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ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΕΣΠΈΕΡΑΣ. 

ἘΝ ΤῺ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ. 

Εἰς τὸ, Κύριε, ἐκέχραξα, ἱστῶμεν Σείχους δ΄. χαὶ ψάλλομεν 

Στιχηρὰ ᾿Αναστάσιμα τῆς ᾿Οχτωήχου γ΄. δευτεροῦντες τὸ α΄. 
Δόξα... καὶ νῦν, τὸ ἑπόμενον Θεοτοχίον, τὸ Δογματιχόν. 

Ἦχος α΄. 
᾿ἢ γρυκνᾳ πανήγυρις σήμερον, " ἀδελφοί" " σχιρτάτω ἡ χτίσις, ἢ 

χορευέτω ἡ ἀνθρωπότης" ἡ συνεχάλεσε γὰρ ἡμᾶς " ἡ ἁγία 
Θεοτόχος, “ τὸ ἀμόλυντον χειυμιήλιον τῆς παρθενείας, ἤ ὁ λογικὸς 

τοὺ δευτέρου ᾿Αδὰμ Παράδεισος, " τὸ ἐργαστήριον τῆς ἑνώσεως 
τῶν δύω φύσεων, ἢ ἡ πανήγυρις τοῦ σωτηρίου συναλλάγματος, ἢ 
ἠχπαστας, Ἂ ἐν ἡ ὁ Λόγος ἐνυμφεύσατο τὴν σάρχα, κ᾽ ἡ ὄντως 

χούφη νεφέλη; ἡ ἡ τὸν ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ. μετὰ σώματος βαστά- 
σασα. “ Ταῖς αὐτῆς ἱχεσίαις, " Χριστὲ ὁ Θεὸς, "᾽ σῶσον τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 

Εἶτα τὸ Φὼς ἱλαρὸν, καὶ τὸ Προχείμενον᾽ ᾽Ο Κύριος ἐβασί- 
λευσε, μετὰ τῶν Στίχων αὐτοῦ. Μετὰ δὲ τὸ Καταξίωσον, χτλ. 
ψάλλομεν «τὸ πρῶτον Στιχηρὸν ᾿Αναστάσιμον τῶν ᾿Αποστίχων, 
χαὶ τὰ παρόντα Προσόμοια τῆς Θεοτόχου. 

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 
Στίχ. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου. 
Δεδοξασμένη ὑπάρχεις " ἐν γενεαῖς γενεῶν, 

Κόρη, " Θεοτόχε Μαρία, " τοῦ Κόσμου προστασία, 
σαρχὶ " τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνάρχου Πατρὸς, " καὶ συναΐδιον Πνεύματι 
ἀληθῶς" δ 

Ἃ παρθενομιῆτορ 
Ἃ πεχοῦσα 

ὃν ἱκέτευε σωθῆναι ἡμᾶς. 

Ῥδυϑοϊθύϊουβ. Ἷ 



Φ ΤΩ ΣΑΒΒΑΤῺ ἙΣΠΈΡΑΣ, 

Στίχ. ᾿Αχουσον; θύγατερ. 

Οἱ συνεχόμενοι θλίψεσιν " ἀδοκήτοις, ἁγνὴ, ἢ σὲ προστασίαν 
μόνην " χεχτημένοι, ΠΕ Ὑς : βοῶμεν εὐχαρίστως" Ἄ Σῶσον 
ἡμᾶς, ἢ παν γα Θεόνυμφε᾽ σὺ γὰρ, ὑπάρχεις τοῦ Κόσμου χα- 
ταφυγὴ "ἡ καὶ ἀντίληψις τοῦ γένους ἡμῶν. 

Στίχ. Τὸ πρόσωπόν σου. 

᾿Ανεχαινίσθη ὁ Κόσμος " ἐν τῇ χυήσει σου, “ Θεοχυῆτορ Κό- 

ρὴ7) " τῶν πιστῶν σωτηρία, ἢ χαὶ ἘΝ ῊΝΣ προστάτις " τῶν εὐ- 
σεβῶς αὶ κυ λονβρο σε, ἄχραντε" " μὴ διαλείπης πρεσβεύουσα 
ἐχτενὼς ἢ ὑπὲρ πάντων τῶν ὑμνούντων σε. 

ἢ Δόξα... καὶ νῦν. Δογματιχόν. 

Νεφέλην σε φωτὸς ἀϊδίου, " Παρθένε, " ὁ Προφήτης ὠνόμασεν" 
ἐν σοὶ γὰρ ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον " χαταβὰς ὁ Λόγος τοῦ Πατρὸς, ἢ 

χαὶ ἐκ σοῦ ἀνατείλας " τὸν Κόσμον ἐφώτισε, ᾿ τὴν πλάνην χατήρ- 
γῆὴσε ἡ Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν. " Αὐτὸν ἱχετεύουσα ἐχτενῶς, " Πα- 
ναγία, "' δεόμεθα, " μὴ παύση ὑπὲρ ἡμῶν " τῶν ἀληθῆ Θεοτόχον 
ὁμολογούντων σε. , 

Νῦν ᾿Απολύεις, τὸ Τρισάγιον' τὸ ᾿Αναστάσιμον ᾿Απολυτίχιον, 

ὶ ᾿Απόλυσις. 
--“Ξ3Ξ3ῷ ἐεξὲε-.-ο----- 

ΕΝ Τῷ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ. 

Μετὰ τὸν Προοιμιαχὸν Ψ᾽αλμὸν, καὶ τὸ πρῶτον Καθισμα τοῦ 

Ψαλτηρίου, εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα ἱστῶώμεν Στίχους (τ΄. καὶ ψαλ- 
λομεν Στιχηρὰ ᾿Αναστάσιμα ζ΄. χαὶ τοῦ ᾿Αγίου τῆς ἡμέρας γ΄. 
ἢ δ΄. χαὶ ς΄. εἴπερ ἑορταζεται ὁ “Αγιος. 

Στιχηρὰ ᾿Αναστάσιμα τῆς ᾿Οχτωήχου. 
Ἦχος α΄. 

ἃς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχὰς " πρόσδεξαι, ἽἍγιε Κύριε, " χαὶ πα- 

τ... ἡμῖν "' ἄφεσιν ἁμαρτιῶν" ἡ ὅτι μόνος εἶ ὁ δείξας ἢ 

Κόσμῳ τὴν ᾿Ανάστασιν. 
Κυχλώσατε, Λαοὶ, Σιὼν "' χαὶ περιλάβετε αὐτὴν, " καὶ δότε 

δόξαν ἐν αὐτῇ “᾽ τῷ ἀναστάντι ἐχ νεχρῶν' “ὅτι αὐτός ἐστιν 
ὃ Θεὸς ἡμῶν, " ὁ λυτρωσάμενος ἡμᾶς " ἐχ τῶν ἀνομιῶν ἀ χων 

Δεῦτε, Λαοὶ;, ὑμνήσωμεν Δ οὐαὶ ΠρΟΦΈΘΙ ΠΡ δ Χριστὸν, ἢ , 
δοξάζοντες αὐτοῦ τὴν ἐχ νεχρῶν ᾿Ανάστασιν" “ ὅτι αὐτός ἐστιν 
ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐχ τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ ἡ τὸν Κόσμον λυτρω- 
σάμενος. Ἕτερα Στιχηρὰ ᾿Ανατολιχά. 

Ἐὐφράγθητε, οὐρανοὶ, Ἔ πρ δείαλητες τὰ θεμέλια τῆς γῆς; 
βοήσατε, τὰ ὄρη, εὐφροσύνην: “ ἰδοὺ γὰρ ὁ ᾿Εμμανουὴλ " τὰς 



ΗΧΟΣ Α΄. Ε] 

ἁμαρτίας ἡμῶν " τῷ σταυρῷ προσήλωσε, " χαὶ ζωὴν ὁ διδοὺς 
θάνατον ἐνέχρωσε, " τὸν ᾿Αδὰμ ἀναστήσας " ὡς φιλάνθρωπος. 

Τὸν σαρχὶ ἑχουσίως " σταυρωθέντα δι ἡμᾶς, " παθόντα χαὶ 
ταφέντα " καὶ ἀναστάντα ἐχ νεχρῶν “ ὑμνήσωμεν λέγοντες" 
Στήριξον ὀρθοδοξίᾳ " τὴν ᾿Εχχλησίαν σου, Χριστὲ, " χαὶ εἰρήνευσον 
τὴν ζωὴν ἡμῶν ἦ ὡς ἀγαθὸς χαὶ φιλάνθρωπος. 

Τῷ ζωοδόχῳ σου τάφῳ " παρεστῶτες οἱ ἀνάξιοι " δοξολογίαν 
προσφέρομεν " τῇ ἀφάτῳ σου εὐσπλαγχνία, " Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡ- 
μῶν: "΄ ὅτι σταυρὸν χατεδέξω " χαὶ θάνατον, ἀναμιάρτητε, " ἵνα 
τῷ Κόσμῳ δωρήσῃ Ἂ σὴν ᾿Ανάστασιν " ὡς φιλάνθρωπος. 

Τὸν τῷ Πατρὶ συνάναρχον " χαὶ συναΐδιον Λόγον, “ τὸν ἐχ 
παρθενιχῆς νηδύος " προελθόντα ἀφράστως, ἣ χαὶ σταυρὸν χαὶ θά- 
νατον " δι ἡμᾶς ἑχουσίως χαταδεξάμενον, " καὶ ἀναστάντα ἐν 
δόξη Ἀ ὑμνήσωμεν λέγοντες" " Ζωοδότα Κύριε, δόξα σοι, " ὁ Σω- 

τὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Δόξα, τοῦ ᾿Αγίου, εἰ ἔστιν ἑορταζόμενος. Καὶ νῦν, τὸ ἐπό- 

μενον Θεοτοχίον᾽ εἰ δὲ μὴ, Δόξα... καὶ νῦν, τὸ αὐτό. 
Τὴν παγχόσμιον δόξαν, τὴν ἐξ ἀνθρώπων σπαρεῖσαν, “ χαὶ 

τὸν Δεσπότην τεχοῦσαν, " τὴν ἐπουράνιον πύλην ἡ ὑμνήσωμεν, 
Ναρίαν τὴν Παρθένον, " τῶν ᾿Ασωμάτων τὸ ἄσμα, "' χαὶ τῶν 
Πιστῶν τὸ ἑγχαλλώπισμα:" " αὕτη γὰρ ἀνεδείχθη οὐρανὸς, ἡ χαὶ 
ναὸς τῆς Θεότητος" " αὕτη τὸ μεσότειχον τῆς ἔχθρας χαθελοῦ- 
σα, " εἰρήνην ἀντεισῆξε, " καὶ τὸ βασίλειον ἠνέῳξε. ἢ Ταύτην οὖν 
χατέχοντες ᾿ τῆς πίστεως τὴν ἄγχυραν, ᾿ ὑπέρμαχον ἔχομεν ἥ 

τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Κύριον. ἢ Θαρσείτω τοίνυν, “᾽ θαρσείτω 
Λαὸς τοῦ Θεοῦ" "' χαὶ γὰρ αὐτὸς πολεμήσει τοὺς ἐχθροὺς “ ὡς 

παντοδύναμος. 

Μετὰ δὲ τὴν Εϊσοδον χαὶ τὸ Φῶς ἱλαρὸν, βαλὼν ὁ ταχθεὶς 
. Μοναχὸς τὴν συνήθη μετάνοιαν τῷ Προεστῶτι, ψάλλει τὸ τῆς 

ἡμέρας. 
Προχείμηνον, Ἦχος πλ. β΄. 

Ὃ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο. 
Στίχ. ᾿Ενεδύσατο ὁ Κύριος δύναμιν, χαὶ περιεζώσατο. 
Στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰχουμένην., ἥτις οὐ σαλευ- 

θήσεται. 
Εἶτα ἡ συνήθης ᾿Εχτενὴς, τὸ Καταξίωσον χτλ. χαὶ μετὰ 

τὴν ᾿Εχφώνησιν, ψάλλομεν τὸ ἰδιόμελον Στιχηρὸν τοῦ ᾿Αγίου 
τῆς Μονῆς, λιτανεύοντες ἐν τῷ Νάρθηχι. Μετὰ δὲ τὰς συνήθεις 

εὐχὰς, εἰσερχόμεθα ἐν τῷ Ναῷ, καὶ ψαάλλομεν τὸ ᾿Αναστάσιμον 
Στιχηρὸν τῶν ᾿Αποστίχων. 



ΤΟ ΣΑΒΒΆΤΩ ἙΣΠΕΡΑΣ. 

Ἤχος α΄. 

Τῷ πάθει σου, Χριστὲ, “ παθῶν ἠλευθερώθημεν, ΠΤ ἢ 

᾿Αναστάσει σου ἡ ἐχ φθορᾶς ἐλυτρωθημεν᾽ Ἂ Κύριε, δόξα σοι. 

Ἕτερα Στιχηρὰ κατὰ ᾿Αλφαβητὸν. 
᾿Αγαλλιάσθω ἡ χτίσις, ᾿ οὐρανοὶ εὐφραινέσθωσαν, " χεῖρας χρο- 

πείτω τὰ ἔθνη μετ εὐφροσύνης" " Χριστὸς γὰρ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν ἢ 

τῷ σταυρῷ προσήλωσε ἡ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, " καὶ τὸν θάνατον 

νεχρώσας " ζωὴν ἡμῖν ἐδωρήσατο, "᾽ πεπτωχότα τὸν ᾿Αδὰμ ᾿ 
παγγενῆ ἀναστήσας ἡ ὡς φιλάνθρωπος. 

Βασιλεὺς ὑπάρχων οὐρανοῦ ἡ καὶ γῆς, ἀχατάληπτε, " ἑχὼν 
ἐσταύρωσαι διὰ φιλανθρωπίαν" ᾿ ὁ Αδης συναντήσας " χάτωθεν 
ἐπιχράνθη, “' καὶ δικαίων ψυχαὶ δεξάμεναι δ᾽ ἠγαλλιάσαντο" ἢ 
᾿Αδὰμ. δὲ ἡ ἰδών σε τὸν Κτίστην " ἐν τοῖς χαταχθονίοις ἀνέστη. " 
ἊὮ τοῦ θαύματος ! " πῶς θανάτου ἐγεύσατο ἡ ἡ τῶν ἁπάντων 

ζωή; " ἀλλ᾿ ἢ ὡς ἠβουλήθη, “ κόσμον φωτίσαι “᾽ χραυγάζοντα 

χαὶ λέγοντα: ᾿ Ὃ ἀναστὰς ἐχ τῶν νεχρῶν, ἡ Κύριε, δέζα σοι. 

Γυναῖχες μυροφόροι " μύρα φέρουσαι μετὰ σπουδῆς " χαὶ ὀδυρ- 
μοῦ τὸν τάφον σου χατέλαβον' " καὶ νὴ εὑροῦσαι τὸ ἄχραντον 
Σῶμα σου, ᾿ παρὰ δὲ τοὺ ᾿Αγγέλου μαθοῦσα, "᾽ τὸ χαινὸν χαὶ 

παράδοξον θαῦμα, “ τοῖς ᾿Αποστόλοις ἔλεγον᾽ “᾿᾿Ανέστη ὁ Κύ- 
ριος, " παρέχων τῷ Κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα, τοῦ ᾿Αγίου, εἰ ἔστιν" εἰ δὲ μὴ, 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτζοχίον. 

᾿Ιδοὺ πεπλήρωται "΄ ἡ τοῦ ᾿Ησαΐου πρόῤῥησις᾽ " Παρθένος γὰρ 
ἐγέννησας, ἡ χαὶ μετὰ τόχον ὡς πρὸ τόχου διέμεινας" “ Θεὸς γὰρ 

ἦν ὁ πεχθεὶς, " διὸ χαὶ φύσεις ἐχαινοτόμιησεν. ἢ ᾿Αλλ, ὦ Θεομῆ- 
τορ; Ἃ ἱχεσίας σῶν δούλων ἡ σῷ τεμένει προσφερομινας σοι " μὴ 

παρίδης" ἌἋ ἀλλ ὡς τὸν Εὔσπλαγχνον " σαῖς ἀγχάλαις φέρουσα, ἢ 

σοῖς οἰκέταις σπλαγχνίσθητι, " χαὶ πρέσβευς σωθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. ᾿Απολυτίκιον ᾿Αναστάσιμιον. 
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος " ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων, " χαὶ στρατιω- 

τῶν φυλασσόντων ἣ τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, “ ἀνέστης τριήμερος, 
Σωτὴρ, " δωρούμενος τῷ Κόσμῳ τὴν ζωήν “ διὰ τοῦτο αἱ Δυνά- 
μεῖς " τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι, ζωοδότα" " Δόξα τῇ ᾿Αναστᾶσει 

σου, Χριστὲ, " δίξα τῇ Βασιλείαᾳ σου, " δόξα τῇ οἰκονομία σου, 

μιόνε φιλάνθρωπε. 

μὸν" 

ιἰ-- 

Θεοτοχίον. 

Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμιένου " σοὶ, Παρθένε, τὸ Χαῖρε, " σὺν τῇ 
φωνῇ ἐσαρχοῦτο " ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης ἡ ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ χιβωτῷ, " 

ὃς ἔφη ὁ δί (δ. ὁ ἐδείχθης πλ ρα ἡ τῶν οὐρανῶν, " ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δαυίΐ ἐδείχθης πλατυτέρα " τῶν οὐρανῶν, 



ΗΧΟΣ Α΄. 

βαστάσασα τὸν Κτίστην σου" " Δόξα τῷ ἐνοιχήσαντι ἐν σοὶ, 
δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ, " δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς " διὰ 

τοῦ πόχου σου. 
Καὶ ἡ λοιπὴ ᾿Αχολουθία τῆς ἀγρυπνίας. 

χΧ οι 

ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ. 

Ψάλλομεν τὸν εἰς τὴν ἁγίαν καὶ ζωαρχικὴν Τριάδα Κανόνα, 

οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 
Μίαν σε μέλπω τὴν τρισήλιον φύσιν. 

Ποίημα Μητροφᾶνους. 
᾽ . ͵ 3 , ε ε " 

Ωδὴ α΄. Ἦχος α΄. Ὁ Εἰρμός. 
Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά. 

ίαν τρισυπόστατον ἀρχὴν “ τὰ Σεραφὶμ. ἀσιγήτως δοξαζου- 

Ν.., Ἂ ἄναρχον, ἀΐδιον, ποιητικὴν " ἁπάντων, ἀκατάληπτον, 
ἣν χαὶ πᾶσα γλῶσσα ἣ'ὶ πιστῶς γεραίρει τοῖς ἄσμιασιν. 

« τὰ ᾽ ΄ - ΓΑ Ὰ “Ἔ τ ᾿Ὡ Ν' ΄ ΠΑΝ πὰ σε , 

ἵνα τοῖς ἀνθρώποις ἑνιχὴν ἢ τὴν τριλαμπὴ σου δηλώσης Θεό- 

τῆστα, " πλάσας πρὶν τὸν ἄνθρωπον, χατὰ τὴν σὴν ἡ εἰχόνα διε- 

μόρφωσας, ἢ " χαὶ πνεῦμα δοὺς ὡς φιλαᾶν- 

θρωπος. 

ἼΑνωθεν δεικνὺς μοναδικὸν ἡ θεαρχικαῖς ἐν τρισὶν ὑποστᾶ- 

σεσι “ χράτος, ΠᾳᾺτερ, ἔφησας τῷ. ἰσουργῷ " Υἱῷ σου χαὶ τῷ 

Πνεύματι" " δεῦτε, χαταβαντες " αὐτῶν τὰς γλώσσας συγχέωμεν. 

Θεοτοχίον. 

Νοὺς μὲν ὁ ἀγέννητος Πατὴρ " εἰχονιχῶς τοῖς σοφοῖς προης- 
γόρευται, ἢ Λόγος δὲ συνάναρχος ὁ συμφυὴς " Υἱὸς, χαὶ Πνεῦμα 
ἅγιον, " τὸ ἐν τή Παρθένῳ " τοῦ Λόγου χτίσαν τὴν σάρκωσιν. 

ὶ Ἵ 
᾿Ωὃ ᾿ ΄ Ὅ , . ἰὸ ΄ 

2οὴ ὙΥ. μόνος εἰδώς. 
νὺ πάλαι σαφῶς τῷ ᾿Αβραὰμ ν᾽ ὡς ὥφθης τρισυπόστατος ἢ 

μοναδιχός τε φύσει Θεότητος, " θεολογίας τὸ ἀχραιφνέστατον ἢ 
τυπικῶς ἐνέφηνας" ἣ χαὶ πιστῶς ὑμνοῦμεέν σε" τὸν μονάρχην Θεὸν 
χαὶ τρισήλιον. 

Εχ σοὺ γεννηθεὶς θεοπρεπῶς " ἀῤῥεύστως, Πάτερ, ἔλαμψε " 
φὼς ἐχ φωτὸς Υἱὸς ἀπαράλλακτος, " χαὶ Πνεῦμια θεῖον φὼς ἐχπε- 

νοῦν αὐτῷ χαὶ λόγον 

Ἂ 

πόρευται" ἡ χαὶ μιᾶς Θεότητος ᾿ αἴγλην τρισυπόστατον ἢ προσ- 

χυνοῦμεν πιστῶς χαὶ δοξάζομεν. 
Μονᾶς ἡ Τριᾶς ὑπερφυῶς, "᾽ ἀῤῥήτως ὑπὲρ ἔννοιαν, ἅ ταῖς 

νοεραῖς Οὐσίαις δοξάζεται, “ ταῖς τρισαγίαις φωναῖς ἀσίγητον ἢ 
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ἐχβοώσαις αἴνεσιν" " αἷς συμφώνως ὑμγεῖται 
στατος Κύριος. Θεοτοχίον. 

Ἔχ σοῦ χρονικῶς ἄνευ σπορᾶς " προῆλθεν ὁ ὑπέρχρονος, " 
ὁμοιωθεὶς ἡμῖν ὁ ἀνείδεος, " καὶ μίαν φύσιν χαὶ χυριότητα ἡ τοῦ 
Πατρὸς ἐδίδαξε “᾽ χαὶ Υἱοῦ χαὶ Πνεύματος, “ Θεοτόχε' διό σε 

δοξάζομεν. 

Ἢ χαὶ ἡμῖν τρισυπό- 

Κάθισμα. Τὸν τάφον σου, Σωτήρ. 
Πατέρα χαὶ Υἱὸν " προσχυνήσωμεν πάντες, ἣ χαὶ Πνεῦμα τὸ 

εὐθὲς " καὶ ἰσότιμον δόξη, " Τριάδα τὴν ἄχτιστον ἡ καὶ ὑπέρθεον 
Δύναμιν" "ἣν δοξαζουσι " τῶν ᾿Ασωμάτων αἱ τάξεις, ᾿ ταύτην 

σήμερον ἡ χαὶ γηγενεῖς μετὰ φόβου " πιστῶς εὐφημήσωμεν. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Οδήγησον ἡμᾶς " ἐν ὁδῷ μετανοίας " ἐχχλίνοντας ἀεὶ ἡ πρὸς 

χαχῶν ἀνοδίας,  χαὶ τὸν ὑπεράγαθον " παροργίζοντας Κύριον, ἢ 

ἀπειρόγαμε, " εὐλογημένη Μαρία, " χαταφύγιον " ἀπεγνωσμένων 
ἀνθρώπων, "᾽ Θεοῦ ἐνδιαίτημα. 

᾿Ωδὴ δ΄. "Ὅρος σε τῇ χάριτι. 
"ἕο μοι, ἢ Θεαρχία τρισήλιε, λάμψεσι ἢ σῶν θεουργῶν 

μαρμιαρυγῶν, " τοῖς τῆς καρδίας ὀφθαλμοῖς " τὸ κάλλος φαν- 

τάζεσθαι " τῆς ὑπὲρ νοῦν ᾿ θεαρχιχῆς σου λαμπρότητος " χαὶ φω- 

τουργοῦ χαὶ γλυχείας μεθέξεως, 
Πρότερον "“ οὐρανοὺς ἐστερέωσας, Κύριε, " καὶ πᾶσαν δύναμιν 

αὐτῶν " τῷ Λόγῳ σου τῷ παντουργῷ " καὶ Πνεύματι στόματος ἢ 
τῷ συμφυεῖ, ἡ μεθ᾿ ὧν δεσπόζεις τοῦ σύμπαντος "᾽ ἐν τριλαμπεῖ 
μοναρχίᾳ Θεότητος. 

Ὡς ἔπλασας " χατ' εἰκόνα με σὴν χαὶ ὁμοίωσιν, ἡ θεαρχιχὴ; 
παντουργιχὴ " Τριὰς, ἀσύγχυτε Μονὰς, " συνέτισον, φώτισον ἢ 

πρὸς τὸ ποιεῖν " τὸ θέλημα σου τὸ ἅγιον, " τὸ ἀγαθὸν ἐν ἰσχύϊ καὶ 
τέλειον. Θεοτοχίον. 

Τέτοχας " τῆς Τριάδος τὸν ἕνα, Πανάχραντε, “ θεαρχιχώ- 
τατον Υἱὸν, " σωματωθέντα δι᾿ ἡμᾶς ἡ ἐχ σοῦ, χαὶ αὐγάζοντα " 
τοὺς γηγενεῖς " τῆς τρισηλίου Θεότητος " τῷ ἀνεσπέρῳ φωτὶ καὶ 
ταῖς λάμψεσιν. 

᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ φωτίσας " τῇ ἐλλάμψει. 
, τὸν πρῶτον " τῶν ᾿Αγγέλων ἀμέσως διάχοσμιον " ἀπροσίτοις ἢ 

ἢ... σοῦ χάλλους ἀκτῖσιν ἐλλάμπουσα, " ταῖς σαῖς αἴγλαις φώ- 

τισον, ἡ Τριὰς ἡ μοναρχιχωτάτη, " τοὺς ὀρθοδόξως σε μέλποντας. 

Νῦν ἡ φύσις, "' ἑνικὴ Θεαρχία τρισήλιε, "᾽ ἀνυμινεῖ σε, ἢ ἣν 
οὐσίωσας δι᾿ ἀγαθότητα, ἢ τῶν πταισμάτων λύτρωσιν ἥ καὶ πει- 

ρασμιῶὼν ἐξαιτουμένη " χαὶ τῶν δεινῶν καὶ τῶν θλίψεων. 

Ἃ 



ΗΧΟΣ Α΄. ἤ 
, ᾿, , εν ι -“ Ἶ « , 

Τὸν Πατέρα " καὶ Υἱὸν χαὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, " μίαν 
, . , , ᾿ ν ᾿ , " ΕῚ 

φύσιν " χαὶ Θεότητα πίστει δοξάζομεν, “ μεριστὴν ἀμέριστον, 

ἕνα Θεὸν τῆς ἀοράτου ἡ χαὶ ὁρωμένης τε χτίσεως. 

Θεοτοχίον. 

Ῥήσεις πάλαι " Προφητῶν προδιέργαψαν, ΓΑχραντε, " τὸν σὸν 
τόχον “ τὸν ἀπόῤῥητον καὶ ἀνερμήνευτον" ἡ ὃν ἡμεῖς ἐγνώχαμεν 
μυσταγωγὸν τῆς ἑνιαίας " χαὶ τρισηλίου Θεότητος. 

᾿Ωδὴ ς΄. ᾿Εκύχλωσεν ἡμᾶς. 
ἐς γυβΑβι τὰ τὴν δύναμιν ὡς ἔχουσα, “᾽ Τριὰς ἡ ὑπερούσιος, ἤ ἐν 

τ αὐυτότητι βουλήσεως Νονὰς, " πέφυχας ἁπλὴ καὶ ἀδιαίρετος. 
Σὺ οὖν ἡμᾶς " ἐν τῇ δυνάμει "᾿ σοῦ περιφρούρησον. Δίς. 

Σὺ πάντας τοὺς αἰῶνας τῇ βουλήσει σου " ὡς ἀγαθὴ ὑπέστη- 
Ἄ ἐξ οὐχ ὄντων, ἀχατάληπτε Τριὰς, ἢ εἶτα χαὶ τὸν ἄν- 

θρωπον διέπλασας. " ᾿Αλλὰ χαὶ νῦν " ἐχ πάσης ῥῦσαι ἡ μὲ πε- 

ριστάσεως. 

σας 

Θεοτοχίον. 

Ἡλίου τοῦ ἀδύτου οἶκος γέγονας, "' τοῦ χτίσαντος χαὶ τά- 

ἕαντος “ τοὺς φωστῆρας τοὺς μεγάλους πανσθενῶς, "᾽ ἄχραντε 

Παρθένε θεονύμφευτε. “᾿Αλλὰ χαὶ νῦν " τῆς τῶν παθὼν με " ῥὺ- 
σαι ζοφώσεως. 

Καθισμα. Τὸν τάφον σου, Σωτήρ. 

Τριάδα τὴν σεπτὴν " καὶ ἀμέριστον φύσιν " προσώποις ἐν τρι- 
σὶ ᾿ τεμνομένην ἀτμήτως ἡ χαὶ μένουσαν ἀμέριστον ἢ χατ᾿ οὐὖ- 
σίαν Θεότητος, “ προσχυνήσωμεν " οἱ γηγενεῖς μετὰ φόβου, " καὶ 
δοξάσωμεν, “ ὡς Ποιητὴν χαὶ Δεσπότην, “ Θεὸν ὑπεράγαθον. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Κυβέρνησον, ᾿Αγνὴ, " τὴν ἀθλίαν ψυχήν μου, " χαὶ οἴκτειρον 
αὐτὴν " ὑπὸ πλήθους πταισμάτων ἡ βυθῷ ὀλισθαίνουσαν "᾽ ἀπω- 

λείας, Πανάμωμε" " καὶ ἐν ὥρᾳ με τῇ φοβερᾷ τοῦ θανάτου " 

σὺ ἐξάρπασον, ἣ᾽ χατηγορούντων Δαιμόνων, ἢ καὶ πάσης χολά- 
σεως. 

᾿Ωδὴ ζ΄. Σὲ νοητὴν,  Θεοτόχε. 
οὐκ Θεοῦ, " συμφυὲς ἀπαύγασμα ἡ τοῦ παντοχράτορος Θεοῦ, " 

ὡς ὑπέσχου, τὴν παρὰ σοῦ “ θεουργὸν ἐνοίκησιν ἢ ποίησον ὡς 
εὔσπλαγχνος, ᾿ σὺν τῷ Πατρὶ σου χαὶ τῷ Πνεύματι, " χαὶ φο- 
βερὸν " τοῖς Δαίμοσί με δεῖξον χαὶ παθεσι. Δς: 

Ἵνα τῆς σῆς " εὐσπλαγχνίας, Δέσποτα, ἢ δείξης τὸ πέλα- 

γος ἡμῖν, ἡ τὸν Υἱὸν σου πρὸς τὴν ἡμῶν " πέμψας ταπεινότητα, 
αὖθις ἀνεμόρφωσας "᾽ πρὸς τὴν ἀρχαίαν λαμπρότητα. “ ᾿Αλλὰ 

χαὶ νῦν " τῷ θείῳ με συνέτισον Πνεύματι. 
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, Θεοτοχίον. 

Ὃ Χερουβὶμ. " θρόνῳ ἐποχούμενος "᾿ χαὶ τῶν ἁπάντων Βασι- 
λεὺς " ἐν γαστρί σου παρθενικἢ ἡ ᾧχησε, Πανάχραντε, " πάντας 
ἐχκλυτρούμενος ἡ ἐχ τῆς φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος. "᾿Αλλὰ χαὶ νῦν " 

ταῖς σαῖς πρεσβείαις με περιφρούρησον. 
᾿Ωδὴ η΄. Θαύματος ὑπερφυοὺς. 

εὐματι θεουργικῷ, Κύριε, πάντων, “ τρισυπόστατε χαὶ παν- 
Νυ Κ᾿ οὐρανοὺς ἐξέτεινας ὠπεὶ δέῤῥιν, " εἶτα χαὶ γῆς " 
ἀπηώρησας τὸ βάθος πανσθενεῖ σου δραχί. " Διὸ καὶ τοὺς δούλους 
σου χραταίωσον ἢ τῇ ἀγάπῃ " χαὶ πίστει τῇ σῇ, φιλάνθρωπε, " 
ἵνα σε ὑμνώμεν " εἰς πάντας αἰῶνας. Δίς. 

Φώτισον, θεαρχιχὸν Φῶς, τοὺς ὑμιοῦντας " τὸ τρισήλιον φῶς 

τοῖς προσώποις,  ἑνιαῖον αὖθις δὲ τῇ οὐσία, " χαὶ πρὸς τὰς σὰς 
φωτοδότιδας ἀχτῖνας ἐπιβλέπειν ἀεί" "' δι᾿ ὧν χορτασθήσομαι τὴν 
δόξαν σου " τὴν γλυκεῖαν “ χαὶ φωτουργὸν καὶ πανόλβιον,  χαὶ 
ὑπερυψῶ σε "ἡ πιστῶς εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

ὝψΨωσεν εἰς οὐρανοὺς τὴν τῶν ἀνθρώπων ἡ προσλαβόμενος φύ- 

σιν ἀτρέπτως " ὁ Υἱός σου, πάναγνε Θεοτόχε, ἢ ὑπερβολῇ μ 

ἀγαθότητος ῥυσάμενος τῆς πάλαι οθορυ.. ἢ ᾧ χαὶ εὐχαρίστως 
ἀναμέλπομεν: δ᾽ Ἐὐλογείτω ". ἡ χτίσις πᾶσα τὸν Κύριον, " χαὶ 
ὑπερυψούτω “ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. Τύπον " τῆς ἁγνῆς. 
ὥσόν δὲ ὁ Σωτὴρ τῆς χτίσεως " τῆς αἰσθητῆς χαὶ νοουμένης, 
ποὺς δούλους σου " τῆς τῶν δυσμενων ἐπιβουλῆς χαὶ χακώσεως, " 

παναγία Τριὰς, ὁμοούσιε, " χαὶ φρούρει τὴν σὴν ποίμνην “ διὰ 
παντὸς ἀνεπιβούλευτον. Δίς. 

Ἵνα " τὸν βυθὸν τὸν ἄπειρον " τῆς οὐσιώδους. δείξης σου ἀγα- 

θότητος, "᾽ δέδωχας ἡμῖν ἐπαγγελίας, τρισήλιε ἡ χαὶ μονάρχα 
Θεὲ παντοδύναμε, " σωστικὰς τοῖς σοῖς δούλοις, ἡ ἃς ἐχπληρω- 

σαι χαταξίωσον. 

Θεοτοχίον. 
Νεῦσον " ταῖς ἡμῶν δεήσεσιν, “ ὁ ἐν τρισὶ θεαρχικαῖς ὑποστά- 

σεσι " μόνος εἷς Θεὸς ἀληθινὸς πιστευόμενος, ἣ' καὶ παράσχου σοῖς 

δούλοις παράχλησιν, ἢ πρεσβείαις τῆς ἀχράντου " καὶ πανυμνήτου 
Θεομιήτορος. 

ΩΣ 

Καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ Μεσονυχτιχοῦ, 
ὶ ᾿Απόλυσις. 

---- τ ξϑλασς..--- 
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ΕἸΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὸν Ἑξαάψαλμον, ψάλλομεν τὸ Θεὸς Κύριος, εἰς 
ἯἮχον α΄., καὶ τὸ ᾿Αγαστάαιμον ᾿Απολυτίκιον δὶς, τὸ δὲ Θερτο- 

χίον ἅπαξ. Εἶτα ἡ συνήθης Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου. Μετὰ 

δὲ τὴν α΄, Στιχύλφογίαν, ψάλλομεν Καθίσματα ᾿Αναστάσιμα 
προσόμοια γ΄. ἷ 

Ἦχος: α΄, 
ὁν τάφον σου, Σωτὴρ, " στρατιῶται τηροῦντες, " νεχροὶ τῇ 
Ἐν ἈΚ ποῦ ἰφθέντος ᾿Αγγελου "΄ ἐγένοντο χηρύττοντος ἣ 

Γυναιξὶ τὴν ᾿Ανάστασιν. ἢ Σὲ δοξάζομεν “ τὸν τῆς φθορᾶς καται- 

ρέτην᾽ " σοὶ προσπίπτομεν " τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου "ἡ καὶ μόνῳ 

Θεῷ ἡμῶν. 
Δόξα. 

Σταυρῷ προσηλωθεὶς " ἑχουσίως, Οἰχτίρμον, “' ἐν μνήματι 
τεθεὶς " ὡς θνητὸς, Ζωοδότα, " τὸ χράτος συνέτριψας, ἢ Δυνατὲ, 
σῷ θανάτῳ σου" " σὲ γὰρ ἔφριξαν " οἱ πυλωροὶ οἱ τοῦ “Αδου" 

σὺ συνήγειρας " τοὺς ἀπ αἰῶνος θανέντας “᾿ ὡς υόνος φιλᾶν- 

θρωπος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Μητέρα σε Θεοῦ " ἐπιστάμεθα πάντες, " [Παρθένον ἀληθῶς δ 

χαὶ μετὰ τόχον φανεῖσαν, " οἱ πόθῳ καταφεύγοντες " πρὸς τὴν 
Ἂ ἀμαρτωλοὶ προστασιαν᾽ δ σὲ σὴν ἀγαθότητα" " σὲ γὰρ ἔχομεν 

χεχτήμεθα " ἐν πειρασμοῖς σωτηρίαν, " τὴν μόνην ΠΙανάμωμον. 
Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν. Καθίσματα. 

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. 

Τυναῖχες πρὸς τὸ μνῆμα "' παρεγένοντο ὄρθριαι, ᾿ χαὶ ἀγγε- 

λιχὴν ὀπτασίαν " θεασάμεναι ἔτρεμον" ὁ τάφος ἐξήστραπτε ζωὴν, ἢ 

τὸ θαῦμα χατέπληττεν αὐτάς" "᾽ διὰ τοῦτο ἀπελθοῦσαι “ τοῖς 

Μαθηταῖς ἐχήρυττον τὴν "ἔγερσιν. " Τὸν Λδην ἐσχύλευσε Χρι- 
στὸς, " ὡς μόνος χραταιὸς καὶ δυνατὸς, ᾿ καὶ φθαρέντας συνήγειρε 

πιστοὺς, " τὸν τῆς χαταχρίσεως " φόβον λύσας Σταυρῷ. 

Δόξα. 

Ἔν τῷ Σταυρῳ προσηλωβεὶς, ἢ ἡ Ζωὴ τῶν ἀπάντων, 
ἐν νεχροῖς λογισθεὶς, " ὁ ἀθάνατος Κύριος, " ἀγέστης τριήμερος, 

Σωτὴρ, " καὶ ἤγειρας ᾿Αδὰμ ἐκ τῆς φθορᾶς" " διὰ τοῦτο αἱ Δυνά- 

μεις " τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι, ζωοδότα' “ Δόξα τοῖς σοῖς παθή- 

μᾶσι, Χριστὲ" " δόξα τῇ ᾿Αναστάσει σου" ἢ δόξα τῇ συγχαταβά- 

σει σου, ἡ μόνε φιλάνθρωπε. 

Ἃ χαὶ 

Ῥαχδοϊουϊοῦβ. ΕῚ 
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Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τὸν τάφον σου, Σωτγρ. 

Μαρία, τὸ σεπτὸν " τοῦ Δεσπότου δοχεῖον, ᾿ ἀνάστησον ἡμᾶς ἢ 
πεπτωχότας εἰς χάος " δεινῆς ἀπογνώσεως " χαὶ πταισμάτων καὶ 

θλίψεων: ἡ σὺ γὰρ πέφυκας " ἁμιαρτωλῶν σωτηρία, "ὶ χαὶ βοήθεια " 
χαὶ χραταιὰ προστασία, Ἂ χαὶ σωζεις τοὺς δούλους σου. 

Μετὰ δὲ τὴν Στιχολογίαν τοῦ ᾿Αμώμου, ψάλλομεν τὰ Εὐ- 

λογητάρια. Εἶθ᾽ οὕτω, Συναπτὴ μιχρὰ, καὶ ἡ Ὑπάχοή. 

Ἢ τοῦ Ληστοῦ μετάνοια ἡ τὸν Παράδεισον ἐσύλησεν, " ὁ δὲ 
θρῆνος τῶν Μυροφόρων ἡ τὴν χαρὰν ἑμήνυσεν" " Ὅτι ἀνέστης; 
Χριστὲ ὁ Θεὸς, “ παρέχων τῷ Κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Οἱ ᾿Αναβαθμοί. ᾿Αντίφωνον Α΄. 

᾽Εν τῷ θλίβεσθαί με, “ εἰσάκουσόν μου τῶν ὀδυνῶν, " Κύριε, 
σοὶ χράζω. 

Τοῖς ἐρημιχοῖς ᾿ ἄπαυστος ὁ θεῖος πόθος ἐγγίνεται, “ χόσμου 

οὖσι τοῦ ματαίου ἐχτός. 

Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι " τιμὴ χαὶ δόξα, " ὥσπερ Πατρὶ, " πρέπει ἅμα 
κ - ες Ἃ Ἁ -" " Ἂ -" -“᾿ 

χαὶ Υἱῷ" ἡ διὰ τοῦτο ἄσωμεν ἡ τῇ τριαδικῇ Μονοχρατορίᾳ. 
᾿Αντίφωνον Β΄. 

Εἰς τὰ ὄρη τῶν σῶν “ ὑψώσας με νόμων" 

πρυνον, “ ὁ Θεὸς, ἵνα ὑμνῶ σε. 
Ξ τὸ . ἋᾺ λ Χ ΄ Ἂ , ΄ , ἋἊ 

Δεξιᾷ σου χειρὶ ἢ λαβὼν σὺ, Λόγε, " φύλαξόν με, φρούρησον, 
μὴ πῦρ με φλέξη τῆς ἁμαρτίας. 

Δόξα... καὶ νῦν. 
᾿Αγίῳ Πνεύματι ἢ πᾶσα ἡ χτίσις χαινουργεῖται, " παλινδρο- 

μοῦσα εἰς τὸ πρῶτον" “ἡ ἰσοσθενὲς γάρ ἐστι Πατρὶ χαὶ Λόγῳ. 
» ’ 

Αντίφωνον Γ΄. 
᾿Επὶ τοῖς εἰρηχόσι μοι" " ᾿Οδεύσομιαι ἡ εἰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου" ἢ 

ηὐφράνθη μου τὸ πνεῦμα, Κ συγχαίρει ἡ χαρδία. 
᾿Επὶ οἶκον Δαυὶδ " φόβος μέγας" " ἐχεῖ γὰρ θρόνων ἐχτεθέντων, 

χριθήσονται ἅπασαι ἡ αἱ φυλαὶ τῆς γῆς χαὶ γλῶσσαι. 
Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι "᾽ τιμὴν, προσχύνησιν, " δόξαν χαὶ χράτος, " 
ὡς Πατρί τε ἄξιον, “ χαὶ τῷ Υἱῷ δεῖ προσφέρειν" " Νονὰς γάρ 
ἐστιν ἡ Τριὰς " τῇ φύσει, ἀλλ᾽ οὐ προσώποις. 

Ἢ ἀρεταῖς ἐχλαμ.- 

Προχείμιενον. 
Νὺν ἀναστήσομαι, λέγει Κύριος, θήσομαι ἐν σωτηρίῳ, παῤ- 

ῥησιάσομαι ἐν. αὐτῷ. 
Στίχ. Τὰ λόγια Κυρίου λόγια ἁγνά. 
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Πᾶσα πνοή. Εὐαγγέλιον ᾿Εωθινὸν, τὸ ἐνδιάταχτον. Εἶτα, 
᾿Ανάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι" χαὶ μετὰ τὸν πεντηχοστὸν Ψ᾿αλ- 
μὸν ψάλλομεν εἰς Ἦχον β΄. 

Δόξα. 

Ταῖς τῶν ᾿Αποστόλων “ πρεσβείαις, ᾿Ελεῆμον, ἡ ἐξάλειψον τὰ 
πλήθη " τῶν ἐμὼν ἐγχλημάτων. 

Καὶ νῦν. 
Ταῖς τῆς Θεοτόχου “᾿ πρεσβείαις, ᾿Ελεῆμον, “᾽ ἐξάλειψον τὰ 

πλήθη "᾽ τῶν ἐμῶν ἐγχλημάτων. 

ἶτα" 
᾿Ελέησόν με, ὁ Θεὸς, " χατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, Ἔ καὶ χατὰ 

τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου " ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημα μου. 
Ἦ χος β΄. 

᾿Αναστὰς ὁ ᾿Ιησοῦς " ἀπὸ τοῦ τάφου, “' χαθὼς προεῖπεν, 

ἔδωχεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν " χαὶ μέγα ἔλεος. 
Μετὰ δὲ τὸ Σῶσον, ὁ Θεὸς, τὸν λαόν σου, χαὶ τὴν ᾿Εχφω- 

νησιν, ἀρχόμεθα τῶν Κανόνων, ποιοῦντες τὸν μὲν ᾿Αναστάσιμον 
εἰς δ΄. τὸν Σταυροαναστάσιμον εἰς γ΄. τὸν τῆς Θεοτόχου εἰς γ΄. 

καὶ τὸν τοῦ ᾿Αγίου τῆς ἡμέρας εἰς δ΄. εἰ δὲ ἑορτάζεται ὁ ἽΛγιος, 
εἰς ς΄. ἢ η΄, καταλιμπάνοντες τότε τὸν Σταυροαναστάσιμιον 

Κανόνα. 

Ἃ 

Κανὼν ᾿Αναστάσιμος. 

Ποίημα ᾿Ιωάννου τοῦ Δαμασχηνοῦ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος α΄. Ὁ Εἰρμός. 
» οὔ ἡ τροπαιοῦχος δεξιὰ ᾿ ἐξ οὑκ ἐν ἰσχύϊ δεδόξασται" 

ἐδ ἀδιν γὰρ, ᾿Αθάνατε, ὡς πανσθενὴς " ὑπεναντίους ἔθραυσε, ἢ 

» ποῖς Ισραηλίταις " ὁδὸν βυθοῦ χαινουργήσασα. 
Τροπάρια. 

Ο χερσὶν ἀχράντοις ἐκ χοὸς “ θεουργικῶς χατ᾽ ἀρχὰς δια- 

πλάσας με, " χεῖρας διεπέτασας ἐν τῷ σταυρῷ, " ἐχ γῆς ἀνα- 

χαλούμενος " τὸ φθαρέν μου σῶμα, ἣὶ ὃ ἐχ Παρθένου προσείληφας. 

Νέχρωσιν ὑπέστη δι᾿ ἐμὲ ἡ χαὶ τὴν ψυχὴν τῷ θανάτῳ προ- 
δίδωσιν ἡ ὁ ἐμπνεύσει θείᾳ ψυχήν μοι ἐνθείς" " χαὶ λύσας αἰωνίων 
δεσμῶν “ χαὶ συναναστήσας " τῇ ἀφθαρσίᾳ ἐδόξασε. 

Θεοτοχίον. 

ἀρ ἐὸν τῆς χάριτος πηγή" ἡ χαῖρε, ἡ προς χαὶ πύλη 
οὐράνιος" ἢ χαῖρε, ἡ λυχνία χαὶ στάμνος χρυσῆ; Ἀχαὶ ὄρος ἀλα- 
τόμητον, “ ἡ τὸν ζωοδότην " Χριστὸν τῷ Κόσμῳ χυήσασα. 

Ἃ 

» 



19 ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ͂ ΠΡΩΙ. 
Κανὼν Σταυροδναστάσιμος. 

Ποίημα τοῦ Κοσμα. 

Ὃ Εἰρμός: Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. 

ριστὸς θεοῖ με σαρχούμενος, ἢ Χριστόν με ἀνυψοῖ ταπεινούμε- 
νος, " Χριστὸς ἀπαθὴ ἐργάζεται, " πάσχων ὁ Ζωοδότης " φύσει 

σαρχός" " ὅθεν ἀναμέλπω “ χαριστήριον δὴν, δ΄ ὅτι δεδόξασκχαι. 
Χριστὸς ὑψοῖ με σταυρούμενος, "᾽ Χριστὸς συνανιστᾷ με νε- 

χρούμενος, " Χριστός μοι ζωὴν χαρίζεται" Ἀ ὅθεν ἐν εὐφροσύνη τὸ 

χεῖρας χροτῶν, " ἄδω τῷ Σωτῆρι " ἐπινίχιον ὠδὴν, " ὅτι δεδόξασται. 
Θεοτολίον. 

Θεὸν, Παρθένε, συνέλαβες, " Σρισφὸν ἐν παρθενίᾳ δὲ πέτοχας ἢ 

ἐχ σοῦ σαρχωθέντα, Πάναγνε, " ἕνα πῇ ὑποστάσει " μονογενὴ δ" 

ἐν δυσὶν οὐσίαις " γνωριζόμενον Υἱόν" κ ὅτι δεδόξασται. 

Κανὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόχου. 
Ὃ Εἰρμός: Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά, 

οίαν σοι ἐπάξιον ᾧδὴν ἡ ἡ ἡμετέρα προσοίσει ἀσθένεια, α εἰ 
ΠΠω τὴν χαρμόσυνον, ἣν Γαβριὴλ "᾽ ἡμᾶς ἐμυσταγώγησε: ἥ 
Χαῖρε, Θεοτόχε, “ παρθένε Μῆτερ ἀνύμφευτε ; 

Τῇ ᾿Αειπαρθένῳ καὶ Μητρὶ " τοῦ Βασιλέως τῶν ἄνω Δυνά- 

μεων “ ἐχ χαθαρωτάτης χαρδίας, πιστοὶ, “ πνευματικῶς βοήσω- 
μεν" ἡ Χαῖρε, Θεοτόχε, "᾽ παρθένε Μῆτερ ἀνύμφευτε. 

ἼΑΛπειρος ἡ ἄβυσσος τῆς σῆς " ἀχαταλήπτου χυήσεως, Παν- 
αγνε" ἡ πίστει ἀδιστάχτῳ οὖν εἰλικρινῶς ἢ προσφέρουιέν σοι λέ- 

γοόντες" ἡ Χαῖρε, Θεοτόχε, " παρθένε Μῆτερ ἀνύμφευτε. 
᾿Ωδὴ γ΄. Ὁ Ἑἱρμός. 

ἣν μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν " οὐσίας τὴν ἀσθένειαν ἡ χαὶ 

()οὐμπαϑῶς αὐτὴν μορφωσάμενος, " περίζωσόν με ἐξ ὕψους 

ν δύναμιν, Δ ποῦ βοᾶν σοι". ᾿Αγιοςγ ὁ ναὸς ὁ ἔμψυχος “ τῆς 

» ἀχρᾶντου σου δόξης, φιλάνθρωπε, 

Τροπάρια. 
Θεός μου ὑπάρχων, , ἀν. ἡ πεσόντα χατῳχτείρησας," καὶ 

χαταβῆναι πρός με ηὐ βόχησας, ἢ ἀνύψωτάς με δια σταυρώσεως, ἢ 

τοῦ βοᾶν σοι" Αγιος, κ᾽ ὁ τῆς δίξης Κύριος, " ἀνείκαστος ἐν ἀγᾶ- 

θότητι. 

" ὑπάρχων, χαὶ ΒΆΜΕΕΌΗΝ με; “ὡς 
συμπαθὴς Θεὸς ἐνδυσάμενος, " εἰς χοῦν θανάτου καταβὰς, Δέσπο- 
τα, “ τὸ θνητὸν διέῤῥηξας, δ᾽ χαὶ νεχροὺς τριήμερος " ἀναστὰς 
ἀφθαρσίαν ἠμφίασας. Θεοτοχίον. 

Θεὸν συλλαβοῦσα ἐν γαστρὶ, " Παρθένε, διὰ Πνεύματος " τοῦ 

παναγίου, ἔμεινας ἀφλεχτος" ἡ ἐπεὶ σὲ βάτος τῷ νομοθέτη Μωσῆ, ἢ 

Ζωὴ ἐνυπόστατος, Χριστοι 
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φλεγομένη ἄκαυστα, " σαφὼς προεμήνυσε " τὴν τὸ πῦρ δεξαμιένην 
τὸ ἄστεχτον. 

Κανὼν Σταυροᾶν. Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων. 
ᾧ ἐπὶ τῶν ὥμων ἣ' πὸ πλανώμενον πρόβατον ἄραντι, " χαὶ 
χαθελόντι διὰ ξύλου " τὴν αὐτοῦ ἁμαρτίαν, “᾽ Χριστῷ τῷ 

Θεῷ βοήσωμεν" "΄᾽Ο ἀνυψώσας τὸ χέρας ἡμῶν, "΄Αγιος εἶ, Κύριε. 
Τῷ ἀναγαγόντι " τὸν ποιμένα τὸν μέγαν ἐξ Λδου Χριστὸν, 

χαὶ τῇ αὐποῦ ἱεραρχίᾳ ἡ διὰ τῶν ᾿Αποδτόλων " σοφῶς τὰ ἔθνη 
ποιμιάναντι, " ἐν ἀληθείᾳ τῷ θείῳ, πιστοὶ, ἢ Πνεύματι λατρεύ- 
σωμεν. Θεοτοχίον. 

Τῷ ἐχ τῆς Παρθένου " σαρχωθέντι ἀσπόρως βουλήσει Υἱῷ, " 
χαὶ τὴν τεχοῦσαν μετὰ τόχον " θεικῇ δυναστείᾳ " ἁγνὴν παρθένον 
φυλάξαντι, “ τῷ ἐπὶ πάντων βοῶμεν Θεῷ" κ΄ΑΥγιος εἶ, Κύριε. 

Κανὼν τῆς Θεότόχου. ὋὉ μόνος εἰδώς, 

ἐφέλην σε χούφην ἀψευδῶς, "᾽ Παρθένε, ὀνομάζομεν, ἢ προφη- 
Νῆχαι ἑπόμενοι ῥήσεσιν" " ἐλήλυθε γὰρ ἐπὶ σοὶ Κύριος, ἢ χα- 

θελεῖν Αἰγύπτια " πλάνης χειροποίητα, “ χαὶ φωτίσαι τοὺς ταῦτα 
λαϊτρεύδντας. 

Σὲ ἐσφραγισμένην ἀληθῶς "᾽ χορὸς Προφητιχὸς πηγὴν ἡ χαὶ 

χεχλεισμένην πύλην ὠνόμασε, " τῆς παρθενίας τῆς σῆς, Πανύμνη- 
τε, " τηλαυγῶς τὰ σύμβολα "' ἡμῖν διαγράφοντες, κ᾽ ἣν ἐφύλαξας 
χαὶ μετὰ γέννησιν. 

Νοὺν τὸν ὑπερούσιον ἰδεῖν, " ὡς θέμις, ἀξιούμενος " ὁ Τ᾿αβριὴλ, 

Παρθένε πανάμωμε, ἡ περιχαρὴ σοι φωνὴν ἐχόμισε, ᾿᾽ τὴν τοῦ 
Λόγου σύλληψιν ἢ ἐμφανῶς μηνύουσαν, ἣ χαὶ τὸν ἄφραστον Ἰόχον 
χηρύττουσαν. 

Ἃ 

᾿Ωδὴ δ΄. .ὋὋ Εἰἱρμές. 
νυ ἤδαλρος σε " τῇ χάριτι τῇ θείᾳ χατάσχιον "᾽ προβλεπτιχοῖς ὁ 

: Αββαχοὺμ. " χατανδίσας ὀφθαλμοῖς, " ἐχ σοὺ ἐξελεύσεσθαι " 
» τοῦ Ισραὴλ " προανεφώνει τὸν ἽΑγιον, " εἰς σωτηρίαν ἡμῶν 
» χαὶ ἀνάπλασιν. 

Τροπαριὰ. 
Τίς οὗτος " σωτὴρ ὁ ἐξ ᾿Εδὼμ ἀφιχόμενος, Κ στεφηφορῶν εξ 

ἀκανθῶν “ πεφοινιγμιένος τὴν στολὴν, " ἐν ξύλῳ χρεμάμενος : " 
Τοῦ ᾿Ισρὰὴλ " ὑπάρχει οὗτος ὁ ἽΑγιος, " εἰς σωτηρίαν ἡμῶν χαὶ 

ἀνάπλασιν. 
Ἴδετε, " λαὸς τῶν ἀπειθῶν, καὶ αἰσχύνθητε' "ὃν ὡς χαχοῦρ- 

γον γὰρ ὑμεῖς " ἀναρτηθῆναι ἐν σταυρῷ " Πιλάτῳ ἠτήσασθε ἢ 
φρενοβλαβὼς, " θανάτου λύσας τὴν δύναμιν, ᾿ θεοπρεπῶς ἐξανέστη 
τοῦ μνήματος. 



14 ΤΗ͂ ΚΥΡΙΑΚΗ͂ ΠΡΩΙ. 
Θεοτοχίον. 

Ξύλον σε, " Παρθένε, τῆς ζωῆς ἐπιστάμεθα" ἣ" οὐ γὰρ τῆς βρώ- 

σεως χαρπὸς " θανατηφόρος τοῖς βροτοῖς ἡ ἐχ σοῦ ἀνεβλάστησεν, δ 

ἀλλὰ ζωῆς τῆς ἀϊδίου ἀπόλαυσις, "΄ εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν 

ὑμινούντων σε. 

Κανὼν Σταυροᾶν. Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης. 

ίς οὗτος ὡραῖος ἐξ ᾿Εδώμ,, " χαὶ τούτου τὸ ἐρύθημα “' τῶν 

ἡ οὐ ἐξ ἀμπέλου Βοσώρ; " ᾿Ωραῖος, ὅτι Θεός" " ὡς βροτὸς 

δὲ αἵματι " σαρχὸς τὴν στολὴν πεφοινιγμένος" "᾽ ᾧ μελῳδοῦμεν πι- 

στοί: " Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 
Χριστὸς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν Ἀ φανεὶς ἀρχιερεὺς, ἡμῶν 

τὴν ἁμαρτίαν διεσχέδασε" ἡ χαὶ δείξας ξένην ὁδὸν " τῷ ἰδίῳ αἵ- 

ματι, ἡ εἰς χρείττονα χαὶ τελειοτέραν ἁ εἰσέδραμε δὲ σχηνὴν, 
πρόδρομος ἡμῶν εἰς τὰ Αγια, 

Θεοτοχίον. 

Ἂ 

Τῆς Εὔας τὴν πάλαι ὀφειλὴν " ἀπέτισας, Πανύμνητε, " τῷ 

δι᾿ ἡμᾶς φανέντι νέῳ ᾿Αδὰμ" "᾽ ἑνώσας γὰρ ἑαυτῷ ἡ ἐξ ἁγνῆς 
συλλήψεως " σάρχα νοερὰν ἐμψυχωμένην, ἢ ἐχ σοῦ προῆλθε Χρι- 
στὸς, " εἷς τὸ συναμφότερον Κύριος. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὄρος σε ἢ τῇ χάριτι." 

χουε " θαυμάτων, οὐρανὲ, ἐνωτίζου δὲ, ἡ γῆ, ἡ ὅτι θυγάτηρ 
ϑαδο, " χοῦ πεπτωχότος μὲν ᾿Αδὰμ. " Θεοῦ ἐχρημάτισε, " τοῦ 
ἑαυτῆς " Δημιουργοῦ τε λοχεύτρια, " εἰς σωτηρίαν ἡμῶν καὶ ἀνά- 
πλασιν. 

Ὑμνοῦμεν " τὸ μέγα χαὶ φρικτόν σου μυστήριον" ᾿ ὑπερχοσμίους 
γὰρ λαθὼν "' Ταξιαρχίας, ἐπὶ σὲ ἢ ὁ Ὃν χαταβέβηχεν, " ὡς ὑε- 

τὸς " ὁ ἐπὶ τόχον, Πανύμνητε, " εἰς σωτηρίαν ἡμῶν χαὶ ἀνά- 
πλασιν. 

᾿Αγίων " ἁγία, Θεοτόχε πανύμνητε, ἢ ἡ προσδοχία τῶν ἐθνῶν 

ΨΥ 

Ἃ 

χαὶ σωτηρία τῶν πιστῶν, " ἐχ σοὺ ἀνατέταλχεν " ὁ λυτρωτὴς ἡ χαὶ 

ζωοδότης χαὶ Κύριος, " ὃν ἐχδυσώπει, σωθῆναι τοὺς δούλους σου. 

᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Ἑἴρμός. 
᾽ φωτίσας "᾽ τῇ ἑλλάμψει τῆς σῆς παρουσίας, Χριστὲ, 

» (),ὦ φαιδρύνας " τῷ Σταυρῷ σου τοῦ Κόσμου τὰ πέρατα, " 

» τὰς χαρδίας φώτισον " φωτὶ τῆς σῆς θεογνωσίας ἢ τῶν ὀρθοδόξως 
» υμινουντῶν σε, 

- Ἃ 

Τροπαρια. 

Τὸν ποιμένα “ τῶν προβάτων τὸν μέγαν καὶ Κύριον ἜΤΟΣ 

δαῖοι ᾿ διὰ ξύλου σταυροῦ ἐθανάτωσαν' "᾽ ἀλλ αὐτὸς ὡς πρόβα- 
Ὰ ΕΣ ᾽ .“ [2 Ἃ ΄ ΄ ᾿Ι Ν 

τα “ πιστοὺς ἐν Αδῃ τεθαμμιένους ἢ χράτους θανάτου ἐῤῥύσατο. 



ἮΧΟΣ Α΄. 158 

Τῷ Σταυρῷ σου " τὴν εἰρήνην εὐαγγελισάμενος, "᾿ χαὶ χηρύ- 
ξἕας " αἰχμαλώτοις, Σωτήρ μου, τὴν ἄφεσιν, “ τὸν χρατοῦντα 
ἤσχυνας, "᾽ Χριστὲ, γυμνὸν ἠπορημένον ἡ δείξας τῇ θείᾳ ᾿Εγέρ- 
σει σου. Θεοτοχίον. 

Τὰς αἰτήσεις " τῶν πιστῶς αἰτουμένων, Πανύμνητε, ἢ μὴ παρί- 

δης, ᾿ ἀλλὰ δέχου, καὶ ταύτας προσάγαγε " τῷ Υἱῷ σου, ᾿Αχραν- 
τε, " Θεῷ τῷ μόνῳ εὐεργέτῃ" " σὲ γὰρ προστάτιν χεχτήμεθα. 

Κανὼν Σταυροᾶν. Θεὸς ὧν εἰρήνης. 
πλοῦτος χαὶ βάθος σοφίας Θεοῦ ' “'᾿ τοὺς σοφοὺς ὁ δρασσόμενος 

Ὁ κύριος Ἂ χῆς τούτων πανουργίας ἐλυτρώσατο ἡμᾶς" " παθὼν 

γὰρ ἐχουσίως ἡ σαρχὸς ἐξ ἀσθενείας, " ἐξ ἰδίας ἰσχύος " ζωοποιὸς 

γεχρὸς ἐγήγερται. 

Θεὸς ὧν ἑνοῦται σαρχὶ δι᾿ ἡμᾶς, " χαὶ σταυροῦται χαὶ θνήσχει 
καὶ θάπτεται, " καὶ αὖθις ἐξανίσταται, καὶ ἄνεισι φαιδρῶς " σαρχὶ 

σὺν τῇ ἰδίᾳ " Χριστὸς πρὸς τὸν Πατέρα, " μεθ᾽ ἧς ἥξει καὶ σώσει "' 

τοὺς εὐσεβῶς αὐτῷ λατρεύοντας. 

Θεοτοχίον. 

᾿Αγίων ἁγία, Παρθένε ἁγνὴ, “ τῶν ᾿Αγίων τὸν ΛΑγιον τέτο- 
χας, ἡ τὸν πάντας ἁγιάζοντα, Χριστὸν τὸν λυτρωτήν᾽ " διό σε 

Βασιλίδα " χαὶ Δέσποιναν ἁπάντων, " ὡς Νητέρα τοῦ Κτίστου, 
τῶν ποιημάτων χαταγγέλλομεν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὁ φωτίσας "' τῇ ἐλλάμψει. 

ὑφραίνονται "᾽ οὐρανῶν αἱ Δυνάμεις ὁρῶσαί σε, " ἀγάλλονται ᾿ 
ει αὐταῖς τῶν βροτῶν τὰ συστήματα" " τῷ γὰρ τόκῳ ἥνων- 
ται " τῷ σῷ, Παρθένε Θεοτόχε' ἡ ὃν ἐπαξίως δοξάζομεν. 

Κινείσθωσαν ἢ πᾶσαι γλῶσσαι βροτεῖαι καὶ ἔννοιαι ἢ πρὸς ἔπαι- 

γον ἡ" τοῦ βροτῶν ἀληθῶς χαλλωπίσματος" " ἡ Παρθένος πάρεστι, Ἦ 
σαφῶς δοξαζουσα τοὺς πίστει ᾿ ταύτης ὑμνοῦντας τὰ θαύματα. 

Δοξάζεται "᾽ ὕμνος ἅπας σοφῶν χαὶ ἐγχώμιον ἢ τῇ Παρθένῳ δ" 

χαὶ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ προσφερόμενον" " τῆς γὰρ δόξης γέγονεν " αὕτη 
γαὸς τῆς ὑπερθέου: “ ἣν ἐπαξίως δοξάζομεν. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὁ Εἰρμιές. 
» ᾽᾿ππιχύχλωσεν ἡμᾶς ἐσχάτη ἄβυσσος" ἣ οὐχ ἔστιν ὁ ῥυόμενος" 

Ἐπ ιχρμαθημοὶ ὡς πρόβατα σφαγῆς" ἢ 
» ὁ Θεὸς ἡμῶν" ἢ 

᾽ 

» σῶσον τὸν λαόν σου, 

σὺ γὰρ ἰσχὺς ᾿ τῶν ἀσθενούντων χαὶ ἐπανόρ- 

» θωσις. Τροπαρια. 

Τῷ πταίσματι τοῦ πρωτοπλάστου, Κύριε, ἡ δεινῶς ἐτραυμα- 
κπίσθημεν" " τῷ δὲ μώλωπι ἰάθημεν τῷ σῷ," ᾧ ὑπὲρ ἡμῶν ἐτραυ- 
ματίσθης, Χριστέ" " σὺ γὰρ ἰσχὺς ᾿ τῶν ἀσθενούντων χαὶ ἐπα- 

γόρθωσις. 



160 ΤΗ ΚΥΡΙΑΚῊΗ ΠΡΩΙ, 

᾿Ανήγαγες ἡ ἡμᾶς ἐξ Αδου, βύψρμμι, εἴ τὸ χῆτος χειρωσάμενος ἢ 
πὸ παμφάγον, Παντοδύναμε, τῷ σῷ " χράτει χαθελὼν αὐτοῦ τὴν 
δύναμιν" " σὺ γὰρ ζωὴ " χαὶ φῶς ὑπάρχεις καὶ ἡ ἀνάστασις. 

Θεοτοχίον. 

Εὐφραίνονται ἐν σοὶ, Παρθένε γιονόμρς Ἂ χοῦ γένους οἱ προπά- 
πορες, ἡ τὴν Εδὲμ ἀπολαβόντες διὰ σοῦ, " ἣν ἐχ παραβάσεως ἀ ἀπώ- 

Ἀ σὺ γὰρ ἁγνὴ " χαὶ πρὸ τοῦ τόχου καὶ μετὰ γέννησιν. 
Κανὼν Σταυροᾶαν. Σπλάγχνων ᾿Ιωνᾶν. 

οῦς ὧν ἀπαθὴς ἡ χαὶ ἀῦλος μίγνυται " Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡ τ 
Νδυρωναν νοὶ, ᾿ μεσιτεύοντι ᾿ θείᾳ φύσει σαρχός τε παχύτητι; 
χαὶ ὅλῳ μοι ἀτρέπτως ὅλος ἥνωται, " ἵνα ᾿᾿ σωτηρίαν ὅλῳ μοι 
τῷ πεσόντι ὀρέξη σταυρούμενος. 

Πίπτει πτερνισθεὶς "᾿Αδὰμ χαὶ συντρίβεται ἡ ἐλπίδι ψευσθεὶς 
πάλαι θεώσεως, ἢ ἀλλ ἀνίσταται " τῇ ἑνώσει τοὺ Λόγου θεούμε- 
νος,  χαὶ πάθει τὴν ἀπάθειαν χομίζεται, "᾽ θρόνῳ “ ὡς Υἱὸς δοξ (- 

ζεται " συνεδρεύων Πατρί τε καὶ Πνεύματι. 

λεσαν" 

" ἘΦ: 

Θεοτοχίον. 
Κόλπων οὐκ ἐχστὰς δ᾽ ἀνάρχου Γεννήτορος, “ ἐν χόλποις 

ἁγνῆς " Κόρης αὐλίζεται " χαὶ καθίσταται " ὁ ἀμήτωρ ἀπάτωρ 

σαρχούμιενος, " ὁ τῆς δικαιοσύνης βασιλεύων Θεὸς: “ τούτου ἢ 

ἀγενεαλόγητος ἡ ἡ φριχτὴ γενεὰ χαὶ ἀπόῤῥητος. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου, Α πραὶ τ ἡμᾶς. 

ΩΝ νὴ δουλοπρεπῶς τῷ Τόχῳ σου " αἱ Ταξεις αἱ οὐράνιαι, ἢ 

ἐχπληττόμεναι ἀξίως τὸ τῆς σῆς " ἀσπόρου λοχείας, ᾿Αειπάρ- 

θενε. " σὺ γὰρ ἁγνὴ ᾿ χαὶ πρὸ τοῦ τόχου ἡ χαὶ μετὰ γέννησιν. 
Σεσαρκῶται ὃ πρὶν ὑπάφχων ἄσαρχος Ἐς Αὐὖγος ἐκ σου, Παν- 

αγνε, ὁ τὰ σύμπαντα βουλήματι ποιῶν, " ὁ τῶν ᾿Ασωμάτων τὰ 
στρατεύματα " παραγαγὼν " ἐχ τοῦ μὴ ὄντος " ὡς παντοδύναμος. 

Νενέχρωται ἐχθρὸς τῷ ζωηφόρῳ σου ἢ χαρπῷ, Θεοχαρίτωτε, " 
χαὶ πεπάτηται ὁ Λδης προφανῶς, " χκαὶ οἱ ἐν δεσμοῖς ἠλεωθερώθη- 

ν᾽ ἡ διὸ βοὼω: Τὰ πάθη λῦσον " τὰ τῆς χαρδίας μου. 
Κοντάχιον. Ὅταν ἔλθης, ὁ Θεός. 

᾿Εξανέστης ὡς Θεὸς " ἐχ τοῦ τάφου ἐν δόξη, " χαὶ Κόσμον 
συνανέστησας," καὶ ἡ φύσις τῶν βροτῶν ἡ ὡς Θεόν σε ἀνύμνησε, " 
χαὶ θάνατος ἠφάνισται, ᾿ χαὶ ὁ λϑάμ χορεύει, Ἀρδρησαι ἢ χαὶ ἡ 
Εὔα νῦν ἐχ τῶν δεσμῶν λυτρουμένη χαίρει χράζουσα" " Σὺ εἶ ὁ 
πᾶσι παρέχων, Χριστὲ, τὴν ᾿Ανάστασιν, 

Ὁ οΟἴἶχος. 
Τὸν ἀναστάντα τριήμερον ἀνυμινήσωμιεν ἢ ὡς Θεὸν παντο- 

δύναμον, " καὶ πύλας τοῦ ἼΑδου συντρίψαντα, " καὶ τοὺς πιστοὺς 

Ἂ 
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ε , ᾽ , ΄ ΄ ἈΣεῖνν νἢὮῶ, 

ἁγίους ἐχ τάφου ἐγείραντα, " Μυροφόροις ὀφθέντα, "' καθὼς ηὐδό- 
χησε, " πρώταις ταύταις τὸ " Χαίρετε φήσας, "᾿ χαὶ ᾿Αποστόλοις 

ἂν μιηνύων, ᾿' ὡς μόνος ζωοδό κι Ὅθεν πίστει αἱ Γυναῖχες " χαρὰν μηνύων, "᾽' ὡς μόνος ζωοδότης. εν πίστει αἱ ες 
- ᾿ Γ' ν».Ὁ δ ΕΕΣ. Ἂ Μαθηταῖς σύμβολα νίχης εὐαγγελίζονται" ἡ χαὶ ἽΑδης στενάζει, 

χαὶ θάνατος ὀδύρεται, " καὶ Κόσμος ἀγάλλεται, ἣ'᾽ χαὶ πάντες 
͵΄ ᾽ Α͂, ᾿ " ᾿ . Ε] ͵ 

συγχαίρουσι" " σὺ γὰρ παρέσχες πᾶσι, Χριστὲ, τὴν ᾿Ανάστασιν. 
᾽ Γ ."» ε Ω ’ 

Ωδὴ ς. Ο ΒΕἴρμος. 

» ἐ νοητὴν, "᾽ Θεοτόχέ, χάμινον, ᾿ χατανοοῦμεν οἱ πιστοί" ἢ 
᾿ ᾿ εἷἷς ὡ ἐὶ Ἂ δἰ ͵ α 95 ν 

ΣΤ γὰρ Παῖδας ἔσωσε τρεῖς, " ὃ ὑπερυψούμενος " ὅλον με τὸν 

» ἀνθρωπον ἡ ἐν τῇ γαστρί σου ἀνέπλασεν, “' ὁ αἰνετὸς " τῶν 
» Πατέρων Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

Τροπαρια. 
Ἂ ΩΣ ἼἜφριξε γῆ, " ἀπεστράφη ἥλιος, " καὶ συνεσχότασε τὸ φῶς, 

διεῤῥάγη τὸ τοῦ Ναοῦ ἡ θεῖον χαταπέτασμα, " πέτραι δὲ ἐσχίσθη- 
σαν᾽ " διὰ σταυροῦ γὰρ ἦρται ὁ δίκαιος, “ ὁ αἰνετὸς ἡ τῶν Πατέ- 
ρων Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. - 

Σὺ γεγονὼς ἡ ὡσεὶ ἀβοήθητος " χαὶ τραυματίας ἐν νεχροῖς, δ 

ἑχουσίως τὸ χαθ᾿᾽ ἡμᾶς, " ὁ ὑπερυψούμενος, ἡ πιστοὺς ἠλευθέρω- 

σας, ἡ χαὶ χραταιᾷ χειρὶ συνανέστησας, " ὁ αἰνετὸς “ τῶν Πατέ- 

ρων Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 
Θεοτοχίον. 

Χαῖρε, πηγὴ " ἀειζώου ἐμαιμρλ μας χαῖρε, Πριρεἰδεισὸ; παν μη 
χαῖρε, τεῖχος τὸ τῶν πιστῶν" ἣ' χαῖρε, ᾿Απειρόγαμε" ἢ χαῖρε; 
παγχόσμιος χαρὰ, " δι ἧς ἡμῖν ἐξανέτειλεν “ ὁ αἰνετὸς " 

Πατέρων Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 
Κανὼν Σταυροᾶν. Οἱ Παῖδες εὐσεβείᾳ. 

Ἠ" μὲν χατηράθη ἣ᾽ τῷ τοῦ ΓΑβελ φοινιχθεῖσα αἵματι 
ἀδελφοχτόνῳ γῆ χειρί" " θεοῤῥύτῳ δέ σου αἵματι ἡ εὐλογεῖται 

ῥαντισθεῖσα, " χαὶ σχιρτῶσα βοχ᾽ "᾿Ο τῶν Πατέρων Θεὸς, " εὐ- 
λογητὸς εἶ. 

Θρηνείτω ᾿Ιουδαίων ἡ ὁ ἀντίθεος λαὸς τὸ τόλμημα “᾽ τῆς ἀναι- 

ρέσεως Χριστοῦ" "' τὰ δὲ ἔθνη εὐφραινέσθωσαν, ἢ χαὶ χροτείτωσαν 
τὰς χεῖρας " χαὶ βοάτωσαν' ᾿ ἷΟ τῶν Πατέρων Θεὸς, " εὐλογη- 

τὸς εἶ, 
᾿Ιδοὺ ταῖς Μυροφόροις ἢ ἐξαστράπτων ἀνεβόα "Αγγελος" ὃ Τῆς 

᾿Αναστάσεως οὐσῶν δεῦτε, ἴδετε τὰ σύμβολα, " τὰς π- 
χαὶ τὸν τάφον, " καὶ βοήσατε" "᾽ Ὃ τῶν Πατέρων Θεὸς, “ εὐλο- 
γητὸς εἶ, Κανὼν βϑ Ἔν Σὲ νοητήν. 

Σὲ Ιαχὼβ, κ᾿ Θεοτόχε, χλίμαχκα ἣ προφητιχῶς κατανοεῖ" " διὰ 
σοὺ γὰρ ἐπὶ τῆς γῆς " ὁ ὑπερυψούμενος “ ὥφθη, τοῖς ἀνθρώποις 

Μ᾿ 

Ἃ 

Ῥαυδοϊούϊοιβ. ὃ 



18 ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ͂ ΠΡΩΙ, 
Ἂ Ἃ πε ἢ συνανεστράφη, ὡς ηὐδόχησεν, "' ὁ αἰνετὸς 

Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

Χαῖρε, Σεμνὴ, ᾽ τοῦ ᾿Αδὰμ τὸ κώδιον" ἢ ἐκ σοῦ προῆλθεν ὁ 
Ποιμὴν, “ ἐνδυσάμενος ἀληθῶς “᾽΄ ὁ ὑπερυψούμενος " ὅλον με τὸν 
ἄνθρωπον, ἣ' δι᾿ εὐσπλαγχνίαν ἀχατάληπτον, “ὁ αἰνετὸς " τῶν 
Πατέρων Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

Νέος ᾿Αδὰμ " ἐξ ἁγνῶν αἰμάτων σου " ὁ προαιώνιος Θεὸς ἣ 

ἐχρημάτισεν ἀληθῶς" Ἀ όνπερ νῦν ἱχέτευε, " τὸν παλαιωθέντα με δ 

ἀναχαινίσαι χραυγάζοντα" “ Ὃ αἰνετὸς " τῶν Πατέρων Θεὸς χαὶ 

ὑπερένδοξος. 

τῶν Πατέρων 

᾿Ωδὴ η΄. Ὁ Εἰἱρμις. 
ν ᾽Τγν χαμίνῳ παῖδες ᾿Ισραὴλ, ' ὡς ἐν χωνευτηρίῳ, " τῷ χαλ- 

λει τῆς εὐσεβείας " χαθαρώτερον χρυσοῦ "' ἀπέστιλβον ψαλ- 

λοντες" " Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, "᾽ τὸν Κύριον, ὑμινεῖτε 
» καὶ ὑπερυψοῦτε "ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 
Ὃ βουλήσει ἅπαντα ποιῶν, ἣ ὃ χαὶ μετασχευάζων, " ἐχτρέ- 

πων σχιὰν θανάτου " εἰς αἰώνιον ζωὴν ἢ τῷ παθει σου, Λόγε Θεοῦ, 

.-} 

ῳ 

σὲ ἀπαύστως πάντα τὰ ἔργα ἡ ὡς Κύριον ὑμνοῦμεν, " χαὶ ὑπερ- 
υψοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σὺ χαθεῖλες σύντριμμα, Χριστὲ, ἢ χαὶ τὴν ταλαιπωρίαν ἥ ἐν 
πύλαις χαὶ ὀχυρώμασι " τοῦ Αδου, ἀναστὰς " ἐχ τάφου τριήμε- 
ρος. ᾿ Σὲ ἀπαύστως πάντα τὰ ἔργα ἢ ὡς Κύριον ὑμνοῦσι "' χαὶ 

ὑπερυψοῦσιν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Θεοτοχίον. 

Τὴν ἀσπόρως χαὶ ὑπερφυῶς " ἐξ ἀστραπὴς τῆς θείας " τεχοῦ- 

σαν τὸν μαργαρίτην, “ τὸν πολύτιμον Χριστὸν, " ὑμνήσωμεν λέ- 
γοντες. " Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, ἢ τὸν Κύριον, ὑμινεῖτε " καὶ 
ὑπερυψοῦτε "ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν Σταυροαν. Θαύματος ὑπερφυοῦς. 

εὖτε, Λαοὶ, προσχυνήσωμεν τὸν τύπον, ἡ ἐν ᾧ ἔστησαν ἄχραν- 
Ἂς πόδες, " χαὶ ἐν ξύλῳ θεῖαι Χριστοῦ " παλάμιαι ζωοποιαὶ Ἀ 
ἐξετάθησαν εἰς πάντων σωτηρίαν βροτῶν, "' χαὶ τάφον ζωῆς χυ- 
χλοῦντες μέλψωμεν: ἢ Εὐλογείτω ἡ ἡ Κτίσις πᾶσα τὸν Κύριον, " 
χαὶ ὑπερυψούτω ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ἤλεγχται τῶν θεοχτόνων ᾿Ιουδαίων " ἡ παράνομος συχοφαν- 
τία" ἡ ὃν γὰρ πλάνον ἔφησαν, "“ ἐξηγέρθη ὡς δυνατὸς, ἡ μυχτη- 
ρίσας τῶν ἀνόμων τὰ σφραγίσματα. " Διὸ γεγηθότες ἀναμέλψω- 

μεν: ἡ Ἐὐλογείτω " ἡ Κτίσις πᾶσα τὸν Κύριον, " χαὶ ὑπερυψούτω " 
εἰς παντας ποὺς αἰῶνας. 
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Τρισὶν ἐν ἁγιάσμοῖς θεολογοῦντα “ τῆς μιᾶς χυριότητος δό- 
ἕαν “ Σεραφὶμ. τὰ ἄχραντα, δ᾽ μετὰ δέους δουλοπρεπῶς " τρισυ- 
πόστατον δοξαζουσι Θεότητα᾽ ἣ μεθ᾿ ὧν εὐσεβοῦντες ἀναμέλψω- 

μεν" " Εὐλογείτω " ἡ Κτίσις πᾶσα τὸν Κύριον, "᾽ καὶ ὑπερυψού- 
τὼ ἢ“ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. " 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ᾿Εν χαμίνῳ. 
ἣν παστάδα τὴν φωτοειδῆ, δ ἐξ ἧς ὁ τῶν ἁπάντων ἣ Δεσπό- 

ἡ ρα ὥσπερ νυμφίος " προελήλυθε Χριστὸς, “ ὑμνήσωμεν ἅπαν- 
τες " ἐχβοῶντες: Πάντα τὰ ἔργα, "᾽ τὸν Κύριον ὑμνεῖτε "' χαὶ 

ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Χαῖρε, θρόνε ἔνδοξε Θεοῦ" " πιστῶν χαῖρε τὸ τεῖχος, " δι᾿ ἧς 
φῶς τοῖς ἐν τῷ σχότει ἡ ἐξανέτειλε Χριστὸς, “᾽ τοῖς σε μακαρί- 

ζουσι ἢ χαὶ βοῶσι' Πάντα τὰ ἔργα, ἡ τὸν Κύριον ὑμνεῖτε " χαὶ 
ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σωτηρίας αἴτιον ἡμῖν ᾿ τὸν Κύριον τεχοῦσα, “' ἱχέτευε ὑπὲρ 
πάντων ἡ τῶν βοώντων ἐχτενῶς, ἡ Παρθένε πανύμνητε: ἡ Εὐλο- 

γεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, “ τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε " χαὶ ὑπερυψοῦτε ἢ 
εἰς πᾶντας ποὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὁ Εἰἱρμός. ᾿ 
» γησιυύπον " τῆς ἀγνῆς λοχείας σου " πυρπολουμένη βάτος ἔδειξεν 
4 νυν Ἢ χαὶ νῦν καθ᾿ ἡμῶν "᾽ τῶν πειρασμῶν ἀγριαίνου- 

» σαν " χατασβέσαι αἰτοῦμεν τὴν χάμινον, ἡ ἵνα σε, Θεοτόχε, " 
» ἀκαταπαύστως μεγαλύνωμεν. 

Τροπάρια. 
ὋἊ πώς " ὁ λαὸς ὁ ἄνομος, ἢ ὁ ἀπειθὴς χαὶ πονηρὰ βουλευσά- 

μενος, " τὸν ἀλάστορα ἅ καὶ ἀσεβὴ ἐδικαίωσε, " τὸν δὲ δίκαιον ξύλῳ 
χατέχρινε, ᾿ τὸν Κύριον τῆς δόξης, " ὃν ἐπαξίως μεγαλύνομεν ! 

Σῶτερ, " ὁ ᾿Αμνὸς ὁ ἄμωμος, ἡ ὁ τὴν τοῦ χόσμου ἁμαρτίαν 

ἀράμενος, " σὲ δοξάζομεν " τὸν ἀναστάντα τριήμερον, " σὺν Πα- 

τρὶ καὶ τῷ θείῳ σου Πνεύματι" ἣ᾿ χαὶ Κύριον τῆς δόξης θεολογοῦν- 

τες μεγαλύνομεν. Θεοτοχίον. 
Σῶσον " τὸν λαόν σου, Κύριε," ὅνπερ ἐχτήσω τῷ τιμίῳ σου 

αἵματι, "᾽ κατ᾽ ἐχθρῶν ἰσχὺν "᾽ τῷ Βασιλεῖ χαριζόμενος, ἡ καὶ 
παῖς σαῖς ᾿Εχχλησίαις, φιλαάνθρωπε, “ βραβεύων τὴν εἰρήνην ἢ 
τῆς Θεοτόχου ταῖς ἐντεύξεσιν. 

Κανὼν Σταυροᾶν. Μυστήριον " ξένον. 
»Α ἐδόξασται ἢ τῇ ἀποῤῥήτῳ δυνάμει σου " ὁ Σταυρός σου, Κύ- 
Δ΄ ἢ σοῦ γὰρ τὸ ἀσθενὲς κ᾿ ὑπὲρ δύναμιν πᾶσιν ἐδείχθη" ἢ 

» δι οὗ " δυνατοὶ μὲν καταβέβληνται " εἰς γῆν, " χαὶ πτωχοὶ πρὸς 
ν οὐρανὸν ἀναχομίζονται. 



90 ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ͂ ΠΡΩΙ. 
Νενέχρωται ἡ ὁ ἀμειδὴς ἡμῶν θάνατος" 

σιν " σὺ γὰρ ἐπιφανεὶς " τοῖς ἐν “Αδη πιστοῖς ἐδωρήσω. "΄ Διὸ ἢ 
ὡς ζωήν σε χαὶ ἀνάστασιν, " χαὶ φῶς " τὸ ἐνυπόστατον ὑμνοῦν- 

Ἢ ἐχ νεχρῶν ἀνάστα- 

τες μεγαλύνομεν. 

Ἢ ἄναρχος " φύσις χαὶ ἀπεριόριστος ᾿ ἐν τρισὶ γνωρίζεται ὅ 

μόναις θεαρχιχαῖς " Ὑποστάσεσι" μία Θεότης " Πατρὶ, " Υἱῷ τε 

χαὶ Πνεύματι, " ἐφ᾽ ἡ " ὁ θεόφρων Βασιλεὺς πεποιθὼς σώζεται. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Τύπον ἣ τῆς ἀγνῆς. 
“τ γίζης ἡ ἐχ Δαυὶδ ἐβλάστησας ᾿ προφητιχῶς, Παρθένε, τοῦ θεο- 
 ΈΆΡΕΝ Ἂ ἀλλὰ χαὶ Δαυὶδ ὡς ἀληθῶς σὺ ἐδόξασας, ἡ ὡς 

πεχοῦσα τὸν προφητευόμενον ᾿ τὸν Κύριον τῆς δόξης, " ὃν ἐπαξίως 
μεγαλύνομιν. 

ἽΑπας “ἡ ἐγχωμίων, Πάναγνε, "“᾽᾿ νόμος ἡττᾶται τῷ μεγέθει 

τῆς δόξης σου" Ἂ ἀλλὰ, Δέσποινα, παρ ἱχετῶν ἀναξίων μὲν, ἢ 

ἐξ εὐνοίας δέ σοι προσφερόμενον " προσδέχου, Θεοτόχε, " μετ εὐ- 
μενείας τὸ ἐφύμινιον. 

Ὃ τῶν " ὑπὲρ νοῦν θαυμάτων σου ! ἣ σὺ γὰρ, Παρθένε, μόνη 

ὑπὲρ τὸν ἥλιον " πᾶσι δέδωχας χατανοεῖν τὸ χαινότατον " θαὺῦ- 
μα, Πάναγνε, τῆς σῆς γεννήσεως " τὸ τῆς ἀχαταλήπτου. “' Διό 
σε πάντες μεγαλύνομεν. 

᾿Εξαποστειλάριον, τὸ ἐνδιάταχτον ᾿Ἑωθινόν. 
Ὅρα ἐν τῷ τέλει τῆς παρούσης βίβλου. 

Εἰς ποὺς Αἰ νυ ξε 

Τὸ Πᾶσα πνοή. στῶμεν δὲ Στίχους η΄. ψάλλοντες τὰ πρῶ- 
τα δ΄. Στιχ. ᾿Αναστ. καὶ τὰ ἑξῆς δ΄. ᾿Ανατολ. ᾿Εὰν ὅμως τύχη 
ἑορτὴ τῆς Θεομήτορος, ἢ δοξολογουμένου ᾿Αγίου, τότε μετὰ τὰ 
πρῶτα δ΄. Στιχ. ᾿Αναστ. ψάλλομεν δ΄. ἐκ τῆς ἑορτῆς, καταλιμ.- 
πάνοντες τὰ δ΄. ᾿Ανατολιχά. 

 Στιχηρὰ ᾿Αναστασιμα" 
Ἦχος α΄. 

Ὑμνοῦμιέν σου, Χριστὲ, ᾿ τὸ σωτήριον Πάθος, " χαὶ δοξαζομιέν 

σοῦ τὴν ᾿Ανάστασιν. 
Ὃ σταυρὸν ὑπομείνας, “ χαὶ τὸν θάνατον χαταργήσας, ἣ χαὶ 

ἀναστὰς ἐκ τῶν νεχρῶν, " εἰρήνευσον ἡμῶν τὴν ζωὴν, Κύριε, δ 
ὡς μόνος παντοδύναμοος. 

ὋὉ τὸν “Αδὴν σχυλεύσας, “ χαὶ τὸν ἄνθρωπον ἀναστήσας ἢ 
τῇ ἈΑναστάσει σου, Χριστὲ, "' ἀξίωσον ἡμᾶς " ἐν καθαρᾷ χαρ- 
δία ἡ ὑμνεῖν χαὶ δοξάξειν σε. 

Τὴν θεοπρεπῆ σου συγχατάβασιν ἅ δοξάζοντες ὑμινοῦμιέν σε, 
Χριστέ" “ ἐτέχθης ἐχ Παρθένου, " καὶ ἀχώριστος ὑπῆρχες τῷ 
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Ἂ χαὶ ἑχουσίως ὑπέμεινας σταυ- 

ρόν" " ἀνέστης ἐχ τοῦ τάφου, ὡς ἐχ παστάδος προελθὼν, " ἵνα 

σώσης τὸν Κόσμον" " Κύριε, δόξα σοι. 
ἽἝἝτερα Στιχηρὰ ᾿Ανατολιχά. 

Ὅτε προσηλώθης ἢ τῷ ξύλῳ τοῦ σταυροῦ, “ τότε ἐνεχρώθη δ" 
τὸ χράτος τοῦ ἐχθροῦ" “ ἡ Κτίσις ἐσαλεύθη “ τῷ φόβῳ σου, " καὶ 
ὁ ἽΛδης ἐσχυλεύθη " τῷ χράτει σου" “ τοὺς πιστοὺς ἐκ τῶν τάφων 
ἀνέστησας, " χαὶ τῷ Ληστῇ τὸν Παράδεισον ἤνοιξας" " Χριστὲ 

ὃ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

᾿Οδυρόμεναι μετὰ σπουδῆς “ τὸ μνῆμα σου χατέλαβον ἡ αἱ 
τίμιαι Γυναῖχες: ἡ εὑροῦσαι δὲ τὸν τάφον ἀνεῳγμένον, "ὶ χαὶ μα- 
θοῦσαι παρὰ τοῦ ᾿Αγγέλου " τὸ χαινὸν χαὶ παράδοξον θαῦμα, ἢ 

ἀπήγγειλαν τοῖς ᾿Αποστόλοις, "᾽ ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, "᾽ δωρού- 

μενος τῷ χόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Τὴν τῶν παθῶν θείαν μωλώπωσιν " σοῦ προσχυνοῦμεν, Χριστὲ 
ὁ Θεὸς, " καὶ τὴν ἐν τῇ Σιὼν δεσποτιχὴν ἱερουργίαν, " τὴν ἐν 
τέλει τῶν αἰώνων ἣ θεοφανῶς γεγενημένην" ἢ ποὺς γὰρ ἐν σχό- 

τει χαθεύδοντας " ὁ Ἥλιος ἐφώτισας τῆς δικαιοσύνης, “ πρὸς 

ἀνέσπερον χειραγωγὼν ἔλλαμψιν" ἡ Κύριε, δόξα σοι. 
Τὸ φιλοτάραχον γένος τῶν ᾿Ιουδαίων, ἐνωτίσασθε: "' Ποῦ εἰσιν 

οἱ Πιλάτῳ προσελθόντες; " εἴπωσιν οἱ φυλάσσοντες στρατιῶται" Κ 
ποῦ εἰσιν αἱ σφραγῖδες τοῦ μνήματος ; ̓ ποῦ μετετέθη ὁ ταφείς: 
πῶς ἐπράθη ὁ ἄπρατος; " πῶς ἐσυλήθη ὁ θησαυρός; " τί συχο- 
φαντεῖτε τὴν ἔγερσιν τοῦ Σταυοωθέντος, " παράνομοι ᾿Ιουδαῖοι ; ἢ 
᾿Ανέστη ὁ ἐν νεχροῖς ἐλεύθερος, " καὶ παρέχει τῷ Κόσμῳ τὸ μέγα 

ἔλεος. 

Δόξα, τὸ ᾿Ιδιόμελον ᾿Εωθινὸν τῆς Κυριαχῆς. 

Ὅρα ἐν τῷ τέλει τῆς παρούσης βίβλου. 
Καὶ νῦν, τὸ παρὸν Θεοτοχίον. 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, “ Θεοτόχε Παρθένε" "᾿ διὰ γὰρ τοῦ 
ἐκ σοῦ σαρχωθέντος ἢ ὁ Λδης ἠχμαλώτισται, ἢ ὁ ᾿Αδὰμ. ἀνα- 

χέχληται, ᾿ ἡ χατάρα νενέχρωται, " ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, " ὁ θά- 
νᾶτος τεθανάτωται, ἣ καὶ ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν" “' Διὸ ἀνυμινοῦν- 

τες βοῶμεν" " Ἐὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, " ὁ οὕτως εὐδοκή- 

σὰς; ᾿ δόξα σοι. 
Εἶτα Δοξολογία μεγάλη, καὶ μετ αὐτὴν τὸ ἑπόμενον Τροπάριον. 

ἬΛδ ὃι 

Σήμερον σωτηρία τῷ Κόσμῳ γέγονεν" " ἄσωμεν τῷ ἀναστᾶντι 
ἐχ τάφου " καὶ ἀρχηγῷ τῆς ζωῆς ἡμῶν" " χαθελὼν γὰρ τῷ 
θανάτῳ τὸν θάνατον, ἡ τὸ νῖκος ἔδωχεν ἡμῖν ἡ χαὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Πατρί: " ἔπαθες ὡς ἄνθρωπος, 
Ἃ 

χ 
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ΕΙΣ ΤῊΝ ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ, 

Τὰ Τυπιχὰ χαὶ οἱ Μαχαρισμοί. 
Προσόμοια η΄. 

ιὰ βρώσεως ἐξήγαγε " τοῦ Παραδείσου ὁ ἐχθρὸς τὸν ᾿Αδάμ." ᾿ 
Δδια Σταυροῦ δὲ τὸν Ληστὴν ἣ ἀντεισήγαγε Χριστὸς ἐν αὐτῷ, ὅ 
Μνήσθητί μου, χράζοντα, " ὅταν ἔλθης " ἐν τὴ Βασιλείᾳ σου. 

Προσχυνῶ σου τὰ παθήματα, " δοξολογῶ καὶ τὴν ᾿Ανάστα- 
Ἴ Ἂ . ͵Ἴ5)ὴν ;: ᾿ - ον ἡ ᾿ - ᾽ - 

σιν" " σὺν τῷ ᾿Αδὰμ. καὶ τῷ Ληστῇ ἡ μετὰ φωνῆς ἀναβοῶ σοι λαμ.- 
πρᾶς" " Ννήσθητί μου, Κύριε, " ὅταν ἔλθης " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

᾿Εσταυρώθης, ᾿Αναμάρτητε, " καὶ ἐν μνημείῳ κατετέθης 
ἑχών" ᾿ ἀλλ᾽ ἐξανέστης ὡς Θεὸς, " συνεγείρας ἑαυτῷ τὸν ᾿Αδὰμ, ἢ 
Μνήσθητί μου, χράζοντα, "' ὅταν ἔλθης “ ἐν τῇ Βασιλεία σου. 

Τὸν ναόν σου τὸν τοῦ σώματος " τῇ τριημέρῳ ἀναστήσας 

ταφῇ, " σὺν τῷ ᾿Αδὰμ τοὺς ἐξ ᾿Αδὰμ " ἐξανέστησας, Χριστὲ 
« ; Ἃ , ͵ " Ἂ «“ “ Ἧς Ὑ8 - 

ὃ Θεὸς, ἢ Ννήσθητί μου, χράζοντας, ᾿ ὅταν ἔλθης ἣ ἐν τῇ Βα- 
σιλεία σου. 

Μυροφόροι ἦλθον χλαίουσαι ἢ ἐπὶ τὸ μνῆμα σου, Χριστὲ ὁ 
Θεὸς, " λίαν πρωὶ, καὶ ἐν λευχοῖς " εὗρον “Αγγελον καθήμενον, ἢ 

Τί ζητεῖτε; χράζοντα᾽ " ἐξανέστη " Χριστὸς, μὴ θρηνεῖτε λοιπόν. 
Οἱ ᾿Απόστολοί σου, Κύριε, “ ἐπὶ τὸ ὄρος, οὗ ἐτάξω αὐτοῖς, " 

παραγενόμενοι, Σωτὴρ, ἡ σὲ ἰδόντες προσεχύνησαν" " οὺς χαὶ ἐξα- 

πέστειλας ἡ εἰς τὰ ἔθνη, ἤ διδάσχειν χαὶ βαπτίζειν αὐτά. 

Δόξα. 

Τὸν Πατέρα ἀἰβον ν ἢ χαὶ τὸν Υἱὸν δοξολογήδωμεν, ἕ 
χαὶ τὸ πανάγιον ὁμοῦ ἢ πάντες Πνεῦμα ἀνυμνήσωμεν;, ἢ χραάζοντες 
χαὶ λέγοντες" " Παναγία ἡ Τριᾶς, σῶσον πάντας ἡμᾶς. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον 

Τὴν Μητέρα σου προσάγει σοι " εἰς ἱκεσίαν ὁ Λαός σου, Χρι- 
στέ' “ ταῖς παραχλήσεσιν αὐτῆς ἡ τοὺς οἰχτιρμιούς σου δὸς ἡμῖν, 

᾿Αγαθὲ, ἢ ἵνα σε δοξάζωμεν, " τὸν ἐκ τάφου ἡ ἡμῖν ἀνατείλαντα. 

ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ ἘΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέκραξα, Στιχηρὰ Κατανυχτιχὰ Δεσποτιχά. 
ἬΝ χος α΄. Πανεύφημοι Μάρτυρες. 

΄ , Ἂ -" - κχκ ͵ Η - , Ἂ ᾿ ᾽ 

᾿ ἣν πάντα καρήγαἶες τῷ σῷ " Λόγῳ χαὶ τῷ Πνεύματι " δι ἀγα- 
θότητα, Κύριε: ἡ εἶτα πεποίηχας "' λογικόν με ζῶον, “ ἵνα σου 
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δοξάζω, Παντοδύναμε, ὄνομα" “ ἐγὼ δὲ μάλιστα ἡ 
ποῖς αἰσχροῖς μου ἔργοις πάντοτε " ἀτιμαζω" ἣ' 

δέομαι. 
Γνώθί σου, ταλαίπωρε ἢ ψυχὴ, "᾽ τὴν θείαν εὐγένειαν δ᾽ χαὶ 

τὴν πατρίδα τὴν ἄφθαρτον, Ἀ χαὶ σπεῦδε πάντοτε ἢ ἀγαθοεργίαις 

ταύτην χαταλύψασθαι" ἡ μηδέν σε τῶν φθαρτῶν προσηλώσειε" 
τῆς ἄνω μοίρας εἶ, " τὸ δὲ σῶμα γὴ καὶ φθείρεται" δ᾿ μὴ νικήση 
τὸ χεῖρον τὴν χρείττονα. 

Δεῦρο, παναθλία μου " ψυχὴ, “ πρὸς τὸν ὑπεράγαθον " θερμοῖς 
ποῖς δάχρυσι πρόσελθε, " τὰ πεπραγμένα σοι Ἢ πρὸ τῆς χρίσεώς 

σου "“ πάντα ἐξαγόρευσον, " χαὶ ἵλεων τὸν Κτίστην, ταλαίπωρε, " 
σαυτὴ ἀπέργασαι, ἣ᾽ χαὶ συγχώρησιν ἐξαίτησαι, “ πρὶν τὴν θύ- 
ραν “ χλείση σοι ὁ Κύριος. 

Ἕχτερα τῶν ᾿Ασωμάτων. 

τὸ ἅγιον " 

ἀλλὰ φεῖσαι, 

Ἃ Ἃ 

Ἃ 

Ἃ 

ἋἊ 

Πανεύφημοι Μαρτυρες. 

᾿Ασώματοι [λγγελοι ἢ Θεοὺ “ θρόνῳ παριστάμενοι, ι χαὶ ταῖς 

ἐκεῖθεν ἐλλάμψεσι " χαταστραπτόμενοι, δ χαὶ φωτοχυσίαις "' αἰω- 
γίως λάμποντες, " χαὶ φῶτα χρηματίζοντες δεύτερα, " Χριστῷ 

πρεσβεύσατε, " δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν " τὴν εἰρήνην " χαὶ 
τὸ μέγα ἔλεος. ᾿ 

᾿Αθανατοι Αγγελοι, “ ζωὴν “ ὄντως τὴν ἀνώλεθρον " παρὰ 

τῆς πρώτης δεξάμενοι " ζωῆς, πανόλβιοι, ᾿ 
σεπτοὶ θεάμονες " σοφίας ἀϊδίου γεγόνατε, " φωτὸς πληρούμενοι, ἢ 
χαὶ λαμπάδες συστρεφόμεναι " ἁρμοζόντως δ ἐπαναδεικνύμιενοι. 

᾿Αρχάγγελοι, Αγγελοι, κ᾽ ᾿Αρχαὶ, " Θρόνοι, Κυριότητες, ἡ τὰ 
Σεραφὶμ. ἑξαπτέρυγα " χαὶ πολυόμματα, "᾽ Χερουβὶμ τὰ θεῖα, δ 
τῆς σοφίας ὄργανα, " Δυνάμεις, ᾿Εξουσίαι θειόταται, " Χριστῷ 
πρεσβεύσατε, " δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν "' τὴν εἰρήνην " 
τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον; ὅμοιον. 
Μαρία, τὸ ἄμωμον "ἡ χαὶ νοῦν ἡ πάντα ὑπερχείμενον " τῆς 

χαθαρότητος ὄχημα, ἣ' περικρατούμενον “ πολλαῖς ἁμαρτίαις δ 
χαὶ στενοχωρούμενον ἣ πρὸς πλάτος μετανοίας με ἴθυνον, " παν- 

σθενεστάτη σου "“ προστασία" καὶ γὰρ δύνασαι, " οἷα Μήτηρ ἡ 
τοῦ πᾶντα ἰσχύοντος. 

Προχείμενον, Ἦχος πλ. δ΄. 
᾿Ιδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου. 
Στίχ. Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου. 
Εἶτα τὸ Καταξίωσον Χτλ- 

ἀϊδίου δόξης “ χαὶ 

χαὶ 



οἡ ΤῊ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩ͂Ι. 
᾿Απόστιχα Κατανυχτιχά. 

Ὅτε τὸ πέλαγος πολὺ " τῶν παραπτωμάτων μου, Σωτὴρ, ἢ 
χαὶ δεινῶς βεβύθισυμιαι " ταῖς πλημμελείαις μου, " δός μοι χεῖρα, 

σῶσόν με, " ὡς τῷ Πέτρῳ, ὁ Θεὸς, ἡ χαὶ ἐλέησόν με. 

Στίχ. Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου. 

Ὅτι ἐννοίαις πονηραῖς “ χαὶ ἔργοις χαταδεδίκασμααι, Σωτὴρ, ἢ 

λογισμόν μοι δώρησαι ᾿ ἐπιστροφης, ὁ Θεὸς, "᾽ ἵνα χράζω" Σῶσόν 
με, " Εὐεργέτα ἀγαθὲ, "᾽ χαὶ ἐλέησόν με. 

Στίχ. ᾿Ελέησον ἡμᾶς, Κύριε. 
Μαρτυριχόν, 

Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε, ἢ πάντων τῶν ᾿Αγίων ἅ χαὶ τῆς Θεοτό- 
χου, ἣ τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, " χαὶ ἐλέησον ἡμᾶς, " ὡς μόνος 
οἰχτίρμων. Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων " τὸ ἀγαλλίαμα, ὁ τῶν ἐπὶ γῆς 
ἀνθρώπων “ χραταιὰ προστασία, "᾽ ἄχραντε Παρθένε, " σῶσον 
ἡμᾶς ἡ τοὺς εἰς σὲ χαταφεύγοντας, " ὅτι ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας μετὰ 

Θεὸν, " Θεοτόχε, ἀνεθέμεθα. 
Καὶ ᾿Απόλυσις. 

Ἃ 

ιρ  ρο ρο ο  ο ρ θουρο φρο ρὸ ο ρὸ ρο ρο ρου ο ρο ρο  ρῶ ρορο  ϑ 

ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ΠΡΩΙ. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὸν ᾿Εξάψαλμον, ψάλλομεν τὸ Θεὸς Κύριος, μετὰ τῶν 
Στίχ. αὐτοῦ, χαὶ τὸ Τροπᾶριον τοῦ ᾿Αγίου τῆς ἡμέρας. ᾿Εν δὲ 
ταῖς ἁγίαις Τεσσαραχοσταῖς τὸ ᾿Αλληλούϊα, μετὰ πῶν Στίχ. 

αὐτοῦ, καὶ τοὺς Τριαδιχοὺς Ὕμνους τοῦ Α΄. Ἤχου. (Ὅρα αὐτοὺς 

ἐν. τῷ τέλει τῆς παρούσης βίβλου.) Μετὰ δὲ τὴν. α΄. Στιχολο- 
γίαν τοῦ Ψ᾽αλτηρίου, ψάλλομεν τὰ παρόντα Καθίσματα Κατα- 
νυχειχά. Ἦχος α΄. 

Ἴ: ἀνομίαις συλληφθεὶς ᾿ ἐγὼ ὁ ἄσωτος, “ οὐ τολμῶ ἀτενίσαι " 

εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, " ἀλλὰ θαῤῥῶν εἰς τὴν φιλανθρωπίαν 

σου, “ χράζω: Ὃ Θεὸς, ἱλάσθητί μοι δ᾽ χαὶ σῶσόν με. 
Εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζεται, ὅ ἐγὼ ποῦ φανοῦμαι ὁ ἁμαρτω-. 

λός ; " τὸ βάρος καὶ τὸν χαύσωνα " τῆς ἡμέρας οὐχ ἐβάστασα" 
τοῖς περὶ τὴν ἐνδεκάτην ὥραν " συναρίθμησόν με, ὁ Θεὸς, ἡ χαὶ 
σῶσόν με. 
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Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

ἼΛχραντε Θεοτόχε, "' ἡ ἐν οὐρανοῖς εὐλογημένη “ καὶ ἐπὶ γῆς 
δοξολογουμένη, ᾽ χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. 

Μετὰ τὴν Β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα Καθίσματα κατανυχτικά. 
Τὸν τάφον σου, Σωτήρ. 

᾿Αγχάλας πατρικὰς " διανοῖξαί μοι σπεῦσον: “ ἀσώτως τὸν 

ἐμὸν " κατηνάλωσα βίον, " εἰς πλοῦτον ἀδαπάνητον " ἀφορῶν τῶν 
οἰκτιρμῶν σου, Σωτήρ᾽ ᾿ νῦν πτωχεύουσαν μὴ ὑπερίδης καρδίαν" ἢ 
σοὶ γὰρ, Κύριε, ἢ ἐν κατανύξει χραυγάζω" " μαρτόν σοι, σῶ- 
σόν με. 

Τὸ βῆμά σου φριχτὸν " καὶ ἡ χρίσις δικαία, " τὰ ἔργα μου 
δεινά: ἡ ἀλλ᾿ αὐτὸς, ᾿Ελεῆμον, ᾽ προφθάσας με διάσωσον “ χαὶ 
χολάσεως λύτρωσαι" " ῥῦσαι, Δέσποτα, " τῆς τῶν ἐρίφων μερίδος, " 
'χαὶ ἀξίωσον " ἐχ δεξιῶν σού με στῆναι, " Κριτὰ διχαιότατε. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Κυβέρνησον, ᾿Αγνὴ, " τὴν ἀθλίαν ψυχήν μου, " χαὶ οἴκτειρον 
αὐτὴν " ὑπὸ πλήθους πταισμάτων " βυθῷ ὀλισθαίνουσαν  ἀπω- 
λείας, Πανάμωμε-: "' χαὶ ἐν ὥρᾳ μὲ" τῇ φοβερᾷ τοῦ θανάτου " 
ἐλευθέρωσον ἢ χατηγορούντων Δαιμόνων ἣ' φρικτῆς ἀποφάσεως. 

τς Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα Καθίσματα. 

Τὸν τάφον σου, Σωτήρ. 
᾿Αφρόνως ἀπὸ σοῦ ἢ μαχρυνθεὶς, Πανοιχτίρμον, ὁ ἀσώτως τὸν 

ἐμὸν " ἐδαπάνησα βίον, " δουλεύων τοῖς πάθεσι "᾽ τοῖς ἀλόγοις 
ἑχάστοτε" " ἀλλὰ δέξαι με " ταῖς τῶν ᾿Αγγέλων πρεσβείαις, " 
Πάτερ εὔσπλαγχνε, “ ὥσπερ τὸν ΓΑσωτον παῖδα, “ χαὶ σῶσόν με, 
δέομιαι. 

Μαρτυριχόν. 
᾿Αθλήσεως χαύχημα ἣ' χαὶ στεφάνων ἀξίωμα, " οἱ ἔνδοξοι 

᾿Αθλοφόροι " περιβέβληνταί σε, Κύριε" ἢ χαρτερίᾳ γὰρ αἰχισμιῶν δ 
τοὺς ἀνόμους ἐτροπώσαντο, " χαὶ δυνάμει θεϊχῇ " ἐξ οὐρανοῦ τὴν 
νίκην ἐδέξαντο. " Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις " ἐλευθέρωσον τοῦ ἀοράτου 

ἐχθροῦ, "᾽ Σωτὴρ, χαὶ σῶσόν με. 
Δοξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τὸν τάφον σου, Σωτήρ. 
᾿Αύλων Στρατιῶν " ὑπερέχουσα, Κόρη; " καὶ Ταΐξεις οὐρανοῦ ἢ 

ὑπερβαίνουσα μόνη, " ἐπάξιον τὴν αἴνεσιν " παρ᾽ αὐτῶν δέχῃ, 
Πάναγνε: " ἀλλὰ πρέσβευε " τῷ σῷ Υἱῷ σὺν ᾿Αγγέλοις, ἢ τοῦ ῥυ- 
σθῆναί με " τὴς τῶν παθῶν τυραννίδος " τὸν μόνον κατάχριτον. 

Καὶ μετὰ τὸν Πεντηχοστὸν Ψ᾽᾿άλμὸν, ψάλλομεν τοὺς ἑπο- 

μένους δύο Κανόνας. 

Ῥδυδοϊούϊοιβ. 4 



20 ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ΠΡΩΙ, 

Κανὼν Κατανυχτιχὸς, ποίημα ᾿Ιωσὴφ, 
οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Τῶν πταισμάτων μου τὸν ῥύπον πλύνον, Λόγε. ᾿Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος α΄. Ὃ ἘΕἰἱρμός. 

» οὔ ἡ τροπαιοῦχος δεξιὰ " θεοπρεπώς ἐν ἰσχύϊ δεδόξασται" " 

Σ αεὺΝ γὰρ, ᾿Αθάνατε, ὡς πανσθενὴς “ ὑπεναντίους ἔθραυ- 

» σε, " τοῖς ἸΙσραηλίταις "᾽ ὁδὸν βυθοῦ χαινουργήσασα. 
Τροπᾶρια. 

Τῶν ἁμαρτιῶν μου τὴν πληθὺν, " χατὰ τὸ πλῆθος, Χριστὲ, 
τοῦ ἐλέους σου, " δέομαι, ἐξάλειψον, καὶ λογισμὸν " ἐπιστροφῆς 

μοι δώρησαι, ᾿ ὅπως σου δοξάζω " τὴν ὑπὲρ νοῦν ἀγαθότητα. 

"ὭὨφθης διὰ σπλάγχνα οἰχτιρμῶν ἡ ἐπὶ τῆς γῆς σωμα τούμιενος 
ἄνθρωπος" "᾽΄' ὅθεν ὑπὲρ ἄνθρωπον, Λόγε Θεοῦ, “ ἡμαρτηκότα δέ- 
ξαι με, δ᾽ νῦν ἐν μετανοίᾳ " τοῖς οἰχτιρμοῖς σου προσπίπτοντα. 

Μαρτυριχα. 
Νέχρωσιν μιμούμενοι Χριστοῦ “ τοῦ ἐχουσίως παθόντος, 

πανεύφημοι, ἢ πάθη ὑπεμείνατε πολυειδῇὴ " χαὶ θάνατον, ἀοίδι- 
μοι" Ἶ ὅθεν ἀθανάτου " ζὦ 

» 

ζωῆς αἷς βρὲ Μάρτυρες. 

Πὺρ ἔνδον ἀγάπης θεϊκῆς ̓ περιφανῶς περιφέροντες, Μάρτυ- 
ρες, " πῦρ οὐχ ἐπτοήθητε, ἀλλὰ θερμαῖς " τῶν πόνων ἐπιδόσεσι ἢ 
τῆς πολυθεΐας " τὴν ὕλην πᾶσαν ἐφλέξατε. 

Θεοτοχίον. 
Ταΐζεις ᾿Ασωμάτων σὺν ἡμῖν "' σὲ ἀνυμνοῦσι, Παρθένε πανύ- 

μνήτε" ἢ τὸν γὰρ. ἀπερίληπτον ἐν σῇ γαστρὶ " σωματωθέντα τέ- 
τοχᾶς, ᾿ μείνασα παρθένος " ὡς πρὸ τοῦ τόχου, Θεόνυμφε. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 
Ποίημα Θεοφάνους ; ἔχον ᾿Αχροστιχίδα" 
Θεοφάνους ὁ πρῶτος ᾿Αγγέλων ὕμνος. 

Ὃ Εἰρμός. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά, 
ρόνῳ παριστάμενοι φαιδρῶς " τῷ τοῦ Δεσπότου, πανάγιοι “Αγ- 

(ρμλὸ 7) ἡ τὸν Πατρὶ συνάναρχον, χαὶ τῆς αὐτοῦ " μεγάλης 
βουλῆς Αγγελον, " λόγον μοι ἐμπνεῦσαι "' ὑμᾶς ὑμνοῦντι πρε- 
σβεύσατε. 

ἽἜσοπτρα φωτὸς θεαρχιχοῦ, “' χαὶ ἐριδηλίου λαμπάδος τὴν 
ἔλλαμψιν πᾶσαν πα νϑηϑλ νὴ ὡς ἐφιχτὸν; Ἄ τὰ πῶν ᾿Αγγέλων 
τάγματὰ " πρῶτον ἐννοήσας ἡ ὁ Νοῦς ὁ θεῖος ὑπέστησεν. 

Θεοτοχίον. 
Ὁ διαχοσμήσας ὡς Θεὸς " ταξιαρχίας τῶν ἄνω Δυνάμεων, ἢ 

μήτραν ἀπειρόγαμον τῶν Σεραφὶμ. " ὑψηλοτέραν ᾧχησε " τὴν 
σὴν, Θεοτόχε, " χαὶ σὰρξ ἀτρέπτως ἐγένετο. 

Ἂ 
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᾿Ωδὴ γ΄.. Ὃ Εἰἱρμός. 
»"ἡ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν " οὐσίας τὴν ἀσθένειαν, " 
3" συμπαθῶς αὐτὴν μορφωσάμενος, "“ περίζωσόν με ἐξ 

» ὕψους δύναμιν, "᾽ τοῦ βοᾶν σοι’ ἽΑγιος ἢ ὁ ναὸς ὁ ἔμψυχος " 
» τῆς ἀχράντου σου δόξης, Φιλάνθρωπε. 

, δροτβριᾷς 

᾿Ανάνηψον δεῦρο, ὦ ψυχὴ, " χρὴ βόησον τὸ Ἥμαρτον “ τῷ 
τὰ χρυππό σοῦ πᾶντα Νηνορ πουξιᾳ " χαὶ μετανοίας καρποὺς ἐπί- 

δειξαι, " ὅπως ἐλεήσῃ σε " ὁ οἰκτίρμων Κύριος, ᾿ χαὶ πυρὸς αἰω- 
νίου λυτρώσηται. 

λάσθητι, μόνε ᾿Αγαθὲ, "' ἱλάσθητι καὶ σῶσόν με, " ὡς ὁ 
Τελώνης φόβῳ χραυγάζω σοι, " ἐσμὸν πταισμάτων ἐπισυρόμενος, " 
χαὶ χαταχαμπτόμενος " βάρει παραπτώσεων, " χαὶ αἰσχύνης ἀμέ- 
τροῦ πληρούμενος. 

᾿ 

Μαρτυρικᾶ. 

" οἱ Μάρτυρες πληρούμενοι, ̓  'Ελ- 
Ἃ 

Σοφίᾳ χαὶ γνώσει ἀληθεῖ 
ληνικὴν σοφίαν ἐμώραναν, ἣ τὸν σοφιστὴν τε χαχίας ὦλεσαν, 

χαὶ στεῤῥῶς ἀθλήσαντες " ἐπαξίως ἔλαβον " τοὺς τῆς νίκης 

στεφάνους γηθόμενοι. 
Μονάδα μὲν φύσει, ᾿Αθληταὶ, ᾿ Τριάδα τοῖς προσώποις δὲ " 

ὁμολογοῦντες, πλάνην πολύθεον "' ἐνθέῳ πίστει ἐξηφανίσατε, " 
χαὶ φωστῆρες ὥφθητε, "᾽᾿ πάντων χαταυγάζοντες " τὰς χαρδίας 
ἀχτῖσι τῆς χάριτος. Θεοτοχίον. 

᾿Αγία Θεόνυμφε ἁγνὴ; “ ἁγίως ἀπεχύησας ἣ τὸν ἐν ᾿ΑΥίοις 
ἀναπαυόμενον " Υἱὸν καὶ Λόγον Πατρὶ συνάγαρχον; Ἶ τὸν χαθα- 
γιάζοντα “ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι " τοὺς αὐτὸν εὐσεβῶς ἁγιάζοντας. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 
Εἱρμὸς. ὁ αὐτός. 

ωτὶ θεουργῷ τὰ Σεραφὶμ. ᾿ ἀμέσως πλησιάζοντα, " χαὶ πολ- 
(λα ος αὐτοῦ ἐμπιπλάμενα, " ταῖς πρωτοδότοις σαφῶς ἐλλάμ.- 

ψεσι " πρωτουργῶς λαμπρύνοντα, " καὶ ὡς φῶτα δεύτερα “ χρη- 
ματίζουσι θέσει θεούμιενα. 

᾿Αγγέλων λαμπρότητας ὑμνεῖν " προθύμως ἐφιέμενοι, “ τὴν 
δι αὐτῶν θεόθεν βοήθειαν " χορηγουμένην, πιστοὶ, αἰτήσωμεν Ἀ 
γοὸς χαθαρότητι " χαὶ πανάγνοις στόμασι, Κ᾿ χαὶ τευξόμεθα τού- 
των ἐλλάμψεως. Θεοτοχίον. 

Νοῦν τὸν ὑπερούσιον ἰδεῖν, " ὡς θέμις, ἀξιούμενος ἢ ὁ Γαβριὴλ, 
Παρθένε πανάμωμε, ἢ περιχαρῆ σοι φωνὴν ἐκόμισε," τὴν τοῦ Λόγου 
σύλληψιν " ἐμφανῶς μηνύων σοι, “ καὶ τὸν ἄφραστον τόχον 
χηρύττων σου. 

Ἃ 



98 ΤῊ ΔΕΎΤΕΡΑ ΠΡΩ͂Ι. 
᾽ , Ἷ « ε , 

Ωδὴ δ΄. Ὁ Ἑἰρμός. 

» Δ ρὸς σε "' τῇ χάριτι τῇ θείᾳ χατάσχιον “ προβλεπειχοῖς ὁ 
(0 ̓ββακοὺμ Ἂ χατανοήσας ὀφθαλμοῖς, " ἐχ σοῦ ἐξελεύσεσθαι δ 

» “τοῦ ᾿Ισραὴλ ᾿᾿ προανεφώνει τὸν ἽΑγιον, ἤ εἰς σωτηρίαν ἡμῶν 
» χαὶ ἀνάπλασιν. Τροπαρια. 

Τίνι σε, ἢ ψυχή μου, ὁμοιώσω, ταλαίπωρε, " ἐργαζομένην τὰ 
δεινὰ, “᾽ χαὶ μὴ ποθοῦσαν τὰ χαλά; " ἐπίστρεψον, βόησον " τῷ 
διὰ σὲ ᾿ ἐθελουσίως πτωχεύσαντι" " Καρδιογνώστα, οἰχτείρησον, 

ΩΣ 

σῶσόν με. 

Ὥρισας ἡ μετάνοιαν, Σωτὴρ, ἐπιστρέφουσιν, ἢ ἣν μοι παρά- 

σχου, ἀγαθὲ, "᾽᾿ πρὸ τῆς τοῦ βίου τελευτῆς, " διδούς μοι κατά- 
νυξιν " καὶ στεναγμὸν, " ὥσπερ τῇ Πόρνη τὸ πρότερον " χαταφι- 
λούση τὰ ἴχνη σου; Δέσποτα. 

Μαρτυριχά. 

Ναμιάτων ἡ τοῦ Πνεύματος πλησθέντες οἱ Μάρτυρες, " ὕδα- 
τος ζῶντος ποταμοὶ “ ὥφθησαν νεύσει θεϊχῆ, ν᾽ χαὶ πλάνης ἐξή- 

ρᾶνον “ τοὺς θολεροὺς, " Χριστὲ, χειμάῤῥους ἐν Πνεύματι, " χαὶ 

τῶν πιστῶν διανοίας χατήρδευσαν. 

Μεγάλως " οἱ θεῖοι ἡγωνίσαντο Μάρτυρες" " πῦρ γὰρ καὶ ξίφος 

χαὶ δεινὴν ἡ πᾶσαν ὑπήνεγχαν ποινήν. ᾿ Αὐτῶν παραχλήσεσι, 
Λόγε Θεοῦ, "᾿ μεγίστης ῥῦσαι χολάσεως " χαὶ αἰωνίου τοὺς πίστει 
ὑμνοῦντας σε. Θεοτοχίον. 

Ὃ πάλαι ἡ Πατρὸς ἐξ ἀγεννήτου Υἱὸς γεννηθεὶς, ἢ γέννησιν 

ἔσχε χρονικὴν ἡ ἐχ σοῦ, Παρθένε, σαρχωθεὶς, "᾽' τὸν χρόνιον πόλε- 

μον “ τῶν γηγενῶν ἢ ἐξᾶραι θέλων ὡς εὔσπλαγχνος, " ὁ ἡμερῶν 

τε χαὶ χρόνων ἐπέχεινα. 
Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 

Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

ἱ Θρόνοι " τὸν πρῶτον συμπληροῦντες διάκοσμον, " χαὶ Χε- 
ρουβὶμ. καὶ Σεραφὶμ “΄ ταῖς τῆς Θεότητος αὐγαῖς “ ἀμέσως 

ἐλλάμπονται, “'᾿ θεουργιχαῖς " ἱεραρχίαις δεχόμενα, Ἔ χαὶ μελῳ- 

δοῦσι: Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 

Ὑμνοῦσι "᾽᾿ τρισάριθμον μονάδα Θεότητος " τριαδιχοῖς ἀγι- 
ασμιοῖς ᾿ ἀχαταπαύστοις ἐν φωναῖς, “᾽ τρανοῦντα τὸ ἄχραντον " 

τὰ Σεραφὶμ. ᾿ Θεολογίας μυστήριον, “᾽ καὶ τὴν ᾿Ορθόδοξον πίστιν 
διδάσχοντα. 

Σοφίας " τὴν χύσιν, χαὶ τὸ πλάτος τῆς γνώσεως " τῆς ἐνι- 
αίας χαὶ ἁπλῆς ἡ θείας ἐλλάμψεως εὐλαβῶς “ Χερουβὶμ. δεχόμε- 
να, "᾿ τοῖς ἐφεξῆς “' θεομιμήτως παρέχουσι, “' διαπορθμεύοντα 
τούτοις τὴν ἔλλαμψιν. 
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Θεοτοχίον. 

Ὃ πάσης " ἐπέχεινα νοούμενος χτίσεως, ἢ τῆς ὑπὲρ νοῦν ζω- 

ἀρχικῆς " ζωοπλαστίας ἀληθῶς " ἐχτελῶν τεράστια, ἢ παρθενι- 

χαῖς " ἠγλαϊσμένην φαιδρότησι " τὴν σὴν γαστέρα κατῴχησεν, 
ἼΑχραντε. 

᾿Ωδὴ ε΄. Ὁ Εἱρμός. 

»᾿ φωτίσας " τῇ ἐλλάμψει τῆς σὴς παρουσίας, Χριστὲ, ἣ χαὶ 
δ} κκαρος ἡ χῷ Σταυρῷ σου τοῦ Κόσμου τὰ πέρατα, 

» τὰς χαρδίας φώτισον " φωτὶ τῆς σῆς θεογνωσίας " τῶν ὀρθοδόξως 

» ὑμνούντων σε. 

} 

Τροπαρια. 

Ὑπέπεσα " τῶν παθῶν τῇ φθορᾷ, χαὶ πτοοῦμαί σου ἢ τὸ δί- 
χαιον " δικαστήριον, δίκαιε Κύριε" " διὸ ἱχετεύω σε, " ἐνίσχυσόν 
με, τοῦ ποιῆσαι ἣ πράξεις χαλὰς διχαιούσας με. 

Τὰ ἄδηλα " καὶ τὰ χρύφια σὺ τῆς χαρδίας μου ἡ ἐπίστα- 

σαι, " ὁ Θεός μου χαὶ Πλάστης χαὶ Κύριος" " μὴ οὖν χαταχρί- 

νης με" ἐν ὥρᾳ χρίσεως, ἡνίκα ἡ ἔρχῃ; τοῦ χρῖναι τὰ σύμπαντα. 
Ναρτυριχᾶ. 

Οἱ ἽΑγιοι ἢ ὁμιλοῦντες πυρὶ, τὸ διάπυρον Ἂ ἐδείκνυον " τῆς 

ἐνθέου αὑτῶν ἀγαπήσεως: “΄ ὅθεν δροσιζόμιενοι ἣ τῇ προσδοχίαᾳ 

τῶν μελλόντων ἣ' οἱ Θεοφόροι ἠγάλλοντο. 
Νευρούμενοι " ἀγαθῶν τῇ ἐλπίδι οἱ Μάρτυρες ἡ ὑπέφερον 

σπαραγμοὺς τῶν μελῶν καρτερώτατα, " χαὶ τὸν πολυμιήχανον ἢ 
γευραῖς " τῆς τούτων ἀνενδότου Ἂ ὑπομονῆς ἐναπέπνιξαν. 

Θεοτοχίον. 

ἹῬητορεῦον " οὐ δυνήσεται στόμα τοῦ τόχου σου " τὸ ἄῤῥης- 
τον " διηγήσασθαι θαῦμα, Θεόνυμφε: Δ᾽ τὸν γὰρ ἀνερμιήνευτον " 
τίκτεις, χαὶ φέρεις ἐν ἀγχάλαις "᾿ χειρὶ χρατοῦντα τὰ σύμπαντα. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 
Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

Π» θείῳ “᾽ πυρπολούμεναι αἱ Κυριότητες, " Ἐξουσίαι, “ αἱ 
Δυνάμεις, αἱ τάξεις αἱ δεύτεραι, ἢ ἀσιγήτοις στόμασι " θεαρ- 

χικὴν ὑμνολογοῦσι " μίαν οὐσίαν χαὶ δύναμιν. 
ἱῬυθμίζονται "᾿Αρχαγγέλων αἱ τάξεις τῷ Πνεύματι," χαὶ ᾿Αγ- 

γέλων " χαὶ ᾿Αρχῶν σὺν ἀπείροις στρατεύμασι, "᾽ μίαν τρισυ- 
᾿πόστατον, φωτιστικὴν Οὐσίαν σέβειν "' περιφανῶς διδασχόμεναι. 

Θεοτοχίον. 

Ὡραιώθης "᾽ ὑπὲρ πᾶσαν ᾿Αγγέλων εὐπρέπειαν: " τὸν γὰρ 

τούτων " Ποιητὴν συλλαβοῦσα καὶ Κύριον, ᾿ Θεομῆτορ ἄχραντε, " 
σωματωθέντα ἀποῤῥήτως ἣ ἐχ σῶν αἱμάτων ἐχύησας. 

Ἃ 

Ἃ ἊἋ 

ΩΣ 

Ἃ 



30 ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ΠΡΩ͂Ι. 
᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

»᾽ γιυχύχλωσεν ἡμᾶς ἐσχάτη ἄβυσσος" " οὐχ ἔστιν ὁ ῥυόμενος" ἢ 
, ἰλενβν εὐ σουν ὡς πρόβατα σφαγῆς" Ἂ σῶσον τὸν λαόν σου, ὁ 

» Θεὸς ἡμῶν’ ἢ σὺ γὰρ ἰσχὺς " τῶν ἀσθενούντων " χαὶ ἐπανόρ- 
θωσις. Τροπάρια. 

Ὑπάρχων ἰατρὸς, Χριστὲ, ἰάτρευσον " τὰ πάθη τῆς χαρδίας 

μου, ἢ χαὶ ἀπόπλυνον παντός με μολυσμοῦ “ ῥείθροις, ᾿Ιησοῦ μου, 
χατανύξεως, " ἵνα ὑμνῶ " καὶ μεγαλύνω “ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου. 

Πλανώμενον ὁδοῖς τῆς ἀπωλείας με " καὶ βόθροις παραπτώ- 

σεων “' περιπίπτοντα ἐπίστρεψον, Χριστὲ, "᾽ χαὶ πρὸς ἁπλανεῖς 

τρίβους εἰσάγαγε " σοῦ τῶν σεπτῶν " δικαιωμάτων, ἣ ἵνα δοξά- 
ζω σε. Μαρτυρικα. 

Οἱ λίθοι ἀληθῶς οἱ πολυτίμη τοι, “ τοῖς λίθοις συγχωννύμινοι, " 
οὐχ ἠρνήσαντο τὴν πέτραν τῆς ζωῆς, " οὐδὲ τοῖς γλυπτοῖς λίθοις 

ἐπέθυσαν “ οἱ εὐχλεεῖς " χαὶ στεφηφόροι " Κυρίου Μάρτυρες. 

Νεώσαντες ψυχὰς ἀρότρῳ πίστεως, "᾽ τὸν ἄσταχυν οἱ Μαρ- 

τυρες " τῆς ἀθλήσεως ἐν Πνεύματι Θεοῦ " τὸν ἑχατοστεύοντα 

ἐξήνθησαν, " χαὶ τῆς τρυφῆς " τῆς μαχαρίας " χατηξιώθησαν. 
Θεοτοχίον. 

Πυρίνων Λειτουργῶν τὸ πῦρ χυήσασα, ἣ ἐφάνης παναμώμη- 
τος, " χαὶ τῆς χτίσεως ἁπάσης πρωτουργὸς, ἢ πάναγνε Παρθένε; 
ὑπερέχουσα ἡ ἐν γυναιξὶν, " εὐλογημένη " Θεοχαρίτωτε. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 
Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

ἃ τάγματα τῶν ᾿Ασωμάτων, Κύριε, “᾽ τῷ θρόνῳ παριστά- 
τ βάλοι Ἔ τῷ τῆς δόξης σου, φωναῖς ἀγγελικαῖς " ταῖς ἀχκαταπαύ- 

σποις σε γεραίρουσι' " σὺ γὰρ ἰσχὺς " τούτων ὑπάρχεις 2 " Χριστὲ, 

χαὶ ὕμνησις. 
Οἱ πρόσωπον τὸ σὸν ὁρῶντες “Αγγελοι, " τὸ χάλλος τὸ ἀμή- 

χανον, ἢ τὴν ὑπέρθεον εὐπρέπειαν τῆς σῆς " θείας ἀγλαΐας ἐχλαμ- 
πρύνονται" "᾿ σὺ γὰρ αὐτῶν " χαὶ φῶς ὑπάρχεις ᾿ χαὶ ἀγαλλίαμα. 

Θεοτοχίον. 

Σεσάρχωται ὁ πρὶν ὑπάρχων ἄσαρχος 
Πάναγνε, δ δι σα τύμπαυτα θελήμασι ποιῶν, ἡ ὁ τῶν ᾿Ασωμά- 
των τὰ στρατεύματα ἜΑ ϑΕ, χ ἢ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, "᾽ ὡς παν- 
τοδύναμος. ᾿Ωδὴ ζ΄. Ὁ Ἡίριες, 

» τὲ νοητὴν, " Θεοτόχε, κάμινον " χατανοοῦμεν οἱ πιστοί" ἡ“ ὡς 
ν ..- Παῖδας ἔσωσε τρεῖς, "᾽ ὁ ὑπερυψούμενος ἣ ὅλον με τὸν 
» ἄνθρωπον ἣ ἐν τῇ γαστρί σου ἀνέπλασεν, "᾽ ὁ αἰνετὸς " τῶν 

» Πατέρων Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

Ψ 

Ἃ 

Ἂς ὁ ιΛλόγας, ἐκ ρὸν 
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Τροπᾶρια. 
Λέοντας πρὶν " Δανιὴλ ἐφίμωσε ἣ' σύνοικον ἔχων ἀρετήν' 

τοῦτον ζήλωσον, ὦ ψυχὴ, “᾿ καὶ τὸν ὠρυόμενον " πάντοτε ὡς 
λέοντα “ χαὶ συλλαβεῖν σε βουλόμενον " τῇ πρὸς Θεὸν " ἀνα- 
γεύσει ἀεὶ ἄπραχτον ποίησον. 

Ὑπερβολῇ “ ἀσωτείας, Κύριε, “᾽ ψυχὴν ἐῤῥύπωσα δεινῶς" Κ 
ὑπερβάλλουσαν οὖν, Χριστὲ, "᾽ ἔχων ἀγαθότητα, "᾽ δέξαι ὡς 
τὸν ἼΑσωτον ἣ' καὶ μελῳδοῦνταά με οἴκτειρον" “ Ὃ αἰνετὸς " τῶν 

Πατέρων Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

Μαρτυριχᾶ. 
Νόμῳ Χριστοῦ " εὐσθενῶς ῥωννύμενοι " τῶν ἀνομούντων τὰς 

βουλὰς " ἐξηφάνισαν ἀνδρικῶς "᾽᾿ οἱ ἀκαταγώνιστοι ᾿ Μαρτυρες νο- 

μίμιως τε" " τελειωθέντες δὲ ἔμελπον: " Ὃ αἰνετὸς " τῶν Πατέ- 

ρων Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

Οἱ θεαυγεῖς " τοῦ Κυρίου Μάρτυρες " πεπυρσευμένοι τῷ φωτὶ 
τῆς Τριάδος περιφανῶς, "᾿ σκότος τῶν χολάσεων, ἢ πλάνης τὴν 

ὁμίχλην τε " διεληλύθατε μέλποντες" “ Ὃ αἰνετὸς " τῶν Πατέ- 

ρων Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

Θεοτοχίον. 

Νόμοι ἐν σοὶ " φύσεως καινίζονται" "᾽ τὸν νομοδότην γὰρ Χρι- 
στὸν " δίχα νόμων τῶν σαρχινῶὼν ἤ τίχτεις, Παναμιώμητε, " πᾶσιν 
ἀπολύτρωσιν ἡ νομοθετοῦντα τοῖς μέλπουσιν" " Ὃ αἰνετὸς ἢ τῶν 
Πατέρων Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

Κανὼν πῶν ᾿Ασωμάτων. 
Εἱρμός ὃ αὐτός. 

ναρχον φῶς " σὺ ὑπάρχεις, Δέσποτα, " φωτὸς ἐκχλάμψας ἐχ Πα- 
Ἄτρὸι: ἡ τῶν ᾿Αγγέλων τὰς στρατιὰς "φῶτα χατασχεύασας, κε 

᾿ἔσοπτρα δεχόμενα " τὴν ἀστραπήν σου τὴν ἄδυτον, " ὁ αἰνετὸς δ 
τῶν Πατέρων Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

Γένος βροτῶν, "᾿ ὁ τῶν ὅλων Κύριος, " ἐπιστασίαις ἐμφανῶς δ 

περισώζεις ἀγγελικαῖς" "᾽ τούτους γὰρ ἐπέστησας ἡ πᾶσι τοῖς πι- 
στεύουσι, ἡ καὶ ὀρθοδόξως ὑμνοῦσί σε ᾿ τὸν αἰνετὸν " τῶν Πα- 
πέρων Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον. 

Γλῶώσσα χαὶ νοῦς " οὐχ ἰσχύει, Δέσποτα, ᾿ τῶν σῶν θαυμαά- 

χων ἐξειπεῖν " χαὶ τῶν ἔργων τὸ εὐπρεπές" " σὺ γὰρ χατηγλαῖ- 

σας " πᾶσαν διαχόσμησιν " τῶν οὐρανίων Δυνάμεων, ἣ ὁ αἰνετὸς " 
τῶν Πατέρων Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

Θεοτοχίον. 
Ἔχ σοῦ, Σεμνὴ, " ὁ Υἱὸς σεσάρχωται, “᾽' ὁ πρὶν ἀμήτωρ ἐχ 

Πατρὸς " χαὶ ἀπάτωρ τὸ χαθ᾿ ἡμᾶς "᾽ δ ἡμᾶς γενόμενος" " 

ἊἋ ἋἊ 

Ων 

μ 
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ὃν χαὶ νῦν σεβαζονται " τῶν ᾿Ασωμάτων αἱ φάλαγγες, “' ὡς αἰ- 
γετὸν " τῶν Πατέρων Θεὸν χαὶ ὑπερένδοξον. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» ᾽γτν χαμίνῳ παῖδες ᾿Ισσαὴλ, “ ὡς ἐν χωνευτηρίῳ, ᾿ τῷ χαάλ- 
» λει τῆς εὐσεβείας " καθαρώτερον χρυσοῦ " ἀπέστιλβον ψαλ- 
» λοντες" " Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, ἡ τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε ἢ 
» χαὶ ὑπερυψοῦτε "ἥ'ὶ εἰς πάντας τοὺς αἱῶνας.᾽ 

Τροπαρια. 

Λυτρωτά μου εὔσπλαγχνε, Χριστὲ, " τῆς νῦν με χατεχούσης " 
ὁμίχλης ἁμαρτιῶν τε " χαὶ παντοίων πειρασμῶν ἣ λύτρωσαι χραυ- 
γάζοντα. " Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, "᾽ τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε " 
χαὶ ὑπερυψοῦτε “ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ὅταν μέλλης ἔρχεσθαι, Χριστὲ, Κ᾿ ἐν δόξῃ χρῖναι χόσμον, ἢ 
τῇ στάσει τῶν ἐχλεχτῶν σου “ συναρίθμιησον χἀμιὲ " βοῶντα χαὶ 
λέγοντα" " Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον, ὑμινεῖτε 
χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Μαρτυριχά. 

Γῆς ἁγίας, Μάρτυρες σοφοὶ, Ἢ ἐπέβητε" ἐν γῆ γὰρ " μεγα- 

λως ἀγωνισάμενοι, “ οὐρανίαν ζωὴν " εἰλήφατε μέλποντες" " Εὐ- 

λογεῖτε, πᾶντα τὰ ἔργα, "᾽᾿ τὸν Κύριον, ὑμινεῖτε “᾽ χαὶ ὑπερ- 
υψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Εχδυθέντες σῶμα τὸ φθαρτὸν, ᾿᾿ στολὴν ἀθανασίας " ὡς Ναρ- 

τυρες νικηφόροι " ἐπενδύσασθε, Χριστῷ " ἐξ ὕψους χραυγάζοντες" δ 
Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον, ὑμινεῖτε " καὶ ὑπερυψοῦ- 
τε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 
Ἵεραί σε πόῤῥωθεν φωναὶ ἡ γενήσεσθαι Μητέρα “ τοῦ πάντα 

τεχτηναμένου ἢ προχατήγγειλαν Θεοῦ, ἢ ᾧ μέλπομεν, ᾿Αχραντε" " 
Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, ἡ τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε " χαὶ ὑπερυψοῦ- 
τε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 
Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

ΔΡΘθ Αι χαὶ πλησιφαεῖς "᾿᾿Αγγέλων στρατηγίας " ἀχεῖσι 

τῆς τρισηλίου " ὡραιότητος, πιστοὶ, ἢ μιμούμενοι μέλψωμεν" " 

Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε " καὶ ὑπερυψοῦ- 
πε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ς πηγαία πάντων τῶν χαλῶν, " ἡ Θεαρχικωτάτη ἡ παράγει 
θείᾳ δυνάμει " φῶτα δεύτερα, τὸ φῶς “ τὸ πρῶτον δεχόμενα, δ χαὶ 
βοῶντα: Πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον ὑμινεῖτε, "᾽ καὶ ὑπερυψοῦ- 
τε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
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Νοῦς ὁ πρῶτος χαὶ δημιουργὸς " ὑπερχοσμίους νόας "᾿᾿Αγγέλων 

ὑπερουσίως " ὑπεστήσατο, αὐτῷ " σάφως πλησιάζοντας " καὶ 

βοῶντας: Πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον ὑμνεῖτε " χαὶ ὑπερυψοῦτε " 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Θεοτοχίον., 

Ὑπὲρ λόγον τὸν ἔκ τοῦ Πατρὸς " τεχθέντα πρὸ αἰώνων ἡ ἀφρά- 
στως σεσαρχωμένον ἡ ἀπεγέννησας ἡμῖν, ᾿ Παρθένε πανάμωμε, ἢ 
ᾧ βοῶμεν: Πάντα τὰ ἔργα, ἢ τὸν Κύριον ὑμινεῖτε " καὶ ὑπερυψοῦ- 
τε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» ύπον " τῆς ἁγνῆς λοχείας σου " πυρπολουμένη βάτος ἔδειξεν 

ρων πων ἢ χαὶ νῦν χαθ᾿ ἡμῶν "᾽᾿ τῶν πειρασμῶν ἀγριαίνου- 
» σαν " χατασβέσαι αἰτοῦμεν τὴν χάμινον, " ἵνα σε, Θεοτόχε, " 
» ἀχαταπαύστως μεγαλύνωμεν. 

: Τροπαρια. 

Ὥσπερ ἡ Χαναναία χράζω σοι" "᾿Ελέησόν με, Λόγε: ψυχὴν 
γὰρ χέχτημαι " ταῖς δαιμονιχαῖς " ἐπιφοραῖς χινδυνεύουσαν, ἡ χαὶ 

ἀφρόνως τὰ ἄθεσμα πράττουσαν, ἣ καὶ μιὴ αἰσθανομένην ἡ τοῦ 
θείου φόβου σου, Μαχροθυμε. 

Στῆσον ἣ ἐπὶ πέτραν, Κύριε, " τὰς τῆς ψυχῆς μου βάσεις τῶν 
προσταγμάτων σου," χαὶ τὸν ἀναιδῶς " ὑποσχελίζειν με θέλοντα 
ὑποσχέλισον ὄφιν, " χαὶ ῥῦσαί με" τῆς τούτου χαχουργίας, “ ὡς 
ἀγαθὸς καὶ πολυέλεος. Μαρτυριχά. 

Ἤδη " παρελθόντες, Μάρτυρες, " τῶν πειρασμῶν τὸ ὕδωρ τὸ 

ἀνυπόστατον, " χαὶ τῶν αἰχισμῶν ἢ τῶν χαλεπῶν τὸ χλυδώνιον, ἤ 
πρὸς λιμένα σαφῶς χατηντήσατε, Ἄ τῆς ἄνω Βασιλείας " θείας 

γαλήνης ἀπολαύοντες. 

Φέγγους "᾽ ἀνεσπέρου, Μάρτυρες, ἢ φωτοειδεῖς γενόμενοι ἠξιώ- 

θητε, " καὶ ἐν ᾿Εχχλησίᾳ " πρωτοτόκων εὐφραίνεσθε, " χαὶ ᾿Αγ- 
γέλων χοροῖς συναγάλλεσθε: "δ᾽ μεθ᾿ ὧν τὸν Ζωοδότην " ὑπὲρ ἡμῶν 

χαθιχετεύσατε. Θεοτοχίον. 
Φέρεις " τὸν τὰ πάντα φέροντα, "“ χαὶ γαλουχεῖς τὸν πᾶσι 

τροφὴν παρέχοντα' " μέγα χαὶ φρικτὸν ἢ τὸ ὑπὲρ νοῦν σου μυ- 
στήριον, " χιβωτὲ τοὺ σεπτοὺ ἁγιάσματος, " Παρθένε Θεοτόχε" ἥ 

ὅθεν σε πίστει δα ϑόμοον: ΜῈ ! 
ανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 

Εἰἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

᾿Ὶ ϑϑ λα ἢ στῆς ἀῤῥήτου δόξης σου “ τοὺς ἀσωμάτους Νόας, Σώ- 

τερ, ὑπέστησας" " χαὶ νῦν δι᾿ αὐτῶν “ τὸν σὸν λαὸν διαφύ- 

λαξον " τὸν πίστει σοι χαὶ πόθῳ προσφεύγοντα, ἢ 

Δεσπότην " ἀχαταπαύστως μεγαλύνωμεν. 

ἵνα σε τὸν 

Ῥαγϑδοϊούϊουρ. : 
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Νέμεις " τῆς εἰρήνης ᾿Αγγελον ᾿ περιφρουροῦντα, Παντοχράτορ, 

τὴν ποίμνην σου" "“ τῆς εἰρήνης γὰρ " χαὶ τῆς ἀγάπης σὺ αἴτιος" " 
χαὶ τὴν ἔμφρονα πίστιν φυλάττοντα, " χαὶ πάσας τὰς αἱρέσεις " 

τῇ σῇ δυνάμει χαταλύοντα. 
Ὅλος “ γλυχασμὸς ὑμνούμενος " τῶν οὐρανίων, τὴν γλυχεῖαν 

φαιδρότητα " χαταφύτευσον ἣ ἐν ᾿Εχχλησίαις σου, Δέσποτα, "ἡ χαὶ 
τὴν εὔταχτον δίδου χατάστασιν, " ἵνα σε τὸν Σωτῆρα ἡ" ἀχατα- 
παύστως μεγαλύνωμεν. 

Θεοτοχίον. 
Στίφη " τῶν ᾿Αγγέλων, Πάναγνε, “᾽ νῦν ἀσιγήτως τὸν σὸν 

πόχον γεραίρουσι" " ταῖς γὰρ τάξεσιν ἡ ἐπιστατοῦντα θεώμενοι ἣ 
ταῖς αὑτῶν, θυμηδίας ἐμπίπλανται, ᾿ χαὶ σὲ τὴν Θεοτόχον " 
ἀκαταπαύστως μεγαλύνουσιν. 

᾿Εξαποστειλάριον. 
Γυναῖχες, ἀχουτίσθητε. 

᾿Αρχάγγελοι χαὶ Αγγελοι, ἰ ᾿Αρχαὶ καὶ Κυριότητες, " Δυνά- 

μεις χαὶ ᾿Εξουσίαι, " Θρόνοι καὶ Πολυόμματα, ἢ ἅμα τὰ ᾿Εξαπτέ- 

ρυγα, ἣ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύσατε, "᾽ τοῦ λυτρωθῆναι χινδύνων ἣ 
χαὶ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσβέστου. 

Θεοτοχίον. 

Σύ μου προστάτις, ἄχραντε, " χαὶ ἰσχυρὸν προπύργιον, “ χαὶ 

προστασία τοὺ Κόσμου, " χαὶ σοὶ προσπίπτω χραυγάζων" "δ Τῶν 

ὀδυνῶν με λύτρωσαι, ἡ χαὶ τοῦ πυρὸς ἐξάρπασον “ τοῦ αἰωνίου, 

Παρθένε, " τὸν ἐπὶ σοὶ πεποιθότα. 
᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Κατανυχτιχά. 

ἼΛλλος σε Κόσμος, ψυχὴ, ἀναμένει, " καὶ Κριτὴς “ τὰ σὰ 
μέλλων δημοσιεύειν " χρυπτὰ χαὶ δεινά: ἡ μὴ οὖν ἐμμείνης τοῖς 
ᾧδε, κ᾽ ἀλλὰ πρόφθασον βοῶσα τῷ Κριτῇ" " Ὁ Θεὸς, ἱλάσθητί 

μοι ἡ χαὶ σῶσόν με. 
Στίχ. ᾿Ενεπλήσθημεν τὸ πρωὶ τοῦ ἐλέους. 
Μὴ ἀποδοχιμάσῃς με, Σωτήρ μου, ᾿ τῇ ῥαθυμίᾳ τῆς ἁμαρ- 

τίας συνεχόμενον" ἣ' διέγειρόν μου τὸν λογισμὸν πρὸς μετάνοιαν, ἢ 
χαὶ τοῦ σοῦ ἀμπελῶνος ἣ ἐργάτην δόχιμον ἀνάδειξόν με, "᾽ δω- 
ρούμιενός μοι ἢ τῆς ἑνδεκάτης ὥρας τὸν μισθὸν " χαὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Μαρτυριχόν. 
Στίχ. Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 
Τοὺς ᾿Αθλοφόρους τοῦ Χριστοῦ " δεῦτε, λαοὶ ἅπαντες, τιμή- 

ἋἊἋ ΠῚ] ᾽ τε ἘΞ ι - - σωμεν ἣ' ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευματιχαῖς, Ὑ τοὺς φωστηρᾶς του 
, Ἂ ᾿ , -" ᾿ " " ΦΌΨ Κόσμου " καὶ χήρυχας τῆς πίστεως, “ τὴν πηγὴν τὴν ἀένναον, ἢ 

Ἐ ᾽ "- εὖν "ἃ Ἀ ΨΆΙ ὦ ᾽ -“" ὭΣ ἃ , ες ἧς ἀναβλύζει " τοῖς πιστοῖς τὰ ἰάματα. " Αὐτῶν ταῖς ἱχεσίαις, ἢ 
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Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἡ τὴν εἰρήνην δώρησαι τῷ Κόσμῳ σου," 
χαὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 
᾿Αγιωτέρα ἁγίων ἣ πασῶν Δυνάμεων, “' τιμιωτέρα πάσης ἢ 

χτίσεως, Θεοτόχε, " Δέσποινα τοῦ Κόσμου, " σῶσον ἡμᾶς, “ τὸν 
Σωτῆρα χυήσασα, “ ἀπὸ πταισμάτων μυρίων ὡς ἀγαθὴ, " καὶ 
χινδύνων ταῖς πρεσβείαις σου. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ιὰ βρώσεως ἐξήγαγε " τοῦ Παραδείσου ὁ ἐχθρὸς τὸν ᾿Αδαάξι" " 

Διὰ Σταυροῦ δὲ τὸν Ληστὴν " ἀντεισήγαγε Χριστὸς ἐν αὐτῷ, ἢ 
εξ ,ὕ - ΄ ον α Ὕ σ. .3 - ΄ 

ΝιΝνήσθητί μου χράζοντα, "᾽ ὅταν ἔλθης “ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Κατανύξεως πηγήν μοι δώρησαι " τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, Χρι- 

στὲ ὁ Θεὸς, δ᾽ παντός με ῥύπου τῶν χαχῶν " τῶν ἀμέτρων ἐχ- 

χαθαίρουσαν, " χαὶ τῆς Βασιλείας σου, " εὐεργέτα, “ μέτοχόν με 
ποίησον. 

Τῶν ᾿Αγγέλων σου τὰ τάγματα " εἰς ἱκεσίαν σοι χινοῦμεν., 

Χριστέ" " σῶσον, οἰκτείρησον ἡμᾶς " δί αὐτῶν ὡς ὑπεράγαθος, " 

πάντα παρορῶν ἡμῶν ἣ' τὰ ἐν γνώσει “ χαὶ ἀγνοίᾳ πταίσματα. 
Μαρτυριχόν. 

Τῶν αἱμάτων ὑμῶν, ἽΑγιοι, δ΄ τοῖς ὀχετοῖς τὸν νοητὸν Φα- 
ραὼ " ἐναπεπνίξατε σαφῶς: ἣ νῦν δὲ βλύζετε θαυμάτων χρουνοὺς ἢ 

πέλαγος ξηραίνοντας ἢ νοσημάτων" " ὅθεν μαχαρίζεσθε. 

Δόξα. 

Τὸν Πατέρα προσχυνήσωμεν, ἣ χαὶ τὸν Υἱὸν δοξολογήσωμεν, ἢ 
χαὶ τὸ πανάγιον, Πιστοὶ " πάντες, Πνεῦμα ἀνυμνήσωμεν, " χρά- 

ζοντες χαὶ λέγοντες" " Παναγία Τριὰς, δ σῶσον πάντας ἡμᾶς. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
« αν - Α “ Ἃ ᾽ , ι ΄ 

Η τεχοῦσα φῶς τὸ ἄχρονον, ἢ ἐσχοτισμένην τὴν ψυχήν μου 

ἀεὶ " ταῖς τῶν Δαιμόνων προσβολαῖς ᾿ φωταγώγησον, Πανάμωμε, 
χαὶ πυρὸς τοῦ μέλλοντος “ μεσιτείαις “ θείαις ἐλευθέρωσον. 

-οο.}-Ὁ- 
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ΤΗ ΔΕΥΤΈΡΑ ἘΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτικὰ Κα- 

τανυχτιχά. 
Ϊ. ΄ -»" ᾽ , ͵ 

Ηχος α΄. Τὼν οὐρανίων ταγμάτων. 
, 7 κ ΄ κ ; - 

μαρτημιάτων πελαγει περιαντλούμενος, χαὶ ἐν βυθῷ πται- 

᾿ ὠὐά ἢ ἢ συνεχόμενος ὅλως, ἡ βοῶ σοι τῷ Δεσπότῃ" " Τῶν 

χαλεπῶν ἡ χαὶ ποιχίλων με λύτρωσαι " πειρατηρίων τοῦ βίου, καὶ 

τοῦ πυρὸς " τοῦ ἀσβέστου, Ὑπεραάγαθε. 

Βεβυθισμιένος ὑπάρχων "ἡ ἐξ ἀπογνώσεως, " καὶ πονηρίας πλή- 
ρης " λογισμῶν ἐναντίων, ἢ πρὸς σέ μου τὰς ἐλπίδας, " Λόγε Θεοῦ, 
4. , «ε " ᾽ Ἁ ᾽ -» ᾽ ΄ ἢ τ -Ὁ ᾿ ᾿ ; 

ἀνεθέμιην ὁ ἄθλιος: " ἀπὸ ἐχθρῶν ἀοράτων χαὶ ὁρατῶν " ἐπιθέσεως 
με λύτρωσαι. 

Κατοιχτειρήσας ὁ Κτίστης " ἅπαν τὸ ποίημα " διὰ φιλαν- 

θρωπίας ἡ χαὶ ἀφάτου πτωχείας, ἢ ὁ αἴρων τὴν τοῦ Κόσμου, " 
Λόγε Θεοῦ, ἢ ἁμαρτίαν ὡς εὔσπλαγχνος, ἢ ἄρον χἀμοῦ τὸ φορτίον, 

χαὶ τὸν χλοιὸν "“ τὸν βαρύτατον ἐλάφρυνον. 
“ -“ , 

Εστερα τοῦ Προδρόμου. 
Πανεύφημοι Μάρτυρες. 

Προφῆτα θαυμάσιε, ᾽ Χριστοῦ " Βαπτιστὰ καὶ Πρόδρομε, 
τὴν ξηρανθεῖσαν χαρδίαν μου " τοῖς ἀτοπήμασι " ποταμοὺς δαχρύ- 

ων " ἀεννάως ποίησον ἢ προχέειν, δυσωπῶ σε πρεσβείαις σου, " ὅπως 

σωζόμενος " διὰ σοῦ ὁ πολυώδυνος " μεγαλύνω “ τόν σε μεγά- 

λυναντα. 
Προφῆτα μακάριε, " πρὸς σὲ " τὰς ἐλπίδας πάσας μου " καὶ 

τὴν ζωὴν ἀνατίθημι ἢ τῆς προσδοχίας μου" “ ὁ Χριστὸν βαπτίσας 
᾿Ιησοῦν τὴν ἄβυσσον, ἣ τὸν αἴροντα τοῦ Κόσμου τὰ πταίσματα, ἢ 
τοῦτον ἱχέτευε, " ᾿Ιωάννη, τὴν χαρδίαν μου, ᾿ δυσωπῶ σε, ἡ χα- 
θᾶραι χαὶ σῶσαί με. 

Ὃ κήρυξ τῆς χάριτος “ Χριστοῦ, " ὁ πᾶσι μετάνοιαν ἣ προ- 

χαταγγείλας τοῖς ἔθνεσι, ᾿ τὴν παναθλίαν μου ἡ χαὶ πεπωρωμέ- 
νὴν Ψυχὴν, " θεῖε Πρόδρομιε, "᾽ προσμένειν μετανοίᾳ εὐόδωσον, ἢ 
χαὶ τὰ θελήματα ἢ τοῦ Κυρίου πράττειν πάντοτε, " ἵνα πίστει ἢ 
χαὶ πόθῳ δοξάζω σε. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
Φωτὸς ἐνδιαίτημα, " ᾿Αγνὴ, ἡ μόνη ἐχρημάτισας " τοῦ ἐχ Πα- 

Ἁ .- , [1 , ᾿ ν᾽ ΄ 

τρὸς ἀναλάμψαντος" “ὅθεν χραυγάζω σοι" " Τὴν ἐσχοτισμένην ἢ 
ψυχήν μου τοῖς πάθεσι " φωτὶ τῶν ἀρετῶν καταφαίδρυνον, " χαὶ 

ες 

Ἂ 



ΤῊ ΤΡΙΤῊ ΠΡΩΙ, ἮΧΟΣ Δ΄. 87 
ἔ ἡ ἐν ἡμέρᾳ " τῆς ἐν σχηνώμασι "᾽ φωτεινοῖς σου χατασχήνωσον 

χρίσεως, ᾿Αχραντε. 
- , Προχείμενον; Ἦχος δ΄. δ ιν: 

Κύριος εἰσαχούσεταί μου, ἐν τῷ χεχράγέναι με πρὸς αὑτόν. 

Στίχ. ᾿Εν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήχουσάς μου, ὁ Θεὸς τῆς 
δικαιοσύνης μου. 

᾿Απόστιχα Κατανυχτιχά. 
Ὅτι τὸ πέλαγος πολὺ " τῶν παραπτωμάτων μου, Σωτὴρ, 

᾿χαὶ δεινῶς βεβύθισμαι ἢ ταῖς πλημμελείαις μου, “ δός μοι χεῖρα, 

σῶσόν με, “ ὡς τῷ Πέτρῳ, ὁ Θεὸς, " καὶ ἐλέησόν με. 
Στίχ. Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου. 
Ὅτι ἐννοίαις πονηραῖς ᾿ χαὶ ἔργοις χαταδεδίχασμαι, Σωτὴρ, ἢ 

λογισμιόν μοι δώρησαι ἢ ἐπιστροφῆς ὁ Θεὸς, " ἵνα χράζω" Σῶσόν 

με, " Εὐεργέτα ἀγαθὲ, ἢ χαὶ ἐλέησόν με. 

Ναρτυριχόν. 
Στίχ. ᾿Ελέησον ἡμᾶς, Κύριε. 
Ἢ ἐν σταδίῳ ὑμῶν ὁμολογία, ἽΑγιοι, " τῶν Δαιμόνων χα- 

᾿ " δ, . - ΄ ν ᾽ , ᾽ 

πέπτηξε τὴν δύναμιν, ἢ χαὶ τῆς πλάνης τοὺς ἀνθρώπους ἡλευ- 
θέρωσε" " διὸ χαὶ τὰς χεφαλὰς ἀποτεμινόμενοι ἐχράζετε" " Γενέσθω, 

Κύριε, " ἡ θυσία τῶν ψυχῶν ἡμῶν " εὐπρόσδεκτος ἐνώπιόν σου, " 
ὅτι σὲ ποθήσαντες " χατεφρονήσαμεν τῆς προσχαίρου ζωῆς, φι- 
λαάνθρωπε. Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Αμαρτωλῶν τὰς δεήσεις προσδεχομένη, ἢ χαὶ θλιβομένων στε- 
ναγμὸν μὴ παρορῶσα, ἡ πρέσβευε τῷ ἐξ ἀγνῶν λαγόνων σου, ἢ 

σωθῆναι ἡμᾶς, δ᾽ Παναγία Παρθένε. 
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ΤῊ ΤΡΙΤῊ ΠΡΩΙ. 

ΕἸΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολ. Καθίσμ. Κατανυχτιχά. 
Ἦχος α΄. 

ν ἀνομίαις συλληφθεὶς " ἐγὼ ὁ ἄσωτος, " οὐ τολμῶ ἀτενίσαι 

ΗΝ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, " ἀλλὰ θαῤῥῶν εἰς τὴν φιλανθρω- 

πίαν σου, χράζω: “ Ὃ Θεὸς, ἱλάσθητί μοι καὶ σῶσόν μξ. 

Εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζεται, ᾿ ἐγὼ ποῦ φανοῦμαι ὁ ἁμαρτω- 
λός ; ἡ τὸ βάρος χαὶ τὸν χαύσωνα " τῆς ἡμέρας οὐκ ἐβάστασα᾽ δ 

τοῖς περὶ τὴν ἑνδεχάτην ὥραν "'᾿ συναρίθμησόν με, ὁ Θεὸς, χαὶ σῶ- 
σόν με. 



38 ΤῊ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩ͂Ι. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

"᾿Αῤῥηχτον τεῖχος χεχτημένοι ᾿ πιστοὶ τὴν Θεοτόχον Μα- 
ρίαν, " δεῦτε προσπέσωμεν αὐτῇ" "᾽ παῤῥησίαν γὰρ ἔχει " πρὸς τὸν 
τεχθέντα ἐξ αὐτῆς, “ τοῦ πρεσβεύειν χαὶ σώζειν ἀπὸ ὀργῆς " καὶ 

θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἔτερα. 

Τὸν τάφον σου, Σωτήρ. 
νὴ ἑοχόνας. πατριχὰς " διανοῖξαί μοι σπεῦσον: " ἀσώτως τὸν 

ἐμὸν " κανηνάλωσα βίον, " εἰς πλοῦτον ἀδαπάνητον " ἀφορῶν τῶν 
οἰκτιρμῶν σου, Σωτήρ" " νῦν πτωχεύουσαν " μὴ ὑπερίδης καρδίαν" ἢ 
σοὶ γὰρ, Κύριε, " ἐν κατανύξει χραυγάζω" ᾿ Ἥμαρτηκα, σῶσόν με. 

Τὸ βημα σου φριχτὸν " χαὶ ἡ χρίσις δικαία, "᾽ τὰ ἔργα μου 
δεινὰ, " ἀλλ᾽ αὐτὸς, ᾿Ελεῆμον, “᾿ προφθάσας με διάσωσον, ἣ χαὶ 
χολάσεως λύτρωσαι" ἢ ῥῦσαι, Δέσποτα, " τῆς τῶν ἐρίφων μερί- 

δος, " καὶ ἀξίωσον " ἐχ δεξιῶν σού με στῆναι, ᾿ Κριτὰ δικαιότατε. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
᾿Απόθου, ὦ ψυχὴ, " ῥᾳθυμίας τὸν ὕπνον, ἣ χαὶ ἄναψον φαι- 

δρὰν " μετανοίας λαμπάδα, ἢ χαὶ ἔξελθε νῦν χαίρουσα " τῆς τοῦ 

βίου συγχύσεως " εἰς ἀπάντησιν " τοῦ ἀθανάτου Νυμφίου" ἡ Δέξαι, 

λέγουσα, " καὶ μὴ ἀπώσῃ με, Λόγε, "' λιταῖς τῆς τεχούσης σε. 
Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 

Ῥὸν τάφον σου, Σωτήρ. 
Ὃ πᾶλαι ταῖς ῥοαῖς " ᾿Ιορδάνου βαπτίσας “ τὴν κάθαρσιν 

παντὸς, “᾿Ιωάννη,; τοῦ Κοσμου, " πολλοῖς με βυθιζόμενον ἢ πλημ.- 
μελήμασιν ἕλχυσον, " χαὶ ἀπόπλυνον " ἀπὸ παντοίας κηλῖδος, 
τὸν Φιλάνθρωπον ἣ διαπαντὸς ἱκετεύων, " ὡς πρέσβις εὐπρδοδεν τὸ 

Μαρτυριχόν. 
Τοῦ εν σφραγισθέντος. 

Ως χαλοὶ στρατιῶται ὁμοφρόνως πιστεύσαντες," τὰς ἀπειλὰς 

τῶν τυράννων ἢ μὴ πτοούμενοι, ἽΑγιοι, δ᾽ προσήλθετε προθύμως 
τῷ Χριστῷ, " ἀράμενοι τὸν τίμιον Σταυρὸν, “᾽ χαὶ τελέσαντες 

ὃν δρόμον, " ἐξ οὐρανοῦ τὴν νίχην ἐδέξασθε" " δόξα τῷ ἐνισχύ- 
σαντι ὑμᾶς" ἡ δόξα τῷ στεφανώσαντι" " δόξα τῷ δωρουμένῳ δὲ 
ὑμῶν " πᾶσιν ἰάματα. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τὸν τάφον σου, πονθν ἢ 
Νηδύϊ μητριχῇ ᾽ς ̓ Ιωάννης σχιρτήσας, ᾿ φερόμενον, ᾿Αγνὴ, ἢ 

τὸν Θεὸν ἐν γαστρί σου “ ἐπέγνω θείᾳ χάριτι, “ χαὶ πιστῶς 
προσεχύνησεν᾽" " ἀλλὰ, δέομαι, " σὺν τῷ Προδρόμῳ, Παρθένε, " 
χαθιχέτευσον " ὃν ἐσωμιάτωσας Λόγον, " σωθῆναι τὸν δοῦλόν σου. 

Ἃ 

Ἃ 

Ἃ 



ΗΧΟΣ Α΄. 99 

Κανὼν Κατανυχτιχὸς, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς, 

( ἄνευ τῶν Θεοτοχίων Ὶ: 

Δέχοις πεοὺς δὲ, τοὺς ἐμοὺς λόγους, Λόγε. ᾿Ιωσήφ. - 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος α΄. Ὁ Εἰρμός. 

»᾽ “δὴν ἐπινίχιον ἄσωμεν πάντες " Θεῷ τῷ ποιήσαντι " θαυμα- 
ζω τέρατα " βραχίονι ὑψηλῷ, " χαὶ σώσαντι τὸν ᾿Ισραὴλ, " 

» ὅτι δεδόξασται. Τροπαρια. 

Δουλδύμενος πάθεσι τῆς ἁμαρτίας, "᾽ προσπίπτω σοι, Κύριε, 
ὅπως ἀποδείξης με " τούτων ἐλεύθερον, " δοξάζονταά σου ἐχτενῶς " 

τὴν ἀγαθότητα. 
᾿Επλήγην ὁ ἄθλιος τῆς ἁμαρτίας " ῥομφαίᾳ χαὶ τέθνηκα, 

χαὶ ὁρῶν με κείμενον " ἐχθρὸς ἀγάλλεται: " ὁ ἀναστήσας τοὺς 

νεχροὺς, ᾿ ζώωσον, σῶσόν με. 
Μαρτυριχά. 

Χοροὶ ἐδοξάσθησαν τῶν ᾿Αθλοφόρων, "' σεπτοῖς αὑτῶν μέλεσι 
τὸν Χριστὸν δοξάσαντες " σάρχα φορέσαντα, " χαὶ διαὶ πάθους τὴν 
φθορὰν " ἐξαφανίσαντα. 

Οἱ πύργοι χαὶ πρόμαχοι τῆς ᾿Ἐχχλησίας, " οἱ ἔνδοξοι Μαρ- 

τυρες " προσβολαῖς ἀκλόνητοι " ἐχθροῦ διέμειναν. " Αὐτῶν πρε- 

σβείαις, ὁ Θεὸς, " ζώωσον πάντας ἡμᾶς. 

Θεοτοχίον. 

Ως θρόνος πυρίμορφος φέρεις τὸν Κτίστην, ἌἊ ὡς ἔμψυχος θά- 

λαμος ἣ χαὶ τερπνὸν παλάτιον, ᾿ τὸν Βασιλέα χωρεῖς " γενόμενον 

ὅπεό ἐσμὲν ἢ δίχα τροπῆς χαὶ φυρμοῦ. 
Ἕτερος Κανὼν τοῦ Προδρόμου, " οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 
Φωνῆς ἀχουσον τῶν βοώντων σοι, Μάχαρ. ᾿Ιωσγφ. 

Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 
ωὠνὴ ἐχρημάτισας τοῦ Λόγου, Μάχαρ" ἣ διὸ τὰς φωνὰς ἡμῶν, " 

ΠΝ πρὸς σὲ ποιούμεθα, " προσδέχου, Πρόδρομε, " ἐλευθερῶν 
ἡμᾶς χαχῶν δ" τῇ μεσιτείᾳ σου. 

Ὡς ὄρθρος, ὡς ἥλιος ἐξανατείλας "᾽ φωτίζεις τὰ πέρατα, 

χαὶ σχοτίζεις πνεύματα " τὰ πονηρότατα" διὸ τὸν ζόφον τῆς 

ἐμῆς ἡ ψυχῆς ἀπέλασον. 
Νεχροῖς τὴν ζωὴν ἡμῶν ἐλευσομένην 

διὸ τὰ νεχροῦνταά με" πάθη θανάτωσον, 
γωνὸν, " Νάχαρ, λαμπρότητος. 

Θεοτοχίον. 
Ἢ μόνη τὸν ἄχρονον Υἱὸν ἐν χρόνῳ " τεχοῦσα σαρχούμενον, ἢ 

Παναγία Δέσποινα, ἡ πάντα τὰ χρόνια “ τῆς παναθλίας μου 
ψυχῆς ἡ πάθη θεράπευσον. 

» 

Ἃ 

Ἃ 

Ἂ ἐχήρυξας, Πρόδρομε" " 

ἊἋ χαὶ δεῖξον θείας χοι- 



10 ΤῊ ΤΡΙΤΗ͂ ΠΡΩΙ. 
᾿Ωδὴ γ΄. Ὁ Εἰρμός. 

» ἌΣ Ἂν ἀπεδοχίμασαν " οἱ οἰκοδομοῦντες, " οὗτος ἐγενήθη ἢ 
εἰς κεφαλὴν γωνίας" "᾽ αὐτός ἐστιν ἡ πέτρα, " ἐν ἡ ἐστε- ᾿)) 

» ρέωσε ἡ τὴν ᾿Εχχλησίαν ὁ Χριστὸς, “ἣν ἐξ ἐθνῶν " ἐξηγορά- 
» σᾶτο. Τροπαρια. 

Ἂ Ἴδε " τὴν ἐμὴν ἀσθένειαν, "΄ ὁ φορέσας ταύτην" " ἴδε τῆς 
Ψυχῆς μου ἣ' τὴν δεινὴν ἀμορφίαν, "᾿ πρόσχες τῇ φωνὴ μου, ἢ 
Χριστὲ πολυέλεε, "'᾽ καὶ μεταποίησον αὐτῆς " τὸ εἰδεχθὲς “ εἰς 
εὐμορφίαν, Σωτήρ. 

Σῶσον, " ᾿Ιησοῦ, τὸν ἄσωτον, ἢ σῶσόν με τὸν μόνον “ σοῦ 
ποὺς σωτηρίους ᾿ παραβάντα νόμους," χαὶ πᾶσαν ἁμαρτίαν " ἀλό- 
γως τελέσαντα, “᾽ καὶ ὑπαχθέντα λογισμοῖς " σοῦ, ᾿Αγαθὲ, ἥ 
ἀλλοτριοῦσί με. 

Μαρτυριχά. 
Ἂ Ἃ Τάξις "᾿Ασωμάτων, Αγιοι, ἢ τὴν ὑμῶν ἀνδρίαν “ὄντως 

χατεπλάγη; ἡ“ πῶς ἐν τῷ σταδίῳ " ἀθλοῦντες παραδόξως, " καὶ 

πίπτοντες σώμασιν, " ἀσάρχους πάντας δυσμενεῖς "ὶ θείᾳ ῥοπῇ ἡ 

χατηδαφίσατε. 
τι " τῶν πληγῶν τοῖς αἵμασι “ περιηνθισμένοι, ἢ ἔτι τῶν 

αἱμάτων ἣ᾽ τῷ λύθρῳ, ᾿Αθλοφόροι, " σταζόμενοι, Κυρίῳ ἡ παρέ- 
στητε χαίροντες " τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ, ἡ νικητικῶς ἢ χαταστε- 
φόμενοι. Θεοτοχίον. 

Τίχτεις, "ὃν Πατὴρ ἐγέννησε " πάντων πρὸ αἰώνων" ἡ τρέ- 
φεις τὸν τροφέα, " πεῖραν ἀνδρὸς μὴ γνοῦσα' "᾽ Παράδοξον τὸ 

θαῦμα! " χαινὸν τὸ μυστήριον, ᾿ Θεοχαρίτωτε! διὸ " πᾶσα πι- 
στῶν " ψυχὴ δοξαζει σε. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. 
Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

ὙῸ- ἡ ἐξ ἀχάρπου, Πρόδρομε, " ἱερῶς βλαστήσας, " ὥφθης 

καρποφόρος ε γεωργίαις θείαις" ἢ διό μου τὴν χαρβδίαν ἊἋ παν- 

ποίων στειρεύουσαν “᾽ εὔτεχνον ποίησον χαλῶν, “ ὅπως πιστῶς ἡ 

ἀεὶ δοξαζω σε. 

ἼΑρτῳ ἡ οὐρανίῳ στήριξον " τὴν ἐμὴν χαρδίαν, " Μάχαρ, 
παρειμένην ἢ ταῖς πονηραῖς μελέταις, " χαὶ δίδου μοι προθύμως ἢ 

ποιεῖν τὰ θελήματα " τοῦ πανοιχτίρμονος Θεοῦ, " ὅπως πιστῶς ἢ 
ἀεὶ δοξαζω σε. 

Κόσμου "' ἁμαρτίαν αἴροντα “ τὸν ᾿Αμνὸν χυρύξας," τῶν ἁμιαρ- 

τιῶν μου ἣ' τὸ βαρὺ φορτίον, " μαχάριε Προφῆτα, " ἐλάφρυνον, 
δέομαι, δ᾽ χατάνυξίν μοι χορηγῶν "᾽ ῥύπου παθῶν “ ἀποχαθαί- 
ρουσαν. 



ΗΧΟΣ Α΄. 1 

Θεοτοχίον. 
ε " ν Ἁ, ᾽ - , Ἱ 

Ὅλον " τὸν ᾿Αδὰμ. ἐφόρεσεν " ἐκ σοῦ, Θεοτόχε, " ὅλος σαρχο- 

φόρος “ προελθὼν ὁ Λόγος. " Αὐτὸν οὖν, Θεοτόχε, "᾽ δυσώπει με 
ῥύσασθαι " ἐκ πειρασμῶν παντοδαπῶν ἡ καὶ τοῦ πυρὸς ᾿ τοῦ αἰωνί- 
ἵοντος. ᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰρμός. 
»᾽γν Πνεύματι προβλέπων, " Προφῆτα ᾿Αββαχκοὺμ, " τὴν τοῦ 

ώ "Ν' ἜΘΕΝ. εὐ πὸ ὩΣ ἐπ ππς Λόγου σάρχωσιν ἡ ἐχήρυττες βοῶν ν τῷ ἐγγίζειν " τὰ 
» ἔτη ἐπιγνωσθήση, “ ἐν τῷ παρεῖναι " τὸν καιρὸν ἀναδειχθή- 

Ἂ , - , , 

» ση. ἢ Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 
Τροπαρια. 

Ὃν ἔδωχας μοι πλοῦτον, " ἐσχόρπισα χαχῶς, " ἐχτελῶν τὰ 

ἄποπα, “ καὶ γέγονα γυμινὸς, "᾽ ἐνδεδυμένος " τὰ ἔργα τῆς ἀτι- 

μίας" ἡ διὸ βοῶ σοι". " Καταφαίδρυνον στολαῖς με, "' θείᾳ χατα- 

γύσσων με χάριτι. 

Ὑπήχθην ἀπονοίᾳ ἢ χαὶ πέπτωχα δεινῶς, ἡ χαὶ εἰς γῆν χα- 

τάχειμαι ἢ ἀνίατα νοσῶν" " ἀνάστησόν με, “᾽ τῶν πεπτωχότων 
ἡ στάσις, " χαὶ ἐπὶ πέτραν “ σωτηρίου μετανοίας " στήριξον, 

Χριστὲ, τὴν χαρδίαν μου. ' 
Μαρτυριχα. 

Σταυρῷ τὸν ὑψωθέντα “' μιμούμενοι Χριστὸν, “ ὁμιλοῦντες θ Ἷ μιμ. μ ρ 2 μ 

μάστιξιν " ἠγάλλοντο ὁμοῦ " οἱ Αθλοφόροι" " χαὶ τῶν αἱμάτων τοῖς 

ὄμβροις " πολυθείας " ἀναστείλαντες χειμάῤῥους, “ ῥεῖθρα ἰαμάτων 

πηγάζουσι. ᾿ 
Διέπλευσαν ἀβρόχως " βασάνων τὸ σφοδρὸν, " χαὶ πιχρὸν χλυ- 

Ἂ 

᾿δώνιον ἢ οἱ θεῖοι ᾿Αθληταὶ, " τῇ κυβερνήσε: " τῆς σωτηρίου ἐλπί- 
Ἂ ἊἋ δος, “ χαὶ πρὸς τοὺς ἄνω 

θυμηδίας πληρούμενοι. 
προσωρμίσθησαν λιμένας, “ πάσης 

Θεοτοχίον. 

᾿Ἐξέστησαν ὁρῶσαι ἡ ᾿Αγγέλων στρατιαὶ, ἡ πῶς ὁ ἀθεώρη- 

πος " μορφῇ τῇ καθ᾽ ἡμᾶς " ἐχ σοῦ ὡράθη, ᾿ Παρθένε Θεοχυῆτορ᾽ " 
ὃν ἐχδυσώπει " σωτηρίας ἀξιῶσαι ἢ πάντας τοὺς πιστῶς σε δοξά- 

ζοντας. Κανὼν τοῦ Προδρόμου. 
Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

᾿ρφάνας σωτηρίου ἡ ἱμάτιον σαυτῷ " τὴ γυμνώσει σώματος, ἢ 

Κυρίου Βαπτιστὰ, " γεγυμνωμένον ὃ πάσης ἀγαθοεργίας " ἐπέν- 
, -" , ι ᾽ ΄ " Ν 

δυσόν με, ᾿ δυσωπῶ, διχαιοσύνης " χαὶ ἀγαλλιάσεως ἔνδυμα. 
, ᾿ ΠΣ ΩΣ ͵ ἜΤΟΣ . ἈΧ Ἶ »" ᾿ 

Σταγόνα σωτηρίας " ἐπόμβρισον χἀμοὶ " τηχομένῳ, Πρόδρο- 
᾽ «ὧν -ὃ Ω ΄“ ε ΄ ᾽ τὰ 5 τὰ ᾽ 

με," αὐχυῷ τῶν ἡδονῶν, ἢ ὁ χαταδύσας " ἐν ταῖς ῥοαῖς ᾿Ιορ- 
δαάνου " τρυφῆς χειμαάῤῥουν, "᾽᾿Τησοῦν τὸν ζωοδότην, " ὅπως χατὰ 
χρέος δοξάζω σε. 

Ῥδγυδοϊούϊοαβ., θ 



9 ΤΗ ΤΡΙΤῊ ΠΡΩΙ. 

Οὐχ Αγγελος, οὐ πρέσβις ἡ διέσωσεν ἡμᾶς, ἡ ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ 

Κύριος " ἐλθὼν ἐπὶ τῆς γῆς, “ οὗ τὰς εὐθείας ᾿ ὁδοὺς ἡτοίμασας, 

Μάχαρ᾽ “ ὃν νῦν δυσώπει " ὑποδεῖξαί μοι τὴν τρίβον " τὴν πρὸς Βα- 
σιλείαν εἰσάγουσαν. Θεοτοχίον. 

Ναὸς ἡγιασμιένος ἡ ἐδείχθης τοῦ Θεοῦ "᾽ τοῦ ἐν σοὶ οἰχκήσαν- 

τος, " Παρθένε, ὑπὲρ νοῦν. " Αὐτὸν δυσώπει, ἢ ἁμαρτιῶν ἡμᾶς 
ῥύπου " ἁποχκαθᾶραι, ὅπως “ἡ οἶκος γνωρισθῶμεν ἢ χαὶ κατοιχητής- 
ριον Πνεύματος. ᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» ὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, " Υἱὲ τοῦ Θεοῦ: ' ἄλλον γὰρ ἐχτός 
» Ἔ- Θεὸν οὐ γινώσχομεν" “' τὸ ὄνομα σου ὀνομάζομεν, " ὅτι 

» Θεὸς ζώντων "᾽᾿ χαὶ τῶν νεχρῶν ὑπάρχεις. 

Τροπαρια. 
᾿Επλήσθην παραπτώσεων "“ πολλῶν χαὶ χαλεπῶν, ἢ Δέσποτα 

οἰχτίρμον μαχρόθυμε, " οἰκτείρησόν με τὸν χατάχριτον, ἣ χαὶ μή 
με ἀποῤῥίψης ἢ ἀπὸ τοῦ σοῦ προσώπου. 

Τελώνην ξεν δ μταενν στενάξαντα, Χριστέ" “ τοῦτον οὖν χά- 
γὼ ἐχμιμούμενος, ὁ τύπτω τὸ στῆθος χαὶ χραυγάζω σοι" " Ιλά- 

σθητί μοι, μόνε " εὔσπλαγχνε χαὶ οἰχτίρμον. 
Μαρτυριχᾶ. 

Οἱ “Αγιοί σου, Κύριε, ἡ φωστῆρες ἀπλανεῖς ᾿ ὥφθησαν τῆς 
πλάνης διώχοντες " νύχτα βαθεῖαν, χαὶ φωτίζοντες " τὴν Οἰχου- 

μένην πᾶσαν ἡ θαυμάτων δαδουχίαις. 

Ὑπέρτιμοι ὡς λίθοι σε " τὴν πέτραν τῆς ζωῆς, ἡ Δέσποτα, 
ποθοῦντες οἱ Μάρτυρες, " διὰ βασάνων χυλιόμιενοι " πᾶσαν οἶχο- 
δομίαν " κατέστρεψαν τῆς πλάνης. 

Θεοτοχίον. 
Ἔν δύω ταῖς ἐπ ἤρεσε Ἃ σὸν ἕνα τῆς σεπτῆς τὺ κόφοναῃ Τριά- 

δος, Παναχράνπε, φέροντα. μίαν τὴν ὑπόστασιν" "“ ὃν ἐχτενῶς 
δυσώπει, ̓  πάντας ἡμᾶς σωθῆναι. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. 
Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

ἣν ἔρημον χατῴχησας, "᾽ ὡς πάλαι ᾿Ηλιοὺ, ἢ Πρόδρομε Χρυ 
στοῦ" διὸ τὴν χαρδίαν μου “ ἐρημωθεῖσαν πλημ με βΆ ΝΣ 

ἐπιμελείᾳ θείᾳ " βελτίωσον, ἀκα ΨΩ 
Ὥς αὐλοῦ ἀπερίτρεπτος ἡ χαὶ βάσις τῶν πιστῶν, ἢ μέγιστος 

Χριστοῦ γενόμενος, Πρόδρομιε, " τὸν λογισμόν μου σαλευόμενον " 
ταῖς μηχαναῖς τοῦ πλάνου " ἀπερίτρεπτον δεῖξον. 

Νεχροὶ εὐηγγελίσθησαν " τὸ Φῶς τὸ ἐχ Φωτὸς " λάμψαν ἐπὶ 
γῆς φωτὶ σου, Μαχάριε, ἡ χαὶ οἱ ἐν σχότει ἐφωτίσθημεν" ἣ διὸ χα- 
ταύγασόν με" δεινῶς ἀμαυρωθέντα. 



σοὺς τῶν ἐμὼν 

ἮΧΟΣ Δ΄. ἀϑ 

Θεοτοχίον. 
Βασίλισσαν Παρθένον σε " χηρύττει ὁ Δαυὶδ,  ἄχραντε ᾿Αγνή᾽ 

διὸ ἱκετεύω σε, “ τῆς οὐρανίου Βασιλείας με ᾿ ποίησον χληρονό- 
μον, “ἵνα σε μαχαρίζω. 

᾿ρδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 
ν ρσίραηι ᾿Ιωνᾶν “ ἐχμιμούμιενος βοῶ: " Τὴν ζωήν μου, 

Μὲ Αγαθὲ, ἢ ἐλευθέρωσον φθορᾶς, " χαὶ σῶσόν με, " Σωτὴρ 
» ποῦ χόσμου, χράζοντα' Δόξα σοι. 

Τροπάρια. 
Συνετρίβη τὰ ὀστὰ " τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς, ἡ καὶ τῷ βάρει 

τῶν πολλῶν " χατεχάμφθην ἡδονῶν" "' βοήθει μοι, "' Χριστὲ, ἡ 
μόνη πάντων βοήθεια. 

᾽Εν πελάγει τῶν δεινῶν " καὶ τῇ ζάλη τῶν παθῶν " ἐμπεσὼν 

ἀναβοῶ" " Παντοδύναμε Χριστὲ, " ἀνάγαγε ἡ 
χειρὶ, καὶ σῶσόν με. 

τῇ χραταιᾷὰ σου 

Μαρτυριχά. 
Μυριόλεχτος πληθὺς " τῶν ἁγίων ᾿Αθλητῶν ἡ μυριάδας νοη- 

τῶν " χατεπάτησαν ἐχθρῶν, ἡ χαὶ ἥνωνται " ταῖς μυριάσι τῶν 
οὐρανίων Νοῶν. 

Οἱ ξηράναντες βυθὸν " ἀθεΐας, ᾿Αθληταὶ, "΄ τὸν χειμαῤῥουν 

τῆς τρυφῆς ἡ ἐχληρώσασθε: διὸ " ξηράνατε " τὰς διεχχύσεις τῆς 
ἁμαρτίας μου. Θεοτοχίον. 

με άνμδδος σκηνὴ ἢ δεδειγμένη; Μαριὰμ., ἡ μιανθεῖσαν ἡδο- 
ναῖς " τὴν ἀθλίαν μου ψυχὴν "᾽ ἁγίασον, "᾽ χαὶ θείας δόξης μέ- 
τοχον ποίησον. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. 
Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

: μετάνοιαν ἐν γῇ " καταγγείλας, Βαπτιστὰ, " μετανοίας μοι 
() δος ἡ ὁδηγούσας με πρὸς φῶς " ὑπόδειξον, " καὶ τῶν βαρά- 

θρων τῆς πλάνης ῥῦσαί με. 
Ὡς τὴν ἄβυσσον ῥοαῖς " χαταδύσας ποταμοῦ, “ τὰς ἀβύσ- 

ἢ ἀποξήρανον παθῶν, “ παρέχων μοι ἢ δαχρύων 
ὄμβρους, Πρόδρομε, κήρυξ Χριστοῦ. 

Νοσημάτων ψυχικῶν ἢ καὶ παθῶν τῶν σαρχιχῶν, " τῶν τοῦ 
βίου δυσχερῶν " καὶ παντοίων πειρασμῶν “ καὶ θλίψεων " διάσω- 
σόν με, Κυρίου Πρόδρομε. 

Θεοτοχίον. 

Τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ " καὶ χαλὴν ἐν γυναιξὶ, “ δυσωπῶ 
σε ἐχτενῶς, ἡ μὴ παρίδης με, ᾿Αγνὴ, ᾿ ἀλλ᾽ οἴχτειρον, ᾿ χαὶ πά- 
σης βλάβης σῶον συντήρησον. 



"ἣν ΜΝ ΤΗ ΤΡΙΤῊ ΠΡΩΙ, 

᾿Ωδὴ ζ΄, Ὃ Εἰἱρμές. 
» ὺς ἐν χαμίνῳ Παῖδας ἄροι Σωτὴρ, " οὐχ ἥψατο “ οὐδὲ 
» ( Μδμδαλο τὸ πῦρ’ " τότε οἱ Τρεῖς, “ ὡς ἐξ ἑνὸς στόμα- 

» τος, " ὕμνουν καὶ εὐλόγουν λέγοντες" "“ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς, ἢ 
» ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Ἃ 

Τροπάρια. 
Ὑπομονὴν ἐξήσχησεν ᾿Ιὼβ, " καὶ ἔμεινε ἢ πάσαις ἈΡΡΡΈΚΌΝ 

ποῦ πονηροῦ " ἀχλόνητος, Ἂ χαθάπερ. πύργος ὃ γενναῖος" “ τοῦ- 

τον ζήλου πάντοτε, " καὶ μηδαμῶς, ὦ ψυχὴ, " ὀχλάσης ἐν τοῖς 

δεινοῖς. 
Σωματικαῖς ἡττίθην ἡδοναῖς, ἢ χαὶ γέγονα " ἄλογος, ὦ μῶν. 

χων λογικός" " Λόγε Θεοῦ, " ὁ διὰ λόγου Πόρνην σώσας, “ σὼω- 

σόν με τὸν δείλαιον, "ἵνα ὑμνῶ εὐλογῶν " τὴν σὴν ἀγαθότητα. 
Μαρτυριχά. 

Λελυτρωμένοι, Μάρτυρες σοφοὶ, " τῷ Αἵματι ἢ τοῦ σαρχὶ πα- 

θόντος δὶ ἡμᾶς, κ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ " προθύμως εἵλεσθε χενῶσαι ἡ τὰ 
οἰκεῖα αἵματα" ἢ διὸ ἀπαύστως αὐτῷ “ συμβασιλεύετε. 

Οἰχοδομία ἄθλων ἱερῶν "᾽ παλάτιον ἢ ὥφθητε, σοφοὶ, περιχα- 

ρὲς, " ἐν ᾧ Χριστὸς " ἐπανεπαύσατο, ὁ μόνος " Βασιλεὺς καὶ Κύ- 

ριος, “ ὁ πρὸς μονὰς οὐρανῶν "' μεταβιβάσας ὑμᾶς. 
Θεοτοχίον. 

᾿Εχ γενεῶν πασῶν σε ὁ Χριστὸς, " Πανύμνητε, " μόνην ἡρετί- 

σατο αὑτῷ, " οἷα σεμνὴν " χαὶ καθαρὰν εἰς καποιχίαν, Ἑηξαὶ ἘΣ 
σοῦ ὡς ἥλιος " ἐξανατείλας τὴν γῆν ἡ πᾶσαν ἐφώτισεν. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. 
Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

Ὁ: παλαιᾶς καὶ νέας γεγονὼς, " πανάριστε, " ἔνδοξος μεσίτης; 

απτιστὰ, " μεσίτευσον, " παλαιωθέντα ἁμαρτίαις " ὅλον χαι- 
νουργῆσαί με " τὸν χαινουργὸν τοῦ παντὸς " ἐχδυσωπῶν ᾿Γησοῦν. 

Νομοθετῶν μετάνοιαν ἐν γῆ, " ἐπέφανας, " Πρόδρομε Χριστοῦ 
χαὶ Βαπτισταά" ἡ ἣν ἐχτελεῖν “ πάντας ἐνίσχυσον εὐχαῖς σου, ἢ 
ὅπως λυτρωθείημεν ἡ ἐχ τῶν ἀμέτρων χαχῶν, " ὧν πλημμελοῦ- 

μεν ἀεί. 
Σὺ τὴν στενὴν διώδευσας ὁδὸν, ἡ ἐγχράτειαν ἢ πᾶσαν μετερ- 

χόμενος, σοφὲ, " καὶ πλατυσμῷ ὃ θεωριῶν τῶν φανοτάτων ἣ ὅλως 
χατηγλαϊσαι" Κ᾽ ὧν ἐντρυφᾶν καὶ ἡμᾶς " δίδου, Χριστὸν δυσωπῶν. 

Τριαδικόν 
᾿Ομορφυὴ Τριάδα, οἱ Πιστοὶ, " δοξάζωμεν, " ἄναρχον Πατέρα 

χαὶ Υἱὸν, ἢ Πνεῦμα εὐθὲς," ἰσοβασίλειον οὐσίαν, " μίαν κυριότητα;, 
μίαν ἀρχὴν, χαὶ ζωὴν " ζωοποιοῦσαν ἡμᾶς. 



ἮΧΟΣ Α΄. ἀδ 

Θεοτοχίον. 

Ἱκχετηρίαν, Γλχραντε, Θεῷ “ προσάγαγε, ἢ ὕπως παραβλέψη- 
ται ἡμῶν " τὰ πταίσματα, " καὶ τὰς ἀμέτρους ἁμαρτίας, " χαὶ 

διαιωνίζοντος ἢ ἐλευθερώσῃ ἡμᾶς “ πυρὸς κολάζοντος. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» κὰν φρίττουσιν ΓΑγγελοι ἢ καὶ πᾶσαι στρατιαὶ " ὡς Κτίστην 
().. Κύριον, " ὑμνεῖτε, ἱερεῖς, ἢ δοξάσατε, Παῖδες, " εὐλο- 

» γεῖτε, λαοὶ, ᾿ χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπαρια. 
Γυμινόν με εἰργάσατο ἢ παντοίων ἀρετῶν “ ὁ ὄφις ὁ δόλιος 

χαχίστη συμβουλῇ" "“ στολαῖς ἐναρέτοις " χαταφαίδρυνον νῦν, ἣ 
ὃ γυμνώσας τούτου, “ Σωτὴρ μου, τὴν χαχίαν. 

Ὃ χρῖναι ἐρχόμενος " τὸ γένος τῶν βροτῶν, " Κριτὰ δικαιό- 

τατε, " ἐν ὥρα φοβερᾷ " χατάχριτον ὄντα ἡ μὴ ἐχπέμψης με εἰς 
πῦρ " τὸ τῆς γεέννης, ᾿ ἀλλ᾽ οἴχτειρον χαὶ σῶσον. 

Μαρτυριχά. 
Ὑμᾶς, παναοίδιμιοι " Κυρίου ᾿Αθληταὶ, ᾿ οὐ θλῖψις, οὐ κίνδυ- 

νος, “ οὐ ξίφος, οὐδὲ πὺρ " ἐχώρισεν ὅλως " τῆς ἀγάπης Χριστοῦ, ἢ 

τοῦ δὶ εὐσπλαγχνίαν " ἡμᾶς ἠγαπηχότος. 
Σαρχὶ συμπλεχόμενοι " ἀσάρχῳ δυσμενεῖ " αὐτὸν χατεβάλετε, " 

γενναῖοι ᾿Αθληταὶ, "΄ χαὶ σὺν ᾿Ασωμάτοις ἢ συγχορεύετε νῦν, ἢ 

ἰώμενοι πάθη " ψυχῶν τε χαὶ σωμάτων. 
Θεοτοχίον. 

ς χρίνον χοιλάδεσι " τοῦ βίου εὑρηκὼς, “᾽ ἐν σοὶ χατεσχή- 
ἢ ὁ πάντων φυτουργὸς, " ὀσμαῖς ἐναρέτοις " χαὶ σεμνότη- 

πος νῦν " χατευωδιάζον " ἡμᾶς, Θεογεννῆτορ. 
Κανὼν τοῦ Προδρόμου. 

ἼΛλλος. Τὸν τοὺς ὑμνολόγους. 

όνος ὑπὲρ πάντας πλημμελήσας " τοὺς ἐπὶ γῆς γεννηθέντας, ἣ 

Δίμονα γεγένημαι ἢ παραβάτης τῶν σῶν νόμων, ἡ Κύριε" " διό 
με " διὰ τοῦ Προδρόμου " οἰχτείρησον χαὶ σῶσον. 

"Αγγελος τοῖς τρόποις ἀνεδείχθης, ἢ Βαπτιστὰ ᾿Ιωάννη, ἢ βου- 
λῆς τὸν ΓΑγγελον " τῆς μεγάλης χηρύττων τοῖς πέρασι" “ διό σε " 
ἀνυμινολογοῦμιεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Καραν ἐχτμιηθεὶς ἀδίκως, Νάχαρ, " ὁ χαταδύσας τὴν χάραν " 

Χριστοῦ ἐν ὕδασιν, " ἐνδυνάμωσον πάντας πρεσβείαις σου, " τοῦ 
πλάνου " συμπατεῖν τὴν κάραν " τὴν ὄντως ὀλεθρίαν. 

ἽἍΛπασι τὰς τρίβους τὰς φερούσας ἢ πρὸς τὰς θείας εἰσόδους, δ 

Μάχαρ, ὑπόδειξον, κ ἐν αὐταῖς ὅπως περιπατήσαντες " γυμφῶνος ἣ 

θείου χληρονόμιοι " γενώμεθα εὐχαῖς σου. 

Ἂ 

Ἃ 

» 

νωσεν 
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Θεοτοχίον. 

ἹῬῦσαί με ἀτόπου ἁμαρτίας “᾽ χαὶ φλογὸς τῆς γεέννης, 
σχότους χολάζοντος, " χαὶ βρυγμοῦ τῶν ὀδόντων χαὶ σχώληχος, 

Παρθένε, " μόνη προστασία “᾿ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Ἑἱρμιός. 
» γχτὴν φωτοφόρον νεφέλην; ἡ ἐν ἡ ὁ πάντων Δεσπότης, “ ὡς 
1 ὦ κι οὐρανοῦ, ἢ ἐπὶ πόχον χατῆλθε, ᾽ χαὶ ἐσαρχώθη 

ν δί ἡ ρίαν ἈΚ γενόμενος ἄνθρωπος " ὁ ἄναρχος, “ μεγαλύνωμεν 

» πάντες " ὡς Μητέρα “ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἁγνήν. 
Τροπαρια. ) 

᾿Ιδοὺ καιρὸς μετανοίας " χαὶ χαθαρᾶς ἐργασίας" " ἰδοὺ ἡμέρα 

τοῦ φωτός" " ἐπεργάζου τὰ ἔργα, ἡ φεῦγε τὸ σχότος τῶν παθῶν, ἢ 
τὸν ὕπνον ἐχδίωξον " χαχίστης σου " ῥαθυμίας, ψυχὴ μου, “ ὅπως 

γένη " θείου φέγγους χοινωνός. 

Ὡς ὁ Τελώνης στενάζω, " ὥσπερ ἡ Πόρνη δαχρύω," ὡς ὁ Λη- 

στὴς ἀναβοῶ" " Ννήσθητί μου, οἰκτίρμον, " χαὶ ὡς ὁ Ασωτος υἱὸς ἢ 

χραυγάζω τὸ Ἥμαρτον" "“ προσπίπτω σοι " ὥσπερ ἡ Χαναναία" ἢ 
᾿Ελεῆμον, ἢ μὴ παρίδῃς με, Χριστέ. 

Μαρτυριχά. 

Σωματιχῶν παθημάτων ἥ χαὶ ψυχιχῶν συντριμυιάτων ἢ ὥφθητε 
ὄντως ἰατροὶ, ᾿ παραδόντες τὸ σῶμα “᾿ πρὸς αἰχισμοὺς χαρτερι- 

χῶς ἢ χαὶ βίαιον θάνατον, " πανεύφημοι "᾿᾿Αθληταὶ τοῦ Κυρίου" 
διὰ τοῦτο " μαχαρίζεσθε ἀεί. 

ΠΤΥΚΤΕΣ λαμπηδόνων ἢ ἘΑΠΟΜΣΎΨΝ πλέον " ἡ καρτερία 
τῶν σοφῶν ἣ τοῦ Χριστοῦ ᾿Αθλοφόρων "᾿ σχότους τὸν ἄρχοντα σα- 
φῶς "᾽ ἠφάνισε χάριτι, " καὶ ἔλυσεν " ἀθείας τὴν νύχτα, " χαὶ 
χαρδίας "᾽ χατεφώτισε πιστῶν. 

Θεοτοχίον. 

Φωτιστιχαῖς λαμπηδόσι ᾿ τοῦ ἀνατείλαντος Λόγου ἢ ἐχ τῆς 
ἁγίας σρὺ γαστρὸς, ἴ οἰϑῳμρε Παρθένε, ἊἈ χαὶ καταυγάσαντος 

τῆς γῆς " τὰ πέρατα, φώτισον Κ τὴν ψυχήν μου ἢ ἡδονῶν ἀμιαυρώ- 
σει ᾿ σχοτισθεῖσαν, " ἵνα πίστει σε ὑμνῶ. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. 
Εἱρμιός ὁ αὐτός. 

δοὺ ὁ λύχνος, ὁ φαίνων "' τοῖς ἐν τῷ σχότει τοῦ βίου, " ἡ καλ- 
λικέλαδος ἰδοὺ "' χελιδὼν, ἡ τὸ ἔαρ " πᾶσι μιηηνύουσα Χριστὸν, δ 

ὃ μέγιστος Πρόδρομος "' μεσίτης τε " παλαιᾶς χαὶ τῆς νέας" δ 

οὗ πρεσβείαις " φυλαττόμεθα ἀεί. 

Ως τοῦ νυμφίου σε φίλον " νυνὶ προβάλλομιαι πρέσβιν, " ἔχων 
πληθὺν ἁμαρτιῶν, "' χαὶ βοῶ σοι, Βαπτιστά" ἡ ᾿Αποχοπήν μοι 
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τῶν χρεῶν, " Παμμάχαρ, πρυτάνευσον, ᾿ χαὶ ἄναψον " τῆς ψυ- 
χῆς μου τὸν λύχνον ἡ ἐσβεσμένον " ἀμελείᾳ παντελώς. 

Σὺν ἀσωμάτοις ᾿Αγγέλοις, " σὺν τοῖς σεπτοῖς ᾿Αποστόλοις, " 

σὺν ᾿Αθλοφόροις ἱεροῖς, ᾿ σὺν Προφήταις, Προφῆτα, ἡ τὸν ὑπερά- 
γαθον Θεὸν “ ἱκέτευε πάντοτε, " τυχεῖν ἡμᾶς ᾿ ἀγαθῶν αἰωνίων, ἤ 

τοὺς πλουτοῦντας " σὲ προστάτην ἀγαθόν. 
Ἢ χελιδὼν ἡ ὡραία, “᾽ ἡ ἀηδὼν ἡ τιμία, 

παγχαλὴς, ἡ φιλέρημος τρυγὼν, ἣ᾽ ὁ τοῦ Κυρίου Βαπτιστὴς, 

περιστερὰ ἡ 
ἊἋ 

Ἂ 

. ἐρήμου τὸ βλάστημα, ἢ τὴν ἔρημον ἢ ἀχαρπία ψυχήν μου " γε- 
γονυῖαν ἣ δεῖξον γόνιμον χαλῶν. 

: Θεοτοχίον. 

Φέρεις τὸν φέροντα πάντα, " Χερουβιχὸς ὥσπερ θρόνος" " τρέ- 

φεις τὸν τρέφοντα ἡμᾶς" "ὃν ἀπαύστως δυσώπει, " Θεοχαρίτωτε 
ἁγνὴ, ἡ σεισμοῦ χαταπτώσεως, " ἁλώσεως " χαὶ παντοίας ἀνά- 

γχῆς ἡ σοῦ τὴν ποίμνην ἡ ἐκλυτρώσασθαι ἀεί. 
᾿Ἔξαποστ. Ὃ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

Τὸν Πρόδρομον ᾿Ιωάννην "᾿ χαὶ Βαπτιστὴν τοῦ Σωτῆρος, δ 
τὸν ἐχ Προφήτου Προφήτην, " χαὶ τῆς ἐρήμου τὸ θρέμμα, "᾽ τῆς 
᾿Ελισάβετ τὸν γόνον “ ἀνευφημήσωμεν πάντες. 

᾿ Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
Καὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω “ἡ πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν, ἢ μὴ 

μου ἐλέγξη τὰς πράξεις " ἐνώπιον τῶν ᾿Αγγέλων᾽ ἡ παραχαλῶ 

σε, Παρθένε, " βοήθησόν μοι ἐν τἄχει. 
᾿Απόστιχα Κατανυχτικὰ τῶν Αἴνων. 

Ἦχος α΄. 

ἼΛλλος σε χόσμος, ψυχὴ, ἀναμένει, "᾽ χαὶ Κριτὴς " τὰ σὰ 
μέλλων δημοσιεύειν ἢ χρυπτὰ χαὶ δεινά" " μὴ οὖν ἐμμείνης ποῖς 

ᾧδε, " ἀλλὰ πρόφθασον βοῶσα τῷ Κριτῆ" " Ο Θεὸς, ἱλάσθητί μοι 
χαὶ σῶσόν με. 

Μὴ ἀποδοχιμάσης με, Σωτήρ μου, " τῇ ῥᾳθυμίᾳ τῆς ἁμαρ- 
τίας συνεχόμενον" διέγειρόν μου τὸν λογισμὸν πρὸς μετάνοιαν, ἢ 

χαὶ τοῦ σοῦ ἀμπελῶνος " ἐργάτην δόχιμον ἀνάδειξόν με, " δω- 

ρούμενός μοι " τῆς ἐνδεχάτης ὥρας τὸν μισθὸν "᾽ χαὶ τὸ μέγα 

ἔλεος. 
Μαρτυριχόν. 

- Οὗτοι: οἱ Στρατιῶται ἢ τοῦ Βασιλέως τοῦ μεγάλου ἢ ἀντέστη- 
σαν τοῖς δόγμασι τῶν τυράννων, ᾿᾽ γενναίως χατεφρόνησαν τῶν 

βασάνων" ἣ χαὶ τὴν πλάνην πᾶσαν πατήσαντες, ἡ ἀξίως " στεφα- 

νωθέντες, ἢ αἰτοῦνται παρὰ τοῦ Σωτῆρος ἡ εἰρήνην, καὶ ταῖς ψυ- 

χαῖς ἡμῶν “' τὸ μέγα ἔλεος. 



ἀ8 ΤῊ ΤΡΙΤΗῊ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Πανεύφημοι Μαρτυρες. 
Παρθένε πανύμνητε, Μωσῆς “ τὸ ἐν σοὶ μυστήριον ᾿ προφη- 

τικοῖς εἶδεν ὄμμασι, ἢ βάτον τὴν ἄφλεχτον, ἡ εἴπερ καιομένην" ἢ 

πῦρ γὰρ τῆς Θεότητος " τὴν μήτραν σου, ᾿Αγνὴ, οὐ κατέφλεξε, ἢ 
Διὸ αἰτοῦμέν σε, " ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, "' τὴν εἰρήνην 
τῷ Κόσμῳ δωρήσασθαι. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ, 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

Δὲ βρώσεως ἐξήγαγε " τοῦ Παραδείσου ὁ ἐχθρὸς τὸν ᾿Αδὰμ" 

διὰ Σταυροῦ δὲ τὸν Ληστὴν " ἀντεισήγαγε Χριστὸς ἐν αὐτῷ, ἢ 
Μνήσθητί μου χράζοντα, " ὅταν ἔλθης ἢ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Καθ᾿ ἐχάστην ἁμαρτάνοντα, “ χαὶ παραβαίνοντα τὰς σὰς 

ἐντολὰς ἡ ἐπίστρεψόν με, ὁ Θεὸς, ᾿ καὶ χολάσεως ἐξάρπασον, “ ὅπως 

σου τὴν ἄφατον "ἡ εὐσπλαγχνίαν " δοξάζω, Φιλάνθρωπε. 

Λύχνος ὦφθης, θεῖε Πρόδρομε, "“ προπορευόμενος ἀδύτου Φω- 

τὸς, " τοῦ ἐκ νεφέλης φωτεινῆς " ἀνατείλαντος ἀῤῥήτως ἡμῖν. ἢ 
Τοῦτον οὖν ἱκέτευε " χαταυγάσαι " ψυχὰς τῶν τιμώντων σε. 

Μαρτυριχόν. 

Ὑπομείναντες πολύπλοχα ἡ" βάσανα, Μάρτυρες πανεύφημοι, ἢ 
ἐπουρανίων ἀγαθῶν "᾿ ἐν ὑψίστοις ἠξιωθητε" δ ὅθεν μαχαρίζεσθε " 

ὑπὸ πάντων "᾽ ἀνθρώπων ἑχάστοτε. 

Δόξα. Τριαδιχόν. 
ἊἋ Τὸν Πατέρα προσχυνήσωμεν, “ χαὶ τὸν Υἱὸν δοξολογήσωμεν, 

χαὶ τὸ πανάγιον, πιστοὶ ᾿ πάντες, Πνεῦμα ἀνυμνήσωμεν, " Μνή- 
σθητί μου χράζοντες, " ὁμοούσιε Τριὰς " χαὶ Νονὰς ὁ Θεός. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Μετὰ τόχον ἀειπάρθενος “ ὡς πρὸ τοῦ τόχου ἐφυλάχθης 

᾿Αγνὴ, " Θεὸν γεννήσασα σαρχί" ἣ' ὃν δυσώπε!, σαρχιχῶν ἡμᾶς, ἢ 
ἼΑχραντε, λυτρώσασθαι " ψυχιχῶν τε ἡ παθῶν, ἱχετεύομεν. 
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ΤΗ͂ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ, Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Σταυρώσιμα. 
Ἤχος α΄. Πανεύφημοι Μάρτυρες ὑμᾶς. 

αλάμας ἀχράντους σου, Χριστὲ, " ἐπὶ ξύλου ἥπλωσας, ἢ καὶ 
[Πὰς δαχτύλους ἡμάτωσας, ἢ θέλων λυτρώσασθαι "' τῶν θείων 

χειρῶν σου "' τὸ ἔργον, Φιλάνθρωπε,  ᾿Αδὰμ. τὸν παραβάσει χρα- 
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πούμενον " εἰς τὰ βασίλεια ᾿ τοῦ θανάτου, ὃν χαὶ ἤγειρας, ἢ ἐξου- 
σίᾳ " τῇ παντοδυνάμῳ σου. 

- ᾿ - Ἁ ᾿ κι μι: “ Χ “ 

Σταυρῷ προσηλούμενος, Χριστὲ " ὁ Θεὸς, ὡς ἄνθρωπος, ἢ ἀν- 
θρώπων φύσιν ἐθέωσας, " καὶ τὸν ἀρχέχαχον "᾿ θανατώσας ὄφιν, " 

ἡμᾶς ἠλευθέρωσας " ἀρᾶς τῆς ἐκ τοῦ ξύλου ὡς εὔσπλαγχνος, ἢ 

ἀρὰ γενόμενος " χαὶ τῷ Κόσμῳ παρεχόμενος " εὐλογίαν ἤ 
τὸ μέγα ἔλεος. 

χαὶ 

- [2 ᾽ ᾿ Ἔυδν! Ἂ ΩΝ Ἴ ν" 5. ἋἊἋ ᾽ 

Ο πάσης ἐπέχεινα τιμῆς " χρηματίζων, Δέσποτα, "' ἀτιμα- 
Ἂ»-» "» δ», " ᾽ ͵ . ι ᾽ 

σθῆναι ηὐδόχησας, Κ᾽ τὸν ἐπονείδιστον "᾽ ὑποστὰς, Οἰχτίρμον, ἢ 
ἐν τῷ ξύλῳ θάνατον, ἣ δι οὗ ἀθανασίαν ἐτρύγησε “ γένος ἀν- 

θρώπινον, ᾿ χαὶ ζωὴν τὴν πρὶν ἀπείληφε, “ σοῦ θανόντος " σαρχὶ, 
δ, 

Παντοουναμιε. 
« γ- - , ΓΙ 

ἌΡΗΝ Ἑχτερα τῆς Θεσδθίουν ὁμοια. ᾿ 
Οδύνης με λύτρωσαι πιχρᾶς " τῶν ποδῶν μου, Πάναγνε, ἅ 

χαὶ τῶν γονάτων παρέσεως, " ἄρθρων τε θραύσεως, "' χαὶ ἁρμῶν 

χειρῶν τε " χαὶ ποδῶν ἐχλύσεως, " χαὶ βλάβης διαφόρων ῥευμ.ά- 
των δὲ, "᾽ ἐν πᾶσι τούτοις με κ᾽ ἀχηλίδωτον φυλάττουσα " ἐν 
ἀγάπη ἡ τοῦ Θεοῦ χαὶ Πλάστου μου. 

Ὑπέχυψα πάθεσι δεινοῖς ᾿ ὁ δεινὲς, χαὶ πέπραχα " αἰσχύνης 
ἔργα πανάσωτα, " ἐξ ὧν χαὶ ἔτι νῦν " φαντασία τούτων "' καὶ 
αἰσχρά με εἴδωλα ἡ χλονοῦσιν, ἀλλοιοῦσι " χαὶ τρέπουσι " πρὸς 

ἠδυπαάθειαν “᾽ τῶν αὐτῶν ἐν τῇ αἰσθήσει μου “" τῆς χαρδίας" Ἶ 

ἀλλὰ σύ με σῶσον, ᾿Αγνή. 

Ὃ βίος μου, Παάναγνε, πολλὼν "' πειρασμῶν ἀνάπλεως ἡ ἐχ 
τῶν πολλῶν χαχῶν γέγονεν, ἢ ὧν ἐπλημμέλησα" ἡ ἀλλὰ σὺ χἀ- 

χείνων " χαὶ τούτων με λύτρωσαι, “᾿ χαὶ δός μοι νοῦν χαὶ βίον 
| ἢ καὶ λόγον σώφρονα, " ἵνα πίστει μαχαρίζω σε, " 

χαὶ δοξαζω " τὸ θεῖόν σου ὄνομα. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον, ὅμοιον. 
Σφαγήν σου τὴν ἄδιχον, Χριστὲ, "᾽ ἡ Παρθένος βλέπουσα, " 

ὀδυρομένη ἐβόα σοι" " Τέκνον γλυχύτατον, " πῶς ἀδίκως πάσχεις; δ 

πῶς τῷ ξύλῳ χρέμασαι, ᾿ ὁ πᾶσαν γῆν χρεμάσας τοῖς ὕδασι; " Μὴ 

᾿λίπης μόνην με, " Εὐεργέτα πολυέλεε, " τὴν Μητέρα " καὶ δούλην 
σου, δέομαι. Προχείμενον, Ἦχος α΄. 

Τὰτ:ἕλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς 

“ζωῆς μου. 
Στίχ. Κύριος ποιμαίνει με, χαὶ οὐδέν με ὑστερήσει. 

᾿Απόστιχα Σταυρώσιμα. Ἶ 
Σταυρὸς χατεκάγη ἐν Κρανίῳ, δ᾽ καὶ ἤνθησεν ἡμῖν ἀθανα- 

σίαν ἢ ἐχ πηγῆς ἀεννάου ἡ τῆς πλευρᾶς τοῦ Σωτῆρος. 

Ῥατδοϊοίϊουβ. { 



50 ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ. 
"Αῤῥηχτον τεῖχος ἡμῖν ἐστιν ἡ ὁ τίμιος Σταυρὸς ὁ τοῦ Σωτῆς- 

ρος' ἡ ἐν αὐτῷ γὰρ πεποιθότες " σωζόμεθα πάντες. 

Μαρτυρικόν. 
Ὃ τῆς καλῆς ὑμῶν ἡ πραγματείας, “Αγιοι ! ἢ ὅτι αἵματα ἐδώ- 

χατε, ἢ χαὶ οὐρανοὺς ἐχληρονου ἡσατε' " χαὶ πρὸς χαιρὸν πειρα- 
σθέντες " αἰωνίως ἀγαλλεσθε. Ὄντως χαλὸν ὑμῶν τὸ ἐμπόρευ- 

μὰν φθαρτὰ γὰρ χαταλιπόντες " τὰ ἄφθαρτα ἀπελάβετε, " χαὶ 

σὺν ᾿Αγγέλοις χορεύοντες " ὑμνεῖτε ἀπαύστως ἡ Τριάδα ὁμοούσιον. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
Πανεύφημοι Μαρτυρες. 

ἹΡομφαία διῆλθεν, ὦ Υἱὲ, " (ἡ Παρθένος ἔλεγεν, " ἐπὶ τοῦ ξύ- 
λου ὡς ἔβλεψε "᾽ Χριστὸν χρευιάμενον ), “ τὴν ἐμὴν καρδίαν, δ 
χαὶ σπαράττει, Δέσποτα, ἡ ὡς πάλαι Συμεών μο! προέφησεν᾽ 

ἀλλὰ ἀνάστηθι, " χαὶ συνδόξασον, ᾿Αθάνατε, " τὴν Νητέρα δ" 
χαὶ δούλην σου, δέομαι. 

Ἂ 

΄--- 

ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ. 

ΕΙΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Σταυρώσιμιαι. 
Ἦχος α΄. 

ὥὦσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, " χαὶ εὐλόγησον τὴν χληρονομίαν 
, ὕϑν Ἄ γίχας τοῖς Βασιλεῦσι " χατὰ βαρβάρων δωρούμενος," καὶ 

τὸ σὸν φυλάττων " διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. 
Σταυρωθέντος σου, Χριστὲ, " ἀνηρέθη ἡ τυραννὶς," ἐπατήθη ἡ, 

δύναμις τοῦ ἐχθροῦ" " οὗτε γὰρ Αγγελος, οὐκ ἀνθρωπος," ἀλλ᾽ αὐὖ- 

τὸς ὁ Κύριος, ἔσωσας ἡμᾶς" δόξα σοι. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Οἱ τὴν σὴν προστασίαν ἡ χεχτημένοι, λχραντε, " χαὶ ταῖς 

σαῖς ἱχεσίαις “ τῶν δεινῶν ἐχλυτρούμινοι," τῷ Σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ 

σου " ἐν παντὶ φρουρούμενοι, ἢ χατὰ χρέως σε πάντες "᾽ εὐσεβῶς 
μεγαλύνομεν. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Σταυρωώσιμά, 
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. 

Ἰοῦ Σταυροῦ σου τὸ ξύλον ἡ 
ὅτι ἐν αὐτῷ προσηλώθης, ἣ᾿ ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων " Παράδεισον 
ἠνέῳφξας, Σωτὴρ, "᾽ τῷ πίστει προσελθόντι σοι Ληστῇ » " καὶ τρυ-᾿ 
φῆς χατηξιώθη “ ὁμολογῶν σοι: Μνήσθητί μου, Κύριε. "᾽ Δέξαι, 

β Ὁ ἡ , , ᾺἋ 

προσχυνοῦμεν, Φιλαάνθρωπε, 



ν 

ἯΧΟΣ Α΄. Β΄ 

ὥσπερ ἐχεῖνον καὶ ἡμᾶς “ χραυγάζοντας: Ἡμάρτομεν " πάντες, 
- ᾿ , δ 

τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου " μὴ ὑπερίδῃς ἡμᾶς. 
Τὸν τάφον σου, Σωτήρ. 

γχιλ «.“ -Ὁ δ οὐδ... " Ἢ ᾽ , ν᾿ ἊἋ Ἂ -" ἯΝ 

Τὸ ὅπλον τοῦ Σταυροῦ “ ἐν πολέμοις ἐδείχθη ποτὲ τῷ εὖ 
σεβεῖ " Βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ ἢ ἀήττητον τρόπαιον ἡ χατ' ἐχθρῶν 
διὰ Πίστεως. ᾿ Τοῦτο. τρέμουσιν ᾿ αἱ ἐναντίαι δυνάμεις" ἢ σοῦτο 
γέγονε " χαὶ τῶν πιστῶν σωτηρία, " χαὶ Παύλου τὸ χαύχημα. 

Δέξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ὃ θαύματος καινοῦ ἰ κ᾽ ὦ φριχτοῦ μυστηρίου ἱ "' ( ἐβόα ἡ ̓Α- 
μνὰς " χαὶ πανάμωμος Κόρη, ἡ ἐν ξύλῳ ὡς ἑώραχεν ἢ ἁπλωθέντα 

τὸν Κύριον)" " ὁ τὰ σύμπαντα ἣ ἐν τῇ δραχὶ περιφέρων, " πῶς 

αἱ 
" 

χατάχριτος " ὑπὸ χριτῶν παρανόμων ἢ σταυρῷ χαταχρίνεται ; 
Ν ΝῚ [ Ἢ ᾽ ΄ 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα. 

Τὸν ταάφὸν σου, Σωτήρ. 
᾿Απλώσας ἐν Σταυρῷ “ τὰς παλάμας, Οἰχτίρμον, " τὰ ἔθνη 

τὰ μαχρᾶν " ἀπὸ σοῦ γεγονότα ἣ συνήγαγες, δοξαΐζειν σου ἢ τὴν 

πολλὴν ἀγαθότητα" " ἀλλ ἐπίβλε! ον " ἐπὶ τὴν σὴν χληρουχίαν, ᾿ 
χαὶ κατάβαλε " τοὺς χαθ᾽ ἡμῶν πολεμίους " Σταυρῷ τῷ τι- 
μίῳ σου. Μαρτυριχόν. 

᾿Γὰς ἀλγηβόμάς τῶν ᾿Αγίων, Ἂ ἃς ὑπὲρ σοῦ ἔπαθον, “ δυσω- 

πήθητι, Κύριε, ἡ χαὶ πάσας ἡμῶν τὰς ὀδύνας " ἴασαι, Φιλάνθρω- 
πε, βδλμοδοι 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Τὸν ταφον σου, Σωτὴρ. 

Η ἀσπιλος Αμινᾶς ἊἋ σὸν Αμνον χαὶ Ποιμιένα Ἀ χρεμιᾶμινον 

ΤῊ ἘΌΝ ἐχραύγαζε "᾽ μητριχῶς 

ἀλαλαάζουσα" " Πῶς ὑμνήσω σου " τὴν ὑπὲρ λόγον ) ἰδυμάυ, ἡ 
συγχατάβασιν ἢ χαὶ τὰ ἐχουσια αἰηΐδης ἢ Θεὲ ὑπεραγαθῦε; 

Κανὼν Σταυρώσιμος, οὗ ᾿ ἀχροστιχίς" . 

γεχρὸν ἡ ἐπὶ ξύλου ὁρῶσα, 

Σταυρῷ σέσωσμ. αι τοῦ παθόντος Δεσπότου. Ὃ ᾿Ιωσύφ. 
᾿Ωδὴ ΓΝ Ἦχος α΄. Ὁ Εἱρμοός. 

Πρὸς τό" Χριστὸς γεννᾶται. 

» Π’:": δουλείας ῥυσθεὶς ᾿Ισραὴλ " τὴν ἄβατον διῆλθεν ὡς 

ἤπειρον" “᾽ ἐχθρὸν δὲ ὁρῶν πουτούμενον “" ὕμινον τῷ εὐερ- 
γέτῃ π ἄδει Θεῷ, "᾽ τῷ τερατουργοῦντι κ βραχίονι ὑψηλῷ, 
ὅτι δεδόξασται. Τροπάρια. 

Σταυρῷ, Χριστὲ, ἀναρτώμιενος, “ ἀνύψωσας πεσόντα τὸν ἄν- 
θρωπον, " χαὶ πᾶσαν ἐχθροῦ χατέῤῥηξας, " Λόγε, τὴν δυναστείαν, ἢ" 

Ἀ ποῦ παθόντος χαὶ παθῶν ἡ λυ- 

 -1 

ὅθεν τὸ σὸν " παθος ἀναμέλπω 

τρωσαμιένου με. 
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γῆν. δ, , ἤ ὃ χΧ ἃ; , Ἀ " 

Τῆς δόξης Κύριος πέφυχας, ἣ ὁ δόξῃ στεφανώσας τὸν ἄνθρω- 

πον" “ ἀχάνθαις διὸ εὐορλόμι νον. Ἂ σὴν γὐηρήρος. τοῖο κεην ἢ φύσιν 
ἡμῶν "ὅπως ἀπεργάση " καρποφόρον, Φυτουργὲ; ἢ ἐνθέων πράξεων. 

Μαρτυριχᾶ. 

᾿Αγίων δῆμος πανάγιος " νομίμως ἐναθλήσας, τὴν σύμπασαν " 
αἱμάτων ἁγίοις ῥεύμασι " χτίσιν χαθαγιάσας, " τὰς ἐναγεῖς " Δαί- 

μοσι θυσίας " φερομένας ἐν Θεῷ " Πατρὶ ἠφάνισεν. 
Ὑμῶν, πανάγιοι Μάρτυρες, " τὰ νέφη τῶν βασάνων οὐχ 

ἔχρυψαν " τὰ χαρτερικὰ παλαίσματα" ἢ ὅθεν ὑπὲρ ᾿Ηλίου " μιαρ- 
μαρυγὰς " ἔνδοξοι ὀρᾶσθε, ᾿ ἀπαστράπτοντες σαφῶς " αἴγλην σω- 

πήριον. 
Σταυροθεοτοχίον. 

ἱΡομφαίᾳ, Πάναγνε, τέτρωσαι, ἢ τὸ πάθος τοῦ Υἱοῦ σου ὡς 
ἔβλεψας, "᾽ αὐτὸν τῇ λόγχη νυττόμενον, " χαὶ τὴν ἐν Παραδεί- 
σῳ ἡ χωλυτικὴν ἥ εἴργοντα ῥομφαίαν, " μὴ διδοῦσαν τοῖς πιστοῖς ἢ 
τὴν θείαν εἴσοδον. 

Κανὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόχου, ἔχων ᾿Αχροστιχίδα 

᾿Αλφαάβητον. 
Ποίημα ᾿Ιωάννου. τοῦ Δαμασχηνοῦ. 
Ὃ Ἑἱρμιός. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξια. 

μι. Ἰυκα σε τέμενος εὑρῶν, Ἃ δ ὑπε ῥάγιος Λόγος ἐσχήνωσεν, ἢ 

ἰμ ὑρω, ἐν μήτρᾳ σου, ἁγιασμὸν ᾿ χαὶ φωτισμὸν καὶ λύ- 

τρωσιν " τῶν ἁμαρτημάτων "σοῖς σε τιμῶσι δωρούμενος. 
Βότρυν ἡ τεχοῦσα τῆς ζωῆς, " ἀναπηγαάζοντα οἶνον σωτής- 

ριον, " μέθη σχοτισθέντα με ἁμαρτιῶν, " ὡς συμπαθὴς, σωφρό- 

νισον ἡ χαὶ πρὸς μετανοίας "' ὁδοὺς εὐθείας εἰσάγαγε. 

Γνώμη ὀλισθαίνοντα ἀεὶ, "᾽ χαὶ λογισμοῖς πονηροῖς ἐξελχόμε- 
νον, ἡ χαὶ δελεαζόμενον φρενοβλαβῶς, ἢ χαὶ τοῖς ἐχθροῖς εὐχείρω- 

τον “ ὅλον γεγονότα " μὴ ὑπερίδης με, Δέσποινα. 
᾿Ωδὴ Ὑ γ΄. Ο Ἑἰρμός. 

Πρὸς τό’ ἊΝ πρὸ τῶν αἰώνων. 

ν ἡ ἐν τῇ σοφίᾳ " χαὶ τῷ πλούτῳ χαυχάσθω θνητὸς τῷ 
δυο, " ἀλλὰ τῇ πίστει τοῦ Κυρίου, "᾽ ὀρθοδόξως χραυγά- 

» ζων " Χριστῷ τῷ Θεῷ, χαὶ μέλπων ἀεί: "᾿Επὶ τὴν πέτραν 
» τῶν σῶν ἐντολῶν ἣ στήριξόν με, Δέσποτα. 

Τροπᾶρια. 
"Ωρυξάν σου χεῖρας, ὁ ᾿Ιησοὺ μου, χαὶ πόδας οἱ ἄνομοι, 

ποῦ τῇ παλάμη ἀποῤῥήτως ἣ διαπλάσαντος πρώην, " Χριστὲ ὃ 
Θεὸς, τὸν ἄνθρωπον, " χαὶ διὰ πάθους παθὼν χαὶ φθορᾶς Ἄ παᾶν- 

τας ἀπαλλαξαντος. 

Ἃ 

ΝΥΝ τ 

ὥνσν ἐσ πὐπωδυδοι αοανθνεοα 

χω το ασαιν οὐκ, σε 

Ψπ ιυο ῦς δ 
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Στήτω, ἀνεβόα " Γησοῦς, ἡ σελήνη καὶ ἥλιος" " τὴν ἐν Σταυ- 
ρῷ προδιαγράφων " τοῦ παθόντος Δεσπότου " σαρχὶ τῶν φωστή- 

ρων ἔχλειψιν" ἢ δὶ οὗ τοῦ σχότους ἀρχαὶ πονηραὶ ἢ παρεδειγμα- 

τίσθησαν. 
Μαρτυριχα. 

ἜἜφερον προθύμως " ἀλγηδόνας οἱ ἅγιοι Μάρτυρες " τῷ τραυ- 
μαπτοῦσθαι τὸν Βελίαρ, “ τρἀυματίζοντες ὄφιν " στεῤῥῶς" ὅθεν 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν "' τὰς ἀλγηδόνας ἰῶνται ἀεὶ "ὶ θείαις ἐπινεύσεσι 
Στήλας τῶν Δαιμόνων " καὶ ναοὺς ἐδαφίσαντες, Μάρτυρες, 

ὑπομονῇ τε χαὶ ἀνδρίᾳ “ ἑαυτοὺς παραδέξως " ναοὺς ἠγείρατε, 

ἅγιοι, ᾿ χωρητιχοὺς τοῦ Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ "' χαὶ ἁγίου Πνεύματος. 

Σταυροθεοτοχίον. 

χ 

Ὥρᾳ τῇ τοῦ Παθοὺς " τὸν ὡραῖον ἐν χάλλει εἰσβλέψασα, " 
εἶδος, Παρθένε, οὐδὲ χάλλος "᾽ χεχτημένον, ἐβόας " πιχρῶς, ᾿Αγνὴ; 
ἀλαλαζουσα" "΄ Οἵ μοι! πῶς πάσχεις, Υἱὲ, ἐκ παθῶν Κ᾿ 

θέλων ῥύσασθαι! 
Κανὼν τῆς. Θεοτόχου. Ὁ μόνος εἰδώς. 

ἐσπότην τεχοῦσα τοῦ παντὸς " χαὶ πάντων οὖσα Δέσποινα, ἢ 
Δτῆς δεσποτείας νῦν με ἐξάρπασον " τῶν ἀχαθάρτων παθῶν, 
Πανάμωμε: ἢ ἐμαυτὸν ἀθλίως γὰρ " τούτοις χατεδούλωσα ἢ ῥα- 

θυμίᾳ χαὶ γνώμης στρεβλότητι. 
᾿Ἔχουσα ἀεὶ τὸ συμπαθὲς, “ ὡς μόνη συμπαθέστατον ἡ χαὶ 

ἀγαθὸν χυήσασα Κύριον, " ἀσυμπαθὴ με ὄντα χαὶ ἄσπλαγχνον ἢ 
μοχθηρίᾳ φύσεως ἡ μὴ παρίδης, Αχραντε, ἣ ἀλλ᾽ ἐπίστρεψον σαῖς 
παραχλήσεσι. 

Ζάλης με ἀτόπων λογισμῶν " χινδύνων τε χαὶ θλίψεων " χαὶ 
πειρασμῶν, Παρθένε, ἐξάρπασον; ἡ καὶ πρὸς λιμένας ἐνθέους ἴθυ- 
νον, " χαὶ γαλήνης πλήρωσον ἡ τὴν ἐμιὴν διάνοιαν, "ἡ ἱκετεύω σε, 
μόνη Πανύμιητε. 

πάντας 

Ἃ 

᾽ " , [ Μ ᾿ 

Ωδὴ δ΄. ὍὋ Εἰρμός. 
Πρὸς τό: Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης ἽἼεσσαί. 

᾽᾿ , , ᾿ Α ν Ἂ 5 “«-ὃ « , Ἃ .Δ 

» χήχοε πάλαι ᾿Αββαχοὺμ, ἡ Χριστὲ, σοῦ ὁ θαυμάσιος ἢ τὴν 
Ακμοὴν χαὶ φόβῳ ἔχραζεν: “᾿Απὸ Θαιμὰν, ὁ Θεὸς " χαὶ 
:ῳε «“ "» ᾽ ΄ ͵ - - - 

» ὁ ἽΑγιος, ἥξεις, δ ὄρους ἐχ δασέος χατασχίου, " τοῦ σῶσαι σοῦ 
» τοὺς χριστούς" " δόξα τὴ δυνάμει σου, Κύριε. 

Τροπαρια. 
, “ ἊΝ μιν ᾳ Ι , 

Στίγματα χαὶ μώλωπας, Χριστὲ, “ ὑπήνεγχας σταυρούμε- 

νος, " τοὺς τῆς χαρδίας μου ἰώμενος" ἢ χολῆς ἐγεύσω πιχρᾶς, " 
᾽ Ν. ΄ " ν ᾽ ᾿ ΄ 

ενηδόνου γεύσεως “ τὴν φθοροποιὸν ἐξαίρων βλοβην" " ἐν ξύλῳ 

δὲ προσπαγεὶς " ξύλου τὴν χατάραν ἡφάνισας. 



ΤῊ ΤΕΤΑΡΤῊ ΠΡΩΙ. 
Ὡς 

ῶτ μ- 

Μαχρὰν ἀπωσθέντα ἀπὸ σοῦ "' τὰ ἔθνη ἀνυψούμενος " ἐπὶ 
Σταυροῦ πλησίον εἴλχυσας: "᾿ χατήλλαξας δὲ ἡμᾶς "' τῷ Πατρὶ, 
Μαχρόθυμε, " μέσον ἐμβαλὼν οἷα μεσίτης " σαυτὸν, χαὶ μέσον 
τῆς γῆς ᾿ πάθος ἐνεγχὼν ἐπονείδιστον. 

Μαρτυριχά. 

Αἱμάτων θαλάσση μυστικῇ δ᾽ ὑμῶν, Θεομακάριστοι, “ σὺν 

τοῖς αὑτοῦ πᾶσι στρατεύμασιν " ὁ νοητὸς Φαραὼ " ἐμπεσὼν ἀπώ- 
λετο" ἡ ὅθεν ἐν χαρᾷ ὑμεῖς σωθέντες " ἐπαγγελίας πρὸς γῆν ἡ οὐ- 

ρανοπολῖται γεγόνατε. 
᾿Ισχύϊ νευρούμιενοι Χριστοῦ, ἢ τὸ πάθος τὸ μαχάριον ἢ ποικίλοις 

ἢ παθὴη 
τῶν ψυχῶν χαὶ τῶν σωμάτων ἢ τῶν εὐφημούντων αὐτοὺς, " χαὶ 
μαχαριζόντων ἐχάστοτε. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Τὴν ἄδιχον βλέπουσα σφαγὴν, “ Χριστὲ, ἡ σὲ Κυήσασα 

ὀδυρομένη ἀνεβόα σοι" Διχαιοχρίτα Υἱὲ, ἢ πῶς ἀδίχως χέχρισαι, 

θέλων δικαιοῦν τοὺς παραβάσει " χαταχριθέντας τὸ πρὶν, “' καὶ 

πρὸς τὴν φθορὰν ὀλισθήσαντας; 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. [Ὅρος σε " τῇ χάριτι. 

λιον, ἢ ὁλόφωτε νεφέλη, χυήσασα “ δικαιοσύνης ᾿Ιησοῦν, " τὸν 
1: βέλάθατό χαὶ Θεὸν, ἢ ψυχήν μου χαταύγασον ἡ τὴν ἐν 
νυχτὶ " τῆς ἁμαρτίας ὑπάρχουσαν, " χαὶ ἡδονῶν ἀμαυρώσει τυ- 
φλώττουσαν. 

Θήρας με " Δαιμόνων χαὶ φθορᾶς ἐξάρπασον, " ἐπιζητούντων 

με ἀεὶ " χαχοποιῆσαι δολερὼῶς, "΄ ἑτοίμη βοήθεια "᾽ Χριστιανῶν, ἢ 
τῶν θλιβομένων ἀνάψυξις, " Θεοχυῆτορ πανάμωμε Δέσποινα. 

᾿Ισχύς μου " καὶ ὕμνησις ὑπάρχει ὁ Κύριος, "' ὃν ἐξ αἱμάτων 

σου ἀγνῶν " ἐχυοφόρησας, ᾿Αγνή" " αὐτὸν οὖν ἱχέτευε " διαπαν- 
τὸς, " ἁγνὸν ψυχῇ τε καὶ σώματι " συντηρηθῆναι, Παρθένε, τὸν 
δοῦλόν σου. ᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ ἙΕἰρμός. 

Πρὸς τό; Θεὸς ὧν εἰρήνης. 

» ὁ φῶς σου τὸ ἄδυτον λάμψον, Χριστὲ, " ταῖς χαρδίαις τῶν 

ἡ μλρ ὑμνούντων σε, " εἰρήνην παρεχόμενος ἢ ἡμῖν τὴν ὑπὲρ 
» νοῦν, " ὅπως ἐξ ἀγνωσίας " νυχτὸς πρὸς τὴν ἡμέραν “ ἐντολῶν 

» σοὺ τρέχοντες, " δοξολογῶμέν σε, Φιλάνθρωπε. 
Τροπάρια. 

Ὃ ἥλιος, Σῶτερ, γυμνοῦται φωτὸς," ἐπὶ ξύλου γυμινόν σὲ θεώ- 
μενος, Ν᾽ χρεμάμενον τὸν ὕδασι " χρελάσαντα τὴν γῆν" “ πέτραι 

(ῃςΞ ᾿νε Η Ἂ - , ἀν ὈῚ ν - , 

παῦεσιν εὐξζαντο εν τὴ τιμια σᾶρχι ιὰ σοῦστο παυούσι 

ἊἋ 

Ἃ 

ἣΝ 

δὲ ἐπὶ πέτραν " ὡς ἤσθοντο ἀρθέντα, "' διεῤῥάγησαν φόβῳ, " καὶ 

τὰ θευνέλια σεσάλευται. 
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ὙΨώθης ἐν ξύλῳ, χαὶ ἥλοις παγεὶς δ ἡματώθης δαχπτύλους, 

Μαχρόθυμε, " καὶ λόγχης διατρήσεσιν ἢ ἐνύχθης τὴν πλευρὰν, Κ 
ἰώμενος τὸ τραῦμα "᾿᾿Αδὰμ ὅπερ ὑπέστη, " τῆς πλευρᾶς ὑπα- 
χούσας " χαὶ παραχούσας τοῦ ποιήσαντος. 

Μαρτυριχόν, 

Παράδεισος ὥφθη Μαρτύρων πληθὺς, " τῆς ζωῆς μέσον ἔχων 
τὸ ξύλον Χριστόν" " δι’ ὃν τὸν ἐπονείδιστον ἢ γενναίῳ λογισμῷ ἡ 
θάνατον ὑποστάντες, " τὸν βρώσει τοὺς Γεννάρχας " θανατώσαντα 

. ὄφιν " θεία δυνάμει ἐθανάτωσαν. 
Αἱμάτων σταγόσι, Χριστοῦ ᾿Αθληταὶ, " ἀθεΐας βυθὸν ἐξη- 

ρᾶνατε, ἡ χαὶ θείαις ἀναβλύσεσι " θαυμάτων ἱερῶν, " παθῶν τὰς 
ἀναβλύσεις ἢ ψυχῶν τε χαὶ σωμάτων " ἀποπαύετε᾽ ὅθεν " ἀξιοχρέως 

μαχαρίζεσθε. Σταυροθεοτοχίον. 

Θαμβεῖται ἐν ξύλῳ ὁρῶσα Χριστὸν "᾽ ὑψωθέντα βουλήσει ἡ 
ἼἌμεμπτος, ἢ χαὶ χλαίουσα ἐχραύγαζεν: "᾽ Υἱέ μου χαὶ Θεὲ, " 

ὠδῖνας ἐν τῷ τίχτειν " λαθοῦσα, νῦν ὀδύνας "᾽ ὑπομένω ἀδίχως, ἢ 

ὑπὸ ἀνόμων σταυρουμιένου σου. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὁ φωτίσας. 

αρποφόρον " ἀρετῶν τὴν ψυχήν μου ἀνάδειξον, " τοὺς ἀκάρπους " 
λογισμούς μου, []αρθένε, διώχουσα, ἢ χαὶ τὰς συμπνιγούσας 

με " προῤῥίζους τέμνουσα ἀχαάνθας " τῆς ἁμαρτίας, Πανάχραντε. 

Λόγον θεῖον " δι ᾿Αγγέλου ἐν μήτρᾳ ἐχώρησας “ ὑπὲρ λό- 
γον, ᾿ Θεοτόχε' αὐτὸν οὖν δυσώπησον, “ ἐξ ἀλόγων πράξεων ᾿ 

χαὶ ἡδονῶν θανατηφόρων ᾿ ἐλευθερῶσαι τοὺς δούλους σου. 
Μαράνασα " τῷ βλαστῷ σου τὴν ζύλῳ βλαστήσασαν ἡ ἀμαρ- 

τίαν, ᾿ τῆς σαρχός μου φρονήματα μιαάρανον ἡ χαὶ παθῶν ὁρμιή- 

ματα ἡ χαὶ τρικυμίας ἐναντίας, “᾽ ὅπως ὑμνῶ σε, Πανύμνητε. 
᾿Ωδὴ ς΄. Ὁ Εἰρμός. 

Πρὸς τό Σπλάγχνων ᾿Ιωνᾶν. 
» ζλλος ἐχ παθῶν " ἀμέτρων συνέχομαι, " χαὶ χήτει χαχῶν 
“πως ἡ ἀλλ ἀνάγαγε " ἐχ φθορᾶς, ὁ Θεὸς, 

» μὲ ὡς πρὶν ᾿Ιωνᾶν, ἢ χαὶ ἐν πίστει τὴν ἀπαθειάν μοι δώρη- 
» σᾶι, " ὅπως ἡ ἐν φωνὴ αἰνέσεως ᾿ ἀληθείας τε πνεύματι θύσω σοι. 

Τροπάρια. 
Ὅτε Νωὺῦσῆς ἡ τὰς χεῖρας ἐπέτασεν “"' εἰς ὕψος, τὸ σὸν " πά- 

θος εἰχόνιζε " τοῦ τανύσαντος “ ἐπὶ ξύλου παλάμας, χαὶ τοῦ 

πονηροῦ " διολέσαντος τὸ χράτος τὸ ὀλέθριον" ἡ ὅθεν " λυτρωτὴν 
εἰδότες σε " χαὶ σωτῆρα ὑμνοῦμεν, Φιλάνθρωπε. 

Νέχρωσιν ἀρθεὶς ᾿ ἐν ξύλῳ ὑπέμεινας, ἢ χαὶ τὸν νεχρωτὴν ἡ 

ἡμῶν ἐνέχρωσας, " χαὶ ἐζώωσας " τῶν χειρῶν σου, Χριστὲ; τὸ 

» 
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πλαστούργημα: ἢ τὴν πλευρὰν δὲ δρυτπόμιενος ἐξέβλυσας " δύο ἡ 

ποταμοὺς ἀφέσεως Ἂ σοῖς θελήσεσι δύο ὑμνοῦσί σε. 

Μαρτυριχα. 

Τίμιος ὑμῶν ὁ θάνατος, “Αγιοι, " ἐνώπιον νῦν Κυρίου γέγονε, " 
τοῦ τιμιήσαντος " τοῖς τιμίοις αὐτοῦ παντας παθεσι, "'᾿ χαὶ τὸν 

ἄτιμον Βελίαρ καταισχύναντος, ᾿ πάσαις ᾿" προσβολαῖς χολάσεων ἢ 
χατεαξαι ὑμᾶς μιηχανώμενον. 

Ὅλη τῇ ψυχῇ " πρὸς ὅλα χωρήσαντες " τὰ -εἴδη, σοφοὶ, 
τὰ τῶν χολάσεων, ἡ ὅλην εὕρατε " συμμαχοῦσαν ὑμῖν τὴν βοή- 
θειαν " τοῦ δί ὅλου τὸ ἀνθρώπινον φορέσαντος" " ὅθεν ᾿ μεληδὸν 
πτεμινόμιενοι, ᾿ καὶ πυρὶ ὁμιλοῦντες ἠγάλλεσθε. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Σταύρωσιν τὴν σὴν " ἡ Πάναγνος βλέπουσα, “ ἐβόα’ Υἱὲ, " 

τί τὸ ὁρώμενον ᾿ ξένον θέαμα ; " ὁ τὰ πάθη νοσούντων ἰώμενος, " 
Χ ᾿ οἱ ἐχθροὶ ἀπέ- 

Ἂ 

πῶς τὸ πάθος ὑπομένεις τὸ χαινότατον ; “ τί σοι 
δωχαν, ἡ Εὐεργέτα, ἀνθ᾽ ὧν εὐηργέτηνται. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ᾿Εκύχλωσεν ἡμᾶς. 
ΝΞ τε ἐχθρὸς τῷ ζωηφόρῳ σου "᾿ χαρπῳῷ, Θεοχαρίτωτε, ἢ 

χαὶ πεπάτηται ὁ “Αδης προφανῶς, Ἀ χαὶ οἱ ἐν δεσμοῖς ἡλευ- 
θερώθημεν" ἡ διὸ βοῶ: " Τὰ πάθη λῦσον " τὰ τῆς καρδίας μου. 

Ξενούμενον Θεοῦ διὰ φαυλότητα ἣὶ χαὶ πόῤῥω καθιστάμενον, ἢ 
Παναμώμητε, οἰχείωσον αὐτῷ “ἡ ξένη μεσιτείᾳ σου, Θεόνυμφε, " 
ὅπως ὑμνῶ " τὰ μεγαλεῖα τῆς δυναστείας σου. 

Ὃ ἄχρονος Υἱὸς ἐν χρόνῳ γέγονεν, " ἐχ σοῦ ἀποτιχτόμενος" ἢ 
ὃν ἱχέτευς, τὰ χρόνια, ᾿Αγνὴ, ἢ πάθη θεραπεῦσαι τῆς καρδίας 
μου, ἢ χαὶ πρὸς ζωὴν ἡ τὴν αἰωνίαν χαθοδηγῆσαί με. 

ΣΙ ΟὮ ζῶν ὦ Εἱρμός. Πρὸς τό" Οἱ Παῖδες. 

» τιον ὡς νυμφῶνα " τῆς χἀμίνου τὴν φλόγα τὴν ἄστεχτον ἣ 
οἱ δὶ εὐσέβειάν ποτε " Παῖδες ἁγιοι δειχθέντες Θεοῦ, " χαὶ 

» συμφώνως ἀνυμινοῦντες ἢ 

» Θεὸς, " εὐλογητὸς εἶ. 
ὕμνον ἔμελπον" “ ὋΟ τῶν Πατέρων 

Τροπάρια. 
Δεσπότης ὧν ἐχ δούλου " χατεδέξω, ᾿Τησοῦ μου, ῥάπισμα, 

ἐλευθερῶσαί με ζητῶν ἡ δουλωθέντα τῷ ἀλάστορι' " τῷ σταυρῷ 

δὲ προσπαγεὶς " σώζεις με μέλποντα" "΄Ο τῶν Πατέρων Θεὸς, ἢ 
εὐλογητὸς εἶ. : 

᾿Εσείσθη πᾶσα χτίσις, “ σταυρουμιένου σου, εὔσπλαγχνε Κύ- 

ριε᾽ ἢ λόγχη τρωθέντος σου, ἐχθῥὸς " ὁλοσώματον ἐδέξατο " τὴν 
πληγήν" ὁ δὲ πληγεὶς "᾿Αδὰμ ὑγίωται ᾿᾽ ἀναβοῶν' Ὃ Θεὸς, ἢ 
εὐλογητὸς εἶ. 

Ἃ 

Ὁ » 

τ  σδν»"»"-. 
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Μαρτυριχᾶ. , 

Σταυρῷ τετειχισμένος, “ ᾿Αθλοφόρων ὁ στρατὸς ὁ ἔνθεος ἤ 

τὰς παρατάξεις τοῦ ἐχθροῦ " ἐξηφάνισεν ἐν χάριτι, ᾿᾽ χαὶ τῆς 

νίχης ἐχβοῶν "᾽᾿ στεφάνους εἴληφεν. " ὋὋ τῶν Πατέρων Θεὸς, ἢ 
εὐλογητὸς εἶ. 

Πυρὸς δυνατωτέραν ἡ χεχτημένοι, ᾿Αθληταὶ, προαίρεσιν," οὐ 
χατεφλέχθητε πυρὶ " ὁμιλοῦντες, ἀλλ᾿ ἐφλέξατε " δυσσεβείας πο- 
νηρὰν " ὕλην χραυγαζοντες᾽ δ Ἢ τῶν Πατέρων Θεὸς, "' εὐλο- 

- γητὸς εἶ. Σταυροθεοτοχίον. 
Ὃ τόχος σου, " Παρθένε, ᾿ τοὺς αἰῶνας παραδόξως ἔτεχε, ἢ 

χαὶ ὑψωθεὶς ἐν τῷ σταυρῷ ἡ τοὺς πεσόντας συνανύψωσε, "ἡ χα 

βοῶντας οὐρανοῦ ἣ πολίτας ἔδειξεν: “ ᾽Ὃ τῶν Πατέρων Θεὸς, εὐ- 

λογητός εἶ. 

--- 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Σὲ νοητήν. 
Π᾿" φωτὸς, ἡ πύλας μοι διάνοιξον τῆς μετανοίας φωταυγεῖς, ἢ 

τὰς εἰσόδους τῶν ἡδονῶν “ εἴργουσα πρεσβείαις σου, " χαὶ ἀπο- 

διώχουσα ἡ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις μου, ἢ ὅπως ὑμνῶ " καὶ δο- 
ξάζω τὴν σὴν ἄμαχον δύναμιν. 

Ῥύπον ψυχῆς, " ἐξ ἀπροσεξίας μου " τὸν προστριβέντα μοι 
δεινῶς, "' ταῖς ῥανίσι σῶν οἰχτιρμῶν, ᾿ Πάναγνε, ἀπόπλυνον, " χαὶ 

τῆς διανοίας μου " τὸ ὀπτικὸν ἀποχάθαρον, " 

γήτοις ὑμνὼ τὰ μεγαλεῖα σου. , 

Σὺ τὴν πηγὴν " τῆς ζωῆς κυήσασα, ἡ θανατωθέντα με δει- 
γῶς " ταῖς Δαιμόνων ἐπαγωγαῖς, ἢ Αχραντε πανάμωμε, " ζώωσον 
πρεσβείαις σου ἣ“ τῷ σῷ Υἱῷ ἀναμέλποντα᾽ “᾽ Ὁ αἰνετὸς "᾽ τῶν 
Πατέρων Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

᾿Ωδὴ η΄. Πρὸς τό Θαύματος ὑπερφυοῦς. 
» γῃτέρατος ὑπερφυοῦς ἔδειξε τύπον " ἡ πυρένδροσος χάμινος πά- 
» λαι" " τὸ γὰρ πῦρ οὐχ ἔφλεξε " νέους Παῖδας, Χριστοῦ δη- 

» λοῦν " τὴν ἀσπόρως ἐχ Παρθένου θείαν Γέννησιν" “ διὸ ἀνυ- 

» μνοῦντες ἀναμέλψωμεν' " Ἐὐλογείτω " ἡ χτίσις πᾶσα τὸν Κύ- 

» ρίον, ἢ χαὶ ὑπερυψούτω ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Τροπαρια. 

Ἂ 

ἵνα φωναῖς “ ἀσι- 

Τέταται ἐπὶ σταυροῦ ἐθελουσίως "᾽ ὁ τῷ νεύματι οὐρανὸν τεί- 

νας' “΄ ἥλοις προσηλοῦται δὲ, "᾽ ἐξηλῶσαι ἐπιποθῶν " διαθέσεις 
ἐμπαθεῖς τοῦ πρωτοπλάστου ᾿Αδαμ." " διὸ ἀνυμνοῦντες ἀναμέλ- 

Ψωμεν" “ Ἐὐλογείτω " ἡ χτίσις πᾶσα τὸν Κύριον, ἡ χαὶ ὑπερυψού- 
τω ἢ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ὅτε σε ζωῆς τὴν πέτραν ἐπὶ πέτραν "᾿ λιθοχάρδιος ὕψωσε 
δῆμος, " ὄρη ἐχλονήθησαν, " γῆ ἐσείσθη, Λόγε Θεοῦ, " χαὶ ψυχαὶ 

Ῥαδγαοϊούϊοιμϑ. 8 



58 ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ. 
σεσαλευμιέναι ἐστηρίχθησαν ἣ᾿ πρὸς θείαν ζωὴν, μέλπουσαι παάν-- 
τοτε" " Εὐλογείτω " ἡ χτίσις πᾶσα τὸν Κύριον, " χαὶ ὑπερυψρύ- 
σὼ ἢ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Μαρτυριχα. 

Ὕφαναν καταστολὴν σωτηριώδη “ ἑαυτοῖς σοφῶς οἱ ᾿Αθλοφό- 
ροι, " ἐν γυμνώσει σώματος ἡ ἐναθλοῦντες χαρτεριχώς, ἢ χαὶ νι- 
φάδας αἰκισμιῶν ὑποδεχ όμενοι" Ἂ διὸ ἀνυμινοῦντες ἀναμέλπουσιν" με 

Ἐὐλογείτω ἡ ἡ χτίσις πᾶσα τὸν Κύριον,  χαὶ ὑπερυψούτω “ἢ εἰς ἵξ ᾽ 
πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ἰθυρρι :ἀνηλεῶς οἱ ᾿Αθλοφόροι σπαραττόμενοι, χαὶ ἀνενδό- 
τως τ. δὸν χοπτόμενοι; Ἢ χαὶ αἰχίαις παντοδαπαῖς ᾿ ὁμιλοῦν- 
τες, τοῖς ξοάνοις οὐκ ἐπέθυσαν, “ ἀνδρείας πιστοῖς στῆλαι δὲ ὥφθη- 

σαν, " Ἐὐλογεῖτε " Χριστὸν, τὰ ἔργα, χραυγαάζοντες, ἡ χαὶ ὑπερυ- 
ψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σταυροθεοτοχίον. 

Ἂ 

Ἵνα σε παραπιχραίνων ἄφρων δῆμος, ἡ ὡς ὑπέλαβεν, ἐκ γῆς 

ἐξάρη; “ ἄτεχνος γεγένημαι ἡ χαὶ δονοῦμαι, καὶ μητριχῶς " τὴν 
χαρδίαν ὀδυνῶμαι, ἡ ̓ Απείρανδρος ᾿ ἐβόα ποτὲ, σταυρῷ ὁρῶσά 
ε " ὑψωθέντα" " μεθ’ ἧς ἡ χτίσις δοξάζει σε, ἡ πάντων λυτρω- 

τὰ “ ᾽᾿Ιησοῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. 
Ἔν χαμίνῳ Παῖδες ᾿Ισραήλ. 

γῃτυραννεῖ με πρόσληψις παθῶν " Δαιμόνων ἐπηρείαις" ἢ ἀλλ᾽ ἔχων 

᾿ ἐδ ν' Ἀωλλὸὶ σε " διασώζομιαι, τῷ σῷ " Υἱῷ μέλπων, Αχραντε" " 
Ἐὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε " καὶ ὑπερυψοῦ- 
πε" εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ὑπερτέρα οὖσα οὐρανῶν, "' ὑπέρτερον τὸν νοῦν μου " τῆς ὕλης 

χαὶ τῶν ἐν βίῳ ᾿ παραπτώσεων, ᾿Αγνὴ, ἢ ἀνάδειξον μέλποντα᾽ ἢ 
Ἑὐλογείτω ἡ χτίσις πᾶσα “ τὸν Κύριον, ὑμνείτω ἢ χαὶ ὑπερυ- 
ψούτω, “ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Φωτοδότην τέξασα Θεὸν, ᾿ ὁλόφωτε Παρθένε, " τὰ ὄμματα 
τῆς χαρδίας μου " καταύγασον φωτὶ " Θεοῦ ἐπιγνώσεως, " ὅπως 
ψάλλω: Πάντα τα ἔργα, " τὸν Κύριον ὑμνεῖτε ἡ καὶ ὑπερυψοῦτε ὅ 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰρμιός. 

Πρὸς τό: Μυστήριον " ξένον. 
5 δῇ τόῤῥητον Ἂ τὸ τῆς Παρθένου μυστήριον" " οὐρανὸς γὰρ αὗ- 

τὴ» " θρόνος Χερουβιχκὸς " χαὶ φωσφόρος παστὰς ἀνεδείχθη ἢ 
» Χριστοῦ ἡ τοῦ Θεοῦ παντοχράτορος" “ αὐτὴν " εὐσεβῶς ὡς Θεο- 
» σόχον μεγαλύνωμεν. 
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Τροπαρια. 

, Ὡς εἶδέ σε" πάλαι ἐν ξύλῳ κρεμάμενον, ἢ τὸν τὴν γῆν χρεμά- 

σαντα, " Σῶτερ, ἐπὶ ὑδάτων " ἀπείρων, Ληστὴς ὁ εὐγνώμων "' 
πιστῶς “ ἀνεβόα σοι τὸ Μνήσθητι" "ἡ μεθ᾿ οὐ " εὐσεβῶς σου τὰ 
παθήματα δοξαζομεν. 

Σταυρούμιενος ᾿ ἔσεισας γῆς τὰ θεμέλια" ἢ λόγχη ἐχχεντού- 

μενος " βλύζεις ἀθανασίας "᾽ σταγόνας, αἷμά τε ὕδωρ, " δι ὧν " 

τὸ ἀνθρώπινον ἐχάθηρας " παθῶν, "' ᾿Γησοῦ, ὃν ἐπαξίως μεγαλύ- 
«νομεν. Μαρτυριχά, 

᾿Ηγάλλοντο " ἐν ταῖς βασάνοις οἱ ἽΑγιοι, ἢ ἑαυτοὺς προτρέ- 
ποντες " ὥσπερ ἐπὶ τρυφὴν " οἱ γενναῖοι, Στῶμεν, "᾽ ἐχβοῶντες, ἢ 

ἰδοὺ " ὡς ἀνέῳγε τὸ στάδιον, "᾽ Χριστὸς " τοὺς στεφάνους νῦν 

προτείνει οἷς ἠγάπησε. 
Φαιδρύνεται ἢ πᾶσα πιστῶν ἡ ὁμήγυρις, " τοὺς ἄθλους γεραί- 

ρουσὰα ἢ πάντων τῶν ἀηττήτων " Μαρτύρων, τοὺς μυρίους πό- 
νους, " δ ὧν " τῆς ἀπόνου ἠξιώθησαν " τρυφῆς “ χαὶ ζωῆς καὶ 

ἀϊδίου ἀπολαύσεως. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Φιλάνθρωπον " Λόγον ἀῤῥήτως χυήσασα, ἡ ὃν ὁρῶσα πάσχον- 

τα, " Κόρη, ὑπὲρ ἄνθρωπον βουλήσει, " Τί τοῦτο; ἐβόας" " Θεὸς " 
ἀπαθὴς παθος ὑφίσταται, ἢ παθὼν “' ὅπως ῥύσηται τοὺς πίστει 

προσχυνοῦντας αὐτόν. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Τύπον " τῆς ἁγνῆς λοχείας σου. 

αίροις, “ ἡ χαρὰν χυήσασα" Δ γαῖρε, τὴν λύπην μόνη ἐξα- 
δ πο " χαῖρε, ἡ τὰ νέφη " τῶν ψυχῶν ἐχδιώχουσα, ἣ χαὶ 
φωτὶ νοητῷ χαταυγαάζουσα “ἡ τοὺς πίστει σε καὶ πόθῳ, "' Θεοχυῆ- 
πορ, μεγαλύνοντας. 

Ψύξον " τῶν παθῶν μου, Πάναγνε, " τὰς διεχχύσεις πάσας, 
χαὶ ἀποξήρανον ᾿ τῶν ἁμαρτιῶν μου ἡ τὸν βυθὸν τὸν ἀμέτρητον, ἢ 
ἡ σωτήριον ὄμβρον γεννήσασα, " χαὶ ποταμὸν εἰρήνης ἡ χαὶ εὐ- 
σπλαγχνίας μέγα πέλαγος. : 

"Ὥφθης ἢ τραυματισθεῖσι πᾶσι, χαὶ τὴν 
ὡϑ 

ἀπόγνωσιν, ΛΓ Αχραντε, νοσοῦσι, " χαὶ λιμιὴν θαλαττεύουσιν ἡ ἐν 

ἰατρεῖον ἄμισθον Ὰ 

πελάγει τοῦ βίου σωτήριος, " ἐν ᾧ πᾶς χαταφεύγων " πίστει σωζό- 

μενος δοξαζει σε. ᾿Εξαποστειλάριον. 

Γυναῖχες, ἀχουτίσθητε. 

Τὸ ὅπλον τὸ ἀήττητον, “ τὸ στήριγμα τῆς Πίστεως. ἢ Σταυ- 
ρὸν τὸν θεῖον ὑμινοῦμεν ᾿ χαὶ προσχυνοῦμεν ἐν πίστει" " τὸ μέγα 
χαταφύγιον, " Χριστιανῶν τὸ χαύχημα, " τῶν ᾿Ορθοδόξων φύλα- 
χα, "᾿ τῶν ᾿Αθλοφόρων τὸ χλέος " ἀξίως ἀνευφημοῦμεν. 
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Ὃ οὐρανὸν τοῖς μὴν τβθιο, 

Σταυρὲ Χριστοῦ μου, τὸ ὅπλον " τὸ μέγα τῶν ᾿Ορθοδόξων, 

τῶν Βασιλέων τὸ νῖχος " χαὶ τῶν Δαιμόνων ἡ πτῶσις, Ἂ ποὺς 

προσχυνοῦνταάς σε πόθῳ “ φρούρει χαὶ δίδου σὴν χάριν. 

Σταυροθεοτοχίον, ὅμοιον. 
Τοὺς τὸν Σταυρὸν χαὶ τὰ πάθη ᾧ τοῦ σοῦ Υἱοῦ, Θεοτόχε, 

ἐν ἀδιστάχτῳ καρδία " πανευλαβῶς προσχυνοῦντας, ᾿ τοῦ Παρα- 
δείσου πολίτας " χαὶ δόξης μετόχους δεῖξον. 

᾽ ΄ - “" , 

Απόστιχα τῶν Αἴνων, Σταυρωσιμα. 

Ἤ.χος α΄. 

Σὲ τὸν ἐν ξύλῳ προσπαγέντα. " χαὶ ζωὴν ἡμῖν παρεσγηχότα. " » προσπαγέντα, ἣν ἡμῖν παρεσχηχότα, 
ὡς Σωτῆρα καὶ Δεσπότην “ ὑμνοῦμεν ἀπαύστως. 

. » Κα - ,»  κ ᾿ δε ΄ χ᾽’ 
Διὰ τοῦ Σταυροῦ σου, Χριστε, “ μία ποίμνη γέγονεν “Αγ- 

, Η ᾽ ΄ ν , ᾽ ᾽ ν Η ε -Ὡ 

γέλων χαὶ ἀνθρώπων ἣὶ καὶ μία ᾿Εχχλησία: ἡ οὐρανὸς χαὶ ἡ γὴ ἢ 
ἀγάλλονται: Κύριε, δόξα σοι. 

Μαρτυριχα. 
Ὑμᾶς, πανεύφημοι Μάρτυρες, ᾿' οὐ θλῖψις, οὐ στενοχωρία, " 

᾽ ᾿ ᾽ ᾿ γι , ᾽ " - ᾿ ͵ 

οὐ λιμὸς, οὐ διωγμὸς, ᾿ οὐδὲ μάστιγες," οὐ θυμὸς θηρῶν, οὐ ξίφος, 
οὐδὲ πῦρ ἀπειλοῦν " χωρίσαι Θεοῦ δεδύνηνται" ἢ πόθῳ δὲ μᾶλλον 
τῷ πρὸς αὐτὸν, “ ὡς ἐν ἀλλοτρίοις, "“᾽ ἀγωνισάμενοι σώμασι, ἣ 

τὴν φύσιν ἐλάθετε, ᾿ θανάτου χαταφρονήσαντες" "' ὅθεν χαὶ ἐπα- 
ξίως “ τῶν πόνων ὑμῶν μισθὸν ἐχομίσασθε" ἢ οὐρανῶν Βασιλείας ἅ 

χληρονόμοι γεγόνατε ᾿ ἀπαύστως πρεσβεύσατε " ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 

ἡμῶν. Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 

» -" -“" - Ἂ ᾿ Ω͂ - «. ᾽ ᾿Ὶ Ἃ ᾿ Π 

Τῷ σῷ Σταυρῷ παρθαφίραδα Λόγε Θεοῦ, ἡ ᾿Αμνὰς Ὶ χαὶ 

ἄμωμός σου Μήτηρ " θρηνῳδοῦσα ἐβόα" " Πῶς θνήσχεις, ὦ Υἱέ 

μου, " ἐπὶ σταυροῦ; " οἴμοι φῶς μου γλυχύτατον ! “ ποῦ σου τὸ 
κάλλος νῦν ἔδυ τὸ τῆς μορφῆς ἡ τὸ ὡραῖον παρὰ πάντας βροτούς, 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ. 

:- Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμιοια ς΄. 

ἊἋ 

Δὲ βρώσεως ἐξήγαγε ἢ τοῦ Παραδείσου ὁ ἐχθρὸς τὸν ᾿Αδάμ᾽ 
διὰ Σταυροῦ δὲ τὸν Ληστὴν " ἀντεισήγαγε Χριστὸς ἐν αὐτῷ, ἡ 

Μνήσθητί μου χράζοντα, ἡ ὅταν ἐλθὴης "' ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 
᾿Επονείδιστον ὑπέμεινας ἢ παθος, Χριστὲ, καὶ τὰ ὀνείδη ἡμῶν ἢ 

πάντα ἀφείλω, ἀγαθὲ, " χαὶ τῆς ἄνω Βασιλείας ἡμᾶς " χοινωνοὺς 

ἀπέδειξας " προσχυνοῦντας " τὴν σὴν συγχατάβασιν. 

Τοῦ ᾿Αδὰμ,, Χριστὲ, τὴν γύμνωσιν " σὺ περιστέλλων, ἐγυμνώ- 
θης σαρχὶ, " χαὶ ἀνυψώθης ἐν Σταυρῷ, “ ἀνυψὼν ἡμᾶς ἐχ βά- 
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θους χαχῶν" " ὅθεν σου δοξάζομεν "᾽ τὴν ἁγίαν, ἢ Λόγε, συγχα- 
ταβασιν. Μαρτυριχόν. 

Τοῖς ἁγίοις ὑμῶν τραύμασι ἢ πληθὺν Δαιμόνων τραυματίσαν- 

πες, πάντων ἀνθρώπων τὰς πληγὰς " χαὶ τὰ τραύματα, πανεύ- 

φημοι " Μάρτυρες, ἐν χάριτι " χαθ᾽ ἑχάστην ἣ ἀεὶ θεραπεύετε. 
Δόξα. 

" Π κι Ἶ , Ἂ ᾿ Η͂ ᾿ γὶς ὃ ἕ Ἂ , ΡΝ 

Τὸν Πατέρα προσχυνήσωμεν, ἡ χαὶ τὸν Υἱὸν δοξολογήσωμεν, 
χαὶ τὸ παναγιον, πιστοὶ "ἡ πάντες, Πνεῦμα ἀνυμνήσωμεν, ἢ χρά- 
ἴζοντες χαὶ λέγοντες" " Τριὰς ἁγία, ᾿ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
Παρεστῶσα, Παναμώμητε, " ἐν τῷ Σταυρῷ, χαὶ χαθορῶσα 

Χριστὸν “᾽ προσηλωμιένον σαρχιχῶς, ᾿ ἀλαλάζουσα ἐχραύγαζες" ἥ 

Ποῦ σου ἔδυ, " εὔσπλαγχνε, " νῦν τὸ κάλλος “ ὄντως τὸ ἀνέχ- 
φραστον. 

ΜῊ ΤΕΤΑΡΤΗῊ ἘΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια 

τῶν ἀγίων ᾿Αποστόλων. : 

Ἤχος α΄. Πανεύφημοι Μάρτυρες. 
πόστολοι ἔνδοξοι Χριστοῦ, " μαθηταὶ θεόχλητοι, “ τῆς οἰχου- 

Ἀλένης διδάσκαλοι, " εὑρόντες Κύριον “ τὸν Θεοῦ μεσίτην χαὶ 

Ἢ αὐτῷ θεοπρεπῶς ἐχολλήθητε," χαὶ ὡς Θεὸν 
Ἃ 

ἀνθρώπων πέλοντα, 

αὐτὸν " χαὶ ὡς ἄνθρωπον παντέλειον 

ἐχηρύξατε. 
᾿Απόστολοι πάνσοφοι, ψυχῆς " τῆς ἐμῆς τὴν ἄνοιαν 

τινάξαι πρεσβεύσατε, " ὡς χρηματίσαντες " τῆς σοφίας ὄντως ἢ 
μύσται χαὶ ἐχφάντορες, " τὸ φῶς τοῦ Παραχλήτου ἀνάψαντες, 

χαὶ χαταπρήσαντες " τὸ σαθρὸν τῆς διανοίας μου, " μαχαρίζειν 

ὑμᾶς ἀξιώδατε. 

Θεόπται ᾿Απόστολοι, ψυχὴν " τὴν ἐμὴν φωτίσατε “ ἐσχοτι- 
σμιένην τοῖς πάθεσιν, " οἱ τὸν περίγειον ἢ διδαχαῖς ἐνθέοις " Κόσμον 
χαταυγάσαντες, " χαὶ σχότος τῶν εἰδώλων μειώσαντες" ἢ χαὶ νῦν 
πρεσβεύσατε, " δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν “ τὴν εἰρήνην " χαὶ 
τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἕχπερα τοῦ ἁγίου Νικολάου. Προσόμοια δ΄. 
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 

Τῆς ᾿Εχχλησίας τὰ ἄνθη " περιϊπτάμενος, ἢ ὡς νεοσσὸς τῆς 

ι - ΄ Ἂ ἜὝΡΗ 

εν τῷ Κόσμῳ " σαφῶς 

Ἃ ἀπο- 

Ἃ 

Ἃ 

ἄνω ἡ χαλιᾶς τῶν ᾿Αγγέλων, " Νιχόλαε τρισμάχαρ, “ χράζεις 



θ2 ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ἘΣΠΕΡΑΣ. 

εἰ ᾿ πρὸς τὸν Θεὸν τε πάντων ἡμῶν " τῶν ἐν ἀνάγχαις χιν- ἀ 
δύνων χαὶ πειρασμῶν, ἢ χαὶ λυτροῦσαι ταῖς πρεσβείαις σου. 

Τῶν ἀθεάτων τὰ κάλλη “ περιερχόμενος, ᾿ τὴν φοβερὰν ἁγίων ἢ 
χατενόησας δόξαν, " ἽΑγιε, ἐχείνην" "ὅθεν ἡμῖν " τὰ οὐράνια λό- 
για τῶν ἀειζώων ἐχείνων θεωρῶν “ ἐμφανίζεις, ἱερώτατε. 

Τῆς ἱερᾶς διπλοίδος ᾿ τὴν ὡραιότητα ἡ ταῖς πραχτιχαῖς εἰρ- 

γάσω " ἀρεταῖς λαμπροτέραν, " Πάτερ θεοφόρε" " ὅθεν ἡμῖν " ἰε- 
ρουργεῖς τὰ τεράστια ἡ τῶν ἀοιδίμωων ἐχείνων θεωριῶν, ἡ τῶν δει- 
νῶν ἡμᾶς λυτρούμενος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Θεοχυῆτορ Παρθένε " χαὶ ἀπειρόγαμε, ἢ ἡ τὸν Θεὸν τεχοῦσα ἢ 
ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν χρόνων, " χαὶ πάλιν μετὰ τόχον ἢ ὡς ἀληθῶς " 
ἀμερείχθης Παρθένος ἁγνὴ, " θρόνος χαὶ πύλη καὶ τράπεζα μυ- 

στιχὴ ἡ χαὶ λυχνία φωτεινόμιορφος. 
Προχείμενο ον, Ἤχος πλ. Β΄, 

Ὃ Θεὸς, ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με, χαὶ ἐν τῇ δυνάμει 
σου χρινεῖς με. 

Στίχ. Ὃ Θεὸς, εἰσάχουσον τῆς προσευχῆς μου. 

᾿Απόστιχα ᾿Αποστολιχά. Ἦχος α΄. 

Ἢ τῶν ᾿Αποστόλων παναρμόνιος λύρα, ἡ ἐξ ἁγίου Πνεύματος 

χινουμένη, " τὰς τῶν στυγηρῶν Δαιμόνων ᾿ τελετὰς χατήργησε, " 
χαὶ τὸν ἕνα Κύριον χηρύξασα, κ᾿ ἔθνη ἐλυτρώσατο τῆς πλάνης 
τῶν εἰδώλων, “ἡ χαὶ προσχυνεῖν ἐδίδαξε " Τριάδα ὁμοούσιον. 

Τῶν οὐρανίων μδ ἡμάτων. 

Πέτρον χαὶ Παῦλον συμφώνως "᾽ ἀνευφημήσωμεν, ἢ Λοῦχαν, 
Ματθαῖον, Μάρχον, “᾿᾿Ιωάννην, ᾿Ανδρέαν, " Θωμᾶν, Βαρθολο- 
μαῖον, " Σίμωνα τὸν " Κανανίτην, “ ᾿Ιάχωβον, Φίλιππον" " καὶ 
τὴν ὁμήγυριν πᾶσαν τῶν Μαθητῶν "ἡ ἐπαξίως εὐφημήσωμεν. 

Μαρτυριχόν. 

Πανεύφημοι Μάρτυρες, ὑυιὰς ᾿ οὐχ ἡ γὴ χατέχρυψεν, " ἀλλ᾽ οὐ- 
ρανὸς ὑπεδέξατο" δ᾽ ὑμῖν ἠνοίγησαν " Παραδείσου πύλαι, "' χαὶ 
ἐντὸς γενόμενοι "“ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἀπολαύετε, " Χριστῷ 

ὙῚ ε 

πρεσβεύοντες, " δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν "᾽ τὴν εἰρήνην " καὶ 
τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Παρθένε πανύμνητε, Μωσῆς “ τὸ ἐν σοὶ μυστήριον “ προφητι- 
- 5» μ ΄ ΟΝ ΄ “ ΄ χοῖς εἶδεν ὄμμασι, ᾿ βάτον μὴ φλέγεσθαι, εἴπερ καιομένην" 

πῦρ γὰρ τῆς ΘΈΡΕΙ, τὴν μήτραν σου, ᾿Αγνὴ, οὐ κατέφλεξε" " 

διὸ αἰτοῦμέν σε, " ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, "' τὴν εἰρήνην ἣ 
τῷ Ἰξόσβῳ σου δώρησαι. 
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ΤῊ ΠΕΜΠΤῊ ΠΡΩΪΙ. 

ΕΙΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολ. Καθίσματα Κατανυχτικχά. 
Ἦχος α΄. 

ἱ σοφοὶ τῆς οἰχουμένης ἁλιεῖς, ᾿ ἐχ Θεοῦ λαβόντες τὸ συμπα- 

θὲς, δ᾽ πρεσβεύσατε καὶ νῦν " ὑπὲρ ἡμῶν τῶν βοώντων: ἡ Κύ- 
ριε, σῶσον τὸν λαὸν " χαὶ τὴν πόλιν σου, ἡ χαὶ τῶν συνεχόντων 
δεινῶν ἐλευθέρωσον “ἡ διὰ τῶν ᾿Αποστόλων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Πρὸς τό: Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. 

Τὴ σαγήνῃ ποῦ λόγου " τὰς πλοχὰς τῶν ῥητόρων ἢ οἱ ἁλιεῖς 

τῷ χαλάμῳ "᾿ τοῦ Σταυροῦ ἀνατρέψαντες, ἐφώτισαν τὰ ἔθνη 

εὐσεβῶς, " δοξάζειν σε Θεὸν ἀληθινόν" " διό σοι χαὶ τὸν ὕμινον ἢ 

τῷ ἐνδυναμώσαντι αὐτοὺς βοῶμεν" " Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, ἢ 
δόξα τῷ ὁμοουσίῳ Πνεύματι, " δόξα τῷ δὶ αὐτῶν φωτίσαντι τὸν 
Κόσμον. Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

β Συλλαβοῦσα ἀφλέχτως " τὸ πῦρ τῆς Θεότητος, ἣὶ χαὶ τεχοῦσα 

᾿ἀσπόρως " πηγὴν ζωῆς τὸν Κύριον, "᾽ χεχαριτωμένη Θεοτόχε, δ 

περίσωζε τούς σε μεγαλύνοντας. 
Μετὰ τὴν β΄. Στιχολ. ἕτερα Καθίσματα ᾿Αποστολιχα, 

Πρὸς τό Τὸν τάφον σου, Σωτήρ. 
Τὰς σάλπιγγας Χριστοῦ " τὰς εὐήχους ἐν ὕμνοις "᾽ τιμήσω- 

μὲν, πιστοὶ, τοὺς σοφοὺς ᾿Αποστόλους" " τοὺς ἵππους τοὺς ταρά- 
ἕξαντας “ ἀθεΐας τὴν θάλασσαν, " χαὶ ἑλχύσαντας " ὡς ἐχ βυθοὺ 

ἢ χῆς σωτηρίας λιμένα, " τοῦ ποὺς ἀνθρώπους " πρὸς τὸν ἔνθεον 

Πνεύματος χᾶριτι. 

Τὸ Φῶς, τὸ ἐχ Φωτὸς ἢ προεχλάμψαν ἀχρόνως " ἐν χρόνῳ 

σαρχιχῶς, " τοῖς ἐν γῆ ἐπεφάνη, ἡ καὶ Κόσμον κατεφώτισε ἢ δὶ 

ὑμῶν, παμμακάριστοι" "ὅθεν ἅπαντες, " οἱ διδαχαῖς ὑμῶν θείαις ἣ 

φωτιζόμενοι, ἢ τὴν ἱερὰν ὑμῶν μνήμην ᾧ τιμῶμεν, ᾿Απόστολοι. 
Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Προστάτιν πρὸς Θεὸν "᾿ χεχτημένοι σε πάντες, “ προστρέχο- 

μεν, Σεμνὴ, " τῷ ἁγίῳ ναῷ σου, " αἰτούμενοι βοήθειαν " παρὰ 
σοὺ, Εν ἀάββεγες Δ ῥῦσαι οὖν ἡμᾶς ἢ πῆς, τῶν Δαιμόνων χαχίας, Κ 

χαὶ ἐξάρπασον ἢ ἐχ καταδίκης φριχώδους ἢ ποὺς σὲ μαχαρίζοντας. 

Μετὰ τὴν γ΄. Σειχολ. ἕτερα Καθίσματα τοῦ ἀγ. Νικολάου. 
Πρὸς τό: Τὸν τάφον σου, Σωτήρ. 

Τοῖς Μύροις παροικῶν " αἰσθητῶς, ἱΙεράρχα, " ὡς μύρῳ νοὴ- 

ὃς " τῷ τοῦ Πνεύματος ὥφθης " χρισθεὶς, πάτερ Νιχόλαε, ἢ καὶ 

Ἃ 

10] 



δά ΤΗ͂ ΠΈΜΠΤΗ ΠΡΟΙ, 
τοῖς μύροις θαυμάτων σου " χατεμύρισας, ἢ μύρον ἀένναον χέων, ἣ 

τοὺς μυρίσαι σου ἢ μεμυρισμιένοις ἐν ὕμνοις ᾿ τὴν μνήμην ἐθέ- 

λοντας. Μαρτυριχόν. 

Τοὺς Μάρτυρας Χριστοῦ " ἱχετεύσωμεν πάντες" "᾽ αὐτοὶ γὰρ 

τὴν ἡμῶν " σωτηρίαν αἰτοῦνται" " χαὶ πόθῳ προσέλθωμεν "“ πρὸς 
αὐτοὺς μετὰ πίστεως" " οὗτοι νέμουσι " τῶν ἰαμάτων τὴν χάριν" ἢ 
οὗτοι φάλαγγας “ ἀποσοβοῦσι Δαιμόνων, δ᾽ ὡς φύλαχες τῆς Πί- 
σπεως. Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Οἱ θεῖοι Μαθηταὶ ἡ χαὶ ᾿Απόστολοι, Κόρη, " ἐνθέοις διδαχαῖς " 

ἀνεκήρυξαν πᾶσι " τὴν ἄφραστόν σου γέννησιν, ἢ Θεοτόχε πανά- 
χραντε, " σὲ διδάξαντες ᾿ τοῦ προσχυνεῖσθαι ἀξίως" " ἀλλ᾽ αἰτοῦ- 

Ἀ σὺν τούτοις αἴτει σωθῆναι ἢ τοὺς πίστει τιμῶντας σε. 

Κανὼν τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος α΄. Ὃ Εἰρμός. 

Ἃ 

εν σε, 

» τοὺ ἡ τροπαιοῦχος δεξιὰ ᾿ θεοπρεπῶς ἐν ἰσχύϊ δεδόξασται" δ 

αὕτη γὰρ, ᾿Αθάνατε, ὡς πανσθενὴς " ὑπεναντίους ἔθραυσε, 
» ποῖς Ισραηλίταις " ὁδὸν βυθοῦ χαινουργήσασα. 

Τροπαρια.. 

Θείαις φωτιζόμενοι αὐγαῖς "᾽ τῆς τρισηλίου ἐλλάμψεως, ἔνδο- 

ἔοι, θέσει χρηματίζετε ὄντως Θεοὶ, ᾿ θεοειδεῖς ᾿Απόστολοι" "ὅθεν. 

χατὰ χρέος " ὑμᾶς ἐν πίστει γεγαίρομεν. 
, - ΄ 3 Ἢ -Ὁ- Ὰ ᾽ ᾽ ᾿ 

Λόγου, τοῦ φανέντος ἐπὶ γῆς " δί εὐσπλαγχνίαν παχύτητι 

σώματος, ἣ ἄριστοι διάχονοι, χαὶ τῶν αὐτοῦ " ἐχπληρωταὶ προσ-᾿ 
τάξεων ἡ πίστει γεγονότες, ἡ ἀεὶ τιμᾶσθε, ᾿Απόστολοι. 

Ταῖς φωτιστιχαῖς μιαρμιαρυγαῖς Δ ΠΟ παναγίου ἀοίδιμιοι, 

Πνεύματος, “ ὅλον με φωτίσατε ἁμαρτιῶν ἢ ἐν σχότει χαλυπτό- 

μενον, ἡ καὶ πρὸς μετανοίας " ὁδὸν σοφῶς ὁδηγήσατε. 
Θεοτοχίον. 

» 

Ἢ τῶν ᾿Αποστόλων χαρμονὴ, ἢ Θεογεννῆτορ πανάμωμε Δέ- 
σποινα, ᾿ Μήτηρ ὡς ὑπάρχουσα τοῦ ἐν αὐτοῖς " θεοπρεπῶς λαλής 
σάντος, " σὺν αὐτοῖς δυσώπει " πυρὸς γεέννης ῥυσθῆναί με. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου" οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Σοὶ, Ν(ικόλ)αε, πρῶτον εἰσφέρω μέλος ἐγὼ ᾿Ιωσήφ. 
Ὃ ἙΕἰἱρμός. ᾿Ωδὴν ἐπινίχιον. 

Σ ἐφάνοις χοσμούμενος δικαιοσύνης, ἡ χαὶ θρόνῳ τῆς χάριτος ἢ" 

παρεστὼς, Νιχόλαε, " τοὺς ὑμνῳδίαις σε" νῦν χαταστέφοντας, 
πιστῶς " σῶζε πρεσβείαις σου. 

ὋὉ χάριν δεξάμενος τῶν ἰαμιάτων, " παμμάχαρ Νικόλαε, ἢ τῆς, 
ψυχῆς μου τραύματα ἡ εὐχαῖς σου ἴασαι, ἢ χαὶ συμβαινόντων 
πειρασμῶν ᾿᾽ ῥῦσαι πρεσβείαις σου. 
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᾿Ισχύϊ, Νικόλαε, τῆς σῆς πρεσβείας ἢ ὅλην παρειμένην μου " 
τὴν ψυχὴν ἀνόρθωσον ἡ τοῖς πλημμελήμασι, "᾽ χαὶ τῶν τοῦ βίου 
δυσχερῶν ἊἋ πάντας διάσωσον. 

Θεοτοχίον. 
Νοός μου, Πανάμωμε, τὰς ἀμιαυρώσεις ᾿ φωτί σου ἀπέλασον, ἢ 

χαὶ τοῦ σχότους ῥῦσαί με" τοῦ αἰωνίζοντος, " ὅπως ὑμνῶ διηνε- 
χῶς " τὰ μεγαλεῖα σου. 

δὴ γ΄. Ὃ Εἰρμός. 

» 

ς ΄ ἰδ ᾿ -Ὁ - χ ᾽ ᾿ ᾿ ᾽ ͵ Ἂ ᾿ 

Ὁ 0 πο μεπεε κε σης τὼν βροτῶν οὐσίας τὴν ἀσθένειαν, " χαὶ 

γερο αὐτὴν το γροδαραενοφ Ἢ περίζωσόν με΄ ἐξ ὕψους 

δύναμιν, " τοῦ βιμᾶν σοι" ἽΑγιος ἡ ὁ ναὸς ὁ ἔμψυχος " τῆς ἀ- 
χράντου σου δόξης, Φιλάνθρωπε. 

Τροπάρια. 
Ὃ μόνος ἀόρατος Θεὸς ᾿ ὡράθη σωμιατούμινος, " χαὶ υαθητὰς 

ὑμᾶς ἐξελέξατο ἣ εἰς πάντα Κόσμον αὐτοῦ τὸ ὄνομα "' χαὶ τὴν 

ὑπερχόσμιον "᾽ δόξαν χαταγγέλλοντας, "᾽ παμμαχάριστοι θεῖοι 

᾿Απόστολοι. 

Σοὶ μόνῳ ἡμάρτηχα, Χριστὲ, “ σοὶ μόνῳ ἐπλημμέλησα, 
χαὶ τὴν Ψυχὴν χαχῶς χατεμόλυνα" " τῷ σῷ ἐλέει χάθαρον, σῶ- 
σόν με, " ἔχων δυσωποῦντας σε, ἣ μόνε εὐδιάλλαχτε " ᾿Γησοῦ, 
τοὺς σοφοὺς ᾿Αποστόλους σου. 

Πιχρίας παθῶν χαὶ λογισμῶν "' καὶ πάσης ἁμαρτίας με ὡς 

ἀν ᾿Απόστολοι, ῥύσασθε, " τῇ μετανοίᾳ καταγλυχαίνον- 

τες ἢ τὴν ἐμὴν διάνοιαν, " ὡς τὲν θεῖον φέροντες " γλυχασμὸν ἐν 
χαρδία, πανεύφημοι. Θεοτοχίον. 

Μετὰ τῶν ἀύλων Λειτουργῶν, " Παρθένε ἀπειρόγαμε. ἡ μετὰ 

ῳ 

Ἂ 

πασῶν τῶν ἄνω Δυνάμεων, ἡ μετὰ Μαρτύρων χαὶ ᾿Αποστόλων, 
Χριστὸν, ᾽ ὅνπερ ἐσωμάτωσας ἣ ἐξ ἁἀγνῶν αἰμάτων σου, " ἐχδυ- 

σώπει, σωθῆναι τοὺς δούλους σου. 

Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νικολάου. 
τερεωθήτω ἡ χαρϑδία μου. 

ρχιερέων ἐγχαλλώπισμια, " εὐωδία θεία τοῦ ᾿υϑδμαχον ηδ τ 
μυριπνόοις σου εὐχαῖς " τὰ δυσώδη ἀπέλασον " τῆς χαρδίας 

μου, Νιχόλαε σοφὲ, " πάθη, δέομαι. 
᾽ν ἀμελείᾳ διεξάγων μου. " τὴν ζωὴν ὁ τάλας, πτοοῦμαί 

- 

α "ΔῈ 

᾿ Ἂ ᾿ “- ΕΝ Ἐ ΩΣ Ζ τῷ ε . . ἵ Ἂ , ᾿ σοὺ “ τὸ δικαστήριον, Χριστὲ, “εν ᾧ υνὴ χαταχρίνης με, “ Νιχο- 

λάου μεσιτείαις ἱεραῖς " δυσωπούμενος. 
τ ᾿Υ - , Ἂχ ε , , ᾿ ΄ ἋἊἋ ᾽ " 

Πεποιχιλμιένος θείᾳ χάριτι; Ἱεράρχα πάτερ Νιχόλαε, “ ἀπὸ 

ποιχίλων πειρασμῶν " χαὶ κινδύνων με διάσωσον " προσφυγόντα σου 
τὴ σχέπη τῇ σεπτῇ, ᾿ παμμαχκάριστε. 

Ῥαγδοϊούϊουβ. 9 



θ6 ΤῊ ΠΕΝΠΤΗ ΠΡΩΙ. 
Θεοτοχίον. 

ἱΡῦσαί με πϑρῆς βερισπθίφρονξί Ἂ καὶ πολλῶν σχανδάλων τοῦ 
ὄφεως, " χαὶ αἰωνίζοντος πυρὸς, " χαὶ τοῦ σχότους, Πανάμωμε, τῇ 

ἡ τὸ Φῶς ἀποχυήσασα βροτοῖς ᾿ τὸ ἀνέσπερον. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
ρος σε ἢ" τῇ χᾶριτι τῇ θεία χατάσχιον ἢ προβλεπτιχοῖς ὁ ̓ Αβ- 

δὰ Ὁ ἦρθοιι Ἢ χατανοήσας ὀφθαλμιοῖς, " ἐχ σοῦ ἐξελεύσεσθαι 
τοῦ ᾿Ισραὴλ " προανεφώνει τὸν “ΑὙγιον, ἡ εἰς σωτηρίαν ἡμῶν χαὶ 

» ἀνάπλασιν. 

" 2 

“ 1 

Τροπαρια. 
Θαλάσσας " ἀθέου ἀπιστίας ταραάξαντες ἡ ταῖς ἐπιβάσεσιν 

ὑμῶν, " Ἵπποι θεόλεχτοι Χριστοῦ, " ἐχθρὸν ἐβυθίσατε " τὸν νοη- 

ΩΣ Ἃ 

τὸν, " χαὶ βυθισθέντας εἱλχύσατε " πρὸς σωτηρίαν ἀνθρώπους, 
᾿Απόστολοι. 

Δοχεῖα " τοῦ Πνεύματος τῶν θείων ἐλλάμψεων, ἡ τὴν σχο- 
τισθεῖσαν μου ψυχὴν, ἡ χαὶ δεχτικὴν παντοδαπῶν " παθῶν χρη- 
ματίζουσαν " τῷ φωτισμῷ “ τῆς μετανοίας λαμπρύνατε, " θεομα- 
χάριστοι θεῖοι ὙΠ ΌΥΝ 

Νεφέλαι ὅ τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς ἐπομβρίσαντες, " τὴν χερσωθεῖσαν 

μου ψυχὴν " τῇ αὐχμηρία τῶν παθῶν “ ἐνθέως ἀρδεύσατε, "'ὶ καὶ 
ἀρετῶν " βλαστάνειν στάχυν ποιήσατε ᾿ σωτηριώδη; ἈΑπόστολοι 

ἔνδοξοι. Θεοτοχίον. 
Προφῆται, " ᾿Απόστολοι, πανένδοξοι Μάρτυρες, " σὺν τῇ Μη- 

τρὶ τοῦ Αυσβῳ δυο) " ἐχδυσωπεῖτε ἐχτενῶς, ᾿ ὅπως λυτρωθείημεν ἢ 
ἀμιαρτιῶν "' χαὶ αἰωνίου χολάσεως, “ καὶ πειρασμῶν χαὶ χινδύνων 
χαὶ θλίψεων. 

Κανὼν τοὺ ἁγίου Νιχολάου. 
Ἔν Πνεύματι προβλέπων. 

Ὁ! πάντων προσταγμάτων "᾽ Θεοῦ ἐχπληρωτὴς , συντηρεῖν 
εὐόδωσον ᾿ πρεσβείαις σου ἡμᾶς “ νομοθεσίας " πρὸς σωτηρίαν 

φερούσας, “ χαὶ ῥῦσαι πάντων " πειρασμῶν ἐπερχομένων, " πά- 
τερ Ἱεράρχα Νικόλαε. 

Τὸν δρόμον σου τελέσας " ὁσίως ἐν Χριστῷ, “ τὰς ὁδοὺς χκα- 
τεύθυνον " ἡμῶν τὰς πρὸς αὐτὸν, ἢ ὅπως φυγόντες " τὰς ἀνοδίας 
τοῦ πλάνου, " πρὸς σωτηρίαν ᾿ χαταντήσωμεν τελείαν, ᾿ Πάτερ 
θεοφόρε Νιχόλαε. , ' 

Ὃ πάσας μεθοδείας " χοιμνήσας τοῦ ἐχθροῦ “ θείαις ἐγρηγόρ- 
σεσι, ᾿ Νιχόλαε σοφὲ, " ἐπαγρυπνοῦντας " χαὶ τὸν Θεὸν ἀνυμνοῦν- 

τας, Ἀν καὶ -σὲ ςμεδέφηννθα πρὸς αὐτὸν προβαλλομένους " πάντας 

ἡμᾶς, Πάτερ, χαρίτωσον. 
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Θεοτοχίον. 

Νοήσας ὁ Προφήτης " ἐν Πνεύματι Θεοῦ, " ὄρος σε προέγραψε ἢ 
χατάσχιον, ᾿Αγνὴ, " τοὺς ἐχταχέντας " φλογμῷ πολλῶν ἐγχλη- 

1 

ΕΣ 

μάτων " σαῖς εὐπροσδέχτοις " μεσιτείαις, Θεοτόχε, " νῦν ἐπισχιά- 
᾽ ᾿ , Ω ᾿ , 

ζουσαν χάριτι. Ωδὴ ε΄. ᾽Ο Εἰἱρμός. 
» 0 φωτίσας ἡ τῇ ἐλλάμψει τῆς σῆς παρουσίας, Χριστὲ, " χαὶ 
» ἃ 7φαιδρύνας " τῷ Σταυρῷ σου τοῦ Κόσμου τὰ πέρατα, " τὰς 
» χαρδίας φώτισον “ φωτὶ τῆς σῆς θεογνωσίας " τῶν ὀρθοδόξως 

ὑμνούντων σε. Τροπαρια. 
Σταλάζοντα " γλυχκασμὸν καὶ τερπνὴν ἀγαλλίασιν " ἐδείχθη- 

τε " παναοίδιμοι ὄρη ᾿Απόστολοι, “ τὴν πιχρίαν ἅπασαν ἡ τοῦ 
Διαβόλου καθελόντες, “' χαὶ τοὺς πιστοὺς ἐνηδύνοντες. 

᾿Ερχόμενον " ἀλλοτρίως Χριστὸν εἰς τὰ ἴδια " ἐπέγνωτε, " χαὶ 
γνησίως αὐτῷ ἐχολλήθητε" ἡ ἐκ τοῦ ἀλλοτρίου με " διὸ λυτρώ- 
σατε τῆς βλάβης, “" θεῖοι τοῦ Λόγου ᾿Απόστολοι. 

Τὰ χρύφια " τῆς ψυχῆς μου θεράπευσον τραύματα ἢ ἱχεσίαις 

ἱεραῖς τῶν ἐν Κόσμῳ τὴν θείαν σου ἢ χηρυξάντων ἔλευσιν, " χαὶ 
τὰ παθήματα, Οἰχτίρμιον, " χαὶ τὴν ἐχ τάφου ᾿Ανάστασιν. 

Θεοτοχίον. 

Μετὰ πάντων "᾿Ασωμάτων, ὅνπερ ἐσωμάτωσας ἡ Θεὸν Λό- 
γον, " Θεοτόχε Παρθένε, ἱκέτευε, " ἐξ ἀλόγων πράξεων πὶ χαὶ ἡδο- 

γῶν θανατηφόρων "ἡ ἐλευθερῶσαι τοὺς δούλους σου. 
Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νιχολάου. 

Τὸ φαεινὸν ἡμῖν ἐξανάτειλον. 
ἼΤ: ταῖς αὐλαῖς Κυρίου πεφύτευσαι, " πάτερ Νικόλαε, ἡ ὡς χα- 

τάχαρπος ἐλαία, χάριτι " χαθιλαρύνων ἡ πάντων νῦν τὰ πρό- 
σωπαὰ ἡ ἐλαίῳ τῶν πόνων σου. 

Ἱχετηρίαν νῦν, Πάτερ, ποίησον " ὑπὲρ τῶν δούλων σου, 
ὅπως ἄφεσιν πταισμάτων λάβωμεν, ἢ χαὶ συνεχούσης ἡ θλίψεως 
δυσθείημεν ἢ χαὶ πάσης στενώσεως. 

Σὲ τὸν θερμὸν προστάτην πρὸς Κύριον " χαθιχετεύομεν" " μὴ 

Ἃ ω 

ἐάσῃς ἡμᾶς, παμμακχάριστε, ᾿ ἀπροστατεύτους, " ἀλλὰ τῇ συνήθει 
σου " πρεσβεία περίσωσον. Θεοτοχίον. 

Φωτοειδὲς Χριστοῦ, Κόρη, τέμενος, ἢ Θεοχαρίτωτε, ἣ τοῦ Πα- 

πρὸς, Υἱοῦ χαὶ Πνεύματος, " ταῖς προσευχαῖς σου Ἢ οἴχους ἡμᾶς 

ποίησον " τὰ ὅσια πράττοντας. 
Ωδὴ ς΄. Ο Εἰρμοός. 

» π" ἡμᾶς ἐσχάτη ἄβυσσος" “ οὐχ ἔστιν ὁ ῥυόμενος" ἢ 
“ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς" Ἂ σῶσον τὸν λαόν σου, ὁ 

Ο» Θεὸς ἡμῶν" ἥ" σὺ γὰρ ἰσχὺς " τῶν ἀσθενούντων καὶ ἐπανόρθωσις. 



θὸὃ ΤῊ ΠΕΜΠΤῊ ΠΡΩΙ. 

Τροπαρια. 
Διχτύοις λογιχοῖς ἐσαγηνεύσατε “ τὰ ἔθνη πρὸς ἐπίγνωσιν " 

ποῦ γνωσθέντος εἰς ἀνάπλασιν βροτῶν, "᾽ ὦ θεομαχάριστοι᾿ Από- 

στολοι" ἡ ὃν ἐχτενῶς " ὑπὲρ τοῦ Κόσμου χαθιχετεύσατε. 

Ψυχή μου ταπεινὴ, ψυχὴ ταλαίπωρε, " ψυχὴ ἀμετανόητε, ἢ 
μετανόησον χαὶ βόησον Χριστῷ“ “ Ἥμαρτον, ἱλάσθητι, Φιλαν- 
θρωπε, ᾿ ταῖς προσευχ αἷς " τῶν ᾿Αποστόλων, ὡς ὑπεραγαθος. 

Ὃ πάλα! ᾿Ισραὴλ πηγάσας ὕδατα " ἐχ πέτρας, Παντοδύνα- 
με, ᾿ διαλύσας μου τὴν πώρωσιν, Χριστὲ, "᾽ φέρειν ὀχετοὺς δα- 
χρύων ποίησον, " ταῖς προσευχαῖς " τῶν ᾿Αποστόλων, ὡς πολυέλεος. 

Θεοτοχίον. 

Παρθένε, τὸν ἐκ σοὺ δι ἀγαθότητα "' τεχθῆναι εὐδοχήσαντα ἢ 
ἐχδυσώπησον ὡς ιϑδϑασην χαὶ Θεὸν, ᾿ σῶσαι πειρασμῶν χαὶ πε- 
ριστάσεων ἡ τοὺς ἐπὶ σοὶ ᾿ τῇ “Παναγίᾳ ἀεὶ ἐλπίζοντας. 

Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νικολάου. 

Τὸν Προφήτην ᾿Ιωνᾶν. 

Ἔν» πλῆθος οἰχτιρμῶν, ἢ τὴν πληθύν μου τῶν καχῶν “ ἀπο- 
“μείωσον, σοφὲ, “ χυβερνῶν μου τὴν ζωὴν, " τοῖς χύμασι " τῆς 

ἁμαρτίας χειμαζομιένην ἀεί. 

ἹΡωμαλέως τὸν ἐχθρὸν " χατεπάτησας, σοφέ" "ὃν συντρίβειν 

χαὶ ἡμᾶς ᾿ σαῖς ἐνίσχυσον εὐχαῖς, " Νικόλαε, "' τούς σε προστάτην 

θεῖον πλουτήσαντας. 
Ως τῶν Μύρων γεγονὼς ἢ ἀληθὴς ᾿Αρχιερεὺς, " εὐωδίασον ἡ- 

μῶν "' τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, " τὰ βλάπτοντα " δυσώδη παθη, 
Πάτερ, διώκων ἀεί. 

Θεοτοχίον. 

Μεγαλεῖα σοι Χριστὸς ᾿ ἐποιήσατο, ᾿Αγνή᾽ “ ὃν ἱκέτευε ἀεὶ " 
μεγαλῦναι ἐν ἐμοὶ ἢ τὰ πλούσια ἣ᾽ αὑτοῦ ἐλέη, Θεοχαρίτωτε. 

᾿Ωδὴ ζ΄. .ὋὋ Εἰρμός. 
» με νοητὴν, ᾿ Θεοτόχε, χάμινον " χατανοοῦμεν οἱ πιστοί: ἢ 

ὡς γὰρ Παῖδας ἔσωσε τρεῖς, " ὁ ὑπαρρφρύμεμρου ὁδῶν με 

ν» τὸν ἄνθρωπον ἣ ἐν τῇ γαστρί σου ἀνέπλασεν, " ὁ αἰνετὸς " τῶν 
» Πατέρων Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

Τροπάρια. 

Πηγὴ ζωῆς " ᾿Ιησοῦς ὁ Κύριος " ὑπάρχων, ὥσπερ ποταμοὺς ἢ 
ἐπαφῆχε τοὺς Μαθητὰς " νάμασιν ἀρδεύοντας " πᾶσαν τὴν ὑφή- 
λιον " θεογνωσίας χαὶ μέλποντας " ᾽ὋὋ αἰνετὸς “ τῶν Πατέρων 
Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

Πῦρ νοητὸν " ἐν χαρδίᾳ φέροντες " τὴν θείαν χάριν τοῦ Χρι- 
στοῦ, " ἐνεπρήσατε, Μαθηταὶ, " ὕλην ἀθεότητος" “ ὅθεν τὰ ὑλώδη 

})) 
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μου ἣ“ βοῶντος πάθη συμφλέξατε: " Ὃ αἰνετὸς ἢ 

Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 
Τῆς τοῦ πυρὸς ἢ τιμωρίας ῥῦσαί μι" ταῖς ἱκεσίαις, “ ὁ Θεὸς, ἢ 

τῶν ἐνδόξων σου Μαθητῶν, " χαὶ μιὴ ἀποῤῥίψης με" ἀπὸ τοῦ προσώ- 

ποὺ σοὺ “ ἐν μετανοίᾳ χραυγάζοντα" “ αἰνετὸς ᾿ τῶν Πατέρων 
Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

τῶν Πατέρων 

Θεοτοχίον, 
Φθοροποιῶν " ἐξελοῦ με; Κύριε, " ἁμαρτημάτων καὶ παθῶν, ἢ 

᾿» ἀφθόρως ἀποτεχθεὶς " ἐχ τῆς Θεομήτορος, "᾽ πᾶσιν ἀφθαρσίαν 
τε" τοῖς υελῳδοῦσι δωρούμιενος" κ΄ Ὁ αἰνετὸς " τῶν Πατέρων Θεὸς 

χαὶ ὑπερένδοξος. 
Κανὼν τοῦ. ἁγίου Νιχολάου. 

Τοὺς ἐν χαμίνῳ. 
ἢ νει πρεσβείᾳ σου, σοφὲ, ᾿ χαρδίας μου " ἔρεισον τὰς βά- 

σεις ἀσφαλῶς "' πέτρᾳ Θεοῦ ἡ τῶν ἐντολῶν τῶν φανοτάτων, ἢ 

σώζων ἀπερίτρεπτον " μεθοδειῶν βλαβερῶν ἡ τοῦ ἀρχεχάχου- ἐχθροῦ. 
Λύσιν ἡμῖν τῶν ἁμαρτιῶν "'᾽᾿ πρυτάνευσον, " πάντων τε τῶν 

τοῦ βίου δυσχερῶν, " χαὶ πειρασμῶν τῶν ἐπερχομένων, " ἱερὲ Νι- 

χόλαε, ἡ πάντων προστάτα πιστῶν ἡ χαὶ ᾿Αρχιερέων ἔρεισυα. 
Ὃ χαταχρύψας δοῦλος πονηρὸς " τὸ τάλαντον, " ὃ εἰς ἐργα- 

σίαν, ᾿Αγαθὲ, ἢ ἀπείληφεν; " ἐγὼ ὑπάρχω, χαὶ πτοοῦμαι " τὸ ἐχεῖ 

χριτήριον, ἢ ἐν ᾧ, Θεὲ τοῦ παντὸς, ἢ μὴ χαταχρίνης με. 
Θεοτοχίον. 

ΣΕ, ΓΤ ἄχραντε ἁγνὴ, " οἱ δοῦλοί σου " πάντοτε ἡμέρας 

χαὶ νυχτὸς ἢ συντετριμμιένη διανοίᾳ Ἀ δυσωποῦμεν᾽" Λύτρωσιν ἢ 

ἁμαρτημάτων τῶν πολλῶν " λιταῖς σου δίδου ἡμῖν, ᾿Αγαθή. 
᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ ἙΕἰἱρμός. 

» ΝᾺ χαμίνῳ Παῖδες ᾿Ισραὴλ, ᾿᾽ ὡς ἐν χωνευτηρίῳ, ἡ τῷ χαλ- 

λει τῆς εὐσεβείας ᾽ χαθαρώτερον χρυσοῦ "᾽ ἀπέστιλβον λέ- 
» γοντες" " Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε δ 

» χαὶ ὑπερυψοῦτε “ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Τροπαάρια. 

Ως ἀχτῖνας Ἥλιος ὑμᾶς " ἐξήπλωσεν ὁ μέγας " εἰς πᾶσαν 

τὴν οἰχουμένην ἢ χαταυγάζοντας πιστοὺς “ βοῶντας, ᾿Απόστο- 

λοι" " Ἑὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε ἡ χαὶ 
ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας, 

Ὡς ποιμένες ὄντες λογικοὶ, δ᾽ ὡς ἄρνες τοῦ Ποιμένος, " ὡς 

θρέμματα τοῦ ᾿Αμνοῦ ἣ χαὶ λυτρωτοῦ ἡμῶν Θεοῦ, "' θεόπται 
᾿Απόστολοι, " νοητοῦ με λύχου ῥυσθῆναι "᾽ πρεσβεύσατε ἀπαύ- 
στως, " χαὶ τῆς τῶν ἐρίφων " ὀδυνηρᾶς μερίδος. 



70 ΤῊ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ. 
Παναθλία στέναξον ψυχὴ, " καὶ βόησον Κυρίῳ" ᾿ Ἥμαρτηχα 

ὑπὲρ πᾶντας Ἂ χαὶ ἠνόμησα δεινῶς: " χαθάρισον, σῶσόν με, ἢ 

ὡς τὴν Πόρνην, ὡς τὸν Τελώνην, " ὡς τὸν Ληστὴν, Οἰκτίρμον, 

ταῖς τῶν ᾿Αποστόλων ἣ πρεσβεία!ς εὐπροσδέχτοις. 

Θεοτοχίον. 

Σὺν ᾿Αγγέλοις, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, ἡ καὶ σὺν τοῖς ᾿Αποστόλοις ἥ 
χαὶ Μάρτυσι χαὶ Προφήταις, ᾿ ἐχδυσώπησον Χριστὸν, " σῶσαι τοὺς 
χραυγάζοντας" " Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον, ὑμινεῖ- 
τε " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νιχολαάου. 
Ὃν φρίττουσιν ᾿Αγγελοι. 

᾽γχτν ὄρει ἱστάμενος ᾿ τῶν θείων ἀῤετῶν, ἡ τοῖς πέρασι γνώριμος 

μιν... ὦ; ὑψηλῶν, ἢ Νικόλαε, ὥφθης " ἐπιδείξεσιν" “ὅθεν 
πᾶσα γλῶσσα “ τιμὰ σε εἰς αἰῶνας. 

Γευσάμενος, Ὅσιε, " τοῦ θείου γλυχασμοῦ, “' πιχρίαν ἐμίση- 
σας ᾧ παντοίων ἡδονῶν" " ἐξ ὧν ἡμᾶς ῥῦσαι, " ἱχετεύων Χριστὸν, 

ἐπανισταμένους " χινδύνους χαταπαύειν. 

'Ὡς στύλος ἀχράδαντος ἡ χαὶ ἔρεισμα Πιστῶν, ἡ ἀεί με χλο- 

νούμενον " τοῦ βίου τοῖς χαχοῖς " χαὶ ταῖς τῶν Δαιμόνων " ἐπι- 

πνεύσεσ' " στήριξον, παμμιάχαρ " Νιχόλαε, εὐχαῖς σου. 
Θεοτοχίον. 

Ἴάτρευσον, δέομαι, ἢ τὰ πάθη τῆς ἐμῆς " καρδίας, χυήσασα ἢ 
τὸν πάντων ᾿Ιατρὸν, " χαὶ τῆς τῶν δικαίων “ἡ δεῖξον μέτοχον, " 
Παρθένε, μερίδος, " Χριστὸν ἐχδυσωποῦσα. 

᾿Ωδὴ θ΄, Ὃ Εἰρμός. 
» Τ ὕπον " τῆς ἁγνῆς λοχείας σου " πυρπολουμένη βάτος ἔδειξεν 

 ἄφλεχτος" ἡ χαὶ νῦν χαθ᾿ ἡμῶν ἡ τῶν πειρασμῶν ἀγριαίνου- 
» σὰν " χατασβέσαι αἰτοῦμεν τὴν κάμινον" " ἵνα σε, Θεοτόχε, ἢ 
» ἀχαταπαύστως μεγαλύνωμεν" 

Τροπᾶρια. 

» 

χὰ Ἃ μαννα τ τ ’ Ὑἷς » , ᾽ 
Θεῖαι " τοῦ ἁγίου Πνεύματος " χαὶ φωταυγεῖς λαμπάδες ἀπο- 

δεικνύμενοι, κ᾿ ἐφωτίσατε ὁ ταῖς φωταυγείαις, Μακάριοι, “ τοῦ 
σεπτοῦ χαὶ πανσόφου χηρύγματος ᾿ πᾶσαν τὴν οἰχουμένην, ἢ 
σχότος εἰδώλων ἐχμειώσαντες. 

-» Ἂχ ΗΒ ᾽ μ , - "» « ᾿ , 

Θεῖα “ τῆς ἀμπέλου χλήματα ἣ' τῆς νοητῆς ὑπάρχοντες, θεί- 
ους βότρυας " ἐβλαστήσατε " ἀναπηγάζοντας, ἔνδοξοι, ᾿ τὸν σω- 
τήριον οἶνον, ᾿Απόστολοι" " διό με ἔχ τῆς μέθης " τῶν ἡδονῶν 
ἀπολυτρώσασθε. 

Π ᾿ς Γ" - ᾿ “ " ἢ ᾽ ΜΡ ͵ -» , ὠρα ἐννοῶν ὁ ἄθλιος " τὸ φοβερὸν ἐχεῖνο, Χριστέ μου, βῆ- 
μά σου" " πράξεις γὰρ αἰσχρὰς " χαὶ ῥυπαρὰς νῦν περίχειμαι, " καὶ 
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πρὸ δίκης ὑπάρχω κατάδικος" " διό με ταῖς πρεσβείαις ἢ τῶν ᾿Απο- 
στόλων σου οἰχτείρησον. 

Θεοτοχίον. 
ἊἋ Ἂ Μόνη “ τοὺς βροτοὺς ἐθέωσας, ᾿ σωματωθέντα Λόγον ἀπο- 

χυήσασα᾽ ἢ ὃν ἱκέτευε, ἢ σὺν ᾿Αποστόλοις χαὶ Μάρτυσι, " παναγία 
4 , ἀπολο κες 5 τὸ Ἀ δ ἰὴ Παρθένε θεόνυμφε, ἡ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν πίστει " μαχαριζόντων χαὶ 

τιμώντων σε. 

Ἂ 

Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νικολάου. 
Τὴν ἰνρθβρ Ην γεφέλην. 

Ὅς τοῦ Χριστοῦ ἜΝ χαὶ φωτοβόλον ἀστέρα, " ὡς τῶν 
πο σεηνα αὐτουργὸν, ἢ ς πηγὴν ἰαμάτων, ἡ ὡς τὸν ἐν λύ- 

παις βοηθὸν, ̓  ὡς πρέσβιν ἀρὸκ ἰυμόο Ἂ χῶν χαλούντων ἐν ἀναγ- 
χαις σε, Πάτερ, “᾽ εὐφημοῦμεν "᾽ μελῳδίαις ἱεραῖς. 

Σὲ τὸν ποιμένα τὸν βοτὰ ,) “ χαὶ μιμητὴν χατὰ πάντα " 
ποῦ ἡ κρίή κακὰ Χριστοῦ " ἐχτενώς δυσωποῦμεν" ᾿ ἐξ ὑψωμάτων 

ἱερῶν, ἢ Νιχόλαε, ποίμιανον " τοὺς δούλους σου, ἐ ἐχλυτρούμενος πάν- 

τὼν ἡ τῶν τοῦ βίου " δυσχερῶν διηνεχῶς. 
"Ἤδη τὸ τέλος ἐγγίζει" δ τὶ ἀμελεῖς, ὦ ψυχή μου; " τί οὐ σπου- 

δαζεις τῷ Θεῷ " εὐαρέστως δουλεῦσαι; " σπεῦσον, ἀνάνηψον λοι- 
πὸν " χαὶ χραάξον᾽ Φιλάνθρωπε, "' οἰχτείρησον Νιχολάου πρεσβεί- 
αἰις, “ χυβερνῶν μου ἡ τὴν ζωὴν ἐν ἀγαθοῖς. 

Θεοτοχίον. 

Φῶς ἡ τεχοῦσα τὸ θεῖον, “᾽ ἐσχοτισμένον με πάσαις “ ταῖς 

μεθοδείαις τοῦ ἐχθροῦ, “ χαὶ ῥᾳθύμως βιοῦντα, "᾽ χαὶ παροργίζοντα 
Θεὸν, " Πανάμωμε, φώτισον, ἢ ὁδηγοῦσα πρὸς χαλὰς ἐργασίας, " 
ὡς αἰτία ἡ οὖσα πάντων τῶν χαλῶν. 

᾿Εξαποστειλάριον τῶν ᾿Αποστόλων. 

Ὃ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

᾿Απόστολοι τοῦ Κυρίου. " οἱ τὴν ὑφήλιον πᾶσαν " ἐχ τοῦ βυ- 
θοῦ τῆι ἀπάτης " λόγῳ ἑλχύσαντες πρὸς φῶς, "᾽ μὴ διαλίπητε 

τοῦτον " ὑπὲρ ἡμῶν τοῦ πρεσβεύειν. 
Ἕτερον, ὅμοιον. 

Ἢ δωδεχὰς ἡ ἁγία, " τῶν ᾿Αποστόλων τὸ χλέος, Ἂ σὺν τῷ 

σεπτῷ Νιχολάῳ " τῷ ᾿Ἱεράρχη Μυρέων, " ὑπὲρ ἡμῶν τὸν Σωτῆς- 
ρα “ ἐχδυσωπεῖτε ἀπαύστως. 

Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Τὸν σὸν Υἱὸν μὴ ̓ ἘΛΕΙ ΩΝ, Ἀ χαταφυγὴ Χριστιανῶν, " σὺν 
τῷ χλεινῷ ᾿Ιεράρχη ἢ ἐχδυσωπεῖν ὑπὲρ ἡμῶν “ τῶν ἀναξίων σου 
Ε χων; " τυχεῖν χαρᾶς αἰωνίου. 
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Εἰς τοὺς Αἴνους, ᾿Απόστιχα ᾿Αποστολιχᾶ. 

ἮΧΟΣ. 

Ἢ τῶν ᾿Αποστόλων παναρμόνιος λύρα, ἣ ἐξ ἁγίου Πνεύμα- 

πος χινουμιένη, " τὰς τῶν στυγερῶν Δαιμιόνων ᾿ τελετὰς χα τήρ- 

γησε, " χαὶ τὸν ἕνα Κύριον χηρυξασα, "' ἔθνη ἐλυτρώσατο τῆς 

πλάνης τῶν εἰδώλων, " καὶ προσχυνεῖν ἐδίδαξε " Τριάδα ὁμοούσιον. 
Τῶν οὐρανίων ΟΣ ἄπτων. : 

Πέτρον χαὶ Παῦλον συμφώγως ἢ ἀνευφημιήσωμεν, ἡ Λουχᾶν, 

Ματθαῖον, Μαάρχον, ἢ ̓Ιωάννην, ἡ Ανδρέαν, ἡ Θωμᾶν, Βαρθολο- 

μιαῖον, ἢ Σίμωνα τὸν " Κανανίτην, ᾿Ιάχωβον, Φίλιππον, "᾿ χαὶ τὴν 

ὁμήγυριν πᾶσαν τῶν Μαθητὼν ᾿ ἐπαξίως εὐφημήσωμεν." 

Μαρτυριχά. 
᾿Αγαλλιᾶσθε, Μάρτυρες, ἐν Κυρίῳ, "ὅτι τὸν ἀγῶνα τὸν χα- 

λὸν ἠγωνίσασθε" “΄ ἀντέστητε Βασιλεῦσι ἡ χαὶ τυράννους ἐνιχής 
σατε" " πῦρ χαὶ ξίφος οὐχ ἐπτοήθητε, ̓  θηρῶν ἀγρίων χκατεσθιόν-- 

των " τὰ σώματα ὑμῶν, " Χριστῷ μετὰ ᾿Αγγέλων ἢ τὴν ὑμνῳδίαν 
ἀναπέμποντες, " τοὺς ἀπ οὐρανὼν στεφάνους ἐχομίσασθε" "᾽ αἰτή- 

σασῦε δωρηθῆναι εἰρήνην τῷ Κόσμῳ, " χαὶ ταῖς Ψψυχ αἷς ἡμῶν "᾿ τὸ 

μέγα ἔλεος. Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 

Προφητιχῶς τὴν Παρθένον " ἀνευφημιήσωμεν, ἢ στάυνον χρυ- 
σὴν τοῦ μάννα,  ἀχατάφλεχτον βάτον, " χαὶ τράπεζαν χαὶ θρό- 
γον, ἢ" λυχνίαν χρυσὴν " τὸ λαμπάδιον ἔχουσαν, "᾿ καὶ ἀλατόμιη- 
τον ὅρος, χαὶ χιβωτὸν “ ἁγιάσματος χαὶ πύλην Θεοῦ. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 
, ιὰ βρώσεως ἐξήγαγε " τοῦ Παραδείσου ὁ ἐχθρὸς τὸν ᾿Αδαμ- 

Δδιὰ Σταυροῦ δὲ τὸν Ληστὴν " ἀντεισήγαγε Χριστὸς ἐν αὐτῷ, ἢ 
Ἂ 

Ἂ 

τὰν ᾿ Ρ Ἷ “«ο » ᾽ - ͵ 
Μινήσθητί μου χράζοντα, “ ὅταν ἔλθης ἡ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

΄ ν ΄ ᾿ γ᾽ »κ»ι -» , 

Οἱ τὰ πέρατα φωτίσαντες “' θείαις ἀχτῖσι τῶν δογμάτων 
. -“" ᾿ ν - - , Ὰ Ἷ 

ὑμῶν, ἢ τὸν σχοτασμὸν τῆς πονηρᾶς " ἀσεβείας διελύσατε, “ χαὶ 
" -" , νΨν-ὉἣὉ ᾽ . 

πρὸς φῶς τὸ ἄδυτον " μεταβάντες " ἀεὶ μαχαρίζεσθε, 

Τοῦ Πατρὸς τὴν ἐνυπόστατον “ σχόντες σοφίαν, Μαθηταὶ τοῦ 
- χ ΄ Ν ᾿- ω ΘΗΝ ΕΗ -»- , - » ΄ ὥ 

Χριστοῦ, ἢ πάντας σοφίζουσαν ὑμᾶς, " τῇ μωρίᾳ τοῦ κηρύγμια 
Ἂ ΄ ᾿ ᾿ ν "-ὉὋἢ ΄ 

τος " Κόσμον ἐφωτίσατε, " καὶ πρὸς γνῶσιν ἣ θείαν μετηγαγετε. 

Μαρτυριχόν. 
Τὰς βασ είναι Ἃ χαθάπερ ἃ Χ υ ἂς βασάνους ὕπομε εὐὐαν πες τ τ οζο κὰδ: ἄσαρχοι ρισπου 

Αθληταὶ, " πάντας ἀσάρχους δυσμιε"εῖς " χατὰ κράτος ἐνικήσα- " 
ἐλ ΜΟΥ ᾿ 

σε ἢ οθεν ὑπὸ πάντων ἢ ἀνθρώπων ἐχάστοτε. 
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Δόξα. 

Τὴν Γριάδα προσχυνήσωμεν, ᾿ σὺν τῷ Πατρὶ Υἱὸν χαὶ Πνεῦ- 

μα τὸ ζῶν, " ἀδιαίρετον, πιστοὶ, ᾿ καὶ ἀχώριστον καὶ σύνθρονον ὰ 

Μονάδα χραυγάζοντες" ἢ Ἅγιος εἶ, δ Θεὲ τρισάγιε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Μακαρίζομέν σε, Πάναγνε, ᾿ ὡς προεφήτευσας, ᾿Αγνή" Θεὸν 
γὰρ " ἐχυοφόρησας, χορὸς Ἀ '᾿Αποστόλων ὃν ἐχήρυξε" ἡ μεθ᾿ ὧν 

ἡμῖν αἴτησαι " τῶν πταισμάτων ἣ' λύτρωσιν, Πανάμωμε. 

δι δο το δα τ τ ζω Στ τω ΧΩ ΣΟ ΣΩΣΩΣΩΣΩΧΟΣΟΧΩΧΟΩ ΧΟ ΧΟ ΣΟ ΣΟ χω Χο χω χω χοχ χω χοχο χω χω χοχοζοχο χω χωχωχοΣοχώΧωΧΩΣ 

ΤῊ ΠΕΜΠΤῊ ΕΣΠΕΡΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέκραξα, Στιχηρὰ Σταυρώσιμια Δεσποτιχά. 

Ἥχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 
μ»αϊύλῳ τὸ πρὶν ὁ Προπάτωρ ἡ θανάτου γεύεται" κ᾽ ξύλῳ δὲ νῦν 

μ““ τιμίῳ ἡ πᾶς πιστὸς ἐχλυτροῦται " θανάτου χαταδίχης" " πᾶσα 

πνοὴ, " ἀνυμινοῦντες δοξάσωμεν " τὸν σταυρωθέντα βουλήσει ὑπὲρ 

ἡμῶν, ἢ χαὶ φωτίσαντα τὰ πέρατα. 
Πεπωρωμιένος καρδίαν " χαὶ λογισμοῖς πονηροῖς ᾿ ἀπεγνωσμέ- 

νος ὅλος, “ καὶ καταχεχριμένος ᾿ ὑπάρχων ἐχβοὼ σοι: “᾽ Λόγε 

Θεοῦ, "᾽ τὰ χρυφῆ μου ἐγχλήματα "' χαὶ τὰς ἀτάχτους κινήσεις 
τῶν λογισμῶν ἢ χαταπραῦνον ὡς εὔσπλαγχνος. 

“Ἐν τῷ Σταυρῷ σου, Οἰχτίρμον ἢ Χριστὲ, καυχώμεθα, ἤ χαὶ 

ἐν αὐτῷ τὴν πλάνην “ τοῦ ἐχθροῦ ἐχπορθοῦντες, “' ὑμινοῦμέν σε 
ἀπαύστως, "᾽ ὅτι ἡμῶν " τὸ σωτήριον, Εὔσπλαγχνε, " τῆς γῆς 
ἐν μέσῳ εἰργάσω ὡς ἀγαθὸς, δ ἑχουσίως ὑψωθεὶς ἐν αὐτῷ. 

ὝἝτερα Στιχηρὰ τῆς Θεοτόχου, ὁμοια. 

Σὲ σωτηρίαν μου πάντοτε ἐπιγράφομαι" " ἐν σοὶ θαῤῥῶ σω- 
θῆναι, ἢ παναγία Παρθένε: "'᾿ ἐχ πάσης οὖν με βλάβης, " φθορᾶς 
χαὶ παθῶν, “ ἀνελπίστου χαχίας πε ἡ 

ἀνηλεοὺῦς " φιλαργύρου τε ἐξάρπασον. 

