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Ἐναρκτήριοι λόγοι
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Ἐναρκτήριοι λόγοι

Εὐλογητό̋ ὁ Θεό̋ ἡµῶν, πάντοτε·

νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.
Ἀµήν.
∆όξα Σοι, Χριστέ
ὁ Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι.
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,
τό Πνεῦµα τῆ̋ ἀληθεία̋,
ὁ πανταχοῦ παρών
καί τά πάντα πληρῶν,
ὁ θησαυρό̋ τῶν ἀγαθῶν
καί ζωῆ̋ χορηγό̋,
ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡµῖν,
καί καθάρισον ἡµᾶ̋ ἀπό πάση̋ κηλῖδο̋
καί σῶσον, Ἀγαθέ τά̋ ψυχά̋ ἡµῶν.
Ἅγιο̋ ὁ Θεό̋, ἅγιο̋ Ἰσχυρό̋,
ἅγιο̋ Ἀθάνατο̋, ἐλέησον ἡµᾶ̋.
∆όξα Πατρί καί Υἱῷ
καί Ἁγίῳ Πνεύµατι.
Καί νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
Π α να γ ί α Τ ρ ι ά ̋ , ἐλέησον ἡµᾶ̋.
Κύ ρ ι ε ,
ἱλάσθητι ταῖ̋ ἁµαρτίαι̋ ἡµῶν.
∆έ σ π ο τ α ,
συγχώρησον τά̋ ἀνοµία̋ ἡµῖν.
Ἅγ ι ε ,
ἐπίσκεψαι καί ἴασαι
τά̋ ἀσθενεία̋ ἡµῶν.
Ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατό̋ Σου,

4

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον,
Κύριε ἐλέησον.
∆όξα Πατρί καί Υἱῷ
καί Ἁγίῳ Πνεύµατι.
Καί νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
Πάτερ ἡµῶν, ὁ ἐν τοῖ̋ οὐρανοῖ̋,
ἁγιασθήτω τό ὄνοµά Σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου,
γενηθήτω τό θέληµά Σου,
ὡ̋ ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆ̋ γῆ̋.
Τόν ἄρτον ἡµῶν τόν ἐπιούσιον
δό̋ ἡµῖν σήµερον
καί ἄφε̋ ἡµῖν τά ὀφειλήµατα ἡµῶν,
ὡ̋ καί ἡµεῖ̋ ἀφίεµεν
τοῖ̋ ὀφειλέται̋ ἡµῶν.
Καί µή εἰσενέγκῃ̋ ἡµᾶ̋ εἰ̋ πειρασµόν,
ἀλλά ῥῦσαι ἡµᾶ̋ ἀπό τοῦ πονηροῦ.
Ὅτι Σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία
καί ἡ δύναµι̋ καί ἡ δόξα,
τοῦ Πατρό̋ καί τοῦ Υἱοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋
νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.
Ἀµήν.

Βασιλικοί ψαλµοί
Ἀπαγγέλονται σέ «ὕφο̋» Ἀποστόλου, ἐνῶ
ὁ ἱερεύ̋ µέ τό κατσίον θυµιᾶ ὅλοκληρο τό ναό
ὡ̋ συνήθω̋.

Κύριε, ἐλέησον (ιβ΄).

Βασιλικοί ψαλµοί
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∆όξα Πατρί καί Υἱῷ
καί Ἁγίῳ Πνεύµατι
καί νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.
Ἀµήν.

∆εῦτε προσκυνήσωµεν
καί προσπέσωµεν
τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.
∆εῦτε προσκυνήσωµεν
καί προσπέσωµεν
Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.
∆εῦτε προσκυνήσωµεν
καί προσπέσωµεν Αὐτῷ,
Χριστῷ τῷ βασιλεῖ καί Θεῷ ἡµῶν.
ΨΑΛΜΟΣ ΙΘ' 19 [20]
Ἡ εὐλογία – εὐχή τοῦ ἱερέα πρό̋ τόν βασιλέα, πού προσέρχεται νά προσφέρη θυσία πρίν
ἀπό τόν πόλεµο ἤ πρό̋ τόν Χριστιανό, ὁ ὁποῖο̋
µέ τό Βάπτισµά του µετέχει στό βασιλικό
ἀξίωµα τοῦ Χριστοῦ.
2

Ἐπακούσαι σου Κύριο̋

ἐν ἡµέρᾳ θλίψεω̋,
ὑπερασπίσαι σου τό ὄνοµα
τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ.
Νά σοῦ ἀκούση ὁ Θεό̋
εὔχοµαι, βασιληᾶ, µου,
τό αἴτηµά σου νά δεχτῆ
τῆ̋ θλίψη̋ σου τή µέρα·
ὁ παντοδύναµο̋ Θεό̋,
τοῦ Ἰακώβ ὁ κλῆρο̋,

6

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ

νἆναι σέ σένα σύµµαχο̋
καί ὑπερασπιστή̋ σου.

Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου
καί ἐκ Σιών ἀντιλάβοιτό σου.
3

Ἀπό τόν Ἅγιο Του Ναό
βοήθεια νά σοῦ στείλη
ἀπό τό λόφο τῆ̋ Σιών
νά σέ ὑποστηρίξη.

Μνησθείη πάση̋ θυσία̋ σου
καί τό ὁλοκαύτωµά σου πιανάτω.
4

Νά θυµηθῆ τί̋ προσφορέ̋,
τά ὁλοκαυτώµατά σου,
ν’ ἀποδεχτῆ εὐχάριστα
ὅλε̋ σου τί̋ θυσίε̋.
∆ιάψαλµα.

∆ῴη σοι Κύριο̋
κατά τήν καρδίαν σου
καί πᾶσαν τήν βουλήν σου πληρώσαι.
5

Νά δώση ὁ Κύριο̋ νά γενῆ
ὅπω̋ ποθεῖ ἡ καρδιά σου
καί ὅλα σου τά σχέδια
νά πραγµατοποιήση.

Ἀγαλλιασόµεθα
ἐπί τῇ σωτηρίῳ Σου
καί ἐν ὀνόµατι Κυρίου Θεοῦ ἡµῶν
µεγαλυνθησόµεθα.
6

Ἡ σωτηρία σου χαρά
µεγάλη θά µᾶ̋ δώση
µέ τοῦ Θεοῦ µα̋ τ’ Ὄνοµα
ὅλοι θά δοξαστοῦµε.

Πληρώσαι Κύριο̋
πάντα τά αἰτήµατά σου.
7 Νῦν ἔγνων
ὅτι ἔσωσε Κύριο̋ τόν Χριστόν Αὐτοῦ.

Βασιλικοί ψαλµοί
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Ὅλα σου τά αἰτήµατα
ὁ Θεό̋ ἄ̋ ἐκπληρώση.
Τό ξέρω τώρα: ὁ Θεό̋
θά σώση τόν χριστό του.

Ἐπακούσεται αὐτοῦ
ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου Αὐτοῦ·
ἐν δυναστείαι̋
ἡ σωτηρία τῆ̋ δεξιᾶ̋ Αὐτοῦ.
Ἀπό τόν ἅγιο οὐρανό
ἀπόκριση τοῦ δίδει.
Μέ δύναµη τό κραταιό
τό χέρι τοῦ Κυρίου,
τή σωτηρία πού ζητᾶ̋
ὁ Θεό̋ θά σοῦ χαρίση.

Οὗτοι ἐν ἅρµασι
καί οὗτοι ἐν ἵπποι̋,
ἡµεῖ̋ δέ ἐν ὀνόµατι Κυρίου Θεοῦ ἡµῶν
µεγαλυνθησόµεθα.
8

Ἄλλοι ἄ̋ ἐλπίζουν στ’ ἅρµατα
κι ἄλλοι στό ἱππικό του̋,
µά τοῦ Θεοῦ τό Ὄνοµα
ἐµᾶ̋ θά µᾶ̋ δοξάση.

Αὐτοί συνεποδίσθησαν καί ἔπεσαν,
ἡµεῖ̋ δέ ἀνέστηµεν
καί ἀνωρθώθηµεν.
9

Θά µπερδευτοῦν τά πόδια του̋
καί µόνοι του̋ θά πέσουν·
µά ἐµεῖ̋ θά σηκωθοῦµε ὀρθοί,
ψηλά θά ἀνεβοῦµε.

Κύριε, σῶσον τόν βασιλέα
καί ἐπάκουσον ἡµῶν
ἐν ᾗ ἄν ἡµέρα ἐπικαλεσώµεθά Σε.
10

Σῶζε Θεέ τό βασιληᾶ,
Θεέ ἐπάκουσέ µα̋
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κάθε φορά πού ὁ λαό̋
γι’ αὐτόν παρακαλεῖ Σε.
ΨΑΛΜΟΣ Κ' 20 [21]

2

Κύριε, ἐν τῇ δυνάµει Σου

εὐφρανθήσεται ὁ Βασιλεύ̋
καί ἐπί τῷ σωτηρίῳ Σου
ἀγαλλιάσεται σφόδρα.
Ἡ δύναµή Σου, Κύριε,
τό Βασιληᾶ εὐφραίνει,
ἡ σωτηρία Σου χαρά
µεγάλη τοῦ χαρίζει.

Τήν ἐπιθυµίαν τῆ̋ καρδία̋ αὐτοῦ
ἔδωκα̋ αὐτῷ
καί τήν θέλησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ
οὐκ ἐστέρησα̋ αὐτόν.
3

Ὅ,τι ἡ ψυχή του ζήτησε,
τοῦ πρόσφερε̋, Θεέ µου·
ὅλα ὅσα τά χείλη του
ζήτησαν τοῦ ’χει̋ δώσει.
∆ιάψαλµα.

Ὅτι προέφθασα̋ Αὐτόν
ἐν εὐλογίαι̋ χρηστότητο̋,
ἔθηκα̋ ἐπί τήν κεφαλήν Αὐτοῦ
στέφανον ἐκ λίθου τιµίου.
4

Πρόφτασε̋ καί τόν πλούτησε̋
µέ θεῖε̋ εὐλογίε̋·
µέ διαµαντόπετρε̋ χρυσό
τοῦ φόρεσε̋ στεφάνι.

Ζωήν ᾐτήσατό Σε,
καί ἔδωκα̋ Αὐτῷ
µακρότητα ἡµερῶν εἰ̋ αἰῶνα αἰῶνο̋.
5

Ζωή Σου ζήτησε κι Ἐσύ
τοῦ χάρισε̋ αἰώνια

Βασιλικοί ψαλµοί
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νά βασιλεύη ἀτέλειωτα
σέ ὅλου̋ τού̋ αἰῶνε̋.

Μεγάλη ἡ δόξα Αὐτοῦ
ἐν τῷ σωτηρίῳ Σου,
δόξαν καί µεγαλοπρέπειαν
ἐπιθήσει̋ ἐπ᾿ Αὐτόν.
6

∆οξάστηκε περίτρανα
µέ τήν ἐπέµβασή Σου
κι ἀκόµη µεγαλύτερη
δόξα θά τοῦ προσθέση̋.

Ὅτι δώσει̋ Αὐτῷ
εὐλογίαν εἰ̋ αἰῶνα αἰῶνο̋,
εὐφρανεῖ̋ Αὐτόν ἐν χαρᾷ
µετά τοῦ προσώπου Σου.
7

Γιατί τήν εὐλογία Σου
αἰώνια τοῦ χαρίζει̋,
καί τόν εὐφραίνει ἡ χαρά
τοῦ θείου Σου Προσώπου.

Ὅτι ὁ Βασιλεύ̋ ἐλπίζει ἐπί Κύριον
καί ἐν τῷ ἐλέει τοῦ Ὑψίστου
οὐ µή σαλευθῇ.
8

Γιατί, Θεέ, ὁ Βασιληᾶ̋
ἐλπίζει στό Θεό Του
κι ἀσάλευτο θά τόν κρατῆ
πάντα τό ἔλεό̋ Σου.

Εὑρεθείη ἡ χείρ Σου
πᾶσι τοῖ̋ ἐχθροῖ̋ Σου,
ἡ δεξιά Σου εὕροι
πάντα̋ τού̋ µισοῦντά̋ Σε.
9

Ἄ̋ συλληφθοῦν στό χέρι Σου,
Κύριε, οἱ ἐχθροί Του,
βάλε στήν ἐξουσία Σου
αὐτού̋ πού Σέ µισοῦνε.
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Ὅτι θήσει̋ αὐτού̋
ὡ̋ κλίβανον πυρό̋,
εἰ̋ καιρόν τοῦ προσώπου Σου·
10

Τότε πού θά φανερωθῆ
ἡ δόξα Σου καί πάλι,
ρίξε του̋ µέσα στῆ̋ φωτιᾶ̋
τό ἄσβηστο καµίνι.

Κύριο̋ ἐν ὀργῇ Αὐτοῦ
συνταράξει αὐτού̋
καί καταφάγεται αὐτού̋ πῦρ.
Συντάραξέ του̋ µέ ὀργή,
φωτιά ἄ̋ τού̋ καταφάη.

Τόν καρπόν αὐτῶν
ἀπό τῆ̋ γῆ̋ ἀπολεῖ̋
καί τό σπέρµα αὐτῶν
ἀπό υἱῶν ἀνθρώπων.
11

Ἀφάνισε ἀπό τή γῆ
τά ἔργα πού ἔχουν κάµει,
σβύσε τού̋ ἀπογόνου̋ του̋
ἀπό τήν κοινωνία.

Ὅτι ἔκλιναν εἰ̋ Σέ κακά,
διελογίσαντο βουλά̋,
αἷ̋ οὐ µή δύνωνται στῆναι.
12

∆ιότι ἐναντίον Σου
εἶχαν κακέ̋ προθέσει̋,
ἐσχεδιάσανε κακά
µά ὅµω̋ ξαστοχῆσαν.

Ὅτι θήσει̋ αὐτού̋ νῶτον,
ἐν τοῖ̋ περιλοίποι̋ Σου ἑτοιµάσει̋
τό πρόσωπον αὐτῶν.
13

Νά στρέψουνε τά νῶτα του̋
Σύ ἐξανάγκασέ του̋,
µέ λίγου̋ στρατιῶτε̋ Σου
θά τού̋ ἐξαφανίση̋.

Τρισάγιον

11

Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάµει Σου,
ἄσοµεν καί ψαλοῦµεν
τά̋ δυναστεία̋ Σου.
14

Ἀνέβα, Κύριε, ψηλά,
δεῖξε τή δύναµή Σου
κι ἐµεῖ̋ θά µεγαλύνωµε
τά κατορθώµατά Σου.
∆όξα. Καί νῦν. Ἀλληλού̓α.

Τρισάγιον

Ἅγιο̋ ὁ Θεό̋, ἅγιο̋ Ἰσχυρό̋,

ἅγιο̋ Ἀθάνατο̋, ἐλέησον ἡµᾶ̋.
∆όξα Πατρί καί Υἱῷ
καί Ἁγίῳ Πνεύµατι.
Καί νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
Π α να γ ί α Τ ρ ι ά ̋ , ἐλέησον ἡµᾶ̋.
Κύ ρ ι ε ,
ἱλάσθητι ταῖ̋ ἁµαρτίαι̋ ἡµῶν.
∆έ σ π ο τ α ,
συγχώρησον τά̋ ἀνοµία̋ ἡµῖν.
Ἅγ ι ε ,
ἐπίσκεψαι καί ἴασαι
τά̋ ἀσθενεία̋ ἡµῶν.
Ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατό̋ Σου,
Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον,
Κύριε ἐλέησον.
∆όξα Πατρί καί Υἱῷ
καί Ἁγίῳ Πνεύµατι.
Καί νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
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Πάτερ ἡµῶν, ὁ ἐν τοῖ̋ οὐρανοῖ̋,

ἁγιασθήτω τό ὄνοµά Σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου,
γενηθήτω τό θέληµά Σου,
ὡ̋ ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆ̋ γῆ̋.
Τόν ἄρτον ἡµῶν τόν ἐπιούσιον
δό̋ ἡµῖν σήµερον
καί ἄφε̋ ἡµῖν τά ὀφειλήµατα ἡµῶν,
ὡ̋ καί ἡµεῖ̋ ἀφίεµεν
τοῖ̋ ὀφειλέται̋ ἡµῶν.
Καί µή εἰσενέγκῃ̋ ἡµᾶ̋ εἰ̋ πειρασµόν,
ἀλλά ῥῦσαι ἡµᾶ̋ ἀπό τοῦ πονηροῦ.
Ὅτι Σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία
καί ἡ δύναµι̋ καί ἡ δόξα,
τοῦ Πατρό̋ καί τοῦ Υἱοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋
νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.
Ἀµήν.

Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν Σου
καί εὐλόγησον τήν κληρονοµίαν Σου,
νίκα̋ τοῖ̋ βασιλεῦσι
κατά βαρβάρων δωρούµενο̋
καί τό Σόν φυλάττων
διά τοῦ Σταυροῦ Σου πολίτευµα.
∆όξα Πατρί καί Υἱῷ
καί Ἁγίῳ Πνεύµατι.
Ὁ ὑψωθεί̋ ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίω̋,
τῇ ἐπωνύµῳ Σου καινῇ πολιτείᾳ
τού̋ οἰκτιρµού̋ Σου δώρησαι,
Χριστέ ὁ Θεό̋·
εὔφρανον ἐν τῇ δυνάµει Σου
τού̋ πιστού̋ βασιλεῖ̋ ἡµῶν,

Τρισάγιον
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νίκα̋ χορηγῶν αὐτοῖ̋
κατά τῶν πολεµίων.
Τήν συµµαχίαν ἔχοιεν τήν Σήν,
ὅπλον εἰρήνη̋, ἀήττητον τρόπαιον.
Καί νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων· ἀµήν.
Προστασία φοβερά καί ἀκαταίσχυντε,
µή παρίδῃ̋, ἀγαθή, τά̋ ἱκεσία̋ ἡµῶν,
πανύµνητε Θεοτόκε·
στήριξον ὀρθοδόξων πολιτείαν,
σῷζε οὕ̋ ἐκέλευσα̋ βασιλεύειν
καί χορήγει αὐτοῖ̋
οὐρανόθεν τήν νίκην,
διότι ἔτεκε̋ τόν Θεόν, µόνη εὐλογηµένη.

Ἐλέησον ἡµᾶ̋ ὁ Θεό̋,

κατά τό µέγα ἔλεό̋ Σου,
δεόµεθά Σου, ἐπάκουσον καί ἐλέησον.
Κύριε, ἐλέησον. (γ΄)
Ἔτι δεόµεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν
καί ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Κύριε, ἐλέησον. (γ΄)
Ἔτι δεόµεθα
ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν...
Κύριε, ἐλέησον. (γ΄)
Ὅτι ἐλεήµων καί φιλάνθρωπο̋ Θεό̋
ὑπάρχει̋
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν,
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι
νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.

14
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Ἀµήν.
Ἐν ὀνόµατι Κυρίου εὐλόγησον, πάτερ.
∆όξα τῇ ἁγίᾳ καί ὁµοουσίῳ

καί ζωοποιῷ καί ἀδιαιρέτῳ Τριάδι
πάντοτε, νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.

Ἀµήν.
Ἑξάψαλµο̋

∆όξα ἐν ὑψίστοι̋ Θεῷ
καί ἐπί γῆ̋ εἰρήνη,
ἐν ἀνθρώποι̋ εὐδοκία. (ἐκ γ΄)
∆όξα στόν ὕψιστο Θεό,
πάνω στή γῆ εἰρήνη
σ᾿ ἀνθρώπου̋ πού εὐδόκησε
νά τού̋ εὐεργετήσει.

Κύριε, τά χείλη µου ἀνοίξει̋
καί τό στόµα µου
ἀναγγελεῖ τήν αἴνεσίν Σου. (ἐκ β΄)
Κύριε, σέ παρακαλῶ
τά χείλη µου ν’ ἀνοίξει̋,
νά διαλαλεῖ τό στόµα µου
τή δόξα σου στό κόσµο.
ΨΑΛΜΟΣ Γ' 3
Ὁ προφήτη̋ ∆αβίδ «ὁρᾶ» τόν Χριστό πάσχοντα καί Τόν ἀκούει προσευχόµενο τήν ὥρα τοῦ
πάθου̋.
2

Κύριε,

τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντέ̋ µε;
πολλοί ἐπανίστανται ἐπ᾿ ἐµέ·
Γιατί πληθύναν, Κύριε,
ἐκεῖνοι πού µέ θλίβουν;

Ἑξάψαλµο̋

15

Πάρα πολλοί ὀρθώνονται
ἀντίθετοι σέ µένα!

πολλοί λέγουσι τῇ ψυχῇ µου
οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ
ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ.
3

Πολλοί ’ναι πού µέ λοιδωροῦν:
«Ὁ Θεό̋ σου δέ σέ σώζει!»
∆έν ἔχει, λένε, ὁ Θεό̋
γιά µένα σωτηρία.
∆ιάψαλµα.

Σύ δέ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ µου εἶ,
δόξα µου καί ὑψῶν τήν κεφαλήν µου.
4

Σύ ὅµω̋ εἶσαι, Κύριε,
προστάτη̋, βοηθό̋ µου
Ἐσύ εἶσαι ἡ δόξα µου,
τήν κεφαλή µου ὑψώνει̋.

Φωνῇ µου πρό̋ Κύριον ἐκέκραξα
καί ἐπήκουσέ µου
ἐξ ὄρου̋ ἁγίου Αὐτοῦ.
5

Σοῦ ἔκραξα µέ δυνατή
φωνή καί µ᾿ ἀπεκρίθη̋,
ἀπό τό ὄρο̋ τ᾿ ἅγιο,
ἄκουσε̋ τή φωνή µου.
∆ιάψαλµα.

Ἐγώ δέ ἐκοιµήθην καί ὕπνωσα·
ἐξηγέρθην, ὅτι Κύριο̋ ἀντιλήψεταί µου.
6

Γι’ αὐτό πλαγιάζω ἥσυχο̋,
κοιµοῦµαι καί ξυπνάω
καί ξαναστέκοµαι ὀρθό̋!
Ὁ Θεό̋ µέ προστατεύει.

Οὐ φοβηθήσοµαι
ἀπό µυριάδων λαοῦ
τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεµένων µοι.
7

16
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Ποτέ µου δέν θά φοβηθῶ,
κι ἄ̋ εἶναι µυριάδε̋,
ἐχθροί πού ἐναντίον µου
ὁρµοῦν νά µ᾿ ἀφανίσουν.

Ἀνάστα, Κύριε,
σῶσον µε, ὁ Θεό̋ µου,
ὅτι Σύ ἐπάταξα̋ πάντα̋
τού̋ ἐχθραίνοντά̋ µοι µαταίω̋,
ὀδόντα̋ ἁµαρτωλῶν συνέτριψα̋.
8

Ὀρθώσου, Κύριε, Ἐσύ
καί σῶσε µε, Θεέ µου,
γιατί Ἐσύ ’σαι πού χτυπᾶ̋
τού̋ ἄδικου̋ ἐχθρού̋ µου
τά δόντια τῶν ἁµαρτωλῶν
πού τρίζουνε συντρίβει̋.

Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία,
καί ἐπί τόν λαόν Σου ἡ εὐλογία Σου.
9

Τή σωτηρία, Κύριε,
µόνο Ἐσύ τήν ἔχει̋·
ὡ̋ εὐλογία τή σκορπᾶ̋
ἐπάνω στό λαό Σου.
Καί πάλιν:

Ἐγώ ἐκοιµήθην καί ὕπνωσα·
ἐξηγέρθην,
ὅτι Κύριο̋ ἀντιλήψεταί µου.
6

Πλάγιασα καί κοιµήθηκα
[κι ὕπνο γλυκύν ἐπῆρα]·
καί ἥρεµο̋ ἐσηκώθηκα,
ὁ Θεό̋ µέ προστατεύει.
ΨΑΛΜΟΣ ΛΖ' 37
«Θεέ τῆ̋ σωτηρία̋ µου, γοργά βοήθησέ µε».
2

Κύριε, µή τῷ θυµῷ Σου ἐλέγξῃ̋ µε

µηδέ τῇ ὀργῇ Σου παιδεύσῃ̋ µε.

Ἑξάψαλµο̋
Μή µέ ἐλέγξη̋, Κύριε,
ἐπάνω στό θυµό Σου
καί στῆ̋ ὀργῆ̋ Σου τό βρασµό
πάνω µή µέ παιδέψη̋.

Ὅτι τά βέλη Σου ἐνεπάγησάν µοι
καί ἐπεστήριξα̋ ἐπ᾿ ἐµέ
τήν χεῖρά Σου·
3

Τά βέλη Σου τρυπήσανε
τό σῶµα µου, Θεέ µου,
πάνω µου ἔπεσε βαρύ
τό δυνατό Σου χέρι.

οὐκ ἔστιν ἴασι̋ ἐν τῇ σαρκί µου
ἀπό προσώπου τῆ̋ ὀργῆ̋ Σου,
οὐκ ἔστιν εἰρήνη τοῖ̋ ὀστέοι̋ µου
ἀπό προσώπου τῶν ἁµαρτιῶν µου·
4

Ἀγιάτρευτο τό σῶµα µου
µένει µπρό̋ στήν ὀργή Σου
κι ὅσο οἱ ἁµαρτίε̋ µου
βαραίνουν τά ὀστά µου,
νά ἠρεµήσουν δέν µποροῦν
ἀπ’ τό µεγάλο πόνο.

ὅτι αἱ ἀνοµίαι µου
ὑπερῆραν τήν κεφαλήν µου,
ὡσεί φορτίον βαρύ
ἐβαρύνθησαν ἐπ᾿ ἐµέ.
5

Σωρό̋ οἱ ἀνοµίε̋ µου
πάνω ἀπ’ τήν κεφαλή µου
καί µέ καταπιέζουνε
δυσβάστακτο φορτίο.

Προσώζεσαν καί ἐσάπησαν
οἱ µώλωπέ̋ µου
ἀπό προσώπου τῆ̋ ἀφροσύνη̋ µου·
6

Σάπισαν καί µυρίζουνε
ἄσχηµα οἱ πληγέ̋ µου
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ἀπό τήν ἀφροσύνη µου
πού µ’ ὁδηγεῖ σέ λάθη.

ἐταλαιπώρησα καί κατεκάµφθην
ἕω̋ τέλου̋,
ὅλην τήν ἡµέραν
σκυθρωπάζων ἐπορευόµην.
7

Ταλαιπωρήθηκα πολύ,
κατέπεσα τελείω̋
Κι ὅλη τή µέρα σκυθρωπό̋
περιπατῶ στού̋ δρόµου̋.

Ὅτι αἱ ψόαι µου
ἐπλήσθησαν ἐµπαιγµάτων,
καί οὐκ ἔστιν ἴασι̋ ἐν τῇ σαρκί µου.
8

Μέσα µου καῖνε οἱ ντροπέ̋
τῶν ἐπιθυµιῶν µου
καί δέν µπορεῖ τό σῶµα µου
νά βρῆ τή γιατρειά του.

Ἐκακώθην
καί ἐταπεινώθην ἕω̋ σφόδρα,
ὠρυόµην
ἀπό στεναγµοῦ τῆ̋ καρδία̋ µου.
9

Χτυπήθηκα ἀνελέητα,
συντίφτηκα τελείω̋,
οὔρλιαζα κι ἀναστέναζα
µέσ’ ἀπό τήν καρδιά µου.

Κύριε, ἐναντίον Σου
πᾶσα ἡ ἐπιθυµία µου
καί ὁ στεναγµό̋ µου
ἀπό Σοῦ οὐκ ἀπεκρύβη.
10

Σοῦ εἶναι, Κύριε, φανερή
ἡ λαχτάρα τῆ̋ ψυχῆ̋ µου
καί δέν ἀπόκρυψα ’πό Σέ
τού̋ ἀναστεναγµού̋ µου.

Ἑξάψαλµο̋

19

Ἡ καρδία µου ἐταράχθη,
ἐγκατέλιπέ µε ἡ ἰσχύ̋ µου
καί τό φῶ̋ τῶν ὀφθαλµῶν µου
καί αὐτό οὐκ ἔστιν µετ᾿ ἐµοῦ.

11

Ἡ καρδιά µου ἐταράχτηκε,
ἔσβησ’ ἡ δύναµή µου,
ἀκόµη κι ἀπ᾿ τά µάτια µου
ἐχάθηκε τό φῶ̋ µου.

Οἱ φίλοι µου καί οἱ πλησίον µου
ἐξ ἐναντία̋ µου ἤγγισαν καί ἔστησαν
καί οἱ ἔγγιστά µου
ἀπό µακρόθεν ἔστησαν.
12

Οἱ φίλοι µου κι οἱ κοντινοί
σ’ ἀπόσταση σταθῆκαν
κι οἱ συγγενεῖ̋, οἱ πιό δικοί,
ἔφυγαν πιό µακριά µου.

Καί ἐξεβιάζοντο
οἱ ζητοῦντε̋ τήν ψυχήν µου,
καί οἱ ζητοῦντε̋ τά κακά µοι
ἐλάλησαν µαταιότητα̋
καί δολιότητα̋
ὅλην τήν ἡµέραν ἐµελέτησαν.
13

Ὅσοι µέ κατεδίωκαν
γιά νά µέ θανατώσουν
µέ βία προσπαθούσανε
νά πάρουν τή ζωή µου,
κι αὐτοί πού στόχο ἔβαλαν
νά µέ κατασυντρίψουν,
ὁληµερί̋ σχεδιάζουνε
δόλου̋ καί πανουργίε̋.

Ἐγώ δέ ὡσεί κωφό̋ οὐκ ἤκουον
καί ὡσεί ἄλαλο̋
οὐκ ἀνοίγων τό στόµα αὐτοῦ.
14

20
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Μά ἐγώ στέκοµαι σάν κουφό̋
ὡσάν νά µήν ἀκούω
καί σά βουβό̋ καί ἄλαλο̋
τό στόµα δέν ἀνοίγω.

Καί ἐγενόµην ὡσεί ἄνθρωπο̋
οὐκ ἀκούων
καί οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόµατι αὐτοῦ
ἐλεγµού̋.

15

Ἔγινα σάν τό δυστυχῆ
πού δέ µπορεῖ ν᾿ ἀκούση
κι ἀντίκρουση τό στόµα του
δέν ἔχει νά προσφέρη.

Ὅτι ἐπί Σοί, Κύριε, ἤλπισα·
Σύ εἰσακούσῃ, Κύριε, ὁ Θεό̋ µου.
16

Γιατί σέ Σένα τό Θεό,
Κύριε, ’γώ ἐλπίζω,
πώ̋ θά ἀκούση̋, ὡ̋ Θεό̋,
Ἐσύ τήν προσευχή µου.

Ὅτι εἶπα·
µήποτε, ἐπιχαρῶσίν µοι οἱ ἐχθροί µου·
καί ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδα̋ µου
ἐπ᾿ ἐµέ ἐµεγαλορρηµόνησαν.
17

Σοῦ εἶπα προσευχόµενο̋:
ἄ̋ µή χαροῦν οἱ ἐχθροί µου µήν κλονιστοῦν τά πόδια µου
- καί ποῦν µεγάλα λόγια!

Ὅτι ἐγώ εἰ̋ µάστιγα̋ ἕτοιµο̋
καί ἡ ἀλγηδών µου
ἐνώπιόν µου ἐστι διά παντό̋.

18

Ἕτοιµο̋ νά µαστιγωθῶ,
προσέρχοµαι σέ Σένα,
ὁ πόνο̋ καί τά βάσανα
πάντα µέ συνοδεύουν.

Ἑξάψαλµο̋

21

Ὅτι τήν ἀνοµίαν µου ἐγώ ἀναγγελῶ
καί µεριµνήσω ὑπέρ τῆ̋ ἁµαρτία̋ µου.
19

Ἐγώ τήν ἀνοµία µου
θά Σοῦ ὁµολογήσω,
τήν ἁµαρτία, ὅσο µπορῶ,
θά καταπολεµήσω.

Οἱ δέ ἐχθροί µου ζῶσι
καί κεκραταίωνται ὑπέρ ἐµέ,
καί ἐπληθύνθησαν
οἱ µισοῦντέ̋ µε ἀδίκω̋.
20

Μά οἱ ἔχθροί µου ἀγρυπνοῦν,
πιό δυνατοί ἀπό µένα
καί πλῆθο̋, ὅσοι ἄδικα
τό δοῦλο Σου µισοῦνε.

Οἱ ἀνταποδιδόντε̋ µοι κακά
ἀντί ἀγαθῶν
ἐνδιέβαλλόν µε,
ἐπεί κατεδίωκον ἀγαθωσύνην
21

Γιά ὅσα καλά τού̋ ἔκανα
κακό µ᾿ ἀνταποδίδαν
καί µέ διέβαλαν, γιατί
ἔκανα καλωσύνε̋.

Μή ἐγκαταλίπῃ̋ µε,
Κύριε, ὁ Θεό̋ µου,
µή ἀποστῇ̋ ἀπ᾿ ἐµοῦ.
22

Καί Σύ, Θεέ καί Κύριε,
µή µέ ἐγκαταλείπει̋·
µή φύγει̋ Σέ παρακαλῶ
ποτέ ἀπό κοντά µου.

Πρόσχε̋ εἰ̋ τήν βοήθειάν µου,
Κύριε τῆ̋ σωτηρία̋ µου.
23

Θεέ τῆ̋ σωτηρία̋ µου,
τρέξε, βοήθησέ µε.
Καί πάλιν:
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Μή ἐγκαταλίπῃ̋ µε,
Κύριε, ὁ Θεό̋ µου,
µή ἀποστῇ̋ ἀπ᾿ ἐµοῦ.
22

Παρακαλῶ Σε, Κύριε,
µή µέ ἐγκαταλείπει̋
µή φύγει̋ Σέ παρακαλῶ
ποτέ ἀπό κοντά µου.

Πρόσχε̋ εἰ̋ τήν βοήθειάν µου,
Κύριε τῆ̋ σωτηρία̋ µου.
23

Θεέ, σωτῆρα µου, γοργά βοήθησέ µε.
ΨΑΛΜΟΣ ΞΒ' 62
«Θεέ µου,
εἶσαι τό καταφύγιο τῆ̋ σωτηρία̋ µου»
2

Ὁ Θεό̋, ὁ Θεό̋ µου,

πρό̋ Σέ ὀρθρίζω·
ἐδίψησέ Σε ἡ ψυχή µου
ποσαπλῶ̋ Σοι ἡ σάρξ µου
ἐν γῇ ἐρήµῳ καί ἀβάτῳ καί ἀνύδρῳ.
Θεέ, Θεό̋ µου εἶσαι Σύ,
σέ Σέ τρέχω στόν ὄρθρο,
γιατ᾿ ἡ ψυχή µου Σέ διψᾶ
καί πιό πολύ τό σῶµα
µέσα σ᾿ αὐτόν τόν ἄνυδρο
κι ἔρηµο τοῦτο τόπο.

Οὕτω̋ ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην Σοι
τοῦ ἰδεῖν τήν δύναµίν Σου
καί τήν δόξαν Σου.
3

Γι᾿ αὐτό Σοῦ ἐµφανιζόµουνα
ἄλλοτε στό Ναό Σου,
τή δύναµή Σου νά χαρῶ,
τή δόξα νά θαυµάσω.

Ἑξάψαλµο̋

23

Ὅτι κρεῖσσον τό ἔλεό̋ Σου
ὑπέρ ζωά̋·
τά χείλη µου ἐπαινέσουσίν Σε.
4

Καλύτερο κι ἀπ᾿ τή ζωή
εἶναι τό ἔλεό̋ Σου·
γι᾿ αὐτό Σέ ὑµνοῦν τά χείλη µου
καί Σέ ἐγκωµιάζουν.

Οὕτω̋ εὐλογήσω Σε ἐν τῇ ζωῇ µου,
καί ἐν τῷ ὀνόµατί Σου
ἀρῶ τά̋ χεῖρά̋ µου.
5

Θεέ µου, θά Σέ εὐλογῶ
σέ ὅλη τή ζωή µου
καί στό ὄνοµά Σου τ᾿ ἅγιο
τά χέρια θά ὑψώνω.

Ὡ̋ ἐκ στέατο̋ καί πιότητο̋
ἐµπλησθείη ἡ ψυχή µου
καί χείλη ἀγαλλιάσεω̋
αἰνέσει τό στόµα µου.
6

Χόρτασε Σύ πνευµατικά,
Κύριε, τήν ψυχή µου,
νά Σέ ὑµνῆ τό στόµα µου
µ᾿ ὁλόχαρα τά χείλη.

Εἰ ἐµνηµόνευόν Σου
ἐπί τῆ̋ στρωµνῆ̋ µου,
ἐν τοῖ̋ ὄρθροι̋ ἐµελέτων εἰ̋ Σέ.

7

Τή νύχτα πού κοιµόµουνα
εἶχα τό νοῦ σέ Σένα
καί τήν αὐγή τό λόγο Σου
ἀπ᾿ τή Βίβλο µελετοῦσα.

Ὅτι ἐγενήθη̋ βοηθό̋ µου
καί ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων Σου
ἀγαλλιάσοµαι.
8

Γιατί µέ ἐβοήθησε̋
στί̋ δύσκολέ̋ µου ὧρε̋,
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ἐβρῆκα ἀγαλλίαση
κάτω ἀπ᾿ τά φτερά Σου.

Ἐκολλήθη ἡ ψυχή µου ὀπίσω Σου,
ἐµοῦ δέ ἀντελάβετο ἡ δεξιά Σου.
9

Ὀπίσω Σου προσδέθηκε,
Κύριε, ἡ ζωή µου
κι ἡ κραταιά Σου δεξιά
πάντα µέ προστατεύει.

Αὐτοί δέ
εἰ̋ µάτην ἐζήτησαν τήν ψυχήν µου·
εἰσελεύσονται
εἰ̋ τά κατώτατα τῆ̋ γῆ̋,
10

Μάταια προσπαθοῦν οἱ ἐχθροί
νά βλάψουν τή ζωή µου.
Θά κατεβοῦν καί θά θαφτοῦν
µέσα στῆ̋ γῆ̋ τά βάθη,

παραδοθήσονται
εἰ̋ χεῖρα̋ ῥοµφαία̋,
µερίδε̋ ἀλωπέκων ἔσονται.
11

στά ξίφη θά παραδοθοῦν,
τσακάλια θά τού̋ φᾶνε.

Ὁ δέ βασιλεύ̋
εὐφρανθήσεται ἐπί τῷ Θεῷ,
ἐπαινεθήσεται πᾶ̋ ὁ ὀµνύων ἐν Αὐτῷ,
ὅτι ἐνεφράγη στόµα
λαλούντων ἄδικα.
12

Ὁ Βασιλιά̋ θά εὐφραίνεται
ἀπ᾿ τό Θεό του πάντα
κι ὅποιο̋ σ᾿ Αὐτόν µένει πιστό̋,
αὐτό̋ θά ἐπαινῆται,
τά στόµατα ὅµω̋ πού λαλοῦν
τό ἄδικο θά φράξουν!
Καί πάλιν:
7

Ἐν τοῖ̋ ὄρθροι̋ ἐµελέτων εἰ̋ Σέ.

Ἑξάψαλµο̋
8

25

ὅτι ἐγενήθη̋ βοηθό̋ µου
Κάθε αὐγή τό λόγο Σου
ἀπ᾿ τή Βίβλο µελετοῦσα.
Γιατί µέ ἐβοήθησε̋
στί̋ δύσκολέ̋ µου ὧρε̋,

Ἐκολλήθη ἡ ψυχή µου ὀπίσω σου,
ἐµοῦ δέ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου.
9

Ὀπίσω Σου προσδέθηκε,
Κύριε, ἡ ζωή µου
κι ἡ κραταιά σου δεξιά
πάντα µέ προστατεύει.

∆όξα Πατρί ... Καί νῦν ....
[Ἀλληλού̓α! Ἀλληλού̓α! Ἀλληλού̓α!
∆όξα σοι, ὁ Θεό̋! ] (γ΄).
Κύριε, ἐλέησον. (γ΄)
∆όξα Πατρί καί Υἱῷ
καί Ἁγίῳ Πνεύµατι.

ΨΑΛΜΟΣ ΠΖ' 87

2

Κύριε, ὁ Θεό̋ τῆ̋ σωτηρία̋ µου,

ἡµέρα̋ ἐκέκραξα
καί ἐν νυκτί ἐναντίον Σου·
Κύριε, Θεέ Σωτῆρα µου,
Σοῦ κράζω µέρα νύχτα.

εἰσελθέτω ἐνώπιόν Σου
ἡ προσευχή µου,
κλῖνον τό οὖ̋ Σου εἰ̋ τήν δέησίν µου.
3

Ἄ̋ φτάση ὥ̋ τό θρόνο Σου
ἡ φωνή τῆ̋ προσευχῆ̋ µου,
κλῖνε τ᾿ αὐτί Σου, Κύριε,
κι ἄκου τή δέησή µου.

Ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή µου
καί ἡ ζωή µου τῷ ἅδῃ ἤγγισε.
4
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Γιατ’ ἡ ψυχή µου πνίγεται
στά βάσανα, στί̋ θλίψει̋
καί ἡ ζωή µου ἔφτασε
πολύ κοντά στόν Ἅδη.

Προσελογίσθην
µετά τῶν καταβαινόντων εἰ̋ λάκκον,
ἐγενήθην ὡσεί ἄνθρωπο̋ ἀβοήθητο̋
ἐν νεκροῖ̋ ἐλεύθερο̋.
5

Συναριθµήθηκα µ᾿ αὐτού̋
πού θάβουνε στό λάκκο,
ἄνθρωπο̋ ἀβοήθητο̋
µέσα στού̋ πεθαµένου̋.

Ὡσεί τραυµατίαι
καθεύδοντε̋ ἐν τάφῳ,
ὧν οὐκ ἐµνήσθη̋ ἔτι
καί αὐτοί ἐκ τῆ̋ χειρό̋ Σου
ἀπώσθησαν.
6

Σάν ἕνα̋ ἀπό τού̋ πολλού̋,
Κύριε, πληγωµένου̋,
πού πεταµένοι κοίτονται
λιπόθυµοι στού̋ τάφου̋
γιατί δέν τού̋ θυµήθηκε̋
βοήθεια νά τού̋ δώση̋,
ἀφοῦ τού̋ παραπέταξε
τό δυνατό Σου χέρι.

Ἔθεντό µε ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ,
ἐν σκοτεινοῖ̋ καί ἐν σκιᾷ θανάτου.
7

Ἔτσι µέ πέταξαν κι ἐµέ
µέσα στῆ̋ γῆ̋ τά σπλάγχνα,
µέσ᾿ στά σκοτάδια, στή σκιά
πού ὁ θάνατο̋ ἁπλώνει.

Ἐπ᾿ ἐµέ ἐπεστηρίχθη ὁ θυµό̋ Σου
καί πάντα̋ τού̋ µετεωρισµού̋ Σου
ἐπήγαγε̋ ἐπ᾿ ἐµέ.
8

Ἑξάψαλµο̋
Ἐπάνω µου ἐξέσπασε
ὁ φοβερό̋ θυµό̋ Σου,
τά κύµατα ὅλα πάνω µου
ἔφερε̋ τῆ̋ ὀργῆ̋ Σου.
∆ιάψαλµα.

Ἐµάκρυνα̋ τού̋ γνωστού̋ µου
ἀπ᾿ ἐµοῦ,
ἔθεντό µε βδέλυγµα ἑαυτοῖ̋.
9

Ἐκείνου̋ πού µέ γνώριζαν
ἔδιωξε̋ µακριά µου,
βδέλυγµα µέ θεώρησαν
τά µάτια τά δικά του̋.

Παρεδόθην καί οὐκ ἐξεπορευόµην·
10 οἱ ὀφθαλµοί µου ἠσθένησαν
ἀπό πτωχεία̋·
ἐκέκραξα πρό̋ Σέ, Κύριε,
ὅλην τήν ἡµέραν,
διεπέτασα πρό̋ Σέ τά̋ χεῖρά̋ µου.
Τελείω̋ παραδόθηκα,
διέξοδο δέν ἔχω·
τά µάτια µου θολώσανε
ἀπ᾿ τή µεγάλη φτώχεια·
Σοῦ ἔκραζα ὁληµερί̋,
Θεέ, καί Σέ καλοῦσα,
καί διαρκῶ̋ ἐσήκωνα
τά χέρια µου σέ Σένα.

Μή τοῖ̋ νεκροῖ̋
ποιήσει̋ θαυµάσια;
Ἤ ἰατροί ἀναστήσουσι
καί ἐξοµολογήσονταί Σοι;
11

Μήπω̋ θά κάνει̋ θαύµατα
γιά τού̋ νεκρού̋, Θεέ µου;
Ἤ µήπω̋ θά ἀναστηθοῦν
νά Σέ δοξολογήσουν;
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Μή διηγήσεταί τι̋ ἐν τῷ τάφῳ
τό ἔλεό̋ Σου
καί τήν ἀλήθειάν Σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ;
12

Μήπω̋ µπορεῖ ὁ ἄνθρωπο̋,
ὅταν βρεθῆ στόν τάφο,
νά διαλαλῆ τό ἔλεο̋
τῆ̋ ἀγαθότητό̋ Σου,
ἤ µέσα στήν καταστροφή
πού τόν συµπαρασύρει,
νά λέη τήν ἀλήθεια Σου,
νά τή διακηρύττη;

Μή γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει
τά θαυµάσιά Σου
καί ἡ δικαιοσύνη Σου
ἐν γῇ ἐπιλελησµένῃ;
13

Μήπω̋ µποροῦνε νά φανοῦν
τά θαυµαστά Σου ἔργα
µέσα σ’ αὐτή τή σκοτεινιά
πού ὁ θάνατο̋ ἁπλώνει;
Μπορεῖ ἄραγε νά φανῆ
κι ἔχει καµιά ἀξία
πάλι ἡ δικαιοσύνη Σου
στῆ̋ λησµονιᾶ̋ τή χώρα;

Κἀγώ πρό̋ Σέ, Κύριε, ἐκέκραξα
καί τό πρωί
ἡ προσευχή µου προφθάσει Σε.
14

Παρ᾿ ὅλα αὐτά ἐγώ,
Κύριε, κατέφυγα σέ Σένα
κι ἡ πρωινή µου προσευχή
σπεύδει νά Σέ προφτάση.

Ἵνα τί, Κύριε,
ἀπωθεῖ̋ τήν ψυχήν µου
ἀποστρέφει̋ τό πρόσωπόν Σου
ἀπ᾿ ἐµοῦ;
15

Ἑξάψαλµο̋
Γιατί, Θεέ µου, ἀπωθεῖ̋
µακρυά Σου τήν ψυχή µου
καί ἀλλοῦ γυρνᾶ̋ τό πρόσωπο,
ὅταν ἐγώ Σοῦ κράζω;

Πτωχό̋ εἰµι ἐγώ
καί ἐν κόποι̋ ἐκ νεότητό̋ µου,
ὑψωθεί̋ δέ
ἐταπεινώθην καί ἐξηπορήθην.
16

Φτωχό παιδί Σου εἶµ᾿ ἐγώ
κι ἀπό µικρό στού̋ κόπου̋
κι ὡ̋ πῆγα ν᾿ ἀνασηκωθῶ
ξανά ᾿πεσα στή φτώχεια.

Ἐπ᾿ ἐµέ διῆλθον αἱ ὀργαί Σου,
οἱ φοβερισµοί Σου ἐξετάραξάν µε.
17

Πέρασε ἀπό πάνω µου
ἡ φοβερή ὀργή Σου,
οἱ πύρινέ̋ Σου ἀπειλέ̋
ὅλον µέ συνταράξαν.

Ἐκύκλωσάν µε ὡσεί ὕδωρ
ὅλην τήν ἡµέραν περιέσχον µε ἅµα.
18

Ὡσάν κατακλυσµοῦ νερά
ὁλοῦθε µέ κυκλώνουν
καί µέ κρατοῦν ὁληµερί̋
ἀπό παντοῦ κλεισµένο.

Ἐµάκρυνα̋ ἀπ᾿ ἐµοῦ
φίλον καί πλησίον
καί τού̋ γνωστού̋ µου
ἀπό ταλαιπωρία̋.
19

Τού̋ φίλου̋ καί τού̋ συγγενεῖ̋
ἔδιωξε̋ µακριά µου
καί τού̋ γνωστού̋ µου ἀπ’ τί̋ πολλέ̋
φρικτέ̋ ταλαιπωρίε̋.
Καί πάλιν·
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Κύριε, ὁ Θεό̋ τῆ̋ σωτηρία̋ µου,
ἡµέρα̋ ἐκέκραξα καί ἐν νυκτί
ἐναντίον Σου·
2

Θεέ µου καί Σωτῆρα µου,
Σοῦ κράζω µέρα νύχτα·

εἰσελθέτω ἐνώπιόν Σου
ἡ προσευχή µου,
κλῖνον τό οὖ̋ Σου εἰ̋ τήν δέησίν µου.
3

ἄ̋ φτάση ὥ̋ τό θρόνο Σου
ἡ φωνή τῆ̋ προσευχῆ̋ µου,
κλῖνε τ᾿ αὐτί προσεχτικά
τό θρῆνο µου ν᾿ ἀκούσει̋.
ΨΑΛΜΟΣ ΡΒ' 102
Ἐξοµολόγηση εὐγνωµοσύνη̋.

Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τόν Κύριον
καί πάντα τά ἐντό̋ µου
τό ὄνοµα τό ἅγιον Αὐτοῦ.
Ψυχή µου, εὐλόγα τό Θεό,
τόν ἅγιο Θεό Σου
κι ὅλο̋ ὁ ἔσω κόσµο̋ µου,
τό ἅγιο ὄνοµά Του.

Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τόν Κύριον
καί µή ἐπιλανθάνου
πάσα̋ τά̋ ἀνταποδόσει̋ Αὐτοῦ.
2

Ψυχή µου, εὐλόγα τό Θεό,
τόν ἅγιο Θεό Σου·
ποτέ σου νά µή λησµονῆ̋
ὅσα σοῦ ἔχει δώσει.

Τόν εὐ̓λατεύοντα
πάσα̋ τά̋ ἀνοµία̋ σου,
τόν ἰώµενον πάσα̋ τά̋ νόσου̋ σου.
3

Αὐτό̋ σοῦ ἐσυγχώρησε
τί̋ ἁµαρτίε̋ ὅλε̋,

Ἑξάψαλµο̋
εἶν᾿ ὁ γιατρό̋ πού γιάτρεψε
ὅλε̋ σου τί̋ ἀρρώστιε̋.

Τόν λυτρούµενον
ἐκ φθορᾶ̋ τήν ζωήν σου,
τόν στεφανοῦντα σε
ἐν ἐλέει καί οἰκτιρµοῖ̋.
4

Αὐτό̋ ἀπό τό θάνατο
γλιτώνει τή ζωή σου,
σέ στεφανώνει πάντοτε
µ᾿ ἔλεο̋ καί ἀγάπη.

Τόν ἐµπιµπλῶντα ἐν ἀγαθοῖ̋
τήν ἐπιθυµίαν σου,
ἀνακαινισθήσεται ὡ̋ ἀετοῦ
ἡ νεότη̋ σου.
5

Χορταίνει σου µέ ἀγαθά
κάθε ἐπιθυµία,
τή νιότη σου σάν ἀετοῦ
θά τήν ἀνακαινίση.

Ποιῶν ἐλεηµοσύνα̋ ὁ Κύριο̋
καί κρῖµα πᾶσι τοῖ̋ ἀδικουµένοι̋.
6

Συνέχεια ὁ Κύριο̋ κάνει ἐλεηµοσύνε̋
καί βγάνει κρίση δίκαιη
γιά τού̋ ἀδικουµένου̋.

Ἐγνώρισε τά̋ ὁδού̋ Αὐτοῦ
τῷ Μωυσῇ,
τοῖ̋ υἱοῖ̋ Ἰσραήλ
τά θελήµατα Αὐτοῦ.
7

Ἐγνώρισε στό Μωυσῆ
τό δρόµο τό δικό Του,
στού̋ ἀπογόνου̋ τοῦ Ἰσραήλ
τό ἅγιο θέληµά Του.

Οἰκτίρµων καί ἐλεήµων ὁ Κύριο̋,
µακρόθυµο̋ καί πολυέλεο̋.
8
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Οἰκτίρµων, γενναιόδωρο̋
ὁ Κύριό̋ µα̋ εἶναι,
µακρόθυµο̋ καί σπλαγχνικό̋,
σκορπίζει καλωσύνη.

Οὐκ εἰ̋ τέλο̋ ὀργισθήσεται
οὐδέ εἰ̋ τόν αἰῶνα µηνιεῖ.
9

∆έν εἶναι ἀτελείωτη
κι ἀδιάκοπη ἡ ὀργή Του
καί ὁ θυµό̋ Του σταθερό̋
καί αἰώνιο̋ δέ µένει.

Οὐ κατά τά̋ ἀνοµία̋ ἡµῶν
ἐποίησεν ἡµῖν
οὐδέ κατά τά̋ ἁµαρτία̋ ἡµῶν
ἀνταπέδωκεν ἡµῖν.
10

Γιατί δέν µᾶ̋ ἐφέρθηκε
σ᾿ ἁµαρτωλού̋ ὡ̋ πρέπει,
οὔτε µᾶ̋ ἐτιµώρησε
ὡ̋ πρέπει στού̋ ἀνόµου̋.

Ὅτι κατά τό ὕψο̋
τοῦ οὐρανοῦ ἀπό τῆ̋ γῆ̋
ἐκραταίωσε Κύριο̋ τό ἔλεο̋ Αὐτοῦ
ἐπί τού̋ φοβουµένου̋ Αὐτόν.
11

Ὅσο ψηλά ᾿ναι ὁ οὐρανό̋
πάνω ἀπό τή γῆ µα̋,
τόσο κραταίωσε ὁ Θεό̋
σέ µᾶ̋ τό ἔλεό̋ Του,
σ᾿ ὅσου̋ πιστεύουνε σ᾿ Αὐτόν
καί σ᾿ ὅσου̋ Τόν φοβοῦνται.

Καθ᾿ ὅσον ἀπέχουσιν
ἀνατολαί ἀπό δυσµῶν
ἐµάκρυνεν ἀφ᾿ ἡµῶν
τά̋ ἀνοµία̋ ἡµῶν.
12

Ὅσο ἀπέχουνε µακριά
Ἀνατολή καί ∆ύση,

Ἑξάψαλµο̋
τόσο τί̋ ἁµαρτίε̋ µα̋
µακριά µα̋ ἔχει διώξει.

Καθώ̋ οἰκτείρει πατήρ υἱού̋,
ᾠκτείρησε Κύριο̋
τού̋ φοβουµένου̋ Αὐτόν.
13

Μ᾿ ὅση στοργή σπλαγχνίζεται
πατέρα̋ τά παιδιά του,
ἴδια σπλαγχνίζετ᾿ ὁ Θεό̋
αὐτού̋ πού Τόν φοβοῦνται.

Ὅτι Αὐτό̋ ἔγνω τό πλάσµα ἡµῶν·
ἐµνήσθη ὅτι χοῦ̋ ἐσµεν.
14

Γνωρίζει πώ̋ µᾶ̋ ἔπλασε,
ὅτ᾿ εἴµαστ᾿ ἀπό χῶµα.

Ἄνθρωπο̋,
ὡσεί χόρτο̋ αἱ ἡµέραι αὐτοῦ,
ὡσεί ἄνθο̋ τοῦ ἀγροῦ,
οὕτω̋ ἐξανθήσει.
15

Σάν τό χορτάρι τοῦ ἀγροῦ
εἶν᾿ ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου,
σάν τό ἀγριολούλουδο
ἀνθίζει ἡ ζωή µα̋.

Ὅτι πνεῦµα διῆλθεν ἐν αὐτῷ
καί οὐχ ὑπάρξει
καί οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι
τόν τόπον αὐτοῦ.
16

Ἐπέρασε ὁ ἄνεµο̋,
τό σήκωσε καί ἐχάθη
καί δέ θυµᾶται πιά κανεί̋
τόν τόπο πού βρισκόταν.

Τό δέ ἔλεο̋ τοῦ Κυρίου
ἀπό τοῦ αἰῶνο̋
καί ἕω̋ τοῦ αἰῶνο̋
ἐπί τού̋ φοβουµένου̋ Αὐτόν.
17
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Καί ἡ δικαιοσύνη Αὐτοῦ
ἐπί υἱοῖ̋ υἱῶν,
Μά τοῦ Θεοῦ τό ἔλεο̋
γι᾿ αὐτού̋ πού Τόν φοβοῦνται
αἰώνιο, παντοτινό
κι ἀµετακίνητο εἶναι.
καί ἡ δικαιοσύνη Του
στού̋ γιού̋ καί στά παιδιά του̋,

τοῖ̋ φυλάσσουσιν
τήν διαθήκην Αὐτοῦ
καί µεµνηµένοι̋ τῶν ἐντολῶν Αὐτοῦ
τοῦ ποιῆσαι αὐτά̋.
18

σ᾿ αὐτού̋ πού παραµένουνε
πιστοί στή ∆ιαθήκη
καί πού θυµοῦνται νά τηροῦν
πιστά τί̋ ἐντολέ̋ Του.

Κύριο̋ ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίµασε
τόν θρόνον Αὐτοῦ
καί ἡ βασιλεία Αὐτοῦ
πάντων δεσπόζει.
19

Ὁ Κύριο̋ στόν οὐρανό
τό θρόνο Του ἔχει στήσει
κι ἡ Βασιλεία Του ἀπ᾿ ἐκεῖ
τόν κόσµο διαφεντεύει.

Εὐλογεῖτε τόν Κύριον
πάντε̋ οἱ Ἄγγελοι Αὐτοῦ,
δυνατοί ἰσχύ̓,
ποιοῦντε̋ τόν λόγον Αὐτοῦ,
τοῦ ἀκοῦσαι τῆ̋ φωνῆ̋
τῶν λόγων Αὐτοῦ.
20

∆οξολογεῖτε τόν Θεό
ὅλοι οἱ Ἄγγελοί Του.
πού ἐνισχυµένοι, δυνατοί,
τό λόγο Του ἐκτελεῖτε,

Ἑξάψαλµο̋
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παντοῦ γιά ν᾿ ἀκουσθῆ ἡ φωνή
τῆ̋ θεία̋ προσταγῆ̋ Του.

Εὐλογεῖτε τόν Κύριον
πᾶσαι αἱ δυνάµει̋ Αὐτοῦ,
λειτουργοί Αὐτοῦ
οἱ ποιοῦντε̋ τό θέληµα Αὐτοῦ.
21

∆οξολογεῖτε τόν Θεό
ὅλε̋ Του οἱ ∆υνάµει̋,
οἱ Λειτουργοί πού ἐκτελοῦν
πιστά τό θέληµά Του.

Εὐλογεῖτε τόν Κύριον
πάντα τά ἔργα Αὐτοῦ.
Ἐν παντί τόπῳ τῆ̋ δεσποτεία̋ Αὐτοῦ,
εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τόν Κύριον.
22

∆οξολογεῖτε τόν Θεό
ὅλα τά κτίσµατά Του.
Σ᾿ ὅλη τή δεσποτεία Του
Αὐτόν δοξολογεῖτε,
κι ἐσύ, ψυχή µου, δόξαζε
τόν Κύριο καί Θεό Σου.
Καί πάλιν·

Ἐν παντί τόπῳ τῆ̋ δεσποτεία̋ αὐτοῦ,
εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τόν Κύριον.
Σ᾿ ὅλη τή δεσποτεία Του
Αὐτόν δοξολογεῖτε,
κι ἐσύ, ψυχή µου, δόξαζε
τόν Κύριο καί Θεό σου.
ΨΑΛΜΟΣ ΡΜΒ' 142
Πρὠνή δέηση γιά βοήθεια καί καθοδήγηση.
1

Κύριε,

εἰσάκουσον τῆ̋ προσευχῆ̋ µου,
ἐνώτισαι τήν δέησίν µου
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ἐν τῇ ἀληθείᾳ Σου,
εἰσάκουσόν µου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου.
Κύριε, Σέ παρακαλῶ,
δέξου τήν προσευχή µου,
Ἐσύ, ἀληθινέ Θεέ, ἄκου τή δέησή µου,
∆ικαιοκρίτη Κύριε,
Ἐσύ ἐπάκουσέ µου!

Καί µή εἰσέλθῃ̋ εἰ̋ κρίσιν
µετά τοῦ δούλου Σου,
ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν Σου
πᾶ̋ ζῶν.
2

Μή κάνη̋ δικαστήριο,
Θεέ, νά µέ δικάση̋,
γιατί κανένα̋ ζωντανό̋
᾿µπρό̋ Σου δέν εἶν᾿ ἀθῶο̋!

Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρό̋
τήν ψυχήν µου,
ἐταπείνωσεν εἰ̋ γῆν τήν ζωήν µου,
3

Ἐχθροί καταδιώκουνε,
Θεέ µου, τήν ψυχή µου·
στό χῶµα καταρρίψανε,
Κύριε, τή ζωή µου.

ἐκάθισέ µε ἐν σκοτεινοῖ̋
ὡ̋ νεκρού̋ αἰῶνο̋,
4 καί ἠκηδίασεν ἐπ᾿ ἐµέ
τό πνεῦµά µου,
ἐν ἐµοί ἐταράχθη ἡ καρδία µου.
Σέ σκοτεινό µέ κάθισαν
σάν πεθαµένο κόσµο
κι ὁλόκληρο τό πνεῦµα µου
κυρίεψ᾿ ἀκηδία·
ἡ σύγχυση κι ἡ ταραχή
γέµισαν τήν καρδιά µου.

Ἑξάψαλµο̋
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Ἐµνήσθην ἡµερῶν ἀρχαίων,
ἐµελέτησα ἐν πᾶσι τοῖ̋ ἔργοι̋ Σου,
ἐν ποιήµασι τῶν χειρῶν Σου ἐµελέτων.
5

Ὦ, Κύριε, θυµήθηκα
τί̋ παλαιέ̋ ἡµέρε̋,
µελέτησα µέ προσοχή
τά θαυµαστά Σου ἔργα.
Τό νόηµα τῶν ἔργων Σου
πῆρα νά µελετήσω!

∆ιεπέτασα πρό̋ Σέ τά̋ χεῖρα̋ µου·
ἡ ψυχή µου ὡ̋ γῆ ἄνυδρό̋ Σοι.
6

Ἐσήκωσα τά χέρια µου,
σέ Σένα, τό Θεό µου
καί τήν ψυχή µου ἔφερα,
γῆ διψασµένη ἐµπρό̋ Σου.
∆ιάψαλµα.

Ταχύ εἰσάκουσόν µου, Κύριε,
ἐξέλιπε τό πνεῦµα µου.
7

Σέ ἱκετεύω, Κύριε,
ταχέω̋ νά µ᾿ ἀκούση̋,
γιατί δέν µένει πιά καιρό̋,
τό πνεῦµα µου τό χάνω.

Μή ἀποστρέψῃ̋ τό πρόσωπόν Σου
ἀπ’ ἐµοῦ
καί ὁµοιωθήσοµαι
τοῖ̋ καταβαίνουσιν εἰ̋ λάκκον.
Τό πρόσωπό Σου ἀπό µέ
µήν ἀποστρέψη̋ ἄλλο,
µή γίνω ὅµοιο̋ µ᾿ αὐτού̋
πού βάζουνε στό λάκκο.

Ἀκουστόν ποίησόν µοι τό πρωί
τό ἔλεό̋ Σου,
ὅτι ἐπί Σοί ἤλπισα.
8
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Τό ἔλεό̋ Σου κάνε µε
πρωί πρωί νά νοιώσω,
γιατί Σύ εἶσαι, Κύριε,
ἡ µόνη µου ἐλπίδα!

Γνώρισόν µοι, Κύριε,
ὁδόν ἐν ᾗ πορεύσοµαι,
ὅτι πρό̋ Σέ ᾖρα τήν ψυχήν µου.
Τό δρόµο δεῖξε µου Ἐσύ
πού πρέπει νά βαδίσω,
γιατί ἐγώ ὁδήγησα
σέ Σένα τήν ψυχή µου.

Ἐξελοῦ µε ἐκ τῶν ἐχθρῶν µου,
Κύριε, πρό̋ Σέ κατέφυγον.
9

Παρακαλῶ Σε, σῶσε µε
ἀπ᾿ ὅλου̋ τού̋ ἐχθρού̋ µου,
γιατί σέ Σένα, Κύριε,
καί µόνο καταφεύγω!

∆ίδαξόν µε
τοῦ ποιεῖν τό θέληµά Σου,
ὅτι Σύ εἶ ὁ Θεό̋ µου·
Τό πνεῦµά Σου τό ἀγαθόν
ὁδηγήσει µε ἐν γῇ εὐθείᾳ.
10

Μάθε µε Σύ νά ἐκτελῶ
σωστά τό θέληµά Σου,
γιατί Σύ εἶσαι, Κύριε,
µοναδικό̋ Θεό̋ µου·
Τό Πνεῦµα Σου ἄ̋ µ᾿ ὁδηγῆ
πάντα στόν ἴσιο δρόµο.

Ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατό̋ Σου, Κύριε,
ζήσει̋ µε.
11

Γιά τ᾿ ὄνοµά Σου, Κύριε,
δό̋ µου ζωή νά ζήσω,

Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου ἐξάξει̋
ἐκ θλίψεω̋ τήν ψυχήν µου.

Ἑξάψαλµο̋
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Καί ἐν τῷ ἐλέει Σου
ἐξολοθρεύσει̋ τού̋ ἐχθρού̋ µου
καί ἀπολεῖ̋ πάντα̋
τού̋ θλίβοντα̋ τήν ψυχήν µου,
ὅτι ἐγώ δοῦλό̋ Σου εἰµι.
12

καί ἐπειδή ᾿σαι δίκαιο̋
βγάλε µε ἀπ᾿ τί̋ θλίψει̋.
Ἀπ᾿ τήν ἀγάπη Σου γιά µέ
σύντριψε τού̋ ἐχθρού̋ µου
κι ἀφάνισε ὅλου̋ αὐτού̋
πού θλίβουν τήν ψυχή µου·
Κι ἐγώ πιστό̋ καί ταπεινό̋
δοῦλο̋ Σου θἆµαι πάντα!
Καί πάλιν:

Εἰσάκουσόν µου, Κύριε,
ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου
2 καί µή εἰσέλθῃ̋
εἰ̋ κρίσιν µετά τοῦ δούλου Σου. (δί̋)
∆ικαιοκρίτη Κύριε,
Ἐσύ ἐπάκουσέ µου!
Μή κάνει̋ δικαστήριο
νά µέ καταδικάσει̋.

Τό Πνεῦµά Σου τό ἀγαθόν
ὁδηγήσει µε ἐν γῇ εὐθείᾳ.
Τό Πνεῦµα σου ἄ̋ µ᾿ ὁδηγεῖ
πάντα στόν ἴσιο δρόµο.

∆όξα Πατρί καί Υἱῷ
καί Ἁγίῳ Πνεύµατι.
Καί νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.
[Ἀλληλού̓α! Ἀλληλού̓α! Ἀλληλού̓α!
∆όξα σοι, ὁ Θεό̋! ] (γ΄). Ἀµήν.
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Ἡ ἐλπί̋ ἡµῶν, Κύριε, δόξα σοι.
Εἰρηνικά

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
Κύριε, ἐλέησον.
Ὑπέρ τῆ̋ ἄνωθεν εἰρήνη̋

καί τῆ̋ σωτηρία̋ τῶν ψυχῶν ἡµῶν,
τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
Κύριε, ἐλέησον.
Ὑπέρ τῆ̋ εἰρήνη̋
τοῦ σύµπαντο̋ κόσµου,
εὐσταθεία̋ τῶν ἁγίων
τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν
καί τῆ̋ τῶν πάντων ἑνώσεω̋,
τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
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 Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (...),
τοῦ τιµίου πρεσβυτερίου,
τῆ̋ ἐν Χριστῷ διακονία̋,
παντό̋ τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ,
τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
Κύριε, ἐλέησον.
Ὑπέρ τῶν εὐσεβεστάτων
ἀρχόντων ἡµῶν
καί τοῦ φιλοχρίστου στρατοῦ,
τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

Εἰρηνικά

Κύριε, ἐλέησον.
Ὑπέρ τῆ̋ πόλεω̋ ταύτη̋,

πάση̋ πόλεω̋ καί χώρα̋
καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖ̋,
τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
Κύριε, ἐλέησον.
Ὑπέρ εὐκρασία̋ ἀέρων,
εὐφορία̋ τῶν καρπῶν τῆ̋ γῆ̋
καί καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου
δεηθῶµεν.
Κύριε, ἐλέησον.
Ὑπέρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων,
νοσούντων, καµνόντων, αἰχµαλώτων
καί τῆ̋ σωτηρία̋ αὐτῶν,
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.
Τῆ̋ Παναγία̋, ἀχράντου,
ὑπερευλογηµένη̋, ἐνδόξου,
∆εσποίνη̋ ἡµῶν Θεοτόκου
καί ἀειπαρθένου Μαρία̋,

41

42

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ

µετά πάντων τῶν Ἁγίων
µνηµονεύσαντε̋,
ἑαυτού̋ καί ἀλλήλου̋
καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡµῶν
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα.
Σοί, Κύριε.
Η Α' ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ
Τελοῦµε τόν Ὄρθρο,
πού εἶναι πρωινή ἀκολουθία,
ἀλλά τόν τελοῦµε ἀπό τό προηγούµενο βράδυ.

Eὐχαριστοῦµεν σοι, Κύριε,

ὁ Θεό̋ ἡµῶν,
τῷ ἐξαναστήσαντι ἡµᾶ̋
ἐκ τῶν κοιτῶν ἡµῶν
καί ἐµβαλόντι εἰ̋ τό στόµα ἡµῶν
λόγον αἰνέσεω̋
τοῦ προσκυνεῖν καί ἐπικαλεῖσθαι
τό ὄνοµά σου τό ἅγιον·
καί δεόµεθα τοῖ̋ σοῖ̋ οἰκτιρµοῖ̋,
οἷ̋ πάντοτε ἐχρήσω
περί τήν ἡµετέραν ζωήν.
Καί νῦν ἐξαπόστειλον τήν βοήθειάν σου
ἐπί τού̋ ἐστῶτα̋
πρό προσώπου τῆ̋ ἁγία̋ δόξη̋ σου
καί ἀπεκδεχοµένου̋ τό παρά σοῦ
πλούσιον ἔλεο̋·
καί δό̋ αὐτοῖ̋ µετά φόβου καί ἀγάπη̋
πάντοτε σοί λατρεύειν,
αἰνεῖν, ὑµνεῖν, προσκυνεῖν
τήν ἀνεκδιήγητόν σου ἀγαθότητα.

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα,

τιµή καί προσκύνησι̋,

«Ἀλληλού̓α»
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τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι
νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.

Ἀµήν.
«Ἀλληλού̓α»

Ἐκ νυκτό̋ ὀρθρίζει τό πνεῦµα µου
πρό̋ Σέ, ὁ Θεό̋,
διότι φῶ̋ τά προστάγµατά Σου ἐπί τῆ̋ γῆ̋.

Ἀλληλού̓α! Ἀλληλού̓α! Ἀλληλού̓α!

∆ικαιοσύνην µάθετε
οἱ ἐνοικοῦντε̋ ἐπί τῆ̋ γῆ̋.

Ἀλληλού̓α! Ἀλληλού̓α! Ἀλληλού̓α!

Ζῆλο̋ λήψεται λαόν ἀπαίδευτον
καί νῦν πῦρ τού̋ ὑπεναντίου̋ ἔδεται.

Ἀλληλού̓α! Ἀλληλού̓α! Ἀλληλού̓α!

Πρόσθε̋ αὐτοῖ̋ κακά, Κύριε,
πρόσθε̋ αὐτοῖ̋ κακά, τοῖ̋ ἐνδόξοι̋ τῆ̋ γῆ̋.

Ἀλληλού̓α! Ἀλληλού̓α! Ἀλληλού̓α!

Τό Τροπάριο
Κυριακή Βα˙ων ἑσπέρα̋, Μ. ∆ευτέρα
καί Μ. Τρίτη ἑσπέρα̋
Ἐνῶ ψάλλεται τό Τροπάριον γίνεται ἡ
εἴσοδο̋ τῆ̋ ἱερᾶ̋ εἰκόνο̋ τοῦ Νυµφίου µέ µικρή
λιτανεία ἐντό̋ τοῦ ναοῦ. (Ἐκ γ'). Προπορεύεται
ὁ Σταυρό̋ τά ἐξαπτέρυγα οἱ λαµπάδε̋ καί τό
θυµιατό. Τό τροπάριο ὑποµνηµατίζει τήν λιτανεία.

Ἦχο̋ πλ. δ΄.
Ἰδού ὁ Νυµφίο̋ ἔρχεται
ἐν τῷ µέσῳ τῆ̋ νυκτό̋
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καί µακάριο̋ ὁ δοῦλο̋
ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα·
ἀνάξιο̋ δέ πάλιν
ὅν εὑρήσει ῥαθυµοῦντα.
Βλέπε οὖν, ψυχή µου,
µή τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇ̋,
ἵνα µή τῷ θανάτῳ παραδοθῇ̋
καί τῆ̋ βασιλεία̋ ἔξω κλεισθῇ̋·
ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα
ἅγιο̋, ἅγιο̋, ἅγιο̋, εἶ ὁ Θεό̋ ἡµῶν·
Τή ∆ευτέρα:

προστασίαι̋ τῶν Ἀσωµάτων
καί σῶσον ἡµᾶ̋.
Τήν Τρίτη:

πρεσβείαι̋ τοῦ Προδρόµου
καί σῶσον ἡµᾶ̋.
Τήν Τετάρτη:

δυνάµει τοῦ Σταυροῦ σου
καί σῶσον ἡµᾶ̋.
Τήν Πέµπτη:

πρεσβείαι̋ τῶν Ἀποστόλων
καί σῶσον ἡµᾶ̋.
Τήν Παρασκευή:

δυνάµει τοῦ Σταυροῦ Σου
καί σῶσον ἡµᾶ̋.
2.
Τήν δεύτερη φορά πού ψάλλεται τό τροπάριο,
συµπληρώνεται µέ κατάληξη πρό̋ τιµήν τοῦ
Ἁγίου στόν ὁποῖον εἶναι ἀφιερωµένο̋ ὁ ναό̋,
ὡ̋ ἀκολούθω̋:

πρεσβείαι̋ τοῦ Ἁγίου (ἤ τοῦ Ἀποστόλου ἤ
τοῦ Ὁσίου, ἤ τοῦ Ἱεράρχου,)

καί σῶσον ἡµᾶ̋.
3.

Μικρά Συναπτή
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Τήν τρίτη φορά πού ψάλλεται τό τροπάριο, συµπληρώνεται µέ κατάληξη πρό̋ τιµήν τῆ̋ Θεοτόκου (Κάθε µέρα):

πρεσβείαι̋ τῆ̋ Θεοτόκου
καί σῶσον ἡµᾶ̋.
Τῇ Μεγάλῃ Τετάρτῃ καί Μ. Πέµπτῃ
ἑσπέρα̋ (τοῦ ὄρθρου τῆ̋ ἑποµένη̋):
Ἐνῶ ψάλλεται τό τροπάριο, γίνεται ἡ
ἔξοδο̋ τῆ̋ ἱερᾶ̋ εἰκόνο̋ τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου
µέ τήν συνήθη µικρή λιτανεία ἐντό̋ τοῦ ναοῦ.

Ἦχο̋ πλ. δ΄.
Ὅτε οἱ ἔνδοξοι µαθηταί
ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ ∆είπνου ἐφωτίζοντο,
τότε Ἰούδα̋ ὁ δυσσεβή̋,
φιλαργυρίαν νοσήσα̋ ἐσκοτίζετο·
καί ἀνόµοι̋ κριταῖ̋
Σέ τόν δίκαιον Κριτήν παραδίδωσι.
Βλέπε, χρηµάτων ἐραστά,
τόν διά ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάµενον·
φεῦγε ἀκόρεστον ψυχήν,
τήν ∆ιδασκάλῳ τοιαῦτα τολµήσασαν.
Ὁ περί πάντα̋ ἀγαθό̋, Κύριε, δόξα Σοι.

Μικρά Συναπτή

Ἔτι καί ἔτι

ἐν εἰρήνῃ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
Κύριε, ἐλέησον.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον

καί διαφύλαξον ἡµᾶ̋, ὁ Θεό̋,
τῇ σῇ χάριτι.
Κύριε, ἐλέησον.
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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.
Η Γ' ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

Ἐκ νυκτό̋ ὀρθρίζει τό πνεῦµα ἡµῶν

πρό̋ Σέ, ὁ Θεό̋,
διότι φῶ̋ τά προστάγµατά Σου.
∆ίδαξον ἡµᾶ̋, ὁ Θεό̋,
τήν δικαιοσύνην Σου,
τά̋ ἐντολά̋ Σου καί τά δικαιώµατά Σου.
Φώτισον τού̋ ὀφθαλµού̋
τῶν διανοιῶν ἡµῶν
µήποτε ὑπνώσωµεν
ἐν ἁµαρτίαι̋ εἰ̋ θάνατον.
Ἀπέλασον πάντα ζόφον
ἀπό τῶν καρδιῶν ἡµῶν.
Χάρισαι ἡµῖν τόν τῆ̋ δικαιοσύνη̋ Ἥλιον
καί ἀνεπηρέαστον τήν ζωήν ἡµῶν
διαφύλαξον
ἐν τῇ σφραγῖδι
τοῦ ἁγίου Σου Πνεύµατο̋.
Κατεύθυνον τά διαβήµατα ἡµῶν
εἰ̋ ὁδόν εἰρήνη̋.
∆ό̋ ἡµῖν τόν ὄρθρον καί τήν ἡµέραν
ἐν ἀγαλλιάσει,

Ν΄ Ψαλµό̋ (50)
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ἵνα Σοι τά̋ ἑωθινά̋ ἀναπέµπωµεν
εὐχά̋,

Ὅτι Σόν τό κράτο̋

καί Σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία
καί ἡ δύναµι̋ καί ἡ δόξα
τοῦ Πατρό̋ καί τοῦ Υἱοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋,
νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.

Ἀµήν.
Τά Καθίσµατα καί τό Εὐαγγέλιον
ἀπό τό ἰδιαίτερο τεῦχο̋ κάθε ἡµέρα̋

Ν΄ Ψαλµό̋ (50)
3

Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε, ὁ Θεό̋,

κατά τό µέγα ἔλεό̋ Σου
καί κατά τό πλῆθο̋
τῶν οἰκτιρµῶν Σου
ἐξάλειψον τό ἀνόµηµά µου.
Ὤ Ἐλεήµονα Θεέ, Σοῦ ἐξοµολογοῦµαι
καί σοῦ προσπέφτω καί ζητῶ
τό µέγα ἔλεό̋ Σου.
Στῶν οἰκτιρµῶν τό πέλαγο̋
τῆ̋ θεία̋ σου ἀγάπη̋
τ᾿ ἀνόµηµα πού ἔπραξα
παρακαλῶ νά σβήσει̋.

Ἐπί πλεῖον πλῦνόν µε
ἀπό τῆ̋ ἀνοµία̋ µου
καί ἀπό τῆ̋ ἁµαρτία̋ µου
καθάρισόν µε.
4
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Νά µ᾿ ἐξαγνίσει̋, πλύνε µε,
ἀπό τήν ἀνοµία,
καθάρισέ µου τῆ̋ ψυχῆ̋
τή λέπρα πού µέ λειώνει.

Ὅτι τήν ἀνοµίαν µου ἐγώ γινώσκω
καί ἡ ἁµαρτία µου ἐνώπιόν µου ἐστι
διά παντό̋.
5

Γνωρίζω, Κύριε, καλά
τό κρῖµα ποὔχω κάνει,
τό ἔγκληµα πού ἔπραξα
µπροστά µου στέκει πάντα.

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

Γιατί σέ Σένα ἁµάρτησα
ἐγώ, µόνε Θεέ µου!
Τό πονηρό πού ἔπραξα,
µπροστά Σου τὄχω κάνει.
Γι' αὐτό θά εἶναι δίκαιη
ἡ ἀπόφασή Σου πάντα
καί θά νικᾶ̋ ὅποιον τολµᾶ
λόγο νά Σοῦ ζητήσει.

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

Ἡ σύλληψή µου ἔγινε
παράνοµα, τό εἶδε̋
κι ἡ µάνα µου µέ γέννησε
ἁµαρτωλό κι ἐµένα!

Ἰδού γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησα̋,
τά ἄδηλα καί τά κρύφια
τῆ̋ σοφία̋ Σου
ἐδήλωσά̋ µοι.
8
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Ἐσύ ὅµω̋ ἀγάπησε̋,
Κύριε, τήν ἀλήθεια,
τί̋ µυστικέ̋ Σου τί̋ βουλέ̋,
Σύ µοῦ ἀποκαλύπτει̋.

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

Θά µέ ραντίσει̋ µ᾿ ὕσσωπο
καί θά µέ καθαρίσει̋
καί θά µέ πλύνει̋ νά γενῶ
πιό ἄσπρο̋ ἀπ᾿ τό χιόνι!

Ἀκουτιεῖ̋ µοι ἀγαλλίασιν
καί εὐφροσύνην,
ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωµένα.
10

Κάνε µε ἀγαλλίαση
νά νοιώσω κι εὐφροσύνη
τά ταλαιπωρηµένα µου
ὀστά ν᾿ ἀναγαλλιάσουν.

Ἀπόστρεψον τό πρόσωπόν Σου
ἀπό τῶν ἁµαρτιῶν µου
καί πάσα̋ τά̋ ἀνοµία̋ µου ἐξάλειψον.
11

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

Καρδίαν καθαράν
κτίσον ἐν ἐµοί, ὁ Θεό̋,
καί πνεῦµα εὐθέ̋
ἐγκαίνισον ἐν τοῖ̋ ἐγκάτοι̋ µου.
12

Καρδιά καθάρια µέσα µου
χτίσε, Ἐσύ Θεέ µου,
τό εὐθύ Σου Πνεῦµα θρόνιασε
µέσα στά ἔγκατά µου.
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Μή ἀπορρίψῃ̋ µε
ἀπό τοῦ προσώπου Σου
καί τό Πνεῦµά Σου τό ἅγιον
µή ἀντανέλῃ̋ ἀπ᾿ ἐµοῦ.
13

Μή µ᾿ ἀποδιώξει̋ µακριά
ἀπό τό πρόσωπό Σου,
µήν ἀφαιρέση̋ ἀπό µέ
τό ἅγιό Σου Πνεῦµα.

Ἀπόδο̋ µοι τήν ἀγαλλίασιν
τοῦ σωτηρίου Σου
καί πνεύµατι ἡγεµονικῷ στήριξόν µε.
14

Τῆ̋ σωτηρία̋ τή χαρά
χάρισε στήν ψυχή µου
τό Πνεῦµα Σου τό ἅγιο
δόσ᾿ µου νά µέ στηρίξει.

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

Καί τάζω Σου, στού̋ ἄνοµου̋
τού̋ δρόµου̋ Σου νά δείξω
ἁµαρτωλοί καί ἀσεβεῖ̋
σ᾿ Ἐσέ νά ἐπιστρέψουν.

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

16

Παρακαλῶ καί κράζω Σου,
Θεέ µου, λύτρωσέ µε.
ἀπ᾿ τήν κατάρα τοῦ αἵµατο̋
τ᾿ ἀθώου π᾿ ἔχω χύσει.
Κι ἡ γλῶσσα µου θά ἐξυµνεῖ
καί θά διακηρύττει
τή σωτηρία πού Ἐσύ
στόν ἄνθρωπο χαρίζει̋.

Ν΄ Ψαλµό̋ (50)
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Κύριε, τά χείλη µου ἀνοίξει̋
καί τό στόµα µου
ἀναγγελεῖ τήν αἴνεσίν Σου.
17

Ἄνοιξε Σύ τά χείλη µου,
Κύριε καί Θεέ µου,
νά διαλαλεῖ τό στόµα µου
τή δόξα Σου στόν κόσµο.

Ὅτι εἰ ἠθέλησα̋ θυσίαν, ἔδωκα ἄν·
ὁλοκαυτώµατα οὐκ εὐδοκήσει̋.
18

Γιατί θά Σοῦ ἐπρόσφερα,
ἄν ἤθελε̋, θυσίε̋
µά τά ὁλοκαυτώµατα δέν Σέ
εὐχαριστοῦνε.

Θυσία τῷ Θεῷ
πνεῦµα συντετριµµένον·
καρδίαν συντετριµµένην
καί τεταπεινωµένην
ὁ Θεό̋ οὐκ ἐξουδενώσει.
19

Θυσία θέλει ὁ Θεό̋,
πνεῦµα συντετριµµένο·
καρδιά πού ταπεινώνεται
δέν τήν ἐξουθενώνει.

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῆ εὐδοκίᾳ Σου
τήν Σιών
καί οἰκοδοµηθήτω τά τείχη
Ἱερουσαλήµ.
20

∆έξου νά κάνει̋ τό καλό
γιά τή Σιών Θεέ µου,
τά γκρεµισµένα τείχη τη̋
νά ὑψωθοῦνε πάλι.

Τότε εὐδοκήσει̋
θυσίαν δικαιοσύνη̋,
ἀναφοράν καί ὁλοκαυτώµατα.
21
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Τότε θά εὐχαριστηθεῖ̋
θυσίε̋ σωτηρία̋,
τότε θά δεῖ̋ τί̋ προσφορέ̋,
τά ὁλοκαυτώµατά µα̋!

Τότε ἀνοίσουσιν
ἐπί τό θυσιαστήριόν Σου µόσχου̋.
Τότε πού θ᾿ ἀνεβάσουµε
µοσχάρια στό βωµό Σου.

«Σῶσον ὁ Θεό̋...» καί Εὐχή

Σῶσον, ὁ Θεό̋, τόν λαόν Σου

καί εὐλόγησον τήν κληρονοµίαν Σου·
ἐπίσκεψαι τόν κόσµον Σου
ἐν ἐλέει καί οἰκτιρµοῖ̋·
ὕψωσον κέρα̋ Χριστιανῶν ὀρθοδόξων
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

–

–

–

«Σῶσον ὁ Θεό̋...» καί Εὐχή

–

–
–

–

–
–

53

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,
∆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),
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(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.)

Ι΄ Εὐχή τοῦ ὄρθρου
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,
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·
ὅτι Σοί ἡµάρτοµεν, Κύριε,
τῷ καί τά ἄδηλα καί κρύφια
τῆ̋ καρδία̋ τῶν ἀνθρώπων
γινώσκοντι
καί µόνῳ ἔχοντι ἐξουσίαν
ἀφιέναι ἁµαρτία̋.
Καρδίαν δέ καθαράν κτίσα̋ ἐν ἡµῖν

Συναπτή καί εὐχή τῆ̋ γ΄ ὠδῆ̋
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καί πνεύµατι ἡγεµονικῷ στηρίξα̋ ἡµᾶ̋
καί τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου
γνωρίσα̋ ἡµῖν,
µή ἀπορρίψῃ̋ ἡµᾶ̋
ἀπό τοῦ προσώπου Σου·
ἀλλ᾿ εὐδόκησον,
ὡ̋ ἀγαθό̋ καί φιλάνθρωπο̋,
µέχρι τῆ̋ ἐσχάτη̋ ἡµῶν ἀναπνοῆ̋
προσφέρειν Σοι θυσίαν δικαιοσύνη̋
καί ἀναφοράν
ἐν τοῖ̋ ἁγίοι̋ Σου θυσιαστηρίοι̋.
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.
Ἀµήν.
Ο ΚΑΝΟΝΑΣ

ἀπό τήν Ἀκολουθία τῆ̋ κάθε ἡµέρα̋.
Ὠδέ̋ α΄-γ΄
Μ. ∆ευτέρα σελ. 13
Μ. Τρίτη Μ. Τετάρτη σελ.

Μ. Πέµπτη σελ.
Μ. Παρασκευή σελ.
Μ. Σάββατο σελ.

Συναπτή καί εὐχή τῆ̋ γ΄ ὠδῆ̋

Ἔτι καί ἔτι

ἐν εἰρήνῃ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
Κύριε, ἐλέησον.

56

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον

καί διαφύλαξον ἡµᾶ̋, ὁ Θεό̋,
τῇ σῇ χάριτι.
Κύριε, ἐλέησον.

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.
Η Ε΄ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

Ἀγαθῶν θησαυρέ, πηγή ἀέναο̋,

Πάτερ ἅγιε, θαυµατοποιέ,
παντοδύναµε καί παντοκράτορ,
πάντε̋ Σέ προσκυνοῦµεν
καί Σοῦ δεόµεθα,
τά Σά ἐλέη καί τού̋ Σού̋ οἰκτιρµού̋
ἐπικαλούµενοι εἰ̋ βοήθειαν
καί ἀντίληψιν
τῆ̋ ἡµετέρα̋ ταπεινώσεω̋.
Μνήσθητι, Κύριε, τῶν Σῶν ἱκετῶν·
πρόσδεξαι πάντων ἡµῶν
τά̋ ἑωθινά̋ δεήσει̋
ὡ̋ θυµίαµα ἐνώπιόν Σου
καί µηδένα ἡµῶν ἀδόκιµον ποιήσῃ̋,
ἀλλά πάντα̋ ἡµᾶ̋
περιποίησαι διά τῶν οἰκτιρµῶν Σου.
Μνήσθητι, Κύριε, τῶν ἀγρυπνούντων

Συναπτή καί εὐχή στ΄ ὠδῆ̋

καί ψαλλόντων εἰ̋ δόξαν Σήν
καί τοῦ µονογενοῦ̋ Σου Υἱοῦ
καί Θεοῦ ἡµῶν
καί τοῦ ἁγίου Σου Πνεύµατο̋.
Γενοῦ αὐτῶν βοηθό̋ καί ἀντιλήπτωρ·
πρόσδεξαι αὐτῶν τά̋ ἱκεσία̋
εἰ̋ τό ὑπερουράνιον
καί νοερόν Σου θυσιαστήριον.
Ὅτι Σύ εἶ 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.
Ἀµήν.
Κάθισµα γ΄ ὠδῆ̋
Κανόνα̋, ὠδέ̋ δ΄-στ΄
Μ. ∆ευτέρα σελ. Μ. Τρίτη Μ. Τετάρτη σελ.

Μ. Πέµπτη σελ.
Μ. Παρασκευή σελ.
Μ. Σάββατο σελ.

Συναπτή καί εὐχή στ΄ ὠδῆ̋

Ἔτι καί ἔτι

ἐν εἰρήνῃ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
Κύριε, ἐλέησον.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον
καί διαφύλαξον ἡµᾶ̋, ὁ Θεό̋,
τῇ σῇ χάριτι.
Κύριε, ἐλέησον.
Τῆ̋ Παναγία̋, ἀχράντου,
ὑπερευλογηµένη̋,
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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.
Η ΣΤ΄ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

Εὐχαριστοῦµέν Σοι,

Κύριε, ὁ Θεό̋ τῶν σωτηρίων ἡµῶν,
ὅτι πάντα ποιεῖ̋
εἰ̋ εὐεργεσίαν τῆ̋ ζωῆ̋ ἡµῶν,
ἵνα διαπαντό̋ πρό̋ Σέ ἀποβλέπωµεν,
τόν Σωτῆρα καί εὐεργέτην
τῶν ἡµετέρων ψυχῶν·
ὅτι διανέπαυσα̋ ἡµᾶ̋
ἐν τῷ παρελθόντι τῆ̋ νυκτό̋ µέτρῳ
καί ἐξήγειρα̋ ἡµᾶ̋ ἐκ τῶν κοιτῶν ἡµῶν
καί ἔστησα̋ εἰ̋ προσκύνησιν
τοῦ τιµίου ὀνόµατό̋ Σου.
∆ιό δεόµεθά Σου, Κύριε·
∆ό̋ ἡµῖν χάριν καί δύναµιν,
ἵνα καταξιωθῶµεν
ψάλλειν Σοι συνεπῶ̋
καί προσεύχεσθαι ἀδιαλείπτω̋
ἐν φόβῳ καί τρόµῳ
τήν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργαζόµενοι
διά τῆ̋ ἀντιλήψεω̋ τοῦ Χριστοῦ Σου.
Μνήσθητι, Κύριε,
καί τῶν ἐν νυκτί πρό̋ Σέ βοώντων·
ἐπάκουσον αὐτῶν καί ἐλέησον

Συναπτή
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καί σύντριψον ὑπό τού̋ πόδα̋ αὐτῶν
τού̋ ἀοράτου̋ καί πολεµίου̋ ἐχθρού̋.

Σύ γάρ εἶ ὁ Βασιλεύ̋ τῆ̋ εἰρήνη̋
καί σωτήρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν,
καί σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν,
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι,
νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.
Ἀµήν.

Κοντάκιον - Οἶκο̋ - Συναξάριον
ἀπό τό ἰδιαίτερο τεῦχο̋ κάθε ἡµέρα̋.
Μ. ∆ευτέρα σελ. Μ. Τρίτη σελ 25
Μ. Τετάρτη σελ.

Μ. Πέµπτη σελ.
Μ. Παρασκευή σελ.
Μ. Σάββατο σελ.

Οἱ ὠδέ̋ ζ΄- η΄ µέ τί̋ Καταβασίε̋ του̋
ἀπό ἰδιαίτερο τεῦχο̋ τῆ̋ κάθε ἡµέρα̋
Μετά τήν η' ὠδήν:
Τήν Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ φωτό̋
ἐν ὕµνοι̋ τιµῶντε̋ µεγαλύνωµεν.
Ἡ θ' ὠδή καί ἡ Καταβασία
ἀπό ἰδιαίτερο τεῦχο̋ τῆ̋ κάθε ἡµέρα̋
Συναπτή
καί ἡ εὐχή τῶν αἴνων
Ἔτι καί ἔτι
ἐν εἰρήνῃ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
Κύριε, ἐλέησον.
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Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον

καί διαφύλαξον ἡµᾶ̋, ὁ Θεό̋,
τῇ σῇ χάριτι.
Κύριε, ἐλέησον.
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.
Η ΙΑ' ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

Ὁ Θεό̋ ἡµῶν,

ὁ τά̋ νοερά̋ καί λογικά̋
ὑποστησάµενο̋ δυνάµει̋
τῷ Σῷ θελήµατι,
Σοῦ δεόµεθα καί Σέ ἱκετεύοµεν·
πρόσδεξαι ἡµῶν
µετά τῶν κτισµάτων Σου πάντων,
τήν κατά δύναµιν δοξολογίαν
καί ταῖ̋ πλουσίαι̋ τῆ̋ Σῆ̋ ἀγαθότητο̋
ἀντάµειψαι δωρεαῖ̋·
ὅτι Σοί κάµπτει πᾶν γόνυ ἐπουρανίων
καί ἐπιγείων καί καταχθονίων
καί πᾶσα πνοή καί κτίσι̋ ὑµνεῖ
τήν ἀκατάληπτον Σου δόξαν·
µόνο̋ γάρ εἶ Θεό̋ ἀληθινό̋ καί πολυέλεο̋.

Ὅτι Σέ αἰνοῦσι

πᾶσαι αἱ ∆υνάµει̋ τῶν οὐρανῶν
καί σοί τήν δόξαν ἀναπέµπουσι,

Ἐξαποστειλάριον
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τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι,
νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.

Ἀµήν.
Μ. ∆ευτέρα, Μ. Τρίτη,
Μ. Τετάρτη, Μ. Πέµπτη:

Ἐξαποστειλάριον
Αὐτόµελον. Ἦχο̋ γ΄.
Τόν νυµφῶνά Σου βλέπω,
Σωτήρ µου κεκοσµηµένον
καί ἔνδυµα οὐκ ἔχω,
ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ·
λάµπρυνόν µου τήν στολήν τῆ̋ ψυχῆ̋,
Φωτοδότα, καί σῶσόν µε.
ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ
ΚΑΙ
ΤΑ ΣΤΙΧΗΡΆ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ

Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον

Αἰνεῖτε τόν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν,
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τοῖ̋ ὑψίστοι̋.
Σοί πρέπει ὕµνο̋ τῷ Θεῷ.
Αἰνεῖτε Αὐτόν πάντε̋ οἱ ἄγγελοι Αὐτοῦ·
αἰνεῖτε Αὐτόν,
πᾶσαι αἱ δυνάµει̋ Αὐτοῦ.
Σοί πρέπει ὕµνο̋ τῷ Θεῷ.
Τά στιχηρά τροπάρια τῶν Αἴνων
ἀπό τήν ἀκολουθία τῆ̋ κάθε ἡµέρα̋
µέ τού̋ παρακάτω ψαλµικού̋ στίχου̋.
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4
Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐπί ταῖ̋ δυναστείαι̋ Αὐτοῦ,
αἰνεῖτε Αὐτόν
κατά τό πλῆθο̋ τῆ̋ µεγαλωσύνη̋ Αὐτοῦ.
3
Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ἤχῳ σάλπιγγο̋,
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ψαλτηρίῳ καί κιθάρᾳ.
2
Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τυµπάνῳ καί χορῷ,
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν χορδαῖ̋ καί ὀργάνῳ.
1
Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυµβάλοι̋ εὐήχοι̋,
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυµβάλοι̋ ἀλαλαγµοῦ.
Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον.
∆όξα. Καί νῦν.

∆οξολογία Μικρά
Ὁ Προεστώ̋ (∆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. 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.

∆οξολογία Μικρά

Κύριε, Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ,
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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.
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.
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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.
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.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον,
καί διαφύλαξον ἡµᾶ̋, ὁ Θεό̋,
τῇ Σῇ χάριτι.
Κύριε, ἐλέησον.

Πληρωτικά

Τήν ἡµέραν πᾶσαν,
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τελείαν, ἁγίαν,
εἰρηνικήν καί ἀναµάρτητον,
παρά τοῦ Κυρίου, αἰτησώµεθα.
Παράσχου, Κύριε.
Ἀγγελον 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.
Παράσχου, Κύριε.
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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.
ΕΥΧΗ ΙΒ', ΤΗΣ ∆ΟΞΟΛΟΓΙΑΣ

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
καί τά̋ αἰσθήσει̋ ὅλα̋ διατήρησον,
ἵνα, ὡ̋ ἐν ἡµέρᾳ εὐσχηµόνω̋
περιπατοῦντε̋
τήν ὁδόν τῶν ἐντολῶν Σου,

Εὐχή κεφαλοκλισία̋
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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.
Εὐχή κεφαλοκλισία̋

Εἰρήνη πᾶσι.
Καί τῷ Πνεύµατί Σου.
Τά̋ κεφαλά̋ ἡµῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωµεν.
Σοί Κύριε.
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
καί δέοµεθά Σου, ἅγιε Ἁγίων,
ἔκτεινον τήν χεῖρα Σου τήν ἀόρατον
ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου Σου
καί εὐλόγησον πάντα̋ ἡµᾶ̋
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καί εἴ τι ἡµάρτοµεν
ἑκουσίω̋ ἤ ἀκουσίω̋,
ὡ̋ ἀγαθό̋ καί φιλάνθρωπο̋ Θεό̋,
συγχώρησον,
δωρούµενο̋ ἡµῖν τά ἐγκόσµια
καί ὑπερκόσµια ἀγαθά Σου.

Σόν γάρ ἐστι τό ἐλεεῖν καί σώζειν 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.

Καί ψάλλοµε τά ἀπόστιχα τῶν Αἴνων
ἀπό τό τεῦχο̋ τῆ̋ κάθε ἡµέρα̋
µέ τού̋ στίχου̋ πού ἀκολουθοῦν.
Μ. ∆ευτέρα σελ. 25
Μ. Τρίτη σελ. 34
Μ. Τετάρτη σελ.

Μ. Πέµπτη σελ.
Μ. Παρασκευή σελ.
Μ. Σάββατο σελ.

Στίχοι Ἀποστίχων τῶν Αἴνων
1
Β΄ Χορό̋: Τό πρῶτο Τροπάριο (ἄνευ στίχου.) ...
2
Α΄ Χορό̋: Ὁ παρακάτω στίχο̋. (Ψαλ. 89,14-16)

Ἐνεπλήσθηµεν τό πρω˙

τοῦ ἐλέου̋ Σου, Κύριε,
καί ἀγαλλιασάµεθα καί εὐφράνθηµεν
ἐν πάσαι̋ ταῖ̋ ἡµέραι̋ ἡµῶν·

Ἀπόλυσι̋
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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.
Τό δεύτερο Τροπάριο ...
3
Α΄ Χορό̋: Ὁ παρακάτω στίχο̋. (Ψαλµ. 89,17)

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.
Τό τρίτο Τροπάριο ...
Β΄ Χορό̋:

4
∆όξα. Καί νῦν.

Τό ἰδιόµελον δοξαστικόν
ἀπό τήν Ἀκολουθία τῆ̋ κάθε ἡµέρα̋.
Ὁ ἱερεύ̋:
Ἀγαθόν τό ἐξοµολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ
καί ψάλλειν τῷ ὀνοµατί Σου, Ὕψιστε·
τοῦ ἀναγγέλλειν τό πρω˙ τό ἔλεό̋ Σου
καί τήν ἀλήθειαν Σου κατά νύκτα.
Ἅγιο̋ ὁ Θεό̋... Παναγία Τριά̋ ... Πάτερ ἡµῶν ...
Ὅτι Σου ἐστιν ... σελ. 3.

Ὁ Ἀναγνώστη̋:
Τό Κοντάκιον τῆ̋ ἡµέρα̋

Ἀπόλυσι̋

Κύριε ἐλέησον (ιβ΄).
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∆όξα Πατρί καί Υἱῷ

καί Ἁγίῳ Πνεύµατι.

Καί νῦν καί ἀεί

καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Τήν τιµιωτέραν ...
Ἐν ὀνόµατι Κυρίου, εὐλόγησον, Πάτερ.
Ὁ ὤν εὐλογητό̋ Χριστό̋ ὁ Θεό̋ ἡµῶν
πάντοτε, νῦν καί ἀεί
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.

Ἀµήν.
Ἐπουράνιε Βασιλεῦ,

τού̋ πιστού̋ βασιλεῖ̋ ἡµῶν στερέωσον
τήν πίστιν στήριξον·
τά ἔθνη πρά̔νον, τόν κόσµον εἰρήνευσον·
τήν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν καί 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 τά̋ τρεῖ̋ µεγάλα̋ µετανοία̋
καί τήν Εὐχήν τοῦ Ὁσίου Εὐφραίµ:

Κύριε καί ∆έσποτα τῆ̋ ζωῆ̋ µου,

πνεῦµα ἀργία̋, περιεργεία̋,
φιλαρχία̋, καί ἀργολογία̋ µή µοι δῷ̋.

Πνεῦµα δέ σωφροσύνη̋,

ταπεινοφροσύνη̋,

Ἀπόλυσι̋
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ὑποµονῆ̋ καί ἁγάπη̋,
χάρισαί µοι τῷ Σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ,

δώρησαί µοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐµά πταίσµατα
καί µή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν µου,
ὅτι εὐλογητό̋ εἶ
εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

∆όξα Σοι Χριστέ, ὁ Θεό̋,

ἡ ἐλπί̋ ἡµῶν δόξα Σοι.

Μ. ∆ευτέρα, Μ. Τρίτη καί Μ. Τετάρτη:
Ἐρχόµενο̋ ὁ Κύριο̋
ἐπί τό ἑκούσιον Πάθο̋
διά τήν ἡµῶν σωτηρίαν
Χριστό̋ ὁ ἀληθινό̋ Θεό̋ ἡµῶν...
Τήν Μ. Πέµπτη:
Ὁ δι’ ὑπερβάλλουσαν ἀγαθότητα
ὁδόν ἀρίστην τήν ταπείνωσιν ὑποδείξα̋
ἐν τῷ νῖψαι τού̋ πόδα̋ τῶν Μαθητῶν
καί µέχρι Σταυροῦ καί Ταφῆ̋
συγκαταβά̋ ἡµῖν,
Χριστό̋ ὁ ἀληθινό̋ Θεό̋ ἡµῶν...

