
1

Τῇ 24ῃ Μαρτίου 
Παρασκευὴ Δ΄ τῶν Νηστειῶν
Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 

τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Ἦχος Δι

ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν

ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο

νο μα τι Κυ ρι ι ου

Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς
τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. ( τὸ ὡς ἄνω )

Στίχος Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ Ὀνόματι
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν

ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο

νο μα τι Κυ ρι ι ου

Στίχος Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ
ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. ( τὸ ὡς ἄνω )
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Ἀπολυτίκιον

Ἦχος Δι

π.Κ.Παπαγιάννη

η με ρον της παγ κο σμι ου χα ρας τα προ

οι μι α την προ ε ορ τι ον α σαι προ τρε

πε ται ι δου γαρ Γαβ ρι ηλ πα ρα γι νε

ται τη Παρ θε νω κο μι ζων τα ευ αγ γε λι

α και προς αυ την εκ βο η η σε ται

χαι ρε Κε χα ρι τω με νη ο Κυ ρι ος με τα σου

Δόξα...Καὶ νῦν...τὸ αὐτὸ

κατάληξις·

ο Κυ ρι ος με τα σου ου ου
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν  
                           Καθ ίσματα Σταυρώσιμα

Ἦχος Δι

π.Κ.Παπαγιάννη

ο νον ε πα α γη το ξυ λον Χρι στε

του ου Σταυ ρου σου τα θε με λι α ε σα

λευ θη του θα να του Κυ ρι ε ον γαρ κα τε πι

ε πο θω ω ο Α δης α πε λυ υ σε τρο ο μω

μω ε δει ξας η μιν το σω τη ρι ον σου α

γι ε και δο ξο λο γου μεν σε Υι ε Θε ου

ε λε η σον η μας

Στίχ. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ
ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

υ ρι ε κα τε κρι ναν σε Ι ου δαι οι οι θα

να τω την ζω ην τω ων α παν των οι την
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Ε ρυ θρα αν ρα βδω πε ζευ σαν τες Σταυ ρω ω ω

σε προ ση λω σαν και οι εκ πε τρας με λι

θη λα σαν τες χο λη ην σοι προ ση νεγ καν αλλ ε

κων υ πε μει νας ι να η μας ε λευ θε ρω

σης της δου λει ας του εχ θρου Χρι στε ο Θε

ο ος η μων δο ξα α σοι οι

Μαρτυρικὸν

Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ.

ους εν στα δι ω τον Χρι στον κη ρυ ξαν

τας και των α νο μων α πει λας μη πτη

ξαν τας ε θαυ μα στω σεν ο Κυ ρι ος κα

θει λον γαρ α θλη τι κη κα αρ τε ρι α τα θρα

ση των πα α ρα νο ο ο μων ε λα βον πα ρα
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Χρι στου ε ε πα ξι ως την χα ριν των ι ι α

μα των α παυ στως πρε σβευ ον τες σω θη ναι

τας ψυ χας η η μω ων

Δόξα... Καὶ νῦν ... Σταυροθεοτοκίον

ε ο το κε Παρ θε νε ι κε τευ ε

το ον Υι ον σου τον ε κου σι ως προ σπα γεν

τα εν Σταυ ρω και α να στα αν τα

εκ νε κρων Χρι στον τον Θε ον η μων σω θη ναι

τας ψυ χας η η μω ων

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν  
                               Καθ ίσματα Τριωδίου

Ἦχος Δι

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ

ης εγ κρα τει α ας τον και ρον α γι α
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ζων ο παν σε βα σμι ι ος Σταυ ρος κα θο

ρα ται ον προ σκυ νουν τες ση με ρον βο η σω

μεν ∆ε σπο τα φι λαν θρω ω πε τη αυ του συμ

μα χι α δι δου δι ελ θειν η η μας το λοι πον

της νη στει ας εν κα τα νυ υ υ υ ξει και

τα ζω η ρα α βλε ψαι σου πα θη δι ων

ε λυ τρω θη μεν

Δόξα... Καὶ νῦν ... Σταυροθεοτοκίον

ον εξ α ναρ χου ου του Πα τρος γεν νη

θεν τα η επ ε σχα τω ων σε Χρι στε

τε το κυι α ε πι Σταυ ρου κρε μα με νον η

λα λα ζεν οι μοι πο θει νο τα α τε Ι η

σου α νε βο α πως ο δο ξα ζο με ε νος ως
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Θε ος υπ αγ γε λων υ πο α νο μων

νυν βρο των Υι ε θε λων σταυ ρου σαι υ

μνω σε μα κρο θυ με

Μετὰ τὴν γ΄ Στιχολογίαν
ἦχος ὁ αὐτὸς

Ταχὺ προκατάλαβε

ο φως των ψυ χων η μων νυν κα θο ρων

τες Χρι στε Σταυ ρον σου τον α χραν τον και προ

σκυ νουν τες χα ρα φαι δρως εκ βο η σω μεν

δο ξα σοι ο εν του τω υ ψω θη ναι θε

λη σας δο ξα σοι ο φω τι σας δι αυ του

πα σαν κτι σιν δι ου σε α κα τα παυ

στως υ μνοις δο ξα ζο μεν
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Δόξα... Καὶ νῦν ... Σταυροθεοτοκίον

ταυ ρω σε υ ψου με νον ως ε θε α σα

το η α νυμ φος Μη τηρ σου Λο γε Θε

ου μη τρι κως θρη νου σα ε φθεγ γε το τι

το και νον και ξε νον του το Υι ε μου θαυ μα

πως η ζω η των ο λων ο μι λεις τω θα να

τω ζω ω σαι τους τε θνε ω τας θε λων

ως ευ σπλαγ χνος
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Ψαλμὸς 50ὸς
Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ
τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά
μου.

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου, καὶ ἀπὸ
τῆς ἀμαρτίας μου καθάρισόν με.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου
ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός.

Σοί μόνω ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρόν ἐνώπιόν σου
ἐποίησα, ὅπως ἄν δικαιωθῆς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ
νικήσεις ἐν τῶ κρίνεσθαί σε.

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις
ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ ἄδηλα καὶ τὰ
κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπω καὶ καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με
καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην
ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν
μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.

Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεός, καὶ Πνεῦμα
εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.

Μή ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ τὸ
Πνεῦμα σου τὸ Ἁγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ΄ ἐμοῦ.
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Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, καὶ
πνεύματι ἡγεμονικῶ στηριξόν με.

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

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου
ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου.

Κύριε, τά χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου
ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.

Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώματα
οὐκ εὐδοκήσεις.

Θυσία τῶ Θεῶ πνεῦμα συντετριμμένον καρδίαν
συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ
ἐξουδενώσει.

Ἀγάθυνον Κύριε ἐν τῆ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ
οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ.

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ
ὁλοκαυτώματα.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ὁ Ἱερεύς· Σῶσον, ὁ Θεὸς, τὸν λαὸν σου....
Κύριε ἐλέησον (ιβ΄)
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Στιχολογοῦνται αἱ κάτωθι ᾠδαὶ

ᾨδὴ α΄
Ἀρχὴ· Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.
Τέλος· Κύριος βασιλεύων τῶν αἰώνων, καὶ ἐπ' αἰῶνα, καὶ
ἔτι.
Ὅτι εἰσῆλθεν ἵππος Φαραὼ σὺν ἅρμασι καὶ ἀναβάταις
εἰς θάλασσαν, καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς Κύριος τὸ
ὕδωρ τῆς θαλάσσης, οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐπορεύθησαν
διὰ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης.

Δόξα· Καὶ νῦν·

ᾨδὴ γ΄
Ἀρχὴ· Ἅγιος εἶ, Κύριε, καὶ σὲ ὑμνεῖ τὸ πνεῦμά μου.
Τέλος· Κύριος ἀνέβη εἰς οὐρανούς, καὶ ἑβρόντησεν,
αὐτὸς κρινεῖ ἄκρα γῆς, δίκαιος ὢν.
Καὶ δώσει ἰσχὺν τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν, καὶ ὑψώσει
κέρας χριστῶν αὐτοῦ.

Δόξα· Καὶ νῦν·

ᾨδὴ δ΄
Ἀρχὴ· Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε.
Τέλος· Κύριος ὁ Θεός μου δύναμίς μου, καὶ τάξει τοὺς
πόδας μου εἰς συντέλειαν.
Καὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἐπιβιβᾷ με, τοῦ νικῆσαί με ἐν τῇ ᾠδῇ
αὐτοῦ.

Δόξα· Καὶ νῦν·

ᾨδὴ ε΄
Προσευχὴ Ἡσαΐου τοῦ Προφήτου(Κεφ. κς', 9-20)

Ἡσαΐου πρόρρησις, εὐχὴ τὸ πλέον.

Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, εἰρήνην δὸς ἡμῖν.
Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός,
διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς.
Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.
Πέπαυται γὰρ ἀσεβής, πᾶς ὃς οὐ μὴ μάθῃ δικαιοσύνην

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΕΝΧ 03/2017



12

ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλήθειαν οὐ μὴ ποιήσῃ, ἀρθήτω ὁ ἀσεβής,
ἵνα μὴ ἴδῃ τὴν δόξαν Κυρίου.
Κύριε, ὑψηλός σου ὁ βραχίων, καὶ οὐκ ᾔδεισαν, γνόντες
δέ, αἰσχυνθήτωσαν.
Ζῆλος λήψεται λαὸν ἀπαίδευτον, καὶ νῦν πῦρ τοὺς
ὑπεναντίους ἔδεται.
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, εἰρήνην δὸς ἡμῖν· πάντα γὰρ
ἀπέδωκας ἡμῖν.
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, κτῆσαι ἡμᾶς, Κύριε, ἐκτός σου
ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομα σου ὀνομάζομεν.
Οἱ δὲ νεκροὶ ζωὴν οὐ μὴ ἴδωσιν, οὐδὲ ἰατροὶ οὐ μὴ
ἀναστήσουσι, διὰ τοῦτο ἐπήγαγες καὶ ἀπώλεσας, καὶ
ἤρας πᾶν ἄρσεν αὐτῶν.

Εἰς στίχους η'
Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες αὐτοῖς κακὰ τοῖς
ἐνδόξοις τῆς γῆς.
Κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθημέν σου· ἐν θλίψει μικρᾷ ἡ
παιδεία σου ἡμῖν.

Εἰς Στίχους ς'
Καὶ ὡς ἡ ὠδίνουσα ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν, καὶ ἐπὶ τῇ ὠδῖνι
αὐτῆς ἐκέκραγεν, οὕτως ἐγενήθημεν τῷ ἀγαπητῷ σου.
Διὰ τὸν φόβον σου, Κύριε, ἐν γαστρὶ ἐλάβομεν, καὶ
ὠδινήσαμεν, καὶ ἐτέκομεν πνεῦμα σωτηρίας, ὃ
ἐποιήσαμεν ἐπὶ τῆς γῆς.
Οὐ πεσούμεθα, ἀλλὰ πεσοῦνται οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς
γῆς.

Εἰς Στίχους δ'
ΤἈναστήσονται οἱ νεκροί, καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς
μνημείοις, καὶ εὐφρανθήσονται οἱ ἐν τῇ γῇ.
Ἡ γὰρ δρόσος ἡ παρὰ σοῦ ἴαμα αὐτοῖς ἐστιν, ἡ δὲ γῆ
τῶν ἀσεβῶν πεσεῖται.
Βάδιζε λαός μου, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου,
ἀπόκλεισον τὴν θύραν σου, ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον
ὅσον, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὀργὴ Κυρίου.

Δόξα· Καὶ νῦν·
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ᾨδὴ στ΄
Ἀρχὴ· Ὡς τὸν προφήτην Ἰωνᾶν, σῶσον ἡμᾶς, Κύριε.

Τέλος· Φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδῆ, ἔλεον αὐτοῖς
ἐγκατέλιπον.
Ἐγὼ δὲ μετὰ φωνῆς αἰνέσεως καὶ ἐξομολογήσεως θύσω
σοι, ὅσα ηὐξάμην ἀποδώσω σοι εἰς σωτηρίαν μου τῷ
Κυρίῳ.

Δόξα· Καὶ νῦν·

ᾨδὴ ζ΄
Ἀρχὴ· Τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ.

Τέλος· Εὐλογημένος εἶ ὁ ἐπὶ θρόνου δόξης τῆς
βασιλείας σου, ὁ ὑπερύμνητος καὶ ὑπερυψούμενος εἰς
τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογημένος εἶ ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ, ὁ
ὑπερύμνητος καὶ ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας.

Δόξα· Καὶ νῦν·

ᾨδὴ η΄
Ὕμνος τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων (Δανιήλ, κεφ. γ΄)

Τὸν Δεσπότην ὕμνησον ἡ κτιστῶν φύσις.

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς
πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε
καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, Ἄγγελοι Κυρίου, οὐρανοὶ Κυρίου, τὸν Κύριον,
ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε ὕδατα, πάντα τὰ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν,
πᾶσαι αἱ δυνάμεις Κυρίου, τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ
ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, ἥλιος καὶ σελήνη, ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, τὸν
Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, φῶς καὶ σκότος, νύκτες καὶ ἡμέραι, τὸν
Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
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Εὐλογεῖτε, πᾶς ὄμβρος καὶ δρόσος, πάντα τὰ
πνεύματα, τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν
εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, πὺρ καὶ καῦμα, ψῦχος καὶ καύσων, τὸν
Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, δρόσοι καὶ νιφετοί, πάγοι καὶ ψῦχος, τὸν
Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, πάχναι καὶ χιόνες, ἀστραπαὶ καὶ νεφέλαι,
τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς
αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, γῆ, ὄρη καὶ βουνοί, καὶ πάντα τὰ φυόμενα
ἐν αὐτῇ, τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς
τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, πηγαί, θάλασσα καὶ ποταμοί, κήτη, καὶ
πάντα τὰ κινούμενα ἐν τοῖς ὕδασι, τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε
καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Εἰς Στίχους η'
Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, τὰ θηρία
καὶ πάντα τὰ κτήνη, τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ
ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, εὐλογείτω Ἰσραήλ, τὸν
Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Εἰς Στίχους ς'
Εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς Κυρίου, δοῦλοι Κυρίου, τὸν Κύριον,
ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, πνεύματα καὶ ψυχαὶ Δικαίων, ὅσιοι καὶ
ταπεινοὶ τῇ καρδίᾳ, τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ
ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Εἰς Στίχους δ'
Εὐλογεῖτε, Ἀνανία, Ἀζαρία καὶ Μισαήλ, τὸν Κύριον,
ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, Ἀπόστολοι, Προφῆται, καὶ Μάρτυρες
Κυρίου, τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς
τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν
Κύριον, ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν αὐτὸν εἰς τοὺς
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αἰῶνας.
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον,
ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Δόξα· Καὶ νῦν·

ᾨδὴ Θ΄
Προσευχὴ Ζαχαρίου

Τοῦ Πατρὸς Τοῦ Προδρόμου (Λουκ, Κεφ. α' 68)

Ὁ Ζαχαρίας εὐλογεῖ παιδὸς τόκον.
Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο
καὶ ἐποίησε λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ.
Καὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν, ἐν οἴκῳ Δαυῒδ τοῦ
παιδὸς αὐτοῦ.
Καθὼς ἐλάλησε διὰ στόματος τῶν ἁγίων, τῶν ἀπ΄
αἰῶνος Προφητῶν αὐτοῦ.
Σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν
μισούντων ἡμᾶς.
Ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ
μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ.

Εἰς Στίχους η'
Ὅρκον, ὃν ὤμοσε πρὸς Ἀβραὰμ τόν πατέρα ἡμῶν, τοῦ
δοῦναι ἡμῖν ἀφόβως, ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν
ῥυσθέντας.
Λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον
αὐτοῦ, πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Εἰς Στίχους ς'
Καὶ σύ, Παιδίον, Προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ·
προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου Κυρίου ἑτοιμάσαι
ὁδοὺς αὐτοῦ.
Τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ, ἐν ἀφέσει
ἁμαρτιῶν αὐτῶν, διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν.

Εἰς Στίχους δ'
Ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, ἐπιφᾶναι
τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις.
Τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.

Δόξα· Καὶ νῦν·
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ΚΑΝΟΝΕΣ
Εἶτα ψάλλομεν τοὺς κανόνες τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριωδίου.

ᾨδὴ α', Προεόρτιος
Ἦχος δ' Ὁ Εἱρμὸς

"Θαλάσσης, τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος, ἀβρόχοις ἴχνεσιν, ὁ
παλαιὸς πεζεύσας Ἰσραήλ, σταυροτύποις Μωσέως
χερσί, τοῦ Ἀμαλὴκ τὴν δύναμιν, ἐν τῇ ἐρήμῳ
ἐτροπώσατο". (δὶς)

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ὁ κόσμος, περιχαρῶς εὐφράνθητι, ὥσπερ αἰσθόμενος,
τὴν τοῦ Κυρίου κάθοδον ἐν σοί· διὰ σπλάγχνα ἐλέους
γάρ, ἐξ οὐρανοῦ κατέρχεται, γαστρὶ Παρθένου
σωματούμενος.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἰδοὺ σοι, τῇ Βασιλίδι στέλλεται, θεῖος Ἀρχάγγελος,
τοῦ Βασιλέως πάντων καὶ Θεοῦ, προμηνῦσαι τὴν
ἔλευσιν, καὶ προσφωνήσει· Χαῖρέ σοι, ἐπ' ἀνακλήσει
τοῦ Προπάτορος.

Δόξα Πατρὶ...
Ἡ στάμνος, ἡ φωταυγὴς καὶ πάγχρυσος,
διευτρεπίσθητι, πρὸς εἰσδοχὴν τοῦ μάννα τῆς ζωῆς·
ἐπὶ σὲ γὰρ ἐλεύσεται, διὰ φωνῆς Ἀγγέλου σοι,
ὑπερφυῶς εἰσοικιζόμενος.

Καὶ νῦν...
Λαγόσι, σοῦ τῆς Ἁγνῆς οἰκίζεσθαι, μέλλει ὁ Κύριος, ὁ
κατοικῶν ἀεὶ τοὺς οὐρανούς· οὐρανῶσαι γὰρ ἔρχεται,
τῶν γηγενῶν τὸ φύραμα, τοῦτο σαφῶς
ἐπενδυσάμενος.

ᾨδὴ γ', Προεόρτιος
Ἦχος δ' Ὁ Εἱρμὸς

"Οὐκ ἐν σοφίᾳ καὶ δυνάμει καὶ πλούτῳ καυχώμεθα,
ἀλλ' ἐν σοὶ τῇ τοῦ Πατρός, ἐνυποστάτῳ Σοφίᾳ Θεοῦ·
οὐ γὰρ ἐστιν Ἅγιος, πλήν σου φιλάνθρωπε".(δὶς)

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΝΧ 03/2017



17

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Γῆ τὰς ἀκάνθας, τῶν παθῶν λυπηρῶς ἡ βλαστήσασα,
σκίρτα χόρευε· ἰδού, ὁ γεωργὸς ὁ ἀθάνατος, κατάρας
ἐξαίρων σε, νῦν ἐπελεύσεται.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ὁ θεῖος πόκος, ἑτοιμάζου Παρθένε ἀμόλυντε· ἐπὶ σὲ
γὰρ ὁ Θεός, ὡς ὑετὸς καταβήσεται, ξηρᾶναι τὰ
ῥεύματα, τῆς παραβάσεως.

Δόξα Πατρὶ...
Τόμος ὁ θεῖος, εὐτρεπίζου· Πατρὸς τῷ δακτύλῳ γάρ,
ἐγγραφήσεται ἐν σοί, ὁ θεῖος Λόγος σαρκούμενος, τὴν
ἐξ ἀλογίας μου, λύων παράβασιν.

Καὶ νῦν...
Χρυσῆ λυχνία, ὑποδέχου τὸ πῦρ τῆς Θεότητος,
ἀναλάμπον διὰ σοῦ, καὶ φῶς τῷ κόσμῳ δωρούμενον,
δι' οὗ τῶν κακῶν ἡμῶν, σκότος λυθήσεται.

Ψάλλομεν τὸν Εἱρμὸ γ΄ ᾠδῆς Μηναίου

υκ εν σο φι α και δυ να μει και

πλου ου ου τω καυ χω με θα αλλ εν σοι τη

του Πα τρος εν υ πο στα τω σο φι α Θε ου

ου γαρ ε στιν α γι ος πλη ην σου φι λαν θρω πε ε

ε ε
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Μεσώδιο Κάθισμα τοῦ Μηναίου
Ἦχος γ'

Τὴν ὡραιότητα

Σήμερον ἅπασα κτίσις ἀγάλλεται, ὅτι τὸ Χαῖρέ σοι
φάσκει ὁ Ἄγγελος, εὐλογημένη σὺ Ἁγνή, τοῦ Χριστοῦ
Μήτηρ ἄχραντε. Σήμερον τοῦ ὄφεως, ἀμαυροῦται τὸ
φρύαγμα· ἀρᾶς γὰρ διαλέλυται, ὁ δεσμὸς τοῦ
Προπάτορος. Διὸ σοι καὶ ἡμεῖς ἐκβοῶμεν· Χαῖρε ἡ
Κεχαριτωμένη.

Δόξα... Καὶ νῦν... Τὸ αὐτὸ

ᾨδὴ δ', Προεόρτιος
Ἦχος δ' Ὁ Εἱρμὸς

"Ἐπαρθέντα σε ἰδοῦσα ἡ Ἐκκλησία, ἐπὶ Σταυροῦ τὸν
Ἥλιον, τῆς δικαιοσύνης, ἔστη ἐν τῇ τάξει αὑτῆς,
εἰκότως κραυγάζουσα· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. (δὶς)

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Τὸ Μυστήριον τὸ πάλαι πρὸ τῶν αἰώνων, προορισθὲν
φανέρωσιν, ἄρχεται λαμβάνειν· γῆ καὶ τὰ οὐράνια,
συμφώνως εὐφράνθητε, καὶ χαρμονικῶς ἀλαλάξατε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Τὸ Παλάτιον τὸ μέγα τοῦ Βασιλέως, τῶν ἀκοῶν
διάνοιξον, τὰς θείας εἰσόδους· ἤδη γὰρ ἐλεύσεται,
Χριστὸς ἡ ἀλήθεια, καὶ κατασκηνώσει ἐν μέσῳ σου.

Δόξα Πατρὶ...
Τῆς Προμήτορος τὸν ὄλισθον ἀνορθώσων, ὁ Λυτρωτὴς
ὀφθήσεται, ἐν ἀπειρογάμῳ, μήτρᾳ οἰκιζόμενος. Αὐτῷ
μελῳδήσωμεν· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.

Καὶ νῦν...
Ἀββακούμ σε προηγόρευσε πάλαι Ὄρος, ταῖς ἀρεταῖς
κατάσκιον, ἐξ οὗ φανεροῦσθαι, μέλλει ὁ Θεὸς ἡμῶν,
Παρθένε πανάμωμε, μόνη τῶν βροτῶν ἐγκαλλώπι-
σμα.
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ᾨδὴ ε', Προεόρτιος
Ἦχος δ' Ὁ Εἱρμὸς

"Σὺ Κύριέ μου φῶς, εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθας, φῶς ἅγιον
ἐπιστρέφον, ἐκ ζοφώδους ἀγνοίας, τοὺς πίστει
ἀνυμνοῦντάς σε".(δὶς)

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ὦ ἄσπιλε Ἀμνάς, ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεου ἡμῶν, τὴν μήτραν
σου ὑπεισδῦναι, κατεπείγεται αἴρων, ἡμῶν τὰ
ἁμαρτήματα.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ῥάβδος ἡ μυστική, μέτ' ὀλίγον ἀνθήσειεν, ὡς
γέγραπται, θεῖον ἄνθος, Ἰεσσαὶ ἐκ τῆς ῥίζης, ἡμῖν
ἐμφανιζόμενον.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἀγγέλου τῇ φωνῇ, πιανθεῖσα ὡς ἄμπελος, πρὸς
βλάστησιν ἑτοιμάζου, τοῦ πεπείρου Παρθένε, καὶ
ἀκηράτου βότρυος.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Μέγιστε Προφητῶν, Ἡσαΐα εὐφράνθητι· Παρθένος
γὰρ ἣν προέφης, ἐν γαστρὶ συλλαμβάνει, Βουλῆς
μεγάλης Ἄγγελον.

Κανών β', ᾨδὴ ε', Τριῳδίου
Ἦχος δ'

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Φωστῆρες ἀπέκρυπτον, τὸ φῶς αὐτῶν θεώμενοι, ξύλῳ
προσηλούμενον ἀδίκως, δίκαιε μόνε, σὲ τὸν
μακρόθυμον, καὶ τοῦ πονηροῦ τὰς ζοφεράς, Σῶτερ
δειγματίζοντα, ἐξουσίας τῷ κράτει σου.

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Νηστείας ἐν ὕδατι, τὰ πρόσωπα νιψώμεθα, καὶ
περιπτυξώμεθα τὸ Ξύλον, μόνος ὁ πάντων, ἐν ᾧ
ὑψώθη Χριστός, σάρκα περικείμενος θνητήν, ὅπως
θανατώσειε, τόν ἡμᾶς θανατώσαντα.
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Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Σταυρὲ πανσεβάσμιε, τῶν Ἀποστόλων καύχημα,
ὅπλον Ἀθλοφόρων, Ἱερέων, δόξα Ὁσίων, περιχαράκω-
μα, πάντων τῶν πιστῶν ὁ φυλακτήρ, φρούρησον
ἁγίασον, τοὺς πιστῶς προσκυνοῦντάς σε.

Σταυροθεοτοκίον
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τὸν βότρυν ἡ ἄμπελος, Παρθένος ὃν ἐβλάστησε, ξύλῳ
κρεμασθέντα κατιδοῦσα, Τέκνον, ἐβόα, γλεῦκος
ἀπόσταξον, μέθην ἀναστέλλων τῶν ἐχθρῶν, μάτην
σταυρωσάντων σε, τὸν ἐν πᾶσι μακρόθυμον.

Κανών γ', ᾨδὴ ε', Τριῳδίου
Ἦχος δ'

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Σήμερον προτίθεται ὁ Σταυρός σου, ξύλον ζωῆς
προσκυνητόν, καὶ κόσμος ἀγάλλεται, φοιτήσει τῇ τοῦ
Πνεύματος, αὐτὸν κατασπαζόμενος.

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Προκείμενον βλέποντες τὸν Σταυρόν σου, οἱ
Λειτουργοὶ τῶν οὐρανῶν, ὑμνοῦσί σε Κύριε, καὶ
δαίμονες φρίττουσι, μὴ φέροντες τὸ κράτος σου.

Δόξα Πατρὶ...
Τριάδα δοξάσωμεν ὀρθοδόξως, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ
Υἱῷ, καὶ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τὴν μίαν Θεότητα, Μονάδα
τρισυπόστατον.

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον
Μητέρα καὶ Παρθένον σὲ ὀρθοδόξως, ὁμολογοῦμεν οἱ
πιστοί, ἀρρήτως κυήσασαν, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν,
τὸν μόνον πολυέλεον.

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Ἐν πεύκῃ καὶ κέδρῳ καὶ κυπαρίσσῳ, ὁ σταυρωθεὶς Υἱὲ
Θεοῦ, ἁγίασον πάντας ἡμᾶς, καὶ τὸ ζωηφόρον σου,
καταξίωσον Πάθος ἰδεῖν.
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ᾨδὴ ς', Προεόρτιος
Ἦχος δ' Ὁ Εἱρμὸς

"Θύσω σοι, μετὰ φωνῆς αἰνέσεως Κύριε, ἡ Ἐκκλησία βοᾷ
σοι· ἐκ δαιμόνων λύθρου κεκαθαρμένη, τῷ δι' οἶκτον,
ἐκ τῆς πλευρᾶς σου ῥεύσαντι αἵματι".(δὶς)

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Χαῖρέ σοι, Γαβριὴλ ὁ Ἀρχάγγελος φθέγγεται· τὴν γὰρ
χαρὰν ἐν γαστρί σου, συλλαμβάνειν μέλλεις
ἀνερμηνεύτως, ἣν ἡ Εὔα, παραβάσει Παρθένε
ἀπώλεσεν.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Οὐ φλέξει, μὴ δειλιάσῃς ὅλως, τὴν μήτραν σου, πῦρ
τῆς Θεότητος Κόρη· ἡ γὰρ βάτος πάλαι σε προετύπου,
καιομένη, οὐδαμῶς φλεγομένη δὲ Πάναγνε.

Δόξα Πατρὶ...
Τὸ Ὄρος, Δανιὴλ ὃ προεῖδεν ἐν Πνεύματι, χαῖρε
Παρθένε· ἐκ σοῦ γάρ, ὁ νοητὸς λίθος ἀποτμηθήσεται,
καὶ συντρίψει, τῶν δαιμόνων τὰ ἄψυχα ξόανα.

Καὶ νῦν ...
Εἰρήνης, ὁ Βασιλεὺς ἐν σοὶ ἐπελεύσεται, τοῦ διὰ σοῦ
εἰρηνεῦσαι, τοὺς πολεμηθέντας καὶ ἡττηθέντας,
Θεομῆτορ, πονηρᾷ συμβουλίᾳ τοῦ ὄφεως.

Ψάλλομεν τὸν Εἱρμὸ στ΄ ᾠδῆς Μηναίου

υ σω ω σοι με τα φω νης αι νε ε σε ως

Κυ ρι ε η Εκ κλη σι α βο α σοι εκ

δαι μο νων λυ υ θρου κε κα θαρ με νη τω δι

οι οι κτον εκ της πλευ ρας σου ρε ευ σαν τι αι μα
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τι ι ι ι
Κοντάκιον Προεόρτιον

Ἦχος δ'
Ἐπεφάνης σήμερον

Ἐπελεύσει Πνεύματος τοῦ Παναγίου, τοῦ Πατρὸς τὸν
σύνθρονον, καὶ ὁμοούσιον φωνῇ, τοῦ Ἀρχαγγέλου
συνέλαβες, Θεοκυῆτορ, Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις.

Συναξάριον
Τῇ ΚΔ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ Μνήμη τοῦ Ὁσίου
Πατρὸς ἡμῶν Ἀρτέμονος, Ἐπισκόπου Σελευκείας τῆς
Πισιδείας.

Στίχοι
Τὴν σάρκα ῥίψας, ὡς ἔλυτρον, Ἀρτέμων,

Οὐ γῆς ἔχων τι στέλλεται τὴν πρὸς πόλον.
Εἰκάδι ἀμφὶ τετάρτῃ ἐδέξατο Ἀρτέμον Ἐδέμ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος,
Ἀρτέμονος, Πρεσβυτέρου Λαοδικείας.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Ζαχαρίας ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Στίχοι

Θεῷ πρὸς ἰσχὺν ἐξομοιωθείς, Πάτερ,
Υἱῷ Θεοῦ σύγκληρος ἐκστὰς γῆς γίνῃ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι ὀκτὼ Μάρτυρες, οἱ ἐκ
Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, ξίφει τελειοῦνται.

Στίχοι
Σωτῆρος ὀκτάριθμος ἐτμήθη φάλαγξ,
Τοῦ πρὶν περιτμηθέντος ὀκταημέρου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Μαρτῖνος ὁ Θηβαῖος ἐν εἰρήνῃ
τελειοῦται.
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Στίχοι
Καλῷ τραφεὶς κάλλιστα γήρᾳ, Μαρτῖνε,
Θανὼν θανοῦσι προστέθεισαι Πατράσι.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἀμήν.

ᾨδὴ ζ', Προεόρτιος
Ἦχος δ' Ὁ Εἱρμὸς

"Ὁ διασώσας ἐν πυρί, τοὺς Ἀβραμιαίους σου Παίδας,
καὶ τοὺς Χαλδαίους ἀνελών, οἷς ἀδίκως δικαίους
ἐνήδρευσαν, ὑπερύμνητε Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων
εὐλογητός εἶ".(δὶς)

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἡ κιβωτὸς ἡ λογική, ἣν ὁ ἀληθὴς Νομοθέτης,
ἠγαπηκὼς τὴν ἐπὶ σοί, κατασκήνωσιν μέλλει
ποιήσασθαι, θυμηδίας ἐμπλήσθητι· διὰ σοῦ γὰρ τοὺς
φθαρέντας ἀνακαινίσει.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Προφητικὸς θεῖος χορός, ὥσπερ ἐπαισθόμενος Κόρη,
τὴν ἐπὶ σοὶ τοῦ Λυτρωτοῦ, εἰρηναίαν ἐπέλευσιν κράζει
σοι· Χαῖρε πάντων ἡ λύτρωσις, χαῖρε μόνη τῶν
ἀνθρώπων ἡ σωτηρία.

Δόξα Πατρὶ...
Μὴ δειλιάσῃς τὴν φωνήν, μὴ καταπλαγῇς τὸν
λαλοῦντα, Θεοῦ διάκονός ἐστι, φανερῶσαί σοι ἥκει
Μυστήριον, τὸ Ἀγγέλοις ἀπόρρητον, ἀπειρόγαμε
Μαρία εὐλογημένη.

Καὶ νῦν...
Ὁρᾷς τὴν κτίσιν τῷ ἐχθρῷ, πᾶσαν δουλωθεῖσαν
Παρθένε· κατελεῆσαι δὲ αὐτήν, διὰ σπλάγχνα ἐλέους
βουλόμενον, διὰ σοῦ τὸν φιλάγαθον· μὴ οὖν λόγοις
τοῦ Ἀγγέλου προσαπιστήσῃς.

ᾨδὴ η', Προεόρτιος
Ἦχος δ' Ὁ Εἱρμὸς

"Χεῖρας ἐκπετάσας Δανιήλ, λεόντων χάσματα, ἐν
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λάκκῳ ἔφραξε, πυρὸς δὲ δύναμιν ἔσβεσαν, ἀρετὴν
περιζωσάμενοι, οἱ εὐσεβείας ἐρασταί, Παῖδες
κραυγάζοντες· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν
Κύριον".(δὶς)

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἡ κούφη νεφέλη τοῦ φωτός, ἡ ἀπειρόγαμος,
διευτρεπίσθητι, ἰδοὺ ὁ Ἥλιος ἄνωθεν, ἐπιλάμψει σοι ὁ
ἄδυτος, πρὸς μὲν ὀλίγον ἐπὶ σοὶ κατακρυπτόμενος, τῷ
δὲ κόσμῳ, φαίνων καὶ λύων κακίας τὴν ζόφωσιν.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἀγγέλων ὁ πρῶτος λειτουργός, προσεπαφίησι σοι,
φωνὴν χαρμόσυνον, καταμηνύων σοι Ἄχραντε, τὸν
μεγάλης βουλῆς Ἄγγελον, σαρκωθησόμενον ἐκ σοῦ δι'
ἀγαθότητα, ᾧ βοῶμεν· Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν
Κύριον.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ὡς ῥόδον κοιλάδων καθαρόν, ὡς κρίνον εὔοσμον
κατανοήσας σε, ὁ πλαστουργὸς ἡμῶν Κύριος, νῦν
ἠράσθη σου τοῦ κάλλους Ἁγνή, καὶ σαρκωθῆναι ἐκ
τῶν σῶν, αἱμάτων βούλεται, τὸ δυσῶδες, ὅπως διώξῃ
τῆς πλάνης χρηστότητι.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Πατρὸς δεξιόθεν οὐκ ἐκστάς, ἐν σοὶ τὴν οἴκησιν, μέλλει
ποιήσασθαι, ὁ ὑπερούσιος Ἄχραντε, ὅπως στήσῃ δεξιᾷ
αὐτοῦ, σὲ τὴν πλησίον καὶ καλήν, οἷα Βασίλισσαν,
δεξιάν τε, πᾶσι προτείνῃ πεσοῦσι, καὶ σώσῃ ἡμᾶς.

Κανών β', ᾨδὴ η', Τριῳδίου
Ἦχος δ'

Παῖδας εὐαγεῖς

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Πάθος σου τοῦ ἀπαθοῦς ὁρῶσα, ἡ Κτίσις συνέπασχε
Μακρόθυμε, ἥλιος ἐσβέννυτο, πέτραι δὲ ἐρρήγνυντο,
πᾶσα ἡ γῆ ἐσείετο, φόβῳ κραυγάζουσα· τὸν Κύριον
ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς
αἰῶνας.
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Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Θηρίοις δεινοῖς τοῖς τοῦ καλάμου, Θεέ μου οἰκτίρμον
ἐπιτίμησον, ἔνδον με συνθλίβουσι, Σῶτερ ὁ τὴν
ἄτιμον, ὑπενεγκὼν τυπτόμενος, ὕβριν καλάμῳ Χριστέ,
τιμῆσαι προελόμενος πάντας, τοὺς ἀτιμασθέντας, τῇ
πάλαι παραβάσει.

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Εἰς νοῦν τὸ φρικτόν σου ὅταν λάβω, Κριτὰ δικαιότατε
κριτήριον, τρέμω καὶ ἐξίσταμαι, φρίττω καὶ ὀδύρομαι,
κατανοῶν τὰ ἔργα μου, δίκης ἐπάξια· διό σου τήν
πολλὴν εὐσπλαγχνίαν, Σῶτερ μὴ νικήσῃ, τὸ πλῆθος
τῶν κακῶν μου.

Σταυροθεοτοκίον
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τεκοῦσά σε ἄνευθεν ὠδίνων, ὀδύνας τῇ σῇ σταυρώσει
καθυφίσταμαι, φλέγονται τὰ σπλάγχνα μου· ἥλοις
γὰρ προσήλωσαι, τὴν σὴν πλευρὰν Μακρόθυμε,
ἐξορυττόμενος, ἡ πάναγνος ἐβόα Παρθένος, ἣν ὡς
Θεοτόκον, συμφώνως ἀνυμνοῦμεν.

Κανών γ', ᾨδὴ η', Τριῳδίου
Ἦχος δ'

Πάντα τὰ ἔργα

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Ῥηξάτωσαν τὰ ὄρη νοητῶς, δικαιοσύνην καὶ βουνοὶ
ἀγαλλίασιν, τὸ ξύλον τοῦ Σταυροῦ προσκυνούμενον
βλέποντες, ὃν ὑπερυψοῦμεν, Χριστὲ εἰς τοὺς αἰῶνας.

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Ἡ χάρις τοῦ Σταυροῦ σου φοβερά· καὶ γὰρ δαιμόνων
ἐλαύνει τὰς φάλαγγας, ἀνθρώποις τῶν ἰαμάτων
παρέχουσα νάματα· διό σε ἀνυμνοῦμεν, Χριστὲ εἰς
τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα
Τὸν ἄναρχον Πατέρα καὶ Υἱόν, σὺν τῷ ἁγίῳ
ἀνυμνήσωμεν Πνεύματι, Τριάδα ὁμοούσιον, μίαν
Ἀρχὴν καὶ Θεόν, αἰνοῦντες ὑμνοῦμεν, αὐτὴν εἰς τοὺς
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αἰῶνας.
Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον

Πᾶσα γλῶσσα γηγενῶν, ὑμνεῖ σὲ Παρθένε, ὅτι φῶς τὸ
ἀπρόσιτον, ηὔγασας φωταγωγοῦντα τὸν Κόσμον,
Χριστὸν τὸν Θεόν, ὃν ὑπερυψοῦμεν, ἀεὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας.

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Ἀγάλλεται τὰ πέρατα τῆς γῆς, τῇ προσκυνήσει τοῦ
Σταυροῦ σου φιλάνθρωπε. Ἄγγελοι ἐν οὐρανοῖς
συγχορεύουσι σήμερον, σὺν ἡμῖν ὑμνοῦντες, σὲ Χριστὲ
εἰς τούς αἰῶνας.

Ψάλλομεν τὸν Εἱρμὸ η΄ ᾠδῆς Τριῳδίου
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.

α αν τα τα ερ γα του Θε ου και

πα σα κτι σις ευ λο γει ει τε τον Κυ ρι ον ο

σι οι και τα πει νοι τη καρ δι α υ μνει τε

λα οι και υ πε ρυ ψου ου τε αυ τον εις

τους αι ω να α α α ας

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ

Ἦχος Βου

Με γα λυ νει η ψυ χη μου τον Κυ ρι ον και
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η γαλ λι α σε το πνευ μα μου ε πι τω

Θε ω ω τω Σω τη ρι μου

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βειμ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα

φειμ την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο

γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με

γα λυ νο μεν

Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι την τα πει νω σιν

της δου λης αυ του ι δου γαρ α πο του νυν μα

κα ρι ου σι με πα σαι αι γε νε αι

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βειμ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα
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φειμ την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο

γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με

γα λυ νο μεν

Ο τι ε ποι η σε μοι με γα λει α ο δυ

να τος και Α γι ον το ο νο μα αυ του και

το ε λε ος αυ του εις γε νε αν και γε

νε αν τοις φο βου με νοις αυ τον

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την

α δι α φθο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου

ου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα λυ

νο μεν

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΝΧ 03/2017



29

Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χι ο νι αυ

του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα νους δι

α νοι α καρ δι ας αυ των

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την

α δι α φθο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου

ου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα λυ

νο μεν

Κα θει λε δυ να στας α πο θρο νων και υ

ψω σε τα πει νους πει νων τας ε νε πλη σεν α

γα θων και πλου τουν τας ε ξα πε στει λε κε νους

νου ους
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ην τι μι τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ

την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε

κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε με γα λυ νο μεν

Αν τε λα βε το Ι σρα ηλ παι δος αυ του μνη

σθη ναι ε λε ους κα θως ε λα λη σε προς

τους Πα τε ρας η μων τω Α βρα αμ και τω

σπερ μα τι αυ του ε ως αι ω νος

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και

εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ

την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε
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κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε με γα λυ νο μεν

ᾨδὴ θ', Προεόρτιος
Ἦχος δ' Ὁ Εἱρμὸς

"Εὔα μὲν τῷ τῆς παρακοῆς νοσήματι, τὴν κατάραν
εἰσῳκίσατο, σὺ δὲ Παρθένε Θεοτόκε, τῷ τῆς κυοφορίας
βλαστήματι, τῷ κόσμῳ τὴν εὐλογίαν ἐξήνθησας· ὅθεν
σε πάντες μεγαλύνομεν".(δὶς)

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Εὔα μὲν ἐτρύγησε καρπόν, τὸν θάνατον, γεωργοῦντα
τὸν ὀλέθριον· σοῦ δὲ ἐν μέσῳ ἐκβλαστήσει, καρπὸς
ἀθανασίας ὁ πρόξενος, Χριστός, ὁ γλυκασμὸς ἡμῶν
Δέσποινα, ὃν ἀνυμνοῦντες, σὲ δοξάζομεν.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Κλίνας οὐρανοὺς νῦν πρὸς ἡμᾶς κατάβηθι· θρόνος ἤδη
ἡτοιμάσθη σοι, Λόγε, ἡ μήτρα τῆς Παρθένου, ἐν ᾧ ὡς
Βασιλεὺς ὡραιότατος καθίσεις ἐξεγεῖραι τοῦ
πτώματος, τῆς δεξιᾶς σου τὸ πλαστούργημα.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἠράσθη τοῦ κάλλους σου Χριστός, Πανάμωμε, καὶ
τὴν μήτραν σου κατῴκησεν, ὅπως παθῶν ἐξ
ἀμορφίας, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων λυτρώσηται, καὶ
κάλλος τὸ ἀρχαῖον δωρήσηται, ὃν προσκυνοῦντες, σὲ
δοξάζομεν.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἡ χώρα ἡ ἄσπορος Ἁγνὴ ὑπόδεξαι, διὰ λόγου τὸν
οὐράνιον Λόγον, ὡς σῖτον καρποφόρον, βλαστάνοντα
ἐκ σοῦ καὶ τὰ πέρατα, ἐκτρέφοντα τῷ ἄρτῳ τῆς
γνώσεως, ὅν προσκυνοῦντες, σὲ δοξάζομεν.
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Κανών β', ᾨδὴ θ', Τριῳδίου
Ἦχος δ'

Ἅπας γηγενὴς

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ, τὴν φλόγα ἐμάρανας, τῆς
ἁμαρτίας Χριστέ, χεῖρας πεπαρμένας δέ, χειρὸς
ἐρρύσω τοῦ πολεμήτορος, τὸν ἀκρατῶς ἐκτείναντα,
χεῖρας πρὸς βρῶσιν καρποῦ, οὗπερ μόνου, φεύγειν τὴν
μετάληψιν, ἀπεφήνω Χριστὲ πολυέλεε.

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Πάθος σου Χριστέ, τὸ πᾶσιν ἀπάθειαν, βροτοῖς
πηγάσαν σεπτῶς, βλέψαι καταξίωσον, ἐν ἀπαθείᾳ
τοὺς προσκυνήσαντας, σοῦ τὸν Σταυρὸν τὸν τίμιον,
τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, παραβλέπων, καὶ τῆς
Ἀναστάσεως, ἀληθείας υἱοὺς ἐργαζόμενος.

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Ὕψωσας ἡμᾶς, πεσόντας εἰς θάνατον, τῇ Ἀναστάσει
σου, ἔλυσας τὸν θάνατον, καὶ τῷ Πατρί σου ἡμᾶς
κατήλλαξας, ὑπὲρ ἡμῶν τὸ Αἷμά σου,
καταβαλλόμενος, Εὐεργέτα· ὅθεν σε δοξάζομεν, ὡς
Θεὸν λυτρωτὴν παντοδύναμον.

Θεοτοκίον
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Μόνη τοῦ Θεοῦ, σοφίαν κυήσασα, τὴν ἐνυπόστατον,
σόφισόν με δέομαι, τοῦ τῆς κακίας διαφυγεῖν
σοφιστοῦ, ἐπιβουλὰς καὶ ἔνεδρα, καὶ πανουργήματα,
Θεοτόκε, Κόρη ἀπειρόγαμε, κραταιὸν τῶν πιστῶν
καταφύγιον.

Κανών γ', ᾨδὴ θ', Τριῳδίου
Ἦχος δ'

Τὸν ἄσπορον τόκον σου

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Τὸν Σταυρὸν τὸν τίμιον, ὅν περ περιέπουσιν, Ἀγγέλων
στρατεύματα, καὶ ἡμεῖς προσκυνοῦντες μεγαλύνομεν.

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
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Τὸ Ξύλον τὸ ἄχραντον, δι' οὗ μετελάβομεν ζωῆς, οἱ
πρὶν θανέντες, τὸν Σταυρὸν τοῦ Σωτῆρος μεγαλύνο-
μεν.

Δόξα Πατρὶ...
Πατέρα τὸν ἄναρχον, Υἱὸν τὸν συνάναρχον, καὶ
Πνεῦμα τὸ σύνθρονον, τὴν ἁγίαν Τριάδα μεγαλύνο-
μεν.

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον
Μητέρα ἀνύμφευτον, καὶ Παρθένον ἅπαντες, Σεμνὴ
ἀνυμνοῦμέν σε· ἀσπόρως γὰρ τὸν κτίστην ἀπεκύησας.

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Τοὺς ἀξιωθέντας σε ἰδεῖν, καὶ προσπτύξασθαι,
εὐόδωσον προφθάσαι, τὸ πανάγιον Πάθος, ὁ Σταυρὸς
τοῦ Χριστοῦ.

Ψάλλομεν τὸν Εἱρμὸ θ΄ ᾠδῆς Τριῳδίου

ον α σπο τον το κον σου Θε ο το κε

α χραν τε Χρι στον τον Θε ον η η μων

εν υ μνοις α σι γη τοις με γα λυ νο μεν

ξι ον ε στιν ως α λη θως μα κα ρι

ζο μεν την Θε ο το κον την α ει μα κα

ρι στον και πα να μω μη τον και μη τε ρα

του Θε ου η μων τη τι μι ω τε ταν των
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Χε ρου βιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως

των Σε ρα φιμ την α δι α φθο ρως Θε ο ον Λο

ο γον τε κου σαν

3

την ον τως Θε ο το κον σε ε

με γα λυ νο με ε ε ε εν

Ἐξαποστειλάριον Προεόρτιον

Ἦχος Δι

Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

ς δω ρα προ ο ε ο ορ τι α

προ σφε ρο με εν σοι πα αν α γνε φι λο

πτω χει α ας τον πλου ου ου τον α γνει αν

και σω ω φρο συ υ νην υ μνους ευ χα ας και

δα α κρυ α νη στει αν και αι τα πει ει

νω σιν εφ οις συμ πρα ατ τοις ∆ε ε σποι
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να και α παν τας ε ε πο πτε ευ οις

ευ σπλαγ χνως ω Θε ε ο μη η το ορ

(δὶς)

Εἶτα, ἀναγιγνώσκονται οἱ ψαλμοὶ τῶν αἴνων

Ψαλμὸς ρμη' (148)
Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν αἰνεῖτε αὺτὸν ἐν
τοῖς ὑψἰστοις·
Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε
αὐτὸν, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις αὐτοῦ·
Αἰνεῖτε αὐτόν, ἥλιος καὶ σελήνη, αἰνεῖτε αὐτόν, πάντα
τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.
Αἰνεῖτε αὐτόν, οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, καὶ τὸ ὕδωρ τὸ
ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν.
Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι αὐτὸς εἶπε, καὶ
ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν.
Ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ
αἰῶνος, πρόσταγμα ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται.
Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντες καὶ πᾶσαι
ἄβυσσοι.
Πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμα καταιγίδος,
τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ.
Τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφόρα, καὶ
πᾶσαι κέδροι.
Τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ
πτερωτά.
Βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί, ἄρχοντες καὶ πάντες
κριταὶ τῆς γῆς.
Νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων,
αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα
αὐτοῦ μόνου.
Ἡ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ, καὶ ὑψώσει
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κέρας λαοῦ αὐτοῦ.
Ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς υἱοὶς Ἰσραήλ, λαῷ
ἐγγίζοντι αὐτῷ.

Ψαλμὸς ρμθ΄(149)
ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν
ἐκκλησίᾳ Ὁσίων.
Εὐφρανθήτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν, καὶ υἱοὶ
Σιὼν ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν.
Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ , ἐν τυμπάνῳ
καὶ ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ.
Ὅτι εὐδοκεῖ Κύριος ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ, καὶ ὑψώσει πραεῖς
ἐν σωτηρίᾳ.
Καυχἠσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ, καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ
τῶν κοιτῶν αὐτῶν.
Αἱ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν, καὶ
ῥομφαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
Τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἐλεγμοὺς ἐν τοῖς
λαοῖς.
Τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἐν πέδαις, καὶ τοὺς
ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδηραῖς.
Στιχ. Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον. Δόξα
αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.

Ψαλμὸς ρν΄ (150)
Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε
αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.
Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.
Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ,
Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν
Κύριον.
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Σοὶ δόξα πρέπει, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ
Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε,
δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν
μεγάλην σου δόξαν.

Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ,
Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ
αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ
αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ
Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς
Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ
ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ.
Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι
ἥμαρτόν σοι.

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ
θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα
φῶς.

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη
ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ
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αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἀμήν.

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς, καθάπερ
ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τὰ δικαιώματά
σου.

Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου.

Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν
σου μὴ παρίδῃς.

Σοὶ πρέπει αἶνος, Σοὶ πρέπει ὕμνος, Σοὶ δόξα πρέπει,
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ
ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.
Κύριε ἐλέησον.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... Κύριε ἐλέησον.
Τὴν ἡμέραν πᾶσαν...
Παράσχου Κύριε. (μετά από κάθε δέηση).....

Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν... Ἀμήν.

Ἦχος Βου

Ἰδιόμελα

της α λη θει ας ε ξε τα στης και

των κρυ πτω ων γνω στης Κυ ρι ος τον Φα ρι
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σαι αι ον τη κε νο δο ξι α νι κω με νον και

ταις εξ ερ γων α ρε ται αις δι και ου με νον κα τε

κρι νας τον δε Τε λω νην εν κα τα νυ ξει

προ σευ χο με νον και υπ ε κει νου κα τα

κρι θεν τα ε δι και ω σας ου και η μας

της με τα νοι ας ζη λω τας ο σταυ ρω θεις

α να δει ει ξον και της α φε σε ως α ξι ι

ω σον ως φι λαν θρω πος

(δὶς)

Μαρτυρικὸν

ι ις ουκ ε ξι στα ται ο ρων α α

γι οι μαρ τυ ρες τον α γω να τον κα λον ον η

γω νι σα σθε πως εν σω μα τι ον τες τον α
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σω μα τον εχ θρον ε νι κη σα τε Χρι στον ο

μο λο γη σαν τες και Σταυ ρο ον ο πλι σα

με νοι ο θεν ε πα ξι ως α νε δει χθη η

τε δαι μο νων φυ γα δευ ται και βαρ βα α ρων

πο λε μι οι α πα αυ στως πρε σβευ σα τε σω

θη ναι τας ψυ χας η μων
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Δοξαστικόν τοῦ Σταυροῦ

Ἦχος Νη

Δο ο ξα Πα α τρι ι ι και Υι υι ω και α γι ω

Πνε ε ε ευ μα α α α τι

η με ε ρον ο δε σπο ο της της κτι σε ε

ως και Κυ ρι ος τη ης δο ο ο ξη ης τω

Σταυ ρω προ ο ο σπη γνυ υ ται και αι τη ην πλευ

ραν κε ε εν τα α α α ται χο λην και

ο ξο ο ος γευ ε ε ται ο γλυ κα σμος της

Ε εκ κλη η σι ι ι α ας στε φα α νον εξ α

κα α αν θων πε ρι βα α αλ λε ε ε ε

ται ο κα λυ πτων ου ρα νο ον τοι οις νε

ε ε φε ε ε ε σι χλαι ναν εν δυ ε ται αι
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χλε ε ευ ης και ρα πι ζε ται πη λι ι νη χει

ει ρι ο τη χει ρι ι πλα α α σας το ον

α α α αν θρω ω ω ω πον τον νω ω τον

φρα αγ γε ελ λου ου ου ται αι ο πε ρι

βα α α αλ λων τον ου ρα νον εν νε ε φε

ε ε λαι αις εμ πτυ σμους και μα στι γα α ας

δε χε ε ται αι ο νει δι σμου ους και αι κο ο

λα φι ι σμους και παν τα υ πο ο με ε ε νει

δι ε με το ον κα α τα α α α α α κρι

τον ο λυ τρω τη ης μου και Θε ε ος

ι να σω ση κο σμο ον ε εκ πλα α α νη ης

ως ε ευ σπλα αγ χνο ο ο ος
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Καὶ νῦν... τῆς Ἑορτῆς

Ήχος Πα

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω

νω ων α α α α α μην

λωσ σαν ην ου ουκ ε ε γνω η κου ου ου

σε εν η Θε ε ο ο ο το ο ο ο ο κος

ε λα λει γαρ προς αυ την ο Αρ χαγ γε ε λος

του Ευ αγ γε λι σμου τα α ρη η μα α α

τα ο θεν πι στως δε ξα με νη το ον α σπα α

σμον συν ε λα α βε ε ε σε τον προ ο αι ω

ω ω νι ο ον Θε ε ε ον δι ο και η

μεις α γαλ λο ο με ε νοι οι βο ω ω ω

με ε ε εν σοι ο εξ αυ της σαρ κω
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θεις α τρε ε ε πτως Θε ε ος ει ρη νην τω

κο σμω ω ω δω ρη η σαι και ταις ψυ χαις η

μω ων το με γα α ε λε ε ο ος

Ὁ Ἱερεὺς· Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ καὶ
ψάλλειν τῷ ὀνόματί Σου, Ὕψιστε· τοῦ ἀναγγέλειν τὸ
πρωῒ τὸ ἔλεός Σου καὶ τὴν ἀλήθειάν Σου κατὰ νύκτα.

Ἦχος Δι

π.Κ.Παπαγιάννη

η με ρον της παγ κο σμι ου χα ρας τα προ

οι μι α την προ ε ορ τι ον α σαι προ τρε

πε ται ι δου γαρ Γαβ ρι ηλ πα ρα γι νε

ται τη Παρ θε νω κο μι ζων τα ευ αγ γε λι

α και προς αυ την εκ βο η η σε ται
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χαι ρε Κε χα ρι τω με νη ο Κυ ρι ος με τα

σου ου ου

Ἀκολουθεῖ ἡ κατὰ τοῦ Τριωδίου τάξις τῶν ὡρῶν.
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