᾿Επικαλοῦμιαί σε πάλιν, " Παρθένε Δέσποινα, " χατὰ τοῦ πά- 
θους τούτου " τῆς φιλοχρηματίας, " χαὶ γὰρ θηρὸς ἀγρίου " αὐτῆς 

τὰς ὁρμὰς ὁ ἀληθῶς πλέον δέδοιχα" " φιλαργυρία γὰρ πράγμασι 

χαὶ μιχροῖς ᾿ φειδομένοις τούτων χρίνεται. 

Ἱλαρωτάτη προθέσει ᾧ χαὶ διαθέσει χρηστη Ἢ πρὸς τοὺς πτω- 

χοὺς χαὶ ξένους " χαὶ πενήτων τὰ πλήθη “ ὁρᾶν μὲ χαθ᾽ ἐχά- 
στὴν ἡ ἰσχὺν χραταιᾶν, ᾿ Θεοτόχε, χορήγησον, “᾽ ἀχτημοσύνην 
ἀσπάσασθαι τῷ Θεῷ " οἰχειῶσαι δυναμένην με. 

χαὶ ἐξαιρέτως ἐχ γνώμης 

Ῥδυδοϊοὐϊοι5. 10 
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Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον, ὕμοιον. 
᾿Αναρτηθέντα ὡς εἶδεν " ἐπὶ Σταυροῦ τὸν ᾿Αμνὸν, " ἡ ἄμω- 

μος Παρθένος " θρηνῳδοῦσα ἐβόα: "' Τλυχύτατόν μου τέχνον, 
τί τὸ χαινὸν ἡ χαὶ παράδοξον θέαμα; " πῶς ὁ χατέχων τὰ πάντα 

ἐν τῇ δραχὶ, " ἐπὶ ξύλου. προσηλώθης σαρχί ; 

Προχείμενον, Ἦχος πλ. β΄. 
Ἢ βοήθεια μου παρὰ Κυρίου, τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν 

χαὶ τὴν γῆν. 
Στίχ. Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς “τὰ ὄρη. 

᾿Απόστιχα Σταυρώσιμα. 
ταυρὸς χατεπάγη ἐν Κρανίῳ, “ χαὶ ἤνθησεν ἡυῖν ἀθανα- 

σίαν ἡ ἐχ πηγῆς ἀεννάου “ τῆς πλευρᾶς τοῦ Σωτῆρος. 
᾿ς Αῤῥηχτον τεῖχος ἡμῖν ἐστιν “ ὁ τίμιος 'Σταυρὸς ὁ τοῦ Σω- 

τῆρος" ἡ ἐν αὐτῷ γὰρ πεποιθότες " σωζόμεθα πάντες. 

Μαρτυριχόν. 

Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε; ᾿ πάντων τῶν ᾿Αγίων ἡ χαὶ τῆς Θεοτό- 
χου, ἡ τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, " χὰαὶ ἐλέησον ἡμᾶς " ὡς μόνος 
Οἰχτίρμων. Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Πανεύφημοι Μαρτυρες. 
Τὴν γεῦσιν τὴν πάλαι τοῦ ᾿Αδὰμ. "' τὴν πιχρὰν ἐγλύκανας, ἢ 

χολῆς χαὶ ὄξους γευσάμενος, “᾽ τέκνον γλυχύτατον, " ὑψωθεὶς ἐν 
ζύλῳ, “ ὡς χριτὸς ὁ δίχαιος" “ διό με φαρμαχθεῖσαν τῷ παθει 

σου “ γλύχανον, Δέσποτα, ᾿ ἀναστὰς ὡς παντοδύναμιος" “ ἡ Παρ- 
θένος " ἔλεγε δαχρύουσα. : 

Ἃ 

το ον, νῶν οο "ὐπὸ ν᾿; 
ΤΗ ρα τὴν ΠΡΩΙ. 

ΕΙΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 
Ἁ Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα. 

Ἦλχος α΄. 
μυῶν Κύριε, τὸν λαόν σου, "' χαὶ εὐλόγησον τὴν χληρονο- 

μίαν σου, " νίχας τοῖς Βασιλεῦσι " χατὰ βαρβάρων δωρούμε- 
γος, ἢ χαὶ τὸ σὸν φυλάττων " διὰ τοῦ Σταυροῦ σου εὐλα ρλτον 

: ᾿Σταυρωθέντος σου, Χριστὲ, ᾿ς ἀνηρέθη ἡ ἀμρριννὶά; Κ ἐπατήθη 
ἡ δύναμις τοῦ ἐχθροῦ: “ οὔτε γὰρ κα οὐχ ἄνθρωπος, ἢ 
ἀλλ αὐτὸς ὁ Κύριος, δ ἔσωσας ἡμᾶς: δόξα σοι. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
Τὸν τάφον, σου, Σωτήρ. 

Σταυρῷ σου ποὺς ἐχθροὺς " τροπωσάμενος, Σῶτερ, ἡ διάλυ- 
σον αὐτῶν "᾿ τὰς αἱρέσεις ὡς χόνιν: “ τὸ χέρας δὲ ἀνύψωσον ἢ 
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τῆς σεπτῆς ᾿Εχχλησίας σου" ἢ στῆσον, Κύριε, " τὴν καθ᾽ ἡμῶν 
τούτων ζάλην, ἡ χαὶ εἰρήνευσον " τῶν ᾿Ορθοδόξων τὰ πλήθη, " 
εὐχαῖς τῆς Τεχούσης σε. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα. 
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. 

Τοῦ Σταυροῦ σου τὸ ξύλον " προσχυνοῦμεν, Φιλάνθοωπε, 
ὅτι ἐν αὐτῷ προσηλώθης, ἢ ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων. ἡ Παράδεισον 
ἠνέῳξας, Σωτὴρ, " τῷ πίστει προσελθόντι σοι Ληστῇ, " χαὶ τρυ- 
φῆς χατηξιώθη “ ὁμολογῶν σοι: Μνήσθητί μου, Κύριε" "' δέξαι 
ὥσπερ ἐχεῖνον χαὶ ἡμᾶς “ χραυγάζοντας᾽" Ἡμάρτομεν ἡ πάντες, 

τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου " μὴ ὑπερίδης ἡμᾶς. 

Τὸν τάφον σου, Σωτήρ. 
Τὸ ὅπλον τοῦ Σταυροῦ " ἐν πολέμοις ἐδείχθη " ποτὲ τῷ εὐ- 

σεβεῖ " Βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ " ἀήττητον τρόπαιον " χατ᾿ ἐχθρῶν 
διὰ πίστεως. “ Τοῦτο τρέμουσιν ᾿ αἱ ἐναντίαι δυνάμεις" "' τοῦτο 

γέγονε ἡ χαὶ τῶν πιστῶν σωτηρία, " χαὶ Παύλου τὸ χαύχημα. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον, ὅμιοιον. 

Ὁρῶσα σε νεχρὸν "᾽ χαὶ γυμνὸν ἐπὶ ξύλου, “ τιτρώσχομαι 
δεινῶς ἡ χαὶ δονοῦμαι τὰ σπλάγχνα, ἣ Υἱέ μου ὑπεράγαθε, ἡ χαὶ 
Θεὲ παντοδύναμε" " ἡ Πανάμωμος " ἐν στεναγμοῖς ἀνεβόα" " ἣν 

ὑμνήσωμεν " ὡς τοῦ Κυρίου Μητέρα, ἣ' χαὶ πίστει δοξάσωμεν. 
Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα. 

ΩΣ 

Τὸν τάφον σου, Σωτήρ. 
Σταυρῷ προσηλωθεὶς ἢ ἑχουσίως, Οἰχτίρμον, " ἐθέωσας ἡμῶν 

τὴν φθαρεῖσαν οὐσίαν, ᾿᾿ χαὶ τὸν ἀνθρωπόλεθρον ἢ ἐθανάτωσας 
δράχοντα᾽ “ ἀλλὰ στήριξον " ὀρθοδοξία τὸν Κόσμον, " χαὶ χατά- 
βαλε " αἱρετικῶν τὰς ἐπάρσεις, ἢ Σταυρῷ τῷ τιμίῳ σου. 

Μαρτυριχόν. 

Ἃ 

᾿Αθλήσεως χαύχημα " χαὶ στεφάνων ἀξίωμα," οἱ ἔνδοξοι ᾿Αθλο- 

φόροι " περιβέβληνταί σε, Κύριε" " χαρτερίᾳ͵ γὰρ αἰχισμῶν " τοὺς 
ἀνόμους ἑτροπώσαντο, " χαὶ δυνάμει θεϊκὴ " ἐξ οὐρανοῦ τὴν νίχην 
ἐδέξαντο" " αὐτῶν ταῖς ἱχεσίαις ᾿ δώρησαι ἡμῖν, ὁ Θεὸς, τὸ μέγα 

ἔλεος. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Τὸν τάφον σου, Σωτήρ. 
Η ἄσπιλος ᾿Αμνὰς “᾽ τὸν ᾿Αμνὸν χαὶ Ποιμένα “ ὁρῶσα ἐν 

Σταυρῷ " ὡς ἀμνὸν ἐσφαγμένον, ἢ πιχρῶς ἀλαλαζουσα " χαὶ ἐχθρη- 

γοῦσα ἐφθέγγετο" "΄ Ὦ τολμήματος " τῶν μιαιφόνων Ἑβραίων, ἢ 
Ἂ μαχροθυμίας, Υἱέ μου Τ "' χαὶ γὰρ θέλων 

Ἃ 

χαὶ τῆς θείας σου 

πέπονθας. 



70 ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ. 

Κανὼν Σταυρώσιμος. Ποίημα ᾿Ιωσήφ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος α΄. Ὃ Εἰρμοός. 

» γχτῷ βοηθήσαντι Θεῷ "ἐν Αἰγύπτῳ τῷ Μωσῇ " χαὶ δὲ αὐτοῦ τὸν 
» ᾿ Φαραὼ " πανστρατιᾷ βυθίσαντι ἅ ἐπινίκιον δὴν " ἄσωμεν" Κ 
» ὅτι δεδόξασται. Τροπάρια. 

Παθεῖν ἠνέσχου δί ἡμᾶς, " ὁ τῇ φύσει ἀπαθὴς, " χαὶ σταυ- 

ρωθεὶς μετὰ ληστῶν, "᾽ τὸν ἀρχέχαχον ἐχθρὸν " ἐθανάτωσας, 
Λόγε, " καὶ ἔσωσας Ἂ χοὺς ἀνυμνοῦντας σε. 

᾿Ανατολὴ ἀνατολῶν ἡ χρηματίζων, πρὸς δυσμὰς " τῆς ἀπω- 
σμένης, Ιησοῦ, ἢ ἦλθες φύσεως ἡμῶν’ Ἀ ὃν ὁ Ἥλιος βλέπων ἢ 

χρεμάμενον, ἢ τὸ φῶς συνέστειλεν. 
Ναρτυριχᾶ. 

Θάνατον πρόξενον ζωῆς “ αἰωνίου, ᾿Αθληταὶ, ἀνταλλαξάμε- 

νοι χαλῶς, " βασιλείας οὐρανῶν ἢ ἠξιώθητε: ὅθεν " δοξάζεσθε ἡ χαὶ 
μαχαρίζεσθε. ; 

Οἱ τὰ παθήματα Χριστοῦ ἣ μιμιησάμενοι χαλῶς, ἢ πάθη ἰά- 
σθε τῶν βροτῶν " χειρουργίᾳ μυστιχἢ, ἢ χαὶ διώχετε λόγῳ " τὰ 

΄ ᾺχΧ - , . πνευματα, “ ἅγιοι Μαρτυρες. 
Σταυροθεοτοχίον. 

«“ ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ Ἢ “᾿ κκς ἧ - με» . κ 

Ωσπερ ἀμνὸν ἐπὶ Σταυροῦ " χαθορῶσα ἡ ᾿Αμνὰᾶς “ ἀναρτη- 

θέντα τὸν Χριστὸν, " ἀλαλαζε. χαὶ βοᾷ" “ Ποῦ σου ἔδυ τὸ χάλ- 
Ἂχ 5 ᾿ Ἂχ ε" ΄ Ξ δ 

λος, “ μαχρόθυμε " Υἱὲ προάναρχε:; 

Κανὼν τῆς ἵπεραγίας Θεοτοχου. 

Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

᾿ 9 πελαλ ὧν δεινῶν ἡ χαὶ τὴ ζάλη τῶ θῶν " χλυ- Ε᾿ τῷ πελάγει τῶν δεινῶν ἢ χαὶ τῇ ζάλῃ τῶν παθῶν " χλυ 
Ν ᾿» νν ᾽ νι κὰκ " ν “ Ά Ἃ " ὶ .- 

δωνιζόμενος ἐγὼ ἢ τὴν σὴν, ἄχραντε Σεμνὴ, “ ἐπιχαλοῦμαι 

γαλήνην" ἢ διάσωσόν" ἢ λιμὴν γὰρ εἶ τῶν πιστῶν. 
Προχαθαρθεῖσα τὴν ψυχὴν "᾽ θείου Πνεύματος φωτὶ, ἣ ὅλον 

λῦσον " τοῦ πταίσματος, “ Παρθένε ἄχραντε. 

Σὲ τὴν οὐράνιον σκηνὴν " καὶ ἁγίαν χιβωτὸν, " ἐν ἡ τὸν οἷ- 
χον ἑαυτοῦ " ὠχοδόμησε Χριστὸς, " χαὶ ἱλαστήριον δείξας ἡ ἐδόξα- 

ζεν ἅ εἰς σωτηρίαν ἡμῶν. 

Σὺ εἶ τοῦ γένους τῶν βροτῶν " ἀσφαλὴς καταφυγὴ, " τεῖχος 
χαὶ σχέπη χαὶ λιμὴν, ἣ᾽ χαὶ προστάτις χραταιὰ " ἐν μοχθηροῖς, 
τοῖς τοῦ βίου, " πανύμνητε " Θεογεννήτρια. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» τεροθήπω ἡ καρδία μου " εἰς τὸ θέλημα σου, Χριστὲ ὁ 
» Θεὸς," ὁ ἐφ᾽ ὑδάτων οὐρανὸν " στερεώσας τὸν δεύτερον, " καὶ 
» ἑδράσας ἐν τοῖς ὕδασι τὴν γῆν; ἢ Παντοδύναμε. 

» 

ν 

ἐδέξω ἐν γαστρὶ " τὸ ἀπαύγασμα [Ιατρός" κ᾽ διὸ τὸν ζόφον μου, 

Ἷ 
ἐν 

᾿ 

ἢ» 



» 

ΗΧΟΣ Α΄. ᾿ "] 

Τροπαρια. 

᾿Επὶ Σταυροῦ παλάμας ἥπλωσας, " χαὶ δαχτύλους θείους 

ἡμάτωσας, "᾽ ἔργον χειρῶν σου τὸν ᾿Αδὰμ, " φονικῆς χειρὸς, Δέ- 
σποτα, " ἐχλυτρούμενος, ὡς μόνος ἀγαθὸς " χαὶ φιλάνθρωπος. 

Πλευρὰν ἐνύγης λόγχη, Δέσποτα, " ἀνορθῶν πλευρᾶς τὸ ὀλί- 

σθημα" ἢ ξύλῳ ὑψώθης τόν ποτε " ναυαγήσαντα ξύλου χαρπῷ ἡ 
πρὸς Παράδεισον εἰσάγων σὺν Ληστῆ “ τῷ εὐγνώμονι. 

Μαρτυριχα. 

Τῆς ᾿Εχχλησίας τὰ στηρίγματα, " τὰ τῆς εὐσεβείας προπύρ- 

για, ἢ τοὺς χαθαιρέτας τοῦ ἐχθροῦ, " τοῦ Κυρίου τοὺς Μάρτυρας τὴ 

διανοίᾳ χαθαρᾷ μελῳδικῶς “᾽ ἀνυμνήσωμεν. 

Οἴάπερ θεῖα ὄντες χλήματα " νοητῆς ἀμπέλου, οἱ Μάρτυρες ἢ 

βότρυας ἤνεγκαν σαφῶς “ καρτερίας προχέοντας “ἡ οἶνον, πάντων 

τὰς χαρδίας τῶν πιστῶν ἡ χατευφραίνοντας. 

Σταυροθεοτοχίον. 

Εὐλογημένος τῆς χοιλίας σου ἢ ὁ καρπὸς, Παρθένε πανύμνη- 

τε, ᾿ ὁ τοὺς φθαρέντας τῷ χαρπῷ, ἡ διὰ ξύλου Σταυροῦ αὑτοῦ, " 

ἀφθαρσίας χαταστήσας χοινωνοὺς ἡ θεία χάριτι. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Στερέωσον, Κύριε. 
Ἣν τῷ φωτὶ, Δέσποινα, τῷ τοῦ Υἱοῦ σου ἣ τὸ ζοφῶδες τῶν 

᾿δεμον ἀγνοημάτων, ἡ χαὶ τὰ δεινὰ ᾿ τῶν ἐγχλημάτων ἡ δια- 

Ἂ 

σχέδασον τῇ σῇ πρεσβείᾳ. 
ὡς ἔχουσα, ἄχραντε, τὴν τῶν θαυμάτων " ἄβυσσον χαὶ τὴν 

πηγὴν τῶν ἰαμάτων, ἢ ἀπόσμιηξον " πάντα τὸν ῥύπον " τῆς ἐμῆς 
ψυχῆς ἐξ ἀμαρτίας. 

Τὸν ἀῤῥητον τόχον σου, Ἐὐλογημένη., ἡ προσχυνοῦμεν,, εἰς 
πρεσβείαν σε καλοῦντες" "“ δυσώπει, ᾿Αγνὴ, ἡ πάσης ἀνάγχης " λυ- 
τρωθῆναι τούς σε ἀνυμνοῦντας. 

᾽ Ν , κ ΄ , ῥ " Ελπίδων σε πλήρωμα χαὶ θείαν σχέπην, " προστασίαν, χαὶ 

λιμένα σωτηρίας ἢ χεχτήμεθα, Μῆτερ τοῦ Λόγου" “ λάμψον. 
ἡμῖν φῶς τῆς μετανοίας. 

Ν , 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

Ἂ 

Ἂ 

᾽ » οὐφους Κύριε, ἢ τὴν ἀχοήν σου καὶ ἐφοβήθην' ἢ χατενόησα 
τὰ ἔργα σου " ( ὁ Προφήτης ἔλεγε ), " χαὶ ἐδόξασα σου τὴν 

» δύναμιν. Ῥροπάρια. 

Νομοθέτης ὧν δίκαιος " μετὰ ἀνόμων χατελογίσθης, " ἐπὶ ξύλου 

ἀναρτώμιενος, “᾽ εὐεργέτα Κύριε, ᾿ πάντας δικαιῶσα! βουλόμενος. 

Αἱ δυνάμεις ἐξέστησαν "ἡ αἱ τῶν ᾿Αγγέλων, ἐπὶ Σταυροῦ σε" 

θεασάμεναι ὑψούμενον, “᾽ χαὶ τοῦ σχότους, Ἥλιε, " τὰς ἀρχὰς 

δυνάμει τροπούμινον. 

» 



78 ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥῊ ΠΡΩΙ. 
Μαρτυριχά. 

᾿Ιαμάτων χαρίσματα "ἡ ἐχ τῶν Πνεύματος χαρισμάτων ἣ ἁ 

παντλήσαντες, οἱ Μάρτυρες " πάντων ἀποπαύουσι ἢ πάθη ψυχο 

φθόρα ἐν χάριτι. 

Νυσταγμὸν πολ μενς Ἂ τῆς ἀμελείας οἱ ᾿Αὐθλοφόροι "᾽ ἔγρη- 

γόρσει θείας πίστεως, Ἔ τῶν θηρῶν ἐχοίμιησαν " πὰς ὁρμις χαὶ χαί- 

ροντες ἠθλησαν. Σταυροθεοτοχίον. 

Οἴμοι τέκνον ! πῶς βλέψω σε "ὶ ἐπὶ τοῦ ξύλου ἀνηρτημένον, " 

χαὶ ἀδίχως θανατούμενον “ τὸν ζωὴν παρέχοντα; " ἡ Παρθένος 
χλαίουσα ἔλεγεν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Κατενόησα, Παντοδύναμε. 
ἱλαστήριον ἀκαταίσχυντον ἢ 
ἱπαρθένς, πιστοὶ χεχτήμεθα. 

Θεὸν, ᾿Αγνὴ, Λόγον ἐν μήτρᾳ σου " ἀφράστως συλλαβοῦσα, 
Θεὸν σώτῆρα τίχτεις τοῦ γένους ἡμῶν. 

᾿Απροσμάχητον τεῖχος ἔχοντες ᾿ τὴν σὴν σχέπην, Παρθένε, ἢ 
τῶν ἀοράτων ἔχθρων λυτρούμεθα. 

Πεπτωχότας ἁμαρτήμασι ἢ διανάστησον, Κόρη " εὐλογημένη: 
ἐλπὶς γὰρ εἶ τῶν πιστῶν, 

᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰρμές. 
» γχτὸ φαεινὸν ἡμῖν ἐξανάτειλον " φῶς τὸ ἀΐδιον "᾽ τοῖς ὀρθρίζου- 

1 σιν ἐπὶ τὰ χρίματα " τῶν ἐντολῶν σου, ἢ Δέσποτα φιλαν- 
» ὕρωπε, " Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Τροπάρια. 
᾿Επὶ Σταυροῦ σαρχὶ ἀνυψούμενος, " ἔθνη ἐχάλεσας " μὴ εἰ- 

Ἂ 

» 

δ, ν ᾿ ᾽ ͵ " - Π] , ᾽ Σ 

ὁοτὰ σὲ πρὸς σὴν επίγνωσιν, Ν Κριτὰ τῶν ὅλων, ἡ μόνε εὐσυμ- 

πάθητε ἢ Χριστὲ, ὁ Θεὸς ἡμῶν. 
Σοῦ πρὸς χριτήριον δτουτος ἄδικον, " δίχαιε Κύριε, κ᾽ δεδικαίω- 

ται ὃ πριν χατάχριτος "᾿᾿Αδὰμ,, καὶ χράζει" " Δόξα τῇ σταυρώσει 
σου, “ μαχρόθυμε Κύρι. Μαρτυριχά. 

“Ὥσπερ Παράδεισος θεοφύτευτος " ὦφθητε, Μάρτυρες, " πάθη 
τίμια ὡς ἄνθη εὔοσμα " προσχεχτημένοι, " οἷς εὐωδιάζεται ἢ πι- 
στῶν ψυχὴ ἅπασα. 

Τὰ εὐθαλέστατα χαὶ χατάχαρπα ἡ δένδρα τῆς πίστεως, ἢ 
τὸν ἀθάνατον χαρπὸν ἀνθήσαντα, ἡ τὰς τῆς καχίας " ῥίζας ἀνα- 
σπάσαντα ᾿' ὑμνοῦμεν τοὺς Μάρτυρας. 

Σταυροθεοτοχίον. ς 
ἱῬάβδος ἡ ἔντιμος ἡ ἡ βλαστήσασα "᾿ χλάδον ἀμάραντον, ἡ ἀνυ- 

ψούμενον αὐτὸν ὡς ἔβλεπεν ἐπὶ τοῦ ξύλου, " Δέσποτα, ἐχραύ- 
γαζε: " μὴ ἄτεχνον δείξῃς με. 

Ἂ 

τὴν πρεσβείαν σου πάντες, " ἁγνὴ 

κἝ 



ἯΧΟΣ Δ΄. 19 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ᾿Εκ νυχτὸς ὀρθρίζοντες. 

ἱζὰς χραταιᾶν σε ἀντίληψιν, δ ᾿Αειπάρθενε, χατέχοντες, " ἐν πει- 
ρασμοῖς χαὶ θλίψεσι " χαὶ δειναῖς ἁμαρτίαις " εὕροιμεν εὔχαιρον 

βοήθειαν. 
Τὰ τῶν ᾿Αγγέλων σε τάγματα, " ὡς τὸν Κτίστην τῶν ἀἁπαν- 

πων, ᾿Αγνὴ, δ ὑπερφυῶς χυήσασαν"" χαὶ μείνασαν Παρθένον, " 
Θεοτόχε, ἀνυμνοῦσιν ἀεί. 

Ἔν τῇ πηγῇ τῶν ἰαμάτων σου ἢ καὶ τοῖς ῥείθροις τῶν θαυ- 
μάτων σου ἡ τὸν μολυσμιὸν ἀπόπλυνον " 
προστριβέντα μοι, Παναμώμε. 

Τὸν ἱλασμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἡ ἐν νηδύϊ συλλαβοῦσα, ᾿Αγνὴ, " 
εἰς σωτηρίαν τέτοχας “' τοῖς ἐν πίστει ἀπλέτῳ “ Θεοτόχον σε 
δοξαζουσιν. 

ΙΝ 

τὸν ἐχ τῆς ἁμαρτίας ἢ 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὁ ἘἙἱρμός. 
» Τ ὃν Προφήτην διέσωσας ἡ ἐχ τοῦ κήτους, Φιλάνθρωπε' " χἀμὲ 
» τοῦ βυθοῦ τῶν πταισμάτων ἡ ἀνάγαγε, δέομαι. 

Τροπαρία. 

ὋὉ τιμῆς πάσης ὕπερθεν, ἣ᾽ ἀτιμίαν ὑπήνεγχας " Σταυρῷ 

προσπαγεὶς, τοὺς ἀνθρώπους " τιμῆσαι βουλόμενος. 

Ὑπογράφεις μοι ἄφεσιν " τῷ καλάμῳ τυπτόμενος ἢ χαταδου- 

λωθέντι τῷ πλάνῳ, " Χριστὲ, "ὁ Θεὲς ἡμῶν. 
Μαρτυριχά. 

Διὰ πόνων ἀθλήσεως " πρὸς τὴν ἄπονον, ἽΑγιοι, ᾿ μετέβητε 
λῆξιν ἀῤῥήτου ᾿ χαρᾶς ἀξιούμενοι. 

᾿Επυρώθητε ἄνθραξ: " τῆς Χριστοῦ ἀγαπήσεως" "ὅθεν τῷ πυρὶ 

ὁμιλοῦντες ἡ ἐμείνατε ἄφλεχτοι. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Μετὰ τόχον, Πανάμωμε, " ὡς πρὸ τόχου διέμεινας" “ Θεὸν 
γὰρ ἐχύησας ξύλῳ "᾽ τὸν ἄνθρωπον σώσαντα. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου: 

Σὺν τῷ ᾿Ιωνᾷ βοῶμέν σοι, Κύριε. 
ὧν ἀλγεινῶν παθῶν μου τὰ συντρίμματα ἣ ἐν τῷ συνδέσμῳ, 
Δέσποινα, τῆς πρεσβείας σου ἡ θεράπευσον, " καὶ τὴν ῥῶσίν μοι 

δώρησαι. 
Ὅλος συλληφθεὶς πολλοῖς ἀτοπήμασι, " χαὶ σπιλωθεὶς τὸν νοῦν 

ἁμαρτίαις πολλαῖς, " τῇ σχέπη σου " χαταφεύγω, διασωσόν με. 

Πάντες ἀδιστάκτῳ πίστει σε, Παάναγνε, ἢ ἐχδυσωποῦμεν λύσιν 

τῶν ἐπταισμένων ἡμῖν " δωρήσασθαι," ὡς ὑπάρχουσα Μήτηρ Θεοῦ. 
Ὡς τοῦ νοητοῦ Ἡλίου, Πανάμωμε, "᾽ ἀναδειχθεῖσα ὄχημα; 

φωταγώγησον " τοὺς ἐν νυχτὶ " ἀγνωσίας χαθεύδοντας. 



80 ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥῊ ΠΡΩ͂Ι, 
᾽ Ἂν .“᾿ - ε 4 

Οὐ ς ΣΟ “Βἰδμος. 
, " ᾽ ε ωὡ Ὁ Ν , 

ν 'ῖὯ1τ χάμινος, ἡ Σωτὴρ; ἐδροσίζετο, " οἱ Παῖδες δὲ κ' χορεύοντες 

Ἡ; ψαλλον. Ἢ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς "ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Τροταριᾶ. 

, ἘΔ, (λ ἊἋ " ἊἋ πὸ Σταυρούμενος " τὴν χτίσιν ἐσάλευσας , "“ νεχρούμενος “᾽ τὸν 

ὄφιν ἀρονϑ νὰ Ἂ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς “ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Ποτίζεται ἢ χολῇ ὁ ὃ ἀααροῦομος, Ἔ πηγαζων μοι Ν γλυκασμιὸν 

σωτήριον " τῷ βρώσει στερηθέντι " Παραδείσου τῆς τρυφῆς. 
Μαρτυριχᾶ. 

᾿ τ. Ἄ χ , “ Έ Ε Ἶ , ᾽ χ ν ᾽ ᾽ έρ0 

Οἱ Ναρτυρες " ξεόμενοι ὄνυξι ᾿ νεχρώσεως " τὸ πάχος ἀπέθεν- 

το, " χαταστολὴν δὲ θείαν ἢ ἐχ Θεοῦ ἐχομίσαντο. 
Τοῖς πάθεσι " τὸ πάθος τὸ ἄχραντον ἡ μιμούμενοι, ἢ χαλλίνιχοι 

Μάρτυρες, Ἂ ποὺς αἰχισμοὺς ῥαδίως ἢ σῶν ἐχθρῶν ὑπεμείνατε. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Σταυρούμενον ᾿ ὁρῶσα τὸν Κύριον, ᾿ ἡ ἄμεμπτος " Θεοτόχος 
ἔλεγεν: ἡ Οἴμοι! ΥἹὲ, πῶς θνήσχεις, ἢ ἢ ζωὴ χαὶ ἐλπὶς τῶν πιστῶν ; 

Ἐπ, τῆς Θεοτόχου. Ὃ ἐν τῇ βάτῳ. 

Ἷ, πειρασμοῖς ἐνὸς νΑ εν ἐν χινδύνοις σωτηρίαν "ἡ σὲ, Δέσποινα, 
ἐπιστάμενοι, ̓  πιστῶς ἐχβοώμεν" " Ἐὐλογημένος, ᾿ Πάναγνε, ὁ 

χαρπὸς τῆς χοιλίας σου. 

Τὸν τῆς ζωῆς χορηγὸν Ἃ ὡς ὑὰ φῦ Θεοτόχε, " ἀνάστησον 
νεχρωθέντα με ᾿ δειναῖς ἁμαρτίαις, Ἂ Εὐλογητὸς εἶ, “ χράζοντα, 

ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Θεὸς ἐκ σοῦ προελθὼν " ἐλυτρώσατο τὴν φύσιν " τῆς κατά- 
ρας, χαὶ ἰάσατο ἣ τὰς πάντων ὀδύνας. Εὐλογημένος, ᾿ Πάν- 

αγνε, ὃ καρπὸς τῆς χοιλίας σου. 

Χαῖρε, χαρὰ τῶν πιστῶν “'᾿ χαὶ λυτήριον "λύπης" ἢ χαῖρει 
πάντων ἱλαστήριον ἣ 
χρᾶντε Θεοτόχε ἘΝ 

Ωδὴ η΄. Ὁ Εἰρμός. 
᾽ ἊΣ τοὺς ὑμνολόγους ἐν καμίνῳ ᾿' διασώσαντα Παῖδας, " χαὶ 
))} 

» Θεὸν ἡ ὑμνεῖτε " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Τροπαρια. 

Οτε τῷ Σταυρῷ, Σώτερ, ἐπάγης, ἡ ἐχλονεῖτο ἡ Κτίσις, ἢ 
Ἥλιος ἔπαυσε ἡ τὰς ἀχτῖνας χαὶ πέτρα! ῳῥθννο Ἂ χαὶ ἽΛδης, ἢ 
Σώτερ, εγυμνοῦτο, δ μὴ φέρων σου τὸ χράτο 

Ὑπὲρ χαταδίχων ἀπωσμένων Νὴ καταδίκης ἠνέσχου" ὑ0} 
τοῦ γύμνωσιν ἢ ὑποστάντος γυμνὸς ξύλῳ χρέμασαι, " Οἰκτίρμον. ἢ 
Μέγα σου τὸ χράτος " χαὶ ἡ φιλανθρωπία ! 

τῶν πίστει βοώντων" " Εὐλογημένη, " ἄ- 

τὴν βροντέφλογον "᾽ μεταβαλόντα εἰς δρόσον Χριστὸν τὸν 



ΗΧΟΣ Α΄. δΊ 

Μαρτυριχά. 

Οἱ τῶν ᾿Ασωμάτων συμπολῖται, ᾿᾽ οἱ Χριστοῦ στρατιῶται ἢ 

Σταυρὸν ὡς θώραχα Ἢ ἐνδυσάμενοι πρὸς τὸν ἀντίπαλον ἢ χωροῦ- 

σι, " χαὶ τοῦτον ὡραίοις " ποσὶ καταπατοῦσιν. 
ἽἼσταντο ἐν μέσῳ τοῦ σταδίου " τοῖς μοχλοῖς οἱ γενναῖοι ἢ 

! μέλη συνθλώμενοι, Ἂ χαὶ τὴν δόμησιν ἀναμοχλεύοντες ἡ τῆς πλά- 

νης, " καὶ τοὺς τῶν Δαιμόνων Ἄ βωμοὺς ἐδαφιοῦντες. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Ἢ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα “ ὑψωθέντα ἐν ξύλῳ ἣ' χαὶ χα- 
παράσσοντα ἡ τὰς ὑψώσεις ἐχθροῦ θεωρήσασα, " τὸν μόνον " ὗψι- 
στον ἀνύμινει ἢ" Χριστὸν μεγαλοφώνως. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὕμνον σοι προσφέρομεν. 
᾿γλέωσαι τὸν εὔσπλαγχνον " Θεὸν χαὶ Λόγον, Θεοχυῆτορ, " ὑπὲρ 
ἸΦῇ πίστει " ἀσιγήτως βοώντων" δ᾽ Ἐὐλογεῖτε, " πάντα τὰ ἔρ- 
γα “ἡ Κυρίου, τὸν Κύριον. 

Καθάρσιον χατέχοντες " τὴν σὴν πρεσβείαν οἱ ἐμπαγέντες " 
βυθῷ πταισμάτων, ἣ᾽ Θεοτόχε, βοῶώμεν" ἡ Εὐλογεῖτε, " πάντα τὰ 
ἔργα “ Κυρίου, τὸν Κύριον. 

Σὲ πάντες χαταφύγιον "“ ἐν περιστάσει, χαὶ συμμιαχίαν " χαὶ 
προστασίαν " χεχτημένοι βοώμεν" " Ἐὐλογεῖτε, " πάντα τὰ ἔῤγα " 
Κυρίου, τὸν Κύριον. 

᾿Αχλὺς χυμάτων τῶν δεινῶν " μὲ συνταράττει" διὸ προστρέχὼ " 
ἐν τῷ λιμένι " τῆς σῆς πρεσβείας χραυγαάζων" κ Εὐλογεῖτε " πάντα 
τὰ ἔργα Ἂ Κυρίου, τὸν Κύριον. , 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Ἑἰἱρμός. 

ν πιὲ, ἥνπερ εἶδε Μωσῆς " ἀκατάφλεχτον βάτον, " χαὶ χλίμαχὰ 
ΟΣ δ ἧτο Δ ὴν ὁ ᾿Ιαχὼβ τεθέαται; ἌἊ χαὶ πύλην οὐράνιον, " 

δι᾿ ἧς διῆλθε ἡ Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἡ ὕμνοις, Μῆτερ ἁγνὴ; 
ν μεγαλύνομεν. Τροπάρια. 
Ψ 

Ἂ πῶς λαὸς ὁ ἀπειθὴς " παραδίδωσι σταυρῷ “ τὸν μόνον μια- 
χρόθυμον ἡ ἐθελοντὶ πτωχεύσαντα, " χαὶ παθος δεξάμενον, " χαὶ 
ἀπαθείας ᾿᾽ πρόξενον γενόμενον ἢ πᾶσ: τοῖς ἐξ ᾿Αδὰμ, ὀλισθήσασιν ! 

Σταύρωσιν ἄτιμον, Χριστὲ, " χατεδέξω ἐν σαρχὶ, " τιμῆσαι 

' βουλόμιενος ἢ ἀτιμασθέντα πάθεσιν " ἀλόγοις τὸν ἄνθρωπον, Ἂ χαὶ 

πὸ ἀρχαῖον " χάλλος ἀπολέσαντα' " δόξα τῇ ὑπὲρ νοῦν εὐ- 
σπλαγχνία σου. Μαρτυριχά. 

Ἥλιε ἄδυτε Χριστὲ; Ἀ ποὺς ὀδρθρίζοντας ὑπρδὲ σὲ, Ἂ καὶ σχό- 

τος χολάσεως ἢ παραυβῥμονήθς νεύσει σου, ἡ εἰς ἸΤᾺῚ γος ὠδήγη- 
σας " τῆς σῆς ἀῤῥήτου " δόξης χαὶ λαμπρότητος" " φώτισον οὖν 
ἡμᾶς ταῖς αὐτῶν προσευχαῖς. 

Ῥαυδοϊούϊουβ. 11 
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Φάλαγξ Μαρτύρων ἱερῶν ᾿ μυριάδας νοητῶν " ἐχθρῶν ἔτρο- 

πώσαντο, “ χαὶ μυριάσιν ἥνωνται ἢ ἁγίων Δυνάμεων, ἣ χαὶ τὰ 

μυρία ᾿ πάθη τῶν ψυχῶν ἡμῶν "'ὶ νεύσει παντουργικῇ θεραπεύουσι. 

Θεοτοχίον. 

Φέγγει, Παρθένε, τοῦ ἐκ σοῦ " ἀνατείλαντος σαρκὶ "' τὸν νοῦν 

μου χκαταύγασον, ἣὶ καὶ τὴν χαρδίαν φώτισον, δ᾽ τὸ σχότος διώ- 

χουσὰ “ τῆς ἁμαρτίας, " χαὶ τῆς ῥαθυμίας μοὺ Ἀ ἅπασαν τὴν 

ἀχλὺν ἀπελαύνουσα. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

χουσα στῆθος συμπαθὲς Ἂ χαὶ πλουσίους οἰχτιρμοὺς, δ΄ τὰ 

Τύξω χαὶ τραύματα "᾿ τῶν ψυχῶν χαὶ μώλωπας, " χαὶ σώμα- 

τος ἄλγημα " χαὶ τὰς ὀδύνας " θεράπευσον, Δεσποινα, “ ὅπως σε 
χατὰ χρέος δοξάζωμεν. 

Σὲ ὡς τὸν Λόγον τοῦ Πατρὸς " συλλαβοῦσαν ἐν γαστρὶ, " 

χαὶ τοῦτον χυήσασαν "' ὑπὲρ φύσιν, Πάναγνε, " καὶ Παρθένον μεί- 
νασαν "“ δοξολογοῦμιν " εὐχαρίστως χράζοντες" "᾽ Χαῖρε, ἁμαρτω- 
λῶν ἡ βοήθεια. 

Μόνη ὑπάρχεις ἀπλανὴς " ὁδηγία τῶν πιστῶν," καὶ τρίβος σω- 
τήριος " εἰς εὐθεῖαν ἄγουσα " ὁδὸν, χαὶ εἰσάγουσα “᾿ πρὸς Βασι- 

λείαν ἢ τὴν ὄντως οὐράνιον, κ΄Αχραντε, ἡ ἐλπὶς τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Σὺ τὸν οὐράνιον ἡμῖν ᾿ στάχυν ἐγεώργησας, ἣ᾽ χαὶ πρέφεις, 

Πανάμωμε, " χαὶ πρεσβεύεις πάντοτε, " χαὶ σώζεις ἐκ θλίψεως " χαὶ 

χινδύγων, ᾿ χαὶ παρέχεις ἅπασιν "᾿ λύσιν ἁμαρτιῶν τοῖς ὑμινοῦσί σε. 
᾿Εξαποστειλάριον. 'Ο᾽ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

Σταυρὲ Χριστοῦ μου, τὸ σχῆπτρον " χαὶ νῖκος τῶν ᾿Αναχτό- 
ρων, ἡ τῶν ᾿Ορθοδόξων ἡ δόξα, " φρούρει τούς σε προσχυνοῦντας, ἢ 

ἵνα ἡττῶνται τὰ πλήθη " τῶν χαχοδόξων ἀνθρώπων. 
ἽἝτερον. 

Σταυρὸς ὁ φύλαξ " πάσης τῆς οἰκουμένης" " Σταυρὸς ἡ ὡραιό- 

τῆς τῆς Εχχλησίας" " Σταυρὸς Βασιλέων τὸ χραταίωμια" ἢ Σταυρὸς 

πιστῶν τὸ στήριγμα" " Σταυρὸς ᾿Αγγέλων ἡ δόξα " χαὶ τῶν Δαι- 
μόνων τὸ τραῦμα. 

ν 

Ἂ 

Σταυροθεοτοχίον. 
Ἔν τῷ Σταυρῷ παρεστῶσα " ἡ σὲ ἀσπόρως τεχοῦσα, ἢ χαὶ 

θρηνῳδοῦσα ἐβόα: "' Οἴμοι ! γλυκύτατον 'Γέχνον" ἡ πῶς ἔδυς ἐξ 
ὀφθαλμῶν μου; ἢ πῶς ἐν νεχροῖς ἐλογίσθης : 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Σταυρώσίμα. 
Ἦ.χος α΄. 

Σὲ τὸν ἐν ξύλῳ προσπαγέντα, " χαὶ ζωὴν ἡμῖν παρεσχηχό- 
τα, " ὡς Σωτῆρα χαὶ Δεσπότην ἡ ὑμνοῦμεν ἀπαύστως. 
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Διὰ τοῦ Σταυροῦ σου, Χριστὲ, " μία ποίμνη γέγονεν " ᾿Αγγέ- 
λων καὶ ἀνθρώπων, " χαὶ μία ᾿Εχχλησία" “ οὐρανὸς χαὶ ἡ γῆ " 
ἀγάλλονται" Κύριε, δόξα σοι. 

Μαρτυριχόν. 
" ᾽ ΄ -“ - - Η “ , 

Τοὺς ᾿Αθλοφόρους τοῦ Χριστοῦ Ἃ δεῦτε, λαοὶ ἅπαντες, τιμνὴ- 

σωμεν “΄ ὕμνοις χαὶ ᾧϑδαῖς πνευματικαῖς, “ τοὺς φωστῆρας τοῦ 
Κόσμου " χαὶ χήρυχας τῆς Πίστεως" ἡ τὴν πηγὴν τὴν ἀέναον, 
ἐξ ἧς ἀναβλύζει " τοῖς πιστοῖς τὰ ἰάματα. " Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, ἢ 

Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, “᾽ τὴν εἰρήνην δώρησαι τῷ Κόσμῳ σου; " 
χαὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
Πανεύφημοι Μαρτυρες. 

Ὑψώθης, Οἰχτίρμον, ἐν Σταυρῷ, “ ὡς ἀρνίον ἄχαχον “ ἐθε- 
ουσίως σφαπττόυνενος ἔχνον Ὑλυχύτατο ἐν χλαυθμῷ ἐβό λουσίως σφαττόμενος, ἡ τ Υλ ατον. ἡ (ἐν χλαυθμᾳ ρα 
ἡ ̓ Αμνὰς ἡ ἄσπιλος, " ὁρῶσα ἐπὶ ξύλου τὸν Κύριον), " ἐγὼ δὲ πίμ.- 

πραμαι " τὴν καρδίαν χαὶ τιτρώσχομαι" ἡ ἀλλ᾽ ὑμνῶ σου " τὸ ἂμε- 

τρονκέλέος, ΕἸΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 
Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

Ἃ 

. , ᾿ ἦν αὐδρ Ἂχ -“ ὺ ε 3, ; " ᾽ ; Ξ ἊἋ 

Δὲ βρώσεως ἐξήγαγε " τοῦ Παραδείσου ὁ ἐχθρὸς τὸν ᾿Αδὰμ. 
διὰ Σταυροῦ δὲ τὸν Ληστὴν " ἀντεισήγαγε Χριστὸς ἐν αὐτῷ" " 

Ννύήσθητί μου, χράζοντα, ἢ ὅταν ἔλθης " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 
Σταυρωθεὶς ὁ. ἀναμάρτητος, " τὰς ἁμαρτίας πάντων ἦρας, 

Χριστέ: "' χαὶ λογχευθεὶς σου τὴν πλευρὰν, "᾽ σωτηρίους χρουνοὺς 
ἔβλυσας " αἵματος χαὶ ὕδατος, " ἀναπλάττων " τοὺς συντετριμ.- 

᾿ μένους φθορᾷ. 

᾿Επὶ ξύλου χαθηλούμενος “ ἐθελουσίως, ᾿Ιησοῦ ὁ Θεὸς, " ἅπαν 
᾽ , ᾽ ᾿ ᾽ ν ᾽ , , ᾿ 
ἐξήλωσας ᾿Αδὰμ. " ἐμπαθὲς, Οἰχτίρμον, νόημα" " τραύμασι τιμίοις 
δὲ " τῶν Δαιμόνων " πληθὺν ἐτραυμάτισας. 

τ Μαρτυριχόν. 
Οἱ τὰ πάθη μιμησάμενοι " τοῦ ἐχουσίως πεπονθότος σαρχὶ, ἢ 

Μάρτυρες ἔνδοξοι, ἀεὶ " πάθη παύετε δυσίατα, " νόσους τε διώχε- 
τε " τῶν ἀνθρώπων " ἰσχύ: τοῦ Πνεύματος. Δόξα. 

᾿Ισοδύναμιον ὁμότιμον " σὲ τὴν Τριάδα ὀνομάζομεν, " Πατέρα 
ἄναρχον Θεὸν, " χαὶ Υἱὸν καὶ Πνεῦμα ἅγιον, μίαν τρισυπόστατον ἢ 
Θεαρχίαν " πιστῶς μεγαλύνοντες. 

Καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
Τῷ Σταυρῷ σε χαθηλούμενον "ἡ ὡς ἐθεάσατο, Χριστὲ ὁ Θεὸς, 

Ἢ σὲ χυήσασα σαρχὶ, " θρηνῳδοῦσα ἀπεφθέγγετο" " Τί σοι ἀντα- 
πέδωχεν, " ὦ Υἱέ μου, " δῆμος ὁ ἀχάριστος; 



δά 
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ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥῊ ἘΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέκραξα, Στιχηρὰ Δεσποτικὰ Προσόμοια. 

“Ἦχος α΄. Πανεύφημοι Μάρτυρες.. 
μύλου βρώσει τέθνηχαά ποτε " συμβουλία ὄφεως ἣ' συνεπαρθεὶς, 

ἐπικαὶ ἐξόριστος " τῆς θείας δόξης σου “ γεγονὼς ὁ τάλας" 

διὸ. τεθανάτωμαι " ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ὁ δείλαιος" ἢ λοιπὸν, Φιλαν- 
θρωπε, ἡ σὺ ὡς μόνος εὐδιάλλαχτος "᾽ Παραδείσου "΄ οἰκήτορα 
ποίησον. ῬΈΡΡΧΝ 

Πάντα χαταλείψασα, ψυχὴ, “΄ ἐννοοῦ τὴν ὥραν σου “' τὴν 
τελευταίαν, καὶ πρόσεχε ὅ σαυτῇ, πρὸς ἔξοδον “' ἐτοιμιαζομιένη. 

ὅπως μὴ αἰφνίδιος ᾿ ἐλθών σε χαταλάβη ὁ θάνατος ἣ εὑρὼν ἀνέ- 

τοιμον" ὁ τῷ Κυρίῳ οὖν ἀείποτε " γὙρηγοροῦσα δ 
δάχρυε. 

Νέχρωσον τὸ φρόνημα παθῶν “' τῶν παρενοχλούντων με; 
χαὶ τὰς ἀτάχτους χινήσεις μου, " Θεὲ προάναρχε, " θείᾳ ἐξουσίᾳ ἢ 

πραῦνον ὡς εὔσπλαγχνος, ἢ παρέχων μοι πταισμάτων τὴν ἄφε- 

σιν " ὡς εὐδιάλλαχτος " ὡς οἰκτίρμων χαὶ φιλάνθρωπος, ἢ διὰ πλοὺῦ- 

πον " τῆς σῆς ἀγαθότητος. 
Ἕτερα τῆς Θεοτόχου, ὅμοια. 

᾿Αγία Θεόνυμφε, ἁγνὸν, ᾿᾽ σεμνόν με καὶ σώφρονα, "πρᾶον, 
ἡσύχιον, κόσμιον, ἢ εὐθὴ χαὶ ὅσιον, ἢ ἀληθῆ, ἀνδρεῖον, " φρόνιμον, 
μαχρόθυμον, ἡ χρηστὸν ἐπιειχὴ τε χαὶ μέτριον, ᾿᾽ ἄμεμπτον, ἄ- 
μωμον. ἢ ἀνεπίληπτόν τε ποίησον, "' χαὶ πρὸς τούτοις " Παρα- 
δείσου μέτοχον. 

Ὑπέχχαυμα γέγονα αἰσχρᾶς " ἀσωτίας, ἼΑΛχραντε, ἡ ἐφευρε- 
τὴς παραπτώσεων, " παθῶν διδάσκαλος, “ ἐδηγὸς λαγνείας, ἢ 
ἀσελγείας πρόξενος, Ἀ δεινῆς ἀχολασίας συνήγορος" " χαὶ ἔτι τού- 

τῶν γὰρ " ταῖς ἐννοίαις ἐνηδύνομαι" " ἀλλὰ πάσης " ἀπωλείας 
ῥῦσαί με. , 

Δεινῶς με χειμάζουσι δεινοὶ Δ ἁμαρτίας χείμαῤῥοι, “ ὠδῖνες 
Αδου χυχλοῦσί με, "᾽ παγὶς θανάτου δὲ “ἡ ψυχιχοῦ προφθάνει" ἢ 
ἐλεῆμον Δέσποινα, "' βοῶ σοι μετ ὀδύνης χαρδίας μου" " Σπεῦσον, 
ἐξάρπασον ἢ ἐκ θανάτου ἀπογνώσεως, " χαὶ ἐξ ἽΛδου " νῦν τῆς 
ἀπωλείας με. ' 

Ὰ 

προσεύχου χαὶ 

Ἃ 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Τὴν παγχόσμιον δόξαν " τὴν ἐξ ἀνθρώπων σπαρεῖσαν. " καὶ 

τὸν Δεσπότην τεχοῦσαν, “᾽ τὴν ἐπουράνιον πύλην " ὑμνήσωμεν 
Μαρίαν τὴν παρθένον. ἣ“᾽ τῶν ᾿Ασωμάτων τὸ ἄσμαν "' χαὶ τῶν 
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πιστῶν. τὸ. ἐγχαλλώπισμα. " Αὕτη γὰρ ἀνεδείχθη οὐρανὸς ἡ χαὶ 
ναὸς τῆς Θεότητος. " Αὕτη τὸ μεσότειχον " τῆς ἔχθρας χαθελοῦ- 
α ἢ εἰρήνην ἀντεισῆξε, “' χαὶ τὸ βασίλειον ἠνέῳξε. " Ταύτην 

οὖν χατέχοντες " τῆς Πίστεως τὴν ἄγχυραν, " ὑπέρμαχον ἔχομεν ἢ 

τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Κύριον. " Θαρσείτω τοίνυν, “΄ θαρσείτω 
λαὸς τοῦ Θεοῦ" " χαὶ γὰρ αὐτὸς πολεμήσει τοὺς ἐχθροὺς ἡ ὡς παν- 
τοδύναμος. 

Προχείμενον, Ἦχος βαρύς. 
ὋὉ Θεὸς, ἀντιλήπτωρ. μου εἶ, τὸ ἔλεός σου προφθάσαι με. 

Στίχ. ᾿Εξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ Θεὸς. 
᾿Απόστιχα Μαρτυριχά. 

Ἡ ἐν σταδίῳ ὑμῶν ὁμολογία, Αγιοι, ἢ τῶν Δαιμόνων κατέ- 
πτηξε τὴν δύναμιν, ᾿ χαὶ τῆς πλάνης τοὺς ἀνθρώπους ἠλευθέ- 

ῥωσε" " διὸ χαὶ τὰς χεφαλὰς ἀποτεμινόμενοι " ἐχράζετε" "' Γενέ- 

σθω, Κύριε, δ᾽ ἡ θυσία τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἡ εὐπρόσδεχτος ἐνώπιόν 
σου" “ ὅτι σε ποθήσαντες ᾿ χατεφρονήσαμεν τῆς προσχαίρου ζωῆς; 
Φιλάνθρωπε. ᾿ 

Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεός. ΡῬ: 

ἊὮ τῆς χαλῆς ὑμῶν ἡ πραγματείας, ἽΑγιοι ̓  "ὅτι αἵματα 
ἐδώκατε, " καὶ οὐρανοὺς ἐχληρονομήσατε, Ἂ χαὶ πρὸς χαιρὸν πει- 
ρασθέντες " αἰωνίως ἀγάλλεσθε" “᾽ ὄντως χαλὸν ὑμῶν τὸ ἐμπό- 

ρευμα ! " φθαρτὰ γὰρ χαταλιπόντες " τὰ ἄφθαρτα ἀπελάβετε, - 
χαὶ σὺν ᾿Αγγέλοις χορεύοντες " ὑμνεῖτε ἀπαύστως ἢ ἐν εμέ: ὁμοού- 

σιον. Αὐτόμελον. ᾿ 
- Στίχ. Τοῖς ᾿Αγίοις τοῖς, ἐν μ γῇ: 

Παγεύφημοι προ κι ὑμᾶς" οὐχ ἡ γῆ κατέχρυψεν, “ ἀλλ᾿ οὐ- 
ἮΝ ὑπεδέξατο" " ὑμῖν ἠνοίγησαν ᾿ Παραδείσου πύλαι, " καὶ ἐν- 

ς γενόμενοι " τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἀμ, ψήφῳ γῇ Χριστῷ πρε- 

ἡριούρ δ " δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν “ τὴν ἐφ δ δὶ πὸ 
μέγα ἔλεος.. Νεχρώσιμον.- 

Στίχ. Μαχάριοι οὺς ἐξελέξω. , εἰβέθῃ 
Ποία τοῦ βίου τρυφὴ ἡ διαμένει λύπης ἀμέτοχος; Ἀ΄ ποία δόξα 

ἕστηχεν "' ἐπὶ γῆς ἀμεταθετος ; “ πάντα σχιᾶς ἀσθενέστερα, " 
πάντα ὀνείρων ἀπατηλότερα᾽ ἡ αἱὰ ῥοπὴ " καὶ ταῦτα πάντα θά- 
νατος διαδέχεται. “᾿Αλλ ἐν τῷ φωτὶ, " Χριστὲ, τοῦ προσώπου 
σου, ἣ καὶ τῷ γλυχασμῷ τῆς σῆς ὡραιότητος, “᾽᾿ οὺς ἐξελέξω. 

ἀνάπαυσον ὡς φιλάνθρωπος. ᾿ , 
, Δόξα... χαὶ νῦν. Θεσνοκέθην 

Χαίροις παρ ἡμῶν, " ἁγία Θεοτόχε Παρθένε, "᾽ τὸ σεπτὸν χει- 
δλμν ἡ ἁπάσης τῆς Οἰχουμένης, " ἡ λαμπὰς ἡ ἄσβεστος; "τὸ 

Ἃ 
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χωρίον τοῦ ἀχωρήτου, " ὁ ναὸς ὁ ἀχατάλυτος" ἅ χαίροις, ἐξ ἧς 
᾿Αμνὸς ἐτέχθη», κ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ χόσμου. 

Μαρτυριχὰ,. ὅταν ἔνι ᾿Αλληλούϊα,, εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα 

ψάλλονται. Εἰς δὲ τὸν. Στίχον. λέγομεν. τὸ α΄. Μαρτυριχὸν., χαὶ 

τὰ. δύο Νεχρώσιμα. 

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄, Στιχολογίαν, Καθίσματα Μαρτυριχά. 
Ἦχος α΄. 

Ὁ: χαλοὶ στρατιῶται " ὁμοφρόνως πιστεύσαντες, ἡ τὰς ἀπειλὰς 

τῶν τυράννων ἣ μὴ πτοούμενοι, ἼΑγιοι, ᾿ προσήλθετε προθύμως 
πῷ Χριστῷ “ ἀράμενοι τὸν τίμιον Σταυρόν: “ χαὶ τελέσαντες 
τὸν δρόμον " ἐξ οὐρανοῦ τὴν νίχην ἐλάβετε. " Δόξα τῷ ἐνισχύ- 
σαντι ὑμᾶς" " δόξα τῷ στεφανώσαντι" " δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι᾿ ὑ- 
μῶν " πᾶσιν ἰάματα. 

Τὰς ἀλγηδόνας τῶν ᾿Αγίων, " ἃς ὑπὲρ σοῦ ἔπαθον, "ὶ δυσω- 
πήθητι, Κύριε, " χαὶ πάσας ἡμῶν τὰς ὀδύνας " ἴασαι, Φιλανθρω- 
πε, δεόμεθα. “ 

Τοὺς Μάρτυρας Χριστοῦ " ἱχετεύσωμεν πάντες" “ αὐτοὶ γὰρ 
τὴν ἡμῶν ἣ' σωτηρίαν αἰτοῦνται: “ χαὶ πόθῳ προσέλθωμεν " 
πρὸς αὐτοὺς μετὰ πίστεως" “ οὗτοι. βρύουσι “ τῶν ἰαμάτων τὴν 
χάριν" ἢ οὗτοι φάλαγγας “ ἀποσοβοῦσι Δαιμόνων " ὡς φύλαχες 
Πίστεως. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Τοῦ Ῥαβριὴλ φθεγξαμένου ἡ σοὶ, Παρθένε, τὸ Χαῖρε, " σὺν τὴ 

φωνῇ ἐσαρχοῦτο " ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης “ ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ Κι- 
βωτῷ, "' ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δαυΐδ᾽ ᾿' ἐδείχθης πλατυτέρα " τῶν 
οὐρανῶν, "βαστάσασα τὸν Κτίστην. σου. " Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι 
ἐν σοί: "' δόξα τῷ προελθόντι ἐχ σοῦ: " δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι 
ἡμᾶς " διὰ τοῦ τόχου σου. 

Μετὰ, τὴν. β΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Μαρτυρικά. 
᾿Αθλήσεως καύχημα " χαὶ στεφάνων ἀξίωμα, " οἱ ἔνδοξοι 

᾿Αθλοφόροι " περιβέβληνταί σε, Κύριε: " χαρτερίᾳ γὰρ αἰκισμιῶν 
τοὺς ἀνόμους ἐτροπώσαντο, " χαὶ δυνάμει θεϊκῇ " ἐξ οὐρανοῦ τὴν 
νίκην ἐδέξαντο" " αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις " δώρησαι ἡμῖν τὸ μέγα 
σου ἔλεος. 
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ἽἝτερα Νεχρώσιμια 

Τὸ τοῦ θανάτου χράτος, ᾿ Χριστὲ, χατήργησας, " καὶ ἀφθαρ- 
σίαν τοῖς ἐπὶ γῆς ἐπήγασας" " χαὶ οἱ εἰς σὲ πιστεύοντες οὐ θνή- 

σχουσιν, ἢ ἀλλὰ ζῶσιν ἐν σοί. "᾿᾿Ανάπαυσον οὖν, Κύριε, " τὰς 

ψυχὰς τῶν δούλων σοὺ " καὶ χατάταξον αὐτοὺς " μετὰ τῶν ᾿Αγίων 

σου, “᾿ πρεσβείαις τῆς Θεοτόχου ἡ χαριζόμενος αὐτοῖς τὰ ἐλέη σου. 

Τὸν τάφον σου, Σωτήρ. 
Ἔν τόπῳ φωτεινῷ, " ἐν χορῷ τῶν δικαίων ἢ ἀνάπαυσον, Σω-᾿ 

τὴρ." τοὺς πρὸς σὲ μετασταντας" " εἰς σὲ γὰρ, Φιλάνθρωπε, " τὰς 
ἐλπίδας ἀνέθεντο. “ Δέξαι δέησιν " ὑπὲρ πατέρων χαὶ τέχνων, " 
χαὶ δικαίωσον, " ὧν ἐχτελοῦμεν τὴν μνήμην, ἢ ὡς ὧν πολυέλεος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Θαῦμα θαυμάτων, "κ᾽ Κεχαριτωμένη, δ᾽ ἐν σοὶ θεωροῦσα "' ἡ 
Κτίσις ἀγάλλεται" ἢ συνέλαβες γὰρ ἀσπόρως " καὶ ἔτεχες ἀφρά- 
στως, “ἡ ὃν ταξιαρχίαι ᾿Αγγέλων "' ὁρᾶν οὐ δεδύνηνται" " αὐτὸν, 
Θεοτόχε, ἱκέτευε " ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. ᾿ 

Κανὼν εἰς Προφήτας χαὶ Μάρτυῤαξ, 

οὗ ἡ ̓Αχροστιχὶς ἐν τῇ θ΄. ᾧδῇ᾽ ᾿Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος ᾿α΄. .Ὃ Ἑϊρμός. 

» οὔ ἡ προπαιοῦχος δεξιὰ ἡ θεοπρεπῶς ἐν ἰσχύϊ δεδόξασται" ἃ 

ἀὐνδδοὴ γὰρ, ᾿Αθάνατε, ὡς πανσθενὴς " ὑπεναντίους ἔθραυσε, δ 
» ποῖς ᾿Ισραηλίταις " ὁδὸν βυθοῦ χαινουργήσασα. 

Τροπαρια. 

Χερσὶν ὡμοιώθης Προφητῶν, " ὁ τῇ χειρί σου συνέχων τὰ πέ- 
ρατα" " τούτων παραχλήσεσι τὸ τῶν ἐμῶν "᾽ ἁμαρτιῶν χειρόγρα- 
φον, ᾿ Λόγε, διαῤῥήξας, ἢ ἐχθροῦ χειρῶν με ἐξάρπασον. 

᾿Θείων ἐπιλάμψεων τὸν νοῦν ἢ προφητιχῶς δεχτιχὸν ἐργασά- 
μενοι, " φῶς ἐχρηματίσατε, τὴν νοητὴν ἢ ἀνατολὴν χηρύττοντες, ἢ 
ἔνδοξοι Προφῆται, ἡ φωταγωγοὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. , 

Μαρτυριχᾶ. ᾿ 
Αἵμασιν ὑμῶν ἀθλητιχοῖς ᾿ πολυθεΐας ξηράναντες πέλαγος, ἢ 

τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν τοὺς ποταμοὺς " ξηράνατε, Μακάριοι, " θείαις 

ἐπομβρίαις " τῶν ἱερῶν προσευχῶν ὑμῶν. 

Νέφος ᾿Αθλητῶν φωτοειδὲς, " τὸν ἐχ Παρθένου νεφέλης ἐχλάμ- 

ψαντα " Ἥλιον δυσώπησον, τὰ σχοτεινὰ “ νέφη τῶν χαρδιῶν 
ἡμῶν “ ἐναποδιῶξαι, ἢ χαὶ τῆς γεέννης λυτρώσασθαι. ΄ 

, ' Θεοτοχίον. ΚΗ 
Γνώμη ὀλισθαίνοντα ἀεὶ, " χαὶ λογισμοῖς πονηροῖς “ἐξελχόμε- 

γον " χαὶ δελεαζόμενον, φρενοβλαβὼς " δὲ τοῖς ἐχθροῖς εὐχείρωτον "' 

ὅλον γεγονότα " μὴ ὑπερίδῃς με, Δέσποινα. 

» 
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Κανὼν Νεχρώσιμος, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Πιστῶς θανοῦσι πρῶτον ὕμινον προσφέρω. 

Ποίημια Θεοφάνους. 
Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

,ύλας τοῦ θανάτου χαὶ μοχλοὺς ἢ τῷ σῷ θανάτῳ συντρίψας, 
᾿Αθάνατε, ̓  πύλας ἀναπέτασον τῆς ὑπὲρ νοῦν ἡ ἀθανασίας, 

Δέσποτα, " τοῖς χεχοιμιημένοις, ᾿ πρεσβείαις τῶν ᾿Αθλοφόρων σου. 

Ἵνα τῆς ἐνθέου σου ζωῆς ὁ ἀξιωθῶμεν, χατῆλθες πρὸς θά- 
νατον" ἡ τούτου προνομεύσας δὲ τοὺς θησαυροὺς " ἡμᾶς ἐχεῖθεν 
εἵλχυσας" " νῦν δὲ, Ζωοδότα, ᾿ τοὺς μεταστάντας ἀνάπαυσον. 

Σύ μου τὸ- φθαρτόν τε χαὶ θνητὸν " ἀναλαβὼν ἀφθαρσίαν 
) ᾿ " χ. ΤΡ 5. Ἶ ᾿ , Ν " ΕῚ 4 κά « 

ἐνέδυσας, " καὶ πρὸς ἀτελεύτητον διαγωγὴν ἢ χαὶ μακαρίαν ὕψω- 

σας" “ ἔνθα ὡς οἰκτίρμων, " οὺς προσελάβου ἀνάπαυσον. 

Θεοτοχίον. 

Τὴν χυοφορήσασαν, πιστοὶ, " τὸν ἐχ Θεοῦ Θεὸν Λόγον ὑμνή- 
σωμεν" ἡ" αὕτη γὰρ ἡ Πάναγνος ὁδὸς ζωῆς “᾽ τοῖς τεθνεῶσι γέγο- 

Ἀ ἣν ὡς Θεοδόχον " καὶ Θεοτόχον δοξαζομιν. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» Ὁ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν " οὐσίας τὴν ἀσθένειαν, " καὶ 

συμπαθῶς αὐτὴν μορφωσάμενος, " περίζωσόν με ἐξ ὕψους 
» δύναμιν, " τοῦ βοᾶν σοι: ἽΑγιος, " ὁ ναὸς ὁ ἔμψυχος " τῆς ἀχράν- 
» σοὺ σοὺ δόξης, Φιλάνθρωπε. 

Τροπαρια. 

Δοχεῖα τοῦ Πνεύματος. σοφοὶ " Προφῆται ατίσαντες μᾶτος. σοφοί βᾷ φῆται, χρὴμ. ᾿ 
τὴν πρὸς ἡμᾶς τοῦ Μάγου χατάβασιν φαεινοτάτως ἀνα θα 

Ἃ " "Ἣὔυ εὖ τε" ἡ διὸ δυσωπήσατε, " φωτισμὸν χαὶ ἔλεος " δωρηθῆναι τοῖς πί- 
στει τιμῶσιν ὑμᾶς. ν ἶ 

Ῥι τ ἘΡ, ΠΑΝ " . ’ ᾿ ἢ ι Πλαξὶ χαρδιῶν ὑμῶν, σοφοὶ, Ἂ τὸν γγόμον τὸν σωτήριον Ἀ ΕΝΕ 
γεγραμμένον πίστει ἐσχάήκα τε: Ἂ διὸ τῷ ὑπ τῆς ἁμιαρπίας με" 
χαλεπῶς ἐπΡ τον Ἂ θείαις παραχλήσεσι, " θεηγόροι Προφῆται, 
λυτρώσασθε. ἡγς. καἶ τς 

» 

Μαρτυριχάᾶ: 
Φρύαγμα τυράννων δυσσεβὲς " γενναίως συνετρίψατε, " πρὸς 

τὸν Θεὸν ὑψούμενοι, Μάρτυρες". " διὸ χραυγαζω: κατεπαιρόμινον 
χαὶ σοβαρευόμενον ᾿ χατ' ἐμοῦ τὸν δράχοντα " ταῖς ὑμῶν ἱχεσίαις 
συντρίψατε. τ κοΐς 

Θείων παθημάτων χοινωνοὶ ἢ μελλούσης βασιλείας τε 
δόχου, Μάρτυρες ἔνδοξοι, ᾿ παθῶν σαρχός με ἀπολυτρώσασθε, 
χαὶ γεέννης ῥύσασθε " χαὶ μελλούσης χρίσεως " ταῖς ὑμῶν πρὸς 
τὸν Κτίστην δεήσεσι. ' 

Ἀ ἀδια- 
ΩΣ 

ἋΣ 
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Θεοτοχίον. 
Σκηνὴ πλατυτέρα οὐρανῶν, ἢ λαόν σου συνερχόμενον Ἢ ἐν τῇ 

σχηνῇ σου ταύτη ὑμνῆσαί ξξ δι σκηνῶν ἀύλων μέτοχον τα ἠῆ 

σον, " τῇ θερμῇ δεήσει σου " τῇ πρὸς Χριστὸν, ὃν ἔτεχες, " τὸν 
Δεσπότην ἀπάντων χαὶ Κύριον. 

Κανὼν εἰς Κοιμιηηθέντας. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

ς μόνος ὑπάρχων ἀγαθὸς “ χαὶ μόνος πολυέλεος, ἣ τοὺς εὖ- 

σεβὼς πρὸς σὲ ἐχδημήσαντας " ἐν οὐρανίαις σκηναῖς ἀνάπαυ- 
σον, " ἔνθα ἡ ἀνέχφραστος " χαρὰ καὶ ἀπόλαυσις, " ἔνθα νέφος 

Μαρτύρων εὐφραίνεται. 
Σὺ μόνος ἐφάνης ἐπὶ γῆς, " Σωτήρ μου, ἀναμάρτητος, " 

ἁμαρτίας αἴρων ὡς εὔσπλαγχνος " τοῦ Κόσμου τούτου, τῶν με- 

ταστάντων πιστῶς " τὰς ψυχὰς ἀνάπαυσον " ἐν αὐλαῖς ᾿Αγίων 

σου, “ ἐν τρυφὴ Παραδείσου, Φιλάνθρωπε. 
Θανάτου τὸ χράτος καθελὼν " ζωὴν τὴν ἀτελεύτητον “ πᾶσι 

πιστοῖς ἐπήγασας, Δέσποτα" ἐν ταύτη τούτους τοὺς ἐχδημή- 
σαντας " εὐσεβῶς χκατάταξον, " παρορῶν τὰ πταίσματα, " συγ- 
χωρῶν ἁμαρτίας, ᾿Αθαάνατε. 

Θεοτοχίον. 
᾿Ασπόρως συνέλαβες, ᾿Αγνὴ, ἡ τὸν Λόγον τὸν ἀίδιον " σωμα- 

τιχῶς ἡμῖν ὁμιλήσαντα, " τὸν τοῦ θανάτου τὴν ἰσχὺν λύσαντα, " 
χαὶ ζωὴν πηγάσαντα “ χαὶ θνητοῖς ἀνάστασιν “ τῇ αὑτοῦ εὐ- 
σπλαγχνίᾳ παρέχοντα. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
ρος σε " τῇ χάριτι τῇ θείᾳ χατάσχιον " προβλεπτιχοῖς ὁ 
᾿Αββαχοὺμ. ᾿ κατανοήσας ὀφθαλμοῖς, Ἂ ἐχ σοῦ ἐξελεύσεσθαι ἡ 

» τοῦ Ισραὴλ " προανεφώνει τὸν ἽΑγιον, "᾿ εἰς σωτηρίαν ἡμῶν 
» χαὶ ἀνάπλασιν. 

Ἃ Ἂ 

Τροπᾶρ!α. 
Ἃ Ἀ Λαμπάδες " ἐν Πνεύματι ζωῆς λόγον φαίνουσαι, " χαὶ τὰ 

πληρώματα τῆς γῆς ἡ φωταγωγοῦσαι βυστικώς, ω Προφῆται ; 
ὡράθητε" " διὸ βοῶ" " Εὐχαῖς ὑμῶν συντηρήσατε " τὴν τῆς ψυχῆς 
μου λαμπάδα βμεόίμαηπον; 

Ὡς πλήρεις ̓  ναμάτων ζωηῤῥύτων τοὺ Πνεύματος " ἀναφα- 
᾿γέντες ποταμοὶ, " χαὶ χαταρδεύοντες τὴν γῆν, " Προφῆται θεσπέ- 

σιοι,) " τὴν τῷ αὐχμῷ " χαταταχεῖσαν καρδίαν μου " χαταδροσί- 
σατε ταύτην, πανεύφημοι.͵ 

Μαρτυριχᾶ. 
Αἰἱμάτων, " πανεύφημοι, ῥανίσι τοὺς ἄνθραχας "᾽ ἐναποσβέ- 

σαντες, σοφοὶ, " τῆς ἀθεΐας, ᾿Αθληταὶ, " τοῖς πεπυρωμένοις με " 

Ἃ 

Ῥδχδοϊοίϊουϑβ. 12 
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τοῦ πονηροῦ " χαταφλεγόμενον βέλεσι " χαταδροσίσατε δρόσῳ τοῦ 
Πνεύματος. 

Μαρτύρων, " Χριστέ μου, τὰς λιτὰς προσδεξάμενος " ἐναθλη- 
σάντων ὑπὲρ σοῦ " καὶ νικησάντων τὸν ἐχθρὸν, ἢ ἐχθρῶν ὁρω- 
μένων με, " ὡς ἀγαθὸς, δ χαὶ ἀοράτων ἐξάρπασον " ἐπιζητούν- 

των ἀεὶ θανατῶσαί με. Θεοτοχίον. 
Ναόν σε" τῆς δόξης ἐπιστάμενοι, Ἄχραντε, “ ἐν τῷ ναῷ 

σου τῷ σεπτῷ “ συναθροιζόμιενοι πιστῶς, " τὴν σὴν ἐξαιτούμεθα δ 

θεοπρεπῶς, " ἀγνὴ Παρθένε, βοήθειαν, ἢ χαὶ τῇ σεπτῇ σου πρεσβεία 
σωζόμεθα. Κανὼν εἰς Κοιμιηθέντας. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

ἐχρώσας ἡ τὸν “Αδην ἀηττήτῳ δυνάμει σου, Ἂ ὁ λογισθεὶς ἐν 
Ἰ ὰ γεχροῖς " μόνος ἐλεύθερος, Χριστὲ, δ᾽ ψυχὰς ἐλευθέρωσον " 

τῶν εὐσεβῶν ἡ τῆς ἐν αὐτῷ χαταχρίσεως, “ ταῖς τῶν ἁγίων Μαρ- 

τύρων δεήσεσιν. {5 Ὲ 
Ὃ πάντων " ὑπάρχων ὡς Δεσπότης ἀντάξιος, " τοὺς ἐξ ᾿Αδὰμ. 

«ἧς σῆς σφαγῆς “ λύτρον ἐδέξω χαὶ τιμήν" "' διό σου δεόμεθα "᾿ τῶν 
οἰκτιρμῶν, " τοὺς μεταστάντας ἀνάπαυσον, " τὴν τῶν πταισμάτων 
παρέχων συγχώρησιν. 

Ὑπέστης, " Σωτήρ μου, τὴν ἐν τάφῳ χκαταθεσιν, "ὶ καὶ τοὺς 
ἐν τάφοις χατοιχεῖν " χαταχριθέντας γηγενεῖς " νεχροὺς ἐξανέστη- 

σας" " νῦν δὲ ζωῆς ἡ τῆς ἀϊδίου ἀξίωσον " τοὺς μεταστάντας, ὡς 

μόνος φιλάνθρωπος. Θεοταχίον. [ 

Σέσωσται “ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων τῷ τόχῳ σου" ἣ“ σὺ γὰρ 

ἐχύησας ἡμῖν "᾽ τὴν ἐνυπόστατον ζωὴν, ἡ θανάτου καθαίρεσιν " 
χαὶ πρὸς ζωὴν "᾽᾿ ἐργαζομένην ἐπάνοδον, ᾿ Θεογεννῆτορ πανάμωμε 
Δέσποινα. ᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» ἡ φωτίσας " τῇ ἐλλάμψει τῆς σῆς παρουσίας, ἡ Χριστὲ, 
» ἢ ἤχαὶ φαιδρύνας " τῷ Σταυρῷ σου τοῦ Κόσμου τὰ πέρατα," 
» πὰς χαρδίας φώτισον ἡ φωτὶ τῆς σῆς θεογνωσίας “ τῶν ὀρθο- 
» δόξως ὑμνούντων σε. Τροπάρια. ᾿ 

Οἱ τοῦ Νόμου "᾽ τῇ σχιᾷ εὐσεβὼς διαπρέψαντες, δ᾽ χαὶ τὸ 
φέγγος ἢ τῆς ἐνθέου μηνύσαντες χάριτος, " τῆς σχιᾶς με ῥύσα- 
σθε "θανατηφόρου ἁμαρτίας, ᾿" Θεοῦ Προφῆται πανένδοξοι. 

᾿Επορθρίσας " πρὸς Θεὸν ἐκ νυχτὸς, θεαυγέστατε " Ἡσαία," 
ἐφωτίσθης χαὶ φῶς ἐχρημάτισας" "΄ διὸ ἱχετεύω σε, τὴν σχοτὶ- 
σθεῖσαάν μου καρδίαν ᾿ σαῖς προσευχαῖς φωταγώγησον. 

Ναρτυριχα. 
Τεινόμενοι ἢ χαὶ τὸ σῶμα ποιναῖς συντριβόμενοι, " πανεύφη- 

μοι ἡ ᾿Αθλοφόροι, Θεὸν ἐδοξάσατε “ τοῖς οἰχείοις μέλεσιν" "ὃν 
ἱκετεύσατε, τυχεῖν με " δόξης ἐνθέου, Μαχάριοι. 
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Συλλαβεῖν με " ἐν γαστρὶ διανοίας τὸν φόβον σου, " καὶ κυῆ- 
σαι "σωτηρίας σου πνεῦμα ἀξίωσον, " διὰ τῶν Μαρτύρων σου ἢ 
τῶν ὁλικῶς σε ποθησάντων, " Λόγε Θεοῦ ὑπεραάγαθε. 

ἷ Θεοτοχίον. 

Μητέρα σε " τοῦ τὰ πάντα βουλήσει ποιήσαντος " γινώσχον- 
τες, " τῷ ναῷ σου τῷ θείῳ προστρέχομεν, " ἐν αὐτῷ αἰτούμε- 
γοι, ἢ τῇ μεσιτείᾳ σου; Παρθένε, " λύσιν σφαλμάτων χομίσασθαι. 

: Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

ὠμενος " τὸν ἰὸν τοῦ θανάτου τὸν θάνατον " κατεδέξω, ἤ καὶ 

θανάτου τὸ χέντρον ἡμαύρωσας" " ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀνάπαυσον, " 

οὺς προσελάβου, Ζωοδότα, " ταῖς τῶν Μαρτύρων δεήσεσι. 
Νεχρώσεως "᾽᾿ χαὶ φθορᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἀπήλλαξας" "' τὰ 

πνεύματα "᾽ τῶν πιστῶς μεταστάντων χατάταξον " ἐν σχηναῖς 

᾿Αγίων σου, " ὅθεν ἀπέδρα πᾶσα λύπη " χαὶ εὐφροσύνη πεφύτευται. 
Παράδεισον " τῷ σὺν σοὶ χρεμασθέντι ὡς ἤνοιξας, δ᾽ νῦν προσδέ- 

χου " τὰς ψυγὰς τῶν πρὸς σὲ διὰ πίστεως " μεταστάντων, Δέσπο- 

τα, διδοὺς αὐτοῖς ἐν ᾿Εχχλησία “ τῶν πρωτοτόχων αὐλίζεσθαι. 
τς Θεοτοχίον. 

ἱΡυομένη " τοὺς ἐν σοὶ τῆς ἐλπίδος τὴν ἄγχυραν " χατέχον- 
τας, “ πρὸς λιμένα τοῦ θείου θελήματος “ εὐμενῶς ὁδήγησον "' 

τῇ μητρικῇ σου παῤῥησίᾳ ,) " εὐλογημένη Πανάμωμε. 
᾿Ωδὴ ς΄. Ὁ Εἰρμός, 

»᾿γπηκύχλωσεν ἡμᾶς ἐσχάτη ἄβυσσος" “ οὐχ ἔστιν ὁ ῥυόμενος" ἥ 

᾿εηρημνηαέηρα ὡς πρόβατα σφαγῆς" " σῶσον τὸν λαόν σου, 
» ὁ Θεὸς ἡμῶν" "᾽ σὺ γαρ ἰσχὺς " τῶν ἀσθενούντων χαὶ ἐπανόρ- 
» θωσις. Τροπαρια. 

. Πελάγει με τοῦ βίου χινδυνεύοντα " χαὶ κήτει προσριπτούμε- 
γον "ἁμαρτίας, ἀναμάρτητε Χριστὲ, "᾽ ὡς τὸν ᾿Ιωνᾶν φθορᾶς 
ἐξάρπασον, ἢ χαὶ πρὸς ζωῆς " γαληνοτάτους λιμένας ἴθυνον. 

Χορὸς προφητικὸς χαθικετεύει σε, ἡ οἱ Νόμῳ διαλάμψαντες ἢ 

τὸν πρὸ Νέμου θεραπεύσαντες Χριστὸν " σὲ τὸν ἐν αὐτοῖς ἀνα- 

παυόμενον, " ἁμαρτιῶν " πᾶσι παράσχου λύσιν ὡς εὔσπλαγχνος. 
Μαρτυριχα. 

Κυχλούμιενοι ποιναῖς χαὶ μαστιγώσεσι, “᾽ Χριστὸν οὐχ ἐξηρ- 
νήσασθε, ᾿ Παμμακχάριστοι" διό με τοῦ ἐχθροῦ " ταῖς ἐπαγωγαῖς 

περιχυχλούμενον, ἢ ταῖς πρὸς Θεὸν " ὑμῶν πρεσβείαις ἀπολυτρώ- 

σασῦε. 

Τῶν ἄθλων χαλλοναῖς ὡραϊζόμενοι, ᾿ τῇ πάντων ὡραιότητι " 

πλησιάζετε, ᾿Οπλῖται τοῦ Χριστοῦ" " ὅθεν δυσωπῶ τῆς διανοίας 

μου" τὸ ἀχαλλὲς " καθωραΐσαι θείαις δεήσεσι. 

Ἂχ 

Ἃ 
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Θεοτοχίον. 

Μαρία, καθαρὸν τοῦ Λόγου σχήνωμα, " παθῶν ἐναποχάθαρον " 
τὴν χαρδίαν μου, καὶ σχεῦος καθαρὸν ἢ Πνεύματος τοῦ Θείου ἀπο- 
πέλεσον, " ἵνα ὑμνῶ " χαὶ μεγαλύνω σε τὴν πανύμνητον. 

Κανὼν εἰς Κοιμιηθέντας. Εἱρμὸς ὃ αὐτός. 
“ζὰς εὔσπλαγχνος τοῖς μεταστᾶσι δώρησαι ἢ πταισμάτων τὴν 
οὐληζώνα: Ἢ σὴν αἰώνιον ἀπόλαυσιν διδοὺς, ἡ ἔνθα χατα- 

λάμπει τοῦ προσώπου σου " ὁ φωτισμὸς, "᾽ χαὶ χαταυγάζει τοὺς 
᾿Αθλοφόρους σου. ᾿ ῖ 

Τῷ αἵματι τῷ ἐκ πλευρᾶς σου ῥεύσαντι " τὸν Κόσμον ἠλευ- 
θέρωσας" " τοὺς ἐν πίστει μεταστάντας οὖν πρὸς σὲ “ ῥῦσαι τῇ 

δυνάμει τῶν παθημάτων σου" ἣ σὺ γὰρ τιμὴν " τὴν ὑπὲρ πάντων 
σεαυτὸν δέδωχας. 

Ὃ πλᾶσας με χερσὶν ἀχράντοις πρότερον, " χαὶ πνεῦμα χα- 

ρισάμενος, ὁ καὶ πρὸς γῆν καταπεσόντα χαλεπῶς “ πάλιν ἀνα- 

πλάσας ὡραιότερον, " νῦν τὰς ψυχὰς " τῶν μεταστάντων αὐτὸς 

ἀνάπαυσον. 
Νυμφῶνά σου τὸν φωτοφόρον, Κύριε, Ἂ σχηνῶσαι χαταξίωσον " 

τοὺς ἐν πίστει χοιμηηθέντας τῇ εἰς σὲ, " τούτων παρορῶν τὰ ἅμαρ- 

τήματα, " ὡς ἀγαθὸς " χαὶ ἐλεήμων χαὶ πολυέλεος. 
Θεοτοχίον. 

Ὑμνοῦμεέν σε, εὐλογημένη ἼΑΛχραντε, " δ ἧς ἡμῖν ἀνέτειλε δ 
ποῖς ἐν σχότει τοῦ θανάτου χαὶ σχιᾷ “ τῆς δικαιοσύνης ἄδυτος 

Ἥλιος" " σὺ γὰρ ἡμῖν " τῆς σωτηρίας πρόξενος γέγονας. 
᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ, Εἰρμός. 

» τὲ νοητὴν, ἡ Θεοτόχε, χάμινον ἡ χατανοοῦμεν οἱ πιστοί" δ 
Ως γὰρ Παῖδας ἔσωσε τρεῖς, “᾽ ὁ ὑπερυψούμενος " ὅλον με 

» τὸν ἄνθρωπον “ ἐν τῇ γαστρί σου ἀνέπλασεν, "' ὁ αἰνετὸς ἣ 
» τῶν Πατέρων Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

Τροπαάρια, 

Τῶν Προφητῶν “ δυσωπεῖ σε, Κύριε, " ὁ ἱερώτατος χορός" ἢ 
εὐλογίαις πνευματιχαῖς ᾿ πάντας ἐπευλόγησον " τοὺς δοξολογοῦν- 
τάς σε, " χαὶ ἐν αἰνέσει χραυγάζοντας" “ Ὃ αἰνετὸς " τῶν Πα- 

τέρων Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

Οἱ τοῦ πυρὸς " φύσιν ἐχνικήσαντες “ ἐπουρανίῳ δροσισμῷ " 
θεῖοι Παῖδες, ἐκ τοῦ πυρὸς " τοῦ διαιωνίζοντος " ῥύσασθέ με ψαλ- 
λοντα, " καὶ ἐν αἰνέσει χραυγάζοντα. " Ὁ αἰνετὸς ᾿ τῶν Πατέρων 
Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. Μαρτυριχᾶ. 

Μαρτυριχαῖς "' νίχαις χλεϊζόμενοι, ᾿ δόξης ἐτύχετε Θεοῦ" 
αἰωνίου δόξης ἡμᾶς " ὅθεν ἀξιώσατε, " Μάρτυρες πανένδοξοι, " τοὺς 

")) 

Ἃ 

Ἃ 
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εὐσεβῶς ἀναμέλποντας" “Ὁ αἰνετὸς " τῶν Πατέρων Θεὸς χαὶ 
ὑπερένδοξος. 

Οἱ τὰς ὁρμὰς " τῶν λεόντων παύσαντες ᾿ τῇ πρὸς τὸν Κύ- 
ριον ὁρμῆ; Ἂ σὸν ὁρμῶντα νῦν χατ᾿ ἐμοῦ " δράχοντα πατάξατε," 

Μάρτυρες, χαὶ σώσατε " εὐσεβοφρόνως βοώντά με’ " Ὃ αἰνετὸς τ 

τῶν Πατέρων Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 
: Θεοτοχίον. 

Πρὸς τὸν ἐχ σοῦ " γεννηθέντα πω γενοῦ μεσῖτις, ᾿Αὐῇε; 
θὴ, “᾽ τῆς γεέννης χαὶ τοῦ πυρὸς " ὕπως με “λυτρώσηται " χαὶ 
χαταξιώσῃ με " τῆς βασιλείας χραυγάζοντα" ἢ ὋΟ αἰνετὸς ἢ τῶν 
Πατέρων Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας. 
Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

αἀρμιαρυγαῖς " τῆς ἀχράντου δόξης σου " περιαυγάζεσθαι, Χρι- 
Ν].-, Ἄ σοὺς ἐχ ζάλης τῆς χοσμιχῆς " πρὸς σὲ ἐχδημήσαντας : 
ἔρύτας χαταξίωσον, ᾿ μετὰ Μαρτύρων χραυγάζειν σοι" "Ὁ αἰνε- 

τὸς " τῶν τανε Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

Νέος ᾿Αδὰμ. " ἀληθῶς γενόμενος " ὁ τοῦ ᾿Αδὰμ. δημιουργὸς, ἢ 
τὴν χατάραν τὴν τοῦ ᾿Αδὰμ. " μόνος πφρόθϑω Ἂ ὅθεν σου δεό- 
μεθα, " τοὺς μεταστάντας ἀνάπαυσον " ἐν τῇ τρυφῇ " τοῦ Πα- 
ραδείσου, ἐπα τὸ ὡς μόνος οὐνπλπ χῆσς 

Ὃ τὴν ἡμῶν "ἡ φυσικὴν ἀσθένειαν “ μόνος γινώσχων ὡς Θεὸς 
ἀγαθός τε χαὶ συμπαθὴς, " πάντας οὺς μετέστησας, " ἔνθα φῶς 
πὸ ἄδυτον “ ἐπισχοπεῖ τοῦ προσώπου σου, " τάξον, Χριστὲ, " ὁ 

τῶν Πατέρων Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 
Θεοτοχίον. 

Νόμου σχιαὶ " χαὶ τὰ πρὶν αἰνίγματα ἡ τῷ σῷ παρῆλθον το- 
χετῷ, “ Θεομῆτορ᾽ σὺ γὰρ ἡμῖν " τὸ τῆς θείας χάριτος "' φέγ- 
γος ἐξανέτειλας, " δι’ οὗ τῆς πρὶν ἐχλυτρούμεθα " ἀρᾶς, ᾿Αγνὴν ἢ 

ἀνυμνοῦντες Θεὸν τὸν ὑπερένδοξον. 
᾿Ωδὴ η. Ὃ ἘΕἰἱρμός. 

»᾽γπν χαμίνῳ Παῖδες ᾿Ισραὴλ, " ὡς ἐν χωνευτηρίῳ, " τῷ χαλ- 
ἔλλε τῆς εὐσεβείας χαθαρώτερον χρυσοῦ " ἀπέστιλβον ψαλ- 

» λοντες" " Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε " 
» χαὶ ὑπερυψοῦτε “ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπαρια. 

Πειρασθέντες χαὶ διὰ Χριστὸν ἢ ἀδίκως διωχθέντες, " Προφῆ- 

ται, ἐχ πειρασμῶν τε χαὶ χολάσεων ἡμᾶς " λυτρώσασθε μέλπον- 
τας: " Ἑὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε " καὶ 
ὑπερυψοῦτε ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
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Ὡς δοχεῖα θείων δωρεῶν, " Προφῆται θεηγόροι, ᾿ πρεσβεύσατε 

ἐχτενῶς, καταγώγια ἡμᾶς " γενέσθαι τοῦ Πνεύματος " τοὺς βοῶν- 

τας" Πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον ὑμνεῖτε " καὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς 
πάντας τοὺς αἰῶνας. Μαρτυριχᾶ. ᾿ς 

Δεσμευθέντες πᾶσαν τοῦ ἐχθροῦ “ ἐλύσατε καχίαν" " διό. με 
πεπεδημένον ἁμαρτήμασι σοφοὶ " λυτρώσατε Μάρτυρες " μελῳ- 
δοῦντα: Πάντα τὰ ἔργα, ᾿᾽ τὸν Κύριον ὑμνεῖτε " χαὶ ὑπερυψοῦ- 
τε" εἰς πᾶντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

Φωτοδότην τέξασα Θεὸν, " ὁλόφωτε Παρθένε, " τὰ ὄμματα 
τῆς χαρδίας μου χαταύγασον φωτὶ “"' Θεοῦ. ἐπιγνώσεως “ εἰς “τὸ 

μέλπειν: Πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον ὑμνεῖτε " χαὶ ὑπερυψοῦ- 
πε" εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας. 

Εἱρμὸς ὁ αὐτός... 

᾿ὴ μέρ ῥα: Σῶτερ, δεξιοὺς, " τῇ πίστει δικαιώσας, " πρεσβεί- 
αις τῶν ᾿Αθλοφόρων, οὺς μετέστησας πιστοὺς," ἀνάδειξον μέλ- 

ποντας" " Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον, ὑμινεῖτε " χαὶ 
ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. ; - μέ 

'ἹΡύπον πάντα τῶν σῶν οἰχετῶν ἡ τῆς σῆς φιλανθρωπίας " τῇ 

δρόσῳ τῶν χοιμηθέντων ἀποπλύνας, σὲ ὑμινεῖν ᾿᾽ ἀξίωσον ψαλ- 
λοντας" " Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα," τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε ἡ χαὶ 
ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ὋὉ θανάτου ἔχων χαὶ ζωῆς " πᾶσαν τὴν ἐξουσίαν, "' τοὺς 

πίστει χεχοιμιημένους σῆς ἐλλάμψεως τυχεῖν " εὐδόκησον χράζον- 
τας" " Ἑὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε " χαὶ 
ὑπερυψοῦτε “ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

Σωτηρίας πρόξενος ἡμῖν. ἡ χαὶ τῆς εἰς ἀπεράντους “ αἰῶνας 

διαμονῆς τε χαὶ λαμπρότητος, ᾿Αγνὴ, ᾿ ἐγένου, Πανάμωμε. " Σὲ 
ὑμνοῦμεν πάντα τὰ ἔργα, " Παρθένε Θεοτόχε, " χαὶ ὑπερυψοῦ- 
μὲν ἣὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. ὁ Εἰρμις. 

Υ Τ ύπον. " τῆς ἁγνῆς λοχείας σου " πυρπολουμένη βάτος ἔδειξεν 

ἄφλεχτος" " χαὶ νῦν χαθ᾽ ἡμῶν " τῶν πειρασμῶν ἀγριαίνου- 
» σὰν " χατασβέσαι αἰτοῦμεν τὴν χάμινον, “ ἵνα σε, Θεοτόχε, 
» ἀχαταπαύττως μεγαλύνωμεν. 

Τροπάρια. 

Ἃ 

Ἵνα "ἱεροῖς σχηνώμασι " προδηλωθῇ, Χριστέ, σου ἡ συγκατά- 
βασις, " σχεύη ἐχλεχτὰ " τοὺς σοὺς Προφήτας ἀνέδειξας, " δι᾽. αὐὖ- 
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τῶν προδηλῶν τὰ ἐσόμενα: “ δι᾿ ὧν σε δυσωποῦμεν, " τοὺς οἰχτιρ- 

μούς σου ἡμῖν δώρησαι. 
"Ὥφθης " τοῖς Προφήταις, Δέσποτα, " χαθὼς ἐχώρουν βλέπειν 

σου τὴν λαμπρότητα" " τούτων προσευχαῖς “ χωρητιχοὺς ἡμᾶς 
ποίησον “ τῶν ἐν σοὶ χαθαρῶν ἐπιλάμψεων, ἢ παθῶν ἐξ ἁμαρτίας δ 

ἀποχαθάρας τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Μαρτυρικα. 

Σῶμα " παραδόντες μάστιξι, " τὰ τῶν Δαιμόνων στίφη χα- 

πεμαστίξατε, " ἄπληγον. τὸν νοῦν " διατηρήσαντες, Μάρτυρες" δ 
πληγωθεῖσαν διὸ τὴν χαρδίαν μου" τῷ βέλει τῆς χαχίας "᾽ ταῖς 

προσευχαῖς ὑμῶν ἰάσασθε. 

Ἤλγει "᾽ διωχτῶν χαχόνοια “ τὰς ἐχ πληγῶν ὀδύνας ὑμῖν 

προσφέρουσα, " Μάρτυρες σεπτοὶ, " τῆς εὐσεβείας ὑπέρμαχοι" "᾽ τῆς 
Ψυχῆς μου διὸ θεραπεύσατε " τὰς χαλεπὰς ὀδύνας," χαὶ τῆς καρδίας 

μου τὰ τραύματα. Θεοτοχίον. 
Φρίττει " νοερὰ στρατεύματα " τὸ τοῦ Πατρὸς ὁρῶντα θεῖον 

ἀπαύγασμια " σοῦ ἐν ταῖς χερσὶν " ἀνερμηνεύτως χρατούμενον, δ 

χαὶ τὸ σὸν χεχτημένον ὁμοίωμα, ἢ ἵνα βροτοὺς θεώσγ, ἢ Παρύε- 

νομιῆτορ παναμώμητε. 

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας. Ἑἰρμὸς ὁ αὐτός. 
εἶσαι, " ὡς Θεὸς φιλάνθρωπος "' χαὶ ἐλεήμων, τοῦ ἰδίου σου 

(ἢ -λύξματος ἊἋ καὶ ἀνάπαυσον 

σου, " ἔνθα Μάρτυρες πάντες ἀγάλλονται, " τοὺς πίστει μετασταν- 
τας " ἐχ τῶν προσχαίρων, Πολυέλεε. 

Ἔχων “ τοῦ ἐλέους ἄβυσσον " ὑπέρνικῶσαν τὰ τῶν δούλων 

σου πταίσματα, “"᾽ προσδεξάμενος, " οὺς ἐξελέξω ἀνάπαυσον δ" 

᾿Αβραὰμ. ἐν τοῖς χόλποις, Φιλάνθρωπε, “ καὶ μετὰ τοῦ Λαζα- 

ρου "ἐν τῷ φωτί σου χατασχήνωσον. 
ἹΡύστης " χαὶ Σωτὴρ γενόμενος " τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους 

διὰ σταυρώσεως, " οὺς νῦν ἐξ ἡμῶν " ὡς εὐεργέτης μετέστησας, " 
ἀπολαύσεως θείας ἀξίωσον, ἢ καὶ ζωῆς ἀκηράτου ἡ χαὶ εὐφροσύνης 

χαὶ λαμπρότητος. Θεοτοχίον. 
Ὦ τῶν " ὑπὲρ νοῦν θαυμάτων σου] " σὺ γὰρ, Παρθένε, μόνη 

ὑπὸ τὸν ἥλιον " πᾶσι δέδωχας " χατανοεῖν τὸ χαινότατον " θαῦ- 

μα, Πάναγνε, τῆς σῆς γεννήσεως, “ἡ τὸ τῆς ἀχαταλήπτου" δ 
διό σε πάντες μεγαλύνομεν. 

Ἂ 

᾿Εξαποστειλάρια, “Ὃ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 
- Ὁ ἐν ᾿Αγίοις μόνος " ἀναπαυόμενος Θεὸς, " τῶν Προφητῶν, 

᾿Αποστόλων, " ἹΙεραρχῶν χαὶ Μαρτύρων " χαὶ τῶν ᾿Οσίων πρε- 
σβείαις " τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε σῶζε. 

ἐν ταῖς σχηναῖς τῶν ᾿Αγίων 
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Ὅμοιον. 

ὋὉ καὶ νεχρῶν χαὶ ζώντων ἣ'ὶ ἐξουσιάζων ὡς Θεὸς, ἀνάπαυσον 

ποὺς σοὺς δούλους ἡ ἐν ταῖς σχηναῖς τῶν ἐχλεχτῶν" " εἰ γὰρ καὶ 
«“ -“" Ἃ Ι] ᾽ν 1 ᾽» ΄ ᾿ - 

ἥμαρτον, Σῶτερ, " ἀλλ οὐχ ἀπέστησαν ἐχ σοῦ. 
Θεοτοχίον. 

Ἡμεῖς ἐν σοὶ καυχώμεθα, Θεοτόχε, ἡ χαὶ εἰς Θεόν σε ἔχομεν 
προστασίαν" " ἔχτεινον τὴν χεῖρά σου τὴν ἁγίαν, " χαὶ θραῦσον 
τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν " σοῖς ἐξαπόστειλον δούλοις "᾽ βοήθειαν ἐξ 

᾿Αγίου. ᾿Απέστιχα τῶν Αἴνων, Μαρτυριχά. 

Ἤχος α΄. 
Τοὺς ᾿Αθλοφόρους τοῦ Χριστοῦ ἡ δεῦτε, λαοὶ ἅπαντες, τιμή- 

σωμὲν "ὕμνοις χαὶ ᾧδαῖς πνευματικαῖς, δ᾽ τοὺς φωστῆρας τοῦ 
Κόσμου " χαὶ χήρυχας τῆς Πίστεως, " τὴν πηγὴν τὴν ἀέναον, ἢ 
ἐξ ἧς ἀναβλύζει "᾽ τοῖς πιστοῖς τὰ ἰάματα. " Αὐτῶν ταῖς ἱχε- 

σίαις, " Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, “᾽ τὴν εἰρήνην δώρησαι τῷ Κόσμῳ 
σου " χαὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Οὗτοι οἱ στρατιῶται ἢ τοῦ Βασιλέως τοῦ μεγάλου " ἀντέστη- 
σαν τοῖς δόγμασι τῶν τυράννων, " γενναίως χατεφρόνησαν τῶν 
βασάνων, ἡ χαὶ τὴν πλάνην πᾶσαν πατήσαντες, “ ἀξίως στε- 
φανωθέντες, “ αἰτοῦνται παρὰ τοῦ Σωτῆρος “ εἰρήνην καὶ ταῖς 
ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Ὑμᾶς, πανεύφημοι Μάρτυρες, " οὐ θλῖψις, οὐ στενοχωρία, ἢ 
οὐ λιμὸς, οὐ διωγμὸς, δ᾽ οὐδὲ μάστιγες, " οὐ θυμὸς θηρῶν, οὐ ξί- 

φος, οὐδὲ πῦρ ἀπειλοῦν " χωρίσαι Θεοῦ δεδύνηνται" "' πόθῳ δὲ 
μᾶλλον τῷ πρὸς αὐτὸν, "᾽ ὡς ἐν ἀλλοτρίοις " ἀγωνισάμενοι σώ- 

μασι, "᾽ τὴν φύσιν ἐλαάθετε, ἢ θανάτου χαταφρονήσαντες, "΄ ὅθεν 
χαὶ ἐπαξίως "᾽ τῶν πόνων ὑμῶν μισθὸν ἐχομίσασθε" " οὐρανῶν βα- 
σιλείας ᾿ χληρονόμοι γεγόνατε" “ ἀπαύστως πρεσβεύσατε “ ὑπὲρ 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. : 

᾿Λγαλλιᾶσθε, Μάρτυρες, ἐν Κυρίῳ, κ᾿ ὅτι τὸν. ἀγῶνα τὸν χα- 
λὸν ἡγωνίσάσθε: “ ἀντέστητε βασιλεῦσι ἢ χαὶ τυράννους ἐνιχή- 
σαπε" " πῦρ χαὶ ξίφος οὐχ ἐπτοήθητε" θηρῶν ἀγρίων χατεσθιόν- 
των τὰ σώματα ὑμῶν, " Χριστῷ μετὰ ᾿Αγγέλων “' τὴν ὑμγρϑίαν 
ἀναπέμιποντες "᾽ τοὺς ἀπ οὐρανῶν. στεφάνους ἐχομίσασθε" "' αἰ- 

τήσασθε, δωρηθῆναι εἰρήνην τῷ Κόσμῳ “" καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 
τὸ μέγα ἔλεος. Νεχρώσιμον. ᾿ 

Ἔργῳ, Σωτήρ μου; δεικνὺς, κ' ὅτι σὺ εἶ ἡ πάντων ἀνάστα- 
σις, " λόγῳ, Λόγε, Λάζαρον Ἢ ἐχ νεχρῶν ἐξανέστησας. "᾽ Τότε 
μοχλοὶ συνετρίβησαν, ἢ πύλαι δὲ ἽΑδου συνεταράχθησαν" ἢ τότε 
ὕπνος ὁ τῶν ἀνθρώπων “ θάνατος ἀπεδείκνυτο. " Αλλ᾽ ὁ εἰς τὸ 

Ἃ 
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σῶσαι τὸ πλάσμα σου ἡ" χαὶ οὐχ εἰς τὸ χρῖναι παραγενόμενος, 

οὺς ἐξελέξω ἀνάπαυσον ὡς φιλάνθρωπος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόχε, ὅτι ἔτεχες τὸν Βασιλέα, " τὸν Σωτῆρα 
χαὶ φωστῆρα ἡ πάντων τῶν αἰώνων. 

Ὅτε δέ ἐστιν ᾿Αλληλούϊα, ψάλλομεν τὰ ἀνωτέρω Μαρτυρι- 

χὰ εἰς τοὺς Αἴνους, ᾿Απόσπιχα δὲ τὰ ἑπόμενα Προσόμοια τοῦ 

χυρίου Θεοφάνους" ὧν χαὶ τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις Ἤχοις τοιούτων 

[Ι᾿Ιροσομιοίων ἡ ̓ Αχροστιχίς ἐστι’ 

Σοὺς, Χριστὲ, δούλους γράψον ἐν ζώντων βίβλῳ. 
Πανεύφημοι Μάρτυρες. 

Σοῦ, Σῶτερ, δεόμεθα, τῆς σῆς “ γλυχερᾶς μεθέξεως " τοὺς με- 

ταστάντας ἀξίωσον, ἡ χαὶ χατασχήνωσον ἡ ἐν σχηναῖς Διχαίων, ἢ 
" χαὶ ἐν ἐπουρανίοις σχηνώμασι, " τῇ εὐ- 

σπλαγχνίαᾳ σου "᾿ παρορῶν τὰ πλημμελήματα, " χαὶ παρέχων " 
αὐτοῖς τὴν ἀνάπαυσιν. 

ι Στίχ. Μαχᾶριοι, οὺς ἐξελέξω. 

Οὐδεὶς ἀναμάρτητος οὐδεὶς " τῶν ἀνθρώπων γέγονεν, ἢ εἰ μὴ 

σὺ, μόνε ᾿Αθάνατε" " διὸ τοὺς δούλους σου, " ὡς Θεὸς οἰχτίρμων, 

ἐν φωτὶ χατάταξον ἡ σὺν ταῖς χοροστασίαις ᾿Αγγέλων σου, ῷ τῇ 

εὐσπλαγχνίᾳ σου ἡ παρορῶν τὰ ἀνομήματα, ᾽ χαὶ παρέχων " 
αὐτοῖς τὴν συγχώρησιν. 

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς. 
Ὑπὲρ τὰ ὁρώμενα τὰ σὰ, " Σῶτερ, ἐπαγγέλματα [" ἃ ὀφθαλ- 

μὸς οὐ τεθέαται " καὶ οὖς οὐχ ἤχουσε, “᾽ καὶ ἐπὶ χαρδίαν " οὐχ 

ἀνέβη πώποτε “ ἀνθρώπου" τούτων τοίνυν, δεόμεθα, " τυχεῖν εὐ- 
δόχησον “ τοὺς πρὸς σὲ μεταχωρήσαντας, ἢ χαὶ παράσχου " ζωὴν 

τὴν αἰώνιον. 

Στίχ. Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν. 
Σταυρῷ σου γηθόμενος, Σωτὴρ, “ πεποιθὼς ὁ δοῦλός σου ᾿ 

πρὸς σὲ μετέστη, φιλάνθρωπε, ἤ 
πταισμάτων 

ἐν μοναῖς ᾿Αγίων σου 

ὃν νῦν ἀντίλυτρον " τῶν αὐτοῦ 
ὡς Δεσπότης δώρησαι, δ᾽ ὑφ᾽ οὗ σου τὸ ζωήῤῥυ- 

τον ἔχεας " Αἷμα χαὶ τίμιον, ᾽ χαὶ τῆς δόξης ἀνεσπέρου σου ἢ 
ἀπολαύειν ἢ τοῦτον χαταξίωσον. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Χριστὸν ἐχδυσώπησον τὸν σὸν " τόχον, Μητροπάρθενε, " τὴν 
τῶν πταισμάτων συγχώρησιν " δοῦναι τοῖς δούλοις σου ἡ τοῖς σε 

Θεοτόχον ἡ εὐσεβῶς χηρύξασι " χαὶ λόγῳ ἀληθεῖ δογματίσασι, " 
χαὶ τῆς λαμπρότητος " τῶν ᾿Αγίων καὶ φαιδρότητος κα ἀξιῶσαι 

ἐν τῇ Βασιλείᾳ αὑτοῦ. 

Ῥαγδοϊοίϊοαβ., : 18 
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ιὰ βρώσεως ἐξήγαγε " τοῦ Παραδείσου ὁ ἐχθρὸς τὸν ᾿Αδάμ." " 
Δδιὰ Σταυροῦ δὲ τὸν Ληστὴν ἡ ἀντεισήγαγε Χριστὸς ἐν αὐτῷ, ἢ 

᾿ ᾿ " «Ὁ " ΜῊ ΝΣ δὰ 

Ννήσθητί μου, χραάζοντα, "΄ ὅταν ἔλθης " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 
᾿Αθλητῶν πληθὺς ἀμέτρητος, "᾿᾿Αρχιερέων χαὶ σοφῶν γυναι- 

χῶν, " χαὶ Προφητῶν πανευχλεῶν ἡ δυσωπεῖ σε, ᾿Τησοῦ ὁ Θεός" 
δίδου πᾶσιν ἄφεσιν " τῶν πταισμάτων Ἀ ὡς μόνος φιλάνθρωπος. 

Οἱ τὸν δρόμιον διανύσαντες “ τὸν ἱερώτατον, Χριστοῦ ᾿Ασχη- 

ταὶ, ἢ σὺν ἱΙεράρχαις ἱεροῖς " χαὶ Προφήταις ἠξιώθηπε "' πόλιν τὴν 

οὐράνιον " σὺν ᾿Αγγέλοις " οἰχεῖν εὐφραινόμενοι. 

Ἔν φωτὶ, Χριστὲ, χατάταξον ἢ τῷ ἀνεσπέρῳ, οὺς μετέστη- 
σας, " τὰ παραπτώματα αὐτῶν ἡ παραβλέψας ὡς οἰχτίρμων 

Θεός" ἡ ὅπως σου δοξάζωμεν, " Εὐεργέτα, " τὸ πλούσιον ἔλεος. 

Δόξα. 

Σὺν Πατρὶ τῷ προανάρχῳ σου “ χαὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, 
Χριστὲ ὁ Θεὸς, " πάντες δοξάζομεν τὴν σὴν " φιλανθρωπίαν ἀνα- 
χράζοντες" " Μνήσθητι τῶν δούλων σου " ἐν τῇ ὥρᾳ ἡ τῆς χρίσεως, 
Κύριε. Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ὡς παλάτιον εὐρύχωρον, ἢ χαὶ θρόνον δόξης καὶ νεφέλην φω- 

τὸς " ὑμνολογοῦμέν σε, ᾿Αγνὴ, "᾽ καὶ δεόμεθα" διάλυσον " νέφη 
τὰ δεινότατα " καὶ τὰ πάθη, " Κόρη, τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Τέλος τοῦ Πρώτου Ἤχου. 

, Ἁ ᾿ ᾽ -Ὁ , 

Τέχνη μελουργὸς.; σοὺς ἀγασθεῖσα χρότους; 

Πρώτην νέμει σοι τάξιν: ὦ τῆς ἀξίας! 

Ἤχος ὁ πρῶτος μουσικῇ χληθεὶς τέχνῃ, 

Πρῶτος παρ ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις. 

Το πρῶτα; πρῶτε, τῶν καλῶν λαχὼν φέρεις" 

Πρωτεῖα νίχης πανταχοῦ πάντων ἔχεις. 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ Β΄. ΗΧΟΥ. 

ΤῺ ΣΑΒΒΑΤΩ ἙΣΠΈΡΑΣ. 

ΕΝ Τῷ ΜΙΚΡῷ ΕΣΠΈΡΙΝΟ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, ψάλλομεν τὰ γ΄. Στιχηρὰ ᾿Ανα- 

στάσιμα τῆς ᾿Οχτωήχου, δευτεροῦντες τὸ α΄. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον Δογματικόν. ἬἮχος β΄. 

Ὁ τοῦ μεγίστου μυστηρίου  " βλέπων τὰ θαύματα "' ἀναχὴη- 
ρύττω τὴν Θεότητα, " οὐχ ἀρνοῦμαι τὴν ἀνθρωπότητα" " ὁ 

Ἃ γὰρ ᾿Εμμανουὴλ " φύσεως μὲν πύλας ἥνοιξεν " ὡς φιλάνθρωπος, 
παρθενίας δὲ χλεῖθρα οὐ διέῤῥηξεν ᾿ ὡς Θεὸς, " ἀλλ᾽ οὕτως ἐχ 

υήτρας προῆλθεν, ᾿ ὡς δι ἀχοῆς εἰσῆλθεν" " οὕτως ἐσαρχώθη, δ 

ὡς συνελήφθη" ἢ ἀπαθῶς εἰσῆλθεν, " ἀφράστως ἐξῆλθε, “ χατὰ τὸν 

Προφήτην τὸν λέγοντα" " Αὕτη ἡ πύλη χεχλεισμένη ἔσται, " οὐ- 
δεὶς οὐ μὴ διέλθη δι᾿ αὐτῆς, ἡ εἰ μιὴ μόνος Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ, δ 

ὃ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 

Προχείμενον: Ὃ Κύριος ἐβασίλευσε, μετὰ τῶν Στίχων αὐτοῦ. 
Εἰς δὲ τὰ ᾿Απόστιχα ψάλλομεν τὸ α΄. ᾿Αναστάσιμον, εἶτα τὰ 
παρόντα Προσόμοιὰ τῆς Θεοτόχου. 

Ὄτε ἡ ἐχ. τοῦ ξύλου σε νεχρόν. 
Στιχ. Μνησθήσομαι τοῦ. ὀνόματός σου. 
Πάντων " θλιβομένων ἡ χαρὰ, " χαὶ ἀδικουμένων προστάτις, ἢ 

χαὶ πενομένων τροφὴ; “ ξένων τε παράχλησις ἢ χαὶ βαχτηρία τυ- 
φλῶν, " ἀσθενούντων. ἐπίσχεψις, “ καταπονουμένων ᾿ σχέπη χαὶ 
ἀντίληψις, δ᾽ χαὶ ὀρφανῶν βοηθὸς, ᾿ Μήτηρ ἡ τοῦ Θεοῦ τοῦ ᾿γψί- 
στου " σὺ ὑπάρχεις, ᾿Αχραντε᾽ σπεῦσον, ᾿ δυσωποῦμεν σώζεσθαι 

ποὺς δούλους σου. 

Στίχ. “Αχούσον, " θύγατερ, καὶ ἴδε. ᾿ 
Πᾶσαν “ ἀνομίαν ἀφειδῶς, Ὁ πᾶσαν ἀχρατῶς ἁμαρτίαν δ Ὁ 

τἄλας ἔπραξα: " πάσης χαταχρίσεως ἡ ἄξιος πέφυχα" “ ἀφορμὰς 

μετανοίας μοι" παράσχου, Παρθένε, ἢ ὅπως ἀχατάχριτος “ ἐχεῖ 

ὀφθήσωμαι" ἢ σὲ γὰρ "᾽ ἐπιγράφομαι πρέσβιν, " σὲ ἐπικαλοῦμιαι 
προστάτιν" " μή μεὲ χαταισχύνης, Θεονύμφευτε. 
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Στίχ. Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν. 
ἼΑλλο "ὶ καταφύγιον, ἜΝ Ἢ πρὸς πὸν ΠΡΟ ἘΠῚ χαὶ Δεσπό- 

τὴν " οὐχ εὐποροῦμεν ἡμεῖς, " εἰ μὴ σὲ, Θεόνυμφε" μὴ ἀπόῤῥένες 
ἡμᾶς " τῆς θερμῆς προστασίας σου; ὝΥ καταισχύνῃς Ἀ πόθῳ 

τοὺς προστρέχοντας " ὑπὸ τὴν σχέπην σου. " Μῆτερ ἡ τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν, σπεῦσον, " δεῖξόν σου ἐλέους τὸν πλοῦτον, ἡ καὶ τῆς νῦν 
ὀργῆς ἡμᾶς διάσωσον. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Τίς σε χατ ἀξίαν ἐπαινέσει ἡ χαὶ μαχαρίσει, Κόρη Θεόνυμ.- 

φε, ᾿ ὑπὲρ τῆς διὰ σοῦ γεγονυίας " τῷ Κόσμῳ ἀπολυτρώσεως; ἣ 
εὐχαριστοῦντες οὖν χραυγάζομέν σοι λέγοντες" "᾽ Χαῖρε, ἡ τὸν 
᾿Αδὰμ θεώσασα "᾿' χαὶ τὰ διεστῶτα συνάψασα" ἢ χαῖρε, ἡ φωτί- 
σασα τὸ γένος ἡμῶν ἡ τῇ φωτοφόρῳ ᾿Αναστάσει “ ποὺ Υἱοῦ σου 

χαὶ Θεοῦ ἡμῶν" ἢ σὲ γὰρ Χριστιανῶν τὸ γένος " ἀπαύστως μεγαλύ- 
νομεν. ᾿ 

-----κΞΞξΞοεξεθκθεοε:---Ἕ.ς.----- 

ΕΝ ΤῸ ΜΕΓΆΛΟ ἘΣΠΕΡΙΝΩ. 

Μετὰ τὸν Ηροοιμιαχὸν Ψαλμὸν, χαὶ τὸ α΄. Καθισμα τοῦ Ψαλ- 

τηρίου, εἰς τὸ Κύριε, ἐχέ ἐχραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι΄. χαὶ ψάλλομεν 
Στιχηρὰ ᾿Αναστάσιμα τῆς ᾿Οχτωήχου. Υ- χαὶ ᾿Ανατολιχὰ δ΄. καὶ 
τοῦ Μηναίου γ΄. ἑορταζομιένου δὲ τοῦ ᾿Αγίου, ἃ'. ἢ ςίς 

Στιχηρὰ ᾿Αναστάσιμα. Ἦχος β΄. 
ὃν πρὸ αἰώνων " ἐχ Πατρὸς γεννηθέντα, ἡ τὸν Θεὸν Λόγον σαρ- 

ἢ ψάτλων Ἐς Παρθένου Μαρίας Ἂ δεῦτε πρβολυνσε ΕΝ, ἊἈ σταυ- 

ρὸν γὰρ ὑπομείνας ᾿ τῇ ταφῇ παρεδόθη, ᾿ ὡς αὐτὸς ἐθέλησε, 
χαὶ ἀναστὰς ἐχ γεχρῶν ἡ ἔδει. με τὸν πλανώμενον ἄνθρωπον. 

Ἂ 

Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν " τὸ χαθ᾿ ἡμῶν χειρόγραφον προσηλώ-. 

σας " τῷ σταυρῷ ἐξήλειψε, " χαὶ τοῦ θανάτου τὸ χράτος χατήρ- 
γησε" ἢ πρόσχυνοῦμεν αὐτοῦ τὴν τριήμερον ἔγερσιν. 

ν ᾿Αρχαγγέλοις ὑμνήσωμεν "᾽ Χριστοῦ τὴν ᾿Ανάστασιν᾽ 

αὐτὸς γὰρ λυτρωτής ἔστι " χαὶ σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν" " χαὶ 
ἐν δέξῃ φοβερᾷ " καὶ χραταιᾷ δυνάμει "' πάλιν ἔρχεται, " χρῖναι 
Κόσμον, ὃν ἔπλασεν. 

ἽἝπερα Στιχηρὰ ᾿Ανατολιχᾶ. 

Σὲ τὸν σταυρωθέντα χαὶ ταφέντα “ ΄Αγγελος ἐχήρυξε Δεσπό- 

τὴν, ἡ χαὶ ἔλεγε ταῖς γυναιξί" " Δεῦτε ἴδετε, " ὅπου ἔχειτο ὁ Κύ- 

ριος᾽ ἢ ἀνέστη γὰρ, καθὼς εἶπεν, ἢ ὡς παντοδύναμος" “ διό σε 
προσχυνοῦμεν ἢ“ σὸν μόνον ἀθάνατον" ἡ ζωοδότα Χριστὲ, " ἐλέη- 
σον ἡμᾶς. 

Ἃ 
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᾽ν τῷ σταυρῷ σου χατήργησας ᾿ τὴν τοῦ ξύλου χαταραν" " 

ἐν τῇ ταφῇ σου ἐνέχρωσας “ τοῦ θανάτου τὸ χράτος" “' ἐν δὲ 

τῇ ἐγέρσει σου ἢ ἐφώτισας τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων" " διὰ τοῦτό 

σοι βοώμεν" " Ἐὐεργέτα Χριστὲ, " ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 
᾿Ηνοίγησαν σοι, πων ἢ φόβῳ πύλαι θανάτου" “ ἐκυφου δὲ 

ἽΛδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν" " πύλας γὰρ χαλχᾶς συνέτριψας, ἢ οὐ 

μοχλοὺς. σιδηροὺς συνέθλασας, " χαὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς ἐκ σχότους ἢ 
χαὶ σχιᾶς θανάτου, " χαὶ τοὺς δεσμοὺς ἡμῶν διήῤῥηξας. 

Τὸν σωτήριον ὥμινον " ἄδοντες ἐκ στομάτων ἀναμέλψωμεν" 
δεῦτε, πάντες, ἐν οἴκῳ Κυρίου ἢ προσπέσωμεν λέγοντες" "Ὁ ἐπὶ 

ξύλου σταυρωθεὶς " χαὶ ἐχ νεχρῶν ἀναστὰς " χαὶ ὧν ἐν χόλποις 

τοῦ Πατρὸς, " ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Παρῆλθεν ἡ σχιὰ "᾽᾿ τοῦ νόμου, τῆς χάριτος ἐλθούσης" “ ὡς 

γὰρ ἡ βάτος οὐχ ἐχαίετο χαταφλεγομένη, " οὕτω παρθένος ἕτε- 
χες " χαὶ παρθένος ἔμεινας" ἡ ἀντὶ στύλου πυρὸς “ δικαιοσύνης 
ἀνέτειλεν Ἥλιος, " ἀντὶ Μωὐσέως “ Χριστὸς, ἡ σωτηρία τῶν ψυ- 
χῶὼν ἡμῶν. ᾿Απόστιχα ἐλναστάσιμα. 

Ἢ ᾿Ανάστασίς σου, Χριστὲ Σωτὴρ, ᾿ ἅπασαν ἐφώτισε τὴν 
Οἰχουμένην, ἢ καὶ ἀνεκαλέσω τὸ ἴδιον πλάσμα: ἢ Παντοδύναμε 
Κύριε, δόξα σοι. Τὰ χατὰ ᾿Αλφάβητον. 

Διὰ ξύλου, Σῶτερ, χατήργησας ἡ τὴν τοῦ ξύλου χαταάραν" 
χράτος θανάτου τῇ ταφὴ σου ἐνέχρωσας" " ἐφώτισας δὲ τὸ γέ- 
νος ἡμῶν τῇ ἐγέρσει σου" " διὸ βοῶμιέν σοι" " Ζωοδότα Χριστὲ, " ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Εν τῷ σταυρῶ, Χριστὲ, " φανεὶς καθηλωμένος, " ἠλλοίωσας 
χάλλος χτισμάτων" " χαὶ τὸ μὲν ἀπάνθρωπον ἡ στρατιῶτα! δειχνύ- 
μενοι "᾽ λόγχη πλευράν σου ἐχέντησαν' " ἱΕβραῖοι δὲ σφραγίσαι 
τάφον ἡτήσαντο, " τὴν σὴν ἐξουσίαν "“ οὐχ ἐπιστάμενοι. "᾿Αλλ ὁ 
δι οἶχτον σπλάγχνων σου " χαταδεξάμενος ταφὴν ἣ χαὶ τριήμερος 
ἀναστὰς, " Κύριε, δόξα σοι. 

Ζωοδότα Χριστὲ, ᾿ ἑχουσίως πάθος ὑποστὰς διὰ θνητοὺς, " ἐν 
ἽΛδη δὲ " χατελθὼν, ὡς δυνατὸς " τοὺς ἐχεῖ τὴν ἔλευσιν μένον- 
τὰς τὴν σὴν " ἀφαρπάσας ὡς ἐχ χειρὸς χραταιοῦ, " Παράδεισον 
ἀνθ᾽ “Αδου οἰχεῖν δεδώρησαι" " διὸ χαὶ ἡμῖν τοῖς δοξαάζουσι " τὴν 

σὴν τριήμερον ἔγερσιν " δώρησαι ἱλασιμὸν ἁμαρτιῶν " χαὶ τὸ μέγα 
ἔλεος. Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ὃ θαύματος χαινοῦ " πάντων τῶν πάλαι θαυμάτων ! ἣ τίς 

γὰρ ἔγνω Μητέρα ἡ“ ἄνευ ἀνδρὸς τετοχυῖαν, "᾽ χαὶ ἐν ἀγχάλαις 

φέρουσαν ἡ τὸν ἅπασαν τὴν Κτίσιν περιέχοντα; " Θεοῦ ἐστι βουλὴ 

Ων 

Ἃ 
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τὸ χυηθέν' "᾽' ὃν ὡς βρέφος, Παάναγνε, " σαῖς ὠλέναις βαστά- 

σασα, " χαὶ μητρικὴν παῤῥησίαν ἢ πρὸς αὐτὸν χεχτηυένη, " μὴ 
παύσῃ δυσωποῦσα ἢ ὑπὲρ τῶν σε τιμώντων, " τοῦ οἰκτειρῆσαι δ 
χαὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 4 

᾿Απολυτίχιον. 

Ὅτε χατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, " ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, " τότε 
τὸν “Αδὴν ἐνέχρωσας " τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος" " ὅτε δὲ χαὶ 
τοὺς τεθνεῶτας “ ἐκ τῶν χαταχθονίων ἀνέστησας, “ πᾶσαι αἱ 

Δυνάμεις ᾿ τῶν ἐπουρανίων ἐχραύγαζον" “ Ζωοδότα Χριστὲ, ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, δόξα σοι. Θεοτοχίον. 
Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν, ἡ πάντα ὑπερένδοξα " τὰ σὰ, Θεοτόχε, 

μυστήρια" ᾿᾽ τῇ ἀγνείᾳ ἐσφραγισμένη, ἡ χαὶ παρθενείᾳ φυλαττο- 
μένη, " Μήτηρ ἐγνώσθης ἀψευδὴς ἡ Θεὸν τεχοῦσα ἀληθινόν" ἥ 
αὑτὸν ἱχέτευε, " σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ὑπ πΩππ ππ -“ π--σ-βρφ«-σ«ρ πᾶ Ὡ-ᾷῆ -πῇ--ρρςς, π“-“π -“ππ“-π-“ππ -“π - πππ -  - - π -πρ - ππ --π - -π - -ππιπ-͵- - --- ι- τ -“- 

ΤῊ ΚΥΡΙΑΚῊ ΠΡΩ͂Ι. 

ΕἸΣ ΤῸ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ, 

Κανὼν Τριαδιχὸς, οὗ ἡ ἀχροστιχίς" 

Τὸ τρισσὸν ὑμνῶ τῆς Θεαρχίας σέλας. 

Ποίημα Μητροφᾶάνους. 
᾿. , ᾿ ᾿ ΄ Ἦχος α΄. ᾿Ωδὴ β΄. 
Εν βυθῷ χατέστρωσε. 

γχιὴν τριττὴν χαὶ μίαν ἀρχικὴν " φύσιν τῆς Θεότητος ἀσματι- 
 χῶς " ἀνυμνήσωμεν λέγοντες" “ Τοῦ ἐλέους πέλαγος " ἀνε- 
ξάντλητον οὐσιῶδες ὡς ἔχουσα, “ σὲ τοὺς προσχυνοῦντας " φρού- 

θῆσον χαὶ σῶσον ὡς φιλάνθρωπος. 

Θ πηγὴ χαὶ ῥίζα πεφυχὼς, “ ὁ Πατὴρ ὡς αἴτιος τῆς ἐν 
Υἱῷ " χαὶ αγίῳ σου Πνεύματι ᾿ συμφυοῦς Θεότητος, "᾿ τὸ τρισή- 

λιον τῇ καρδία μου πήγασον " σέλας, καὶ μεθέξει " λάμπρυνον " 
τῆς θεουργοῦ με λάμψεως. ' 

Ῥριφεγγὴς Μονὰς θεαρχιχὴ, ἢ" πᾶσαν διασχέδασον ἁμαρτιῶν 
χαὶ παθῶν μου τὴν ζόφωσιν "᾽ φωτεινῶν ἀχτίνων σου ἡ γλυχυ- 
τάταις ἐν μετουσίαις, καὶ ποίησον " σοῦ τῆς ἀπροσίτου " δόξης 
με ναὸν χαὶ σχηνὴν ἄχραντον. 

Θεοτοχίον. 

Ροῦν τὸν πρὶν τῆς φύσεως ἡμῶν ἥ“' πεπονθυίας ἄτοπον, χαὶ 
 Υ̓͂Ξ ᾿ ΓΜ ΄ " . ᾽ ΄ πρὸς φθορὰν " ὀλισθησάσης, ΓΑΛχραντε, " σαρχωθεὶς ἐν μήτρᾳ σου ἢ 

ο Θεὸς Λόγος φιλανθρώπως ἀνέστειλε, " χαὶ τὴν Θεαρχίαν ἣ' τρί- 
- “Ὁ , ’ 

φωτον ἡμᾶς ἐμυσταγώγησεν. 

Ἃ 
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᾽Ωδὴ γ΄. Ἐν πέτρα με τῆς πίστεως 
᾿ “ αἱ "Ἢ ρα Ὁ ὑ ν ᾿ Ν 

νότητι τῆς φύσεως, Θεαρχία, "' ὁμότιμον δοξάζω σε τοῖς προσώ- 

μοι " ζωὴ γὰρ χαὶ ζωῆς χορηγὸς οὖσα, " ἀῤῥεύστως πέφυ- 

χας " εἷς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἣ χαὶ οὐχ ἔστιν ἽΛγιος ἢ πλήν σου, Κύριε. 

Σὺ Ταζεις τὰς ἀύλους καὶ οὐρανίους " ὑπέστησας ὡς ἔσοπτρα 

τοῦ σοῦ χάλλους, " Τριὰς ἡ ἀδιαίρετος μοναρχία, " ὑμινεῖν ἀπαύ- 

στως σε’ “ ἀλλὰ χαὶ νῦν ἡμῶν ἡ ἐχ πηλίνου στόματος ἢ δέξαι 

«.« 

τὴν αἴνεσιν. 
Στερέωσον τῆς Πίστεως ἐν τῇ πέτρᾳ ἡ καὶ πλάτυνον ἀγάπης 

- , χ Ν, ᾿ , -“" -" Ὁ 02 κἊ . 

σου τῷ πελαγε! ἡ χαρδίαν χαὶ διάνοιαν τῶν σῶν δούλων, " Μονὰς 
τρισήλιε" " σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, δ᾽ ἐφ᾽ ᾧπερ ἐλπίζοντες ἢ μὴ 

αἰσχυνθείημεν. Θεοτοχίον. 

Ὃ πᾶσαν πρὶν ὑπόστασιν οὐσιώσας τῆς Κτίσεως ἐν μύ- 
τρᾷ σου οὐσιώθη " ἀπείρῳ ἀγαθότητι, Θεοτόχε, ἢ χαὶ φῶς πρισή- 

λιον ἢ πᾶσιν ἀνέτειλε " τῆς μιᾶς Θεότητος " χαὶ Κυριότητος. 

Καθισμα. 
Ὅτε χατ ἀρχὰς " τὸν ᾿Αδὰμ. διέπλασας, Κύριε, “᾽ τότε τῷ 

Λόγῳ σου ἣ᾽ τῷ ἐνυποστάτῳ ἐβόησας, εὔσπλαγχνε" ἡ Ποιήσωμεν 
χατὰ τὴν ἡμετέραν ὁμοίωσιν" ᾿ τὸ δὲ Πνεῦμα τὸ ἅγιον συμπα- 
ρἣν δημιουργόν" " διὸ βοῶμέν σοι" " Ποιητὰ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχκίον. “Ὅμοιον. 
Ὅτε πρὸς ἡμᾶς " ὁ Θεὸς ἐλθεῖν κατηξίωσε, "᾽ τότε σου, Παν- 

αγνε, " τὴν χαθαρωτάτην νηδὺν ἐγχατῴχησε" ἡ καὶ ἔσωσε διὰ 
σοῦ τῶν ἀνθρώπων τὸ φύραμα, ἣ'᾽᾿ χαρισάμενος ἅπασι βασιλείαν 

οὐρανῶν" "᾿ διὸ βοῶμέν σοι" ἡ Θεοτόχε ἁγνὴ, χαῖρε, Δέσποινα. 
᾿Ωδὴ δ΄. Ὑμνω σε " ἀχοῇ. 

οεῖν σε ἡ οὐδὲ τάξεις ἀῦλοι "᾽ ἐξισχύουσι τῶν ᾿Αγγέλων, ἢ 

Τριὰς μονὰς ἄναρχε" " ἀλλ οὖν ἡμεῖς πηλίνη γλώττη " τὴν 
σὴν " οὐσιώδη ἀγαθότητα ἣ χαὶ ἀνυμνοῦμεν πίστει χαὶ δοξάζομεν. 

Ὑπάρχων ἡ πλαστουργὸς τῆς φύσεως, " Παντοχράτορ, τῆς 

τῶν ἀνθρώπων, ἣ πᾶσαν ἐμὴν βλέπεις νῦν ἡ ὡς πανδερχὴς ἀδυ--: 

ναμίαν: ἢ διὸ ἢ χατοιχτείρησον τὸν δοῦλόν σου " χαὶ πρὸς ζωὴν 
βλετίστην ἐπανάγαγε. 

Μονάδος " ἀρχιχῆς ἀσύγχυτα ἡ τρία Πρόσωπα ἀνυμνοῦμεν, ἢ 

ὡς ἰδιχῶς ἔχοντα ἣ' χαὶ μεριστῶς τὰς ὑποστάσεις" ᾿ ἀλλ᾽ οὖν " 

ἡνωμένα χαὶ ἀμέριστα, " ἕν τε βουλῇ χαὶ δόξη χαὶ Θεότητι, 

Θεοτοχίον. 
χαθαρὸν χαὶ ἄχραντον, " ἀειπάρθενε Θεοτόχε, 

ὁ Παντουργὸς εὕρηχε ἡ μόνην σαφῶς ἐχ τοῦ αἰῶνος: " ἐν ᾧ ἡ χα- 
τοιχήσας ἀνεμόρφωσε ἢ τὴν τῶν ἀνθρώπων φύσιν ὡς φιλάνθρωπος. 

Ναόν σε ἢ Ἃ Ἂ 
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᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ φωτισμιός. 

Ἵγὰς ὁλικῶς " ἐπὶ πάντα τὰ ὄντα ἡ τῆς σῆς προνοίας ᾿ τὰς εἰ- 
ἰδ μμνεαιν: ἁπλῶν ἀχτῖνας " χαὶ σωτηρίους, ᾿ Βασιλεῦ τῆς 

εἰρήνης, ἡ φρούρησόν με ἐν τῇ εἰρήνη σου" ἢ σὺ γὰρ εἶ ζωὴ καὶ 

εἰρήνη τοῦ σύμπαντος. 

Τῷ Μωῦσῇ " ἐν τῇ βάτῳ ὡς ὥφθης " πυρὸς ἐν εἴδει, ᾿ ΓΑγ- 

γέλος ἐχλήθης, Πατρὸς ὁ Λόγος, "᾽ τὴν πρὸς ἡμᾶς σου " προδη- 
λῶν παρουσίαν" " δι ἧς πᾶσι σαφῶς ἀνήγγειλας ἣ χράτος Θεὰρ- 

χίας μιᾶς τρισυπόστατον. 

Ἢ φυσικὴν " συναίδιον δόξαν " προβαλλομένη, “᾽ μοναρχιχω- 

τάτη Τριὰς ἁγία, " τοὺς ἀνυμνοῦντας " ὀρθοδόξῳ σε πίστει ἢ 

τῆς σῆς δόξης ἰδεῖν ἀξίωσον " ἄναρχον χαὶ μίαν αὐγὴν τὴν 

τρισήλιον. Θεοτοχίον: 

Συνεχτιχὸς " κατ᾽ οὐσίαν ὑπάρχων ἡ ὁ Θεὸς Λόγος " πάντων 

τῶν αἰώνων, ἐν τὴ γαστρί σου, "ἣ᾿ Παρθενομῆτορ, " συνεσχέθη 
ἀφράστως, “ τοὺς ἀνθρώπους ἀναχαλούμενος “ πρὸς τὸ ἑνιχὸν τῆς 

μιᾶς Κυριότητος. 

᾿Ωδὴ ς΄. ᾽Εν ἀβύσσῳ πταισμάτων, 
ελητὰ τοῦ ἐλέους, ἐλέησον " τοὺς εἰς σὲ πιστεύοντας, Θεὲ 

( ρίλι: " χαὶ τῶν πταισμάτων λύτρωσαι ἢ καὶ παθῶν χαὶ 
χινδύνων τοὺς δούλους σου. 

᾽ν ἀφάτῳ πελάγει χρηστότητος " τὴν ἀπερινόητον τῆς σῆς 
ἐλλάμψεως "᾿ καὶ τριλαμποῦς Θεότητος " φωτοδότιδα αἴγλην μοι 
βραβευσον. Θεοτοχίον. 

᾿Αποῤῥήτως, Παρθένε, ὁ Ὕψιστος “Λ΄ ἄνθρωπος ἐγένετο ἐχ 
σοῦ, τὸν ἄνθρωπον "“᾽ ὁλιχῶς ἐνδυσάμενος, ἢ καὶ φωτὶ τριλαμπεῖ 

με χατηύγασς. 
Καθισμα. Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα πηγή. 

Εὐσπλαγχνίας τὸ πέλαγος ἡμῖν " ὑφαπλώσας, ὑπόδεξαι ἡμᾶς, 

᾿Ελεῆμον. "᾽ Βλέψον εἰς λαὸν τόν σε δοξάζοντα, " δέξαι τὰς ῳδὰς 

τῶν αἰτουμένων σε, " Τριὰς μονὰς ἄναρχε" "ἡ εἰς σὲ γὰρ ἐλπίζο- 

μὲν ἡ τὸν τῶν ὅλων Θεὸν, ἢ τῶν πταισμάτων δοῦναι τὴν συγχώ- 
ρησιν. Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτόχίον. “Ομοιὸν. 

Εὐσπλαγχνίας χυήσασα πηγὴν, " συμπαθὴς σὺ ὑπάρχεις, 
ἀγαθὴ Θεοτόχε" " σὺ γὰρ τῶν πιστῶν μόνη ἀντίληψις, " σὺ τῶν 
λυπουμένων ἡ παράχλησις" ἡ διό σοι νῦν ἅπαντες " ἐν πίστει προσ- 
πίπτομεν, " εὑρεῖν λύσιν δεινῶν, "᾽ οἱ πλουτοῦντες μόνην σε βοή- 
θειαν. ᾿Ωδὴ ζ΄. Εἰκόνος χρυσῆς. 
Ἂ- ἀεὶ " τῶν ᾿Αγγέλων στρατιὰς ἢ πρὸς ἀτρεψίαν, ἣ μό- 

γος ὑπάρχων ἀναλλοίωτος, " ὁ τρισυπόστατος Κύριος" “ δεῖξον 

᾽ 

᾿ 
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οὖν χἀμοῦ τὴν καρδίαν " ἀπερίτρεπτον πάντοτε " πρὸς τὸ δοξά- 
ζειν σε θερμῶς " χαὶ ἀνυμινεῖν εὐσεβὼς. Δίς. 

Χοροὶ νοεροὶ " τῶν ἀύλων οὐσιῶν “' ταῖς σαῖς ἀκτῖσι, "΄ Θεὲ 
μονάρχα καὶ τρισήλιε, "᾽ χαταυγαζόμενοι γίνονται " θέσει δευτε- 
ρεύοντα φῶτα" ἣὶ ὧν χἀμὲ ταῖς ἐλλάμψεσι " χαὶ μετουσίαις δεῖξον 
φῶς, Ἂ ὡς φωτουργὸς τριλαμιπής. 

Θεοτοχίον. 
᾿Ιθύνειν ἡμᾶς " καὶ ὑψοῦν πρὸς οὐρανοὺς " μὴ διαλείπης " τούς 

σε φιλοῦντας, ὁ δι ἄφατον ἣ φιλανθρωπίαν γενόμενος Ἄ ἄνθρωπος 

ἐν μήτρα Παρθένου, ἣ᾿ χαὶ θεώσας τὸν ἄνθρωπον, “᾿ καὶ θρόνῳ 
δόξης τῷ Πατρὶ " συγχαθεζόμενος. 

᾿Ωδὴ η΄. ᾿Ινδάλματος χρυσοῦ. 
ἢ πρόσιτε Τριὰς, ἢ συναΐδιε, συνάναρχε Θεαρχία, " ἡ ἀπαραλ- 

λαχτος ἐν πᾶσι ἡ πλὴν τῶν φωσφόρων " ἰδιοτήτων, ᾿ πᾶσαν 
πονηρὰν χατάργησον " τῶν ἀντιχειμένων ἡ βουλὴν καὶ ἐνόχλησιν 
τῶν Δαιμόνων, ἢ ἀβλαβὴ τηρῶν με " ἀεὶ, Κύριε πάντων. δίς, 

Σοφῶς χαὶ πανσθενῶς, " ἀπερίγραπτε τρισήλιε Μοναρχία, " ἡ 
ὑποστήσασα τὸν Κόσμον “ χαὶ συντηροῦσα ἡ ἐν ἀλωβήτῳ "ἡ τάξει 
παντελεῖ, ἐνοίκησον " τῇ ἐμῆ χαρδία, δ΄ ὑμνεῖν καὶ δοξάζειν σε 
ἀσιγήτως ᾿ σὺν χοροῖς ᾿Αγγέλων " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σοφία τοῦ Πατρὸς, “ ἀχατάληπτε, ἀνέχφραστε Θεοῦ Λόγε, δ 

τὴν ἀμετάβλητόν σου φύσιν " οὐχ ἀλλοιώσας, " τὴν τῶν ἀνθρώ- 

πων “ φύσιν συμπαθῶς ἀνέλαβες" " καὶ τὴν ἑνιαίαν " Τριάδα ἐδί- 

δαξας πάντας σέβειν, "᾽ ὡς χυριαρχίαν ᾿ ἁπάντων τῶν αἰώνων. 

᾿Ωδὴ θ΄, Ἢ τὸν πρὸ Ἡλίου “ φωστῆρα. 

χ φωτὸς ἀνάῤχου “᾿ συνάναρχος Υἱὸς φῶς ἐξανέτειλε, “ χαὶ 

Ι᾿ συμφυὲς φῶς Πνεῦμα ἐχπεπόρευται ἢ ἀποῤῥήτως, θεοπρεπῶς, ἢ 

ἀῤῥεύστου τῆς γεννήσεως ἡ πιστευομένης ἅμα δὲ " χαὶ τῆς ἀφρά- 
στου ἐχπορεύσεως. 

Λάμψον τὰς χαρϑδίας, " τρισήλιε Θεότης, τῶν ὑμνούντων σε ἣ 
τῷ τριλαμιπεῖ φωτί σου, καὶ δὸς σύνεσιν “ τοῦ ἐν πᾶσι χατανοεῖν δ 
χαὶ πράττειν τὸ σὸν θέλημα ἡ τὸ ἀγαθὸν χαὶ τέλειον, "ἣ χαὶ με- 

γαλύνειν καὶ δοξάζειν σε. 

"Απειρος τῇ φύσει ἢ ὑπάρχων ὡς Θεὸς, ἄπειρον πέλαγος “ τῶν 

ἰχτιρμῶν ὡς ἔχων, κατῳχτείρησας, " Τριὰς, πρώην, οὕτω καὶ 
νῦν " οἰχτείρησον τοὺς δούλους σου" " καὶ τῶν πταισμάτων λύ- 
τρωσαι ἢ χαὶ πειρασμῶν χαὶ περιστάσεων. 

Θεοτοχίον. 
- Σῶσόν με, Θεέ μου, ἢ πανποίας ἐπηρείας χαὶ χαχώσεως, " 

ὁ ἐν τρισὶ Προσώποις ἀνυμνούμενος “ ἀνεχφράστως μοναδιχὸς 

Ῥαγδοϊοίϊου. 14 



106 ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ͂ ΠΡΩΙ. 
Θεὸς χαὶ παντοδύναμος, “ χαὶ τὴν σὴν ποίμνην φύλαττε " τῆς 

Θεοτόχου ταῖς ἐντεύξεσιν. 

ΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα ᾿Αναστάσιμα. 

Ἦχος β΄. Αὐτόμελον. 

0 εὐσχήμων ᾿Ιωσὴφ " ἀπὸ τοῦ ξύλου χαθελὼν ἢ τὸ ἄχραντόν 
σου Σῶμα, “ σινδόνι χαθαρᾷ " εἰλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἡ ἐν 

μνήματι καινῷ ἡ χηδεύσας ἀπέθετο᾽ " ἀλλὰ τριήμερος ἀνέστης, 
Κύριε, " παρέχων τῷ Κόσμῳ “ἡ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Ὅμοιον. 

Ταῖς βυροφόρριᾳ Γυναιξὶ ᾿ παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστᾶς “ ὁ ἴω: 

γέλος ἐβόα: " Τὰ μύρα τοῖς θνητοῖς " ὑπάρχει μὲν ἁρμόδια,, ἢ 

Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς “ ἐδείχθη ἀλλότριος" " ἀλλὰ χραυγάσατε' 

᾿Ανέστη Κύριος, " παρέχων τῷ Κόσμῳ " τὸ μέγα ἔλεος. 
Καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ὑπερδεδοξασμένη ὑπάρχεις, “ Θεοτόχε, ὑμνοῦμιν σε" “ διὰ 

γὰρ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Υἱοῦ σου "᾽ χατεβλήθη ὁ ἽΛδης, " καὶ ὁ 

θάνατος τέθνηχε" "“ νεχρωθέντες ἀνέστημεν ἢ χαὶ ζωῆς ἠξιώθη- 
μεν" ἢ τὸν Παράδεισον ἐλάβομεν, "᾽ τὴν ἀρχαίαν ἀπόλαυσιν" ἢ 
διὸ εὐχαριστοῦντες δοξολογοῦμιεν “ ὡς χραταιὸν Χριστὸν τὸν Θεὸν 

ἡμῶν ἡ χαὶ μόνον πολυέλεον. 
Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα, 

Τὸν λίθον τοῦ μνήματος ᾿ σφραγισθῆναι μιὴὴ χωλύσας, ἡ τὴν 
πέτραν τῆς πίστεως ἢ ἀναστὰς παρέσχες πᾶσι" “ Κύριε, δόξα σοι. 

Δόξα. ᾽Ο εὐσχήμων ᾿Ιωσήφ. 
Τῶν Μαβηπῶν, σου ὃ χορὸς " σὺν βυροφόρρεῃ Γυναιξὶν ᾿ ἀγαλ- 

λετᾶι συμφώνως" ᾿βνὴν γὰρ ἑορτὴν Ἢ σὺν αὐτοῖς ἑορτάζομεν, ἢ 
εἰς δόξαν χαὶ ΝΒ τῆς σῆς ᾿Αναστάσεως" ἣ χαὶ δι᾿ αὐτῶν, φι- 
λάνθρωπε Κύριε, " τῷ λαῷ σου παράσχου " τὸ μέγα ἔλεος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον “ὙὙπερδεδοξασμένη. 
ὙὙπερευλογημένη ὑπάρχεις, ἡ“ Θεοτόχε Παρθένε: ἣ διὰ γὰρ τοῦ 

ἐχ σοῦ σαρχωθέντος " ὁ “Αδης ἠχμαλώτισται, ἡ ὁ ᾿Αδὰμ, ἀναχέ- 
χληται, " ἡ κατάρα νενέχρωται, ᾿ ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, " ὁ θά- 
νατος τεθανάτωται, " χαὶ ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν" “' διὸ ἀνυμινοῦν- 
τες βοῶμεν" " Ἑὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, "ὁ οὕτως εὐδο- 
χήσας. 

Μετὰ τὸν ΓἼΛμωμον χαὶ τὰ Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπαχογ. 
αὐθσῇ τὸ παᾶθος ἢ πορευθεῖσαι ἐν τῷ μνήματι ἢ πρὸς τὸ μυρί- 

σαι " τὸ σῶμα σου, αἱ Γυναῖκες, " Χριστὲ ὁ Θεὸς, “' εἶδον ᾿Αγ- 

---“---οΞἝ,ἝΈ--ν--- τ 0 κα 

- ΒΝ 
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γέλους ἐν τῷ τάφῳ καὶ ἐξέστησαν: " φωνῆς γὰρ ἤχουον ἐξ αὐτῶν," 

ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, " δωρούμενος τῷ Κόσμῳ " τὸ μέγα ἔλεος. 
Οἱ ᾿Αναβαθμοί. ᾿Αντίφωνον “Ἀ΄. 

Ἔν τῷ οὐρανῷ " τὰ ὄμματα ἐχπέμπω μου τῆς χαρδίας 
. πρὸς σὲ, Σωτήρ᾽ “ σῶσόν με σῇ ἐπιλάμψει. 

᾿Ελέησον ἡμᾶς " τοὺς πταίονταάς σοι πολλὰ " χαθ᾽ ἑχάστην 
ὥραν, ὦ Χριστέ μου, " χαὶ δὸς πρὸ τέλους τρόπους " τοῦ μετα- 
νοεῖν σοι. Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι "᾽ τὸ βασιλεύειν πέλει, “᾽ τὸ ἁγιάζειν, ἡ τὸ 
χινεῖν τὴν Κα τίσιν" " Θεὸς γάρ ἐστιν " ὁμοούσιος Πατρὶ καὶ Λόγῳ. 

᾿Αντίφωνον Β΄. 

Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, "᾽ τίς ἱκανὸς σῶος φυλαχθῆναι 
ἐχ τοὺ ἐχθροῦ ἅμα χαὶ ἀνθρωποχτόνου; 

Τοῖς ὁδοῦσιν αὐτῶν " μὴ παραδῷς, Σῶτερ, τὸν σὸν δοῦλον" " 
λέοντος τρόπον " χατ' ἐμοῦ “χινοῦνται ἢ καὶ γὰρ οἱ ἐχθροί μου. 

Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι ἢ ζωαρχία χαὶ γέρας" " πάντα γὰρ τὰ χτι- 
στὰ " ὡς Θεὸς ὧν δυναμοῖ, " συντηρεῖ ἐν Πατρὶ καὶ Υἱῷ τε. 

᾿Αντίφωνον Γ΄. 
Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον " ἐοίκασιν ὄρει τῷ ἁγίῳ" “ οἱ οὐδα- 

μῶς σαλεύονται ἡ προσβολαῖς τοῦ Βελίαρ. 

Εν ἀνομίαις χεῖρας αὑτῶν " μὴ ἐχτεινάτωσαν οἱ θείως ζῶν- 

τες" " οὐ γὰρ ἐᾷ Χριστὸς " τῇ ῥάβδῳ τὸν κλῆρον αὑτοῦ. 
Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι " προσπηγάζει πᾶσα σοφία" ἣ'ὶ ἔνθεν χάρις ᾿Απο- 

στόλοις," χαὶ τοῖς ἄθλοις χαταστέφονται ἤΜάαρτυρες, χαὶ Προφῆται 

ὁρῶσι. Προχείμιενον. 
᾿Εξεγέρθητι, Κύριε ὁ Θεός μου, ἐν προστάγματι, ᾧ ἐνετείλω, 

χαὶ συναγωγὴ λαῶν χυχλώσει σε. 
Στίχ. Κύριε, ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἔλπισα. 
Πᾶσα πνοή. Εὐαγγέλιον ᾿Εωθινόν. ᾿Ανάστασιν Χριστοῦ θεα- 

σάμενοι. Τὸν πεντηχοστὸν Ψ᾽αλμὸν, χαὶ τὰ λοιπὰ, ὅσα ὄπισθεν. 
Μετὰ ταῦτα ψάλλονται οἱ Κανόνες. 

Κανὼν ᾿Αναστάσιμος. 

Ποίημια ᾿Ιωάννου μοναχοῦ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος α΄. Ὁ Εἰἱρμός. 

»᾿γπνν βυθῷ χατέστρωσέ ποτε " τὴν Φαραωνίτιδα πανστρατιὰν ἢ 
ὰ ὑπέροπλος δύναμις" ἡ σαρχωθεὶς ὁ Λόγος δὲ " τὴν παμ.- 

» μόχθηρον ἁμαρτίαν ἐξήλειψεν " ὁ δεδοξασμιένος " Κύριος" ἐνδό- 
» ἕως γὰρ δεδόξασται. 

Ἃ 

» 



τ ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ͂ ΠΡΩΙ, 
Τροπάρια, 

Ὃ τοῦ Κόσμου ἄρχων, ᾿Αγαθὲ, " ᾧ ἀπεγραψάμεθα, τῇ ἐντο- 

λῇ " τὴ σὴ μὴ πειθαρχήσαντες, ᾿ τῷ Σταυρῷ σου χέχριται" ἢ 

προσβαλὼν γάρ σοι ὡς θνητῷ περιπέπτωχε " τῷ τῆς ἐξουσίας δ 

χράτει σου, καὶ ἀσθενὴς διήλεγχται. 

Λυτρωτὴς τοῦ γένους τῶν βροτῶν, " καὶ τῆς ἀχηράτου ζωῆς 

ἀρχηγὸς "ἡ εἰς τὸν Κύσμον ἐλήλυθας" Ἂ τὴ γὰρ ᾿Αναστᾶσει σου ἢ 

διεσπάραξας τοῦ θανάτου τὰ σπάργανα, "κ᾿ ἣν δοξολογοῦμεν " ἅπαν- 

τες᾿ ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 
Θεοτοχίον. 

Ὑπερτέρα πέφηνας, "᾿Αγνὴ, ᾿ πάσης ἀοράτου τε καὶ ὁρα- 

τῆς, “ ᾿Αειπάρθενε, κτίσεως" ᾿ τὸν γὰρ Κτίστην τέτοχας, "΄ ὡς 

ηὐδόχησε σαρχωθῆναι ἐν μήτρᾳ σου" ἢ ᾧ σὺν παῤῥησίᾳ " πρέσβευε, 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. ὌΝ ' 
Κανὼν Σταυροανασπᾶσιμος 9 οὗ ἡ ἀχροστιχὶς, σὺν τοῖς Εἱρμιοῖς" 

«"Αδὼ τὸν αἶνον τῷ φερεσβίῳ Λόγῳ. » 
Ποίημα ᾿Ιωᾶάννου μοναχοῦ. 

ὋὉ Εἵρμός. "Ατριπτον, ἀσυνήθη. 
ἡ θνὉ ἀσθενοῦσιν " ἀνάστασις πεσοῦσι, χαὶ ἀφθαρσία " τοῖς 

τεθνεῶσι γέγονας, Χριστὲ, " τῆς σαρχὸς τῷ πάθει σου" ἥ ὅτι 

δεδόξασαι. 

"Ὥχτειρε τὴν πεσοῦσαν "ἡ εἰκόνα, χαὶ ἀνέστησε συντριβεῖσαν " 
ὃ πλαστουργὸς Θεὸς καὶ χαινουργὸς “ νεχρωθείς᾽ ὃ γέγονεν, " ὅτι 

δεδόξασται. 
Κανὼν τῆς ὙἹπεραγίας Θεοτόχου, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

«Αδδω τὸν αἶνον τῇ φερεσβίῳ Κόρη. » 
᾿ς Ποίημα Ἰρόυνν λπχυσαν : 

Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

λον πάλαι χλῖμαξ, " χαὶ ξένως χερσωθεῖσα ὁδὸς θαλάσσης ἢ 

ἣν σὴν ἐδήλουν γέννησιν, ᾿Αγνή: ἡ ἣν ὑμνοῦμεν ἅπαντες, 
ὅσπι δεδόξασται. 

Δύναμις τοῦ Ὑψίστου, " Ὑπόστασις τελεία Θεοῦ Σοφία "' σω- 

ματωθεῖσα, ἴΑχραντε, ἐχ σοῦ, “ τοῖς βροτοῖς ὠμίλησεν" " ὅτι δε- 
δόξασται. 

» 

“Ὥδευσε διὰ πύλης “ ἀβάτου χεχλεισμένης τῆς σῆς νηδύος 

δικαιοσύνης Ἥλιος, ᾿Αγνὴ, " καὶ τῷ Κόσμῳ ἔλαμψεν" ἢ ὅτι δε- 
δόξασται. δὴ γ΄. 0 Ἑίρμός. 
ν ἮΝ ἡ ἔρημος ὡσεὶ χρίνον, " Κύριε, “᾽ ἡ τῶν ἔθνῶν 
» τ᾿“ “στειρεύουσα "᾿ Ἐχχλησία τῇ παρουσίᾳ σου" “ ἐν ἡ ἐστερεώ- 
» θη ἡ χαρδία μου. 

᾿ 
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Τροπάρια. 
Ἢ Κτίσις ἐν ἔῳ πάθει σου ἠλλοιοῦτο, βῤηαμα " ἐν εὐ- 

τελεῖ προσχήματι ὑπ ἀνόμων μυχτηριζόμενον " τὸν ἑδράσαντα 
πάντα θείῳ νεύματι. 

Ἔχ χοὸς χατ' εἰκόνα μὲ τῇ χειρί σου ἣ ἔπλασας, “ χαὶ συν- 
τριβέντα πάλιν εἰς χοῦν "᾿ θανάτου δι᾿ ἁμαρτίαν, Χριστὲ, " συγχα- 
ταβὰς εἰς “Αδὴν συνανέστησας. 

Θεοτοχίον. 

Τὰ τάγματα ἐξέστησαν τῶν ᾿Αγγέλων.," Παναγνε, " καὶ τῶν 
ἀνθρώπων ἔφριξαν "ὶ αἱ χαρδίαι ἐπὶ τῷ τόχῳ σου" " διό σε Θεοτό- 
χον πίστει σέβομεν. 

Κανὼν Σταυροαν. Τόξον συνετρίβη δυναστῶν. 
πάντων ἐπέχεινα Χριστὸς “ ἡλάττωται βραχὺ ἡ 

0: τῆς σαρχὸς " τῆς ᾿Αγγέλων φύσεως. 

Νεχρὸς μετ ἀπόμια λογισθεὶς, " ἐχλάμπων Γυναιξὶ " στεφάνῳ 

δόξης, Χριστὲ, ἢ ὥφθης τῆς ᾿Εγέρσεως. 
Κανὼν τῆς ἐμρλοῆθμι Ὃ αὐτός. 

Ὁ χρόνου ἐπέχεινα παντὸς ἡ ὡς χρόνων Ποιητὴς " ἐχ σοῦ, Παρ- 
θένε, ἑκὼν " βρέφος πεπλαστούργηται. 
Νηδὺν ἰ κμπλς οὐρανῶν "'᾿ ὑμνήσωμεν, δι᾿ ἧς " ᾿Αδὰμ. ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς δ χαίρων. πεπολίτευται. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὁ Εἰἱρμιός, 

λήλυθας " ἐκ Παρθένου οὐ πρέσβις, οὐχ ΓΑγγελος, " ἀλλ αὐ- 

τῷ παθει 

᾿ τὸς ὁ Κύριος " σεσαρχωμένος, χαὶ ἔσωσας “' ὅλον με τὸν 

» ἄνθρωπον" “ διὸ χραυγάζω σοι" Δόξα "' τὴ δυνάμει σου. 
Ῥροπάρια, 

Παρίστασαι ἣ ὡς χριτὸς Καιάφα τῷ βήματι, ἢ οὐ χραυγάζων, 
Δέσποτα, " χρίσιν ἐνάγων τοῖς ἔθνεσιν, Δ ἣν διὰ τοῦ πάθους σου δ 

τῇ Οἰχουμένη εἰργάσω “ σωτηρίαν, Χριστέ. 
Τῷ παθει σου " τοὺ ἐχθροῦ αἱ ῥομφαῖαι ἐξέλιπον" " τῶν ὑπε- 

νανπίων δὲ " ἐν τῇ εἰς “Αδου χαθόδῳ σου ἡ πόλεις χαθηρέθησαν, ἢ 

χαὶ τοῦ τυράννου τὸ θράσος χαταβέβχηται. 
Θεοτοχίον. 

Λιμένα σε" σωτηρίας χαὶ τεῖχος ἀχράδαντον, “ Θεοτόχε 

Π ἐτόινας ἢ πάντες πιστοὶ πον τω τὴ Ἔ σὺ γὰρ ταῖς πρεσβείαις 
σου ἣ“ ἐχ τῶν χινδύνων λυτροῦσαι " τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. 

ὶ Αχήχοα, Κύριε, ̓  τὴν ἔνδοξόν σου. 
᾿παμὸΝ ἐν ξύλῳ σε, " Χριστὲ, παγέντα ἡ ὡς Παρθένος ἡ ἀνωδί- 

νως σε χυήσασα "ἡ τὰς μητρικὰς ὀδύνας ὑπέμεινεν. 



110 ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ͂ ΠΡΩΙ. 
Νενίκηται θάνατος, ᾿ νεκρὸς σχυλεύει “Αδου τὰς πύλας" " τοῦ 

παμφάγου γὰρ ῥαγέντος μοι; “ χὰ ὑπὲρ φύσιν πάντα δεδώρηται. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. “Ο αὐτός. 

δοὺ ὑπερύψωται “᾽ τὸ θεῖον ὄρος οἴκου Κυρίου 
Δυνάμεων ᾿᾽ ἡ Θεομήτωρ ἐμφανέστατα. 
Νομίμων τῆς φύσεως, “ Παρθένε, ἄτερ μόνη τεχοῦσα ἡ τὸν 

δεσπόζοντα τῆς Κτίσεως, " κατηξιώθης θείας χλήσεως. 
᾿Ωδὴ εὐ επίρμῦς. 

» εσίτης Θεοῦ “ χαὶ ἀνθρώπων γέγονας, Χριστὲ ὁ Θεός" " διὰ 
ΝῚ ΜῈ γὰρ, Δέσποτα, “᾽᾿ τὴν πρὸς τὸν ἀρχίφωτον Πατέρα 

» σοὺ " ἐχ νυχτὸς ἀγνωσίας ἢ προσαγωγὴν ἐσχήχαμεν. 
Τροπάρια. 

Ὡς κέδρος, Χριστὲ, ἢ τῶν εἰθμῶν τὸ φρύαγμα συνόπῥν μαι εὴς 
ἑχουσίως, Δέσποτα, " ἐν τῇ κυπαρίσσῳ, ὡς ηὐδόχησας, "ὶ καὶ τῇ 
πεύχῃ χαὶ κέδρῳ "᾽ σαρχὶ συνανυψούμενος. 

Ἔν λάχχῳ, Χριστὲ, “ χατωτάτῳ ἔθεντό σε ἄπνουν νεχρόν" ἢ 
ἀλλ οἰκείῳ μώλωπι Κ "ΠΣ ΒΡΕΙΒΗΣ τραυματίας, Σωτὴρ, " τοὺς 
ἐν τᾶφοις ὑπνοῦντας " σεαυτῷ συνεξανέστησας. 

Θεοτοχίον. 

Δυσώπει τὸν σὸν " Υἱὸν καὶ Κύριον, Παρθένε ἁγνὴ, " αἰχμα- 
λώτοις λύτρωσιν ἢ τοῖς ἐξ ἐναντίας περιστάσεως " ἐπὶ σοὶ πεποι- 

θόσιν "᾿ εἰρηνικὴν δωρήσασθαι. 
Κανὼν Σταυροαν. Ὃ ἄνθραξ " τῷ Ἡσαΐᾳ. 

Νπ- ἡ ἀπανηνάμενος ᾿Αδὰμ. γεύεται ἢ θανατηφόρου τοῦ 
ξύλου ὁ πρότερος: ᾿ ἀλλὰ τούτου τὴν ἁμαρτίαν " ἐξαφανίζει 

ἈΚ ὑπεράνω τῶν 

")) 

σταυρωθεὶς ὁ δεύτερος. 

Τὴν φύσιν "᾽ παθητὸς καὶ θνητὸς γέγονας, " ὁ ἀπαθὴς τῇ ἀύλῳ 
Ψ ᾽ ͵ ΄ ᾿ , «- 

Θεότητι: " ἀφθαρτίσας νενεχρωμιένους, ἡ“ Χριστὲ, χευθμώνων “Αδου 

ἐξανέστησας. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὃ αὐτός. 

Νηρέλαι, ᾿" σῆς εὐφροσύνης γλυχασμὸν ῥάνατε " τοῖς ἐπὶ γῆς; 

ὅτι παιδίον δέδοται "᾽ ὁ ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων, " ἐχ τῆς 

Παρθένου σαρχωθεὶς Θεὸς ἡμῶν." 
Τῷ βίῳ " χαὶ τῷ σαρχίῳ μου τὸ φῶς ἔλαμψε, " καὶ τὸ στυ- 

γνὸν τῆς ἁμαρτίας ἔλυσεν " ἐπ᾿ ἐσχάτων ἐκ τῆς Παρθένου Ἂ ἄνευ 
σπορᾶς σωματωθεὶς ὁ ὝΨιστος. 

Ωϑὴξτόι "Ὁ Εἱρμιός: 

» ν ἀβύσσῳ πταισμάτων κχκυχλούμινος, “ τὴν ἀνεξιχνίαστον 

» τῆς εὐσπλαγχνίας σου " ἐπικαλοῦμαι ἄβυσσον" “᾿Εκ φθορᾶς, 
» ὃ Θεός, μὲ ἀνάγαγε. 
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Τροπάρια. 

Ὡς καχοῦργος ὁ Δίχαιος χέχριται, “ χαὶ μετὰ ἀνόμων τῷ 

ξύλῳ προσήλωται, " τοῖς ὑπευθύνοις ἄφεσιν ἢ τῷ οἰχείῳ δωρού- 

μενος αἵματι. 

Δι’ ἑνὸς μὲν ἀνθρώπου τοῦ πρώτου ᾿Αδὰμ. " πάλαι εἰς τὸν 
Κόσμον εἰσῆλθεν ὁ θάνατος, " καὶ δι᾿ ἑνὸς ᾿Ανάστασις “ τοῦ Υἱοῦ 

ποῦ Θεοῦ πεφανέρωται. Θεοτοχίον. 

᾿Απειράνδρως, Παρθένε, ἐχύησας, ἣ καὶ διαιωνίζεις παρθένος, 

ἐμφαίνουσα ἡ τῆς ἀληθοῦς Θεότητος " τοῦ Υἱοῦ χαὶ Θεοῦ σου τὰ 
σύμβολα. 

Ἂ 

Κανὼν Σ ταυροῦᾶν. Ἤχου ῥημάτων. 

ύλαχας ἔθου τῷ πταίσαντι “ τὰ Χερουβὶμ. τοῦ ξύλου τῆς 

(ἕως, Ἂ ἀλλ᾽ ἰδόντα σε τὰς πύλας ἤνοιξαν" "᾽ ὥφθης γὰρ ὁδο- 
ποιῶν ᾿ τῷ Ληστῇ Παράδεισον. 

ἜἜρημος ἽΛδης καὶ ἄπορος " διὰ θανάτου γέγονεν ἑνός" "ἡ ὃν 
πολὺν γὰρ πλοῦτον ἐθησαύρισεν, "' εἷς ὑπὲρ πάντων ἡμῶν " ὁ 

Χριστὸς ἐχένωσεν, 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὃ αὐτός. 

ύσις ἀνθρώπων δουλεύουσα ἢ τῇ ἁμαρτία, Δέσποινα ἁγνὴ, ἢ 

(ὃ σοῦ ἐλευθερίας ἔτυχε" ἡ σὸς γὰρ Υἱὸς ὡς ἀμινὸς ἣ' 

πάντων τέθυται. 

᾿Επιβοώμεθα πάντες σὲ " τὴν ἀληθὴ Μητέρα τοὺ Θεοῦ" 
Παροργίσαντας οἰχέτας λύτρωσαι" “ μόνη γὰρ πρὸς τὸν Υἱὸν ἢ 

παῤῥησίαν χέχτησαι. 
Κοντάχιον. Τὰ ἄνω ζητῶν. 

᾿Ανέστης, Σωτὴρ, ἐκ τάφου, Παντοδύναμε, " καὶ "Αδης ἰδὼν 

τὸ θαῦμα ἐξεπλήττετο, " χαὶ νεχροὶ ἀνίσταντο, " χαὶ ἡ Κτίσις 
ἰδοῦσα συγχαίρει σοι, " καὶ ὃ ᾿Αδὰμ συναγάλλεται, " χαὶ Κόσμος, 

Σωτήρ μου, ἀνυμινεῖ σε ἀεί. 
Ὃ Οἴἶχος. 

Σὺ εἶ τὸ φῶς τῶν ἐσχοτισμένων, " σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις πᾶν- 

των ἣ᾿ χαὶ ἡ ζωὴ τῶν βροτῶν, " καὶ πιστοὺς συνανέστησας, ἡ 
τοῦ θανάτου τὸ χράτος, Σωτὴρ, σκυλεύσας, " καὶ τοῦ Αδου τὰς 
πύλας συντρίψας, Λόγε, " χαὶ οἱ θνητοὶ χατιδόντες " τὸ θαῦμα 

ἐθαύμαζον, " χαὶ πᾶσα Κτίσις συγχαίρει " ἐν τῇ σῇ ᾿Αναστάσει, 

Φιλάνθρωπε. "᾽ Διὸ καὶ πάντες δοξάζομεν " καὶ ὑμνοῦμεν τὴν σὴν 

συγχατάβασιν, ἣ᾽ καὶ Κόσμος, Σωτήρ μου, ἀνυμινεῖ σε ἀεί. 
᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Ἑἰἱρμός. 

ΓΑ ντίθεον πρόσταγμα “᾽᾿ παρανομοῦντος ἢ τυράννου μετάρσιον " 

» τὴν φλόγα ἀνεῤῥίπισε- " Χριστὸς δὲ ἐφήπλωσε " θεοσεβέσι 

ὑπὲρ 

Ἃ Ἃ 
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» Παισὶ " δρόσον τὴν τοῦ Πνεύματος, ὁ ὧν 
» ὑπερένδοξος. Τροπᾶρια. 

Οὐχ ἔφερες, Δέσποτα, "' δι’ εὐσπλαγχνίαν " θανάτῳ τὸν ἄν- 
θρωπον " καθορᾶν τυραννούμενον, ᾿ ἀλλ ἦλθες χαὶ ἔσωσας " ἰδίῳ 
Αἵματι " ἄνθρωπος γενόμενος, ὁ ὧν " εὐλογημένος χαὶ ὑπερένδοξος. 

᾿Ιδόντες σε ἔπτηξαν "᾽ ἠμφιεσμένον " στολὴν ἐχδιχήσεως ἢ οἱ 
πυλωροὶ τοῦ Αδου, Χριστέ" "᾽ ἀγνώμονα τύραννον ἤ" οἰκέτην, Δέ- 
σποτα, δ ἦλθες γὰρ χειρώσασθαι, ὁ ὧν " εὐλογημένος καὶ ὑπερ- 

ἔνδοξος. Θεοποχίον. 
᾿Αγίων ᾿Αγίαν σε " χατανοοῦμεν, ̓  ὡς μόνην χυήσασαν " Θεὸν 

τὸν ἀναλλοίωτον, " Παρθένε ἀμόλυντε, “᾽ Μῆτερ ἀνύμφευτε" " 
πᾶσι γὰρ ἐπήγασας πιστοῖς " σὴν ἀφθαρσίαν τῷ θείῳ τόχῳ σου. 

Κανὼν Σταυροαν. ἱῬήτορες ἀνεδείχθησαν. 
ἤγχτιχρινε τὸν προπάτορα πάλαι " ἐν τῇ ᾿Εδὲμ παραχοή" " ἀλλ ἐ- 
᾿πληθῷ ἐχρίθη ἡ τῷ παραβᾶντι λύων τὸ ἔγχλημα " ὁ ὑπέρ- 
θεος τῶν Πατέρων "' Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

Σέσωχας τὸν τρωθέντα τῇ γλώσσῃ " τῇ ἰοβόλῳ ἐν ᾿Εδέμ.- ἢ 

τὸ ἐθελούσιον δῆγμα ἡ τῷ ἑχουσίῳ πάθει: ἰάσω γὰρ, ἡ ὁ ὑπέρθεος 
τῶν Πατέρων ἥ Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

Βαίνοντα ἐν σχιᾷ μὲ θανάτου “ ἀνεχαλέσω πρὸς τὸ φῶς, ἰ 

τὸν σχοτεινόμορφον “Αδὴν ἡ τῇ ἀστραπῇ βαλὼν τῆς Θεότητος, 
ὁ ὑπέρθεος τῶν Πατέρων " Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὃ αὐτός. 
τώρα ἐν νυχτὶ ᾿Ιαχὼβ μὲν, " ὡς ἐν αἰνίγματι, Θεὸν " σεσαρ- 
᾿ΡΠΆΘΝΟΝ ἐχ σοῦ δὲ " ἐν φρυχτωρίᾳ ὥφθη τοῖς μέλπουσιν" ἢ 
Ὃ ὑπέρθεος τῶν Πατέρων " Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

Σύμβολα τῆς ἐν σοὶ ἀποῤῥήτου ἢ προχαταγγέλλων συμπλο- 
χῆς, " τῷ Ιαχὼβ προσπαλαίει, ἡ δι ἧς ἑχὼν ἡνώθη ἀνθρώποις, 
᾿Αγνὴ, "ὁ ὑπέρθεος τῶν Πατέρων " Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

Βέβηλος ὁ μὴ ἕνα χηρύττων ἡ τὸν τῆς Παρθένου σε Υἱὸν ἢ 
τῆς πανυμνήτου Τριάδος, " καὶ ἀδιστάχτῳ γνώμη χαὶ γλώσσῃ 
βοῶν: ᾿ Ὃ ὑπέρθεος τῶν Πατέρων " Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 

᾿Ωδὴ η΄. ᾽Ο Εἰρμός. 
» Κ ἄμινός ποτε "“ πυρὸς ἐν Βαβυλῶνι ἢ τὰς ἐνεργείας διεμέ- 

οιζε " τῷ θείῳ προστάγματι, ἢ τοὺς Χαλδαίους καταφλέ- 
» γουσα, " τοὺς δὲ πιστοὺς δροσίζουσα " ψάλλοντας" Ἐὐλογεῖτε, ἡ 
» πᾶντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον. 

Φροὴ ἀριῶ, 
Αἵματι, Χριστὲ, ᾿᾽ τῷ σῷ πεφοινιγμένην "᾽ τὴν τῆς σαρχός 

σου χαθορῶντα στολὴν, " ἐν τρόμῳ ἐξίσταντο " τὴν πολλὴν μα- 

Ἢ εὐλογημένος χαὶ 

----.ᾺᾺὸ.-ς. 
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χροθυμίαν σου " τὰ πῶν ᾿Αγγέλων τάγματα " χραάζοντα' Εὐλο- 

γεῖτε, ἡ πάντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον. 
Σύ μου τὸ θνητὸν " ἐνέδυσας, Οἰχτίρμον, " ἀθανασίαν τῇ 

ἐγέρσει σου" “' διὸ ἀγαλλόμενος "᾽ εὐχαρίστως ἀναμέλπει σοι ἢ 

ὁ ἐχλεχτὸς λαὸς, Χριστὲ, "᾽ χράζων σοι Κατεπόθη “ ὄντως εἰς 

νῖχος ὁ θάνατος. 

Θεοτοχίον. 

Σὺ τὸν τοῦ Πατρὸς " ἀχώριστον ἐν μήτρα “ θεανδριχῶς πο- 
ἢ ἀσπόρως συνέλαβες " χαὶ ἀφράστως ἀπεχύησας, ἢ 

Θεογεννῆτορ πάναγνε: “ ὅθεν σε σωτηρίαν πάντων ἡμῶν ἐπιστά- γ τὴρ 
μεθα. Κανὼν Σταυροαν. ᾿Ινδάλματος χρυσοῦ. 

᾿φλράθης ἐν Σταυρῷ " χαθηλούμενος, ὁ πλούσιος ἐν ἐλέει" ᾿ ἑκὼν 

(δ ως δὲ, χαὶ τριήμερος ἐξανέστης " καὶ ἐλυτρώσω “ πάντας 

τοὺς βροτοὺς, φιλάνθρωπε, " πίστει μελῳδοῦντας: "“΄ Ὑμνείτω τὸν 
Κύριον πᾶσα Κτίσις " χαὶ ὑπερυψούτω “ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Λυστροῦσαι τῆς φθορᾶς ᾿ ὑπελθὼν τὰ χαταγθόνια. Θεοῦ Λό- ρ Ὡς φνοὸρ χ ᾽ 
.« ᾿ ΄ ΄ " 

γε.) ἡ ὅνπερ διέπλασας δυνάμει σου, Χριστέ μου, θείᾳ, " χαὶ 

ἀφθαρτίσας " δέξης ἀϊδίου μέτοχον " τῆς σῆς ἀπειργάσω, "΄ Ὑμνεί- 

τω, χραυγάζοντα, πᾶσα Κτίσις "᾽ χαὶ ὑπερυψούτω " Χριστὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

λιτευσάμιενον 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὃ αὐτός. 
᾿χαράθη ἐπὶ γῆς " διὰ σοῦ καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη ἡ ὁ 
ΕΝ ἀσύγχριτος χαὶ δυνάμει, " ᾧ μελῳδοῦντες ἊἋ πάντες 

οἱ πιστοὶ χραυγάζομιεν" “ Ἢ οὐσιωθεῖσα "᾽ ὑμνείτω τὸν Κύριον πᾶσα 

Κτίσις ᾿' καὶ ὑπερυψούτω " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Κυρίως σε ᾿Αγνὴν ᾿ καταγγέλλοντες δοξάζομεν, Θεοτόχε" 

σὺ γὰρ τὸν ἕνα ἀπεχύησας τῆς Τριάδος " σεσαρχωμένον, " ᾧ 

σὺν τῷ Πατρὶ καὶ Πνεύματι " πάντες μελῳδοῦμεν" ἢ Ὑμνείτω τὸν 
Κύριον πᾶσα Κτίσις " καὶ ὑπερυψούτω ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄, Ὁ ἙΕἱρμές. 
» Ἢ τα Γεννήτορος Υἱὸς " Θεὸς χαὶ Κύριος ἢ σαρχωθεὶς ἐχ 

Ἃ 

Παρθένου " ἡμῖν ἐπέφανε, " τὰ ἐσχοτισμένα φωτίσαι, " συν- » 

» ἀγαγεῖν ἡ τὰ ἐσχορπισμιένα" “ διὸ τὴν πανύμνητον ἡ Θεοτόχον 
» μεγαλύνομεν. Τροπαρια. 

Ὡς ἐν Παραδείσῳ φυτευθὲν " ἐν τῷ Κρανίῳ, Σωτὴρ, “ἡ τὸ 
τρισόλβιον ξύλον " τοῦ σοῦ ἀχράντου Σταυροῦ " αἵματι χαὶ ὕδατι 

θείῳ ἡ ὡς ἐχ πηγῆς ἡ τῆς θείας πλευρᾶς σου, ἡ Χριστὲ, ἀρδευό- 

μένον, ᾿ τὴν ζωὴν ἡμῖν ἐξήνθησε. 
Καθεῖλες δυνάστας σταυρωβθεὶς, ἣ ὁ Παντοδύναμος, "' χαὶ τὴν 

χάτω χειμένην ἢ ἐν τῇ τοῦ “Αδοῦ φρουρᾷ " φύσιν τῶν ἀνθρώπων 

Ῥασδοϊούϊοιβ. 15 
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ὑψώσας, " τῷ πατρικῷ "ἡ ἐνίδρυσας θρόνῳ" ἥ μεθ᾿ ἧς σε ἐρχόμενον " 

προσχυνοῦντες μεγαλῦὕνομεν. Ὁ 
Τριαὸιχον. 

Μονάδα τρισάριθμον, " Τριάδα ὁμοούσιον " ὀρθοδόξως ὑμινοῦν- 
πες ἡ πιστοὶ δοξάσωμεν, ἡ ἄτμητον ὑπέρθεον φύσιν, "᾽ τρισσοφεγ- 

γῆ; Ἢ ἀνέσπερον αἴγλην, " τὴν μόνην ἀκήρατον, “᾽ τὴν τὸ φῶς 
ἡμῖν ἐχλάμπουσαν. 

Κανὼν Σταυροαν. Τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον. 

᾿ Ἢ μέσῳ τῶν χαταδίχων ἣ'ὶ ὡς ἀμνὸς ἀνηρτήθης, ἢ Χριστὲ, ἐπὶ 
Κρανίου τοῦ Σταυροῦ" ἣ᾽ λόγχη πλευρὰν ἐχχεντούμενος, "' τὴν 

ζωὴν ἐδωρήσω ἡ ἡμῖν τοῖς χοϊκοῖς ὡς ἀγαθὸς, “' τοῖς ἐν πίστει 

τιμῶσι " τὴν θείαν σου ᾿Ανάστασιν. 
Τὸν τῷ ἰδίῳ θανάτῳ “ τοῦ θανάτου τὸ χράτος " δυνάμει χα- 

ταργήσαντα Θεὸν, ἢ πᾶντες πιστοὶ, προσχυνήσωμεν" “ ὅτι τοὺς 

ἀτὶ αἰῶνος " πιστοὺς συνεξανέστησε, "᾽ χαὶ τοῖς πᾶσι παρέχει ἢ 

ζωὴν χαὶ τὴν ᾿Ανάστασιν. 5 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὅλος ὑπάρχεις ἔφεσις. 

᾿γη ἄβδος ἰσχύος δέδοται " φύσει τῇ σαθρᾷ "᾿ Λόγος Θεοῦ ἐν μήτρα 

ΓΟ ᾿Αγνὴ, ἡ χαὶ ταύτην ἀνέστησε ἡ πρὸς Αδην ὀλισθήσα- 
σαν" Ὑ διό σε, Πάναγνε, “ ὡς Θεοτόχον μεγαλύνομεν. 

Ἣν ὑἡρετίσω, Δέσποτα, "᾽ δέξαι συμπαθῶς "“᾽ πρέσβιν Μητέρα 

σὴν ὑπὲρ ἡμῶν, " χαὶ σοῦ τῆς ον εν ἢ σὰ σύμπαντα πλη- 
σθήσωνται, “ἵνα σε ἅπαντες δ ὡς εὐερ γέτην μεγαλύνωμεν. 

Εἰς τοὺς Αἴνους, Στιχ. ὑνΣ αν Ἦχος β΄. 

Πᾶσα πνοὴ χαὶ πᾶσα Κτίσις “ σὲ δοξάζει, Κύριε, "' ὅτι διὰ 

τοῦ Σταυροῦ ἡ τὸν θάνατον χατήργησας, " ἵνα δείξῃς τοῖς λαοῖς ἢ 
τὴν ἐχ νεχρῶν σου ᾿Ανάστασιν, ἡ ὡς μόνος φιλάνθρωπος. 

Εἰπάτωσαν ᾿Ιουδαῖοι, " πὼς οἱ στρατιῶται ἢ ἀπώλεσαν τὴς 
ροῦντες τὸν Βασιλέα; " διὰ τί γὰρ ὁ λίθος "' οὐκ ἐφύλαξε τὴν 
πέτραν τῆς ζωῆς; " ἢ τὸν ταφέντα δότωσαν, " ἢ ἀναστάντα προσ- 
χυνείτωσαν, ε λέγοντες σὺν ἡμῖν: " Δόξα τῷ πλήθει τῶν οἰχτιρ- 
μῶν σου" “ Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοι. 

Χαίρετε, λαοὶ, χαὶ ἀγαλλιᾶσθε: Αγγελος ἐκάθισεν εἰς τὸν λι- 
θον τοῦ μνήματος" ἡ αὐτὸς ἡμᾶς εὐηγγελίσατο εἰπών" " Χριστὸς 
ἀνέστη ἐκ νεχρῶν, " ὁ Σωτὴρ τοῦ Κόσμου, "᾽ καὶ ἐπλήρωσε τὰ 
σύμπαντα εὐωδίας. " Χαίρετε, λαοὶ, καὶ ἀγαλλιᾶσθε. 

Αγγελος μὲν τὸ Χαῖρε ᾿ πρὸ τῆς σῆς συλλήψεως, Κύριε, " 
τῇ Κεχαριτωμένῃ ἘλΈμ δος Ὁ ᾿Λγγελος δὲ τὸν λίθον "᾽΄ τοῦ ἐν- 
δόξου σου ΔΜΕΣΙΤν ἐν τῇ σῇ ᾿Αναστάσει ἐχύλισεν. ̓  Ὁ μὲν, 
ἀντὶ τῆς λύπης, " εὐφροσύνης σύμβολα μηνύων, " ὁ δὲ, " ἀντὶ θα- 
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γάτου, " Δεσπότην ζωοδότην χηρύττων ἡμῖν. ἢ Διὸ βοῶμέν σοι" " 
Εὐεργέτα τῶν ἁπάντων, " Κύριε, δόξα σοι. 

ἽἝσπερα Στιχηρὰ ᾿Ανατολικᾶ. 
"Εῤῥαναν μύρα μετὰ δαχρύων " ἐπὶ τὸ μνῆμά σου αἱ Γυναῖ- 

χες, " καὶ ἐπλήσθη χαρᾶς " τὸ στόμα αὐτῶν " ἐν τῷ λέγειν" " 

᾿Ανέστη ὁ Κύριος. 
Αἰνεσάτωσαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἢ Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, " τὸν 

ἑχουσίως δι᾽ δες σταυρὸν ὑμομείναντα, Ἔ ταὶ ἐν τῷ “λδῃ τριη- 
μερεύσαντα" " χαὶ προσχυνησάτωσαν ἰδ ον τὴν ἐχ γεχρῶν ᾿Ανά- 
στασιν, " δι’ ἧς " πεφώτισται πάντα ἡ τοῦ Κόσμου τὰ πέρατα. 
ΠΡ’ ἐτάφης, ἢ Χριστὲ, ὡς ἠβουλήθης: " ἐσχύλευσας 

τὸν ἜΗΝ ὡς Θεὸς καὶ Δεσπότης, " δωρούμενος τῷ πΎΝ ̓ 
ζωὴν αἰώνιον ἡ χαὶ τὸ ματα ἔλεος: 

Ὄντως, παράνομοι, ᾿ ἢ σφραγίσαντες τὸν λίθον, μείζονος ἡμᾶς 

θαύματος ἠξιώσατε" ἡ ἔχουσι τὴν γνῶσιν οἱ φύλαχες" " σήμερον 
προῆλθε τοῦ μνήματος "᾽ λέγοντες" ἡ πρὸς οὺς ὑμεῖς: Εἴπατε. " 

ὅτι, ἡμῶν χοιμωμιένων, ̓  ἦλθον οἱ Μαθηταὶ, " χαὶ ἔκλεψαν αὐτόν. ἥ 
Καὶ τίς χλέπτει νεχρὸν, " μάλιστα δὲ χαὶ γυμινόν ; " Αὐτὸς ἀνέ- 
στὴ αὐτεξουσίως ὡς Θεὸς, " καταλιπὼν καὶ ἐν τῷ τάφῳ ἣ" τὰ ἐν- 

τάφια αὑτοῦ. " Δεῦτε ἴδετε, ᾿Ιουδαῖοι, " πῶς οὐ διέῤῥηξε τὰς σφρα- 
γἶδας ἢ ὁ τὸν θάνατον πατήσας ἡ χαὶ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων " 

τὴν ἀτελεύτητον ζωὴν δορούμενος " χαὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
Δόξα. Τὸ ᾿Ἑωθινὸν τῆς Κυριαχῆς. 

Καὶ νῦν. Ὑπερευλογημιίένη ὑπάρχεις. 
Δοξολογία μεγάλη, καὶ μετ αὐτὴν τὸ Τροπάριον, Σήμερον 

σωτηρία τῷ Κόσμῳ γέγονεν, ὡς χαὶ ἐν τῇ προλαβούση Κυριακὴ 

τοῦ Α΄. Ἤχου. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Τὰ Τυπιχὰ χαὶ οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμιοια κη΄. 

τῇ ἣν φωνήν σοι προσάγομεν " τοῦ Λῃστοῦ χαὶ βοῶμέν σοι" ἢ 
Ννήσθητι ἡμῶν, ὅταν ἔλθης " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Τὸν Σταυρόν σοι προσάγομιεν ἣ εἰς πταισμάτων συγχώρησιν, 

ὃν ὑπὲρ ἡμῶν χατεδέξω, " φιλάνθρωπε Κύριε. 
Προσχυνοῦμιέν σου, Δέσποτα, ἢ τὴν ταφὴν χαὶ τὴν ἔγερσιν, 

δι ὧν ἐκ φθορᾶς ἐλυτρώσω " τὸν Κόσμον, Φιλάνθρωπε. 

Τῷ θανάτῳ σου, Κύριε," χατεπόθη ὁ θάνατος, " χαὶ τῇ ᾿Ανα- 
στάσει σου, Σῶτέρ, " τὸν Κόσμον διέσωσας. 

Οἱ ἐν σχότει χαθεύδοντες " σὲ τὸ φῶς θεασάμενοι "' ἐν τοῖς 

χατωτάτοις τοῦ ἽΛΔδου, " Χριστὲ, ἐξανέστησαν. 

Ἂ 
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Μυροφόροις ὑπήντησας ἢ ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος, ἡ χαὶ 

τοῖς Μαθηταῖς ἐπηγγείλω " εἰπεῖν σου τὴν ἔγερσιν. Δόξα. 

Τὸν Πατέρα δοξάσωμεν, “᾽ τὸν Υἱὸν προσχυνήσωμεν “' παᾶν- 

τες, χαὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἡ πιστῶς ἀνυμνήσωμεν. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Χαῖρε, Θρόνε πυρίμορφε᾽ “ χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε" "ἢ χαῖρε, 
ἡ Θεὸν τοῖς ἀνθρώποις, ἡ Παρθένε, χυήσασα. 

ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Δεσποτικὰ. 
Προσόμοια. Ἦχος β΄. Ὅτε " ἐχ τοῦ ξύλου σε νεχρόν. 

Δ΄ μοι ἢ μετανοίας λογισμὸν, " δὸς καὶ χατανύξεως πόθον ἢ τῇ 

ταπεινῇ μου ψυχῇ, ἢ ἔγειρον ἐξ ὕπνου με " δεινῆς πωρώσεως, ἢ 
χαὶ τὸ σχότος ἀπέλασον "' τὸ Ἰῆο ῥᾳθυμίας, δ χαὶ ἀπε ἀπογνώσεως ἢ 
λῦσον τὴν τ ρθς ἐδ ὅπως ̓  ἀνανεύσας ὁ τᾶἄλας ἡ σοὶ προσχολ- 

ληθήσωμαι, Λόγε, " καὶ σοῦ τοῖς θελήμασι πορεύσωμαι. 

Μόνε " εὐδιάλλαχτε Χριστὲ, " μόνε ὑπεράγαθε Λόγε " χαὶ ἀνε- 
ξίχαχε, " σοὶ προσπίπτω, εὔσπλαγχνε, “ σὲ ἱκετεύω θερμῶς, ἢ 
σοὶ χραυγάζω δεόμενος" "Ἡμάρτηκα, σῶσον, ἢ σῶσόν με τὸν ἄσω- 
τον " τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, ἢ ὅπως εὐχαρίστως χραυγάζω" ἡ Κύ- 
ριε,) συγχώρησιν δός μοι, ἢ καὶ σοῦ τῇ χρηστότητι πορεύσομαι. 

Πάντα, ἡ" ἅπερ ἥμαρτον εἰς σὲ "᾽ λόγοις τε καὶ ἔργοις, Θεέ 
μου, ἣ καὶ ἐνθυμήσεσι, " πάντα ἐξαγγέλλω σοι," πάντα νῦν λέγω 
σοι" " τὴν ἡμέραν παρῆλθον γὰρ " χαὶ πάντα τὸν χρόνον, " νύ- 
χτα δὲ κατέλαβον " πλήρης ὑπάρχων κακῶν" " ὅθεν ἡ σοὶ προσπί- 
πτω χραυγαζων" ἢ Δέσποτα μου, Δέσποτα Σῶτερ, " ἥμαρτον, 
συγχώρησον χαὶ σῶσόν με. 

Ἕτπερα τῶν ἀχην ον ψ ὅμοια. 

1 ἈΚ ἐν δαῖς πνευματιχαῖς ἢ τοὺς προαρχηγοὺς τῶν ᾿Αγ- 

γέλων ἦ᾽ ἀνευφημήσωμεν: ἢ πάντων γὰρ ὡς ΜΕΡΟΚΟΡΟΝ Ἄ σῶν 
ἀσωμάτων Χορῶν " Στρατηγοὶ καὶ ᾿Αρχάγγελοι ἢ ἐκλήθησαν ἄμ.- 
φω" " ἄρχων γὰρ τῆς χάριτος " ὁ Γαβριὴλ πεφυκὼς, " νόμου " 
χαὶ τῶν πρὸ Μωὺῦσέως "᾽' ἔξαρχος γνωρίζεται αὖθις " ὁ τῶν ᾿Αρ- 

χαγγέλων ἀρχηγὸς Μιχαήλ. 
Εὖγε " ᾿Ασωμάτων ὁ φωστήρ ! " εὖγε τῆς ἀύλου χορείας " 

᾿Αρχιστράτηγε, " μύστα καὶ πρωτάγγελε ἢ τῶν ἀποῤῥήτων Θεοῦ," 
Μιχαὴλ παμμαχάριστε, " αὐτόπτα τῶν ἄνω. ἡ Λύτρωσαι,, δεέ- 
μεθα, " τούς σοι προστρέχοντας " πάντων " δυσχερῶν χαὶ χινδύ- 
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γων᾽ " σὲ γὰρ πρὸς τὸν Κύριον πάντες " εὐμενῆ προστάτην προ- 

βαλλόμεθα. 
Χαίροις, ᾿ τῶν ᾿Αγγέλων στρατηγὲ; “χαὶ τῶν ἀποῤῥήτων 

ὁ μύστης, ἡ καὶ λειτουργὲ τοῦ Θεοῦ, "᾽᾿ ἄρχων καὶ ἀχρότατε ἡ τῶν 
ἀσωμάτων Χορῶν, " Γαβριὴλ ὑπερένδοξε: " φρικτῶν μυστηρίων ἤ 
ὥφθης γὰρ διάκονος " χρυφιομύστου βουλῆς" ἡ σὺ γὰρ " τὴν Θεοῦ 
πρὸς ἀνθρώπους ἢ ἄχραν συγχατάβασιν ἦλθες " ἐπὶ σωτηρία προ- 
αγγέλλων ἡμῖν. ᾿ 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοκίον, ὅμιοιον, 
“Ὧραν " τῆς ἐτάσεως σχοπῶν, "' φρίττω ἐννοῶν μου τὰ πλήθη " 

τῶν παραπτώσεων᾽ ἡ τί ἀπολογήσομαι ; ̓ πῶς διαφεύξομαι "᾽ τὴν 
αἰσχύνην τὴν μέλλουσαν, ᾿ ἀσώτως βιώσας; " ὅθεν, Κόρη; χράζω 

ι Κ᾽ θερμοῖς τοῖς δάχρυσι" " Πλῦνον " τῆς ψυχῆς μου τὸν ῥύπον," 
ἡ τὸν χαθαρὸν μαργαρίτην " τὸν Χριστὸν χυήσασα, καὶ σῶσόν με. 

᾿Απόστιχα Κατανυχτιχά. Προσόμοιᾳ β΄. 
Ἥμαρτον εἰς σέ, Σωτὴρ, " ὡς ὁ ἼΑσωτος υἱός" "' δέξαι με, Πά- 

τερ, μετανοοῦντα, " χαὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Κράζω σοι, Χριστὲ Σωτὴρ, " τοῦ Τελώνου τὴν φωνήν" κ΄ Τλά- 
σθητί μοι ὥσπερ ἐχείνῳ, " χαὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Μαρτυριχόν. 

Οἱ τὴν ἐπίγειον ἀπόλαυσιν " μὴ ποθήσαντες ᾿Αθλοφόροι Ἂ οὐ- 
ρανίων ἀγαθῶν ἠξιώθησαν, " χαὶ ᾿Αγγέλων συμπολῖται γεγόνασι. 
Κύριε, πρεσβείαις αὐτῶν ἐλέησον " χαὶ σῶσον ἡμᾶς. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Αδιόδευτε πύλη, ἡ μυστικῶς ἐρφδαψισμέμι, τ εὐλογημένη 
Θεοτόχε Παρθένε, " δέξαι τὰς δεήσεις ἡμῶν, Ἂ χαὶ προσάγαγε τῷ 
σῷ Υἱῷ χαὶ Θεῷ, " ἵνα σώσῃ διὰ σοῦ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

προ ρος ρ οο ρΘ ρο ρο ρος ρο ο ο ρ ρον ρορθ ρ9 0 

ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Κατανυχτικά. 
53 ͵ 
Ἦχος β΄. 

ῳ , 0 λ [ ᾿ Ἂ Ε ᾽ ᾽ λ 3, ΄ . ὕ ᾿ ᾿ ᾿ 

0: χύματα θαλάσσης, " ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπανέστησαν αἱ ἀνομίαι μου 
ὡς σχάφος ἐν πελάγει, ᾿ ἐγὼ μόνος χειμιάζομιαι " ὑπὸ πταισμά- 

τῶν πολλῶν" " ἀλλ εἰς εὔδιον λιμένα " ὁδήγησόν με, Κύριε, " διὰ 
τῆς μετανοίας, χαὶ σῶσόν με. 

᾿Εγὼ ὑπάρχω τὸ δένδρον " τὸ ἄχαρπον, Κύριε, " χατανύξεως 
χαρπὸν " μὴ φέρων τὸ σύνολον’ " χαὶ τὴν ἐχχοπὴν πτοοῦμαι, " χαὶ 
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τὸ πῦρ ἐχεῖνο " δειλιῶ τὸ ἀχοίμιη τον" Κ'ὶ διό σε ἱκετεύω, " πρὸ ἐχείνης 

τῆς ἀνάγκης " ἐπίστρεψον καὶ σῶσόν με. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα πηγὴ, ἢ συμπαθείας ἀξίωσον ἡμᾶς, 

Θεοτόχε" “ βλέψον εἰς λαὸν τὸν ἁμαρτήσαντα, " δεῖξον ὡς ἀεὶ τὴν 

δυναστείαν σου" " εἰς σὲ γὰρ ἐλπίζοντες ἢ τὸ Χαῖρε βοῶμέν σοι, δ 
ὥς ποτε ὁ Γαβριὴλ, " ὁ τῶν ᾿Ασωμάτων ᾿Αρχιστράτηγος. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Κατανυχτιχά. 

᾿Ελέησόν με, εἶπεν ὁ Δαυὶδ, " κἀγώ σοι χράζω" "Ἥμαρτον, 
Σωτήρ᾽ “ τὰς ἐμὰς ἀμαρτίας "' διὰ τῆς μετανοίας ἐξαλείψας, 

ἐλέησόν με. 
᾿Ελέησόν με, ὁ Θεὸς, ᾿᾽ ἐλέησόν με, ἐπὶ δυσὶν ᾿ ἁμαρτήμασιν 

ὃ Δαυὶδ ἐθρήνει: ἡ ἐπὶ μυρίοις ἐγὼ πλημμελήμασι βοῶ σοι" δ 
᾿Εχεῖνος τὴν στρωμνὴν “ τοῖς δάχρυσιν ἔβρεχεν, " ἐγὼ δὲ ῥανίδα 
μίαν οὐ χέκτημιι" ἢ ἀπέγνωσμαι, καὶ δέομαι" ἢ 
Θεὸς, " χατὰ τὸ μέγα σοὺ ἔλεος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Σὲ μεγαλύνομεν, "᾽ Θεοτόχε, βοῶντες: ἡ Χαῖρε, ἡ πύλη ἡ χε- 
χλεισμένη, ἡ δι’ ἧς ἠνοίγη ἀνθρώποις " ὁ πάλαι Παράδεισος. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα. 
Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα. 

᾿Ασωμάτων πανάγιοι χοροὶ, ἢ δυσωπεῖτε Θεὸν τὸν ἀγαθὸν χαὶ 
Δεσπότην, ἡ φείσασθαι ἡμῶν ἐν ὥρᾳ τῆς χρίσεως, “᾽ ῥύσασθαι 
ἡμᾶς πιχρᾶς κολάσεως, ἣ δαιμόνων κακώσεως, ἣ χαὶ παθῶν ἀμαυ- 

ρώσεως, ἡ χαὶ πάσης ἀπειλῆς " προστρέχοντας πόθῳ τῇ σχέπη 

ὑμῶν. Μαρτυριχόν. 
Σὲ τὸν περιβάλλοντα "' τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις ἡ ἔχοντες οἱ 

ἽΑγιοι ἢ περιβολὴν ἐν τῷ Κόσμῳ, " τὰς βασάνους τῶν ἀνόμων ὑπέ- 
μειναν, ᾿ χαὶ τὴν πλάνην τῶν εἰδώλων χατήργησαν" ἢ αὐτῶν ταῖς 
ἱκεσίαις " χαὶ ἡμᾶς ἐλευθέρωσον " τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ, Σωτὴρ, ἢ 
χαὶ σῶσον ἡμᾶς. Δοξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ποία μήτηρ ἠχούσθη παρθένος : ἡ ποία δὲ παρθένος " μήτηρ 
ἐγνωρίσθη ; ᾿ πάντα τὰ σὰ, " Θεοτόχε, παράδοξα" “ διὰ τοῦτό σε 
πιστῶς μεγαλύνομεν. 

Κανὼν Κατανυχτιχὸς, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

δου ννοννᾳ μοι δαχρύων, Θεοῦ Λόγε. ᾿Ιωσήφ. 
δὴ α΄. Ἦχος β΄. Ὃ Εἰἱρμοός. 

».Α εὖτε, λαοὶ, ἢ ἄσωμεν ἄσμὰ Χριστῷ. τῷ Θεῷ, " τῷ διελόντι 
» ἃ θάλασσαν ἡ χαὶ ὁδηγήσαντι " τὸν λαὸν, ὃν ἀνῆχε " δου- 
» λείας Αἰγυπτίων" “' ὅτι δεδόξασται. 

ἐλέησόν με, ὁ 
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Τροπαρια, 

Ὃ σαρχωβεὶς " χαὶ μὴ δικαίους, ὡς ἔφησας, ᾿ ἁμαρτωλοὺς χα- 

λέσαι δὲ " παραγενόμενος, " εἰς μετάνοιαν, Λόγε, ἡ πολλὰ ἡμαρ- 
τηχότα " δέξαι, καὶ σῶσόν με-: 

Μόνος ἐγὼ ἡ τῇ ἁμαρτίᾳ δεδούλωμαι, "΄᾽ μόνος ἐγὼ τοῖς πά- 

θεσι " θύραν ἠνέῳξα- " Εὐδιάλλαχτε μόνε, " ἐπίστρεψόν με, σῶ- 
σον ἡ τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου. 

“Μαρτυρικαά. 
Ἃ Ἃ Βήματι σῷ ἣ᾽᾿ στεφηφοροῦντες παρίστανται “ οἱ ᾿Αθλοφόροι, 

Κύριε, " τὰ τοῦ ἀλάστορος " ἐχνικήσαντες θράση, “ καὶ τὴν ἀθα- 
νασίαν "᾿ χαταπλουτήσαντες. 

Ῥεῖθρον ἡμῖν “ τῶν ἰαμάτων πηγάζοντες, " οἱ ἀθλοφόροι Μαρ- 

τυρες " τὰ ἀναβλύζοντα “ τῆς σαρχὸς ἡμῶν παθη " ξηραίνουσι 

δυνάμει ἡ τοῦ θείου Πνεύματος. 
Θεοτοχίον. 

« ᾿ ᾿ χ -“ ᾽ ΄ Ὰχ ͵ 

Η τὴν πηγὴν “ τῆς ἀπαθείας χυήσασα, “᾽ τραυματισθέντα 
πάθεσι, ἢ Κόρη, θεράπευσον, " καὶ πυρὸς αἰωνίου " ἐξάρπασόν με, 
μόνη " Θεοχαρίτωτε. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων, οὐ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

ἼΑΛδω τὸν αἶνον τῷ χορῷ τῶν ᾿Αγγέλων. Θεοφάνους. 
Ὃ Εἰρμός. "Ατριπτον, ἀσυνήθη. 

δι ὺ 5: θεοφόρους " τῇ αἴγλῃ πυρσωθέντας τῆς σῆς οὐσίας ἢ 

τοὺς ἀσωμιάτους ἔδειξας Χοροὺς " σὲ, Χριστὲ, δοξάζοντας ἣ 

ὡς παντοδύναμον. 
Δύναμιν ἀφθαρσίας " καὶ δόξαν χεχτημένοι ἀθανασίας, " δὲε- 

δωρημένοι ΓΑγγελοι, ἢ Χριστὲ, "᾽ τῇ πρὸς σὲ ἐγγύτητι ἡ χατα- 
φωτίζονται. 

᾿Ὥφθησαν λαμπροφόροι," τὴν ἄῦϊλον δεικνύντες καὶ κατὰ φύσιν," 
διὰ συμβόλων "Αγγελοι, Χριστὲ, " αἰσθητῶς τυπούμενοι, " τὴν χα- 
θαρότητα. Θεοτοχίον. 

Τάγματα τῶν ᾿Αγγέλων ἡ τῷ Τόχῳ σου, Παρθένε, τῷ ὑπὲρ 

φύσιν " ὑπηρετοῦσι χαίροντα, Σεμνή" " τὸν γὰρ τούτων τέτοχας " 
Θεὸν χαὶ Κύριον. ᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰρμός. 

» » τερέωσον ἡμᾶς ἐν σοὶ, Κύριε, " ὁ ξύλῳ " νεχρώσας τὴν ἀ- 
» μαρτίαν, ἡ χαὶ τὸν φόβον σου ἐμφύτευσον ἢἭ εἰς πὰς χαρδίας 

» ἡμῶν τῶν ὑμνούντων σε. 
Τροπαάρια. 

Ὃ μήτραν ὑποδὺς, Χριστὲ, ἄφθορον, ᾿ φθαρεῖσαν " τοῖς πά- 
θεσι τὴν ψυχήν μου " μετανοίᾳ χαινοποίησον, ἡ καὶ φωτὸς ἀϊδίου 
δεῖξον ἔμπλεων. 
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Ὑπήχουσα ἐχθροῦ παραπιχραίνοντος, ᾿᾿ χαὶ πᾶσαν "ἣ ἐτέλεσα 

ἁμαρτίαν, Κ᾿ χαὶ ἀφθόνως παρεπίχρανα Ἢ σὲ τὸν μόνον υαχρόθυ- 

μον, Φιλανθρωπε. 
Μαρτυριχα. 

.᾽ , σὲ »κι ἃ κ ᾽- ΕΡ 4 ΄ 

Σταυρῷ τετειχισμένοι οἱ ἀήττητοι ἢ ὁπλῖται " χαὶ Μάρτυρες 
- - ο« ΄ ΄ ᾿ -" , 

ποῦ Σωτῆρος “ ὥσπερ τείχη κατηδάφισαν ᾿ τὰ τῆς πλᾶνης γεν- 
ναίως ὀχυρώματα. 

Δυνάμει θεϊχῃ τὸ ἀσθενὲς ὑμῶν "' γενναῖοι " νευρώσαντες ᾿Αθλο- 

φόροι, " τὴν ἰσχὺν τοῦ πολεμήτορος " παντελεῖ ἀπωλείᾳ παρεδώ- 
χατε. Θεοτοχἴον. 

, ι - ͵ χ - ΝΣ ΤῸΝ, ν Μαρία, τὸ χρυσοῦν θυμιατήριον, ᾿ παθῶν μου “ ἀπέλασον τὸ 
δυσῶδες, “᾽ χαὶ στερέωσον χλονούμιενον “᾽ προσβολαῖς τοῦ δολίου 
πολεμήτορος. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. ΤῬόξον συνετρίβη. 

φύσει ἀθάνατος Θεὸς, “ σοφὸς δημιουργὸς, ἢ ἐν χᾶριτι στρα- 

τιὰς Ὁ ἀθανάτους δείχνυσιν. 
Νῦν παρεστῶτες ὀρεχτῶν ἢ ἀχρότητι; Χριστῷ " σωθῆναι πάν- 

τας ἡμᾶς, δ΄ ᾿Αγγελοι, πρεσβεύσατε. 
Θεοτοχίον. 

᾿Αρχὴν ὑπὸ χρόνον εἰληφὼς ἡ πιστεύεται ἐκ σοῦ "ὁ χρόνων 

Δημιουργὸς, " Μῆτερ ἀειπάρθενε. 
1 ᾿ , ε «ς. 
Ὠδὴ δ΄. Ὅ ἙΕῴῳμός. 

«. “Ὁ τ Ἂ ᾽ οἰ ΟἿ ΄ Ἃ ᾽ ΄ ᾿ ᾽ , Ά 

» ἸΌΝ σε Ἢ ἀχοὴν γὰρ, Κύριε, " εἰσακήκοα χαὶ ἐξέστην 
ἕως ἐμοῦ ἥχεις γὰρ " ἐμὲ ζητῶν τὸν πλανηθέντα" “᾿ διὸ " 

» τὴν πολλήν σου συγχατάβασιν " τὴν εἰς ἐμὲ δοξάζω, Πολυέλεε. 
Τροπάριᾶα. 

Ιλύι ἢ ἁμαρτίας πέπτωχα, ἣ' χαὶ τὴν ἄνωθεν εὐμορφίαν Σ 

ἀπώλεσα, Κύριε, ἡ χαὶ δέδοικα τὴν τιμωρίαν" " διὸ " μετανοίας 
ὡραιότητι “ τὴν ταπεινὴν ψυχήν μου καταφαίδρυνον. 

Δολίαις " λαλιαῖς ὁ δόλιος ᾿ ἀπὸ σοὺ με ἀποσυλήσας, “ χα- 
ἘΦΈμω) "Ὁ ΡῚ ᾽ Ω Θεὲ - Χ ͵ἴ κὰ ᾽ - αχ - ᾿ δ" τάβρωμα ἴδιον " εἰργάσατο, Θεὲ τῶν ὅλων" ἣ᾽ αὐτοῦ " τῆς καχίας 
με ἐξάρπασον, " καὶ μετανοίας τρόποις ἀναχάλεσαι. 

Ὃ χρόνος ἢ τῆς ζωῆς μου γέγονεν " ἐργασία μοι ἀπωλείας" 

μιᾷ ῥοπῇ σῶσόν με, ᾿ ὡς ἔσωσας ποτε τὴν Πόρνην, "᾽ Χριστὲ, 
μεταγνοῦσαν τῇ χελεύσει σου, ἣ ἵνα ὑμνῶ σε, μόνε ᾿Αναμιάρτητε. 

Μαρτυριχά. 
χαινουργὸς ὁ ἄνομος " τῆς χαχίας ἐθελουσίως, ἢ 

ποὺς τοῦ Χριστοῦ Μαάρτυρας " ἠνάγκαζεν ἀψύχοις σέβας " θεοῖς 
ἀπονεῖμαι, ἀλλ᾿ ἡμαύρωται" " Θεὸν γὰρ μόνον ἔγνων τὸν ποιή- 
σαντα. 

Ἃ 

» 

Ἂ 

Ἃ 

Ἃ Ὑπ ἄρχων 

' 
; 
" 
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Ἀ καὶ Τριάδα τοῖς χαραχτῆρ- 
Ἃ 

Μονάδα ἢ τῇ οὐσίᾳ σέβοντες, 

σι, Θεότητα ἄχτιστον, ἡ τοῖς χτίσμασιν οὐδόλως σέβας " ὑμεῖς, 

Χριστομάρτυρες, ἐνείματε" ἢ ὅθεν χολάσεις πάσας ὑπεμείνατε. 
Θεοτοχίον. 

Σαρχοῦται ἡ ἐξ ἀγνῶν αἱμάτων σου, ἡ χαὶ ἀνθρώποις ἑνοῦται 
θέλων " ὁ Κύριος, ἼΛχραντε, " καὶ δέχεται μετανοοῦντας “ τοὺς 

πρὶν " ὑπαχθέντας ἁμαρτήμασι, "᾽ ταῖς σαῖς λιταῖς ἀεὶ καταχαμ.- 

πτόμινος. Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 

᾿Αχήχοα, Κύριε," τὴν ἔνδοξόν σου. 
ἱἩ χέτας προσάγω σοι “ τοὺς ᾿Ασωμιατους" " οὕσπερ, Οἰχκτίρμον, 
' ἑεκεξεέναυ ὡς εὔσπλαγχνος, " τῆς ἁμαρτίας με λύτρωσαι. 

Νοὶ πλησιάζοντες " τῷ παναιτίῳ," Νόες οἱ θεῖοι " χαθαιρόμενοι 
φωτίζονται ἢ ταῖς ὑπερτάταις νοήσεσιν. 

Οἱ θεῖοι διάχοσμοι " τῆς οὐρανίου " ταξιαρχίας, "' θείῳ Πνεύ- 
ματι χοσμούμενοι " διαφυλάττονται ἄτρωτοι. 

Θεοτοχίον. 

Νοήσας σε πόῤῥωθεν " Θεὸν, Παρθένε," σεσαρχωμιένον ἢ ἐν ἀγχά- 

λαις σου βαστάσουσαν ἢ" ὁ Ἡσαΐας προχατήγγειλεν. 

᾿Ωδὴ εἡἢἡ. Ὃ Ἑἱρμιός. 
Ὦ τοῦ φωτὸς χορηγὸς, ἡ χαὶ τῶν αἰώνων ποιητὴς, Κύριε, " 

ρ. τῷ φωτὶ " τῶν σῶν προσταγμάτων " ὁδήγησον ἡμᾶς" ἢ 
» ἐχτός σου γὰρ ἄλλον ἣ᾽ Θεὸν οὐ γινώσχομεν. 

Τροπαρια. 
ὋὉ ὀμματώσας τυφλοὺς, " τὴν τυφλωθεῖσαν μου ψυχὴν φώ- 

τισον, " ἐπαγρυπνεῖν " ταύτην ἐνισχύων “ἥ εἰς πράξεις ἀγαθὰς, " 

ὕπνον ἀμελείας Ἄ πελείως μισήσασαν. 
Ἵασαι, ΓΞ Σωτὴρ, ἢ τὴν πληγωθεῖσαν μου ψυχὴν δήγματι" 

τῆς χαλεπῆς " ὄντως ἁμαρτίας, Ἔ τὸ πάκᾶι τὰς πχηγὰς ᾿' τοῦ 

περιπεσόντος ἢ λησταῖς ἰασάμενος. 

Μαρτυρικά. 
Δῆμος σεπτῶν ᾿Αθλητῶν “ δῆμον ἀνόμων διωχτῶν ἤσχυνε, 

πολυειδεῖς " πόνους ὑπομείνας, " καὶ νῦν τοῖς ἱεροῖς " δήμοις τῶν 

Ἃ 

» 

Ἃ 

᾿Αγγέλων ἥ ἀεὶ ἐπαγάλλεται. 

ἼΑστρα πολύφωτα " μαρμαρυγὰς ὑπομονῆς πέμποντα, ἣ'ὶ χαὶ 
τῶν πιστῶν " ἐν Πνεύματι θείῳ " φωτίζοντα ψυχὰς ἣ' οἱ πεφω- 

τισμιένοι ἐδείχθησαν Μάρτυρες. 

Θεοτοχίον. 
Νέον ὡς βρέφος ἡμῖν "᾽ τὸν προαιώνιον Υἱὸν τέτοχας "' θελητι- 

χαῖς " δυσὶν ἐνεργείαις " ὑπάρχοντα διπλοῦν, " ὡς ἄνθρωπον ἅμα ἢ 

Θεόν τε, Πανάμωμε. 

Ῥδυϑοϊϑ θα. 10 
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Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 

ὋὉ ἄνθραξ " τῷ Ἡσαΐᾳ προοφθείς. 

ἢ θείᾳ " τῆς Θεαρχίας προσεχῶς λάμποντα “ τὰ Σεραφὶμ. χαὶ 
εἰ χερουῳ λάμπρότητι; ἢ σὺν τοῖς Θρόνοις τοῖς ἐπηρμένοις ἣ' 

θεομιμιήτως ποὺς ἑξῆς φωτίζουσιν. 

Ὡς πάσης " φητρχυσίας χορηγὸς, ἔσοπτρα Ἢ φωτοειδῇ, Λόγε 

Θεοῦ, παρήγαγες, ̓  τὴν σὴν αἴγλην μετ᾽ εὐφροσύνης “ χαὶ συν- 

τονίας ἀχλινοῦς δεχόμενα. 
Θεοτοχίον. 

Χαράν σοι, " τῶν Προπατόρων σχυθρωπὸν λύουσαν, ἢ ὁ Γα- 
βριὴλ ὁ ἱερὸς ᾿Αρχάγγελος " οὐρανόθεν χαταφοιτήσας "' εὐαγγε- 
λρααι; σεμνὴ Θεόνυμφε. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

» ᾽ν ἀβύσσῳ πταισμάτων γαωχβφυμεανα, Ἢ σὴν ἀνεξιχνίαστον 

ὰκ εὐσπλαγχνίας σου " ἐπιχαλοῦμιαι ἀρ οι ἃ ̓Εχ φθο- 

» ρᾶς, ὃ Θεὸς, μὲ ἀναγαγε. 
Τροπαρια. 

᾿)) 

Κατεβλήθην χαχίᾳ τοῦ ὄφεως, ἣ᾽ χαὶ ἐν ἀπογνώσεως χλίνη 
χατάχειμαι" ἢ ὁ παραλύτους ῥήματι ᾿ ἀνορθώσας, Χριστὲ, μὲ 
ἀνάστησον. 

Ῥιπιζόμενον αὔραις τοὺ δράχοντος, " χαὶ χλυδωνιζόμιενον χύ- 

μασι πάντοθεν τῆς ἁμαρτίας σῶσόν με " ὡς τὸν Πέτρον, φι- 

λάνθρωπε Κύριε. 
Μαρτυριχά. 

Ὑπερβάντες τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, ᾿ τὰς ὑπὲρ τὴν φύσιν 

βασάνους ὑπέστητε" " διὸ τῶν ὑπὲρ ἔννοιαν ἢ ἀγαθῶν ἠξιώθητε, 
Μαρτυρες. 

Ως χαλοὶ, ὡς ὡραῖοι, ὡς ἔντιμοι ἢ τῷ χαλλοποιῷ καὶ ὡραίῳ 
συνήφθητε, " ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύοντες, " παναοίδιμοι πάντοτε Μαάρ- 
τυρες: Θεοτοχίον 

Ἔχ πασῶν γενεῶν ἐξελέξατο " σὲ τὴν χαλλονὴν ᾿Ιαχὼβ, ἣν 
ἠγάπησεν " ὁ Ποιητὴς, Πανάμωμιε, ἢ χαὶ ἐχ σοῦ ἀνατείλας ἐπέ- 
φᾶνεν. Κανὼν τῶν ᾿Ασωμιάτων. 

Ἤχου ῥημάτων δεήσεως. 
0 θεῖοι τύποι τῆς δόξης σου " τῆς ἀρχιφώτου, Δέσποτα Χρι- 

στὲ, " φωτοβόλοις λάμψεσιν " ἀχτινοφωτοειδεῖς οἱ ᾿Αγγελοι δ 
αἰωνίως μένουσι. 

Ῥώμη τῇ θεία ῥωννύμενα " τὰ Σεραφὶμ. χραυγαζουσι δωγθῖςς 
ἀσιγήτοις ὕμνον τὸν τρισάγιον" " σέβειν ὑ ὑπανοίγουσιν ἡμῖν " φύσιν 

τρισυπόστατον. 
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Θεοτοχίον. 

[Ὦμοσεν ὥσπερ ὁ Κύριος " ἐν ἀληθείᾳ πάλαι τῷ Δαυὶδ, " ἐχ 
γαστρός σου προελθὼν πεπλήρωχε᾽ ἢ τέτοχας γὰρ τὸν παντὸς " 

Κόρη; βασιλεύοντα. 
᾿Ωδὴ κζ΄. Ὃ ἙΕἰἱρμός. 

ἰκόνος χρυσῆς " ἐν πεδίῳ Δεηρᾷ " λατρευομένης,᾽ " οἱ τρεῖς 

ἰνδθ Παῖδες χατεφρόνησαν “᾽ ἀθεωτάτου προσταάγμιατος" ἢ 

» μέσον δὲ πυρὸς ἐμβληθέντες, "᾽ δροσιζόμενοι ἔψαλλον" " Εὐλο- 

» γητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, ἢ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

ψ 

Τροπάρια. 

Νοὸς ἐχτροπαῖς " χαὶ Δαιμόνων προσβολαῖς Ἀπ μαχρᾶν γεγέ- 

νημαι ἢ τῶν ἀγχαλῶν σου ὡς ὁ ἼΑσωτος, "᾿ πάσης αἰσχύνης 

πληρούμενος" " νῦν δὲ ἐπιστρέψας χραυγάζω “ ὡς ἐχεῖνος τὸ Ἥ- 

μαρτον" ἡ μή με βδελύξη, ᾿Ιησοῦ, " ὁ σαρχωθεὶς δι ἐμέ. 
Θεὲ τοῦ παντὸς, " Νινευΐτας ἀπειλῆς “ γεννώσης θάνατον ἥ 

μετανοήσαντας πάλαι ἔσωσας" " ὡσαύτως, μόνε φιλάνθρωπε, ἣ 
τὰ ε ὧέλκξ , ἃ τὰ ἣ ἷν ΝΗ τῆς ᾽ ΤᾺ 

τὴν ὑπερβολῇ ἁμαρτίας ἡ μολυνθεῖσαν χαρϑίαν μου “ νῦν ἐπιστρέ 

φουσαν φριχτῆς “ ῥῦσαι χολάσεως. 
Μαρτυριχα. 

᾿Επλήγη δεινῶς " ὁ πληγῶσαι βουληθεὶς "᾽ ὑμᾶς χαχοῦργος, 
θεομαχάριστοι θεῖοι Μάρτυρες, “ χαὶ ἀνιάτρευτος ἔμεινε" ἢ πᾶσι 

δὲ πιστοῖς ἰατρεῖον " αἱ πληγαὶ ὑμῶν ὥφθησαν ἢ τοῖς πληγωθεῖσι 

προσβολαῖς " τοῦ παλαιοῦ πτερνιστοῦ. 
Οὐ θῆρας πιχροὺς, "᾿ οὐ τυράννων ἀπειλὰς, ἢ οὐ ξίφη τέμινον- 

τα, " οὐδ᾽ αἰχίσεις χαὶ τὰ πριστήρια ᾿ χατεπτοήθητε ὄργανα, ἢ 
ὡς ἐν ἀλλοτρίῳ δὲ πὰ Ἂ ὑπεμεί" ᾿ Ἀ Μεγαλομιαο- ς ρίῳ δὲ πάντα ἣ' ὑπεμείνατε σώματι, ἐγαλομιαρ 

τυρες" διὸ " ἐστεφανώθητε. 
Θεοτοχίον. 

οἰκητήριον ἡ σὴ μήτρα γεγένηται ἢ τοῦ 
φρυχτωρίαις θείας γνώσεως “ τὴν ἀθείαν μειώσαντος, " ἄχραντε 

Θεόνυμφε Κόρη" “᾿ ὃν ὑμνοῦντες χραυγάζομεν" " Εὐλογητὸς εἶ, 
ὁ Θεὸς, " ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 

Ἂ ἊἋ ᾿Αὕλου φωτὸς 

ἱῬήτορες ἀνεδείχθησαν. 
Τ' θρόνῳ τῆς ἀῤῥήτου σου δόξης " περιχορεύοντες ἀεὶ “ οἱ 

ἐπουράνιοι Νόες " ἐν ἀσωμάτοις στόμιασιν ἄδουσιν" ἢ ὋὉ ὑπέρ- 

θεος " τῶν Πατέρων χαὶ ἡμῶν ἢ Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 
Ὡς εἶδον τῶν ᾿Αγγέλων αἱ τάξεις " εἰς οὐρανοὺς μετὰ σαὰρ- 

χὸς ᾿ ἀναφερόμενον, πύλας ἡ τὰς οὐρανίους ἦραν σοι ψάλλοντες" ἢ 

Ὃ ὑπέρθεος " τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν ἅ Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 
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Θεοτοχίον. 

Νόμου σε τὸ χεφάλαιον, Κόρη, " χαὶ Προφητῶν ὁ Γαβριὴλ " 
ὑποδεικνύων ἐβόα: " ᾿Ιδοὺ σὺ τίχτεις, μόνη Πανύμνητε, "᾿ τὸν 
ὑπέρθεον ἡ τῶν Πατέρων χαὶ ἡμῶν ἡ Θεὸν, εὐλογημένη. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὁ Εἰρμός. 
» γχπιὸν ἐν χαμίνῳ τοῦ πυρὸς " τῶν ᾿'Ἑβραίων τοῖς Παισὶ συγχα- 
ἡ ἐοτύῳ Ἂ χαὶ τὴν φλόγα εἰς δρόσον " μεταβαλόντα Θεὸν 

» ὑμνεῖτε, τὰ ἔργα, ὡς Κύριον, ἢ καὶ ὑπερυψοῦτε “ εἰς πάντας 

» τοὺς αἰῶνας. Τροπαρια. 
Ὑποπεσὼν τῷ πονηρῷ “ ταῖς ἐχείνου μηχαναῖς χαπεδουλώ- 

θην, ἡ χαὶ ὁρῶν με ὁ πλάνος ἣ ἐν ἀπωλείᾳ πολλῇ Ἔ χαυχᾶπαι ἢ 

τούτου με ἐξάρπασον, " ἡ τῶν πλανωμένων " ἐπιστροφὴ, Οἰχτίρμιον. 
Λῦσον ἀλύτοις με δεσμοῖς " τῶν τοῦ σώματος παθῶν χεχρα- 

τημένον, ἢ ὁ τὰ ἄλυτα λύσας " τῶν ἀπ αἰώνων δεσμὰ, " χαὶ 

τρέχειν " πρὸς τρίβους εὐόδωσον ᾿ τὰς σωτηριωώδεις, " Χριστὲ, Σω- 

τὴρ τοῦ Κόσμου. Ναρτυριχα. 
Οἱ τῶν παθῶν δημιουργοὶ ἢ ἐπ᾿ ἐμοὶ τῷ ταπεινῷ πᾶσαν χα- 

χίαν ἢ ἐτεχτήναντο ὄντως" ᾿ τῶν παθημάτων Χριστοῦ " ὡς ὄντες 
μιμηταὶ, μαχάριοι ἢ Μάρτυρες, τῆς τούτων “᾽ λυτρώσασθέ με 

βλάβης. 
Γόνυ μὴ κάμψαντες γλυπτοῖς ᾿ ἐν χαμίνῳ αἰχισμῶν ὥσπερ 

οἱ Παῖδες " ἐνεβλήθητε πάλαι, " καὶ δροσισμῷ θεϊκῷ “ ἀφθέντες 
ἄφλεχτοι ἐμείνατε, " Μάρτυρες, ὑμνοῦντες ἡ Χριστὸν εἰς τοὺς 
αἰῶνας. Θεοτοχίον. 

᾿Εξασθενήσασαν πολλαῖς " προσβολαῖς τοῦ πονηροῦ, Θεογεν- 
νῆτορ, “ τὴν ἀθλίαν ψυχήν μου “ ταῖς ῥωστικαῖς σου λιταῖς 
Παρθένε, " ὑγιὴ ἀπέργασαι, " ἵνα σε δοξάζω " εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 

᾿Ινδάλματος χρυσοῦ. 
δι ων τῆς σῆς ᾿ ἀγαθότητος ὑπέστησας τοὺς ᾿Αγγέλους, ἢ 

τὰς ἐντολάς σου ἐχτελοῦντας, Λόγε, ἐν ἰσχύϊ, “᾽ καὶ συνερ- 
γοῦντας ἡ πᾶσι τοῖς πιστῶς χραυγάζουσιν' " Ἢ οὐσιωθεῖσα " 

ὑμνείτω τὸν Κύριον πᾶσα Κτίσις, " καὶ ὑπερυψούτω " εἰς πάντας 
ποὺς αἰῶνας. 

Γονίμοις ἀρεταῖς " τὴν οὐράνιον ἐχόσμιησας πολιτείαν " ταῖς 
τῶν ᾿Αγγέλων χαταγλαΐσας ἱεραρχίαις, ᾿ ταύτην δε δέχη, ἡ Χρι- 
στέ μου, ἀεὶ χραυγάζουσαν: “ Ἢ οὐσιωθεῖσα " ὑμνείτω τὸν Κύ- 
ρίον πᾶσα Κτίσις, " χαὶ ὑπερυψούτω " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Γηθόμενοι λαμπρῶς “ μελῳδήσωμεν τὴν ἔνθεον μελῳδίαν " 
τῶν ᾿Ασωμάτων ἀνενδότως, καὶ τῷ Δεσπότη “ θεολογοῦντες ἢ 
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ἄσμα σὺν αὐτοῖς χραυγάσωμεν᾽ ἣ΄ Ἢ οὐσιωθεῖσα δ᾽ ὑμνείτω τὸν 
Κύριον πᾶσα Κτίσις, " χαὶ ὑπερυψούτω ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

Εὐθύτης, ἡ σοφῶς ἡ τὸ πᾶν διευθύνουσα, ἠγάπησεν ἀξίως ἢ 
σὴν πανάμωμον χαὶ πανάχραντον Θεοτόχον, “ ἀνερμηνεύτως ω- 

Πάναγνε, ἐν σοὶ σχηνώσασα, “᾽ ἣν δοξολογοῦμεν" δ΄ Ὑμνείτω τὸν 
Κύριον πᾶσα Κτίσις, " καὶ ὑπερυψούτω ἢ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄, Ὁ ἙΕἰρμιός" 

» ὁν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον, "᾽ τὸν ἀῤῥήτῳ σοφία “᾽ ἥχοντα χαι- 
ἡ ψειδεννμβᾳ τὸν ᾿Αδὰμ, " βρώσει φθορᾷ πεπτωκότα δεινῶς, ἣ 

» ἐξ ἁγίας Παρθένου " ἀφράστως σαρχωθέντα δι᾿ ἡμᾶς, " οἱ πι- 

» στοὶ, ὁμοφρόνως “ ἐν ὕμνοις μεγαλύνωμεν. 
Τροπαρια. 

᾿Ιδοὺ καιρὸς ἐργασίας" " τί καθεύδεις ἀφρόνως, " ψυχὴ, ἐν ἀθυ- 

μία παντελεῖ; ἣ ἔγειραι, δάχρυσι φαίδρυνον ᾿ τὴν λαμπάδα σου" 
σπεῦσον, " ἐγγίζει ὁ Νυμφίος τῶν ψυχῶν: ἣ μὴ βραδύνης χαὶ μεί- 

νης Ἂ τῆς θείας θύρας ἔξωθεν. 

ἊὮ πῶς φρικτόν σου τὸ βῆμα " φανεροῦν πᾶσαν πρᾶξιν "' 
γυμνὴν ἐπὶ ᾿Αγγέλων καὶ βροτῶν ! "΄ Ὦ πῶς δεινὴ ἡ ἀπόφασις, ἢ 
ἣν τοῖς πταίσασι μέλλεις "' διδόναι ! ἐξ ἧς ῥῦσαί με, Χριστὲ, " 

πρὸ τοῦ τέλους παρέχων " ἐπιστροφῆς μοι δάχρυα. 
Ναρτυριχά. 

Σημειωθέντες τῷ πόθῳ “ τοῦ ᾿Αμνοῦ χαὶ Ποιμένος, ἣ οἱ ἐν- 

δοξοι χαὶ θεῖοι ᾿Αθληταὶ " αἵματι θύονται χαίροντες, ἢ ὥσπερ ἄχα- 

χοι ἄρνες, " χαὶ πᾶσαν πρωτοτόχων ἀληθῶς ἡ ᾿Εχχλησίαν ἁγί- 

ἂν ἡ ἐν οὐρανοῖς φαιδρύνουσιν. 
Ἡλιακαῖς λαμπηδόσιν ᾿ ὡς φωστῆρες δειχθέντες, " τῷ φέγγει 

τῆς ἀθλήσεως ὑμῶν ἢ πᾶσαν! ψυχὴν χαταυγαζετε, ἢ πάντα ζόφον 

τῆς πλάνης " διώχετε, γενναῖοι ᾿Αθληταί" " διὰ τοῦτο ἐν πίστει " 
ἀξίως μαχαρίζεσθε. 

Θεοτοχίον. 

Φεῖσαί μου, Κύριε, φεῖσαι, “ ὅταν μέλλῃς με κρῖναι, " καὶ 

μὴ χαταδιχάσῃς με εἰς πῦρ, " μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξης με, 
δυσωπεῖ σε Παρθένος, "᾽ ἡ σε χυοφορήσασα, Χριστὲ, ὁ τῶν ᾿Αγ- 
γέλων τὰ πλήθη " καὶ τῶν Μαρτύρων σύλλογος. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 
Ὅλος ὑπάρχεις ἔφεσις. 

ΠΡ τρόνοῦντες οὶ ὥφθησαν Ἷ ἸΛΤΉΑΝ φπιορα ἢ συμβολιχῶς τοῖς 
είοις Μαθηταῖς ἢ τὴν σὴν σαφηνίζοντες ἢ δευτέραν παρουσίαν, 

Χριστέ" ἡ μεθ᾿ ὧν σε ἅπαντες " θεολογοῦντες μεγαλύνομεν. 
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Ὡς εὐεργέτης ἅπασαν “ φύσιν λογικὴν " δημιουργεῖς τῆς πρώ- 

τῆς σου αὐγῆς Ἄ ᾿ὐρορὸν λαμπρότητα, " Χριστέ μου ὑπεράγα- 
θε: ἡ διό σε ἅπαντες ἡ ὑμνολογοῦντες μεγαλύνομεν. 

Θεοτοχίον. 

Νενοηχώς σου, Πάναγνε, " τὸ φωτοειδὲς " τῆς παρθενίας καὶ 
χαταπλαγεὶς, ἢ χαράν σοι ἐβόησεν "΄ ὁ θεῖος ᾿Αρχιστράτηγος" ἢ 
διό σε ἅπαντες ἢ ὡς Θεοτόχον μεγαλύνομεν. 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων Κατανυχτιχα. 
Τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν ἢ ἐννοῶν τὰ ἄτοπα, " ἐπὶ τοὺς 

σοὺς " χκαταφεύγω οἰχτιρμοὺς, ᾽ Τελώνην μιμούμενος " χαὶ Πόρνην 

τὴν δαχρύσασαν "' χαὶ τὸν Ασωτον υἱόν" "' διὸ χαὶ προσπίπτω 
᾽ Πα ον τος Ὶ , ἜΗΝ. ὌΨΙ - τ: σοι, ᾿Ελεῆμον πρίν με χαταδικάσῃς, "' φεῖσαί μου, ὁ Θεὸς, 

χαὶ ἐλέησόν με. 
Γ ᾿ ᾽ν ἝΞ , ΄ Ὰ ς Ε] , Η͂ Ἃ 

Τὰς ἀνομίας μου πάριδε, Κύριε, "ὁ ἐκ Παρθένου τεχθεὶς, 

χαὶ τὴν χαρδίαν μου χαθάρισον, ἢ ναὸν αὐτὴν ποιῶν "ἡ τοῦ ἁγίου 
σου Πνεύματος" " μὴ με ἐξουδενώσης ἢ ἀπὸ τοῦ σοῦ προσώπου, " 

ὃ ἀμέτρητον ἔγων τὸ ἔλεος. 

Μαρτυριχον. 
« ν - κὲ , ΄ δ : ἢ ᾽ , ’ 

Ὑπὲρ Χριστοῦ παθόντες μέχρι θανάτου, ἢ ὦ ἀθλοφόροι Μαάρ- 

τυρες, " ψυχὰς μὲν ἔχετε εἰς οὐρανοὺς ἐν χειρὶ Θεοῦ, " καὶ χατὰ 
Κόσμον ὅλον ἡ δορυφορεῖται ὑμῶν τὰ λείψανα" “' ᾿Ιερεῖς χαὶ Βα- 

σιλεῖς προσχυνοῦσι, ἢ χαὶ λαοὶ πάντες ἐπαγαλλόμενοι ᾿ συνήθως 

βοῶμεν" " Ὕπνος τίμιος ἐναντίον Κυρίου " ὁ θάνατος τῶν ᾿Οσίων 

αὐτοῦ. Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Ωσεὶ ἐλαία κατάχαρπος, “᾽ ἡ Παρθένος ἐβλάστησε "ἣ σὲ τὸν 
χαρπὸν τῆς ζωῆς, ᾿ καρποφορεῖν τῷ Κόσμῳ ἥ τὸ πλούσιον ἔλεός 
σου, Κύριε. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

Ἃ Ἂ Τί φωνήν σοι προσάγομεν ἣ“ τοῦ Ληστοῦ χαὶ βοῶμέν σοι" 
βε Η - " ἊΝ ΣΣἌ “ πο 

Μνήσθητι ἡμῶν, Σωτὴρ, “ ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 

Τὰ πολλά μου ἐγχλήματα " παραβλέψας, Φιλάνθρωπε, "ἡ δεῖ- 
ἕον μέτοχόν με τῆς σῆς " λαμπρότητος, δέομιαι. 

Τῶν ᾿Αγγέλων τὰ τάγματα " δυσωποῦσί σε, Κύριε," ὑ 
των τῶν πιστῶν ἥ τῶν πόθῳ ὑμνούντων σε. 

Μαρτυριχό ν. 

(ς ὑπὲρ πᾶν- 

Ταῖς λιταῖς τῶν Μαρτύρων σου, "᾿Τησοῦ ὑπεράγαθε, ἡ ἵλεως 
. - ᾿ Ὁ Ἃ ε « -ὉὋ ͵ 

ἡμῖν γενοῦ " ἑν ὥρᾳ τῆς χρίσεως. 
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Δόξα. 

Τὸν Πατέρα δοξάσωμεν, "᾽ τὸν Υἱὸν προσχυνήσωμεν “ χαὶ 

Πνεῦμα, πάντες πιστοὶ, “ τὸ θεῖον ὑμνήσωμεν. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

ὋὉ χαρπὸς τῆς χοιλίας σου " τοὺς χαρπῷ ὀλισθήσαντας “ τοῦ 

Παραδείσου, ᾿Αγνὴ, ἡ πολίτας εἰργάσατο. 

ππτττ τττασπο- τς τἰτποττ΄ -- κετατι τον πα, οαε.: ἀπεσεονι σ'πυσς τὰ ατιτπὸὺς - παπττιΘ ςς-- οὐσς «τὸ τυτα τας. ς «τ τας --- ες τ σι πονες πτνβθὕ.-.- ἐττ-- τ 

ΤῊ ΔΕΎΤΕΡΑ ἘΣΠΕΡΑΣ. 
Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτιχά, 

Ἤχος β΄. Ὅτε " ἐχ τοῦ ξύλου σε νεχρόν. 

όνε " ἀναμάρτητε Χριστὲ, " μόνε ἀνεξίχαχε, μόνη " πηγὴ χρὴη- 
ΕῚ νος, ἴδε μου τὴν στένωσιν, “ἡ ἴδε τὴν θλῖψίν μου, " χαὶ 
οὐλὰς τῶν τραυμάτων μου " ἐξάλειψον πάσας, " χαὶ ἐν τῷ ἐλέει 

σου " σῶσον τὸν δοῦλόν σου" ἡ ὅπως ἢ ἀθυμίας τὰ νέφη “ πόῤῥω 

ἐχδιώξας δοξάζω " σὲ τὸν ὑπεράγαθον Σωτῆρα μου. 

Βλέψον, ἡ ὦ ψυχή μου ταπεινὴ, ἢ ἴδε σου τὰ ἔργα ὁποῖα ἢ 
εἰσὶ παμβέβηλα, "' ἴδε σου τὴν γύμνωσιν, "᾽ φεῦ καὶ τὴν μόνω- 
σιν " χαὶ γὰρ μέλλεις χωρίζεσθαι ἢ Θεοῦ χαὶ ᾿Αγγέλων, "᾽ χαὶ 

πρὸς ἀτελεύτητον ἣ ῥίπτεσθαι βάσανον. " Νῆψον, " διεγέρθητι, 
σπεῦσον, ᾿ βόησον: ἫἩμαάρτηχα, Σῶτερ, " δός μοι τὴν συγχώρησιν 
χαὶ σῶσόν με. 

Σῶμα "᾿ χατεμόλυσα δεινῶς, κ᾽ ἔφθειρα ψυχὴν καὶ χαρδίαν, 
χαὶ λογισμοῖς ῥυπαροῖς " πάσας τὰς αἰσθήσεις μου ἢ χατετραυ- 

μάτισα, " ὀφθαλμοὺς ἐβεβήλωσα, "ἡ ἐσπίλωσα ὦτα, "' λόγοις γλῶσ- 
σαν ἔχρανα, " χαὶ πάντα ἔχω αἰσχρά" " ὅθεν "' σοὶ προσπίπτων 

χραυγαάζω" ἢ Δέσποτα Χριστὲ, ἥμαρτόν σοι, " ἥμαρτον, συγχώ- 
θῆσον χαὶ σῶσον με. ἐόν δι ὌΝ ᾽ 

Βτερὰ Στιχηρα τοὺ [Ιροόρομου, ομοιᾶ. 

Σπεῦσον, " ἐξελοῦ με πειρασμῶν, "᾽ ἔνδοξε Κυρίου Προφῆτα, ἢ 
χαθιχετεύω σε “' μάτην γὰρ χεχίνηνται "΄ οἱ πολεμοῦντές με 
χατ᾿ ἐμοῦ πιχροὶ Δαίμονες, “᾽ ζητοῦντες ἁρπάσαι "᾽ τὴν ψυχὴν 
τοῦ δούλου σου, " ὥσπερ στρουθίον οἰκτρόν" " μή με " χαταλίπης 
εἰς τέλος, " γνώτωσαν δὲ μᾶλλον, Παμμιάχαρ, “ ὅτι σύ μου πέλεις 
χαταφύγιον. 

Στείρας " ὁ πανάγιος βλαστὲς, " βλάστημα τερπνὸν τῆς ἐρή- 

μου, “᾽ ἡ χελιδὼν ἡ τερπνὴ, ἀηδὼν ἡ εὔλαλος, ἡ περιστερὰ ἡ 
χρυσὴ, “ τὴν στειρεύουσαν πάντοτε " ἀθλίαν ψυχήν μου " εὔχκαρ- 
πον ἀνάδειξον " ἀγαθῶν πράξεων, " ὅπως ἢ ἐχβλαστάνουσα στά- 
χυν ἡ τὸν ἑκατοστεύοντα, Μάχαρ, " ἔνθεον προσάξῃ σοι τὴν αἴνεσιν. 
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Ῥῦσαι “ αἰωνίου με πυρὸς, " σχότους ἀφεγγοῦς χαὶ ἀνάγχης, Ἐ΄ 

χαὶ πάσης θλίψεως, ᾿ πάσης καχουχίας τε," πάσης στενώσεως, ἣ , 

ἱκετεύω σε, Πρόδρομε, ἡ χαὶ δεῖξον μερίδος " τὸν αὐτοχατάχρι- 
τον " ὄντα τοῖς πταίσμασι, ἢ Μάχαρ, " σωζομένων εὐχαῖς σου, δ΄ 
ἔνθα τῶν ᾿Αγίων χορεῖαι " χαὶ χαρὰ ὑπάρχει ἡ ἀνέχφραστος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὁμοιον. 

Θλίψεις " καὶ δεινῶν ἐπαγωγαὶ, ἢ πάθη τε ποιχίλα χειμάζει 
τὴν ταπεινήν μου ψυχὴν, ἡ Κόρη ἀπειρόγαμε, ἢ Μῆτερ Χριστοῦ 
τοῦ Θεοῦ: " χυβερνῆτίς μοι φάνηθι ἢ θαλάσσῃ τοῦ βίου, “ καὶ τὸν 
ἐπικείμενον ᾿ πράϊνον χλύδωνα, " ὅρμῳ " γαληνῷ μετανοίας " χαὶ 
ἀναψυχῆς ὁδηγοῦσα ἢ σὸν τῇ θείᾳ σχέπῃ σου προστρέχοντα. 

Απόστιχα Κατανυχτικά, προσόμοια β΄. 

Ἥμαρτον εἰς σὲ, Σωτὴρ, " ὡς ὁ Ασωτος υἱός" "᾽ δέξαι με, 

Πάτερ, μετανοοῦντα, ἡ χαὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 
Κράζω σοι, Χριστὲ Σωτὴρ, " τοῦ Τελώνου τὴν φωνήν" “ ᾿Ιλά- 

σθητί μοι ὥσπερ ἐχείνῳ, ἢ καὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 
Ναρτυριχόν. 

Τῶν ἁγίων Μαρτύρων ἤἡ πρεσβευόντων ὑπὲρ ἡμῶν, ἣ καὶ τὸν 
Χριστὸν ὑμνούντων, ἢ πᾶσα πλάνη πέπαυται, " καὶ τῶν ἀνθρώ- 
πων τὸ γένος " πίστει διασώζεται. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου " εἰς σὲ ἀνατίθημι" " Μῆτερ τῆς ζωῆς; 

φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σχέπην σου. 

« ἔ 

ω 
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ΤῊ ΤΡΙΤῊ ΠΡΩῚ]Ὶ. 

ΕΙΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν Καθίσματα Κατανυχτιχά. 
΄ ΄ Ἦχος β΄. 

᾿ - ΄ -“ -" ε , ᾿ “ Λ ᾿ Τα ρύμηι ψυχή μου, " τῆς φρικτῆς ἡμέρας τὴν ἔτασιν, ἣ τρό- 
μαξον τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς αἰωνίου χολάσεως, " καὶ ἐν με- 

τανοίᾳ βόησον δαχρύουσα' "Ὸ Θεὸς, ἥμαρτον, ἐλέησόν με. 
Ἐρευνῶν μου τὸ συνειδὸς τὸ χατάχριτον, " δειλιώ σου τὸ φο-, 

βερὸν δικαστήριον; Κύριε, δ ὅτι οὐχ ἔστιν ἐξ ἔργων σωτηρία" ἢ 
ἀλλ ὡς ἔχων τὸν πλοῦτον τῆς εὐσπλαγχνίας, "΄ οἰχτείρησόν μὲ; 

Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἢ" χαὶ σῶσόν με. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Σ- μεγαλύνομεν, Θεοτόχε, βοῶντες" " Χαῖρε, ἡ ῥάβδος, " ἐξ 
ἧς ἀσπόρως Θεὸς βλαστήσας " ἀνεῖλεν ἐν ξύλῳ τὸν θάνατον. 
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Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Κατανυχτικά. 

᾿Ελέησόν με, εἶπεν ὁ Δαυὶδ, κ᾿ κἀγώ σοι χράζω: Ἥμαρτον, 
Σωτήρ᾽ " τὰς ἐμὰς ἁμαρτίας ἡ διὰ τῆς μετανοίας ἐξαλείψας, " 
ἐλέησόν με. 

᾿Ελέησόν με, ὁ Θεὸς, " ἐλέησόν με, " ἐπὶ δυσὶν ἁμαρτήμα- 
σιν ὁ Δαυὶδ ἐθρήνει!" " ἐπὶ μυρίοις ἐγὼ πλημμελήμασι βοῶ σοι" " 
᾿Εχεῖνος τὴν στρωμνὴν τοῖς δάχρυσιν ἔβρεχεν" " ἐγὼ δὲ ῥανίδα 
μίαν οὐ χέχτημαι: "᾽ ἀπέγνωσμαι χαὶ δέομαι" "᾿Ελέησόν με, ὁ 
Θεὸς, " χατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. 

δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Θεοτόχε, μὴ παρίδης με "δεόμενον ἀντιλήψεως " τῆς παρὰ 
σοῦ" " ἐπὶ σοὶ γὰρ πέποιθεν ἡ ψυχή μου, " ἐλέησόν με. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν ; Καθίσματα. 
Εὐσπλαγχνίαν υδώρχουσιῳ 

Εὐσπλαγχνίας τὴν ἄφθονον πηγὴν “ ̓Ιορδάνου κατέδυσας 
ῥοαῖς, ᾿Ιωάννη᾽ “ ὅθεν ἐχτενῶς χαθικετεύω σε᾿ "᾽ παθεσι πολλοῖς 

χαταποντούμενον " πελάγει με τοῦ βίου χαθ᾿ ἑχάστην χαλεπῶς ἡ 
εὐπροσδέκτοις σου εὐχαῖς ᾿ ζωῆς πρὸς λιμένα χειραγώγησον. 

Μαρτυρικόν. 
Ὃ φαιδρύνας τοὺς ᾿Αγίους σου ἡ ὑπὲρ χρυσὸν, " χαὶ δοξάσας 

τοὺς ᾿Οσίους σου ἡ ὡς ἀγαθὸς, " ὑπ᾿ αὐτῶν δυσωπούμιενος, Χριστὲ 

ὃ Θεὸς, " τὴν ζωὴν ἡμῶν χυβέρνησον ὡς φιλάνθρωπος, " χαὶ τὴν εὐ- 
χὴν χατεύθυνον ὡς θυμίαμα, " ὁ μόνος ἐν ᾿Αγίοις ἀναπαυόμενος. 

Δόξᾳ..: χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τίς εἶδε, " τίς ἤχουσε Μητέρα τίχτουσαν ἡ τὸν ἑαυτῆς Δη- 
μιουργόν; ἢ ἀπειράνδρως͵ θηλάζουσαν “ τὸν διδόντα τροφὴν πάσῃ 
σαρχί; " ὦ τοῦ θαύματος! Ὰ ἡρῴνος Χερουβιχὸς ἐδείχθη ἡ γαστήρ 
σου, " Θεοτόχε χεχαριτωμένη" " πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Κανὼν Κατανυχτικός, οὗ ἡ ἀχροστιχίς" 
᾿Εμοῖς ὀδυρμοῖς χώραν, ὦ Σῶτερ, νέμοις. ᾿Ιωσήφ. 

᾿Ωδὴ α΄, Ἦχος β΄. ᾽Ο Ἑϊρμός. 
» γχι ὴν Μωσέως δὴν “ ἀναλαβοῦσα βόησον, ψυχή" " Βοηθὸς χαὶ 
τᾷ σχεπαστὴς ἡ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν" ἡ οὗτός μου Θεὸς, καὶ 

» δοξάσω αὐτόν. Τροπάρια. 

'Ἑαυτοὺς, ἀδελφοὶ, "᾽ πρὸ τῆς ἐξόδου χλαύσωμεν πιχρῶς, 
ὅπως δάχρυσι καλοῖς " φύγωμεν δάχρυα τιμωρίας " ἔχοντα οὐδὲν 

πότε ὄφελος. 
Νυριάχις, Χριστὲ, " ἐπηγγειλάμιην τοῦ μετανοεῖν, " καὶ ἀναί- 

σθητον ψυχὴν " ἔχων, τοῖς σφάλμασι περιπίπτω" “ οἴχτειρον, Σω- 
τὴρ, ἐμὴν ἀσθένειαν. 

Ῥαγδοϊθύϊουβ. 17 
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Μαρτυρικά. 

Οἱ βασάνων πυρὰν " ὑπενεγχόντες θείῳ δροσισμῷ, "΄᾿Αθλοφό- 

ροι τοῦ Χριστοῦ, " πυρὸς γεέννης λυτρώσασθέ με ἢ πάθη χαλε- 

πὰ περιχείμενον. 
᾿Ισχυροὶ χατ᾽ ἐχθρὼν Ἂ ἀναδειχθέντες σθένει θεϊχῷ," τὴν ἀνί- 

σχυρον αὐτῶν ἡ χατεπαλαίσατε δυναστείαν, " Μάρτυρες Χριστοῦ 

ἀξιάγαστοι. Θεοτοχίον. 
Φλογοφόρε λαβὶς, " ἣν Ἡσαΐας ἔβλεψέ ποτε, " τὰ ὑλώδη 

τῆς ἐμῆς “ καρδίας πάθη, Θεογεννῆτορ; φλέξον χαὶ εἰς τέλος 

ἀφάνισον. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 
Βαπτιστὰ, τήνδε τὴν δέησιν προσδέχου. ᾿Ιωσήφ. 

Ὃ Εἰρμός. Ἔν βυθῷ χατέστρωσέ ποτε. 

απτιστὰ χαὶ Πρόδρομε Χριστοῦ, " χαταβαπτιζόμενον διηνε- 
βιὰ Ἢ σαῖς ἡδοναῖς τοῦ σώματος ἣ τὸν νοῦν μου χυβέρνησον, " 
χαὶ τὰ χύματα τῶν παθῶν χαταπραῦνον, " ὅπως ἐν γαλήνη ἣ 
θεία γεγονὼς ὑμνολογήσω σε. 

᾿Αποῤῥήτῳ λάμψας φωτισμῷ, " ἄστρον ὡς πολύφωτον τῆς 
νοητῆς " ἀνατολῆς προέδραμες" “ ὑφ᾽ ἧς χαταυγαζεσθαι ἘΣ “σὴν 

χαρδίαν μου, Βαπτιστὰ, χαθικέτευε ᾿ τὴν ἐσχοτισμένην ἢ 
σαις τῶν Δαιμόνων ἐπιθέσεσι. 

Ποταμῷ τὴν ἀβυσσόν ποτε, " Πάνσοφε, χατέδυσας χατα- 
χλυσμὸν " ἐργαζομιένην χάριτι ᾿ πάσης παραβάσεως" " ἀλλὰ, δέο- 

μαι, τοὺς χειμάῤῥους, Μακάριε, ᾿ τῶν ἐμῶν πταισμάτων "᾿ ξήρα- 
γον ἐνθέῳ μεσιτεία᾽ σου. 

πα- 

Θεοτοχίον. 
Τῆς ἁγνῆς Παρθένου συγγενὴς, ἡ Μάχαρ, ἐχρημάτισας, τῆς 

τὸν Θεὸν " σωματωσάσης, Πρόδρομε: "᾽ μεθ᾽ ἧς σε γεραίρομεν, ἢ 

χαὶ δεόμεθα, οἱ τῷ θείῳ τεμένει σου ἣ νῦν περιπολοῦντες, " οἴκους 

ἡμᾶς ποίησον τοῦ Πνεύματος. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὁ Εἰρμιός. 
» τειρωθέντα μου τὸν νοῦν " χαρποφόρον, ὁ Θεὸς, ἀνάδειξόν 
ν᾿ ὙΠ δ γεωργὲ τῶν χαλῶν; "᾽ φυτουργὲ τῶν ἀγαθῶν, " τῇ 

» εὐσπλαγχνία σου. 

» 

Τροπᾶάρια. 
ἹῬαθυμίας νυσταγμῷ " ἐβαρύνθην τὴν ψυχήν" “ διέγειρόν με 

πρὸς ἐγρήγορσιν, Χριστὲ, μετανοίας, τοῦ ποιεῖν " τὰ σὰ προσ- 
τάγμαπα. 

Νὴ με δείξης, ᾿Τησοῦ, " ἐν ἡμέρᾳ φοβερᾷ " κατεγνωσμένον, ἢ 
ἀλλὰ πρὸ τῆς τελευτῆς " ἐπιστρέψας, χαλεπῆς ῥῦσαι χολάσεως: 
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Μαρτυριχά. 

Οἱ τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ " μιμησάμενοι καλῶς " ἐνθέοις τρό- 
ποις, " ᾿Αθλοφόροι Χριστοῦ, " τῆς ψυχῆς μου τὰ δεινὰ " πάθη 
ἰάσασθε. 

Ἵνα τῶν ἐν οὐρανοῖς Ἀ ἀϊδίων ἀναθδο Ἂ ἀξιωθῆτε, " πᾶσαν 

πεῖραν δεινῶν, δ᾿ ᾿Αθλοφόροι, ἐπὶ γῆς " στεῤῥῶς ἠνέγχκατε. 
Θεοτοχίον. 

Γαλουχεῖς μητροπρεπῶς " τὸν τροφέα τοῦ παντὸς, ἡ χαὶ φέ- 
ρεις τοῦτον " ἐν ἀγχάλαις, ᾿Αγνὴ, "᾽ τὸν τὰ σύμπαντα χειρὶ “ 
φέροντα πάντοτε. δ 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. 

Εν πέτρᾳ με τῆς πίστεως ϑας μρυω 
Ἴ“τρευσον τὰ πσύμενς τῆς ψυχῆς μου, " τὸν νοῦν μου σχο- 

τιζόμενον ἀμελείᾳ ̓  καταύγασον ἐνθέῳ σου μεσιτείᾳ, " Κυρίου 
Πρόδρομι, " καὶ πάσης ῥῦσαί με " ἐναντίας, δέομαι, " ἀκνοεωζς 

Στειρώσεως ἀπέλυσας τὴν τεχοῦσαν τεχθεὶς Θεοῦ προνοίᾳ ; 

σοφὲ Προφῆτα᾽ " στειρεύουσαν οὖν ἔργασαι καρποφόρον " γῦν τὴν 
χαρδίαν μου, ᾿ Κυρίου Πρόδρομε, " ἀρετῶν ἐχφέρουσαν " τὰ βλα- 
στήματα. 

Τὸν πόθῳ σοι δειμιάμενον θεῖον οἶκον " τῆς ἄνω χληρουχίας 

τυχεῖν δυσώπει" " τοὺς πίστει τῷ τεμένει σου λειτουργοῦντας ἣ 
γαοὺς τοὺ Πνεύματος " τοῦ θείου ποίησον, ᾿ Βαπτιστὰ χαὶ Πρό- 
ὄρομε, "᾽ μεσιτείαις σου. 

Θεοτοχίον. 

Ἢγαλλετο ὁ Πρόδρομος ἐν νηδύϊ " φερέμενος μιητρῴᾳ, καὶ 

προσεχύνει “ τὸν Κύριον φερόμενον 5 νηδύϊ, ᾽ Θεοχαρίτωτε" ἢ 
ὃν χαθιχέτευς, “ ἀπὸ ορλν ὐδνρν ἑως “᾽ λυτρωθηῆναί με. 

δὴ Εἰρμός. 
» Τ᾿ ἐκ παρθένου σου γέννησιν " ὁ Προφήτης προβλέπων, " 

ἀνεχήρυττε βοῶν" " Τὴν ἀχοήν. σου πῃ ἢ χαὶ ἐφοβήθην, 

ν ὅτι ἀπὸ Θαιμᾶν “ χαὶ ἐξ ὄρους͵ ἁγίου " χατασχίου ἢ ἐπεδήμη- 

᾽ σας; Χριστέ, Τροπάρια. 
Σεσυλημένον με πάντοθεν " χαὶ πτωχεύοντα, Λόγε, ἢ χαθορῶν 

ὁ δυσμενὴς, " τῇ ἀπωλείᾳ μου τέρπεται " ὁ δολιόφρων" " Κύριε 
τῆς δόξης, " πλουτιστὰ τῶν ἀπόρων, " τῆς αὐτοῦ με " χαχουρ- 

γίας ἐξελοῦ. 

Χεῖρας χαὶ ὄμματα, Κύριε, " κατεῤῥύπωσα πράττων, ἤ ἃ οὐχ 

ἔξεστι ποιεῖν, " χαὶ εἰς ὀργὴν συνεχίνησα “ τοὺς οἰκτιρμούς σου ἢ 

χαταδαπανήσας: "᾽ τὴν σὴν μαχροθυμίαν ᾿ ἐπιβλέψας " οἴχτει- 

ρόν με, ᾿Αγαθέ. 

» 



132 ΤΗ ΤΡΙΤῊ ΠΡΩΙ. 

Μαρτυριχά. 

Ὡς θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν " ἐν ᾿Αγίοις ὑπάρχει Κ᾿ πειθαρχ ή- 

σὰσιν αὐτῷ, " καὶ καθελοῦσι τὰ ξόανα ἣ' τῆς ἀπωλείας " χαὶ 
’ κ ὃ " . Ν , χ τ (λ ΕῚ ἐξ λ ᾿ 

χληρωσαμινοις " Παραδείσου τὸ πλάτος, ᾿ οὗπερ πάλαι ἣ ἐξεβλή- 
θη ὁ ᾿Αδαμ.. 

ἱΡείθροις αἱμιάτων, Μαχάριοι, "᾽ ἀνεστείλατε λύθρον " προσα- 
γόμενόν ποτε " Δαίμοσι πᾶσιν ὀλέθριον, ἢ ἐπ᾿ ἀπωλεία τῶν πε- 

πλανημιίένως " προσαγόντων ἀνθρώπων" "' διὰ τοῦτο "' μαχαρίζε- 
σθε ἀεί. Θεοτοχίον. 

Μεμυημένος ἐν Πνεύματι ἢ Προφητῶν, Θεοτόχε, " ὁ περίδοξος 
χορὸς ἡ τὸ ὑπὲρ νοῦν σου μυστήριον “ ποιχιλοτρόπως, “᾽ τοῦτο 
προχαράττει “' ἱεροῖς ἐν συμβόλοις, “ ὧν τὸ πέρας ἣ χαθορῶμεν 
τηλαυγῶς. Κανὼν τοῦ Προδρόμου, 

᾿Ελήλυθας “ ἐκ Παρθένου. 
ἐ ἰκν χλίναντος ἡ οὐρανοὺς καὶ βροτοῖς ὁμιλήσαντος ἡ τὴν κάραν 

πῶ Ἂ κὰςΣ ᾿ ; οὐ οΣ ὁ εν Ω ὑπέχλινας " τῇ δεξιᾷ σου, Πανόλβιε ἡ με περιφρούρησον, 
ἐν ταπεινώσει φυλάττων ἣ“ τὴν χαρδίαν μου. 

Ἢ ἔρημος "' σὲ πολίτην ἡ ἄβατος ἔσχηχε, “᾽ μᾶκαριε Πρό- 
δρομιε: "ὅθεν βοῶ σοι: Τὴν ἔρημον " πάσης θείας πράξεως "' γε- 
γενημένην ψυχήν μου ἣ' περιποίησον. 

Νόμον Θεοῦ "' ἐχδικῶν παρανόμως ἀνήρησαι" δ᾽ διὸ ἱχετεύω 
σε, " παρανομοῦντά με πάντοτε ἡ χαὶ δελεαζόμενον ἡ ταῖς τῶν 
Δαιμόνων ἀπάταις “ ἐπανόρθωσον. 

Δειμάμιενος ᾿ σεαυτὸν τοῦ Δεσπότου ἀνάχτορον, “ πρὸς θεῖα 

σχηνώματα “ νῦν μεταβέβηχας, Πρόδρομε, Ἂ ὧν τυχεῖν ἱχέτευε ἢ 

τόν σοι πανάγιον οἶχον " ἀνεγείρανται. 
Θεοτοχίον. 

᾿Επίβλεψον " ἐπ᾿ ἐμὲ τὸν νοσοῦντα, Πανάμωμε, “ χαὶ λῦσον 
τὰ παθὴ μου " τὰ χαλεπὰ χαὶ δυσίατα, " ὅπως μεγαλύνω σεΐ 
τὴν μεγαλύνασαν ἅπαν " τὸ ἀνθρώπινον. 

Ωδὴ ε΄. .ὋὋ Εἰρμιός, 

» ἣν ἀχλὺν τῆς ψυχῆς μου, ᾿ Σωτήρ μου, διασχεδάσας, ἢ 
» τῷ φωτὶ τῶν ἐντολὼν σοὺ " χαταύγασόν με. ὡς μόνος 

ν πῆς εἰρήνης Βασιλεύς. ᾿ 
Τροπαρια. 

᾿Αμαρτίας συνάπτω ἡ ἀφρόνως ταῖς ἁμαρτίαις, " καὶ ἀνάνευ- 

σις οὐχ ἔστιν " ἐν τῷ θανάτῳ μου᾽ οἴμοι ' πῶς ὀφθήσομαι Χριστῷ; 

Ναυαγήσας ὡς πλοῖον, " ἀπώλεσα μου τὸν φόρον, “ ὃν μοι 
δέδωχας, Οἰχκτίρμον, “᾽ χαὶ νῦν πενόμενος χράζω" " Μὴ παρίδης 
με, Χριστέ. 
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Μαρτυριχά, 

Ὡς τὴν δόξαν παριδόντες " τὴν χάτω χαὶ πατουμένην, " οὐ- 
ρανίου, ᾿Αθλοφόροι, δ χατηξιώθητε δόξης " συνυπάρχοντες Χριστῳ. 

Συμπαθείας τῆς πρὸς σάρχα Ἢ στὸν νοῦν χωρίσαντες πίστει, 

τὰς βασάνους οἰχειοῦσθε " ἐρωτιχῶς, ᾿Αθλοφόροι, “ οἰχειούμενοι 

Χριστῷ. Θεοτοχίον. 

Δανιήλ σε ὅρος μέγα “ ἐν πνεύματι ἐθεώρει, ἢ Θεοτόχε, εξ 

οὗ λίθος ἢ ἀποτμιηθεὶς ἐχλεπτύνει “ τῶν Ἀαιμόνων τὰ γλυπτα. 

Καγὼν τοῦ Προδρόμου. Ὃ φωτισμὸς “ τῶν ἐν σχότει. 
{ππ| προχοαῖς " ᾿Ιορδάνου᾽ τὰ ῥεῖθρα " τῆς ἀφθαρσίας, " Πρό- 

ὄρομε, βαπτίσας Χριστὸν δυσώπει, "᾽ τὰς ἀναβλύσεις " τῶν 
παθῶν μου ζηρᾶναι, “᾿ χαὶ χειμάῤῥουν τρυφῆς χληρώσασθαι " 
χαὶ τὴν τῶν Διχαίων τερπνὴν ἀγαλλίασιν. 

Ἤδη θρηνῶ " χαὶ συστέλλομαι φόβῳ " καὶ ἀπορία " πάντοτε 
συνέχομαι, ἐννοῶν μου " τὰ πεπραγμένα, " καὶ τὴν μέλλουσαν 
δίκην δ τὴν φρικώδη" "᾽ εὔσπλαγχνε Κύριε, ἡ φεῖσαί μου τοῦ σοῦ 
Βαπτιστοῦ παραχλήσεσιν. 

Νομοθετῶν " τοῖς λαοῖς σωτηρίαν " ἐν μεταγνώσε!, " Πρόδρο- 
με, πταισμάτων γενησομένην, ἢ μέσον τοῦ νόμου " καὶ τῆς χά- 
ριτος ἔστης" “ διὰ τοῦτο ἐχδυσωποῦμιν σε, " τρόποις μετανοίας 
ἡμᾶς καταφαίδρυνον. 

Δός μοι καιρὸν " μετανοίας ῥᾳθύμως " τὸν παρελθόντα " ὅλον 
δαπανήσαντι, Εὐεργέτα: " ἔχω εἰς τοῦτο ᾿ δυσωποῦντα σε, Λόγε," 
᾿Ιωάννην τὸν μέγαν Πρόδρομιον, " καὶ τῆς μετανοίας παγχόσμιιον 
χήρυχα. Θεοτοχίον. 

᾿Επιβουλαῖς “ καὶ ἐνέδραις τοῦ πλάνου ἢ ἐθανατώθην, " Δέ- 
σποινα πανάμωμε᾽ ζώωσόν με, “᾿ ἡ τετοχουῖα " τὴν Ζωὴν τῶν 
ἁπάντων, “ Θεοτόχε, τὴν ἐνυπόστατον, "ἵνα σε ὑμινῶ εὐσεβῶς 

τὴν Πανάμωμον. : εὐνὰ 
᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Ἑἱρμός. 

» Β""Ὁ ἁμαρτημάτων " συνέχομαι, Χριστὲ, ἡ χαὶ ἐν πελαγει 
τοῦ βίου χειμιάζομαι: Ἃ ἀλλ ῬαΙΡρ τὸν ᾿Ιωνᾶν ἐχ τοῦ θη- 

ρὸς, " κἀμὲ τῶν παθῶν ἀνάγαγε ἢ χαὶ διάσωσον, Σωτήρ. 
Τροπαρια. 

» 

'Ωῶς πάλαι Χαναναία, " χραυγάζω σοι, Σωτήρ᾽ “ Υἱὲ Θεοῦ 
ἐλεήσας με οἴχτειρον- ᾿ ψυχὴν γὰρ πάσχουσαν ἔχω ἐν δεινοῖς, " 

χαὶ μὴ ἑαυτῆς εἰς αἴσθησιν " βουλομένην νῦν ἐλθεῖν. 
Ταράσσει με ἀμέτρων " χλυδώνιον παθῶν: ἡ ὡς τῇ θαλάσσῃ 

ποτὲ ἐπετίμησάς,. ἊἋ χαὶ ἔσωσας τοὺς ἁγίους Ναθητὰς, " χἀμὲ, 

᾿Ιησοῦ, ἀνάγαγε " καὶ διάσωσον, Χριστέ. 



“2 ΤῊ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩ͂Ι. 
Μαρτυριχά. 

᾿Εξέστησαν ᾿Αγγέλων " ἀσώματοι χοροὶ " τὴν καρτερίαν ὑμῶν 
τὴν ἐν σώματι, ᾿ καὶ ἤνεσαν τὸν παρέχοντα ὑμῖν, " σεπτοὶ ᾿Αθλη- 
ταὶ, χαὶ δύναμιν " καὶ καμάτων ἀμοιβήν. 

Ῥαινόμενοι αἱμάτων " οἰχείων ταῖς ῥοαῖς, “΄' χαὶ ὀφθαλμοὺς 

ἐχχεντούμενοι, Μάρτυρες, ᾿ πηγνύμενοι ὑπὸ χρύους χαλεποῦ " πρὸς 

θάλψιν ζωῆς μετέβητε, “ ἀνυμνοῦντες τὸν Χριστόν. 
Θεοτοχίον. 

Ὡς τράπεζα τὸν ἄρτον " χωρεῖς τὸν μυστικὸν, ἡ ἐξ οὗ φα- 

γόντες οὐχέτι λιμώττομεν, ἕ ἐνῶ Δ ΑΡῚ οἱ εἰδότες σε Χριστοῦ ᾿ 
ποῦ πάντων Θεοῦ Ἀρυος ἐπ ννθιτα ἢ χαὶ τροφὸν ὡς ἀληθώς. 

Κανὼν τοῦ Προόρομου. ᾿Εν ἀβύσσῳ πταισμάτων. 
'ΕΤ7 φωνὴ ἡ τὸν Λόγον χηρύξασα, “ πάντων τὰς φωνὰς προσδε- 
ἘἈιωΝ αἴτησαι, δ᾽ ἁμαρτιῶν συγχώρησιν ᾿ δωρηθῆναι τοῖς 

πίστει ὑμνοῦσί σε. 
Συντριβὴν τῆς ψυχῆς μου θεράπευσον, “ τῶν ἁμαρτιῶν τὸ 

φορτίον διάλυσον, “ καὶ παρ᾽ ἐλπίδα σῶσόν με " ταῖς εὐχαῖς σου, 

μακάριε Πρόδρομιε. 

᾿Τησοῦν, ὃν χειρί σου ἐβάπτισας, ἢ πε κίον ἱκέτευε, χειρός 
με ῥύσασθαι " τῆς ἁμαρτίας, αἴροντα ἢ πρὸς αὐτὸν ἀεὶ χεῖρας, 
πανένδοξε. Θεοτοχίον. 

τ βρδθλνοη ἀμελείας συνέχομαι δὰ ἀβός: ἁμαρτίας βαρεῖ τὴν 

χαρδίαν μου" " τῇ σῇ ἢ ὕπνῳ, Πάναγνε, " μεσιτείᾳ ἐξέγειρον, 
σῶσόν με. ὴ ζ΄. Ὃ Εἴρμός. 

» Π Χερουβὶμ. πε δὸβένοι Ἶ Παῖδες ἐν τῇ χαμίνῳ " ἐχόρευον 
βοῶντες" κ Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, ᾿᾽ ὃτι ἐν ἀληθείᾳ “ καὶ 

» χρίσει ἀροφ ἢ ταῦτα πάντα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, " 
» ὁ ὑπερύμνητος " χαὶ δεδοξασμένος " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 

Νόμους τοὺς σοὺς ἠθέτησα, " ὑπήχθην τε ταῖς ἀλόγοις " ἐπι- 
θυμίαις, πράττων " τὰ μὴ ἀνήχοντα, Χριστὲ, " ὅτι ἐματαιώθην ἢ 
ἐν τῇ ἀπονοίᾳ μου, “ ὥσπερ ἄλλος οὐδεὶς ἀνθρώπων ἐπὶ γῆς" 
μὴ οὖν ἐάσῃς με, " Σῶτερ, ἀπολέσθαι ἡ διὰ φιλανθρωπίαν. 

Εν ἀνομίαις, Κύριε, " ἰδοὺ ἐγὼ συνελήφθην, "᾽ ὡς ὁ Δαυὶδ 
χραυγάζω, " χαὶ ὡς ἡ Πόρνη δαχρύω" ἡ χαὶ ὡς παραπιχραίνων ἢ 
δοῦλος παρεπίχρανα ἡ σὲ τὸν μόνον ὑπάρχοντα Θεὸν ἀγαθόν" 
μὴ οὖν ἐάσῃς με, " Σῶτερ, ἀπολέσθαι " διὰ φιλανθρωπίαν. 

Μαρτυριχά. 

Μαρτυρικῶς ἠγώνισται ̓  δῆμος τῶν ᾿Αθλοφόρων, ἢ μαρτυριχῶς 
ἐστέφθη " τῇ ζωηφόρῳ δεξιᾷ, " ὅτι ἐν ἀληθείᾳ " τὸν Θεὸν ἠγά- 
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πὴσε,. τὸν τὰ πάντα πεποιηχότα λόγῳ αὑτοῦ" “ χαὶ νῦν ἐν 
οὐρανοῖς ᾿ χαίρων ἀπολαύει " τῆς θείας χληρουχίας. 

᾿Οφθαλμοὺς ἐχχεντούμενοι, “ καὶ ἀφαιῤούμενοι χεῖρας ἣ' χαὶ 

πόδας, εὐθυδρόμως Ἂ πρὸς οὐράνιον οἱ εὐχλεεῖς ᾿ ἐστέλλοντο πο- 

ρείαν, ᾿ καθυποσχελίζον τες "ἢ χὰς πορείας τοῦ μόνου πολεμιήτορος. ἢ 
᾿ ᾽ - πὰ ἜΞ - ΄ , ΄ ἣΝ 

Αὐτῶν ταῖς προσευχαῖς “ σῶσον πάντας, “ Λόγε, ἡ τούς σε δο- 

ξολογοῦντας. Θεοτοχίον. 
Τὰ Χερουβὶμ. δοξάζουσι, " τὰ Σεραφὶμ. ἀνυμινοῦσι, "᾽ Θρόνοι καὶ 

᾿Εξουσίαι "᾽ χαὶ Κυριότητες ἀεὶ “᾽ τὸν ὑπὲρ νοῦν σου τόχον, ἢ 
Μαρία πανύμνητε, Ἀ ὅτι μόνη Θεὸν χυοφορεῖς ἐν σαρχί" " ὃν αἷ- 

τησαι, ᾿Αγνὴ, ἡ πάντας ἡμᾶς σῶσαι ἢ τοὺς πόθῳ σε τιμῶντας. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. ᾿Αντίθεον πρόσταγμα. 
ροῤῥίζους ἀξίνη σου " τῆς μετανοίας " ἐχτίλας τοὺς μώλωπας ἢ 

Π τῆς ἐμπαθοῦς καρδίας μου, " ἐμφύτευσον, Πρόδρομε, " θείαν ἀπά- 
θειαν, " φόβον τε ἀγνότατον Θεοῦ " πάσης χαχίας ἀλλοτριοῦντά με. 

ἹΡοαῖς ὡς ἐβάπτισας "᾽ τοῦ ᾿Ιορδάνου " στεγαάζοντα ὕδασι " 

τὰ ὑπερῷα Κύριον," αὐτὸν χαθιχέτευε, ᾿ ὕδωρ δωρήσασθαι " θείας 
χατανύξεως ἀεὶ " τοῖς ὀφθαλμοῖς μου, ἔνδοξε Πρόδρομε. 

Ὃ Κόσμου τὸν αἴροντα “ τὴν ἁμαρτίαν "᾿Αμινὸν Θεοῦ, Πρό- 
ὄρομε, " χηρύξας, τοῦτον αἴτησαι, " ἐρίφων τῆς μοίρας με ᾿ δεῖ- 
ξαι ἀλλότριον, " χαὶ τοῖς δεξιοῖς αὑτοῦ χἀμὲ " συναριθμῆσαι πρό- 

βάτοις, ἔνδοξε. Θεοτοχίον. 
Στειρεύουσα φέρει σε " νηδὺς, Παρθένε, "᾽ ἐγγάστριον φέρου- 

σαν " τὸν Λόγον σωματούμενον" " ὃν θείοις σχιρτήμασιν ἢ ὁ μέγας 

Πρόδρομος, “ στείρας ὁ πανάγιος χαρπὸς, δ 

προσεχύνησε. ᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰρμός. 
» ὃν ἐν τῇ βάτῳ Μωσῇ " τῆς Παρθένου τὸ θαῦμα " ἐν Σι- 
» “) ναίῳ τῷ ὄρει ᾿ προτυπώσαντα ποτε " ὑμνεῖτε, εὐλογεῖτε " 
» χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 

Ἵνα θεώσης ἡμᾶς, ἢ ἐσαρχώθης δι οἶκτον" δ᾽ οὐ συνῆχα δὲ 
ὅλως, ᾿ δουλωθεὶς ταῖς ἡδοναῖς" ἡ τῇ σῇ ἀγαθωσύνῃ " ἐπίστρεψόν 

με, Χριστὲ, “ ἡ πάντων σωτηρία. 
Σὺ, ὁ Ποιμὴν ὁ καλὸς, " πλανηθεῖσαν εἰς ὄρη " παραβάσεως, 

Λόγε, ᾿ τὴν ἀθλίαν μου ψυχὴν " ἐπίστρεψον καὶ σῶσον, " μή με 
τελείως ἐχθρὸς " ὁ πλάνος χαταπίῃη. 

Μαρτυρικά. 
᾿ Στῶμεν ἀνδρείως ὁμοῦ, " ἀνεβόων ἀλλήλοις “ οἱ τερπνοὶ ᾿Αθλο- 

φόροι "᾿ αἰκιζόμενοι δεινῶς" ἢ Χριστὸς ἰδοὺ προτείνει " τῆς νίχης 
ποὺς στεφάνους " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ἐπέγνω χαίρων χαὶ 
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᾿Ισχυροτάταις νευραῖς Ἢ τῶν στεῤῥῶν ὑμῶν πόνων “' ἀπεπνί- 

ξἕατε ὄφιν " τὸν βουλόμενον ὑμᾶς "' δελεάσαι κακούργως, " χαὶ 

Παραδείσου τρυφῆς " ὥφθητε χληρονόμοι. 
Θεοτοχίον. 

Ἵνα θεώσῃη ἡμᾶς, δ᾽ ὁ Θεὸς ἐσαρκωθη “ ἐξ ἀγνῶν σου αἱμιά- 

των, “ καὶ ἐγένετο βροτὸς, “ παρθένε Θεοτόχε" ἢ 
ἀεὶ ᾿ ὑπὲρ τῶν σὲ τιμώντων. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Καάμινός πότε. 
ίδου δεξιὰν " ἐμοὶ χαμαὶ χειμένῳ, ἡ ὁ δεξιὰν ἐχτείνας, Πρό- 
ὃρομε, " χαὶ λούσας τοῖς ὕδασι " τὸν ᾿Αμόλυντον, χαὶ ῥῦσαί 

με" ποῦ μολυσμοῦ τοῦ σώματος, ὅλον ἀποχαθαίρων ἢ τῇ μετα- 

νοίᾳ, χαὶ σῶσόν με. 

ἼἜχουσα, ψυχὴ; " καιρὸν τοῦ μεταγνῶναι, ̓  τῆς ἀμελείας τὸν 
βαθύτατον " ὕπνον ἀποτίναξον, " χαὶ σπουδαίως ἐπαγρύπνησον, 
βοῶσα τῷ Δεσπότη σου" ἡ Εὔσπλαγχνε, οἴχτειρόν με " τοῦ Βα- 
πτιστοῦ παραχλήσεσι. 

Ἃ 

ὃν ἐχδυσώπει 

Χείμιαῤῥοι παθῶν "' καὶ ὕδατα χαχίας " ἕως ψυχῆς μου ἐπεισ- 
ἡλθοσαν, κ᾿ μαχάριε Πρόδρομιε" " σπεῦσον τάχος ἐξελέσθαι με, ἢ 

ὃ ποταμοῦ ποῖς ῥεύμασι " λούσας τῆς ἀπαθείας " τὸ γαληνότατον 

πέλαγος. 

Οἴμοι τῷ πολλὰ " χαχὰ πεποιηχότι ! Ν᾿ οἴμοι τῷ μόνῳ παρορ- 
γίσαντι " Θεὸν τὸν πανάγαθον [" Βαπτιστὰ Χριστοῦ, βοήθει μοι, ἢ 
χαὶ βράβευσον πταισμάτων μου " λύσιν, χαὶ τῶν χρεῶν μου ἢ 
χποχοπὴν μεσιτείαις σου. 

Θεοτοχίον. 
Ὕψιστον Θεὸν ᾿ σαρχὶ ἀποτεχοῦσα, " ἀπὸ χοπρίας με ἀνά- 

στῆσον " παθῶν τῶν θλιβόντων με," χαὶ δεινῶς ὅλον πτωχεύσαντα " 
ταῖς θείαις χαταπλούτισον, " Πάναγνε, ἀρεταῖς με, " ὅπως ὑμνὼώ 
σε σωζόμενος. ᾿Ωδὴ θ. Ὃ Εἰρικός. 

: ὧν γηγενῶν " τίς ἤχουσε τοιοῦτον: ἡ ἢ τίς ἑώραχέ ποτε, ἢ 

ν ὅτι Παρθένος εὑρέθη " ἐν γαστρὶ ἔχουσα." χαὶ ἀνωδίνως τὸ 

» βρέφος ἀποτεχοῦσα ; “ Τοιοῦτόν σου τὸ θαῦμα χαὶ σὲ, ἀγνὴ ἢ 
» Θεοχυῆτορ Μαρία, ἣ μεγαλύνομεν. 

ΤῬροπάρια. 
Ὦ πῶς φρικτὸν ἢ ὑπάρχει σου τὸ βῆμα, " ἐν ᾧ χριθῆναι προσ- 

δ “Ὁ ᾿ ᾽ ᾽ ( ε ͵ ν ὦ Ω ᾿ 
δοχῶ, " χαὶ οὐχ αἰσθάνομαι ὅλως ὁ τούτου τὸ ἔμφοβον, " ἐν ἀμε- 
λείᾳ τὸν πάντα διάγων χρόνον 1 "ὶ ἐπίστρεψόν με, μόνε Δημιουργὲ, ἢ 
ο Μανασσῆν ἐπιστρέψας " πλημμελήσαντα. 

Στῆσον, Χριστὲ, " τὰ ῥεύματα, βοῶ σοι, "ν᾿ τῶν ἀμετρήτων 
μου χαχῶν, "᾿ ὄμβρους διδούς μοι δαχρύων " ἐναποπλύνοντας " 
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τὸν μολυσμιὸν, ὃν ὑπέστην ἐξ ἀφροσύνης" ἡ χαὶ σῶσόν με, ὁ σώ- 
σας τὴν ἐκ ψυχῆς " μετανοήσασαν Πόρνην " τῷ ἐλέει σου. 

Μαρτυριχά. 

Ἢ φωταυγὴς " τῶν θείων ᾿Αθλοφέρων "᾿ μνήμη ὡς ἥλιος ἡμῖν 
ἐξανατείλασα πᾶσι, ᾿ τῆς γῆς τὰ πέρατα ἡ φωταγωγεῖ, καὶ τὸ 
σχότος ἀποδιώχει ᾿ τῆς εἰδωλομανίας, καὶ τῶν παθῶν ἡ τῶν ψυ- 
χοφθόρων τὸν ζόφον ἣ θείῳ Πνεύματι. 

Φαλαγξ σεπτὴ; ᾿ στρατὸς τροπαιοφόρος " χαὶ ἐχλεχτὴ παρεμ.- 
βολὴ, " δῆμος ἁγίων Μαρτύρων, " χορὸς μακάριος " χοροστασίαις 
συνήφθη τῶν ᾿Ασωμάτων. " Αὐτῶν, Χριστὲ, πρεσβείαις, πάντας 
ἡμᾶς "᾽ τῆς Βασιλείας μετόχους ἢ τῆς σῆς ποίησον. 

Θεοτοχίον. 

Φωτιστιχαῖς " αὐγαῖς τοῦ ἐκ γαστρός σου " ἐξανατείλαντος 

ἡμῖν, " καὶ ἀθείας τὴν νύχτα " ἐξαφανίσαντος, ᾿ Παρθενομῆτορ 
Μαρία, φώτισον πάντας “ τοὺς πίστει σε τιμῶντας, χαὶ ἀφεγ- 

γοὺῦς " λύτρωσον σχότους ἐν ὥρᾳ ἡ χαταχρίσεως. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. ᾿Ανάρχου Τεννήτορος. 
“3 , ᾿ κ -» ε ἃ ͵΄ ΚΕ .5᾽ Π . »Ξ ᾿ χ 

ερόνῳ με λύτρωσαι ἣ τῆς ἁμαρτίας, Κύριε, ἢ ἀναμάρτητε μόνε 
χαὶ πολυέλεε, ἢ ταῖς τοῦ Βαπτιστοῦ ἱχεσίαις “ τοῦ σε παντὶ " 

- πα Κό Ἂ ᾽Α Χο Θε - , ᾿ Ἃ - ᾿ 0 , - 

χηρύξαντος Κόσμῳ υννὸν Θεοῦ αἴροντα ᾿ τῶν ἀνθρώπων ἀμαρ- 
τήματα. 

Ω 

'Ως ῥόδον ἡδύπνοον, ἢ ὡς εὔοσμον χυπάρισσον, ἢ ὡς ἀμιάραντον 

χρίνον, ᾿ ὡς μύρον τίμιον ἢ ἔχων σε, Κυρίου Προφῆτα, " τῆς τῶν 
ἐμῶν " ἔργων δυσωδίας " εὐχαῖς σου ῥυσθήσομιαι ᾿ ὁ προστρέχων 
ἐν τῇ σχέπη σου. 

Στειρεύειν ἀχάρπων με, ἢ Παμμάχαρ, ἔργων ποίησον, ᾿ ἀρε- 
τῶν εὐτεχνίαν "“ ἀεὶ προσφέροντα ἣ᾿ τέχνον με Κυρίου ποιοῦσαν, ἢ 
χαὶ κοινωνὸν " θείας Βασιλείας "᾽ χαὶ τῆς ὁμιηγύρεως " τῶν ᾿Αγίων 

ὁμοδίαιτον. 
Ἡμῖν τοῖς ποθοῦσί σε δ χαὶ πόθῳ σε γεραίρουσι " χαὶ τῷ 

θείῳ ναῷ σου ἢ περιχορεύουσι " δίδου οὐρανόθεν τὴν λύσιν "᾽ τῶν 
δυσχερῶν, " Πρέδρομε Κυρίου, " χαὶ βίου διόρθωσιν " καὶ πταισμιά- 
των ἀπολύτρωσιν. Θεοτοχίον. 

Φερόμενον ἅπαντα ἢἉ με τὸν φέροντα τῷ νεύματι ἡ ἐν γαστρὶ 
προσεχύνεις ᾿ τῆς Θεομήτορος" " μεθ᾽ ἧς ἐχδυσώπει, Προφῆτα, " 
τὴν ταπεινὴν “ σώζεσθαι Ψυχὴν μου ἣ᾽' πολλοῖς περιπίπτουσαν δ 

χαθ᾽ ἡμέραν πλημμελήμασιν. 
Απόστιχα Κατανυχτιχὰ τῶν Αἴνων. 

Πάντας ὑπερβάλλω τῇ ἁμαρτίᾳ: "᾽ τίνι μαθητεύσω τῇ με- 
ΓΑΨ. ͵ ε ᾿ ᾿ ΄ ἘΝ Ὶ ᾽ 

τανοίᾳ ; " ἐὰν στενάξω ὡς ὁ Τελώνης, ἡ νομίζω βαρεῖν τοὺς οὐ- 

Ῥαγδοϊούϊοπβ. 18 
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ρανούς" " ἐὰν δαχρύσω χαθὼς ἡ Πόρνη ; Κ᾿ μιαίνω τοῖς δάχρυσι 
τὴν γῆν' " ἀλλὰ δός μοι τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν, " ὁ Θεὸς, 
χαὶ ἐλέησόν με. 

Τὰς ἀνομίας μου πάριδε, Κύριε, " ὁ ἐχ Παρθένου τεχθεὶς, 
χαὶ τὴν χαρδίαν μου καθάρισον, ᾿᾽ ναὸν αὐτὴν ποιῶν ᾿ τοῦ ἁγίου 
σου Πνεύματος" ἢ μἡ με ἐξουδενώσης Ἢ ἀπὸ τοῦ σου προσώπου, “ 

ὁ ἀμέτρητον ἔχων " τὸ μέγα ἔλεος. 
Μαρτυριχόν. 

Τὸν Σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ λαβόντες ἡ οἱ ἅγιοι Μάρτυρες 

ὅπλον ἀχαταγώνιστον, " πᾶσαν τοῦ Διαβόλου " τὴν ἰσχὺν χατήρ- 
γησαν" " καὶ λαβόντες στέφος οὐράνιον, ἡ τεῖχος ἡμῖν γεγόνασιν, ἢ 

ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῷ πρεσβεύοντες. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόχε, " ὁ ναὸς ὁ ἀχκατάλυτος, " μᾶλλον δὲ 
ὁ ἽΑγιος, " χαθὼς βοᾷ ὁ Προφήτης" " Αγιος ὁ ναός σου, " θαυ- 
μαστὸς ἐν δικαιοσύνη. 

Ἂ 

Ἃ 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

Ἃ Ἃ γῃνὴν φωνήν σοι προσάγομεν ἡ τοῦ Ληστοῦ, χαὶ βοῶμέν σοι" 
] Μνήσθητι ἡμῶν, Σωτὴρ, " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Τὸν Ληστὴν ὑπερβέβηχα "᾽ χαὶ τὴν Πόρνην τοῖς παθεσιν" " 
οἰκτείρησόν με, Σωτὴρ, “ τὸν αὐτοχατάχριτον. 

Καταδύσας τὴν ἄβυσσον " εὐσπλαγχνίας ἐν ὕδατι, “ Πρό- 

δρομιε, ταῖς «σαῖς εὐχαῖς " τὰ πάθη μου μείωσον. 

Μαρτυριχόν. 
Οἱ τῆς πλάνης τὰ ῥήματα ἡ τῶν αἱμάτων τοῖς ῥεύμασι ᾧ ψύ- 

ἕαντες, Χριστοῦ ᾿Αθληταὶ, “΄ ἀξίως δόξαζεσθε. 

Δόξα. 

Ῥητορεύων, ὡς γέγραπται, “᾿ νοῦς ἀνθρώπων οὐ δύναται 
Θεότητος μίαν ἀρχὴν " ὑμνεῖν τρισυπόστατον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον, : 
Τὴν ἀφλέχτως χυήσασαν ἡ τὸν Θεὸν τὸν προάναρχον "' ἐγχω- 

μίων πάντες ᾧδαῖς " ἀπαύστως" ὑμνήσωμεν. 

-----  ΞΞΧΕΞΟ.--.--.... 



ἮΧΟΣ Β', 189 
»Ο-0.0-..0 “0. -ο.Ὑ0ὁ.0-.ὕ..0-..0.»0.Ο. ΚΟ 0Ο- Ο 0. .Ο- 0 Ὁ ΦΟΟ ΚΟ- Ο «ΡΟ. Ὁ. 

, 

.0..0“0.»0..0..ΟὉ “Ὁ. “ΕἼ ον» ὸ-.Ο.ν» ο- ο΄» 0..0..0ὕ ..6Σ0π ΟΊ ΚΟ ΚΟ 

ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέκραξα, Σισιχηρὰ Προσόμοια Σταυρώσιμα, 

Ἦλχος β΄. Ὅτε " ἐκ τοῦ ξύλου σε νεχρόν. 
θυ τθμ, Ἀ τῷ Σταυρῷ προσηλωβθεὶς, " ἥλιος ἰδὼν ἐσχοτίσθη δ 

ἀπὸ τοῦ φόβου αὑτοῦ, ἢ χαὶ τὸ χαταπέτασμα " Ναοῦ ἐῤῥήγνυ- 
ο, " ἡ δὲ γῆ χατεσείετο, " καὶ πέτραι ὡσαύτως "' τρόμῳ διεσχί- 

ζοντο, " ὁρᾶν μιὴ σθένουσαι ἢ Κτίστην " τὸν αὑτῶν ἐπὶ ξύλου ἢ 

πάσχοντα ἀδίχως βουλήσει " χαὶ ὑπὸ ἀνόμων ὑβριζόμενον. 

Ὅλος " χαταβέβληται εἰς γῆν, ἡ ὅλος ἀνετράπη χαὶ χεῖται " 
πτῶμα ἐξαίσιον " ὄφις ὁ παμπόνηρος, "᾽ ἀνυψωθέντος σου Μαξ πὶ το ύ- 

λου, Φιλάνθρωπε: “ ᾿Αδὰμ δὲ κατάρας ἡ λύεται, χαὶ σώζεται Κ 

ὁ πρὶν χατάχριτος" “ ὅθεν " χαὶ ἡμεῖς δυσωποῦμεν" " σῶσον ἡμᾶς, 

οἴχτειρον θφοόιαο Ἂ χαὶ τῆς Βασιλείας σου ἀξίωσον. 

Κρίσιν "' δέχη, μόνε Βασιλεῦ, Ἂ ὃ χρῖναι τὰ σύμπαντα μεέλ- 
λων " ἐν τῇ ἐλεύσει σου, ἢ στεξίοου ἀνεδήσω δὲ, " Σώτερ, κ᾿ ἀχαν- 
θινον, “ ὑπεχτίλλων, Φιλάνθρωπε, " τὴν ἐχ τῆς ἀπάτης " ἄχαν- 
θαν προθέλυμνον; ἡ τῇ δυναστείᾳ σου, ἢ πᾶσιν " ἐμφυτεύων τοῖς 
πίστει " σταύρωσιν τὴν σὴν προσχυνοῦσι ᾿ σὴν τῆς εὐσπλαγχνίας 
σου ἐπίγνωσιν. 

ἝΤτερα τῆς Θεοτόχου, ϑμριᾶι 
Πλοῦτος " πτωχευόντων χαὶ τρυφὴ; " χαὶ χαταφυγὴ τῶν πε- 

νήτων, " χαὶ ὀρφανῶν ἡ ἐλπὶς " σὺ ὑπάρχεις, Δέσποινα, ἡ χαὶ σὲ 

δοξ ἄζομεν " οἱ ἐν θλίψει χραυγάζοντες" Ὗ μα ἀδα δυνπηόπίρης 

αι προφθάσασα ἣ' χαὶ νῦν τοὺς δούλους σου " πάσης ἢ ἐπηρείας 

Δαιμόνων, ἡ καὶ τῆς χαλεπῆς τιμωρίας " χαὶ τῆς αἰωνίου χα- 
ταχρίσεως. 

Ὄντως “ ὑπερῆραν ἀληθῶς “ τῶν ἀνομιῶν μου τὰ πλήθη ἢ 

τὴν χεφαλήν μου, ᾿Αγνὴ, " χαὶ αἱ ἀν μου " ὑπερεπλήθυναν, 
χαὶ φορτία οὐσβθατάθε δ " χαὶ ἄμετρα, Κόρη, " χέχτημαι ὃ δεί- 
λαιος " καὶ ἀδιόρθωτος. ἢ σὺ μὴν ̓  τῇ θερμιῆ σου πρεσβείᾳ " πρέ- 
φθασον χαὶ σῶσόν με, μόνη “ τῶν σμϑρταγθυ τιμᾶν ἡ διόρθωσις. 

“Ὥσπερ ἡ ἐν λιμένι νου μμεν ὑπὸ τὴν ἁγίαν σου σχέπην, ἢ 
Παρθενομῆτορ ἁγνὴ, " δέομαι, σπλαγχνίσθῆτι, ᾿᾽ μὴ ἀποῤῥίψης 
με, " ἀλλὰ ῥῦσαι τὸν δοῦλόν σου " τῆς νῦν ἐπελθούσης " θλίψεως, 
ὡς ἔχουσα ἣ' τὸ συμπαθὲς φυσιχόν" “ Μῆτερ " τοῦ Θεοῦ τοῦ ᾿γψί- 
στου, " πάντοτε πρεσβεύουσα σῶζε " πάσης περιστάσεως τοὺς δού- 

λους σου. οὔοσι ἡ οἱ 
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Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον, ὅμοιον. 

Βότρυν " τὸν παμπέπειρον, " ᾿Αγνὴ, " ὃν ἀγεωργήτως ἐν μή- 

τρὰ “ ἐχυοφόρησας, Ἢ ξύλῳ ὡς ἑώραχας " τοῦτον χρεμάμενον, ἣ 

θρηνῳδοῦσα ἠλάλαζες Ἢ χαὶ ἔχραζες: Τέχνον, “᾽ γλεῦχος ἔναπέ- 

σταΐον, " δι᾿ οὐ ἡ μέθη ἀρθῇ " πᾶσα "᾽' τῶν παθῶν, Εὐεργέ- 
τα, " δι ἐμοὺ τῆς σὲ τετοκυίας " θείαις παραχλήσεσιν, ὡς εὕ- 
σπλαγχνος. 

᾿Απόστιχα Σταυρώσιμια. ι 
Σῶσόν με, Χριστὲ Σωτὴρ, " τῇ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ, " ὃ σώ- 

σας Πέτρον ἐν τῇ θαλάσσῃ; Ἂ χαὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Τοῦ Σταυροῦ σου τὸ ξύλον, ἡ Χριστὲ ὁ Θεὸς, "᾽ ξύλον ζωῆς 

ἀνέδειξας ἡμῖν "᾽ τοῖς πιστεύουσιν εἰς σέ" "᾿ χαὶ δ αὐτοῦ χαταρ- 

γήσας " τὸν τὸ χράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, " ἐζωοποίησας ἡμᾶς ἢ 

νεχρωθέντας τῇ ἁμαρτίᾳ" " διὸ βοῶμιέν σοι" " ΚΕὐεργέτα τῶν ἅπαν- 
των, ἡ Κύριε, δόξα σοι. 

Μαρτυριχόν. : 
Χοροὶ Μαρτύρων ἀντέστησαν ἡ τοῖς τυράννοις λέγοντες" 

Ἡμεῖς στρατευόμεθα ᾿ τῷ Βασιλεῖ τῶν Δυνάμεων" ἣ εἰ χαὶ πυρὶ 
χαὶ βασάνοις " ἀναλώσετε ἡμᾶς, “᾽᾿ οὐχ ἀρνούμεθα τῆς Τριάδος 

τὴν δύναμιν. 

Ἃ 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
« ᾺἋ᾿ - ͵ , 

Οτε " ἐχ τοῦ ξύλου σε νεχρόν. 

Πένους “ ὑπομείνασα πολλοὺς " ἐν τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου ἢ 

σταυρώσει, ἼΑχραντε, ἣ᾽ ἔστενες δαχρύουσα " χαὶ ἀλαλαάζουσα" " 
Οἴμοι ! τέχνον γλυχύτατον, " ἀδίκως πῶς πάσχεις, " θέλων ἐχλυ- 

τρώσασθαι "' τοὺς ἐξ ᾿Αδὰμ γηγενεῖς ; "Ὅθεν, " παναγία Παρ- 
θένε, ᾿ σὲ παραχαλοῦμεν ἐν πίστει, ἡ ἵλεων ἡμῖν τοῦτον ἀπέρ- 
γᾶσαι. 

---σ.σ,ἁ ᾶυο . 

-.--᾿- ----».-..».ἍὍ».᾿τὔἕ΄΄- -΄,, 

ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩ͂Ι. 

ΕἸΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄, Στιχολογίαν, Καθίσματα Σταυρώσιμια. 

ΜΕ οὐῥηρίαν εἰργάσω ἐν μέσῳ τῆς γῆς, " Χριστὲ ὁ Θεός" " ἐπὶ Σταυ- 
ροῦ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας ἐξέτεινας, " ἐπισυνάγων πάντα 

τὰ ἔθνη " χραάζοντα' Κύριε, δόξα σοι. 

Τὸν ζωοποιὸν Σταυρὸν " τῆς σῆς ἀγαθότητος, ἢ ὃν ἐδωρήσω 

ἡμῖν ἡ τοῖς ἀναξίοις, " Κύριε, " σοὶ προσάγομεν εἰς πρεσβείαν" δ΄ 
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σῶζε τοὺς βασιλεῖς, ἡ χαὶ τὴν πόλιν σου ἢ εἰρήνευσον διὰ τῆς 

Θεοτόχου, “ μόνε Φιλάνθρωπε. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ἢ Παρθένος χαὶ Μήτηρ σου, Χριστὲ, " ἐπὶ ξύλου ὁρῶσά σε 
᾿ ε ΄ “ - .» Ἵ, - ᾿ 

 νεχρὸν ἡ ἡπλωμένον, χλαίουσα " πιχρῶς, Υἱέ μου, ἔλεγε, " τί τὸ 
. “ο- ΄ ε -Ὁ Ν ͵ . ν ᾿ ΓΝ, 

φοβερὸν τοῦτο μυστήριον; " ὁ πᾶσι δωρούμενος " ζωὴν τὴν αἰώ- 

νιον, “ ἑχουσίως ἐν σταυρῷ “ πῶς θνήσχεις θάνατον ἐπονείδιστον ; 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα Σταυρώσιμα. ὶ 
[ Ἁ Ὑ ᾽ ΄ - ᾽ ᾿ ᾽ , 

Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου Ἂ προσχυνοῦμεν, ᾿Αγαθὲ, " αἰτου- 
΄ - , 3 - , ε , . Ἂ 

μενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, ἣ᾽ Χριστὲ ὁ Θεὸς 

βουλήσει γὰρ ηὐδόχησας σαρχὶ ἡ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, " ἵνα 
ῥύσῃ, οὺς ἔπλασας " ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ" "΄ ὅθεν εὐχα- 

ῥίᾳτως βοῶμεέν σοι: " Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πᾶντα, ὁ Σωτὴρ ἡ- 

μῶν, " παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσμον. 

Ὁ φὐτίσαᾳ τὰ ὀπίψεια Ἂ διὰ Σταυροῦ, " χαὶ χαλέσας εἰς με- 
᾿ ΄ Ἔ Κ “ρεῇ ΄ Ἐπ 5 ἽΝ τάνοιαν " ἁμαρτωλοὺς, Κὶ μὴὴ χωρίσῃης με τῆς ποίμνης σου, ἢ ὁ πρὸς 

μὴν ὁ καλὸς, ἢ ἀλλὰ ζήτησόν με, Δέσποτα, " τὸν πλανώμενον, 
ΗΜ τα ΄ , χ ἃ χκ " , γ᾽ ᾿ ι 

χαὶ τῇ ἁγίᾳ σου ποίμινη συναρίθμνησον, ἢ ὁ μόνος ἀγαθὸς χαὶ 

φιλάνθρωπος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Παρεστῶσα τῷ Σταυρῷ σου " ἡ ἀσφόρωρ πεχοῦσα σε, " χαὶ 

μὴ φέρουσα ὁρᾶν " ἀδίκως πάσχοντα, "΄ ὠλοφύρετο μθμῷ : ὸ 
χαὶ ἀνεβόα σοι" " Πῶς πάσχεις, ὁ τῇ φύσει ἀπαθὴς, " γλυχύτατε 
Υἱέ; ᾽ ὑμνῶ σοῦ τὴν ἄχραν ἀγαθότητα. 

Μετὰ τὴν γ΄. Σαιχολοιίδν ἕτερα Σταυρώσιμα. 
ἴρρ ὃ πὲ ἐμὲ ὁμολογῶ Ἀ χαὶ βοῶ σοι τῷ ἀγαθῷ" " Νινήσθητί 

μου, Κύριε, ἐν τῇ Βασιλεία σου, Ἂ καὶ σὺν αὐτῷ με συναρίθμιη- 
χ ν ΕΣ ὦ ιν " 

σον, ἡ ὁ ἑχουσίως τὰ πάθη " ὑπὲρ ἡμῶν χαταδεξάμενος. 

Μαρτυριχόν. 
᾿Αθλοφόροι Κυρίου, ία ἡ γὴ “ ἡ θεῖ ἔξ αἵ φόρ οίου, ἡ μαχαρία ἡ γὴ “ ἡ πιανθεῖσα τοῖς αἵμα- 
δ ᾿ Ἐπ᾿ - ᾿ ε ΄ ν , ε -Ὁ σιν υμῶν, " χαὶ ἅγιαι αἱ σχηναὶ Ἀ αἱ δεξάμεναι τὰ σώματα ὑμῶν" ἢ 

μ“ ͵ " ᾽ . ᾽ ΄ Υ͂ ν ν 

ἐν σταδίῳ γὰρ τὸν ἐχθρὸν ἐθριαμβεύσατε, "᾽ χαὶ Χριστὸν μετὰ 
παῤῥησίας ἐχηρύξατε" ἡ αὐτὸν ὡς ἀγαθὸν ἱχετεύσατε " σωθῆναι, 
δεόμεθα, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Τὰ ἄνω ζητῶν. 
"᾿ Ὁ , ᾽ «ε , -»" ν ε«" 

ὶ Ω θαῦμα χαινόν ! " ἐβόα ἡ Πανάμωμος, " σταυρῷ τὸν Υἱὸν ἢ 
ἰδοῦσα χαθηλούμενον" " ὁ δραχὶ τὰ σύμπαντα ἢ περιφέρων παθος 

ὑφίσταται, " χαὶ ὡς χριτὸς χαταχρίνεται " ὁ πᾶσι παρέχων τὴν 

συγχώρησιν. 
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Κανὼν Σταυρώσιμος, οὗ ἡ ἀχροστιχίς: 

Πτώσις πέφυχε Δαιμόνων Σταυροῦ στάσις. ᾿Ιωσύφ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος β΄. Ὃ Ἑἱρμόός. 
Ἂχ Ἃχ »᾽γτν βυθῷ χκατέστρωσέ ποτε " τὴν Φαραωνίτιδα " πανστρα- 

᾿κὸν Ἢ ἡ ὑπέροπλος δύναμις" " σαρχωθεὶς ὁ Λόγος δὲ " τὴν 

» παμμόχθηρον ἁμαρτίαν ἐξήλειψεν, ἡ ὁ δεδοξασμένος “ Κύριος 

» ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 

Τροπαρια. 
Παραβὰς τὴν πρώτην ἐντολὴν " πάλαι ὁ Πρωτόπλαστος, 

ἐχ τοῦ φυτοῦ " θάνατον ἀπετρύγησεν" ἢ ὑψωθεὶς ἐν ξύλῳ δὲ " 

᾿Αθάνατος, χαὶ θανάτου γευσάμενος, ᾿ τὴν ἀθανασίαν " πᾶσι τοῖς 
ἀνθρώποις ἐδωρήσατο. 

Τοῦ Σταυροῦ παγέντος ἐπὶ γῆς; ἢ πέπτωχε τὸ φρύαγμα ἢ 
ποὺ δυσμενοῦς, Ἀ χαὶ παντελῶς ἠφάνισται" “ὁ πρὶν μα Ολέε: 

δὲ " πρὸς Παράδεισον ἐπανέρχεται ἄνθρωπος" ἡ δόξα σοι τῷ οὕτω ἢ 

μόνῳ εὐδοχήσαντι Θεῷ ἡμῶν. 
Μαρτυριχά. 

'Ως χριοὶ, ὡς͵ ἄρνες. λογιχοὶ ἢ ἐναποσφαττόμιενοι ἢ χαὶ μελη- 

δὸν ᾿ ἀνηλεῶς χοπτόμενοι, πανεύφημοι Μάρτυρες, “ προσηνέχθητε 

τῷ τυθέντι ὡς πρόβατον, " χαὶ τὴν ᾿Εχχλησίαν " νῦν τῶν πρω- 

τοτόχων ἐφαιδρύνατε. 
Σταθηρὰν τὴν ἔνστασιν, σοφοὶ, " πάντοτε ποιούμενοι, "' τοὺς 

πονηροὺς ἐχθροὺς " χατεπαλαίσατε, ᾿ ξίφεσι τεμνόμενοι "' καὶ ἐν 

ὕδατι καὶ πυρὶ προσριπτόμενοι" "ὅθεν μαχαρίου " τέλους, ᾿Αθλοφό- 

ροι, ἠξιώθητε. Σταυροθεοτοχίον. 
ἹΙερὸς ἐχάλει σε χορὸς ᾿ πύλην ἀδιόδευτον, " γῆν ἐχλεχτὴν ἢ 

χαὶ ὅρος ἀλατόμιητον, "᾽ παναγία Δέσποινα" “ τὸν Δεσπότην γὰρ 
τῶν ἁπάντων ἐχύησας, ἣ τὸν ἐθελουσίως “ σταύρωσιν σαρχὶ χα- 

ταδεξάμιενον. 

Κανὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόχου. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 
ς ὡραίαν, ὡς περικαλλῆ, ἡ ὅλην ὡς ἀμώμητον “ ἐν γυναιξὶ " 
Θεός σε ἐχλεξάμενος, ᾽ σοῦ τὴν μήτραν ᾧχησε " τὴν ἀμώ- 

μήτον" ὃν δυσώπει, Πανάμωμε, κ᾿ μώμου ἐγχλημάτων ἢ ἅπαντας 
ῥυσθῆναι τοὺς ὑμνοῦντας σε. 

Ψαλμικχῶς, ᾿Αγνὴ, ἐχ δεξιῶν, ἡ οάπερ Βασίλισσα, " τοῦ ἐχ 
τῆς σῆς " νηδύος ἀναλάμψαντος ἢ Βασιλέως ἕστηχας" “ ὃν ἱχέ- 
τευε, δεξιὸν παραστάτην μὲ “ δεῖξαι ἐν ἡμέρᾳ " τῆς ἀνταποδό- 
σεως, Πανάμωμε. 

Χερσωθεῖσαν φύσιν τῶν βροτῶν " πᾶσιν ἀτοπήμασι, ἡ τὸν ὑε- 
τὸν " τεχοῦσα τὸν οὐράνιον, " ὅλην ἀνεχαίνισας" “ ἀλλὰ, δέομαι, 

Ἂ 

Ἃ 
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τῆς ψυχῆς μου τὴν αὔλαχα " ἀποχερσωθεῖσαν Ἂ δεῖξον χαρποφό- 
τὰ Θεονύμφευτε. ᾿ς ἰΩδὴ γ΄. Ὃ Ἑἱρμιοός. 

ΕΙ .: ἡ ἔρημος ὡσεὶ χρίνον, ἢ Κύρις, ἢ ἢ τῶν ἐθνὼν στει- 
“ρεύουσα "' ᾿Εχχλησία τῇ παρουσίᾳ σου; Δ ἐν ἡ ἐστερεώθη 

» ἡ καρδία μου. Τροπάρια. : 

ΤΟΡΑΡΗΝΗΝτ ἐσάλευσας πᾶσαν Κτίσιν, " Κύριε, ἡ χαὶ τοὺς 

πιστοὺς ἐστήριξας "᾽ ἐπιγνόντας τὴν δυναστείαν σου “ καὶ τὴν 
ἄφατον, Λόγε, συγκατάβασιν. 

Παράδεισον ἠνέῳξας τῷ Σταυρῷ σου, " Δέσποτα, " χαὶ τὸν 
Ληστὴν εἰσήγαγες " ἐπιγνόντα τὴν Βασιλείαν σου ἡ χαὶ τὸν πλοῦ- 

τον τῆς θείας εὐσπλαγχνίας σου. 
Μαρτυρικᾶ. 

᾿Εξήνθησαν οἱ Μάρτυρες ὥσπερ ῥόδα ἢ εὔοσμα " ταῖς νοηταῖς 

χοιλάδεσι, " χαὶ δυσώδη πλάνην ἐμείωσαν, ἣ χαὶ πιστῶν τὰς χαρ- 
δίας εὐωδίασαν. 

Φωστῆρες ἐἰ ον σΣ πιστῶν σωτῆρες, ἢ τ φωτιστικαῖς 
τοῦ Πνεύματος " φρυχτωρίαις πάντας φωτίσατε " τοὺς ὑμᾶς χα- 
τὰ χρέως μαχαρίζοντας. 

Σταυροθεοτοχίον. 

ὙΨούμενον ἐν ξύλῳ σε τὸν Ζωοδότην " βλέπουσα " χαὶ ἐχου- 
σίως θνήσχοντα “ἡ καὶ τοῖς πᾶσι ζωὴν παρέχοντα, " ἐδονεῖτο τὰ 

σπλάγχνα ἡ Πανάμωμος. 
Κανὼν τῆς Θεοτόκου. Εἰἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

ορέσας με τὸν ἄνθρωπον, ἐκ γαστρός σου “ πρόεισιν " ὁ Ποιη- 

( ̓ ς. Πανάχραντε," ἀφθαρσίας στολὴν δωρούμενος " τοῖς πολλοῖς 

γυμνωθεῖσιν ἀτοπήμασιν. 
Ὑπέρτιμον ἐχύησας Θεὸν Λέγον, "Αχραντε, “ ὃν ἐχτενὼς 

ἱκέτευε, " οἰκτειρῆσαι τὴν ταπεινήν μου ψυχὴν "᾽ ἡδονῶν ἀτιμίᾳ 
σχυθρωπαζουσαν. 

Τὰ τραύματα θεράπευσον τῆς ψυχῆς μου, " Πάναγνε" " τὴν 
ταπεινὴν καρδίαν μου ἢ φαρμαχθεῖσαν ἰῷ τοῦ ὄφεως δ δραστικῷ 

σου φαρμάχῳ περιποίησαι. 
᾿Ωδὴ δ΄. Ὁ Εἱρμός. 

» πο: " ἐχ Παρθένου, οὐ πρέσβις, οὐχ ΓΑγγελος, " ἀλλ᾽ αὐὖ- 
» τὸς ὁ κυρῶ ἢ σεσαρχωμιένος, χαὶ ἔσωσας "᾿ ὅλον με τὸν ἂν- 

» θρωπον" ἣ διὸ χραυγάζω σοι; Δόξα "κ᾽ τῇ δυνάμει σου" 
Τροπαρια. 

Κατήργησας ἢ τὰς ἀρχὰς τοῦ δεινοῦ ΡΉο αν ρενο Ἂ ἐν ξύλῳ 
ὑψούμενος, Ἔ χαὶ ἡ ν ἀρὰν ἐξηφάνισας" δ᾽ ὅθεν σε δοξάζομεν 
διὰ σοῦ σεσωσμένοι, ἢ μόνε Κύριε. 
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᾿Εφήπλωσο " ἐν σταυρῷ, χαὶ συνέστειλεν ἥλιος τὸ φῶς θεω- 
ρήσας σε, " ὄρη καὶ πέτραι ἐσχίσθησαν, ἢ χαὶ τὸ χαταπέτασμα ἣ' 
πὸ τοῦ ναοῦ διεῤῥάγη, " Παντοδύναμε. 

Μαρτυριχά. 

Νεχρούμενοι " τὸν ἐχθρὸν παντελῶς ἐνεχρώσατε" " σιδήρῳ ξεό- 

μένοι "᾽ τῆς δερμιατίνης νεχρώσεως ἡ πάθος ἐξεδύσασθε, " Μάρτυρες 

θεῖοι, χαὶ δόξαν " ἐνεδύσασθε.. 
Διέχοψαν “ χεφαλὰς ἐν ἐχστάσει οἱ Μάρτυρες πονηρῶν 

δυνάμεων, ἡ τὰς χεφαλὰς ἐχτεμινόμενοι, ἣ χαὶ τὴν διαμένουσαν " 

ἐχληρονόμησαν δόξαν " ἀγαλλόμενοι. 
Σταυροθεοτοχίον. 

᾿Ανέτειλεν ἡ ἐχ γαστρός σου Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα "' Χρι- 
στὸς, χαὶ ἐφώτισε " τὴν Οἰχουμένην σταυρούμενος, ἢ Κόρη ἀπει- 
ρόγαμε, " χαὶ τῶν Δαιμόνων τὸ σχότος ᾿ ἐξηφαάνισεν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. 

ΩΣ 

Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

παγόνα μοι " χατανύξεως ὄμβρισον, Δέσποινα, ἣ ἐξαίρουσα 

ἜΣ εν μὰ τῆς χαρδίας μου καύσωνα, "' καὶ τῆς διανοίας 

μου ἢ τὰς σφαλερὰς ἐνθυμήσεις ᾿ ἀναστέλλουσα. 

ἹῬομφαίᾳ με" ἡδονῆς τὸν πληγέντα χαὶ χείμενον ᾿ τραυματίαν, 
ἼἜΛχραντε, ἡ μὴ ὑπερίδης; ἀλλ ἴασαι ἢ λόγχη χαὶ τῷ αἵματι " 

τοῦ σταυρωθέντος Υἱοῦ σου ἡ χαὶ Θεοῦ ἡμῶν. 
Πλουτήσασα “ δεσποτείαν ἁπάσης τῆς Κτίσεως, " δεινῶς με 

πτωχεύσαντα ἡ χάριτος θείας οἰχτείρησον, ἡ ὅπως μεγαλύνω σε " 

ὡς ἀγαθήν μοὺ προστάτιν, ᾿ Παναμώμητε. 
᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰρμός. 

» ἐσίτης Θεοῦ ἢ καὶ ἀνθρώπων γέγονας, Χριστὲ ὁ Θεός" " 
» ΝῚ ΜῈ σοῦ γὰρ, Δέσποτα, ἢ τὴν πρὸς τὸν ἀρχίφωτον Πατέρα 
» σοὺ ἣ ἐχ νυχτὸς ἀγνωσίας " προσαγωγὴν ἐσχήχαμεν. 

Τροπᾶρια. 

᾿Ιχρίῳ παγεὶς " τὰ τῆς γῆς θεμέλια ἐσάλευσας" " χαὶ λόγχη 
νυττόμενος ἢ ἐχθρὸν τὸν ἀρχέχαχον χκατέσφαξας, "' χαὶ χρουνοὺς 
σωτηρίας " πᾶσι, Χριστὲ, ἐπήγασας. 

Ἃ χ 

Μὴ φέρων ὁρᾶν, "“΄ ὃν χερσὶ διέπλασας, πλανώμενον, "᾽ τὰς 
χεῖρας ἐξέτεινας, " Λόγε, ἐπὶ ξύλου θανατούμενος, ᾿ χαὶ ἐζώωσας 
τοῦτον " ξύλῳ ποτὲ τεθνήξαντα. 

Μαρτυριχά. 
Οἱ φίλοι Θεοῦ, "ὶ οἱ θερμοὶ ἀνθρώπων ἀντιλήπτορες, " τὰ ἄν- 

θη τὰ τίμια, δ᾽ τὰ περιφανὴ σχεύη τοῦ Πνεύματος, " οἱ σοφοὶ 
᾿Αθλοφόροι " ἀξίως μακχαρίζονται. 
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Νομίμως ἀθλῶν " ὁ χορὸς ὁ ἅγιος τῶν σῶν ᾿Αθλητῶν " ἀνό- 

μους χατήσχυνε, ἢ μόνε Νομοδότα, τῇ δυνάμει σου, "ὶ καὶ τελέ- 

σας τὸν δρόμον ἡ μαρτυρικῶς χατέστεπται. 
Σταυροθεοτοχίον. 

'Ὡράθης, ᾿Αγνὴ, " μετὰ τόχον ἄφθορος" Θεὸς γὰρ ἐχ σοῦ ἣ 

ἐτέχθη ὡς ἄνθρωπος, " ὃν χατανοήσασα σταυρούμενον, " τὴν 

τῶν σπλάγχνων ὀδύνην ἣ μὴ φέρουσα ἠλάλαζες. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. 

Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

“καδὸν τῆς ζωῆς " ἡ τεχοῦσα, Ἄχραντε, ὁδήγησον ἡ ὁδὸν εἰς 
ΕἸ 3. με, " νῦν εἰς ἀνοδίας τε χαὶ βάραθρα " χαλεπῶν συμ.- 

πτωμάτων “᾽ ἀλόγως χρημνιζόμιενον. 

Ξενώσας φρενὶ " ἐμαυτὸν ἀγνώμονι, Παρθένε ἁγνὴ, " ἀσώτως 

ἐβίωσα, ᾿᾽ χώραν εἰς μαχρὰν περιπλανώμενος" ἢ ἀλλ᾽ ἐπίστρεψον, 

σῶσον " ταῖς σαῖς με παραχλήσεσιν. 

Ναμάτων τῶν σῶν ἣ ζωηῤῥύτων πότισον τὸν δοῦλόν σου 

φλογμῷ συγχαιόμενον ἡ τῶν ἁμαρτιῶν, καὶ χινδυνεύοντα " προσ- 
βολαῖς τῶν Δαιμόνων, ἢ" Παρθενομῆτορ ἄχραντε. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 
» ρὸς Κύριον ἡ ἐκ χήτους ὁ ᾿Ιωνᾶς ἐβόησε" " Σύ με ἀνάγαγε " 

; ἐχ πυθμένος “Αδου, δέομαι, ἢ ἵνα ὡς Λυτρωτῇ " ἐν φωνῇ 

ν» αἰνέσεως ἢ ἀληθείχς τε. πνεύματι θύσω σοι. 
Τροπάρια. 

χάραις θεὶς παλάμας ποτὲ ᾿Ιαχὼβ " Σταυρὸν 

προέγραψεν, " ἐν ᾧ, Λόγε, ἐξεπέτασας " παλάμας χαὶ χειρὸς ἢ 
πλάνου πολεμήτορος " ἐλυτρώσω, Χριστὲ, τὸ ἀνθρώπινον. 

Σταυρωθέντος " σοῦ, Χριστὲ παμβασιλεῦ, βουλήματι, " ἡ βα- 
σιλεύουσα " ἁμαρτία ἐξωστράχισται" κ᾿Αδὰμ. δὲ ὃ ποτε " Παρα- 

δείσου ἄποιχος " ἐν αὐτῷ σε ὑμνῶν εἰσοικίζεται. 
, Μαρτυριχα. 

Τοὺς ὡραίους ἡ ἐν στίγμασιν ἱεροὺς ὑπάρχοντας, "᾽ τοὺς τὴν 

εὐπρέπειαν “ στολισθέντας τὴν οὐράνιον, " τοὺς ὄντως ποθητοὺς ἢ 
ποῦ Κυρίου Μάρτυρας " ἀδιστάχτῳ χαρδίαᾳ ὑμνήσωμεν. 

᾿Ανύσταχτον " λαμπάδα τὴν ἑαυτῶν τηρήσαντες, ἡ οἱ θεῖοι 
Μάρτυρες " ἠρδεύθησαν πλουσιώτατα "ἡ τοῖς αἵμασιν αὑτῶν, " χαὶ 

τῆς θείας ἔτυχον " τοῦ Νυμφῶνος εἰσόδου γηθόμενοι. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Ὑμνοῦμιν σε, ᾿ Πανύμνητε, ὡς Θεὸν χυήσασαν " τὸν ὑπερύ- 

μνήητον, " τὸν ξύλῳ τὸν ἀρχέχαχον ἡ δυνάμει τὴ αὑτοῦ " ὀλέσαντα 
τύραννον ἡ εἰς ἡμῶν σωτηρίαν χαὶ χαύχημαα. 

Νεαζούσαις ἢ 

Ῥανδο]ούϊουβ. 19 
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Κανὼν τῆς Θεοτόχου; ᾿Εν ἀβύσσῳ πταισμάτων. 

ΜΠ με δείξης Δαιμόνων ἐπίχαρμα ᾿ ἐν τῷ χριτηρίῳ τῷ μέλ- 
᾿ λοντι, Δέσποινα, ἢ ἀλλ᾽ εὐμενῶς προσβλέψαι μοι " τὸν Κριτὴν 
χαὶ Υἱὸν σου δυσώπησον. 

Λογισμοῖς παροργίζω σε, Κύριε, "᾽ καὶ ταῖς πονηραῖς καὶ ἀθέ- 

σμοις μιὸυ πράξεσιν" " εἰς ἱλασμὸν προσάγω σοι " στὴν Μητέρα σου" 

οἴχτειρον, σώσόν με. 
Καταχρίσεως ῥῦσαί με, Δέσποινα, ἡ τὸν αὐτοχατάχριτον ὄντα 

τοῖς πταίσμασιν," ὡς τὸν Κριτὴν χυήσασα ἡ χαὶ Θεὸν τῶν ἀπᾶν- 
τὼν χαὶ Κύριον. ᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ ἙΕἰρμές. 
Ξ ἌΠΠῚ πρόσταγμα ἢ παρανομοῦντος ἢ τυράννου μετάρσιον ἣ 

» τὴν φλόγα ἀνεῤῥίπισε: " Χριστὸς δὲ ἐφήπλωσε " θεοσεβέσι 
» Παισὶ "' δρόσον τὴν τοῦ Πνεύματος, ὁ ὧν " εὐλογημένος καὶ 
» ὑπερένδοξος. Τροπᾶρια. 

ἱῬομφαία τὸ πρότερον " ἡ στρεφομένη " τὰ νῶτά μοι δίδωσιν, ἢ 
ἀφ᾽ οὗ τῇ λόγχη τέτρωσαι ἢ σταυρῷ ἀνυψούμενος, " εὔσπλαγχνε 
Κύριε: "ὅθεν μεγαλύνω σε, τῷ σῷ “ τιμίῳ πάθει εὑρὼν ἀπαθειαν. 

Ὃ ὄφις ὑψούμενος " ὑπὸ Μωσέως " τὴν θείαν ἀνάρτησιν “ ἐν 
ξύλῳ προειχόνιζε " Χριστοῦ τοῦ τὸν δόλιον ἡ ὄφιν νεχρώσαντος, ἢ 

πᾶντας τε ζωώσαντος ἡμᾶς " τοὺς νεχρωθέντας ταῖς παραβάσεσιν. 

Μαρτυριχᾶ. 
Υἱοὶ χρηματίζετε " θείᾳ μεθέξει " ἀνάρχου Τεννήτορος, “' Υἱοῦ 

ἀνάρχου, “Αγιοι, ἢ τὸ πάθος τὸ ἄχραντον “ ἐχμιμησάμενοι" "ὅθεν 
ἀδελφοὺς ὑμᾶς χαλεῖ " χαὶ χληρονόμους τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 

Σταυρῷ ἀναρτώμενοι ἢ ὡς ὁ Δεσπότης, " καὶ λόγχη νυττό- 
μενοι ἣ᾿ χαὶ ξίφει συγκοπτόμινοι, “ πυρί τε καὶ ὕδατι " προμεριζό- 
μένοι, " καὶ κατατεμνόμενοι τροχοῖς ᾿ οἱ θεοφόροι ἔχαιρον Μᾶἄρτυρες. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Τὸν βότρυν τὸν πέπειρον " ἀγεωργήτως, “ ᾿Αγνὴ, ὃν ἐβλά- 

στησας, ἢ ἐν ξύλῳ ὡς ἑώραχας " χρεμάμενον ἔχραζες" “ Τέχνον 

ο 

μου γλυκύτατον, " γλεῦχος ἐναπόσταξον δι᾿ οὗ " παθῶν ἥ μέθη 
ἀνασπαλήσεται. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὃ αὐτός. 
71“ μου χαὶ ὕμνησις "᾽ χαὶ σωτηρία, “ βεβαία ἀντίληψις 

χαὶ τεῖχος ἀπροσμάχητον " ὑπάρχουσα, Δέσποινα, ἡ τοὺς πο- 
λεμοῦντάς με " Δαίμονας πολέμησον ἀεὶ " ἐπιζητοῦντας τοῦ θα- 
γατῶσαί με. 

Θεὸν σωματώσασα ἡ παρθενιχῶν σου "' αἱμάτων ἐθέωσας; 
Παρθένε, " τὸ ἀνθρώπινον" ἡ διό με τοῖς. πάθεσι " χαταῤῥυπούμιενον, " 
χαὶ χαταφθειρόμενον ἐχθροῦ ἅ ταῖς μεθοδείαις ῥῦσαι πρεσβείαις σου. 

τϑστως. 00 
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Ἢ χάμινος γέννησιν " προδιετύπου " τὴν σὴν, Παναμώμητε" 
τοὺς Παῖδας γὰρ οὐχ ἔφλεξεν, " ὡς οὐδὲ τὴν μήτραν σου ἥ τὸ 

πῦρ τὸ ἄστεκτον" “ ὅθεν δυσωποῦμιέν σε, πυρὸς " τοὺ αἰωνίου ῥῦ- 
σαι τοὺς δούλους σου. 

᾿Ωδὴ, η΄. Ὁ Εἰἱρμός. 
» Ἰγαμινός ποτε " πυρὸς ἐν Βαβυλῶνι ἢ τὰς ἐνεργείας διεμέριζε 

κι θείῳ προστάγματι, " τοὺς Χαλδαίους χαταφλέγουσα, ἢ 
» τοὺς δὲ πιστοὺς δροσίζουσα " ψάλλοντας" Εὐλογεῖτε, κ᾿ πάντα 

» τὰ ἔργα, τὸν Κύριον. 

» 

Τροπάρια. 

Αἵματι τῷ σῷ “ πλευρᾶς ἐξ ἀχγηράτου " ἀναποσταΐζοντι, Μα- 
ἐ 

΄ χρόθυμε, “ ἡ Κτίσις ἡγίασται, " ποταμοὶ δὲ ἐξηράνθησαν " πο- 
λυθείας, ὄμβροι τε “ ὠὥφθησαν εὐσεβείας ᾿ πλάνης αὐχμὸν ἀνα- 

στέλλοντες. 

Σταύρωσιν τὴν σὴν " ὁ ἥλιος ἠδέσθη, " καὶ τὰς ἀχτῖνας ἐνα- 

πέχρυψε: "᾽ πέτραι δὲ ἐσχίσθησαν, "' καὶ ὁ Λδης χάτω ἔφριξε: " 
Δικαίων δὲ ἐσχίορτησαν ἢ πνεύματα προσδοχῶντα “ τὴν παντε- 
λῇ, Λόγε, λύτρωσιν. Μαρτυριχᾶ. 

Ἴαμα πιστοῖς " ἡ χόνις τῶν λειψάνων ἣ' τῶν Αθλοφόρων βρύει 
΄ Ξὰς Ὁ ἡ »Ὕ»ἢ Ὁ ί ἊἋ ἢς ͵ θή Ἀ Ὡς 6 

πάντοτε" " ἰχῶρες δυσίατα " θεραπεύουσι παθήματα. ς θαυ- 
μαστὸς εἶ, Κύριε, "' χράζομεν εὐχαρίστως, " ἐν τοῖς ἁγίοις σου 
Μαρτυσι! 

Στόματα θηρῶν " καὶ βράσματα λεβήτων, "ἡ πηξίν τε χρύους, 
βάρος καύσωνος," ὀνύχων σπαράγματα " ὑπεμείνατε στεῤῥότατα, 
χαὶ χκαθειρξιν χαὶ βίαιον " θάνατον, ᾿Αὐθλοφόροι" "᾽ ὅθε") Χριστῷ συν- 

ευφραίνεσθε. . Σταυροθεοτοχίον. 
Σάρχα ἐχ τῆς σῆς " σαρχὸς λαμβάνει θέλων "' χαὶ χαθορᾶται 

ὁ ᾿Αόρατος, " χαὶ σταύρωσιν δέχεται " καὶ χατάρα ὀνομάζεται, " 

χατάρας ἐξαιρούμενος " ἅπαντας ὁ Υἱός σου, "' θεοχαρίτωτε Δέ- 

σποινα. . Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

ΤΑΣ τὰ χαλὰ, " χαχῶν μαχρυνομένη δι ἐμμελείας θείων 

πράξεων, ἢ Ψυχή μου, πρεσβεύουσαν "᾽ ὑπὲρ σοὺ τὴν Θεομήτο- 
ρα " χαὶ πάντων ἀχαταίσχυντον " ἔχουσα προστασίαν, ἢ ὡς συμ.- 
παθὴ χαὶ φιλάγαθον. 

Ελυσας δεσμοῦ " τῆς πάλαι χαταδίχης, " Θεοχυῆτορ, τὸ ἀν- 
θρώπινον" “ἡ διὸ ἱκετεύω σε, ἢ διαλῦσαι πάντα σύνδεσμον " χαχίας 

»"» χ»"» κ ὅβε - νι ᾿»" ᾿ - - - 

τῆς χαρδίας μου, " ἴΑχραντε, συνδεσμοῦσα " θείᾳ στοργῇ με τοῦ 
Κιτίσαντος. 

Δόξης τοῦ Πατρὸς ᾿ ἀπαύγασμα τεχοῦσα, " τὴν ἀδοξίᾳ σχυ- 
θρωπάζουσαν " πταισμάτων χαρδίαν μου, ἡ Θεοτόχε, καταφαίδρυ- 



14ἀδ ΤΗ͂ ΤΕΤΑΡΤῊ ΠΡΩΙ, 

νον, " χαὶ δόξης μὲ ἀνάδειξον ἢ μέτοχον ἀϊδίου, "᾽ εὐλογημένη 
᾿ ϑ᾽ ᾿ ΄ ε ᾿ ᾿ : 

Πανάμωμε. Ωδὴ θ΄. Ὃ ἙΕἰἱρμός. 

»᾿Α νάρχου Γεννήτορος " Υἱὸς Θεὸς χαὶ Κύριος " σαρχωθεὶς ἐχ 

ΑΙ πιαρένου κα ἡμῖν ἐπέφανε, " τὰ ἐσχοτισμένα φωτίσαι, δ 
» συναγαγεῖν " τὰ ἐσχορπισμένα" “' διὸ τὴν πανύμνητον ἤ Θεο- 

» τόχον μεγαλύνομεν. Τροπαρια. 

᾿Ιάσω τὸ σύντριμμα " χαὶ τὴν ταλαιπωρίαν μου " τῷ σῷ μώ- 
λωπι, Λόγε ἡ ἀνεξιχνίαστε, ἢ καὶ τὴν συγχωσθεῖσαν εἰκόνα " τοῖς 
πονηροῖς " πάθεσιν χαθάρας ἢ τῷ παθει σου, Κύριε, " ὁ Θεὸς τῆς 

σωτηρίας μου. 

ἱΩράθης ὑψούμενος " ἐν χυπαρίσσῳ, Δέσποτα, ἣ χαὶ τῇ πεύχῃ 

χαὶ χέδρῳ δ δι ἀγαθότητα, " ὁ εἷς τῆς ἁγίας Τριάδος, " μονα- 
ν ε , " ᾽ ᾿ ΄ ΠῚ ΄ εἶ 

δικὴν " ὑπόστασιν ἔχων "' ἐν δυσὶ θελήσεσιν, ἢ ἵνα σώσῃς τὸ ἀν- 
θρώπινον. Μαρτυριχα. 

Σταυρὸν ὥσπερ θώραχα " ἐνδεδυμένοι, Μάρτυρες, ᾿ ἀπαράτρω- 
τοι πᾶσι " βέλεσιν ὥφθητε " τοῦ δημιουργοῦ τῆς χαχίας" “' ὅθεν 
αὐτὸν " νῦν χαταπατεῖτε, ᾿ τοῦτον χαταπαίζοντες " 
στρουθίον πάντοτε. 

Η γῆ μὲν τὰ αἵματα " ὑμῶν νῦν ὑποδέχεται, ἢ οὐρανὸς δὲ τὰ 
θεῖα " χέχτηται πνεύματα “ μετὰ τῶν πυρίνων Ταγμάτων " τῷ 
2) Ὁ κ ᾿ -“ χα ΄ ΄ Ἂν χ᾽’ Ἂ 

θεϊκῷ ἡ θρόνῳ παρεστῶτα, ἢ ἀθλοφόροι Μάρτυρες, “᾿᾿Εχχλησίας 

πύργοι ἄσειστοι. 

᾿) 

ὡς οἰχτρὸν 

Σταυροθεοτοχίον. 

Φθαρεῖσαν ἐχαίνισας " τὴν φύσιν τοῦ Προπάτορος, " ὑπὲρ φύ- 

σιν τεχοῦσα ἡ χαὶ παρθενεύουσα " φύσεως ἁπάσης τὸν Πλάστην" ἢ 
ὃν ἐν σταυρῷ " χρεμάμενον πάλαι" ἠλάλαζες βλέπουσα, ᾿' παν- 

αγία Μητροπαρθενε. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

ἐρῶν υνο βρώσεως " μὴ προσηχούσης θάνατον " ὁ ᾿Αδὰμ. ἔχ 
τοῦ ξύλου " πιχρῶς ἐτρύγησε" " ξύλῳ δὲ παγεὶς ὁ Υἱός σου " 

τὸν γλυχασμὸν "᾽ τῆς ἀθανασίας ᾿ ἐπήγασεν, ΓΑχραντε" ἡ διὰ 

τουτο σε γεραίρομεν. 

Βασίλισσα πέφυχας, " τὸν Βασιλέα Κύριον " ὑπὲρ λόγον τεχοὺῦ- 

σα ἡ τὸν διαλύσαντα ἡ ἽΛδου τὰ βασίλεια, Κόρη" "ὃν ἐχτενῶς 
δυσώπει, τῆς ἄνω “ Βασιλείας ἅπαντας “ ἀξιῶσαι τοὺς ὑμοῦν- 
τᾶς σε. 

᾿Αγάθυνον, Δέσποινα, ᾿ τὴν ταπεινὴν χαρδίαν μου ἢ ἡδονῶν 
χαχωθεῖσαν “ ταῖς ἐπιχλύσεσιν, ἢ ὡς τὸν ᾿Αγαθὸν τετοχυῖα " καὶ 
ἀγαθὴ " ὑπάρχουσα ὅλη, " χαὶ πρὸς μετανοίας με " ἀγαθὰς πύ- 
λας εἰσάγαγε. 

β 
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᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Σταυρώσιμα. 

Σταυρωθήτω, ἔχραζον ἢ οἱ τῶν σῶν χαρισμάτων " ἀεὶ ἐντρυ- 
φῶντες, " χαὶ καχοῦργον ἀντ᾽ εὐεργέτου " ἡτοῦντο λαβεῖν " οἱ τῶν 
δικαίων φονευταί: ᾿ ἐσιώπας δὲ, Χριστὲ, "᾽ φέρων αὐτῶν τὴν 
προπέτειαν, ᾿ παθεῖν θέλων ἡ καὶ σῶσαι " ἡμᾶς ὡς φιλάνθρωπος. 

᾿Εχουσίως πτωχεύσας " τὴν πτωχείαν τοῦ ᾿Αδὰμ,, " Χριστὲ 
ὁ Θεὸς, “ ἦλθες ἐπὶ γῆς " ἐχ Παρθένου σαρχωθείς" “ χαὶ Σταυρὸν 

χατεδέξω, ἢ ἵνα ἡμᾶς ἑλευθερώσης " τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ" δ 
Κύριε, δόξα σοι. Μαρτυριχόν. 

Τῶν ᾿Αγίων σου τὰ πλίθη " δυσωποῦσί σε, Χριστέ" " ἐλέη- 
σον ἡμᾶς ὡς φιλάνθρωπος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
Ὅτε " ἐκ τοῦ ξύλου σε νεχρόν. 

Ὅτε " σὲ ὁ ἄνομος λαὸς, " Σῶτερ, τὴν ζωὴν τῶν ἁπάντων ἣ' 
ξύλῳ ἀνήρτησε, " τότε ἡ πανάμωμος “᾿Αγνὴ χαὶ Μήτηρ σου ἥ 
παρεστῶσα ἐχραύγαζεν δ᾽ ὀλοφυρομένη" " Τέκνον μου γλυχύτα- 
τον, “ φῶς τῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν, " οἴμοι ! πῶς καχούργων ἐν μέ- 

σω “ξύλῳ προσπαγῆναι ἠνέσχου, " ὁ τὴν γῆν χρεμάσας ἐν τοῖς 
ὕδασιν; 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμιοί. Προσόμοια ς΄. 

Τ᾽ φωνήν σοι προσάγουεν "᾽ τοῦ Ληστοῦ χαὶ βοῶμέν σοι" ἢ 
Μνήσθητι ἡμῶν, Σωτὴρ, " ἐν τὴ Βασιλείᾳ σου. 
᾿Εν σταυρῷ ἀνυψούμενος " συνανύψωσας ἅπασαν " φύσιν, Σω- 

τὴρ, τῶν βροτῶν ἢ ἀπαύστως ὑμινοῦσάν σε. " 
δι.» ; " ͵ - - ΄ γε ἊἊ μ 

Τοῦ ᾿Αδὰμ τὸ χειρόγραφον " σοῦ τῇ λόγχη διέῤῥηξας, Κ γρά- 
φων ἐν βίβλῳ αὐτὸν " τῶν ζώντων, Φιλάνθρωπε. 

Μαρτυριχόν. : 

Μιμηταὶ χρηματίσαντες ἡ τοῦ σταυρὸν ὑπομείναντος ἡ δόξης 
αὐτῷ χοινωνοὶ " γεγόνατε, Μαρτυρες. Δόξα. 

Ὃ Πατὴρ ὁ προᾶάναρχος, “ ὁ Υἱὸς ὁ συνάναρχος " ὑμνεῖται 

μι τιμῇ ἢ καὶ δόξῃ σὺν Πνεύματι. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ἔν σταυρῷ ὡς ἑώραχας, ᾿ ὃν ἀσπόρως ἐχύησας, “ τούτου 
ἀγύμνεις, Παρθένε, "' τὸ ἄφατον ἔλεος. 



----τ-ὸ.ὄὔὐὄ-ἡὖὔὐἡ]ὦΣ-σ “5. 

ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμιοια τῶν ᾿Αποστόλων. 
ἬἬχος β΄. τε " ἐχ τοῦ ξύλου σε νεχρόν. 

ὄγου " τοῦ φανέντος ἐπὶ γῆς " σάλπιγγες καθάπερ ὀφθέντες, " 
θεῖοι ᾿Απόστολοι, “᾽ τούτου τὸ σωτήριον " πᾶσιν ἐφάνατε; " 

χαὶ λαοὺς συνηθροίσατε " πρὸς ἔνθεον Πίστιν, ὁ πλάνης ὀχυρώμα- 
τα " καταστρεψάμενοι" " ὅθεν ἡ χαὶ ἀξίως τὰ γέρα " χαὶ νιχητι- 
χῶς τοὺς στεφάνους " ὄντως ἐχομίσασθε, Μαχᾶριοι. 

Δῆμοι " τῶν ᾿Αγγέλων ἀληθῶς " χαίροντες ἐχρότησαν ἄνω, ἢ 
τοὺς ἱεροὺς Μαθητὰς “ βλέποντες χηρύττοντας ἡ ἐν παῤῥησία 

πολλῇ " τοῦ Κυρίου τὴν σάρχωσιν, "᾽ χαὶ πᾶσι βοῶντας" " Οὐ- 
τος ὁ Θεὸς ἡμῶν "' ὁ πρὸ αἰώνων ἐστὶ, “ σάρχα "᾿ προσλαβὼν 

ἑχουσίως, ᾿ σύνθρονος Πατρὶ δὲ ὑπάρχων " καὶ τῷ θείῳ Πνεύματι 
ὁμότιμοος. 

Πάσης " Οἰχουμένης ἁλιεῖς, " τὴν ἠγχιστρωμένην ψυχήν μοὺ " 
ταῖς μεθοδείαις ἐχθροῦ " τάχος ἐχλυτρώσασθε, " καὶ ἀπογνώσει με 
νῦν "᾿ χινδυνεύοντα σώσατε, " καρποὺς μετανοίας " φέρειν ἐνισχύ- 
οντες, " θεῖο! ᾿Απόστολοι, " ὅπως " τοῦ πυρὸς τῆς γεέννης " πεῖραν 
μὴ λαβὼν, Βασιλείας " τῆς τῶν Οὐρανῶν ἀξιωθήσωμαι. 

ἍἝτερα τοῦ ἁγίου Νιχολάου, ὅμοια. 
Πλήθει " πειρασμῶν περισχεθεὶς, ἢ χαὶ ταῖς τριχυμίαις τοῦ 

βίου " περικυχλούμενος, “ σάλῳ τε ποντούμενος “ τῶν περιστά- 
σεων ἥ χαὶ ταῖς λύπαις βαλλόμενος, "' ἐν σοὶ τὴν ἐλπίδα " πᾶ- 

σαν ἀνατίθημι, ἢ Πάτερ Νιχόλαε" " πάντων " τῶν δεινῶν μοι πα- 
ράσχου ἣ λύσιν ταῖς πρεσβείαις σου, Μάκαρ, “ καὶ πρὸς τὸν Δε- 
σπότην σου ἐντεύξεσι. 

Νέφει "᾽' ἀθυμίας σχοτεινῷ “ καὶ στενοχωρίας ὀμίχλη δ᾿ νυνὶ 
χαλύπτομαι, "' θλίψεις ἀλλεπάλληλοι ἡ διαταράττουσιν, " ὁ δὲ 
φόβος χινδύνων με " δεινῶς περιέχει" "᾽ δέομαί σου, σῶσόν με, " 
Θεομαχάριστε" " σὲ γὰρ " ὀνομάζω προστάτην, " καί σου τὴν βοή- 
θειαν, Πάτερ, " ἐπικαλουμένῳ μοι κατάπεμψον. 

Χάριν "ὶ εἰληφὼς παρὰ Θεοῦ, ἢ πᾶσι χορηγεῖς τὰς ἰάσεις Ἀ ὑπὸ 

τὴν σχέπην σου, “ ἅγιε Νιχόλαε, τοῖς σοὶ προστρέχουσι" " φυ- 
γαδεύεις Δαιμόνων γὰρ " ἀνίατα πάθη, " πάντας θεραπεύεις δὲ 
τῇ προστασία σου" “ ὅθεν " καὶ ἡμεῖς δυσωποῦμεν, " πρέσβευε 
πρὸς Κύριον, πάσης " λυτρωθῆναι βλάβης τοὺς ὑμινοῦντας σε. 

᾿ 
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Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Πᾶσα " τῆς ζωῆς ἡμῶν ἰσχὺς " σὺ ὑπάρχεις, ἄχραντε Μῆτερ, " 
χαὶ καταφύγιον' ᾿ πάντων τῶν ὑμνούντων σε " σὺ εἶ ἀντίληψις" " 

μὴ οὖν μάτην λογίζοιντο " τὴν σὴν προστασίαν ἢ οἱ χαταχαυχώ- 
μενοι " χατὰ τῶν δούλων σου" " σὺ γὰρ " πρὸς Θεὸν προστασία "' δέ- 
δοσαι" διὸ μὴ παρίδης " διασῶσαι, Δέσποινα, τοὺς δούλους σου. 

᾿Απόστιχα ᾿Αποστολιχά. 
᾿Εμεγάλυνας, Σωτὴρ, " ἐν τῇ Οἰχουμένη τῶν χορυφαίων ἢ 

᾿Αποστόλων τὰ ὀνόματα" " ἔμαθον τῶν οὐρανῶν τὰ ἄῤῥητα, " 
ἔδωχαν τοῖς ἐπὶ γῆς ἰάματα, " χαὶ αἱ σχιαὶ αὐτῶν μόναι " τὰ 

πάθη ἐθεράπευον" " ὁ ἐξ ἁλιέων ἐθαυματούργει, ἢ χαὶ ὁ ἐξ ᾽Ιου- 
δαίων ἐθεολόγει " τῆς χάριτος τὰ δόγματα" " δι ὧν, Εὐσπλαγχνε," 
δὸς ἡμῖν τὸ μέγα σου ἔλεος. 

Οἱ ἐξ ἀδίχων πράξεων " πάντοθεν πολεμιούμιενοι, " χαὶ πρὸς 

σὲ χαταφεύγοντες " τὸν ὄντως ὄντα Θεὸν, “ τὴν φωνὴν τῶν σῶν 
Μαθητῶν “ προσφέρομέν σοι, λέγοντες" ᾿ Σῶσον ἡμᾶς, ᾿Επιστά- 
τα, " ἀπολλύμεθα" " δεῖξον χαὶ νῦν "' τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν, δεόμεθα, " 

ὅτι σχέπεις λαὸν ἡ χαὶ σώζεις ἐχ χινδύνων ἡ τῇ πρεσβείᾳ τῶν Απο- 

στόλων, ᾿ παρορῶν ἁμαρτίας " διὰ πολλὴν ἀγαθότητα: ἡ Κύριε, 
δόξα σοι. Μαρτυρικόν. 

Μεγάλη ἡ δόξα, " ἣν ἐκτήσασθε, ἽΑγιοι, ᾿ διὰ τῆς Πίστεως "κ 
οὐ μόνον γὰρ ἐν τῷ πάσχειν ἡ τὸν ἐχθρὸν ἐνικήσατε, " ἀλλὰ χαὶ 
μετὰ θάνατον ἣ πνεύλατα ἀπελαύνετε" “ ἀσθενοῦντας θεραπεύε- 

τε, " ψυχῶν χαὶ σωμάτων ἰατροί" "᾽ πρεσβεύσατε πρὸς Κύριον, ἢ 
ἐλεηθῆνα!: τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

ἀν βου χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ὅτε ἡ ἐκ τοῦ ξύλου σε νεχρόν. 

προστατεύεις, ᾿Αγαθὴ, " τῶν χαταφευγόντων ἐν 
πίστει " τῇ χραταιᾷ σου χειρί: "“ ἄλλην γὰρ οὐχ ἔχομεν “ ἁμιαρ- 
πωλοὶ πρὸς Θεὸν " ἐν χινδύνοις χαὶ θλίψεσιν ἡ ἀεὶ μεσιτείαν, ἢ οἱ 
χαταχαμιπτόμενοι ᾿ ὑπὸ πταισμάτων πολλῶν, ἡ Μῆτερ " τοῦ Θεοῦ 
ποῦ “Ὑψίστου: "' ὅθεν σοι προσπίπτομεν' ῥῦσαι " πάσης περιστάσεως 
ποὺς δούλους σου. 

Ἃ 

Πάντων ἢ 

-Ὅ-ὔὐ χε ἵ--Ὁ- 
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ΤῊ ΠΕΜΠΤΗ͂ ΠΡΩΙ. 
ΕἸΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄; Στιχολογίαν Καθίσματα ᾿Αποστολιχά. 
Ἦχος α΄. Αὐτόμελον. 

Π σοφίσας ὑπὲρ ῥήτορας τοὺς ᾿Αλιεῖς, ἢ χαὶ ἐκπέμψας ὥσπερ 

χήρυχας πάσῃ τῇ γῆ “ τῇ ἀφάτῳ φιλανθρωπίᾳ σου, Χριστὲ ὁ 
Θεὸς, ἡ δ αὐτῶν χραταίωσον ἡ τὴν ᾿Εχχλησίαν σου, " χαὶ τοῖς 
πιστοῖς χατάπεμψον " τὴν εὐλογίαν σου, “᾽ ὁ μόνος ἐλεήμων χαὶ 
φιλάνθρωπος. Ὅμοιον. 

Σαγηνεύσαντες τὰ ἔθνη οἱ ᾿Αλιεῖς, δ χαὶ διδάξαντες τὰ πέ- 

ρατα σὲ προσχυνεῖν, " σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, Χριστὲ ὁ Θεὸς," 
δ᾽ αὐτῶν στερέωσον " Πίστιν τὴν ἔνθεον,  χαὶ τοῖς λαοῖς χατά- 

πεμψον " νῦν τὰ ἐλέη σου, ἢ ὁ μόνος ἐν ᾿Αγίοις ἀναπαυόμενος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Θείας γεγόναμεν χοινωνοὶ φύσεως Ἃ διὰ σοῦ, Θεοτόχε ἀειπάρ- 

θενε: " Θεὸν γὰρ ἡμῖν σεσαρχωμένον ἔτεκες" ἡ διὸ χατὰ χρέος σε 
πᾶντες " εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα ᾿Αποστολιχά, 
Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα. 

Εὐσπλαγχνίᾳ πτωχεύσας ὁ Θεὸς "᾽ πλουτιστὰς ἐξαπέστειλεν 

υμᾶς ἐν τῷ Κύσμῳ ἣ' φαίνοντας πτωχεία τοῦ χηρύγματος " πλοῦ- 
τον τὸν οὐράνιον τοῖς πέρασι" " δι ὧν χαὶ πλουτήσαντες τὴν Πί- 
στιν τὴν ἔνθεον, “᾽ ἀνυμινοῦμεν εὐσεβὼς "᾽ τὴν θείαν ὑμῶν μνήμην, 
᾿Απόστολοι. Ὅμοιον. 

Τῆς σοφίας ὑπάρχοντες Θεοῦ " Μαθηταὶ χαὶ αὐτόπται, τῶν 

σοφῶν χαὶ ῥητόρων ἡ ἄσοφον σοφίαν ἐξεφαύλισαν "᾽ τῇ ἰδιωτείᾳ 
τοῦ χηρύγματος, ἢ τὰ ἔθνη σοφίσαντες οἱ θεῖοι ᾿Απόστολοι, “ ὀρ- 
θοδόξως ἀνυμινεῖν " τὸν Δημιουργὸν χαὶ μόνον Κύριον. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Βοηθὸς τοῖς ἐν θλίψει, Θεοχυῆτορ, " χαὶ προστάτις ὑπάρχεις 

τοῖς ἐν ἀνάγκαις, " ἀπεγνωσμιεένοις ἐλπίδα παρέχουσα " χαὶ ἀνιά- 

τῶν τὰς νόσους χαθαίρουτα, ᾿ Θεοτόχε πανύμινητε" ἢ διὸ ὑπὲρ ἡ- 
μῶν δισώπει τὸν Κύριον. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα Καθίσματα 
τοῦ ἁγίου Νιχολάου, Α 

Ταῖς τῶν θαυμάτων ἀχτῖσι, Νικόλαε, ᾿ χαταφαιδρύνεις ὑψήλιον 
ἅπασαν, "“ χαὶ λύεις τὸν ζόφον τῶν θλίψεων, " καὶ τῶν χινδύνων 

ἐλαύνεις τὴν ἔφοδον, “ προστάτης ὑπάρχων θερμότατος. 
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᾿Απόστολοι Μάρτυρες χαὶ Προφῆται, " ᾿Ιεράρχαι, Ὅσιοι χαὶ 
Δίκαιοι, " οἱ καλῶς τὸν ἀγῶνα τελέσαντες " χαὶ τὴν Πίστιν τὴη- 
ρήσαντες, " παῤῥησίαν ἔχοντες πρὸς τὸν Σωτῆρα, " ὑπὲρ ἡμῶν 
αὐτὸν ὡς ἀγαθὸν ἱκετεύσατε, " σωθῆναι, δεόμεθα, τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ἢ μόνη Θεὸν ἀσπόρως χυήσασα " χαὶ μετὰ φρικτὴν λοχείαν 
ἀγνεύουσα, " σοὶ προσπίπτω, ἼΑχραντε, " μετὰ φόβου χράζων χαὶ 
πίστεως: "᾿ ᾿Εχ παθῶν χαὶ νόσων δεινῶν ἡ χαὶ πάσης ἀνάγχης με 

διάσωσον. Κανὼν τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος β΄. Ὃ ἙΕἵρμός. 

»᾽χτν βυθῷ χατέστρωσέ ποτε " τὴν Φαραωνίτιδα πανστρατιὰν ἢ 
; ὑπέροπλος δύναμις" "᾽ σαρχωθεὶς ὁ Λόγος δὲ " τὴν παμ- 

» μόχθηρον ἁμαρτίαν ἐξήλειψεν "᾽ ὁ δεδοξασμένος "΄ Κύριος" ἐν- 
» δόξως γὰρ δεδόξασται. 

Τροπαρια. 

Τοῦ φωτὸς τοῦ θείου ἀστραπαὶ " πίστει χρηματίσαντες, φω- 

ποειδεῖς " τοῦ Σωτῆρος ᾿Απόστολοι, " ὅλον με φωτίσατε " σχοτι- 
ζόμενον ἡδονῶν ἀμιυρότησ!ι, " χαὶ ἐν ἀμελείᾳ " πάντα μου τὸν 
βίον διανύοντα. 

Μαθηταὶ καὶ φίλοι τοῦ Χριστοῦ, "᾽ φίλον με γενόμενον τοῦ 
δυσμιενοῦς " διὰ χαχῶν οἰχείωσιν ᾿ τούτου ἐχλυτρώσασθε, ᾿ συγχι- 

νοῦντές μου τὴν ψυχὴν εἰς ἀγάπησιν ἢ τοῦ πεφιληχότος " γένος 
τῶν βροτῶν δι᾿ ἀγαθότητα. 

Ταπεινὴ ψυχή μου, πρὶν θανῶ, " σπεῦσον, μετανόησον, χαὶ 
σεαυτὴν “ νενεχρωμένην πένθησον, ἢ ὅπως ὁ τὸν Λαζαρον " τε- 

τραήμερον ἀναστήσας ὡς εὔσπλαγχνος " 
ταῖς ᾿Αποστόλων παραχλήσεσι. 

Θεοτοχίον. 
᾿Αγαθὸν χυήσασα Θεὸν " πάντας ἀγαθύνοντα τοὺς τῇ φθορὰ 

χεχρατημένους, Πάναγνε, " τοῦτον χαθιχέτευε, ᾿ Παναμώμητε, 
σὺν Προφήταις χαὶ Μάρτυσι " καὶ τοῖς ᾿Αποστόλοις," πάντας λυ- 

τρωθῆναι παραβάσεως. 
Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νικολάου, οὐ ἡ ᾿ἀχροστιχίς" 

Σοὶ, Νιχόλαε, θεῖον ἐξάδω μέλος. Ποίημια ᾿Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

Σ τεφηφόρος βήματι Χριστοῦ, ἢ πάνσοφε Νιχόλαε, παρεστηχὼς ἣ 

σὺν ᾿Αγγέλων στρατεύμασι, " φωτισμόν μοι δώρησαι ἢ χαταυ- 
γάζοντα τῆς ψυχῆς μου τὴν ζόφωσιν, " ὅπως εὐφημήσω " χαί- 
ρων σου, Παμμάχαρ, τὸ μνημόσυνον. 

Ῥδυδοϊοίϊουβ. 20 

χαὶ σὲ ἀναστήσῃ " 
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Ὃ δοξάζων πάντας τοὺς αὑτὸν " Κύριος δοξάζοντας, σὲ τοῖς 

πιστοῖς " καταφύγιον δέδωχε " πειρασμῶν ῥυόμενον "᾽ τοὺς προστρέ- 

χοντας τῇ σῇ σχέπη, Νικόλαε, ἢ χαὶ προσχαλουμένους Ἄ πίστει 

σε χαὶ πόθῳ, Παναοίδιμε, 
Θεοτοχίον. 

᾿Ισωθῆναι πόθον μοι ἐνθεὶς " ὄφις ὁ παμπόνηρος τῷ Πλαστουρ- 
γῷ, " ὡς αἰχμάλωτον εἴλέ με’ ἢ διὰ σοῦ δὲ, Πάναγνε, " ἀναχέ- 
χλημαι θεωθεὶς ἀληθέστατα: " σὺ γὰρ, Θεομιῆτορ, " τὸν ἐμὲ θεώ- 
σαντα γεγέννηχας. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» ᾿ππξήνθησεν ἡ ἔρημος ὡσεὶ χρίνον, " Κύριε, " ἡ τῶν ἐθνῶν στει- 
.  ,ρεύουσα " ᾿Εχχλησία τῇ παρουσίᾳ σου, “ ἐν ἡ ἐστερεώθη 
» ἡ καρδία μου. Τροπαρια. 

Διδάσκαλον χτησάμενοι τὴν σοφίαν, " ἔνδοξοι, ᾿ τὴν τοῦ Πα- 
τρὸς ἐν Πνεύματι, ᾿᾽ τῶν ᾿Ελλήνων ἀπεμωράνατε "᾽ τὴν σοφίαν, 
Θεόπται ἀξιάγαστοι. 

Τὴν στείρωσιν, Πανεύφημοι, τῆς ψυχῆς μου " λύσατε, " χαὶ 
εὐτεχνίαν πράξεων " ἐναρέτων φέρειν ποιήσατε, δ ὡς τοῦ Λόγου 

αὐτόπται πανσεβάσμιοι. 
Δεινῶς με φαρμιαχθέντα νῦν τῷ ἰοβόλῳ " δήγματι ἡ τοῦ δυσμε- 

γνοὺς θεράπευσον ἣ' ἱχεσίαις τῶν ᾿Αποστόλων σου, " Ἐὐεργέτα τῶν 
ὅλων πολυέλεε. Θεοτοχίον. 

Χριστὸν τὸν ὑπεράγαθον ἐχδυσώπει, ἡ Πάναγνε, “ σὺν ᾿Απο- 
στόλοις ἅπασι, ἣ πάσης βλάβης χαὶ περιστάσεως " χαὶ χινδύνων 

ῥυσθῆναι τοὺς ὑμιοῦντας σε. 
Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

Ἰγ ὃν μαχάριε, τοῦ Δεσπότου ἡ γνήσιος ᾿ σὺ μαθητὴς γενό- 

μενος " διασώζεις τούς σοι προστρέχοντας ἡ χαλεπῶν ἐχ χιν- 

δύνων καὶ θανάτου πικροῦ. 
Ἰλάσθητι, τοῖς δούλοις σου τῶν πταισμάτων 

ἀγαθὸς δωρούμενος " Νιχολάου τοῦ σου θεράποντος " ταῖς πρὸς 

σὲ μεσιτείαις, Πολυέλεε. 

Ἃ Ἃ ἄφεσιν ὡς 

Θεοτοχίον. 

Κατεύνασον τὸν τάραχον τῶν παθῶν μου, " Δέσποινα, " καὶ 
τὴν ζωὴν χυβέρνησον, " Παναγία, Θεὸν ἡ τέξασα, " ἐν ᾧ ἐστε- 
βεώθη ἡ χαρδία μου. πλὰὰ 

ὐὴ ὁ. Ο Εἰἱρμός. 

» Υ ἰδωϊγημον,, ἐχ Παρθένου, οὐ πρέσβις, οὐκ ΓΑγγελος, ἡ ἀλλ αὐὖ- 
» Κ “τὸς ὁ Κύριος " σεσαρχωμένος, χαὶ ἔσωσας " ὅλον με τὸν ἄν- 
» θρωπον' " διὸ χραυγάζω σοι: Δόξα " τῇ δυνάμει σου. 
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Τροπαρια. . 

Πεινῶντά με" καὶ λιμῷ χαθ᾽ ἑχάστην τηχόμενον “ σωτηρίου 
βρώσεως " ἔμπλησον, μόνε ᾿Αθάνατε, " θείαις παραχλήσεσι " τῶν 
εἰς τὸν σύμπαντα Κόσμον " χηρυξάντων σε. 

Εἰς θάλασσαν " κοσμικὴν ἐπεβίβασας ἅπαντας “ ὡς ἵππους, 

Φιλάνθρωπε, “ τοὺς εὐχλεεῖς ᾿Αποστόλους σου "᾽ ταύτης συντα- 

ράσσοντας " τῆς ἁλμυρᾶς ἀπιστίας " πιχρὰ ὕδατα. 
Τὸν Ἥλιον “ τοῖς ἐν σχότει Χριστὸν ἀνατείλαντες, " ἐν σχό- 

τει μὲ χείμενον " τῆς ἁμαρτίας φωτίσατε, "' εἴργοντες, Πανεύ- 
φημοι, ἢ τὰς πονηρᾶς ἐνθυμήσεις " τῆς χαρδίας μου. 

Θεοτοχίον. 

Πανύμνητε, ἢ ἡ Θεὸν ὑπερύμνητον τέξασα, “' ὑπὲρ τῶν ὑ- 
μνούντων σε " σὺν ᾿Αποστόλοις ἱχέτευε, “᾽ ὅπως λυτρωθείημεν δ" 
ἁμαρτιῶν χαὶ χινδύνων ἡ καὶ χολάσεως. : 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. 
Εἱρμιὸς ὃ αὐτός. 

μιλήσας " χαθαρῶς ταῖς ἀχτῖσι τοῦ Πνεύματος “᾽ φωτοφόρος 

ἡ αϑμὲν "Κόσμου φωτίζων τὰ πέρατα, ἢ πάντων προϊστάμε- 

νος, ἡ χαὶ πάντας σώζων τοὺς πίστει " σὲ δοξάζοντας. 

ο΄ Δυτρούμενος ᾿ ἐκ θανάτου ὡς ὥφθης τὸ πρότερον ἡ νεανίας, 
Ὅσιε," οὕτω χαὶ νῦν με διάσωσον " πάσης περιστάσεως “ἡ καὶ πει- 
ρασμῶν χαὶ χινδύνων, ἢ Παμμακχάριστε. 

᾿Απήστραψας "᾽ ἀρετῶν λαμπηδόνας, Πανόλβιε, "᾽ μιμητὴς 
πανάριστος " τοῦ σου Δεσπότου γενόμενος, " σώζεις δὲ χαλούμε- 
νος “ τοὺς εὐλαβείᾳ χαὶ πόθῳ " σὲ δοξάζοντας. 

Θεοτοχίον. 

᾿Ελήλυθεν " ἐπὶ σοὶ ὁ Δεσπότης τῆς χτίσεως ἢ σωματωθησό- 
μενος, " χαὶ διασώζων ὡς εὔσπλαγχνος " ὅλον με τὸν ἄνθρωπον" ἢ 

διό σε πάντες Θεοτόχον " πιστοὶ σέβομεν. 
᾿Ωδὴ ε΄. .ὋΟ ἙΕἰἱρμός. 

» εσίτης Θεοῦ " καὶ ἀνθρώπων γέγονας, Χριστὲ ὁ Θεὸς" ἢ 

» "1 ΗΝ σοὺ γὰρ, Δέσποτα, " τὴν πρὸς τὸν ἀρχίφωτον Πατέρα 
» σοὺ ἣ" ἐκ νυχτὸς ἀγνωσίας " προσαγωγὴν ἐσχήχαμεν. 

Τροπᾶρια. 

Ὃ μέγας Ποιμὴν " μέσον λύχων ἔστειλεν ὡς πρόβατα, " αὐ- 
τοὺς μεταπλάττοντα “ τῇ θεοσθενείᾳ τοῦ Βαπτίσματος ἣ χαὶ τῷ 
χάλλει τῶν λόγων, “ τοὺς θείους Μαθητὰς αὑτοῦ. 

ὶ Τῷ θείῳ φωτὶ " τὰς ἐν ζόφῳ πλάνης ἐφωτίσατε ἡ χαρδίας, 
ἈΑπόστολοι" ἡ ὅθεν ἱκετεύω, σχοτισθέντα με " ἡδονῶν ἀμαυρώσει ἢ 
φωτίσατε, Μαχαάριοι. 

ε Ων 
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᾿Αθλία ψυχὴ, " πρὸ τοῦ τέλους σπεῦσον, μετανόησον, ἢ 

Κυρίῳ χραυγάζουσα" " Ἥμαρτόν σοι, Δέσποτα, συγχώρησον " 
διὰ τῶν ᾿Αποστόλων, ἡ χαὶ σῶσόν με ὡς εὔσπλαγχνος. 

Θεοτοχίον. 

Φωτί με τῷ σῷ “" τὸν ἐν σχότει χείμενον χαταύγασον, "' Φω- 

τὸς οἰκητήριον, ἢ καὶ σὺν ᾿Αποστόλοις χαθιχέτευε, ἢ ἀπὸ πάσης 
ἀνάγκης " ῥυσθῆναί με πρεσβείαις σου. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. ᾽Ο φωτισμός. 
βροτοτε ἢ πολιτεία, τρισμιάχαρ, ἢ λελαμπρυσμινος, ἢ τοὺς χα- 

ταχριθέντας ἀδίκῳ Ψήφῳ "᾽ θανατωθῆναι ἢ παραστὰς ἐλυτρώ- 
σω "“ τῷ Δεσπότη Χριστῷ χραυγάζοντας" ἢ Ἕτερον ἐκτός σου 

Θεὸν οὐ γινώσχομεν. 
Εν οὐρανοῖς " τὴν ἀΐδιον δόξαν " νῦν ἐποπτεύων, ἡ χαὶ τῆς 

ἀποῤῥήτου χαὶ θείας αἴγλης " ταῖς φανοτάταις " ἐντρυφῶν λαμ- 
πηδόσι, ᾿ σχέπασόν με τῇ προστασίᾳ σου, " ὝὍσιε, θεράπον Χρι- 
στοῦ πανσεβάσμιε. Θεοτοχίον. 

Ἵνα τὴν σὴν " ἐχζητήσης εἰκόνα " συγχεχωσμένην " πάθεσιν, 
οὐσίας λαθὼν, Χριστέ μου, " τὰς οὐρανίους, " σαρχωθεὶς ἐκ Παρ- 

θένου " ἐπεφάνης τοῖς σοι χραυγάζουσιν᾽ “ Ἕχερον ἐχτός σου Θεὸν 

οὐ γινώσχομιεν. ᾿Ωδὴ ς΄. ὋΟ Εἰρμιός. 
»  Ἤλν ἀβύσσῳ πταισμάτων χυχλούμιενος “ τὴν ἀνεξιχνίαστον 
᾿ Ις εὐσπλαγχνίας σου “ ἐπιχκαλοῦμαι ἄβυσσον" “ ᾽Εχ φθο- 

» ρᾶς, ὁ Θεὸς, μὲ ἀνάγαγε. 

Τροπαριὰ. 
Οἱ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν εὐπορήσαντες, ἡ τὴν χαταταχεῖσαν ψυ- 

χήν μου τῷ χαύσωνι ἢ τῆς ἁμαρτίας, δέομαι, " Μαθηταὶ τοῦ 
Σωτῆρος, ποτίσατε. 

Οὐρανοὶ νοητοὶ χρημαπίσαντες ἢ δόξαν τοῦ Θεοῦ διηγεῖσθε 
τὴν ἄῤῥητον, " θεοφεγγεῖς ᾿Απόστολοι, “ ἧς τυχεῖν ἡμᾶς πάντας 
πρεσβεύσατε. 

᾿Εν πελάγει: δεινῶν χυμιατούμιενος " σοὶ τῷ τοῦ παντὸς Κυ- 

βερνήτη προσέρχομαι" ἡ διὰ τῶν ᾿Αποστόλων σου ἣ σωτηρίας πρὸς 
ὅρμον με ἴθυνον. Θεοτοχίον. 

Μετὰ πασῶν τῶν ἄνω Δυνάμεων, " μετὰ Προφητῶν, ᾿Απο- 
στόλων, Μαρτύρων σου, " εἰς ἱλασμιὸν προσάγω σοι " τὴν Μητέρα 
σου" οἴχτειρον, σῶσόν με. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νικολάου. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 
0 τῆς νίκης, Νιχόλαε, στέφανος " τῇ σῇ χορυφῇ ἀξίως ἐπι- 

τίθεται" ᾿ ὡς νικητὴς οὖν ἄριστος, ἢ τοὺς σε προσχαλουμένους 
διάσωσον. 
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Νεχρωθέντα με, Μάχαρ, τοῖς πταίσμασι, ἢ χαὶ ταῖς τῶν πα- 
θῶν τριχυμίαις ποντούμενον δ᾽ ἐπιφανεὶς διάσωσον ἡ πρὸς λιμένα 
τοῦ θείου θελήματος. Ξ 

Θεοτοχίον. 
᾿Επὶ σοὶ τὰς ἐλπίδας ἀνέθηχα, " Μῆτερ ἀειπάρθενε, τῆς σω- 

τηρίας μου, ἢ χαὶ σὲ προστάτιν τίθημι " τῆς ζωῆς ἀσφαλῆ τε 
χαὶ ἄσειστον. ᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» κι ντίθεον πρόσταγμα " παρανομοῦντος " τυράννου μετάρσιον ἥ' 

τ. φλόγα ἀνεῤῥίπισε: "᾽ Χριστὸς δὲ ἐφήπλωσε " θεοσεβέσι 
» Παισὶ " δρόσον τὴν τοῦ Πνεύματος, ὁ ὧν “' εὐλογημένος χαὶ 

» ὑπερένδοξος. Τροπαρια. 

Πυρὶ θείου Πνεύματος “ προσαναφθέντες, " τῆς πλάνης τοὺς 

ἄνθραχας, "᾿᾿Απόστολοι, ἐσβέσατε, Θεοῦ δὲ τὸν ἔρωτα ἥ ἐν ταῖς 

φρεσὶ τῶν πιστῶν " πάντων ἐπανήψατε: διὸ ᾿ μεγαλοφώνως ὑμᾶς 

γεραίρομιεν. 

Τὸν Κόσμον μισήσαντες ἢ χαὶ τὰ ἐν Κόσμῳ, " Χριστὸν ἠγα- 
πήσατε " ἐν Κόσμῳ μετὰ σώματος » βρφταῖρο ὁμιλήσαντα" ἡ ὃν 
ἱκετεύσατε, ἡ πάντων τῶν ἐν βίῳ με δεινῶν " ἐλευθερῶσαι, θεῖοι 
᾿Απόστολοι. , 

Κριτὰ δικαιότατε, ἢ χαρδιογνῶστα, " ὁ μόνος τὰ χρύφια " εἰ- 
δώς πμοῃ πλημμελήματα, " ἐν ὥρᾳ τῆς χρίσεως " μὴ χαταχρίνης 
με, " μηδὲ ἀποπέμψης με εἰς πῦρ, “ ταῖς ἱκεσίαις τῶν ᾿Αποστό- 
λων σου. Θεοτοχίον. 

Τὸ πῦρ τῆς Θεότητος " οὐ κατεφλέχθης " ἀῤῥήτως κυήσασα, 
Παρθένε ἀπειρόγαμιε" " διὸ καθιχέτευε ἡ σὺν ᾿Αποστόλοις, ᾿Αγνὴ; ἢ 
διαιωνιζούσης με φλογὸς " ἐλευθερῶσαι τόν σε δοξαΐζοντα. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νικολάου. Ἑἰχόνος χρυσῆς. 

μα ηρῷ πειρασμῷ " περιπέπτωχα δεινῶς ἢ χαταχεντούμενος, " καὶ 
μα πύλαις ᾿Αδου προσεπέλασα ἡ ταῖς ἀθυμίαις βαλλόμενος" " σῶσόν 

με πρεσβείαις σου, Μάχαρ, " χαὶ ἀνάστησον ψάλλειν σοι" " Σὲ μα- 
χαρίζω, ἱερὲ ἢ Χριστοῦ θεράπον, ἀεί. 

᾿Αδύτου φωτὸς " ταῖς ἀύλοις ἀστραπαῖς " περιλαμπόμενος " 

ποὺς ἐν τῷ σχότει τῷ τῶν θλίψεων ἣ χεχρατημένους ἐξάρπασον, ἢ 
χαὶ πρὸς φωτισμὸν εὐσεβείας " χαθοδήγησον ψάλλοντας" " Σὲ μα- 
χαρίζομεν ἀεὶ, “ θεράπον ὄντως Χριστοῦ. 

Θεοτοχίον 

Δυσώπει Χριστὸν ἢ τὸν Υἱόν σου χαὶ Θεὸν, ἢ Θεογεννήτρια, ἢ 
τοὺς πεπραμένους δεινοῖς ἐτϑίσῃ φρι Ἂ χαὶ ταῖς ἀπάταις τοῦ ὅ- 
φεως " αἵματι αὑτοῦ τῷ τιμίῳ ἡ ἀναῤῥύσασθαι ψαάλλοντας" ἡ Εὐ- 
λογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, " ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

» 
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᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰρμός. 

» ἄμινός ποτε " πυρὸς ἐν Βαβυλῶνι ἢ τὰς ἐνεργείας διεμέριζε 
Κι θείῳ προστάγματι, " τοὺς Χαλδαίους χαταφλέγουσα, " 

» τοὺς δὲ πιστοὺς δροσίζουσα " ψάλλοντας" Εὐλογεῖτε, ᾿ πάντα 

ν τὰ ἔργα, τὸν Κύριον. 
Τροπαρια. 

Σωματοειδῶς ᾿ ὑμῖν ἐπιφοιτῆσαν " πυρὸς ἐν εἴδει τὸ Παράχλη- 
τον " Πνεῦμα ἀπειργάσατο “ ὡς λαμπάδας φλογιζούσας μὲν " 

ἀθέους, φωτιζούσας δὲ ὁ πάντας τοὺς εὐσεβοῦντας, “' θεῖοι τοῦ 

Λόγου ᾿Απόστολοι. 
Παάθη τὰ δεινῶς " χειμαάζοντα, πππμονν “δ... ἀδιόρθωτον 

χαρδίαν μου “ θεράπευσον, δέομαι" " τὴν ψυχήν μου ᾿ἀἠθτς 
σον. " πὸν νοῦν μου καθοδήγησον π᾿ ῥέποντα εἰς καχίαν, " τῶν 
Μαθητῶν σου δεήσεσι. 

Στέναξον, ψυχὴ, ἡ καὶ δάκρυσον συντόνως, ἢ χαὶ σεαυτὴν πρὸ 
τέλους πένθησον, " πρὶν ἢ χαταλάβη σε " ὁ χλαυθμὸς ὁ ἀπαρά- 
χλητος, " χαὶ βόησον τῷ Κτίστη σου" ἡ Δέσποτα, οἴχτειρόν με ἢ 
τῶν ᾿Αποστόλων δεήσεσι. 

Θεοτοχίον. : 

Καμινός ποτε " μὴ φλέξασα ΠΝ Παῖδας " τὴν σὴν λοχείαν 
προειχόνιζε, " Παρθένε πανάχραντε" Ἢ διὰ τοῦτο ἱχετεύω σε, ἥ 

σὺν ᾿Αποστόλοις πρέσβευε " ἅπασι καὶ Προφήταις, "“ πυρὸς γεέν- 

νῆς ῥυσθηναί με. 
Κανὼν τοῦ ἁγίου Νικολάου. Τὸν ἐκ καμίνῳ τοῦ πυρός. 

ς εὐμενὴς χαὶ συμπαθὴς ᾿ τοὺς ἐν βαθει πειρασμῶν περισχε- 

θέντας " ἐλευθέρωσον, Μάχαρ, " τῶν κατεχόντων δεινῶν, " τὴν 
λύσιν ᾿ βραβεύων πρεσβείαις σου “ ταῖς πρὸς τὸν Σωτῆρα “ Χρι- 
στὸν, ἱἱερομύστα. 

Μυσταγωγὸς τῶν ὑπὲρ νοῦν, " τῶν ἀὔΐλων λειτουργὸς καὶ οὐ- 
ρανίων ἢ" χρηματίζων, Θεόφρον, “᾿᾿Αρχιερεύς τε πιστὸς, " πται- 
σμάτων " τὴν ἄφεσιν αἴτησαι " παρὰ τοῦ Σωτῆρος " ἡμῶν, Ἵερο- 
μύστα. Θεοτοχίον. 

᾿Εξασθενεῖ μου νῦν ὁ νοὺς ἡ εἰς τὰ βάθη ἐμπεσὼν τῆς ἀτι- 
μίας, ἡ ὡς ἐντεῦθεν ποιχίλοις ἢ περιπαρῆναι χκαχοῖς" " ἀλλὰ σὺ, ἢ 

Παρθένε, θεράπευσον " τῷ τῆς: ἀπαθείας " φωτὶ περιβαλοῦσα. 
᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰρμοός. 

» ᾿ΑἸ ὄχ Γεννήτορος " Υἱὸς Θεὸς καὶ Κύριος "' σαρχωθεὶς ἐχ 

Παρθένου "' ἡμῖν ἐπέφανε, " τὰ ἐσχοτισμένα φωτίσαι, " συν- 
» ἀγαγεῖν " τὰ ἐσχορπισμένα" ἢ διὸ τὴν πανύμνητον “ Θεοτόχον 
» μεγαλύνομεν. 
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Τροπάρια. 
᾿Εμὲ τὸν χατάχριτον, " ἐμὲ τὸν ἀδιόρθωτον, "᾿ τὸν τῶν σῶν 

προσταγμάτων ἢ καταφρονήσαντα, "ἡ χαὶ ταῖς τῶν Δαιμόνων ἀπά- 
ταις " φρενοβλαβῶς “ ἐξαχολουθοῦντα ἢ" ἐπίστρεψον, Κύριε, ᾿ προσ- 
εὐχαῖς τῶν ᾿Αποστόλων σου. 

᾿Απόστολοι ἔνδοξοι," Απόστολοι μαχάριοι, ἡ Μαθηταὶ τοῦ Σω- 

τῆρος, " Κήρυχες πάνσοφοι, " πάσης μὲ λυτρώσασθε βλάβης, " 
πάσης ὀργῆς," πάσης ἁμαρτίας," πάσης περιστάσεως " χαὶ ποιχί- 
λης παραβάσεως. 

Ψυχὴν ὀδιόρθωτον " προσφέρων καὶ συνείδησιν ἢ συγχωσθεῖ- 
σαν τῇ ὕλῃ " τῶν παραπτώσεων, " χαὶ μεμολυσμένην καρδίαν ἢ 
χαὶ λογισμὸν ἢ χατεσπιλωμένον, " βοῶ σοι, Φιλάνθρωπε" " Οἴχτειρόν 
με τῷ ἐλέει σου. Θεοτοχίον. 

᾿Απόστολοι, Πάναγνε, " τὸν σὸν Υἱὸν ἐχήρυξαν " εἰς τὸν σύμ- 

παντὰα Κόσμον " Θεὸν χαὶ ᾿Ανθρωπον: "᾽ ὅθεν σὺν αὐτοῖς ἐχδυ- 

σώπει, “ τῇ φοβερᾷ "' ἡμέρᾳ τῆς δίκης " ῥυσθῆναι χολάσεως " τοὺς 

πιστῶς σε μεγαλύνοντας, 
Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νικολάου. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

τα ωθες τῆς χάριτος, ἡ θεόφρον, φωτιζόμενος, “ χαὶ φωστὴρ 

εὐσεβείας " σαφῶς γενόμενος, "᾽ τοὺς ἐν πειρασμοῖς διασώζεις, ἣ 

τοὺς ἐν βυθῷ " θαλάσσης λυτροῦσαι, "' καὶ τρέφεις λιμώττον- 

τας " παραδόξως, Παμμακχάριστε. 

Ὃ ἐν Παραδείσῳ νῦν " τῆς τρυφῆς αὐλιζόμενος, “᾽ χαὶ τὴν 

ἄφραστον δόξαν ἡ τρανῶς θεώμενος, " ἐχ τῶν οὐρανίων ἀψίδων ὅ 

τοὺς ὑμνητὰς " τοὺς σοὺς ἐποπτεύεις, " παθῶν ἐχλυτρούμενος, ἢ 

Θεοφόρε πανσεβάσμιε. 

Ἃ 

Ἃ 

Θεοτοχίον. 

Σοφίαν χαὶ δύναμίν " χαὶ Λόγον ἐνυπόστατον " τοῦ Πατρὸς, 
Θεομῆτορ “ ἁγνὴ; συνέλαβες " ἐχ τῶν σῶν ἀχράντων αἱμάτων ἢ 
τὸν ἑαυτῆς “ ναὸν προσλαβοῦσαν, "'᾿ χαὶ τούτῳ χαθ᾽ ἕνωσιν ἢ 
ἑνωθεῖσαν ἀδιάῤῥηχτον. 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, ᾿Αποστολιχα. 

᾿Εμεγάλυνας, Χριστὲ, ἢ ἐν τῇ Οἰχουμένη τῶν χορυφαίων ἢ 
᾿Αποστόλων τὰ ὀνόματα " ἔμαθον τῶν οὐρανῶν τὰ ἄῤῥητα, ἢ 
ἔδωχαν τοῖς ἐπὶ γῆς ἰάματα, “ καὶ αἱ σχιαὶ αὐτῶν μόναι " τὰ 
πάθη ἐθεράπευον" " ὁ ἐξ ἁλιέων ἐθαυματούργει, " καὶ ὁ ἐξ ᾿Ιουδαίων 

ἐθεολόγει " τῆς χάριτος τὰ δόγματα" ἡ δ’ ὧν, Εὔσπλαγχνε, δ 

δὸς ἡμῖν τὸ μέγα σου ἔλεος. , 

Οἱ ἐξ ἀδίκων πράξεων " πάντοθεν πολεμούμενοι, ἢ χαὶ πρὸς 
σὲ χαταφεύγοντες ᾿ τὸν ὄντως ὄντα Θεὸν, " τὴν φωνὴν τῶν σῶν 

ΓΟ 
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Μαθητῶν “ προσφέρομέν σοι λέγοντες" ἢ Σῶσον ἡμᾶς, ᾿Επιστάτα, " 
ἀπολλύμεθα: " δεῖξον καὶ νῦν " τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν, δεόμεθα, " ὅτι 
σχέπεις λαὸν, " καὶ σώζεις ἐκ χινδύνων "᾽ τῇ πρεσβείᾳ τῶν Απο- 
στόλων, “ παρορῶν ἁμαρτίας ἢ διὰ πολλὴν ἀγαθότητα" " Κύριε, 
δόξα σοι. 

Πᾶσα πόλις χαὶ χώρα ἣ τιμᾷ ὑμῶν τὰ λείψανα, ᾿᾽ ὦ ἀθλοφό- 
ροι Μάρτυρες" “ ὑμεῖς γὰρ νομίμως ἀθλήσαντες ᾿᾽ στέφανον οὐ- 
ράνιον ἐλάβετε, ἡ καὶ διὰ τοῦτο " ἹΙερέων ἐστὲ τὸ χαύχημα, ἢ 
Βασιλέων τὸ νῖχος, ᾿᾿Εχχλησιῶν ἡ εὐπρέπεια. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ὅτε “ ἐχ τοῦ ξύλου. 

Πάντων ἡ θλιβομένων εἶ χαρὰ, "᾽ χαὶ ἀδιχουμένων προστά- 

τις " χαὶ τῶν πεινώντων τροφὴ " ξένων τε παράχλησις, “ χει- 
μαζομένων λιμὴν, ἢ ἀσθενούντων ἐπίσχεψις, “ καταπονουμένων " 
σχέπη χαὶ ἀντίληψις, " χαὶ βαχτηρία τυφλῶν, "᾽ Μῆτερ " τοῦ 
Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου" " ὅθεν σοι προσπίπτομεν πάντες" ἡ πάσης ἡ-. 

μᾶς ῥῦσαι περιστάσεως. 

ΕΠΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥ͂ΡΓΙΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

Ἂ Ἂ ἣν φωνήν σοι προσάγομιεν ᾿ τοῦ" Ληστοῦ, καὶ βοῶμεέν σοι" 
ῃ 

Μνήσθητι ἡμῶν, Σωτὴρ, ἡ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Τὰ τοῦ Κόσμου πληρώματα “ διελθόντες, ᾿Απόστολοι, “ σχό- 
τους τῆς πλάνης βροτοὺς " ἐῤῥύσασθε, πάνσοφοι. 

“ 2 Ὰ ᾿Ξ ΩΣ μῃι ο Ἂ ᾿ “Ὁ ᾿ Ἂ 9 ἝἜ 

Τῇ σαγήνη τῆς χάριτος ἡ“ ἐχ βυθοῦ ματαιότητος ἢ ἀνθρώ 
, Η -" ᾽ ’ 

πους, Νύσται σοφοὶ, " σαφῶς ἀνειλχύσατε. 

Μαρτυριχόν. 
ν ᾿ Ὧν , ᾿ ΠΕ ᾿ , 

Τοὺς τὸν δρόμον τελέσαντας "ἡ χαὶ τὴν πίστιν τηρήσαντας, ἢ 
τοὺς ᾿Αθλοφόρους Χριστοῦ " συμφώνως ὑμνήσωμεν. 

Δόξα. 

᾿Ισουργὸν τῷ Γεννήτορι ἡ τὸν Υἱὸν σὺν τῷ Πνεύματι " ἁπαν- 
τες νῦν οἱ πιστοὶ " ἐν φόβῳ δοξάσωμεν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Ἀποστόλων τὸ χαύχημα, "᾿᾿Αθλητῶν ἐγχαλλώπισμα, 

- ᾿ . ,(( Ἢ Ἢ , , εἰ, Παρθένε ἁγνὴ, ἢ χαὶ Κόσμου διάσωσμα. 

Ἂ 

Ἃ σὺ 



ΤῊ ΠΈΜΠΤΗ ἙΣΠΈΡΑΣ, 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτικά. 

Ἤχος β΄. Ὅτε “ ἐχ τοῦ ξύλου σε νεχρόν. 
᾿ὥτερ, ἡ τῷ Σταυρῷ προσηλωθεὶς, “ ἥλιος ἰδὼν ἐσχοτίσθη ἢ 
ἀπὸ τοῦ φόβου σου, "᾿ καὶ τὸ καταπέτασμα " ναοῦ ἐῤῥήγνυ- 

ΣΡ Εἰ δὲ γῆ κατεσείετο ἢ χαὶ πέτραι ὡσαύτως " τρόμῳ διεσχί- 
ζοντο; ἢ ὁρᾶν μὴ σθένουσαι ἢ Κτίστην Ἢ χαὶ Θεὸν ἐπὶ ξύλου 
πάσχοντα ἀδίχως βουλήσει " χαὶ νὴ ἀγόμων ὑβριζόμενον. 

Ὅλος " χαταβέβληται εἰς γῆν, "᾿ ὅλος ἀνετράπη καὶ κεῦται " 
πτῶμα ἐξαίσιον ᾿ ὄφις ὃ παμπόνηρος, “ ἀνυψωθέντος σου “ ἐπὶ 

ξύλου, Φιλάνθρωπε: “ ᾿Αδὰμ δὲ κατάρας " λύεται, καὶ σώζεται " 

ὁ πρὶν χκατάχριτος" ἡ ὅθεν ἡ χαὶ ἡμεῖς δυσωποῦμεν" " σῶσον ἡμᾶς, 
οἴχτειρον πάντας "ἡ χαὶ τῆς Βασιλείας σου ἀξίωσον. 

Ὅτε “ἡ ὁ παράνογιος λαὸς, ἢ Σῶτερ, σὲ ζωὴν τῶν ἀπάντων ἣ 

ξύλῳ ἀνήρτησε, “᾽ τότε Κτίσις ἅπασα ἢ φόβῳ ἐτρόμαξε, " 

τοῦ “Αδου βασίλεια " χαὶ χράτος θανάτου " πάντως ἐξηφάνισται 

θείᾳ δυνάμει σου" τότε " χαὶ ᾿Αδὰμ, ὁ προπάτωρ ἡ χαίρων ἀνε- 
βόα σοι: Δόξα " τῇ συγκαταβάσει σου, Φιλάνθρωπε. 

Ἕχτερα τῆς Θεοτόχου, ὁμοια. 
Νεῦσον " ταῖς δεήσεσιν. ᾿Αγνὴ. " τῶν σῶν οἰκετῶν, καὶ πα- 

ράσχου " πηγὰς δαχρύων ἡμῖν, " ἵνα ἀποπλύνωμεν ἡ τῶν ἐγχλη- 
μάτων ἡμῶν ἡ τὰς κηλῖδας, Πανάμωμε, " καὶ σβέσωμεν φλόγα ἣ 
τοῦ διαιωνίζοντος " χαὶ πιχροτάτου πυρός" " σὺ γὰρ " τῶν ἐξ ὅλης 

χαρδίας " σὲ τὴν τοῦ Δεσπότου Νητέρα " ἐπικαλουμένων τὰς δεή- 
σεις πληροῖξ. 

Ζάλη " ἐναντίων λογισμῶν ἢ χαὶ ταῖς τρικυμίαις τοῦ βίου ἢ 

χλυδωνιζόμιενος, " πνεύμασιν ἀτάχτοις τε " περιφερόμενος ᾿ τοῦ δει- 

νοῦ χοσμοχράτορος, " βοὼ σοι, Παρθένε: " Σπεῦσον ἐξελέσθαι μὲ " 
τῶν χατεχόντων δεινῶν, " ὅπως " εὐχαρίστῳ χαρδίαᾳ " σοῦ τὰ με- 
γαλεῖα κηρύττω " πᾶσι τοῖς πιστοῖς, Θεοχαρίτωτε. 

Ἴδε" πὴν ἀσθένειαν ἐμὴν “ χαὶ τὴν τῆς ἀθλίας ψυχῆς μου" 
ταλαιπωρίαν, ᾿Αγνὴ; ἡ χαὶ τὴν τῆς χαρδίας μου " κάκωσιν, Δέ- 
σποινα, " χαὶ βουλὰς διασχέδασον ἡ ἐχθρθθμι ἀοράτων Ἀ σῶν ἐπευ.- 
βαινόντων μοι " καὶ πολεμούντων δεινῶς" ἡ σὺ γὰρ τὸν Θεὸν τε- 
τοχυῖα, " τοῖς ἐν τοῖς χινδύνοις τελοῦσι " δύνασαι παρέχειν ἀπο- 
λύτρωσιν. Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυοοθεοτοχίον. 

Ὃ τῆς " ἀγαθότητος τῆς σΥς ' " ὦ τῆς ὑπὲρ νοῦν εὐσπλαγχνί- 
ας᾿" ὦ τῆς πολλῆς ἀνοχῆς ἡ χαὶ μαχροθυμίας σου, " Λόγε προ- 

Ῥαγϑδοϊοίϊουβ. 21 
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ἄναρχε! " ἡ Παρθένος ἐχραύγαζεν " ὀλοφυρομένη" " πῶς ὁ ὧν ἀθά- 

νατος, “ἡ θανεῖν ἠγάπησας; Ὁ Μέγα Ἢ στὸ μυστήριον βλέπω, " ὅμως 
προσχυνῶ σου τὰ Πάθη, Ἂ ἅπερ ἑχουσίως καθυπέμεινας. 

᾿Απόστιχα Σταυρώσιμα. 

Σῶσόν με, Χριστὲ Σωτὴρ, " τῇ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ, " ὁ σώσας 

Πέτρον ἐν τῇ θαλάσσῃ, " καὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 
Τοῦ Σταυροῦ σου τὸ ξύλον, " Χριστὲ ὁ Θεὸς, "᾽ ξύλον ζωῆς 

ἀνέδειξας ἡμῖν ἡ τοῖς πιστεύουσιν εἰς σέ" " χαὶ δι αὐτοῦ καταρ- 

γήσας ἢ τὸν τὸ χράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, ἡ ἐζωοποίησας ἡμᾶς ἢ 

ποὺς νεκρωθέγπας τῇ ἁμαρτίᾳ" ἢ διὸ βοῶμέν σοι" " Ἐὐεργέτα τῶν 

ἁπάντων, ἢ Κύριε, δόξα σῶὶ. ἡ, 
Ναρτυριχόν. 

Ἂ 

Οἱ τὴν ἐπίγειον ἀπόλαυσιν " μὴ ποθήσαντες ᾿Αθλοφόροι " οὐ- 
ρανίων ἀγαθῶν ἠξιώθησαν, ἢ χαὶ εβἐργέλων συμπολῖται γεγόνασι" ὅ 
Κύριε, πρεσβείαις αὐτῶν, ἐλέησον " χαὶ σῶσον ἡμᾶς. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον 

Ὅτε “ ἐχ τοῦ ξύλου. 

Βότρυν "τὸν παμπέπειρον, ᾿Αγνὴ, ἡ ὃν ἀγεωργήτως ἔν μής- 
τρᾳ " ἐχυοφόρησας, “ ξύλῳ ὡς ἑώραχας ἣ“ τοῦτον χρεμάμινον, ὅ 

θρηνῳδοῦσα ἠλάλαζες " χαὶ ἔχραζες: Τέχνον, ἣ᾽ γλεῦχος ἐναπό- 

σταξον, " δ᾽ οὗ ἡ μέθη ἀρθῇ " πᾶσα " τῶν παθῶν, Εὐεργέτα, " 
δι ἐμοῦ τῆς σε τετοχυίας, " σοῦ τὴν εὐσπλαγχνίαν ἐνδεικνύμενος. 

ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Σταυρώσιμια, 

Ἦχος β΄. 

 ονῆρίωι εἰργάσω ἐν μέσῳ τῆς γῆς; “ Χριστὲ ὁ Θεός" “' ἐπὶ 
“Σταυροῦ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας ἐξέτεινας, ἡ ἐπισυνάγων 

πάντα τὰ ἔθνη " χράζοντα" Κύριε, δόξα σοι. ' 
Τὸν ζωοποιὸν Σταυρὸν " τῆς σῆς ἀγαθότητος, “ ὃν ἐδωρήσω 

ἡμῖν " τοῖς ἀναξίοις, Κύριε, " σοὶ προσάγομεν εἰς πρεσβείαν" " σῶζε 

ποὺς δασολαῖς; χαὶ τὴν πόλιν σου “ εἰρήνευσον διὰ τῆς Θεοτό- 
χου, " μόνε Φιλάνθρωπε. 

Δόξα... καὶ. νῦν. Σταυροθεοτοχίον. Εὐσπλαγχνίας. 
Καθορῶσα νεχρούμενον Χριστὸν " θρηνῳδοῦσα ἐβόα ἡ ᾿Αμνὰς 

χαὶ Παρθένος: Ἀπῷ μιαιφογίας τόλμημα! Ὡς Κρύψον σου τὸ φέγγος 

νῦν, ὁ ἥλιος: ἣν ἃ χτίσας γὰρ ἅπαντα γεχροῦται βουλήμαπι, 
χαὶ ὁρᾶται ὡς χριτὸς δ ὁ τῶν ᾿Ασωμάτων μόνος Κύριος. 

-ρ-πο ττττἐτῆὺὐὔῦὕὺυς-οσΠσΠΠθΠᾶ΄ΠσΠρσθ6ρρθρ5ρ5ρρθ6ὖ6ρ6ὖ6ὖρὖ6ὖ6ὖὖ5ὖ5ὖ5΄΄΄......... 
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Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Σταυρώσιμα. 
Τὴν ἄχραντον Εἰχόνα σου ἡ προσχυνοῦμεν, ᾿Αγαθὲ, " αἰτού- 

μενοι συγχώρησιν " τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός" " 
βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας " ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, " ἵνα ῥύσῃ οὺς 

. ἔπλασας " ἐχ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ: “΄ ὅθεν εὐχαρίστως βοώ- 

μέν σοι" " Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πᾶντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, " παρα- 
γενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσμον. 

Ὃ φωτίσας τὰ ἐπίγεια διὰ Σταυροῦ, ἡ χαὶ χαλέσας εἰς με- 

τάνοιαν ἁμαρτωλοὺς, ἢ μὴ χωρίσης με τῆς ποίμνης σόυ, ἢ ὁ ποι- 
υμὴν ὁ χαλὸς, ἢ ἀλλὰ ζήτησόν με, Δέσποτα, τὸν πλανώμενον, δ 
χαὶ τῇ ἁγίᾳ σοὺ ποίμνη συναρίθμιησον, δ᾽ ὁ μόνος ἐλεήμων χαὶ 
φιλάνθρωπος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
Ὑπερδεδοξασμένη, ὑπϑβααδον Ἂ Θεοτόχε, ᾿νοῦμεν σε’ “ διὰ 

γὰρ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Υἱοῦ σου " κατεβλήθη ὁ ἽΑδης, " καὶ ὁ θά- 
νατος τέθνηχε" ἣ᾽ νεχρωθέντες ἀνέστημεν, ἡ χαὶ ζωῆς ἠξιώθημεν, ἢ 

τὸν Παράδεισον ἐλάβομεν, “ τὴν ἀρχαίαν ἀπόλαυσιν" “ διὸ εὐχα- 
ριστοῦντες δοξολογοῦμεν “ ὡς χραταιὸν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν ἢ 
χαὶ μόνον πολυέλεον. 

Μετὰ τὴν Ὑ. Σαιχσλογίαν, Καθίσματα Σταυρώσιμα. 
Ὡς ὁ τ ἈΝ ὁμολογῶ ᾿ χαὶ βδῦ σοι τῷ ἀγαθῷ’  Ννήσθητί 

μου, αὐμαμὰ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου, ἢ χαὶ σὺν αὐτῷ με συναρίθμιη- 
σον, “ ὁ ἑχουσίως τὰ πάθη " ὑπὲρ ἡμῶν χαταδεξάμιενος. 

Μαρτυριχόν. 
Σὲ τὸν περιβάλλοντα ἢ τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις " ἔχοντες οἱ 

ἽΑγιοι περιβολὴν ἐν τῷ Κόσμῳ, " τὰς βασάνους τῶν ἀνόμων ὑπέ- 
μεῖναν, " χαὶ τὴν πλάνην τῶν εἰδώλων κατήργησαν. ἡ Αὐτῶν ταῖς 
ἱκεσίαις καὶ ἡμᾶς ἐλευθέρωσον "“ τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ, καὶ σῶσον 

ἡμᾶς. 
Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Παρεστῶσα τῷ Σταυρῷ σου "' ἡ ἀσπόρως λας ὐνά σε, Χρι- 
στὲ, “ χαὶ μὴ φέρουσα ὀρῶν ἀδίκως πάσχοντα ; Ἰρο λὴ μι 
χλαυθμιῷ “ καὶ ἀνεβόα σοι" " Πὼς πάσχεις, ὁ τῇ φύσει ἀπαθὴς, ἢ 

γλυχύτατε Υἱέ; ᾿᾽ ὑμνῶ σοὺ τὴν ἄχραν ἀγαθότητα. 

Κανὼν Σταυρώσιμος, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 
Σταυροῦ παγέντος, Δαιμόνων πίπτει πλάνη. ᾿Ιωσήφ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος β΄. Ὃ Ἑἱρμός. 
»΄ τριπτον, ἀσυνήθη, ἢ γ ταδὶ θαλαττίαν ἀνύσας τρίβον " 

ἂς: ἐχλεχτὸς ἐβόα ᾿Ισραήλ᾿ " Τῷ Κυρίῳ ἄσωμεν, ἢ ὅτι δε- 

δόξασται. 

» 
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Ἑροπαρια. 

Σταύρωσιν κατεδέξω, " καὶ ἥλοις προσεπάγης ἀτίμως, Λόγε, " 
πάντας τιμῆσαι θέλων τοὺς βροτοὺς " τοὺς τὰ σὰ ἑχούσια " πάθη 
δοξαζοντας. 

Τείνας Σταυρῷ παλάμας, " ὃ τείνας πόλον, Σῶτερ, καθάπερ 

δέῤῥιν, " ἐνηγκαλίσω ἔθνη χαὶ λαοὺς " τοὺς τὰ σὰ ἑχούσια "' πάθη 
δοξάζοντας. Μαρτυριχά. 

ἴΛραντες ἐπὶ ὦμων "᾿ Σταυρὸν, οἱ ᾿Αθλοφόροι τῷ σταυρωθέν- 
τι ᾿ ἀχολουθῆσαι εἵλοντο Χριστῷ, “᾽ τούτου συμμορφούμενοι " τοῖς 
θείοις παθεσι. 

Ὕμνησαν τῶν ᾿Αγγέλων “ δυνάμεις κατιδοῦσαι ὑμῶν. τοὺς 

ἄθλους" “ ἐθρήνησε Δαιμόνων δὲ πληθὺς, "᾿ νικηφόροι Μάρτυρες " 
θεοειδέστατοι. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Ῥῆσις σεπτοῦ Προφήτου " πεπλήρωται" ῥομφαία γὰρ τὴν χάρ- 

δίαν " τὴν σὴν διῆλθεν, ὅτε ἐν Σταυρῷ ᾿ λογχευθέντα, Δέσποινα, 
τὸν σὸν Υἱὸν ἔβλεψας. 

Κανὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόχου, οὗ. ἡ-᾿Αχροστιχίς" 
Τοὺς προστρέχοντας εἰς σὲ σῶζε, Παρθένε. 

Ὃ Εἰρμός. Δεῦτε, λαοὶ, ᾿ ἄσωμεν. 

ὃν εὐσεβως " σὲ Θεοτόχον χυρίως, ᾿Αγνὴν ἡ ὁμολογοῦντα, "Α- 
χραντε, " ψυχῇ καὶ στόματι, " χαλεπῶν ἐκ χινδύνων ἡ χαὶ νό- 

σων καὶ πταισμάτων " νῦν μὲ διάσωσον. : 
Ὅλην ἐν σοὶ " τῶν χαρισμάτων τὴν ἄβυσσον " ἀποχειμένην 

ἔγνωμεν: " διὸ προσφεύγοντες, " Θεοτόχε, προθύμως " τῇ σχέπη 

σου τῇ θείᾳ " διασωζόμεθα. 

ἢ χῶν σε ὑμνούντων δυσώπησον " τὸν σαρχωθέν- 
τα, Παναγνε, " ἐκ τῶν ἀχράντων σου ἥ χαὶ τιμίων αἱμάτων, " 
ῥυσθῆναι ἐχ πταισμάτων " καὶ χαλεπῶν πειρασμῶν. 

Ὑπὲρ ἡμῶν 

Σὲ οἱ πιστοὶ " χαύχημα πάντες χεχτήμεθα, " καταφυγὴν καὶ 
στήριγμα, ἡ καὶ ἀγαλλίαμα " χαὶ ψυχῶν σωτηρίαν, " ἐλπίδα τε 
χαὶ τεῖχος, "᾽ Θεοχαρίτωτε. 

᾿Ωδὴ γ. Ὁ Εἰρμιός: 
ν᾽ γτν πέτρᾳ με τῆς Πίστεως στερεώσας, "᾽ ἐπλάτυνας τὸ στόμα 
͵ ὑρρῇ ἐπ᾿ ἐχθρούς μου" " εὐφράνθη γὰρ τὸ πνεῦμά μου ἐν τῷ 

» Ψαλλειν" " Οὐχ ἔστιν ἅγιος " ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, " καὶ οὐχ ἔστι δί- 

ν χαιος " πλήν σου, Κύριξ. 

» 

. Τροπαριά. 
Ο βότρυς ἐπὶ ξύλου τῆς ἀφθαρσίας 

θεῖον γλεῦχος ἢ 

Ἢ χρεμάμενος ἀπέσταξε 

χαρδίας χατευφραῖνον τὰς τῶν ἀνθρώπων, "' χα- 



ἮΧΟΣ Β΄, 165 

χίας παῦον δὲ " τὴν μέθην πάντοτε, “᾿Ιησοῦς ἡ λύτρωσις "᾽ τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν. 
᾿γὙψώθης ἐπὶ ξύλου ἐθελουσίως, ἢ καὶ πᾶσαν Διαβόλου χκαχο- 

πραγίαν "“ χατέῤῥηξας: πεσόντας δὲ τοὺς ἀνθρώπους " εἰς τὴν 

ἀπώλειαν "᾿ γνώμης στρεβλότητι, "᾿Ιησοῦ, ἀνύψωσας, " πολυέλεε. 

Μαρτυριχά. 
Πυρὶ τοῦ θείου πόθου. προσαναφθέντες ᾿᾽ τὸ πῦρ οὐχ ἐδειλία- 

σαν οἱ γενναῖοι, " οὐχ ἔπτηξαν τὸν θάνατον, ἀθανάτους " ἀπο- 

σχοπούμενοι ᾿ δωρεὰς λήψεσθαι, " καὶ χαρὰν μὴ λήγουσαν ᾿ χαὶ 
φῶς ἄδυτον. 

Αἱμάτων ἐξ οἰχείων οἱ ᾿Αθλοφόροι ᾿ ὑπέρλαμπρον ἐπέχρωσαν 
πορφυρίδα, " χαὶ ταύτην στολισάμενοι, δεξιᾷ τε " ὡς σχῆπετρον 
φέροντες " χειρὶ τὸν θεῖον Σταυρὸν " τῷ Κυρίῳ πάντοτε " συμ.- 

βασιλεύουσι. Σ αυροθεοτοκίον, 
Γεραίρουσί σε τάξεις τῶν ᾿Ασωμάτων" " τὸν πᾶντων γὰρ Δε- 

σπότην σωματοφόρον " ἐχύησας τὸν λύσαντα διὰ ξύλου " δεσμί- 
ους ἅπαντας, ἢ Κόρη θεόνυμφε, " καὶ πιστοὺς συνδήσαντα " τῇ 

στοργὴ αὑτοῦ. 

-Κανὼν “τῆς Θεοτόχου. Στερέωσον. ἡμᾶς. 

ρεσβείαις σου, ᾿Αγνὴ, Θεὸν, ὃν ἔτεχες, “ παράσχου " εὐΐλατον 
11 νὴ ἱκέταις “ τοῖς προστρέχουσι τὴ σχέπη σου, δ ΜΩ͂Ν πὶ- 

στῶς προσχυνοῦσί σου τὴν χύησιν. 

ἹῬημάτων τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἐπάχουσον, "᾽ Παρθένε, " δεινῶς 

ἐχταραττομένης; ἡ ἣν εἰρήνευσον, Πανύμνητε, ἡ ἀεὶ ταύτην χιν- 
δύνων διασώζουσα. 

Ὅλην μου τὴν ζωὴν διαχυβέρνησον, " Παρθένε, " ἐλπίς μου 
χαὶ προστασία, " πειρασμῶν χαὶ περιστάσεων "᾽ λυτρουμένη δει- 
γῶν με, Θεονύμφευτε. ᾿ : 

Σοφίαν τοῦ Θεοῦ τὴν ἐνυπόστατον " ἀγχάλαις "᾿ ὡς φέρουσα, 

Θεομῆτορ, “ ἐξ ἀγνοίας χαὶ πωρώσεως "᾽᾿ λυτρωθῆναι ἡμᾶς νῦν 

χαθιχέτευε. 

Ἂ 

: ᾿ Ωδὴ δ΄, Ὁ Εἰἱρμός. 
ΜῈ τυ ον ἡ ἐχ Παρθένου, οὐ. πρέσβις, οὐχ Αγγέλος 9). " 
ν ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ Κύριος " σεσαρχωμένος, χαὶ ἔσωσας “' ὅλον 

» με τὸν ἄνθρωπον" ἡ διὸ χραυγαάζω σοι Δόξα " τῇ δυγάμει σου. 

Τροπάρια. 

᾿Εχρέμασο “ ἐπὶ ξύλου, χρεμάσας ἐν ὕδασι " τὴν γῆν. Παν- ϑει υλου, χρέμᾶσας Ὧν. γὴν» 
΄ , ι ᾽ ΄ ΓῚ ΄ . « 

τοδύναμε, λόγχη πλευρᾶν᾽ ὀρυττόμενος, " αἷμά τε σὺν ὕδατι " 
ἐναποσταξας εἰς. πάντων ἢ ἀπολύτρωσιν. 

Νυγείσης σου " τῆς πλευρᾶς, ἰατρεύθη. τὸ ἄλγος μου: " χειρὶ 
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ῥαπισθέντος σου " ἐλευθερίας ἐπέτυχον" " χολῆς γευσαμιένου δὲ, 

τῆς ἐνηδόνου ἐῤῥύσθην, " Χριστὲ, βρώσεως. 

Να τυριχά. 
Τοῖς Ἰρβόνινονε τραυματίσαντες πο τὸν δόλιον, ἡ ἰᾶσθε τὰ 

τραύματα ᾿ τῶν καρδιῶν ἡμῶν πάντοτε, "᾿ χάριν ἀναβλύζοντες " 

ἐχ τῶν πηγῶν τοῦ Σωτῆρος, " θεῖοι Μάρτυρες. 
Ὁλόσωμον “ τῷ ἐχθρῷ τὴν πληγὴν προσηνέγχατε, " πλης- 

γαῖς αἱμιατούμινοι, ἢ ἐπὶ τροχοῦ τε τεινόμενοι ἢ χαὶ τυμπανιζό- 

μενοι, ἡ θεοειδεῖς ᾿Αθλοφόροι "᾽ πανσεβάσμιοι. 

Ἃ 

Σταυροθεοτοχίον. 
Σεσάρχωται " ἐξ ἁγνῶν σου αἱμάτων ὁ Ὕψιστος, ἡ ὃν βλέ- 

πουσα, Πάναγνε, " ξύλῳ ἀδίκως ὑψούμενον, " ἔστενες Ἰὐκ ρόσνο. νἱ 
χαὶ τὴν αὐτοῦ εὐσπλαγχνίαν " ἐμεγάλυνες. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἰσαχήχοα τὴν ἔνδοξον: 
γῃτῶν τραυμάτων μου, Δέσποινα, ἢ τῶν τῆς ψυχῆς " σαρχός τε 

Ι νοσημάτων, "᾿ ἡ Θεὸν τεχοῦσα, ἣ λύσιν παράσχου μοι. 
Ριπιζόμενον πάθεσι "᾽ χαὶ λογισμοῖς "“᾽ χαὶ βίου τρικυμίαις ἢ 

ἐλπίδι, Παρθένε, " χαὶ πίστει βεβαίωσον. 
᾽Εχ περιστάσεως ῥῦσαί με, " Μῆτερ Θεοῦ, "᾿ καὶ ζάλης χαὶ 

χινδύνων ἢ ταῖς σαῖς ἱκεσίαις, ἢ μόνη Πανύμνητε. 
Χειμαζόμενον χλύδωνι " βιωτικῷ “ ἐξάρπασον, Παρθένε, ἣ πρὸς 

τὸν σὸν λιμένα ἢ χαθοδηγοῦσά με. 
᾿Ωδὴ εἡ. Ὃ Ἑἱρμός. 

» Ὁ ἄνθραξ " τῷ Ἡσαΐᾳ προοφθεὶς, Ἥλιος “ παρθενικῆς ἀπὸ 
γαστρὸς ἀνέτειλε "᾽ τοῖς ἐν σχότει πεπλανημένοις, “' χαὶ 

θεογνωσίας φωτισμὸν δωρούμιενος. 

Τροπάᾶρια. 
Δι᾿ οἶκτον ἢ προσομιλήσας τῷ σταυρῷ, Δέσποτα, " ἐχ τοῦ βυ- 

θοῦ με τῶν χαχῶν ἀνέσπασας, " καὶ ἐτίμησας συνεδρίαᾳ δ τῇ πα- 

τριχῇ ἀτιμασθεὶς θελήματι. 
᾿Αχάνθαις " στεφανωθεὶς, ὁ στεφανῶν ἄνθεσι ἡ πᾶσαν τὴν γῆν, 

τὴν τῶν παθῶν μου ἄκανθαν " ἀποτέμινεις ῥιζόθεν, Λόγε, ἣ' καὶ 
ἐμφύυτευεις μοι τὴν σὴν ἐπίγνωσιν. 

Μαρτυριχα. 
᾿Ισχύϊ " τοῦ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν, ἽΑγιοι," ἐθελοντὶ περιθεμέ- 

νου, Μάρτυρες, " δυναμούμενοι, τῶν Δαιμόνων “ τὴν δυναστείαν 
παντελῶς ὠλέσατε. ; 

Μεγάλως ἢ ονὴ βοῥαυραρὰ ἐν γῇ; “Αγίοι, Ἂ ἐν οὐρανοῖς μεγί- 

στὴν δόξαν εὕρατε, " χαὶ μεγίστων ἡμᾶς χινδύνων ᾿ ἀπολυτροῦσθε 

τοὺς ὑμᾶς γεραίροντας. 
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Σταυροθεοποχίον. 
Ὁ νώτοις " Χερουβιχκοῖς ἐν οὐρανοῖς, ἴΑχραντε, " θεοπρεπῶς ὡς 

ἀληθῶς ὀχούμενος "᾽ ταῖς ἀγχάλαις σου ἐποχεῖται, " χαὶ σταυ- 

ρωθεὶς πάντας φθορᾶς διέσωσε. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. 

Ὃ τοῦ. φωτὸς χορηγός. 
5 ἀήττητον ἡ χατὰ ποιχίλων πειρασμῶν ἔχοντες, “ τῶν 

δυσμενῶν ᾿ πάσης ἐπηρείας " λυτρούμεθα σαφῶς “' οἱ σὲ Θεο- 

τόχον ἡ ἀεὶ ἐπιστάμενοι... 

Νόμου τὸ πλήρωμα, δ᾿ ἡ ἀνωτέρα Χερουβὶμ., τέτοκας, " τὸν 
τοῦ Θεοῦ " ἐχ σοῦ σαρχωθέντα " Υἱὸν μονογενῆ, δ᾽ ὃν ὑπὲρ τῶν 
δούλων “ τῶν σῶν ἐχδυσώπησον. 

Τὸν τοῦ παντὸς Ποιητὴν "ἡ ἐν ταῖς ἀγχάλαις σου, ᾿Αγνὴ, φέ- 
ρουσα, " τοῦτον ἡμῖν " ταῖς σαῖς ἱκεσίαις ἡ εὐΐλατον δίδου " τοῖς 
νῦν ἐχ χαρδίας " πρὸς σὲ καταφεύγουσιν. 

᾿Απὸ στενώσεως ἣ χαὶ χατωδύνου μου ψυχῆς δέησιν "᾽ τῶν 

οἰκτιρμῶν ἡ μόνη τῇ Τεχούσῃ " τὸν αἴτιον Λόγον “᾽ προσφέρω ὁ 

τάλας" " οἰχτείρασα σῶσόν με. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 
» ἽἼ] χου ῥημάτων δεήσεως ἡ ἐκ χατωδύνου, Δέσποτα, ψυχῆς " 
» ἐπαχούσας, τῶν δεινῶν με λύτρωσαι’ ἡ μόνος γὰρ εἶ τῆς 

» ἡμῶν ἡ σωτηρίας αἴτιος. 

Τροπάρια. 

Νῶτον παρέχων εἰς μάστιγας, ἡ χαὶ σιαγόνας σου εἰς ῥαπι- 

σμὸν ᾿ πρόσωπον δὲ, Σώτερ, εἰς ἐμπτύσματα, “ ἔσωσάς με τὸν 

πολλὰ α ἀφρόνως σοι πταίσαντα. 

“Ὥσπερ ἀρνίον τοῦ θύεσθαι "᾽ ἦλθες, Χριστέ μου, λύχου νοη- 

τοῦ " ἰοβέλῳ δήγματι τοὺς θνήξαντας " ἐπανάγων πρὸς ζωήν. ἢ 

Δόξα τῇ σταυρώσει σου. 
Μαρτυριχά. 

Νόμους τηροῦντες οἱ Μάρτυρες ἢ τοὺς τοῦ Δεσπότου ἄνομον 
βουλὴν “᾽ παρανόμων παντελὼς ἐξέχλιναν, ἢ 

ζωῆς " τῆς μελλούσης ἔτυχον. 
Παραταξάμενοι, Αγιοι, ἢ πρὸς ἐναντίας χαίροντες ἀρχὰς, ἢ 

θείοις ὅπλοις ταύτας ἐτροπώσασθε, ἡ χαὶ στεφάνους ἐχ Θεοῦ " νί- 

χὴῆς ἐχομίσασθε. 

χαὶ θανόντες τῆς 

Σταυροθεοτοχίον. 
Ἵνα θεώσῃ τὸν ἄνθρωπον, ἡ ἐχ σοῦ, Παρθένε, τίχτεται Θεὸς, 

χαὶ σταυροῦται χαὶ θανάτου γεύεται, "“ ἀποχτείνων τὸν ἐμὲ ἢ 
τὸ πρὶν ἀποχτείναντα. 
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Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ἔν ἀβύσσῳ. 

ὡτηρίας λιμένα γινώσχων σε " πλέων πολυφρόντιδος βίου τὴν 
θάλασσαν." ἐπικαλοῦμαι, Δέσποινα, ἢ χυβερνῆτιν ψυχῆς 'μου 

γενέσθαι σε. 
᾿Ενεδύθην στολὴν χαχουχούμενος, ἢ Μῆτερ ἀειπάρθενε, τῆς 

ἀφροσύνης μου" " ἀλλ ἡ Θεὸν χυήσασα, ἢ τῆς χαρᾶς τὸν χιτῶνα 
ἀντίδος. μοι. 

ἹἹΙερᾶς πολιτείας ἐχπέπτωχα " ἀθυμῶν ὁ δείλαιος: ἀλλ᾽ ἐπανά- 

γᾶγε, ἡ εὐλογημένη Δέσποινα, ἢ προσταγαῖς τοῦ Υἱοῦ σου ῥυθμί- 
ζουσα. 

Συμπαθείας “με θείας ἀξίωσον, ἢ ἡ τὸν συμπαθέστατον Λόγον 

χυήσασα "“ τὸν τῷ ἰδίῳ αἵματι ἢ ἐκ φθορᾶς τοὺς ἀνθρώπους ῥὺυ- 

σάμιενον. 
᾿Ωδὴ ζ΄. :Ὁ Εἰρμές. 

» ρος πρόσταγμα ἡ παρανομοῦντος " τυράννου μετάρσιον ἢ 
τὴν φλόγα ἀνεῤῥίπισε' ἢ Χριστὸς δὲ ἐφήπλωσε Ἂ θεοσεβέσι 

» Παισὶ " δρόσον τὴν τοῦ Πνεύματος, ὁ ὧν " εὐλογημένος καὶ 
» ὑπερένδοξος. Τροπάρια. 

Πτωθέντα με ἤγειρας δ τῇ παραβάσει " σταυρῷ ἀνυψούμενος, ἢ 

ἡ πάντων ἐξαναάστασις" " χαὶ πτώσας τὸν πτώσαντα, “' Δόγε, 
πολέμιον ἡ ὅλον ἀνενέργητον νεχρὸν " ὑποδειχνύεις. Δόξα τῷ 
χράτει σου. 

Τοῖς ἥλοις ἐξήλωσας " τὴν ἁμαρτίαν, " Χριστὲ, τοῦ προπά- 
τορος" “ χαλάμῳ δὲ τυπτόμενος " ὑπέγραψας ἅπασιν " ἐλευθερίαν. 
βροτοῖς. " Δόξα τοῖς Παθήμασι τοῖς σοῖς, " δί ὧν μυρίων παθῶν 
ἐῤῥύσθημεν. Μαρτυρικά. Ἵ 

᾿Επέμνοντο σώματα "' τῶν μιαιφόνων " χερσὶν οἱ καλλίνιχκοι " 
ἄρρητον Μεγαλομάρτυρες, ἡ καὶ ἔμενον Πνεύματι ᾿' Θεοῦ ἀχώρι- 

στοι, " τέμνοντες τὸν δόλιον ἐχθρὸν " ἀνδρίας ξίφει χαὶ χατα- 

σφάττοντες. 

» 

μος ὅροι ἀπροσμιάχ τον " σὸν ῥα χρή κε: " Χριστὸν ἐπαγό- 
μενος, ἡ Στρατὸς ὁ ἀχκατάπληχτος " ὀλέθριον στράτευμα ἡ χατε- 
Ἐξ εθβεσοεν: ἢ ἔπαθλον ληψόμενος ζωὴν " τὴν μαχαρίαν τε χαὶ 
ἀνώλεθρον. Θεοτοχίον. 

Παλάτιον ἔμψυχον ἅ τοῦ Βασιλέως "ἡ καὶ θρόνος πυρίμορφος ; 
Παρθένε, ἀναδέδειξαι" " ἐν ᾧ οϑαμόν τους Ἀ πάντας ἐξήγειρε 

τοῦ προτέρου πτώματος βροτοὺς, " χαὶ συνεδρίᾳ Πατρὸς ἐτίμησε. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἰχόνος χρυσῆς: 
 παυρῷ προσπαγεὶς ᾿ ὁ. ἐχ σοῦ σωματωθεὶς, ̓  Θεογεννήτρια, Ἀ 

Αδαμ. διέῤῥηξε τὸ χειρόγραφον" "ὃν νῦν, Παρθένε, δυσώπης 

χ 

« 
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σον, " πάσης πονηρίας ῥυσθῆναι " τοὺς ἐν πίστει χραυγάζοντας" Κ 
Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, ᾿ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

᾿Ελπὶς ἀγαθὴ, “᾽ προστασία φοβερὰ " ὑπάρχεις, Δέσποινα" 
χαὶ νῦν δεόμεθα σου δωρήσασθαι " τῆς συμπαθείας τὸ πέλαγος ᾿ 

πᾶσι τοῖς εἰς σὲ πεποιθόσι ἡ χαὶ Υἱῷ σου χραυγάζουσιν" "᾽ Ἐὐ- 
᾿λογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, " ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Σχοτίᾳ δεινῆ " τῇ τοῦ βίου συσχεθεὶς " τὸν συλλυπούμιενον 
χαὶ συναλγοῦντα οὐ κατέλαβον’ " τῇ σῇ Παρθένε, λαμπρότητι " 
λῦσον τὴν ἀχλὺν τῶν πταισμάτων, ἤ" χαὶ χαταύγασον ψάλλον- 

τα" " Ἑὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, "ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
ἱΩὩραίαν στολὴν " σωτηρίων ἐντολῶν " διὰ Βαπτίσματος ἡ ἀμ.- 

φιεσάμενος ἀπημαύρωσα ἡ δὶ ἀμελείας ὁ δείλαιος: Δ᾽ νῦν δέ σοι 

προστρέχω, Παρθένε, " τὸν χιτῶνα αἰτούμενος “ τῆς σωφροσύνης 

διὰ σοὺ " πάλιν ἐνδύσασθαι. 
Ζωῆς ἐχπεσὼν ἡ ἀχηράτου μὲν τὸ πρὶν ᾿ ὁ ᾿Αδὰμ σέσωσται ἢ 

διὰ τοῦ Τόχου σου" νῦν δὲ, Πάναγνε, “ τὸν ἀῤῥωστίᾳ χρατούμε- 
νον " σῶσον ἐπιῤῥώσασα, Κόρη; " καὶ ἀξίωσον ψάλλειν σοι" " Εὐ- 

λογημένη ἡ Θεὸν ἢ σαρχὶ χυήσασα. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὁ Εἰρμός. 
»᾽τδάλματος χρυσοῦ ᾿ χαταπτύσαντες τρισόλβιοι Νεανίαι," τὴν 
» Ἐρριρλνονων χαὶ ζῶσαν Θεοῦ Εἰκόνα ἣ' τεθεαμιένοι "΄ μέσον 
» ποῦ πυρὸς ἀνέμελπον" " Ἢ οὐσιωθεῖσα “ ὑμνείτω τὸν Κύριον 
» πᾶσα Κτίσις, “ χαὶ ὑπερυψούτω ἢ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

΄ 

Ἃ 

Τροπαρια. 
Λαὸς ὁ ἀπειθὴς, ἢ ἀδεῶς τε τὰ παράνομα πάντα πράττων, " 

μέσον ἀνόμων σε, Οἰχτίρμον, τὸν δικαιοῦντα ἡ παρανομία “ ξύλῳ 

ἀνυψοῖ σταυρούμενον: “᾽ ὃν πᾶσα ἡ Κτίσις " δοξάζει ὡς Κύριον 
Η ΠῚ ᾿ ὃ» 5 - Ἂ ᾿ 

χαὶ δεσπότην; ἀγυμνολογοῦσα “ τὴν σὴν μαχροθυμίαν. 

Αἱματώσας, Χριστὲ, " τοὺς δαχτύλους σου ἐν ξύλῳ προση- 

λωμένος, τὸ προσαγόμενον τοῖς Δαίμοσιν αἷμα πάλαι " ἐπ᾿ ἀ- 
πωλείᾳ “ τῶν προσαγομένων ἔπαυσας" " ὅθεν σε δοξάζει " ἡ σύμ.- 

πασὰα Κτίσις, Θεὲ τῶν ὅλῳν, “᾽ ἀνυμνολογοῦσα "᾽ τὴν σὴν μα- 

χροθυμίαν. Μαρτυριχά. 
, γῷ ἐμ Ἂ 4“ “ ε , λ ν» 

Ναμιάτων ζωτικῶν ὄντες ἔμπλεοι, οἱ Μάρτυρες τοὺς χειμαῤ- 
ῥους " τοὺς τῆς ἀπάτης ἀπεξήραναν θείοις ῥείθροις " τοῖς τῶν αἱ- 

μάτων, ἣ πίστει ἀχλινεῖ χραυγάζοντες: " Ἢ οὐσιωθεῖσα “ ὑμνεί- 
τὼ τὸν Κύριον πᾶσα Κτίσις, ἢ καὶ ὑπερυψούτω " εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. 

Η ἄπειρος πληθὺς " τῶν αἱμάτων ὑμῶν, ἽΑγιοι, ἀσεβείας ἣ 
᾿ - , Ἁ , ε , Ἵ . , 

τὸ πῦρ χατέσβεσε, καὶ τὴν πολύθεον ᾿Ελλήνων ἔλυσε πλάνην, " 

Ῥαυϑο]θίϊοπβ. 22 
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πάντας δὲ πιστοὺς ἐφώτισε " μέλψοφθηναρι Ἂ Ὑμνείτω τὸν Κύριον 
πᾶσα Κτίσις " καὶ ὑπερυψούτω ἣ' εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σταυροθεοτοχίον. 

Σ- ἄμωμος, ̓ Ἀμνὰς, Εἰ Προφητῶν τε χαὶ Μαρτύρων ἡ ὡραιό- 

πῆς ἢ ὥσπερ ἀμνόν σε ἀναρτώμενον ἐπὶ ξύλου ᾿ θεασαμένη 
ἔχλαιε μὰν ὑὰ χαὶ ἔλεγεν: " Ἢ οὐσιωθεῖσα "' ὑμνείτω τὸν Κύριον 

πᾶσα Κτίσις χαὶ ὑπερυψούτω ἢ εἰς πᾶντας τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχον. Τὸν ἐν χαμίνῳ τοῦ πυρός. 

» γ ξασθενεῖ μου νῦν ὁ νοὺς "' εἰς τὰ βάθη ἐμπεσὼν τῆς ἀθυ- 

» μίας, “ ὡς ἐντεῦθεν ποικίλοις ᾿ περιπαρῆναι χακοῖς" ἡ ἀλλά 
» με, ἡ Παρθένε, θεράπευσον ἣ" τῷ τῆς ἀπαθείας " φωτὶ περιβα- 

» λοῦσα. 

Πύργον ἰσχύος ἀσφαλῆ " καὶ χρηπῖδα χαὶ φρουρὰν χαὶ προ- 
στασίαν ἡ χεχτημιένοι σε πάντες, ἡ διασωζόμεθα νῦν " ὑμνοῦντες " 

τὸν Τόχον σου. Πάναγνε. “ χαὶ ὑπερυψοῦντες " εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. 

᾿Αθανασίας διαυγῆ ἡ ἐπιστάμεθα πηγήν σε, Θεοτόχε, " ὡς τε- 
χοῦσαν τὸν Λόγον " τοῦ ἀθανάτου Πατρὸς " τὸν πάντας ἣ θα- 

γάτου λυτρούμενον " τοὺς ὑπερυψοῦντας ἣ αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ῥεῖθρον ἰάσεων ἡμῖν ἡ ἀενάως τοῖς πιστοῖς, ᾿Αγνὴ, πηγάζεις, ἢ 

οὗ τὴν ἄφθνμν χάριν τ γεν απο σοῦ " ὑμνοῦμεν Ἂ σὸν Τόχον, 
Πανάχραντε, ἢ χαὶ ἝΝ ἀρ ἀρ εἰς πάντας ποὺς αἰῶνας. 

Ο Ἑϊΐρμιός. 
; 

» ων πᾶσα ᾿μμηῖρ εὐφημεῖν πρὸς ἀξίαν" " ἰλιγγιᾷ δὲ 

γοὺς χαὶ ὑπερχόσμιος ὑμνεῖν σε, “ Θεοτόχε: " ὅμως ἀγαθὴ 

» ὑπάρχουσα, " τὴν πίστιν τα Ἢ χαὶ γὰρ τὸν πόθον ἀνὰ τὲ 
» πὸν ἔνθεον ἡμῶν" " σὺ γὰρ " Χριστιανῶν εἶ κροστάτις, “ σὲ 
» μεγαλύνομεν. Τροπαρια. 

Ἵνα τυπώσῃ " πάλαι ᾿Ισαὰχ σοῦ τὸ παθος, " δεσμεῖται, Λό- 
γε" δ λύεται δεθέντος δὲ προβάτου ἀντιτύπου " ἐν φυτῷ Ξαβὲκ 
ἀφέσεως, ἣ᾽ χαὶ ἀπελύθη ἡ τῆς ἀχουσίως τότε " θυσίας ἀληθοῦς" " 

σοῦ δὲ "' ἐθελουσίως τυθέντος, ἢ χακῶν ἐῤῥύσθημεν. 
ἱΩραῖος κάλλει " παρὰ τοὺς. υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, " Χριστὲ, 

ὑπάρχων, ἣ“᾽ κάλλος οὐχ ἐχέχτησο " οὐδὲ εἶδος ἐν τῷ πάσχειν ἢ 
ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ χρεμάμενος, ᾿ ὁ χαλλωπίζων " τὴν ἀμορφίαν 
πᾶσαν" τοῦ γένους τῶν βροτῶν. ἡ Δόξα " τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, 

μόνε " εὔσπλαγχνε Κύριε. 

» 

Μαρτυριχά. 

Σιὼν τῆς ἄνω " ὥφθητε οἰκήτορες θεῖοι, ἢ χαὶ τῶν ᾿Αγγέλων, 

Μάρτυρες, ἰσάγγελοι ὡς ὄντες συμπολῖται, " καὶ τὴν ᾿Εχχλησίαν, 
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ἽΔγιοι, ᾿ τῶν πρωτοτόχων “ περιφανῶς. φαιδρύνετε,. " λάμποντες 
φωτὶ “ θείῳ " χαὶ μαρτυρίου στεφάνῳ " χαλλωπιζόμενοι. 

᾿Ηγαπημένοι "᾽ φίλοι τοῦ ἡμᾶς παραδόξως " πεφιληκότος, " 

ῥύσασθε φιλίας με δολίας τῆς πρὸς σάρχα, " ἅγιοι Κυρίου Μαρ- 

τυρες, ἡ ἁγιασμόν τε " χαὶ φωτισμὸν καὶ λύσιν ᾿ πταισμάτων χα- 
λεπῶν " πᾶσι " τοῖς ἐκτελοῦσι τὴν μνήμην ἡ ὑμῶν αἰτήσασθε. 

Ἃ 

᾿Σταυροθεοτοχίον. 
Φωστήρων χάλλος " δρόμου τοῦ συγήβοως ἀπέστη, “ ὅτε σε 

εἶδεν, "Ἥλιε τῆς δικαιοσύνης, ἐπηρμένον ἣ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ θε- 
λήματι: " ἡ δὲ Παρθένος " σὺν Μαθητῇ παρθένῳ " ἠλάλαζε πι- 
χρῶς" " Οἴμοι ! " ἀναβοῶσα, τί τοῦτο ἡ τὸ ξένον θέαμα: 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Τὸν ἐχ Θεοῦ Θεὸν Λόγον. 

“Δ ξομιαχάριστε Κόρην ἢ τὴν ἐλπίδα μου πᾶσαν "' προθύμως ἀνα- 
Θτύνμι ἐν σοί" ἢ σῶσόν με, Μῆτερ τῆς ὄντως ζωῆς, " χαὶ τρυφῆς 
ἀϊδίου " πλησθῆναι χαθικέτευσον, ᾿Αγνὴ, “ τὸν ἐν πίστει χαὶ πό- 
θῳ " σὲ ὕμνοις μεγαλύνοντα. 

᾿Επιφανεῖσα, Παρθένε, " τῆς ψυχῆς μου. τὸν ζόφον " φωτός σου 
ταῖς ἀύλοις ἀστραπαῖς " αὔγασον, πύλη τοῦ θείου φωτὸς, " καὶ 
τρυφῆς αἰωνίου ἢ πλησθῆναι καταξίωσον, ᾿Αγνὴ, ἢ τὸν ἐν πίστει 
χαὶ πόθῳ " σὲ ὕμνοις μεγαλύνοντα. 

Νενοσηχότας ὁρῶσα ἣὶ χαὶ ψυχὴν χαὶ τὸ σῶμα, " χαὶ βεβλαμ.- 
μένους πάθεσι δεινοῖς, ᾿ τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, Δέσποινα, Κὶ θερα- 

πεύσασα λῦσον ἡ τῶν νῦν παρενοχλούντων λυπηρῶν, ἣ 
τες σε ὕμνοις ᾿ ἀπαύστως βουραθννδωγμο, 

᾽Ἔν τῇ γαστρί σου σχηνώσας ἢ ἐχ γαστρὸς πρὸ αἰώνων. ἡ Πα- 

τὴρ ὅνπερ ἐγέννησεν, Υἱὸς, ἡ τέλειος γέγονεν ἄνθρωπος, " χαὶ 

πηγὴν χαρισμάτων " σὲ, Θεομῆτορ, ἔδειξεν ἡμῖν " τοῖς προσχυ- 
γοῦσι “ τὴν ἄφραστόν σου γέννησιν. 

ἵνα παν- 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων; Σταυρώσιμα. 
ἐπονρωβήτω ἔκραζον ἢ οἱ τῶν σῶν ἐν μότων " ἀεὶ ἐντρυ- 

φῶντες, " χαὶ χαχοῦργον ἀντ᾽ εὐεργέτου " ἡτοῦντο λαβεῖν " οἱ τῶν 

δικαίων φονευταί᾽ Ἂ ἐσιώπας δὲ, Χριστὲ, "᾽ φέρων αὐτῶν τὴν προ- 

πέτειαν, " παθεῖν θέλων " χαὶ σῶσαι " ἡμᾶς ὡς. φιλάνθρωπος. 

᾿Εχουσίως πτωχεύσας " τὴν πτωχείαν τοὺ ᾿Αδὰμ., " Χριστὲ 
ὃ Θεὸς, "ἦλθες ἐπὶ γῆς " ἐχ Παρθένου σαρχωθεὶς, " χαὶ σταυρὸν 

χατεδέξω, "ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσης " ἐχ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ" " 

Κύριε, δέξα σοι. Μαρτυριχόν. 
Ἂ - ᾽ ’ , 

Ὑπὲρ Χριστοῦ παθόντες μέχρι θανάτου, ὦ ἀθλοφόροι Μαρ- 

τυρες, " ψυχὰς μὲν ἔχετε εἰς οὐρανοὺς " ἐν χειρὶ Θεοῦ, " χαὶ χατὰ 

Κόσμον ὅλον ἡ δορυφορεῖται ὑμῶν τὰ λείψανα: “ ᾿Ιερεῖς χαὶ Βασι- 
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λεῖς προσχυνοῦσι, ᾿ καὶ λαοὶ πάντες ἐπαγαλλόμενοι “᾽ συνήθως 

βοῶμεν" ἢ Ὕπνος τίμιος ἐναντίον Κυρίου Ἀ ὸ θάνατος τῶν ὁσίων 

αὐτοῦ. Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ὅτε Ἂ ἐχ τοῦ ξύλου. 

Ὅτε " ἐν σταυρῷ σε ἡ ̓ Αμνὰς " ἄρνα τὸν οἰκεῖον ἑώρα " χα- 

ταχεντούμενον " ἥλοις, ὠλοφύρετο " ἐχπληττομένη σφοδρῶς, " χαὶ 

δαχρύουσα ἔλεγε" " Πῶς θνήσχεις; Υἱέ μου, “ θέλων τὸ χειρόγρα-- 

φον " τοῦ Πρωτοπλάστου ᾿Αδὰμ " ῥῆξαι, " καὶ θανάτου λυτρώ- 
σαι ἢ ἅπαν τὸ ἀνθρώπινον ; Δόξα ἡ τῇ οἰχονομίᾳ σου, Φιλάνθρωπε ! 

ΕἘΠΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Ναχαρισμοί. Προσόμοια ς. 

Ἁ Γ ΄ Ἃ -Ὁ ΔΛ “Ὁ κ “ ΄ ΡΞ χ 

ἣν φωνήν σοι προσάγομεν "᾽ τοῦ Ληστοῦ, χαὶ βοῶμέν σοι 
’ ε -Ὁ- ᾿" ΡΝ ᾽ -“" ᾿ 

Μνήσθητι ἡμῶν, Σωτὴρ; ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. ' 
Σταυρωθεὶς, ᾿Αναμάρτητε; Ἂ ἐν Κρανίῳ συνέθλασας " χάραν 

τοῦ δολίου ἐχθροῦ, " καὶ Κόσμον διέσωσας. 
᾿Εξεῤῥίζωσας, Δέσποτα, ἣ᾿ τῆς καχίας τὴν ἄχανθαν, " στέφος 

ἑχὼν ἀχανθῶν " φορέσας, Μαχρόθυμε. 
Μαρτυριχόν. 

Συντριβόμενοι, Μάρτυρες, " τοῦ ἐχθροῦ συνετρίψατε " πᾶσαν 
τὴν πλάνην σαφῶς, " καὶ στέφος ἐδέξασθε. Δόξα. 

ἹῬαντισμῷ θείου αἵματος “ οἱ πιστοὶ φωτιζόμενοι "' μίαν ἐν 
Προσώποις τρισὶ ᾿ Θεότητα ἐΡ ἀδυλι 

Καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ως ἀρνίον χρεμιάμενον " ἐπὶ ξύλου, 'Πανάμωμε, "᾽ βλέπουσα 
Χριστὸν, ἐν χλαυθμῷ " αὐτὸν ἐμεγάλυνες. 

Ὁνοσο του “Οὐ ο πο ΟΥοΟ ΚΟ ον νοο ο Ο ΚΟ -ὶ 

ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥῊ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Δεσποτικὰ Προσόμοια. 

Ἦχος β΄. “Ὅτε ἡ ἐκ τοῦ ξύλου σε γεχρόν. 

(Ὁ κ ἐν τῇ δόξῃ σου, Χριστὲ, " ἔλθης μετ ᾿Αγγέλων ἁγίων ἣ 

χρῖναι τὰ σύμπαντα, " ὅτε παραστήσονται " γυμνοί σοι ἅπαν- 
τες, " ἀποδοῦναι ὧν ἔπραξαν “᾽ τὴν ἀπολογίαν, " τότε τοῖς προ- 
βάτοις με " σύνταξον, Λόγε, τοῖς σοῖς, " λύσιν " παρασχών μοι 

ἐνταῦθα ἣ᾽ τῶν πλημμελημάτων μου πάντων, ἢ ὦνπερ ἐν τῷ βίῳ 
ἐπλημμέλησα. 

Ῥῆξον " τὰς σειράς μου τῶν παθῶν, " ξήρανον ψυχῆς σηπε- 
δόνας, " μόνε Φιλάνθρωπε, ᾿ δώρησαί μοι δάχρυα “ τῆς κατανύ- 
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ἕξεως, ἡ τὴν καρδίαν μου φώτισον " τὴν ἐσχοτισμένην, ἢ λύτρωσαί 
με, δέομαι, " ἐκ περιστάσεως, " ζάλης " συμφορῶν ἐναντίων " καὶ 

ἐκ πειρασμῶν πολυτρόπων " τοῦ δεινοῦ ἐχθροῦ χαὶ χοσμοχράτορος. 

Λάβε, " ὦ ψυχή μου, κατὰ νοῦν " τὴν φοβερωτάτην ἐχείνην ἥ 
ὥραν τῆς χρίσεως, "' ὅτε τρόμος λήψεται " τὴν Κτίσιν ἅπασαν, ἢ 
χαὶ χαθίσει ὁ Ὕψιστος ᾿ ἐν θρόνῳ ἀστέχτῳ, “ λόγον εἰσπραξόμε- 

νος " τῶν πεπραγμένων ἡμῖν" " σπεῦσον, "' διαλλάγηθι ἔνθεν " 
ὺ ἢ τῶν ὅλων βοῶσα: "“Ἡμαρτόν σοι, Κύριε, καὶ σῶσόν με. 

τε λήμομρι παρα Ομ ν ἐρημία 5 Ἵ 

Ὅλος " ἐκ νεότητος ἐγὼ " πάθεσιν αἰσχύνης δουλεύσας " καὶ 

ἀσωτίᾳ πολλῇ “" τέλεον ἡμαύρωσα "' τὸ κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ, ἣὶ καὶ 
πτοοῦμαι, Πανύμνητε, ἣ τὴν μέλλουσαν δίκην, ἢ ὅτε παραστή- 
σομιαι " τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ" “ νῦν οὖν " πρὸ τοῦ τέλους μοι δί- 
δου " κάθαρσιν, ᾿Αγνὴ, τῶν παθῶν μου “ χαὶ πλημμελημάτων 
ἀπολύτρωσιν. 

Φρίττω " τὸ χριτήριον, ᾿Αγνὴ, ἡ χαὶ τὴν τοῦ πυρὸς τιμω- 
ρίαν "᾽ τὴν αἰωνίζουσαν, " καὶ τὴν ἀπαραίτητον “ ὄντως ἀπόφα- 
σιν) ἡ τὸν βρυγμὸν τῶν ὀδόντων τε ἡ χαὶ τοῦ ἀχοιμήτου " σχώ- 
ληχος, Πανάμωμε, "᾽ τὴν ἀγριότητα" “ ὅθεν " ἐν ὀδύνη χαρδίας ἢ 
σὲ χαθιχετεύω, Παρθένε, " τῆς φριχτῆς με ῥῦσαι χαταχρίσεως. 

Ὅτε " τῶν τοῦ σώματος μελῶν ἢ μέλλῃ ἡ ψυχή μου βιαίως ἢ 

διαχωρίζεσθαι, ἢ τότε μοι παράστηθι, " καὶ τῶν ἀσάρχων ἐχθρῶν " 
τὰς βουλὰς διασχέδασον, ἡ χαὶ τούτων τὰς μύλας “᾿ σύντριψον 

ζητούντων με " καταπιεῖν ἀφειδῶς, " ὅπως " ἀκωλύτως διέλθω ἢ 
τοὺς ἐν τῷ ἀέρι ἑστῶτας " ἄρχοντας τοῦ σχότους, Θεονύμφευτε. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Παρῆλθεν ἡ σχιὰ τοῦ νόμου, " τῆς χάριτος ἐλθούσης" " ὡς 

γὰρ ἡ βάτος οὐχ ἐκαίετο καταφλεγομένη, ἢ οὕτω Παρθένος ἔτε- 
χες " χαὶ Παρθένος ἔμεινας" "᾽ ἀντὶ στύλου πυρὸς “ δικαιοσύνης 

ἀνέτειλεν “Ἥλιος: " ἀντὶ Μωὐσέως Χριστὸς, " ἡ σωτηρία τῶν ψυ- 
χῶν ἡμῶν. Απόστιχα Μαρτυριχᾶ. 

Τῶν ἁγίων Μαρτύρων " πρεσβευόντων ὑπὲρ ἡμῶν "“ χαὶ τὸν 
Χριστὸν ὑμνούντων, ᾿ πᾶσα πλάνη πέπαυται, “ καὶ τῶν ἀνθρώ- 
πων τὸ γένος ἡ πίστει διασώζεται. 

Χοροὶ Μαρτύρων ἀντέστησαν " τοῖς τυράννοις λέγοντες"  Ἢ- 

μεῖς στρατευόμεθα ἢ τῷ Βασιλεῖ τῶν δυνάμεων" δ εἰ καὶ πυρὶ καὶ 
βασάνοις “ ἀναλώσητε ἡμᾶς, ἡ οὐχ ἀρνούμεθα τῆς Τριάδος τὴν 
δύναμιν. 

Μεγάλη ἡ δόξα, " ἣν ἐχτήσασθε, ἽΛγιοι, ἢ διὰ τῆς Πίστεως "δ 
οὐ μόνον γὰρ ἐν τῷ πάσχειν " τὸν ἐχθρὸν ἐνικήσατε, " ἀλλὰ καὶ 
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μετὰ θάνατον ἣ πνεύματα ἀπελαύνετε, Κ 

,» "ψυχῶν χαὶ σωμάτων ἰατροί" " πρεσβεύσατε πρὸς Κύριον, 
ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Νεχρώσιμον. 
Ὡς ἄνθος μαραίνεται "᾽ καὶ ὡς ὄναρ παρέρχεται, " καὶ δια- 

λύεται πᾶς ἄνθρωπος" " πᾶλιν δὲ ἠχούσης τῆς σάλπιγγος, δ" νε- 

χροὶ ὡς ἐν συσσεισμῷ ἡ πάντες ἀναστήσονται ἢ πρὸς τὴν σὴν ὑπᾶν- 
τησιν, Χριστὲ ὁ Θεὸς" " τότε, Δέσποτα," οὕς μετέστησας ἐξ ἡμῶν, " 

ἐν ταῖς τῶν ᾿Αγίων σου " χατάταξον σχηναῖς " τὰ πνεύματα τῶν 

σῶν δούλων, Χριστέ. 

Δόξα... τα γῦν. Θεοτοχίον. 
Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα βου. " εἰς σὲ ἀνατίθημι, ᾿΄ Μῆτερ τοῦ φω- 

τός" " φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σχέπην σου. 

ἀσθενοῦντας θεραπεύε- 
Ἃ 

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΩΙ. 

ΕἸΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Μαρτυ ικᾶ. 
φαιδρύνας τοὺς Αγίους σου ὑπὲρ χρυσὸν,  χαὶ εὐλοι τοὺς 

() οκιυς σου ὡς ἀγαθὸς, κ᾽ ὑπ᾿ αὐτῶν δυσωπούμενος, Χριστὲ 
ὁ Θεὸς, " τὴν ζωὴν ἡμῶν εἰρήνευσον ὡς φιλάνθρωπος, "᾿ καὶ τὴν 

εὐχὴν κατεύθυνον ὡς θυμίαμια, ᾿ ὁ μόνος ἐν ᾿Αγίοις ἀναπαυόμενος. 

᾿Αθλοφόροι Κυρίου, " μακαρία ἡ γὴ ἡ ἡ πιανθεῖσα τοῖς αἵμα- 
σιν. ὑμῶν, ἣ' καὶ ἁγιαι αἱ σχηναὶ "΄ αἱ δεξάμεναι τὰ πνεύματα 
ὑμῶν" " ἐν σταδίῳ γὰρ " τὸν ἐχθρὸν ἐθριαμβεύσατε, " καὶ Χριστὸν 
μετὰ παῤῥησίας ἐχηρύξατε. " Αὐτὸν ὡς ἀγαθὸν ἱχετεύσατε, " σω- 
θῆναι, δεόμεθα, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

᾿Απόστολοι, Μάρτυρες καὶ Προφῆται, " ᾿Ιεράρχαι, " “Ὅσιοι χαὶ 
Δίκαιοι, ἢ οἱ χαλῷς τὸν ἀγῶνα τελέσαντες. “ χαὶ τὴν πίστιν τη- 
ρήσαντες, " παῤῥησίαν ἔχοντες " πρὸς τὸν Σωτῆρα, " ὑπὲρ ἡμῶν 
αὐτὸν ὡς ἀγαθὸν ἱκετεύσατε " σωθῆναι, δεόμεθα, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν, ἢ πάντα ὑπερένδοξα " τὰ σὰ, Θεοτόχε ; 

μυστήρια ' ̓̓ τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμένη " καὶ παρθενίᾳ φυλαττομέ- 
νὴ; ᾿ Μήτηρ ἐγνώσθης ἀψευδὴς " Θεὸν τεκοῦσα ἀληθινόν" "' αὐ- 
τὸν ἱκέτευε, ἢ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

ἽἝπερα Καθίσματα,, μετὰ τὸν Δμωμον; 
χαὶ τὰ πιεχρώσιμα Εὐλογητάρια. 

Σὲ τὸν περιβάλλοντα " τὸν οὐρριὸν ἔν νεφέλαις "' ἔχοντες οἱ 
ἽΑγιοι δ περιβολὴν ἐν τῷ Κόσμῳ, " τὰς βασάνους τῶν ἀνόμων 
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ὑπέμειναν, " χαὶ τὴν πλάνην τῶν εἰδώλων κατήργησαν. ἡ Αὐ- 
τῶν ταῖς ἱκεσίαις " χαὶ ἡμᾶς ἐλευθέρωσον “ τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ, 
Σωτὴρ, " χαὶ σῶσον ἡμᾶς. 

Νεχρώσιμα, ἙΕὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα. 
Ὃ νεχρῶν καὶ τῶν ζώντων ὡς Θεὸς " ἐξουσίαν ἁπάντων 

ἐσχηχὼς, Ζωοδότα, " πρόσχες ταῖς δεήσεσι τῶν δούλων σου, δ 

᾿ λοῦσαι τὸν ἐχθρὸν 

δεῖξόν σου τὰ σπλάγχνα τὰ φιλάνθρωπα, " χαὶ δίδου τὴν ἄφε- 
σιν ψυχαῖς, ᾿ ἃς μετέστησας, " ἐπ᾿ ἐλπίδι τῇ εἰς σὲ, " ὁ δι εὐ- 
σπλαγχνίαν ὑπεράγαθος. 

Μνήσθητι, Κύριε, δ ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου, " χαὶ εἴ τι 
ἐν βίῳ ἥμαρτον, "᾽ συγχώρησον" " οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτητος, δ 
εἰ μὴ σὺ ὁ δυνάμενος " χαὶ τοῖς μεταστᾶσι δοῦναι τὴν ἀνάπαυσιν. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Μῆτερ ἁγία ἡ τοῦ ἀφράστου φωτὸς, “ ἀγγελιχκοῖς σε ὕμινοις 

τιμῶντες ἡ εὐσεβὼώς μεγαλύνομεν. ς μ 
Καγνὼγ εἰς πάντας τοὺς Αγίους,), φέρων ἀχροστιχίδα 

{ ἄνευ τῶν Θεοτοχίων 7: 
Δούλοις ἔπαινον γνησίοις Θεοῦ φέρω. Ὃ ᾿Ιωσήφ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος β΄. ὋΟ Εἰἱρμός. 

» στὴν Μωσέως ὠδὴν ἡ ἀναλαβοῦσα βόησον, ψυχή" " Βοηθὸς 
ἰ ἡϑρῇ σχεπαστὴς “ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν: “᾽ οὗτός μου 

ν» Θεὸς, χαὶ δοξάσω αὐτόν. 

Ἱροπάρια, 
Διωγμοὺς χαλεποὺς ἣ χαὶ αἰκισμοὺς σφοδροὺς χαρτεριχῶς ἢ 

ἐνεγχόντες, ᾿Αθληταὶ, " πᾶσαν τὴν πλάνην ἐκ τῶν περάτων “" 
σθένει θεϊκῷ ἐδιώξατε. 

Οἱ Θεοῦ λειτουργοὶ ἢ καὶ ᾿Ιεράρχαι φέγγει νοητῷ “ ἀπαστρά- 
πτοντες σαφῶς “ πρὸς φῶς ὠδήγησον εὐσεβείας " πάντων εὐσε- 

βῶν τὰ πληρώματα. 
Ὑπερήφανον γοῦν "᾽ ταπεινωθέντες, Ὅσιοι, καλῶς “ χατεχλί- 

νατε εἰς γῆν, “ καὶ ὑψωθέντες ἐνθέοις τρόποις " πᾶσι ταπεινοῖς 

βοηθεῖτε ἀεί. 

» 

Ἁ 

Νεχρώσιμον. 

Λαμπροτάτου φωτός " χαὶ αἰωνίου δεῖξον χοινωνοὺς εὐφρο- 

σύνης ὡς Θεὸς, " οὕσπερ μετέστησας τῶν προσχαίρων "“ δούλους 

σου πιστοὺς, ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Θεροτοχίογ. 

ἠγωνισμέναι, καὶ ἀθλητικῶς "᾽ χαθε- 
σεμναὶ Γυναῖχες, Θεοχυῆτορ, “ περιεστώ- 

Ἃ 

Αἱ ἀσχήσει στεῤῥῶς ἡ 
χ 

᾿ σᾶι εὐφραίνονται. 
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Κανὼν εἰς Κοιμιηηθέντας, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 
Τοῖς τεθνεῶσι δεύτερον πλέχω μέλος. Ποίημα Θεοφάνους. 

ὋὉ Εἴἷρμός. Τῷ τὴν ἄβατον. 
ᾧ θανάτῳ σου ἡ" χαταπατήσας θάνατον, Ἂ θείας ζωῆς ἀνέβλυ- 

ρω Ἂ ἀιϊδιότητα: ἢ ἣν παράσχου, ᾿Αγαθὲ, " ταῖς τῶν κοιμηθέν- 
δ΄ πρεσβείαις ἄφεσιν ἢ των ψυχαῖς, "᾽ ταῖς τῶν Μαρτύρων σου 

πταισμάτων χαριζόμενος. 

Ὃ τὸ πλούσιον " ἀεὶ πηγάζων ἔλεος, " τοῖς εὐσεβῶς, Φιλάν- 

θρωπε, ᾿ προσδεχομένοις σε " ἐν τῷ οἴκῳ σου, Χριστὲ, ἡ ἐν τῇ 
θαυμαστῇ σου σχηνῆ Ἢ χόπον ἀνέσεως " παράσχου, Δέσποτα, ἢ 

τοῖς δούλοις σου ὡς εὔσπλαγχνος. 

᾿Ισχυρότατος " κατὰ θανάτου γέγονας, “ ὅθεν αὐτὸν ἐδέσμευ- 
Ἃ ἡμᾶς ῥυσάμενος" ἡ χαὶ νῦν ῥῦσαι τῆς αὐτοῦ “ τοὺς χεχοι- 

μημένους φθορᾶς " ὡς ὑπεράγαθος, " τῆς σῆς ἐλλάμψεως “ τὴν 
μέθεξιν δορούμενος. Θεοτοχίον. 

Στερεώσασα “ τὴν χλονουμένην φρένα μου, ἣ"᾽᾿ Μῆτερ Θεοῦ, 
βεβαίωσον ἢ θείοις προστάγμιασι " τοῦ τεχθέντος ἐχ τῆς σῆς " χα- 
θηγιασμένης γαστρὸς, ἢ καὶ καταργήσαντος " τοῦ “Αδου, Δέσποι- 
να, " τὸ ζοφερὸν βασίλειον. 

᾿Ωδὴ Υ: Ὃ Εἰρμές. 
» ον νοι βου τὸν νοῦν ἢ μενον, ὁ Θεὸς, "᾽ ἀνάδειξόν 

με, " γεωργὲ τῶν καλῶν, ἣ' φυτουργὲ τῶν ἀγαθῶν, "' τῇ 
» εὐσπλαγχνία σου. Τροπάρια. 

Πυρωθέντες τῷ πυρὶ " τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ἢ οἱ ᾿Αθλο- 
φόροι " τὴν βασάνων πυρὰν " δροσισμῷ τοῦ παντουργοῦ ἡ ἔόβεσαν 
Πνεύματος. 

᾿Αγιώτατοι Χριστοῦ " ᾿Ιεράρχαι, καὶ σεπτοὶ ᾿ Ὃσίων δῆμοι, δ΄ 
ὑπὲρ πάντων ἡμῶν " τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν “ ἐχδυσωπήσατε, 

ἹΙερώτατος χορὸς ᾿ τῶν ἐνθέων Προφητῶν " ἐμεγαλύνθη, " χαὶ 
Γυναίων πληθὺς " ἐναθλήσασα στεῤῥῶς " δόξης ἐπέτυχεν. 

Ἂχ 

Νεκχ ὥσιμον. 
Νεχρωθεὶς ὁ ἐπὶ ἀδαμμρῦνα ἐδωρήσω τοῖς ἀμύμονι ἀθανασίαν" 

ἧς τυχεῖν τοὺς πρὸς σὲ " καταξίωσον, Χριστὲ, “ μεταχωρήσαντας. 

ἋἋ 

Θεοτοχίον. 
Μετὰ πάντων Προφητῶν " καὶ Γυναίων ἱερῶν “ Θεὸν, Παρ- 

θένε, " τὸν τεχθέντα ἐχ σοῦ " ἐχδυσώπει ἐχτενῶς, " τοῦ οἰχτεῖξ. 

ρῆσαι ἡμᾶς. Κανὼν εἰς  Κοιμηθέντας. ; 
Εν πέτρᾳ με τῆς πίστεως στερεώσας. 

αἷς τῆς σῆς ὡραιότητος λαμπηδόσιν  αὐγαάζεσθαι τοὺς πίστει 
ὁ μεν: ὐλβδίορι ἢ εὐδόχησον, ὁ πλούσιος ἐν ἐλέει, ᾿ μετὰ Ναρ- 
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τύρων σου" “ σὺ γὰρ Θεὸς ἡμῶν, ἢ χαὶ οὐχ ἔστι δίκαιος ἢ πλήν 
σου, Κύριε. 

᾿Εν τόποις ἀναψύξεως, ὡς οἰκτίρμων, "δ ἐν χώρα ᾿Αβραάμ. τε 

ποῦ ἐχλεχτοῦ σου “ ἀξίωσον αὐλίζεσθαι τοὺς σοὺς δούλους Ἂ τούς 

σοι χραυγάζοντας" ἣ Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, "᾽' καὶ οὐχ ἔστι δίκαιος 

πλήν σου, Κύριε. 
Θαλάμιοις οὐρανίοις περὶ πολεύειν ἢ φρονίμοις ταῖς Παρθένοις 

συνεισελθόντας " ὑπόδεξαι τοὺς δούλους σου λαμπαδούχους," οὕσπερ 

μετέστησας “ τῷ σῷ βουλήματι " ἐχ προσχαίῤων, Δέσποτα, " μόνε 
φιλαάνθρωπε. ᾿ς Θεοτοχίον. 

Νεχρὸν χαὶ πρὸς τὴν γὴν με ἀποστραφέντα ἤ ἀνέστησας τε- 
χοῦσα τὸν κὐἠ κόμαν Ἂ ἀνήγαγες ἐξ “ΛΑδου με κατωτάτου " τὸν 
Θεοτόχον σε ἡ πίστει δοξαζοντα " χαὶ τιμῶντα, Πάναγνε, " σὲ τὴν 
πανύμνητον. ᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ πῷβῴο 
» ἣν ἐχ Παρθένου σου γέννησιν " ὁ Προφήτης προβλέπων 
» ἀνεχήρυττε ῥγῆν. ἡ Τὴν ἀχογν σου ὀπᾶδου " χαὶ ἐφοβήθην, 
ν ὅτι ἀπὸ Θαιμὰν " καὶ ἐξ ὄρους ἁγίου " χατασχίου " ἐπεδήμη- 

» σᾶς, Χριστέ. Τροπάρια. 

Οἱ τοῦ Χριστοῦ τὰ παθήματα " εὐχλεεῖς ᾿Αθλοφόροι " μιμιη- 
σάμενοι χαλῶς "“ χατατεινόμενοι ἔχαιρον " πολλαῖς βασάνοις, " 

τὰς αἰωνιζούσας " ἀντιδόσεις σχοποῦντες, “ ὧν τυχόντες ᾧ μαχα- 

οίζονται ἀεί. 

Νόμους τηροῦντες τοῦ Πνεύματος, " ᾿Ιεράρχαι, προφρόνως ἢ 
ἐπωχείλατε λαοὺς, "᾽ ὡς χυβερνῆται πανάριστοι, ᾿ πρὸς θεῖον ὅρ- 

μον. " χαὶ μετατεθέντες  ἐχ τῶν χάτω θορύβων " πρὸς γαλή- 
νὴν ἢ μετηνέχθητε ζωῆς. 

Γῆς παρεπίδημοι ὥφθητε “ μεταθέντες, Πατέρες, " τὸ πολί- 
τευμιὰ ὑμῶν ἤ ἐν οὐρανοῖς, χαθὼς γέγραπται, " εὐσεβοφρόνως, ἢ 
χαὶ σαρχὸς τὰ πάθη “ χαλινώσαντες πόνοις " ἐγχρατείας ἣ' τῇ 
δυνάμει τοῦ Χριστοῦ. 

Νέχρωσιν θείαν ποθήσασαι ἡ τὴν ζωὴν τὴν ἀγήρω “ προξε- 
νοῦσαν ἀληθὼς, " διὰ βασάνων χαὶ θλίψεων ἡ χαὶ ἐγχρατείας, ἢ 
τίμιαι Γυναῖχες, "᾽ ἠξιώθητε ταύτης, “ δυσωποῦσαι " τὸν Χριστὸν 
ὑπὲρ ἡμῶν. Νεχρώσιμον. 

Ἣν μετεβίβασας, Κύριε, " τῶν προσχαίρων τοῦ βίου " πολυά- 
ριθμον πληθὺν ἡ ἐν ὀρθοδόξῳ λατρεύσασαν, " Λόγε, τῇ Πίσπει, 
πάσῃ σωζομένων ἢ τῇ πληθύϊ συνάψας, " αἰωνίου ᾿ χαταξίωσον 
ζωῆς. Θεοτοχίον. 

Ὅρος χατάσχιον βλέπει σε ἡ ἀρεταῖς ὁ Προφήτης, ἢ Θεοτόχε, 
᾿Αββαχοὺμ., ΤΕ δὺ ἐπέφανε Κύριος π΄ Θεὸς ἀφράστως Ηϑ ἀρετῇ 
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χαλύψας “ οὐρανοὺς χαὶ τὸ γένος " τῶν ἀνθρώπων διασώσας ἐχ 

φθορᾶς. 

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας. 
Ὑμνῶ σε" " ἀχοὴ γὰρ, Κύριε. 

᾿χπλπίδι " χαὶ ἀγάπη ζήσαντας "᾿ καὶ φρονήματι ὀρθοδόξῳ " τῆς 
ὑπὲρ νοῦν δόξης σου “' ἀξίωσον τοὺς σοὺς οἰκέτας, " Χριστὲ, 

τῇ πολλῇ φιλανθρωπία σου, " σῶν εὐχλεῶν Μαρτύρων ταῖς δεήσεσι. 

Ὡς ἔχων " τῆς τρυφῆς ἀέναον " τὸν χειμιάῤῥουν, ἀεὶ ποτίζεις " 
τοὺς ἐχλεχτοὺς, Κύριε: κ᾿ μεθ᾿ ὧν χαὶ νῦν τοὺς μεταστάντας, ἢ 

Χριστὲ, " τὴ ἀφάτῳ εὐσπλαγχνίᾳ σου "ἡ παρὰ τὸ ὕδωρ θρέψον τῆς 

ἀφέσως. 
Σὺ ζώντων " χυριεύεις, Δέσποτα, " καὶ θανάτου ἐξουσιαζεις" 

Σὺ τοὺς ἐχ γῆς χώματος ᾿ δυνάμει σου ἐξανέστησας" " διὸ " τοὺς 

πρὸς σὲ μεταφοιτήσαντας ἡ ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, Σῶτερ, χατασχής- 
νωσον. Θεοτοχίον. 

᾿Ιάσω ἡ τὸ τῆς Εὖας σύντριμμα “᾿ χαὶ τὴν πάλαι ταλαιπω- 
ρίαν" ἡ“ τὸν Κτίστην γὰρ τέτοχας “ τοὺς πτώματι χκαταῤῥαγέν- 

τας ἢ ἡμᾶς " ἀνορθῶσαι τὸν δυνάμενον, " Θεογεννῆτορ, μόνη Μη- 
προπάρθενε. ᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἱρμός. 
» γῃτὴν ἀχλὺν τῆς ψυχῆς μου, " Σωτήρ μου, διασχεδάσας, δ 
» ΠΝ φωτὶ τῶν ἐντολῶν σου ἣ᾿ χαταύγασόν με ὡς μόνος ἢ 
» σῆς εἰρήνης Βασιλεύς. 

Ἃ 

Τροπαρια. 
Σὲ ποθοῦντες, Οἰχτίρμον, ἢ ἐμίσησαν πάντα χόσμον " οἱ γεν- 

ναῖοι ᾿Αθλοφόροι "᾽ προσομιλοῦντες βασάνοις " ἀπαρνήσει τῆς 
σαρχός. 

Ἵεράρχαι, Προφῆται " καὶ Ὅσιοι θεοφόροι, ᾿ ταῖς τοῦ Πνεύμα- 
πος ἀχτῖσι " φωταγωγοῦντες τὴν Κτίσιν, ᾿ σκότος λύετε παθῶν. 

'Οσιώτατοι Πατέρες, " Προφῆται καὶ ᾿Ἱεράρχαι " χαὶ ἀοίδιμιοι 
Πυναῖχες " σοὶ τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων " εὐηρέστησαν, Χριστέ. 

Νεχρώσιμον. 
ἹΙχετεύομεν, Σῴτερ, " οὺς ἐξ ἡμῶν προσελάβου, " ἐν χορῷ τῶν 

ἐχλεχτῶν σοὺ " χατασχηνώσας μετόχους ἢ δεῖξον χρείττονος ζωῆς. 

Θεοτοχίον. 
Παναγία Παρθένε, " τὸ χαύχημα τῶν Μαρτύρων " καὶ ἱΟσίων 

χαὶ Δικαίων, ἡ πάσης ἡμᾶς τυραννίδος " ἐξελοῦ τῶν πειρασμῶν. 
Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας. ᾽Ο τοῦ φωτὸς χορηγός. 

Ιου ερεραρ τ, ἡμᾶς " χαὶ τεθειμιένους ἐν φρουρᾷ ἤγειρας, ἡ ἐχ 

ζοφερῶν ἢ σοῦ “Αδου χευθμώνων ἢ ἁρπάσας, ᾿Αγαβθὲ, " χαὶ δεί- 
ξας ἁγίων " Μαρτύρων στρατεύματα. 



ἮΧΟΣ Β΄. 179 

Διὰ τὸ σῶσαι: ἡμᾶς " ὡς παραγέγονας, Χριστὲ, δέξαι νῦν ἢ 
τοὺς εὐσεβῶς " πρὸς σὲ μεταστάντας, " χαὶ λόλποις ᾿Αβραὰμ. " 

χαὶ μετὰ Λαζάρου " αὐτοὺς χατασχήνωσον.᾽ 

Ἔλυσας, Δέσποτα, “ τὸν χρόνιόν μου χαὶ μαχρὸν πόλεμιον ἢ 
τὸν πρὶν πρὸς σὲ, " μεσίτης καὶ πρέσβις " εἰρήνης γεγονώς" ἢ 

νῦν τοὺς σοὺς δούλους " οἰκτείρας ἀνάπαυσον. 

Θεοτοχίον. 

Ὑπὸ τὴν σχέπην σου οἱ πεποιθότες ἐπὶ σοὶ ζήσονται, " Μῆ- 

τερ Θεοῦ" " τὸν γὰρ Ζωοδότην ἡ ἐγέννησας ἡμῖν " τὸν ζωοποιοῦν- 
τὰ " τὰ παᾶντα βουλήματι. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὁ Εἰἱρμιός 

» ἘΠ ἁμαρτημάτων ἥ συνέχομαι ἀεὶ, " χαὶ τρικυμία τοῦ βίου 
χειμιάζομιαι: ἢ ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸν ᾿Ιωνᾶν ἐχ τοῦ θηρὲς, " χἀμὲ 

» τῶν παθῶν ἀνάγαγε ἡ χαὶ διάσωσον, Σωτήρ. 
Τροπαρια. 

Στεῤῥότητι ᾿βδηίας ᾿ ἐχθρὸν οἱ ᾿Αθληταὶ Ἂ χαταπαλαίσαντες 
τοῦτον Ἀἰββεβ αίνογ, " χαὶ ἔλαβον νίκης στέφος ἐχ Θεοῦ: " διὸ ἐχτε- 
νῶς πρεσβεύουσι, " τοῦ πῆμα νῦν ἡμᾶς. 

Χριστοῦ τοὺς Ἱεράρχας " τιμήσωμεν πιστῶς, Ἂ χαὶ τοὺς Ὁ- 

σίους αὐτοῦ μαχαρίσωμεν, “ σωζόμενοι ταῖς δεήσεσιν αὐτῶν " ἐχ 
πάσης ὀργῆς χαὶ θλίψεως " χαὶ χκαχίας τοῦ ἐχθροῦ. 

᾿Ενήθλησε Γυναίων " ὁ ἔνθεος χορὸς, ᾿ χαὶ ἐν ἀσχήσει Θεὸν 
ἐθεράπευσε " χαὶ ἔτυχε Βασιλείας οὐρανῶν. ᾿ Αὐτῶν προσευχαῖς 

τὸν Κόσμον σου " σῶσον, μόνε ᾿Ιησοῦ. 
Νεχρώσιμιον. 

Ὃ πλάσας, Ζωοδότα, ᾿ τὸν ἄνθρωπον ἐχ γῆς; “ τοὺς ἐξ ἡμῶν 
μεταστάντας ἀνάπαυσον, “ τὴν ἄφεσιν παρεχόμενος αὐτοῖς, δ 

Χριστὲ, τῶν χαχῶν ὡς εὔσπλαγχνος ἡ χαὶ οἰκτίρμων, ᾿Ιησοῦ. 
Θεοτοχίον. 

ν 

᾿Αγία Θεοτόχε, " ἁγίασον ἡμῶν ἡ τοὺς λογισμοὺς, καὶ τὸ φρό- 
νημὰα στήριξον, " καὶ σῶσον ἐκ τῶν βελῶν τοῦ πονηροῦ ἡ ἀτρώ- 
τους ἡμᾶς δοξάζοντας " σοῦ τὸ ἔλεος, ᾿Αγνή. 

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας. ᾿Εν ἀβύσσῳ πταισμάτων. 
ἧς ἀφράστου χαὶ θείας λαμπρότητος, " ἔνθα τῶν Μαρτύρων 
χοροὶ, χαταξίωσον, "“ οὺς ἀπὸ γῆς μετέστησας " παντουργῷ 

σου βουλήσει, Φιλάνθρωπε. 
᾿Ελλαμφθῆνα! τῷ χάλλει τῆς δόξης σου " τοὺς χαταλιπόντας 

τὸν βίον ἀξίωσον, "᾿ καὶ πρὸς τὸ φῶς σου, Δέσποτα, " μεταχεχω- 
βηχότας τὸ ἄφραστον. Θεοτοχίον. - 

“Ρυομένη προθύμως ἐπίφανον " τοὺς προσκαλουμένους σε, πάν- 
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αγνε Δέσποινα, ᾿ ἡ τὸν Χριστὸν γεννήσασα "“ τὸν ζωῆς χαὶ θανά- 
που δεσπόζοντα.᾽ 

᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

» ἃ Χερουβὶμ. μιμούμενοι ἢ Παῖδες ἐν τῇ καμίνῳ "' ὑπέψαλ- 
» λον βοῶντες" " Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς," ὅτι ἐν ἀληθείᾳ " καὶ 
» χρίσει ἐπήγαγες ᾿ ταῦτα πάντα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, " 
» ὁ ὑπερύμνητος ἅ χαὶ δεδοξασμένος "᾽ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπαρια. 
Ὑπομονῇ χατέβαλον Ἐ“Αγιοι τὸν Βελίαρ “ ὑπενεγχόντες πᾶ- 

σὰν “ πεῖραν βασάνων χαλεπῶν, ἥ ὅτι ἐν ἀληθείᾳ ἡ τὸν Θεὸν 
ἠγάπησαν " τὸν παθόντα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. " Αὐτῶν ταῖς 
προσευχαῖς " σῶσον πάντας, Λόγε, "᾽ πειρασμῶν καὶ χινδύνων. 

Φωτοειδεῖς Ἱεράρχαι. "᾽΄ Ὅσιοι χαὶ Προφῆται, ἡ χαὶ Ἵερο- 
μαρτύρων ἢ ἡ ἀξιάγαστος πληθὺς, " χαὶ Γυναιχῶν ἁγίων ἡ ἅγιος 
χατάλογος ᾿ ἐν ἀσχήσει χαὶ ἀθλήσει ἐχλάμψας φαιδρῶς, ὑπὲρ 
ἡμῶν ἀεὶ " δέησιν ποιεῖσθε, ᾿ ὅπως ἑλεηθῶμεν. 

Νεχρώσιμον. 
ἽἝνθα ὀδύνη πέφευγε, " στεναγμός τε χαὶ λύπη, ἣ᾽ ὅπου τὸ 

φῶς ἐχλάμπει ἢ τοῦ σοῦ προσώπου, Χριστὲ, " ἔνθα ᾿Αγίων δῆμοι " 

ΩΣ 

νῦν περιχορεύουσι, ἢ τάξον πάντων τῶν μεταστάντων πίστει ψυ-. 
Ἃ Ἃ χὰς, " τὰ πταίσματα αὐτὼν 

ἐλεήμων. 
πάντα παραβλέψας " ὡς μόνος 

Θεοτοχίον. 
Μετὰ Μαρτύρων, Αχραντε, " χαὶ ὁσίων Πατέρων " καὶ Προ- 

φητῶν, πασῶν τε " τῶν ὁσίων Γυναιχῶν, “ τὸν ἐν ᾿Αγίοις μόνον ἢ 
ἐπαναπαυόμενον " ἐνδυσώπει ἡμᾶς καθαγιάσαι, ᾿Αγνὴ, “ ἁγίαις 
ἐν φωναῖς " τοὺς δοξολογοῦντας Ἃ αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας. ᾿Αντίθεον πρόσταγμα. 
ὧν χαταβέβηκας " ἐπὶ τὸ σῶσαι " τὸ πάλαι πλανώμενον 

()ιθρώπων γένος, Κύριε: "ὶ διό σε οἱ Νάρτυρες " ἀεὶ χαθιχετεύ- 
ουσι, Ἂ τούτους, οὺς μετέστησας ἐχ γῆς, ἡ ἐν γῇ πρᾷᾳέων, Σῶτερ, 

ἀνάπαυσον. 
Νεχρώσει τὴν νέχρωσιν " ἀπετινάξω, " ἐν νεχροῖς ἐλεύθερος ᾿ 

αὐτὸς μόνος γενόμενος" " χαὶ νῦν τῆς νεχρώσεως " τῆς ἁμαρτίας, 
’ , ι , ᾿ Η ᾿ Δέσποτα, ἢ λύτρωσαι τοὺς δούλους σου, δεικνὺς " καὶ χληρονό-. 

ὕους τῆς Βασιλείας σου. 

Πολλὴ σου καὶ ἄφατος " ἡ εὐσπλαγχνία, ἢ ἀμέτρητος ἄβυσ- 
ΠΉΜΒΟΝ ἔ Χ ἴ σος ᾿ Ἢ τῆς φιλανθρωπίας σου" " πταισμάτων οὖν ἄφεσιν ᾿ τοῖς 

“Ὁ ν χα, ᾿ -“ , - ΦφκΚκ , μεταστᾶσι, Χριστὲ, δίδου, καὶ τῇ χάριτι τῇ σῇ " χεχαθαρμένους 
αὐτοὺς ἀνάδειξζον. 

Ἃ 
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Θεοσοχίον. 

Λυχνία γεγένησαι " τῆς θείας δόξης ᾿ ἀπαύγασμα φέρουσα, 

Παρθένε, διὰ Πνεύματος ἡμῖν φανερούμενον ἡ χαὶ τὴν τοῦ “Αδου 

ἀχλὺν " φέγγει τῆς Θεότητος αὑτοῦ " ἐξαφανίζον, Θεοχαρίτωτε. 
᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Ἑἱρμοός. 

» Πηιὸν ἐν τῇ βάτῳ Νωσῇ " τῆς Παρθένου τὸ θαῦμα ἢ ἐν Σι- 
“Σ τῷ ὄρει " προτυπώσανταά ποτε ἡ ὑμνεῖτε, εὐλογεῖτε " καὶ 

» ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Τροπαρια. 

ἱῬεῦσαν τὸ αἷμα ὑμῶν “ καθηγίασε πᾶσαν, "᾿᾿Αθλοφόροι, τὴν 
Κτίσιν, " χαὶ ἐξήρανε σαφῶς " τὴν χύσιν τῆς ἀπάτης, " καὶ τῶν 
πιστῶν τὰς ψυχὰς ᾿ χατήρδευσε πλουσίως. 

"Ὠφθη χορὸς ᾿Ασχητῶν "᾽ ᾿Ιερέων τε δῆμος, 

ἁγίων " Προφητῶν τε εὐχλεῶν "' ὁμότιμος ᾿Αγγέλων 
χῶς ἐπὶ γῆς ἡ ἐν Πνεύματι βιώσας. 

Νεχρώσιμιον. 

Οὺς ἐξ ἡμῶν, ᾿Ιησοῦ, " προσελάβου, ἐν χόλποις "᾿Αβραὰυ. 
χαταταάξας " μετὰ πάντων ἐχλεχτῶν " ἀνάπαυσον, παρέχων ἢ 

ἁμαρτημάτων αὐτοῖς " ὡς πανοιχτίρμωων λύσιν. 
Θεοτοχίον. 

Θεοχυῆτορ ἁγνὴ, ἢ μετὰ πάντων Μαρτύρων, " Προφητῶν χαὶ 
Ὁσίων ἡ χαὶ ἁγίων Γυναικῶν ἣ χαὶ ᾿Ιερομαρτύρων, “' χκατοιχτει- 
ρῆσαι ἡμᾶς ἢ τὸν Σωτῆρα δυσώπει. 

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας: Καμινός ποτε. 

δειξας ἡμῖν " τοῦ δυσμενοὺς θανάτου “ τὰς διεξόδους ὡς ἀθά- 
“," ἡ σῇ θείᾳ δυνάμει σου, " τὰς εἰσόδους δὲ ἐγνώρισας ἥ 

ἊἋ 

» 

Ἀ χαὶ Γυναίων 

ἢ ἀγγελι- 

τὰς τῆς ζωῆς, ᾿Αθαάνατε: " ἧσπερ οἱ Μαρτυρές σου “ νῦν ἐπα- 

ξίως ἐπέτυχον. 

Καάλλους νοητοῦ ἡ τοῦ σοῦ χατατρυφῆσαι " τοὺς μεταστάν- 
πας χκαταξίωσον, " τὸ αἶσχος τὸ δύσμορφον " ἐχχαθαίρων ὡς φι- 

λάνθρωπος " τῆς ἁμαρτίας, Δέσποτα " μόνος γὰρ ἀνεδείχθης ἣ 

τῆς ἁμαρτίας ἐλεύθερος. 

᾿Ὥρθωσας ἡμᾶς, " Χριστὲ, τοὺς πεπτωχότας ἡ εἰς χοῦν θα- 

νάτου, τῷ θανάτῳ σου “ ζωὴν χαριζόμενος "ἢ χαὶ τρυφὴν τὴν ἀτε- 
λεύτητον "ἡ χαὶ χαρμονὴν ἀΐδιον, “᾽ ἧς νῦν τοὺς μεταστᾶντας ἢ 

ὡς ἐλεήμων ἀξίωσον. Θεοτοχίον. 
Μέγα καὶ φριχτὸν " ὑπάρχει, Θεομῆτορ7 " τῆς σῆς λοχείας 

τὸ μυστήριον" " Θεὸν γὰρ ἐγέννησας, " ὃν ὁ θάνατος οὐχ ἔστεξε " 
χαὶ τάφος οὐ διέλυσεν" “᾽ ὅθεν σε, Παναγία, ἡ πᾶντα τὰ ἔθνη 

δοξάζομεν. 

Ἂχ 
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᾿ῷΩδὴ θ΄. ὋὋ Ἑἱρμός. 

» Τ᾽ ὑπερφυῶς σαρχὶ " συλλαβοῦσαν ἐν γαστρὶ " τὸν ἐκ Πα- 
» ἢ πρὸς ἀχρόνως ἢ προεκλάμψαντα Λόγον ἥ ἐν ὕμνοις ἀσιγήτοις 
» μεγαλύνωμεν Πιστοί. 

Τροπαρια. 

᾿Ισχυροὶ χατὰ παθῶν, " δυνατοὶ κατὰ ἐχθρῶν “ φανέντες, 
᾿Αθλοφόροι, δ᾽ ἀπηνέγχατε νίχην " ἀθλήσαντες νομίμως " χαὶ 
σπτεφθέντες ἐχ Θεοῦ. 

Ως Θεοῦ “Ἱερουργοὶ ᾿᾽ καὶ Ποιμένος τοῦ χαλοῦ ἣ μιμηταὶ γε- 

γονότες, ἢ ἐποιμάνατε αὐτοῦ " τὰ θρέμματα ὑσίως, κ᾽ ἱΙεράρχαι 

εὐχλεεῖς. 

Σὺν ὁσίοις ᾿Ασχηταῖς " χαὶ Προφήταις ἱεροῖς " μιμιήσωμεν Γεν- 

ναίων " ἀθλησάντων τὰ πλήθη, " καὶ τῶν ἐν τῇ ἀσχήσει ἢ χα- 

θελόντων τὸν ἐχθρόν. 

τὶ 

ἐχρώσιμιον. 

Ἢ πανένδοξος, Χριστὲ, “᾽ τῶν ᾿Οσίων σου πληθὺς " ἀπαύστως 

δυσωπεῖ σε’ “ Οὺς μετέστησας πίστει, ᾿ὰ μετόχους αἰωνίου ἁ δεῖ- 

ξον, Κύριε, ζωῆς. 
Θεοτοχίον. 

Φιλοικτίρμονα Θεὸν " ἡ χυήσασα σαρχὶ, ἡ μετὰ πάντων ᾿Α- 
γίων "' χαθικέτευε ἀεὶ ἢ χινδύνων ἡμᾶς σῶσαι, " Μητροπάρθενε 
ἁγνή. Κανὼν εἰς Κοιμιηθέντας. 

Ἢ τὸν πρὸ Ἡλίου " φωστῆρα. 
Ἐχ" ἐξουσίαν ἡ χαὶ ζώντων χαὶ νεχρῶν, " Ζωαρχιχώτατε, 

τοῖς ἀπὸ γῆς πρὸς σὲ μεταφοιτήσασι " χληρουχίαν ἐν οὐρα- 
. 

ΕἾ Ἃ 

γοῖς ᾿ παράσχου χαὶ λαμπρότητα " τὴν τῶν ἁγίων, Δέσποτα, 
χαὶ τῶν ἐνδόξων ᾿Αθλοφόρων σου. 

Λόγος ὧν ὁ πάλαι “' τὸ εἶναί μοι διδοὺς,  Ζωαρχιχώτατε, 
χαὶ τὸ εὖ εἶναι πάλιν χαριζόμενος, " ἐν τοῖς κόλποις τοῖς ὀρεχτοῖς 

᾿Αβραὰμ. τοῦ προπάτορος " τοὺς μεταστάντας δούλους σου "Ἢ ὡς 
ἐλεήμων κατασχήνωσον. 

Ὅλος χρηματίζεις, ̓  Σωτήρ μου, γλυχκασμις φωτοειδέστατος, 

ὅλος ὑπάρχεις ἔφεσις ἀκόρεστος" ἢ 

φῆς " χαὶ ὕδωρ τῆς ἀφέσεως ἡ τοὺς χοιμηθέντας πότισον " ἀχα- 

ταπαύστως σε δοξαζοντας. 
Θεοτοχίον. 

Ὰ 

Ἃ 

Ἃ 

Σὲ τὴν Θεοτόχον “ ἀξίως οἱ πιστοὶ δ νῦν μαχαρίζομιεν “ τοῖς 

θεοπνεύστοις λόγοις σου ἑπόμενοι" " σὺ γὰρ μόνη τοῖς ἐπὶ γῆς ἡ 
Θεὸν ἐχυοφόρησας ἡ τὸν τοῦ θανάτου λύσαντα " τὴν δυναστείαν; 
Μητροπάρθενε. 

β 

ἑ 

τὸν χειμιαῤῥουν τὸν τῆς τρυ- 
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᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, .Μαρτυριχά. 
Τὸν Σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ λαβόντες " οἱ ἅγιοι Μάρτυρες " 

ὅπλον ἀχαταγώνιστον, ἢ πᾶσαν ποῦ Διαβόλου τὴν ἰσχὺν κατήρ- 
γησαν" " καὶ λαβόντες στέφος οὐράνιον ἣ᾽ τεῖχος ἡμῖν γεγόνα- 
σιν, " ὑπὲρ ἡμῶν ἀεὶ πρεσβεύοντες. : 

ο΄ Τῶν ᾿Αγίων σου τὰ πλήθη " δυσωποῦσί σε, Χριστέ" “ ἐλέη- 
σον, Σωτὴρ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Πᾶσα πόλις χαὶ χώρα "' τιμᾷ ὑμῶν τὰ λείψανα, δ᾽ ὦ ἀθλοφόροι 
Μάρτυρες" " ὑμεῖς γὰρ νομίμως ἀθλήσαντες "᾽ στέφανον οὐράνιον 
ἐλάβετε" ἡ χαὶ διὰ τοῦτο ᾿Ιερέων ἐστὲ τὸ καύχημα, " Βασιλέων 
τὸ νῖχος, " ᾿Εχχλησιῶν ἡ εὐπρέπεια. 

Νεχρώσιμιον. 
Οἴμοι ! οἷον ἀγῶνα ἔχει ἡ ψυχὴ " χωριζομένη ἐχ τοῦ σώμα- 

πος ' "οἴμοι ! πόσα δαχρύει τότε, " καὶ οὐχ ὑπάρχει ὁ ἐλεῶν αὐ- 
τὴν ἱ " πρὸς τοὺς ᾿Αγγέλους " τὰ ὄμματα ῥέπουσα "᾽ ἄπραχτα 

χ Ἁ χ χαθιχετεύει" " πρὸς τοὺς ἀνθρώπους “ τὰς χεῖρας ἐχτείνουσα, 

οὐκ ἔχει τὸν βοηθοῦντα. " Διὸ, ἀγαπητοί, μου ἀδελφοὶ, " ἐννοή- 
σαντες ἡμῶν τὸ βραχὺ τῆς ζωῆς, “ τοῖς μεταστᾶσι τὴν ἀνά- 
παυσιν " παρὰ Χριστοῦ αἰτησώμεθα, ἡ καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ 
μέγα ἔλεος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. Ὅτε “ ἐχ τοῦ ξύλου. 

Ὅλην ἡ τὴν ζωήν μου ἐν χαχοῖς ᾿ χαταδαπανήσας ὁ τάλας ἢ 
νῦν κατελείφθην, ᾿Αγνὴ, ἢ πάσης ὅλος ἔρημος " ἀγαθῆς πράξεως" ἢ 

προσεγγίζοντα βλέπων δὲ "᾽ τὸν θάνατον, οἴμοι! " τρέμω τὸ χρι- 

τήριον " τοῦ σοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ: " οὗπερ “ ἐξελοῦ με, Παρθένε, " 
χαὶ πρὸ τῆς ἀνάγχης ἐχείνης, " Δέσποινα, ἐπίστρεψον χαὶ σῶσόν με. 

Εἰ δέ ἐστιν ᾿Αλληλούϊα, λέγομεν τὰ Μαρτυριχὰ εἰς τοὺς Αἴ- 

γους᾽ ᾿Απόστιχα δὲ ταῦτα" 

Ὅτε ἡ ἐχ τοῦ ξύλου σε νεχρόν. 
᾿Ῥύμην "᾽ τοῦ θανάτου καὶ φθορὰν " σοῦ τῷ ζωηφόρῳ θανάτῳ 

χαθεῖλες, Δέσποτα, " πᾶσι δὲ ἐπήγασας “ ζωὴν αἰώνιον, ἢ χαὶ νε- 
χροῖς ἐξανάστασιν, ᾿ Σωτὴρ, ἐδωρήσω" “' ὅθεν σου δεόμεθα, " καὶ 

νῦν ἀνάπαυσον " πίστει " τοὺς πρὸς σὲ μεταστάντας "ἡ χαὶ τῆς 
ἀθανάτου σου δόξης " τούτους χαταξίωσον, Φιλάνθρωπε. 

Στίχ. Μαχάριοι, οὺς ἐξελέξω. 

Ἵνα ἡ τοὺς ἀνθρώπους χοινωνοὺς ἁ θείας Βασιλείας ἐργάσῃ » δ 

σταυρὸν ὑπέμεινας, ἡ θάνατον ἑχούσιον " χαταδεξάμενος" " διὰ 
τοῦτο δεόμεθα, " τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ " μετόχους ἀνάδειξον " τῆς 
Βασιλείας σου “᾿ πίστει " τοὺς πρὸς σὲ μεταστάντας, “ χαὶ τοῦ 

γλυχυτάτου σου χάλλους " τούτους χαταξίωσον, Φιλάνθρωπε. 

Ἃ 
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Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. 

Τρόμῳ " τῷ φρικτῷ χαὶ φοβερῷ "᾽' θρόνῳ σου, Χριστὲ, πα- 
ρεστῶτες, “' οἱ ἀπ᾽ αἰῶνος νεχροὶ " ψῆφον ἀναμένουσι “ τὴν σὴν 
δικαίαν, Σωτὴρ, " χαὶ τὴν θείαν ἐχδέχονται ἡ δικαιοχρισίαν" " τότε 
φεῖσαι, Δέσποτα "' Σῶτερ, τῶν δούλων σου " πίστει " τῶν πρὸς σὲ 
μεταστάντων, "᾿ χαὶ τῆς ἀϊδίου τρυφῆς σου ἡ χαὶ μαχαριότητος 

ἀξίωσον. Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Δεῦτε ἡ τὴν Μητέρα τοῦ φωτὸς " ὕμνοις ἀσιγήτοις βοῶντες " 
πάντες δοξάσωμεν᾽ "᾽ αὕτη γὰρ ἐχύησε " τὴν σωτηρίαν ἡμῶν, ἢ 
χαὶ τὸ Χαῖρε προσάξωμεν “ ὡς μόνῃ τεχούσῃ “ πάντων ἀρχαιό- 
τατον ἡ τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν. ἣὶ Χαίροις, ἢ τὸν τὴν Εὔαν τεχοῦσα " 
πάλιν ἀναπλάσαντα" " χαίροις, ἄχραντε Παρθένε ἀπειρόγαμε. 

ἜἝΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ἣν φωνὴν σοι προσάγομεν ᾿ τοῦ Ληστοῦ καὶ βοῶμεέν σοι" " Μνή- 
ων ἡμῶν, Σωτὴρ, ἡ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Τοῦ Χριστοῦ τὰ παθήματα " μιμησάμενοι, Μάρτυρες, " πάθη 
ποιχίλα βροτῶν " ἀεὶ θεραπεύετε. 

Σὺν Προφήταις ᾿Απόστολοι, ἡ σὺν ᾿Οσίοις Διδάσχαλοι 

πάντων Δημιουργῷ “ καλῶς εὐηρέστησαν. 
Μετὰ πάντων ἀνάπαυσον ἡ τῶν ᾿Αγίων σου, Κύριε, " οὺς προσ- 

εἐλάβου πιστοὺς, " δεόμεθα, δούλους σου. Δόξα. 
Ὦ Τριὰς ὁμοούσιε, “ τοὺς ὑμνοῦντας σε οἴκτειρον, ἢ ἐχ τῶν 

σχανδάλων ἐχθροῦ " πάντας λυτρουμένη ἀεί. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου " μὴ παρίδης, Πανάμωμε, " σώ- 
ζουσα ἡμᾶς ἐκ πολλῶν ἡ πταισμάτων. καὶ θλίψεων. 

Ἃ τ τῷ 

Τέλος τοῦ Δευτέρου Ἤχου. 

Κἂν δευτέραν εἴληφας ἐν τάξει θέσιν, 

᾿Αλλ ἡδονὴ πρώτη σοὶ τῷ μελιῤῥύτῳ. 

Τὸ σὸν μελιχρὸν καὶ γλυκύτατον μέλος 

᾽Οστᾷ πιαίνει χαρδίας τὶ ἐνηδύνει. 

Σειρῆνες ἦδον δευτέρου πάντως μέλη. 

Οὕτω πράως σοι ῥεῖ μελισταγὲς μέλος. 

---οοοσε β  β, ἐοο------ 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ Γ΄. ἩΧΟΥ͂. 

Τῷ ΣΑΒΒΑΤΩ ἙΣΠΈΡΑΣ. 

ΕΝ Τῷ ΜΙΚΡῸ ἘΣΠΈΡΙΝΌ. 

Τὰ τρία Στιχ. ᾿Αναστάσιμια, δευτεροῦντες τὸ πρῶτον. 
Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, τὸ Δογματικόν. Ἦχος γ΄. 

ἔγιστον θαῦμα! ἢ παρθένος τεχοῦσα, " χαὶ τὸ τεχθὲν Θεὸς 
τὸ αἰώνων" “ προφανὴς ὁ τόχος, "' χαὶ τὸ τελούμενον ὑπὲρ φύ- 

σιν. “ Ὦ Μυστηρίου φρικώδους ! Ἂ ὃ χαὶ νοούμενον ἄφραστον 
μένει Ἂ χαὶ θεωρούμενον ποὺ καταλαμβάνεται. Ὑ Μαχαρία σὺ 
εἶ, ἄχραντε Κόρην ἢ ᾿Αδὰμ τοὺ γηγενοῦς θυγάτηρ, ἡ καὶ Θεοῦ 
τοῦ Ὑψίστου φανεῖσα μήτηρ. ἢ Αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυ- 
χὰς ἡμῶν. 

Εἰς τὰ ᾿Απόστιχα, πρῶτον τὸ ᾿Αναστάσιμον, εἶτα τὰ πα- 
ρόντα Προσόμοια τῆς Θεοτόχου. Ἦχος γ΄. 

Τὸν Σταυρόν σου προσχυνῶ, Χριστὲ, τὸν τίμιον. 
Στίχ. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου. 
Κιβωτόν σε νοητὴν, ᾿Αγνὴ », γινώσχομεν, ᾿᾽ οὐ φέρουσαν τὰς 

πλάχας τὰς θεογῤῥάφους, ἡ τὸν δὲ νόμου ποιητὴν “ χαὶ χάριτος 
τὰ δόγματα, " τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς Κτίστην' “ ᾧ πρέσβευε σω- 
θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Στίχ. ἤΑχουσον, θύγατερ, χαὶ ἴδε. 
᾿Επὶ γῆς σε οὐρανὸν, ᾿Αγνὴ, ἀνέδειξεν ἡ ὁ ἐν μήτρᾳ τῇ σῇ ἢ 

χατασχηνώσας Θεὸς Λόγος, ᾿ σάρχα προσλαβὼν ὁ φύσει ἀθεώρη- 
τος" ἢ χαὶ ἐπομβρίζεις τοῖς πᾶσιν ἡ ἀθάνατον δρόσον, ᾿Απειρόγαμε. 

Στίχ. Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν. 
Σωτηρίαν ταῖς πρεσβείαις σου χεχτήμεθα, ἡ ὅτι δι αὐτῶν, 

Παρθένε, ἣ ἐχ τῶν χινδύνων ἀεὶ χαὶ τῶν πειρασμῶν ἢ τὴν ζάλην 
ὑπεχφεύγομεν" " χαὶ διὰ τοῦτο αἰτοῦμεν, " μὴ παύσῃ ὑπὲρ ἡμῶν 
ἑομένη. Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. Ἤχος Υῦ 

᾿Ανάπλασιν καὶ ζωὴν ἡ διὰ σοῦ δευτέραν γινώσχομιεν, δ τ Ἀψρε 
Μαρία, “ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἥ ἐν τῇ γαστρί σου φυραθέντα ὅ 

τὸν Κτίστην τῆς Κτίσεως, ἡ χαὶ ἀναστήσαγτα ἡμᾶς “ ἐχ τοῦ 
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ἽΛδου χαὶ τοῦ θανάτου, " χαὶ ζωὴν αἰώνιον παρεσχηχότα ἡμῖν, 
ποῦ βοᾶν σοι, ᾿Αειπάρθενε" " Χαῖρε, ἡ συνάψασα " τὰ χάτω τοῖς 
ἐπουρανίοις" " χαῖρε, ἡ ἐλπὶς πάντων " τῶν περάτων τῆς γῆς, δ 
χαὶ προστασία καὶ ἀντίληψις" ἡ χαῖρε, ἡ τῇ ἀναστάσει τοῦ Υἱοῦ 
σου " φαιδρύνουσα τὰ σύμπαντα ἣ καὶ παρέχουσα τῷ Κόσμῳ τὸ 
μέγα ἔλεος. 

- ..-26----- 

ΕΝ ΤῊ ΜΈΓΡΑΛΩ ΕΣΠΈΡΙΝΟ. 

Μετὰ τὸν Προοιμιαχὸν ψαλμὸν, καὶ τὰ λοιπα. 
Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ ᾿Αναστάσιμα. Ἦλχος γ΄. 

γειῷ σῷ Σταυρῷ, Χριστὲ Σωτὴρ, " θανάτου χράτος λέλυται, ἢ 
Γ Διαβόλου ἡ πλάνη χατήργηται": δ᾽, γένος δὲ ἀνθρώπων ἥ 
πίστει σωζόμενον "᾽ ὕμνον σοι " καθ᾽ ἑχάστην προσφέρει. 

Πεφώτισται τὰ σύμπαντα " τῇ ᾿Αναστάσει σου, Κύριε, " χαὶ 
ὁ Παράδεισος πάλιν ἠνέῳχται" "πᾶσα δὲ ἡ Κτίσις " ἀνευφημοῦ- 
σά σε " ὕμνον σοι " χαθ᾽ ἐχάστην προσφέρει. 

Δοξαάζω τοῦ Πατρὸς ἡ χαὶ τοῦ Υἱοῦ τὴν δύναμιν " καὶ Πνεύ- 
ματος ἁγίου " ὑμνῶ τὴν ἐξουσίαν, "᾽ ἀδιαίρετον, ἄχτιστον Θεό- 
τητα, " Τριάδα ὁμοούσιον, " τὴν βασιλεύουσαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. 

ἽἝχτερα Στιχηρὰ ᾿Ανατολιχά. 
Τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον ἢ προσχυνοῦμεν, Χριστὲ, 

τὴν ᾿Ανάστασίν σου “ ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν" “ τῷ γὰρ μώλωπί 
ἢ ἡμεῖς οἱ πάντες ᾿ΑΡΊΝΕΝΕ 

Ὑμνοῦμεν τὸν ἜΝΕΡΑΡΑ τὸν. ἐχ τῆς Παρθένου σαρχωθέντα" ἢ 
δι ἡμᾶς γὰρ ἐσταυρώθη, " χαὶ τρίτη ἡμέρα ἀνέστη “ δωρούμε- 
γος ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Τοῖς ἐν “Αδη καταβὰς " Χριστὸς εὐηγγελίσατο; ᾿ Θαρσεῖτε, 
λέγων, δ᾽ νῦν νενίκηχα" "᾽ ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις: “ ἐγὼ ὑμᾶς 
ἀγαξω " λύσας θανάτου τὰς πύλας. 

Οἱ ἀναξίως ἑστῶτες ἡ ἐν τῷ ἀχράντῳ σου οἴχῳ “ἡ ἑσπερινὸν 
ὕμνον ἀναμέλπομεν, " ἐκ βαθέων χραυγαάζοντες" " Χριστὲ ὁ Θεὸς, 
ὃ φωτίσας τὸν Κόσμον ἢ τῇ τριημέρῳ ᾿Αναστάσει σου, Ἃ ἐξελοῦ 

τὸν λαόν σου " ἐχ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν σου, Φιλάνθρωπε. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Πῶς μὴ θαυμάσωμεν " τὸν θεανδρικόν σου πόχον, Πανσεβά- 

σμιε; “ πεῖραν γὰρ ἀνδρὸς μὴ δεξαμένη, Πανάμωμε, “' ἔτεχες 
ἀπάτορα Υἱὸν ἐν σαρχὶ, ᾿ τὸν πρὸ αἰώνων " ἐχ Πατρὸς γεννηθέντα 
ἀμήτορα, " μηδαμῶς " ὑπομείναντα τροπὴν, ἡ ἢ φυρμὸν, ἢ διαί- 
ϑεσιν, ἡ ἀλλ ἑχατέρας οὐσίας τὴν ἰδιότητα " σώαν φυλάξαντα" " 

Ἀ χαὶ 
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Διὸ, ᾿ Μητροπάρθενε Δέσποινα, ἣ᾿ αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι "΄ τὰς 
ψυχὰς τῶν ὀρθοδόξως ᾿ Θεοτόχον ὁμολογούντων σε. 

᾿Απόστιχα ᾿Αναστάσιμα. Ἢ ός γ΄. 

Ὃ τῷ πάθει σου, Χριστὲ, "δ᾽ ἀμαυρώσας τὸν ἥλιον, " χαὶ τῷ 
. φωτὶ ἡ τῆς σῆς ᾿Αναστάσεως " φαιδρύνας τὰ σύμπαντα, " πρόσδε- 
ξαι ἡμῶν " τὸν ἑσπερινὸν ὕμνον, Φιλάνθρωπε. 

Τὰ χατὰ ᾿Αχφαβητον. 

Ἢ ζωοδόχος σου "Εγερσις, Κύριε, ἢ τὴν Οἰχουμένην πᾶσαν 
ἐφώτισε, " χαὶ τὸ ἴδιον πλάσμα "' φθαρὲν᾽ ἀνεκαλέσατο. " Διὸ τῆς 
χατάρας τοῦ ᾿Αδαὰμ " ἀπαλλαγέντες βοώμεν" ἡ Παντοδύναμε Κύ- 

ριε, δόξα σοι. 
, Θεὸς ὑπάρχων ἀναλλοίωτος " σαρχὶ πάσχων ἡἠλλοίωσαι" Κ΄ ὃν 
ἡ Κτίσις μιὴ φέρουσα ἣ' χρεμάμενον ὁρᾶν “ τῷ φόβῳ ἐχλονεῖτο, δ 
χαὶ στένουσα ὕμνει ᾿ τὴν σὴν μαχροθυμίαν" ᾿ χατελθὼν ἐν “Αδη 
δὲ " τριήμερος ἀνέστης, " ζωὴν τῷ Κόσμῳ δωρούμενος "' καὶ τὸ 

μέγα ἔλεος. 

Ἵνα τὸ γένος ἡμῶν " ἐχ τοῦ θανάτου, Χριστὲ, λυτρώσῃς, Ἂς 

θάνατον ὑπήνεγχας᾽ “ καὶ τριήμερος ἐκ νεχρῶν ἀναστὰς, " ἑαυ- 
τῷ συνανέστησας “ἡ τούς σε Θεὸν ἐπιγνόντας, " χαὶ Κόσμον ἐφώ- 

τισας᾽ ἡ Κύριε, δόξα σοι. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Ασπόρως ἐχ θείου Πνεύματος, "᾽ βουλήσει δὲ Πατρὸς " συνεί- 
ληφας Υἱὸν τὸν τοῦ Θεοῦ " ἐχ Πατρὸς ἀμήτορα " πρὸ τῶν αἰώνων 
ὑπάρχοντα, " δι ἡμᾶς δὲ ἐκ σοὺ ἢ ἀπάτορα γεγονότα " σαρχὶ 
ἀπεχύησας, " καὶ βρέφος ἐγαλούχησας. "' Διὸ μὴ παύση πρεσβεύ- 
εἰν ᾿ τοῦ λυτρωθῆναι χινδύνων ἢ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

᾿Απολυτίχιον. 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, "᾽ ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, "ὅτι 
ἐποίησε χράτος " ἐν βραχίονι αὑτοῦ " ὁ Κύριος: ἐπάτησε " τῷ θα- 
νάτῳ τὸν θάνατον" " πρωτότοχος τῶν νεχρῶν ἐγένετο" ἡ ἔχ χοι- 
λίας “Λδου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, " χαὶ παρέσχε τῷ Κόσμῳ " τὸ μέγα 
ἔλεος. Θεοτοχίον. 

Ἃ Ἃ Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν 
ἀνυμινοῦμεν, Θεοτόχε Παρθένε: "' ἐν τῇ σαρχὶ γὰρ ἢ τῇ ἐχ σοῦ 
προσληφθείση “΄ ὁ Υἱός σου χαὶ Θεὸς ἡμῶν "᾽ τὸ διὰ σταυροῦ " 
χαταδεξάμενος παθος, " ἐλυτρώσατο ἡμᾶς " ἔχ φθορᾶς ὡς φιλαᾶν- 

θρωπος. 

-τϑο δ χε ..--.-- 



ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤῸ ΜΕΣΟΝΥΚΤΊΚΟΝ, 

Κανὼν Τριαδικὸς, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Αἰνῶ, Τριὰς, σὲ τὴν μίαν Θεαρχίαν. 
Ποίημα Μητροφάνους. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος γ΄. Ὃ Εἰρμοός. 
ὋὉ τὰ ὕδατα. 

χατάληπτε μόνη “ Κυριαρχία, " καὶ μία τριαδικὴ Θεαρχία, " 
Ἀπλωρα αἴγλης με" τῆς σῆς ἀξίωσον νῦν, "᾽ ὅπως ἀνυ- 

Ἃ μνήσω σε "᾽ τὴν ὑμνουμένην ἀπαύστως 
᾿Αγγέλων στόμασιν. 

ἹἹερῶν τῶν ᾿Αὔλων ἢ πᾶσαι αἱ τάξεις “ ὑμνοῦσι ποιητιχὴν 

ὡς αἰτίαν ᾿᾽΄ ἑνικὴν τρίφωτον ἢ ἀρχικωτάτην σαφῶς, “ αἷς συμ- 
φώνως μέλψωμεν " χαὶ τῶν ἀνθρώπων τὰ πλήθη, " καὶ πιστῶς 
δοξάσωμεν "᾽ πηλίνοις στόμασι. 

Νοῦν χαὶ Λόγον χαὶ Πνεῦμα ἢ οἱ θεολόγοι “ προσφόρως συμ.- 
βολιχῶς σε χαλοῦσιν, " ἀπαθὴ γέννησιν " ἐξ ἀγεννήτου Πατρὸς " 
τοῦ Υἱοῦ σημαίνοντες, " Θεὲ μονάρχα τῶν ὅλων, ἡ ἅμα καὶ τοῦ 
Πνεύματος " θείαν ἐχπόρευσιν. 

Θεοτοχίον. 
'Ως φιλάνθρωπος φύσει, "᾽ τὴν τῶν ἀνθρώπων “ οὐσίαν προσει- 

ληφὼς, Θεοῦ Λόγε, " τὸ τρισσὸν ἔλαμψας " μοναρχικώτατον φῶς 
τῆς μιᾶς θεότητος, " δεδοξασμιένην τοῖς πᾶσι " δείξας τὴν τεχοῦ- 
σᾶν σε" Παρθένον ἄχραντον. 

δὴ γ΄. Ὁ ἐχ μὴ ὄντως ἡ τὰ πάντα. 
4 μὐης πάλαι ἡ τὸ ὕδωρ προστεταχὼς " ᾿Ηλίας ταῖς σχί- 

δαξι " τυπιχῶς παρενέφηνε " τὴν τριττὴν ὑπόστασιν " τῆς 
ἑνιαίας “ Θεοῦ Κυριαρχίας. 

ἱἹΡοώδης φύσις " ὑμνεῖ σε τῶν γηγενῶν ἡ τὸν ἕνα χαὶ τρίφω- 
τον " Πλαστουργὸν ἀναλλοίωτον, " χαὶ βοᾷ σοι: Δέσποτα, " παν- 
τοδαπῆς με" τροπῆς ῥῦσαι χαὶ σῶσόν με. 

᾿Ισηγοροῦντες “' τοῖς λόγοις τῶν Προφητῶν," χλεινῶν ᾿Αποστό- 
λων τε " χαὶ χηρύχων τῆς πίστεως, " ἰσουργὸν Τριάδα σε " δοξο- 
λογοῦμεν " πιστοὶ, Θεὲ τῶν ὅλων. 

Θεοτοχίον. 

᾿Απὸ τοῦ θρόνου ἡ χατῆλθε τοῦ ὑψηλοῦ " ὁ Χριστὸς, τὸν ἄν- 
θρωπον “ ἀνυψῶν ὡς φιλάνθρωπος " διὰ σοῦ, Πανάχραντε, ἡ χαὶ 
τὸ τρισήλιον " φῶς ἔλαμψε πᾶσι. 

τρισαγίοις ἄσμασιν ἢ 
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Καθίσματα. Τὴν ὡραιότητα. 
Ὃ ὑπερούσιος “ χαὶ μόνος Κύριος ἢ Χριστὸς, ἀπαύγασμα ᾿ 

τοῦ προανάρχου Πατρὸς, " καὶ Πνεῦμα τὸ θειότατον, " ἐλέησον 
τοὺς δούλους σου" " πάντες γὰρ ἡμάρτομεν, " ἀλλὰ σοῦ οὐχ ἀπέ- 

- στημεν" "ὅθεν δυσωποῦμέν σε, " Τρισυπόστατε Κύριε" " ὡς ἔχων 
ἐξουσίαν, ᾿ τὸ πλάσμα σου " σῶσον ἐκ πάσης περιστάσεως. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
ὋὉ ὑπερούσιος " Θεὸς χαὶ Κύριος " ἐχ σοῦ σεσάρχωται " δι ἀ- 

γαθότητα, " τὸ καθ᾽ ἡμᾶς οὐσιωθεὶς ἢ καὶ μείνας ὅπερ πέφυχεν" δ 

ὅθεν χαὶ Θεάνθρωπον ἡ τοῦτον σέβοντες, Πάναγνε, ἢ σὲ τὴν ᾿Απει- 
ρόγαμον “ Θεοτόχον χηρύττομεν, "᾽ δοξάζοντες τὸ θαῦμια "' τὸ μέ- 

γιστον " τῆς σὴς ἀσπόρου χυήσεως. 

᾿Ωδὴ δ΄. ΓἜθου πρὸς ἡμᾶς. 
,πέλεχος διττὸν " ἐχ Πατρὸς ὡς ῥίζης ἐβλάστησεν " ὁ Υἱὸς καὶ 

ΝΣ πνεῦμα τὸ εὐθὲς, “ οἱ συμφυεῖς βλαστοὶ χαὶ θεόφυτοι ἡ χαὶ ἄν- 

θη συνάναρχα, " ὡς τρία εἶναι " φῶτα τῆς Θεότητος. Δίς. 
Στίφη νοερῶν " Οὐσιῶν ἀπαύστως ὑμινοῦσί σε " τὸν ἀπερινόη- 

πον Θεόν’ " μεθ᾿ ὧν ἡμεῖς δοξάζομεν λέγοντες" " Τριὰς ὑπερούσιε, ἢ 

ποὺς σοὺς οἰχέτας “ σῶσον ὡς φιλάνθρωπος. 

Θεοτοχίον. 

"Ἔθελξας ἡμᾶς " εἰς ἀγάπην σὴν, πολυέλεε, ᾿ Λόγε τοῦ Θεοῦ, 

ὃ δι ἡμᾶς " σωματωθεὶς ἀτρέπτως, καὶ τρίφωτον ἢ τὴν μίαν Θεό- 
τητὰ ἢ μυσταγωγήσας" “ὅθεν σε δοξαζομεν. 

᾿Ωδὴ ε΄. ςς εἶδεν Ησαΐας. 
ὃν ἕνα Κυριάρχην ἡ εἰχκονιχῶς ὡς εἶδεν ᾿Ησαΐας Θεὸν " ἐν τρισὶ 

δ ουπος " δοξολογούμενον " ἀχράντοις φωναῖς Σεραφὶμ., " ἀπε- 

στάλη τοῦ χηρῦξα! παρευθὺς “ τρίφωτον Οὐσίαν "᾽ χαὶ Μονάδα 
τρισήλιον. Δίς. 

Ἢ πάντων ἀοράτων "ὶ καὶ ὁρατῶν τὴν φύσιν ἐξ οὐχ ὄντων τὸ 
πρὶν " ὑποστησαμένη " Μονὰς τρισήλιε, ᾿ τοὺς ἕνα Θεόν σε πιστῶς " 
εὐφημοῦντας ἐκ παντοίων πειρασμῶν ἢ ἐχλυτρωσαμένη, " τῆς σῆς 
δόξης ἀξίωσον. Θεοτοχίον. 

Νυμφῶνα φωτοφόρον " καὶ χαθαρὸν, Παρθένε, γεγονυΐαν Θεοῦ " 

σὲ ὑμνοῦμεν πόθῳ " καὶ μαχαρίζομεν" " ἐχ σοῦ γὰρ ἐτέχθη Χρι- 
στὸς " ἐν οὐσίαις χαὶ θελήσεσι διτταῖς, "ἡ ὁ εἷς τῆς Τριάδος ἣ χαὶ 

τῆς δόξης ὧν Κύριος. 

᾿Ωδὴ ς΄. ΓΛβυσσος " ἐσχάτη ἁμαρτιῶν. 
ἕτοιχος " ὑπάρχων ὁ ᾿Αβραὰμ. " χατηξιώθη "᾽ τυπιχῶς ὑποδέ- 
ξασθαι " ἑνικὸν μὲν Κύριον " ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν, " ὑπερού- 

σιον, " ἀνδρικαῖς δὲ μορφώσεσιν. Δίς. 
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Ἴθυνον " καρδίας τῶν οἰκετῶν " πρὸς φῶς ἀπρόσιτον, " τρισήλιε 

Κύριε, " καὶ σῆς δόξης ἔλλαμψιν " παράσχου ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, " 
ποῦ φαντάζεσθα: Ἢ πὸ σὸν κάλλος τὸ ἄῤῥητον. 

Θεοτοχίον. 

ἼΑνοιξον " τὰς πύλας μοι τοῦ φωτὸς " τοῦ χυηθέντος " ἐχ νη- 

δύος σου, Αχραντε, "ἵνα βλέπῳ τρίφωτον " ἀχτῖνα τῆς Θεότη- 
τος, " χαὶ δοξάζω σε" τὴν ὁλόφωτον Δέσποιναν. 

Καθίσματα. Θείας Πίστεως. 

Θείας φύσεως " ὁμοουσίου ᾿ τὸ τρισήλιον ᾿ ὑμνῶμεν χράτος, 
χαὶ τρισαγίαις φωναῖς ἐχβοήσωμεν" ἢ ἽΑγιος εἶ, ὁ Πατὴρ ὁ προ- 
ἄναρχος" ἽΔγιος εἶ ᾽ ὃ Ἰὰς ὁ συνάναρχος; “ Πνεῦμα ἽΑγιον, " 

ὁ εἷς ἀμερὴς Θεὸς ἡμῶν " καὶ πάντων Ποιητὴς καὶ φιλάνθρωπος, 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὁμιοιον. 

Θαῦμα μέγιστον ! " πῶς συνεσχέθη " ὁ ἀχώρητος " ἐν τῇ γα- 
στρί σου, " χαὶ ἐσαρχώθη καὶ ἐφάνη ὡς ἄνθρωπος, " μὴ ὑπομείνας 
φυρμιὸν ἢ διαίρεσιν " τῆς θεϊκῆς χαὶ ἀτρέπτου Θεότητος, ᾿᾽ Κόρη 
πάναγνε, " διὸ Θεοτόχον σε πιστῶς " χηρύττομεν ἀεὶ καὶ δοξάζομεν. 

᾿Ωδὴ ζ΄. Ὡς πάλαι τοὺς εὐσεβεῖς. 

Νὸ με δεῖξον τῆς ,δῆρ " Θεότητος, Δέσποτα, " τῆς τριλαμ.- 

ποῦς ὅλον φωτεινὸν," ἁμαρτητικῆς ἀμαυρώσεως δεινῆς " χαὶ πα- 

θῶν ἀνῴτερον " ταῖς φωτουργαῖς σου λάμψεσιν, "ὁ Θεὸς ὁ τῶν 
Πατέρων ἡμῶν. 

Θεότητος τὴν μορφὴν “᾽ μίαν καταγγέλλομεν "᾽΄ ἐν τρισὶν 
ὑποστατιχαῖς " χαὶ διαιρεταῖς ἰδιότησι Πατρὸς “ χαὶ Υἱοῦ χαὶ 

Πνεύματος" " Εὐλογητὸς εἶ, " χράζοντες, “ ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων 

ἡμῶν. 

᾿Εφάνη τῷ ᾿Αβραὰμ. "ὶ Θεὸς τρισυπόστατος " ἐν τῇ δρυὶ πά- 
λαι τῇ Μαμβρῆ, " τῆς φιλοξενίας. μισθὸν τὸν ᾿Ισαὰκ " ἀντιδοὺς 

δ ἔλεον" " ὅνπερ νῦν δοξάζομεν " ὡς Θεὸν τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Θεοτοχίον. 

Ἂχ 

Ἃ 

Ἃ 

᾿Εφανη ἐπὶ τῆς γῆς " γενόμενος ἄνθρωπος ἡ ὁ Παντουργὸς ἀγα- 

θοπρεπῶς " ἐχ παρθενιχῆς χαὶ ἀχρήνπαν σου γαστρὸς, " χαὶ ἡμᾶς 
ἐθέωσεν, ἢ εὐλογημένη παναγνε; ᾿Ἐθεαπόλε πανάχραντε. 

Ωδὴ η΄. ᾿Αστέχτῳ πυρὶ Ἃ ἑνωθέντες. 
᾿Αὔχο Πατρὸς ἡ ὡς ἐχ ῥίζης " Λόγος καὶ τὸ Πνεῦμα συν- 

νάρχως πεφυχότες, " ὡς βλαστοὶ τῆς ὑπερουσίου " Θεαρχίας». 
ἔδειξαν " τῆς Τριάδος δόξαν " τὴν μίαν τε χαὶ δύναμιν; " ἣν ὑμινοῦ- 
μεν πάντες “ἡ πιστοὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Δίς. ᾿ 

ΡῬυθμίζεις ταῖς σαῖς " φρυχτωρίαις "΄ Ῥάξεις οὐρανίους ἀναμ.έλ- 

πεῖν ἀσιγήτως "' τρισαγίοις ἄσμιασι θείοις, " Πάτερ,. Δόγε. σύμμιρ- 



, ᾽ , ε ᾽ , κ᾿ . ᾿ , 

,ς τοΟλξ, ανευφήμουν ς ως ασπορὼς ὑμρεψόι φυσιν 

σω σε: 
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φε, " χαὶ τὸ Πνεῦμα, τρίφωτον ἢ χράτος χαὶ ἰσόῤῥοπον" “ ὅθεν σε 
ὑμινοῦμιεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 
Χρησμοὶ Προφητῶν " τὸν σὸν Τόχον ᾿ πόῤῥωθεν ἰδόντες, Θεο- 

Ὑ γεννηθέντα, 
Δέσποινα" “' χαὶ νὸς μήμνα τοῦτον ἡ ὑμνοῦμεν ὡς τὸν Κύριον, " 
χαὶ ὑπερυψοῦμιεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄, Καινὸν τὸ μι τὰ 
᾿γ δεῖν τὴν δόξαν " τὴν τρισσολαμπῆ " αἱ θεοειδεῖς τῶν ᾿Ασωμά- 
μῶν τάξεις σαφῶς ̓ ἀνιέναι πτέρυξιν ἢ ἀφίενται ἄνω, ᾿ ἀλλ εὐ- 

λαβοῦνται σφόδρα τὸ ἀπρόσιτον φῶς, " καὶ ὕμνον ἀπαύστως ἐχβοῶ- 
σι" ἡ ταύταις συμφώνως, " μοναδικὴ Τριὰς, σὲ δοξάζομεν. Δίς. 

᾿Απλέτῳ πόθῳ " χαὶ οἱ ἐπὶ γῆς "δ᾽ νοερὰν ψυχὴν ἐκ σοὺ λα- 

βόντες χαὶ λογικὴν, " σὲ ὑμνοῦμεν, Δέσποτα, " Θεὲ τῶν ἁπάντων, ἢ 

τὴν ἑνιαίαν φύσιν ἀληθῶς χαὶ τριττὴν ἡ προσώποις, ἐξ ὅλης τῆς 
καρδίας" "᾽ διὸ, Οἰχτίρμον, " ὡς πολυέλεος ἡμᾶς οἴχτειρον. 

Ἃ 

Οεοτοκίον. 

Ναόν με δεῖξον " τῆς μοναρχικῆς " καὶ τριφεγγοῦς σου Θεαρ- 
᾿ - - , -» - «“ 

χίας φωτοειδῆ, " χαθαρῶς λατρεύειν σοι " τῷ Κτίστη τῶν ὅλων, ἢ 
χαὶ τῆς ἀφράστου δόξης νοερὸν θεωρὸν, " πρεσβείαις τῆς μόνης 

Θεοτόχου" "ἣν ἐπαξίως ὡς ὑπερένδοξον μεγαλύνομεν. 

ΕἸΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν: α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα ᾿Αναστάσιμα. 

Ἦχος Ὑ΄. 

ριστὸς ἐχ νϑχρῶν ἐγήγερται, "᾽ ἡ ἀπαρχὴ τῶν χεχοιμημένων" ἥ 
Χ; Πρωτότοχος τῆς Κτίσεως, ἣ᾿ χαὶ Δημιουργὸς ᾿ πάντων τῶν 
γεγονότων, " τὴν χαταφθαρεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡμῶν " ἐν ἑαυ- 
τῷ ἀνεκαίνισεν. " Οὐχέτι, θάνατε, χυριεύεις" ὃ γὰρ τῶν ὅλων 
Δεσπότης ἡ τὸ χράτος σου. ΣΉ ΝΗ Δόξα. 

ΕΝ τοῦ θανάτου ἔμηδυ ἐμίος Κύριε, τὸ πιχρὸν τοῦ θα- 

νάτου " ἐξέτεμες τῇ ἐγέρσει σου" " καὶ τὸν ἄνθρωπον " νῦν χατ' αὐ- 

ποὺ ἐνίσχυσας, " τῆς ἀρχαίας χατάρας " τὴν ἧτταν ἀναχαλού- 

ψενος. ἡ Ὃ ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς ἡμῶν, " Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Αὐτόμελον. 
Τὴν ὡραιότητα ἡ τῇ θενίας σου, ἡ καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον " ἣν ὡραιότητα " τῆς παρθενίας σου, τ ολαμιπρ 

πὸ τῆς ἀγνείας σου " ὁ Γαβριὴλ καταπλαγεὶς " ἐβόα σοι, Θεο- 

τόχε" " Ποῖόν σοι ἐγχώμιον " προσαγάγω ἐπάξιον ; " τί δέ ὀνομά- 
ἢ ἀπορῶ χαὶ ἐξίσταμαι" " διὸ ὡς προσετάγην, βοῶ σοι" 

ἊἋ 

Χαῖρε, ἡ χεχαριτωμένη. 
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Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα ἕτέρα. 
Τὴν ὡραιότητα. 

Τὸ ἀναλλοίωτον ἡ τὸ τῆς Θεότητος, ἢ καὶ τὸ ἑχούσιον ἡ πά- 
θος σου, Κύριε, ἡ εἰς ἑαυτὸν καταπλαγείς " ὁ ἽΛδης ἐπωδύρετο" " 

Τρέμω τὴν τοῦ σώματος " μὴ φθαρεῖσαν ὑπόστασιν᾽ ἡ βλέπω τὸν 
ἀόρατον " μυστιχῶς πολεμοῦντα με" " διὸ καὶ οὺς χατέχω χραυ- 

γάζουσι: " Δόξα, Χριστὲ, τῇ ᾿Αναστάσει σου. Δόξα. 

Ὅμοιον. 
Τὸ ἀχατάληπτον " τὸ τῆς σταυρώσεως, ἢ χαὶ ἀνερμιήνευτον ἢ 

τὸ τῆς ἐγέρσεως “ θεολογοῦμεν οἱ πιστοὶ ᾿ ἀπόῤῥητον Μυστήριον" ἢ 
σήμερον γὰρ θάνατος " χαὶ ὁ ἽΛδης ἐσχύλευται, δ᾽ γένος δὲ ἀν- 

θρώπινον " ἀφθαρσίαν ἐνδέδυται" " διὸ καὶ εὐχαρίστως χραυγαΐζο- 
μεν- " Δόξα, Χριστὲ, τῇ ᾿Αναστάσει σου. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
Τὸν ἀκατάληπτον ἢ καὶ ἀπερίγραπτον, ἡ τὸν ὁμοούσιον " Πα- 

τρὶ χαὶ Πνεύματι " ἐν τῇ γαστρί σου μυστιχῶς ἢ ἐχώρησας, Θεο- 

υὔτορ᾽ " μίαν καὶ ἀσύγχυτον " τῆς Τριάδος ἐνέργειαν ἢ ἔγνωμεν 

τῷ Τόχῳ σου " ἐν τῷ Κόσμῳ δοξαζεσθαι’ " διὸ καὶ εὐχαρίστως 
βοώμεέν σοι" Χαῖρε, ἢ Κεχαριτωμένη. 

Μετὰ τὸν ᾿Άμωμον χαὶ τὰ Εὐλογητάρια, ἡ βράχο, 
᾿Εχπλήττων τῇ ὁράσει, " δροσίζων τοῖς ῥήμασιν ἡ ὁ ἀστράπτων 

ἼΑγγελος ἡ ταῖς Νυροφόροις ἔλεγε" Ἃ Τὸν ζῶντα τί ζητεῖτε ἐν μνή- 

ματι; ἢ ἠγέρθη χενώσας τὰ μνήματα" ἢ τῆς φθορᾶς ἀλλοιωτὴν ἢ 
γνῶτε τὸν ἀναλλοίωτον" ἢ εἴπατε τῷ Θεῷ" “Ὡς φοβερὰ τὰ ἔρ- 

γὰ σου ' "Ὅτι τὸ γένος ἔσωσας τῶν ἀνθρώπων. 

ἱ ᾿Αναβαθμοί. ᾿Αντίφωνον Α΄. 
Τὴν αἰχμαλωσίαν Σιὼν " σὺ ἐξείλου ἐκ Βαβυλῶνος" “᾽ χἀμὲ 

ἐχ τῶν παθῶν ἡ πρὸς ζωὴν ἕλχυσον, Λόγε. 

ὅξν τῷ Νότῳ οἱ σπείροντες πκοδῆῤροι ἐνθέοις " θεριοῦσι στά- 

χυας " ἐν χαρᾷ ἀειζωΐας. 

Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι ᾿ πᾶσα ἀγαθοδωρία, " ὡς Πατρὶ καὶ Υἱῷ συν- 
ἀστράπτει, ᾿ ἐν ᾧ τὰ πάντα ζῇ χαὶ χινεῖται. 

᾿ὰν τίφωνον Β΄. 
“δὲν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ " οἶχον τῶν «ἄἀρεϊβ, Ἷ μάτην χοπιῶ- 

μὲν" " τὴν δὲ ψυχὴν σχέποντος, οὐδεὶς ἡμῶν ᾿' πορθεῖται τὴν τδλο 
Τοῦ χαρποῦ τῆς γαστρὸς " τῷ Πνεύματι υἱοποιητῶς σοὶ ἢ 

τῷ Χριστῷ ὡς Πατρὶ "' οἱ ἽΛγιοι πάντοτέ εἰσι. 

Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι, ἐνθεωρεῖται " πᾶσα ἁγιότης, σοφία" " οὐσιοῖ 
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πᾶσαν γὰρ Κτίσιν᾽ " αὐτῷ λατρεύσωμεν, " Θεὸς γὰρ, " ὡς Πα- 
τρί τε χαὶ Λόγῳ. 

᾿Αντίφωνον Γ΄. 
Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον μαχάριοι" "᾽' τρίβους βαδιοῦνται ἢ 

τῶν ἐντολῶν, φάγονται ᾿ ζωηρὰν γὰρ παγχαρπίαν. 
Κύχλῳ τῆς τραπέζης σου εὐφράνθητι, “ χαθορῶν σου, Ποι- 

μενάρχα, " τὰ ἔχγονα φέροντα " χλάδους ἀγαθοεργίας. 
Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι " ὁ πᾶς πλοῦτος τῆς δόξης," ἐξ οὗ χάρις καὶ 
ζωὴ πάσῃ τῇ Κτίσει" " σὺν Πατρὶ γὰρ ἀνυμνεῖται καὶ τῷ Λόγῳ. 

ΠΡροχείμενον. 
Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅτι Κύριος ἐβασίλευσε" καὶ γὰρ χα- 

τώρθωσε τὴν Οἰχουμένην, ἧτις οὐ σαλευθήσεται. 
Στίχ. ἼΑσατε τῷ Κυρίῳ ἄσμα καινόν. 
Πᾶσα πνοή. Εὐαγγέλιον τὸ ᾿Εωθινόν. ᾿Ανάστασιν Χριστοῦ, 

χαὶ τὰ λοιπὰ, ὡς χαὶ ἐν τῇ Κυριαχῇ εἰς τὸν Α΄. Ἦχον. 
Κανὼν ᾿Αναστάσιμος. Ποίημα ᾿Ιωάννου μοναχοῦ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος γ. Ὁ Εἱρμός. 
»᾿ τὰ ὕδατα πάλαι νεύματι θείῳ "' εἰς μίαν τὐνα αν 
αἱ παρ βθβὴ τὶ χαὶ τεμὼν θάλασσαν ᾿Ισραηλίτη λαῷ," 

» πος ὁ Θεὸς ἡμῶν " δεδοξασμιένος ὑπάρχει" " αὐτῷ μόνῳ οὐ μὴν 
» ὅτι δεδόξασται. Τροπάρια. 

Ὃ τὴν γῆν καταχρίνας " τῷ παραβᾶντι “ ἱδρῶτος φέρειν χαρ- 
πὸν τὰς ἀχαάνθας, “ ἀχανθῶν στέφανον ἐχ παρανόμου χειρὸς " 

οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν " σωματικῶς δεδεγμιένος, " τὴν κατάραν ἔλυ- 
σεν, “ ὅτι δεδόξασται. 

Νικητὴς τροπαιοῦχος " χατὰ θανάτου ἡ ὁ θάνατον δεδυχὼς 
ἀνεδείχθη: " παθητὴν σάρχα γὰρ ἐμψυχωμένην λαβὼν " οὗτος 
ὃ Θεὸς ἡμῶν, ᾿ καὶ συμπλαχεὶς τῷ τυράννῳ " πάντας. συνανέστη- 
σεν, " ὅτι δεδόξασται. Θεοτοχίον. 

᾿Αληθῆ Θεοτόχον " πάντα τὰ ἔθνη “ δοξαζει σε τὴν: ἀσπόρως 
τεχοῦσαν᾽ " ὑποδὺς μ μήτραν γὰρ ΤΡ τὴν σὴν, " οὗτος ὁ 
Θεὸς ἡμῶν "᾿ τὸ καθ᾽ ἡμᾶς οὐσιώθη, " χαὶ Θεὸς χαὶ ἄνθρωπος " 
ἐχ σοῦ γεγέννηται. 
Κανὼν Σταυροαναστάσιμος, φέρων ἀχροστιχίδα (σὺν τοῖς Εἱρμοῖς)" 

ἼΛγω τρίτον μέλισμα σοὶ, Θεοῦ Λόγε. Ποίημα ᾿Ιωάννου μοναχοῦ. 
ἾΑσμα χαινόν. 

δ να βροτῶν αἵματι θείῳ " δεδουλωμένον τυράννῳ φιλαμαρτή- 
μον! " Χριστὸς ἐξηγόρασε, ἡ χαὶ θεοποιήσας ἀνεχαίνισεν, " ὅτι 

δεδόξασται. 

Ἃ 

» 

Ῥαγδοϊοὐΐϊουβ. 20 
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Ὡς μὲν θνητὸς θανάτου θέλων " ὁ τῆς ζωῆς ταμιοῦχος Χρι- 

στὸς ἐγεύσατο" "᾽ ὡς ὧν δὲ ἀθάνατος " φύσει τοὺς νεχροὺς ἐζωο- 

ποίησεν, “ ὅτι δεδόξασται. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου, οὗ ἡ ἀχροστιχὶς [σὺν τοῖς Ἐϊρμοῖς)" 

ἼΑγω τρίτον μέλισμα σοὶ, Θεοτόχε. Ποίημα ᾿Ιωάννου μοναχοῦ. 
Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

όνυ χάμπιει ἅπασα φύσις " ἐπουρανίων, Παρθένε, " τῷ σαρ- 
ΓΤ» ἐκ σοῦ, " σὺν τοῖς ἐπιγείοις τε " ἀξιοπρεπὼς τὰ χα- 

«αχθόνια, " ὅτι δεδόξασται. 
Ὃ συναλλαγμάτων τῶν ἐν σοί! “͵ τῶν ἀγαθῶν γὰρ ἀφθό- 

νως " παρεχτιχὸς ὧν Θεὸς, ἢ Πνεῦμα θεῖον δοὺς ἡμῖν, "᾽ σάρχα 

ἐχ σοῦ, Κόρη, προσελάβετο, " ὅτι δεδόξασται. 
: ᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ ἘἙἱρμός. 

» χὰ ἐκ μὴ ὄντων ἣ τὰ πάντα παραγαγὼν “ τῷ Λόγῳ χτιζό- 
᾿ ἔλιχα πελειούμενα Πνεύματι, ᾿ παντοχράτορ Δέσποτα, “ ἐν 

» τῇ ἀγάπῃ " τῇ σῇ στερέωσόν με. 
Τροπάρια. 

Διὰ Σταυροῦ σου "᾽ ἠσχύνθη ὁ ἀσεβής" 
γὰρ, ὃν ὀρύξας εἰσπέπτωχε" “ ταπεινῶν ὑψώθη δὲ, "' Χριστὲ, τὸ 
χέρας ᾿ ἐν τῇ σῇ ᾿Αναστᾶσει. 

Τῆς εὐσεβείας " τὸ κήρυγμα τῶν ἐθνῶν " ὡς ὕδωρ ἐκάλυψε " 
τὰς θαλάσσας, Φιλανθρωπε᾽ " ἀναστὰς ἐκ τάφου γὰρ " τὸ τῆς 

Τριάδος " ἀπεχάλυψας φέγγος. 

Δεδοξασμένα "᾽ λελάληνται περὶ σοῦ, ᾿᾽ ἡ πόλις ἡ ἔμψυχος " 
τοῦ ἀεὶ βασιλεύοντος" " διὰ σοῦ γὰρ, Δέσποινα, " τοῖς ἐπιγείοις ἢ 
Θεὲς συνανεστράφη. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Τόξον ἔθραυσας ἐχθρῶν. 

Ῥϑ" ἄχραντε Σταυρὲ, " εἰδωλικῶν ἐδείχθης συ χαθαρμιάτων" 
ὅτι ᾿Ιησοῦς " ὁ ὑπέρθεος ἐν σοὶ ἡ χεῖρας ἐξεπέτασεν. 

Ἵνα πᾶντες οἱ πιστοὶ " τὸ ζωοδόχον Μνῆμα σὲ προσχυνῶμεν, 
τέθαπται ἐν σοὶ ἢ χαὶ ἐγήγερται Χριστὸς ᾿ ὄντως ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὁ αὐτός. 
: Ρ  βῶς ῥίζης ᾿Ιεσσαὶ " προφητικῶς βλαστήσασα, ἡ Παρθένος 

ἄνθος σε, Χριστὲ, "᾽ ἐξανέτειλεν ἡμῖν. ἡ ἽΑΥγιος εἶ, Κύριε. 
Ἵνα θείας χοινωνοὺς " τοὺς γηγενεῖς ἐργάσῃ; ἐχ τῆς Παρθέ- 

νου " σάρχα τὴν ἡμῶν " σὺ ἐπτώχευσας λαβών. " ἽΑγιος εἶ, Κύριε. 
᾿Ωδὴ δ΄, “Ὃ Εἰρμός. 

»᾿ Ε»" πρὸς ἡμᾶς ἡ" χραταιὰν ἀγάπησιν, Κύριε" ἡ τὸν μονογε- 
» δ Δνὴ γᾶρ σου Υἱὸν " ὑπὲρ ἡμῶν εἰς θάνατον δέδωχας" " διό σοι 
» χραυγαζομεν " εὐχαριστοῦντες" " Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 

Ἃ 

Ἃ Ἂ εἰργάσατο βόθρον 

Ἂ 

Ἃ 

Ἂ 
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Τροπαρια. 

Στίγματα, Χριστὲ, " συμπαθὼς καὶ μώλωπας ἤνεγχας, " ὕβριν 

ῥαπισμάτων χαρτερῶν, ἢ χαὶ μαχροθύμως φέρων ἐμπτύσματα, " 
᾽ - " ΄ " - χ ͵ - ᾿ 

δι ὧν χατειργάσω μοι ἢ τὴν σωτηρίαν. ἢ Δόξα τῇ δυνάμει σου, 

Κύριε. 

Σώματι θνητῷ, " ἡ Ζωὴ, θανάτῳ ὠμίλησας, " τῆς ταλαιπω- 
ρίας τῶν πτωχῶν " χαὶ στεναγμοῦ πενήτων σου ἕνεχεν" ἣὶ χαὶ φθεί- 

ρας τὸν φθείραντα, " δεδοξασμένε, " πάντας συνανέστησας. 
Θεοτοχίον. 

ει 

Μνήσθητι, Χριστὲ, ἢ ἧς ἐχτήσω ποίμνης τῷ παθει σου, ἢ 
τῆς δεδοξασμένης σου Μητρὸς " τὰς συμπαθεῖς ἐντεύξεις δεξάμε- 

νος, ἣ χαὶ ἐπισχεψάμενος ἢ χεκαχωμένην " ῥῦσαι τῇ δυνάμει σου. 

Κανὼν Σταυροᾶαν. Τὸ ξένον χαὶ ἀπόῤῥητον, 
Ἷ πλάσας κατ᾽ εἰχόνα σου, “ Φιλάνθρωπε, τὸν ἄνθρωπον, ἢ 

() ἃ νεχρωθέντα τῇ ἁμαρτία " διὰ τῆς παραβάσεως " σταυρω- 

θεὶς ἐν Κρανίῳ διέσωσας. 

Νεχροὺς μὲν, οὺς κατέπιεν, " ὁ θάνατος ἀπέδωχε" ἡ χατελύθη 

δὲ χαὶ τὸ τοῦ Αδου " φθοροποιὸν βασίλειον, ᾿ ἀναστάντος ἐχ τά- 
φου σου, Κύριε. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ο αὐτός. 

0 στήσας ὄρη, Δέσποτα, " ζυγῷ τῆς θείας γνώσεως, " λελα- 
τόμιησαι ἐκ τῆς Παρθένου " λίθος χειρῶν ἄνευθεν. ἢ Τὴ δυνάμει 

σου δόξα, Φιλάνθρωπε. 
Νοσοῦσαν ἐθεράπευσας " ἡμῶν τὴν φύσιν, Δέσποτα, ἡ δραστι- 

χώτατον ἐν τῇ Παρθένῳ "' ταύτη ἑνώσας φάρμακον ἡ τὴν σὴν 
ἄχραντον, Λόγε, Θεότητα. 

Μερίς μου) εἶ, ὁ Κύριος, ἢ καὶ χλῆρος ἐπιπόθητος, " ὁ ἑνώσας 

με ἐκ τῆς Παρθένου, " Λόγε, τῇ ὑποστάσει σου, " τῇ σαρχὶ χρη- 
ματίσας ὑπόστασις. 

᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

ν ΠΣ σὲ ὀρθρίζω " τὸν τοῦ παντὸς Δημιουργὸν, " τὴν ὑπερέ- 

χουσαν πάντα νοῦν εἰρήνην" ἢ διότι φῶς " τὰ προστάγμα- 

» πάσου, " ἐν οἷς με χαθοδήγησον. 
Ἱροπάρια. 

» 

Κριτῇ ἀδίκῳ " Ἑβραίων φθόνῳ προδοθεὶς, " ὃ Παντεπόπτης, 
χαὶ ἅπασαν δικαίως " χρίνων τὴν γῆν, ᾿ τὸν ᾿Αδὰμ τῆς πάλαι " 
ἐῤῥύσω χαταχρίσεως. 

Τὴν σὴν εἰρήνην ἢ ταῖς ᾿Εχχλησίαις σου, Χριστὲ, " τῇ ἀητ- 
τήτῳ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου "' ὁ ἐκ νεχρῶν ἡ ἀναστὰς πα- 
ράσχου, ἡ χαὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 



19 ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ͂ ΠΡΩΙ. 
Θεοτοχίον. 

Σχηνὴ ἁγία " χαὶ πλατυτέρα οὐρανῶν, ᾿ ὡς τὸν ἐν πάσῃ 

ἀχώρητον τῇ Κτίσει " Λόγον Θεοῦ " δεξαμένη, μόνη " ἐδείχθης, 
᾿Αειπάρθενε. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. ᾿Εἰπὶ τῆς γῆς. 
ΛΔ πλευρὰν, " ὦ Χριστέ μου, νυγείς σου "΄ τὴν ἐχ πλευ- 

ρᾶς " ἀνθρωπίνης χτισθεῖσαν, δ᾽ ὀλέθρου πᾶσι βροτοῖς "' γεγο- 
γυῖαν πρόξενον, " τῆς χατᾶρας ἡἠλευθέρωσας. 

ἽἼσος Πατρὶ " κατ᾿ οὐσίαν ὑπάρχων, "᾽ τὸν ἱερὸν "΄ ἐξανέστη- 
σας δόμον " τοῦ παναχράντου σου “ χαὶ πανσέπτου σώματος ᾿ 

ἐχ νεχρῶν, Χριστὲ Σωτὴρ ἡμῶν. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὃ αὐτός. 

ΑΡΣ Θεοῦ " ὁ Υἱός σου, Παρθένε, " Δημιουργὸς “ ᾿Αδὰμ, τοῦ 

πρωτοπλάστου, ἡ οὐ δημιούργημα, ἢ εἰ καὶ σάρχα ἔμψυχον " 
ἑαυτῷ ἐχ σοῦ διέπλασεν. 

Ἴσος Πατρὶ " ὁ Υἱὸς Παρθένου "᾽ Λόγος Θεοῦ, “' ὑπόστασις 

τελεία "᾽΄ ἐν δύω φύσεσιν, "᾽ ᾿Ιησοῦς ὁ Κύριος "᾽ Θεὸς τέλειος καὶ 

ἄνθρωπος. ἐϑ ᾿ 
Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

» τ μον ἐσχάτη ἁμαρτιῶν " ἐχύχλωσέ με, “ χαὶ ἐχλείπει 
τὸ πνεῦμα μου" " ἀλλ᾽ ἐχτείνας, Δέσποτα, " σὸν ὑψηλὸν 

βραχίονα, “ ὡς τὸν Πέτρον με, " Κυβερνῆτα, διάσωσον. 
Τροπᾶρια. 

ἼΛβυσσος " ἐλέους χαὶ οἰκτιρμῶν "᾽ ἐχύχλωσέ μὲ ἢ τῇ εὐ- 

σπλάγχνῳ χαθόδῳ σου" " σαρχωθεὶς γὰρ, Δέσποτα, " καὶ γεγο- 
νὼς ἐν δούλου μορφὴ, " ἐθεούργησας " χαὶ σαυτῷ συνεδόξασας. 

Νέχρωσιν "' ὑπέστη ὁ νεχρωτὴς “ τὸν νεχρωθέντα “ ζωωθέντα 
θεώμενος" ᾿ τῆς σῆς ᾿Αναστάσεως " ταῦτα, Χριστὲ, τὰ σύμβολα, " 
χαὶ τοῦ Παθους σου ἢ τοῦ ἀχράντου τὰ ἔπαθλα. 

Θεοτοχίον. 

ΤᾺΣ 

Παάναγνε, "᾽ ἡ μόνη τῷ Πλαστουργῷ “ χαὶ τοῖς ἀνθρώποις " 
ὑπὲρ νοῦν τορος ᾿. ἐναν Υἱόν σου ἵλεων δ᾽ τοῖς ἐπταιχόσι 
δούλοις σου " χαὶ ὑπέρμαχον ἢ χρηματίσαι δυσώπησον. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. τ γῶν 

ὡλώπων συ πειραθεὶς, " Αδου τραυματίας " πάθει Σταυροῦ 
συνανέστησας" ἢ ὅθεν σοι χραυγάζω" ᾿Ανάγαγε " ἐχ φθορᾶς 

τὴν ζωήν μου, Φιλάνθρωπε. 
᾿: ᾿Ανοίγονταί σοι, Χριστὲ, " φόβῳ πύλαι “Αδου, " σχεύη ἐχθροῦ 
δὲ ἀρπαάζονται" " ὅθεν σοι Γυναῖχες ὑπήντησαν, “ ἀντὶ λύπης 
χαρὰν χομισάμεναι. 
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Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὁ αὐτός. 

35ὅτι τὸ καθ᾽ ἡμᾶς " ἐχ τῆς ἀχηράτου " Κόρης ὁ σχήματος 
ἄμοιρος, ᾿ σχήματι ὑπάροξας χαὶ πράγματι ἢ μὴ τραπεὶς τὴν 

Θεότητα ἄνθρωπος. 
᾿Αβύσσου ἁμαρτιῶν " χαὶ τῆς χαταιγίδος, ἢ Πάναγνε, τῶν 

παθῶν ῥῦσαί με" ἢ πέφυχας λιμὴν γὰρ χαὶ ἄβυσσος " τῶν θαυμά- 

τῶν σοι πίστει προστρέχουσιν. 
Κοντάχιον. Ἢ Παρθένος σήμερον. 

᾿Εξανέστης " σήμερον ἢ ἀπὸ τοῦ τάφου, Οἰχτίρμον, " χαὶ 
ἡμᾶς " ἐξήγαγες ἢ ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου" ἡ σήμερον "᾿Αδὰμ. 
χορεύει χαὶ χαίρει Εὔα, " ἅμα δὲ " χαὶ οἱ Προφῆται σὺν Πα- 
πριάρχαις "᾽ ὑμνοῦσιν ἀχαταπαύστως " τὸ θεῖον χράτος " τῆς 

ἐξουσίας σου. Ὃ Οἶχος. 

Ὁ  κρ δι χαὶ ἡ γῆ ἡ σήμερον χορευέτωσαν, ἣ χαὶ Χριστὸν 
τὸν Θεὸν των ὑμνείτωσαν, Ἀπ 

Ἃ 

ὅτι τοὺς δεσμίους " ἐκ τῶν 

τάφων ἀνέστησε. ἢ Συγχαίρει πᾶσα Κτίσις, "᾽ προσφέρουσα ἑπαξια 

ἄσματα ἢ τῷ πάντων Κτίστῃ χαὶ Λυτρωτῇ ἡμῶν “' ὅτι τοὺς 
βροτοὺς ἐξ ἽΛδου σήμερον " ὡς ζωοδότης συνανελχύσας “ πρὸς οὐ- 

ρανοὺς συνανυψοῖ, " χαὶ καταῤῥάσσει τοῦ ἐχθροῦ τὰς ἐπάρσεις, ἢ 

χαὶ πύλας τοῦ ἽΛδου διαθλάττει ἡ τῷ θείῳ χράτει τῆς ἐξουσίας 

αὐτοῦ. 
᾿Ωδὴ ζ΄. Ὁ Ἑἰρμός. 

» '4ηὴς πάλαι τοὺς εὐσεβεῖς " τρεῖς Παῖδας ἐδρόσισας “ ἐν τῇ 
» ει φλογὶ τῇ Χαλδαϊχῇ, “ τῶ φωτιστικῷ τῆς Θεότητος πυρὶ 
» χαὶ ἡμᾶς χαταύγασον, " Ἐὐλογητὸς εἶ, χράζοντας, " ὁ Θεὸς 
» ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Τροπᾶρια. 
᾿Εῤῥάγη τὸ τοῦ Ναοῦ " φαιδρὸν χαταπέτασμα ἣ ἐν τῷ Σταυ- 

ρῷ τοῦ Δημιουργοῦ, "᾽᾿ τὴν ἐγχεχρυμμένην τῷ γράμματι δηλοῦν ἢ 
τοῖς πιστοῖς ἀλήθειαν, " Εὐλογητὸς εἶ, χραάζουσιν, ᾿ ὁ Θεὸς ὁ τῶν 
Πατέρων ἡμῶν. 

Νυγείσης σου τῆς πλευρᾶς, " ῥανίδες θεόῤῥυτοι Ἃ ζωοποιοὺ αἵ- 

μᾶτος, Χριστὲ, ἣ' οἰχονομικῶς ἀποσταζουσαι εἰ 
γῆς ἀνέπλασαν, ἢ Εὐλογητὸς εἶ, χράζοντας, " 
πέρων ἡμῶν. 

ἰς 

ο 

Τριαδιχόν. 

Τὸ Πνεῦμα τὸ ἀγαθὸν " Πατρὶ συνδοξάσωμεν, " χαὶ τῷ Υἱῷ 
τῷ μονογενεῖ, ἡ μίαν ἐν τρισὶ πιστοὶ σέβοντες ἀρχὴν, " χαὶ μίαν 
θεότητα, " Εὐλογητὸς εἶ, χραζοντες, " ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων 
ἡμῶν. 



198 ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ, 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Σοβαρὸς ὁ τύραννος. 
ὑ ψιλὸν ὁ ἥλιος " ἐν σταυρῷ χρεμάμενον ἄνθρωπον, ἡ ἀλλὰ 
Θεὸν σχοτίζετα! " σεσαρχωμένον ὁρῶν, ᾧ ψάλλομεν: ἡ Εὐλο- 

γητὸς εἶ, Κύριε, " ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

᾿Ισχυρὸν Θεότητι " δεδεγμένος Αδὴης ὁ δείλαιος ἢ τὸν ἀφθαρ- 
σίας πάροχον, " ψυχὰς Δικαίων βοώσας ἤμεσεν" " Εὐλογητὸς εἶ, 
Κύριε, ᾿ ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Θεοτοχίον. 

Θησαυρὸς πολύτιμος ᾿ εὐλογίας, Πάναγνε, πέφυχας ἢ τοῖς χαθα- 

ρᾷ χαρδίᾳ σε ὁμολογοῦσι Θεογεννήτριαν: " καὶ γὰρ ἐχ σοῦ σε- 
σάρχωται ἡ ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ὋΟ αὐτός. 

τῆς δόξης Κύριος " χαὶ χρατῶν τῶν ἄνω Δυνάμεων, ἡ ὁ σὺν 

Πατρὶ καθήμενος " παρθενικαῖς ταῖς χερσὶ φερόμενος," Εὐλο- 

γητὸς εἶ, Κύριε, " ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
᾿Ιταμὸς ὁ θάνατος, ᾿ ἀλλὰ τοῦτόν σοι ὁμιλήσαντα " ἐχ τῆς 

Παρθένου ὦλεσας, ᾿ Θεοὐύπόστατος σάρξ γενόμενος. ᾿ Εὐλογητὸς 

εἶ, Κύριε, " ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Θεοτόχον πάντες σε ἡ τὸν Θεὸν χυήσασαν ἔγνωμεν" ἣ τὸν τῆς 

Ῥριάδος ἕνα γὰρ " σεταρχωμένον, ᾿Αγνὴ, γεγέννηχας. ἢ Εὐλογη- 
μένος, Παάναγνε, " ὃ καρπὸς τῆς χοιλίας σου. 

᾿Ωδὴ η΄. ὋὋ Εἰρμός. 
» αὶ στέχτῳ πυρὶ ἐμβληθέντες " οἱ θεοσεβεία προεστῶτες Νεανίαι, ἢ 
Α- φλογὶ δὲ μὴ λωβηθέντες, ᾿ θεῖον ὕμνον ἔμελπον" Εὐλο- 

» γεῖτε, ἡ πάντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον " χαὶ ὑπερυψοῦτε “ εἰς 
» πᾶντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπαρια. 
᾿Εῤῥάγη ναοῦ ἡ φαιδρότης, ἡ ὅτε ὁ σταυρός σου χατεπάγη ἐν 

Κρανίῳ, ἢ χαὶ ἡ Κτίσις συνεχλονεῖτο ἢ φόβῳ ἀναμέλπουσα" Εὐ- 
λογεῖτε, " πάντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον " καὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάν- 

τας τοὺς αἰώνας. 
᾿Ανέστης, Χριστὲ, ἐχ τοῦ τάφου, " χαὶ τὸν πεπτωχότα τῇ 

ἀπάτη διὰ ζύλου ᾿ ἀνωρθώσω θείᾳ δυνάμει" χράζοντα καὶ λέγοντα" 

Εὐλογεῖτε, ᾿ πάντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον " χαὶ ὑπερυψοῦτε "ἡ εἰς 
πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

Ναὸς τοῦ Θεοῦ ἀνεδείχθης, ἢ ἔμψυχον χωρίον χιβωτός τε" 
τὸν Ποιητὴν “ τοῖς βροτοῖς γὰρ, Θεογεννῆτορ " ἄχραντε, χατὴλ- 
λαξας" χαὶ ἀξίως " πάντα τὰ ἔργα ὑμινοῦμέν σε " καὶ ὑπερυψοῦ- 

μὲν ἥ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

. 

Ϊ 
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Κανὼν Σταυροανασπάσιμος. 
ι ᾿Ενύλου φλόγα πυρός. 

Ὁ Λόγος οὐ παθητὸς, " ἀπαθὴς γὰρ τῇ Θεότητι" ἡ πάσχει σαρχὶ 
δὲ Θεὸς, ᾧ καὶ ψάλλομεν: "᾽ Ἐὐλογεῖτε, ἢ πάντα τὰ ἔργα Κυ- 

οίου, τὸν Κύριον " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ὑπνώσας μὲν ὡς θνητὸς " ἐξηγέρθης ὡς ἀθάνατος, " Σῶτερ, 

χαὶ σώζεις θανάτου τοὺς μέλποντας" " Εὐλογεῖτε, " πάντα τὰ ἔργα 

Κυρίου, τὸν Κύριον " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Τριαδικόν. 

 Λατρεύομεν εὐσεβῶς " τρισυπόστατον Θεότητα “ ἑνιζομένην 
ἀπαύστως, χαὶ ψάλλομεν: " Εὐλογεῖτε, " πάντα τὰ ἔργα Κυ- 

ρίου, τὸν Κύριον " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ο αὐτός. 

δ: τάξεις τὰς νοερὰς " οἷα Μήτηρ ὑπεράρασα, " χαὶ πλησίον 

ἢν: χρηματίσασα, ἡ εὐλογοῦμεν, ἢ εὐλογημένη Παρθένε, τὸν 

Τόχον σου " χαὶ ὑπερυψοῦμιεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τὸ χαάλλος τὸ φυσικὸν "᾽ ὡραιότερον ἀνέδειξας ἐξαστραψα- 

σα σάρχα Θεότητος. " Εὐλογοῦμεν, "᾽ εὐλογημένη Παρθένε, τὸν 
Τόχον σου " χαὶ ὑπερυψοῦμεν ἢ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

» Ὁ τὸ θαῦμα " χαὶ θεοπρεπές ἰ " τῆς Παρθένου γὰρ τὴν 
χεχλεισμένην πύλην σαφῶς διοδεύει Κύριος: "᾽ γυμνὸς ἐν 

» εἰσόδῳ “ χαὶ σαρχοφόρος ὥφθη ἐν ἐξόδῳ Θεὲς, "᾽ χαὶ μένει ἡ 

» πύλη χεχλεισμένη" " ταύτην ἀφράστως " ὡς Θεομήτορα μεγα- 
λύνομεν. 

Ψ 

-1 

Τροπαρια. 
Φριχτὸν ἰδέσθαι "' σὲ τὸν Ποιητὴν " ἐπὶ ξύλου ἐπαναρτηθέντα, 

Λόγε Θεοῦ, " σαρχικχῶς δὲ πάσχοντα ᾿᾽ Θεὸν ὑπὲρ δούλων, " καὶ ἐν 
μνημείῳ ἄπνουν καταχείμενον, ᾿ νεχροὺς δὲ τοῦ “Αδου λελυχότα" ἢ 
ὅθεν, Χριστὲ, σὲ ἢ ὡς παντοδύναμον μεγαλύνομιν. 

Φθορὰς θανάτου " ἔσωσας, Χριστὲ, "᾽ τοὺς Προπάτορας χα- 

τατεθεὶς ἐν τάφῳ νεχρὸς, ἡ χαὶ ζωὴν ἑξήνθησας "᾿ νεχροὺς ἀνα- 

στήσας; ἡ χειραγωγήσας φύσιν τὴν βροτείαν πρὸς φῶς, " καὶ θείαν 
ἐνδύσας ἀφθαρσίαν" "ὅθεν πηγήν σε" φωτὸς ἀειζώου μεγαλύνομεν. 

Θεοτοχίον. 

Ναὸς χαὶ θρόνος " ὥφθης τοῦ Θεοὺ, 

στοις πέλων, τεχθεὶς " ἀπειράνδρως, Πάναγνε, “ σαρχὸς μὴ ἀνοί- 

ξας " ὅλως σου πύλας" ὅθεν ταῖς ἀλήχτοις, Σεμνὴ, " λιταῖς σου 

πὰ φῦλα τῶν βαρβάρων "᾿ θᾶττον εἰς τέλος ἢ 

χαθυπόταζξον. 

Ἃ 

τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν 
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Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Οἱ τῷ γλυχεῖ δ᾽ τοῦ ἀχράντου σου. 
ρας βροτοῖς ᾿ ἐξ ἀτίμου θανάτου " πᾶσιν ἐπήγασας" ἡ οὗ διὰ 

ΩΣ ἢ Σώτερ; γευσάμενος, "᾽ τῇ οὐσίᾳ τῇ θνητῇ " 
ἀφθαρσίαν μοι " ἐδωρήσω, Χριστὲ, ὡς φιλάνθρωπος. 

"Ἔσωσάς με " ἀναστὰς ἐχ τοῦ τάφου, ἢ Χριστὲ, καὶ ὕψωσας " 
χαὶ Πατρὶ προσήγαγες " τῷ σῷ Γεννήτορι, " δεξιὰ τε τῇ αὐτοῦ " 
συνεχάθισας, ἢ διὰ σπλάγχνα ἐλέους σου, Κύριε. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ο αὐτός. 
Ἃ 

Ων 

Υ ρος τῶν σῶν “ἡ ἐφυμνίων, Παρθένε, "' τοῖς εὐαγέσι πιστοῖς " 

ως οὐ προσγίνεται" ἢ πόθῳ γὰρ πόθον ἀεὶ "' θεῖον, χαὶ πνευ- 

ματιχὸν ἢ προσλαμβάνοντες, " ὡς μητέρα Θεοῦ μεγαλύνουσιν. 

ἼἜἜθου ἡμῖν " ἀχαταίσχυντον πρέσβιν " τήν σε Τεχοῦσαν, 
Χριστέ" "᾽ ταύτης ταῖς ἐντεύξεσιν " ἵλεως νέμοις ἡμῖν " Πνεῦμα 

μεταδοτιχὸν " ἀγαθότητος " ἐχ Πατρὸς διὰ σοῦ προερχόμιενον. 
Εἰς τοὺς Αἴνους, Στιχηρὰ ᾿Αναστάσιμα. Ἦχος γ΄. 

εὖὔτε, πᾶντα τὰ ἔθνη, “' γνῶτε τοῦ φριχτοῦ μυστηρίου τὴν 
δύναμιν" " Χριστὸς γὰρ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ὁ ἐν ἀρχῇ Λόγος, " 

ἐσταυρώθη δι᾿ ἡμᾶς " καὶ ἐχὼν ἐτάφη “ χαὶ ἀνέστη ἐχ νεχρῶν, 
τοῦ σῶσαι τὰ σύμπαντα" ἢ αὐτὸν προσχυνήσωμεν. 

Διηγήσαντο πάντα τὰ θαυμάσια " οἱ φύλακές σου, Κύριε" 
ἀλλὰ τὸ συνέδριον τῆς ματαιότητος " πληρῶσαν δώρων ἅ τὴν δε- 
ξιὰν αὐτῶν "' χρύπτειν ἐνόμιζον " τὴν ᾿Ανάστασίν σου, " ἣν ὁ 

Κόσμος δοξάζει. " ᾿Ελέησον ἡμᾶς. 

Χαρᾶς τὰ πᾶντα πεπλήρωται "᾽ τῆς ᾿Αναστάσεως τὴν πεῖ- 
ραν εἰληφότα" "δ Μαρία γὰρ ἡ Μαγδαληνὴ " ἐπὶ τὸ μνῆμα ἠἦλ- 
θεν, ἣ' εὗρεν ΓΑγγελον ἐπὶ τὸν λίθον χαθήμενον "᾽ τοῖς ἱματίοις 
ἐξαστράπτοντα " χαὶ λέγοντα" " Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν 

νεχρῶν ; ἡ οὐχ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾽ ἐγήγερται, “ χαθὼς εἶπε, προάγων 
ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. 

Ἔν τῷ φωτί σου, Δέσποτα, ἡ ὀψόμεθα φῶς, Φιλάνθρωπε" " 
ἀνέστης γὰρ ἐκ τῶν νεχρῶν " σωτηρίαν τῷ γένει τῶν ἀνθρώ- 
πων δωρούμενος, " ἵνα σε πᾶσα Κτίσις δ δοξολογὴ τὸν μόνον 
ἀναμάρτητον. " ᾿Ελέησον ἡμᾶς. 

, Ἕπερα Στιχηρὰ ᾿Ανατολικά. 
ὝΜμνον ἑωθινὸν " αἱ Μυροφόροι γυναῖκες ᾿ τὰ δάχρυα προσέφε- 

ρον, Κύριε" " εὐωδίας γὰρ ἀρώματα κατέχουσαι " τὸ μνῆμα σου 
χατέλαβον, " τὸ ἀχραντόν σου Σῶμα “ἡ μυρίσαι σπουδάζουσαι" ἥ 
Αγγελος χαθήμενος ἐπὶ τὸν λίθον " αὐταῖς εὐηγγελίσατο" " Τί 
ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεχρῶν ; " τὸν θάνατον γὰρ πατή- 
σας " ἀνέστη ὡς Θεὸς, " παρέχων πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἃ 

χ 
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᾿Εξασπράπτων Αγγελος " ἐπὶ τὸ μνῆμα σου τὸ ζωοποιὸν ἥ 

ταῖς Μυροφόροις ἔλεγεν" “᾿Εχένωσε τοὺς τάφους ὁ ΔΛυτρωτῆς, " 

ἐσχύλευσε τὸν Αδην, ἢ καὶ ἀνέστη τριήμερος, " ὡς μόνος Θεὸς 
χαὶ παντοδύναμος. 

Εἰς τὸ μνῆμα σε" ἐπεζήτησεν ἐλθοῦσα " τῇ μιᾷ Σαββάτων 
Μαρία ἡ Μαγδαληνή: “᾽ μὴ εὑροῦσα δὲ ὠλοφύρετο "᾿ χλαυθμῷ 
βοῶσα: " Οἴμοι! " Σωτήρ μου, πῶς ἐχλάπης, ᾿ πάντων Βασι- 

“᾿ς. Ὡς - Ὧν . Υ ΄ ᾽ , χα " Ἢ -“ ͵ 

λεῦ ; "᾽ Ζεῦγος δὲ ζωηφόρων Αγγέλων “ ἔνδοθεν τοῦ μνημείου 
ἐβόα: " Τί χλαίεις, ὦ Γύναι; " Κλαίω, φησὶν, “᾽ ὅτι ἦραν τὸν 
Κύριόν μου ἐκ τοῦ τάφου, " χαὶ οὐχ οἶδα ποὺ ἔθηχαν αὐτόν. "Αὐτὴ 
δὲ στραφεῖσα ὀπίσω, ᾿᾽ ὡς χατεῖδε σε, ᾿ εὐθέως ἐβόα" " Ὃ Κύ- 
ριός μου χαὶ ὁ Θεός μου, δόξα σοι. 

ε »- ͵΄ χ “ , ᾿ ΑΜΕΤᾺ ὅὩΣ δ 
Ἑβραῖοι συνέχλεισαν " ἐν τῷ τάφῳ τὴν Ζωήν' "᾽ Λῃηστὴς δὲ 

, , ᾽ “ , ᾿, " "“ Η , 

ἀνέῳξεν " ἐν τῇ γλώσσῃ τὴν τρυφὴν, " χραυγάζων χαὶ λέγων" ὅ 
Ὃ μετ ἐμοῦ δι᾿ ἐμὲ σταυρωθεὶς “ συνεχρέματό μοι ἐπὶ τοῦ ξύ- 

τὸ Ἢ ᾿ , ῃ Η - ͵ ἔὰ ; 

λου, ἡ χαὶ ἐφαίνετό μοι ἐπὶ τοῦ θρόνου " τῷ Πατρὶ συγχαθήμενος" " 
᾿ ᾽ὕ 

αὐτὸς γάρ ἐστιν Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, " ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Τὸ ᾿Εωθινὸν τῆς Κυριαχῆς. Καὶ νῦν. 

ὙὙπερευλογημένη. Εἶτα Δοξολογία μεγάλη, χαὶ μετ᾽ αὑτὴν 
τὸ Τροπάριον" 

Σήμερον σωτηρία τῷ Κόσμῳ γέγονεν. Ὅρα σελ. 21, 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Τὰ Τυπιχὰ, χαὶ οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια η΄. 

ι θετήσαντα, Χριστὲ, ᾿᾽ τὴν ἐντολὴν σου "' τὸν προπάτορα ᾿Α- 
. χ - Ω ΄ ἂς Ἂ . ὃ Ν ᾽ ͵ Ἂ δὰυ. ἡ τοῦ Παραδείσου ἐξώρισας" " τὸν δὲ Ληστὴν, Οἰχτίρμον, 

᾽ν ᾽ -“ ᾽ , , 

ἢ ἐν αὐτῷ εἰσῴχισας χράζοντα" ἢ 

Μινήσθητί μου, Σωτὴρ, " ἐν τῇ Βασιλείαᾳ σου. 
Αμαρτήσαντας ἡμᾶς " τῇ τοῦ θανάτου, " κατεδίχασας ἀρᾷ, ἢ 

ὁ Ζωοδότης χαὶ Κύριος" " ἐν δὲ τῷ σώματί σου " ἀναμαρτήτως, 

Δέσποτα. παθὼν “ τοὺς θνητοὺς ἐζώ “ἢ ς ἢ Νινήσθ Ὁ τοὺς ἐζώωσας χραζοντας νήσθητι 
χαὶ ἡμῶν “ ἐν τῇ Βασιλεία σου. 

᾿Αναστὰς ἐχ τῶν νεχρῶν “ συνεξαγέστησας " ἡμᾶς ἐκ τῶν 

παθῶν " τῇ ᾿Αναστάσει σου, Κύριε, " τοῦ δὲ θανάτου πᾶσαν "ἡ τὴν 
δυναστείαν ὦλεσας, Σωτήρο᾽ " διὰ τοῦτο πίστει σοι χραζομεν" δ 

Ἷ : ΤΕ τ να Ὡς , Μνήσθητι καὶ ἡμῶν ἢ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 
5 ᾿ ἘΠ ΛΓ ΎΝΗΣ ἈΦ ΜΝ χ ἐπ ει όμν δ Τῇ τριημέρῳ σου ταφῇ " τοὺς ἐν τῷ ᾿Αδὴ " νεχρωθέντας ὡς 

Θεὸς " ζωοποιήσας συνήγειρας" ἢ χαὶ ἀφθαρσίαν πᾶσιν Ἂ ὡς ἀγα- 

θὸς ἐπήγασας ἡμῖν " τοῖς Ἔν πίστε: χράζουσι πάντοτε" " Μνήσθητι 
" ἐν τῇ Βασιλεία σου. 

ὁμολογήσαντα σε ἐν σταυρῷ 

" 

χαὶ ἡμῶν 

Ῥαγτδοϊουϊοπξ. 20 
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" ἀὰ , γι... ᾽ , ππρ ὧδ Ἁ ᾽ "»" 

Ταῖς Μυροφόροις γυναιξὶ ἢ πρώταις ἐφάνης ᾿ ἀναστὰς ἐχ τῶν 

γεχρῶν, ᾿ Σωτὴρ, βοήσας τὸ Χαίρετε" " καὶ δι’ αὐτῶν τοῖς φίλοις " 
τὴν σὴν μηνύεις ἔγερσιν, Χριστέ" " διὰ τοῦτο πίστει σοι χράζο- 
μεν" " Ννήσθητι χαὶ ἡμῶν ἡ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Ἔν τῷ ὄρει Μωῦσῆς " χεῖρας ἁπλώσας ἡ προετύπου τὸν Σταυ- 
ρὸν," τὸν ᾿Αμαλὴκ τροπωσάμενος" " ἡμεῖς δὲ πίστει τοῦτον " χατὰ 

΄ « ᾿ Ἃ Ε ᾿ , ι: , » Ἂ 

Δαιμόνων ὅπλον χραταιὸν εἰληφότες πᾶντες χραυγαάζομεν 

Μνήσθητι χαὶ ἡμῶν ἥ ἐν τῇ Βασιλεία σου. Δόξα. 
. ΄ ᾿ εν ι -“ « «ς , 

Τὸν Πατέρα χαὶ Υἱὸν " χαὶ Πνεῦμα ἅγιον ἢ ὑμνήσωμεν, πι- 

στοὶ, " ἕνα Θεὸν, ἕνα Κύριον " ὡς ἐξ ἑνὸς ᾿Ηλίου" "᾽ τρισσολαμ.- 
πὴς γάρ ἐστιν ἡ Τριὰς, " χαὶ φωτίζει πάντας τοὺς χραάζοντας" " 

, ᾿ λ ε - χ - “ 

Μνήσθητι καὶ ἡμῶν ἡ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Χαῖρε, ἡ πύλη τοῦ Θεοῦ, "' δι ἧς διῆλθε " σαρχωθεὶς ὁ Πλα- 

στουργὸς " ἐσφραγισμένην φυλάξας σε" "' χαῖρε, νεφέλη χούφη » δ 
ε: τ Ὑ , εἴ εἰ Ἂ δ -- ᾿ ᾿ ἦν. 

τὸν θεῖον ὄμβρον φέρουσα Χριστόν’ ἡ χαῖρε, χλῖμαξ καὶ θρόνε οὐ 

ράνιε" " χαῖρε, ὄρος σεπτὸν, ἡ πῖον, ἀλατέμητον. 

ἐπ το ὧν ον ὡς σον ὡ ον τῶν, ον ἀν, τον ἀν τον ὸς τν ὦ ἂν ὧν ον ὧν ἂν ἀμ φτοοςς 

ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτιχά. 
Ἦ χος γ΄. Σῶσόν με, " Κύριε, ὁ Θεός μου. 

“χημαρτον, " Κύριε ὁ Θεός μευ, " ἥμαρτόν σοι" ἱλάσθητί μοι, ἢ 

ἜΡΕ ἀπώσῃ, μὴ βδελύξη με, Λόγε: ἢ ἀλλ᾿ ὡς μόνος συμπαθής 
τε χαὶ ἐλεήμων ἡ πρόσδεξαί με μεταγνόντα, “" καὶ τὰ σὰ ποιεῖν 

με, Σῶτερ, δικαιώματα " ὡς μόνος εὔσπλαγχνος ᾿ ἐνδυνάμωσον. 

Πρόφθασον, " Κύριε, ἐξελοῦ με " ἐχ χειρὸς τοῦ ἀνπιχειμένου" " 
χαὶ γὰρ θέλων ἐδουλώθην τῷ πλάνῳ, " καὶ ἀπέστην ἐχ τῶν ἐν- 
τολῶν σου, Οἰχτίρμιον" Ἀ δός μοι χρόνον μετανοίας, ἢ χαὶ πρὸς φῶς 

εἰσάγαγέ με χατανύξεως, ᾿ ὅπως πενθήσω μου ἡ τὴν ἀπόπτωσιν. 

Λύτρωσαι, ἢ Κύριε ὁ Θεός μου, " ἐχ πωρώσεως τὴν ψυχήν 
μου, " χαὶ παράσχου τῶν δαχρύων μοι ὄμβρους, "᾽ ἵνα πλύνω 
τῶν ἀνομιῶν μου τὰ αἴσχη" " αὐγασόν με τὸν ἐν τῷ σχότει" δ 
φῶς τῆς σῆς δώρησαι, Σῶτερ, ἐπιγνώσεως, “᾽ ὅπως πορεύσωμαι ἢ 
ἐν σεπταῖς ἐντολαῖς σου. 

ἽἝπερα Στιχηρὰ τῶν ᾿Ασωμάτων. 
Μεγάλη ἡ τοῦ σταυροῦ σου. 

Χορείας “᾿Ασωμάτων, Κύριε, ὑπέστησας, “ τὸν πλοῦτόν σου 
δεικνύων "᾽ πᾶσι τῆς ἀγαθότητος, " χαὶ παρήγαγες ἐχ τοῦ μὴ 
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Ἃ Ἃ δντθς εἰς τὸ εἶναι μετόχους τῆς δόξης σου, 

σε ἐν ψόφω; ἀσιγήτοις. 

Μεγάλη " τῶν ᾿Αγγέλων σου, Χριστὲ, ἡ δύναμις" ᾿ ἀσώματοι 
γὰρ ὄντες " τὸν Κόσμον διατρέχουσι, ᾿ περιέποντες τὰς ᾿Εχχλη- 
σίας ἐν ἰσχύϊ Ἀ τῇ παρὰ σοῦ, Δέσποτα, " καὶ ἱκετεύουσιν " ὑπὲρ 

τῆς Οἰχουμένης. 

Δυνάμεις, ἢ ᾿Εξουσίαι, "Αύγελοι, ἌΠ Ἴξλοι, χαὶ Σερα- 
φὶμ. χαὶ Θρόνοι, ᾿ ᾿Αρχαὶ χαὶ Κυριότητες, ἢ Χερουβὶμ δόξης τῆς 

ἀνεχφράστου καὶ τελείας “ τῆς ὄντως σοφίας τε, ἡ νῦν ἱχετεύσα- 

τε " ὑπὲρ τῆς Οἰκουμένης. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον 

Μεγάλης " διὰ σοῦ εὐεργεσίας, ΓΑχραντε, τυχόντες σὺν Αγ- 

γέλοις ἢ γεραίρομεν τὸν Τόχον σου, “ τὸν χαταξιώσαντα ἐχ μή- 

τρὰς σου τεχθῆναι " δι ἄχραν χρηστότητα, " χαὶ ἀναπλάσαν- 
τα " τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος. 

τοῦ νῦν δοξαΐζειν 

ΩΣ 

᾿Απόστιχα Κατανυχτιχᾶ. 
« ἑ , «.“ Ἂ , ᾿ ἊΣ χ ν , 

Εσπερινὸν ὕμνον " προσφέρομέν σοι, Χοιστὲ, " μετὰ θυμιάμια- 

τος " χαὶ ὠδῶν πνευματικῶν" " ἐλέησον, Σωτὴρ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Σῶσόν με, Κύριε ὃ Θεός μου" ἣ σὺ γὰρ πάντων ἡ σωτηρία" 

ὁ χλύδων μὲ τῶν παθῶν ἐχταράττει, ἡ χαὶ τὸ βάρος τῶν ἀνο- 
-" »" ὧὸὲὸὰν ΞῸ - ν᾿ -" ᾽ , 

μιῶν με βυθίζει" "' δός μοι χεῖρα βοηθείας, ᾿᾽ καὶ πρὸς φῶς ἀνά- 

γαγέ με χατανύξεως, " ὡς μόνος εὔσπλαγχνος χαὶ φιλάνθρωπος. 

Μαρτυῤι!χόν. 
, Ὰ -" “Ὁ σιν. δ « Γ, ώ ᾿ ᾿ νι ᾽ 

Μεγάλη “ τοῦ Σταυροῦ σου, Κύριε, ἡ δύναμις" " ἐπάγη γὰρ ἐν 
, ᾿ ᾽ τ Ά ἦν δ . Ι] , ᾽ . , ᾽ 

τόπῳ “ χαὶ ἐνεργεῖ ἐν Κόσμῳ, ἡ καὶ ἀνέδειξεν ἐκ ἁλιέων ᾿Απο- 
στόλους, " χαὶ ἐξ ἐθνῶν Μάρτυρας, " ἵνα πρεσβεύωσιν " ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν, 

ἂν 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
᾿Αγιόπρωτε Σεμνὴ, “ ἐγκώμιον οὖσα τῶν οὐρανίων Ταγμά- 

των, "᾿᾿Αποστόλων ὑμνῳδία, ἢ Προφητῶν περιοχὴ; ᾿ Δέσποινα, 
πρόσδεξαι " χαὶ ἡμῶν τὰς δεήσεις. 

“ρος ρο ΘΟ ρο ρΘ θο ρο ρο ρο ο ο  ο ρορ ο  ρ  ρΘ ρΘ ρΘ 5, πέιπξ α ἐτάτεαια πεκεσακπίιε πεν: ἀρπετακτα τίπτε πίττασεαςς πο αι πει τας ας πτεσσευταατας Αχαρ α τεκα σας αςναεπεες τεσ: τ πιααεεῖσετεας. -- ατσεεαεεσεσπσσσσε παι ς τα τε ατεενσσεσσα ατυσωκπακαν 

ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ΠΡΩΙ. 

ΕἸΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Κατανυχτῖκχα. 
Ἦλχος γ΄. 

" - ᾽ ΒΞ -᾿ᾷἋΧχ , , .Ἃ Βδς ἃ , 
Π ρῥοικοῦσα ἐν τῇ γῆ» “ ψυχή μου, μετανόησον᾽ ἣ' χοὺς ἐν τά- 

φῳ οὐχ ὑμινεῖ, " πταισμάτων οὐ λυτροῦται: ἣ βόησον Χριστῷ 
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τῷ Θεῷ' " Καρδιογνῶστα, ἥμαρτον" " πρίν με καταδιχάσῃς 
φεῖσαί μου, ὁ Θεὸς, χαὶ ἐλέησόν με. 

Ἕως πότε, ψυχή μου, " ἐπιμένεις τοῖς πταίσμασιν ; " ἕως τί- 

νος λαμβάνεις " μετανοίας ὑπέρθεσιν ; " Λάβε κατὰ νοῦν τὴν χρί- 
σιν τὴν μέλλουσαν" ᾿ βόησον Χριστῷ τῷ Θεῷ" " Καρδιογνῶστα, 
ἥμαρτον" " ἀναμάρτητε Κύριε, ἐλέησόν με. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον: 

Χαῖρε, Μαρία, " Μῆτερ καὶ ΠΙαρθένε, ᾿ τὸ ὄρος τὸ ἅγιον. 
ὁ ἐν ᾿Εδὲμ. Παράδεισος. “ ἐξ ἧς ἐτέχθη Χριστὸς ὁ Θεὸς ᾿᾽ ἄνευ 
σπορᾶς ὁ μόνος, " δι οὗ ἡ ζωὴ τῷ Κόσμῳ ἐβλάστησεν. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν,͵ Καθίσματα ἕτερα. 
᾿Επὶ τῆς δίκης τῆς φοβερᾶς " ἄνευ χατηγόρων ἐλέγχομαι, δ 

ἄνευ μαρτύρων χαταχρίνομιαι" ἡ αἱ γὰρ βίβλοι τοῦ συνειδότος 
ἀναπτύσσονται, ἡ χαὶ τὰ ἔργα τὰ χεχρυμμένα ἀναχαλύπτονται" " 
πρὶν οὖν ἐν ἐχείνῳ τῷ πανδήμῳ θεάτρῳ " μέλλῃς ἐρευνῆσαι τὰ 
ἐμοὶ πεπραγμένα, ἢ ὁ Θεὸς, ἱλάσθητί μοι" χαὶ σῶσόν με. 

Φοβερὸν. δικαστήριον ᾿᾽ περιμένει με, Κύριε" " ἐμοῦ γὰρ σιω- 
πῶντος, “ βοῶσι τὰ ἔργα μου" "᾽ ἀλλὰ προφθάσας " πεπλανημένον 
ζήτησον, " Χριστὲ ὁ Θεὸς, " διὰ τῆς μετανοίας "' χαὶ σῶσόν με. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. Θείας πίστεως. 
Θεία. γέγονας " σχηνὴ τοῦ Λόγου, “ μόνη πάναγνε " Παρθε- 

νομιῆπτορ,, " τῇ, χαθαρότητι ᾿Αγγέλους ὑπεράσασα" “ τὸν ὑπὲρ 
πάντας ἐμὲ οὖν γενόμενον "᾽ ῥερυπωμένον σαρχὸς πλημμελήμα- 
σιν “ ἀποχάθαρον, " πρεσβειῶν σου ἐνθέοις νάμασι ᾿ παρέχουσα, 
Σεμνὴ, τὸ μέγα. ἔλεος. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, Καθίσμιατα,, ἕτερα. 

Τὴν ὡραιότητα. 
Τὰ ἐπουράνια ἢ χαὶ τὰ ἐπίγεια ἢ λόγῳ παρήγαγες ἡ ὡς παν- 

τοδύνγαμος" “ οἱ τῶν ᾿Αγγέλων δὲ χοροὶ ἢ σὺν τρόμῳ παρεστηκχό- 
τες " ἄπαυστον τὴν αἴνεσιν " σοὶ προσφέρουσι, Δέσποτα, " πάντα 
χαταυγαάζοντες " τῷ φωτί σου τὰ πέρατα᾽ ἡ δ ὧν σοι καὶ ἡμεῖς. 
ἐχβοώμεν: "᾽ Σῶσον ἡμᾶς τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου. 

Μαρτυρικόν. 
Τὸ ἔμψυχον τῆς καρτερίας ὑμῶν " ἐνίχησε τὰ μηχανήματα " 

τοῦ ἀρχεχάχου ἐχθροῦ, ἡ ἀθλοφόροι πανεύφημοι" " διὰ τοῦτο τῆς 
αἰωνίου " χατηξιώθητε μαχαριότητος" “ ἀλλὰ πρεσβεύσατε τῷ 
Κυρίῳ " τοῦ. φιλοχρίστου λαοῦ " σῶσαι τὸ ποίμνιον, " Μάρτυρες 
ὑπάρχοντες τῆς ἀληθείας. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Τὴν ὡραιότητα, 
Τὰ ἐπουράνια " φόβῳ ἠγάλλοντο, " καὶ τὰ ἐπίγεια. " τρόμῳ 

Ἃ 
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ηὐφραίνοντο, ἡ ὅτε ἡ ἄχραντος φωνὴ " ὑπῆλθέ σοι, Θεοτόχε᾽ ἢ μία 
γὰρ πανήγυρις " ἀμφοτέροις ἐπέλαμψεν, ἢ ὅτε τὸν Πρωτόπλα- 
στον ἡ ὁ Δεσπότης ἐῤῥύσατο" " διὸ σὺν τῷ Αγγέλῳ βοῶμέν σοι" ἢ 
Χαῖρε, ἡ Κεχαριτωμένη. 

Κανὼν Κατανυχτιχὸς φέρων ἀχροστιχίδα᾽ 

᾿Εγχλημάτων πολλῶν με χούφισον, Λόγε, τὸν ᾿Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος γ΄. 0 Εἰἱρμός. 

᾿ αραὼ τὰ ἄρματα " βυθῷ χαλύψας, Κύριε, " τὴν θάλασσαν 

» (δ δίρρηξας, ἢ χαὶ ἔσωσας, ἀσμασι " τὸν ὑμνοῦνταά σε λαὸν 

» ᾿Ισραηλίτην. Τροπάρια. 
᾿Εγχλημάτων ῥῦσαί με " μυρίων, ᾿Αναμάρτητε,, “ ἀφρόνως 

ὧνπερ ἔπραξα, " παρέχων μοι δάχρυα " χατανύξεως, χαθώς ποτε 
τῇ Πόρνη. 

Γεγονότα σπήλαιον ᾿ λῃστῶν. ἀτόποις πράξεσι "' δι ἀρετῶν 
ἀνάδειξον, " Φιλάνθρωπε, οἶκόν σου, "ὁ θελήματι τεχθεὶς ἐν τῷ 
σπηλαίῳ. Μαρτυριχά. 

Κυβερνήσει Πνεύματος “ τοῦ θείου παρεδράμετε " βασάνων 
τὸ χλυδώνιον, ᾿ θεόπνευστοι Μάρτυρες, " καὶ πρὸς ἔνθεον ἐφθάσατε 
λιμένα. 

Λαμπρυνθέντες Μάρτυρες " τοῦ Πνεύματος τῇ χάριτι “' τὸ 

σχότος τὸ βαθύτατον " ἐξέφυγον χαίροντες " οἱ πανεύφημο:ι τῆς 
εἰδωλομανίας. Θεοτοχίον. 

Παναγία ἄχραντε, " ἁμαρτωλῶν βοήθεια, " πιπτόντων ἐπαν- 
όρθωσις, " μετάνοιαν δίδου μοι" ταῖς πρεσβείαις σου πολλὰ ἡμαρ- 
τηκότι. Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

ἼΛγω. τρίτον. μέλισμα. τοῖς ᾿Ασωμιάτοις. Ποίημια. Θεοφάνους. 
ὋὉ Εἰἱρμός. ἾΑσμα. καινόν. ν 

γᾶρχον φὼς χαὶ περιεχτιχὸν “ φαούς ὑπάρχων ἥ παντὸς, Χρι- 

Ἡὶ ὁ Θεὸς, ἢ τὴν ἐμὴν διάνοιαν ἢ τῇ ἐπιστασίᾳ φωταγώγης- 
σον ἣ τῶν σῶν Δυνάμεων. 

Γεγηθότες ἀγγελοπρεπῶς " τῇ πανολβίῳ " μεθέξει οἱ τῶν ᾿Αγ- 
γέλων χοροὶ " τῆς σῆς χρυφιότητος, "᾽ τοῖς ὡραιοτάτοις ἐναστρά- 

πτονται ἣ θείοις χαρίσμασιν. 

Ως ἀγαθὸν χαὶ ζωοποιὸν, “ ἀγαθοδότως “ τὸ Πνεῦμα παν- 
σθενὲς τοῦ Πατρὸς “᾽ οὐρανῶν τὴν δύναμιν Ἀ ἐν ἀμεταπτώτοις 

ἐστερέωσε “' θείαις λαμπρότησι. 
Θεοτοχίον. τ 

Ῥαξιαρχῶὼν θεῖε Γαβριὴλ, " ταῖς ᾿Ασωμάτοις ἢ χορείαις χαὶ 

νῦν, πανόλβιε, “φωνὴν τὴν χαρμόσυνον " τῇ Κεχαριτωμένη ἀνα- 
βόησον" υτοροιδὰ πνουοννν δίν " βδερολε ει τρῷα: ὯΝ 

Ψ 

Ἃ 
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᾿ῃδὴ γ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
ματι περέωσόν με, Κύριε ᾿ χαὶ μόνε Πολυέλεε, Κὶ χαὶ ἔχτεινόν μοι 
» “χεῖρα " βοηθείας ὡς φιλάνθρωπος. 

Τροπάρια. 
Ὡς Πέτρον βυθιζόμιενον " διέσωσας, Φιλάνθρωπε, ἡ οὕτως ἐχ 

τοῦ βυθοῦ με " τῶν καχῶν μου ἐπαναγαγε. 
Νεχρώσας με ὁ δόλιος " τοῖς πάθεσιν ἀπέχτεινεν" " αὐτός με, 

Ζωοδότα, " μετανοίας τρόποις ζώωσον. 
Μαρτυριχα. 

Πυρὶ ἐνύλῳ, Μάρτυρες, "᾽΄ ἀδίχως φλογιζόμενοι, ᾿ ἀύλως τοῦ 
ἀύλου "᾽ ἀνεφλέξασθε τῷ ἔρωτι. : 

Οἱ Μάρτυρες στρεβλούμενοι " τὰς στρέβλας χαὶ τὰ ἔνεδρα δ 

ἠφάνισαν τοῦ πλάνου, " χαὶ στεφάνων ἠξιώθησαν. 
Θεοτολίον. 

Μαρία χυριώνυμε, ἢ πολλοῖς χυριευθέντα με " παθεσι ψυχοφθό- 

ροις ἡ ἐλε ευθέρωσον πρεσβείαις σου. 

Κανὼν τὼν ᾿Ασωμάτων. Ὃ Εἱρμός. 

Τόξον ἔθραυσας ἐχθρῶν. 

γεῖθρα βλύζων, ᾿Αγαθὲ, "᾽ καὶ ποταμοὺς χρηστότητος, " τοὺς 
Ῥ ̓Αγγέλων ἡ ἔδειξας χοροὺς ἢ χρυφιότητος τῆς σῆς " αἴγλη δια- 

λαάμποντας. 

Ἵνα δείξης ἐμφανῶς ἡ τοὺς θησαυροὺς τοὺ πλούτου σοὺ “' χαὶ 

ἰσχύος, " Δέσποτα Χριστὲ, " τῆς σῆς δόξης χοινωνοὺς " τοὺς Νόας 

παρήγαγες. 
Ῥρόμῳ σοι λειτουργικῶς "᾽᾿᾿Αγγελικαὶ λαμπρότητες " παρε- 

στῶσαι ἡ μέλπουσιν ἀεὶ " τὴν σὴν δύναμιν, Χριστὲ, ἢ τὴν ἀπει- 
ροδύναμιον. Θεοτοχίον. 

Ὅλον εἴληφεν ἐχ σοῦ " ἀνελλιπῶς τὸν ἄνθρωπον ἢ ὁ Δεσπότης " 
τοῦδε τοῦ παντὸς, "᾽ Θεομῆτορ, χαὶ πηγὴν “ χάριτός σε ἔδειξεν. 

᾿Ωδη δ΄. Ὁ. Εἰἱρμός. 

ἢ ἡ ἐν ποταμοῖς " ὀργισθῇς, Κύριε, " μὴ ἐν ποταμοῖς ὁ θυ- 
ἧ μός σου, "΄ ἢ ἐν θαλάσσῃ τὸ ὅρμημά σου. 

Τροπᾶρια. 

Λῦσον τοὺς δεσμοὺς " χῶν παθὼν μου, Κύριε, " χαὶ τῇ μετα- 

νοία συνδήσας " ὑμέας ποίησον τῶν ἀγαθῶν σου. 
Λάμψον φωταυγεῖς " μετανοίας τρόπους μοι, " Ἥλιε Χριστὲ, 

τῶν χαχῶν μου Ἂ ἀποδιώχων νύχτα βαθεῖαν. 
Μαρτυριχά. 

Ὠφθητε, σοφοὶ " ᾿Αθληταὶ, ὡς ἄνθραχες “ ὕλην ἀθεΐας τε- 
φροῦντες " χαὶ τοὺς ἐν σχότει φωταγωγοῦντες. 
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Νέχρωσιν Χριστοῦ " ἐχμιμεῖσθε, Μάρτυρες, “᾽ πόνοις ὁμιλοῦν- 

τες ποιχίλοις" δ᾽ ὅθεν τὴν θείαν ζωὴν χληροῦσθε. 
Θεοτοχίον. ᾿ 

Δίδου μοι, ᾿Αγνὴ, ἢ ἀληθῆ μετάνοιαν, " παῦσον τῶν παθῶν 
μου τὸν σάλον, " ἁμαρτανόντων ἡ προστασία. 

Κανὼν ᾿τῶν ᾿Ασωμάτων. Τὸ ξένον χαὶ ἀπόῤῥητον. 
ἐφέλαι τὴν τρισήλιον ᾿᾽ φωταυγίαν δεχόμεναι ᾿ παρηνέχθητε 
θεία βουλήσει, “' τριαδικοὶ Διάχοσμοι, ᾿ χυβερνώμενοι σθένει 

ποῦ Πνεύματος. 
Μυοῦντα: χρυφιότητα " τὴν ἀῦλον οἱ “Αγγελοι "' τῇ ἐγγύτητι 

τῆς θεαρχίας " τῆς σῆς, Χριστὲ, λαμπόμενοι" " Τῇ δυνάμει σου 

δόξα, χραυγαζοντες. 

Ἔν Κόσμῳ πρὸς τοὺς μέλλοντας ἣ' πιστεύειν σοι ἐχπέμιπον- 

ται " ὥσπερ φύλαχες τῆς σωτηρίας ἣ' τῶν εὐσεβῶν οἱ ᾿Αγγελοι, " 
περιέποντες, Σῶτερ, τοὺς δούλους σου. 

Λαμπάδες συστρεφόμεναι, "᾽ τὴν ἄδυτον λαμπρότητα " τῆς 
Θεότητος τῆς ὑπερθέου δ πρωτοφανῶς πλουτίσασαι “᾽ τῶν ᾿Αγ- 

γέλων αἱ τάξεις χκηρύττονται. 

; Θεοτοχίον. 

Ἱκέτης νῦν προσέρχομαι ἢ τῇ σχέπη σου, Πανάμωμε: ἢ ἀλλὰ 

ῥῦσαί με, Θεογεννῆτορ, ἡ τῆς τῶν παθῶν συγχύσεως, "΄ ἀπαθείας 
ὡς αἴτιον τέξασα. 

Ἃ 

᾿ : Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰρμός. 
» Ἰρένμα σου τὸ ἀνέσπερον, Χριστὲ, "᾽ χαταύγασον, ὁ Θεὸς, ἡ 

τῇ ταπεινῇ μου ψυχῇ, " καὶ ὁδήγησον εἰς τὸν φόβον σου" ἣ 
» διότι φῶς τὰ προστάγματά σου. 

Τροπαρια. 
᾿ , Σ ν ν -"» ἂν ας - , “-- 

Μὴ στήσῃς με γυμνὸν ἔργων καλῶν ἐπὶ τοῦ βήματος 
ποὺ σοῦ, Φιλάνθρῳπε Χριστέ: " ἀλλ᾽ ἀμφίασον θείων πράξεων " 
χαταστολαῖς διὰ μετανοίας. 

᾽ , - ε -»"» -“"ἢ᾽ Ἂ ᾿ ᾽ , Ἃ μ 

ἙΕπλήγην τῇ ῥομφαίᾳ τῶν παθῶν, ἣ' χαὶ ἀπογνώσεως " ἐν 
βόθρῳ πέπτωχα βαθεῖ" " μὴ παρίδης με, ἀλλὰ ἴασαι " ἐπιστρο- 
φῆς, Δέσποτα, φαρμάχῳ. 

» 

Ἂ 

Μαρτυρικά. 
Καὶ ὄνυξι ξεόμενοι δεινῶς ἡ χαὶ ξίφεσιν, ᾿Αθληταὶ. "᾿ τυμπα- 

νιζόμενοι, ᾿᾽ χαὶ μάστιξι δαπανώμενοι, ᾿ οὐ τοῖς γλυπτοῖς ἐχαάυ.- 

ψατε γόνυ. 
Ὃ Κόσμος τοῖς παθήμασιν ὑμῶν "᾽ καταχοσμεῖται ἀεὶ," παν- 

ἅγιοι Μάρτυρες" " χαὶ γὰρ ὑπερχόσμιον εὕρατε " διαγωγὴν μετὰ 
τῶν ᾿Αγγέλων. 
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Θεοτοχίον. 

Ἢ μόνη διὰ λόγου ἐπὶ γῆς " τὸν Λόγον τέξασα, ἤ καὶ παρ- 
θενεύουσα, ᾿Αγνὴ, " τῶν ἀλόγων με ῥῦσαι πράξεων, " λόγοις σε- 

ἄρνα, εἶ ᾽ πα 

πτοῖς ὅπως ἀνυμνῶ σε. 
Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. ᾿Επὶ τῆς γῆς ἡ ὁ ἀόρατος. 

ὺν τῷ Πατρὶ " τὸν Υἱὸν χαὶ τὸ Πνεῦμα "' τρισσοφεγγεῖ ἡ φωτὶ 
λελαμπρυσμένοι, Ξ πιστοὶ, ὑμνήσωμεν δ τὴν μίαν Θεότητα, " 

σὺν ᾿Αγγέλων τοῖς στρατεύμασι. 

Μίαν ἀρχὴν "᾽ ὑπεράρχιον σέβειν " οἱ Σεραφὶμ. " διδάσχουσι, 

βοῶντες " φωνὴν τὴν τρισάγιον, “ ἐμφανῶς τῷ Πνεύματι ἤφω- 

τιζόμιενοι οἱ ᾿Αγγελοι. Θεοτοχίον. 

ἼΑνευ σπορᾶς ἡ ὁ ᾿Αρχάγγελος, Κόρη, " σοὶ Γαβριὴλ “ τεχεῖν 

τὸν Ζωοδότην " εὐηγγελίσατο, "᾿ Θεοτόχε πάνσεμνε, ἡ οὐρανόθεν 
᾽ ΄ ᾽ ἣν ͵ ε Π ΄ 

ἀφιχόμιενος. δὴ ς΄. Ο Εἰρμοός. 

» Ἔ εἰς τὰ τέλη τῶν αἰώνων ἢ χαταντήσαντας, Φιλανθρω- 

πε, " χαὶ τριχυμίαις πειρασυιῶν "᾿᾽ ἀπολέσθαι χινδυνεύοντας ἢ 
- μ ᾿Ὶ " Ἂ -" , Ἂ ΥΑ͂Σ " “ ᾿ 

βοῶντας μὴ παρίδης Σῶσον; Σωτὴρ» “ ὡς ἔσωσας τοῦ θηρὸς 

» σὸν Προφήτην. Τροπαριᾶ. 

Ὑπεραρθεὶς τῇ διανοίᾳ, Κ᾿ ὡς ὁ πάλαι Φαρισαῖος πρὶν, " πτῶ- 

μα χατέπεσα δεινόν" " χαὶ ὁρῶν ὁ πλάνος τέρπεται" " Χριστὲ, ὁ 

ταπεινώσας ἢ τοῦτον Σταυρῷ, “ ταπεινωθέντα δεινῶς οἴχτειρόν με. 
Φιλαμαρτήμων ἐγενόμην ᾿' ὡς οὐδεὶς ἐν βίῳ πώποτε, " χαὶ 

ἐδαπάνησα τὴν σὴν " μαχροθυμίαν ὁ ταλαίπωρος, “' καὶ ἔτι δὲ 
ὑπάρχω " ἀναισθητῶν᾽ "᾽ ἐπίστρεψόν με τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ. 

Μαρτυριχά. 
᾿Ιταμωτάτη προαιρέσει ἢ οἱ παράνομοι τοὺς εὔφρονας ἢ χα- 

ταδιχάζοντες πυρὶ, " χαὶ πριστῆρσι χαὶ στρεβλώσεσι, "' χρυσίου 
λαμιπροτέρους " ὡς ἀληθῶς " ἀπέδειξαν καὶ Χριστοῦ χληρονόμους. 

Στάδιον πλῆρες παλαισμάτων ἡ καὶ ἀγώνων παμμεγίστων ἢ 

χαὶ ὑπὲρ φύσιν αἰχισμῶν “᾽ ὑπελθόντες ἐνιχήσατε ᾿ τὸν ἄρχοντα 
τοὺ σχόπτους, " χαὶ ἐχ Θεοῦ " ἐδέξασθε, ᾿Αθληταὶ, τοὺς στεφάνους. 

Θεοτοχίον. 
Τὴν χιβωτὸν τῆς Διαθήχης, “ τὴν ἁγίαν ὄντως τράπεζαν, δ 

τὸ ἱλαστήοιον ἡμῶν, ᾿᾽ τὸν ναὸν Θεοῦ τὸν ἔμψυχον, ᾿ τὴν πάγχρυ- 
σον λυχνίαν, " τὴν ἀληθῆ " Νητέρα σε τοῦ Πλαστουργοῦ ἀνυ- 
μινοῦμεν. 

ΩΣ 

» 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Σχηνώσεως ᾿[ωνᾶς. 
γητὸ πρῶτον χαὶ φυρυρ ἠρ ἐϑῳ Ἰχ.)- ἀγαθαρχίας ἢ φέγγος, μ 
δουϑβνθοι λγγεέλοι, " δυνατῶς ὑμνεῖτε, χραυγάζοντες " σὺν 

᾿Αρχαῖς, ᾿Εξουσίαις, Δυνάμεσιν. 
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Ὃ Κόσμον τὸν νοητὸν “ ἐν παναρμονίῳ “΄ ταξει χοσμήσας, 

᾿Αόρατε, ἡ τούτου ἐχμιμεῖσθαι τὸ εὔταχτον " τὴν σεπτὴν ᾿ἔχχλη- 
σίαν εὐδόκησον. 

Θεοτοχίον. 
᾿Ιάσεωών σε πηγὴν " ὃ ἐν σοὶ σχηνώσας " Δόγος ἀέναον ἐδει- 

ξε" " τῆς ἐμῆς Ψυχῆς οὖν τὰ τραύματα, “᾽ Θεοτόχε Παρθένε, 
θεράπευσον. 

᾿Ωδὴ.ζ΄. Ὃ Ἑἱρμές. 
» γχιρεῖς Παῖδες ἐν χαμίνῳ " τὴν Τριάδα τυπώσαντες 

[Ὡς τὴν ἀπειλὴν χατεπάτησαν, “ χαὶ ὑμνοῦντες ἐβόων" δ 
» Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς " ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Τροπᾶρια. 
Ὃ χρόνος μου πληροῦται, " ἐπὶ θύραις ἡ ἔξοδος, "' μετανοίας, 

ὦ ψυχὴ, καρποὺς ἐπίδειξαι, " πρὶν ἂν χλεισθῶσιν αἱ θύραι, " ἀνα- 

βοῶσα τῷ Χριστῷ" " Κύριε, σῶσόν με. 
Νεώσωμεν ἀρότρῳ “ ἀληθοῦς ἐπιγνώσεως “ τὰς χαρδίας, με- 

τανοίας σῖτον φέροντες, " ὅπως θερίσωμεν στάχυν ἢ διχαιοσύνης 

ἐν Χριστῷ " τῷ γεωργῷ τῶν ψυχῶν. 
Μαρτυριχά. 

Λαμπτῆρες εὐσεβείας, “ ἀσεβείας ἀντίπαλοι, " τῶν ἀπόρων 

πλουτισταὶ, Κυρίου Μάρτυρες, " τὴν παναθλίαν ψυχήν μου ἢ 
τὴν στερουμένην ἀρετῶν ἡ χαπαπλουτίσατε. 

Ὃ σώσας τὸν Τελώνην ἡ ἀπὸ βάθους στεναξαντα, " τὸν μιχρόν 
μου στεναγμὸν δέξαι χαὶ σῶσόν με, ἢ πρεσβείαις τῶν ᾿Αθλοφό- 
ρων " τῶν δοξασάντων σε, Χριστὲ, “ οἰχείοις μέλεσιν. 

ἊἋ τοῦ πυ- 

Θεοτοχίον. 
Ἢ χρήνη ἡ τὸ ὕδωρ ἡ τῆς ἀφέσεως βρύουσα, "᾽ τὰς ἐχβλύ- 

σεις τῶν ἐμῶν πταισμάτων ξήρανον, ἢ παρασχομένη μοι ὄμβρους ἢ 
δαχρύων, ὅπως σε ἀεὶ " ὡς Θεοτόχον ὑμνῶ. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Σοβαρὸς ὁ τύραννος. 
ταθερῷ φρονήματι ἢ χαὶ εὐτόνῳ βλέμματι βλέποντες ἡ τὴν 
Τὰ λαμπρότητα, " μεθέξει γίνεσθε φῶτα δεύτερα: " Εὐ- 
λογητὸς εἶ, χράζοντες, ἢ ὁ Θεὸς, οἱ τῶν ᾿Αγγέλων χοροί. 

᾿Αχλινεῖ τῷ ἔρωτι, ἢ ἀνενδότῳ σχέσει πε νεύοντες " ταῖς χαλ- 

λοναῖς τοῦ Κτίσαντος, τῇ θέσει γίνεσθε φῶτα δεύτερα" " Εὐ- 

λογητὸς εἶ, χραζοντες, " ὁ Θεὸς, οἱ τῶν ᾿Αγγέλων χοροί. 

Ἂχ 

. Θεοτοχίον. 
Σαρχωθέντα τέτοχας; " Θεοτόχε, Λόγον τὸν ἄναρχον, “ τὸν 

ἐχ Πατρὸς ἀμήτορα, " τὴν προαιώνιον θείαν γέννησιν" ἡ Εὐλο- 

γημένος, Δέσποινα, " ὁ Καρπὸς ὁ τῆς χοϊλίας σου. 

Ῥλυδο]οί ΟΠ 8. ΟΥ͂Ι 
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᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

ἐν ἐν φλογὶ ̓  τοῖς Παισὶ τῶν Ἑβραίων ἢ αὐ τα σον ΒΕ" 
θεϊκχῆ τῇ τι ὰ χαὶ ὀφθέντα Κύριον, " ἱερεῖς, εὐλογεῖτε ὅ 

» χαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Τροπαᾶρια. 

Γέλωτι Χὰμ " πατριχὴ ἀποφάσει ἢ δοῦλος γεγένηται" "᾽ τί 

ποιήσεις, ψυχή μου, ἢ δουλωθεῖσα πάθεσι," καὶ ἀτάχτως γελῶσα, 
χαὶ μὴ αἰδουμένη " τὸν οὐράνιον Πατέρα; 

᾿Επιμανεὶς " Καὶν ἀδελφοχτόνος "' ἀφρόνως γέγονε" τούτου 
ὥφθης ὁμοία, οὐχ ἄλλον φονεύσασα, " ἑαυτὴν δὲ, ψυχή μου, " 
ταῖς φιληδονίαις " χαὶ ἀπάταις ποὐ βίου. 

Μαρτυριχκά. 

Τοὺς ἐχλεχτοὺς " μαργαρίτας Κυρίου, "᾽ σχεύη τὰ τίμια, " τὰς 

λαμπούσας λαμπάδας, "᾽ αἴγλην θείας χάριτος, " τοὺς Χριστοῦ 
᾿Αθλοφόρους " πίστει συνελθόντες "' τιμιήσωμεν ἀξίως. 

Ὃ τῶν σοφῶν “ ᾿Αθλοφόρων τὸ αἷμα " ὑπὲρ θυμίαμα ἢ προσδε- 
ξάμενος, Λόγε, " ταῖς αὐτῶν δεήσεσι ᾿ τούς σοι ἐν μετανοίᾳ " 

προσπίπτοντας σῶσον, " ὡς μόνος ἐλεήμων. 
Θεοτολίον. 

Ὑπερβολῇ " ἀσωτείας τῷ ᾿Αδῃ " νυνὶ προσήγγισα" " ὑπερβαλ- 
λουσαν, Κόρη; " εὐσπλαγχνίαν ἔχουσα, ἢ ὡς Θεὸν τὸν εὔσπλαγ- 

χνον " ἀῤῥήτως τεχοῦσα, " οἰχτείρασα με σῶσον. 
Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 

᾿Ενύλου φλόγα πυρός. 
Ὁ: πάντων Δημιουργὲς " τοὺς ᾿Αγγέλους δἰ Σ Ἀ χαὶ πα- 

βεστήχασι φόβῳ χραυγαζον τὲς" μὰ Εὐλογεῖτε, ᾿ πᾶντα τὰ ἔρ- 

γᾶ; τὸν Κύριον, Ἂ χαὶ ὑπερυψοῦτε "᾿ εἰς πᾶντας τοὺς κε οτΣ 

Μεθέξει θείου πυρὸς " ὥσπερ ἌΡ χρηματίζ οντες γα Ἐλ Ια 

Νόες γρδτ᾽ γσλουεινς ς: Εὐλογεῖτε, ἢ πάντα τὰ ἔργα. τὸν. Κύριον, ἢ 
χαὶ ὑπερυψοῦτε “ εἰς ἀήθ1.: τοὺς αἰῶνας. Ὁ 

᾿Αὔλους καὶ νοεροὺς “ τοὺς ᾿Αγγέλους προὔπέστησας ἢ τῶν 

ὁρωμένων ἁπάντων σοι χράζοντας" " Εὐλογεῖτε, ἢ πάντα τὰ ἔργα 
τὸν Κύριον, "᾽ χαὶ ὑπερυψοῦτε ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῷνας. 

Θεοτοχίον. 
Τὸν Λόγον τὸν τοῦ Πατρὸς Δ ὑπὲρ λόγον σωματούμενον, ἢ 

Θεογεννῆτορ Παρθένε, γεγέννηκας" “ὃν ὑμνοῦμεν " πάντα τὰ ἔρ- 
γὰ ὡς Κύριον, ᾿ χαὶ ὑπερυψοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» Ἂ Σιναίῳ τῷ ὄρει χατεῖδέ σε " ἐν τῇ βάτῳ Μωῦσῆς, τὴν 

ἀφλέχτως τὸ πῦρ τῆς Θεότητος " συλλαβοῦσαν ἐν γαστρί" ἢ 

Ἃ 

} 
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Ἢ ῥάβδον βλαστήσασαν ἢ » Δανιὴλ δέ σε εἶδεν " ὅρος ἀλατόμητον᾽ 
» Ἡσαΐας χέχραγε, τὴν ἐχ ῥίζης Δαυΐδ. 

Τροπαρια. 
᾿Ιαχὼβ πρωτοτόχια εἴληφε " δι᾿ ἐγχρατειάν ποτε, " χαὶ Ἡσαῦ 

τὰ πρωτεῖα ἀπέδοτο ᾿ μὴ χρατήσας τῆς γαστρός. " ᾽ῶς χαχὸν 
ἀχρασία ! "Ως μέγα ἐγχράτεια ! " Φεῦγε τὴν μίμησιν, " στέργε, 
ὦ ψυχὴ, τῶν χαλῶν τὴν ἐπίδοσιν, ᾿ 

Ως πολλὰ ὑπομείνας ὁ ἄμεμπτος " ἐστεφάνωται ᾿Ιώβ᾽ " πει- 

ρασμῶν γὰρ συῤῥεύσαντες χείμιαῤῥο! Ἢ οὐχ ἐσάλευσαν αὐτοῦ “ τῆς 

χαρδίας τὸν πύργον' " τοῦτον ζήλου πάντοτε, " ἄτρωτος μένου- 

σα “ τοῖς τοῦ πονηροῦ, ὦ ψυχὴ, μηχανήμασι, 
Μαρτυριχα. 

Στομωθέντες πυρὶ θείου Πνεύματος, "' ξίφη ὥφθητε σαφῶς, 
ἐναντίας συγχόπτοντες φάλαγγας, “΄ ᾿Αθλοφόροι τοῦ Χριστοῦ" " 
χαὶ μεγάλως ταῖς νίχαις ᾽ χαταχληϊζόμενοι. ᾿ ἐστεφανώθητς “ τῇ 

μὸν ἀμ χειρὶ τοῦ ἈΠ τὸ : ᾿ : Ν 

Ἢ πληθὺς τῶν Μαρτύρων ἡ ἄμεμπτος, ᾿ τῶν ἀμέτρων μου 
χαχῶν "' τὴν πληθὺν ἐξαλεῖψαι ἱχέτευς " τὸν Δεσπότην καὶ Θεὸν, " 
τὸν ὑμῶν τοὺς ἀπείρους " χάματους δεξάμενον ,) “ χαὶ τοῖς στρα- 

τεύμασι ἣ τοῖς τῶν ᾿Ασωμάτων ὑμᾶς ἀριθμήσαντα. 
Θεοτοχίον. 

Ἃ 

Ἃ 

Φωτεινὸν τοῦ Δεσπότου παλάτιον, ἡ οἶκον δεῖξόν με φωτός, 

᾿Αδιόδευτε πύλη, ὑπανοιξον ᾿ μετανοίας μοι ὁδούς. " Γῆ ἁγία, 

πρὸς γῆν με " πραέων ὁδήγησον, " Δέσποινα" πάσης με " δεῖξον 
δεσποτείας παθῶν ἀπελεύθερον. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Οἱ τῷ γλυχεῖ, 
0 τῷ φωτὶ " τῷ μεγάλῳ χαὶ πρώτῳ “᾿ νῦν παρεστῶτες Χοροὶ; ἢ 

πρέσβεις δυνατώτατοι "᾿ γίνεσθε πᾶσιν ἡμῖν “ τοῖς ὑμᾶς ὡς 

ἐφιχτὸν, " ὦ Θειότατοι, ᾽ ὡς ᾿Αγγέλους Θεοῦ μεγαλύνουσι. 

᾿Ισοσθενὴ τὴν Τριάδα δοξάζειν " ἀξιωθέντες τρανῶς, " ταύτης 

ταῖς ἐλλάμψεσι " πρώτως πυρσούμενοι, " λάμπειν δευτεροφανῶς ἢ 
ἀξιώσατε " τοὺς ὑμᾶς εὐσεβῶς μεγαλύνοντας. 

Θεοτοχίον. 

Σὲ τῆς ἡμῶν " σωτηρίας χρηπῖδα " πάντες γινώσχομεν᾽ ἣ σοῦ 
γὰρ ὁ πανάχραντος " Τόχος διέσωσεν ἢ Αἵματι θεουργικῷ “ τοὺς 

ὑμνοῦντάς σε, " Θεοτόχε, " πιστῶς χαὶ δοξάζοντας. 
᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Κατανυχτιχα. 

ν , πὰς Ἂ) “δ. ΄ , Ἃ . ᾿ ΡΝ ",ἴ 

Τὸν διεσπαρμιένον μου νοῦν ἢ συνάγαγε, Κύριε, " καὶ τὴν χέρ- 
ἔν ᾿ ὁ ἂν , ᾿ ͵ κ " - , , ἐ 

σωθεῖσαν μου χαρδίαν χαθάρισον, ὡς τῷ Πέτρῳ διδούς, μοι μέ- 
͵ χ « κῷ ᾿ ᾿ ᾿ χ . ε τὸ , Ε » τάνοιαν, “᾽ ὡς τῷ Τελώνη στεναγμὸν, " χαὶ ὡς τῇ Πόρνη δά- 
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χρυα, ἡ ἵνα μεγάλη τῇ φωνῇ χραυγάζω σοι" ὁ Ὃ Θεὸς, σῶσόν 

με, " ὡς μόνος εὔσπλαγχνος χαὶ φιλάνθρωπος. 

Πολλάχις " τὴν ὑμνῳδίαν ἐχτελῶν " εὑρέθην ἢ τὴν ἁμαρτίαν 
ἐχπληρῶν" " τὴ μὲν γλώττη ἄσματα φθεγγόμινος, ἢ τῇ δὲ ψυχὴ 

ἄτοπα λογιζόμενος: ᾿ ἀλλ᾽ ἐχάτερα διόρθωσον, " Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἢ 

διὰ τῆς μετανοίας, " χαὶ σῶσόν. με. 
Μαρτυριχᾶ. 

Τῶν ἁγίων ᾿Αθλοφόρων τὴν μνήμην, " δεῦτε, λαοὶ ἅπαντες, 
τιμήσωμεν" ἢ ὅτι θέατρον. γενόμενοι! "᾿Αγγέλοις καὶ ἀνθρώποις, δ 
τὸν τῆς νίχης στέφανον "παρὰ Χριστοῦ ἐχομίσαντο, ᾿ χαὶ πρεσ- 

βεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Θεοτοχίον. Μεγάλη “ τοῦ σταυροῦ σου. 

᾿Αγγέλων ἣ οὐρανίων ὄντως ὑπερέχουσα, ἢ τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώ- 

πων " προσάγαγε τὴν δέηδιν, " Παναγία, ἦ᾽ τῷ Δεσπότη τῶν 
ἁπάντων, “ σωθῆναι τοὺς ἐν πίστει ἢ ὁμολογοῦντας σε ᾿ ἀληθῆ 
Θεοτόχον. 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ἢ 

θετήσαντα, Χριστὲ, “ τὴν ἐντολὴν σου " τὸν προπάτορα ᾿Α- 
Ὧν χ -“ ΝΕ ᾽ ΄ Ρ ΕῚ ν Ὧν: " ᾿ς , ᾿ς 

δὰμ. " τοῦ Παραδείσου ἐξώρισας" " τὸν δὲ Ληστὴν, Οἰχτίρμον, 

ἐν αὐτῷ εἰσῴχισας χραάζοντα" ὅ 

Μνήσθητί μου, Σωτὴρ, " ἐν τῇ Βασιλεία σοῦ. ἃ, 
Τῶν χαχῶν μου τὴν πληθὺν ἡ χατὰ τὸ πλῆθος “ τοῦ ἐλέους 

σου, Χριστὲ, ᾿ παραβλεψάμενος σῶσόν με, "᾽ Χαὶ ἐν ἡμέρᾳ δίκης " 
τῆς καταδίκης ῥῦσαί με, Σωτὴρ, ἡ χαὶ τῆς αἰωνίου. κολάσεως, ἣ 
ὅπως ὑμνολογῶ " σοὺ τὴν ἀγαθότητα. 

ι ν᾿ ἢ χ , ᾽ν , κ ξ ’ Ἴ 

Χερουβὶμ. χαὶ Σεραφὶμ., " Θρόνοι, ᾿Αρχάγγελοι, Δυνάμεις χαὶ 
᾽ Η͂ Α χσ , Ἵ 8 ΄ - φ' 

Ἀρχαὶ ἡ χαὶ Κυριότητες, ΓΑγγελοι χαὶ ᾿Εξουσίαι πᾶσαι, " ἐχδυ- 
σωπεῖτε τὸν Δημιουργὸν; " παριδεῖν μου τότε τὰ σφάλματα, δ 
«“ ͵ τὰ -ἰ κκ ᾿ι ε , ᾿ 
ὅταν μέλλῃ τὴν γῆν ἣ χρῖναι ὡς φιλάνθρωπος. 

Μαρτυρικχον. 
᾽ Ἵ ε , . - νὲ ᾿ ΣΝ ἡ Ἂ - ε ᾽ ΤΣ 

Ες αἱμάτων ἱερῶν πορφύραν βάψαντες " Χριστοὺ οἱ ᾿Αθλη 

ταὶ " τῷ βασιλεῖ τῶν δυνάμεων "᾽ συμβασιλεύειν ὄντως κ᾽ χατη- 
ι ΄ - Η ε ᾧ ᾽ - ΄ “ Ν᾿ 

ξιώθησαν θεοπρεπῶς, "' χαὶ ἡμῖν αἰτοῦνται πταισμάτων ἄφεσιν " 
τοῖς ἀξίως αὐτοὺς " πάντοτε γεραίρουσι. Δόξα. 

Τρισυπόστατον, πιστοὶ, “ μίαν Θεότητα “΄' ὑμνοῦντες εὐσε- 
βῶς, " Πατέρα, Λόγον, σὺν Πνεύματι " τῷ παραχλήτῳ, πάντες " 
ἀγγελικαῖς βοήσωμεν φωναῖς " ἀσιγήτως" Ἅγιος, ἅγιος, Ἔ ἅγιος 

εἰ, ο Θεός, " σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

ὁμολογήσανταά σε ἐν σταυρῷ 

--«----- π΄ σα ι δ .ΝΝ 

τὰ σαν. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Ἢ τὸ Φὼῶς τὸ ἐχ Προς ἢ χυοφορήσασα ᾧ ϑοηβον φωτεινὴ, ἢ 

ἐσχοτισμένον με πάθεσι " χαὶ ἡδοναῖς τοῦ εὐρὺ τῇ μετανοίᾳ φώ- 
τισον, ᾿Αγνὴ, " καὶ τυχεῖν τῆς δόξης ἱκέτευε, ἧς ἐπέτυχον νῦν ἢ 
οἱ καλῶς βιώσαντες. 

ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ἙΣΠΕΙ͂ΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέκραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτιχά. 

Ἦχος γ΄. Μεγάλη " τοῦ Σταυροῦ σου, Κύριε. 
ἣΝ πάθη " τῆς ψυχῆς, Σωτήρ μου, καὶ τοῦ σώματος " δεινῶς 

ἐπαναστάντα ἣ βυθίζουσί με ἄμφω" ἡ χαὶ πρὸς βαθος ἀπογνώ- 

σεώς με ἕλχουσιν᾽ ᾿ ἀλλ ὡς ποτε θάλασσαν, " ταῦτα χατεύνα- 

Ἂ χαὶ γαλήνην μοι δίδου. 
Οὐχ ἔχω "' παῤῥησίαν ὅλως ὁ χατάχριτος “ εἰς ὕψος ἀτενί- 

σαι " τοῦ οὐρανοῦ χαὶ βλέψαι " ἀπὸ πλήθους καθελχόμενος πταισ- 
μάτων μου" ἣ λοιπὸν ὡς ὁ Τελώνης " βοῶ" ᾿Ιλάσθητι ᾿ τῷ ἀθλίῳ 

μοι, Σώτερ. : 

Μεγάλη " χαὶ φριχτή σου, Δέσποτα, ἡ ἔλευσις, " ἐν ἡ χα- 
θίσεις χρίσιν ἡ δικαίαν ἐχτελέσαι" " μὴ οὖν χρίνης με τὸν κατα- 

χεχριμένον" " ἀλλ ὡς Θεὸς φεῖσαί μου, “ χαὶ ἐλευθέρωσον τῆς μελ- 

λούσης ἀνάγχης. 
“Ἕτερα τοῦ Προδρόμου, ὅμοια. 

'Ως ὄρθρος " ἐξανέτειλας πᾶσι τοῖς πέρασι " φωτίζων τὰς χαρ- 

δίας " τῶν σε ὑμνούντων, ἔνδοξε: Χ διὸ φώτισον ἡμῶν τὰς δια- 

νοίας " χαὶ τὰς ψυχᾶς, Προφῆτα, " εἰς τὸ γεραίρειν σε, " Βα- 

πτιστὰ τοῦ Σωτῆρος. 
Μὴ παύσῃ " ἱχετεύων, Πρόδρομε μαχάριε, "᾽ ὑπὲρ παντὸς 

ποῦ Κόσμου, " δεόμεθα σου πάντες" ἡ ὅπως λάβωμεν ἐξ ὕψους θείαν 

χάριν " καταπατεῖν τὴν χάραν " τοῦ χαχογνώμονος " οἱ πλουτοῦν- 
τές σε πρέσβιν. 

Ἡνίκα ἥ τοῦ φθαρτοῦ με μέλλῃ ὃ μου Κύριος " χωρίζειν τότε 
σχήνους, “ προστάτην εὕροιμί σε ἢ χαὶ ἀντίληψιν χαὶ σχέπην, 
᾿Ιωάννη " Πρόδρομε καὶ Προφῆτα, "' χαθοδηγοῦντα με " πρὸς ἀνέ- 
πέρον φέγγος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
Μὴ παύσῃ Ἢ ἱχκετεύουσα ὑπὲρ τῆς ποίμνης σου, " ἀλλὰ ταῖς 

σαῖς πρεσβείαις μελλούσης ἡμᾶς λύτρωσαι "᾽ ἀπειλῆς χαὶ ἐνε- 

στώσης πάσης βλάβης, " χαὶ τῆς ὀργῆς Κυρίου " πάντας ἐξάρπα- 
σον, " Θεοτόχε, σοὺς δούλους. 

ἊἋ 



ο1ἡ ΤΗ ΤΡΙΤῊ ΠΡΩ͂Ι. 
᾿Απόστιχα Κατανυχτιχά. 

᾿Ἑσπερινὸν ὕμνον " προσφέρομεέν σοι, Χριστὲ, " μετὰ θυμιάμια- 
τος "καὶ φδῶν πνευματιχῶν. "᾿ Ελέησον, Σωτὴρ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Σῶσόν με, Κύριε ὁ Θεός μου, ἡ σὺ γὰρ πάντων ἡ σωτηρία" ἡ 
ὁ χλύδων με τῶν παθὼν ἐχταράττει, " χαὶ τὸ βάρος τῶν ἀνο- 
μιῶν με βυθίζει: "᾽ δός μοι χεῖρα βοηθείας," καὶ πρὸς φῶς ἀναάγα- 

γέ με κατανύξεως, "' ὁ μόνος εὔσπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος. 
Μαρτυριχόν. 

Μεγάλη " τῶν Μαρτύρων σου, Χριστὲ, ἡ δύναμις" ἃ ἐν μνή- 
ματι γὰρ χεῖνται, ἡ χαὶ πνεύματα διώχουσι, ᾿ καὶ κατήργησαν 
ἐχθροῦ τὴν ἐξουσίαν ἢ τῇ πίστει τῆς Τριάδος, ἡ ἀγωνισάμενο! 
ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας. 

Δέξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Θεοτόχε, ἢ ἡ προστασία πάντων τῶν δεομένων, ἢ εἰς σὲ θαῤῥοῦ- 
μεν, " εἰς σὲ χαυχώμεθα, " ἐν σοὶ πᾶσα ἡ ἐλπὶς ἡμῶν ἐστι. " 
Πρέσβευε τῷ ἐχ σοῦ τεχθέντι ἢ ὑπὲρ ἀχρείων δούλων σου. 

νας δ τς, ΞΑ  ΣοΣ φῶς αὐ πα νόθοι του δὲ 

ΤῊ ΤΡΙΤῊ ΠΡΩΙ. 

ΕἸΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Κατανυχτιχα. 

ΠῚ ἐν τὴ γῆ, " ψυχή μου, μετανόησον" " χοῦς ἐν τάφῳ 
οὐχ ὑμινεῖ, ᾿ πταισμάτων οὐ λυτροῦται" ἡ βόησον Χριστῷ τῷ 

Θεῷ" " Καρδιογνῶστα, ἥμαρτον" " πρίν με χαταδικάσης, " φεῖσαί 
μου, ὁ Θεὸς, καὶ ἐλέησόν με. 

Ἕως πότε, ψυχή μου, " ἐπιμένεις τοῖς πταίσμασιν ; ἢ ἕως τί- 

νος λαμβάνεις " μετανοίας ὑπέρθεσιν; " λάβε χατὰ νοῦν τὴν χρίσιν 

τὴν μέλλουσαν' " βόησον Χριστῷ τῷ Θεῷ" ἡ Καρδιογνῶστα, ἣ- 
μᾶρτον, " ἀναμάρτητε Κύριε, ἐλέησόν με. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Καταφυγὴ καὶ δύναμις ἡμῶν, Θεοτόχε, ᾿ ἡ χραταιὰ βοήθεια 

τοῦ Κόσμου, " ταῖς πρεσβείαις σου " σχέπε τοὺς δούλους σου ἰῷ 

ἀπὸ πάσης ἀνάγχης, μόνη εὐλογημένη. 
Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 

Τὸν βυθὸν τῶν πταισμάτων μου " σὺ γινώσχεις, Κύριε" " δός 

μοι χεῖρα ὡς τῷ Πέτρῳ, " καὶ σῶσόν με. δ τὰ 
Δικαίας χρίσεως ἐπερχομιένης, " καὶ τοῦ Κριτοῦ τῶν ὅλων 

δικάζοντος, "᾽ ποίαν ἀπολογίαν δώσεις, ψυχή μου, " εἰ μὴ πρὸ 
τοῦ τέλους βοήσης" "Ἥμαρτον, ὁ Θεὸς, καὶ ἐλέησόν με. 
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Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Τὴν ὡραιότητα. 

Θεομαχκάριστε, ἡ Μῆτερ ἀνύμφευτε, "᾽ τὴν ἀσθενοῦσάν μου ἤ 
ψυχὴν θεράπευσον, "᾽ ὅτι συνέχομαι δεινῶς "᾽΄ τοῖς πταίσμασιν ὁ 

ἄθλιος" κ΄ ὅθεν καὶ χραυγάζω σοι " στεναγμῷ τῆς καρδίας μου" ἢ 

Δέξαι με, Πανάμωμε, ἢ τὸν πολλὰ πλημμελήσαντα, " ἵνα ἐν 
παῤῥησίᾳ βοῶ σοι: "᾽ Χαῖρε, δ᾽ ἡ χεχαριτωμένη. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. Θείας πίστεως. 
᾽Εν τῇ σχέπη σου "ἢ προσπεφευγότες " πίστει χραζομεν ἡ ψυ- 

χῆς ἐκ βάθους: " Θεομακάριστε Προφῆτα χαὶ Πρόδρομε, “ τῶν 
πειρασμῶν χαὶ χινδύνων τὸν τάραχον ἡ χαὶ νοσημιάτων τὸν σά- 
λον χατεύνασον, " χαὶ ματαίωσον " ἐχθρῶν δυσμενῶν βουλεύμα- 
τα, ἡ αἰτούμενος ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Μαρτυριχόν. Τὸν ὡραιότητα. 
Τῶν ᾿Αθλοφόρων σου " τὴν μνήμην, Κύριε, " ὑπερεφαίδρυνας " 

ὡς παντοδύναμος" " ὅτι ἐνίσχυσας αὐτοὺς " τὰ πάθη σου μιμιή- 

σασθαι" ἣ ἐνίκησαν ἀνδρίᾳ δὲ " τοῦ Βελίαρ τὴν δύναμιν" " ὅθεν χαὶ 
ἀπέλαβον " ἰαμάτων χαρίσματα. ᾿ Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Οἰχ τίρ- 
μον, ἢ εἰρήνην " παράσχου τῷ λαῷ σου. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

ἝἝχαστος ὅπου σώζεται, " ἐχεῖ δικαίως καὶ προστρέχει" " χαὶ 
ποία ἄλλη τοιαύτη καταφυγὴ " ὡς σὺ, Θεοτόχε, " σχέπουσα τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν; 
Κανὼν Κατανυχτικός, φέρων ἀχροστιχίδα" 

᾿Εμοῖς στεναγμοῖς πρόσχες, ὦ Θεοῦ Λόγε. ᾿Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος γ΄. Ὁ Εἰρμός. 

᾽ αυμαστὸς ἐνδόξως " ποιῶν τέρατα " σὺ εἶ, ὁ Θεὸς, " ὁ ἄβυο- 

Θ.. γεώσας, ἡ καὶ ἅρματα καλύψας, " χαὶ λαὸν διασώσας 
» ἄδονταά σοι " ὡς λυτρωτῆ ἡμῶν Θεῷ. 

Τροπαρια. 
᾿Ἑαυτοὺς πρὸ τέλους, " πιστοὶ, χλαύσωμεν ἢ ὅλῃ τῇ ψυχῆ" " 

ἐγγίζει ὁ Νυμφίος" “ ἀνάψωμεν τὰς πράξεις " ὥσπερ φαιδρὰς λαμ.- 

πάδας, "᾽ ὅπως θείου " νυμφῶνος τύχωμεν ἐχεῖ. 
Μεταγνοὺς ἐξ ὅλης “ ψυχῆς σέσωσται ἢ πάλαι Μανασσῆς" 

ἐβόησε γὰρ μέσον " δεσμῶν χατειλημμένος " πρὸς μόνον τὸν Δε- 
σπότην᾽ " τοῦτον ζήλου, " ψυχή, καὶ σώζῃ εὐχερῶς. 

Μαρτυριχᾶ, 
᾿Οφθαλμῶν πηρώσεις, ἡ χειρῶν στέρησιν, ᾿ γλώσσης ἐχχοπὴν, 

ποδῶν τε ἀφαιρέσεις, " μιηρῶν χαὶ βραχιόνων "᾽ ὑπήνεγχαν οἱ θεῖοι 
᾿Αθλοφόροι " εὐχαριστοῦντες τῷ Χριστῷ. 

᾿Ιατρεῖον ὥφθη " ἡμῖν, Μάρτυρες, " πᾶσι τοῖς πιστοῖς " ἡ θήχη 

ξ..Ὁ 

" 

Ἃ 

Ἃ 
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τῶν λειψάνων, ἢ ἐξ ἧς ἀντλοῦμεν ῥῶσιν ἢ ψυχῶν τε καὶ σωμά- 

των, " χαταχρέως " ὑμᾶς γεραίροντες ἀεί. 
Θεοτοχίον. 

᾿Αθανασίας μάννα " Χριστὸν φέρουσα “᾽ Στάμνε λογικὴν ἢ 
πιχρίας ψυχοφθόρων " παθῶν ἐχλύτρωσαί με, " Παρθένε Παναγία, ἢ 

ὅπως πίστει ἡ δοξολογῶ σε εὐσεβώς. 

Κανὼν τοῦ τιμίου Προδρόμου. Ποίημα ᾿Ιωσύφ. 
ὋὉ τὰ ὕδατα πάλαι. 

-ατειρευούσης νηδύος " βλάστημα θεῖον, ̓  καρπούς με τῶν ἀρετῶν 

ΣΣ ΝΣ " τῷ Θεῷ πρέσβευε, " τῆς ἀχαρπίας μου " λύων 

τὴν χατήφειαν, ἡ χαὶ ἀπελαύνων τὸν ζόφον " ἐχ τῆς διανοίας μου, ἢ 

Κυρίου Πρόδρομε. 
Τοῦ Ἡλίου τῆς δόξης " μέγιστος ὥσπερ “" προτρέχων ἀατῆρ 

ἐν γῇ σὺ ἐφάνης, Ψ ἔν ο τὴν γῆν ἅπασαν ᾿ χαταφαιδρύνοντος" ᾿ 
τοῦτον οὖν ἱκέτευε " τὴν σχοτισθεῖσαν ψυχήν μου " φαύλαις ἐν- 
θυμήσεσι " φωτίσαι, Πρόδρομε. 

Τὴν ζωὴν τοῖς ἐν “Αδη " Πνεύματι θείῳ ᾿ ἐγγίζουσαν. προμη- 
γύσας, Προφῆτα, "ἣ᾽᾿ τὴν ἐμὴν ζώωσον “' νενεχρωμένην ψυχὴν ἣ 

σοὺ ταῖς παραχληίσεσι, ἡ καὶ ὡς ἐχ τάφου πταισμάτων Ἂ ἀγάστης- 

σον, δέομαι, " ἔνδοξε Πρόδρομε. 

Θεοτοχίον. 
Μετὰ τῶν ρα δγγελώνες μετὰ Ἄεων ἱψ ΠΑΡΡΕΥ͂Ε, μετὰ 

᾿Αγίων ἁπάντων “ τὸν ἐχ σοὺ ἘΣ ΟΝ ἐπιφανέντα ἡμῖν ι ἀἴοην- 
σαι, δεόμεθα, " τοὺς ἀληθῆ Θεοτόχον " χαθομολογοῦντάς σε ἢ κιν- 
δύνων ῥύσασθαι. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» φττεῖρα ψυχὴ χαὶ ἄγονε, " χτῆσαι χαρπὸν εὐχλεῆ, “ εὐτεχνου- 
ἢ βόησον" "᾿᾿Εστερεώθην διὰ σοῦ, ὁ Θεὸς. " Οὐχ ἔστιν 

» ἅγιος, κ οὐχ ἔστι δίκαιος πλήν σου, Κύριε. 

Τροπαάρια. 
Νόμον Θεοῦ ἠθέτησα "᾽ ὁ ἀσυνείδητος, "' χαὶ μέλλω καταχρί- 

νεσθαι, " χαὶ τί ποιήσω οὐχ ἐπίσταμαι. ἢ Κριτὰ διχαιότατε, ἢ 
οἴχτειρον, σῶσόν με, τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου. 

᾿Ανατολὴ, Φιλάνθρωπε, “ ὑπάρχων ἀνατολῶν, “᾽ ἀνάτειλόν 
μοι, δέομαι, ᾿ δικαιοσύνης φῶς, ἐξαίρων με " παθῶν ἀμαυρώσεως ἢ 

χαὶ σκότους χολάσεως, Πολυέλεε. 

“Μαρτυριχά. 
Γῆς νοητῆς οἰκήτορες, " ξύλα χατάχαρπα “ τοῦ Παραδείσου, 

ἀμί ν ὉΜΉΝ πηγαὶ τὸ θεῖον ὕδωρ ἔχουσαι, "᾽ χρατῆρες προχέον- 
τὲς " τὸ πόμα τὸ ἅγιον ἀνεδείχθητε. 

» 

Ἃ 

ΩΣ 
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Μίαν ἐν πλείστοις σώμασι " γνώμην περιφέροντες “΄ οἱ ἀθλο- 

φόροι Μάρτυρες " τὰς μυριάδας ἐτροπώσαντο " ἐχθροῦ χοσμοχρά- 

τορος, " Τριάδα ἀμέριστον καταγγέλλοντες. 
ἐφιάμενλιν 

“Παρθενομῆτορ πχρεύδομδ' μετανοοῦσιν ἡμῖν “ καὶ τῷ Χρι- 

στῷ πραστρθχοναῦνα χαὶ τῶν πταισμάτων λύσιν θέλουσι Ἂ λαβεῖν 

τοῦτον ἵλεων ἢ τοῖς πᾶσιν ἀπέργασαι, πάντων Δέσποινα. 
Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ὃ ἔχ μὴ ὄντων. 

ὠνὴ τοῦ Λόγου ἡ γενόμενος, Βαπτιστὰ, " φωνὰς τῶν τιμώντων 

Φ.. ἢ πρὸς αὐτὸν νῦν κατεύθυνον; Ἀὐχαὶ γὐκκουρε νὰ ἄφεσιν " 
τῇ μεσιτεία " ἡμῖν νῇ σῇ παράσχου. 

Ἥμαρτηχαά σοι, " ἠνόμησα χαὶ δεινῶς ̓  "Σωτὴρ; ἀρέρμμ 
λησα, “ χαὶ ψυχὴν χατεῤῥύπωσα" " διὰ τοῦτο, δέομαι, ἡ διὰ τοῦ 
σοῦ " Βαπτιστοῦ οἰχτείρησόν με. 

Ἔν ἐρημίᾳ " πλανώμενος ἡδονῶν “ ἐρήμου τὸ θρέμμα σε" 
ὁδηγόν τε τοῦ νέου λαοῦ " ἰχετεύω, Πρόδρομε, ἡ πρὸς μετανοίας Ἔ 

ὁδὸν ὁδήγησόν με. Θεοτοχίον. 
Σὺν ᾿Αποστόλοις, " Προφήταις, Ἱερουργοῖς, ἡ σὺν Μάρτυσιν; 

Ἃ 

Ἂ 

ποῦ οἰχτειρῆσαι ἢ ἡμᾶς τούς σε ὑμνοῦντας. 
᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰρμός. 

»γετὸ χατάσχιον ὄρος " ὁ ᾿Αββαχοὺμ. προεώρα δ᾽ τὴν ἄχραντόν 
ἡ Ἡιδὲ μήτραν, ᾿Αγνή" ἢ διὸ χαὶ ἀνεχραύγαζεν" “᾿Απὸ Θαιμὰν 

» ἥξει ὁ Θεὸς " ὁ ἽΛγιος χαὶ ἐξ ὄρους " χατασχίου δασέος. 

Τροπαάρια: 
Ὃ πηγᾶσας ἐχ πέτρας “πάλαι λαῷ ἀπειθοῦντι, "᾽ Χριστὲ, 

χαὶ ἀντιλέγοντι ἢ ὕδωρ τῆς δίψης ἴαμα. ᾿ ἐκ τῆς ψυχῆς μου, 

ὃ Θεὸς, Ἃ χατανύξεως γυναι ἀραάνῃ " ἐχπλυνούσας με ΒΡ 

᾿Ιατρὲ τῶν μλδυθυραθγὴ τὰ τῆς καρδίας μου πάθῃ ἢ ἰάτρευσον 

εὐσπλάγχνῳ ῥοπῇ; ᾿ τῆς μετανοίας φαῤμαχα Ἢ προσεπιπλάττων 

ὡς ἀγαθὸς, ἡ δωρούμενός μοι ῥῶσιν ᾿ τὴν ψυχικὴν ὡς οἰκτίρμων. 

Μαρτυρικά. 
Συμπαθοῦς, ᾿Αθλοφόροι, “ τῆς πρὸς τὸ σῶμα φιλίας Ἀ ἀπο- 

ζευγνῦντες τὸν λογισμὸν, " τοῖς τιμωρεῖν ἐθέλουσι " παραδεδώχατε 

ἑαυτοὺς, “ὅπως γνήσιοι τοῦ Κτίστου ἢ ἀρ μεν ίε σε φίλοι. 
Πολυώδυνα ἄλγη " πολυειδῶν ἐχ βασάνων ἡ ὑπέστητε, .Οπλῖ- 

ται ποῦ Χριστοῦ, " χαὶ χάριν ἐχουίσασθε " ἐχ τῶν τοὺ Πνεύμα- 

τος δωρεῶν " τῶν παθῶν ἡμῶν διώχειν ᾿ τὰς χρονίους ὀδύνας. 

» 

Θεοτοχίον. 

Πολυώνυμε Κόρη, ἡ χαῖρε; ἐξ ἧς Θεὸς Λόγος “΄ ἐτέχθη, 

Ῥαγυδοϊούϊοα 5. 28 
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ἀλογίας ἡμᾶς " λύων ἀτόπων πράξεων" ἡ χαῖρε, νεφέλη φωτεινὴ, 
ἡ σχεδάζουσα τὰ νέφη " τῆς ἡμῶν ἀθυμίας. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. "Ἔθου πρὸς ἡμᾶς. 
όγου σε φωνὴν ἡ τοῦ σαρχὶ φανέντος ὑπάρχοντα, "' Πρόδρομε 

Λ Κυρίου, δυσωπῶ, " ἀλογωτάτων ῥῦσαί με πράξεων "ἡ τὸν λόγοις 
τιμῶντα σε, " καὶ χαταχρέως " πίστει μαχαρίζοντα. 

Στέναξον, ψυχὴ, " χαὶ Θεῷ τῷ Κτίστη σου βόησον" " Ἥμαρ- 
τον, ἱλάσθητι, Χριστὲ, " καὶ φοβερᾶς με ῥῦσαι κολάσεως, " χιν- 
δύνων καὶ θλίψεων, " ταῖς τοῦ Προδρόμου " θείαις παραχλήσεσι. 

Κύμασι πολλοῖς " χαλεπῶν παθῶν βυθιζόμενον, " χαὶ χλυδω- 

νιζόμιενον δεινῶς " καὶ συνεχῶς ἀεὶ βυθιζόμενον, " Βαπτιστὰ, ἐξάρ- 

πᾶσον “ χαὶ σωτηρίας ἡ ὅρμῳ χαθοδήγησον. 
Θεοτοχίον. 

Μῆτερ τοῦ ἐν φν τ Σεραφὶμ. ὑπέρτερον ὄχημα; ἢ μετὰ τῶν 
ἀύλων Λειτουργῶν, ἢ μετὰ ον ἁπάντων ἱκέτευε ἡ Χριστὸν, 

ὃν ἐκύησας, "᾽ ἀπεγνωσμένον ἣ σῶσαί με, Πανάμωμε. 
᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰρμός. 

»᾽κλ ρθρίζοντες " ἀνυμνοῦμέν σε, Λόγε, ἡ Υἱὲ Θεοῦ μονογενές" ἣ 
» ΟΝ εἰρήνην δὸς ἡμῖν, Κ᾿ καὶ ἐλέησον ἡμᾶς "' τοὺς ἀνυμνοῦν- 
» τᾶς σε" χαὶ πιστῶς προσχυνοῦντας. 

Τρᾳπᾶάρια. 
ἹΡαντίσας με" μετανοίας ὑσσώπῳ, ἣ᾿ χάθαρον ῥύπου τῶν πα- 

θῶν, " ἵν᾿ ὀφθὼ σοι καθαρὸς, " ὅταν μέλλης, ᾿Τησοῦ, "' χρῖναι τὰ 
σύμπαντα " τὴ δικαίᾳ σου χρίσει. 

Οἱ μώλωπες " συνεσάπησαν, Λόγε, " τῆς παναθλίας μου ψυχῆς" δ 

᾿Ιατρὲ τῶν ἀσθενῶν " χαὶ Δοτὴρ τῶν ἀγαθῶν, " ἴασαι, σῶσόν με" 
διὰ πλῆθος ἐλέους. Μαρτυρικα. 

Συντέτριπται " τὰ προ σχεύη “ τῶν ᾿Αθλοφόρων ἐπὶ 
γῆς, ἡ ἀλλ ὁ τόνος τῆς ψυχῆς ἢ ἐχρατύνετο πλέον, "ἡ χαὶ ἐλαμ.- 
πρύνετο " τοῦ Χριστοῦ τῇ δυνάμει." 

Χεόμενον ̓  τῶν ᾿Αγίων τὸ αἷμα ᾿βᾶφιν ἡγίασε τὴν γῆν, " καὶ 

χατήρδευσε ψυχὰς, ̓  καὶ ἐξήρανε σαφῶς " τῆς ματαιότητος " θο- 
λεροὺς τοὺς χειμιαῤῥους. Θεοτοχίον. 

Τῷ Τόχῳ σου ἢ ἀπεσταύρωσας, Κόρη, " τὴν τοῦ Προπάτορος 
ἀρὰν, " χαὶ ἐπήγασας ἡμῖν " εὐλογίας ποταμοὺς " τοῖς εὐλογοῦσί 
σε " χαὶ δοξαζουσι πίστει. 

Καγὼν τοῦ Προδρόμου. ᾿Επὶ τῆς γῆς. 
ὩΣ τῆς γῆς ὥσπερ ΓΑγγελος, Μάκαρ, " μετὰ σαρχὸς " σαφῶς 

“ἐπολιτεύσω" "΄ διό σου δέομαι, " σαρχικοῦ φρονήματος " τὴν 
ψυχήν μοὺ ἐλευθέρωσον. 

Ἃ 
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Τὸν εἰς βυθὸν " ἁμαρτίας πεσόντα " χαὶ ἡδοναῖς " τὴν Ψυχὴν 
μολυνθέντα " καὶ χινδυνεύοντα, " τοῦ Κυρίου Πρόδρομιε, " προσφυ- 
γόντα σοι διάσωσον. 

Σὺ Προφητῶν " περισσότερος ὥφθης" " χαὶ γὰρ αὐτὸν " ἐθεάσω, 
Προφῆτα, " τὸν χηρυττόμενον" ἡ ὃν ἀπαύστως αἴτησαι, " τοῦ φω- 
τίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Θεοτοχίον. 

) Τῶν οὐρανῶν ἢ μληδυξεμα σὺ ὦφθης " ὡς ἠλυηβῶξ, Ἂ Θεοτόχε, 

Παρθένε " θεοχαρίτωτε" ἢ τῆς στενοχωρούσης με " ἁμαρτίας ἐλευ- 
θέρωσον. Ωδὴ ς΄. Ὁ ΕΙρμβθ, 

» τᾷ μοι ἢ τῶν τῶν: ἐπανέστη, ᾿ καὶ ζάλη " ἐναντίων ἀνέ- 

μων" ἡ ἀλλὰ προφθάσας με σὺ κ᾿ σῶσον, Σωτὴρ, Ἂ χαὶ ῥῦσαι 
ν φθορᾶς, " ὡς ἔσωσας τοῦ θηρὸς τὸν Προφήτην. 

Τροπαρια. 

᾿Ημβλύνθην ἢ ἁμαρτίας ὁμίχλη; "' καὶ κεῖμαι ᾿᾽ ἀνενέργητος 
ὅλος" ὁ πληγωθεὶς δι ἐμὲ "δ᾽ λόγχη ποτὲ, "᾽΄ Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἡ 

οἰκτείρησόν με τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ. 
Στεναάζω " καὶ χαχοῖς ἐπιμένω" " δαχρύω " καὶ τὴν χρίσιν οὐ 

φρίττω " ἀναισθησίαν νοσῶν’ " Λόγε Θεοῦ, " οἰχτείρησόν με, δ 
χαὶ σῶσον τοῖς ἀγαθοῖς χρίμιασί σου. 

Μαρτυρικα. 
Ως ἄρνες "' οὐχ ἐρίζοντες ὅλως, " οὐ λόγον, “ οὐ φωνὴν ἀφιέν- 

τες, " πανευχλεεῖς ᾿Αθληταὶ, "᾽ πρὸς τὴν σφαγὴν. ἢ χαὶ τοὺς αἰ- 

χισμοὺς ἢ προσήγεσθε τὸν Χριστὸν ἀνυμινοῦντες. 
Θηρίοις " παρεδίδοσθε βρῶμα, “᾽ θαλάσσης " τοῖς βυθοῖς ὧὠμι- 

λεῖτε " ἀγαλλομένῃ ψυχῇ" “ ὅθεν ὑμᾶς " Χριστὸς, ᾿Αθληταὶν 
στεφάνοις νιχκητιχοῖς χατεχόσμει. 

' Θεοτοχίον. 

Ἡ θύρα Ἀ σῶν πιστῶς συ ζομέγον, Ἀ ἡ πύλη “ ἣν διώδευσε 
μόνος " ὁ σαρχωβθεὶς δι ἡμᾶς, Ἂ πύλας ἡμῖν " δικαιοσύνης " ὑπᾶ- 
νοιξον τοῖς πιστῶς σε ὑμνοῦσι. 

Κανὼν τοὺ Προδρόμου. ἼΛβυσσος ἐσχάτη ἁμαρτιῶν. 
δατι ἢ χειμιάῤῥουν τὸν τῆς τρυφῆς “ ὑποχλιθέντα “' τῇ χειρί 
σου ἐβάπτισας: ἡ ἀλλ αὐτὸν ἱκέτευε " χαταπέμψαι μοι ὕδωρ, 

Σοφὲ, " κατανύξεως " τῷ πολλὰ πλημμελήσαντι. 
Λβυσσον ἡ ἐλέους ἐν ποταμῷ, " Προφῆτα, λούεις, ἢ ὑπερῷα 

τοῖς ὕδασιν, " οὐρανοὺς στεγάζοντα, “᾿ΙΤησοῦν τὸν φιλάνθρωπον" ἤ 

ὃν δυσώπησον " ἐπομβρῆσαί μοι ἄφεσιν. 
Ἤγγιχεν "᾽ ἡ βασιλεία Χριστοῦ" " μετανοεῦτε, " ἀνεχραύγαζες, 

Πρόδρομιε" " ἧς τυχεῖν ἀξίωσον “ τοὺς πόθῳ σε γεραίροντας ἢ 
τῇ σχέπῃ σου ἣ τῇ σεπτῇ καταφεύγοντας. 

» 
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Θεοτοχίον. 

ἼΛχραντε, " ἡ σάρχα τῷ Πλαστουργῷ " δανεισαμένη, " σὺν 
ταῖς ἄνω Δυνάμεσι, “ σὺν Προφήταις ἅπασιν, “᾿Αποστόλοις χαὶ 
Μάρτυσι ᾿ τοῦτον πρέσβευε “ οἰχτειρῆσαι καὶ σῶσαί με. 

᾿Ωδὴ ζ΄. .-Ὃ Εἰἱρμός. 

ν᾿ τὴν φλόγα δροσίσας τῆς καμίνου " καὶ τοὺς Παῖδας ἀφλέχ- 

(.. διασώσας, “᾽ εὐλογητὸς εἶ " εἰς τοὺς αἰῶνας, ἡ Κύριε, 
» ὃ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Τροπαρια. 
᾿Εγυμινώθην χιτῶνα ἀφθαρσίας, ἡ ἐνεδύθην δὲ ἔργα ἀτιμίας" ἢ 

διὸ βοῶ σοι, ἡ οἰχτίρμον Θεέ" κ᾿ ᾿Αρετῶν ταῖς στολαῖς με χατα- 
φαίδρυνον. 

᾿Οφθαλμοῖς ἀχολάστοις ἐσπιλώθην, ἢ ἐπαφῇ ἀχρασίας ἐῤῥυ- 

πώθην, ᾿ χαὶ ἐβδελύχθην " ἐνώπιόν σου, " ᾿ΓΙησοῦ" ὡς τὸν Ασω- 
πον νῦν δέξαι με. 

» 

Μαρτυριχά. 
Ὑπερτέραν ζωὴν ἠγαπηχότες "᾽ ὑπερτέρους ἠνέγκατε τοὺς 

πόνους, " Χριστοῦ ᾿Οπλῦται, ᾿ φωστῆρες θεῖοι" " διὰ τοῦτο πιστῶς 
χαὶ μακχαρίζεσθε. 

Λαμπρυνθέντες τῇ αἴγλη τῶν βασάνων ἢ ἀπηστράψατε πλέον 
τοῦ ἡλίου, ἢ καὶ πάντα ζόφον " τῆς ἀθεΐας ἢ ἐδιώξατε, ἅγιοι ΝΜ άρ- 

τυρες. 
Θεοτοχίον. ᾿ 

Ὡς τὸν πάντων τεχοῦσα συνοχέα, “᾽ τοῦ συνέχοντος ζόφου 

τῆς ἀγνοίας " χαὶ ἁμαρτίας “ ἀπάλλαξόν με, "' Δέσποινα, Θεο- 

τόχε ᾿Αειπάρθενε. 
Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Τρεῖς Παῖδες ἐν καμίνῳ. 

0 λύχνος τοὺ ᾿Ηλίου, "᾽ τὴν ψυχήν μου χαταύγασον " ἐσβεσμέ- 
νὴν ῥαθυμίᾳ χαὶ τυφλώττουσαν, ᾿᾽ μετανοίας πρὸς τρίβους ἢ 

χαθοδηγῶν με, Βαπτιστὰ “ Κυρίου Πρόδρομε. 
Τῆς χρίσεως τὴν ὥραν ἡ ἐννοῶν ὅλος δέδοικα ἡ περικείμενος 

πληθὺν ἀτόπων πράξεων" " Βαπτιστὰ τοῦ Σωτῆρος, " πρόστηθι 
ῥῦσαί με πυρὸς “ ἀποχειμιίένου μοι. 

Προστάτα τῆς ζωῆς μου, " ἀντιλῆπτόρ μου, Πρόδρομε, " ἐξ 

ἐχθρῶν μου ἀοράτων ὁρωμένων τε ἡ περιφύλαττε, σχέπε, ἢ" χαὶ 
Βασιλείας οὐρανῶν "' μέτοχον ποίησον. 

Θεοτοχίον. 
Παρθένε Θεοτόχε, ᾿ τὸν Υἱόν σου ἱχέτευς " σὺν Προφήταις, 

Αποστόλοις τε χαὶ Μάρτυσι, " τῆς μελλούσης ἀνάγκης " ἀπο- 
λυτρώσασθαι ἡμᾶς ἡ τούς σε τιμῶντας ἀεί. 

Ἃ 

Ἂ 
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᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰρμός. 
» ὃν ὑπ᾽ ᾿Αγγέλων ἀσιγήτως “ ἐν ὑψίστοις δοξαζόμενον Θεὸν, ἢ 

" οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, δ᾽ γῆ χαὶ ὄρη χαὶ βουνοὶ χαὶ βυ- 
» θὸς " χαὶ πᾶν γένος ἀνθρώπων, " ὕμνοις αὐτὸν " ὡς Κτίστην 

» χαὶ Λυτρωτὴν εὐλογεῖτε. 

Τροπαρια. 

Ὅτι τὸν φόβον σου οὐχ ἔχω “" ἐνοιχοῦντα τῇ χαρδίᾳ τῇ ἐμῆ, ἡ ἘῸΝ ἍΠΧ τ δ θυ μεθ» 
πᾶσαν ἐτέλεσα σαρχὸς " ἁμαρτίαν ὁ ἀσυνείδητος, "' χαὶ τρέμω 

σου τὴν δίκην, ᾿ Παμβασιλεῦ" ἡ μή με βδελύξῃ νυνὶ μετοοδόντα. 
Γῆς τῆς ἁγίας ἐπιβῆναι, " Πολυέλεε, ἀξίωσον καμὲν ἵ ἣν χα- 

ποιχοῦσιν οἱ πραεῖς, ἢ μετανοίᾳ ἀποπλύνας με " γηΐνης ἁμαρ- 

πίας, ἡ ὁ ἐπὶ γῆς " ἀναμαρτήτως γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου. 

, Μαρτυριχά. 
Ἔν τῷ οἰχείῳ ὑμῶν αἵματι ἢ χαπεβαάφησαν οἱ πόδες ὑμῶν ἢ 

ὑποσχελίζοντες ἐχθροὺς, ἡ χαὶ πορείαν τὴν οὐράνιον " ποιούμενοι 

ὁσίως; " πανευχλεεῖς " Χριστοῦ τοῦ πάντων Θεοῦ ᾿Αθλοφόροι. 

᾿Εναπεδύσασθε προθύμως “ πρὸς τὰ μέγιστα παλαίσματα ὑ- 

μεῖς, “ ἀπογυμνώσαντες ἐχθρὸν " χαὶ αἰσχύνην ἐπενδύσαντες" δ 

διὸ στεφανηφόροι " ἐν οὐρανοῖς ᾿ χορεύετε, εὐχλεεῖς Χριστοῦ ᾿Αθλο- 

φόροι. Θεοτοχίον. 

Τοῦ ᾿Ιαχὼβ τὴν χαλλονὴν σε δ ὁ ὡραῖος χάλλει Κύριος, 

᾿Αγνὴ, “ ἠγαπηχὼς, τὴν σὴν νηδὺν, ᾿ Παναμώμητε, χατῴχη- 
σεν. ἡ ἀνθρώπων τὴν οὐσίαν ἢ ταῖς καλλοναῖς " φαιδρύνων τῶν 
ὑπὲρ νοῦν δωρημάτων. 

Κανὼν τοῦ ιρδθβεβῥνεν ἰ υμήρν, πυρὶ " ἑνωθέντες. 
υνὸν τοῦ Θεοῦ ἡ ὁ κηρύξας, " τὸν τὰς ἀμέρτίας τῶν ἀνθρώπων 

ΤΑΝΥ͂Ν, " ᾿Ιωάννη θεῖε Προφῆτα, " τοῦτον ἐχδυσώπησον ᾿ 
τὸ φορτίον " λῦσαι τῶν ἁμαρτημάτων μου, " καὶ τῶν σωζομένων ἢ 
μερίδος ἀξιῶσαι. 

Καμίνου φλαρὸς ὩΣ καιομένης; Ἂ σχότους ἀφεγγοῦς τε ἐξωτέρου 

λύτρωσαί μὲν Ἂ τὸν ἐν σχότει πονηρῶν Ἀργμὼν Ἄ ὅλον συνεχόμενον. ἢ 
δυσωπῶ σε, ἢ Λόγε τοῦ Θεοῦ προάναρχε, " διὰ τοῦ ἐνδόξου " χαὶ 
θείου Βαπτιστοῦ σου. 

᾿Ερήμοις ψυχαῖς ἡ γερσωθείσαις ἢ διὰ μετανοίας εὐχαρπίαν ὁ 
χηρύξας, “᾽ τοῦ Κυρίου θεῖε Προφῆτα, " ἀχανθηφορήσασαν “ἡ τὴν 
ψυχήν μου " πάσαις ἡδοναῖς χαθάρισον, "“ ὅπως ἐχβλαστήσω 
ἀγαθῶν ἔργων στάχυν. 

Θεοτοχίον. 
Ὡς μήτηρ Θεοῦ " ἐχδυσώπει, ἢ μετὰ τῶν ἁγίων ᾿Αγγέλων, 

Προφητῶν τε, "᾿ Αποστόλων χαὶ τῶν Μαρτύρων, " χινδύνων χαὶ 
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θλίψεων " καὶ μελλούσης " πάντας χολάσεως ῥύσασθαι Ἃ πούς σε 

Θεοτόχον " ἀεὶ ὁμολογοῦντας. 
᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 

» ητιὐλογητὸς Κύριος " ὁ Θεὸς τοὺ ᾿Ισραὴλ, "' ὁ ἐγείρας χέρας 
» βυσωτηρίας ἡμῖν ἡ ἐν οἴκῳ Δαυὶδ τοῦ παιδὸς αὑτοῦ, " διὰ 
» σπλάγχνα ἐλέους, " ἐν οἷς ἐπεσχέψατο ἡμᾶς "᾿Ανατολὴ ἐξ 

ν ὕψους, ἡ καὶ κατεύθυνεν ἡμᾶς " εἰς ὁδὸν εἰρήνης. 
Τροκπαριᾶ. 

᾿Ιδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεχτος " χαὶ ἡμέρα ἱλασμοῦ" " ἐπιστρέψαι 
θέλησον λοιπὸν, ὦ ψυχὴ, " ποιοῦσα χαρποὺς ἐπιγνώσεως, " μὴ 
ἄχαρπόν σε εὕρη " θανάτου ἀξίνη φοβερὰ, " χαὶ ὡς συκῆν τὴν 
πάλαι ἢ ἐχτεμοῦσα, τῷ πυρὶ ᾿ τῷ ἐχεῖθεν πέμψη. 

Ως ὃ ποτε Πλούσιος " ἐπαγάλλομιαι τρυφαῖς, “ ἀσπλαγχνίαν 
ἔχων πρὸς τὸν πέλας πολλὴν, " καὶ πὺρ δειλιῶ τὸ ἀχοίμητον" ἢ 
διό μου τὴν λιθώδη " ἀπόπλυνον, Δέσποτα, ψυχὴν, " ὅπως χἂν 
ἐπὶ τέλους ἢ εὐσπλαγχνία λαμιπρυνθῶ " ὁ ἐσχοτισμένος. 

Ναρτυριχᾶ. 
Σημειωθέντες αἵματι, " θεῖοι Μάρτυρες Χριστοῦ, "᾿ ἐν σημείοις 

πίστει ἐναθλοῦντες στεῤῥῶς " ἀπίστους ἐχθροὺς ἐτροπώσασθε, " 

χαὶ πλάνης ἀνιέρου " πολλοὺς ἀφηρπάσατε λαοὺς “" μεταβολαῖς 

ἐνθέοις " λαμπρυνθέντας τῷ φωτὶ ἡ τῆς Θεογνωσίας. 
᾿Ηχονημένα ὥφθητε ἰὼ ξίφη τέμνοντα ἐχθροῦ δ παρατάξεις, 

θεῖοι ᾿Αθλοφόροι Χριστοῦ, " καὶ σχεύη τὴν αἴγλην χωρήσαντα ἢ 
τῆς ἁγίας Τριάδος, κ᾽ χαὶ λύχνοι πυρσεύοντες τὸ φῶς " τῆς εὐ- 
σεβείας πίστει, " χαὶ δόξης τῆς νοητῆς " ἀληθεῖς ὁπλῖται. 

Θεοτοχίον. 

Φωτοειδὴ νεφέλην σε " ὁ Προφήτης προορᾷ, “ ἐξ ἧς μέγας 
Ἥλιος ἐπέφανεν ἡμῖν " Χριστὸς ὁ Θεὸς, χαὶ ἐφώτισε " τὰ πρὶν. 

ἐσχοτισμένα" " αὐτὸν οὖν δυπώπει, ᾿Αγαθὴ, ἡ τὰ τῶν παθῶν 
μου νέφη " ἐχδιώξαι, καὶ φωτὶ Κὶ θείῳ φαιδρυνθῆναι, 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. ᾿Εν νόμου σχιᾷ " χαὶ γράμματι. 

Ἐ’ νόμου σχιᾶς " προχύψας, τὴν αὐγὴν " τῆς θείας χάριτος ἢ 
“πλουσίως ἐθεάσω " τὰ τῆς γῆς πληρώματα, Σοφὲ, " φωτα- 

γωγοῦσαν, χαὶ σχότος " ἀποδιώχουσαν " τῆς ἀγνωσίας, Προφῆ- 

τα ἡ διὰ τοῦτό σε γεραίρομεν. 
Ὡς Μάρτυς Χριστοῦ, " ὡς θεῖος Βαπτιστὴς, “ ὡς μετανοίας 

λαμπτὴρ, ἡ ὡς ὄρθρος εὐσεβείας " παλαιᾶς μεσίτης καὶ χαινῆς, δ 

παλαιωθεῖσαν χαχίᾳ "᾽ τὴν ταπεινήν μου ψυχὴν " δι᾿ ἐπιγνώσεως 
θείας " χαινουργήσας φωταγώγησον. 

Ἔν ὥρᾳ φρικτῇ, ἡ ἐν ὥρᾳ φοβερᾷ, " ἐν ὥρᾳ δίκης, Σοφὲ, ἢ 

χ 
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χρινόμενόν με ῥῦσαι ἢ ἀπειλῆς μενούσης με ἐχεῖ,  καθυπαχούοντα 

ἔχων "᾽ τῶν σῶν δεήσεων, " οἰάπερ φίλον νυμφίον, " τὸν Σωτῆρα 
. πῶν ψυχῶν ἡμῶν. Θεοτοχίον. 

Ὡς Μήτηρ Θεοῦ, " ὡς Μήτηρ τοῦ ἐχ σοῦ " τεχθέντος Λόγου 
Θεοῦ, " μετὰ τῶν ᾿Ασωμάτων, "᾿᾿Αποστόλων τε χαὶ Προφητῶν, 
ἹΙεραρχῶν χαὶ Μαρτύρων “ τοῦτον δυσώπει ἀεὶ, " τοῦ εἰρηνεῦσαι 
τὸν Κόσμον, " Παναγία Μητῤοπάρθενε. 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Κατανυχτιχά. 

Τὸν διεσπαρμένον μου νοῦν " συνάγαγε, Κύριε, " καὶ τὴν χερ- 
σωθεῖσαάν μου χαρδίαν χαθάρισον, ἢ ὡς τῷ. Πέτρῳ διδούς μοι με- 
τάνοιαν, “ ὡς τῷ Τελώνη στεναγμὸν; " καὶ ὡς τῇ Πόρνη δά- 
χρυα, ἡ ἵνα μεγάλῃ τῇ φωνῇ χραυγάζω σοι" "Ἢ Θεὸς, σῶσόν 
με, “᾽ ὡς μόνος εὔσπλαγχνος χαὶ φιλάνθρωπος. 

Πολλάχις " τὴν ὑμνῳδίαν ἐχτελῶν " εὑρέθην ἢ τὴν ἁμαρτίαν 
ἐχπληρῶν, "' τῇ μὲν γλώττῃ ἄσματα φθεγγόμενος, ἢ τῇ δὲ ψυχῇ 
ἄτοπα λογιζόμενος" " ἀλλ ἑκάτερα διόρθωσον, " Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἢ 
διὰ τῆς μετανοίας " χαὶ σῶσόν με. 

Μαρτυριχόν. 
Βασιλέων χαὶ τυράννων “᾽ τὸν φόβον ἀπώσαντο οἱ Χριστοῦ 

στρατιῶται, "᾽ καὶ εὐθαρσῶς χαὶ ἀνδρείως αὐτὸν ὡμολόγησαν " 
τῶν ἁπάντων Κύριον, Θεὸν καὶ Βασιλέα, “ καὶ πρεσβεύουσιν ὑπὲρ 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Ασπόρως συνέλαβες ἐκ Πνεύματος ἁγίου, 
τες ἐχβοῶμέν σοι" " Χαῖρε, Παναγία Παρθένε. 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προφόμοια ς΄. 

Ἢ χαὶ δοξολογοῦν- 

᾽ θετήσαντα, Χριστὲ, "᾽ τὴν ἐντολήν σου “ τὸν προπάτορα ᾿Α- 
᾿ λδὰν Ἢ ποῦ Παραδείσου ἐξώρισας" " τὸν δὲ Ληστὴν, Οἰχτίρ- 
μον, " ὁμολογήσαντά σε ἐν σταυρῷ “ἡ ἐν αὐτῷ εἰσῴχισας χραζον- 
τα" " Ννήσθητί μου, Σωτὴρ, " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. ; 

Ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς " ἐσπιλωμένην ἡ χεχτημένος τὴν ψυ- 
χὴν “ τοῖς οἰκτιρμοῖς σου προσέρχομιαι" ᾿ χατεγνωσμένος ὅλος, ἢ 
χαὶ ἡττημένος χράζω σοι, Σωτὴρ, “ τῷ εἰδότι μόνῳ τὰ χρύφια" ἢ 
Καθαρόν μὲ τῇ σῇ " εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστέ. 

Ως μεσίτης παλαιᾶς " χαὶ τῆς χαινῆς τε “ πεφυχὼς,, θεῖε 

Βαπτιστὰ, " παλαιωθέντα με πταίσμασιν “ ἀναχαινίσας, δίδου Κ' 
σαῖς ἱχεσίαις. βαίνειν ἀσφαλῶς “ πρὸς μετανοίας τρίβους, Πανεύ- 

φημε, " εἰσαγούσας χαλῶὼς " πρὸς Βασιλείαν Χριστοῦ. 



οφὴ ΤΗ͂ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΈΡΑΣ. 
Μαροτυριχόν. 

Τὸν ἀγῶνα τὸν χαλὸν “ ἀγωνισάμενοι, " γενναῖοι ᾿Αθληταὶ, " 
μυρίους πόνους ἠνέγχκατε, " καὶ διὰ τοῦτο πάντα “ πόνον. χουφί- 
ζετε διηνεχῶς, ᾿ χαὶ πνευμάτων λώβην διώκετε: "ὅθεν πίστει ὑ- 
μᾶς," “Ἅγιοι, δοξάζομεν. Δόξα. 

Φῶς, ζωὴ χαὶ παντουργὸς " ἡ τρισυπόστατος " Μονὰς ὡς ἀλης- 

θῶς " ὑπάρχει, ἥνπερ. δοξάζομεν: ἡ Πατὴρ, Υἱὸς χαὶ Πνεῦμα, ἢ 
ὁ ἑνιαῖος καὶ συνεχτικὸς " τῶν ἁπάντων Δεσπότης χαὶ Κύριος, ἢ 
εἷς Θεὸς ἐν τρισὶ ᾿ Προσώποις γνωρίζεται. 

Καὶ νῦν... Θεοτοχίον. 
᾿Αμαρτανοντα ἀεὶ ἡ χαὶ παροργίζοντα " Θεὸν τὸν ἀγαθὸν, 

Παρθενομῆτορ, οἰχτείρησον, ᾿ χαὶ μετανοίας πρόποις " ὡς ἀγαθὴ 

βελτίωσον, ᾿Αγνὴ; “᾽ ὅπως τὰς χολάσεις ἐχφεύξωμαι “ ἀνυμνῶν 
ἐχτενῶς, ᾿ Κόρη, τὴν πρεσβείαν σου. 

Ἃ 

στα, παι κονίαν τι, απο αιττυνπεραιαπταιςτ -τταταρεστ τε ξαπεαασισ αν ας αν τα, στα, κυσπμας. κα, -Α χαιχπττκλ,α σστσ τ αρανατσσα ται παῖσαι αρασιεααιμανι. α τς. τος ττια, ἀνα πιτπανακαο τας ταντ ρας, στα, χη Γακ πάπα, σαμεν στα οσωνταιων. ποσταππῃς." ετ τπρροτθ 
"οὐ σουο Ὁ ον ον Ο Οὐ “ο΄ οὐ οτο ο Ονοο Ὁ πουο Οὐ Οὐ Ὁ το ουνο νον ον ονονουο Οὐ σον Οοὐοτον 

ΤΗ ΤΡΙΤῊ ἙΣΠΈΡΑΣ, 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, ες Προσόμοια Σταυρώσιμα. 

πὴ τὴρ Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ ἔτι 

Η χτίσις ἡ ἠλλοιώθη, Λόγε, τῇ σταυρώσει σου, ἡ δ΄ ἥλιος ἀχτῖ- 
νας ᾿ συνέστειλε τῷ φόβῳ, "ὶ καὶ ναοῦ τὸ χαταπέτασμα ἐσχί- 

Ἂ Ἂ σθη, " χαὶ πᾶς πιστὸς σέσωσται: "΄ ὅθεν δοξάζομεν “ σοῦ πὸν 

ἄμετρον εν": , 
Ὃ σάρχα "' τὴν ἡμῶν δὲ ΕΝ προσλαβόμενος Ἂ Θεός τε χαὶ 

Δεσπότης “ τῷ ξύλῳ προσεπάγη, ἡ χαὶ. ἀνύψωσεν ἡμᾶς χατεῤ- 
ῥαγμένους, ἢ ἀνυψωθεὶς σώματι; ἡμδῖε ηὐδόχησε, " διὰ σπλάγχνα 

ἐλέους. 

ἹῬανίδες ϑεοῤῥύτου αἵματος χαὶ ὕδατος ᾿ ἀνέπλασαν τὸν 

Κόσμον “ χυθεῖσαι ἐχ πλευρᾶς σου" " τῷ μὲν ὕδατι ἐχπλύνεις ὡς 

οἰκτίρμων “ τὰς ἁμαρτίας, Χριστὲ, " τῷ δέ σου αἵματι ἡ τὴν 

συγχώρησιν γράφεις. 

Στιχηρὰ τῆς Θεοτόχου, ὅμοῖα. 
᾿Εν “χλίνη " χατακείμενος τῆς ἀμελείας μοὺ " τὸν “τῆς ζωῆς 

μοὺ χρόνον ᾿ ῥαθύμως ἐξετέλουν, " καὶ πτοοῦμαι τῆς πορίρι μου 

τὴν ὥραν" ἢ ἀλλὰ πρεσβείᾳ τῇ σῇ “ ἔγείῥον, σῶσον μὲ "πρὸς μὲ- 
τάνοιαν, Κόρη. 

Τὸ ἄλγος ἢ τῆς χαρδίας μου, ᾿Αγνὴ, θεράπευσον, “ χαὶ στῆ- 

" χαθαρᾷ σε ἀνυ- 

μνεῖν με τῇ χαρδίᾳ,, Κ᾿ χαὶ ἐξαιτεῖσθαι χάριν " εὑρεῖν χαὶ ἔλεος δ 
ἐν ἡμέρα τῆς δίχης. 

ΩΣ 

σον τοῦ νοός μου " τὴν πλᾶνην, χαὶ ἀξίωσον 
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᾿Απόθου, " ταπεινὴ ψυχή μου, τὰ δυσβάσταχτα " φορτία τῆς 
χαχίας, " καὶ πρόσελθε δαχρύουσα " καὶ βοῶσα" Τὸν ζυγὸν, ἁγνὴ 
Παρθένε, " μὲ νῦν ἀξίωσον “ τὸν ἐλαφρὸν φορεῖν. " τοῦ Υἱοῦ χαὶ 

Θεοῦ σου. 
, Ὁ « 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον, ὅμιοιον. 

᾿Ρομφαία "' τὴν χαρδίαν σου διῆλθε, Πάναγνε, "“΄ ἡνίχα τὸν 
Υἱόν σου ἡ ἐπὶ σταυροῦ προσέβλεψας " χαὶ ἐβόησας: Μὴ ἀἄτεκνόν 
με δείξης, " Υἱέ μου χαὶ Θεέ μου, " ὁ δυντηρήσας με " μετὰ τό- 
χον παρθένον. 

᾽ ’ ’ 

Αποστιχα Σταυρωσιμα. 

Τὸν Σταυρόν σου προσχυνῶ, Χριστὲ, ἥ τὸν τίμιον, " τὸν φύ- 
-" , Ἂ τ , ΄ - “Φἦ ᾿ - Ἂ ν 

λαχα τοῦ Κόσμου, “ τὴν σωτηρίαν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, “ἡ τὸ 
μέγα ἱλαστήριον, ᾿ τοῦ Βασιλέως τὸ νῖχος, " τὸ καύχημα πάσης 
τῆς Οἰχουμένης. 

Ξύλον παρακοῆς τῷ Κόσμῳ " θάνατον ἐβλάστησε, “ τὸ δὲ 
ξύλον τοῦ Σταυροῦ " ζωὴν χαὶ ἀφθαρσίαν" Ἃ διό σε προσχυνοῦμεν ἢ 

τὸν σταυρωθέντα Κύριον' " σημειωθήτω ἐφ ἡμᾶς " τὸ φῶς τοῦ 
προσώπου σου. 

Προφῆται ἡ καὶ ᾿Απόστολο: Χριστοῦ " χαὶ Μάρτυρες ἐδίδαξαν " 
ὑμνεῖσθαι Τριάδα ὁμοούσιον, ἢ χαὶ ἐφώτισαν τὰ ἔθνη τὰ πεπλα- 

νημένα, “ἡ καὶ χοινωνοὺς ᾿Αγγέλων " ἐποίησαν τοὺς υἱοὺς τῶν ἀν- 
θρώπων. 

Ἂ 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Μεγάλη " τοῦ Σταυροῦ σου. 
Σταυρῷ σε " ἀναρτώμενον, Χριστέ μου, ὡς ἑώραχεν “᾿Αμνὰς 

ἢ σε τεχοῦσα "᾽᾿ ἢ ἄμωμος χαὶ Μήτηρ σου, ᾿ ὠλοφρύρετο χλαυθμῷ 
χαὶ ἀνεβόα" " Νὴ με δείξῃς ἄτεχνον, ἢ ἣν συ ἐφύλαξας " ἁγνὴν 
χαὶ μετὰ τόχον. 

ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ. 

ΕῚΣ ΤΩΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Σταυρώσιμα. 
5 ͵ 
Ἦχος γ. 

ΨΞ ᾽ ’ μὰ ᾿ ΡΒ χ ᾿ « -“" ᾽ -“" ᾺΧ , ΕΣ 

Ὑρταϑρὺς ἐπάγη ἐπὶ γῆς, ἡ χαὶ ἥψατο τῶν οὐρανῶν, ἣ οὐχ ὡς 
“7 ἡ Γ ὰ ᾿ « ᾽ Ἶ -Ὁ ἀν Ἢ ᾽ - 

τοῦ ξύλου φθάσαντος τὸ ὕψος, " ἀλλὰ σοῦ τοῦ ἐν αὐτῷ " πλης- 

ροῦντος τὰ σύμπαντα. " Κύριε, δόξα σοι. 

Εν χυπαρίσσῳ χαὶ πεύχη χαὶ κέδρῳ "᾽ ὑψώθης, ὁ ᾿Αμνὸς τοῦ 

Ῥαυδοϊούϊουβ. 29 



996 ΤῊ ΤΕΤΆΡΤΗ ΠΡΩΙ, 
Θεοῦ, "ἵνα σώσῃς τοὺς ἐν πίστει προσχυνοῦντας " τὴν ἐχούσιόν 
σου Σταύρωσιν" ἡ Χριστὲ ὁ Θεὸς, " δόξα σοι. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
ἹῬάβδον δυνάμεως χεχτημένοι "᾽ τὸν Σταυρὸν τοῦ Υἱοῦ σου, 

Θεοτόχε, " ἐν αὐτῷ καταβαλοῦμεν "' τῶν ἐχθρῶν τὰ φρυάγματα " 
οἱ πόθῳ σε ἀπαύστως μεγαλύνοντες. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
ὋὉ ῥαπισθεὶς ὑπὲρ γένους ἀνθρώπων ἣ χαὶ μὴ ὀργισθεὶς, "' ἐλευ- 

θέρωσον ἐχ φθορᾶς " τὴν ζωὴν ἡμῶν, Κύριε, " καὶ σῶσον ἡμᾶς. 
Τὴν ὡραιότητα. 

Τὸ ἀναρίθμητον ἣ τῆς ἐξουσίας σου, Ἢ χαὶ τὸ ἑχούσιον " τὸ 

τῆς σταυρώσεως " αἱ τῶν ᾿Αγγέλων στρατιαὶ " ἐξίσταντο καθο- 
ρῶσαι. " Πῶς ὁ ἀθεώρητος " ἐν σαρχὶ ἐμαστίζετο ; " θέλων ἐχλυ- 

τρώσασθαι " τῆς φθορᾶς τὸ ἀνθρώπινον" " διὸ ὡς ζωοδότῃ βοῶμέν 

σοι" " Δόξα, Χριστὲ, τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον, ὅμοιον. 

Ἢ ἀπειρόγαμος "᾽ ἁγνὴ χαὶ Μήτηρ σου, " Χριστὲ, ὁρῶσα σε 
νεχρὸν χρεμάμενον " ἐπὶ τοῦ ξύλου, μητρικῶς " θρηνολογοῦσα ἔ- 

λεγε" " Τί σοι ἀνταπέδωχε ἡ τῶν ᾿Εβραίων ὁ ἄνομος " δῆμος χαὶ 

ἀχάριστος, " ὁ πολλῶν χαὶ μεγάλων σου, " Υἱέ μου, δωρεῶν ἀπο- 
λαύσας; " Ὑμνῶ σου τὴν θείαν συγχατάβασιν. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα ὅμοια γ΄. 
Τὴν ὡραιότητα. 

Σταυρὸν ὑπέμεινας " ἀτίμως, Δέσποτα, ἣ ὁ ὑπερέχεινα " πά- 

σης τῆς Κτίσεως, “΄ ὅπως τιμήσῃς μὲ τὸν πρὶν Ἀ δεινῶς ἀτιμα- 

σθέντα" " λόγχη τὴν πλευράν σου δὲ " ἐκεντήθης, Μαχρόθυμε, ἢ; 
θέλων ἐχλυτρώσασθαι ἢ τῆς φθορᾶς με τὸ πλάσμα σου. Ἀ Ὑμνῶῷ 

σου τὴν πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἡ χαὶ τὴν ἀγαθότητα, Φιλάνθρωπε. 
Μαρτυριχὸν. 

Θωραχισάμενοι ᾽ τὴν πανοπλίαν Χριστοῦ, " καὶ ἐνδυσάμενοι δ 
ὅπλα τῆς Πίστεως, " τὰς παρατάξεις τοῦ ἐχθροῦ " ἀθλητικῶς 
χατεβάλετε" ᾿᾽ προθύμως τῇ ἐλπίδι γὰρ " τῆς ζωῆς ὑπεμείνατε 
πάσας τῶν τυράννων πρὶν " ἀπειλάς τε χαὶ μάστιγας" ἢ διὸ χαὶ 

τοὺς στεφάνους ἐδέξασθε, " Μάρτυρες Χριστοῦ, οἱ χαρτερόψυχοι. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

᾿Αναρτηθέντα σε " ὡς ἐθεάσατο ἡ ἐν ξύλῳ, Δέσποτα, ἡ ἡ ἀ- 
πειρόγαμος " χαὶ παναμώμητος ἀγνὴ " Παρθένος τε χαὶ Μήτηρ 
σου, " Οἴμοι ! ἀνεβόα σοι, κ᾿ ὦ Υἱέ μου γλυχύτατε, ἡ πῶς σε ἀνο- 
μώτατος " δῆμος ξύλῳ χατέχρινε, " τὸν πάντων ποιητὴν χαὶ 
Δεσπότην ; " Ὑμνῶ σου τὴν ἄχραν ἀγαθότητα. 

ΞΕ 

Ἃ 



ΠΧΟΣ ΤΙ ἡ 89] 
Κανὼν Σταυρώσιμος, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς᾽ 

Πόνους ἔπαυσας πῶν βροτῶν πόνοις, Λόγε. ᾿Ιωσήφ. 

Ωδὴ. α΄. Ἦχος γ΄. ῳΟ Εἰἱρμός. 
Ὃ τὰ ὕδατα πάλαι ἡ Αἰ δυδιν θείῳ ἡ εἰς μίαν συναγωγὴν 
» συναθροίσας, Ἂ χαὶ τεμὼν θάλασσαν οἱαραηλέτῃ λαῷ, " οὗ- 
ν τος " Θεὸς ἡμῶν δεδοξασμένος ὑπάρχει" " αὐτῷ μόνῳ ἄσω- 

» μεν, " ὅτι δεδόξασται. 
Τροπαρια. 

Πολυώδυνα πάθη " ἔπαυσας, Λόγε, ἅ τοῖς πάθεσι τῆς τιμίας 

σαρχός σου, “ χαὶ βροτοὺς ἔσωσας, οὺς ἐτραυμάτισε πάλαι ὁ 

ἀντίπαλος, “ τοὺς εὐσεβῶς προσχυνοῦντας “ τὴν ἀπερινόητον " 

οἰκονομίαν “σου. 

ὋὉ δεσμεύσας ἀπάτῃ " ἐν Παραδείσῳ ᾿ τὸν ἄνθρωπον ἐντολῆς 
παραβάσει ἡ σοῖς δεσμοῖς δέδεται ἀλύτοις, Κύριε," οἷσπερ σωμιατού- 

μενος " ἐθελουσίως ἐδέθης “ λύων τὸ παράπτωμα “ ἡμῶν, Φι- 

λάνθρωπε. Μαρτυρικα. 
Ναυαγοῦσαν ὁρῶντες “ οἱ ᾿Αθλοφόροι " τὴν Κτίσιν ταῖς τῶν 

Δαιμόνων ἀπάταις Ἃ σῶν πιστῶν ὥφθησαν λιμένες εὔδιοι, ἢ πᾶ- 

σὰν τοῦ ἀλάστορος " χύσει οἰχείων αἱμάτων ἤ δύναμιν βυθίζον- 

Ἢ οἱ μεγαλώνυμοι. 
Ὃ χορὸς τῶν Ναρτύρων "' χοροστασίαις ἢ ταῖς ἄνω περιφανῶς 

δυνημμένος Σ ἀστραπαῖς πάντοτε τὐπαρανείμ Ἃ ἀχτίστου Θεό- 

τητος, ὅ χαὶ τοὺς ἐν γὴ καταυγαζει " τούτου τὰ τεράστια ἡ πί- 
σπει δοξάζοντας. 

Ἃ 

Σταυροθεοτοχίον. 
ΩΣ Ἃ Ὑπερτέρα τῶν ἄνω ἡ ὥφθης Ταγμάτων " τεχοῦσα ἐπὶ τῆς 

γῆς Θεὸν Λόγον, " τὸν ἡμᾶς, Αχραντε, πρὸς τὰ οὐρᾶνια " τοῖς 

αὑτοῦ παθήμασι ἡ χαὶ τῷ Σταυρῷ τῷ τιμίῳ ἢ ἐπαναβιβάσαντα " 
δι ἀγαθότητα. : 

Κανὼν. τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόχου, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Τρίτον μέλισμα τῇ Θεητόχῳ φέρω. 

; Ὁ Εἰρμιός. Τὸ χατάσκιον ὄρος. 

προ ομῷ θείου ῥείθρου ὅ 
πλευρᾶς τοῦ Υἱοῦ σου, “ τοὺς ἐμοὺς ἔχπλυνον καρδίας μώ- 

λωπας, ᾿ ὅπως μεγαλύνω σε, " χαὶ χαταχρέως δοξάζω " τὴν ἀει- 

μακάριστον " χαὶ παναμώμητον. 
᾿Ισουργὸν τῷ Τεχόντι “ ἔτεχες Λόγον " θεώσαντα τῶν βροτῶν 

τὴν ΕἸτον: Ἂ ἀλλ᾽ αὐτὸν αἴτησαι ἠπορημένον με " χαὶ ἐξασθενή- 
σαντα ἡ ταῖς τοὺ ἐχθροῦ μεθοδείαις " θείας παραχλήσεως ἢ χατα- 
ξιῶσαι, ᾿Αγνή. 

τοῦ χενωθέντος "' ἐχ θείας, ᾿Αγνὴ; 



998 ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ. 
᾿Ωδὴ γ΄. Ὁ Εἰῤμές. 

» ἵ ἐκ μὴ ὄντων ἡ τὰ πάντα παραγαγὼν ἡ τῷ Λόγῳ χτιζό- 
» μενα, “ τελειούμενα Πνεύματι, ὁ παντοχράτορ Δέσποτα, " 
» ἐν τῇ ἀγάπῃ “ τῇ σῇ στερέωσόν με. 

Τροπᾶάρια. 
Σὲ τὸν τῇ φύσει " Θεότητος ἀπαθὴ "᾽ παθητὸν γενόμενον ἣ 

σαρχὶ δι᾿ ἀγαθότητα ᾧ ξύλῳ ἐθανάτωσεν " Ἑβραίων δῆμος " ἡμᾶς 
ἀθανατοῦντα. 

᾿Επὶ ὑδάτων “ κρεμάσας, Λόγε, τὴν γῆν, " ἐν ξύλῳ θελήματι " 
ἐχρεμάσθης, ἀνάγων με " εἰς τὰ ἐπουράνια ἡ πρὸς τῆς καχίας " τὰ 

βάραθρα πεσόντα. Μαρτυριχά. 
Πεποιχιλμένοι " τοῖς στίγμασι τοῦ Χριστοῦ, " πανεύφημοι Ναρ- 

τυρες, “ τῷ Κυρίῳ παρίστασθε ἡ παρ αὐτοῦ δεχόμενοι " πλου- 
σιωτάτη ἡ χειρὶ τὰς ἀντιδόσεις. 

᾿Αγαλλομένῃ ἢ ψυχῇ πρὸς τοὺς αἰχισμοὺς ἢ ἐχώρουν οἱ “Αγιοι ἢ 
τὴν ἐσχάτην τῷ δράχοντι ἢ λύπην ἐμποιούμενοι, "᾿ χαὶ τοὺς ᾿Αγ- 
γέλων ἡ χοροὺς χαρᾶς πληροῦντες. 

Σταυροθεοτοχίον. 
᾿Αναρτηθέντα ἡ ὁρῶσα ἐν τῷ σταυρῷ “ἡ Χριστὸν, ᾿Απειρόγα- 

με, " ὀδυρομένη ἔλεγες" "Εδυς, δόξης Ἥλιε, " ἐξ ὀφθαλμῶν μου " 

φωτίζων τοὺς ἐν σχότει. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὃ αὐτός. 

τ" ἐν ἐλέει ᾽ ἀφάτῳ χαὶ οἰχτιρμοῖς ᾽ ὑπάρχοντα πλούσιον, ἣ 
ἐλεήμων ὑπάρχουσα, " Παναγία, αἴτησαι " τοῦ οἰκτειρῆσαι 

ἡμᾶς χεχαχωμένους. 
Οἶχος τοῦ πάντων ἡ ὑπάρχουσα Ποιητοῦ, " οἰκῆσαι δυσώπη- 

σον " ἐν ἐμοὶ τὸν Παράκλητον " γεγονότι σπήλαιον ᾿ τῶν ψυχοφθό- 
ρων ἡ ληστῶν, ἁγνὴ Παρθένε. 

Νεύματι πάντα " τὸν φέροντα θεϊκῷ “ ἀγκάλαις ὡς φέρουσα, 

Θεοτόχε, ἐπίνευσον ἥ ἐπ᾽ ἐμὲ, χαὶ ῥῦσαί με " τῆς πρὸς τὰ πάθη ἢ 
συννεύσεως ἀτόπου. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἱρμός, 

» Ἐ θου πρὸς ἡμᾶς ἢ χραταιὰν ἀγάπησιν, Κύριε" " τὸν μονογενῆ 
γάρ σου Υἱὸν ἢ ὑπὲρ ἡμῶν εἰς θάνατον δέδωχας. ἡ Διό σοι 

» χραυγαάζομεν ἣ εὐχαριστοῦντες" Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 
Τροπαρια. 

» 

“ ᾽ - ε - ε ᾿ » , , ε ΄ 

Υβριν ἀληθῶς ἣ ὁ τιμῆς ἁπάσης ἐπέχεινα, “ Δέσποτα, ὑπέ- 

μεινας, Χριστὲ, " τὴν χεφαλὴν χαλάμῳ τυπτόμενος, " ὕπως πα- 
ραβάσει με ᾿ ἀτιμασθέντα "ὶ τιμήσης, Φιλάνθρωπε. 

Στέφος ἀχανθῶν "' ἀνεδήσω θέλων, Μαχρόθυμε, " οἷα βασιλεὺς 
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ἀληθινὸς, Κ᾿ χαὶ τὴν ἀχανθηφόρον προθέλυμινον " ἁμαρτίαν ἔπαυ- 
σας" “' ὑμνολογῶ σου, “ Σώτερ, τὰ παθήματα. 

Μαρτυριχαά. 

Αθραυστοι ποιναῖς ἡ αἰχισμῶν ἐμείνατε, Μάρτυρες, ἣ θραύον- 

τες τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ, " καὶ τοῖς ποσὶν ὑμῶν ὑποτάττον- 
τες " ἄμετρα χαυχώμενον "ν᾽ χαὶ ἀπονοίᾳ “ ὅλον μαραινόμενον. 

Σώμασι φθαρτοῖς ἢ ἀφθαρσίαν θείαν ἐχτήσασθε, ἡ πάθεσι τὸ 
πάθος τὸ σεπτὸν " τοῦ ἀπαθοῦς στεῤῥῶς μιμησάμενοι, ἢ πανεὐφη- 
μο. Μάρτυρες, "᾽ τῶν ᾿Ασωμάτων “᾿ πάντων συναριθμοι. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Τόμον σέ ποτε " ὁ Προφήτης, Κόρη, τεθέαται, " ἐν ᾧ τ 

δαχτύλῳ τοῦ Πατρὸς " ἐναπεγράφη Λόγος σαρχούμενος, " χα 
τὸ τοῦ Προπάτορος ἡ λόγχη ῥηγνύε!, ᾿ ἴλχραντε, χειρόγραφον. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὃ αὐτός. 
"ἐφ Χριστὲ, ἢ χαὶ σφαγὴν ἑχὼν ὡς ὑπέμεινας, " τὴν μω- 

λωπισθεῖσαν μου ψυχὴν " ταῖς ληστριχαῖς Δαιμόνων χαχώσε- 
ᾺἋ 

χ 

Ἑ «δ; 

σι " πρεσβείαις θεράπευσον ἡ τῆς σε Τεχούσης, " μόνε Πολυέλεε. 

Ἔργον σῶν χειρῶν, ᾿ Πλαστουργὲ, ὑπάρχω χαὶ ποίημα, ἡ χα- 
χίαᾳ δὲ ὄφεως, Χριστὲ, “ ὑφ᾽ ἡδονῶν τοῦ βίου συντέτριμμιαι" δ 
διό με ἀνάπλασον " τῆς σε Τεχούσης ἡ θείαις παραχλήσεσι. 

Λόγον τοῦ Πατρὸς " ὑπὲρ λόγον τέτοχας λύσαντα “ πάσης 

ἀλογίας τοὺς βροτούς" " ὃν ἐκτενῶς δυσώπει ἀλόγοις με " παθεσι 

δουλούμενον " ἐλευθερῶσαι; "᾽ μόνη ᾿Αειπάρθενε. 
Ἴαμα ἡμῖν " ἐχ παλάμης βρύεις ἑκάστοτε, ἢ ὅλη ἁγιάσμα- 

τος σχηνὴ; " ὅλη φωτὸς ὑπάρχουσα ἔμπλεως, "ὅλη ἀποστάζουσα δ" 
μύρον εὐωδίας, ᾿ πάναγνε Θεόνυμφε. 

᾿Ωδὴ ε΄. ὋΟ Εἱρμοός. 

»᾽ Τππὶ τῆς γῆς, “ ὁ ἀόρατος, ὥφθης, ἣ χαὶ τοῖς βροτοῖς " ἑκὼν 
 ἡβμπδν ἐϑιο μὸν κ ὁ ἀκατάληπτος" ἣ διὸ πρὸς σὲ ὀρθρίζον- 

ἢ ἀνυμνοῦμεέν σε, Φιλάνθρωπε. 
Τροπάρια. 

“Ὥσπερ ἀμνὸς " ἀνηρτήθης ἐν ξύλῳ, " καὶ τῷ Πατρὶ ἡ θυσία 
προσηνέχθης ἢ ὑπὲρ ἡμῶν, ᾿Αγαθὲ, ἢ χαὶ θυσίας ἔπαυσας " τῶν 
εἰδώλων, Παντοδύναμε. 

Νυγεὶς πλευρὰν, " Ζωοδότα, τῇ λόγχη " δύο χρουνοὺς " σω- 

τηρίας προχέεις ᾿ τοῖς τῆς Τριάδος σε " ἕνα χαταγγέλλουσιν ἣ' 
ἐνεργείας δύο φέροντα. Μαῤτυριχά. 

Βάσιν στεῤῥὰν ,Κ χαὶ ἀσάλευτον πέτραν ἡ σὲ, ᾿Ιησοῦ, “ οἱ 
στεῤῥοὶ ᾿Αὐθλοφόροι ἢ πίστει εὑράμενοι " ὥσπερ λίθοι τίμιοι ἢ ἑαυ- 
τοὺς ἐπῳχοδόμησαν. 

» 

» τες 



230 ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ. 
Ῥώμη Θεοῦ " δυναμούμενοι πίστει, ᾿ πᾶσαν δεινὴν " δυναστείαν 

τοῦ πλάνου ἢ χατεπαλαίσατε, " ἀθλοφόροι Μάρτυρες, " χαὶ λαμ.- 
πρῶς ἐστεφανώθητε. , 

Θεοτοχίον. 

ἱΡεύσασαν πρὶν " παραβάσει τὴν φύσιν " τὴν χαθ᾿ ἡμᾶς, " ὡς 
ἀῤῥεύστως τεχοῦσα “ Χριστὸν, ἀνέπλασας, " Παναγία Δέσποινα, " 
προστασία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. 'Ως εἶδεν ᾿Ησαΐας. 
αρχός μου τὰς ὀδύνας " χαὶ τῆς ψυχῆς " τὸν πόνον μεταποίη- 

ΣΦ: " χαὶ τῆς ῥᾳθυμίας " τὰ νέφη δίωξον, ᾿ Παρθένε, φωτὸς 
νεφέλη, ἡ χαὶ ὑγείαν χαὶ δεινῶν ἀπαλλαγὴν " δίδου μοι αἰτοῦντι ἢ 
χαὶ πόθῳ σε δοξαάζοντι. 

Μεσῖτίν σε χαὶ πρέσβιν ἡ πρὸς τὸν ἐχ σοῦ " τεχθέντα νῦν προ- 
βάλλομαι, " πάσης ἁμαρτίας ἢ ὑπάρχων ἔμπλεως: ἡ Παρθένε, 

ἐγγύησίς μοι " χαὶ τοῦ βίου ἐπανόρθωσις γενοῦ, “᾽ καὶ χειραγω- 
γία " πρὸς τρίβους θείας γνώσεως. 

᾿Αγίασον τὸν νοῦν μου ἡ χαὶ τὴν ψυχὴν, " Παρθένε, φωτα- 
γώγησον, ἢ χαὶ τῆς θείας δόξης " μέτοχον ποίησον" " ἰδοὺ γὰρ χα- 
χῶν ἐπλήσθην, ἢ χαὶ παντοίαις ἐδουλώθην ἡδοναῖς, " χαὶ μεμο- 
λυσμένην " προσφέρω τὴν συνείδησιν. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 

ἢ βυσσος " ἐσχάτη ἁμαρτιῶν " ἐχύχλωσέ με, ἡ χαὶ ἐχλείπει 
» τὸ πνεῦμα μου" ᾿ ἀλλ ἐχτείνας, Δέσποτα, "᾽ σὸν ὑψηλὸν 
» βραχίονα, ᾿ ὡς τὸν Πέτρον με, " Κυβερνῆτα, διάσωσον. 

Τροπάρια. 
Ὄφις με "' ἐξήγαγε τῆς ᾿Εδὲμ, κ᾿ δολίᾳ βρώσει ἢ δελεάσας ὁ 

δόλιος" " ὁ Χριστὸς ἐν ξύλῳ δὲ "᾽ ἀναρτηθεὶς θελήματι " τὴν ἀρ- 
χαίαν μοι " πάλιν δίδωσιν εἴσοδον. ; 

Τέτρωται, "᾽ τρωθείσης σου τῆς πλευρᾶς, " ἡμᾶς ὁ τρώσας, ἢ 
χαὶ ἀνίατος ἔμεινεν, " εὐεργέτα Κύριε" " οἱ δὲ πιστοὶ ἰάθημεν ἢ 
σοῦ τοῖς μώλωψιν, " οἷς ἑχὼν τετραυμάτισαι. 

Μαρτυριχα. 

"Ὠφθητε " πυρὸς ἐν μέσῳ, σοφοὶ " Χριστοῦ ᾽Οπλῖται, "᾽ ὥσπερ 
ἄρνες ὀπτώμενοι, ἢ χαὶ Θεοῦ παντάναχτος ᾿ τραπέζῃ προσαγό- 
μενοι, ἢ χαὶ τὴν ἄφραστον " εὐφροσύνην χληρούμενοι. 

Νέμετε " ἰάσεων ποταμοὺς " ἐξ ἀχενώτων " θησαυρῶν ἀρυό- 
μένοι, ἢ χαὶ παθῶν ἐπίῤῥοιαν, “᾿Αθλοφόροι, ξηραίνετε, " χαὶ ἀρ- 
δεύετε " τῶν πιστῶν τὰ συστήματα. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Νέχρωσιν " ὁρῶσα τοῦ ἐχ τῶν σῶν "ὶ αἱμάτων Λόγου ἢ σαρ- 



των" “ μόνη ᾿Αγνὴ; 
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Ω Ἃ χωθέντος, Πανάμωμε, "᾿ μητρικῶς ἠλαλαζες, 

αἴτιον " ἐμεγάλυνες, " Μητροπάρθενε Δέσποινα. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Τοὺς εἰς τὰ τέλη τῶν αἰώνων. 

ὁν Φαρισαῖον ἐπηρμένη μου " διανοίᾳ ὑπερβέβηκα "' σοβαρευόμε- 
ἐμῷ ἀεὶ, " καὶ βαραάθροις συνωθούμενος " ἀμέτρων συμπτωμά- 

Ἢ χαπεινωθέντα δεινῶς οἴχτειρόν με. 

Ἢ ὑπερθαύμαστον τὴν σύλληψιν ἢ ἐσχηχυῖα καὶ τὴν γέννη- 
σιν, ᾿ τὰ σὰ ἐλέη ἐπὶ ἐμοὶ ᾿ τῷ ἀθλίῳ νῦν θαυμαάστωσον" ἅ καὶ γὰρ 
ἐν ἀνομίαις " χαὶ συλληφθεὶς " χαὶ γεννηθεὶς ἡδοναῖς ἐδουλώθην. 

Θρηνῶ χαὶ χλαίω χαὶ ὀδύρομαι, ᾿ ὁπηνίκα τὸ χριτήριον " τὸ 
φοβερὸν ἐνθυμηθῶ: "᾽ πονηρὰ γὰρ ἔργα χέχτημαι' “΄ ἀπείρανδρε 
Παρθένε, " Μῆτερ Θεοῦ, " ἐν ὥρᾳ τῇ φοβερᾷ πρόστηθί μου. 

᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» "ἂν πρὶν εἰκόνι τῇ χρυσῇ " Περσικῷ σεβάσματι " Παῖδες οὐ 
» προσεχύνησαν “ τρεῖς ὑμνοῦντες ἐν μέσῳ τῆς χαμίνου" ᾿ Ὁ 

» τῶν Πατέρων Θεὸς, “ εὐλογητὸς εἶ. 
Τροπάρια. 

Πόνοις σου ἔπαυσας ἡμῶν " τοὺς πόνους, Φιλαάνθρωπε" " χαὶ 

νῦν ζωὴν πρὸς ἄπονον ἡ μετηγάγου τοὺς τὰ σεπτά σου Παθη ἴω 

προσχυνοῦντας εὐσεβῶς, " Θεὲ τῶν ὅλων. 

Ὅτε σε ἔβλεψεν, Χριστὲ, " ἡ Κτίσις σταυρούμενον, " ἠλλοιοῦ- 
το χαὶ ἔτρεμε" " γῆ ἐσείσθη, ἐῤῥάγησαν δὲ πέτραι, " καὶ παρέ- 
στειλε τὸ φῶς “ ἡλίου δρόμος. 

Μαρτυριχα. 
Νόμοις πειθόμενοι Χριστοῦ " ἀνόμων ἐξέχλιναν ἡ τὰς θωπείας 

οἱ Μάρτυρες" " χαὶ νομίμως ἐν μέσῳ τοῦ σταδίου " ἐναθλοῦντες εὐ- 

χλεῶς ἐστεφανοῦντο. 

Οὐ χατεφλέχθητε φλογὶ, ἡ πυρὸς τὴν προαίρεσιν ἡ θερμοτέραν 
χτησάμενοι, "᾿᾿Αθλοφόροι Χριστοῦ στεφανηφόροι, " ἐχβοῶντες" Ὃ 

Θεὸς, " εὐλογητὸς εἰ. Σταυροθεοτοχίον. 
Ἵστασο βλέπουσα Χριστὸν " σταυρῷ ἀνυψούμενον, " ὅν ἐχκύη- 

σας, Γλχραντε, καὶ ἐβόας" Μὴ ἄτεχνόν με δείξῃς, "ἣν ἐτήρησας 
ἁγνὴν “ἡ χαὶ μετὰ τόχον. θεοτοχίον. 

᾿Επὶ τοῦ βήματος Χριστοῦ " ὅταν μέλλω χρίνεσθαι " ὡς ὑπεύ- 
θυνος, ἼΛχραντε, " φάνηθί μοι ἐκ πάσης με βασάνου ἡ ῥυομένη 
τῇ θερμῇ “ σοῦ προστασία. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Τρεῖς Παῖδες ἐν χαμίνῳ. 
᾽Ν ἔργων σωτηρία ἡ οὐχ ὑπάρχει μοι, Δέσποινα" " ἁμαρτίας 

γὰρ ἁμαρτίαις προστίθημι “᾽ χαὶ χαχίαν χαχίᾳ" "᾽ τῇ οὖν 
πρεσβείᾳ σου, ᾿Αγνὴ, " οἴχτειρον; σῶσόν με. 

χαὶ ζωῆς ὄντα 
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Ἢ χρίσις ἐπὶ θύραις, ἡ τὸ χριτήριον ἕτοιμον, “ ἑτοιμιάζου νῦν, 

ὦ ψυχή μου, χαὶ βόησον" ᾿ ᾿Εν τῷ χρίνειν σε, Λόγε, " μὴ χα- 
ταχρίνης με εὐχαῖς " τῆς χυησάσης σε. 

Τρυγήσας ἁμαρτίας " τοὺς χαρποὺς τεθανάτωμαι, " καὶ προσ- 
φέρων τὴν ψυχὴν ἄχαρπον χράζω σοι" ἢ Καρποφόρον με δεῖξον, δ 
ἡ τῷ χαρπῷ σου τὴν φθορὰν " ἐξαφανίσασα. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰρμός. 
» αβυλωνία χάμινος " τοὺς Παῖδας οὐχ ἔφλεξεν, ἢ οὐδὲ τῆς 

βθύτητος τὸ πῦρ " τὴν Παρθένον διέφθειρε: " διὸ μετὰ τῶν 
» Παίδων, " πιστοὶ, βοήσωμεν" " Εὐλογεῖτε, τὰ ἔργα " Κυρίου ; 
» σὸν Κύριον. Τροπαρια. 

Σοῦ σταυρωθέντος, ἤνοιχται ᾿ πάλιν ὁ Παράδεισος, “ χαὶ ἡ 
στρεφομένη καθ᾽ ἡμῶν " ῥομφαία νῶτα δίδωσι, "τὴν λόγχην αἰ- 
δεσθεῖσα “ τὴν ἐχχεντήσασαν " τὴν ἁγίαν πλευράν σου, " Χριστὲ 
πολυέλεε, 

Λόγχη σου ὁ πολέμιος " τέτρωται. χαὶ πέπτωχεν, ἣ᾽ ὁ παρα- 
πεσὼν δὲ πρὸς ζωὴν κ᾿Αϑὰμ ἀναχομίζεται, ἢ βοῶν σοι τῷ τυ- 
θέντι " ἐθελουσίως, Χριστέ" " Εὐλογῶν σε δοξάζω, " Θεὲ πολυέλεε. 

Μαρτυριχά. 

Ὃ Κόσμος τοῖς παλαίμιασιν " ὑμῶν χαταλάμπεται ἢ χαὶ ταῖς 

ἀριστείαις, ᾿Αθληταὶ, ἢ χαὶ τοῖς ἀπείροις θαύμασι, ἢ καὶ σχότους 

νοσημάτων "᾽᾿ λυτροῦται πίστει βοῶν’ ἡ Εὐλογεῖτε, τὰ ἔργα " Κυ- 
ρίου, τὸν Κύριον. 

Γέλως ὁρᾶται χείμενος ἡ ποσὶν ὑμῶν, Αγιοι, ἡ ὁ πρὶν ἐγχαυ- 
χώμενος τὴν γὴν " ἐξαλείφειν χαὶ θάλασσαν" " Χριστὸς δὲ ζωη- 
φόρῳ ἡ καταχοσμεῖ δεξιᾷ " ἀμαράντοις στεφάνοις Κ ὑμᾶς, Παναοί- 

διμιοι. Θεοτοχίον. 
Ἔν χρόνῳ ἀπεχύησας "᾽ τὸν χρόνων ἐπέχεινα, ἣ᾽ λύοντα τὰ 

χρόνια δεσμὰ " τοῖς δεσμοῖς αὑτοῦ, ἼΑχραντε, “᾿Αδὰμ, τοῦ πρω- 

τοπλάστου, " χαὶ συνδεσμοῦντα αὐτὸν " τοῖς δεσμοῖς τῆς γλυ- 

χαίας ἢ αὑτοῦ ἀγαπήσεως. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ᾿Αστέχτῳ πυρί. 

λὴ ὡς χαλὴ χαὶ πλησίον " τοῦ Παμβασιλέως “ γεγονυῖα, Θεο- 
()}.; ἢ πλήρωσόν με ἀγαθῶν ἔργων " χαχίᾳ συζήσαντα χαὶ 
ῥαθύμως " πάντα τὸν βίον τελέσαντα, “᾽ ὅπως σε δοξάζω “ εἰς 
πάντας τοὺς αἰῶνας. , 

Κητῴας γαστρὸς ὡς ἐῤῥύσω ἡ πάλαι τὸν Προφήτην, "΄ Θεοῦ 
Λόγε, παραδόξως, "᾽ οὕτω ῥῦσαι νῦν τὴν ψυχήν μου " βυθῷ ὀλι- 
σθήσασαν ἀπωλείας, "᾽ ἔχων, Σῶτερ, δυσωποῦταν σε " τὴν ἀπει- 
ρογάμως "᾿ τεχοῦσαν σε Παρθένον. 

[ 

ΩΣ 
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ἱΩραίαν στολὴν ἐνδυθέντα " θεογενεσίᾳ "“᾽ εὑρηχότες, Θεοτό- 

χε, " οἱ καχίαν δημιουργοῦντες " ταύτης ἀπεγύμνωσαν" ἀλλ᾽ αὐ- 
τὴ μὲ ἢ θείαις στολαῖς καταφαίδρυνον ἢ διὰ μετανοίας ἡ πρεσβείαις 
σου, Παρθένε. ᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰρμοός. 
» Τὴ ἐν βάτῳ χαὶ πυρὶ ἢ προγραφεῖσαν ἐν Σινᾷ "᾽ τῷ νομοθέτῃ 

Μωσῇ, “᾿ χαὶ τὸ θεῖον ἐν γαστρὶ " ἀφλέκτως συλλαβοῦσαν 
» πῦρ, " τὴν ὁλόφωτον χαὶ ἄσβεστον λαμπάδα, " τὴν ὄντως 
» Θεοτόχον " ἐν ὕμνοις τιμῶντες σὲ μεγαλύνομεν. 

Τροπαρια. 
Ἵνα εὕρης τὴν δραχμὴν, " ἣν ἀπώλεσας, Χριστὲ, “ ἀνῆψας 

ἐν τῷ σταυρῷ " σοῦ τὴν σάρχα, ᾿Αγαθὲ, ἡ χαὶ χοινωνοὺς ποιεῖς 
τῆς χαρᾶς " τὰς Δυνάμεις σου τὰς ἄνω, Ζωοδότα, " μεθ᾽ ὧν σε, 

Ἐὐεργέτα, " ὑμνοῦντες ἐν ἄσμασι μεγαλύνομεν. 
Ως ἀνύψωσας, Χριστὲ, " σοῦ τὰς χεῖρας ἐν σταυρῷ, " τὰς 

παρειμένας μου πρὶν " χεῖρας πάθεσι πολλοῖς " ἐχίνησας δυνάμει 

τὴ σῇ, " καὶ τὰ γόνατα πρὸς θεῖον δρόμον ὄντως " τὰ παραλε- 
λυμένα " ἐνίσχυσας" ὅθεν σε μεγαλύνομεν. 

Μαρτυριχᾶ. 
Συγχαιόμενοι φλογμῷ “ τῶν ἀπείρων αἰχισμῶν, “᾽ δρόσον σε 

εὗρον, Χριστὲ, “ ἀναψύξεως οἱ σοὶ "᾽ στεῤῥοὶ καὶ θαυμαστοὶ ᾿Αθλη- 
ταί" ὅθεν χαίροντες διήνυον τὸν δρόμον " ἐφέσει τῶν βραβείων, " 
ἐν ὕμνοις ἀπαύστως σε μεγαλύνοντες. 

Ἢ πληθὺς τῶν ᾿Αθλητῶν, "᾽ τῶν ᾿Αγίων ὁ χορὸς " ἐχδυσω- 

πεῖ σε, Χριστὲ, ἡ ὑπὲρ δήμου καὶ λαοῦ " πολλὰ παραπιχραίνον- 
τος, " ἐν τῷ πλήθει σου, Οἰχτίρμον, τοῦ ἐλέους " ἐξαλεῖψαι τὰ 
πλήθη " τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν ὡς φιλάνθρωπος. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Φέρον βρότειον μορφὴν " τὸ ᾿Απαύγασμα Πατρὸς, " Παρθένε, 

πέτοχκας" ἡ ὃν ὑψούμενον σταυρῷ “ ὁ ἥλιος μὴ φέρων ὁρᾶν " ἐμε- 
λάίνετο, καὶ ζόφος ἐμειοῦτο " τῆς εἰδωλομανίας" ἣὶ διὸ σὺν ἐχείνῳ 

σε μεγαλύνομεν. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ᾿Εν νόμου σχιὰ " καὶ γράμματι. 

ᾧ θτα τὸν νοῦν, " φθαρέντα τὴν ψυχὴν καὶ τὴν συνείδησιν, 
χαχία μολυνθέντα, “ χαὶ γυμνὸν παντοίων ἀγαθῶν "' ἀπο- 

δειχθέντα, Παρθένε " ἄφθορε, ἄμωμε, " μή με παρίδῃς, ἀλλ᾽ ἔρ- 
γοις " εὐσεβείας χαταχόσμησον. 

᾿Επλήσθην καχῶν, ἡ ἐπλήσθην λογισμῶν ἀλλοτριούντων με δ 
ἐκ σοῦ τοῦ φιλανθρώπου" " διὰ τοῦτο χαὶ στένω χαὶ βοώ" " Με- 
τανοοῦντά με δέξαι, " χαὶ μὴ ἀπώσῃ με " τῆς σε τεχούσης πρεσ- 
βείαις, “ Εὐεργέτα πολυέλεε. 

")) 

Ῥαγδοϊοὐϊοι. 90 
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ἱΡυσθείην ταῖς σαῖς, " πανάμωμε Κόρη, πρεσβείαις πάσης ὁρ- 

γῆς, ὁ παθῶν θανατηφόρων, " χαλεπῆς γεέννης καὶ πυρὸς, “ ἀπὸ 
ἀνθρώπων ἀδίχων, "᾽ ἀπὸ ἐχθρῶν πονηρῶν, ἢ ὁ προσφυγών σου 
τῇ σχέπη " καὶ καλῶν σε εἰς βοήθειαν. 

Ὡς μήτηρ Θεοῦ " δυσώπει τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα Κύριον, 
Θεὸν καὶ Βασιλέα, “ τοῦ ῥυσθῆναι πάσης ἀπειλῆς " χαὶ πονηρᾶς 
συνηθείας " τὸν σὸν ἱκέτην, ᾿Αγνὴ, “ τὸν ἐπὶ σοὶ πεποιθότα "ἡ ἐχ 
γαστρὸς μητρός μου, Δέσποινα. 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴἵνων, Σταυρώσιμα. 
Φθόνῳ τρυφῆς ἐχβέβλημαι ἢ πτῶμα πεσὼν χαλεπόν' " ἀλλ οὐ 

παρεῖδες, Δέσποτα: " ἀναλαβὼν δι᾿ ἐμὲ τὸ κατ ἐμὲ, ἢ σταυ- 

ροῦσαι χαὶ σώζεις με, " εἰς δόξαν εἰσάγεις με. “ Λυτρωτά μου, 

δόξα σοι. 

Σταυροφανῶς " Μωὺῦσῆς ἐν τῷ ὄρει "᾽ χεῖρας ἐχτείνας πρὸς 

ὕψος " τὸν ᾿Αμαλὴχ ἐτροποῦτο" " σὺ δὲ, Σωτὴρ, τὰς παλάμας ἢ 

ἁπλώσας ἐν τῷ Σταυρῷ τῷ τιμίῳ "᾽ ἐνηγχαλίσω με, σώσας ἡ 
τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, “' καὶ ἔδωκας μοι σημείωσιν ζωῆς, ἢ 

ἀπὸ τόξου φυγεῖν τῶν ἐναντίων μου. ἢ Διὰ τοῦτο, Λόγε, προσχυ- 
γῶ " τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον. 

Μαρτυριχόν. 

Ἃ 

Ἃ 

Ὡς φωστῆρες ἐν Κόσμῳ λάμπετε " χαὶ μετὰ θάνατον, ἁγιοι 

Μάρτυρες, ἡ τὸν ἀγῶνα τὸν χαλὸν ἀγωνισάμενοι" " διὸ ἔχοντες 
παῤῥησίαν ἡ Χριστὸν ἱχετεύσατε “ ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
ὉὉρῶσαά σε χρεμαάμενον ᾿ ἐν ξύλῳ ἡ Πανάμωμος, ἡ Χριστέ μου 

ὑπεράγαθε, "' ὀδυρομένη ἐβόα μητριχῶς" δ Υἱέ μου παμφίλτατε, ἢ" 

πῶς δῆμος ὁ ἄνομος “ ξύλῳ σε χατέχρινε ; 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμιί. Προσόμοια ς΄. 

᾿Α θετήσαντα, Χριστὲ, "᾽ τὴν ἐντολήν σοὺ ἡ τὸν προπάτορα ᾿Α- 

Α δὰμ, " τοῦ Παραδείσου ἐξώρισας" Ἂ τὸν δὲ Ληστὴν, Οἰχ τίρμον, ἢ 
ὁμολογήσαντα σε ἐν σταυρῷ “ ἐν αὐτῷ εἰσῴχισας χράζοντα" ἢ 
Μνήσθητί μου, Σωτὴρ, " ἐν τὴ Βασιλεία σου. 

Βσταυρώθης δι᾿ ἐμὲ "' χαὶ ἐλογχεύθης, “ ᾿Ιησοῦ μου, τὴν 
πλευρὰν, " δύο χρουνοὺς ἐναβλύσας μοι " σωτηριώδεις" ὅθεν ἅ δια- 
σωθεὶς τῷ πάθει σου, Χριστὲ, " ἀνυμνῶ τὴν εὐσπλαγχνίαν τὴν 
σὴν; ᾿ Μνήσθητί μου, βοῶν, ἡ ἐν τῇ Βασιλείαᾳ σου. 

Μετ ἀνόμων λογισθεὶς " τὰς ἀνομίας " πάντων ἦρας, ᾽Ιη- 
ἀν Ἃ Η “᾿ ᾿᾽ , ΄ «- Ἁ -" « 

σου, “ χαὶ ταῖς ἀχάνθαις στεφόμενος, ἣ ὡς Βασιλεὺς τῶν ὅλων, ἤ 

--““---.ὕῳ.Ὀδὕ.0:.-.ὅὕΣ-------ὐννσανε 

ὩΣ νὰ μι 
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τῆς ἁμαρτίας πρόῤῥιζον, Χριστὲ, ἡ ἀποτέμιννεις ἄχανθαν τοῦ Προ- 
πάτορος" “ ὅθεν πίστει τὸ σὸν " Πάθος νῦν δοξάζομεν. 

Νεχρώσιμον, 
Οἱ τὰ παθήματα Χριστοῦ " ἐχμιμιησάμενοι, ᾿ γενναῖοι ᾿Αθλη- 

ταὶ, " πανευχλεέστατοι Μάρτυρες, ἡ χαὶ τοῦ ἐχθροῦ τὴν πλάνην " 
χαταβαλόντες στένει θεϊχῷ,, “᾿ οὐρανίου δόξης ἐτύχετε, " ὑπὲρ 
πάντων ἡμῶν, ἢ ἽΑγιοι, πρεσβεύοντες. Δόξα. 

Τρισυπόστατε Μονᾶς, " χαὶ ἀδιαίρετε " Τριὰς, ἡ παντουργὸς ἢ 

Οὐσία, μία καὶ δύναμις. "᾽ τοὺς ὑμνητάς σου σχέπε " ἀπὸ παν- 

τοίας βλάβης τοῦ ἐχθροῦ, " χαὶ τῆς Βασιλείας σου ἀξίωσον, " 

ἧς χαὶ ἐπέτυχον " οἱ καλῶς βιώσαντες. 
Καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Καθορῶσα ἐν σταυρῷ, " ὃν ἐξ αἱμάτων ὅ ἐσωμάτωσας ἁγνῶν, ἢ 

ὀδυρομένη ἐκρανγάξες, "ἢ Θεογεννῆτορ Κόρη" ἡ Τί ταδτρο Τέχνον, 
δῆμος πονηρὸς Ὁ ἀνταπέδωχέ σοι θανατώσας σε, " τὴν ζωὴν τῶν 
πιστῶν χαὶ ἀνάστασιν ; 

ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρᾷὰ προσόμοια ᾿Αποστολιχά. 
Ἦχος γ΄. 

Μεγάλη “ τοῦ σταυροῦ σου, Κύριε. 
ρεσβείαις " τῶν σεπτῶν χαὶ θείων ᾿Αποστόλων σου, ἢ φιλαν- 

,κ ἐαβθ Οἰχτίρμιον ἣ χαὶ μόνε ἐλεῆμον, ἣ᾽ τὴν εἰρήνην σου πα- 
ράσχου τῷ λαῷ σου, " χαὶ τῶν δεινῶν λύτρωσαι ἢ τοὺς ἀνυμνοῦν- 
τάς σε" χαὶ πιστῶς προσχυνοῦντας. 

Βελῶν με, " ὡς Θεοῦ αὐτόπται, τοῦ ἀλάστορος " λυτρώσασθε, 
σβεννῦντες " αὐτοῦ τὰς πανουργίας, " καὶ δροσίσατέ με πνεύμα- 

τος τῇ δρόσῳ " τὸν ἁμαρτιῶν χαύσωνι ἢ ἐχτηχόμενον, “ εὐεργέ- 
ται μοὺ θεῖοι. 

Εἰς πᾶσαν “ Οἰχουμένην ὄντως ἐξελήλυθεν ΄ ὁ θεῖος ὑμῶν 

φθόγγος, “᾿Απόστολοι Κυρίου, "᾽ καὶ ἐφώτισεν ἐν σχότει τοὺς χει- 
μένους, ᾿ χαὶ τῷ Θεῷ προσήγαγεν ἡ ὡς θυμίαμα “ τοὺς αὐτὸν 

ἐγνωχότας. 
Ἕτερα τοῦ ἁγίου Νιχολάου, ὅμοια. 

Μεγίστη “ σωτηρία πᾶσιν ἀνεδείχθης ἡμῖν, " Νιχόλαε τρισμά- 
χαρ᾽ ἢ λυτροῦσαι γὰρ παντοίων “ τοὺς οἰκέτας σου χινδύνων χαὶ 

ἀνάγχης " χαὶ πειρασμῶν χαὶ νόσων καὶ περιστάσεων ἢ χαὶ ἐχθρῶν 
ἀοράτων. 
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᾿Επλήγην “ ἰοβόλῳ δήγματι ὁ ἄσωτος, "' καὶ χεῖμαι ἐῤῥιμ.- 

μένος " καὶ ἐξηπορημένος" " τῇ ἀγρύπνῳ σου δεήσει, ᾿Ἱεράρχα, ἢ 
ἐν τάχει ἀνάστησον, " ἵνα δοξάζω σου “᾽ τὴν ταχύθοον χάριν. 

Ἔν ὥρᾳ " τῇ φριχτῇ;, ἐν ἡ μέλλω παρίστασθαι " τὸ βῆμα 
τὸ φριχῶδες " χαὶ πέμπεσθαι χολάσει, ᾿᾽ βοηθόν σε εὕροιμι, Ἱε- 
ρομύστα, “ ῥυόμενόν με σχότους, “ καθιχετεύω σε " παῤῥησίαν ὡς 
σχόντα. Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Μεγάλη “ τῶν Μαρτύρων σου, Χριστὲ, ἡ δύναμις. 
᾿Απάντων “ χυριεύουσα χτισμιίάτων, Δέσποινα, ᾿ δεινῶς χυριευ- 

θεῖσαν " τοῖς πάθεσι, Θεόνυμφε, ἢ τὴν ψυχήν μοὺ ἐλευθέρωσον ἐν 
τάχει " φαρμάκῳ σῆς πρεσβείας, " χαὶ καταδούλωσον " τῷ Υἱῷ 
χαὶ Θεῷ σου. ᾿Απόστιχα ᾿Αποστολιχά, 

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἡ ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος ὑμῶν, “' ἅγιοι ᾿Από- 
στολοι" " εἰδώλων πλάνην ἐλύσατε “ θεογνωσίαν χηρύξαντες" ἢ οὗ- 
τος ὃ ἀγὼν ὑμῶν χαλὸς " ὑπάρχει, Μαχάριοι" " διὸ ὑμνοῦμεν χαὶ 

δοξολογοῦμιεν ᾿ ὑμῶν τὰ μνημόσυνα. 
Τὰς τοῦ Χριστοῦ παραγγελίας " ἀμέμπτως φυλάξαντες, " 

ἅγιοι ᾿Απόστολοι, " δωρεὰν ἐλάβετε, “ δωρεὰν παρέχετε, " ἰα- 
τρεύοντες τὰ πάθη " τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν" ἡ διὸ 
ἔχοντες παῤῥησίαν "᾽ αὐτὸν ἱχετεύσατε " ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν Μαρτυριχόν. 

Οἱ Μαρτυρές σου, Κύριε, " πίστει στηριχθέντες, "᾽ ἐλπίδι βε- 
βαιωθέντες, "᾽ τῇ ἀγάπη τοῦ Σταυροῦ σου "' ψυχιχῶς ἑνωθέντες, 
τοῦ ἐχθροῦ τὴν τυραννίδα ὦλεσαν" "᾿ καὶ τυχόντες τῶν στεφά- 
νων " μετὰ τῶν ᾿Ασωμάτων πρεσβεύουσιν " ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Μεγάλη " τῶν Μαρτύρων σου, Χριστὲ, ἡ δύναμις. 

᾿Αγγέλων "᾽ χαρμονὴ τῶν θείων, Κόρη, πέφυκας, " τῶν ᾿Απο- 
στόλων δόξα “ χαὶ Προφητῶν ἐχσφράγισμα, ἢ τῶν ἀνθρώπων τε 

πιστῶν ἡ προστασία, “ χαὶ ὁδηγὸς σωτήριος" ἡ διὰ τοῦτό σε ἢ 
προσχυνοῦμεν, Παρθένε. 

Ἃ 

Ἃ 

-κῶα.. κοὉ-- Οὐ. (5. τοὺ .ΟΥἡ .ΟΥ (ΟΥ (Ὁ. «00. οῷ0. τ), (Ὁ... «Ο... το. το. «Οὐ «Οὐ το. τοὺ, (Ογ. τον, το. «0... «ο5. 
᾿Ξ Έξαις ες - σπατα πτισανοςς ταῦτα, πφανποττεν αν σταῖπαν Ξοιστασπας ττνσοτ βαητ τι ασν παςτοε, τατος ας. τς τ ττι στ ασν τας. και τπξ ττοα σαι τος πα πττιυθασν εν στ πες παεαν τε, ταις σεν ιετας πτ σας τασαμε οσια- πασαττων ΤΥ ΣΕ σωσισι: πα ται τετο τα απ 

ΤῊ ΠΕΝΠΤῊ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα ᾿Αποστολιχά. 
Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα. 

ὁ ἕω ̓Αποστόλων σου " τὴν μνήμην, Κύριε, ᾿ ὑπερεφαίδρυνας 
ὡς παντοδύναμος, " ὅτι ἐνίσχυσας αὐτοὺς " τὰ πάθη σοὺ μι- 

ΩΣ 
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μήσασθα!" " ἐνίκησαν ἀνδρείως γὰρ ἢ τοῦ Βελίαρ τὴν δύναμιν" 
ὅθεν χαὶ ἀπέλαβον " ἰαμάτων χαρίσματα. " Αὐτῶν ταῖς ἱχεσίαις, 

Φιλάνθρωπε, ἣ' εἰρήνην παράσχου τῷ λαῷ σου. 
Θείας πίσπεως. 

Πᾶσαν ἤρδευσαν "᾿ τὴν γῆν τοῖς ῥείθροις "“ οἱ ᾿Απόστολοι " τοῦ 
Θεοῦ Λόγου, ἡ χαὶ ἀνεβλάστησεν ὁ στάχυς τῆς Πίστεως, " χαὶ 

ἐπληρώθη τοῦ Κόσμου τὰ πέρατα, " τὰ γὰρ ζιζάνια πάντα ἐξέ- 

χοψαν" ἡ ὅθεν ἅπαντας " Χριστῷ τῷ Θεῷ προσήγαγον, " βαπτί- 
ζοντες αὐτοὺς εἰς Τριάδα ἄχτιστον. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Τὴν ὡραιότητα. 
Τῆς συμπαθείας σου " πλοῦτον τὸν ἄμετρον " χαὶ δυναστείας 

σου ἣ χράτος τὸ ἄμαχον " ἀναλαβόμενος εἰς νοῦν, “ προσέδραμιον 
τῇ σχέπῃ σου. Ἀ θλίψει συνεχόμενος " χαὶ δεινῶς ἀπορούμενος, ἢ 

χράζων ἐκ βαθέων μου " τῆς καρδίας τοῖς δάχρυσι, " Παρθένε 

Θεοτόχε, βοῶ σοι" " Σῶσόν με, σῶσον τὸν ἀνάξιον. 
Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. Θείας πίστεως. 

Δεῦτε ἅπαντες, " τοὺς ᾿Αποστόλους " εὐφημήσωμεν " ἄσμασι 
θείοις" " τῶν εἰδώλων γὰρ τὴν πλάνην βυθίσαντες, " πρὸς θεῖον φῶς 
τοὺς βροτοὺς ἐπανήγαγον, " καὶ τῇ Τριάδι πιστεύειν ἐδίδαξαν" " 

ὅθεν σήμερον ἢ αὐτοὺς εὐσεβῶς γεραίροντες " δοξάσωμεν Χριστὸν 
τὸν Θεὸν ἡμῶν. 

Ἔργοις λάμψαντες ᾿ ὀρθοδοξίας, ἢ πλάνην ἔσβεσαν ἥ χαχοδο- 

ξίας ἡ οἱ εὐχλεεῖς καὶ θεόπται ᾿Απόστολοι: ἣ' χαὶ εὐσεβεία τὸν 

Κόσμον πλουτίσαντες." τὰς ᾿Εχχλησίας φαιδρῶς χαπτεχόσμησαν, ἢ 

ἐξαιτούμενοι Χριστῷ τῷ Θεῷ δωρήσασθαι Ἢ εἰρήνην τοῖς πιστοῖς 

χαὶ μέγα ἔλεος. 

Ἃ 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

γλρλκνι μου παθῶν θαλάσση ἢ εἰς τὸ ΠΝ τῶν οἰχτιρ- 

μῶν σου ᾿ χαταφεύγω᾽ ἰροῤοιον!: βοήθει μοι" ἢ ἔχτεινον, ᾿Αχραν- 
τε, δεξιὰν τῷ δούλῳ σου" ἣ σῶσον, ὡς Πέτρον πρὶν ἡ ὁ Υἱός σου 
διέσωσεν" " ἐλέησον τὸν ποντούμενον " τῷ σάλῳ τῶν πολλῶν μου 
παραπτώσεων. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα ὁμοῖα. 
Σὲ τὸν χήρυχα " τῆς ἀληθείας " χαὶ ὑπέρλαμπρον " φωστῆρα 

Κόσμου " εὐφημοῦντες ἀνυμνοῦμεν, Νικόλαε, " καὶ ἐχβοῶμεν ἐν 
πίστει δεόμινοι" δ Ὡς τοὺς ἀθώους θανάτου ἐξήρπασας, “ οὕτως, 
Αγιε, ἢ χινδύνων ἡμᾶς καὶ θλίψεων Ὑ᾽ χαὶ πάσης ἐξελοῦ δεινῆς 
χαχώσεως. Ναρτυριχὸν κι αρίφανο, 

᾿Εχλάμπετε Ἂ διὰ τῆς πίστεως, " ὑπέρλαμπροι φωστῆρες “Ἃ- 
γιοι, ἢ τῶν ἀστενούντων ἰατροὶ, "᾿Αθλοφόροι πανεύφημοι" "᾽ τῶν 
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τυράννων γὰρ τὰς αἰχίσεις ἡ μὴ δειλανδρήσαντες, “ τῶν εἰδώλων 

τὰς δυσφημίας " χατηδαφίσατε, " τρόπαιον ἔχοντες ἀήττητον ἥ 
τὸν Σταυρὸν τῆς ἀληθείας. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. Θείας πίστεως. 

Θρόνος πάγχρυσος ἡ τοῦ Βασιλέως “" χαὶ Παράδεισος " διην- 
θισμιένος " ἀνεδείχθης, Θεοτόχε πανάχραντε" " τὸν γὰρ Θεὸν ἐν γα- 

στρί σου βαστάσασα, " εὐωδιάζεις ἡμᾶς θείαις χάρισιν" "ὅθεν 
ἅπαντες " Θεοῦ ἀληθῶς Μητέρα σε " χηρύττομεν ἀεὶ χαὶ μεγα- 
λύνομεν. 

Κανὼν τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων. Ποίημα ᾿Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ α΄. χος γ. Ὁ Εἰρμός, 

ὩΣ τὰ ὕδατα πᾶλαι νεύματι θείῳ ἡ εἰς μίαν συναγωγὴν 

ΓΤ εἷς “ χαὶ τεμὼν θάλασσαν ᾿Ισραηλίτη λαῷ, 

» οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν " δεδοξασμιένος ὑπάρχει" " αὐτῷ μόνῳ ἄσω- 
μεν, Κ ὅτι δεδόξασται. 

» 

 -1 

Τροπαρια. 
᾿Εχχλησίας τοὺς πύργους "᾽ τῷ θεμελίῳ “ τῆς Πίστεως εὐσε- 

βῶς ἡδρασμιένους, " χαὶ πιστοὺς ἅπαντας “ ἐπιστηρίζοντας, ἣ' 
δεῦτε, μακαρίσωμεν “ τοὺς ἱεροὺς ᾿Αποστόλους, " ὅπως ταῖς δεή- 

σεσι τούτων σωθείημεν. 
᾿Απερίτρεπτοι στύλοι " τῆς εὐσεβείας, " τῇ πλάνῃ με τοῦ 

ἐχθροῦ σχελισθέντα, " καὶ εἰς γῆν χείμενον ἡ χαὶ χινδυνεύοντα Κ 
χαὶ ἐξαπορούμενον " ἐπανορθώσατε, ὅπως ἡ εὕροιμι τὴν ἄφεσιν 7 δ 
ὧν ἐπλημμέλησα. 

᾿Εμαυτὸν πρὸ τῆς δίκης, “ Διχαιοχρῖτα, "ὃ ἄσωτος δεδοι- 
χὼς χαταχρίνω' ἡ πονηρὰ ἔργα γὰρ " ἄμετρα χέχτημαι" "ὅθεν 
ἱκετεύω σε, “᾽᾿ ἀπεγνωσμένον με σῶσον “ θείαις παραχλήσεσι " 

τῶν ᾿Αποστόλων σου. 
Θεοτοχίον. 

Σὺν ἁγίοις Προφήταις, ᾿ σὺν ᾿Αποστόλοις, ἡ σὺν Μαάρτυσι, τὸν 
ἐχ σοῦ σαρχωθέντα ἡ ἐχτενῶς Κύριον, “᾿Αγνὴ, ἱκέτευε, " ὅπως τῆς 
σαρχὸς ἡμῶν " πάντα τὰ πάθη νεχρώσῃ, “ χαὶ ζωὴν αἰώνιον ἣ 
ἡμῖν δωρήσηται. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου ὌΝ ἫΝ οὗ ἡ ἀχροστιχίς" 
Τρίτησιν προσφέρω Νιχολάῳ ἐγὼ ὁ ᾿Ιωσήφ. 

ὋὉ Εἰρμός. "Ασωμεν τῷ Κυρίῳ " ἄσμα. 
ὃν φαεινὸν λαμπτῆρα ἥ καὶ ἀχοίμητον ἐπὶ γῆς ὑπάρχοντα ἢ 

ς ξοϑρηνῃ χαὶ πρὸς λιμένας " θείους ἐμβιβάζοντα ἣ τοῖς χύμιασι 

τοῦ βίου " ἀεὶ τοὺς θαλαττεύοντας, " Νικόλαον τιμιήσωμεν " καὶ 
πόθῳ μαχαρίσωμεν. 
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Ρώμη Θεοῦ, Παμμάχαρ, ἢ δυναμούμενος, ζῆλον κατ ἐπίγνω- 
σιν ἡ ἐχτήσω εὐσεβείας" " ὅθεν θνήσχειν μέλλοντας ἢ ἀδίχως ἐλυ- 

πρώσω" “' διό σε ἱχετεύομεν, ἢ ἀδίκου πάσης ῥῦσαι ἡμᾶς ἡ χα- 
χώσεως, Νιχόλαε. 

Ἱχετηρίαν, Πάτερ, " ἀδιάλειπτον τῷ Κυρίῳ πρόσφερε, " ὅπως 
ἁμαρτημάτων ἣ καὶ φλογὸς κολάσεως “ἡ τῆς διαιωνιζούσης ἢ" καὶ 

πειρασμῶν καὶ θλίψεων ἡ ἡμᾶς ἀπολυτρώσηται, ἢ ὡς μόνος ὑπερ- 
ἄγαθος. Θεοτοχίον. 

Τὴν χιβωτὸν τὴν θείαν, “ τὴν χωρήσασαν τὸν τοῦ νέμου 
πάροχον, " ἡμῶν τὰς ἀνομίας " πάσας ἀφαιρούμενον " δι εὐ- 

σπλαγχνίας θείας ᾿ ἀδιήγητον πέλαγος, " Μαρίαν τὴν πανάχραν- 
τον ἣ συμφώνως μακχαρίσωμεν. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰρμιός. 
»΄ ἐκ μὴ ὄντων ἡ τὰ πάντα παραγαγὼν ἡ τῷ Λόγῳ χτιζό- 

ΓΝ » ἡ τελειούμενα Πνεύματι, ᾿ παντοχράτορ Ὕψιστε, δ᾿ 
» ἐν τῇ ἀγάπη “ τῇ σῇ στερέωσόν με. 

Τροπαρια. 

» 

Οἱ τὰ τοῦ Κόσμου " πληρώματα διδαχῆς ἢ ἐνθέου πληρώσαν- 
τες, " τὴν ψυχήν μου πληρώσατε “ ἐναρέτων πράξεων "' χαὶ λο- 

γισμῶν "᾽ ἀγαθῶν, Χριστοῦ αὐτόπται. 
᾿Απὸ σχανδάλων " μυρίων τοῦ πονηροῦ, “ ἀπὸ πάσης θλί- 

ψεως, ἡ ἀπὸ πάσης στενώσεως, “ ἀπὸ περιστάσεως, ἢ ὦ Μαθη- 

ταὶ " τοῦ Χριστοῦ, λυτρώσασθέ με. 
Οἴμοι, ψυχή μου " ἀθλία καὶ ταπεινὴ; ἢ συχνῶς ἁμαρτάνου- 

σα " χαὶ Θεὸν παροργίζουσα ' ̓ πῶς αἰτεῖς συχώρησιν, "᾽ τὴν ἀπο- 

χὴν ᾿ τῶν χαχῶν μὴ ποιουμένη ; 
Θεοτοχίον. 

Ἢ θεία κλῖμαξ, “ ἣν εἶδεν ὁ ᾿Ιαχὼβ, "' δι’ ἧς χαταβέβηχεν ἢ 
ὁ Θεὸς ἀνυψῶν ἡμᾶς, " ἐκτενῶς ἱχέτευε " σὺν ᾿Αποστόλοις " ἡμᾶς 

οἰχτειρηθῆναι. 
Καγὼν τοῦ ᾿Αγίου Νικολάου. Στεῖρα ψυχὴ χαὶ ἄγονε. 

χονημένη μάχαιρα " Πνεύματος ὥφθης, σοφὲ, "᾽ τὰ πονηρὰ 
ζιζάνια " αἱρετιζόντων διαχόπτουσα, “' χαὶ τρίβον σωτήριον ἢ 

πιστοῖς ὁμαλίζουσα, " Πάτερ Νιχόλαε. 

Σὲ τὴν πηγὴν τὴν βρύουσαν " τῶν ἰαμάτων χρουνοὺς " ἐχδυ- 
σωποῦμεν, ἽΑγιε, ̓  τὰ βορβορώδη πάθη πάντων ἡμῶν " εὐχαῖς σου 
ἀπέλασον, " χινδύνων χαὶ θλίψεων " ἀπολυτρούμενος. 

᾿Ισχυροτάτοις πόνοις σου δ χαταβαλῷὼν τὸν ἐχθρὸν, “' νῦν 

χατ᾽ αὐτοῦ ἐνίσχυσον " τοὺς ἀσθενοῦντας λογισμοὺς ἡμῶν ἡ πα- 

θῶν ἐπιχλύσεσιν “ ἁγίαις πρεσβείαις σου, " Πάτερ Νιχόλαε. 

ἊἋ 
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Θεοτοχίον. 

Νοῦς ἐννοεῖν οὐ δύναται ἡ τὸν ὑπὲρ νοῦν τοχετὸν " τῆς θαυ- 
μαστῆς λοχείας σου, “ Θεογεννῆτορ μητροπάρθενε" ἣ διὸ ἱχετεύω 

Ἂ σὸν νοῦν μου χαρίτωσον " ἀεὶ δοξάζειν σε. 
᾿Ωδὴ δ΄, Ο Εἰἱρμός. 

»γπθου πρὸς ἡμᾶς " χραταιὰν ἀγάπησιν, Κύριε" " τὸν μονογενῆ 
Τ" σου Υἱὸν " ὑπὲρ ἡμῶν εἰς θάνατον δέδωχας" “ διό σοι 

» χραυγαάζομεν "'ὶ εὐχαριστοῦντες" " Δόξα τῇ δυνάμει σου. 
Τροπαρια. 

Ὥσπερ ἀστραπὰς, " ὡς ἀχτῖνας, ἄδυτε Ἥλιε, " σοῦ τοὺς ᾿Α- 
ποστόλους ἐφαπλῶν "ἡ εἰς τὰ τοῦ Κόσμου, Λόγε, πληρώματα, δ 
πάντας χατεφώτισας ἢ χαὶ ἀγνωσίας ἢ ζόφον ἀπεδίωξας. 

Θάλασσα δεινῆς " ἁμαρτίας, Λόγε, χειμιάζει με, " χύματα ἀ- 
τάχτων λογισμῶν “᾿ τὴν ταπεινὴν ψυχήν μου ταράττουσι" " Κυ- 
βερνῆτα Κύριε, " τῶν Μαθητῶν σου "᾿ σῶσόν με δεήσεσι. 

Φρίττω ἐννοῶν ἡ τὴν φριχτήν σου, Δέσποτα,, ἔλευσιν" " ἔχω 
γὰρ πρὸ δίκης τὴν ἐμὴν " χατηγοροῦσαν ἔνδον συνείδησιν, " καὶ 
προβασανίζουσαν ἣ πρὸ τῆς βασάνου " τὴν ἀναισθησίαν μου. 

Θεοτοχίον. , 
Λόγε τοῦ Θεοῦ, " ὁ τεχθεὶς ἐκ Κόρης θεόπαιδος, " ταύτης με- 

σιτείαις ἱεραῖς " χαὶ τῶν σοφῶν, Σωτὴρ, ᾿Αποστόλων σου, " πά- 
σὴς περιστάσεως, " πάσης ἀνάγχης " λύτρωσαι τοὺς δούλους σου. 

Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νικολάου. Τὸ χατάσχιον ὄρος. 
ϑὸς Θεόν σε μεσίτην " ἅπας πιστὸς χαθ᾽ ἑχάστην, " Νιχόλαε, 

ΠΡ βλιται Ἂ διό σε ἱκετεύομεν, " ἐχ περιστάσεως χαλε- 
πῆς " χαὶ συμπτώσεως πταισμάτων “᾽ ἡμᾶς λύτρωσαι, Πάτερ. 

ἱΡεῖθρον ζῶν ἐν καρδίᾳ “ Κυρίου ἔχων τὴν χάριν, " δροσίζεις 
ἀενάως, Σοφὲ, " τοὺς χαύσωνι τῶν θλίψεων " χαὶ τῷ αὐχμῷ τῶν 
ἁμαρτιῶν " χινδυνεύοντας ἀθλίως “ ἀπολέσθαι, Παμμιάχαρ. 

Ὃ ῥυσάμενος πάλαι ἢ ἀπαγομένους θανάτου " ἀδίχου, Παμ.- 

μαχάριστε, ἡ καὶ νῦν ἡμᾶς περίσωζε " ἀπὸ ἀνθρώπων φθοροποιῶν, ἢ 
ἐνοχλήσεως χαὶ πάσης " τῶν Δαιμόνων ἀπάτης. 

Θεοτοχίον. 
Λ΄ ὑπερβολῇ εὐσπλαγχνίας ἢ ἀῤῥήτως 

ἀπεχύησας. " Αὐτὸν δυσώπει, ΓΑχραντε, “ τῶν σαρχιχῶν πάντας 
μολυσμῶν "“ ἐχλυτρώσασθαι, καὶ πάντων " δυσχερῶν τῶν τοῦ βίου. 

᾿Ωδὴ ε΄. Ὁ Εἰρμός. 
"᾽πὶ. τῆ γήσα νὸ μαόραισμς: ὥφθης " χαὶ τοῖς βροτοῖς " ἑχὼν 
» -“ἀσυνανεστράφης, ὁ ἀχατάληπτος" " διὸ πρὸς σὲ ὀρθρίζον- 
» τὲς ἢ ἀγυμνοῦμέν σε, Φιλάνθρωπε. 

Σαρχωθέντα τὸν Λόγον 



ἩΧΟΣ Το Ὁ 241 

ἹΤροπάρια. 
᾿Επὶ τῆς γῆς 5 δαράρθεὶς ἀπειργάσω " τοὺς Μαθητὰς " οὐρα- 

νοὺς φθεγγομιίένους, " Χριστὲ, τὴν δόξαν σου" " δι αὐτῶν οὖν, 

Κύριε, " τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἐλέησον. 

᾿Απὸ παθῶν, ἡ ἀπὸ πάσης ἀνάγχης, “᾽ ἀπὸ δεινῆς ἡ περιστά- 

σεως, Λόγε, " ῥῦσαι τοὺς δόύλους σου " ταῖς τῶν ᾿Αποστόλων σου " 

εὐπροσδέχτοις παραχλήσεσιν: 
Οἴμοι, ψυχὴ " παναθλία ! πῶς μέλλεις " τῷ φοβερῷ ἡ Διχα- 

στῇ παραστῆναι " ἄχαρπος μένουσα; " σπεῦσον, μετανόησον " ἀ 
ρετῶν χαρποὺς βλαστανουσα. 

Θεοτοχίον. 
᾿Επὶ τῆς γῆς “ τὸν ὀφθέντα. ἀφράστως " μετὰ πήρην Ἀ εξ ἀγ- 

γῶν σου αἱμάτων, “΄ Αγνὴ, ἱκέτευε " Υἱόν σου πάντοτε Ἢ ἱλασμιὸν 
ἡμῖν δωρήσασθαι. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νικολάου. Τὸ φῶς σου τὸ ἀνέσπερον. 
ωτὶ τῷ καθαρῷ παρεστηχὼς, " χαὶ ταῖς ἐπεῖθεν ἀεὶ " ἐχδιδο- 

μέναις αὐγαῖς " πυρσευόμενος, πᾶσιν αἴτησαι " τὸν φωτίσμοὸν, 
Πάτερ, καὶ εἰρήνην." 

᾿Εμὲ τὸν ὑπὲρ πάντας τοὺς βροτοὺς " σβ παροργίσαντα ἢ φρενὶ 

ἀγνώμονι, ἢ “Ὑπεράγαθε », κατοιχτείρησον " ταῖς Νικολάου θερμιαῖς 
πρεσβείαις. , 

ἹῬαθύμως δαπανῶν μου τὴν ζωὴν, “ καθικετεύω σε, " Πάτερ 
Νιχόλαε: "' διέγειρόν μου πρὸς μετάνοιαν " τὸν λογισμὸν κατεσπι- 
λωμένον. Θεοτοχίον. 

Ως μόνη τῶν ᾿Αγγέλων χαρμονὴ, " χαρᾶς μου πλήρωσον, ἢ 

Θεοχαρίτωτε, ἡ τὴν διάνοιαν σχυθρωπάζουσαν " καὶ ἀμελείᾳ βε- 
βυθισμένην. ᾿Ωδὴ ς΄. Ὁ Εἰρμός. 
» 7 κ βυσσος " ἐσχάτη ἁμαρτιῶν ἡ ἐχύχλωσέ με, " χἀὶ ἐχλείπει τὸ 
» Α φορά μου" ἢ ἀλλ᾽ ἐχτείνας, Δέσποτα, ἡ σὸν ὑψηλὸν βρα- 
» χίονα, " ὡς τὸν Πέτρον με, " Κυβερνῆτα, διάσωσον. 

Τροπαρια. 
ἼΛβυσσον " σοφίας πνευματιχῆς ᾿ ἀναπηγάσας, “ ᾿Αποστό: 

λων ὁ σύλλογος " χοσμικῆς ἐξήρανε Κ᾿ σοφίας πάντα ῥεύματα, ων 

χαὶ χατήρδευσεν Ἂ εὐσεβῶν τὰ ἀναιθημθ δου 
Στέναξον " χαὶ δάχρυσον, ταπεινὴ " ψυχὴ, βοῶσα " χαὶ πρὸς 

Κύριον λέγουσα" " Ἥμαρτόν σοι, Δέσποτα, " ἱλάσθητί μοι, ἙἘῦ- 
σπλαγχνε, ἡ ταῖς δεήσεσι τῶν σοφῶν ᾿Αποστόλων σου. 

Ῥεύσαντες "᾿ οἱ χείμιαῤῥοι τῶν παθῶν “ κατέπτωσαν μου " τῆς 
χαρδίας τὸ οἴχημα: “᾽ ποταμοὶ τοῦ Πνεύματος " πεφυχότες ᾿Από- 
στολοι, " συντριβέντα με " πρὸς ζωὴν ἀναπλάσατε. 
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942 ΤῊ ΠΕΝΠΤΗ͂ ΠΡΩ͂Ι, 
Θεοτοχίον. 

Δῆμός σε ἡ τῶν ᾿Αποστόλων, Χριστὲ, ᾿ χαθιχετεύει " μετὰ 
τῆς χυησάσης σε" " ἱλασμὸν χατάπεμψον " καὶ εἰρήνην τοῖς δού- 
λοις σου, “ ὡς φιλάνθρωπος " καὶ Θεὸς εὐδιάλλαχτος. 

Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νικολάου. 
Βυθός μοι " τῶν παθῶν ἐπανέστη. 

ἐχρώσας " ἐγχρατείᾳ τὰ μέλῃ," ἐχτήσω "ἢ τὴν ζωὴν τὴν ἀγή- 
Νω. Ἂ ἧς χαὶ ἡμᾶς χοινωνοὺς " σοῦ ταῖς εὐχαῖς " ἐργάζου, Σο- 

φὲ, " ἐχφεύξει τῆς πονηρᾶς ἐργασίας. 

Ἰστίῳ “ ἱερῶν πρεσβειῶν σου " πελάγους “ πειρασμῶν πολυ- 

τρόπων " χαὶ ἁμαρτίας βυθοῦ " ῥῦσαι ἡμᾶς, " πρὸς ὅρμον ζωῆς 

διαβιβάζων, σοφὲ ἹἹεράρχα. 
Κοσμήσας " τὴν τῶν Μύρων χαθέδραν, " ἐδείχθης “ κόσμος 

᾿Αρχιερέων: ἢ ἀλλὰ πρεσβείαις ταῖς σαῖς “ τῶν χοσμιχῶν ἡ ἡμᾶς 

πειρασμῶν " διάσωζε ἀβλαβεῖς, ἹἹεράρχα. 
Θεοτοχίον. 

Οἰχήσας ἢ ὁ Λόγος ἐν γαστρί σου ἣ τὴν πάλαι " ἐν ἀνθρώποις 
οἰκοῦσαν ἢ τῇ παραβάσει φθορὰν, ᾿ Μῆτερ ἁγνὴ," ὡς μόνος Θεὸς Ἢ 

ἐξῴχισε διὰ σπλάγχνα ἐλέους. 
᾿Ωδὴ ζ΄, ᾽Ο Εἰρμές. 

Ἃ Ἂ 

» Υγτῆ πρὶν εἰκόνι τῇ χρυσῇ " Περσιχῷ σεβάσματι " Παῖδες οὐ 
» προσεχύνησαν " τρεῖς ἀνυμνοῦντες ἐν μέσῳ τῆς χαμιίνου" " 

» Ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς, " εὐλογητὸς εἶ. 

Τροπάρια. 

Τὸ φῶς τοῦ Κόσμου ὁ Χριστὸς " φῶς ὑμᾶς ἀνέδειξε, ᾿ φωτο- 

φόροι ᾿Απόστολοι, " ἐχμειοῦντας τὸ σχότος τὴς ἀπάτης, “ καὶ 

φωτίζοντας πιστῶν "ἡ τὰς διανοίας. 

Τὰς χαθ᾽ ἡμῶν τοῦ δυσμενοῦς ἢ παγίδας συντρίψατε, " φω- 
τοφόροι ᾿Απόστολοι, " χαὶ τὰς τρίβους ἡμῖν τῆς μετανοίας " ὁμα- 
λίσατε ὑμῖν " προσπεφευγόσι. 

Τὴν μωρανθεῖσαν μου ψυχὴν ἣ' σαρχιχοῖς παθήμασιν, " ἅλας 
θεῖον ὑπάρχοντες, “΄ θεηγόροι ᾿Απόστολοι Κυρίου, " ἐχχαθάρατε, 
πιστοὺς " ζωογονοῦντες. Θεοτοχίον. 

Ἢ χαλλονὴ τοῦ ᾿Ιαχὼβ, "᾽ καλῶν ταῖς ἰδέαις μι, " δέομαι, χα- 
ταφαίδρυνον, " δυσωποῦσα νῦν σὺν τοῖς ᾿Αωοστόλοις " τὸν τεχθέν- 

τα ἐχ τῶν σῶν ἡ ἀγνῶν αἱμάτων. 
Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νιχολάου. Τρεῖς παῖδες. 

υμιαινόμενον πάλαι " τὸν παράφρονα ἴΑρειον " τοῦ Κυρίου τὸν 
λαὸν " ἐναπηγχόνησας "ἡ ταῖς νευραῖς σου τῶν λόγων, " ὡς ποι- 

μενάρχης ἀληθὴς, " Πάτερ Νιχόλαε. 
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᾿Αγίως διανύσας “ τὸν πανάγιον βίον σου, ἢ" σὺν ᾿Αποστόλοις 

χατοιχεῖς, ἢ Πάτερ Νιχόλαε, “᾽ ἁγιασμὸν ἐπιπέμπων " χαὶ φω- 
τισμὸν τοῖς εὐσεβῶς "ὶ σὲ μακαρίζουσιν. 

ς ἕτοιμόν σε ῥύστην, "᾽ ὡς θερμὸν ἀντιλήπτορα “ προσχα- 
λούμεθα ἀεὶ, ἡ Πάτερ Νικόλαε" ἢ τῶν παθὼν ῥῦσαι " χαὶ ἀδοκή- 
τῶν πειρασμῶν " ἐπερχομένων ἡμῖν. 

Θεοτοχίον. 

᾿Εμὲ τὸν ἀμελείᾳ "᾽ τὴν ψυχὴν σχοτιζόμενον ἢ φωταγώγησον, 
᾿Αγνὴν " τὸν τῆς χαρδίας μου " προσεπανάπτουσα λύχνον, " ἐν 
προθυμίᾳ ἀγαθῇ " ὅπως δοξάζω σε. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὁ Εἰρμός. 
»᾿ ἃ στέχτῳ πυρὶ ἑνωθέντες " οἱ θεοσεβείᾳ ᾿ προεστῶτες Νεανίαι, 
Α- φλογὶ δὲ μὴ λωβηθέντες, "᾽΄ θεῖον ὕμνον ἔμελπον" " Εὐ- 

» λογεῖτε, " πάντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον, ἢ καὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς 
» πᾶντας τοὺς αἰῶνας. Τρὸπαρια. 

᾿Επλήγην παθῶν τῇ ῥομφαίᾳ, " χαὶ ἐτραυματίσθην " τὴν 
χαρδίαν ἀπονοία “ τοῦ χαχίαν δημιουργοῦντος. "᾿᾿Απόστολοι ἔν- 
δοξοι, " ἰάσασθε " ὅλον ἐξηπορημιένον με, ᾿ ψυχῶν χαὶ σωμάτων " 

ἰατροὶ πεφυχότες. 

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν τῶν Κηρύχων " φθόγγος ἐξεχύθη " ὁ θεῖος, 
ἐχδιδάσχων ἢ παραδόξως μίαν οὐσίαν, "' μίαν φύσιν σέβεσθαι " τῆς 
Τριάδος, " μίαν ὄντως χυριότητα, " μίαν Βασιλείαν " εἰς πάντας 
τοὺς αἰῶνας. 

᾿Εμὲ τὸν πολλὰ ἐπταικότα " χαὶ μαχροθυμίαν ᾿ σοὺ τὴν θείαν 
δαπανῶντα ἡ τῇ ἐπιμόνῳ πλημμελείᾳ " ἐπίστρεψον, Δέσποτα, " 
ὁ εἰδώς μου, " Λόγε, τὴν πολλὴν ἀσθένειαν, " καὶ τὴν ῥαθυμίαν ἣ 
χαὶ τὴν χαχοφροσύνην. 

Θεοτοχίον. 
Ἢ θεία λαβὶς, ἡ τὸν θεῖον ἡ ἄνθραχα ἀῤῥήτως “ δεξαμένη, 

Θεοτόχε, " τῶν παθῶν μου πεπυρωμένους “ ἄνθραχας χατάσβε- 
σον, ᾿ Παναγία, "' δρόσῳ σου τῶν παραχλήσεων “ χαὶ τῶν πανεν- 
δόξων “ χαὶ θείων ᾿Αποστόλων. 

Κανὼν τοὺ ἁγίου Νιχόλαου. Τὸν ὑπ ᾿Αγγέλων ἀσιγήτως. 

ἣν τῶν πραέων ἐχληρώσω ἢ πρᾷος, “Ὅσιε, γενόμενος" " διό σου 
δ ς χύμαι πιστῶς" ἡ χαταπραῦνον πρεσβείαις σου " τὰς ἐπεγειρο- 

μένας " διηνεχῶς " τοῦ πονηροῦ χατ' ἐμοῦ τριχυμίας. 
Ως ἐλυτρώσω στρατηλάτας ἡ τοὺς ἀδίκως θνήσχειν μέλλον- 

τας; " οὕτως ἀνθρώπων πονηρῶν " τῆς χαχίας ἡμᾶς λύτρωσαι, ἢ 

χαὶ πάσης τῶν Δαιμόνων " ἐπιβουλῆς, " Νικόλαε, δυσωπῶν τὸν 

Σωτῆρα. 



91Λ ΤῊ ΠΕΜΠΤΗ͂ ΠΡΩΙ. 

Οδὸν ὑπέδειξας εὐθεῖαν ἡ τοῖς ἀνθρώποις καὶ σωτήριον, ἡ ἐν 
ἡ ὁδήγησον. ἡμᾶς" ἐν τῷ βίῳ παροδεύοντας, " Νιχόλαε τρισμιά- 
χαρ, " ὅπως ὁμοῦ " εἰσέλθωμεν τῆς ζωῆς πρὸς τὴν πόλιν. 

: Θεοτοχίον. 

, ᾿Ισχὺς καὶ ὕμνησις ὑπάρχει " ὁ ἐχ σοῦ τεχθεὶς, Πανάμωμε" 
ὃν ἐχδυσώπει ἐχτενῶς "᾽ παρειμένον με τοῖς πάθεσι, Παρθένε, 
ἐνισχύσαι, ᾿ τοῦ ἐχτελεῖν " τὰς σωτηρίους αὐτοῦ διατάξεις. 

τὰ ᾿Ωδὴ θ΄. Ὁ Εἰρμιός. 
»᾽Ἴπιν νόμου. σχιᾷ " καὶ γράμματι τύπον κατίδωμεν οἱ πιστοί: 
Εἰ τὰ ἄρσεν τὸ τὴν μήτραν " διανοῖγον ἅγιον Θεῷ" " διὸ πρω- 

» πότοχον Λόγον, " Πατρὸς ἀνάρχου Υἱὸν, "“ πρωτοτοχούμενον μη- 

» πρὶ " ἀπειράνδρῳ μεγαλύνωμεν. 
: Τροπαρια. 

ὋὉ λόγῳ τῶν σῶν " στηρίξας Μαθητῶν τῆς γῆς τὰ πέρατα, ἢ 
Πατρὸς ἀνάρχου Λόγε, ἡ ταῖς αὐτῶν δεήσεσι κἀμὲ "᾽ τὸν πρὸς 

τὰ πάθη ἀλόγως ἡ χατολισθήσαντα " χαὶ τῶν Δαιμόνων τῇ πλά- 
νὴ ἡ ὑπαχθέντα χατοιχτείρησον. 

τις Ψυχή μου, παθῶν ἣ δουλεύουσα ὁρμαῖς, τῷ παθητῷ διὰ σὲ " 
προσάγαγε δεήσεις, ἢ ὅπως ῥύσηταί σε ἐκ παθῶν, " ἱκετευόντων 
προδήλως " τῶν ἱερῶν Μαθητῶν, ἡ μιμησαμένων τὰ τούτου ἡ τῇ 
σαρχὶ αὑτῶν παθήματα. 

Χριστοῦ Μαθηταὶ, " ἡνίκα σὺν αὐτῷ χρῖναι χαθίσετε " τοὺς 
χρίσει ὑπευθύνους, ἢ ἀχατάχριτόν μου τὴν ψυχὴν "᾽ τὴν μολυν- 
θεῖσαν ἀτόποις “ ἔργοις τηρήσατε, " ὡς ἀγαθοί μου προστάται, δ 

ὡς τοῦ. Κόσμου ἀντιλήπτορες. 
Θεοτοχίον. 

Παρθένε ἁγνὴ, " Θεόνυμφε, χαθαρὸν Χριστοῦ παλάτιον, ἢ 
Παρθένε παναγία, " τῶν ᾿Αγίων ἽΑγιον Θεὸν " ὑπὲρ αἰτίαν καὶ 
λόγον ἢ χυοφορήσασα, " σὺν ᾿Αποστόλοις ἁγίοις “ ὑπὲρ πάντων 
χαθιχέτευε. 

Ἃ 

Καγὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. 
᾿Εν Σιναίῳ τῷ ὄρει χατεῖδέ σε. 

Ὁ: χαράχωμα θεῖον χαὶ στήριγμα," χαὶ καλὴν καταφυγὴν 
ὃ περίγειος Κόσμος σε χέχτηται, ἡ μεσιτείαις σου ἀεὶ " ἐχλυ- 

τρούμενον πάσης ᾿ πειρασμῶν στενώσεως, " Πάτερ Νικόλαε" ἡ ὅθεν 
ἐν αἰνέσει " πιστῶς μαχαρίζει σε. 

Στενωθεὶς ταῖς πολλαῖς περιστάσεσι " πρὸς τὸ πλάτος τῆς 

θερμῆς " χαταφεύγω, Παμμιάχαρ, πρεσβείας σου" " μεταποίησον, 
βοὼώ,, "᾽ τῆς ψυχῆς μου τὸν πόνον, " τὰ κύματα πραῦνον " τῆς 
ἀπογνώσεως, "' καὶ εἰρήνευσόν μου ἣ τὸν γοῦν ταραττόμενον. 
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Ἡ τοῦ Κτίστου ἐφέστηχεν ἔλευσις " χρῖναι ἅπασαν τὴν γῆν, 
χαὶ ὑπάρχων ὁ τάλας ἀνέτοιμος, "᾽ ὅλως φρίττω ἐννοῶν " τὴν 

πληθὺν τῶν χαχῶν μου. " Κύριε μαχρόθυμε. "΄ οἴχτειρον, σῶσόν 
με" θείαις Νικολάου ἢ εὐχαῖς τοῦ ὁσίου σου. 

Θεοτοχίον. ᾿ 
Φωτισμός μου σωτήριος φάνηθι, ἢ ἡ χυήσασα τὸ φῶς, " τῆς 

ψυχῆς μου τὰ νέφη διώχουσα “ τὰ πολλὰ χαὶ χαλεπὰ, " ὅπως 
υἱὸς ἡμέρας δ εὐχαῖς σου γενήσωμιαι, ὁ πράττων τὰ ὅσια, ἣ χαὶ 
ὑμνολογίαις ̓ ἀεὶ μακαρίζω. σε. 

᾿Απόστιχα φῶν Αἴνων, ᾿Αποστολιχά. 
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν " ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος ὑμῶν, "' ἅγιοι ᾿Από- 

σπολοι" ἡ εἰδώλων πλάνην ἐλύσατε “᾽ θεογνωσίαν χηρύξαντες" ἢ 
οὗτος ὁ ἀγὼν ὑμῶν χαλὸς " ὑπάρχει, Μαχάριοι" ἡ διὸ ὑμνοῦμεν χαὶ 

δοξολογοῦμεν " ὑμῶν τὰ μνημόσυνα. 
Τὰς τοῦ Χριστοῦ παραγγελίας ᾿ ἀμέμπτως ἐρυλιάξανφεο: "ἅγιοι 

Ἀπόστολοι, δωρεὰν ἐλάβετε, ἢ δωρεὰν παρέχετε; " ἰατρεύοντες 
τὰ πάθη " τῶν ψυχῶν χαὶ τῶν σωμᾶτων ἡμῶν' Ἂ διὸ ἔχοντες 
παῤῥησίαν, ἢ αὐτὸν ἱχετεύσατε " ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Μαρτυριχόν. 
Αἱ δυνάμεις τῶν ἁγίων ᾿Αγγέλων ἐθαύμασαν ἡ τῶν Μαρτύ- 

ρων τοὺς ἄθλους" " ὅτι σῶμα θνητὸν περιχείμενοι ἢ βασάνων χατε- 
φρόνησαν, ἣ μιμηταὶ γενόμενοι τοῦ πάθους σοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, " 
χαὶ πρεσβεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
ε , ᾿ χ ’ ͵ ᾶΪ΄ - ᾽ , Αγιόπρωτε σεμνὴ; ᾿ ἐγχώμιον οὖσα τῶν οὐρανίων Ταγμά- 

των, ἡ ᾿Αποστόλων ὑμνῳδία, " Προφητῶν περιοχὴ, " Δέσποινα, 
πρόσδεξαι " χαὶ ἡμῶν τὰς δεήσεις. 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥ͂ΡΓΙΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄". 

ᾳ θετήσαντα, Χριστὲ, “ τὴν ἐντολήν σου “ τὸν προπάτορα 
Δ'Αδὰμ " ποὺ Παραδείσου ἐξώρισας" " τὸν δὲ Ληστὴν, Οἰχτίρ- 
μον, ἢ“ ὁμολογήσαντά σε ἐν σταυρῷ “ ἐν αὐτῷ εἰσῴχισας χρά- 
ζοντα" " Μνήσθητί μου, Σωτὴρ, “ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Οἱ χαλάμῳ τοῦ Σταυροῦ " ἐχ τοὺ βυθοῦ " τῆς ἀγνωσίας τοὺς 

λαοὺς " ἀναγαγόντες, ᾿Απόστολοι, ἢ τὴν τῶν ᾿Ελλήνων πλάνην " 
ἀπεμειώσατε ἀπὸ τῆς γῆς, ἡ ἀπλανεῖς σωτῆρες γενόμενοι ᾿ τῶν 
πιστῶν ἀληθῶς" ἢ ὅθεν μαχαρίζεσθε. 

Ως ἀχτῖνες μυστιχαὶ " χαὶ λαμπηδόνες ἢ τοῦ Ἡλίου εὐχλεεῖς 
γεγενημιένοι, ᾿Απόστολοι, " τῆς δυσσεβείας σχότος ἢ ἀπεμειώσατε, 
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χαὶ πρὸς τὸ φῶς " τῆς θεογνωσίας ὡδηγήσατε ἢ ἅπαντας τοὺς 

λαούς" "᾽ ὅθεν ὑμᾶς σέβομεν. 
Μαρτυρικόν. 

Τῶν βασάνων τὴν πυρὰν " χαθυπομείναντες, ἡ ἐξ ὕψους, 

᾿Αθληταὶ, " χάριτος δρόσον ἐδέξασθε, " χαὶ τῶν βροτῶν τὰ πά- 
θη, ἡ ὡς τοῦ Χριστοῦ θεράποντες ἀεὶ, " εὐσθενὼς, σοφοὶ, θεραπεύε- 

τε ἡ ὅθεν πίστει ὑμᾶς, "΄ “Αγιοι, γεραίρομεν. Δόξα. 
Τῆς Τριάδος ἱεροὶ " χήρυχες, Πέτρε, " Παῦλε, Μάρχε χαὶ 

Λουχᾷ, ἢ Ματθαῖε, Σίμων, ᾿Ιάχωβε, “ ᾿Ανδρέα, ᾿Ιωάννη, “ Βαρ- 
θολομαῖε, Φίλιππε, Θωμᾶ, " ἐχτενῶς αὐτὴν ἱχετεύσατε " λυτρω- 

θῆναι ἡμᾶς " πάσης περιστάσεως. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
᾿Αποστόλων καλλονὴ, “ χαὶ τῶν ἁγίων ἢ ᾿Αθλοφόρων χαρμιο- 

νὴ, " θεοχαρίτωτε Δέσποινα, “ ὑπὲρ ἡμῶν δυσώπει " τὸν τοῦ παν- 
τὸς Σωτῆρα χαὶ Θεὸν, ἢ ἐγχλημάτων ὅπως λάβωμεν ἄφεσιν, ἢ 
καὶ τῆς θείας ζωῆς ἡ πάντες ἐπιτύχωμεν. 

ΡΣ ΣΟΥ ΣΟ ΣΟΣΩΣΟΣΩΣΟΣΩΣΟΣΟΣΩΣΩΣ ζω ΣοχοχοσοχΟΣ ΣΟ ΣΑΤΩ ΣΧ το ΣΟ ΣΟ ΧΩ ΣΟ ΣοΤΟ Χο Σοχώ ΧΟ χοχΟΣΟ ΣΟ χώχο χω Χο χοχώζωΣ 

ΤῊ ΠΕΜΠΤΗ ἘΣΠΕΡΑΣ. 
Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια, Σταυρωσιμα. 

Ἰδες γ΄. Μεγάλη τοῦ σταυροῦ σου, Κύριε. ς 
Ἵγ Κτίσις " χαθηγίασται, μόνε Μαχρόθυμε, ἣ᾽ τιμίῳ αἵματί σοὺ " 
"Μὰ ὕδατι: ἁγίῳ: ἢ ποταμοὶ δὲ ἐξηράνθησαν πολυθεΐας, " καὶ 
ὁ ̓ Αδὰμ. σέσωσται " τῆς χαταπτώσεως ἢ τῇ σταυρώσει σου, Λόγε. 

Ὃ πάσης “ ὧν τιμῆς ἐπέχεινα, Φιλάνθρωπε, " ὑπὲρ ἡμῶν 
ὑβρίσθης, “ καὶ ὄξος ἐποτίσθης, ἡ χαὶ ὑπέμεινας σταυρὸν ἐθελου- 

σίως, " ὅπως φθορᾶς ἅπαντας "᾽ τῷ θανάτῳ σου, " Ἐὐεργέτα, 
λυτρώσης. 

Ἔν ξύλῳ " ἀνηρτήθης θέλων, Ὑπεράγαθε, ἡ χαὶ τῷ Πατρὶ 
θυσία "᾽ ὑπὲρ ἡμῶν ἀνήχθης, "᾽ χαὶ κατέπαυσας θυσίας τῶν εἰ- 

δώλων, " χαὶ τὸ χράτος ἔλυσας “ τοῦ χαχογνώμιονος, " Βασιλεῦ 

τῶν αἰώνων. 
ὝἝχτερα Προσόμοιά τῆς Θεοζόχου. Σταυροφανῶς " Μωῦσῆς. 
Ἢ τοῦ φωτὸς " τοῦ ἀδύτου νεφέλη, " θεοχαρίτωτε Κόρη, ἣ 

εὐλογημένη Μαρία, "' λάμψον μοι φῶς μετανοίας " τῷ σχότει τῆς 
ἁμαρτίας ἀφρόνως “ συνεχομένῳ, χαὶ ῥῦσαι ἡ ταῖς δεήσεσι ταῖς 
σαῖς ᾿ πυρὸς γεέννης καὶ σχότους ἀφεγγοῦς, " χαὶ ἡμέρας δεῖξον " 

τῆς ἀνεσπέρου χοινωγὸν προσφυγόντα ἣ" μὲ τῇ σχέπη σου, Κόρη 
πανάχραντε. 
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Τὸν θελητὴν ἡ τοῦ ἐλέους τεχοῦσα, “᾽᾿ παντελεῆμον Παρθένε, ἢ 
αὐτὸν ἀεὶ ἐχδυσώπει " τὴν ταπεινὴν ἐλεῆσαι " ψυχήν μου, τὴν 
εἰς βυθὸν ἀπωλείας " χατολισθήσασαν ὄντως " ἐπηρείαις τοῦ ἐχ- 

θοροῦ: " μὴ οὖν βδελύξη τὴν δέησίν μου νῦν, " μηδὲ ἀποστρέψης ἢ 
διὸ τοῦ ἐδμυ σου ὑὸν μμδιν μβη τὰ πυμήοσι δὴ 
δί οἶχτον ἀμέπβηθν: 

Ὁ ἐν ᾿Εδὲμ, " τὸν ᾿Αδὰμ. ἀπατήσας," ἵνα Θεοῦ παραχούσῃ, " 
οὗτος χἀμὲ δελεάσας “ ἐχ τῆς ὁδοῦ τῆς εὐθείας " ἐχχλίνας, εἰς 

ἀνοδίας ἔῤῥιψε " βόθρον πολλῶν ἀμαρπιῶν, Ἢ χαὶ χομπαζει ὁ δει- 

γὸς " χαταπτωθέντα ἰδών με παντελῶς" “ πρεσβειῶν σοὺ ξίφει δ 

τοῦτον οὖν πάταξον, Παρθένε, καὶ ῥῦσαι " τῶν αὐτοῦ με παγίδων 
ὡς εὔσπλαγχνος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σᾳαυροθεοτοχίον. 
Μεγάλη “ τοῦ σταυροῦ σου. 

Ορῶσα ἡ τὸν ἐχ σοῦ τεχθέντα, Παναμώμητε, ἢ χρεμιάμενον ἐν 
ξύλῳ, "“ ἠλάλαζες βοῶσα" " Ποθεινότατόν μου Τέκνον, ποῦ σου 

ἔδυ " τὸ κάλλος τὸ φωσφόρον " τοῦ καλλωπίσαντος ᾿ τῶν ἀνθρώ- 

πων τὸ γένος; 

᾿Απόστιχᾳ, Ἐφαυρώσιμα, 

Τὸν Σταυρόν σου προσχυγῶ, ᾿ Χριστὲ, τὸν τίμιον, ἢ τὸν φύ- 

λαχα τοὺ Κόσμου, “ τὴν σωσηρίαν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, ᾿ 
τὸ μέγα ἱλαστήριον, “᾽ τοῦ Βασιλέως τὸ νῖχος, "' τὸ χαύχημια 

πάσης τῆς Οἰχουμένης. 
Ξύλον παραχοῆς τῷ Κόσμῳ “ θάνατον ἐβλάστησε, “ τὸ δὲ 

ξύλον τοῦ Σταυροῦ " ζωὴν χαὶ ἀφθαρσίαν" ἣ διό σε προσχυνοῦμεν ἢ 
τὸν σταυρωθέντα Κύριον: " σημειωθήτω ἐφ ἡμᾶς " τὸ φῶς τοῦ 
προσώπου σου. 

Ἂ 

Νᾳρτυρικόν. Αὐφόμελον. 
Μεγάλη " τοῦ Σταυροῦ σου, Κύριε, ἡ δύναμις" " ἐπάγη γὰρ 

ἐν τόπῳ, "᾽ χαὶ ἐνεργεῖ ἐν Κόσμῳ" “ καὶ ἀνέδειξεν ἐξ ἁλιέων ᾿Α- 

ποστόλους, ἡ χαὶ ἐξ ἐθνῶν Μάρτυρας, " ἵνα πρεσβεύωσιν ἥ' ὑπὲρ 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον, “Ὅμοιον, 
ὋὉ Κόσμος " ἠλεήθη, Λόγε, τῇ σταυρώσει σου, " ἡ Κτίσις ἐφω- 

τίσθη. " τὰ ἔθνη σωτηρίαν ᾿ εὗρον, Δέσποτα᾽ ἡ Πάναγνος ἀνε- 
βόα: " ἐγὼ δὲ νῦν τέτρωμαι " χαθορῶσά σου " τὸ ἐχούσιον πάθος. 

ΜΡ  υΆνυλυν 
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τ ἀν “ἕν ρον ρον ραν νος νῶι ννς 

ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥῊ ΠΡΩΪ. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσμιατα Σταυρώσιμα. 
Ἦλχος γ΄. 

ταυρὸς ἐπάγη ἐπὶ γῆς; " καὶ ἥψατο τῶν οὐρανῶν, " οὐχ ὡς 
Α ῶν ξύλου φθάσαντος τὸ ὕψος, " ἀλλὰ σοῦ τοῦ ἐν αὐτῷ “ πλη- 
ροῦντος τὰ σύμπαντα. " Κύριε, δόξα σοι. 

᾿Εν χυπαρίσσῳ καὶ πεύχη καὶ χέδρῳ ᾿᾽ ὑψώθης, ὁ ᾿Αμνὸς τοῦ 
Θεοῦ, “ ἵνα σώσῃς τοὺς ἐν πίστει προσχυνοῦντας ἢ τὴν ἑχούσιόν 
σου σταύρωσιν. “᾽ Χριστὲ ὁ Θεὸς, δόξα σοι. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον, Τὴν ὡραιότητα. 

Χαρὰν ἡ σύμπασα ἥ' Κτίσις ὁρῶσά σε " χαίρει, Μαχρόθυμε, " 
σταυρῷ ὑψούμενον, ἢ ἡ παναχήρατος ᾿Αγνὴ " ἐβόα χαὶ πανάμω- 
μος᾿ " λύτρωσιν γὰρ εὕρατο " διὰ σοῦ, Τέχνον φίλτατον" "΄ ξύλῳ 
γὰρ ἰάτρευσας τὴν τοῦ ξύλου χατάχρισιν᾽ "᾽ ἐγὼ δὲ νῦν τὰ 

σπλάγχνα δονοῦμαι, "᾽ μὴ φέρουσα ὁρᾶν σε θανατούμενον. 
Μετὰ τὴν β΄. Στιχοόλογίαν, ἕτερα ὅμοια. 

Τὴν ὡραιότητα. 
Τὸ ἀναρίθμητον " τῆς ἐξουσίας σου, “ χαὶ τὸ ἑχούσιον "' τὸ 

τῆς σταυρώσεως ἣ αἱ τῶν ᾿Αγγέλων στρατιαὶ ἢ ὁρῶσα! χατεπλήτ- 

τοντο" " πῶς ὁ ἀθεώρητος " τῇ σαρχὶ ἐμαστίζετο, " θέλων ᾿ἐἔχλυ- 
τρώσασθαι " τῆς φθορᾶς τὸ ἀνθρώπινον; " διό σοι, Ζωοδότα,, ἐβό- 
ν᾿ ἡ Δόξα, Χριστὲ, τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου. 

Σταυρὸν χαὶ θάνατον “ παθεῖν ἑλόμενος, “᾽ μέσον τῆς Κτί- 

σεως ἡ ταῦτα ὑπέμεινας, " ὅτε ηὐδόχησας, Σωτὴρ, ἡ τὸ σῶμα σου 

προσηλῶσαι" " τότε χαὶ ὁ ἥλιος " τὰς ἀκτῖνας ἀπέχρυψε" "᾽ τότε 

χαὶ Λῃστὴς ἰδὼν κ ἐν σταυρῷ σε ἀνύμνησε, " βοῶν σοι εὐλαβῶς" 
Μνήσθητί μου, " χαὶ ἔλαβε πιστεύσας τὸν Παράδεισον. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ἢ ἀπειρόζυγος “ χαὶ θεία Δάμαλις " χατανοήσασα “ Μόσχον 

τὸν ἴδιον " ἐθελουσίως ἐν σταυρῷ “τὸ πάθος ὑπομένοντα, " Οἴμοι 
Τέχνον ! ἔλεγε, δ᾽ τί τὸ ξένον μυστήριον ; “ πῶς ὃ ὧν ἀθάνατος, ᾿ 

χατεδέξω τὸν θάνατον; " ὑμνῶ σου τὸ μαχρόθυμον, Λόγε; δ 
δοξάζω τὸ ἀμέτρητον ἔλεος. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Ὃ ῥαπισθεὶς ὑπὲρ γένους ἀνθρώπων " καὶ μὴ ὀργισθεὶς, ἡ ἐλευ- 

θέρωσον ἐκ φθορᾶς " τὴν ζωὴν ἡμῶν, ἡ" Κύριε, " χαὶ ἐλέησον ἡ- 
μᾶς " ὡς φιλάνθρωπος. 

Ἃ 
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Μαρτυριχόν. 

Τὸ εὔψυχον τῆς χαρτερίας ὑμῶν "ὶ ἐνίκησε τὰ μηχανήματα ἢ 
τοῦ ἀρχεχάχου ἐχθροῦ, "᾿᾿Αθλοφόροι πανεύφημοι" Κὶ διὰ τοῦτο τῆς 

ἢ χατηξιώθητε μαχαριότητος" " ἀλλὰ πρεσβεύσατε τῷ 
τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ " σῶσαι τὸ ποίμινιον, ᾿ Μάρτυρες 

ὑπάρχοντες τῆς ἀληθείας 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. Τὴν ὡραιότητα. 
Τὰ ἐπουράνια " ἰδόντα ἔφριξαν, " καὶ τὰ ἐπίγεια " φόβῳ ἐτρό- 

μαξαν, "᾽ ὃτε ὑψώθης ἐν σταυρῷ “ ἑχὼν ὁ ἀναμάρτητος" “ ἥλιος 
ἐσχότασε, " χαὶ σελήνη ἡμαύρωται" "᾽ τότε χαὶ ἡ Μήτηρ σου ἢ 
θρηνῳδοῦσα ἐφθέγγετο" " Υἱέ μου, τί τὸ ὅραμα τοῦτο; " πῶς ὑπὲρ 
πάντων μόνος πέπονθας: 

Κανὼν Σταυρώσιμος, οὗ ἡ ̓Αχροστιχίς" 
« Καύχημα πιστῶν Σταυρός ἐστι χαὶ χλέος ». ᾿Ιωσήφ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος γ΄. Ὁ Εἰρμός. 
» ἔρσον ἀβυσσότοχον πέδον " ἥλιος ἐπεπόλευσέ ποτε" 

4 δον να γὰρ ἐπάγη " ἑχατέρωθεν ὕδωρ ἢ λαῳ πεζοποντοπο- 

ν ροῦντι " χαὶ θεαρέστως μέλποντι" " Ασωμεν τῷ Κυρίῳ, " ἐν- 

» δόξως γὰρ δεδόξασται. 

αἰωνίου 

Κυρίῳ 
Ἃ 

Ἀ ὡσεὶ 

» 

Τροπαάρια. 

Κύματα θαλάσσης τὴ ῥάβδῳ " ἔπηξας, καὶ διήγαγες λαὸν, 

προμιηνύων τὸν Σταυρόν σου, ἣ δι᾿ οὗ ἔτεμες ὕδωρ " τῆς πλάνης, 
χαὶ πρὸς γῆν, Οἰχκτίρμον, “ θεωγνωσίας ἔσωσας ἢ ἅπαντας τοὺς 
ἐν πίστει “ ὑμνοῦνταάς σου τὴν δύναμιν. 

ἼΛβυσσον ποιήσας προστάξει, " ὕδατα ὑπερῷα, Δυνατὲ, 
στεγάζων, ἐφ ὑδάτων ἡ ὁ τὴν γαῖαν χρευιάσας, " χρεμᾶσαι ἐπὶ 
ξύλου καὶ σαλεύεις ᾿ πᾶσαν τὴν Κτίσιν νεύματι, ἡ πάντων δὲ 
τὰς καρδίας " στηρίζεις ἐν τῷ φόβῳ σου. 

᾿ Μαρτυριχᾶ. 
Υἱοὶ κατὰ μέθεξιν θείαν, ᾿ Μάρτυρες, χρηματίζετε Θεοῦ, "ὶ καὶ 

οἰκήτορες τῆς ἄνω ἣ Σιὼν χαὶ χληρονόμοι, ἣ ἐν ἡ χαὶ στεφανη- 
φοροῦντες ἡ περιφανῶς χραυγάζετε: ᾿Ασωμεν τῷ Κυρίῳ, " ἐνδό- 
ἕως γὰρ δεδόξασται. 

Χεῖρας ἐχτμηθέντες καὶ πόδας, ᾿ Μάρτυρες, χαὶ ξεόμενοι δει- 
γῶς, Κ᾿ χαὶ πυρὶ προσομιλοῦντες, " οὐχ ἠρνήσασθε ὅλως " Χριστὸν 
τὸν Θεὸν ὄντα τῶν ὅλων, “ ἀλλὰ θερμῶς ἐχραάζετε᾽ Ασωμεν τῷ 

Κυρίῳ, " ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 

Ἂ - 

ο 

Σταυροθεοτοχίον. 
ε ᾿ " , Δ ᾿ ᾿ ελ 

Η περιχαλλὴς χαὶ παρθένος ἢ Δέσποινα, ὃν ἐχύησας Υἱὸν, δ 
θεωρήσασα ἐν ξύλῳ ἡ ὑψωθέντα βουλήσει, " ἡλάλαζες βοῶσα ἐν 

Ῥδυδο] συ 5. 92 
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ὀδύνῃ" " Θεὲ τῶν ὅλων, Εὔσπλαγχνε, " Κύριος ὧν τῆς δόξης, 
πῶς ταῦτα πάσχεις; Δέσποτα ; 

Κανὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόχου. 

Ὃ Εἰἱρμός. ̓ ̓Ἄσωμεν τῷ Κυρίῳ. 

Ἢ! ὲ νεφέλη “ οὐρανίου τῆς αὔγλης τοὺς ἀχτῖνας "' ἀνατεί- 
λασα ἀῤῥήτως, " θείας ἐπιγνώσεως " φῶς χαὶ μετανοίας " χα- 

πέλαμψε πᾶσιν ἡμῖν " ἡ μόνη Θεοτόχος ἁγνὴ " διὰ σωτηρίαν ἡμῶν. 
Καταφυγὴν ταχεῖαν " καὶ ὀχύρωμα, τεῖχος καὶ προπύργιον, δ 

χαὶ ἀσφαλῆ λιμένα "᾽ σὲ τὴν Θεομιήτορα ἡ πάντες χεχτημένοι " οἱ 
ἐν πελάγει δυσχερῶν "᾽ χαὶ θλίψεων σαλεύοντες "' χινδύνων λυ- 

τρούμεθα. 
Χαῖρε, ἀῤῥήτου δόξης " οἰκητήριον: χαῖρε, ἐνδιαίτημα 

νοητοῦ Ἡλίου" "χαῖρε, πὸ κειμήλιον τὸ τῆς παρθενίας" "' χαῖρε, 
τὸ θεῖον ὄχημα "' τοῦ Λόγου τῆς Θεότητος" δ χαῖρε, τροφὲ πάντων 

ζωῆς. ᾿ΞΩδὴ γ΄. Ὁ Εἰρμὸς. 
» ν μι στερέωμα " τῶν ἐπὶ σοὶ πεποιθότων, ᾿᾽ στερέωσον, Κύριε, " 

» τὴν ᾿Εχχλησίαν, “ ἣν ἐχτήσω τῷ τιμίῳ σου αἵματι. 
Τροπᾶρια. 

Μίαν σύνθετον " φέρων ὑπόστασιν, Λόγε, ἣ' ὑπέμεινας σταύ- 
ρωσιν " ἀτιμοτάτην, " τοῖς τιμῶσί σε τιμιῆς οὖσαν πρόξενον. 

᾿Απελύθησαν " οἱ γηγενεῖς τῆς κατάρας, " χατᾶρα σοῦ; Δέ- 
σποτα, “ γεγενημένου, ἢ χαὶ σταυρῷ τὴν εὐλογίαν πηγάσαντος. 

Μαρτυρικά. 
Ἃ Παρεπίδημοι " πάσης τῆς γῆς γεγονότες, “ οὐράνιοι ὥφθητε ἢ 

ὄντως πολῖται " χαὶ Χριστοῦ συγχληρονόμοι, Πανεύφημοι. 
᾿Ισχυρότατον “ ὅπλον Σταυρὸν χεχτημένοι ἢ οἱ “Αγιοι ἁπα- 

σαν " τὴν δυναστείαν ἢ τοῦ ἀλάστορος ἐχθροῦ ἐτροπώσαντο, 
Σταυροθεοτοχίον. 

Συντετήρηται ἡ χαὶ μετὰ τόχον παρθένος " ἡ Θεὸν “Αγνὴ τέ- 
ἕασα ἡ σεσαρχωμιένον ᾿ τὸν σταυρῷ προσηλωθέντα βουλήμιατι. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. βθπαμβεύβῃ ἡ καρδία βου. 
Ἡ ἀκηλίδωτος ᾿Αμνὰς χαὶ Παρθένος " τὸν ᾿Αμνὸν τὸν αἴροντα 

πᾶσαν νόσον, ἢ Θεοτόχε, χυήσασα, ᾿ σῶζε τὴν ποίμνην σου. 
Σὺ τὸν οὐράνιον φορήσασα βότρυν, ἣ χαὶ χρατῆρα πλήσασα 

μετανοίας, ἢ ἀμαρτωλοῖς συγχώρησιν " ἐγεώργησας. 
Οἱ ἐν δεν θαλαττεύοντες βίου, " χαὶ ΜΡ ΘΣΌΒῸΝ ἅλμη 

χαταποθέντες, ἢ τῷ γλυχασυιῷ Ἔ ἐσβείας σῆς " συγχαταφεύγομεν. 
᾿Ωδὴ δ΄, Ὃ Εἰρμός. 

᾽ ᾿ μϑννο " οὐρανοὺς ἡ ἀρετή σου, Χριστέ" ἡ τῆς χιβωτοῦ γὰρ 
» προελθὼν " τοῦ ἁγιάσματός σου τῆς ἀφθόρου Μητρὸς, ἢ ἐν 
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» τῷ Ναῷ τῆς δόξης σου ὥφθης " ὡς βρέφος ἀγχαλοφορούμενος, ο 

» χαὶ ἐπληρώθη τὰ πάντα " τῆς σῆς αἰνέσεως. 

ι - Τροπαρια. 
Τὴν ἔκπτωσιν ἣ τοῦ ᾿Αδὰμ, νέος ᾿Αδὰμ, γεγονὼς, " μόνος ἀνέ- 

στησᾶς, Χριστὲ, " ἐπὶ σταυροῦ τὰς χεῖρας προσηλούμενος, ἢ χα- 

λάμῳ τε τυπτόμενος θέλων, "᾽ χαὶ ὄξους χαὶ χολῆς γευόμιενος" δ 

ὑπερυψοῦμεν τὸ ὕψος " τῆς εὐσπλαγχνίας σου. 

Ως πρόβατον “ εἰς σφαγήν σε ὁ Προφήτης ὁρᾷ, " χαὶ ὡς ἀυνόν 
σε, Λόγε Θεοῦ, " ἐρίζοντα οὐδ᾽ ὅλως οὐδὲ χράζοντα" “ χαὶ γὰρ 

ἐθελουσίως ἠνέσχου " σταυροῦσθαι, τοὺς θελήσει πωτίσαντας ἢ ὅπως 
λυτρώσης χαὶ σώσης “ ὡς πολυεύσπλαγχνος. 

Μαρτυριχά. 

Νεώσαντες " τὴν ψυχὴν ἀρότρῳ, πίστεως ἢ σπόρον οἱ ΜΙ άρτυ- 
ρες Χριστοῦ " ὑπομονῇ βασάνων χατεβάλοντο, “"᾿ χαὶ στάχυν μαρ- 

τυρίου πολύχουν " ἐδρέψαντο πιστῶν συστήματα ᾿ τὸν διατρέφον- 
τα" ὅθεν " ἀεὶ δοξαΐζονται. 

Στενούμενοι " συνοχὴ τῶν ἀνυποίστων δεινῶν "᾽ τῇ προσδοχίᾳ 

τῶν τερπνῶν, "ἣ“ πρὸς πλατυσμὸν τῆς ἄνω Βασιλείας Χριστοῦ ὅ 

οἱ Μάρτυρες χατήντησαν" ὅθεν ἢ πλατύνουσιν ἡμῶν τὰ στόματα, ἢ 
τοῦ τὰ αὐτῶν ἀνενδότως ἡ ὑμνεῖν παλαίσματα. 

Σταυροθεοτοχίον. 

Τὸν ἄνθρακα " ὡς λαβὶς τὸν θεῖον δέδεξαι ᾿ οὐ χαταφλέγοντα 

ὅλως, ἡ δροσίζοντα δὲ μᾶλλον, Μητροπάρθενε, " τὴν ἄφθορον χαὶ 
θείαν νηδύν σου" δ ὃν βλέπουσα σαρχὶ ὑψούμιενον “ ἐθελουσίως ἐν 
ξύλῳ " ὕμνοις ἐδόξαζες. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ἐἰϊσαχήχοα τὴν ἀχοήν. 
ολυέλεον " σὴν εἰς ἐμὲ δεῖξον εὐσπλαγχνίαν" " τοῦ γὰρ πάντων 

Η Ἐλεήμονος ἢ ἐχρημάτισας Μήτηρ. 
Φωταγώγησον "ἡ τὸν ἐν νυχτί με τῆς ἁμαρτίας, "᾿Αειπάρθενε, 

πλανώμενον, ἡ ὡς Φωστῆρα τεχοῦσα. 

Ἃ 

Ὑπὲρ δούλων σου "ἣ τὸν τῶν ἁπάντων μόνον Δεσπότην “ἡ δυ- 
σωποῦσα ἐξιλέωσαι, ἢ προστασία τοῦ Κόσμου. 

Ωδὴ ε΄. .ὋὋ Εἰρμός. 
Ἂ Ἂ » ἵγὰς εἶδεν ᾿Ησαΐας " συμβολικῶς ἐν θρόνῳ ἐπηρμένῳ Θεὸν 

» ὑπ ᾿Αγγέλων δόξης “ δορυφορούμενον, " Ὦ τάλας, ἐβόα, 

» ἐγώ! ἡ πρὸ γὰρ εἶδον σωματούμενον Θεὸν " φωτὸς ἀνεσπέρου " 

» χαὶ εἰρήνης δεσπόζοντα. 
Μαρτυριχά. 

᾿ ᾿, [2 ’ ΡΝ ΝῚ ΄ , Ι Ἂ 

Ανέπαυσας με, Λόγε, ἢ τὸν χεχμηχότα χόπῳ παραπτώσεων, 

ἀναπεπαυμινος " ἐν ξύλῳ, Δέσποτα, " χαὶ ἦρας τὸ ὄνειδός ἐμοῦ Ὁ 
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οἷς ὑπέστης, [ησοῦ, ὑνειδισμοῖς. ᾿ Ὑμνῶ σου τὸ χράτος " χαὶ τὰ 
θεῖα παθήματα. 

Ὑφῆψας ὥσπερ λύχνον ἡ ἐν τῷ Σταυρῷ τὴν σάρκα, καὶ ἐζή- 

τησας " τὴν ἀπολλυμιένην " δραχμιὴν, Φιλάνθρωπε, ἢ χαὶ πάσας 
χαλεῖς τὰς φίλας ἡ σοῦ Δυνάμεις ἐν τῇ ταύτης εὑρέσει, " ὑμνῆ- 
σαι τὸ χράτος, " Χριστὲ, τῆς δυναστείας σου. 

Μαρτυριχά. 

ἹῬΡηγνύμενος ὁ πλάνος " τῶν ἀπλανῶν πρὸς πόδας ᾿Αθλοφόρων 

Χριστοῦ " νεχρὸς χαθορᾶται " χαὶ ἀνενέργητος" “΄ αὐποὶ δὲ ταῖς 

ἀπλανέσι "δ᾽ συναρίθμιοι ὑπάρχουσιν ἀεὶ “᾿Αγγέλοις ἀῤῥήτου " χα- 
ρᾶς ἀποπληρούμενοι. 

Οἱ ἽΔγιοι τῷ χρύει ἢ τῶν χαλεπῶν βασάνων χαὶ τῶν θλίψεων "' 
χαὶ τῶν ἀλγηδόνων ᾿᾿ σφοδρῶς πηγνύμενοι " πρὸς θάλψιν μετῆλθον 
θείαν ἢ οὐρανίου Βασιλείας ἀληθῶς, " χαὶ θερμοὶ προστάται " τῶν 

πιστῶν ἀεὶ δείκνυνται. Σταυροθεοτοχίον. 
Σταυρούμινον ἐν ξύλῳ " χαὶ τὴν πλευρὰν τῇ λόγχῃ ὀρυττό- 

μένον ἥ τὸν ἐχ πλευρᾶς πάλαι ἡ δημιουργήσαντα "᾽ τὴν Εὔαν, 
ἁγνὴ Παρθένε, ἡ θεωροῦσα ἀνεβόας μητρικῶς: “ Πῶς θνήσχεις, 

Υἱέ μου, δ ἡ ζωὴ ἡ ἀθανατος; 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Τὴν σὴν εἰρήνην. 

Ή τοῦ Ὑψίστου δύναμις ᾧ ἐπισχιάσασα ᾿ τὴν σὴν γαστέρα, 
᾿Αγνὴ; χωρίον ἔδειξε ἡ Θεοῦ τοῦ ἀχωρήτου, ἡ καὶ μητέρα σε 

ζωῆς ἡ χαὶ σωτηρίαν πάντων ἡμῶν. 
Πηγήν σε θείαν κτώμενον " τῆς σωτηρίας μου " μὴ καταιγὶς 

πονηρὰ χαταποντίσῃ με, " μηδὲ χαταπιέτω ἣ'ὶ ἁμαρτίας με βυ- 
θὸς, “ ὑπεραγία Δέσποινα. 

ῬἙῆς παρθενίας ἄρουρα, ᾿ ἡ ἀγεώργητος " γὴ ἀνεδείχθης τῷ 
Κόσμῳ, ᾿Αειπάρθενε, κ᾿ ἐξ ἧς ἀῤῥήτῳ λόγῳ "' ἐγεννήθη γεωργὸς ἢ 
ὃ πλαστουργὸς πάντων ἡμῶν, 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» Ἔ "σὲ σοι ᾿ ἰδὼν ὁ Πρέσβυς " τοῖς ὀφθαλμιοῖς τὸ σωτήριον, 
» ὃ λαοῖς ἐπέστη ἡ ἐχ Θεοῦ: Χριστὲ, σὺ Θεός μου. 

Τροπάρια. 
᾿Εχὼν ἐτύθης " ὥσπερ ἀρνίον, " τὸν βρώσει ξύλου τεθνήξαντα " 

ἑχουσίως πάλαι " πρὸς ζωὴν, Χριστὲ, ἐπανάγων. 

Σταυρῷ ὑψώθης, ἡ χαὶ χατεπτώθη " Δαιμόνων πλάνη, ὑψώθη 
δὲ " τῶν πιστῶν τὰ πλήθη “ ἀνυμνοῦντά σε, Ζωοδότα: 

Μαρτυριχά. 

Τὴ πορφυρίδι " τῇ ἐξ αἱμάτων " πεποιχιλμένοι οἱ Μάρτυρες 
Βασιλεῖ τῶν ὅλων ἅ νῦν παρίστανται στεφηφόροι. 

χ 
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᾿Ιάσεις πᾶσι " τοῖς ἀσθενοῦσιν " ἀναπηγάζει τὰ λείψανα “ τῶν 

σεπτῶν Μαρτύρων, " χαὶ παθῶν ἐσμὸν χαταχλύζει. 
Θεοτοχίον. 

Νοεῖν οὐ σθένει " τὸ ὑπὲρ φύσιν " τοῦ τοχετοῦ σου μυστήριον " 
νοῦς ἀνθρώπων, Κόρη" “ ὑπὲρ νοῦν δὲ σὺ ἀποτίχτεις.᾽ 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ᾿Εβόησα " ἐν στεναγμοῖς. 
ὰ ἔργα μου " καταδίκης μοι δίκη " γέγονε, Δέσποτα Χριστέ" " 

ὁ γόνοι σὺ τῷ ξύλῳ " τῷ τοῦ σταυροῦ προσηλωθεὶς, ἥ διχαιώ- 

σεως ἢ μροε δα ὅθε εν πλοῦτον. 

Καθαίρεται ᾿" τῇ πρεσβείᾳ σου πᾶσα " τῆς ἁμαρτίας ἡ ἀχλύς" " 
τὸ γὰρ φῶς ἐκλάμψαν ἢ ἐχ σοῦ τὸ ἄχρονον Χριστὸς " διεσχέδασς ἢ 

τῶν πταισμάτων τὸν ζόφον. 

Σοὶ τὴν ἐμὴν " ρύνθα ἐλπίδα, κ᾿ χαὶ ἀναμένω, ᾿Αγαθὴ, ἢ 
τὴν ἐχ σοῦ πρὸς τὸν ἐχ σοῦ " ἱλαστήριον χάριν, " δι᾿ ἧς με οἴχτει- 
ρον, Παναγία Παρθένε. 

᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» ἐ τὸν ἐν πυρὶ δροσίσαντα " Παῖδας θεολογήσαντας, “ χαὶ 
Σ Παρθένῳ πὰ λομικῳ Ἂ ἐγοικήσαντα ἡ Θεὸν Λόγον ὑμινοῦμεν, ἢ 

» εὐσεβῶς μελῳδοῦντες: " Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡ ὁ τῶν Πατέρων 
» ἡμῶν. Τροπαρια. 

Κέδρῳ ἀνυψώθης πεύχη τε " καὶ χυπαρίσσῳ, Δέσποτα, " τῆς 
Τριάδος εἷς ὑπάρχων, " καὶ ἀνύψωσας " τοὺς εἰς βάθη μυρίων " ἡδο- 
νῶν συμπτωθέντας. ἡ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἢ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Αἵματι τιμίῳ, Κύριε, " τὴν Κτίσιν ἀνεχάθηρας " ἐξ αἰμιάτων 
φερομένων ἣ αἰσχροῖς Δαίμοσι, δ᾽ καὶ ἔπαυσας θυσίας "' ἐναγεῖς , 

Θεοῦ Λόγε, " τυθεὶς ὡς ἄχαχος ἀμνός. " Δόξα τῷ χράτει σου. 

Ηροχείμενον. 
Ἵσταντο τυράννων ἔμπροσθεν ἢ ᾿ς μων ἀπερίτρεπτοι ἢ πε- 

ριτρέποντες τὴν πλάνην, " καὶ στηρίζοντες " τῶν πιστῶν τὰς χαρ- 
δίας " οἱ Αθληταὶ μελῳδοῦντες" " Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς " ὁ τῶν Πα- 

τέρων ἡμῶν. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Κύησιν, ᾿Αγνὴ, ἀσύγχριτον ἢ χαὶ τόχον ἀνερμιήνευτον " μόνη 

ἔσχες, τὸν Δεσπότην ᾿ σωματώσασα ἃ τὸν σαρχὶ σταυρωθέντα, " 
ὃν ὑμνοῦντες βοῶμεν" " Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς " ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Τρεῖς Παῖδες ἐν χαμίνῳ. 
Ἔ" σοὺ, Παρθενομῆτορ, ἊΣ ὁ ὑπέρφωτος Ἥλιος " ἀνατείλας, χαὶ 

φωτίσας τὰς καρδίας ἡμῶν, " ἀναμέλπειν διδάσχει: ἡ Εὐλο- 
γητὸς ὁ Θεὸς ἡ ὁ τῶν Ιμαπέρῶν ἡμῶν. 

Φαιδρύνεται ἡ Κτίσις " τῇ ἀσπόρῳ συλλήψει. σου, ἡ μεγα- 
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λύνει σου τὸν τόχον χαὶ δοξάζει αὐτὸν " εὐσεβῶς μελῳδοῦσα" Ἀ 
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς " ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

ὋὉ Κτίστης τῶν ἁπάντων "' χαὶ ὑπέρθεος Κύριος " προσλα- 
βὼν τὸ καθ᾽ ἡμᾶς ἐκ σοῦ, Πανύμνητε, " καὶ θεώσας πρὸς ὕψος " 

συνεδριάζει τῷ Πατρὶ " χαὶ θείῳ Πνεύματι. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
ν΄, στέχτῳ πυρὶ ἑνωθέντες " οἱ θεοσεβείας προεστῶτες Νεανίαι, 

Ατ φλογὶ δὲ μιὴὴ λωβηθέντες, "'ὶ θεῖον ὕμινον ἔμελπον" Εὐλογεῖ- 

» σε, ἡ πᾶντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον, " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάν- 
» τᾶς τοὺς αἰῶνας" Τροπαάρια. 

Λαὸς ἀπειθὴς χαὶ ἀγνώμων ἥ γνώμη εὐπειθεῖ σε βουληθέντα 

σταυρωθῆναι ἢ χαταδιχάζει τοῦ τεθνάναι" " ὅπως τοὺς θελήματι 
νεχρωθέντας, ἡ Λόγε, ζωώσῃης ὑμνοῦνταάς σε " χαὶ δοξολογοῦντας " 

εἰς πᾶντας͵ τοὺς αἰῶνας. 

᾿Εχτείνεις σταυρῷ τὰς παλάμας, " ξύλῳ ἀχρατῶς τὰς ἐχτα- 

θείσας πρὸς τὸ ξύλον " τῆς βρώσεως τοῦ πρωτοπλάστου " ὑγειώ- 

σας, Δέσποτα, χαὶ ὁρῶν σε ἡ φόβῳ ἀχτῖνας συνέστειλεν " ἥλιος, 

" 

χαὶ πᾶσα ἣ ἡ Κτίσις ἐσαλεύθη. 

Μαρτυριχαᾶ. 
Ὄμβροις ἱερῶν παλαισμάτων ἡ ῥεῖθρα ἀσεβείας προχοάς τε 

Ἂχ ἀθείας ἢ ἐξήραναν οἱ ᾿Αθλοφόρο!, "᾽ χαὶ πηγὴν ἀνέβλυσαν ἰαμά- 

τῶν " ῥύπον παθημάτων πλύνουσαν ἣ χαὶ πιστῶν χαρδίας ᾿ ἀρδεύ- 
ουσὰαν πλουσίως. 

Σύμμορφοι σεπτῶν παθημάτων, ἣ'ὶ θείων πληρωταὶ παραγγελ- 
μάτων, ᾿Αθλοφόροι, " τῶν ᾿Ασωμάτων συμπολῖται, ᾿᾿ πολιτογρα- 
φεῖσθαι νῦν ἐν τῇ ἄνω " πόλει Θεὸν δυσωπήσατε "ἡ τοὺς ὑμᾶς τι- 
μῶντας ἣ᾿ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 
Στάμνον σε χρυσὴν καὶ λυχνίαν, "᾽᾿ τράπεζαν χαὶ ῥάβδον, 

θεῖον ὄρος χαὶ νεφέλην, " παλάτιον τοῦ Βασιλέως ἣ' χαὶ θρόνον 

πυρίμορφον, Θεοτόχε, "᾿ πάντες πιστοὶ ὀνομάζομεν, ἢ τὴν χαὶ με- 

τὰ πόχον " παρθένον φυλαχθεῖσαν. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Τὸν ἐν φλογί " τοῖς παισί. 

τν τῷ σταυρῷ “ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν ἢ χατεργασάμενος ὁ Υἱός 

ἔμρι Παρθένε, " χραυγάζειν προτρέπεται" " 'Ἱερεῖς, εὐλογεῖτε δ 
χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Καταπιεῖν " ὁ ἐχθρός με πειρᾶται ἢ ταῖς ἁμαρτίαις" ἀλλὰ σὺ, 

Θεοτόχε, " ἐξελοῦ καὶ ῥῦσαί με" τῆς αὐτοῦ τυραννίδος, "᾽ ὅπως 
σε δοξαζω " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. ᾿ 

Ἃ 

Δεινή με νὺξ "᾽ συγχαλύπτει πταισμάτων, “ Παρθένε ἄχραντε". 
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Ἂ χ οὐ γὰρ ἔχω λαμπάδα ᾿ τὴν ψυχήν μου φωτίζουσαν 

ἐλαίῳ: ἣ διὸ χαὶ τῆς ἄνω "' ἀπεῤῥίφην παστάδος. 
᾽ Ὧι , - ε , 

Ωδὴ θ΄, Ὃ Εἰἱρμοός. 

ὁ ἣν νόμου σχιᾷ ἢ χαὶ γράμματι τύπον κατίδωμεν, οἱ πιστοί" 
“πᾶν ἄρσεν τὸ τὴν μήτραν " διανοῖγον ἅγιον Θεῷ" " διὸ πρω- 

» πότοχον Λόγον, ᾿ Πατρὸς ἀνάρχου Υἱὸν, “ πρωτοτοχούμενον 
» μητρὶ ἢ ἀπειράνδρῳ μεγαλύνωμεν. 

Τροπαρια. 

᾿Ιχρίῳ παγεὶς, " ὁ πήξας, ᾿Ιησοῦ, ἐπὶ οὐδενὸς πᾶσαν γῆν, ἢ 

ἰλύϊ με παγέντα ἡ ἁμαρτίας γνώμη πονηρᾷ," ὡς ἀγαθὸς χαὶ οἰχτίο- 

ων. ἡ Χριστὲ, ἀνείλχυσας. " χαὶ δι ἀτίμου θανάτου. “ Πολυέ- ἢ ᾽ ᾽ νὼ ἢ 
λεε, ἐτίμησας. 

εὐποιΐας 

[-1 

» 

᾿ΩὩραθης Θεὸς " ἀόρατος φύσει σαρχὶ ὑψούμενος, " ἐχθρῶν τῶν 
ἀοράτων " ὕπως ῥύσῃ Κόσμον ὁρατὸν, ἢ χαὶ οὐρανίους τοὺς χά- 

τω ἢ ἀποτελέσῃς; Χριστέ. ἢ Δοξολογοῦμεν τὸ χράτος " τῆς μεγί- 

στὴς ἐξουσίας σου. 
Μαρτυριχα. 

Στρατὸς ἱερῶν " ᾿Αγίων, ἁγία παρεμβολὴ, ἐκλεχτὸς " Παρά- 
δεισος ἐν μέσῳ " ζωῆς ξύλον ἔχων τὸν Χριστὸν, " θεοτερπὴς Εχ- 

χλησία,, ἢ σύλλογος τίμιος, “΄᾽ πανευχλεεῖς ᾿Αθλοφόροι " τοῦ Σω- 
τῆρος ἀνεδείχθητε. 

Ἡμῶν τῶν ἐν γὴ " ὑμῶν μεμνημένων μέμνησθε, “Αγιοι, δ 
τῷ θρόνῳ τοῦ Δεσπότου " παρεστῶτες νῦν περιφανῶς, " χαὶ ταῖς 
ἐχεῖθεν πλουσίαις ᾿ μαρμαρυγαῖς ἱερῶς ἡ καταλαμκπόμενοι, ὅπως ἢ 

ὀφλημάτων λύσιν εὕρωμεν. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Φωστῆρες τὴν σὴν “ ὁρῶντες, Υἱέ μου, σταύρωσιν ἔδυσαν, " 
χαὶ πῶς Ἑβραίων δῆμος " οὐ χατέδυσεν ὁ ἀπειθὴς " παραδούς 

σε θανάτῳ “ τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς; “᾽ ἡ Θεοτόχος ἐβόα" " ἣν 
ἀπαύστως μεγαλύνομεν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Σὲ τὴν ἀχατάφλεχτον. 
εἴρας ἑχουσίως ἁπλώσας " ἐν τῷ θείῳ Σταυρῷ σου, " τὴν ἐκτα- 
θεῖσαν ἐν ᾿Εδὲμ τῇ παραβάσει "' ἐν ξύλῳ χεῖρα ᾿ ἰάσω τοῦ 

Προπάτορος. 

Ὅλην ταῖς δειναῖς ἁμαρτίαις ᾿ τὴν ψυχήν μου τρωθέντι, δ 
χαὶ ἀνίατον ἄλγος νενοσηχότι, " μοτώσει τῆς σῆς μοι " πρεσ- 

βείας ῥῶσιν δώρησαι. 
Χαῖρε, ὁ τῆς δόξης Κυρίου “ θεῖος ἔμψυχος οἶκος" " χαῖρε, 

ὅπλον νοητὸν τῆς μετανοίας" " χαῖρε, πύλη, δι᾿ ἧς ᾿ ἁμαρτωλοὶ 
σωζόμεθα. 
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᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Σταυρώσιμα. 

Σταυροφανὼς Ἂ Μωῦσῆς ἐν τῷ ὄρει " χεῖρας ἐχτείνας πρὸ 

ὕψος " τὸν ᾿Αμαλὴχ ἐτροποῦτο' " σὺ δὲ, Σωτὴρ, τὰς παλάμας 

ἁπλώσας ἐν τῷ Σταυρῷ τῷ τιμίῳ ἢ ἐνηγχαλίσω με σώσας "' τῆς 
δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, " χαὶ ἔδωχας μοι! σημείωσιν ζωῆς, "' ἀπὸ 

τόξου φυγεῖν τῶν ἐναντίων μου" ἢ διὰ τοῦτο, Λόγε, προσχυνῶ " 

τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον. 

Φθόνῳ τρυφῆς ἐχβέβλημαι " πτῶμα πεσὼν χαλεπὸν, " ἀλλ οὐ 
παρεῖδες, Δέσποτα" " ἀναλαβὼν δι᾿ ἐμὲ τὸ κατ ἐμὲ " σταυροῦσαι 
χαὶ σώζεις με, " εἰς δόξαν εἰσάγεις με’ Κ᾽ Λυτρωτά μου, δόξα σοι. 

Μαρτυριχα. 

Τῶν ἁγίων ᾿Αθλοφόρων τὴν μνήμην, " δεῦτε, λαοὶ ἅπαντες, 
τιμήσωμεν" “ὅτι θέατρον γενόμενοι " ᾿Αγγέλοις καὶ ἀνθρώποις " 
τὸν τῆς νίχης στέφανον " παρὰ Χριστοῦ ἐχομίσαντο, "ἣ καὶ πρεσ- 
βεύουσιν " ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Μεγάλη " τοῦ Σταυροῦ σου. 
Δαχρύων ἡ προχοὰς χενοῦσα ἡ Πανάμωμος " ἐστέναζεν, ἐθρή- 

νει, " βοῶσα ἐχ βαθέων ψυχῆς: " Φῶς γλυχύτατον, πῶς ἔδυς, 

᾿Τησοῦ μου; " ὁ χτίσας λόγῳ πάντα, ᾿ πῶς νεχρὸς ἄφωνος " ἐν 

σταυρῷ νῦν ὁρᾶσαι; 

- 
᾿ 

ἊἋ 

ΩΣ 

ΕἸΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ, 

ν᾿ Οἱ Μαχαρισμοί. Προδόμοια ς΄. 

ἦᾳ θετήσαντα, Χριστὲ, ἢ τὴν ἐντολήν σου " τὸν προπάτορα ᾿Α- 
Αϑὰμ Ἂ σοὺ Παραδείσου ἐξώρισας" ἢ τὸν. δὲ Λῃστὴν, Οἰχτίρ- 

μον, ἢ ὁμολογήσαντά σε ἐν σταυρῷ" ἐν αὐτῷ εἰσῴχισας χρά- 
ζοντα" " Ννήσθητί μου, Σωτὴρ, " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

τως ΩΣ σα κα ἈΒΕ  ἐ’ ΩΝ ΣΕ Καθορῶν σε ἐν σταυρῷ “ ἥλιος, Κύριε, ἢ ἐσχότασε τὸ φῶς, 
πέτραι ἐσχίσθησαν, Δέσποτα᾽ " γῆ ἐσαλεύθη πᾶσα᾽ "᾽ τὸ χατα- 

΄ " -  ἃκ ἢν ἘΥ ᾽ ΄ ᾿ Ἂ 8 ’ πέτασμα δὲ τοῦ ναοῦ " διεῤῥάγη, ἀδίκως πάσχοντα " βλέψαντά 
σε, Σωτὴρ, “ τὸν ἀχατανόητον. 

Ὑπὲρ πάντων, ᾿Γησοῦ, " ἤχθης εἰς θάνατον, " τῶν ζώντων ἡ 
. ἢ « με , ν - - , ͵ 
ζωὴ, ἢ ὅπως τοῖς θείοις σου πάθεσι “ τοὺς τῇ τοῦ ξύλου βρώ- 

σει “᾽ θανατωθέντας σώσης ὡς Θεὸς, " Παραδείσου δείξας οἰχή- 

τορας" "΄ ὅθεν πίστει τὰ σὰ " πάθη μεγαλύνομεν, 
Μαρτυριχά. 

Τοῦ παθόντος δὲ ἡμᾶς, " χαὶ τὰ ὀνείδη " ἀφελόντος τῶν βρο- 
τῶν ἢ πάθη μιμούμενοι, Μάρτυρες, " διὰ πολλῶν βασάνων " χα- 

Ἂ 



ἩΣΩ͂Ν, δον οὐ 951 
τεπαλαίσατε τὸν δυσμενῆ, " χαὶ τῆς ἄνω δόξης ἐτύχετε" "' ὅθεν 
θεοπρεπῶς, " Αγιοι, δοξαζεσθε. Δόξα. 

Τὸν Πατέρα χαὶ Υἱὸν " χαὶ Πνεῦμα ἅγιον ἢ ὑμνήσωμεν, πι- 
στοὶ, " ἐν ἀσυγχύτῳ Θεότητι, " μίαν ἀρχὴν καὶ δόξαν " θεοπρε- 
πῶς προσχυνοῦντες χαὶ σεπτῶς δ ὀρθοδόξῳ πίστει καὶ χραΐζον- 

τες ἡ Ννήσθητι χαὶ ἡμῶν " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Πάθη φέροντα σαρχὶ “' ἐθελουσίως " καθορῶσα ἐν σταυρῷ ἡ 
τὸν σὸν Υἱὸν, Παναμώμιητε, ᾿ διεδονήθης ὅλη " καὶ θρηνῳδοῦσα 
ἔχραζες, ᾿Αγνή" δ᾽ Οἴμοι τέχνον ἐμόν! πῶς τέθνηχας, “ τοὺς θα- 

γνόντας, Σωτὴρ, ἡ ζωώῶσαι βουλόμενος ; 

ον ον ον Ο Οὐ» ΟΙΟ ΚΟ ΟἸ οΟ ΡΟ σον ο..Οϑ«“Ο. ον ΚΟ Ο»0.“.Ὸ Ὁ ἴα "ἃ. 

ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ἘΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια, Δεσποτικά. 

Ἦχος γ΄. Μεγάλη " τοῦ Σταυροῦ σου. 
αόν με" τοῦ σεπτοὺ σου Πνεύματος ἀπέργασαι " χαθάρας τὰς 

Νίλθας, ἢ Χριστέ μου, τῶν πταισμάτων, ἢ καταγώγιον Δαι- 
μόνων χρηματίζοντα νῦν" ἡ οὺς ἐξ. ἐμοῦ ἔχβαλε "᾽ ὡς τοὺς μολύ- 

γοντὰας ᾿ πάλαι τὸ ἱερόν σου. 

"Ὁ. Οὐ ΊκΟνΟ 

ὋὉ θέλων "᾿ πάντας σῶσαι, Κύριε, ὡς εὔσπλαγχνος, ᾿᾽ ἅμαρ- 
τωλοὺς, δικαίους, κ χαὶ μή τινα ὀλέσθαι, "᾽ αὐτὸς ποίησον ἕνα 
κἀμὲ τῶν σωζομένων "ἡ τὸν ἀμελῶς ζήσαντα, ἡ καὶ τὰ σὰ προσ- 

τάγματα ἡ παραβλέψαντα, Λόγε. 
Ὑπνώσας " ἐν τῷ τάφῳ, Κύριε, ὡς ἄνθρωπος, ἢ δυνάμει ἀητ- 

τήτῳ " ἀνέστης, συνεγείρας " τοὺς ἐν τοῖς μνημείοις κατοικοῦντας 

ἀπ᾿ αἰῶνος" “ διὸ τοὺς χοιμνηθέντας " πίστει ἀνάπαυσον " ἐν σχη- 

ναῖς αἰωνίοις. Ὕτερα τῆς Θεοτόκου; ὅμοιᾳ. 
Ταῖς αὔραις " τοῦ ἐχθροῦ ὡς κάλαμος ῥιπίζομαι " διηνεχῶς, 

Παρθένε: " ἀλλ οἴχσειρον τὸν δοῦλόν σου, “ καὶ ταῖς τούτου χα- 

ταιγίσι μὴ εἰς τέλος " ἐάσῃς με χλονεῖσθαι, ἢ ἀλλὰ στερέωσον " 
ἐν τῇ πίστει Κυρίου. 

Ὃ χλύδων "ἡ τῶν παθῶν συνέχων χαὶ συμπνίγων με" διηνε- 
χῶς ταράττει " τὴν ταπεινὴν ψυχήν μου, " καὶ ὠθεῖ εἰς ἀπογνώ- 
σεως βυθόν με’ " ἀλλὰ τὴν ζάλην ταύτην, " ᾿Αγνὴ, μεταβαλ- 

λε " εἰς βαθεῖαν γαλήνην. 

Παρθένε, τὸν ἐχ σοῦ τεχθέντα χκαθικέτευε, ἢ τὴν ποίμνην σου 
φυλάττειν " ἀλώβητον ἐκ πάσης " ἐπηρείας τοῦ ἀντιχειμένου Δια- 

βόλου: " χαὶ ἐκπληροῦν ἅπαντας " αὐτοῦ τὸ θέλημα "' ἐνδυνά- 

μωσον, Κόρη. 

Ῥαγδοϊούϊουβ. 89 
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Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Πῶς μὴ θαυμάσωμεν “ τὸν θεανδρικόν σου Τόχον, Πανσεβάσ- 
μιε; ἢ πεῖραν γὰρ ἀνδρὸς " μὴ δεξαμένη, Πανάμωμε, “' ἕτεχες 
ἀπάτορα Υἱὸν ἐν σαρχὶ “ τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς "' γεννη- 
θέντα ἀμήτορα, "' μηδαμῶς ὑπομείναντα τροπὴν, ᾿᾽ ἢ φυρμὸν, 
ἢ διαίρεσιν, " ἀλλ ἑχατέρας οὐσίας " τὴν ἰδιότητα σώαν φυλά- 
ξαντα. " Διὸ, μητροπάρθενε Δέσποινα, “ αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι ἢ 
τὰς ψυχὰς τῶν ὀρθοδόξως " Θεοτόχον ὁμολογούντων σε. 

᾿Απόστιχα Μαρτυριχά. 

Μεγάλη " τῶν Μαρτύρων σου, Χριστὲ, ἡ δύναμις" ἡ ἐν μνή- 
μασι γὰρ χεῖνται, ἡ καὶ πνεύματα διώχουσι, " καὶ χατήργησαν 
ἐχθροῦ τὴν ἐξουσίαν ἢ τῇ πίστει τῆς Τριάδος, " ἀγωνισάμενοι δ 
ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας. 

Προφῆται "᾿ χαὶ ᾿Απόστολοι Χριστοῦ χαὶ Μάρτυρες " ἐδίδαξαν 
ὑμνεῖσθαι ὁ Τριάδα ὁμοούσιον, ἢ χαὶ ἐφώτισαν τὰ ἔθνη τὰ πεπλα- 
νημένα, " χαὶ κοινωνοὺς ᾿Αγγέλων "᾿ ἐποίησαν αὐτοὺς “ τοὺς υἱοὺς 
τῶν ἀνθρώπων. 

Οἱ Μαρτυρές σου, Κύριε, πίστει στηριχθέντες, " ἐλπίδι βεβαιω- 
θέντες, “ τὴ ἀγάπῃ τοῦ Σταυροῦ σου " ψυχικῶς ἐνωθέντες “᾽ τοῦ 

ἐχθροῦ τὴν τυραννίδα ὥλεσαν" ἢ χαὶ τυχόντες τῶν στεφάνων ἥ 
μετὰ τῶν ᾿Ασωμαάτων πρεσβεύουσιν ἢ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Νεχρώσιμον. 

Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, "᾽ ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετὰ 
θάνατον" " οὐ παραμένει ὁ πλοῦτος, “᾿ οὐ συνοδεύει ἡ δόξα" " 

ἐπελθὼν γὰρ ὁ θάνατος " ταῦτα πάντα ἐξηφάνισε. ἣ Διὸ Χριστῷ 
τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ βοήσωμεν" " Τοὺς μεταστάντας ἐξ ἡμῶν 
ἀνάπαυσον, " ἔνθα πάντων ἐστὶν " εὐφραινομένων ἡ κατοιχία ἐν σοί. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
᾿Εν γυναιξὶν ἁγία, Θεοτόχε, " Μῆτερ ἀνύμφευτε, " πρέσβευε ὃν 

ἔτεχες " Βασιλέα χαὶ Θεὸν, "ἵνα σώση ἡμᾶς " ὡς φιλάνθρωπος. 

“΄,ωσωρυ, ΄σ-σ-Σ-ς- 

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΩΪ. 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Μαρτυρικά. 

Ἤχος Υ. Τὴν ὡραιότητα. 
7 ᾿Αθλοφόρων δόυ ἡ τὴν μνήμην, Κύριε, " ὑπερεφαίδρυνας ἢ 

ὃς παντοδύναμιος, " ὅτι ἐνίσχυσας αὐτοὺς " τὰ παθη σου μιμή- 
᾽ ͵ " ᾿ , -Ὁ ᾿ ΑΝ 5, 

σασθαι: “ ἀνδρείως γὰρ ἐνίκησαν ἡ τοῦ Βελίαρ τὴν δύναμιν" ὅ 
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ὅθεν χαὶ ἀπέλαβον " ἰαμάτων χαρίσματα. " Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, 

Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἡ εἰρήνην παράσχου τῶ λαῷ σου. 
Θωραχισάμενοι ἢ τὴν πανοπλίαν Χριστοῦ," χαὶ ἐνδυσάμενοι ἢ 

ὅπλα τῆς Πίστεως, “᾽ τὰς παρατάξεις τοῦ ἐχθροῦ " ἀθλητιχκῶς 

χατεβάλετε: “ προθύμως τῇ ἐλπίδι γὰρ " τῆς ζωῆς ὑπεμείνατε " 

πάσας τῶν τυράννων ἡ ἀπειλάς τε χαὶ μάστιγας" " διὸ καὶ τοὺς 

στεφάνους ἐδέξασθε, ἢ Μάρτυρες Χριστοῦ, οἱ χκαρτερόψυχοι. 
: ᾿Ιδιόμελον. 

᾿Εχλάμπετε " διὰ τῆς Πίστεως, "᾿ ὑπέρλαμπροι φωστῆρες “Α- 
γιοι, ἡ τῶν ἀσθενούντων ἰατροὶ, "᾿᾿Αθλοφόροι πανεύφημοι" “᾽ τῶν 
τυράννων γὰρ τὰς αἰχίσεις " μὴ δειλανδρίσαντες " τῶν εἰδώλων 
τὰς δυσφημίας ἢ χατηδαφίσατε, "᾽ τρόπαιον ἔχοντες ἀήττητον " 
τὸν Σταυρὸν τῆς ἀληθείας. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν ἡ τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν ἡ ἀνυ- 
μνοῦμεν, Θεοτόχε Παρθένε. ἡ ἐν τῇ σαρχὶ γὰρ " τῇ ἐχ σοῦ προσ- 
ληφθείση “ ὁ Υἱός σου χαὶ Θεὸς ἡμῶν ἡ τὸ διὰ σταυροῦ χατα- 

ΡΝ πάθος " ἐλυτρώσατο ἡμᾶς " ἐχ φθορᾶς ὡς ων, 
ἭἝχερα Καθίσματα, μετὰ τὸν Αμωμον. 

Τὸ εὔψυχον τῆς καρτερίας ὑμῶν " ἐνίκησε τὰ μηχανήματα ἢ 
τοῦ ἀρχεχάχου ἐχθροῦ, "᾿᾿Αθλοφόροι πανεύφημοι" ἢ διὰ τοῦτο τῆς 
αἰωνίου ἢ χατηξιώθητε μακαριότητος: “ ἀλλὰ πρεσβεύσατε τῷ 
Κυρίῳ “ τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ σῶσαι τὸ ποίμνιον, ἢ Μάρτυρες 
ὑπάρχοντες τῆς ἀληθείας. 

Νεχρώσιμον. Τὴν ὡραιότητα. 

Ὅτε τῷ λόγῳ σου “᾿ παραστησόμεθα " τῷ ἀδεχάστῳ σου ἢ 
βήματι, Κύριε, " μὴ χκαταισχύνης τοὺς εἰς σὲ, " Σωτὴρ ἡμῶν, 
πεπιστευχότας" ἢ πάντες γὰρ ἡμάρτομεν, “ ἀλλὰ σοῦ οὐχ ἀπέ- 

στημέν" Ὑ᾽ ὅθεν δυσωποῦμέν σε, ἥ ἐν σχηναῖς τῶν Διχαίων σου, 
Χριστὲ, οὺς προσελάβου, ἀνάπαυσον, " ὡς μόνος ὑπάρχων πο- 
λυέλεος. Δόξα. Ὅμοιον. 

Ξύλῳ πεπτώχαμεν ἥ πιχρῶς εἰς θάνατον, “ ξύλῳ τιμίῳ δὲ ἢ 
πάλιν ἀνέστημεν: ἡ διὰ σταυροῦ σοῦ γὰρ, Σωτὴρ, “ τὸν θάνατον 
ἐνέχρωσας, ἡ χαὶ τὴν ἀτελεύτητον " ζωὴν πᾶσιν ἐπήγασας" " 

ἧσπερ χαταξίωσον " τοὺς πρὸς σὲ ἐχδημήσαντας ἅ οἰκέτας σου 
πιστοὺς, ᾿Ελεῆμον, "᾽ δωρούμενος αὐτοῖς τὴν Βασιλείαν σου. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. “Ὅμοιον. 

Τὸν πολυτάραχον " τοῦ βίου χλύδωνα, " τοὺς ἐκπεράσαντας " 
τῷ θείῳ νεύματι, " καὶ μεταστάντας εὐσεβὼς ἡ οἰκέτας σου, Πανά- 

μωμε, " δέξαι, καὶ προσάγαγε ᾿ τῷ Κριτῇ χαὶ Θεῷ ἡμῶν, ἢ τού- 



260 το ΣΑΒΒΑ ΤΩ ΠΡΩΙ. 
ποις ἀπολύτρωσιν " παρασχεῖν ἱχετεύουσα" ἢ χαὶ γὰρ ὡς τοῦ ποιή- 

σαντος Μήτηρ; “ ἔχεις τὸ θέλειν χαὶ τὸ δύνασθαι. 

Κανὼν εἰς πᾶντάς τοὺς ᾿ΑΥγίους, φέρων ἀκχῤὸστιχίδα" 
Μύσταις προσοίσω τοῦ Θεοῦ θεῖον μέλος. ᾿Ιωσγφ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος γ΄. Ὅ Εἱῤβός: 

ν ΧᾺ αὐυμαστὸς ἐνδόξως " ποιῶν τέρατα " σὺ εἶ, ὁ Θεὸς, " ὁ ἄβυσ- 

9 σον γεώσας, " χαὶ ἄρματα χαλύψας, " καὶ λαὸν διασώσας " 

» ἄδοντά σοι “ ὡς λυτρωτῇ ἡμῶν Θεῷ. 

ἹΤροϊἀρια. 
Μαρτυρίου χλέος ᾿ σοφοὶ εὕρατε " πάντες ᾿Αθληταὶ, ἢ βασά- 

Κ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας" ἢ 

ἋἊ 

))) 

νους πολυτρόπους " ἐνέγκαντες γενναίως 

ὅθεν πίστει ᾿ ὑμᾶς δοξαζομεν ἀεί. 

Ὑπερτέραν σχόντες " ζωὴν ὥφθητε, ἢ Προφῆται χαὶ σοφοὶ 
Κυρίου ᾿Ιεράρχαι " τοῦ χενωθέντος Λόγου, ἣ ποιμιάναντες ὁσίως ἢ 

τοῦ Σωτῆρος " τὴν ποίμνην σθένει θεϊκῷ. 
Σταυρωθέντες Κόσμῳ, " σαρχὸς, Ὅσιοι, ᾿ πάσας ἡδονὰς " ἠρ- 

νήσασθε: χαὶ σχεύη ᾿ τοῦ Πνεύματος δειχθέντες " τὰ πνεύματα 
πλάνης " θείῳ σθένει " ἐξηφανίσατε σαφὼς. 

Νεχρώσιμιον. 

Τοὺς ἐκ γῆς προστάξει τῇ σῇ, Κύριε, πίστει εὐσεβεῖ, ἢ Οἰχτίρ- 

μον, μεταστάντας, " ζωῆς ἀτελευτήτου ἡ χαὶ φωτὸς ἀνεσπέρου " 
ἀξιώσας, " ἀνάπαυσον ὡς ἀγαθός. Θεοτολίον. 

ἊἋ 

Ως Θεὸν τεχοῦσαν " σαρχὶ, Πάναγνε, " γνώμῃ εὐσεβεῖ " τι- 

μῶμέν σε ἀπαύστως, ἢ μετὰ σεμνῶν Γυναίων ἢ ἀσχήσει λαμ- 
πρυνθέντων, ἣ᾽ χαὶ ἀθλήσει " χαταβαλόντων τὸν ἐχθρόν. 

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας ; σὺ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

« Τοῦτο τρίτον μέλισμα θνήσχουσιν νέμω ». Ποίηβιά Θεοφάνους. 

Τευμνομένην θάλασσαν. 
Τ' ταφῇ σου θάνατον θανατώσας, " χαὶ καθελὼν τοῦ “Αδου τὴν 

τυραννίδα, " εἰς οὐρανοὺς πρόδρομος ἡμῶν ἢ ἀναπεφοίτηχας, δ 

᾿Αθλοφόρων δῆμον συνανυψώσας" ἢ 
τῶν μεταστάντων, Χριστέ. 

Ὃ τοὺς θείους Μάρτυρας ἐνισχύσας " χαὶ δι αὐτῶν τὴν πλά- 

νὴν ἐξαφανίσας, " ταῖς προσευχαῖς τούτων ὡς Θεὸς Κ᾽ τοὺς τε- 

λευτήσαντας " τῆς παρὰ σου, Σῶτερ, ἀθανασίας "ὶ χαὶ μαχαρίας 
λήξεως ἢ τυχεῖν ἀξίωσον. 

Ὑπὲρ δούλων, Δέσποτα, τὸ σὸν αἷμα ἣ σφαγιασθεὶς ἐξέχεας 
ὃς οἰχτίρμων, " τὴν ὀφειλὴν τὴν ὑπὲρ, αὐτῶν " χκαταβαλόμενος" δ 
διὰ τοῦτο, Εὔσπλαγχνε, σὲ αἰτοῦμεν, " νῦν τὰς. ψυχὰς ἀνάπαυ- 
σον “ τῶν χοιμηθέντων, Χριστέ. 

νῦν τὰς ψυχὰς ἀνάπαυσον ἢ 



ΗΧΟΣ τ΄. 201 

Θεοτοχίον. 

Τὴν ἁγνὴν ὑμνήσωμεν Θεοτόχον “᾽ τὴν τὸν Θεὸν τεχοῦσαν, 
πὸν τῷ θανάτῳ " τῷ ἑαυτοῦ θάνατον ἡμῖν ἢ ἀναμοχλεύσαντα ἢ 
χαὶ ζωὴν πηγάσαντα τὴν ἀγήρω, " χαὶ δι αἰῶνος μένουσαν " 
μακαριότητα. ᾿Ωδὴ γ΄. Ὁ Εἰρμός. 
» “ιτεῖρα ψυχὴ καὶ ἄγονε, ἢ χτῆσαι καρπὸν εὐχλεῆ; “ εὐτεχνου- 
» Χορὴν βόησον" " ᾿Εστερεώθην διὰ σοῦ, ὁ Θεός" " οὐχ ἔστιν 

υ ἅγιος δοὐνδο “ἔστιν δίκαιος πλήν σου, Κύριε. 

Τροπαρια. 

Ῥώμη Θεοῦ σθενούμενοι, “ Μάρτυρες ἔνδοξοι, " δλεθροτόχον 

δύναμιν ἡ τοὺ ἐν χαχίᾳ δυνατοῦ δυσμενοῦς " τελείως ὠλέσατε, ἢ 

χαὶ νίκης εἰλήφατε θεῖον στέφανον. 
Ὃ τοὺς 'Οσίους, Κύριε, " δείξας ἐχθροῦ νικητὰς " χαὶ ἱεράρχας 

χρίσματι ᾿ τῷ παναγίῳ ἁγιάσας, Χριστὲ, ἢ αὐτῶν παραχλήσε- 

σιν ἡ" ἁγίασον, φώτισον τοὺς ὑμνοῦντᾶς σε. 

Σὺν τοῖς Προφήταις ἅπασιν ἀνευφημιήσωμεν Ἂ ποὺς κῶν Γυ- 

ναίων θείους χοροὺς, " τοὺς ἐν ἀθλήσε: διαλάμψαντας " χαὶ πί- 

στει ἀσχήσαντας " χαὶ τὸν πολυμήχανον ὄφιν πατήσαντας. 
Νεχρώσιμον. 

Οὺὑς ἐξ ἡμῶν μετέστησας “ἡ θείᾳ βουλήσει, Χριστὲ, ἡ μετὰ 
᾿Αγίων σύνταξον, ἡ τὰ ἐν τῷ βίῳ παραβλέψας αὐτῶν, " Οἰχτίρ- 
μον, ἐγχλήματα, δ᾿ πρεσβείαις " δεόμεθα τῶν ᾿Αγίων σου. 

Θεοτοχίον. 

Οἱ σεσωσμένοι, Πάναγνε, "“ σοῦ τῷ σεπτῷ τοχετῷ, " τοῦ 
Γαβριὴλ βοῶμέν σοι " πιστῶς τὸ Χαῖρε, καὶ δεόμεθα" " ταῖς σαῖς 

παραχλήσεσι " πταισμάτων ἄφεσιν πᾶσιν αἴτησαι. 
Κανὼν τῶν Κοιμηθέντων. Ὃ ἐκ μὴ ὄντων. 

ἢ στραφέντα τὸν 

δείλαιον " ἀναπλάσας λαμπρότερον, " τὰς ψυχὰς ἀνάπαυσον ἢ 

τῶν χοιμιηθέντων ἤ πρεσβείαις τῶν Μαρτύρων. 
Τῶν ᾿Αθλοφόρων ἢ Μαρτύρων τοὺς αἰχισμοὺς," στρεβλώσεις χαὶ 

μώλωπας ἣ χαὶ πληγὰς δυσωπούμενος, " τὰς ψυχὰς ἀνάπαυσον ἢ 

τῶν μεταστάντων " πρὸς σὲ τὸν πάντων Κτίστην. 

ἱΡῦσαι γεέννης " πυρός τε καὶ ζοφερῶν ἡ τοῦ Αδου, Φιλάνθρω- 

πε, ἡ σχηνωμάτων τοὺς δούλους σου " τοὺς ἐν πίστει, Δέσποτα, ἢ 

χεχοιμιημένους ᾿ τὴ σὴ ἐλπίδι πάντας. 
ἀἡμῴμα ἡμαος Ἑ ὩΣ Θεοὶ. 

ἹἹερωτέρα, ἢ ὡς Μήτηρ τοῦ Πλαστουργοῦ, “" τῆς Κτίσεως πέ- 

ΩΣ 

» 

διαπλάσας ἡ ἐκ γῆς με καὶ πρὸς τὴν γῆν 

φηνᾶς, “ τοῦ τὸν θάνατον λύσαντος, " Θεοτόχε πάνσεμνε, " χαὶ 
ἀφθαρσίαν " ἡμῖν δεδωρημιένου. 



ὁβ2 ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΩΙ. 
᾿Ωδὴ δ΄, 'Ο Εἰρμός. 

ἐμὲ χατάσχιον ὄρος "᾿Αββακχοὺμ. προεώρα, δ᾽ τὴν ἄχραντόν 
σου μήτραν, ᾿Αγνή᾽ " διὸ καὶ ἀνεχραύγαζεν: " ᾿Απὸ Θαιμὰν 

» ἧξει ὁ Θεὸς, " χαὶ ὁ ἽΛγιος ἐξ ὄρους " χατασχίου δασέος. 
Τροπαρια. 

ἹΙερεῖα καθάπερ " προσανηνέχθητε πίστει ᾿ σφαγέντες ὥσπερ 
ἄρνες, Σοφοὶ, ᾿᾿Αμνῷ τῷ ἐπὶ ξύλου σταυροῦ " ἐπευδοχήσαντι, 

᾿Αθληταὶ, "“ ἐθελουσίως τυθῆναι “ ὑπὲρ γένους ἀνθρώπων. 
Σὺν ᾿Οσίοις τιμῶμεν "“ τοὺς εὐχλεεῖς ᾿Ιεράρχας ἢ φωστῆρας γε- 

γονότας πιστῶν, ἡ παθῶν μὲν σχότος λύοντας," τῆς δὲ ἀχλύος ἐχα- 

θάραντας, " χαὶ πρὸς ἄδυτον ἐν πίστει " προσχωρήσαντας φέγγος. 

ἱΩὩραιότητι λόγων " οἱ θεηγόροι Προφῆται ᾿ φαιδρύνουσι πιστῶν 
τὰς ψυχάς" “ ἀγώνων ταῖς λαμπρότησι ἡ χαὶ τῶν θαυμάτων ἀνα- 

τολαῖς " χαταυγάζουσι χαρδίας ἢ θεοφόροι Γυναῖκες. 
Νεχρώσιμον. 

Τοὺς τὸν βίον λιπόντας “ ὑπερχοσμίου σου δόξης Ἂ μετόχους 

δεῖξον, Λόγε Θεοῦ, δ πταισμάτων ἀπδλϑτρωσί,ξ τούτοις δωρού- 

μενος, ᾿Αγαθὲ, " ὧνπερ ἔπραξαν ἐν γνώσει ἡ ἐπὶ γῆς καὶ ἀγνοίᾳ. 
Θεοτοχίον. 

Τῶν Μαρτύρων τὴν δόξαν, " ᾿Ιεραρχῶν καὶ ᾿Οσίων “' τὸ θεῖον 
ἐψοαλλόπισθῃ ἡ τῶν Προφητῶν τὸ μοι ῥὺ γμϑ Ἂ χαὶ τῶν Γυναίων 
σεμνολόγημια " ἀνυμνήσωμεν ἀξίως ἢ τοῦ Θεοῦ τὴν Νητέρα." 

Κανὼν τῶν Κοιμ᾿ηθέντων. "Εθου πρὸς ἡμᾶς. 

τάφον δι ἡμᾶς " συμπαθῶς χατῴχησας, Δέσποτα" " τάφους ὁ 

ν τδλίις: ὡς Θεὸς, " χαὶ νικηφόρους δείξας τοὺς Νάρτυρας, Ὲ 

ἐν τόποις ἀνέσεως " τοὺς χοιμηθέντας " δούλους σου χατάταζξον. 
Ὃ τῶν ᾿Αθλητῶν " τοὺς στεῤῥοὺς ἀγῶνας χαὶ μάστιγας Ἂ χαὶ 

τὰς τῶν μελῶν ἀποχοπὰς, "ἡ ἃς ὑπὲρ σοῦ ὑπέμειναν, Δέσποτα, ἢ 
ἀσμένως δεξάμενος, “ οὺς προσελάβου ἡ ῥῦσαι τῆς χολάσεως. 

Νεύματι τῷ σῷ, " τῆς ζωῆς ὁ ἔχων τὰ τάλαντα, " τῆς ἀτε- 
λευτήτου σου ζωῆς " χαὶ ἀκηράτου δόξης ἀξίωσον, " οὺς πρὸς σὲ 

μετέστησας, " τῆς ἁμαρτίας ᾿ λύτας τὸ μεσότειχον. 
Θεοτοχίον. 

Μήτηρ ἀληθῶς " χαὶ παρθένος ὥφθης, Πανάμωμε, ἢ γέννησιν 

χαὶ τόχον ἀληθὴ " τῇ παρθενίᾳ μόνη συνάψασα" Ἀ Θεὸν γὰρ ἐγέν- 

νησας " τὸν τοῦ θανάτου " λύσαντα τὴν δύναμιν. 
᾿Ωδὴ βίο Θ, Ἐμβμός. 

» Ὁ μῶς φῶς σου τὸ ἀγέαπεβα Χριστὲ, ἢ καταύγασον ὡς Θεὸς" μ 
» τῇ ταπεινῇ μου ψυχῇ, " χαὶ ἐδήγαμον εἰς τὸν φόβον σου" ἢ 

» διότι φῶς τὰ προστάγματα σου. 
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Τροπάρια. 

Οἱ μώλωπες ὑμῶν χαὶ αἱ πληγαὶ ἢ ἐχθροῦ μὲν ὥφθησαν " 
πληγαὶ ἀνίατοι, " τὰς πληγὰς δὲ νῦν θεραπεύουσι " πάντων πι- 
στῶν, ᾿Αθληταὶ Κυρίου. 

Ὑμνήσωμεν ᾿Οσίων τὴν πληθὺν, ἣ᾽ χαὶ μαχαρίσωμεν " τοὺς 
Ἱεράρχας Χριστοῦ, " χαὶ τιμήσωμεν τοὺς Προφήτας νῦν " ὑπὲρ 
ἡμῶν αὐτὸν δυσωποῦντας. 

Θεὸν τὸν σαρχωθέντα δι’ ἡμᾶς " ποθοῦσαι πανευχλεεῖς ἢ Γυ- 

ναῖχες, γνώμη εὐθείᾳ " ἐναθλήσασαι καὶ ἀσχήσασαι, " τῆς Βα- 

Ἃ 

σιλείας χαταξιοῦνται. Νεχρώσιμιον. 

Ἔν Παραδείσου, δύρε; σκηναῖς, υἷν χώρᾳ ζώντων, τοσραδν, Ὶ 
ἔνθα σου λάμπει τὸ φῶς, " χατασχήνωσον, οὺὃς μετέστησας " ἀπὸ 
τῆς γῆς πιστούς σου οἰχέτας. 

Θεοτοχίον. 

᾽Εχ σοῦ Θεὸς σεσάρχωται, ᾿Αγνὴ, δ χαὶ ἀνωτέραν σε νῦν ἢ 
᾿Αγγέλων ἀνέδειξε, “᾽ ποιημιάτων τε ὑπερέχουσαν " πάντων" διό 
σε ὑμνολογοῦμεν. 

Κανὼν τῶν Κοιμηθέντων. Πρὸς σὲ ὀρθρίζω. 

Ἤ: ἐχχλησίᾳ " τῶν πρωτοτόχων, ᾿Αγαθὲ, " τοὺς ἐχδημήσαντας 
“εξ ἡμῶν, πρεσβείαις " τῶν ᾿Αθλητῶν "' χαὶ σεπτῶν Μαρτύ- 

ρων, ἣ δικαίοις συναρίθμιησον. 

Λύτρον πταισμάτων " τὸ τῶν Μαρτύρων σου, Χριστὲ, " πανα- 
γιώτατον αἷμα νῦν προσδέχου " τῶν εὐσεβῶς " χοιμηθέντων, Σὼ- 
τερ, ἡ χαὶ τούτους διανάπαυσον. 

Ἴθυνον, Λόγε, “ τῶν ἀπελθόντων τὰς ψυχὰς " εἰς τὸν αἰώνιον 

τόπον τῆς τρυφῆς σου,᾿" χαὶ τῆς ὑπὲρ νοῦν "᾽ τῶν ᾿Αγίων θείας ἢ 
λαμπρότητος ἀξίωσον. 

Θεοτοχίον. 

Σὲ τὴν Παρθένον, " τὴν ὑπὲρ λόγον ἐν γαστρὶ “ τὸν ἀπερί- 
ληπτον Λόγον συλλαβοῦσαν, "᾽ τὸν τοῖς νεχροῖς " τὴν ζωὴν δι- 

δόντα, ἡ ἀξίως μακαρίζομεν. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» υθός μοι " τῶν παθῶν ἐπανέστη “ χαὶ ζάλη " ἐναντίων ἀνέ- 
νν, ἢ ἀλλὰ προφθάσας με σὺ " σῶσον, Σωτὴρ, " χαὶ ῥῦσαι 
φθορᾶς, " ὡς ἔσωσας τοῦ θηρὸς τὸν Προφήτην. 

Τροπαρια. 

Οἱ λύχνοι " τῆς φριχτῆς φρυχτωρίας, ἢ οἱ ἄρνες ᾿ τοῦ ᾿Αμνοῦ 

χαὶ Ποιμένος, δ οἱ στρατιῶται Χριστοῦ, ᾿ οἱ πανευχλεεῖς " αὐτοῦ 
᾿Αθληταὶ "᾽ τιμάσθωσαν ἱεραῖς μελῳδίας. 

ὙΨώθη " τῶν ᾿Οσίων ὁ δῆμος ᾿ ὑψώσας " Θεὸν ἐν ταπεινώσει; ἢ 

} 

Ἃ 



ὅθᾳ4 ΤῸ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΩ͂Ι. 
χαὶ ἐδοξάσθη πληθὺς  ἹΙεραρχῶν, "΄ ἐν ἔργοις ἀεὶ " δοξάσαντες 

τὴν ἁγίαν Τριάδα. 
Θαυμάτων ἡ ἐπιδείξεσι θείαις ἢ χαὶ πόνων " καρτερία τελείᾳ ᾿ 

τοὺς ἀνομοῦντας ἐχθροὺς " ὁ ἱερὸς ᾿ Γυναίων χορὸς " κατέπληξεν 

ἱερῶς ἀριστεύσας. Νεχρώσιμον. 
᾿Εν πίστει " οὺὑς ἐχ γῆς προσελάβου, “' ᾿Αγίων "᾽ συναρίθμησον 

δήμοις, καὶ τοῦ πιστοῦ ᾿Αβραὰμ, " τάξον, Χριστὲ, " ἐν χόλποις, 
Σωτὴρ, “ δοξάζειν σου τὴν πολλὴν εὐσπλαγχνίαν. 

Θεοτοχίον. 

Μαρτύρων ἡ Προφητῶν τε ἁγίων, 
νος Διχαίων "᾿ χαύχημα σὺ εἶ, ᾿Αγνή: 
ραῖς " τιμῶμέν σε σὺν αὐτοῖς εἰς αἰῶνας. 

Κανὼν τῶν Κοιμηθέντων. ᾿Αγάγαγε ἐκ φθορᾶς με. 
ετάβαλλε " εἰς χαρὰν τῶν πίστει χεχοιμιημένων Δ τὸν χοπε- 

ΝΜ πρεσβείαις " τῶν ᾿Αθλοφόρων, " περιζωννὺς τούτους εὐ- 
σεβῶς " τὴν εὐφροσύνην, Χριστὲ, "᾽ χαὶ πρὸς φῶς τὸ σὸν " εὔθυνον 
χαὶ ἐφοδήγησον. 

᾿Ανάπαυσον, 

Ἃ Ἐπ᾿ , ἶν ἵν 9 4{:ώ 
τῶν πᾶντων απ ἀἃιω- 

ἌἈ ὅθεν φωναῖς σαφῶς ἱε- 

Ἀ ὁ Θεὸς, τῷ πλήθει τῶν οἰκτιρμῶν σου " Πατρι- 
ἀρχῶν ἐν χόλποις " τοὺς μεταστάντας, " ἔνθα τὸ φῶς λάμπει τὸ 

φαιδρὸν " τοῦ σου προσώπου, Χριστὲ, " παρορῶν αὐτῶν " ἅπαντα 
: : 

τὰ παραπτώματα. 
Θαυμάστωσον ἢ ἐπὶ τοὺς ἐντεῦθεν ἀπηλλαγμιένους " χαὶ τῶν 

δεινῶν τοῦ βίου “ λελυτρωμένους ᾿ τὸ θαυμαστὸν ἔλεος, Χριστὲ, " 
τῆς φιλανθρωπίας σου, " χαὶ χαρᾶς τῆς σῆς ἢ ἔμπλησον χαὶ ἰλα- 

ρότητος. Θεοτοχίον. 
Νεχρώσεως ἡ χαὶ φθορᾶς ἐῤῥύσω με χαὶ θανάτου " τῷ παρα- 

δόξῳ τόκῳ " σοῦ, Θεομῆτορ' " σὺ γὰρ, ᾿Αγνὴ, τέτοκας ἡμῖν ἢ 
ἀφθαρσίας πηγὴν; " χαὶ τῷ σῷ φωτὶ “ Κόσμον ὅλον χατελάμ.- 
πρυνας. Δενρας λονρν 

δ ὁ, Ὁ Εἰρμος. 
» ν μεν: Παῖδες ἐν χαμίνῳ ἡ τὴν Τριάδα τυπώσαντες “ τοῦ πυ- 

» «ρρὸς τὴν ἀπειλὴν χατεπάτησαν, " χαὶ ὑμνοῦντες ἐβόων" " 
» Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Τροπάρια. 

στάμενοι ἐν μέσῳ “ τοῦ πυρὸς ὑπεδέξασθε Κὶ θείαν δρόσον οὐ- 
ρανόθεν, ᾿Αθληταὶ Χριστοῦ, ἣ χαὶ ὁμιλοῦντες βασάνοις “ τὸν πο- 
λυμιήχανον ἐχθρὸν " νεχρὸν εἰργάσασθε. 

Οἱ θεῖοι Ιεράρχαι δ᾽ ὡς ὁλχάδα ἰθύναντες "ἢ τὴν ᾿Εχχλησίαν 

τοῦ Θεοῦ, ἀχαταπόντιστον " ταύτην ἐτήρησαν πλάνης " διεχφυ- 
γοῦσαν ἀβλαβῶς " χάχιστα χύματα. 
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Νεχρώσαντες τὴν σάρχα “ ἱεροῖς ἀγωνίσμασιν, ἢ ᾿Ασχηταὶ τῆς 
ἀληθείας, ἐκληρώσᾳσθε ἢ τὴν ζωὴν τὴν ἀγήρω " μετὰ ἁγίων Προ- 
φητῶν " χαὶ ἱερῶν Γυναιχῶν. 

Νεχρώσιμον. 

Μὴ δείξης ὑπευθύνους ἡ ἐν τῇ χρίσει τοὺς δούλους σου, Ἢ οὺς 

μετέστησας πιστοὺς, ἀλλὰ τάξον αὐτοὺς ἅ ἐν ταῖς λαμπρότησι, 

Λόγε, " ταῖς τῶν ᾿Αγίων, χαὶ ἡμᾶς " τῇ εὐσπλαγχνία σου. 
Θερτοχίον. 

Μαρτύρων χαὶ 'Οσίων κ᾿ Προφητῶν τε, Πανάμωμε, " Γυναικῶν 
χαὶ πάντων τῶν ἱΙεραρχῶν ᾿ τῶν ἱερῶς βιωσάντων "' σὺ εἶ τὸ χλέος 
ἀληθῶς, " μεθ᾿ ὧν τιμῶμέν σε. 

Κανὼν «ὧν Κοιμηθέντων. Ὡς πάλαι τοὺς εὐσεβεῖς. 

πάντων ζωαρχικὴ " αἰτία καὶ δύναμις ᾿ ποιητικὴ, Λόγε τοῦ 
Θεοῦ, " τῆς ἐπηγγελμένης τοῖς Μάρτυσι τρυφῆς " τὰς ψυχὰς 

ἀξίωσον " τῶν μεταστάντων δούλων σου, ἡ ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων 

ἡμῶν. 

Σωμιάτων μὲν ὡς φθαρτῶν "' εὐτόνως ἠλόγησαν "' οἱ εὐχλεεῖς 

Μάρτυρες Χριστοῦ" " νῦν δὲ παῤῥησίᾳ πρεσβεύουσι πρὸς σέ" " Τὰς 

ψυχὰς ἀνάπαυσον " τῶν χοιμηθέντων δούλων σου, ἢ ὁ Θεὸς τῶν 
Πατέρων ἡμῶν. 

Καλάμῳ «τῷ τοῦ Σταυροῦ "' ὑπέγραψας ἄφεσιν "᾽ ἁμαρτιῶν 
πᾶσι ποῖς πιστοῖς" δ᾽ ἧς νῦν τὰς ψυχὰς, ὧν μετέστησας πρὸς σὲ, ἢ 

μετασχεῖν ἀξίωσον ἃ ἐν εὐφροσύνη ψαλλούσας’ Ἀ Ὃ Θεὸς τῶν Πα- 
πέρων ἡμῶν. Θεοτοχίον. 

Ἂ 

Ἃ 

Ὃ Λόγος ἡ τοῦ Πατρὸς, " ὁ πάντα βουλήματι ᾿ δημιουργῶν, 
φύσιν τῶν βροτῶν " τὴν συγχεχωσμένην τοῖς πάθεσιν εὑρὼν, "' ὡς 
Θεὸς ἀνέπλασεν" " πον βεύσῃ Παάναγνε, " ὁ καρπὸς τῆς χοι- 
λίας σου. Φόὴ ἢ. Ὁ Ἑίΐρμος, 
» [9 ὑπ᾿ ᾿Αγγέλων ἀσιγήτως ἡ ἐν ὑψίστοις δοξαζόμιενον, " οἱ 
» οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, " γῆ χαὶ ὄρη χαὶ βουνοὶ καὶ βυθὸς " 
» χαὶ πᾶν γένος ἀνθρώπων, δ᾽ ὕμνοις αὐτὸν “ ὡς Κτίστην χαὶ 

» Αυτρωτὴν εὐλογεῖτε. 
Τροπαρια. 

᾿Επιφοραῖς τῶν ἀλγηδόνων, ἢ χαὶ τῶν πόνων ἐπιδόσεσι " πε- 
ριστατούμινοι σφοδρῶς, " οὐχ ἠρνήσασθε τὴν ὄντως ζωὴν, ἢ Κυ- 

βίου ᾿Αθλοφόροι, Δ᾽ οὐδὲ γλυπτοῖς " ἐνείματε πονηρότατον σέβας. 
Αύχνοι καθάπερ ἐν λυχνίᾳ “ ἐπιχείμενοι σεπτῶν ἀρετῶν, "δ 

πᾶσαν αὐγάζετε τὴν γῆν, ᾿ ἅπαν σχότος ἐχδιώχοντες " τῆς πλά- 

νης, ᾿Αθλοφόροι " ἱερουργοὶ, ᾿ τῶν οὐρανίων Νόων συμπολῖται. 
Οἱ ἀξιέπαινοι Προφῆται, Κ᾽ τῶν ᾿Οσίων ὁ χατάλογος, " τῶν 

Ῥαγδοϊϑίϊουβ. 84 
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Γυναιχῶν ὁ ἱερὸς, “ ἀθλησάντων θεῖος ὅμιλος “΄ ὑμνείσθωσαν ἀ- 

ξίως, “ ὑπὲρ ἡμῶν "᾽ πρεσβεύοντες τῷ Χριστῷ χαὶ Σωτῆρι. 
Νεχρώσιμιον. 

Σὺ ἡ ζωὴ τῶν ζώντων, Λόγε," οὺς ἐκ γῆς πιστῶς μετέστησας, ἢ 
μετὰ ᾿Αγίων ἐν φωτὶ "ἡ τοῦ πρϑξύβοι σου ἀγάπαυσον, Ν συγχώ- 

ρησιν πταισμάτων "'᾿ διὰ πολλὴν ἢ παρέχων τούτοις, Κύριε, εὐ- 
σπλαγχνίαν. Θεοτοχίον. 

Ἣ πολυύμνητος Παρθένραιανα Προφητὼν τὸ περιήχημα, Ἀ ἽἼε- 
ββρχιῦν, χαὶ ἀβλοτωνις χαὶ ᾿Οσίων ἐγκαλλώπισμα, " Γυναίων τε 
ἁγίων "᾽ ἡ χαρμονὴ " ὑμνείσθω χρεωστικῶς εἰς αἰῶνας. 

Κανὼν τῶν Κοιμηθέντων. Λατρεύειν ζῶντι. 

δ ψν τ ὁ θησαυρὸς “ τῆς ἀθανασίας σὺ, Ζωαρχικώτατε, ῳ 

τοῖς θνητοῖς ἀφθαρσίαν χατήγγειλας; “ἣν τοῖς σοῖς Μάρτυσι, 
Χριστὲ, "᾽ τοῖς εὐσεβῶς πίστει σοι βοῶσι δεδώρησαι: " Ἐὐλογεῖτε, 
πάντα τὰ ἔργα " Κυρίου, τὸν Κύριον. 

Σοφίᾳ πνευματιχῇ " καὶ ὑπομονῇ τῶν ἔργων οἱ στεῤῥότατοι ἢ 
᾿Αθληταὶ τῶν βασάνων χαταπτύσαντες, “ ταῖς ψυχαῖς τῶν με- 

ταστάντων “ παρὰ Χριστοῦ ἄνεσιν αἰτοῦνται χραυγαάζοντες" " Εὐ- 
λογεῖτε, ᾿ πάντα τὰ ἔργα “ Κυρίου, τὸν Κύριον. 

᾿λάσθητι, ᾿Αγαθὲ, " λόγχη τῆς πλευρᾶς σου ῥήξας τὸ “χει- 
ρόγραφον “ τῶν πρὸς σὲ μεταστάντων, ἣ' χαὶ μεσότοιχον " καθε- 
λὼν τὸ τῶν πταισμάτων, “ ὑμνολογεῖν σε, οὺς προσελάβου, εὐ- 
δόχησον" "᾽ Εὐλογεῖτε, ᾽ πάντα τὰ ἔργα “ Κυρίου, τὸν Κύριον. 

Θεοτοχίον. 

Νεφέλην σε νοητὴν " τοῖς προχεχοιμηχόσι δίψει τῆς νεχρώ- 
σεως "᾽ ὕδωρ ζῶον τῆς ἀφέσεως πηγάζουσαν, ἥ χαὶ θνητοῖς ἀθα- 

γασίαν " διηνεκῆ πᾶσι τοῖς βοῶσι παρέχουσαν" " Ἐὐλογοῦμεν, " 
εὐλογημένη “ Παρθένε, τὸν Τόχον σου. 

᾿Ωδὴ θ΄. .ὋΟ Εἰρμός. 
» Ἔ!" Σιναίῳ τῷ ὄρει χατεῖδέ σε " ἐν τῇ βάτῳ Μωῦσης " τὴν 

“ἀφλέχτως τὸ πῦρ τῆς Θεότητος " συλλαβοῦσαν ἐν γαστρί" δ 
» Δανιὴλ δέ σε εἶδεν " ὄρος ἀλατόμιητον" ῥάβδον βλαστήσασὰν 
» Ἡσαΐας χέχραγε " τὴν ἐχ ῥίζης Δαυίδ. 

Τροπάρια. 
ἹἽἹερεῖα χαθάπερ προσήχθητε " τῷ τυθέντι δι᾿ ἡμᾶς, ἡ χαὶ τοὺς 

θείους ναοὺς ἐπληρώσατε " τῶν ᾿Αγγέλων χαρμονῆς, “ ᾿Αθλοφό- 
βοι Κυρίου" "' διὸ ταῖς εὐχαῖς ὑμῶν " πάντας στηρίξατε, " καὶ τῆς 
τοῦ ἐχθροὺ βλαβερᾶς " πλάνης Ἀν δασ θα 

Ως φωστῆρες, ζωῆς λόγον ἔχοντες ἢ ἐφ σίετε. ψυχὰς," ΠΡ 
χαι Χριστοῦ ἱερώτατοι, "΄ θείας. δόξης χοινωνοί" “ ὡς τὸ πῦρ 

] 
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δεγμένοι ᾿ τοῦ Πνεύματος, “Ὅσιοι, ἢ 
τῶν Δαιμόνων πυρὰν “ ἠφανίσατε. 

Σὺν Προφήταις ἁγίοις τιμιήσωμεν ἣ τῶν ᾿Θσίων τὴν πληθὺν, ἣ' 
τοὺς πρὸ νόμου ἐχλάμψαντας νόμῳ τε " πολιτείᾳ χαθαρᾷ, " Γυ- 
νγαιχῶν τε ἁγίων “᾽ τοὺς χοροὺς" αἰνέσωμεν “ καὶ ἐχβοήσωμεν" ἢ 

Κύριε, πρεσβείαις αὐτῶν " σῶσον πάντας ἡμᾶς. 

πάθῃ ἐφλέξατε, " χαὶ τὴν 

Νεχρώσιμον. 
Ἢ ταφή σου, Χριστὲ, καὶ ᾿Ανάστασις " πάντων γέγονε ζωή" ἣ 

διὰ τοῦτο τολμῶντες βοῶμέν σοι" ἡ Μετὰ πάντων ἐχλεχτῶν, ἥ 
οὺς πιστῶς προσελάβου " δούλους σου ἀνάπαυσον, “ τούτων τὰ 

πταίσματα " πάντα συγχωρῶν, ὡς Θεὸς ἣ καὶ φιλάνθρωπος. 

Θεοτοχίον. 

Φοβερὸς οὗτος τόπος, ἐβόησεν, " ὁπηνίχα ᾿Ιαχὼβ " σοῦ τὸν 
τύπον ἐν χλίμαχι ἔβλεψε, "' Θεοτόχε, ἀψευδῶς, τῶν Μαρτύρων 
ἡ δόξα, " ᾿Οσίων τὸ καύχημα, "᾽ ᾿Αγγέλων ἀγλαϊσμα, “ πάντων 
Προφητῶν καὶ πιστῶν ἡ τὸ διάσωμα. 

Κανὼν τῶν Κοιμηθέντων. τὴν ἐν βάτῳ χαὶ πυοί. 
ὃν ὡς μόνος ἀγαθὸς " χαὶ φιλάνθρωπος Θεὸς " τοὺς μεταστάν- 

Νὴ Ἂν πρὸς σὲ " τῶν Μαρτύρων ταῖς λιταῖς " ἐν χώρᾳ τῶν πραέων 
γῆς " χκατασχήνωσον, “ τὴν λύσιν τῶν πταισμάτων " παρέχων ; 
᾿Ελεῆμον, “ αὐτοῖς διὰ μέγα χαὶ πλούσιον ἔλεος. 

Ἔν ᾿Αγίων σου σχηναῖς, ἡ ἐν τοῖς χόλποις ᾿Αβραὰμ., " οὺς 

προσελάβου, Σωτὴρ, “ συναρίθμησον τοῖς σοῖς ἣ' Δικαίοις, ἔνθα 
λάμπει τὸ φῶς " τοῦ προσώπου σου ἡ τὸ ἄχραντον καὶ θεῖον, δ 
χαὶ μένει δι αἰῶνος " ἡ ὄντως ἀΐδιος ἀγαλλίασις. 

Μαχαρίας σου ζωῆς, “ αἰωνίων ἀγαθῶν " ἀκαταπαύστου τρυ- 

φῆς, “ εὐφροσύνης ἀληθοῦς " ἀξίωσον τοὺς δούλους σου, ἣ οὺς με- 

πέστησας βουλήσει, Ζωοδότα, “ ἐν τόπῳ τῷ τῆς χλόης, " ἐπὶ 
τῶν ὑδάτων τῆς ἀναπαύσεως. 

Θεοτοχίον. 

Ὡς ἁγία Κιβωτὸς " μαρτυρίου τε Σχηνὴ, “ τὸν Ζωοδότην 
Θεὸν ἡ ὑπεδέξω ἐν γαστρὶ, ᾿ Παναμιώμητε, τὸν Κτίστην σου, " 
τὴν ἀπόφασιν χατάρας τῆς ἀρχαίας ἥ χαὶ νόμον τοῦ θανάτου "ὦ 

ἰδίῳ θανάτῳ ἀναμοχλεύσαντα. 
᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Ναρτυριχά. Ἦχος γ΄. 

Βασιλέων χαὶ τυράννων ἥ᾽ τὸν φόβον ἀπώσαντο ἡ οἱ Χριστοῦ 
Στρατιῶται, “ χαὶ εὐθαρσῶς χαὶ ἀνδρείως ᾿ αὐτὸν ὡμολόγησαν ἥ 
τὸν ἁπάντων Κύριον, " Θεὸν χαὶ Βασιλέα ἡμῶν, ἢ καὶ πρεσβεύουσιν ᾿ 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ὅμοιον. 

Αἱ Δυνάμεις τῶν ἁγίων “᾿ “Αγγέλων ἐθαύμασαν " τῶν Νίαρ- 
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τύρων τοὺς ἄθλους, ἡ ὅτι ἐν σώματι θνητῷ " βασάνων χατεφρό- 
νησαν, " μιμηταὶ γενόμενοι “ τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, " 
χαὶ πρεσβεύουσιν ἢ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

'Ως φωστῆρες ἐν Κόσμῳ λάμπετε " χαὶ μετὰ θάνατον, ἁγιοι 
Μάρτυρες, ἢ τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἀγωνισάμενοι" " διὸ ἔχοντες 
παῤῥησίαν "᾽ Χριστὸν ἱχετεύσατε “ ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὼς ἡμῶν. 

Νεχρώσιμον. 
᾿Αγθρωποι, ἢ τί μάτην ταραττόμεθα; " ὁ δρόμος βραχύς ὁ ἐστίν, ἢ 
τρέχομεν" ἢ χαπνὸς ὑπάρχει ὁ βίος, "' ἀτμὶς καὶ τέφρα, χαὶ 

χόνις " πρὸς ὀλίγον φαινόμενος " χαὶ ταχέως ἀχρειούώμιενος" "διὸ 

Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ βοήσωμεν" " Τοὺς μεταστάντας ἐξ 
ἡμῶν ἀνάπαυσον, ἢ ἔνθα πάντων ἐστὶν " εὐφραινομένων ἡ χατοι- 
χία ἐν σοί. Δόξα. ...: καὶ γῶν. ᾿Θεοτοκίόνι 

᾿Αγιόπρωτε σεμνὴ, ἢ ἐγχώμιον οὖσα τῶν οὐρανίων Ταγμᾶτων, " 
᾿Αποστόλων ὑμνῳδία, ᾿ Προφητῶν περιοχὴ, ᾿ Δέσποινα, πρόσδε- 
ξαι " χαὶ ἡμῶν τὰς δεήσεις. 

Ὅταν δέ ἐστιν: Ἀλληλούϊα, ψάλλομεν τὰ ἀνωτέρω Μαρτυ- 
ριλὰ εἰς τοὺς Αἴνους, ᾿Απόστιχα δὲ τὰ παρόντα Νεχῤώσιμα. 

Τῷ τύπῳ τοὺ σταυροῦ. 

Δοξάζω τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον, ἢ δί οὗ ζωὴ δεδώρηται, 
χαὶ τρυφῆς ἡ ἀπόλαυσις ᾿ τοῖς ἐν πίστει χαὶ πόθῳ ἥ σὲ ὑμνοῦσι, 
μόνε Πολυέλες: " διὸ βοῶμιεέν σοι, Χριστὲ ὁ Θεός" " Τοὺς μεταστάν- 
τας ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον, " ἔνθα πάντων ἐστὶν “ εὐφραινομένων 

ἡ κατοικία ἐν σοὶ, "᾽ δοξάζειν σου τὴν Θεότητα. 
Στίχ. Μαχάριοι, οὺς ἐξελέξω. 

ὋὉ μόνος ἐλεήμων χαὶ εὔσπλαγχνος ᾿ Κ ὁ ἔχων ἀχατάληπτον " 
ἀγαθότητος πέλαγος, δ᾽ ὁ γινώσχων τὴν φύσιν ἢ τῶν ἀνθρώπων, 
ἣν ἐδημιούργησας, ἡ σὲ ἱκετεύομεν, Χριστὲ ὁ Θεός" " Τοὺς μετα- 
στάντας ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον, " ἔνθα πάντων ἐστὶν " εὐφραινομέ- 

νων ἡ χατοιχία ἐν σοὶ, " δοξάζειν σου τὴν Θεότητα. 
Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. 
Ὑπνώσας ἐν τῷ τάφῳ ὡς ἄνθρωπος, " δυνάμει ἀηττήτῳ σου ἢ 

ὡς Θεὸς ἐξανέστησας " τοὺς ἐν. τάφοις ὑπνοῦντας, " ἀσιγήτως 

ὕμιννον σοι προσφέροντας" Ἃ διὸ βοώμμν σοι, Χριστὲ ὁ Θεός" “ Τοὺς 

μεταστάντας ἐξ ἡ ὑμῶν ἀνκημμο, Ἢ ἔγθα πάντων ἐστὶν " εὐφραι- 

νομένων ἡ χατοιχία ἐν σοὶ, ᾿ δοξάζειν σοῦ τὴν Θεότητα. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Λαμπάδα νοητήν σε βαστβζρμσαν ἢ σὸ φέγγος τῆς Θεότη- 

τος, " ὁμιλῆσαν παχύτητι ἣ τῆς ἀνθρώπων οὐσίας, ἡ Θεοτόχε, 
πάντες ἐπιστάμεθα" " Διὸ τὸν σὸν δυσώπησον Υἱὸν χαὶ Θεὸν, 
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τοὺς μεταστάντας ἐξ ἡμῶν αὐλίζεσθαι, “΄ ἔθνα πάντων ἐστὶν ἢ 

εὐφραινομένων ἡ κατοιχία, ᾿Αγνὴν " δοξάζειν σε τὴν Πανάμωμον. 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

᾿ς, θετήσαντα, Χριστὲ, ᾿ τὴν ἐντολήν σου “᾽ τὸν προπάτορα 
ΑἰΑδὰμ " τοῦ Παραδείσου ἐξώρισας" " τὸν δὲ Ληστὴν, Οἰχτίρ- 
μον, ἡ ὁμολογήσαντα σε ἐν σταυρῷ " ἐν αὐτῷ εἰσῴχισας χρά- 
ζοντα' " Μνήσθητί μου, Σωτὴρ, " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Τῷ πυρὶ τῶν αἰχισμῶν " προσομιλοῦντες, "᾽ ᾿Αθλοφόροι τοῦ 
Χριστοῦ, " δρόσον οὐράνιον εὕρατε " ἐπαναψυχοῦσαν τε " καὶ δυνα- 
μοῦσαν φέρειν τῆς σαρχὸς " τὰς ὀδύνας: ὅθεν χουφίζετε " πάντα 

πόνον ἀεὶ “ ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
ἹἹεράρχαι ἱεροὶ, " Προφῆται ἔνδοξοι, "΄ ᾿Οσίων ἡ πληθὺς, " 

Γυναίων θείων ὁμιήγυρις " ἐναθλησάντων πίστει " καὶ χαθελόντων 
πλάνην τοῦ ἐχθροῦ " οὐρανίου δόξης ἐπέτυχον" "ὧν πρεσβείαις, 
Σωτὴρ, “ οἴχτειρον τοὺς δούλους σου. 

Ἔνθα λάμπει σου τὸ φῶς, " ἐν ταῖς σχηναῖς “ τῶν ἐχλεχτῶν 

σου; ὁ Θεὸς, ἣ ὅπου τρυφὴ ἡ ἀέναος, ἣ' τοὺς ἐξ ἡμῶν ἐν πίστει ἢ 

μετατεθέντας τάξον, ᾿Ιησοῦ, " παρορῶν τὰ τούτων ἐγχλήματα," 
ἵνα σε ἐχτενῶς, " Δέσποτα, δοξαζωσιν. Δόξα. 

Τὴν προσώποις ἐν τρισὶ " προσχυνουμένην “ μίαν ἄναρχον, 
πιστοὶ, " θείαν Μονάδα δοξάσωμεν, "᾽ ὅπως ἀξιωθῶμεν ἡ ἁμαρ- 

τιῶν ἀφέσεως τυχεῖν, " χαὶ τῆς Βασιλείας τευξώμεθα," ἀνυμνοῦντες 

αὐτῆς “ τὸ ἄπειρον ἔλεος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Φωτισμὸς χαὶ ἱλασμὸς " ἐχ σοῦ ἐπέφανεν " ὁ πάντων Λυτρω- 

τὴς, δ θεοχαρίτωτε Δέσποινα" " ὃν ἐχτενῶς δυσώπει, ἡ ἐν τῇ μελ- 
λούσῃ δίκη φοβερᾷ " καταδίχης πάσης λυτρώσασθαι, " ΓΑχραντε, 

τοὺς πιστῶς " πάντοτε ὑμινοῦντάς σε. 

Τέλος τοῦ Τρίτου Ἤχου. 

Εἰ χαὶ τρίτος σὺ, πλὴν πρὸς ἀνδρικους πόνους 

Σύνεγγυς εἶ πως τοῦ προάρχοντος, Τρίτε. 

ἴλκομψος, ἁπλοῦς, ἀνδρικὸς πάνυ, Τρίτε, 
Πέφηνας ὄντως, καὶ σὲ τιμῶμεν, Τρίτε. 

Πλήθους κατάρχων ἰσαρίθμου σοι, Τρίτε, 
Πλήθει προσήχεις προσφυῶς ἡρμοσμιένῳ. 

“οὐ θξῆρ ο...- - 



τὰ 
ἘΦ 63. να δην ἜοῦΣ Ἀ οι ἐρνδηθῇ 

θαι ον ΤΙ ἡ, 30 γῆ θο ξοδ ἢ 
ΝΡ ἡ νὼ ς “ων δε κὰν 

ἐς ἐν.-δαυιαο  νῇ 

; ἐὰῈῚν τὠυθηρφάῖον 

ὀροθαπδον γό δ ὑοθὶ ὑοῦ ϑϑ. ̓ϑοϑῇ τα ον 

-οὐν ταύταν, 4 γάτ " ᾿ρκοκβδ' ψουμιλοφαπι τ: 

εὐὐσῖς ἐδ τχώε ἀρ βύν; Στ  ο" δ τον ἧς, 

Ἢ »εάοϑα ἥω χὰ ὡ οὐδλ! ἂν» ἣν ἐ δερόρνη 

"τόρ γοδοφολθ, ὦ τιννθοι γγλα ούκῖου νφο δόμοκ: ι ἦ 

τονῦδ, ΕἸ Ἀς "πω νδτυρχυψουνπ Ἀ πϑεῦς νονσοϑο ἢ ον 

τ ἐΞξιγον οἵδ τὰ τ ἧ χ  τμεξτὸ χαυτάιο. 

" Δὐ ΚΣ: ἀ τῷνδθ᾽. “ οὐϑοθ Ἢ 
ΨΚ ἀμθνχ' ΕῚ ἀνα ὐαανα 

δ᾽ μιν ϑδ τάξι νον δε» 
- 

᾿ ἀϑτο)π, γῇ ̓χῶὰβ ὃ ὅν, ἐυφοϑαν ἢ Ν, πὸ ἡ κοὐ  ἐνοὉ. 

Ἀδν δἰ κγὴ. νώτοτν ΓῺ ἘΞ Το Σ «ον ἼΑΨῸΣ ΤᾺ τη 

ῇβλ᾿;,͵,.͵. μεθ ϑιξτοῤνεεὰδδ ρ οδῤνηψό ϑύμμ 
παν ΡΟΣ βθεμρενον, κι 
πόα ἊΝ γεν ὲ Ξ 5 νϑ ξαιπρολόνᾳ - 

ὔϑυῦ ἐὐϑυνθ ρον,  ΚῊ Παεχν 

᾿ νον πο δον. πους 

τωςυλ γωϑυοτ' δ᾽ οοαρμμα δῆ ηρια μὰ τολμήραβν 
“ἰταῖ ΠΩ ἐν ᾿υπὼνυξ ΕΝ ἀνι κτουλλονενι ἄχ χὸ δ τῷ 

ν Γ Υ ᾿ ὃ ὙΦΥΝ «νιν. 

δ. εἰπϑονδὼ πῦκ. ἷ ἐν φῃ δ 9 οὐ ᾿ 
ἐς ΧΑ "ἢ ῃ δθ ᾿ χα 1 ψὰνφῇ Ἔν 

τ ΩΣ 3. τὐβοσοαα νοῦν 
ν ἃ ἮΝ 

ἡ περχα, ᾿ μον ᾽ὰ- μος ορβῖρνν φὐλν ἢ ἀηττ 

, ι ἐὐδυρ θεν ϑυοχίηδυν: ἐδ π' καὶ ὑκ τοτῆα ρα 

ὭΦΕ ἐοτύσ χορ ϑαπεῦ ὕνε! ἄθοπ; νὰ 

ἘΡΡΕῚ μον τον ονδδυῥο. δόρει ρά 

ΔΗ͂Σ ̓ » τΥΡα ΟΝ οτι φοιρκ. αὐϑτηᾷ δὴ ὩΣ ὃ 

ρος οἰϑῷ, υφαβλοας, Μρχήβαθα. ἡκαν ΝΑ 
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ΤΏ ΣΑΒΒΆΤΩ ἝΣΠΕΡΑΣ. 

ΕΝ ΤΩ ΜΊΚΡΩ ἘΣΠΈΡΙΝΩ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, τὰ γ΄. Στιχηρὰ ᾿Ἀναστάσιμα, δευ- 

περοῦντες τὸ α΄. Δόξα... καὶ νῦν. 
, Θεοτοχίον, τὸ Δογματικόν. Ἦχος δ΄. 

4 σπόρως συνέλαβες " χαὶ ἐχύησας ἀφράστως ἡ τὸν χαθελόντα 

μα ἀπὸ θρόνου, “ χαὶ ὑψοῦντα ταπεινοὺς " καὶ ἐγεί- 

ροντα χέρας πιστῶν αὑτοῦ, “ τοὺς δοξάζοντας Χριστοῦ “ τὸν 

Σταυρὸν χαὶ τὴν Ταφὴν " χαὶ τὴν ἔνδοξον ᾿Ανάστασιν" ἤ διό σε, 
Θεοτόχε, ἡ τὴν πρόξενον τῶν τοσούτων ἀγαθῶν "' ἀσιγήτοις ἐν ᾧ- 
δαῖς μαχαρίζομεν, ἢ ὡς ὃς πρεσβεύουσαν ἀεὶ " τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. ῬΩΡΕΧΝΑ Προσόμιοια τῆς Θεοτόχου. 

ὋὉ ἐξ ᾿γψίστου χληθείς. 

ὋὉ ἐξ ἀνάρχου Πατρὸς Υἱὸς “ἀχρόνως " διὰ συγχατάβασιν " 

χαὶ σωτηρίαν βροτῶν " Θεὸς ὧν ἄνθρωπος γέγονεν," ἵνα παράσχῃ " 
τῷ Πρωτοπλάστῳ νῦν τὸν Παράδεισον, " ἅμα χαὶ τὴν ἅπασαν δ" 
φύσιν λυτρώσηται " ἐχ τῆς ἀπάτης τοῦ ὄφεως, ἥ χαὶ τὴν εἰχόνα δ 
πεσοῦσαν σώσῃ ὡς εὐδιάλλαχτος" " ὅθεν Μητέρα " ἀπειργάσατο δ 

γυμφοτόχον " ᾿Αγνὴν τὴν ἀμόλυντον, " ἣν ὡς ἄγχυραν πάντες ἥ 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν χεχτήμεθα. 

Στίχ. [Αχουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε. 
Σωματωθέντα τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων " ἔσχες ἐν τῇ μή- 

πρᾳ σου, ἡ Θεομαχάριστε, ἣ ἀγαμορφοῦντα Ὅι ἄνθρωπον " τὸν 
πρὶν "πεσόντα ἢ τῇ παραβάσει διὰ τοῦ ὄφεως" " Θεὸν γὰρ Ἧἰτεεῖν 
χας “᾿ σαρχὶ ᾿ἰρμηβίβου ἡμῶν, ἡ χαὶ τῆς φθορᾶς ἠλευθέρωσας ᾿ 
πὴν φύσιν πᾶσαν " παλαιωθεῖσαν διὰ "5 πόχου σου" ᾿ διὸ ὑμινοῦ- 

μεν " χαὶ δοξάζομεν "᾽ σοῦ τὴν χάριν, " Παρθένε ἀνύμφευτε; " 
δυσωποῦντες ῥυσθῆναι "' διὰ σοῦ πάσης χολᾶάσεως. 

Στιχ. Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν. 
Ἵνα σου πᾶσι τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους " χαὶ τῆς ἀγαθότητος 

ἀγαχαλύψης ἡμῖν ἡ τὸ ἀδιόριστον πέλαγος, "᾽ τὰς ἁμαρτίας ἣ 
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τῶν οἰχετῶν σου πάσας ἐξάλειψον" " ἔχεις γὰρ, Πανάμωμε, 

Μήτηρ οὖσα Θεοῦ, " τὴν ἐξουσίαν τῆς Κτίσεως, χαὶ διεξάγεις 
πάντα ὡς θέλεις τῇ δυναστείᾳ σου" " χαὶ γὰρ ἡ χάρις " ἡ τοὺ 

Πνεύματος ἢ τοῦ ἁγίου " σαφῶς ἐνοιχοῦσαί σοι Κ' συνεργεῖ σοι ἐν 

πᾶσιν " ἀενάως, Παμμαχάριστε. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. Ἦχος δ΄. 

ὋὉ σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι " δοξολογούμινος Υἱὸς ἡ ἐν ὑψίστοις 

ὑπὸ τῶν Σεραφὶμ., " τὸν Πρωτόπλαστον ἀναπλάσαι βουλόμενος, δ 
ὅλον ἑαυτὸν ἐχένωσεν ἀφράστως "' ἐν μήτρα σου, Θεοτόχε πανύ- 

μνητε" ἡ χαὶ ἐχ σοῦ ἀνατείλας " ἐφώτισε πάντα τὸν Κόσμον Θεό- 
τὴτι" ῥυσάμενος εἰδωλομιανίας" " χαὶ ἐν ἑαυτῷ θεώσας ἢ εἰς οὐρα- 

νοὺς ἀνήγαγε τὸ ἀνθρώπινον ἡ Χριστὸς ὁ Θεὸς καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν. Τὸ ᾿Αναστάσιμον ᾿Απολυτίκιον, καὶ “ Απόλυσις. 

«το το τος ξοο:--ο.---- 

ΕΝ Τῷ ΜΕΡΑΛΩ ἘΣΠΕΡΙΝΟ, 
Μετά. τὸν Ἡροοιμιακὸν, εἰς. τὸ Κύριε, ἐκέκραξα, ψάλλομεν 

τὰ παρόντα Στιχηρὰ ᾿Ανάστάσιμα. Ἤχος. δ΄: 

Ἃ 

ΕΓ" ζωοποιόν σοὺ Σταυρὸν ᾧ ἀπαύστως προσχυνοῦντες ; Χριστὲ 
-ὁ Θεὸς, " τὴν τριήμερόν σου ᾿Ανάστασιν δοξάζομεν" "᾽ δὲ αὐὖ- 

τῆς γὰρ ἀΝΕΚΆΘΝΝΕΕ Ἔ σὴν καπαφθαρεῖσαν δ σῶν ἀνθρώπων φιάνιχν 

Παντοδύναμε, ἢ χαὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον ἢ χαθυπέδειξας ἡ ἡμῖν, " 
ὡς μόνος ἀγαθὸς χαὶ φθινήριάπαις 

Τοῦ ξύλου τῆς παραχοῆς "᾿ τὸ ἐπιτίμιον ἔλυσας, Σωτὴρ, ἢ 
τῷ ξύλῳ τοῦ σταυροῦ “ ἑχουσίως προσηλωθείς" “ χαὶ εἰς “Αδου 
χατελθὼν, Δυνατὲ, “ τοῦ θανάτου τὰ δεσμιὰ " ὡς Θεὸς διέῤῥηξας" 
διὸ προσχυνοῦμεν " τὴν ἐκ γεχρῶν σου ᾿Ανάστασιν, "᾽ ἐν ἀγαλ- 
λιάσει βοῶντες" " Παντοδύναμε Κύριε, δόξα σοι. 

Πύλας “Αδου συνέτριψας, Κύριε, αὶ χαὶ τῷ σῷ θανάτῳ " 
θανάτου τὸ βασίλειον ἔλυσας" “ γένος δὲ τὸ ἀνθρώπινον " ἔχ φθο- 
ρᾶς ἠλευθέρωσας, Ἂ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν " τῷ Κόσμῳ δωρησά- 
μενος ἢ καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

“Ετερὰ Στιχηρὰ ᾿Αγατολικά. ; 

Δεῦτε, ἀνυμνήσωμεν, λαοὶ, ἢ τὴν τοῦ Σωτῆρος τριήμερον 
ἔγερσιν" δ δι᾿ ἧς ἐλυτρώθημεν "᾽ τῶν τοῦ Αδου ἀλύτων δεσμῶν, δ 
χαὶ ἀφθαρσίαν χαὶ ζωὴν " πάντες ἐλάβομεν “ χραάζοντες: " Ὁ 

σταυρωθεὶς χαὶ ταφεὶς χαὶ ἀναστὰς, ἣ σῶσον ἡμᾶς τῇ ᾿Αναστά- 
σει σου, ἡ μόνε φιλάνθρωπε. 

Αλγγελοι χαὶ ἄνθρωποι, Σωτὴρ, “ τὴν σὴν ὑμνοῦσι "᾽΄ τριή- 
μέερον ἔγερσιν" " δ ἧς χκατηυγάσθη " τῆς Οἰχουμένης τὰ πέρατα, ἢ 
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χαὶ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ " πάντες ἐλυτρώθημεν " χράζοντες" ἢ 

Ζωσποιὲ παντοδύναμε Σωτὴρ, " σῶσον ἡμᾶς τῇ ᾿Αναστάσει σου, ἢ 
υιόνε Φιλανθρωπε. 

Πύλας χαλκᾶς συνέτριψας, "᾽ χαὶ μοχλοὺς συνέθλασας, Χρι- 

στὲ ὁ Θεὸς, "᾿ χαὶ γένος ἀνθρώπων ἢ πεπτωχὸς ἀνέστησας" ἥ διὰ 

τοῦτο συμφώνως βοῶμεν" “ Ὃ ἀναστὰς ἐχ τῶν νεχρῶν, " Κύριε, 
δόξα σοι. 

Κύριε, ἡ ἐκ Πατρός σου γέννησις ἢ ἄχρονος ὑπάρχει καὶ ἀΐ- 
διος᾽ ἡ ἡ ἐχ Παρθένου σάρχωσις Ἂ ἄφραστος ἀνθρώποις " χαὶ ἀνερ- 

μήνευτος" ἢ καὶ ἡ εἰς “Αδου χάθοδος " φοβερὰ Διαβόλῳ “ χαὶ τοῖς 

᾿Αγγέλοις αὐτοῦ" "᾿ θάνατον γὰρ πατήσας “ τριήμερος ἀνέστης, δ 
ἀφθαρσίαν παρέχων ἀνθρώποις " καὶ τὸ μέγα ἔλεος. ᾿ 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ό διὰ σὲ Θεοπάτωρ " Προφήτης Δαυὶδ ᾿ μελῳδιχῶς " περὶ σοῦ 
προανεφώνησε " τῷ μεγαλεῖα σοι ποιήσαντι" ᾿ Παρέστη ἡ βασί- 
λισσα ἐκ δεξιῶν σου. ᾿ Σὲ γὰρ μητέρα πρόξενον ἡ ζωῆς ἀνέδει- 

ξεν ἡ ὁ ἀπάτωρ ἐχ σοῦ ἐνανθρωπῆσαι " εὐδοκήσας Θεὸς, "ἵνα τὴν 
ἑαυτοῦ ἀναπλάσῃ εἰκόνα " φθαρεῖσαν τοῖς πάθεσι, " χαὶ τὸ πλα- 
νηθὲν " ὀρειάλωτον εὑρὼν “ πρόβατον τοῖς ὦμοις ἀναλαβὼν, " 

τῷ Πατρὶ προσαγάγη, " καὶ τῷ ἰδίῳ θελήματι ἡ ταῖς οὐρανίαις 
συνάψῃ Δυνάμεσι; " χαὶ σώσῃ, Θεοτόχε, τὸν Κόσμον " Χριστὸς 
ὁ ἔχων " τὸ μέγα χαὶ πλούσιον ἔλεος. 

᾿Απόστιχα ᾿Αναστάσιμά. Ἶχος δ΄. 
Κύριε, ἢ ἀνελθὼν ἐν τῷ σταυρῷ " τὴν προγονιχὴν ἡμῶν χα- 

τάραν ἐξήλειψας" ἡ χαὶ κατελθὼν ἐν τῷ ᾿Αδῃ " τοὺς ἀπ᾽ αἰώ- 
νος δεσμίους ἠλευθέρωσας, "᾽ ἀφθαρσίαν δωρούμενος “ τῶν ἀνθρώ- 

πων τῷ γένει" ἡ διὰ τοῦτο " ὑμνοῦντες δοξάζομεν " τὴν ζωοποιὸν 

χαὶ σωτήριόν σου ἔγερσιν. 
τ Τὰ κατὰ ᾿Αλφάβητον. 

Κρεμαάμενος ἐπὶ ξύλου, μόνε Δυνατὲ, " πᾶσαν Κτίσιν ἐσά- 
λευσας" “ τεθεὶς ἐν τάφῳ δὲ " τοὺς κατοικοῦντας ἐν τάφοις ἀνέ- 

στησαᾶς, ἢ ἀφθαρσίαν χαὶ ζωὴν δωρούμενος ἡ τῷ γένει τῶν ἀνθρώ- 
πων Ἂ διὸ ὑμνοῦντες δοξάζομεν " τὴν τριήμερόν σου ἔγερσιν. 

Λαὸς παράνομος, Χριστὲ, " σὲ προδοὺς τῷ Πιλάτῳ “ σταυ- 

ρωθῆναι χατεδίχασεν, "“᾽ ἀγνώμων περὶ τὸν εὐεργέτην φανείς" ἢ 
ἀλλ ἑχὼν ὑπέμεινας ταφὴν, " 

Ἂ 

αὐπεξουσίως " ἀνέστης τριήμερος ἢ 

ἀτελεύτητον ζωὴν " καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
Μετὰ δαχρύων Γυναῖχες " χαταλαβοῦσαι τὸ μνῆμα " σὲ ἐπε- 

ζήτησαν" ἡ μὴ εὑροῦσα: δὲ, ὀλοφυρόμεναι ἢ μετὰ χλαυθμοῦ βοώ- 
σαι ἔλεγον: " Οἴμοι Σωτὴρ ἡμῶν, " Βασιλεῦ τῶν ἁπάντων, ἢ 

ὡς Θεὸς δωρούμενος ἡμῖν 

Ῥαγδοϊούϊουξ. 80 
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πῶς ἐχλάπης ; ἡ ποῖος δὲ τόπος χατέχει ἡ τὸ ζωηφόρον σῶμα σου; ἣ 
"Αγγέλος δὲ πρὸς αὐτὰς ἀπεχρίνατο: δ᾽ Μὴ χλαίετε, φησὶν, 

ἀλλ ἀπελθοῦσαι κηρύξατε, "΄ ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, " παρέχων 
ἡμῖν ἀγαλλίασιν " ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. 

Ἄρξα, .ἐ»καὶ υἱῶν νθλεδτοκίώις- 
Νεῦσον παραχλήσεσι " σῶν οἰκετῶν, Πανάμωμε, "᾽ παύουσα δει- 

νῶν ἡμῶν ἐπαναστάσεις, " πάσης θλίψεως ἡμᾶς ἀπαλλάττουσα" ἢ 
σὲ γὰρ μόνην ἀσφαλὴ " χαὶ βεβαίαν ἄγχυραν ἔχομεν, "' χαὶ τὴν 
σὴν προστασίαν χεχτήμεθα. ἢ Μὴ αἰσχυνθῶμεν, Δέσποινα, " σὲ 
προσχαλούμενοι" ἡ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν ᾿ τῶν σοι πιστῶς βοώντων" ἢ 

Χαῖρε, Δέσποινα, ἣ ἡ πάντων βοήθεια, δ χαρὰ χαὶ σχέπη " χαὶ 
σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Απολυτίχιον. 
Τὸ φαιδρὸν τῆς ᾿Αναστάσεως χήρυγμα Κ ἐκ τοῦ ᾿Αγγέλου μα- 

θοῦσαι " αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, ἢ χαὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν 
ἀποῤῥίψασαι “ τοῖς ᾿Αποστόλοις χαυχώμεναι ἔλεγον" “᾿Ἐσχύλευ- 

ται ὁ θάνατος, ἢ ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεὸς, " δωρούμενος τῷ Κόσμῳ 

τὸ μέγα ἔλεος. Θεοτοχίογ. 
Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόχρυφον ἢ χαὶ ᾿Αγγέλοις ἄγνωστον μυστή- 

ριον ἡ διὰ σοῦ, Θεοτόχε, " τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται, " Θεὸς ἐν 
ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρχούμιενος, "“ χαὶ σταυρὸν ἑχουσίως "“΄ ὑπὲρ 
ἡμῶν χαταδεξαάμενος: ἡ δ οὗ ἀναστήσας τὸν Πρωτόπλαστον " 

ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

πππ- 9... “στο σου  ρσσ σὐσπνννυσσσοσσσοστνννουονοοσονν σον οντσοΙ 
-σ-͵ασσ-΄΄..-σ’,5σ΄ῷΘὄϑ. τ- ς.- 

ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ. 

ΕῚΣ ΤῸ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ, 

Κανὼν Τριαδικὸς, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 
Τέταρτος ὕμνος τῷ Θεῷ Μητροφανους" 

᾿Ωδὴ μεμβ ἢ. Εἱρμιός. θαλάσσης πὸ πβη λαῦθν. 

ριάδα Θεαρχιχὴν δοξάσωμεν τὐ 7: ὑποστάσεσι, Ἔ μοναδικὴν 
ἽΝ φύσιν τῶν τριῶν, “ συναΐδιον, σύνθρονον, ἡ ἣν δυσωποῦντες 
λέγομεν" “ Σῶσον τοὺς πίστει σε δοξάζοντας. 

᾿Εχρίσθη ὑπὸ Πατρὸς τῷ Πνεύματι ἢ ἀγαλλιάσεως " θεουργι- 

χῷ εὐίω ὁ Υἱὸς, ἡ ἐν ᾧ σάρχωσιν εἴληφε, " καὶ τῆς μιᾶς Θεό- 
τῆτος ἡ τὸ τρισυπόστατον ἐδίδαξε. 

Τὸ χάλλος τῆς φροαίτου δόξης σου, ἢ Νἴρυ ας πρισηΜε, 

Σεραφὶμ. οὐ φέροντα ἑρᾶν, " συγχαλύπτονται πτέρυξι, ἡ χαὶ οδέψι. 
γίοις ἄσμασιν " ἀκαταπαύστως σε δοξαζουσι. 
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Θεοτοχίον. 

᾿Αφράστως τὸν Ποιητὴν γεγέννηχας "᾽ τῶν ὅλων, Πάναγνε, 
τῆς παλαιᾶς λυτρούμενον ἀρᾶς " τοὺς βροτοὺς χαὶ θανάτου φθο- 

ρᾶς, " χαὶ διὰ σοῦ ἐπέγνωμεν " ἕνα Θεὸν τὸν τρισυπόστατον. 
᾿Ωδὴ γ. Οὐχ ἐν σοφίᾳ. 

Ῥ᾽ν ἐξ ὕψους " τοῖς ἁγίοις τὸ πρὶν ᾿Αποστόλοις σου "' ὡς ἀπέ- 

στειλας, Χριστὲ, " παρὰ Πατρὸς τὸν Παράκλητον, “ τὴν μίαν 
ἐνέφηνας ἥ φύσιν τρισήλιον. 

Τῷ Πατριάρχη "᾿Αβραὰμ. ὅτε ὥφθης ἐν σχήματι " ἀνδρικῷ, 

τριττὴ Μονὰς, " τὸ ἀπαράλλαχτον ἔδειξας " τῆς σῆς ἀγαθότη- 
τος ἢ χαὶ χυριότητος. 

Ἃ Ἂ Ὃ χαραχτῆρσιν “ ἐν τρισὶν εἷς Θεὸς πιστευόμενος, ἢ ἀπερί- 
ραπτος σαφῶς, “ ἀπερινόητος ἅπασι, ἣ ῥῦσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν 

ἐχ πάσης θλίψεως. Θεοτοχίον. 

Στοιχειωθέντες " τοῦ Υἱοῦ σου σοφαῖς εἰσηγήσεσιν “ ἑνικὴν 
χαὶ τριλαμπὴῇ " τὴν Θεαρχίαν δοξάζομεν, ἢ χαὶ σὲ μαχαρίζομεν " 

τὴν ᾿Αειπάρθενον. 
Καθισμα. Ταχὺ προχατάλαβε. 

Τρισήλιε ἄχτιστε " χαὶ ὁμοούσιε, ᾿ Μονὰς τρισυπόστατε ἢ χαὶ 
ἀχατάληπτε, " τοὺς δούλους σου οἴχτειρον, ἡ σῶσον ἐχ τῶν χιν- 
δύνῳν " ὡς Θεὸς ἐλεήμων" "' σὲ γὰρ, Κύριε, μόνον “ Λυτρωτὴν 
χαὶ Δεσπότην ἡ χεχτήμεθα βοῶντες" " Γενοῦ ἡμῖν ἵλεως. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Πολλαῖς περιστάσεσι ἡ χαὶ συμφοραῖς τῶν δεινῶν, ἢ Παρθένε, 

χυχλούμιενοι, " χαὶ πρὸς ἀπόγνωσιν “' ἀεὶ περιπίπτοντες, " μόνην 
σε σωτηρίαν " χαὶ ἐλπίδα καὶ τεῖχος “ ἔχομεν, Θεοτόχε, ἣ χαὶ 
πρὸς σὲ χαταχρέως “ ἐν πίστει χαὶ νῦν προστρέχομεν" ἣ Σῶσον 
τοὺς δούλους σου. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ χαθήμενος ἐν δόξῃ. 

τ ρημαν Τριάδα ἡ ἐν μονάδι Θεότητος, καὶ χυριαρχίαν " σὺν 
τοῖς Σεραφίμ. σε δοξ ἄζομιεν " ὡς ἀδιαίρετον φύσιν, ἢ ὡς ἀσύγχυ- 

τον, " ὡς ἰσόῤῥοπον δόξη, Θεὲ ᾿ ἀχατάληπτε. 
Μίαν ἐνοῦσαν ἀφράστως " τοῖς προσώποις Θεότητα, " χαὶ ταυ- 

τιζομένην " ἅμα τῇ μιᾷ χυριότητι, " ἀπεριόριστον μόνην, ἢ ἀπε- 
ρίγραπτον “᾽ ἀνυμινοῦμέν σε τὸν Ποιητὴν " πάσης χτίσεως. 

Νοῦς ὁ ἄναρχος τὸν Λόγον " ἀποῤῥήτως γεγέννηχε, " χαὶ τὸ 
θεῖον Πνεῦμα "ἡ τὸ ἰσοσθενὲς ἐχπεπόρευχε" ἡ καὶ διὰ τοῦτο Τριά- 

δα “ ὁμοούσιον " τὸν Δεσπότην τῶν ὅλων Θεὸν  χαταγγέλλομεν. 
Θεοτοχίον. 

᾿Οπτανόμενος τοῖς πάλαι “ τυπικῶς προχατήγγειλε " τὴν ἐχ 
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σοῦ, Παρθένε, ἢ σάρχωσιν ὁ Λόγος" ἀλλ ὕστερον " ἐπιφανεὶς τοῖς 

ἀνθρώποις " κατ᾿ ἀλήθειαν, ἢ τρισυπόστατον, μίαν ἀρχὴν ἡ ἐφα- 
νέρωσε. ᾿Ωδὴ ε΄. ᾿Εξέστη τὰ σύμπαντα. 

υνέντες ἐχ πίστεως ᾿ τῆς παντουργοῦ Θεότητος “ μίαν μὲν 
δὲ ει οὐσίαν, “ τρεῖς δ᾽ ὑποστάσεις " ζωαρχικὰς, συμ.- 
φυεῖς, ἢ σέβομεν Πατέρα χαὶ Υἱὸν ἢ χαὶ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, " συν- 
αἴδιον ὕπαρξιν. 

Τὸ σέλας, Τρισήλιε, "᾽ τῆς οὐσιώδους αἴγλης σου "᾽ λάμψον 
ἑνιαία μοι Θεότης, " ἄχτιστε φύσις ἢ χαὶ φωτουργαία πηγὴ ἡ 
πασῆς φωτοδότιδος αὐγῆς, " ἵνα κατοπτρίζωμιαι ἢ σοὺ τὸ χάλλος 

τὸ ἄῤῥητον. 
Ως μόνον ὑπάρχοντα " Δημιουργὸν τοῦ σύμπαντος, ἣ χαὶ συν- 

ἐχτιχὸν χαὶ χυβερνήτην ἡ πάνσοφον ὄντως, " καὶ τῆς ζωῆς χο- 

ρηγὸν " γνόντες σε βοῶμέν σοι πιστῶς" “ Δέσποτα τρισήλιε, ἢ 
τοὺς ὑμνοῦνταάς σε φρούρησον. 

Θεοτοχίον. 
Ἃ Θεῶσαι βουλόμενος ᾿ τὸν πρὶν φθαρέντα ἄνθρωπον " ὁ δι᾿ ἀ- 

γαθότητα, Παρθένε, "᾿ πλάσας καὶ δείξας " εἰχόνα θείας μορφῆς 
ἄνθρωπος ἐγένετο ἐχ σοῦ, " καὶ μίαν τρισάριθμον "᾽ Θεαρχίαν χκα- 
τἡγΎειλεν. ᾿Ωδὴ ς΄. ᾿Εβόησε " προτυπῶν. 
᾿τπνέφηνεν ἢ ὁ Πατὴρ ἐκχλαλῶν τὴν υἱότητα, ἡ χαὶ τὸ Πνεῦμα ἡ 
Η-ς Χριστῷ βαπτισθέντι ὁρώμενον: ἡ διὰ τοῦτο μίαν "' χαὶ 
τριττὴν Θεαρχίαν δοξάζομεν. 

Ὡς εἶδέ σε " τρισαγίαις φωναῖς ἀνυμνούμενον ἢ Ἡσαίας “ἡ ὑ- 

Ψηλοῦ ἐπὶ θρόνου χαθήμενον, ἢ τὴν τριττὴν ἐπέγνω " τῆς μιᾶς 
Θεαρχίας ὑπόστασιν. 

Μετάρσιον, ᾿ ὑψηλὲ Βασιλεῦ τρισυπόστατε," τὴν καρδίαν " χαὶ 
ἡμῶν τῶν σῶν δούλων ἀνάδειξον, " ἵνα τῆς σῆς δόξης " θεωρῶ- 
μὲν λαμπρῶς τὴν φαιδρότητα. 

Θεοτοχίον. 
᾿Ηξίωσε ἢ μορφωθῆναι σαφῶς τὸ ἡμέτερον ἡ ἐχ Παρθένου " ὃ Υἱὸς 

τοῦ Θεοῦ ὡς φιλάνθρωπος, " χαὶ τῆς θείας δόξης " καινωνοὺς τοὺς 
ἀνθρώπους ἐποίησε. 

Καάθισμα τριαδιχόν. Ταχὺ προχατάλαβε. 
Πατέρα ἀγέννητον, “ τὸν δὲ Υἱὸν γεννητὸν, ἡ καὶ Πνεῦμα 

τὸ ἅγιον " ἐχπορευτὸν ἐχ Πατρὸς " φρονοῦντες χηρύττομεν, " ἄναρ- 
χον Βασιλείαν " χαὶ Θεότητα μίαν, “ ἥνπερ δοξολογοῦντες " ὁμο- 

φρόνως βοῶμεν" " Τριὰς ὁμοούσιε, " σῶσον ἡμᾶς, ὁ Θεός. 
Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Τὸν χρόνων ἐπέχεινα " καὶ πρὸ αἰώνων Θεὸν “ ἐν χρόνῳ ἐχύη- 
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σας ᾿ ὑπερφυῶς ἐν σαρχὶ " Θεάνθρωπον, ᾿Αχραντε" δ ὅθεν σε Θεο- 

τόχον " ἀληθὼς χαὶ χυρίως " πάντες ὁμολογοῦντες ᾿ ἐχτενῶς σοι 

βοῶώμεν" " Τῆς δόξης τῆς αἰωνίου ἢ πάντας ἀξίωσον. 

᾿Ωδὴ ζ΄. ᾿Εν τῇ χαμίνῳ. 
γγιὰς τεταγμένας " ἐπουρανίους φύσεις χαὶ νοερᾶς " τάξεις " ὁρ- 

θοδόξως πάντες οἱ γηγενεῖς " ἐχμιμούμενοι, δοξάζομεν " μίαν 

Θεότητα "ἡ ἐν τρισὶν ἰσουργοῖς ὑποστάσεσι. Δίς. 

Ῥήσεις ἁγίων " Ὑποφητῶν σε πάλαι συμβολικῶς " ἕνα 
αἰώνων πάντων Δημιουργὸν ἡ προεδήλωσαν ἀνέχφραστον, "᾽ Θεὸν 

χαὶ Κύριον “ θεαρχικαῖς ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι. 

Θεοτοχίον. 
ὋὉ χατ᾽ οὐσίαν " ἀθεώρητος Λόγος χαὶ Παντουργὸς “ ὥφθη " 

τοῖς ἀνθρώποις ἄνθρωπος ἐξ ἁγνῆς " Θεομήτορος, τὸν ἄνθρωπον 
ἀναχαλούμιενος " πρὸς μετουσίαν τῆς Θεότητος. 

᾿Ωδὴ η΄. Χεῖρας ἐχπετάσας Δανιήλ. 
ὡς μοναρχικὸν καὶ τριλαμπὲς, " οὐσία ἄναῤχε, ἢ χάλλος ἀμή- 
χᾶνον, " ἐν τῇ χαρδίᾳ μου οἴχησον" ἡ χαὶ ναὸν τῆς σῆς Θεό- 

τῆτος " φωτοειδὴ χαὶ καθαρὸν ἣ δεῖξόν με χράζοντα" " Εὐλογεῖτε, 

πάντα τὰ ἔργα ἣ Κυρίου, τὸν Κύριον. Δίς. 
᾿Απὸ τῶν ποιχίλων με παθῶν, “ Τριὰς ἀμέριστε, ἢ Νονὰς 

Ἃ τῶν 

Ἃ 

ἀσύγχυτε, ἣ᾽ καὶ τῆς ζοφώσεως λύτρωσαι ἢ τῶν πταισμάτων, καὶ 
χαταύγασον ἢ μαρμαρυγαῖς σου θεϊκαῖς, ἵνα φαντάζωμαι ἡ τὴν 

χ σὴν δόξαν, " χαὶ ἀνυμνῶ σε " τῆς δόξης τὸν Κύριον. 

Θεοτοχίον. 
Νοὺς μὲν ὁ ἀγέννητος Πατὴρ, " χαὶ Λόγος σύμμορφος, " καὶ 

Πνεῦμια σύνθρονον, " οὐσία δύναμις ὕπαρξις, ἡ ὑπερούσιε, ἀνέχφρα- 
στε, " μεγαλουργὲ Τριὰς Μονὰς, “ φρούρει τὴν ποίμνην σου ἢ 

ταῖς πρεσβείαις ᾿ τῆς Θεοτόχου " ὡς φύσει φιλάνθρωπος. 

᾿Ωδὴ θ΄. ἽΛπας γηγενής. 
“λὴν νῦν πρὸς σὲ " χινῶ τὴν καρδίαν μου ἢ χαὶ τὴν διάνοιαν, ἢ 

ρώ τὰς διαθέσεις δὲ " ψυχῆς ἁπάσας " χαὶ τὰς τοῦ σώματος, ᾿ 

τὸν πλαστουργὸν χαὶ ῥύστην μου, ἡ Μονάρχα τρίφωτε, " καὶ βοῶ 
σοι" “ Σῶσόν με τὸν δοῦλόν σου ἡ πειρασμῶν ἐκ παντοίων χαὶ 

θλίψεων. Δὐς, 

Ὕψωσον ἡμῶν " χαὶ νοῦν χαὶ διάνοιαν ἡ πρὸς σὲ τὸν Ὕψιστον, 
φώτισον ταῖς λάμψεσιν " 

ὁ φῶς οἰχῶν ἀπρόσιτον 
ἀχράντοις, Πάτερ, " Λόγε, Παράχλητε, " 
τῆς δόξης, Ἥλιε " φωτοχρᾶτορ, " πᾶν- 

ποτε δοξαΐζειν σε " τὸν μονάρχην Θεὸν τρισυπόστατον. 

Θεοτοχίον. 

ΩΣ 

ΩΣ ΩΣ Σῶσον τοὺς εἰς σὲ " πιστεύοντας, Κύριε, " χαὶ -χαταγγέλ- 
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λοντας ἡ ἄναρχον, ἀΐδιον, " οὐσίαν μίαν, ἢ τρία δὲ Πρόσωπα “' θε- 
αρχικὰ χαὶ σύμμορφα " τῆς χυριότητος, ἡ χαὶ τῆς θείας ἡ δόξης 
σου ἀξίωσον ὅ ταῖς λιταῖς τῆς ἁγνῆς Θεομήτορος. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα ᾿Αναστασιμα. 
Ἦχος δ΄. 

ἡ Ἐς ρζ ὦ τοῦ τάφου τὴν εἴσοδον ἢ χαὶ τὴν φλόγα τοῦ ᾿Αγ- 
γέλου μὴ φέρουσαι ἢ αἱ Μυροφόροι σὺν τρόμῳ ἐξίσταντο, ἢ 

λέγουσαι" "ἾΑρα ἐχλάπη "ἡ ὁ τῷ Ληστῇ ἀνοίξας Παράδεισον : " 

ἄρα ἠγέρθη “ ὁ καὶ πρὸ πάθους χηρύξας τὴν ἔγερσιν ; "᾿Αληθῶς 
ἀνέστη Χριστὸς ὁ Θεὸς, ἡ τοῖς ἐν “Αδὴ παρέχων ζωὴν χαὶ ἀνά- 

ΕΣ άδω: ; αὐτῶι Κατεπλάγη ατωϑῆς ὁ 
᾿Εχουσία σου βουλῇ " σταυρὸν ὑπέμεινας, Σωτὴρ, “ χαὶ ἐν 

μνήματι καινῷ ἡ ἄνθρωποι ἔθεντο θνητοὶ ἡ τὸν διὰ λόγου τὰ πέ- 
ρατὰα συστησάμενον" ὅθεν δεσμευθεὶς ὁ ἀλλότριος " θάνατος δει- 

γῶς ἐσχυλεύετο, " χαὶ οἱ ἐν “Αδὴ ἅπαντες ἐχραύγαζον " τῇ ζωη- 

φόρῳ ἐγέρσει σου" "᾽ Χριστὸς ἀνέστη “ ὁ ζωοδότης “ μένων εἰς 
τοὺς αἰῶνας. Καὶ νῦν. Θεοτοχίον, αὐτόμιελον. 

Κατεπλάγη ᾿Ιωσὴφ “ τὸ ὑπὲρ φύσιν θεωρῶν, ἢ χαὶ ἐλάμβανεν 
εἰς νοῦν " τὸν ἐπὶ πόχον ὑετὸν " ἐν τῇ ἀσπόρῳ συλλήψει σου, Θεο- 
τόχε, " βάτον ἐν πυρὶ ἀχατάφλεχτον, " ῥάβδον ᾿Ααρὼν τὴν βλα- 
στήσασαν" " χαὶ μαρτυρῶν ὁ Μνήστωρ σοὺ χαὶ φύλαξ ἢ τοῖς 1ε- 
ρεῦσιν ἐχραύγαζε: "᾽ Παρθένος τίχτει, “ χαὶ μετὰ τόχον "᾽ πάλιν 

μένει παρθένος. 
Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. Ταχὺ προχατάλαβε. 

᾿Ανέστης ὡς ἀθάνατος " ἀπὸ τοῦ “Αδου, Σωτὴρ “ συνήγειρας 
τὸν Κόσμον σου " τῇ ᾿Αναστάσει τῇ σῇ, “ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν" ἣ' 
ἔθραυσας ἐν ἰσχύϊ " τοῦ θανάτου τὸ χράτος" " ἔδειξας, ᾿Ελεῆμον, " 

τὴν ᾿Ανάστασιν πᾶσι" “ διό σε καὶ δοξάζομεν, μόνε Φιλανθρωπε. 

Δόξα. Κατεπλάγη ᾿Ιωσήφ. 
Ἔχ τῶν ἄνω χατελθὼν " τῶν ὑψωμάτων Γαβριὴλ "᾽ χαὶ τῇ 

πέτρᾳ προσελθὼν, " ἔνθα ἡ πέτρα τῆς ζωῆς, “ λευχειμονῶν ἀνε- 
χραύγαζε ταῖς χλαιούσαις" ἡ Παύσασθε ὑμεῖς τῆς θρηνώδους χραυ- 

γῆς; " ἔχουσαι ἀεὶ τὸ εὐσυμπαάθητον" ἣ ὃν γὰρ ζητεῖτε χλαίουσαι, 
θαρσεῖτε, ἣ ὡς ἀληθῶς ἐξεγήγερται" " διὸ βοᾶτε " τοῖς ᾿Αποστό- 
λοις, ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Κατεπλάγησαν, ᾿Αγνὴ, ἢ πᾶντες ᾿Αγγέλων οἱ χοροὶ " τὸ μυ- 
στήριον τῆς σῆς " κυοφορίας τὸ φρικτόν" " πῶς ὁ τὰ πάντα συνέ- 
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χων νεύματι μόνῳ ἀγχάλαις ὡς βροτὸς ταῖς σαῖς συνέχεται, " 

χαὶ δέχεται ἀρχὴν ὁ Προαιώνιος, "᾽' χαὶ γαλουχεῖται σύμπασαν 
ὁ τρέφων ἡ πνοὴν ἀφάτῳ χρηστότητι ; " χαὶ σὲ ὡς ὄντως " Θεοῦ 
Μητέρα " εὐφημοῦντες δοξάζουσιν. 

Μετὰ τὸν ΓἼΛμωμον, χαὶ τὰ Ἐὐλογητάρια, ἡ Ὑπαχοή. 
Τὰ τῆς σῆς παραδόξου ἐγέρσεως ἢ προδραμοῦσαι αἱ Μυροφό- 

ροι " τοῖς ᾿Αποστόλοις ἐχήρυττον, Χριστὲ, ἡ ὅτι ἀνέστης ὡς Θεὸς, 

παρέχων τῷ Κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 
Οἱ ᾿Αναβαθμοί. ᾿Αντίφωνον. Α΄. 

᾿Εκ νεότητός μου " πολλὰ πολεμεῖ με πάθη" ἡ ἀλλ αὐτὸς ἀν- 

τιλαβοῦ " χαὶ σῶσον, Σωτήρ μου. 
Οἱ μισοῦντες Σιὼν, "᾽ αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου" "' ὡς χόρτος 

γὰρ πυρὶ " ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι. Δόξα... χαὶ νῦν. 
᾿Αγίῳ Πνεύματι " πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, " καὶ χαθάρσει ὑψοῦ- 
νι , χ - - ΥῪΞΞ Ἃ - δ - 

ται, " λαμπρύνεται ἢ τῇ τριαδικῇ Μοναοι " ἱεροχρυφίως. 

Αντίφωνον Β΄. 

᾿Εχέχραξα σοι, Κύριε, "᾽ θερμῶς ἐκ βάθους ψυχῆς μου" ἡ Κἀμοὶ 

γενέσθω πρὸς ὑπαχοὴν “ τὰ θεῖά σου ὦτα. 

᾿Επὶ τὸν Κύριον " ἐλπίδα πᾶς τις χεχτημένος “ ὑψηλότερός 
ἔστι ᾿ πάντων τῶν λυπούντων. Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι " ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα 
οντὰα ἅπασαν τὴν Κτίσιν " πρὸς ζωογονίαν. 

᾿Αντίφωνον Γ΄. 
Ἢ χαρδία μου “ πρὸς σὲ, Λόγε, ὑψωθήτω, “ χαὶ οὐδὲν θέλξει θ υ. ὃ δ ΟΞ ὩΚΩ» 

με " τῶν τοῦ Κόσμου τερπνῶν " πρὸς χαμαιζηλίαν. 

᾿Επὶ τὴν μητέρα αὑτοῦ "ἡ ὡς ἔχει τις στοργὴν, “ ἐπὶ τῷ Κυ- 
ρίῳ θερμότερον ἣ φίλτρον χρεωστοῦμεν. Δόξα... καὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι ἣ θεογνωσίας πλοῦτος, " θεωρίας καὶ σοφίας" δ 
πάντα γὰρ ἐν τούτῳ " τὰ πατρῷα δόγματα " ὁ Λόγος ἐχχαλύπτει. 

ΩΣ 

το 

Ἃ ἀρδεύ- 

Προχείμινον. 
᾿Ανάστα Κύριε, βοήθησον ἡμῖν, χαὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἕνεχεν 

τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου. 
Στίχ. Ὃ Θεὸς, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠχούσαμεν. 

Πᾶσα πνοή. Ἐὐαγγέλιον τὸ ᾿Ἑωθινόν. ᾿Ανάστασιν Χριστοῦ 

θεασάμιενοι" τὸν Πεντηχοστὸν Ψὶ᾽αλμὸν, καὶ τὰ λοιπά. 

Κανὼν ᾿Αγαστάσιμος. Ποίημα Ιωαννου. τοῦ Δαμασχηνοῦ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἢχος. δ΄. Ὃ Εἰρμιός. 

ἀαλάσσης ἡ τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος ἢ ἜΝ ἴχνεσιν ἡ ὁ πα- 

ΚΝ πεζεύσας ᾿Ισραὴλ “ σταυροτύποις Μωσέως χερσὶ ἢ 
Ἃ » σοῦ ᾿Αμαλὴχ τὴν δύναμιν " ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐτροπώσατο. 
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Τροπαρϊὰ. 
« δ. χ ; - , " Ἂ » , χ " -- 

γψωώθης “ τὴν ἡμετέραν ἔχπτωσιν ἡ ἐπανορθούμενος, " ἐν τῷ 
» , , - -“" ι ᾽ , ᾽Ὺ ἢ - 

ἀχράντῳ ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ " τὴν ἐν ξύλῳ ἰώμενος πανολεθρίαν, 

Δέσποτα, ἡ ὡς ἀγαθὸς καὶ παντοδύναμος. 

᾿Εν τάφῳ " σωματιχῶς, ἐν “Λδη δὲ ἢ μετὰ ψυχῆς ὡς Θεός" " 

ἐν Παραδείσῳ δὲ μετὰ Ληστοῦ, κ᾿ χαὶ ἐν θρόνῳ ὑπῆρχες, Χριστὲ, ἢ 
μετὰ Πατρὸς χαὶ Πνεύματος, ἢ πᾶντα πληρῶν ὁ ἀπερίγραπτος. 

Θεοτοχίον. 

᾿πῷ τοῦ Πατρὸς βουλήματι ἢ ἐχ θείου Πνεύμα- 
τος ἊἋ σὸν τοῦ Θεοῦ συνείληφας Υἱὸν, δ ὦ σαρχὶ ἀπεχύησας “ τὸν 
ἐχ Πατρὸς ᾿Αμήτορα " καὶ δὶ ἡμᾶς ἐχ σοῦ ᾿Απάτορα. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος; φέρων ἀχροστιχίδα" 

Αἶνον ᾿Ιωάννης μελιηδέα τέτρατον ἄδει. Ποίημια ᾿Ιωάννου. 
Ὁ ἙΕἱρμός. ᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου. 

᾿γαάσω τὸ σύντριμμα “ τῆς ἀνθρωπότητος, Κύριε, ᾿᾽ τῷ θείῳ σου 

ΠΡ Ἢ ἀνασχευάσας αὐτὴν, "ν᾿ χαὶ συνέτριψας " δυνάστην ἐν 
ἰσχύϊ ᾿ τὸν πάλαι συντρίψαντα “ σοῦ τὸ οφ φλλνρ ἀάμτων 

ΚΑ -“- ᾿ Η Γ γε Ἄς Ὁ δι. Ε , Ἃ ΤῊΝ " ᾽ ψ 

ὶ εἶρων ἐξανάσ τᾶσις Ἵ: νεχρώσεως γέγονας" "ἰσχὺς γὰρ ἀφγ 
Ῥηται " τῆς θανατώσεως, "'΄' ὁμιλήσασα " Ζωῇῆ τῇ αἰωνίῳ, " τῷ 
πάντων δεσπόζοντι " σεσαρχωμένῳ Θεῷ. 

Θεοτολίον. 

Ἃ Ἃ ᾿Ασπόρως͵ 

ἱΩὩραῖος ὑπέρτερος ἢ τῶν οὐρανίων Δυνάμεων " ὁ θεῖός σοὺ γέ- 

γονεν “ οἶχος ὁ ἔμψυχος, ἘΠ ἡ ἐν μήτρα σε " βαστάσασα Παρθέ- 
ΟΣ. τὸ ὅρος τὸ ᾿ἅγιον " σοῦ τοὺ Θεοῦ ἡμῶν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου,, οὗ ἡ ̓ Αχρὸοδτιχίς; σὺν ποῖς Εἱρμιοῖς" 

« « Τέταρτος ὕμνος τῇ πανευχλεεῖ Κύρῃ »- 

Ὃ ἙΕἰρμός. Τριστάζας Ἄοχίθαν 
σείσθησαᾶν λαοὶ, " ἐταράχθησαν ἔθνη, “ βασιλεῖαι χραταιαὶ 
δὲ " ἔχλιναν, ᾿Αγνὴ, " ἐκ τοῦ φόβου τοῦ τόχου σου" κ΄ ἦλθε 

γὰρ ὁ Βασιλεύς μου, " καὶ χαθεῖλε τὸν τύραννον ἡ καὶ τὸν Κόσμον 
φθορᾶς ἐλυτρώσατο. 

Τὸ σχήνωμα αὑτοὺ " ὁ οἰκῶν ἐν ὑψίστοις " τοῖς βροτοῖς συγ- 
χαταβὰς " τω; Χριστὸς, ἡ χαὶ ἀσάλευτον ἔδειξε" " μόνη γὰρ 
μέτα τὸν τόχον παρθενίας χε ᾿ὐὴΡΝ ἡ τὸν Κτίστην τεχοῦσα 
ἐμ βειδν, ἰουϑν ζ΄, Ὁ Εἰρμός. 

Ἢ ὑφραίνεται ἐπὶ σοὶ ̓  ἡ ̓ Εχχλησία σου, Χριστὲ, χράζουσα᾽ ο; 
Σύ μου ἰσχὺς, Κύριε, ὁ χαὶ καταφυγὴ καὶ στερέωμα. 

εὐῳβ νας 

Τὸ ἔχον πὸ πῆς Ἡ ἴδον ο ἡ νοητὴ χαὶ ἀληθὴς ἄμπελος δ 

ἐπὶ σταυροῦ χρέμαται, ᾿ πᾶσιν ἀμβροσίαν πηγαζουσα. 
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Ως μέγας, ὡς φἸβΑρθαῦ, ὡς τὸ τοῦ “Αδου καθελὼν φρύαγμα, " 

χαὶ ὡς Θεὸς ἄφθαρτος " νῦν σωματικῶς ἐξε Ὁὐχενα 

Θεοτοχίον. 
ἊἋ Σὺ μόνη τοῖς ἐπὶ γῆς ̓ τῶν ὑπὲρ φύσιν ἀγαθῶν πρόξενος, 

Νῆτερ Θεοῦ, γέγονας" δ ὅθεν) σοι τὸ Χαῖρε προσαάγομεν. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. 

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους. 

᾿π οὐ ἀναμέστους μοι ὁ ὄφις " ὀδόντας ἐνέπειρε, Σωτὴρ, “ οὺς, 

᾿ς Δέσποτα, " ἥλοις χειρῶν σου ἔθλασας" ἤ ὅτι οὐχ 

ἔστιν ἽΑγιος ἢ ᾿Αγίων πλήν σου, Φιλάνθοωπε. 

ἱὭραθης, Φιλάνθρωπε, βουλήσει ἡ ἐν τάφῳ νεχρὸς ζωοποιὸς, ἢ 

χαὶ πύλας ἀνεπέτασας “΄Αδου ταῖς ἀπὶ αἰώνων ψυχαῖς" " ὅτι οὐχ 

ἔστιν ἽΛγιος " ᾿Αγίων πλήν σου, Φιλαάνθρωπε. 

Θεοτοχίον. 

᾿Ανήροτος ἄρουρα ὡράθης ἡ τὸν στάχυν τεχοῦσα τῆς ζωῆς, δ 
τὸν πᾶσι τοῖς μετέχουσιν " ἀθανασίας πρόξενον, " τὸν ἐν ᾿ΑΥίοις 

ἽΛγιον ἢ ᾿Αγίως ἀναπαυόμενον. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. 
᾿Αφ᾽ ὕψους κατῆλθες. 

᾿πλύπτεται βροτῶν ἡ ἡ οὐσία διὰ σοῦ " ὁμιλήσασα ἀστέχτῳ θείῳ 
ΒΣ ἢ ὡς ἐγχρυφίας, πάναγνε " Παρθένε, ἐξοπτηθεῖσα " τῷ 
χαὶ σὲ ἀλώβητον " διαφυλάξαντι. 

Τίς αὕτη ἡ ὄντως ᾿ πλησίον τοῦ Θεοῦ, " ὡς ὑπερβᾶσα ἅπαν- 

Ἂ τὰ τῶν ᾿Αγγέλων το "Ἢ μόνη ἐν τῷ χάλλει τῆς 
παρθενίας " οἷα Μήτηρ λάμπουσα τοὺ Παντοχράτορος. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ οὐ - 

ν ᾽π«παρθέντα σε ἰδοῦσα ἡ ̓ Εχχλησία ἡ ἐπὶ σταυροὺ τὸν Ἥλιον 
[τῆ δικαιοσύνης, ᾿ ἔστη ἐν τῇ τάξει αὑτῆς " εἰκότως χραυ- 

γάζουσα" " Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 

Τροπαρια. 

᾿Ανελήλυθας τὰ παάθη μου θεραπεύσων ᾿ ἐπὶ σταυροῦ τῷ πᾶ- 
θει τῆς ἀχράντου σαρχός σου, " ἣν ἑχὼν ἐφόρεσας" " διό σοι χραυ- 

γάζομεν" ἢ Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 

᾿Αναμαρτήτου ὁ θάνατος γεγευμένος ᾿ ζωοποιοῦ τε σώματος 

ποῦ σοῦ ἐπαξίως, ᾿ Δέσποτα, νενέχρωται" “ ἡμεῖς δὲ βοῶμέν σοι" " 
Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 

» 

Θεοτοχίον. 

᾿Απειρογάμως ἐχύησας. ὦ Παρθένε, ὁ χαὶ μετὰ τόχον ὥφθης ειρογᾶάμως Ὡσὰᾶς; ϑενξ, . μ8 γ’ὴϑ9 

παρθενεύουσα πάλιν" “ ὅθεν ἀσιγήτοις φωναῖς " τὸ Χαῖρέ σοι, 

Δέσποινα, " πίστει ἀδιστάχτῳ χραυγάζομεν. 

Ῥατσδοϊοὐ ἰσπ8. 80 
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Κανὼν Σταυροαγαστᾶσιμος. 

Τὴν ἀνεξιχνίαστον. Νοερῶς τὴν ἀῤῥῆτον. 
ἐνομοθετημένος ὧν ᾿Ισραὴλ " σὲ, Χριστὲ, τὸν νομοθετήσαντα δ 
Θεὸν οὐχ ἔγνω, ἡ" ἀλλ᾽ ὡς ἄνομον σταυρῷ " παρανομῶν προσέ- 

πηξεν ἡ ὁ νομοθεσίας ᾿ἀναξιος. 

πεθεωμένη σου, Σῶτερ, ψυχὴ ἢ ἽΛδου θησαυροὺς προνομεύ- 
σασα ἡ τὰς ἀπ᾿ αἰῶνος ἢ συνανέστησε Ψυχας" " τὸ ζωηφόρον σῶ- 

μα δὲ " πᾶσιν ἀφθαρσίαν ἐπήγασε. 
Θεοτρχίον. 

Σὲ τὴν ἀειπάρθενον χαὶ ἀληθῆ ἡ πάντες Θεοτόχον δοξάζομεν" ἢ 

ἣν προετύπου ἢ τῷ θεόπτη Μωῦσῃ " ἀκαταφλέχτως, Παναγνε, ἣ 
βάτος τῷ πυρὶ ὁμιλήσασα. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὃ χαθήμενος ἐν δόξη. 

ΤΡ αν στρ θη ἀνθρώποις " ὁραθεὶς ὁ ᾿Αόρατος, " ἐν μορφῇ ὑπαάρ- 
χων " τῆς ἀχαταλήπτου Θεότητος" κ᾽ χαὶ μορφωθεὶς ἐχ σοῦ, 

Κόρη, " τὸ ἀλλότριον " τοὺς εἰδότας σε σώζει ἁγνὴν " Θεομήτορα. 
Ὑπεδέξατο ἐν ὕλη ἡ ἡ Παρθένος τὸν ἀῦλον, " ἐν μεθέξει ὕλης 

βρέφος ἐξ αὐτῆς χρημιατίσαντα- "ὅθεν ἐν δύο οὐσίαις " εἷς γνω- 

ρίζεται ἢ σαρχοφόρος Θεὸς χαὶ βροτὸς ἣ ὑπερούσιος. 

Μετὰ τόχον σε παρθένον ᾿ ὁ παρθένον οἰκήσας σε ἡ χαὶ τεχ- 
θεὶς ἀσπόρως " Λόγος καὶ Θεὸς διεσώσατο, ἢ χαὶ ἐν τῷ τίχτειν 

παρθένον ὡ διε φύλαξεν, ἌΣ ΩΣΝΞ σπότης χαὶ Δημιουργὸς ᾿ πάσης 

Κι τίσεως. ᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰρμοός. 

» δὸς Κύριέ μου; φῶς ἡ εἰς τὸν χόσμον ἐλήλυθας, ἢ φῶς ἅγιον 
» ἐπιστρέφον " ἐχ ζοφώὸ ὠδους ἀγνοίας ἢ τοὺς πίστει ἀνυμινοῦν- 

» πᾶς σε. Τροπαρια. 

Σὺ, Κύριε, πρὸς γῆν " συμπαθῶς ὙΠΑΜΤΝ πα σὺ ὕψωσας 

τὴν πεσοῦσαν ἢ τῶν ἀνθρώπων οὐσίαν ἣ ἐν ξύλῳ ἀναρτώμενος. 

Σὺ ἦράς μου, Χριστὲ, " τῶν πταισμάτων τὸ ἔγχλημα" ἣ σὺ 
ἔλυσας τὰς ὀδύνας " τοῦ θανάτου, Οἰχτίρμον, ᾿ τῇ θεία ᾿Αναστά- 
σεν σοῦ. Θεοτοχίον. 

Σὲ ὅπλον ἀῤῥαγὲς " χατ ἐχρῶνς προβαλλόμεθα" ἢ σὲ ἄγχυραν 

χαὶ ἐλπίδα " τῆς ἡμῶν σωτηρίας, ᾿ Θεόνυμφε, χεχτήμεθα. 
Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. 

᾿Εξέστη τὰ σύμπαντα. Μερίς μου εἶ, Κύριε. 
νὴ τὰ ὅλον σε "λδης ὁ ἄφρων στόματι" ἢ ξύλῳ γὰρ πα- 
γέντα σε ἀθρήσας, δ᾿ λόγχη νυγέντα “᾽ ἄπνουν τὸν ζῶντα 

Θεὸν, " ψιλὸν ἐλογίσατο βροτόν' "᾽ ἔγνω πειραθεὶς δέ σοῦ " τὴν 
ἰσχὺν τῆς Θεότητος. 

Λυθέντα, Φιλάνθρωπε, " σοῦ τὸν ναὸν τοῦ σώματος " τάφος 
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μερισάμενος χαὶ “Αδης ᾿ ἄχοντες ἄμφω " δίχας εἰσπράττονται" δ 

ὃ μὲν τῶν ᾿Αγίων σου ψυχὰς, " σώματα δὲ ἕτερος " συνεχπέμ.- 
πων, ᾿Αθανατε. 

Θεοτοχίον. 

᾿Ιδοὺ νῦν πεπλήρωται κ ἡ τοῦ Προφήτου πρόῤῥησις" ἡ σὺ γὰρ, 
᾿Απειρόγαμε Παρθένε, ἢ ἔσχες ἐν μήτρᾳ " τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν, " 
χαὶ τέτοχας ἄχρονον Υἱὸν, "πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε ἢ τὴν εἰρήνην 

βραβεύοντα. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. 

Νὺῦν ἀναστήσομαι. 
ἷχον τῆς δόξης σε, " ὅρος Θεοῦ ἅγιον, ᾿Αγνὴ, ἢ γύμφην πα- 

ἜΧΩΝ " ναὸν ἁγιάσματος ἡ ὁ Υἱὸς ὁ τοῦ Θεοῦ " ἐν σοὶ οἰχή- 

σὰς " χαὶ παράδεισον τρυφῆς " ἀϊδίου ἡμῖν εἰργάσατο. 

Σάρχα ἐξ αἵματος " παρθενιχοὺῦ εἴληφας, Χριστὲ, ἢ 
ἄχραντον " χαὶ ἐνυπόστατον, " λογικὴν χαὶ νοερὰν " ἐμψυχωμέ- 
νὴν, " ἐνεργῆ, θελητικὴν, ᾿ αὐτοδέσποτον, αὐτεξούσιον. 

Τύραννον φρόνημα " παρθευ!χὴ ἤσχυνε γαστήρ᾽ “ βρέφος ἀσπί- 
δων γὰρ " τρώγλην ψυχόλεθρον " ἐξηρεύνησε χειρὶ, "᾽ καὶ ἀποστά- 
τὴν ἢ ἀλαζόνα χαθελὸν " τῶν πιστῶν τοῖς ποσὶν ὑπέταξεν. 

ἜΟΥ ἘὉ) ΤΊΡ εζο. 

ν ρ΄- σοι " μετὰ φωνῆς αἰνέσεως, Κύριε, κ ἡ ̓ Εχχλησία βοᾷ 
σοι, " ἐκ Δαιμόνων λύθρου χεχαθαρμένη “᾽ τῷ δι οἶκτον " 

» ἐχ τῆς πλευρᾶς σου ῥεύσαντι αἵματι. 
Τρηπᾶρια. 

ἄσπορον, 

» 

᾿Ανῆλθες " ἐν σταυρῷ δυναστείαν ζωσάμενος, ἢ χαὶ συμπλα- 

χεὶς τῷ τυράννῳ “" ὡς Θεὸς ἐξ ὕψους χατέῤῥαξας" "' τὸν ᾿Αδὰμ. 

δὲ " ἀηττήτῳ παλάμη ἀνέστησας. 
᾿Ανέστης " ἐξαστράπτων ὡραῖος ἐχ τάφου, Χριστὲ, " χαὶ 

διεσχέδασας πάντας “ τοὺς ἐχθροὺς τῇ θείᾳ σου δυναστείᾳ, Ἃ χαὶ 

πὰ πάντα “ ὡς Θεὸς εὐφροσύνης ἐπλήρωσας. 

Θεοτοχίον. 

Ὦ θαῦμα "' τῶν ἁπάντων θαυμάτων χαινότερον ! "' ὅτι Παρ- 

θένος ἐν μήτρᾳ " τὸν τὰ σύμπαντα περιέποντα "' ἀπειράνδρως " 
συλλαβοῦσα οὐχ ἐστενοχώρησεν. 

Κανὼν Σταυροανασπασιμος. 

Ἦλθον εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης. 
ΩΣ φάρυγγα ὁ Αδης ἡ χαὶ καταπέπωχέ με, " καὶ ψυχὴν 

ἐπλάτυνεν ὁ ἄφρων᾽ ἢ ἀλλ ὁ Χριστὸς " χαταβὰς ἀνήγαγε " 

τὴν ζωΐν μου ὡς Φιλάνθρωπος. 
Ἕαλω ὁ θάνατος θανάτῳ" “ ὁ γὰρ θανὼν ἀνέστη " ἀφθαρ- 

Ἃ 



984. ΤΗ ΚΥΡΙΑΚῊ ΠΡΩῚ, 

σίαν μοι δεδωρημένος" " ἐμφανισθεὶς κ᾽ Γυναιξὶ προσφθέγγεται "' τὴν 

χαρὰν δὲ ὁ ἀθανατος. 
Θεοτοχίον. 

Ἃ Ἃ ᾿Αστέχτου ἐἰστηξος χωρίς ἡ καθαρὰ γηδύς σου “ ἀναδέ- 
δειχται, ὦ Θεοτόχε" " ἡ ἀδεῶς κἰξ οὗον τὰ Τάγματα " ἀτενίσαι 
οὐ ἐν ντῶν: 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὃ αὐτός. 

λα! μὲν ἠπάτησεν ὁ ὄφις " χαὶ ἐθανάτωσέ με " διὰ τῆς προ- 

ἀμ μα. μου Εὔας" " νῦν δὲ, ᾿Αγνὴ, ἡ διὰ σοῦ ὁ πλάσας με ἢ 
ἐχ φθορᾶς ἀνεχαλέσατο. 

᾿Αβυσσός σε ἄβυσσον ἀῤῥήτως ἡ" τῆς εὐσπλαγχνίας, Κόρη, δ 
ἐχλεχτὴν ἀνέδειξε θαυμάτων" "᾿ χαὶ γὰρ ἐκ σοῦ ἢ ἀστραπῇ Θεό- 
τῆτος " μαργαρίτης Χριστὸς ἔλαμψεν. 

Κονταάχιον. ᾿Επεφάνης σήμερον. 
ε " ἄν ἢ ἶ Ὰ " ν - ͵ χ τς ἈΣ Πα. 

Ο Σωτὴρ χαὶ ῥύστης μου " ἀπὸ τοῦ τάφου " ὡς Θεὸς ἀνέ- 
στηῆσεν ἡ ἐχ τῶν δεσμῶν τοὺς γηγενεῖς, ἡ χαὶ πύλας “Αδου συνέ- 

τριψε, " χαὶ ὡς Δεσπότης " ἀνέστη τριήμερος. 
Ο Οἰχος. 

Τὸν ἀναστάντα ἐχ νεχρῶν "' Χριστὸν τὸν ζωοδότην " τριήμε- 
ρον ἐχ τάφου, " χαὶ πύλας τοῦ θανάτου " σήμερον συνθλάσαντα " 
τῇ δυνάμει τῇ αὑτοῦ, "' τὸν “Αδὴν τε νεχρώσαντα, " χαὶ τὸ χέν- 
τρον τοῦ θανάτου συντρίψαντα, " χαὶ τὸν ᾿Αδὰμ. σὺν τῇ Εὔα 
ἐλευθερώσαντα “ ὑμνήσωμεν, πάντες οἱ γηγενεῖς, “ εὐχαρίστως 

βοῶντες αἶνον ἐκτενῶς. " Αὐτὸς γὰρ ὡς μόνος χραταιὸς Θεὸς " 

καὶ Δεσπότης δ ἀνέστη τριήμερος. 
᾿Ωδὴ ζ΄. .ὋὋ Εἰρμός. 

3 ΡΒ ΕΞ ᾿ Ἂχ « -Ὁ- -Ὁ “ἃ, ες Ἃ ’ » ΙΕ" τῇ χαμίνῳ ᾧ ̓ Αβραμιαῖοι Παῖδες τῇ Περσικῇ " πόθῳ 

εὐσεβείας ἀῶ ἢ τῇ φλογὶ ἢ πυρπολούμενοι ἐχραύγαζον" " 

» Βὐλογημένος εἶ " ἐν τῷ ναῷ τῆς δόξης σου, Κύριε. 
Τροπάρια. 

ΩΣ 

» 

Πρὸς ἀφθαρσίαν "δ ἡ ἀνθρωπότης ἀναχέχληται ἣ' θείῳ “' λου- 
, δ - ἘΠ ᾿ ᾽ , ᾽ 

σαμένη αἵματι τοῦ Χριστοῦ, εὐχαρίστως ἀναμέλπουσα" " Εὐ- 
λΟΎ ΠΕ ΕΟ εἶ " ἐν τῷ ναῷ τῆς δόξης σου, Κύριε. 

ς ζωηφόρος, ἢ ὡς Παραδείσου ὡραιότερος “ ὄντως ἡ χαὶ πα- 

στάδος πάσης βασιλικῆς κα ἀγαδέδεικται λαμπρότερος, ἢ Χριστὲ, 
ὃ τάφος σου, “ἢ πηγὴ τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως. 

Θεοτοχίον. 
ΠΣ Ὁ , υ -» »" δον Γὸ τοῦ “Ὑψίστου ἢ ἡγιασμένον θεῖον σχήνωμα, " χαῖρε" ἣ διὰ 

- ϑ . ΔΑ ἡ ; ΕῚ ᾿ς Γ» ἐτῇ ἐΨ ΨᾺἊᾺ ὐλ 

σου γὰρ δεόοται ἡ χαρα, “ Θεοτόχε, τοῖς χραυγαξουσιν Ευλο- 

γημένη σὺ ἣὶ ἐν γυναιξὶν ὑπάρχεις, Πανάμωμε. 
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Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. 

Οὐχ ἐλάτρευσαν τῇ Κτίσει. 
᾿γ πταπείνωσας ἐν ξύλῳ ἀναρτώμενος " ὄμμια μιετέωρον, " καὶ ἐπὴρ- 

δύώνην ὀφρῦν Ἢ εἰς γῆν χαταβέβληχκας " σώσας τὸν ἄνθρωπον, πὸ 

Ὑπερύμνητε" Ἂ ὃ τῶν Πατέρων Κύριος Ἂ καὶ μβῃ: εὐλογητὲς εἶ. 

τι δυνάμει σου τὸ πέρας ἡμῶν ὕψωσον ἣ τῶν ὀορμημρρ: 
σοι, ἢ“ δ' ἀναστὰς ἐχ νεχρῶν, " χαὶ Αδου χενώσας πρὶν " τὸν πο- 
λυάνθρωπον ἣ' ἘΟΤΟ Δέσποτα' " ὁ τῶν Πατέρων Κύριος ἢ 
χαὶ Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. Ῥριαδιχόν. 

'Ῥήσεσι θείαις ἑπόμενοι δοξάζομεν " μίαν Θεότητα, 

λαμπάσι τρισὶν, "᾽ ἀσύγχυτον, ἄτμητον " αἴγλην ἀνέσπερον, " 
τὴν φωτίζουσαν " πᾶσαν τὴν Κτίσιν ψάλλουσαν' “᾿ Ο Θεὸς, εὐὖ- 
λογητὸς εἶ. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Νέοι τρεῖς ἐν Βαβυλῶνι. 
Ἢ Αιϑην με πρὸς ὑμνῳδίαν " πόθου τοῦ παρθενιχοῦ “ τὸ πῦρ τὸ 

ἐγκάρδιον, " βοᾶν τῇ Μητρὶ καὶ Παρθένῳ: "' Εὐλογημένη, ἢ 
Κύριος μετὰ σοῦ τῶν Δυνάμεων. 

Ὑπερτέρα τῶν χτισμάτων ἡ ὥφθης, ὡς τὸν Ποιητὴν “ τεχοῦ- 
σὰ χαὶ Κύριον" " διό σοι βοῶ, Θεοτόχε: " Εὐλογημένη, " Κύριος 
μετὰ σου τῶν Δυνάμεων. 

Τριαδικόν. 

Κυριότητά σε μίαν " σέβων ἐν ἁγιασμοῖς " τρισὶν ἀδιαίρετον ἢ 
ὑμνῶ, τρισυπόστατε Φύσις, " Εὐλογημένη, δ᾽ χράζων σοι, ἡ τὸ 
πᾶν διιθύνουσα. 

Ἃ ὡς ἐν 

Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰρμός. 
«ὦ ᾿ , Ὶ Ἃ , , ᾽ , 

» εἴρας ἐχπετάσας Δανιὴλ " λεόντων χάσματα ἡ ἐν λάχχῳ 

Χρμαξ ἢ πυρὸς δὲ δύναμιν ἔσβεσαν " ἀρετὴν περιζωσάμε- 

» νοι ἣ οἱ εὐσεβείας ἐρασταὶ " Παῖδες, χραυγάζοντες" " Εὐλογεῖ- 
Ἃ ΄ ᾿Ὶ , ΝῚ , 

» τε, " πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον. 
Τροπαρια. 

«ὦ ᾿ 3 ΄ ᾿ -“ Ἃ δὰ ἘΝ «“ ἊΣ «ἢ , 

Χεῖρας ἐχπετάσας ἐν σταυρῷ, " τὰ ἔθνη ἅπαντα ἡ ἐπισυνή- 

γάγες, " χαὶ μίαν ἔδειξας, Δέσποτα, " ᾿Εχχλησίαν του 
οὐ ἀφ ἐπὶ γῆς χαὶ οὐρανοῦ συμφώνως ψάλλουσιν" ᾿ Εὐλο- 

τε, " πᾶντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον. 

Λευγείμων ὡράθη γυναιξὶ " τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ " τῆς ᾿Ανα- 
στάσεως " χαταστραπτόμενος ᾿Αγγελος" “ Τί τὸν ζῶντα ἐν τῷ 

, -" Ἃ ᾿ «: Ρ- . , ““ Δ , ᾿ τάφῳ, βοῶν, ἐπιζητεῖτε ὡς θνητόν; ; ἢ ὄντως ἠγέρθη Χριστὸς, ἢ 
ᾧ βοῶμεν’ " Πάντα τὰ ἔργα, ὑμνεῖτε τὸν λα, 

Θεοτοχίον. 

Ἃ 

Σὺ μόνη ἐν πάσαις γενεαῖς, " Παρθένε ἄχραντε, " Μήτηρ 
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ἐδείχθης Θεοῦ: " σὺ τῆς Θεότητος γέγονας ᾿ ἐνδιαίτημα, Πανά- 
μωμε, " μὴ φλογισθεῖσα τῷ πυρὶ " τοῦ ἀπροσίτου φωτός" “ ὅθεν 
πάντες " σὲ εὐλογοῦμεν, Μαρία θεόνυμφε. 

Κανών Σταυροαναστάσιμος. Παῖδας εὐαγεῖς. 
τὴν ἄδιχον βλέπουσα σφαγήν σου " ἡ Κτίσις χατηφιῶσα, ἐπω- 
δύρετο' "γῆς ταἀρασσομένης γὰρ, ἡ ζόφον ὡς ἱμάτιον " μελαμ.- 

βαφὲς ὁ ἥλιος " περιεβάλλετο" " ἡμεῖς δέ σε ἀπαύστως ὑμινοῦμιεν 

χαὶ ὑπερυψοῦμεν, " Χριστὲ, εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ὃ συγχαταβᾶς μοι μέχρις Λδου, " καὶ πᾶσιν ὁδοποιήσας. τὴν 
ἀνάστασιν, " αὖθις ἀναβέβηχας " ἄρας με ἐπ ὦμων ἴσου, " χαὶ 
τῷ Πατρὶ προσήγαγες" ἢ ὅθεν χραυγάζω σοι" " Τὸν Κύριον ὑμνεῖ- 

τε, " τὰ ἔργα, ἤ καὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Τριαδικὸν, 

Νοῦν πρῶτον χαὶ αἴτιον ἁπάντων " Πατέρα μόνον ἀναίτιον 

δοξ ἀζομεν, " Λόγον τε τὸν ἄναρχον, " Πνεῦμα τὸ Παράχλητον, 
ἕνα Θεὸν χαὶ Κορ ἢ χαὶ Ποιητὴν τοῦ παντὸς, " Τριάδα συμ.- 
φυὴ προσχυνοῦντες, ̓  χαὶ ὑπερυψοῦντες ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας: 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Λυτρωτὰ δεῦι παντός. 
᾿ μα πλευρᾶς τοῦ ᾿Αδὰμ πλαστουργήσας σε " ἐκ τῆς σῆς. παρ- 

θενίας σεσάρχωται ὁ τῶν ἁπάντων Κύριος, “ ὃν ὑμνοῦντες 

βοώμεν" " Πάντα τὰ ἔργα, " εὐλογεῖτε, ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 
Ἔν σχηνῆ ᾿Αβραὰμ, ἐθεάσατο " τὸ ἐν σοὶ, Θεοτόχε, μυστὴ- 

ριον" ἢ τὸν γὰῤ Υἱόν σου ἄσαρχον Ἂ ὑπεδέξατο μέλπων: "' Πάντα 
τὰ ἔργα, “' εὐλογεῖτε, ὑμνεῖτε τὸν Κύρι ον. 

᾿Ισαρίθμους Τριάδος διέσωσε " τὸ τῆς σῆς παρθενίας προχά- 

ραγμα" "' ἐν γὰρ παρθένοις σώμασι " χατεπάτουν τὴν φλόγα, ἢ 
Κόρη, βοῶντες: " Ἐὐλογεῖτε, ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 

᾿Ωδὴ 6΄. "ἷΘ Εἱρμις. 

» ίθος ἀχειρότμ᾽ητος ἔρον ἈΞ ἐξ ἀλαξεύτου σεων Παρθένε, 

ἀν... ἐτμήθη, ἢ Χρίστες συνάψας ἢ τὰς διεστώσας 

» φύσεις" " διὸ ἐπαγαλλόμενοι " σὲ, Θεοτόχε, μεγαλύνομεν. 
Τροπαρια. 

Ὅλον με ἀνείληφας ὅλος " ἐν συναφείᾳ ἀσυγχύτῳ, ἡ ὅλῳ μοι 
διδοὺς, Δ ὁ Θεός μου, " τὴν σωτηρίαν ἢ διὰ ποῦ παθους σου, " 

ὃ ἐν σταυρῷ ὑπέμεινας " σωματικῶς δι᾽ εὐσπλαγχνίαν πολλήν. 
Οἱ σοὶ Μαθηταὶ καθορῶντες “᾽ ἀνεῳγμένον σου τὸν τάφον, ἢ 

καὶ τὰς θεοφόρους σινδόνας "' χεχενωμένας " φῇ ᾿Αναστάσει σου, ἢ 

σὺν τῷ ᾿Αγγέλῳ ἔλεγον: "Ὄντως ἐγήγερται ὁ Κύριος ! 
Τριαὸδιχόν. 

Ἃ 

» 

Μονάδα μὲν θείας οὐσίας, " ἀλλ᾽ ὑποστάσεων Τριάδα, Ἂ παν- 
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τὲς οἱ πιστοὶ προσχυνοῦμεν, ἐν ἀσυγχύτοις " ταῖς ὑποστάσεσιν Ἂ 

ἰσοσθενῆ, ὁμότιμον, ὁ ἣν εὐσεβοῦντες μεγαλύνομεν. 

: Κανὼν Σταυροαναστάσιμος, Λπας. γηγενής. 
ὅλῳ τῆς ᾿Εδὲμ "' ἑρπύσας ὁ ὄφις με ἣ εἴλεν αἰχμιάλωτον᾽ 

ΟΝ τὴν τοῦ Κρανίου δὲ " χρατίστην πέτραν " τοῦτον ἠδάφι- 
σεν " ὁ παντοχράτωρ Κύριος " καθάπερ νήπιον" " τῆς τρυφῆς δὲ " 
αὖθίς μοι τὴν εἴσοδον " διὰ ξύλου Σταυροῦ ἀνεπέτασεν. 

ἼἜθου χραταιὰ " ἐχθροῦ ὀχυρώματα "' νῦν εἰς ἐρήμωσιν" 

παναλχεστάτη δὲ "ἡ χειρὶ τὸν πλοῦτον " τούτου διήρπασας, " 
χενεώνων “Αδου με" συναναστήσας, Χοιστὲ, κ᾿ χαὶ τὸν πάλαι 
ἄμετρα χαυχώμιενον ᾿ ὡς γελοῖον παιζόμενον ἔδειξας. 

Ἴθι τοῦ πτωχοῦ " λαοῦ σου τὴν χάχωσιν ἢ 

π 

Ἃ 
κ 

γ᾽ 

ε 

ἐπισχεψόυενος" ἢ 
ι 

τῇ συμπαθεστάτη δὲ " χαὶ χραταιᾷ σου " χειρὶ δυνάμωσον " τὸν 
, ᾿" Ρ Ἂ Ξ Ἁ , ] “ὦ Ἃ ᾽ , ἊἋ 

σταυροφόρον Αναχτα ἡ χατὰ βλασφήμων ἐχθρῶν ἐξελέσθαι 
σοῦ τὴν περιούσιον ἣ" χληρουχίαν, Χριστὲ, ὡς Φιλάνθρωπος. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Κρυπτὸν θεῖον. 

ΠΝ ὡς χρῖνόν σε " τῇ ἁλουργίδι " βεβαμμένην, Αχραντε, 
τοῦ θείου Πνεύματος "“ τῶν ἀκανθῶν “' ἐν μέσῳ ἐχλαμιπου- 

σαν, ἡ χαὶ εὐωδίας " πληροῦσαν τούς σε γνησίως μεγαλύνοντας. 

ἱῬΡευστὴν προσλαβόμενος " βροτείαν φύσιν " ἐχ τῆς σῆς) Πανά- 
μωμε, " γαστρὸς ὁ ΓΑλφθαρτος, " ἐν ἑαυτῷ Ἂ ἀνέδειξεν ἀῤῥευστον δ 

δι εὐσπλαγχνίαν" "' διό σε ὡς Θεοτόχον μεγαλύνομεν. 

Ἢ πάντων δεσπόζουσα " τῶν ποιημάτων, “ τῷ λαῷ σου δώ- 
ρῆσαι " τὰ νίκης τρόπαια, " τὸν δυσμενῆ " τεθεῖσα ὑπόσπονδον " 
«ἢ ᾿Εχχλησία, "ἵνα σε ὡς Θεοτόχον μεγαλύνωμεν. 

Εἰς τοὺς Αἴνους, Στιχηρὰ ᾿Αναστάδιμα, Ἦχος. δ΄. 
ε Ὶ ε ᾿ Η , ᾽ ι ᾽ -Ὁ- 

Ο σταυρὸν υπομείνας χαὶ θάνατον, “ χαὶ ἀναστὰς ἐχ τῶν 

νεχρῶν, " παντοδύναμε Κύριε, " δοξαάζομέν σου τὴν ᾿Ανάστασιν. 
᾽ " - ᾿ Ἂ »-»"ὝἪ» ᾿ἅ ᾿ Ἃ ὕ 

Ἐν τῷ σταυρῳ σου, Χριστὲ, “ τῆς ἀρχαίας χαταρᾶς ἡλευ- 
, ε Ὁ ᾿ ᾽ - ω Ν ᾿ ΄ -: -" 

θέρωσας ἡμᾶς, “ καὶ ἐν τῷ θανάτῳ σου "“ τὸν τὴν φύσιν ἡμῶν 
΄ Ἂ , , ἑἐ γ, ὦ}. ᾿ δα Ὁ , Ἂ 

τυραννήσαντα " Διάβολον χατήργησας" " ἐν δὲ τῇ ἐγέρσει σου 
“Ὁ ᾿ , ᾽ , , -ὉὋἪ Ξ « ᾿ κ᾿ Ἂ 

χαρᾶς τὰ πάντα ἐπλήρωσας" δ διὸ βοῶμέν σοι" " ᾽Ο ἀναστὰς ἐχ 

τῶν νεχρῶν, ἡ Κύριε, δέξα σοι. 
Τῷ σῷ Σταυρῷ, Χριστὲ Σωτὴρ, " ὁδήγησον ἡμᾶς ᾿ ἐπὶ τὴν 

ἀλήθειάν σου, “ἡ χαὶ ῥῦσαι ἡμᾶς τῶν παγίδων ποῦ ἐχθροῦ" “ ὁ 

ἀναστὰς ἐκ τῶν νεχρῶν, " ἀνάστησον ἡμᾶς πεσόντας τῇ ἀμαρ- 

τίᾳ, ἡ ἐχτείνας τὴν χεῖρα σου, " φιλάνθρωπε Κύριε, “ τῇ πρεσ- 
βεία τῶν ᾿Αγίων σου. 

Τῶν Πατρικῶν σου κόλπων " μὴ χωρισθεὶς, ἢ μονογενὲς Λόγε 

τοῦ Θεοῦ, "΄ ἦλθες ἐπὶ γῆς διὰ φιλανθρωπίαν, ἡ ἄνθρωπος γενό- 

Ἂ 
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μενος ἀτρέπτως, " καὶ σταυρὸν χαὶ θάνατον ὑπέμεινας σαρχὶ, ἢ 
ὁ ἀπαθὴς τῇ Θεότητι" " ἀναστὰς δὲ ἐκ νεχρῶν ἡ ἀθανασίαν πα- 
ρέσχες " τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, δ᾽ ὡς μόνος παντοδύναμος. 

Ἕτερα Στιχηρὰ ᾿Ανατολιχά. 

Θάνατον κατεδέξω σαρχὶ "᾽ ἡμῖν ἀθανασίαν "᾽ πραγματευσά- 
μενος, Σωτήρ᾽ ἡ χαὶ ἐν τάφῳ ᾧχησας, "' ἵνα ἡμᾶς τοῦ Αδου 
ἐλευθερώσης “ συναναστήσας ἑαυτῷ, " παθὼν μὲν ὡς ἄνθρωπος, ἢ 

ἀλλ᾽ ἀναστὰς ὡς Θεός: " διὰ τοῦτο βοῶμεν- " Δόξα σοι, ζωοδότα 

Κύριε, "᾿ μόνε Φιλάνθρωπε. 
Πέτραι ἐσχίσθησαν, Σωτὴρ, ἢ ὅτε ἐν τῷ Κρανίῳ " ὁ σταυρός 

σου ἐπάγη ἢ ἔφριξαν “Αδου πυλωροὶ, ὅτε ἐν τῷ μνημείῳ " ὡς 
θνητὸς χατετέθης" ἡ" χαὶ γὰρ τοῦ θανάτου " χαταργήσας τὴν ἰσ- 
χὺν " τοῖς τεθνεῶσι πᾶσιν " ἀφθαρσίαν παρέσχες ἢ τῇ ᾿Αναστά- 

σει σου, Σωτήρ. ἡ Ζωοδότα Κύριε, δόξα σοι. 
᾿Επεθύμησαν Γυναῖκες ἡ ἰδεῖν σου τὴν ᾿Ανάστασιν, Χριστὲ ὁ 

Θεός" " ἦλθε προλαβοῦσα " Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ, " εὗρε τὸν λίθον 
ἀποχυλισθέντα τοῦ μνήματος, ἢ χαὶ τὸν Αγγελον χαθεζόμενον ἢ 

χαὶ λέγοντα" " Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν χεχρῶν ; " ἀνέ- 

στὴ ὡς Θεὸς, ἵνα σώσῃ τὰ σύμπαντα. 

Ποῦ ἔστιν ᾿Ιησοῦς, " ὃν ἐλογίσασθε φυλάττειν; " εἴπατε, ᾿Ιου- 
δαῖοι" ἡ ποῦ ἔστιν, " ὃν ἐθήχατε ἐν τῷ μνήματι “ τὸν λίθον 
σφραγίσαντες; ἢ δότε τὸν γεχρὸν; " οἱ τὴν ζωὴν ἀρνησάμενοι" ἢ 

δότε τὸν ταφέντα " ἢ πιστεύσατε τῷ ἀναστάντι" "᾽ χἂν ὑμεῖς 

σιγήσητε, " τοῦ Κυρίου τὴν ἔγερσιν " οἱ λίθοι χεχράξονται, ἢ μά- 
λιστα ὁ ἀποχυλισθεὶς " ἐχ τοῦ μνήματος. " Μέγα σου τὸ ἔλεος ! " 

μέγα τὸ μυστήριον " τῆς οἰκονομίας σου 1 " Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ἃ 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ, 

Τὰ Τυπιχὰ χαὶ οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια η΄. 

ιὰ ξύλου ὁ ̓ Αδὰμ " Παραδείσου γέγονεν ἄποιχος, ἅ διὰ ξύλου 
δὲ σταυροῦ " ὁ Ληστὴς Παράδεισον ᾧχησεν" ἣ ὁ μὲν γὰρ γευ- 

σάμενος " ἐντολὴν ἠθέτησε τοῦ. ποιήσαντος, ἢ ὁ δὲ συσταυρού- 
μενος " Θεὸν ὡμολόγησε τὸν χρυπτόμενον, " Μνήσθητί μου; 
βοῶν, " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Ὃ ὑψωθεὶς ἐν τῷ σταυρῷ " χαὶ τοῦ θανάτου λύσας τὴν δύν- 
αμιν, " καὶ ἐξαλείψας ὡς Θεὸς ἡ τὸ χαθ᾽ ἡμῶν χειρόγραφον, Κύ- 
ριε, " Ληστοῦ τὴν μετάνοιαν ἡ χαὶ ἡμῖν παράσχου, μόνε Φιλάν- 

θρωπε, " τοῖς πίστει λατρεύουσι, " Χριστὲ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ βοῶσί 
σοι" " Μνήσθητι καὶ ἡμῶν "ὶ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 
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Τὸ χειρόγραφον ἡμῶν ἡ ἐν τῷ σταυρῷ τῇ λόγχη  διέῤῥηξας᾽ μ 

χαὶ λογισθεὶς ἐν τοῖς νεχροῖς " τὸν ἐχεῖσε τύραννον ἔδησας, 

ῥυσάμενος ἅπαντας " ἐχ δεσμῶν τοῦ Λδου τῇ ᾿Αναστάσει σου" 
δι ἧς ἐφωτίσθημεν, ἣ᾽ φιλάνθρωπε Κύριε, χαὶ βοῶμέν σοι: Μνή- 
σθητι χαὶ ἡμῶν " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Ὃ σταυρωβθεὶς χαὶ ἀναστὰς " ὡς δυνατὸς ἐκ τάφου τριήμερος, " 

χαὶ τὸν πρωτόπλαστον ᾿Αδὰμ, " ἐξαναστήσας, μόνε ᾿Αθάνατε, ἅ 
χἀμὲ εἰς μετάνοιαν “ ἐπιστρέψαι, ἡ Κύριε, καταξίωσον, " ἐξ ὅλης 

χαρδίας μου " χαὶ ἐν θερμὴ τῇ πίστει ἀεὶ χραυγάζειν σοι" " Μνή- 

σθητί μου, Σωτὴρ, " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 
Δι’ ἡμᾶς ὁ ἀπαθὴς " παθητὸς ἐγένετο ἄνθρωπος, “ χαὶ ἑχου- 

σίως ἐν σταυρῷ " προσηλωθεὶς ἡμᾶς συνανέστησε" ἣ διὸ χαὶ δο- 

ξαζομεν " σὺν τῷ σταυρῷ τὸ Παθος χαὶ τὴν ᾿Ανάστασιν, “ δί ὧν 

ἀνεπλάσθημεν, "' δι’ ὧν χαὶ σωζόμεθα ἀναχράζοντες" " Μνήσθητι 
καὶ ἡμῶν ἢ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Τὸν ἀναστάντα ἐχ νεχρῶν, ἡ καὶ τὸ τοῦ Αδου χράτος σχυ- 
λεύσαντα " καὶ ὁραθέντα γυναιξὶ " Μυροφόροις λέγοντα, Χαίρετε, 
πιστοὶ δυσωπήσωμεν, " ἐκ φθορᾶς λυτρώσασθαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν, δ 
χραυγάζοντες πάντοτε " Ληστοῦ τοῦ εὐγνώμονος τὴν φωνὴν πρὸς 
αὐτόν: " Ννήσθητι καὶ ἡμῶν " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. Δόξα. 

Τὸν Πατέρα χαὶ Υἱὸν, “ χαὶ τὸ Πνεῦμα πάντες τὸ ἅγιον "΄ 
ὁμοφρόνως οἱ πιστοὶ " δοξολογεῖν ἀξίως εὐξώμεθα, " Νονάδα Θεό- 

τῆτος ἥ ἐν τρισὶν ὑπάρχουσαν ὑποστάσεσιν, " ἀσύγχυτον. . μένου-. 
σαν, " ἁπλῆν, ἀδιαίρετον χαὶ ἀπρόσιτον, " δί ἧς ἐχλυτρούμεθα " 
τοῦ πυρὸς τῆς κολάσεως. 

, Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Τὴν Μητέρα σου, Χριστὲ, " τὴν ἐν σαρχὶ ἀσπόρως τεχοῦσαν 

σε, " χαὶ παρθένον ἀληθῶς, " χαὶ μετὰ τόχον μείνασαν ἄφθορον, ἢ 
αὐτήν σοι προσάγομεν " εἰς πρεσβείαν, Δέσποτα πολυέλεε" ἡ πταισ- 
μάτων συγχώρησιν ἢ δώρησα:ι πάντοτε τοῖς βοῶσί σοι" " Νινήσθητι 
χαὶ ἡμῶν " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. ἐ 

Ἃ 

ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ͂ ΕΣΠΈΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτιχά. 
᾿ Ἦχος δ΄. Ως γενναῖον ἐν Μάρτυσι. 

εῦρο, τάλαινα, πρόσπεσον " τῷ Θεῷ ἐν θερμότητι " τῶν δα- 
οἰρδὰ χράζουσα " τὸ Ἡμάρτηκα" "᾽ ψυχὴ παμβέβηλε, ἵλεων ἢ 
τὸν Κριτὴν ἀπέργασαι ἡ πρὸ τοῦ τέλους, καὶ αὐτῷ " ἐκ καρδίας 

Ῥανϑδο]ούϊουβ. δ 1 



5η0 ΤΗ ΚΥΡΙΛΚΗ͂ ΕΣΠΕΡΑΣ. 
ἀνάχραξον' " Μὴ ἀπώσῃ μου ἢ στεναγμοὺς, ὁ Θεός μου," μὴ πα- 

, ͵ - ΝᾺ, , , 

ρόψῃ " συντριβήν μου τῆς καρδίας, ἢ ὦ πολυεύσπλαγχνε Κύριε. 
ἜΝ νυλτὶ χαὶ ἡμέρᾳ τε " ὁ ἐχθρὸς ὁ παμπόνηρος " πολεμῶν 

οὐ παύεται " δελεάσαι με, “ καὶ πρὸς ἀπώλειαν ἕλχει με," χαχίας 
πρὸς βάραθρα" ἡ ἀλλ ὡς μόνος ἀγαθὸς, " τῆς αὐτοῦ τυραννίδος 

με " ἀπολύτρωδαι ἢ καὶ παντοίας ἀναγχὴς, ᾿ ᾿Ιησοῦ μου ἡ ὑπερ- 

ἄγαθε, χαὶ σῶσον "ἡ ἐχ πολυτρόπων χολάσεων. 
Οἰκητήριον γέγονα ἣ᾽ λογισμῶν τῶν θλιβόντων με, " καὶ ἀλ- 

λοτριούντων με ἡ ἐχ σοῦ, Δέσποτα" ἡ τὰς ἐντολάς σου ἠθέτησα, " 

ποιεῖν σου τὸ θέλημα “᾽ οὐχ ἠθέλησα ποτε" “᾽ ἀλλ εὐδόκησον, 
Κύριε, "᾽ ἐνοιχῆσαί μοι " διὰ πλῆθος ἐλέους, ἢ χαὶ διδάξαι " τοῦ 
ποιεῖν τὸ θέλημα σου, "᾽᾿ ὡς ἀγαθὸς χαὶ φιλάνθρωπος. 

“Ὁ ᾽ εὖ 

Τῶν ᾿Ασωμάτῳν, ὁμοιᾶ. 

Σοῦ πῆς θείας ἐλλάμψεως " δεχτικὰ χαταγώγια ἡ χαὶ δοχεῖα 

πάνσεπτα " χατεσχεύασας " τὰ τῶν ᾿Αγγέλων στρατεύματα " 
χαὶ θεῖα συστήματα, " σοῦ τῆς δόξης θεωροὺς, δ 
τοῦ θρόνου σοὺ, ᾿ ποὺς τὸν λόγον σου ἢ δυνατῶς ἐν ἰσχύϊ " ἐχτε- 

λοῦντας, ἡ καὶ συντόνως ἐχπληροῦντας " τὰς ἐντολάς σου, Φι- 

λαάνθρωπε. , 
᾿Αγαθότητος πέλαγος ἢ ἀναφαίνειν βουλόμενος ᾿ ἀγαθὸς ὧν; 

"Ανᾶῤχε, “ πρῶτον ἔχτισας παντοδυνάμῳ σου νεύματι ἡ χαὶ 

θείῳ προστάγματι ἡ τῶν ᾿Αγγέλων τοὺς χοροὺς "᾽ χαὶ Δυνάμεων 
τάγματα" " ὄντως ἔδει γὰρ ᾿ τὸ χαλὸν ἐχχυθῆναι " καὶ ὁδεῦσαι, 
χαὶ ὡς πλείονα γενέσθαι " τὰ σὰ δωρήματα, Δέσποτα. 

Σεραφὶμ. ἑξαπτέρυγα, ἡ Χερουβὶμ. πολυόμματα, "᾽ ἐπηῤμένοι 
Θρόνοι τε ἡ περιέπουσι, ἢ τῆς φωτουργοῦ σου ἐλλάμψεως " ἀμέ- 
σως μετέχοντες, " Κυριότητες, Ἀρχαὶ, δ᾿ Εξουσίαι, ᾿Αρχάγγελοι " 

χαὶ οἱ ᾿Αγγελοι, Κ' χαὶ Δυνάμεις αἱ θεῖαι “ τὴν σὴν δόξαν, " Παν- 

τοχράξτορ, εὐφημοῦντες, ᾿ ὑπὲρ ἡμῶν δυσωποῦσί σε. 
Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτξολίον; ὅμοιόν, 

Ὡς πρεσβείαν ἀκοίμητον " καὶ παράχληδιν ἔμμονὸόν ἡ χεχτὴ- 
μένη, Παάναγνε, " πρὸς τὸν Κύριον, ἢ τοὺς πειρασμοὺς καταχοί- 
μισον, ἡ τὰ χύματα πραῦνον ἢ τῆς ἀθλίας μοὺ Ψυχῆς, " καὶ ἐν 

θλίψει ὑπάρχουσαν “ τὴν χαρδίαν μου " παραχάλεσον, Κόρη; ἢ 
- ᾿ ᾿ - ΠῚ γ᾽, “" 

υσωπῶ σε, " χαὶ χαρίτωσον τὸν νοῦν μου, ἢ ὅπως ἀξίως δοξαζω σε. 
Ε] ᾿ . Απόστιχα Κατανυλπικᾶ, 

Ἤθελον δάχρυδιν ἐξαλεῖψαι ἢ τῶν ἐμῶν πχὰιδμάτων, Κύριε, 
Α εὖ : δ ἐ , -" - ; 

πὸ χειρόγραφον, " χαὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς μου ἡ διὰ μετα- 
νοίας εὐαρεστῆσαί σοι" “ ἀλλ ὁ ἐχθρὸς ἀπατᾷ μὲ, "ἡ καὶ πολεμεῖ 
τὴν ψυχήν μοὺ" ἡ Κύριε, " πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμᾶι; " σῶσόν με. 

παραστᾶτας 
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Ὅμοιον, 
Τίς χειμαζόμενος καὶ προστρέχων " τῷ λιμένι τούτῳ οὐ δια- 

σώζεται; Ἢ ἢ τίς ὀδυνώμενος καὶ πρρσπξδών," ἢ Ψῷ ἰατρείῳ τούτῳ 
οὐ ἐξρραεύςεαις Ἢ φΉΜμιρυργὲ τῶν ἁπάντων "' ἱ ᾿Ιατρὲ τῶν νγο- 

σούντων, ἡ Κύριε, δ πρὶν εἰς τέλος τ μὰ σῶσόν με. 
Μαρτυριχόν. 

Ὃ ἐνδοξαζόμενος " ἐν ταῖς μνείαις τῶν ᾿Αγίων σου, Χριστὲ 

ὁ Θεὸς, κ΄ ὑπ αὐτῶν δυσωπούμενος, "᾿ χατάπεμψον ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος. Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

“Χαῖρε, φωτὸς Νεφέλη" ἡ χαῖρε, Λυχνία φωτεινὴ" " χαῖρε, Στά- 
μνε ἡ τοῦ Μάννα" " χαῖρε, ἡ Ῥαβδος ᾿Ααρών" ἡ χαῖρε, Βάτε ἅ- 
φλεχτε᾽ Ἢ χαῖρε, Λαμφέρ: " χαῖρε, Θρόνε" ἡ χαῖρε, "Ὅρος ἅγιον" 
᾿ ἣν Ἡρλρειος, ἐν χαῖρε, θεία Τράπεζα: "' χαῖρε, Πύλη μυστι- 

" χαῖρε, " ἡ πάντων ἐλπίς. 

ρρρ ρ ρο  ρο ρο ρο ρο ρο ρουροιρο ρος θο ρο σ ρ  σϑ ρο ρθ 

ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ΠΡΩΙῚ. 

ΕἸΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ “τὴν δὰ Στιχολογίαν, Καθίσματα Καταγυχτιχά, 
Ἦχος δ΄. 

ἣν ταπεινήν μου ψυχὴν " ἐπίσχεψαι, Κύριε, ᾿ τὴν ἐν ἁμαρτί- 
ιαἰς ἢ τὸν βίον ὅλον δαπανήσασαν᾽ “ὃν τρόπον τὴν Πόρνην," 

δέξαι χἀμὲ καὶ σῶσόν με. 
τς Διαπλέων τὸ πέλαγος " τῆς παρούσης ζωῆς “ ἐνθυμοῦμαι 

τὴν ἄβυσσον ἢ τῶν πολλῶν μου χκαχῶν' "' χαὶ μὴ ἔχων τὸν χυ- 
βερνήτην λογισμὸν, ἢ τὴν τοῦ Πέτρου σοι προσφθέγγομιαι φωνήν" " 
Σωσόν με, Χριστὲ ὁ Θεὸς, " σῶσόν με ὡς Φιλάνθρωτπος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Φοβερὸν τὸ μυστήριον ᾿ χαὶ τὸ θαῦμα παράδοξον, "' πῶς ἡ 

Παρθένος σε " τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων ἐβάστασε, " χαὶ μετὰ 
τόχον πάλιν σώᾳ " χαὶ παρθένος διέμεινεν ' δ Ο τεχθεὶς ἐξ αὐ- 

τῆς," τὴν Πίστιν στήῤιζον, “ σὰ ἔθνη πραῦνον, " καὶ τὸν Κόσμον 
εἰρήνευσον, ὃ Θεὸς, " ὡς Φιλαάνθρωπος. 

Μετὰ τὴν. β΄. Στιχολογίαν; ἕτερα. 

Ῥαχὺ προχατάλαβε. 
Ταχὺ συνεισέλθωμεν εἰς τὸν νυμφῶνα Χριστοῦ, " χαὶ πάντες 

ἀχούσωμεν “ τῆς μακαρίας φωνῆς " αὐτοῦ τοῦ Θεοὺ ἡμῶν" ἡ Δεῦ- 

τε, οἱ ἀγαπῶντες " τὴν οὐράνιον δόξαν, ἢ μέτοχοι γεγονότες ἣ 
φρονίμων παρθέγων, ἡ φαιδρύνατε τὰς λαμπάδας ὑμῶν ἡ διὰ τῆς 

πίστεως, 
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Κατεπλάγη ᾿Ιωσηφ. 
᾿Αναλόγισαι, ψυχὴ, " πῶς παραστῶμεν τῷ Κριτῇ" ἡ ἐν τῇ 

ὥρᾳ τῇ φριχτῇ “ τίθενται θρόνοι φοβεροὶ, ἢ χαὶ τῶν ἀνθρώπων 
"αἱ πράξεις διελέγχονται" " τότε ὁ Κριτὴς ἀδυσώπη τος" " πρὸ βή- 

ματος γὰρ πῦρ προπορεύεται ἡ ὥσπερ ἀγρία θάλασσα σὺν ἤχῳ ἡ 
χαταχαλύπτον τοὺς πταίσαντας. “ ᾿Αναλογίζου " ταῦτα, ψυχή 
μου, δ᾽ χαὶ τὰ ἔργα σου. εὔθυνον. 

ὶ, Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ἣ χυρίῳς: χαὶ ἀληθῶς Θεοτόχος ̓  πρεσβεύουσα ἢ ὡς Μήτηρ ἔν 
παῤῥησίᾳ " τῷ Υἱῷ σου χαὶ Θεῷ ἡμῶν, ἡ διαφύλαξον ποίμνην 
ἐξαιρέτως " τῇ σχέπη σου προστρέχουσαν, " ἐν σοὶ τὸ χράτος ἔχου- 

σαν, " πρὸς σὲ χαταφεύγουσαν," τὸν λιμένα, τὸ τεῖχος, ἡ τὴν μό- 
νὴν προστασίαν “ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Ταχὺ προχατάλαβε. 

᾿Αὔλοις ἐν στόμασι, “ Τριὰς ὑπέρθεε, " ἀπαύστως ὑμιοῦσί 

ε" τῶν ᾿Ασωμάτων χοροὶ, ἢ χαὶ φόβῳ παρίστανται, " ἽΑγιος, 

ἐχβοῶντες, " Τρισυπόστατε Φύσις. "᾿Ελέησον γοῦν χειρῶν σου ἥ 

τῶν οἰχείων τὸ πλάσμα " αὐτῶν ταῖς ἱχεσίαις, ἢ μόνε Φιλάνθρωπε. 
Μαρτυριχόν. 

Σήμερον ἡ τὰ τῶν τ λκοσος, στρατεύματα ἐν τῇ μνήμῃ 
τῶν ᾿Αθλοφόρων " παραγέγονε, " τὰς τῶν πιστῶν διανοίας φωτί: 

σαι, ἢ“ χαὶ τὴν Οἰκουμένην τῇ χάριτι φαιδρύναι" δ΄ δ᾽ αὐτῶν, 
ὁ Θεὸς, δυσωπούμενος, ἡ δώρησαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
ΤῊ. ἀνατραφείσῃ ἐν τῷ ναῷ “" εἰς τὰ “Αγια τῶν ᾿Αγίων, ἥ 

τῇ περιβεβλημένη τὴν πίστιν χαὶ τὴν σοφίαν, " καὶ τὴν ἄμετρον 
παρθενίαν ἢ ὁ ᾿Αρχιστράτηγος Γαβριὴλ “᾽ προσέφερεν οὐρανόθεν "' 
τὸν ἰσπασῖοον χαὶ τὸ Χαῖρε' ἢ Χαῖρε, εὐλογημένη, " χαῖρε, δε- 
δοξασμένη, " ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. 

Κανὼν Κατανυχτιχὸς, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχὶς, 
(ἄνευ τῶν Θεοτοχίων)" 

Σῶσόν με Σώτερ, ὡς τὸν ἼΛσωτον πᾶλαι. ᾿Ιωσγΐφ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ὃ Εἰρμός. 
᾿ ππιστάτας χραταιοὺς, "ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου, ἡ ἀπαθείας 

» ἐν βυθῷ " ψυχῆς τὸ τριμερὲς " χαταπόντισον, δέομαι" " ὅ- 
» πως σοι ὡς ἐν τυμπάνῳ " τῇ νεχρώσει τοῦ σώματος " ἐπινίκιον 

» ἄσω μελῴδημα. Τροπαρια. 
Σωτήρ μου, ᾿Ιησοῦ, " ὁ τὸν Δσωτον σώσας, “ ὁ τῆς Πόρνης 

τὸν χλαυθμὸν " δεξάμενός ποτε, " ὁ Τελώνην στεναάξαντὰ " νεύ- 

Ων Ἃ 

Ἃ 
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Ὰ Ἃ ματί σου διχαιώσας, "' ἀναρίθμητα πταίσαντα, " ἐπιστρέφοντα 

δέξαι καὶ σῶσόν με. 
Ὡς ὕλην δαπανᾷ " τὴν ψυχήν μου καχίας ἢ ἡ πυρὰ, καὶ τῆς 

φλογὸς " ὑπέχκαυμα ποιεῖ " τῆς μελλούσης, Φιλάνθρωπε". " σβέσον 
ταύτην δροσισμιῷ σου " τοῦ ἐλέους, Μαχρόθυμιε, "᾽ μετανοίας παρέ- 
χων μοι δάχρυα. 

Ναρτυριχά. 
Συνέσεως πολλῆς “ ὁ χορὸς πεπλησμένος " τῶν ἁγίων ᾿Αθλη- 

τῶν " ἀσύνετον βουλὴν " καὶ ἀλλόκοτον φρόνημα ἣ πάντων τῶν 
παρανομούντων ἣ' νηφαλέως ἐξέχλινε, " χαὶ τῶν θείων βραβείων 
ἐπέτυχε. 

Οἱ Κόσμου τὰ τερπνὰ ἡ παρωσάμενοι πάντα, “ ὑπερχόσμιον 
ζωὴν " εἰλήφατε σαφῶς, “ ᾿Αθλοφόροι πανεύφημοι" πάσης οὖν 

με τῆς τοῦ Κόσμου " ἐκλυτρώσασθε σχέσεως " τὸν γνησίως ὑμιᾶς 
μαχαρίζοντα. 

Ἂ 

Ἃ 

Θεοτοχίον. Ξ 

Ὑπέρφωτε λαμπὰς " τοῦ Ἡλίου τῆς δόξης, “ τῆς ψυχῆς μου 
τὸν πυρσὸν " σβεννύμενον ἀεὶ " ῥαθυμία προσάναψον, “ θείων ἔργων 
τῷ ἐλαίῳ, " Παναγία, ἐπάρδουσα, " ἵνα πίστει καὶ πόθῳ δοξάζω σε. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

«᾽Ωδὴ τετάρτη τῶν ᾿Ασωμάτων νόων ». ΠΙοέημια Θεοφάνους. 
τὴ Εἵρμος ὁ αὐτός. 

᾿ς νόες καθαροὶ " τῷ μεγάλῳ καὶ πρώτῳ ἥ παριστάμενοι Νοὶ, ἢ 
χαὶ θείας ἀστραπῆς " ἐμπιπλάμενοι, ᾿Αγγελοι, " αἴγλη με 

τῇ ὑμετέρα " χαταυγάσατε μέλποντα "᾽ τὸν παναίτιον Λόγον, 
πανένδοξοι. 

Δι᾿ ὅλου πρὸς Θεὸν " νενευχότες τῷ πόθῳ., “ χαὶ ταῖς θείαις 

χαλλοναῖς " μορφούμενοι ἀεὶ, " ὦ ᾿Αρχάγγελοι ἔνδοξοι, ᾿ στάσεσι 
παναρμιονίοις " περιέπετε χράζοντες " ἐπινίχιον ὕμνον τῷ Κτίσαντι. 

Θεοτοχίον. 

Ἢ μόνη ἐν γαστρὶ " δεξαμένη. τὸν Λόγον, ἡ ὃν ᾿Αγγέλων 
στρατιαὶ " δοξάζουσιν ἀεὶ, “ τὴν ψυχήν μου καταύγασον, " λύ- 
ουσα τῆς ἁμαρτίας " τὴν ζοφώδη χαχόνοιαν, “ χαὶ φωτίζουσα 
γνώσει τοὺ Πνεύματος. : 

᾿Ὠδὴ γ΄. .ὋΟ Εἰρμός. 
ν᾽ ὕψους χατῆλθες ἡ βουλήσει ἐπὶ γῆς, ἡ ὁ ὑπεράνω πάσης 
» [ὃ ἀρχῆς, ἢ χαὶ ταπεινὴν ἀνύψωσας “ ἐξ “Αδου χατωτάτου ἢ 
». φύσιν βροτείαν' ἡ οὐ γὰρ ἔστιν ἅγιος " πλήν σου, Φιλάνθρωπε. 
πο άπ , Ἱροπαάρια. Ὁ ξ ὃς ἷο 

Νυχτί με τοῦ βίου ἡ τὸ σχότος τῶν παθῶν “ χατέλαβε, Χρὶ- 
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σπὲ ὁ Θεός" ᾿ φὼς οὖν τυγχάνων ἄδυτον, ὁ ἀκτῖσι μετανοίας ἢ 
μὲ χαταυγάσας " σῶσόν με, Φιλάνθρωπε, Ἀ ἵγαὰ δοξαζω σε. 

Μερίδος με δεῖίον, Ἂ Χριστὲ, τῶν ἐχλεχτῶν, ᾿ τῆς ἐναντίας 

μοίρας; Σωτὴρ, ἢ ἀποχωρίσας δάχρυσι " χαὶ ἐλεημοσύνῃ Ἀ χεχαὰ- 
᾿θαρμένγον, " ὅπως χαταχρέως σε " δοξάζω πάντοτε. 

᾿ Μαρτυριχά. ΤΟΥ 

᾿Εβάφησαν ὄντως " τοῖς αἵμασιν ὑμῶν " οἱ πόδες, χαὶ ὀξύτε- 

ρὸν πρὸς οὐρανὸν ἐβάδισαν, ἢ μετὰ τῆς ἁμαρτίας " τὴν γῆν 
λιπόντες, " Μάρτυρες ἐφάμιλλοι " θείων Δυνάμεων, 

Στρεβλούμενόν σῶμα ἡ ὑμῶν ποῖς αἰχισμοῖς " ἐλύετο, Χρι- 
στοῦ ᾿Αθληταὶ, " ψυχῆς δὲ ἐχρατύνετο κ' ὁ τόνος τῇ ἀγάπῃ 
προσδεδεμένος " ἀλύτως τοῦ χτίφαντος " πάντα βουλήματι. 

- εΘεοτοχίον. " 

Μαρία, Κυρία " ὡς. οὖσα τοῦ παντὸς ,᾿ Ἂ πὸν Κύριον γεννήσα- 

ὅπ," Ἂ χυριευθέντα πάθεσι " τὸν νοῦν μου, χαὶ χαχίᾳ " μελανωθέν- 

τὰ ἡ ἐλεύθερον ποίησον ᾿ καὶ καταλάμπρυνον. : 
Κανὼν. τῶν ᾿Ασωμάτων. δίρμϑῃ ὁ αὐτός, 

οἷς ὑπερχοσμίοις "᾿ ὑμνούμενος χοροῖς ᾿ τὰς τάξεις τούτων, Χρι- 
ἥμδα ἢ χαὶ τὰ τῶν πιστῶν συφαήβασα: ̓  μιμεῖσθαι θεοφρόνως 
ποίησον, Λόγε" " οὐ γὰρ ἔφτιν ἅγιος ἢ Ἀ πλήν σου, Φιλάνθρωπε. 

Ἔρωτος θερμοῦ " αυγαδγίῳ, ἀρεαπῶν ᾿ ὁμιλοῦντες -πρῴφῃ πὴ- 
γῇ, " λειτουργικῶς παρίστασθε, ἢ ὑμνοῦντες ἀσιγήτως ἡ μίαν οὐ- 
σίᾳν " Θεότητος ἄναρχον, ἣ θεῖοι ᾿Αρχάγγελοι.. 

: : Θεοτοχίον. 

οὐ Ἴῆς Εὔας τὴν. πάλαι " μαπάραγ περιφανῶς Ἢ διέλυσας τὸν 
Χριστὸν ἢ ἀμορηροῦσα, Μῆτερ ἁγνὴ; ἢ σὸν πάντας στεφανοῦντα " 
παῖς ἐὠλογίαις οὐ γὰρ ἔφτιν, Αχραντε, ἢ πλήν σου βοήθεια. 

Ωδὴ δ. 0 Εἱρμιός. ς 

" καθήμενος ἐν δόξῃ " ἐπὶ θρόνου Θεότητος " ἐν νεφέλῃ χού- 

φὴ εὐΠλβέχῳ Ιησοῦς ὁ ὑπέρθεος " τῇ ἀχηράτῳ παλάμη, καὶ 
᾽ » διέ φῳωσε " τοὺς χραυγάζοντας" Δόξα, Χριστὲ, " τῇ δυνάμει σου. 

ἱρρπρέρια: ΤῊ: 

Ὡς Κριτῇ. δικαιοτάτῳ ᾿ νῦν προσπίπτω σοι, Κύριε" ἢ χαφα- 
χεχριμένον " χαὶ χατεγνωσμένον με οἴχτειρον, " καὶ τῆς δικαίας 
σου ῥῦσαι " ἀποφάσεως, “ χαὶ τῆς στάσεως " τῶν ἐχλεχτῶν " 
χαπταξίῳσον. , ἘΝ ὔ 

Τὸν λῃσταῖς, περιπεσόντα ἢ ἀνημέροις ; Φιλ ἀνβροπει Ῥ τὼ 

τραυματισθέντα " ἴασαι, Χριστὲ, ἐπιχέων μοι " τῆς μετανοίας τὸν 
οἶνον " χαὶ τὸ ἔλαιον, " καὶ ἐνδύων με χαταστολὴν " τὴν σω- 

αἰὐρνλδυ κεν ἢ νῦν νῶφ' φοζῦχο ὁ ἡ υοὐδ ὅονοϑα ὐΡΧΟ 
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ὑπρυδαλννν 

᾿Ενεδύσασθε ἐξ ὕψους ̓  σωτηρίου ἱμάπιον Ἀ ἐν τὴ ἀπεχδύσει 
σώματος, πανεύφημοι Μάρτυρες, ᾿ καὶ τὸν ἐκδύσαντα πρώην ἢ 
τοὺς Προπάτορας " ἐγυμνώσατε ἄπνουν νεχρὸν " ἐργασάμενοι. 

Ἐψηγεύλης: ἀνόμων κατενώπιον; Μάρτυρες, Ἀ ποῦ Θεοῦ 
τὸν λόγον ἢ γνώσει ἘΦ ὍΝ χοσμούμενοι, ἢ σοφοὺς χαὶ ΡΝ 

πάντας " χατησχύνατε " ἀσεβοῦντας, χαὶ τὸν δυσμενῆ “ θανᾶΞ 
τώσαντες. Θεοποχίον. 

᾿Επὶ σὲ χαθάπερ ὄμβρος " τῆς σοφίας ἡ ἄβυσσος " ᾿Ιησοῦς 
χατῆλθε, ἢ μόνην δεμμον σε εὑράμενος, " Θεογεννῆτορ Παρθέ- 

Ἂ χαὶ χατέχαυσεν " ἁμαρτίας χειμάῤῥους δεινοὺς ἢ θείᾳ ἈΡΡῸΣ 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Εἱρμὸς ὃ βυοα 

χαταλήπτῳ δυνάμει κὰκ μὴ ὄντων παρήγαγες Ἢ οὐρανίους 

ἌΝ Νας, ἡ Λόγε τοῦ Θὲοῦ ὑπερούσιε, " καὶ τῇ ἀῤῥήτῳ δου δόξῃ δ 
λαπεκάλλυνας " τοὺς χραυγάζοντας" Δόξα, Χριστὲ, "΄ τῇ δυνά- 

μεν σου. 
Ῥυθμιζόμεναι τῶν ἄνω ἡ αἱ Δυνάμεις τοῦ Πνεύματος " ταῖς 

ἡνίαις, τούτου ᾿ καὶ θείαις αὐγαῖς πυρσευόμεναι, " ἀμεταπτώτους 
τὰς τάξεις " ἐχληρώσαντο, " μίαν σέβουσαι πάντων ἀρχὴν " κἀὶ 
Θεότητα. 

Τοῦ προσώπου σου τὸ κάλλος " πὸ ὡραῖον θεάσασθαι ἢ χατᾶ- 

ξιωθεῖσαι ᾿᾽ αἱ λειτουργικὰί σου Λαμιπρότητες, " καὶ τὰς ἐχεῖθεν 
ἐμφάσεις "ὶ εἰσδεχόμεναι “ σοὶ χραυγάζουσι- Δόξα, Χριστὲ " τῇ 
δυνάμει σου. ὁ Θεότολίον. 

Ἢ Βασίλισσα Παρθένος ἡ διαχρύδῳ σπολίσματι ᾿ ὡραϊζομένη δ 
Υἱῷ Βασιλεῖ νῦν παρίσταται, ἢ ἡ ἀσυγχρίτως ᾿Αγγέλους Ἢ ὑπερέ- 

χουσα ᾿ τοὺς χραυγαάζοντας: Δόξα, Χριστὲ, " τῇ δυνάμει σου. 
᾿Ωδὴ εἡὖ. Ὃ Εἰἱρμός. 

» ὃν ἀναστήσομαι, " πρόφητιχῶς ἔφη ὁ Θεὸς, κ᾽ νῦν δοξασθη;- 
ΩΝ Ἢ γῦν ὑψωθήσομαι, δ τὸν πεσόντα προσλαβὼν " ἐκ 

» πῆς Παρθένου, " χαὶ πρὸς φῶς τὸ νοητὸν " ἀνυψῶν τῆς ἐμῆς 
ν Θεότητος. Τροπάρια. 
Ὦ πῶς γρήμοιξᾳ μεν. σοὶ τῷ ἘΝ πάντων χαὶ Θεῷ " βεὴ- 

λὼ φεν, οὐῴῳ ρόδο. καὶ διελέγχεσθαι ΡΜ πάντων τῶν δεινῶν, ἢ 
ὧνπερ ἀφρόνως ἢ ἐπλημμέλησα ἑχὼν, ἡ καὶ ἐμαυτὸν ὅλως χατηξ 
χρείωσα ] ἱ 

Σῶσόν με, Κύριε, ἡ ὅτι χαχῶν πέπλησμαι πολλῶν’ ἡ ἴασαι, 
Δέσποτα; " τὰς ἁμαρτίας μου " χαὶ τὰ ἕλχη τὰ δεινὰ) ᾿' καὶ 
μὴ ἐάσῃς ἢ ἀπολέσθαι με τὸν μόνον, ἢ ᾿Ιησοῦ μου, πολλά σοὶ 
πταίσαντα. 
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Μαρτυριχά. 

Τέλος μακάριον " οἱ ᾿Αθληταὶ εὕραντο δαφῶς, " δόξης ἐπέ- 
τυχον, " Χριστὸν δοξάσαντες " τοῖς οἰχείοις μέλεσι ὁ τὸν ἀθλοθέ- 
τὴν, ἡ αἰχισμοῖς χαὶ σπαραγμοῖς ἡ ὁμιλεῖν ἀνδρικῶς αἱρούμενοι. 

ὍὌλβον οὐράνιον " πανευχλεῶς, θεῖοι ᾿Αθληταὶ, ἢ στέφος ἀμά- 
ραντον " χαὶ φῶς ἀνέσπερον " καὶ οἰχίαν υηδαμιῶς ἢ παλαιουμέ- 

νὴν, " ἀχειρότευχτον χληροῦσθε, " Μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ πανεύ- 
φημοι. Θεοτοχίον. : 

Σοῦ τὰ θαυμάσια " προφητιχαὶ ἔφησαν φωναὶ, “ ὄρος χαλοῦν- 
τές σε " χαὶ πύλην, ἼΑχραντε, “ χαὶ λυχνίαν φαεινὴν, " ἐξ ἧς 

τὸ φέγγος " ἁληθὼώς τὸ θαυμαστὸν “ φρυχτωρεῖ, ᾿Αγνὴ; Κόσμον 
ἅπαντα. 
ἡ Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 
ηϑν δοξαάζουσι " τὰ Χερουβὶμ. χαὶ τὰ Σεραφὶμ, " Θρόνοι,᾽ Αρ- 

χάγγελοι " χαὶ Κυριότητες, “ καὶ Δυνάμεις χαὶ ᾿Αρχαὶ " καὶ 
᾿Εξουσίαι " σὺν ᾿Αγγέλοις τὸ σεπτὸν ἢ τῆς μιᾶς χαὶ τριττῆς 

Θεότητος. 

ἐνκνι νὼ ̓ΑΥΥΒΑΔΙΝ φωποειδῶς λάμποντες, Χριστὲ, " σοῦ τὴν 
᾿Ανάστασιν δ διαχηρύττοντες " ταῖς ὁσίαις Γυναιξὶ, “ χαὶ τῶν 

ἐχθρῶν σου “ κατασείοντες τὸν νοῦν “ ἀστραπαῖς τῆς σαυτοῦ 
Θεότητος. τὸ Θεοτοχίον. 

Νῦν περιφρούρησον ἡ παρεμβολαῖς ᾿Αρχαγγελικαῖς " τὴν ᾿Εχ- 
χληδίαν σρμν ᾿ τήν σε δοξάζονσαν Ἂ ὀρθοδόξοις ἐν φωναῖς, " ὁ ἐχ 
Παρθένου " ἀποῤῥήτως. γεννηθεὶς, " χαὶ βροτοὺς ἐχ φθορᾶς ῥυσά- 
μενος. ᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ ἙΕἰρμός. 

ν ἴγ γλθον εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης, " χαὶ χατεπόντισέ με" 
» ἢ αἴας πολλῶν ἁμαρτημάτων" " ἀλλ᾽ ὡς Θεὸς, " ἐχ φθο- 
» ρᾶς ἀνάγαγε ἣ τὴν ζωήν μου, πολυέλεε. 

, Ἐροπάριῶ. 
Νεχρὸς χρήμαφύντον οὐ γινώσχω ἡἰνᾶν δισθ τὴν ὃ πάλας, " χαὶ 

συνείδησιν μεμολυσμιένην “ φέρων ἀεί" " ὁ Θεὸς, ὁ πλάστης μου, δ 
υνὴ εἰς τέλος ἀπολέσῃς με. 

Αἱ πράξεις μου μέλλουσιν, Θιλαίρμον: Ἂ ἐπὶ τοῦ βήματός σου ἢ 
ὥσπερ δήμιοι. κατηγορεῖν μου; Ἂ ἐξ ὧν, Χριστὲ, " διὰ. τόχρυς ῥῦ- 
σαί με " ὁδηγῶν με πρὸς μετάνοιαν. 

Μαρτυρικά. 
. Συνέτριψε δῆμος παρανόμων " ὀστὰ τῶν ᾿Αθλοφόρων, " ἀλλ᾽ οὐχ 

ἔθραυσε τούτων τὴν πίστιν, ᾿ δι ἧς Θεοῦ " κληρονόμοι ὥφθησαν " 
τοῦ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Ως τίμιοι λίθοι ἐπὶ πέτραν ἢ τῆς ἀῤῥαγοῦς ἐλπίδος " χοδό- 
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μηνται οἱ ᾿Αθλοφόροι, " χαὶ ὡς ναοὶ ᾿ τοῦ ἁγίου Πνεύματος " πρὸς 
γαὸν Θεοῦ ἐσχήνωσαν. Θεοτοχίον. 

Τὴν ἀμαυρωθεῖσαν μου χαρδίαν ἢ ταῖς δχοτειναῖς ἐφόδοις; ΩΣ 

Θεονύμφευτε, τῆς ἁμαρτίας “ τῷ φωτισμῷ “ἡ τῷ ἐν σοὶ χαταύ- 
γᾶσον, “ ἡ τὸν Ἥλιον χυήσασα. 

Κανὼν. τῶν ᾿Ασωμιάτων. Ἐϊρμὸς ὁ αὐτός. 
Α΄ χύχλῳ παρεστῶσα! τοῦ Δεσπότου, " χαὶ χαθαρῶς τρυφώ- 

σαι " τῆς ἐλλάμψεως τῆς ἀρχιφώτου, “΄ ᾿Αγγελικαὶ "' στρα- 
τσιαὶ, λαμπρύνετε. " τοὺς ἐν πίστει ὑμᾶς μέλποντας. 

Σοφίᾳ τῇ σῇ δημιουργήσας "᾿Αγγελιχὰς χορείας, " Κυριότη- 

τάς τε χαὶ Δυνάμεις κ᾽ χαὶ Σεραφὶμ., “ ὡς Δεσπότης ἔδειξας " 
αἰωνίως σε γεραίροντας. Θεοτοχίον. 

Ὡς Θρόνοις, Χριστὲ, τοῖς ἐπηρμένοις " ἐπαναπεπαυμένος. ἢ 

χαὶ τὰ σύμπαντα θείᾳ προνοίᾳ “' περισχοπῶν , “ ἐν ἀγχάλαις; 
Δέσποτα, “ τῆς Παρθένου ἀναπέπαυσαι. 

᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰρμός. 

» Ν τρεῖς ἐν Βαβυλῶνι ἢ πρόσταγμα τυραννιχὸν ἡ εἰς φλήνα- 
φον θέμενοι ἡ ἐν μέσῳ φλογὸς ἀνεβόων: " Εὐλογητὸς εἶ, " 

» Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμιῶν. 
Τροπάρια. 

Τίνι σε ἐξομοιώσω, " οἴμοι ( τάλαινα ψυχὴ, ἡ ποθοῦσαν τὰ 

ἄτοπα, “ χαὶ μὴ τὰ χαλὰ ἐχζητοῦσαν ; ὶ διὸ πρὸ τέλους " σπεῦ- 
σον πρόπους χρηστοὺς ἐπιδείξασθαι. 

Ὄμβρους, Χριστὲ, δαχρύων ἡ δίδου, ὅπως τὰ ἐμὰ " χαχὰ ἀ- 
ποχλαύσωμιαι" ἢ χαὶ μὴ συγχωρήσης με, Σώτερ, “νῦν ἀπολέ- 
σθαι ᾿ πταίσανταά σοι πολλὰ ὑπὲρ ἄνθρωπον. 

Μαρτυριχά. 
Νέχρωσιν τοῦ νεχρωθέντος " Λόγου φέροντες σαρχὶ "“ πλάνην 

ἐνεχρώσατε" "᾽ ζῆτε δὲ θανόντες ἐν δόξη, ᾿ καὶ νεχρωθέντας " πά- 

θεσιν, ᾿Αθληταὶ, θεραπεύετε. 
Ποῖος τόπος νῦν οὐχ ἔχει; " Μάρτυρες, φωταγωγοὺς " ὑμᾶς καὶ 

προπύργια; ποία οὐ φαιδρύνεται χώρα “ ὑμῶν τοῖς ἄθλοις, ἢ ἔνδοξοι, 

χαὶ τῇ δόσει ἰάσεων:; Θεοτοχίον. 
Μόνη μένεις μετὰ τόχον, " Δέσποινα, παρθενιχῷ " χάλλει δια- 

λάμπουσα" " μόνη τὰ μητέρων διέδρας" "᾽ Θεὸν γὰρ μόνη " ἔτε- 
χες, λυτρωτὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμιάτων. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 
Ἃ 

» 

ἊἋ ΩΣ 

"Ὕ Δ δ Ἃ ᾽ ᾽ 

ἔχοντες τοὺς νοεροὺς Αγγε- 
Ἃ 

ἄρτυρᾶς τῶν πεπραγμένων 

λους, ἑλώμεθα " ἀγνὼς βιωτεύειν βοῶντες: " Εὐλογητὸς εἶ, 
Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Ῥαγδοϊοὶϊοπβ. 88 
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"Ανθραχι χεχαθαρμένος ἡ θρόνῳ σου τὰ Σεραφὶμ “' ὁρᾷ πᾶάρι- 

στάμιενα " ὁ θεῖος βοῶν ᾿Ησαΐας" ἢ Εὐλογητὸς εἶ, " Κύριε, ὁ Θεὸς 

τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Θεοτοχίον. 

Τάγματα τῶν ᾿Ασωμάτων ἡ πάντων, ὡς τὸν Ποιητὴν “ἡ τε- 
χοῦσα χαὶ Κύριον, " Παρθένε, σαφῶς ὑπερέβης" "᾽ εὐλογημένος, ἢ 
Παάναγνε, ὁ καρπὸς ἐν. - σου. 

δὴ η΄. Ὁ Εἰρμές. 
ΠΑ υτρωτὰ τοῦ παντὸς παντοδύναμε, " τοὺς ἐν μέσῳ φλογὸς 
: Ἀεὐῥεβηρδννρὰν Ἢ συγχαταβὰς ἐδρόσισας, " καὶ ἐδίδαξας μέλ- 

» πεῖν" " Πάντα τὰ ἔργα, " εὐλογεῖτε, ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 
Τροπάρια. 

᾿Απεφάνθην τοῖς χτήνεσιν ὅμοιος " ὑποχύψας ἀλόγων τοῖς πά- 

θεσι, " Λόγε Θεοῦ προάναρχε' ᾿ ἐπιστρέψας με σῶσον “ ἀναβο- 
ὥντα᾽ " Εὐλογεῖτε, ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 

Λυμαινόμενος ὑς ἐλυμήνατο " μονιός με, Σωτὴρ, ὥσπερ ἄμ- 

πελον “ γεωργηθεῖσαν πάθεσιν' “᾽' ἐξ οὗ ῥῦσαί με τάχος, " χαὶ 

χαρποφόρον " ἀρεταῖς τὴν ψυχήν μου ἀνάδειξον. 
Μαρτυριχᾶ. 

Αἱ βαφαὶ τῶν αἱμάτων ἐπέχρωσαν "' πορφυρίδα ὑμῖν θεούφαν- 
πον" " ἣν στολισθέντες, Μάρτυρες, ἢ στεφηφόροι ταῖς νίκαις τῷ 

ἐν ὑψίστοις " Βασιλεῖ αἰωνίῳ παρίστασθε. 
ἹΙερὸς τῶν Μαρτύρων κατάλογος " ἀνιέρων διέλυσε σύστημα 

τὸ χελεῦον παράνομα" " καὶ νομίμιως ἀθλήσας “ πρὸς τοῦ Δεσπό- 

του " τῶν ἁπάντων νομίμως χατέστεπται. 

Θεοτοχίον. 
Ἐὐλογεῖ πᾶσα Κτίσις τὸν τόχον σου " εὐλογίαις ἡμᾶς στεφα- 

γώσαντα, " χαὶ τὴν ἀρὰν ἐξάραντα, " Παντευλόγητε, μόνη " δε- 
δοξασμένη, ᾿ ἡ τὸ γένος ἡμῶν χαριτωσασα. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 
ς ὑπάρχων ζωὴ ἡ ἀθάνατος, " ἀθανάτου ζωῆς τοὺς μεθέξον- 

(ζες ἢ δημιουργῶν ὑπέστησας, " χαὶ ἐδίδαξας μέλπειν" " Πάν- 
τα τὰ ἔργα, " εὐλογεῖτε, ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 

Νοερῶς σε χυχλοῦντες ᾿Αρχαάγγελοι " ταῖς ἀπαύστοις φωναῖς 

ἀναχράζουσι, ᾿ θεοπρεπῶς γεραίροντες " τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων ἣ 
ἀγαβοῶντες" κ᾿ Εὐλογεῦτε, ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 

Θεοτοχίαν. 
Νομικαὶ προετύπουν εἰχόνες σε " τεξομένην Θεὸν, Παμμαχά- 

ριστε, " ὕλῃ σαρχὸς ἑνούμενον " τὸν πρὶν ἀῦλον ὄντα " φύσει τῇ 
θεία" “ εὐλογοῦμεν, Παρθένε, τὸν τόκον σου. 

Γ 
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Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰρμός. 

» Εἰ μὲν τῷ τῆς παραχοῆς “ νοσήματι τὴν χατάραν “ εἰσῳ- 
χίσατο: " σὺ δὲ, Παρθένε Θεοτόχε, “ τῷ τῆς χυοφορίας 

» βλαστήματι Ἂ χῷ Κόσμῳ τὴν εὐλογίαν ἐξήνθησας" " ὅθεν σε 
πάντες μεγαλύνομεν. ὙΤροπάρια. 

᾿Ιδοὺ μετανοίας ὃ χαιρός" ἡ τί μέλλομεν; τί τῷ ὕπνῳ " βυ- 
θιζόμεθα; Ἀ τῆς ῥαθυμίας ἀποστῶμιεν" "᾽ χοσμιήσωμεν λαμπάδας, 
ὡς γέγραπται, " ἐλαίῳ εὐποιίας: μιὴ μείνωμεν ἢ ἔξω τῆς θύρας 
ὀδυρό ὀμένοι. 

᾿Ως ἔστι χαιρὸς μετανοεῖν, “ ἐπίστρεψον τῶν χαχῶν σου, ἢ 

ὧν ἐποίησας " γνώσει, ψυχή μου, καὶ ἀγνοίᾳ, ἣ χαὶ βόησον τῷ 
πάντα γινώσχοντι" " Ἥμαρτηχα, συγχώρησον, Δέσποτα, ἡ μή με 
βδελύξη τὸν ἀγάξιον. Μαρτυριχᾶ. 

Συνῆξεν ἐκ πάσης ὁ Χριστὸς " ἀθλήσαντας τοὺς ᾿Αγίους " 

ἐμφανέστατα " χώρας χαὶ πόλεως εἰς τόπους " ἐνδόξους εἰς τιμίαν 

χατάπαυσιν" ἡ χαὶ νῦν τῶν πρωτοτόχων φαιδρύνουσι " τὴν ᾿Εχ- 
χλησίαν ἀγαλλόμενοι. 

Ἢ παάνσεπτος θήχη τῶν σεπτῶν " Μαρτύρων σου φρυχτωρίαις ἢ 
θείου Πνεύματος  αὐγαζομιένη παραδόξως " ἰάσεων ἐχπέμπει φαι- 

δρότητας, ἡ ἐνθάπτε: νοσημάτων ἐπήρειαν, " Κύριε μόνε πολυέλεε. 
Θεοτοχίον. 

Φωτὸς τοῦ ἐν σοὶ μαρμαρυγαῖς, ἢ Θεόνυμφε, τὴν ψυχήν μου " 
φωταγώγησον" " χείμενον βόθρῳ ἀπωλείας " ἀνάστησον, ἐχθροὺς 
χαταῤῥάσσουσα “ τοὺς θλίβοντας ἀεὶ τὴν χαρδίαν μου, ἢ χαὶ πρὸς 

τὰ παθη συνωθοῦντας με. 
Κανὼν τῶν ᾿Ασωμαάτων. Κρυππὸν θεῖον ἄχραντον. 

0 γοῦν τὸν Γεννήτορα " χαὶ προβολέα “ τοῦ Υἱοῦ καὶ Πνεύμα- 

» 

τος " ὑμνοῦντες, “Αγγελοι, " νῦν πρὸς ἡμᾶς " τῆς θείας χρη- 

στότητος " τὰς χορηγίας ἣ συντόνως ἡ διαπορθμεύειν προθυμιήθητε. 

'ΩὩραίως χοσμούμενοι " τῆς ἀφθαρσίας “ δωρεᾷ χαὶ χάριτι " 

θεῖοι ᾿Αρχάγγελοι " σὲ τὴν πηγὴν, “ Χριστὲ, τὴν ἀέναον " τῆς 
ἀφθαρσίας " ὑμνοῦντες, "᾽ ὡς εὐεργέτην μεγαλύνουσι. 

Θεοτοχίον. 

Νυμφῶνα σαρχώσεως ἣ τῆς ἀποῤῥήτου " χαὶ παστάδα ἔμψυ- 

χον ἅ πιστοὶ γινώσχομεν " χαὶ χιβωτὸν ἡ τοῦ νόμου τῆς χάριτος 
σὲ, Θεοτόχε: ἡ διό σε" ἀχαταπαύστως μεγαλύνομεν. 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Κατανυχτικά. 
Πρόβατόν εἰμι τῆς λογικῆς σου ποίμνης, “ χαὶ πρὸς σὲ χα- 

ταφεύγω ἡ τὸν Ποιμένα τὸν χαλόν" " ζήτησόν με τὸν πλανηθέν- 
τα, ἡ ὁ Θεὸς, χαὶ ἐλέησόν με. 
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Πλῦνόν με τοῖς δάχρυσι, Σωτὴρ, “ ὅτι ῥερύπωμαι ἢ ἐν πολ- 
χαῖς ἁμαρτίαις" ἢ διὸ χαὶ προσπίπτω σοι" “Ἥμαρτον, ἐλέησόν 
με; ὁ. Θεός. 

Ναρτυριχόν. 
Τίς οὐχ ἐξίσταται ὁρῶν, ἢ ἅγιοι Μάρτυρες, ᾿ τὸν ἀγῶνα τὸν 

χαλὸν, ἢ ὃν ἠγωνίσασθε; "᾽ πῶς ἐν σώματι ὄντες, “ τὸν ἀσώμα- 
τον ἐχθρὸν ἐτροπώσασθε ; " Χριστὸν ὁμολογήσαντες, " τῷ Σταυ- 
ρῷ ὁπλισάμενο! ; ἢ ὅθεν ἐπαξίως ἀνεδείχθητε " Δαιμόνων φυγα- 

δευταὶ ἢ χαὶ βαρβάρων πολέμιοι, ᾿ ἀπαύστως πρεσβεύοντες " σω- 
θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ἔχ παντοίων χινδύνων ᾿᾿ τοὺς δούλους σου φύλαττε, " εὐλο- 

γημένη Θεοτόχε, " ἵνα σε δοξάζωμεν "ὶ τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

᾿ ΕἸΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ, 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ιὰ ξύλου ὁ ᾿Αδὰμ. " Παραδείσου γέγονεν ἄποιχος, ἡ“ διὰ ξύλου 
δὲ σταυροῦ " ὁ Ληστὴς Παράδεισον ᾧχησεν᾽ ἣ ὁ μὲν γὰρ γευ- 

σάμενος " ἐντολὴν ἠθέτησε τοῦ ποιήσαντος, “ ὁ δὲ συσταυρού- 
μενος " Θεὸν ὡμολόγησε τὸν χρυπτόμενον, ᾿ Μινήσθητί μου, βοῶν, " 
ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

᾿ Ὑπὲρ πάντας τοὺς βροτοὺς " ἐπὶ γῆς ἐγὼ ἐπλημμέλησα, ᾿ 
χαὶ τ τοῦ υμιαὶ τὸ ἐχεῖ ἢ ἀπαραλόγιστον ἐρρεα, μλῖ Ἢ ἐν ᾧ ἀχα- 
ἜΡΡΕ ας συντηρήσας τότε με, πὸ κω μν χολάσεως λύτρω- 
σαι, ἢ διδούς μοι μετάνοιαν ἀποπλύνουσαν " παντοίων με μολυσ- 
μῶν "ὡς φιλάθρωπος. ὶ 

“Χερουβὶμ. καὶ Σεραφὶμ,, “᾿᾿Εξουσίαι ; Θρόνοι, ᾿Αρχάγγελοι, 
Κυριότητες ὁμοῦ " χαὶ Δυνάμεις, ἅγιοι ΓΑγγελοι, ᾿᾿Αρχαὶ ὑψη- 

λόταται, ἢ τῷ Δεσπότῃ ἄφεσιν παριστάμενοι“ πταισμάτων αἰ- 
τήσασθε, " χαὶ βίου διόρθωσιν τοῖς βοῶσι πιστῶς" ᾿᾽ Μνήσθητι χαὶ 
ἡρῶν ἡ ἐν τῇ Βασιλείαᾳ σου. 

Μαρτυρικόν. 
᾿Ομιλοῦντες τῷ πυρὶ "᾽ τὴν φρυγαγώδη πλάνην ἐφλέξατε, ᾿ 

᾿Αθλοφόροι τοῦ Χριστοῦ, ἣ χαὶ τῇ ὑμῶν πλημμύρᾳ τοῦ αἵματος ἣ' 
τὸν βύθιον δράχοντα " παντελῶς, πανεύφημοι; ἀπεπνίξατε,. " 
χαὶ νίκην ἀράμενοι ᾿ τοῖς ἄνω στρατεύμασι συναγάλλεσθε, "' πρεσ- 
βεύοντες ἐχτενῶς " ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Δόξα. 

Ἥ τρισήλιος αὐγὴ, " ἡ τὸ τοῦ Κόσμου φάνασα πλήρωμα," 
τῆς ψυχῆς μου πὰ δεινὰ " ἀποσοβοῦσα πάθη; κατάπεμψον " φω- 
τός σου ἀμιάρυγμια ἣ χαὶ ἱλασμιὸν πταισμάτων, τοῦ χράζειν σοι ἢ 

Ἂ 

Ἃ 
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ἀνάρχῳ Γεννήτορι, ἢ Υἱῷ τῷ συνθρόνῳ τε χαὶ τῷ Πνεύματι" " 
Τριὰς, ἡ παντουργικὴ " δύναμις, σῶσόν με. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
᾿Αμαρτάνοντα ἀεὶ " καὶ ῥᾳθυμία ὅλως χρατούμενον ᾿ χατοιχ- 

τείρησον, ᾿Αγνὴ; ἡ καὶ μετανοίας τρόποις βελτίωσον, “ διδοῦσα 
χατάνυξιν ᾿ τῇ πεπωρωμένη ψυχὴ μου, Πάναγνε, "ἡ ἐλπὶς ἀχα- 

ταίσχυντε. ἡ τῶν πόθῳ ὑμνούντων σε, χαὶ βοώντων Χριστῷ" " 
Μνήσθητι καὶ ἡμῶν ἢ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 
"οἴ δρ. ἐἷρ εἰς »-τπρο ον  ἐδρ ἐδρυ ἐδρυ ἐδρν οἴνου ἐδρ. «ἢϑ,.. «ἢ. οδρνδρυ ον τδρ οδρ.νοδροδο.- δι... ον. ἴρυ εἰν. 

᾿ ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ἘΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχρᾳξα, Στιχηρὰ Κατανυχτιχά. 
Προσόμοια Δεσποτιχά. Ἦχος δ΄. 

Ὃ ἐξ Ὑψίστου χληθείς. 

ὴν Χαναναίαν ζηλώσασα, ψυχή μου, " ὄπισθεν κολλήθητι ἢ 
Ὑχροτῷ χαὶ χρᾶάζε συχνῶς" " ᾿Ελέησόν με, ὦ Δέσποτα, "'ὶ παῖ- 

δα οὐκ ἔχω " δαιμονιῶσαν, σάρχα δὲ ἄταχτον" " δίωξον τὴν πύ- 
ρωσιν “ ἐχ ταύτης, δέομαι, ᾿ χαὶ καταπαύσας τὰ ἄταχτα " τῶν 

σχιρτημιάτων, ἡ νεχρὰν τῷ φόβῳ σου ἀποτέλεσον ἣ ταῖς ἱχεσίαις ἢ 

τῆς ἀχράντως σε " συλλαβούσης, " Χριστὲ, χαὶ τεχούσης σε; "Ξ 

χαὶ τῶν πάντων ᾿Αγίων, “ Εὐεργέτα πολυέλεε. 
Τοῖς Νινευΐταις ποτὲ ἡμαρτηχόσιν "᾿Ιωνᾶν ἐξέπεμψας, " Χρι- 

στὲ, χηρύξαι αὐτοῖς" “᾽ οἱ μεταγνόντες μετέβαλον “' θυμὸν εἰς 

οἶχτον, “ ἀπολυτρούμενοι ἐξ ὀλεθρίου ὀργῆς" ἡ πέμψον οὖν, Φιλανγ- 
θρωπε, " τῷ ἀναξίῳ χκἀμιοὶ " τὴν χραταιᾶν σου βοήθειαν, ἡ ἵν΄ ἐπι- 
στρέψω ἡ ἐξ ἀμετρήτων μου παραπτώσεων, ἣ χαὶ μετανοίας ἢ εἰς 
τὰς πρίβους ἢ ὁδηγηθῶ τε " καὶ χλαύσω στενάζων πιχρῶς, "᾽' τῶν 
πολλῶν μου πταισμάτων ᾿ λυτρωθῆναι τῷ ἐλέει σου. 

Ὃ εἰς τὸν Κόσμον ἐλθὼν διὰ τὸ σῶσαι “ βροτοὺς ἁμαρτάνον- 
τας, " χαὶ πρὸς μετάνοιαν ἢ χαλέσαι τούτους ὡς εὔσπλαγχνος, ἢ 
χἀμὲ, Οἰχτίρμον, " τὸν ὑπὲρ πάντας σὲ παροργίσαντα ἡ οἰχτεί- 
δῆσον, σῶσόν με ἢ δ ἀγαθότητα, " χαὶ πρὸς ὁδόν με" ὁδήγησον, ἢ 
τῆς μετανοίας, "᾽ χαὶ λογισμόν μοι ᾿' δὸς χατανύξεως, "᾽ χατα- 
σχευάσας " τὴν χαρδίαν μου “' ταπεινὴν χαὶ “᾽ ἁπλῆν, ἀπερίερ- 
γον ὅ χαὶ πραεῖαν; Σωτήρ μου, ἢ τῇ σῇ χάριτι ὡς εὔσπλαγχνος. 

ὝἝχτπερα Στιχηρὰ τοῦ Προδρόμου. 
᾿Εδωχας σημείωσιν. 

Τὴν ἀμαυρωθεῖσαν μου ἢ ψυχὴν χαχίᾳ τοῦ ὄφεως, "᾿Ιωάννη 
μαχάριε, ἢ φώτισον πρεσβείαις σου, " χαὶ εὐθείαις τρίβοις " ὁδήγη- 
σον βαίνειν " ταῖς εἰσαγούσαις πρὸς ζωὴν ἢ τὴν μαχαρίαν, χαθι- 
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χετεύω σε, “ ἵνα προθύμως πάντοτε " δοξολογῶ σε, πανθαύμαστε, " 

ὁ ἀχρεῖος οἰχέτης σου, “ ὡς τυχὼν τῆς αἰτήσεως. 

Τῆς στείρας ὡς βλάστημα "' ὑπάρχων, τίμιε Πρόδρομι, " τὴν 
ψυχήν μου στειρεύουσαν " παντοίων ἐχ πράξεων " ἀγαθῶν, Παμ.- 
μάχαρ, “ ποίησον εὐχαῖς σου “ χαρποὺς προσφέρειν τῷ Θεῷ “ ἐν 

μετανοίᾳ, " χαθικετεύω σε" "ὅπως τὰς ἀριστείας σου, ἡ χαὶ τὴν 

θερμὴν προστασίαν σου ἣ μεγαλύνω σωζόμενος, ὁ ἀχρεῖος οἰχέ- 

τῆς σου. 
Κριτὰ διχαιότατε, "᾽ χαρδιογνῶστα φιλάνθρωπε "' χαὶ Θεὲ 

ἀμνησίκαχε, ᾿ ἐν ὥρᾳ τῆς χρίσεως ἡ μή με καταισχύνης “ τὸν 
ἄσωτον, Λόγε, " ἀλλὰ τοῦ θείου Βαπτιστοῦ " σεπταῖς πρεσβείαις 

νῦν ἐπικάμφθητι, " καὶ σῶσόν με τὸν δείλαιον, " χαθιχετεύω χαὶ 

δέομαι, δ ᾿Τησοῦ ὑπεράγαθε, " ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Ησαῦ νέος γέγονα "' πᾶσιν ἐν τρόποις, Πανάχραντε, “ ἐμπα- 

θὴς ὑπὲρ ἄνθρωπον " μόνος ὥφθην ἀθλιος, ἡ ἀρετῆς ἐνθέου " γυμνὸς 

᾿μόνος ὅλος" "' τίς οὖν μὴ χλαύσει ἐπὶ ἐμέ; " τίς μὴ θρηνήσει μου 
τὴν ἀπώλειαν ; " διὸ πρὸ τέλους χράζω σοι" "Ἥμαρτον, Δέσποι- 

να, σῶσόν με, “᾽ ὥσπερ ἔσωσε πρότερον " ὁ Υἱός σου τὸν ἼΑσωτον. 
᾿Απόστιχα Κατανυχτιχα. 

Ἤθελον δάχρυσιν ἐξαλεῖψαι “ τῶν ἐμῶν πταισμάτων, ἥ Κύριε, 
τὸ χειρόγραφον, “ καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς μου ἢ διὰ μετανοίας 

εὐαρεστῆσαί σοι" ἡ ἀλλ ὁ ἐχθρὸς ἀπατᾷ με, “' χαὶ πολεμεῖ τὴν 
ψυχήν μου" " Κύριε, " πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, ἢ σῶσόν με. 

Τίς χειμαζόμενος χαὶ προστρέχων " τῷ λιμένι τούτῳ οὐ δια- 
σώζεται; " ἢ τίς ὀδυνώμενος καὶ προσπίπτων ἢ τῷ ἰατρείῳ τούτῳ 

οὐ θεραπεύεται; " Δημιουργὲ τῶν ἁπάντων, " καὶ ᾿Ιατρὲ τῶν νο- 
σούντων, ἡ Κύριε, " πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, “ σῶσόν με. 

Μαρτυριχόν. 

Ἀ δεξάμενος τὴν ὑπομονὴν, " χαὶ 
χ 

Ἃ 

Ὃ τῶν ἁγίων Μαρτύρων 
παρ ἡμῶν δέχου τὴν ὑμνῳδίαν, Φιλάνθρωπε, "᾽ δωρούμενος ἡμῖν 
ταῖς αὐτῶν ἱχεσίαις τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. "Εδωχκας σημείωσιν. 
Σὲ τὸ χαθαρώτατον " τοῦ Βασιλέως παλάτιον " δυσωπὼ, πο- 

λυύμνητε" "ἡ τὸν νοῦν μου χαθάρισον " τὸν ἐσπιλωμένον " πάσαις 
πλημμελείαις, " χαὶ καταγώγιον τερπνὸν " τῆς ὑπερθέου Τριάδος 
ποίησον" "ὅπως τὴν δυναστείαν σου " χαὶ τὴν πολλὴν εὐσπλαγχ- 
γίαν σου ἢ μεγαλύνω σωζόμενος ᾿ ὁ ἀχρεῖος οἰχέτης σου. 

-.- χε ..--- 
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ΤΗ͂ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Κατανυχτιχά. 

ἯἮχος δ΄. 
ἦν ταπεινήν μου ψυχὴν ἡ ἐπίσχεψαι, Κύριε, "δ τὴν ἐν ἁμαρ- 

ἡ ἡ," ἢ σὸν βίον ὅλον δαπανήσασαν" “ ὃν τρόπον τὴν Πόρνην, " 
δέξαι κἀμὲ καὶ σῶσόν με. 

Διαπλέων τὸ πέλαγος ἢ τῆς παρούσης ζωῆς ᾿ ἐνθυμοῦμαι τὴν 
ἄβυσσον " τῶν πολλῶν μου χαχῶν, ἣ᾽ χαὶ μὴ ἔχων τὸν χυβερνή- 
τὴν λογισμὸν ἢ τὴν τοῦ Πέτρου σοι “᾽ προσφθέγγομαι φωνήν" ἢ 
Σῶσόν με, Χριστὲ, " σῶσόν με ὡς φιλάνθρωπος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Τὸν Λόγον τοῦ Πατρὸς " Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν “' ἐχ σοῦ 

σαρχωθέντα ἔγνωμεν, "“ Θεοτόχε Παρθένε, " μόνη ἁγνὴ, "᾽' μόνη 
εὐλογημένη" " διὸ ἀπαύστως " σὲ ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
᾿Εννοῶν τὸ πέλαγος ἢ τῶν πολλῶν μου πταισμάτων ἣὶ οὐ τολ- 

μὦ εἰς σὲ ἀτενίσαι ᾿ καὶ αἰτῆσαι τὴν συγχώρησιν: ἡ ἀλλὰ δός 
μοι χατάνυζιν πρὸς μετάνοιαν, " Κύριε, καὶ σῶσόν με. 

Κατεπλάγη ᾿[ωσηφ. 
Τῇ ἀχλύϊ τῶν παθῶν " χαὶ τῶν τοῦ βίου ἡδονῶν " σχοτιζό- 

μένος ὁ νοῦς " τῆς ταλαιπώρου μου ψυχῆς “ πρὸς λογισμὸν χα- 
τανύξεως οὐχ ἔρχεται" “ ἀλλ᾽ οἴχτειρον, Σωτὴρ, χἀμὲ τὸν δεί- 
λαιον, " χαὶ δός μοι λογισμὸν κατανύξεως, ἢ ἵνα χἀγὼ 'πρὸ τέλους 

ἐχβοήσω " τῇ εὐσπλαγχνία σου, Κύριε: ἢ Χριστὲ Σωτήρ μου, ἢ 
ἀπεγνωσμιένον " σῶσόν με τὸν ἀνάξιον. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Σὲ μεγαλύνομιεν, " Θεοτόχε, βοῶντες" ἡ Χαῖρε, ἀδύτου φωτὸς 

Νεφέλη, " αὐτὸν βαστάσασα ἐν χόλποις " τῆς δόξης τὸν Κύριον. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. Ταχὺ προχατάλαβε. 
Τρυγὼν ἡ φιλέρημος, ἡ ὁ ἱερὸς Βαπτιστὴς, “ χηρύξας μετά- 

νοιαν, ἡ καὶ φανερώσας Χριστὸν "᾽ γενόμενον ἄνθρωπον, " πάντων 
ἁμαρτανόντων “' ἐγεννήθη προστάτης, “᾽ πᾶσι χειμαζομιένοις ἢ 

βοηθῶν ἀενάως" " Αὐτοῦ ταῖς ἱχεσίαις, Χριστὲ, ᾿ σῶσον τὸν Κόσ- 
μὸν σου. Μαρτυριχὸν, ὅμοιον. 

Σταυρὸν ὁπλισάμενοι ἢ οἱ ᾿Αθλοφόροι σου ἣ ἐνίχησαν μηχανή- 
ματα ἡ τοῦ ἀρχεχάχου ἐχθροῦ," Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν" " ἔλαμψαν 
ὡς φωστῆρες " τοὺς βροτοὺς ὁδηγοῦντες" “ νέμουσι τὰς ἰάσεις δ 
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ποῖς ἐν πίστει αἰτοῦσιν" “ Αὐτῶν ταῖς ἱχεσίαις, Χριστὲ, “ σῶσον 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Ἢ μόνη χυήσασα " τὸν Ποιητὴν τοῦ παντὸς, " ἡ μόνη χοσμή- 
σασα ἡ τὴν ἀνθρωπότητα ἡ τῷ τόχῳ σου, ἼΑχραντε, "᾽ ῥῦσαί με 
τῶν παγίδων ἡ τοῦ δολίου Βελίαρ᾽ “ στῆσόν με ἐπὶ πέτραν " τῶν 
Χριστοῦ θελημάτων, " αὐτὸν ἐχδυσωποῦσα ἐχτενῶς, " ὃν ἐσωμά- 
τωσας. Κανὼν Κατανυχτιχὸς,; φέρων ἀχροστιχίδα, 

( ἄνευ τῶν Εἱρμῶν χαὶ τῶν Θεοτοχίων 7" 
παβηβτνας με δάχρυσιν πλῦνον, Λόγε. ᾿Ιωσήφ. 

δὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ὃ Εἰρμός. 

» Ὁ πατάξας Αἴγυπτον, ἡ χαὶ Φαραὼ τὸν τύραννον "ἡ βυθίσας 
ἐν θαλάσσῃ, " λαὸν διέσωσὰς δουλείας ἡ Μωσαϊκῶς ἄδοντα ἢ 

» ᾧδὴν ἐπινίκιον, ἡ ὅτι δεδόξασται. 
Τροπαρια. 

Κεχρυμμένως πράττοντα " ἔργα τοῦ σχότους, Κύριε, μὴ φα- 
νερῶς ἐλέγξης, " μὴ στηλιτεύσης επὶ πάντων, ἢ ἀλλὰ φωτὶ λάμ- 

πρυνον "᾿ γνησίας μετανοίας, “ Σωτὴρ, χαὶ σῶσόν με. 
᾿Αμαρτίας πάντοτε ἡ ἐφ ἁμαρτίαις, Δέσποτα, " ὁ ἄσωτος συν- 

ἄπτω, " χαὶ οὐχ αἰσθάνομαι τοῦ φόβου " τοῦ σοῦ ποτε, Κύριε" ἡ 
διό με πρὸ τοῦ τέλους " σῶσον, οἰχτείρησον. 

Μαρτυρικα. 
Θυρεῷ σχεπόμιενοι ἡ τῆς εὐσεβείας, “Αγιοι," χατέχοντες ὡς ξί- 

φος " Σταυροῦ τὸ ὅπλον, πρὸς τὴν πλάνην " τοῦ δυσμενοὺς, ἔν- 
δοξοι, " ἐξήλθετε, καὶ τοῦτον " κατηδαφίσατε. 

Αἱμοβόρους λέοντας " χαὶ ξίφη κατατέμινοντα ἣ χαὶ βράσματα 
λεβήτων, " ξεσμοὺς ὀνύχων, σπαθισμούς τε ᾿ καὶ ἀλγεινὰ βάσα- 

να " οἱ Μάρτυρες οἱ θεῖοι ᾿ οὐχ ἐπτοήθησαν. 
Θεοτοχίον. 

Τὴν σχηνὴν τὴν ἄχραντον ἡ χαὶ χιβωτὸν χαὶ τράπεζαν, 
τὸ ὄρος οὗ ἐτμήθη “ ἄνευ χειρὸς ἀνθρώπου λίθος " ὁ τοῦ παντὸς 

Κύριος, Μαρίαν τὴν Παρθένον "' ὕμινοις τιμιήσωμεν. 
Κανὼν τοῦ Προδρόμου, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

᾿Ωδὴν πλέχω σοι εὐχτικὴν, Μάκαρ, πόθῳ. ᾿Ιωσύήφ. 
Ὃ Εἰρμός, Τριστάτας χραταιούς. 

ς μέγιστος ἀστὴρ " τοῦ Ἡλίου προστρέχων, “᾽ χατεφώτισας 

τὴν γὴν " ταῖς λάμψεσι ταῖς σαῖς, ᾿ Βαπτιστά" ὅθεν χράζω 

σοι" “ Φώτισόν μου τὴν καρδίαν " ταῖς δειναῖς ἀμαυρότησι " τῶν 
ἀπείρων πταισμάτων τυφλώττουσαν. 

Διέλυσας ποτε " ἐν τῷ τίχτεσθαι, Μάχαρ, " τῆς στειρώσεως 

» 

ΩΣ 

ΩΣ 
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δεσμά: κ΄ διό σε δυσωπῶ, “᾽ τὴν ἀχάῤπως στειρεύουσαν ἢ πάθεσι 
ψυχήν μου δεῖξον “ ταῖς εὐχαῖς σου χατάχαρπον ἡ ἀρετῶν εὑ- 

τεχνίαν προσφέρουσαν. 

Ηὐτρέπισας ὁδὸν " ᾿Ηλιοὺ ἐν δυνάμει " προελθὼν τῷ Λυτρω- 

τῇ" “ πρὸς ὅρμον τῆς ψυχῆς " τὰς χινήσεις χατεύθυνον, " σχῶλον 
ἅπαντα χαὶ λίθον "᾽ ἐμπαθείας, ἀοίδιμε " Βαπτιστὰ, ὑπεξαίρων 
πρεσβείαις σου. Θεοτολίον. 

Νεφέλη φωτεινὴ, ἢ τῆς Ψυχῆς μου τὰ νέφη “ τὰ πολλὰ χαὶ 
χαλεπὰ " ταῖς σαῖς φωτιστιχαῖς " μεσιτείαις διάλυσον" "ὅπως ἴδω 

τὰς ἀχεῖνας " τοῦ ἐχ σοῦ ἀνατείλαντος, “᾽ χαὶ φωτὶ φῶς προσ- 

λάβωμαι ἄδυτον. 
᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰρμός. 

» Ὁ στερεῶν βροντὴν χαὶ κτίζων πνεῦμα, " στερέωσόν με, Κύ- 
διε, "᾽ ἵγα ὑμνῶ σε εἰλιχρινῶς, ἡ καὶ ποιῶ τὸ θέλημα σου" δ 

» ὅτι οὐχ ἔστιν ἽΑγιος " ὡς σὺ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
Τροπαρια. 

» 

Ὃ τῶν τυφλῶν τὰ ὄμματα φωτίσας, " τοὺς ὀφθαλμούς μου 
φώτισον " ἐσχοτισμένους ταῖς ἡδοναῖς " χαὶ τοῦ βίου ταῖς φρον- 

τίσι, “ καὶ μηδαμοῦ τοῖς χρίμιασι "' τοῖς σοῖς ἀτενίζοντας. 

Ἴδε χαιρὸς, ἀνάνηψον, ψυχή μου, ἢ ἐχ τῶν χαχῶν ὧν ἔπρα- 
Ἃ Η -"Ἢ᾽ , ε Ν -.φ»᾿κ } ͵ ᾽ἅ " Ἁ ἴδ᾽... 

ξας, " χαὶ τῷ Δεσπότῃ χαὶ Λυτρωτῇ " ἀναβόησον ἐν φόβῳ Τῆς 
μετανοίας πύλας μοι, ᾿᾽ Χριστὲ, ἀναπέτασον. 

Μαρτυρικα. 

Σεσοβημένος ὥφθη ὁ Βελίαρ " τοῖς θείοις ἀγωνίσμασι "΄ τῶν 
᾽ , 4 δι τα , -" Ἂ , « Ὁ Ἃ ᾿ " Η 

Αθλοφόρων, καὶ ὑπ αὐτῶν ἡ συμπατούμενος ὁρᾶται; " νεχρὸς χαὶ 
ἀνενέργητος ἡ ὃ πρώην χαυχώμενος. 

Μαρτυριχῶς τὸν δρόμον διανύσας ἡ ὁ τῶν ᾿Αγίων σύλλογος " 

τὰς μυριάδας τῶν νοητῶν " Αἰθιόπων θείῳ σθένει " ὡς ἀληθῶς 
΄ : ἋἊἋ Η , , "ἢ Ξ 

διέχοψε, ᾿᾽ χαὶ δόξης ἐπέτυχε. 
Θεοτοχίον. 

Τῶν Προπατόρων ἔλυσας τὴν λύπην, ἢ χαρὰν ἡμῖν χυήσα- 
σα “ τὸν Ζωοδότην χαὶ Λυτρωτὴν, " Παναγία Θεοτόχε" “' ὃν 
ἐχτενῶς ἱχέτευε, ἢ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Τόξον " δυνατῶν ἠσθένησε. 

Π ἄσαν " ἀρετὴν ἐξήσχησας, ᾿ πᾶσαν ἁμαρτίαν " ἀπὸ χαρδίας 
ἐμίσησας, " χαὶ τὴν τρίβον τῆς μετανοίας ἢ τοῖς ἀνθρώποις, 

Μάχαρ, ἔδειξας. 

Λόγου “ σαρχωθέντος Πρόδρομος "' μέγιστος ἐδείχθης" “" χαὶ 

διὰ τοῦτο σοῦ δέομαι, " τῶν ἀλόγων παθῶν με ῥῦσαι, “ ὁδηγῶν 
με πρὸς μετανοιᾶν. 

Ἂ 
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Ἕτι " ἐνδημῶν τῷ σώματι Ἂ βίον ᾿Ασωμάτων " ἐπεδείχνυσο, 

πέρόδρορε::" ὃν μιμεῖσθαι ἡμᾶς εὐχαῖς σου ἢ ἐνδυνάμιωσον, δεόμεθα. 

Θεοτοχίον. 

Κόσμος " διὰ σοῦ ἠλέηται Ἔ δεπῇ ἀπ γυκόνο Ἂ ἀχρειωθεὶς, 
Μητροπάρθενε" " διὰ τοῦτο φδαῖς ἀσμάτων " χκαταχρέως μαχα- 
οἴζει σε. : ᾿Ωδὴ δι Ὁ Εἱρμοός. ᾿ 

» γπἰσαχήχοα, ὃ Θεὸς, ̓  τὴν ἀχοήν σου "' καὶ ἐφοβήθην’ ἡ χατε- 
ρων τὰ ἔργα σου, " ὁ Προφήτης ἔλεγε, " καὶ ἐδόξασά 

» σοὺ τὴν δύναμιν. . Τροπᾶρια. " ἊΣ 

᾿᾿Εγυμνώθην τῶν ἀρετῶν, "᾽ χαὶ τὴν χαχίαν ἡ ἐνεδυσαάμιην, " 

χαὶ ἰδοὺ αἰσχύνης πέπλησμαι" "᾿᾿Τησοῦ φιλάνθρωπε, ἢ καταστο- 
λαῖς ἐνθέοις με φαίδρυνον. 

᾿Διαπλέων τῆς κοσμιχῆς Ἂ θαλάσσης, Λόγε, ἢ τὸν πλοῦν ῥα- 

θύμως "᾽ ναυαγίῳ περιέπεσα " ἡδονῶν τοῦ σώματος" ἡ πρὸς με- 

τανοίας ὅρμον με ἴθυνον. 3 'χύρ δὸ 

Ἂ 

» 

Μαρτυριχα. 

᾿Απεχάθηραν ἀληθῶς " τὴν σηπεδόνα " τῆς ἁμαρτίας " χαρ- 
περίας θείῳ ἅλατι ἢ οἱ γενναῖοι Μάρτυρες, “ χαὶ σωτηρίαν πᾶσιν 
ἐβράβευσαν. : 

Κυλιόμενοι ἐπὶ γῆς ἢ χαθάπερ λίθοι ἢ ᾿Αθλοφόροι ἥ' τὰ τῆς 

πλάνης ὀχυρώματα Ἢ παντελῶς συνέτριψαν. " Αὐτῶν πρεσβείαις, 
Κύριε, σῶσον ἡμᾶς. ΡΟΝ 

Ἃ Ἂ Σωτηρίαν σε ἐν παντὶ ΚΘΤΕΙ χαὶ τόπῳ “ ἐπικαλοῦμαι, 
μὴ παρίδῃς με, Πανάμωμε, ἢ ἡ Θεὸν χυήσασα "᾽᾿ τὸν Λυτρωτὴν 

ὁμοῦ χαὶ Σωτῆρα μου. 

Κανὼν τοῦ πλήρει Δι’ ἀγάπησιν, " Οἰχτίρμον. 
ς τρυγόνα σε" τὸ ἔαρ τῆς ἀληθείας " παναληθέσι λόγοις ἢ 
προμνηνύουσαν Κόσμῳ " γνόντες μαχαρίζομεν, ἢ ἀοίδιμε Πρό- 

δρομε. 
Συντριβέντα με " τοῦ πλάνου ταῖς ἐπηρείαις, ἡ“ τῆς Παλαιᾶς 

μεσίτης " καὶ τῆς Νέας ὑπάργων, " ὅλον ἀναχαίνισον "ἢ πρεσβείαις 
σου, Πρόδρομε. 

Ὃ τὴν ἔρημον υὐρίρυ εν: ἀμιέμπτῳ βίῳ, “ ἠρημωμένον πάσῃ δ 
παραβάσει τὸν νοῦν μου “' θείαις ἀναχαίνισον “ πρεσβείαις σου, 
Πρόδρομε. Θεστοχίον. 

Ἱλασμὸς ἡμῖν " καὶ λύτρωσις ἐγνωρίσθη " ὁ σὸς Υἱὸς, Παρ- 

θένε" ἡ ὃν ἱχέτευε σῶσαι "᾽ τοὺς ἐν χατανύξει σε " ψυχῆς μαχα- 
ρίζοντας. ᾿Ωδὴ ε΄. .ὋὋ Εἰρμός. 
»᾿ μων μοι, Κύριε, " τὸ φῶς τῶν προσταγμάτων σου, 
» ἰΔότι πρὸς σὲ, Χριστὲ, τὸ πνεῦμα μου “ ὀρθρίζει καὶ ὑμνεῖ 

Ἃ 
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συ γὰρ πέλεις μου Θεὸς, ἢ καὶ πρὸς σὲ κατέφυγον, " 

» τῆς εἰρήνης Βασιλεῦ. Τροπᾶρια. ᾿ 
ἱῬΡαθύμως διανύσαντα "“΄ τὸν βίον τὸν φθειρόμενον, "᾽ χαὶ ταῖς’ 

ἘΈΦΡΗΒ σχοτιζόμενον ἢ τοῦ πλάνου χαθεχάστην, " ̓Ιησοῦ, οἰχτεί- 

ρῆσον, " χαὶ πρὸς φῶς ὁδήγησον μετανοίας χαὶ ζωῆς. 
ὙΨωώθη ἡ καρδία μου " ὑποβολαῖς τοῦ ὄφεως, ἡ χαὶ χατη- 

νέχθην πτῶμα μέγιστον" "᾽ ἡ τῶν κατεῤῥαγμένων, " ᾿Ιησοῦ, ἀνύρ-. 
θωσις, "᾽ ἐπίστρεψον, σῶσόν με " διὰ πλῆθος οἰκτιρμῶν. 

Μαρτυριχα. : 
Σταγόσι. χατεσβέσατε " αἱμάτων τὴν πολύθεον “ τῆς πλάνης 

χάμινον, Μαχάριοι, " χαὶ ὄμβροις ἰαμιάτων ᾿ φλογμὸν κατεπαύετε δ 
παθημάτων πάντοτε, " τοῦ Σωτῆρος ᾿Αθληταί. ᾿ 

Ἰστάμενοι πρὸ βήματος, " χαὶ μάστιξι ξεόμενοι, "' καὶ χεφα-. 

λὰς ἀποτεμνέμενοι, " χαὶ πλήθει ὁμιλοῦντες ᾿ χαλεπῶν χολάσε- 
ων "ἡ ἀχλινεῖς ἐμείνατε " ἐπινεύσει θεϊχῇ. 

Θεοτοχίον. : 

᾿Ανάτειλόν μοι, Δέσποινα, “᾽ ἀχτῖνα τοῦ Ὕ σου “ πῷ ἐν. 
τῷ σχότει τῶν πταισμάτων μου "᾽ ὑπάρχοντι, Παρθένε, " χαὶ 
πρὸς φῶς ὁδήγησον ἢ μετανοίας, Αχραντε, " ἵνα πίστει σε ὑμνώ. 

Κανὼν τοῦ μων να, υ. Τὸν φωτισμόν σου, Κύριε. ἣ 

πρημιχοῖς με ἄνθραξι ἢ παθῶν ἐπαγωγαῖς, ᾿ ἐρήμου θρέμμα, δ 

πυρούμενον δρόσῳ “ σοῦ τῶν πρεσβειῶν "' τῆς τούτων βλά- 
βης " διατήρησον ἄτρωτον. ΔΚ] 

Ὑπὸ τῆς σῆς βαπτίζεται ἢ ἁγίας δεξιᾶς " Πατρὸς ἡ θεία, 
Παμμάκαρ, δεξιὰ, Ἀ σωζουσα ΠΝ ἢ ταῖς σαῖς πρεσβείαις." ἀπὸ 

πάσης στενώσεως.. 
γνκυρίνα σε, Πρόδρομε, χαὶ σχέπην χραταιὰν " χαὶ μέ- 

γὰ τεῖχος " πᾶς Κόσμος σε ἔχει" "᾽ λύτρωσαι ἡμᾶς “ ταῖς σαῖς 

πρεσβείαις Ἃ σῶν δεινῶν περιστάσεως. 

Θεοτοχίον. ἈΞ ΒΟΟΡΣ ἁ 

Τὴν ΤΟΝ ἠγάπησε " Θεός σε ᾿Ιαχὼβ, "᾽ παρθένε Κόρη, " 
ἐπικαλλωπίζων “᾽ πάντας διὰ σοῦ " ἀμαυρωθέντας ᾿᾽ παραβάσει 

τὸ πρότερον. ᾿Ωδὴ ε΄. Θ. Εἰμμός. : ως, 
»᾽1{πν πέχῴγει τοῦ βίου " χαῖς πράξεσί μου " κατῆλθον εἰς βυ- 
ν θόν" ἀὐθδβα ὡς ἐχ χήτους ᾿Ιωνᾶς βοῶ σοι" ᾿Εκ βυθοῦ τῶν 
ν χαχὼῶν μὲ ἢ ἀνάγαγε, δέομαι, δ Υἱὲ -ποῦ Θεοῦ καὶ Λόγε. 

᾿ Τροπαρια. ; : : 

Νυσταγμῷ ἀῤελόϊα δ ἘΝῚ πεβέγθην ὁ πάλας τὴν ψυχὴν, Ἑ 
χαὶ ἁμαρτίας ὕπνῳ κατηνέχθην" δ μετανοίας πρὸς φῶς γέρο ἐἐξες 
γείρον, Κύριε, “' καὶ τῇ. σῇ, εὐσπλαγχνίᾳ. σῶσον. 

»» 58" ἮΝ 

Ἃ 

Ων 
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Πῶς ἐπτώθην ὁ τάλας: "' πῶς ἐμαχρύνθην " Θεοῦ τοῦ ἀγα- 
" πῶς οὐ λαμβάνω ἐν αἰσθήσει τὸ φριχτὸν ἣ χριτήριον ἐχεῖ- 

ᾧ μέλλω χρίνεσθαι ; " Ποιητά μου, οἰκτείρησόν με. 
Μαρτυριχα. 

Λύρα ὥφθητε μέλος " ἀναφωνοῦσα ἣ'ὶ σωτήριον ἀεὶ, " καὶ χα- 
θηδύνουσα πιστῶν καρδίας, " χαὶ τὴν μέθην τῆς πλάνης 
λείως διώχουσα, ᾿᾿Αθληταὶ κατηγλαϊσμιένοι. 

Ὑπερβάντες τοὺς ὅρους " τοὺς ἀνθρωπίνους ἣ οἱ Μάρτυρες Χρι- 

στοῦ ἡ" τῇ πρὸς τὸν Κτίστην ἀνανεύσει θεϊκῇ ἢ σῶν βασάνων τοὺς 

ἄθλους " ὑπέφερον χαίροντες ἢ ὡς ἐν σώματι ἀλλοτρίῳ. 

Θεοτοχίον. 
Παναγία Παρθένε, " ἡ προστασία " ἁπάντων τῶν πιστῶν, ἣ 

πρόστηθι, ῥῦσαί με ἀπειλῆς καὶ σχώτους ἢ τοῦ φριχτοῦ χρὶτηρίου ἢ 
ἐν ὥρᾳ τῆς χρίσεως, ἢ ἵνα πίστει ἀεὶ ὑμνῶ σε. 

θοῦ; 
᾿ 

νος “ ἐν 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. 
Ἦλθον εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης. 

“γστασὸ βαπτίζων ἐν τοῖς ῥείθροις " τὸν ἁμαρτίας πάντων " τῶν 

ἰρύώαν αἴροντα Δεσπότην᾽ “ ὃν δυσωπεῖν “ μὴ ἐλλείπης, 
Πρόδρομε, "᾽ οἰκτειρῆσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Κήρυξ ἀνεδείχθης μετανοίας, κ᾽ ἐν ἡ συντήρησόν μου ἡ τὴν 
χαρδίαν χατεσπιλωμένην ἡ ταῖς βλαβεραῖς " ἁμαρτίαις, Πρόδρο- 
με, ἡ χαὶ ἀνάνευσιν μὴ ἔχουσαν. 

Ἤχησας ἐρήμοις ἐν ἀβάτοις " ψυχαῖς τοῦ Λόγου, Μάχαρ," 

τὴν ἐπίβασιν ἐλευσομένην" " ὅθεν φωναῖς ᾿ ἀσιγήτοις ἅπασα "Ἐχ- 
χλησία μαχαρίζε! σε. Θεοτοχίον. 

Νόμου διετράνωσαν εἰκόνες ἢ" τὴν σὴν φρικτὴν λοχείαν, ἢ Θεο- 
νύμφευτε" ὧν τὰς ἐχβάσεις " ἡμεῖς νυνὶ ᾿ καθορῶντες, Δέσποινα, ἢ 

ἐπαξίως σε δοξάζομεν. 
᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ ἙΕἰἱρμός. 

ἢ εἰχόνι τῇ χρυσῇ “ μὴ προσχυνήσαντες Παῖδες " ᾿Αβρα- 
» « μιαῖοι ἐδοχιμαάζοντο " α 
ν 

ὥσπερ χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ᾽ “ ἐν 
χαμίνῳ γὰρ πυρὸς " ὡς ἐν θαλάμῳ φωτεινῷ ἡ ἐχόρευον βοῶν- 

» τες" " Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς " ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Τροπαρια. 

Νέον βρέφος ὁραθεὶς Ἀ σῆς παλαιᾶς χαταδίχης " λιυφοῦσδι 

Κόσμον; Χριστὲ, ὡς ὥσαλαγχνοβι Ἂ διὸ βοὼώ: Πεπαλαιωμένον ἢ 
ἁμαρτίαις βὲ πολλαῖς “' νῦν φνμωων Σωτὴρ, “ χαὶ σῶσόν 
ἅς βοῶντα' " Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἢ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Ὃ ποτε τὸν Μανασσῆν “ μετανοήσαντα σώσας, " ὁ οἰχτειρή- 
σὰς Πόρνην δαχρύσασαν, “ ὁ τὸν Ληστὴν λόγῳ διχαιώσας ἡ 
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πολλὰ καὶ χαλεπὰ " ἡμαρτηχότα σοι, " Σωτὴρ, " χἀμὲ βοῶντα 
δέξαι: " Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς " ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Μαρτυριχα. 
Ναυαγίου χαλεποῦ " πολυθεΐας χρατοῦντος " τὴν Οἰχουμένην, 

νηὶ χρησάμενοι "᾽ τῆς εὐσεβείας οἱ ᾿Αθλοφόροι ᾿᾽ χυβερνήσει τοῦ 
Χριστοὺ " πρὸς λιμένα τῆς ζωῆς " ἀπέπλευσαν βοῶντες" ἡ Εὐλο- 

γητὸς ὁ Θεὸς ἢ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Λαμπρυνόμενοι σαφῶς δ ὥσπερ χρυσὸς ἐν χωνείᾳ “ ἐν ταῖς 

βασάνοις ἐδοχιμιάζοντο “ οἱ ᾿Αθληταί" ἀποδεδειγμιένο! ἢ ἐχσφρα- 

γίσματα σεπτὰ " παθημάτων τοῦ Χριστοῦ " ταμείοις οὐρανίοις ς 

ἐν ἀφθαρσίᾳ πολλῇ " ἐθησαυρίσθησαν νῦν. 
Θεοτοχίον. 

Τὸν Σωτῆρα χαὶ Θεὸν ἢ χαὶ Λυτρωτὴν χαὶ Δεσπότην “ σαρχὶ 
τεχοῦσα, πάναγνε Δέσποινα, " τοῦτον ἀεὶ, ΓΑχραντε, δυσώπει, δ 

Ἃ 

ὅπως λύσιν τῶν δεινῶν ἢ χαὶ πολλῶν ἁμαρτιῶν " τὴν ἄφεσιν λα- 
βόντες, " ὑμνολογῶμεν αὐτοῦ ἡ τοὺς ὑπὲρ νοῦν οἰκτιρμούς. 

Καγὼν τοῦ Προδρόμου. ᾿Αβραμιαῖοί ποτε. 
(ζ ὃς ἡτοῦ " ἀποδειχθεὶς, Προφῆτα “ Θεοῦ, μεγά- εἰζων παντὸς γεννητοῦ " ἀποδειχθεὶς, Προφῆτα " Θεοῦ, μεγά 

λως ἁμαρτόντα με μεγίστη πρεσβείᾳ σου Ἧ φλογὸς μεγίστης 
.ε “Ὁ «“ 

ῥῦσαι, “᾽ ὅπως σε μαχαρίζω. 

ἼΛχαρπος ὥφθην συχῆ, " χαὶ τὴν τομὴν πτοοῦμαι" "ἢ βελτίω- 
΄ Η͂ “ «“ 

σόν με μεσιτείᾳ σου, “ χαὶ ἔγχαρπον ποίησον, “ ὅπως σε μᾶχα- 
ρίζω, ἢ Πρόδρομιε τοῦ Σωτῆρος. 

Κοίαισον πᾶσαν ἐχθροῦ " ἐγειρομένην βλάβην "᾽ κατὰ τῶν 
πίστει προστρεχόντων σοι " ἀγρύπνοις πρεσβείαις σου, “' τοῦ Λυ- 

τρωτοῦ τῶν ὅλων " Πρόδρομε ᾿Ιωάννη. 
Θεοτοχίον. 

᾿Απαγωγῆς πονηρᾶς " καὶ προνομῆς, Παρθένε, " καὶ τῆς δου- 

λείας τοῦ ἀλάστορος ἁ τοὺς δούλους σου φύλαττε, " τούς σε ψυ- 

χῇ καὶ γλώσσῃ " ἀεὶ δοξολογοῦντας. 
᾽ . , ε ε , 

Ωδὴ η΄. Ὃ ἙΕἰἱρμός. 
᾽ Η με ᾿ Ἃ ι τὸ Η " ΡΥ , ν ΙΝ πυρὶ φλογὸς παρίστανται “' σοὶ Χερουβὶμ., Σεραφὶμ., ἡ Κύ- 

᾿ “Ὁ "αν ΄ .« Ἵ" , ε ῷ, 

ριε, χαὶ πᾶσα Κτίσις "᾽ ὕμνον ἄδει σοι τερπνόν" " Ὑμνεῖτε, 
» εὐλογεῖτε ἢ" χαὶ ὑπερυψοῦτε " Χριστὸν τὸν μόνον Δημιουργὸν " 
» εἰς παντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπαριὰ. 

Οὐχ ἐνέμεινα τῷ φόβῳ σου, "᾽᾿ οὐ τῶν σῶν ἐντολῶν “ ἤχου- 
σα, τὸ θέλημα σου ἣ οὐχ ἐποίησα ποτε" " τί γένωμαι ὁ τάλας; " 

φιλάνθρωπος ὑπάρχων, " οἰχτείρησόν με δειλὸν, Σωτὴρ, δ᾿ χαὶ μή 
με ἀποῤῥίψης. 

ᾺἋ 

» 
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Γεωργὲ χαλῶν, τοῦ φόβου σου “ τῇ δρεπάνη, βοῶ, " ἔχτιλον 

προῤῥίζους πάντας " ἀκανθώδεις λογισμοὺς ἢ ψυχῆς μου τῆς ἀθλί- 
ας᾿ " χαὶ σπόρῳ μετανοίας " βλαστάνειν σωτηρίας, Χριστὲ, 
ἀξίωσόν με στάχυν. Μαρτυριχά. 

᾿Επλατύνθησαν. στενούμενοι “ ἐν βασᾶνοις πολλαῖς ἡ χάριτι οἱ 

᾿Αθλοφόροι " χαὶ ἐστένωσαν ἐχθροῦ " ὁδοὺς βαράθρων πλήρεις" ἢ 
χαὶ νῦν χαθοδηγοῦσιν " ἡμᾶς πρὸς τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν πίστει 
χαὶ ἀγάπη. 

᾿Εναυάγησεν ὁ δόλιος " ἐμπεσὼν εἰς βυθὸν, ᾿ Μάρτυρες, τῆς 
χαρτερίας " χαὶ ἀθλήσεως ὑμῶν, " χαὶ χεῖται ὑπὸ πάντων “ γε- 
λώμενος ὁ ἄφρων᾽ " ὑμεῖς δὲ τῆς νίκης ἀεὶ Κ᾿ τοῖς στεφάνοις ἐγχοσ- 

μεῖσθε. Θεοτοχίον. 
Ἢ χοιλία σου, Πανάμωμε, ἢ θημωνία σεπτῆς “ ἅλωνος ἐδείχθη 

Κόσμῳ ἢ σῖτον φέρουσα ζωῆς " τὸν τρέφοντα τὰ πάντα" " διό σε ὡς 
αἰτίαν ᾽ ἁπάντων τῶν χαλῶν οἱ πιστοὶ " συμφώνως ἀνυμνοῦμεν. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμιου.. Δυτρωτὰ τοῦ παντός. ] 

αθυμίας με ὕπνῳ χρατούμενον " καὶ ὁμίχλη χαχίας σχοτού- 
ἔων ἡ φωτιστιχαῖς πρεσβείαις σου " ἐπανόρθου, χαὶ δίδου ἢ 
ὡς ἐν ἡμέρᾳ “ ἀρετῶν εὐσχημόνως πορεύεσθαι. 

Πειρασμῶν με χειμαζει χλυδώνιον, " καὶ παθῶν χαταιγὶς συν- 

ταράσσει με" " χεῖρά μοι δίδου, Πρόδρομε, " ἐμβιβάζων πρὸς ὅρ- 
μὸν ἡ τῆς μετανοίας " τὴς ψυχῆς μου τὸ σχάφος πρεσβείαις σου. 

Ὃ τὸν αἴροντα Κόσμου τὰ πταίσματα " ποταμίοις βαπτίσας 

ἐν ὕδασι, " τὴν τῶν χαχῶν μου ἄβυσσον " ἀποξήρανον ῥείθροις " 

τῶν πρεσβειῶν σου, " ᾿Ιωάννη μαχάριε Πρόδρομε. ᾿ 
Θεωρήσας τὸ [ΠΙνεῦμα τὸ ἅγιον, ἢ ἐνωτίσθης φωνῆς τοῦ Γεν- 

νίτορος " προσμαρτυρούσης, Πρόδρομε, " ὑπὸ σοῦ τῷ ἀῤῥήτως ἢ 
βαπτιζομιένῳ ἡ ᾿Ιησοῦ: ὃν δυσώπει σωθῆναι ἡμᾶς. 

Θεοτοχίον. 

Ὡς πηγὴ τῆς ἡμῶν ἀναπλάσεως, " συντριβέντα με ὅλον ἀνά- 
πλασον " ταῖς προσβολαῖς τοῦ ὄφεως, "᾽ ὅπως πίστει χαὶ πόθῳ δ 

σὲ μαχαρίζω, “᾽ Θεοτόχε Παρθένε πανύμνητε. 
᾿Ωδὴ θ΄. 0 Εἰἱρμός. 

» Ἐπ χράτος ἅ ἐν βραχίονι αὑτοῦ" " καθεῖλε γὰρ δυνάστας 
"ἀπὸ θρόνων, ἡ καὶ ὕψωσε ταπεινοὺς " ὁ Θεὸς τοῦ ᾿Ισραήλ᾽ δ" 

» ἐν οἷς ἐπεσχέψατο ἡμᾶς " ᾿Ανατολὴ ἐξ ὕψους, " καὶ χατεύθυ- 

ν γεν ἡμᾶς " εἰς ὁδὸν εἰρήνης. 
Τροπάρια. 

᾿Ιδοὺ ἠνεῴχθη " ὁ νυμφὼν ὁ μυστικὸς, " οἱ φρόνιμοι χοσμοῦσι 
τὰς λαμπάδας " ἐλαίῳ τῶν ἀρετῶν, " χαὶ εἰσέρχονται φαιδροί- μ 

ε 

» 
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ἀπόθου τὸν ὕπνον, ὦ ψυχὴ, " τῆς ῥᾳθυμίας, ὅπως " συνεισέλθης 
τῷ Χριστῷ " λαμπαδηφοροῦσα. 

'Ως Πόρνη κατέχω " σοῦ τοὺς πόδας νοητῶς, " χαὶ δάχρυσιν 

ἐχπλύνω τούτους, Λόγε᾽ " ἀπόπλυνόν με, Σωτὴρ, “ τοῦ βορβόρου 
τῶν παθῶν, " Ἢ πίστις σου σέσωχέ σε, νῦν " χἀμοὶ ὑπο- 

φωνήσας, ἡ ὅπως σου τὴν ἄμετρον " ὑμνῶ εὐσπλαγχνίαν. 
Μαρτυριχα. 

Σχιρτώσῃ χαρδίαᾳ δ γηθομένη τε ψυχῇ " οἱ Μάρτυρες τὰ ἄνω 

χατοιχοῦσι, " τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ " ὥσπερ χέσμον εὐπρε- 
πὴ " ἀεὶ χεχτημένοι, χαὶ ἡμῖν " εἰρήνην ἐξαιτοῦσι, " καὶ δεινῶν 
ἀπαλλαγὴν ἡ χαὶ πταισμάτων λύσιν. 

Ἡγίασται ἅπας " τόπος, θεῖοι ᾿Αθληταὶ, ἢ τὰ λείψανα ὑμῶν 
χαθάπερ ἄλλην " ὁ ᾿Ισραὴλ χιβωτὸν "᾽ χεχτημένος ἐν δεινοῖς" δ 
ἀγάλλεται δὲ ὁ οὐρανὸς " μετὰ τῶν ᾿Ασωμάτων, ἢ τὰς ψυχὰς, 

Μακάριοι, “΄ ὑμῶν χεχτημένος. 
Θεοτοχίον. 

Φιλάγαθε Κόρη, " τὸν φιλάγαθον Θεὸν " χυήσασα, ἀγάθυνον, 
βοῶ σοι, "᾽ χεχαχωμένην δεινῶς " τὴν ἀθλίαν μου ψυχὴν " τοῖς 
πάθεσι χαὶ ταῖς πονηραῖς " ἐπιβουλαῖς τοῦ πλάνου, " ἵνα πίστει 

σε ὑμνῶ "ὶ τὴν ἐλπίδα πάντων. 
Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Εὔα μὲν τῷ τῆς παραχοῆς. 

σχύς μου χαὶ ὕμνησις Χριστὸς "ὁ Κύριος: ὃν δυσώπει, " μάχαρ 

ρόδρομε, " κατὰ παθὼν με ἐνισχύσαι ἢ καὶ πάσης προσβολῆς 

ποῦ ἀλάστορος, " τὸ θεῖον ἐργαζόμενον θέλημα, " ὅπως ὑμνῶ σε 

εὐοδούμενος. 
Ὡραία τρυγὼν χαὶ χελιδὼν ἢ ἡδύλαλος ἀνεδείχθης, ἡ θεῖε Πρό- 

ὃρομε, ἢ ἔαρ μηνύουσα τὸ θεῖον, " Χριστόν" ὃν ἐχδυσώπει χειμώ- 
γός με " ῥυσθῆναι ψυχοφθόρου χαὶ χλύδωνος " τῆς ἁμαρτίας, ἵἱχε- 

πεύω σε. 
Σχιρτήσας νηδύϊ τῆς μητρὸς " ἐμήνυσας ἐχ Παρθένου “ τὸν 

3 Ω - Ν , , , -" 

ἐχλάμψαντα: " τοῦτον ἱκέτευε, σαρχός μου " σχιρτήλατα γεχρῶ- 
Ἂ σαι νεχροῦντα με, ἢ πληρῶσαί τε χαρᾶς τὴν χαρδίαν μου, ᾿ ὅπως 

ὑμνῶ σε, θεῖε Πρόδρομε. 
Ἢ χρίσις ἀνίλεως, ψυχὴ, ἡ τοῖς ἔλεος μὴ ποιοῦσιν" “ ὅρα, 

πρόσεχε, ἢ ἔλαιον λάβε τὴν λαμπάδα ἡ δυνάμενον τηρεῖν σου ἀ- 
χοίμιητον" " ἐγγίζει ὁ Νυμφίος, γρηγόρησον, " μὴ ἐσβεσμένην σχῆς 
προαίρεσιν. Θεοτοχίον. : 

Φιλάγαθον τέξασα Θεὸν, " φιλάγαθε Θεοτόχε, " τοῦτον αἴτη- 
σαι" πάσας με ῥύσασθαι χαχίας," καὶ αὐτοῦ καρδιῶσαι τῷ ἔρωτι, ἢ 

σαρχὸς ἡδυπαθείας μισήσαντα, ὅπως ὑμιννῶῶ σε τὴν Πανύμινητον. 
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᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων,. Κατανυχτικά. 

Πρόβατόν εἰμι" τῆς λογιχῆς σοὺ ποίμνης, " χαὶ πρὸς σὲ χα- 
ταφεύγω " τὸν Ποιμένα τὸν χαλόν" "᾿ ζήτησόν με τὸν πλανηθέν- 
τα, " ὁ Θεὸς, καὶ ἐλέησόν με. 

Ζάλη ἁμαρτημάτων ἣ περιέχει με, Σωτὴρ, " χαὶ μὴ φέρων τὸν 
χλύδωνα " σοὶ προσπίπτω τῷ μόνῳ Κυβερνήτη" “ ὡς τῷ Πέτρῳ 
τὴν χεῖρα μοι ἔχτεινον ἢ τῆς φιλανθρωπίας σου, καὶ σῶσόν με. 

Μαρτυριχόν. 
᾿Αγγέλων συμμέτοχοι "᾽ γεγόνατε, πω, Μάρτυρες, " ἐν στα- 

δίῳ τὸν Χριστὸν δ ἀγδρείως κηρύξαντες" " πᾶντα γὰρ τὰ ἐν Κόσ- 
μῳ " χατελίπετε τερπνὰ ὡς ἀνύπαρχτα, ἡ τὴν Πίστιν δὲ ὡς ἄγχυ- 
ρᾶν ἢ ἀσφαλὴ ἐχρατήσατε" "ὅθεν χαὶ τὴν πλάνην ἀπελάσαντες " 
πηγάζετε τοῖς πιστοῖς " ἰαμάτων χαρίσματα, ἢ ἀπαύστως πρεσ- 

βεύοντες " σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Θεοτόχε παντάνασσα, "᾽ τῶν ᾿Ορθοδόξων τὸ καύχημα, " αἱ-. 
ρετικχῶν τὰ φρυάγματα "ὶ χαὶ τὰ πρόσωπα χαταίσχυνον " τῶν μὴ 
προσχυνούντων ἡ μηδὲ τιμώντων, Πάναγνε, " τὴν σεβάσμιον Εἰ- 
χόνα σου. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ, 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ιὰ ξύλου ὁ ᾿Αδὰμ ἡ Παραδείσου γέγονεν ἄποικος, " διὰ ξύλου 
δὲ σταυροῦ " ὁ Ληστὴς Παράδεισον ᾧκησεν" " ὁ μὲν γὰρ γευ- 

σάμενος " ἐντολὴν ἠθέτησε τοῦ ποιήσαντος, “ ὁ δὲ συσταυρού- 
μενος ᾿ Θεὸν ὡμολόγησε τὸν χρυπτόμενον, " Μνήσθητί μου, βοῶν ἢ 
ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Ὃ τοῦ Πέτρου τὸν χλαυθμὸν ἡ χαὶ τῆς Πόρνης, Λόγε, 
δάχρυα "᾿ προσδεξάμενος, Χριστὲ, ἡ χαὶ τὸν Τελώνην μόνον στε- 

ναξαντα οἰκτείρας ὡς εὔσπλαγχνος, Ἂ χαὶ ἐμὲ προσπίπτοντα χαὶ 

αἰτούμενον ἢ πταισμάτων ΕΨΎΜΡΗΝΝ ὲ δοθῆναί μοι, Κύριε ὑπερ- 
ἄγαθε, δ λύτρωσαι τῆς ἐχεῖ " γεέννης ὡς εὔσπλαγχνος. 

Τῆς στειρώσεως δεσμὰ " διαλύσας, μέγιστε Πρόδρομιε, "' τὴν 
ἀχαρπίαν τῆς ἐμῆς ᾿ ταπεινῆς χαρδίας διάλυσον, ἢ χαὶ φέρειν εὐό- 

δωσον ἡ ἐναρέτους πράξεις τῇ μεσιτεία σου" "᾽ δι᾽ ὧν ἀπολήψο- 

μαι Κ ζωὴν τὴν. ἀδάπανον ἀναχράζων Χριστῷ" " Ννήσθητί μου, 
Σωτὴρ, ἢ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

δημόψδος 

Συντριβόμενοι ποιναῖς ἡ χαὶ θηρίοις βρῶμα διδόμιενοι, Ἂ χαὶ τε- 

μνόμιενοι δεινῶς ἅ χαὶ εἰς βυθὸν θαλάσσης ῥιπτόμιενοι, "᾽ πυρὶ δα- 
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παγώμενοι " χαὶ ὠμοτάτη χρίσει χαταξεέμενοι "᾽ Θεὸν οὐχ ἠρνή- 
σασθε, ᾿ πανεύφημοι Μαρτυρες" ὃν πάντοτε ἡ ἱχετεύσατε " σῶσαι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Δόξα. 

᾿Αναχαθάραντες τὸν νοῦν ἣ᾽ τῇ Τριάδι πάντες βοήσωμεν" 
“ ἘΞ ν ὧν ιῚ δ Ὁ -Ὁ « κ᾿ ε , μὰς ἜΝ Ψ 

Πάτερ, Υἱὲ μομδγβυθάᾳ Πνεῦμα ἅγιον χαὶ ὁμότιμον, πρὸς δού- 
λους σου φύλαττε ᾿ τοὺς εἰλιχρινεῖ σοι πόθῳ λακρεύονπας, μια 

τὴ Θεύτημιν " Βασιλεία δόξῃ τε, καὶ χραυγάζοντας" " Μνήσθητι 

χαὶ ἡμῶν " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τὸν συνάναρχον Πατρὶ ἡ χαὶ ἁγίῳ Πνεύματι σύνθρονον " ὑπε- 

χ 

δέξω ἐν γαστρὶ, καὶ ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον ἐχύησες ὦ ἡδνόμεμον 
ἄνθρωπον ἅ ἐπ᾿ εὐεργεσία τῆς ἀγθρωπότητος, ἢ Μαρία ἐλεῤνιμφεοζ' 

χωρίον εὐρύχωρον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν: ἣ᾽ ὃν αἴτησαι ἐχτενῶς “ σώ- 
ζεσθαι τοὺς δούλους σου. 

οὐ σο Ο Ὁ τον Οὐ υο ΟἽ. ον υουο ο οὐονο νου ον σον Οὐ οὐ ὐνο Οὐ ον Ὁ “ὉὙ“Ὁ-“ο. ΚΟ “Ὁ Ο«Κο. 0 .»Ο- ὸ « 

ΤῊ ΤΡΙΤΗ ἙΣΠΈΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Σταυρώσιμια. 

Ἦχος δ΄. "Βδωχας σημείωσιν. 
Ἤ" γῆς μὲ τὸ πρότερον " δημιουργήσας, Φιλαάνθρωπε, “' σῇ εἰ- 

͵ 

- ΕΝ ΩΣ ΓᾺ ᾿ Ἃ ἢ δ αὐ - ἦν χονι ἐτίμησας, "“ τρυφὴν χαρισάμενος “ τὴν εν Παραϑῤείσῳ 

χαὶ γνώσεως ξύλῳ " δελεασθέντα χαὶ φθορᾷ " ὑποπεσόντα πάλιν 

ἀνέστησας, "᾽ βροτὸς αὐτὸς γενόμενος ᾿ χαὶ σταυρωβθεὶς, ὁ ᾿Αθά- 

νατος, “ διὰ ἔλεος ἄμετρον " χαὶ πολλὴν συγχκαταβασιν. 

Οἶχτον δι ἀμέτρητον " ὁ Ποιητής μου χαὶ Κύριος " μὴ λι- 
πὼν τὸν Γεννήτορα " τῇ γὴ ἐπεδήμησεν, Λ᾽ ἑαυτὸν χενώσας, 
μορφήν τε τῶν δούλων ἢ ἀναλαβὼν ὡς ἀγαθὸς " ἐκ τῆς Παρθέ- 

νου, χαθὼς ηὐδόχησε" ἢ χαὶ σταύρωσιν ὑπέμεινε ἢ σαρχὶ παθὼν 
ὁ ᾿Αθάνατος, " χαὶ τὸν θάνατον ἔλυσε, " καὶ τὸν ἄνθρωπον ἔσωσε. 

Σταυρούμενος, Δέσποτα, “ τὴν ἁμαρτίαν ὡς εὔσπλαγχνος ᾿ 
ἑαυτῷ συνεσταύρωσας, "“ ἀρὰν δὲ ἐξήλειψας "᾽ τρήσει τῇ τῶν ἧἣ- 
λων, ἥ καὶ τοῦ πρωτοπλάστου "' λόγχη νυγείς σου τὴν πλευρὰν, “ 
Χριστὲ, διέῤῥηξας τὸ χειρόγραφον" " ὑμνῶ σου τὰ παθήματα, ἢ 
δοξολογῶ σου τὴν ἔγερσιν, “ ὃι ἧς πάντας ἐξώωσας "' νεχρωθέν- 
τας τοῖς παθεσιν. 

ὝἝτερα τῆς Θεοτόχου, ὅμοια. 
Τὸν ῥύπον ἀπόσμηξον " τῆς ταλαιπώρου καρδίας μου, δ" Θεο- 

πόχε πανύμνητε, " καὶ πάντα τὰ τραύματα ἢ χαὶ τὰ ἕλχη ταύ- 
τῆς “ τὰ ἐξ ἁμαρτίας " ἐναποχαθαρον, ᾿Αγνὴ; ᾿ καὶ τοῦ νοός μου 

Ῥαγδοϊούϊομβ, 40 
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στῆσον τὸ ἄστατον' ἡ ὅπως τὴν δυναστείαν σου ἡ χαὶ τὴν μεγά- 

λὴν ἀντίληψιν " μεγαλύνω ὁ ἄθλιος ᾿ χαὶ ἀχρεῖος οἰκέτης σου. 
Τὸ χαῦνον χαὶ ἔχλυτον, ᾿ Παρθενομῆτορ πανάμωμε, " τῆς 

ψυχῆς μου μετάβαλε " εἰς ῥῶσιν καὶ δύναμιν ἡ τοῦ φόβῳ χαὶ πό- 

θῳ " ποιεῖν τε καὶ πράττειν " τὰ διχαιώματα Χριστοῦ, " ὅπως 
ἐχφύγω τὸ πῦρ τὸ ἄστεχτον, ἣ᾿ χαὶ κλῆρον τὸν οὐράνιον " καὶ τὴν 
ζωὴν τὴν ἀπέραντον " διὰ σοῦ ἀπολήψωμαι," εὐφραινόμενος πάντοτε. 

Ζόφος φοβερώτατος " ὁ τοὺ θανάτου, Θεόνυμφε, " τὴν ψυχὴν 
χἀταπρέχει μου, ἥ τὸ δὲ λογοθέσιον " ἐξιστᾶν καὶ τρέμειν "' ἀεὶ 

- ͵΄ Ὰ , ᾽ εἷς σκοῦ - ἜΝ -" Ἢ 

τῶν Δαιμόνων παρασχευάζει, Αγαθή ἐξ ὧν με ῥῦσαι τῇ δυνα 

σπείᾳ σου, " Παρθένε ἀπειρόγαμε, "᾽ χαὶ πρὸς λιμένα σωτήριον ᾿ς 

χαὶ πρὸς φῶς τὸ ἀνέσπερον " σῶν ᾿Αγίων χκατάταξον. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοχοχίοόν., δμιοίον. 
Νεχρούμενον βλέπουσα ἣ' Χριστὸν ἡ πάναγνος Δέσποινα, " χαὶ 

νεχροῦντα τὸν δόλιον, " ἠλάλαζε χράζουσα " πιχρῶς τῷ ἐχ σπλαγ- 

χνων " αὑτῆς προελθόντι, " χαὶ τὸ μαχρόθυμον αὐτοῦ ἡ ἀποθαυ- 
μάζουσα χατεπλήττετο᾽ ἢ Τέχνον μου ποθεινότατον, ἡ μὴ ἐπιλά- 
θη τῆς δούλης σου, " μὴ βραδύνης, Φιλάνθρωπε, " τὸ ἐμὸν χκα- 
ταθύμιον. 

᾿Απόστιχα Σταυρώδιμια. Τροδόμιδια β΄. 
Ὅπλον ἀήττητον, Χριστὲ, " τὸν Σταυρόν σου ἡμῖν δέδωχᾶς, ἢ 

χαὶ ἐν τούτῳ νιχῶμεν " τὰς προβολὰς τοῦ ἀλλοτρίου. 
Πάντοτε ἔχοντες, Χριστὲ, “ τὸν Σταυρόν σου εἰς βοήθειαν, Ἂ 

τὰς παγίδας τοῦ ἐχθροῦ ἡ εὐχερῶς χαταπατοῦμεν. 
Μαρτυρικχόν. 

Ἔχοντες παῤῥησίαν ἡ πρὸς τὸν Σωτῆρα, Αγιοι," πρεσβεύσατε 

ἀπαύστως " ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, " ἄφεσιν πταισμάτων αἰ- 
πούμενοι ᾿ χαὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἕλεος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοκίον. 

Ως γενναῖον ἐν Μάρτυσι. 

Τὸν ᾿Αμνὸν χαὶ Ποιμένα σε "ὶ ἐπὶ ξύλου ὡς ἔβλεψεν ἡ ἡ ̓ Α- 

μνὰς ἡ τέξασα, ᾿ ἐπωδύρετο " χαὶ μητριχῶς σοι ἐφθέγγετο" " Υἱὲ 
ποθεινότατε, " ταῦτα σοι ὁ ἀπειθὴς " δῆμος ἀνταποδίδωσιν, ἢ ὁ 

θαυμάτων σου “ ἀπολαύσας μεγίστων; "᾿Αλλὰ δόξα δ τὴ ἀῤῥήτῳ 
σου καὶ θείᾳ ᾿ συγχαταβάσει, Φιλάνθρωπε. 
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ΤῊ ΤΕΤΆΡΤΗ ΠΡΩῚ. 

ΕἸΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Σταυρωσιμα. 
3 ͵ 

Ἦχος ὅ΄. 
ξηγόρασας ἡμᾶς " ἐκ τῆς χατάρας τοῦ νόμου " τῷ τιμίῳ σου 

ΜΩ͂Ν ἢ τῷ σταυρῷ προσηλωθεὶς " καὶ τῇ λόγχη χεντηθεὶς ἢ 

τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις, ᾿ Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοι. 
Αὐτόμελον. 

Ὃ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ “ ἑχουσίως, ᾽ τῇ ἐπωνύμῳ σου 

αἰνῇ “ πολιτεία “ τοὺς οἰχτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός " ΒΘ νῃ : φ Αρβονς βησαι, μᾺρ τὰς 
Ἃ ποὺς πιστοὺς Βασιλεῖς μων; Ἂ γίχας χο- 

ρηγῶν αὐτοῖς ᾿ χατὰ τῶν πολεμίων ᾿ τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν 
σὴν " ὅπλον εἰρήνης, “ ἀήττητον τρόπαιον. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Κατεπλάγη ᾿Ιωσήφ. 
-“- Ἢ»"5ἢ - ε , .2 ο -Ὁ- ὔὕ 

Παρεστῶσα τῷ Σταυρῷ “ ἡ Παναμώμητος ᾿Αμνὰς " τοῦ ᾿Α- 

μνοῦ καὶ Λυτρωτοῦ "᾽ θρήνοις ἐχόπτετο δεινοῖς, “ χαὶ ἀτενίζου- 

σα ἔλεγεν ἐχπληττομένη" ἡ Τί τοῦτο τὸ καινὸν καὶ ζένον θέαμα; " 
γλυχύτατε Υἱὲ, πῶς φέρεις ταῦτα ἑχών ; " πῶς ὑπομένεις σταύ- 

ρωσιν ἑχούσιον, ἢ χαὶ τὸν ἐπώδυνον ᾿θάνατον: "᾽ Δοξολογῶ σου 
τὴν ὑπὲρ Λόγον, " Πλαστουργὲ, συγκαταβασιν. 

᾿. , .“ ᾽ Ψ. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολαγίαν, ἕφτερᾳ. Αὐτόμελον. 
Ταχὺ προχατάλαβε " πρὶν δουλωθῆναι ἡμᾶς " ἐχθροῖς βλασ- 

φημοῦσί σε " καὶ ἀπειλοῦσιν ἡμῖν, " Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν" " ἄνελε 
τῷ σταυρῷ σου " τοὺς ἡμᾶς πολεμοῦντας" ἡ γνώτωσαν πῶς ἰοσ- 
χύει " ὀρθοδόξων ἡ Πίστις " πρεσβείαις τῆς Θεοτόχου, " μιόνε Φι- 

λάνθρωπε. Ὅμοιον. 
Σταυρῷ σε προσήλωσαν “ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, Σωτὴρ, “ δι οὗ ἐξ 

᾽ - ε - 3 ΄ Ἀ ον Ὁ Ἀ Ψ πὰς «“ 

ἐθνῶν ἡμᾶς “ ἀνεχαλέσω ποτὲ, " Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν" " ἥπλωσας 

τὰς παλάμας " ἐν αὐτῷ τῇ βουλὴ σου, " λό δὲ τὴν πλε ς μας κὐκ᾽ν εἰ ᾽ ΥὙχὴ ᾿ ἐὲτ 
ράν σου ἡ χατεδέξω νυγῆναι ἢ τῷ πλήθει τῶν οἰχτιρμῶν σου. " 
Φιλάνθρωπε, δόξα σοι. 

,. ᾿ -“- ’ [ 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον, ὅμοιον. 
Ἢ ἄνυμφος Μήτηρ σου " ὡς ἐθεάσατο " σταυρῷ σε ὑψούμε- 

νον, “᾽ ὀδυρομένη πιχρῶς "᾽ τοιαῦτα ἐφθέγγετο: " Τί τὸ καινὸν 
χαὶ ξένον " χαὶ παράδοξον θαῦμα ; " πῶς σε ἄνομος δῆμος " τῷ 
σταυρῷ προσπηγνύει “ τὸν μόνον σε Ζωοδότην, " φὼς μου γλυ- 
χύτατον :; 

εὔφρανον δυνάμει σου 
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Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 

Ὃ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 
Εν Παραδείσῳ με δεινῶς ᾿ πεπτωχότα "᾿ τοῦ βροτοχτόνου τῇ 

πιχρᾷ " συμβουλίᾳ " ἐν τῷ Κρανίῳ πάλιν ἐξανέστησας, Χριστὲ, 
ξύλῳ ἰασάμενος " τὴν τοῦ ξύλου κατάραν, ἣ χτείνας τὸν ἀπάτῃ 

με " θανατώσαντα ὄφιν, " χαὶ ἐδωρήσω θείαν μοι ζωήν. " Δόξα 
τῇ θείᾳ " σταυρώσει σου, Κύριε. 

ΝΜαρτυριχόν. 
Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ Κόσμῳ Μαρτύρων σου ἡ ὡς πορφύραν χαὶ 

βύσσον τὰ αἵματα " ἡ ̓ Εχχλησία σου στολισαμένη " δι αὐτῶν 
βοὰ σοι, Χριστὲ ὁ Θεός" " Τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου χα- 
τάπεμψον, " εἰρήνην τῇ πολιτεία σου δώρησαι " καὶ ταῖς ψυχ αἷς 
ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ὃ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 
᾿Επὶ σταυροῦ σε, τρνρκἀν- Ἂ χρεμασθέντα " χατανοοῦσα ἡ ̓ Α- 

υνὰς "᾽ χαὶ Παρθένος “ ὀδυρομιένη ἔλεγε δαχρύουσα᾽ Ἂ ηὶς σου ἡ 

ἀπόῤῥητος " ἀρ ύμοννν Ὡλὴ Λόγε; κα πῶς σε νῦν κατέχρινεν ὑκος Ὁ 

Ἐπ ας δῆμος τὸν παᾶντας χρῖναι μέλλοντα Θεόν; δ᾿ Υμνο- 

λογῶ σου “ τὸ ἄφατον ἔλεος. 
Κανὼν Σταυρώσδιμος; οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

ὋὉ Σταυρός ἐστιν ὅπλον εἰς «σωτηρίαν. ᾿Ιωσήφ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ὃ Ἑἱρμός. 
Θθ αλάσσης ἣ τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος “ ἀβρόχοις ἴχνεσιν "ἡ ὁ πα- 

λαιὸς πεζεύσας ἐρῳ λον Ξ σταυροτύποις 3 Μωσέως χερσὶ ἥ 

» ποῦ ᾿Αμαλὴχ τὴν δύναμιν ἢ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐτροπώσατο. 
δἰ κύνα 

Ὃ τείνας ἡ τὸν οὐρανὸν, ἐξέτεινας " ἐπὶ σταυροῦ, ᾿Ιησοῦ, " 
τὰς σὰς παλάμας, ἔθνη τὰ μαχρὰν " ἀπὸ σοῦ χρηματίσαντα 
ὡς ἀγαθὸς χαὶ εὔσπλαγχνος ἢ περιφανῶς ΡΤ ν 

Σταυρῷ μὲ" τῷ σῷ, Χριστέ μου, τείχισον, Ἄ ὅπως μὴ γέ- 
νωμαι ἢ θήραμα χύχδυ; Λόγε, τὴν ἐμὴν " ἐχζητοῦντος ἀπώλειαν, " 
χαὶ καθ᾽ ἐχάστην λόχους μιι " χαὶ τὰς ἐνέδρας ἑτοιμιάζοντος. 

Μαρτυριχά. 

Ἃ 

Τοῖς πόνοις " πόνου παντὸς τὸν πρόξενον " χατηδαφίσατε, τ 

χαὶ νῦν χληροῦσθε ἄπονον ζωὴν " πάντα πόνον χουφίζοντες " 
τῶν ψυχῶν, Μαχάριοι, ἡ χαὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν πάντοτε. 

᾿Αλύτοις ἢ δεσμοῖς ὑμεῖς ἐδήσατε " τὸν πολυμήχανον, " διὰ 
Χριστὸν δεσμούμενοι, Σοφοὶ, " τὸν δεθέντα θελήματι, " καὶ πᾶσαν 
πλάνην λύσαντα" " ὅθεν ἀξίως μακχαρίζεσθε. 



« 
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Σταυροθεοτοχίον. 

Παρθένος " μετὰ τὸν τόχον ἄφθορος " διαμεμιένηχας, ἢ τὸν 

ὑψωθέντα, ΓΑχραντε, σταυρῷ " ὑπὲρ λόγον χυήσασα" ᾿ ὅθεν πιστοί 
« , ,0 

σε ἅπαντες “ μεγαλοφώνως μαχαρίζομεν. 

Κανὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόχου, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 
«᾽Ωδὴ τετάρτη τῇ Θεοτόχῳ Κόρῃ ». 

Εἱρμὸς ὃ αὐτός. 

ς οὖσα ἡ χαθαρωτέρα, Παάναγνε, ἢ πάσης τῆς Κτίσεως 

ΝΥΝ ἀκαθάρτοις πάθεσι δεινῶς ᾿ μολυνθεῖσαν χαρδίαν μου ᾿ τῇ 

χαθαρᾷ πρεσβεία σου, ἢ Θεοχυῆτορ, ἀποχάθαρον. 
Δαχρύων ἥἣ χαὶ στεναγμῶν με λύτρωσαι “᾽' ἀποχειμένων μοι ἢ 

ἐν τῇ μελλούσῃ δίκη τῇ φριχτῇ Ἢ εὐπροσδέχτοις πρεσβείαις σου, ἢ 

Παρθενομῆτορ ἄχραντε, " ταῖς πρὸς τὸν Κτίστην καὶ Θεὸν ἡμῶν. 
Η μόνη " τῇ ὑπὲρ νοῦν χυήσει σου “ ἐλευθερώσασα " ἐχ τῆς 

ἀρᾶς τὸ γένος τῶν βροτῶν, " σαρχιχκοῖς με παθήμασι ἢ δεδουλω- 

μένον, Παάναγνε, " σαῖς ἱκεσίαις ἐλευθέρωσον. 

φ δὴ δ΄. Ὃ Εἱρμις. 

» ὑφραίνεται ἐπὶ σοὶ " ἡ ᾿Εχχλησία σου, Χριστὲ, χραζουσα" ἢ 
» συ μου ἰσχὺς, Κύριε, ἢ χαὶ καταφυγὴ χαὶ στερέωμα. 

Τροπαρια. 
ὙΨούμενος ἐν σταυρῷ “ τοὺς καταχθέντας εἰς φθορὰν ὕψω- 

σας " χαὶ τὸν ἐχθρὸν ἔχπτωσας, " Δέσποτα Χριστὲ, ὁ Θεὸς ἡνιῶν, 

ἹΡομφαῖαι τοῦ δυσμενοῦς, "δ᾽ σοῦ λογχευθέντος τὴν πλευρὰν, 

ἤμβλυνται, " καὶ ἡ ̓Εδὲμ, ἤνοικται, Λόγε τοῦ Πατρὸς ἐνυπόστατε. 
Μαρτυριχά. 

Οἱ πύρινοι' ποταμιοὶ “ τοὺς τῆς ἀπάτης ποταμοὺς ἔπαυσαν, 

χαὶ τὴν πυρὰν ἔσβεσαν " τῆς πολυθεΐας οἱ Μάρτυρες. 

Σταυρούμενοι χαὶ εἰς γῆν ἢ τυμπανιζόμενοι, “ Χριστοῦ Μαρ- 

τυρες, "᾽ τὸν δυσμενῆ δράχοντα " ξίφει καρτερίας ἐσφάξατε. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Ἢ ἄμωμός σε ᾿Αμνὰς " ἀναρτηθέντα ἐν σταυρῷ βλέπουσα ἢ 
ὀδυνηρῶς, Δέσποτα, " ἔχλαιεν ὑμνοῦσα τὸ χράτος σου. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Οὐχ ἐν σοφίᾳ. 
ἣν ἀνωτέραν " Χερουβὶμ. ἱκετεύω σε, Δέσποινα" ἡ συμπτωθέντα 
μου τὸν νοῦν “ ταῖς ἐπηρείαις τοῦ ὄφεως " παθῶν τῶν τοῦ σώ- 

μᾶτος “ δεῖξον ἀνώτερον. 
ἽΝ τῇ ἐτάσει δ τῇ φριχτῇ ὅταν μέλλῃ με Κύριος ἢ χαταχρῖ- 

ναι τὸν πολλὰ " ἡμαρτηχότα, Πανάμωμε, " εὕροιμί σε σώζουσαν ὅ 
τῆς γχαταδίχης με. 

Τοῖς οἰκτιρμοῖς σοὺ 

ΩΣ 

Ἂ 

ἡ σοὺς ἀσπλάγχνους μου τρόπους μετά- 
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βαλε’ " συμπαθείᾳ σου, Χριστὲ, ἢ ἀσυμπαθῆ με ὑπάρχοντα ἣ σὼ- 
σον παραχλήσεσι ἡ τῆς χυησάσης σε. 

᾿Ωδὴ ὃ΄. ᾽Ο Εἱρμός. 
»᾽ γτππαρθέντα σε ἰδοῦσα ἡ ̓ Εχχλησία ἡ ἐπὶ σταυροῦ, τὸν Ἥλιον 
ἢ τῆς δικαιοσύνης, " ἔστη ἐν τῇ τάξει αὑτῆς " εἰκότως χραυ- 

ν γαάζουσα" " Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 

Τροπαρια.. 
᾿Επαρθέντα σε ἐν ξύλῳ ἐθελουσίως “ χατανοῶν ὁ ἥλιος, ἢ 

Ἥλιε τῆς δόξης, “ σχότος ἐνεδύσατο " χαὶ πέτραι ἐῤῥήγνωντο ἢ 
χαὶ τὸ τοὺ ναοῦ χαταπέτασμα. 

Σταυρουμιένου σοῦ χαὶ λόγχη ἐχκχεντουμένου, ἢ ἡ στρεφομένη, 
Κύριε, “ ῥομφαία ἐδίδου " νῶτα τὴ χελεύσει σου ᾽ Ληστῇ τῷ 
εὐγνώμονι " ἀνυμινολογοῦντι τὸ χράτος σου. 

Μαρτυριχά. 

Ω 

» 

Ἃ 

Ῥειχιζόμενοι τῷ ὅπλῳ τῷ τοῦ σταυροῦ σου " οἱ ᾿Αθλοφόροι, 
Κύριε, ἡ ἄτρωτοι τῷ βέλει ἢ τῆς καχίας ὥφθησαν, “ χαὶ τείχη 
χατέστρεψαν " εἰδωλομανίας ἀνίδρυτα. 

ἽἹερεῖα ὥσπερ ἄμωμα καὶ θυσίαι " χαὶ προσφοραὶ ὁλόκληροι, " 
τῷ δι’ εὐσπλαγχνίαν, " Μάρτυρες, πτωχεύσαντι " Κυρίῳ προσ- 
ἤχθητε, ἢ πόνων ἀμοιβὰς χομιζόμινοι. 

Σταυροθεοποχίον. 
Ἢ τὸν ἄχρονον ἐν χρόνῳ ἀποτεχοῦσα, ἡ χαὶ παρθενίαν ἄμω- 

μον ἣ μόνη χεχτημένη, ἡ ξύλῳ ἀναρτώμενον " ὡς ἔγνως τὸν Κύ- 

βίον, " πόνοις τὴν ψυχὴν χατεμέριζες. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ἘΕἱΐρμιός ὁ αὐτός. 

γιάσματος ὑπάρχουσα θεῖος οἶχος “ τοῦ χενωθέντος, ᾿Αχραν- 

“δ ἢ ἐπὶ εὐεργεσίᾳ “ τοῦ ἰδίου πλάσματος, ᾿ ψυχήν μου ἁγία- 
σον, ἡ καὶ τὸν λογισμὸν φωταγώγησον. 

Ριπιζόμενον τῷ λαίλαπι τῆς καχίας " λογισμόν μου, Δέσποι- 
να, " καὶ τῇ ἀμελείᾳ "' ὅλον βυθιζόμενον " πρεσβείαις σου στήρι- 
ἕον, " χαὶ τῶν συμπτωμάτων ἐξάρπασον. 

Τὸ παλάτιον, Παρθένε, τοῦ Βασιλέως, " τὸν οὐρανὸν τὸν ἔμ.- 
ψυχον “ νῦν ἐχδυσωπῶ σε, “ οἶχον τῆς Τριάδος με " εὐχαῖς σου 

ἀνάδειξον " σπήλαιον λῃστῶν χρηματίζοντα. 
᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

» ὺ, Κύριέ μου, φῶς " εἰς τὸν Κόσμον ἐλήλυθας" " φῶς ἅγιον 
» ν᾿ χωβφογθοι ἢ ἐχ ζοφώδους ἀγνοίας " τοὺς πίστει ἀνυμινοῦν- 

» πᾶς σε. Τροπάρια. 
Νυγείσης σου πλευρᾶς, "᾽ ἀφθαρσίας προχέεις μοι; ἊἋ ὦ Δέσπο- 

τα, θεῖα ῥεῖθρα " τῷ πλευρᾶς παραινέσει " εἰς φθορὰν ὀλισθήσαντι. 

ϑ 

- Ν -«(«(οὧνσνι υ. ὐνα“«ἀσπὰσανο «πὰ σασσνίοι, ἐν ἀπ. 0... ττΘὃΘὃὁὃΘὃὍῪΎῪῸὝ ῸΟ ΞΞ οὔ -Ος,.... 
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Ὁ τίμιος Σταυρὸς ἢ χατ᾽ ἐχθρῶν ἐστι τρόπαιον" Ἃ ὃν δέδωκας 

ἡμῖν, Λόγε, δ᾽ εἰς ψυχῶν σωτηρίαν “' τοῖς πίστει ἀνυμινοῦσί σε. 

Μαρτυριχᾶ. 
Πυρίνοις οἱ θνητοὶ " λειτουργοῖς νῦν συνήφθησαν, ἢ πῦρ ἔνυλον 

διελθόντες " τῶν μεγίστων βασάνων, ἢ ὡς Μάρτυρες ὑπέρλαμπροι. 

Λυόμενον πολλοῖς " τὸ σαρχίον παθήμασι ἡ τὴν ἄλυτον πρὸς 
τὸν Κτίστην " τῆς ψυχῆς ἐβεβαίου " τῶν Μαρτύρων διαθεσιν. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Ὃ μόνος ᾿Αγαθὸς ὑποδὺς μήτραν ἄφθορον σαρχούμιενος 

χαθωράθη " χαὶ σταυρούμενος, ὅπως " φθορᾶς ἡυιᾶς λυτρώσηται. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ᾿Ασεβεῖς οὐχ ὄψονται. 

Η Αμνὰς ἡ τέξασα "᾿᾿Αμνὸν τὸν τοῦ Θεοῦ, "᾽ τὴν ἐμὴν ζώωσον 

ψυχὴν " φαρμαχθεῖσαν δήγματι " νῦν τῷ τοῦ ὄφεως, " καὶ εἰς 
ὄρη; Δέσποινα, “ πλανωμένην παραβάσεως. 

Τὴ θερμῇ πρεσβείᾳ σου " τῷ χράτει τῶν δεινῶν ἢ πηγνυμέ- 
γὴν μου τὴν ψυχὴν " εἰς θερμὴν τοῦ Κτίσαντος ἡ θείαν ἀγάπη- 
σιν ἡ" εὐσεβῶς συγχίνησον, “ Θεοτόχε παναμώμητε. 

Ἢ χαλὴ χαὶ ἄμωμος "᾽ ᾿Αγνὴ ἐν γυναιξὶ, ἡ τὴν ταλαίπω- 
ρόν μου ψυχὴν “ ἐμπαθοῦς μωμιήσεως “᾽ νῦν ἐλευθέρωσον, ἥ᾽ χαὶ 
ἁγνῶς βιῶσαί με" μεσιτείαις σου εὐόδωσον. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Ἑἱρμός. 
» θύ σοι ἡ μετὰ φωνῆς αἰνέσεως, Κύριε, ἢ ἡ ᾿Εχχλησία βοᾷ 

Ἃ ᾽ , , ᾿ ᾿ς “" ᾽ Υ Ἂ 

σοι ἢ ἐχ Δαιμόνων λύθρου χεχαθαρμένη “ τῷ δι οἶκτον 
» εχ τῆς πλευρᾶς σου ῥεύσαντι αἵματι. 

Τροπάρια. 
ὋὉ πᾶσης ἢ ἀνωτάτω τομῆς ὧν ἐπέχεινα, ἣ΄ ἀτιμασθῆναι 

᾽ , . ᾿ ΄ . , Η 

ἠνέσχου, ᾿ ὅπως με χαχίστως ἀτιμασθέντα ἡ καὶ πιμιήσῃς Ἂ χαὶ 

Σταυρῷ διασώσης, Φιλάνθρωπε. 

Νεχρὸς μὲν " ἐχρημάτισας ξύλῳ ὑψούμενος, " τὸν νεχρωτὴν δὲ 
εἰργάσω "' καὶ νεχρὸν καὶ πάσης πεπληρωμένον ἡ νῦν αἰσχύνης" " 
Ποιητά μου, ὑμνῶ σου τὴν δύναμιν. 

Ἡαρπυρικά. 
᾿Επρώθη "᾽ τῷ τιτρώσχειν ὑμᾶς ὁ παμπόνηρος " ταῖς ἀνηχέ- 

σποις βασάνοις, "' χαὶ ποσὶν ὑμῶν χαταβέβληται, ἢ καὶ ὁρᾶται 
ὑπὸ πάντων γελώμενος, Μάρτυρες. 

Ἴασεις ᾿ ἀναβλύζει Μαρτύρων πὰ λείψανα: " χόνις χειμένη ἐν 

τάφῳ ἣ' ὡσεὶ χόνιν Δαίμονας διαλύει, ὁ χαὶ ποιχίλα δ θεραπεύει 

σωμάτων νοσήματα. 

Ἃ 

Ἃ 

» 

Σταυροθεοτοχίον. 
ω 1λ Ἃ ε ᾿ δ. “λ Σ ᾿ς ι , -Ξ“ 

Ηλοις σε “ὁ παράνομος δῆμος προσήλωσε, " χαὶ λύπης νῦν 
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τῇ ῥομφαία " τὴν ἐμὴν καρδίαν σπαράττομαι, ἢ ὦ Ποιητά μου" ἢ 
ἡ Παρθένος ἐβόα δαχρύουσα. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. 

Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

ανάτου ἡ ἀναιρέτης ὁ τόχος σου γέγονεν, "᾽ ὡς τῶν θανόντων, 
(Θ Παρθένε, " χαὶ ζωὴ καὶ λύτρωσις" διὰ τοῦτο, ᾿ δυσωπὼ σε, δ 
τὴν Ψυχήν μου θανοῦσαν ἀνάστησον. 

Ἔχτεινον ἡ βοηθείας μοι χεῖρα, Φιλάνθρωπε, ἡ ἐν τῷ πελάγει 
ποῦ βίου " χλυδωνιζομιένῳ, παῖς ἱχεσίαις ἢ τῆς Νητρός σοὺ ἢ χαὶ 

τῶν κε ἀπείρων Δυνάμεων. 
Η χώρα, " ἡ τὰν θεῖον βλαστήσασα ἄσταχυν, " τὴν χερσω- 

θεῖσαν ψυχὴν μου, " χαὶ λιμῷ τῶν θείων ἐχτηχομένην ἢ μὴ πα- 
ρίδης, ἡ ἀλλὰ θρέψον τοῦ Υἱοῦ σου ἐνθέοις χαρίσμιασιν. 

᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Ἑἱρμός. 
»᾽γπν τῇ χαμίνῳ " ᾿Αβραμιαῖοι Παῖδες τῇ Περσιχῇ " πόθῳ ἢ 
» Εξ ως: μᾶλλον. ἣ τῇ φλογὶ πυρπολούμενοι ἐχραύγα- 
» ἴον" " Εὐλογημένος εἶ " ἐν τῷ ναῷ τῆς δόξης σου, Κύριε. 

Τροπάρια. 

Σταυροῦσαι θέλων "᾽ ἐπὶ σταυροῦ γυμνὸς, ὦ ᾿Αθάνατε, ἣ μό- 
νε ἡ ὁ ἐνδύων νέφεσιν οὐρανὸν, ἡ χαὶ τὸν πάλαι τοὺς Προπάτο- 
ρᾶς "᾿ ἀπογυμνώσαντα " ἐπενδύεις αἰσχύνην αἰώνιον. 

Σταυρῷ ὑψώθης, " καὶ ὁ πεσὼν ᾿Αδὰμ, ἐγήγερται" " λόγχη ἢ 
ἐχεντήθης, Δέσποτα, τὴν πλευρὰν, ἢ χαὶ πληγὴν χαιρίαν ἔλα- 
βεν " ὁ πολυμήχανος. ᾿ Ἐὐλογητὸν τὸ χράτος σου, Κύριε. 

Μαρτυριχα. 
᾿ΩὩραιοτάτως ᾿ τῷ ὡραίῳ Λόγῳ ἑνούμενοι, “ Κόσμου ἣ' παν- 

πελῶς, πανεύφημοι ᾿Αθληταὶ, ᾿ ἐχωρίσθητε δεσμούμιενοι, "΄ καὶ 
συντριβόμενοι " χαὶ τὸν ἐχθρὸν ἀεὶ συμποδίζοντες. 

Τείχη τῆς πλάνης " ἀναμοχλεύσει θείᾳ κατέαξαν " θείων ἤ 
παθημάτων ὄντως οἱ ᾿Αθληταὶ, " χαὶ πιστοῖς τεῖχος ἐδείχθησαν, ἢ 
χαὶ φυλαχτήριον “ τοῖς εὐσεβῶς αὐτοὺς μακαρίζουσι. 

Σταυροθεοτοχίον. 

Τὸν ἐν χαμίνῳ "' δρόσον ὀφθέντα Χριστὸν τὸν Θεὸν, " Κόρη, " 
μηδαμῶς δὲ φλέξαι τᾷ τὴν νηδὺν Ἄ σὴν σὴν βλέπουσα χρεμάμε- 
νον " ξύλῳ, ἐδόξαζες " τὴν ὑπὲρ γοῦν αὐτοῦ συγχατάβασιν. 

Κανὼν τῆς Ἔτσι Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

ὁ θεῖον ὄρος, " ἐξ οὗ ὁ λίθος τέτμηται ἄνευ χειρὸς, " Κόρη, 
Ἴ συντρίψας στήλας δαιμιονιχὰς, " τῆς ψυχῆς μου τὰ ἰνδαλ- 

ματα " χαὶ τῆς καρδίας μου " τὴν λιθώδη ἀπέλασον πώρωσιν. 
Οὐχ ἐσαλεύθης, ἡ ὡς δεξαμένη ἐν τῇ μήτρᾳ σου, " Κόρη, ἢ 



Ὡ 

. ᾽ , " 

{ ἀμφ εχυὴῆσας χᾶρπον. 
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τὸν προσβλέψαι γὴν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ἡ ὅτε βούλεται, σαλεύον- 
πα" δ διό μὲ στήριξον " ταῖς προσβολαῖς ἐχθροῦ σαλευόμιενόν. 

Καταβαλοῦσα " τὰ σαρχιχά μου, Κόρη, φρονήματα, " ὅλον, 
θεοτόχε, δεῖξον πνευματικὸν, ἡ ἀρεταῖς χκαταχοσμοῦσα με," ὃν ὁ 

παμπόνηρος " ἡδονῶν ἀχοσμίᾳ ἡμαύρωσεν. 
᾿Ωδὴ η΄. Ο Εἰρμός. 

" Χ ρας ἐχπετάσας Δανιὴλ ὁ λεόντων χάσματα " ἐν λάχχῳ 

» ἔφραξε: " πυρὸς δὲ δύναμιν ἔσβεσαν " ἀρετὴν περιζωσάμε- 
» νοι ἡ οἱ εὐσεβείας ἐρασταὶ " Παῖδες χραυγάζοντες" ἡ Εὐλογεῖ- 

» πε, " πᾶντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον. 
Τροπάρια. 

Ἥπλωσας παλάμας ἐν σταυρῷ " χειρὸς ἁμάρτημα ἣ' ἀχρα- 

ποῦς, Δέσποτα, " θέλων ἰάσασθαι" ἥλοις " δὲ ἢ προσηλώθης, ἅπαν 
νόημα " τοῦ πρωτοπλάστου ἐξηλῶν." ἐμπαθὲς, Κύριε, " μελωδοῦν- 
πος " Παντα τὰ ἔργα, ὑμινεῖτε τὸν Κύριον. 

ἱῬήγνυται χειρόγραφον, τῆς σ΄ς " νυγείσης θείας πλευρᾶς, ἅ 
τοῦ πρωτοπλάστου ᾿Αδαμ." " ῥανίσιν αἵματος, Δέσποτα, ἡ ἁγιά- 
ζεται ἡ σύμπασα “ἡ εὐχαριστίας ἐν φωναῖς " ἀεὶ χραυγάζουσα" ἢ 

Εὐλογεῖτε, ἢ πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον. 
Ναρτυριχᾶ. 

ἽἼσταντο ἐν μέσῳ τοῦ πυρὸς ἢ ὡς δροσιζόμιενοι, “ οὐ φλογιζό- 

μένοι, ᾿ οἱ παναοίδιμοι Μάρτυρες, " χαὶ τῶν Παίδων ἀναμέλπον- 
τες " ἐν συμφωνίᾳ μυστιχῇ " τὴν θείαν ὄντως ὠδήν" " Εὐλογεῖτε, " 
παᾶντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον. 

᾿Ανύσταχτον φέροντες πυρσὸν “ τῆς προαιρέσεως, σχότει χο- 

λάσεων " οὐ παρετράπητε, Μάρτυρες," ἀλλ᾽ ἐνθέως δυναμούμενοι 

ἐπανεδράμετε πρὸς φῶς " βοῶντες ἄδυτον᾽ " Ἐὐλογεῖτε, " πάντα 
τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Νεχρούμενον βλέπουσα Χριστὸν, ἢ καὶ τὸν νεχρώσαντα ἣ βρο- 

τοὺς νεχροῦντα ἐχθρὸν, “ ἡ πολυύμνητος Δέσποινα ἣ ὡς Δεσπότην 

ὕμνει χλαίουσα, " χαὶ τὸ μαχρόθυμον αὐτοῦ " ἀποθαυμιαάζουσα, ἥ 

ἀνεβόα" " Πάντα τὰ ἔργα, ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

ἈΠΕ οὐ ὁ θάνατος ἡ φαγὼν ἀπώλε- 

το" ἣ διὸ χραυγάζω σοι, Δέσποινα" “ τῷ χαρπῷ τῆς ἁμαρτίας 
με" θανατωθέντα δολερῶς "᾽ ζώωσον μέλποντα" “ Ἑὐλογεῖτε, ἤ 

πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον. 
Κοίμησον χινήσεις ἐμπαθεῖς Δ ΎΤΕ διανοίας. μου " τῇ ἀχοιμιήτῳ 

σου " πρεσβείᾳ, πάναγνε Δέσποινα, " χαὶ ἀνάστησον ἐξ ὕπνου με" 
Ῥδυϑο] οὐ ϊοτ8. 41 



399 ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ. 
τῆς ῥαθυμίας, μελωδεῖν " γρηγορούση ψυχῇ" “ Εὐλογεῖτε, ἢ πάν- 
τα πὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον. 

Οὐχ ἕξεις, ταλαίπωρε ψυχὴ, "' ἐκεῖ συνήγορον," χατηγορούσης ἢ 
σου " τῆς φαύλης πράξεως ἄμετρα" ἣ διὰ τοῦτο μετανόησον, δ 

χαὶ συνεργὸν πρὸς τὸ χαλὸν " τὴν μόνην ΓΑχραντον " προσλαμ.- 
βάνου" "᾿ μόνη γὰρ πέλει βροτῶν καταφύγιον, 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰρμές. 
» ίθος ἀχειρότμιητος ὄρους " ἐξ ἀλαξεύτου σου, Παρθένε, ἢ 

» "ἘΜΈ τος ἐτμήθη "᾽ Χριστὸς συνάψας " τὰς διεστώσας 
» φύσεις" ἥ διὸ ἐπαγαλλόμιενοι " σὲ Θεοτόχε, μεγαλύνομεν. 

Τροπαρια. 
᾿Ιδοὺ ἡ Ζωὴ χρεμαμένη " ἐπὶ σταυροῦ πᾶσιν ὡράθη" “ ἥλιος 

δὲ τοῦτο μὴ φέρων ἡ ἀχτῖνας παύει, " καὶ γῆ σαλεύεται, " χαὶ 
λογισμοὶ στηρίζονται ᾿' ἐπ᾽ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. 

Ὃ πῶς σε ὁ ἄνομος δῆμος " τὸν Νομοδότην χαταχρίνει ᾿ ξύ- 
λῳ, ᾿Ιησοῦ μου, τεθνᾶναι, " ζωὴν τῶν ὅλων " ὄντὰ χαὶ Κύριον, " 
χαὶ διὰ πάθους ἅπασι " βροτοῖς παρέχοντα ἀπαθειαν ! 

Μαρτυριχά. 
Στόμασιν ὑμῶν θεολόγοις " ἀνεχηρύξατε πανσόφως “ σάρχωσιν 

ποῦ Λόγου ἐν μέσῳ " παρανομούντων "᾿ ἐχθρῶν, Πανεύφημοι, " 
χαὶ ἱερῶς ἀθλήσαντες " νίχης στεφάνοις χατεστέφθητε. 

Ἡμεροφαεῖς ὡς ἀστέρες, “ πᾶσαν τὴν Κτίσιν φρυχτωρεῖτε " 

ἄθλων ἱερῶν ἀναλάμψει ἢ χαὶ ἰαμάτων ἣ' θείαις λαμπρότησι, ἢ 

χαὶ τῶν παθῶν σχεδάζετε " νύχτα βαθεῖαν, " θεῖοι Μάρτυρες. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Φώτισον, ᾿Αγνὴ, τὴν ψυχήν μου " τῇ ἁμαρτίᾳ σχοτισθεῖσαν" 
λῦσον τῶν χαχῶν μου τὰ νέφη; " φωτὸς νεφέλη, " ἡ σχοτιζόμε- 
γον " ἥλιον πάλαι βλέψασα "ὶ ἐν τῷ σταυροῦσθαι τὸν ᾿Αθανατον. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμὸς ὁ αὑτός. 

ἢξον τὰ δεσμὰ τῶν χαχῶν μου ἣ τῇ θείᾳ λόγχη τοῦ ΥἹἱοῦ σου" 
λῦσον τὴν ἀθλίαν ψυχήν μου " πεπεδημένην ἡ καὶ χινδυνεύου- 

σαν, ἢ χαὶ τῇ ἀγάπη πρόσδησον, " Παρθενομῆτορ, τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 
Ἢ τῶν οὐρανῶν πλατυτέρα, “" τὴν στενωθεῖσαν μου καρδίαν δ΄ 

πάσῃ προσβολῇ ἐναντίᾳ " πρὸς ἀπαθείας " πλάτος ἐξάγαγε, δ΄ 
διὰ στενῆς ὁδεύειν με " ἐνδυναμοῦσα τρίβου πάντοτε. 

Ἵνα σε δοξάζω, Παρθένε, " τὴν ἀληθῶς δεδοξασμένην," πάσης 
ἀδοξίας με ῥῦσαι " τῆς ἁμαρτίας, " καὶ δόξης μέτοχον ἡ ἐπου- 

ρανίου ποίησον " τὸν προσφυγόντα τῷ ἐλέει σου. 
᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Σταυρώσιμα. 

Τεῖχος ἡμῖν γένοιτο ὁ Σταυρός σου, " ᾿Ιησοῦ Σωτὴρ ἡμῶν" δ 
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ἄλλην γὰρ ἐλπίδα οἱ πιστοὶ οὐχ ἔχομεν, ἢ εἰ μή σε τὸν ἐν αὐτῷ 
σαρχὶ προσηλωθέντα, " καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

; Αὐτόμελον. 
Ἕδωχας σημείωσιν "τοῖς φοβουμένοις σε, Κύριε, ἡ τὸν Σταυ- 

ρόν σοὺ τὸν τίμιον, Ἢ ἐν ᾧ ἐθριάμβευσας " τὰς ἀρχὰς τοῦ σχό- 

τους " χαὶ τὰς ἐξουσίας, ἢ" καὶ ἐπανήγαγες ἡμᾶς " εἰς τὴν ἀρχαίαν 

μαχαριότητα" " διό σου τὴν φιλάνθρωπον " οἰχονομίαν δοξάζομεν, " 
᾿Ιησοῦ παντοδύναμε, ἣ" ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Μαρτυριχόν. 
Πῶς ὑμῶν θαυμάσωμεν ᾿᾽᾿ τοὺς ἀγῶνας, " ἅγιοι Μάρτυρες, ἢ 

ὅτι σῶμα θνητὸν περιχείμενοι ᾿ τοὺς ἀσωμάτους ἐχθροὺς ἐτροπώ- 

σασῦε: " οὐχ ἐφόβησαν ὑμᾶς " τῶν τυράννων αἱ ἀπειλαὶ, ἡ οὐ χα- 
τέπτηξαν ὑμᾶς " τῶν βασάνων αἱ προσβολαί" "᾽ ὄντως ἀξίως πα- 

ρὰ Χριστοῦ ἐδοξάσθητε, " χαὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν " αἰτεῖσθε τὸ μέ- 
γα ἔλεος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ὡς γενναῖον ἐν Μαρτυσιν. 

Εν σταυρῷ σε τεινόμενον, “ χαὶ τοῖς ἥλοις πηγνύμενον, 

χαὶ πλευρὰν τῇ λόγχη σε τιτρωσχόμενον ἢ χατανοοῦσα ἡ Μήτηρ 
σου " θρηνοῦσα ἐχραύγαζεν" ἡ Οἴμοι, Τέκνον ποθεινόν ! " πὼς σε δῆ- 
μος ὃ ἄνομος ἢ ἐθανάτωσς ἡ τὴν ζωὴν τοῖς ἐν “Αδὴ χορηγοῦντα; " 
ἀλλ᾽ ἀνάστηθι συντόμως, ᾿᾽ χαροποιῶν οὺς ἠγάπησας. 

Ἂ 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ, 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια τ. 

ιὰ ξύλου ὁ ᾿Αδὰμ " Παραδείσου γέγονεν ἄποικος, " διὰ ξύλου 

δὲ Σταυροῦ ὁ Ληῃστὴς Παράδεισον ᾧχησεν' "ὁ μὲν γὰρ γευ- 

σάμενος ᾿ ἐντολὴν ἠθέτησε τοῦ ποιήσαντος, " ὁ δὲ συσταυρούμε- 
νος ἢ Θεὸν ὡμολόγησε τὸν χρυπτόμενον, ἢ Νινήσθητί μου, βοῶν, " 
ἐν τῇ Βασιλείαᾳ σου. 

Προσηλωθης τῷ σταυρῷ “ διὰ πολλὴν, Χριστὲ, ἀγαθότητα" ἡ 
ἐχεντύθης τὴν πλευρὰν " δύο χρουνοὺς πηγάᾶσας ἀφέσεως" " ἡ 

γῆ δὲ μὴ φέρουσα " χαθορᾶν τὸ τόλμημα ἐκυμαίνετο, " αἱ πέ- 
τραι ἐῤῥήγνυντο, "ἣ ἐσβέννυτο ἥλιος, ἐσαλεύοντο " ὄρη καὶ οἱ βου- 
νοὶ ἢ τῷ φόβῳ τοῦ χράτους σου. 

Τῆς ταθείσης ἀχρατῶς “ χειρὸς ἐν ξύλῳ πάλαι τῆς γνώσεως ἥ 

τοῦ προπάτορος ᾿Αδὰμ. " ἐπανορθῶν, Χριστὲ, τὸ ὀλίσθημα, " ἐτά- 
θης θελήματι, " χαὶ τὰς σὰς ἡλώθης χεῖρας, Μαχρόθυμε, " ὁ πλά- 

σας τὸν ἄνθρωπον ἡ χειρί σου δι’ ἄμετρον ἀγαθότητα. “' Δόξα 
τῇ ὑπὲρ νοῦν, " Λόγε, εὐσπλαγχνίᾳ σου. 
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Μαρτυριχόν. 

Οὐρανώσαντες τὴν γῆν ἢ ταῖς ὑπερτάταις, “Αγιοι, λάμψεσι " 
-Ὁ ᾽ ᾿ᾧ - »-Ὁ ὕ Ἂ ' « ᾽ὕ ΄ ᾿ 

τῶν ἀγώνων τῶν χαλῶν, ἣ δι ὧν τὸ σχότος ἅπαν ἐδύσατε “" τὸ 

τῆς ματαιότητος, ἢ χαὶ πρὸς φῶς τὸ ἄδυτον ἐσχηνώσατε ἡ με- 
θέξει θεούμενοι, ἢ χαὶ πᾶσιν αὐγάζοντες φέγγος γνώσεως ἡ τοῖς χα- 
ταχρέως ὑμᾶς " ἀεὶ μακαρίζουσι. Δόξα. 

Γέρας, δόξαν χαὶ τιμὴν ἢ τὴ πανταιτίῳ Τριάδι νέμωμεν, ἢ 
τρισαγίαις ἐν φωναῖς " τῶν ᾿Αγγέλων τὸν ὕμνον προσφέροντες" ἢ 

Η -" ᾽ ΄ Ἂ ᾿ ἀν ίς ᾿ ΄ ᾿ “ Ἃ 

Πατρὶ τῷ ἀνάρχῳ τε, ἢ χαὶ Υἱῷ χαὶ Πνεύματι ἀναχράζωμεν, 
Αῆ στον τοὺ εὐγνώμονος Ἐ ρον ἀναμέλποντες χαὶ χραυγαζον- 

τες " Μνήσθητι. χαὶ ἡμῶν Ἀ ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 
Καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

᾿Αναρτώμενον σταυρῷ “ ἐθελουσίως βλέπουσα, ΓΑχραντε; 
τὸν Υἱόν σου χαὶ Θεὸν, " ἐχπληττομένη χλαίουσα ἔλεγες" " Ποῦ 

ἔδυ τὸ χάλλος σου " τοῦ τὰ πάντα, Κύριε, καλλωπίσαντος : ἢ 
τί ταῦτα ἀχάριστος " ἀπέδωχε δῆμός σοι ἀντὶ ἀγαθῶν ; ἡ Δόξα, 

Λόγε, τῇ σῇ " ἄχρᾳ. ἀγαθότητι. 

Ἃ 

.---.-- ᾿.-.- 

ΤῊ ΤΕΤΆΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Ἑἰς τὸ Κύριε, ἐλ δι Στιχηρὰ Προσόμοια τῶν ᾿Αποστόλων. 
Ἤχος δ΄. Ως γενναῖον ἐν Μάρτυσι. 

βγαί ων». φρονήματι ἢ στρατευσάμενοι, ἔνδοξοι, ἡ χατὰ τοῦ 
ἀλάστορος " παρετάξασθε " τῇ πανοπλίᾳ τοῦ Πνεύματος " γεν- 

ναίως φραξάμενοι, ᾿ ἢ τὴν ἅπασαν ἰσχὺν " χῶν Δαιμόνων ὀλέ- 
σαντες Σ ἀφηρπάσατε " " ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων " ὥσπερ σχὺ- 

λα" ἢ διὰ τοῦτο εἰς αἰῶνας ὑμᾶς τιμῶμεν, ᾿Απόστολοι. 
Σταυροτύπως ἁπλώσασα " τὴν σαγήνην τῆς Πίστεως " δω- 

δεχὰς ἡ θεία ἢ τῶν ᾿Αποστόλων σου " πάντα τὰ ἔθνη ἐζώγρησε, ἢ 
Χριστὲ, πρὸς ἐπίγνωσιν, ἢ χαὶ θαλάσσας ἁλμυρὰς " τῶν παθῶν 
ἀπεξήρανε" " διὰ τοῦτό σε, ἢ ὑπο ταν τοὺ βυθοῦ με " τῶν πταισ- 
μάτων ἢ ἀναχάλεσαι ταῖς πούτων ἢ πανευπροσδέχτοις δεήσεσι. 

ὝἝτερα τοῦ ἁγίου Νικολάου, ὅμοια. 

Μύρῳ θείῳ σε ἔχρισε κ' θεία χάρις τοῦ Πνεύματος Ἴ ΛΡΣ 
προεδρεύσαντα ᾿ χαὶ ᾿μυβίϑανεεςς ταῖς ἘΡΕΚ» ἹἹερώτατε, “ τοῦ 
Κόσμου τὰ πέρατα "' ἡδυπνόοις σου εὐχαῖς " τὰ δυσώδη ὙΩΝ 
τα ἢ πάθη πάντοτε" “" διὰ τοῦτό σε πίστει " εὐφημοῦμεν, ἡ χαὶ 
τὴν. μνήμην σου τελοῦμεν “ τὴν παναγίαν, Νικόλαε. 

Ως λαμπτῆρά σε ἄδυτον, " ὡς φωστῆρα παγχόσμιον " ἐν τῷ 
στερεώματι " ἀναλάμψαντα᾽ “ τῆς ᾿Εχχλησίας, Νιχόλαε, "΄ χαὶ 
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χαὶ χινδύνων χαλεπῶν Ἢ σὴν ἀχλὺν ἀπε- 

Ἂ χαὶ γαλήνην " 
Κόσμον φωτίσαντα, ἣ 
λαύνοντα, “' χαὶ ἐξαίροντα ἢ ἀθυμίας χειμῶνα, 

ἐργασάμενον βαθεῖαν ἢ ἀρ θνκος μαχαρίζομεν. 

Καὶ παρὼν χαὶ φαινόμενος " ἐν ὀνείροις, Νικόλαε, ἢ ποὺς ἀδιί- 

χως μέλλοντας Ἂ θγήσχειν ἔσωσας, ἡ ὡς συμπαθὴς; ὡς οτα 
θος, " ὡς ῥύστης θερμότατος, κ΄ ὡς προστάτης ἀληθὴς "΄ τῶν 

πιστῶς ἐξαιτούντων σου " τὴν ἀντίληψιν, " ἱερώτατε Πάτερ, " 

τῶν ᾿Αγγέλων " συμπολῦῖτα, τῶν 'Οσίων ἢ καὶ Προφητῶν ἰσοστάσιε. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
Ἢ Θεὸν τὸν ἀχώρητον ἅ ἐν γαστρί σου χωρήσασα, " φιλαν- 

θρώπως ἄνθρωπον ἡ χρηματίσαντα, ἡ χαὶ τὸ ἡμέτερον φύραμα ἣ' 
ἐχ σοῦ προσλαβόμενον " καὶ θεώσαντα σαφῶς, ἡ μὴ παρίδῃς με, 
Πάναγνε, " νῦν θλιβόμενον, ᾿ ἀλλ᾽ οἰχτείρησον τἄχει " χαὶ παν- 

τοίας Ἢ δυσμενείας τε χαὶ βλάβης “ τοῦ πονηροῦ ἐλευθέρωσον. 
᾿Απόστιχα ᾿Αποστολιχᾶ. 

Τῶν ᾿Αποστόλων τὸν χορὸν " Πνεύματι ἁγίῳ ἐφώτισας, Χρι- 
στέ' " χαὶ ἡμῶν τὸν ῥύπον τῆς ἁμαρτίας " δ αὐτῶν ἀπόπλυ- 

γον, ὁ Θεὸς, χαὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Τοὺς ἀγραμμάτους Μαθητὰς " τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον " παιδευ- 
τὰς ἀνέδειξε, Χριστὲ ὃ Θεὸς, "᾽ χαὶ τῇ πολυφθόγγῳ ἁρμονίᾳ τῶν 
γλωσσῶν " τὴν πλάνην χατήργησεν, ἡ ὡς παντοδύναμον. 

Μαρτυριχόν. 
Ἱερεῖα ἔμψυχα, " ὁλοκαυτώματα λογικὰ, ἢ Μάρτυρες Κυρίου, ἢ 

θύματα τέλεια Θεοῦ, κ᾽ Θεὸν γινώσχοντα " χαὶ Θεῷ γινωσχόμενα, ω 
ππκες; ὧν ἡ μάνδρα " ἀήρ ἀγεπίβατος, " πρεσβεύσατε χαὶ ἡ- 
μᾶς " συμιποιμανθῆναι ὑμῖν " ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Ῥῦσαι ἡμᾶς ἐχ τῶν ἀναγχῶν ἡμῶν, “ Μῆτερ Χριστοῦ τοῦ 

Θεοῦ, "᾽ ἡ τεχοῦσα τὸν τῶν ὅλων Ποιητὴν, “ ἵνα πάντες χρά- 
ζωμέν σοι" " Χαῖρε, ἡ μόνη προστασία " τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

ΤῊ ΠΕΜΠΤῊ ΠΡΩΊ]. 

ΕῚΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα ᾿Αποστολιχά. 
Ἦχος δ΄. 

ἜΣ τῶν ᾿Αποστόλων πρωτόθρονοι " χαὶ τῆς Οἰχουμένης διδάσχα- 
λοι, ᾿ τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε " εἰρήνην τῇ Οἰ- 

χουμένῃη δωρήσασθαι, " καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἕλεος. 
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Ταχὺ προχατάλαβε. 

Φωστῆρας εἰς τὰ πέρατα “ τοὺς Μαθητάς σου, Χριστὲ, " 
ἀνέδειξας ἐχλάμποντας, ἢ ἐν τῷ χηρύγματι " ψυχὰς καταυγά- 
ζοντας, ᾿ πλάνην τὴν τῶν εἰδώλων " δι᾿ αὐτῶν ἀμιαυρώσας, " 
δόγμασιν εὐσεβείας " χαταλάμψας τὸν Κόσμον. " Αὐτῶν ταῖς ἰἱχε- 

σίαις ἡ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον, 
᾿ Ταχὺ δέξαι, Δέσποινα, ἢ τὰς ἱκεσίας ἡμῶν, ἡ χαὶ ταύτας 
προσάγαγε ἢ τῷ σῷ Υἱῷ χαὶ Θεῷ, ἡ Κυρία πανάχραντε' ἡ λῦσον 
τὰς περιστάσεις ἡ τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων, ἡ σχέδασον τὰς ἐνέ- 

ὃρας, " χαὶ τὰ θράση, Παρθένε, " τῶν νῦν ἐφοπλιζομένων ἢ χατὰ 
τῶν δούλων σου. 

Μετὰ τὴν. β΄, Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Ταχὺ προχατάλαβε. 

Εἰς πᾶσαν διέδραμεν " ὑμῶν ὁ φθόγγος τὴν γῆν, " καὶ πλά- 
γὴς ἐμώρανε "' σοφίαν ἄσοφον, "᾿᾿Απόστολοι ἔνδοξοι, ᾿ εἵλχυσε τοὺς 
ἀνθρώπους ἡ ἐκ βυθοῦ τῆς ἀπάτης, “ ἔδειξε δὲ τοῖς πᾶσι ἡ σωτη- 

ρίας τὴν τρίβον" "᾽ διὸ νῦν ἐπαξίως " ὑμᾶς μακαρίζομεν. 

,. Τῆς Πίστεως χήρυχας " τοὺς Μαθητάς σου, Σωτὴρ, " τῷ Κόσ- 

μῳ ἀνέδειξας, " χαθοδηγῶν δι᾿ αὐτῶν " τὰ ἔθνη πρὸς γνῶσίν σου" ἢ 

λόγων γὰρ ταῖς ἀχτῖσι " χατεφώτισαν πάντας, " σπόρον τῆς εὐ- 
σεβείας " χατασπείραντες ὄντως. " Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις ᾿ σῶσον 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
᾿ Δόξα... καὶ νῦν. Θέοτοχίον, ὅμοιον. 

᾿Επάχουσον, Δέσποινα, " ἐχ χατωδύνου ψυχῆς " βοῶντος τοῦ 
δούλου σου, " χαὶ τῶν πολλῶν μου χακῶν " παράσχου μοι ἄφε- 
σιν" " σὲ γὰρ ἔχω προστάτιν “ ἐν νυχτὶ χαὶ ἡμέρᾳ" " λύτρωσαι; 
Θεοτόχε, " τοῦ πυρὸς τῆς γεέννης; ἡ χαὶ στῆσον ἐχ δεξιῶν με δ 

τοῦ σου Υἱοῦ χαὶ Θεοῦ, ᾿ 
Μετὰ τὴν. γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. Ταχὺ προκατᾶλαβε. 
Ταχὺ προχατάλαβε, ἡ Πάτερ Νικόλαε, “ χαὶ σῶσον τοὺς δού- 

λους σου “ ἐπερχομιίένων ἡμῖν " χινδύνων καὶ θλίψεων: " ἔχεις γὰρ 
πρὸς τὸν Κτίστην ἡ χαὶ Θεὸν παῤῥησίαν" ἡ πάρεσο οὖν ἐν τάχει ἣ 
τοῖς πιστῶς σε χαλοῦσι, " τὴν σὴν νῦν προστασίαν " χαὶ σχέπην 
δωρούμενος. ο. Μαρτυρικόν. 

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, " ἐν τῇ ἀθλήσει αὑτῶν “ στεφάνους 
ἐκομίσαντο " τῆς ἀφθαρσίας ἐχ σοῦ, " Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν" ἢ σχόν- 
τες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, " τοὺς τυράννους χαθεῖλον, Ἢ ἔθραυσαν χαὶ 

Δαιμένων "᾿ τὰ ἀνίσχυρα θράση" "᾽ αὐτῶν ταῖς ἱχεσίαις " σῶσον 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ἃ 
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Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ὅτι. πάντων ὑπάρχεις " τῶν ποιημάτων ὑπερτέρα, " ἀνυμνεῖν 
σε ἀξίως ἡ μὴ εὐποροῦντες, Θεοτόχε, ἢ δωρεὰν αἰτοῦμεέν σε, " ἐλέ- 
σον ἡμᾶς. 

Κανὼν τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων, Ποίημια ᾿Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος δ΄. “Ὁ Ἑἱρμός. 

» αλάσσης “ τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος " ἀβρόχοις ἴχνεσιν ᾿ ὁ πα- 

», λαιὸς πεζεύσας ᾿Ισραὴλ, " σταυροτύποις Μωσέως χερσὶ " 

» ποῦ ᾿Αμαλὴχ τὴν δύναμιν " ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐτροπώσατο. 
Τῤοπᾶρια. 

Ἃ Ἃ Τὰ θεῖα " τοῦ Παραχλήτου ὄργανα ἢ χαθυφηγούμενα “ τού- 
που ταῖς θείαις πάντοτε πνοαῖς ἡ ἐμελῴδησαν μέλος ἡμῖν " ὡς 
ἀληθῶς σωτήριον " οἱ εὐχλεεῖς Χριστοῦ ᾿Απόστολοι. : 

Ἔν χλίνη “ τῆς ῥᾳθυμίας χείμενον, " χαὶ τῇ πρὸς θάνατον ἣ 

τῆς ἁμαρτίας νόσῳ τὴν ψυχὴν " χαλεπῶς ἐχτηχόμενον Ἂ 
σχοπῆς με, ἔνδοξοι " Χριστοῦ Αὐτόπται, ἀξιώσατε. 

Οἱ λόγῳ ἡ τὴν ἀλογίαν λύσαντες ᾿ ἐθνῶν, ᾿Απόστολοι, ἢ τὴν 
ἐξ ἀλόγων πράξεων δεινῶς ἡ σχοτισθεῖσαν καρδίαν μου ᾧ τοῦ Πα- 

ραχλήτου χάριτι ᾿ φωταγωγήσατε, ᾿Απόστολοι. 

Θεοτοχίον. 
Παρθένος ““ μετὰ τὸν τόχον ἄφθορος " διαμεμένηχας, " τὸν 

δ ἡμᾶς ὀφθέντα ἐπὶ γῆς " ὑπὲρ λόγον χυήσασα" " ὃν ἐχτενῶς 

ἱκέτευε ᾿ φωταγωγῆσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νιχολάου, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 
Τέταρτος οὗτος εἰς Νιχόλαον χρότος. ᾿Ιωσύφ. 

Ὁ ΕἸἱρμός. Τριστάτας χραταιούς. 

γετὴν ἄλυπον ζωὴν " χληρωσάμενος, Μάχαρ, " χαὶ χαρᾶς πνευ- 
ματικῆς ᾿ πληρούμενος ἀεὶ, " πᾶσαν λύπην ἀπέλασον, "ἡ δέο- 

μαι, ἐχ τῆς ψυχῆς μου, "᾽ ὅπως χαίρων δοξάζω σε, "' ἱερώτατε 
Πατερ Νιχόλαε. ᾿ 

᾿Ετέθης ἀρετῶν " ὑψηλῶν ἐν λυχνία, " ὥσπερ λύχνος δαδου- 
χῶν ἡ καρδίας τῶν πιστῶν, " ᾿Ἱεράρχα Νικόλαε" ἡ ὅθεν πίστει δυ- 
σωπῶ σε, "᾽ φωτοβόλοις πρεσβείαις σου ᾿ τῆς ψυχῆς μου τὸ σχότος 
᾿ἀπέλασον. 

Τοῦ βίου τοῦ φθαρτοῦ " νῦν τὸ πέλαγος πλέων " πειρασμῶν 
παντοδαπῶν " πληρούμενον, Σοφὲ, " ἐπὶ σὲ καταφεύγῳ βοῶν" δ 
Εὑροιμί σε κυβερνήτην ἢ εἰς γαλήνην μετάγοντα " τὸ χλυδώνιον 
θείαις πρεσβείαις σου. Θεοτοχίον. 

᾿Αχοίμιητον, ᾿Αγνὴ, " χεχτημένη πρεσβείαν, "' χαταχοίμησον 
ἡμῶν ἢ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς " ἱεραῖς μεσιτείαις σου, " θείαν καὶ 

» 

επι- 
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σωτηριώδη ἡ δωρουμένη ἐγρήγορσιν ἣ πρὸς θελημάτων ἐχπλής- 
ρωσιν. ᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Ἑἱρμός: 
» ρα ἐπὶ σοὶ ᾿ ἡ ̓ Εχχλησία σου, Χριστὲ, χραάζουσα" 
» Σύ μου ἰσχὺς, Κύριε, " χαὶ καταφυγὴ χαὶ στερέωμα. 

Τροπαρια. 

'Ῥὴν πόλιν σου, ὁ Θεὸς, " τῶν λογιχῶν σου ποταμῶν ῥεύμα- 

τὰ " τῶν Μαθητῶν, Δέσποτα, ἡ ἁγιαστιχῶς χατευφραίνουσι. 
Πολῖται τῶν οὐρανῶν, συλλειτουργοὶ τῶν νοερῶν Ταξεων, " 

πανευχλεεῖς ᾿Απόστολοι, “ πάσης ἡμᾶς θλίψεως δύσασθε. 

Ὃ στερεώσας, Χριστὲ, ἡ τοὺς λογικούς σου οὐρανοὺς, στή- 
ρίξον " τούτων εὐχαῖς ἐν πέτρᾳ με " σοῦ τῶν θελημάτων ὡς εὕ- 
σπλαγχνος. 

Ἃ 

Θεοτοχίον. 

Ὡς Μήτηρ σε δυσωπεῖ " σὺν τῷ χορῷ τῶν Μαθητῶν, Κύριε, ἢ 
ἣ σε ἁγνῶς τέξασα" " δώρησαι ἡμῖν τὰ ἐλέη σου. 

Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νικολάου. Οὐχ ἐν σοφίᾳ. 
Ῥ "95 ὥφθης ἡ πολεμίους ἐχθροὺς χατασφάττουσα" " ὧν συν- 

τήρησον ἡμᾶς " τῆς ἐπηρείας ἀπήμονας, "᾿ πράττοντας, Νι- 
χόλαε, " τὸ θεῖον βούλημα. 

Τὴν συντριβήν μου ἡ τῆς ψυχῆς, ἹΙεράρχα, θεράπευσον, ἣ ὁ 
συντρίψας τοῦ ἐχθροῦ " τὰς πανουργίας καὶ ἔνεδρα, κ᾽ ὅπως ὡς 
προστάτην μου " πίστει γεραίρω σε. 

ὋὉ χαταλύσας " τῆς ᾿Αρτέμιδος ψυχα ξόανα, " τοῦ νοός μου 
ἐμπαθὴ " ἰνδάλματα ἐξαφάνισον " θείαις μεσιτείαις σου, ἢ Πάτερ 
Νιχόλαε. Θεοτοχίον. 

Σὲ προστασίαν, " Παναγία Παρθένε, χεκτήμεθα" ἣ μεταποίη- 
σον ἡμῶν " εἰς χαρμονὴν τὴν κατήφειαν, " καὶ θλίψεως λύτρωσαι ἢ 
γεννώσης θάνατον. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

» Ἦτ τ σε ἰδοῦσα ἡ ̓ Εχχλησία " ἐπὶ σταυροῦ τὸν Ἥλιον 
τῆς δικαιοσύνης " ἔστη ἐν τῇ ταΐξει αὑτῆς, " εἰκότως χραυ- 

» γαζουσα᾽ " Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 
Τροπαρια. 

᾿Επεβίβασας εἰς θάλασσαν σοῦ τοὺς ἵππους " τοὺς ἐχλεχτοὺς, 

Φιλάνθρωπε, " τῆς χαχοπιστίας ἢ ὕδατα ταράσσοντας, “ χαὶ πᾶσι 

τὴν γνῶσίν σου " τὴν ἀληθινὴν χαταγγέλλοντας. 
Οἱ ἀστέρες οἱ φαιδρύναντες εὐσεβείᾳ " τὸ νοητὸν στερέωμα 

τὸ τῆς ᾿Εχχλησίας, " ἔνδοξοι ᾿Απόστολοι, “᾽ νυχτὸς ἐξ ἀγνοίας 
με " χαὶ παραπτωμάτων λυτρώσατε. 

᾿Αναδειχθέντες ὡς βέλη ἠχονημένα, " τοῦ δυσμενοῦς, ᾿Από- 

χ 

» 

Ἃ 
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σπολοι, " τὸ πεπυρωμένα " βέλη τῆς χαχίας αὐτοῦ “ νυνὶ κατα- 
σβέσατε, " καὶ τὸν λογισμόν μου στηρίξατε. 

Θεοτοχίον. 

Τὴν ψυχήν μου φαρμαχθεῖσαν τοῖς ἰοβόλοις " τῶν ἐναντίων 
δήγμασι " δραστικῷ φαρμιάχῳ " πρεσβειῶν θεράπευσον, " Χριστὲ, 
τῆς Τεχούσης σε " χαὶ τῶν ἱερῶν ᾿Αποστόλων σου. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. Ὁ χαθήμενος ἐν δόξῃ. 

0 περίδοξός σου βίος " πανταχοῦ σε περίδοξον " θαυμασίοις θεί- 

οις " χαταχλεϊζόμενον ἔδειξεν, ἹΙεραρχῶν ὡραιότης, ἡ παν- 

τῶν χαύχημα ἢ τῶν τιμώντων σε χαρμονιχοῖς " μελῳδημασιν. 
᾿Ὑψηλὴῆς ἐπὶ καθέδρας " τὸν Θεὸν, Μάχαρ, ἦνεσας " ταπεινοφρο- 

σύνης " θείαις ἐξαστράπτων φαιδρότησιν᾽ ᾿ ἧς ἐν μεθέξει γενέσθαι 

ἡμᾶς ποίησον "᾿ εὐπροσδέχτοις σου, Πάτερ σοφὲ, " παραχλήσεσι. 
Τοὺς ἀδίχως ἀγομένους " ἐλυτρώσω εἰς θάνατον " ζήλῳ θείῳ, 

Πάτερ, " ἱεροπρεπὼς πυραχτούμενος" “ διὸ βοώμεν: " ᾿Ωσαύτως " 

ἐξελοῦ ἡμᾶς "' πειρασμῶν θανατούντων δεινῶς " τὴν διανοιαν. 
Οὐρανὸν περιπολεύων ἢ χαρμοσύνως, Νιχόλαε, ᾿ ἀοράτως, Πά- 

περ, " πᾶσι τοῖς χαλοῦσί σε πάρεσο, δ ἐπιχουφίζων τὰς νόσους ἢ 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν " χαὶ ἀνάψυξιν θεοπρεπῶς " παρεχόμενος. 

Θεοτοχίον. 

Στρατηγίαι τῶν ᾿Αγγέλων "᾽ χαταπλήττονται, Παάναγνε, " 
ἀνυμινολογοῦσαι " μέγεθος τῆς θείας λοχείας σου" “ μεῦ᾿ ὧν δυσώ- 

πει, Παρθένε, ᾿᾽ πάντας σώζεσθαι " τοὺς ἐν πίστει σε εἰλιχρινεῖ 

μαχαρίζοντας. δ ντεσΩ Εἰομός. 
» αὺ, Κύριέ μου, φῶς ἢ εἰς τὸν Κόσμον ἐλήλυθας" " φῶς ἁγιον 
» “3: ἐπιστρέφον ἡ ἐχ ζοφώδους ἀγνοίας " τοὺς πίστει ἀνυμνοῦν- 
τ δωσε, Τροπᾶρια. 

᾿Αμπέλου τῆς ζωῆς "'ὶ οἱ χυπρίζοντες βότρυες " ἐπότισαν πάν- 
τας οἶνον " νοητῆς εὐφροσύνης " οἱ ἔνδοξοι ᾿Απόστολοι. 

Πρὸς φῶς τῶν ἐντολῶν “ἡ τοῦ Θεοῦ ὁδηγήσατε, ᾿ Απόστολοι, 
τοὺς ἐν σχότει " ψυχιχῆς ῥᾳθυμίας “ ἀφρόνως ἐνυπάρχοντας. 

Λυτρώσασθε ἡμᾶς “᾽ ψυχιχῶν παραπτώσεων, "' χαὶ χρίσεως 

τῆς μελλούσης “ χαὶ φθορᾶς χαὶ χινδύνων, ἢ ᾿Απόστολοι μαχάριοι. 

Θεοότόχίον. 

Σῶσόν με, ὁ Θεὸς, " ὡς φιλάνθρωπος, σῶσόν με " δεήσεσι τῆς 
ἀφράστως " σὲ τεχούτης χαὶ πάντων " τῶν θείων ᾿Αποστόλων σου. 

Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νιχολάου. ᾿Ασεβεῖς οὐκ ὄψονπαι. 
δυσας ὡς ἥλιος " θανὼν, Πάτερ σοφὲ, " καὶ ἀνέτειλας εἰς Χρι- 

 εὐλοβδον ̓  σελασφόροις λάμψεσι " τῶν θαυμασίων σου ἢ χαταυγά- 

ε 

ζων ἅπασαν "' τὴν ὑφήλιον, Νιχόλαε. 

Ῥᾶτδοϊοίϊοιξ. 42 
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ἹἹερὲ Νιχόλαε, " ἐπάχουσον ἡμῶν ἡ ἐν ἡμέρᾳ ἐπαγωγῆς ἢ πει- 
ρασμῶν χαὶ θλίψεων, "᾽ πᾶσαν δυσχέρειαν ᾿ χατευνάζων χάριτι " 
τοῦ ἐν σοὶ οἰχκοῦντος Πνεύματος. 

Συντριβεὶς τοῖς πάθεσι ἢ τοῦ βίου τὴν ψυχὴν, " εἰς βοήθειάν σε 
κ΄ ἱερὲ Νιχόλαε" " σπεῦσον χαὶ δίδου μοι " τὴν τελείαν ἴα- 

σιν ᾿ δυσωπῶν τὸν Ὑπεραγαθον. 
Θεοτοχίον. 

χαλῶ, 

Νοεροῖς τοῖς ὄμμασι, ᾿ Παρθένε, σὲ ὁρῶν ᾿ ᾿Ησαΐας ἀναβοᾷ" " 

᾿Ιδοὺ μέλλει τίκτεσθαι " Κόρης ἐκ θεόπαιδος "᾿᾿ΙΤησοῦς ὁ Κύριος 
εἰς ἀνθρώπων ἀναγέννησιν. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 
᾿ Θ ὕσω σοι " μετὰ φωνῆς αἰνέσεως, Κύριε, " ἡ ̓ Εχχλησία βοᾷ 

ἊἈ 

σοι " ἐχ Δαιμόνων λύθρου χεχαθαρμένη “ τῷ δὶ οἶκτον ἡ ἐχ 
» τῆς πλευρᾶς σου ῥεύσαντι αἵματι. 

» 

Τροπαρια. 

Ποιμένος " τοῦ χαλοῦ τὰ θεόλεκχτα πρόβατα “' διασπαρέντα 
ἐν Κόσμῳ " τὴν τῶν λύχων πᾶσαν θηριωδίαν "' εἰς προβάτων ἅ 
ἡμερότητα πίστει μετέβαλον. 

Τοῦ θείου " Παραδείσου τὰ δένδρα πὰ εὔκαρκὰ ἘΠ δῆς πὰξ 

ναθλίας ψυχῆς μου " πᾶσαν ἀχαρπίαν εἰς εὐχαρπίαν ἣ ἐναρέτου ἣ 

μεταγάγετε γνώμης, ᾿Απόστολοι. 
᾿Ετρώθην " ἡδονῆς τῇ ῥομφαίᾳ καὶ τέθνηκα" ὅ οἱ πρὸς Χριστοῦ 

δεδεγμένοι, " ἔνδοξοι, ἀνιστᾶν νεχροὺς τὴν χάριν, " νεχρωθεῖσαν 
τὴν ἀθλίαν ψυχήν μου ζωώσατε. 

Θεοτοχίον. 

Κόπασον " τῆς ψυχῆς μου τὸν ἄγριον χλύδωνα, "' Θεὲ τῶν 
ὅλων οἰχτίρμον, " ἱχεσίαις ταῖς τῆς χυησάσης σε, “ ᾿Αποστόλων ἢ 

τῶν σεπτῶν τε χαὶ θείων Μαρτύρων σου. 

Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νικολάου. Ἦλθον εἰς τὰ βαθη. 
Ἰμ τῷ σθένει τοῦ Σωτῆρος " δυναμωθεὶς, Θεόφρον, “ τὸν 

όρατον ἐχθρὸν ὀλέσαι" " οὗ τῆς δεινῆς " βλάβης ἡμᾶς λύτρω- 
Ἄ ἱχεσίαις σου, Νιχόλαε. 

υνηράβάνεθς τῆς ἐν {ἢ γεέννῃ ως πονηρῶν ἀνθρώπων ἣ ἐνοχλή- 
σεως βλαβερωτάτης " ῥῦσαι ἡμᾶς " ἱεραῖς πρεσβείαις σου, παναοί- 

διμε Νικόλαε. 
Οἱ πάλαι τεθνήξεσθαι ἀδίκως “᾽ μέλλοντες στρατηλάται ἢ 

ἐλυτρώθησαν σαῖς προστασίαις" " ὥσπερ αὐτοὺς " χαὶ ἡμᾶς ἐξαρ- 

πασον ἢ πάσης βλάβης, ᾿Αξιάγαστε. 

Θεοτοχίον. 

Λαός σου χαὶ πόλις δυσωπεῖ σε " τὴν τοῦ Θεοῦ Μητέρα" ξξε- 
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λοῦ ἡμᾶς πάσης ἀνάγχης, " χαὶ τῆς ἐχεῖ, ᾿ Παναγία Δέσποινα, " 
αἰωνίου χαταχρίσεως. 

᾿Ωδὴ ΛΥΈΒΡῚ δ᾽ Εἰρμός. 
»-" »᾽γτν τῇ χαμίνῳ "' ᾿Αβραμιαῖοι Παῖδες τῇ Περσιχῇ " πόθῳ Ὄ 

, τβέμαρθγε μᾶλλον ἢ τὴ φλογὶ ἢ πυρπολούμενοι ἐχραύγαζον" 

» Εὐλογημένος εἶ " ἐν τῷ ναῷ τῆς δόξης σου, Κύριε. 

Ἱροπαρια. 

Τὴ συντονίᾳ " τοῦ ἁγίου χαὶ θείου χηρύγματος " πλάνης, ἢ 
ἀπλανεῖς ᾿Απόστολοι τοῦ Χριστοῦ, " τὸν χειμῶνα διελύσατε, ἢ 
χαὶ χατελάμψατε " θεογνωσίᾳ πιστῶν τὸ φρόνημα. 

Μύρον εὐῶδες " ἀναπηγαάζοντες πάντοτε, " θεῖοι " Μαθηταὶ 

τοῦ μύρου τοῦ νοητοῦ, " εὐωδίας τοὺς προστρέχοντας " ὑμῖν) πλη- 

ρώσατε, " χαὶ τὰ δυσώδη πάθη μειώσατε. 
Διαφθαρέντα " τοῖς σαρχιχοῖς με ἀτοπήμασι, ἣ᾽ Λόγου " τοῦ 

ἀφθάρτου ἔνδοξοι μαθηταὶ, " διασώσατέ με ψάλλοντα" " Εὐλο- 

γημένος εἶ " ἐν τῷ ναῷ τῆς δόξης σου, Κύριε. 
Θεοτοχίον. 

Χορὸς ᾿Αγγέλων, ἢ χορὸς Μαρτύρων χαὶ ᾿Αποστόλων σου, ἢ 

Λόγε, ἢ δυσωποῦσι πάντοτε τὴν πολλὴν " εὐσπλαγχνίαν σου, 
Φιλάνθρωπε᾽ "᾽ πάντας οἰχτείρησον “᾽ διὰ τῆς Θεοτόχου ὡς εὖ- 

σπλαγχνος. Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. 

Νέοι τρεῖς ἐν Βαβυλῶνι. 

γιε) τὸν ἐν ᾿Αγίοις " μόνον πάντων Ποιητὴν " ἐπαναπαυόμε- 
γον " αἴτησα! ἡμᾶς ἁγιάσαι, " χαὶ χαταπέμψα! " πλούσια 

ἐφ ἡμᾶς τὰ ἐλέη αὑτοῦ. 
Ὅσιος εὐθὺς καὶ πρᾶος, "᾽ μέτριος καὶ ταπεινὸς " γενόμενος, 

ἔνδοξε, ἡ ὕψος πρὸς περίδοξον ἤρθης " ἱερωσύνης " θαύματα ἐχτε- 
λὼν χαὶ τεράστια. 

Νόμους θείους συντηρήσας," “Ὅσιε, τοὺς τοῦ Θεοῦ, " ὥφθης ναὸς 

χαθαρὸς, κ᾽ ὅθεν σοι βοῶμεν, Παμμακαρ᾽ " Παρανομίας λύτρωσαι 
ἀπὸ πάσης τοὺς δούλους σου. 

Θεοτοχίον. 

Κοίμησον ἐπαναστάσεις " παθῶν τῆς ἐμῆς ψυχῆς " τῇ ἀγρύ- 
πνῳ δεήσει σου" “᾽ δίδου μοι ἐγρήγορσιν, Κόρην ἢ τῆς ῥᾳθυμίας ἢ 
πόῤῥω τὸν νυσταγμὸν ἀπελαύνουσα. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰρμός. ͵ 
» εἴρας ἐχπετάσας Δανιὴλ “ λεόντων χάσματα ἣ ἐν λάχχῳ 

ὶ ππρνεῦας ἡ πυρὸς δὲ δύναμιν ἔσβεσαν " ἀρετὴν περιζωσά- 

μενοι ἡ οἱ εὐσεβείας ἐρασταὶ ἣ Παῖδες χραυγαάζοντες" " Εὐλο- 

ν γεῖτε, ς 

» 

ν 

1 

-1 

πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον. 
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Τροπαρια. 

Στόματα πυρίπνοα Χριστοῦ, "' οἱ τὰ ἀπύλωτα "' στόματα 

φράξαντες, " χαὶ τὸ σωτήριον χήρυγμα “ πανταχοῦ νῦν χατα- 
σπείραντες, ἡ στόματος λύχου νοητοῦ ἀπολυτρώσασθε " τοὺς 

βοῶντας" " Πάντα τὰ ἔργα, ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 
ἐμ νιάνννυι χύχλῳ τῆς ἐμῆς "' νενεχρωμένης ψυχῆς, " εὔηχοι 

μλιο γες, " Χριστοῦ ᾿Απόστολοι ἐνδοξο!, ᾿ καὶ ἐχ τάφου ἀπογνώ- 
σεως " χαὶ ῥαθυμίας γαλεπῆς " ταύτην ἐγείρατε ἡ εἰς τὸ μέλπειν" Κ 
Πάντα τὰ ἔργα, ὑμινεῖτε τὸν Κύριον. 

᾽Εμὲ τὸν τοὺς νόμους σου, Χριστὲ, " χαταπατήσαντα “ νοὸς 

στρεβλότητι, " ἐμὲ τὸν ἄσωτον, Δέσποτα, “ τὸν εἰς βάθη ὀλισθή- 
σαντα " χαὶ συνηθείᾳ πονηρᾷ " ἀεὶ δουλεύοντα " μὴ παρίδῃς, Κ 
τῶν Μαθητῶν σου, Χριστὲ, ταῖς δεήσεσι. 

Θεοτοχίον. 

Μαρία, Κυρία τοῦ παντὲς, ἢ χυριευθέντα με" ὑπὸ τοῦ ὄφεως κ 

χαὶ ἁμαρπάνοντα πάντοτε " ἐλευθέρωσον πρεσβείαις σου, Ἂ 
χαταδούλωσον Χριστῷ " ἐν πολιτείᾳ σεμνῇ ἡ ἀναμέλπειν: " Πάντα 

τὰ ἔργα, ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 
Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. 

χαὶ 

Λυτρωτὰ τοὺ παντὸς, ᾿]αντοδύναμε. 

ἡπορεύων τὰ θεῖα, Νικόλαε, ἣ᾽ ἀνομούντων ἀπύλωτα στόμα- 
τὰ " περιφανῶς ἐνέφραξας, " καὶ ᾿Αρείου τῆς λύμης " πολ- 

λοὺς ἐῤῥύσω ἡ ὀρθοδόξως ὑμνοῦντας τὸν Κύριον. 
Ὃ τῆς νίχης ἐπώνυμος, ἽΑγιε, δ᾽ νικητὰς ἡμᾶς δεῖξον ἀρ εν 

βείαις σου " παθὼν γεννώντων θάνατον, , 
γλώσσης δολίας ἢ τοὺς πιστῶς σε ἀεὶ λιτανεύοντας. 

Τὴν βοήθειαν σου τὴν σωτήριον ᾿ καταπέμψαι ἡμῖν παραχλή- 
θητι, " θαυματουργὲ Νικόλαε, ἡ ἐν ἡμέρᾳ ἀνάγκης, ἡ ἡνίκα ταύ- 
τῆς ἡ οἱ πιστῶς σε αἰτοῦντες δεόμεθα. Τριαδιχόν. 

᾿Ορθοδόξως, πιστοὶ, προσχυνήσωμεν ἣ τὴν ἁγίαν Τριάδα, δοξά- 
ζοντες " Πατέρα τὸν πανάγιον, " τὸν Υἱὸν χαὶ τὸ Πνεῦμα, " 
ἀναβοῶντες" "' Εὐλογεῖτε, ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 

Θεοτοχίον. 

Συμπαθείας τῆς σῆς με ἀξίωσον, "᾿ συμπαθέστατον Λόγον 

χυήσασα, " εὐλογημένη Πάναγνε" " χαὶ ἐν ὥρᾳ τῆς δίκης " πρόστη- 
θι ῥῦσαι " τῆς ἐχεῖ με, ᾿Αγνὴ, καταχρίσεως. 

᾿Ωδὴ θ΄. ἀν Εἱρμός. 

» Ἄς ἀχειρότμιητος ὄρους ἡ ἐξ ἀλαξεύτου σου, Παρθένε, 

ἀχρογωνιαῖος ἐτμήθη " τοβνκομας συνάψας “ τὰς διεστώσας 

» φύσεις: κ διὸ ἐπαγαλλόμενοι " σὲ, Θεοτόχε, μεγαλύνομεν. 

παρανόμων ἀγθρώπων ᾿ 

μι 

Ἃ 

» 
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Τροπάρια. 

Λίθοι ἐχλεχτοὶ τοῦ τεθέντος ἡ εἰς χεφαλὴν γωνίας λίθου, 

ἐπῳχοδομιήσατε πάντων ἥ“ πιστῶν χαρδίας ἢ πέτρᾳ τῆς Πίστεως, δ' 

τοῦ δυσμενοῦς, ᾿Απόστολοι, "᾽ οἰχοδομ ἃς χαταστρεψάμενοι. 
Λύειν χαὶ δεσμεύειν λαβόντες " παρὰ Χριστοῦ τὴν ἐξουσίαν, ἢ 

λύσατε χαχῶν μου τὴν δέσιν, "' χαὶ τῇ ἀγάπη " Χριστοῦ συν- 
δήσατε, ἡ χαὶ Βασιλείας μέτοχον ἡ Θεοῦ ἐργάσασθε, ᾿Απόστολοι. 

Θεῖαι τοῦ Δεσπότου νεφέλαι, " τὴν ξηρανθεῖσάν μου καρδίαν " 
πάσῃ πονηρὰ ἐργασία “' ἐνθέοις ὄμβροις "΄ νῦν χαταρδεύσατε, Ἑ 

χαὶ χαρποφόρον δείξατε, "᾽ Θεομακάριστοι ᾿Απόστολοι. 
Θεοτοχίον. 

Μετὰ τῶν ᾿Αγίων ᾿Αγγέλων, "' μετὰ τῶν θείων ᾿Αποστόλων, 
μετὰ τῶν ἐνδόξων Μαρτύρων, “ τὸν σὸν δυσώπει ἡ Υἱὸν καὶ Κύριον, ἢ 
Θεογεννῆτορ πάναγνε, ἢ χινδύνων σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. 
Εὔα μὲν τῷ τῆς παραχοῆς " νοήματι. 

᾿γάσεις ἀεὶ ἐπιτελῶν “ ὁ τάφος σου εὐωδίας " μύρον, Ὅσιε, ἢ 
᾿ τα θλαΝ τοῖς ἐν πίστει ἢ καὶ πόθῳ προσιοῦσι, Νιχόλαε, ἢ 
ἐνθάπτων νοσημάτων ἐπήρειαν" ᾿ ὅθεν σε πάντες μακαρίζομεν. 

Ὡς ἥλιος πᾶσαν φρυχτωρεῖς, "᾽ Νιχόλαε θεομάχαρ, τὴν ὑφή- 
λιον " θείων θαυμάτων φρυχτωρίαις, " τὸ σκότος τῶν δεινῶν περι- 
στάσεων " διώχων ἱεραῖς μεσιτείαις σου, "᾿᾿Αρχιερέων ἐγχαλλώ- 

πισμα. 
Συνήθως οἰχτείρησον ἡμᾶς, δ᾽ Νιχόλαε, ταῖς τοῦ βίου ἤ περι- 

στάσεσι ἢ χαὶ τῶν Δαιμόνων ταῖς ἀπάταις ᾿ ἀνθρώπων πονηρῶν 
ἐπηρείαις τε ἢ δεινῶς χειμιαζομιένους ἐχάστοτε, " ὅπως σε πάντες 

μαχαρίζωμεν. 

Ἡμέρας χαὶ ὥρας φοβερᾶς " μνημόνευε, ὦ ψυχή μου, δ΄ ὅτε 
μέλλει σε " ἄγειν εἰς χρίσιν ὁ Δεσπότης, " χαὶ χρῖναί σου τὰ ἔργα 
τὰ χρύφια, ἢ χαὶ βόησον αὐτῷ" Σώτερ, σῶσόν με ἡ ταῖς Νιχολάου 
παραχλήσεσι. Θεοτοχίον. 

Φωνήν σοι τοῦ θείου Γαβριὴλ " προσάγομεν χαῤμοσύνως, δ 

χαὶ χραυγαάζομεν: ἢ Χαῖρε, Παράδεισε, τὸ ξύλον " ἐν μέσῳ τῆς 
ζωῆς ἔχων πάντοτε" " περίδοξον τοῦ Λόγου παλάτιον, δ᾽ χαῖρε, 

Παρθένε παναμώμιητε. 
᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, ᾿Αποστπολιχκά. 

Τῶν ᾿Αποστόλων τὸν χορὸν " Πνεύματι ἁγίῳ ἐφώτισας, Χρι- 
σπέ" ἡ χαὶ ἡμῶν τὸν ῥύπον τῆς ἁμαρτίας ἡ δ αὐτῶν ἀπόπλυ- 

νον, ὁ Θεὸς, "' χαὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Τοὺς ἀγραμμάτους Μαθητὰς “ τὸ Πνεῦμα σου τὸ ἅγιον " 



884 ΤῊ ΠΕΜΠΤῊ ΠΡΩΙ. 
παιδευτὰς ἀνέδειξε, Χριστὲ ὃ Θεὸς ἿΝ καὶ τῇ λληδόγγώ ἀρυ.ο- 
νίᾳ τῶν μῶν. τὴν πλάνην χατήργησεν, " ὡς παντοδύναμον. 

Μαρτυρ!χόν. 

Τίμιο ς ὁ θάνατος " τῶν ᾿Αγίων σου, Κύριε" " ξίφεσι γὰρ χαὶ 
πυρὶ ἡ χαι ψύχει συντετριμμένοι ἢ ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὑτῶν, "᾽ ἐλ- 

πίδα ἔχοντες εἰς σὲ ᾿ ἀπολαβεῖν τοῦ καμάτου. τὸν μισθόν’ "' ὑπέ- 

μεῖναν χαὶ ἔλαβον ἡ παρὰ σοῦ, Σωτὴρ, τὸ μέγα ἔλεος. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

.Ἢ μόνη ἁγνὴ "᾿ χαὶ ἄχραντος Παρθένος, " ἡ Θεὸν ἀφράστως 

χυήσασα, "᾽ πρέσβευε " τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ, 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ιὰ ξύλου ὃ ᾿Αδὰμ " Παραδείσου γέγονεν ἄποιχος, ἡ διὰ ξύλου 

δὲ Σταυροῦ " ὁ Ληστὴς Παράδεισον ᾧχησεν" ἡ ὁ μὲν γὰρ γευ- 
σάμενος ᾿ ἐντολὴν ἠθέτησε τοῦ ποιήσαντος, " ὁ δὲ συσταυρούμε- 
νος " Θεὸν ὡμολόγησε τὸν χρυπτόμενον, " Μνήσθητί μου, βοῶν, 
ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Τοὺ Ποιμένος καὶ ᾿Αμνοῦ " λογικὰ ὑπάρχοντες θρέμματα, 
μέσον λύχων παρ᾽ αὐτοῦ " ὡς ἀμνοὶ, Σοφοὶ, ἀπεστάλητε, ἤ τῷ 
θείῳ χηρύγματι " τὴν αὐτῶν μετάγοντες ἀγριότητα " πρὸς τὴν 
ἡμερότητα " τῆς Πίστεως, χράζοντες ἀχλινεῖ λογισμῷ" “ Ννή- 
σθητι χαὶ ἡμῶν, Σωτὴρ, " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Διελθόντες τὰ τῆς γῆς; " Μαθηταὶ Κυρίου, πληρώματα, 
ὡς ἀστέρες φαεινοὶ “ τὸν σχοτασυὸν τῆς πλᾶνης ἐλύσατε, " χαὶ 

φέγγος σωτήριον " τοῖς πεπλανημένοις ἐναπηστράψατε" “ διὸ μα- 
πδρίξομεν Ἔ ὑμᾶς. Χριστοχ ἡρυχες, " ἐξαιτούμενοι " πρεσβεύειν ὑπὲρ 
ἡμῶν “ἡ πάντοτε πρὸς Κύριον. 

Μαρτυριχόν. 
Θανατούμενοι, Σοφοὶ, " χαὶ πυρὶ ἐνύλῳ φλεγόμενοι, ἣ χατε- 

φὰ ξιρίε πίιρᾶς Ἢ πολυθεΐας ὕλην, Μακάριοι" " χαὶ νῦν ἀναβλύ- 
ζετε " ἰαμάτων ῥεῖθρα τοῖς προσπελάζουσιν " ἡμῖν μετὰ πίστεως, 
θερμιῶς ἐχροϑρυιν χαὶ βεώῃ Χριστῷ" " Μνήσθητι χαὶ ἡμῶν " ἐν 
τῇ Βασιλεία σου. Δόξα. 

᾿Αποσχοποῦντες λογισμῷ “ διανοίας νήφοντι εἴπωμεν " τῷ ἐν 
ὑψίστοις σὺν Πατρὶ " χαθεζομένῳ ἅμα καὶ Πνεύματι" ἡ Τριὰς ἡ 
ἀχώριστος, ἡ τὸ πᾶν τῷ λόγῳ πρὶν ὑποστήσασα,, " χαὶ πᾶν- 
τας φωτίζουσα " τοὺς πίστει καὶ εὐλαβείᾳ σοι χράζοντας" ἢ Μνή- 

σθητι καὶ ἡμῶν " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Ἃ 

χ 
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Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Αποστόλων χαρμονὴ, ἢ χαὶ ᾿Αθλοφόρων στέφος ἀμάραντον ἢ 
χρηυιατίζεις ἀληθῶς, "᾽ Θεογεννῆτορ Κόρη πανάμωμε" ἢ μεθ᾿ ὧν 

ἡμῖν αἴτησαι ᾿ τῶν πταισμάτων, Δέσποινα, ἀπολύτρωσιν, ἣ χαὶ 
βίου διόρθωσιν ἡ τοῖς πίστει αἰτοῦσί σε καὶ βοῶσί σοι!" " Χαίροις, 

παναληθῶς ἡ ἀγαθῶν θησαύρισμα. 

ΠΣ ΣΟΣΣΟΣΟΣΟ ΣΟ ΣΟΣΟΣΟΣΟΣΟΣΧΩΣ ΧΟΣΟΩΣΧΩΣΩΣΩΧΩΣΟΣ ΣΟ ΣΟ ΣΟ ΣΑΣ ΟΤΟΣΟΣΩ ΣΟ ΥΑΧΩΣΩΣΩΣΩΣΩΣΩΟΣΟΣΩΣΩΧΩΣΟΧΩΖΩΖΩΣ 

ΤῊ ΠΕΜΠΗΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ προσόμοια Σταυρώσιμα. 
Ἦ χος δ΄. "Εδωχας σημείωσιν. 

ΔΑ τε σε σταυρούμενον " ἡ Κτίσις πᾶσα ἑώραχεν, “ ἠλλοιοῦτο 
(Σ, ἔτρεμεν, “ ἡ γῆ δὲ ἐσείετο " ὅλη κλονουμένη, ἡ μαχρόθυμε 
Λόγε, " τὸ χαταπέτασμα Ναοῦ "᾿ φόβῳ ἐσχίσθη, ὑβριζομιένου σου, δ 
χαὶ πέτρα: διεῤῥάγησαν ἣ᾽ ἀπὸ τοῦ φόβου, καὶ ἥλιος " τὰς ἀχτῖνας 
συνέστειλε, "᾽ Ποιητήν σε γινώσχοντα. 

Ῥήγνυται χειρόγραφον "᾽ τὸ ἀπ᾽ αἰῶνος, νυγείσης σου ᾿ τῆς 
πλευρᾶς, Πολυέλεε, " ᾿Αδὰμ τοῦ προπάτορος" ἡ χαὶ ἡ ἀπωσμένη ἢ 
φύσις τῶν ἀνθρώπων " ῥανίσιν αἵματος τοῦ σοῦ ἡ χαθαγιάζεται 

ἀναχραάζουσα" " Δόξα τὴ δυναστείᾳ σου, " δόξα τῇ θείᾳ σταυρ(- 

σει σου, “ ᾿Ιησοῦ παντοδύναμε, ᾿ ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Πῶς ὁ ἀνομώτατος " δῆμος τολμᾷ καταχρῖναί σε, ἢ τὸν Κρι- 

τὴν τὸν ἀθάνατον, ᾿ τὸν νόμον χαράξαντα " ἐν ἐρήμῳ πάλαι " 
Μωσῇ τῷ θεόπτη ; " πῶς ἐπὶ ξύλου τὴν Ζωὴν ἢ τὴν τῶν ἀπαν- 
των ὁρῶντες θνήξασαν " οὐδ᾽ ὅλως ἐπτοήθησαν, ἢ οὐδ᾽ ἐπὶ νοῦν 

ἐλογίσαντο, ἣ ὅτι σὺ μόνος Κύριος " χαὶ Δεσπότης τῆς χτίσεως ; 

ὝἝτερα τῆς Θεοτόχου, ὕμοια. 

Δαιμόνων χλονούμενον " ταῖς προσβολαῖς, χαὶ εἰς βάραθρον 

ἀπωλείας ὠθούμενον Ἂ 

με " ἀρετῶν ἐν πέτρα, " χαὶ τὰς βουλὰς τῶν δυσμενῶν " διασχε- 

δάσασα, χαταξίωσον " ποιεῖν με τὰ προστάγματα " τοῦ σοῦ Υἱοῦ 

χαὶ Θεοῦ ἡμῶν, “ ὅπως τύχω ἀφέσεως ἣ ἐν ἡμέρᾳ τῆς χρίσεως. 

Λησταῖς περιέπεσα ἣ' τοῖς μιαιφόνοις, Πανάμωμε, δ κι Οὴ ἡπὸ 

ἄφθαρτον ἔνδυμα "᾽ τῆς ἄνω λαμπρότητος " ταῖς τούτων ἐφόδοις ἢ 

ἐξεδύθην, Κόρη, " καὶ ὑπ᾿ αὐτῶν ἀνηλεῶς " ἐτραυματίσθην χαὶ 
χαταβέβλημαι ἢ ἐν τόπῳ τῆς χαχώσεως " ἡμιθανής" ἀλλὰ πρόφθα- 
σον, “ χαὶ τὴν χεῖρα σου ἔχτεινον, " χαὶ ἀνάστησον, δέομαι. 

᾽Ἔν χλίνη χατάχειμαι ἢ τῆς ἀμελείας, Πανάμωμιε, ἣ καὶ ῥα- 

θύμως διέρχομαι " τὸν βίον, καὶ δέδοικα " τὸν τῆς τελευτῆς μου " 
χαιρὸν, Θεοτόχε, ᾿ μὴ ὥσπερ λέων ἀφειδῶς "᾽ διασπαράξη τὴν 

Ἃ 

οἰχτείρησον, Δέσποινα, "“ χαὶ στερέωσόν 
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,’ Ἁ νι «- “ ᾿ , ι Ἃ ν -Ὁ- - ᾿ , 

ἡρήβν δ δ, ψυχὴν " ὁ ὕφις ὁ τα ματονμηβος, διὸ τῇ σῇ ἀγαθό- 
τὴτι ἡ πρὸ τοῦ τέλους προφθάσασα ᾿ πρὸς μετάνοιαν ἔγειρον. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον, ἢ ὀβριον. 

᾿Ιδῶν σε ὁ ἥλιος " χαὶ ἡ σελήνη, Φιλάνθρωπε, " ἐπὶ ξύλου χρε- 
μάμενον, ἢ ἀχτῖνας ἀπέχρυψαν ᾿ τῆς δικα!οσύνης "Ἥλιε, Χρι- 

στέ μου, " καὶ τὰ θεμέλια τῆς γῆς " διεδονήθη φόβῳ τοῦ χράτους 
- Ἃ ΓΕ , . ΄ σι " χ 3 Ψ ᾽ , Ὰ χ 

σου" ἣ ἡ Μήτηρ σου τὰ σπλάγχνα δὲ " τιτρωσχομένη ἐβόα σοι 
᾿Ιησοῦ ὑπεράγαθε, " δόξα τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου. 

᾿Απόστιχα εὐ βηκ με ἴνφο 

ἜΗΝ ἀήττητον, Χρισπες ἢ σὸν Σταυρόν σου ἡμῖν δέδω- 
κας, " χαὶ ἐν τούτω γικῶμεν ἢ τὰς προσβολὰς τοῦ ἀλλοτρίου. 

Ὅμοιον. 

Πάντοτε ἔχοντες, Χριστὲ, " τὸν Σταυρόν σου εἰς βούθειαν, ἢ 

τὰς παγίδας τοῦ ἐχθροῦ " εὐχερῶς χαταπατοῦμεν. 
Μαρτυριχόν. 

Ὃ ἐνδοξαζόμιενος ἢ ἐν ταῖς μνείαις τῶν ᾿Αγίων σου; Χριστὲ 

ὁ Θεὸς, ἢ ὑπ αὐτῶν δυσωπούμενος " χατάπεμψον ἡμῖν τὸ μέγα 

ἔλεος. Δόξα... χαὶ νῦν. ᾿ 
͵ - ε Σταυροθεοτοχίον. Ὁ ἐξ γψίστου χληθείς. 

, ᾽ ΄ - ἕ “" χ ᾽ ΄ ᾿, 

Μὴ ἐποδύρου μου, Μῆτερ, καθορῶσα ἐν ξύλῳ χρεμάμενον 
πὸν Υἱὸν χαὶ Θεὸν, "᾽ τὸν ἐφ᾿ ὑδάτων χρεμάσαντα ἣ᾽ τὴν γῆν 

ἀσχέτως " χαὶ πᾶσαν Κτίσιν δημιουργήσαντα" ν᾿ χαὶ γὰρ ἀνα- 
στήσομαι, ᾿ χαὶ δοξασθήσομαι, "χαὶ τὰ τοῦ “Αδου βασίλεια ἡ συν- 
τρίψω σθένει, ἡ χαὶ ἀφανίσω τούτου τὴν δύναμιν, " χαὶ ποὺς 
δεσμίους ἢ ἐχλυτρώσομαι ἢ τῆς αὐτοῦ χαχουργίας, ὡς εὔσπλαγχ- 

γος, " χαὶ Πατρὶ τῷ ἰδίῳ " προσαγάγω ὡς φιλάνθρωπος. 

Ἃ 

νῶν τον τὰν σον ἐμ σαν ἀρ, τον ὧν, δ, τον ὧν ταν ὅδ. ν ὧν ον ως αν ομ, ὦν δ, τον 

ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥῊ ΠΡΩΙ. 

ΕΙΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Κατανυχτικά. 
Ἥχος δι 

᾿ τα μὰ ἐσων. ἡμᾶς " ἐχ τῆς χατάρας τοῦ νόμου " τῷ τιμίῳ δου 
“ . Ἂ ᾿ να ᾿ ) Ἂ . ὑτῷ Φι " ΕΣ δ ΎΒΝ. αἵματι" ἡ τῷ σταυρῷ προσηλωθεὶς, ἢ χαὶ τῇ λόγχη χεέντη 

θεὶς," τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις" "Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοι. 
Αὐτόμελον. 

Ο ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ “ ἑχουσίως, ἢ τῇ ἐπωνύμῳ σου χκαι- 
τ᾿ , ε ᾽ , ͵ κ.γὸξ ͵ χ νῇ " πολιτείᾳ "᾽ τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός" 

εὔφρανον δυνάμει σου ᾿ τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν, ἣὶ νίκας χο- 
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ρηγῶν αὐτοῖς " χατὰ τῶν πολεμίων" ἡ τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν 
σὴν, δ᾽ ὅπλον εἰρήνης, ἢ ἀήπτητον τρόπαιον. 

Δόξα... χαὶ νῦν. ν. Σταυροθεοτοχίον; ὦ ὅμοιον. 

Τὴν ἐθελούσιον σφαγὴν " τοῦ Δεσπότου " κατανοοῦσα ἡ ̓ Αγνὴ " 
χαὶ παρθένος, "΄ ὀδυρομένη ἔλεγε δαχρύουσα' " Τέκνον ποθεινό- 
τατον, " πῶς θανεῖν ἡρετίσω; " πῶς δὲ τεθανάτωσαι "' τῶν χα- 
χούργων ἐν μέσῳ, ἡ ὁ χατὰ φύσιν δίκαιος Θεός: ᾿ Δοξολογῶ σου, ἢ 

Υἱὲ, τὸ μαχρόθυμον. ᾿ 
ι , ; ε ᾽ ’ 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. Αὐτόμελον. 
; ΄ ΓΗ ι - - -Σ “τ. 95 ἔ Ταχὺ προχατάλαβε, " πρὶν δουλωθῆναι ἡμᾶς ἣὶ ἐχθροῖς βλασ 

φημοῦσί σε "᾿ χαὶ ἀπειλοῦσιν ἡμῖν, " Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν "' ἄνελε 
τῷ Σταυρῷ σου ἡ τοὺς ἡμᾶς πολεμοῦντας" ᾿ γνώτωσαν πὼς ἰσχύει " 

᾽ Ν', ε ͵ , -- , ν , ΄ 

Ορθοδόξων ἡ Πίστις ᾿ πρεσβείαις τῆς Θεοτόχου, ἡ μόνε Φιλαν- 

θρωπε. Ὅμοιον. 
Σταυρῷ σε προσήλωσαν " οἱ ᾿Ιουδαῖοι, Σωτὴρ, ᾿ δι’ οὗ ἐχ τῶν 

ἐθνῶν ἡμᾶς ἡ ἀνεχαλέσω τὸ πρὶν, “᾽ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν" " ἔτει- 

νας τὰς παλάμας " ἐν αὐτῷ τῇ βουλῇ σου, ἣ' λόγχῃ δὲ τὴν 
πλευράν σου " χατεδέξω νυγῆναι " τῷ πλήθει τῶν οἰχτιρμῶν σου, ἢ 
μόνε Φιλάνθρωπε. 

"Ἷ ἢ τρῷ , .“ Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχκίον, ὅμιοιον. 
Παρθένε πανάμωμε, “ Μῆτερ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, "΄ ῥομφαία 

διῆλθέ σου ἢ τὴν παναγίαν Ψυχὴν, “ ἡνίκα σταυρούμενον " ἔβλεψας 
ἑχουσίως " τὸν Υἱὸν χαὶ Θεόν σου" " ὅνπερ, εὐλογημένη; ἡ δυσω- 

-Ὁ " , δι ν ὰ» ῊΟΝ ΄ ΝΥ ε πὰ .ἢ 

ποῦσα μὴ παύσῃ " συγχώρησιν πταισμάτων ἢ ἡμῖν δωρήσασθαι. 
᾿ ᾿" , -“ 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Ταχὺ προχατάλαβε. 

Σταυρὸν χαὶ τὸν θάνατον ἡ ὑπὲρ ἡμῶν, ᾿Αγαθὲ, ἡ δι’ ἄμε- 
τρον ἔλεος ἑχὼν ὑπέμεινας "᾽ χαὶ χρίσιν τὴν ἄδικον, " ὅπως τῆς 

χαταδίκης ἡ χαὶ ἀρχαίας κατάρας " πάντας ἐλευθερώσης “ ὑ5: })} 

ἀπάτη φθαρέντας" " διό σου καὶ προσχυνοῦμεν, " Λόγε, τὴν σταύ- 

φῶσιν. Ναρτυριχόν. 
Σήμερον ἢ τὰ τῶν ᾿Αγγέλων στρατεύματα "᾽ ἐν τῇ μνήμη 

πῶν ᾿Αθλοφόρων ᾿ παραγέγονε; Ἃ τὰς τῶν πιστῶν διανοίας φωτί- 

σαι, " χαὶ τὴν Οἰχο κμμόψην τῇ χάριτι φαιδρύναι" Ἃ δι αὐτῶν, ὁ 
Θεὸς, δυσωπούμενος., ἢ δώρησαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. Ταχὺ προχατάλαβε. 
- ΕἾ ᾿Ξ , Σταυρῷ σε ὑψούμενον “ ὡς ἐθεάσατο " ἡ ἄχραντος Μήτηρ, 

σου, " Δόγε Θεοῦ, μητρικῶς " θρηνοῦσα ἐφθέγγετο" " Τί τὸ καινὸν 
χαὶ ξένον τοῦτο θαῦμα, Υἱέ μου; " πῶς, ἡ Ζωὴ τῶν ὅλων, " ὁμιλεῖς 

τῷ θανάτῳ ; " ζωῶσαι τοὺς θανόντας θέλων ὡς εὔσπλαγχνος. 

Ῥαταοϊοίίοσπβ. Δὸ 
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Κανὼν Σταυρώσιμος, οὗ ἡ ̓Αχροσειχίς" 

Σταυρῷ παγεὶς ὁ Χριστὸς τὴν πλάνην λύει. ᾿Ιωσηφ. 
γ Ὶ ἤ “ ᾿ « ᾿ ᾽ 

Ωδὴ α΄. Ἦχγος δ΄. “Ὁ Εἰρμός. 

ν᾽ κ' νοίξω τὸ στόμα μου, ἦ χαὶ πληρωθήσεται Πνεύματος, ἢ 
» ΝΥ χαὶ λόγον ἐρεύξομαι " τῇ βασιλίδι Μητρὶ, " καὶ ὀφθήσομαι 

» φαιδρῶς πανηγυρίζων, ἣ᾿ χαὶ ἄσω γηθόμενος " ταύτης τὰ θαύ- 

» ματα. 

Τροπαρια. 

Σταυρῷ διεπέτασας “ θείας παλάμας, ΤΜΈΨΕΙ χαὶ τὸν 

ἀπολλύμενον " Κόσμον ἐχάλεσας ἡ πρὸς ἐπίγνωσιν " τοῦ χρατοὺς 

σου, Οἰχκτίρμον: δ΄ ὅθεν μεγαλύνομεν ᾿᾽ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου. 
Τὸν ὄφιν ἀνύψωσεν ὁ Μωῦσῆς εἰκονίζοντα δ᾽ τὴν θείαν σου 

σταύρωσιν, " Λόγε προάναργχε" " δι’ ἧς πέπτωχεν " ὁ ἰοβόλος ὄφις ϊ [ Υ Ρ ρχξΞ Ὡς πεπτωχε ο φΦ φ [] 

τοῦ πτώματος πρόξενος " ᾿Αδὰμ γενόμενος. 

Μαρτυριχα, 

᾿Αγίων λαμπρότητας “ νῦν χατοιχεῖν ἠξιώθητε, 
Μάρτυρες, ᾿ παραλαβόντες σαφῶς, ᾿᾽᾿ ὡς ἐδήλωσεν ἡ ὁ Παῦλος, 

Βασιλείαν, " χαὶ δόξης συμμέτοχοι " Χριστοῦ γεγόνατε. 

᾿Ὑψούμενα κύματα Ἂ σῶν ἀνυποίστων χολάσεων ἡ ὑμῶν οὐχ 

Ἄ ἀσάλευτον, 

ἐβύθισε " τὸ σκάφος, Μάρτυρες" “ χυβερνήσει γὰρ " τοῦ πάντων 
Βασιλέως ἥ λιμένας ἐφθάσατε " τῆς ἀναπαύσεως. 

Σταυροθεοτοχίον. 
ἹΡομφαία, ὡς ἔφησεν " ὁ Συμεὼν, τὴν καρδίαν σου ἡ διῆλθεν, 

ὡς ἔβλεψας ᾿ ριον σταυρούμιενον ἢ μόνον; Δέσποινα, ἢ γυτ- 
τόμενον τῇ λόγχη" " ὅθεν ἀλαλάζουσα " πόνους ὑπέφερες. 

Κανὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόχου. Ποίημια Θεοφάνους. 

Εἰἱρμιὸς ὃ αὐτός. 
ε “ , 4“ Ἂ - " "γ χ ι » 
0 ὧν φυσει ἀχτιστος χαὶ τῷ [Ιατρὶ συναΐδιος " χαὶ χρόνων 

ὑπέρτερος " χαὶ προαιώνιος " ἐχ σοῦ, Δέσποινα, " χτιστὸς 
χαὶ ὑπὸ χρόνον " ὡς ἄνθρωπος γίνεται, " σώζων τὸν ἄνθρωπον. 

Σὺ μόνη, Θεόνυμφε, ἡ τὸν ἐν ὑψίστοις χαθήμενον " ἀγχάλαις μ. Ὶ» δ μῴε, ΟΝ ιστοις με ἵ 
᾽ “ , ’, Ἀ " ΄ ᾿ ΄ 

ἐβάστασας " σάρχα γενόμενον: " σὺ γὰρ πέφηνας Ἃ ἐχ πάντων 

πῶν αἰώνων " δοχεῖον ἐπάξιον τοῦ Παντοχράτορος. | 

Μαρίαν τὴν ἄχραντον " δεῦτε ὑμνήσωμεν ἅπαντες, " ὡς 
, , ᾿ ᾿ ΄ ν ΄ ᾿ 

μόνην χυήσασαν ἣ Χριστὸν τὸν Κύριον, " τὸν χαινίσαντα ἡ τὴν 

ἀνθρωπίνην φύσιν, " Παρθένον τε μείνασαν " ἀδιαλώβητον. 
Ε . , ἐ : , 

ι ι ε , ῳδὴ τ ᾿ Εἰρμος. 

» γγιοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόχε, " ὡς ζῶσα χαὶ ἄφθονος πη- 
» ἢ γὴ, "᾽ θίασον συγχροτήσαντας “ πνευματικὸν στερέωσον, ᾿ 

᾿, Ἢ δ τ Δ, . Ἀν ͵ ᾿ 
» χαὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου ἣ στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 
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Τροπάρια. 

Ὡς πρόβατον εἴλκε πρὸς σφαγήν σε ἡ λαὸς ὁ παράνομος, Χρι- 
ν ᾽ ν » ε ΄ " ης 

στὲ, “᾿᾿Αμνὸν Θεοῦ ὑπάρχοντα, ἣ' χαὶ θέλοντα λυτρώσασθαι ἢ 
λύχου πιχροῦ τὰ πρόβατα, "' ἃ φιλανθρώπως ἠγάπησας. 

Παρέστης χριτὸς χριτῇ ἀδίκῳ, " ὁ χρίνων δικαίως πᾶσαν γῆν, ἢ 
πιο υκερὶ με σαντες Ὁ ες δα πὰ δ ΣΥΝ χαὶ ἤνεγχας ῥαπίσματα " ἐλευθερῶσαι θέλων με " δεδουλωμιένον, 
Κύριε, " τῷ πονηρῷ χοσμοχράτορι. 

᾿ ΜΙαρτυρικα. 

᾿Αθλήσαντες, “Αγιοι, νομίυως, ἢ ἀνόμους ἠσχύνατε ἐχθρούς" " 
πὸ τι ν ΄ ," . - 

ἢ διὰ τὴν πάντων ἔγερσιν, “ τὸν τοῦ 
θανάτου πρόξενον " χατεπαλαίσατε δράχοντα. 

χαὶ γνώμη θανατούμενοι 

Γῆθεν ἀνυψώθησαν εὐχλείας " ἤδη ἐπιβάντες ἀληθοῦς " μιαρ- 
τυριχῶς οἱ Μάρτυρες, " χαὶ ταῖς ἀύλοις Τάξεσιν " οἱ ὑλιχοὶ ἡνώ- 

θησαν, ἢ χαρᾶς ἀῤῥήτου πληρούμενοι. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Ἔκ σοῦ ἡ ἀνάπλασις τῆς Εὔας " ὡράθη, Παρθένε, ἀληθῶς, " 

Θεὸς σαρχὶ τιχτόμενος, χαὶ ἐν σταυρῷ ὑψούμενος, “ χαὶ χαταῤ- 

ῥάσσων Δαίμονας, ἢ θεοχαρίτωτε Δέσποινα. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ουχ ἐν σοφία. 
ἐν διαπλαάσας " χατ᾿ ἀρχὰς ἐχ χοός με τὸν -ἄνθρωπον 

ἢ πὸν ρα καλοὶ ͵ ἢ , 
ὶ ; στουργεῖται δι᾿ ἐμὲ " ἐν τῇ γαστρί σου, Πανάμωμε, ἢ τὴν πά- 

λαι χατάπτωσιν " ἐπανορθούμενος. 

Κράτος θανάτου ἣ' 

Ἃ πλα- 

χαὶ χατάρας ἀρχαίας ἀπόφασιν "' συλλα- 

βοῦσα τὴν Ζωὴν, “ Θεογεννῆτορ, χατήργησας" " διό σου τὴν 
ἄχραντον " σέβομεν γέννησιν. 

Σὲ προστασίαν: " ἀσφαλῆ, Θεομῆτορ, χεχτήμεθα᾽ ἣ τὰς ἐλπί- 
δας ἐπὶ σοὶ " ἀνατιθέντες σωζόμεθα: " πρὸς σὲ χαπαφεύγοντες " 

περιφρουρούμεθα. 
Σὲ τὴν τεχοῦσαν " τὸν Θεὸν Θεοτόχον δοξάζομεν, " τῷ γεν- 

νήματι τῷ σῷ ἡ προσηγορίαν ἁρμόζοντες " χαὶ χλῆσιν χατάλλης- 
λον, ἢ πάναγνε Δέσποινα. 

᾿Ωδὴ δ΄, Ὃ Εἰρμιοός. 
» γχτὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλὴν “ τὴν τῆς ἐκ Παρθένου σαρ- 
: χώσεως " σοῦ τοῦ Ὑψίστου " ὁ Προφήτης ᾿Αββαχοὺμ., " χα- 

» τανοῶν ἐχραύγαζε: " Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 
Τροπᾶρια. 

« ᾽ Ἀπ ἢ ἫΝ - κα - - ε , 
Ϊνα ἀπολύσης με ἐχ τῶν δεσμῶν "᾽ τῶν τῆς ἁμαρτίας, Φι- 

, ᾽ ΄ ᾽ , κ »" « “Ὁ 

λάνθρωπε, “ ἐθελουσίως ἢ ἐδεσμεύθης, χαὶ σταυρῷ " ὥσπερ χαχοῦρ- 

γος τέθνηκας" ἡ Δόξα τῇ πολλῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου. 

Στίγματα ὑπήνεγχας, Λόγε Θεοῦ, " καὶ τὸν ἐπονείδιστον θά- 
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Ἃ νᾶτον,." ἀθανατίζων ὁ τὴν οὐσίαν τῶν βροτῶν ἡ θανατωθεῖσαν 
πάθεσι: " Δόξα τῇ πολλῇ εὐσπλαγχνία σου. 

Μαρτυριχᾶ. 

Οἱ τὴν ἀγαλλίασιν τὴν τοῦ. Θεοῦ ἢ μέλλοντες χληροῦσθαι ἐν 
Πνεύματι " τῷ παναγίῳ “ ἀγαλλόμενοι ψυχῇ " τοὺς αἰχισμοὺς 

ὑπήνεγχαν ἡ χαὶ τὸν βιαιότατον θάνατον. 
Χεῖρας ἀφαιρούμενοι χαὶ χεφαλὰς, ἢ γλῶσσαν τε χοπτόμενοι, 

Μάρτυρες, "᾽ τὴν θεολόγον, "᾽ χαὶ στερούμενοι φωτὸς ἡ καὶ μελη- 

δὸν τευνόμενοι, ἡ ἄτμητοι Χοιστῷ διεμείνατε. 
Σταυροθεοτοχίον. 

δρδωο χειρόγραφον τὸ τοῦ ᾿Αδὰμ "λόγχη νυττομιένου σου, 
Δέσποτα" “᾽ ἡ Θεοτόχος ἢ ἀνεβόα τῷ Σταυρῷ “ παρισταμένη, 
Κύριε, “' χαὶ ὀδυν) οῶς ἀλαλαζουσα. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὁ χαθήμενος ἐν δόξῃ. 

(0)  :ὥϑης ὑπὲρ πᾶσαν “᾽ τῶν ᾿Αγγέλων εὐπρέπειαν, “᾽ ὡς τε- 

με χοῦσα τούτων, " Κόρη, Ποιητήν τε χαὶ Κύριον " ἐχ σῶν ἀχραν- 
των αἱμάτων ὃ σωματούμενον, ᾿ τὸν ῥυόμενον πάντας αὐτὸν ἢ 
ποὺς δοξαΐζοντας. 

ἱῬύπον πάντα τῆς προτέρας ἡ ἀποθέμενοι βρώσεως, " τῆς Ζωῆς 

τὸν ἄρτον ἡ τὸν ἐξ οὐρανοῦ σιτιζόμεθα, "᾽ τὸν ἐκ τῆς γῆς τῆς Παρθέ- 

νου " ἀνατείλαντα" "ἣν ὡς πρόξενον τῶν ἀγαθῶν “΄' ἀνυμνήσωμεν. 
Ἢ ἁγία Θεοτόχος, »᾿ σχηνὴ ἡ πβόρην ον Ὁ ἢ ποῦ φωτὸς ἡ 

ὙΠ ἥ τράπεζα χαὶ μσυδια ἡ παάγχρυσος, Ἂ τὸ ἀλατόμητον 
ὄρος " χαὶ χατάσχιον, " ἡ χωρήσασα τὸν Πλαστουργὸν ἢ μαχα- 
ρίζεται. : 

Χαρισμάτων σοὺ τὰ ῥεῖθρα, ἢ χαὶ πηγαὶ τῶν ἰάσεων, " χαὶ 
τοῦ θείου πλούτου " αἱ διανομαὶ διαδίδονται " ζωαρχιχῆς ἐχ πα- 

λάμης, ἢ Θεονύμφευτε, ἣ᾽ τοῦ τεχθέντος ἐχ τῆς σῆς γαστρὸς Ἔ 

Παντοχράτορος. 

ε 

» ὯΠ Ὁ τὰ σύμπαντα " ἐπὶ τῇ θεία δόξη σου" " σὺ γὰρ, 
ἀπειρόγαμε Παρθένε, "' ἔσχες ἐν λίρς ̓  τὸν ἐπὶ ὐδδον 

Ἃ χαὶ πτέτοχας ἄχρονον Υἱὸν ἡ πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί ΘῈΣ 

» τὴν εἰρήνην βραβεύουσα. 
Τροπαρια. 

Φ ον ΩΟ- « 
Ν» 

᾿Ιδών σε ὃ ἥλιος " ἐπὶ σταυροῦ ὑψούμενον, ᾿ Δέσποτα, συνέ- 
στειλεν᾿ ἀχτῖνας, " φαίνειν μὴ σθένων, σοῦ, Σῶώτερ, δύναντος, ἥ 
χαὶ φωταγωγοῦντος τοὺς νυχτὶ " τῆς πλάνης χαθεύδοντας ἡ προσ- 
χυνοῦντας τὸ χράτος σου. : 

Σταυροῦσαι καὶ σώζεις με" δ᾽ εὐσπλαγχνίαν, Κύριε" " ὄξους 
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χαὶ χολῆς δέχῃ τὴν γεῦσιν, ἢ τῆς ἐνηδόνου ἀπολυτρούμενος ἢ 

γεύσεως ἡμᾶς ὡς ἀγαθὸς, ἡ δι ἧς ἡπατήθημεν " χαὶ φθορᾷ ὑπε- 
πέσαμεν. Μαρτυριχά. 

Τῆς πλάνης ἐλύσατε "᾿ χειμῶνα, θεῖοι Μάρτυρες, " Πνεύματος 

ἁγίου ἐπιθάλψει, Κ᾿ καὶ πρὸς τὸ ἔαρ τῆς ἀναπαύσεως " χαίροντες 

ἐφθάσατε ὁμοῦ, " πάντων προϊστάμενοι " ὑπαρχόντων ἐν θλίψεσιν. 
Ὄμβροις θείου αἵματος " τὴν γῆν πᾶσαν ἠρδεύσατε, "' ἐνα- 

ποξηράναντες τοὺς ὄμβρους " τῆς ἀθεΐας, ἅγιοι Μαρτυρες" “' ὅθεν 
πρὸς τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς " νῦν χατεσχηνώσατε “ ὑπὲρ πάντων 
πρεσβεύοντες. Σταυροθεοτοχίον. 

Σαρχὶ ὃν ἐχύησας " Χριστὸν, Θεοχαρίτωτε, " ξύλῳ ἀναρτώ- 
μενον ὡς εἶδες, " θρήνων ἐπλήσθης, καὶ τὸ μαχρόθυμιον " τούτου 

χατεπλήττου ἀληθῶς" "' ὅθεν ἐμεγάλυνες " τὴν αὐτοῦ συγχατά- 
βασιν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ᾿Ασεβεῖς οὐχ ὄψονται. 
νατείλας “Ἥλιος " ἐχ σοῦ ὃ νοητὸς ἢ τηλαυγεῖς τὰς μαρμα- 

δ ιυγᾶς "ἢ σῆς αὑτοῦ Θεότητος " πᾶσιν ἐφήπλωσε, "' Θεοτόχε Δέσ- 

ποιναν ἡ διὸ πάντες σε δοξαζομιν. 

᾿Αληθὴ Θεὸν ἡμῖν " τεχοῦσαν σαρχιχῶς ἣ᾿ Πατρὸς τὸν Μονο- 

γενὴ “ Θεοτόχον πάναγνον " σὲ ὀνομάζομεν, ἢ τὴν φωνὴν κατάλ- 
ληλον ἢ προσαρμιόζοντες τῷ τόχῳ σου. 

Συμφυὴς χαὶ σύμμορφος " ὑπάρχων τῷ Πατρὶ ἢ ὁ Υἱὸς ὁ μο- 

γογενὴς “ τοῖς ἀνθρώποις γέγονε "᾽ θέλων ὁμόφυλος, " 

ὁ Ὕψιστος " ἐχ γαστρός σου, Μητροπάρθενε. 
᾿Ωδὴ ς΄. ὋΟ Εἰρμός. 

Ἢ πελοῦντες ἑορτὴν ἢ οἱ θεό- 
Ἂ 

σαρχωθεὶς 

" 

» ἡ νω θείαν ταύτην χαὶ πάντιμιον 
φρονες " τῆς Θεομήτορος, ἢ δεῦτε τὰς χεῖρας χροτήσωμεν, 

τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα " Θεὲν δοξάζοντες. 

Τροπάρια. 

Τοῖς πόνοις, οἷσπερ ὑπέμεινας 

» 

σταυρούμενος., τοὺς πόνους 

χατέπαυσας " τῆς ἀνθρωπότητος, “" χαὶ πρὸς τὴν ἄπονον ἅπαν- 
τας " διαγωγὴν μετάγεις, "᾽ εὔσπλαγχνε Κύριε. 

Ἡλίου σέλας ἐχρύπτετο, “ ναοῦ δὲ ἡ φαιδρότης ἐῤῥήγνυτο, " 
γῇ κατεσείετο, “ πέτραι σὺν φόβῳ ἐσχίζοντο, " ἐπὶ σταυροῦ τὸν 
Κτίστην “ ὁρᾶν μὴ σθένουσαι. 

Μαρτυριχα, 
Νεχρὸς ὁ ὄφις ἐγένετο, ᾿᾽ βασάνοις νεχρουμιένους θεώμενος 

τοὺς θείους Μάρτυρας, "' χαὶ τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον "᾽ χληρονο- 
μοῦντας ὄντως " τῇ θείᾳ χάριτι. 

Πολλὰς βασάνους ὑπέστητε, " πολλῶν χαὶ τῶν ἐπαθλων ἐτύ- 

Ἃ 
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χετε, " πολυαρίθμιητα ἢ πλίθη Μαρτύρων ἀείζωα" " διὸ τὰ τῶν 
χαχῶν μου " πλήθη μειώσατε. 

Θεοτοχίον. 
Λιμὴ ἡ γενοῦ μοι; Πανάμωμε, ἢ πελάγει τῶν δεινῶν θαλατ- 

τεύοντι, ᾿ ἡ ἡϑηραρήρίασρν ἡ πᾶσαν τὴν φύσιν τῷ τόχῳ σου, " 
Θεογεννῆτορ Κόρη, " νῦν διασώσασα. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ᾿Εβόησε ἃ προτυπῶν. 

γνείας σε " καθαρὸν εὑρηκὼς ἐνδιαίτημα “᾽ ἐν γαστρί σου " 

χαθαρῶς ὁ Δεσπότης ἐσχήνωσεν, ἢ ἐχχαθάραι θέλων “᾽ τῶν 

ἀνθρώπων, [Ιαρθένε, τὸ φύραμα. 
Οὐράνωσας ἣ' γεωθεῖσαν τὴν φύσιν, Πανάμωμε, ἢ τῶν ἀνθρώ- 

πων, ἡ χαὶ φθαρεῖσαν αὐτὴν ἐχαινούργησας" “ διὰ τοῦτο μόννην 
ἀσιγήτοις φωναῖς σε γεραίρομεν. 

Συνέλαβες " ἐν γαστρὶ, Θεομῆτορ, τὸν ἄναρχον “ Θεὸν Δό- 
ὯΝ» - - ι ᾽ ἢ , ᾽ - -“» ΄ 

γον ἤἡ δι΄ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους γενόμενον ἡ χαθ᾽ ἡμᾶς, ἀτρέπτως 
ἐν δυσὶ γνωριζόμενον φύσεσιν. 

ὕ , ΄ - ε , ὄφοφὴ" δὴ δ᾿ Θ Εἰρμός. »ὡΣ 
» ὑκ ἐλάτρευσαν τῇ Κτίσει οἱ θεόφρονες " παρὰ τὸν Κτίσαν- 

()... ἢ ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλὴν ἢ ἀνδρείως πατήσαντες “" χαί- 
ε ΄ ε - ν Η ν ροντες ἔψαλλον" "᾽ ὙὝπερύμνητε, " ὁ τῶν Πατέρων Κύριος " χαὶ 

ν Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

» 

Τροπάρια. 
᾿Ανετράπη ὁ πὸδέμιρα καὶ βέ ἔβληται ἢ πτῶμα ἐξαίσιον, ἢ ἀνυ- 

ψωθέντος Χριστοῦ " ἐν ξύλῳ χαὶ σέσωσται "ὶ ὁ πρὶν κατάριτος " 

ἐχβοῶν αὐτῷ" "΄Ο τῶν Πατέρων Κύριος " καὶ Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ, 
Ρ Ἷ Α , ᾽ Ἂ χ , ὕ ͵ 

Νεχρωθέντα διὰ ξύλου με ἐθέωσας " θνήξας ἐν ξύλῳ, Χρι- 

στὲ, " χαὶ θείοις τραύμασι σοῖς " ἰάσω τὰ τραύματα “' τὰ τῆς 

χαρδίας μου" “ ὙὝπερύμνητε, ἡ ὁ τῶν Πατέρων Κύριος " χαὶ Θεὸς, 

εὐλογητὸς εἶ. 

Μαρτυριχά. 
᾽ 7" Χ ͵ , 

Ηφανίζετο τὰ σώματα πληττόμενα 

ἀλλ᾽ ὄντως τὸ εὐπρεπὲς " ψυχῆς ὡραιότερον “ὑμῶν ἐδείκνυτο, ἢ 
Χριστομιάρτυρες, ᾿ ἀεὶ βοώντων: Κύριε, " ὁ Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

Ναυαγήσας ὁ πολέμιος τοῖς αἵμασιν ἢ ὑμῶν ἀπώλετο ΣΧ σὺν 
, - ἘΣ ἧς. ἜΝ " ΄ χ Δ ἃς , Ἂχ 

υυριᾶσιν αὐτοὺ υμεῖς δὲ, πανευφημιο! Μαρτυρες; χαίροντες, 

ἀνεμιέλπετε" “ἷΟ τῶν Πατέρων Κύριος Ἢ καὶ Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

Θεοτοχίον. 

Νύμφη ἄμωμος, παλάτιον τοῦ Κτίσαντος " θρόνος πυρίμορ- 
᾽ ΄ - ᾽ ͵ τ ͵ « -" ΄ » 

φος, " ἀγεώργητος γὴ " ἐδείχθης, Πανάμωμιε" ἢ ὅθεν βοῶμεέν σοι Ἢ 

Χαῖρε, Δέσποινα, "' ἡ τοὺς βροτοὺς θεώσασα ἢ θεϊκῇ κυοφορίᾳ. 

Ἢ ἀπείροις μάστιξιν, δ 
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Κανὼν τῆς Θεοτόχου. 

Ὃ διασώσας ἐν πυρί. 

Ὶ δι. Ὁ ἡμᾶς Ἂ αἰχμαλωτισθέντας, Παρθένε, Ἐ:ὸ γος 

[Δ ὁ ὧν ἐν ἀρχὴ " ἐν γαστρί σου σχηνώσας σεσάρχωτα!, " ὁ φιλάν- 

θρωπος Κύριος, ἢ ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων εὐλογημένος. 
΄ ᾽ ΛΑ Ὁ ᾽ »-»" - Ε « ᾿ 

Πύλη ἐφάνης νοητὴ " τῆς ᾿Ανατολῆς τῆς ἐξ ὕψους " ἐπιφα- 
νείσης ἐπὶ γῆς ἡ τοῖς ἀνθρώποις ἐχ σοῦ, Θεονύμφευτε, " ὑπὲρ λό- 

γον χαὶ ἔννοιαν, " τοῦ Θεοῦ τοῦ τῶν Πατέρων εὐλογημένου. 
, ᾽ ὰ - Ἴ ΄ , ᾽ Ν 

Πεποιχιλμένη ἀρεταῖς, " τοῦ Παμβασιλέως παρέστης ἡ ἐχ ὃὲε- 

ξιῶν, τοῦ ἐχ τῶν σῶν “ σαρχωθέντος αἱμάτων, ᾿Ανύμφευτε, ἢ 
ἐχτενῶς ἱχετεύουσα, " λυτρωθῆναι ἀπὸ πάσης ἡμᾶς ἀνάγχης. 

-ὼ.: , : τὰ μελκδναν - - , εὐατ᾽ Ἂν αὐας, ΤῊΣ Ὁ οἷς 
Ρῆξον πταισμάτων τὰς σειρὰς ᾿ τῇ σῇ μητριχῇ παῤῥησίᾳ 

τῶν εὐσεβῶς τε χαὶ πιστῶς ἡ μελῳδούντων, Παρθένε, τῷ Ῥόχῳ 

σου"  Ὑπερύμνητε Κύριε, " ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων, εὐλογητὸς εἶ. 
᾽ Ὧν ἃ ᾿ ε ᾿ ’ 

Ωὐὴ ἡ. Ο Εἰρμός. 
:) - ΄ δὲ (Ὁ , -" , , 

» ΠῚ δας εὐαγεῖς ἐν τῇ χαμίνῳ "ὁ Τόχος τῆς Θεοτόχου διεσώ- 

σατο, " τότε μὲν τυπούμενος, " νῦν δὲ ἐνεργούμενος " τὴν 
ἃ " πασᾶν 

» 

» Οἰχουμένην ἁ ἀγείρει Ψψάλλουσαν᾽ Ἃ Τὸν Κύριον ὑμινεῖ- 

» πε, τὰ ἔργα, " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια, 

Λύεις τῶν δεσμῶν με τῶν ονίων. ὁ ἐν γρόνῳ ὁ ̓ Αγρονος ς ἐσ ΝΣ με ΧΡ ᾽ χϑονῳ χρόνος 
γενόμενος" Δ᾽ δεθεὶς δὲ θελήματι, ἡ καὶ τὸν ὑπερήφανον "' δεσμοῖς 

ἀλύτοις, Δέσποτα, ᾿᾽ παραπεμψάμενος, ἡ σώζεις με σταυρῷ χαὶ 

τῷ πάθει" δ᾽ ὅθεν εὐλογῶ σε, "' Χριστὲ, εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ὙΨωθης ἐν ξύλῳ ἑχουσίως, "᾿ χαὶ πᾶσαν τὴν Κτίσιν συνανύ- 
ψωσας, "᾽ Λόγε ὑπερύμνητε, “᾽ ἄναρχε, ἀόρατε, ᾿ ὁ τὰς ἀρχὰς 
ποῦ σχότους τὲ " χαὶ ἐξουσίας, Χριστὲ, " τῷ πάθει σου παρα- 

δειγματίσας" “ὅθεν σε ὑμινοῦμεν " εἰς πάντας ποὺς αἰῶνας. 

ΜΑΡΠΟΡΘΝΣ 

᾿Ἐπέβητ ε αἵμασιν οἰκείοις ᾿ ὡς ἅρματι, Μάρτυρες παγχόσμιοι, 

χαὶ πρὸς ὑπερχόσμια ἡ ἤρθητε σκηνώματα, “ παρὰ Χριστοῦ ἐπά- 
ἔα ἡ γέρα λαρββώνωνο ᾿ χαὶ Κύριον ὑμινεῖτε βοῶντες, Ἄ χαὶ 

ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

[χρίῳ ὑψούμενοι καὶ βόθρῳ “' ῥιπτόμενοι, καὶ θηρσὶ διδόμενοι Ἢ 
πυρί τε χαὶ ὕδατι, “ διαμεριζόμιενοι "οἱ ἀθλοφόροι Μάρτυρες " 

χαίροντες ἔψαλλον: “ Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, τὰ ἔργα, " χαὶ ὑπερ- 
' υψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σταυροθεοτοχίον. 
᾿Ιδοῦσα ὑπνώσαντα ἐν ξύλῳ “ τὸν πᾶσιν ἐγρήγορσιν παρέ- 

χοντα " θείαν καὶ σωτήριον, ᾿ Μήτηρ ἡ πανάμωμος " ἀλαλαγμῷ 
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ὠδύρετο " χαὶ ἀνεκβανρωζει Ἔ Τί τοῦτο τὸ χαινότατον θαῦμα; "' 
ὁ ζωοποιήσας " τὰ πάντα θνήσχει θέλων. 

Κανὼν τῆς Θεοτόκου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 
“κ πᾶσαις ἀπρόσιτος ὑπάρχῳν ἣ ὁ Κτίστης ταῖς ἀνωτέραις, 

ἂ Κόρη, Ταξεσιν ᾿ ᾧχησε τὴν μήτραν σου, " ἄφλεχτον τηρήσας 

σε " χαὶ μετὰ τόχον ἄφθορον, ἢ ᾧ νῦν χραυγάζομεν" " Τὸν Κύ- 
ριον ὑμνεῖτε, τὰ ἔργα, ἢ χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Μώμων καθαρὰ χαὶ μολυσμιάτων, " χαὶ πάσης ἁγιωσύνης οὖσα 
τέμενος, ἢ" Λόγον τὸν πανάγιον ἡ πάντας ἀἁγιαάζοντα ἣ χαὶ τῷ Πα- 

Η ω ᾿ς , ἌΝ ἢ ΣΌΣ ἐν ͵ ε - " 

τοὶ συνάναρχον ᾿ ἐχυοφόρησας" “ διό σε τὴν Παρθένον ὑμνοῦμεν 
χαὶ ὑπερυψοῦμιεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σπέβιρδιὴ καὶ γνώμῃ Θεοτόχον " φρονοῦντες ὀμολφγούμιένι σε; 
Πανάμωμε: ὁ τέτοχας γὰρ, Παάναγνε, ᾿ σάρχα περιθέμεγον ἢ τὸν 
Ποιητὴν χαὶ Κύριον " χαὶ Βασιλέα Χριστόν" " διό σε τὴν Παρ- 
θένον ὑμινοῦμεν “ χαὶ ὑπερυψοῦμεν ἅ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ι ῃ 

Σὲ τὴν χιβωτὸν τὴν παναγίαν., “᾽ τὴν ἐπισχιαζομένην θείῳ 
Υ 5 ἰ ῃ 

Πνεύματι, "δ᾽ τὴν τὸν προαιώνιον ᾿ Λόγον καὶ ἀΐδιον "᾽΄ δι᾿ εὐ- 
σπλαγχνίαν ἄφατον ἣ' ἐνανθρωπήσαντα “ τεχοῦσαν Θεοτόχον ὑ- 
μινοῦμιεν " χαὶ ὑπερυψοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ωδὴ θ, Ὃ Εἰρμός. 

53 πᾶς γηγένὴς " σχιρτάτω τῷ πνεύματι ἢ λαμπαδουχούμε- 
νος᾿ " πανηγυριζέτω δὲ ᾿ ἀύλων Νέων ἢ φύσις γεραίρουσα ἣ 

» στὰ ἱερὰ θαυμάσια ἢ τῆς Θεομήτορος, ἡ καὶ βοάτω" " Χαίροις; 

» παμμαχάριστε, ᾿᾽ Θεοτόχε ἁγνὴ, ἀειπάρθενε. 
Τροπαρια. 

Ἵστασο χριτὸς, " ὃ χρῖναι τὰ σύμπαντα " μέλλων, Φιλαν- 
θρωπε’ " στέφος ἀνεδήσω δὲ " ἐθελουσίως, “ Σῶώτερ, ἀχάνθινον, ἢ 

παραχοῆς τὴν ἄχανθαν, “ Χριστὲ, προθέλυμινον " ὑπεχτίλλων, ἢ 
πᾶσιν ἐμφυτεύων τε " τὴν τῆς σῆς ἐὐσπλαγχνίας ἐπίγνωσιν. 

Ὃ πῶς ὁ λαὸς " ὁ ἄδικος δίκαιον ἢ ὄντα καὶ ἄμεμπτον " φθό- 

νῳ σχοτιζόμενος " σὲ, Φωτοδότα, “ σταυρῷ προδίδωσιν ; ἡ οὗπερ 

τὸ πάθος ἥλιος " ὁρῶν, σχοτίζεται, ἢ χαὶ φαιδρότης " Ναοῦ διαῤ- 

ῥήγνυται, "᾽᾿ καὶ δονεῖται τῆς γῆς τὰ θεμέλια. 

Μαρτυριχά. 
Σύμμορφοι παθῶν " Χριστοῦ χρηματίζετε, "' ἅγιοι Μάρτυρες, ἢ 

χαὶ συγχληρονόμοι δὲ " τῆς Βασιλείας " χαὶ τῆς λαμπρότητος" 

διὸ φωταγωγήσατε " τοὺς ὑμνωδοὺς ὑμῶν, ἁμαρτίας “' ζόφου: 

ἀπαλλάττοντες " χαὶ ποιχίλων, Σοφοὶ, περιστάσεων. 

Ἤδη πρὸς αὐτὰ, " Σοφοὶ, "᾽ τὰ οὐράνια " χατεσχηνώσατε, δ 
δόξης τε λαβόμενοι " τῆς ἀϊδίου " καὶ ταῖς μεθέξεσι " ταῖς ἱεραῖς 
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Ἂ πίστει θεούμενοι" “ μέμνησθε πάντων ἡμῶν “ τῶν τιμώντων 
τὴν πανίερον " χαὶ σεπτὴν ὑμῶν μνήμην, Πανεύφημοι. ; 

Θεοτοχίον. 

Φώτισον, ᾿Αγνὴ, ἡ τοὺς πόθῳ ὑμινοῦντάς σε " χαὶ μεγαλύνον- 
τας" “ λῦσον τῶν παθῶν ἡμῶν " τὸ σχότος, Κόρη" " παῦσον τὸν 

χλύδωνα᾽ " τοῦ πονηροῦ τὰ σκάνδαλα " ἐχ μέσου ποίησον" " τοὺς τῆς 
"Αγαὰρ ἡ γόνους χκαθυπόταξον ἡ Βασιλεῖ εὐσεβεῖ ταῖς πρεσβείαις σου. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. 
Εὔα μὲν τῷ τῆς παρακοῆς " νοσήματι. 

ΓΑ νθρακα τὸν νοητὸν, ἀγνὴ " Θεόνυμφε, Ησαίας " ὃν τεθέαται, " 
τ ϑαηδαι ἀγχάλαις, Θεοτόχε, ἡ μορφῇ τῇ ἡμετέρᾳ ἑνούμενον, ἢ 
χαὶ Κόσμῳ σωτηρίαν πυρσεύοντα" “' ὅθεν σε πάντες μεγαλύνομιν. 

Σύμβολα, Πανάμωμε, τῆς σῆς “ γεννήσεως οἱ Προφῆται Ἀ 
προεχήρυξαν, "᾽ πόῤῥωθεν ταῦτα μυηθέντες, "' καὶ θεία ἐπιπνοίᾳ 
τοῦ Πνεύματος " τῷ Κόσμῳ διαπρυσίως χηρύξαντες" ᾿ ὧν τὰς ἐχ- 
βάσεις νῦν θαυμαζομιν. 

ἱὩραῖος τῷ κάλλει ὁ χαρπὸς " χαὶ ἔχλαμπρος παρὰ πᾶντας ἢ 

τῆς χοιλίας σου" “ σὺ γὰρ, Παρθένε Θεοτόχε, " Θεὸν σεσαρχω- 

μένον ἐγέννησας " φανέντα διὰ τὸ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον" " ὅθεν 

σε πᾶντες μεγαλύνομεν. 
Απόστιχα τῶν Αἵνων, Σταυρώσιμα. 

Τεῖχος ἡμῖν γένοιτο ὁ Σταυρός σου, " ᾿Ιησοῦ Σωτὴρ ἡμῶν" ἢ 
ἄλλην γὰρ ἐλπίδα οἱ πιστοὶ οὐκ ἔχομεν, " εἰ μιή σε τὸν ἐν αὐὖ- 
τῷ σαρχὶ προσηλωθέντα “᾽᾿ χαὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Αὐτόμελον. 
᾿Ἔδωχας σημείωσιν " τοῖς φοβουμένοις σε, Κύριε, " τὸν Σταυρόν 

σου τὸν τίμιον, " δί οὗ ἐθριάμβευσας ἢ τὰς ἀρχὰς τοῦ σχότους 

χαὶ τὰς ἐξουσίας, ἡ χαὶ ἐπανήγαγες ἡμᾶς ἢ εἰς τὴν ἀρχαίαν μα- 

χαριότητα: ἣ διό σου τὴν φιλάνθρωπον “ οἰκονομίαν δοξάζομεν, ἢ 
᾿Ιησοῦ παντοδύναμε, ὁ ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Μαρτυριχόν. 

Τίς οὐχ ἐξίσταται ὁρῶν, " ἅγιοι Μάρτυρες, "᾽ τὸν ἀγῶνα τὸν 

χαλὸν " ὃν ἠγωνίσασθε ; " πῶς ἐν σώματι ὄντες ᾿ τὸν ἀσώματον 
ἐχθρὸν ἐνικήσατε ; "᾿ Χριστὸν ὁμολογήσαντες, " τῷ Σταυρῷ ὃπλι- 
σάμενοι" Δ᾽ ὅθεν ἐπαξίως ἀνεδείχθητε “ Δαιμόνων φυγαδευταὶ 

χαὶ βαρβάρων πολέμιοι, ἡ ἀπαύστως πρεσβεύοντες ᾿ σωθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡυῶν. Δόξα... χαὶ νῦν. 

Σταυροθεοτοχίον. 'ΩὩς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

'Ως ἑώρα σε, Κύριε, ᾿ ἡ Παρθένος χαὶ Μήτηρ σου " ἐν σταυ- 
ρῷ χρεμάμενον, ἢ ἐξεπλήττετο “ καὶ ἀτενίζουσα ἔλεγεν" ἡ Υἱὲ πο- 

Ῥαγχδοϊούϊοαϑ. ἀ4ἀά 
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, Ὕ - ἜΝ "ΤᾺ ; . Ἃ θεινότατε, ἡ πώς ἐν ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ ἢ ἀνηρτύήθης, Μαχρόθυμε; 

-“-" " τὸ , κ ; , ἷς 

πῶς τὰς χεῖρας σου " χαὶ τοὺς πόδας σου, Λόγε, " προσηλώθης ἢ 

ὑπ ἀνόμων, καὶ τὸ αἷμα ᾧ τὸ σὸν ἐξέχεας, Δέσποτα. 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Καταγυχτιχά. Προσόμοϊα ς-. 

ιὰ ξύλου ὁ ᾿Αδὰμ. ᾿ Παραδείσου γέγονεν ἄποικος" “ διὰ ξύλου 

Δεὶ Σταυροῦ ἡ ὁ Ληστὴς Παράδεισον ᾧχησεν" ἣ ὁ μὲν γὰρ γευ- 

σάμενος " ἐντολὴν ἠθέτησε τοῦ ποιήσαντος, " ὁ δὲ συσταυρούμε- 
νος ἡ Θεὸν ὡμολόγησε τὸν χρυπτόμενον, " Μνήσθητί μου, βοῶν, ἤ' 
ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Ἂ Ἃ τεταμένον, μόνε Μαχρόθυμε, ἣ αἱ 
Δυνάμεις οὐρανῶν “᾽᾿ ἀποροῦσαι τρόμῳ ἐξίσταντο" " ἡ γῆ ἐχυμαί- 
νετο, ἡ χαὶ φωστήρων κάλλος ἐναπεσβέννυτο "᾿Αδὰμ ὁ κατά- 
χριτος, " ἀδίχως, Φιλάνθρωπε, χρινομιίένου σου, ἣ ἐδικαιοῦτο ὑ- 
μνῶν ἡ σοῦ τὴν ἀγαθότητα. 

᾿Εν τῷ Κρανίῳ ὑψωθεὶς ἢ τοῦ ἐχθροῦ τὴν κάραν συνέτριψας" 
ἐπὶ ξύλου δὲ θανὼν "᾽ τοὺς χαρπῷ τοῦ ξύλου τεθνήξαντας “ ἐζώω- 

σας, Δέσποτα, ἣ χαὶ Παραδείσου πολίτας ἔδειξας ᾿ ἀπαύστως 
ὑμνοῦντας σε, δ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ βοῶντας σοι" ἡ Μνή- 

σθητι χαὶ ἡμῶν " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Μαρτυριχόν. 
“Ὥσπερ ὅπλον τὸν Σταυρὸν " ἀναλαβόντες, ἅγιοι Μάρτυρες, ἢ 

πρὸς παράταξιν ἐχθρῶν ἡ λογισμῷ γενναίῳ ἐξήλθετε" ἡ χαὶ τού- 

τους ὀλέσαντες “ ἀφθαρσίας στέφανον ἀνεδήσασθε, “ χαὶ δόξης 
ἐτύχετε ἡ καὶ θείας λαμπρότητος, ᾿Αξιάγαστοι" “' ὅθεν πίστει ὑ- 

μᾶς " πᾶντες μαχαρίζομεν. Δόξα. 

ἰγᾷ δείξῃς ἐμφανῶς τ τὴν πρὸς ἡμᾶς, Σωτὴρ, εὐσπλαγχνίαν 

σου, " προσηλώθης τῷ σταυρῷ, " ὁ Πατρὶ συνὼν χαὶ τῷ Πνεύ- 
ματι: ἡ χαὶ σπόγγον χαὶ χάλαμον, δ᾽ ἐμπαιγμοὺς χαὶ μάστιγας 
χαθυπέμεινας, “ βουλόμενος ῥύσασθαι ἦ᾽ πυρὸς αἰωνίζοντος τοὺς 

χραυγάζοντας" ἡ Μνήσθητι καὶ ἡμῶν δ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Ὃ ἀχώρητος παντὶ ᾿ ἀστενοχωρήτως χατῴχησε " τὴν ἁγίαν 

σου νηδὺν, "᾽ Θεογεννῆτορ ἄχραντε Δέσποινα" " χαὶ ξύλῳ νεχρού- 
μενος " τὴν ζωὴν τῷ Κόσμῳ ἐπήγασεν, " Αὐτὸν οὖν ἱκέτευε ἢ 
νεχρῶσαι τὸ φρόνημα τῆς σαρχὸς ἡμῶν, ἢ χαὶ σῶσαι ἡμᾶς ἢ 
πάντας ὡς Φιλάνθρωπος. 

Καθορῶσαί σε στ αυρῷ 
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ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΕΣΠΕΡΑΣ. 
Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, Στιχηρὰ Δεσποτικὰ Προσόμοια. 

Ἦχος ὃ΄. Ἤθελον δάχρυσιν ἐξαλεῖψαι. 

ύντριψον, Κύριε, ὁ Θεός μου, " τὰ θανατηφόρα πάθη τὰ τῆς 
“ ἀθαν να μου" δ ἐὰν γὰρ σὺ χαταλύσῃης οἶκον "᾽ τῆς σαρχὸς,, 

χαὶ χτίσης οἶχον τοὺ πνεύματος, ἥ εἰς μάτην ἐστὶ φυλάσσων ἣ 

ὁ πολεμῶν τὴν ψυχὴν μου. " Κύριε, ᾿ πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμιαι, ἢ 
σῶσόν με. 

Δῶρον χαὶ μάστιγα μοι παιδείας "᾽ τὸν ἐχθρὸν, Οἰχτίρμον, 

πρὸς τὸ συμφέρον δέδωχας" " τὸ γὰρ χκαχὸν αὐτοῦ συνεργεῖ μοι " 

προαιρέσει οὐχ ἀγαθῇ εἰς χαλόν: ᾿᾽ ἐγὼ δέ σοι οὐ προσφεύγω ἢ 
δι εὐχῆς εὐχαρίστου" ἡ Κύριε, ἢ πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμιαι, ἢ σώ- 
σόν με. 

Παάθη καὶ θάνατον χατεδέξω "᾽ δι ἐμὲ, ἵνα παθὼν χαὶ θα- 
γάτου φθορᾶς ἣ ἐλευθερώσης ὡς ζωοδότης, “ χαὶ τὴν πρὶν ἀπά- 

θειαν ἀποδώσῃς μοι" ἣ διό με χείμενον, Σῶτερ, "᾽ τῆς ἁμαρτίας 
ἐν τάφῳ “ ἔγειρον ἢ πρὶν αἰώνιος θάνατος “ λάβη με. 

Ἕτερα τῆς Θεοτόχου, ὅμοια. 
Δέσποινα, Δέσποινα, λύτρωσαί με " ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν χαὶ 

χαὶ ῥυπαρῶν ἐνθυμήσεων, " ὅτι μολύνουσι τῆς ψυχῆς μου ἣ τὰς 
αἰσθήσεις πάσας καὶ τὰς τοῦ σώματος" “ διὸ, ᾿Αγνὴ ; δέομαί 

σου, ἡ ἐν μετανοίᾳ χραυγαάζων" ἡ Δέσποινα, ἥ πρὶν εἰς τέλος ἀπό- 

λωμαι, ᾿ σῶσόν με. 

Οἴμοι! τί γένωμαι, τί ποιήσω, ἡ δουλωθεὶς τοῖς πάθεσιν ἀπὸ 
νεότητος; " ἄρα δυνήσομαι χἂν ἐν γήρει ᾿ καρποὺς μετανοίας 
Χριστῷ ἐνδείξασθαι; ἢ ἡ γὰρ συνήθεια μόνη " χαὶ πρὸ τοῦ πλά- 
νου πλανᾷ με’ " Δέσποινα, ἡ πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, ἢ σῶσόν με. 

Δάχρυα δίδου μοι, Θεοτόχε, ἡ χαὶ συντετριμμένην ποίησον 
τὴν χαρδίαν μου, ᾿ ἐξομολέγησίν τε παράσχου “ τῶν βεβιωμένων 
μοι παραπτώσεων, ἢ ἵνα τῇ σῇ βοηθείᾳ " ἐν μετανοίᾳ διέλθω " 
τὸν λοιπὸν " τῆς ζωῆς μου χρόνον χαὶ τύχω “ ἀνέσεως. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

ὋὉ διὰ σὲ θεοπάτωρ Προφήτης Δαυὶδ " μελῳδιχῶς " περὶ σοῦ 

προανεφώνησε " τῷ μεγαλεῖα σοι ποιήσαντι" ἢ Παρέστη. ἡ βασί- 
λισσα ἐκ δεξιῶν σου. " Σὲ γὰρ Μητέρα πρόξενον " ζωῆς ἀνέδει- 

ξεν " ὁ ἀπάτωρ ἐχ τοῦ ἐνανθρωπῆσαι ἢ εὐδοκήσας Θεὸς, " ἵνα 
τὴν ἑαυτοῦ. ἀναπλάσῃ εἰκόνα " φθαρεῖσαν τοῖς πάθεσι, " καὶ τὸ 
πλανηθὲν " ὀρειάλωτον εὑρὼν “ πρόβατον τοῖς ὦμοις ἀναλαβὼν, 
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τῷ Πατρὶ προσαγάγη, " χαὶ τῷ ἰδίῳ θελήματι "΄ ταῖς οὐρανίαις 
συνάψη Δυνάμεσι, " καὶ σώσῃ, Θεοτόχε, τὸν Κόσμον ἡ Χριστὸς 
ὁ ἔχων "ἡ τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. 

᾿Απόστιχα Μαρτυριχά. 
ε - Ἰπ᾿ , κ , ν ε ᾿ Η 
Ο τῶν ἁγίων Μαρτύρων " δεξάμενος τὴν ὑπομονὴν, " χαὶ 

παρ ἡμῶν δέχου ἢ τὴν ὑμνῳδίαν, Φιλάνθρωπε, ἢ δωρούμενος ἧἡ- 
υἷν " ταῖς αὐτῶν ἱχεσίαις τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἔχοντες παῤῥησίαν " πρὸς τὸν Σωτῆρα, “Αγιοι, ἢ πρεσβεύσατε 
ἀπαύστως " ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, "᾽΄ ἄφεσιν πταισμάτων 
αἰτούμενοι ᾿ καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἵερεῖα ἔμψυχα, ἢ ὁλοχαυτώματα λογικὰ, " Μάρτυρες Κυρίου, " 
θύματα τέλεια Θεοῦ, ἡ Θεὸν γινώσχοντα ἣ χαὶ Θεῷ γινωσχόμενα ἢ 
πρόβατα, ὧν ἡ μανδρα ἡ λύχοις ἀνεπίβατος, " πρεσβεύσατε χαὶ 
ε -“- - ε ΞΡ ᾽ Η͂ “ὮΝ ᾽ ΄, 

ἡμᾶς “ συμποιμανθῆναι ὑμῖν " ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως. 

Νεχρώσιμον. 

Μετὰ πνευμάτων Διχαίων τετελειωμένων "᾽ τὰς ψυχὰς τῶν 

δούλων σου, " Σῶτερ, ἀνάπαυσον, ἣ εἰσάγων αὐτὰς εἰς τὴν μα- 
χαρίαν ζωὴν " τὴν παρὰ σοὶ, Φιλάνθρῳπε. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
"Ἐχοντές σε, Θεοτόχε, “ ἐλπίδα χαὶ π οστασίαν 3 3 

ἐπιβουλὰς οὐ πτοούμεθα, "᾽ ὅτι σώζεις τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Ὁ 

Ἃ 

Ἃ ἐχθρῶν 

--.σ».».τ-ὄὔὦὖὖὕ΄ὄ.-Φ-ἰ σ΄ το ς πὸ  ς .--“-ώ2.-1.- 

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΩΙ. 
ΕἸΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Μαρτυῤικά; 
Ἦχος ᾿ Ταχὺ προλα ταζλαβς. 

μδερμν ὁπλισάμενοι ἢ οἱ ̓ Αθλοφόροι σου ἣ ἔνίκησαν μηχανὰς 
τοῦ ἀρχεχάχου ἐχθροῦ, Ἂ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν" ἡ ἔλαμψαν ὡς 

φωστῆρες " τοὺς βροτοὺς ὁδηγοῦντες" "᾽ νέμουσι τὰς ἰάσεις “ τοῖς 

ἐν πίστει αἰτοῦσιν" "Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις " σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ Κόσμῳ Μαρτύρων σου "“ ὡς πορφύραν χαὶ 
βύσσον τὰ αἵματα "ἡ ᾿Εχχλησία σου στολισαμένη " δι αὐτῶν 
βοᾷ σοι, ΗΓ ὁ Θεός" " Τῷ λαῷ σου τοὺς οἰχτιρμούς σου χα- 
τάπεμψον, ἢ εἰρήνην τῇ πολιτεία σου δώρησαι, ἢ χαὶ ταῖς ψυχαῖς 
ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Ταχὺ προχατάλαβε. 
Οἱ Μαρτυρές σου, Κύριε, ἢ ἐν τῇ ἀθλήσει αὑτῶν " στεφάνους 

ἐχομίσαντο " τῆς ἀφθαρσίας " ἐχ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν" ἡ σχόντες 

γὰρ τὴν ἰσχύν σου “ τοὺς τυράννους καθεῖλον, “ ἔθραυσαν καὶ 

Ἃ 
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, κ ᾿ ᾽ , χ ᾽ - ο : , Ἃ -" 

Δαιμόνων ἢ τὰ ἀνίσχυρα θράση. “ Αὐτῶν ταῖς ἱχεσίαις “ σωσον 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόχρυφον " χαὶ ᾿Αγγέλοις ἄγνωστον μυστης- 

ριον " διὰ σοῦ, Θεοτόχε, " τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται, ἣ' Θεὸς ἐν 
᾽ ᾿ ε , , ι ι ε Ἂχ « ᾿ 

ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρχούμενος, ἢ χαὶ σταυρὸν ἐχουσίως μμμ. 

ἡμῶν χαταδεξάμενος" "δι᾿ οὗ ἀναστήσας τὸν Πρωτόπλαστον 

ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Μετὰ τὸν ἽΔμωμον, καὶ τὰ Νεχρώσιμα Ἐὐλογηταρια. 
Καθισμα Μαρτυριχόν. 

ΤῊΝ τὰ τῶν ἀπε γιὰ στρατεύματα ᾿ ἐν τῇ μνήμη τῶν 
᾿Αθλοφόρων ἡ παραγέγονε " τὰς τῶν πιστῶν διανοίας φωτίσαι, ἢ 

χαὶ τὴν Οἰκουμένην τῇ χάριτι φαιδρῦναι. " Δί αὐτῶν, ὁ Θεὸς, 
δυσωπούμιενος, " δώρησαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

ὝἝτερα Νεχρώσιμα. Ταχὺ προχατάλαβε. 

Ψυχὰς, ἃς μετέστησας " ἐχ τῶν προσχαίρων πρὸς σὲ, ἢ ἀνά- 

παυσον, Κύριε, " ὡς παντοδύναμος ἡ χαὶ μόνος ἀθάνατος" " ἄνες, 

ἄφες, Οἰκτίρμον, ἢ τὰ αὐτοῖς πεπραγμένα" "᾽ ἐλέησον, ᾿Ελεῆμον, 
τῶν χειρῶν σου τὰ ἔργα ἣ πρεσβείαις τῆς Θεοτόχου, “ μόνε Φι- 

λαάνθρωπε. Ὅμοιον. 

Τοῦ βίου τὸ πρόσχαιρον ἢ διαπεράσαντες ἢ μετέστησαν, Κύριε, 

πρὸς σὲ τὸν Ἐὔσπλαγχνον “' πιστῶς οἱ βιώσαντες" ἢ οὕσπερ ἐπὶ 

τὸν τόπον ἢ τῆς ἀνέσεως τάξον, “ στῆσον ἐχ δεξιῶν σου ἅ ἐν ἡ- 

μέρα τῆς δίκης, "᾽ τὰ τούτοις εἰ μβυήμα, τώρα ἡ παραβλεψαμενος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὃ ὁμοῖον. 
Πιστῶν ἱλαστήριον " σὺ ἀνεθβίχθηζῦ ᾿Αγνὴ, “ χοινὸν χατα- 

φύγιον ἢ χαὶ μεσιτεία θερμὴ, " Παρθένε Θεόνυμφε- ᾿' ὅθεν χαὶ τῶν 
ἐν πίστει " πρὸς Θεὸν μεταστάντων " φάνηθι νῦν μεσῖτις " καὶ σω- 

τήριος πύλη; ἡ πρὸς πλάτος τοῦ Παραδείσου " τούτους εἰσάγουσα. 

Κανὼν εἰς πάντας τοὺς ᾿Αγίους, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 
Φαιδρῶς ἐπαινῶ τοὺς Θεοῦ χρηστοὺς φίλους. ᾿Ιωσγφ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ὃ Εἰρμός. 
᾿ ἢ ερνσαρροι κραταιοὺς, Ἃ "Ὁ ὠλόρην ἐχ Παρθένου, " ἀπαθείας 
» ἐν βυθῷ " ψυχῆς τὸ ἀσθενὲς " χαταπόντισον, δέομαι" " ὅπως 
» σοι ὡς ἐν τυμπάνῳ ἢ τῇ νεχρώσει τοῦ σώματος “ ἐπινίκιον 

[ »Νκ ͵ 

» ἄσω μελῴδημα. Τροπᾶρια. 
Φαιδρύνεται ἀεὶ "' ἡ σεπτὴ ᾿Εχχλησία " τοῖς ἀγῶσι τῶν φαι- 

-" Ἂ ’ ᾽ - ᾿ ν᾿ ΑΥ ᾽ ΄ « δρῶν “ Κυρίου ᾿Αθλητῶν, " χαὶ Χριστὸν τὸν ἐχλάμψαντα "Ἥλιον 
ἐχ τῆς Παρθένου " χαὶ τὸ σχότος μειώσαντα ἣ τῆς ἀπάτης δοξαζει 
γεραίρουσα. 

Ἃ 
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Ἂ Αἰνέσωμεν πιστῶς " τοὺς Χριστοῦ ἹΙεράρχας “ περιούσιον 

λαὸν ἡ ποιμάναντας χαλῶς, " καὶ λαμπρῶς ἐπαινέσωμεν "' δῆμιον 

ὅλον τῶν ὁσίως " βιωσάντων χαὶ σώματος " ἡδονὰς νεχρωσάντων 

ἐν πνεύματι. 

᾿Ισχὺς παρὰ Θεοῦ ἡ Γυναιξὶν ἐδωρήθη “ ἐν ἀσχήσει καὶ στεῤ- 

ὁᾷ " ἀθλήσει τὸν ἐχθρὸν ᾿ συμπατούσαις ἐν γάριτι. ᾿ Τούτων, 

Κύριε, πρεσβείαις ἡ Προφητῶν τε ἁγίων σου " τὰ ἐλέη σου πᾶσι 
κατἄπεμψον. 

Νεχρώσιμον. 

Δικαίωσον, Χριστὲ, ἡ οὺς δικαία προνοίᾳ ᾿ ἐχ τοῦ βίου τοῦ 

φθαρτοῦ " πρὸς ἄφθαρτον ζωὴν " μετεβίβασας δούλους σου, "' πᾶσί 

τε σου τοῖς Δικαίοις ἢ συγχορεύειν “ἀξίωσον, " τὰ αὐτῶν παριδὼν 

πλημμελήματα. Θεοτοχίον. 
ἹῬυόμενος ἡμᾶς "᾽ καταδίκης ἀρχαίας " ὁ Υἱὸς ὁ τοῦ Θεοῦ " 

εὐδόκησεν, ᾿Αγνὴ, "᾽ χαὶ Υἱὸς χρηματίσαι σου: "᾽ ὅθεν υἱοθετη- 
θέντες " δι’ αὐτοῦ τὸν οὐράνιον " εὐλογοῦμεν Πατέρα ὑμινοῦντές σε. 

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας: οὗ ἡ ᾿Αχροστιχίς" 

Κανὼν τέταρτος τοῦ τέλους μεμνημένος. Ποίημα Θεοφάνους. 
Ὃ ἙΕἰἱρμός. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος. 

ρατήσας τῆς δεξιᾶς τῶν δούλων σου ἣ χειρὸς ὁδήγησον ἐπὶ 

ζωὴν αἰώνιον, Χριστὲ, “ ἐπὶ θέαν τοῦ χάλλους σου “ τοὺς 
ἀθλοφόρους Μαάρτυρας “ τῆς ἀληθείας δυσωπούυενος. 

᾿Αφράστου χαὶ μαχαρίας δόξης σου " τοὺς μεταστάντας πρὸς 
σὲ " χληρονομεῖν ἀξίωσον, Χριστὲ, ᾿ ὑπερβαίνων τὰ πταίσματα ἢ 
χαὶ δικαιῶν τῇ χάριτι " χαὶ τῇ ἐχχύσει τοῦ σου αἵματος. 

Νεχρώσει τὸν νεχρωτὴν ἐνέχρωσας ἢ τῇ ζωηφόρῳ σου, ὃ ποῖς δ 

νεχροῖς ἐμπνέων τὴν ζωὴν, ἡ ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεός" " αὐτὸς χαὶ 

νῦν ἀνάπαυσον, "᾽ οὺς προσελάβου πιστοὺς δούλους σου. 

Σταυροθεοτοχίον. 

Ὡραῖος τοῖς ὑπερτάτοις χάλλεσι ἡ χαθὸ Θεὸς ὁ Υἱός" “΄ ὡς δὲ 

ἐχ σοῦ, Παρθένε, σαρχωθεὶς, " καὶ τῷ ξύλῳ χρεμάμενος, "' καλ- 
λος οὐχ εἶχε, θάνατον ἡ τὸν ὑπὲρ πάντων προσιέμενος. 

᾿Ωδὴ γ΄.. Ὃ Εἰἱρμές. 
» όξον " δυνατῶν ἠσθένησε, “᾽ χαὶ οἱ ἀσθενοῦντες “ περιεζώ- 

᾿ πδπρυ δύναμιν: "᾽ διὰ τοῦτο ἐστερεώθη " ἐν Κυρίῳ ἡ χαρ- 
ν» δία μου. Τροπάρια. 

Ὥσπερ " ἄρνες οἱ χαλλίνιχοι " Μάρτυρες τυθέντες " χαὶ σφα- 

γέντες προσήχθησαν " τῷ τυθέντι ᾿Αμνῷ χαὶ Λόγῳ "' τοῦ Θεοῦ 
εἰς πάντων λύτρωσιν. 

Στόμα " Θεοὺ χρηματίσαντες 

ΩΣ 

» 

ἈΚ οἱ Ἱερομῦσται " ἐξ ἀναξίων 
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Ἂ ποὺς ἀξίους διδασκαλίαις "' ἱεραῖς χαταλαμιπρύ- προσήγαγον 

νοντες. 
Εύρε " τῶν ᾿Οσίων σύλλογος “ δι ἐγχρατείας “᾽ τὴν τρυφὴν 

τὴν ἀδάπανον, " ἐντρυφήσαντες θεωρίαις ἢ χαὶ ταῖς θείαις ἀνα- 
βάσεσι. Νεχρώσιμον. 

Πάντας, " οὺς πιστῶς μετέστησας, " πάντων ἱχεσίαις " τῶν 

σῶν ᾿Αγίων ἀνάπαυσον,  παραβλέψας τὰ πεπραγμένα " ἐν τῷ 
βίῳ τούτοις πταίσματα. ' 

Ων 

Θεοτοχίον. 

Αἶνον " τῷ Θεῷ προσάξωμεν, “ τῷ ἐχ τῆς Παρθένου “ ἀπο- 
πεχθέντι βουλήματι, ἢ Γυναικῶν τε τοὺς χοροὺς ᾿Αγγέλων “᾽ τοῖς 
χοροῖς ἐπισυνάψαντι. 

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας. Οὐχ ἐν σοφίᾳ " καὶ δυνάμει. 
ἐνιχηκότες ᾿ τῶν εἰδώλων τὴν πλάνην οἱ Μάρτυρες “ τὸν 
Δεσπότην χαὶ Θεὸν ἡ νῦν δυσωποῦσι δωρήσασθαι “ τοῖς προ- 

τελευτήσασι ἡ θείαν ἀνάπαυσιν. 
Τὴν στρεφομένην " διαβῆναι ῥομφαίαν εὐδόκησον, ᾿ χαὶ τοῦ 

ξύλου τῆς ζωῆς ἡ ἐπιτηδείου μεθέξεως "᾽ τυχεῖν, οὺς μετέστησας ἢ 
δούλους σου, Δέσποτα. 

᾽ν Παραδείσῳ "' τῆς τρυφὴς αὐλισθῆναι τοὺς δούλους σου, " 

ἔνθα ἦχος καθαρὸς " ἑορταζόντων, ἀξίωσον, “᾽ πταισμάτων τὴν 

ἄφεσιν " τούτοις δωρούμενος. 
Θεοτοχίον. 

Τῷ θείῳ τόχῳ “ παρθενίαν συνήρμοσας, Παάναγνε’ " τὸν γὰρ 
Κτίστην τοῦ παντὸς ἡ ἀνερμηνεύτως γεγέννηκας, " οὗπερ τῷ βου- 
λήματι ἢ πάντα ὑπόχειται. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» Ὁ χαθήμενος ἐν δόξῃ " ἐπὶ θρόνου Θεότητος " ἐν νεφέλῃ χού- 

ν ΦῊ ἦλθεν ᾿Ιησοῦς ὁ ὑπέρθεος " τῇ ἀχηράτῳ παλάμη, " καὶ 
» διέσωσε " τοὺς χραυγάζοντας" Δόξα, Χριστὲ, τῇ δυνάμει σου. 

Τροπάρια. 

Ἱερώτατος Μαρτύρων “ ἐδοξάσθη κατάλογος, “ ἱερῶς δοξά- 

σας ἡ μέλεσιν οἰχείοις τὸν Κύριον " τὸν ὑπὸ πάντων ᾿Αγγέλων " 
δοξαζόμενον, " καὶ πρεσβεύει ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἡ πάσης θλίψεως. 

Νοῦν ἀύλῳ φωταυγείᾳ " διαλάμποντα ἔχοντες, ἡ θεῖοι 'Ιεράρ- 
χαι, ᾿ νύχτα ἀθείας ἐλύσατε, " χαὶ ἀπλανεῖ ὁδηγία ἡ ὡδηγήσα- 
τε " τὴν θεόλεχτον ποίμνην Χριστοῦ " πρὸς ἐπίγνωσιν. 

ἱΩραιώθη τῶν ᾿Οσίων ἢ πολυάριθμον σύστημα, ἡ καὶ ἐμεγα- 
λύνθη " θείων Γυναικῶν ἡ ὁμιήγυρις, " τῶν Προφητῶν ἐτιμύθη δ 
δῆμος ἅγιος ἡ τῶν ᾿Αγγέλων δήμοις ἑνωθεὶς " ἀγαλλόμενος. 



ἊΝ ΤῸ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΩ͂Ι, 
Νεχρώσιμον. 

Τῶν ᾿Αγγέλων συμπολῖται ᾽ χρηματίζοντες, Μάρτυρες, " 

ποῖς χεχοιμνημένοις ᾿ πᾶσιν ἐξαιτήσασθε ἄνεσιν, " καὶ Παραδείσου 
τοῦ θείου ἢ τὴν κατοίχησιν ἡ χαὶ πταισμάτων τὴν ὁλοσχερῆ " 
ἀπολύτρωσιν. 

Θεοτοχίον. 

Ὃ παρθένον σε φυλάξας " μετὰ τόχον ἀμώμητον, ἡ τὰς παρ- 
θένους πάσας " σὲ περιεστώσας ἐδόξασε" δ μεθ᾿ ὧν ἀπαύστως δυσώ- 

πει " διασώζεσθαι ἢ πάσης θλίψεως χαὶ πειρασμῶν "᾽ τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. Κανὼν εἰς Κοιμιηθέντας. 

᾿ , ᾿Επαρθέντα σε ἰδοῦσα. 
με Ἀρμεσοηρνο οἱ Μάρτυρες ὡς φωστῆρες “ τὸν οὐρανὸν φαιδρύ- 

νουσι τὸν τῆς Εχχλησίας" “ οἱ χαὶ τὸν σωτῆρα Χριστὸν δ" 
αἰτοῦνται δωρήσασθαι " τοῖς χεχοιμιημένοις τὴν ἄφεσιν. 

'ἹΡάβδον δυνάμεως ἔχοντες τὸν Σταυρόν σου “᾽ τὴν χοσμιχὴν 

οἱ δοῦλοί σου θάλατταν διῆλθον" " οὕσπερ χαταφύτευσον ἡ εἰς ὄρος 
σου, Κύριε, " εἰς ὃ χατειργάσω ἁγίασμα. 

Τὰ σχηνώματα τὰ ὄντως ἠἡγαπημένα, " οὺς ἐξελέξω, Δέσ- 
ποτα, χαὶ οὺς προσελάβου “ δούλους σου εὐδόχησον " σχηνῶσαι 
ὡς εὔσπλαγχνος, ἢ ἔνθα τῶν Διχαίων τὰ πνεύματα. 

Θεοτοχίον. 

Ὃ τῶν θανόντων χαὶ ζώντων ἐξουσιάζων ἡ σωματωβθεὶς ὡς 

ἄνθρωπος ἐχ σοῦ, Θεοτόχε, " θάνατον ὑπέμεινε ᾿ σαρχὶ ὁ ᾿Αθά- 

νατος, Ἢ λύσας τοῦ θανάτου τὴν δύναμιν. 
᾿Ωδὴ ε΄. Ὁ Εἰρμός. 

» ᾿" Κύριέ μου, φῶς " εἰς τὸν Κόσμον ἐλήλυθας" "᾽ φῶς ἅγιον, 
ἐπιστρέφον " ἐκ ζοφώδους ἀγνοίας “᾽ τοὺς πίστει ἀνυμιοῦν- 

» πᾶς σε. Τροπάρια. 

ὙΨψούμενοι σταυρῷ " χαὶ τροχοῖς συντριβόμιενοι, "᾽ κοπτόμενοι 
μεληδόν τε ἢ οἱ στεῤῥοὶ ᾿Αθλοφόροι " Θεοῦ ὥφθησαν ἄτμητοι. 

Σωτῆρες τῶν πιστῶν, ἡ ἱἹΙεράρχαι, γενόμενοι, ᾿ προσήξατε τῷ 
Ποιμένι ἢ χαὶ ᾿Αμνῷ, οὺς ποιμαίνειν " ὁσίως ἐπιστεύθητε. 

Θορύβων χοσμιχῶν ᾿ χωρισθέντες οἱ Ὅσιοι "' εἰρήνευσαν τὴν 
χαρδίαν " ἐχ παθῶν, χαὶ τοῦ πάντων ἡ Θεοῦ υἱοὶ γεγόνασι. 

Νεχρώσιμοον. 
᾿Ενθέῳν Προφητῶν " Γυναιχῶν τε χατάλογος " τὸν Κύριον θε- 

ραπεύσας " τοῖς προχεχοιμιημένοις ἡ αἰτεῖται τὴν ἀνάπαυσιν. 
Θεοτοχίον. 

Ὃ Κύριος ἐν σοὶ ἡ" χατοιχήσας, Πανάχραντε, " εἰργάσατο τοὺς 

ἀνθρώπους " τῆς αὑτοῦ θείας δόξης, " Παρθένε, οἰκητήρια. 

» 
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Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

ὺ, Κύριε, τῇ σῇ “ δεσποτείᾳ τοὺς Μάρτυρας "“ ἐδόξασας" 

δι αὐτῶν τε "᾿ τοὺς πρὸς σὲ μεταστάντας " ἀνάπαυσον ὡς 

εὐσπλαγχνος. 
Τὴν ἄλυπον ζωὴν, "᾽ τὸ τερπνὸν ἀγαλλίαμα, " τὴν ἄληχτον 

εὐφροσύνην ἡ τοῖς προχεχοιμιημιένοις Ἂ παράσχου, Πολυέλεε. 

Ὃ μόνος ᾿Αγαθὸς ἡ χαὶ πηγὴ ἀγαθότητος, " ἀνάπαυσον τοὺς 
ἐν πίστει " χαὶ τῇ σῇ ἐπιγνώσει " τὸν βίον ἐκτελέσαντας. 

Θεοτοχίον. 

Ὑμνοῦμιέν σε, δι᾿ ἧς " τοῖς ἐν σχότει ἀνέτειλε " τὸ ἄφραστον, 

Θεομῆτορ, “ καὶ ἐπε Ὶ ἘΝ κάλλος, ἢ χαὶ πόθῳ μακαρίζομεν. 
δὴ ς΄. Ὁ Εἰρμοός. 

λθον εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης, " καὶ κατεπόντισέ με " 
᾽η φὰς μωροὶ πολλῶν ἁμαρτημάτων" ἣ ἀλλ᾽ ὡς Θεὸς, ἤ ἐχ φθο- 

» ρᾶς ἀνάγαγε ἡ τὴν ζωήν μου, Πολυέλεε. 
Τροπαάρια. 

Ὑπέρτιμοι Μάρτυρες, ὡς λίθοι ἐπὶ τῆς γῆς πανσόφως ἡ χυ- 

λιόμενοι, τῆς δυσσεβείας " οἰκοδομὴν " πᾶσαν χατεστρέψατε, "' 
χαὶ ναοὶ Θεοῦ γεγόνατε. , 

Χειρὸς διεσώσατε βιαίας δ ὑποχειρίους πάντας, " ᾿Ιεράρχαι 

χαὶ “Ὅσιοι πάντες, " οἱ ἐν Χριστῷ " ποίμνης ἡγησάμενοι" " διὰ 
τοῦτο μαχαρίζεσθε. 

Ῥήσεσι Προφητῶν ἀχολουθοῦντα ᾿' τῶν Γυναιχῶν τὰ πλήθη " 
ἐν ἀσκήσει τε χαὶ ἐν ἀθλήσει " τῷ Γυναικὸς ἡ ἐχ παρθένου λάμ.- 
ψαντι " Θεῷ Λόγῳ χαθυπούργησαν. 

Νεχρώσιμον. 
Ἢ πάντων Ζωὴ τῶν τεθνεώτων, ἥ τοὺς ἐξ ἡμῶν ἐν πίστει 

ἐχδημήσαντας πρὸς σὲ τὸν Κτίστην " ἐν τῷ φωτὶ, ἢ Χριστὲ, 
τοῦ προσώπου σου, " Πολυέλεε, χατάταζξον. 

Θεοτοχίον. 

Στόματι χαὶ γλώσσῃ χαὶ χαρδίᾳ " ὁμολογῶ σε, Κόρη; ἡ τοῦ 
Θεοῦ ἡμῶν ἁγνὴν Μητέρα" ᾿ ἀλλὰ τῇ σῇ ἡ μεσιτείᾳ ῥῦσαί με" 
αἰωνίου χαταχρίσεως. 

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας. Θύσῳ σοι " μετὰ φωνῆς. 
ἣν λόγχην ἡ τὴν θείαν πλευράν σου χεντήσασαν " ἡ στρεφο- 
μένη ῥομφαία ἡ χατιδοῦσα, Σῶτερ, ὑπεχωρεῖτο " τοῖς σοῖς δού- 

λοις ἡ ταῖς ἱκεσίαις τῶν ᾿Αθλοφόρων σου. 
Ἔν ξύλῳ "᾿ χρεμασθεὶς τὸν Παράδεισον ἤνοιξας" "᾽ τοὺς οὖν 

πιστῶς μεταστάντας ἡ ἐν αὐτῷ, Σωτήρ μου, χαταφυτεύσας, " ὡς 
οἰχτίρμων, " τῆς σῆς δόξης μετόχους ἀνάδειξον. 

4 
» 

» 

Ἃ 

ΩΣ 

Ῥαγδοϊούϊοαβ. 4Ὁ 
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Λειμῶνας “ τοὺς τῆς τρυφῆς ἀξίωσον δρέπεσθαι " τοὺς περὶ 

σὲ τὸν Δεσπότην “ εὐσεβῶς φοιτῶντας διὰ θανάτου, " χαὶ Δι- 
χαίοις ἢ τοῖς ἀπ᾿ αἰῶνός σου συναρίθμησον. 

Θεοτοχίον. 

ὋὉ ΛΔόγος, " χαθὰ Θεὸς ὑπάρχων ἀόρατος, ἢ σωματωθεὶς χα- 

θωράθη " ἐκ παρθένου Κόρης ἀπειρογάμου, " χαὶ θανάτῳ " τῷ οἰ- 

χείῳ τὸν θάνατον ἔλυσε. 
᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰἱρμές. 

»΄ ἃ βραμιαῖοί ποτε " ἐν Βαβυλῶνι Παῖδες ἡ χαμίνου φλόγα χα- 
᾿ ἢ Σκι τιν ὁ Κ ἐν ὕμνοις χραυγάζοντες" " Εὐλογητὸς, ὁ Θε- 

Ἂ ὃ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Τροπαρια. 

Ἂ 

. 
». ος 

Τὰ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ " ἡγιασμένα σχεύη, ἡ τῆς ᾿Εχχλη- 
σίας τὰ προπύργια, “᾽ Κυρίου τοὺς Μαάρτυρας “ ἐν εὐφροσύνη 

ψυχῆς “᾿ αἰνέσωμεν συμφώνως. 

Οἱ ἹἹεράρχαι Χριστοῦ ἡ χαὶ τῶν ᾿Αγίων πάντων “ἡ χορὸς ὁ θεῖος 

ἐναγάλλεται " ταῖς ἄνω Δυνάμεσιν. ᾿ Αὐτῶν πρεσβείαις, Σῶτερ, " 
σῶζε τὸ ποίμινιόν σου. 

Ὑπομονὴν ἀγαθὴν ἡ αἱ Γυναικῶν ὁσίως ἢ ἀθλητιχῶς τε δια- 
λάμψασαι " καὶ πίστει ἀσχήσασαι " ὑπαχοῇ τὴν Ἑὔαν "' τὸν τρώ- 
σαντα χαθεῖλον. Νεχρώσιμον. 

Σὺ ὁ τὸν ΓΑδην ἑλὼν " καὶ θάνατον πατήσας " τῷ σῷ θα- 
γάτῳ, οὺς μετέστησας " ἐν πίστει ἀνάπαυσον, " χαὶ Παραδείσου 
δεῖξον " οἰκήτορας, Οἰχτίρμιν. 

Θεοτοχίον. 

Φλόγα τὴν βάτον πάλαι " μὴ πυρπολοῦσαν βλέπων " ὁ Νο- 
μοθέτης ἐδιδάσχετο " τὸν τύπον τοῦ τόχου σου, “ Θεοχυῆτορ μό- 
νὴ»), ἡ ἀεὶ εὐλογημένη. 

Κανὼν εἰς Κοισ ηϑέντας. Εν τῇ χαμίνῳ. 

| Εν. τε " χαὶ χαρτερίαν χαὶ τὰ αἵματα “᾽ πάντων " τῶν 
Μαρτύρων λύτρον τῶν εὐσεβῶς " μεταστάντων προσδεξάμε- 

νος, " Σώτερ, ἀνάπαυσον, "' ὡς ἐλεήμων καὶ εὐδιάλλαχτος. 
Συναριθμήσας "' τοῖς πρωτοτόχοις καὶ δικαίοις τε, " Σῶτερ, ἢ 

τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου τῶν πρὸς σὲ " μεταστάντων, χατα- 

ξίωσον “ ἀχαταπαύστως σοι " ἐντρυφᾶν τῷ τῶν ὅλων δεσπόζοντι. 

Μετ εὐφροσύνης " χαὶ παῤῥησίας καὶ φαιδρότητος, "᾽ Λόγε ἢ 
τοὺ Θεοῦ, εὐδόκησον ὡς Θεὸς " ἐν γεφέλαις ὑπαντῆσαί σοι, ἢ 
οὺς προσελάβου συ "“ ὡς ἐλεήμων χαὶ πολυέλεος, 

εοτοκίον 

Εὐλογημένη "' Θεογεννῆτορ Μητροπάρθενε, " χαῖρε" " διὰ σοῦ 
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γὰρ γέγονεν ἀληθῶς "' τοῦ θανάτου ἡ καθαίρεσις" “ ζωὴ δὲ ἄλυ- 

πος " τοῖς τεθνεῶσι πᾶσι δεδώρηται. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὁ Εἰρμός. 
» υτρωτὰ τοῦ παντὸς παντοδύναμε, " τοὺς ἐν μέσῳ φλογὸς 

τ πε μήβρας " συγχαταβὰς ἐδρόσισας, " καὶ ἐδίδαξας μέλ- 

» πειν᾿ " Πάντα τὰ ἔργα, " εὐλογεῖτε, ὑμινεῖτε τὸν Κύριον. 
» 

Τροπᾶρια. 
Ἱεράρχαι, Προφῆται καὶ Μάρτυρες " τὸν ἀγῶνα αὐτῶν ἐχτε- 

λέσαντες ἡ ἱερωτάτης ἔτυχον “ συναυλίας ᾿Αγγέλων, " μεθ᾿ ὧν 
αἰτοῦσιν ἢ ἱλασμὸν ἡμῖν πᾶσι καὶ ἔλεος. 

Λαμπρυνθέντες οἱ “Ὅσιοι Πνεύματι ᾿ τῶν Δαιμένων τὸ σχότος 

ἠφάνισαν" ἡ μεθ᾿ ὧν ᾿Ἱερομάρτυρες, "΄ ᾿Ιεράρχαι, Προφῆται ἢ σὺν 
τοῖς Διχαίοις " τοῖς ἀπὸ τοῦ αἰῶνος εὐφραίνονται. 

Ὃ τὸ πρὶν ἀφροσύνη χαυχώμιενος " ἐξαλείψειν τὴν γῆν χαὶ 

τὴν θάλασσαν, ὑπὸ Γυναίων πάντοτε " συμπατεῖται ἀσχήσει " 
τὲ χαὶ ἀθλήσει " ἐκχλαμψάντων ἀχτῖσι τοῦ Πνεύματος. 

Νεχρώσιμον. 
Ὑπὲρ πάντων, Χριστὲ, δυσωποῦμέν σε " τῶν πιστῶς χοιμη- 

θέντων: ὡς εὔσπλαγχνος “ τούτους χοροῖς ἀρίθμιησον ᾿ σωζομένων 

ἀπαύστως " ἀναβοῶντας" " Εὐλογεῖτε, ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 

Θεοτοχίον. 
Συμπαθείας τῆς σῆς μὲ ἀξίωσον, 

χυήσασα,, “᾽ Θεογεννῆτορ πᾶάναγνε, “ χαὶ βοῶντα μὲ σῶσον 
Πάντα τὰ ἔργα, “ εὐλογεῖτε, ὑμνεῖτε" τὸν Κύριον. 

Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας. Χεῖρας ἐκπετάσας Δανιήλ. 
αρτύρων δεξάμενος λιτὰς " καὶ τὴν συμπάθειαν "' πρὸς τὸ ὁ- 

ΜΙ μέλον, ἡ ψυχὰς ἀνάπαυσον, Δέσποτα, “ τῶν ἐν πίστει χοι- 
μηθέντων τὴ σῇ,» " τὰς ἁμαρτίας παρορῶν “᾽ τούτων βοώντων 
σοι" " Εὐλογεῖτε, ᾿ πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον. 

Νεχρὸς μετ᾽ ἀνόμων λογισθεὶς, ᾿ νεχροῖς ἐπήγασας " ζωὴν ἀθά- 
γατον᾽ " τοὺς μεταστάντας οὖν, Δέσποτα, " ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀναστά- 
σεως ἡ τῆς Βασιλείας σου τυχεῖν, “ Σῶτερ, ἀξίωσον ἣ σοὶ βοῶν- 
τας “ Παντα τὰ ἔργα, ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 

Ἢ ὄντως ἀέναος πηγὴ ἡ χαὶ ἀδαπάνητος, " ἐν οὐρανίαις 
σχηναῖς ᾿ τοὺς τελευτήσαντας δούλους σου " καὶ τὸν βίον τὸν 

φθειρόμενον ἢ ἀπολιπόντας εὐμενῶς, δ᾽ Σῶτερ, ὑπόδειξαι " σοὶ 

βοῶντας: " Πάντα τὰ ἔργα, ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 
Ἵ Θεοτοχίον. 

Μόνη σὺ ἐφάνης ἐπὶ γῆς " Παρθένος ἄχραντος " καὶ Μήτηρ 
ἄφθορος" “ Θεὸν γὰρ τέτοχας, Δέσποινα, “ ὑπὲρ λόγον καὶ διά- 

ἢ συμπαθέστατον Λόγον 
Ἂχ 

Ων 
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νοιαν, " χαὶ τὴν αἰώνιον ζωὴν “ θνητοῖς ἐπήγασας" 
τες " σὲ εὐλογοῦμεν, Μαρία Θεόνυμφε. 

᾿Ωδὴ θ΄. .Ο Εἰρμιές. 
» ᾿πμ μὲν τῷ τῆς παραχοῆς “ νοσήματι τὴν κατάραν " εἰσῳ- 

χίσατο" " σὺ δὲ, Παρθένε Θεοτόχε, " τῷ τῆς χυοφορίας βλασ- 
» τήματι " τῷ Κόσμῳ τὴν εὐλογίαν ἐξήνθησας" δ ὅθεν σε πάν- 
ν» τὲς μεγαλύνομεν. Τροπάρια. 

᾿Ιδόντες τὰς θείας δωρεὰς " οἱ Μάρτυρες, χαὶ τὰ γέρα "' χομι- 
σάμενοι ᾿ τὰ τῶν μεγίστων αὑτῶν πόνων, ἢ ἀγάλλονται Χρι- 
στὸν μεγαλύνοντες " τὸν τούτους ἀληθῶς μεγαλύνοντα ἡ καὶ νι- 

χηφόρους ἀναδείξαντα. 

Ὡς ἱεραρχήσαντες λαοῦ " προέστητε, Ἱεράρχαι, “ θεῖοι χή- 
ρυχες᾽ ἡ ὡς λαμπρυνθέντες τῇ ἀσχήσει ἡ Ἡλίου τηλαυγέστερον, 

ἽὍὍσιοι, ᾿ ἐλάμψατε πιστοὺς καταυγάζοντες " ἔργων μεγάλων ἐ- 

πιδείξεσι. 
Σὺν ἱἹερομάρτυσιν ὁμοῦ ἢ χαὶ Μάρτυσι χαὶ Προφήταις " μα- 

χαρίσωμεν ἢ πάντας ᾿Οσίους χαὶ Διχαίους " χαὶ Γύναια λαμπρῶς 

ἀριστεύσαντα" " Αὐτῶν, ἡ Χριστὲ, βοῶντες δεήσεσι ἢ ῥῦσαι γεέν- 

νης τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Νεχρώσιμον. 
Ἧς χατηξιώθησαν χαρᾶς " οἱ ἽΔγιοι, οἱ καλῶς σε " θεραπεύ- 

σαντες, " ταύτης, Χριστὲ, τοὺς μεταστάντας “ ἐν πίστει τῇ εἰς 

σὲ χαταξίωσον, ᾿ τὰ τούτων παρορῶν ἁμαρτήματα ἡ διὰ τὸ πλού- 
σιόν σου ἔλεος. Θεοτοχίον. 

Φανεῖσα τῶν ἄνω Χερουβὶμ., " Πανάμωμε, ἀνωτέρα, " ὡς βα- 
στάσασα ἢ τὸν συνοχέα τῶν ἁπάντων, " ἀνώτερον τὸν νοῦν μου 
ἀπέργασαι ᾿ παθῶν τῶν τῆς σαρχὸς, δυναμοῦσα με " τὸ τοῦ Δεσ- 
πότου πράττειν θέλημα. 

Κανὼν εἰς Κοιμιηθέντας. Ἑΐρμός ὁ αὐτός. 

ἴγπδωχας τοῖς ὄντως ᾿Αθληταῖς " χαὶ Μάρτυσι παῤῥησίαν “ ἱχε- 

᾿ αν σε’ ἡ δὸς οὖν τοῖς πίστει χοιμιηθεῖσι ὁ τὴν θείαν δ αὐ- 

τῶν ἀπολύτρωσιν, " ἐν τόπῳ σχηνῆς ἁγίας σου, Κύριε, " χα- 

τασχηνῶσαι χαριζόμενος. 
Νεύματι τῷ δημιουργικῷ ᾿ ὁ ἘΠΡΒαυ ΝΕ συμφερόντως ἡ ἐργα- 

ζόμενος, ἢ ἜΝ ὁ ἔχων ἐξουσίαν, ἢ θανόντων χυριεύων ὡς εὖὔ- 

σπλαγχνος, ᾿ χατάταξον, οὺς μετέστησας δούλους σου ἡ ἐπὶ ὑδά- 

των ἀναπαύσεως. 

Ὃ φύσει ὑπάρχων ἀγαθὸς, "᾽ ὁ πλούσιος ἐν ἐλέει ᾿ καὶ χρη- 
στότητι, " ῥῦσαι ἐκ σχότους ἐξωτέρου “ τοὺς ἐπιχεχλημιένους σὸν 

ὄνομα, “΄ ἐχ πίστεως δικαιώσας καὶ χάριτι " τούτους λαμπρύνας 

ὡς φιλάνθρωπος. 

Ἂ ὅθεν πᾶν- 

» 
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Θεοτοχίον. 

Σύμβολα, Πανάμωμε, τῆς σῆς “᾿ γεννήσεως οἱ Προφῆται δ 
προεχήρυξαν, " ἄλλοθεν ἄλλος παραδόξως ἡ δοὶ τὰς προσηγορίας 

ἁρμόζοντες: " Ζωὴν γὰρ τοῖς ἐν τῷ Αδη γεγέννηχας " χράτος 

θανάτου διαλύσασαν. 
᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Μαρτυριχά. 

ἢ ἅγιοι Μάρτυρες, " ἐν στα- ᾿Αγγέλων συμμέτοχοι γεγόνατε; 

δίῳ τὸν Χριστὸν ἡ ἀνδρείως χηρύξαντες" ἡ παάυτα γὰρ τὰ ἔν 
Κόσμῳ " χατελίπετε τερπνὰ ὡς ἀνύπαρχτα, “ τὴν πίστιν δὲ ὡς 
ἄγχυραν ᾿ ἀσφαλῆ ἐχρατήσατε" “ ὅθεν χαὶ τὴν πλάνην ἀπελά- 
σαντες " πηγαζετε τοῖς πιστοῖς ἰαμάτων χαρίσματα, Ἀ ἀπαύ- 

στως πρεσβεύοντες " ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Πῶς ὑμῶν θαυμάσωμεν "' τοὺς ἀγῶνας, " ἁγιοι Μάρτυρες; Ἶ 

ὁτι σῶμα θνητὸν περιχείμενοι “ τοὺς ἀσωμάτους ἐχθροὺς ἐτρο- 
πώσασθε" “ οὐχ ἐφόβησαν ὑμᾶς " τῶν τυράννων αἱ ἀπειλαὶ, " οὐ 
χαπέπτηξαν ὑμᾶς " τῶν βασάνων αἱ προσβολαί. "' ὕοντως ἀξίως 

παρὰ Χριστοῦ ἐδοξάσθητε, " χαὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν " αἰτεῖσθε τὸ 

μέγα ἔλεος. 

δ ρεῆο ὁ θάνατος ἡ τῶν ώωκῳ σου, Κύριε: Ἶ ξίφεσι ΡΝ χαὶ 

πυρὶ " καὶ ψύχει οήμν χρόῤῥα " ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὑτῶν, " ἐλ- 
πίδα ἔχοντες εἰς σὲ " ἀπολαβεῖν τοῦ χαμάτου τὸν μισθόν" ἣ ὑπέ- 

μέιναν καὶ ἔλαβον " παρὰ σοῦ, Σωτὴρ, “ τὸ μέγα ἔλεος. 
Νεχρώσιμον. 

Εἰς τὴν χατάπαυσίν σου, Κύριε, " ὅπου πάντες οἱ “Αγιοί σου 

ἀναπαύονται, “᾽ ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου, "' ὅτι 

μόνος ὑπάρχεις ᾿Αθαάνατος. 

Δόξα. Νεχρώσιμον. 

Ποὺ ἔστιν ἡ τοῦ Κόσμου προσπάθεια ; ἘΣ ποῦ ἔστιν ἡ τε 
προσχαίρων φαντασία; Ἂ ποῦ ἔστιν ὁ χρυσὸς χαὶ ὁ ἄργυρος; "ἢ 

ποῦ ἔστι τῶν οἰχετῶν "᾽ ἡ πλημμύρα χαὶ ὁ θόρυβος : " πάντα χό- 

νις, “πάντα τέφρα, " πάντα σχίά. "᾿Αλλὰ δεῦτε βοήσωμεν " 
Ἂ 

Ἃ 

ἀξίω- 

σον τοὺς μεταστάντας ἐξ ἡμῶν, ἡ καὶ ἀνάπαυσον αὐτοὺς " ἐν 

τῇ ἀγήρῳ μακχαριότητι. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ἢ μόνη ἁγνὴ " χαὶ ἄχραντος Παρθένος, ὡὼ ἡ Θεὸν ἀσπόρως 

χυήσασα, “ πρέσβευε " τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
᾿Αλληλούϊα δὲ ψαλλομένου, λέγομεν τὰ ἀνωτέρω Μαρτυρικὰ 

εἰς τοὺς Αἴνους᾽ ᾿Απόστιχα δὲ τὰ παρόντα Νεχρώσιμα τοῦ χυ- 
ρίου Θεοφάνους. 

τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ: " Κύριε, τῶν αἰωνίων σου ἀγαθῶν 
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Ἕδωχας σημείωσιν. 
Ὄντως φοβερώτατον " τὸ τοῦ θανάτου μυστήριον ' " Πῶς ψυ- 

χὴ ἐκ τοῦ σώματος " βιαίως χωρίζεται, " ἐχ τῆς ἁρμονίας " χαὶ 
τῆς συμφυΐας ἡ ὁ φυσιχώτατος δεσμὸς ἣ θείῳ βουλήματι ἀποτέ- 
μνεται; ἡ Διό σε ἱκετεύομεν: " Τοὺς μεταστάντας ἀνάπαυσον ἣ 
ἐν σχηναῖς τῶν Διχαίων σου, " ζωοδότα Φιλάνθρωπε. 

Στίχ. Μακάριοι, οὺς ἐξελέξω. 

Ὕμνος ἀναδέδεικται δ᾽ τῶν πιστευόντων ὁ θάνατος, “ σοῦ 

τεθέντος ἐν μνήματι ἢ τοῦ πάντων δεσπόζοντος, “ χαὶ τὸ τοῦ 

θανάτου " χράτος λελυχότος, ἡ χαὶ χαταργήσαντος αὐτοῦ “ τὴν 
δυναστείαν τὴν πολυχρόνιον. "' Διό σε ἰχετεύομεν" " Τοὺς μετα- 
στάντας χατάταξον " ἐν σχηναῖς τῶν ᾿Αγίων σου, " ἐν μοναῖς 

ἀχηράτοις σου. 

Στίχ. Δὶ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς. 

Σὺ δικαιοσύνη τε " ἁγιασμὸς ἡμῖν γέγονας " χαὶ ψυχῶν ἀπο- 

λύτρωσις" " Πατρὶ γὰρ προσήγαγες " δεδικαιωμένους " καὶ λελυ- 
τρωμένους, ἢ ἀναδεξάμενος ἡμῖν " τὸ ὀφειλόμενον ἐπιτίμιον" " χαὶ 

νῦν ἐχδυσωποῦμέν σε; " Τοὺς μεταστάντας ἀνάπαυσον ἡ ἐν χα- 

ρᾷ καὶ φαιδρότητι, " εὐεργέτα Σωτὴρ ἡμῶν. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Ρήσεσιν ἑπόμενοι ᾿ τῶν Θεηγόρων, Πανάμωμε, "΄ Θεοτόχον 
φρονοῦμέν σε" ὁ Θεὸν γὰρ ἐγέννησας "“᾽ σεσωματωμένον ἡ ἀπερι- 
γοήτως, “ τὸν λυτρωσάμενον ἡμιᾶς “᾽ δεδουλωμένους τοῖς παρα- 

πτώμασι" " ὃν χαὶ νῦν ἐχδυσώπησον ἡ τοὺς μεταστάντας οἰκέτας 

σου ἢ ταῖς οἰκείαις ἐλλάμψεσι " χαταυγάσαι, Πανάχραντε. 

ἋἊ 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ιὰ ξύλου ὁ ᾿Αδὰμ " Παραδείσου γέγονεν ἄποικος" " διὰ ξύλου 

Δὲ: Σταυροῦ " ὁ Ληστὴς Παράδεισον ᾧχησεν" " ὁ μὲν γὰρ γευ- 
σάμενος ἢ ἐντολὴν ἠθέτησε τοῦ ποιήσαντος, “ ὁ δὲ συσταυρού- 

μενος ἢ Θεὸν ὡμολόγησε τὸν χρυπτόμενον, ἢ Μνήσθητί μου, βοῶν, " 
ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. , 

Πυρπολούμενοι Χριστοῦ " τῇ ἀγάπη, ἅγιοι Μάρτυρες, " δυσ- 
σεβείας τὴν πυρὰν " δροσισμῷ ἀγώνων ἐσβέσατε, " χαὶ λύχνοι 
πολύφωτοι " ᾿Εχχλησίας ὥφθητε, ἀπελαύνοντες ἣ᾽ τὸ σχότος ἐν 

χάριτι " τῶν νόσων χαὶ θλίψεων τῶν ψυχῶν ἡμῶν" ἡ ὅθεν χρεω- 
στιχῶς ἡ πάντες ὑμᾶς σέβομεν. 

Ἱεράρχαι ἱεροὶ, " Προφητῶν ἐνθέων κατάλογος, " καὶ ᾿Οσίων 
οἱ χοροὶ, " χαὶ Γυναικῶν ἁγίων ὁμήγυρις ἢ Θεὸν θεραπεύσαντες ἤ 
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ἐναρέτοις πράξεσιν ἐδοξάσθησαν. “ Αὐτοὺς μαχαρίσωμεν, "'΄ ταῖς 

τούτων δεήσεσι δυσωποῦντες τυχεῖν " τῆς αἰωνίου " δόξης τε χαὶ 
λαμπρότητος. ι 

Ἔνθα λάμπει σου τὸ φῶς, " ἔνθα χοροὶ ᾿Αγίων αὐλίζονται, ἢ 

οὗ ἀπέδρα στεναγμὸς " καὶ ὀδύνη, τάξον τοὺς δούλους σου " τοὺς 

προτελευτήσαντας " χαὶ λιπόντας βίον τὸν πολυώδυνον " ὑμινεῖν 

σου τὴν ἄφατον, " Σωτὴρ, ἀγαθότητα, παριδὼν αὐτῶν "' τὰ 
πλημμελήματα, ἢ ἅπερ διεπράξαντο. 

Δέξα. 

Ἢ ἀχώριστος Τριὰς, ἢ ἡ ἐν Πατρὶ Υἱῷ χαὶ ἐν Πνεύματι Ἂ 

ἑνουμένη ὁλικῶς, ἢ χαὶ μὴ συγχεομένη ταῖς ἰδιότησι, ᾿᾽ Μονὰς 
τρισυπόστατε, " τοὺς θανόντας πίστει ἔν σοὶ ἀνάπαυσον, ἣ λιταῖς 
τῶν ἁγίων σου " Μαρτύρων ᾿Οσίων τε χαὶ σεπτῶν Προφητῶν " 
νέμουσα ἴλασμιοὸν ἡ τούτοις χαὶ συγχώρησιν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ὃν ἐγέννησε Πατὴρ " πρὸ ᾿Εωσφόρου Λόγον συνέλαβες, " χαὶ 
ἐχύησας σαρχὶ ᾿ γεγονότα ἄνθρωπον τέλειον, "᾽᾿ δυσὶ γνωριζόμε- 
γον " ἐνεργείαις, Αχραντε, χαὶ θελήσεσιν᾽ “᾽ αὐτὸν οὖν ἱχέτευε " 
ὡς Κτίστην καὶ Κύριον οἰχτειρῆσαι ἡμᾶς “᾽ τούς σε ὑμνοῦντας, 
Κόρη Θεονύμφευτε. 

Τέλος τοῦ Τετάρτου “Ἤχου. 

Πανηγυριστὴς καὶ χορευτὴς ὧν, φέρεις 

Τέταρτον εὖχος μουσικωτάτῃ κΧρίσει. 

Συ τοὺς χορευτὰς δεξιούμενος πλάττεις, 

Φωνοὶς βραβεύεις καὶ χροτῶν ἐν χυμβάλοις. 

Σὲ τὸν Τέταρτον Ἦχον, ὡς εὐφωνίας 
Πλήρη, χορευτῶν εὐλογοῦσι τὰ στίφη. 





ξ-εξῖξς:. ϑῆξ ν. εϑζξει -εὐϑῆεεν. εϑῖξο. εὐῆξεν. εϑῆξοι εϑίξο τι -“--“- 

ΠΕΡΙΌΔΟΣ ΤΟΥ͂ ΠΛ. Α΄. ΗΧΟΥ͂. 

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ἙΣΠΈΡΑΣ. 

ΕΝ Τῷ ΜΙΚΡΩ ἘΣΠΕΡΙΝΩ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα, τὰ τρίά Στιχηρὰ ᾿Αναστάσιμα, 
δευτεροῦντες τὸ α΄. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον Δογματικόν. Ἦχος πλ. α΄. 
ἣν θεοπρεπὴ χαὶ σεβάσμιον “ Κόρην τιμήσωμεν " τὴν ὑπέρτιμιον 

Τ τῶ Χερουβίμ." “ ὁ γὰρ Δημιουργὸς τῶν ὅλων ἡ ἐνανθρωπῆσαι 
βουληθεὶς "“ ἐν αὐτῷ ᾧχησεν ἀφράστως: δ΄ Ὦ ξένων πραγμά- 

τῶν " χαὶ παραδόξων μυστηρίων! ἣ" τίς οὐχ ἐκπλαγῇ " ἐν τούτῳ 

ἀχουτισθεὶς, "ὅτι Θεὸς ἄνθρωπος γέγονε, ἢ χαὶ τροπὴ ἐν αὐτῷ 
οὐχ ὑπῆρξε, " χαὶ τῆς παρθενίας πύλας διῆλθε, ᾿' καὶ μείωσις ἐν 

αὐτῇ οὐχ ὑπελείφθη ; "᾽ καθὼς ὁ Προφήτης λέγει" “' ΓΑνθρωπος 

ταύτην οὐ διοδεύσει ποτὲ, " εἰ μιή μόνος Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ, " 
ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 

᾿Απόστιχα, τὸ πρῶτον ᾿Αναστάσιμόν, χαὶ τὰ παῤόντα προσό- 
μοιὰα τῆς Θεοτόχου. 

Χαίροις, ᾿ ἀσχητιχῶν. 
Στίχ. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου. 
Χεῖρας " ἐπανατείνω πρὸς σὲ, "᾽' καὶ ῥυπαρὰ ἣ χείλη ἀνοίγω 

πρὸς δέησιν, ἣ᾽ χαὶ κάμπτω " Α χαρδίας γόνυ, “᾿ καὶ νοητῶς τῶν 
ποδῶν " σοῦ τῶν παναχράντων " νῦν ἐφάπτομαι, " ᾿Αγνὴ, "ἡ χαὶ 
προσπίπτω σοι ἡ τὰς ὑδύνας μου ἴασαι, " τὰ χρόνιά μου ἡ τὰ 

πολλὰ καὶ ἀνίατα " ἀγαθότητι ἢ σῇ θεράπευσον τραύματα" " ῥὺῦ- 
σαι ἐξ ὁρωμένων με " ἐχθρῶν ἀοράτων τε᾿ ἡ χούφισον, Κόρη» τὸ 

βάρος " τῆς ῥᾳθυμίας μου, ὅπως σε " ὑμνῶ " καὶ δοξάζω, δι᾿ ἧς 
εὕρατο ὁ Κόσμος " τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. [Αχουσον, θύγατερ. 
Χαίροις, ᾿᾽ ἡ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ " ἀνερμιηνεύτως ἡ συλλαβοῦ- 

σα, Πανάμωμε, " χαὶ τοῦτον " σαρχὶ τεχοῦσα " τὸ χαθ᾽ ἡμᾶς ἀ- 
ληθῶς " ἐχ τῶν σὼν αἱμάτων "᾽ προσλαβόμενον, "“ ψυχὴν “' νοεράν 
τε χαὶ ἡ αὐτεξούσιον ἔχοντα" “ ἀνελλιπῶς γὰρ ἡ τὸν ᾿Αδὰμ. ἐν- 
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δυσάμενος, ἣ διεσώσατο " ἀναπλάσας τὸν ἄνθρωπον" ὅθεν ἐν δύο 

φύσεσιν " ἡυἵν χαταγγέλλεται, " ὡς ἐχατέρων δειχνύων Κ'ὶ ἐν ἑαυ- 
τῷ τὴν ἐνέργειαν ἢ Χριστός" δ Ἀ σαῖς ψυχαῖς ἡμῶν 

δοθῆναι ἡ τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν. 

Χαίροις, ἢ ἡ χαλλονὴ ᾿Ιαχὼβ, " ἣν ἐξελέξατο " Θεὸς, ἣν ἡ- 
γάπησεν" "᾽ ἡ θύρα " τῶν σωζομένων, "' ἡ φλογοφόρος λαβὶς, " 

τῆς ἀρᾶς ἡ λύσις,  παντευλόγητε, " γαστὴρ ἡ θεοχώρητε,." πε- 
πτωχότων ἀνόρθωσις, " ἁγιωτέρα ἡ Χερουβὶυ., χαὶ τῆς Κτίσεως ἢ 

ὑπερέχουσα, " δυσθεώρητον ὅραμα, "Λ΄ ἄχουσμα τὸ χαινότατον, " 

ἀνέχφραστον λάλημα, ἢ ἅρμα τοῦ Λόγου, νεφέλη " ἐξ ἧς ἀνέ- 

τειλεν Ἥλιος “ ἡμᾶς " χαταυγάζων "᾿ τοὺς ἐν σχότει, χαὶ παρέ- 
χων " τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοζοχίον. 

Αἱ περὶ σοῦ προφητεῖαι ἐπληρώθησαν, ᾿᾽ Παρθένε ἀγνή" ἡ ὁ 
μὲν γάρ σε τῶν Προφητῶν " Πύλην προηγόρευσεν ἐν ᾿Εδὲμ. δ 

βλέπουσαν χατὰ ἀνατολὰς, Ἀ ἐν ἡ οὐδεὶς διῆλθεν, "' εἰ μὴ ὁ σὸς 

Πλαστουργὸς " χαὶ τοῦ Κόσμου παντός" ἡ ὁ δὲ Βάτον πυρὶ φλε- 
γομένην, " ὅτι ἐν σοὶ ᾧχησε τὸ πῦρ τῆς Θεότητος," χαὶ ἄφλεχτον 

" ἄλλος [Ὅρος ἅγιον, ἢ ἐξ οὗ ἐτμήθη λίθος ὁ ἀχρογω- 

νιαῖος “ ἄνευ χειρὸς ἀνθρώπου, ἣ"᾽ χαὶ ἐπάταξε τὴν εἰχόνα " τοῦ 
νοητοῦ Ναβουχοδονόσορ. " ᾿Αληθῶς μέγα χαὶ παράδοξον "' τὸ ἐν 

σοὶ μυστήριον ᾿ ὑπάρχει, Θεομῆτορ! " διό σε δοξαζομεν" "' διὰ 

σοῦ γὰρ γέγονεν " ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

ὃν δυσώπει 

μείνασαν" 

Τὸ ᾿Απολυτίχιον ᾿Αναστασιμον, χαὶ ᾿Απόλυσις. 

τα ϑϑσ) ἐὩ  ΦΦΕΞΞΕΞ...--.- 

ΕΝ ΤῊ ΜΕΓΑΛῷ ΕΣΠΈΡΙΝΩ. 

Μετὰ τὸν Προοιμιαχὸν, χαὶ τὸ πρῶτον Καθισμα “τοῦ Ψαλτη- 
δίου., εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, ψάλλομεν τὰ παρόντα Στιχηρὰ 

᾿Αναστάσιμα. Ἤχος “πλ. ἄ΄. 
ιὰ ποὺ τιμίου σου Σταυροῦ, " Χριστὲ, Διάβολον ἥσχυνας, 

ΛΎΝΝ διὰ τῆς ᾿Αναστάσεως σοὺ ἣ τὸ χέντρον τῆς ἁμαρτίας ἦμ.- 
βλυνας, “᾽ χαὶ ἔσωσας ἡμᾶς " ἐχ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου. " Δο- 
ξαζομιέν σε, Μονογενές. 

Ὃ. τὴν ᾿Ανάστασιν διδοὺς " τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων 
πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη" “ἔφριξαν τοῦτον οἱ ἄρχοντες τοῦ 
ἽΛδου, ᾿ χαὶ ἐπήρθησαν πύλαι ὀδυνηραί" "ὶ εἰσελήλυθε γὰρ " ὁ Βα- 
σιλεὺς τῆς δόξης Χριστὸς, " λέγων τοῖς ἐν δεσμοῖς" κ᾿ ᾿Εξέλθετε, ἡ 

χαὶ τοῖς ἐν τῷ σχότει" "᾿Αναχαλύπτεσθε. 

Ἃ 

Ἂ Ἃ 
᾿ 

ως 
Ἃ 
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Μέγα θαῦμα ! " ὁ τῶν ἀοράτων Κτίστης " διὰ φιλανθρωπίαν " 
σαρχὶ παθὼν ἀνέστη ὁ ἀθάνατος. " Δεῦτε, πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, ἢ 

τοῦτον προσχυνήσωμεν" ἢ τῇ γὰρ αὐτοῦ εὐσπλαγχνίᾳ " ἐχ πλά- 
νης ῥυσθέντες, " ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν ἢ ἕνα Θεὸν ὑμνεῖν μεμα- 
θήχαμεν. ὝἝχτερα Στιχηρὰ ᾿Ανατολιχά. 

ἽἙσπερινὴν προσχύνησιν ἣ᾽ προσφέρομέν σοι τῷ ἀνεσπέρῳ Φω- 
πὶ, ᾿ τῷ ἐπὶ τέλει τῶν αἰώνων ἡ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ διὰ σαρχὸς " λάμ- 

ψαντι τῷ Κόσμῳ, " χαὶ μέχρις “Αδου χατελθόντι, ᾿ καὶ τὸ ἐχεῖσε 

σχότος λύσαντι, " χαὶ τὸ φῶς τῆς Αναστάσεως " τοῖς ἔθνεσι δεί- 
ἕαντι. ἡ Φωτοδότα Κύριε, δόξα σοι. 

Τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας ἡμῶν ᾿ Χριστὸν δοξολογήσωμεν" ἢ 
αὐτοῦ γὰρ ἐχ νεχρῶν ἀναστᾶντος, ᾿ Κόσμος ἐχ πλάνης σέσω- 
σται, ἡ“ χαίρει χορὸς ᾿Αγγέλων, " φεύγει Δαιμόνων πλάνη, "᾿Α- 
δὰμ. πεσὼν ἀνίσταται, ἢ Διάβολος χατήργηται. 

Οἱ τῆς χουστωδίας ἐνηχοῦντο ᾿ ὑπὸ τῶν παρανόμων" " Κα- 
λύψατε Χριστοῦ τὴν ἔγερσιν, " χαὶ λάβετε ἀργύρια, "ἡ καὶ εἴπα- 
τε ὅτι, ἡμῶν χοιμωμένων, "ἡ ἐχ τοῦ μνημείου ἐσυλήθη ὁ νεχρός. ἢ 
Τίς εἶδε, τίς ἤχουσε ἢ νεχρὸν χλαπέντα ποτέ; " μάλιστα ἐσμυρ- 
γισμένον χαὶ γυμνὸν, " χαταλιπόντα χαὶ ἐν τῷ τάφῳ ἡ τὰ ἐν- 

τάφια αὑτοῦ; " Νὴ πλανᾶσθε, ᾿Ιουδαῖοι: " μάθετε τὰς ῥήσεις τῶν 
Προφητῶν, ἣ καὶ γνῶτε, κ᾿ ὅτι αὐτός ἐστιν ἀληθῶς " ὁ Λυτρωτὴς 

τοῦ Κόσμου " καὶ Παντοδύναμος. 

Κύριε, “ ὁ τὸν “Αδὴν σχυλεύσας κ καὶ τὸν θάνατον πατή- 

σας, ᾿ Σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ὁ φωτίσας τὸν Κόσμον " τῷ Σταυρῷ τῷ 

τιμίῳ, “ ἐλέησον ἡμᾶς. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ἔν τῇ ᾿Ερυθρᾷ θαλάσση “ τῆς ἀπειρογάμου Νύμφης " εἰχὼν 
διεγράφη ποτε. ἡ ᾿Πχεῖ Μωῦσης διαιρέτης τοὺ ὕδατος, “ ἐνθαδε 

Γαβριὴλ ὑπηρέτης τοῦ θαύματος: "᾽ τότε τὸν βυθὸν ἐπέζευσεν " 
ἀβρόχως ᾿Ισραὴλ, "' νῦν δὲ τὸν Χριστὸν ἐγέννησεν ἥ ἀσπόρως 

ἡ Παρθένος" “ ἡ θάλασσα "' μετὰ τὴν πάροδον τοῦ ᾿Ισραὴλ δ 

ἔμεινεν ἄβατος: " ἡ ἄμεμπτος " μετὰ τὴν χύησιν τοῦ μμα- 

νουὴλ ἡ ἔμεινεν. ἄφθορος. " 'ὋὋ ὧν χαὶ προὼν,  χαὶ φανεὶς ὡς 

ἄνθρωπος ἡ Θεὸς,, ἐλέησον ἡμᾶς. 
᾿Απόστιχα ᾿Αναστάσιμα. Ἦχος πλ. α΄. 

Σὲ τὸν σαρχωθέντα Σωτῆρα Χριστὸν, " χαὶ τῶν οὐρανῶν μὴ 
χωρισθέντα δεν φωναῖς ἀσμάτων μεγαλύνομεν, "' ὅτ' σταυρὸν χαὶ 

θάνατον χατεδέξω " διὰ τὸ γένος ἡμῶν "᾽ ὡς φιλάνθρωπος Κύριος" " 

σχυλεύσας “Ἄδου πύλας ᾿“᾽᾿ τριήμερος ἀνέστης, ᾿ σώζων τὰς ψυ- 
" 

χᾶς ἡμῶν. 



ΤῊ ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ͂ ΠΡΩΙ. 
Τὰ χατὰ ᾿Αλφάβητον. 

Νυγείσης σου τῆς πλευρᾶς, Ζωοδότα, “' χρουνοὺς ἀφέσεως πᾶ- 

σιν ἐξέβλυσας, " ζωῆς καὶ σωτηρίας" " σαρχὶ δὲ θάνατον χατεδέ- 
ἕω, "΄ ἀθανασίαν ἡμῖν δωρούμινος" ἡ οἰκήσας τάφῳ δὲ ἢ ἡμᾶς ἡ- 
λευθέρωσας, " συναναστήσας ἑαυτῷ ἡ ἐνδόξως ὡς Θεός" " διὰ τοῦτο 

βοώβεν' Ἄ Φιλάνθρωπε ἐδ ἜΝ σοι. 
Ξένη σου ἡ σταύρωσις ἡ χαὶ ἡ ἐν Αδου χαθοδος, ἡ Φιλαν- 

θρωπε, ὑπάρχει" " σχυλεύσας γὰρ αὐτὸν, " καὶ τοὺς πάλαι δεσ- 

μίους " συναναστήσας ἑαυτῷ “ ἐνδόξως ὡς Θεὸς, ἡ τὸν Παραδει- 

σον ἀνοίξας " ἀπολαβεῖν τούτους ἠξίωσας" “ διὸ καὶ ἡμῖν τοῖς 

δοξάζουσι ᾿ τὴν σὴν τριήμερον ἔγερσιν ἢ δώρησαι ἱλασμὸν ἁμιαρ- 
τιῶν, ἢ Παραδείσου οἰκήτορας χαταξιῶν " ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. 

ὋὉ δι’ ἡμᾶς σαρχὶ πάθος δεξάμενος, “ χαὶ τριήμερος ἐχ νε- 

κρῶν ἀγαστὰς; ἘΠκῆς σαρκὸς ἡμῶν τὰ παθη θεράπευσον, ἢ καὶ 
ἀνάστησον ἐκ πταισμάτων χαλεπῶν, ἡ Φιλάνθρωπε, " καὶ σῶ- 
σον ἡμᾶς. Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ναὸς χαὶ πύλη ὑπάρχεις, ἢ παλάτιον χαὶ θρόνος τοῦ Βασι- 
λέως, “ Παρθένε πάνσεμνε: "' δι ἧς ὁ λυτρωτής μου Χριστὸς ὁ 
Κύριος " τοῖς ἐν σχότει καθεύδουσιν ἐπέφανεν, Ἥλιος " ὑπάρχων 

δικαιοσύνης, ἢ φωτίσαι θέλων, οὺς ἔπλασε Ἂ χατ᾽ εἰχόνα ἰδίαν χειρὶ 

τῇ ἑαυτοῦ. " Διὸ, Πανύμνητε, ᾿ ὡς μητρικὴν παῤῥησίαν Ἂ πρὸς 
αὐτὸν χεχτημένη, ἢ ἀδιαλείπτως πρέσβευε " σωθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. ι ὐφ δι : , 
Απολυτίχιον ᾿Αναστάσιμον. Αὐτόμελον. 

Τὸν συνάναρχον Λόγον " Πατρὶ καὶ Πνεύματι, ἢ τὸν ἐκ Παρ- 

θένου τεχθέντα " εἰς σωτηρίαν ἡμῶν “᾽ ἀνυμνήσωμεν , πιστοὶ, " 
χαὶ προσχυνήσωμεν" "ὅτι ηὐδόχησε σαρχὶ ἡ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυ- 
ρῷ," χαὶ θάνατον ὑπομεῖναι, ἢ χαὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας ἡ ἐν τῇ 

ἐνδόξῳ ᾿Αναστάσει αὑτοῦ. 
Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

ἌΣ πύλη Κυρίου ᾿ ἡ ἀδιόδευτος" "' χαῖρε, τεῖχος χαὶ σχέ- 
πὴ " τῶν ΠΣ ἀν ον εἰς σέ᾽ " χαῖρε, ἀχείμαστε λιμὴν ἢ 

᾿Απειρόγαμε" ἢ ἡ τεχοῦσα ἐν σαρχὶ ἡ" τὸν Ποιητήν σου καὶ Θεὸν, " 
πρεσβεύουσα μὴ ἐλλίπης “ ὑπὲρ τῶν ἀνυμινούντων ἣ χαὶ προσχυ- 
νούντων τὸν Τόχον σου. 
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ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩ͂Ι. 
ΕΙΣ ΤῸ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ. 

----2 

Κανὼν Τριαδικὸς, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς- 

Κανὼν ὁ πέμπτος Φωτὶ τῷ. τρισηλίῳ. Ποίημα Μητροφάνους. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. α΄. Ὁ Εἰἱρμός. 

Ἵππον χαὶ ἀναβάτην. 
ράτος τῆς ἑνιαίας " καὶ τρισηλίου μορφῆς " ἀνυμινοῦντες βοώ- 
μεν: ἡ Τὸν νοῦν ἡμῶν χαταύγασον, " Θεὲ παντοδύναμε, " καὶ 

πρὸς τὴν σὴν, ᾿ Δέσποτα, μετεώρισον " δόξαν ἄφραστον. 
ὕλνω σε τῶν ᾿Αγγέλων διάχοσμιοι νοεροὶ " ἀσιγήτως ὑμινοῦ- 

σιν ἡ ἐν τρισαγίοις ἄσμασι, “ Μονάδα τρισάριθμον, ἡ χαὶ Τριάδα " 
σύμμορφον, ὑπερούσιον, ᾿ παντοδύναμον. 

Νέχταρ τῆς σῆς ἀγάπης " γλυχύτατον, φωτουργὸν " τῇ ψυ- 
χῊ μου παράσχου, " Τριὰς Μονὰς ἀρχίφωτε, Ἂ χαὶ θείαν χατα- 

νυξιν, " καθαρτικὴν, ᾿ Δέσποτα πολυέλεε " πάσης Κτίσεως. 
Θεοτοχίον. 

“Ὥσπερ ἐπὶ τὸν πόχον ἣ χατῆλθεν ἀψοφητὶ " οὐρανόθεν, Παρ- 
θένε, “΄ ὁ ὑετὸς ἐν μήτρᾳ σου ἣ'ὶ ὁ θεῖος, χαὶ ἔσωσε ἣ' ξηρανθεῖ- 
σαν ἢ ἅπασαν τῶν ἀνθρώπων " τὴν φύσιν, Αχραντε. 

᾿Ωδὴ γ. Ὁ πήξας “ ἐπ᾽ οὐδενός. 

Νοήσας " τὰς νοερὰς οὐσίας ὑπέστησας “ ὑμνῳδοὺς ἀπαύ- 

στους “ τῆς σῆς Θεότητος, "᾽ τρίφωτε Θεὲ χαὶ παντουργέ᾽ " ἀλ- 
λὰ χαὶ τῶν πηλίνων ἡ χαὶ γηγενῶν δέξαι τὴν δέησιν ἡ χαὶ τὴν 
ἱκεσίαν ὡς εὔσπλαγχνος. 

Ὃ πάσης " κατὰ φύσιν τροπῆς ἀπαράδεχτος, "᾽ τοῖς ἀλλοιου- 

μένοις ᾿ ἡμῖν χαὶ μέλπουσι ἢ τὴν ἀνεξιχνίαστον πηγὴν " τῆς σῆς 
ἀγαθωσύνης ἢ πλημμελημάτων δὸς συγχώρησιν, ᾿ χαὶ τὴν σω- 

τηρίαν ὡς εὔσπλαγχνος. 

Πατέρα “ καὶ τὸν Υἱὸν καὶ Πνεῦμα δοξαζομεν " ἐν ἀπαραλ- 
λάκτῳ ἡ μορφῇ Θεότητος, " σὲ τὸν ἑνιχὸν χαὶ τριλαμπὴ “ Κύ- 
ριον τῶν ἁπάντων, “ ὡς οἱ Προφῆται χαὶ ᾿Απόστολοι " παρὰ σοῦ 

σαφῶς ἐδιδάχθησαν. Θεοτοχίον. 

᾿Εφαάνης " τῷ Μωῦσῇ ἐν βάτῳ ὡς “Αγγελος " βουλῆς τῆς με- 
γάλης " τοῦ Παντοχράτορος, " σοῦ τὴν ἐχ Παρθένου προδηλῶν " 
σάρχωσιν, Θεοῦ Λόγε" ἣὶ δι’ ἧς ἡμᾶς μετεστοιχείωσας, " χαὶ πρὸς 

οὐρανοὺς ἀνεβίβασας. 

Καθισμα. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

᾿Ελεήμων ὑπάρχεις, δ Τριὰς ἀμέριστε" " ἐλεεῖς γὰρ τοὺς παν- 

Ἃ 
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τας ἡ ὡς παντοδύναμος ᾿ χαὶ πανοιχτίρμων, συμπαθὴς " χαὶ πο- 

λυέλεος" “᾽ διὸ προσφεύγομεν πρὸς σὲ ᾿ οἱ ἁμαρτήμασι πολλοῖς " 
βαρούμενοι χεχραγότες" " Ιλάσθητι τοῖς σοῖς δούλοις, "᾽ χαὶ ῥῦ- 
σαι πάντας πάσης χολάσεως. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
Παναγία Παρθένε, " ἡμᾶς ἐλέησον "' τοὺς προσφεύγοντας πί- 

στει " εἰς σὲ τὴν εὔσπλαγχνον, " χαὶ αἰτουμένους τὴν θερμὴν " 
σοῦ νῦν ἀντίληψιν: " δύνασαι γὰρ ὡς ἀγαθὴ " τοὺς πάντας σώζειν, 

ὡς οὖσα " Μήτηρ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, " ταῖς μητριχαῖς σου πρεσ- 
βείαις " χαὶ βωμένη; Θερχαρότώ θᾷι 

οἷν ὃ . Τὴν θείαν ἐννοήσας σου χένωσιν. 

᾿] υεῖται τῆς μιᾶς Κυριότητος " τὸ τριφαὲς ὁ Δανιὴλ, ἡ Χριστὸν 

χριτὴν θεασάμενος " πρὸς τὸν Πατέρα ἰόντα, δ" 

τὸ προφαῖνον τὴν ὅρασιν. Δίς. 

Πνεῦμα 

Ἃ Ἃ Πηλίνοις τοὺς ὑμνοῦντας σε στόμασι ᾿ τὸν ὑπερούσιον Θεὸν 

τριαδιχὸν ὑποστάσεσι, ἣ᾿ μοναδικόν τε τῇ φύσει, " τῆς δόξης τῶν 
᾿Αγγέλων ἀξίωσον. Θεοτοχίον. 

Τὸ ὄρος τὸ δασὺ χαὶ χατάσχιον, " ὃ εἶδε πρὶν ὁ ᾿Αββαχοὺμ., " 
ἐξ οὗ προῆλθεν ὁ Ἅγιος, ἢ σὸν δυσθεώρητον τόχον " ἐδήλου σῆς, 
Παρθένε, συλλήψεως. 

ἸῷΩδὴ αὐ ῷ ἀναβαλλόμενος. 

δι ἀγαθότητα ἢ κτίσας τὸν ἄνθρωπον, ἣ χαὶ κατ᾽ εἰκόνα 

τὴν σὴν ποιήσας, " ἐν ἐμοὶ χατοίκησον, ἢ τρίφωτε Θεέ μου, ἣ 
ὡς ἀγαθὸς χαὶ εὔσπλαγχνος. 

Σύ με χαθοδήγησον, " ΝΜονὰς τρισήλιε, ᾿᾽ πρὸς τρίβους θείας " 

τῆς σωτηρίας, " χαὶ τῆς σῆς ἐλλάμψεως “ πλήρωσον ὡς φύσει εν 

Θεὸς ἀπειροδύναμος. 
Φῶς τὸ ἀδιαίρετον "᾽ τῆς μιᾶς φύσεως, " μεμερισμένον " τοῖς 

χαραχτῆρσι, ᾿ τριλαμπὲς, ἀνέσπερον, ἢ τὴν ἐμὴν καρδίαν " χα- 
ταύγασον ταῖς αἴγλαις σου. 

Θεοτοχίον. 

Ὡς χατεῖδε πάλαι σε," ᾿Αγνὴ πανάχραντε, " ὁ “Ὑποφήτης " 
βλέπουσαν πύλην ᾿ πρὸς τὸ φῶς τὸ ἄδυτον, " εὐθύς σε ἐπέγνω δ 
Θεοῦ χατοιχητήριον. 

᾿Ωδὴ ς΄. Μαινομιίένην χλύδωνι. 
Ρ Ξὴς ὑπάρχουσα ἣ ' ὥβαρχα Ἢ ὑποσαοὶαικοῖοι, κ΄ ἐγιαία πέφυ- 

χας " ὡς σύμμορφος " χαὶ ἰσουργὸς Ἂ χαὶ χατ᾽ οὐσίαν χαὶ βού- 

λησιν. Δίς. 

᾿Ιχανῶς ἐδήλωσεν ἢ ὁ Προφήτης " ἄδων τῷ Πατρί" ἢ Σῷ φωτὶ 
ὀψόμεθα " τῷ Πνεύματι " φῶς τὸν Υἱὸν, " ἕνα Θεὸν τὸν τρισήλιον. 
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Θεοτοχίον. 
Ἃ Ἃ - , Ω Η Νη , . 

Τῶν πταισμάτων λύτρωσιν ἢ χαὶ χινδύνων, ἢ Δέσποτα Θεὲ, 

ἑνιχὲ χαὶ τρίφωτε, " 

Θεομήτορος. 

χατάπεμψον “ἡ σοῖς ὑμνηταῖς " πρεσβείαις τῆς 

Καθίσματα. Τὸν συνάναρχον Δόγον. 

Τὸ τρισήλιον σέλας " δοξολογήσωμεν, "᾿ χαὶ ἁπλὴν τὴν Τριά- 
δα " νῦν προσχυνήσωμεν" " ὅτι ἐφώτισεν ἡμᾶς " χαὶ ἠλέησε, 
χαὶ ἐῤῥύσατο φθορᾶς " τὸ γένος ἅπαν τῶν βροτῶν, " λυτρώσασα 
ἐχ τῆς πλάνης " εἰδώλων πάντα τὸν Κόσμον, " χαὶ Βασιλείαν ἡ- 

μἷῖν παρέσχετο. Δόξα... χαὶ νῦν. 

Θεοτοχίον ὅμοιον. 
᾿Απορήσας ἐχ πάντων "ἡ πρὸς σὲ χατέφυγον " τὴν ἐλπίδα ἀ- 

πάντων," χαὶ τὸ προσφύγιον ἢ ἁμαρτωλῶν χαὶ ταπεινῶν, ἢ χράζων 

Ἀ ἀναισθητῶν ὁ ἄθλι- 
ος᾿ “ ἐλέησόν με πρὸ τέλους, " ἐπίστρεψόν με χαὶ ῥῦσαι " πάσης 

χολάσεως τὸν ἀνάξιον. 

᾿Ωδὺ ζ΄. :“Ὃ ὑπερυψούμενος. 

ς ἐλέους ἄβυσσον " βϑοτες φάναᾳ χαὶ ΒΑ ἄπειρον, δ 

Οἰχτίρμον, ἐλέησον " τοὺς ἕνα σε ὑμνοῦντας " τριλαυνπὴ Θεὸν 
ὅλων. Δίς. 

Τὸν ἀπερινόητον, " ἐνιχὸν χαὶ τρίφωτον " Θεόν σε χαὶ Κύριον δ 
ὑμνοῦντες βοῶμέν σοι" " Παράσχου τοῖς σοῖς δούλοις " ἱλασμιὸν 

ἁμαρτημάτων. Θεοτοχίον. 
ἱῬάδαμνον ἐβλάστησας " τῷ Πατρὶ συνάναρχον; Ὑ ἄγθος τῆς 

Θεότητος, " βλαστὸν συναΐδιον, ᾿ Παρθένε, τὸν διδόντα " τὴν ζωὴν 
πᾶσιν ἀνθρώποις. 

τὸ Ἥμαρτον: "' ἀλλ᾽ ἐπιμένω τοῖς χείροσιν 

᾿Ωδὴ η΄. Σοὶ τῷ παντουργῷ. 

“πνα τῆς μιᾶς ἢ ἐμαὶ ἐς υνδὰ τὐλΖι " σαφῶς Κυριότητος “ τριτ- 

ΡΝ ὑπόστασιν, ᾿ ὥφθης, Θεέ μου, " ἐν σχήματι ἀνθρώπων ἢ 

Αβραὰμ. ὑμνοῦντι " σὸν χράτος ἑνιαῖον Δίς. 

Σύ με πρὸς τὰς σὰς " θεουργικὰς ἀχτῖνας “ δέρχειν χαταξίω- 

σον, " φῶς τὸ ἀπρόσιτον, " Πάτερ οἰχτίρμον, " καὶ Λόγε χαὶ τὸ 
Πνεῦμα, "“ τοῦ εὐαρεστεῖν σοι ἡ ἀεὶ, Κύριε πάντων. 

Θεοτοχίον. 
Ηστραψας ἡμῖν " τῆς τρισηλίου δόξης " τὸν ἕνα, Πανύμνη- 

Ἃ " Ν ΄ , - εἶ 

τε, " Χριστὸν τὸν Κύριον, ᾿ πάντας μυοῦντα “ τὴν μίαν Θεαρ- 
χίαν “ἐν τρισὶ Προσώποις " ὑμνεῖν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ἡσαΐα, χόρευε. 
αλιαί σε βρότειαι " κατ᾿ ἀξίαν, " ἄναρχε Μονὰς, " οὐ σθέ- 

Λ νουσιν ὑμινεῖν" " πλὴν ὡς ἐφικτὸν " τολμῶντες ἐχ πίστεως, ἢ 
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θεαρχικὴ " σύνθρονε Τριὰς, "᾽ δόξαν προσφέρομεν " τῷ σῷ χράτει 
χαὶ τὴν αἴνεσιν. Δίς. 

᾿Ισοῤῥόπῳ δόξῃ σε " τὸν μονάρχην ἡ τρίφωτον Θεὸν " δοξαζει 

τὰ Χερουβὶμ. ἢ καὶ τὰ Σεραφὶμ. "᾽ ἀχράντοις ἐν στόμασι" " μεθ᾿ ὧν 

ἡμᾶς “᾽ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἢ πρόσδεξαι, Κύριε, “ τὸ σὸν χράτος 

μεγαλύνοντας. Θεοτοχίον. 

Ὥς ἁγνὴ χαὶ ἄμωμος " χαὶ παρθένος ᾿ τέτοχας Υἱὸν " λυτρού- 

μένον ἦμ. ἃς " ἀπὸ πειρασμῶν “ Θεὸν ἀναλλοίωτον: “ ἀλλὰ χαὶ 
νῦν ἡ ἄφεσιν ἡμῖν " τῶν παραπτώσεων " τοῦτον δοῦναι χαθιχέτευε. 

ΕἸΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα ᾿Αναστάσιμα. 
Ἤχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

γ'" Σταυρὸν τοῦ Κυρίου " ἐγχωμιάσωμεν, “᾽᾿ τὴν Ταφὴν τὴν 
ἁγίαν ᾿ ὕμνοις τιμιήσωμεν, ἢ χαὶ τὴν ᾿Ανάστασιν αὐτοῦ " ὑπερ- 

δοξάσωμεν" " ὅτι συνήγειρε νεχροὺς " ἐχ τῶν μνημάτων ὡς Θεὸς, " 
σχυλεύσας χράτος θανάτου ἥ χαὶ ἰσχὺν Διαβόλου, "᾽ χαὶ τοῖς ἐν 

Αδη φῶς ἀνέτειλε. Δόξα. 
Κύριε, νεχρὸς προση) (ορεύθης, τ τὸ γεχρώσας τὸν θανατον" “ ἐν 

μνήματι ἐτέθης, " ὁ χενώσας τὰ μνήματα: ἢ ἄνω στρατιῶται 

τὸν τάφον ἐφύλαττον, Ἀ χάτω τοὺς ἀπ αἰῶνος νεχροὺς ἐξανέστη- 

σας. " Παντοδύναμε χαὶ ἀχατάληπτε ἡ Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Τὸν συναάναρχον Λόγον. 
Χαῖρε, ἅγιον ὄρος " χαὶ θεοβάδιστον" " χαῖρε, ἔμψυχε βάτε " 

καὶ ἀκατάφλεχτε" "᾽ χαῖρε, ἡ μόνη πρὸς Θεὸν " Κόσμου γέφυρα, 
ἡ μετάγουσα θνητοὺς " πρὸς τὴν αἰώνιον ζωήν “ χαῖρε; ἀχήρατε 
Κόρη, " ἡ ἀπειράνδρως τεκοῦσα "᾽ τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ὁ ἕτερα. 
Κύριε, " μετὰ τὴν τριήμερόν σου ᾿Ανάστασιν " χαὶ τὴν τῶν 

᾿Αποστόλων προσχύνησιν " ὁ Πέτρος ἐβόα σοι" " Γυναῖχες ἀπετόλ- 

μησαν, ἣ χἀγὼ ἐδειλίασα: κ᾽ Δηστὴς ἐθεολόγησε, ἢ χἀγὼ ἠρνησά- 
μὴν σε’ " ἄρα χαλέσεις με τοῦ λοιποῦ Μαθητήν; " ἢ πάλιν δεί- 
ἕεις με ἁλιέα βυθοῦ; "᾿Αλλὰ μετανοοῦντά με δέξαι, ἢ ὁ Θεὸς, 

χαὶ σῶσόν με. ν Δόξα. 

Κύριε, " ἐν μέσῳ σε προσήλωσαν ἤἧ οἱ παράνομοι τῶν χατα- 
δίκων, " χαὶ λόγχη τὴν πλευράν σου ἐξεκέντησαν, ἢ ὦ ᾿Ελεῆ- 
μον" " ταφὴν δὲ χατεδέξω, κ ὁ λύσας “Αδου τὰς πύλας, " καὶ 
ἀνέστης τριήμερος" Ὑ᾽ ἔδραμον Γυναῖχες ἰδεῖν σε, ἡ καὶ ἀπήγγει- 

λαν ᾿Αποστόλοις τὴν ἔγερσιν. “ “Ὑπερυψούμενε Σωτὴρ, " ὃν ὑμνοῦ- 
σιν Λγγελοι, ἢ εὐλογημένε Κύριε, δόξα σοι. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

᾿Απειρόγαμε Νύμφη; " Θεογεννήτρια, " ἡ τῆς Εὔας τὴν λύ- 
πὴν ἡ χαροποιήσασα,, “ ἀνυμινοῦμεν οἱ πιστοὶ " καὶ προσχυνοῦμιέν 
σε, " ὅτι ἀνήγαγες ἡμᾶς " ἐκ τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς" ἣ' καὶ νῦν δυσώ- 

πει ἀπαύστως, " πανύμνητε Παναγία, ἢ εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. 

Μετὰ τὸν ᾿Αμωμον, χαὶ τὰ Εὐλογητάρια, ἣ “Ὑπαχοή. 
ἡρμ τυνάι ὁράσει " τὸν νοῦν ἐχθαμβούμεναι, " χαὶ θεϊκὴ ἐγέρ- 

ἢ σὴν ψυχὴν φωτιζόμεναι ἢ αἱ Μυροφόροι ἊἋ ποῖς ᾿Αποστόλοις 

ἐλ δαζωκο. κ᾿ ᾿Αναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι ᾿ τὴν ᾿Ανάστασιν 

τοῦ Κυρίου " συνεργοῦντος τοῖς θαύμασι " χαὶ παρέχοντος ἡμῖν τὸ 

μέγα ἔλεος. Οἱ ᾿Αναβαθμοί. ᾿Αντίφωνον Α΄. 

Ἔν τῷ θλίβεσθαί με " δαυϊτικῶς ἄδω σοι, Σωτήρ μου" " 'Ῥῦ- 
σαί μου τὴν ψυχὴν " ἐκ γλώσσης δολίας. 

Τοῖς ἐρημικοῖς ᾿ ζωὴ μακαρία ἐστὶ “ θεϊκῷ ἔρωτι πτερουμεένοις. 

Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι ᾿ περιχρατεῖται πάντα τὰ ὁρατά τε " σὺν 
τοῖς ἀοράτοις" ἢ ἀὐτϑιρατες γὰρ ὃν ἡ τῆς Τριάδος ὃ ἕν ἐστιν ἀψεύ- 

στως. ᾿Αντίφωνον Β΄. 

Εἰς τὰ ὄρη; ψυχὴ, " ἀρθῶμεν" " δεῦρο ἐκεῖσε, ὅθεν βοήθεια ἥχει. 
Δεξιά σοὺ χεὶρ " χἀμὲ, Χριστὲ, ἱπταμένη ἣ σχαιωρίας πάσης 

περιφυλαξάτω. ᾿ς Δόξα... χαὶ νῦν. ἦ 

᾿Αγίῳ Πνεύματι "᾽ θεολογοῦντες φῶμεν" ἢ Σὺ εἶ Θεὸς, ζωὴ, 
ἔρως, φῶς, ἡ νοῦς" σὺ χρηστότης, " σὺ βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας. 

᾿Αντίφωνον Γ΄. 
᾿Επὶ τοῖς εἰρηχόσι μοι" ἡ Εἰς τὰς αὐλὰς προσβῶμεν Κυρίου" " 

χαρᾶς πολλῆς πλησθεὶς " εὐχὰς ἀναπέμπω. 

᾿Επὶ οἶκον Δαυὶδ " τὰ φοβερὰ τελεσιουργεῖται" ἡ πῦρ γὰρ ἐχεῖ 
φλέγον Ἀ ἅπαντα Εἰσχρῦν νοῦν. Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι " ζωαρχικὴ ἀξία, “΄ ἐξ οὗ πᾶν ζῶον ἐμψυ- 

χοῦται, “ ὡς ἐν Πατρὶ " ἅμα τε χαὶ Λόγῳ. 

Προχείμενον. 
᾿Ανάστηθι, Κύριε, ὁ Θεός μου, ὅτι σὺ βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. ᾿Εξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλη καρδίᾳ μου. 

Πᾶσα πνοή. Εὐαγγέλιον τὸ ᾿Ἑωθινόν. 
᾿Ανάστασιν. Χριστοῦ θεασάμενοι. Τὸν Πεντηχοστὸν χτλ. 

Κανὼν ᾿Αναστάσιμος. πεν ᾿Ιωάννου ὑφ χες 
᾿οδὴ α΄. Ἦχος πλ. α΄. Ὁ Εἱρμό 

»- ππὸν χαὶ ἀναβάτην εἰς θάλασσαν ᾿ἔρυ ΣᾺ ὁ συντρίβων 

» μα ἐν ὑψηλῷ βραχίονι " Χριστὸς ἐξετίναξεν, "᾿Ισραὴλ 

» δὲ ἡ ἔσωσεν ἐπινίχιον ἢ ὕμνον ἀδοντα. 

Ῥαγϑο]ούϊουβ. 47 
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Ἱροπᾶρια. 

Σὲ ἡ ἀχανθηφόρος "Ἑβραίων συναγωγὴ "᾿ οὐ στοργὴν, Ἐὐερ- 

γέτα, “᾽ πρὸς σὲ φυλαάξασα μητρικὴν, ἢ Χριστὲ, ἐστεφάνωσε, ἢ 
τὸν Γενάρχγη " λύοντα τῆς ἀχάνθης ἢ τὸ ἐπιτίμιον. 

᾿Ἤγειράς με πεσόντα " τῷ βόθρῳ ἐπιχλιθεὶς, ᾿ Ζωοδότα, ἀπτώ- 

τως" " χαὶ τῆς ἐμῆς δυσώδους φθορᾶς, " Χριστὲ, ἀνασχόμενος " 
ἀπειράστως, "΄ θείας οὐσίας μύρῳ με " εὐωδίασας. 

Θεοποχίον. 

Λέλυται ἡ χατᾶρα, ᾽᾽ ἡ λύπη πέπαυται" 
μένη " καὶ Κεχαριτωμένη πιστοῖς ᾿ χαρὰν ἐξανέτειλεν, 
γίαν ᾿ πᾶσιν ἀνθηφοροῦσα "' Χριστὸν τοῖς πέρασι. 

Κανών. Σταυροαναστάσιμος. Ὁ Εἰἷρμοός. 

Τῷ Σωτήρ! Θεῷ. 
ἡ υὲ βουλήσει σταυρῷ “ προσηλωθέντι σαρχὶ, 

ἊἋ ἡ γὰρ Βὺὐλογη- 

Κ᾿ εὐλο- 

κ᾿ χαὶ τῆς ἀρχαί- 
᾽ ΄ ᾿. ἣΝ " ΄ ΄ ᾽ ͵ ᾽ 

ας ἀποφάσεως “ τὸν διὰ ξύλου πεσόντα ἐλευθερώσαντι, " αὐ- 
- ᾿ " ᾿ Ἂ « ͵ 

τῷ μόνῳ ἄσωμεν" "' ὅτι δεδόξασται. 

Τῷ ἐχ τάφου νεχρῷ " ἐξαναστάντι Χριστῷ, " χαὶ τὸν πεσόν- 
τα συνεγείραντι " χαὶ συνεδρία Πατριχῇ χαταχοσμήσαντι, " αὐ- 

τῷ μόνῳ ἀσωμεν " ὅτι δεδόξασται. 
Θεοτοχίον. 
Ἃ τὸν σαρχωθέντα ἐχ σοῦ, ἡ χαὶ ἐκ 

υνἡὴ ἐχφοιτήσαντα Θεὸν ἀπαύστως 

ἼἌχραντε Μητερ Θεοῦ, 

τῶν χόλπων τοῦ Γεννήτορος 
πρέσβευε " πάσης περιστάσεως Ἀ σῶσαι οὺς ἔπλασε. 

Κανὼν τῆς ᾿Ὑπεραγίᾶς Θεοτόκου, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Φως ἡ τεχοῦσα, φώτισόν με, Παρθένε. 
Ὃ Εἰρμές. Ἵππον χαὶ ἀναβάτην. 

ὡς τὸ χκατασχηνῶσαν ἢ ἐν σοὶ, Πανάχραντε, " χαὶ φωτίσαν 

(ὦ, Κόσμον " μαρμαρυγαῖς Θεότητος, ᾷ πβωνν ἐχδυσώπη- 
σον ἜΝ τ ̓ Εἴτανε τοὺς ὑμνοῦντάς δε " Μητροπαρθῦενε. 

Ὥς ὡραϊζομένη ἢ τῷ χᾶάλλει τῶν ἀρετῶν, " : αὐ ἀν σκυ, 
χαλλοποιὸν εὐπρέπειαν " τὴ αἴγλη τοῦ ἐπ αηβδεον ὑπεδέξω, " 

ΠῺαναγνε, τὸν τὰ σύμπαντα " χαλλωπίσαντα. 

Σὲ πάλαι προτυποῦσα ἢ ἡ βάτος ἡ ἐν Σινᾷ “ οὐχ ἐφλέχθη, 
Παρθένε, " τῷ πυρὶ ὁμιλήσασα" "δ παρθένος γὰρ τέτοχας " χαὶ 

" ἔμεινας ὑπὲρ ἔννοιαν, ἢ Μητροπάρθενε. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὁ Εἰρμός. 
»κ πήξας ἢ ἐπ᾿ οὐδενὸς τὴν γῆν τῇ προστάξει σου, " καὶ με- 

» (0... μοὶ ἀσχέτως βρίθουσαν, "᾽ ἐπὶ τὴν ἀσάλευτον, Χρι- 
Ἃ 

Ἂ. 

παρθένος 

» στὲ, " πέτραν. τῶν ἐντολῶν σου ἡ τὴν ᾿Εχχλησίαν σου στε- 
» ρέωσον, " μόνε ἀγαθὲ χαὶ Φιλάνθρωπε. 
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Τροπάριαι. 
Χολὴν μὲν " οἱ ἐκ πέτρας τὸ μέλι θηλάσαντες " τῷ ἐν τῇ ἐρή- 

μῳ τερατουργήσαντι " σοὶ προσενηνόχασι, Χριστέ" "' ὄξος δ᾽ ἀντὶ 

τοῦ μαννα ἣ εὐεργεσίαν σοι ἠμείψαντο " παῖδες ᾿Ισραὴλ οἱ ἀγνώ- 

μονᾶς. 

Οἱ πάλαι " φωτοειδεῖ νεφέλῃ σχεπόμενοι 

Χριστὸν χατέθεντο' " ἀλλ αὐπεξουσίως ἀναστὰς ἡ πᾶσι πιστοῖς 

“ ἄνωθεν τοῦ Πνεύματος 

᾿ τὴν. Ζωὴν ἐν τάφῳ 

παρέσχε " τὴν μυστιχῶς ἐπισχιάζουσαν 
ἔλλαμψιν. 

Θεοτοχίον. 

Σὺ Μήτηρ " Θεοῦ ἀσυνδυάστως γεγένησαι 
Ι]ατρὸς ἐχλάμψαντος "' ἄνευθεν ὠδίνων μητριχῶν᾽ 
τόκον, " σεσαρχωμένον γὰρ ἐχύησας "᾿ Λόγον, ὀρθοδόξως χηρύτ- 

τομεν. Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. 

" σοῦ ἐξ ἀκηράτου 

Ἀ ὅθεν σε Θεο- 

Δυνάμει τοῦ Σταυροὺ σου, Χριστέ. 

4 νέστης ἐκ τοῦ τάφου, Χριστὲ, ἣ᾽ φθορᾶς θανάτου λυτρωσα- 

ΑΛ μενος " τοὺς ἀνυμνοῦντας, Ζωοδότα, " τὴν ἐχούσιόν σου σταύ- 
ρωσιν. 

Μυρίσαι σου τὸ σώμα, Χριστὲ, " αἱ Μυροφόροι χατηπείγοντο, " 
Ἂ ὕ - ͵ὕ Ν " 

ἀνυμινοῦσαί σου τὴν ἔγέερσιν. 
Θεοτοχίον. 

ἋἊ 

χαὶ μὴ εὑροῦσαι ὑπέστρεφον 

ἹἽἹκχέτευε ἀπαύστως, ᾿Αγνὴ, “᾽ τὸν σαρχωθέντα ἐχ λαγόνων 
σου, ἢ ῥυσθῆναι πλάνης Διαβόλου " τοὺς ὑμνοῦντάς σε, Παρθένε 

ἀγνὴ. Κανὼν. τῆς Θεοτόχου. 
Ὃ πηξας. " ἐπ᾽. οὐδενός. 

' χλῖμαξ " ἡ πρὸς ἡμᾶς κατέβη ὁ “Ὑψιστός " τὴν φθαρεῖσαν 
ιν βερὰ ἐπανορθώσασθαι, "'᾽᾿ σὺ ἀριδηλότατα, ἣ Σεμνὴ, " πᾶσι 
νῦν χαθωραθης" ἣ διὰ σοῦ γὰρ ὁ Ὑπεράγαθος " Κόσμῳ ὁμιλῆσαι 
ηὐδόχησε. 

Τὸ πάλαι " προορισθὲν, Παρθένε, μυστήριον, ἢ χαὶ πρὸ τῶν 
Ἂ -- ΄ 4 -ὉὉ Ἂ Γ 

τῷ παντα γινώσχοντ! Θεῳ, χρονῶν αἰώνων προγινωσχόμιενον 

νῦν ἐπ᾿ ἐσχάτων " ἐν τὴ νηδύϊ σου, Πανάμωμε, "' πέρας εἰλη- 

φὸς ἀναδέδειχται. 

᾿Ελύθη " ἡ τῆς ἀρᾶς τῆς πάλαι χατάχρισις " τῇ σῇ μεσιτείᾳ, 
Παρθένε ἄχραντε" “ ἐπὶ σοὶ γὰρ Κύριος ὀφθεὶς " πᾶσι τὴν εὐλο- 

γίαν " ὡς ὑπεράγαθος ἀνέβλυσε, " μόνη τῶν βροτῶν ἐγκαλλώπισμα. 

᾿Ωδὴ δ΄. .Ο ἙΕἰἱρμός. 
᾿ ὴν θείαν ἐννοήσας σου χένωσιν " προβλεπτιχῶς ὁ ᾿Αββα- 

» Τῶν Ἂ Χριστὲ, ἐν τρόμῳ ἐβόα σοι" " Εἰς σωτηρίαν λαοῦ 

» σοὺ “" σῶσαι τοὺς χριστούς σου ἐλήλυθας. 
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Τροπάρια. 

Τῆς Μεῤῥᾶς τὰ πιχρότατα νάματα, " ὡς ἐν εἰχόνι προτυ- 
πῶν “ τὸν ἀχραντόν σου Σταυρὸν, "᾿᾿Αγαθὲ, " τῆς ἁμαρτίας νε- 
χροῦντα “ τὴν γεῦσιν, διὰ ξύλου ἐγλύχανας. 

Σταυρὸν χατὰ τοῦ ξύλου τῆς γνώσεως, "᾽ χατὰ γλυχείας ἐδω- 

δῆς " χολὴν, Σωτήρ μου, προσίεσαι" " κατὰ φθορᾶς δὲ θανάτου " τὸ 
αἶμια σου τὸ θεῖον ἐξέχεας. Θεοτοχίον. 

᾿Εχτὸς μὲν συναφείας συνέλαβες ἡ ἀδιαφθόρως ἐν γαστρὶ, " 

χαὶ πρὶν ὠδινῆσαι τέτοχας, "᾽ χαὶ μετὰ τόχον παρθένος " Θεὸν 
σαρχὶ τεχοῦσα πεφύλαξαι. ' 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Εἰσαχήχοα τὴν ἀκοήν. 

ς ἐπάγη ἐπὶ γῆς " ἐν τῷ Κρανίῳ ὃ Σταυρὸς, " συνετρίβησαν 
μοχλοὶ " καὶ πυλωροὶ αἰώνιοι, ἢ καὶ ἐβόησαν' Δόξα τῇ δυνά- 

με! σου, Κύριε. 

Ὡς χατῆλθεν ὁ Σωτὴρ ἡ πρὸς τοὺς δεσμίους ὡς θνητὸς, ἡ 

συνανέστησαν αὐτῷ “ οἱ ἀπ᾿ αἰῶνος θανόντες, “ χαὶ ἐβόησαν 

Δόξα " τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 
Θεοτοχίον. 

Ἢ Παρθένος ἔτεχε, " χαὶ τὰ μητέρων οὐχ ἔγνω, " ἀλλὰ μή- 
τὴρ μέν ἐστι, "᾿ παρθένος δὲ διέμεινεν: “ ἣν ἀνυμνοῦντες, Χαῖρε, δ 
Θεοτόχε, χραψγαζομεν. 

Κανὼν «ἧς Θεοτόχου. Τὴν θείαν ἐννοήσας σου. 
᾿Ιζ “οἷς; νῷ, ψυχῆ τε χαὶ στόματι, ἢ ὁμολογῶν πανευσεβῶς " 

σὲ Θεοτόχον χυρίως, ᾿Αγνὴ, “ τὴν σωτηρίαν καρποῦμαϊι, δ 
χαὶ σώζομαι, Παρθένε, πρεσβείαις σου. 

ὋὉ χτίσας ἐκ μὴ ὄντων τὰ σύμπαντα “᾿ ἐχ σοῦ χτισθῆναι 
τῇ σαρχὶ " ὡς εὐεργέτης ηὐδόχησε, " πρὸς σωτηρίαν τῶν πίστει 
χαὶ πόθῳ σε ὑμνούντων, Πανάμωμε. 

Ὑμνοῦσι τὸν σὸν τόχον, Πανάμωμε, " οἱ ὑπερχόσμιοι Χοροὶ, 
τῇ σωτηρίᾳ γηθόμενοι “ τῶν ἀληθὴ Θεοτόχον “ φρονούντων σε, 
Παρθένε ἀμόλυντε. 

Σὲ ῥάβδον Ἡσαΐας ὠνόμασεν, "' ἐξ ἧς ἐβλάστησεν ἡμῖν " 
ὡραῖον ἄνθος Χριστὸς ὁ Θεὸς, "᾿ πρὸς σωτηρίαν τῶν πίστει " χαὶ 

πόθῳ προστρεχόντων τῇ, σχέπη σου. 
᾿Ωδὴ εἰ "Ὃ. Εἰρμός. 

» ἀναβαλλόμενος ᾿ φῶς ὡς ἱμάτιον, "᾽ πρὸς σὲ. ὀρθρίζω " χαὶ 
» σοὶ χραυγάζω" ἢ Τὴν ψυχήν μου φώτισον " τὴν ἐσχοτισμέ- 
» νὴν,) " Χριστὲ, ὡς ἐιόνρες εὔσπλαγχνος. 

ροπαρια. 

ὋὉ τῆς δόξης Κύριος " ἐν ἀδοξίας μορφῇ " ἐπὶ τοῦ ξύλου 
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ἠτιμωμένος ἢ ἑχουσίως κρέμαται, "᾽ τὴν θείαν μοι δόξαν " ἀφρά- 

στως προμ.ηθούμενος. 

Σύ με μετημφίασας ἡ πρὸς ἀφθαρσίαν, Χριστὲ, " φθορᾶς θα- 

ναάπου ἢ ἀδιαφθόρως " τῇ σαρχὶ γευσάμενος," χαὶ ἐξανατείλας " τοῦ 
μνήμιατος τριήμερος. Θεοτοχίον. 

Σὺ δικαιοσύνην τε " χαὶ ἀπολύτρωσιν " ἡμῖν τεχοῦσα " Χρι- 
στὸν ἀσπόρως, " ἐλευθέραν ἔδρασας " ἀρᾶς, Θεοτόχε, " τὴν φύσιν 

τοῦ προπάτορος. 
Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. ᾿Ορθρίζοντες βοῶμέν σοι. 

Ἢ ῖθνα τὰς χεῖρας, “ Σωτὴρ ἡμῶν, ἐπὶ τοῦ ξύλου, " παν- 

τας προσχαλούμενος " πρὸς ἑαυτὸν ὡς Φιλανθρωπος. 

᾿Εσχύλευσας τὸν “Αδην, ᾿ Σωτὴρ ἡμῶν, τῇ ταφῇ σου, " καὶ 
" χαρᾶς τὰ πᾶντα ἐπλήρωσας. 

Θεοτοχίον. 

τῇ ᾿Αναστάσει σου 

Παρθένον μετὰ τόχον ἡ ὑμνοῦμέν σὲ, Θεοτόχε' " σὺ γὰρ τὸν 
Θεὸν Λόγον " σαρχὶ τῷ Κόσμῳ ἐκχύησας. 

Κανὼν τὴς Θεοτόχου. Ὃ ἀναβαλλόμενος. 

παντες Προφῆταί σε " σαφὼς προήγγειλαν "“ γενησομένην 
Θεοῦ Μητέρα, " Θεοτόχε πάνσεμνε. ἡ μόνη γὰρ εὐρέθης, " 

Αγνὴ, τελείως ἄμωμος. 
Ν ᾿ ὧἂὼν ἂν ὦ « ω ὩΝὶ " " 

Φωτεινὴν νεφέλην σε " τοῦ ζῶντος ὕδατος "᾽ ἡμῖν τὸν ὄμ.- 
χ .» ᾽ ΄ χ ᾿ ᾿ ᾽ , χ μι ᾽ 

βρον ᾧ τῆς ἀφθαρσίας " τὸν Χριστὸν ὀμβρίσασαν " τοῖς ἀπεγνω- 
σμένοις, ἡ Σεμνὴ, ἐπιγινώσχομεν. 

᾿Ωῶς πλησίον ὅλην σὲ " χαλὴν χαὶ ἄμωμον, " ἐσφραγισμένην 
τῇ παρθενίᾳ " καθαρῶς ἠγάπησεν ἡ ἐν σοὶ ὁ σχηνώσας ἡ Θεὸς ὡς 

μόνος εὔσπλαγχνος. 

Ἃ 

Ἂχ Ἂ 

Ἃ 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 

» Μ αινομένην κλύδωνι ἢ Ψψυχοφθόρῳ, ἢ Δέσποτα Χριστὲ, " τῶν 
παθῶν τὴν θάλασσαν χατεύνασον, " χαὶ ἐκ φθορᾶς " ἀνά- 

» γαγέ με ὡς εὔσπλαγχνος. 
Τροπᾶρια. 
Ἂ 

» 

Εἰς φθορὰν κατώλισθεν ᾿ 

παρηχόου βρώσεως γευσάμενος, "᾽ χαὶ πρὸς ζωὴν “ ἀνῆχται διὰ 
ποὺ παθους σου. 

Ἢ Ζωὴ, κατήντησας " πρὸς τὸν “Αδὴην, " Δέσποτα Χριστὲ, 
χαὶ φθορὰ τῷ φθείραντι γενόμενος, ἢ διὰ φθορὰς " ἐπήγασας τὴν 
᾿Ανάστασιν. Θεοτοχίον. 

ὃ Τενάρχης;, " Δέσποτα Χριστὲ, 

Ἢ Παρθένος ἔτεχε, ἡ χαὶ τεχοῦσα " ἔμεινεν ἁγνὴ, ἡ ἐν χερσὶ 
τὸν φέροντα τὰ σύμπαντα ἣ᾽ ὡς ἀληθῶς "᾽ παρθένος Μήτηρ βα- 

στασασα. 
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Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. ᾿Εχκύχλωσέ με ἄβυσσος. 

᾽᾿η τξέτεινας παλάμας ΠΟλὴ» ἊΣ συνάγων μι μακρὰν διεστῶσα σου ἡ 

Εὐζονον τὰ συστήματα, ᾿ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, "᾽ τῷ ζωηφόρῳ 
Σταυρῷ σου ὡς Φιλανθρωπος. 

᾿Εσχύλευσας τὸν θάνατον, ἣ χαὶ πύλας " τοῦ “Αδου συνέτρι- 

ψας" "᾿Αδὰμ δὲ ὁ δέσμιος " λυθεὶς ἀνεβόα σοι" "' Διέσωσέ με ἡ 

δεξιαί σου, Κύριε. Θεοτοχίον. 
Βάτον σε ἀχατάφλεχτον " χαὶ ὄρος " χαὶ χλίμαχα ἔμψυχον, 

χαὶ πύλην οὐράνιον " ἀξίως δοξάζομεν, " Μαρία ἔνδοξε, ᾿Ορθοδό- 

ἕων χαύχημα. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Μᾶινομένην. 
Ἃ 

χ 

γι" παντὸς ὁ αἴτιος, ἢ χαὶ τὸ εἶναι " πᾶσι παρασχὼν, " ὡς αἰ- 

τίαν ἔσχηχε σαρχούμενος " τὸ χαθ᾿ ἡμᾶς “ σὲ, Θεομῆτορ 
πανάμωμι. 

᾿Ιαμάτων, Δέσποινα, " Ψψυχοτρόφων ἣ' βρύουσαν πηγὴν “ τοῖς 
ὙΨἉΙ͂ ᾿ -" ἊΣ Ἂ ων ᾽ Ὁ Χ , ᾿ 

πιστῶς προστρέχουσι τῇ σχέπῃ σου " τῇ εὐχλεεῖ " γινώσχομεέν σε, 
Παναμωμε. 

Σωτηρίας αἴτιον " ζωοδότην " τέτοχας ἡμῖν, "᾽ αἰωνίαν λύ- 

τρωσιν δωρούμενον " τοῖς ἀληθὴ " σὲ Θεοτόχον χηρύττουσι. 

Κοντάχιον. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
, ν ε Ν ,΄ ΄ ι " 

Πρὸς τὸν “Αδην, Σωτήρ μου, " συγκαταβέβηχας, "ὶ χαὶ τὰς 
Ὄνες δον τοίωσε “ ὡς παντοδύναμος, " τοὺς θανόντας ὡς Κτί- 

στῆς συνεξανέστησα ς» " χαὶ θανάτου τὸ χέντρον "ἡ συνέτριψας, 
χαὶ ᾿Αδὰμ " τῆς χατάρας ἐῤῥύσω, " Φιλάνθρωπε: διὸ πάντες ἣ 

Ἃ 

σοὶ χράζομεν: Σῶσον ἡμᾶς, Κύριε. 

ὋὉ Οἴἶχος. 

᾿Αχούσασαι αἱ Τυναῖχες ᾿ τοῦ ᾿Αγγέλου τὰ ῥήματα," ἀπε- 
βάλοντο τὸν θρῆνον "ἣ προσχαρεῖς γενόμεναι, ἣ' καὶ σύντρομοι τὴν 
᾿Ανάστασιν ἔβλεπον᾽ “' χαὶ ἰδοὺ Χριστὸς προσήγγισεν αὐταῖς, " 

λέγων τὸ Χαίρετε" " θαρσεῖτε, “ ἐγὼ τὸν Κόσμον νενίχηχα, ἣ' καὶ 
τοὺς δεσμίους ἐῤῥυσάμιην" " σπουδάσατε οὖν πρὸς τοὺς Μαθητὰς " 
ἀπαγγέλλουσαι αὐτοῖς, κ᾽ ὅτι προάγω ὑμᾶς " ἐν τῇ πόλει Γαλι- 

λαίαᾳ τοῦ κηρῦξαι" " διὸ πάντες " σοὶ χράζομεν" Σῶσον ἡμᾶς, Κύριε. 

᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ᾽ Ἐίρμός: 

» 4 ὑπερυψούμενος ᾿ τῶν ἐκ λο Κύριος " τὴν λό γα τ μ 
).ι, ποὺς Παῖδας ἐδρόσισε ἢ συμφώνως υιε ελῳδοῦντας" ἢ Ὅ 

» Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. Τροπαρια. 

Σάρχα περιθέμενος " ὡς ἀγχίστρῳ δέλεαρ, " τὴ θείᾳ δυνάμει 

σου ἡ τὸν ὄφιν χαθείλχυσας “ ἀνάγων τοὺς βοῶντας" ἢ Ὃ Θεὸς, 

εὐλογητὸς εἶ. 
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ὋὉ τῆς γῆς τὴν ἄπλετον " οὐσιώσας σύστασιν ἡ ἐν τάφῳ χα- 

λύπτεται " σαρχὶ ὁ ἀχώρητος, " ᾧ πᾶντες μελῳδοῦμεν: κ᾽ Ὃ Θεὸς, 

εὐλογητὸς εἶ. Θεοτοχίον- 

Μίαν μὲν ὑπόστασιν " ἐν δυσὶ ταῖς φύσεσι, " Πανάμωμε, τέ- 
τοχας, " Θεὸν σωματούμιενον, " ᾧ πᾶντες μελῳδοῦμεν" ἡ Ὃ Θεὸς, 
εὐλογητὸς εἶ. Κανὼν Σταυροανασπάσιμος. 

Ὃ ἐν χαμίνῳ πυρός. 

0 διὰ ξύλου Σταυροῦ " τὴν τῶν εἰδώλων λύσας πλάνην, ἢ εὐ- 

λογητὸς ὁ Θεὸς, ἢ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Ὃ ἀναστὰς ἐχ νεχρῶν ἡ χαὶ τοὺς ἐν “Αδη συνεγείρας," εὐλο- 

γητὸς. ὁ Θεὸς, ᾿ ὃ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Θεοτοχίον. 

ὋὉ ἐχ Παρθένου τεχθεὶς " χαὶ Θεοτόχον ταύτην δείξας, “ εὖὐ- 

λογητὸς ὁ Θεὸς, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
ἀγὼν τῆς Θεοτόχου. “Ὃ ὑπερυψούμενος. 

0 ἀπεριόριστος " διαμείνας ἄτρεπτος " σαρχὶ καθ᾽ ὑπόστασιν " 

ἡνώθη ὡς εὔσπλαγχνος " ἐν σοὶ τῇ Παναγίᾳ, ἢ ὁ μόνος εὐλο- 

γημεένος. 
Νύμφην σε πανάμωμον, " Θεοτόχε Δέσποινα, " συμφώνως δο- 

ξάζομεν, "' χαὶ θρόνον τοῦ Κτίστου σου" " ᾧ πάντες μελῳδοὺῦ- 
μεν" " Ὃ Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

Μήτηρ τοὺ Παντάναχτος " ἀγνισθεῖσα Πνεύματι, " Παρθένε, 
γεγένησαι " τοῦ σὲ πλαστουργήσαντος" ἡ ᾧ πάντες μελῳδοῦμεν" ᾿ 
Ὃ Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

Εσωσέ με Κύριος, "᾽ Θεομῆτορ ἄχραντε, " σαρχὸς περ!ιβό- 

λαιον " ἐχ σοῦ περιθέμενος: " ᾧ πάντες μελῳδοῦμεν- "Ὁ Θεὸς, 
εὐλογητὸς εἶ. 

ε 

᾿Ωδὴ η΄. Ο Εἰρμός. 
» ἀν τῷ Παντουργῷ “ ἐν τῇ χαμίνῳ Παῖδες παγχόσμιον 

«πλέξαντες ὅ χορείαν ἔμελπον: " Παντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύ- 

» ριον ὑμνεῖτε, κ᾽ καὶ ὑπερυψοῦτε "ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Τροπαρια. 

» 

Σὺ τὸ θελητὸν ἢ τοῦ σωτηρίου πάθους " ἀπηύξω ποτήριον δ 
ὥσπερ ἀβούλητον" " δύο θελήσεις " δυσὶ γὰρ χαταλλήλαις ἣ φέ- 
ρεις ταῖς οὐσίαις, " Χριστὲ, εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Σοῦ τοῦ Παντουρῤγοῦ " τῇ χαταβᾶσει ἽΛδης, δ᾽ Χριστὲ, χα- 

ταγέλαστος " γεγονὼς ἤμεσε " πάντας τοὺς πάλαι ἡ τὴ πλάνη 

νεχρωθέντας ἣ σὲ ὑπερυψοῦντας “ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεστοχίον. 

Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν " θεανδρικῶς τῷ λόγῳ “ τεχοῦσαν τὸν Κύ- 
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ριον " χαὶ παρθενεύουσαν ἢ πάντα τὰ ἔργα, "᾽ Παρθένε, εὐλογοῦ- 
μεν, "᾽ χαὶ ὑπερυψοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Τὸν ἐχ Πατρὸς πρὸ αἰώνων. 

τν ἐν σταυρῷ ἐχουσίως " τὰς παλάμας ἐχπετάσαντα “ἡ χαὶ 
τὰ δεσμὰ ποῦ θανάτου ἡ διαῤῥήξαντα Χριστὸν τὸν Θεὸν, " 

ἱερεῖς, ὑμνεῖτε, λαοὶ, ὑπερυψοῦτε “ὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Τὸν ὡς νυμφίον ἐχ τάφου " ἀνατείλαντα Χριστὸν τὸν Θεὸν 

χαὶ Μυροφόροις ὀφθέντα, "᾿ χαὶ χαρὰν αὐταῖς φθεγξάμενον, "1ε- 
ρεῖς, ὑμνεῖτε, ἣ᾽ λαοὶ, ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 
Τῶν Χερουβὶμ. ὑπερτέρα "' ἀνεδείχθης, Θεοτόχε ἁγνὴ, " ἐν τὴ 

γαστρί σου τὸν τούτοις ᾿ ἐποχούμενον βαστάσασα" “ ὃν σὺν ᾿Ασω- 
μάτοις " βροτοὶ δοξολογοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Σοὶ τῷ Παντουργῳ. 

- τανῦν ἢ ἡ Προπατόρων λύπη, " χαρὰν τεξαμιένης 
σοῦ ἡ τῆς Θεομήτορος" "ὅθεν ἀπαύστως " ὑμνοῦμεέν σε, Παρ- 

θένε, ἡ χαὶ ὑπερυψοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ΓΑδει σὺν ἡμῖν τῶν ᾿Ασωμάτων δῆμος, " Παρθένε, τὸν τό- 
χον σου, ἢ τὸν ἀχατάληπτον, ἡ μίαν χορείαν "᾽ στησάμενοι σὺν 
πόθῳ, " χαὶ ὑπερυψοῦντες "' αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ἱΡεῖθρον διαυγὲς " ἀθανασίας, Κόρη, “᾽ ἐχ σοῦ ἐξελήλυθεν ἢ 
Ἂ σῶν πίστει σε ὑμνούντων ἢ 

Ἃ 

ΩΣ 

ὁ πάντων Κύριος, "' ῥύπον ἐχπλύνον 

Ἃ εἰς πᾶντας τοὺς αἰῶνας. 
Ἂ 

χαὶ ὑπερυψούντων 
Θεῖον ἀληθῶς "᾿ χαὶ φωτοφόρον θρόνον " χαὶ πλᾶχα τῆς χά- 

ριτος ἢ ὁμολογοῦμεν σε "' Λόγον, Παρθένε, ᾿ Πατρὸς ὡς δεξαμέ- 

νην" ἢ ὃν. ὑπερυψοῦμιεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» ΠῚ χόρευε" ᾽᾽ ἡ Παρθένος " ἔσχεν ἐν γαστρὶ, “ χαὶ ἔἕτε- 

χεν υἱὸν ἢ τὸν ᾿Βμμανουὴλ," Θεόν τε χαὶ ἄνθρωπον" "᾿Ανα- 
» πολὴ ἡ ὄνομα αὐτῷ" “ ὃν μεγαλύνοντες ᾿ τὴν Παρθένον μαχα- 
» ρίζομεν, Τροπαρια. 

᾿Τὸν πεσόντα ἄνθρωπον “ ἀνεδέξω, " Δέσποτα Χριστὲ, "' ἐχ 
μήτρας. παρθενικῆς “ ὅλος συναφθείς" " μόνος ἁμαρτίας δὲ " μὴ 
μετασχὼν," ὅλον ἐχ φθορᾶς " σὺ ἠλευθέρωσας " τοῖς ἀχράντοις 
σου παθήμασι. 

Θεοῤῥύτῳ αἵματι ἢ χενωθέντι, ᾿ Δέσποτα Χριστὲ, "' ἐχ σῆς 
ἀχράντου πλευρᾶς " χαὶ ζωοποιοῦ " θυσία μὲν πέπαυται ᾿ εἰδω- 

λικὴ,) ἢ πᾶσα δὲ ἡ γὴ ἡ σοὺ τῆς αἰνέσεως " τὴν θυσίαν ἀναφέ- 
ρομιεν. Θεοτοχίον. 

Οὐ Θεὸν ἀσώματον " οὐδὲ πάλιν " ἄνθρωπον ψιλὸν "' προήγα- 
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γεν ἡ αἀγνὴ " Κόρη καὶ σεμνὴ, ἡ ἀλλ᾽ ἄνθρωπον τέλειον ἣ' καὶ 
ἀψευδὴ “ τέλειον Θεόν: Κ᾿ ὃν μεγαλύνομεν " σὺν Πατρί τε καὶ τῷ 
Πνεύματι. Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. 

Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν. 
ν δ τὸν ἐν Σταυρῷ " τὰ παθη δεξάμενον, "᾽ χαὶ θανάτῳ συν- 

πρίψαντα " τοῦ Αδου τὴν δύναμιν ᾿ οἱ πιστοὶ ὀρθοδόξως με- 
γαλύνομεν. 

Σὲ τὸν ἀναστάντα " ἐχ τάφου τριήμερον," χαὶ τὸν “Λδην σχυ- 
λεύσαντα ἡ χαὶ Κόσμον φωτίσαντα " οἱ πιστοὶ ὁμοφρόνως μεγα- 

λύνομεν. Θεοτοχίον. 
Ἂ Χαῖρε, Θεοτόχε, " Μῆτερ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ" "᾽ ὃν ἐχύησας 

αἴτησαι ἢ πταισμάτων τὴν ἄφεσιν " δωρηθῆναι τοῖς πίστει ἀνυ- 
μνοῦσί σε. Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ησαΐα, χόρευε. 

ξ ἁγνῶν αἱμάτων σου "ἣ ἐτυρώθη " σὰρξ ὑπερφυῶς " τῷ παᾶν- 
των δημιουργῷ “ χαὶ μονογενεῖ " Υἱῷ τοῦ Γεννήτορος, " οὐχ 

ἐξ ἀνδρὸς, " ἄνευ δὲ σπορᾶς, "᾽ ἔννους χαὶ ἔμψυχος, "᾽ Θεοτόχε 

ἀειπάρθενε. 
Νεμομένην ἔστησας " τοῦ θανάτου 

με 

᾽ 

Ἃ 

π ὄντως ὑπὲρ νοῦν " ζωὴν τὴν αἰώνιον: "' ἡ 
΄ Ὅϑ.. κα οἷα “ἢ 5 ΄ τ Ἂ Π ͵΄ στόματι πιχρῷ Αδὴς χατήργηται, αναγία 

ἄσχετον ὁρμὴν, “ γεν- 
γήσασα σαρχιχῶς ἃ 

προσβαλὼν "' 

Μητροπᾶρθενε. ν 
Ἔν θρόνῳ χαθήμενος ἢ ὁ Υἱός σου “᾿ τῷ δεσποτιχῷ 

σε ἐν χροσσωτοῖς “ θείαις ἀρεταῖς δ 

ἢ χρυσοῖς 

φαιδρῶς διαλάμπουσαν ἡ ἐκ 
δεξιῶν “ ἔστησεν αὑτοῦ, " νέμων τὰ αἴσια " ὡς Μητρί σοι, Πανα- 

μώμητε. 
Εἰς τοὺς Αἴνους, Στιχηρὰ ᾿Δναστάσιμα. Ἦ χος πλ. α΄. 

Κύριε, " ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου " ὑπὸ τῶν παρανόμων, " 
προῆλθες ἐχ τοῦ μνήματος, " χαθὼς ἐτέχθης ἐχ τῆς Θεοτόχου" δ 

οὐχ ἔγνωσαν πῶς ἐσαρχώθης " οἱ ἀσώματοί σου "Αγγελοι" "' οὐχ 

ἤσθοντο πότε ἀνέστης " οἱ φυλάσσοντές σε στρατιῶται" "' ἀμφό- 
τερα γὰρ ἐσφράγισται " τοῖς ἐρευνῶσι, ᾿ πεφανέρωται δὲ τὰ θαύ- 
ματα " τοῖς προσχυνοῦσιν ἣ" ἐν πίστει τὸ μυστήριον, ἢ ὃ ἀνυμνοῦ- 
σιν" " ἀπόδος ἡμῖν ἀγαλλίασιν, δεόμεθα, " καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Κύριε, " τοὺς μοχλοὺς τοὺς αἰωνίους συντρίψας, " χαὶ δεσμὰ 

διαῤῥήξας " τοῦ μνήματος ἀνέστης, " καταλιπών σου τὰ ἐντά- 
φια Ἃ εἰς μαρτύριον τῆς ἀληθοῦς "᾽ τριημέρου ταφῆς σου" Ἀ χαὶ 

προῆγες ἐν τὴ Γαλιλαίᾳ, δ ὁ ἐν σπηλαίῳ τηρούμενος. ἢ Μέγα 
σου τὸ ἔλεος, " ἀκατάληπτε Σωτήρ! “ ᾿Ελέησον ἡμᾶς. 

Κύριε, " αἱ Γυναῖκες ἔδραμον ἐπὶ τὸ μνῆμα, ᾿ τοῦ ἰδεῖν σε 
τὸν Χριστὸν ἡ τὸν δι ἡμᾶς παθόντα᾽ “ χαὶ προσελθοῦσαι " εὗρον 
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᾿Αγγελον ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον ᾿ τῷ φόβῳ χυλισθέντα, " χαὶ 

πρὸς αὐτὰς ἐβόησε λέγων "᾽᾿᾿Ανέστη ὁ Κύριος" ἣὶ εἴπατε τοῖς Να- 
θηταῖς, "᾽ ὅτι ἀνέστη ἐχ νεχρῶν " ὁ σώζων τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 

Κύριε, “ ὥσπερ ἐξῆλθες, ἢ ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου, " οὕτως 
εἰσῆλθες, ᾽ χαὶ τῶν θυρῶν χεχλεισμένων, ἡ πρὸς τοὺς Μαθητάς 
σου, " δεικνύων αὐτοῖς " τὰ τοῦ σώματος πάθη, " ἅπερ χατεδέξω, ἢ 
Σωτὴρ, μαχροθυμιήσας. "Ὡς ἐχ σπέρματος Δαυὶδ " μώλωπας 

ὑπήνεγχας, " ὡς Υἱὸς δὲ τοῦ Θεοῦ " Κόσμον ἡλευθέρωσας. " Μέγα 
σου τὸ ἔλεος, ᾿ ἀχκατάληπτε Σωτήρ! “᾿Ελέησον ἡμᾶς. 

ἽἝχτερα Στιχηρὰ ᾿Ανατολιχά. 
ὃ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων ἢ χαὶ Ποιητὴς τῶν ἀπᾶν- 

Ἃ 

Κυύῤιε ᾿ 

των, “ ὁ δί ἡμᾶς σταύρωσιν " χαὶ ταφὴν σαρχὶ χαταδεξάμενος, " 

ἵνα ἡμᾶς τοῦ “Αδου ἐλευθερώσης πάντας, ᾿ σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν" ἢ 
ἐχτός σου ἄλλον οὐχ οἴδαμεν. 

Κύριε, ᾿ τὰ ὑπερλάμπονταά σου θαύματα "ἡ τίς διηγήσεται ; ἢ 
ἢ τίς ἀναγγελεῖ " τὰ φριχτά σου μυστήρια ; ̓ ἐνανθρωπήσας γὰρ 
δ᾽ ἡμᾶς, "᾽ ὡς ᾿αὐτὸς ἠθέλησας, "᾽ τὸ χράτος ἐφανέρωσας “ τῆς 
δυνάμεώς σου" " ἐν γὰρ τῷ Σταυρῷ σου " τῷ Ληστῇ Παράδεισον 
ἤνοιξας, δ᾽ χαὶ ἐν τῇ Ταφὴ σοῦ ἢ τοὺς μοχλοὺς τοῦ “Αδου συνέ- 

τριψας, ᾿ χαὶ ἐν τῇ ᾿Αναστάσει σου ἣ“ τὰ σύμπαντα ἐπλούτι- 

σας. ᾿ Εὔσπλαγχνε, δόξα σοι. 

Μυροφόροι γυναῖχες ἡ τὸν τάφον σου καταλαβοῦσαι “'᾿ λίαν 

πρωὶ, “᾽ ἐπεζήτουν σε μυρίσαι ᾿ τὸν ἀθάνατον Λόγον χαὶ Θεόν" ἢ 
καὶ τοῦ ᾿Αγγέλου τοῖς ῥήμασιν ἐνηχηθεῖσαι “΄ ὑπέστρεφον ἐν 
χαρᾷ, " τοῖς ᾿Αποστόλοις μιηνύσαι ἐμφανῶς, " ὅτι ἀνέστης, ἡ ζωὴ 
τῶν ἀπᾶντων, “ χαὶ παρέχεις τῷ Κόσμῳ ἱλασμιὸν ἡ καὶ τὸ μέγα 

ἔλεος. 
Τοῦ θεοδέγμιονος τάφου " πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους οἱ φύλαχες ἔλε- 

γον" " Ὦ τῆς ὑμῶν ματαιόφρονος συμβουλῆς ! “᾽ φυλάττειν τὸν 

᾿Απερίγραπτον δοχιμάσαντες, " μάτην ἐκοπιάσατε" “ χρύψαι τὴν 
᾿Ανάστασιν ἣ᾽ τοῦ σταυρωθέντος βουλόμενοι, ᾿ τρανῶς παρεφρονή- 
σατε. ἢ Ὦ τοῦ ὑμῶν ματαιόφρονος συνεδρίου ! ἢ Τί πάλιν χρύψαι 
συμβουλεύεσθε, " ὃ οὐ χρύπτεται ; "᾽ μᾶλλον δὲ παρ ἡμῶν ἀχού- 
σατε, " χαὶ πιστεῦσαι θελήσατε " τῶν γενομένων τὴν ἀλήθειαν. ἢ 
Αγγέλος ἀστραπηφόρος " οὐρανόθεν χατελθὼν " τὸν λίθον ἀπεχύλι- 
σεν, " οὐ τῷ φόβῳ νεχρώσει συνεσχέθημεν" " καὶ φωνήσας ταῖς 
χραταιόφροσι Μυροφόροις " ἔλεγε γυναιξιν᾽ " Οὐχ ὁρᾶτε τῶν φυλά- 
χων τὴν νέχρωσιν, "᾽᾿ καὶ τῶν σφραγίδων τὴν διάλυσιν, " τοὺ 
ΑΛδου τε τὴν χένωσιν; “ Τί τὸν τὸ νῖχος τοῦ Αδου χαταργή- 
σαντα " χαὶ τοῦ θανάτου τὸ χέντρον συντρίψαντα "᾿ ὡς θνητὸν 
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ἐπιζητεῖτε; “ Ἐὐαγγελίσασθε δὲ ταχὺ πορευθεῖσαι “ τοῖς ᾿Απο- 
στόλοις τὴν ᾿Ανάστασιν, ἢ ἀφόβως χραυγαζουσαι" "΄Οντως ἀνέ- 

στὴ ὁ Κύριος, " ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Τὸ ᾿Εωθινόν. 

Καὶ νῦν. Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις. 

Εἶτα Δοξολογία με ἐγάλη, χαὶ μετ αὐτὴν, ᾿'Γροπάριον ᾿Αναστά- 
σιμον, Ψαλλόμενον εἰς τὸν ἰλὺν "αὐ πὶ  β᾽.υ;ιβαρὺν πλ. δ΄. Ἦ.χον. 

Ἦ γος πλ. δ΄ 

᾿Αναστὰς ἐχ τοῦ μνήματος " χαὶ τὰ δεσμὰ διαῤῥήξας τοῦ 

“Αδου, " ἔλυσας τὸ κατάχριμα ᾿᾿ τοῦ θανάτου, Κύριε, " πάντας ἐκ 
τῶν παγίδων ἡ ποῦ ἐχθροῦ ῥυσάμενος: ἢ ἐμφανίσας σεαυτὸν τοῖς 

᾿Αποστόλοις σου, ̓  ἐξαπέστειλας αὐτοὺς ἐπὶ τὸ χήρυγμα., " καὶ 

δι αὐτῶν τὴν εἰρήνην “ παρέσχες τῇ Οἰκουμένη;, ἢ μόνε Πολυέλεε. 

ΕἸΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ. 

Τὰ Τυπιχὰ, καὶ οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια η΄. 

Ληστὴς ἐν τῷ σταυρῷ “ Θεὸν εἶναί σε πιστεύσας, Χριστὲ, δ 
ὡμολόγησε ἢ εἰλιχρινῶς ἐχ χαρδίας" Ἢ Μνήσθητί μου, Κύριε, 

βοῶν, " ἐν τῇ Βασιλεία σου. 
Τὸν ἐν ξύλῳ τοῦ σταυροῦ Ἂ ζωὴν ἀνθήσαντα τῷ γένει ἡμῶν, ἢ 

χαὶ ξηράναντα " τὴν ἐχ τοῦ ξύλου χατάραν, " ὡς Σωτῆρα καὶ Δη- 
"Ἶ ν Ἂ ΄ 

μιουργὸν ᾿ συμφώνως ὑμνήσωμεν. 
- ΄ Π , " ᾿ δ, 

Τῷ θανάτῳ σου, Χριστὲ, ᾿᾽ θανάτου ἔλυσας τὴν δύναμιν, 

χαὶ συνήγειρας " τοὺς ἀπ αἰῶνος θανόντας, " σὲ ὑμνοῦντας τὸν 

ἀληθινὸν Ἂ Θεὸν χαὶ Σωτῆρα ἡμῶν. 
᾿Επὶ μνῆμα σου, Χριστὲ, “᾽ παραγενόμεναι Γυναῖχες σεμναὶ, δ 

ἐπεζήτουν σε ἡ τὸν Ζωοδότην μυρίσαι, " καὶ ὥφθη ταύταις "Αγ- 

γελος βοῶν" κ᾽ ᾿Ανέστη ὁ Κύριος. 

Σταυρωθέντος σου, Χριστὲ, " ἐν μέσῳ δύο χαταδίχων ληστῶν, 

ὁ μὲν εἷς βλασφημῶν ἣ' σὲ χατεχρίθη δικαίως, δ᾽ ὁ δὲ ἄλλος σε 
ὁμολογῶν " Παράδεισον ᾧχησε. 

Ἂ 

᾿Αποστόλων τῷ χορῷ “ παραγενόμεναι Γυναῖχες σεμναὶ ἢ ἀνε- 

βόησαν' ἡ Ὁ Χριστὸς ὄντως ἀνέστη᾽ " ὡς Δεσπότην χαὶ Δημιουρ- 

γὸν ἢ αὐτὸν προσχυνήσωμεν. Δόξα. 

Τριὰς ἀμέριστε Μονὰς, " ἡ εὠῤρυοε ιν χαὶ παντοδύναμος, ἢ 

ὁ Πατὴρ, ὁ Υἱὸς, ἡ ἅμα καὶ ἅγιον Πνεῦμα, ἢ σὲ ὑμνοῦμεν τὸν ἀλης- 
θινὸν " Θεὸν χαὶ Σωτῆρα ἡμῶν. Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Χαῖρε, ἔμψυχε ναὲ " φάρα χαὶ πύλη ἀδιόδευτε" " χαῖρε, ἄφλε- 
χτε " χαὶ πυρίμορφε θρόνε" "᾽᾿ χαῖρε, Μῆτερ τοῦ ᾿Εμμανουὴλ," Χρι- 
στοῦ τοὺ Θεοῦ ἡμῶν. 
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[ὧν αν ὠς τον ὧδ, Ὧν ὧν, ον ὠς ὦν» ὧν ον ὡς ον ὡς ὧν ρον ὡς 

ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτιχά. 
ἮΝ χος πλ. α΄. Χαίροις " ἀσχητιχῶν. 

ἴμοι " τῷ παροργίσαντι σὲ, "᾽ τὸν ἐλεήμονα " Θεόν μου χαὶ 
ρ Κύριον ! " ποσᾶχις " ἐπηγγειλάμην ἢ μετανοῆσαι, Χριστὲ, ἢ 
χαὶ ψευδὴς εὑρέθην " ὁ ἀνόητος ! " Τὸ πρὶν " τοῦ βαπτίσματος " 
χατεῤῥύπωσα ἔνδυμα, " τῶν συνθηχῶν τε " τῶν πρὸς σέ μου ἠλό- 
γησα, " καὶ τὸ δεύτερον " πάλιν τοῦτο ἐπάγγελμια, “ ὁ σοι χαθω- 
μολόγησα ἢ ᾿Αγγέλων ἐνώπιον, "᾽ καὶ τῶν ἀνθρώπων τὸ σχῆμα " 

τὸ πένθιμον ἐνδυόμενος, " εἰμὶ " ἀθετήσας" " λοιπὸν, Σῶτερ, μὴ 

εἰς τέλος. " ἀφῆς ὀλέσθαι με. 

Ποίαν "“ ἀπολογίαν ψυχὴ " ἔχεις ἀθλία, ἢ ἐν ἡμέρα τῆς χρί- 
σεως ; " ἢ τίς σε " τῆς καταδίκης " τοῦ αἰωνίου πυρὸς ἅ χαὶ πα- 

σῶν βασάνων " ἐξαιρήσεται ; "᾽ οὐδεὶς, " εἰ μὴ σὺ σαυτῇ “ ἱλεώ- 

σὴ τὸν Βὔσπλαγχνον, " πὰς ἀθεμίτους " χαταλείψασα πράξεις 

σου, “ καὶ θεάρεστον ἢ χτησαμένη βιότευσιν, "᾽ χλαίουσα καθ᾽ ἑ- 
χάστην σου " τὰ ἄπειρα σφάλματα, "' ἅπερ καθ᾽ ὥραν προσπταί- " 
εἰς " ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐννοίᾳ τε, " Χριστὸν " αἰτουμένη " παρασχεῖν 
σοι τὴν τελείαν ἣ 

Νή μου " καταχρατείτω, Σωτὴρ, " τῆς ἁμαρτίας " ἡ συνής- 
θεια ἕλχουσα, "᾿ μηδέ μου " χυριευέτω ἢ Δαίμων ἀεὶ πολεμῶν, ἣ 

χαὶ καταφερέτω " πρὸς τὸ θέλημα "' αὑτοῦ" " ἀλλ ἐξάρπασον "ἡ τῆς 
αὐτοῦ δεσποτείας με " καὶ τυραννίδος "᾽ καὶ ζοφώδους χολάσεως" ἥ 

χαὶ βασιλεύων " ἐν ἐμοὶ σὺ, Φιλάνθρωπε, “ ὅλον τε σὸν γενέσθαι 
με " χαὶ ζὴν καταξίωσον ἢ χατὰ τὸ θέλημα, Λόγε, ἡ τὸ σὸν, χαὶ 
ἔχειν ἀνάπαυσιν ἥ ἐν σοὶ, " χαὶ εὑρεῖν με " ἱλασμὸν καὶ σωτηρίαν ᾿ 

τούτων συγχώρησιν. 

χαὶ μέγα ἔλεος. 

Ἕχτερα τῶν ᾿Ασωμάτων, ὅμοια. 
ΔΛύμιη " με τῶν παθῶν τυραννεῖ " χαὶ τῆς καρδίας "᾿ μου τὰς 

χόρας ἐζόφωσε, "' καὶ βλέπειν " οὐ σθένω ὅλως " τὰς σωτηρίους 

ὁδούς" " προϊὼν πλανῶμαι " καὶ χρημνίζομιαι " δεινῶς " εἰς τὰ βά- 

ραθρα " τὰ τοῦ “Αδου, ᾿Αρχάγγελοι: " τῶν δὲ θαυμάτων "' τῶν 
ὑμῶν μιμνησχόμενος, "ν᾽ θεραπεύωμαι ἢ ἀπὸ πάσης τῆς νόσου μου. 
Ἴδοιμι τὴν εὐμένειαν " ὑμῶν νῦν ταχύτατα" " σπεύσατε σβέσαι 
τὴν φλόγα " τὴν τῶν παθῶν μου, πανσέβαστοι, “ πρὸς φὼς ἢ ὀδη- 

γοῦντες " σωτηρίας με καὶ λύσιν " χαχῶν μοι νέμοντες. 

Ἔσχε " τὸν τῆς εὐχλείας βαθμὸν "᾿ τῆς καθ᾿ ὑμᾶς ἡ ὁ πονη- 

ρὸς, ᾿Αρχιστράτηγοι, " ὁ πρῴην ἡ ὡς ᾿Εωσφόρος ᾿ συνανατέλλων 
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ὑμῖν" " ἀλλ ἐκ πονηρίας " ὁ ἀντίπαλος " εἰς γῆν " κατενήνεχται; ἢ 

χαὶ τῷ σχότει ζεζόφωται, ἢ χαὶ σὺν αὐτῷ με " χαταῤῥάξαι ἐπεί- 

γέται " τιμηθέντα με " τῇ εἰκόνι τοῦ πλάσαντος" “ ὅμως εἰ χαὶ 

προπέπτωχα, “ Χριστός με ἀνέστησε" " φάνητε οὖν μοι, προστά- 

ται " χαὶ προμηθεῖς καὶ ἐπίχουροι " σοφοὶ, ᾿ τῷ ἀθλίῳ, ἣ' σω- 

τηρίαν μοι αἰτοῦντες ἢ χαὶ μέγα ἔλεος. 

"Ἔδει " μὲ κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ "᾽ Ὑεγ ἐνημιένον " χαὶ ὑμῖν συνα- 

ρίθμιον "μηδ᾽ ὅλως ἢ χαθυποχύψαι ἡ τῷ ἸλαΝ φεῦ ! ἐχθρῳ; Ὁ 

ἀλλὰ συμβουλίᾳ " τοῦ ἀλάστορος ἢ ὑμᾶς " οὐχ ἐζήλωσα, Ἄ ἐγπο- 

λὴν δὲ ἠθέτησα, " χαὶ ἐχπέπτωχα "' τῆς τιμῆς τοῦ Ποιήσαντος, 

᾿Αρχιστράτηγοι, δ᾽ χαὶ δουλείᾳ χαθέλχομαι" ὅμως περιπαρέντα 

με" τοῖς πάθεσι βλέποντες, ἢ δότε μοι ΤΑΝ πρὸς τρίβον “' τὴν 

ἀνωτάτω με φέρουσαν, ἢ χυχεῖν ἢ σωτηρίας ἡ ἐξαιτοῦντές μοι καὶ 

κάλλους " ἀρχαίαν εὔχλειαν. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Λάμψον " τὸν φωτισμόν σου ἐμοὶ “᾽ τῷ ἐν τῷ σχότει " τῶν 

δεινῶν ἐνυπάρχοντι, ἣ᾽ τὸ φέγγος ἢ τῆς ἀληθείας Ἀ ἡ συλλαβοῦσα 

Θεὸν " χαὶ σαρχὶ τεχοῦσα, "“᾽ Νητροπάρθενε- " βυθοῦ " ἀπογνώ- 

σεως ἡ διὰ τάχους ἐξάγαγε, “᾽ καὶ ἐπὶ πέτραν ἀσφαλοὺς βιο- 

τεύσεως " ἐπιστήριξον " τῆς ψυχῆς μου τὰ βήματα" " δίκασον τοὺς 
ἀπαύστως μὲ "“ πολεμοῦντας Δαίμονας" ἡ παῦσον τὸν πόνον ἐν 

τάχει " τῆς ταλαιπώρου χαρδίας μου, " ἐλπὶς " τῶν περάτων, " 

ἡ τῷ Κόσμῳ δωρουμένη “ τὸ μέγα ἔλεος. 
᾿Απόστιχα Κατανυχτιχᾶ. 

Κύριε, " ἁμαρτάνων οὐ παύομαι" "' φιλανθρωπίας ἀξιούμιενος ἣ 

οὐ γινώσκω: "' νίκησόν μου τὴν πώρωσιν, "ἣ᾽ μόνε ᾿Αγαθὲ, "᾽ χαὶ 

ἐλέησόν με. 

ἊἋ 

Κύριε, “ χαὶ τὸν θυμόν σου πτοοῦμαι, ἢ καὶ τὸ πονηρὸν ποιεῖν 

οὐ παύομιαι" " τίς ἐν δικαστηρίῳ “ τὸν δικαστὴν οὐ πτοεῖται ; " 
“' ͵ ᾿ -“" ΄ κχ ᾿ ᾽ νε ,)" τ ᾿ ὩΑΡ, Ὃ ἢ τίς ἰαθῆναι βουλόμιενος “ τὸν ἰατρὸν παροργίζει ὡς κἀγώ; " Μα- 
χρόθυμε Κύριε, " ἐπὶ τῇ ἀσθενείᾳ μου σπλαγχνίσθητι, " χαὶ ἐλέη- 
σόν με. Μαρτυριχόν. 

Τῶν ἐπιγείων ἁπάντων "᾽᾿ χαταφρονήσαντες, " καὶ τῶν βασά- 
. ὃ ΕἾ τ Ν᾿ ἣ ͵, Ὡ χ - ᾿ ἐλ ,2ὦκἹΚκΜ Ἂ ἫΝ 

νων ἀνὸρείως  χατατολμήσαντες, “ τῶν μαχαρίων ἐλπίδων ἣ οὐχ 
ἠστοχήσατε, “ ἀλλ᾽ οὐρανῶν Βασιλείας ἢ χληρονόμοι γεγόνατε, ἢ 
πανεύφημοι Μάρτυρες" " ἔχοντες παῤῥησίαν " πρὸς τὸν φιλανθρω- 

πον Θεὸν, ἡ τῷ Κόσμῳ τὴν εἰρήνην αἰτήσασθε, " χαὶ ταῖς ψυ- 
χαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Φοβερὸν χαὶ παράδοξον " χαὶ μέγα τὸ μυστήριον ! " ὁ ἀχώ- 
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ρητος ἐν γαστρὶ ἐχωρήθη, ἢ καὶ ἡ μήτηρ μετὰ τὸν τόχον Παρ- 
θένος " πάλιν διέμεινε" "᾽ Θεὸν γὰρ ἐγέννησεν " ἐξ αὑτῆς σαρχω- 
θέντα. " Αὐτῷ βοήσωμεν, ἢ αὐτῷ τὸν ὕμνον εἴπωμεν, " σὺν ᾿Αγ- 
γέλοις ἀναμιέλποντες" " Αγιος εἶ, Χριστὸς ὁ Θεός" "' ὁ δι’ ἡμᾶς 

ἐνανθρωπήσας, δόξα σοι. 

φρο ρ  ρο ρο  ρο  ῥ ροφρο ρομρο ρο οτος  Ο  ρ ρο ρο θο  ρ οϑ ρθ ρα 

ἸῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ΠΡΩΙῚ. 

ΕἸΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Κατανυχτιχά. 

Ἦχος. πλ. «α΄. 

οιτοὺ χαθεζομένου ἢ χαὶ ᾿Αγγέλων ἑστώτων, "᾽ σάλπιγγος ἢ- 
ἰκευο ἡ χαὶ φλογὸς χαιομένης, “ τί ποιήσεις, ψυχή μου, ἢ 

ἀπαγομένη εἰς χρίσιν; “᾽ τότε γὰρ τὰ δεινά σου παρίστανται, ἢ 
τὰ χρυπτά σου ἐλέγχονται ἐγχλήματα: “' διὸ πρὸ τέλους βόη- 
σον" Ὁ Θεὸς, ἱλάσθητί μοι ἢ χαὶ σῶσόν με. 

Ψυχὴ, τὰ ὧδε πρόσχαιρα, " τὰ δὲ ἐχεῖ αἰώνια" “ὁρῶ τὸ 
ὀμεμῆνηθνα Ἂ καὶ ἐπὶ θρόνου τὸν Κρ' ΠΉΜΝ Ἢ χαὶ πρέμω τὴν ἀπό- 
φασιν" “ λοιπὸν σπουδῇ ἐπίστρεψον: "'᾽ ἡ χρίσις ἀσυγχώρητος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

Ἢ θερμιὴ προστασία " χαὶ ἀπροσμάχητος, "' ἡ ἐλπὶς ἡ βε- 
βαία " χαὶ ἀκαταίσχυντος, " τεῖχος σχέπη χαὶ λιμὴν ἢ τῶν προσ- 
τρεχόντων σοι,. “ ᾿Αειπάρθενε ἁγνὴ, “ τὸν Υἱόν σου χαὶ Θεὸν " 
ἱχέτευε σὺν ᾿Αγγέλοις κ εἰρήνην δοῦναι τῷ Κόσμῳ, “' χαὶ σω- 
τηρίαν καὶ μέγα ἔλεος. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 

Πάντες ἀγρυπνήσωμεν, "᾽ χαὶ Χριστῷ ὑπαντήσωμεν ἣ' μετὰ 
πλήθους ἐλαίου “ χαὶ λαμπάδων φαεινῶν, "᾽ ὅπως τοῦ νυμφῶνος 

ἔνδον ἀξιωθῶμεν" δ᾽ ὁ γὰρ τῆς θύρας ἔξω φθανόμενος ᾿ ἄπραχτα 

τῷ Θεῷ χέχραγεν᾽ ᾿Ελέησόν με. 
᾿Εν ἜΜ κατακείμενος Ἐ ἁμαρτημάτων πολλῶν, " συλοῦμαι 

τὴν ἐλπίδα "' τῆς σωτηρίας μου" ἢ ὁ γὰρ ὕπνος τῆς ἐμῆς ῥαθυ- 

ἀϑας 5 προξενεῖ μου τῇ ψυχῇ τιμωρίαν" κα ἀλλὰ σὺ, ὁ Θεὸς, " ὃ 

τεχθεὶς ἐκ Παρθένου", " διέγειρόν με πρὸς τὴν σὴν ὑμνῳδίαν, " 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Αγιωτέρα τῶν Χερουβὶμ, " ὑψηλοτέρα τῶν οὐρανῶν, ἢ Πανύ- 
ανητε, Θεοτόχον " σὲ ἐν ἀληθεία ὁμολογοῦντες, " ἔχομεν ἀμιαρ- 

Η , Η εἰ κων ᾽ -» Ἂ τωλοὶ προστασίαν, "δ᾽ χαὶ εὑρίσχομεν ἐν πειρασμοῖς σωτηρίαν" 
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διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύουσα ὑπὲρ ἡμῶν, ἢ χραταίωμα χαὶ χατα- 

φυγὴ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 

Τὸν ἜΨΕΜΕΡΥΝΙ Λόγον. 
Τὸ χριτύήριον τρέμω ἢ τὸ φοβε ἐρώτατον, " χαὶ Κριτοῦ τὴν δι- 

χαίαν " φρίτ τω ἀπόφασιν: ἢ ἣ συνείδησις χαὶ γὰρ " ἀεὶ ἐλέγχε' 

με " τῇ ἀμελεία δὲ συζῶν " ἀπορῶ καὶ δειλιῶ" ᾿᾽ πρεσβείαις ὑμῶν 

ἁγίαις ᾿ ἐχλυτρώσασθε τοῦ πυρός με, "ἡ οἱ τοὺς πιστοὺς φρουροῦν- 

τες ᾿Αρχαγγελοι. 
Μαρτυριχόν. 

Λάμπει σήμερον ἢ ἡ μνήμη τῶν ᾿Αθλοφόρων᾽ " ἔχει γὰρ πὶ 
οὐρανόθεν ἀπαύγασμα" Δ ὁ χορὸς τῶν ἀνὰ κνύδυν πανηγυρίζει, 

χαὶ τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος συνεορτάζει" “ διὸ πρεσβεύουσι τῷ 
Κυρίῳ " ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

Γαβριήλ σοι τὸ Χαῖρε " τὸ ἐπουράνιον ἡ ἐπὶ γῆς παραδόξως " 
ἐναπεχόμισε" " τὸν γὰρ ᾿Αγγέλων Ποιητὴν “ ἐν σοὶ σαρχούμενον " 
ὁρῶν, τὸ μελῴδημα χαρᾶς " ἀναμέλπει σοι, " Σεμνὴ, " βροτοὺς 
δι αὐτοῦ διδάσχων, “ ὡς σὺ μόνη χαρᾶς αἰτία " πᾶσιν ἀνθρώποις 

πεφανέρωσαι. 
Κανὼν Κατανυχτιχές, φέρων ἀχροστιχίδα" 

Τὸν πολλα σοι πταίσαντα οἴχτειρον, Λόγε. ᾿Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. α΄. .ὋΟ Εἰἱρμός. 

τ, ἢ σωμεν τῷ Κυρίῳ “' τῷ ποιήσαντι " θαυμαστὰ τέρατα ἡ 
᾿Ερυθρᾷ θαλάσσῃ Ἀ φδὴν ἐπινίχιον, " ὅτι δεδόξασται. 

Τὸν ταῖς πολλαῖς ἀπάταις " ἐξελκόμιενον ἣὶ χαὶ δελεαζόμινον, ΜΙ 

Χριστὲ, τοῦ ἀλλοτρίου " ἐπίστρεψον, “' οἴχτειρον, ᾿ ὡς παντοδύ- 

ναμος. 
ὋὉ- τοῦ χκωφοῦ τὰ ὦτα "ἡ διανοίξας, Χριστὲ, " τῆς ψυχῆς μου, 

δέομαι, ᾿ κωφεύοντα τὰ ὦτα "ἢ διάνοιξον, ὅπως σου δ 
ἐγωτισθώ. 

τοὺς λόγους 

Μαρτυριχά. 
Νεοφανεῖς ἀστέρες " χρηματίζοντες " τοῦ Ἡλίου, Μαρτυρες, " 

τοῦ τῆς διχαιοσύνης, " τὸ σχότος σχεδαάζετε " τῶν χαρδιῶν ἡμῶν. 
Πεπυρωμένα βέλη " θείοις ἄνθραξι " τοῦ ἁγίου Πνεύματος ᾿ 

ἱ ᾿Αθληταὶ δειχθέντες " τὰ βέλη συντρίβουσι " πάντα τοῦ ὄφεως. 
Θεοτοχίον. ! 

Πύλη τῆς θείας δόξης, ᾿᾽ μετανοίας μοι " πύλας ἀναπέτα- 
σον, “ χαὶ ἐκ πυλῶν τοῦ Αδου " ἐξάρπασον, δέομαι, " τὴν τα- 
πεινήν μου ψυχήν. 



384 ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ΠΡΩΙ. 
Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων, οὗ ἡ ᾿Αχροστιχίς" 

Μέλος ᾿Αγγέλοις τὸ πέμπτον. [ἰοίημα Θεοφάνους. 
Ὃ Εἰρμός. Ἵππον χαὶ ἀναβάτην. 

ΜΝ: τῆς Θεαρχίας “᾽ τῆς φωτοδότιδος, ᾿᾽ ὡς ταῖς ταύτης 

ἀχτῖσι " πρωτοφανῶς λαμπόμενοι, δ φωτὶ χαταυγᾶζεσθαι " τὴν 

ψυχήν μου, " !Αγγελοι, τὸν Δεσπότην ἣ καθιχετεύσατε. 
Ἔχοντες παῤῥησίαν " ὡς θρόνῳ τῷ ὑψηλῷ “ παριστάμενοι, 

πάντας " τοὺς εὐσεβῶς ὑμνοῦντας ὑμᾶς " χινδύνων λυτρώσασθε, "' 

Πρωτοστάται ἣ᾽ τάξεως οὐρανίου, "᾽ ὦ ᾿Αρχιστράτηγοι. 
Θεοτοχίον. 

Λέλυται ἡ κατᾶρα, ἢ ἡ λύπη πέπαυται: “᾽ ἡ γὰρ Εὐλογη- 
μένη ἡ καὶ Κεχαριτωμένη πιστοῖς " χαρὰν ἐξανέτειλεν, “ εὐλο- 

γίαν ἢ πᾶσιν ἀνθηφοροῦσα "ἢ Χριστὸν τοῖς πέρασι. 
᾿Ωδήνδι Ὸ Εἱρμόές. 

ἡ [τὶ τὰ ἔθνη "ὁ Θεὸς ἐβασίλευσεν: ἢ ὁ Θεὸς χάθηται " ἐπὶ 
θρόνου ἁγίου αὑτοῦ, " χαὶ ψάλλομεν αὐτῷ “ συνετῶς ὡς 

» Βασιλεῖ χαὶ Θεῷ. Τροπάρια. 
Σὺ ὁ μηδένα "᾽ ἀπολέσθαι βουλόμιενος, " ἀγαθὲ Κύριε, " ἀπολ- 

ἢ χαὶ σῶσόν με ῥοπῇ, " Πανοιχτίρμον., τοῦ 

» 

λύμενον οἴχτειρον, 
ἐλέους σου. 

Ὅτι ἐν γνώσει " χαὶ ἀγνοίᾳ ἡμάρτηχα ἣ σοὶ, Χριστὲ Κύριε, " 
τῷ πᾶντα γινώσχοντι, "᾽ προσπίπτω σοι βοῶν’ ἣ Δέξαι με ὥσπερ 
τὸν Ασωτον. Μαρτυριχα. 

Ἵνα τὴν ζῶσαν “ ἁμαρτίαν νεχρώσητε, “ χαὶ νεχρὸν, Μαρ- 
τυρες, " τὸν ἐχθρὸν ἀποδείξητε, “᾽ νεχρώσεως σωμάτων " ἐν τῇ 

γὴ οὐχ ἐφροντίσατε. 
Πεποιχιλμιένοι ἣ τοῖς παθήμασι, Μάρτυρες, 

μασι " βεβαμμέναις χοσμιούμενοι, ᾿ τῷ πάντων Βασιλεῖ " στεφη- 
φόροι νῦν παρίστασθε. Θεοτοχίον. 

Παρθενομῆτορ, " ἡ Θεὸν σωματώσασα, " τὰς φωνὰς πρόσδε- 
ξαι " τῶν βοώντων σοι πάντοτε, " καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς “ τῶν 

ποικίλων περιστάσεων. 
Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων, Ὁ πήξας " ἐπ᾽ οὐδενός. 

0 λόγῳ " τοὺς χορευτὰς τῶν ἄνω Δυνάμεων ᾿ σοφῶς ὑποστής- 

σας, " τὴν σὴν χρηστότητα ἡ τὴν ἀπειροδύναμον δειχνὺς, ἢ 
τούτων ταῖς προστασίαις " τὴν ᾿Εχχλησίαν σου στερέωσον, " μόνε 
᾿Αγαθὲ χαὶ Φιλάνθρωπε. 

Ων 

Ἃ χαὶ στολαῖς αἵ- 

Θεοτοχίον. 

Σὺ Μήτηρ " Θεοῦ ἀσυνδυάστως γεγένησαι " τοῦ τοὺς ᾿Ασω- 
μάτους " χοροὺς φωτίζοντος, " μίαν Θεαρχίαν ἐν τρισὶ " μέλπειν 
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ἀκαταπαύστως " ἁγιασμοῖς χαὶ χυριότησιν, δ 

πανύμνητε. ᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» ΠΣ ἔργα ἢ τῆς οἰκονομίας σου, Κύριε, ἢ ἐξέστησαν " τὸν Προ- 

᾿φήτην ᾿Αββαχούμ" " ἐξῆλθες γὰρ " εἰς σωτηρίαν λαοῦ σου" " 
» τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς σου ἐλήλυθας. 

Τροπαρια. 

ἄχραντε Παρθένε 

» 

Υ͂ ν ᾿ χ ᾿ »» ᾽ Ἢ Ἂ ᾿ , Ἃ ᾿Ὶ 

Γὰ ἔργα, ἡ ἅπερ ἐν τῷ βίῳ ἐτέλεσα, "' ὑπάρχουσι " χαλεπὰ 
χαὶ πονηρά" δ᾽ ἐξ ὧν, Χριστὲ " ὁ Θεὸς, λύτρωσαί με, " μετάνοιαν 
γνησίαν παρέχων μοι. 

Ἀπάσης “ ἐντολῆς σεπτῆς χατεφρόνησα, “ τὸν φόβον σου ἢ 
παρωσάμενος, Χριστὲ, " καὶ δέδοικα " τὸ ἀλάθητόν σου βῆμα" " 
᾽ εκ " ͵ “ 

ἐν ᾧ μὴ χαταχρίνης με, Εὔσπλαγχνε. 
Μαρτυριχα. 

ἹἽμᾶσι ἢ πανταχόθεν ὄντως τεινόμενοι, ᾿ χαὶ μάστιξι δαπα- 

νώμενοι σφοδρῶς " καὶ ὄνυξι " χαταξεόμενοι, Λόγε, " οἱ ᾿Αθληταί 

σου πίστει ἡγάλλοντο. 
Σαλεῦσαι, “᾿᾿Αθληταὶ, ὑμᾶς θείας στάσεως “ οὐχ ἴσχυσε ἢ 

παντελῶς ὁ πονηρός" “' διὸ πολλῶν " σαλευομένων, γενναῖοι, " 

στηρίγματα ἐνθέως ἐδείχθητε. 
Θεοτοχίον. 

Σαρχοῦται δ ἐξ ἀγνῶν αἰμάτων σου Κύριος, “' μετάνοιαν " 

τοῖς τιμῶσί σε διδοὺς, " Πανύμνητε, " τῇ σὴ χρηστῇ μεσιτεία, 
ὡς εὔσπλαγχνος χαὶ μόνος φιλάνθρωπος. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Τὴν θείαν ἐννοήσας σου. 

τα ὑποστήσας λαμπρότητας " θεουργιχαῖς μαρμαρυγαῖς ἢ 
ἀγαθοδότως ἐλάμπρυνας, " ὡς δυνατὰς ἐν ἰσχύϊ " τὸν λόγον 

σου πληρῶσαι, Φιλανθρωπε. 
Γεώδη τῶν σωμάτων φρονήματα " ἀποβαλλώμεθα, πιστοὶ, 

τῇ πολιτείᾳ μιμούμενοι ἡ τῶν ᾿Ασωμάτων τὰς ταάΐξεις, ἣὶ χαὶ νοῦν 

ἀγναπτερώσωμεν πνεύματι. 
Θεοτοχίον. 

Ἂχ 

Γενοῦ μοι προστασία, Πανάμωμε, ἢ χαταφυγή τε χαὶ λιμὴν, ἢ 
- ᾿ ,᾿ ΄ ᾿ ᾿ ᾽ , Ἂ “Ἂ 

παθῶν τὴν ζάλην διώκουσα, "᾽ ἡ τὰς ᾿Αγγέλων χορείας "“ τῷ 
χάλλει ἀσυγχρίτως νικήσασα. 

᾽ δ. ᾿ ε , 

Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» Τ' φῶς τὸ ἀληθινὸν, Χριστὲ ὁ Θεὸς, "᾽ πρὸς σὲ ὀρθρίζει τὸ 

πνεῦμα μου ἐκ νυχτός" " ἐπίφανον ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ πρόσωπόν σου. 
Τροπαρια. 

᾽ , ᾿ ᾽ ΄ « , » ᾽ -" Ν - 

Ανάνηψον, ψυχὴ, ἀνάνηψον ὕπνου " βαρέος τῆς ἐμῆς ὁὀεινῆς 
ἁμαρτίας, "᾽ καὶ μετανοίας φωτὶ περιαυγάζου. 

) 

ῬδυδοΟ] οὐ α5. 49 
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Νεώσωμεν τὴν ψυχὴν δι᾿ ἐμμελείας, ᾿᾽ χαὶ χατανύξεως ὅὄμ.- 

βροις ἀρδευθῶμεν, " ὅπως βλαστήσωμεν μετανοίας στάχυν. 
Μαρτυρικά. 

Τοῖς ἄνθραξι στομωθέντες τῆς ἀγάπης " οὐρανοχάλχευτα ξί- ΟΞ 

φη, Αθλοφόροι, "' ἐδείχθητε δυσμενῶν χόπτοντες στίφη. Ἷ 
᾿Αδούλωτοι τῷ ἐχθρῷ γεγενημένοι, ἢ χατεδουλώσατε τοῦτον, ὦ 

᾿Αθλοφόροι, ἣ᾽ χαὶ γνήσιοι τοῦ Χριστοῦ ὥφθητε φίλοι. ᾿ 
Θεοτοχίον. ᾿ 

Παρθένε, ἐν γυναιξὶν εὐλογημένη, “ τὰ σὰ ἐλέη παράσχου 
τῷ λαῷ σου" " τοῦ ᾿Ελεήμονος γὰρ ἐδείχθης Μήτηρ. ᾿ 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Ὁ ἀναβαλλόμενος. 

᾿Τπιπορευόμενοι ἢ τῆς γῆς τὰ πέρατα, " τὰς τοῦ Δεσπότου ἡ εὐ- 
 ὑκαλτετυ ἢ ποῖς πιστοῖς χομίζετε, " χαὶ περιφρουρεῖτε, πανέν- 

δοΐζοι ᾿Αρχαγγελοι. 

Λόγῳ σου πειθόμενοι, ἡ Λόγε Θεοῦ χαὶ Πατρὸς, "ἡ τῆς οὐρα- 

νίου ἢ παξιαρχίας ἢ οἱ χλεινοὶ Διάχοσμοι " τῷ τῆς σῆς λαμπάδος ἢ 

φωτὶ περιαυγάζονται. Θεοτοχίον. 

Ὅλην μου τὴν ἔφεσιν ἡ πρὸς σὲ μετάστησον, " τῆς ὑπὲρ λό- 
γον ἢ ἐπιθυμίας " γλυχασμὸν ἡ φέρουσα ᾧ τοῖς σὲ Θεοτόχον ᾿ ἁγνὴν 
ἐπιγινώσχουσι. 

ΩΣ 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» ἤ ρον χήτους " τὸν Προφήτην ἐλυτρώσω, "' ἐμὲ δὲ ἡ ἐκ βυθοῦ 

ἁμαρτημάτων “ ἀνάγαγε, Κύριε, " χαὶ σῶσόν με. 
Τροπᾶρια. 

Οὐχ ἔστιν ἡ ἐν τῷ βίῳ ἁμαρτία, "ἣν μόνος " οὐχ ἐτέλεσα 
ὁ πάλας" “ μόνε ᾿Αναμάρτητε, ἡ οἰχτείρησόν με. ν 

᾿Ιστίῳ " πτερωθῶμεν προθυμίας, " χαὶ ὅρμῳ ἣ᾽᾿ σωτηρίου με- 
τανοίας “ προφθάσωμεν ἅπαντες, “ ὅπως σωθείημεν. 

Μαρτυριλα. 

Κηρύχων "᾿᾿Αποστόλων, χαὶ Μαρτύρων "' τοῖς ἄθλοις " χαταυ- 
γαάζεται ἡ Κτίσις" "' δι’ ὧν ἡμᾶς φώτισον, " Φιλάνθρωπε. 

Τὰ σχεύη “ τὰ χωρήσαντα τὴν αἴγλην “᾽ τῆς θείας “ χαὶ 
σεπτῆς φωτοδοσίας, Ἢ σοὺς Νάρτυρας ἅπαντες "᾿ τιμιήσωμεν. 

Θεοτοχίον. 
Παρθένε, " τῶν πιστῶν ἡ προστασία, ἢ ῥυσθῆναι ἀπὸ πά- 

σὴς ἁμαρτίας " δυσώπει τὸν Κύριον " τοὺς δούλους σου. 
Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Μαινομιένην χλύδωνι. 

ἐρῶς χοσμούμιενοι, ᾿᾽ τῶν ᾿Αγγέλων ἣ δῆμοι ἐχλεχτοὶ, “ φωτο- 
δότοις λάμψεσι φαιδρύνεσθε, " τὰς θεουργοὺς " ἐχφαντορίας μι- 

μιούμιενοι. 

» 

ε 
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Θεδτοχίον. 

Συνέλαβες, ἼΑχραντε, " τὸν τῶν ὅλων " Κτίστην χαὶ Θεὸν, 
ὃν σὺν τρόμῳ βλέπουσι γηθόμενοι ᾿ πανευλαβῶς "᾽ παρεστηχότες 
οἱ ᾿Αγγελοι. 

Ἂ 

Ωδὴ ζ.. Ο Εἰἱρμός. 

» τρβδένον εἶ, ὁ Θεὸς, δ δ βλέπων ἀβύσσους, 
͵ ΄ ε ε , 5 , ε φ  Ν 

νου δόξης καθήμενος, ἡ ὁ ὑπερύμνητος χαὶ ὑπερένδοζξος. 

Ἑροπάρια. 
ἮΝ οι δι 5. . Νὰ κ ΄ δι ᾿ λ ( - 1 

Εὐλογητὸς εἶ, ἡ ὁ Θεὸς, " ὁ δι’ εὐσπλαγχνίαν "' μετανοοῦν 

τας πάντας δεχόμενος, ἢ ὁ ὑπερύμνητος χαὶ ὑπερένδοξος. 
Ἴασαι, εὔσπλαγχνε Σωτὴρ, " τὰ πολλά μου πάθη, " ὁ τὴν 

ἐμὴν γινώσχων ἀσθένειαν, δ᾽ ὁ ὑπερύμνητος χαὶ ὑπερένδοξος. 

Μαρτυριχά. 

" χαὶ ἐπὶ θρό- 

» 

ω Ἃ 

Ῥώμη τῇ θείᾳ κρατυνθεὶς, " χορὸς ᾿Αθλοφόρων ἅ τοὺς δυσμε- 

γεῖς βοῶν κατεπάλαισεν" " Ὃ ὑπερύμνητος χαὶ ὑπερένδοξος. 

ὋὉ ἐνισχύσας τοὺς σοφοὺς " ᾿Αθλοφόρους, Λόγε, ἢ ὑπενεγχεῖν 

πολύπλοχα βάσανα, " δεήσεσιν αὐτῶν πάντας οἴχτειρον. 
Θεοτοχίον. 

Ἑὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, ἡ ὁ μήτραν Παρθένου " καθυποδὺς καὶ 
σώσας τὸν ἄνθρωπον, " ὁ ὑπερύμινητος χαὶ ὑπερένδοξος. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Ὃ ὑπερυψούμενος. 
ἣν ἀπειροδύναμον "᾽ ἀναφαίνων δύναμιν, "ν᾽ ὑμᾶς, ᾿Αρχιστρά- 

ὁ μόλμος Ἢ Χριστὸς ὑπεστήσατο, ἡ διδάξας ἀναμέλπειν" ᾽Ο Θεὸς, 
εὐλογητὸς εἶ. 

Ὃ πληθὺν ἀμέτρητον ἢ ᾿Ασωμάτων τάξεων "᾽ χοσμῶν ἀγα- 

θότητι, ᾿ πιστῶν τὰ συστήματα " ἀξίωσον ὑμινεῖν σοι" " ὋὉ Θεὸς, 

εὐλογητὸς εἶ. Θεοτοχίον. 

Πάθεσι χλονούμενον " σύ με νῦν στερέωσον, ἢ ἡ πᾶσι πηγά- 
σασα ἣ πιστοῖς τὴν ἀπαθειαν “ τοῖς πίστει μελῳδοῦσιν" Ἄ Ὁ Θεὸς, 

εὐλογητὸς εἶ. ᾿Ωδὴ η΄. Ὁ Εἰρμός. 
» Τ ὃν Ποιητὴν τῆς Κτίσεως, "ἢ ὃν φρίττουσιν ᾿Αγγελοι, ἡ ὑμνεῖ- 

τε, λαοὶ, " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάοια. 

Νεχρὸν ταῖς παραβάσεσι " γενόμενον, Κύριε, ζώωσον, " ἵνα σε 
δοξαΐζω " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Λαμπρύνας μετανοίᾳ με" σχότους ἁμαρτίας ῥῦσαι, Κύριε, 

ἵνα σε δοξάζω ἢ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Μαρτυριχᾶ. 

}» 

Οἱ ἀθλοφόροι Μάρτυρες " τὴν φλόγα τῆς πλάνης χατεπάτη- 
σαν, ἢ δρόσον οὐρανόθεν ἃ λαβόντες παραδόξως. 



388 ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ΠΡΩ͂Ι. 
Γὴ ὥσπερ πίων, Αγιοι, ἢ στάχυν ἀληθῶς ἑκατοστεύοντα ᾿ 

“ων ΄ χ ὙΡᾺ - 
τῷ ἀγωνοθέτῃ "ἡ Χριστῷ χαρποφορεῖτε. 

Θεοτοχίον. 
ἜΝ -Ὁ Θ δ ᾽ ΄ λ Ἂ ᾿ 0 Ὕ ί( Ἂ ΄ ἊἋ Ἅ 

χ σοῦ Θεὸς ἀνέτειλε, " χαὶ θεογνωσίᾳ χατελάμπρυνε ἡ τοὺς 
ἐσχοτισμένους, " πανύμνητε Παρθένε. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 

Σοὶ τῷ Παντουργῷ. 
λχει μὲ τὰ νῦν " τοὺς τῶν ᾿Αγγέλων δήμους " ὑμνῆσαι τοῖς 

ἽἝ Ὰ : Ν, ὝΒΝΙ Ἂ τ᾿ ᾿- “λ ὦ δὲ . Κύ ε 

ἄσμιασι " χαρδίας ἔφεσις, "“ οἷσπερ συμμέλπω: " Τὸν Κύριον ὑ- 
μνεῖτε, "᾽ καὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Μύστα: τῆς ἁπλῆς “ χαὶ τρισηλίου αἴγλης, ἢ σωθῆναι πρεσ- 

βεύσατε ἡ τοὺς πίστε!: μέλποντας" " Πάντα τὰ ἔργα, ἡ τὸν Κύ- 
ρίον ὑμνεῖτε, ἡ χαὶ ὑπερυψοῦτε ἥ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿ Θεοτοχίον. 

Πύλη τοῦ Φωτὸς, “ Παρθενομῆτορ Κόρη, " φωτί σου χαταύ- 
γᾶσον " τούς σοι προστρέχοντας" " σὺ γὰρ ὑπάρχεις " ἐλπὶς χαὶ 

προστασία, ἣ" μόνη Παναγία," ἀεὶ εὐλογημένη. 
᾿ ᾿ ᾿ ε ἃ , Ωδὴ θ΄. .ὋὋ Εἰρμός. 

» ν τὴν μαχαρίαν ἐν γυναιξὶ ἢ καὶ εὐλογημένην ὑπὸ Θεοῦ " 

τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος " ὕμνοις μεγαλύνομεν. 
΄ 

Τροπαρια. 

ἽΛλεως γενοῦ μοι, Κύριε, “ ἄμετρα ἀφρόνως πταίσαντι, " χαὶ ς γενοῦ μοι, Κύριε, " ἄμετρα ἀφρόνως : 
τῆς σῆς Βασιλείας, " Λόγε, καταξίωσον. 

Ως τοὺς Νινευΐτας ἔσωσας “ πάλαι μεταγνόντας, μόνε Σω- 

τὴρ,) " χαὶ ἡμᾶς σε ὑμνοῦντας ἣ σῶσον τῷ ἐλέει σου. 
Μαρτυριχά. 

Σάρχα παραδόντες πάσαις πληγαῖς " ἄπληγον ἐσώσατε ψυ- 

τὰς ᾿Αθλοφόροι Κυρίου, " θείας δόξης μέτοχοι. 
ε ἘΞ ᾽ ΄ ᾽ -Ὡ χ ͵ ᾿ "ΦΨ ; ΙΣ 

ι Ἡἰμεροφαιθα ἀστέρες ἐν γῇ " πάντων χαταυγάζοντες τὰς ψυ 
χὰς, "᾿᾿Αθλοφόροι, τοῦ πάντων “ Κυρίου ἀνεδείχθητε. 

Θεοτοχίον. 
ἂς « Ι , ΡΥ , " ΄ , δῇ 

Φέρεις, ὥσπερ θρόνος Πύρινος, " νεύματι τὸν πάντα φέροντα, 
χαὶ θηλάζεις, Παρθένε, " τὸν πάντα διατρέφοντα. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων, ᾿Ἡσαΐα, χόρευε. 
Τ ὧν ταγμάτων ἔξαρχοι ἣ πεφυχότες " τῶν ᾿Αγγελικῶν, ἣ φαι- 

δρότατε Μιχαὴλ, " θεῖε Γαβριὴλ, " τῆς θείας σαρχώσεως ἢ 
παναληθὴς " χῆρυξ γεγονὼς, ἣ πάντας φρουρήσατε " τοὺς ὑμνοῦν- 
τας ὑμᾶς, ἔνδοξοι. 

Ο πλουσίαις δόσεσιν " ὑπερχέων " σοῦ τὸν θησαυρὸν, " ὁ τά- 
ξ ᾿ . " ᾽ Δ . Ὰχ εθ᾽ τ ἐλ ͵ Ὰ - 

εἰς παραγαγὼν "᾽᾿ τὰς ᾿Αγγελιχὰς, δ᾽ μεθ᾽ ὧν ἐλευσόμιενος " οἷα 

“ 

» 
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Κριτὴς " πάντων καὶ Θεὸς, " φεῖσαί μου, Δέσποτα," προσφυγόντος 

τῷ ἐλέει σου. Θεοτοχίον. 
Νοερῶς ᾿Αρχάγγελοι, “ ᾿Εξουσίαι, δ Θρόνοι, Χερουβὶμ.," Δυνά- 

μεις χαὶ Σεραφὶμ., “ Αγγελοι φαιδροὶ, "᾿᾿Αρχαὶ, Κυριότητες ἢ 
τῷ σῷ Υἱῷ, ἡ“ ἄχραντε Σεμνὴ, “ τρόμῳ λατρεύουσι, " Θεοτόχε 
παμμακάριστε. ; 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Κατανυχτιχά. 
Οἴμοι ! Κ' τί ὡμοιώθην ἐγὼ τῇ ἀχάρπῳ συχῆ, " χαὶ πτοοῦμαι 

τὴν χατάραν " σὺν τῇ ἐχχοπῇ ; " ἀλλ, ἐπουράνιε γεωργὲ Χριστὲ 
ὁ Θεὸς, ἢ τὴν χερσωθεῖσαν μου ψυχὴν " χαρποφόρον ἀνάδειξον, 
χαὶ ὡς τὸν ΔΛσωτον υἱὸν δέξαι με " χαὶ ἐλέησόν με. 

Τὰ πλήθη τῶν πταισμάτων μου " πάριδε, Κύριε, " ὁ ἐκ Παρ- 
θένου τεχθεὶς, “ καὶ πάσας ἐξάλειψον τὰς ἀνομίας μου, " λογισ- 

μόν μοι παρέχων ἐπιστροφῆς ἢ ὡς μόνος φιλάνθρωπος, δέομαι, ἢ 

χαὶ ἐλέησόν με. Μαρτυριχόν. 
Εὐλογημένος ὁ στρατὸς ᾿ τοῦ Βασιλέως τῶν οὐρανῶν" ἢ εἰ γὰρ 

χαὶ γηγενεῖς " ὑπῆρχον οἱ ̓ Αθλοφόροι, " ἀλλὰ ἀγγελικὴν. ἀξίαν "' 

ἔσπευδον φθάσαι, " τῶν σωμάτων χαταφρονήσαντες, " χαὶ διὰ τῶν 
παθημάτων " τῆς τῶν ᾿Ασωμάτων ἀξιωθέντες τιμῆς. " Εὐχαῖς 
αὐτῶν, Κύριε, "᾿ χατάπεμψον ἡμῖν τὸ μέγα σου ἔλεος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Παῦσον τὸν πόνον " τῆς πολυστενάχτου ψυχῆς μου, " ἡ παύ- 
σασὰ πᾶν δάχρυον " ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς" " σὺ γὰρ βροτῶν 
τὰς ὀδύνας διωχεις, " ἁμαρτωλῶν τὴν κατήφειαν λύεις᾽ " σὲ πάν- 

πες χεχτήμεθα ἡ ἐλπίδα χαὶ στήριγμα, " Παναγία Μητροπάρθενε. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ, ῃ 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

Ληστὴς ἐν τῷ σταυρῷ “ Θεὸν εἶναί σε πιστεύσας, Χριστὲ, " 
ὡμολόγησέ σε ἢ" εἰλιχρινῶς ἐκ χαρδίας, " Μνήσθητί μου, Κύ- 

θιε, βοῶν, ἡ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 
Ψυχοφθόροι με λησταὶ ἢ ὁδῷ τοῦ βίου συναντήσαντες " χα- 

τεπλήγωσαν με’ ἡ ἀλλὰ τῇ σῇ εὐσπλαγχνία " νῦν προστρέχω" 
Ἴασαι, Χριστὲ, ἢ χαὶ σῶσόν με, δέομαι. 

᾿Επουράνιοι Χοροὶ " ὑμνολογοῦσί σε τὸν πάντων Θεόν" " τού- 
των, Δέσποτα, ἱεραῖς μεσιτείαις " τὰ πολλά μου πάριδε χαχὰ, ἢ 
χαὶ σῶσόν με, δέομαι: Μαρτυριχόν. 

-" ᾽ ͵ "Ξ νος ΄ ΡΥ ] 

Τῶν ᾿Αγγέλων τοῖς χοροῖς " συναριθμούμενοι, Χριστοῦ ᾿Αθλη- 

ταὶ, " χαὶ πληρούμενοι φωτισμοῦ ἀνεσπέρου, " τὰ δυσώδη πάθη 
τῆς ἐμῆς " χαρδίας μειώσατε. 
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Δόξα. 

Μετὰ δόξης, ὦ ἰὐίροΣ ἢ σαῖς τῶν ᾿Αγγέλων ὑμνουμένη φω- 
ναῖς, τὴν χεκαχωμένην “ ἐχ τῶν Δαιμόνων Ψυχήν μου “ σῷ ἐλέει 
ὅλην ὑγιῆ " ἀνάδειξον, δέομαι. , 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Ἡ δι ᾿Αγγέλου τὴν χαρὰν ἣ ἐν τῇ νηδύϊ δεξαμένη, ᾿Αγνὴ, ἢ 

σχυθρωπαάζουσαν πονηραῖς ἐργασίαις ἢ τὴν ψυχήν μου πλήρωσον 
χαρᾶς, " πρὸς φὼς ὁδηγοῦσα με. 
σα σῷ στ συ σι σι σι νοι Ὁ 
πειπεττσε, παπεπιττακας τ τα τὶ  παῖτττν τι τιταπετασας τ ττοοα τ χα α. οὐτπα πα, μας, παι στατιτοαια, τ πτυυανιστε πους το πες πογασα στε - ἐατὶ πω τ πως τ ππιττεσαντ: -- τς π τι Ὑττιφοτπ στο, 

ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτιχά. 
χος πλ. α΄. Χαίροις " ἀσχητιχῶν, 

Λ ὕσον " μοῦ τῆς χαρδίας, Σωτὴρ, “ τὴν ἐκ Δαιμόνων ἈΝ γένο- 
μένην μοι πώρωσιν, ἡ χαὶ δός μοι " δαχρύων ὄμβρους " τῆς με- 

τανοίας, ὡς ἂν " τὰ πολλὰ θρηνήσω ἡ μοῦ ἐγχλήματα, "' χαὶ 

πᾶν " τὸ ῥυπαῖνον " τὸν λογισμόν μου ῥυφθήσωμαι, " χαὶ τοῦ τῆς 
λήθης ᾿ σχοτασμοῦ λυτρωθήσωμαι, "ν᾿ χαὶ ἀρθήσωμαι ἢ πρὸς χα- 
λῶν χατανόησιν' ἡ πρόσχες μοι χαὶ εἰσάχουσον, ἢ ἱλάσθητι, Κύ- 
ριε, " χαὶ τὴν ἀθλίαν ψυχήν μου δ τῶν τυραννούντων ἀπάλλα- 
ξον ἡ παθῶν, " ὅπως εὕρω " ἐν σοὶ ἄνεσιν, καὶ πράττω " τὰ σὰ 

θελήματα. ; 
Χείλη “ μεμολυσμένα χινῶ “ χαὶ ῥυπαρᾶς ἢ χεῖρας πρὸς σὲ, 

Ὑπεράγαθε, “ χαρδίαν "᾽ συγχεχωσμένην "᾽ τοῖς πονηροῖς λογισ- 
μοῖς, “ ὀφθαλμοὺς τυφλώττων ἣἡ'ὶ ὁ παναθλιος, ἢ ὙΗΝ ω περιφέ- 
ρω “ ἐσχοτισμένην τοῖς πάθεσι, " χαὶ ταῖς ἀτόποις ̓  ἡδογαῖς ὁ 
παμβέβηλος " συγχαλύπτομαι, " χαὶ οὐχ ἔχω ἀναάνευσιν" “ ἔχτει- 
νον τὰς ἀχράντους σου " παλάμας, μον ῤθυλῳ ν! Ἢ σῶσόν με, 
Σώτερ, βοῶ σοι, "᾽ χαὶ μολυσμοῦ ἐμωμο ΔὉἪ πολλῶν “ ἐγχλης- 
μάτων "᾽ χαὶ δεινῶν ἐπερχομένων, Ἂ ὡς πολυεύσπλαγχνος. 

Ψυύξον " τοὺς ὀγετοὺς. ᾿Ιησοῦ, “᾽ τοὺς θολεροὺς, “ χαὶ τοὺς χ γ.1 1 σοὺς 
χειμάῤῥους ἀνάσπειλον, "' καὶ ὄμβρους ἢ πολλῶν δαχρύων ἣ ἐν χα- 

͵ - ᾽ . ΄ - ͵ ᾽ ον τανύξει ψυχῆς, " ᾿Αγαθὲ, παράσχου " τῇ χαρδίᾳ μου" " ἰδοὺ 
᾽ , ᾽ ᾿ - « εν «-. ὃ ΄ ἘΣ 3 " , 

ἀπεμιάχρυνα " ἀπὸ σοῦ ὡς ὃ ἴΑσωτος, ἡ χαὶ ἐγυμνώθην " ἀπὸ πά- 
, »- , Ἁ ΄ Ι σης θελήσεως ἢ τὴ χρηστότητος, " πολυέλεε Κύριε" " ἥμαρτον, 

Ν᾽ ΄ , Ω « , Ὑ εἷς 

μὴ παρίδης με, " μὴ μοδὰ μὲ τέλεον ᾿ ὥσπερ ὑπεύθυνον ὄντα 
ὁ ἀλαζὼν χαὶ ΤΡ ΟΝΉΡ.: ᾿ ἐχθρὸς, ᾿ ἀλλὰ τάχει " τῆς αὐτοῦ 
με τυραννίδος, ̓  Δέσποτα, λύτρωσαι. 

Στιχηρὰ τοῦ Προδρόμου, ὅμιια. 
"ΗΘ μ , ᾿ "-"- ἮΝ - 

ῬΡεῦμα " σφοδρὸν χαὶ πάνυ δεινὸν " τῆς καταιγίδος ᾿ τῶν πα- 
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θῶν τῇ χαρδία μου ἡ ἐχύθη, " καὶ χαταχλύζει, ἢ χαὶ εἰς βυθὸν 

ζοφερὸν " συνωθεῖ ἀτόπου " ἀπογνώσεως" " αὐτὸς “ ἀοράτῳ δ 

ἐπιστασίᾳ σου φάνηθι, " χαὶ τῇ ἰσχύϊ " τῆς σεπτῆς συμπαθείας 
σου “ τοῦτο ξήρανον, " χαὶ εἰς τέλος ἀφάνισον, ἣ' ῥεῖθρα μοι παρε- 

χόμενος " πλημμύρη, ἀοίδιμε, ᾿ τὰ καταρδεύοντα φρένας " καὶ 
νοῦν χαὶ ἔννοιαν ἅπασαν" " δι’ ὧν ἡ ἐχβλαστάνειν "ἡ ἱλασμιοὸν καὶ 

σωτηρίαν ἡ δίδου μοι, Πρόδρομε. , 
Ὅλην ἡ μου τὴν χαρδίαν, Σοφὲ, " χαὶ τὴν διάνοιαν 

ἀναπέθειχα- " γενοῦ μοὺ ἣὶ θερμὸς προστάτης, 

πὶς, “ βοηθὸς καὶ φύλαξ " 

--- ἐν σο 

χαὶ σωτηρίας ἐλ- 
χαὶ χραταίωμα ν᾽ φρουρὸς ἢ ἀσφαλέ- 

στάτος, ἡ χυβερνήτης πανάριστος, " λιμὴν χαὶ τεῖχος, “ ἐχ χιν- 
δύνων ῥυόμενος, “ ἐξ ἐχθρῶν δεινῶν ᾿ ἀφαρπάζων με, Πρόδρομιε" ἢ 

ἔχεις, παμμιάχαρ, ἀμέτρους " ποὺς οἰκτιρμοὺς καὶ συμπαθειαν" ἢ 

δι ὧν ἡ σχέπε, φρούρει, " διαφύλαττε, διδούς μοι " τὸ μέγα ἔλεος. 
Δός μοι ἢ χατατρυφῆσα! τῆς σῆς " εὐπρεπεστάτης ἡ χαὶ λαμ- 

πρᾶς ὡραιότητος,  χαθαάρας " τὸν ῥύπον πάντα " τῆς ἐμπαθοῦς 

βιοτῆς " διὰ μετανοίας " χαὶ δαχρύων μου" ἣ καὶ γὰρ " σὺ ἐπίστα- 

σαι " τῆς ψυχῆς μου τὸν ἔρωτα, " τὸν θεῖον πόθον, ἡ χαὶ τὸ φίλ- 

τρον τὸ ἄμετρον, " ὕπερ χέχτημαι ἡ μεγαλύνων σε, ΠΙρόδρομε" ἢ 
πλήρωσόν μου τὴν ἔφεσιν, Ὁ χὰἂν μέγα τὸ αἴτημα, " χἂν ὑπερ- 
βαίνη τὰ μέτρα "ἡ τῆς ταλαιπώρου ἀξίας μου, “᾽ Χριστὸν Ἂ 

τεύων “ τὸν παρέχοντα τῷ Κύσμῳ "ὶ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον, ἑμοιον. 

Στῆσον " τοὺς ποταμοὺς τῶν παθῶν, " τῆς ἁμαρτίας " μοῦ 

τὸ πέλαγος ξήρανον " τῷ ῥείθρῳ ἡ τῆς σῆς πρεσβείας, "᾿ χαὶ πρὸς 
λιμένα Θεοῦ " θείων θελημάτων ᾿ ἐγκαθόρμισον' " ἐχθροὺς " χαθ᾽ ἑἐ- 
χάστην " τοὺς τὴν ψυχύΐν μου ἐχθλίβοντας, ᾿᾽ χαὶ ταῖς ἀτόποις ἢ 
ἡδοναῖς ἐχταράττοντας " χαταπόντισον " ἀπωλείας εἰς βάραθρα" ἢ 

πλήρωσον εὐφροσύνης “ καὶ χαρᾶς τὴν χαρδίαν μου, " λῦσον τὸ 

νέφος, βοῶ σοι, " τῆς ἀθυμίας μου, Πάναγνε, "᾽ Χριστὸν " δυσω- 

ποῦσα ἅ τὸν παρέχοντα τῷ Κόσμῳ ᾿ τὸ μέγα ἔλεος. 
Ἀπόστιχα Κατανυχτιχά, 

Κύριε, " ἁμαρτάνων οὐ παύομαι, τ φιλανθρωπίας ἀξιούμιενος 

οὐ γινώσχω" "' νίχησόν μου τὴν πώρωσιν, δ᾽ μόνε ᾿Αγαθὲ, χαὶ 
ἐλέησόν με. 

Κύριε, " χαὶ τὸν θυμόν σου πτοοῦμιαι. ἣ᾽ χαὶ τὸ πονηρὸν ποιεῖν 
ἊἋ 

ἱχε- 

᾽ , , Ά. Ἁ - οὐ παύομαι" " τίς ἐν δικαστηρίῳ ἡ τὸν δικαστὴν οὐ πτοεῖται; 
τὸν ἰατρὸν παροργίζει ὡς χἀγώ; ἢ ἢ τίς ἰαθῆναι βουλόμενος ἡ 

Μαχρόθυμε Κύριε, ᾿ ἐπὶ τῇ ἀσθενείᾳ μου σπλαγχνίσθητι, ἢ χαὶ 

ἐλέησόν με. 
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Μαρτυριχόν. 

Τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως "' περιβαλλόμενοι, ἢ χαὶ τῷ τύπῳ τοῦ 
Σταυροῦ " ἑαυτοὺς διαναστήσαντες ἢ πρὸς τὰς βασάνους ἀνδρείως ἢ 

ἀπηυτομόλησαν, " χαὶ Διαβόλου τὴν πλάνην "᾽ χαὶ τὸ θράσος 
χατήργησαν "' οἱ “Αγιοί σου, Κύριε. " Αὐτῶν ταῖς ἱχεσίαις, " ὡς 
παντοδύναμος Θεὸς, ᾿ τῷ Κόσμῳ τὴν εἰρήνην κατάπεμψον, ἢ 
χαὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Μαχαρίζομέν σε, "᾽ Θεοτόχε Παρθένε, " καὶ δοξαζομέν σε " οἱ 

πιστοὶ κατὰ χρέος, " τὴν πόλιν τὴν ἄσειστον, “ τὸ τεῖχος τὸ 
ἄῤῥηκτον, ἢ τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν, "' καὶ καταφυγὴν τῶν ψυ- 
χῶν μῶν. 

τς τοὶ  Ζθν-. ΚΟ 7δι-- ἀδὸπὸν ταξι-Ζὸ -ἔδισας. .- 2 π᾿». δ᾽ τὰ ἐ υ εν πν στ οἱ 

ΤῊ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

ετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσμια υρικᾶ. Μετ Στιχολογίαν, Καθίσματα Μαρτυρ 
Ἦχος πὰ. α΄. 

κι χαθεζομένου " χαὶ ᾿Αγγέλων ἑστώτων, 
χούσης ἡ χαὶ φλογὸς καιομένης, “ τί ποιήσεις, ψυχὴ μου, 

ἀπαγομιένη εἰς χρίσιν ; ̓ τότε γὰρ τὰ δεινά σου παρίστανται, 
τὰ χρυπτὰά σοὺ ἐλέγχονται ἐγχλήματα" "᾽ Διὸ πρὸ τέλους βόη- 

- ΦΧ’ Νρ Ξ ͵ " χ Α “ι΄. 
σον τῷ Κριτῇ Ο Θεὸς, ἱλασθητί μοι, “ καὶ σῶσόν με. 

Ψυχὴ, ἡ τὰ ὧδε πρόσκαιρα, ἢ τὰ δὲ ἐχεῖ αἰώνια" “᾽ ὁρῶ τὸ 
δικαστήριον ὁ χαὶ ἐπὶ θρόνου τὸν Κριτὴν, " χαὶ τρέμω τὴν ἀπό- 
φασιν ἡ λοιπὸν σπουδῇ ἐπίστρεψον' " ἡ κρίσις ἀσυγχώρητος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
Ἢ τὸ ἄνθος τὸ θεῖον " ῥίζα βλαστήσασα, "᾿ χιβωτὲ χαὶ λυχ- 

νία " χαὶ στάμνε πάγχρυσε, ἡ ἁγία τράπεζα Χριστὸν " τὸν ἄρτον 

ζωῆς φέρουσα, "᾽ ὡς Υἱόν σου καὶ Θεὸν " ἐχδυσώπησον αὐτὸν " 
σὺν τῶ ἁγίῳ Προδρόμῳ, " τοῦ οἰχτειρῆσαι καὶ σῶσαι " τοὺς Θεο- 
τόχον ὁμολογοῦντας σε. 

Μετὰ τὴν ἊΣ Στιχολογίαν, ἕ ἕτερα. 
θ οἱ θέν λοι- Φρηνηδον; ψυχὴ μου, ἢ τὴν ἔδυ τῆϑ ῥᾳθυμίαν" "' θέλησον λοι 

ΤΣ 

ἢ σάλπιγγος ἡ- 
Ἃ 

Ἃ 

Ἁ 

πὸν “ πρὸ τελευτῆς ἐπιστρέψαι, " θορύβων ἀπόστηθι βιωτικῶν, 
Θεῷ προσχολλήθητι τῷ ἀγαθῷ" " χαὶ σώσει σε " ὡς μόνος φιλάν- 
θρωπος. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

Τὴν φωνὴν τοῦ Κυρίου Ἂ χοῦ ἀρχιποίμενος μη τὴν νω" παᾶν- 

τες " οἱ ἁμαρτήσαντες" "' δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐπὶ γῆς " σαρχὶ ἐπέφα- 
νεν, ἡ εἰς μετάνοιαν χαλῶν " τοὺς χατ ἐμὲ ἁμαρτωλούς: " Θαρ- 

ΩΣ 
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σεῖτε καὶ μὴ θροεῖσθε: "᾽ μιχρὸς γάρ ἐστιν ὁ κόπος, ἡ ἀλλὰ γλυ- 
χεῖα ἡ ἀνταπόδοσις. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
Τὸ ἐξαίσιον θαῦμα “ τὸ τῆς συλλήψεως, "᾽ χαὶ ὁ ἄφραστος 

τρόπος " ὁ τῆς κυήσεως “ ἐν σοὶ ἐγνώσθη ἀληθῶς, " ὦ ᾿Αειπαρ- 

θενε. " χαταπλήττει μου τὸν νοῦν " χαὶ ἐξιστᾷ τὸν λογισμὸν " 

ἡ δόξα σου, Θεοτόχε, "' τοῖς πᾶσιν ἐφηπλωμένη " πρὸς σωτηρίαν 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

᾿Ελισάβετ στειρώσεως “ ἠλευθέρωται, " ἡ Παρθένος δὲ πάλιν " 
παρθένος ἔμεινεν, “ ὅτε φωνῇ τοῦ Γαβριὴλ " γαστρὶ συνέλαβεν" ὅἦ 
ἀλλ ἐν νηδύιϊ προσχιρτᾷ " τὸν ἐν γαστρὶ παρθενικὴ “ Θεὸν προ- 
γνοὺς χαὶ Δεσπότην " ὁ Πρόδρομιος ᾿Ιωάννης ἡ εἰς σωτηρίαν ἡμῶν 

σαρχούμιενον. Μαρτυρικόν, ὅμιοιον. 
Τῶν ἁγίων Μαρτύρων "ἡ τὰ κατορθώματα ἣ οὐρανῶν αἱ Δυνά- 

μεις  ὑπερεθαύμασαν, " ὅτι ἐν σώματι θνητῷ " τὸν ἀσώματον 
ἐχθρὸν " τῇ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ " ἀγωνισάμενοι! καλῶς "ἡ ἐνίχη- 
σαν ἀοράτως" " χαὶ πρεσβεύουσι τῷ Κυρίῳ " ἐλεηθῆναι τὰς ψυ- 

χἂς ἡμῶν. Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Νῆτερ Θεοῦ Παναγία, “ τὸ τεῖχος τῶν Χριστιανῶν, ἡ ἐπι- 
τάχυνον ῥῦσαι λαόν σοῦ " συνήθως χραυγαάζοντα σοι ἐχτενῶς" ᾿ 
᾿Αντιτάχθητι αἰσχροῖς " καὶ ἀλαζόσι λογισμοῖς, " ἵνα βοῶμεέν σοι" ᾿ 

Χαῖρε, ᾿Αειπαρθενε. 
Κανὼν Καταγυχτικὸς; οὗ ἡ ἀχροστιχὶς, ἄνευ τῶν Θεοτοχίων" 

λασμὸν ἡμῖν, Χριστὲ, πταισμ. ἅτων δίδου. ᾿Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. α΄. Ὃ Εἰρμός. 

» ἣν, ἐφ᾿ ἣν οὐχ ἔλαμψεν, " οὐχ εἶδεν ἥλιός ποτε" ἡ ἀβυσ- 

» σον, ἣν οὐχ ἑώραχε γυμνὴν ἡ τὸ χῦτος οὐρανοῦ ἡ ᾿Ισραὴλ 
» διώδευσεν " ἀβρόχως, Κύριε: "᾽ χαὶ εἰσήγαγες αὐτὸν " εἰς ὄρος 
» ἁγιάσματος " ἄδοντα, ψάλλοντα " ἐπινίκιον ᾧδήν. 

Τροπᾶρια, 

Ἵλασμόν μοι δώρησαι " τῶν πεπραγμένων μοι, Σωτὴρ, “ χαὶ 
ἄνες μοι πρὸ τοῦ ἔνθεν ἀπελθεῖν" " χαθάρισον πολλῆς " σηπεδό- 
νος, Κύριε, " ὃ καθαρίσας λεπρούς" " χαὶ ἀξίωσον χἀμὲ " ἀμέμπτως 

παραστῆναί σοι ἢ ἘΠ Ἐϑτι ἔρχεσθαι ἢ χρῖναι ζῶντας χαὶ νεχρούς. 
Λήμην, ἡ περίκειται ἢ τοῖς τῆς ψυχῆς μου ἐκ μι Ἄ χω- 

λύουσαν μιὴ ὁρᾶν σου τὰς αὐγὰς, Ἂ ἃς ἐπιφανεὶς ἡ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐξή- 
πλωσας, ᾿ Ἥλιε ἀδυτε, " ταύτην χαάθαρον, Σωτὴρ, " χαὶ δίδου 
ἐνοπτρίζεσθαι, ἢ Κύριε εὔσπλαγχνε, ᾿ τῶν χαρίτων σου τὸ φῶς. 

Ῥαγδο]οί σα 5. δῷ 



894 ΤΗ. ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ. 

Μαρτυριχᾶ. 

"Αγρυπνοι γενόμενοι! ᾿ τῶν προσταγμάτων τοῦ Χριστοῦ " φύ- 
λαχες, ἐχοιμίσατε ἐχθροῦ " χαχίαν ἅπασαν, “᾿᾿Αθληταὶ μαχά- 
ριοι" ἡ διὸ βαρούμενον " ὕπνῳ τῶν ἁμαρτιῶν " πρὸς μετανοίας, 

δέομαι, δ᾽ θείαν ἐγρήγορσιν ἡ διεγείρατε χἀμιέ. 
Σαρχὶ συμπλεχόμενοι ἡ τῷ πολεμήτορ! ἐχθρῷ, " Μάρτυρες, 

ἐτροπώσασθε αὐτὸν " τῷ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ, " χαὶ αἱμάτων ῥεύ- 
μασι ἢ χατεποντίσατε" ἡ χαὶ στεφάνους ἐχ Θεοῦ " τῆς νίχης ἐχο- 
μίσασθε, ᾽᾽ ἄδοντες, ψάλλοντες " ἐπινίκιον φδήν. 

Θεοτοχίον. 

'Ρῦσαι συνηθείας με, " ἁγνὴ Παρθένε, πονηρᾶς" “ στήριξον 
ἐπὶ πέτραν ἐντολῶν “ περιτρεπόμενον " μεθοδείαις, Δέσποινα, ἢ 
τοῦ παλαιοῦ πτερνιστοῦ" ἡ χαὶ ἀξίωσον χἀμιὲ ἡ Χριστῷ εὐαρεστῆ- 
σαι χαλῶς ᾿ ἄδοντα, ψάλλοντα " ἐπινίκιον ὠδήν. 

Κανὼν τοῦ τιμίου Προδρόμου, οὗ ἡ ἀχροστιχίς" 

ἊἋ 

Βαπτιστὰ, τήνδε τὴν παράχλησιν δέχου. ᾿Ιωσήφ. 

Ὃ Εἰρμός. Ἵππον καὶ ἀναβάτην. 
Β- χαθηγνισμένον ἡ ζωήν τε ἄϊλον " ἐπεδείξω, Προφῆτα, 

ὑλικῷ τῷ σώματι" " διὸ δυσωποῦμιέν σε, " μιμιητάς σοὺ ἣ ἔρ- 

γᾶσαι τοὺς ἐν πίστει σε " μαχαρίζοντας. 

ἼΛβυσσον χαταδύσας " τῆς εὐσπλαγχνίας Χριστὸν " ποταμίοις 

ἐν ῥείθροις, ᾿ αὐτὸν δυσώπει, Πρόδρομε, " ξηρᾶναι τὴν ἄβυσσον ἢ 
τῶν χαχῶν μου, " δέομαι, χαὶ φωτίσαι μου "' τὴν διάνοιαν. 

Πρόδρομε τοῦ Σωτῆρος, " τῆς μετανοίας μοι " ἀφορμὰς προ- 
ξενήσας, ᾿ χατανυξιν δοθῆναί μοι " βορβόρου με πλύνουσαν " ἀμαρ- 
τίας " αἴτησαι τὸν Φιλάνθρωπον, " ἱκετεύω σε. Θεοτοχίον. 

“Ἱέτοχας ἀποῤῥήτως " ὠδίνων ἄνευθεν, ἡ ὃν Πατὴρ πρὸ αἰώ- 
γων “ ἀῤῥεύστως ἀπεγέννησε; ᾿ παγύμνητε Δέσποινο,“ " ὃν δυσώ- 
πει ἢ σώζεσθαι πάσης “βλάβης " πούς σοι προστρέχοντας. 

᾿Ωδὴ γ΄. ᾽Ο Εἰρμές. 

βρης με ΣῺν χαρδίαν μου, Κύριε Ἀ σοῖς χύμασι τοῦ 
βίου στερέωσον, ἢ εἰς λιμένα εὔδιον " καθοδηγῶν ὡς Θεός. 

Τροπαρια. 

0» « 

Μετανοεῖν σοι " τῷ Θεῷ ἐπαγγέλλομιι, δ᾽ χαὶ πάλιν ἀμαρ- 
τάνω᾽" τί γένωμαι; ἢ πῶς σοι ἐποφθήσωμαι, " ἡνίκα χρίνης τὴν γὴν; 

Ὅτι ἐν γνώσε; “ χαὶ ἀγνοίᾳ φμείρφιμέφῃ Ἂ σῷ πᾶντα γινώ- 
σχοντι προσέρχομαι ἡ χαὶ Πβὲ σοι" Δέξαι με," ὥσπερ τὸν Ασωτον. 

Μαρτυρικά. 
ς τ ͵ Επ κ ᾿ς τα σὲ ἃ θ - 
ἐνεχρωμένῳ ἣ λογισμῷ οἱ παράνομοι ἢ τοὺς τὴν ζωὴν ποθουν- 
ἢ. Ά Ἃ “Μ᾿ ἔ - ᾿ ἊἈ ε' τ σ΄ “ τας Ἠχίζοντο " νιχηφόρους Μαρτυρας ὁμολογοῦντας Χριστον. 



ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄. 00 

Χοροὶ Μαρτύρων ἣ τοῖς χοροῖς ἠριθμιήθησαν " τῶν νοερῶν ᾿Αγ- 
γέλων, ἰσάγγελοι ἢ γεγονότες χάριτι " τοῦ θείου Πνεύματος. 

Θεοτοχίον. 
Τῆς μετανοίας " πύλας νῦν μοι ὑπάνοιξον," πύλη φωτὸς, Παρθέ- 

. Ἵ » “Ὁ 3 ’ ΝΥ ὅθ Ὁ πε νε, χαὶ εἴσοδον ᾿ τῶν παθῶν ἀπόχλεισον " τῆς ταπεινῆς μου ψυχῆς. 
Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ὃ πήξας " ἐπ᾽ οὐδενός. 

οἰϑως ἢ χοῖς προσιοῦσι πίστει τῷ οἴχῳ σου, “᾽ θαυμαστὲ Προ- 
- ΄ , ᾿ αν . Ω -" ᾽ -ς,  χ 

φῆτα, πηγάζων πάντοτε, " ἴασαι τὰ πάθη τῆς ἐμῆς ἡ χαρ- 
δίας, δυσωπῶ σε, τὰ παναθλίως συμφυέντα μοι " ἐξ ἀπροσεξίας, 

πανόλβιε. 
Στενάζω " χαὶ ὀδυρμιοῖς συνέχομαι πάντοτε, " ἐννοῶν τὸ βῆμα 

σου αὃ ἀδέχαστον, ἣ μόνε διχαιότατε Κριτά" “ἡ ἐν ᾧ με ἱχεσίαις 
τοῦ Βαπτιστοῦ σου ἀχατάχριτον, " Κύριε Θεέ μου, συντήρησον. 

Τῆς νέας ἡ χαὶ παλαιᾶς μεσίτης γενόμινος," μεσιτείαις θείαις, 
ἣν πᾶν , ΄ δ: - ε 

ἔνδοξε Πρόδρομε, ἢ πεπαλαιωμένον με πολλαῖς, ἡ βοῶ σοι, ἁμιαρ- 
ῃ χ πε ͵ κ “ .ϑ ᾽ ᾽ , 

τίαις “ τὴ μετανοίᾳ χαινοποίησον, “ ὁπως ἐν αἰίνεσει γεραίρω σε. 

Θεοτοχίον. 
᾿ , χ Ἐ - , ᾿ κα ᾿ Γ' ΄ 
Αγία Παρθενομῆτορ, μόνη Πανύμνητε; ἐγχλημάτων υω- 

μου ἡμᾶς ἀπάλλαξον, " φώτισον ἡμῶν τὸν λογισμὸν, " ἁγίασον 
χαρδίαν," χαὶ αἰωνίου ἡμᾶς λύτρωσαι " πάντας χαταδίχης; δεόμεθα. 

"- ᾽ " , ε ΠΣ Α͂ 

Οδὴ δ΄. ᾽Ο᾽ Εἰἱρμός. 

»ὐκ χήχοα, Κύριε, ᾿ τὴν ἀχοήν σου χαὶ ἐφοβήθην, ἢ χατενόησα 
Ατὸν οἰχονομίαν σου, ᾿ χαὶ ἐδόξασα σε, Φιλάνθρωπε. 

Τροπάρια. 

ἱῬημάτων σου, Κύριε, ᾿ χαταφρονήσας φωταγωγούντων, " σχό- 

τοὺς ἔργα ἔπραξα, χαὶ πτοοῦμιαί σου "“ τὸ ἐχεῖθεν μέγα χριτήριον. 

ἹἸστίῳ πτερώσωμεν ἡ ἐνθέου φόβου ψυχῆς τὸ σχάφος, " πρὸς 

λιμένα τε μετανοίας φθάσωμεν," τῶν χαχῶν φυγόντες τὰ χύματα. 
Μαρτυριχα. 

Σταλαάζοντα, Μάρτυρες, " γλυκασμὸν ὥφθητε θεῖα ὄρη “ καὶ 

παράδεισος θεοφύτευτος, " ζωῆς ξύλον ἔχοντες τὸν Κύριον. 

Τοξεύμασιν, “Αγιοι, “᾽ ὑπομονῆς τε χαὶ χαρτερίας " χατεσφά- 

» 

ξατε πολεμίους Δαίμονας, ᾿᾽ χαὶ στεφάνους δόξης ἐλάβετε. 
Θεοτοχίον. 

Ἢ παάναγνος Δέσποινα, ᾿ ἁμαρτανόντων ἡ προστασία, ἡ τῶν 
πιπτόντων θεία ἐπανόρθωσις " ὡς Θεὸν τεχοῦσα δοξάζεται. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Τὴν θείαν ἐννοήσας σου. 
γὰ ἄνω χατοιχήσας βασίλεια, " ὡς στρατιώτης ἀληθὴς “ τοῦ 
Βασιλέως Χριστοῦ, Βαπτιστὰ, " αὐτὸν δυσώπει ἀπαύστως ἡ 

λαὸν χκατοιχτειρῆσαι τιμῶντα σε. 
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Ἡγίασεν ἐκ μήτρας σε Κύριος, " ὁ προειδὼς τὸ εὐγενὲς " τῆς 
σῆς καρδίας, ᾿Αοίδιμε: ὁ αὐτὸν ἱχέτευε πάντας " ἡμᾶς καθαγιά- 
σαι, δεόμεθα. 

Νεχροῖς εὐηγγελίσω τὴν ἔλευσιν ἣ τοῦ νε μροθένθρς δὶ ἡμᾶς" ἢ 
αὐτὸν ἱκέτευε, Πρόδρομε, “᾽ νενεχρωμένον ζωῶσαι " χἀμὲ ταῖς ἀ- 
μαρτίαις χαὶ σῶσαί με: 

Δεσμοῖς προσομιλήσας, Μαχάριε, " καὶ φυλαχαῖς διὰ Χριστὸν, ἢ 

δεσμὰ χαχῶν μοὺ διάλυσον, ἣ᾽ χαὶ τὰ σεπτά με φυλάττειν " 

προστάγματα δυνάμωσον, δέομαι. Θεοτοχίον. 
᾿Ελέησόν με, μόνη Πανύμνητε, ἡ“ τὸν ἐλεήμονα Θεὸν ὑπερ- 

βολῇ ἀγαθότητος ᾿ ἀνερμιηνεύτως τεκοῦσα, " καὶ ῥῦσαι αἰωνίου 
χολάσεως. ᾿Ωδὴ ε΄. .ὋὋ Εἰρμός. 
» ὴν τάλαιναν ψυχὴν μου " νυχτομαχοῦσαν " τῷ σχότει τῶν 
ἡ ΕῚ ἢ προφθάσας οἴχτειρον, χαὶ λάμψον, " νοητὲ Ἥλιε, ἣ 

» ἡμεροφαεῖς ἀχτῖνας ἐν ἐμοὶ, "᾽ τοῦ διατμῆξαι τὴν νύχτα τὸ φῶς. 
Τροπαρια. 

ς ἔργων σωτηρία “' ἐμοὶ οὐχ ἔστι" " πολλὰ γὰρ ἐπὶ γῆς " 
ὁ τάλας ἥμαρτον, χαὶ τρέμω " τὸ φρικτὸν βῆμα σου, " ὅτε χα- 
ταχρῖναι μέλλεις, ὁ Θεὸς, “ τοὺς παραβάτας τῶν σῶν ἐντολῶν. 

Πῶς ἄφρων ἐγενόμην ; " πῶς ἐσχοτίσθην " ποιῶν τὸ πονηρόν; " 
πῶς οὐ συνῆχα σου τὸν φόβον, "' ἀλλ εἰς γῆν νένευκα " χαὶ ἐξω- 

μοιώθην χτήνεσι πολλοῖς : " ἐπίστρεψόν με, Θεὲ τοῦ παντός. 
Μαρτυριχά. 

ν 

Ἐξ 

Τὸ νέφος τῶν Μαρτύρων " διασχεδάσαν " τὰ νέφη τῶν πι- 
χρῶν ἡ βασάνων ηὔγασεν ἡμέραν ἢ ἀληθοῦς γνώσεως, " χαὶ πο- 
λυθείας ἔλυσεν ἀχλὺν, ἢ χαὶ πρὸς τὸ ἄδυτον ἔφθασεν φὼς. 

᾿Αγίασον τὸν νοῦν μου " ταῖς τῶν μὲ κει ἢ Μαρτύρων σου, 

Χριστὲ, δ πρεσβείαις, δέομαι, ν. δεῖξον " φωτισμοῦ ἔμπλεων, " 
χαὶ τῆς αἰωνίου δόξης χοινωνὸν, ἡ ἵνα δοξάζων ὑμνῶ σε, Σωτήρ. 

Θεοτοχίον. 

Θεὸν ἀῤῥήτῳ λόγῳ, ᾿ Παρθενομῆτορ, " ἐχύησας ἡμῖν " πᾶσι 
μετάνοιαν διδοῦντα " τοῖς πολλὰ πταίουσι ἡ διὰ μεσιτείας σου τῆς 
ἀγαθῆς, “ χαταφυγὴ τῶν πιστῶν χαὶ λιμήν. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ο ἀναβαλλόμενος. 
ἙΝ σπειρεύουσα ἢ γαστήρ σε, {ρόδρδμεν Ἢ τὰς στειρευούσας " 

χαλῶν ταρύϊας ̓ ς εὐτέχνους δεικνύοντα ᾿ ἐγχάρποις σου λόγοις" " 
διό σε μαχαρίζομεν.. 

Ἤνθησας ὡς εὔοσμον " χρίνον, ᾿Αοίδιμε, " ἐν ταῖς ἐρήμοις" ἢ 
διὸ βοῶ σοι" " Τῆς ψυχὴς μου, Πρόδρομε, " πᾶσαν δυσωδίαν Κ 
χαχίας ἀποδίωξον. 
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Νόμου μέσον ἕστηκας, ᾿ Σοφὲ, καὶ χάριτος" ἣ διὸ χραυγάζω" " 
Τροπούμενόν με " ἁμαρτίας, Πρόδρομιε, δ᾽ νόμῳ οἰκτειρῆσαι "' τὸν 

Κύριον ἱκέτευε. Θεοτοχίον. ᾿ 

Πύλη ἀδιόδευτε " τῆς δόξης, Αχραντε, " διάνοιξόν μοι " τῆς 
μετανοίας " πύλας προξενούσας μοι ἡ τὰς θείας εἰσόδους ἡ χαὶ τὴν 

ἐχεῖ χατάπαυσιν. ᾧφδὴ ς΄. Ο Εἰἱρμός. 
»'4ς τὸν Προφήτην τοῦ θηρὸς " ἐῤῥύσω, Κύριε, " χἀμὲ τοῦ βυ- 

» θοῦ " τῶν ἀχαθέχτων παθῶν ἡ ἀνάγαγε, δέομαι, ᾿ ἵνα προσ- 
» θήσω τοῦ ἐπιβλέψαι με " πρὸς Ναὸν τὸν ἁγιόν σου. 

Τροπάρια. 
Ἃ Ἂ ᾿Ιδοὺ χαιρὸς ἐπιστροφῆς. " χἀγὼ χατάᾶχειμαι ἡ ὕπτιος ἀεὶ ρ βοφης. Ἶ ; 

.} , Δα ν᾿ ἐν - , ΄ ᾿Ξ Ἂχ ͵ ἜΘΆ . , 

ἀναισθησία πολλῇ χραπτούμενος πάντοτε, "“ Λόγε: τὴν πώρωσιν 

τῆς χαρδίας μου " διαλύσας οἴχτειρόν με. 
Στεναζοντα με ὡς ποτε " Τελώνην οἴχτειρον. “ οἰχτίρμιον Χοι- τ ᾽ ρ 

στὲ, " χαὶ ὡς τὴν Πόρνην θερμῶς " δαχρύειν ἀξίωσον, " ἵνα ἐχπλύνω 

χἀγὼ τὸν βόρβορον ᾿ τῶν πολλῶν μου ἐγχλημιάτων. 
Μαρτυριχκα, 

Μεγαλομιάρτυρες Χριστοῦ, "᾽ μεγάλως πταίσαντα ἡ μεγάλης 

φλογὸς " τῆς ἐν γεέννη ἐχεῖ " μενούσης με ῥύσασθε, ἢ ἵνα μεγά- 
λως χἀγὼ, πανένδοξοι, " τὴν ὑμῶν δοξάζω μνύμην. 

᾿Αγωνισάμενοι χαλῶς “ λαμπρῶς ἐστέφθησαν ἣ οἱ σοὶ ᾿Αθλη- 
ταὶ ἢ ζωαρχιχῆ δεξιᾷ, ὁ ὦ Θεὲ χαὶ Κύριε" "' διὸ ταῖς τούτων σε- 

πταῖς παραχλήσεσι ᾿ σῶσον πάντα τὸν λαόν σου. 

Θεοτοχίον. 

Θεοχαρίτωτε σχηνὴ,), “ τοῦ ἁγιάσματος σεπτὴ χιβωτὲ, 
λυχνία θείου φωτὸς, “ ἄρτου ζωῆς τράπεζα, "᾽ Λόγου παλάτιον 
τὸ ἔμψυχον, “ οἶχον Πνεύματός με δεῖξον. 

᾿ ΒΡ μ ΄ ͵ Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Μαινομένην κλύδωνι. 
᾿ ποῤῥήτοις λάμψεσι ἢ διαλάμπων, ἢ Πρόδρομε Χριστοῦ, “ ἐνερ- 

γεῖ πρεσβείᾳ σου χκαταύγασον " τὰς χαρδίας ἈΚ χῶν εὐσεβῶὼς ἀνυ- 

υνούντων σε. 
ε νος « ἐς Ἂχ μ ἊἋ Α ἮΣ Ἃ Ραθυμίας ὕπνῳ με " συσχεθέντα, " Πρόδρομε Χριστοῦ, 

χαταυγάσας χάριτι διέγειρον, ᾿ τοῦ προθύμως " τὰ θεῖα πράττειν 

θελήματα. 
᾿Απὸ πάσης θλίψεως ἢ ἐναντίας " λύτρωσαι ἡμᾶς " τοὺς προσ- 

τάτην θεῖόν σε πλουτήσαντας " καὶ πρεσβευτὴν " πρὸς τὸν Δεσ- 
πότην, Μαχάριε. Θεοτοχίον. 

Καταιγὶς χειμαζει με " ἁμαρτίας, ἢ ΓΑχραντε ἀγνή᾽ " σπεῦ- 

σον ἐξελέσθαι με) εἰσάγουσα ἣ᾽ μετανοίας “ πρὸς τοὺς λιμένας; 

Πανάμωμε. 
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᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἱρμός. 

» υρὸς σβεστήριον “ τῶν Παίδων ἡ προσευχὴ, “ δροσίζουσα 
1 ΠΩ Ἐ γνῆρυξ τοῦ θαύματος, " μὴ φλογίζουσα, μηδὲ 

ν συγχαίουσα ᾿ τοὺς ὑμνολόγους Θεοῦ " τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Τροπαρια. 

Τὰς ἀνομίας μου, " τὰς ἀδικίας, Σωτὴρ, “ τὰ ἄπειρα πταί- 

σματα, ἡ Χριστὲ, συγχώρησον, "᾽ χαὶ μελλούσης με ῥῦσαι χο- 
λάσεως "ἡ διὰ τὸ πλῆθος τῶν σῶν " οἰχτιρμῶν, ὁ Θεός. 

Ὥσπερ ὁ ἼΑσωτος " χατεδαπάνησα νῦν ἡ τὸν πλοῦτον, ὃν εἴ- 

ληφα, ἡ χαὶ λιμῷ φθείρομαι “᾽ ὑστερούμενος ἐνθέου βρώσεως" " 
μετανοοῦντα, Σωτὴρ, “ δέξαι χαὶ σῶσόν με. 

Μαρτυριχά. 
Νεχρὸν εἰργάσασθε " τὸν πολεμοῦντα ἐχθρὸν, " τὰ μέλη νε- 

χρούμενοι " πολλαῖς χολάσεσιν, ἢ ἀξιάγαστοι Κυρίου Μάρτυρες" ἢ 

)) 

διὸ πιστοὶ εὐσεβῶς " εὐφημοῦμεν ὑμᾶς. 

Δαιμόνων φάλαγγας, " τυράννων πᾶσαν πληθὺν "ὶ τοξεύμασι, 
Νάρτυρες, ἢ ἐτραυματίσατε " χαρτερίας τε χαὶ γενναιότητος, ἢ 

χαὶ πρὸς ζωὴν ἀληθῆ " μετετέθητε νῦν. 
Θεοτοχίον. 

ἐδείχθης πᾶσιν, ᾿Αγνὴ, δ᾽ παθῶν τὸ χλυ- 
ἊἋ 

Ἃ Λιμὴν σωτήριος 
δώνιον " χαταπραὔνουσα, ἢ πρὸς γαλήνην τε πάντας μετάγουσα 

τῆς μετανοίας, Σεμνὴ, ἢ τοὺς ἐν γῇ ταπεινούς. 
Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ὃ ὑπερυψούμενος. 

Δ δυσωποῦμεέν σε " τὸν τοῦ Λόγου Πρόδρομον" " πατρῴαν 

ὡς ἔλυσας " φωνὴν ἐν τῷ τίκτεσθαι, Κ διάλυσον τοὺς βρόχους " 

τῶν ἡμῶν ἁμαρτημάτων. 
Ἥλιε πολύφωτε, " λάμψον μετανοίας μοι " σωτήριον ἔλλαμ- 

ψιν, ᾿ χαὶ σχότους με λύτρωσαι " παθῶν παρενοχλούντων ἥ τὴν 
ζοφώδη μου χαρδίαν. 

Στεῖραν ψυχὴν χέχτημαι " χαὶ καρδίαν ἄτεχνον" ἢ στείρας 
θεῖον βλάστημα, " χαρποὺς μετανοίας με " βλαστάνειν ἐχδυσώ- 

πει, " Βαπτιστὰ Χριστοῦ, ἀπαύστως. 
Ῥριαδικόν. 

Ἴσον τῷ Γεννήτορι " τὸν Υἱὸν δοξάζομεν, ᾿ χαὶ Πνεῦμα τὸ 

ἅγιον, " Τριάδα ἀχώριστον, " ἐνθέως μελῳδοῦντες" ἢ Ὃ Θεὸς, εὐ- 
λογητὸς εἶ. 

Ἃ χ 

Θεοτοχίον. 

Νέον ἀπεχύησας " παιδίον, Πανάμωμε, ᾽ Χριστὸν τὴν ἀνά- 
πλασιν " ἡμῶν ἐργαζόμενον ὁ τῶν πεπαλαιωμένων ἴω τῇ ἀρχαίᾳ 

παραβάσει. 
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᾿Ωδὴ ἡ Ὁ Εἰρμός. 

να γέλων σύστημα, "᾽ ἀνθρώπων σύλλογε, ἢ τὸν Βασιλέα 
» (ἃ χαὶ Κτίστην τοῦ παντὸς, " ἹἹερεῖς, ὑμνεῖτε, “᾽ εὐλογεῖτε, 
» Λευῖται, " λαὸς, ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπαρια. 

Ἃ 

᾿Ιδοὺ προσώζεσαν "᾽᾿ χαὶ χκατεσάπησαν ἣὶ οἱ τῆς ψυχῆς μου " 
, ν Η͂ ΄ , Δ κε 

μώλωπες, Χριστὲ, Ἂ χαὶ ταλαιπωρήσας ἡ χατεχάμψθην διόλου" ἢ 

φαρμιάχοις μετανοίας, ἢ Σωτὴρ, ἰάτρευσόν με. 
Ἃ Δολίως ὄφις με ἢ ὁ πονηρότατος " ἀποσυλήσας " ἐπλήρωσε 

χ χαχῶν, " χαὶ στενάζων χραζω: “ Μὴ ἀπώσῃ με, Λόγε, "᾽᾿ τὸν 

ἊἋ 

χαταχεχριμένον " χαὶ τεταπεινωμένον. 
Μαρτυριχαᾶ. 

Οὐ παρετράπητε " πὐνόδο ὑνῖν στάσεως, ἡ τοὺς τοῦ Σταυροῦ 
᾿ Γ Ψ ΕΞ Ὰχ ε Εϑνς . Ἶ: ᾿΄ 

δὲ, " Πανεύφημοι, ἀχαραθεγια τοὺς ὑποσχελίζειν " ὑμᾶς ὑπολαβόν- 

τας " ἐπτώσατε τελείως, ἢ Σοφοὶ, ἀνατραπέντας. 
Ὑμᾶς, πανεύφημοι " Κυρίου Μάρτυρες, "' οὐ πῦρ, οὐ ξίφος, ἢ 

᾽ - ᾽ ᾿ ᾽ ᾿ ᾿ μιν 8 ᾽ 

οὐ θῆρες, οὐ λιμὸς, ἢ οὐ τροχὸς μερίζων, ἢ οὐδὲ βάσανος ἀλλη " 
χατίσχυσε χωρίσαι ᾿ Θεοῦ τοῦ φιλανθρώπου. 

Θεοτοχίον. 

᾿Αγγέλων καύχημα, Ἐ βροτῶν ῥμέποαμῳ ἢ ἐγγυητής μου " 
γενοῦ, Μῆτερ Θεοῦ, " ὅπως ἐπιστρέ έψω ἣ᾽ χαὶ χομίσωμαι λύσιν ᾿ 

- 1 Ξ ΄ χ ὡ ν, 

τῶν προημαρτημένων ἐν. γνώσει χαὶ ἀγνοίᾳ. 
Κανὼν τοῦ Προὸρόμου. Σοὶ τῷ Παντουργῷ. 

ἣμον προχοαῖς " ταῖς ᾿Ιορδάνου λούεις " χηρύττων μετάνοι- 

αν, " μέγιστε Πρόδρομε" " ὅθεν βοῶ σοι" "᾽᾿ Τὰ τῶν παθῶν μου 
ῥεῖθρα " ξήρανον, πηγάς μοι " δαχρύων ἐπιπέμπων. 

Ὑ ΨΞ - Ἂ δι ψ, .“ Ἂ Ν ᾿ Ν , Ἂ 

Εντρομος γενοῦ, "᾽ ἐννοουμένη ὅλη, " ψυχὴ, τὸ χριτήριον 
σοὺ Παντοχράτορος, Ἂ χραζουσα" Οἰχτίρμον, Ἂ διὰ τοῦ Βαπτιστοῦ 

σου ἣ οἴχτειρόν με, σῶσον " χαὶ τῶν βασάνων ῥῦσαι. 
Χείλη ῥυπαρὰ " χαὶ μολυνθεῖσαν γλῶσσαν ἤ χινῶ σοι πρὸς δέη- 

σιν, " ἅγιε Πρόδρομε" ἢ σπεῦσον ἐν τάχει, “᾽ βοήθει μοι παντοί- 
αις ᾿ προσβολαῖς τοῦ πλάνου " ἀπαύστως χλονουμένῳ. 

Τριαδιχόν. 

Ὄμβρισον ἡμῖν, Πάτερ, Υἱὲ καὶ Πνεῦμα, " Τριὰς ὁμοούσιε, Κ 
πταισμάτων ἄφεσιν" δ ὅπως τυχόντες " παντελοῦς σωτηρίας ἢ σὲ 

ὑπερυψώμεν ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

Ὕψωσας ἡμᾶς " τῷ ὑψηλῷ σου τόχῳ "᾽ βαράθρων συμπτώ- 
σεως, ἢ Θεοχαρίτωτε" “᾽ ὅθεν φωναῖς σε εὰ (ἀριστηρίοις πίστει, 

Κόρη, ἀνυμινοῦμιεν " εἰς πάντας τοὺς ΜΕΤΑ 
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᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰρμός. 

» τι ἐποίησέ σοι ἢ μεγαλεῖα ὁ Δυνατὸς, " Παρθένον ἀναδείξας 

) {)}.με ἃ Αγνὴν ἡ μετὰ τὴν χύησιν, "᾽ ὡς τεχοῦσαν ἀσπόρως ἢ 

ν τὸν ἑαυτῆς Ποιητήν" Ἂ διό σε, Θεοτόχε, ἡ μεγαλύνομεν. 
Τροπάρια. 

“ἵνα σου μεγαλύνω "ἡ τὸ μαχρόθυμον, Δυνατὲ, ἢ μαχροθύμιησον 
ἔσιυ ἐφ. ἐμου δ ούαν σὴ ἐχχόψης με " ὡς Μ" ἄχαρπον, Λόγε, 
συχῆν, χε... σοι," ὅπως τῆς μετανοίας " χαρποὺς ἀιδήρ, ψ: σοι. 

ἌΓ Ὸ σὺ μόνε ̓  Κραταιὲ χαὶ Δυνατέ! " χαὶ τίς σου 
ἀχευφενμοιδιαν ἡ Χριστὲ, " τὴν φοβερὰν ἀπειλὴν, ἡ ὅταν μέλλης 
εἰς χρίσιν αὐτὸς καθέζεσθαι ; " ἐν ἡ συντήρησόν με" ἀκατάχριτον. 

Μαρτυριχά. 

Σωμάτων ἀλγηδόνας ἢ ἀλγηδόσι θείαις ὑμῶν " ἐξαίρετε, Κυ- 

ρίου ᾿Αθληταί" ἣ διὸ ἰάσασθε " τῆς ψυχῆς μου τὰ πάθη " τὰ χα- 
λεπώτατα, "᾿ ἰατῆρες ὡς ὄντες " ἐμπειρότατοι. 

᾿Ἡλιαχῶν ἀχτίνων ἣ ἐξαστράπτει πλέον ὑμῶν ἢ ἡ θήχη τῶν 
λειψάνων τὰς αὐγὰς " τῆς θείας χάριτος, " χαὶ λαμπρύνει χαρ- 

δίας " χαὶ χαταυγαζει ψυχὰς "᾽ τῶν πίστει, ᾿Αθλοφόροι, “' εὐφη- 

μούντων ὑμᾶς. Θεοτοχίον. 

Φωτοειδὴς νεφέλη " προηγουμένη νέου λαοῦ " πρὸς γῆν ἐπαγ- 
γελίας ἀληθῶς, "᾽ Θεοχαρίτωτε, " ἀνεδείχθης, χαὶ πύλη " εἰσά- 

γουσα πρὸς ζωήν' "᾽᾿ διό σε, Θεοτόχε, μεγαλύνομεν. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. σαΐα χόρευε. 
δοὺ ἡ εὐπρέπεια "᾽ τοῦ σοὺ οἴκου “ οἷα οὐρανὸς " γνωρίζεται ἐπὶ 
γῆς ἢ Πρόδρομε Χριστοῦ" " ἐν ᾧ ἀφιχόμενος ἢ ἀγλαίαις " θείαις 

φρυχτωρεῖς ἢ τοὺς καθ᾽ ἐχάστην σε " νῦν ἐν τούτῳ μακχκαρίζοντας. 

'Ως ὑπάρχων γνήσιος ᾿ τοῦ Δεσπότου Κ᾿ φίλος, Βαπτιστὰ, ᾿ 

φιλεῖν με τοῦτον εὐθεῖ ἡ γνώμη ἀχλινῶς, ἢ Παμμάχαρ, καρδίω- 

σον," χαὶ τὰ πάθη " τὰ φθοροποιὰ " ἀποβδελύττεσθαι "᾽ συνω- 
θοῦντα πρὸς ἀπώλειαν. 

Σὺ οὐχ ἔφυς χάλαμος " ἐναντίοις ἢ πνεύμασι, Σοφὲ, " χλονού- 

μένος, ἀλλ ἡμῶν "ὶ θεῖος στηριγμὸς, "᾽ χαὶ ἄσειστον ἔρεισμα " 
᾿Εχχλησίας" “ἣν ταῖς σαῖς εὐχαῖς " τήρει ἀχλόνητον, ᾿ ἀποπαύων 

ἅπαν σχάνδαλον. 
Ἢ τοῦ Κτίστου ἔλευσις " ἐπὶ θύραις" “᾽ τί οὖν οὐ πενθεῖς " 

σαυτὴν, ἀθλία ψυχὴ, " ζῶσα ἀμελῶς ; " ἀνάνηψον, βόησον ἢ τῷ 
Κυρίῳ: " Φεῖσαί μου, Σωτὴρ, ἢ ταῖς παραχλήσεσι ἢ τοῦ Προδρό- 

μου ὡς φιλάνθρωπος. Θεοτοχίον, 

Φωτοφόρον ὄχημα ἢ τοῦ Ἡλίου " ὥφθης ἀληθῶς " τοῦ λάμ- 
ψαντος ἐχ τῶν σῶν, κ᾿ Αχραντε ἁγνὴ; “ λαγόνων, ἣ χαὶ λύσαν- 

Ἃ 
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τος " τῆς ἀπάτης " σχότος χαλεπόν" “ὅθεν ἐν πίστει σε " χατὰ 

χρέος μεγαλύνομεν. 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Κατανυχτιχά. 

Οἴμοι ! " τί ὡμοιώθην ἐγὼ τῇ ἀχάρπῳ συχῆῇ, ἡ χαὶ πτοοῦμαι 
τὴν λαπαραν Ἄ σὺν τῇ. εχχοπῇ ; ν ἀλλ ἐπουράνιε γεωργὲ; Χριστὲ 

ὃ Θεὸς, ἢ τὴν χερσωθεῖσαν μου ψυχὴν ᾿ καρποφόρον ἀνάδειξον, δ 
χαὶ ὡς τὸν ΓΛσωτον υἱὸν δέξαι με " χαὶ ἐλέησόν με. 

Τὰ πλήθη τῶν πταισμάτων μου ἡ πάριδε, Κύριε, " ὁ ἐχ Παρ- 
θένου τεχθεὶς, " καὶ πάσας ἐξάλειψον τὰς ἀνομίας μου, ἡ λογισ- 

μόν μοι παρέχων ἐπιστροφῆς " ὡς μόνος φιλάνθρωπος, δέομαι, δ 
χαὶ ἐλέησόν με. 

Μαρτυριχόν. 
Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες " ἐπὶ τῆς γῆς ἠγωνίσαντο, ἡ τῷ ἀέρι ἐνε- 

χαρτέρησαν, " τῷ πυρὶ παρεδόθησαν, “ τὸ ὕδωρ αὐτοὺς ὑπεδέ- 
ξατο" " ἐχείνων ἐστὶν ἡ φωνή ἡ λέγουσα" " Διήλθομεν διὰ πυρὸς 
χαὶ ὕδατος, " καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν. " Ταῖς πρεσβεί- 
αἰς αὐτῶν, ὁ Θεὸς, " ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ἢ ἐλπὶς τῶν ἀπηλπισμένων, "᾽ ἡ ζωὴ τῶν ἀπεγνωσμένων, " 
ἡ ἀντίληψις τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων, “ ἁγία Δέσποινα, Θεοτό- 
χε Παρθένε, ἢ τὴν βοήθειαν σου χατάπεμψον ἡμῖν. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

Ληστὴς ἐν τῷ σταυρῷ “ Θεὸν εἶναί σε πιστεύσας, Χριστὲ, 
ὡμολόγησέ σε ἢ εἰλικρινῶς ἐκ χαρδίας, " Ννήσθητί μου, Κύ- 

οιε, βοῶν, " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 
Ως ἐδικαίωσας, Χριστὲ, δ᾽ τὴν Πόρνην χλαύσασαν ἐξ ὅλης 

ψυχῆς, " οὕτω, Δέσποτα, " καὶ ἐμὲ ἀπογνόντα " ἀπὸ πάσης ῥὺ- 
σαι, ᾿Αγαθὲ, ᾿ χολάσεως, δέομαι. 

Τὸν προδραμόντα τοῦ Χριστοῦ " χαὶ ἑτοιμάσαντα ὁδοὺς ἀγα- 

θὰς " μαχαρίσωμεν " ᾿Ιωάννην συμφώνως, ἢ ὅπως τούτου θείαις 

προσευχαῖς " πταισμάτων ῥυσθείημεν. 
Μαρτυριχόν. 

Οἱ τὸ ποτήριον Χριστοῦ ἢ πιόντες, Μάρτυρες, προθύμῳ ψυχῇ, δ 

θολερῶν ἡμᾶς ᾿ ἀυαρτημάτων χαὶ νόσων " ἐπομβρίαις θείων 

προσευχῶν “ λυτρώσασθε, ΄Αγιοι. Δόξα. 

᾿Αχατάληπτε Θεὲ, “᾿ ἡ παντοδύναμος Τριὰς χαὶ Μονὰς, 

ποῦ Προδρόμου σου " ταῖς προσευχαῖς με σῶσον, " λυτρουμένη 
σχότους χαὶ φλογὸς " τῆς ἀποχειμιένης μοι. 

Ἃ 

Ῥαγυδο] οὐ οι. 51 
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Καὶ νῦν. Θεοτοχίον 
Διὰ παντὸς ταῖς πονηραῖς, " Παρθένε, πράξεσι σπιλούμενος, Ἀ 

σὲ τὴν ἄσπιλον " τοῦ Δεσπότου Μητέρα " ἱχετεύω" ᾿Ρύπου με παν- 
τὸς " χαθάρισον, Δέσποινα. 

"0. 5ὁὨ τ “Ὁ σὺ" 

ΤΗ ΤΡΙΤΗῊ ΕΣΠΕΡΑΣ 

Εἰς τὸ Κα Κύριε, ἐκέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτικᾶ. 

Ἤχος δ΄. Χαίροις, ἢ ἀπαιμενβα: 

ΠΗ" Ἂ πὰς τῶν Δαιμόνων ὁρμὰς " τὰς χατ᾽ ἐμοῦ " ἐπερχο- 
μένας, Φιλάνθρωπε, " ζητούντων ἢ τοῦ θανατῶσαι ἡ τὴν τα- 

πεινήν μου ψυχὴν, " χαὶ καταγαγεῖν με " εἰς ἀπώλειαν" " αὐτῶν ἢ 
τὰς βουλάς τε " καὶ τὰς ἐνέδρας ματαίωσον " τὰς καθ᾿ ἐχάστην ἥ 

ἐν νυχτὶ χαὶ ἡμέρα τε, “᾽ χαὶ ἐχλύτρωσαι ᾿ ἀπὸ τούτων με, 
Δέσποτα" " παῦσον τὸ πολυτάραχον “ τοῦ βίου χλυδώνιον, " ῥῦσαι 
γεέννης χαὶ σχότους " τοῦ αἰωνίζοντος, δέομαι, " Χριστὲ, " ὅταν 

ἔλθης " χρῖναι Κόσμον μετὰ δόξης " ὡς ὑπεράγαθος. 
Βίβλων " ἀνοιγομένων, Χριστὲ, " ἐν τῇ ἡμέρᾳ " τῆς φρικτῆς 

ΣΡ ΕἸ “ἢ , πυθ τὶ - παρουσίας σου, “ χαὶ πάντων “ παρισταμένων " τῷ χριτηρίῳ τῷ 
σῷ, " καὶ ἀποβλεπόντων “ τὴν ἀψέγμρον) " πυρὸς " πρὸ τοῦ βή- 
ματος ὙΕΜΘΜΉΗΒ, χαὶ ἡ μἐοὰ σφοδρῶς ἠχούσης, " τί ποιήσω 
ὁ ἄθλιος δ ἐλεγχόμενος ἢ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως; Ἂ χαὶ χαταδιχα- 

ζόμενος ἣ εἰς φλόγα τὴν ἄσβεστον ; " Δέομαι οὖν πρὸ τοῦ τέλους ἢ 

λύσιν εὑρεῖν τῶν πταισμάτων μου, " Χριστὲ ᾿ ὁ Θεός μου, " ὁ δω- 
ρούμενος τῷ Κόσμῳ “ τὸ μέγα ἔλεος. 

ἮΡρας " ἐπὶ τῶν ὥμων, Χριστὲ, "᾽ τὸν σὸν σταυρὸν Ἂ ἐπὶ τὸ 

πάθος ἐρχόμενος, " χαὶ τύπον " ἡμῖν παρέσχες " ἐν͵ σοὶ τοῖς θέ- 

λουσι ζῆν " πῶς συνδοξασθῶμεν " σοὶ χαὶ ζήσωμεν" “ αὐτὸς " χα- 

ταξίωσον " χαὶ ἡμᾶς συμμετόχους σο! " τῶν παθημάτων ἊἋ χαὶ 

τῆς δόξης γενήσεσθαι, "᾽ τὴν σὴν νέχρωσιν ᾿ ἑαυτοῖς περιφέρον- 
τας" " νέχρωσόν μου, Φιλάνθρωπε, "“᾽ σαρχὸς τὰ σχιρτήματα, δ 
χαὶ ἐχ τοῦ θείου σου φόβου " μέλη τὰ ταύτης χαθήλωσον, " νε- 
χρὸν " πρὸς τὸν Κόσμον, " ζῶντα δὲ ταῖς ἐντολαῖς σου “' μόνον 

ποιήσας με. 

ἽἝτερα τῆς Θεοτόχου, ὅμοιᾶ. 
Κλαίω ἡ χαὶ σχυθρωπάζω πικρῶς " χατανοῶν " τὸ φοβερὸν λο- 

γοθέσιον, " ἐξ ἔργων " μὴ χεχτημένος " ἀπολογίας μιχρᾶς ἢ ἀφορ- 

μὴν ὁ τάλας" “ διὸ δέομαι, " πρὶν ἢ " ἐπιφθάση με " τέλος βίου 
τὸ ἄδηλον, ἡ πρὸ τῆς δρεπάνης, " πρὸ θανάτου, πρὸ χρίσεως, ἣ 
πρὸ τοῦ μέλλειν με " τὰς εὐθύγας εἰσπράττεσθαι, " ἔνθα τὸ πῦρ 
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τὸ ἄσβεστον " χαὶ σχότος ἐξώτερον, ἡ ὅπου ὁ σχώληξ ἐχεῖνος ἡ 

ὁ χατεσθίων τοὺς πταίοντας, "᾿Αγνὴ," τῶν πταισμάτων ἡ ἀπο- 

λύτρωσίν μοι δίδου " χαὶ μέγα ἔλεος. 

Θρόνος " Χερουβιχὸς ἀληθῶς, " ὡς ὑπερτέρα “ τῶν χτισμάτων, 

γεγένησαι" ἢ ἐν σοὶ γὰρ ἡ ὁ Θεῖος Λόγος " τὴν ἡμετέραν μορφὴν δ 
ἀναπλάσαι θέλων " χατεσχήνωσε, "“ χαὶ σοῦ " ἐξελήλυθε ἢ σαρ- 
χοφόρος ὡς εὔσπλαγχνος, "᾽ σταυρὸν χαὶ παθος ἢ δι ἡμᾶς χατε- 

δέξατο," χαὶ ᾿Ανάστασιν ἣ᾽ ὡς Θεὸς ἐδωρήσατο" " ὅθεν, ὡς χαταλ- 

λάξασαν " ἡμῶν τὴν χατάχριτον " φύσιν τῷ Πλάστη, σὺν τού- 
τῳ “ εὐχαριστοῦντές σοι χράζομεν" " Παράσχου πταισμάτων ἢ 

τὴν συγχώρησιν εὐχαῖς σου ἡ ἡμῖν χαὶ ἔλεος. 
ἹῬεῖθρα " δαχρυῤῥοΐας ἐμῆς " τῆς ἐξ ὀμμάτων ἅ μου, Υἱὲ ποθει- 

νότατε, “ ὁ χρόνος " ξηρᾶναι ὅλως “ οὐ χατισχύσει ποτὲ, "' ἡ 

᾿Αγνὴ θρηνοῦσα ἡ ἀπεφθέγγετο᾽ " σὺ φῶς Ἔ γὰρ πὸ ἄδυτον "τ 

φωτίζον φωτίσματα, ἣ᾽΄ δι’ οὗ φωστῆρες ἡ οἱ μεγάλοι πεπήγασιν 
οἱ οὐράνιοι, ᾿ χαὶ τὸ πᾶν χατουσίωται" " τί μοι τὸ βλέπειν ἥλιον, 
φωτὸς ἐμοῦ δύναντος: ἢ φῶς μου γλυχὺ, πῶς ἐσβέσθης, "' ὁ φω- 
πισμὸς τοῦ προσώπου μου; " Λοιπὸν " ἀπαλείψω “ τῶν δαχρύων 

μου τοῖς ῥείθροις " χόρας ὀμμάτων μου. 
Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον, ὅμοιον. 

ΓΑρνα " τὸν ἑαυτῆς ἡ ̓ Αμνὰς " ποτὲ ὁρῶσα “᾿ πρὸς σφαγὴν ἐπι- 

σπεύδοντα, “ προθύμως "᾽ κατηχολούθει " ταῦτα βοῶσα αὐτῷ" ἡ 
Ποῦ πορεύῃ, Τέχνον ἢ μου γλυχύτατον : "' Χριστὲ, "' τίνος χάριν 
τὸν δρόμον τοῦτον, μαχρόθυμε, "᾽ τρέχεις ἀόχνως, “΄ ᾿Ιησοῦ πο- 
θεινότατε, “ ἀναμάρτητε, “ πολυέλεε Κύριε; δ᾽ Δός μοι λόγον 
τῇ δούλη σου, " Υἱέ μου παμφίλτατε, " μή μὲ παρέλθῃς, Οἰχτίρ- 
μον, "᾿ σιγῶν φρικτῶς τὴν τεκοῦσαν σε, " Θεὲ " Ζωοδότα, " ὁ δω- 
ρούμενος τῷ Κόσμῳ “ τὸ μέγα ἔλεος. 

᾿Απόστιχα Σταυρώσιμα. 

Ὃ Σταυρός σου, Χριστὲ, " εἰ χαὶ ξύλον ὁρᾶται τῇ οὐσίᾳ, δ 
ἀλλὰ θείαν περιβέβληται δυναστείαν" " χαὶ αἰσθητῶς τῷ Κόσμῳ 
φαινόμενος " νοητῶς τὴν ἡμῶν θαυματουργεῖ σωτηρίαν" " ὃν προσ- 
χυνοῦντες " δοξαζομέν σε, Σωτὴρ, ἡ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Μόνον παγέντος " τοῦ ξύλου, Χριστὲ, τοῦ Σταυροῦ σου, ἢ ἡ 
πλάνη πεφυγάδευται, " χαὶ ἡ χάρις ἐξήνθησεν" ἣ' οὐ γὰρ ἔτι κατα- 
δίκης ἐστὶ τιμωρία, "' ἀλλὰ τρόπαιον ἐδείχθη ἡμῖν σωτηρίας" ἣ 
Σταυρὸς ἡμῶν στήριγμα" " Σταυρὸς ἡμῶν χαύχημα" ἣ᾽ Σταυρὸς 
ἡμῶν ἀγαλλίαμα. Μαρτυριχον. 

Πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν, " ἅγιοι Μάρτυρες, “ ἵνα ῥυσθῶμεν 
τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν: ᾿ ὑμῖν γὰρ ἐδόθη χάρις " πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν. 

Χ Χο- 

Ἂ 



ἀρή ΤῊ ΤΕΤΆΡΤΗ ΠΡΩΙ. 
Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. Χαίροις, ᾿ ἀσχητιχῶν. 

Στᾶσα "ἡ ἐπὶ σταυροῦ, ᾿Ιησοῦ, ᾿ ἣ σε τεχοῦσα "᾽ θρηνῳδοῦσα 
ὠδύρετο ἡ" βοῶσα" "᾽ Οὐ φέρω, Τέχνον, ἣ᾽ προσηλωμένον ὁρᾶν δ 
ἐπὶ ξύλου, ὅνπερ " ἀπεχύησα" "' ἐγὼ "' γὰρ διέφυγον " τὰς ὠδῖνας 
ὡς ἄνανδρος, ᾿ χαὶ πῶς ἀρτίως "᾽ τῇ ὀδύνη συνέχομαι, ἣ χαὶ 
σπαράττομαι ἢ τὴν καρδίαν ἡ Λμεμπτος ; ̓ ἄρτι γὰρ ἐχπεπλή- 
ρωται " τὸ ῥῆμα, ὃ εἴρηκεν " ὁ Συμεῶν, τῇ χαρδίᾳ κ᾿ ἐμῇ ῥομ- 
φαίαν ἐλεύσεσθαι" ἣ᾽ ἀλλ ὦ ἢ νῦν Υἱέ μου, " ἐξανάστηθι χαὶ σὼώ- 

σον “ τοὺς ἀνυμινοῦντάς σε. 

ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Σταυρώσιμα. 
᾿ Ἤλχος πλι α΄ 

ἡ ον Κρανίου Παράδεισος γέγονε" " μόνον γὰρ ἐπάγη τὸ ξύλον 

- ποῦ Σταυροῦ, " εὐθὺς ἐβλάστησε τὸν βέτρυν τῆς ζωῆς " σὲ; 
Σωτὴρ, εἰς ἡμῶν εὐφροσύνην. ἡ Δόξα σοι. 

Τὸ ξύλον τοῦ Σταυροῦ σου, Σωτὴρ ἡμῶν, " τοῦ Κόσμου ἀνε- 
δείχθη σωτήριον" " ἐν αὐτῷ γὰρ βουλήσει προσηλωθεὶς " τῆς χατά- 
ρᾶς ἐῤῥύσω τοὺς γηγενεῖς, ᾿ ἡ πάντων Ζωή. " Κύριε, δέξα σοι. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον, 'Ῥὸν συνάναρχον Λέγον. 
᾿Εν σταυρῷ σε ὁρῶσα, "᾽ Χριστὲ, ἡ Μήτηρ σου “ ἐχουσίως, ἐν 

μέσῳ "᾿ ληστῶν χρεμάμενον, " χοπτομένη μιητρικῶς " τὰ σπλάγχνα 
ἔλεγεν" "᾿᾿Αναμάρτητε Υἱὲ, "᾽ πῶς ἀδίχως ἐν σταυρῷ " ὡς χα- 
χοῦργος ἐπάγης; “ τὸ γένος τὸ τῶν ἀνθρώπων " ζωῶσαι θέλων ὡς 

ὑπεράγαθος. 
Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

Τὸν σταυρωθέντα Σωτῆρα ἥ καὶ Λυτρωτὴν ἡμῶν “' ἑχουσίως, 
ὡς οἶδε " χαὶ ὡς ηὐδόχησεν, “ ἀνυμνήσωμεν, πιστοὶ, " καὶ προσ- 
χυνήσωμεν: ὅτι προσήλωσε Σταυρῷ “ τὰς ἁμαρτίας τῶν βρο- 
τῶν, ᾿ ῥυσάμενος ἐχ τῆς πλάνης " τὸ γένος τὸ τῶν ἀνθρώπων, ἢ 

χαὶ Βασιλείας χατηξίωσεν. Ὅμοιον, 

Ὃ Σταυρὸν ὑπομείνας ᾿ σοῦ ἑχουσίᾳ βουλὴ, " καὶ φθορᾶς τοὺς 
ἀνθρώπους " ἐλευθερώσας, Σωτὴρ, “ ἀνυμνοῦμεν οἱ πιστοὶ "' χαὶ 
προσχυνοῦμιέν σε" ἣ ὅτι ἐφώτισας ἡμᾶς ἡ τῇ δυνάμει τοῦ Σταυ- 
ῥοῦ, ᾿᾽᾿ χαὶ φόβῳ δοξαζομέν σε, "᾽ Φιλανθρωπε καὶ Οἰχτίρμον., ἤ 
ὡς ζωοδότην καὶ Κύριον. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον, 

Τῷ σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ σου, “ Θεοχαρίτωτε, " τῶν εἰδώλων ἡ 



ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄. ἀρῦ 

πλάνη " πᾶσα χατήργηται, ἡ χαὶ τῶν Δαιμόνων ἡ ἰσχὺς " χα- 
ταπεπάτηται" " διὰ τοῦτο οἱ πιστοὶ " χαταχρέως σε ἀεὶ " ὑμνοῦ- 
μεν χαὶ εὐλογοῦμεν, ἢ καὶ Θεοτόχον χυρίως ἢ ὁμολογοῦντες μεγα- 

λύνομεν. Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

Προφητῶν αἱ προῤῥήσεις ᾿ ἰδοὺ πεπλήρωνται: " ἡ ἀρχαία βου- 
λή σου " τὸ πέρας εἴληφε" " σὺ γὰρ ἑκὼν, Παμβασιλεῦ, " σαρχὶ 
ἐπτώχευσας, " χαὶ χκατεδέξω δι ἡμᾶς "᾽ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ ἡ 
χαὶ θάνατον ὑπομεῖναι" ἡ διὸ δοξάζομεν, Λόγε, " τὴν ὑπὲρ νοῦν 
σου συγχατάβασιν. Μαρτυριχόν. 

Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων σου Μαρτύρων "“ τεῖχος ἀχαταμια- 

χῆτον ἡμῖν δωρησάμενος, ἡ Χριστὲ ὁ Θεὸς, “ ταῖς αὐτῶν ἱχε- 
σίαις βουλὰς ἐθνῶν διασχέδασον, ἣ"᾽ τῆς Βασιλείας τὰ σχῆπτρα 

χραταίωσον ἣ ὡς μόνος ᾿Αγαθὸς χαὶ Φιλάνθρωπος. 

᾿ Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
Μεμυχότα σε χόρας, “ Υἱὲ παμφίλτατε, ἢ ὀφθαλμοῖς χαθο- 

ρῶσα, " τὸ φὼς μου σβέννυται" " οὐδὲ Ὑὰρ ἥλιον ὁρᾶν “ ὅλως ἀνέ- 

γομαι δ᾽ ἤθελον, Λόγε, τοὺς ἐμοὺς " ἐξορυχθῆναι ἀρλανοννή ο 
σχοτίσθητι, φῶς ἡλίου: " ὁ γὰρ δούς σοι τὸ φῶς ἐν λόγῳ " 
τῷ σταυρῷ τὰς χόρας ἔμυσε. 

Κανὼν Σταυρώσιμος, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Τὸν χόσμον ὑψοῖ Χριστὸς ὑψωθεὶς ξύλῳ. ᾿Ιωσηφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. α΄. Ὁ Εἱρμιός 

Ἢ ἢ ἀμ χαὶ ἀναβάτην " εἰς θάλασσαν ᾿Ερυθρὰν " ὁ συντρίβων 

πολέμους " ἐν ὑψηλῷ βραχίονι " Χριστὸς ἐξετίναξεν, ᾿᾿Ισραὴλ 
» δὲ " ἔσωσεν ἐπινίκιον ἢ ὕμνον ἄδοντα. 

Τροπαρια. 
Τὸν ἀχαταληψίᾳ ἢ χατανοούμενον " σαρχωθέντα καὶ Κόσμῳ ἢ 

ἐμφανισθέντα σώματι " ξύλῳ ἀπηώρησε "' βουληθέντα ἡ πάλαι 
Ἑβραίων δῆμος πάρανοβιώδα τρῷς, 

Ὅτε τὴν χαρποφόρον, " Χριστὲ, σὲ ἄμπελον " ἐπὶ ξύλου 
ἽἝβραῖοι " σταυροῦ μανέντες ὕψωσαν, "' τότε οἶνον ἔσταξας " εὐ- 
φροσύνης " ἅπασαν μέθην, Λόγε, ᾿ χαχῶν ἐξαίροντα. 

ἡδδρφωρονά, 
Νόμοις οὐχ ὑποπίπτε! ἡ ἐπαίνων, Μάρτυρες, " ἡ ὑμῶν χαρτε- 

ρία" “ ὑπὲρ γὰρ φύσιν πᾶσαν βροτῶν " πόνους ὑπηνέγχατε, " χαὶ 
πρὸς λῆξιν " ἄπονον ἐσχηνώσατε " εὐφραινόμενοι. 

Κύματα τῶν βασάνων "'ὶ ὑπερνηξάμενοι " χυβερνήσει τοῦ Λό- 
γου, " πανεύφημοι Χριστοῦ ᾿Αθληταὶ, ἢ λιμένας ἐφθάσατε ἅ 
ρανίους, ἢ θείας γαλήνης ὄντως " ἐπαπολαύοντες. 

Ἂ 
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406 ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Ὅτε τὸν ἐχ γαστρός σου " τεχθέντα Κύριον " χατενόησας ξύ- 
λῳ " ἀδίχως ἀνυψούμενον, " Παρθένε, ἐδάχρυσας, “ χαὶ τὴν τού- 
του ἢ ὕμνησας ὄντως ἄπειρον ἢ συγχαταβασιν. 

Κανὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόχου; οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Πέμπτον πέφυχεν ἄσμα νῦν τῇ Παρθένῳ. 
Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

Π’: τῆς θείας δόξης, " ἡ διανοίξασα ἢ Παραδείσου τὴν πύλην, ἢ 
τῆς μετανοίας πύλας μοι " διάνοιξον, δέομαι, " καὶ τὸν νοῦν 

μου ἣ φώτισον, τοῦ ὑμινεῖν σε, " Θεοχαρίτωτε. 
ἼἜστησας τοῦ θανάτου " τὴν ῥύμην τέξασα " τὸν ζωῆς χαὶ 

θανάτου “ δεσπόζοντα, Πανάμωμιε" “᾽ αὐτὸν οὖν ἱκέτευε " τὰ νε- 
χροῦντα ἢ πταίσματα τὴν ψυχήν μου " στῆσαι χαὶ σῶσαί με. 

Μόνην ἐχ γενεῶν σε " τὴν καλλονὴν ᾿Ιακὼβ " ἐξελέξατο Λό- 

γος " ὁ τῷ Πατρὶ συνάναρχος, ἣ χαὶ σοῦ σεσωμάτωται " ἐξ αἱμά- 
των, " Δέσποινα, διασώζων με ἡ μεσιτείαις σου. 

Πόχος χαθάπερ ὄμβρον " τὸν ἐπουράνιον ἡ ἐπὶ σὲ χατελθόντα 
χατεδέξω, Παάναγνε" ἣ διὸ τὰ ὀμβρήματα “ τῶν παθῶν μου ἣ ξή- 
ρᾶνον, ἱχετεύω σε, ᾿ Νητροπᾶρθενε. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὁ Εἰρμός. 

» Ὁ πήξας " ἐπὶ οὐδενὸς τὴν γῆν τῇ προστάξει σου, " χαὶ με- 
τεωρίσας ἀσχέτως βρίθουσαν, " ἐπὶ τὴν ἀσάλευτον, Χριστὲ, 

ν» πέτραν τῶν ἐντολῶν σου " τὴν ᾿Εχχλησίαν σου στερέωσον, ἢ 
» μόνε ᾿Αγαθὲ καὶ Φιλάνθρωπε. Τροπαρια. 

Σταυροῦσαι " χαὶ Παράδεισος πάλιν ἀνοίγεται, " καὶ Ληστὴς 

πρὸ πάντων χαίρων εἰσέρχεται" " θνήσχεις, ᾿Γησοῦ μου, χαὶ ἐχ- 
θρὸς ἢ ὁ πλάνος θανατοῦται, “᾽ ὃ νεχρωθεὶς ᾿Αδὰμ. ζωοῦται δέ. 
Δόξα τῇ πολλῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου. 

Μαραίνεις " τῆς ἁμαρτίας φλόγα σταυρούμενος, Ἀ ᾿Τησοῦ, ἐν 

ξύλῳ δὶ ἀγαθότητα" ἣ᾽ λύεις τὴν ἀπάτην δεσμευθείς" “ γυμινού- 
μένος ἐνδύεις " χαταστολὴν δόξης τὸν ἄνθρωπον. " Δόξα τῇ πολλῇ 

εὐσπλαγχνίᾳ σου. Μαρτυριχᾶ. 

Ὃ δείξας "᾽ ἀειφανεῖς ἀστέρας τοὺς Μάρτυρας " ἀσεβείας σχό- 

τος διασχεδαάζοντας, ᾿ τούτων παραχλήσεσι, Χριστὲ, ἢ τὴν νύχτα 
τῶν παθῶν μου "' ἀποδίωξον, καὶ φώτισον " τὴν ἐσχοτισμένην καρ- 
δίαν μου. 

Νομίμιως ἤ οἱ εὐχλεεῖς ἠρίστευσαν Μάρτυρες, “' νομίμιῳ πίστει 
ἐστεφανώθησαν, " καὶ παρανομούντων τὰς βουλὰς " ἐξέχλιναν ἐμ.- 
φρόνως, ἡ χαὶ τὴν τρυφὴν τὴν θείαν ἔλαβον " χαὶ τοῦ Παραδείσου 

τὴν οἴχησιν. 

᾿ 
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ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄, 407 

Σταυροθεοτοχίον. 

Ὑμνοῦσιν "᾿᾿Αγγελιχοὶ χοροί σε, Πανύμνητε, “ ἀσυγχρίτως 
τούτους τὴν ὑπερέχουσαν᾽ " τέτοχας Θεὸν γὰρ ἐν σαρχὶ, " τὸν 
ξύλῳ τὴν κατάραν ἡ τὴν ἐχ τοῦ ξύλου ἀφανίσαντα ἣ' καὶ τὴν εὐ- 
λογίαν πηγάσαντα. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχόυ, Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

ᾧ βέλε: " τῆς ἁμαρτίας τραυματισθέντα με " τῷ ἐν σοὶ φαρ- 
ὐρήνῃ ὅλον ὑγείωσον, ἢ χαὶ τῆς συνεχούσης με, ᾿Αγνὴ, ἢ ἀ- 
πάλλαξον ὀδύνης, " τῶν ὀδυνῶν ἡ ἀπαλλάξασα " γένος τῶν ἀν- 

θρώπων τῷ τόχῳ σου. 
Οἱ μάτην " τὴν ταπεινὴν χαρδίαν μου θλίβοντες " χαὶ ἐπι- 

ζητοῦντες τοῦ θανατώσαί με, " Δέσποινα, ἀόρατοι ἐχθροὶ, " τῇ 
σῇ καταβληθέντες " ἐπιστασία, διαμένουσιν ἢ ἄπραχτοι αἰσχύνης 
πληρούμενοι. 

Ναμαάτων “᾿ ζωοποιῶν με πλήρωσον, Δέσποινα, "᾽ ἡ τὸ θεῖον 
ὕδωρ Κόσμῳ πηγάσασα, “᾽ τῶν ἀνομιῶν μου τοὺς δεινοὺς " ξη- 
ράνασα χειμάῤῥους, " χαὶ τῆς καρδίας μου τὰ χύματα ἢ θείᾳ σου 

γαλήνη πραὔνουσα. 
Παρῆλθον ἡ τὰ σχιωδῶς τῷ νόμῳ τελούμενα" "᾽ τὸν γὰρ νο- 

μοδότην Χριστὸν ἐχύησας, " χάριν, ἱλασμὸν χαὶ φωτισμιὸν " ἡμῖν 
νομοθετοῦντα "᾿ χαὶ τῆς χατάρας ἐξαιρούμενον, "ἡ ἄχραντε Παρ- 

θένε πανύμνητε. ᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Ἑἱρμός. 
» ἣν θείαν ἐννοήσας σου χένωσιν “ προβλεπτιχῶς ὁ ᾿Αββα- 

» ων, ἢ Χριστὲ, ἐν τρόμῳ ἐβόα σοι: " Εἰς σωτηρίαν λαοῦ 
» σοὺ ἡ τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς σου ἐλήλυθας. 

Τροπάρια. 

Ψυχῶν τὴν παντελὴ ἀπολύτρωσιν " περιποιούμενος, Χριστὲ, ἢ 
Πατρὸς εἰς χεῖρας παρέδωχας "᾽ τὴν παναγίαν ψυχήν σου, " ἐν 
ξύλῳ ἑχουσίως χρεμιάμενος. 

Ὃ ἄδικος χριτὴς καταχρίνει σε, ἡ δικαιοχρῖτα ᾿Τησοῦ, ἡ τεθνά- 
ναι ξύλῳ χρεμάμενον, “ ὅπως ἡμᾶς δικαιώσῃς ἡ ἀδίκῳ δυσμενεῖ 
ὑποχύψαντας. Μαρτυριχαά. 

᾿Ιδεῖν χατηξιώθητε, Μάρτυρες, ἡ τὰ δί αἰῶνος ἀγαθὰ, " χιν- 
δύνοις πλείστοις χαὶ θλίψεσι " καὶ ἀνηχέστοις βασάνοις ἡ ἐν γῇ 

περιφανῶς ὁμιλήσαντες. 

Χειμῶνα πειρασμῶν ὑπεξήλθετε, " χαὶ πρὸς τὸ ἔαρ ἀμοιβῶν 

ἐπουρανίων ἐφθάσατε, Ἀ χαὶ τοῖς χοροῖς τῶν ᾿Αγγέλων ἡ σεπτοὶ 

χατηριθμήθητε Μάρτυρες. 
Σταυροθεοτοχίον. 

ἹῬομφαία, Θεομῆτορ, διῆλθέ σου, " εὐλογημένη; τὴν ψυχὴν, 

Ἃ 



108 ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ. 
ἡνίχα εἶδες σταυρούμενον " τὸν σὸν Υἱὸν χαὶ εἰς χεῖρας “ ψυχὴν 

τὰς παπριχᾶς παραθέμενον. ' Ἰὐμλυλύνν 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἰἱρμοὸς ο αὐτός. 

Ἢ ἔργων σωτηρία οὐχ ἔστι μοι" ἡ ὑπὸ τὴν σχέπην σοὺ διὸ" 
ἐν πεποιθήσει προσέδραμον" ἢ ἀπεγνωσμένον με σῶσον " πρεσ- 

βείαις σου, πανύμνητε Δέσποινα. 
Φωτὸς τὸ καθαρὸν ἐνδιαίτημα, " Ἡλίου ὄχημα σεπτὸν, " 

τὴν σχοτισθεῖσαν χαρδίαν μου Ἢ τῇ τῶν δεινῶν ἀμαυρώσει ἅ χα- 
ταύγασον χαὶ σῶσόν με, Δέσποινα. 

Ὑφάνασα ἱστὸν ἐξ αἱμάτων σου " παρθενικῶν τὸν οὐρανὸν ἢ 

νεφέλαις, Κόρη, ἐνδύοντα, “ χαταστολὴν ἀφθαρσίας " ἀπάτη 
γυμνωθέντα με ἔνδυσον. 

Κοιλάδων τῶν τοῦ βίου ὡς χρῖνόν σε " ἀναλαβὼν ὁ Πλαστουρ- 
γὸς, " ἐχ σοῦ τῷ Κόσμῳ διέπνευσε "' πνευματικὴν εὐωδίαν, ἢ 

Παρθένε Παναγία Θεόνυμφε. 
᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰρμός. 

» 7 ἀναβαλλόμενος " φῶς ὡς ἱμάτιον, ἣ πρὸς σὲ ὀρθρίζω " καὶ 

σοὶ χραυγάζω: ἢ Τὴν ψυχήν μου φώτισον ἣ' τὴν ἐσχοτισμεέ- 
» νην, " Χριστὲ, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. 

Τροπαρια. 

» 

Ἵστασο χρινόμενος, " δικαιοχρῖτα Χριστὲ, "' καὶ χαταχρίνων ἢ 
σαρχὶ τὴν ἔχθραν ἢ χαλάμῳ τυπτόμενος, ἡ χαὶ ἐλευθερίαν " τε- 

λείαν ὑπογράφων μοι. 
Σὲ ὡς ἐθεάσατο " σαρχὶ χρεμάμενον, " Χριστὲ, ἐν ξύλῳ, 

τὸ φῶς εἰς σχότος " μετέβαλεν ἥλιος, "' χαὶ γῆ ἐσαλεύθη " χαὶ 
πέτραι διεῤῥάγησαν. Μαρτυριχά. 

Τὰ τῆς γῆς πληρώματα "ἡ χαθηγιάσατε" ἣ ὡς πληρωταὶ γὰρ ἢ 
τῶν θείων νόμων, "᾽ πανεύφημοι Μάρτυρες, “᾽ τὴν ἁγιωσύνην " 
ἀθλοῦντες ἐχληρώσασθε, 

Οἱ περικαλλέστατοι " χαὶ θεαυγέστατοι, " οἱ θείαν δόξαν " 
ἐνδεδυμένοι " χαὶ ἀπογυμινώσαντες " ἐχθροῦ τὴν χαχίαν," οἱ Μάρ- 
τυρες τιμάσθωσαν. ᾿ Θεοτοχίον. 

Σὲ τὴν παναμώμητον " Θεοῦ λοχεύτριαν, ἡ δ ἧς κατάρα ἣ 
ἀπεστειρώθη, " χαὶ ἡ ἀπολύτρωσις " χαὶ ἡ εὐλογία ἡ ἐδόθη, μα- 
χαρίζομιεν. 

ΩΣ 

Ων 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἰἱρμὸς ὁ αὐτός. 
Ε σε βοήθειαν " ἐξαιρουμένην με " ἐν ὥρᾳ δίχης " τῆς χα- 

ταδίχης, "ὅτε ἐπὶ βήματος ἡ τοῦ ἐκ σοῦ τεχθέντος, " Παρ- 

θένε, παραστήσομαι. 
Νόμωῳ με τροπούμενον 

-» Ω ᾿ ε Η͂ χ ᾿ ω 

τῆς ἀμαρτίας, Αγνὴ, " χαὶ ταῖς 
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ἀπάταις " τοῦ ἀλλοτρίου ἢ συνεχῶς πλανώμενον “᾽ καὶ χρημνοῖς 
πταισμάτων ᾽ ὠθούμενον ἐπίστρεψον. ! 

ΓΑνθραχαὰ χυήσασα, ᾿ ὃν ἐθεάσατο ἡ ὁ Ἡσαΐας, "' χαταάφλεξόν 
μου " τὴν ὕλην, Πανάμωμε, "᾽ τῶν ἁμαρτημάτων, ἣ χαὶ φώτισόν 

με, δέομαι. 
Σάρχα ἐξ αἱμάτων σου " Χριστῷ δανείσασα, “᾽ τὰ σαρχιχά 

μου, ἢ Παρθένε, παθη ἡ δι ὅλου χαθάρισον, " καὶ τῆς ἀπαθείας ἢ 
τὴν τρίβον μοι ὑπόδειξον. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 
» Ν᾿] ομένην χλύδωνι ᾿ ψυχοφθόρῳ, ἢ Δέσποτα Χριστὲ, “ τῶν 
» παθῶν τὴν θάλασσαν κατεύνασον, ἣὶ χαὶ ἐκ φθορᾶς " ἀνά- 
» γαγέ με ὡς εὔσπλαγχνος. 

Τροπαρια. 

Ὑψωθεὶς, Μαχρόθυμε, " ἐπὶ ξύλου, " πάσας τοῦ ἐχθροῦ " τὰς 
ἐπάρσεις ἔπτωσας, χαὶ ἔσωσας " τοὺς πεσόντας " διὰ πολλὴν 

ἀγαθότητα. 
Ψυχαὶ τῶν Διχαίων σε "' ἐπὶ ξύλου " πάλαι τὴν ψυχὴν ἢ 

παραδόντα, Δέσποτα, ὡς ἰρρφα Κ αἰωνίων, " Λόγε, δεσμῶν ἀπε- 
λύοντο. : ἀπ όσοι μόλοι α 

Α " 

Ὡς στεῤῥοὶ ἀδάμαντες, " τῶν βασάνων " πᾶσαν τὴν πυρὰν " 
χαρτερίᾳ γνώμης ὑπηνέγκατε, " χαὶ τὸν ἐχθρὸν " ταπεινωθέντες 
ἐππ εξει Θεοτοχίον. 

Θαυμαστὸς ὁ Τόχος σου, “᾽ ὁ μεγάλα " θαύματα ποιῶν, ἢ 

χαὶ ἐν τοῖς ᾿Αγίοις δοξαζόμενος, ᾿ Θεοτόχε, " μόνη πανθαύμαστε 

Δέσποινα. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμιὸς ὃ αὐτός. 

Μ᾽ χαταπιέτω με " ῥαθυμίας, ᾿ Δέσποινα, βυθὸς, "΄ ἁμαρτίας 

χῦμα μὴ καλύψαι με, " ἀλλὰ μόνη " ἡ σὴ πρεσβεία σωσάτω με. 
᾿Αγαθὸν χυήσασα “ εὐεργέτην ἡ χαὶ δημιουργὸν, ἢ παναγία 

Δέσποινα φιλάγαθε, " τὴν ψυχήν μου ἡ χεκαχωμένην ἀγάθυνον. 
Νόμῳ προετύπου σε " ἡ λυχνία " τέξασαν τὸ φῶς “ τὸ φωτί- 

σᾶν, Πάναγνε, τὰ σύμπαντα" " διὸ βοῶ" κ΄ ᾿Εσχοτισμένον με 
φώτισον. Ωδὴ ζ΄. Ὃ Ἑἱρμός. 
» 0 ὑπερυψούμενος " τῶν Πατέρων Κύριος ἡ τὴν φλόγα χατέ- 
᾿ σβεσε, " τοὺς Παῖδας ἐδρόσισε " συμφώνως μελῳδοῦντας" " 
» Ὁ Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

Τροπαρια. 

ἜἜστεψεν ἀκάνθαις σε, " Βασιλεῦ ἀθάνατε, " δῆμος ὁ παρά- 
γομος ἣ προῤῥίζους ἐκτέμνοντα " τῆς πλάνης τὰς ἀχαάνθας" " Ὁ 

Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

Ῥαγχδοϊοίϊουβ. 2 
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Ἵνα ἐπενδύσῃης με" στολὴν, Λόγε, ἄφθαρτον, “᾽ γυμνοῦσαι 

θελήματι ἢ χαὶ φέρεις ἐμπτύσματα, " χαὶ σταύρωσιν καὶ πάθος, " 

ἀπαθὴς ὧν χατ' οὐσίαν. 
Μαρτυριχά. 

Σύμμορφο: γενόμενοι "παθημάτων, “Αγιοι, " τοῦ πάντων δεσπό- 
ζοντος, " εἰκότως ὑπάρχετε " υἱοὶ χαὶ χληρονόμοι ἢ Βασιλείας ἀ- 

σαλεύτου. 
Ξύλοις οὐχ ἐνείματε " σέβας ἀλογώτατον, " τὸν ξύλῳ τανύ- 

σαντα " χεῖρας, Χριστομιάρτυρες, " σεβόμενοι ὡς πάντων "ἥ βασι- 
λέα καὶ Δεσπότην. Σταυροθεοτοχίον. 

ΞΙένὴ σοὺ ἡ γέννησις " ὑπάρχει, Πανάμωμε: ἡ Θεὸν γὰρ ἐγέν-᾿ 
νησας ἡ τὸν ξύλῳ μαράναντα "᾽ τὴν φλόγα τῆς χκαχίας " χαὶ φω- 
τίσαντα τὸν Κόσμον. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 
Ὑ θῖσο Πανάμωμε: " Θεὸν ὑπερύμνητον “ ἀσπόρως γὰρ ἔτε- 

χες " θεοῦντα τοὺς μέλποντας, " Παρθένε Παναγία" "΄Ο Θεὸς, 

εὐλογητὸς εἶ. 
Νέχρωσον τὰ παάθὴ μου, “ ζωὴν ἡ χυήσασα᾽ " ἔγειρόν με 

χείμενον ἢ ἐκ τάφου, Θεόνυμφε, " τοῦ τῆς ἀναισθησίας, ἡ ἵνα πό- 
θῳ σε δοξάζω. 

Τὸν ἀπειροδύναμον " τὴν ἡμῶν ἀσθένειαν " φορέσαντα τέτο- 
κας, Ὑ Αγνή" ὃν ἱκέτευε ἢ δεινῶς ἐξασθενοῦσαν " θεραπεῦσαι τὴν 
ψυχήν μου. δὴ ἡ. Ὁ Εἰἱρμοός. 

» Ἄν τῷ Παντουργῷ " ἐν τῇ χαμίνῳ Παῖδες "᾽ παγχόσμιον 
πλέξαντες " χορείαν ἔμελπον: " Πάντα τὰ ἔργα, ἡ τὸν Κύ- 

» ριον ὑμνεῖτε ἡ" χαὶ ὑπερυψοῦτε “" εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Τροπᾶρια. 

Ὕψιστε Θεὲ, ἦ ἐπὶ σταυροῦ ὑψώθης " χολὴν ποτιζόμενος, 

ὁ γλυχασμὸς τῆς ζωῆς" " λόγχη κεντᾶσαι, ἢ ἐναποσφάττων ὅ- 

φιν " τὸν ἐν Παραδείσῳ " ᾿Αδὰμ χαταβαλόντα. 
Λύεις τε δεσμῶν " τῆς ἁμαρτίας, Λόγε, ἡ θελήσει δεσμούμε- 

νος, " καὶ αἰωνίοις δεσμοῖς, “ Σῶτερ, δεσμεύων ἡ τὸν δυσμενῆ 

Βελίαρ᾽ "᾽ ὅθεν σου δοξάζω “ τὸ πάθος εἰς αἰῶνας. 
Μαρτυριχά. 

, Ὥφθητε φωτὸς ἡ ἐν μετοχῆ ἀύλῳ “ φῶτα ὄντες δεύπεῤε) 
ἅγιοι Μάρτυρες, ᾿ σχότος τῆς πλάνης ἣ ἐξαίροντα, καὶ πάντων 

πιστῶν τὰς χαρδίας ἢ φωτίζοντα ἐνθέως. 

ἹΙερουσαλὴμ. " τῆς ἄνω ἐλευθέρας " υἱοὶ χρηματίζετε, " κατα- 

φαιδρύνοντες ᾿ τῶν πρωτοτόχων, ᾿ Μάρτυρες, ᾿Εχχλησίαν, “ καὶ 
ὑπερυψοῦντες " Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

»" 

Ἃ 

ΩΣ 

ἊἋ 



ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄. : 411 

Σταυροθεοτοχίον. 
Ἵστασο σταυρῷ " χατανοοῦσα, Κόρη," πηγνύμενον, Δέσποινα," 

Χριστὸν ὃν ἔτεχες" “ ὅθεν ἐβόας: " Μὴ ἄτεχνόν με δείξης, " ἄναρ- 
χε ἀνάρχου " Πατρὸς Υἱὲ καὶ Λόγε. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 
ς περικαλλὴς ἡ χαὶ θεαυγὴς Παρθένος, " χαλῶν ταῖς ἰδέαις 

Η.. " χάλλυνον, φαίδρυνον, “ ὅπως χραυγάζω: "δ᾽ Τὸν Κύριον 
ὑμνεῖτε " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Πύλη τοῦ φωτὸς, ἡ τῆς μετανοίας πύλην ᾿᾽ φωταυγὴ μοι ἄνοι- 
ἕον, " ἀποδεικνύουσα ᾿ πᾶσαν εὐθεῖαν "' ὁδὸν δικαιοσύνης “᾽ φέρου- 
σαν εἰς θείου " θελήματος εἰσόδους. 

Ἅγιον, ᾿Αγνὴ " ὑπεραγία, Λόγον ἢ πιστοὺς ἁγιάζοντα "' ἀῤῥή- 

τως τέτοχας᾽ “᾽ τοῦτον δυσώπει “ τὴν ταπεινὴν ψυχήν μου ἢ 
νῦν χαθαγιάσαι ἡ χαχία μιανθεῖσαν. 

ἱῬεῖθρον διαυγὲς, ᾿ πηγὴ ἀθανασίας " ἐχ σοῦ προελήλυθεν, ἢ 

ἁγία Δέσποινα" " ὅθεν βοῶ σοι: "᾽ Τὰ ῥεῖθρα τῶν χαχῶν μοὺ δ 
ξήρανον τοῖς ὄμβροις " τῆς σῆς, ᾿Αγνὴ, πρεσβείας. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὁ Ἑἱρμός. 
» 'γ σαΐα, χόρευε" " ἡ Παρθένος " ἔσχεν ἐν γαστρὶ, " καὶ ἔτεχεν 
ἤν» " σὸν ᾿Εμμανουὴλ " Θεόν τε χαὶ ἄνθρωπον" κ᾿ ᾿Ανατο- 

» λὴ ἡ ὄνομα αὐτῷ" “᾿ ὃν μεγαλύνοντες " τὴν Παρθένον μαχαρί- 
» ζομεν. Τροπαρια. 

Ὡς ἀμνὸς ἀνήρτησαι “ ἐπὶ ξύλου, ἢ Δέσποτα Χριστὲ, " τὰς 
σιαγόνας συνθλῶν ἣ λύχου νοητοῦ, ἡ χαὶ τούτου ἐχ στόματος " 
ἀφαρπάζων " σοῦ τὰ λογικὰ, " Δέσποτα, πρόβατα, ἢ χαὶ προσά- 

γῶν τῷ Γεννήτορι. 
Στέφανον ἀχάνθινον ἥ ἀνεδήσω " οἷα Βασιλεὺς ἡ βασιλευόντων, 

Χριστὲ, " τὰ τοῦ πονηροῦ “ καθαίρων βασίλεια, " καὶ ἐκ ῥιζῶν ἢ 
Τέμνων, ᾿Αγαθὲ, " πλάνης τὴν ἄκανθαν" "ὅθεν πίστει σε δοξά- 
ζομιν. Μαρτυριχά. 

Ἤστραψεν ὡς ἥλιος ἢ ἡ βεβαία ἡ ἔνστασις ὑμῶν, " καὶ πᾶσαν 

τῶν δυσμενῶν " ἔλυσεν ἀχλὺν, "Μάρτυρες ἀήττητοι, " φωταγωγοὶ ἢ 
πάντων τῶν πιστῶν, ἣ πύργοι ἀκλόνητοι ἡ εὐσεβείας ἀξιάγαστοι. 

Φαλαγξ θεοσύλλεχτος, " στρατὸς θεῖος, “ δῆμος ἐχλεχτὸς, " 

ἁγία παρεμβολὴ ἢ ὥφθητε ὑμεῖς, ἡ Μάρτυρες πανεύφημοι, "' τοῦ 
πονηροῦ ἢ τὰς παρεμβολὰς "' ἐξαφανίζοντες “ τοῦ Σωτῆρος θείᾳ 
χάριτι. Θεοτοχίον. 

Φυτουργὸν ἐκύησας ἡ εὐσεβείας " τὸν Δημιουργὸν, " φυτεύοντα 
ἐπὶ γῆς " γνῶσιν ἀληθῆ, " καὶ τὴν ἐχβλαστήσασαν "' ἀπὸ φυτοῦ " 
λύοντα ἀράν" " ὃν μεγαλύνοντες ἢ σὲ, Παρθένε, μακαρίζομεν. 
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Κανὼν τῆς Θεοτόκου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

ἐμέλιον ἄσειστον ἢ σωτηρίας ἢ τέτοχας, ᾿Αγνὴ, “ ἐπὶ ὑδάτων 
ρθε γῆν " θείαις προσταγαῖς ἢ τὸν θεμελιώσαντα" “' ἐν ᾧ ἡ- 

μᾶς " τοὺς εἰλικρινῶς " σὲ μαχαρίζοντας " στηριχθῆναι χαθιχέτευε. 
Ἔν ὁδῷ εἰρήνης με " προσταγμάτων ἣ θείων ἀπλανῶν ἥ πο- 

ρεύεσθαι ἀχλινῶς ἣ' ποίησον, ᾿Αγνὴ, ἡ Δαιμόνων τὸν τάραχον ἢ 
χαὶ τῶν παθῶν " τὰς ἐπαγωγὰς " ἀποδιώχουσα, " χαὶ τὸν νοῦν 
μου χαταυγάζουσα. 

Νυσταγμιῷ χρατούμενον ἣ ἀμελείας " βλέπων ὁ ἐχθρὸς, ἡ ἐπέρ- 

χεται ἀναιδῶς ἡ ὕπνῳ ἡδονῆς " ἐλπίζων συλῆσαί με- " ἀλλ αὐ- 
τή με" φύλαξον, ᾿Αγνὴ, " τῇ ἀχοιμιήτῳ σου " μεσιτείᾳ, Μητρο- 
πᾶρθενε. 

Ως αὐτοχατάχριτος ᾿ ἐννοῶ μου "ἣ τῶν ἁμαρτιῶν "ἡ τὸ πλῆθος 
χαὶ τὸ φρικτὸν ἡ βῆμα τοῦ Κριτοῦ, " ἐν ᾧ μέλλω χρίνεσθαι: 

, 

ἀλλ ἡ . Κριτὴν ἢ τέξασα Θεὸν, “ τότε με τήρησον, " Θεοτόχε, 
ἀχατάχριτον. 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Σταυρώσιμα. 
Κύριε, “ ἐπὶ Μωῦϊσέως ποτὲ τοῦ Προφήτου Ἢ μόνον ὁ τύπος 

τοὺ Σταυροῦ σου δεικνύμενος ἡ ἐνίκα τοὺς ἐχθρούς σου" “ νῦν δὲ 

αὐτὸν τὸν Σταυρόν σου χατέχοντες ἡ βοήθειαν αἰτοῦμεν: " Κρά- 
τυνον τὴν ᾿Εχχλησίαν σου, " καὶ δώρησαι τοῖς Βασιλεῦσιν ἡμῶν ἥ 
ὡς Κωνσταντίνῳ τὸ τρόπαιον " διὰ πλῆθος ἐλέους, Φιλάνθρωπε. 

ὋὉ Σταυρός σου, Χριστὲ, " χαί τοῦ Αδου κατήργησε τὸ χρά- 
τος, ἡ χαὶ τὸ γένος διέσωσε τῶν ἀνθρώπων" " ἐχ φθορᾶς τὸν Κόσ- 

μον. ῥυσάμενος, " τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον ἤνοιξεν" "' ὃν προσ- 

χυνοῦντες " δοξαζομιίέν σε, Σωτήρ “ ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ναρτυριχόν. 

Οἱ ᾿Αθλοφόροι σου, Κύριε, ἢ τὰς τάξεις τῶν ᾿Αγγέλων μιμης- 

σάμενοι, “ ὡς ἀσώματοι ταῖς βασάνοις ἐνεκαρτέρησαν, ἡ μονολό- 
γιστον ἐλπίδα ἔχοντες " τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν τὴν ἀπόλαυ- 

σιν. ᾿ Ταῖς πρεσβείαις αὐτῶν, " Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, “΄ τὴν εἰ- 
ρήνην δώρησαι τῷ Κόσμῳ σου, ἢ χαὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέ- 
γὰ ἔλεος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. Μαχαρίζομιέν σε. 

Ὡς ἀμνόν σε, Λόγε, ἢ ἡ ̓ Αμνὰς χαὶ Παρθένος " πρὸς σφαγὴν 
χωροῦντα " καθορῶσα ἐβόα" “Ὦ ξένου τολμήματος ! "᾽ πῶς ἄνο- 
μοι σφάττουσι ἡ τὸν τοὺς ἀνθρώπους ζωοῦντα ; " μέγα σου, Υἱέ 
μου, τὸ ἔλεος! 
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ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ὡμολόγησέ σε " εἰλικρινῶς ἐκ καρδίας, " Μνήσθητί μου, Κύ- 
Ων 

Ὁ Ληστὴς ἐν τῷ σταυρῷ “ Θεὸν εἶναί σε πιστεύσας, Χριστὲ, 

ριε, βοῶν, ἢ ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 
᾿Αναβὰς ἐν τῷ σταυρῷ " πᾶσαν ἐχλόνησας Δαιμόνων πλη- 

θὺν, " χαὶ χατέῤῥαξας " τὸ ὀλέθριον χρώτος " τοῦ τυράννου, Δέσ- 

ποτὰ Χριστὲ, " σώσας τὸ ἀνθρώπινον. 
᾿Εχεντήθης τὴν πλευρὰν " χρουνοὺς ἀφέσεως πηγάσας μοι" δ 

προσηλώθης δὲ " ἐπὶ ξύλου τὰς χεῖρας, “ ἐξηλώσας ἅπαν ἐμ.- 

παθὲς " τῶν ἀνθρώπων νόημα. 

Μαρτυριχόν. 
Μιμηταὶ τῶν τοῦ Χριστοῦ " παθῶν γενόμενοι, Μαχάριοι, 

πᾶσαν βάσανον, " ᾿Αθλοφόροι Κυρίου, " διελθόντες τῶν ἐν οὐρα- 
γοῖς ἡ τερπνῶν ἠξιώθητε. Δόξα. 

Προσχυνοῦμιέν σε πιστῶς " Θεὸν τὸν ἕνα ἐν Προσώποις τρισὶ, ἢ 
τὴν ἀδιαίρετον " χαὶ ὁμότιμον φύσιν, “᾽ χραζοντές σοι" Δόξα σοι, 
Μονὰς, " Τριὰς ὁμοούσιε. 

ἊἋ 

Καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
Παρισταμένη τῷ Σταυρῷ, " Θεοχαρίτωτε, χαὶ τὰς τοῦ Υἱοῦ 

τρώσεις βλέπουσα, "“᾽ τὴν ψυχὴν χατετρώθης, “ ἀνυμινοῦσα τού- 

του τὴν πολλὴν ἡ ὄντως συγχατάβασιν. 

Ἂ 

ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ. 
Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια τῶν ᾿Αποστόλων. 

Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις, Ἢ ἀσχητιχῶν ἀληθῶς. 
ἔλη “ ἠχονημένα ὑμεῖς ᾿ τοῦ Δυνατοὺ, ἡ ἀποσταλέντες ᾿Από- 
ΜΕ ᾿ εἰς πᾶσαν "' τὴν Οἰχουμένην, δ᾽ ἀπτέρῳ τάχει σα- 
φῶς " πάντα τῶν Δαιμόνων "᾽ ἀπημβλύνατε " δεινὰ ἡ χαὶ πυρί- 
φλογα ἥ βέλη, ὄντως Μακάριοι, “ πολυθείαν " ἐχποδὼν ποιησά- 
μενοι, " χαὶ διδάξαντες " τὴν εὐσέβειαν ἅπαντας, " πρόβατα χρη- 
ματίσαντες " Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἅ τοῦ ᾿Αρχιποίμιενος ὄντως, ἢ 
ὃς λύχων μέσον ἀπέστειλεν " ὑμᾶς ἡ τοῦ πραῦναι " τὴν αὐτῶν 

θηριωδίαν ἡ διὰ τῆς Πίστεως. 

Λόγῳ " μαθητευθέντες Θεοῦ " ἐνυποστάτῳ “' τῷ βροτοῖς ὁμι- 
λήσαντι δι ἄχραν " φιλανθρωπίαν, "' χαὶ προσλαβόντι αὐτῶν "' 
ἀληθῶς τὴν φύσιν " χαὶ θεώσαντι, " αὐτοῦ ἡ οὖν ἑπόμενοι " θείοις 
ἴχνεσι, Παάνσοφοι, " χαὶ τὴν πτωχείαν ἡ τὴν αὐτοῦ ἐμιμήσασθε, ἢ 
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πάντα σχύβαλα "'ὶ ἡγησάμενοι, ἔνδοξοι: " ὅθεν χαὶ ἀπεῤῥίψατε " 
χιτῶνα τὸν δεύτερον, ᾿ μὴ βακτηρίαν, μὴ πήραν " ἐν τῇ ὁδῷ 
ἐπαγόμενοι" " χαὶ νῦν “' οὐρανίους “ θησαυροὺς χληρονομῆσαι ἢ 
χατηξιώθητε. 

Σάλου " τῶν παιρασμῶν χαὶ δεινῆς ἢ ἐρεσχελίας "᾽ τῶν ἀσέ- 

μνων αἱρέσεων, ἡ Δαιμόνων “ κακοβουλίας, χαὶ τῶν ἀνθρώπων 
πιχρᾶς " συστροφῆς χαὶ ζάλης, Παμμακχάριστοι, ἣ᾽ πυρὸς " ἀφεγ- 

γοῦς τε " καὶ αἰωνίζοντος σχώληχος, " βρυγμοῦ. ὀδόντων ἅ καὶ 

πάσης ἄλλης χολάσεως " ταῖς πρὸς Κύριον " ἱχεσίαις λυτρώσασθε ἢ 
πάντας ἡμᾶς, καὶ τεύξασθαι ᾿ αὐτὸν δυσωπήσατε, ἡ δι ἐγχρα- 
τείας χαὶ πόνων, ᾿ τῶν ἀρετῆς ἀντιδόσεων " τυχεῖν, " χληρουχί- 
ας “ οὐρανῶν τε Βασιλείας " καὶ μέγα ἔλεος. 

ὝἝτερα τοῦ ἁγίου Νικολάου, ὅμοια. 
Χαίροις, ἢ ἡ ἱερὰ χεφαλὴ, “ τὸ καθαρὸν " τῶν ἀρετῶν χατα- 

γώγιον, “΄ ὁ θεῖος " τῆς θειοτάτης ἡ ἱερωσύνης χανὼν, ἣ ὁ ποιμὴν 
ὃ μέγας, ἢ ὁ φανότατος “ πυρσὸς, " ὃ τῆς νίχης ᾿ ἐπιφερόμενος ὄνο- 

μα, “᾽ ὁ δεομένοις ᾿ συμπαθῶς ἐπικλώμενος, "᾽΄ ὁ χαμπτόμενος " 
ἀσθενῶν ταῖς δεήσεσι, “᾽ ῥύστης ὁ ἑτοιμότατος, “ φρουρὸς ὁ σω- 

τήριος " πᾶσι τοῖς πίστει τιμῶσι ἢ τὴν πανσεβάσμιον μνήμην 
σου, “ Χριστὸν " ἐχδυσώπει “ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι ἡ τὸ μέ- 

γα ἔλεος. 

Χαίροις, “΄ ὁ ἱερώτατος νοῦς, " τὸ τῆς Τριάδος " χαθαρὸν ἐν- 

διαίτημα, "ὁ στύλος " τῆς ᾿Εχχλησίας, ἡ ὁ τῶν πιστῶν στη- 
ριγμὸς, ἢ καταπονουμένων ἡ ἡ βοήθεια: “ ἀστὴρ " ὁ ταῖς λάμψε- 
σιν “ εὐπροσδέχτων δεήσεων ἢ διασχεδάζων “' πειρασμῶν τε χαὶ 
θλίψεων " σχότος πάντοτε, ᾿ ᾿Ιεράρχα Νιχόλαε" ὅ ὅρμος ὁ γαλης- 

γότατος, " ἐν ᾧ καταφεύγοντες " οἱ τρικυμίαις τοῦ βίου " περι- 

στατούμινοι σώζονται, “᾽ Χριστὸν " ἐχδυσώπει ἢ ταῖς ψυχαῖς ἡ- 

μῶν δοθῆναι " τὸ μέγα ἔλεος. 

Χαίροις, δ᾽ ὁ Θείου ζήλου πλησθεὶς, 

ρᾶς λυτρωσάμιενος ἢ ἀδίκως ἢ μέλλοντας θνήσχειν 

φρικτῇ “ καὶ ταῖς δὲ ὀνείρων " προσφοιτήσεσι" " πηγὴ ἢ ἡ πηγά- 

ζουσα “ ἐν τοῖς Νύροις, Νικόλαε, " μῦρα πλουσίως " καὶ ψυχὰς 

χαταρδεύουσα, " τὰ δυσώδη τε " τῶν παθῶν ἀπελαύνουσα᾽ ἢ μά- 

χαιρα τὰ ζιζάνια " τῆς πλάνης ἐχτέμνουσα' Ἄ πτύον λιχμίζον 

᾿Αρείου " τὰ ἀχυρώδη διδάγματα, δ᾽ Χριστὸν " ἐχδυσώπει "ὶ ταῖς 

ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι ἢ τὸ μέγα ἔλεος. 
Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὁμοῖον. 

Ἔχων "' ἁμαρτημάτων πληθὺν," πεπωρωμιένος Ἂ χαὶ τὸν νοῦν 

σχοτιζόμιενος, βοῶ σοι ἣ' ἐν χατανύξει " χαὶ συντριβῇ λογισμῶν" ἢ 

ἀπαγωγῆς τε ἡ πονή- 
Ἀ ἐπιστασία 
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Κόρας τῆς ψυχῆς μου " φωταγώγησον᾽ "ἡ χαὶ γὰρ ἡ τὸ ἀνέσπερον ἢ 

φῶς ἐκύησας, Γλχραντε, ἢ τὸ καταυγαζον " Οἰχουμένης τὰ πέ- 

ρᾶτα ἣ τοῖς πυρσεύμασι " τῆς αὑτοῦ ἐπιγνώσεως" ἢ φώτισόν μου, 

Πανάμωμε, " τὸν νοῦν ταῖς λαμπρότησι ἡ τῆς σῆς πρεσβείας, 
γενέσθαι ᾿' υἱὸν φωτὸς ἀξιοῦσα με, "᾽ Χριστὸν " δυσωποῦσα “ τὸν 

παρέχοντα τῷ Κοσμῳ ἢ στὸ μέγα ἔλεος. 
Απόστιχα ᾿Αποστολιχά. 

Μαθηταὶ τοῦ Σωτῆρος, “ μυστηρίων αὐτόπται γενόμενοι, ἢ 
τὸν μὴ θεωρούμενον ἡ χαὶ ἀρχὴν μὴ ἔχοντα " ἐχηρύξατε λέγον- 

Ἂ χα ἢ ᾽ - ἰ ε ΄ »Ἔ Ε ᾽ ᾽ τ ΑἾ - ᾽ ᾿Αἢ 

πες Εν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος οὐκ ἐκτίσθη πε πρὸ τῶν Αγγέ 

λων, " οὐχ ἔμαθέ τε παρὰ ἀνθρώπων, " ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἄνωθεν σοφί- 
ας" “ διὸ παῤῥησίαν ἔχοντες," πρεσβεύσατε " ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Τοὺς ᾿Αποστόλους Κυρίου  μελῳδιχῶς ἐν ὠδαῖς ἀνεὺς σω- 
5 ς ρ υ. Ἵ ς Ἷ ις φημ'ὴ 

μεν" ἢ ἐνδυσάμιενοι γὰρ τὴν τοῦ Σταυροῦ πανοπλίαν ἢ τὴν τῶν 

εἰδώλων πλάνην χατήργησαν, ἡ χαὶ νικηφόροι ἀνεδείχθησαν σπε- 

φανῖται" “ ὧν ταῖς πρεσβείαις, ὁ Θεὸς, ἡ ἐλέησον ἡμᾶς. 
΄ 

Μαρτυριχον. 

᾿Αχορέστῳ διαθέσει ψυχῆς ἡ Χριστὸν οὐχ ἀρνησάμενοι, " ἁγιοι χορέστῳ διαθέσει ψυχῆς ριστὸν οὐχ ἀρνησάμενοι, Υ 

Μάρτυρες, “ τοὺς δεινοὺς χαὶ διαφόρους αἰχισμοὺς παθημάτων 

ὑπεμείνατε" “ τῶν τυράννων τὰ θράση χατηδαφίσατε" " ἀχλινὴ 
χαὶ ἄτρωτον " τὴν πίστιν φυλάξαντες," εἰς οὐρανοὺς μετέστητε" Ἂ 

ὅθεν χαὶ παῤῥησίας τυχόντες πρὸς αὐτὸν, ἢ αἰτήσασθε δωρηθῆναι 

ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Χαῖρε, χεχαριτωμένη," Μῆτερ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, " ὅτι ἐπέφανέ 
σοι ὃ Βασιλεὺς τῆς δόξης," καὶ ἐπεσχίασέ σοι τὸ πανάγιον Πνεῦμα" δ 

ὡς παῤῥησίαν ἔχουσα, " πρέσβευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ἂχ 

ΚΣ τον «Οὐ (Ογ͵ “00 .ὦ0ὉὩὨΆ τῶχ «00. «Οὐ. (Οὐ οἷ, τῷ) .ςΟ0 ςῷ.., «ςΟΥ (ΟΥἡ τῷ) τ, «0 «το». ,Ο). σου. τῷ)-. τό)... σ΄. 
χοντρὸ νος  - πν ς΄. 5“... ὃὃὅᾳ(ΟὍἍὕὈὅὅὕ0.0.0ὁὁμν 

ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΪ]. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα ᾿Αποστολιχά. 

Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Δόγον. 
ς αὐτόπτας τοῦ Λόγου " χαὶ ὑπηρέτας Χριστοῦ, " τοὺς σοφοὺς 
Αποστόλους ἀνευφημιήσωμεν ὅ ἐν ῳδαῖς πνευματιχαῖς Ἂ χαὶ 

ὕμινοις, ἅπαντες πιστοί: “ τὸν Χριστὸν γὰρ ἐχτενῶς " χαθιχετεύου- 

σιν αὐτοὶ ᾿ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ὑμνούντων "᾽ τὴν ἱερὰν αὐτῶν μνή- 
μὴν ἡ καὶ προσχυνούντων τὰ λείψανα. 

Τοὺς ᾿Αποστόλους συμφώνως “ ἀνευφημήσωμεν, Ἂ ὡς χηρύξαν- 

τας πᾶσι ἡ πιστοῖς τὴν ἄψευστον “ἡ χαὶ ὀρθόδοξον ἡμῶν " Κυρίου 
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διδαχὴν, " καὶ ἐχδιώξαντας πασῶν "' τῶν αἱρέσεων ἀχλὺν, " χαὶ 

φωτισμὸν πνευματιχὸν ἢ ἐχλάμψαντας ἐν τῷ Κόσμῳ, " τὴν χά- 
ριν τὴν τῶν δογμάτων, "᾽ καὶ δυσωποῦντας τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

᾿Απειρόγαμε Νύμφη “ χαὶ ἀειπάρθενε, ἢ σὺν τοῖς θείοις Αὐ- 

τόπταις " ἀνευφημοῦμιέν σε’ δ᾽ ὅτι ἐν σοὶ ὁ Δυνατὸς " μεγαλεῖα 
ἐποίησε" ἡ δι ἡμᾶς γὰρ καθ᾽ ἡμᾶς " ὁ πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς " 
τῇ μήτρᾳ σου ἐνοικήσας ἢ εὐδόχησε γεννηθῆναι, " ἵνα ἐκ πλάνης 
σώση τὸ γένος ἡμῶν. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 

Τὸν -συνάναῤχον Λόγον. 
Τοὺς ᾿Αποστόλους ἐν ὕμνοις ᾿ ἀνευφημήσωμιεν," ὡς αὐτόπτας 

τοῦ Λόγου ἣ χαὶ θείους χήρυχας, " χαὶ ἐθνῶν πνευματιχοὺς ἢ σα- 

γηνευτὰς σαφῶς" δ᾽ ὅτι προσήγαγον ἡμᾶς " εἰς τὴν ἐπίγνωσιν 
Χριστοῦ, “ ῥυσάμενοι ἐκ τῆς πλάνης ἡ τὸ γένος τὸ τῶν ἀνθρώ- 
πων, ἡ χαὶ Βασιλείας χατηξίωσαν. 

Μαθηταὶ τοὺ Σωτῆρος, " θεῖοι ᾿Απόστολοι, “ οἱ σωτήριον λό- 
γον ἡ ἐγκατασπείραντες " εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς, " χαὶ χαταυ- 
γάσαντες " τοὺς ἐν τῷ σχότει καὶ σχιᾷ ἡ χαθημένους, τὴν ἐμὴν Κ 
φωτίσατε σχοτισθεῖσαν ἢ ψυχὴν παθῶν ἀμαυρώσει, "' ταῖς ἱκεσίαις 
ὑμῶν, πάνσοφοι. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὁμοῖον. 

Τῶν ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας, " Παρθένε ἄχραντε, “ ἐχ ψυχῆς 
πεθειμένων ᾿ σχέπη ὑπάρχουσα, "᾿ χαὶ ἡμᾶς ἐκ πειρασμῶν " χαὶ 
περιστάσεων " χαὶ τῶν χινδύνων χαλεπῶν “ἡ ἐλευθέρωσον, ᾿Αγνὴ; δ 
πρεσβεύουσα τῷ Υἱῷ σου ᾿᾿ σὺν τοῖς αὐτοῦ ᾿Αποστόλοις "᾽ σω- 
θῆναι πάντας τοὺς ὑμνοῦντας σε. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 

Ἃ 

Κύριε, “ τὸ ἀπόῤῥητον μυστήριον " τῆς σῆς σαρχώσεως χη- 
ρύξαντες “ οἱ ἄσοφοι φιλοσόφους χατήσχυναν᾽ ἢ χοὺς ῥήτορας ἀ- 

λιεῖς ἐπεστόμισαν, ᾿ καὶ γεγόνασι τῶν ἐθνῶν "' σοφοὶ Διδάσχαλοι, ἢ 
φωτίσαντες τὰ πέρατα "' φωτὶ τῆς θείας γνώσεως" "' δι’ αὐτῶν 
δίδου ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. Μαρτυριχόν. 

Κύριε, " τὸ ποτήριον τοῦ πάθους σου “ οἱ ᾿Αθλοφόροι σου ζη- 
λώσαντες, "᾿ χατέλιπον τὴν τοῦ βίου τερπνότητα, " καὶ γεγόνασι 
τῶν ᾿Αγγέλων συμμέτοχοι. " Αὐτῶν ταῖς παραχλήσεσι " παρά- 
σχου ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν " ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν ἣ καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
Τὴν ταχεῖαν σου σχέπην "ἡ χαὶ τὴν βοήθειαν, " καὶ τὸ ἔλεος 

᾽ 

δεῖξον " ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου" " χαὶ τὰ χύματα, ᾿Αγνὴ, " σὺ χατα- 
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πραῦνον ἡ τῶν ματαίων λογισμῶν, " καὶ τὴν πέσοῦσάν μου ψυ- 
χὴν" ἀνάστησον, Θεοτόχε" " οἶδα γὰρ, οἶδα, Παρθένε, "ὶ ὅτι ἰσχύεις 
ὅσα βούλεσαι. : 

Κανὼν τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων, 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. α΄. Ὃ Εἱρμιός. 

» Ἵππον χαὶ ἀναβάτην ἡ εἰς θάλασσαν ᾿Ἐρυθρὰν " ὁ συντρίβων 

» Ἐπιλέμου κα ἐν ὑψηλῷ βραχίονι " Χριστὸς ἐξετίναξεν, "᾿Ισραὴλ 

δὲ ἡ ἔσωσεν ἐπινίχιον “ὕμνον ἄδοντα. 
Τροπαρια. 

ἼἝλλαμψιν πρωτοδότως ᾿ τὴν φωτοδότιδα ἡ τοῦ σαρχὶ ὁμιλῆ- 
σα! ἢ βροτοῖς καταξιώσαντος " πλουτήσαντες, ἔνδοξοι, ἢ τῆς ψυ- 

χῆς μου " λύσατε πάντα ζόφον, " θεῖοι ᾿Απόστολοι. 

Τείνας χαθάπερ βέλη " 4ὸ θεῖον τόξον ὑμᾶς " εἰς τὸν σύμ.- 
παντα Κόσμον " ἀπέστειλεν, ᾿Απόστολοι, ἡ τὰ βέλη συντρίβον- 
τας ἣ τοὺ Βελίαρ " ἅπαντα, χαὶ ἰωμένους " πιστῶν τὰ τραύματα. 

"Ἔχοντες τὴν σοφίαν " αὐτὴν διδάσχαλον, " ἐσοφίσατε πάντα, ἢ 
᾿Απόστολοι; τὰ περ ταν ἢ διό με φωτίσατε, " τοῦ δυσμενοῦς δ 
ἅπασαν χακχουργίαν “ ἀποχρουόμενοι. 

Θεοτοχίον. 

Μόνη εὐλογημένη, ἢ Θεοχαρίτωτε, ἥ εὐλογίαις ἀνθρώπων ἣ 
τὸ γένος χαριτώσασα; ἢ Χριστὸν χαθικέτευε " σὺν τοῖς θείοις, 

ἼΛχραντε, ᾿Αποστόλοις " ἐλεηθῆναι ἡμῶν. 
Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νικολάου, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Πέμπτον προσάξω σοι, Νιχόλαε, μέλος. ᾿Ιωσήφ. 
Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

17.“ χαὶ πόθῳ, Πάτερ, ἡ οἰχειωθεὶς τῷ Θεῷ, " τὰ παναγια 

τούτου " ἐπλήρωσας θελήματα, ἡ δ ὧν ἐχρημάτισας " χατὰ 
πάντα " ἅγιος, θεοφόρε " Πάτερ Νιχόλαε. 

"Ἐχοντές σε προστάτην ἡ πρὸς τὸν Οἰχτίρμονα, ἢ περιστάσεσι, 

Μάχαρ, ἡ χαὶ θλίψεσι χλονούμιενοι ἢ ̓“πρᾷς σὲ καταφεύγομεν᾽ Ἂ διί- 
ὃου χεῖρα ἢ σώζουσαν ἀπὸ πάσης " ἡμᾶς σπθυμίσερς; 

Μύρων ᾿Αρχιερέα “ Χριστός σε ἔχρισεν Ἃ εὐωδίαις θαυμάτων μῇ 

ἡμᾶς εὐωδιάζοντα" “ὅθεν δισωποῦμιεέν σε, ἢ δυσωδίας ἢ λύτρωσαι 

ἁμαρτίας ἢ ἡμᾶς, Νικόλαε, Θεοτοχίον. 
Πάλαι τῶν Προφητῶν σε “᾿ χορὸς ἐκάλεσεν " ὅρος θεῖον, Παρ- 

ΠῚ Ἂ χαὶ πύλην ἀφιῤθευ φῦν» κι όθεν δυσωποῦμέν σε, ἡ μετανοί- 
τ πύλας; ἐὐρλα τ ϑας κ΄ ἡμῖν ὑπανοιξον. 

Ωδὴ γ΄. ὋὉ Εἱρμοός. 

» Ὁ πήξας ἢ ἐπ ΓΟ Ὰ τὴν γὴν τῇ προστάξει σου, 

τεωρίδας ἀσχέτως βρίθουσαν, " ἐπὶ τὴν ἀσάλευτον, Χριστὲ, ἢ 
Ἂ χαὶ με- 

» 

Ῥαδγδοϊούϊοι. 59 



418 ΤῊ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ. 
» πέτραν τῶν ἐντολῶν σοὺ ἡ τὴν ᾿Εχχλησίαν σου στερέωσον, 
» μόνε ἀγαθὲ χαὶ φιλάνθρωπε. 

Ων 

Τροπαάρια. 
Ὃ σάρχα “' ὑπερβολὴ πτωχεύσας χρηστότητος " δι αὐτὸν 

πτωχεύσαντας χατεπλούτησεν, " ἔνδοξοι ᾿Απόστολοι, ὑμᾶς "' χα- 
ρίσμιασι παντοίοις, “ χαταφωτίζοντας τὰ πέρατα " θείαις χαὶ 
σεπταῖς ἐπιγνώσεσι. . 

᾿Επλήγην δ᾽ τῷ ἰοβόλῳ ὄφεως δήγματι, " καὶ τραυματισθεῖσαν 
χαρδίαν χέχτημιαι" "ὅθεν σοι βοῶ τῷ δι ἐμὲ, ἡ Χριστὲ, τραυ- 
ματισθέντι" ἡ Τῶν ᾿Αποστόλων σου δεήσεσιν " ἴασαι χαὶ σῶσόν 

με, δέομαι. 
Σαγήνη ἣ᾽ τῶν πρεσβειῶν. ὑμῶν ; Παμικακάριστοι, " ἐχ βυθοῦ 

χαχίας τοῦ πολεμήτορος " χαὶ ἐκ τριχυμίας λογισμῶν ἢ παθῶν τε 

Ψψυχοφθόρων " ἀναγαγόντες με, προσάξατε " τῷ Θεῷ τῶν ὅλων 
σωζόμινον. Θεοτοχίον. 

Τὸν "Ομβρον " ἡ δεξαμένη τὸν ἐπουράνιον, " σὺν τοῖς ᾿Απο- 
στόλοις τοῦτον ἱχέτευε, " στῆσαί μου τοὺς ὄμβρους τῶν παθῶν, ἢ 

τὸ πέλαγος ξηρᾶναι " τῆς ἁμαρτίας μου, χαὶ σῶσαί με " τὸν εἰ- 
λιχρινῶς σε δοξαάζοντα. 

Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 
ἃ βέλη " τοῦ πονηροῦ ἀπήμβλυνας, Ὅσιε, ἡ ταῖς ἀντιτυπίαις 

Ἴ., θείων πόνων σου" " ἀλλὰ ταῖς πρεσβείαις σου, Σοφὲ, " τῆς 
τούτου χαχουργίας ἢ χαὶ ἐπηρείας διατήρησον ἡ χαὶ ἡμᾶς ἀτρώ- 
πους, Νιχόλαε. 

Ὃ βίον " ἀγγελικὸν ἐν γῆ ἐνδειξάμενος, " νῦν σὺν τοῖς ᾿Αγ- 
γέλοις ἀεὶ παρίστασα! ἢ θρόνῳ τῆς Τριάδος ἱερῷ, “ ἡμῖν ἁμαρ- 
τημάτων ἣ χαὶ πειρασμῶν λύσιν αἰτούμενος, " Πάτερ, ᾿Ιεράρχα 
Νιχόλαςε. 

Νοός μου ἡ τὰς ἀμαυρώσεις πάσας ἀπέλασον ἡ σοῦ ταῖς σε- 

λασφόροις εὐχαῖς, Νιχόλαε" ἡ χόπασον τὸν σάλον τῶν παθῶν᾽ " 

Ἃ 

χυβέρνησόν με, Πάτερ, ἣ πρὸς ἀπαθείας ὅρμον, δέομαι, ᾿ ὕπως 
ἐν αἰνέσει δοξάζω σε. 

Θεοτοχίον. 

Παρέστης “ ἐχ δεξιῶν Χριστοῦ ὡς Βασίλισσα ᾿ χροσσωτοῖς 

χρυσέοις, ᾿ Θεοχαρίτωτε, ἢ περιβεβλημένη ἁληθῶς, ἡ ἡμῖν τὴν 
εἴχυ Ἃ ἣν ἡ Ἐν » ς κί ἊἋ “2 , ῦ Βασιλείαν ᾿᾽ τῶν οὐρανῶν τῇ μεσιτείᾳ σου, “ Κορὴ; προζενουσὰα 

πρεσβείαις σου. ᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
ν θείαν ἐννοήσας σου χένωσιν " προβλεπτιχῶς ὁ Αββαχοὺμ, " 

Χριστὲ, ἐν τρόμῳ ἐβόα σοι" "' Εἰς σωτηρίαν λαοῦ σου "' τοῦ 
» σῶσαι τοὺς χριστούς σου ἐλήλυθας. 

» 

» 
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Τροπάρια) 
ει Ἂ Ἢ Ι θύρα᾽ [Γησοῦς ὁ Θεὸς ἡμῶν. χαθυπανοίξας τὴν αὑτοῦ 

ποῖς ᾿Αποστόλοις ἐπίγνωσιν, ἡ πᾶσι τοῖς ἔθνεσι θύραν " διήνοιξε 
τοῖς τούτων διδάγμιασι. 

Υἱὲ Θεοῦ, υἱοὺς χατὰ μέθεξιν " τοῦ οὐρανίου σου Πατρὸς " 

τοὺς ᾿Αποστόλους ἀνέδειξας" " ταῖς παραχλήσεσι τούτων " υἱοὺς 

φωτὸς ἡμᾶς πάντας ποίησον. 
Οἱ θρόνων ἐπὶ δώδεχα μέλλοντες " σὺν τῷ Κριτῆ χαὶ Βασι- 

λεῖ " δεδοξασμένως χαθέζεσθαι, "᾽ τῆς φοβερὰς χαὶ φριχτῆς με, Ἧ 

Λπόστολοι,, λυτρώσασθε χρίσεως. 
Θεοτοχίον. 

Τοῦ θείου χιβωτὲ ἁγιάσματος, “ ἁγίασόν μου τὴν ψυχὴν, 
τὸν λογισμὸν φωταγώγησον, ἢ διαπαντὸς δυσωποῦσα ὅ Χριστὸν 

σὺν ᾿Αποστόλοις σωθῆναί με. 
Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

' ἐόντων ἀντηλλάξω τὰ μέλλοντα" ἡ ὧν χληρονόμους χαὶ ἡμᾶς " 

τὴν ἡφοὺ ἁγίαις σου ποίησον, πειρατηρίων παντοίων “ λυτρού- 
μενος τοῦ βίου, Νιχόλαςε. 

Ὃ ΜΝύρων προεδρεύσας, Νιχόλαε, " πάσας αἰσθήσεις τῆς ἐμῆς " 
χαρδίας μιύρισον, ἽΑγιε, ἡ πάθη δυσώδη ἐκ ταύτης “ἡ εὐχαῖς σου 
ἐχδιώχων ἑχάστοτε. 

Συντρίψας τοῦ ἐχθροῦ μηγανήματα, "ἢ τοὺς ὁρατοὺς ἡμῶν 
ἐχθροὺς " χαὶ ἀοράτους, Νιχόλαε, " διηνεκῶς πολεμοῦντας " τελείᾳ 
ἀφανίᾳ παράπεμψον. ᾿ Θεοτοχίον. 

᾿Αγία Θεοτόχε, βοήθει μοι " ταῖς ἡδοναῖς διηνεχῶς “ βυθιζομέ- 
γῳ τοῦ σώματος, " χαὶ ῥᾳθυμίας ἐ ἐν χλίνη "ἡ ἀεὶ καταχειμένῳ χαὶ 
στένοντι. ᾿βξὴ Ἐὰν 10 Εἰρμδᾳ: 
Ὃ ἀναβαλλόμενος " φῶς ὡς ἱμάτιον, ἡ πρὸς σὲ ὀρθρίζω "' χαὶ 

σοὶ χραυγάζω" ἢ Τὴν ψυχήν μοὺ φώτισον “ τὴν ἐσχοτισμέ- 
» γὴν, " Χριστὲ, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. 

Τροπαρια. 

Οἱ πνευματοῤῥήτορες " σοφοὶ ᾿Απόστολοι " ἐν ὑπερώῳ ἣ πυρὸς 
ἐν εἴδει ᾿ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον " αὑτοῖς προσφοιτῆσαν " φριχτῶς 
χαθυπεδείξαντο. 

Βέλη ἐχλεχτὰ ὑμᾶς " Χριστὸς ἀπέστειλε " συνθλῶντας βέλη " 
τῆς πονηρίας" " διό με ἰάσασθε " τετραυματισμιένον ᾿ τοῦ δυσμε- 
νοῦς τοῖς βέλεσιν. 

Οἱ χαταστρεψάμενοι " τῆς ἀσεβείας τὴν γῆν, ᾿ καταστραφεῖ- 
σαν ἢ ταῖς πλημμελείαις ἡ τὴν ἐμὴν διάνοιαν ἢ δρόσῳ ἰαμάτων, " 
᾿Απόστολοι, ἰάσασθε. 
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Θεοτοχίον. 

Μὴ καταδιχάσῃς με, " μὴ ἀποῤῥίψης με" τοῦ σου προσώπου" " 
ἐχδυσωπεῖ σε " ἡ ἀγνὼς τεχοῦσα σε, "᾽ καὶ τῶν ᾿Αποστόλων ἢ 

ὁ δῆμος, Πολυέλεε. 
Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου. Εἱϊρμιὸς ὁ αὐτός. 

μ-ἰ όανα χατέαξας " εἰδώλων, ἽΑγιε, ἢ βουλὰς ἀπράκτους " αἷρε- 

ἴα Ὕ δ κ ἔδειξας, Νικόλαε, " χαὶ ἀπαγομένους " πρὸς θάνατον 

ἐξήρπασας. 

"ρθρισας πρὸς Κύριον " ἐχ βρέφους, Ὅσιε, " χαὶ ταῖς ἐχεῖθεν 

φωτοχυσίαις Ἀ ὅλως χατηγλαϊσαϊ" ἢ διὸ τῆς ψυχῆς μου " τὰ γέφη 

ἀποδίωξον. 

Σὲ χαθικετεύομεν, ἡ Πάτερ Νιχκόλαε, " τῇ ὥρᾳ δίκης " ἐν 
μέσῳ πάντων ἣ γενοῦ τῶν χαλούντων σε, " τὰ πρὸς σωτηρίαν δ 
διδοὺς ἡμῖν αἰτήματα. Θεοτοχίον. 

Ὁ ᾿Απερινόητος,, " Θεοχαρίτωτε, " περ οϑυ σε" σωυατοφό- 
ρος “ γενόμενος ἔσχηχε, Ἃ βροτοὺς ἐπβολλα εἶν περιεχούσης θλί- 

ψεως. ᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 
» ταν χλύδωνι " ψυχοφθόρῳ, " Δέσποτα Χριστὲ, "' τῶν 

παθῶν τὴν θάλάσσαν χατεύνασον, " χαὶ ἐχ φθορᾶς "' ἀναγα- 

» γέμε ὡς εὔσπλαγχνος. Τροπᾶρια. 

Νεμομένην ἔστησας ἡ τῆς χαχίας " σῆψιν τῶν ἐθνῶν " τὰς 
ψυχᾶς, Φιλάνθρωπε, τῷ ἅλατι " τῶν διδαχῶν "᾽ τῶν ἱερῶν ᾿Απο- 
στόλων σου. 

Τὸν βυθὸν ἐπίστασαι " τῶν χαχῶν μου, ἢ Δέσποτα Χριστέ" " 
δός μοι χεῖρα, σῶσόν με, Φιλάνθρωπε, ἡ ταῖς προσευχαῖς " τῶν 

ἱερῶν ᾿Αποστόλων σου. 

Κριτὰ δικαιότατε, " ἐν ἡμέρᾳ " δίκης φοβερᾶς " τῆς φρικτῆς 
με ῥῦσαι καταχρίσεως ὁ τῶν εὐχλεῶν “ σοῦ ᾿Αποστόλων δεήσεσι. 

Θεοτοχίον." 

» 

χ 

Τὸν ἀπεγασμενοῦ με κ ὑπὸ πλήθους " τῶν ἀνομιῶν ἢ σωτης 
ρίας, Κύριε, ἀξίωσον, ̓  τῶν Ναθητῶν " χαὶ τῆς Μητρός σου δεήσεσι. 

ρας τοῦ ᾿Αγίου. Ἑἱρμὸς δ᾽ αὐτός. 

ΤΡ ἀπέργασαι ἢ σὸν Δεσπότην ἡ σοῦ ταῖς προσευχαῖς ᾿᾽ πᾶσι 
τοῖς τιμωῶσί σε, Νικόλαε, ἢ ὅπως ἡμῖν "᾽ λύσιν πταισμάτων 

δωρήσηται. 
Νοσημάτων λύτρωσαι "᾽ χαὶ σχανδάλων "᾽ τῶν βιωτιχῶν, 

πειρασμῶν χαὶ θλίψεων, Νικόλαε, “ τοὺς πρεσβευτὴν " σὲ χεχτη- 
μένους πρὸς Κύριον. 

᾽ ᾿ ,7 " Με... ΄ Ἂ ὙΝ » ᾿ Ἂ ὃ ̓. Ἁ 

Ιατρόν σε ἄριστον " ο Δεσπότης ἔδειξε Χριστος ιὸ πὰ νο- 

σήματα θεοάπευσον " τῶν εὐσεβῶς " σοὶ προσιόντων, Νιχόλαε. 

Ἂ Ἃ Ἂ 
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Θεοτοχίον. 

Κυοφόρος ἄγαν μι Ὰ Θεομῆτορ, δ ἱπβρηγαν; ᾿Αγνή; ᾿ διὰ τοῦτο 

πίστε: ἱχετεύω σε, ἢ τῆς ψυχῆς μου " σὴν ῥαθυμίαν. ἀπέλασον. 

᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰρμός. 
»᾿ ὑπερυψούμινος " τῶν Πατέρων Κύριος " τὴν φλόγα χατέσ- 
() μοι. Ἢ ποὺς Παῖδας ἐδρόσισε ᾿ συμφώνως μελῳδοῦντας" " 

Ὁ Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. ῬΨροπᾶρια. - 

Ὃ ὑπερυψούμενος " τῶν Πατέρων Κύριος " ἡμᾶς ὑπερύψωσε, " 

χαὶ πᾶσαν χατέῤῥαξεν " ἐχθροῦ τὴν δυναστείαν, ᾿ Μαθηταὶ Χρι- 
σποῦ θεόπται. 

ἹΡύπον τῆς χαχίας μου " ῥείθροις χατανύξεως ᾿ ὑμῶν παρα- 

χλήσεσιν, δ᾽ ᾿Απόστολοι, πλύνατε, ἡ διδάσχοντες χραυγάζειν" " Ο 
Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

Πυρὶ θείου Πνεύματος " ὕλην κατεφλέξατε " πάσης μεταιό- 

τῆτος" ἣ διὸ φλογιζούσης με "' λυτρώσασθε γεέννης, ᾿ Μαθηταὶ 
Θεοῦ τοῦ Λόγου. Θεοτοχίον. 

Ἢ τῆς καταπτώσεως ἡ τοῦ ᾿Αδὰμ. ἀνόρθωσις, " ἔγειρον πε- 

σόντα με" χαχίας πρὸς βάραθρα " πρεσβείαις σου, Παρθένε, " Χαὶ 
τῶν θείων ᾿Αποστόλων. 

Κανὼν τοὺ ᾿Αγίου. Εἱρμιὸς ὃ αὐτός. 

ἽδΛλος ἀναχείμενος ᾿ τῷ Θεῷ, Νιχόλαε, “ ὅλον με διάσωσον ἢ 
ὁ ὦ βίου τοῖς πάθεσιν " ἀθλίως χαθ᾽ ἑχάστην “ περιπίπτοντα,' 
Θεόφρον. 

Λαμπτὴρ θεαυγέστατε, “' τὸν νοῦν μου χαταύγασον " πα- 
θῶν ἀμαυρότησιν ἡ ἀεὶ σχοτιζόμενον, "᾽ χαὶ δίδου εὐσχημόνως δ" 
παροδεύειν ἐν τῷ βίῳ. 

ἽΑπαν ἀνοιγόμενον 

χ 

Ἃ 

ἢ χατ ἐμοῦ, Νικόλαε, ᾿ εὐχαῖς σου ἀπό- 
φραξον ἢ στόμα πονηρότατον, " χαὶ ῥῦσαι ὁρατῶν με " δυσμενῶν 
χαὶ ἀοράτων. Θεοτοχίον. 

᾿Εχ σοῦ ἡμῖν ἐδμμββεν: ̓" ἀνέσπερος Ἥλιος, δ νεφέλη ὁλόφωτε, " 
Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, " φωτίζων τοὺς ἐν σχότει " ἀγνωσίας, 

Θεοτόχε. ᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰἱρμός. ι 
» οἱ τῷ Παντουργῷ “ ἐν τῇ χαμίνῳ Παῖδες " παγχόσμιον πλέ- 
» ξαντες " χορείαν ἔμελπον: " Πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον 
» ὑμνεῖτε " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τρόπαρια. 

Σὺ τὰς νοητὰς " τῶν ᾿Αποστόλων, ἡόγο ἢ νεφέλας ἐξήπλω- 

σας " ἐπιῤῥαινούσας ἡμῖν " ἀνβρῦν τανδόφον Ἂ καὶ θείων διδαγμιά- 

τῶν, ἡ χαὶ καταρδευούσας ᾿" ἡμᾶς εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Οἱ περικαλλεῖς ᾿ τῆς ᾿Εχχλησίας στύλοι, "' οἱ ταύτην βαστά- 
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ζοντες " πίστεως δόγμασι, "᾽ σεσαθρωμένην " ψυχῆς μου τὴν οἰ- 
χίαν " θείᾳ τεχνουργίᾳ " στηρίξατε, Θεόπται. 

Στέναξον, ψυχὴ, " καὶ ὀχετοὺς δαχρύων " ἐξ ὅλης προσάγα- 
γε χαρδίας χρᾶζουσα" ἢ Μόνε Οἰχτίρμον, “ σῶσον, ἱλάσθητί μοι" 

ταῖς τῶν Μαθητῶν σου " πρεσβείαις εὐπροσδέχτοις. 
Θεοτοχίον. 

Σιὼν, ἐχλεχτὴ ἡ τοῦ Βασιλέως πόλις, " τῆς ἄνω πολίτην μὲ" 
ποίησον πόλεως, ἣ μετὰ τῶν θείων “ Μαθητῶν δυσωποῦσα,, ἢ 
ἄχραντε Παρθένε, " τὸν ἄχρονον Υἱόν σου. 

Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

Μμϑ» γεγονὼς Λ΄ ᾿Αρχιεράρχης μέγας, " ψυχῆς μου, Νικόλαε, ἢ 

αἰσθήσεις μύρισον, " ὅπως ἐχφύγω ἢ παθῶν τὴν δυσωδίαν, " 
χαὶ τοῦ Παραχλήτου " εἰσδέξωμαι τὴν χάριν. 

ἜἜστησας, Σοφὲ, " τῆς σῆς. ἁγίας γλώσσης " τοῖς ῥεύμασι ῥεύ- 

ματα " ᾿Αρείου δύσφημα" κ΄ ὅθεν βοῶ σοι" “ Τὴν ῥύσιν τῶν πα- 
θῶν μου δ ξήρανον εὐχαῖς σου, "᾽ Νιχόλαε παμμαάχαρ. 

Λύτρωσαι ἡμᾶς ᾿ ἁμαρτιῶν εὐχαῖς σου, "᾽ Δαιμόνων χαχώ- 
σεως, ἡ ἐθνῶν ἁλώσεως, ἢ πάντων ἀνθρώπων " πονηροτάτης βλά- 
βης," ἵνα σε ὡς ῥύστην ἢ ἡμῶν ἀνευφημώμεν. 

Τριαδιχόν. 

χ 

ΩΣ 

Οἱ τριαδικῶς " τὴν μοναρχίαν πίστει " ἀπαύστως δοξάζοντες, 

ἀναβοήσωμεν᾽" " Πάτερ χαὶ Λόγε, " χαὶ πανάγιον Πνεῦμα, " σὲ 
ὑμνολογοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. ' 

Θεοτοχίον. 

Σάρχα δι ἡμᾶς ἡ ἐχ σοῦ Θεὸς φορέσας " ἁγνὴν σε πανάμω- 
μον ἡ παντὸς τοῦ γένους ἡμῶν " θείαν, Παρθένε, "' δεικνύει προσ- 
τασίαν" "Ὅθεν σε ὑμινοῦμεν "' πιστοὶ μεγαλοφώνως. 

᾿Ωδὴ θ΄. .Ὃ Εἰἱρμεός. 

Ἢ σαΐα, χόρευε" ᾽᾽ ἡ Παρθένος " ἔσχεν ἐν γαστρὶ, " χαὶ ἔτε- 
» χεν Υἱὸν " τὸν ᾿Εμμανουὴλ, ᾿ Θεόν τε χαὶ ἄνθρωπον" “΄᾿Ανα- 
ν» τολὴ " ὄνομα αὐτῷ" “ ὃν μεγαλύνοντες " τὴν Παρθένον μαχα- 
» ρίζομιεν. Τροπᾶρια. 

Οὐρανοὶ κατάστεροι ἢ ἀγλαίαις "' θείων ἀρετῶν "' ἐδείχθητε 
νοητῶς, ἡ μέσον τὸν Χριστὸν " ὡς Ἥλιον ἔχοντες, " χαὶ τὸ τῆς 

γῆς " πλήρωμα, Σοφοὶ, " χατενεώσατε" ἢ διὰ τοῦτο μαχαρίζεσθε. 

Τοῦ Χριστοῦ τὰ στίγματα " ἐν τῷ θείῳ ἢ σώματι ὑμῶν ἣ ὡς 
χόσμον πανευπρεπὴ " φέροντες, Σοφοὶ, " τὴν καταταχεῖσαν μου ἢ 
δαιμονιχοῖς " βέλεσι ψυχὴν " ταῖς πρὸς τὸν Κύριον "' μεσιτείαις θε- 

ραπεύσατε. 
Λάκχῳ χατωτάτῳ με " ἁμαρτίας ἣὶ χείμενον, Χριστὲ, “ χαὶ 



ΗΧΟΣ ΠΑ. Δ΄. ἀ28 
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ῥᾳθυμίας δεινῆς ᾿΄ ὕπνῳ τὴν ψυχὴν “ ἐπιβαρυνόμενον ἡ διὰ τῶν 
σῶν, ἢ Λόγε, Μαθητῶν " ὥσπερ τὸν Λαζαρον ἢ ἐξεγείρας σῶσον, 

Κύριε. Θεοτοχίον. 

Τῆς ψυχῆς μου εὔθυνον ἡ τὰς πορείας, “ Λόγε τοῦ Θεοῦ, ἢ 

. πρὸς τρίβους τῶν ἐντολῶν " σοῦ τῶν ἀπλανῶν, ἡ ἔχων τὴν τε- 
χοῦσαν σε " δυσωποῦσαν " ἄχραντον ᾿Αγνὴν, “ χαὶ τοὺς πανσό- 
φους σου "᾿᾿Αποστόλους, Πολυέλεε. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου. Εἱρμὲς ὁ αὐτός. 
᾿ Ἄ; ἔνθ Ἂ ᾿ » ἊἋ , -Ὁ Χ “Ὁ ἊΝ ᾽λ ἕ 

1:5 ἔρχης ἔνθεος " χρηματίσας, " πάσας τοῦ Χριστοῦ " ἐφύλαξας 
ἐντολάς" "΄ ὅθεν τῶν πιστῶν ἡ φύλαξ θεῖος γέγονας, " ἀπὸ πά- 

Ἂ 

ξ 

σῆς ἡ τούτους συντηρῶν, " Πάτερ Νιχόλαε, 
χώσεως, 

ἐπηρείας χαὶ χα- 

Ὥς ποτε διέθρεψας ἢ ἀποροῦσαν " ἄρτου ἐν λιμῷ “ τὴν πόλιν 

σου ὡς χαλὸς, “ Ὅσιε, ποιμήν" ᾽ ὡσαύτως διάθρεψον " τὴν ψυχήν 
μου ᾿ ἄρτῳ νοητῷ, " Πάτερ Νιχόλαε, ἡ σὲ προστάτην εὐμοιρή- 
σασαν. 

Σὲ τὸν μέγαν ἥλιον " τὸν ἐν ὕψει " χείμενον ἀεὶ " τῆς ᾿Εχ- 
χλησίας Χριστοῦ, " Ὅσιε ποιμὴν, ἡ πιστῶς ἱχετεύομεν, " σελασ- 
φόροις " λάμψεσι φωτὸς " σχέτος ἀπέλασον "᾽ ἁμαρτίας τῶν ψυ- 

χῶν ἡμῶν. 
Ἤγγικεν, ὡς γέγραπται, δ᾽ ἡ ἡμέρα "᾽ ἡ περιφανὴς " τῆς πα- 

ρουσίας Χριστοῦ" “᾽ ἄγονε ψυχὴ, “ ἀπόθου τὸ ῥάθυμιον, ἢ χαὶ προ- 

θύμως " βόησον Χριστῷ" " Κύριε, σῶσόν με, " Νιχολάου παρα- 
χλήσεσι. Θεοτοχίον. 

Φαεινὴν λυχνίαν σε " ὁ Προφήτης “ ἔβλεψεν, ᾿Αγνὴ, " λαμ- 
πάδιον νοητὸν “ φέρουσαν Χριστόν" "' δι οὗ ἐφωτίσθημεν " οἱ ἐν 
σχότει "᾿ χείμενοι χαχῶν, " σὲ μαχαρίζοντες, " Θεοτόχε ἀειπάρθενε. 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, ᾿Αποστολικά, 

Μαθηταὶ τοῦ Σωτῆρος, ἡ μυστηρίων αὐτόπται γενόμενοι," τὸν 
νὴ θεωρούμενον ἢ χαὶ ἀρχὴν μὴ ἔχοντα ἢ ἐχηρύξατε λέγοντες" ἢ 

Εν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος" "' οὐχ ἐχτίσθη τε πρὸ τῶν ᾿Αγγέλων, " οὐκ 
ἔμαθέ τε παρὰ ἀνθρώπων, " ἀλλ᾽ ἐχ τῆς ἄνωθεν Σοφίας" ἣ διὸ παῤ- 

ῥησίαν ἔχοντες, " πρεσβεύσατε " ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Τοὺς ᾿Αποστόλους Κυρίου ἢ" μελῳδιχῶς ἐν ὠδαῖς ἀνευφημήσω- 

μεν" ἡ ἐνδυσάμενοι γὰρ " τὴν τοῦ Σταυροῦ πανοπλίαν," τὴν τῶν 
εἰδώλων πλάνην χατήργησαν; " καὶ νιχηφόροι ἀνεδείχθησαν στε- 
φανῖται" Ὑ᾽ ὧν ταῖς πρεσβείαις, ὁ Θεὸς, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Μαρτυριχόν. 
Ἔν ταῖς βασάνοις ὄντες οἱ ἽΔΑγιοι ᾿ ἀγαλλόμενοι ἐβόων᾽ 

Συναλλάγματα ἡμῖν ἐστι " ταῦτα πρὸς τὸν Δεσπότην" " ἀντὶ γὰρ 

Ἃ Ἃ 
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τῶν ἐπανισταμένων ἢ μωλώπων τῷ σώματι, " φωτεινὸν ἔνδυμα ἐν 
τῇ ἀνασπάσει ἐπανθήσει ἡμῖν" “᾽ ἀντὶ τῆς ἀτιμίας οἱ στέφανοι, " 

ἀντὶ δεσμιωτηρίων ὁ Ππερόοθθονι χαὶ ἀντὶ τῆς μετὰ τῶν χα- 
χούργων καταδίκης, ἢ ἡ μετὰ ᾿Αγγέλων διαγωγή" ἡ διὸ εὐχαῖς 
αὐτῶν, Κύριε, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

, Δόξα..: χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ἢ προεχλελεγμένη, ἢ εἰσάχουσον τῆς φωνῆς ἡμῶν, ἡ καὶ δώ- 

ρησαι ἡ τὰ αἰτήματα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν: ἢ λύτρωσαι ἡμᾶς παθῶν 
χαὶ τῶν ὀδυνῶν ἡ διὰ τῶν ᾿Αποστόλων, ἣ᾽ πάντα δυναμένη ὡς 
Μήτηρ Θεοῦ. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ, 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προαόμοια ς΄. 

Ὁ Ληστὴς ἐν τῷ σταυρῷ “ Θεὸν εἶναί σε πιστεύσας, Χριστὲ, " 
ὡμολόγησέ σε ἢ εἰλιχρινῶς ἐχ χαρδίας" ἢ Ννήσθητί μου, Κύριε, 

βοῶν, " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. - 
« - , τς Χ Ξ- ΄ « ᾿ὰΣ»  ᾿ ᾽ 

Ως νεφέλαι φωτειναὶ " τὴν γῆν διήλθετε, ὕδωρ τὸ ζῶν " ἐπιῤ- 
ῥαίνοντες, ᾿ καὶ τὰς καρδίας ταχείσας " ἁμαρτίαις, Θεῖοι Μαθη- 
ταὶ, δ πλουσίως ἠρδεύσατε. 

ε ᾽ ἘΞ Φ ᾿ .  Ἐ ΄ ΣΝ ͵ ε Φ χ 

ὡς ἀχτῖνες μυστιχαὶ ᾿ Ἡλίου λάμψαντος ἐχ Κόρης ἀγνῆς, 
ἐφωτίσατε “ τοὺς ἐν τῷ σχλότει ἀγνοίας " χαθημένους, θεῖοι Μα- 

Η͂ Ἃ - »Ἅ»Ὁἢ δ "»" ε -Ὁ 

θηταὶ “ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. ; 
Μαρτυρικόν. " 

ΤΟΡΟΡΕΘ ΤΕ τῶν δεινῶν ἢ χαθυπομείναντες προθύμῳ ψυχῇ, " 
χατεφλέξατε " τῶν εἰδώλων τὴν πλάνην, "᾽ καὶ πρὸς θείαν ἐπα- 
ναψυχὴν ἡ μετήλθετε, Μάρτυρες. Δόξα. 

Ὡς δραχμὴν τὴν ἐν βυθῷ " τῷ τῶν πταισμάτων συγχωσθεῖ- 
σαν, Χριστὲ "ὁ Θεὸς, ἐξάρης; ἢ χαὶ Πατρὶ προσαγάγης, " Απο- 

σπόλους χήρυχας τελεῖς " διὰ θείου Πνεύματος. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Αποστόλων καλλονὴ, ᾿ Θεοχαρίτωτε, ἀμαυρούμενον “ ἡδοναῖς 
με τοῦ βίου " μετανοίας λαυνπρυνον αὐγαῖς, " ὅπως μαχαρίζω σε. 

δυο σοσ ΣΧ ΣΟ Σ ΣΟ Χο ΧΩ χοχ ζω χω χοχοχώχωχοχοχζοζοχ χωζωζώχο τ χωζοχοχοχωζοχοζοχοχο χω χω χοχοχώχωχοζυωΝ 

ΤῊ ΠΕΝΠΤΉ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς. τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ [ὲροσόμιοία Σταυρώσιμια. 

Ἤ χος πλ. α΄. Χαίροις, ᾿ ἀσχητικῶν. 
ἢ πυυὼ " σοὺς πόνους θέλων βροτῶν "ἡ χαὶ τὰ ὀνείδη, " ὑπεράγαθε 

Κύριε, " Σωτήρ μου, " σταύρωσιν φέρεις ἢ τὴν ἐπονείδιστον" ἢ 

Ἂ 

ῳ» 

 ΦΦ0Ι͂ 
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χολῆς δὲ ἐγεύσω, “' ἀνεξίκαχε, δ᾽ ἡμῶν “᾽ τὴν πιχρίαν " πᾶσαν 
ἐξαίρων τὴν χάχιστον" δ ἐπλήγης λόγχη " τὴν πλευρὰν τὴν ἀχή- 
ρᾶπον, " τὰς πληγὰς ἡμῶν δ᾽ ὡς Δεσπότης ἰώμενος" “' ὅθεν νῦν 
ἀνυμινοῦμιέν σου " τὴν ἔνδοξον σταύρωσιν, δ᾽ χαὶ προσχυνοῦντες 

-σιμῶμεν ἢ λόγχην, τὸν σπόγγον, τὸν κάλαμον" ἢ δι ὧν " ἐδωρή- 
σω ἡ σοὺ τῷ Κόσμῳ τὴν εἰρήνην ἡ χαὶ μέγα ἔλεος. 

Πάθος " τὸ σὸν, Χριστὲ, προτυπῶν " Μωσῆς ὁ μέγας " σοῦ 
θεράπων ἀνύψωσεν, "' Οἰχτίρμον, ἣ᾽ χαλκοῦν τὸν ὄφιν, "᾽ ὄφεων 
βλάβης βροτοὺς " ἰοβόλου δήγματος δ" ἐξαιρούμενος" " χαὶ νῦν ἢ 

σπταυρωθέντος σου " ἐπὶ ξύλου, Μαχρόθυμε, " Κόσμος ἐκ βλάβης " 
ἐλυτρώθη τοῦ ὄφεως, ἢ χαὶ ἀνυψώθη " ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια" ἢ 
ὅθεν χαὶ ἀγαλλόμενοι ᾿ ὑμινοῦμεν τὸ χράτος σου, " χαὶ τὸν Σταυ- 
ρόν σου τιμῶμεν Ἂ χαὶ προσχυνοῦμεν, Φιλάνθρωπε: " δι’ οὗ " πᾶσα 
Κτίσις " εὗρεν ἄπονον ἀξίαν " καὶ μέγα ἔλεος. 

Θέλων " τὰς διαθέσεις ᾿Αδαὰμ. " τοῦ πρωτοπλάστου "' ἐξηλῶ- 

σαι, Φιλάνθρωπε, " εἰς τέλος " πᾶσαν ὀδύνην, " ὁ Πλαστουργὸς 
τοῦ ᾿Αδὰμ, “ ἥλοις προσηλώθης, ἢ ἀναμάρτητε " Χριστὲ, ᾿ χαὶ 
τῇ λόγχη ἢ θείαν πλευρὰν τρωθεὶς δι ἡμᾶς " χωλύεις, Λόγε, " 

τὴν ῥομφαίαν τὴν φλέγουσαν ἣ" μὴ χωλύειν ἡμῖν " τοῖς σοῖς δού- 

λοις τὴν εἴσοδον" “ ὅθεν δοξολογοῦντές σε “' ὑμινοῦμεν τὸ χράτος 

σου, ἡ“ χαὶ τὸν Σταυρόν σου τιμῶμεν ἣ καὶ προσχυνοῦμεν, Φιλαν- 
θρωπε᾿ ἡ δ᾽ οὐ " πᾶσα Κτίσις " εὗρεν ἄπονον ἀξίαν " χαὶ μέγα 

ἔλεος. “Ἑπερα τῆς Θεοτόχου, ἕμοια. 
Ἔχων " πεφορτισμένον ἀεὶ " τὸ τῆς ψυχῆς μου " ἐπαυχένιον, 

Δέσποινα, δ᾽ ἐκ πλήθους " ἁμαρτημάτων ἣ᾽ χαὶ συμφορῶν χαλε- 
κ οὐ τολμῶ πρὸς ὕψος " ἄραι ὀμμιατα" "ὶ διὸ " νενευχὼς εἰς 

γῆν, ἡ“ ἐκ χαρδίας χραυγάζω σοι" "᾿Ελέησόν με, " ἡ Θεὸν πο- 
λυεύσπλαγχνον " ἀνατείλασα “ ἐξ ἀχράντου νηδύος σου" " δεῖξον 
τῶν θαυμασίων σου ἢ τὸ πλῆθος τὸ ἄπειρον, " χαὶ τὰς ἀχράντους 

χαὶ θείας ᾿ πρὸς τὸν Υἱόν σου ἐχτείνασα,, " ᾿Αγνὴ, ἡ νῦν παλά- 

μας, ἣ σωτηρίαν μοι παράσχου "ἡ ταῖς ἱχεσίαις σου. 

Λαῖλαψ " ἁμαρτιῶν χαλεπὴ " ἐν τῷ πελάγει ἡ μὲ τοῦ βίου 
χατέλᾳβε, " χαὶ ζάλη " καὶ τρικυμία, ἢ καὶ πρὸς βυθὸν συνωθεῖ 
τὴν ἐμὴν καρδίαν " ἀπογνώσεως: ἡ ᾿Αγνὴ, " ταῖς πρεσβείαις σου ἢ 
τὴν ζωήν μου κυβέρνησον " πρὸς τὸν λιμένα " τῆς ζωῆς τὸν ἀχύ- 
μαντον, ἡ πρὸς μετάνοιαν " χαὶ τελείαν διόρθωσιν" "' ἴδε μου τὴν 
ἀσθένειαν, "᾽ χαὶ πρόσχες τῇ χρίσει μου, ᾿᾽ δίδου μοι χεῖρα χει- 
μένῳ " τῆς βοηθείας, Πανύμνητε, " Χριστὸν " ἡ τεχοῦσα “' τὸν 
παρέχοντα τῷ Κόσμῳ " τὸ μέγα ἔλεος. 

Ὕλην ἡ ἁμαρτιῶν χαλεπῶν “ἡ ἐπισυνάξας " ἐμαυτῷ ἐθησαύρι- 

πῶν, 

Ῥδυδο] οὐ. 64 
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σα, " χαὶ τρέμω “ ἀπὸ προσώπου ἣ τοῦ σοῦ Υἱοῦ, ᾿Αγαθὴ, " πῶς 
ὑποίσω τότε " τὸ χριτήριον" "δ χαὶ γὰρ “ ποταμὸς πυρὸς " ἕλχει 

βήματος ἔμπροσθεν, " χαὶ μυριάδες τῶν ᾿Αγγέλων παρίστανται, ἢ 
τοὺς ἀνομοῦντας ἡ ἐν αὐτῷ ἀποῤῥίπτοντες" ἡ ὅθεν πρὸ τῆς ἐξόδου 

μου " τοῦ βίου, Πανάχραντε, “ χαθιχετεύω πρεσβεῦσαι “' ὑπὲρ 
ἐμοῦ τὸν φιλάνθρωπον "' Κριτὴν, ἡ ἐλεῆσαι ἢ καὶ συγχώρησίν μοι 
δοῦναι " καὶ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... κἀὶ νῦν, Σταυροθεοτοχίον ; ὅμοιον. 
Ὅλην "᾽ ἀναλαβὼν τὴν ἐμὴν ἢ μορφὴν ὁ Πλάστης " χαὶ Θεὸς 

ἐνεδύσατο, " μορφῶσαι ἡ τὴν πρὶν πεσοῦσαν " μορφὴν ᾿Αδὰμ. βου- 
ληθείς" " ἐν σταυρῷ ὑψώθη " ὡς ὑπεύθυνος " ἑκὼν, " χαὶ τὰς χεῖρας ἢ 

προσηλωθεὶς νῦν ἰάσατο " τὰς πρὶν τῷ ξύλῳ “ παρειμένας τῆς 
βρώσεως" “ ὃν ἡ Πάναγνος " θεωροῦσα ἠλάλαζε- "' Τίς ἐστιν ἡ το- 
σαύτη σου, " Υἱέ μου, ἀνείκαστος " μαχροθυμία : οὐ φέρω ἢ ἐπὶ 
σταυροῦ ἀναρτώμενον "᾽ ὁρᾶν ἡ σὲ τὸν πάντα "᾽ τῇ δραχὶ δια- 
χρατοῦντα, " Χριστὲ, τὰ σύμπαντα. 

᾿Απόστιχα Σταυρώτιμα. 
Κύριε, " ἐπὶ Μωσέως ποτὲ τοῦ Προφήτου μόνος ὁ τύπος τοῦ 

Σταυροῦ σου δεικνύμενος " ἐνίκα τοὺς ἐχθρούς σου" Κ νῦν δὲ αὐτὸν 

τὸν Σταυρόν σου χατέχοντες “ βοήθειαν αἰτοῦμεν" ἢ ὙΟΟΜῸΝ τὴν 
᾿Εχχλησίαν σου, ᾿᾽ χαὶ δώρησαι τοῖς Βασιλεῦσιν ἡμῶν "' ὡς ων- 

σταντίνῳ τὸ τρόπαιον " διὰ πλῆθος ἐλέους, Φιλάνθρωπε. 
Ὃ Σταυρός σου, Χριστὲ, Κὶ εἰ καὶ ξύλον ἑρᾶται τῇ οὐσίᾳ, ἢ 

ἀλλὰ θείαν περιβέβληται δυναστείαν" " χαὶ αἰσθητῶς τῷ Κόσμῳ 
φαινόμενος ᾿᾽ νοητῶς τὴν ἡμῶν θαυμιατουργεῖ σωτηρίαν" ᾿ ὃν προσ- 

χυνοῦντες " δοξάζομέν σε, Σωτήρ' “ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Μαρτυριχόν. 
Τῶν δ ιλνοι ἁπάντων ἀρεμα ρεμωοθω Ἂ χαὶ τῶν βασα- 

νων ἀνδρείως  χατατολμήσαντες, ἡ τῶν μαχαρίων ἐλπίδων " οὐχ 
ἡστοχήσατε, " ἀλλ οὐρανῶν Βασιλείας " χληρονόμοι γεγόνατε, ἢ 
πανεύφημοι Μάρτυρες" ἡ ἔχοντες παῤῥησίαν ἡ πρὸς τὸν φιλάνθρωπον 

Θεὸν, " τῷ Κόσμῳ τὴν εἰρήνην αἰτήσασθε " καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡ- 
υἱῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

ἘΝῚ ἐν νῦν. Σταυροθεοτοχίον., Χαίροις, ἢ παβή ἀ 56), 
ὀγχὴ " σοῦ τὴν πΛΕβΟ αν, ΦΉΣ, ἢ ὀβϑττομένην “ χαθορῶσα, 

τιτρώσχομιαι ̓  τῆς λύπης " δεινῆ ῥομφαία, ἣ᾽ καὶ στεναγμὸν ἐχ 
ψυχῆς “ προϊέναι ὅλως “' οὐ δεδύνημαι, δ᾽ ἡ Παάναγνος ἔλεγε " 
παρεστῶσα τῷ παθει σου, ἣ χαὶ τὴν σφαγήν σου " καθορῶσα τὴν 
ἄδικον, "᾽ ἀνεξίκαχε, " ὑπεράγαθε Κύριε" " ποῦ μοι τὰ εὐαγγέλια; ἢ 

βοῶσα σὺν δάκρυσι" ἡ ποῦ ὁ τὸ Χαῖρέ μοι λέξας; “ ποῦ ἡ λοχεία 
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ἡ ἄφραστος ; " ποῦ Πέτρος ὁ φίλος; " ἀλλὰ δόξα τῇ ἀφάτῳ 
μακροθυμία σου. 

Ἃ 

 ςὐ σὐ “ὡν ων ὡ πνκσνιω, ὦν ὧν ὦ ὡ πρὶ ὡ ἀν 

ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΠΡΩ͂Ι. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. ΠῚ 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Σταυρώσιμα. 

Ἦχος πλ. α΄. Τὸ ξένον τῆς Παρθένου. 

ὁ ξύλον τοῦ Σταυροῦ σου, Σωτὴρ ἡμῶν, “᾽ τῷ Κόσμῳ ἀνε- 
γῆν σωτήριον" “ ἐν αὐτῷ γὰρ βουλήσει προσηλωθεὶς, ἡ τῆς 
χαπτάρας ἐῤῥύσω τοὺς γηγενεῖς, δ᾽ ἡ πάντων ζωή. Κύριε, δόξα σοι. 

Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

᾿Εχουσίως, Οἰχτίρμον, δ᾽ Σταυρὸν ὑπέμεινας, "᾽ χαὶ τὴν πά- 

λαι χατάραν "᾽ τὴν διὰ βρώσεως "᾽ ὡς παντοδύναμιος Θεὸς " σὺ 

ἐξηφάνισας" "᾽ διὸ τὰ θεῖα χαὶ σεπτὰ " πάθη σου, Δέσποτα Χρι- 

στὲ, " ὑμνοῦμεν χαὶ προσχυνοῦμεν, " δοξολογοῦντες ἀπαύστως " 
τὴν ὑπὲρ νοῦν οἰκονομίαν σου. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου παρισταμένη ἡ θρηνῳδοῦσα ἐβόα ἡ 
Θεοτόχος" "' Οἴμοι, Τέχνον μοὺ θεῖον, " φῶς μου γλυχύτατον ! 
πῶς ἐτανύθης ἐν σταυρῷ, ἣ ὁ τείνας θεϊχωῶς ᾿ τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤ- 

διν, ἢ χαὶ ἐκ θαλάσσης ἢ ἀνάγων πηγὰς ὑδάτων " τῷ σῷ προστά- 

γμᾶτι; Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

ὋὉ Σταυρὸν ὑπομείνας “"' ἑχουσίαᾳ βουλή ; χαὶ φθορᾶς τοὺς 

ἀνθρώπους " ἐλευθερώσας, Σωτὴρ, "᾽ ἀνυμινοῦμεν οἱ πιστοὶ ἡ καὶ 

Ἃ 

Ὶ 
προσχυνοῦμέν σε, ἡ ὅτι ἐφώτισας ἡμᾶς " τῇ δυνάμει τοῦ Σταυ- 
ροῦ, " χαὶ φόβῳ δοξαζομέν σε, " Φιλάνθρωπε χαὶ Οἰχτίρμον., " 

ὡς ζωοδότην τε χαὶ Κύριον. 
Τόπος Κρανίου ἡ Παράδεισος γέγονε" “ μόνον γὰρ ὡς ἐπάγη 

τὸ ξύλον τοῦ Σταυροῦ, " εὐθὺς ἐβλάστησε " τὸν βότρυν τῆς ζωῆς 

σὲ, Σωτὴρ, "ἡ εἰς ἡμῶν εὐφροσύνην: δόξα σοι. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ἂ 

χ 

Ἔν τῷ Σταυρῷ σε ὁρῶσα, " Χριστὲ, ἡ Μήτηρ σου, " ἐχου- 
σίως παγέντα ἀμινὸν ὡς ἄχαχον, ἡ θρῆνον ἐχίνει γοερὸν ἤ χαὶ χα- 

πετρύχετο, ᾿᾽ Οἴμοι ! βοῶσα, τὸ ἐμὸν "᾽ πῶς ἀπεσβέσθης φὼς πι- 
χρῶς ; ἡ χαὶ πῶς ὡς ἄδικος θνήσχεις ἢ μέσον καχούργων, Υἱέ μου, " 

ὁ Βασιλεὺς Κι τίσεως ; 
Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. Τὸν συνάναργον Λόγον. 

᾿Εχ τοῦ ξύλου πιχρίαν "᾿᾿Αδὰμ ἐτρύγησε " πρὸς φθορὰν ὀλισθή- 
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σας " φθόνῳ τοῦ ὄφεως" " σοὺ δὲ παγέντος, ᾿Ιησοῦ, " ζωὴν ἐτρύ- 
γῆσε, ἢ, καὶ διὰ ξύλου τοῦ Σταυροῦ " πάλιν οἰχεῖ τοὺς οὐρανούς" " 

χαὶ χκατηργήθη ὁ ὄφις, " χαὶ ἡ φθορὰ κατεπόθη, " χαὶ πάντες 
δόξαν σοι προσάγομιεν. 

Μαρτυρικόν. ἷ ] 

Λαϊδπει σήμερον Ἄὴ μνήμη τῶν ᾿Αθλοφόρων᾽ ἔχει γὰρ χαὶ 
οὐρανόθεν ἀπαύγασμα: ἢ ὁ χορὸς τῶν ᾿Αγγέλων πανηγυρίζει, ἢ 
χαὶ τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος συνεορτάζει" Ἀ διὸ χαὶ πρεσβεύουσι 

τῷ Κυρίῳ "᾽ ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Δόξα... καὶ νῦν. Σταυῤοθεοτοχίον. 

Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
Γαβριὴλ μοι τὸ Χαῖρε " πρὶν: προσεκόμισε, ἢ μετ ἐμοῦ σε φω- 

νήσας " ἔσεσθαι, Κύριε, " ἡ Θεοτόκος ἐν χλαυθμῷ " πιχρῶς ἐφθέγ- 
γετο" " πῶς οὖν εἰς λύπην ἡ χαρὰ " νῦν μοι ἐγένετο, Υἱέ; " χαὶ 
πῶς ὡς ἄπαις φανοῦμαι, " ἡ ἀπειράνδρως τεχοῦσα " σὲ τὸν Σω- 

τῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν ; 
Κανὼν Σταυρώσιμος, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Παθῶν με σώζοις τῷ παθει σου, Χριστέ μου, τὸν ᾿Ιωσύφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. α΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

» Τί Σωτῆρι Θεῷ, " τῷ ἐν θαλάσσῃ λαὸν " ποσὶν ἀβρόχοις ὁ- 
» δηγήσαντι, " χαὶ Φαραὼ πανστρατιᾷ χαταποντίσαντι, ἢ 

Ἃ 

Ἃ 

ὅτι δεδόξασται. 

Τροπαρια, 
Παθοχτόνον, Χριστὲ, ἥ ἐθελουσίως αὐτὸς " ὑπέστης παθος, 

χαὶ ἀπέχτεινας " τὸν ἀποχτείναντα πάλαι ἐν Παραδείσῳ ἡμᾶς" " 
διό σου δοξάζομεν " τὴν ἀγαθότητα. 

᾿Ανυψώθης σταυρῷ “ καὶ χατεπόθη ἐχθρὸς, ἣ χαὶ οἱ πεσόντες 

ἀνυψώθημεν “ καὶ Παραδείσου πολῖται, Χριστὲ, γεγόναμεν, “ τὸ 
χράτος δοξάζοντες " τῆς εὐσπλαγχνίας σου. 

Μαρτυρικα. 

» αὐτῷ μόνῳ ἄσωμεν, 

Ἃ Ἃ Θυρεῷ τοῦ Σταυροῦ " χαθοπλισθέντες χαλῶς, " πρὸς πάλην 
πᾶσαν ποῦ ἀλάστορος " προσεχωρήσατε, σοφοὶ Μεγαλομιάρτυρες, Ἔ 

χαὶ τοῦτον νικήσαντες ᾿ δόξης ἐτύχετε. 
Ως ἀρνία σεμνὰ " τῷ δι ἡμᾶς, ᾿Αθληταὶ, "᾿᾿Αμνῷ τυθέντι 

προσηνέχθητε, “ τὰς ἐναγεῖς περιφανῶς θυσίας παύοντες" Ἀ διὸ ἷ 

μακαρίζομεν " ὑμᾶς, πανεύφημοι. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Νέον βρέφος ἡμῖν " τὸν Παλαιὸν ἡμερῶν, 
ἀπεχύησας, "᾽ παλαιωθεῖσαν τὴν φύσιν ἀναχαινίσαντα 

πων, Πανάμωμε, "' τῷ θείῳ πάθει αὑτοῦ. 

Ἃ ἁγνὴ Παρθένε, 
ἢ ἀνθρώ- 

΄ 
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Κανὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόχου, οὗ ἡ ̓Αχροστιχίς" 
Πέμπτη δέησις τῇ Θεοτόχῳ πέλει. 
Ὃ Εἰἱρμός. Ἵππον χαὶ ἀναβάτην. 

ὕλη τοῦ ἀπροσίτου " φωτὸς, Πανάμωμε, " μετανοίας τὰς πύ- 
λας " τῇ ψυχῇ μου διάνοιξον, " χαὶ δίδου τὴν εἴσοδον " τῆς 

ἐχεῖσε, " Κόρη, ἀγαλλιάσεως ἣ καὶ τερπνότητος. 

Ἔχων σε, Θεοτόχε, ἢ προστάτιν ἄμαχον " χαὶ ἀπόρθητον τεῖ- 
χος " χαὶ σχέπην ἀνυπέρβλητον, ἡ ῥυσθείην τοῦ δράχοντος “ τοῦ 

δολίου, " Πάναγνε, τοῦ ἐχζητοῦντος " μὲ καταπιεῖν. 

Μή με ἀπογυμνώσῃς " τῆς θείας σχέπης σου, ἡ μὴ χενὸν ἀπο- 
δείξῃς " τῆς χάριτός σου, ΓΑχραντε, "᾽ μηδὲ ἀποπέμψης " χα- 
τησχυμμιένον, ἢ Δέσποινα, ἀλλὰ παράσχου μοι " τὸ σὸν ἔλεος. 

Παῦσον τῆς ταλαιπώρου “' χαὶ παναθλίας μου, "“ Θεοτόχε, 

χαρδίας ᾿ πόνον τὸν ἀφόρητον, " καὶ τοῦ σωτηρίου σου " παρᾶσ- 
χου μοι, ᾿᾽ Θεομῆτορ, θείαν αἴγλην " χαὶ σωτήριον. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» υνάμει τοῦ Σταυροῦ σου, Χριστὲ, " στερέωσόν μου τὴν διά- 
ἐν κα, Ἂ εἰς τὸ ὑμνεῖν χαὶ δοξάζειν σου " τὴν σωτήριον νῦν 

» Σταύρωσιν. Τροπαριῖα. 

Μαραίνεις τὸν καρπὸν τῆς φθορᾶς " ἐν ξύλῳ, Σωτὴρ, ἀνυψούμε- 

νος, " καὶ ἀφθαρσίας πηγᾶς ἡμῖν " ἐχ πλευρᾶς ἐχβλύζεις, Δέσποτα. 

᾿Επύθης ἐν Σταυρῷ ὡς ἀμινὸς, " φλοιὰς σφραγίζων τῶν ψυχῶν 

ἡμῶν δὶ θείῳ σου αἵματι, Δέσποτα: "᾽ ὅθεν φόβῳ σε δοξάζομεν. 
Μαρτυριχα. 

» 

Στρεβλούμενοι, Χριστοῦ ᾿Αθληταὶ, "᾽᾿ χαὶ πολυτρόπως αἰκιζό- 

μενοι, " χαὶ τοῖς θηρίοις ῥιπτόμενο!, "᾽ ἀπερίτρεπτοι ἐμείνατε. 
Ὡς βότρυες ἀμπέλου ζωῆς " τοῦ μαρτυρίου οἶνον ἔβλυσαν, δ 

πιστῶν χαρδίας εὐφραίνοντες " τοῦ Θεοῦ ἡμῶν οἱ Μάρτυρες. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Ζωῆς ἡμῖν πρόξενος, ᾿Αγνὴ, ἡ θανὼν ἐν ξύλῳ ἀναδέδειχται 

ὃ σὸς Υἱός τε χαὶ Κύριος, " ὁ δοξάζων τοὺς ὑμινοῦντᾶς σε. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὁ πήξας ᾿ ἐπὶ οὐδενός. 

ἡ δὰ Κόσμου " τὸ προσφύγιον σὺ εἶ, Πανάχραντε, "᾿ χαὶ ἐν σοὶ 
προστρέχων " ἐχ διανοίας θερμῆς "᾽ πᾶς τις ἐχλυτροῦται τῶν 

δεινῶν" " διό με προσδραμόντα " ἐν τῇ σῇ σχέπῃ ἀπολύτρωσαι ἡ 

πάσης πονηρᾶς ἐνοχλήσεως. 

Ἢ μόνη " τῶν γηγενῶν ἀπάντων ἀντίληψις, ἡ σὺ ἀντιλαβοῦ 

μου " ἵλέῳ ὄμματι, ᾿ Δέσποινα τοῦ Κόσμου ἀγαθὴ, Κὶ καὶ φρού- 
ρῆσον τῇ θείᾳ δ ἐπισχοπῇ τῆς δυναστείας σου" ἢ ἔχεις γὰρ ἰσχὺν 

ἀνυπέρβλητον. 
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Δυνάμει “ τῇ σῇ χειρός με τοῦ πολεμήτορος " χαὶ τῆς τυ- 

ραννίδος " τούτου ἀφάρπασον, ἣ"᾽ Δέσποινα τοῦ Κόσμου ἀγαθὴ, Κ 
μή με ἰσχύσας λάβῃ " καὶ καταπίῃ, χαὶ πρὸς ὄλεθρον ἢ ἄξη αἰω- 
νίου χολάσεως. 

Ἔν φόβῳ "ἡ χαὶ ἐν τρόμῳ προσπίπτων χραυγάζω σοι, ἡ Θεο- 
τόχε" Σύ μοι " γενοῦ βοήθεια, " Δέσποινα τοῦ Κόσμου ἀγαθὴ, " 
ἐν ὥρᾳ τοῦ θανάτου, " ἡνίκα τῶν βεβιωμένων μοι " μέλλω τὰς 
εὐθύνας εἰσπράττεσθαι. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» ἰσακήχοα τὴν ἀχοὴν " τῆς δυναστείας τοῦ Σταυροῦ σου, " 
» ὡς Παράδεισος ἠνοίγη δι αὐτοῦ, " χαὶ ἐβόησα: Δόξα δ τῇ 
ν δυνάμει σου, Κύρι. ἙΨροπάρια. 

Ὅτε ἔδυς ἐν τῷ σταυρῷ, " δικαιοσύνης Ἥλιε, Χριστὲ, " φῶς 
ἀνέσπερον ἀνέτειλας ἡμῖν "' τοῖς ὑμινοῦσί σου, Λόγε," τὴν φριχτὴν 
συγχαταάβασιν. 

Ἱσταμένου σοῦ δικαστιχοῦ, ἢ Χριστὲ, πρὸ βήματός ποτε, 
χατεδίχασας τὸν ἄδιχον ἐχθρὸν, ἣ χαὶ ἐσταυρώθης μέσον Ἃ χατα- 

δίκων ἡμὰς δικαιῶν. Μαρτυριχά. 
Στεφανούμενο! νιχητιχῶς " οἱ τοῦ Χριστοῦ ᾿Αθληταὶ "' τὸν ἀό- 

ρᾶπον χατήσχυναν ἐχθρὸν, “ χαὶ ἐχραύγαζον' Δόξα " τῇ δυνάμει 
σου, Κύριε. 

Τὰ ἀμαάραντα ἄνθη, πιστοὶ, " τοῦ νοητοῦ Παραδείσου, " τὰ 
πολύτιμα σχεύη τοῦ Χριστοῦ, " δεῦτε, τοὺς ᾿Αθλοφόρους "ὶ ἐν ὕ- 
μνοις εὐφημιήσωμεν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ὡς ἑώραχας ἐν τῷ σταυρῷ “ Χριστὸν, ὃν ἔτεχες, ᾿Αγνὴ, δ 

ἀπεθαύμαζες τὴν ἄφατον αὐτοῦ " μακροθυμίαν" ὅθεν " σὺν αὐτῷ 
σε δοξάζομεν. Κανὼν τῆς Θεοτόχου. 

Τὴν θείαν ἐννοήσας σου. 
ἢ πάντων γεννητῶν ὑπερέχουσα, " ὡς τὸν Δεσπότην χαὶ Θεὸν ἤ 
Η: τῇ γαστρί σου βαστάσασα, " τὸν ὑπὲρ πάντας ἀνθρώ- 

πους ἡ ἐξαμαρτάνοντά με κατοιχτείρησον. 
Σαρχός μου τὰς ἀτάχτους χατάσβεσον ἁ ὀρέξεις ὄμβροις σῶν 

εὐχῶν, ἢ χαὶ τῆς ψυχῆς μου διάναψον "᾽ τὸν λύχνον τὸν ἐσβεσ- 
μένον " πυρὶ τοῦ θείου ἔρωτος, Πάναγνε. 

᾿Ισχὺς τῶν ἀσθενούντων, Πανάμωμε, "᾽ ἀπεγνωσμένων ἡ ἐλ- 
πὶς, " χαὶ τῶν πενθούντων παράχλησις, ἢ χαροποιόν μοι παρᾶσ- 

χου " πένθος, δι’ οὗ εὑρήσω τὴν ἄφεσιν. 
Σὲ τεῖχος καὶ ἀσφάλειαν, Δέσποινα, "᾽ σὲ προστασίαν ἀψευ- 

δῆ, " σὲ πύργον ἀχαταμάχητον ἡ πιστῶς ἀεὶ χεχτημένος, " ἐλ- 
πίζω διὰ σοῦ σωτηρίας τυχεῖν. 

Ἂ 

Ἂ 
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᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰρμιός. 
»᾽“αρθρίζοντες βοῶμιεέν σοι, Κύριε" ᾿ Σῶσον ἡμᾶς: 

» ()ϑὼς ἡμῶν, ἢ ἐχτός σου ἄλλον οὐχ οἴδαμεν. 
Ἂ σὺ γὰρ εἶ 

Τροπάρια. 
Πέτραι σε ἐπὶ ξύλου αἰσθόμεναι ὁ ὑψωθέντα, " Χριστὲ, διεσχί- 

σθησαν, " χαὶ γῆς ἐσείσθη θεμέλια. 
᾿Απέθετο λαμπάδα ὁ ἥλιος, “᾽ ὑψωθέντος " σοῦ ἐν ξύλῳ, Ἥ- 

λιε " δικαιοσύνης, μαχρέθυμε. 

Μαρτυρικά. 
Θαυμάτων ἀπαστράπτετε, ἡ ἽΑγιοι, ᾿ λαμπηδόνας, " τὸ σχό- 

τος διώχοντες “ τῶν νοσημάτων ἐν χαριτι. 

᾿Επέμνεσθε τὸ σῶμα, ὦ Μάρτυρες, " τὸ δὲ πνεῦμα ἣ" θείας 

ἀγαπήσεως " ἄτμητον εἴχετε, ἁγιοι. 
Σταυροθεοτοχίον. 

᾿Ιδοῦσα ἐπὶ ξύλου ὑπνώσαντα ἡ 

ἡλαάλαζες, " 
τὸν Δεσπότην, “ θρηνοῦσα 

παρθενομιῆτορ πανάμωμε. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ο ἀναβαλλόμενος. 

ἰς μου τὸ χειρόγραφον ἣ τῶν παραπτώσεων “᾿ χαὶ τῶν ἀμέ- 

κῶν " πλημμελημάτων, " ᾿Αγνὴ; διαῤῥήξειεν, " εἰ μιὴ σὺ προ- 
φθάσης " καὶ δῴης μοι τὴν λύτρωσιν; 

Ἦλθον εἰς ἀπόγνωσιν “ ἐξ ἀπορίας πολλῆς, ἡ τὴν τῶν χα- 
χῶν μου ἡ πληθὺν, Παρθένε, " ἀναλογιζόμενος" δ διό σοι χραυγά- 

ζω" δ ᾿Ελέησον χαὶ σῶσόν με. 

Θεοῦ Μῆτερ ἄφθορε, ἢ Θεοῦ λοχεύτρια, " Θεοῦ τοῦ πᾶντα 
νεύματι μόνῳ “ ἐχτελοῦντος, ῥῦσαί με " τῆς αἰωνιζούσης " χατα- 
δίκης τὸν δοῦλόν σου. 

ἼἜχουσα τὸ χαύχημα "' παρθενίας φαιδρὸν, ᾿ ὡς Μήτηρ αὖ- 
θις " Θεοῦ γεραίρη " ὑπερτέρως, ᾿Αχραντε" "ἡ διό σοι τὸ Χαῖρε δ 
τοὺ Γαβριὴλ προσφέρομεν. 

᾿Ωδὴ ς΄..“ὉὋ ἙΕἰρμός: 

ν᾽ ππιχύχλωσέ με ἀβυσσος, " ταφή μοι " τὸ χῆτος ἐγένετο" " 
» Εἰς δὲ ἐβόησα " πρὸς σὲ τὸν Φιλάνθρωπον, "᾿ χαὶ ἔσωσέ με " 
» ἡ δεξιά σου, Κύριε. Τροπαρια. 

Σταυρὸς ἐν γῇ ἐπήγνυτο, "' καὶ πτῶσις ᾿ Δαιμόνων ἐγίνετο, ἤ 
χαὶ πίστεως ἔδρασμα "᾽ ἀρχὴν ὑπεδέχετο, " χαὶ ἡ καχία " ἐχ μέ- 
σου ἀπελήλατο. 

Ὃ ἥλιος ἐσβέννυτο, " τὴν σάρχα ἣ ὡς λύχνον ἀνάψαντος " 

ἐν ξύλῳ σοῦ, Κύριε: "' δραχμιὴ δὲ εὑρίσχετο “ ἡ χεχωσμένη δ" 
ἐσχοτισμένοις πάθεσι. Μαρσυριχά, 

Ὑψούμενος, Φιλάνθρωπε, “ ἐν ξύλῳ, "᾽ χοροὺς ἑπομένους σου ἢ 

Ων 
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τοῖς ἴχνεσιν ἔσχηχας " Μαρτύρων, τὸ πάθος σου "' ἐχμιμουμιένους 
τὸ ἀπαθείας πρόξενον. 

Χειμαάῤῥους ἐξηράνατε ἡ τῆς πλάνης " αἱμάτων τοῖς ῥεύμιασι, δ ἰ φυξφηι τὴ ἣ μ" βευμᾶσι, 
Η͂ - ᾽ , , ᾽ ΄ -" , , 

χαὶ πὺρ ἀπεσβέσατε "᾽ Δαιμόνων ἀλλότριον " τῇ θείᾳ δρόσῳ, 
σπεφανηφόροι Μάρτυρες. Σταυροθεοτοχίον. 

'Ῥομφαία τὴν καρδίαν σοὺ " διῆλθεν, κ᾿ ἡνίκα σταυρούμιενον δ 
τὸν Κτίστην τεθέασαι, ᾿ Παρθένε πανάμωμε, ἣ χαὶ λόγχη θείαν " 
πλευρὰν ἐξορυττόμενον. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Μαινομένην χλύδωνι. 

Η ζωὴν χυήσασα " οὐσιώδη, " Δέσποινα ἁγνὴ, “᾽ νοητοῦ θα- 
νάτου με ἐξάρπασον, " χαὶ τῆς ζωῆς " τῆς αἰωνίου ἀξίωσον. 

Τὴν ὄντως ἀσύγχριτον " ἐν τῷ χάλλει ᾿ πάντων γεννητῶν, ἤ 

σὲ αἰτοῦμαι, Δέσποινα θεόνυμφε, " τῆς εἰδεχθοῦς " χαχίας με ἐλευ- 

θέρωσον. 
Οὐχ ἔχω ἀντίληψιν ἢ ἐν τῷ Κόσμῳ ἣὶ πλήν σου, ᾿Αγαθή" 

διό σοι προσπίπτω χαὶ χραυγαζω σοι: " Μὴ ἀποστῆς " ἀπὸ του 
δούλου σου, Πάναγνε. 

Καχουργῶν ὁ δόλιος ἢ ταῖς ἡδοναῖς " τὸν νοῦν μου ἀεὶ " ἐχτα- 

ράσσει' Δέσποινα, βοήθει μοι, ᾽ χαὶ τῆς αὐτοῦ " ἐξάρπασον πο- 
νηρίας με. ᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» ἷκᾺ ἐν χαμίνῳ πυρὸς " τοὺς ὑμνολόγους σώσας Παῖδας “' εὐ- 
» (ρητὰ ὁ Θεὸς, ᾿ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Τροπάρια. 
Π] - τ ἢ Ὁ κῶν ὑὰ ͵ ε χ ΠΑΉΡΕ ͵ 
να ῥυσθῶμεν ἡμεῖς ἡ τῆς ἐνηδόνου ἁμαρτίας, " χολῆς ἐγεύ- 

σω, Χριστὲ, " ὁ γλυχασμὸς τῆς ζωῆς. 

Σοῦ ἐν σταυρῷ, ᾿Ιησοῦ, ἡ τραυματισθέντος, ἰατρεύθη ἡ τὰ 
τραύματα τοῦ ᾿Αδὰμ " τὰ πολυχρόνια. 

Μαρτυριχα. 
, . ΕῚ 3 , ᾿ ᾿ χ Ὁ ᾽ , 

Τετιμηχότες Χριστὸν ἡ δι’ ἐπιπόνου ἀτιμίας, "᾽ τῆς ἀνωτάτω 

τιμῆς ἢ ἐτύχετε, ᾿Αθληταί. 
᾿Εθελουσίοις ὁρμαῖς " χεχωρηχότες πρὸς τὸ παθος " οἱ ᾿Αθλη- 

ταὶ νιχηταὶ ἢ ἐναπεφανθησαν. 
Θεοτοχίον. 

Μετὰ τὸν τόχον, ᾿Αγνὴ, “ ὡς πρὸ τοῦ τόχου διαμένεις" ἢ 

Θεὸς γὰρ ἦν ὁ τεχθεὶς, " ἵνα θεώση βροτούς. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ᾽Ο ὑπερυψούμενος. 

" θεομαχάριστε " Θεοτόχε παάναγνε, " Ψυχῆς μου τὴν χάχω- 
Χν ἐτο ο. Ἀ ΕΑΝ. ΦΧ ΣΑΙ » ν ω).. ἴασαι, καὶ δώρησαι ᾿ γαλήνην σωτηρίας " χαὶ ζωῆς τὴν 

εὐφροσύνην. 
Πύλη ἀδιόδευτε, " λόγοις ματαιότητος " τὰς πύλας ἀπόχλει- 

ε 
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σον, “ δὶ ὧν μοι ὁ θάνατος " χαὶ ὁ τῆς ἁμαρτίας ἢ 
ὑπεισέδυ. 

ἼἜἜβλυσεν ὁ τόχος σου ἢ ἀφθαρσίας νάματα" " ἀλλὰ ταῖς πρεσ- 

βείαις σου " βλύσαι παρασχεύασον " κἀμοὶ τῆς συμπαθείας " τὸν 

αὐτοῦ ἄμετρον πλοῦτον. 
Λύτρωσαί με, Πάναγνε, ᾿ ἐχ πάσης καχώσεως, “ἥ βίου περι- 

στάσεων, " συμφορῶν καὶ θλίψεων, ᾿ καὶ νόσων χαὶ χινδύνων ἅ καὶ 

δεινῆς συχοφαντίας. ᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» ὃν ἐκ Πατρὸς πρὸ αἰώνων “' γεννηθέντα Υἱὸν καὶ Θεὸν, Ἃ 

ἶ νΚῚ ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν χρόνων ἡ σαρχωθέντα ἐκ παρθένου Νη- 
». πρὸς, “΄ ἹἹερεῖς, ὑμνεῖτε, " λαὸς, ὑπερυψοῦτε "ἡ εἰς πάντας τοὺς 

» αἰῶνας. Τροπάρια. 
Ὃ τὴν χατάραν τοῦ ξύλου “ διὰ ξύλου ἰασάμενος, " χαὶ εὐ- 

λογίαν πηγάσας “ τοῖς ἀνθρώποις, Ὑπεραάγαθε, "᾽ σὲ, Σωτὴρ; 
ὑμινοῦμεν., "᾽ χαὶ σὲ ὑπερυψοῦμιεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ὑπεραιρόμενον ὄφιν " τῷ σταυρῷ σου ἐταπείνωσας, ἣ χαὶ τὸν 
δεινῶς συμπτωθέντα ἡ ταπεινούμενον ἀνύψωσας- " σὲ, Σωτὴρ; 
ὑμνοῦμιεν., “ χαὶ σὲ ὑπερυψοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ὄλεθρος 

Ἃ 

Ἂ 

Μαρτυριχα. 
Τοὺς καθαιρέτας τῆς πλάνης " χαὶ προμάχους θείας Πίστεως, ὼ 

τῆς ᾿Εχχλησίας τοὺς στύλους " χαὶ στεῤῥοὺς ὄντως ἀδάμαντας, ἢ 
ποὺς Χριστοῦ ὁπλίτας, ἣ᾿ πιστοὶ, τοὺς ᾿Αθλοφόρους " τιμήσωμεν 
᾽ « 

ἐν ὕμινοις. 
Οἱ εὐκλεεῖς ᾿Αθλοφόροι " ὥσπερ ἥλιος ἐκλάμψαντες ἡ τῶν ἀλ- 

γηδόνων τὰ νέφη " διεσχέδασαν ἐν χάριτι, ἡ χαὶ τῆς ἀσεβείας " 
διέλυσαν τὸν ζόφον " τῇ πίστει τῆς Τριάδος. 

Θεοτοχίον. 
Νυμφαγωγός σοι, Παρθένε, ᾿ Γαβριὴλ ἀποστελλόμενος, "'᾿ Χαῖ- 

ρὲ) ἐβόησε λέγων, " φωτεινότατον παλάτιον ἡ τοῦ παμβασιλέως ἢ 
Χριστοῦ, ἐν ᾧ οἰχήσας " βροτοὺς θεώσει πάντας. 

Κανὼν τῆς Θεοτόκου. Σοὶ τῷ Παντουργῷ. 
ν τοῖς πειρασμοῖς “' εὕροιμί σε προστάτιν, " ἐν θλίψεσι πρό- 

ορββόῳ ἢ ἐν συμφοραῖς βοηθὸν, " ἐν τοῖς κινδύνοις " σωτήριον 
΄ - Ὁ Ξ ΄ , χα τ ν ἐὐδὰ 

λιμένα, καὶ ἐν πάσῃ λύπῃ; Σεμνὴ; παρραμηθίαγ; “" 

[δε τὴν ἐμὴν, “' σεμνὴ Παρθένε, πίστιν" " ἴδε χαὶ τὸν πόθον 

μου, ἣ ὃν εἰς σὲ χέχτημιαι" κ᾿ ἴδε ψυχῆς μου " τὸν ἔρωτα τὸν θεῖον, ἢ 
χαὶ τὴν σήν μοι δίδου ᾿ πολυπλασίως χάριν. 

Φῶς τὸ νοητὸν ἡ σὺ ἐν γαστρὶ λαβοῦσα, "᾽ φώτισον τὰ ὄμ- 

ματα " τὰ τῆς καρδίας μου" " λῦσον τὸν ζόφον " τῶν ἐμῶν ὀφλη- 
μάτων, ἢ χαὶ τῶν παθημάτων " σχέδασον τὴν ὁμίχλην. 

Ῥδυδο]ούϊουβ. 0 
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Ἡ τὴν ὑπὲρ' γοῦν " τεχοῦσα σωτηρίαν, ἢ τὸν πᾶσι βραβεύοντα ἢ 
τὴν σωτηρίαν βρρτεῖς, " Κόρη, τὴν θείαν " δίδου μοι σωτηρίαν, 
τῶν ἁμαρτημάτων " ἀνάστέλλουσα λύμην. 

᾿Ωδὴ θ, Ὃ Εἱρμός. 
» ἐ τὴν ὑπὲρ νοῦν " καὶ λόγον Μητέρα Θεοῦ, " τὴν ἐν χρόνῳ 
Σ» εὼ" ἼΛχρονον " ἀφράστως χυήσασαν ἣ'ὶ οἱ πιστοὶ ὁμοῤφόνως 

» μεγαλύνομεν. Τροπάρια. 
ΦΟΣ τοῦ ἐχθροῦ ἢ χαὶ χράτος ἀφήρηται, “᾽ χῥαταιὲ μόνε 

Κύριε, " σταυρῷ ὑψωθέντος σου, " χαὶ δαχτύλους ἐν τούτῳ αἷμα- 
τώσαντος. 

"Ωρυξαν, Χριστὲ, "᾽΄ χεῖρας χαὶ πόδας σου, " χαὶ ὀστᾶ δὸυ ἧἡ- 
οίθμιησαν “ σταυροῦντες οἱ ἄνομοι; “ χαὶ χολὴν μετὰ ὄξους σε 
ἐπότισαν. Ναρτυριχά. 
ἡγε κα λαμπρῷ ᾿ καρ δ κυρ μήν χρηματίσαντα ἄνθρω- 

πον “ τυράννων ἐνώπιον, “᾿Αθλοφόροι, " χαὶ δόξαν ἐχληρώσασθε. 
᾿Ἤλτησαν ἐχθροὶ " ἀλγύνοντες μάστιξι ἢ χαὶ ποιχίλαις χο- 

λάσεσιν " ὑμᾶς, Πανσεβάσμιοι, " ἰατροὶ ἀλγηδόνων, θεῖοι Μάρτυρες. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Φῶς ἡμῖν ἐχ σοῦ," ᾿Αγνὴ, ἀνάτέταλχεν  ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐφαίδρυ- 
νε " τὴν Κτίσιν σταυρούμενος, ̓  καὶ Δαιμόνων τὸ σχότος ἀπεδίωξε, 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ΤΡ ἂς χόρευε. 
᾿ λγεινοῖς ΕΝ ΕΝ Ἢ πολλοῖς γόνυ " χλίνω σοὶ, Σεμνή" ἢ 
δε φούλο ἂν εἰς γῆν " ῥίπτω δυστυχῶς" " δαχρύων χραυγάζω σοι" ἢ 
Τῶν ζητούντων “ ῥῦσαι, ᾿Αγαθὴ; " χαὶ θυμηδίας μοι ἢ ἀνατολὴ 
ἐπιφάνηθι. 

Τὸ τῆς ἀπογνώσεως “ ἐνισχύει " χράτος ἐν ἐμοί" "' χειλέων 
ἐχ ῥυπαρῶν "ἡ ποία σοι δή; " Χαρδίας αἰτήματος ᾿ χεχρασμεένης ἢ 
πίς ἀποδοχή; " ἀλλὰ θαυμάστωσον " τοῖς ἀθλίοις τὰ ἐλέη σου. 

᾿Ηλλοιώθην θλίψεσιν, δ΄ ἡμαυρώθη ἡ νοῦς χαὶ ὀφθαλμὸς, 
ἈΜΈΛΕΙ μου τὴν ζωὴν ἢ ἄλγη ἀρ γα ἢ πρὸς τούτοις ἐχτήχει 
με " τὰ ἐχεῖθεν " δείματα, Σεμνή" ἢ ὧν με διάσωδον, " τὰς ὀδύ- 
νᾶς μεταβάλλουσα. 

ὋὉ βραχὺς ἀνήλωται " τῆς ζωῆς μου ἡ βίος ἐν καχοῖς, ἡ χἂὶ 
πλήθει τῶν λυπηρῶν "' καὶ τῶν ἀλγεινῶν' ἡ διὸ ἡ κυήσασα; ἣ 
Θεοτόχε, " πάντων τὴν χαρὰν, " ταῦτα πρεσβείαὶς σου " εὐπροσ- 
δέχτοις ἐπιχούφισον. 

δεροο τῶν Αἴνων, Σταυρώσιμα. 

Μόνον παγέντος " τοῦ ξύλου, Χριστὲ, τοῦ Σταυροῦ σου, 

ἡ πλάνη πεφυγάδευται, " καὶ ἡ χάρις ἐξήνθησεν" " οὐ γὰρ ἔτι 
χαταδίχης ἐστὶ τιμωρία, ἢ ἀλλὰ πρόπαιον ἐδείχθη ἡμῖν σωτῆ- 

» 

Ἃ 

Ἃ 
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ίας" “ Σταυρὸς ἡμῶν στήριγμα, “ Σταυρὸς ἡμῶν χαύχημα, " ρ βοφλέημι τοῖν β χῊμ. 
Σταυρὸς ἡμῶν ἀγαλλίαμα. 

Ὃ Σταυρός σου, Χριστὲ, " καὶ τοῦ Αδου χατήργησε τὸ χρά- 
τος, " χαὶ τὸ γένος διέσωσε τῶν ἄνθρώπων᾽ “" καὶ ἔχ φθορᾶς τὸν 

Κόσμον ῥυσάμενος, ᾿ τῷ Ληστῇ Παράδεισον ἤνοιξεν" "' ὃν προσχυ- 
γοῦντες “ δοξἀζομιέν σε, Σωτήρ᾽ “ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Μαρτυριχόν. 
Εὐλογημένος ὁ στρατὸς " τοῦ Βασιλέως τῶν οὐρανῶν" “ εἰ γὰρ 

χαὶ γηγενεῖς "ὑπῆρχον οἱ ᾿Αθλοφόροι, " ἀλλὰ ᾿Αγγελικὴν " ἀξίαν 
ἔσπευδον φθάσαι, " τῶν σωμάτων καταφρονήσαντες, " χαὶ διὰ τῶν 
παθημάτων ἢ τῆς τῶν ᾿Ασωμάτων ἀξιωθέντες τιμῆς. "΄ Εὐχαῖς 

αὐτῶν, Κύριε, ̓  χατάπεμψον ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 
Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Παῦσον τὸ ἄλγος " τῆς πολυωδύνου ψυχῆς μου, “ἡ ἐβόα ἡ 
ἼΔμεμπτος ἢ ὀδυρομένη Χριστῷ" “ εἰ γὰρ βροτοὺς ἐν τῷ πάθει 

σώζεις, " ἀλλὰ τιτρώσχεις ψυχὴν ἐμὴν, Λόγε. ἢ Σὺ φῶς μου γλυ- 

χύτατον, ᾿ σὺ Τέχνον καὶ Πλάστης μου" “᾽ ἀνυμινῶ σου τὸ μα- 
χρόθυμον. 

. ΕἸΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ, 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄". 

90 Λῃστὴς ἐν τῷ σταυρῷ “ Θεὸν εἶναί σε πιστεύσας, Χριστὲ, ἢ 
ὡμολόγησέ σε " εἰλικρινῶς ἐχ καρδίας, " Ννήσθητί μου, Κύ- 

ριε, βοῶν, " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 
Θανατωβθεὶς ἐπὶ σταυροῦ “ τοὺς διὰ βρώσεως πεσόντας ἡμᾶς " 

ἀνεζώωσας, " Ζωοδότα οἰχκτίρμον, " καὶ πολίτας πάλιν, ᾿Αγα- 
θὲ, " Παραδείσου ἔδειξας, 

Προσηλώθης τῷ σταυρῷ, " Χριστὲ, ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ," 
χαὶ ἀπέσταξας " πόμα σωτηριῶδες " ἐπευφραῖνον πάντων τῶν 

πιστῶν " χαρδίας ὑμνούντων σε. “Μαρτυριχόν. 

Τυμπανιζόμενοι, Σοφοὶ, " χαὶ μεληδὸν κατατεμινόμενοι, " εἰχο- 
γίσατε " τὴν σφαγὴν τοῦ Δεσπότου" " διὰ τοῦτο, Μάρτυρες Χρι- 
στοῦ, " ἀεὶ μαχαρίζεσθε. Δόξα. 

᾿Επὶ σταυροῦ ὁ τοῦ Πατρὸς " χαὶ θείου Πνεύματος ᾿Αχώρι- 

στος “ ἐθελούσιον "᾽ χαθυπέμεινε πάθος, " πάθη πάντα τὰ φθορο- 
ποιὰ ᾿ ἡμῶν ἑξαιρούμενος. Καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Θρήνοις συνέχοπτες σαυτὴν “ ὁρῶσα, Δέσποινα, ἐν «ξύλῳ 
Σταυροῦ " τὴν ζωὴν ἡμῶν " ἑχουσίως θανοῦσαν" “ ὅθεν πάντες θεί- 
ἂις σε φωναῖς " ἀεὶ μαχαρίζομεν. 

-----ἰὧὧὖῦῖῦςς».--.--.-.-Ἅ 



ἀθθ 

ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ἙΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Δεσποτιχά. 
Ἦ χος πλ. α΄. Χαίροις, " ἀσχητιχὼν ἀληθῶς. 

εἶσαι " τοῦ σοῦ οἰκέτου, Χριστὲ, ἢ ἡνίχα μέλλει " ἡ ψυχή μου 
(ὃ τοὺ σώματος " προστάξει " σοῦ χωρισθῆναι, ᾿ τοῦ ἀγαγόντος 
εἰς ἕν " τὸν χοῦν χαὶ τὸ πνεῦμα " θείῳ νεύματι" ἢ ἐχθρῶν ἢ ἀο- 
ράτων " ἐπιδρομῆς καὶ χαχώσεως " ἐνεδρευόντων ἡ ἀφειδῶς διασπᾶ- 

σαί με, ᾿ χαὶ κατάβρωμα "᾽ ἑαυτῶν ἀπεργάσασθαι “ ῥῦσαί με, 
χαὶ ἀξίωσον "᾽ τυχεῖν ἀναψύξεως, ἡ ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη “ χαὶ στε- 

ναγμός" ἔνθα πέφυχε "᾽ τρυφῆς ἣ ὁ χειμάῤῥους, " χαὶ φωνὴ ἑορτα- 
ζόντων “ χαὶ ἀγαλλίασις. 

“Ὥραν " τῆς τελευτῆς δεδοικὼς, “΄ χαὶ τῶν Δαιμόνων "' τὴν 
φρικτὴν ἐπανάστασιν, “ βοῶ σοι ἢ ἐχ χατωδύνου " ψυχῆς ὁ τάλας 
ἐγώ: " Τὰς αὐτῶν παγίδας " χαὶ τὰ σχάνδαλα ἡ τῇ σῇ " δυνα- 

στείᾳ, “ Δέσποτα Κύριε, σύντριψον, " χαὶ μὴ ἐάσης " τῆς αὐτῶν 

με σχαιότητος ἢ παρανάλωμα ἣὶ χρηματίσαι τὸν δοῦλόν σου" ἴδε 
μου τὴν χατήφειαν, " χαὶ πρόσχες τῇ θλίψει μου, ἢ χαὶ τὴν ἀθλίαν 
ψυχήν μου ᾿ τῶν ὀδυνῶν ἐλευθέρωσον, "΄ Θεὲ “' πανοιχτίρμον, ἢ 
ὁ δωρούμενος τῷ Κόσμῳ " τὸ μέγα ἔλεος. 

“Ὥσπερ " ἡ Χαναναία, Σωτὴρ, " κἀγὼ βοῶ σοι" " Τὴν ψυχήν 
μου θεράπευσον, ἡ χαὶ ῥῦσαι ἢ Δαιμόνων βλάβης, ᾿ καὶ ἐπηρείας 
ἐχθρῶν ἢ τῶν παρὰ τὴν φύσιν " ἐνοχλούντων με " ἀεὶ, "᾿ χαὶ φθει- 
ρόντων " τὸ χατ εἰχόνα σου, Κύριε, ἣ καὶ ἐξελχόντων “' λογισμοῦ 
τὸ χριτήριον ἡ εἰς ἀνόνητα " καὶ ψεχτὰ ἐνθυμήματα" "᾽ ἅπερ ἐχ 
τῆς χαρδίας μου " ἐξάλειψον, δέομαι, ᾿ χαὶ ἐν αὐτῇ μοι τὸν φό- 

βον " σοῦ τὸν ἀγνότατον φύτευσον" “ καὶ δὸς " ἐν εἰρήνη “ ἐχτε- 
λέσαι μου τὸν βίον " ἐν ταπεινώσει ψυχῆς. 

ὝἝτερα Ναρτυριχὰ, Αὐτόμελα. 
Τὸν θυρεὸν τῆς Πίστεως περιβαλλόμενοι, " καὶ τῷ τύπῳ τοῦ 

Σταυροῦ " ἑαυτοὺς διαναστήσαντες, " πρὸς τὰς βασάνους ἀνδρείως 

ἀπηυτομόλησαν., “' χαὶ Διαβόλου τὴν πλάνην "᾽ χαὶ τὸ θράσος 
χατήργησαν “ οἱ “Αγιοί σου, Κύριε. " Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις " ὡς 
παντοδύναμος Θεὸς " τῷ Κόσμῳ τὴν εἰρήνην χατάπεμψον, " καὶ 
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἡ τὸ μέγα ἔλεος. 

Πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν, "' ἅγιοι Μάρτυρες, " ἵνα ῥυσθῶμεν 
τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν" " ὑμῖν γὰρ ἐδόθη χάρις " πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν. 

᾿Αχορέστῳ διαθέσει ψυχῆς “ Χριστὸν οὐχὶ ἠρνήσασθε, "᾽ ἁγιοι 
Μάρτυρες" “ οἵτινες διαφόρους αἰχισμοὺς ἢ παθημάτων ὑπομείναν- 
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πες, " τῶν τυράννων τὰ θράση χατηδαφίσατε" " ἀχλινῇ καὶ ἄτρω- 
τον " τὴν Πίστιν φυλάξαντες ἢ εἰς οὐρανοὺς μετέστητε" Ἂ ὅθεν χαὶ 

παῤῥησίας " τυχόντες πρὸς αὐτὸν, ἢ αἰτήσασθε δωρηθῆναι "᾽ ἡμῖν 

τὸ μέγα ἔλεος. Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ἔν τὴ ᾿Ερυθρᾷ θαλάσσῃ " τῆς ἀπειρογάμου Νύμφης " εἰκὼν 
διεγράφη ποτέ" " ἐχεῖ Μωῦσῆς " διαιρέτης τοῦ ὕδατος, " ἐνθάδε 

Γαβριὴλ ὑπηρέτης τοῦ θαύματος" "᾽ τότε τὸν βυθὸν ἐπέζευσεν ὅ 

ἀβρόχως ᾿Ισραὴλ," νῦν δὲ τὸν Χριστὸν ἐγέννησεν ᾿ ἀσπόρως ἡ Παρ- 

θένος: " ἡ θάλασσα " μετὰ τὴν πάροδον τοῦ ᾿Ισραὴλ " ἔμεινεν ἀ- 

βατος" " ἡ ΓΑμεμπτος ἢ μετὰ τὴν χύησιν τοῦ ᾿Εμμανουὴλ “ ἔμει- 
νεν ἄφθορος. ὅ Ὃ ὧν χαὶ προὼν ἡ χαὶ φανεὶς ὡς ἄνθρωπος, " Θεὸς, 

ἐλέησον ἡμᾶς. ᾿Απόστιχα Μαρτυρικᾶ. 
Τῶν ἐπιγείων ἁπάντων "᾿ χαταφρονήσαντες, " χαὶ τῶν βασά- 

νων ἀνδρείως " χατατολμήσαντες, " τῶν μακαρίων ἐλπίδων Κ' οὐχ 

ἠστοχήσατε, ᾿ ἀλλ οὐρανῶν Βασιλείας ἢ χληρονόμοι γεγόνατε, " 

. πανεύφημοι Μάρτυρες. Ἄ Ἔχοντες παῤῥησίαν ἢ πρὸς τὸν φιλάνθρω- 

πον Θεὸν, " τῷ Κόσμῳ τὴν εἰρήνην αἰτήσασθε " χαὶ ταῖς ψυχαῖς 
ἡμῶν ἣ τὸ μέγα ἕλεος. 

Στίχ. Μακάριοι, οὺς ἐξελέξω. 

᾿Εμνήσθην τοῦ Προφήτου βοῶντος" “᾿Εγώ εἰμι γῇ χαὶ σπο- 
δός" “ χαὶ πάλιν κατενόησα “' ἐν τοῖς μνήμασι, καὶ εἶδον ἡ τὰ 
ὀστᾶ τὰ γεγυμνωμένα, ἣ χαὶ εἶπα" “ ἾΑρα τίς ἐστι; ἢ Βασιλεὺς 
ἢ στρατιώτης, “ ἢ πλούσιος ἢ πένης, " ἢ δίχαιος ἢ ἁμαρτωλός; " 
ἀλλὰ ἀνάπαυσον, Κύριε, ἡ μετὰ δικαίων τοὺς δούλους σου. 

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς. 

Σὺ ἔπλασας με, Κύριε, " καὶ ἔθηκας ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν χεῖρα σου, ἢ 
χαὶ ἐνετείλω μοι ἡ χαὶ εἶπας" " Εἰς γῆν πάλιν πορεύσῃ. “᾿Οδή- 

γησόν με" εἰς εὐθεῖαν ὁδόν σου, ᾿ συγχώρησόν μοι ἢ τὰ πλημ- 
μελήματαά μου, ᾿ καὶ ἄνες μοι, δέομαι, ὡς φιλάνθρωπος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Σὲ δυσωποῦμεν “ ὡς Θεοῦ Μητέρα" " Εὐλογημένη; πρεσβευε 
σωθῆναι ἡμᾶς. 

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΩΙ. 
ΕἸΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ, 

Μετὰ τὴν ᾿α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Μαρτυριχά. 
Ἦχος πλ. α΄. 

Ι( Ὁ ἢ σὸ ποτήριον τοῦ παθους σου ἣ οἱ ᾿Αθλοφόροι σου ζηλώ- 
σαντες, ἢ χατέλιπον τὴν τοῦ βίου τερπνότητα, “ καὶ γεγόνασι 
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τῶν ᾿Αγγέλων συμμέτοχοι. ᾿ Αὐτῶν «ταῖς παραχλήσεσι " παρά- 
σχου ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν " ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν " καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

ἹῬὸν συνάναρχον Λόγον. 
Τῶν ἁγίων Μαρτύρων " τὰ χατορθώματα " οὐρανῶν αἱ Δυνά- 

μεις ᾿ ὑπερεθαύμασαν, "᾽ ὅτι ἐν σώματι θνητῷ “ τὸν ἀσώματον 
ἐχθρὸν, " τῇ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ " ἀγωνισάμενοι καλῶς, " ἐνίχη- 
σαν ἀοράτως, "'᾿ χαὶ πρεσβεύουσι τῷ Κυρίῳ " ἐλεηθῆναι τὰς ψυ- 
χὰς ἡμῶν. Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Χαῖρε, πύλη Κυρίου, " ἡ ἀδιόδευτος" “ χαῖρε, τεῖχος καὶ σχέ- 
πὴ “ τῶν προστρεχόντων εἰς σέ" ἡ χαῖρε, ἀχείμαστε λιμήν. " Μῆ- 
περ.) ἀπειρόγαμε, δ᾽ ἡ τεχοῦσα ἐν σαρχὶ ἡ" τὸν Ποιητήν σου χαὶ 
Θεὸν, " πρεσβεύουσα μιὴ ἐλλείπῃς ἢ ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων " καὶ 
προσκυνούντων τὸν τόχον σου. 

ὝἝπερα Καθίσματα, μετὰ τὸν Λμωμον, 
χαὶ τὰ Νεχρώσιμα Εὐλογητάρια. Μαρτυριχόν. 

Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων σου Μαρτύρων "' τεῖχος ἀχαταμά- 
χῆτον " ἡμῖν δωρησάμενος, Χριστὲ ὁ Θεὸς, “ ταῖς αὐτῶν ἱχε- 
σίαις " βουλὰς ἐθνὼν διασχέδασον, "'᾿ τῆς Βασιλείας τὰ σχῆπτρα 
χραταίωσον, “ ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. 

Νεχρώσιμοον. 
᾿Ανάπαυσον, Σωτὴρ ἡμῶν, " μετὰ Δικαίων τοὺς δούλους σου," 

χαὶ τούτους χατασχήνωσον " ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, " χαθὼς γέγρα- 

πται" ἢ παρορῶν ὡς ἀγαθὸς " τὰ πλημμελήματα αὐτῶν "' τὰ 

ἑχούσια χαὶ τὰ «ἀχούσια, " καὶ πάντα τὰ ἐν ἀγνοίᾳ " χαὶ γνώ- 
σει, Φιλαάνθρωπε. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
Θεοτόχε Παρθένε " Μῆτερ ἀνύμφευτε, " ἡ τὸν Σωτῆρα τοῦ 

Κόσμου " κυοφορήσασα, " χαὶ τεχοῦσα ἐν δυσὶ ᾿ τελείαις φύσεσιν, " 
ἐχδυσώπησον αὐτὸν " σὺν Προφήταις ἱεροῖς, “᾽ χαὶ Μάρτυσι χαὶ 

'Οσίοις, δ᾽ ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ Κόσμου " χαὶ σωτηρίας τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν. 

Κανὼν εἰς πάντας, τοὺς ᾿Αγίους, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 
Σοῖς, Χριστὲ, δούλοις τούσδε τοὺς ὕμνους φέρω: ᾿Ιωσύφ. 

᾿᾽ρδὴ α΄. Ἦχος πλ. α΄. Ὁ Ἑίρμός. 
» γτὴῆν, ἐφ ἣν οὐχ ἔλαμψεν, " οὐχ εἶδεν ἥλιός ποτε, " ἄβυσσον, 
ΤᾺ οὐχ ἑώραχε γυμνὴν" τὸ κύτος οὐρανοῦ, " ᾿Ισραὴλ διώ- 

» δευσεν "ἀβρόχως, Κύριε" " καὶ εἰσήγαγες αὐτὸν ἢ εἰς. ὄρος ἀγι- 
» ἄσματός σου " ἄδοντα ψάλλοντα “ ἐπινίχιον ᾧδήν. 

Τροπάρια. 
Σώματα προϊέμενοι " τοῖς. ἀνημέροις δικασταῖς," ἠνέγκατε ἀνυ- 

» 

ΕἸ 
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ποίστους αἰχισμοὺς, “΄ γενναῖοι ᾿Αθληταὶ, " προσδοκῶντες λήψεσ- 
θαι " βραβεῖα ἄνωθεν" "ὶ καὶ εἰσήγαγεν ὑμᾶς ᾿ Χριστὸς εἰς αἰωνίους 
σχηνὰς Ἢ χαίροντας, ἄδοντας " ἐπινίχιον δήν. 

Ὅσιοι χαὶ Δίχαιοι "᾽ καὶ ἹἹεράρχαι εὐχλεεῖς 

. προστάγματα Θεοῦ, “ ἐποίμαναν λαοὺς ἡ χαὶ καλῶς ὡδήγησαν 
ἐφ ὕδωρ γνώσεως, " καὶ χειμάῤῥους τῆς τρυφῆς " ἀξίως ἀπειλή- 
φασι, ᾿ βρύοντες πάντοτε " ἰαμάτων ποταμούς. 

Ἴθυνόν με, Κύριε, " πρὸς τοὺς λιμένας τῆς ζωῆς " δεήσεσι Προ- 
φητῶν πανευχλεῶν, "᾽ σοφῶν ᾿Ιεραρχῶν, " ἱερῶν Γυναίων τε " τῶν 
ἀθλησάντων στεῤῥῶώς, " καὶ τὸν ἄρχοντα ἀεὶ " ἀνδρείᾳ πατησάν- 
των φρενὶ, “ ἄδοντα ψάλλοντα " ἐπινίκιον ᾧδήν. 

Νεχρώσιμον. 

Ἂ χελέσαντες τὰ 
Ἂ 

Σὲ χαθιχετεύομεν " τὸν εὐδιάλλαχῖον Θεόν: “ ἀνάπαυσον ἐν 

τοῖς χόλποις ᾿Αβραὰμ. ᾿ τοὺς δούλους σου, Χριστὲ, " οὺς πιστῶς 

μετέστησας " ἐχ τῆς τοῦ βίου ταραχῆς, ἡ χαὶ ἀξίωσον αὐτοὺς " 
φωτὸς διαιωνίζον τος, " τούτων τὰ πταίσματα " παρορῶν ὡς ἀγαθός. 

Θεοτοχίον. 
.“᾿ , ΠῚ - , Γ ν ν ΄ 

Χαῖρε, σοὶ χραυγάζομεν ἘΠ Ι6 ἢ. ΤῸ ἄμ Πανυ- 

ἄνητε" φωταγώγησον ἡμῶν " τὸν νοῦν χαὶ τὴν ψυχὴν, " χαὶ πρὸς 
τρίβους γνώσεως "᾽ πάντας ὁδήγησον, " καὶ πταισμάτων ἱλασμὸν " 
δοθῆναι πᾶσιν αἴτησαι, " Δέσποινα ἄχραντε, " τὸν Υἱόν σου χαὶ 
έδὺ: Κανὼν τῶν Κοιμηθέντων, οὗ Ἢ ᾿Αχροστιχίς" 

Θεοφάνους ὁ μα  χρνος εἰς νεχροὺς χανών. Ποίημα Θεοφάνους. 

Είρμός, Τῷ σωτῆρι Θεῷ. 
βρ"“τάτὴ σπορΥ ἢ “ οἱ ᾿Αθλοφόροι Χριστοῦ " τυράννων θράσος 

χατηδαάφισαν" " τοῖς μεταστᾶσι δὲ πιστοῖς " οἱ συμπαθέστατοι ἢ" 

αἰτοῦνται τὴν ἄφεσιν " καὶ τὴν ἀνάστασιν. 
᾽ν ᾿Αγίων σχηναῖς, δ ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, Χριστὲ τοὺ Υ͂ Ὥναις. ς ις 2 ΔΡ ἢ ς 

μεταστάντας χατασχήνωσον, ἡ τὴν ὑφειλὴν ὑπὲρ αὐτῶν " χατα- 
βαλλόμενος " τὸ αἷμά σου, Δέσποτα, "᾽ τὸ τιμιώτατον. 

Ὃ σοφίας Θεοῦ " χαραχτὴρ ὁ ἀχριβὴς, "ὁ πάντα φέρων τοῦ 
Γεννήτορος, “ οὺς προσελάβου, Οἰχτίρμον, ᾿ αὐτὸς ἀνάπαυσον, 
διδοὺς τὴν ἀΐδιον ἡ μαχαριότητα. 

Θεοτοχίον. 

Ἃ 

Ἃ Φωτοφόρος σχηνὴ, “᾽ χρυσοειδὴς χιβωτὸς “᾽ τὸν Θεὸν Λόγον 
περιέχουσα " σεσαρχωμένον δι ἡμᾶς, “ τὸν καταλύσαντα " θα- 
γάτου τὴν δύναμιν, δ ΟΝ λα ὠμε. 

δὴ γ΄. .ὋὋ Εἰρμός. 

" ᾿ς Νρλς ὠγν ἢ χὴν χαρδίαν μου, Κύριε, δ᾽ τοῖς κύμασι τοῦ 
» βίου στερέωσον, “ἡ εἰς λιμένα εὔδιον " καθοδηγῶν ὡς Θεός. 

Ἄ 
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Τροπάρια. 

ἱῬαβδιζομιένου " οὐχ ἐφείσασθε σώματος, “᾽ πανεύφημοι ὁπλῖ- 
ται, νευρούμενοι ἢ ταῖς ἐλπίσι, Μάρτυρες, " τῶν αἰωνίων τερπνῶν. 

ἹἹεραρχίας " στολὴν ἐφαιδρύνατε " ἰδέαις ἐναρέτοις, ποιμιάναν- 

πες ἡ τοῦ Χριστοῦ τὸ ποίμινιον ᾿ ἐπὶ νομὰς ζωηρᾶς. 

Σάρχα νεχροῦντες " ἐγχρατείᾳ οἱ Ὅσιοι ζωῆς θείας μετέσχον" 

αὐτῶν, Χριστὲ, δ᾽ ἱεραῖς δεήσεσι " χινδύνων ῥῦσαι ἡμᾶς. 

Νεχρώσιμον. 
Τοῖς χοιμιηθεῖσι " τὴν ἐχεῖθεν ἀνάπαυσιν, ἢ Φιλάνθρωπε, πα- 

ράσχου, ἃ ἔπραξαν " ἐπὶ γῆς ὀφλήματα " παρορῶν ὡς Θεός. 

Θεοτοχίον. 

Ἐὐλογημιένη " γυναικῶν, σὲ ὡς ἔβλεψε ᾿' χαταάλογος γυναίων, 
ἐνήθλησε, " χαὶ τῷ σῷ προσήνεχται, " Παρθενομῆτορ, Υἱῷ. 

Κανὼν τῶν Κοιμηθέντων. Στερέωσον ἡμᾶς, ὁ Θεός. 
νδρείως ταῖς τυράννων ὁρμαῖς " ἀνθεστηχότες ἠγωνίσαντο ἢ οἱ 

᾿Αθληταὶ, καὶ πρεσβεύουσιν " ὑπὲρ τῶν χεχοιμημένων, Χριστέ. 
Νομίμοις ἐντραφέντας τοῖς σοῖς " τοὺς μεταστάντας, Ὑπερά- 

γαθε, ἡ ἐν φωτεινοῖς σου σχηνώμασι ᾿ προσδεξάμενος ἀνάπαυσον. 

Ὃ μόνος ἐλεήμων Θεὸς, "' οὺς ἐξελέξω, χαταξίωσον " τῆς τῶν 

᾿Αγίων Λαμπρότητος, ᾿ παρορῶν αὐτῶν τὰ πταίσματα. 
Θεοτοχίον. 

Ὑμνοῦμεν τὸν σὸν Τόχον, ᾿Αγνὴ, ἡ δ οὗ τῆς πρώην κατα- 
χρίσεως ἡ χαὶ τῆς χατάρας ἐῤῥύσθημεν, " χαὶ θανάτου ἐλυτρώθημεν. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ ἙΕἰἱρμός. 
ν᾽ χήχοα, Κύριε, τὴν ἀχοήν σοὺ " καὶ ἐφοβήθην, ᾿ χατενόησα 
ἊΜ τ οἰκονομίαν σου,  χαὶ ἐδόξασα σε, μόνε Φιλάνθρωπε. 

Τροπαρια. 
Δυνάμε! σου, Κύριε, ἡ οἱ ᾿Αθλοφόροι " ἐχθροῦ δυνάμεις " κατε- 

πάτησαν, χαὶ ἰσχὺς γεγόνασι ἢ τῶν πιστῶν χαὶ μέγα χραταίωμα. 
Οἱ Ὅσιοι ἅπαντες " ἀγαλλιάσει ἢ ἀγαλλιῶνται, " χαὶ ἐνὸδέ- 

δυνται οἱ ᾿Ἱερεῖς οἱ ἔνθεοι " δικαιοσύνην ὥσπερ ἱμάτιον. 
Ὑμνήσωμεν ἅπαντες "' τοὺς θεηγόρους " Θεοῦ Προφήτας, " χαὶ 

τιμιήσωμεν Γυναιχῶν χατάλογον ἢ τὸν καλῶς τὸν δρόμον τελέσαντα. 
Νεχρώσιμον. 

Λιμένι σου, Δέσποτα, " τῆς Βασιλείας " ἐγχαθορμίσας, "' οὺς 

μετέστησας ταραχῆς καὶ χλύδωνος " τοῦ παρόντος βίου, ἀνάπαυσον. 

Θεοτοχίον. 
Ὃ ἴΑλχρονος γέγονε " νῦν ὑπὸ χρόνον ἡ ἐχ σοῦ, Παρθένε" ἡ τοῦ- 

τον αἴτησαι διαλῦσαι ἅπαντα " τῆς ψυχῆς μου τὰ χρόνια πταίοσ- 
μᾶτα. 

Ἂ 

» 
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Κανὼν τῶν Κοιμηθέντων. Εἰσαχήκοα τὴν ἀχόήν. 
υναΐδιόν σε τῷ Πατρὶ ᾿ ὁμολογοῦντες εὐσεβῶς " ἀνηρέθησαν 

ΣῈ Μάρτυρες, Χριστὲ, " χαὶ βοῶσι σοι᾿ Σῶσον,  οὺς προσελάβου 
δούλους σου. ; : ᾿ 

Ο γενόμενος ἐν τοῖς νεχροῖς " νεχρὸς ἐλεύθερος, Χριστὲ, " καὶ 
᾿νεχροῖς ζωὴν αἰώνιον διδοὺς, ἡ τὴν ἀνάπαυσιν δὸς νῦν " τοῖς με- 
ταστᾶσι δούλοις σου. 

Παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι ἢ τὸ πλανώμενον, Χριστὲ, " τὸν 
Παράδεισον ἀξίωσον οἰκεῖν, “ οὺς μετέστησας; πίστει ἡ δικαιώσας 

χαὶ χάριτι. Θεοτοχίον. 
᾿Επεσχίασεν ἡ τοῦ “Ὑψίστου, " Κόρη, δύναμις ἐν σοὶ, 

Παράδεισον εἰργάσατο ζωῆς " ξύλον ἔχοντα μισον " τὸν μεσίτην 

χαὶ Κύριον. 

Ἃ 

᾿Ωδὴ ε΄. .ὋὋ ἙΕἰρμός.. 
» ἘΠ τάλαιναν ψυχὴν μοὼ " νυχτομαχοῦσαν τῷ σχότει.- τῶν 

παθῶν " προφθάσας, εὐ ββίρρνει χαὶ λάμψον, " γοη τὲ Ἥλιε, Ἔ 

ἡμεροφαεῖς ἀχτῖνας ἐν ἐμοὶ, " τοῦ διατμῆξαι τὴν νύχτα τὸ φῶς. 
Τροπάρια. 

᾿Ιάσεις τοῖς νοσοῦσι " ἀναπηγάζει Μαρτύρων τὰ ὀστᾶ" " μὴ 

σωντριβέντα γὰρ χαχία, " ὡσεὶ χνοῦν ἐλέπτυνε " τὰ τῆς δυσσεβείας 
ἅπαντα ὀστᾶ, “ χαὶ τὴν ἡμῶν ἀνορθοῖ συντριβήν. 

Σοὺς νόμους συντηροῦσαι ἡ ᾿Ιεραρχίαι ἐποίμαναν λαοὺς, ἣ χαὶ 

χαθωδήγησαν, Οἰχτίρμον, " πρὸς ζωὴν τὴν μένουσαν" " οἱ δὲ Ὅ- 
σιοι ἐνέχρωσαν παθῶν "ἡ τυραννίδα τελείῳ νοΐ. 

Τιμαάσθωσαν Προφῆται, ἡ χαὶ σὺν “αὐτοῖς πάντες Δίχαιοι πι- 

στῶς" “ χαὶ εὐφημείσθωσαν ὁσίως “ αἱ πολιτευσάμεναι Ἃ χαὶ διὰ 

βασάνων Ἀαε σαὶ ἐν γῇ ἡ θεῖαι Γυναῖχες ὡς δοῦλαι Χριστοῦ. 
Ναρρύριμον, 

Οὺς ἐκ γῆς προσελάβου, “ ἐν οὐρανίοις χατάταξον σχηναῖς ἢ 
πιστοὺς οἰχέτας σου, τούτων " παρορῶν τὰ πταίσματα ἡ δι’ ὑπερ- 
βολὴν χρηστότητος τῆς σῆς, “ ὁ σαρχωθεὶς δι ἡμᾶς τοὺς βροτούς. 

Θεοτοχίον. 
Ὑμνοῦμέν σε; Παρθένε," δι ἧς ἐφάνη ὁ Θεὸς ἐπὶ γῆς " βρο- 

τὸς γενόμενος, βοῶντες" " Χαῖρε," γῆ εὔχαρπε, ἢ ἡ χαρποφορήσασα 
στάχυν μυστικὸν ᾿ τὸν διατρέφοντα πᾶσαν πνοήν. 

Κανὼν τῶν Κοιμηθέντων. ᾿Ορθρίζοντες βοῶμεέν σοι, Κύριε. 
αρτύρων προσδεξάμενος, Κύριε, " τὰς αἰτήσεις, ἡ ψυχὰς, ἃς 

ΤΠ ον ευα τειν ἐχλεχτοῖς σου συναρίθμιησον. 
Προέφησας: Οὐχ ὄψεται θάνατον " ὁ πιστεύσας " εἰς μέ" διὸ, 

Δέσποτα, " τοὺς μεταστάντας ἀνάπαυσον. 
Ῥαδυδοϊθύϊουβ. δθ0 
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Τερπνότητος τοῦ οἴχου σου, Κύριε, ἡ τοὺς σοὺς δούλους ἡ τυ- 

χεῖν χαταξίωσον ἢ καὶ τῆς γλυχείας μεθέξεως. 
Θεοτοχίον. 

ὋὉ Λόγος ὁ Πατρὶ συναΐδιος " ἐκ Παρθένου ἡ σαρχωθεὶς ἐνέ- 

χρωσε ἢ διὰ θανάτου τὸν θάνατον. 
᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 

» ἱκὴς τὸν Προφήτην τοῦ θηρὸς " ἐῤῥύσω, Κύριε, ᾿ χἀμὲ τοῦ 
» (βυθοῦ ἢ σῶν ἀχαθέχτων παθῶν “ ἀνάγαγε, δέομαι, ἢ ἵνα 
» προσθήσω τοῦ ἐπιβλέψαι με " πρὸς Ναὸν τὸν ἅγιον σου. 

Τροπάρια. 
Σώματα προδόντες αἰχισμιοῖς ἡ οἱ θεῖοι Μάρτυρες ἡ τυράννων 

χερσὶν ᾿ ἠγάλλοντο τῇ ψυχῇ" “ τὴν θείαν γὰρ ἔβλεπον ᾿ ὄντως 
αἰώνιον ἀπόλαυσιν ἡ“ χαὶ τὰς θείας ἀντιδόσεις. 

Δόξα σοφῶν ᾿ἱἹεραρχῶν " χαὶ τῶν ᾿Οσίων σου ἣ ὑπάρχεις, Χρι- 
στέ᾽ " ταῖς ἱχεσίαις αὐτῶν ἡ τὸν σὸν λαὸν οἴχτειρον, “ ὅνπερ 
ἰδίῳ σου, Λόγε, αἵματι “᾽ ὡς φιλάνθρωπος ἐχτήσω. 

᾽Εχ σοῦ λαμπόμενοι τὸν νοῦν " Προφῆται, Κύριε, " δηλοῦσι 
τρανῶς " τὰ ἐσόμενα μαχράν' ἡ Γυναῖχες δὲ σθένει σου " χράτος 

ἐχθροῦ καταλύουσιν ἐν ἀσχήσει καὶ ἀθλήσει. 
Νεχρώσιμον. 

Τοὺς μεταστάντας ἐξ ἡμῶν " πιστοὺς οἰκέτας σου “' χοροῖς 

ἐχλεχτῶν " συναριθμῶν, ᾿Αγαθὲ, ἢ ἀνάπαυσον, Κύριε, "᾽ πάντα 
τὰ πούτων ἐγχλήματα " παρορῶν δί εὐσπλαγχνίαν. 

Θεοτοχίον. 

ὋὉ διαπλάσας κατ ἀρχὰς " τὴν Εὔαν, Κύριε, " Παρθένου 
γηδὺν ἡ χαθυποδὺς, τὴν ἐμὴν " ἐργάζῃ ἀνάπλασιν, "δούλου σχῆ- 
μα ἐνδυσάμενος, ἡ ὃ Δεσπότης τῶν ἁπάντων. 

Κανὼν τῶν Κοιμιηθέντων. ᾿Εχύχλωσέ με ἄβυσσος. 
τρατεύματα Μαρτύρων σου " τὰς ἄνω " Δυνάμεις μιμούμενα, ἢ 

Σχ δ, δυσωποῦσί σε" " παράσχου, Φιλάνθρωπε, "τοῖς με- 

ταστᾶσι " τὴν παρὰ σοῦ ἀπόλαυσιν. 
Ἔν τόποις ἀναψύξεως, " ἐν τόποις ᾿ ᾿Αγίων λαμπρότητος, ἢ 

ἐν τόποις ἀνέσεως, ἢ ὡς μόνος φιλάνθρωπος, " οὺς προσελάβου ἢ 

ἐγχατάταξον οἰχέτας σου. 
᾿Ιλάσθητ: τοῖς δούλοις σου, ἢ χαὶ τούτοις ᾿ πταισμάτων συγχώ- 

ρησιν ἢ παράσχου, δεόμεθα, " ζωῆς τε ἀξίωσον ἢ τῆς ἀνωλέθρου ἢ 

χαὶ μαχαρίας λήξεως. Θεοτοχίον: 

Συλλήψεως ἀσπόρου σοὺ ἣ τίς λόγος " ὁ φράσαι δυνάμενος ἢ 

τὸ θαῦμα, Πανάμωμε; " Θεὸν γὰρ ἐγέννησας “ δι᾿ εὐσπλαγχνίαν ἥ 
ἡμῖν ἐπιδημιήσαντα. 

Ἂς 

Ἃ 
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᾿Ωδὴ ζ΄. .ὋὋ Εἰρμός. 
» υρὸς σβεστήριον " τῶν Παίδων ἡ προσευχή" “ δροσίζουσα 
» ὦ ὑφθινκα κ χηρυξ τοῦ θαύματος, " φλογίζουσα, μὴ δὲ συγ- 

» χαίουσα “ τοὺς ὑμνολόγους Θεοῦ ἢ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Τροπαρια. 

Ὑμεῖς πυρούμενοι ἢ σφοδρῶν βασάνων φλογὶ, "᾿ τὸ φίλτρον θερ- 
μότερον, ᾿ Μάρτυρες ἔνδοξοι, “ ἐδείκνυτε τὸ πρὸς τὸν Κύριον " 
χαταδροσίζον ὑμᾶς “ λογισμῷ εὐσεβεῖ. 

Σοφίᾳ Πνεύματος Ἂ χαλλωπισθέντες, Σοφοὶ, ᾿ λαοῦ προηγή- 

σασθε, " ἱερουργήσαντες ἢ τῆς χάριτος τὸ Εὐαγγέλιον" " καὶ ὡς Χρὶ- 

στοῦ λειτουργοὺς " εὐφημοῦμεν ὑμᾶς. 

Ὑμεῖς νεχρώσαντες " τὴν σάρχα πόνοις πολλοῖς, ̓  ζωῆς ἠξιώ- 

θητε " μελλούσης, “Ὅσιοι, “ πρεσβεύοντες αὐτῆς τυχεῖν ἡμᾶς, ἢ 

τοὺς νεχρουμένους πολλαῖς " τῶν παθῶν προσβολαῖς. 

Μαχαριώτατος ἡ χορὸς Θεοῦ Προφητῶν, " Γυναίων χατάλο- 
γος, “ ἀγωνισάμενος " δι ἀσχήσεώς τε χαὶ ἀθλήσεως " χαὶ χα- 

θελὼν τὸν ἐχθρὸν, " εὐφημείσθω πιστῶς. 

Νεχρώσιμον. 
Νεχροῖς ὁμιλήσας, " ἡ πάντων, Λόγε, ζωὴ, “ τοὺς νῦν χα- 

ταλείψαντας "ἡ βίου τὸν τάραχον ἡ λιμένι σου θείῳ χαθόρμισον, ἢ 
τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν " παρορῶν, ᾿Αγαθέ. 

Θεοτοχίον. 

Οἱ Θεοτόχον σε "' φρονοῦντες γνώμῃ εὐθεῖ " πυρὸς αἰωνίζοντος " 
χαὶ σχότους, Δέσποινα, ᾿᾽ ῥυσθείημεν τῇ μεσιτείᾳ σοὺ " χαὶ ἀο- 
ράτων ἐχθρῶν " πολεμούντων ἡμᾶς. 

Κανὼν τῶν Κοιμηθέντων. Ὃ ἐν χαμίνῳ πυρός. 
Ν" ἀπροσίτου φωτὸς " ἐμφορηθῆναι δίδου, Σῶτερ, " τοῖς μετα- 

στᾶσι " λιταῖς τῶν ᾿Αθλοφόρων σου. 

Ἕν ᾿Εχχλησίᾳ, Χριστὲ, " τῶν Πρωτοτόκων τοὺς ἐν πίστει δ 
τελειωθέντας, " Οἰχτίρμον, συναρίθμιησον. 

Κεχοσμιημένους στολαῖς “ τῆς ἀφθαρσίας τοὺς σοὺς δούλους, ἢ 

τοὺς μεταστάντας ἡ πρὸς σὲ, Σῷτερ, ἀνάπαυσον. 
Θεοτοχίον. ᾿ 

'Ῥύμην θανάτου, ᾿Αγνὴ, " ζωὴν ἀσπόρως συλλαβοῦσα " τὴν 
οὐσιώδη, " Πανάμωμε, διέχοψας. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὃ ἙΕἰρμεές. 
» Ῥ τϑῶν σύστημα, “᾽ ἀνθρώπων σύλλογε, “ τὸν Βασιλέα καὶ 
» Κτίστην τοῦ παντὸς, “ ᾿Ἱερεῖς, ὑμινεῖτε, “ εὐλογεῖτε, Λευῖ- 
ν ται) " λαὲ, ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 



414 ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΏ ΠΡΩΙ, 
Τροπαρια. 

Ὑπερνηξάμενοι ᾿ βασάνων πέλαγος " τῇ χυβερνήσει τοῦ Λό- 
γου, ᾿Αθληταὶ, "᾽ ῥείθροις τῶν. αἱμάτων ἥ ἐβυθίσατε πάσας " τὰς 

φάλαγγας τοῦ πλανου, " χαὶ ζῆτε εἰς αἰῶνας. 

Σοφοὶ γενόμενοι, "᾽ ᾿ἱΙερουργοὶ, πιστῶς “ ὀρθοδοξίας ἐφ ὕδωρ τὴν 
ὑμῖν " πιστευθεῖσαν ποίμνην " ἐξεθρέψατε" ὅθεν ἢ τρυφῆς τερπνὸν 

χειμιαῤῥουν ᾿ τρυφᾶτε εἰς αἰῶνας. 

Φωστῆρες, Ὅσιοι, ᾿ πιστῶν ἐδείχθητε, " ὡς ἐχτελέσαντες ἔργα 
τοῦ φωτὸς, " χαὶ πρὸς θεῖον φέγγος "᾽ μετετέθητε" σχότους " ἡμᾶς 
ἐλευθερῶσαι ἢ Χριστὸν ἐχδυσωπεῖτε. 

Ἐὐφραίνου, σύλλογε " Γυναιχῶν, στάδιον " πλῆρες παντοίων 
ἀνύσας αἰκισμῶν: " χαὶ, χορὲ ἀγάλλου Προφητῶν καὶ Δικαίων, 
τῶν εὐαρεστησάντων " Χριστῷ εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Νεχρώσιμον. 

Ῥομφαίαν, Δέσποτα, “᾽ τὴν στρεφομένην νυνὶ, " δίδου τοὺς 
σοὺς ἀχωλύτως διελθεῖν ὁ ον νυναν δούλους, Ἂ ἔνδον τοῦ Πα- 

ραδείσου " αὐτοὺς χατασχηνώσας ἡ ὡς μόνος ἐλεήμων. 
Θεοτοχίον. 

Ὡς πύλην φέρουσαν "' 
χλίμιακα Θέδῦ ἢ σῶν σωζομιένων ἢ ἀπλανῆ ὁδηγίαν, " τὴν Κε- 
χαριτωμένην ̓  ὑμνήσωμεν Παρθένον. 

ανὼν τῶν Κοιμηθέντων. Τὸν ἐχ Πατρὸς πρὸ αἰώνων. 

-πῶν ἁγίων ενη δος τῷ Ἢ ποὺς ἀγῶνας προσδεξάμενος, " καὶ 
δὶ αὐτῶν ἀρυδοϑάν ἢ ἢ σοὺς ἐν πίστει -“χοιμηηθέντας τῇ σῇ; 

Ἁ 

σε; 
αἰῶνας. 

“Ὑπερχοσμίου σου δόξ ξης Ὡ λαμπηδόσι κα ϑατῤἘΉΘΜΗΝ " τοὺς 

ἐξ ἡμῶν μεταστάντας " χαταξίωσον ὡς εὔσπλαγχνος, " σὲ, Σω- 

τὴρ, ὑμνοῦντας ἡ χαὶ ὑπερυψοῦντας ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σὺν ταῖς ᾿Αγίων χορείαις, "᾽ οὺς μετέστησας χατάταξον, 

ὶ ᾿Αβραὰμ. ἐν τοῖς κόλποις "τῷ ἜΡΟΝ συναρίθμιησον., "ἢ σὲ, 

Σωτὴρ, ὑμνοῦντας "᾿ χαὶ ὑπε ὑψοῦντας εἰς παντὰς τοὺς αἰῶνας: 
- ϑεοτοχίον. 

Κεχοσμιημένη τῷ χάλλει " τῆς ἁγνείας, Μητροπάρθενε, ἢ χαλ- 
᾿ ᾿ ᾽ , « « -Ὁ 

λοποιὸν εὐπροπηι ας ΩΣ ἐνδιαίτημα γεγένησαι: Ἀόθεν σε ὑμνοῦμεν " 
χαὶ ὑπερυψοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄, :Ὃ Εἱρμύς. 

» 0: ἐποίησέ σοὶ ἣ μεγαλεῖα ὁ Δυνατὸς, " Παρθένον ἀναδείξας 
σε ἁγνὴν " μετὰ πὴν κύησιν, "᾽ ὡς τεχοῦσαν ἀσπόρως. " τὸν 

» ἑαυτῆς Ποιητήν" ἡ διό σε, Θεοτόχε, ᾿ μεγαλύνομεν. 

» 

πρὸς θείαν εἴσοδον, “ ὡς εὐδιάβατον 

"ἢ 

Σωτὴρ, ὑμνοῦμεν, " καὶ σὲ ὑπερυψοῦμεν "' εἰς πάντας τοὺς. 

χ 

"»».». 
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Τροπᾶρια. 

ἹΙερουργοὶ Ποιμένες, ᾿ Προφητῶν ἁγίων χορὸς, ἢ Δικαίων ἀνα- 
ρίθμιηητος πληθὺς, ᾿ Μαρτύρων σύλλογος " ἱεραῖς μελῳδίαις ἢ μα- 

χαριζέσθωσαν, “᾽ πρεσβεύοντες σωθῆναι " τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
᾿ Ὡς θαυμαστῶς ἀσχήσας, κ᾽ τῶν ᾿Αγίων δῆμος σαφῶς " θαυ- 

μάτων ἐπιδείξεσι πολλῶν “" νῦν τεθαυμάστωται" "᾽ ταῖς αὐτῶν 

ἱκεσίαις, ᾿ θαυμαστὲ Κύριε, δ᾽ θαυμάστωσον εἰς πάντας " τὰ ἐ- 

λέη σου. 
Σὺν ἱἹερομάρτυσι, ἢ τελεσάντων δρόμον καλῶς ἡ Γυναίων ἀ- 

ναρίθμιητος πληθὺς, “ ἥτε ἀθλήσασα ἣ' χαὶ ἀσχήσασα πόθῳ, " 
μακαριζέσθω πιστῶς, ἢ ᾿Αγγέλων ταῖς χορείαις ᾿ συνυπάρχουσα. 

Νεχοώσιμον. 
Ἢ τῶν ᾿Αγίων πάντων " δυσωπεῖ σε, Λόγε, πληθύς" “ ᾿Ανά- 

παυσον τὰ πλήθη τῶν πιστῶς ἡ μετατεθέντων ἐχ γῆς, " διὰ πλῆ- 
θος ἐλέους τὰ πεπραγμένα αὐτοῖς " ἐν βίῳ παραβλέπων ἡ ἀ- 
μαρτήματα. Θεοτοχίον. 

Φρενοβλαβὼς, Παρθένε, " ἁμαρτίας πράξας πολλὰς, " τὴν χό- 

λασιν ἐχδέχομαι λοιπόν’ ἢ ἀφ ἧς με λύτρωσαι ἡ ἀδιστάχτῳ χαρ- 

δίᾳ " τῇ θείᾳ σχέπη σου " προστρέχοντα τῆς μόνης " προστασίας 
ἡμῶν. 

Ἃ 

Κανὼν τῶν Κοιμηθέντων. Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν. 
" ἐρῳ ἱερῶν ἡ οἱ Μάρτυρες ἔπαθλα " εἰληφότες, δωρήσασθαι 

σὲ νῦν ἱχετεύουσι τοῖς πιστῶς μεταστᾶσι, Σώτερ, ἄνεσιν. 
Νέχρωσιν ὑπέστης, ἡ μόνε ᾿Αθάνατε, "' ὁ νεχροῖς τὴν ᾿Ανά- 

στασιν " παρέχων ὡς εὔσπλαγχνος, " χαὶ τῆς ἀθανασίας τὴν λαμ.- 

πρότητα. 
"Ὥρθωσας ἡμᾶς “ πεσόντας εἰς θάνατον, " χαὶ ζωὴν τὴν αἰώ- 

νιον " ἐλπίζειν ἐδίδαξας" ὁ ἧς τυχεῖν τοὺς σοὺς δούλους, Σῶτερ., 
δώρησαι. Θεοτοχίον. 

Νόμου αἱ σχιαὶ ᾿ παρῆλθον τῷ τόκῳ σου" " ἡ ἀλήθεια ἔλαμ.- 
ψεν. " ἡ χάρις δεδώρηται, "᾽ Θεοτόχε" διό σε μεγαλύνομεν. 

᾿Απόστιχα. τῶν Αἴνων, Μαρτυριχά. 
Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες " ἐπὶ τῆς γῆς ἠγωνίσαντο, 

ἐνεκαρτέρησαν, "᾽ τῷ πυρὶ παρεδόθησαν, "δ τὸ ὕδωρ αὐτοὺς ὑπε- 
δέξατο" "᾽ ἐχείνων ἐστὶν ἡ φωνή ἡ λέγουσα" "᾽ Διήλθομεν διὰ πυ- 
ρὸς καὶ ὕδατος, ἡ καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν. " Ταῖς πρεσ- 

βείαις αὐτῶν, ὁ Θεὸς, " ἐλέησον ἡμᾶς. 

Οἱ ᾿Αθλοφόροι σοι, Κύριε, ἡ τὰς τάξεις τῶν ᾿Αγγέλων μιμης- 

σάμενοι, ᾿ ὡς ἀσώματοι ταῖς βασάνοις ἐνεκαρτέρησαν, “΄ μονο- 
λόγιστον ἐλπίδα ἔχοντες, “ τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν τὴν ἀπό- 

Ἀυῷ ἀέρι 
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λαυσιν. " Ταῖς πρεσβείαις αὐτῶν, “ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, "' τὴν 
εἰρήνην δώρησαι τῷ Κόσμῳ σου, ἡ καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέ- 
γὰ ἔλεος. 

Ἔν ταῖς βάσανοις ὄντες οἱ Αγιοι " ἀγαλλόμενοι ἀνεβόων" ἢ 
Συναλλάγματα ἡμῖν ἐστι ταῦτα "᾽ πρὸς τὸν Δεσπότην" “΄ ἀντὶ 
τῶν ἐπανισταμένων ἢ μωλώπων τῷ σώματι, " φωτεινὸν ἔνδυμα " 
ἐν τῇ ἀναστάσει ἐπανθήσει ἡμῖν" “᾽΄ ἀντὶ τῆς ἀτιμίας, οἱ στέφα- 

νοι" ἢ ἀντὶ δεσμωτηρίων, ὁ Παράδεισος, " χαὶ ἀντὶ τῆς μετὰ τῶν 
χαχούργων χαταδίκης," ἡ μετὰ ᾿Αγγέλων διαγωγή. ἡ Εὐχαῖς αὐ- 
τῶν, Κύριε, " σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Νεχρώσιμον. 
Οὐχ ἔστι τῶν ἐν βίῳ τερπνῶν οὐδὲν, " ὃ οὐ παρελεύσεται" δ 

οὐ πλοῦτος, οὐ τυραννὶς, “ οὐ νεότητος ἄνθος" “ ὁ γὰρ θάνατος 
πάντα ἐπίσης λυμαίνεται" ἡ διαδέχεται δὲ τὰ μὴ σαλευόμενα" Ἂ 
σπείρεται γὰρ ἐν φθορᾷ, “ ἐν ἀφθαρσίᾳ ἐγείρεται" ἢ σπείρεται ἐν 
ἀτιμίᾳ, ἢ ἐν δόξῃ ἀνίσταται. "' Διὸ, Χριστὲ, οὺς προσελάβου δού- 
λους σου, " μετὰ Διχαίων ἀνάπαυσον ἥ ὡς φιλάνθρωπος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν " καταφεύγομεν, Θεοτόχε" ἡ τὰς 
ἡμῶν ἱκεσίας " μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει" " ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύ- 
τρωσαι ἡμᾶς, ᾿ μόνη ἁγνὴ, ἡ μόνη Εὐλογημένη. 

Ὅταν δέ ἐστιν: ᾿Αλληλούϊα, ψάλλομεν τὰ ἀνωτέρω Μαρτυ- 
ρικὰ, εἰς τοὺς Αἴνους μετὰ τὸ, Πᾶσα πνοή" ᾿Απόστιχα δὲ τὰ πα- 

ρόντα προσόμοια. Ποίημια Θεοφάνους. 
Χαίροις, ᾿ ἀσχητικῶν ἀληθῶς. 

Αἴγλῃ " τοῦ σοῦ προσώπου, Χριστὲ, "᾽ τοὺς μεταστάντας " 
ὡς οἰχτίρμων χατάταξον, “᾽᾿ σχηνώσας " εἰς τόπον χλόης, “ ἐπὶ 

ὑδάτων τῆς σῆς " ἀχραιφνοῦς χαὶ θείας Ἃ ἀπολαύσεως" ἡ ἐν τοῖς ἡ 

ὀρεχτοῖς χόλποις "᾿Αβραὰμ τοῦ προπάτορος, “ ἔνθα τὸ φῶς σου “ 

χαθαρῶς ἀναφαίνεται, ἢ χαὶ προχέονται " αἱ πηγαὶ τῆς χρηστό- 
τήτος" " ἔνθα περιχορεύουσι " τρανῶς ἀγαλλόμενοι ἢ πάντων Δι- 

χαίων οἱ δῆμοι " περὶ τὴν σὴν ἀγαθέτητα" "᾽ μεθ᾿ ὧν "' ἀριθμή- 
σας " τοὺς οἰκέτας σου, παράσχου ἣ“ τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. Μαχάριοι, οὺς ἐξελέξω. 

Ψ'άλλειν ᾿ παναρμονίῳ φωνῇ, “ δοξολογεῖν τε “ τὸ σὸν χράτος 
εὐδόχησον, " τᾶν ὐβρη ̓  μὴν ἐλμβνβυμλ μρδε Ἂ ἐχ τῶν μὰρμαρτι 
ρων πρὸς σὲ, “ τὸν Δεσπότην πάντων " χαὶ Φιλανθρωπον, ἣ δι- 

δοὺς " ὡραιότητι “ τοῦ σοῦ κάλλους ἐλλάμπεσθαι, ἣ' χαὶ τῆς 
γλυχείας " χαὶ τερπνῆς μετουσίας σου " ἀπολαύειν τε ἡ καὶ τρυ- 
φᾶν καθαρώτερον" "᾽ ἔνθα περὶ τὸν θρόνον σου ἡ χορεύουσιν “Αγ- 
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Ἃ Ἃ γελοι, ἡ καὶ τῶν ᾿Αγίων οἱ δῆμοι ἢ χαρμονικῶς περιέπουσι" 

μεθ᾽ ὧν " τοῖς σοῖς δούλοις " τὴν ἀνάπαυσιν παράσχου ἣ χαὶ μέ- 
γὰ ἔλεος. , 

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς. 
Ὅπου " τῶν Προφητῶν ὁ χορὸς, " τῶν ᾿Αποστόλων " χαὶ Ναρ- 

τύρων τὰ τάγματα, “ καὶ πάντες " οἱ ἀπ αἰῶνος ἡ δικαιωθέντες 

τῷ σῷ " σωτηρίῳ πάθει " χαὶ τῷ αἵματι, " δί οὗ " ἐξηγόρασας " 
τὸν αἰχμιάλωτον ἄνθρωπον" ἡ ἐχεῖ τοὺς πίστει ἢ χοιμιηθέντας ἀνά- 

παυσον ἥ ὡς φιλάνθρωπος, " συγχωρῶν ὅσα ἥμαρτον" “ μόνος γὰρ 

ἀναμάρτητος ἢ ἐν γῇ πεπολίτευσαι, " ἅγιος μόνος, χαὶ μόνος " 
ἐν τεθνεῶσιν ἐλεύθερος" ἢ διὸ " τοῖς σοῖς δούλοις ᾿ τὴν ἀνάπαυσιν 

παράσχου " χαὶ μέγα ἔλεος. 
Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Νόμῳ Ἢ τῆς ἁμαρτίας ἡμᾶς ᾿ δεδουλωμένους ἢ ἠλευθέρωσας, 
Δέσποινα, "᾽ ἐν μήτρᾳ " τὸν νομοδότην ἡ χαὶ Βασιλέα Χριστὸν " 
συλλαβοῦσα, μόνη " Μητροπάρθενε" " δί οὗ  δικαιούμεθα, " δω- 
ρεᾷ τε χαὶ χάριτι" " ὃν νῦν δυσώπει τὰς ψυχὰς τῶν εἰδότων σε 
Θεομήτορα " βίβλῳ ζώντων ἐγγράψασθαι" " ὅπως τῇ μεσιτεία 
σου ἡ σωθέντες, Πανάμωμιε, " τῆς τοῦ Υἱοῦ σου εὐχταίας " ἀπο- 
λυτρώσεως τύχωμεν, "' αὐτὸν "' ἀνυμινοῦντες " τὸν παρέχοντα τῷ 

Κόσμῳ ἡ τὸ μέγα ἔλεος. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

Λῃηστὴς ἐν τῷ σταυρῷ " Θεὸν εἶναί σε πιστεύσας, Χριστὲ, ἤ 
ὡμολόγησέ “ εἰλικρινῶς ἐκ χαρδίας, “ ΝΜνήσθητί μου, Κύριε, 

βοῶν, " ἐν τῇ Βασιλείαᾳ σου. 
Τὸν ἀρχέχαχον ἐχθρὸν ἡ θανόντες, Νάρτυρες, ὠλέσατε, " καὶ 

διήλθετε ἢ πρὸς τὰ ἄνω, στεφθέντες " θείαις νίκαις, τῷ παμβασι- 
λεῖ " Θεῷ παριστάμενοι. 

ἹΙερωσύνης τῷ φωτὶ ἹἹεράρχαι λαμιπρυνόμενοι ἢ ἐδοξά- 

στῆσαν, " χαὶ 'Οσίων τὰ πλήθη “ ἀϊδίου ἔτυχον ζωῆς" “ ὅθεν 
μακαρίζονται. 

Ων 

Νεχρώσιμον. 

Σὺν τοῖς χοροῖς τῶν ἐχλεχτῶν, “ ἐν τόπῳ, Δέσποτα, ἀνέ- 

σεως, ἡ οὺς μετέστησας, " χατασχήνωσον, Λόγε, " παραβλέψας 

τούτων τὰ ἐν γῆ, “ Σῶτερ, πλημμελήματα. Δόξα. 
.- Ἁ ᾽ “ Ἂ ᾿ -“ , -Ὁ ᾽ -  κ 

Ω Τριᾶς, Ἱεραρχῶὼν “ χαὶ τῶν Μαρτύρων τοῖς ἀγώσι σεπτῶν 

δυσωπήθητι, ἢ χαὶ τοῖς πίστει θανοῦσι " σωτηρίαν δώρησαι ψυ- 
χῆς " καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 



.2λῚ8 ΤῸ ΣΑΒΒΑΤῸ ΠΡΩΙ. ἮΧΟΣ ΠΛ. Α΄. 
; Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ἢ τὸν ᾿Αχώρητον παντὶ, " Θεοχαρίτωτε, χωρήσασα, “ χαὶ 
χυήσασα "' ὑπὲρ φύσιν καὶ λόγον, "' τοῦτον πᾶσιν ἵλεων ἡμῖν " 
γενέσθαι ἱκέτευε. ' . 

Τέλος τοῦ Πλαγίου Πρώτου Ἤχου. 

Θρηνῳδὸς εἶ δὺ, καὶ φιλοιχτίρμων ἄγαν" 

᾿Αλλ εἰς τὸ πολλὰ καὶ χορεύεις εὐρύθμως. 

Ὁ μουσικὸς νοῦς; ὃν ἐγνώρισε τέχνη; 
Τίς ἡ παρεχχλίνουσα χλῆσις πλαγίων ἐπ᾽ 

Πέμπτον σε τάξις, ἀλλο πρῶτον τοῦ μόνου 
Ἔχει σε; καὶ λέγει σε, Πρῶτε πλαγίων. 



Ἐ-Εϑ 85}. ἤθε: εοῆϑε 1. εϑῆθ.. εΘ 9... Θ 8,1. εθῆδν:. οἶδεν 

ΠΕΡΙΌΔΟΣ ΤΟΥ ΠΛ. Β΄. ἩΧΟΥ͂. 

Τῷ ΣΑΒΒΑΤΩ ἙΣΠΈΡΑΣ. 

ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΈΕΡΙΝΟ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, τὰ γ΄. Στιχηρὰ ᾿Αναστάσιμα, δευ- 
περοῦντες τὸ α΄. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον τὸ Δογματικόν. Ἦχος πλ. β΄. 
ξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μαχαρίζειν σε τὴν Θεοτόχον᾽ Ἂ σὴν 

Δὸν γὰρ ἄχραντον ὑποδὺς γαστέρα “ ὁ πάντων Δημιουργὸς ἢ 
ἐγένετο σὰρξ, " οὐ τραπεὶς τὴν φύσιν, " οὐδὲ φαντάσας τὴν οἰ- 

χονομίαν, ἡ ἀλλὰ τῇ ἐκ σοῦ ληφθείσῃ “ λογικῶς ἐμψυχωμένη 
σαρχὶ, "“ χαὶ ἐν αὐτῷ τὸ εἶναι λαβούσῃ " ἑνωθεὶς καθ᾽ ὑπόστα- 
σιν" ἢ ὅθεν εὐσεβῶς " ἐν δύο φύσεσιν ἐπιδηλουμέναις " τὴν διαφο- 
ρὰν ποιούμεθα. " Αὐτὸν ἱκέτευε, "᾽ σεμνὴ Παναγία, " καταπέμ.- 
ψαι ἡμῖν εἰρήνην ἡ χαὶ μέγα ἔλεος. 

᾿Απόστιχα Προσόμοια τῆς Θεοτόχου. Ὅλην ἀποθέμενοι. 
Στίχ. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόμιαπός σου. 
Ὅρχῳ ὡς ὑπέσχετο " τῷ σῷ Προπάτορι πάλαι, " Θεὸς ὑπερ- 

χρόνιος " ἐπὶ ἐσχάτων τῶν χρόνων “᾽ τετελείωχε ἡ προελθὼν, 

ἼΛχραντε, ἢ ἐκ γαστρός σου θείας" “ χαὶ γὰρ ὄντως ἐξανέτειλεν " 

ἐχ σοῦ ὁ Κύριος, " ὁ δραχὶ συνέχων τὰ πέρατα: “΄ ὅνπερ χἀμοὶ 
εὐΐλατον ἢ ποίησον ἐν ὥρᾳ τῆς χρίσεως, " Παρθένε Μαρία, " αὐ- 
τοῦ τῆς Βασιλείας με τυχεῖν " δὶ ἀρετῶν ἀνυψώσεως " χαὶ πα- 

θῶν νεχρώσεως. 

ν 

Στίχ. ᾿Αχουσον, θύγατερ. 
Νοὸς χαθαρότητι ἢ ὁ Ἡσαΐας, Παρθένε, "᾽ πόῤῥωθεν προέφη- 

σε " Ποιητὴν τῆς Κτίσεως “ τεξομένην σε, ἡ ὦ σεμνὴ Παναγνε" ἢ 
σὺ γὰρ ὥφθης μόνη " ἐξ αἰῶνος παναμιώμητος" “ διό σου δέομαι ἢ 
τὴν μεμολυσμιένην καρδίαν μόυ " χαθάρισον, χαὶ λάμψεως " θείας 
χοινωνόν με ἀνάδειξον, ἡ Κόρη, τοῦ Υἱοῦ σου, " καὶ στάσεως αὐ- 
τοῦ τῆς δεξιᾶς, " ὅταν καθίσῃ, ὡς γέγραπται, " κρῖναι Κόσμον 
ἅπαντα. 

Στίχ. Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν. 
Ῥαγδοϊούϊουβ. 57 



450 ΤΩ ΣΛΒΒΑΤῸ ΕΣΠΈΡΑΣ. 
Θανάτου χατάλυσις " διὰ τοῦ τόχου σου ὥφθη᾽ " σὺ γὰρ, 

Κόρη, πέφυχας " τῆς ἀφθάρτου ζωῆς ἡ ἐνδιαίτημα" “ διό σου δέο- 

μαι, ἢ ἐν σοροῖς τοῦ Αδου " τῶν παθῶν μου κατακείμενον ἡ σὺ 

ἐξανάστησον, ἣ᾽᾿ χαὶ πρὸς εὐφροσύνην καὶ ζώωσιν, " Παρθένε, 
χειραγώγησον, " πρὸς τὴν μακαρίαν ἀντίδοσιν, " καὶ τῆς ἀνολέ- 
θρου " καὶ θείας καταξίωσον χαρᾶς, " ἔνθα τρυφὴ ἡ ἀΐδιος, " ἔν- 

θα φῶς ἀνέσπερον. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον Δογματικόν. Ἦχος πλ. β΄. 

Δεῦτε, πάντα τὰ ἔθνη, " ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως "᾽ τὴν Πανα- 
γίαν Παρθένον " χαὶ Θεοτόχον ἀνευφημήσωμεν, "᾿ τῆς ἀνθρωπίνης 
οὐσίας τὸ χωνευτήριον, ᾿ τῶν ἀποῤῥήτων θαυμάτων " τὸ ἐργαστή- 
ριον" Ἢ ἐν αὐτῇ γὰρ γέγονε καινά" ἢ ὁ ΓΑλναρχος ἄρχεται, " ὁ Λό- 

γος παχύνεται, "᾽ ὁ Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται, “᾽ ἵνα Θεὸν τὸν ἄν- 

θρωπον ἀπεργάσηται, ἢ οὐ τροπῇ τῶν φύσεων, "᾽ ἀλλ᾽ ἑνώσει τῇ 
χαθ᾽ ὑπόστασιν' " προέρχεται γὰρ εἷς " ἐχ δύο τῶν ἐναντίων, " ἐν 
δυσὶ τελείαις ταῖς φύσεσιν ἢ ἀδιαιρέτως γνωριζόμενος, ἢ θελημα- 

τιχῶς τε χαὶ ἐνεργητιχῶς "᾽ χαθ᾽ ἑχατέραν οὐσίαν, ᾿ ὁ αὐτὸς 

τὸ ἀληθὲς πιστούμενος, “ τῆς σωτηρίου οἰκονομίας ἣ᾽ Χριστὸς ὁ 

Θεὸς ἡμῶν, ἢ ὁ παρέχων τῷ Κόσμῳ ἱλασμὸν, δ᾽ εἰρήνην ἤ καὶ τὸ 
μέγα ἔλεος. 

Ἃ 

-----ϑοεζθρσϑοε-.------- 

ΕΝ Τῷ ΜΕΓΑΛΩ ἘΣΠΈΡΙΝΟ. 

Μετὰ τὸν Προοιμιαχὸν κτλ. εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα, ψαλ- 
λομεν Στιχηρὰ Αναστᾶσιμα τὰ παρόντα. 

ἭἬἭχαοΣξ πῶς Ὁ" 

ἰχὴν ἔχων, Χριστὲ, " τὴν κατὰ τοῦ Αδου, " ἐν τῷ σταυρῷ 
Νιωῶθς," ἵνα τοὺς ἐν σχότει θανάτου καθημένους “ συνανα- 

στήσῃς σεαυτῷ, ἡ ὁ ἐν νεχροῖς ἐλεύθερος, ἢ ὁ πηγᾶζων ζωὴν ἐξ 

οἰχείου φωτός. " Παντοδύναμε Σωτὴρ, “ ἐλέησον ἡμᾶς. 
Σήμερον ὁ Χριστὸς " θάνατον πατήσας, “ χαθὼς εἶπεν, ἀνέ- 

στὴ; " χαὶ τὴν ἀγαλλίασιν " τῷ Κόσμῳ ἐδωρήσατο, " ἵνα πάν- 
τες χραυγαάζοντες " τὸν ὕμνον οὕτως εἴπωμεν" " Ἢ πηγὴ τῆς 

ζωῆς, " τὸ ἀπρόσιτον φῶς, " παντοδύναμε Σωτὴρ, " ἐλέησον ἡμᾶς. 
Σὲ, Κύριε, τὸν ὄντα ἐν πάσῃ τῇ Κτίσει ᾿ ἁμαρτωλοὶ ποῦ 

φύγωμεν; ἣ ἐν τῷ οὐρανῷ ; " αὐτὸς χατοιχεῖς" " ἐν τῷ “Αδη ; ἢ 
ἐπάτησας θάνατον" " εἰς τὰ βάθη τὰ τῆς θαλάσσης; “ ἐχεῖ ἡ 
χείρ σου, Δέσποτα. ἢ Πρὸς σὲ χαταφεύγομεν" ἣ᾽ σοὶ προσπίπτον- 
τες " σὲ ἱκετεύομεν" Ὁ ἀναστὰς ἐχ τῶν νεχρῶν, " ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἕσπερα ᾿Αναστάσιμα ᾿Ανατολιχά. 
᾿Εν τῷ σταυρῷ σου, Χριστὲ, καυχώμεθα, " καὶ τὴν ᾿Ανάστα- 



ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄. : ἀδ1 

σίν σου " ὑμνοῦμεν χαὶ δοξάζομεν" ἡ σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, " ἐχτός 

σου ἄλλον οὐχ οἴδαμεν. 

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, " ὑμνοῦμεν τὴν ᾿Ανάστα- 
σιν αὐτοῦ" " σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας " θανάτῳ θάνατον ὠλεσε. 

Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε: " ὅτι χατήργησας " τὸν τὸ χρά- 
σος ἔχοντα τοὺ θανάτου, ᾿ ἀνεχαίνισας ἡμᾶς διὰ τοῦ Σταυροῦ 
σου, " δωρούμενος ἡμῖν ἢ ζωὴν χαὶ ἀφθαρσίαν. 

Ἢ ταφή σου, Κύριε, " τὰ δεσμὰ τοῦ “Αδου " συντρίψασα 
διέῤῥηξεν: ὁ ἡ ἐκ νεχρῶν ᾿Ανάστασις " τὸν Κόσμον ἐφώτισε. " Κύ- 

ριξε, δόξα σοι. 

Ἃ 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τίς μὴ μαχαρίσει σε, ᾿ Παναγία Παρθένε; " τίς μὴ ἀνυμινή- 

σει σου " τὸν ἀλόχευτον τόχον ; ἡ ὁ γὰρ ἀχρόνως " ἐκ Πατρὸς 
ἐχλάμψας Υἱὸς μονογενὴς, " ὁ αὐτὸς ἐκ σοῦ τῆς ᾿Αγνῆς " προὴῆλ- 

θεν ἀφράστως σαρχωθεὶς, " φύσει Θεὸς ὑπάρχων, ἡ χαὶ φύσει γε- 

γόμενος ἄνθρωπος δι ἡμᾶς" " οὐχ εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμε- 

ονος, " ἀλλ ἐν δυάδι φύσεων ἢ ἀσυγχύτως γνωριζόμενος" " Αὐτὸν 
ἱκέτευε, " σεμνὴ Παμμακάριστε, " ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

᾿Απόστιχα ᾿Αναστάσιμα. Ἦχος πλ. β΄. 
Τὴν ᾿Ανάστασίν σου, Χριστὲ Σωτὴρ, “!Αγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν 

οὐρανοῖς" " χαὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον ἡ ἐν καθαρᾷ χαρ- 
δίᾳ σε δοξάζειν. Τὰ κατὰ ᾿Αλφάβητον. 

Πύλας συντρίψας χαλχᾶς, " χαὶ μοχλοὺς τοῦ “Αδου συνθλά- 

σας, “ ὡς Θεὸς παντοδύναμος, ἡ γένος ἀνθρώπων πεπτωχὸς ἀνέ- 

στησας" ἢ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς " ὑμνοῦντες βοῶμεν" “ '᾽Ὃ ἀναστὰς 
ἐχ τῶν νεχρῶν, " Κύριε, δόξα σοι. 

ἹῬεύσεως ἡμᾶς τῆς πάλαι “' Χριστὸς ἐπανορθῶσαι θέλων, 

σταυρῷ προσπήγνυται, ἢ χαὶ τάφῳ τέθειται’ " ὃν Μυροφόροι γυ- 
γαῖχες " μετὰ δαχρύων ζητοῦσαι, ἢ θρηνοῦσαι ἔλεγον" Ἄ Οἴμοι, 

Σωτὴρ τῶν ἁπάντων! " πῶς χατεδέξω τάφῳ οἰχῆσαι ; ἢ οἰκήσας 

δὲ θέλων, " πῶς ἐχλάπης, “ πῶς μετετέθης ; “ ποῖος δὲ τόπος 

τὸ σὸν ζωηφόρον " χατέχρυψε σῶμα ; "᾿Αλλὰ, Δέσποτα, ὡς ὑ- 
πέσχου, " ἡμῖν ἐμφάνηθι, " χαὶ παῦσον ἀφ᾽ ἡμῶν " τὸν ὀδυρμὸν 
τῶν δαχρύων. ἢ Θρηνούσαις δὲ αὐταῖς “!Αγγελος πρὸς αὐτὰς 

ἀπεβόησε- “ Τὸν θρῆνον παυσάμεναι, " τοῖς ᾿Αποστόλοις εἴπατε; δ 
ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, “ τῷ Κόσμῳ δωρούμενος “ ἱλασμὸν καὶ 

τὸ μέγα ἕλεος. ' 

Σταυρωθεὶς ὡς ἠβουλήθης, Χριστὲ, " καὶ τὸν θάνατον τῇ τα- 
φῇ σου σχυλεύσας, ἢ πριήμερος ἀνέστης ὡς Θεὸς μετὰ δόξης" δ 

τῷ Κόσμῳ δωρούμενος ἢ ἀτελεύτητον ζωὴν χαὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἃ 



δῶ ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩ͂Ι. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Ὃ ποιητὴς χαὶ λυτρωτής μου, Πάναγνε, " Χριστὸς ὁ Κύριος ἢ 

ἐχ τῆς σῆς νηδύος προελθὼν, ἢ ἐμὲ ἐνδυσάμενος " τῆς πρώην χα- 
πάρας " τὸν ᾿Αδὰμ ἠλευθέρωσε" " διό σοι, Πάναγνε, “᾽ ὡς τοῦ 
Θεοῦ Μητρί τε " καὶ Παρθένῳ ἀληθῶς "᾽ βοῶμεν ἀσιγήτως " τὸ 
Χαῖρε τοῦ ᾿Αγγέλου: “ Χαῖρε, Δέσποινα, ἣ προστασία χαὶ σχέ- 
πὴ " καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

᾿Απολυτίχιον ᾿Αναστάσιμον. ᾿ 
᾿Αγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμα σου, ἡ καὶ οἱ φυλάσσον- 

τες ἀπενεχρώθησαν" ἣ χαὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, " ζητοῦσα 

τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. “ ᾿Εσχύλευσας τὸν Αδην, " μὴ πειρα- 
σθεὶς ὑπ αὐτοῦ" “ ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, " δωρούμενος τὴν 
ζωήν. ᾿ Ὃ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεχρῶν, " Κύριε, δόξα σοι. 

Θεοτοχίον. 
Ὃ τὴν εὐλογημένην " χαλέσας σου Μητέρα, " ἦλθες ἐπὶ τὸ 

πάθος ἑχουσίᾳ βουλῇ, " λάμψας ἐν τῷ Σταυρῷ, ἡ ἀναζητῆσαι 
θέλων τὸν ᾿Αδὰμ,, " λέγων τοῖς ᾿Αγγέλοις: ἢ Συγχάρητέ μοι, ἢ 

ὅτι εὑρέθη ἡ ἀπολομένη δραχμιή. “΄᾽Ο πάντα σοφῶς οἰκονομιή- 
σας Ἂ Θεὸς, δόξα σοι. 

σ΄ σον 

ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤῸ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ, 

Κανὼν Τριαδικὸς, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 
Τὸν ἕχτον ὕμνον προσφέρω σοι, Θειότης" 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. β΄. Ὃ Εἰρμός. 
Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας " ὁ ᾿Ισραήλ. 

εἷς ὑποστάσεις ὑμνοῦμεν ἡ Θεαρχιχὰς " ἑνιαίας φύσεως," ἀπα- 

Ἔ Αχύδοον μορφὴν, “᾽ ἀγαθὸν φιλάνθρωπον Θεὸν, ᾿ τῶν πταισ- 
μάτων ἱλασμὸν ᾿ ἡμῖν δωρούμενον. 

ὋΟ ὑπερούσιος μιόνος " χαὶ τριλαμπὴς ἡ χαραχτῆρσι Κύριος δ 
ἐν Θεέτητι μιὰ “ πεφυχὼς, συνέτισον ἡμᾶς " χαὶ ἀξίωσον τῆς σῆς " 

θείας ἐλλάμψεως. 
Νυμφοστολήσας ὁ Παῦλος " τὴν ἐξ ἐθνῶν "᾿Εχχλησίαν, ἕνα 

σε" πρισυπόστατον Θεὸν ἡ προσχυνεῖν ἐδίδαξεν, ἐξ οὗ " καὶ δι οὐ- 

περ χαὶ ἐν ᾧ ἡ τὰ πάντα γέγονεν. 
Θεοτοχίον. 

᾽Εχ τῆς γαστρός σου προῆλθεν “ ὁ νοητὸς, " Θεοτόχε, Ἥ- 
λιος, " χαὶ χατηύγασεν ἡμᾶς " τριφαοὺς Θεότητος αὐγαῖς" " ὃν 

ὑμνοῦντες εὐσεβῶς " σὲ μαχαρίζομιν.. 
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᾿Ωδὴ γ΄. Οὐχ ἔστιν ἁγιος. 
οσμιήσας, τρίφωτε Θεὲ, Ἂ Ταΐξεις τὰς οὐρανίους, “ χατεσχεύα- 

--- μέλπειν " τρισαγίαις σε φωναῖς" "᾽ δέξαι μεθ᾿ ὧν χαὶ ἡ- 

μᾶς " ἀνυμνοῦντας ᾿ σοῦ τὴν ἀγαθότητα. 

Τὴν μόνην ἄτρεπτον τριττὴν ἢ σύμμορφον ἑνιαίαν " Θεαρχίαν 
ὑμνοῦντες, " λιτάζομέν σε θερμῶς ᾿ ἁμαρτημάτων πολλῶν ἢ χατα- 
πέμψαι " νῦν ἡμῖν συγχώρησιν. 

Ὃ Νοὺς ὁ ἄναρχος Πατὴρ, " σύμμορφε Θεοῦ Λόγε, ἥ καὶ τὸ 
Πνεῦμα τὸ θεῖον, “᾽ τὸ ἀγαθὸν χαὶ εὐθὲς, “᾽ τοὺς ἀνυμνοῦντας 

πιστῶς ἡ τὸ σὸν χράτος “ φρούρησον ὡς εὔσπλαγχνος. 

͵ Θεοτοχίον. 
Νομὴν ἀνέστειλε φθορᾶς " ἄνθρωπος χατ' οὐσίαν " γεγονὼς ὁ 

Θεός μου ἡ ἐν τῇ μήτρᾳ σου, ᾿Αγνὴ. ἡ καὶ τοὺς Γενάρχας τῆς 

πρὶν " καταδίχης " μόνος ἠλευθέρωσε. 
Κάθισμα. Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν. 

Δέσποτα Θεὲ, " ἐπίβλεψον οὐρανόθεν": " ἴδε τὴν ἡμῶν ἡ τα- 
᾿πείνωσιν ὡς οἰκτίρμων, "᾽ χαὶ σπλαγχνίσθητι, " Φιλάνθρωπε πανά- 

γαθε: " οὐδαμόθεν γὰρ ἐλπίζομεν “ συγχωρήσεως τεύξασθαι " 

τῶν χαχῶν, ὧν ἡμάρτομεν" ἡ διὸ γενοῦ μεθ᾽ ἡμῶν, " καὶ οὐδεὶς 
χαθ᾽ ἡμῶν. 

Ἃ 

Ἃ 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
Δέσποινα ἁγνὴ, " ἐπίβλεψον οὐρανόθεν" " ἴδε τῶν ἡμῶν " τραυ- 

μάτων τὰς ἀγληδόνας " καὶ σπλαγχνίσθητι, " Πανάχραντε, χαὶ 

ἴασαι " τοῦ συνειδότος τὸν χαύσωνα, ἢ τῷ σῷ ἐλέει δροσίζουσα " 

χαὶ βοῶσα τοῖς δούλοις σου" "᾿Εγώ εἰμι μεθ᾽ ὑμῶν, " καὶ οὐδεὶς 

χαθ᾽ ὑμῶν. 

᾿Ωδὴ δ΄, Χριστός μου δύναμις. 

Ψοῦ διάνοιαν, ᾿ Μονὰς ἡ τρίφωτος, " χαὶ ψυχὴν καὶ καρδίαν " 
Ἰὼ, ὑμνητῶν " θᾶττον ἀναβίβασον, " καὶ τῆς ἐλλάμψεως τῆς 
σῆς ἡ χαὶ λαμπρότητος ἀξίωσον. 

Μετασχημάτισον " χαὶ μεταμόρφωσον ἡ ἐχ καχίας με πάσης ἢ 

πρὸς ἀρετὴν, “ μόνη ἀσχημάτιστε " χαὶ ἀναλλοίωτε Τριὰς, Ἀ 
ταῖς σαῖς αἴγλαις χαταλάμπρυνον. 

Νοήσας πρότερον," σοφῶς ὑπέστησας " τῶν ᾿Αγγέλων τὰς τά- 
ἕεις " λειτουργικὰς ἢ σοῦ τῆς ἀγαθότητος, "' ἡ τρισυπόστατος Νο- 

γας" " μεθ᾿ ὧν δέξαι μου τὴν αἴνεσιν. 
Θεοτοχίον. 

Ὃ φύσει ἄχτιστος "᾽ Θεὸς ἀΐδιος “ τὴν χτιστὴν τῶν ἀνθρώ- 

πων " προσειληφὼς " φύσιν, ἀνεμόρφωσεν " ἐν τῇ ἁγίᾳ σου γαστρὶ, " 
Θεοτόχε ἀειπάρθενε. 
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᾿Ωδὴ ε΄, Τῷ θείῳ φέγγει σου, ᾿Αγαθέ. 

οοὔντες φύσιν θεαρχιχὴν, "“ προνοητικὴν καὶ σωστιχὴν " παν- 
Νῶω, ὑπάρχουσαν, Δέσποτα, "' τρίφωτόν τε μίαν, ἣ πρὸς σὲ ὀρ- 
θρίζομιν, “ συγχώρησιν αἰτοῦντες ᾿ τῶν παραπτώσεων, 

Πατὴρ ὁ ἄναρχος χαὶ Θεὸς, ἣ καὶ ὁ συναΐδιος Υἱὸς, “ Πνεῦμα 
τὸ ἅγιον, στήριξον, ᾿ μοναρχικωτάτη “ Τριὰς, τοὺς σοὺς ὑμνη- 

τὰς, " χαὶ πάσης ἐπηρείας " ῥῦσαι χαὶ θλίψεως. 
ἱῬυθμίζων λάμψεσι θεουργοῖς, " καὶ πρὸς εὐαρέστησιν τῆς σῆς ἢ 

τρισυποστάτου Θεότητος, " Ἥλιε τῆς δόξης, ᾿ χαθοδηγῶν με ἀεὶ, δ 
τῆς θείας Βασιλείας " μέτοχον ποίησον. Θεοτοχίον. 

Ὃ πάντα φέρων χαὶ συντηρῶν ἡ τῇ παντοδυνάμῳ σου χειρὶ, 
Λόγε Θεοῦ ἀναλλοίωτε, " φρούρει καὶ συντήρει " τούς σε δοξ ἀζον- 

τας " πρεσβείαις τῆς τεχούσης " σὲ Θεομήτορος. 

᾿Ωδὴ ς΄. Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν. 
ιοφίαν καὶ σύνεσιν, “᾽ Θεαρχία τριφαὴς, " τοῖς ὑμνηταῖς σου 

δ ανηα Ἃ καὶ τοῦ χάλλους ἀχεῖσι ποῦ φωτουργοῦ Ἂ ηῆς σῆς 

ἀγαθότητος " χαταλάμπεσθαι πάντας χαταξίωσον. Δίς. ͵ 
Φῶς τὸ ἀδιαίρετον ἡ χατ' οὐσίαν, τριλαμιπὲς, “᾽ παντοχρα- 

πὲς, ἀπρόσιτον, " τὰς χαρδίας χαταύγασον τῶν πιστῶς “ αἰνούν- 
των τὸ χράτος σου, " χαὶ πρὸς θείαν ἀγάπην " ἀναπτέρωσον. 

᾽Εν σοὶ κατεσχήνωσεν, “ ᾿Αειπάρθενε, σαφῶς “ ὁ συνοχεὺς καὶ 
Κύριος " τῶν ἁπάντων, χαὶ μίαν τρισσολαμπὴ "᾽ μορφὴν τῆς Θεό- 
τῆπος " προσχυνεῖν τοὺς ἀνθρώπους ἡ εἰσηγήσατο. 

Καάθισμα. Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν. 
Πάτερ χαὶ Υἱὲ, " σὺν Πνεύματι τῷ ἁγίῳ, " βλέψον εἰς ἡμᾶς ἢ 

ποὺς πίστει σε προσχυνοῦντας, " χαὶ δοξάζοντας " τὸ χράτος σου, 

Εὔσπλαγχνε, “ σὺν τοῖς πυρίνοις τοὺς πηλίνους" Ἃ ἄλλον γὰρ 

πλήν σου οὐχ οἴδαμεν" ἡ χαὶ βόησον τοῖς ὑμνοῦσί σε" “᾿Εγώ εἰμι 
μεθ᾿ ὑμῶν, "' χαὶ οὐδεὶς χαθ᾿ ὑμῶν. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
Βλέψον εἰς ἡμᾶς, " πανύμνητε Θεοτόχε, "᾽ λάμψον φωτισμὸν ἢ 

χαρδίαις ἐσχοτισμέναις, ᾿᾽ καὶ χαταύγασον ἡ τὴν ποίμνην σου, 
Πανάχραντε" " ὅσα γὰρ θέλεις καὶ δύνασαι, "᾽ ὡς Μήτηρ οὖσα 
τοῦ Κτίστου σου" " χαὶ βόησον τοῖς αἰτοῦσί σε" "᾿Εγώ εἰμι μεθ᾽ ὑ- 
μῶν, ἡ καὶ οὐδεὶς καθ᾽ ὑμῶν. 

᾿Ωδὴ ζ΄, Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον. Ν 
᾿πη)ωμαλέαν μοι διάνοιαν πρυτάνευσον, “ἣ᾽᾿ τρίφωτε χαραχτῆρσι Ϊ 

Νονὰς, " τοῦ φυλάττειν σου ἢ χαὶ τηρεῖν τὰς θείας ἐντολᾶς, ἣ ἱ 

χαὶ πάντοτε ψάλλειν σοι πιστῶς" “ Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, "ὁ 

τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

᾿ 
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Ὡς ταυτότητι τῆς φύσεως ὑμνούμενος “᾽ ἀφράστως ἑνιαῖος 

Θεὸς, "᾽ τοῖς προσώποις δὲ " τῆς Τριάδος φέρων ἀριθμὸν, " συν- 

τήρησον ἅπαντας ἡμᾶς “ ἀπὸ ποιχίλων πειρασμῶν δ᾽ χαὶ περι- 
στάσεων. 

Συμφυὴ χαὶ συναΐδιον δοξάζομεν " ἕνα σε χατ' οὐσίαν Θεὸν, 
ἰδιότησιν ᾿ ἀσυγχύτως ὑποστατιχαῖς, " Τριὰς, τὸ διάφορον ἀπλῶς 
προβαλλομένη ἐν μορφῇ " ἀπαραλλάχτῳ σαφώς. 

Θεοτοχίον. 

Ὃ Θεὸς ὁ ὑπερούσιος προσείληφεν, κ᾿ Αχραντε, ἐχ γαστρός 
σου ἁγνῆς “ τὸ ἡμέτερον " φιλανθρώπως φύραμα σαφῶς, " χαὶ 
πάντας ἐδίδαξε βοᾶν" " Εὐλογημένη, ἡ Θεὸν " σαρχὶ χυήσασα. 

᾿Ωδὴ η΄. Ἔχ φλογὸς τοῖς ὁσίοις. 

ἡ λασμὸν τῶν πταισμάτων ἢ θᾶττον παράσχου μοι, 
ἴσων πολυτρόπων ὁ τὴν ἀπολύτρωσιν, " σύμμορφε Τριὰς, " καὶ 

Μονὰς τρισυπόστατε, “ ἵνα σε δοξάζω ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θελητὴς τοῦ ἐλέους ἢ χαταγγελλόμενος, ᾿ ὡς Θεὸς ἐλεήμων ἢ 

πάντας ἐλέησον, "᾽ τρίφωτε Μονὰς, " χαὶ Τριὰς ὁμοούσιε, " τοὺς 

δοξολογοῦντας " τὴν σὴν μεγαλωσύνην. 
Ἔχ φωτὸς ἀϊδίου " φῶς συναΐδιον, " τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα ἢ 

Ἀ καὶ πα- 

Λόγον σὺν Πνεύματι ἡ τῷ ἐχπορευτῷ " φωτὶ πίστει δοξάζομεν, δ 
καὶ ὑπερυψοῦμιεν "ὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

᾿Ιατρὸν τοῖς ἀνθρώποις, “Αχραντε, τέτοχας, δ᾽ παντοδύνα- 

μὸν Λόγον " Χριστὸν τὸν Κύριον, ̓  τῆς προγονιχὴς “ πληγῆς πᾶν- 
τας ἰώμενον " τοὺς ὑπερυψοῦντας “ αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδή θ΄, Θεὸν " ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον. 
᾿Δαρᾶν ἡ αἱ τάξεις Χερουβὶμ, Δέσποτα, ἡ χάλλους τοῦ σοῦ " τὴν 

(ξκα. οὐ δυνάμεναι, πτέρυξι " χαταχαλυπτόμεναι ἀπαύστως 

τριττὸν " ὕμνον ἀναβοῶσι," τὸ τρισυπόστατον " τῆς σὴς θεαρχίας 
ἑνικῆς ἢ χράτος δοξαζουσαι. 

᾿Τὰς σὰς " ἐλλάμψεις, ἄδυτε Ἥλιε, " σῶν οἰκετῶν " παράσχου 
ταῖς χαρδίαις, χαὶ φώτισον " τὰς ψυχὰς, χαὶ λύτρωσαι πτα!:σμιά- 

τῶν πολλῶν, " μόνε Παντελεῆμον " χαὶ Τρισυπόστατε, " καὶ τῆς 
ἀχηράτου σου ζωῆς " ἡμᾶς ἀξίωσον. 

Ἢ φὼς " ὁμότιμον χαὶ τρισήλιον 

πεφυχυῖα,, χαταύγασον ἣ τοὺς πιστῶς σε μέλποντας, χαὶ τῆς ζο- 
φερᾶς " ῥῦσαι χαχοπραγίας, ἢ χαὶ χαταξίωσον " τῶν φωτεινοτά- 
τῶν σου σχηνῶν ἣ ὡς ὑπεραγαθος. 

Θεοτοχίον-. 
Σοφῶς " τὸν ἄνθρωπον πρὶν διέπλασεν ἡ ὁ σὸς Υἱὸς, “ Παρθένε, 

ἢ χαὶ φωτουργὸν ἣ Θεότης 
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χαὶ φθαρέντα ἀνέπλασε " διὰ σοῦ, Πανύμνητε, χαὶ θείου φωτὸς 
αἴγλης τῆς ἀνεσπέρου " πάντας ἐπλήρωσε “ τούς σε Θεοτόχον 

ἀληθὴ “ πίστει δοξάζοντας. 

ΕἸΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Αναστάσιμα. 
ἬἪχος πλις: β΄; 

ὁ ἱρῷ τάφου ἀνεῳγμένου, "᾽ τοῦ “Αδου ὀδυρομιένου, ᾿ ἡ Μαρία ἐ- 
όα "“ πρὸς τοὺς χεχρυμμένους ᾿Αποστόλους" “ ᾿Εξέλθετε, οἱ 

τοῦ ἀμπελῶνος ἐργάται, “᾽ χηρύξατε τὸν τῆς ᾿Αναστάσεως λό- 

γον" "᾿᾿Ανέστη ὁ Κύριος, ᾿ παρέχων τῷ Κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 
Δόξα. 

Κύριε, παρίστατο τῷ τάφῳ σοὺ " Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ, δ 
χαὶ ἔχλαιε βοῶσα, ἢ χαὶ χηπουρόν σε νομίζουσα ἔλεγε" " Ποῦ ἔ- 
θηχας τὴν αἰώνιον ζωήν; ἣ᾽ ποῦ ἔχρυψας τὸν ἐπὶ θρόνου Χερου- 

βίμ.; " οἱ γὰρ τοῦτον φυλάσσοντες ἢ ἀπὸ τοῦ φόβου ἀπενεχρώθη- 

σαν" ἡ“ ἢ τὸν Κύριόν μου δότε μοι, ἡ ἢ σὺν ἐμοὶ χραυγάσατε" ἢ 
Ὃ ἐν νεχροῖς " χαὶ τοὺς νεχροὺς ἀναστήσας, "᾽ δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Προϊστορεῖ ὁ Γεδεὼν τὴν σύλληψιν, "᾽ καὶ ἑρμιηνεύει ὁ Δαυὶδ 
τὸν τόχον σου, " πανάμωμε Θεοτόχε ἁγνή" ἡ χατέβη γὰρ ὡς ὑετὸς 

ἐπὶ τόχον " ὁ Λόγος ἐν τῇ γαστρί σου" " χαὶ ἐβλάστησας ἄνευ 

σπορᾶς, "Γῆ ἁγία, τοῦ Κόσμου τὴν σωτηρίαν, " Χριστὸν τὸν 
Θεὸν ἡμῶν, “ ἡ Κεχαριτωμένη.. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Ἢ Ζωὴ ἐν τῷ τάφῳ ἀνέχειτο, ἢ 

ἐπέχειτο᾽ " ὡς Βασιλέα ὑπνοῦντα "᾽ στρατιῶται ἐφύλαττον Χρι- 
στόν" " χαὶ τοὺς ἐχθροὺς αὑτοῦ "“᾽ ἀορασία πατάξας, " ἀνέστη 

ὁ Κύριος. Δόξα. 

Προϊστορεῖ ὁ ᾿Ιωνᾶς τὸν τάφον σου, ἡ χαὶ ἑρμηνεύει Συμεὼν 
τὴν ἔγερσιν ἡ τὴν ἔνθεον, ἀθάνατε Κύριε "᾽ χατέβης γὰρ ὡσεὶ 
νεχρὸς ἐν τῷ τάφῳ, " ὁ λύσας Αδου τὰς πύλας" “ ἀνέστης δὲ 

ἄνευ φθορᾶς " ὡς Δεσπότης, τοῦ Κόσμου εἰς σωτηρίαν, ἢ Χριστὲ 

ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἢ φωτίσας τοὺς ἐν σχότει. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Θεοτόχε Παρθένε, " ἱκέτευε τὸν Υἱόν σου, “᾿ τὸν ἑχουσίως 
προσπαγέντα ἐν σταυρῷ “ καὶ ἀναστάντα ἐχ νεχρῶν ἡ Χριστὸν 

τὸν Θεὸν ἡμῶν, ᾿ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Μετὰ τὸν ΓΑΛμωμον, καὶ τὰ Ἑὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή. 
Τῷ ἑχουσίῳ “ καὶ ζωοποιῷ σου θανάτῳ, Χριστὲ, " πύλας τοῦ 

χαὶ σφραγὶς ἐν τῷ λίθῳ 

Ἂ 
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Αδου συντρίψας ὡς Θεὸς, "' ἤνοιξας ἡμῖν τὸ πάλαι Παράδεισον" ἢ 

χαὶ ἀναστὰς ἐχ τῶν νεχρῶν, " ἐῤῥύσω ἐχ φθορᾶς τὴν ζωὴν ἡμῶν. 

Οἱ ᾿Αναβαθμοί. ᾿Αντίφωνον Α΄. 
Ἔν τῷ οὐρανῷ “ τοὺς ὀφθαλμούς μου αἴρω " πρὸς σὲ, Λόγε: 

οἴχτειρόν με, “ ἵνα ζῶ σοι. 
᾿Ελέησον ἡμᾶς " τοὺς ἐξουθενημένους, “᾽ καταρτίζων εὔχρη- 

στὰ ἡ σχεύη σου, Λόγε. Δόξα... χαὶ νῦν. 
᾿Αγίῳ Πνεύματι " πανσωστιχὴ αἰτία" " εἴ τινι τοῦτο κατ ἀξίαν 

πνεύσει, "᾽ τάχει ἐξαίρει τῶν τῆς γῆς; πτεροῖ, αὔξει, τάττει ἄνω. 

᾿Αντίφωνον Β΄. 
Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, " οὐδεὶς ἡμῶν ἀντισχεῖν ἠδύ- 

νατο " ἐχθροῦ παλαίσματα" "᾿ οἱ νικῶντες γὰρ ἔνθεν ὑψοῦνται. 

Τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν " μή μου ληφθήτω ἡ ψυχὴ “ ὡς στρουθίον, 
Λόγε" οἴμοι! πῶς μέλλω τῶν ἐχθρῶν ῥυσθῆναι ἢ φιλαμαρτήμων 
ὑπάρχων; Δόξας,. καὶρύυν.. "ἢ 

᾿Αγίῳ Πνεύματι "' ἐνθέωσις τοῖς πᾶσιν, “ εὐδοχία, σύνεσις, " 
εἰρήνη καὶ εὐλογία" " ἰσουργὸν γὰρ τῷ Πατρί ἔστι χαὶ Λόγῳ. 

᾿Αντίφωνον Γ΄. 
Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον "' ἐχθροῖς φοβεροὶ 

μαστιχοί' ἢ ἄνω γὰρ ὁρῶσιν. 
Ἔν ἀνομίαις χεῖρας αὑτῶν " ὁ τῶν δικαίων κλῆρος, " ἐπίχου- 

ρόν σε ἔχων, " Σῶτερ, οὐχ ἐχτείνει. Δόξα... καὶ νῦν. 
᾿Αγίῳ Πνεύματι ἡ τὸ χράτος ἐπὶ πάντων " ὅπερ αἱ ἄνω Στρα- 

τηγίαι προσχυνοῦσι ἢ σὺν πάσῃ πνοῇ τῶν κάτω. 
ΠΡροχείμιενον. 

Κύριε, ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου, καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ σῶσαι 

ἡμᾶς. 
Στίχ. ᾽Ο ποιμαίνων τὸν ᾿Ισραὴλ, πρόσχες. 
Πᾶσα πνοή. Ἐὐαγγέλιον τὸ ᾿Εωθινόν, ᾿Ανάστασιν Χριστοῦ χτλ. 

Κανὼν ᾿Αναστάσιμος. Ποίημα ᾿Ιωάννου μοναχοῦ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. β΄. Ὃ Εἰρμός. 

» ἵδὰς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας “ ὁ ᾿Ισραὴλ " ἐν ἀβύσσῳ ἴχνεσι, "' τὸν 

» ᾿ωρδιώχτην Φαραὼ ἡ καθορῶν ποντούμενον Θεῷ “ ἐπινίκιον ᾧ- 
» δὴν " ἐβόα ἄσωμεν. Τροπάρια. 

᾿Εχτεταμέναις παλάμαις “ ἐπὶ σταυροῦ " Πατρικῆς ἐπλήρω- 
σας " εὐδοχίας, ἀγαθὲ “ ᾽᾿Ιησοῦ, τὰ σύμπαντα διὸ “ ἐπινίχιον 

δὴν " σοὶ πάντες ἄδομεν. 

Φόβῳ σοι ὡς θεραπαινὶς " ἡ τελευτὴ " προσταχθεῖσα πρόσεισι, δ 

τῷ Δεσπότη τῆς ζωῆς, " δὶ αὐτῆς βραβεύοντι ἡμῖν " ἀτελεύτη- 
τον ζωὴν " χαὶ τὴν ᾿Ανάστασιν.͵ 

Ἃ 

ἊἋ χκαὶ πᾶσι θαυ- 

Ῥασδοϊθύϊουβ. 8 
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Θεότόχίον. 

Τὸν ἑαυτῆς δεξαμένη "κ᾽ Δημιουργὸν, " ὡς αὐτὸς ἠθέλησεν, " 
ἐξ ἀσπόρου σου γασπρὸς " ὑπὲρ νοῦν σαρχούμενον, ᾿Αγνὴ, “ τῶν 
χτισμάτων ἀληθῶς " ἐδείχθης Δέσποινα. 

Κανὼν Σταυροαναστἄσιμις. 

ὋὉ Εἰρμός. Κύματι θαλάσσης. 

 ἡματι Πιλάτου " παρίσταται θέλων ἢ ἀνόμῳ χρίμαπι " ὥσπερ 
χριτὸς ὁ Κριτὴς, " χαὶ ἐχ χειρὸς ἀδιχίας ἢ εἰς πὸ πρόσωπον ῥα- 

πίζεται ἢ ὁ Θεὸς, ὃν φρίττουσιν " ἡ γῆ καὶ τὰ οὐρᾶνια. 

Ἥπλωσας τὰς θείας " παλάμας σου, Σώτερ, " ἐν τῷ ἀχρᾶν- 

ἥῳ σου ἡ χαὶ ζωηφόρῳ Σταυρῷ, " χαὶ συνηγάγω τὰ ἔθνη “ἡ εἰς 
ἐπίγνωσίν σου, Δέσποτα,  προσχυνοῦντα, Κύριε, " τὴν ἔνδοξόν σου 
Σταύρωσιν.: Σταυροθεοτόχίον. 

Ἵσπατο δαχρύων ἢ πηγὰς ἀφιεῖσα δ 
Σταυρῷ σου, Σωτὴρ, “ τὰς ἐκ πλευρᾶς σου ῥανίδας " τῶν αἱμιἄ- 

τῶν χαθορῶσα, Χριστὲ, ἢ 
δοξάζουδα. 

Κανὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεσπόχου, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Νῆτερ Θεοῦ, τὴν ἄφθονόν μοι δὸς χάριν. 
Ὁ Εἰρμός. Ως ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. 

"μερίς ὑϑον ἡ Ἐὔα " τῆς τοῦ φυτοῦ " παρηχόου βρώσεως " 
ἐπεισάγέι τὴν ἀράν" " ἀλλ αὐτὴν διέλυσας, ᾿Αγνὴ, ἡ εὐλογίας 

ἀπαρχὴν " Χριστὸν χυήσαδᾶ. 
Ἢ μαργαρίτην τῆς θείας " ἐξ ἀστραπῆς, "' τὸν Χριστὸν, χυή- 

σασα, " τῶν παθῶν μου τὴν ἀχλὺν ἢ καὶ πταισμάτων τάραχον, 
᾿Αγνὴ, " διασχέδασον φωτὶ " τῆς σῆς λαμπρότητος. 

Τὴν τῶν ἐθνῶν προσδοχίαν " ὁ ᾿Ιαχὼβ, " τὸν ἐχ σοῦ σαρλού- 
μενον " προεώρα μυστιχῶς " νοεροῖς τοῖς ὄμμᾶσι Θεὸν, ἡ τὸν ῥυ- 

σάμενον ἡμᾶς " τῇ μεέσιτεία δὸυ. 
᾿Εχλελοιπότων ἀῤχόντων ἣ ἐκ τῆς φυλῆς " τοῦ ᾿Ιούδα, Πάν- 

αγνε, “ ὁ Υἱός σου χαὶ Θεὸς ἢ προελθὼν ἡγούμενος τῆς γῆς τῶν 

περάτων ἀληθῶς ἡ νῦν ἐβασίλευδεν. 
᾿Ωδὴ γ΄. Ὁ Εἰρμός. 

» ἊΝ ἔστιν ἅγιος ὡς σὺ, " Κύριε, ὁ Θεός μου, “ ὁ ὑψώσας τὸ 

χέρας " τῶν πιστῶν σου, ᾿Αγαθὲ, "' χαὶ στερεώσας ἡμᾶς ἢ 
» ἐν τῇ πέτρᾳ " πῆς ὁμολογίας σου. ᾿ 

Τροπαρια. 
Θεὸν σταυρούμενον σαρχὶ " καθορῶσα ἡ Κτίσις, " διελύετο φό- 

βῳ" " ἀλλὰ τῇ συνεχτιχῇ ἢ παλάμη τοῦ δι ἡμᾶς " σταυρωθέν- 
τος " χραταιῶς συνείχετο. ' 

» 

ἡ Ὑπεῤάμωμος "ἐν τῷ 

καὶ τὴν σὴν ἀνείχαστον ἢ συμπάθειαν 
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Θανάτῳ θάνατος λυθεὶς χεῖται δείλαιος ἄπνους" “ τῆς ζωῆς 

γὰρ μὴ φέρων " τὴν ἔνθεον προσβολὴν “ νεχροῦται ὁ ἰσχυρὸς, " 
καὶ δωρεῖται " πᾶσιν ἡ ̓ Ανάστασις, 

Θεοτοχίον. 

Ὶ Τοῦ θείου φύγον σου; ᾿Αγνὴ, ἢ πᾶσαν φύσεως ταξιν “ ὑπερ- 

βαίνει τὸ ὑπρμα " Θεὸν γὰρ ὑπερφυῶς " συνέλαβες ἐν γαστρὶν " 

καὶ πεχοῦσα ἣὶ μένεις ἀειπάρθενος. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων. 
ἄφῳ πριημερεύσας " ἀνέστησας " ζωοποιῷ ἐγέρσει ᾿᾽ τοὺς πρὶν 
θανατωθέντας: ἡ οἱ χαταδίχης λυόμενοι "᾽ χαρμονιχῶς ἠγαλ- 

λοντο, " ᾿Ιδοὺ ἡ λύφριααιφ Ἂ ἦλθες, Κύριε, ἀβαυχάφαντες. 

Δόξα τῇ σῇ ἐγέρσειῳ." Σωτὴρ ἡμῶν: ἡ ὅτι ἡμᾶς ἐξ ἽΑδου " 
φθορᾶς χαὶ τοῦ θανάτου " ἐῤῥύσω ψς παντοδύναμος" Ἔ χαὶ μελῳ- 

δοῦντες λέγομεν" " Οὐχ ἔστιν ἅγιος " πλήν σου, Κύριε φιλάνθρωπε. 

Θεοτοχίογ, 

Σὺ τὸν ἐχ σοῦ τεχθέντα " ὡς ἔβλεψας ἡ βέτρωφεόμενοὶ λόγ- 
χη; “ ἐτρώθης τὴν χαρδίαν, “ Ὑπεραγία πανάμωμε, ἢ χαὶ θαμ- 
βουμένη ἔλεγες" ἡ Τί σο! ἀπέδωχε, " Τέχγον, δῆμος ὁ ὁ παγάγομος; 

Κανὼν τῆς Θεοτόκου. Οὐχ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ. 

'γ ευστήν μου σάρχα χαὶ θνητὴν, “ πάγαγγε φεομῆτρρ,. ἐχ 
ἐτρβδδοιθο σου ἀφράστως ἢ προσλαβὼν ὁ ̓Αγαθὸς, " χαὶ ἀφθαρ- 

τίσας αὐτὴν " αἰωνίως " ἑαυτῷ συνέδησε. 
Θεὸν σαρχούμενον ἐχ σοῦ " καθορῶντες, Παρθένε, " ἐξεπλήτ- 

ποντο φόβῳ " τῶν ᾿Αγγέλων οἱ χοροὶ, " καὶ ὡς Μητέρα Θεοῦ ἡ 
ἀσιγήτοις ᾿ ὕμνοις σε γεραίρουσιν. 

᾿Εξέστη ὄρος νοητὸν " βλέπων σε ὁ Προφήτης " Δανιὴλ, ἐξ 
οὗ λίθος " ἐτμήθη ἄνευ χειρῶν" "᾽ χαὶ τῶν Δαιμόνων βωμοὺς, ἢ 
Θεομιῆτορ, “ χραταιῶς συνέτριψεν. 

Οὐ σθένει λόγος σε βροτῶν ἣ οὔτε γλῶσσα, Παρθένε, " εὐφη- 
μῆσαι ἀξίως: "᾽ ἐχ σοῦ γὰρ ἄνευ σπορᾶς “ ὁ ζωοδότης Χριστὸς " 
σαρχωθῆναι, " Πάναγνε, ηὐδόχησε. 

᾿Οδὴ δ΄. Ὁ Ἑἱρμές: 
» ριστός μου δύναμις, " Θεὸς χαὶ Κύριος, “ ἡ σεπτὴ Εχ- 
" φόι Ἂ θεοπρεπῶς ἡ μέλπει ἀναχράζουσα ἡ ἐχ διαγοίας χα- 

» θαρᾷς, " ἐν Κυρίῳ ἑορταζουσα. 
Τροπαρια, 

Τὸ ξύλον ἤνθησε, " Χριστὲ, τῆς ὄντως ζωῆς" “ ὁ Σταυρὸς γὰρ 

ἐπάγη, “ χαὶ ἀρδευθεὶς ᾿ αἵματι χαὶ ὕδατι " ἐξ ἀχηράτου σου 
πλευρᾶς ἡ τὴν ζωὴν ἡμῖν ἐβλάστησεν. 

Οὐχέτι: ὄφις μοι! “ Ψευδῶς τὴν θέωσιν 

» 

Ἃ ὑποβάλλει" Χριστὸς 
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γὰρ " ὁ θεουργὸς “ τῆς ἀνθρώπων φύσεως ἡ νῦν ἀχωλύτως τὴν τρί- 

βον " τῆς ζωῆς μοι ἀνεπέτασεν. 

Θεοτοχίον. 

'Ως ὄντως ἄφθεγχτα " χαὶ ἐλεσόληπτα," τὰ τῆς σῆς, κεῖ 
τόχε, " θεοπρεποῦς " πέφυχε χυήσεως " τοῖς ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ, " 

᾿Αειπάρθενε, μυστήρια. ον 
Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. 

Τὴν ἐν σταυρῷ σου ἡ θείαν χένωσιν. 
" τίμιόν σου " Σταυρὸν σέβομεν, ἣ᾿ καὶ τοὺς ἥλους, Χριστὲ, 

χαὶ τὴν ἁγίαν λόγχην, ἡ σὺν τῷ ἐϑλόμῳ στέφανον “ἣ' τὸν ἐξ 
ἀχανθῶν: ἡ δ᾽ ὧν ἐχ τῆς τοῦ Ὁ τνα; φθορᾶς ἐῤῥύσθημεν. 

Τάφος, Σωτὴρ; σεῦ ὑπεδέξατο “ ἐχουσίως νεχρὸν " τὴν ἡμῶν 

ὀφθέντα, " ἀλλ᾽ οὐδαμῶς δεδύνηται, " Λόγε, κατασχεῖν" " ὡς Θεὸς 
γὰρ ἀνέστης, " σώζων τὸ γένος ἡμῶν. 

Θεοτοχίον. 

Θεοχυῆτορ ἡ ἀειπάρθενε, “ ἡ Σωτῆρα Χριστὸν “ βροτοῖς ἀπο- 
πεχοῦσα, ἡ χινδύνων καὶ κολάσεων ἡ λύτρωσαι ἡμᾶς, ᾿' τοὺς προσ- 

φεύγοντας πίστει " τῇ θείᾳ σχέπῃ σου. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Χριστός μου δύναμις. 

μνοῦμεν, ΓΑχραντε, ᾿ σὲ τὴν πανάμωμον" "᾽ διὰ σοῦ οἱ σω- 
θέντες " χαὶ εὐσεβῶς " μέλποντες χραυγάζομεν" " Ἐὐλογημένη, 

ἡ Θεὸν, ἡ ᾿Αειπάρθενε, χυήσασα. 
Τὸ φῶς τὸ ἄδυτον, " Παρθένε, τέτοκας " τοῖς ἐν σχότει τοῦ 

βίου " διὰ σαρχὸς " φαῖνον, Παμμαχάριστε, "' καὶ τοῖς ὑμνοῦσί σε 
χαρὰν, δ ᾿Αειπάρθενε, ἐπήγασας. 

Ἢ χάρις ἤνθησεν, ᾿ ὁ νόμος πέπαυται ἅ διὰ σοῦ, Παναγία" 
σὺ γὰρ, ᾿Αγνὴ, “ τέτοχας τὸν Κύριον, " τὸν παρεχόμενον ἡμῖν, ἢ 
᾿Αειπάρθενε, τὴν ἄφεσιν. 

Νεχρόν με ἔδειξε " φυτοῦ ἀπόγευσις" " τῆς ζωῆς δὲ τὸ ξύλον "' 

ἐχ σοὺ φανὲν, " Πάναγνε, ἀνέστησε, " χαὶ Παραδείσου τῆς τρυ- 
φῆς " χληρονόμον με κατέστησε. 

᾿Ωδὴ ε΄. Ὁ Εἰἱρμός. 
ΠΝ θείῳ φέγγει σου, ᾿Αγαθὲ ν ἡ πὰς τῶν ὀρθριζόντων σοι ψυ- 

χὰς ἢ πόθῳ καταύγασον, δέομαι, " σὲ εἰδέναι, Λόγε Θεοῦ, 
Ἃ 

Ἃ 

χ 

» σπὸν ὄντως Θεὸν, Ὁ5} ζόφου τῶν πταισμάτων “. ἀναχαλούμενον. 

Τροπαρια. 
Ὑποχωρεῖ μοι τὰ Χερουβὶμ, " νῦν χαὶ ἡ φλογίνη ῥομφαία, 

Δέσποτα, νῶτα μοι δίδωσι, “ σὲ ἰδόντα, Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως 
Θεὸν, " Λῃστῇ ὁδοποιήσαντα τῷ Παράδεισον. 

᾿Οὐχέτι δέδοικα τὴν εἰς γῆν, ἢ Δέσποτα Χριστὲ, ἐπιστροφήν" ἢ 

το σς ἐὑμ λων 



ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄. 101 
σὺ γὰρ ἐχ γῆς με ἀνήγαγες “ ἐπιλελησμένον δὲ εὐσπλαγχνίαν 

πολλὴν " πρὸς ὕψος ἀφθαρσίας ἢ τῇ ᾿Αναστάσει σου. 

Θεοτοχίον. 
Τοὺς Θεοτόχον σε ἐχ ψυχῆς, “ Δέσποινα τοῦ Κόσμου ἀγα- 

θὴ, ἢ ὁμολογοῦντας διάσωσον' ἣ σὲ γὰρ προστασίαν ἀκαταμάχη- 
τον " χεχτήμεθα, τὴν ὄντως “ Θεογεννήτριαν. 

Κανὼν Σταυροανασπάσιμος. ΘΟ μς σου; Χριστέ. 

Β τς τοὺ ξύλου ἐν ᾿Εδὲμ. " ἀπατηθεὶς, " εἰς φθορὰν χαπτώλισθεν 

Γενάρχης παραχούσας, Κύριε, Ἶ ἐντολῆς τῆς σῆς, ὑπερά- 
Ἂ 

Ἃ 

γαθε" ἡ ἀλλὰ τοῦτον διὰ Σταυροῦ " πάλαι ἀνήγαγες Ἔ εἰς τὸ πρῶ- 

τον χάλλος, " ὑπήχοος τῷ Πατρὶ, " Σῶτερ, γενόμενος. 

Τῷ σῷ θανάτῳ, ᾿Αγαθὲ, " τὸ τοῦ θανάτου " χράτος ἠφᾶνι- 
σται,  χαὶ πηγὴ ζωῆς ἡμῖν ἀνέβλυσε, " χαὶ ἀθανασία δεδώρη- 
ται" ἡ διὰ τοῦτό σου τὴν Ταφὴν " χαὶ τὴν ᾿Ανάστασιν " πίστει 
προσχυνοῦμεν, " δ ἧς ὡς Κόσμον " πάντα ἐφώτισας. 

Θεοτοχίον. 
9 χατοιχῶν ἐν οὐρανοῖς ἡ χαὶ ποιητὴς Ἂ τῶν ἁπάντων Κύ- 

ριος ἡ ἐν τῇ, σῇ; Πανάμωμε; ΚΕΗησον Ἢ ἀποῤῥήτως μήτρᾳ; 
δοξάσας σε" ὑπερτέραν τῶν αὐ εν. ἁγιωτέραν τε " Ταγμάτων 
ἀύλων: δ᾽ διὸ νῦν οἱ ἐπὶ γῆς " σὲ μακαρίζομεν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. 
Τῷ θείῳ φέγγει σου, ᾿Αγαθέ. 

“ᾳ Ὑνεία λάμψασα τηλαυγῶς," θεῖον ἐνδιαίτημα Κ᾿ τοῦ Δεσπότου, 
Ἢ πιανονεναι γέγονας" δι ὺ ψ 58 μόνη Μήτηρ ἐδείχθης ὄντως Θε- 
οὔ, " ἀγκάλαις ὥσπερ βρέ ἔφος " τοῦτον βαστάσασα. 

Φοροῦσα χαάλλος τὸ νοητὸν " τῆς ὡραιοτάτης σου Ψυχῆς, ἢ 
Νύμφη Θεοῦ ἐχρημάτισας, "᾽ χατεσφραγισμένη τῇ παρθενίᾳ, Σε- 
μνὴν ἡ καὶ φέγγει τὴς ἁγνείας " Κόσμον φαιδρύνουσα. 

Θρηνείτω σύστημα δυσσεβῶν " τῶν μὴ κηρυττόντων σε ἢ διαῤ- 
ῥήδην ἁγνὴν Θεομήτορα' ἡ σὺ γὰρ πύλη θείου φωτὸς ἐδείχθης 
ἡμῖν, "᾽ τὸν ζόφον τῶν πταισμάτων ἣ διασχεδαζουσα. 

τῷ δὴ ς΄ 5 Ὁ Εἱρμιός. 
» γχιοῦ βίου τὴν θάλασσαν " ὑψουμένην χαθορῶν "᾽ τῶν πειρασ- 
» "μῶν τῷ χλύδωνι, " τῷ εὐδίῳ λιμέν: σου προσδραμὼν " βοῶ 

» σοι" ᾿Ανάγαγε " ἐχ φθορᾶς τήν ζωήν μου, " Πολυέλεε. 

Τροπαρια. 
Σταυρούμενος, Δέσποτα, “' τοῖς μὲν ἥλοις τὴν ἀρὰν “ τὴν 

χαθ᾽ ἡμῶν ἐξήλωσας" ἢ τῇ δὲ λόγχη νυττόμενος τὴν πλευρᾶν, ἢ 

᾿Αδὰμ. τὸ χειρόγραφον ἡ διαῤῥήξας, τὸν Κόσμον “ ἠλευθέρωσας. 
᾿Αδὰμ χατενήνεχται ἢ δ’ ἀπάτης πτερνισθεὶς “ πρὸς τὸ τοῦ 
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“Αδου βάραθρον: " ἀλλ᾽, ὁ φύσει Θεός τε χαὶ συμπαθὴς, " χα- 

τῆλθες πρὸς ἔρευναν, " χαὶ ἐπ᾿ ὥμων βαστάσας " συνανέστησας. 
Θεοτοχίον. 

Ἢ πάναγνος Δέσποινα, " ἡ τεχοῦσα τοῖς βροτοῖς " τὸν χυ- 
βερνήτην Κύριον, ἡ τῶν παθῶν μου τὸν ἄστατον χαὶ δεινὸν " χα- 
τεύνασον τάραχον, " χαὶ γαλήνην παράσχου ᾿ τῇ καρδία μου. 

Ἃ 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. 
δονεσχ θη ὃ ἀλλ δὴ κατεσχέθη. 

ριστοχτόνος " χαὶ προφητοχτόνος " ἔφυ ᾿Εβραίων ἡ πληθύς" δ 
ὡς γὰρ Προφήτας πάλαι, "᾽ ἀληθείας μυστιχὰς ἀχτῖνας, ἢ 

χτεῖναι οὐχ ἐδεδοίχει, "᾽' καὶ νῦν τὸν Κύριον, ἣ' ὃν ἐχήρυττον ἐ- 
χεῖνοι τότε, μὴ φθόνῳ βαλλόμενοι "᾽ ἔχτειναν: ἀλλ ἡμῖν " γέγονε 
ζωὴ αὐτοῦ ἡ νέχρωσις. 

Συνεσχέθης, " ἀλλ οὐ κατεσχέθης, ἡ Σῶτερ, ἐν τῷ μνήμα- 

τι" " εἰ γὰρ χαὶ ἑκουσίως ἢ ἀπεγεύσω τοῦ θανάτου, Λόγε, ἡ ἀλ- 
λὰ ἀνέστης " ὡς Θεὸς ἀθάνατος, " συνεγείρας τοὺς δεσμίους ἐν 

“Αδη; " χαὶ χαρὰν ΤΓυναιξὶν " ἀντὶ λύπης τῆς πρὶν ἡ αὐταῖς συμ.- 

παθὼς ἀνταλλαξάμενος. Θεοτοχίον. 

"Ατιμόν σου "᾽ χαὶ ἐχλεῖπον ὥφθη εἶδος " σαρχὸς παρὰ τοὺς 

βροτοὺς " ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πάθους" " τῆς Θεότητος καὶ γὰρ οὐσίᾳ " 
ὡραῖος κάλλει ἢ τῷ Δαυΐδ ἐδείκνυσο᾽ ἡ ἀλλὰ ῥάβδῳ σου τῆς Βασι- 

λείας ἢ ἐχθρῶν συντρίψας ἰσχὺν, " ἔλεγεν ἡ ̓ Αγνὴ, ὦ Υἱέ μου χαὶ 
Θεὲ, " τάφου ἀνάστηθι. , 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Τοὺ βίου τὴν θάλασσαν. 
᾿ μέγας προέγραψεν ἢ ἐν Προφήταις Μωῦσῆς ἡ σὲ χιβωτὸν χαὶ 

4 τράπεζαν " χαὶ λυχνίαν καὶ στάμιννοον συμβολιχῶς, ἢ σημαίνων 

τὴν σάρχωσιν ἣ" τὴν ἐχ σοῦ τοῦ Ὑψίστου, “ Μητροπάρθενε. 
Νεχροῦται ὁ θάνατος, " καταργεῖται χαὶ φθορὰ, " τὸ «οὔ ᾿Α- 

δὰμ χατάχριμα "' τῷ χαρπῷ σου, ὦ Δέσποινα, προσβαλών" ἥ 

ζωὴν γὰρ ἐγέννησας " ἐκ φθορᾶς λυτρουμένην ἡ τοὺς ὑμνοῦντάς σε. 
Ὃ νόμος ἠσθένησε, " καὶ παρῆλθεν ἡ σχιὰ, " τῆς ὑπὲρ νοῦν 

χαὶ ἔννοιαν " ἐχφανθείσης μοι χάριτος τῆς ἐκ σοῦ, " Παρθένε, 

χυήσεως ἡ τοῦ Θεοῦ χαὶ Σωτῆρος, “ Πολυύμινητε. 
Κοντάκιον. Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν. : 

Τὴ ζωαργχιχὴ " παλα τοὺς τεθνεῶτας “ ἐχ τῶν ζοφερῶν 

μον πο - ἌΣ ἢν ἅπαντας Χριστὸς ἄγω: Ἢ 

τὴν ἀνάστασιν ἐβράβευσε " τῷ βροτείῳ φυράμιατι' "᾽ ὑπάρχει γὰρ 
πάντων Σωτὴρ, " ἀνάστασις καὶ ζωὴ " καὶ Θεὸς τοῦ παντός. 

Ὃ Οἴχος. 
Τὸν Σταυρὸν χαὶ τὴν Ταφήν σου, Ζωοδότα, “ ἀνυμνοῦμεν οἱ 
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πιστοὶ χαὶ προσχυνοῦμεν" " ὅτι τὸν “Αδὴν ἔδησας, ᾿Αθάνατε, " 
ὡς Θεὸς παντοδύναμος, “ χαὶ νεχροὺς συνανέστησας, ἡ καὶ πύλας 

ποῦ ἽΑδου συνέτριψας, "᾽ χαὶ χράτος τοῦ θανάτου χαθεῖλες ὡς 

Θεός. " Διὸ οἱ γηγενεῖς δοξολογοῦμέν σε ᾿ πόθῳ, τὸν ἀναστάντα ἡ 

- χαὶ καθελόντα ἐχθροῦ " τὸ χράτος τοῦ πανώλους, ἡ χαὶ πάντας 

ἀναστήσαντα ἣ τοὺς ἐπὶ σοὶ πιστεύσαντας, ἣ χαὶ Κόσμον λυτρω- 

σάμενον “ ἐχ τῶν βελῶν τοῦ ὄφεως, ἣ χαὶ ὡς μόνον δυνατὸν ἡ ἐχ 

τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ " λυτρωσάμενον ἡμᾶς" “ὅθεν ἀνυμνοῦμεν 
εὐσεβῶς " τὴν ᾿Ανάστασίν σου, " δὶ ἧς ἔσωσας ἡμᾶς, " ὡς Θεὸς τοῦ 

παντός. ᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» οὐ μόγμνμ μὲν τὴν χάμινον εἰργάσατο "΄ “Αγγελος τοῖς ὁσίοις 

Παισί-: " τοὺς Χαλδαίους δὲ " χαπαφλέγον πρόσταγμα Θεοῦ," 

» τὸν τύραννον ἔπεισε βοᾶν" "᾽ Ἐὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, "᾽ ὁ τῶν 
» Πατέρων ἡμῶν. Τροπᾶρια. 

᾿Οδυρόμενος τῷ παθει σου, ὁ ἥλιος ἢ ζόφον περιεβάλετο ἡ ἐν 

ἡμέρᾳ, " ἐπὶ πᾶσαν, Δέσποτα, τὴν γῆν ἢ τὸ φῶς συνεσχότασε 

βοῶν: " Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς," ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

᾿Ημφιάσαντο, Χριστὲ, τῇ χαταβάσει σου " φέγγος τὰ χαταχθό- 

για" ἡ ὁ Προπάτωρ δὲ " θυμηδίας ἔμπλεως ὀφθεὶς " χορεύων ἐσχίρ- 

τῆσε βοῶν’ ἢ Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, "ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Θεοτοχίον. 

Διὰ σοῦ, Μῆτερ Παρθένε, φῶς ἀνέτειλε ᾿ πάσῃ τῇ Οἰχουμένη 
φαιδρόν" " τὸν γὰρ Κτίστην σὺ " τῶν ἁπάντων τέτοχας Θεόν" " 
ὃν αἴτησαι, Πάναγνε, ἡμῖν " χαταπεμφθῆναι τοῖς πιστοῖς " τὸ 
μέγα ἔλεος. 

Κανὼν Σταυροανασπάσιμος. ἼΛφραστον θαῦμα. 

9) ξένου τρόπου ! " τὸν ᾿Ισραὴλ ὃ ῥυσάμενος “ ἐχ δουλείας ἢ 

τῆς τοῦ Φαραὼ, " σταυροῦται ἑχὼν ἢ ὑπ αὐτοῦ, χαὶ λύει σει- 
ρὰς ᾿ ἀμπλακημάτων" ἣ' ᾧ πίστει μελῳδοῦμεν: “ Λυτρωτὰ, ὁ Θε- 
ὃς, εὐλογητὸς εἶ. 

Σὲ τὸν Σωτῆρὰ ἡ ἐν τῷ Κρανίῳ ἐσταύρωσαν " παρανόμων ἢ 
παῖδες ἀσεβεῖς, " τὸν πύλας χαλχᾶς " χαὶ μοχλοὺς συνθλάσαντα ἢ 

εἰς σωτηρίαν " ἡμῶν τῶν μελῳδούντων" “ Λυτρωτὰ, ὁ Θεὸς, εὐ- 
λογητὸς εἶ, ᾿ Θεοτολίον. 

Εὔας τῆς πάλα! " ἐλευθερίαν χυήσασα, “᾿ τῆς χαταρᾶς ᾿ λύεις 
τὸν ᾿Αδὰμ, "᾽ Παρθένε ἁγνή" Ὑ διὸ μετ ᾿Αγγέλων σε" σὺν τῷ 
Υἱῷ σοὺ "' ὑμνοῦμεν καὶ βοῶμεν: " Λυτρωτὰ, ὃ Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Δροσοβόλον μὲν τὴν χάμινον. 
ΑἸ Μον τρεῖς ἡ χάμινος οὐχ ἔφλεξε, " γέννησιν προτυποῦσα τὴν 

σήν" " τὸ γὰρ θεῖον πῦρ " σὲ μὴ φλέξαν ᾧχησεν ἐν σοὶ, " χαὶ 

» 

"Ἁ 
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πάντας ἐδίδαξε βοᾶν" " Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, " ὁ τῶν Πατέρων 
ἡμῶν. 

Μαχαρίζουσι τὰ πέρατα σὲ, πάναγνε " Μῆτερ, ὡς προεφήτευ- 
σας φωτιζόμενα " φωτοβόλοις λάμψεσι ταῖς σαῖς, " χαὶ χᾶριτι 

μέλποντα βοᾶν" ἢ Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, " ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

᾿Ολεθρίους μὲν ὀδόντας μοι ἐνέπειρεν "' ὄφις ὁ πονηρότατος" ἢ 

ἀλλ αὐτοὺς ὁ σὸς, " Θεομῆτορ, ἔθλασεν Υἱὸς, “ ἰσχὺν δέ μοι 
δέδωχε βοᾶν" " Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, α ὃ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

ἹἸλαστήριον τῆς φύσεως σὺ πέφυχας, "ὶ μόνη Θεομαχάριστε" 
τὸν ἐπὶ ὦμων γὰρ " Χερουβὶμ. καθήμενον Θεὸν " ἀγχάλαις βαστά- 
ζουσα βοᾶς" " Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, “ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὃ ἙΕἰρμός. 

» ἋΣ φλογὸς τοῖς 'Οσίοις " δρόσον ἐπήγασας, " χαὶ Δικαίου θυ- 
σίαν "ὕδατι ἔφλεξας" " ἅπαντα γὰρ δρᾷς, " Χριστὲ, μόνῳ 

» τῷ βούλεσθαι" ἢ σὲ ὑπερυψοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Τροπάρια. 

μων 

» 

᾿Ιουδαίων τὸν πάλαι " πῤοφητοχτόνον λαὸν ἡ θεοχτόνον ὁ φθό- 
νος " νῦν ἀπειργάσατο, " σὲ ἐπὶ σταυροῦ " ἀναρτήσαντα, Λόγε 
Θεοῦ" “ ὃν ὑπερυψοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾽ Ὁ ᾽ , Ἢ ὖ᾽ « Ν , Οὐρανίους ἀψῖδας " οὐ καταλέλοιπας, " χαὶ εἰς “Αδὴν φοιτή- 
« ΄ ᾿" ᾿ Ἀ “ 

σας, " ὅλον συνήγειρας " χείμενον, Χριστὲ, “᾽ ἐν σαπρίᾳ τὸν ἂν- 

θρωπον ἡ σὲ ὑπερυψοῦντα " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Θεοτοχίον. 

Ἂ 

᾽Εχ φωτὸς φωτοδότην "᾽᾿ Λόγον συνέλαβες, ἢ καὶ τεχοῦσα ἀ- 

φράστως " τοῦτον δεδόξασαι" “ Πνεῦμα γὰρ ἐν σοὶ, ᾿ Κόρη, θεῖον 
ἐσκήνωσεν" “ὅθεν σε ὑμνοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. "Ἔχστηθι φρίττων, οὐρανέ. 

Ἴλφριξε πᾶσα ἀχοὴ, " ὅπως ὁ Ὕψιστος " ἑκὼν ἦλθεν ἐπὶ γῆς ὅ 
τοῦ “Αδου "' τὴν ἰσχὺν χειρώσασθαι " διὰ σταυροῦ χαὶ ταφῆς, " 

χαὶ πάντας διεγεῖραι χραυγαάζειν" " Οἱ Παῖδες, εὐλογεῦτε, “ ἱΙερεῖς, 
ἀγυμινεῖτε, “ λαὸς, ὑπερυψοῦτε ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Πέπαυται “Αδου τυραννὶς, “ χαὶ τὸ Βασίλειον ᾿ ἐξουδένωται 

λοιπόν" “ σταυρῷ γὰρ " ἐπὶ γῆς πηγνύμενος " ὃ ἐπὶ πάντων Θεὸς, " 

τὴν τούτου δυναστείαν καθεῖλεν" "' ὃν, Παῖδες, εὐλογεῖτε, " ἱΙερεῖς, 
ἀνυμινεῖτε, " λαὸς, ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ὦ τῆς ἀφράστου σου, Χριστὲ, "' φιλανθρωπότητος " χαὶ 
ἀῤῥήτων ἀγαθῶν!" ἐμὲ γὰρ ἡ καθορῶν ὀλλύμιενον " ἐν τῇ τοῦ 
ἽΑδου φρουρᾷ, " τὰ πάθη ὑπομείνας ἐῤῥύσω" " διό σε εὐλογοῦμεν, ἢ 

τὸν τῶν ὅλων Δεσπότην, “ χαὶ ὑπερυψοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. 

Ἃ 

᾿ρυσιρλς, ἂμ 

-ὐνΣ 
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Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ᾿Εκ φλογὸς τοῖς ὁσίοις. 
Δ ιαχρύσῳ ἐσθῆτι ἢ ὥσπερ Βασίλισσαν " ὁ Υἱός σου λαμπρύνας ἢ 

αἴγλη τοῦ Πνεύματος, ἣ σὲ ἐχ δεξιῶν " αὑτοῦ ἔστησε, Πανα- 
Ὑνε᾽ Δ᾽ ὃν ὑπερυψοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ὋὉ θελήματι μόνῳ "“ Κόσμον πηξάμενος “ ἐξ ἀχράντου σου 
μήτρας " σάρχα δανείζεται, "᾽ ἄνωθεν αὐτὴν " ἀναπλάσαι βουλέ- 
μενος" “ὃν ὑπερυψοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Συναφείας τοῦ Λόγου Ἢ πρός με τὸν ἄνθρωπον ἐνδιαίτημα 

θεῖον, ᾿ Πάναγνε, πέφυκας, ᾿ λάμψασα σαφῶς ἡ παρθενίας λαμ- 

πρότησιν" Δ᾽ ὅθεν σε ὑμνοῦμεν "ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Χρυσαυγῆ σε λυχνίαν " προδιετύπωσε ᾿ δεξομένην ἀφράστως δ 

Φῶς τὸ ἀπρόσιτον, " γνώσει τῇ αὑτοῦ " χαταυγάζον τὰ σύμπαν- 

τα ᾿ ὅθεν σε ὑμνοῦμεν, " ᾿Αγνὴ, εἰς τοὺς αἰῶνας. 
᾿Ωδή θ΄, .ὋὋ Εἰἱρμός. 

᾽ θ᾿ κ᾽ ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, " ὃν οὐ τολμᾷ “ ᾿Αγγέλων 
ἀπενίσαι τὰ τάγματα ἣ διὰ σοῦ δὲ, Πάναγνε, ὡράθη βρο- 

» τοῖς " Λόγος σεσαρχωμένος" “᾽ ὃν μεγαλύνοντες ἡ" σὺν ταῖς οὐ- 

» ρανίαις Στρατιαῖς " σὲ μαχαρίζομεν. 
Τροπαάρια. 

ΩΣ 

Παθὼν " ἀμέτοχος σὺ διέμεινας, ᾿ Λόγε Θεοῦ, "᾽ σαρχὶ προσο- 
μιλήσας τοῖς πάθεσιν" " ἀλλὰ λύεις τῶν παθῶν τὸν ἄνθρωπον, " 

πάθεσι χρηματίσας " παθος, Σωτὴρ ἡμῶν" ἣ' μόνος γὰρ ὑπάρχεις 
ἀπαθὴς " χαὶ παντοδύναμος. 

Φθορὰν " θανάτου χαταδεξάμενος, " διαφθορᾶς " ἐτήρησας τὸ 

σῶμιά σου ἄγευστον" "' ἡ δὲ σὴ ζωοποιὸς καὶ θεία ψυχὴ, " Δέσποτα, 
ἐν τῷ “Αδὴ " οὐ καταλέλειπται: " ἀλλ᾿ ὥσπερ ἐξ ὕπνου ἀναστὰς " 

ἡμᾶς συνήγειρας. Τριαδικόν. 
Θεὸν " Πατέρα, Υἱὸν συνάναρχον “ πάντες βροτοὶ " ἐν χείλεσιν 

ἁγνοῖς μὲν δοξάζομεν, " τὴν δὲ ἄῤῥητον χαὶ ὑπερένδοξον κ Πνεύ- 

ματος παναγίου "᾽ δύναμιν σέβομεν" “᾽ μόνη γὰρ ὑπάρχεις παν- 

σθενὴς " Τριὰς ἀχώριστος. 
Κανών Σταυροαν. Μὴ ἐποδύρου μοι, Μῆτερ. 

ἰ χαὶ ἐν τάφῳ χατῆλθες " ὡς θνητὸς, Ζωοδότα, " ἀλλὰ τοῦ 

᾿Αδου τὴν ἰσχὺν " διέλυσας, Χριστὲ, “᾽ συνεγείρας νεχροὺς, ἢ 

οὺς χαὶ συγχατέπιε: " χαὶ ἀνάστασιν πᾶσι " παρέσχες ὡς Θεὸς " 

τοῖς ἐν πίστει χαὶ πόθῳ "᾿ σὲ μεγαλύνουτι. ; 
᾿Αγαλλιάσθω ἡ Κτίσις, " χαὶ ἀνθείτω ὡς χρίνον᾽ ἢ ὁ γὰρ Χρι- 

" ἠγέρθη ὡς Θεός" " Ποῦ σου, θάνατε, " νῦν 
τὸ χέντρον ; χραάζομεν" ᾽ Ποὺ σου, ἽΑδη, τὸ νῖχος: " χαθεῖλέ σε 
εἰς γῆν " ὁ ὑψώσας τὸ χέρας " ἡμῶν ὡς εὔσπλαγχνος. 

Ῥδνδοϊούϊουξ. ὃ9 

στὸς ἐχ τῶν νεχρῶν 
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Σταυροθεοτοχίον. 

Φέρεις τὸν φέροντα πάντα, “ χαὶ χατέχεις ὡς βρέφος “" ἐν 

ταῖς χερσὶ τὸν ἐχ χειρὸς ἡ ῥυόμενον ἡμᾶς “ πολεμίου ἐχθροῦ, " 

ἄχραντε Δέσποινα" ἣ᾽ χαὶ ὁρᾷς ἐπὶ ξύλου " ὑψούμενον σταυροῦ Ἀ 

τὸν ἐχ βόθρου καχίας " ἡμᾶς ὑψώσαντα. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. 

Θεὸν “ ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον. 

στὴρ " ἐχλάμπων αὐγαῖς Θεότητος " ἐξ ᾿Ιαχὼβ "' τοῖς ζόφῳ 

ἢ. φποαμδος, ἀνέτειλε " διὰ σοῦ νῦν, Πάναγνε, Χριστὸς ὁ Θε- 

Ἢ σὺν ταῖς οὐρανίαις ὃς ἢ Λόγος σεσαρχωμένος" " ᾧ φωτιζόμενοι 

Στρατιαῖς " σὲ μαχαρίζομεν. 

ἹῬωσθεὶς “ δυνάμει τῇ σῇ καὶ χάριτι, " σοὶ τὴν δὴν " προ- 
θύμως ἐχ χαρδίας ἀνέθηχα: " ἀλλὰ ταύτην πρόσδεξαι, Παρθένε 
ἁγνὴ, " χάριν ἀντιδιδοῦσα " σοῦ τὴν πολύφωτον " ἐκ τῶν ἀχη- 
ράτων θεσαυρῶν, δ᾽ Θεομαχάριστε. 

ἹΙστὸς " ἐδείχθης σαφῶς Θεότητος, ἣ ἐν ᾧ στολὴν " τοῦ σώ- 

ματος ὁ Λόγος ἐξύφανε, " θεουργήσας τὴν ἐμὴν, Παρθένε, μορ- 
φήν᾽ “ ἥνπερ ἐνδεδυμένος ἡ πάντας διέσωσε "᾽ τοὺς ἐχ διανοίας 

χαθαρᾶς " σὲ μεγαλύνοντας. 

Νεχροῖς ᾿ ἀνάστασις νῦν δεδώρηται " διὰ τῆς σῆς " ἀφράστου 
χαὶ ἀῤῥήτου χυήσεως, ἢ Θεοτόχε πάναγνε" “ ζωὴ γὰρ ἐχ σοῦ " 

σᾶάρχαι περιλειμένη ἢ πᾶσιν ἐξέλαμψε, “ χαὶ τὸ τοῦ θανάτου ἀ- 
μειδὲς " σαφῶς διέλυσεν. 

Εἰς τοὺς Αἴνους, Στιχηρὰ ᾿Αναστάσιμα. Ἤχος πλ. β΄. 

Ὃ σταυρός σου, Κύριε, " ζωὴ χαὶ ἀνάστασις " ὑπάρχει τῷ 

λαῷ σου" " ἐπ αὐτῷ πεποιθότες " σὲ τὸν ἀναστάντα "᾽ Θεὸν ἡμῶν 
ὑμινοῦμεν" " ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἢ ταφή σου, Δέσποτα, ἡ Παράδεισον ἤνοιξε " τῷ γένει τῶν 
ἀνθρώπων" " καὶ ἐχ φθορᾶς λυτρωθέντες, ἡ σὲ τὸν ἀναστάντα "' 

Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν" " ἐλέησον ἡμᾶς. 
Σὺν Πατρὶ χαὶ Πνεύματι " Χριστὸν ἀνυμνήσωμεν 

στάντα ἐχ νεχρῶν, ἡ χαὶ πρὸς αὐτὸν ἐχβοῶμεν' " Σὺ ζωὴ ὑπαρ- 

χεις " ἡμῶν καὶ ἀνάστασις" " ἐλέησον ἡμᾶς. 
Τριήμερος ἀνέστης, Χριστὲ, ἡ ἐκ τάφου καθὼς γέγραπται, ἢ 

συνεγείρας τὸν Προπάτορα ἡμῶν" ἣ διό σε καὶ δοξάζει " τὸ γένος 

τῶν ἀνθρώπων, " χαὶ ἀνυμνεῖ σου τὴν ᾿Ανάστασιν. 
ἽὝἝτερα ᾿Αναστάσιμα ᾿Ανατολιχά. 

Κύριε, "' μέγα καὶ φοβερὸν ὑπάρχει " τῆς σῆς ᾿Αναστάσεως 
τὸ μυστήριον" " οὕτω γὰρ προῆλθες ἐχ τοῦ τάφου, " ὡς νυμφίος 
ἐκ παστάδος, "᾿ θανάτῳ θάνατον λύσας, " ἵνα τὸν ᾿Αδὰμ ἐλευθε- 

Ἃ σὸν ἀνα- 
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ρώσῃης" ἡ ὅθεν ἐν οὐρανοῖς κ᾿ "Αγγελοι χορεύουσι, ἅ χαὶ ἐπὶ Ἰῆς " 

ἄνθρωποι δοξαζουσι " τὴν εἰς ἡμᾶς γενομένην ἢ εὐσπλαγχνίαν σου, 

Φιλανθρωπε. 

ἾὮ. παράνομοι ᾿Ιουδαῖοι, " ποῦ εἰσιν αἱ σφραγῖδες " χαὶ τὰ ἀρ- 

- γύρια, ἡ ἃ ἐδώχατε τοῖς στρατιώταις ; " οὐκ ἐχλάπη ὁ θησαυρὸς, 
ἀλλὰ ἀνέστη ὡς δυνατός" ἡ αὐτοὶ δὲ χατησχύνθητε, ἢ ἀρνησά- 
μενοι Χριστὸν " τὸν Κύριον τῆς δόξης, " τὸν παθόντα χαὶ τα- 
φέντα " χαὶ ἀναστάντα ἐχ νεχρῶν" " αὐτὸν προσχυνήσωμεν. 

Σφραγισθέντος τοῦ μνήματος, " πῶς ἐσυλήθητε, ᾿Ιουδαῖοι, δ 
φύλαχας χαταστήσαντες ἡ χαὶ σημεῖα θέντες: "τῶν θυρῶν χε- 
χλεισμένων, ἣ προῆλθεν ὁ Βασιλεύς" “ ἢ ὡς νεχρὸν παραστήσατε, ἢ 
ἢ ὡς Θεὸν προσχυνήσατε, " σὺν ἡμῖν μελῳδοῦντες: " Δόξα, Κύ- 

ριε, " τῷ Σταυρῷ σου χαὶ τῇ ᾿Αναστάσει σου. 
Τὸ ζωοδόχον σου μνῆμα " αἱ Νυροφόροι γυναῖχες ἢ ὀδυρόμεναι 

χατέλαβον, Κύριε: " καὶ μύρα βασταζουσαι, δ᾽ τὸ σώμα σου τὸ 
ἄχραντον ᾧ μυρίσαι ἐπεζήτουν" “ εὗρον δὲ φωτοφόρον “Αγγελον " 

ἐν τῷ λίθῳ χαθήμενον, "“᾽᾿ χαὶ πρὸς αὐτὰς φθεγγόμενον χαὶ λέ- 

γοντα" " Τί δαχρύετε " τὸν ἐκ πλευρᾶς " πηγάσαντα τῷ Κόσμῳ 
τὴν ζωήν ; ἡ τί ἐπιζητεῖτε " ὥσπερ θνητὸν ἡ ἐν μνήματι τὸν ᾿Αθά- 
νατον; " δραμοῦσαι δὲ μᾶλλον," ἀπαγγείλατε τοῖς αὐτοῦ Μαθη- 

ταῖς " τῆς αὐτοῦ ἐνδόξου ᾿Αναστάσεως " τὴν παγχόσμιον χαρμο- 

νήν" ἡ ἐν ἡ χαὶ ἡμᾶς, Σωτὴρ, φωτίσας, " δώρησαι ἱλασμὸν χαὶ 
τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Τὸ ᾿Εωθινὸν τῆς Κυριαχῆς. Καὶ νῦν. Ὑπερευλογημέ- 
νη. Καὶ μετὰ τὴν Δοξολογίαν, τὸ ᾿Αναστάσιμον Τροπάριον, ᾿Ανα- 

στάς ἐκ τοῦ μνήματος χτλ. 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ, 

Τὰ Τυπικὰ, καὶ οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια η΄. 

ΠΣ ρόησι μου, ἢ ὁ Θεὸς, ὁ Σωτήρ μου, ἡ ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ 
Βασιλείαᾳ σου, " χαὶ δώρησαί μοι ᾿ πταισμάτων συγχώρησιν. 
Διὰ ξύλου " τὸν ᾿Αδὰμ ἀπατηθέντα," διὰ ξύλου σταυροῦ πά- 

λιν ἔσωσας " Ληστὴν βοῶντα: "᾽ Μνήσθητί μου, Κύριε. 
σ , . ν ͵ ΄ ᾽ , 

Αδου πύλας " καὶ μοχλοὺς συντρίψας, Ζωοδότα, ἀνέστησας 

ἅπαντας, "᾽ Σωτὴρ, βοῶντας" "' Δόξα τῇ ἐγέρσει σου. 
, - " , , Ἃ »" -Ὁ 

Μνήσθητί μου, ἡ ὁ τὸν θάνατον σχυλεύσας " τῇ ταφῇ. σου 
χαὶ τῇ ᾿Αναστάσει σου, ἢ χαρᾶς τὰ πάντα “ πληρώσας ὡς εὖὔ- 

σπλαγχνος. 

Μυροφόροι ἢ ἐν τῷ μνήματι ἐλθοῦσαι ᾿ τοῦ ᾿Αγγέλου χραυγά- ἐ 

ζοντος ἤχουον: " Χριστὸς ἀνέστη, " φωτίσας τὰ σύμπαντα. 



ἀθδ ΤῊ ΚΥΡΙΑΚῊ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Τὸν ἐν ξύλῳ “᾽ τοῦ σταυροῦ προσηλωθέντα, " χαὶ τὸν Κόσμον 
ἐκ πλάνης ῥυσάμενον ἢ συμφώνως πάντες " Χριστὸν ἀνυμνήσωμεν. 

Δόξα. 

Τὸν Πατέρα "ἢ χαὶ Υἱὸν δοξολογοῦμεν “ χαὶ τὸ Πνεῦμα τὸ 

ἅγιον, λέγοντες" " Τριὰς ἁγία, " σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ἢ ἀῤῥήτως " ἐπ᾿ ἐσχάτων συλλαβοῦσα " χαὶ τεχοῦσα τὸν 
Κτίστην τὸν ἴδιον, ἡ Παρθένε, σῶζε "' τούς σε μεγαλύνοντας. 

Ἃ Ἂχ 

Ἃ 

ζῶ ον τὼν ων τ ον ὦ νὰ νων ὡς ον ὦ ον ἀρ αν ὦ ἂν ἴω ον 0] 

ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτιχά. 
Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι. 

πάντων βουλόμενος “ οὐχὶ τὸν θάνατον, Λόγε, ᾿ ἀλλὰ τὴν 
᾿λιννροιων " τῶν ἡμαρτηχότων σοι, “᾽᾿ πολυεύσπλαγχνε ἅ Χρι- 
στὲ χαὶ Κύριε, " χαὶ ποιῶν ἔλεος " με ἐμοῦ ἀεὶ τοῦ δούλου σου, ἢ 
μετανοοῦντί μοι " χαὶ τὴν τῶν χαχῶν μου συγχώρησιν, ἡ δὶ ὧν 
σε παρεπίχρανα, " ἐξαιτεῖν τολμῶντι συμπαθησον" " ἐν ἐμοὶ γὰρ 
δείξεις " τὴν ἄβυσσον τῶν θείων οἰκτιρμῶν, "᾽ ἐὰν ἀνάξιον ὄντα 

με ῖ σώσης ὡς φιλάνθρωπος. 

Ὃ μένος φιλάνθρωπος, " ὁ πάντας θέλων σῳθῆνα!ι, " καὶ χα- 

λῶν ὡς εὔσπλαγχνος " τοὺς λελυπηχότας σε " πρὸς μετάνοιαν, ἢ 

μὴ μνησθῇς, Δέσποτα," μηδαμῶς, δέομαι, ᾿ τῆς αἰσχύνης τῶν 
ἀτόπων μου " ἔργων, ὧν ἔπραξα, " φεῦ ! τῶν ὀφθαλμῶν σου ἀπέ- 
ναντι, " μὴ φρίξας ὁ παναθλιος " τὸ τῶν σῶν χειρῶν ἀναπόδρα- 
στον" " ὅθεν σοι προσπίπτω " στενάζων χαὶ πενθῶν, χαὶ νοητῶς " 

τῶν σῶν ποδῶν ἐφαπτόμενος, ἡ τοῦ λαβεῖν συγχώρησιν. 
Δέξαι μου τὴν δέησιν, " ὁ πάντας θέλων σωθῆναι, ἅ χαὶ 

μμυὴ ἀποῤῥίψης μὲ " ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, " τὸν ἀναξιον, " τὸν 
πολλὰ πταίσαντα " ὑπὲρ πᾶσαν φύσιν " τῶν ἀνθρώπων ἐχ νεό- 
τήτος" "Ἢ διὸ προσπίπτω σοι, " χλίνων μου τὸ γόνυ σὺν δάχρυσι" ἤ 
σπλαγχνίσθητι, ἐλέησον, " δεῖξον ἐν ἐμοὶ τὰ ἐλέη σου, " Κύριε 
τῆς δόξης" “ ἐλέους ὁ Πατὴρ καὶ οἰκτιρμῶν, " μή με ἀπώσῃ τὸν 

ἄθλιον, ᾿ τὸν παραχαλγῦντα σε. 

« ἘΣ 

Ἂ 

ἽἝτερα τῶν ᾿Ασωμάτων, ὅμοια. 
Ἦλχον ἑορτάσιμον "᾿Αγγελικαί σοι χορεῖαι ἢ ἀσιγήτοις στόυια- 

σιν " αἰωνίως μέλπουσιν, " ὙὝπεράγαθε, "᾽ σοῦ τρανώς βλέπουσαι ; 

τὸ ὡραῖον χάλλος, " χαὶ τῆς αἴγλης ἐμφορούμεναι, δ᾽ ἀεὶ δὲ ἐν 

τοῖς ἔμπροσθεν " μᾶλλον ἀχλινῶς ἀνανεύουσαι, " χαὶ τὰς πανολ- 

] 
ἱ 
ἢ 
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βίους " δεχόμεναι προθύμως ἀστραπὰς, " ἐν παῤῥησίᾳ πρέσβεύου- 

κ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Τείχισον τὴν ποίμνην σου "᾿᾿Αγγελικαῖς προστασίαις, Κ ὁ τὰ 

τούτων τάγματα ἡ λόγῳ συστησάμενος " χαὶ βουλήματι, "' πει- 
ρασμὸν ἅπαντα " χαὶ βαρβάρων θράσος ἐχδιώχων χαὶ αἱρέσεων" ἢ 

τῷ σῷ γὰρ αἵματι " ταύτην ἀληθῶς ἐξηγέρασας, "' καὶ νόμου 
τὸ χατάχριμα ἢ χαὶ τῆς ἁμαρτίας ἐξήλειψας: ' ὅπως λυτρωθεῖ- 

" σῶν νῦν παρενοχλούντων λυπηρῶν, ᾿ ἐν ὀρθοδόξῳ φρονήμα- 
τι, ἢ Σῶτερ, μεγαλύνη σε. 

᾿Αρχαὶ, Κυριότητες, " 
ρουβὶμ. τὰ ἄχραντα, " ΓΑγγελοι, ᾿Αρχάγγελοι " τὸν σεβάσμιον 
χαὶ σεπτὸν θρόνον σου “ἡ χαὶ τὴν θείαν δόξαν " μετὰ δέους περιέ- 

πουσι" “ Δυνάμεις πᾶσαι δὲ " σὺν ταῖς ᾿Εξουσίαις γεραίρουσι ἢ 

τὴν σὴν μεγαλοπρέπειαν, "ἡ χαὶ τῆς σῆς προνοίας τὸ ἄφραστον, 
χαὶ τὴν ἐν τοῖς οὖσι ἢ σοφίαν σου θαυμάζουσι, Χριστὲ, " χαὶ παῤ- 

ῥησία πρεσβεύουσιν " ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, Ὅμοιον. 

Γνώμη ὀλισθήσας τε " χαὶ ὑποχύψας τῷ πλάνῳ ἢ ἀπάτη ; 

Θεόνυμφε, ἢ πρὸς τὴν ὑπερθαύμαστον " εὐσπλαγχνίαν σου ἢ" χαὶ 
θερμὴν δέησιν, ᾿ παναγία Κόρη, “ χαταφεύγω ὁ παναθλιος" " 
δεσμοῦ με λύτρωσαι " τῶν πειρατηρίων χαὶ θλίψεων, " χαὶ σῶσόν με, 
Πανάμωμε, “᾽ τῶν δαιμονιχῶν ἐπιθέσεων" "' ἵνα σε δοξάζω " χαὶ 
πόθῳ ἀνυμνῶ χαὶ προσχυνῶ " χαὶ μεγαλύνω σε, Δέσποινα, " τὴν 

ἀειμαχάριστον. ᾿Απόστιχα Κατανυχτιχα. 
Μετάνοιαν οὐ χέχτημαι, " ἀλλ οὐδὲ πάλιν δάχρυα" " διὰ 

τοῦτο " ἱκετεύω σε, Σωτὴρ, " πρὸ τέλους ἐπιστρέψαι, " καὶ δοῦ- 
ναί μοι μετάνοιαν, Ἀ ὅπως ῥυσθήσωμιαι ὅβδι χολάσεως. 

Εν πῇ ὑάνο, παρουσίᾳ σου, Χριστὲ, " μὴ ἀχούσωμεν" Οὐχ 
οἶδα ὑμᾶς" Ἶ πὴν γὰρ ἐλπίδα " ἐπὶ σοὶ τῷ Σωτῆρι ἐθέμεθα, ἢ εἰ 
χαὶ τὰ σὰ προστάγματα μὴ πράττομεν ᾿ διὰ πὴν ἀμέλειαν ἧ- 
μῶν" ἣ" ἀλλὰ φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν, δεόμεθα. 

Μαρτυριχόν. 
Οἱ Μαρτυρές σου, Κύριε, " οὐχ ἠρνήσαντό σε, ᾿ οὐχ ἀπέστησαν 

ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου" “ ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις " ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Αρχαγγελιχῶς ἀνυμνήσωμεν, πιστοὶ, " τὴν οὐράνιον παστά- 
δα " χαὶ πύλην σφραγισθεῖσαν ἀληθῶς- " Χαῖρε, δὶ ἧς " ἀνεβλά- 

στησεν ἡμῖν " ὁ Σωτὴρ ὁ τῶν ἁπάντων, " Χριστὸς ὁ ζωοδότης χαὶ 

Θεός: " χατάβαλε, Δέσποινα, τοὺς τυράννους " ἀθέους ἐχθροὺς 
ἡμῶν " τῇ χειρί σου, Αχραντε, " ἡ ἐλπὶς Χριστιανῶν, 

χαὶ Σεραφὶμ. σὺν τοῖς Θρόνοις, “ Χε- 
ἊἋ 

ἊἋ 
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ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ΠΡΩΙ. 
ΕἸΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Κατανυχτιχᾷ. 

ὙΧος τὰ» β'. 

᾿Ἐλιννοῶ τὴν ἡμέραν τὴν φοβερὰν, " καὶ θρηνῶ μου τὰς πράξεις 
᾿ να ῥυπαράς" “ πῶς ἀπολογήσομαι τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ; " 

ποίᾳ δὲ παῤῥησίᾳ ἀτενίσω τῷ Κριτῇ " ὁ ἄσωτος ἐγώ; ἡ Εὖ- 
σπλαγχνε Πάτερ, Υἱὲ μονογενὲς, " τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐλέης- 
σόν με. 

Εἰς τὴν χοιλάδα τοῦ χλαυθμῶνος, ἅ εἰς τὸν τόπον, ὃν διέ- 
θου, “ ὅταν χαθίσῃς, ᾿Ελεῆμον, ἢ χρίσιν δικαίαν ποιῆσαι, ἡ μὴ 
δημοσιεύσης μου τὰ χεχρυμμένα, " μηδὲ χαταισχύνης με ἐνώ- 
πῖον ᾿Αγγέλων' “ ἀλλὰ φεῖσαί μου, ὁ Θεὸς, καὶ ἐλέησόν με. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Ελπὶς καὶ σχέπη χαὶ λιμὴν "᾽ τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων, 
Θεοχυῆτορ ἀγαθὴ, "᾿ προστασία τοῦ Κόσμου, “' ἱκέτευε σὺν ᾿Α- 
σωμάτοις ἐχτενῶς, " ὃν ἔτεχες, φιλανθρωπότατον Θεὸν, “ ῥυσθῆναι 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἣ ἐκ πάσης ἀπειλῆς, “᾽ μόνη εὐλογημένη. 
Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 

᾿Ελέησον ἡμᾶς, Κύριε," ἐλέησον ἡμᾶς" " πάσης γὰρ ἀπο- 
λογίας ἀποροῦντες, " ταύτην σοι τὴν ἱκεσίαν ὡς Δεσπότη “" οἱ ἀ- 

μαρτωλοὶ προσφέρομεν" "᾽ ᾿Ελέησον ἡμᾶς. 
Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς" “ ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν" δ᾽ μὴ ὄργι- 

σθῆς ἡμῖν σφόδρα, " μηδὲ μνησθῇς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν" δ ἀλλ ἐπί- 

βλέψον καὶ νῦν ὡς εὔσπλαγχνος, “ χαὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐχ τῶν 
ἐχθρῶν ἡμῶν" ἢ σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, Κ᾽ χαὶ ἡμεῖς λαός σου" ἣ 
παάντες ἔργα χειρῶν σου, " χαὶ τὸ ὄνομα σου ἐπιχεχλήμεθα. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Αρχὴ σωτηρίας δ ἡ τοῦ Γαβριὴλ προσηγορία ἡ πρὸς τὴν Παρ- 
θένον γέγονεν" " ἔχουσε γὰρ τὸ Χαῖρε, " καὶ οὐκ ἀπέφυγε τὸν ἀσπα- 
σμόν' " οὐχ ἐδίστασεν " ὡς ἡ Σάῤῥα ἐν τῇ σκηνῇ, " ἀλλ᾽ οὕτως 
ἔλεγεν᾽ “᾿Ιδοὺ ἡ δούλη Κυρίου, "' γένοιτό μοι χατὰ τὸ ῥῆμα σου. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Ψυχὴ, ῥαθύμως τὴν ζωὴν " διανύουσα πᾶσαν, " ἡμέραν χρί- 

σεως φριχτὴν " χατὰ νοῦν οὐ λαμβάνεις" " ἀνάνηψον, καὶ τὴν με- 

τάνοιαν ἑλοῦ" "᾽ ἐπίστρεψον, χαὶ βόησον Χριστῷ" “ Οἰχτίρμιον » 
μὴ μνησθῇς ἡμῶν ἡ πολλῶν ἁμαρτιῶν " ἐν ὥρᾳ καταδίκης. 

Ἂ 

ᾺἋ 
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Μαρτυριχόν. 

Φῶς δικαίοις διὰ παντός" " οἱ γὰρ ἽΑγιοι ἐν σοὶ φωτισθέντες 

καταλάμπουσιν ἀεὶ ὡς φωστῆρες, ἢ λύχνον ἀσεβῶν σβέσαντες" 

ὧν ταῖς εὐχαῖς, Σωτὴρ ἡμῶν, ἢ σὺ φωτιεῖς λύχνον μου, Κύριε, 

χαὶ σῶσόν με. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τὴν ὑπερένδοξον τοῦ Θεοῦ Μητέρα " χαὶ τῶν ἁγίων ᾿Αγγέχῶν 
ἁγιωτέραν " ἀσιγήτως ὑμγήσωμεν ῳ χαρδίᾳ χαὶ στόματι, " Θεοτό- 
χον ἈΡΛΟΝ ὁμολογοῦντες, "᾽ ὡς χυρίως ἰρρρδε άραυ κα Θεὸν σεσαρ- 
χωμένον, " χαὶ πρεσβεύουσαν ἀπαύστως ἢ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Κανὼν Κατανυχτιχὸς, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Τῶν ὀμμάτων μου, Χριστὲ, τὸν χλαυθμὸν δέχου. ᾿Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. β΄. Ὁ Εἰρμός. 

»᾽ αἰσθητὸς Φαραὼ " χατεποντίσθη πανστρατί: “'᾿ ᾿Ισραὴλ δὲ 
διελθὼν " ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης ᾿ ἀνεβόα: Κυρίῳ " τῷ Θεῷ 

» ἡμῶν ἄσωμεν, ἡ ὅτι δεδόξασται. 
Τροπαρια. 

- Τὸν ἐμπεσόντα, Χριστὲ, " ληστῶν εἰς χεῖρας πονηρῶν, " καὶ 
πληγαῖς ψυχοφθόροις ᾿ ἡμιθανῆ γενόμενον "᾽ συμπαθείας ἐλαίῳ ὅ 

θεραπεύσας οἰχτείρησον, " ἵνα δοξάζω σε. 

Ως ἁμαρτήσας πολλὰ " σπήλαιον γέγονα ληστῶν" " ὁ τεχθεὶς 

ἐν σπηλαίῳ, "᾽ δαχρύων ὄμβρους δίδου μοι, ἢ χαὶ καθάρισον, ὅπως ἥ 
τοῦ ἁγίου σου Πνεύματος " ναὸς γενήσωμααι. 

Μαρτυριχά. 

Νεανιχῶς τὸν ἐχθρὸν " καταβαλόντες, ᾿Αθληταὶ, "' θεοπλόχοις 

ἀληθῶς ἢ στεφάνοις ἐχοσμήθητε, " καὶ Θεῷ ἐν ὑψίστοις " μετ ᾿Αγ- 

γέλων παρίστασθε Ἂ δόξης ἘΜΟΡΊΕΜΗΣ 
Οἱ τῶν αἱμάτων βυθῷ " τὸν Φαραὼ τὸν νοητὸν " ἀποπνίξαν- 

πές ποτε, ἡ" σεπτοὶ Μεγαλομάρτυρες, “ πρὸς γῆν ἐπαγγελίας δ 

οὐρανίου μετέβητε " Χριστὸν δοξαζοντες. 
Θεοτοχίον. 

Μετὰ Μαρτύρων, ᾿Αγνὴ, “ μετὰ τῶν θείων Προφητῶν, ἣ με- 
τὰ πάντων ᾿Αγγέλων " τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων " ἐχδυσώπει 
σωθῆναι ἡ τούς σε δοξάζοντας, " Θεοχαρίτωτε. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 
ἔχτη ΤῈ τῶν Νόων με ελῳδία. Ποίημια Θεοφάνους. 

γῴόνει ὐγίὰ Ὡς ἐν ἜΠΙΟΝ πεζεύσας. 

᾿Ἡβμδο χορείας “ ἀνευφημῶν “ τὴν τερπνὴν εὐπρέπειαν, ἢ 
ταῖς αὐτῆς φωτιστιχαῖς ᾿ ἀστραπαῖς φαιδρύνεσθαι βοῶ, "ὶ ἱχε- 

πεύων σε, Χριστὲ, “ τὸν μόνον εὔσπλαγχνον. 
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᾿ ᾿ ") - , ΕῚ ι “ἂν “ἃ ἢ 
Καταχοσμήῆσας τῷ Λογῳ " χαὶ τῷ ἐχ σοὺ ἡ παναγίῳ Πνεύ- 

- ᾽ , . ; ᾿ ᾿ , “, « 

ματι " τῶν ᾿Αγγέλων τοὺς χοροὺς, "“᾽᾿ σὲ τὸν πάντων αἴτιον ὑ- 

μνεῖν " παρεσχεύασας αὐτοὺς " ὡς παντοδύναμος. 

Θεοτοχίον. 

Τὸν ἑαυτῆς δεξαμένη " Δημιουργὸν, ᾿ ὡς αὐτὸς ἠθέλησεν, “ 

ἐξ ἀσπόρου σου γαστρὸς " ὑπὲρ νοῦν σαρχούμενον, ᾿Αγνὴ, " τῶν 
χτισμάτων ἀληθῶς ἐδείχθης Δέσποινα. 

᾿Ωδὴ; γι Ὁ Εἰμμός. 
»᾽πτν τῇ στεῤῥᾳ ἡ «ἧς πέραν σου πέτρᾳ " τὸν λογισμὸν " ἑδρά- 

Ἡδέως τῆς ψυχῆς μου," στερέωσον, Κύριε: " σὲ γὰρ ἔχω, ᾿Αγα- 

θὲ, ᾿ χαταφυγὴν καὶ στερέωμα. 

Τροπαρια. 
Μετανοεῖν " Χριστῷ συνεταξάμην, ἣ᾽ χαὶ τῶν καχῶν “ οὐδό- 

λως ἐπαυσάμην" " τί γένωμαι, τύφλωσιν ἣ περιχείμενος πολλήν; ἢ 
Υἱὲ Θεοῦ, σύ με οἴχτειρον. 

᾿Αποσχοπῶν “ Θεοῦ θυμίαν “ ἐχὃ ῦ " ζωὴν τῇ ῥαθυ- ἑοῦ μακροθυμίαν " ἐχδαπανῶ κ᾽ ζωὴν τῇ ῥαθυ 
, ΕῚ Η δ, , χ Α ᾽ Η « δι χ Ἑ - 

αἱαᾳ, " χαὶ δέδοικα πάντοτε, " μὴ ἐξαίφνης ἡ τομὴ “ ἡ τοῦ θα- 

νάτου προφθάσῃ με. 

» 

Μαρτυριχά. 

Τοὺς διωγμοὺς, “᾽ τοὺς πόνους, τοὺς χινδύνους " ὥσπερ τρυ- 

φὴν “ οἱ Μάρτυρες ποθοῦντες, ἢ ἠγάλλοντο βλέποντες " διανοίας 

ὀφθαλμοῖς ᾿ τὴν δι᾿ αἰῶνος ἀπόλαυσιν. 

'Ως τῇ στεῤῥᾷ " τῆς εὐσεβείας πέτρᾳ " τὸν λογισμὸν " ἑδράσαν- 

τες πανσόφως, ἡ μοχλεύσεσιν, “Αγιοι, ᾿ πολυτρόπων αἰκισμῶν ᾿ οὐ 

παρετράπητε, Ναρτυρες. 

Θεοτοχίον. 
Νέος ἡμῖν " Παράδεισος ἐδείχθης ᾿ ζωῆς, ᾿Αγνὴ, 

μέσον ἔχων" " ἐξ οὗ φαγὼν, ἽΑχραντε, “ τῆς νεχρώσεως ᾿Αδὰμ. 

τῆς πονηρᾶς ἀπολύεται. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Οὐχ ἔστιν ἁγιος. 
Ι πᾶσαν φύσιν λογικὴν “ ἐχ μὴ ὄντων βουλήσει ᾿ πλαστουργή- 
χω Φύσις " τρισαγίοις ἐν φωναῖς " ὑμινολογεῖται τριττοῖς “ ἐ 

προσώποις, " χαὶ δοξολογεῖται πιστῶς. 

Πηγάζων σὺ τὸ ἀγαθὸν, " Δέσποτα τῶν ἁπάντων, ἣἧ χαὶ 
πλουσίως ἐχχέων, “΄ τῇ μεθέξει ἀγαθοὺς " τοὺς ἀσωμάτων χο- 

ροὺς " τῶν ᾿Αγγέλων " ἔδειξας, Φιλανθρωπε. 

Ἀ σὸ ξύλον 
Ἃ 

Θεοτοχίον. 
εὐσεν ἄφεσις ἡμῖν " διὰ σοῦ, Θεοτόχε" ἡ ὁ γὰρ νόμου Δεσπό- 

της, ἢ ἐκ σοῦ σωματωβθεὶς, " τὰ πάθη ὑπὲρ ἡμῶν " ὑπομείνας ἣ 

πᾶντας τ ρδαγστις.ς 
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᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰρμός. 
Ἂ »᾿ γπυ)κάλυψεν οὐρανοὺς " ἡ ἀρετή σου, Χριστὲ, 

͵ Κύριε, " τὰ πάντα πεπλήρωται. 

Τροπᾶρια. 
Μὴ χαταχρίνης ἡμᾶς " τοὺς πταίονταάς σοι πολλά" "᾽ ἀλλὰ 

τῷ συνήθει σου, Δέσποτα, " ἐλέει οἰχτείρησον. 
δὸς ὑπάρχων ζωῆς, ᾿θανατηφόρους ὁδοὺς, ᾿ Σώτερ, ἁμαρτίας 

ἐχχλίνειν με ἡ ἀεὶ χκαταξίωσον. 

Μαρτυριχά. 
Ὑφάπτουσαν αἰχισμῶν " χαθυπελθόντες πυρὰν, " δρόσῳ θείου 

Πνεύματος, Μάρτυρες, " ἐμείνατε ἄφλεχτοι. 
Χειμαῤῥουν θείας τρυφῆς ᾿ τρυφᾶτε περιφανῶς, " Μάρτυρες, 

αἱμάτων τοῖς ῥεύμασιν ᾿ αὐτὴν χληρωσάμενοι. 
Θεοτοχίον. 

ἱΡαθύμως μου τὴν ζωὴν ἡ ἐχδαπανήσας, ᾿Αγνὴ, ᾿ πρὸς τὴν 
σὴν προστρέχω ἀντίληψιν: " οἰκτείρησον, σῶσόν με. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Χριστός μου δύναμις. 

θορᾶς ἀπρόσδεκτον " τὴν φύσιν ἔχοντες, " οἱ θειότατοι Νόες δ 
(ὦ τὸν σεπτὸν “ θρόνον περιέπουσιν, “ ἀθανασίας σε πηγὴν ἢ 
χληρωσάμινοι, Φιλαάνθρωπε. 

Ὑπὸ τοῦ Πνεύματος " ἁγιαζόμενοι, ᾿ τῶν ᾿Αγγέλων οἱ δῆμοι ἢ 
πρὸς τὸ χαχὸν “ μένουσιν ἀχίνητοι, ἢ ταῖς πρὸς τὸ πρῶτον ᾿Αγα- 
θὸν “ ἀναβάσεσι θεούμινοι. 

χαὶ τῆς σῆς 

)) 

Θεοτοχίον, 
΄ , ΓΙ γ6 πὰ , Ἃ υ - ἔγιν Δ χ 

᾿ Κατάρα λέλυται “ ἡ τῆς Προμιήτορος " διὰ σοῦ, Θεομῆτορ 
σὺ γὰρ ἡμῖν, ᾿ΓΑχραντε πανάμωμε, “᾽ τῆς εὐλογίας τὴν πη- 
γὴν “ τὴν ἀέναον ἐχύησας. 

᾿ λ  } ] 

ν - ᾽ , δὴ 8 Ξ Ο͵ ΕἸρμοός, Χ δ ς , - νἐ τὸ φὼς ἀνατέλλων τῷ Κόσμῳ, Χριστὲ, “᾿ φώτισον τὴν 
» {καρδίαν μου ἣ" ἐχ νυχτός σοι χραυγάζοντος, χαὶ σῶσόν με. 

ἡ ) 

; ΥΩ ἃ Τροπαριὰ. ἣν ταν ; 
Ἰεσσαὶ ἐκ τῆς ῥίζης βλαστήσας, Χριστὲ, “ ξήρανον τὰ βλα- 

στήματα ἣ᾿ τῶν παθῶν μου, φυτεύων μοι τὸν φόβον σου. 
Στεναγμὸν ὡς ὁ Τελώνης χτησώμεθα, “ καὶ χαχῶν ἀποσχώ- 

μεθα, “ στεναγμὸν ὅπως φύγωμεν αἰώνιον. 

᾿ ᾿ Μαρτυριχά. , ἣ 
Ἱετρωμένοι τῷ θείῳ σου ἔρωτι, " τιτρωσχόμενοι ἔχαιρον 

ταῖς βασάνοις οἱ Μάρτυρες σου, Κύριε. 
Εχ περάτων τοὺ σώματος, οἱ Μάρτυρες, " ἐναθλοῦντες χεχρά- 

γατε, " καὶ Χριστὸς τῆς φωνῆς ὑμῶν εἰσήχουσε. 

Ἂ 

Ῥατδοϊθίϊουβ. 00 
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Θεοτοχίον. 

Τὴν οὐράνιον πύλην ὑμνήσωμεν, "' δὶ ἧς πάντες εἰσέρχον- 
ται ᾿ ἁμαρτωλοὶ πρὸς εἰσόδους συγχωρήσεως. ᾿ 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 
-" Ψ ᾽ ΄ 

Τῷ θείῳ φέγγει σου, Λγαθέ. 

Ὑπὶ τοῦ θρόνου τῶν Χερουβὶμ. " βλέπων ὁ Προφήτης σε, " Παν- 
( Ν' ἣν , ᾿ [δ᾽ ν ΄ 

“τεπόπτα, τὸν Κτίστην χαὶ Κύριον " ἐπιβεβηχότα, διὰ συμβό- 
λων τὴν σὴν “ μυεῦται δεσποτείαν " χαὶ χυριότητα. 

Ταῖς μυριάσιν ὁ Δανιὴλ " χαὶ ταῖς χιλιάσι σε " τῶν ᾿Αγγέ- 
λων χυχλούμενον, Δέσποτα, “ βλέπων, ἡνωμένην τε τῶν ἀν- 

θρώπων μορφὴν, " τὸ χράτος σου τῆς δόξης ἡ μεμυσταγώγηται. 
Θεοτοχίον. 

ἱΩραῖος κάλλει ὁ σὸς Υἱὸς ἢ παρὰ τοὺς υἱοὺς βροτῶν " πᾶσιν 

ὥφθη, πανύμνητε Δέσποινα" "᾽ Λόγος γὰρ ὑπάρχει τοῦ ἐπὶ παν- 
των Θεοῦ, "ἡ εἰ χαὶ φύσιν ἀνθρώπου " ἐχ σοῦ ἀνέλαβεν. 

᾽ ᾿ ᾿ . εἰ , 

δὴ ς΄. Ὁ Εὕρμος. 

᾽ ᾧ χήτει χαταποθεὶς " τῷ σῆς ἁμαρτίας, χραυγάζω σοι, ἢ 

» Β Χριστέ: ᾽ῶς τὸν Προφήτην, ἢ ἐκ φθορᾶς με ἐλευθέρωσον. 
Τροπαρια. 

ὋὉ ὀμματώσας τυφλοὺς, ἡ τῆς ψυχῆς μου ἄνοιξον ὄμματα, ἢ 
ὅπως τὸ φὼς σου βλέψω, " χαὶ παθῶν σχότους ῥυσθήσωμαι. 

Ναμάτων ζωοποιῶν ἢ μετανοίας ἔμπλεων ποίησον, ἢ Οἰχτίρ- 

μον, τὴν ψυχήν μου, ἢ ποταμοὺς διδοὺς δαχρύων μοι. 

Μαρτυρικά. 
Κοιλάδες μαρτυριχαὶ " χρίνα ἰαμάτων ἐχφύουσι, " καὶ πάν- 

πων τὰς χαρδίας ἡ εὐσεβῶν εὐωδιαζουσι. 

Λυόμενοι αἰχισμιοῖς " σῶμα τὸ φθειρόμενον, ἽΑγιοι, ἢ τῷ πόθῳ 

τοῦ Κυρίου " τὴν χαρδίαν συνεδήσατε. 
Θεοτοχίον. 

᾿Αγία Μῆτερ Θεοῦ, ἢ τὴν βεβηλωθεῖσαν καρδίαν μου " πρά- 
ἕεσιν ἐναγέσι ἢ συμπαθείᾳ σου ἁγίασον. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν. 
ὃς χαθαρότητι " χαταβαίνοντας ὁρῶν " ὁ Ταχὼβ ἐν χλίμιακι 

Νιος ̓ Αγγέλους σου, Δέσποτα, τηλαυγῶς, " τὴν σὴν ἐδιδά- 
σχετο ἡ ἐν σαρχὶ παρουσίαν " προδηλότατα. 

Νοήσας τὴν ἔνθεον " τῶν ᾿Αγγέλων χαὶ φαιδρὰν " παρεμβο- 
λὴν, ἠγάλλετο " ὁ θεράπων σου, Δέσποτα, ᾿Ισραὴλ, "' εὐρύθμως 
χορεύουσαν, "᾿ χαὶ τὴν ἄῤῥητον δόξαν " περιέπουσαν. 

Θεοτοχίον, 
αἰωνίων ἀληθῶς ἢ ἀγγελικῶν Δυνάμεων " 

᾽ ἢ - , 

Ορέων ὑπέρτερον τ 
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ἀνεδείχθη τὸ ὄρος τὸ ἐμφανὲς " σὴ γαστὴρ, χωρήσασα “ τῆς 
Θεότητος αἴγλην, ἢ Κόρη Δέσποινα. 

᾿Ωδὴ ζ΄. Ὁ Ἑζρμός. 
»ἡ τῶν ὁσίων σου Παίδων " τὸν ὕμνον ἐπαχούσας, " χαὶ τὴν 

ἡ νι Ἢ χαιομένην δροσίσας, “ εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. 
Τροπάρια. 

Ὑπὸ τῆς ἄγαν χαχίας ἡ τὸν νοῦν ἀπετυφλώθην, "᾽᾿ χαὶ οὐχ 
ἔβλεψα "᾿ μετανοίας τὸ φέγγος. ὁ Χριστὲ, Σωτήρ μου, σῶσόν με. 

᾽Σ 

Θαῤῥῶν τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ " προσπίπτω σοι, Οἰχτίρμον.,, ἢ 
ἐξαιτούμενος " τῶν χαχῶν μοι τὴν λύσιν᾽ " μιἡ με παρίδῃς, Δέσποτα. 

Νόνος ἐγὼ ἐγυμνώθην " ἐξ ἔργων δικαιούντων" " μόνος ἔπρα- 

ξα " πᾶσαν ἄτοπον πρᾶξιν" " μόνος, Χριστὲ, μὲ οἴχτειρον. 

Μαρτυριχα. 

Ὃ ὑπερχόσμιον δόξαν " ἐνδύσας τοὺς ᾿Αγίους " ἀθλήσαντας ἢ 
Ἅ - {: , χ Ε - , - 

ἐν τῷ Κόσμῳ, πρεσβείαις " αὐτῶν, Χριστέ μου, σῶσόν με. 

Νομοθεσίας ἀδίκου, " διχαίου νόμου ὄντες "“΄ θεῖοι φύλαχες, δ 

χατεπτύσατε πίστει " νομίμως ἐναθλήσαντες. 

Θεοτοχίον. . 

Δούλου μορφὴν ὑποδύντα ἣ Δεσπότην, Κόρη, τίκτεις" “ὃν 
ἰχέτευε " τῶν παθῶν τῆς δουλείας, "΄᾿Αγνὴ; ἐλευθερῶσαί με. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Δροσοβόλον μὲν τὴν χάμινον. 
[ἃ ὑκράμ φαιδρύνεσθε, πανάγιοι ἢ "Αγγελοι, τοῦ Παντοχράτο- 

μοί ρος, πλησιάζοντες " τῇ ἀφράστῳ δόξῃ τοῦ Χριστοῦ, " χαὶ πόθῳ 

χραυγαάζοντες ἀεί" " Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, ἢ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Νοερῶς περὶ σὲ, Δέσποτα, στρεφόμενοι, “ Αγγελοι τὴν ἀχα- 

τάληπτον ἢ φωτοφάνειαν " ἀϊδίως δέχονται τὴν σὴν, δ΄ ὑμνοῦντες 

χαὶ λέγοντες ἀεί" " Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, ἢ ὃ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Θεοτοχίον. 

Μετὰ σοῦ, εὐλογημένη, ὁ ᾿Ασώματος ἣ" Κύριος, ἔφη ὁ Γαβρι- 
ἦλ᾽ ἡ τὴν φθαρεῖσαν γὰρ" ἀναπλάσαι φύσιν βουληθεὶς, " τὴν μή- 
τρᾶν σου ᾧχησεν, ᾿Αγνή" ἡ Εὐλογημένη, ἡ Θεὸν ἢ σαρχὶ χυήσασα. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰρμός. 
» 0 ὅσιοί σου Παῖδες ἐν τῇ χαμίνῳ " 

σαντο, " τὸν τρισάγιον ἀναβοῶντες" " Εὐλογεῖτε, ὑμινεῖτε 
» χαὶ ὑπερυψοῦτε τὸν Κύριον. 

Τροπαρια. 

᾿Εζήλωσα ἀσπλάγχνου πλουσίου τρόπους; Ἄ χαὶ παρορῶ μου 

πτωχεύσαντα “ἡ τὸν νοῦν πρὸ θυρῶν τῆς μετανοίας, ἡ χαχία ἡλ- 

χωμένον" ἡ Χριστὲ, μὴ εἰς πῦρ πέμψης ἄσβετον. 
- ᾿ ͵ -» ᾽ ΄ χ ὧὡ - φυΐΨ» 

Χειμῶνι χαὶ σαββάτῳ καλῶν ἀργίας " μή με τοῦ βίου ἀνέ- 

τὰ Χερουβὶμ. ἐμιμή- 
Ἢ ὍΣ 
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τοιμον “ λάβης; χειμῶνα τῆς ἁμαρτίας Ἂ ὁ χαταπαύσας, Οἰχτίρ- 

μον, ᾿ ἀλλ ἐπιστροφὴν θείαν δίδου μοι. 
Μαρτυρικά. 

Οἱ Μάρτυρες τὴν πλάνην χαταπατοῦντες, ἢ τῇ ἀπλανεῖ πί- 

στει ἅπασαν " βασάνων ἤνεγχαν τριχυμίαν, ἢ εὐλογοῦντες, ὑμινοῦν- 
τες " καὶ ὑπερυψοῦντες τὸν Κύριον. 

Ὑφάπτουσαν βασάνων σβέσαντες φλόγα “ ὑπομονῆς δρόσῳ, 
“ΑΥιοι, ἢ ὕλην ἔφλέξατε ἀσεβείας, " θείας ζήλῳ ἀγάπης ἡ πυρού- 

μενοι, χαλλίνικοι Μάρτυρες. 
Θεοτοχίον. 

Ὑπαάρχουσα ᾿Αγγέλων τιμιωτέρα, ᾿ Θεὸν τὸν ἅγιον τέτοχας, ἢ" 
ὑπερβαλλόντως ἁγιασθεῖσα, “ Θεοτόχε Παρθένε" “' διό μου τὴν 
ψυχὴν χαθαγίασον. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. ᾽Ἐχ φλογὸς ποῖς ᾿Οσίοις. 

᾿Τλλισσαῖον ὡς πάλαι " σοὺ τὸν θεράποντα " στρατιαῖς ἀσωμά- 

“τοις ἢ περιετείχισας, ἡ οὕτω δὴ καὶ νῦν, " Χριστὲ, τὴν ᾿ Εχχλη- 
σίαν σου ἢ σὲ ὑπερυψοῦσαν ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Λυτρωθῆναι πταισμάτων ἣ χαθιχετεύσατε, δ ᾿Αρχιστράτηγοι 
θεῖοι, ᾿ ὡς παριστάμενοι ἢ θρόνῳ τῷ φριχτῷ, " τοὺς ἐν πόθῳ ὃδο- 

ξαζοντας " καὶ ὑπερυψοῦντας " Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Θεοτοχίον. 

Ὡς Μητρὶ χαὶ Παρθένῳ " Χαῖρέ σοι χράζομεν " Γαβριὴλ σὺν 
τῷ θείῳ, "δ᾽ Θεομαχάριστε" "᾽ Λόγον γὰρ ἡμῖν " Θεοῦ σαρχὶ γεγέν- 
νηχας" " ὃν ὑπερυψοῦμεν “ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» τὸ Χαῖρε " δὶ ᾿Αγγέλου δεξαμένη," καὶ τεχοῦσα ἅ τὸν Κτί- 
1 πρό τὸν ἴδιον, ᾿ Παρθένε, σῶζε "' τούς σε μεγαλύνοντας. 

Τροπαρια. 
᾿Ιωσὴφ μὲν " σωφρονήσας σιτοδότης " ἐγνωρίσθη" " ἐγὼ ἀσω- 

τεύων δὲ " λιμῷ χρατοῦμαι ᾿ ἐναρέτων πραξεων. 
Ως ὁ Πέτρος " μεταγνοὺς, Χριστὲ, δαχρύω, ἢ ὡς Τελώνης " 

στενάζω, ὡς ἼΑσωτος " ἐχ βάθους κράζω" ἡ Ἥμαρτον, συγχώρησον. 
Μαρτυριχα. 

Συμμιαχίᾳ " τοῦ Θεοῦ καταβαλόντες " τὴν χαχίαν,, ἡ Σοφοὶ, 
τοῦ ἀλάστορος, " στεφάνους νίχης " ἐξ ὕψους ἐδέξασθε. 

Ἢ ἁγία " τῶν σεπτῶν Μαρτύρων μνήμη " ἁγιάζει " ἐν ἁγίῳ 
Πνεύματι " τοὺς ὀρθοδόξως ᾿ αὐτὴν ἁγιάζοντας. 

Θεοτοχίον. 
- ..: 

Φώτισόν με " ἁμαρτίᾳ σχοτισθέντα, ἣ᾽ ἀπαθείας " τὸ φῶς ἢ 
χυήσασα, ἵνα ὑμνῶ σε, "᾽ ἁγνὴ ᾿Αειπάρθενε. 
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Κανὼν τῶν ᾿Ασωμιάτων. 
Θεὸν ἢ ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον. 

αυὶὸ ᾿ Προφήτη τῷ σῷ ὡς ἔπαυσας ἅ τὸν δὸν λαὸν " πατάσ- 

Δ σοντα ῥομφαίᾳ σου Αγγελον, ᾿᾽ οὕτως, Οἰχτίρμον, βράβευσον 
εἰρήνην, Χριστὲ, ἢ πάσαις ταῖς ᾿Εχχλησίαις, " τὸν ἐπιχείμενον ἤ 
νῦν ἐπιχουφίζων πειρασμὸν “ ὡς πολυέλεος. 

᾿Ιδὼν "᾽ λαοῦ σου, Χριστὲ, τὴν κάχωσιν, ἢ ὡς ἰατρὸς " ψυχῶν 
τε χαὶ σωμάτων, θεράπευσον " ἱχεσίαις, Δέσποτα, τῶν σῶν Λει- 
τουργῶν, ἢ τῶν νῦν περιχυχλούντων ἣ σὲ τὸν Παντάναχτα, " φω- 
γαῖς τε ἀπαύστοις ὡς Θεὸν " δοξολογούντων σε. 

Θεοτοχίον. 
᾿Αρχαὶ, " ᾿Αρχάγγελοι, Κυριότητες “ καὶ Σεραφὶμ., " Δυνά- 

μεις, ᾿Εξουσίαι χαὶ “Αγγελοι, ᾿ Θρόνοι, πολυομμάτοις σὺν τοῖς Χε- 

ρουβὶμ., “ νὺν τὸν δεδοξασμένον ᾿ Τόχον σου σέβοντες, ἡ σὲ, Παρ- 
θενομιῆτορ, εὐλαβῶς “ ἀεὶ δοξαάζουσι. 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Κατανυχτιχά. 
Ῥὰ τῆς χαρδίας μου τραύματα ἣ ἐκ πολλῶν ἁμαρτημάτων ἣ 

φυέντα μοι ἰάτρευσον, Σωτὴρ, " ὁ τῶν ψυχῶν χαὶ σωμάτων ἰα- 
πρὸς, " παρέχων τοῖς αἰτοῦσι " πταισμάτων τὴν συγχώρησιν ἀεί" δ 
παράσχου μοι δάχρυα μετανοίας, “ διδούς μοι τὴν λύσιν τῶν 

Ὀφλημάτων, ἢ Κύριε, χαὶ ἐλέησόν με. 
Γυμινόν με εὑρὼν " τῶν ἀρετῶν, ὁ ἐχθρὸς " τῷ βέλει τῆς ἁμαρ- 

τίας ἔτρωσεν: " ἀλλὰ σὺ, ὡς ἰατρὸς " ψυχῶν τε χαὶ σωμάτων, ἣ 
τὰ τραύματα τῆς ψυχῆς μου θεράπευσον, " ὁ Θεὸς, καὶ ἐλέησόν με. 

Μαρτυριχόν. 
Κύριε, " ἐν τῇ μνήμη τῶν ᾿Αγίων σου ἢ πᾶσα ἡ Κτίσις ἐορ- 

τάζει" " οἱ Οὐρανοὶ ἀγάλλονται σὺν τοῖς ᾿Αγγέλοις, "᾽ χαὶ ἡ γὴ 

εὐφραίνεται σὺν τοῖς ἀνθρώποις. ᾿ Αὐτῶν ταῖς παραχλήσεσιν ἐ- 

λέησον ἡμᾶς. 

Ἃ 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Αρχαγγελιχὸν λόγον ὑπεδέξω, κ᾽ χαὶ Χερουβιχὸς θρόνος ἀνε- 
δείχθης, " καὶ ἐν ἀγχάλαις σου ἐβάστασας, Θεοτόχε, " τὴν ἐλ- 
πίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

ΒΠΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ΝΜ θη μου, ἣ ὁ Θεὸς χαὶ ὁ Σωτήρ μου, " ὅταν ἔλθης " ἐν τῇ 
Βασιλείᾳ σου, Ν καὶ δώρησαί μοι " πταισμάτων συγχώρησιν. 
Παριδέ μου " τὰ ἐν γνώσει χαὶ ἀγνοίᾳ " πεπραγμένα," ᾽Ιη- 

σοῦ φιλάνθρωπε, " χαὶ σωζομένων ἢ μερίδι με σύνταξον. 
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Ὃ λαμπρύνας " τῶν ᾿Αγγέλων τὰς χορείας, "' ταῖς ἐχείνων, ἢ 

Χριστὲ, παραχλήσεσι, " τὸ ὀπτιχόν μου " τῆς καρδίας φώτισον. 
Μαρτυριχόν. 

Πᾶσαν πεῖραν " ἀλγεινῶν ὑπενεγχόντες, δ᾿ ᾿Αθλοφόροι, " τὰ ἄλ- 
γὴ χαὶ τραύματα ἣ᾿ τὰ τῶν ἀνθρώπων "' ἀεὶ θεραπεύετε. 

Δόξα. 

Τὴν Τριάδα " τὴν ἁγίαν προσκυνοῦμεν, " ὑμνουμένην " ᾿Αγγέ- 
λων στρατεύμασιν, ὁ αὐτῇ βοῶντες" “ Σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Λύτρωσαί με " τοῦ πυρὸς τοῦ αἰωνίου, " καὶ βασάνων “' τῶν 
ἀποχειμένων μοι, " Θεογεννῆτορ, " ὅπως μαχαρίζω σε. 

ΤῊ ΔΕΎΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ. 
Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτιχά. 

Ἦχος πλ. β΄. “Ὅλην ἀποθέμενοι. 
λος ἐχ νεότητος " ταῖς ἡδοναῖς ἐδουλώθην, "᾽ τῆς σαρχὸς χαὶ 

ὦ υῖνα ἢ παθῶν χαταγώγιον ἣ τυραννούντων με᾿ ἢ τῆς ψυχῆς 
ὅλως δὲ " ἀλογήσας, Σῶτερ, "᾽ ἐντολῶν σου χατεφρόνησα" ἣ ἀλ- 
λὰ ὁ πλάσας με " χαὶ εἰδὼς ἡμῶν τὴν ἀσθένειαν, " ὁ μόνος ἀνα- 

μάρτητος, " δός μοι τὴν συγχώρησιν, Ἐὔσπλαγχνε, “ ὧνπερ ἐν 
ἀγνοίᾳ " καὶ γνώσει, αἰσθητῶς χαὶ νοητῶς, ἡ ἀπὸ νεότητος ἥμαρ- 

τον, ἣ μόνε εὐσυμπαθητε. 
Τίς ἐκ τοῦ θανάτου με" τῆς ταλαιπώρου σαρχός μου " ῥύ- 

σεται, " καὶ σώσει μου " τὴν ψυχὴν ἀπήμονα " χαὶ ἀπείραστον; δ 

τυραννεῖ βίᾳ γὰρ " εὐπαθοῦσα αὕτη, “ χαὶ ψυχῆς χατεξανίστα- 

ται, " καὶ θλίβει πάλιν δὲ, " ἀσθενοῦσα οἴμοι τῷ τάλανι!! κ᾿ Αν- 
πέχειν οὖν οὐ δύναμαι " πρὸς τὴν ταύτης, Σῶτερ, ἀσθένειαν" ἅ 
ἀλλ, ὦ Ποιητά μου, ἣ μὴ δώσης νικηθῆναι τῷ χοὶ " τὸ πνεῦμα, 
ὃ μοι ἐνέπνευσας, " ὡς αὐτὸς εὐδόχησας. 

Ὅταν τῇ προστάξει σου " ἐχ τῶν δεσμῶν τοῦ σαρχίου " βου- 
ληθῆς χωρίσαι μου " τὴν ψυχὴν, ᾿Αθάνατε, " τότε φεῖσαί μου, ἢ 
προσηνὴ Αγγελον " χαροποιῶς βλέποντα ἢ ἀποστείλας, παραλή- 
ψεσθαι ἡ χαὶ διασώσασθαι ἢ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων τοῦ σχότους με! Ὁ 
εὐκόλως δυναμοῦντά με, " τοῦ εὐθυπορῆσαι τὴν ἄνοδον "' τὴν ἐν 
τῷ ἀέρι, " καὶ φθάσαι εἰς προσχύνησιν τοῦ σοῦ ἡ θρόνου φρικτοῦ 

ἀχατάχριτον, " Θεὲ ὑπεράγαθε. 
ἽἝτερα τοῦ Προδρόμου. Ἢ ἀπεγνωσμένη. 

Ὃ κχατεγνωσμένος " ἐν ἀσωτεία, " σοὶ τῷ ὑπὲρ λόγον " δεδο- 

ξασμένῳ " προσπίπτω, καὶ δέομαι "᾽ ἐκ βάθους τῆς χαρδίας" Κ 

“ 
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Ἴδε " τὴν θλῖψιν τῆς ψυχῆς μου, " τῆς χαρᾶς ὁ προλάμψας" " ἴδε " 
τὰ ἕλχη τῆς χαρδίας, " μετανοίας ὁ κήρυξ" ἢ καὶ παράσχου μοι 

τὴν σωτηρίαν ἡ διὰ τῆς θείας πρεσβείας σου, Πρόδρομιε, ᾿ καθι- 
χετεύων τὸν Κύριον. 

Ὅλος ἐν χαχίᾳ ̓  χατεγνωσμένος, “᾽ ὅλος ἀπογνώσει "' βεβυ- 
θισμένος, “ αὐτὸς πονηρότατος " καὶ ζοφερὸς ὑπάρχω" “ ὅλως ἤ 

χατεστιγμένος ὅλος " ἐξ ἡδονῶν ἀτόπων, δ᾽ ὅλως δεινῶς χα- 

τεφθαρμένος " χαὶ χατηχρειωμιένος" " σοῦ τοῖς ἴχνεσι προσπίπτω, 
Μαχαρ' " Μὴ ἀποῤῥίψης, ἀλλὰ σῶσον, ᾿Ιωάννη, με, " φίλε Κυ- 
ρίου χαὶ Πρόδρομε. 

ἱΡῦσαι τὴν ψυχήν μου "' πιχροῦ θανάτου " τοὺ τῆς ἁμαρτίας ἢ 

χαὶ τῶν πταισμάτων, ἢ πανεύφημε Πρόδρομε, " καὶ ζώωσον ἐν ἕρ- 
γοις ᾿ θείοις ᾿ Χριστοῦ τῶν προσταγμάτων, " πρεσβειῶν σου δυνά- 

μει᾿ ἢ παῦσον "᾽ πολέμους ἀοράτως “ τοὺς ἐμὲ πολεμοῦντας, ἢ 

χαὶ ὁδήγησον ὁδοῖς εὐθείαις " τῆς αἰωνίου χαὶ σωτηρίου χατα- 

παύσεως " ταῖς πρὸς Θεὸν ἱχεσίαις σου. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. Ὅλην ἀποθέμενοι. 

Σύμβολον ὀργῆς ἐστι " μνησιχαχία, θυμιός τε " τῆς ὀργῆς ἐμ.- 

φάνεια, δ᾽ δὶ ὧν χαὶ τῶν ὕβρεων ἡ τὰ ἀλλόχοτα " ἀναιδῶς ἁλ- 
λονται " τοῦ οἰχτροῦ στόματος, " τὸν ἐν τούτοις ἐνεργούμενον " 

᾿ ποιοῦντα ἔνοχον " πυρὸς τῆς γεέννης; ὡς γέγραπται" "ἡ διὸ, ψυχὴ, 

᾿ γρηγόρησον, ἡ φεῦγε τὸν θυμὸν τὸν πιχρὸν, τὴν ὀργὴν, ἢ μῆνιν χαὶ 
σὴν ὕβριν, " χαὶ πᾶσαν τὴν δυσώδη ἐχδρομιὴν, " τῇ Θεοτόχῳ 
᾿χραυγάζουσα: ᾿ Δέσποινά μου, σῶσόν με. 

᾿Απόστιχα Κατανυχτικά, 
Μετάνοιαν οὐ χέκχτημαι, " ἀλλ οὐδὲ πάλιν δάχρυα" " διὰ τοῦ- 

πο  ἱχετεύω σε, Σωτὴρ, “ πρὸ τέλους ἐπιστρέψαι " χαὶ δοῦναί 
μοι χατάνυξιν, " ὅπως ῥυσθήσωμαι τῆς χολάσεως. 

Ἔν τῇ φριχτὴ παρουσίᾳ σου, Χριστὲ, κ᾿ μὴ ἀχούσωμεν' Οὐχ 
οἶδα ὑμᾶς" " τὴν γὰρ ἐλπίδα " ἐπὶ σοὶ τῷ Σωτῆρι ἐθέμεθα, ἢ εἰ χαὶ 
πὰ σὰ προστάγματα μὴ πράττομεν “ διὰ τὴν ἀμέλειαν ἡμῶν: ἡ 
ἀλλὰ φεῖσαι τῶν Ψυχῶν ἡμῶν, δεόμεθα. Μαρτυριχόν. 

Οἱ μαρτυρήσαντες ἢ διὰ σὲ, Χριστὲ, ἣ᾽ πολλὰς βασάνους ὑ- 
πέμειναν, ἢ χαὶ τέλειον ἀπέλαβον " τὸν στέφανον ἐν οὐρανοῖς, δ 
ἵνα πρεσβεύωσιν " ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Ἶ Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Μεταβολὴ τῶν θλιβομένων, " ἀπαλλαγὴ τῶν ἀσθενούντων "' 
ὑπάρχουσα, Θεοτόχε Παρθένε, " σώζε πόλιν καὶ λαὸν, " τῶν πολε- 
μουμιένων ἡ εἰρήνη, δ᾽ τῶν χειμαζομένων ἡ γαλήνη» ἡ μόνη προ- 
στασία τῶν πιστῶν. 
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ΤῊ ΤΡΙΤῊ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν; Καθίσματα Κατανυχτιχά. 
Ἦλχος πλ. ᾿ 

Αι πρό τὴν ἡμέραν τὴν φοβερὰν, " καὶ θρηνῶ μου τὰς πράξεις 
τὰς πονηρᾶς" πῶς ἀπολογήσομαι τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ; 

ποίᾳ δὲ παῤῥησίᾳ ἀτενίσω τῷ Κριτῇ, " ὁ ἄσωτος ἐγώ; “ Εὖ- 

σπλαγχνε Πάτερ," Υἱὲ μονογενὲς, ἡ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, " ἐλέη- 
σόν με. 

Εἰς τὴν χοιλάδα τοὺ κλαυθμῶνος, “ἡ εἰς τὸν τόπον, ὃν διέ- 

θου, “ ὅταν χαθίσης, ᾿Ελεῆμον, ᾿ χρίσιν δικαίαν ποιῆσαι, " μὴ 
διμιοσιεύσης μου τὰ χεχρυμμένα, “᾽ μηδὲ καταισχύνης με ἐνώ- 
πιον ᾿Αγγέλων, ἢ ἀλλὰ φεῖσαί μου, ὁ Θεὸς, ἅ καὶ ἐλέησόν με. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. ᾿᾿Ελπὶς τοῦ χόσμου ἀγαθή. 

Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς " ἄνευ μητρὸς ἐλριρεμενϑθτν Ἂ γιὸν 

χαὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ ἡ ἐπὶ ἐσχάτων τῶν χρόνων " ἐχύησας ἀβόμν, 

χωμένον ἐξ ἀγνῶν "ἡ αἱμάτων σου, Θεοχυῆτορ, ἄνευ ἀνδρός" " 
αἴτησαι δωρήσασθαι ἡμῖν ἁμαρτιῶν ἢ ἄφεσιν πρὸ τοῦ ἐτύμου 

Μετὰ τὴν Ρ΄. Στιχολογίαν, ἕπερα. 
᾿Ελέησον ἡεπς, Κύριε, " ἐλέησον μιά Ἄ πάσης εὐκι ἀπολο- 

γίας ἀποροῦντες, " ταύτην σοι τὴν ἱκεσίαν ἢ ὡς Δεσπότη ἡ οἱ ἀμαρ- 

τωλοὶ προσφέρομεν" ἡ“ ᾿Ελέησον ἡμᾶς. 
Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, " ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν" " μὼ ὀργισθῇς 

ἡμῖν σφόδρα, ᾿ μηδὲ μνησθῇς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, κ᾿ ἀλλ ἐπίβλε- 
ψον καὶ νῦν ὡς εὔσπλαγχνος, ᾿ καὶ λύτρωσαι ἡυμιᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν 
ἡμῶν" ἢ σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν ἣ χαὶ ἡμεῖς λαός σου, πάντες ἔργα 

χειρῶν σου, " χαὶ τὸ ὄγομιά σου ἐπιχεχλήμεθα. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοχοχίον. Αὐπόμελον, 
᾿Ελπὶς τοῦ Κόσμου ἀγαθὴ, " Θεοτόχε Παρθένε, " τὴν σὴν καὶ 

μόνην φοβερὰν " προστασίαν αἰτοῦμιεν" ἢ σπλαγχνίσθητι εἰς ἀπρο- 
στάτευτον λαόν" " δυσώπησον τὸν ἐλεήμονα Θεὸν ᾿ ῥυσθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν ἤ ἐχ πάσης ἀπειλῆς, ἡ μόνη εὐλογημένη. 

Μετὰ Αβιλιυδει γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
λπὶς τοῦ Κόσμου ἀγαθή. 

Ζωῆς ὡς δευναν ὁδοὺς ἡ τοῖς λαοῖς, ᾿Ιωάννη, βοῶν: Εὐθύνατε 

ὑμῶν " τὰς καρδίας Κυρίῳ" " διάσωσον πολυαμιάρτητον ψυχὴν, ἢ 
χατανυξον πεπωρωμένον λογισμὸν, ἣ᾽ χαὶ ῥῦσαι τῆς χολάσεως δ 

μελλούσης σαῖς εὐχαῖς, ᾿ Πρόδρομε τοῦ Σωτῆρος. 
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Μαρτυριχόν. ᾿Αγγελικαὶ δυνάμεις. 
᾿Αθλητιχαὶ ἐνστάσεις " ἐπὶ τῷ σχάμματι, "᾽ τυραννιχαὶ αἰ- 

χίσεις ἢ ἐπὶ τοὺς Μάρτυρας, "᾿ χαὶ ἵσταντο χοροὶ τῶν ᾿Ασωμά- 

των, “ βραβεῖα κατέχοντες τῆς νίκης" δ ἐξέστησαν τυράννους χαὶ 

Βασιλεῖς οἱ Σοφοί: ἢ ω Κὐθεύλῃν τὸν Βελίαρ “ ὁμολογία Χριστοῦ. " 

Ὃ ἐνισχύσας αὐτοὺς, " Κύριε, δόξα σοι. 
Δόξα... χαὶ νῶν Θεοτοχίον. 

Πολλὰ τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν, ἣ Θεοτόχε, πταισμάτων" ἣ πρὸς 
σὲ χατέφυγον, ᾿Αγνὴ, δ σωτηρίας δεόμενος. "᾿᾿Επίσχεψαι τὴν 
ἀσθενοῦσαν μου ψυχὴν, " καὶ αἴτησαι τῷ Υἱῷ σου χαὶ Θεῷ ἡμῶν ἢ 
δοθῆναί μοι τὴν ἄφεσιν, ἢ ὧν ἔπραξα δεινῶν, μόνη εὐλογημένη. 

Κανὼν Κατανυχτιχὸς, οὗ ἡ ἀχροστιχίς" 

Λυτρωτὰ Χοιστὲ, χούφισόν υε πταισμάτων. ᾿Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. β΄ Ὃ Εἰἱρμός. 

» ΒΒ}: χαὶ σχεπαστὴς " ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν" 
μου Θεὸς, "᾽ χαὶ δοξάσω αὐτόν": " Θεὸς τοῦ πατρός μου, 

» χαὶ ὑψώσω αὐτόν: " ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 
Τροπαρια. 

Λυτρωτά μου, ᾿Τησοῦ, " ὡς ἐλυτρώσω πολλῶν πταισμάτων ἢ 
Πόρνην τήν ποτε " μεταγνοῦσαν χαλὼς, " χἀμὲ, δυσωπῶὼ σε, ἡ 

τῶν ἀμέτρων μου χαχῶν ἡ ὡς ἐλεήμων λύτρωσαι. 

Ὑποπλέων, ᾿Γησοῦ, " ἐν ματαιότητι διανοίας ἢ βίου τὸ δεινὸν " 
τοῦτο τὸ πέλαγος, " φεῦ ' πολλοῖς ναυαγίοις ἢ περιέπεσα" εξ τῶν. 

ἀπολυτρώσας σῶσόν με. 

ἊἈ οὗτός 
Ἂ 

Μαρτυριχκά. 
Τοὺς γενναίους ᾿Αθλητὰς, " τοῦ ἀλλοτρίου τοὺς χαθαιρέτας, Ὰ 

τοὺς χαρτερικῶς " ἐναθλήσαντας, Ἂ χαὶ στέφος λαβόντας " ἐκ 

Θεοῦ νιχητικὸν " περιχαρῶς δοξάσωμεν. 
ἹΡητορεύοντες σοφῶς " ἐν παῤῥησία Θεοῦ τὸν λόγον, ἡ ῥήτορας 

δεινοὺς " ἐνικήσατε, " χαὶ πᾶσαν ἰδέαν ἢ ἐνεγκόντες ἀλγεινῶν ἤ 

μεγάλως ἐδοξάσθητε. Θεοτοχίον. 

"Ὥφθης πύλη τῆς ζωῆς, " θανάτου πύλας τῷ τοχετῷ σου " 
λύσασα, ᾿Αγνή; “ ὥφθης γῆ ἐχλεχτὴ," δὶ ἧς ἀνυψώθη " ἀπὸ γῆς 
εἰς οὐρανοὺς “ τὸ τῶν ἀνθρώπων φύραμα 

Κανὼν τοῦ τιμίου Προδρόμου, οὗ ἢ ἀχροστιχὶς 
χατὰ ᾿Αλβάβητον. Ἢ δὲ Η΄. χαὶ Θ΄. «΄Ἔπος ᾿Ιωσήφ.» 

Ὃ ἙΕἰρμός. Ο αἰσθητὸς ᾿φαβδεῃ 
γγέλος θεῖος τὴν σὴν " γέννησιν, ΓΑγγελε Θεοῦ, “᾿ προμηνύει 

ἐμ πατρί" Ἀ μεθ᾽ οὗ ἡμῶν μνημόνευε " ἐν ἡμέρᾳ τῆς δίκης, 
τοῦ εὑρεῖν ἡμᾶς ἔλεος, δ᾽ ἅγιε Πρόδρομε. 
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Βλαστὸς ὑπάρχων τερπνὸς “ ἐρήμου, Πρόδρομε Χριστοῦ, " ἐν 

ἐμοὶ τὴν ἀπαύστως " βλαστάνουσαν ἀμέλειαν ἡ ἐχ ῥιζῶν ἀνασπά- 

δας, ἢ μετανοίας προφέρειν με " χαρποὺς εὐόδωσον. 
Γαστὴρ στειρεύουσα σὲ " χαρπογονεῖ πανευχλεῶς, “γονίμους 

χαρδίας " τὰς πρὶν ἀχάρπους δείξαντα" " ἀλλὰ πίστει βοῶ σοι" ἢ 
Βαπτιστὰ, τοὺς ἀχάρπους μου " λογισμοὺς ἔχτιλον. 

Θεοτολίον. 
Δόλῳ ἀπαύστως ὁ ἐχθρὸς ἡ θηρεύει με ὁ πονηρός" ἡ τῆς αὐ- 

τοῦ με ἐνέδρας, " Πανάμωμε, ἐξάρπασον, " χαὶ ποιεῖν τοῦ Δεσ- 
πότου, " Θεοτόχε, εὐόδωσον " μόνον τὸ θέλημα. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Ἐἱρμός. 

» φιτερέῳσον, Κύριε, " ἐπὶ τὴν πέτραν τῶν ἐντολῶν σου " σα- 
» ΣΝ, τὴν καρδίαν μου, "΄ ὅτι μόνος "᾽΄ ἅγιος ὑπάρχεις 
» χαὶ Κύριος. Τροπαρια. 

Ἱλέῳ σου ὄμματι, “᾽ ἡνίκα μέλλω ἐνώπιόν σου " παραστῆναί 
τε χαὶ χρίνεσθαι, "᾽ πρόσβλεψόν μοι, "' μόνε εὐδιάλλαχτε Κύριε. 

Στενάζοντα δέξαι μὲ" ὡς τὸν Τελώνην ψυχῆς ἐκ βαθους, ἢ 

χαὶ μετάνοιαν μοι δώρησαι " ἁμαρτίας " πάσης με, Σωτὴρ, ἀπαλ- 
λάττουσαν. Μαρτυρικά. 

Τοῖς ῥεύμασιν, Αγιοι, ᾿ τῶν παναγίων ὑμῶν αἱμάτων ἣ ἐνα- 
γῶς λύθρον φερόμενον " ἀπεπαύσθη " Δαιμονί ποτε ἐπιβώμιον. 

Ἔν Πνεύματι, “Αγιοι, "΄ ἐῤῥιζωμένοι τῷ παναγίῳ., κ᾽ χατε- 
στρέψατε σεβάσματα " ἀπωλείας, " πάντας πρὸς τὴν πίστιν στη- 
οίζοντες. Θεοτοχίον. 

Συνέλαβες, ἼΛχραντε, "᾽ τὸν συνοχέα παντὸς τοῦ Κόσμου" " 

διὰ τοῦτο ἱκετεύω σε" " Δύτρωσαί με " πάσης συνεχούσης κολάσεως. 
Κανὼν τοῦ Προδρόμου. 

Ἔν τῇ στεῤῥᾷ “ τῆς πίστεώς σου. 
 ἐευβο τως Ἂ ὁδοῦ πεπλανημένης " δίδου μοι νῦν, " χαὶ ἔχτεινόν 

μοι χεῖρα, ᾿ μαχάριε Πρόδρομε, " ἐν πελάγει τῶν δεινῶν "ὶ διη- 
νεχῶς θαλαττεύοντι. 

Ζῶ ἀμελῶς " χαὶ ἡ τομὴ ἐγγίζει" δ᾽ ταῖς σαῖς λιταῖς " ἀνά- 

νευσίν μοι δίδου, “΄ ἀοίδιμε Πρόδρομιε, " μὴ ὡς ἄκαρπος εἰς πῦρ 
ἀποπεμφθήσωμαι ἄσβεστον. 

Ἢ φοβερὰ "᾽ ἡμέρα ἐπὶ θύραις, "' καὶ χαλεπὰ 
φορτία" " ἐξ ὧν με ἐλάφρισον, ̓  τοῦ Κυρίου Βαπτιστὰ, " ταῖς χα- 

θαραῖς σου δεήσεσι. Θεοτοχίον. 
Θρόνος Θεοῦ " ἐδείχθης, Θεοτόχε, " ἐν ᾧ σαρχὶ " καθίσας, τοῦ 

ἀρχαίου " ἐξήγειρε πτώματος " τοὺς ἀνθρώπους ἐν φωναῖς " χα- 
ριστηρίοις ὑμινοοῦντάς σε. 

᾽ 

ἋἊ Ἃ περίχειμιαι 
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᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰρμός. 
»᾿ κα χήχοεν ὁ Προφήτης ἡ τὴν ἔλευσίν σου, Κύριε, ἡ καὶ ἐφοβή- 
» θη, ἡ ὅτι μέλλεις ἐχ Παρθένου τίκτεσθαι καὶ ἀνθρώποις 

ον δείκνυσθαι, καὶ ἔλεγεν" “᾿Αχήχοα ἢ τὴν ἀχοήν σου, " χαὶ ἐφο- 
ον. βήθην᾽ ἡ δόξα τῇ δυνάμει σου. 

Τροπαρια. 
Κρουνούς μοι δαχρύων δίδου ἢ ξηραίνοντας τῶν παθῶν μου" 

τὰς ἀναβλύσεις, " καὶ τῆς ἁμαρτίας πάντα βόρβορον “ ἀποπλύ- 
γοντας, Οἰχτίρμον Κύριε, " χαὶ παύοντας ᾿ πυρὸς γεέννης, " αἰω- 
νιζούσης ᾿ φλόγα μοι τὴν ἄσβεστον. 

Οὐ παύομαι ἐπιξέων " τὰ τραύματα τῆς ψυχῆς μου " φιλὴη- 
δονίαις" "μόνος δὲ ἀναίσθητος εἰς αἴσθησιν “ἐμαυτοῦ ἐλθεῖν μὴ 

προαιρούμενος, ἡ τίς γένωμαι ἢ χαὶ τί ποιήσω ; " Χριστὲ οἰχτίρ- 
μον, ἡ" ἴασαι χαὶ σῶσόν με. 

Μαρτυριχα. 

Ὑδάτων τῆς ἀπωλείας " χαὶ κλύδωνος τῆς χαχίας " τῇ χυ- 

βερνήσει " τῇ ἐνθέῳ, Μάρτυρες ἀοίδιμιοι, “᾽ πίστει ὑποπλέοντες 

τὸ πέλαγος, "' τὸν ἄστατον ἡ τῆς Βασιλείας “ τῆς οὐρανίου ὁρμιον 

χατελαβετε. 
Φωστῆρες τῆς εὐσεβείας, “ λαμπτῆρες τῆς ἀληθείας " γεγε- 

νημένοι, ᾿ φέγγει τῶν ἀγώνων ἐμειώσατε "᾿ σχότος ἀθεΐας πολυώ- 

 δυνον᾽ ἣ' θαυμάτων δὲ "' ταῖς φρυχτωρίαις ᾿ παθῶν ὁμίχλην, δ 
τς Μάρτυρες, σχεδάζετε. Θεοτοχίον. 

ἹἙπτάφωτόν σε λυχνίαν, " τὸ πῦρ τῆς θεογνωσίας " φέρουσαν, 
Κόρη, " ὁ Προφήτης πάλαι προεώραχε, " φαῖνον τοῖς ἐν σχότει 

χινδυνεύουσι, ᾿ Πανάμωμε, “᾽ τῆς ἀγνωσίας" “ διὸ βοῶ σοι" " Φώ- 
τισόν με, δέομαι. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. ᾿Ακήκοα, Κύριε, ὁ τὴν ἀχοήν σου. 
Ὁ ϑμαύρμαμ, Πρόδρομε, ᾿ τὴν πληγωθεῖσαν ληστῶν ἐφόδοις, Κὶ ἱχε- 
᾿Ἀπχεύω σε, χαρδίαν μου "᾽ δραστηρίῳ "΄ θείας σου φαρμάκῳ 
δεήσεως. 

Κατάβαλε, Πρόδρομε, " τὴν ἔτι ζῶσαν ἐν τῇ ψυχὴ μου 
ἁμαρτίαν, χαὶ ἀνάνευσιν “ νῦν μοι δίδου " πρὸς τὰς ἡδονὰς ὃλι- 
σθαίνοντι. 

Λιμὴν ἡμῖν φάνηθι "' χειμιαζομιένοις ἐν τῷ πελάγει " τῷ τοῦ 

βίου, τὸ χλυδώνιον ᾿ μεταβάλλων “ ὅλον εἰς γαλήνην, Πανόλβιε. 
Θεοτοχίον: 

Μὴ χρίνης με, Κύριε," χατὰ τὰ ἔργα μου, δυσωπῶ σε, ἡ ἀλ- 
ζα ἐδαλὴα μοι φάνηθι" "᾽ δυσωπεῖ σε" σὺν τῷ Βαπτιστῇ ἡ Τεκχοῦ- 
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᾿Ωδὴ ε΄. ὋὋ Εἰἱρμός. 
» ᾽γτκ νυχτὸς ὀρθρίζοντα, Φιλάνθρωπε, " φώτισον, δέομαι, " καὶ 

[ἀδήγησον χἀμὲ "΄ ἐν τοῖς προστάγμασί σου, "᾿ χαὶ δίδαξόν 
ν με, Σωτὴρ, ἡ ποιεῖν τὸ θέλημα σου. 

Τροπαρια. 
᾿Ιδοὺ ὁ τὸ τάλαντόν σου χρύψας, Χριστὲ, ᾿᾽ ὀχνηρὸς δοῦλός 

σου, " χαὶ σχολάσας πονηραῖς " τῶν παθῶν ἐργασίαις " ἐγὼ ὑποαρ- 

χω" διὸ " μή με εἰς πῦρ ἐχπέμψης. 

Σὸς υἱὸς γενόμενος ἐν χάριτι, " εὔσπλαγχνε Κύριε, " ἐδουλώ- 

θην τῷ ἐχθρῷ, “ χαὶ σοῦ ἀπεμαχρύνθην ἡ ζήσας ἀσώτως" διὸ ἢ 

ἐπιστρέψας με σῶσον. 

᾽ 

Μαρτυριχᾶ. 
Οἱ Μάρτυρες ἵσταντο πρὸ βήματος, ἢ θώραχα πίστεως " πε- 

ριφέροντες" διὸ " τοῖς βέλεσι τῆς πλάνης " τρῶσαι αὐτοὺς ὁ δει- 

γὸς " οὐκ ἴσχυσε Βελίαρ. 

Νεχρούμενοι σώμασιν οἱ Μάρτυρες " πάσας ἐνέχρωσαν " μεθο- 

δείας τοῦ ἐχθροῦ, " χαὶ πρὸς ζωὴν ἀγήρω ἡ μετέβησαν ἐν χαρᾷ, ἢ 
στέφος λαβόντες δόξης. 

᾿ Θεοτοχίον. 
Πύλη ἀδιόδευτε, διαάνοιξον ᾿ πύλας μοι, δέομαι, “ μετανοίας 

ἁληθοῦς, " καὶ δεῖξόν μοι τὴν τρίβον " τῆς σωτηρίας, ᾿Αγνὴ, ἢ 
ἡ πάντων ὁδηγία. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Πρὸς σὲ ὀρθρίζω. 
ἀὸς ἐγένου, " Μάχαρ, τῆς Τριάδος, "᾽ χαὶ ναῷ σου ἁγίῳ ἢ 

Νιροὺ συνηθροισμένοι, " ἐν πίστει θερμῇ " δυσωποῦμέν σε, Πρό- 
δρομε’ ῥῦσαι ἡμᾶς " πειρασμῶν τε " καὶ θλίψεων, Μαχαάριε. 

Ξενώσας πάσης “ ἀρετῆς τὸν νοῦν μου, "΄ σὲ τὸν ζένην τε- 

μόντα " ὁδὸν ἐν βίῳ, Μάχαρ, " νῦν ἐχδυσωπῶ" ἢ τῷ τῶν ὅλων 
Θεῷ με οἰχείωσον, ᾿ βελτιῶν μὲ ἢ ἀρίσταις ἐπιδόσεσιν. 

ὋὉ χαταδύσας “ ταῖς τοῦ ᾿Ιορδάνου ἡ προχοαῖς τοῦ ἐλέους " 

τὴν ἄβυσσον, Προφῆτα, " τὰς βρύσεις πολλὰς " τῶν χαχῶν μου 
πρεσβείαις σοὺ ξήρανον, δ ὀχετούς μοι δαχρύων παρεχόμενος... 

: Θεοτοχίον. 

Πεποιχιλμιένη " θείαις ἀγλαΐαις, ἡ τὸν ὡραῖον ἐν κάλλει " ἐχύη- 

σὰς, Παρθένε" “ αὐτὸν οὖν ἀεὶ " ἐχδυσώπει σωθῆναι ἡμᾶς ἐχ φθο- 
ρᾶς, " τοὺς ἐν πίστει " χαὶ πόθῳ σε δοξάζοντας. 

Ωδὴὲ ς΄. Ὁ Εἱρμιοός. 
τῷ ρει " ἐν ὅλῃ καρδία, μου ᾿ πρὸς τὸν οἰκτίρμονα Θεὸν, ἢ 

» χαὶ ἐπήχουσέ μου " ἐξ “Λδου κατωτάτου, “ καὶ ἀνήγαγεν 
» ἐχ φθορᾶς " τὴν ζωήν μου. 
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Τροπάρια. 
Ν « , ἌΡ χ’ «ὦ ἕ ͵ - 

Μὴ δείξης μὲ" Δαιμόνων ἐπίχαρμα ἣ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ φρι- 
χτῇ᾽ ἢ μῇ ἀχούσω τότε " φωνῆς παραπεμπούσης “ εἰς τὸ πῦρ; 

Χριστὲ ᾿Ιησοῦ, ὁ τὸ τῆς γεέννης. 
᾿Εβύθισε " βυθῷ παραπτώσεων ἥ ὁ τῶν δικαίων με ἐχθρὸς, ἢ 

χαὶ τῶν οἰχτιρμῶν σου ἣ" προστρέχω τῷ πελάγει: ἡ ᾿Τησοῦ, πρὸς 
ὅρμον ζωῆς ἡ νῦν ἴθυνόν με. 

Μαρτυριχα. 
, ω Ἃ ᾽ ΄ Δ Ἃ "Ὁ ἊΝ Ὕ 

Πόνων πολλῶν "“᾽ ἀρότρῳ νεώσαντες ἡ ψυχῆς τὴν αὔλαχα, 
. Ἃ - Ε ᾿ Π Ἂ - ΄ , νιν 

Σοφοὶ, ἡ τῷ ἐνθέῳ σπόρῳ “" τῆς πίστεως πολύχουν ἢ μαρτυρίου 
στάχυν σαφῶς " νῦν γεωργεῖτε. 

Τοῖς τραύμασι “ χκατετραυματίσατε “ τὸν τραυματίσαντα ὑ- 
μᾶς, ᾿ εὐσεβεῖς ᾿Οπλῖται" ἡ διὸ μεταπεθέντες " πρὸς ζωὴν, τὰ πά- 

θη βροτῶν " χαὶ νῦν ἰᾶσθε. 

Θεοτοχίον. 
Ναὸς Θεοῦ " ἐδείχθης, Πανάμωμε, " ἐν ᾧ οἰχήσας ᾿Τησοῦς ἢ 

τὴν βροτῶν οὐσίαν “ ἐθέωσε, ποιήσας " τοὺς πιστοὺς ναοὺς ἑαυτῷ " 

παραδόξως. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. 
ἼΛβυσσος " ἐσχάτη ἁμαρτημάτων. 

ἮΝ ἢ Προφῆτα, ῥίζης ἀχάρπου ἐβλάστησας, " καὶ χαρ- 
[ δίας στειρευούσας πάσης " θεογνωσίας ἐγχάρπους “ εἰς αἴνεσιν 

ἀπέδειξας. 
Σύντριψον “ ἐν τάχει τὸν πονηρὸν ἐν ποσὶν ἡμῶν, ἡ καὶ χατεύ- 

θυνον ἡμῶν τοὺς πόδας “ τοὺς νοητοὺς εἰς εἰρήνης “ὁδὸν ταῖς 

προστασίαις σου, Πρόδρομε. 
Τείχισον, ᾿ Προφῆτα. δικαιοσύνης, τὴν ποίμνην σου, “ ἐχλυ- 

προύμενος ἡμᾶς παντοίας ἡ" ἐπιβουλῆς τῶν Δαιμόνων “᾿ χαὶ τῆς 

αἰωνιζούσης χολάσεως. Θεοτοχίον. 
[ Ἂ ΄ ΣᾺ ’, ΄ Ἃ εν τῷ 

' μνον σοι, ᾿ Παρθένε, εὐχαριστίας προσάγομεν, ἡ διὰ σοῦ, 
Αγνὴ, οἱ σεσωσμένοι ἢ ἐχ τῆς ἀρχαίας χατάρας, "᾽ χαὶ πᾶσαν 
εὐλογίαν χαρπούμενοι. 

᾿ ᾿Ν ᾽ ε : ΄ 

Ωδὴ ζ΄. Ὁ Εἰρμές. 
» μιάρτομεν, “ ἠνομήσαμεν, ὁ ἠδικάσαμεν ἐνώπιόν σου," οὐ- 
» Η: συνετηρήσαμεν, οὐδὲ " ἐποιήσαμεν καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν" ἢ 
» ἀλλὰ μὴ παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέλος, " ὁ τῶν Πατέρων Θεός. 

Τροπάρια. 
᾽ δ ἐϑυλνὸς Ν χ - ᾿ “ δ ἢ χ Αποσχοπῶ " εἰς τὸ ἔλεος ᾿ σοὺ τὸ ἄμετρον, ἄμετρα πταίσας" 

τὰ ἡ " ΄ Γ ᾿ ΄ ᾿ ᾽ ͵ 

οἶδά σου τὴν συμπάθειαν, οἶδα ἢ τὸ μαχρόθυμον χαὶ τὸ ἀνεξίκα- 
“19 Ἂ ἱν ᾽ ͵ χ ν Η -“" ᾿ χουν" ἢ μετανοίας μοι δώρησαι, Οἰχτίρμιον, " καρποὺς, χαὶ σῶσόν με. 

Ἂχ 
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ἄτρευσον " τῆς χαρὸδίας μου " τὰ ἀνίατα πάθη, Οἰχτίρμον᾽ 
δίδου ἀποχοπὴν τῶν χρεῶν μου, " τὸ βαρύτατον φορτίον ἐλάφρυ- 
γον, "ἵνα ἐν κατανύξει σε δοξάζω, " τὸν τῶν Πατέρων Θεόν. 

Μαρτυρικχᾶ. 
Στρεβλούμενοι, ᾿ συγχοπτόμενοι, " δαπανώμενοι πυρὶ ἐνύλῳ, " 

λέουσιν ἐχδιδόμενοι βρῶμα, “ χαὶ τεινόμενοι τροχοῖς οὐχ ἡἠρνή- 
σαντο " σὲ, τὸν ζῶντα Θεὸν ἡμῶν, οἱ θεῖοι δ᾽ καὶ ἱεροὶ ᾿Αθληταί. 

Μερίζεσθε ᾿ ἐχ τοῦ σώματος, " ἀλλ᾽ ἀμέριστοι Θεοῦ ὁρᾶσθε, " 
Μάρτυρες, δι ἑνώσεως θείας " τοῦ ἑνώσαντος ἑαυτὸν ἀῤῥεύστως 

ἡμῖν" "ὃν ἀεὶ δυσωπήσατε σωθῆνα! " πάσης ἀνάγχης ἡμᾶς. 

Θεοτολίον. 
᾽ , δ “ ΄ « ᾽ , Ν ; ΒῚ 

Εβλάστησας "᾽ ἄνευ σπέρματος, "᾽ ὃν ἐγέννησε Πατὴρ ἀῤ- 

ῥεύστως" “ ἔμεινας μετὰ τόχον παρθένος " ὡς πρὸ τοῦ τόχου᾽ 

διὸ μεμαχάρισαι ἢ χαὶ δεδόξασαι, ΓΑχραντε, ἀπαύστως " ὡς 
Μήτηρ οὖσα Θεοῦ. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Οἱ Παῖδες ἐν Βαβυλῶνι. 
γι νὴ τοῦ Λόγου ὑπάρχων, ἣ νῦν τὰς φωνὰς ἡμῶν πρόσδεξαι, ἢ 

Βαπτιστὰ, καὶ παθῶν ἥ χαὶ χινδύνων, χαὶ πολλῶν περιστά- 
σεων, “ χαὶ αἰωνίου λύτρωσαι ἡ τὸν λαόν σου χολάσεως. 

Χειρὶ δεικνύεις, Προφῆτα, " ᾿Αμνὸν Θεοῦ Κόσμου αἴροντα ἢ 

ἁμαρτίας ἀεί" " ὃν δυσώπει ἀφαιρεῖν μου τὰ πταίσματα, " τὰ χα- 

λεπὰ χαὶ χρόνια, ἣ χαὶ ζωῆς ἀξιῶσαί με. 

Ψυχή μου, σπεῦσον χαὶ χραάξον, "᾽ τὸν σχοτασμὸν χαταλεί- 
-Ὁ ᾽ , - “, ᾿ ᾽ - , 

ψασα ἣ᾿ τῶν ἀλόγων παθῶν’ " Οἴχτειρόν με, ᾿Ιησοῦ, παραχλήσεσι ἢ 
τοῦ Βαπτιστοῦ, χαὶ ῥῦσαί με" τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων μου. 

Θεοτοχίον. 

 παρειστήχεισαν τρόμῳ “ τὰ ἐπουράνια Τάγματα, “ τοῦ- ΒΞ ΡΘΕ ρΟΙΡΩ β ας 
τον τίχτεις, ᾿Αγνὴ, ἡ ἑνωθέντα τοῖς βροτοῖς ἀγαθότητι" ἤ ὃν ἐχτε- 

γῶς ἱχέτευε ἡ οἰχτειρῆσαι τοὺς δούλους σου. 

Ωδὴ η΄. ὋὉ Εἰρμός. 
» κῶν Στρατιαὶ " οὐρανῶν δοξάζουσι, "᾽ καὶ φρίττει τὰ Χερου- 

» (θυ " χαὶ τὰ Σεραφὶμ, " πᾶσα πνοὴ χαὶ Κτίσις, " ὑμνεῖτε, 
» εὐλογεῖτε " καὶ ὑπερυψοῦτε "ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπαάρια. 
᾿Αποσχοπῶ ἢ εἰς τὸ μέγα ἔλεος " τῶν οἰχτιρμῶν σου, Χριστὲ, δ 

« ε Η [ κ ᾽ ΒΞ Η͂ 7 " ὕ ᾿ Ξ Ἃ 

ὥσπερ ὁ Δαυὶδ, " πταίσας ὑπὲρ ἐχεῖνον, " καὶ χραζω σὺν ἐχείνῳ 

Μόνε ᾿Ελεῆμον, " ἐλέησόν με διὰ τάχους. 
Τέλος χρηστὸν ἢ γενέσθαι μοι εὔχομαι, " χαὶ θέσθαι ταῖς πο- 

νηραῖς " πραξεσί ποτε ἡ τέλος οὐ προθυμοῦμαι, “ πεπωρωμένην 
ἔχων " τὴν ἐμὴν καρδίαν" δ οἰχτείρησόν με, Θεοῦ Λόγε. 

ω 
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Μαρτυριχά. 

Ὡς ἐχλεχτὰ ἡ χαὶ ἄμωμα θύματα, " τυθέντι ὑπὲρ ὑμῶν " τῷ 
μονογενεῖ ᾿ Λόγῳ ἐθελουσίως ἢ προσήχθητε, θυσίας " πάσας χα- 

ταργοῦντες ἡ τὰς τῶν Δαιμόνων, ᾿Αθλοφόροι. 

Νευρῶν τομὰς, " ὀδόντων ἐχρίζωσιν, “ ἀφαίρεσίν' τε χειρῶν, 

ξέσεις τε μελῶν, " πᾶσαν ποινήν τε ἄλλην " ἠνέγχατε γενναίως, " 
Μάρτυρες, ὑμινοῦντες ἡ Χριστὸν τὸν μόνον ἀθλοθέτην. 

Θεοτοχίον. 

Νέον ἀμ βρέφος ὀηουβηθα Ἂ σὸν Παλαιὸν ἡμαρώχ: " νέας 
ἐπὶ γῆς ἢ τρίβῃῃ ὑποδειχνύντα, " χαὶ τὴν παλαιωθεῖσαν " φύσιν 

χαινουργοῦντα, κ᾿ ̓Ανύμφευτε εὐλογημένη. 
Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Νόμων πατρῴων. 

᾿Τλπὶ τὸν Λόγον ἡ βαπτιζόμενον "᾽ περιστερᾶς ἐν εἴδει "᾽ Πνεῦμα 

εἰ ἅγιον "᾽ ἐθεάσω χατερχόμενον, "᾽ χαὶ φωνῆς ἐπαχοῦσαι 
χατηξιώθης, ᾿ Μάχαρ,, τοῦ Πατρός: Οὑτός ἐστιν "ἡ ὁ Υἱός μου ὁ 

σύνθρονος, " ᾧ μέλπει πᾶσα Κτίσις: " Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, τὰ 
ἔργα, “ χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Πυρὶ, Προφῆτα, " σῶν δεήσεων " τὰ φρυγανώδη πάθη " 
διανοίας υου ἢ χαταφλέξας, ἐσβεσμένον μου "᾽ τὸν λύχνον τῆς 

χαρδίας "᾽ ἄναψον πάλιν,΄ " ὅπως τηλαυγῶς χατανοῶν, " ἀνα- 

μέλπω τοῦ Κτίσαντος " τὸ φῶς τῶν προσταγμάτων. Ἀν κυ: 

ριον ὑμνεῖτε, τὰ ἔργα, " καὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ὃ κχαταχρύψας " δοῦλος τάλαντον, " ὅπερ εἰς ἐργασίαν " ἐχ 

Θεοῦ εἴληφα, " ἐγὼ πέφυχα ὁ ἀθλιος" κ᾽ χαὶ τί ποιήσω, ὅταν ἅ 
εἰς χρίσιν ἔλθη, “ ἑχάστου τὸ ἔργον ἐχζητῶν ; " Πρόφθασον τοί- 
νυν, Προφῆτα, ἢ χραυγαάζοντά με πίστει" " Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, 
τὰ ἔργα, ἢ καὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

Συντήρησόν μου " τὴν διάνοιαν ἡ ἐν ταπεινώσει, Κόρη " Θεο- 
χαρίτωτε, ἢ ἡ τῷ τόχῳ σου συντρίψασα ἣ ἐπάρσεις τῶν Δαιμό- 
νων" ἣ χαὶ ὕψωσέν με " ἀπὸ τῆς χοπρίας τῶν παθῶν, " χαὶ πει- 

γῶντα τὴν χάριν σου " χόρεσον γαιθιρναι Ἂ Τὸν Κύριον ὑμνεῖ- 
τε, τὰ ἔργα, " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὁ Εἰρμές. 

» ὧι ἀὐσνια συλλήψεως "ὁ τόχος ἀνερμιήνευτος, ᾿ Μητρὸς ἀναν- 
ὅρου “ ἄφθορος ἡ κύησις" "' Θεοῦ γὰρ ἡ γέννησις " χαινοποιεῖ 

» πὰς φύσεις" "' διό σε πᾶσαι αἱ γενεαὶ " ὡς θεόνυμφον Μητέρα ἢ 
» ὀρθοδόξως μεγαλύνομεν. 

Τροπαρια. 

᾿Ιησοῦ φιλάνθρωπε, " ὁ μόνος τὴν ἀσθένειαν " ἡμῶν γινώσχων" ἢ 
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ταύτην γὰρ ἐφόρεσας, ἡ δι’ οἶκτον βουλόμενος ἡ αὐτὴν ἀποχαθά- 
ραι" ἢ διὸ τοὺς σπίλους τοὺς πονηροὺς " καὶ τὰ ἕλχη τῶν παθῶν 

μου ἣ ἀποχαάθαρον, καὶ σῶσόν με. 
Ὡς Πόρνη τὰ δάχρυα ἡ προσφέρω σοι, Φιλάνθρωπε’ "' ὡς ὁ 

Τελώνης ᾿ στενάζων χραυγάζω σοι" " ᾿Ιλάσθητι, σῶσόν με’ " ὧσ- 
περ ἡ Χαναναία, " ᾿Ελέησόν με, ἐχβοῶ: " ὡς τὸν Πέτρον με- 
ταγνόντα " συγχωρήσεως ἀξίωσον. 

Μαρτυριχά. 

Σαρχὶ συμπλεχόμενοι ἢ ἀσάρχῳ χοσμοχράτορι, ᾿ πυγμιαῖς τῶν 
ἄθλων " τοῦτον χατεβάλετε, ἢ χαὶ νίκης τὸν στέφανον " ἐδέξασθε 
ἀξίως" “ διὸ πρεσβεύσατε ἐχτενῶς " ὑπὲρ πάντων τῶν ἐν πίστει ἢ 

εὐφημούντων ὑμᾶς, “Αγιοι. 

᾿ἩἩγίασας, Κύριε, ᾿ τὴν γῆν ἁγίοις αἵμασι" τῶν σῶν ᾿Αγίων, ἢ 

χαὶ τούτων, Πανάγιε, δ᾽ τὰ πνεύματα πνεύμασι “ Δυνάμεων 

ἁγίων " συνάπτεις, πάντοτε δὶ αὐτῶν " ἁγιάζων τοὺς ἐν πίστει " 

ἀληθεῖ σε ἁγιάζοντας. 
Θεοτοχίον. 

Φωνήν σοι προσάγομεν ᾿ τὴν τοῦ ᾿Αγγέλου, Πάναγνε " εὐλο- 
γημένη" ἢ Χαῖρε, ἡ χωρήσασα " Θεὸν τὸν ἀχώρητον" "᾿ χαῖρε, 
να, ψη: λύσις; " χαὶ εὐλογίας εἰσαγωγή; δ᾽ χαῖρε, μόνη Παρα- 

δείσου ̓  ἡ τὴν θύραν ἀνεῴξασα. 
Κανὼν τοῦ Προδρόμου: Ξενίας δεσποτιχῆς. 

ΤῊ" μου τὸν νοῦν ἡ φιληδονίαις τοῦ βίου " δεινῶς τραυμα-- 

πισθέντα, " χαὶ παῦσον τὸ σφοδρῶς " συνταράσσον με χλυδώ- 
νιον" ἡ χαὶ δεῖξ 'ν μοι τῆς μετανοίας ἢ τὰς ὁδοὺς τὰς εὐθείας, ἢ 

Κυρίου Πρόδ, γοῦν. 

ΩὩράθης μιίσον ἑστὼς " τῆς Παλαιᾶς τε χαὶ Νέας" “ τὴν μὲν, 

Προφῆτα, παίων, ἢ τῆς δὲ τὸ φῶς δηλῶν" ἡ ὃ πορεύεσθαι εὐόδωσον ἢ 
ἡμᾶς ἐν συνειδότι θείῳ, “ ὅπως σχότους ῥυσθῶμεν ἡ διαιωνίζοντος. 

Συνήφθης ταῖς Στρατιαῖς " ταῖς οὐρανίαις, Θεόφρον" "ἡ μεθ᾿ ὧν 

Χριστὸν δυσώπει, " τοὺς ἐπὶ γῆς ἡμᾶς " διασώζεσθα: τιμῶντας σε ἢ 

ἐν, σεπτῷ σου τούτῳ οἴχῳ, " Βαπτιστὰ ᾿Ιωάννη, ἡ Κυρίου Πρό- 
δρομε. 

μέρα πλήρης μα χύςμδαι “ἡμέρα ΠΈΡΈΑΝ: ὑπάρχει ΤΟΙΣ 

ἔργα αἰζοβαι σχότους “ ἡ δίκη ἡ ἐρρίεπος Ἂ Βαπτιστὰ γαυων χαὶ 
Πρόδρομε, “ ἱκεσίαις σου τότε ῥῦσαι " χαταχρίσεως πάσης “ τούς 

σε γέραίροντας. Θεοτοχίον. 
Φανεῖσα τῶν Χερουβὶμ " ἁγιωτέρα, Παρθένε, κ᾽ ὡς τὸν Θεὸν 

τεχοῦσα " τὸν ὑπεράγιον, “ πάντας ἡμᾶς καθαγίασον " τοὺς ἐν 

φωναῖς ἁγίαις πίστει " ἐν νυχτὶ χαὶ ἡμέρᾳ ἡ σὲ ἁγιάζοντας. 
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᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Κατανυχτικᾶ. 

Τὰ τῆς καρδίας μου τραύματα " ἐκ πολλῶν ἁμαρτημάτων ἢ 
φυέντα μοι ἰάτρευσον, Σωτὴρ, “ ὁ τῶν ψυχῶν χαὶ σωμάτων 
ἰατρὸς, "᾽ χαὶ παρέχων τοῖς αἰτοῦσι "“᾽ πταισμάτων τὴν συγχώ- 

ορῆσιν ἀεί: ᾿ παράσχου μοι δάχρυα μετανοίας, “ διδούς μοι τὴν 
λύσιν τῶν ἐγχλημάτων, "᾽ Κύριε, χαὶ ἐλέησόν με. 

Γυμινόν με εὑρὼν "᾽᾿ τῶν ἀρετῶν ὁ ἐχθρὸς, " τῷ βέλει τῆς ἀ- 
μαρτίας ἔτρωσεν" " ἀλλὰ σὺ, ὡς ἰατρὸς ᾿ ψυχῶν τε χαὶ σωμιά- 

των; " τὰ τραύματα τῆς ψυχῆς μου θεράπευσον, " Κύριε, χαὶ 
ἐλέησόν με. Μαρτυριχόν. 

Κύριε, εἰ μὴ τοὺς ᾿Αγίους σου " εἴχομεν πρεσβευτὰς, " χαὶ 
τὴν ἀγαθότητα σου συμπαθοῦσαν ἡμῖν, “ πῶς ἂν ἐτολμῶμεν, 
Σωτὴρ, ὑμνῆσαί σε, "ὃν εὐλογοῦσιν ἀπαύστως ΄Αγγελοι; " Καρ- 
διογνῶστα, " φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

᾿ς Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σὲ " χατησχυμμένος ἀπὸ σοῦ ἐχπο- 

ρεύεται, ᾿ ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόχε: " ἀλλ᾽ αἰτεῖται τὴν χάριν, " 
χαὶ λαμβάνει τὸ δώρημα " πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μακαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

γήσθηστί μου, “ ὁ Θεὸς ὁ Σωτήρ μου, " ὅταν ἔλθης " ἐν τῇ 

Βασιλείᾳ σου, ἢ καὶ δώρησαί μοι " πταισμάτων συγχώρησιν. 
ὋὉ τοῦ Πέτρου “ προσδεξάμενος θρῆνον, “ πρόσδεξαί μου, δ 

Χριστὲ, τὴν μετάνοιαν, ἢ χαὶ σωζομένων "᾽ τῇ τάξει με σύνταξον. 
Ὃ χηρύξας " τὴν μετάνοιαν ἀνθρώποις, "“᾽ τοῦ Κυρίου " Βα- 

πειστὰ χαὶ Πρόδρομε, "᾽ μετανοεῖν με " ἐχ ψυχῆς ἱκέτευε. 
Μαρτυριχόν. 

Τριχκυμίας " ἐνεγκόντες παθημάτων, "'᾿ ᾿Αθλοφόροι, "᾽ βροτῶν 
τὰ παθήματα "᾿ νῦν ἐξιᾶασθε" " ὅθεν μαχαρίζεσθε. 

Δόξα. 

ὋὉ Προφήταις " δοξαζόμενος Θεός μου, ἡ ὁ ἐν Τριάδι " ἁπλῆ 

ἀσυγχύτῳ τε; ἡ ταῖς τοῦ Προδρόμου " σῶσον ἱχεσίαις. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Προστασία ἢ τῶν ἐν θλίψεσι βεβαία, "᾽ πρόστηθί μοι "' τοῦ βίου 
τοῖς πάθεσι “ προσομιλοῦντι, " χαὶ σῶσόν με, δέομαι. 

Ῥαγϑδοϊούϊουβ. θῶ 



ἀ00 

[φ᾽ Διδ᾽ δ6᾽ δια δδ᾽ δα, δια δια ἀϑ δα δα δὼ 

ΤῊ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτιχά, 
Ἤχος πλ. β΄. Ἢ ἀπεγνωσμένη. 

“4Ὰ Θεὸς, ὁ θέλων "᾽ σωθῆναι πάντας, “ ἐπίβλεψον, ἴδε ᾿' τὴν 
(9 φρυουδὰ, μου, ἡ χαὶ μή μου τὰ δάχρυα " ὡς μάταια ἀπώ- 
σῃ "δ τίς γὰρ " προσῆλθέ σοι προσπίπτων, " χαὶ εὐθὺς οὐχ ἐσώθη; ἢ 
τίς δὲ " ἐβόησε θερμῶς σοι, " χαὶ εὐθὺς οὐχ ἠχούσθη ; ἡ καὶ γὰρ, 
Δέσποτα, ταχὺς εὑρίσχη ἤ εἰς σωτηρίαν πᾶσι τοῖς αἰτοῦσί σε, 
Κύριε, " διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. 

Τὸν ταῖς ἁμαρτίαις ᾿ χαταπτωθέντα," καὶ φιληδονίαις " καταῤ- 
ῥαγέντα ἡ ἀνάστησον, Βὔσπλαγχνε, " τῇ σῇ φιλανθρωπίᾳ" " μή 
με " ἐπίχαρμα Δαιμόνων “᾽᾿ συγχωρήσης γενέσθαι" " μηδὲ κ᾽ ἀνά- 
ἕιον ἐάσης "᾽ τῶν φριχτῶν μυστηρίων" ᾿ ἀλλὰ πρόσδεξαι ὡς ἐλεή- 
μων ἡ πρὸ τῆς ἐξόδου στεναγμούς μου καὶ δάχρυα, ἡ χαὶ τῶν πα- 

θῶν με ἀπάλλαξον. 

Θρήνησον, ψυχή μοὺ "᾿ πρὸ τῆς ἐξόδου, "“᾽ πρόσπεσον τῷ Κτί- 
στὴ " ἐν μετανοίᾳ, " δάχρυα προσάγαγε "ὶ ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας, " 
χράξον " Χριστῷ ἐν κατανύξει" " Ἡμαρτηχαά σοι, Λόγε, " δέξαι δ 
πολλὰ ἡμαρτηκότα, " μὴ με ἀποβδελύξη, " μὴ παρόψη με, Δι- 
χαιοχρῖτα, ἢ μηδὲ εἰς πῦρ με ἀποπέμψης, Μακρόθυμε, "ὶ διὰ τὸ 
μέγα σου ἔλεος. 

ἽἝτερα τῆς Θεοτόχου. Ὅλην ἀποθέμενοι. 
Ὃ γάμος ηὐτρέπισται ἢ τοῦ οὐρανίου Νυμφίου, "᾽ οἱ κήρυχες 

χράζουσι, "᾽ πί βραδύνεις, μέλαινα "᾽ ἑχουσίως ψυχή; " ῥυπαρὰ 
πάντα σου " ἀληθῶς ὑπάρχει " ἀσελγείαις τὰ ἱμάτια, "' χαὶ πῶς, 

ταλαίπωρε, " μέλλεις εἰσελθεῖν ; δεῦρο πρόσπεσον " πρὸ τέλους, ἐχ 

χαρδίας σου ἢ τῇ ᾿Δειπαρθένῳ χραυγάζουσα- κ᾽ Υσσώπῳ πρεσβεί- 
ας " ῥαντίσασα χαθάρισον, ᾿Αγνὴ, καὶ τοῦ νυμφῶνος ἀξίωσον, ἢ 
ὅπως μεγαλύνω σε. 

Νοὸς καθαρότητι " ὁ Ἡσαΐας, Παρθένε, " πόῤῥωθεν προέφησε " 
Ποιητὴν τῆς χτίσεως " τεξομένην σε, " ὦ σεμνὴ Πάναγνε" " σὺ 
γὰρ ὥφθης μόνη " ἐξ αἰῶνος παναμώμητος" " διό σου δέομαι, ἢ 
τὴν μεμολυσμένην χαρδίαν μου " χαθάρισον, χαὶ λάμψεως " θείας 
χοινωνόν με ἀνάδειξον, " Κόρη, τοῦ Υἱοῦ σου, ᾿ χαὶ στάσεως αὐὖ- 
τοῦ τῆς δεξιᾶς, " ὅταν χαθίση ; ὡς γέγραπται, ἢ χρῖναι Κόσμον 

ἅπαντα. 
Ἢ Πόρνη χενώσασα " μύρου ἀλάβαστρον πάλαι " τοῖς ποσί 

σου, Δέσποτα, ἣ πάντων ἠλευθέρωται, ἢ ὧνπερ ἔπραξεν" " ὁ Λη- 

Ἃ 
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στὴς μόνον σου " μνημονεύσας ὥφθη, " χαὶ εὐθέως εἰς Παράδει- 
σον " αὐτὸν εἰσήγαγες" " ἐγὼ δὲ τί πράξω ὁ ἄθλιος ; " οὐ μύρον, 
οὐ χαταάνυξιν " ἔχω" δωρεάν με ἐλέησον, " οἴχτειρόν με, Λόγε" " 

ἡ ἄχραντός σου Μήτηρ δυσωπεῖ, " ἣν ἐδωρήσω τῷ Κόσμῳ σου ἢ 
μέγα χαταφύγιον.. ' 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον, ὅμοιον. 
Κρίσιν ᾿Ισραὴλ χριταὶ " θανατηφόρον χριθῆναι " σὲ, Υἱὲ, 

χατέχριναν, " ὡς χριτόν σε στήσαντες " ἐπὶ βήματος, " τὸν νε- 

χροὺς χρίνοντα " χαὶ τοὺς ζῶντας, Σῶτερ, " χαὶ Πιλάτῳ παρι- 

στῶσί σε, " χαὶ χκαταχρίνουσ! " πρὸ τῆς δίκης φεῦ ! οἱ παρανο- 
οἱ" ἢ χαὶ βλέπουσα τιτρώσχομαι. ἅ χαὶ συγχαταχρίνομαι. Κύ- μ μα! 

ριε" ἢ ὅθεν χαὶ προχρίνω " θανεῖν ἤπερ τὸ ζὴν ἐν στεναγμοῖς, δ 
ἡ Θεοτόχος ἐχραύγαζε, "΄ μόνε Πολυέλεε. 

᾿Απόστιχα Σταυρώσιμα. Προσόμοια β΄, 
Ὃ Σταυρός σου, Κύριε, " ζωὴ χαὶ ἀντίληψις " ὑπάρχει τῷ 

λαῷ σου" ἣ' χαὶ ἐπ᾿ αὐτῷ πεποιθότες, "᾽ σὲ τὸν σταυρωθέντα ἣ 
σαρχὶ Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμιν: " ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὃ Σταυρός σου, Κύριε, " Παράδεισον ἤνοιξε " τῷ γένει τῶν ἀν- 
θρώπων᾽ ἣ χαὶ ἐκ φθορᾶς λυτρωθέντες, “᾽ σὲ τὸν σταυρωθέντα ἢ 

σαρχὶ Θεὸν ὑμνοῦμεν" " ἐλέησον ἡμᾶς. 

Μαρτυριχόν. 

Οἱ ἀθλοφόροι Μάρτυρες ᾿ καὶ οὐρανοπολῖται " ἐπὶ γῆς ἀθλή- 

σαντες " πολλὰς βασάνους ὑπέμειναν" "᾽ πρεσβείαις, Κύριε, ἢ χαὶ 
εὐχαῖς αὐτῶν, " πάντας ἡμᾶς διαφύλαξον. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

'Ορῶσά σε σταυρούμενον, " Χριστὲ, ἣ σε χυήσασα ἣ' ἀνεβόα" 
Τί τὸ ξένον, ὃ ὁρῶ, μυστήριον, Υἱέ μου ; ̓̓ πῶς ἐπὶ ξύλου θνή- 
σχεις " σαρχὶ " χρεμάμενος, ζωῆς χορηγέ; 

ΤῊ ΤΕΤΑΡΊΤΗ ΠΡΩΙ. 

ΕΙΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Σταυρώσιμα. 
Ἦλχος πλ. β΄. 

Μμϑ» ἐπάγη " τὸ ξύλον, Χριστὲ, τοῦ Σταυροῦ σου, " τὰ θεμέ- 
λια ἐσαλεύθησαν " τοὺ θανάτου, Κύριε" "᾽ ὃν γὰρ χατέπιε πό- 

θῳ ὁ Αδης, “᾽ ἀπέλυσε τρόμῳ. " "Εδειξας ἡμῖν τὸ σωτήριόν σου, 
ἽΑγιε, "᾽ καὶ δοξολογοῦμέν σε, " Υἱὲ Θεοῦ ἐλέησον ἡμᾶς. 



499 ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ. 
Κύριε, " χατέχρινάν σε ᾿Ιουδαῖοι θανάτῳ " τὴν ζωὴν τῷ ἁ- 

πάντων᾽ “ οἱ τὴν ᾿Ερυθρὰν ῥάβδῳ πεζεύσαντες " ἐπημυρῃ σε προσή- 
λωσαν" ἡ χαὶ οἱ ἐκ πέτρας μέλι ἐφ μυρίον." ὁ χολήν σο! προσ- 
ἡνεγκαν" " ἀλλ᾿ ἑχὼν ὑπέμεινας, ἢ ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσης "᾽ τῆς 
δουλείας τοῦ ἐχθροῦ. ὅ' Χριστὲ ὁ Θεὸς, δόξα σοι. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ἥ σε χυήσασα, Χριστὲ, “᾽ ἀειπάρθενος Κόρη " ἐν τῷ σταυρῷ 
σε δὶ ἡμᾶς " ὑψωθέντα ὁρῶσα, " ἐτέτρωτο λύπης ῥομφαία τὴν 

ψυχὴν, " καὶ ἔχλαιε θρηνῳδοῦσα μητριχῶς. " Αὐτῆς ταῖς παρα- 
χλήσεσιν ἢ ἐλέησον ἡμᾶς, " Κύριε τοῦ ἐλέους. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Σήμερον τὸ προφητικὸν " πεπλήρωται λόγιον" " ἰδοὺ γὰρ προ- 

σχυνοῦμεν εἰς τὸν τόπον, “ οὗ ἔστησαν οἱ πόδες σου, Κύριε" ἡ χαὶ 

ξύλου σωτηρίας γευσάμενοι, ἡ τῶν ἐξ ἁμαρτίας παθῶν ἐλευθερίας 
ἐτύχομιν " πρεσβείαις τῆς Θεοτόχου, ἡ μόνε Φιλάνθρωπε. 

Ὃ Σταυρός σου, Κύριε, ἡγίασται" “ ἐν αὐτῷ γὰρ γίνονται 
ἰάματα " τοῖς ἀσθενοῦσιν ἐν ἁμαρτίαις" " δὶ αὐτοῦ σοι προσπί- 

πτομεν" ᾿ ᾽᾿Ελέησον ἡμᾶς. 
Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

᾿Ελπὶς τοῦ χόσμου ἀγαθή. 
᾿Εν ξύλῳ βλέπουσα νεχρὸν ἢ χρεμάμενον ἡ Παρθένος ἁ Θεὸν, 

ὃν ἔτεχε δαῤνν ο θρηνῳδοῦσα ἐβόα κ Ῥὴν ἄφατον βΉΒΆΜΝΕΙ 
σου, Υἱὲ, δ ΘΝ πῶς ὡς χατάχριτον σταυρῷ Ἂ προσήλω- 
σαν οἱ ἄνομιοι " τὸν δίκαιον Κριτὴν, “᾽ χαὶ μόνον σε Δεσπότην. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
᾿Ελπὶς τοῦ χόσμου ἀγαθή. 

Τὸ ξύλον ἤνεγχε φθορὰν " ἐν ᾿Εδὲμ τῷ Γενάρχη" Ἂ Σταυροῦ 

δὲ ξύλον τὴν ζωὴν ἡ ἤνθησεν ἐν Κρανίῳ" " πεπάτηται καὶ γὰρ χα- 
χίᾳ τοὺ ἐχθροῦ" " ἐλέηται τῇ προσηλώσει τοῦ Χριστοῦ, ἣὶ χαὶ εὗρε 
τὸν Παράδεισον " χραυγαζων ὁ ᾿Αδάμ'" "ἡ ἾὮ ξύλον εὐλογημένον! 

Μαρτυριχόν. 
᾿Αθλητιχὸν ἀγῶνα "ἡ ὑπομείναντες οἱ ἽΑγιοι, " χαὶ τὰ βραβεῖα 

τῆς νίκης " παρὰ σοῦ χομισάμενοι, ᾿ χατήργησαν τὰς ἐπινοίας 

τῶν παρανόμων, " ἐδέξαντο τοὺς στεφάνους τῆς ἀφθαρσίας" " 
δί αὐτῶν, ὁ Θεὸς, δυσωπούμενος, “ δώρησαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Θεοτόχε Παρθένε, ἡ ἱχέτευε τὸν Υἱόν σου, “᾽ τὸν ἑχουσίως 

προσπαγέντα ἐν σταυρῷ, " χαὶ τὸν Κόσμον ἐχ πλάνης ἐλευθε- 
'ρώσαντα, ἢ Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, " τοῦ ἐλεῆσαι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν.. 



ΗΧΟΣ ΠΛ. Β', 498 

Κανὼν Σταυρώσιμος, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Σώζεις με, Σώτερι, προσπαγεὶς ἐπὶ ζύλου. ᾿Ιωσήφ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. β΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» Ὰς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας “᾽' ὁ ᾿Ισραὴλ " ἐν ἀβύσσῳ ἴχνεσι, 

» ΘᾺΝ διώχτην Φαραὼ "᾿ χαθορῶν ποντούμενον, Θεῷ “ ἐπινίκιον 
» ᾧδὴν “ ἐβόα ἄσωμεν. 

Ἃ 

Τροπάρια. 
Σὺ τὰς παλάμας ἁπλώσας " ἐπὶ σταυροῦ, " ἠγχαλίσω, Δέσπο- 

πα, " ἀπωσθέντας τοὺς βροτοὺς, “ καὶ τῷ σῷ προσήγαγες Πα- 
τρὶ, “ ὡς Υἱὸς ἀγαπητὸς ἣ καὶ ὁμοούσιος. 

“Ὥσπερ ἀμνὸς ἀνηρτήθης “ ἐπὶ σταυροῦ, " τὸ σὸν, Λόγε, 
πρόβατον " ἐχζητῶν τὸ πλανηθὲν, " χαὶ εὑρὼν συνέταξας αὐτὸ " 
ἀπλανέσιν, ᾿Ιησοῦ" ἡ δόξα τῷ χράτει σου. 

Μαρτυριχά. 
Ζωὴν ποθοῦντες τὴν ἄνω, " οἱ εὐχλεεῖς " ᾿Αθλοφόροι Μαρτυ- 

ρες ᾿ ἐνεχρώθησαν ἐν γῆ, " ὑποστάντες βάσανα πολλὰ "' χαὶ ποι- 

χίλους πειρασμοὺς " οἱ ἀξιάγαστοι. 

᾿Επὶ βημάτων ἀδίκων ἡ διὰ Χριστὸν " τὸν ἐν πᾶσι δίκαιον 
παρεστῶτες, ᾿Αθληταὶ, ἥ χρίσιν πᾶσαν ἄδικον ὑμεῖς " δικαιοῦσαν 
ἐν Θεῷ " χαθυπεμείνατε. 

ἐν ἀντί ρα δυβρυλνι 

Ἵνα ἀπαθειαν πᾶσι "᾽ τοῖς ἐξ ̓ Αδὰμ" προξενήσῃς; Δέσποτα, 
παθος φέρεις ἐν σταυρῷ, ἡ καὶ ὁρῶσα σείεται ἡ γῆ" ἢ θρηνῳδοῦσα 

μιητρικῶς ἡ ἐβόας, Δέσποινα. 
Κανὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόχου, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Ἕχτον προσάξω τῇ Θεητόχῳ μέλος. ᾿Ιωσηφ. 
Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

᾽Ἴπιχ πονηρᾶς συμβουλίας " τοῦ δυσμενοῦς “ ἡ Προμήτωρ θανα- 
[μ " ἐπεισῆζεν’ ἀλλ αὐτὴ “ τὴν Ζωὴν χυήσασα, ᾿Αγνὴ, 
νεχρωθέντας τῇ φθορᾷ " ἡμᾶς ἐζώωσας. 

Καὶ λογισμοῖς ὀλισθαίνων, " χαὶ μολυσμοῖς " σαρχιχοῖς σπι- 

λούμενος, ᾿ ἐπὶ σὲ, τὴν χαθαρὰν " ἀληθῶς καὶ ἄσπιλον ᾿Αγνὴν, 
χαταφεύγω᾽ Βοηθὸς " γενοῦ τῷ δούλῳ σου. 

Τὰ τῆς χαρδίας μου πάθη ἡ τὰ χαλεπὰ, " Θεοτόχε, ἴασαι" 
τῶν ἀστάτων λογισμῶν "' τὸ δεινὸν χλυδώνιον τῇ σῇ “ μεσιτείᾳ 
πρὸς Θεὸν " χόπασον, Δέσποινα. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ ἙΕἰἱρμός. 
» ὑχ ἔστιν ἅγιος ὡς σὺ, "' Κύριε, ὁ Θεός μου, "' ὁ ὑψώσας 
(). χέρας ἢ τῶν πιστῶν σου, ᾿Αγαθὲ, ἡ χαὶ στερεώσας αὐὖ- 

» τοὺς " ἐν τῇ πέτρᾳ " τῆς ὁμολογίας σου. 

Ἂ 

Ἃ 

Ἃ 

» 



494 ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ. 
Τροπαρια. 

Σταυρὸς ἐπήγνυτο ἐν γῆ» ἢ χαὶ χατέστραπτο πλάνη, “ χαὶ 

ἐσείετο Κτίσις, ἢ καὶ χαρδίαι τῶν βροτῶν," σεσαλευμέναι ἐχθροῦ "' 
ἐπηρείᾳ, ᾿᾿ πίστιν ὑπεδέχοντο. 

Μανεὶς ὁ ἄδικος λαὸς Ἂ σὲ τὸν Δίχαιον μόνον " καταχρίνει θανά- 

τῳ "ἡ δικαιοῦντα τοὺς βροτοὺς, " καὶ ἐξ ἀδίχου χειρὸς ἡ τοῦ δολίου 
τούτους ἐξαιρούμενον. Μαρτυριχα. 

᾿Εχίνει πᾶσαν ἑαυτοῦ " τὴν καχίαν ὁ πλάνος “ τοῖς ᾿ΑὙΥίοις 

παλαίων, ἢ ἀλλ ἡττᾶτο καθορῶν " ἀταπεινώτους αὐτοὺς, " χαὶ 

τῆς θείας ἢ χοινωνοὺς λαμπρότητος. 

Σωμάτων ὥρα ταῖς σφοδραῖς " ἠλλοιοῦτο αἰκίαις, ἢ ἀλλ ἐπέ- 
λαμπε μᾶλλον ἣ ἡ φαιδρότης τῆς ψυχῆς " τῶν ᾿Αθλοφόρων Χρι- 

στοῦ, ἡ ἐνεργείᾳ " τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 
Σταυροθεοτοχίον. 

ΩὩραῖον χάλλει σε, Υἱὲ, ᾿᾽ ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους " ἐν τῷ 
τίχτειν ἐπέγνων" "᾿ χαὶ πῶς σταυρούμενος νῦν," κάλλος οὐχ ἔχεις, 

Χριστέ; " ἡ Παρθένος " ἔλεγε δαχρύουσα. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

μόνος φύσει συμπαθὴς, " ὁ τὸ αἷμά σου, Λόγε, " διὰ σπλάγχνα 

(ἕως ᾿ δί ἐμὲ ἐπὶ σταυροῦ " κενώσας, διὰ τῆς σὲ " χυησά- 

σὴς " οἴχτειρον χαὶ σῶσόν με. 
Ναὸς γενόμενος Θεοῦ ᾿ τῇ θεογενεσίᾳ, " ἐχουσίως εἰς πάθη ἢ 

ὠλίσθησα χαλεπά" " διό σε, Θεοῦ ναὲ, " ἱκετεύω" " Δέσποινα, βοή- 
θει μοι. ᾿ 

Παστὰς Κυρίου ἐχλεχτὴ, “ οὐρανίου παστάδος " ποίησον χλη- 
ρονόμον “ τὸν τῇ θείᾳ σχέπη σου " ὡς ἐν παστάδι σεπτῇ " καθ᾽ ἐ- 
χάστην ἡ πόθῳ σε γεγαίροντα. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Ἑίρμός. 
» ριστός μου δύναμις, " Θεὸς καὶ Κύριος" " ἡ σεπτὴ Εχχλη- 
ἘΝ τὴν ἢ θβεοπρεπὼς " μέλπει ἀναχραζουσα " ἐχ διανοίας χαθα- 

ν ρᾶς, ἡ ἐν Κυρίῳ ἑορταάζουσα. 
Τροπαρια. 

Ταθέντα ξύλῳ σε " ὁρῶν ὁ Ἥλιος, ἢ ἐμελαίνετο φόβῳ, " καὶ 

σχοτασμιὸν ἢ πλάσμα ἀπεδύετο, " καὶ ἐδεσμεῖτο ὁ ἐχθρὸς, “ χαὶ 

ἡ πλάνη διελύετο. 
᾿Εδέσμει χεῖράς σου " λαὸς παράνομος, " καὶ δεσμῶται ἀλύ- 

των," Σώτερ, δεσμῶν ἢ πάντες ἀπελύοντο, Ἥλιε ἄδυτε, Χριστέ" δ΄ 
πᾶσα Κτίσις δὲ ἀνύμινει σε. 

Μαρτυριχά. 
ἹῬοαῖς ἐπνίξατε " αἱμάτων, Μάρτυρες, " Φαραὼ τὸν διώκτην ἢ 

Ἂ 

") 



καὶ ἀληθῆ ἀγαλλίασιν, 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄. ἀθδ 

φρενοβλαβῶς, “ ἀμετρα καυχώμενον, ἢ 
νοητὴν ἢ ἀγαλλόμενοι μετέβητε. 

Πτεροῖς τοῦ Πνεύματος " ὑπεριπτάμενοι " τοῦ ἐχθροῦ τῶν πα- 

γίδων, Ἂ οἱ ᾿Αθληταὶ "' χαίροντες ἀνέδραμον Ἄ ἔνθα τὸ πρῶτον 

χαὶ πρὸς τὴν γῆν τὴν 

᾿Αγαθὸν "᾿ χαὶ ζωὴ χαὶ φῶς ἀνέσπερον. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Ἃ Ἂ ἹῬομφαία τέτρωσαι "᾽ τοῦ πάθους, Δέσποινα, "“ τοῦ ἐχ σοῦ 

σαρχωθέντος, "᾽ ὅτε΄ αὐτὸν ἣ ἘΡΕΝΝ σταυρούμενον; " χαὶ λόγχη 

ἄχραντον πλευρὰν ἢ δι ἡμᾶς ἐξ ΡΝ ὙΠ 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

Ρ ανίσιν, Αλχραντε, " πλευρᾶς τοῦ Τόχου σου, " τῶν παθῶν μου 
τὸν ῥύπον " χαὶ τοὺς δεινοὺς " σπίλους τῆς χαρδίας μου “ ἐνα- 

ποχάθαρον, ᾿Αγνὴ; “ χαὶ φωτί σου χαταλάμπρυνον. 
δὸς εὐθεῖά μοι, " ὁδὸς εἰσάγουσα " σωτηρίας πρὸς τρίβους, 

ἡ τὴν ὁδὸν " τέξασα, γενήθητι " ἀποπλανήσει πονηρᾷ “ καθ᾽ ἐχά- 
στὴν ὀλισθαίνοντι. 

΄ ν Ἂ " -" ᾿ Ἂ ν ἡ ᾿ ΄ Α Ἃ 

Σταγόνα ὄμβρισον " ἐν τῇ καρδίᾳ μου " κατανύξεως, Κόρη, 
ἡ τὴν πηγὴν " τῆς ζωῆς χυήσασα, " τὰς διεχχύσεις τῶν ἐμῶν " 
παθημάτων ἀναστέλλουσα. 

᾿Αγία Δέσποινα, " τὸν ὑπεράγιον ᾿ ἡ χυήσασα Λόγον, " ἁγιασ- 
μὸν ᾿ τῇ ψυχῆ μου δώρησαι, "'᾽ χαὶ τρικυμίας πειρασμῶν " τὴν 
ζωήν μου ἐλευθέρωσον. 

᾽ ν ᾿ - ᾿ ᾿ 

δὴ ε΄. Ὁ Εἰρμός. 
» Τ' θείῳ φέγγει σου, ᾿Αγαθὲ, " τὰς τῶν ὀρθριζόντων σοι ψυ- 

χὰς " πόθῳ χαταύγασον, δέομαι, "' σὲ εἰδέναι, Λόγε Θεοῦ, 

» τὸν ὄντως Θεὸν ἣ ἐχ ζόφου τῶν πταισμάτων " ἀναχαλούμενον. 

Τροπαρια. 
Ὃ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν " νέφεσι, Χριστὲ, ἐπὶ σταυροῦ " 

᾿ ᾽ ΄ , , ͵ δ, 

γυμνὸς ἐπάγης θελήματι, "᾽ γύμνωσιν χαχίας προσαπεχόύων με, 

χαὶ στολαῖς ἀφθαρσίας ἡ φαιδρύνων, Δέσποτα. 

Σταυρῷ. ἐφάθη ἢ ἀληθὴς ε “δμποθλοὶ; Χριστὸς ὁ φυτουργὸς, ἢ 
χαὶ ΕΙΣ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ἐν γκεῦχος ἀποστάζων, τὴν μέ- 

θην ἅπασαν ἡ τῆς πλάνης ἀναστέλλων ἡ τοῦ πολεμήτορος. 

Μαρτυριχά. 
Πεποιχιλμένοι τοῖς ἱεροῖς ᾿ στίγμασι Χριστοῦ οἱ ᾿Αθληταὶ, 

ΩΣ 

» 

Ἂ 

 χαὶ τοῖς στεφάνοις χοσμούμιενοι, ᾿ τῷ σαρχὶ παθόντι Θεῷ παρί- 
στανται, ἢ ἡμῖν ἁμαρτημάτων ἡ λύσιν αἰτούμενοι. 

᾿Αποσχοποῦντες πρὸς τὴν ἐχεῖ ἡ δόξαν, ᾿Αθλοφόροι, χαὶ ζωὴν ἢ 

ἡ πᾶσαν τριχυμίαν παθῶν ἠνέγχατε, " 
τῷ παθει τοῦ Δεσπότου " ἐνδυναμούμενοι. 



ἀ90 ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩ͂Ι, 

Σταυροθεοτοχίον. 

Γαστρὶ χωρήσασα Χριστὸν “ μόνον τὸν ἀχώρητον παντὶ, 
ὠδίνων ἄνευθεν τέτοχα᾽ "᾽ νῦν δὲ ὀδυνῶμαι ἐν τῷ σταυροῦσθαί 
σε, " Υἱέ μου ἡ Θεοτόχος ἢ χλαίουσα ἔλεγεν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

καὶ νον ὡς ἔσχηχας τοχετὸν, " ξένον με γενόμενον Θεοῦ ἡ δὶ ἀ- 

ὅκα ψαρτίας οἰχείωσιν, " ξένωσον ἐχ ταύτης, χαὶ τῷ Οἰχτίρμιονι ἤ οἰ- 

χείωσον, Παρθένε, ἢ τῇ μεσιτείᾳ σου. 
Ως ὄρος πάλαι σε Δανιὴλ ἡ βλέπει τηλαυγῶς μαρμαρυγαῖς 

τῆς παρθενίας ἐκλαάμπουσαν" "᾽ ἐξ οὗ ἐτμήθη λίθος συντρίβων, 
Παάναγνε, “ τὰ εἴδωλα τῆς πλάνης " σθένει Θεότητος. 

Τὸν ταῖς ἐφόδοις παῖς ληστριχαῖς Ἂ πετραυματισμιίνον τὴν 

ψυχὴν, "᾽ ἡμιθανῆ τε τυγχάνοντα,." ἐν ὁδῷ τοῦ βίου καὶ χιν- 
δυνεύοντα, ἢ διὰ τῆς σε Τεχούσης, "᾽ Λόγε, ἐπίσχεψαι. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὁ Εἰρμός. 

» οὗ βίου τὴν θάλασσαν ᾿ ὑψουμένην χαθορῶν ἡ τῶν πειρασμῶν 

Τῆς χλύδωνι, "᾽ τῷ εὐδίῳ λιμένι σου προσδραμὼν " βοῶ σοι" 
» ᾿Ανάγαγε "ἡ ἐχ φθορᾶς τὴν ζωήν μου, " Πολυέλεε. 

Τροπάρια. 

᾿Εστέφθης, Μαχρόθυμε, " ταῖς ἀχανθαις, τῶν παθῶν "' ἐνα- 
ποτέμνων ἄχανθαν" ᾿ λόγχη πλευρὰν ἐτρώθης, χαὶ τὸν ἡμᾶς " 
νεχροὺς ἐργασάμενον " ἀπενέχρωσας ὄφιν ἢ πολυμήχανον. 

᾿Ιχρίῳ ἀνήρτησαι, ἢ χαταῤῥάσσων τοῦ ἐχθροῦ " τὴν δυσαστεί- 
αν, Δέσποτα, “ δουλείας δὲ πιχρᾶς με ἐλευθερῶν, " ἐδέξω ῥα- 
πίσματα" δ᾽ ἀνυμνῶ σου, Οἰχτίρμον, δ᾽ τὸ μακχρόθυμιον. 

Μαρτυριχα. 

Σταυρῷ τειχιζέμενοι, ἡ πλάνης τείχη πονηρὰ “ οἱ ᾿Αθληταὶ 
χαπέστρεψαν, " χαὶ πρὸς τὴν ἄνω πόλιν, νικητιχοῖς " στεφάνοις 
χοσμούμιενοι, ἢ μετῳχίσθησαν" ὅθεν " μαχαρίζονται. 

Εἰς ὕψος περίδοξον " μαρτυρίου ἑαυτοὺς " ἀναγαγόντες, “Αγιοι," 

τὰς πονηρὰς ὑψώσεις τοῦ δυσμενοῦς ἡ εἰς γῆν χατεπτώσατε, " 
χαὶ στεφάνους ἐξ ὕψους " ἐχομίσασθε. 

Σταυροθεοτοχίον. 

Ων 

Ἂ 

» 

Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα " πῶς ἐπήρθη ἐν σταυρῷ, “ φωταγω- 
γοῦν τὰ σύμπαντα, " καὶ καταῤῥάσσον σχότους τὸν ἀρχηγόν! ἢ 
ἡ πάναγνος Δέσποινα " μητρικχῶς θρηνῳδοῦσα δ ἀπεφθέ γγετο. 

Κανὼν μὴν, Θεοτόχου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

ἽἝ ῥάβδος ἡ ἔντιμος, "᾽ ἡ βλαστήσασα ἡμῖν " ξύλον ζωῆς τὸν 
Πκίρο, ἢ σὴν ταπεινὴν ψυχήν μου φθοροποιοὺς ᾿ ἐννοίας βλα- 
στάνουσαν " τῷ Σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ σου " ἀποχαθάρον. 
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Θηρὸς ἁμαρτίας με, " ὡς χητῷῴας ἐχ γαστρὸς " τὸν ᾿Ιωνᾶν, 

ἐξάγαγε ἣ ταῖς ἱκεσίαις, Λόγε, τῆς ἐν γαστρὶ " ἁγνῶς χωρησάσης 

σὲ " τὸν ἀχώρητον φύσει, " Πολυέλεε. 
᾿Επλύήθυναν, Δέσποτα, ἢ ὑπὲρ ἅμμον θαλασσῶν ἡ τὰ πονηρά 

. μου πταίσματα" ἢ ὡς χεχτημένος πέλαγος οἰχτιρμιῶν, ἡ ἐπίστρε- 

ψον, σῶσόν με " παραχλήσεσι, Λόγε, " τῆς Τεχούσης σε. 
Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰρμός. 

᾿ ἡ πρνῳ μὲν τὴν χάμινον εἰργάσατο “ !Αγγελος τοῖς ὁσίοις 

Παισί: " τοὺς Χαλδαίους δὲ "χαταφλέγον πρόσταγμα Θεοῦ ἢ 
» σὸν τύραννον ἔπεισε βοᾶν: " Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, “ ὁ τῶν πα- 

» πέρων ἡμῶν. 

Τροπάρια. 

᾿Ιοβόλον ἀπεῤῥάπισας τοῦ δράχοντος " χαχίαν ῥαπιζόμενος, ἢ 

χαὶ χρεμάμενος " ἐπὶ ξύλου, μόνε Δυνατὲ, ᾿ τοὺς πάντας ἐφώτισας 
βοᾶν: ᾿ Ἑὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, ᾿ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Ξύλου εὕρατο γευσάμενος τὸν θάνατον "᾿᾿Αδὰμ. ὁ πρῶτος ἄν- 

θρωπος" "ὁ δὲ δεύτερος " ἐν αὐτῷ Χριστὲς θανατωθεὶς " ἀθάνα- 
τον δίδωσι ζωὴν, " ἀπονεχρώσας τὸν ἐχθρὸν " τὸν πολυμ᾿ήχανον. 

Μαρτυριχαᾶ. 

Ὑπομεένοντες τὸν Κύριον ἀνήχθητε ᾧ ταλαιπωρίαις, Μάρτυρες, ἢ 
τῶν χολάσεων᾽ "ἡ χαὶ ἐν πέτρα ἔστητε στεῤῥᾷ " τῆς πίστεως, πᾶ- 
σαν πονηρὰν "' ὑποσχελίζοντες ἐχθροῦ " χαχίαν θεία ῥοπῆ. 

Λαμπρυνθέντες τοῖς παθήμασιν ἐλάμψατε " Ἡλίου τηλαυ- 
γέστερον, “ τὰς τοῦ σχότους τε " ἐξουσίας πάσας, ᾿Αθληταὶ, 
ἐλύσατε μέλποντες Χριστῷ: “ Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, "' ὁ τῶν 
Πατέρων ἡμῶν. 

Σταυροθεοτοχίον. 

Ὃ ὑπάρχων ἀναλλοίωτος Θεότητι, ἡ ἠλλοίωσας χρεμιάμενος ἣ 
᾿ Κτίσιν ἅπασαν, ἢ ἡ Παρθένος ἔλεγεν, Υἱέ: " χαὶ βλέπουσα ταῦτα 
| θρηνῳδῶ, ᾿ ἐχπληττομένη τὴν φριχτὴν ἡ οἰχονομίαν σου. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ἑἱρμὸς ὁ αὐτός. 

᾿᾿ τὴν φύσιν τοῦ Προπάτορος θεώσασα “ τῷ ὑπὲρ φύσιν τόχῳ 
Η..: " ἁμαρτόντα με" ὑπὲρ φύσιν, καὶ τὸν ἀγαθὸν ἡ τῇ φύσει 
πιχράναντα Θεὸν, " καταλλαγαῖς σου μητρικαῖς ᾿ αὐτῷ οἰχείωσον. 

Τὴν πηγαάζουσαν ἑχάστοτε χαρδίαν μου “ ἁμαρτημάτων ῥεύ- 
ματα, ἢ ἡ πηγάσασα " σωτηρίας ὕδωρ τοῖς πιστοῖς, " χαθάρισον 

μέλπειν ἐμμελῶς" " ἙἘὐλογημένη, ἡ Θεὸν ἡ σαρκὶ κυήσασα. 
Οὐρανὸς ἐπὶ τῆς γῆς σὺ ἐχρημάτισας “ τοῦ οὐρανοῦ χαὶ γῆς 

Ποιητοῦ" “ ὃν ἱκέτευε " τῶν γῆς με ῥύσασθαι καχῶν, " χαὶ μέτοχον 

τῶν ἐν οὐρανοῖς " χαταξιῶσαι ἀγαθῶν, “ Θεογεννήτρια. 

Ῥαυδο]θύϊοαβ. θὃ 
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᾿ῷδὴ λ Θ Ἑλρ[ός 

ἰ 

»᾿πχκ φλογὸς τοῖς 'Οσίοις ἥ δρόσον ἐπήγασας, ἡ χαὶ Δίχαιου θυ- 
ἢ , Ἃ δδ ἔφλ 2... ὅς ΝΔ νι Ν 2 ἈΧ δ᾿ , 

“σίαν δ ὕδατι ἔφλεξας" “ ἅπαντα γὰρ δρᾷς, ριστὲ, μόνῳ 

» τῷ βούλεσθαι" "᾽ σὲ ὑπερυψοῦμεν “'ὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 

» 

Ὑπερήφανον ὄφιν " σὺ ἐταπείνωσας, " ταπεινώσει χαρδίας ὩΣ 

ξύλῳ ὑψούμενος, " ὕψιστε Θεὲ, “' καὶ ᾿Αδὰμ τὸν τοῖς πάθεσι " 
τεταπεινωμένον ἢ ἀνύψωσας, Οἰχτίρμιον. 

Τὴν τοῦ ξύλου πιχρίαν ἡ μεταποιούμενος, “' ἐπὶ ξύλου ἐτά- 
θης ἢ χολῆς γευόμενος, "᾽ πάντων γλυχασμὸς χαὶ ζωὴ ἐνυπό- 

σπατος, ἡ Δέσποτα, ὑπάρχων, “ καὶ φῶς χαὶ σωτηρία. 
Μαρτυριχά. 

Ἃ 

Ἃ 

Οὐχ ἐχάμψατε γόνυ " γλυπτοῖς, Πανεύφημοι, " ἀλλ᾽ ἐτύθητε 
ἄρνες " ὥσπερ ἀμώμιητοι, δ᾽ καὶ τοῦ πονηροῦ " τὴν ἰσχὺν χατε- 
χάμψατε, " καὶ ὑπερυψοῦτε " Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ναοὶ Πνεύματος ζῶντος "᾽ ὥφθητε, Μάρτυρες, " τοὺς ναοὺς τῶν 

εἰδώλων ἢ χατεδαφίσαντες, ᾿ χαὶ πρὸς τὸν Ναὸν " τὸν οὐράνιον ἤρ- 

θητε, ἡ ἀνυμινολογοῦντες " Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Θεοτοχίον. 

᾿Ιαχωβ σε προεῖδε, ἡ Παρθένε, κλίμακα "᾽ πρὸς οὐράνιον ὕψος 

ἐν ἀνάγουσαν, " σοὺς εἰς τὸν βυθὸν " τῶν χαχῶν ὀλισθήσαν- 
τας" “ Ὅθεν σε ὑμνοῦμεν, Ὁ ᾿Αγνὴ; εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Είῤμος ὁ αὐτός. 

αἱ μὴ θέλων ὁ τάλας, " πράττω τὰ ἄτοπα, "' συνηθείᾳ δου- 
λεύων ἢ χαταδουλούσῃ με " δούλοις πονηροῖς " ἐχ Θεοῦ ὀλισθή- 

σασι" " Δέσποινα Παρθένε, ἢ ἐλεύθερόν με ὀδῖξονς 
᾽Ως τὸν βότρυν προ νόθι τὶ τὸν ἀγεώργητον, Ἵ τὸν πηγάζοντα 

οἶνον ἡ πᾶσι σωτήριον, “᾽ μέθη με πιχρᾶς " ἁμαρτίας σχοτούμε- 
νον, " Δέσποινα Παρθένε, "᾽ σωφρόνισον χαὶ σῶσον. 

Μή μὲ στήσης ἐν ὥρᾳ, " Δέσποτα, χρίσεως " μετὰ τῶν χα- 
ταχρίτων " ὄντα χατάχριτον" " ἀλλὰ τὸν μικρὸν " στεναγμιόν μου 
δεξάμενος, " σῶσόν με πρεσβείαις " τῆς σῆς Μητρὸς, Οἰχτίρμον. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰἱρμιός. 

᾿ εὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, " ὃν οὐ τολμᾷ “ ᾿Αγγέλων 

()άτενισαι τὰ ταγματα" "ἡ διὰ σοῦ δὲ, Πάναγνε, ὡράθη βρο- 
ἢ ὃν μεγαλύνοντες " σὺν ταῖς οὐ- 

σὲ μαχαρίζομιν. 

Ἱροπαρια. 

χαὶ χρόνων ὑπάρχων Κύριος, "᾽ μέσον τῆς γῆς, ἢ 
μεσούσης τῆς ἡμέρας, Μαχρόθυμε, " ἐπὶ ξύλου ὑψώθης σταυρού- 

» τοῖς " Λόγος σεσαρχωμεένος" 

» ρανίαις Στρατιαῖς, δ 

ΩΣ Ὡρῶν 

ἢ 
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μενος, ᾿ μέσον τοῦ Παραδείσου, " τοῦ ὑπομείναντος ἡ ὄλισθον, χαρ- 
πὸν φθοροποιὸν " ἐπανορθούμενος. : 

Σταυρὸς ἢ ἐπήγνυτο, χαὶ ὁ τύραννος " ἐν τῇ ψυχῇ “" καιρίαν 
τὴν πληγὴν ὑπεδέχετο, " χαὶ δεσμῶται φθορᾶς ἀπελύοντο, " γνῶ- 

σις πᾶσιν ἀνθρώποις " ἐνεφυτεύετο, ἢ ἐχθρὸς χατηργεῖτο, καὶ χα- 
ρᾶς " πάντα πεπλήρωται. 

Ναρτυριχά. ὶ 
Ἢ γὴ " συνήφθη, Κυρίου Μάρτυρες, " τοῖς οὐρανοῖς, " ἀφ᾿ οὗ 

Χριστὸς ἐτύθη σταυρούμενος, " χαὶ ὑμῶν τὴν πληθὺν ἐπεσπάσα- 
το, " πλῆθος πολλῶν βασάνων ἥ χαθυπομείνασαν, " χαὶ πληθύϊ 
θείων Λειτουργῶν " συνεξαστράπτουσαν. 

Φωτὶ “ ἀύλῳ ἐναπαστράπτοντες, “ θέσει θεοὶ " Κυρίου χρη- 

ματίζετε, Μάρτυρες," πρωτοτόχων σχηναῖς αὐλιζόμενοι, "' καὶ τῆς 

αἰωνιζούσης " δόξης πληρούμενοι. " ὅθεν χατὰ χρέος οἱ πιστοὶ " 
ὑμᾶς γεραίρομεν. Σταυροθεοτοχίον. 

Φριχτὴν ἡ λοχείαν ὑπέστην, Δέσποτα, "᾽᾿ ἐν τῷ φριχτῶς ἢ σὲ 
τίκτειν" ὃν ἡ Κτίσις σταυρούμενον ἡ ἐπὶ ξύλου θελήσει, Μαχρόθυ- 

με, ἡ ἔφριξε καθορῶσα: " πάλαι ἡ ἽΑμεμπτος " ἔχλαιε βοῶσα μη- 
τρικῶς, ᾿ ἣν μεγαλύνομεν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

᾿τπμὲ τὸν μόνον χαταπατήσαντα “ φρενοβλαβὼς ἡ τὸν νόμον σου, 
[ύχριοιι, τὸν σωτήριον, " καὶ δεινῆ παραβάσει δουλεύσαντα " 
χαὶ χαταχεχριμιένον, " σῶσον, οἰχτείρησον, " διὰ τῆς τεχούσης σε 
᾿Αγνῆς, “ ὡς ὑπεράγαθος. 

Λιμιὴν ἢ ἐν ζάλῃ μοι χινδυνεύοντι ἢ τῶν πειρασμῶν " γενοῦ, 
Θεοχαρίτωτε Δέσποινα, "᾿ χαὶ παθῶν μου " τὸν σάλον πραῦνου- 
σα. " τὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου “ ξήρανον πέλαγος, Ἀ ὅπως χατὰ 

χρέος σε ὑμνὼ "ἡ τὴν πολυύμνητον. 

Οδὸν " εὐθεῖάν μοι χαθυπόδειξον, " δι᾿ ἧς εὑρεῖν " δυνήσωμαι 
τὴν πύλην, τὴν φέρουσαν " πρὸς τὰ ἄνω, Παρθένε, Βασίλεια, "' 
πρὸς τὰ τοῦ Παραδείσου " θεῖα σκηνώματα, " πρὸς τὴν δὶ αἰῶνος 
ἀληθὴ " μαχαριότητα. 

Στρατὸς " Μαρτύρων, ᾿Οσίων σύλλογος, "' ᾿Ιεραρχῶν " διχαί- 
ων, Προφητῶν ᾿Αποστόλων τε, " τῶν ἁγίων ᾿Αγγέλων τὰ τάγμα- 
τα, " μετὰ τῆς σε Τεχούσης " ἐχδυσωποῦσί σε "᾽ Σῶσον ἡμᾶς, 

 οἴχτειρον, Χριστὲ, ἡ ὡς πολυέλεος. 

Ἂ 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Σταυρώσιμα. 
Ἔν τῷ σταυρῷ “ τὴν ἐλπίδα χέχτημαι, Χριστὲ) ἡ χαὶ ἐν 

αὐτῷ καυχώμενος βοῶ: κ᾽ Φιλάνθρωπε Κύριε, ἡ τὴν ἀλαζονείαν 

᾿ χατάβαλε " τῶν μὴ ὁμολογούντων σε ἡ Θεὸν χαὶ ἄνθρωπον. 

Ἃ 
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Οἱ τῷ Σταυρῷ τειχιζόμενοι ᾿ τῷ ἐχθρῷ ἀντιτασσόμεθα, ἢ μὴ 

δειλιῶντες τὰς αὐτοῦ ἡ μεθοδείας καὶ ἐνέδρας" "᾽ ὁ γὰρ ὑπερήφανος 

χατήργηται, ἢ χαὶ χαταπεπάτηται " τῇ δυνάμει τοῦ ἐν ξύλῳ 
προσπαγέντος Χριστοῦ. 

Μαρτυριχόν. 

Μνήμη Μαρτύρων ἀγαλλίαμα “ τοῖς φοβουμένοις τὸν Κύριον" 
ἀθλήσαντες γὰρ διὰ Χριστὸν, ἢ στεφάνους παρ αὐτοῦ ἐχομίσαν- 

το" “ χαὶ νῦν ἐν παῤῥησίᾳ πρεσβεύουσιν " ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ἢ Πάναγνος ὡς εἶδέ σε " ἐπὶ σταυροῦ κρεμάμενον ᾿ ἀνεβόα, 
θρηνῳδοῦσα υ»ητριχῶς" " Υἱέ μου χαὶ Θεέ μου, " γλυχύτατόν μου 

Ῥέχνον, " πῶς φέρεις πάθος ἐπονείδιστον ; 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ, 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

να μου, " ὁ Θεὸς καὶ ὁ Σωτήρ μου," ὅταν ἔλθης ἡ ἐν τῇ 
ασιλείᾳ σου, ἢ χαὶ δώρησαί μοι ᾿ πταισμάτων συγχώρησιν. 

᾿Εχουσίως " ὑψωθεὶς ἐπὶ τοῦ ξύλου, " τοὺς εἰς βάθη " κακῶν 

ὀλισθήσαντας ἡ ἀνεχαλέσω, " μόνε Πολυέλεε. 
Γὴ ἐσείσθη, " χαὶ ὁ ἥλιος ἐσβέσθη " καθορῶν σε " ἐπὶ ξύλου, 

Ἥλιε "᾿ δικαιοσύνης, " θελήματι πάσχοντα. 
Μαρτυριχόν. 

Παθημάτων, “ ᾿Αθλοφόροι, χοινωνοῦντες " τοῦ Δεσπότου, ἥ 
χαὶ θείας λαμπρότητος ἡ συγχοινωνεῖτε " μεθέξει θεούμενοι. 

Δόξα. 

ὝΨωσόν με" ἐκ βυθοῦ τῆς ἁμαρτίας, " τῆς Τριάδος 
ἐθελούσιον " χαθυπομείνας, ᾿ Χριστέ μου, χαθήλωσιν. 

Καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
Παρεστῶσα "᾿ τῷ σταυρῷ χαὶ καθορῶσα " ἐχουσίως “' τὸν σὸν 

Υἱὸν πάσχοντα, ἡ Παρθενομῆτορ, " τοῦτον ἐμεγάλυνες. 

ων... 

ὐχοχοχοχο χω ζοζοχοχ ζω ΣΧ χχοζοχοχοζοχοχοχοζοχοχωχοζο χω χοζω ζω χωχοχοχωχοχοζοχωχοσο ΣΟ ΧΟ ΣΟ ΣΟ ΣΟΧΩΧΩΧΩΣ 

ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ, 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια ᾿Αποστολιχᾶ. 
Ἤχος πλ. β΄. “Ὅλην ἀποθέμενοι. 

᾿ι 3 8.5 οὐράνιον ᾿ τοῦ Παραχλήτου λαβόντες, "᾽ τῶν ἐχθρῶν 
τὰς φάλαγγας " οἱ Χριστοῦ ᾿Απόστολοι ἢ ἐτροπώσαντο" “' Βασι-. 

λεῖς ἤλεγξαν, " χαὶ σοφοὺς ἤσχυναν “ ἰδιῶται καὶ ἀγράμματοι, ἢ 

γυμνοὶ χαὶ ἄοπλοι " εὐαγγελικῶς παρετάξαντο "᾽ τῷ λόγῳ δὲ τῆς 
χάριτος " τὰς τερατουργίας εἰργάσαντο" " χαὶ οὕτω τὰ ἔθνη ἢ 
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ὑπήχοα ποιούμενοι Χριστῷ, “ ἐν παῤῥησίᾳ πρεσβεύουσιν " 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Σὲ ἐπιποθήσαντες ἡ οἱ εὐχλεεῖς Μαθηταί σου. ἣ χαὶ ἀπαρνη- 
σάμενοι ᾿ ἑαυτοὺς, προθύμως σοι " ἠκολούθησαν" "᾽ χαὶ σταυρὸν 

᾿ ἄραντες "᾽ σοῦ αὐτοῦ ὀπίσω, " πειθαρχοῦντες τῇ προστάξει σου ἢ 

τὴν γῆν κατέλιπον, "' χαὶ τοὺς οὐρανοὺς ἐκληρώσαντο, " τὰ ἔθνη 
ἐπιστρέφοντες " εἰς τὴν ἀληθῆ σου ἐπίγνωσιν" " καὶ νῦν διὰ πάν- 
των " ὑπήχοοι γενόμενοι ἀεὶ, " ἐν παῤῥησίᾳ πρεσβεύουσιν “ ὑπὲρ 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

ἽΑπαντα τὸν βίον μου ἡ ἐν ἀμελείᾳ διάγων, " πρὸς τὸ τέλος 
ἔφθασα " ἄχαρπος ὁ δείλαιος, ᾿ Ὑπεράγαθε, ᾿ πονηρῶν πράξεων ἢ 

Ἀ ἅπερ, Φιλάνθρω- 
πε, ἢ σχόρπισον ῥοπῇ τοῦ ἐλέους σοὺ, ἤ καὶ δίδου μοι χατάνυξιν, ἢ 
χαὶ ἐπιστροφὴν τὴν σωτήριον, "΄ θείαις ᾿Αποστόλων " πρεσβείαις 
εὐπροσδέχτοις, ὁ Θεός" "᾽ οὺς εἰς πρεσβείαν προσάγω σοι, ἣ χαὶ 

, Ἔ 
τὴν σε χυήσασαν. 

ὑπὲρ 

ἐπιφέρων μόνον ἡ νῦν φορτία πὰ δυσβάσταχτα" 

Ἕχπερα τοῦ ἁγίου Νιχολάου. 
Τριήμερος ἀνέστης, Χριστέ. 

Νιχόλαε μαχάριε, ἡ προσπίπτοντά με οἴχτειρον, " δέομιαί σου, ᾿' 
χαὶ τὰ ὄμματα, Σοφὲ, " φώτισον τῆς ψυχῆς μου, ἢ ἵνα καθαρῶς 

βλέψω " τὸν φωτοδότην χαὶ Οἰκτίρμονα. 
᾿Εχθρῶν ἐπιζητούντων με "᾽ καχοποιῆσαι, Αγιε, "᾽ λύτρωσαί 

με, ἡ παῤῥησίαν πρὸς Θεὸν " ὡς ἔχων, Ἱεράργα, " χαὶ σῶσόν ὑε 
ἐχ βλάβης, "᾽ χαὶ ἐξ ἀνδρῶν αἱμάτων ῥῦσαί με. 

Λιμένα σε ἀχείμαστον ἢ χαὶ τεῖχος ἀπροσμάχητον,, " ἹἹεράρ- 
χα, ἡ νῦν χεχκτήμεθα πιστῶς, κ᾽ χαὶ πύργον ἀσφαλείας, ἢ χαὶ θύ- 
ρᾶν μετανοίας, " χαὶ ὁδηγὸν πιστὸν χαὶ πρόμαχον. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμιιον. 
Μέγιστον δωρημάτων ἡμῖν " ὃ τόχος ὁ ἀλόχευτος " τῆς Παρ- 

θένου “ πᾶσι γέγονε σαφῶς" ἡ Θεὸς γὰρ τὴν φθαρεῖσαν Ἀ χαινίζει 

πάλιν φύσιν, " καὶ ἀναπλάττει τὸ ἀνθρώπινον. 

᾿Απόστιχα ᾿Αποστολιχά. 
Ποτὲ οἱ Μαθηταί σου, Χριστὲ, " ἐν πλοίῳ χειμαζόμιενοι ἢ ἀνε- 

βέων- " Διδάσκαλε, σῶσον ἡμᾶς, δ᾽ ἀπολλύμεθα" " καὶ νῦν ἡμεῖς 
χραυγάζομεν" "᾽ Φιλάνθρωπε Σωτὴρ ἡμῶν, " ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν 

ἀναγχῶν ἣ ἡμῶν, δεόμεθα. 
Κύριε, δ᾽ οἱ ᾿Απόστολοι κατέλαβον ἡ ποτὲ μὲν τὸ βάθος τῆς 

θαλάσσης " διὰ διχτύων, ἡ ποτὲ δὲ τὸ ὕψος τῆς Βασιλείας " διὰ 

δογμάτων: ᾿ χαὶ τῇ μὲν τέχνη " τὸν ἀκατάληπτον βυθὸν ἠρεύ- 
νησαν, " τῇ δὲ πίστει " τὸν ἀπερίγραπτόν σου χόλπον ἔφθασαν, ἢ 



509 ΤΗ ΠΕΜΠΤῊ ΠΡΩΙ. 
χαὶ τῷ Κόσμῳ ἐχήρυξαν “ τὸν ἄχρονον Υἱόν σου" “ ὧν ταῖς πρὲσ- 

βείαις " χαὶ πάντων τῶν ᾿Αγίων " ἐλέησον ἡμᾶς. 

Μαρτυριχόν. 
« Ἢ ΄ χ ὡς ΄ Ἵ κχυ ἅ5 ἃ 

Ο Σταυρός σου, Κύριε, " τοῖς Μαάρτυσι γέγονεν " ὅπλον ἀήτ- 

τήητον" ἡ ἔβλεπον γὰρ τὸν προχείμενον θάνατον, “ χαὶ προβλέπον- 
τες τὴν μέλλουσαν ζωὴν, “᾽᾿ τῇ ἐλπίδι τῇ εἰς σὲ ἐνεδυναμοῦν- 
το. " Αὐτῶν ταῖς παραχλήσεσιν " ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Θεοτόχε, " σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ, ἢ ἡ βλαστήσασα τὸν 
χαρπὸν τῆς ζωῆς" “ σὲ ἱχετεύομεν᾽ " Πρέσβευε, Δέσποινα, " μετὰ 

τῶν ᾿Αποστόλων ἡ καὶ πάντων τῶν ᾿Αγίων ἥ ἐλεηθῆναι τὰς ψυ- 
χὰς ἡμῶν. 

ΤΗ ΠΕΜΠΤῊ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα ᾿᾿Αποστολιχά. 
Ἦλχος πλ. β΄. 

“κῶς ἐν μέσῳ τῶν Μαθητῶν σου " παρεγένου, Σωτὴρ, “ τὴν εἰ- 
ρήνην διδοὺς αὐτοῖς, " ἐλθὲ καὶ μεθ᾽ ἡμῶν, ἢ χαὶ σῶσον ἡμᾶς. 

“Ἑχτερον. ᾿Ελπὶς τοῦ χέσμου ἀγαθή. 

ς φῶς σταλέντες ἐπὶ γῆς, " ἐφωτίσατε πάντας “ σοφοῖς δι- 

δάγμασιν ὑμῶν, "' καὶ ἐν δόγμασι θείοις “ διώξαντες πολυθείας 

σχοτασμὸν, ἡ χαὶ λάμψαντες τὸν τῆς Τριάδος φωτισμὸν, " καὶ 

σώσαντες λαοὺς πολλοὺς " ἐχ πλάνης ἀφεγγοὺς, ἌἈ ᾿᾿Απόσπολοι τοῦ 

Σωτῆρος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, “ εὐλογημένη 
Θεοτόχε- " ἐλπίζοντες εἰς σὲ, “ μὴ ἀστοχήσαιμεν: ἣ ῥυσθείημεν 

διὰ σοῦ τῶν περιστάσεων" " σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία ἣ τοῦ γένους 
τῶν Χριστιανῶν. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Τῶν ᾿Αποστόλων σου ἡ μνήμη, Κύριε, " ἀνεδείχθη ὡς Πα- 

ράδεισος ὁ ἐν ᾿Εδέμ' κ ἐν αὐτῇ γὰρ ἀγάλλεται ἡ Οἰχουμένη" 
διὸ δίδου ἡμῖν ταῖς αὐτῶν ἱχεσίαις ᾿ εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἢ δωδεκὰς τῶν ᾿Αποστόλων, Κύριε, " δωδεχάπυρσος ὡς ἧ- 
λιος " ὥφθη τῇ γῆ" " δι αὐτῶν γὰρ ἐμάρανας " πλάνης τὴν βλά- 
βην" ἡ δ αὐτῶν χαταυγαάζεις ψυχὰς " τῶν σῶν δούλων" ἡ δι’ ὧν 

χαὶ ἡμᾶς σῶσον, Εὐὔσπλαγχνε. 
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Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. ᾿Ελπὶς τοῦ χόσμου ἀγαθή. 
᾿Αγία Δέσποινα ἁγνὴ, “ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Μῆτερ, ἡ ἡ τὸν ἀ- 

πάντων Ποιητὴν ἢ ἀποῤῥήτως τεχοῦσα, “᾽ ἱκέτευε σὺν ᾿Αποστό- 
λοις ἱεροῖς ᾿ ἑχάστοτε τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ, " παθῶν ἡμᾶς λυ- 

- πρώσασθαι, ᾿᾽ χαὶ ἄφεσιν ἡμῖν " δοῦναι ἁμαρτημάτων. 
; Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα: 

Τῇ σαγήνη τῆς ἐνθέου Πίστεως " τὰς διπλόας ἀνατρέψαντες, 
οἱ ᾿Αλιεῖς " ἐχ βυθοῦ ματαιότητος εἴλχυσαν πάντας, " χαὶ πα- 
ρέσγον αὐτοὺς τῷ Θεῷ εὐσεβοῦντας ἣ καὶ τοῦτον ἀεὶ μεγαλύνοντας. 

Μαρτυριχόν. 

Τῶν ᾿Αγίων σου ἡ μνήμη, Κύριε, ἡ ἀνεδείχθη ὡς Παράδεισος 
ὁ ἐν ᾿Εδέμ" δ ἐν αὐτὴ γὰρ ἀγάλλεται πᾶσα ἡ Κτίσις" " διὸ 

᾿ παράσχου ἡμῖν τῇ αὐτῶν παραχλήσει " εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
' Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Εν τῷ ναῷ ἑστῶτες τῆς δόξης σου," ἐν οὐρανῷ ἑστάναι νομί- 
ζομεν. " Θεοτόχε, πύλη ἐπουρᾶνιε, "δ ἄνοιξον ἡμῖν τὴν θύραν τοῦ 
ἐλέους σου. Κανὼν. τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. β΄. Ὁ ἙΕἰἱρμός. 

» φὴς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας " ὁ ᾿Ισραὴλ " ἐν ἀβύσσῳ ἴχνεσι, ᾿ τὸν 

» ἀ ας υκειν Φαραὼ "᾿ χαθορῶν ποντούμενον, Θεῷ “ ἐπινίχιον ᾧ- 
» δὴν " ἐβόα ἄσωμεν. Τροπάρια. 

Φῶς πεφυχότες τοῦ Κόσμου, " φωτιστιχαῖς, ᾿ Θεηγόροι, λαμ.- 
ψεσι ᾿ χαταυγάσατε ἡμᾶς, “᾽ χαὶ παθῶν λυτρώσατε νυχτὸς, " 
καὶ ὁμίχλης πειρασμῶν, " Θεομαχάριστοι. 

ἼΑρχοντας γῆν ἐπὶ πᾶσαν ἡ Πνεῦμα ὑμᾶς " τὸ σεπτὸν χατέ- 

στησε, “ τοῦ Κυρίου Μαθηταί: "᾽ τοῦ ἀέρος ἄρχοντας διὸ " ἔτρο- 
πώσασθε, πιστοὺς " ἐχλυτρωσάμενοι. 

Ἔχ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀύλου, " ὡς φωταυγεῖς " ἀναφθέντες ἄν- 

θραχες, ἡ τὰ ὑλώδη μου, Σοφοὶ, ἢ πάθη χαταφλέξατε, πρὸς φῶς ἢ 
ἀπαθείας χαὶ ζωῆς " χαθοδηγοῦντές με. 

Θεοτοχίον. 

Τῶν ᾿Αποστόλων πρεσβείαις " χαὶ Προφητῶν “" χαὶ Μαρτύ- 
ρων, Κύριε, " ᾽᾿Ιησοῦ παμβασιλεῦ, " καὶ τῆς χυησάσης σε Αγνῆς, " 

 χατοιχτείρησον λαὸν ἢ ἡμαρτηχότα σοι. 
Κανὼν τοῦ ἁγίου Νικολάου, οὗ ἡ ̓Αχροστιχίς" 

Ἕχτον μέλισμα, Νικόλαε, προσδέχου. ᾿Ιωσήφ. 

Ὃ Εἰρμός. Ο αἰσθητὸς Φαραώ. 

ἐγχιν οὐρανοῖς χατοιχῶν ἡ χαρμονιχῶς, Πατερ σοφὲ, " ἐπὶ γῆς τῶν 

ΤῊΝ πίστει " συμφώνως ἀνυμνούντων σε ἡ πᾶσαν λύπην χαρ- 

, διὰς " πονηρὰν διασχέδασον ἢ τῇ μεσιτεία σου. 
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Κατὰ παθῶν βλαβερῶν, "᾿ χατὰ ἐχθρῶν φθοροποιῶν, " χατὰ 

πάσης τοῦ πλάνου ἡ χαχίας νῦν ἐνίσχυσον "“ τοὺς τῇ σχέπη σου, 

Πάτερ, " τῇ ἁγίᾳ, Νιχόλαε, "᾿ πίστει προστρέχοντας. 
Τραυματισθέντας ἡμᾶς ἢ ὑπ ἀοράτων τοξευτῶν " τῇ μοτώσει 

τῆς σῆς, " Νικόλαε, πρεσβείας " περιποίησαι, ὅπως ᾿ ὑγιῶς βημα- 
τίζωμεν " τὰς τοῦ Κυρίου ὁδούς. 

Θεοτοχίον. 

Ὃ συνυπάρχων Πατρὶ, "'ὶ ὁ συναΐδιος Υἱὸς, ᾿ ἐπὶ ἐσχάτων βου- 

ληθεὶς " χατῴχησε τὴν μήτραν σου, " εἰς ἡμῶν, Θεοτόχε, “ τῶν 
- ᾽ , .« ε -» ΄ 

πιστῶν ἀναγέννησιν" Λ΄ ὅθεν ὑμνοῦμέν σε. 
᾿Ωδὴ γ΄. “Ὁ Εἰρμός. 

» ρΣ ἔστιν ἅγιος ὡς σὺ, "᾽ Κύριε ὁ Θεός μου, ἡ ὁ ὑψώσας τὸ 
χέρας " τῶν πιστῶν σου, ᾿Αγαθὲ, "' χαὶ στερεώσας αὐτοὺς " 

» ἐν τῇ πέτρα " τῆς ὁμολογίας σου. 

Τροπᾶρια. 

» 

Τὸ θεῖον Πνεῦμα ταῖς ὑμῶν "᾽ γλώσσαις ἀναχωνεῦσαν ἣ'ὶ ἐπε- 

λεύσει φριχώδει " συντριβέντας πρὸς ζωὴν, “᾽ καινοποιεῖ δι ὑμῶν ἢ 

τοὺς ἀνθρώπους, " ἔνδοξοι ᾿Απόστολοι. 

᾿Εν γνώσει, Λόγε, πλημμελῶν, " ποίαν ἕξω συγγνώμην ἥ ἐν 
ἡμέρᾳ τῆς δίκης; “ διὰ τοῦτό σοι βοῶ: " Διὰ τῶν σῶν Μαθη- 
τῶν, “ οἴχτειρόν με " τὸν αὐτοχατάχριτον. 

Οἱ μιμησάμενοι Χριστοῦ " τὰ σωτήρια πάθη, “ τῆς ψυχῆς 
μου τὰ πάθη " τὰ χρόνια χαὶ δεινὰ " ἰάσασθε, ἰατροὶ “ πεφυχό- 
πες, “ ἔνδοξοι ᾿Απόστολοι. 

Θεοτοχίον. 

Ἡμαρτηχότα με, Χριστὲ, κ᾽ διὰ τῶν ᾿Αποστόλων ἢ χαὶ τῆς 
σε χυησάσης " ἐπιστρέψας ὡς Θεὸς " ἐλέησον, καὶ πυρὸς " αἰω- 

νίου, “ Σῶτερ, ἐλευθέρωσον. 
Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νιχολαου. 

Ἔν τῇ στεῤῥᾷ " τῆς πίστεώς σου πέτρα. 

ΝΡ: σαφῶς “" κατὰ τῶν ψυχοφθόρων "'᾿ πέλεις παθῶν, Ἂ Νιχόλαε 

παμμάχαρ' ἡ ὑφ ὧν ἡμᾶς πάντοτε "᾽ πορθουμένους χαλεπῶς με 

σαῖς προσευχαῖς ἀπολύτρωσαι. 

Μέλη σαρχὸς ἡ νεχρώσας ἐγχρατεία., “ πρὸς τὴν ζωὴν " με- 

τέβης τὴν ἀγήρω" "᾽ ἣν χαὶ ἡμᾶς πρέσβευε “ ἀπολήψεσθαι, Σο- 
φὲ, “ χαρμινικῶς εὐφημοῦντας σε. 

᾿Επισχοπῶν "' ἡμᾶς ἐξ οὐρανίου " περιωπῆς, " μὴ παύσῃ, Ἱ1ε- 

ράρχα, “᾽ ἀποσοβῶν ἅπαντα " τὰ τοῦ βίου δυσχερῆ " σαῖς πρὸς 
Θεὸν παραχλήσεσι. Θεοτοχλίον. 

Λύσιν ἡμῖν, ᾿ ᾿Αγνὴ, ἁμαρτημάτων ἡ τὸν Λυτρωτὴν " δοθῆ- 
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ναι ἐχδυσώπει, "᾽ τὸν σχοτασμὸν, ΓΑχραντε, " τῶν ψυχῶν ἡμῶν 
ἀεὶ ἡ ταῖς σαῖς πρεσβείαις σχεδαάζουσα. 

᾿Ωδὴ δ΄, Ὃ ΕἸρμός. 
» ριστός μου δύναμις, Θεὸς χαὶ Κύριος" " ἡ σεπτὴ ᾿Εχχλησία ὅ 
» Ἄν τρυτῶς " μέλπει ἀναχράζουσα " ἐχ διανοίας χαθαρᾶς, " ἐν 

» Κυρίῳ ἑορτάζουσα. Τροπάρια. 

Λιμένες εὔδιοι, "΄ λιμένες ἄκλυστοι, δ γαληνόν με πρὸς ὅρ- 
μον ἡ ἀληθινῆς " μετανοίας σώσατε, " ἁμαρτημάτων χαλεπῶν ἢ 
τριχυμίαᾳ χειμιαζόμενον. 

Ψυχή μου, στέναξον, " ψυχή μου, δάχρυσον" "᾽ ταπεινή μου 
χαρδία " τῷ ᾿Αγαθῷ “ ὁλικῶς χολλήθητι, “ ὅπως μελλούσης σε 
φλογὸς ἢ χαὶ χολάσεως λυτρώσηται. 

Σωτῆρα Κύριον, ᾿ σωτῆρες πέλοντες " τῶν βροτῶν, δυσωπεῖ- 
τε, " ὕπως ἡμᾶς σώσῃ ὡς φιλάνθρωπος ἣ᾽ πειρατηρίων χαλε- 

πῶν, ἢ παμμαχάριστοι ᾿Απόστολοι. 
Θεοτοχίον. 

Παρθένε ἄχραντε, " Παρθένε ἄμωμε, " μετὰ τῶν ᾿Αποστόλων ἣ 
ὑπὲρ ἡμῶν “ ἱκεσίαν ποίησον, "᾽ ὅπως ῥυσθείημεν δεινῶν " πειρασ- 
μῶν χαὶ περιστάσεων. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. ᾿Αχήχοα, Κύριε. 
᾽Τ ἄτρευσον, ἽΛγιε, " τὴν πληγωθεῖσαν ὑπὸ τοῦ πλάνου " ἀδιόρ- 
Ἐ χαρδίαν μου, " ἱχετεύων " τὸν ἀγαθοδότην Θεὸν ἡμῶν. 

Συνέτριψας ξόανα ἡ τῆς ἀπωλείας, Χριστοῦ θεράπον" “ ὅθεν 

πίστει ἱκετεύω σε, "᾽ τοῦ νοός μου ἡ χάχιστα ἰνδάλματα μείωσον. 

Μυρίπνοος γέγονας " δικαιοσύνης ἔργοις, Θεόφρον, ᾿᾽ χαὶ τῶν 

Μύρων κατεχκόσμησας ἡ τὴν καθέδραν, " Πάτερ, ἱΙεράρχα Νιχόλαε. 
Θεοτοχίον. 

᾿Ανύμφευτε Δέσποινα, ᾿ εὐλογημένη Θεοχυῆτορ, ᾿ τοὺς ὑμνοῦν- 
τάς σε περίσωζε " πάσης βλάβης, " μόνη τῶν ἀνθρώπων βοήθεια. 

᾿Ωδὴ ε΄. .ὋὋ Εἰρμός. 

Ἃ 

» ᾧ θείῳ φέγγει σου, ᾿Αγαθὲ, ἡ τὰς τῶν ὀρθριζόντων σοι ψυ- 

» χὰς " πόθῳ χαταύγασον, δέομαι, " σὲ εἰδέναι, Λόγε Θεοῦ, 

» τὸν ὄντως Θεὸν ἣ ἐχ ζόφου τῶν πταισμάτων "“ ἀναχαλούμενον. 

Τροπαρια. 

'δόν τὴν φέρουσαν εἰς ζωὴν διὰ στενωτάτης ἀγωγῆς " 

χαὶ πειρασμῶν τε χαὶ θλίψεων, ᾿ Μαθηταὶ τοῦ Λόγου, σαφῶς 

ὁδεύσαντες, " τὰς τρίβους τῆς ψυχῆς μου " ἐξομαλίσατε. 

Λύχνοι τῆς θείας ἀνατολῆς, “ ῥύσασθε ἐκ σχότους μὲ παᾶ- 

ρῶν ἡ χαὶ ἡδονῶν ἀμαυρότητος, " καὶ πειρατηρίων χαὶ περιστά- 

σέων, ἡ χαὶ ζάλης καὶ κινδύνων, " Χριστοῦ ᾿Απόστολοι. 

Ῥαγδοϊοίϊοπβ. θ4 



οῦῦ ΤῊ ΠΕΜΠΤῊ ΠΡΩΙΪ, 

Τόμοι τοῦ Λόγου θεοειδεῖς, " βίβλῳ με γραφῆναι τῆς ζωῆς " 
ἐχδυσωπεῖτε, ΔλιΘΡα ΒΕ μετ τῶν ἁμαρτιῶν μου τὸ χαλεπώτατον ἢ 
ῥηγνῦντες γραμματεῖον ᾿ ταῖς προσευχαῖς ὑμῶν. 

Θεοτοχίον. 

Ἢ σωτηρία μου καὶ ἐλπὶς, " σῶσόν με ἐλπίζοντα εἰς σὲ, 
πάντων ἐλπὶς ἀχαταίσχυντε, " ταῖς Βρὸς τὸν Δεσπότην σου πα- 

ραχλήσεσι, ἡ“ τῶν θείων Μαθητῶν. τε, ἢ μόνη Πανύμινητε. 
Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. .ὋὋ τὸ φῶς ἀνατέλλων. 

σταγμῷ ἀμελείας χρατούμενον " πρόθυμόν με ἀπέργασαι Ἂ 

ναι μεσιτείαις σου, Νιχκόλαε. 

᾿Τησοῦν τὸν Σωτῆρα ἱκέτευε, ἢ ᾿Ιεράρχα Νικόλαε, "' αἰωνίου 
χολαάσεώς με ῥύσασθαι. 

Κοσμιχῶν με σχανδάλων διάσωσον " καὶ Δαιμόνων καχώσεως, ἢ 

Ἱεράρχα Νικόλαε, πρεσβείαις σου. 
Θεοτοχίον. 

Ὃ τὸ εἶναι ἡμῖν παρεχόμενος " σοῦ τὴν μήτραν χατῴχησε, " 
Θεοτόχε᾽ ὃν αἴτησαι σωθῆναι ἡμᾶς. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 

» γῃητοῦ βίου τὴν θάλασσαν "᾽ ὑψουμένην καθορῶν “ τῶν πειρασ- 

μων τῷ χλύδωνι, " τῷ εὐδίῳ λιμένι σου προσδραμὼν, " βοῶ 
» σοι" ᾿Ανάγαγε ἢ ἐχ φθορᾶς τὴν ζωήν μου, "᾽ Πολυέλεε᾽ 

Τροπαρια. 

Ὡς πλᾶχες θεέγραφοι, ἢ τὰς τοῦ Πνεύματος σαφῶς " νομο- 

θεσίας, "Ενδοξοι, “ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἐσχήκατε ἀψευδῶς" δ᾽ δί ὧν 

τὸν ἐν γράμματι " χατηργήσατε νόμον, " Κόσμον σώσαντες. 
Ψυχὴ ἁμαρτάνουσα, " συνηθείᾳ τε κακὴ " φρενοβλαβὼς δου- 

λεύουσα, " ἐπιστροφὴ ἐπίστρεψον, χαὶ Θεῷ " οἰχτίρμονι βόησον" ἤ 
Διὰ τῶν ᾿Αποστόλων, " Λόγε, σῶσόν με. 

Προβάτοις με σύνταξον " δεξιοῖς ἐν τῇ φριχτῇ “ χαὶ φοβερᾷ 
ἐλεύσει σου, “ τῶν ἐχλεχτῶν προβάτων σου προσευχαῖς; Ἃ τῶν 

θείων Κηρύχων σου, “᾽ ὁ τυθεὶς ὑπὲρ πάντων "᾽᾿᾿Αμνὸς ἄχαχος. 

Θεοτοχίον. 
Χορὸς ἱχετεύει σε δ ᾿Ασωμάτων λειτουργῶν, ἡ Υἱὲ Θεοῦ προ- 

ἄναρχε᾽ “ ἐχδυσωπεῖ σε δῆμος τῶν Μαθητῶν: ἡ διὰ τῆς Τεχού- 

σῆς σε, ἣ τῷ λαῷ σου παράσχου ἣ τὰ ἐλέη σου. 
Κανὼν τοῦ ἁγίου Νικολάου. Τῷ χήτει χαταποθείς, 

αμπτῆρα σε νοητὸν ἡ ἔχουσα ἡ Κτίσις, Νιχόλαε, ἢ φωτίζεται 
οως, ἢ χῶν ἀπείρων θαυμασίων σου. 

᾿Ανύστακτε πρεσβευτὰ " τῶν σοὶ προστρεχόντων, Νιχόλαε, 
ὕπνου χαλεπωτάτου " ῥαθυμίας με ἀπάλλαξον. 

ἋἊ 

» 
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᾿Εῤῥύσω πάλαι, Σοφὲ, “᾽ μέλλοντας ἀδίκως τεθνήξεσθαι" " 

ὡσαύτως οὖν με ῥῦσαι " συμβαινουσῶν παραπτώσεων. 

Θεοτοχίον. 

Παρθένε μόνη ἁγνὴ, " Κεχαριτωμένη , βοήθει μοι " ἀεὶ χει- 
μαζουιένῳ " ταῖς τοῦ βίου περιστάσεσιν. 4 

᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» Δ τι 0. μὲν τὴν χάμινον εἰργάσατο δ΄ Αγγεέελος τοῖς ὁσίοις 
᾽ Παισί: " τοὺς Χαλδαίους δὲ " καταφλέγον πρόσταγμα Θεοῦ " 
» πὸν τύραννον ἔπεισε βοᾶν; " Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, " ὁ τῶν Πα- 
» πτέρων ἡμῶν. Τροπαρια. 

Τῷ ἀγχίστρῳ τῷ τοῦ λόγου ἀνελχύσαντες " βυθοῦ τῆς πλά- 
νης; ἅπαντας ἣ᾽ προσηγάγετε " τῷ τυθέντι Λόγῳ δὶ ἡμᾶς, ἡ 
᾿Απόστολοι, μέλποντες αὐτῷ- " Ἐὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, ὁ τῶν Πα- 
τέρων ἡμῶν. 

Τῷ φανέντι ὕλη σώματος, ᾿Απόστολοι, 
τες, " ἐφωτίσθητε " φωτοδότοις λάμψεσιν αὐτοῦ" " διό με φωτί- 

σατε βοᾶν: “ Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, “ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Τὸν Ποιμένα τὸν χαλὸν ἐχδυσωπήσατε " εἰς ὄρη με πλανώ- 

μενον " παραβάσεως " ἐχζητῆσαι, θεῖοι Μαθηταὶ, " χαὶ σῶσαι 

βοῶντα ἐυμελῶς: " Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, ἢ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Θεοτοχίον. 

Σὺν Προφήταις ᾿Αποστόλοις τε χαὶ Νάρτυσι, " Παρθένε, ὃν 

ἐχύησας ἡ χκαθιχέτευε " λυτρωθῆναι πάντας τῶν δεινῶν “ τοὺς 
πόθῳ χραυγάζοντας αὐτῷ" “ Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, " ὁ τῶν Πα- 

τέρων ἡμῶν. 

ἢ ἀμέσως ὁμιλήσαν- 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. 

Ὃ τῶν ὁσίων σου Παίδων. 
Ρ ὦμῃ τοῦ Θεοῦ, Παμμάχαρ, " αἱρετιζόντων στῖφος Ἀ κατεπα- 

τησας, ἡ χαὶ τῆς τούτων ἀπάτης ἡ τὸ ποίμινιον διέσωσας. 
Ὃ ἐποφθεὶς τοῖς πλωτῆρσι, “ χαὶ τὴν πόλιν σου θρέψας " χιν- 

δυνεύουσαν, κ᾿ ψυχοφθόρου λιμοῦ με " εὐχαῖς σου, Πάτερ, λύτρωσαι. 
΄ , ᾽ ὰΣ χ ͵ , ἊΣ χ ᾽ 

Στήρ!ξον. ΙἸ1ατερ, εὐχαῖς σου “ τοὺς σε προσχαλουμιένους εἰς 

βοήθειαν, “ χατευνάζων Δαιμόνων " τὸ πονηρὸν χλυδώνιον. 
Θεοτοχίον. 

Δέσποινα πάντων ἀνθρώπων, " ἁγία Θεοτόχε, " τῆς δουλείας 
με " τῶν παθῶν σαῖς πρεσβείαις "᾽ τελείως ἐλευθέρωσον. 

᾽ 3 , « ε ΑΕ 

Ὠδὴ η΄. ὋὉ Εἰρμοός. 
»᾽Ἴλ.κχ φλογὸς τοῖς 'Οσίοις " δρόσον ἐπήγασας, " καὶ δικαίου θυ- 
» Α ,σίαν "ὶ ὕδατι ἔφλεξας" " ἅπαντα γὰρ δρᾷς, " Χριστὲ, μόνῳ 

» σῷ βούλεσθαι" “᾽ σὲ ὑπερυψοῦμεν ἣὶ εἰς πάντας τοὺς αἰωνας. 

ε 
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Τροπαρια. 

Χερσωθείσας χαρδίας ἢ χατενεώσατε “ τῷ ἀρότρῳ τοῦ λόγου, ἢ 

ἐγχατασπείραντες " δόγμα τὸ σεπτὸν, ᾿ στάχυν ἑχατοστεύοντα " 
τοὺς διασωθέντας ἡ ἐδρέψασθε, Θεόπται. 

Πρεσβειῶν τῇ δρεπάνῃ " ἐπικαθάρατε " τὰ ζιζάνια πάντα ᾿ 
τῆς διανοίας μου, “θεῖοι γεωργοὶ, " τοῦ Σωτῆρος ᾿Απόστολοι, " 
ὅπως σωτηρίας " χαρποφορήσω στάχυν. 

Τοῦ ἐχθροῦ τὴν χαχίαν “᾽᾿ χαταχοιμήσαντες, “' ἐχοιμήθητε 
ὕπνον " δικαίοις πρέποντα, "᾽ ἄγρυπνοι ἡμῶν " πρεσβευταὶ χρη- 
ματίσαντες, ᾿ Μαθηταὶ τοῦ Λόγου, ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

Τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσβέστου "᾽ ῥῦσαί με, Κύριε, ̓  Προφητῶν χαὶ 
Μαρτύρων ἡ χαὶ ᾿Αποστόλων σου ἥ καὶ τῆς ἐν γαστρὶ " χωρησά- 
σὴς ἀῤῥήτως σε " Κέρης ἀπειράνδρου Ἂ πρεσβείαις εὐπροσδέκτοις. 

Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νικολάου. Οἱ ὅσιοί σου Παῖδες. 
ν ὕψει πολιτείας φαεινοτάτης " ἀναδραμὼν, ὥσπερ γνώριμος 

Ιὰς; Οἰκουμένη θαυμιατουργίαις, ἢ Θεοφόρε, ποιχίλαις,, " φωτί- 

ζεις τοὺς ἐν σχότει, Νιχόλαε. 

Χαρίτωσον ἐνθέως ἐπαγρυπνοῦντας “ τούς σε τιμῶντας, Νιχό- β 

λαε, " καὶ χαταχοίμησον τὴν χαχίαν ἡ ἐχθραινόντων ἀνθρώπων ἥ' 
ἡμῖν ἐπεμβαινόντων, Νιχόλαε. 

Ὃ πάσας τὰς παγίδας τοῦ Διαβόλου " σθένει συντρίψας τοῦ 

Πνεύματος, ἢ ἐκ τούτων ῥῦσαί με σαῖς πρεσβείαις, " χυβερνῶν 

τὴν ζωήν μου, "᾽ θεόφρον ἹΙεράρχα Νιχόλαε. 
Θεοτοχίον. 

Ὑμνοῦμέν σε, Παρθένε Θεοκυῆτνρ, ἡ δ ἧς ἀρὰ ἀπεστείρω- 
ται, ἢ χαὶ εὐλογία πᾶσιν ἐπῆλθε " τοῖς εἰδόσι σε μόνην " Μητέρα 
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἄνανδρον. 

᾿Ωδὴ θ΄. .ὋΟ Εἰἱρμός. 
» Θὲ Ἂ ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, " ὃν οὐ τολμᾷ "᾿Αγγέλων 

ἀτενίσαι τὰ τάγματα" " διὰ σοῦ δὲ, Παναγνε, ὡράθη βρο- 
» τοῖς " Λόγος σεσαρχωμένος" “᾽ ὃν μεγαλύνοντες " σὺν ταῖς οὐ- 

» ρανίαις Στρατιαῖς " σὲ μεγαλύνομεν. 
Τροπαρια. 

Ἃι 

Θεὸν κ᾽ ἀνθρώποις προσομιλήσαντα, " χαὶ τὸ θνητὸν “ ἑνώσει 
ἀσυγχρίτῳ θεώσαντα ἢ εἰς τὸν σύμπαντα Κόσμον κηρύξαντες, ἥ 
πάντας ἀθέου πλάνης “ ἠλευθερώσατε᾽ “ ὅθεν μακαρίζεσθε ἀεὶ, ἤ 
θεῖοι ᾿Απόστολοι. 

Χριστοῦ ἡ τὸ πάθος ἐξειχονίζοντες " διὰ παθῶν ἡ τοῦ σώματος 

ποιχίλων, ᾿Απόστολοι, ἡ τῆς σαρχός μου τὰ πάθη νεχρώσατε, " 
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χαὶ τὴν ἐξασθενοῦσαν " χαὶ χινδυνεύουσαν “ καὶ νενεχρωμένην μου 
ψυχὴν " ζωοποιήσατε. ᾿ 

Οδὸς " γενοῦ μοι καθοδηγοῦσά με " πρὸς ἀπλανῆ " ὁδὸν τῶν 
ἐντολῶν σου, Φιλάνθρωπε, "᾽ ἁμαρτίας πεσόντι εἰς βάραθρα, " 

᾿ χαὶ περιπλανωμένῳ, " χαὶ ἀποχλίναντι ἢ ἐπὶ τὰς ὁδοὺς τὰς πο- 
νηρὰς " χαὶ χινδυνεύοντι. 

Θεοτοχίον. 

Χοροὶ "᾿Αγγέλων καὶ ᾿Αρχαγγέλων τε, " ᾿Εξουσιῶν, “ Δυνά- 
μεις χαὶ ᾿Αρχαὶ, Κυριότητες, ἢ δπέρουδαμ, χαὶ Σεραφὶμ. χαὶ ᾿ (ἢ 

τῇ Χριστὲ, " δῆμος τῶν ᾿Αποστόλων "' σὺν τῇ Τεχούσῃ σε, ἢ μό- 
εξ) δυσωποῦσι, Βασιλεῦ: " Σῶσον τοὺς δούλους σου. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. 
Ἢ τὸ Χαῖρε " δὶ ᾿Αγγέλου. 

ΗΝ Ἢ χαλλονὴ, θαυμάτων βρύσις, " ἐχδυσώπει " Θεὸν τὸν φι- 

λάνθρωπον " ἁμαρτημάτων " εὑρεῖν ἡμᾶς ἄφεσιν. 

“Ὥσπερ πάλαι " τοὺς δεσμώτας ἐλυτρώσω “ τοῦ θανάτου, ἥ 
ἡμᾶς οὕτω λύτρωσαι " πειρατηρίων ἡ τοῦ βίου, Νικόλαε. 

Σὺ ἐν Μύροις " τῆς Λυχίας τεθαμμιένος, ἢ μύρα βρύεις " πάν- 

ποτε, Νιχόλαε, " τὴν δυσωδίαν “ τῶν παθῶν διώχοντα. 
Ἢ τοὺ Κτίστου " παρουσία ἐπὶ θύραις" " μὴ ἀμέλει, " ψυχὴ, 

ἀλλὰ βόησον: " Ταῖς Νιχολάου, " Χριστὲ, εὐχαῖς σῶσόν με. 
Θεοτοχίον. 

Φως πεχοῦσα, Ἔ τῆς χαρδίας μου τὰς χόρας " μὴ βλεπούσας, " 
Πανύμνητε, φώτισον; κ ἵνα ὑμνῶ σε ἢ διὰ σοῦ σωζόμενος. 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, ᾿Αποστολικά. 

Ποτὲ οἱ Μαθηταί σου, Χριστὲ, " ἐν πλοίῳ χειμαζόμενοι ἀνε- 
βόων: " Διδάσχαλε, σῶσον ἡμᾶς, ὅ ἀπολλύμενα, Ἢ χαὶ νῦν ἡμεῖς 
χραυγάζομεν". ἢ Φιλάνθρωπε Σωτὴρ ἡμῶν, κ΄ ῥῦσαι ἡμᾶς ἐχ τῶν 
ἀναγχῶν αϑδι δεόμεθα. 

Κύριε, ἢ οἱ ̓ Απόστολοι χατέλαβον " ποτὲ μὲν τὸ βαθος τῆς 
θαλάσσης " διὰ δικτύων, " ποτὲ δὲ τὸ ὕψος τῆς Βασιλείας " διὰ 

δογμάτων" " καὶ τῇ μὲν τέχνη " τὸν ἀκατάληπτον βυθὸν ἠρεύ- 
νησαν, ἢ τῇ δὲ πίστει " τὸν ἀπερίγραπτόν σου κόλπον ἔφθασαν, " 
χαὶ τῷ Κόσμῳ ἐκήρυξαν ἡ τὸν ἄχρονον Υἱόν σου" "᾿ ὧν ταῖς πρεσ- 
βείαις " χαὶ πάντων τῶν ᾿Αγίων, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Μαρτυριχόν. 
Τοὺς ᾿Αγίους ἐθαυμάστωσε ἡ χαὶ ᾿Αγίας ὁ Θεὸς ἡμῶν" "ὶ ἀ- 

γαλλιᾶσθε χαὶ εὐφραίνεσθε “ πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ" ἣ' ὑμῖν γὰρ 
ἡτοίμασε τὸν στέφανον ἡ χαὶ τὴν Βασιλείαν αὑτοῦ" " ἀλλ αἰτοῦ- 
μεν, ἡ χαὶ ἡμῶν μὴ ἐπιλάθεσθε. 
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Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Τριήμερος ἀνέστης, Χριστε. 
: πρὶ λοι χαρισμάτων, ἁγνὴ " Παρθένε, Θεομῆτορ σεμνὴ, ἢ 
ἠξιώθης, “ ὅτι ἔτεχες σαρχὶ ἢ τὸν ἕνα τῆς Τριάδος, Ἂ Χριστὸν 

τὸν ζωοδότην, “' εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ, 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμιια᾽ η΄. 

πα μϑν μου, "ὁ Θεὸς καὶ ὁ Σωτήρ μου, "᾽΄ ὅταν ἔλθης “ ἐν 
͵ 

τὴ Βασιλείᾳ σου,  χαὶ λύτρωσαί με, ἢ ὡς μόνος φιλάνθρωπος. 
ε ΄ ᾿᾽ ͵ , ἘΔ, ᾿ - ΄ -" ᾽ 

ὥς νεφέλαι " ἐπωμβρίσατε τὸ ὕδωρ " ἐν τῷ Κόσμῳ " τῆς ἐν- 

θέου γνώσεως, “᾽ πεφωτισμένοι "' Κυρίου ᾿Απόστολοι. 
Ὡς ἀχτῖνες, “΄ μυστιχαὶ διαδραμόντες ἘΠ εἰς πὸν Κόσμον; 

᾿Απόστολοι ἔνδοξοι, Λ᾽ ἀνθρώπων γένος ἡ πίστει ἐφωτίσατε. 

Μαρτυριχόν. 

Τῶν βασάνων ἡ τῷ πυρὶ προσομιλοῦντες, "' θείαν δρόσον ἡ ὑ- 
μᾶς ἀναψύχουσαν " παρὰ Κυρίου " ἐδέξασθε, Μάρτυρες. 

Δόξα. 

Τὴν ἁγίαν " χαὶ σεπτὴν, πιστοὶ, Τριάδα ἢ προσχυνοῦντες ἢ συμ.- 
φώνως βοήσωμεν" ἢ Τῶν ᾿Αποστόλων " λιταῖς σῶσον πάντας ἡμᾶς. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ων 

Ἢ τεχοῦσα " διὰ λόγου ὑπὲρ λόγον, "' Θεοτόχε, Πατρὶ τὸν 
Συνάναρχον, ἡ αὐτὸν δυσώπει ἡ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

ΤῊ ΠΕΝΠΊΗ ΕΣΠΕΡΑΣ. 
Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Σταυρώσιμα. 

Ἦχος πλ. β΄. Τριήμερος ἀνέστης, Χριστέ. 
αχρόθυμε φιλάνθρωπε, "᾽ Θεέ μου πολυέλεε " χαὶ οἰχτίρμον, ἣ 

Ν.: ὑπήνεγχας σφαγὴν ᾿ καὶ νέχρωσιν ἐν ξύλῳ "᾽ ὑπὲρ ἀνθρώ- 

πων γένους; " δοξολογοῦμέν σου τὸ εὔσπλαγχνον. 

ἹΡαπίσματα ὑπήνεγχας, δ 

ὀνείδη, " θέλων πάντας ἐκ χειρὸς " λυτρώσασθαι τοῦ πλάνου, " 
ὁ μόνος ζωοδότης, " χαὶ πάντα φέρεις, Ὑπεράγαθε. 

᾿Ανῆλθες, ὁ Ποιμὴν, ἐν σταυρῷ, " χαὶ ἔτεινας τὰς χεῖρας 
βοῶν: " Δεῦτε πρός με " χαὶ φωτίσθητε, βροτοὶ, ἤ οἱ πλάνη σχο- 
τισθέντες" “ ἐγὼ γὰρ φῶς ὑπάρχω. “ Δόξα σοι, μόνε φωτοπάροχε. 

Ὕπερα τῆς Θεοτόχου, Ἢ ἀπεγνωσμένη. 
Καταχαμπτομένην " δυσφορωτάτῳ " βάρει τὴν ψυχήν μου " 

τῷ τῶν πταισμάτων ἣ χαὶ χατασυγχύπτουσαν “ ἀνόρθωσον, Παρ- 

θένε: " σὺ γὰρ " τὸν τοὺς χατεῤῥαγμένους "᾽ ἀνορθοῦντα Σωτῆρα ρ 

χαὶ σταύρωσιν, Μαχρόθυμε, ἡ χαὶ 

ἵ 
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ἊἝἙ ἔχεις " πειθόμενον εὐχόλως ἣ μητρικῇ παῤῥησίᾳ" "' χαὶ διαῤῥηξον 

»Ἤ - ε , . ͵ , Νδιν . ΄ 

σῇ μεσιτείᾳ " τῆς ἁμαρτίας τὸ χειρόγραφον, δέομαι, ἢ διὰ τὸ μέ- 

γα σου ἔλεος. 
Τὸν χατεγνωσμένον ἢ Ἂ Ἃ ταῖς ἁμαρτίαις, "᾽ χαὶ ἐσπιλωμιένον 

.»» ᾽ , ἊἋ τ ᾿ ἊἋ - τεῦ ΄ 

- ταῖς ἀνομίαις, δ᾽ τὸν χαταφρονήσαντα ἡ Θεοῦ τῶν προσταγμά- 

των δ" ἴδε, " χαὶ μή υε ἀποῤῥίψης ἢ ἀπὸ τοῦ σου προσώπου “ σὺ 

γὰρ " ὑπάρχεις, Θεοτόχε, " ἐλπίς μου χαὶ προστάτις" " διὸ πρόσγες 

μου ταῖς ἱχεσίαις, " χαὶ ἀπὸ πάσης με χηλῖδος καθάρισον " διὰ τὸ 
μέγα σου ἔλεος. 

"Ανοιξόν μοι θύραν " τῆς μετανοίας" ἢ δός μοι, Παναγία, πη- 

γὴν δαχρύων, "᾿ παράσχου χατάνυξιν " χαὶ σώφρονα καρδίαν" δ 
ν τ ΗΒ , «- }ὔ ͵ (ἀν . Ἃ - 

σὲ γὰρ " βεβαίαν προστασίαν “ ἐπιγράφομαι μόνην ἡ πᾶσαν 
ἢ σὴν ἐμὴν ἀναφέρω" "' μὴ ἀπώσῃ μὲ χατὴη- 

σχυμμιένον, ᾿ ἀλλὰ προσδέχου χαὶ διάσωσον, Δέσποινα, ἥ διὰ τὸ 
μέγα σου ἔλεος. 

Ἃ 

" κ᾿ ἮἣΝῪ 

ἐπὶ σὲ προσοοχίαν 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. Ξ θ 
Τριήμερος ἀνέστης, Χριστέ. 

ὋὉρῶσά σε ἡ Παάναγνος ἣ ἐν ξύλῳ χαθηλούμενον, " ἀνεβόα" 

Ὦ Υἱέ μου χαὶ Θεὲ, “' τί τὸ παραδοξόν σου " καὶ ἄχουσμα τὸ 
σῆμα Ἃ ζενον. 

Ἂ 

ὃ ὑπομένεις διὰ οἶκτον πολύν ; 

᾿Απόστιχα Σταυρώσιμα. 
Ὃ Σταυρός σου, Κύριε, "' ζωὴ καὶ ἀντίληψις " ὑπάρχει τῷ 

λαῷ σου" " χαὶ ἐπ᾿ αὐτῷ πεποιθότες, " σὲ τὸν σταυρωθέντα σαρ- 

χὶ ἢ Θεὸν ἡμῶν ὑμινοῦμεν: ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ὃ Σταυρός σου, Κύριε, " Παράδεισον ἤνοιξε " τῷ γένει τῶν 

ἀνθρώπων" ᾿ χαὶ ἐκ φθορᾶς λυτρωθέντες, ᾿ σὲ τὸν σταυρωθέντα 

σαρχὶ " Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν" " ἐλέησον ἡμᾶς. 
Μαρτυρ!χόν. 

Οἱ Μαρτυρές σου, Κύριε, " οὐκ ἠρνήσαντό σε, " οὐχ ἀπέστη- 
σαν " ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου" Ἢ ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις " ἐλέησον 

μας. Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Τριήμερος ἀνέστης. Χριστέ. 
Παρίστατο τῷ ξύλῳ ποτὲ, " χαιρῷ τῷ τῆς σταυρώσεως, ἢ ἡ 

Παρθένος " σὺν παρθένῳ Μαθητῆ, " χαὶ χλαίουσα ἐβόα" " Οἴμοι, 
πῶς πάσχεις, πάντων, " Χριστὲ, ὑπάρχων ἡ ἀπαθεια ! 
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ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪΙ. 

ΕἸΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Σταυρώσιμα. 
Ἦχος πλ. α΄. 

ἥμερον τὸ προφητιχὸν " πεπλήρωται λόγιον" " ἰδοὺ γὰρ προσ- 
ον ΩΝ εἰς τὸν τόπον, ᾿ οὗ ἔστησαν οἱ πόδες σου, Κύριε, 
χαὶ ξύλου σωτηρίας γευσάμενοι, “Λ΄ τῶν ἐξ ἁμαρτίας παθῶν ἡ 

ἐλευθερίας ἐτύχομεν " πρεσβείαις τῆς Θεοτόχου, " μόνε Φιλάνθρωπε. 

Μόνον ἐπάγη " τὸ ξύλον, Χριστὲ, τοῦ Σταυροῦ σου, ἣ τὰ θε- 
μέλια ἐσαλεύθησαν ἡ τοὺ θανάτου, Κύριε" "ὃν γὰρ κατέπιε πέθῳ 
ὁ ἽΛδης, ἡ ἀπέλυσε τρόμῳ. " "Εδειξας ἡμῖν τὸ σωτήριόν σου, 
ἽΑγιε, ἢ χαὶ δοξολογοῦμεέν σε, “ Υἱὲ Θεοῦ: ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
᾿Ελπὶς τοὺ Κόσμου ἀγαθή. 

Ἢ μόνη ἄμωμος ἀμινὰς, " Θεοτόχε Παρθένε, "᾿ τὸν ἐξ αἱμά- 
τὼν σου ἀγνῶν " σαρχωθέντα ὁρῶσα ἢ χρεμαάμενον ἐθελουσίως ἐν 

Σταυρῷ, ἢ ἐχραύγαζες, Κόρη, ἐν δάχρυσι πικροῖς" " Υἱέ μου ἀνε- 
ξίχαχε, "᾽ ὑμνῶ σου τὴν φριχτὴν πᾶσαν οἰκογομίαν. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Ὃ Σταυρός σου, Κύριε; ἡγίασται" " ἐν αὐτῷ γὰρ γίνονται 

ἰάματα "᾿ τοῖς ἀσθενοῦσιν ἐν ἁμαρτίαις" "' δὲ αὐτοῦ σοι προσπί- 
πτομεν" "᾿᾿Ελέησον ἡμᾶς. 

Κύριε, " χατέχριναν σε ᾿Ιουδαῖοι θανάτῳ, ᾿ τὴν ζωὴν τῶν ἅ- 
πάντων" ἡ οἱ τὴν ᾿Ερυθρὰν ῥάβδῳ πεζεύσαντες " σταυρῷ σε προσή- 
λωσαν, " χαὶ οἱ ἐχ πέτρας μέλι μὰς ὙΠ ἢ χολήν σοι προσ- 
ἡνεγχαν" " ἀλλ᾽ ἑχὼν ὑπέμεινας, " ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς "' τῆς 

δουλείας τοῦ ἐχθροῦ" " Κύριε, δόξα σοι. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

᾿Ελπὶς τοῦ Κόσμου ἀγαθή. 
Παρισταμένη τῷ Σταυρῷ," ἡ Παρθένος καὶ Μήτηρ “ τοῦ ἄνευ 

πάθους ἐξ αὐτῆς " ὑπὲρ νοῦν σαρχωθέντος ᾿ ἐχραύγαζε δαχρυῤ- 

ῥοοῦσα μιητριχῶς" ἡ Οὐ φέρω σε νεχρὸν χρεμαάμενον ὁρᾶν, "᾽ πνοὴν 
τὸν παρεχόμενον " τοῖς ζῶσιν ἐπὶ γῆς, " ὦ Υἱὲ χαὶ Θεέ μου. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
᾿Ελπὶς τοῦ Κόσμου ἀγαθή. 

Σταυρὲ, Δαιμόνων ἐλατὴρ, “ ἰατρὲ τῶν νοσούντων, 
χαὶ φύλαξ τῶν πιστῶν, ἢ Βασιλέων τὸ νῖχος; ᾿ πὸ χαύχηυνα τῶν 

Ἔ ἰαχὺ 



ἩΧΟΣΥΜλς ἔν νυν 518 
᾿Ορθοδόξων ἀληθώς, “ τὸ στήριγμα τῆς ᾿Εχχλησίας τοῦ Χρι- 

στοῦ, Δ γενοῦ ἡμῖν ἀσφάλεια "' χαὶ τεῖχος χαὶ φρουρὸς, “ ξύλον 
εὐλογημένον. Μαρτυριχόν. 

Φῶς διχαίοις διὰ παντός" ἡ οἱ γὰρ “Αγιοι ἐν σοὶ φωτισθέντες, ἢ 

-χαταλαάμπουσιν ἀεὶ ὡς φωστῆρες, “ λύχνον ἀσεβὼν σβέσαντες" ἢ 

ὧν ταῖς εὐχαῖς, Σωτὴρ ἡμῶν, " σὺ φώτισον λύχνον μου, Κύριε, δ 
χαὶ σῶσόν με. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Παναγία Θεοτόχε, “᾽᾿ τὸν χρόνον τῆς ζωῆς μου ἥ μὴ ἐγχα- 
ταλίπης ἐβόα ἀνθρωπίνη προστασία ΡΠ χαταπιστεύσῃς "Ἐν" 

ἀλλ αὐτὴ ἀντιλαβοῦ, " χαὶ ἐλέησόν με. 
Κανὼν Σταυρώσιμος, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχὶς [ἄνευ τῶν Θεοτοχίων)" 

Παθος τὸ σεπτὸν αἰνέσω τοῦ Δεσπότου. ᾿Ιωσύφ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. β΄. Ὃ Εἰρμός. 
Κι 55 θαλάσσης ᾿ τὸν χρύψαντα πάλαι " διώχτην τύραν- Ψ 

νον ἡ“ ὑπὸ γῆν ἔχρυψαν "' τῶν σεσωσμένων οἱ Παῖδες" 
ἀλλ ἡμεῖς ὡς αἱ νεάνιδες " τῷ Κυρίῳ ἄσωμεν" “ ᾿Ενδόξως γὰρ 

δεδόξασται. Τροπαρια. 
Παθει σου τιμίῳ ἢ τὴν ἀτιμασθεῖσαν "' φύσιν ἐτίμησας "' τῆς 

ἀνθρωπότητος" ἡ διὸ τιμῶντές σε φόβῳ, ᾿ μεγαλύνομεν τὸ χράτος 
σου, ἢ χαὶ πιστῶς δοξάζομεν" " ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 

Αἴματί σου, Λόγε, " αἱμάτων ἀδίχων "' χύσιν ἀνέστειλας, ἢ 
χαὶ ἀπεχάθηρας " ῥύπου χαχίας τὴν φύσιν ᾿ τῶν ἀνθρώπων, Παν- 
τοδύναμε" ἡ διὸ νῦν δοξάζομεν " σωζόμενοι τὸ χράτος σου. 

Μαρτυριχα. 
Θῆρας αἱμοβόρους "᾽ ἐνίκησεν ὄντως “ ἡ ἀξιέπαινος " Μαρτύ- 

ρων ἔνστασις" " πυρὸς ὑπέταξε φύσιν “ δροσισμῷ ἐνθέου χάριτος" ἣ 
χαὶ σφοδρὸν χλυδώνιον ἡ πολυθείας ἔπαυσε. 

Ὄμβροις τῶν αἱμάτων ἣ 
τες, “ ὄμβρους ἰάσεων ἡ ἐποχετεύετε Κόσμῳ, 
θῶν διώκετε, " ἀληθείας Μάρτυρες: “ ἐντεῦθεν μαχαρίζεσθε. 

1 

Ψ 

Ψ 

Ἂ 

Ων ὀμβρήματα πλάνης " ἀποξηραναν- 
" χαὶ φλογμὸν πα- 

Σταυροθεοτοχίον. 
Κάλλος ἐν τῷ πάσχειν " ὡραῖον ἐν χάλλει, “ οὐδ᾽ εἶδος ἔχον- 

τα "᾽ ἡ απειρόγαμος ἡ χατανοοῦσαά σε Κόρη, “ τῶν πιστῶν τὸ 
ἐγχαλλώπισμα, ἢ μητρικῶς ἠλάλαζε, “ καὶ πόθῳ σε ἐδόξαζε. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου, οὗ ἡ ἀχροστιχίς χατὰ ᾿Αλφαβητον' 
' Εἰρμός ὁ αὐτός. 

γώ χρᾶντε Παρθένε, " χεχαριτωμένη, ἢ Μαρία ἔνδοξε, "' τῆς χα- 
Ἀρὲς πρόξενε, " τοὺς ὑμνητάς σου ἐνθέως " θείαις χάρισι χα- 

ρίτωσον, ᾿ ὕπως χαριστήριον " δὴν σοι ἀναπέμψωμεν. 

Ῥαδυδοϊούϊοπβ. θῦ 



οἰ ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥῊ ΠΡΩΙ. 

Βαβαὶ, Θεομῆτορ, ᾿ τῶν σῶν μυστηρίων ! ̓̓̓ τῶν ποιημάτων 
γὰρ " ἐδείχθής Δέσποινα, ᾿ ὃν οὐ τολμᾷ ἀτενίσαι " τῶν ᾿Αγγέ- 
λων τὰ στρατεύματα ἣ' ἐν ἀγχάλαις φέρουσα" ἣ διό σε μακαρί- 

ζομεν. 

Γένος βροτῶν ἅπαν ἡ φθορᾷ τοῦ θανάτου ἡ χαταδεδίχασται 

ἐγ κλ]-: ἀὐωονο Ἔ ἀπογεύσει τοῦ ξύλου: “ διὰ σοῦ δὲ ἀναχέ- 

χληται, " ὡς ζωὴν τεχούσης σοῦ, κ᾿ ᾿Αγνὴ, τὴν ἀδιάφθορον. 
᾿Ωδὴ 7. Ὁ Εϊρμές. 

» τὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων ἡ χρεμάσαντα ἡ πᾶσαν τὴν γῆν ἀσχέτως ἢ 
» ὴ Κτίσις κατιδοῦσα " ἐν τῷ Κρανίῳ χρεμάμενον, ἣ θάμβει 

» πολλῷ συνείχετο, ᾿ Οὐχ ἔστιν ἁγιος " πλήν σου, Κύριε, χραυ- 
» γᾶζουσα. Τροπαρῖα. 

Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων ἡ χρεμάσαντα " πᾶσαν τὴν γῆν ἀσχέτως 
ἐν ξύλῳ ὑψωθέντα, " καὶ τὴν πλευρὰν ὀρυττόμενον " χατανοῶν, 
ὁ ἥλιος " συνεσχοτίζετο, "πάντων φωτισμιὸν γινώσχων σε. 

Τέτρωταί σου τοῖς ἥλοις, ᾿ Μαχρόθυμε," ὁ Παραδείσῳ πάλαι ἢ 
κρώσας ᾿Αδὰμ χαχοῦργος, ἢ χαὶ πληγωθεὶς ἀνιάτρευτος Ἃ εἰς τὸν 

αἰῶνα ἔμεινε: ἡ πιστοὶ δὲ εὕρομεν ἢ πάντων τῶν τραυμάτων ἴασιν. 
Μαρτυριχά. 

Ὅτε χορὸς ᾿Αγγέλων ἡ ἑώραχε ᾿ Μαρτύρων τὰς ἀγέλας "' ὑπὲρ 

᾿Αμνοῦ τυθέντος " συγχοπτομένας, ἐθαύμαζε," πῶς δυσμενεῖς οἱ 

ἔνυλοι " ἀύλους ἔτρεπον, "' νίκης στέφος χομιζόμενοι. 

Σθένος ἐνδεδυμιένοι " οἱ ΑΥγιοι " τοῦ ἐν ἰσχύϊ μόνου " τὰ πάντα 

δυναμοῦντος, ἢ τῷ δυσμενεῖ συνεπλέκοντο, " χαὶ τὴν αὐτοῦ ἀνί- 
σχυρον " ἐπάτουν δύναμιν, " στέφος ἐχ Θεοῦ δεχόμενοι. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Σὺ τὸν ἐλ σοῦ τεχθέντα Ἂ ὡς ἔβλεψας " ἐμέ ον ΤῊ πόμα λόγχην ἢ 

ἐτρώθης τὴν χαρδίαν, " ἀρ ραν Πανάμωμε; Ἢ χαὶ θαμβουμένη 
ἔλεγες: " Τί σοι ἀπέδωχε, "᾽ Τέκνον, δῆμος ὁ ὁ παράνομος; 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 
ὁλῷ με δελεάσας " θεώσεως " ἐχθρὸς τῷ πόθῳ πάλαι, " ἐξ 

Δ Εἰδὲμ, Θεομῆτορ, " εἰς γῆν ἑρπύσας συνέτριψεν" " ἀλλ᾽ ὁ Χρι- 
στὸς οἰχτείρας με, ἡ ἐχ τῆς νηδύος σου "ν σάρκα προσλαβὼν ἀνέ- 

πλασεν. 
᾿Ελύθη τῆς χατάρας ἢ τῆς ἔχπαλαι " ἡ δίκη, Θεομῆτορ, ἢ 

τῇ σῇ μεσιτεία" ἢ ἐπιφανεὶς γᾶρ σοι Κύριος, " πᾶσιν ἀφθόνως μὐς 

σεν ἡ ὡς ὑπεράγαθος " πᾶσαν εὐλογίαν, Πάναγνε. 
Ζωῆς ὡράθης πύλη " Προφήτη πρὶν "᾽΄ ᾿Ιεζεχιὴλ, Κόρη, ἢ 

ἣν ὁ Κύριος μόνος " σεσαρχωμένος διώδευσε, ἡ χαὶ χεχλεισμένην 

πάλιν σε, " ᾿Αγνὴ, τετήρηχεν, “ ὡς αὐτὸς οἶδεν ὁ Ὕψιστος. 



ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄. 

᾿Ωδὴ δ΄. ὋΟὋ Εἰρμός. 
» Τὴ ἐν σταυρῷ σου " θείαν χένωσιν "᾽ προορῶν ᾿Αββαχοὺμ. 

ἐξεστηχὼς ἐβόα: " Σὺ δυναστῶν διέχοψας ἢ χράτος, ᾿Αγα- 
χ 
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» 

» θὲ, Κ' ὁμιλῶν τοῖς ἐν “Αδὴ " ὡς παντοδύναμος. 
Τροπαρια. 

᾿Εχτεταμένης " χειρὸς, Κύριε, 
τὴν τοῦ ξύλου γεῦσιν, ἢ ἐν ξύλῳ τέθυσαι Κ σῶσαι βου- 
ληθεὶς, ᾿ ἐκ πλευρᾶς δ᾽ ἀποσταζεις ᾿ δεσμώταις ἄφεσιν. 

Παθεῖν ἡνέσχου, " Ὑπεράγαθε, " ὅπως λύσης ἡμᾶς " παθῶν 
τῆς ἀλογίας" "“ χολῆς ἐγεύσω, βρύων μοι " θεῖον γλυχασμόν" 
ἐνεχρώθης, ζωήν μοι ἢ παρέχων, Δέσποτα. 

Μαρτυριχα. 

Τὸ πῦρ τῆς θείας " ἀγαπήσεως “ ἐν ψυχῇ λογιχῇ γε προσφέ- 

βρόντες, τὴν φλόγα " παρανομούντων ἔσβεσαν, " καὶ φωτιστικαὶ ἢ 
οἱ Χριστοῦ ᾿Αθλοφόροι " λαμπάδες ὥφθησαν. 

Οἱ θεῖοι φίλοι “ τοῦ Παντάναχτος, ἣ σαρχιχῆς ἑαυτοὺς "' χωρί- 
σᾶντες φιλίας, ἢ πρὸς ἅπασαν ἐχώρησαν " βάσανον σπεῤῥῶς, " 

χαὶ νικήσαντες δόξῃ " ἐστεφανώθησαν. 
Σταυροθεοτοχίον. 

τὴν ὁρμιὴν ἀναιρῶν “ πρὸς 
νεχροὺς 

᾿Εχτός σε πάθους " ἀπεχύησα, ἣ χαὶ πὼς βλέπω σε νῦν " πα- 
θει προσομιλοῦντα ; "“ πὼς φέρεις τοῦτο, ἔχραζεν, ἢ ἄναρχε Υἱὲ, ἅ 
ἡ Παρθένος ; δοξάζω " σοῦ τὸ μαχρόθυμον. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

Η ἐχλεχτή τε " χαὶ ὑπέρτιμος " ἐχ πασῶν γενεῶν " ἀναφανεῖσα 
μόνη, ᾿ ἡ ἀρεταῖς ἐχλάμψασα, "΄Αχραντε σεμνὴ; τούς σε 

ὑμνολογοῦντας ἢ αἴγλη σου λαάμπρυνον. 

Θεὸν σαρχὶ, ἡ Παρθένε, τέτοχας " ἐξ ἀγνῶν σου, σεμνὴ, “ αἱ- 
μάτων, Θεομῆτορ, ᾿ Σωτῆρα τὸν λυτρούμενον " πάντας ἐχ δει- 
γῶν " τοὺς ὑμνοῦντάς σε, Κόρη ἡ Θεοχαρίτωτε. 

ἹΙερουργεῖ " τῷ θείῳ τόχῳ σου, " Θεοτόχε ἁγνὴ, ἡ ἡ τῶν ᾿Αἴ- 
λων φύσις, ἡ χαὶ τῶν βροτῶν τὸ σύστημα Ἢ πόθῳ σε ὑμνεῖ" " 

ἀλλὰ σοῦ τῇ ἐλλάμψει ᾿ ἡμᾶς χαταύγασον. 

᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰἱρμές. 

» ρὸς σὲ ὀρθρίζω, “ τὸν δ εὐσπλαγχνίαν ἢ" σεαυτὸν τῷ πεσόν- 
ν» ΒΕ τι " χενώσαντα ἀτρέπτως, “ χαὶ μέχρι παθῶν "' ἀπαθὼς 

» ὑποχύψαντα, Λόγε Θεοῦ. "᾽ Τὴν εἰρήνην ᾿ παράσχου μοι, Φιλάν- 
» θρωπε. Τροπᾶρια. 

Νεχρὸς ὁρᾶσαι ἡ ἐπὶ τοῦ Κρανίου, "᾽ ὁ νεχρώσας τὸν “Αδὴν 

τῷ πάθει τῆς σαρχές σου, " χαὶ εἶδος, Χριστὲ, "᾽ οὐδὲ κάλλος 
σὺ εἶχες χρεμιάμενος, ἡ χαλλωπίσαι με Ἀ θέλων ὡς Φιλάνθρωπος. 

Ἃ 



Β1θ ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥῊ ΠΡΩ͂Ι, 

᾿Αδὰμ. τοῦ πρώτου ἢ ἐξηλῶσαι θέλων ἡ ἐμπαθεῖς διαθέσεις, 
τοῖς ἥλοις προσηλοῦσαι, " χαὶ λόγχη τρωθεὶς," τὴν φλογίνην ῥομ.- 
φαίαν χωλύεις, Χριστὲ, ἢ μὴ χωλύειν Ἢ σὴν εἴσοδον τοῖς δούλοις σου. ; 

Μαρτυριχᾶ. 

᾿Ιχνηλατοῦντες ἢ πάθη τοῦ Δεσπότου," οἱ χοροὶ τῶν Μαρτύ- 

ρων ἣ ἐν ξύλῳ προσηλοῦνται, ἣ χαὶ χεῖρας ὁμοῦ " ἀφαιροῦνται χαὶ 

πόδας, πρὸς τρίβον σεπτοῦ " μαρτυρίου " ἐνθέως εὐθυνούμενοι. 
Νοὶ τελείῳ “ νοῦν τὸν ἀλαζόνα ἥ ἐπαιρόμενον θράσει ἢ χαθεί- 

λετε τελείως, ἢ ταπεινωθέντες “ ἐν μιμήσει τοῦ πάντας ὑψώσαν- 

τος " ταπεινώσει ἢ χαρδίας ,) Χριστομάρτυρες. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Ἔχ ῥίζης, Κόρη, “ ᾿Ιεσσαὶ βλαστάνεις, ἢ χαὶ ὡς ἄνθος προ- 

φέρεις ἢ σὸν φυτουργὸν τοῦ Κόσμου, Ἂ παραφυάδας " θείῳ φυτῷ 

ξηράναντα τοῦ Σταυροῦ, " ὃν σαρχὶ κατεδέξατο ὡς εὔσπλαγχνος. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Θεοφανείας σου, Χριστέ. 

Κι: φανεῖσα τυπιχῶς " τῷ ᾿Ιαχὼβ “ πρὸς ὕψος ἐπηρμένη, " 

ποῦ σοῦ, Θεονύμφευτε, ὑπέφηνε " τοχετοῦ τὸ ὄντως ἐξαίσιον" ἢ 
διὰ σοῦ γὰρ ὄντως Θεὸς ἢ ἡμῖν ὡμίλησε ᾿ συγκαταβάσει "' τῇ θείᾳ, 
χαὶ πρὸς ζωὴν " ἐπανήγαγε. 

Λελυτρωμένοι διὰ σοῦ " τῆς μητρικῆς " λύπης, Θεοχυῆτορ, 
θυμηδίας ἔμπλεοι γεγόναμεν, " εὐφροσύνην πᾶσι χυήσασα, " καὶ 
παγχόσμιον χαρμονήν" ἢ διὸ, Πανύμνητε, " τοὺς σοὺς ὑμνολόγους " 
χινδύνων ταῖς σαῖς πρεσβείαις " διαφύλαξον. 

Μυσταγωγούμενος τὴν σὴν "᾽ θεοπτιχῶς 

προεώρα, βάτον ἀχατάφλεχτον ἡ τῷ πυρὶ, Παρθένε πανάμωμε: 
ἐν σοὶ γὰρ ὁ Πλαστουργὸς " οἰχῶν οὐχ ἔφλεξε " σὲ, τὴν ἀνωτέραν 
ἁπάντων τῶν ποιημάτων, " Θεονύμφευτε. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 

Ἂ ὁ Μωῦσῆς εἰκόνα " 
Ἂ 

Ἃ 

» δὰ ρι ἢ ἀλλ οὐ κατεσχέθη " στέρνοις χητῷῴοις ᾿Ιωνᾶς" ἢ 
σοῦ γὰρ τὸν τύπον φέρων " τοῦ παθόντος καὶ ταφῇ δοθέν- 

» πος, " ὡς ἐχ θαλάμου "“᾿ τοῦ θηρὸς ἀνέθορε" " προσεφώνει δὲ 

» τῇ χουστωδία" ᾿ Οἱ φυλασσόμιενοι ᾧ μάταια χαὶ ψευδῆ, " ἔλεον 
» αὑτοῖς ἐγχατελίπετε. | 

Τροπαάρια. 
᾿Εναλλάττων " χεῖρας προετύπου “ πάλαι Σταυρὸν ὁ ᾿Ιαχὼβ, " 

ἐπευλογῶν τοὺς παῖδας" "΄ ὅθεν, Ὕψιστε, ἐν τούτῳ βαίνων ἢ 
ἀρᾶς τῆς πάλαι ἡ λύεις τὸ ἀνθρώπινον, " καὶ πηγάζεις νῦν τὴν 

εὐλογίαν “ τοῖς εὐλογοῦσί σε, " μόνε Ἐὐλογητὲ, " καὶ Δημιουργὲ 
χαὶ Ὑπεράγαθε. 

Σοὺ τὸ πάθος " προτυπῶν, ὁ μέγας, " Λόγε, Μωῦσῆς ἀνυψοῖ" 
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χαλχοῦν τὸν ὄφιν πάλαι "' ἐξαιρούμενον τοὺς χαθορῶντας “ τοῦ 

ἰοβόλου " δήγματος τῶν ὄφεων" " χαὶ γὰρ, Δέσποτα, σοῦ σταυ- 
ρωθέντος, " βλάβης τοῦ ὄφεως " ἅπαντες οἱ πιστοὶ " τοῦ θεοστυγοὺς 
ἀπελυτρώθημεν. ᾿ Μαρτυριχά. 

τς Ὥσπερ ἄλλου " πάσχοντος, οἱ θεῖοι ᾿ πάλαι χαὶ σεπτοὶ ᾿Αθλη- 
ταὶ " διέχειντο ἀθλοῦντες, ἢ προορώμενοι τὰς ἀντιδόσεις " τὰς αἰω- 

νίους ᾿ καὶ τὴν ἀγαλλίασιν. ἢ Ταῖς εὐχαῖς αὐτῶν, Χριστὲ οἰχτίρ- 
μον, " τοὺς ἀνυμνοῦντας σε " λύτρωσαι πειρασμῶν, ἣ χαὶ ἁμαρ- 
πιὼν χαὶ περιστάσεων. 

Τοὺς χειμαῤῥους “ ἔπαυσαν τῆς πλάνης " ῥείθροις αἱμάτων οἱ 

σεπτοὶ ἡ χαὶ θεῖοι ᾿Αθλοφόροι, “ χαὶ πηγαὶ πιστοῖς θεογνωσίας δ" 

βλύζουσαι ὕδωρ " ὄντως ἀνεδείχθησαν. ἢ Ταῖς εὐχαῖς αὐτῶν, Σωτὴρ 

τοῦ Κόσμου, " ὄμβρισον ἄφεσιν ἢ ἅπασι χαὶ ζωὴν " καὶ τὸν ἱλασμιὸν 
χαὶ μέγα ἔλεος. Σταυροθεοτοχίον. 

Τὸν Ποιμένα " πάντων χαὶ Δεσπότην " ξύλῳ ὁρῶσα ἡ ̓Αμνὰς ἢ 
ἐναπηωρημένον, ἢ θρηνῳδοῦσα μητριχῶς ἐβόα: "' Τί τοῦτο, Τέχ- 
γον, " τὸ χαινὸν μυστήριον ; " πῶς ἀθάνατος τὸ χατ᾽ οὐσίαν ᾿ 
ὑπάρχων, θάνατον " δέδεξαι, τοὺς βροτοὺς " θέλων ἐκ φθορᾶς ἀπο- 

λυτρώσασθαι; 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ἑϊρμὸς ὁ αὐτός. 

ομιχκοί σε " τυπο!, Θεοτόχε, " χαὶ αἱ προῤῥήσεις σαφῶς “ τῶν 
ΝΝηρορητῶν ἐδήλουν " τεξομένην τὸν τοῦ Κόσμου ῥύστην " χαὶ 
εὐεργέτην " ἁπάσης τῆς Κτίσεως, ἢ τὸν πολυμερῶς χαὶ πολυτρό- 
πως “ εὐεργετίσαντα " τοὺς πίστει τε χαὶ στοργῇ», “ Δέσποινα 
ἀγνὴ, δοξολογοῦντας σε. 

Ξενωθέντας ἢ πάλαι ἐξ ἀπάτης ἡ τοῦ ἀνθρωποχτόνου ἐχθροῦ ἢ 

Θεοῦ τοὺς Πρωτοπλάστους ἡ τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου, μόνη ἢ 

Θεογεννῆτορ, " αὖθις ἐπανήγαγες " πρὸς Παράδεισον, ἀποτεχοῦ- 
σα " Σωτῆρα Κύριον, " σταύρωσιν καὶ ταφὴν “ θείᾳ ἐξουσία ὑπο- 

μείναντα. 
ὋὉ βουλήσει ἡ θείᾳ καὶ δυνάμει  δημιουργικῇ ἑαυτοῦ "' τὰ 

πᾶντα ἐκ μὴ ὄντων " συστησάμενος, ᾿Αγνὴ, προῆλθεν " ἐχ σῆς 
νηδύος " χαὶ Θεὸς χαὶ ἄνθρωπος, " καὶ τοὺς ἐν τῷ σχότει τῆς 
ἀγνοίας " τὸ πρὶν ὑπάρχοντας " λάμψεσι θεϊκαῖς, " Δέσποινα ἁγνὴ; 

φαιδρῶς χατηύγασεν. 
᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Ἑἱρμός. 

» ἦι φρᾶστον θαῦμα!" ὁ ἐν χαμίνῳ ῥυσάμενος Ἃ ποὺς ὁσίους ἢ 

» Παῖδας ἐχ φλογὸς " ἐν τάφῳ νεχρὸς Ἂ ἄπνους χατατίθεται, ἢ 

» εἰς σωτηρίαν " ἡμῶν τῶν μελῳδούντων: "᾽ Λυτρωτὰ, ὁ Θεὸς, 

» εὐλογητὸς εἶ. 
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Τροπάρια. 

Ὅτε σταυρῷ σε " δῆμος Ἑβραίων χατέχρινε, ἡ θεωροῦσα 

ἔφριξεν ἡ γῆ, “ ἥλιος τὸ φὼς " τὸ ἴδιον ἔπαυσε," χαὶ οἱ ἐν σχότει 

φῶς εἶδον μελῳδοῦντες" " Λυτρωτὰ, ὁ Θεὸς, " εὐλογητὸς εἶ. 
Ὕβριν ὑπέστης " χαλάμῳ, Σῶτερ, τυπτόμενος, " καὶ ἀχάν- 

θαις " οἷα Βασιλεὺς "' βουλήσει, Χριστὲ " ὁ Θεὸς, στεφόμενος, " εἰς 
σωτηρίαν " ἡμῶν τῶν μελῳδούντων᾽ "᾿ Δυτρωτὰ, ὁ Θεὸς, " εὐλο- 
γητὸς εἶ, Μαρτυριχά. 

Δεσμεῖσθε πᾶσαν "᾿ τοῦ Διαβόλου, Πανεύφημο!ι, δ᾽ τὴν ἀπά- 
τὴν ἡ λύοντες σαφῶς: "' φέρετε ποινὰς " χαὶ θάνατον ἄδιχον, ἥ' 

ζωὴν ποθοῦντες " τὴν ἄνω χαὶ βοῶντες" " Λυτρωτὰ, ὁ Θεὸς, " εὐ- 
λογητὸς εἶ. 

ἼἜἜστητε μέσον " φλογὸς, πανεύφημοι Μάρτυρες, " τὴν ἀπά- 
τὴν ἡ φλέγοντες σαφῶς, "' χαὶ τῷ δροσισμῷ “ τῆς ἐνθέου χάρι-᾿ 
τὸς " μὴ φλογισθέντες, " βοᾶτε μελῳδοῦντες" " Λυτρωτὰ, ὁ Θεὸς, 

εὐλογητὸς εἶ. Σταυροθεοτοχίον. 
Σταυροῦσαι θέλων, ἢ ἡ Θεοτόχος ἐχραύγαζε, "' χαὶ ὁρῶσα, ἢ 

ἄναρχε Υἱὲ, ᾽ λύπη τὴν ψυχὴν " νῦν χαταβαπτίζομαι" " θνήσχεις 
παρέχων " ζωὴν τοῖς μελῳδοῦσι" " Λυτρωτὰ, ὁ Θεὸς, " εὐλογητὸς εἶ, 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 
εποιχιλμένην " σὲ χεχτημένην διάχρυσον, " Θεομῆτορ, " κόσμον 

ΠΠπρπὴ " ἔστερξεν ὁ σὸς " Υἱός τε χαὶ Κύριος, " εἰς σωτηρίαν ἢ 

ἡμῶν τῶν σοι βοώντων" “΄ὋΟ καρπός σου, ᾿Αγνὴ, “ εὐλογημένος, 
Ρόδον ἐν μέσῳ " τῶν ἀκανθῶν εὑρών, ἼΑχραντε, " ὁ Δεσπό- 

τῆς " ἔπλησεν ἡμᾶς “ ὀσμαῖς σου τερπναῖς " χαρίτων τοῦ ΠνεύΞ 

ματος, " τοὺς ἐκβοῶντας " αὐτῷ ἐν χατανύξει" " Λυτρωτὰ, ὁ θΘε- 

ὃς» εὐλογητὸς ιεῖ, 
Σύμβολα πάντες " θεῖοι Προφῆται θεώμενοι ἢ τοῦ σοὺ θείου 

τόχου εὐχλεῶς ἡ ἐβόων, ᾿Αγνή" "Ὁ Θεὸς ἐλεύσεται " ἐχ τῆς Παρθέ- 

νου, " τοῦ σῶσαι τοὺς βοῶντας" ἢ Λυτρωτὰ, ὁ Θεὸς, " εὐλογητὸς εἶ. 
᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰρμός. 

ν» ἤχτπχστηθι φρίττων, οὐρανὲ, "᾽ χαὶ σαλευθήτωσαν ἣ τὰ θεμέλια 

[πῆς γῆς “ ἰδοὺ γὰρ ἡ ἐν νεχροῖς λογίζεται ἢ ὁ ἐν ὑψίστοις 
» οἰχῶν, " καὶ τάφῳ σμικρῷ ξενοδοχεῖται" "ὃν, Παῖδες, εὐλογεῖ- 

» τε, " Ἱερεῖς, ἀνυμινεῖτε, " λαὸς, ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς 
» αἰῶνας. “Ῥροπάρια. 

Πίνεις ποτήριον, Χριστὲ, “ ὃ ἐπεθύμησας, " διὰ πάθους. τοῦ 
σταυροῦ, " πηγάς μοι ἢ προχέων ἀφέσεως " ἐχ ζωηφόρου πλευρᾶς ἣ 

τῷ διὰ πλευρᾶς ιανατωθέντι" " διόπερ ἀνυμνῶ σε" "΄ ᾿Ἱερεῖς, εὐ- 
λογεῖτε, "᾽ λαὸς, ὑπερυψοῦτε ἢ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

αι 
Ὰ 

Ων 

» 
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Ὅτε σε ἄνομος λαὸς ἡ μέσον χαπέχρινε ᾿ σταυρωθῆναι, ᾽Τη- 

σοῦ, “ ἀνόμων, " ζωοδότα Κύριε, "' διεδονήθη ἡ γῆ, " χαὶ πάν- 
τες ἀνέμελπον ἐν φόβῳ: "Οἱ Παῖδες, εὐλογεῖτε, " ᾿Ἱερεῖς, ἀνυ- 

μνεῖτε, " λαὸς, ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Μίαρτυριχα. 

Τίμιος ἔναντι Θεοῦ " ὑμῶν ὁ θάνατος " ἀπεφάνθη, ᾿Αθληταί" δ 
πολλοῖς γὰρ “ ὁμιλοῦντες πάθεσι, " πάθους σεπτοῦ κοινωνοὶ “- 

βοῶντες ἐδείχθητε ἐμφρόνως: " Οἱ Παῖδες, εὐλογεῖτε, " Ἱερεῖς, 

ἀνυμινεῖτε, " λαὸς, ὑπερυψοῦτε ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ντως οὐ σαρχιχὰ ὑμῶν "' τὰ ὅπλα, Μάρτυρες, “ πρὸς πα- 
ράταξιν ἐχθρῶν, " ἐλπὶς δὲ, " πίστις χαὶ ἀλήθεια" ἡ δ ὧν τυχόν- 

τες Θεοῦ, “᾿᾿Αγγέλων χοροῖς συναριθμεῖσθε, " βοῶντες: Τὸν Δεσπό- 

τὴν, " ἹἹερεῖς, εὐλογεῖτε, " λαὸς, ὑπερυψοῦτε “ἡ εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. Σταυροθεοτοχίον. 

Ὕψιστε ἄναρχε Υἱὲ, “ φέρεις ἐμπτύσματα, " χαὶ ὀνείδη καὶ 
σταυρὸν, ᾿ χαλάμῳ “ παιχτιχῶς τυπτόμενος, ᾽ ἡ Θεοτόχος ἐβόα" ἢ 
δοξάζω τὴν σὴν μαχροθυμίαν" "ἣν Παῖδες εὐλογοῦσιν, "΄ “Ἱερεῖς 
ἀνυμινοῦσι, “ λαοὶ ὑπερυψοῦσιν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ΕἾ -" , - ᾿ «ε Γ΄, ’ 

| Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ἐΐρμιος ὁ αὑτος. 

Τ' θεολήπτῳ Δανιὴλ " σὺ προτεθέασαι ᾿ ἀλατόμητον ὄρος" δ 
ἐχ σοῦ γὰρ, ᾿ Κόρη, λίθος τέτμηται, ᾿ Χριστὸς ὁ μόνος Θεὸς, " 

Παρθένε, ἄνευ χειρὸς ἀνθρώπου" ὁ ὃν Παῖδες εὐλογοῦσιν, “' ἹἹερεῖ βυένε; χειρος ἀνὺρ ἐαυοῦλογ ᾽ βεῖς 
᾽ - τ ΝᾺ - ᾽ ͵ ; »γὉ 
ἀνυμινοῦσι, “ λαοὶ ὑπερυψοῦσιν "' εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ὝΜμνοις τὸν Τόχον σου, ᾿Αγνὴ, ἡ ἀεὶ δοξάζουσιν " οἱ τῶν ἄνω 

᾿Στρατηγοί" " χαὶ σὲ δὲ, " Κέρη ἀειπάρθενε, “᾽ χαρμονιχῶς σὺν 
Ἂν ς ε " ᾽ ο“ Ὁ ᾿ἷἥἘ ᾽ "- - ἐν 

ἡμῖν ᾿ ὡς Θεομήτορα ἀνυμνοῦσιν" "ἣν Παῖδες εὐλογοῦσιν, " ἱΙερεῖς 

᾿ ἀνυμνοῦσι, "᾽ λαοὶ ὑπερυψοῦσιν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Φέγγους σου ταῖς μαρμαρυγαῖς "᾽ τούς σε φρονοῦντας νῦν 
“Ἔ ἊΝ βρη Ἂ Ἂ -" 9 , Ἃ -" 

Θεοτόχον ἀληθῆ, "᾽ Μαρία, “ φωταυγεῖς ἀπέργασαι, " φωτογεννῆ- 
᾿πὸρ Αγνή᾽ “" φωτὸς γὰρ σχηνὴ ὥφθης, Παρθένε, " τοῖς πίστει σοι 
βοῶσι: " Χαῖρε, εὐλογημένη " καὶ δεδοξασμένη " εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. 

Ἃ 

᾽ ᾿ ν᾿ ε ε “- Ωδὴ θ΄, ὋΟ Εἰἱρμός. 
Ϊ ᾿ ᾿ ᾽ δυ Μὴ Ξ χ ῃ "- ᾽ ᾿ Χ ἃ ἐν 

» Μ' ἐποόύρου μοι, Μῆτερ, ἣ᾽ χαθορῶσα ἐν τάφῳ, " ον 

γαστρὶ ἄνευ σπορᾶς " συνέλαβες Υἱόν: ᾿ ἀναστήσομαι, γὰρ " 

.» χαὶ δοξασθήσομαι" χαὶ ὑψώσω ἐν δόξῃ Ἀ ἀπαύστως ὡς Θεὸς ἢ 

» ποὺς ἐν πίστει χαὶ πέθῳ " σὲ μεγαλύνοντας. 
Τροπάρια. 

Ἵνα τὸν βρώσει φθαρέντα ἢ ἐνηδόνῳ τοῦ ξύλου, Κ μόνε Σωτὴρ, 

ὡς ἀγαθὸς " λυτρώσῃ τῆς φθορᾶς, ᾿ σταυρωθῆναι σαρκὶ "' θανα- 
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τωθῆναί τε " χατεδέξω" ὑμινοῦμεν " ἀπαύστως, ᾿Ιησοῦ, " τὴν πολ- 
λὴν εὐσπλαγχνίαν “ καὶ δυναστείαν σου. 

Ὃ πῶς ὑπέστης ὀδύνας ἡ ἐν σταυρῷ ἡπλωμένος, "᾽ τῶν ὀδυνῶν 

τῶν χαλεπῶν " ἐξαίρων με, Σωτήρ! " πῶς ἄχαάνθαις στεφθεὶς " πάσας 

ἀνέσπασας ἢ τῶν παθὼν τὰς ἀκάνθας ! " πὼς ὕξος ποτισθεὶς " εὐφρο- 

σύνης χρατῆρα “ ἡμῖν ἐχέρασας! Μαρτυριχά. 
Στενοχωρούμενοι πάντες ἡ χαὶ εἱρκταῖς ὁμιλοῦντες, " χαὶ με- 

ληδὸν, οἱ ᾿Αθληταὶ, ᾿᾽ τεμνόμενοι δεινῶς, " χαὶ τροχοῖς ἀπηνῶς ἢ 

χατατεινόμενοι, ἢ χαὶ βορὰ τοῖς θηρίοις ἡ διδόμενοι, Χριστὸν " τὸν 
ἁπάντων Δεσπότην ἁ οὐχ ἐξηρνήσασθε. 

ἩἩλιαχῶν λαμπηδόνων ἣ᾽ πλειοτέρως ἐχλάμπει "᾽ τῶν ᾿Αθλη- 
τῶν ἡ παμφανὴς " χαὶ εὔσημος μνήμην ἡ καὶ ψυχὰς εὐσεβῶν ἥ 
φωτίζει πάντοτε, ἡ χαὶ διώχει τὸ σχότος " παθῶν χαὶ πειρασμῶν, ἣ 

χαὶ Δαιμόνων σχεδαάζει δ ζόφον βαθύτατον. 

Σταυροθεοτοχίον. 

Φέρεις τὸν φέροντα πάντα, " χαὶ κατέχεις ὡς βρέφος ἡ ἐν ταῖς 

χερσὶ τὸν ἐχ χειρὸς " ῥυσάμενον ἡμᾶς ᾿ πολεμίου ἐχθροῦ, ἢ ἄχραν- 
τε Δέσποινα" "᾿ καὶ ὁρᾶς ἐπὶ ξύλου " ὑψούμενον Σταυροῦ " τὸν ἐχ 

βόθρου καχίας " ἡμᾶς ῥυσαάμενον. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

ως ἡμῖν αἰωνίου ἡ καὶ ζωῆς ἀνεδείχθης ἢ ὑπερφυῶς , Θεογεν- 

νῆτορ, “ πρόξενος, ᾿Αγνὴ, “ τὸν Σωτῆρα πάντων " χυοφορή- 
σασα," τὸν τῆς γῆς ἐχ προσώπου " πᾶν δάχρυον σαφῶς " ἀφελόν- 

τα, καὶ πᾶσι ἡ χαρὰν βραβεύσαντα. 
Ψάλλων Δαυὶδ σὸς προπάτωρ ἣ χιβωτόν σε προέφη ἡ συμβο- 

λικῶς, χαὶ θείου μάννα " χρυσῆν στάμνον, ᾿Αγνὴ, " Μωσῆς ὁ 
θεόπτης" " χαὶ γὰρ ἐχώρησας ἣ τὸν ἐν κόλποις πατρῴοις δ ὑπαρ- 

χοντα ἀεὶ, ἡ Θεοτόχε" διό σε " ὕμνοις δοξάζομεν. 

Ως ἀληθῶς ὑπερτέρα " πάσης Κτίσεως πέλεις, ἡ τὸν γὰρ Θεὸν 

τῶν ποιημάτων " ἐχύησας σαρχί: "΄ διό σε προστάτιν "ἡ ἔχομεν, 
Δέσποινα, " καὶ ἐλπίδα βεβαίαν " καὶ τεῖχος ὀχυρὸν, ἣ' διὰ σοῦ 
σωτηρίας ἢ τυχεῖν ἐλπίζοντες 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Σταυρώσιμα. 
Ἔν τῷ Σταυρῷ “ τὴν ἐλπίδα χέχτημαι, " καὶ ἐν αὐτῷ καυ- 

χώμιενος βοῶ" "᾽ Φιλάνθρωπε Κύριε, ᾿ τὴν ἀλαζονείαν χατάβαλε " 
τῶν μὴ ὁμολογούντων σε " Θεὸν χαὶ ἄνθρωπον. 

Οἱ τῷ Σταυρῷ τειχιζόμιενοι, ᾿ τῷ ἐχθρῷ ἀντιτασσώμεθα, ἢ 
μὴ δειλιῶντες τὰς αὐτοῦ " μεθοδείας χαὶ ἐνέδρας" " ὡς γὰρ ὑπερή- 

φανος χατήργηται, ἡ χαὶ χαταπεπάτηται "᾽ τῇ δυνάμει τοῦ ἐν 
ξύλῳ " προσπαγέντος Χριστοῦ. 



ἮΧΟΣ ΠΛ. Β΄. σ 21 
: Μαρτυριχόν. 

Κύρις, " ἐν τῇ μνήμη τῶν ᾿Αγίων σου " πᾶσα ἡ Κτίσις ἑορ- 
τάζει, " οὐρανοὶ ἀγάλλονται " σὺν τοῖς ᾿Αγγέλοις, δ᾽ καὶ ἡ γῆ 
εὐφραίνεται " σὺν τοῖς ἀνθρώποις. ἡ Αὐτῶν ταῖς παραχλήσεσιν ἢ 

᾿ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
᾿Επαγὴην μὲν ὡς ἄνθρωπος " ἐν ξύλῳ καὶ νενέχρωμαι, " καὶ 

ἐν τάφῳ χατετέθην ὡς θνητός" " ἀλλ᾽ ὡς Θεὸς ἐν δόξη, ἢ Μῆτερ 
ἀγνὴ, Παρθένε, " πάλιν ἀνίσταμαι τριήμιρος. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

νήσθητί μου, “ ὁ Θεὸς χαὶ ὃ Σωτήρ μου, " ὅταν ἔλθης " ἐν 
ΝΜ Βασιλείᾳ σου, ἣ χαὶ λύτρωσαί με, ὡς μόνος φιλάνθρωπος. 

Ὑφαπλώσας “ἡ τὰς παλάμας ἐπὶ ξύλου, " ἠγχαλίσω "' τὰ ἔθνη 
ὑμνοῦντά σου ἡ τὴν εὐσπλαγχνίαν, ᾿ Χριστὲ, ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Προσηλώθης “ ἑχουσίως ἐπὶ ξύλου, " χαὶ τὰ χέντρα, “᾽ Χρι- 
στὲ, τοῦ ἀλάστορος " τῇ σῇ δυνάμει " τελείως ἐξήλειψας. 

Μαρτυριχόν. 
Ταῖς βασάνοις " ἐντρυφῶντες, ᾿Αθλοφόροι, " Παραδείσου " τρυ- 

φῆς ἠξιώθητε, ᾿ ὑπὲρ τοῦ Κόσμου " ἀπαύστως δεόμενοι. Δόξα. 
᾿Απὸ πάσης ἡ ἐξελοῦ ἡμᾶς βασάνου, ἡ ὁ Πατὴρ, " ὁ Υἱὸς, καὶ 

τὸ σύνθρονον ἣ Πνεῦμα τὸ θεῖον, “ τοὺς δούλους σου, Κύριε. 
Καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Καθορῶσα "' σὲ σταυρῷ ἐφηπλωμένον, " ἡ Παρθένος ᾿ δαχρύου- 
σὰ ἔστενεν’ “' ἧς ταῖς πρεσβείαις " σῶσον ἡμᾶς, Κύριε. 

-- -΄.-.»-»Ὃ-Ὁ--΄-- ---. -- “ὦ ὦ5.5.»...».-.  - -- τ... -΄ἴ΄ Ὁ, -΄, Ὁ Ὁ, ΄ 

ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτιχά. 
Ἤχος πλ. β΄. Ἢ ἀπεγνωσμένη. 

᾿πγ)ῦσαί με γεέννης “ ἀποχειμένης, " ἐξελοῦ πυρός με “ τοῦ αἰω- 

ΠΗ " Κριτὰ δικαιότατε, “ τὸν χαταχεχριμιέένον" ἡ δεῖξον " ἐχ 
ζάλης ἐναντίας " ἀνάλωτόν με, Λόγε" “ τρέμω " ὁ τάλας ἐννοῶν 
μου " τὸ τῶν πταισμάτων πλῆθος, " χαὶ προσπίπτω σοι μετὰ δα- 
χρύων ἣ' χαὶ συντριβῆς τῆς χαρδίας μου, Φιλάνθρωπε, " τὸ σὸν αἰ- 
τούμινος ἔλεος. 

Τίς ἐμὲ μὴ χλαύση, κ᾽ τὸν παραβάντα " ἐντολὴν Δεσπότου ἢ 
δὶ ἀχρασίαν: " τὸν “Αδὴν οἰχήσαντα “ ἀντὶ τοῦ Παραδείσου ; ἢ 
βρῶσις " γλυχκεῖά μοι φανεῖσα " εἰς χολὴν μετετράπη" ᾿ ξένος " τῆς 

Ῥανδοϊούϊουβ. 00 
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δόξης σου, Οἰχτίρμον, "᾽ καὶ ᾿Αγγέλων ἐδείχθην" ἢ ἀλλὰ δέξαι με 
μετανοοῦντα, ἢ ὡς ἐλεήμων χαὶ φιλάνθρωπος Κύριος, " διὰ τὸ μέ- 

γὰ σου ἔλεος. 
Παντας τοὺς ἐν πίστει ἦ χεχοιμημένους "᾽ τάξον, Ζωοδότα, " ἐν 

χώρᾳ ζώντων, ἥ ἐν τόποις ἀνέσεως, "᾽ ἐν σχηναῖς αἰωνίοις, ἡ ἔν- 
θα " τὸ φῶς τοῦ σου προσώπου " ἀφθόνως χαταλάμπει, " ὅπου 

τρυφὴ χαὶ χαρμοσύνη " καὶ εἰρήνη τῶν Δικαίων, " παριδὼν αὐ- 
τῶν τὰ ἐπταισμένα "ἡ ἔργῳ χαὶ λόγῳ, διανοίᾳ τε, Δέσποτα, ἡ διὰ 
πολλὴν ἀγαθότητα. 

Στιχηρὰ Μαρτυριχὰ, αὐτόμελα. 

Οἱ μαρτυρήσαντες διὰ σὲ, Χριστὲ, " πολλὰς βασάνους ὑπέ- 

μεῖναν, ᾿ χαὶ τέλειον ἀπέλαβον " τὸν στέφανον ἐν οὐρανοῖς, "' ἵνα 
πρεσβεύωσιν ἢ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Οἱ ἀθλοφόροι Μάρτυρες, ᾿ καὶ οὐρανοπολῖται " ἐπὶ γῆς ἀθλή- 
σαντες " πολλὰς βασάνους ὑπέμειναν" " πρεσβείαις, Κύριε, χαὶ 

εὐχαῖς αὐτῶν " πάντας ἡμᾶς διαφύλαξον. 

Ὃ Σταυρός σου, Κύριε, " τοῖς Μάρτυσι γέγονεν ἡ ὅπλον ἀήτ- 
τησον" ἣ ἔβλεπον γὰρ τὸν προχείμενον θάνατον, " χαὶ προβλέπον- 
τες τὴν μέλλουσαν ζωὴν, "' τῇ ἐλπίδι τῇ εἰς σὲ ἐνεδυναμοῦντο. 
Αὐτῶν ταῖς παραχλήσεσιν ἢ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τίς μὴ μαχαρίσει σε, " παναγία Παρθένε ; " τίς μιὴ ἀνυμνή- 
σει σου “ τὸν ἀλόχευτον τόχον; " ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ Πατρὸς ἣ 
ἐχλάμψας Υἱὸς μονογενὴς, ἡ“ ὁ αὐτὸς ἐχ σοὺ τῆς ᾿Αγνῆς προὴλ- 

θεν ἢ ἀφράστως σαρχωθεὶς, “ φύσει Θεὸς ὑπάρχων, “ χαὶ φύσει 
γενόμενος ἄνθρωπος δὲ ἡμᾶς" " οὐχ εἰς δυάδα προσώπων τεμνό- 
μενος, " ἀλλ ἐν δυάδι φύσεων " ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. " Αὐτὸν 

ἱκέτευε, ἢ σεμνὴ Παμμαχάριστε, "᾽ ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Ἀπόστιχα. Μαρτυριχόν. 

Οἱ Μαρτυρές σου, Κύρις, " οὐχ ἠρνήσαντό σε, Κ᾽ οὐχ ἀπέστης- 
σαν ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου" Ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις ἢ ἐλέησον 
ἡμᾶς. Νεχρωσιμα. 

Στίχ. Μαχάριοι, οὺς ἐξελέξω. 
᾿Αρχή μοι χαὶ ὑπόστασις ἡ τὸ πλαστουργόν σοὺ γέγονε πρόσ- 

ταγμα: ἡ βουληθεὶς γὰρ ἐξ ἀοράτου τε " χαὶ ὁρατῆς " ζῷόν με 
συμπῆξαι φύσεως, “ γῆθέν μοῦ τὸ σῶμα διέπλασας, "᾽ δέδωχας 
δέ μοι ψυχὴν "᾽ τῇ θείᾳ σου χαὶ ζωοποιῷ ἐμπνεύσει. " Διὸ, Σῳ- 
τὴρ, τοὺς δούλους σου ἡ ἐν χώρᾳ ζώντων, " ἐν σχηναῖς Δικαίων 
ἀνάπαυσον. 

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς. 
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ἼΛλγος τῷ ᾿Αδὰμ, " ἐχρημάτισεν ᾿᾽ ἡ τοῦ ξύλου ἀπόγευσις 

πάλαι ἐν ᾿Εδὲμ, ᾿᾽ ὅτε ὄφις ἰὸν ἐξηρεύξατο: “' δί αὐτοῦ γὰρ εἰσ- 

ἦλθεν ὁ θάνατος, ἢ παγγενῆ χατεσθίων τὸν ἄνθρωπον᾽ ἀπαλλ ἐλ- 

θὼν ὃ Δεσπότης ἡ χαθεῖλε τὸν δράχοντα, "᾽ καὶ ἀνάστασιν Ἴν 
ἐδωρήσατο: ἢ πρὸς αὐτὸν οὖν βοήσωμεν" Ἢ Φεῖσαι, Σωτὴρ, “" καὶ 
οὺς προσελάβου, “ μετὰ τῶν Διχαίων ἀνάπαυσον. 

Δόξα: Ὁ χαὶϊ νῶν ἰΘευτοκίον. 

Πρεσβείαις τῆς Τεχούσης σε, Χριστὲ, ἡ καὶ τῶν Μαρτύρων 

σου, “ ᾿Αποστόλων, Προφητῶν, " ᾿Ιεραρχῶν, ἡ 'Οσίων καὶ Δικαί- 
ων ἡ χαὶ πάντων τῶν ᾿Αγίων, " τοὺς χοιμνηθέντας δούλους σου 

ἀναπαυσον. 

Τῷ ΣΑΒΒΑΤῸῺ ΠΡΩΪ]Ι. 

ΕἸΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ πὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσμλατα Μαρτυριχά. 
Ἦχος πλ. β΄. 

᾿ς, θλητικαὶ ἐνστάσεις " ἐπὶ τῷ σχάμματι,  τυραννικαὶ αἰχίσεις ἢ 

Α ἐπὶ τοὺς Μάρτυρας, "' χαὶ ἴσταντο χοροὶ τῶν ᾿Ασωμάτων, ἢ 

βραβεῖα χατέχοντες τῆς νίκης" “ ἐξέστησαν Τυράννους χαὶ Βα- 

σιλεῖς οἱ σοφοὶ, “ καθεῖλον τὸν Βελίαρ ὁμολογίᾳ Χριστοῦ. "Ὁ 
ἐνισχύσας αὐτοὺς, " Κύριε, δόξα σοι. 

᾿Αθλητικὸν ἀγῶνα ἣ'ὶ ὑπομείναντες οἱ Αγιοι, ᾿ χαὶ τὰ βραβεῖα 
τῆς νίχης “ παρὰ σοῦ χομισάμενοι ᾿ χατήργησαν τὰς ἐπινοίας 
τῶν παρανόμων, "᾽ ἐδέξαντο στεφάνους τῆς ἀφθαρσίας. ἣ Δί αὐ- 

τῶν, ὁ Θεὸς, δυσωπούμινος, ᾿ δώρησαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 
Δόξα »υκαὶ νῶν; «Θεδιτοχίον:; 

ὋὉ τὴν εὐλογημένην " καλέσας σου Μητέρα, ᾿' ἦλθες ἐπὶ τὸ 
πάθος " ἑχουσίᾳ βουλῇ, ἢ λάμψας ἐν τῷ Σταυρῷ,, " ἀναζητῆσαι 
θέλων τὸν ᾿Αδὰμ, “᾽ λέγων τοῖς ᾿Αγγέλοις" ᾿ Συγχάρητέ μοι, 
ὅτι εὑρέθη ἡ ἀπολλυμένη δραχμιή. “ Ο πάντα σοφῶς οἰχονομνή- 
σας " Θεὸς, δόξα σοι. 

“Ἐπέβδι μετὰ τὸν Δμωμον, χαὶ τὰ Νεχρώσιμα Εὐλογ γηταρια. 
Τῶν ᾿Αγίων σου ἡ μνήμη» Κύριε, ἢ ἀνεδείχθη ὡς Παρᾶδει- 

σος ὁ ἐν ᾿Εδέμ: " ἐν αὐτῇ γὰρ ἀγάλλεται πᾶσα ἡ Κτίσις" " διὸ 
παράσχου ἡμῖν τῇ αὐτῶν παραχλήσει " εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Νεχρώσιμον. 
᾿Αληθῶς ματαιότης τὰ σύμπαντα, Ἂ ὁ δὲ βίος σχιὰ χαὶ ἐνύ- 

πνιον" Ὑ χαὶ γὰρ μάτην ταράττεται πᾶς γηγενὴς, " ὡς εἶπεν ἡ 
Γραφή" ἡ ὅτε τὸν χόσμον χερδήσομεν, ἢ τότε τῷ τάφῳ οἰκήσομεν, ἢ 
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Ω ὅπου ὁμοῦ Βασιλεῖς καὶ πτωχοί" "᾽ Διὸ, Χριστὲ ὁ Θεὸς, “ τοὺς 

μεταστάντας ἀνάπαυσον ἣ ὡς φιλάνθρωπος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. ᾿Ελπὶς τοῦ Κόσμου ἀγαθή. 

Ἢ χραταιὰ τῶν γηγενῶν " προστασία χαὶ σχέπη; ἡ Θεοχυῆ- 
τορ Μαριὰμ, "᾽ ἡ τεχοῦσα ἐν χρόνῳ “ τὸν ἄχρονον Υἱὸν χαὶ Λόγον 
ποῦ Θεοῦ, "᾽ ἱκέτευε αὐτὸν ὡς Ἀνὴρ ἐχτενῶς, ἥ σὺν Προφήταις 
χαὶ Μάρτυσι δὶ καὶ θείοις ̓ Ασχηταῖς, " σῶσαι τοὺς μεταστάντας. 

Κανὼν εἰς παντας τοὺς ᾿Αγίους, οὗ ἣ ̓ Αχροστιχίς" 

Λόγοις γεραίρω τοὺς ἐραστὰς τοῦ Λόγου. ᾿Ιωσήφ. 
ὄδὰ α΄.. Ἦχος “λ. β΄. Ὁ ρίὼνς 

» 4 αἰσθητὸς Φαραὼ ἡ χατεποντίσθη πανστρατί" " ᾿Ισραὴλ δὲ 
᾿ διελθὼν " ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, “᾽ ἀνεβόα: Κυρίῳ 

» Θεῷ ἡμῶν ἄσωμεν, “' ὅτι δεδόξασται. 
Τροπαρια. 

Λελαμπρυσμιένῳ νοὶ " τοὺς σχοτεινοὺς περὶ τὸ φῶς δ δυσσε- 

βοῦντας τυράννους ἡ οἱ Μάρτυρες αἰσχύναντες, " πρὸς ἀνέσπερον 

φέγγος “ νικηφόροι γενόμενοι " σοφῶς μετέβησαν. 
Οἱ ᾿ἹΙεράρχαι Χριστοῦ, “᾽ τῶν ᾿Οσίων ὁ χορὸς, " Προφητῶν χαὶ 

Δικαίων ἢ ὁμήγυρις ἁπάντων, "᾽ ἀρετῶν ταῖς ἰδέαις " ἀστραπτό- 
μενοι ἔφθασαν ἡ πρὸς οὐρανίους σχηνᾶς. 

Γυναίων πᾶσα πληθὺς “ προσῳχειώθη τῷ Θεῷ, " καὶ τὴν Εὔαν 
πὸν δεινῶς ἡ ἀπάτη θανατώσαντα “ συμπατήσασα πόνοις " ἀν- 

δρικοῖς, μακαρίζεται " ἐνθέοις ἄσμασι. 
Νεχρώσιμον. 

Ὃ ἀπὸ γῆς χατ ἀρχὰς " πλάσας τὸν ἄνθρωπον, Χριστὲ, 

τὰς ψυχὰς τῶν σῶν δούλων "᾽ ἀνάπαυσον, δεόμεθα, " ἐν σχηναῖς 

τῶν Δικαίων, δ᾿ χαὶ ἐν τόποις ἀνέσεως “ ὡς ὑπεράγαθος. 
Θεοτοχίον. 

ἊἋ Ἱερωτέρα, ᾿Αγνὴ," τῶν Χερουβὶμ. καὶ Σεραφὶμ., " ἀνεδείχθης 
πεχοῦσα ἡ τὸν Ποιητὴν τῆς κού Κ΄ ὃν ἀπαύστως δυσώπει ἡ 
οἰκτειρῆσαι. ποὺς δούλους σου, Ἂ τούς σε δοξάζοντας. 

Ἕτερος εἰς Κοιμηθέντας. οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Ἕκτον προσαυδῶ τοῖς ἀπελθοῦσιν μέλος. Ποίημια Θεοφάνους. 
Ὃ ἙΕἰἱρμός. Ως ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. 

Ἵν: οὐρανίοις θαλάμιοις " διηνεκῶς "' οἱ γενναῖοι Μάρτυρες " δυσω- 

ποὺσί σε, Χριστέ: " Οὺς ἐχ γῆς μετέστησας πιστοὺς, δ αἰω- 

νίων ἀγαθῶν ἣ' τυχεῖν ἀξίωσον. 

Καταχοσμήσας τὰ πάντα," ζῷον μιχτὸν ἡ μέσον με τὸν ἄν- 
θρωπον ἡ ταπεινότητος ὁμοῦ " χαὶ μεγέθους ἔπλασας" διὸ " τὰς 

τῶν δούλων σου ψυχὰς, " Σῶτερ, ἀνάπαυσον. 
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Τοῦ Παραδείσου πολίτην ἣ καὶ γεωργὸν ἢ κατ ἀρχᾶς με ἔτα- 
ἕας, " παραβάντα δὲ τὴν σὴν " ἐντολὴν ἐξώρισας" διὸ " τὰς τῶν 
δούλων σου ψυχὰς, " Σῶτερ, ἀνάπαυσον. 

Θεοτοχίον. 

Ὁ ἐκ πλευρᾶς διαπλάσας ἢ Εὔαν τὸ πρὶν, τὴν ἡμῶν προ- 

μήτορα, " ἐξ ἀχράντου σου γαστρὸς ἡ σάρχα περιβάλλεται, δί ἧς " 

«οὔ θανάτου τὴν ἰσχὺν, " ᾿Αγνὴ, διέλυσε. 
᾿Ωδὴ γ΄. .ὋΟ Εἰἱρμός. 

, 

᾽» 

» ᾿ τῇ στεῤῥᾷ " τῆς Πίστεώς σου πέτρᾳ " τὸν λογισμὸν ἢ 
ἑδράσας τῆς ψυχῆς μου, " στερέωσον, Κύριε" ἡ σὲ γὰρ ἔχω, 

» ᾿Αγαθὲ, " καταφυγὴν χαὶ στερέωμα. 
Τροπαρια. 

Ἃ 

» 

Σωματιχοῖς “ ὁμιλοῦντες νῦν πόνοις, “ οἱ ᾿Αθληταὶ ἢ τὴν ἄπο- 
γον ἐσχόπουν " ἀντίδοσιν χαίροντες" " χαὶ νῦν παύουσιν ἡμῶν ἢ 
πόνους παντοίους ἐν χάριτι. 

Γνώμη στεῤῥᾷ “ σοβοῦντες τὰ θηρία " τὰ πονηρὰ, "' οἱ θεῖοι 
ἽἹεράρχαι " ἐῤῥύσαντο ἄτρωτα ἣ τῆς χαχίας τῆς αὐτῶν ἡ τὰ τοῦ 
Χριστοῦ θεῖα θρέμματα. 

᾿Εθελοντὶ " ζυγὸν τὸν τοῦ Κυρίου “' ὑπεισελθὼν, “᾽ χορὸς ὁ τῶν 

᾿Οσίων "' ἐνέχρωσε φρόνημα ἡ τῆς σαρχὸς χαὶ τὴν ζωὴν, "' τὴν 
δὲ αἰῶνος ἀπέλαβε. 

Νεχρώσιμον. 

Ῥῦσαι πυρὸς, ἡ Χριστὲ, καθαρτηρίου ἡ τοὺς εὐσεβῶς " τοῦ βίου 
μεταστάντας, " χαὶ δὸς αὐτοῖς ἄφεσιν " ὀφλημάτων, ᾿Αγαθὲ, 
χαὶ αἰωνίαν ἀπόλαυσιν. Θεοτοχίον. 

Αἱ τὸν Χριστὸν ᾿ ποθήσασαι Γυναῖχες " σὲ τὴν αὐτὸν ἡ ἀ 
ρήτως τετοχυῖαν, " πανάχραντε Δέσποινα, ἡ γεγηθότι λογισμῷ 
περιστᾶσαι νῦν χορεύουσι. 

Κανὼν τῶν Κοιμηθέντων. Οὐχ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ. 

ομίμως ἤθλησαν οἱ σοὶ ᾿ Μάρτυρες, Ζωοδότα, " καὶ στεφάνῳ 
ΝΙΝ νίχης “ κοσμηθέντες παρὰ σοῦ, “ τοῖς μεταστᾶσι πιστοῖς ἢ 

αἰωνίαν "“᾽ λύτρωσιν αἰτοὺσί σε. 
Παιδεύσας πρότερον πολλοῖς " τέρασι χαὶ σημείοις ᾿ ἐμὲ τὸν 

᾿πλανηθέντα, ἡ ἐπ᾿ ἐσχάτων σεαυτὸν " χενώσας ὡς συμπαθὴς " 
᾿ χαὶ “ζητήσας " εὗρες χαὶ διέσωσας. 

ο΄ Ῥεόντων ἄστατον φορὰν " τοὺς πρὸς σὲ διαβάντας " ἐν σχη- 
᾿γαῖς αἰωνίαις ἢ χατοικεῖν χαρμιονικῶς ἢ ἀξίωσον, ᾿Αγαθὲ, " δικαιώ- 

σὰς ἢ πίστει τε χαὶ χάριτι. 

ΩΣ ὀ- 

Ἃ 

Θεοτοχίον. 
᾽ “ " ε Ν᾿ Ἃ 77 -Ὁ Ξ Ἃ , 

Ουχ ἐστιν ἄμεμπτος ὡς σὺ, παναγνε Θεομῆτορ υόνὴ 
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γὰρ ἐξ αἰῶνος " τὸν Θεὸν τὸν ἀληθῆ " συνέλαβες ἐν γαστρὶ, δ΄ 
τοῦ θανάτου " λύσαντα τὴν δύναμιν. 

»᾿ὺ, χήχοα, Κύριε, ᾿ τὴν ἀχοήν σου ἡ καὶ ἐφοβήθην, " κατενόησα ἃ 
» Ἀτὰ ἔργα σου ἣ καὶ ἐξέστην: ἣ δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰρμός. 

ἹΤροπαρια. ' 
Ἰστάμενοι ἔβλεπον “ τὸν ἀὐαϊάνα Ἂ οἱ ᾿Αθλοφόροι ἢ πρὸ ποδῶν 

αὑτῶν πατούμενον, " χαὶ τὸν πάντων ἣ Κτίστην εὐχαρίστως ἐδό- 
ξαΐζον. 

ἱῬημάτων λαμπρότητας " οἱ 'Τεράρχαι ἢ χαθοπλισθέντες, " πρὸς 
τὸ φῶς τῆς ἐπιγνώσεως " τοὺς ἀνθρώπους " σχότους τῶν αἱρέσεων 

ἔσωσαν. 
Ὡς ἄνθρακες ὥφθησαν ἣ᾽ τῇ πρὸς τὸ θεῖον ἢ θερμῇ συνέσει, ἥ 

χαὶ τὰ πάθη χαταφλέξαντες " τὰ ὑλώδη, " Ὅσιοι μεγάλως δο-. 

ξαζονται. Νεχρώσιμον. 
Τῶν ζώντων τε, Κύριε, "᾽ καὶ τῶν θανόντων ἡ ἐξουσιάζων, ἢ 

οὺς μετέστησας, ἀνάπαυσον " μετὰ πάντων “᾽' εὐαρεστησάντων 

σοι, Δέσποτα. Θεοτοχίον. 
Ὁ Κύριος, Γλχραντε, " ἐχ σοῦ ἀῤῥήτως " σάρχα φορέσας," τῶν 

Γυναίων τὸν χατάλογον " ἐν ἀνδρεία " διηγωνισμένον προσήκατο. 

Κανὼν τῶν Κοιμηθέντων. Χριστός μοὺ δύναμις. 
-οοὐφίας μείζονος "' δεικνύων γνώρισμα, ᾿ καὶ τῆς περὶ τὰ δῶρα ᾿ 

ὟΝ πολυτελοῦς, ἢ Δέσποτα, χρηστότητος, " τὰς τῶν Μαρτύρων 

χορείας " τοῖς ᾿Αγγέλοις συνηρίθμησας. 

᾿Αφράστου δόξης σου ἡ τυχεῖν ἀξίωσον ἢ τοὺς πρὸς σὲ μετα- 
στάντας, " ἔνθα, Χριστὲ, " τῶν εὐφραινομένων ἐστὶν ᾿ ἡ κατοιχία 
χαὶ φωνὴ " καθαρᾶς ἀγαλλιάσεως. , 

Ὑμνοῦντας πρόσδεξαι "΄ τὸ θεῖον χράτος σου, ἣ οὺς ἐχ γῆς 

προσελάβου, " τέχνα φωτὸς " τούτους ἐργαζόμενος, ἢ τῆς ἁμιαρ- 
τίας τὴν ἀχλὺν ἡ ἐχχαθαίρων ,. Πολυέλεε. 

Θεοτοχίον. 
Δοχεῖον ἄχραντον, " ναὸν πανάμωμιονν, ἢ χιβωτὸν παναγίαν; 

παρθενικὸν " τόπον ἁγιάσματος, “ σὲ καλλονὴν τοῦ ᾿Ιαχὼβ ἡ ὁ 
Δεσπότης ἐξελέξατο. 

᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ ἙΕἰρμός. , 
»" τὸ φῶς ἀνατέλλων τῷ Κόσμῳ, Χριστὲ, Ἀ φώτισον τὴν 

» (),.«ρδίαν μου ᾿ ἐκ νυχτός σοι χραυγαάζοντος, καὶ σῶσόν με: 

Τροπαρια. ἷ 
Ὑφαντὸν ἐκ τῆς ἄνωθεν χάριτος " ἐνδυθέντες ἱμάτιον, κ᾿ Αθλητ. 

ταὶ, τὸν ἐχθρὸν ἀπεγυμνώσατε. Ϊ 
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Σὺν ἁγίοις Προφήταις τιμήσωμεν ἢ Ἱεράρχας θεόφρονας, Ἀ καὶ 

'Οσίους Θεῷ εὐαρεστήσαντας. 
Ἔχ περάτων τοῦ σύμπαντος, Μάρτυρες, ἡ ἐναθλοῦντες χε- 

χράγατε, ἡ χαὶ Χριστὸς τῆς φωνῆς ὑμῶν εἰσήχουσε. 
Ἶ Θεοτοχίον. 

Ἃ 

᾿Ρυομένη ἡμᾶς πάσης φάνηθι " τοῦ ἐχθροῦ βλάβης, Δέσποι- 

γα, " δυσωποῦσα Χριστὸν τὸν μόνον εὔσπλαγχνον. 
Κανὼν τῶν Κοιμ᾽ηηθέντων. Τῳ θείῳ φεΎγξι σου, Αγαθέ. 

0: ὁλοχάρπωσις ἱερὰ, ἣ' χαὶ ὡς ἀπαρχὴ τῆς ἀνθρωπίνης " οἱ 
] ΄ , -" ἣΝ , ΄ ΡΞ 

ορα Ν ἄρτυρες φύσεως, " τῷ δεδοξασμένῳ " προσενεχθέντες Θεῷ " 

ἡμῖν τὴν σωτηρίαν " ἀεὶ βραβεύουσι. 
Τῆς οὐρανίου διαγωγῆς, ᾿᾽ τῆς διανομῆς τῶν χαρισμάτων ἅ 

ἀξίωσον, Δέσποτα, " τοὺς προχοιμνηθέντας " πιστοὺς οἰχέτας σου, ἢ 
παρέχων τῶν πταισμάτων "ἣ᾽ τὴν ἀπολύτρωσιν. 

Ὃ μόνος φύσει ζωοποιὸς, " τὸ τῆς ἀγαθότητος ὄντως " ἀνε- 

ξιχνίαστον πέλαγος, " τοὺς τελειωθέντας ἡ τῆς Βασιλείας τῆς σῆς " 

ἀξίωσον, Οἰχτίρμον, " μόνε ἀθάνατε. Θεοτοχίον. 

᾿Ισχὺς καὶ ὕμνησις ὁ ἐκ σοῦ, ἢ Δέσποινα τοῦ Κόσμου, γεν- 

νηθεὶς " χαὶ σωτηρία ἐγένετο " τοῖς ἀπολλυμένοις, ᾿ 
᾿Αδου πυλῶν " ῥυόμενος τοὺς πίστει " σὲ μαχαρίζοντας. 

Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμιὸς" 

» Τ' χήτει χαταποθεὶς, ᾿ τῷ τῆς ἁμαρτίας, χραυγάζω σοι, 
» Χριστέ" ᾽Ωῶς τὸν Προφήτην, " ἐχ φθορᾶς με ἐλευθέρωσον. 

Τροπαρια. 

ἐχ τῶν τοῦ 

Ἃ 

Αἰμιάτων θείαις ῥοαῖς ἢ νοητοὺς ἐχθροὺς ἐβυθίσατε, " πιστῶν 

δὲ τὰς χαρδίας, “ ᾿Αθλοφόροι, χατηρδεύσατε. 
Σταυρώσαντες ἑαυτοὺς " Κόσμῳ χαὶ τοῖς πάθεσιν, "Οσιοι ἢ 

σοφοὶ, σὺν ἱἹἹεράρχαις, "' θείας δόξης ἠξιώθητε, 

Τῶν Προφητῶν ὁ χορὸς, " καὶ σεπτῶν Γυναίων: χατάλογος ἢ 

᾿χαλῶς ἠγωνισμένοι " χατὰ χρέος μαχαρίζονται. 
ἐχρώσιμον. 

᾿Ανάπαυσον, ὁ Θεὸς, " τῶν προχοιμηθέντων τὰ πνεύματα ἢ 
μετὰ τῶν ἐχλεχτῶν σου, ἢ παρορῶν αὐτῶν τὰ πταίσματα. 

Θεοτοχίον. 

Σαρχὶ τεχοῦσα Χριστὸν, " τῆς σαρχός μου τὰ πάθη θανά- 
πτωσον, " χαὶ ζώωσον, Παρθένε, ᾿ τὴν ψυχήν μου μεσιτεία σου. 

Κανὼν τῶν Κοιμηθέντων. Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν. 

δι τυρῷ προσηλούμενος, " τῶν Μαρτύρων τοὺς χοροὺς “ πρὸς ἑαυ- 

᾿πτὸν συνήγαγες “ μιμουμένους τὸ πάθος σου, ᾿Αγαθέ" " διό σου 
' δεόμεθα, Ἢ ποὺς πρὸς σὲ μεταστάντας “ἡ διανάπαυσον. 
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᾿Αφράστῳ τῇ δόξῃ σου “ ὅταν ἔλθῃς φοβερὸς ἢ χρῖναι τὸν 

Κόσμον ἅπαντα " ἐν νεφέλαις, εὐδόκησον, Λυτρωτὰ, ᾿ φαιδρῶς 

ὑπαντῆσαί σοι, “ οὺς ἐχ γῆς προσελάβου, “ πιστοὺς δούλους σου. 

Πηγὴ ζωῆς πέφυχας, "' ἐν ἀνδρεία θεϊκῆ ἡ πεπεδημένους, 
Δέσποτα, " ὁ ἐξάγων" " τοὺς δούλους σου, τοὺς πρὸς σὲ " πιστῶς 

ἐχδημήσαντας, ἢ ἐν τρυφῇ Παραδείσου " κατασχήνωσον. 

, Θεοτοχίον. 
Εἰς γῆν ἀπεστράφημεν, “᾽ παραβάντες τοῦ Θεοῦ ἡ τὴν ἔντο- 

λὴν τὴν ἔνθεον" ἢ διὰ σοῦ δὲ, Παρθένε, πρὸς οὐρανὸν " ἐχ γῆς 
ἀνυψώθημεν, ἢ τὴν φθορὰν τοῦ θανάτου ἡ ἐχτινάξαντες. 

᾿ῷΩδὴ ζ΄. Ὃ ἙΕἰρμός: 
»" τῶν ὁσίων σου Παίδων " τὸν ὕμνον ἐπαχούσας, " χαὶ τὴν 
» (),.ἀμινο ἢ χαιομένην δροσίσας, " εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. 

Τῤοπᾶρια. 
Τοὺς τοῦ Χριστοῦ ᾿Αθλοφόρους, " τοὺς σβέσαντας τὴν φλόγα ἢ 

ὄμβροις αἱμιάτων ἡ τῆς δεινῆς ἀθεΐας, ἢ μελῳδικῶς τιμήσωμεν. 

Οἱ εὐχλεεῖς ἹἹεράρχαι " αἱρέσεων χειλῶνα ἡ διαλύσαντες, ἢ 

πρὸς τὸ ἔαρ τὸ θεῖον "᾽ χαρμονιχῶς μετέστησαν. 
Ὑπομονὴ ἐν πλουσίᾳ " τοῦ Πνεύματος τὴν χάριν " ἐπλουτή- 

σατε, " ᾿Ασχηταὶ, καὶ τὰ θράση " τῶν δυσμενῶν ὠλέσατε, 

Νεχρώσιμον. 
Λειμῶνας τοὺς τῆς τρυφῆς σου “᾽ χληρώσασθαι ἐν πίστει Ἃ 

χαταξίωσον ᾿᾽ τοὺς μεταστάντας τοῦ βίου, " Οἰκτίρμον, ὡς φιλάν- 

θρωπος. Θεοτοχίον. 
Ὃ σὲ τὴν παρθένον δείξας ᾿ ἁγνὴν καὶ μετὰ τόχον, 

ἀγίων σοι " Γυναιχῶν τὰς χορείας “ ἀχολουθούσας ἔσχηγχε. 

Κανὼν τῶν Κοιμιηθέντων. Δροσοβόλον μὲν τὴν χαμινον. 

υτρωθέντες τῷ σῷ αἵματι οἱ Μάρτυρες ἢ τῆς πρώτης παραβά- 
ἸἈώς ἢ ῥαντισθέντες δὲ τῷ ἰδίῳ "' αἵματι, τὴν σὴν σαφώς εἰ- 

χονίζουσι σφαγήν. ᾿ Ἐὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, " ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Θρασυνόμενον τὸν θάνατον ἐνέχρωσας, ᾽ Λόγε ζωαρχιχώτα- 

τε" " τοὺς ἐν πίστει δὲ χοιμιηθέντας " πρόσδεξαι τὰ νῦν, ᾿ ὑμνοῦντας 
χαὶ ψάλλοντας, Χριστέ: " Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, ἢ ὁ τῶν Πατέ- 
ρων ἡμῶν. 

Ὃ ψυχώσας μὲ τὸν ἄνθρωπον φυσήματι Κ θείῳ, Θεαρχιχώτα- 
τε, " τοὺς μεταστάντας βασιλείας," Δέσποτα, τῆς σῆς " ἀξίωσον; 

ψάλλειν σοι, Σωτήρ " Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς," ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Ἂ τῶν 

Θεοτοχίον. 4 
ε ΄ , ᾿ ͵ ΄ » μρὼς 

Υπερτέρα πάσης Κτίσεως, Πανάμωμε, " γέγονας, συλλαβοῦσα 
Θεὸν, " τὸν συντρίψαντα τοῦ θανάτου " πύλας, καὶ μοχλοὺς "᾿ συν- 
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θλάσαντα" ὅθεν σε, ᾿Αγνὴ, “ ὑμνολογοῦμιεν οἱ πιστοὶ " ὡς Θεο- 

μήτορα. ᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰἴρμός. 
» ἱ ὅσιοί σου Παῖδες ἐν τῇ χαμίνῳ " τὰ Χερουβὶμ. ἐμιμιήσαν- 

» ()... ἢ σὸν τρισάγιον ὕμνον ἀναβοῶντες" " Εὐλογεῖτε, ὑμιεῖ- 

“» τε " χαὶ ὑπερυψοῦτε τὸν Κύριον. 

Τροπᾶρια. 
Γενναίως τῶν βασάνων τὴν τρικυμίαν “ αἰκιζόμενοι χάριτι δ 

οἱ θεῖοι Μάρτυρες διελθόντες, " εἰς γαλήνην βαθεῖαν " τῆς ἄνω Βα- 

σιλείας κατήντησαν. 

Οἱ ὅσιοι χαὶ πάνσοφοι ἱΙεράρχαι  ἀναφανέντες ὡς ἥλιος, ᾿ φω- 

ταγωγοῦσι τὴν Οἰχουμένην " διδαγμάτων ἀχτῖσι, " καὶ ταῖς τῶν 
θαυμάτων λαμπρότησι. 

Ὑμνήσωμεν Γυναίων τὰς φιλοθέους, καὶ τοὺς ἀσχήσει τε 

᾿ χαὶ ἀθλήσει “ δουλεύσαντας τῷ Κτίστη, ἡ καὶ πρεσβευτὰς γε- 

νομένους " πρὸς τῶν ὅλων Δεσπότην χαὶ Κύριον. 

Νεχρώσιμον. 

Ὑμνήσωμεν Διχαίους τοὺς ἀπ αἰῶνος, ἣ' τοὺς θεηγόρους Προ- 

φήτας τε, " χαὶ ἐχβοήσωμεν χατανύξει: " Τούτων, Λόγε, πρεσβεί- 
αἷς ὁ ποὺς πίστε; μετασταάντας ἀναάπαυσον. 

Θεοτοχίον. 

Ὅλην σε τὴν πλησίον Θεοῦ, Παρθένε, " χορὸς Γυναίων ἠγα- 
᾿ πῆσε, " χαὶ σοῦ ὀπίσω προσηνέχθη " τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων, ἢ 
συμφώνως μαχαρίζων σε, Αχραντε. 

Κανὼν τῷ Κοιμηθέντων. ᾿Εχ φλογὸς τοῖς ᾿Οσίοις. 

οἰ τοὺς ἀγῶνας “ ὑποδυσάμενοι, " τῷ τῆς νίκης στεφᾶ- 

νῳ ἡ χατεχοσμήθητε, ᾿ Μάρτυρες Χριστοῦ " ἀθλοφόροι, χραυ- 
᾿γαζοντες" ἡ Σὲ ὑπερυψοῦμεν ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ἵερῶς τοὺς τὸν βίον " ἀπολιπόντας πιστοὺς, " καὶ πρὸς σὲ τὸν 

Δεσπότην ἡ μεταχωρήσαντας ἡ δέξαι προσηνῶς, “ ἀναπαύων ὡς 

| εὔσπλαγχνος " σὲ ὑπερυψοῦντας " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿ς Νῦν ἐν γῇ τῶν πραέων ἣ πάντας αὐλίζεσθαι ἡ τοὺς προχέχοι- 
μημένους, ᾽ Σῶτερ, εὐδόχησον, " πίστει τῇ εἰς σὲ ἌἋ δικαιώσας, 

᾿χαὶ χάριτι " σὲ ὑπερυψοῦντας “ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
| Θεοτοχίον. 

Μακαρίζομεν πᾶντες " σὲ, Παμμαχάριστε, ἢ τὴν τὸν Λόγον 

τὸν ἀμ οὶ ὄντα μαχάριον, Ἦ σάρχα δὶ ἡμᾶς ἢ γεγονότα γεννή- 

΄σασαν" " ὃν ὑπερυψοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄, Ὃ Εἰρμός. 
͵ »" πὸ Χαῖρε " δὶ ᾿Αγγέλου δεξαμένη, ἢ χαὶ τεχοῦσα Ἃ πὸν 

.» Κτίστην τὸν ἴδιον, ᾿ Παρθένε, σῶζε " τούς σε μεγαλύνοντας. 

Ἃ 

Ῥαγδοϊοὐϊουβ. ΟΥ 
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Τροπαάρια. 

ἽἹερεῖα " καθαρὰ προσενεχθέντες " τῷ Δεσπότη, 
Μάρτυρες, " αὐτὸν αἰτεῖσθε " σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

'Ως ποιμένες " ἐπὶ χλόην εὐσεβείας, "᾽ ἹΙεράρχαι, “᾽ πιστοὺς 
ἐποιμάνατε, “ καὶ νῦν εἰς μάνδραν “ θείαν ἐσχηνώσατε. 

Σὺν ἁγίοις Ιεράρχαις καὶ Προφήταις " χαὶ Γυναίων 

ἐναθλήσαντι, ᾿ τοὺς τῶν ᾿Οσίων ἢ χοροὺς μαχαρίσωμεν. 

Νεχρώσιμον. 
ἪἫς μετέσχον " εὐφροσύνης ἀϊδίου " τῶν ᾿Αγίων 

ἀξίωσον "᾽ τοὺς μεταστάντας " τυχεῖν, Πολυέλεε. 

Θεοτοχίον. 
Φὼς τεχοῦσα, “ φωταγώγησον, Παρθένε, "᾽ τὴν ψυχήν μου, ἢ 

τὸ σχότος διώχουσα " τῆς ἁμαρτίας, "᾿ ᾿Αγνὴ, τὸ βαρύτατον. 
Κανὼν τῶν Κοιμηηθέντων. Θεὸν ἡ ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον. 

λπὶς ᾿ Μαρτύρων χοροὺς ἐνεύρωσε, ἡ χαὶ πρὸς τὴν σὴν " ἀγα- 
᾿ ὑλξ διαπύρως ἐπτέρωσε, ᾿ τῶν μελλόντων τούτοις προτυπώσα- 
σα " τὴν μὴ σαλευομένην ἢ ὄντως ἀνάπαυσιν" ἡ ἧς τοὺς μεταστάν- 
τας, ᾿Αγαθὲ, "᾽ πιστοὺς ἀξίωσον. 

Λαμπρᾶς " χαὶ θείας τυχεῖν ἐλλάμψεως ἡ τῆς σῆς, Χριστὲ, 

τοὺς πίστει μεταστάντας εὐδόκησον, ᾿ τὴν ἐν χόλποις ᾿Αβραὰμ 

Ἃ ἀθλοφόροι 

Ἃ 
χορῷ 

Ἂ Ἃ οἱ δῆμοι, 

᾽ 

Ἃ 

ἀνάπαυσιν " μόνος ὡς ἐλεήμων " τούτοις δωρούμενος, "᾿ χαὶ τῆς 

αἰωνίου ἀξιῶν " μαχαριότητος. 
ε “Δ Ἂ -» ὦ κ᾽ Η Μ ᾿ Ἃ ᾿ " 

δὰ Ο ὧν “᾿ τῇ φύσει χρηστὸς καὶ εὐσπλαγχοθαι χαὶ θελητὴς, 
ἐλέους, εὐσπλαγχνίας ἡ ἄβυσσος, "“ οὺς ἐκ τόπου τούτου τῆς 

Ἃ 

, Ἂ ᾿ -Ὁ ιηρτὰ θ : νιν Σ -- , Ἃ Ὑ θ ᾿ 

χαχώσεως χαὶ σχιᾶς του νᾶνατου, ὠτέρ, μετέεστησαᾶς, ἔν α 

χαταλάμπει σου τὸ φῶς " τούτους χατάταζξον. ὩΝ 

Θεοτοχίον. 
Σχηνὴν " ἁγίαν, ᾿Αγνὴ, γινώσχομεν " χαὶ κιβωτὸν ἡ καὶ πλά- 

χα σὲ τοῦ νόμου τῆς χάριτος" " διὰ σοῦ γὰρ ἄφεσις δεδώρηται 
τοῖς δεδικαιωμιένοις ἡ διὰ τοῦ αἵματος " τοῦ σωματωθέντος ἐχ τῆς 

σῆς " γαστρὸς, Πανάμωμε. 

Εἰς τοὺς Αἴνους, ὅταν ἕνι ᾿Αλληλούϊα, Στιχηρὰ Μαρτυριχά. 
Ἦχος πλ. β΄. 

Κύριε," ἐν τῇ μνήμη τῶν ᾿Αγίων σου " πᾶσα ἡ Κτίσις ἑορτάζει" " 
οἱ οὐρανοὶ ἀγάλλονται " σὺν τοῖς ᾿Αγγέλοις," χαὶ ἡ γῆ εὐφραίνεται 
σὺν τοῖς ἀνθρώποις. " Αὐτῶν ταῖς παραχλήσεσιν " ἐλέησον ἡμᾶς. 

Κύριε, δ εἰ μὴ τοὺς ᾿Αγίους σου εἴχομεν πρεσβευτὰς, " χαὶ τὴν 
ἀγαθότητά σου συμπαθοῦσαν ἡμῖν, " πῶς ἐτολμῶμεν, Σωτὴρ; 
ὑμνῆσαί σε, “᾽ ὃν εὐλογοῦσιν ἀπαύστως [Αγγελοι; " Καρδιογνῶ- 
στα, φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν. ἢ 

Ὶ 

5: παν νι. ΤῸ 

) 

; 
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Μνήμη Μαρτύρων ΟΣ τοῖς φοβουμένοις τὸν Κύριον" " 

ἀθλήσαντες γὰρ διὰ Χριστὸν " σπεη παρ αὐτοῦ ἐκομίσαντο" ἢ 
χαὶ νῦν ἐν παῤῥησίᾳ πρεσβεύουσιν ἢ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Τοὺς ἐχλεχτοὺς ἐθαυμάστωσε ἣὶ χαὶ ᾿Αγίους ὁ Θεὸς ἡμῶν" ἢ 

᾿ἀγαλλιᾶσθε καὶ εὐφραίνεσθε, "᾽ πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ: " ὑμῖν 
γὰρ ἡτοίμασε τὸν στέφανον " χαὶ τὴν Βασιλείαν αὑτοῦ" " ἀλλ᾽ αἰ- 
τοῦμεν, " χαὶ ἡμῶν μὴ ἐπιλάθησθε. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, " ὁ ἐν σοφίᾳ τὰ πάντα “ δημιουργῶν χαὶ 
πληρῶν" " Προφήτας ἐξαπέστειλας, Χριστὲ, ἢ προφητεῦσαί σου 

τὴν παρουσίαν, ἣ καὶ ᾿Αποστόλους χηρύξαι σου τὰ μεγαλεῖα" ἢ 
χαὶ οἱ μὲν προεφήτευσαν τὴν ἔλευσίν σου, ἅ οἱ δὲ τῷ βαπτίσματι 
ἐφώτισαν τὰ ἔθνη: " Μάρτυρες δὲ ἔτυχον ὧνπερ ἐπόθουν" "' χαὶ 
πρεσβεύει σοι ὁ χορὸς " τῶν ἀμφοτέρων σὺν τῇ Τεχούσῃ σε" ἢ 
᾿Ανάπαυσον, Κύριε, ψυχὰς, ἢ ἃς προσελάβου᾽ Ἀ χαὶ ἡμᾶς χα- 
ταξίωσον τῆς Βασιλείας σου, Ὁ σταυρὸν ὑπομείνας δὶ ἐμὲ τὸν 

᾿χατάχριτον, " ὁ Λυτρωτής μοὺ καὶ Θεός. 
᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Νεχρώσιμα. Ποίημα Θεοφάνους. 

“Ὅλην ἀποθέμενοι. 
Ἔχων ἀκατάληπτον ἡ τὴν εἰς ἡμᾶς εὐσπλαγχνίαν, ἣ χαὶ πη- 

γὴν ἀχένωτον “ὶ θεϊχῆς χρηστότητος, “ Πολυέλεε, " τοὺς πρὸς σὲ, 
Δέσποτα, " μεταβεβηχότας ἡ ἐν γῇ ζώντων χατασχήνωσον ὩΣ χε 

πὰ σχηνώματα " τὰ ἀγαπητὰ χαὶ ποθούμενα, " κατάσχεσιν δω- 
ρούμενος “ τὴν διηνεχῶς διαμένουσαν" " σὺ γὰρ ὑπὲρ πάντων ἢ 
ἐξέχεας τὸ αἷμά σου, Χριστὲ, " χαὶ ζωηφόρῳ τιμήματι ἢ Κόσμον 
᾿ἐξηγόρασας. 

τ΄ Στίχ. Μαχάριοι, οὺς ἐξελέξω. 
| Νέχρωσιν ὑπέμεινας Ἂ ζωοποιὸν ἑχουσίως, " χαὶ ζωὴν ἐπήγα- 
"πὰς, " χαὶ τρυφὴν. ἀΐδιον " πιστοῖς δέδωχας" ἣ ἐν ἡ κατάταξον " 

ποὺς χεχοιμημένους ἡ ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀναστάσεως, Ἂ χὰ τούτων πταίοσ- 
ματα ἡ πάντα συγχωρῶν ἀγαθότητι ἢ ὡς μόνος ἀναμάρτητος, ἢ 

“μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος, " ἵνα διὰ πάντων " ὑμνῆταί σου 

πὸ ὄνομα, Χριστὲ, “᾽ χαὶ σεσωσμιένοι δοξαάζωσι “᾽ τὴν οἰχονο- 

μίαν σου. 

᾿ Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς. 
| Ζώντων κυριεύοντα ἢ θεαρχικῇ ἐξουσίᾳ " χαὶ νεχρῶν δεσπόζον- 

πα" σὲ, Χριστὲ, γινώσχοντες, ἢ πο τ Ἃ Τοὺς πιστοὺς δού- 

λους σου, " τοὺς πρὸς σὲ τὸν μόνον ἣ εὐεργέτην ἐχδημήσαντας, " 

αὐτοὺς ἀνάπαυσον “ σὺν τοῖς ἐχλεχτοῖς σου, Φιλάνθρωπε, " ἐν τό- 

ποις ἀναψύξεως, " ἐν ταῖς τῶν ᾿Αγίων λαμπρότησι" " θελητὴς 

-Ἐ-πσ-----.-- - 
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᾿ , Ἃ « , Ξ ν Ἢ ΕῚ , ΕΝ ἐτὰ Ὰ - ᾽ ᾽ , Γ 

ἐλέους “΄ ὑπάρχεις γὰρ, χαὶ σῴζεις ὡς Θεὸς κ΄ οὺς “χατ εἰκόνα 
σου ἔπλασας, ἣ μόνε Πολυέλεε. 

“ἝἜ ᾿ - εἴ 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὁμοιον. 
" ᾽ χ Χ ΓΝ χ σὰ . ᾽ ΄ 

Ὠφθης ἐνδιαίτημα θεοπρεπὲς; Παναγία" " Θεὸν γὰρ ἐχώρη- 

σας " χαὶ Χριστὸν ἐγέννησας, "᾿᾿Απειρόγαμε, ἢ βροτὸν ὁρώμενον ᾿΄ 
ἐν δυσὶν οὐσίαις, ἡ ἐν μιᾷ τῇ ὑπωστάσει δέ" "' ὃν ἐχδυσώπησον, δ΄ 
ὡς μονογενῆ χαὶ πρωτότοχον, “ τὸν σὲ παρθένον ἄμωμον " καὶ 

μετὰ τὸν τόχον φυλαάξαντα, " ψυχὰς ἀναπαῦσαι ἡ τῶν πίστει 
χοιμιηθέντων ἐν φωτὶ, " ἐν ἀκηράτῳ φαιδρότητι " χαὶ μαχαριότητι. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ἢ { ἡσθητί μου, " ὁ Θεὸς, καὶ ὁ Σωτήρ μου, " ὅταν ἔλθης " ἐν τῇ ! 
ὦ ΑΚΩΝ σου, ἡ χαὶ λύτρωσαί με, "᾽΄ ὡς μόνος φιλάνθρωπος. 

ὋὉ Προφήτας, Ἂ Διδασχάλους χαὶ ᾿Οσίους, Δ᾽ καὶ Δικαίους ἢ 

δοξάσας, Φιλανθρωπε, “ αὐτῶν πρεσβείαις ᾿ σῶσον ἡμᾶς, Κύριε. 
Μαρτυριχόν. 

Πῦρ καὶ ξίφος, " ξέσεις καὶ ἀγρίους θῆρας, "᾿Αθλοφόροι, " μὴ 

πτήξαντες, ἔνδοξοι, “᾽ τῆς ἀϊδίου ἡ ζωῆς ἠξιώθη τε. 
Νεχρώσιμον. 

Μετὰ πάντων “ τῶν ᾿Αγίων χαὶ Διχαίων 

οὺς πίστει μετέστησας " ἐχ τῶν προσχαίρων, " ὅπως σὲ δοξαάζωσιν.. 

͵ Δόξα. 
Παντοχράτορ," ἡ Τριὰς, ἡ ἐν Μονάδι ἡ ὑμινουμένη, ἐκ γῆς οὺς 

μετέστησας " πιστοὺς, ἐν χόλποις ᾿ ᾿Αβραὰμ χατάταξον. ' 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Μακαρία " γενεαῖς ἐν πάσαις ὥφθης: “ τὸν Θεὸν γὰρ, " τὸν 

ὄντως μαχάριον, "᾽ ἀνερμιηνεύτως ἡ ἐχύησας, Αχραντε. 

Ἂ παάξον Δ όΥ ἢ 

Τέλος τοῦ Πλαγίου Δευτέρου Ἥχου. 

Ἕκτος μελῳ λῳδὸς ἀλλ᾽ ὑπέρπρωτος πέλεις, 

Ὁ δεύτερος σὺ τῶν μελῶν δευτερεύων. 
᾿»" νοὶςς σὺ διπλοσυνθέτους φέρεις, ἧδον 

- ἥ δ ΄ 
οὔ δευτέρου πως δευτερεύων δευτέρως. 

Σὲ μῶν μελιχρὸν; τὸν γλυχὺν, τὸν τέττιγα, 
Τὸν ἐν πλαγίοις δεύτερον τίς οὐ φιλεῖ; 



Ψ, 

Ἂ 

ΠΕΡΙΌΔΟΣ ΤΟΥ͂ ΒΑΡΒΟΣ ΗΧΟΥ͂. 

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΕΣΠΈΡΑΣ. 

ΕΝ Τῷ ΜΙΚΡΩ ἘΣΠΈΡΙΝΩ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, ψάλλομεν Στιχηρὰ ᾿Αναστάσιμα 
δευτεροῦντες τὸ α΄. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον Δογματικόν. Ἦχος βαρύς. 
ρικτὸν καὶ ἄῤῥητον ὄντως ἥ τὸ ἐπὶ σοὶ πεπραγμένον " μυστή- 
ριον, ᾿Αμίαντε "Λόγον γὰρ τῶν πάντων αἴτιον, " ὑπὲρ αἰτίαν 

χαὶ λόγον, “᾽ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι σωματωθέντα τέτοχας “ ἐχ 
σοῦ τὴν σάρχα ἀνειληφότα, " τῆς οἰχείας φύσεως ἢ ἀμεταβλήτου 
μεινάσης" " συνδραμόντων γὰρ ἑκατέρων, ἢ αὐθυπάρχτως χαθ᾽ ὑ- 
πόστασιν ἑνικὴν “ διπλοῦς τὴ φύσει προέρχεται ὅλος Θεὸς, " χαὶ 

ὅλος ἄνθρωπος, " τὴν ἐπ ἀμφοῖν ὁλότητα " ἐνεργητικοῖς ἰδιώμια- 
σιν ἐνδεικνύμενος" ᾿᾽ πεπονθὼς γὰρ ἐν σταυρῷ σαρχικῶς, " ἀπα- 

θὴς διέμεινεν ὁ αὐτὸς θεϊκῶς" ἡ ὥσπερ βροτὸς τεθνηχὼς, " ἀνεβίω 
ὡς Θεὸς τριήμερος, ἡ τὸ χράτος τοῦ θανάτου χαθελὼν, " χαὶ φθο- 

ρᾶς ῥυσάμενος τὸ ἀνθρώπινον, ἡ Αὐτὸν ὡς λυτρωτὴν ἣ' χαὶ σω- 

τῆρα τοῦ γένους ἡμῶν, "᾽ Θεομῆτορ, αἴτησαι ἢ χαταπέμψαι ἧἡ- 
υἷν “ τῶν οἰχτιρμῶν αὐτοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

᾿Απόστιχα τῆς Θεοτόχου, Προσόμοια. 
Καταφρονήσαντες πάντων. 

᾿Ανατολὴ τοῦ Ἡλίου " τοῦ νοητοῦ, Παρθένε, γέγονας, ἤ ἐπὶ 
δυσμῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς γενομένου φύσεως" " ἀλλ ὡς ἔχουσα παῤ- 

ῥησίαν, “᾽ αὐτὸν ἐχδυσώπησον, Θεοτόχε πανύμνητε, ἢ ἀμετρή- 
τῶν πταισμάτων ἣἡ ἐλευθερῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Στίχ. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου. 
ἱῬάβδος ῥίζης, Παρθένε, "' τοῦ ᾿Ιεσσαὶ, σαφῶς ἐβλάστησας " 

πὸν τὰ φυτὰ τῆς ἀπάτης ἡ ἐχ ῥίζης ἀφανίσαντα᾽ " ἀλλ᾽ ὡς ἔχουσα 

παῤῥησίαν, ἢ ἀπαύστως ἱκέτευε ἐχριζῶσαι, Πανύμνητε, " τὰ τῆς 
χαρδίας μου πάθη, “ χαὶ τὸν αὐτοῦ ἐμφυτεῦσαι " φόβον χαὶ σῶ- 
᾿ σαί, με. 

Στίχ. Αχουσον, θύγατερ. 
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Πύλη Θεοῦ, Παναγία, "᾿ἐχ τῶν πυλῶν τοῦ “Αδου ῥῦσαί με, δ 
χαὶ μετανοίας τὴν ὁδὸν " κἀμοὶ καθυπόδειξον, "' δ ἧς εὑρήσω πύ- 
λὴν, ἡ τὴν πρὸς ζωὴν εἰσάγουσαν" " ὁδηγὲ πλανωμένων, " πι- 
στῶν ἀνθρώπων τὸ γένος φρούρησον, ἢ χαὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Εκ σοῦ, παναγία Θεοτόχε Παρθένε, “ ἀφράστως ἐτέχθη Χρι- 
στὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἀληθῶς ὑπάρχων Θεὸς προαιώνιος, " χαὶ 

ἄνθρωπος πρόσφατος" " τὸ μὲν "΄ ὧν ἀίδιος, " τὸ δὲ " δὲ ἡμᾶς 

γενόμιενος" "᾽ σώζει γὰρ ἐν ἑαυτῷ " ἑχατέρας φύσεως τὴν ἰδιότη- 

τα, " τὴν μὲν " διαλάμπων θαύμασι " τὴν δὲ " πιστούμενος πά- 
θεσιν᾽ "΄ ὅθεν εἷς χαὶ ὁ αὐτὸς " καὶ θνήσχει ὡς ἄνθρωπος “ καὶ ὡς 

Θεὸς ἀνίσταται" " ὃν ἱκέτευε, σεμνὴ ᾿Απειρόγαμε, ᾿᾽ σωθῆναι τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 
--- τ ϑοσζθ βΣϑς--.-ο---. 

ΕΝ Τῷ ΜΕΓΆΛ ΕΣΠΕΡΙΝΩ. 

Μετὰ τὸν Προοιμιαχὸν χαὶ τὸ πρῶτον Καθισμα τοῦ ψαλτηρίου. 
Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρὰ ᾿Αναστάσιμα. 

Ἦ χος βαρύς. 

εῦτε, ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, “᾽ τῷ συντρίψαντι " θανά- ᾿ 
Διζώ τὸ χράτος, ἡ χαὶ φωτίσαντι " ἀνθρώπων τὸ γένος, ἣ με- 

τὰ τῶν ᾿Ασωμάτων χραυγάζοντες" " Δημιουργὲ χαὶ Σωτὴρ ἡμῶν, 
δόξα σοι. 

Σταυρὸν ὑπέμεινας, Σωτὴρ, " καὶ ταφὴν δὶ ἡμᾶς" " θανάτῳ 
δὲ ὡς Θεὸς " θάνατον ἐνέχρωσας" "' διὸ προσχυνοῦμεν τὴν τριή- 

μερόν σου ᾿Ανάστασιν' " Κύριε, δόξα σοι. 

᾿Απόστολοι ἰδόντες " τὴν ἔγερσιν τοῦ Δημιουργοῦ, " ἐθαύμα- 
σαν βοῶντες " τὴν αἴνεσιν τὴν ᾿Αγγελικήν" " Αὕτη ἡ δόξα τῆς 
᾿Εχχλησίας, “ οὗτος ὁ πλοῦτος τῆς Βασιλείας. ᾿ Ὃ παθὼν δί ἡ- 

μᾶς, " Κύριε, δόξα σοι. 
ἽἝτερα Στιχηρὰ ᾿Ανατολιχά. 

Κἂν συνελήφθης, Χριστὲ, "᾽ ὑπὸ ἀνόμων ἀνδρῶν, "' ἀλλὰ 
σύ μου εἶ Θεὸς, ἡ χαὶ οὐχ αἰσχύνομαι" " ἐμαστίχθης τὸν νῶτον, ᾿ 

οὐχ ἀρνοῦμαι" " σταυρῷ προσηλώθης, "᾿ χαὶ οὐ χρύπτω" " εἰς τὴν 
ἔγερσίν σου χαυχῶμαι" ἡ ὃ γὰρ θάνατός σου ζωή μου. Ἀ Παντο- 

δύναμε χαὶ φιλάνθρωπε " Κύριε, δόξα σοι. 
Δαυϊτικὴν προφητείαν ἐχπληρῶν, " Χριστὸς μεγαλειότητα ὅ 

ἐν Σιὼν τὴν οἰκείαν " ΝΜαθηταῖς ἐξεχάλυψεν" " αἰνετὲν δειχνὺς 
ἑαυτὸν, " καὶ δοξαζόμενον ἀεὶ " σὺν Πατρί τε χαὶ Πνεύματι ἀ- 
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γίῳ᾽ ἢ πρότερον μὲν ἄσαρχον ὡς Λόγον " ὕστερον δὲ δ ἡμᾶς σε- 
σαρχωμένον, " χαὶ νεχρωθέντα ὡς ἄνθρωπον, " χαὶ ἀναστάντα 
χατ' ἐξουσίαν ὡς φιλάνθρωπον. 

Κατῆλθες " ἐν τῷ “Αδη, Χριστὲ, ὡς ἠβουλήθης, " ἐσχύλευ- 
σας τὸν θάνατον " ὡς Θεὸς χαὶ Δεσπότης" " χαὶ ἀνέστης τριὴ- 

μερος, " συναναστύσας τὸν ᾿Αδὰμ. " ἐχ τῶν τοῦ Αδου δεσμῶν καὶ 
τῆς φθορᾶς " χραυγάζοντα χαὶ λέγοντα" " Δόξα τῇ ᾿Αναστάσει 
σου, ἣ μόνε Φιλάνθρωπε. 

ΩΣ 

᾽Εν τάφῳ χατετέθης " ὡς ὁ ὑπνών, Κύριε, " καὶ ἀνέστης τριὴ- 

μέρος ἢ ὡς δυνατὸς ἐν ἰσχύϊ, " συναναστήσας τὸν ᾿Αδὰμ. " ἐκ τῆς 

φθορᾶς τοῦ θανάτου " ὡς παντοδύναμος. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης "᾽ ὑπὲρ φύσιν, Θεοτόχε, " ἔμεινας δὲ 
παρθένος " ὑπὲρ λόγον χαὶ ἔννοιαν" "' χαὶ τὸ θαῦμα τοῦ πτόχου 

σου " ἑρμηνεῦσαι γλῶσσα οὐ δύναται" "᾽ παραδόξου γὰρ οὔσης τῆς 
συλλήψεως, ᾿Αγνὴ, ᾿ ἀχατάληπτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς χυήσεως" 
ὅπου γὰρ βούλεται Θεὸς, ἢ νικᾶται φύσεως τάξις. " Διὸ σε πάν- 
τες Μητέρα τοῦ Θεοῦ γινώσχοντες, δ δεόμεθά σου ἐχπενῶς: 

πρέσβευε " τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
᾿Απόστιχα ᾿Ανασταάσιμα. 

᾿Ανέστης ἐκ τοῦ τάφου, “ Σωτὴρ τοῦ Κόσμου, ᾿᾽᾿ καὶ συνή- 
γειρας τοὺς ἀνθρώπους " σὺν τῇ σαρχί σου" ἡ Κύριε, δόξα σοι. 

Τὰ χατὰ ᾿Αλφαβητον. 
Τὸν ἀναστάντα ἐχ νεχρῶν " καὶ φωτίσαντα πᾶντα, " δεῦτε, 

 προσχυνήσωμεν" ἡ ἐχ τῆς τοῦ “Αδου γὰρ τυραννίδος "' ἡμᾶς ἠλευ- 
᾿θέρωσε ἡ διὰ τῆς αὑτοῦ τριημέρου ἐγέρσεως, "᾿ ζωὴν ἡμῖν δωρη- 
σάμενος ἡ χαὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

ο΄ Ὑπὸ τὸν ἽΛδην χατελθὼν, Χριστὲ, ἢ θάνατον ἐσχύλευσας" " 
χαὶ τριήμερος ἀναστὰς, ἡ ἡμᾶς συνανέστησας " δοξάζοντας τὴν 

σὴν παντοδύναμον ἔγερσιν, " Κύριε Φιλάνθρωπε. 
Φοβερὸς ὥφθης, Κύριε, " ἐν τάφῳ χείμενος ὡς ὁ ὑπνῶν’ " ἀνα- 

στὰς δὲ τριήμερος ὡς δυνατὸς, "“ τὸν ᾿Αδὰμ συνανέστησας ἢ 
χραυγάζοντα᾽ ἡ Δόξα τῇ ᾿Αναστάσει σου, "᾽ μόνε Φιλάνθρωπε. 
] Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ὑπὸ τὴν σὴν, Δέσποινα, σχέπην " πάντες οἱ γηγενεῖς " προσ- 
πεφευγότες βοῶμέν σοι" “ Θεοτόχε, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, ῥῦσαι ἡμᾶς ἣ 
ἐξ ἀμέτρων πταισμάτων, ἢ χαὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

᾿Απολυτίχιον. 
Κατέλυσας τῷ σταυρῷ σου τὸν θάνατον" “ ἠνέῳξας τῷ Λῃ- 

στῇ τὸν Παράδεισον" " τῶν Νυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες" δ 

Ἃ 

Ἂ 
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χαὶ τοῖς σοῖς ᾿Αποστόλοις " χηρύττειν ἐπέταξας, "᾽ ὅτι ἀνέστης, 

Χριστὲ ὁ Θεὸς, “ παρέχων τῷ Κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 
Θεοτοχίον. 

Ὡς τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως θησαύρισμα,, "᾽ τοὺς ἐπὶ σοὶ πε- 
ποιθότας, Πανύμνητε, ἡ ἐχ λάχχου χαὶ βυθοῦ " πταισμιάτων ἀνά- 
γαγε᾽ ἡ σὺ γὰρ τοὺς ὑπευθύνους τῇ ἁμαρτίᾳ " ἔσωσας, τεχοῦσα 

τὴν σωτηρίαν, ἣ᾽ ἡ πρὸ τόχου παρθένος " χαὶ ἐν τόχῳ παρθένος, " 
χαὶ μετὰ τόχον " πάλιν οὖσα παρθένος. 

νοτο ον 

ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤῸ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ, 

᾿Ὶ Α τ ενὕἢ Ἢ Κανὼν Τριαδιχὸς, οὗ ἡ Ἀχροστιχίς 
Αἰνῶ, Τριὰς, σὲ τὴν μοναρχιχὴν φύσιν. 

᾽ διν , 5 : , ε “ 

δὴ α΄. Ηχος βαρύς. ο Εἱρμός. 

Νεύσει σου πρὸς γεώδη. 

᾿ ' νοιξόν μου τὸ στόμα “ τὸ νοερὸν τῆς χαρδίας, " χαὶ χείλη 
πὰ ἔνυλα ἢ προς αἴνεσίν σου, τρίφωτε, 1: μία Θεότης απαν- 

των, ἡ ἄδειν σοι ὠδὴν, “ φωτουργὲ, χαριστήριον. 
« εἶ ε ,ς Ἂ -" -Ὁ ἃ Ἷ ἿΞ Ἂχ Δ 

ἵνα τὸ ὑπερβάλλον " τῆς σῆς χρηστότητος δείξης, διέπλα- 

σας ἄνθρωπον, " Τριὰς ἀπειροδύναμε, " μόνην εἰκόνα πηλίνην ἥ 
σοῦ τῆς ἀρχιχῆς, “ Πλαστουργὲ, χυριότητος. 

Νοῦς ὁ ἄναρχος Λόγον δ" συναϊδίως γεννήσας, ἢ χαὶ Πνεῦμα 

συνάναρχον ἡ ἐχλάμψας χατηξίωσεν “ ἕνα Θεὸν χατ᾽ οὐσίαν ἢ΄ 
σύμμορφον ἡμᾶς " προσχυνεῖν τρισυπόστατον. 

Θεοτοχίον. 
"Ὥφθης ἐπὶ τῆς βάτου " τῷ Μωῦσῇ, Θεοῦ Λόγε, ἢ ὡς πῦρ 

χαθαρτήριον, " μὴ φλέγον δὲ τὸ σύνολον, " τὴν ἐκ Παρθένου προ- 
τυπῶν σου " σάρχωσιν, δὶ ἧς " τοὺς βροτοὺς ἀνεμόρφωσας. 

᾽ }] ΄ « ᾽ ᾽ Ἁ Ἀ ᾽ “ 

Ωδὴ Υγ. Ὁ κατ ἀρχᾶς τοὺς οὐυρανους. 
ι : ν Ἂ -“ Μ ΄ ͵ Ϊἦ᾽’ -Ἶ ὮἋ 

ἡ Νὴ ἑνικὸν καὶ τριλαμπῆῇ " χαὶ παντουργύν σε Δεσπότην "' ἀνυ- 
μνοῦντες, " τῶν ἁμαρτιῶν "ἡ χαὶ τῶν πειρασμῶν "' αἰτοῦμεν λύ- 

τρωσιν, δ᾽ ἀπειροδύναμε Θεέ: " μὴ οὖν παρίδης τοὺς πίστει ᾿ σοῦ 

τὴν ἀγαθότητα δοξάζοντας. 
ἹῬάδαμνος ὥφθης ἐκ Πατρὸς " ὡς ἀπὸ ῥίζης. ἀνάργου " Θεὸς 

Λόγος, " χαὶ ἰσοσθενὴς " σὺν τῷ συμφυεῖ " χαὶ θείῳ Πνεύματι" δ 
Η " - - ᾿ ᾿" “Ὁ ΄ ΄ 

χαὶ διὰ τοῦτο οἱ πιστοὶ ἡ τριαδικὴν τοῖς προσώποις " μίαν Κυριό- 

τητα δοξάζομεν. 

᾿Ισοχλεῆ χαὶ συμφυῆ “᾽ τὴν τρυσυπόστατον φύσιν " ἀμερίστως " 
" -" κι Χ Ἢ , , ἣΝ τς χαὶ διαιρετῶς " καὶ μοναρχικὴν " Τριάδα πάντες σε " δοξολογοῦ- 

2) 

Ἃ 
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μεν οἱ πιστοὶ, " χαὶ προσχυνοῦντες αἰτοῦμεν ἢ τῶν πλημμελης- 

μάτων τὴν συγχώρησιν. 

Θεοτοχίον. 

᾿Αναλλοιώτως τοῖς βροτοῖς " ὁμοιωθεὶς χατὰ πάντα, “ Θεοῦ 

"Λόγε, ᾿ Κόρης ἐξ ἁγνῆς " προῆλθες σαφῶς, " χαὶ πᾶσιν ἔδειξας " 
τὴν Θεαρχίαν τριλαμπὴ ᾧ χαὶ ἑνικὴν τῇ οὐσίᾳ “ τῶν ἀπαραλ- 
λάχτων ὑποστάσεων. 

Κάθισμα. Ὁ δί ἐμὲ ἀνασχόμενος. 
Ἡμαρτηχότας ἐλέησον, " Τριὰς ἁγία, τοὺς δούλους σου" Ἀ 

οὺς δέξαι μετανοοῦντας σοι, Εὔσπλαγχνε, “᾿ χαὶ συγχωρήσεως 

ἀξίωσον, Φιλάνθρωπε. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
Τὰς χαχωθείσας ψυχὰς ἡμῶν ἡ ταῖς ἁμαρτίαις ἀγάθυνον, 

πανάμωμι Θεοτόχε, χαὶ λύτρωσαι "᾿ πταισμάτων τούς σε ὑμνοῦν- 
τας, Θεονύμφευτε. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ πατριχοὺς " χόλπους. 
Βοταὶ, " σρίφωτε Μονᾶς, ἣ' θεαρχικὴ καὶ σωστιχὴ τῶν ὅλων, 

τοὺς σοὺς ἡ ὑμνῳδοὺς νῦν περιφρούρησον, ἣ' χαὶ σῶσον ἐχ θλί- 

ψεων ἡ χαὶ παθῶν χαὶ πάσης χκαχώσεως. 

Σημαυτικῶν ἣ᾿ λέξεων τῆς σῆς " ἀχαταλήπτου τριφαοῦς Θεό- 
τῆτος " ἀποροῦντες ἀνυμνοῦμέν σε, "' φιλάνθρωπε Κύριε, "' χαὶ 
δοξαζομιέν σου τὴν δύναμιν. 

᾿Επὶ τῆς γῆς ἡ ὡς ἐν οὐρανοῖς " σὺν ᾿Ασωματων τοῖς χοροῖς 

Μονὰς Τριὰς, " ἀμερίστως σε μερίζομεν, ἢ χαὶ πόθῳ δοξαΐζομεν, 
ὡς τῶν ὄντων πᾶντων δεσπόζουσαν. 

Θεοτοχίον. 

' Τῆς Πατριχῆς “ δόξης οὐχ ἐχστὰς, " εἰς τὴν ἡμῶν ἐσχατιὰν 
χατῆλθες ἑχὼν " σαρχωθεὶς, ὁ Ὑπερούσιος, ἡ" χαὶ πάντας ἀνύψω- 

σας ἡ πρὸς τὴν θείαν δόξαν ὡς εὔσπλαγχνος. 

] ᾿Ωδὴ ε΄. Οἱ ὀρθρίζοντες. 

Ἷ ἀρχίφωτος φύσις, " Τριὰς τοῖς χαρακτῆρσι, ἢ χαὶ Μονὰς ἐν 

ἢ ροὐχίι " χαὶ δόξῃ χαὶ τιμῇ, “ χραταίωσον ἡμᾶς ἢ εἰς τὴν 
σὴν ἀγάπησιν. Δίς. 

Νοῦν χαὶ Λόγον χαὶ Πνεῦμα, τὴν μίαν Θεαρχίαν, ἢ καὶ τρισή- 
λιον φύσιν " δοξάζοντες, αἰτοῦμιεν ᾿ ῥυσθῆναι πειρασμῶν ἣὶ χαὶ παν- 

᾿ ποίων θλίψεων. 

Ἃ 

2 
Ἂ 

Θεοτοχίον. 
Μορφωθεὶς, Θεοὺ Λόγε, "᾽ τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων “'ὶ ἐξ ἁγίας 

Παρθένου, " Τριάδα ἐν Μονάδι " ἐδίδαξας ὑμινεῖν ᾿ σύμιμορφον χαὶ 
σύνθρονον. 

Ῥαγνδοϊοίϊουβ. 08 
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᾿Ωδὴ ς΄. Ναυτιῶντα σάλῳ. 

““λμοδόξῳ χράτει ἢ τὴν μοναρχικὴν Θεαρχίαν, "' τρισὶν ὑποστά- 
() οι πεφυχυΐαν ἀπαραλλάχτως ἀλλήλαις δοξάζομεν, " τὴν 

διαφορὰν ἐχούσαις μόνην " τῆς ὑπαρχτιχῆς ἑκάστης ἰδιότητος. 
Δίς. 

Νοεραί σε τάξεις " τῶν Αγγελιχῶν διαχόσμων " αἰνοῦσι, τρισή- 
λιε Μοναρχία" Ἦ μεθ᾿ ὧν καὶ ἡμεῖς ἐν πηλίνοις στόμασιν “ ὡς ποιη- 
τικὴν ἁπάντων μόνην" ᾿ ἀνυμνολογοῦμεν χαὶ πιστῶς δοξάζομεν. 

! Θεοτοχίον. 

᾿Αποῤῥήτῳ λόγῳ ἡ Λόγος γεννηθεὶς ἐξ Ἡλίου Πατρὸς, " ἄλ- 
λος Ἥλιος πρὸ αἰώνων " ἐκ τῆς Παρθένου ἐσχάτως ἀνέτειλε, ἢ 

χαὶ μοναδιχὸν τρισὶ προσώποις " τὸν ἀπερινόητον Θεὸν ἐδίδαξε. 

Καθίσματα. Πυρὸς φωτεινότερον. 

Τριὰς ὁμοούσιε, ᾿ Μονὰς τρισυπόστατε, " ἐλέησον οὺς ἔπλα- 

σας, ᾿Αθάνατε, "᾽ χαταφλέγουσα χκαχίας τῶν πταιόντων, ἤ χαὶ 
φωτίζουσα. χαρδίας τῶν ὑμνούντων “' τὴν εὐσπλαγχνίαν σου" ἢ 

ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 
Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Ἃ 

ἵ 

Ἃ 

Πυρὸς φωτεινότερον, “ φωτὸς ἐναργέστερον "' τὸ ἔλεος τῆς 

χαριτός σου, Δέσποινα, ἣ χαταφλέγον ἁμαρτίας τῶν ἀνθρώπων, ἢ 

χαὶ δροσίζον διανοίας τῶν αἰνούντων ἢ τὰ μεγαλεῖα σου, ἢ Θεο- 
τόχε πανάμωμε. 

᾿Ωδὴ ζ΄. Οἱ ἐν χαμίνῳ τοῦ πυρός. 

Ῥ" θείων Προφητῶν "᾿ πειθαρχοῦντες, " ἕνα σε μόνον " Θεὸν 
τῶν ὅλων δοξάζομεν " ἐν τρισὶ χαραχκτῆρσιν, ᾿ οὕτω βοῶντες" " 

Ἐὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ᾿ ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. Δίς. 

Χοϊχοῖς χείλεσιν ἡμεῖς ἡ σὺν ἀύλοις ᾿ Ταξεσιν ὕμινοις, " Τριὰς 

ἁγία, σὲ μέλπομεν ἡ ἐν μονάδι οὐσίας, ἢ ἀναβοῶντες" " Εὐλογη- 
τὸς εἶ, Κύριε, " ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Θεοτοχίον. 

Ἵνα ὁ πλάσας τὸν ᾿Αδὰμ, " ἀναπλάσῃ, " Πάναγνε, πάλιν, ἢ 
ἐχ σοῦ σαφῶς ἐνηνθρώπησε, " τοὺς ἀνθρώπους θεώσας “ οὕτω βοῶν- 

τας " Εὐλογημένος, Πάναγνε, " ὁ καρπὸς τῆς χοιλίας σου. 

᾿Ωδὴ η΄. ΓΛφλεχτος πυρί. 
ρατεῖς τοῦ παντὸς, " ἡ τριττὴ χαὶ ἑνιαία " Κυριαρχία ἄναρ- 

Ϊ χε, " καὶ διιθύνεις οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν" " διό με φίλτρῳ τῷ σῷ ἢ 
χαταθελγόμενον ἀεὶ ᾿᾽ φύλαξον ψάλλειν σοι" " Πάντα τὰ ἔργα 
Κυρίου, “ τὸν Κύριον ὑμινεῖτε " καὶ ὑπερυψοῦτε ἢ εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. 
Ἡλίου βολαῖς "' τριλαμποῦς καταυγασθῆναι " φωτουργιχαῖς 
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ἀξίωσον ᾿ τῶν ὑμνῳδῶν σου τὰς χαρδίας" χαὶ νῦν " ὁρᾶν τὸ χαλ- 
λος τὸ σὸν, " Τριὰς Μονᾶς, ὡς ἐφικτὸν, “᾽ δώρησαι πάντοτε " 

πᾶσι τοῖς πίστει πρεπούσῃ “ τὴν σὴν μεγαλωσύνην "' ἀνυμνολο- 
γοῦσιν ᾿ εἰς πάντας. τοὺς αἰῶνας. 

Ναόν με τῆς σῆς ἡ τριφαοῦς ποίησον αἴγλης; ἀγαθουργὲ, 

Φιλάνθρωπε, “᾽ χαὶ μετουσίας χαὶ μεθέξεως: “΄᾽ ἀπρόσιτον τοῖς 

ἐχθροῖς " τοῖς ἀοράτοις χαὶ σαρχὸς ἡ πάθεσι, Δέσποτα, ἡ δεῖξον, 
μονάρχα Θεέ μου, " καὶ Κύριε τῆς δόξης, " τοῦ ὑμινολογεῖν σε " εἰς 
πάντας τοὺς αἰῶνας. Θεοτοχίον. 

Φῶς θεαρχιχὸν " ἐχ γαστρός σου ἀνατεῖλαν, ᾿ Παρθενομῆτορ 

ἄχραντε, " πάντα τὸν Κόσμον τρισηλίῳ φωτὶ ἣ χατηύγασε, χαὶ 
᾿πὴν γῆν " χαθάπερ ἄλλον οὐρανὸν " ἔδειξε ψάλλουσαν: " Πάντα 

τὰ ἔργα Κυρίου, “ τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, "᾽ χαὶ ὑπερυψοῦτε ἡ εἰς 
πάντας ποὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. Μήτηρ Θεοῦ " καὶ Παρθένος. 
᾿ψρψηγογεῖν " χαὶ ὑμνεῖν ἀξίως σε, ἢ ὃν ἐν ὑψίστοις ἀπαύστως ἢ 

Ἰξεραφῳ ἀνυμινοῦσιν, "“ οὐχ ἐξισχύομεν οἱ πήλινο!" " πλὴν ὡς 
Δεσπότην τῶν ὅλων τολμῶντες ἡ χαὶ φιλανθρωπότατον Θεὸν με- 

γαλύνομεν. 

Σωματιχῆς " ἀλγηδόνος λύτρωσαι, " χαὶ ψυχικῆς ἐμπαθείας δ 

τοὺς πιστοὺς ὑμνῳδούς σου, “᾽ μοναδικὴ Τριὰς ἀχώριστε" "' χαὶ 

διαφυλάττεσθαι ἀτρώτους ἐκ πάντων Ἀ τῶν βιωτικῶν πειρατηρίων 
ἀξίωσον. 

᾿Ισοσθενὲς, " Θεαρχία τρίφωτε, “' προϊσχομένη τὸ χράτος, 
ἀπαράλλαχτον κάλλος " τῆς οὐσιώδους ἀγαθότητος, ἢ δὸς τῶν 
πταισμάτων τὴν λύσιν σοῖς δούλοις, “ χαὶ τῶν πειρασμῶν χαὶ 
παθῶν ἀπολύτρωσιν. Θεοτοχίον. 

Νοῦν καὶ ψυχὴν " χαὶ σαρχὸς τὸ φύραμια " προσειληφὼς, Θεο- 
τόχε, " ἐχ σῆς μήτρας ἀχράντου, " ὁ Θεὸς Λόγος χατ ἀλήθειαν " 

ἄνθρωπος ὦφθη, καὶ θείας οὐσίας " χοινωνὸν τὸν ἄνθρωπον σαφῶς 

ἐναπέφηνε. 

Ἃ 

τι Ἃ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα ᾿Αναστάσιμα. 
Ἦχος βαρύς. 

: Ζωὴ ἐν τῷ τάφῳ ἀνέχειτο, " καὶ σφραγὶς ἐν τῷ λίθῳ ἐπέ- 
1 ἘΜΉΡΝ, " ὡς Βασιλέα ὑπνοῦντα ἣ στρατιῶται ἐφύλαττον Χρι- 

στὸν, " χαὶ "Αγγελοι ἐδόξαζον ἡ ὡς Θεὸν ἀθάνατον, “᾽᾿ Γυναῖκες 

δὲ ἐχραύγαζον: ἡ ᾿Ανέστη ὁ Κύριος, ᾿ παρέχων τῷ Κόσμῳ τὸ 
μέγα ἔλεος. Δόξα. 

Τῇ τριημέρῳ ταφῇ σου " σχυλεύσας τὸν θάνατον, ἣ χαὶ φθα- 



δ40 ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ͂ ΠΡΩΙ. 

ρέντα τὸν ἄνθρωπον " τῇ ζωηφόρῳ ἐγέρσει σου “᾽ ἀναστήσας, Χρι- 
στὲ ὁ Θεὸς; "᾽ ὡς φιλάνθρωπος" δόξα σοι: 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον: 

Τὸν σταυρωθέντα ὑπὲρ ἡμῶν " χαὶ ἀναστάντα Χριστὸν τὸν 
Θεὸν, ἃ χαὶ χαθελόντα τοῦ θανάτου τὸ χράτος ᾿ ἀπαύστως ἱχέ- 

τευε, Θεοτόχε Παρθένε, " ἵνα σώσῃ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 

᾿Εσφραγισμένου τοῦ μνήματος. ᾿᾽ ἡ Ζωὴ, ἔχ τάφου ἀνέτειλας, 
Χριστὲ ὁ Θεός" “᾽ χαὶ τῶν θυρῶν χεχλεισμένων, ἡ τοῖς Μαθηταῖς 

ἐπέστης; "ἡ πάντων ἀνάστασις, " Πνεῦμα εὐθὲς δ αὐτῶν " ἐγχαι- 
νίζων- ἡμῖν. " κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. ν᾿ Αὐξὼως ἱ 

᾿Επὶ τὸ μνῆμα ἔδραμον Γυναῖχες " μετὰ δαχρύων μύρα φέ- 
ρουδαι, " καὶ στρατιώτων φυλασσόντων ἣ σὲ τὸν τῶν ὅλων Βασι- 
σιλέα, “ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς" ἡ Τίς ἀποχυλίσει ἡμῖν τὸν “λίθον; ; 

χαὶ φωνῆς ἀσωμᾶτων ἤκουον λεγούσης" “᾿᾿Ανέστη μεγάλης βου- 
λῆς Αγγελος, " πατήσας τὸν θάνατον. ἡ Παντοδύναμε καὶ ἀκα- 

τάληπιτε" Κύριε, δόξα σοι. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον; 

Χαῖρε, χεχαριτωμένη " Θεοτόχε Παρθένε, ἡ λιμὴν καὶ προστα- 
σία “᾿ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων: " ἐκ σοῦ γὰρ ἐσαρχώθη " ὃ Λυ- 
τρωτὴς ποῦ Κόσμου" " μόνη γὰρ ὑπάρχεις " Μήτηρ καὶ Παρθέ- 
νος," ἀεὶ εὐλογημένη καὶ δεδοξασμένη" “ πρέσβευε Χριστῷ τῷ, 
Θεῷ " εἰρήνην δωρήσασθαι ἢ πάσῃ τῇ Οἰκουμένη. 

ῬΜετᾷ: τὸν Αμωμον, καὶ τὰ βυλογη τρία) ἢ Υπαχοή. 

Ὁ ἡμετέραν μορφὴν ἀναλαβὼν, χαὶ υπαμείνας σταυρὸν σω- 
ματικῶς, ἊἈ σῶσόν. με «ἢ ᾿Αναστᾶσει σου, ἣ' Χριστὲ ὁ Θεὸς, " ὡς 
φιλάνθρωπος. Οἱ ᾿Αναβαθμοί. ᾿Αντίφωνον Α΄. 

Τὴν αἰχμαλωσίαν Σιὼν ἡ ἐχ πλάνης ἐπιστρέψας, ἢ χὰἀμὲ, Σω- 

τὴρ, ζώωσον ἡ ἐξαίρων 'δουλοπαθείας. Ὁ 

οὐ ν, σῷ νότῳ ὁ σπείρων. θλίψεις, " νηστείας μετὰ δαχρύων, 
οὗτος χαρᾶς δρέψεται " δράγματα ἀειζωοτροφίας. : 

Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι ᾿ πηγὴ τῶν θείων θησαυρισμιάτων, " ἐξ 
οὗ σοφία, σύνεσις, φόβος" " αὐτῷ αἴνεσις, ἢ δόξα, τιμὴ, καὶ κράτος. 

: ᾿Αντίφωνον Β΄. 

᾿Εὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον ἢ τὸν τῆς ψυχῆς, " μάτην. 
χοπιῶμεν" ἢ πλὴν γὰρ κυ Φού οὐ πρᾶξις, " οὐ λόγος τελεῖται. 

Τοῦ πε": τῆς γρσηήρὸς Ἀ οἱ “Αγιοι πνευματοχινήτως "' ἀνᾶ- 

βλαστοῦσι ἢ πατρῷα δόγματα υἱοθεσίας. Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ ταν " σὰ σύμπαντα τὸ εἶναι ἔχει" “᾽ πρὸ πάν- 
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τῶν γὰρ Θεὸς, ἢ τῶν ὅλων χυριότης, ἡ φῶς ἀπρόσιτον, ἡ ζωὴ 
τῶν πάντων. ᾿Αντίφωνον Ρ 

Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον " ὁδοὺς ζωῆς εὑρόντες, “ νῦν χαὶ 

ἀεὶ μαχαριοῦνται " δόξῃ ἀχηράτῳ. 
Κύχλῳ τῆς τραπέζης σου " ὡς στελέχη βλέπων τὰ ἔχγονά 

σου, ἡ χαῖρε, εὐφραίνου, " προσάγων ταῦτα " τῷ Χριστῷ, Ποι- 
μενάρχα. Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι " βυθὸς χαρισμάτων, " πλοῦτος δόξης, "' χρι- 
μάτων βαθος μέγα" " ὁμόδοξον Πατρὶ χαὶ Υἱῷ, " λατρευτὸν γάρ. 

ΠΡροχείμιενον. 

᾿Αγάστηθι, Κύριε ὁ Θεὸς μου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπι- 
λάθῃ τῶν πενήτων σου εἰς τέλος. 

Στίχ. ᾿Εξομολογήσομιαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλη καρδίᾳ μου. 
Πᾶσα πνοή. Ἐὐαγγέλιον τὸ ᾿Ἑωθινόν. ᾿Ανάστασιν Χριστοῦ. 

Τὸν Πεντηχοστὸν, χελ. 
Κανὼν ᾿Αγαστάσιμος. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἤχος βαρύς. ᾽Ο Εἰρμός. 
εύσει σου πρὸς Ὑ γεώδη " ἀντιτυπίαν μετήχθη “᾽ ἡ πρὶν εὐ- 

ἡ, ποόρνδ, " ὑδάτων φύσις, Κύριε" ὅθεν ἀβρόχως πεζεύσας, 

ν ἄδει ᾿Ισραήλ σοι " ὠδὴν ἐπινίκιον. 

ἢ 

Τροπᾶρια. 
ἐκ ἐχριφαὶ τοῦ θανάτου " ἡ τυραννὶς διὰ ξύλου " ἀδίκῳ θανά- 

τῷ σου ᾿" καταχριθέντος, Κύριε" Δ ὅθεν ὁ ἄρχων τοῦ σχότους " σοῦ 

μὴ χατισχύσας " δικαίως ἐκβέβληπαι, 

ἽΑδης σοι προσπελάσας, "᾽ χαὶ τοῖς ὀδοῦσι μιὴ σθένων " συν- 

᾿πρίψαι τὸ σῶμα σου, " τὰς σιαγόνας τέθλασται" " ὅθεν, Σωτὴρ, 
πὰς ὀδύνας " λύσας τοῦ θανάτου, “ ἀνέστης τριήμερος. 

Θεοτοχίον. 

Λέλυνται αἱ ὀδύναι, "' αἱ τῆς προμήτορος Εὔας" " ὠδῖνας λα- 
θοῦσα γὰρ, “᾽ ἀπειρογάμως τέτοχας" "ὅθεν σαφῶς Θεοτόχον, ἥ 

Πάναγνε, εἰδότες " σὲ πάντες δοξάζομεν. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Ποίημα Κοσμᾶ μοναχοῦ. 

ὋὉ Εἰρμός. Πόντῳ " ἐκάλυψε. 
ύο " πηγὰς ἡμῖν ἐν σταυρῷ ἀνέβλυσεν " ὁ Σωτὴρ ζωηφόρους ἢ 

Δὲ τῆς αὑτοῦ νυγείσης πλευρᾶς: " ἄσωμεν αὐτῷ, “ ὅτι δεδό- 
ξασται. 

Τάφον " οἰχήσας, χαὶ ἀναστὰς τριήμερος, " ἀφθαρσίας πα- 
φέσχεν " ἀπεχδοχὴν Χριστὸς τοῖς θνητοῖς" “ ἄσωμεν αὐτῷ, " ὅτι 
δεδόξασται" Θεοτοχίον. 

Μόνη " παρθένος καὶ μετὰ τόχον ἐδείχθης" " τὸν γὰρ Κτίστην 

Ἃ 
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τοῦ Κόσμου " σεσαρχωμένον τέτοχας" “΄ Χαῖρε, σοὶ διὸ " πάντες 
χραυγαάζομεν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου, κατ ᾿Αλφαβητον. 
Ὃ Εἰρμός. Νεύσει σου πρὸς γεώδη. 

γι βυσσον ἡ τεκοῦσα " τῆς εὐσπλαγχνίας, Παρθένε, " ψυχήν μου 
Δικαβώμαδι ἢ τῇ φωτοφόρῳ λάμψει σου, " ὅπως ἀξίως ὑμνήσω, 

Πάναγνε, τῶν σῶν ἡ θαυμασίων τὴν ἄβυσσον. 
Βέλει τῆς ἁμαρτίας " χατατρωθέντας ὁ Λόγος "᾽ ἡμᾶς θεασά- 

μενος, " ὡς εὐεργέτης ᾧχτειρεν. δ᾽ ὅθεν ἀφράστως ἑνοῦται, ἢ 

Παάναγνε, σαρχὶ ἡ τῇ ἐχ σοῦ ὁ Ὑπέρθεος. 

Γέγονε τῷ θανάτῳ " κατασχεθεῖσα ἡ φύσις " φθαρτὴ καὶ ἐπί- 

χηρος " ἡ τῶν ἀνθρώπων, Παναγνε" " σὺ δὲ Ζωὴν συλλαβοῦσα, " 
ταύτην ἐχ φθορᾶς " πρὸς ζωὴν ἐπανήγαγες. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
Ἢ χατ ἀρχὰς τοὺς οὐρανοὺς ᾿ παντοδυνάμῳ σου Λόγῳ ἢ 
(θυ: ἢ Κύριε Σωτὴρ," καὶ τῷ παντουργῷ “ χαὶ θείῳ 

» Πνεύματι ἡ πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτῶν, ἣ ἐν ἀσαλεύτῳ με πέ- 
» στρα " τῆς ὁμολογίας σου στερέωσον. 

» 

Τροπαάρια. 
Σὺ ἀνελθὼν ἐπὶ ξύλου, “ ὑπὲρ ἡμῶν ὀδυνᾶσαι “ ἑχουσίως, ἢ 

εὔσπλαγχνε Σωτὴρ, " καὶ φέρεις πληγὴν " εἰρήνης πρόξενον ἣ καὶ 
σωτηρίας τοῖς πιστοῖς, " δὶ ἧς τῷ σῷ, Ελεῆμον, ἢ πάντες χατηλ- 
λάγημεν Γεννήτορι. 

Σύ με χαθῆρας τῆς πληγῆς, “ τὸν τῇ ψυχῆ τετρωμένον " 
δραχοντείῳ Ἢ δήγματι, Χριστὲ, " καὶ ἔδειξας φῶς " ἐν σχότει πά- 

λαι μοι " χατῳχισμένῳ χαὶ φθορᾷ" " διὰ σταυροῦ γὰρ εἰς “Αδὴν δ΄ 
χαταβεβηχώς με συνανέστησας. 

Θεοτοχίον. 

Τῆς ἀπειράνδρου σου Μητρὸς " ταῖς ἱχεσίαις τῷ Κόσμῳ ἥ τὴν 
εἰρήνην " βράβευσον, Σωτὴρ, " χαὶ τῷ Βασιλεῖ " τὴν νίχην δώ- 
ρησαι " χατὰ βαρβάρων δυσμενῶν, " καὶ τῆς ἀφράστου σου δόξης ἢ 

τοὺς δοξολογοῦντάς σε ἀξίωσον. 
Κανὼν Σταυροαναστᾶσιμος. 

Ὃ οὐρανοὺς ἢ τῷ λόγῳ στερεώσας. 

᾿ ἐν σταυρῷ " τὰ πάθη ὑπομείνας, "' καὶ τῷ Ληστῇ " Πα- 

() άδεισον ἀνοίξας, “ ὡς εὐεργέτης χαὶ Θεὸς, "᾽᾿ στερέωσόν μου 

τὸν νοῦν " εἰς τὸ θέλημα σου, μόνε Φιλάνθρωπε. 
Ὃ ἀναστὰς “ τριήμερος ἐχ τάφου, " καὶ τὴν ζωὴν τῷ Κό- 

σμῳ ἀνατείλας, “ ὡς ζωοδότης καὶ Θεὸς, "᾽ στερέωσόν μοὺ τὸν 

νοῦν ἢ εἰς τὸ θέλημιά σου, μόνε Φιλάνθρωπε. 
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Θεοτοχίον. 

Ἢ τὸν Θεὸν ἡ ἀσπόρως συλλαβοῦσα, "'᾿ καὶ τῆς ἁρᾶς " τὴν 

Εὔαν ῥυσαμένη; ἣ᾽ Παρθενομῆτορ Μαριὰμ. ᾿ δυσώπησον τὸν ἐχ 
σοῦ " σαρχωθέντα Θεὸν σῷσαι τὴν ποίμνην σου. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὁ χατ ἀρχὰς ποὺς οὐρανούς. 

ράχων ἑρπύσας ἐξ ᾿Εδὲμ,, κ᾿ ἐμὲ θεώσεως πόθῳ “ἡ δελεάσας ἔῤῥί- 
τω εἰς γῆν ἡ ἀλλ ὁ συμπαθὴς χαὶ φύσει εὔσπλαγχνος " χα- 

ποιχτειρήσας θεουργεῖ, “ ἐν τῇ γαστρί σου σχηνώσας, ἣ χαὶ ὁμοιω- 

θείς μοι, Μητροπάρθενε. 
Εὐλογημένος ὁ καρπὸς " τῆς σῆς χοιλίας, Παρθένε " Θεοτόχε, 

πάντων ἡ χαρά" ἡ χαρὰν γὰρ παντὶ τῷ Κόσμῳ τέτοχας, "ἡ χαὶ 
εὐφροσύνην, ἀληθῶς " διασχεδαάζουσαν λύπην " τὴν τῆς ἁμαρτίας, 
Θεονύμφευτε. 

Ζωὴν αἰώνιον χαὶ φῶς, "᾽ θεογεννῆτορ Παρθένε, " χαὶ εἰρή- 
νὴν τέτοχας ἡμῖν, " τὴν τὸν παλαιὸν ἀνθρώπων πόλεμον " πρὸς 
τὸν Πατέρα χαὶ Θεὸν " χαταπραὔύνουσαν πίστει " 
τῇ τῆς χάριτος. ᾿Ωδὴ δ΄. .ὋὋ Εἰρμός. 
»᾿ Πατρικοὺς " χόύλπους μὴ λιπὼν, "᾽ καὶ καταβὰς ἐπὶ τῆς 

»  ,ς Χριστὲ ὁ Θεὸς, " τὸ μυστήριον ἀχήχοα " τῆς οἰχονο- 
» μίας σου, ἢ καὶ ἐδόξασα σε, Φιλάνθρωπε. 

Τροπαρια. 

χαὶ ὁμολογίᾳ 

Τὸν ἑαυτοῦ " νῶτον δεδωκὼς δ᾽ ὁ ἐχ Παρθένου σαρχωθεὶς εἰς 
μάστιγας, ᾿ δούλου πταίσαντος αἰχίζεται " Δεσπότης ἀνεύθυνος, ἢ 

διαλύων μου τὰ ἐγχλήματα. 
Παρεστηχὼς " βήματι χριτῶν ᾿ παρανομούντων, ὡς χριτὸς εὐ- 

θύνεται, " χαὶ ῥαπίζεται πηλίνη χειρὶ ᾿ ὁ πλάσας τὸν ἄνθρωπον ἢ 
ὡς Θεὸς, καὶ χρίνων δικαίως τὴν γῆν. 

Θεοτοχίον. 

Ὡς ἀληθῶς " Νήτηρ τοῦ Θεοῦ, ἡ τὸν Ποιητὴν σου καὶ Υἱὸν 
ἱκέτευε, ᾿ πρὸς σωτήριον ἰθύναι με " λιμένα, Πανάμωμε, "᾽ τοῦ 
αὐτοῦ ἐνδόξου θελήματος. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Κατανοῶν ὁ Προφήτης. 

Ὁ μὴ εἰδὼς ἁμαρτίαν, “' καὶ διὰ ταύτην γεγονώς, “ Κύριε, 

)ὸ οὐκ ἦσθα, " μορφοῦσαι λαβὼν τὸ ἀλλότριον, " ἵνα σώσῃς 
πὸν Κόσμον, " καὶ χτείνης δελεάσας τὸν τύραννον. 

᾿Επὶ σταυροῦ ἀνηρτήθης, ᾿ χαὶ τοῦ προπάτορος ᾿Αδὰμ. " λύ- 
σας τὴν ἁμαρτίαν, " χαρᾶς τὴν Προφήτορα, Κύριε, " ἐνεπλήσω᾽ 

ὅτι πάντας " τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς σου ἐλήλυθας. 

Ι Θεοτοχίον. 
Σὺ γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου “ θνήσχεις, ζωοῖς δὲ τὸν ᾿Αδὰμ δ 
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ω Ἂ γνώμη τὸν πλανηθέντα: "᾽ χαὶ γὰρ χατέπτηξε θάνατος " τὴν 
ἰσχύν σου, ὅτι πάντας " τοῦ σῶσαι τοὺς φθαρέντας ἐλήλυθας. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου, Ὃ Πατριχοὺς " χόλπους μὴ λιπών. 
ἐχλεχτὴ, ἢ ὅλη χαὶ χαλὴ "᾽ ἀναφανεῖσα τῷ Θεῷ πρὸ Κτί- 

ἤχων " τῇ λαμπρότητι, Πανύμνητε, " τῆς φωτοχυσίας σου " 
τοὺς ὑμνοῦνταάς σε καταφαίδρυνον. 

Θεὸν βροτοῖς " τέτοχας, ᾿Αγνὴ; " σεσαρχωμένον ἐξ ἁγνῶν αἱ- 
μάτων σου, ᾿ τὸν λυτρούμενον πταισμάτων πολλῶν “ τοὺς πόθῳ 
γεραίροντας ἢ καὶ ὑμνοῦντας σε, Μητροπάρθενε. 

ἹΙερουργεῖ " φύσις λογικὴ " τῷ ἀνατείλαντι ἐκ σοῦ, Πανύμνητε, " 
τὸ μυστήριον τὸ ἄφραστον ἡ τῆς χυοφορίας σου " μυηθεῖσα νῦν, 
Παμμιαχάριστε. ᾿Ωδὴ ε΄, Ὃ Εἰἱρμός. 

᾽ ὺὑξ ἀφεγγὴς τοῖς ἀπίστοις, Χριστὲ, "᾽ τοῖς δὲ πιστοῖς φω- 

ἸΝ με: “ ἐν τῇ τρυφῇ τῶν θείων λόγων σου" " καὶ διὰ τοῦ- 

» πο πρὸς σὲ ὀρθρίζω, "᾽᾿ χαὶ ἀνυμνῶ σου τὴν Θεότητα. 
Τροπᾶρια. 

» 

Ὑπὲρ σῶν δούλων πιπράσχη, Χριστὲ, ἣ᾽ καὶ ῥαπισμὸν χαρ- 

τερεῖς, " ἐλευθερίας πρόξενον "' τοῖς μελῳδοῦσι" “ Πρὸς σὲ ὀρθρίζω, " 
χαὶ ἀνυμνῶ σου τὴν Θεότητα. 

Τῇ θεϊκῆ σου δυνάμει, Χριστὲ, ' δί ἀσθενείας σαρχὸς " τὸν 
ἰσχυρὸν χατέβαλες, " χαὶ νιχητήν με ἢ θανάτου, Σῶτερ, " δὲ ᾿Ανα- 
σπάσεως ἀνέδειξας. Θεοτοχίον. : 

Θεὸν ἐγέννησας, Μῆτερ ἁγνὴ, "᾽᾿ σεσαρχωμινον ἐχ σοῦ “ἡ θεο- 
πρεπῶς, Πανύμνητε" ἡ ἐπεὶ οὐχ ἔγνως “ ἄῤῥενος εὐνὴν, ἢ ἀλλ᾽ ἐξ 
ἁγίου χύεις Πνεύματος. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Κύριε, ὁ Θεός μου. 

τε ἐν τοῖς ἀνόμοις ἢ λογισθεὶς ὑψώθης ἐν τῷ Κρανίῳ, " φω- 
τ ἐχρύπτοντο, " χαὶ διεχλονεῖτο ἡ γῆ, ἡ καὶ ναοῦ φαιδρό- 
τῆς ἐῤῥάγη, ᾿ Ἑβραίων δηλοῦσα τὴν ἔχπτωσιν. 

Σὲ τὸν ἐξανελόντα " τοῦ τυράννου πᾶσαν τὴν δυναστείαν 
ἰσχύι Θεότητος " τῆς ἀχαταλήπτου σου, ἢ 
᾿Αναστάσει " ἐγείραντα ὕμνοις δοξαζομεν. 

Θεοτοχίον. 

Ἂ 

- 

χαὶ νεχροὺς τῇ σῇ 

Μῆτερ τοῦ Βασιλέως "ἡ χαὶ Θεοῦ, πανύμνητε Θεοτόχε, " τοῖς 
πίστει χαὶ πόθῳ σε " ὕμνοις εὐφημοῦσιν ἀεὶ "᾽ ἵλασμιὸν σαῖς ἱκχε- 
σίαις " τῶν παραπτωμάτων χατάπεμψον. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 
᾿ὐϑὰ ῥόω θεωρήσας “᾿Ιαχὼβ πρὸς ὕψος ἐστηριγμένην ; 

μεμύηται τῆς ᾿Απειρογάμου σου" " διὰ σοῦ γὰρ Θεὸς ἀνθρώ- 
ποις " ὡμίλησε, πάναγνε Δέσποινα. 

Ἂ εἰχόνα 



ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ, 545 

Λύτρωσιν αἰωνίαν " διὰ σοῦ, Παρθένε, νῦν εὑρηκότες, ἣ προ- 
θύμως βοῶμέν σοι ἣ τὸ Χαῖρε, Θεόνυμφε᾽ "᾽ χαὶ τῷ σῷ φωτὶ γε- 

γηθότες, “ Πανύμνητε, ὕμνοις σε μέλπομεν. 
Μόνην σε ὁ Νυμφίος " ἀκανθῶν ἐν μέσῳ χρίνον, Παρθένε, " 

τ εὑρὼν, διαλάμπουσαν ᾿ ἁγνείας στιλπνότητι ἡ χαὶ φωτὶ τῷ τῆς 
παρθενίας, ᾿ Πανάμωμε, νύμφην προσήχατο. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 
» γον τῷ σάλῳ " τῶν βιωτιχῶν μελημάτων, “᾽ συμιπλόοις 

ποντούμενος ἁμαρτίαις, " καὶ ψυχοφθόρῳ θηρὶ προσριπτού- 
» μενος, " ὡς ὁ ᾿Ιωνᾶς, Χριστὲ, βοῶ σοι" ἢ ᾽Εχ θανατηφόρου με 
» βυθοῦ ἀνάγαγε. Τροπαρια. 

᾿Εμνημιόνευόν σου " αἱ χαταχλεισθεῖσαι τῷ “Αδῃ " ψυχαὶ καὶ 
ἐχλείπουσαι τῶν Διχαίων, ἣ" χαὶ παρὰ σοῦ σωτηρίαν προσηύχον- 
το" ἡ ἣν διὰ σταυροῦ, Χριστὲ, παρέσχες, " τοῖς καταχθονίοις ἐπι- 
βὰς ὡς εὔσπλαγχνος. 

Πρὸς τὸν ἔμψυχόν σου " καὶ ἀχειροποίητον δόμον ἡ λυθέντα πα- 
θήμασιν ἐπιβλέψαι " πάλιν χορὸς ᾿Αποστόλων ἀπήλπισεν᾽ " ἀλλ ὑ- 
πὲρ ἐλπίδα προσχυνήσας, ἢ ἀνεγηγερμένον πανταχοῦ ἐχηήρυξε. 

Θεοτοχίον. 

Τοὺ ἀφράστου τόχου ἢ σοῦ τῆς Παναμώμου τὸν τρόπον, 
Παρθένε Θεόνυμφε, τοῦ δ' ἡμᾶς, "΄ τίς ἑρμηνεῦσαι ἀνθρώπων 
δυνήσεται ; " ὅτι ὁ Θεὸς ἀπεριγράπτως "᾽᾿ Λόγος ἑνωθείς σοι σὰρξ 

ἐχ σοῦ ἐγένετο. 
Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Ὃ ᾿Ιωνᾶς ἥ ἐχ χοιλίας.᾿ 

Ἔλν τῷ σταυρῷ “ ὑψωθεὶς, Σωτὴρ, ἑκουσίως, " τὸ τοῦ ἐχθροῦ "' 
ναψαψῥκομ χράτος, ἡ ἐν τούτῳ προσηλώσας ἣ τῆς ἅμαρ- 
τίας, ᾿Αγαθὲ, τὸ χειρόγραφον. 

Ἔχ τῶν νεχρῶν ἡ ἀναστὰς, Σωτὴρ, ἐξουσίᾳ, " συνήγειρας ἢ 

τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος, " ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν " δωρησάμενος ἡ- 
μῖν ὡς Φιλάνθρωπος. Θεοτοχίον. 

Ὃν ἔτεχες, "᾽ Θεοτόχε, ἀνερμηνεύτως “ Θεὸν ἡμῶν, "᾽ δυσω- 

ποῦσα μὴ παύσῃ " ῥυσθῆναι ἐχ χινδύνων " τοὺς ὑμνοῦντάς σε, 

ἁγνὴ ᾿Αειπάρθενε. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ναυτιῶν τῷ σάλῳ. 

αὔμως σε τύποι " χαὶ τῶν Προφητῶν αἱ προῤῥήσεις “ σαφῶς 

προεμιήνυον τεξομένην " τὸν Εὐεργέτην, ᾿Αγνὴ;, πάσης Κτίσε- 
ὡς, " τὸν πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως ἐ: εὐεργετηχότα ποὺς πιστῶς 

ὑμνοῦντάς σε. 

Ξενωθέντα πάλαι “ ἐξ ἐπιβουλῆς βροτοχτόνου " ᾿Αδὰμ. τὸν 
πρωτόπλαστον τῆς ἐνθέου " τοῦ Παραδείσου τρυφῆς, ᾿Απειρόγα- 

» 

Ἂ κχ 
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με, “ αὖθις ἐπανήγαγες; τεχοῦσα 

ῥυσάμενον. 

Ὁ βουλήσει θεία " δημιουργικῇ τε δυνάμει " τὸ πᾶν συστη- 
σάμεγος ἐχ μὴ ὄντων, ἡ ἐχ τῆς γασαρός σου, ᾿Αγνὴ, προελήλυ- 
θε, " χαὶ τοὺς ἐν τῷ σχότει τοῦ θανάτου " θεαρχικωτάταις ἀστρα- 
παῖς χατέλαμψε. 

Κοντάχιον. Οὐχέτι φλογίνη ῥομφαία. 
Οὐχέτι τὸ χράτος τοὺ θανάτου " ἰσχύσει χατέχειν τοὺς βρο- 

τούς" " Χριστὸς γὰρ χατῆλθε, συντρίβων “ καὶ λύων τὰς δυνάμεις 

αὐτοῦ: " δεσμεῦῖται ὁ “Αδης, “ Προφῆται συμφώνως ἀγάλλονται, 
᾿Επέστη λέγοντες “ Σωτὴρ ᾿ τοῖς ἐν πίστει" ᾿ ἐξέρχεσθε, οἱ πιστοὶ, 
εἰς τὴν ᾿Ανάστασιν. Ο Οἷἶχος. 

Ἔτρεμε κάτωθεν " τὰ χαταχθόνια σήμερον, " ὁ ἽΛδης χαὶ ὃ 
θάνατος, " τὸν ἕνα τῆς Τριάδος" “ ἡ γῆ ἐχλονεῖτο, " πυλωροὶ δὲ 
ἽΑδου " ἰδόντες σε ἔπτηξαν" "᾽ ἡ Κτίσις δὲ πᾶσα σὺν τοῖς Προφή- 
ταις " χαίρουσα ψάλλει σοι " ἐπινίκιον ὠδὴν " τῷ Λυτρωτῇ ἡμῶν 
Θεῷ, " τῷ χαταλύσαντι νῦν θανάτου τὴν δύναμιν. ἡ ᾿Αλαλάζωμεν 
χαὶ βοήσωμεν; " Τὸν ᾿Αδὰμ. καὶ τοὺς ἐξ ᾿Αδὰμ. " ξύλον τοῦτο εἰσή- 

γαγεν" ᾿ ἐξέρχεσθε, οἱ πιστοὶ, εἰς τὴν ᾿Ανάστασιν. 
᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Ἑἰρμος. 

γ ἄμινον Παῖδες " ὐλὶν θρίνι πάλαι " δροσοβολοῦσαν ὑπέ- 
ἰάδεκαν, Ἂ ἕγα Θεὸν ἀγμνρῦγβες χαὶ λέγοντες: “ ᾽Ο ὑπερυψού- 

» μενος " τῶν Πατέρων Θεὸς " χαὶ ὑπερένδοξος. 
Τροπᾶρια. 

μ Ἃ τὸν ἐχ παραβάσεως ἡμᾶς 

Ξύλῳ νεχροῦτα! ἢ ᾿Αδὰμ. ἑχουσίως, " παραχοὴν ἐργασάμενος, ᾿ 
ε "“"᾿ " - ᾿ ᾽ ᾽ ν᾿ -Ὁ- , 

ὑπαχοῇ δὲ Χριστοῦ ἀναπέπλασται" " δὶ ἐμὲ σταυροῦται γὰρ ἢ 
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, " ὁ ὑπερένδοξος. 

Σὲ ἀναστάντα, "' Χριστὲ, ἐχ τοῦ τάφου "᾽ ἡ Κτίσις πᾶσα 
ἀνύμνησε: " σὺ γὰρ ζωὴν ποῖς ἐν ρθουν ἐξήνθησας, “᾿ τοῖς νεχροῖς 

ἀνάστασιν, " τοῖς ἐν σχότει τὸ φῶς, " ὁ ὑπερένδοξος. 
Θερτοχίον. 

Ἃ 

Χαῖρε, θυγάτηρ “ ᾿Αδὰμ τοῦ φθαρέντος" " χαῖρε, ἡ μόνη 
Θέρμον Ἀ χαῖρε, δἰ ἧς ἡ φθορᾷ ἐξωστράχισται, ᾿ ἡ Θεὸν χυή- 
σασα" " ὃν δυσώπει, ᾿Αγνὴ, " σωθῆναι πάντας ἡμᾶς. 

Κανὼν Σταυροαναστᾶσιμος. ἐν χαμίγῳ τοῦ πυρός. 

[᾿ ἐν τῷ ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ ἁμαρτίας " χέντρον ἀμβλύνας, ἢ 

χαὶ τῆς ᾿Αδὰμ παραβάσεως “ τὸ χειρόγραφον σχίσας " λόγχη 
πλευρᾶς σου, "᾽ εὐλογητος εἶ, Κύριε, " ὃ Θεὸς τῶν Πατέρων 
μῶν. 
Ὃ τὴν πλευρὰν διανυγεὶς, “ καὶ ῥανίσιν "' αἵματος θείου ἢ 
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τὴν γῆν χαθάρας τοῖς αἵμασι " τῆς εἰδωλομανίας " χαταχρανθεῖ- 
σαν, " εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, " ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Θεοτοχίον. 

Τὸν πρὸ ἡλίου φωτισμὸν " ἀνατέλλεις, " Θεοχυῆτορ, “ Χρι- 
στὸν τοῦ σχότους ῥυσάμενον “ καὶ φωτίζοντα πάντας " θεογνω- 

σίᾳ, “ Ἐὐλογητὸς εἶ, χράζοντας, " ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Κάμινον Παῖδες πυρίφλεχτον. 

εποιχιλμένον, " διάχρυσον χόσμον ἡ σὲ χεκτημένην ἠγάπησεν 
ΗΠ: πλαστουργός σου, Παρθένε, χαὶ Κύριος, "᾽᾿ ὁ ὑπερυψούμενος " 
τῶν Πατέρων Θεὸς " χαὶ ὑπερένδοξος. 

ἱΡύπτεται, Κόρη, ἡ τὸν ἄνθραχα πάλαι " ὁ Ησαΐας δεξάμε- 

γος, "᾽ συμβολιχῶς τὸν σὸν τόχον θεώμενος, “ τὸν ὑπερυψούμενον ᾿ 

τῶν Πατέρων Θεὸν ᾿ καὶ ὑπερένδοξον. ᾿ 
Σύμβολα πάλαι " τοῦ θείου σου τόχου " θεῖοι Προφῆται θεώ- 

μενοι, " χαρμονιχῶς ἀνυμνοῦντες ἐχραύγαζον" “᾽ Ὃ ὑπερυψούμε- 

νος " τῶν Πατέρων Θεὸς " καὶ ὑπερένδοξος. 

᾿ ᾿Ωδὴ η΄. Ὁ Ἑἰρῤμοός. 

νὸν φλέχτος πυρὶ ἡ ἐν Σινᾷ προσομιλοῦσα " βάτος Θεὸν ἐγνώρι- 
Ἀπ " σῷ βραδυγλώσσῳ καὶ δυσήχῳ Μωσῇ" ἡ χαὶ Παῖδας 

» ζῆλος Θεοῦ “ τρεῖς ἀναλώτους ἐν πυρὶ "᾽ ὑμνῳδοὺς ἔδειξε: ἡ 

Παντα τὰ ἔργα, "᾽ τὸν Κύριον ὑμνεῖτε " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς 
» πᾶντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿ 

1 

Τρόπαρια. 
Αχραντος ᾿Αμνὸς “ λογικὸς ὑπὲρ τοῦ Κόσμου " σφαγιασθεὶς 

χατέπαυσε " τὰ χατὰ νόμον προσφερόμενα, ἢ χαθάρας τοῦτον χω- 
ρὶς " παραπτωμάτων ὡς Θεὸς " τὸν ἀεὶ χράζοντα' " Παντα τὰ ἔρ- 
γα," τὸν Κύριον ὑμνεῖτε " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ἼΛφθαρτος οὐχ οὖσα " πρὸ παθοὺς ἡ ληφθεῖσα ἡ ὑπὸ τοῦ Κτί- 
στοῦ σάρξ ἡμῶν, " μετὰ τὸ πάθος χαὶ τὴν ἔγερσιν " ἀπρόσιτος 
τῇ φθορᾷ " χατεσχευάσθη, χαὶ θνητοὺς " χαινουργεῖ χράζοντας" " 
Πάντα τὰ ἔργα, ἡ τὸν Κύριον ὑμνεῖτε  χαὶ ὑπερυψοῦτε ἢ εἰς παν- 
τὰς τοὺς αἰῶνας. Θεοτοχίον. 

Σοῦ τὸ καθαρὸν " χαὶ πανάμωμον, Παρθένε, " τὸ ῥυπαρὸν χαὶ 
ἔμμυσον " τῆς Οἰχουμένης ἀπεχάθηρε, " χαὶ γέγονας τῆς ἡμῶν ἢ 
πρὸς τὸν Θεὸν καταλλαγῆς " αἰτία, Πάναγνε" ἡ πάντες διό σε, ἢ 

Παρθένε, εὐλογοῦμεν " χαὶ ὑπερυψοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Τὸν μόνον ἄναρχον " Βασιλέα. 
τὸν ὑπομείναντα " ἐχουσίως τὰ πάθη, " χαὶ ἐν σταυρῷ προση- 
λωθέντα βουλήσει, " χαὶ λύσαντα τὰς Αδου δυνάμεις Κ' ὑμνεῖ- 

σε, ἹἹερεῖς, "λαὸς, ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
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Τὸν χκαταργήσαντα ἣ τοῦ θανάτου τὸ χράτος, " χαὶ ἀναστάν- 

τα ἐχ τοῦ τάφου ἐν δόξῃ, " καὶ σώσαντα τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος 
ὑμνεῖτε, ἱΙἹερεῖς, "᾽ λαὸς, ὑπερυψοῦτε ᾿ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

Τὸν μόνον εὔσπλαγχνον " καὶ προαιώνιον Λόγον, ἣ' τὸν ἐπ᾿ ἐ- 
σχάτων ἐχ Παρθένου τεχθέντα, " χαὶ λύσαντα τὴν ἀρχαίαν χκατά- 
ραν ἢ ὑμνεῖτε, ᾿Ἱερεῖς, " λαὸς, ὑπερυψοῦτε ἢ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Αφλεχτος πυρί. 

ᾧ φέγγει τοῦ σοῦ τοχετοῦ " τὴν Οἰχουμένην ξενοπρεπῶς 

ἐφώτισας, ἢ Θεογεννῆτορ᾽ “᾽ τὸν γὰρ ὄντως Θεὸν ἢ ἀγχάλαις 

φέρεις ταῖς σαῖς, " χαταλαμπρύνοντα πιστοὺς " τοὺς ἀεὶ χραζον- 

τας" " Πάντα τὰ ἔργα, “ τὸν Κύριον ὑμινεῖτε " χαὶ ὑπερυψοῦτε ἣ 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ὑμνοῦμεν, ᾿Αγνὴ,; εὐσεβῶς “ τὴν σὴν γαστέρα, " τὴν τὸν Θεὸν 
χωρήσασαν “ ἀνερμιηνεύτως " σωματούμιενον, " τὸν δόντα πᾶσι πι- 

ἀρ Ἐ θεογνωσίας ἐμαευλνλν Ἂ σοῖς ἀεὶ χράζουσι" Πάντα τὰ ἔρ- 
γα, ἡ τὸν Κύριον ὑμινεῖτε " χαὶ ἠδ ρν γῶν εἰς πάντας μεσ αἰῶνας. 

Φωτός σου ταῖς μαρμαρυγαῖς " τούς σε ὑμῥδνπας " φωτοειδεῖς 
ἀπέργασαι, " φωτογεννῆτορ “ Θεοτόχε ἁγνή" “ φωτὸς γὰρ. ὥφθης 
σχηνὴ " χαταφαιδρύνουσα φωτὶ "᾽ τοὺς ἀεὶ χράζοντας" ἡ Πάντα 

τὰ ἔργα, δ τὸν Κύριον ὑμνεῖτε. ἡ καὶ ὑπερυψοῦτε ἡ εἰς πάντας 
τοὺς αἰῶνας. 

Ἃ 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὁ Εἰρμός. 
» Μ᾽ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ “΄ χυοφορήσασα, " χαὶ παντεχνήμονι 

Λόγῳ ἣ σάρχα δανείσασα, ᾿ Μῆτερ ἀπείρανδρε, " Παρθένε 
» “Θεοτόχε, "' δοχεῖον τοῦ ἀστέχτου, “ χωρίον τοῦ ἀπείρου " 11λα- 

» ταημρηοὺ σου, σὲ μεγαλύνομεν. 
Τροπαρια. 

Οἱ τῇ Θεότητι πάθη " προσαραῤμθκογπορῦ Ἢ ἐπιστομίζεσθε παν- 
ΘΕ ϑὐθλρ ρας Ρνρεν Ὁ Κύριον δόξ ξῆς ΠΝ " σαρχὶ ἐσταυρωμένον, 

ἀσταύρωτον δὲ φύσει " τῇ θείᾳ, ὡς ἐν δύο " ἕνα φύσεσι μεγαλύνομεν. 
. Οἱ τῶν σωμάτων τὴν ἔγερσιν ἢ ἀθετήσαντες, "“΄ πρὸς τὸ Χρι- 

στοῦ πορευθέντες " μνῆμα διδάχθητε" " ὅτι νενέχρωται, ἡ χαὶ ἐγή- 
γερται πάλιν ἢ ἡ σὰρξ τοῦ Ζωοδότου, " εἰς πίστωσιν ἐσχάτης 
᾿Αναστάσεως, ἣν ἐλπίζομεν. 

᾿ Τριαδικόν. 
Οὐ Θεοτήτων Τριάδα, “ ἀλλ᾽ ὑποστάσεων, “ οὐδὲ Μονάδα 

προσώπων, " ἀλλὰ Θεότητος " σέβοντες, τέμνουεν " τοὺς ταύτην 
διαιροῦντας, "᾽ συγχέομεν δὲ πάλιν " τοὺς σύγχυσιν τολμῶντας 
χατὰ ταύτης, ἣν μεγαλύνομεν. 

» 
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Κανῶν Σταυροαναστάσιμος. Μήτηρ Θεοῦ χαὶ Παρθένος. 
ὡς ἐκ φωτὸς, " Πατρικῆς ἀπαύγασμια " δόξης, ἀχρόνως ἐχλάμ.- 

(ὃν, ἢ ὡς ἐν σχότει τῷ βίῳ ᾿ τῷ ἀνθρωπίνῳ Χριστὸς ἔλαμψε, " 
χαὶ τὸ διῶχον ἀπήλασε σχότος" “ ὃν ἀχαταπαύστως " οἱ πιστοὶ 

- μεγαλύνομεν. : 

Πάθη σαρχὸς “ χαὶ ἰσχὺν Θεότητος " ἐν Χριστῷ καθορῶντες, 

οἱ φρονοῦντες τὴν μίαν " σύνθετον φύσιν αἰσχυνέσθωσαν᾽ Κ ὁ γὰρ 

αὐτὸς ὡς μὲν ἄνθρωπος θνήσχει, ὡς δὲ τοῦ παντὸς " Δημιουρ- 

γὸς ἐξανίσταται. Θεοτοχίον. 
Πλήν σου Θεὸν “ οὐ γινώσχω ἕτερον, " ἡ ̓ Εχχλησία βοᾷ σοι, ἢ 

ἐξ ἐθνῶν με ἀπίστων ἡ οἰκείαν νύμφην ἐχλεξάμενον" " δίδου οὖν, 

Λόγε; πιστοῖς σωτηρίαν, " σὲ τῆς χυησάσης " πρεσβείαις ὡς εὑ- 

σπλαγχνος. 

Ἂχ 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 
αρᾶς ἡμῖν " αἰωνίου πρόξενος " καὶ εὐφροσύνης ἐδείχθης, " ἀει- 

ΧΟ ιρθενς Κόρη; “ τὸν Λυτρωτὴν χυοφορήσασα, ἢ τὸν ἀληθείᾳ 
χαὶ Πνεύματι θείῳ “ τοὺς αὐτὸν τιμῶντας " ὡς Θεὸν ἐχλυτρού- 

μενον. 
Ψαλλων Δαυὶδ ἡ σὸς προπάτωρ, Πάναγνε, " σὲ χιβωτὸν ὀνο- 

μαάζει " ἁγιάσματος θείου, ἣ ὑπερφυῶς Θεὸν χωρήσασαν " τὸν ἐν 

πασρῴοις χαθήμενον κόλποις" ἢ ὃν ἀχαταπαύστως "ὁ οἱ πιστοὶ με- 

γαλύνομεν. 
Ὡς ἀληθῶς "' ὑπερτέρα πέφυχας " πάσης τῆς Κτίσεως, τ 6-- 

0 ἡ τὸν γὰρ Κτίστην τῶν ὅλων ἣ σωματιχῶς ἡμῖν ἐγέννησας" ἢ 
ὅθεν ὡς Μήτηρ τοῦ μόνου Δεσπότου, " φέρεις χατὰ πάντων ἢ 
ἀρχιχῶς τὸ ἐχνίκημια. 

Εἰς τοὺς Αἴνους, Στιχηρὰ ᾿Αναστάσιμα. Ἦχος βαρύς. 
᾿Ανέστη Χριστὸς ἐχ νεχρῶν, ἡ λύσας θανάτου τὰ δεσμά" " εὐαγ- 

γελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην’ " αἰνεῖτε, οὐρανοὶ, Θεοῦ τὴν δόξαν. 
᾿Ανάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, " προσχυνήσωμεν ἅγιον Κύ- 

ριον, ἡ ᾿Ιησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. 
Χριστοῦ τὴν ᾿Ανάστασιν ἡ προσχυνοῦντες οὐ παυόμεθα" " αὐὖ- 

τὸς γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν " ἐχ τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν" ἢ ἅγιος Κύριος ᾽Ιη- 

σοῦς, “ ὁ δείξας τὴν ᾿Ανάστασιν. 

Τί ἀνταποδώσομεν τῷ Κυρίῳ " περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδω- 
χεν ἡμῖν; " δ ἡμᾶς, Θεὸς ἐν ἀνθρώποις" "' διὰ. τὴν χαταφθαρεῖ- 
σαν φύσιν, ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, " χαὶ ἐσχήνωσεν ἐν ἡμῖν" 
πρὸς τοὺς ἀχαρίστους, ὃ Εὐεργέτης" ἡ πρὸς τοὺς αἰχμαλώτους, ὁ 

᾿ ᾿Ελευθερωτής" “ πρὸς τοὺς ἐν σχότει χαθημένους, "ὁ Ἴλιος τῆς 

δικαιοσύνης" " ἐπὶ τὸν σταυρὸν, ὁ ἀπαθής" " ἐπὶ τὸν “Αδην, τὸ 
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φῶς" ἢ ἐπὶ τὸν θάνατον, ἡ ζωή" ἡ ἡ ̓ Ανάστασις, διὰ τοὺς πεσόν- 
τας" δ πρὸς ὃν βοήσωμεν" Ἀ Ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

ἽὝἝτερα. ᾿Ανατολιχά. 

Πύλας “Αδου συνέτριψας, Κύριε, "᾽ χαὶ θανάτου τὸ χράτος 

χατήργησας ἡ τῇ χραταιὰ δυνάμει σου" " χαὶ συνήγειρας νεχροὺς, 

τοὺς ἀπ' αἰῶνος ἐν σχότει καθεύδοντας, " τῇ θείᾳ καὶ ἐνδόξῳ ᾿Ανα- 

στάσει σου, " ὡς Βασιλεὺς τοῦ παντὸς ἡ χαὶ Θεὸς παντοδύναμος. 

Δεῦτε, ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, "᾿ χαὶ εὐφρανθῶμεν ἣ' ἐν 
τῇ Αναστάσει αὐτοῦ" ἡ ὅτι συνήγειρε νεχροὺς " ἐκ τῶν τοῦ ἽΑδου 

ἀλύτων δεσμῶν, " χαὶ ἐδωρήσατο τῷ Κόσμῳ " ὡς Θεὸς ζωὴν αἰώ- 

νιον " χαὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

᾿Εξαστράπτων “Αγγελος ἡ ἐν τῷ λίθῳ ἐκάθητο ἡ τοῦ ζωοδό- 

χου μνήματος, ἢ καὶ Γυναιξὶ Μυροφόροις " εὐηγγελίζετο λέγων" ἢ 
᾿Ανέστη ὁ Κύριος, "᾿ χαθὼς προεῖπεν ὑμῖν' " ἀπαγγείλατε τοῖς Μα- 

θηταῖς αὐτοῦ, “ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν" “ τῷ δὲ 
Κόσμῳ παρέχει " ζωὴν αἰώνιον " χαὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Τί ἀπεδοχιμιάσατε " τὸν λίθον τὸν ἀχρογωνιαῖον, ἡ ὦ παράνομοι 
᾿Ιουδαῖοι ; Ὑ οὗτός ἐστιν ὁ λίθος, " ὃν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν Σιῶν, ἡ 

ὁ ἐχ πέτρας πηγάσας ἡ ἐν ἐρήμῳ τὸ ὕδωρ, " χαὶ ἡμῖν ἀναβλύζων " 
ἐχ τῆς πλευρᾶς αὑτοῦ ἀθανασίαν" "᾿ οὗτός ἐστιν ὁ λίθος, " ὁ ἐξ 

ὄρους Παρθενιχοῦ ἀποτμιηθεὶς, ἢ ἄνευ θελήματος ἀνδρὸς, "ὁ Υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου, "' ὁ ἐρχόμενος " ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ " πρὸς 

τὸν Παλαιὸν τῶν ἡμερῶν, ἡ καθὼς εἶπε Δανιήλ' ἡ καὶ αἰώνιος αὐὖ- 
ποῦ ἡ Βασιλεία. 

Δόξα" Τὸ ᾿Εωθινὸν τῆς Κυριαχῆς. Καὶ νῦν. Ὑπερευλογημένη. 
Καὶ μετὰ τὴν Δοξολογίαν τὸ ᾿Αναστάσιμον Τροπάριον' ᾿Αναστὰς 

ἐχ τοῦ μνήματος. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Τὰ Τυπιχὰ χαὶ οἱ Μακαρισμοί, Προσόμοια ΠΝ 

᾿“ραῖος ἦν " καὶ καλὸς εἰς βρῶσιν ἡ ὁ ἐμὲ θανατώσας καρπός" 

( Χριστός ἐστι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, ἡ ἐξ οὗ φαγὼν οὐ θνήσχω, ἢ 

ἀλλὰ βοῶ σὺν τῷ Ληστῇ" " Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ Βασι- 
λεία σου. 

Εν τῷ σταυρῷ “ ὑψωθεὶς, Οἰχτίρμον, "᾽΄ τοῦ ᾿Αδὰμ. τὸ χει- 
ρόγραφον ἢ τῆς πάλαι ἀμαρτίας ἐξήλειψας, " χαὶ ἔσωσας ἐχ πλά- 
νης ᾿ ἅπαν τὸ γένος τῶν βροτῶν" "᾽ ὅθεν ἀνυμνοῦμιέν σε, " εὐερ- 

γέτα Κύριε. 
Προσήλωσας ἣ ἐν σταυρῷ, Οἰχκτίρμον, ᾿ τὰς ἡμῶν ἁμαρτίας, 

᾿ ᾿ ᾿ - ΄ ᾿ ΄ ᾿ , ᾿ Ἃ Χριστὲ, " χαὶ διὰ σοῦ θανάτου τὸν θάνατον " ἐνέχρωσας, ἐγείρας 
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τοὺς τεθνεῶτας ἐχ νεχρῶν' “' ὅθεν προσχυνοῦμέν σου “ τὴν σεπτὴν 
᾿Ανάστασιν. ᾿ 

᾿Εξέχεε " τὸν ἰὸν ὁ ὄφις " ἀχοαῖς ταῖς τῆς Εὔας ποτέ" ἡ Χρι- 

στὸς δὲ ἐν τῷ ξύλῳ τοῦ σταυροῦ " ἐπήγασε τῷ Κόσμῳ " τῆς 

- ζωῆς τὸν γλυχασμόν. " Μνάσθητί μου, Κύριε, " ἐν «ἡ Βασιλείᾳ σου. 

᾿Εν μνήματι " ὡς θνητὸς ἐτέθης, " ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, Χρι- 
σπτὲ, " καὶ ἔθλασας τοῦ Αδου τοὺς μοχλούς: " χαὶ ἀναστὰς ἐν 

δόξη Ἢ πριήμερος ὡς δυνατὸς, ἡ πᾶντας χαπεφώτισας. " Δόξα τῇ 

ἐγέρσει σου. 

Ὃ Κύριος " ἀναστὰς τριήμερος " ἐχ νεχρῶν, ἐδωρήσατο ἢ 

ρήνην τὴν ἰδίαν τοῖς Μαθηταῖς" " χαὶ τούτους εὐλογήσας, " ἐξα- 
πέστειλεν εἰπών: " Πάντας προσαγάγετε " εἰς τὴν Βασιλείαν μου. 

Δόξα. 

Φώς ὁ Πατὴρ, ἡ φῶς Υἱὸς καὶ Λόγος, " φῶς τὸ Πνεῦμα τὸ 

ἅγιον, ἢ ἀλλ᾽ ἕν φῶς τὰ τρία: εἷς γὰρ Θεὸς, ἢ ἐν τρισὶ μὲν προσώ- 

ποις, ᾿ μιᾷ δὲ φύσει χαὶ ἀρχῇ, " ἄτμητος, ἀσύγχυτος " πέλων 
προαιώνιος. Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Εχύησας ἊἋ στὸν Υἱὸν χαὶ βέχαν Ἃ σοῦ Πατρὸς ἐν ὀαρι επὶ 

ΨΚ. εἶδε, Θεοτόχε, ὁ αὐτός" " διὸ, ἀππρβεμρριβσορωτ, οἱ θεω- 
θέντες διὰ σοῦ ἢ Χαῖρέ σοι χραυγαζομεν, " τῶν Χριστιανῶν ἐλπίς. 

Ἃ 

᾽ 

ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ ἘΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτιχᾶ. 

Ἤχος βαρύς. Σήμερον γὙρηγορεῖ ὁ ᾿Ιούδας. 

ΓΑ σου, ὦ ψυχὴ μου, τὸ ὄμμα, " καὶ Θεοῦ ἐνατένισον "' τῇ οἰ- 
χονομία ἣ' χαὶ τῇ εὐσπλαγχνία, " πῶς οὐρανοὺς χλίνας ἦλθεν 

ἐπὶ γῆς, "ἵνα ὑψώσῃ σε ἐκ τῆς ταλαιπωρίας σου " τῶν παθῶν, 
χαὶ στήσῃ σε" ἐν πέτρᾳ τῆς πίστεως" " βαβαὶ φρικτοῦ θαύμα- 
Ι τος ἱ “ Δόξα τῇ χενώσει σου, Φιλαάνθρωπε. 

Βλέψον σου τὰ παράνομα ἔργα, " ὦ ψυχή μου, χαὶ θαύμα- 
σον, " πῶς σε γὴ βασταζει, " χαὶ σκηπτὸς οὐ φλέγει, ἢ" πῶς ἄγριοι 
θῆρες οὐχ ἐσθίουσί σε, " πῶς δὲ χαὶ ὁ Ἥλιος ὁ ἄδυτος ἐλλάμπων 

σοι " ἀεὶ οὐχ ἐπαύσατο: ἡ ἀνάστα, μετανόησον, " βόησον πρὸς 
Κύριον" " Ἥμαρτόν σοι, ἥμαρτον, ἐλέησόν με. 
᾿ς Ἔχοντες ἐπὶ σοὶ τὰς ἐλπίδας, “ παντοδύναμε Κύριε, " σὲ 
ἐχδυσωποῦμεν ἡ παντοίων χινδύνων ἡ παθῶν τε τῆς ζάλης ἡμᾶς 
ἐχλυτροῦσθαι" " ὅπως τὴν ζωὴν ἡμῶν εἰρηνικῶς διάγῳμδιν τ ἡ ἀὶ 
ἐν χαθαρότητι " βιώσαντες, εὕρωμεν ἡ ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως ἤ εὐμενὴ 
σε Δεσπότην χαὶ ἵλεων. 



Ε59 ΤῊ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΙ. 
«“ " -“" , , -Ὁ 

Ετερὰ Στιχηρὰ τῶν ᾿Ασωμάτων. ξύλον ζωῆς. 

Φλόγα πυρὸς ἡ τοὺς ᾿Αγγέλους, Χριστὲ, ἀπειργάσω, " τούτων 
ἡμῖν τὸ θερμὸν ὑπεμφαίνων, ἢ" χαὶ πνεῦμα πάλιν τὸ ταχὺ δια- 
γράφων. ἡ Παντοδύναμε Κύριε, δόξα σοι. 

Σῶσον ἡμᾶς " προστασίαις, Κύριε τῶν ᾿Αγγέλων᾽ "᾽΄ πλῦνον 

ἡμῶν τῶν πταισμάτων τὸν ῥύπον, ἡ τῆς ἁμαρτίας τὰς οὐλὰς 
᾽ ’ὔ ἊΣ ὦ ’ ὰ , Δαν 

ἐξαλείφων, ἵνα χράζωμεν" Κύριε, δόξα σοι. 

Τὰ Σεραφὶμ, " Χερουβὶμ, ᾿Αγγελοι χαὶ Δυνάμεις, "᾽ Θρόνοι, 
᾿Αρχαὶ, Κυριότητες πᾶσαι, “' σὺν ᾿Αρχαγγέλοις χαὶ λαμπραῖς 
᾿Εξουσίαις ᾿᾿ σοὶ χραυγαάζουσι" Κύριε, δόξα σοι. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
ι - " ἊἋ “«Φ -Ὁ αι Ι Ἂν , Ἃ ᾿ - 

Σοὶ τῇ Μητρὶ " τοῦ Θεοῦ, Χαῖρε, σὺν τῷ ᾿Αγγέλῳ " ἀναβοᾷ 
γηγενῶν πᾶσα φύσις, " ὡς σωτηρίας τῆς αὐτῶν γενομένη, “ Θεο- 
τόχε, προξένῳ τῷ τόχῳ σου. 

᾿Απόστιχα Κατανυχτιχά. 

'Ως ὁ ἄσωτος Υἱὸς " ἦλθον χἀγὼ, Οἰχκτίρμον" ἡ δέξαι με προσπί- ᾿ 

πτοντα " ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου, ἡ ὁ Θεὸς, καὶ ἐλέησόν με. 
'Ως ὁ περιπεσὼν εἰς τοὺς ληστὰς " χαὶ τετραυματισμένος, ἢ 

Π γ᾽ χ , ᾽ ᾿ -“" [ “οἷ ᾽ 

οὕτω χἀγὼ περιέπεσα "᾿ ἐξ ἐμῶν ἁμαρτιῶν, ἣ χαὶ τετραυματισμέ- 
νὴ " ὑπάρχει μου ἡ ψυχή" ἣ πρὸς τίνα χαταφύγω," τοῦ θεραπευθῆ- 

- . , ᾽ ν Ἂ ᾿ " ν " ἢ Ψ -“" 

ναι ἡ ὁ ὑπεύθυνος ἐγὼ, ἡ εἰ μιὴὴ πρὸς σὲ τὸν Εὔσπλαγχνον, "᾿ τῶν 
ψυχῶν τὸν ἰατρόν; " ᾿Επίχεε ἐπ ἐμὲ, ὁ Θεὸς, " τὸ μέγα σου ἔλεος. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς, “᾽᾿᾿Αποστόλων χαύχημα, " Μαρτύ- 

ρων ἀγαλλίαμα, "᾽ ὧν τὸ κήρυγμα "᾽ Τριὰς ἡ ὁμοούσιος. 
Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Σήμερον γρηγορεῖ ὁ ̓Ιούδας. 

Τάγματα ὑπερέβης ᾿Αγγέλων, "᾽ ὡς Θεὸν σωματώσασα" ἣ 

ἐγὼ δὲ τοὺς πάντας νικήσας ἁμαρτίαις, δ οἴμοι δέδοικα, καὶ 
τρέμω: ὅθεν “ οὐδαμῶς ἀποτολμῶ παραχαλέσαι σε, “᾽΄ Θεοτόχε 

͵ . Ἃ . ΄ δὶ χ "Ὁ ᾿ - »Φ΄ Ὁ ΕῚ 

Δέσποινα σὺ οὖν μὴ παρίδης με, " ἀλλὰ σπεῦσον, σῶσόν με, 
ὁδὸν εἰς εὐθεῖαν ὁδηγοῦσά με. 

ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Κατανυχτιχά. 
Ἦ χος βαρύς. 

τὸν ψυχή μου, “ τὸ ἰατρεῖον τῆς μετανοίας, “᾽ πρόσελθε 
προσπίπτουσα, “" ἐν στεναγμοῖς χραυγαάζουσα “᾽ τῷ ᾿Ιατρῷ 

ψυχῶν τε χαὶ σωμάτων" "᾽᾿᾿Ελευθέρωσόν με, Φιλανθρωπε, Ἃ 

τῶν ἐμῶν πλημμελημάτων" "᾽ συναρίθμιησόν με τῇ Πόρνη;, ἣ καὶ 

" 

μ 

εχ 
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τῷ Λῃστῇ χαὶ τῷ Τελώνῃ" "᾽ χαὶ δώρησαί μοι, ὁ Θεὸς, "' τῶν 
ἀνομιῶν μου τὴν συγχώρησιν, ἢ χαὶ σῶσόν με. 

Τοῦ Τελώνου ἢ τὴν μετάνοιαν οὐχ ἐζήλωσα, " καὶ τῆς ἘΠΕ 
νης " τὰ δάχρυα οὐ χέχτημαι" ᾿ ἀπορῶ γὰρ ἐκ ἐλ τνήλο τῆς 

τοιαύτης διορθώσεως" Ἃ ἀλλὰ τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ, "᾽ Χριστὲ ὁ 

Θεὸς, σῶσόν με " ὡς φιλάνθρωπος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Θεοτόχε Παρθένε ἀμίαντε, " τὸν Υἱόν σου δυσώπει " σὺν ταῖς 
ἄνω Δυνάμεσι ᾿ συγχώρησιν πταισμάτων ἡμῖν " πρὸ τοῦ τέλους 
δωρήσασθαι “ τοῖς πιστῶς σε δοξαζουσι. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Ὃ τοῦ Πέτρου τὴν ἄρνησιν ἡ τοῖς δάχρυσι χαθαρίσας, " χαὶ 

τοῦ Τελώνου τὰ πταίσματα " ἐν στεναγμῷ συγχωρήσας, " Φι- 
λαάνθρωπε Κύριε, ἐλέησόν με. 

᾿Ἑποιμαζου, ψυχή μου," ἐν τῇ ζωῇ σου " πρὸς τὴν μέλλουσαν 

ζωὴν " μὴ ταραχθῆναι" ἡ ἐχεῖ γὰρ οὐδεὶς ὁ βοηθῶν, " οὐ πλοῦτος, 
οὐ δύναμις, " οὐ φίλοι, οὐχ ἄρχοντες, ᾿ ἀλλ ἡ τῶν ἔργων ἐπί- 

δειξις, ἢ χαὶ ἡ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπία. 

Δόξα... καὶ, νῦν. Θεοτοχίον. 
Τιμιωτέρα ἢ τῶν ἐνδέξων Χερουβὶμ. ὑπάρχεις, ᾽ Παναγία Παρ- 

θένε: ἡ ἐχεῖνα γὰρ τὴν θείαν " μὴ φέροντα ἔλλαμψιν, " πτέρυξι χε- 
χαλυμμιένῳ προσώπῳ " τὴν λειτουργίαν ἐπιτελοῦσιν" " αὐτὴ δὲ σε- 

' χὐβμρϑγῳ τὸν “Λόγον ἢ αὐτόπτως ὁρῶσα φέρεις" " ὃν ἀπαύστως 

᾿ἱχέτευε ἢ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 

Ὃ τοῦ Πέτρου ἡ προσδεξάμενος τὰ δάχρυα, ἡ καὶ Τελώνην 
στενάξαντα ἐχ βαθέων δικαιώσας, "᾽ χἀμὲ ἐν μετανοίᾳ προσπί- 
πτοντα ἡ οἰχτείρησον, Σωτὴρ, ᾿ καὶ σῶσόν με. 

Μαρτυριχόν. 
ἽΔγιοι, ἼῸ ΑΠΗΣῸΣ. ἡ ἄφεσιν δωρηθῆναι ἡμῖν " τῶν μῶν κα Ὲ 

᾿λημάτων ἡ ἡμῶν, Ἀ χαὶ τῶν προσδοχωμένων δεινῶν " ῥυσθῆναι ἡμᾶς δ 
καὶ πικροῦ θανάτου, δεόμεθα. Θεοτοχίον. 

Ὑπερέβης τὰς Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, Ἀ ὅτι ναὸς ἐδείχθης 
θεϊκὸς, ἢ εὐλογημένη Θεοτόχε, Ὑ ὡς τεχοῦσα Χριστὸν " τὸν Σω- 

᾿τῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Κανὼν Κατανυχτιχὸς φέρων ᾿Αχροστιχίδα: 

᾿Εμοὺς στεναγμοὺς προσδέχου, Θεοῦ Λόγε. ᾿Ιωσηφ. 
᾿Ωδὴ α΄. τον βαρύς. ὋὉ Εἰρμές. 

ᾧ ἐμιεργήσαντε Θεῷ ἡ Μωῦσῃ ἐν Αἰγύπτῳ " ἐξαγαγεῖν τὸν 

Ἰσραὴλ, ᾿ αὐτῷ μόνῳ ἄσωμεν, " ὅτι δεδόξασται" 

Ἃ 

Ῥδζδοϊοίϊουβ. “Ὁ 



δδ4 ες ΤῊ ΔΕΥΤΕΡᾺ ΠΡΩΙ. 
Τροπᾶρια. 

Εν τῷ πελάγει τῶν δεινῶν ἣ ἐμπεσὼν ἐχβοῶ σοι" "' Χεῖρα μοι 
ἔχτεινον, ἢ οὐυτέμοα χαὶ σῶσόν με," ὡς τὸν Πέτρον, Φιλάνθρωπε. 

Μετανοοῦνταά με, Χριστὲ, “ ὡς τὴν Πόρνην, πταισμάτων " 
πολλῶν ἀπόπλυνον "' ῥοπῇ τοῦ ἐλέους σου, "ἵνα πίστει δοξάζω σε. 

Μαρτυριχά, 
Ὃ τοὺς ᾿Αγίους σου, Χριστὲ, ἣ τῇ χωνείᾳ λαμπρύνας " πο- 

λυειδῶν αἰχισμῶν, ᾿ αὐτῶν παραχλήσεσι " σχοτασμοῦ παθῶν ρῦ- 
σαί με. 

Ὑπομονῇ τῶν αἰχισμῶν " καθαρθέντες, ἡλίου " πλέον ἐξέλαμ.- 
ψαν ἢ οἱ ἅγιοι Μάρτυρες, ἡ χαὶ τὴν πλάνην ἡμαύρωσαν. 

Θεοτοχίον. 

Ἢ προστασία τῶν πιστῶν, ᾿ ἡ τῶν ἁμαρτανόντων ἡ ἐπιστρο- ᾽ Ἕ 
φὴ πρὸς Θεὸν, ᾿ Παρθένε πανάμωμε, "᾽ τῇ πρεσβείᾳ σου σωσόν με. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων, οὐ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 
᾿Ασωμάτοις ἔπαινον ἕβδομον φέρω. Ποίημια Θεοφάνους. 

ὋὉ Εἰἷρμός. Τῷ ἐχτιναάξαντι. ὶ ἴ 

ἦα πειροδύναμιε Χριστὲ, " τῷ σῷ φωτὶ χαταυγάσας μου τὸν νοῦν, 
" ᾽ , ε - " .« , 

Α τοὺς ᾿Αγγέλους σου ὑμνεῖν " ἔμπνευσον, ὅτι δεδόξασαι. 

Σταθηρὰν ἔχοντες αὐγὴν ἡ θεαρχιχῆς προϊοῦσαν ἐκ πηγῆς») ἢ 

ἐπουρᾶνιοι Χοροὶ " ἄσμασι Χριστὸν γεγαίρουσιν. 

Θεοτοχίον. ἶ 
'Ωραιωθεῖσαν σε, ᾿Αγνὴ, “ ταῖς θεϊκαῖς ἀγλαία!ις οἱ πιστοὶ 

ἐπιστάμενοι σαφῶς, ἣ Χαῖρέ σοι πάντες χραυγάζομεν. 

'Ωδὴ γ. Ὁ ἱρμός. 
, «“ ᾽ 

»" στερεώσας " τῷ λόγῳ σου τὴν Οἰχουμένην, ἢ ἥτις οὐ σαλευ- 
» θήσεται, στερέωσον " χαὶ ἡμῶν τὴν διάνοιαν " εἰς τὸν φόβον 

» σοὺ, Κυριε. Τροπαριὰ, 
Νυχτὶ ἀτόπων παποσας ΒῊΝ ἁμαρτημάτων" " φωτὶ μετανοίας 

με νῦν χαταύγασον, ̓᾿ φωτοδότα Φιλάνθρωπε, "΄ ἵνα πίστει δο- 

ΩΣ 

ξαΐζῳ σε. 

Αἱ τρίβοι πᾶσι; Ἂ ἃς διώδευσα ἐν τῷ βίῳ, " ἐν βαραάθροις ἡ- 
δονῶν Τα χαπεχρήμνισαν" " ᾿Τησοῦ, μετανοίας μοι " θείας τρίβους 

ὑπόδειξον. , Μαρτύρικα.. Ἐ γϑηλγο εὐ 
Γενναιοφρόνως ἡ διανύσαντες τὸν ἀγῶνα, "' ἐπαάθλων οὐρανίων 

ἠξιώθητε, " παναοίδιμοι Μάρτυρες, ἢ ὑπὲρ πάντων πρεσβεύοντες. 

Μυρίους πόνους "“᾿ ὑπομείναντες, ᾿Αθλοφόροι, " μυρίων ἀγαθῶν 

χατηξιώθητε, δ᾽ μυριάσιν ἑνούμενοι " ἀσωμάτων Δυνάμεων. 

,Θεοτοχίον. : 
Μόνη τεκοῦσα “" τὸν οὐράνιον Βασιλέα, " Παρθένε, ἐν ἐμοὶ 
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Ἃ ἜΣ ΄ , Ὧ ΗΠ ᾽ - ἁμαρτίαν χατάβαλε, "' καὶ οἰχτείρασα σὼ- τὴν βασιλεύουσαν 

σόν με. 
Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. ᾿Εστερεώθη "τῇ πίστει. 

ΜΞ α θείας " χρηματίζοντες ἐχφαντορίας, ὅ ΧΡῈ ᾿Αγγέλων, 
ἀύλως " χραυγάζετε πάντες" " ἽΑγιος εἶ, Κύριε, " ὁ μόνος παν- 

τοδύναμοος. 

᾿Αγάπης νόμῳ " τὰς θείας, ᾿Αρχαγγελοι, ἐμφάσεις ἢ διαδιδόν- 

τες, εὐρύθμως "᾿ Χριστῷ μελῳδεῖτε: ἡ ἽΑγιος εἶ, Κύριε, ἡ ὁ μόνος 
δον 

παντοδύναμος. 

Τῆς πρώτης αἴγλης " δευτέρας λαμπρότητας ζηλοῦντες, " 
εὐσεβοῦντες συμφώνως ἣ Χριστῷ μελῳδοῦσιν: " ἽΑγιος εἶ, Κύριε, " 
ὃ σώζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

ϑεοτοχίον. 

Ἃ 

ὋὉ ἐχ μὴ ὄντων " τὰ πάντα παραγαγὼν βουλήσει," ἐχ σοῦ, 
Παρθένε, τὴν σάρχα "' δανείζεται Λόγος, ᾿ ἄνθρωπος γενόμενος ἣ' 

δί οἶχτον ὃ Φιλάνθρωπος. 

δὴ δ Ὁ Εἰρμιός. 
» “- οὐρανοὺς, Χριστὲ ὁ Θεὸς, " ἐν τῇ σῇ οἰκονομίᾳ " 

ἡ ἀρετὴ τῆς ἀφράστου " σοφίας σου, Φιλάνθρωπε. 
᾿ Ῥροπᾶρια. 

ὋὉ θέλων πάντας, Οἰχτίρμον, σώζεσθαι, " σῶσόν με τὸν 
παραβάντα " σοῦ τὰ προστάγματα, Λόγε, " χαὶ μὴ ἐξουδενώ- 
σὴ {{ε! 

Ὑπέχυψα τοῖς ἀλόγοις πάθεσι " καὶ τοῖς χτήνεσιν ὁ τάλας “ 

ἐξωμοιώθην' Οἰχτίρμον, " Λόγε Θεοῦ, οἴχτειρον. 
ὰς ὦ μή ΐ 

Στρεβ λούμενοι χαὶ πυρὶ καιόμενοι » τ χατεφλέξατε τὴν πλά- 

νὴν, ἡ ἀναπτόμενοι τῷ ζήλῳ " τῆς εὐσεβείας, Μάρτυρες. 
Παράδεισος νοητὸς ἐδείχθητε, " μέσον ἔχοντες τὸ ξύλον " τὸ 

τῆς ζωῆς, Ναχάριοι, " Χριστὸν τὸν φυτουργὸν τοῦ παντός. 
Θεοτοχίον. 

Παρθένε ἀγνὴ θεοχαρίτωτε, "᾽ χαριτώσασα τὸν νοῦν μου, 
τοῦ σχοτασμιοῦ τῆς ἀγνοίας "' τελείως ἐλευθέρωσον. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμιάτων. ᾿Αχήχοα τὴν ἀχοήν σου, Κύριε. 
οὐφυφι τὰ τῆς ψυχῆς μου τραύματα, " παριστάμενοι Χριστῷ " 

ὡς λειτουργοὶ ἐχλεχτοὶ, " χοροὶ ᾿Αγγέλων, " τοῦτον ἱχετεύοντες. 

Στρατεύματα τῶν ᾿Ασωμάτων, Κύριε, " τὸν σὸν θρόνον εὑλα- 
βῶς " περικυχλοῦντα, τρανῶς " ἀεὶ βοῶσι" " Δόξα τῇ δυνάμει σου, 

Κύριε. 
᾿Εξέστησαν τὰ τῶν ᾿Αγγέλων τάγματα 

" 

ἊἋ 

Ἂ 

ἢ χαθορῶντα σε, 
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Χριστὲ, " μετὰ σαρχὸς ἐπὶ γῆς “ θνητοῖς ἀνθρώποις " ἀναστρε- 
φόμιενον. Θεοτοχίον. 

Πανύμνητε χαὶ Θεομῆτορ ἄχραντε, ἢ ἡ τεχοῦσα τὸν Θεὸν " 
ἀνερμιηνεύτως σαρχὶ, " σὲ δυσωποῦμεν" " Πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς. 

᾿ῷδὴ ε΄. .ὋΟ Εἰρμός. 
» ἱ ὀρθρίζοντες, Λόγε, " εἰς δόξαν σὴν χαὶ αἶνον, " ἀνυμινοῦ- 
᾿ ()... ἀπαύστως " τὸν τύπον τοῦ Σταυροῦ σου, " ὃν ἔδωχας 

» ἡμῖν " ὅπλον εἰς βοήθειαν. 
Τροπάρια. 

ἱῬαθυμίᾳ τὸν βίον ᾿᾽ ἀνήλωσα, χαὶ τρέμω "' τὸ ἀλάθητον βη- 
μα, ἡ ἐν ᾧ χριθῆναι μέλλω " ὁ ἄσωτος ἐγώ" ἢ οἴχτειρόν με, Κύριε. 

Ὁ τὰ ὄμματα, Λόγε, ἢ τὰ τῶν τυφλῶν φωτίσας, " τῆς ψυ- 
χῆς μου τὰς χόρας " δεινῶς ἀμαυρωθείσας " διάνοιξον, ὁρᾶν " φῶς 

τῶν προσταγμάτων σου. Μαρτυριχά. 
Σταθηρᾷ διανοίᾳ " Χριστὸν ὁμολογοῦντες, "΄ ὑπεμείνατε πᾶ- 

σαν " βασάνων ἀλγηδόνα, " γενναῖοι ᾿Αθληταί" " ὅθεν μαχαρίζεσθε. 
Διαπλεύσαντες πᾶσαν " βασάνων τρικυμίαν, " προσωρμίσθητε 

ὅρμῳ " τῆς ἄνω Βασιλείας, "᾽ γαλήνης ἀληθοῦς, "᾽ Μάρτυρες, 
πληρούμενοι. Θεοτοχίον. 

Διὰ σοῦ, Παναγία, " ποιήσας μεγαλεῖα, ἣ' ὁ Θεὸς ὑπὲρ λόγον 

ἐκ σοῦ ἐσωματώθη: “ αὐτὸν οὖν ἐχτενῶς " ὑπὲρ πάντων πρέσβευε. 
Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Πρὸς σὲ ὀρθρίζω. 

γιωτάτοις ᾿ χαὶ πολυφθόγγοις στόμασιν ἄδουσι "᾽ τὴν ὑπεράρ- 
χιον χαὶ ὑπέρθεον ᾿Αρχὴν " Σεραφὶμ., ταῖς ἀύλοις " φωτοχυ- 

σίαις πυρσευόμενοι. 
ἹἹερωτάταις ἢ ὄψεις χαὶ πόδας πτέρυξι σχέπονται, " θείαν λαμ.- 

πηδόνα μὴ τολμῶντες καθορᾶν "᾽ Χερουβὶμ, τῆς σοφίας " τῆς ὑ- 
περθέου χαταγωγια. 

Νοήσει θείᾳ " καὶ πανολβίῳ, Θρόνοι οἱ ἔνδοξοι, " ταῖς ὡραιω- 
τάταις ἐντρυφῶντες ἀστραπαῖς, “ θεωροὶ τῶν ἀῤῥήτων " ὑπερ- 
χοσμίως ἀναδείχνυσθε. Θεοτοχίον. 

Ὃ Νοῦς ὁ θεῖος " τῷ ἀνθρωπίνῳ, Πάναγνε, μίγνυται, " ἐν τῇ 
παναχράντῳ χαὶ πανάγνῳ σου γαστρὶ " ἑνωθεὶς ἀσυγχύτως, " 
ἀναλλοιώτως χαθ᾽ ὑπόστασιν. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 

» 4 ᾿Ιωνᾶς " ἐχ χοιλίας ἽΛδου ἐβόα" " ᾿Ανάγαγε κ᾽ ἐχ φθορᾶς 
» τὴν ζωήν μου" " ἡμεῖς δέ σοι βοῶμεν": " Παντοδύναμε Σω- 
» τὴρ, " ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἃ 

Τροπᾶρια. 

᾿Εχύχλωσεν " ἄβυσσός με πταισμάτων, " κατέδυν τε ἡ εἰς βυ- 
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θὲν ἁμαρτίας: “᾽ ἀνάγαγέ με, Λέγε, ἢ ὡς ποτε τὸν ᾿Ιωνᾶν, " ἐχ 
φθορᾶς πρὸς ζωήν. , 

Χειμαάζει μὲ" λογισμῶν τρικυμία" “᾽ πρὸς ὅρμον με " ἀληθοῦς 

μετανοίας " χυβέρνησον, Οἰχτίρμον, " ἐν γαλήνη συντηρῶν " τὴν 
. χαρδίαν μου. Μαρτυριχά. 

Οἱ ἽΑγιοι," θυρεῷ ἀληθείας ἢ σχεπόμενοι," τὰς ψευδεῖς τῶν τυ- 
ράννων “ἡ ἐξέχλιναν θωπείας, ἢ χαὶ θανόντες σὺν Χριστῷ “ βασι- 

λεύουσιν. 
᾿Ὑψούμενοι " πρὸς Θεὸν ἐν ἀγάπῃ, “ ἐμίσησαν ἣ τὴν τοῦ Κό- 

σμου φιλίαν " οἱ Μάρτυρες, χαὶ φίλοι " τοῦ τῶν ὅλων Ποιητοῦ ἣ 
ἐχρημάτισαν. Θεοτοχίον. 

Ὑμνοῦμιέν σε, " ὑπερύμνητε Κόρη, " χυήσασαν 
Λόγον" "ὃν πᾶσαι αἱ Δυνάμεις “ ἀνυμνοῦσιν οὐρανῶν 

τοις φωναῖς. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. ἙΕἱρμὸς.ὁ αὐτός. 

εανιχῶς ἢ ἀγλαΐαις τῆς Κυριαρχίας ᾿ ἀστράπτουσαι, " χαὶ τὴν 

ἸΝχρητο δόξαν " τὴν ταύτης ἀνυμινοῦσαι  Κυριότητες ἀεὶ ἡ δια- 
δείχνυνται. 

᾿Ερωτιχῶς " δυναστείας τῆς ὑπερδυνάμου ἡ τὴν δύναμιν " χα- 
τοπτεύουσαι, θεῖαι " Δυνάμεις ἐν ἰσχύϊ " διαμένουσι σαφῶς " δυνα- 

μούμεναι. Θεοτοχίον. 
Βασιλιχῆς ἡ ἐχ φυλῆς προαχθεῖσα, Παρθένε, "᾽ γεγέννηχας ἢ 

ὑπὲρ φύσιν καὶ λόγον " τὸν πάντων Βασιλέα, "ἡ χαὶ παρθένος ἀλη- 

θῶς “ διετέλεσας. 

Ἃ 

Ἂ ὑπερύμνητον 
Κ᾿ ἀσιγή- 

' ᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

.» ἄμινον χαιομιένην ἣ ἐδρόσισας, Σωτὴρ, " Παῖδας δὲ διέσω- 
[Κ.-:. ἢ ὑμνοῦντας χαὶ λέγοντας" “ ἙἘὐλογητὸς εἶ " εἰς τοὺς 

» αἰῶνας, ἡ ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Τροπαρια. 
ἋἊ 

Ι » 

ΩΣ Θῦσον, ψυχὴ, θυσίαν 
Ἂ 

σπεῦσον, μετανόη- 
Ἂ νῦν ἐμπορεύου 

αἰνέσεως Θεῷ, 
ἐνόσῳ ἡ πανήγυρις ἡ τοῦ βίου ἐστὶ, 

“πῶν χαλῶν τὴν ἐπίδοσιν. 
᾿Εγγίζει τοῦ θανάτου," ψυχὴ, ἡ ἐχτομιή" " καρποὺς ἀξίους ποίη- 

"σον, " ὅπως μὴ ὥσπερ ἄχαρπον " βληθήσῃ δένδρον "' εἰς πῦρ γεέν- 
νης, ἢ χαὶ θρηνήσης ἀνόνητα. 

Μαρτυριχά. 

Οἱ ἽΔγιοι τὴν χάμινον " πλάνης τῶν αἱμάτων " τοῖς ὄμβροις 
χατασβέσαντες, " ἐβόων ὡς οἱ Παῖδες: " ἙἘὐλογητὸς εἶ " εἰς τοὺς 

αἰῶνας, "᾽᾿ ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Υἱοὶ φωτὸς γεγόνατε, ἡ φωτὶ τῷ ἀχροτάτῳ “ ἀναχραθέντες, 

᾿ σον" 
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Μάρτυρες, " χαὶ πάντας τοὺς ἐν σχότει δ" 

τῆς ἀπάτης ἡ τὴν ἀχλὺν ἐχδιώχετε. 
Θεοτοχίον. 

Βάτος σε προειχόνιζεν, ἢ ᾿Αγνὴ, μὴ φλεγομένη" " τὸ πῦρ γὰρ 
ἀπεχύησας ἡ τὸ ἄστεχτον, Παρθένε" "' διὸ βοῶ σοι" " Καταάφλεξόν 
μου ἡ τὰ ὑλώδη παθήματα. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 
οξολογοῦσιν ἀχλινῶς ἡ τὸν σὸν θρόνον "' περιεστῶσα! τρανῶς, δ 

Δκα περιπολεύουσαι " νοητῶς αἱ ᾿Αγγέλων "ἡ χοροστασίαι, " Εὐ- 
λογητὸς εἶ, χραάζουσαι, “ ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

᾿Ολιχωτάταις σε ᾿Αρχαὶ " προθυμίαις " περὶ τὴν μίαν ἀρχὴν 
ἀύλως στρεφόμεναι Ἢ ἐν ἀκαταπαύστοις " δοξολογίαις, " Εὐλογη- 

τὸς εἶ, χραάζουσιν, ἢ ὁ Θεὸς Πατέρων ἡμῶν. 

Θεοτοχίον. 

Μίαν ὑπόστασιν δυσὶν “ ἐν οὐσίαις, " Θεογεννῆτορ, Χριστὸν ἢ 

τὸν μόνον φιλανθρώπον, " τὴν φριχτὴν ἐχτελοῦντα ᾿ οἰχονομίαν, ἢ 
ἄνευ σπορᾶς γεγέννηχας, " τὸν Θεὸν τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὁ Εἰρμός. 
» γνοὺς ἐν χαμίνῳ Παῖδας μιμούμενοι, " οἱ τοῦ Πνεύματος τὴν 
» Ι ὙΥΥΤΩΝ δεξάμενοι " ἐν πίστει χραυγάζομεν: Ἐὐλογεῖτε, " τὰ 
» ἔργα “ Κυρίου, τὸν Κύριον. 

Ῥροπαρια. 

Λόγον ὡς λύχνον φαίνοντα εἴληφα, ἢ ἀλλ᾽ ὡς ἄνους τοῖς ἀλό- 

γοῖς ὑπέχυψα " ὁ ἄθλιος πάθεσι, καὶ ἐν σχότει " καχίας ᾿' πορεύο- 

φωταγωγεῖτε, ἣ χαὶ 

ΩΣ 

μαι πάντοτε. 

Ὃ Κύριος ἐγγὺς ὡς πιστεύομεν, “ μερίμνησον, ψυχή μου, χαὶ μὴ 
χαθευδε- " ἀγρύπνησον, βόησον ἐγρηγόρως" " Οἰχτίρμον, “ Φιλαν- 
θρωπε, σῶσόν με. Μαρτυριχά. 

Γευσάμιενοι ἐνθέου γλυκύτητος, ἢ 
μείνατε" " χαὶ νῦν ἐνηδύνεσθε θειοτάταις τοῦ Λόγου " μεθέξεσι, 
Μαρτυρες. 

Εἰσήλθετε πρὸς θείαν χατάπαυσιν, " ἐτύχετε καλῶν, ὧν ἡλ- 
πίζετε, “ πανεύφημοι Μάρτυρες" διὰ τοῦτο " ἀξίως " ὑμᾶς μαχα- 

οίζομιεν. Θεοτοχίον. 
ϑ ὑπ ΄ ᾿ ΞΟ ΄ » “«ῷ ᾿ ἋἊ , ᾿ ᾿ , τ 

Ελύθη τῆς κατάρας τῷ τόχῳ σου, " Παρθένε, τὸ ἀνθρωῖα 
νον φύραμα᾽ "“ τὸν γὰρ παντευλόγητον εὐλογία " τὰ πᾶντα 

πιχρίαν τῶν ἀλγεινῶν ὑπε- 

χοσμοῦντα ἐχύησας. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Τὸν μόνον ἀναρχον. 
ρ᾽ πᾶσαν ἔφεσιν "᾽ πρὸς Θεὸν μεταθέντες, " καὶ ταῖς ἐχεῖθεν 

᾽ - ᾿ ᾿ -ϑ Ἃ ᾽ , Ἂ »- ε ΞᾺ Δ ᾿ ΩΣ 

ἐντρυφῶντες ἀχτῖσιν, Αρχάγγελοι, τοῖς υμιὰς ἀνυμινου 
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᾿ συγχώρησιν πταισμάτων " δοθῆναι εἰς σιν ἡ αἰτεῖσθε ἐχτενῶς 

αἰῶνας. , 
τι . ΄ ἐς χ Ἷ ΟΥΨΕ Ἃ " , . 

Νόες ὑπάρχοντες χαθαρώτατοι, πάσης " ἀπηλλαγμένοι ὑλι- 

χῆς προσπαθείας, " ὦ “Αγγελοι, " διασώσατε πάντας " τοὺς πόθῳ 

Ἂ 

᾿σὺν ὑμῖν " Χριστὸν ὑπερυψοῦντας " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Θεοτοχίον. 

Φῶς τὸ ἀπρόσιτον, " Θεοτόχε Παρθένε, " ἐν τῇ γαστρί σου 

δεξαμένη ἀφράστως, " ἐφώτισας “ τοὺς ἐν σχότει τοῦ βίου " δοξά- 

ζειν εὐσεβῶς " Χριστὸν τὸν προελθόντα " ἐχ σοῦ ἀνερμηνεύτως. 

᾿Ωδὴ θ΄. .ὋὋ Εἰρμός. 
» γετὴν ὑπὲρ φύσιν Μητέρα " χαὶ χατὰ φύσιν Παρθένον, " τὴν 
Ϊ μόνην ἐν γυναιξὶν " εὐλογημένην " ἄσμασι μυστικοῖς, “ οἱ 

» πιστοὶ, μεγαλύνωμεν. Τροπαρια. 

᾿Ιδοὺ ἡ χρίσις ἐγγίζει, " χαὶ χαταχρίσεως ἔργα “᾽ χτησάμε- 
νος, ἐμαυτὸν ἢ ἀπογινώσχω᾽ " Διχαιοχρῖτα Χριστὲ, κ᾽ ὁ Θεὸς, μὴ 
χαταχρίνῃης με. 

Ὡς ἡ πιστὴ Χαναναία, " ᾿Ελέησόν με, βοῶ σοι" "' ὡς τὴν 
συγχύπτουσαν πρὶν," ἀνόρθωσόν με, " τοῦ βηυατίζειν ὀρθῶς " πρὸς 

τὰς τρίβους σου, Φιλάνθρωπε. Μαρτυριχά. 

Συναπεχδύσασθε πᾶσαν ἡ τῷ ἱματίω χαχίαν, ἡ χαὶ ἐπενδύσει 
σφοδρῶν " μαστίγων, δόξης " χαταστολὴν ἑαυτοῖς, κ᾿ ᾿Αθληταὶ, 
προεξενήσατε. 

Ἢ θεία χώρα τῶν ζώντων, "᾽ Σιὼν ἡ ἄνω τε πόλις " τῶν πρω- 
τοτόχων ὑμᾶς " λελαμπρυσμένους " ταῖς χαλλοναῖς, ᾿Αθληταὶ, ἤ 

τῶν ἀγώνων ὑπεδέξατο. Θεοτοχίον. 
Φωτιστιχκαῖς φρυχτωρίαις " τοῦ ἀνατείλαντος Λόγου “ ἐχ σοῦ, 

Παρθένε ἁγνὴ, " χαταύγασόν με, "᾽ ἁμαρτιῶν χαὶ παθῶν ἣ ἐν 
τῷ σχότει χαλυπτόμενον. 

" 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων, 
Ππγαμυη τε) " σχὼν ὈΕΟΤΟΝ ὑψηλοτέρα. 

οὐ φήμας θεαρχικῆς φωτοχυσίας " ἐνηδόμεναι πᾶσαι ἢ χορεῖαι 
τῶν ᾿Αγγέλων, " τὸν δεδοξασμένον Θεὸν " ἀπαύστως ἀνυμνοῦ- 

σι, " χαὶ δοξάζουσιν ἀεὶ " μεγαλύνοντες. 
ἱΡυσθῆναί με" τῆς τῶν παθῶν ὙΈΡΑ Εις Ἂ Χερουβὶμ, Σε- 

βαφίμ. τε. ἢ Δυνάμεις ; ᾿Εξουσίαι, ἡ Αγγελοι, ᾿Αρχαγγελοι, μὲ 
᾿Αρχαὶ, Θρόνοι τε ἅμα, " Κυριότητες, Χριστὸν ἡ ἱκετεύσατε. χαϊγ ὦ ἢ ρ ἢ 

ν :  Θεοτοχίον. ἰκγοῦν, εἶν᾽ 
ὥς Μήτηρ νῦν “ πρὸς τὸν Υἱὸν σου, Θεοτοχε, " παῤῥησίᾳ 

ἰέ ν ᾿ - ΠΩ 7 ’ Ἃ 

χρωμένη, ἡ τοὺς πόθῳ σε ὑμνοῦντας " ῥῦσαι ἐχ πταισμάτων, 
᾿ ’ ᾿ Ἄν ἢ "ἴ , , καὶ ͵ 

χαὶ νόσων χαὶ χινδύνων, "ἵνα πάντες σε ἀεὶ " μεγαλύνωμεν. 
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᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Κατανυχτικά. 
Ὡς τὴν συχὴῆν τὴν ἄχαρπον " μὴ ἐκχόψης με, Σωτὴρ, τὸν 

ἁμαρτωλόν" δ ἀλλ ἐπὶ πολλῷ τῷ ἔτει " συγχώρησίν μοι δώρη- 
σαι, ᾿ ἀρδεύων μου τὴν ψυχὴν " τοῖς δάχρυσι τῆς μετανοίας, δ 
ἵνα κἀγὼ ὅ χαρπὸν προσενέγχω σοι ἐλεημοσύνης. 

Ὡς Ἥλιος ὑπάρχων δικαιοσύνης, ἅ φωταγώγησον τὰς χαρ- 

δίας " τῶν σοι βοώντων" "᾽ Κύριε, δόξα σοι. 
Ναρτυριχόν. 

Τὴν μνήμην τῶν ἁγίων σου ᾿Αθλοφόρων " ἑορτάζοντες, ἅ σὲ 
ἀνυμινοῦυεν, Χριστὲ, βοῶντες" " Κύριε, δόξα σοι. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τὸ Χαῖρέ σοι προσάγομεν, Θεοτόχε- ἢ τῶν ᾿Αγγέλων γὰρ ἀ- 
νωτέρα ἐδείχθης, ᾿ Θεὸν κυήσασα. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

χε ἴεν: ἦν  χαὶ καλὸς εἰς βρῶσιν ὁ ὁ ἐμὲ θανατώσας χαρπός" ἢ 

Χριστός ἐστι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, " ἐξ οὗ φαγὼν οὐ θνήσχω, " 

ἀλλὰ βοῶ σὺν τῷ Ληστῇ" " Ννήσθητί μου, Κύριε, " ἐν τῇ Βασι- 
λεία σου. 

Ως ἡ πιστὴ " Χαναναία, χράζω " ἐν ὀδύνη τῆς χαρδίας μου" Κ 

᾿Ελέησόν με, Σῶτερ, ὡς ἀγαθός: ἡ χαὶ γὰρ ψυχὴν ἁπάσαις " 
ταῖς μεθοδείαις τοῦ ἐχθροῦ " ἔχω χινδυνεύουσαν “ χαὶ χειμαζομέ- 

νὴν δεινοῖς. 

Τὰ Χερουβὶμ., "᾽ Σεραφὶμ. καὶ Θρόνοι, Ἐ ᾿᾿Αρχαὶ χαὶ Δυνάμεις 

ἀεὶ, “᾿Αρχάγγελοι, ᾿Αγγέλων στρατιαὶ, ἢ χαὶ τῶν Κυριοτήτων ἥ 
χαὶ σοφῶν ᾿Εξουσιῶν "' δῆμοί σε δοξάζουσιν, " εὐεργέτα Κύριε. 

Μαρτυριχόν. 
Τὰς τοῦ ἐχθροῦ ἡ πονηρὰς ἐπάρσεις, ᾿ πρὸς Θεὸν ἀνυμψούμε- 

νοι, " κατέῤῥαξαν τελείως οἱ ᾿Αθληταί: "᾽ καὶ νικηταὶ ὀφθέντες, 
ἐν χαρᾷ τοὺς οὐρανοὺς " νῦν περιπολεύουσι, ἢ δόξῃ ἀπαστράπτοντες. 

Δόξα. 
Τὸν ἄναρχον " προσχυνὼ Πατέρα, " σὺν Υἱῷ καὶ τῷ Πνεύματι, 

τὴν ἄχτιστον οὐσίαν καὶ συμφυῆ, ἡ τὴν χτίσασαν τὰ πάντα "ἡ ἐχ 
τοῦ μιὴ ὄντος θεουργῶς, ἡ ἥτις χαὶ Τριᾶς ἐστι, ἢ χαὶ Μονὰς γνω- 

οίζεται. Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Ταῖς ἡδοναῖς ἡ μολυνθεὶς τοῦ βίου, " ἐπὶ σὲ τὴν ἀμόλυντον 

χατέφυγον Παρθένον" " μιώμου παντὸς " καὶ ἐγχλημάτων ῥῦσαι " τὴν 

παναθλίαν μου ψυχὴν, ἣ ὅπως μαχαρίζω σε, " τὴν ἀειμαχάριστον. 

Ἃ 

Ἃ 

γος; 
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"οὐοσονουΟ Οὐ Οὐ ον Ὅν ΡΟ Ο ον ο Ο.κο Ο ο το Οὐ οΟ. Ο ΟὐΟ- ον ον Ὁ “Οὐὐο ὁ 

ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ. 
νοΟ Οὐ το Ο Ὁ οΟ νον 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτιχα. 

β Ἦλχος βαρύς. Σήμερον ὙρΉὙΟβεῖ ὁ ᾿Ιούδας. 

ἐ αὔραν χαὶ Θεὲ πανοιχτίρμιον, " οἷς ἐπίστασαι χρίμιασι " δός 

μοι ἐν χαρδίαᾳ " σὸν σὸν φόβον ἔχειν" ἡ δός μοι τὸ φιλεῖν σε " ἐξ 

ὅλης ψυχῆς μου" “ δός μοι τὸ μυσάττεσθαι ἡ τὰς πράξεις τοὺ ἀλά- 

στορος, ἡ χαὶ ποιεῖν τὸ θέλημα " τὸ σὸν τὸ σωτήριον" “ σὺ γὰρ 
εἶ Θεὸς ἡμῶν, " ὁ εἰπών: Αἰτεῖτε χαὶ λαμβάνετε. 

Γέγονα τῶν Δαιμόνων μὲν γέλως, "᾿ τῶν ἀνθρώπων δὲ ὄνει- 
ὃος, " τῶν Διχαίων θρῆνος, " τῶν ᾿Αγγέλων πένθος, "᾽ μολυσμιὸς 
ἀέρος, ᾿ χαὶ γῆς χαὶ ὑδάτων" " σῶμα γὰρ ἐμίανα, “'᾿ Ψυχὴν χαὶ 
γοῦν ἐσπίλωσα, " παραλόγοις πράξεσι "᾽ Θεῷ ἐχθρὸς πέφυκα. ἢ 

οἴμοι ! οἴμοι ! Κύριε, " ἥμαρτόν σοι, ἥμαρτον, συγχώρησον. 
Δέομαι, ἐπὶ ἐμοὶ τῷ ἀκάρπῳ “ μαχροθύμιησον, Δέσποτα, "ἡ χαὶ 

μή με ἐκκόψης " ὡς ἄχαρπον δένδρον " τομῇ τοῦ θανάτου, “ εἰς πῦρ 
ἀποπέμπων" “ ἀλλὰ χαρποφόρον με "᾽ ποιῆσαι παραχλήθητι, ἢ 
χαιρὸν μετανοίας μοι " διδοὺς ὡς φιλάνθρωπος, ἢ ὅπως ἀπογίψω 

μου " τὰς πολλὰς » Σωτήρ μου, ἁμαρτίας, Χριστέ. 
ὝἝτερα οἱεΐ Προδρόμου. Καταφρονήσαντες. 

Νυμφοστολή σας ποῖς λόγοις ᾿ ἱερῶς τὴν κα ησέαν Χριστοῦ, Γ 
προσηγάγου, Σοφὲ," ὡς νύμφην παγάμωμον," χαὶ ὑπήχοον ταύτην 
πῷ Δεσπότη παρέστησας" ἡ ἀλλ ὡς ἔχων νῦν δυναστείαν, " αὐ- 

τῆς ὑπεράσπισον, “ χαὶ ὑπέρμαχος φάνηθι, ᾿ ἀπὸ πάσης καχίας ἢ 
τοῦ Διαβόλου, Παμμιάχαρ, λυτρούμενος. 

Φῶς νοερὸν ἐπιλάμψας " τῇ ταπεινὴ ψυχῇ μου, Πρόδρομε, 
ἐναποδίωξον αὐτῆς " ὁμίχλην τὴν ἅπασαν "᾽ ἡδονῶν ψυχοφθόρων " 
χαὶ παθῶν τῶν τοῦ σώματος" “ καὶ ὡς ἔχων νῦν δυναστείαν, 

᾿ χἀμοῦ ὑπεράσπισον, " χαὶ προστάτης μοι φάνηθι, " ἀπὸ πάσης 
ἀνάγκης Ἂ καὶ περιστάσεως δεινῆς λυτρούμενος. 

Ω Φρρρηπῶν ἡ ἀχρότης,  χαὶ σφραγὶς τοῦ νόμου τοῦ τυ- 
πιχοῦ" ἡ ὦ τῶν ἁπάντων γηγενῶν " μείζων ἁγιότητι" “ ὦ Χρι- 
στοῦ παρουσίας " θεῖος Κῆρυξ χαὶ Πρόδρομος" " ὦ Διδάσκαλε με- 

τανοίας" " ὦ ἁγνείας ἄγαλμα, “᾽ τοὺς σοὺς δούλους περίσωζε, ἢ 

ἀπὸ πάσης ἀνάγχης " καὶ περιστάσεως ἡμᾶς λυτρούμενος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Χαῖρε, ᾿Αγνὴ, ἡ τὸ σεπτὸν χειμήλιον παρθενίας. ἢ Χαῖρε, Σε- 
μνὴ, " ἐνδιαίτημα θεῖον. " Χαῖρε, Παρθένε, τῶν πιστῶν σωτη- 
ρία. ᾿ Χαῖρε, Δέσποινα, " Νύμφη ἀνύμφευτε. 

Ῥαγϑοϊούϊουβ. 41 
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Ἀπόστιχα Κατανυχτιχᾶ. 

Ὡς ὁ ἴΑσωτος υἱὸς δ ἦλθον κἀγὼ, Οἰχκτίρμον" " δέξαι με προ- 

σπίπτοντα " ὡς ἕνα τῶν μισθίῳν σου, " ὁ Θεὸς, καὶ ἐλέησόν με. 

Ως ὁ περιπεσὼν εἰς τοὺς ληστὰς Ἂ χαὶ τετραυματισμένος, δ 

οὕτω χἀγὼ περιέπεσα " ἐξ ἐμῶν ἁμαρτιῶν, " καὶ τετραυματισμένη 
ὑπάρχει μου ἡ ψυχή" " πρὸς τίνα χαταφύγω τοῦ θεραπευθῆναι, ἥ' 
εἰ μὴ πρὸς σὲ τὸν Εὔσπλαγχνον, "“᾽ τῶν ψυχῶν τὸν ἰατρόν: ἢ 
᾿Επίχεε ἐπὶ ἐμὲ, ὁ Θεὸς, " τὸ μέγα σου ἔλεος. 

Μαρτυριχον. 

ἽΛγιοι Μάρτυρες, " οἱ χαλῶς ἀθλήσαντες " χαὶ στεφανωθέν- 

τες, “ πρεσβεύσατε πρὸς Κύριον " ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Εἰρήνευσον πρεσβείαις τῆς Θεοτόχου " τὴν ζωὴν ἡμῶν, " τῶν 
βοώντων σοι" " ᾿Ελεῆμον Κύριε, δόξα σοι. 

φρο ρ ρο ρος ρος ρὸ ρορο ρθρο ρο ρο ρ θ οϑρ ρο ρ ρ  Θ ρο  ρορ 

ΤῊ ΤΡΙΤῊ ΠΡΩΙ. 
ΕἸΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Κατανυχτικά. 

Ἦ χος βαρύς. 

Ἔχουσα, ψυχή μου, " τὸ ἰατρεῖον τῆς μετανοίας, “' πρόσελθε 
ἀβοβαροῦ δα Ἂ ἐν στεναγμοῖς χραυὴ ἀζουσα "᾽ τῷ ᾿Ιατρῷ ψυ- 
χῶν τε χαὶ σωμάτων" ἡ ᾿Ελευθέρωσόν με, Φιλάνθρωπε, " ἐκ τῶν 
ἐμῶν πλημμελημάτων, ἢ συναρίθμιησόν μὲ τῇ Πόρνη, ἡ καὶ τῷ 
Ληστῇ χαὶ τῷ Τελώνη, "' χαὶ δώρησαί μοι, ὁ Θεὸς, ᾿ τῶν ἀνο- 
μῶν μου τὴν συγχώρησιν, "“ χαὶ σῶσόν με. 

Τὸ πέλαγος τοῦ βίου "ὶ χειμαζει με, Κύριε, ἢ τὰ χύματα τῶν 
ἀνομιῶν μου " βυθίζουσί με, Δέσποτα " ἀλλ᾽ ἔχτεινόν σου τὴν 
χεῖρα, “ χαὶ σῶσόν με " ὡς τὸν Πέτρον, Φιλάνθρωπε. 

Δόξα... καὶ νῦν, Θεοτοχίον. 
Προστασία θερμιὴ καὶ ἀντίληψις " Χριστιανῶν ὑπάρχεις, " Θεο- 

τόχε ἀνύμφευτε" ἣ διὸ σὺν τῷ Προδρόμῳ “ τὸν Υἱόν σου δυσώπη- 
σον, " τοῦ εὑρεῖν ἡμᾶς ἔλεος. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα, 
Τοῦ Τελώνου τὴν μετάνοιαν " οὐχ ἐζήλωσα, " χαὶ τῆς Πόρ- 

γῆς τὰ δάχρυα "ἡ οὐ χέχτημαι" " ἢ 
τοιαύτης διορθώσεως" ὅ 
σόν με ὡς φιλάνθρωπος. 

Ὃ τοῦ Πέτρου τὴν ἄρνησιν " τοῖς δάχρυσι χαθαρίσας, " καὶ 

Ἵ 

ἀπορῶ γὰρ ἐκ πωρώσεως ἤἡ τῆς 

ἀλλὰ τῇ σῇ εὐσπλαγχνία, ὁ Θεὸς, ἢ σώ- 



σπλαγχνίσθητι ἐπὶ τὸν λαόν σου, 
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τοῦ Τελώνου τὰ πταίσματα ἢ τῷ στεναγμῷ συγχωρήσας, ἣ Φι- 
λάνθρωπε Κύριε, ἐλέησόν με. 

Δόξα... χαὶ ὡς Θεοτοχίον. 
Κύριε, ἡμεῖς ἐσμεν λαός σου ἣ χαὶ πρόβᾳτα νομῆς σου" ἢ πλα- 

Ἷ δοθέν τας, ὡς ποιμὴν, οἱ ἐπίστρεψον. ἡμᾶς" " σχορπισθέντας τῇ φίεν 

ρᾷ “ συνάγαγε ἡμᾶς: ἢ ἐλέησον τὴν ποίμινην σου, Φιλάνθρωπε, 

ἢ πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, " 
μόνε ᾿Αναμάρτητε. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Κύριε, τὸν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου “ ἐλέους σου ὑσσώπῳ, 

σπλαγχνισθεὶς ὡς ἀγαθὸς, "᾽ ἀπόπλυνον, Σωτὴρ, " καὶ καθαρίσας 
μολυσμοῦ " τῆς ἰλύος τῶν παθῶν, " ἐλέησόν με, Δέσποτα" ἢ διά- 
σωσον τὸ πλάσμα σου, " πρεσβείαις τοῦ σοῦ Προδρόμου, ἡ μόνε 
Πολυέλεε. Μαρτυριχόν. 

Οἱ “Αγιοί σου, Κύριε, " ἐπὶ τῆς γῆς ἀγωνισάμενοι, " τὸν ἐχθρὸν 
χατεπάτησαν, ἡ χαὶ τῶν εἰδώλων τὴν πλάνην χατήργησαν" " 
διὸ χαὶ τοὺς στεφάνους ἢ παρὰ σοῦ ἐχομίσαντο, “ τοῦ φιλανθρώπου 

Δεσπότου ἡ χαὶ ἐλεήμονος Θεοῦ, " τοῦ παρέχοντος τῷ Κόσμῳ “" τὸ 
μέγα ἔλεος. Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

ς ἔχουσα τὸ φυμέταίξαις εἰς τὴν ταπείνωσιν ἡμῶν, ἣ χαὶ 

σχέπουσα τοὺς ἐπὶ γῆς “ εἰς ἀπερίστατον λαὸν " σπλαγχνίσθητι, 

εὐλογημένη Θεοτόχε" " ἐπίμεινον πρεσβεύουσα, "᾿ μὴ ἀπολώμεθα 
δεινῶς" ἡ ἱκέτευε ὡς ἄχραντος ἡ τὸν εὐδιάλλαχκτον Θεὸν, " σωθῆναι 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν, " Παναγία Παρθένε. 

Κανὼν Κατανυχτιχὸς φέρων ἀχροστιχίδα: 

Καθαρτιχοῖς με δάχρυσι, Σῶτερ, πλῦνον. ᾿Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος βαρύς. Ὃ Εἰἱρμός 

ᾧ συντρίψαντι πολέμους ᾿ ἐν βραχίονι αὑτοῦ, "' καὶ ἀναβά- 
ἡ ῥμεβα τριστάτας βυθίσαντι, “ ἄσωμεν αὐτῷ, " ὡς λυτρωτῇ 

ἈΞ ὁτι δεδόξασται. 
Τροπάρια. 

Καθ᾿ ἐχάστην ἁμαρτάνω, “ χαὶ οὐ φρίττω σε, Χριστὲ, 
μαχροθυμίᾳ ζητοῦντά μου τὴν μετάνοιαν" "' δός μοι λογισμὸν ἢ 
ἐπιστροφῆς ὡς ἀγαθὸς, ἢ χαὶ μὴ παρίδης με. 

᾿Αμαρτίαις ἁμαρτίας ἢ προστιθέμενος, Χριστὲ," διαλιμπάνω οὐ- 

δόλως ὁ τάλας ἐγώ: “ μόνε ἀγαθὲ " χαὶ ἀναμάρτητε Σωτὴρ; " 
οἴχτειρον, σῶσόν με. Μαρτυριχαά. 

Θαρσαλέως οἱ γενναῖοι ᾿ ἐπεφώνουν ᾿Αθληταί" δ ᾿Ιδοὺ τὸ στά- 

διον πλῆρες ἀγώνων, δράμωμεν"  χάθηται Χριστὸς ᾿ ἀγωνοθέ- 
τῆς; στεφανῶν " τοὺς νικητὰς τοῦ ἐχθροῦ. 

» ἡμῶν Θεῳ, 

Ἃ 
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᾿Απεχδύσασθε τὸ σῶμα ἣ᾿ πολυτρόποις αἰχκισμοῖς, ἢ χαὶ ἀφθαρ- 

σίας χιτῶνα περιεβάλεσθε, " Μάρτυρες σοφοὶ, " καὶ τοῦ Πατρὸς τῶν 
οἰχτιρμιῶν "υἱοὶ γεγόνατε. Θεοτοχίον. 

Τὸν πολλαῖς χεχαχωμένον " ἁμαρτίαις τὴν ψυχὴν, "᾽ Θεογεν- 

νῆτορ Παρθένε, θεράπευσον, " ὅπως ἐν φωναῖς " εὐχαριστίας ἐχτε- 

Ἃ ἀεὶ δοξάζω σε. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Καὶ τήνδε, Κλεινὲ, τὴν μελῳδίαν δέχου. ᾿Τωσήφ. 
Ὃ Εἴρμός. Νεύσει σου πρὸς γεώδη. 

όσμος τῆς ᾿Εχχλησίας ἢ ὡραϊσμιένος ἐδείχθης ,, " μαχάριε Πρό- 

[κι νρίμ ἢ ἣν πάντοτε πρεσβείαις σου " σῶζε πάσης χαταδίκης ἢ 

τῶν αἱρετιζόντων, ἡ ἑδραίαν, ἀχλόνητον. 
Λμωμον ἱερεῖον ᾽ τῷ Ποιητῇ προσηνέχθης, “ τυθεὶς, θεῖε Πρό- 

ὃρομε, “ ὥσπερ ἀρνίον ἄχαχον" “ὅθεν πίστει δυσωπῶ σε, "΄ πά- 
σῆς με χαχίας ἢ ἐχθρῶν ἀπολύτρωσαι. 

Ἴασαι τῶν σωμάτων "᾿ χαὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν νόσους, 

διμε Πρόδρομε, ὁ ἐχδυσωπὼν ἑχάστοτε ἡ Λόγον, τὸν πάντων τὰς 
νόσους " χαὶ τὰς μαλαχίας " εὐσπλάγχνως ἀράμενον. 

Θεοτοχίον. 
Τέτοχας, Παναγία, "' τὸν ἀπερίληπτον Λόγον, " σαρχὶ χαθ᾽ ὑ- 

Ἃ χοῦπτον πάντοτε δυσώπει ἢ 

γῶς 

ἘΥΟΥΞ 

πόστασιν “᾽ ἡμῖν προσομιλήσαντα" 
σῶσαι τοὺς πιστῶς σε " ἀεὶ μαχαρίζοντας. 

᾽ ι ΡΣ - ΄ Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰρμός. 
ε ᾽ ᾿ ἊἋ ᾿- λό» , ἋἊ ᾿ " -" Ὡ» χ 0 

» 0 οὐρανοὺς ᾿ τῷ λόγῳ στερεώσας, Ἢ χαὶ τὸ τῆς γῆς “ θε- 
μέλιον ἑδράσας " ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν, "᾽ στερέωσόν μου τὸν 

» γοῦν “ εἰς τὸ θέλημα σου, ἡ μόνε Φιλάνθρωπε. 
Τροπαρια. 

Ὃ παρορῶν "“᾽' ἀνθρώπων ἁμαρτίας, " διὰ πολλὴν, ἡ Χριστὲ, 
φιλανθρωπίαν, " πάριδε, μόνε Σωτὴρ, ᾿ τὰ πλήθη μου τῶν χα- 
χῶν, ἵνα δοξάζω σε " τὸν ὑπεράγαθον. 

Ἵνα σαρχὸς " τὸ θέλημα ποιήσω, " τὰ σὰ, Χριστὲ, ἡ θελή- 
κ ὁ ἀσυνείδητος, ᾿ καὶ δέδοικα τῆς φλογὸς " τὴν 

ὰ ἀφ ἧς με λύτρωσαι. 

Μαρτυριχᾶ. 
Σωματικχοῖς ᾿ προσομιλοῦντες πόνοις, ἢ οἱ ᾿Αθληταὶ " τὴν ἄπο- 

νον ἐσχόπουν ἡ ζωὴν καὶ ἄνεσιν" " ἧς ἔτυχον ἐν χαρᾷ, “ τῶν ἀν- 
θρώπων πόνους “ ἀεὶ χουφίζοντες. 

Μαρμαρυγαῖς ἢ τῶν ἄθλων, Θεοφόροι, ᾿ πλάνης δεινῆς " ἐλύ- 
Η ΄ 4 ᾿ Ψ Ἀν - , -» ε -κ ς 

σατε τὴν νύχτα, ἡ χαὶ πρὸς ἀνέσπερον φὼς ἡ μετέβητε, τῶν ἡμῶν 
ὀδυνῶν τὸ σχότος “ ἀεὶ ἐξαίροντες. 

" 

Ἃ 

ματα παρεῖδον 

τιμωρίαν, Λόγε, 



ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ. 00 

Πύλην Θεοῦ " προεῖδεν ὁ Προφήτης, " δὶ ἧς αὐτὸς " διῆλθε, 
χαθὼς οἶδε, " Παρθένε ἄχραντε" " διό σε ἐχδυσωπῶ, " μετανοίας 
πύλας “ αὐτή μοι ἄνοιξον. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ὁ κατ ἀρχὰς τοὺς οὐρανούς. 

τ τ ηλιοβόλοις ἀστραπαῖς " πᾶσαν φωτίζεις τὴν Κα τίσιν" " τοῦ Ἢ- 

λίου " γὰρ τοῦ νοητοῦ " ἀστὴρ φαεινὸς " ἐδείχθης, Πρόδρομε," 
ὃν ἐχδυσώπει ἐκτενῶς " παθῶν τὸ σχότος διῶξαι ὁ ἐχ τῶν πανωδύ- 

γων χαρδιῶν ἡμῶν. 
Νόμου χαὶ χάριτος ἑστὼς ἢ ἐν μέσῳ, θεῖε Προφῆτα, "' παρε- 

δήλους " πᾶσιν ἐμφανῶς " τὴν παῦλαν τοῦ μὲν, " τῆς δὲ τὴν 
Ἵ κ ΄ ᾿ τὰς Υ ἢ , , - -»Ἢ ἕ 

ἔλλαμψιν γενησομένην χαθαρῶς “ ἀναχαινίσει τελεία " τῶν πα 
λαιωθέντων ἁμαρτήμασι. 

Δαιμονιχῆς ἐπιφορᾶς. " ἐχ τῶν σχανδάλων τοῦ βίου. “ ἀπὸ παά- 3 3 

σῆς " θλίψεως ἡμᾶς, " Χριστοῦ Βαπτιστὰ, " βοῶμιεν, λύτρωσαι, " 

ἐχδυσωπῶν τὸν ᾿Αγαθὸν, ἢ χαὶ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δίκης " τῶν χολαστη- 
ρίων ἀπολύτρωσαι. Θεοτοχίον. 

Εὐλογημένη, ἡ Θεὸν ἡ ἀνερμιηνεύτως τεχοῦσα, " σὺν τῷ θείῳ ἢ 
τούτου Βαπτιστῆ " δυσώπει ἁγνὴ " ἀπαύστως Δέσποινα, " ὑπὲρ 
ἡμῶν τῶν συμφοραῖς Ἂ περιπιπτόντων τοῦ βίου, “' καὶ συνεχομιένων 

ἁμαρτήμασι. ᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ ἙΕἰἱρμός. 

᾿ τα ἔνσαρχον ἡ παρουσίαν σου, Χριστὲ, ᾿᾿ πιστούμενος " ὁ Προ- 
φήτης ᾿Αββακοὺμ. " ἐκχραύγαζε: "' Δόξα τῇ δυνάμει σου. 

Τροπάρια. 
᾿Ἐξένευσα " τῆς ὁδοῦ τῆς πρὸς ζωὴν " φερούσης με, ἥ χαὶ εἰς 

βόθρον τῶν χαχῶν " χατέπεσον᾽ ἡ Σῶτερ, μὴ παρίδης με. 
Δαχρύων μοι " ὀχετοὺς, Λόγε Θεοῦ, " χκατάπεμψον, " ἵνα πλύ- 

νὼ τῶν πολλῶν ἡ πταισμάτων μου, " Δέσποτα, τὸν βόρβορον. 
Μαρτυριχά. 

᾿Αγόμενοι ᾿ ὡς ἀρνία πρὸς σφαγὴν, " οἱ Μάρτυρες ἡ τὸν πο- 

λέμιον ἐχθοὸν ᾿ χατέσφαττον “ δόξης ἀξιούμενοι. Ρ φ ἢ 
Κενούμενοι ἢ τῶν αἱμάτων οἱ χρουνοὶ, ᾿“ Πανεύφημοι " τοῦ χει- 

» 

] 

Ἃ 

] μαῤῥου τῆς τρυφῆς “ ηὐτρέπιζον " πᾶσι τὴν ἀπόλαυσιν. 

Θεοτοχίον. 

Σεσάρχωται ἣὶ ἐξ αἱμάτων σου ἁγνῶν " ὁ Κύριος, " τὴν μετά- 
νοιαν βροτοῖς δ δωρούμενος, ἢ Κόρη, μεσιτείαις σου. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ὃ Πατριχοὺς ἡ χόλπους. 

Ἃ 

᾿ ἘΎΧ τον Δ - ᾽ 8 ᾿ ᾽ "Ὁ 

λοι σα ἢ στῖφος δυσμενῶν, “' χαὶ ἀριστεύσας χατ αὐτῶν 
λαμπρότατα, "' ἐν ἐμοὶ τὴν βασιλεύουσαν ἡ ἁμαρτίαν, δέο- 

μαι, " Βαπτιστὰ, εὐχαῖς σου χατάβαλε. 
Λύχνος ὀφθεὶς, ᾿ Μάκαρ, νοητὸς " δικαιοσύνης, τοῖς βροτοῖς 
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ὑπέδειξας " ᾿Ιησοῦν τὸν μέγαν Ἥλιον" 
τὰς χαρδίας πάντων ἱχέτευε. ' 

᾽Εν ἀναῤναηε Ἂ χαὶ συλληφθεὶς " χαὶ γεννηθεὶς, ζῶ ἀμελῶς, 
χαὶ δέδοικα " τὰ ἐχεῖθεν χολαστήρια" "' ἐξ ὧν με ἐξάρπασον, " 
Βαπτιστὰ, Θεὸν ἱλεούμενος. 

Ἱκετηρίαν " ὑπὲρ ἡμῶν " τῶν σε τιμώντων τῷ Θεῷ προσά- 
γαγε, " ὅπως πάσης ἡμᾶς ῥύσηται " δεινῆς περιστάσεως “ καὶ Δαι- 

μόνων βλαβης, Πανόλβιε. Θεοτοχίον. 

Νέμου σχιαί σὲ “ πολυειδῶς " τὴν τεξαμένην τὸν Θεὸν ἐδήλω- 

σαν" “ ὃν ἱκέτευε, Πανάμωμε, ἣ πάσης ἀνομίας με " χαὶ παθῶν 

ῥυσθῆναι τοῦ σώματος. 

᾿Ωδὴ ε΄. Ὁ Εἰρμός. 
» ιἀσχεδάσας τὴν γύχτα τῶν κρμες ἢ λάμψον μοι φῶε νοε- 

ΔΨ ἢ ὁ τὸ ἀρχέγονον σχότος " τῆς ἀβύσσου διώξας, " χαὶ 

» τὸ πρωτόχτιστον φῶς " χαταλάμψας τῷ Κόσμῳ, "' Δημιουργὲ 
ν ποὺ παντός. Τροπαρια. 

Ῥῦσαί με, Λόγε, δικαίας σου ὀργῆς, " ἡνίκα χρίνης τὴν γῆν᾽ ἢ 
χαὶ τῶν πολλῶν μου πταισμάτων ἡ μετανοίᾳ χαθαάρας, “' ναόν 

ας δεῖξον τῆς σῆς " ἀγαθότητος, μόνε " Δημιουργὲ τοῦ παντός. 
Ὑπὸ τῆς ἄγαν ἀχλύος τῶν παθῶν "᾽ ἀπετυφλώθην τὸν νοῦν, ἢ 

χαὶ οὐ γινώσχω τί πράττω, " πωρωθεὶς τὴν χαρδίαν" "᾽ ἐπίστρε- 

ψόν με, Χριστὲ, " χαὶ μετάνοιαν δίδου " χαθαρτικὴν μολυσμῶν. 
Μαρτυρικά. 

Στάδιον πλῆρες ἱδρώτων, ᾿Αθληταὶ, μ᾽ ἀβαμόνπες νεανιχῶς, ἡ 

ὑφ οὗ χαταυγάζεσθαι " 

» 

πρὸς τὴν οὐράνιον νύσσαν ᾿ χατηντήσατε, νίκης " βραβεῖα ζωαρ- 
χικῆς " ἐκ Χριστοῦ δεδεγμένοι" "΄ ὅθεν ἐπαγάλλεσθε. 

᾿Ισχυροτάταις νευραῖς τῶν ἱερῶν Ἀ πόνων ὑμῶν, ᾿Αθληταὶ, ἢ 

ἀπηγχονήσατε ὄντως “ τὸν ἀρχέχαχον ὄφιν ; Ἀ χαὶ Παραδείσου 

τρυφῆς ἢ ἠξιώθητε" ὅθεν ἢ ἀνευφημοῦμεν ὑμᾶς. 

Θεοτοχίον. 

Ἢ τοῦ Ἡλίου νεφέλη φωτεινὴ» ἡ λάμψον μιοι φῶς νοερὸν ἢ 

τῆς ἀληθοῦς μετανοίας, Ἃ χαὶ ἀπέλνοην σχότος ̓  τῶν πονηρῶν 

λογισμῶν, "' ἵνα πίστει ὑμνῶ σε ἢ ὡς σωτηρίαν πιστῶν. 
Κανὼν τοῦ Προδρόμου, Κύριε, ὁ Θεός μου. 

πφυς φωνὴ βοῶντος " ἐν ἐρήμιις, Πάνσοφε, διανοίαις Δ Θεοῦ 

δ, ἐπιγνώσεως" “ διὸ ἱκετεύω σε, " τὴν ψυχὴν μου ἐρημωθεῖσαν " 

πάσῃ παραβάσει Ἀα ρὑρήθον. 
Τίμιον τοῦ Δεσπότου " σχεῦος δεδειγμένος, Θεοῦ Προφῆτα, ᾿ 

ἀτίμων με ἘΡΡΝἪ πρεσβείαις σου λύτρωσαι, " χαὶ τιμῆς τὺυ- 

χεῖν αἰωνίου " τὸν ἀγαθοδότην δυσώπησον. 
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᾿Ἤγγισαν ἀνομίαι "' ἐπὶ ἐμὲ εἰσόδῳ τῆς ῥαθυμίας" “ τρόποις 

μετανοίας με, ἢ μαχάριε Πρόδρομε, " βελτίωσον, ὥπως προθύμως ἢ 
τὰς ὁδοὺς Κυοίου ἀφίκωμαι. 

Θεοτοχίον. 

Νέχρωσον τῆς σαρχός μου ἢ τὸ γεῶδες φρόνημα, Θεοτόχε, " 
ζωὴν ἡ χυήσασα, ἢ θανάτῳ τὸν θάνατον " παντελῶς θεία δυνα- 

στεία, "Αχραντε σεμνὴ; ἀφανίσασαν. 
᾿Ωδὴ ς. Ὃ Εἰρμός. 

ν Πγυθῷῴ ἁμαρτημάτων ἥ'ὶ περιπεσὼν, ᾿Αγαθὲ, " ὡς ̓ Ιωνᾶς ἐχ τοῦ 
νι βοῶ σοι" "᾿᾿Ανάγαγε ἐχ φθορᾶς " τὴν ζωήν μου, δ" 

» χαὶ σῶσόν με, Φιλαάνθρωπε. 
Τροπαάρια. 

»»- 

Νέος ἄσωτος ὥφθην "ἡ αἰσχρῶς βιώσας ἐν γῆ, “᾽ χαὶ ἡδονῶν 
ὑποχύψας ταῖς ὁρμαῖς" " ἐπίστρεψόν με, Χριστὲ, ἡ ὁ Θεός μου, ἢ 
χαὶ σῶσον ὡς φιλάνθρωπος. 

: Στέναξον, ὦ ψυχή ΠΝ ἵνα ῥυσθῆς στεναγμῶν" τ δάχρυσον, 
ὅπως δαχρύων ἀπαύστων " μὴ λάβης πεῖραν ἐχεῖ "᾽ ἐν ὀδύνη ἰὰ 

οὐδὲν ἐχόντων ὄφελος. Μαρτυριχα. 
"Ὠφθητε ὥσπερ λίθοι " ἐν τῷ στεφάνῳ σαφῶς " τῆς τοῦ Χρι- 

στοῦ ᾿Εχχλησίας πηχθέντες, " χαὶ κόσμος ταύτης τερπνὸς "' γε- 
γονότες, ἢ σεπτοὶ Μεγαλομάρτυρες. 

Τέλους ἀξιοθέου " ἀξιωθέντες, Σοφοὶ, " ἀτελευτήτους χληροῦσθε 

ἀμοιβάς" " διὸ τὰ τέλη ἡμῶν " ἐν μετανοίᾳ "᾿ γενέσθαι ἱχετεύσατε. 
Θεοτοχίον. 

Ἂ 

Βυθοῦ με ῥαθυμίας " χαὶ ἀμετρήτων παθῶν, " ἡ τὸν βυθὸν εὐ- 
σπλαγχνίας τεχοῦσα, " ἀνάγαγε, ᾿Αγαθὴ, " χαὶ δαχρύων ἣ πολ- 
λῶν πηγήν μοι δώρησαι. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. ᾽Ο ᾿Ιωνᾶς “ἡ ἐχ χοιλίας. 

Ν] Ὁ ρυγαῖς Ἀ ἀρετῶν σαφῶς ἐξαστράπτων, " καὶ φωταυγεῖ " 
μαρτυρίῳ ἐχλάμπων, " φωτίζεις πᾶσαν Κ τίσιν, Ἂ γοητῆς ᾿Ανα- 

τολῆς φίλε γνήσιε. 
᾿Εβλάστησας " γηραλαίας, Μάκαρ, ἐκ στείρας" " διὸ βοῶ" Κ 

᾿Αμαρτίαις πολλαῖς με " γηράσαντα, εὐχαῖς σου " μετανοίας καλ- 

λοναῖς ἀναχαίνισον. 

Λύχνε φωτὸς " ἀνεσπέρου, θεῖε Προφῆτα, "᾽ τὸν λύχνον μου " 
τῆς χαρδίας σβεσθέντα " ἐπάναψον εὐχαῖς σου, "᾽ χαὶ φωτός με 

χοινωνὸν θείου ποίησον. Θεοτοχίον. 

Ὡς ὑετὸς " ἐν γαστρί σου ὁ Λόγος χατέβη᾽ 

Παναγία Παρθένε, " τὰ ῥεύματα ξηρᾶναι " τῶν ἁμέτρων μου χα- 
χῶν, ἱχετεύω σε. 

ἋἊ Ἂχ ὃν αἴτησαι, 
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ὴ ζ΄, Ὃ ἙΕἰἱρμός. 

» θυ ἐν μββρίψῳ μον οἶδ ἔφλεξεν, οὐδὲ παρηνώχλησε 
τὸ πῦρ' “ τότε οἱ τρεῖς " ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος ὕμινουν " καὶ 

» εὐλόγουν λέγοντες" " Εὐλογητὸς, ὁ Θεὸς, " ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Τροπάρια. 

Ἂ 

» 

Εἰς πάθη ἀτιμίας ἐνέπεσα, " χτήνεσι, Σῶτερ, ὁμοιωθείς" " χαὶ 
σχοτισθεὶς " οὐ θεωρῶ τῆς ἀνοχῆς σου, " Λόγε, τὸ μαχρόθυμιον" ἢ 

ἐπιστροφῆς μοι χαιρὸν ἣ δίδου καὶ σῶσόν με. 

ἱΡαθύμως τὴν ζωὴν ἐξετέλεσα, ἣ᾿ πράττων ἃ οὐχ ἔξεστι ποιεῖν" " 

χαὶ λὲν ἰδοὺ, κι “Αδου λοιπὸν πύλαις ἐγγίζω, " μὴ λαμβάνων αἰσθη- 

Ἀμὴν μὲ παρίδῃς, Χριστὲ, ἡ ὁ μόνος ὧν ἀγαθός. 
Μέρρθωρρς φ. 

Ποθήσαντες ζωὴν τὴν αἰώνιον, ᾿ Κόσμῳ ἐνεχρώθητε, Σοφοί- 
χαὶ τὸν ἐχθρὸν " ἀπονεχρώσαντες τελείως, “ εἰς οὐρανοὺς ἀνί- 

πτασθε, ἢ ὑπὲρ ἡμῶν, ᾿Αθληταὶ, "' ἀεὶ πρεσβεύοντες. 
Λυθέντες ἀναγκῶν τῶν τοῦ σώματος, " ἐλύσατε πλάνης τὰ 

δεσμὰ, "᾽᾿ χαὶ τῇ Χριστοῦ, "' ἅγιοι Μάρτυρες, ἀγάπη " ψυχὰς 
συνεδήσατε, ᾿ τοῦ δεσμευθέντος σαρχὶ " καὶ λύσαντος τὴν φθορᾶν. 

Θεοτοχίον. 

ῬΤόμον χαινόν Προφήτης σε ἔβλεψεν, " ἐν ᾧ Λόγος γέγραπται 
Πατρός" "᾽ ὅθεν, ᾿Αγνὴ, " ἐχδυσωπῶ, βίβλῳ με ζώντων ἡ γραφῆναι 
ἱκέτευε, " τὸν χαινουργὸν τοῦ παντὸς " ἐχδυσωποῦσα ᾿Ιησοῦν. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Κάμινον Παῖδες. 
(δου μοι ὄμβρους μ δαχρύων εὐχαῖς σου, " τῆς εὐσπλαγχνίας 

Δοὸ τὴν ἄβυσσον " ὁ ποταμοῦ προχοαῖς λούσας, Πρόδρομε, Ἄ χαὶ 
ὅλον με ἈββαρρΥν, μολυσμοῦ ἀν: τε χαὶ πνεύματος. 

Ἱκετηρίαν ᾿ προσάγαγε; Μάχαρ, " τῷ ἐπὶ πάντων Θεῷ ἡμῶν, " 
ὅπως χἀμὲ ἐλεήσῃ ὡς εὔσπλαγχνος " πολλὰ ἁμαρτάνοντα " χαὶ 

ἀνάνευσιν νῦν μὴ ἔχοντα. 
ἼΑγονε σπεῦσον " ψυχὴ μεταγνῶναι, " μὴ ὡς συχὴν σε τὴν 

ἄχαρπον Ἂ ἡ θεία δίχη ἐχτίλη προθέλυμνον" " τῷ Δεσπότη βόησον" ἢ 
ὋὉ Θεὸς, ἱλάσθητι, σῶσόν με. Θεοτοχίον. 

Νενεχρωμένην ἡ Ψυχὴν χεχτημένος ἢ ταῖς χαλεπαῖς παραβά- 
σεσι, “ σὲ τὴν νεχρώσασαν ΛΑδην τῷ τόχῳ σου " ἱκετεύω, Δέ- 

σποινα" “ Μετανοίας τρόποις με ζώωσον. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Ἑίρμοός. 
» γητὸν ὑπ ᾿Αγγέλων ἀσιγήτως " ἐν ὑψίστοις δοξαζόμενον Θεὸν, 

Ἴ οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, ᾿ γῆ χαὶ ὄρη καὶ βουνοὶ χαὶ βυθὸς, 
» χαὶ πᾶν γένος ἀνθρώπων, “ ὕμνοις αὐτὸν " ὡς Κτίστην χαὶ 
» Λυτρωτὴν εὐλογεῖτε. 

Ἂ 

δ: Ων 
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Τροπαρια. 

ὑπερβαλλόντως ἐντρυφήσας "ὶ ταῖς βλαπτούσαις ἡδοναῖς φρε- 
νοβλαβώς, " ὁ ἀσυνείδητος ἐγὼ κ᾽ ὑπερέβην πάντας ἀμιαρτωλούς" ἢ 

ὁ ἔχων εὐσπλαγχνίας ἢ ὑπερβολὴν, " παράσχου μοι ἱλασμὸν τῶν 
πταισμάτων. 

Νῦν ἐπὶ θύραις ὁ νυμφίος: " τὴν λαμπάδα χαταχόσμησον, 
ψυχή" ἡ ἐλαίῳ ἄρδευσον αὐτὴν ἡ συμπαθείας καὶ παντοίων χα- 

᾿λῶν' ἡ πρὶν ἂν χλεισθῇ ἡ θύρα, " σπεῦσον Χριστῷ " συνεισελθεῖν 
ἐν χαρὰ ἀσυγχρίτῳ. 

Ἂ 

Μαρτυριχά. 

Οὐ δειλιῶντες τὰς βασάνους " οἱ γενναῖοι ἀνεβόων ᾿Αθληταί" ἢ 
᾿Ιδοὺ εὐπρόσδεχτος χαιρὸς, " στῶμεν πάντες στεῤῥοτάτῳ νοΐ" ἢ 
χτησώμεθα βραχέσι " πόνοις ζωὴν ἡ τὴν ἄπονον χαὶ τρυφὴν τὴν 

ογήηροῦ 
Νάμασι θείοις, ηνδχοφόμον δ τοὺ Σωτῆρος ἀλλο μόγος τὸν ἀεὶ, ἢ 

πᾶσαν ἀρδεύετε ΠΉΡΑΣ ἐβαιῆθαι τῶν ἀγώνων ὑμῶν, "᾿ καὶ καρ- 
ποφόρον ταύτην " ταῖς ἀρεταῖς ἢ ἐργάζεσθε ἐ εν Χριστῷ εἰς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

Θεοτόχε, οὖσα βεβαία " προστασία χαὶ ἐλπὶς Χριστιανῶν, " ἐν 
᾿ Τῇ ἡμέρᾳ ἐπ φριχτὴ ὄ ἈΦ μοι ἐπταιχότι πολλὰ, " καὶ ῥῦσαι 
τῆς γεέννης ̓  τῆς φοβερᾶς, " προβάτοις με δεξιοῖς ἀριθμήσασα. 

Κανὼν τοὺ Προδρόμου. Τὸν μιόνον εὐνον μῳ 

ἐσμῶν λυθῆναί με " τῶν πολλῶν μου πταισμάτων ἣ τὸν δεσμευ- 
θέντα χαὶ δεσμώταις τὴν λύσιν " βραβεύσαντα “ ἱχετεύων, 

Προφῆτα, ἡ πὸν μόνον Λυτρωτὴν “ μὴ παύσῃ εἰς αἰῶνας ἡ ἀεί 
σε εὐφημοῦντα. 

᾿Επλήγην, Πρόδρομε, "' ἡδονῆς τῇ ῥομφαίᾳ, " καὶ ἐν ὀδύνη 
σοι χαρδίας χραυγάζω- ἡ ᾿Ιάτρευσον ἢ τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος, ἢ 

Χριστὸν ἐχδυσωπῶν, " τὸν μόνον ἰατῆρα " ψυχῶν τε χαὶ σωμάτων. 
Χειρί σου, Πρόδρομι, ᾿ ὃν ἐβάπτισας Λόγον," μὴ διαλίπης ἰχε- 

τεύειν ἀπαύστως, " ῥυσθῆναί με " ἐκ χειρὸς ἁμαρτίας, “' τὸν πταί- 

σαντα πολλὰ “ἡ χαὶ τεταπεινωμένον ἡ καὶ χκαταχεχριμιένον. 
' Ὅτι κατώρυξα ἡ εἰς τὴν γῆν ἀγνωμόνως " τάλαντον, ὅπερ ἐκ 
᾿ Θεοῦ ἐπιστεύθην, " ἐχδέχομαι " τὴν πιχρὰν τιμωρίαν" " ἐξ ἧς με, 

Ἀ ΤΑΣ ἊΣ Αὐρισισ οὶ πιστῶς ἐχδυσωπῶ σε. ᾿Βαπτιστὰ, “ἡ ἐξάρπασον εὐχαῖς σου, 

Θεοτοχίον. 

Ὑπηῆρξας ἄφλεχτος, ἢ δεξαμένη ἐν σπλάγχνοις ̓  τὸ πῦρ τὸ 

ἄστεχτον, Παρθένε: διό με " ἐξάρπασον “ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσβέ- 
| στου, “ δροσίζουσά με νῦν " γνησίας μετανοίας ἢ περιχαλλέσι τρό- 

ποις. 

Ῥαγδοϊούϊουβ. 42 



570 ΤΗ ΤΡΙΤῊ ΠΡΩΙ. 
, Ωδὴνθ θυ δδρινος. 

» ἃ σπόρου τόχου σύλληψιν " τίς ἑρμιηνεύσει βροτῶν; "' ἀφθόρου 
μον. γέννησιν ἢ τίς μὴ θαυμάσει γηγενῶν; " διό σε " αἱ 

» φυλαὶ τῆς γῆς, “ Θεοτόχε, μεγαλύνομεν. 
Τροπαρια. 

Ἵνα χληρονομήσωμεν ἢ τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ, ἣ' πενθήσωμεν, 
στεναάξωμεν, ᾿ παρακαλέσωμεν Χριστὸν, " ἐν ὅσῳ "ἡ χαιρὸν ἔχο- 

μεν, πιστοὶ, ἡ μετανοίας χαὶ δεήσεως. 

Ὡς Χαναναία χραάζω σοι" δ ᾿Ελέησόν με, Χριστέ" " ὡς πάλαι 

τὴν συγχύπτουσαν, “᾽ ἀνόρθωσόν με, ᾿Ιησοῦ, " χαὶ σῶσον ἡ μὲ, 
Σωτήρ μου, τὸν πολλαῖς “ ἁμαρτίαις βυθιζόμενον. 

Μαρτυριχά. 
Στενούμενοι ἐν θλίψεσι " καὶ φυλακαῖς χαὶ ποιναῖς, " οἱ ἀθλο- 

φόροι Μάρτυρες " πρὸς πλατυσμὸν ἀναψυχῆς " μετῆλθον," ἐχ στε- 

νώσεως ἡμᾶς " ἐγχλημάτων ἐχλυτρούμενοι. 
Ἢ γῆ μὲν χατεχάλυψεν " ὑμῶν τὰ σώματα νῦν, "' οὐρανὸς 

δὲ, ἽΑγιοι, ἢ φέρει τὰ πνεύματα ἀεὶ, “ τῷ θρόνῳ ἢ 
τῆς δόξης, δ μετ ᾿Αγγέλων ἀγαλλόμενα. 

Θεοτοχίον. 

Φορέσας με ὁ Κύριος " ἐκ σοῦ προῆλθεν, ᾿Αγνή᾽ " αὐτὸν οὖν 

ἐχδυσώπησον ἡ στολῇ φαιδρῦναί με φωτὸς, ἡ Παρθένε, Κ καὶ ἐχδὺῦ- 
σαι τῶν παθῶν " νῦν τὸν σάχχον τὸν βαρύτατον. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Μὴ τῆς φθορᾶς. 
ἐρωτάτης, Προφῆτα, “ ῥίζης ἐβλάστησας, “ χαὶ τῆς χαχίας 

ἐμμπ ῥίζας " πάσας ἀνέσπασας" ἡ χαὶ συμπνιγόμενον ἣ χαὶ χα- 

τηχρειωμένον ᾿' ἐπίσχεψαί με, Μαάχαρ, " καὶ θείας μετανοίας ἢ 
ἐχβλαστάνειν χαρποὺς εὐόδωσον. 

Ωραιοτάτην τρυγόνα ἡ χαὶ ἀηδόνα σε " ἡ ̓ Εχχλησία γνωρί- 
ζει, " μέγιστε Πρόδρομε" "᾽ τῆς μετανοίας γὰρ ἥ ἐβόησας τὸ μέ- 

λος ἡ ψυχαῖς ἐρημωθείσαις ἢ καὶ χαχοῖς χερσωθείσαις" “' ὅθεν πίστει 

σε μαχαρίζομεν. 
Σὺ τὰς ὁδοὺς τὰς φερούσας ἡ πᾶσιν ὑπέδειξας " πρὸς σωτη- 

ρίους εἰσόδους, “ ἅγιε Πρόδρομιε: " αἷς βηματίζειν με" εὐόδωσον, 

τὸν πάσαις " τοῦ βίου ἀνοδίαις " πλανώμενον ἀπάτη ἡ τοῦ χαχίαν 

δημιουργήσαντος. 
Ἢ φοβερὰ ἐπὶ θύραις " ἡμέρα ἤγγικε, ἡ καὶ καταχρίσεως ἔρ- 

γα "᾿' ἔχων ὀδύρομαι" "᾽ εὔσπλαγχνε Κύριε, " ὁ μόνος ἐλεήμων, Ἂ 

εὐχαῖς τοῦ Προδρόμου " χαὶ πάντων τῶν ᾿Αγίων, “ ἀχατάχριτον 
τότε δεῖξόν με. Θεοτοχίον. 

Φῶς ἡ τεχοῦσα “ τὸ θεῖον, Θεοχαρίτωτε, " τὴν σχοτισθεῖσαν 

» 

παρεστῶτα 

ε 

Ἂ 



ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ. ΟἿ] 

ψυχήν μου " ταῖς παραβάσεσι " φώτισον, δέομαι, ᾿ καὶ σκότους 
αἰωνίου " ἐλεύθερόν με δεῖξον, "᾽ ὅπως σε μεγαλύνω " καὶ δοξαζω, 
ἀειμαχάριστε. 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Κατανυχτιχά. 
Ὡς τὴν συχῆν τὴν ἄκαρπον, " μὴ ἐχχόψης με, Σωτὴρ, τὸν 

ἁμαρτωλὸν, ἢ ἀλλ ἐπὶ πολλῷ τῷ ἔτει " κατανυξίν μοι δώρησαι, ἢ 
ἀρδεύων μου τὴν ψυχὴν " τοῖς δάχρυσι τῆς μετανοίας, " ἵνα χἀ- 
γὼ " χαρπὸν προσενέγχω σοι ἐλεημοσύνης. 

Ὡς Ἥλιος ὑπάρχων δικαιοσύνης, ἢ φωταγώγησον τὰς χαρ- 

δίας " τῶν σοι βοώντων" ἡ Κύριε, δόξα σοι. 
Μαρτυριχόν. 

Ἔν μέσῳ τοῦ σταδίου τῶν παρανόμων, ἢ ἀγαλλόμενοι ἀνεβόων 
οἱ ᾿Αθλοφόροι" Κύριε, δόξα σοι. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Σήμερον γρηγορεῖ ὁ ̓ Ιούδας. 
ἘΕὕρατο ἐχ γαστρὸς στειρευούσης “ θεολογεῖν τὸν ἐν σπλάγχνοις 

σου "' Θεὸν Λόγον, Κόρη, " Φωνὴ ἡ τοῦ Λόγου " ἐν τοῖς ἀσπασμοῖς 
σου " τὴν χάριν εὑροῦσα" “' ὅθεν Θεοτόχον σε " μητρὸς τῇ γλώσ- 

σῃ ἔκραζε, " δὲ αὐτῆς ὑστέρημα " πληροῦσα τῆς φύσεως, ἡ χαὶ 
ὀργάνων στέρησιν, " δί ὧν διορθοῦνται τὰ νοήματα. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ραῖος ἦν " χαὶ χαλὸς εἰς βρῶσιν “ ὁ ἐμὲ θανατώσας χαρπός" " 

Χριστός ἐστι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, “ ἐξ οὗ φαγὼν οὐ θνήσχω, ἢ 

ἀλλὰ βοὼ σὺν τῷ Ληστῇ" " Μνήσθητί μου, Κύριε, " ἐν τῇ Βασι- 
λείᾳ σου. 

Τὰ τραύματα " τῆς ἐμῆς καρδίας ἡ τὰ ἀνίατα, Κύριε, " ἰά- 

τρευσον ὡς μόνος ἰατρὸς " ψυχῶν τε χαὶ σωμάτων, ἢ χαὶ βημα- 

τίζειν με ὀρθῶς " πάντοτε εὐόδωσον " τὰς σωτηριώδεις ὁδούς. 

Ὃ προδραμιὼν " τῆς δικαιοσύνης ἢ τοῦ Ἡλίου, Χριστοῦ Βα- 

πτιστὰ, “ τὸν λύχνον τῆς ψυχῆς μου, τὸν τῇ πολλῇ " καχίᾳ 
ἐσβεσμένον, “ ἄναψον θείαις προσευχαῖς, ἢ ὅπως μακαρίζω σε " 

πάντοτε σωζόμενος. 

Μαρτυριχόν. 

᾿Αθλήσαντες " καὶ στεφανωθέντες, ἢ τὸν ἐχθρὸν χατησχύνα- 
"Ὁ Ἴ- Α ὕ ἣ ᾿ ᾽ , μιν 

τε" " χαὶ νῦν περιπολεῖτε τοὺς οὐρανοὺς, " φωτὸς ἀδιαδόχου 

ἀποπληρούμενοι, σοφοὶ " Μάρτυρες, πρεσβεύοντες " ὑπὲρ τῶν ψυ- 
χῶν ἡμῶν. Δόξα. 

᾿Ιάτρευσον " τῆς ψυχῆς μου τὰ πάθη " τὰ ἀνίατα, θεία Τρι- 
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ας" ἡ χαὶ ῥῦσαί με γεέννης χαὶ πειρασμῶν, Κ ἡ ἐν μιᾷ Θεότη- 
τι ἢ δοξαζομένη εὐσεβῶς, "᾿ καὶ τὴν αἰωνίαν μοι " Βασιλείαν δώ- 
ρησαι. Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Εχώρησας "᾽ ἀστενοχωρήτως “ ἐν γαστρὶ τὸν ἀχώρητον" ἥ ὃν 
πάντοτε δυσώπει, Μήτηρ ἁγνὴ; “ στενοχωρίας πάσης ἡ χαὶ 
παθῶν ἐπαγωγῆς " ῥύσασθαι τοὺς δούλους σου “ πόθῳ σε δοξά- 

ζονπὰς. 

ΤῊ ΤΡΙΤῊ ΕΣΠΈΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Σταυρώσιμα. 
Ἦ χος βαρύς. Οὐχέτι κωλυόμεθα. 

ν ξύλῳ σε προσήλωσαν ᾿Ιουδαῖοι, "ἵνα ξύλῳ τὸν θάνατον 

᾿ Ἡλοφψασῦναι κ Κύριε, δόξα σοι. 
᾿Εχὼν ἐδέξω ῥάπισμα, ᾿ Ελεῆμον, κ΄ ἵνα ῥύση τὸν ἄνθρωπον 

ἐχ δουλείας: " Κύριε, δόξα σοι. 

Ξύλῳ Σταυροῦ ἰάσω πιχρίαν ξύλου, ἣὶ χαὶ Παράδεισον ἤνοιξας 

τοῖς ἀνθρώποις: “ Κύριε, δόξα σοι. 
ἽὝἝχτερα τῆς Θεοτόχοὐ, ὅμοια. 

Προσάξωμεν τὸ Χαῖρε τῇ Θεοτόχῳ, δι δ᾽ “Ἀγγεχδς ἡ ααὶ 

βοήσωμεν: Εὐλογημένη " Πάναγνε, δόξα σοι. 
᾿Ανύμφευτε Παρθένε, Μῆτερ Κυρίου, " τοὺς οἰκέτας σου ἐλευ- 

θέρωσον ἐχ τῶν βελῶν ἢ ἁπάντων τοῦ ὄφεως. 
Κατέπαυσας τὴν λύπην, ᾿Αγνὴ, τῆς Εὔας, “᾽ ὡς χυήσασα 

τὴν χαρὰν τοῦ Κέσμου" “᾽ χαῖρε, ᾿Ανύμφευτε. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ἔν ξύλῳ προσπαγέντα σε ἑχουσίως ᾿ ἡ Πανάμωμος ὡς ἑώ- 
ρᾶχε, θρηνῳδοῦσα ἡ ὕμνει τὸ χράτος σου. 

᾿Απόστιχα Σταυρώσιμα. 
Οὐχέτι χωλυόμεθα ξύλου ζωῆς, “ τὴν ἐλπίδα ἔχοντες τοῦ 

Σταυροῦ σου" " Κύριε, δόξα σοι. ᾿ 

Κρεμιάμιενος, ᾿Αθάνατε, ἐπὶ ξύλου, " ἐθριάμβευσας τὰς παγί- 

δας τοῦ Διαβόλου" " Κύριε, δόξα σοι. 
Μαρτυριχκόν. 

Καταφρονήσαντες πάντων " τῶν ἐπὶ γῆς, ἅγιοι Μάρτυρες, τ 

χαὶ ἐν σταδίῳ τὸν Χριστὸν ἡ ἀνδρείως κηρύξαντες, ἣ' ἀμοιβὰς τῶν 

βασάνων ἡ" παρ αὐτοῦ ἐχομίσασθε" " ἀλλ ὡς ἔχοντες παῤῥησίαν, " 

αὐτὸν ἱχετεύσατε, " ὡς Θεὸν παντοδύναμον, " τὰς ψυχὰς ἡμῶν 
σῶσαι " τῶν εἰς ὑμᾶς προστρεχόντων, δεόμεθα. 
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Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
ργελαῳ χαθυπέμεινας, Λόγε, ἡ ἐπὶ σταυροῦ προσηλούμε- 

νος, " ἡ Παρθενομήτωρ ἐβόα θρηνοῦσα, " σὺν ἠγαπημένῳ σεπτῷ 
Θεολόγῳ: “ ὧν ταῖς ἱχεσίαις, ὁ ὁ παθὼν ὑπὲρ ἡμῶν, Χριστὲ, ἡ 

χαὶ νεχρώσας θάνατον, ἡ τὰ πάθη μου νέχρωσον, "ἡ χαὶ ζωῆς με 
μέτοχον " τῆς θείας ἀπέργασαι " καὶ σῶσόν με. 

ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ. 
ΕἸΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Σταυρώσιμα. 
ἜΝ βαρύς. 

Ὁ δὶ ἐμὲ ἀνασχόμενος τῆς ἐν σταυρῷ ἘΠΟΤΎΉΒΘΗΣ : ἢ δέξαϊ 
μου τὴν ἄγρυπνον αἴνεσιν, " Χριστὲ ὁ Θεὸς, " ὡς φιλάνθρωπος. 
Ὃ δεσπόζων τῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων, " καὶ γινώσχων τῆς 

ψυχῆς μου τὸ ῥάθυμον, “ τῷ Σταυρῷ σου σῶσόν με, "' Χριστὲ 
ὁ Θεὸς, “᾽ ὡς φιλάνθρωπος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Τῷ Σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ σου "' ἀεὶ φρουρούμενοι,." τὰς προσβο- 
λὰς, Παρθένε, " τῶν Δαιμόνων ἐχχλίνομεν" "ἡ διό σε χατὰ χρέος δ 

ἀνυμινοῦντες δοξάζομεν, “᾽ Θεοτόχε πανύμνητε. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Πυρὸς φωτεινότερον, φλογὸς ἐναργέστερον “ τὸ ξύλον ἀνέ- 

δειξας, Χριστὲ, δ τὸ τοῦ Σταυροῦ σου, ἢ χαταφλέγον ἁμαρτίας 

τῶν νοσούντων, ᾧ χαὶ φωτίζον τὰς χαρδίας τῶν ὑμνούντων " τὴν 
ἐχούσιόν σου σταύρωσιν- " Χριστὲ ὁ Θεὸς, δόξα σοι. 

Ἢ ᾿Εχχλησία βοᾷ σοι, Χριστὲ ὃ Θεὸς, δ᾽ ἐν χέδρῳ χαὶ πεύ- 
ΧῊ ἀυβαὶ χυπαρίσσῳ προσχυνοῦσάα σε. “ Νίχας ποῖς Βασιλεῦσιν 

ἡμῶν Ἂ διὰ τῆς Θεοτόχου δωρούμενος, ἢ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Εἰ χαὶ Μητέρα σε " Κτίσις ἐγνώρισεν, ᾿ ἀλλὰ Παρθένον σε ἥ 

ὁ Πλάστης ἀνέδειξεν" " ἔτεχες γὰρ ἐν σαρχὶ Χριστὸν τὸν Θεὸν, δ 

τὸν Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 

Ὃ δὲ ἡμᾶς ἐπονείδιστον ἢ χαταδεξάμενος σταύρωσιν, " δέξαι 

τοὺς ὑμνοῦντας τὰ πάθη σου, ἡ Χριστὲ ὁ Θεὸς, " καὶ σῶσον ἡμᾶς. 

Μαρτυριχόν. 
᾿Αγαλλιᾶσθε, Δίχαιοι" “ εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια" "' ἐπὶ γῆς 

γὰρ οἱ Μάρτυρες ἀγωνισάμενοι " τὸν ἐχθρὸν χατεπάτησαν, ἢ χαὶ 
τῶν εἰδώλων τὴν πλάνην χατήργησαν" “ σχιρτάτω ἡ ̓ ἔχχλης 
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σία, “ τὰ νικητήρια ἑορταάζουσα ἢ τῷ ἀθλοθέτη χαὶ μόνῳ " νι- 
χοποιῷ Χριστῷ τῷ Θεῷ, " τῷ παρέχοντι τῷ Κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
Τὸν σταυρωθέντα ὑπὲρ ἡμῶν ἡ Χριστὸν τὸν Θεὸν, ἡ χαὶ χα- 

θελόντα τοῦ θανάτου τὸ χράτος " ἀπαύστως ἱχέτευε, Θεοτόχε 

Παρθένε, " ἵνα σώση τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Κανὼν Σταυρώσιμος, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Σταυρὸς φυτευθεὶς τὴν πλάνην ἀνέσπασεν. ᾿Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος βαρύς. Ὃ Εἰἱρμιός. 

» εύσει σου πρὸς γεώδη “ ἀντιτυπίαν μετήχθη " ἡ πρὶν εὐδιά- 
Νιωω κ ὑδάτων φύσις, Κύριε" " ὅθεν ἀβρόχως πεζεύσας " 

» ἄδει ᾿Ισραήλ σοι " δὴν ἐπινίχιον. 
Τροπαρια. 

Σταύρωσιν ὁ Δεσπότης “ ὀνειδιζόμενος φέρει, βροτῶν ἀφαι- 
ρούμενος ἡ ὀνείδη ὡς φιλάνθρωπος" " λόγχη πλευρὰν ἐχχεντᾶται, 

ταύτη κατασφάττων ἣὶ ἐχθρὸν τὸν πολέμιον. 
Τείνας χαθάπερ τόξον " τὸν σὸν Σταυρὸν, ᾿Ελεῆμον, " βέλεσι 

χατέτρωσας ἣ᾽᾿ τῶν ἥλων τὸν ἀντίπαλον, " Σῶτερ, καὶ τοὺς ὑπὶ ἐ- 

χείνου ἢ πάλαι . τετρωμένους ἢ ἀνθρώπους ὑγείωσας. 

Μαρτυριχά. 
Αἵμασι τῶν ᾿Αγίων " τὰ ἐναγῆ τῶν αἱμάτων ἡ ἐπαύθη μιά- 

σματα " εἰδώλοις προσφερόμενα" " πᾶσα δὲ ἡ γῆ ἡγιάσθη, “ τού- 
ποὺς ἐν αἰνέσει ἡ ἀεὶ μακαρίζουσα. 

ὝΜμνησαν αἱ Δυνάμεις ᾿ τῶν οὐρανῶν, τοὺς γηΐνους 

ἐν σώματι " ἀσωμάτοις παλαίοντας" “ ὅθεν ὁ ̓ Αγωνοθέτης 

τους τοῖς στεφάνοις ἡ νικήσαντας ἔστεψεν. 
Σταυροθεοτοχίον. 

ἱῬήγνυται γραμματεῖον ἡ τὸ τοῦ ᾿Αδὰμ,, ἀνεβόα " ἡ πάναγνος 
Δέσποινα, ἢ λόγχη, Υἱὲ, τρωθέντος σου" ὅθεν ὑμνῶ σου τὸ πά- 
θος, “ πᾶσι τὸ πηγάσαν " ἀπάθειαν, Δέσποτα. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

« Τὴν ἑβδόμην δέησιν, ᾿Αγνὴ, νῦν δέχου.» Ποίημα ᾿Ιωσήφ. 
Εἱρμιὸὸς ὁ αὐτός. 

γγιάγματα ὑπερέβης " τῶν ἀσωμάτων ᾿Αγγέλων, ἢ Θεὸν σωματώ- 
Ἰώ " Παρθένε, τὸν ἀσώματον" “ ὅθεν, ᾿Αγνὴ, δυσωπῶ σε, ἢ 
πᾶντα μου τὰ πάθη " τοῦ σώματος νέχρωσον. 

Ἢ χεχαριτωμένη, " εὑλογημένη Παρθένε, "' τὸν νοῦν μου χα- 
ρίτωσον, " καὶ τὴν ψυχήν μου λάμπρυνον, ἢ ὅπως ἀεὶ εὐλογῶ σε, ἢ 
τὴν ταῖς εὐλογίαις ᾿ βροτοὺς στεφανώσασαν. 

Νάμασι ζωηῤῥύτοις " τὴν ἐχταχεῖσαν ψυχήν μου, " Παρθένε, 

» 
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τῷ χαύσωνι " τῆς ἁμαρτίας ἄρδευσον, ἢ ὅπως στάχυν χαρποφό- 
ρον " θείας ἐχβλαστήσω, δ ᾿Αγνὴ, κατανύξεως. 

Ἔχων πϑάμβγῃ τεῖχος, ἢ ἰόν αβ ἤσρμῶα τείχη πολλῶν πα- 
ραπτώσεων; ᾿ πειχιζόμενος σχέπῃ σου, " μόνη βροτῶν σωτηρία, ἣ 
μόνη. τοῦ πεσόντος ἢ ᾿Αδὰμ. ἣ ἀνάχλησις. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Ἑἰρμός. 
0 χατ ἀρχὰς τοὺς οὐρανοὺς " παντοδυνάμῳ σου λόγῳ “ στε- 

ρεώσας," Κύριε Σωτὴρ, " καὶ τῷ παντουργῷ “ χαὶ θείῳ Πνεύ- 
ἊἋ ἴω ᾿ ΄ ᾽ »-»" Ἂ ᾽ ᾽ ΄ , Ἂ 

» μάτι " πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτῶν, ἢ ἐν ἀσαλεύτῳ με πέτρα 
» τῆς ὁμολογίας σου στερέωσον. 

Τροπάρια. 

-} 

Ἂ ΕῚ Ὃ διατείνας οὐρανὸν ἢ χαθάπερ δέῤῥιν, Οἰχτίρμον, “ ἀπετά- 

θης ᾿ χεῖρας ἐν σταυρῷ, " χειρὸς ἀχρατοῦς ᾿ ᾿Αδὰμ ἁμάρτημα" 

ἰώμενος ὡς συμπαθὴς, ἡ χαὶ ἐχ χειρὸς ἀφαρπάζων ἡ πάντας τοῦ 

δολίου. 

Σὲ ταῖς ἀκάνθαις, Βασιλεῦ, " λαὸς παράνομος στέφει, ᾿ τὸν τὴ 
δόξη " στέψαντα βροτοὺς, " καὶ παραχοῆς "᾿Αδὰμ, τὴν ἄκανθαν 

ἀποῤῥιζώσαντα, Χριστὲ," χαὶ ἐμφυτεύοντα πᾶσι " τῆς θεογνωσίας 
τὰ βλαστήματα. 

Μαρτυριχά. 

Φύσει ὑπάρχοντες θνητοὶ, " ἀθανασίαν ἐν ταύτη ἡ μελετῆ- 
Ἂ εἵλεσθε, Σοφοί: " διὸ τὰς ποινὰς, ἡ τὰς θλίψεις, Μάρτυρες, " 

ποὺς διωγμούς τε χαὶ ξεσμοὺς, ᾽ τὰς τῶν μελῶν ἐχχοπάς τε, " 

ἅπαντα γηθόμενοι ᾿ὑπέστητε. 
Ὑπερηφάνῳ λογισμῷ “ τὸν ἐξαλείφειν τὰ πάντα "' ἀπειλοῦν- 

α ἡ δόλιον ἐχθρὸν " ὑμεῖς, ᾿Αθληταὶ," ἐταπεινώσατε, "᾽ ταπεινω- 
θέντες ἐν Χριστῷ, “ χαὶ ἀνυψώθητε χράτος “ θεῖον χατ' αὐτοῦ 
ἀναδυσάμενοι. 

Σταυροθεοτοχίον. 

Τὸν ἐθελόθυτον ᾿Αμινὸν ἡ ἐπὶ τὸ πάθος ἐλθόντα " καθορῶσα, ἣ 

Μῆτερ καὶ ᾿Αμνὰς, "᾽ δαχρύων πηγὰς Ἂ προχέεις λέγουσα: " Τί 

τοῦτο, Τέκνον ἱερόν ; “ πῶς θανατοῦσαι, ζωῶσαι " πάντας τοὺς 

θανόντας προμιηθούμενος ; 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

"5 Ὲ: φρικτὸν χαὶ φοβερὸν " ἡμαρτηχότα με πε ύσαν “ἐν ᾧ ΠΕΣ: 

λιν κρίνεσθαι φρικτῶς" ν᾽ Παρθένε ἀὐμα ἐν Μὴ μόνη πέξασα " 

Κριτὴν αἰώνιον Θεὸν, " αὐτὸν ἱκέτευε τότε ᾿ τῆς δεινῆς με ῥύσα- 

σθαι χολάσεως. 

Δεδοξασμένα περὶ σοῦ, " καθά φησιν ὁ Προφήτης; " ἐλαλή- 
, "Ὁ -" 3 Ἀ » Φ Γ , χ 4, 

θη, ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ: “ αὐτὸν οὖν ἀεὶ " ὡς δόξης Κύριον " αἴτη- 
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σαι, μόνη ᾿Αγαθὴ, δ᾽ μετόχους δόξης ποιῆσαι ἡ πάντας τοὺς ἐν 

πίσπει σε δοξαΐζοντας. 

Ὃ Θεηγόρος σέ ποτε " προεθεάσατο τόμον, " ἐν ᾧ Λόγος ἢ 
γέγραπται, ᾿Αγνὴν" δαχτύλῳ Πατρός" ἡ διὸ ἰδήφοιε Ἢ βίβλῳ γρα- 
φῆναί με ζωῆς, ἡ τὸ ὯλΡ γραμματεῖον Ἂ σῶν ἁμαρτιῶν μου 
διαῤῥήξασα. δ, Ὁ Εἰρμός. 
» Πατριχοὺς ἢ χόλπους μὴ λιπὼν, “ καὶ καταβὰς ἐπὶ τῆς 
» γῆς, Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἡ τὸ μηδ πάρι ἀχκήχοα “᾽ τῆς οἶχονο- 
» μίας σου, ἢ χαὶ ἐδόξασα σε, ̓᾽ μόνε Φιλάνθρωπε. 

Τροπαρια. 

᾿Επὶ τῆς γῆς " ἄνθρωπος ὀφθεὶς, "“ ἐπουρανίους τοὺς βροτοὺς 
ἐτέλεσας" “᾽ ὑψωθεὶς ἐν ξύλῳ, Δέσποτα, ᾿ πάντας συνανύψωσας ἢ 

ἀνυμνοῦντας σου τὰ παθήματα. 
Ὑπὲρ θνητῶν " θνήσχεις, ἡ ζωὴ, ἢ ὑπὲρ ἀδίκων, ᾿Ιησοῦ μοὺ 

δίκαις, ἢ παθος φέρεις ἐπονείδιστον" “ ὑμνοῦμεν, Μαχρόθυμε, ἢ τὴν 

ἀμέτρητον εὐσπλαγχνίαν σου. 
Μαρτυριχα. 

Θηρῶν ὁρμὰς, ἢ βράσματα πυρὸς, ἡ χειρῶν ποδῶν τε ἐχχο- 
πὰς, χαὶ ξέσεις μελῶν, ᾿ χαὶ παντοίαν ἄλλην βάσανον " ὑπέ- 
στητε, Μάρτυρες, ᾿ προξενοῦσαν θείαν ἀπόλαυσιν. 

Ἔχ τῶν τοῦ σώματος, ᾿Αθληταὶ, " περάτων ἤδη πρὸς Χρι-᾿ 
χεχραγότες εἰσηχούσθητε, ἢ χαὶ πέτρᾳ στὸν, τὸν πάντων Θεὸν, " 

ὑψώθητε ἡ τῆς ἐνθέου νῦν τελειώσεως. 
Σταυροθεοτοχίον. 

ἹἹκετηρίαν ὑπὲρ ἡμῶν "᾽ τῶν σε ὑμνούντων, Θεοτόχε, ποίη- 
σον, " ὅπως εὕρωμεν βοήθειαν ἢ χαιρῷ περιστάσεως, ἡ οἱ Χριστοῦ 

τὸ πάθος δοξαΐζονπες. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

᾿ ᾽ “΄,ὰχ Ρ " Ρ Ὑ ε » τὶ ἥ »: ᾿ Μ ἐχ σοῦ ἡ ἐχχενωθὲν, αγρᾶντε Αγνὴ» ο [ἰλαστουργος 

τῆς Κτίσεως " εὐωδίασε τὰ σύμπαντα Ἂ θείαις ἐπιγνώσεσι 

τοῦ αὑτοῦ ἐνδόξου θελήματος. 

Ἡλιακαῖς " θείαις ἀστραπαῖς " ὁ ἀνατείλας ἐχ γαστρός σου; 

ἼΛχραντε, "᾽ κατεφώτισε τὰ σύμπαντα" " διό με καταύγασον, 

τὸν ἐσχοτισμιένον τοῖς. πάθεσι. 

Νόμου σχιαὶ " σὲ χαὶ Προφητῶν ἅ θεηγορίαι μυστικῶς ἐδήλω- 
σαν " Νομοδότην τίχτειν μέλλουσαν: ἢ διὸ ἀνυμινοῦντά σε, " Θεο- 

μμῆτορ Κόρη; διόρθωσον. 
Διὰ τῶν σῶν, " Λόγε, Προφητῶν," διὰ τῶν θείων χαὶ σεπτῶν 

Μαρτύρων σου, " καὶ ᾿Οσίων χαὶ Διχαίων σοὺ ἡ χαὶ τῆς χυησά- 
σῆς σε, " τὸν λαόν σου σῶσον, Φιλάνθρωπε. 
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᾿ῳδὴ ε΄, Ὁ Εἰἱρμός. 
[νυ ὕριε, ὁ Θεός μου, ᾿ ἐχ νυχτὸς ὀρθρίσας σε ἰκεδεμοι πα- 

ΩΝ μοι ἄφεσιν ἢ σὴ παραπτωμάτων μου, " χαὶ πρὸς φώς 

τῶν σῶν προσταγμάτων "ἡ τὰς ὁδούς μου εὔθυνον, δέομαι. 
Τροπάρια. 

Ἃ 

1 

Σταύρωσιν χατεδέξω ἡ εἰς χαχῶν ἀναίρεσιν, Θεοῦ Λόγε, " χο- 
λῆς ἀπεγεύσω τε, ἡ ἐνηδόνου βρώσεως " τὴν πιχρὰν βλάβην ἀνα- 

στέλλων᾽ “ δόξα τῇ πολλῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου. 

Τὴ ἐν σταυρῷ ὑψώσει " πᾶσαν γῆν σαλεύεις θείῳ σου χρά- 
Ππν σαὶ ἰᾶσαι, Δέσποτα, Ἄ ταύτης τὰ συντρίμματα, "᾽ καὶ 
σαλευομένας καρδίας " πρὸς τὴν σὴν στηρίζεις ἐπίγνωσιν. 

Μαρτυριχά. 

Ἥπλωσεν ὁ Βελίαρ " πανταχοῦ τὰ θήρατρα χαχίας, " ἀλλ᾽ οὐ 
συνελάβετο ἢ τοῦ Χριστοῦ τοὺς Μαρτυρας" “ πτέρυγας λαβόντες 

πυρὸς γὰρ, " πρὸς μονὰς ἐνθέους κατέπαυσαν. 
Νεύσεσιν ἀνενδότοις " πρὸς Θεοῦ θεούμενοι, ᾿Αθλοφόροι, " ἀλ- 

γεινῶν κολάσεων " ὅλως οὐχ ἠσθανεσθε: ἢ ὥσπερ ἄλλου πάσχον- 
πος, οὕτω, ἡ πάνσοφοι, αὐτοὶ διαχείμενοι. 

Σταυροθεοτοχίον. 

Ποίοις ὄμμασι βλέψω "' ὄμμα τὸ ξηραῖνον πάσας ἀβύσσους, ἢ 

Υἱέ μου, σβεννύμενον, ἢ σταυρῷ χρεμαμένου σου; " ἡ ἁγνὴ Παρ- 
θένος ἐβόα, " θρήνοις ἑαυτὴν συνταράσσουσα. 

Κανὼν τῆς ἐπ ατόκοως Εἱρμιὸς ὃ αὐτός. 

γχππαισε πονηρῷ με" ὁ Βελίαρ ἕλχει, καὶ τραυματίαν " ὅλον 
μων ῃ Ἀ ἡμίθνητον ἔλιπεν" ᾿ ἀλλ᾽ αὐτὴ τῇ σῇ χειρουρ- 
γίᾳ " ἴασαί με, ζώωσον, Δέσποινα. 

᾿ς Ἡ τῶν χατεῤῥαγμένων " ἀῤῥαγὴς ἀνόρθωσις, Θεοτόχε, " ἔγει- 
ρόν με χείμενον, ᾿ σῶσον ἀπολλύμενον ἣ ταῖς σαῖς μιητρικαῖς ἱκε- 
σίαις, " χαὶ τὸν νοῦν μου φώτισον, δέομαι. 

Σύμβολα τοῦ σου τόκου " Προφητῶν ὃ σύλλογος ἐμυεῖτο" 

ἔρος, γὰρ χατάσχιον, ἢ ὄρος ἀλατόμιητον, " πῖον ὄρος τετυρωμέ- 

γον " σὲ ποικιλοτρόπως ἐ ἐτράνωσεν. 
᾿Ωδὴ ς΄. Ὁ Εἰρμός.. 

» αὐτιῶν τῷ σάλῳ " τῶν βιμσεεῶν μελημιάτων, ἢ συμπλόοις 

ΝΝ κοντούμονος ἁμαρτίαις, χαὶ ψυχοφθόρῳ θηρὶ προσριπτού- 

» μενος, “ ὡς ὁ ᾿Ιωνᾶς, Χριστὲ, βοῶ σοι" "᾽Εχ θανατηφόρου με 

» βυθοῦ ἀνάγαγε. 

Ἂ 

Τροπάρια. 

Λυτρωτὴς ὧν εὐαιν τίμημα τὸ σὸν χατεβάλου αἶμα τὸ 

σωτήριον, χαὶ ἠγοράσω “ τοὺς αἰχμαλώτους ἡμᾶς, Ὑπεράγαθε, " 

ῬΑΥδο] οι. “Ὁ 
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χαὶ τῷ σῷ Γεννήτορι προσῆξας, ἡ χτείνας τῷ Σταυρῷ σου, Χρι- 
στέ μου, τὸν τύραννον. 

᾿Αχρασίᾳ πάλαι δ πτῶμα χαλεπὸν χατηνέχθην" "“ Χριστὸς 
δὲ ὑψούμενος ἐπὶ ξύλου, " χεῖρας ἐχτείνας πεσόντα με ἡγάβευ 

χαὶ τραυματισθεὶς ἐθελουσίως, “ πάντα μου τὰ τραύματα σα- 
φῶς ἰάσατο. Μαρτυριχά. 

Νυσταγμὸν ἀπάτης " ὅλως μὴ νυσταάξαντες, πᾶσαν " ὁρμὴν 
ἐχοιμιήσατε τῶν τυράννων" ἣ' χαὶ τὸν δικαίοις ἁρμόζοντα, Μάρτυ- 

ρὲς, ὁ ὕπνον χοιμιηθέντες μαχαρίως, "᾽ ἄγρυπνοι πιστῶν οἱ πρεσβευ- 

ταὶ γεγόνατε. 
᾿ΗἩδρασμένοι πέτρα " θείων τοῦ Χριστοῦ θελημάτων, " ἐχθροῦ 

ἀπερίτρεπτοι μεθοδείαις " πανευχλεεῖς διεμείνατε Μάρτυρες, " τοῦ- 

τον συμποδίζοντες ἐμφρόνως, "' χαὶ πρὸς οὐρανὸν πανευπρεπῶς 

βαδίζοντες. Σταυροθεοτοχίον. 

Νέον βρέφος τίχτεις, " τὸν πρὸ τῶν αἰώνων ἀχρόνως ἡ Πατρὶ 

συννοούμιενον, Θεοτόχε, ᾿ νεοποιοῦντα Σταυρῷ τὸ ἀνθρώπινον " πε- 
παλαιωμένον ἁμαρτίαις " τῇ τοῦ ἀρχεχάχου συμβουλῇ, Πανά- 

μωμε. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

ωὠνᾶς ἐτύπου “ τοῦ ἐχ σοὺ τεχθέντος, Παρθένε, " ταφὴν χαὶ τὴν 

παρὸν παραδόξως, ἡ τῷ ἐναλίῳ θηρὶ προσριπτούιενος" Ὑ ὅθεν 
δυσωπῶ, ᾿Αγνὴ, θηρός με ᾿ τῶν θανατηφόρων ἡδονῶν ἐξάρπασον. 

Νυσταγμιῷ καχίας ἢ νῦν περισχεθεὶς, κατηνέχθην ἢ εἰς ὕπνον, 

Πανάμωμε, ἁμαρτίας, "᾽ χαὶ ἀπογνώσεως χλίνη χαταχειμαι" ἢ 
ἀλλὰ τῇ ἀγρύπνῳ σου πρεσβείᾳ ᾿᾽ φώτισον, ἐξέγειρον, ᾿Αγνὴ, καὶ 
σῶσόν με. 

᾿Απορῶ χαὶ τρέμω, ' ὅταν ἐπὶ θρόνου σε δόξης " χαθήμενον, 
Κύριε, ἐννοήσω’ " ἁμαρτιῶν γὰρ περίχειμαι ἄβυσσον" "᾽ πέλαγος 
οὖν ἔχων εὐσπλαγχνίας; Ἀ διὰ τῆς τεχούσης σε χἀμὲ ἐλέησον. 

Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰρμός. 

» ἄμινον Παῖδες " πυρίφλεχτον πάλαι " δροσοβολοῦσαν ὑπέδει- 
Κκες ἕνα Θεὸν ἀνυμινοῦντες καὶ λέγοντες" “΄Ὃ ὑπερυψούμε- 

» γος" τῶν Πατέρων Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 
Τροπαρια. 

» 

ἼΛπονον εὗρε " ζωὴν ὁ Προπάτωρ, " σοῦ ἐχουσίως πονήσαν- 
τος " ἐπὶ σταυροῦ, χαