε, Πέηξε
Απφζηνιε, θαί γλήζηε θίιε, ηνχ ζνχ δηδαζθάινπ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ,
Υαίξε Παχιε πακθίιηαηε, θαί θήξπμ ηήο πίζηεσο, θαί δηδάζθαιε ηήο
νηθνπκέλεο, Χο έρνλ παξξεζίαλ, δεχγνο αγηφιεθηνλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ
ηθεηεχζαηε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο πι. β'
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Οη ηψλ Απνζηφισλ πξσηφζξνλνη, θαί ηήο Οηθνπκέλεο δηδάζθαινη,
ηψ Γεζπφηε ηψλ φισλ πξεζβεχζαηε, εηξήλελ ηή νηθνπκέλε δσξήζαζζαη, θαί

ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.
Ήρνο δ’ Θενηνθίνλ
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί αγγέινηο άγλσζηνλ Μπζηχξηνλ, δηά ζνχ
Θενηφθε ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο ελ αζπγρχησ ελψζεη ζαξθνχκελνο,
θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη’ νχ αλαζηήζαο ηφλ
Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ πξψηελ ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα ηνχ Πέηξνπ
Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Σφλ βπζφλ ηήο αιηείαο θαηαιηπψλ, νπξαλφζελ εδέμσ παξά Παηξφο, ηήλ ζείαλ
απνθάιπςηλ, ηήο ηνχ Λφγνπ ζαξθψζεσο, θαί παξξεζία πάζηλ, εβφαο ηψ
Κηίζηε ζνπ, ηνχ Θενχ ζε γηλψζθσ, Τηφλ φκννχζηνλ, ζελ επαμίσο, αιεζψο
αλεδείρζεο, ε πέηξα ηήο πίζηεσο, θαί θιεηδνχρνο ηήο ράξηηνο, Πέηξε
Απφζηνιε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη,
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δλζπκνχκαη ηήλ θξίζηλ θαί δεηιηψ, ηήλ εμέηαζηλ θξίηησ ηήλ θνβεξάλ, ηξέκσ
ηήλ απφθαζηλ, θαί πηννχκαη ηήλ θφιαζηλ, ηήλ ηνχ ππξφο νδχλελ, ηφ ζθφηνο,
ηφλ ηάξηαξνλ, Οίκνη! ηί πνηήζσ ελ εθείλε ηή ψξα, φηαλ ηίζσληαη ζξφλνη, θαί
βίβινη αλνίγσληαη, θαί αη πξάμεηο ειέγρσληαη; Σφηε Γέζπνηλα, βνήζεηά κνη
γελνχ, θαί πξνζηάηηο ζεξκφηαηνο, ζέ γάξ έρσ ειπίδα ν δνχιφο ζνπ.
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα ηνχ Παχινπ
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Οπξαλφζελ ηήλ θιήζηλ παξά Υξηζηνχ, θνκηζάκελνο ψθζεο θήξπμ θσηφο,
πάζη ηνίο ηήο ράξηηνο, θαηαιάκςαο δηδάγκαζη, ηήλ γάξ ηνχ λφκνπ μέζαο,
ιαηξείαλ ηνχ γξάκκαηνο, ηνίο πηζηνίο θαηήζηξαςαο, ηήλ γλψζηλ ηνχ
Πλεχκαηνο, φζελ θαί εηο ηξίηνλ, νπξαλφλ επαμίσο, επήξζεο κεηάξζηνο, θαί
Παξάδεηζνλ έθζαζαο, Παχιε Απφζηνιε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ
ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαξηζηήξηνλ αίλνλ ρξεσζηηθψο, σο ε ρήξα εθείλε δχν ιεπηά, πξνζθέξσ ζνη
Γέζπνηλα, ππέξ παζψλ ηψλ ραξίησλ ζνπ, ζχ γάξ ψθζεο ζθέπε, νκνχ θαί
βνήζεηα, πεηξαζκψλ θαί ζιίςεσλ, αεί κε εμαίξνπζα, φζελ σο εθ κέζεο
θινγηδνχζεο δψξεζαη, θακίλνπ, ξπζζείο ηψλ ζιηβφλησλ κε, εθ θαξδίαο

θξαπγάδσ ζνη, Θενηφθε βνήζεη κνη, πξεζβεχνπζα ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηφλ ηφθνλ ζνπ
Άρξαληε, Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ.
Κάζηζκα ακθνηέξσλ
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Κνξπθαίνπο νθζέληαο ηψλ καζεηψλ, ηνχο κεγάινπο θσζηήξαο θαί θαεηλνχο,
Πέηξνλ επθεκήζσκελ, θαί ηφλ πάλζνθνλ Παχινλ, ηψ γάξ ππξί ηνχ ζείνπ
εθιάκςαληεο Πλεχκαηνο, ηήλ αριχλ ηήο πιάλεο, θαηέθιεμαλ άπαζαλ, φζελ
θαί ηήο άλσ, βαζηιείαο πνιίηαη, αμίσο εδείρζεζαλ, θαί ηήο ράξηηνο ζχλζξνλνη,
Γηά ηνχην βνήζσκελ, Απφζηνινη Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
αηηήζαζζε, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, ζπιιαβνχζα αθξάζησο Μήηεξ Θενχ, ηψ
θφζκσ εθχεζαο, ηφλ ηφλ θφζκνλ θαηέρνληα, θαί ελ αγθάιαηο έζρεο, ηφλ πάληα
ζπλερνληα, θαί εθ καδψλ εζήιαζαο, ηφλ πάληαο εθηξέθνληα, φζελ δπζσπψ
ζε, Παλαγία Παξζέλε, ξπζζήλαη πηαηζκάησλ κνπ, φηαλ κέιισ παξίζηαζζαη,
πξφ πξνζψπνπ ηνχ Κηίζηνπ κνπ, Γέζπνηλα Παξζέλε αγλή, ηήλ ζήλ βνήζεηαλ
ηφηε κνη θαί γάξ δχλαζαη, φζα ζέιεηο παλχκλεηε.
Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ.
Οη Αλαβαζκνί Αληίθσλνλ Α'
 Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί
ζψζνλ σηήξ κνπ.
 Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί
έζεζζε απεμεξακκέλνη.
Γφμα... Καί λχλ...
Αγίσ Πλεχκαηη πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή
ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ'
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ.
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη
ηφ ζηεξέσκα.
Σφ, Πάζα πλνή
Δπαγγέιηνλ Δσζηλφλ ηα'. ν Ν'.
Γφμα... Σαίο ηψλ Απνζηφισλ...
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ...

ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο.
Καί ηφ Ηδηφκεινλ Ήρνο β'
Πέηξε, θνξπθαίε ηψλ ελδφμσλ Απνζηφισλ, ε πέηξα ηήο πίζηεσο, θαί Παχιε
ζεζπέζηε, ηψλ Αγίσλ Δθθιεζηψλ ν ξήησξ θαί θσζηήξ, ηψ ζείσ ζξφλσ
παξηζηάκελνη, ππέξ εκψλ Υξηζηψ πξεζβεχζαηε.
Οη Καλφλεο, ακθφηεξνη. Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ.
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ Πέηξνπ.
Χδή α' Ήρνο δ' Ο Δηξκφο
«Οπθ έζηη ζνη φκνηνο, δεδνμαζκέλε Κχξηε, ελ ρεηξί γάξ θξαηαηά, ειπηξψζσ
ηφλ ιαφλ, φλ εθηήζσ θηιάλζξσπε».
Σφλ θνξπθαηφηαηνλ, ηψλ Απνζηφισλ ζήκεξνλ, πξσηνθιήηνπ αδειθφλ,
ζενπλεπζηνηο ελ ψδαίο, επαμίσο πκλήζσκελ.
έ ν πξναηψληνο, πξνεγλσθψο πξνψξηζε, πακκαθάξηζηε Πέηξε, σο
πξνζηάηελ Δθθιεζίαο θαί πξφεδξνλ.
Οχ ζάξμ νπδέ αίκά ζνη, αιι' ν Παηήξ ελέπλεπζε, ηνλ Υξηζηφλ ζενινγείλ, Τηφλ
Θενχ αιεζηλφλ ηνχ πςίζηνπ Απφζηνιε.
Θενηνθίνλ
Σφ φξνο ηφ άγηνλ, ηφ ππέξ έλλνηαλ φρεκα, ηήλ Μεηέξα ηνχ Θενχ, θαί
Παξζέλνλ αιεζψο κεηά ηφθνλ πκλήζσκελ.
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ Παχινπ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Ζ θεθνκκέλε
Ο ψζπεξ φληα θαιψλ ηά αλχπαξθηα, Υξηζηφο ηή ζεία γλψζεη, Παχιε
πακκαθάξηζηε, απηφο εθ κεηξηθήο γαζηξφο ζε εμειέμαην, βαζηάζαη, ελαληίνλ
ηψλ εζλψλ, απηνχ ηφ ζείνλ φλνκα, ηφ ππέξ πάλ φλνκα, ελδφμσο γάξ
δεδφμαζηαη
Σήλ εζνκέλελ κελχσλ ζνη έιιακςηλ, ηήο επζεβείαο Παχιε, θαί πιάλεο ηήλ
θαζαίξεζηλ, Υξηζηφο επηθαλείο, ελ φξεη αζηξαπφκνξθνο, ηφ δκκα κέλ ζθνηίδεη
ηήο ζαξθφο, ηήλ ςπρήλ ζπλεηίδεη δέ, ηήο Σξηάδνο ηή γλψζεη, ελδφμσο γάξ
δεδφμαζηαη.
Πεξηηνκήλ κέ ηειψλ νθηαήκεξνλ, θαί δεισηήο παηξψσλ Παχιε παξαδφζεσλ,
Δβξαίσλ εθ ζπνξάο θπιήο Βεληακίηηδνο, ελ λφκσ Φαξηζαίφο ηε δεηρζείο,
εγήζσ πάληα ζθχβαια, θαί Υξηζηφλ εθέξδεζαο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.
Θενηνθίνλ

