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ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ
Τά τροπάρια τῆ̋ καθαρᾶ̋ ∆ευτέρα̋
ἀποτελοῦν ἐγκώµιο πρό̋ ἀνάδειξη τῆ̋ νηστεία̋

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ἑξάψαλµο̋
Εἰρηνικά
Τό Ἀλληλού̓α καί τά Τριαδικά
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν:
Τά Καθίσµατα τοῦ ἤχου τῆ̋ Ἐβδοµάδο̋
ἀπό τό τέλο̋ τοῦ Τριωδίου.
..........................................

Κατανυκτικά Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν:
τά ἑπόµενα τροπάρια τοῦ Τριωδίου
∆ιασαλπίσετε, οἱ πιστοί µέ χαρά σέ ὅλου̋
ὅτι ἦλθε ἡ νηστεία
Τοῦ κυρίου Ἰωσήφ
Ἦχο̋ β Εὐσπαλαγχνία̋ ὑπάρχουσα

Τῆ̋ Νηστεία̋ τῇ θείᾳ ἀπαρχῇ,

κατάνυξιν κτησώµεθα ψυχῆ̋, ἐκβοῶντε̋,
∆έσποτα Χριστέ,
τὴν προσευχὴν ἡµῶν δέξαι,
ἐκλεκτὸν ὥσπερ θυµίαµα,
καὶ ῥῦσαι δεόµεθα δυσώδου̋ φθορᾶ̋ ἡµᾶ̋,
καὶ κολάσεω̋ φρικτῆ̋,
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ὁ µόνο̋ ὑπάρχων εὐδιάλλακτο̋. (βλ. καί
«Ἀσµάτων σάλπιγγι κατασαλπίσωµεν...», Κάθισµα Τετάρτη̋
Β΄ Νηστειῶν)

***************************
Ἀπό τά Καθίσµατα τῆ̋ Τετάρτη̋ τῆ̋ Β΄ Νηστειῶν

Ἦχο̋ γ'. Τὴν ὡραιότητα
Ἀσµάτων σάλπιγγι,
κατασαλπίσωµεν,
ἡµέραν εὔσηµον,
διεξερχόµενοι,
τῆ̋ ἐγκρατεία̋ τὸν καιρόν,
καὶ κράξωµεν ἐκβοῶντε̋·
Αὕτη τὴν Ζωὴν ἡµῶν
ἐν τῷ Κόσµῳ ἐξήνθησεν, ἐναποµαράνασα,
ἀκρασία̋ τὸν θάνατον,
δυνάµει τοῦ Σταυροῦ σου Χριστὲ Λόγε,
ἐν ταύτῃ τοὺ̋ δούλου̋ σου φύλαττε.
Σταυροθεοτοκίον
Τὸν ἐπονείδιστον,
Οἰκτίρµον θάνατον,
διὰ σταυρώσεω̋,
ἑκὼν ὑπέµεινα̋,
ὃν ἡ Τεκοῦσά σε Χριστέ,
ὁρῶσα ἐτιτρώσκετο,
σπλάγχνα κοπτοµένη γάρ,
µητρικῶ̋ ἐπωδύρετο,
ἧ̋ ταῖ̋ παρακλήσεσι,
διὰ σπλάγχνα ἐλέου̋ σου,
οἰκτείρησον, καὶ σῶσον τὸν Κόσµον,
ὁ αἴρων τὴν τούτου ἁµαρτίαν.
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***************************

∆όξα. τὸ αὐτὸ
Καὶ νῦν. Σταυροθεοτοκίον
Συλλογική µετάνοια - ἐξοµολόγηση

Εὐσπλαγχνία̋ ὑπάρχουσα πηγή,

συµπαθεία̋ ἀξίωσον ἡµᾶ̋, Θεοτόκε,
βλέψον εἰ̋ λαὸν τὸν ἁµαρτήσαντα,
δεῖξον ὡ̋ ἀεὶ τὴν δυναστείαν σου,
εἰ̋ σὲ γὰρ ἐλπίζοντε̋,
τὸ Χαῖρε βοῶµέν σοι,
ὡ̋ ποτὲ ὁ Γαβριήλ,
ὁ τῶν Ἀσωµάτων Ἀρχιστράτηγο̋.

Μετὰ τὴν γ' Στιχολογίαν
Κάθισµα Ἦχο̋ β'
Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου
Τὴν πάνσεπτον ἐγκράτειαν,
ἐναρξώµεθα φαιδρῶ̋,
ἀκτῖνα̋ ἀπολάµποντε̋,
τῶν ἁγίων ἐντολῶν,
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν,
ἀγάπη̋ τὴν λαµπρότητα,
προσευχῆ̋ τὴν ἀστραπήν,
ἁγνεία̋ καθαρότητα,
εὐανδρεία̋ τὴν ἰσχύν,
ὅπω̋ λαµπροφόροι προφθάσωµεν,
εἰ̋ τὴν ἁγίαν καὶ τριήµερον Ἀνάστασιν,
τὴν καταλάµπουσαν
ἀφθαρσίαν τῷ κόσµῳ.
∆όξα... τὸ αὐτὸ
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Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Τὴν ἄµαχον πρεσβείαν σου,
κεκτηµένο̋ ἐν δεινοῖ̋,
λυτροῦµαι τῶν θλιβόντων µε,
παρ' ἐλπίδα θαυµαστῶ̋,
ὦ Μῆτερ Θεοῦ ἡµῶν,
προφθάνει̋ γὰρ σὺ πάντοτε,
τοῖ̋ αἰτοῦσί σε πιστῶ̋,
τὸν ζόφον ἐκδιώκουσα,
τῶν πολλῶν ἁµαρτιῶν.
Ὅθεν εὐχαρίστω̋ βοῶµέν σοι·
δέξαι ∆έσποινα, βραχέα χαριστήρια,
ἀνθ' ὧν ὑπάρχει̋ µοι ἐν πᾶσι βοήθειᾳ.
Ο Ν (50) ψΑΛΜΟΣ
Ἐλέησόν µε, ὁ Θεό̋,
3 κατά τό µέγα ἔλεό̋ Σου
καί κατά τό πλῆθο̋ τῶν οἰκτιρµῶν Σου
ἐξάλειψον τό ἀνόµηµά µου.
Θεέ µου ἐλεήµονα
ζητῶ τό ἔλεό̋ Σου!
Ὡ̋ εἶσαι πολυεύσπλαγχνο̋
τό κρίµα µου νά σβύση̋.

Ἐπί πλεῖον πλῦνόν µε
ἀπό τῆ̋ ἀνοµία̋ µου
καί ἀπό τῆ̋ ἁµαρτία̋ µου καθάρισόν µε.
4

Πλῦνε τήν ἀνοµία µου
νά ἐξαλειφθῆ τελείω̋
κι ἀπό τήν ἁµαρτία µου
ὅλη καθάρισέ µε.
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Ὅτι τήν ἀνοµίαν µου ἐγώ γινώσκω
καί ἡ ἁµαρτία µου
ἐνώπιόν µου ἐστι διά παντό̋.
5

Γιατί γνωρίζω το καλά
τό κρῖµα ποὔχω κάµει·
ἐγώ τήν ἁµαρτία µου
µπροστά µου βλέπω πάντα.

Σοί µόνῳ ἤµαρτον
καί τό πονηρόν ἐνώπιον Σου ἐποίησα,
ὅπω̋ ἄν δικαιωθῇ̋ ἐν τοῖ̋ λόγοι̋ Σου
καί νικήσῃ̋ ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε.
6

Ἐσέ τόν ἴδιο, Κύριε,
ἀθέτησα, Θεέ µου,
ἐνώπιόν Σου ἔπραξα
τά πονηρά µου ἔργα.
Ἡ κρίση Σου εἶναι δίκαιη
πού ἔβγαλε̋ γιά µένα·
Ἐσύ νικᾶ̋ ὅποιον τολµᾶ
νά δικαστῆ µαζύ σου.

Ἰδού γάρ ἐν ἀνοµίαι̋ συνελήφθην
καί ἐν ἁµαρτίαι̋
ἐκίσσησέ µε ἡ µήτηρ µου.
7

Ἐγώ τήν ἀνοµία µου
κληρονοµιά τήν φέρω
πιάστηκα καί γεννήθηκα
µέσα στήν ἁµαρτία.

Ἰδού γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησα̋,
τά ἄδηλα καί τά κρύφια
τῆ̋ σοφία̋ Σου ἐδήλωσά̋ µοι.
8
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Ἐνῶ ἐσύ ἀγάπησε̋,
Θεέ µου, τήν Ἀλήθεια
καί τά σοφά Σου µυστικά
σέ µένα φανερώνει̋.

Ραντιεῖ̋ µε ὑσσώπῳ
καί καθαρισθήσοµαι,
πλυνεῖ̋ µε
καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσοµαι.
9

Θά µέ ραντίση̋ µ᾿ ὕσσωπο
καί θά µέ καθαρίση̋
καί θά µέ πλύνη̋ νά γενῶ
πιό ἄσπρο̋ ἀπ᾿ τό χιόνι!

Ἀκουτιεῖ̋ µοι
ἀγαλλίασιν καί εὐφροσύνην,
ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωµένα.
10

Μήνυµα ἀγαλλίαση̋
ν’ ἀκούσω θά µοῦ στείλη̋,
τά συντριµµένα µου ὀστᾶ
χαρούµενα σκιρτοῦνε.

Ἀπόστρεψον τό πρόσωπόν Σου
ἀπό τῶν ἁµαρτιῶν µου
καί πάσα̋ τά̋ ἀνοµία̋ µου ἐξάλειψον.

11

Ἀπό τί̋ ἁµαρτίε̋ µου
τό πρόσωπό Σου στρέψε,
ὅλε̋ τί̋ ἀνοµίε̋ µου
ἐξάλειψε, Θεέ µου.

Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐµοί,
ὁ Θεό̋,
καί πνεῦµα εὐθέ̋ ἐγκαίνισον
ἐν τοῖ̋ ἐγκάτοι̋ µου.

12
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Καρδιά καινούρια καθαρή
χτίσε στά ἔγκατά µου,
θρόνιασε πνεῦµα ἅγιο
στά βάθη τῆ̋ ψυχῆ̋ µου.

Μή ἀπορρίψῃ̋ µε ἀπό τοῦ προσώπου Σου
καί τό Πνεῦµα Σου τό ἅγιον
µή ἀντανέλῃ̋ ἀπ᾿ ἐµοῦ.
13

Μή µ’ ἀπορρίψη̋ µακρυά
ἀπό τό πρόσωπό Σου,
τό Πνεῦµα Σου τό Ἅγιο
µή µοῦ τό ἀφαιρέση̋.

Ἀπόδο̋ µοι
τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου
καί πνεύµατι ἡγεµονικῷ στήριξόν µε.

14

Ἀπόδοσέ µου τή χαρά
Σωτῆρα̋ µου πώ̋ εἶσαι!
Τό πνεῦµα Σου νά µ’ ὁδηγῆ
δό̋ µου, νά µέ στηρίζη.

∆ιδάξω ἀνόµου̋ τά̋ ὁδού̋ Σου
καί ἀσεβεῖ̋ ἐπί Σέ ἐπιστρέψουσιν.
15

Καί ὑπόσχοµαι στού̋ ἄνοµου̋
τού̋ δρόµου̋ Σου νά δείξω,
νά ἐπιστρέψουν ἀσεβεῖ̋
σέ Σέ µετανιωµένοι.

Ρῦσαι µε ἐξ αἱµάτων, ὁ Θεό̋,
ὁ Θεό̋ τῆ̋ σωτηρία̋ µου·
ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα µου
τήν δικαιοσύνην Σου.
16

Θεέ τῆ̋ σωτηρία̋ µου
ρῦσαι µε ἀπ’ τό αἷµα,
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νά διαλαλῆ χαρούµενη
ἡ γλώσσα µου τό λόγο
τῆ̋ σωτηρία̋ πού Ἐσύ
στόν ἄνθρωπο χαρίζει̋.

Κύριε, τά χείλη µου ἀνοίξει̋
καί τό στόµα µου ἀναγγελεῖ
τήν αἴνεσίν Σου.
Ἄνοιξε Σύ τά χείλη µου,
Κύριε καί Θεέ µου,
νά διαλαλῆ τό στόµα µου

17

τή δόξα Σου στόν κόσµο.

Ὅτι εἰ ἠθέλησα̋ θυσίαν, ἔδωκα ἄν·
ὁλοκαυτώµατα οὐκ εὐδοκήσει̋.
Γιατί θά Σοῦ ἐπρόσφερα,
ἄν ἤθελε̋, θυσίε̋
µά τά ὁλοκαυτώµατα
δέ Σέ εὐχαριστοῦνε.
19 Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦµα συντετριµµένον·
Καρδίαν συντετριµµένην
καί τεταπεινωµένην
ὁ Θεό̋ οὐκ ἐξουδενώσει.
Θυσία θέλει ὁ Θεό̋,
πνεῦµα συντετριµµένο·
καρδιά πού ταπεινώνεται
δέν τήν ἐξουθενώνει.
20 Ἀγάθυνον, Κύριε,
ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τήν Σιών
καί οἰκοδοµηθήτω
τά τείχη Ἱερουσαλήµ.
18
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∆έξου νά κάνη̋ τό καλό
γιά τή Σιών, Θεέ µου,
τά γκρεµισµένα τείχη τη̋
νά ξαναυψωθοῦνε.

Τότε εὐδοκήσει̋ θυσίαν δικαιοσύνη̋,
ἀναφοράν καί ὁλοκαυτώµατα.
Τότε ἀνοίσουσιν
ἐπί τό θυσιαστήριόν Σου µόσχου̋.
Τότε θά εὐχαριστηθῆ̋
21

θυσίε̋ σωτηρία̋,
τότε θά δῆ̋ τί̋ προσφορέ̋,
τά ὁλοκαυτώµατά µα̋!
Τότε πού θ᾿ ἀνεβάσωµε
µοσχάρια στό βωµό Σου.
∆όξα. Ἦχο̋ πλ. δ΄.

Τῆ̋ µετανοία̋

ἄνοιξόν µοι πύλα̋, Ζωοδότα·
ὀρθρίζει γάρ τό πνεῦµά µου
πρό̋ ναόν ἅγιόν σου,
ναόν φέρον τοῦ σώµατο̋ ὅλον ἐσπιλωµένον·
ἀλλ᾿ ὡ̋ οἰκτίρµων κάθαρον
εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει.
Καί νῦν. Θεοτοκίον. Ὅµοιον.

Τῆ̋ σωτηρία̋

εὔθυνον µοι τρίβου̋, Θεοτόκε·
αἰσχραῖ̋ γάρ κατερρύπωσα
τήν ψυχήν ἁµαρτίαι̋
ὡ̋ ῥαθύµω̋ τόν βίον µου
ὅλον ἐκδαπανήσα̋·
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ταῖ̋ σαῖ̋ πρεσβείαι̋ ῥῦσαί µε
πάση̋ ἀκαθαρσία̋.

Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε ὁ Θεό̋,

κατά τό µέγα ἔλεό̋ σου
καί κατά τό πλῆθο̋ τῶν οἰκτιρµῶν σου
ἐξάλειψον τό ἀνόµηµά µου.
Ἦχο̋ πλ. β΄.

Τά πλήθη τῶν πεπραγµένων µοι δεινῶν

ἐννοῶν ὁ τάλα̋,
τρέµω τήν φοβεράν ἡµέραν τῆ̋ κρίσεω̋·
ἀλλά θαρρῶν
εἰ̋ τό ἔλεο̋ τῆ̋ εὐπλαγχνία̋ σου
ὡ̋ ὁ ∆αβίδ βοῶ σοι·
Ἐλέησόν µε ὁ Θεό̋,
κατά τό µέγα σου ἔλεο̋.
ΣΩΣΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΣΟΥ
Ἡ ἱκετευτική προσευχή τῆ̋ Ἐκκλησία̋
συνεχίζεται µέ ἐπιµονή
πρό̋ τήν ἴδια κατεύθυνση
καί διευρύνεται τώρα
ἐπικαλούµενη πρό̋ ἐνίσχυση
τί̋ πρεσβεῖε̋ ὅλων τῶν ἁγίων.

Σῶσον, ὁ Θεό̋, τόν λαόν σου

καί εὐλόγησον τήν κληρονοµίαν σου·
ἐπίσκεψαι τόν κόσµον σου
ἐν ἐλέει καί οἰκτιρµοῖ̋·
ὕψωσον κέρα̋ Χριστιανῶν ὀρθοδόξων
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καί κατάπεµψον ἐφ᾿ ἡµᾶ̋
τά ἐλέη σου τά πλούσια·
– πρεσβείαι̋ τῆ̋ παναχράντου
∆εσποίνη̋ ἡµῶν Θεοτόκου
καί ἀειπαρθένου Μαρία̋·
– δυνάµει τοῦ τιµίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ·
– προστασίαι̋ τῶν τιµίων
ἐπουρανίων ∆υνάµεων Ἀσωµάτων·
– ἱκεσίαι̋ τοῦ τιµίου, ἐνδόξου,
προφήτου Προδρόµου
καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου·
– τῶν ἁγίων ἐνδόξων πανευφήµων
καί πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων·
Πέτρου καί Παύλου
καί πάντων τῶν ἁγίων Ἀποστόλων·
– τῶν ἐν ἁγίοι̋ Πατέρων ἡµῶν
µεγάλων Ἱεραρχῶν
καί Οἰκουµενικῶν ∆ιδασκάλων
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου,
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου·
Ἀθανασίου καί Κυρίλλου,
Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήµονο̋,
πατριαρχῶν Ἀλεξανδρεία̋,
Νικολάου τοῦ ἐν Μύροι̋,
Σπυρίδωνο̋ ἐπισκόπου Τριµυθοῦντο̋
καί Νεκταρίου Πενταπόλεω̋,
τῶν θαυµατουργῶν·
– τῶν ἁγίων, ἐνδόξων, µεγάλων µαρτύρων·
Γεωργίου, τοῦ Τροπαιοφόρου,
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–
–

–

–
–
–
–

∆ηµητρίου τοῦ Μυροβλύτου
Θεοδώρων, Τήρωνο̋ καί Στρατηλάτου
Μηνᾶ τοῦ θαυµατουργοῦ·
τῶν ἱεροµαρτύρων Χαραλάµπου̋
καί Ἐλευθερίου·
τῶν ἁγίων, ἐνδόξων,
µεγάλων µαρτύρων γυναικῶν·
Θέκλα̋, Βαρβάρα̋, Ἀναστασία̋,
Αἰκατερίνη̋, Κυριακῆ̋, Φωτεινῆ̋,
Μαρίνη̋, Παρασκευῆ̋, καί Εἰρήνη̋·
τῶν ἁγίων ἐνδόξων
καί καλλινίκων Μαρτύρων·
τῶν ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡµῶν·
τῶν ἐν ἀσκήσει λαµψάντων·
τῶν ἁγίων καί δικαίων Θεοπατόρων
Ἰωακείµ καί Ἄννη̋,
(τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ),
(τοῦ ἁγίου τῆ̋ ἡµέρα̋)
οὗ τήν µνήµην ἐπιτελοῦµεν
καί πάντων Σου τῶν ἁγίων,
Ἱκετεύοµέν σε, µόνε, πολυέλεε Κύριε,
ἐπάκουσον ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν
δεοµένων σου
καί ἐλέησον ἡµᾶ̋.

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον,
Κύριε ἐλέησον.
Ψάλλεται ἐναλλάξ, τετράκι̋ ὑπό τῶν δύο χορῶν.
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Εὐχή Ι΄ τοῦ Ὄρθρου
Ἡ ἱκεσία τῆ̋ Ἐκκλησία̋ πού ἀποτελεῖ τήν καρδιά τοῦ Ὄρθρου
κορυφώνεται στήν παρακάτω προσευχή µετανοία̋ καί
ἐξοµολογήσεω̋

Kύριε, ὁ Θεό̋ ἡµῶν,

ὁ τήν διά µετανοία̋ ἄφεσιν
τοῖ̋ ἀνθρώποι̋ δωρησάµενο̋
καί τύπον ἡµῖν ἐπιγνώσεω̋
ἁµαρτηµάτων καί ἐξοµολογήσεω̋
τήν τοῦ προφήτου ∆αβίδ µετάνοιαν
πρό̋ συγχώρησιν ὑποδείξα̋,
Κύριε Θεέ µα̋,
Σύ ἐχάρισε̋
στού̋ ἀνθρώπου̋ πού µετανοοῦν τήν ἄφεση
καί µᾶ̋ ὑπέδειξε̋
τή µετάνοια τοῦ Προφήτου ∆αβίδ,
ὡ̋ ὑπόδειγµα ἀναγνωρίσεω̋
καί ἐξοµολογήσεω̋ καί συγχωρήσεω̋.
τῶν ἁµαρτηµάτων
Αὐτό̋, ∆έσποτα,
πολλοῖ̋ ἡµᾶ̋ καί µεγάλοι̋
περιπεπτωκότα̋ πληµµελήµασιν,
ἐλέησον κατά τό µέγα σου ἔλεο̋·
καί κατά τό πλῆθο̋ τῶν οἰκτιρµῶν Σου
ἐξάλειψον τά ἀνοµήµατα ἡµῶν.
Ἐσύ, ∆έσποτα,
µέ τή µεγάλη Σου εὐσπλαγχνία
ἐλέησε κι ἐµᾶ̋,
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πού ἔχοµε πέσει σέ πολλά
καί µεγάλα ἁµαρτήµατα,
καί καθώ̋ εἶναι µεγάλη ἡ συµπόνοια Σου,
σβῆσε τά ἀνοµήµατά µα̋.
Ὅτι σοί ἡµάρτοµεν, Κύριε,
τῷ καί τά ἄδηλα καί τά κρύφια
τῆ̋ καρδία̋ τῶν ἀνθρώπων γινώσκοντι
καί µόνῳ ἔχοντι ἐξουσίαν
ἀφιέναι ἁµαρτία̋.
Γιατί σέ Σένα, ἁµαρτήσαµε, Κύριε,
πού πού καί τά κρυφά καί τά φανερά
τῆ̋ καρδιᾶ̋ τῶν ἀνθρώπων γνωρίζει̋
καί εἶσαι ὁ µόνο̋ πού ἔχει̋ τήν ἐξουσία
νά συγχωρῆ̋ ἁµαρτίε̋.
Καρδίαν δέ καθαράν κτίσα̋ ἐν ἡµῖν
καί πνεύµατι ἡγεµονικῷ στηρίξα̋ ἡµᾶ̋
καί τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου
γνωρίσα̋ ἡµῖν,
µή ἀπορρίψῃ̋ ἡµᾶ̋
ἀπό τοῦ προσώπου Σου.
Χτίσε, Κύριε, µέσα µα̋ καθαρή καρδιά!
Στήριξέ µα̋ µέ τό ἡγεµονικό Σου Πνεῦµα!
Χάρισέ µα̋ τή χαρά
καί τήν ἀγαλλίαση τῆ̋ σωτηρία̋ Σου
καί µή µᾶ̋ ἀπορρίψη̋
ἀπό τό πρόσωπό Σου.
Ἀλλ᾿ εὐδόκησον,
ὡ̋ ἀγαθό̋ καί φιλάνθρωπο̋,
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µέχρι τῆ̋ ἐσχάτη̋ ἡµῶν ἀναπνοῆ̋
προσφέρειν Σοι
θυσίαν δικαιοσύνη̋ καί ἀναφοράν
ἐν τοῖ̋ ἁγίοι̋ σου θυσιαστηρίοι̋.
Ἀλλά δέξου µα̋, µέ καλωσύνη,
ὡ̋ ἀγαθό̋ καί φιλάνθρωπο̋ Θεό̋,
νά Σοῦ προσφέρωµε
εὐχαριστήριε̋ θυσίε̋ καί ἀναφορέ̋
στά ἅγια θυσιαστήριά Σου
µέχρι τήν τελευταία µα̋ ἀναπνοή.

Ἐλέει καί οἰκτιρµοῖ̋ καί φιλανθρωπίᾳ
τοῦ µονογενοῦ̋ σου Υἱοῦ,
µεθ᾿ οὗ εὐλογητό̋ εἶ,
σύν τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ
καί ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι,
νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.
{Ὅλα αὐτά Σοῦ τά ζητοῦµε, Κύριε,
ὄχι γιατί τά δικαιούµαστε,
ἤ µᾶ̋ ἀξίζουν, ἀλλά}

Γιά τό ἔλεο̋, τή συµπόνοια
καί τή φιλανθρωπία
τοῦ Μονογενοῦ̋ Σου Υἱοῦ!
Μαζί µέ Αὐτόν, Σέ εὐλογοῦµε,
καί τό πανάγιο, τό ἀγαθό
καί ζωοποιό Σου Πνεῦµα,
τώρα καί πάντοτε
καί στού̋ αἰῶνε̋ τῶν αἰώνων.
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Ἀµήν.
Η ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ Ω∆ΩΝ
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΤΑ ΤΡΙΩ∆ΙΑ

Τριώδιον τοῦ κυρίου Ἰωσήφ.
Ἦχο̋ β'. Ὠδὴ α'. ∆εῦτε λαοὶ

Πῶ̋ τὴν ἐµήν,

1.

νῦν ἀποκλαύσοµαι ἔκπτωσιν,
ποίαν ἀρχὴν ποιήσοµαι,
τῆ̋ σωτηρία̋ µου,
ὁ ἀσώτω̋ βιώσα̋;
Οἰκτίρµον οἷ̋ περ οἶδα̋,
κρίµασι, σῶσόν µε.

Ἴδε καιρό̋,

2.

ἴδε ἡµέρα σωτήριο̋,
ἡ τῆ̋ Νηστεία̋ εἴσοδο̋,
ψυχὴ γρηγόρησον,
καὶ παθῶν τὰ̋ εἰσόδου̋,
ἀπόκλεισον Κυρίῳ ἐνατενίζουσα.

Ἁµαρτιῶν,

3.

ἡ τρικυµία χειµάζουσα
ἐπὶ βυθὸν καθέλκει µε τῆ̋ ἀπογνώσεω̋,
ἀλλὰ σοῦ τῷ πελάγει
προστρέχω τοῦ ἐλέου̋. Σῶσόν µε Κύριε.

Μόνο̋ ἐγώ,

4.

τῇ ἁµαρτία δεδούλωµαι,
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µόνο̋ ἐγὼ τοῖ̋ πάθεσι, θύραν ἠνέωξα,
εὐδιάλλακτε Λόγε,
ἐπίστρεψόν µε, σῶσον,
τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου.
5.

Ἡ τὴν πηγήν,

Θεοτοκίον

τῆ̋ ἀπαθεία̋ κυήσασα,
τραυµατισθέντα πάθεσι, Κόρη θεράπευσον,
καὶ πυρὸ̋ αἰωνίου,
ἐξάρπασόν µε µόνη, θεοχαρίτωτε.
Ἕτερον Τριώδιον τοῦ κυρίου Θεοδώρου.
Ἦχο̋ καί εἱρµὸ̋ ὁ αὐτὸ̋
6.

∆εῦτε λαοί, σήµερον ὑποδεξώµεθα,

τῶν Νηστειῶν τὸ χάρισµα, ὡ̋ θεοδώρητον
καιρὸν τῆ̋ µετανοία̋,
ἐν ταύτῃ τὸν Σωτήρα, ἱλεωσόµεθα.

Ἔφθασε νῦν,

7.

ὁ τῶν ἀγώνων καιρό̋· ἤγκικεν
τὸ τῆ̋ Νηστεία̋ στάδιον,
προθύµω̋ ἅπαντε̋,
ἀπαρξώµεθα ταύτη̋,
τὰ̋ ἀρετὰ̋ Κυρίω,
ὡ̋ δῶρα φέροντε̋.
∆όξα...
Μονὰ̋ ἁπλή,
ἀρχικωτάτη Ἐνά̋, τρίφωτε
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πανσθενεστάτη πάνζωε, Θεὲ καὶ Κύριε,
Πατὴρ ὁ παντοκράτωρ,
ὁ Υἱὸ̋ καὶ τὸ Πνεῦµα,
σῶζε τοὺ̋ σέβοντά̋ σε.
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Τὸ τοῦ Θεοῦ,
ἅγιον ὄρο̋ ὑµνήσωµεν,
Μαρίαν τὴν ἀµίαντον,
ἐξ ἧ̋ ἀνέτειλεν,
ὁ τῆ̋ δικαιοσύνη̋,
Ἥλιο̋ τοῖ̋ ἐν σκότει,
Χριστὸ̋ ἡ πάντων ζωή.
∆όξα σοι, ὁ Θεὸ̋ ἡµῶν, δόξα σοι

Ἅρµα πυρό̋,

Ἠλίαν τὸν θαυµαστὸν ἔλαβεν
νηστεία ὁπλισάµενον.
Μωσῆν ἀνέδειξε
θεατὴν τῶν ἀρρήτων,
ἡµεῖ̋ ταύτην ἑλόντε̋,
Χριστόν ὀψόµεθα.
∆όξα σοι, ὁ Θεὸ̋ ἡµῶν, δόξα σοι

Βρῶσιν Ἀδάµ

ἔφαγε καὶ Παραδείσου αὐτόν
ἡ ἀκρασία ἔξωσεν·
ἡµᾶ̋ δὲ, Κύριε,
ἡ Νηστεία λαβοῦσα,
ἀξίου̋ µετανοία̋
δείξει Φιλάνθρωπε.
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Ὁ Εἱρµὸ̋
∆εῦτε λαοί, ἄσωµεν
ἄσµα Χριστῷ τῷ Θεῷ,
τῶ διελόντι θάλασσαν, καὶ ὁδηγήσαντι,
τὸν λαὸν ὃν ἀνῆκε,
δουλεία̋ Αἰγυπτίων, ὅτι δεδόξασται.
ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
(ἀπό τά Κατανυκτικά τοῦ Τριωδίου)
ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
(ἀπό τό Μηναῖο)

Ὠδὴ η'
Τὸν ἐν καµίνῳ τοῦ πυρὸ̋
1.

Πυρποληθέντα ἡδοναῖ̋,

καὶ ψυχῆ̋ τὸ ὀπτικὸν ἀµαυρωθέντα,
τῷ πυρὶ τοῦ σοῦ φόβου,
ἀνακαινίσα̋ Χριστέ,
φωτὶ µε σωτηρία̋ αὔγασον,
ἵνα Σὲ δοξάζω,
εἰ̋ πάντα̋ τού̋ αἰῶνα̋.
2.

Κόρον µισήσασα παθῶν,

ἑστιάθητι καλῶν τῇ καρυκείᾳ,
καὶ ἡδύνθητι µᾶλλον,
τῇ ἐκ νηστεία̋ τρυφῇ,
πικρία̋ ἡδονῶν ἐκκλίνουσα,
ταπεινὴ ψυχή µου,
καὶ ζήθι εἰ̋ αἰῶνα̋.
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3.

Πεπωρωµένο̋ τὴν ψυχήν,

καὶ τῇ µέθῃ τῶν παθῶν ἐσκοτισµένο̋,
οὐδαµῶ̋ ἀτενίζω,
πρὸ̋ σὲ τὸν µόνον Θεόν,
διὸ µὲ οἴκτειρον καὶ φώτισον,
καὶ τῆ̋ µετανοία̋
ὑπάνοιξόν µοι πύλα̋.
4.

Θεοτοκίον
Ἡ οὐρανώσασα ἡµῶν,
τὴν γεώδη καὶ φθαρτὴν Ἁγνὴ οὐσίαν,
τῇ θερµῇ σου πρεσβείᾳ,
κατευθυνθῆναι ἡµῶν,
ἐντεύξει̋ καὶ δεήσει̋ ποίησον,
πρὸ̋ τὸν σὸν καὶ πάντων,
Θεὸν καὶ Βασιλέα.
Εἱρµὸ̋ ἄλλο̋
Τὸν πάλαι δροσίσαντα
5.

Φαιδρῶ̋ εἰσδεξώµεθα,

τῆ̋ Νηστεία̋ τὴν εἴσοδον πιστοί,
καὶ µὴ σκυθρωπάσωµεν,
ἀλλὰ νίψωµεν τὰ πρόσωπα ἡµῶν,
ἀπαθεία̋ τῶ ὕδατι,
εὐλογοῦντε̋, καὶ ὑπερυψοῦντε̋,
Χριστὸν εἰ̋ τοὺ̋ αἰῶνα̋.

Ἐλαίω ἀλείψαντε̋,

6.
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συµπαθεία̋ ψυχῆ̋ τὴν κεφαλήν,
µὴ βαττολογήσωµεν,
τῷ Πατρὶ ἡµῶν τῷ ἐν τοῖ̋ οὐρανοῖ̋,
προσευχὰ̋ ἀναπέµποντε̋,
εὐλογοῦντε̋, καὶ ὑπερυψοῦντε̋,
αὐτὸν εἰ̋ τοὺ̋ αἰῶνα̋.
Εὐλογοῦµεν Πατέρα, Υἱόν
καὶ ἅγιον Πνεῦµα τόν Κύριον

Ἀ˙διον, ἄναρχον,

τὸν Πατέρα ὑµνήσωµεν πιστοί·
Υἱὸν δὲ συνάναρχον
καὶ Πνεῦµα συνεκλάµψαν ἐκ Πατρό̋,
ὁµοούσια Πρόσωπα,
µιᾶ̋ ὄντα τῆ̋ παντοδυνάµου
Ἀρχῆ̋ καὶ Ἐξουσία̋.
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Μαρία θεόκλητε,
ἱλαστήριον ὄντω̋ τῶν πιστῶν,
ἐκ σοῦ γὰρ ἡ ἄφεσι̋,
παροχεύεται τοῖ̋ πᾶσι δαψιλῶ̋,
τὸν Υἱόν σου καὶ Κύριον, µὴ ἐλλίπη̋
εὐµενιζοµένη, ὑπέρ τῶν σὲ ὑµνούντων.
∆όξα σοι ὁ Θεὸ̋ ἡµῶν, δόξα σοι
Ἡ θεµελίωση τῆ̋ Μ. Τεσσαρακοστῆ̋

Νηστεύσα̋ ὁ Κύριο̋,

τεσσαράκοντα µέτρον ἡµερῶν,
τὰ̋ νῦν ἀφιέρωσε,
καὶ ἡγίασεν ἡµέρα̋ ἀδελφοί,
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ἐν αἷ̋ φθάσαντε̋ κράζοµεν·
εὐλογεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε,
Χριστόν εἰ̋ τοὺ̋ αἰῶνα̋.
Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν, καὶ προσκυνοῦµεν...

Ὁ Εἱρµὸ̋
«Τὸν πάλαι δροσίσαντα,
τῶν Ἑβραίων τοὺ̋ Παίδα̋ ἐν φλογί,
καὶ φλέξαντα Κύριον,
τοὺ̋ Χαλδαίου̋ παραδόξω̋ ἐν αὐτῇ,
ἀνυµνήσωµεν λέγοντε̋·
εὐλογεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε,
εἰ̋ πάντα̋ τοὺ̋ αἰῶνα̋».

Τήν Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ Φωτό̋

ἐν ὕµνοι̋ τιµῶντε̋ µεγαλύνοµεν.

Ὠδὴ θ'
Τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον
Ἡ τῆ̋ Νηστεία̋ ἡµέρα,
ἀποχὴ ἁµαρτία̋ γενέσθω σοι ψυχή,
καὶ πρὸ̋ Θεὸν νεῦσι̋
ὁµοῦ καὶ οἰκείωσι̋,
ὅπω̋ φύγη̋ κακία̋ τὰ βάραθρα,
καὶ µόνα̋ τὰ̋ ὁδού̋,
τά̋ φερούσα̋ ποθήση̋,
πρὸ̋ τὴν ἐκεῖ κατάπαυσιν.

Καὶ λογισµοῖ̋ ὀλισθήσα̋,

καὶ σαρκὶ πληµµελήσα̋,
ὀδύροµαι καὶ στένω καὶ βοῶ.
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Σῶσόν µε Κύριε, σῶσόν µε,
ἀνεξίκακε µόνε,
καὶ µὴ καταδικάση̋ µὲ εἰ̋ πῦρ,
τῆ̋ γεέννη̋ ἐκείνη̋,
τὸν καταδίκη̋ ἄξιον.

Τὸν φωτεινὸν τῆ̋ Νηστεία̋

ἐνδυθέντε̋ χιτῶνα,
κραιπάλη̋ σκοτεινὸν καὶ δυσαχθέ̋
ἀποδυσώµεθα ἔνδυµα
καὶ φαιδροῖ γεγονότε̋,
ταῖ̋ θεῖαι̋ ἀρεταῖ̋ τὰ φωταυγῆ,
τοῦ Σωτῆρο̋ ἐν πίστει,
ὀψόµεθα παθήµατα.
Θεοτοκίον
Ἐξασθενήσασαν πάσαι̋,
προσβολαῖ̋ τῶν κακίστων
δαιµόνων, τὴν ἀθλίαν µου ψυχήν
ἴασαι ἄχραντε ∆έσποινα,
ἰατρὸν τετοκυῖα,
Χριστὸν τὴν ἀπολύτρωσιν ἡµῶν,
τῶν εἰδότων σὲ Κόρην,
Παρθένον ἀδιάφθορον.
Εἱρµὸ̋ ἄλλο̋.
Τὴν ὑπερφυῶ̋ σαρκὶ
Νῦν ἐπέστη ὁ καιρό̋,
τῶν ἁγίων Νηστειῶν,
ἐναρξώµεθα ταύτη̋,
ἐν καλαῖ̋ ἀναστροφαῖ̋,
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εἰ̋ κρίσει̋ γὰρ καὶ µάχα̋,
µὴ νηστεύετε φησίν.

Ἐν τῷ ὄρει τῷ Χωρήβ,

τῇ νηστείᾳ καθαρθεί̋,
εἶδε Θεὸν Ἠλία̋,
καθαρθῶµεν καὶ ἡµεῖ̋,
νηστείᾳ τὴν καρδίαν,
καὶ ὀψόµεθα Χριστόν.
∆όξα...
Μίαν Φύσιν προσκυνῶ,
τρία Πρόσωπα ὑµνῶ,
ἕνα Θεὸν τῶν ὅλων,
τὸν Πατέρα καὶ Υἱὸν
καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦµα,
τὴν ἀ˙διον ἀρχήν.
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ἡ Ἁγνὴ, παιδοποιεῖ̋,
ἡ Παρθένο̋, γαλουχεῖ̋,
πῶ̋ ἐν ταυτῷ τὰ δύω,
παρθενεύει̋ τίκτουσα;
Θεὸ̋ ἐστιν ὁ δράσα̋,
µὴ ἐκζήτει µοι τὸ πῶ̋.
∆όξα σοι, ὁ Θεὸ̋ ἡµῶν, δόξα σοι

Ἡµέρα µία µὲν φησί,

βίο̋ ὅλο̋ γηγενῶν
τοῖ̋ κάµνουσιν ἐκ πόθου·
τεσσαράκοντα εἰσίν
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ἡµέραι τῆ̋ Νηστεία̋,
ἃ̋ τελέσωµεν φαιδρῶ̋.
Ὁ Εἱρµὸ̋
«Τὴν ὑπερφυῶ̋ σαρκί,
συλλαβοῦσαν ἐν γαστρί,
τὸν ἐκ Πατρὸ̋ ἀχρόνω̋,
προεκλάµψαντα Λόγον,
ἐν ὕµνοι̋ ἀσιγήτοι̋,
µεγαλύνοµεν πιστοί».

Ἄξιόν ἐστιν ὡ̋ ἀληθῶ̋

µακαρίζειν Σε, τήν Θεοτόκον,
τήν ἀειµακάριστον καί παναµώµητον
καί Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡµῶν.
Τήν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ
καί ἐνδοξοτέραν
ἀσυγκρίτω̋ τῶν Σεραφείµ,
τήν ἀδιαφθόρω̋ Θεόν Λόγον τεκοῦσαν,
τήν ὄντω̋ Θεοτόκον, Σέ µεγαλύνοµεν.
ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (Ἀλληλουια σελ. 1317)
«∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΚΡΑ»
(∆ιαβαστή)

Σοί δόξα πρέπει, Κύριε, ὁ Θεό̋ ἡµῶν,

καί σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν,
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ
καί τῷ ἁγίῳ Πνεύµατι,
νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.
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Ὁ Ἀναγνώστη̋:

Ἀµήν.
∆όξα ἐν ὑψίστοι̋ Θεῷ

καί ἐπί γῆ̋ εἰρήνη,
ἐν ἀνθρώποι̋ εὐδοκία.
Ὑµνοῦµέν σε, εὐλογοῦµέν σε,
προσκυνοῦµέν σε, δοξολογοῦµέν σε,
εὐχαριστοῦµέν σοι
διά τήν µεγάλην σου δόξαν.
Κύριε, Βασιλεῦ, ἐπουράνιε
Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ.
Κύριε, Υἱέ µονογενέ̋, Ἰησοῦ Χριστέ
καί Ἅγιον Πνεῦµα.
Κύριε, ὁ Θεό̋, ὁ Ἀµνό̋ τοῦ Θεοῦ,
ὁ Υἱό̋ τοῦ Πατρό̋,
ὁ αἴρων τήν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου,
ἐλέησον ἡµᾶ̋.
Ὁ αἴρων τά̋ ἁµαρτία̋ τοῦ κόσµου.
Πρόσδεξαι τήν δέησιν ἡµῶν.
Ὁ καθήµενο̋ ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρό̋,
ἐλέησον ἡµᾶ̋.
Ὅτι σύ εἶ µόνο̋ ἅγιο̋,
σύ εἶ µόνο̋ Κύριο̋, Ἰησοῦ̋ Χριστό̋,
εἰ̋ δόξαν Θεοῦ Πατρό̋. Ἀµήν.
Καθ᾿ ἑκάστην ἡµέραν εὐλογήσω σε,
καί αἰνέσω τό ὄνοµά σου εἰ̋ τόν αἰῶνα
καί εἰ̋ τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνο̋.
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Κύριε, καταφυγή ἐγεννήθη̋ ἡµῖν

ἐν γενεᾷ καί γενεᾷ.
Ἐγώ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν µε·
ἴασαι τήν ψυχήν µου, ὅτι ἥµαρτόν σοι.
Κύριε πρό̋ σέ κατέφυγον·
δίδαξόν µε τοῦ ποιεῖν τό θέληµά σου,
ὅτι σύ εἶ ὁ Θεό̋ µου.
Ὅτι παρά σοι πηγή ζωῆ̋·
ἐν τῷ φωτί σου ὀψόµεθα φῶ̋.
Παράτεινον τό ἔλεό̋ σου
τοῖ̋ γινώσκουσί σε.
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡµέρᾳ ταύτη
ἀναµαρτήτου̋ φυλαχθῆναι ἡµᾶ̋.
Εὐλογητό̋ εἶ, Κύριε,
ὁ Θεό̋ τῶν Πατέρων ἡµῶν
καί αἰνετόν καί δεδοξασµένον
τό ὄνοµά σου
εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋· Ἀµήν.
Γένοιτο, Κύριε, τό ἔλεό̋ σου ἐφ᾿ ἡµᾶ̋,
καθάπερ ἠλπίσαµεν ἐπί σέ.
Εὐλογητό̋ εἶ, Κ ύ ρ ι ε·
δίδαξόν µε τά δικαιώµατά σου.
Εὐλογητό̋ εἶ, ∆ έ σ π ο τ α·
συνέτισόν µε τά δικαιώµατά σου.
Εὐλογητό̋ εἶ, Ἅ γ ι ε·
φώτισόν µε τοῖ̋ δικαιώµασί σου.
Κύριε, τό ἔλεό̋ σου εἰ̋ τόν αἰῶνα·
τά ἔργα τῶν χειρῶν σου µή παρίδῃ̋.
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Σοί πρέπει αἶνο̋,
σοί πρέπει ὕµνο̋,
σοί δόξα πρέπει,
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι,
νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων·
Ἀµήν.
Πληρωτικά
Πληρώσωµεν τήν ἑωθινήν δέησιν ἡµῶν
τῷ Κυρίῳ.
Κύριε, ἐλέησον.
Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου
καί τῶν µετά πίστεω̋, εὐλαβεία̋
καί φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ
τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
Κύριε, ἐλέησον.
Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡµᾶ̋
ἀπό πάση̋ θλίψεω̋,
ὀργῆ̋, κινδύνου καί ἀνάγκη̋,
τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
Κύριε, ἐλέησον.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον,
καί διαφύλαξον ἡµᾶ̋, ὁ Θεό̋,
τῇ σῇ χάριτι.
Κύριε, ἐλέησον.
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Τήν ἡµέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν,

εἰρηνικήν καί ἀναµάρτητον,
παρά τοῦ Κυρίου, αἰτησώµεθα.
Παράσχου, Κύριε.
Ἄγγελον εἰρήνη̋, πιστόν ὁδηγόν,
φύλακα τῶν ψυχῶν
καί τῶν σωµάτων ἡµῶν,
παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα.
Παράσχου, Κύριε.
Συγγνώµην καί ἄφεσιν τῶν ἁµαρτιῶν
καί τῶν πληµµεληµάτων ἡµῶν
παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα.
Παράσχου, Κύριε.
Τά καλά καί συµφέροντα
ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν
καί εἰρήνην τῷ κόσµῳ
παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα.
Παράσχου, Κύριε.
Τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆ̋ ζωῆ̋ ἡµῶν
ἐν εἰρήνῃ καί µετανοίᾳ ἐκτελέσαι
παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα
Παράσχου, Κύριε.
Χριστιανά τά τέλη τῆ̋ ζωῆ̋ ἡµῶν,
ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά
καί καλήν ἀπολογίαν
τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήµατο̋
τοῦ Χριστοῦ
αἰτησώµεθα.
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Παράσχου, Κύριε.
Τῆ̋ Παναγία̋, ἀχράντου,

ὑπερευλογηµένη̋,
ἐνδόξου ∆εσποίνη̋ ἡµῶν Θεοτόκου
καί ἀειπαρθένου Μαρία̋,
µετά πάντων τῶν Ἁγίων
µνηµονεύσαντε̋,
ἑαυτού̋ καί ἀλλήλου̋
καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡµῶν
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα.
Σοί, Κύριε.
Εὐχή ιβ'
Τῆ̋ ∆οξολογία̋
Χάρισέ µα̋ τήν αἰώνια ζωή καί τό ἀπρόσιτο φῶ̋ Σου

Αἰνοῦµεν, ὑµνοῦµεν, εὐλογοῦµεν

καί εὐχαριστοῦµέν σοι,
ὁ Θεό̋ τῶν πατέρων ἡµῶν,
ὅτι παρήγαγε̋ τήν σκιάν τῆ̋ νυκτό̋
καί ἔδειξα̋ ἡµῖν πάλιν
τό φῶ̋ τῆ̋ ἡµέρα̋.
Ἀλλ᾿ ἱκετεύοµεν τήν σήν ἀγαθότητα·
ἱλάσθητι ταῖ̋ ἁµαρτίαι̋ ἡµῶν
καί πρόσδεξαι τήν δέησιν ἡµῶν
ἐν τῇ µεγάλῃ σου εὐσπλαγχνίᾳ,
ὅτι πρό̋ σέ καταφεύγοµεν,
τόν ἐλεήµονα καί παντοδύναµον Θεόν.
Λάµψον ἐν ταῖ̋ καρδίαι̋ ἡµῶν
τόν ἀληθινόν ἥλιον τῆ̋ δικαιοσύνη̋ σου·
φώτισον τόν νοῦν ἡµῶν
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καί τά̋ αἰσθήσει̋ ὅλα̋ διατήρησον,
ἵνα, ὡ̋ ἐν ἡµέρᾳ εὐσχηµόνω̋ περιπατοῦντε̋
τήν ὁδόν τῶν ἐντολῶν σου,
καταντήσωµεν εἰ̋ τήν ζωήν τήν αἰώνιον·
ὅτι παρά σοί ἐστιν ἡ πηγή τῆ̋ ζωῆ̋·
καί ἐν ἀπολαύσει γενέσθαι καταξιωθῶµεν
τοῦ ἀπροσίτου φωτό̋.
Ὅτι Θεό̋ ἐλέου̋, οἰκτιρµῶν
καί φιλανθρωπία̋ ὑπάρχει̋
καί σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν,
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι,
νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.
Ἀµήν.
Εἰρήνη πᾶσι.
Καί τῷ Πνεύµατί σου.
Τά̋ κεφαλά̋ ἡµῶν
τῷ Κυρίῳ κλίνωµεν.
Σοί, Κύριε.
Εὐχή κεφαλοκλισία̋ τοῦ Ὄρθρου
Κύριε ἅγιε,
ὁ ἐν ὑψηλοῖ̋ κατοικῶν
καί τά ταπεινά ἐφορῶν
καί τῷ παντεφόρῳ σου ὄµµατι ἐπιβλέπων
ἐπί πᾶσαν τήν κτίσιν,
σοί ἐκλίναµεν τόν αὐχένα
τῆ̋ ψυχῆ̋ καί τοῦ σώµατο̋
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καί δέοµεθά σου, ἅγιε ἁγίων,
ἔκτεινον τήν χεῖρα σου τήν ἀόρατον
ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου
καί εὐλόγησον πάντα̋ ἡµᾶ̋
καί εἴ τι ἡµάρτοµεν
ἑκουσίω̋ ἤ ἀκουσίω̋,
ὡ̋ ἀγαθό̋ και φιλάνθρωπο̋ Θεό̋,
συγχώρησον,
δωρούµενο̋ ἡµῖν τά ἐγκόσµια
καί ὑπερκόσµια ἀγαθά σου.
Σόν γάρ ἐστι τό ἐλεεῖν καί σῴζειν ἡµᾶ̋,
Χριστέ ὁ Θεό̋ ἡµῶν,
καί σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν
σύν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί
καί τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ
καί ζωοποιῷ σου Πνεύµατι
νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.
Ἀµήν.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΑΙΝΩΝ

Ἰδιόµελα. Ἦχο̋ πλ. α'
Ἐλήλυθεν ἡ Νηστεία
ἡ µήτηρ τῆ̋ σωφροσύνη̋
ἡ κατήγορο̋ τῆ̋ ἁµαρτία̋
καί συνήγορο̋ τῆ̋ µετανοία̋
ἡ πολιτεία τῶν Ἀγγέλων
καί σωτηρία τῶν ἀνθρώπων·
οἱ πιστοί ἀνακράξωµεν·
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ὁ Θεό̋ ἐλέησον ἡµᾶ̋.
Ἐνεπλήσθηµεν τό πρωΐ τοῦ ἐλέου̋ σου Κύριε
καί ἠγαλιασάµεθα καί εὐφράνθηµεν
ἐν πάσαι̋ ταῖ̋ ἡµέραι̋ ἡµῶν.
Εὐφρανθείηµεν
ἀνθ’ ὧν ἡµερῶν ἐταπείνωσα̋ ἡµᾶ̋
ἐτῶν ὧν εἴδοµεν κακά·
καί ἴδε ἐπί τού̋ δούλου̋ σου καί ἐπί τά ἔργα σου
καί ὁδήγησον τού̋ υἱού̋ αὐτῶν.

Ἐλήλυθεν ἡ Νηστεία ...
Καί ἔστω ἡ λαµπρότη̋
Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡµῶν ἐφ’ ἡµᾶ̋
καί τά ἔργα τῶν χειρῶν ἡµῶν
κατεύθυνον ἐφ’ ἡµᾶ̋
καί τό ἔργον τῶν χειρῶν ἡµῶν κατεύθυνον.

Μαρτυρικόν. Ἦχο̋ ὁ αὐτό̋.
Εὐλογηµένο̋ ὁ στρατό̋
τοῦ Βασιλέω̋ τῶν οὐρανῶν·
εἰ γάρ καί γηγενεῖ̋
ὑπῆρχον οἱ Ἀθλοφόροι
ἀλλά ἀγγελικήν ἀξίαν
ἔσπευδον φθάσαι,
τῶν σωµάτων καταφρονήσαντε̋
καί διά τῶν παθηµάτων
τῆ̋ τῶν Ἀσωµάτων
ἀξιωθέντε̋ τιµῆ̋.
Εὐχαῖ̋ αὐτῶν Κύριε
σῶσον τά̋ ψυχά̋ ἡµῶν.
∆όξα. Καί νῦν. Θεοτοκίον.
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Σέ τήν τοῦ Θεοῦ Μητέρα

καί Παρθένον ἁγνήν
καί τῶν Χερουβείµ ἁγιωτέραν
ἐν φωναῖ̋ ᾀσµάτων µεγαλύνοµεν
ὅτι ψυχῇ καί σώµατι
Θεοτόκον ὁµολογοῦµεν
ὡ̋ κυρίω̋ γεννήσασαν
Θεόν σεσαρκωµένον·
πρέσβευε Πάναγνε
ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν.
Ὁ Προεστώ̋:
Ἀγαθόν τό ἐξοµολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ
καί ψάλλειν τῷ ὀνοµατί σου, Ὕψιστε
τοῦ ἀναγγέλλειν τό πρωΐ τό ἔλεό̋ σου
καί τήν ἀλήθειάν σου κατά νύκτα.
Τρισάγιον.

Ἐν τῷ ναῷ ἐστῶτε̋ τῆ̋ δόξη̋ σου,

ἐν οὐρανῷ ἐστᾶναι νοµίζοµεν,
Θεοτόκε, πύλη ἐπουράνιε,
ἄνοιξον ἡµῖν τήν θύραν τοῦ ἐλέου̋ σου.
Κύριε, ἐλέησον! (µ΄)
[Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Κύριε, ἐλέησον. ] (δ΄)

∆όξα Πατρί καί Υἱῷ

καί ἁγίῳ Πνεύµατι.
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Καί νῦν καί ἀεί

καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
Τήν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ,
καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτω̋
τῶν Σεραφείµ,
τήν ἀδιαφθόρω̋, Θεόν Λόγον τεκοῦσαν,
τήν ὄντω̋ Θεοτόκον, Σέ µεγαλύνοµεν.

Ἐν ὀνόµατι Κυρίου, εὐλόγησον, Πάτερ.
Ὁ ὤν εὐλογητό̋ Χριστό̋ ὁ Θεό̋ ἡµῶν

πάντοτε, νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.
Ἐπουράνιε Βασιλεῦ,
τού̋ πιστού̋ βασιλεῖ̋ ἡµῶν στερέωσον
τήν πίστιν στήριξον·
τά ἔθνη πρά̔νον
τόν κόσµον εἰρήνευσον·
τήν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν
καί τήν πόλιν ταύτην
καλῶ̋ διαφύλαξον·
τού̋ προαπελθόντα̋ πατέρα̋
καί ἀδελφού̋ ἡµῶν
ἐν σκηναῖ̋ δικαίων τάξον·
καί ἡµᾶ̋ ἐν µετανοίᾳ
καί ἐξοµολογήσει παράλαβε,
ὡ̋ ἀγαθό̋ καί φιλάνθρωπο̋.
Ἔπειτα ἀναγινώσκεται ἡ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ
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Α΄, Γ΄, ΣΤ΄
(Ἀπό τό Μ. Ὡρολόγιο σελ. 88 καί ἑξῆ̋ καί ἀπό τό
δικό µα̋ βοήθηµα «Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν».)

ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΘΕΚΤΗΝ
Τροπάριον τῆ̋ Προφητεία̋
Ἦχο̋ πλ. α'
Κύριε, Κύριε,
Ὃν πάντα φρίσσει καὶ τρέµει
ἀπὸ προσώπου τῆ̋ δυνάµεώ̋ σου,
σοὶ προσπίπτοµεν Ἀθάνατε,
σοῦ δεόµεθα Ἅγιε!
Σῶσον τὰ̋ ψυχὰ̋ ἡµῶν,
πρεσβείαι̋ τῶν Ἁγίων σου.
∆όξα... Καὶ νῦν... τὸ αὐτὸ
Προκείµενον Ἦχο̋ δ' Ψαλµὸ̋ α' (1)

Γινώσκει Κύριο̋ ὁδὸν δικαίων,
καὶ ὁδὸ̋ ἀσεβῶν ἀπολεῖται.

Μακάριο̋ ἀνήρ, ὃ̋ οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν.

Προφητεία̋ Ἡσἀου τὸ Ἀνάγνωσµα
1, 1-20
Ἕνα ἔθνο̋ σέ ἀποστασία

Ὅρασι̋, ἣν εἶδεν ῾Ησαΐα̋ υἱὸ̋ ᾿Αµώ̋,

ἣν εἶδε κατὰ τῆ̋ ᾿Ιουδαία̋
καὶ κατὰ ῾Ιερουσαλὴµ
ἐν βασιλεία ᾿Οζίου καὶ ᾿Ιωάθαµ
καὶ ῎Αχαζ καὶ ᾿Εζεκίου,
οἵ ἐβασίλευσαν τῆ̋ ᾿Ιουδαία̋.
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Ὅραµα πού εἶδε ὁ Ἡσα˙α̋, γιό̋ τοῦ Ἀµώ̋,
σχετικά µέ τόν Ἰούδα καί τήν Ἱερουσαλήµ,
τήν ἐποχή πού βασιλιάδε̋ τοῦ Ἰούδα ἦταν ὁ
Οὐζζία̋, ὁ Ἰωθάµ, ὁ Ἄχαζ καί ὁ Εζεκία̋
2

Ἄκουε οὐρανὲ καὶ ἐνωτίζου γῆ,
ὅτι Κύριο̋ ἐλάλησεν·
υἱοὺ̋ ἐγέννησα καὶ ὕψωσα,
αὐτοὶ δέ Με ἠθέτησαν.
Ἀκοῦστε οὐρανοί, κι ἐσύ γῆ δῶσε προσοχή,
γιατί µιλάει ὁ Κύριο̋: «Ἀνέθρεψα παιδιά καί
τώρα πού µεγάλωσαν, πεισµατικά ὀρθώνονται ἐναντίον µου.

3

Ἔγνω βοῦ̋ τὸν κτησάµενον
καὶ ὄνο̋ τὴν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ·
᾿Ισραὴλ δέ µε οὐκ ἔγνω
καὶ ὁ λαό̋ µε οὐ συνῆκεν.
Τό βόδι γνωρίζει τόν ἀφέντη του, καί τό γἀδούρι ξέρει τό παχνί ἐκείνου πού τό ὁρίζει. Μά
ὁ Ἰσραήλ σέ ποιόν ἀνήκει δέν τό ξέρει· ὁ λαό̋
µου τίποτα δέν κατανοεῖ».

4

Οὐαὶ ἔθνο̋ ἁµαρτωλόν,
λαὸ̋ πλήρη̋ ἁµαρτιῶν,
σπέρµα πονηρόν, υἱοὶ ἄνοµοι·
ἐγκατελίπατε τὸν Κύριον
καὶ παρωργίσατε
τὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραήλ.
Ἀλίµονό σου ἔθνο̋ ἀµαρτωλό, λαέ πού εἶσαι
γεµάτο̋ ἁµαρτία! Ἀπόγονοι κακοποιῶν, παιδιά διεφθαρµένα! Τόν Κύριο τόν ἐγκαταλεί-
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ψατε· περιφρονήσατε τόν Ἅγιο Θεό τοῦ Ἰσραήλ, Τοῦ στρέψατε τά νῶτα.
5

Τί ἔτι πληγῆτε προστιθέντε̋ ἀνοµίαν;
πᾶσα κεφαλὴ εἰ̋ πόνον
καὶ πᾶσα καρδία εἰ̋ λύπην.
Ποιάν ἄλλη τιµωρία ἀκόµα θέλετε, καί συνεχίζετε τήν ἀποστασία σα̋; Ἡ κεφαλή ὁλόκληρη εἶν' ἄρρωστη κι ὅλη ἡ καρδιά ὑποφέρει.

6

Ἀπὸ ποδῶν ἕω̋ κεφαλῆ̋
οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ ὁλοκληρία,
οὔτε τραῦµα οὔτε µώλωψ
οὔτε πληγὴ φλεγµαίνουσα·
οὐκ ἔστιν µάλαγµα ἐπιθῆναι
οὔτε ἔλαιον οὔτε καταδέσµου̋.
Ἐσεῖ̋, ἀπό τά νύχια ὡ̋ τήν κορφή τίποτα δέν
ἔχετε γερό, παρά µονάχα τραύµατα, µώλωπε̋
κι ἀνοιχτέ̋ πληγέ̋, πού δέν σᾶ̋ τί̋ καθάρισαν, οὔτε τί̋ ἐπιδέσανε, οὔτε τί̋ καταπρά̔ναν µέ ἀλοιφέ̋.

7

Ἡ γῆ ὑµῶν ἔρηµο̋,
αἱ πόλει̋ ὑµῶν πυρίκαυστοι·
τὴν χώραν ὑµῶν ἐνώπιον ὑµῶν
ἀλλότριοι κατεσθίουσι αὐτήν,
καὶ ἠρήµωται κατεστραµµένη
ὑπὸ λαῶν ἀλλοτρίων.
Ἡ γῆ σα̋ ἐρηµώθηκε, οἱ πολιτεῖε̋ σα̋ κάηκαν. Ξένοι τού̋ καρπού̋ τρῶνε τῶν ἀγρῶν
σα̋ µπροστά στά µάτια σα̋ κι ὅλα εἶν' ἔρηµα,
ὅµοια µέ τῶν Σοδόµων τήν καταστροφή.

8

Ἐγκαταλειφθήσεται ἡ θυγάτηρ Σιὼν
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ὡ̋ σκηνὴ ἐν ἀµπελῶνι
καὶ ὡ̋ ὀπωροφυλάκιον ἐν σικυηράτῳ,
ὡ̋ πόλι̋ πολιορκουµένη·
Μόνον ἡ πόλη τῆ̋ Σιών ἀπέµεινε σάν τήν
καλύβα µέ̋ στ' ἀµπέλι, σάν µιά καλύβα ἔρηµη µέσα σέ φυτεία ἀγγουριῶν, σάν πολιορκηµένη πόλη.
9

καὶ εἰ µὴ Κύριο̋ Σαβαὼθ
ἐγκατέλιπεν ἡµῖν σπέρµα,
ὡ̋ Σόδοµα ἂν ἐγενήθηµεν
καὶ ὡ̋ Γόµορρα ἂν ὡµοιώθηµεν.
Ἄν ὁ Κύριο̋ τοῦ σύµπαντο̋ δέν µᾶ̋ εἶχε ἀφήσει ἕνα ὑπόλοιπο τοῦ λαοῦ, θά 'χαµε γίνει
σχεδόν ὅπω̋ τά Σόδοµα καί µέ τά Γόµορρα θά
'χαµε µοιάσει.
Κλήση γιά γνήσια µεταµέλεια

10

Ἀκούσατε λόγον Κυρίου,
ἄρχοντε̋ Σοδόµων·
προσέχετε νόµον Θεοῦ λαὸ̋ Γοµόρρα̋.
Τό λόγο τοῦ Κυρίου ἀκοῦστε ἄρχοντε̋ τῶν
Σοδόµων· µάθε τό νόµο τοῦ Θεοῦ µα̋, τῶν
Γοµόρρων λαέ.

11

12

Τί µοι πλῆθο̋ τῶν θυσιῶν ὑµῶν;
λέγει Κύριο̋·
πλήρη̋ εἰµὶ ὁλοκαυτωµάτων κριῶν,
καὶ στέαρ ἀρνῶν
καὶ αἷµα ταύρων καὶ τράγων
οὐ βούλοµαι,
οὐδὲ ἂν ἔρχησθε ὀφθῆναι µοι.
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«Τί µοῦ χρειάζονται οἱ πολυάριθµε̋ θυσίε̋
σα̋;» λέει ὁ Κύριο̋. «Ἔχω χορτάσει ἀπό τῶν
κριαριῶν τα ὁλοκαυτώµατα, ἀπό τό πάχο̋
τῶν καλοθρεµµένων µοσχαριῶν. Τό αἷµα τῶν
ταύρων, τῶν προβάτων καί τῶν τράγων δέν µ'
εὐχαριστεῖ. Μπροστά µου ἐρχόσαστε νά παρουσιαστεῖτε·

13

Τί̋ γὰρ ἐξεζήτησε ταῦτα
ἐκ τῶν χειρῶν ὑµῶν;
πατεῖν τὴν αὐλήν µου
οὐ προσθήσεσθαι·
ἀλλά ποιό̋ σα̋ τό ζήτησε τοῦ ναοῦ µου νά
πατᾶτε τί̋ αὐλέ̋;

ἐὰν φέρητε σεµίδαλιν, µάταιον·
θυµίαµα, βδέλυγµά µοι ἐστι·
τὰ̋ νουµηνία̋ ὑµῶν καὶ τὰ σάββατα
καὶ ἡµέραν µεγάλην οὐκ ἀνέχοµαι·
νηστείαν καὶ ἀργίαν
Πᾶψτε πιά νά προσφέρετε ἀνώφελε̋ θυσίε̋· µ'
ἀηδιάζει τό θυµίαµα. Νουµηνίε̋ καί Σάββατα, προσκλήσει̋ σέ γιορταστικέ̋ συνάξει̋, ἀσέβειε̋ µαζί µέ πανηγυρικέ̋ λατρεῖε̋, δέν
µπορῶ νά τ' ἀνεχθῶ.
14

καὶ τὰ̋ νουµηνία̋ ὑµῶν
καὶ τὰ̋ ἑορτὰ̋ ὑµῶν
µισεῖ ἡ ψυχή µου·
ἐγενήθητέ µοι εἰ̋ πλησµονήν,
οὐκέτι ἀνήσω τὰ̋ ἁµαρτία̋ ὑµῶν.
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Ἀπεχθάνοµαι τί̋ νουµηνίε̋ σα̋ καί τί̋ γιορτέ̋ σα̋! Γιά µένα εἶναι φορτίο· µοῦ εἶναι βαρετό νά τί̋ ἀνέχοµαι.
15

Ὅταν ἐκτείνητε τὰ̋ χεῖρα̋ ὑµῶν
πρό̋ µε,
ἀποστρέψω τοὺ̋ ὀφθαλµού̋ µου
ἀφ᾿ ὑµῶν,
καὶ ἐὰν πληθύνητε τὴν δέησιν,
οὐκ εἰσακούσοµαι ὑµῶν·
αἱ γὰρ χεῖρε̋ ὑµῶν αἵµατο̋ πλήρει̋.
Ὅταν ὑψώνετε τά χέρια σα̋, κλείνω τά µάτια
µου νά µή σᾶ̋ βλέπω. Κι ὅταν ἀπανωτέ̋ λέτε
τί̋ προσευχέ̋ σα̋, ἐγώ δέν τί̋ ἀκούω, γιατί
τά χέρια σα̋ εἶναι στό αἷµα βουτηγµένα.

16

Λούσασθε καὶ καθαροὶ γίνεσθε,
ἀφέλετε τὰ̋ πονηρία̋
ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑµῶν
ἀπέναντι τῶν ὀφθαλµῶν µου,
παύσασθε ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑµῶν,
Λουστεῖτε κι ἐξαγνιστεῖτε, νά µή βλέπουν τά
µάτια µου τί̋ πονηρέ̋ σα̋ πράξει̋· πᾶψτε νά
κάνετε τό κακό.

17

µάθετε καλὸν ποιεῖν,
ἐκζητήσατε κρίσιν,
ρύσασθε ἀδικούµενον,
κρίνατε ὀρφανῷ καὶ δικαιώσατε χήραν·
Μάθετε τό καλό νά κάνετε, τή δικαιοσύνη ἐπιδιῶξτε, τόν καταπιεσµένο βοηθῆστε· τό δίκιο ἀποδῶστε στό ὀρφανό, ὑποστηρίξτε τήν ὑπόθεση τῆ̋ χήρα̋.
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18

καὶ δεῦτε διαλεχθῶµεν,
λέγει Κύριο̋·
καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ἁµαρτίαι ὑµῶν
ὡ̋ φοινικοῦν,
ὡ̋ χιόνα λευκανῶ,
ἐὰν δὲ ὦσιν ὡ̋ κόκκινον,
ὡ̋ ἔριον λευκανῶ.
»Λοιπόν, ἐλᾶτε, κι ἄ̋ κριθοῦµε µεταξύ µα̋»,
λέει ὁ Κύριο̋. «Εἶναι οἱ ἀµαρτίε̋ σα̋ κόκκινε̋ σάν το αἷµα· µά σάν τό χιόνι θά µποροῦσαν νά γίνουνε λευκέ̋. Ἔχουν τό χρῶµα τῆ̋
πορφύρα̋· µά σάν καθάριο θά µπορούσανε
µαλλί νά λευκανθοῦν,

19

καὶ ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ µου,
τὰ ἀγαθὰ τῆ̋ γῆ̋ φάγεσθε·
ἄν µόνο θέλατε νά ὑπακούσετε! Τότε θ' ἀπολαµβάνατε τά ἀγαθά τῆ̋ γῆ̋1.

20

ἐὰν δὲ µὴ θέλητε,
µηδὲ εἰσακούσητέ µου,
µάχαιρα ὑµᾶ̋ κατέδεται·
τὸ γὰρ στόµα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα.
Ἐσεῖ̋ ὅµω̋ ἀντιστέκεστε κι ἀποστατεῖτε· γι'
αὐτό θά γίνετε τοῦ ξίφου̋ ἡ τροφή. Ἐγώ ὁ
Κύριο̋ τό λέω».

1

Ἄλλη, λιγότερο πιθανή ἀπόδοση τῶν στίχων 18-19:
«Ἀκόµη κι ἄν οἱ ἁµαρτίε̋ σα̋ εἶναι σάν τό βαθυκόκκινο
χρῶµα, θά γίνουν ἄσπρε̋ σάν τό χιόνι· ἄν ἔχουν τό χρῶµα τῆ̋
πορφύρα̋, θά γίνουν ἄσπρε̋ σάν τό µαλλί. Ἄν θελήσετε νά
ὑπακούσετε, θά ἀπολαύσετε τά ἀγαθά τῆ̋ γῆ̋».
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Προκείµενον. Ἦχο̋ βαρὺ̋. Ψαλµὸ̋ β'
∆ουλεύσατε τῶ Κυρίω ἐν φόβῳ,
καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόµῳ.
Ἴνα τὶ ἐφρύαξαν ἔθνη,
καὶ λαοὶ ἐµελέτησαν κενὰ;

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ΄ ΩΡΑΣ
ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
Βλ. ἰδιαίτερο τεῦχο̋ «Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν»

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Ποοιµιακό̋. Εἰρηνικά.
18ο Κάθισµα τοῦ Ψαλτηρίου «Πρό̋ Κύριον»
Κεκραγάρια.
ΣΤΙΧΗΡΑ

α) Τά ἑπόµενα τρία τοῦ Τριωδίου:
Ἦχο̋ β' Πάντα̋ ὑπερέβην
Πᾶ σ α ν ἁ µ α ρ τ ί α ν δ ι ε π ρ α ξ ά µ η ν ,
πάντα̋ ὑπερέβην τὴ ἀσωτία,
ἐὰν θελήσω µετανοῆσαι,
οὐκ ἔχω δακρύων ὀχετού̋,
ἐὰν ῥαθύµω̋ καὶ νῦν βιώσω,
κολάσει ὑπόδικό̋ εἰµι.
Ἀλλὰ δὸ̋ µοι διόρθωσιν, ὁ Θεό̋,
µόνε ἀγαθέ καὶ ἐλέησόν µε.

Ὄµβρου̋ µοι παράσχου Χριστὲ δακρύων,

ἐν τῇ τῆ̋ Νηστεία̋ τερπνῇ ἡµέρᾳ,
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ὅπω̋ πενθήσω καὶ ἀποπλύνω,
τὸν ῥύπον τὸν ἐκ τῶν ἡδονῶν,
καὶ ἐποφθῶ σοι κεκαθαρµένο̋,
ἡνίκα Κριτὴ̋ ἐξ οὐρανοῦ,
µέλλη̋ ἔρχεσθαι Κύριε,
κρῖναι τοὺ̋ βροτού̋, ὡ̋ κριτή̋,
καὶ δίκαιο̋ µόνο̋.
Ἕτερον τοῦ κυρίου Θεοδώρου
Ἦχο̋ πλ. α' Ὅσιε Πάτερ
∆εῦτε προθύµω̋,
τὸ στερρὸν ὅπλον τῆ̋ Νηστεία̋,
ἔχοντε̋ ὡ̋ θυρεόν,
πᾶσαν µεθοδείαν πλάνη̋ τοῦ ἐχθροῦ,
ἀποστρέψωµεν πιστοί,
µὴ θελχθῶµεν ταῖ̋ ἡδοναῖ̋ τῶν παθῶν,
µὴ τὸ πὺρ τῶν πειρασµῶν δειλιάσωµεν,
δι' ὧν Χριστὸ̋ ὁ φιλάνθρωπο̋,
βραβείοι̋ τῆ̋ ὑποµονῆ̋ στεφανώσει ἡµᾶ̋,
ὅθεν παρρησία προσευχόµενοι, προσπίπτοµεν
κραυγάζοντε̋,
αἰτούµενοι εἰρήνην,
καὶ ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν τὸ µέγα ἔλεο̋.
β) Καὶ τρία Προσόµοια τοῦ Ἁγίου τῆ̋ ἡµέρα̋ ἀπό
τό Μηναῖο
∆όξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον ἀπό τό Μηναῖο. (Βλ.
Στιχηρά τῶν Ἁγίων τοῦ Τριωδίου)

Φῶ̋ Ἱλαρόν...
Προκείµενον Ἦχο̋ πλ. β' Ψαλµὸ̋ γ'
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Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία,

καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου.
Κύριε τὶ ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντέ̋ µε;

Γενέσεω̋ τὸ Ἀνάγνωσµα
Κέφ. 1, 1-13...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (βλ. Τεῦχο̋ «Γένεσι̋»)
Προκείµενον Ἦχο̋ πλ. α' Ψαλµὸ̋ δ'
Κύριο̋ εἰσακούσεταί µου,
ἐν τῷ κεκραγέναι µὲ πρὸ̋ αὐτόν.
Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί µε, εἰσήκουσά̋ µου,
ὁ Θεὸ̋ τῆ̋ δικαιοσύνη̋ µου.

Παροιµιῶν τὸ Ἀνάγνωσµα
Κεφ. 1,1-20
. . . . . . . . . . . . . . . . (Βλ. τεῦχο̋ «Παροιµίε̋»)
Πληρωτικά. Κεφαλοκλισία.

Ἀπόστιχα
Ἰδιόµελον Ἠχο̋ γ'
Νηστεύσωµεν νηστείαν δεκτήν,
εὐάρεστον τῶ Κυρίω.
Ἀληθὴ̋ νηστεία ἡ τῶν κακῶν
ἀλλοτρίωσι̋,
ἐγκράτεια γλώσση̋, θυµοῦ ἀποχή,
ἐπιθυµιῶν χωρισµό̋,
καταλαλιᾶ̋, ψεύδου̋, καὶ ἐπιορκία̋,
ἡ τούτων ἔνδεια, νηστεία ἐστίν,
ἀληθὴ̋ καὶ εὐπρόσδεκτο̋.
Μαρτυρικὸν
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Μεγάλη τῶν Μαρτύρων σου

Χριστὲ ἡ δύναµι̋!
ἐν µνήµασι γὰρ κεῖνται,
καὶ πνεύµατα διώκουσι,
καὶ κατήργησαν ἐχθροῦ τὴν ἐξουσίαν
τῇ πίστει τῆ̋ Τριάδο̋,
ἀγωνισάµενοι ὑπὲρ τῆ̋ εὐσεβεία̋.
∆όξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Θεοτόκε ἡ προστασία
πάντων τῶν δεοµένων,
εἰ̋ σὲ θαρροῦµεν, εἰ̋ σὲ καυχώµεθα,
ἐν σοὶ πᾶσα ἡ ἐλπὶ̋ ἡµῶν ἐστι,
πρέσβευε τῶ ἐκ σοῦ τεχθέντι,
ὑπὲρ ἀχρείων δούλων σου.
ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟΝ
Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
Ἀπό τό ἰδιαίτερο βοήθηµα