Άρξαληε Μήηεξ Θενχ παληνθξάηνξνο, ε βαζηιίδνο θπιήο, Γέζπνηλα
βιαζηήζαζα, θαί κφλε ηνλ Θεφλ, ηνλ πάλησλ βαζηιεχνληα, γελλήζαζα ζαξθί
ππεξθπψο, θηλδχλσλ κε δηάζσζνλ, ηψ Τηψ ζνπ ςάιινληα Δλδφμσο γάξ
δεδφμαζηαη.
Καηαβαζία
Αλνίμσ ηφ ζηνκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, ηή
Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ γεζφκελνο,
ηαχηεο ηά ζαχκαηα.
Σνχ Πέηξνπ
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρσκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνχ
Παηξφο, ελππνζηάησ ζνθία Υξηζηέ, νπ γάξ εζηηλ Άγηνο πιήλ ζνπ
θηιάλζξσπε».
Μαθάξηφλ ζε, ηφ γιπθχηαηνλ ζηφκα Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, θαί ηακίαλ αζθαιή,
ηήο βαζηιείαο αλέδεημε, δηφ αλπκλνχκέλ ζε Πέηξε Απφζηνιε.
Δπί ηήλ πέηξαλ, ηήο ζήο ζενινγίαο επήμαην, ν Γεζπφηεο Ηεζνχο, ηήλ
Δθθιεζίαλ αθιφλεηνλ, ελ ή ζε Απφζηνιε Πέηξε δνμάδνκελ.
Χο ππέξηεξνο, ηψλ Αγγέισλ ν Πέηξνο ελ ζψκαηη, ελ γάξ ηή επηθαλεί, ειεχζεη
ηνχηνλ Υξηζηφο ν Θεφο, θξηηήλ ηε θαί ζχλεδξνλ, έζεζζαη έθεζελ.
Θενηνθίνλ
Απεηξφγακε, ή Θεφλ ζαξθσζέληα θπήζαζα, ηψλ παζψλ ηαίο πξνζβνιαίο,
θινλνχκελφλ κε ζηεξέσζνλ, νπ γάξ εζηηλ Άρξαληε, πιήλ ζνπ βνήζεηα.
Σνχ Παχινπ
χ εί ηφ ζηεξέσκα
χ ιίζνλ ζεκέιηνλ, ηαίο ηψλ πηζηψλ ςπραίο ηέζεηθαο, πνιπηειή, αθξνγσληαίνλ,
ηφλ σηήξα θαί Κχξηνλ.
Πάληνηε ηήλ λέθξσζηλ, ηνχ Ηεζνχ ελ ηψ ζψκαηη, εηιηθξηλψο, Παχιε
πεξηθέξσλ, εμηψζεο ηήο φλησο δσήο.
Παχιε πακκαθάξηζηε, ηψ ζεκειίσ ζνπ πξέζβεπε, ηψλ αξεηψλ
επνηθνδνκείζζαη, επζεβψλ ηήλ ιακπξφηεηα.
Θενηνθίνλ
έ λχλ καθαξίδνπζηλ, σο πξνεθήηεπζαο Πάλαγλε, αη γελεαί, πάζαη ηψλ
αλζξψπσλ, δηά ζνχ λχλ ζσδφκελαη.
Καηαβαζία
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ,

ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ.
Ζ Τπαθνή
Ήρνο πι. δ'
Πνία θπιαθή νπθ έζρε ζε δέζκηνλ; πνία δέ Δθθιεζία νπθ έρεη ζε Ρήηνξα;
Γακαζθφο κέγα θξνλεί επί ζνί Παχιε, είδε γάξ ζε ζθειηζζέληα θσηί, Ρψκε
ζνπ ηφ αίκα δεμακέλε, θαί απηή θνκπάδεη, αιι' ε Σαξζφο πιένλ ραίξεη, θαί
πφζσ ηηκά ζνπ ηά ζπάξγαλα, Αιι' ψ Παχιε Απφζηνιε, ηφ θαχρεκα ηήο
νηθνπκέλεο, πξνθζάζαο εκάο ζηήξημνλ.
Ηζηένλ φηη, φηε ιέγεηαη Τπαθνή, Κάζηζκα νπ ιέγεηαη.
Σνχ Πέηξνπ
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Οχηνο ν Θεφο εκψλ, ν εθ Παξζέλνπ ζαξθσζείο, θαί ηήλ θχζηλ ζεψζαο, φλ
πκλνχληεο βνψκελ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».
Βξνηψλ αιηέα ζε, σο επεγγείιαην Υξηζηφο, απεηξγάζαην ζείνλ, ηήο απηνχ
Δθθιεζίαο, πξψησ εγρεηξίζαο ηνχο νίαθαο.
Πξφο ζνχ δπζσπνχκελνο, ν δσνδφηεο, Ηεζνχο, ν δεζκείλ ηε θαί ιχεηλ,
δεδσθψο ζνη επζχλαο, Πέηξε γελεζήησ κνη ίιεσο.
Υξηζηνχ ηά βαζίιεηα, αλεσρζιήλαη εθηελψο, θαζηθέηεπζνλ Πέηξε, ηνίο ηήλ
ζείαλ ζνπ κλήκελ, πίζηεη αδηζηάθησ γεξαίξνπζη.
Θενηνθίνλ
Κπξία παλχκλεηε Θενθπήηνξ, ηνχο εκνχο ινγηζκνχο, ζαίο πξεζβείαηο
εθθαζάξαζα, δείμνλ επθαξπφλ κε, Μήηεξ ηνχ πάλησλ Θενχ.
Σνχ Παχινπ
Δπέβεο εθ' ίππνπο
Δπέβε σο ιέσλ, αγξησπψο ιπκαηλφκελνο, ηήλ Υξηζηνχ Δθθιεζίαλ ν αχινο
πνηέ, ηηζαζεπζείο δέ ζεία θσλή ηνχ ακλνχ ηνχ Θενχ, ήλ εδίσθε πνίκλελ, νίά
πεξ πνηκήλ εγρεηξίδεηαη.
Ο κέιισλ θσηίδεηλ, ηήλ νηθνπκέλελ ζθνηίδεηαη, Αλαλίαο δέ ηνχησ απέζηαιηαη,
ηφ ηήο ςπρήο θέγγνο δηδνχο θαί ηνχ ζψκαηνο, εθ ζείαο εκθαλείαο, ζθεχνο
εθινγήο δηδαρζείο απηφλ.
Σψ Παχισ αμίσο, ε Γακαζθφο ελαβξχλεηαη, εθ γάξ ηαχηεο, σο εθ
Παξαδείζνπ πνηέ, λακάησλ ζείσλ, νχηνο πξνήιζε κεγίζηε πεγή, θαί εκέζπζε
πάζαλ, ηή ζενγλσζία αθζφλσο ηήλ γήλ.
Θενηνθίνλ

Καζείιε δπλάζηαο, απφ ηψλ ζξφλσλ ν Κχξηνο, ε Παξζέλνο θαί ε Μήηεξ, σο
έθεζε, ηνχο δέ πεηλψληαο, ζείσλ αγαζψλ ελέπιεζε, ηνχο πίζηεη
κεισδνχληαο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.
Καηαβαζία
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο, Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ
Κχξηε.
Σνχ Πέηξνπ
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Ο θηεζάκελνο εκάο, πεξηνχζηνλ ιαφλ, ηψ αίκαηί ζνπ, Κχξηε, ηήλ ελ νκνλνία
ζήλ εηξήλελ δφο εκίλ, θπιάηησλ ηήλ πνίκλελ ζνπ.
Σήλ εθ πφζνπ εηιεθψο, παξξεζίαλ πξφο Θεφλ, αμίσο εζαπκάδεην, ν αιηεχο
θαί αγξνίθνο, ηεξαηνπξγψλ παξαδφμσο ηή ράξηηη.
Οπ ρξπζίνλ δηά ζέ, νπθ αξγχξηνλ Υξηζηέ, ν ζείφο ζνπ Απφζηνινο, αιι' αξεηήλ
θηεζάκελνο, ηήλ ηψλ ζαπκάησλ επινχηεζε δχλακηλ.
Καηεξηίδνλην ζθπξά, θαί αη βάζεηο ηψλ ρσιψλ, ηψ ελεξγεί ζνπ ξήκαηη, δηά
γάξ ζείνπ Πλεχκαηνο, απεηειείην παξάδνμα πξάγκαηα.
Θενηνθίνλ
εζσκάησηαη Θεφο, θαζ' ππφζηαζηλ Αγλή, εθ ζνχ ζαξθί ελνχκελνο,
κεκελεθψο νπθ έιαηηνλ, θαηά ηήλ ζείαλ νπζίαλ αζψκαηνο.
Σνχ Παχινπ
Φψηηζνλ εκάο
χ ηφ αιεζέο, εμειέμσ Παχιε θαχρεκα, ηφλ ηαπξφλ ηνχ Βαζηιέσο Υξηζηνχ,
αεί βαζηάδσλ, ψζπεξ ηξφπαηνλ Απφζηνιε.
νί ηφ δήλ Υξηζηφο, ηφ ζαλείλ δέ θέξδνο άξηζηνλ, ηψ γάξ πφζσ
ζπλεζηαχξσζαη, ηψ ζηαπξσζέληη δη' εκάο, ψ Παχιε έλδνμε.
Υαίξνηο αιεζψο, ελ Κπξίσ Παχιε ηίκηε, εθδεκήζαο εθ ηνχ ζψκαηνο, θαί
ελδεκήζαο πξφο Υξηζηφλ, ηφλ δσνδφηελ Θεφλ.
Θενηνθίνλ
Υαίξνηο αιεζψο, παξζελίαο ηφ θεηκήιηνλ, ε ηήο πξνκήηνξνο αλάθιεζηο, θαί
ηήο θαηάξαο, ε ιχζηο ηνχ πξνπάηνξνο.
Καηαβαζία
Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε,
έζρεο ελ κήηξα, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ Τηφλ, πάζη ηνίο
πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνληα.

Σνχ Πέηξνπ
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Δλ θήηεη Υξηζηέ ηξηεκεξεχζαο, Ησλάο πξνέγξαςέ ζε ηφλ αζάλαηνλ, σο
λεθξφλ εθνπζίσο, ελ ηή θνηιία ηήο γήο ηξηεκεξεχζαληα».
Χο πάιαη Υξηζηέ ηή δεμηά ζνπ, ελ πγξά πεδεχνληα Πέηξνλ δηέζσζαο, θακέ
βπζηδφκελνλ, ζάισ δεηλψλ πεηξαζκψλ ππεμάγαγε.
Αθήθαο ψ Πέηξε ηά κή φληα, θαί ηά φληα έθζαζαο, ψζπεξ ηηο έκπνξνο, θαί
ζαθψο ειίεπζαο, ηφλ καξγαξίηελ Υξηζηφλ ηφλ πνιχηηκνλ.
Πεηξάδεηλ αθξφλσο νηεζέληαο, Πλεχκα ηφ παλάγηνλ, Πέηξε ελέθξσζαο, ν
εζενιφγεζαο πξψηνο, ηξαλψζαο Θεφλ πακκαθάξηζηε.
Θενηνθίνλ
Σφλ πάζεο επέθεηλα νπζίαο, Λφγνλ Θενχ ηέηνθαο, ζεζαξθσκέλνλ εκίλ, δηφ
ζε Θενηφθνλ, ρείιεζί ηε θαί ςπρή θαηαγγέιινκελ.
Σνχ Παχινπ
Σήλ δέεζηλ εθρεψ
Απάλησλ πεξηθξνλήζαο ηψλ ηεξπλψλ, βεβιεκέλνο ηνχ Γεζπφηνπ ηψ θίιηξσ,
θαί ηήο θνηλήο, ζσηεξίαο ηήο πφζσ, δηακαξηείλ απηνχ αηξεηηζάκελνο, ψ Παχιε
καθάξηε θαί λχλ, ππέξ ηήο νηθνπκέλεο ηθέηεπε.
Αμίσο ζνη εδσξήζαην Υξηζηφο, ηφ πνιίηεπκα Απφζηνιε Παχιε, ελ νπξαλνίο,
κέλνπζαλ γάξ εληαχζα, νπθ επεπφζεζαο πφιηλ καθάξηε, πηζηφο ππεξέηεο
γεγνλψο, νηθνλφκνο ηε ηψλ κπζηεξίσλ απηνχ.
Χο άξηζηνο ηνχ Γεζπφηνπ κηκεηήο, θαί απηφλ ελδεδπκέλνο ν Παχινο,
εηιηθξηλψο, πάζη γέγνλε πάληα, ίλα ηνχο πάληαο θεξδήζε θαί ζψζε ιανχο, θαί
έζσζελ σο αιεζψο, ηψ Υξηζηψ ζαγελεχζαο ηά πέξαηα.
Θενηνθίνλ
Δπέβιεςελ επί ζνί ν Κχξηνο, ηήλ εκήλ αλαθαηλίδσλ νπζίαλ, σο δπλαηφο,
κεγαιεία πνηήζαο, Θενγελλήηνξ σο έθεο παλάκσκε, θαί έζσζέ κε δηά ζνχ,
εθ θζνξάο ν Θεφο κνπ σο εχζπιαγρλνο.
Καηαβαζία
Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο
Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Θεφλ
δνμάδνληεο.
Κνληάθηνλ
Ήρνο β' Απηφκεινλ
Σνχο αζθαιείο θαί ζενθζφγγνπο θήξπθαο, ηήλ θνξπθήλ ηψλ Μαζεηψλ ζνπ
Κχξηε, πξνζειάβνπ εηο απφιαπζηλ, ηψλ αγαζψλ ζνπ θαί αλάπαπζηλ, ηνχο

πφλνπο γάξ εθείλσλ θαί ηφλ ζάλαηνλ, εδέμσ ππέξ πάζαλ πινθάξπσζηλ, ν
κφλνο γηλψζθσλ ηά εγθάξδηα.
Ο Οίθνο
Σξάλσζφλ κνπ ηήλ γιψηηαλ σηήξ κνπ, πιάηπλφλ κνπ ηφ ζηφκα, θαί
πιεξψζαο απηφ, θαηάλπμνλ ηήλ θαξδίαλ κνπ, ίλα νίο ιέγσ αθνινπζήζσ, θαί ά
δηδάζθσ, πνηήζσ πξψηνο, πάο γάξ πνηψλ θαί δηδάζθσλ, θεζίλ, νχηνο κέγαο
εζηίλ, εάλ γάξ ιέγσ κή πξάηησλ, σο ραιθφο ερψλ ινγηζζήζνκαη, Γηφ ιαιείλ
κνη ηά δένληα, θαί πνηείλ ηά ζπκθέξνληα δψξεζαη, ν κφλνο γηλψζθσλ ηά
εγθάξδηα.
πλαμάξηνλ
Σή ΚΘ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ ελδφμσλ θαί παλεπθήκσλ
Απνζηφισλ θαί πξσηνθνξπθαίσλ, Πέηξνπ θαί Παχινπ.
ηίρνη
ηαχξσζηο είιε θήξπθα Υξηζηνχ Πέηξνλ,
Σνκή δέ Παχινλ, ηφλ ηεκφληα ηήλ πιάλελ.
Σιή ελάηε ηαπξφλ Πέηξνο εηθάδ' άνξ δέ γε Παχινο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Σνχ Πέηξνπ
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Ο ελ αξρή άλαξρνο Λφγνο, ζχλ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, Τηφο κνλνγελήο,
επινγεκέλνο εί θαί ππεξπςνχκελνο, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».
Σφ ζπκπαζέο ζεία πξνλνία, ηνχ Υξηζηνχ παηδεπφκελνο, εθκηκείζζαη
ζπγρσξή, ηφ Πξφ ηνχ πάζνπο Πέηξε ηήο αξλήζεσο, ππνζηήλαη θιπδψληνλ.
νί ν Υξηζηφο πξψησ θιεζέληη, θαί ζθνδξψο αγαπήζαληη, σο πξνέδξσ
επθιεψο, ηψλ Απνζηφισλ, πξψησ εκθαλίδεηαη, αλαζηάο εθ ηνχ κλήκαηνο.
νχ ηφ ηξηζζφλ ηήο πξφ ηνχ πάζνπο, εμαιείθσλ αξλήζεσο, ν Γεζπφηεο ηψ
ηξηζζψ ηήο ζενθζφγγνπ εξσηήζεσο, βεβαηνί ηήλ αγάπεζηλ.
Σήο πξφο Υξηζηφλ Πέηξε θηιίαο, πξνεηίζεζν κάξηπξα, ηφλ ηά πάληα σο Θεφλ
εηδφηα Λφγνλ, φζελ θαί ηφ θίιηαηνλ, εγρεηξίδεη ζνη πνίκληνλ.
Θενηνθίνλ
Σήλ ελ γαζηξί ηφλ πξφ αηψλσλ, εθ Παηξφο αλαηείιαληα, Θεφλ Λφγνλ ελ ζαξθί
ζπλεηιεθπίαλ, πάληεο καθαξίζσκελ, σο Μεηέξα ηνχ πάλησλ Θενχ.
Σνχ Παχινπ
Δλ πεδίσ Γεεηξά
Δρξεκάηηζε Υξηζηέ, ζθξαγίο θαί ζηέθαλνο ηψλ Απνζηφισλ ζνπ, ν επ'

εζράησλ θιεζείο ηψλ ρξφλσλ, ζπνπδή πάληαο ππεξβάιισλ δέ, κεζ' νχ ν
ιαφο ηήο Δθθιεζίαο ςάιιεη ζνη, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο Δπινγεηφο εί.
Δη θαί εδίσμε ηφ πξίλ, ηήλ Δθθιεζίαλ ζνπ Παχινο ν δέζκηνο, αιι' ππεξέβε
ηήλ πάιαη ηφικαλ, ηψ ζψ δήισ ηψ επ' εζράησλ, ζπλήγαγε γάξ Υξηζηέ, ηά
έζλε θξάδνληα, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
χ εμ Ηεξνπζαιήκ θεξχμαο, άπαζη ηφ Δπαγγέιηνλ, πεξηιαβσλ δέ ελ θχθισ
πάζαλ ηήλ γήλ, κέρξη ηεξκάησλ Παχιε ηνχ Ηιιπξηθνχ, δηδάζθσλ
αλεθξαχγαδεο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Δλ εθζηάζεη επαξζείο, ηφλ ηξίηνλ έθζαζαο πφινλ Παλφιβηε, θαί επαθνχζαο
αξξήησλ ιφγσλ βνάο, Γφμα ηψ αλσηάησ Παηξί, θαί ηψ Τηψ απαπγάζκαηη
ζπλζξφλσ, ηψ εξεπλψληη ζαθψο Πλεχκαηη Θενχ ηά βάζε.
Θενηνθίνλ
Χο επί πφθνλ πεηφο, ελ ζνί θαηέβε Παξζέλε Υξηζηφο ν Θεφο, θαί ζαξθνθφξνο
εθ ζνχ πξνήιζελ, ελψλ ηά πξίλ δηεζηεθφηα, εηξήλελ ελ γή, θαί νπξαλψ
δσξνχκελνο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεκέλνο.
Καηαβαζία
Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ Κηίζαληα, αιιά ππξφο
απεηιήλ; αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ. Τπεξχκλεηε, ν ηψλ
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
Σνχ Πέηξνπ
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Ο ηά ζχκπαληα θέξσλ, ηή απνξξήησ ζνπ δπλάκεη Υξηζηέ, ηνχο νζίνπο ζνπ
Παίδαο, ελ ηή θινγί εδξφζηζαο θξάδνληαο, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ
Κχξηνλ».
Δθηελνχζί ζνπ ρείξαο, θαί ζηαπξψ ζε πεξηδψζνπζηλ, ν Γεζπφηεο
πξνθεηεχσλ, Πέηξε πξνζηάηηεη έπεζζαη θξάδνληα, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ
ηφλ Κχξηνλ.
Σψ ηήο ράξηηνο ιφγσ, ηφλ κέλ Αηλέαλ παξεηκέλνλ δεηλψλ, Σαβηζάλ δέ
ζαλνχζαλ, ηεξαηνπξγψλ αλέζηεζαο θξάδνληαο, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ
Κχξηνλ.
Ο ηψ Πέηξσ ηά έζλε, θεθαζαξκέλα απνθήλαο Υξηζηέ, ηή ηνχ Πλεχκαηνο
αίγιε, θακνχ ηάο θξέλαο θάζαξνλ θξάδνληνο, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ
Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
Δλ κηά ζνη ζθελνχζα, ηψλ εαπηήο αγίσλ ππνζηάζεσλ, ε ζεφηεο Παξζέλε, φιε
κνη φισ ήλσηαη, φζελ ζε ψο Μεηέξα, ηνχ Θενχ εκψλ καθαξίδνκελ.

Σνχ Παχινπ
Σφλ ελ φξεη αγίσ
πλεθξάζε ηψ πφζσ ζνπ ν Παχινο, ηήλ θαιήλ δέ αιινίσζηλ εμέζηε, νπρ
εαπηψ γάξ έδε ν ανίδηκνο, είρε δέ νηθηίξκνλ, δψληα ελ απηψ ζε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
χ εξκφζσ σο λχκθελ παξαζηήζαη, ηψ λπκθίσ Υξηζηψ ηήλ Δθθιεζίαλ,
λπκθαγσγφο γάξ ηαχηεο αλαδέδεημαη, Παχιε ζενθφξε, φζελ θαηά ρξένο, ηήλ
κλήκελ ζνπ γεξαίξεη.
Ζγσλίζσ ηφλ θάιιηζηνλ αγψλα, θαί ηειέζαο ηφλ δξφκνλ ζνπ λνκίκσο, Υξηζηψ
πξνζήιζεο ραίξσλ παλανίδηκε, φζελ ηψλ ζηεθάλσλ, Παχιε εμηψζεο, ηψλ ηήο
δηθαηνζχλεο.
Θενηνθίνλ
Υαίξε ζξφλε ππξίκνξθε Κπξίνπ, ραίξε λχκθε αλχκθεπηε Παξζέλε, Υαίξε
λεςέιε ήιηνλ εθιάκςαζα, ηήο δηθαηνζχλεο, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Καηαβαζία
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη
ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Σνχ Πέηξνπ
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«έ ηήλ ππεξέλδνμνλ λχκθελ, θαί Παλαγίαλ Θενηφθνλ, ηήλ ηφλ Κηίζηελ
ηεθνχζαλ, ηψλ νξαηψλ ηε πάλησλ θαί ανξάησλ, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».
νχ ε ππεξβάιινπζα ράξηο, δεκνζηεχεηαη αμίσο, ηήο ζθηάο ζνπ ηά πάζε ηψλ
αζζελνχλησλ, Πέηξε θπγαδεπνχζεο, δηφ ζε κεγαιχλνκελ.
Φάζκαζη ηφλ ίκσλα κάγνλ, ηφλ ζενκάρνλ επαξζέληα, πξφο αηζέξηνλ χςνο,
θαηαβαιψλ αξξήησ ζεία δπλάκεη, ν Πέηξνο καθαξίδεηαη.
Σψλ πιεκκειεκάησλ ηήλ ιχζηλ, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ παξάζρνπ, θσηηζκφλ ηε
θαξδίαο, θαί επθξνζχλελ πλεχκαηνο ηνίο πκλνχζη, ηήλ κλήκελ ζνπ
Απφζηνιε.
Θενηνθίνλ
Θεφλ ζπιιαβνχζα Παξζέλε, Κπξηνηφθνο νλνκάδε, θαη' αμίαλ δηφ ζε, νη πηζηνί
ζπκθψλσο δνμνινγνχληεο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ.
Σνχ Παχινπ

ξνπο παξήιζεο ηήο θχζεσο
νχ πξνζθπλνχκελ ηήλ άιπζηλ, ήλ ππέξ Υξηζηνχ σο θαθνχξγνο εθφξεζαο, ηά
ζηίγκαηά ηε Παχιε πεξηπηπζζφκεζα, ά ελ ηψ επθιεεί ζνπ, θαί ληθεθφξσ
θέξεηο ζψκαηη.
Νχλ αλαιχζαο Απφζηνιε, πξφο ηφλ ππφ ζνχ αελάσο πνζνχκελνλ, απηψ ηε
σο ζεξάπσλ ζπλαπιηδφκελνο, απαχζηνηο ηθεζίαηο, ηνχο ζνχο ηθέηαο πξφο ζέ
έιθπζνλ.
Νχλ νπδακψο ελ αηλίγκαηη, νπδέ ελ εζφπηξσ Υξηζηφο ζνη νπηάλεηαη, πξφο
πξφζσπνλ δέ κάιινλ νξάηαη πξφζσπνλ, ηειείαλ ζνη ηήλ γλψζηλ
απνθαιχπησλ ηήο ζεφηεηνο.
Θενηνθίνλ
Λφγνλ εδέμσ ηφλ άζαξθνλ, θχζηλ ηήλ εκήλ αλαπιάζαη βνπιφκελνλ, θαί
ηνχηνλ ζαξθσζέληα Παξζέλε ηέηνθαο, δηφ ζε Θενηφθε, αθαηαπαχζησο
κεγαιχλνκελ.
Καηαβαζία
Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ δέ,
αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ, ηήο Θενκήηνξνο, θαί
βνάησ. Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε Αγλή αεηπάξζελε.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
Σψλ Απνζηφισλ άπαληεο, ηήλ θνξπθήλ πκλήζσκελ, Πέηξνλ θαί Παχινλ ηνχο
ζείνπο, ηήο νηθνπκέλεο θσζηήξαο, ηνχο θήξπθαο ηήο πίζηεσο, ηάο ζενιφγνπο
ζάιπηγγαο, δνγκάησλ ηνχο εθθάληνξαο, ηήο Δθθιεζίαο ηνχο ζηχινπο, θαί
θαζαηξέηαο ηήο πιάλεο.
Θενηνθίνλ
Σφ κέγα θαί παξάδνμνλ, ηνχ ηφθνπ ζνπ κπζηήξηνλ, ζενραξίησηε Κφξε, θαί
Θενκήηνξ Παξζέλε, Πξνθήηαη πξνεθήξπμαλ, Απφζηνινη εδίδαμαλ, Μάξηπξεο
σκνιφγεζαλ, Άγγεινη δέ αλπκλνχζη, θαί άλζξσπνη πξνζθπλνχζηλ.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηηρεξά Πξνζνκνηα.
Ήρνο δ'
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο
Ο νπξαλφζελ ηήλ ράξηλ δεδεγκέλνο, φηε ηήλ εξψηεζηλ πξφο ηφλ ρνξφλ ν
σηήξ, ηφλ δσδεθάξηζκνλ έθεζε, ηψλ Απνζηφισλ, Σίλα κε ιέγνπζηλ είλαη
άλζξσπνη; ηφηε δή ν πξφθξηηνο, Πέηξνο Υξηζηνχ Μαζεηψλ, ζενινγψλ
αλεθήξπμε, ηξαλψο βνήζαο, χ εί Υξηζηφο, ηνχ δψληνο Θενχ Τηφο, ζελ
αμίσο καθαξίδεηαη, σο εμ χςνπο ιαβψλ απνθάιπςηλ, θαί δεζκείλ ηε θαί ιχεηλ,
ηάο επζχλαο θνκηζάκελνο.
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο, νπθ απ' αλζξψπσλ, φηε ηφ επίγεηνλ ζθφηνο εκαχξσζε,
ηνχο νθζαικνχο ζνχ ηνχ ζψκαηνο, ηήο αζεβείαο, δεκνζηεχνλ ηήλ

ζθπζξσπφηεηα, ηφηε ηφ νπξάληνλ, θψο πεξηήζηξαςε, ζήο δηαλνίαο ηά φκκαηα,
ηήο επζεβείαο αλαθαιχπηνλ ηήλ σξαηφηεηα, φζελ επέγλσο ηφλ εμάγνληα, θψο
εθ ζθφηνπο Υξηζηφλ ηφλ Θενλ εκψλ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο
εκψλ.
χ επαμίσο πέηξα πξνζεγνξεχζεο, ελ ή ηήλ αθξάδαληνλ πίζηηλ ν Κχξηνο, ηήο
Δθθιεζίαο εθξάηπλελ, αξρηπνηκέλα, ηψλ ινγηθψλ πξνβάησλ πνηήζαο ζε,
εληεχζελ θιεηδνχρφλ ζε, ηψλ νπξαλίσλ ππιψλ, σο αγαζφο εγθαηέζηεζελ,
αλνίγεηλ πάζη, ηήο κεηά πίζηεσο πξνζεδξεχνπζηλ, ζελ αμίσο θαηεμίσζαη,
ζηαπξσζήλαη θαζσο ν Γεζπφηεο ζνπ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο
ςπράο εκψλ.
Ο ρξηζηνθήξπμ ηαπξνχ θαχρεκα θέξσλ, ζχ ηήλ πνιπέξαζηνλ ζείαλ
αγάπεζηλ, σο ηνχο εξψληαο ζπλδένπζαλ, ηψ πνζνπκέλσ, εηιηθξηλψο
απάλησλ πξνέθξηλαο, εληεχζελ θαί δέζκηνο, πξνζεγνξεχζεο Υξηζηνχ, ηψλ
πεηξαζκψλ ηήλ δπζρέξεηαλ, σο γιπθπηέξαλ, ηξπθήο απάζεο αηξεηηζάκελνο,
θαί ηήο ηηκίαο αλαιχζεσο, εμηψζεο ζπλσλ ηψ Γεζπφηε ζνπ, φλ ηθέηεπε ζψζαη
θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Κνζκά Μνλαρνχ
Ζ πάλζεπηνο ηψλ Απνζηφισλ, επεδήκεζελ ενξηή, ηή Δθθιεζία Υξηζηνχ,
πξνμελνχζα ζσηεξίαλ εκίλ, κπζηηθψο νχλ θξνηήζαληεο ηνχηνηο
πξνζείπσκελ. Υαίξεηε θσζηήξεο ηψλ ελ ζθφηεη, ηνχ ειίνπ αθηίλεο
ππάξρνληεο. Υαίξεηε Πέηξε θαί Παχιε, δνγκάησλ ηψλ ζείσλ ζεκέιηνη
αξξαγείο, θίινη ηνχ Υξηζηνχ, ζθεχε ηίκηα, Πάξεζηε κέζνλ εκψλ ανξάησο,
θαηαμηνχληεο δσξεψλ αυισλ, ηνχο ηήλ εκψλ ενξηήλ, επθεκνχληαο άζκαζη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο πι. β'
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηψλ Καλφλσλ, Χδή γ' θαί ο'.
Ο Απφζηνινο, ηφ Δπαγγέιηνλ
Κνηλσληθφλ
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ, θαί εηο ηά πέξαηα ηήο
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. Αιιεινχτα.
ηηρεξά Ηδηφκεια ηψλ Απνζηφισλ, ςαιιφκελα εηο ηήλ δηάδνζηλ ηνχ
Αγίνπ Διαίνπ.

Ήρνο δ'
Υξηζηφο ε πέηξα, ηψλ Απνζηφισλ πξφθξηηε, δηά ζνχ ελ εαπηψ ηήλ Δθθιεζίαλ
εζεκειίσζελ, ήο πχιαη, Άδνπ νχ θαηηζρχζνπζηλ, αηξεηηθψλ γισζζαιγίαη, νπδ'
νπ κή πνξζήζνπζη βαξβάξσλ θξπάγκαηα, Σαχηελ νχλ ξχζαη πεηξαζκψλ θαί
θηλδπλσλ, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο πακκαθάξηζηε.
Ο απηφο Ησάλλνπ Μνλαρνχ
Υξηζηφο ζε πξψηνλ ελ ηή εθινγή Πέηξε θξεπίδα ηήο πίζηεσο εζηεθάλσζε,
ζνί ν ηνχ παληφο Γεζπφηεο πξνέθεζε, καθάξηνο εί ίκσλ βάξ, Ησλά, φηη νπ
ζάξμ θαί αίκα, νπζ' έηεξνλ, ζενθήξπθά κνη ζέ πεπνίεθελ, αιι' ν εκφο Παηήξ ν
ελ νπξαλνίο, Απηφλ ηθέηεπε ζενκαθάξηζηε Απφζηνιε, δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα
έιενο.
Ήρνο πι. β' Θενθάλνπο
Σνχο ηήο επζεβείαο αιεζείο θήξπθαο, θαί ηήο Δθθιεζίαο ππεξθπείο αζηέξαο,
χκλνηο εγθσκίσλ ηηκήζσκελ, Πέηξνλ ηήλ πέηξαλ ηήο πίζηεσο, θαί Παχινλ ηφλ
αιεζή δηδάζθαινλ, θαί κχζηελ ηνχ σηήξνο Υξηζηνχ, νχηνη γάξ ηφλ ηήο
αιεζείαο ιφγνλ ζπείξαληεο, ελ ηαίο θαξδίαηο ηψλ πηζηψλ, πάζη θαξπνθνξίαλ
δηέλεηκαλ, θαί πξεζβεχνπζη Υξηζηψ, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Ησάλλνπ Μνλαρνχ
Τβξηζηήο θαί δηψθηεο ηήο Δθθιεζίαο γέγνλαο, Παχιε πακκαθάξηζηε,
νπξαλφζελ δέ θιεζείο, ππεξήζπηζαο ηαχηεο παξαδφμσο, ήλ ηθέηεπε ξπζζήλαη
εθ θηλδχλσλ, θαί ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Αξρή
ΤΖ Λ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Ζ χλαμηο ηψλ Αγίσλ Δλδφμσλ θαί παλεπθήκσλ Απνζηφισλ ηψλ ΗΒ'.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα ηψλ Κνξπθαίσλ γ'.
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Έδσθαο θαπρήκαηα, ηή Δθθιεζία θηιάλζξσπε, ηνχο ζεπηνχο Απνζηφινπο,
ζνπ ελ ή ππεξιάκπνπζη λνεηνί θσζηήξεο, Πέηξνο ηε θαί Παχινο, σο πεξ
αζηέξεο, ινγηθνί, ηήλ νηθνπκέλελ πεξηαπγάδνληεο, δη' ψλ εθσηαγψγεζαο, ηήλ
δπηηθήλ ακαπξφηεηα, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Έδσθαο ζηεξίγκαηα, ηή Δθθιεζία ζνπ Κχξηε, ηήλ ηνχ Πέηξνπ ζηεξξφηεηα, θαί
Παχινπ ηήλ ζχλεζηλ, θαί ιακπξάλ ζνθίαλ, θαί ηήλ εθαηέξσλ, ζεεγνξίαλ
αιεζή, ηήο αζεταο πιάλελ δηψθνπζαλ, δηφ κπζηαγσγνχκελνη, παξ'
ακθνηέξσλ πκλνχκέλ ζε, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Έδσθαο ππφδεηγκα, επηζηξνθήο ακαξηάλνπζη, ηνχο δηηηνχο Απνζηφινπο

ζνπ, ηφλ κέλ αξλεζάκελνλ, ελ θαηξψ ηνχ πάζνπο, θαί κεηεγλσθφηα, ηφλ δέ
θεξχγκαηη ηψ ζψ, αληηηαμάκελνλ θαί δηψμαληα, θαί άκθσ ηνχ ζπζηήκαηνο,
πξσηνζηαηνχληαο ηψλ θίισλ ζνπ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ
εκψλ.
Καί ηψλ ηβ' ηά παξφληα γ'
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Χο απηφπηαη θαί κάξηπξεο, ηήο ηνχ Λφγνπ ζαξθψζεσο, Μαζεηαί παλφιβηνη
καθαξίδεζζε, σο αζηξαπαί γάξ εθιάκπνληεο, ηψ θφζκσ εθάλαηε, θαί σο φξε
λνεηά, γιπθαζκφλ εζηαιάμαηε, σο αέλανη, πνηακνί Παξαδείζνπ κεξηζζέληεο,
ηψλ εζλψλ ηάο Δθθιεζίαο, ζείνηο πνηίδεηε λάκαζηλ.
Χο βνιίδεο αζηξψπηνπζαη, ηαίο αθηίζη ηνχ Πλεχκαηνο, εηο ηφλ θφζκνλ άπαληα
δηεπέκθζεηε, ηήλ ηψλ ζαπκάησλ ελέξγεηαλ, αθζφλσο παξέρνληεο, ιεηηνπξγνί
ηψλ ηνχ Υξηζηνχ, κπζηεξίσλ γελφκελνη, θαί ζεφγξαθνη, ζείαο ράξηηνο πιάθεο
γεγξακκέλαη, ζενδίδαθηνλ ηφλ λφκνλ, Ηεξνκχζηαη παλφιβηνη.
Αιηέσλ ν θάιακνο, θηινζφθσλ ηφ θξχαγκα, θαί ξεηφξσλ ξεχκαηα δηεηάξαμε,
ζενζνθίαο δηδάγκαηα, ραξάηησλ θαί δφγκαηα, θαί κπξίσλ αγαζψλ, ηειαπγψο
εθηηζέκελνο, επαγγέιηνλ, θαί ηξπθήο ατδίνπ κεηνπζίαλ, θαί Αγγέισλ
απνιαχζεηο, θαί δηακέλνπζαλ εχθιεηαλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Κνζκά Μνλαρνχ
Ζ πάλζεπηνο ηψλ Απνζηφισλ, επεδήκεζελ ενξηή, ηή Δθθιεζία Υξηζηνχ,
πξνμελνχζα ζσηεξίαλ εκίλ, κπζηηθψο νχλ θξνηήζαληεο, ηνχηνηο
πξνζείπσκελ, Υαίξεηε θσζηήξεο ηψλ ελ ζθφηεη, ηνχ ειίνπ αθηίλεο
ππάξρνληεο, Υαίξεηε Πέηξε θαί Παχιε, δνγκάησλ ηψλ ζείσλ ζεκέιηνη
αξξαγείο, θίινη ηνχ Υξηζηνχ, ζθεχε ηίκηα, Πάξεζηε κέζνλ εκψλ ανξάησο,
θαηαμηνχληεο δσξεψλ αυισλ, ηνχο ηήλ πκψλ ενξηήλ, επθεκνχληαο άζκαζη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ αιφρεπηνλ
ηνθνλ; ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ
ηήο Αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαί θχζεη
γελφκελνο άλζξσπνο δη' εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ
δπάδη θχζεσλ αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή
πακκαθάξηζηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο
Οπξαλφζελ ηήλ ράξηλ δεδεγκέλνο, φηε ηήλ εξψηεζηλ πξφο ηφλ ρνξφλ ν σηήξ,
ηφλ δσδεθάξηζκνλ έθεζε, ηψλ Απνζηφισλ, Σίλα κε ιέγνπζηλ είλαη άλζξσπνη;

ηφηε δή ν πξφθξηηνο, Πέηξνο Υξηζηνχ Μαζεηψλ, ζενινγψλ αλεθήξπμε,
ηξαλψο βνήζαο, χ εί Υξηζηφο, ηνχ δψληνο Θενχ Τηφο, φζελ αμίσο
καθαξίδεηαη, σο εμ χςνπο ιαβψλ απνθάιπςηλ, θαί δεζκείλ ηε θαί ιχεηλ, ηάο
επζχλαο θνκηζάκελνο.
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ.
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο, νπθ απ' αλζξψπσλ, φηε ηφ επίγεηνλ ζθφηνο εκαχξσζε,
ηνχο νθζαικνχο ζνχ ηνχ ζψκαηνο, ηήο αζεβείαο, δεκνζηεχνλ ηήλ
ζθπζξσπφηεηα, ηφηε ηφ νπξάληνλ, θψο πεξηήζηξαςε, ζήο δηαλνίαο ηά φκκαηα,
ηήο επζεβείαο, αλαθαιχπηνλ ηήλ σξαηφηεηα, φζελ επέγλσο ηφλ εμάγνληα, θψο
εθ ζθφηνπο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο
εκψλ.
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη
ηφ ζηεξέσκα.
χ επαμίσο πέηξα πξνζεγνξεχζεο, ελ ή ηήλ αθξάδαληνλ πίζηηλ ν Κχξηνο, ηήο
Δθθιεζίαο εθξάηπλελ, αξρηπνηκέλα, ηψλ ινγηθψλ πξνβάησλ πνηήζαο ζε,
εληεχζελ θιεηδνχρνλ ζε ηψλ νπξαλίσλ ππιψλ, σο αγαζφο εγθαηέζηεζελ,
αλνίγεηλ πάζη, ηνίο κεηά πίζηεσο πξνζεδξεχνπζηλ, φζελ αμίσο θαηεμίσζαη,
ζηαπξσζήλαη θαζψο ν Γεζπφηεο ζνπ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο
ςπράο εκψλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Δθξαίκ Καξίαο
Δνξηή ραξκφζπλνο, επέιακςε ηνίο πέξαζη ζήκεξνλ, ε πάλζεπηνο κλήκε ηψλ
ζνθσηάησλ Απνζηφισλ, θαί θνξπθαίσλ Πέηξνπ θαί Παχινπ, δηφ θαί Ρψκε
ζπγραίξεη ρνξεχνπζα, Δλ σδαίο θαί χκλνηο ενξηάζσκελ θαί εκείο αδειθνί,
ηήλ παλζεβάζκηνλ ηαχηελ εκέξαλ, βνψληεο πξφο απηνχο, Υαίξε, Πέηξε
Απφζηνιε, θαί γλήζηε θίιε, ηνχ ζνχ δηδαζθάινπ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ,
Υαίξε, Παχιε πακθίιηαηε, θαί θήξπμ ηήο πίζηεσο, θαί δηδάζθαιε ηήο
νηθνπκέλεο, σο έρσλ παξξεζίαλ, δεχγνο αγηφιεθηνλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ
ηθεηεχζαηε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο πι. β'
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Οη ηψλ Απνζηφισλ πξσηφζξνλνη, θαί ηήο Οηθνπκέλεο δηδάζθαινη,
ηψ Γεζπφηε ηψλ φισλ πξεζβεχζαηε, εηξήλελ ηή νηθνπκέλε δσξήζαζζαη, θαί
ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Ήρνο γ'

Απφζηνινη Άγηνη, πξεζβεχζεηε ηψ ειεήκνλη Θεψ ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ,
παξάζρε ηαίο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ήρνο γ'
έ ηήλ κεζηηεχζαζαλ ηήλ ζσηεξίαλ ηνχ γέλνπο εκψλ, αλπκλνχκελ Θενηφθε
Παξζέλε, ελ ηή ζαξθί γάξ ηή εθ ζνχ πξνζιεθζείζε, ν Τηφο ζνπ θαί Θεφο
εκψλ, ηφ δηά ηαπξνχ θαηαδεμάκελνο πάζνο, ειπηξψζαην εκάο, εθ θζνξάο
σο θηιάλζξσπνο.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, Καζίζκαηα ηψλ Κνξπθαίσλ θαηά ζεηξάλ,
θαί δήηεη απηά εθεί. Ο Ν' θαί νη Καλφλεο ηψλ Κνξπθαίσλ θαί ηψλ ΗΒ'. Ο Καλψλ
ηψλ Κνξπθαίσλ, νχ ε' Αθξνζηηρίο.
Πέηξνλ γεξαίξσ, Παχινλ πκλψ πξνθξφλσο.
Χδή α' Ήρνο δ'
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ
Παξάζρνπ κνη Κχξηε, ηνχ παλαγίνπ ζνπ Πλεχκαηνο, ζηαγφλα ραξίζκαηνο,
ιφγνλ ηφλ εχζεκνλ, θαί ηεξθζήζνκαη, πηζηψο εγθσκηάδσλ, ηψλ
πξσηαπνζηφισλ ζνπ ηά θαηνξζψκαηα.
Έιηπεο παλεχθεκε, Πέηξε πξνζχκσο ηά πξφζθαηξα, θαί Υξηζηνχ ηνίο ίρλεζηλ
επεθνινχζεζαο, Σήλ δπζπείζεηαλ, απέιηπεο δέ Παχιε, θαί ηψ ζέ θαιέζαληη,
πξνζεθνιιήζεο Υξηζηψ.
Σήλ ράξηλ Απφζηνινη, νπζησδψο ελδεκεζαζαλ, εκίλ εηζδεμάκελνη, ηνχ ζείνπ
Πλεχκαηνο, δηελείκαζζε, ηήο γήο απάζεο Πέηξε, θαί Παχιε δηδάζθνληεο,
πάληα ηά πέξαηα.
Θενηνθίνλ
Ρεηφξσλ πνιχθζνγγνη, θαί κνπζηθψλ ιίαλ εχερνη, γιψζζαί ζε νπ ζζέλνπζη,
ηηκάλ ή κέιπεηλ Αγλή, ππέξ άλζξσπνλ, θαί γάξ ηφ πεπξαγκέλνλ, ελ ζνί κφλε
πέθπθε, ζείνλ κπζηήξηνλ.
Ο Καλσλ ηψλ ΗΒ', νχ ε Αθξνζηηρίο.
Υξηζηνχ γεξαίξσ ηνχο ζνθνχο Απνζηφινπο.
Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο δ'
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ
Υνξείαλ ηψλ Απνζηφισλ κέιπεηλ κνη, πξνζπκνπκέλσ Υξηζηέ, ηαίο ηθεζίαηο
ηνχησλ σο Θεφο, ηήλ αθηίλα ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ Παλαγίνπ δψξεζαη, θαί ηήλ

ιακπάδα ηήο ζνθίαο ζνπ.
Ρσζζέληεο ξψκε ηή ζή θαί ράξηηη, Υξηζηέ ηήλ δχλακηλ, ηψλ ελαληίσλ
έζξαπζαλ ερζξψλ, νη ζεπηνί ζνπ, Απφζηνινη, ζενεηδείο γελφκελνη, ηαίο
αλελδφηνηο πξφο ζέ λεχζεζηλ.
Ηάζεηο επηηεινχληεο Γέζπνηα, ηψ ζψ νλφκαηη, ηά ηψλ εζλψλ ζπζηήκαηα ηή
ζή, επηγλψζεη εδψγξεζαλ, νη επθιεείο Απφζηνινη, θαί ηψ θσηί ζνπ
θαηειάκπξπλαλ.
νθία καζεηεπζέληεο έλδνμνη, Υξηζηνχ Απφζηνινη, ηή νπξαλίσ πάζαλ
πξνθαλψο, ηψλ ζνθψλ εκσξάλαηε, πνιπινγίαλ άρξεζηνλ, ηή ζπληνλία ηνχ
θπξχγκαηνο.
Θενηνθίνλ
Σξηάδνο ηήο ππεξζένπ Πάλαγλε, ηφλ έλα ηέηνθαο, εθ ζνχ ζαξθί θαλέληα θαζ'
εκάο, επδνθία ηνχ θχζαληνο, θαί ζπλεξγεία Πλεχκαηνο, ηνχ παλαγίνπ
Μεηξνπάξζελε.
Καηαβαζία
Αλνίμσ ηφ ζηνκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, ηή
Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ γεζφκελνο,
ηαχηεο ηά ζαχκαηα.
Σψλ Κνξπθαίσλ
Χδή γ'
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο
Ο ζχγγνλνο Πέηξε ζνη Αλδξέαο, πξνθαίλεη Μεζζίαλ ηφλ Υξηζηφλ, ψ πίζηεη
πξνζεπέιαζαο, Καί ζχ Παχιε ζεζπέζηε, ηψ ζενπξγψ Βαπηίζκαηη, δη' Αλαλίνπ
πεθψηηζαη.
Νσζξψο ηνχο ηψ γξάκκαηη ηνχ Νφκνπ, Πξνζπηαίνληαο γφλνπο, Ηζξαήι, ηψ
θσηηζκψ ηήο ράξηηνο, ν Πέηξνο πξνζελήλνρε, Σάο ηψλ εζλψλ αγέιαο δέ, ν
Παχινο πιάλεο εξξχζαην.
Γπκλνχο θαί αφπινπο εηο ηά έζλε, απέζηεηιαο ζνχ ηνχο Μαζεηάο, αλζ' φπισλ
ζνχ ην φλνκα, βαζηάδνληαο ην άγηνλ, θαί ηφλ ηήο πιάλεο πφιεκνλ, Υξηζηέ ηή
πίζηεη δηέιπζαλ.
Θενηνθίνλ
Δπιήζζε Απφζηνινη ηνχ γλψλαη, ηφλ Κχξηνλ ζχκπαζα ε γή, ηφλ εθ Παξζέλνπ
ιάκςαληα, θαί θφζκνλ θαηαπγάζαληα, ζείσ πκψλ θεξχγκαηη, Πέηξε θαί Παχιε
παλεχθεκνη.
Σψλ ΗΒ'
Δπθξαίλεηαη επί ζνί

Οπξάληα θαί ζεπηά, ζεεγνξνχληεο επί γήο δφγκαηα, γιψζζαηο ππξφο
θζεγγφκελνη, θήξπθεο Υξηζηνχ παξεδψθαηε.
Τπέδεημαο νπξαλνχο, ηνχο Μαζεηάο ζνπ ινγηθνχο, Γέζπνηα, δφμαλ ηήλ ζήλ
άπαζηλ, εθδηεγνπκέλνπο ηνίο πέξαζη.
Γξαθέληεο ελ νπξαλνίο, θαί δεδεηγκέλνη ηνχ Υξηζηνχ ζχζθελνη, ηνχο λχλ εκάο
Πάλζνθνη, ζέβνληαο πξνζχκσο θξνπξήζαηε.
Θενηνθίνλ
Δζθήλσζελ ελ εκίλ, ν ελ πςίζηνηο θαηνηθψλ Πάλαγλε, άλεπ ζπνξάο ζάξθα
γάξ, εθ ζνχ πξνζιαβψλ πεθαλέξσηαη.
Καηαβαζία
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ,
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ.
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο
Καηνηθηζζέληεο ελ θσηί απξνζίησ, σο νηθεηήξηα θσηφο πεθπθφηεο, νίθνλ
πκψλ ηφλ άγηνλ θσηίδεηε αεί, ζείαηο πξνζθνηηήζεζηλ, φζελ πίζηεη βνψκελ,
θφηνπο εκάο ξχζαζζε, Καί Παληνίσλ θηλδχλσλ, θαί ραιεπψλ εζλψλ
επηδξνκήο, εθδπζσπνχληεο ηφλ Κηίζηελ Απφζηνινη.
Θενηνθίνλ
Οπ ζησπήζνκελ πνηέ Θενηφθε, ηάο δπλαζηείαο ζνπ ιαιείλ νη αλάμηνη, εί κή
γάξ ζχ πξντζηαζν πξεζβεχνπζα, ηίο εκάο εξξχζαην εθ ηνζνχησλ θηλδχλσλ,
ηίο δέ δηεθχιαμελ έσο λχλ ειεπζέξνπο; Οπθ απνζηψκελ Γέζπνηλα εθ ζνχ,
ζνχο γάξ δνχινπο ζψδεηο αεί, εθ παληνίσλ δεηλψλ.
Σψλ Κνξπθαίσλ
Χδή δ'
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ
Ρσκαιεσηάηνηο κέλ νη αζζελείο, ξεηνξηθσηάηνηο δέ κέξνςηλ, νη ηδηψηαη,
ζπκπιαθέληεο επζεβψο, Πέηξνο θαί Παχινο ήξαλην, λίθνο ηνχ Υξηζηνχ νη
Απφζηνινη.
Απνζηάηελ ίκσλα κάγνλ δεηλφλ, σο θηινρξπζφηαηνλ ήιεγμελ, ν ζείνο
Πέηξνο, ν δέ Παχινο ν ζνθφο, ηνλ ηξίβνπο δηαζηξέθνληα, ηνχ Υξηζηνχ
Διχκαλ επήξσζελ.
Ηδησηηθψηαηνλ ν αιηεχο, θαί ν ζθελνπξγφο ιφγνλ έρνληεο, αιι' εξηπκέλνλ,
ζείσ άιαηη ςπράο, ηψλ θηινζφθσλ ήδπλαλ, θαί Υξηζηνχ ηή πίζηεη
πξνζήγαγνλ.
Θενηνθίνλ
Ρήζεη ζενπλεχζησ ιαιψλ Αββαθνχκ, φξνο ζε δαζχ θαί θαηάζθηνλ, ν ζείνο

έθε, ηνλ ειζφληα εθ ζαηκάλ, θαί βξνησζέληα Γέζπνηλα, δηά ζνχ κελχσλ
ζαθέζηαηα.
Σψλ ΗΒ'
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα
Ρεκάησλ ζείσλ ν θζφγγνο ηψλ Απνζηφισλ, ππξζνθαλψο δηήιζε, ηήλ
νηθνπκέλελ πάζαλ, πιάλεο κέλ ηήλ χιελ εκπηπξψλ, θσηίδσλ δέ ράξηηη, ηά
ηψλ επζεβνχλησλ ζπζηήκαηα.
Ακαπξσζέληα ηψ δφθσ ηήο αζεβείαο, ζενθεγγείο θσζηήξεο, νη Μαζεηαί
θαλέληεο, θφζκνλ θαηειάκπξπλαλ, αθηίζη ηήο ράξηηνο, θαί καξκαξπγαίο ηνχ
θεξχγκαηνο.
Ηεξσηάηαηο ιακπάζηλ εγιατζκέλνη, ηνχ λνεηνχ ειίνπ, σο αζηέξεο ηφλ θφζκνλ,
ιάκπεηε Παλφιβηνη, θσηί ηήο ζεφηεηνο, πιάλεο ηήλ αριχλ εθδηψθνληεο.
Ράβδνλ δπλάκεσο έρνληεο ηφλ ηαπξφλ ζνπ, ηήλ αικπξάλ ηνχ βίνπ, νη
απηφπηαη ζνπ Λφγε, ζάιαζζαλ δηέηεκνλ, σο ίππνη ηαξάζζνληεο, ηήο
πνιπζεταο ηά θχκαηα.
Θενηνθίνλ
Χξατζκέλνο πνηθίιε θσηνρπζία, ν νπξαλφο ν έκςπρνο, ζνχ ηνχ Βαζηιέσο,
ηψλ βαζηιεπφλησλ Υξηζηέ, Παξζέλνο ε άρξαληνο, λχλ σο Θενηφθνο
δνμάδεηαη.
Καηαβαζία
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο, Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ
Κχξηε.
Σψλ Κνξπθαίσλ
Χδή ε'
Δμέζηε ηά ζχκπαληα
Χο φληα ζηεξξφηαηνλ, Υξηζηφο ζε πέηξα θέθιεθε, Πέηξε, θαί ελ ζνί ηήλ
Δθθιεζίαλ, ήο Άδνπ πχιαη νπ θαηηζρχζνπζη, έ δέ Παχιε ζθεχνο εθινγήο,
έθε ηνχηνπ θέξεηλ ζε, εζλψλ έκπξνζζελ ηνχλνκα.
Πέηξνο αξλεζάκελνο, εθ ηξίηνπ ηφλ δηδάζθαινλ, ηξηηηή ηνχ θηιείλ
ζπγθαηαζέζεη, πξνζσθ εηψζε, Παχινο δ' ν πξίλ βιαζθεκψλ, ζνβαξψο ηε
ζιίβσλ ηνχο πηζηνχο, χζηεξνλ εθήξπηηελ, φλ εδίσθε πξφηεξνλ.
Αθήξαηνλ εχθιεηαλ, θαί δφμαλ ηήλ ατδηνλ, Πέηξε πξφο Υξηζηφλ ζχλ Παχισ
εχξεο, ηάο θιείο απηφο κέλ ησλ νπξαλψλ πηζηεπζείο, ν δέ εηο Παξάδεηζνλ
αρζείο, ξήκαηά ηε άξξεηα, κπεζείο ππέξ άλζξσπνλ.
Θενηνθίνλ

Τπφ ζείνπ Πλεχκαηνο, ν Ζζαίαο έκπιεσο, ηφθνλ ηφλ απάηνξα πξνείπε, ζνχ
εθ Παξζέλνπ ηερζέληνο Δκκαλνπήι, φο εζηη Θεφο ν κεζ' εκψλ, φλ Αγλή
εθχεζαο, ππέξ ιφγνλ θαί έλλνηαλ.
Σψλ ΗΒ'
χ Κχξηέ κνπ θψο
Σνχο ζείνπο ζνπ Υξηζηέ, θαί παλζφθνπο ζεξάπνληαο, σο έδεημαο ελ ηψ
θφζκσ, ζέ ηφ άδπηνλ θέγγνο, ηνίο πάζη θαηαγγέιινληαο.
Οη πάζαλ αξεηήλ, πξνθαλψο εμαζθήζαληεο, Απφζηνινη ηήο πνηθίιεο, ηψλ
δαηκνλσλ θαθίαο, ηνχο βξφρνπο δηειχζαηε.
Τπέθελαλ εκίλ, ηήο Σξηάδνο ηήλ έιιακςηλ, ζεφηεηνο ελ κνλάδη, νη ππξίλαηο ελ
γιψζζαηο, θζεγγφκελνη Απφζηνινη.
Θενηνθίνλ
έ φπινλ αξξαγέο, θαη' ερζξψλ πξνβαιιφκεζα, ζέ άγθπξαλ θαί ειπίδα, ηήο
εκψλ ζσηεξίαο, Θεφλπκθε θεθηήκεζα.
Καηαβαζία
Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε,
έζρεο ελ κήηξα, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ Τηφλ, πάζη ηνίο
πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνληα.
Σψλ Κνξπθαίσλ
Χδή ο'
Σήλ ζείαλ ηαχηελ
Λακπξά ηνχ Πέηξνπ ηά ζαχκαηα ζεπηά δέ θαί ηνχ Παχινπ ηά ηέξαηα, ηά γάξ
ζνπδάξηα, ζθηαί ηε ηνχησλ λνζήκαηα, ηψλ αζζελψλ ηψληαη πξνζεπεγγίδνληα.
Ο Πέηξνο φλησο ν έλδνμνο, θαί Παχινο αιεζψο ν ζεζπέζηνο, δπάο ε έλζενο,
θαί ηήο ζεπηήο θαηαγψγηα, δσαξρηθήο Σξηάδνο, απάλησλ κλήζζεηε.
Ννζνχλησλ ςπράο θαί ζψκαηα, σο ζείνο ηαηξφο θαί παλάξηζηνο, Πέηξνο
ηάζαην, Παχινο δέ έζλε θαηεχγαζε, θαί ηψ θσηί Κπξίνπ εζεκεηψζαην.
Θενηνθίνλ
Τκλείλ ζε ρξένο νθείινκελ, αιι' φκσο θαη' αμίαλ νπ ζζέλνκελ, δηφ πκλνχληέο
ζε, ζηγή ηηκψκελ ηφ άθξαζηνλ, ηφ επί ζνί Παξζέλε πξαρζέλ κπζηήξηνλ.
Σψλ ΗΒ'
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο
ηεξίμαο, ηνχο καζεηάο, ζνθία θαί ράξηηη, δπλαησηέξνπο εΗξγάζσ, ηήο
Διιήλσλ ψηεξ εξεζρειίαο, θαί ηά ηνχησλ, απαηειά θαηήξγεζαο δφγκαηα.

Οη ζείνη πνηακνί, ηήο ζνθίαο επιήξσζαλ,ηψλ ζσηεξίσλ λακάησλ, ηάο
θνηιάδαο πάζαο ηήο Δθθιεζίαο, ζσηεξίνπ, εθ ηψλ πεγψλ ηά ξείζξα
πινπηήζαληεο.
Φαλέληεο, δσηηθνί, σο αζηέξεο Παλφιβηνη, δηεζθεδάζαηε πάζαλ, ηήλ δνθψδε
πιάλελ, ηαίο θσηνβφινηο, ιακπεδφζη, ζενγλσζίαο θέγγνο αζηξάπηνληεο.
Θενηνθίνλ
ιελ ζε, ηήλ πιεζίνλ θαιήλ ηε θαί άκσκνλ, θαί θαζαξφλ επξσλ θξίλνλ, θαί
θνηιάδσλ άλζνο ψ Θενκήηνξ, ν Νπκθίνο, ν λνεηφο ελ ζνί θαηεζθήλσζε.
Καηαβαζία
Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο
Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Θεφλ
δνμάδνληεο.
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Σνχο αζθαιείο θαί ζενθζφγγνπο θήξπθαο, ηήλ θνξπθήλ ηψλ Μαζεηψλ ζνπ
Κχξηε, πξνζειάβνπ εηο απφιαπζηλ, ηψλ αγαζψλ ζνπ θαί αλάπαπζηλ, ηνχο
πφλνπο γάξ εθείλσλ θαί ηφλ ζάλαηνλ, εδέμσ ππέξ πάζαλ νινθάξπσζηλ, ν
κφλνο γηλψζθσλ ηά εγθάξδηα.
Ο Οίθνο
Σξάλσζφλ κνπ ηήλ γιψηηαλ σηήξ κνπ, πιάηπλφλ κνπ ηφ ζηφκα, θαί
πιεξψζαο απηφ, θαηάλπμνλ ηήλ θαξδίαλ κνπ, ίλα νίο ιέγσ αθνινπζήζσ, θαί ά
δηδάζθσ, πνηήζσ πξψηνο, πάο γάξ πνηψλ θαί δηδάζθσλ, θεζίλ, νχηνο κέγαο
εζηίλ, εάλ γάξ ιέγσ, θαί κή πξάηησ, σο ραιθφο ερψλ ινγηζζήζνκαη, Γηφ
ιαιείλ κνη ηά δένληα, θαί πνηείλ ηά ζπκθέξνληα δψξεζαη, ν κφλνο γηλψζθσλ
ηά εγθάξδηα.
πλαμάξηνλ
Σή Λ' ηνχ απηνχ κελφο, ε χλαμηο ηψλ Αγίσλ ελδφμσλ θαί παλεπθήηκσλ
Απνζηνισλ ηψλ ΗΒ', θαί δήισζηο φπσο θαί πνχ έθαζηνο απηψλ εθήξπμε θαί
εηειεηψζε.
ηίρνη
Σηκψ ζεφπηαο δψδεθα Υξηζηνχ θίινπο,
Ήξσαο άλδξαο θαί ζενχο ηνικψ ιέγεηλ.
Γψδεθα επθιεέαο ηξηαθνζηή αγείξεη κχζηαο.
Σαίο ηψλ Αγίσλ θαί παλεπθήκσλ Απνζηφισλ πξεζβείαηο, ν Θεφο,
ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Σψλ Κνξπθαίσλ
Χδή δ'
Οπθ ειάηξεπζαλ
Μεκαθάξηζηαη, ν Πέηξνο παξά ηνχ Υξηζηνχ, σο ηνχηνλ θάκελνο, Τηφλ ηνχ
δψληνο Θενχ, Παχινο δέ ηεηίκεηαη, σο ζθεχνο εχρξεζηνλ, θαί ακθφηεξνη,

ζπκκεισδνχληεο έςαιινλ, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Ννκνιάηξαο κέλ, ν Πέηξνο εζπλέηηδελ, σο πξνζεηέηαθην, ν Παχινο δέ
εζληθνχο, ηνχηνπο ηε ηή ράξηηη, Υξηζηνχ πξνζέθεξνλ, αλαθξάδνληεο, ν ηψλ
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
Χο παλάξηζηνο, ν Πέηξνο ηνχ Υξηζηνχ πνηκήλ, ηήλ πνίκλελ είιεθε, ηήο δ'
Δθθιεζίαο απηνχ, ν Παχινο δηδάζθαινο, έλζενο γέγνλελ, άκθσ θξάδνληεο, ν
ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Παλακψκεηε, Παξζέλε θαί αζχγθξηηε ηή αγηφηεηη, ε ηφλ Θεφλ ελ ζαξθί,
αθξάζησο θπήζαζα, θαί γαινπρήζαζα, απηψ πξέζβεπε, παληνίσλ εκάο
ξχεζζαη, πεηξαζκψλ ηε θαί ζθαλδάισλ.
Σψλ ΗΒ'
Δλ ηή θακίλσ
Τηνζεηήζαο, ηνχο καζεηάο ζνπ πξίλ ν θχζεη Τηφο, ζέζεη θιεξνλφκνπο έδεημαο
παηξηθήο, θιεξνπρίαο Τπεξάγαζε, θαί ζπλεδξεχεηλ ζνη, ηψ Θεψ θαί ηψ
Γεζπφηε επδφθεζαο.
νθίαο ρχκα, θαξδίαο πιάηνο, γιψζζαλ εχιαινλ, Λφγε παξαζρψλ ηνίο ζείνηο
ζνπ Μαζεηαίο, εμαπέζηεηιαο θεξχηηνληαο, ηφ Δπαγγέιηνλ, ηήο βαζηιείαο πάζη
ηνίο έζλεζηλ.
Αλαθαλέληεο, ψζπεξ λεθέιαη πιήξεηο ζείνπ θσηφο, πάζηλ επνκβξίδνπζηλ
χδσξ δσνπνηφλ, νη Απφζηνινη θξαπγάδνληεο, Δπινγεκελνο, εί, ελ ηψ Ναψ
ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.
Θενηνθίνλ
Πεπνηθηικέλε, ηή ζεία δφμε ψθζεο άρξαληε, κφλε εμ αηψλνο Λφγνλ ηφλ ηνχ
Παηξφο, δεμακέλε Μεηξνπάξζελε, Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημίλ, ππάξρεηο
παλάκσκε.
Καηαβαζία
Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ Κηίζαληα, αιιά ππξφο
απεηιήλ; αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ. Τπεξχκλεηε, ν ηψλ
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
Σψλ Κνξπθαίσλ
Χδή ε'
Παίδαο επαγείο
Ρψκε θξαηπλζείο ν Πέηξνο ζεία, ζαλνχζαλ ηήλ Σαβηζάλ επρή αλέζηεζε,
Παχινο δέ ηφλ Δχηπρνλ, χςνπο νιηζζήζαληα, θαί λεθξσζέληα ήγεηξελ, άκθσ
θξαπγάδνληεο, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο
αηψλαο.

Οξάζεη θξηθηή θαί ζαπκαζία, ν Πέηξνο θαηαθσηίδεη ηφλ Κνξλήιηνλ, Παχινο δέ
ηφλ Γάτνλ, Κξίζπνλ θαί Παλέζηηνλ, ηφλ ηεθαλάλ εβάπηηζελ, άκθσ
θξαπγάδνληεο, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο
αηψλαο.
Φξνπξνχκελνλ Πέηξνλ δεδεκέλνλ, Αγγέινπ επηζηαζία Υξηζηφο έιπζε,
Παχινλ ζχλ ηψ ίια δέ, αχζηο πξνζεπρφκελνλ, θνιαζηεξίσ πφδαο ηε, δεηλψο
ηεηλφκελνλ, αλήθε, ηήλ θξνπξάλ δηαζείζαο, φζελ γεγεζφηεο απηφλ
εδνμνιφγνπλ.
Θενηνθίνλ
Ρχζαη ηψλ παζψλ ηψλ νιεζξίσλ, ζεηξάο ηε ακαξηηψλ εκψλ δηάξξεμνλ, αίο
έθαζηνο ζθίγγεηαη, πάληεο γάξ εκάξηνκελ, θαί ηιαζκφλ αηηνχκεζα, φληεο
ππεχζπλνη, φλ δίδνπ Θενηφθε ιηηαίο ζνπ, ηνίο ππεξπςνχζη, Υξηζηφλ εηο ηνχο
αηψλαο.
Σψλ ΗΒ'
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι
Ο ζείνο θαί πάλζνθνο ρνξφο, ηψλ Απνζηφισλ Υξηζηνχ, ππξί ηνχ Πλεχκαηνο,
σο χιελ εχπξεζηνλ έθιεμε, ηψλ δαηκφλσλ ηά ζεβάζκαηα, θαί ηάο θαξδίαο
ηψλ πηζηψλ εθσηαγψγεζε, ηψλ βνψλησλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηνλ Κχξηνλ.
χκθψλσο ηνχο ζείνπο καζεηάο, θαί Απνζηφινπο Υξηζηνχ, ηνχο ηά νπξάληα,
εκίλ βξνληήζαληαο δφγκαηα, ηνχο ιεηκψλαο ηνχο ηήο πίζηεσο, ηνχο
επεξγέηαο ηνχο θνηλνχο ηήο αλζξσπφηεηνο, ηνχ σηήξνο, ηνχο ππεξέηαο ελ
χκλνηο ηηκήζσκελ.
Σά πάλζεπηα θαί ρσξεηηθά, δνρεία ηνχ θσηνο, ηάο ηψλ βξνηψλ απαξράο, ηάο
ηνχ θεξχγκαηνο ζάιπηγγαο, ηνχο ρεηκάξξνπο ηήο αθζάξηνπ δσήο, ηάο
ζενθφξνπο αζηξαπάο, ηάο ηακάησλ πεγάο, ηνχο λνεξνχο πφδαο ηνχ
Δπαγγειίνπ δνμάζσκελ.
Θενηνθίνλ
Ο πιήξεο θελνχηαη δη' εκάο, ίλα πιεξψζεσο, απηνχ κεηάζρσκελ, ηήλ γάξ
παλάρξαληνλ κήηξαλ ζνπ, ππνδχο ν απεξίιεπηνο, ηψλ παηξηθψλ νπθ
απνζηάο θφιπσλ ζεζάξθσηαη, φζελ πάληεο, ζέ επινγνχκελ Μαξία
Θεφλπκθε.
Καηαβαζία
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη
ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Σψλ Κνξπθαίσλ

Χδή ζ'
Άπαο γεγελήο
ινλ παληαρνχ, ηφλ θφζκνλ δηήιζεηε, ψζπεξ ππφπηεξνη, θαί ηφ Δπαγγέιηνλ,
θπιαίο απάζαηο γιψζζαηο θαί έζλεζη, ηφ ηνχ Υξηζηνχ θεξχμαληεο, πάληαο
εηιθχζαηε, πξφο ηήλ πίζηηλ, Πέηξε πακκαθάξηζηε, θαί ζεζπέζηε Παχιε
Απφζηνιε.
Νεχζαο εηο βαζχ, ηφ γήξαο θαί θχζεσο, ηφ ρξένο Πέηξε πιεξψλ, ηή ηνχ
δηδαζθάινπ ζνπ, Υξηζηνχ κηκήζεη ζηαπξφλ ππέκεηλαο, ζχ δέ ηκεζείο ηήλ
θάξαλ ζνπ, Παχιε, ψ ζαχκα θξηθηφλ! αληί ιχζξνπ, γάιαθηνο αλέβιπζαο,
νρεηνχο θαί απίζηνπο επέζηξεςαο.
Χ ζεία δπάο, θφζκνπ ηφ ζσηήξηνλ, ε πηζηεπζείζα παληφο, θαί πξφο
ζενζέβεηαλ, εμ αζεβείαο κεηαξξπζκίζαζα, θαί κεηά πφηκνλ ζψδνπζα, έηη
πηζηψλ ηαο ςπράο, θαί εκψλ λχλ κλήζζεηε θαί πξφζηεηε, ηνχ Υξηζηνχ
θνξπθαίνη Απφζηνινη.
Θενηνθίνλ
ψηεξ αγαζέ, ν θχζεη θηιάλζξσπνο θαί πνιπεχζπιαγρλνο, ηαίο ηήο
παλπκλήηνπ ζνπ, Μεηξφο Παξζέλνπ ζείαηο εληεχμεζη, Πέηξνπ πξεζβείαηο
Παχινπ ηε, ηψλ Απνζηφισλ ηψλ ζψλ, ηά ειέε, ζνχ θαί ηήλ βνήζεηαλ,
νπξαλφζελ εκίλ εμαπφζηεηινλ.
Σψλ ΗΒ'
Λίζνο αρεηξφηκεηνο
Λχεηλ ηάο ζεηξάο ηψλ πηαηζκάησλ, ηήλ εμνπζίαλ εηιεθφηεο, παξά ηνχ
Γεζπφηνπ ζεφπηαη, ηάο ακαξηίαο ηψλ αλπκλνχλησλ πκάο, ζπκπαζψο
εμαιείςαηε, θαί ζσηεξίαο αμηψζαηε.
ιελ ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο αίγιελ, νπζησδψο πκίλ θαλείζαλ, πάληεο
ππεδέμαζζε νθνί, ελ ππεξψσ κπζηαγσγνχκελνη, ηά ζςειά δηδάγκαηα, θαί
λχλ αμίσο καθαξίδεζζε.
Τκίλ ν Υξηζηφο λχλ ηνίο θίινηο, αλαπαπζακέλνηο βξαβεχεη, ηνχο ακαξαληίλνπο
ζηεθάλνπο, θαί ζεσξίαο ζείαο εκπίπιεζηλ, φλπεξ λχλ δπζσπήζαηε, ηάο
Δθθιεζίαο δηαζψζαζζαη.
Θενηνθίνλ
αξθί επηδεκήζαη ζειήζαο, ν δηαθνζκήζαο πάληα Λφγνο, ελ ζνί
θαηεζθήλσζε κφλελ, αγησηέξαλ πάλησλ επξάκελνο, θαί Θενηφθνλ έδεημελ, επ'
αιεζείαο Θενλχκθεπηε.
Καηαβαζία
Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ δέ,
αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ, ηήο Θενκήηνξνο, θαί
βνάησ. Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε Αγλή αεηπάξζελε.

Δμαπαζηεηιάξηνλ
Σψλ Μαζεηψλ νξψλησλ ζε
Σψλ Μαζεηψλ ηήλ πάληηκνλ δσδεθάδα, ραξκνληθψο ζπλδξάκσκελ
επθεκήζαη, Υαίξεηε ηήλ ζχκπαζαλ θπθιψζαληεο, θαί ηψλ εζλψλ
δσγξήζαληεο, ηάο Καθνπίζηνπο αγέιαο, καζεηεπζέλησλ ηά ζεία.
Θενηνθίνλ
Ζκείο ελ ζνί θαπρψκεζα Θενηφθε, θαί εηο Θεφλ ζε έρνκελ πξνζηαζίαλ,
Δθηεηλνλ ηήλ ρείξά ζνπ ηήλ άκαρνλ, θαί ζξαχζνλ ηνχο ερζξνχο εκψλ, ζνίο
εμαπφζηεηινλ δνχινηο, βνήζεηαλ εμ Αγίνπ.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ', θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο
Ζ θνξπθαία θξεπίο ηψλ Απνζηφισλ, ηά πάληα θαηέιηπεο θαί εθνινχζεζαο,
ηψ Γηδαζθάισ βνψλ απηψ, ζχλ νί ζαλνχκαη, ίλα θαί δήζσ ηήλ καθαξίαλ
δσήλ, Γηφ κεκαθάξηζαη θαί αλαδέδεημαη, ηήο πακκεγίζηνπ ηψλ πφιεσλ, δφμα
θαί θιένο, θαί Δθθιεζίαο, Πέηξε εδξαίσκα, θαί πχιαη, Άδνπ νχ θαηίζρπζαλ,
φλησο ηαχηεο Υξηζηφο σο πξνεθήηεπζελ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο
ςπράο εκψλ.
Ο εθ θνηιίαο κεηξφο αθσξηζκέλνο, πιψδνπο εκθάζεσο, βάξνο απάζεο
θπγψλ, αλεπηεξψζεο ηψ έξσηη, φλησο ηήο ζείαο, Παχιε αγάπεο πξφο χςνο
έλζενλ, έλζα ηφλ ππέξθσηνλ, γλφθνλ ηνχ ζείνπ θσηφο, ππεηζειζψλ σο ηηο
άζαξθνο, ηήλ ηψλ αξξήησλ, θαηεπινπηίζζεο ξεκάησλ κχεζηλ, θαί απεζηάιεο
ηνίο ηπθιψηηνπζη, θψο κελχσλ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί
θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.
Ο θψο ππάξρσλ πξφ πάλησλ ηψλ αηψλσλ, φηε θαηεμίσζαο πξφο κε ηφλ
άλζξσπνλ, επηδεκήζαη δη' άθαηνλ, θηιαλζξσπίαλ, θαί ζάξμ γελέζζαη δη'
αγαζφηεηα, ηφηε θψηα δεχηεξα ηήο ζήο ιακπξφηεηνο, θαί αζηξαπήο
απνζηίιβνληα, ηνχο Απνζηφινπο, θαί καζεηάο ζνπ ψηεξ αλέδεημαο, νί θαί
Πεκθζέληεο θηίζηλ άπαζαλ, ηψ θσηί ζνπ ηψ ζείσ θαηεχγαζαλ, δπζσπνχληέο
ζε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.
Πέηξε θαί Παχιε ηνχ Λφγνπ αξνηήξεο, Αλδξέα, lάθσβε, θαί Ησάλλε ζνθέ,
Βαξζνινκαίε θαί Φίιηππε, ζσκά Μαηζαίε, ίκσλ Ηνχδα, ζείε Ηάθσβε,
παγθφζκηε πάληηκε, ηψλ Μαζεηψλ δσδεθάο, νη ελ ηψ θφζκσ θεξχμαληεο, ηήλ
παλαγίαλ, Σξηάδα θχζεη Θεφλ ατδηνλ, ηήο Δθθιεζίαο νη αιάμεπηνη, φλησο
πχξγνη θαί ζηχινη αζάιεπηνη, ηψ Γεζπφηε ηψλ φισλ, ηθεηεχζαηε ζσζήλαη
εκάο.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Κνζκά Μνλαρνχ
Ήλ δηήιζεηε θηίζηλ θσηίζαληεο, νη ηνχ σηήξνο Μαζεηαί, ηήλ πιάλελ ηψλ
εηδψισλ, σο χιελ θαηαθιέμαληεο ηνίο δηδάγκαζηλ πκψλ, ηά έζλε εμ αγλσζίαο

βπζνχ, πξφο ηήλ ζείαλ γλψζηλ, ζαγελεχζαληεο εζψζαηε, θαί λχλ
πξεζβεχζαηε Υξηζηψ, φπσο ίιεσο γέλεηαη εκίλ, ελ ηή εκέξα ηήο θξίζεσο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο πι. δ’
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.
Γνμνινγία Μεγάιε, θαί Απφιπζηο
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηψλ Κνξπθαίσλ, Χδή
γ', θαί εθ ηψλ Γψδεθα, Χδή ο'.
Κνηλσληθφλ
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ, θαί εηο ηά πέξαηα ηήο
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. Αιιεινχτα.

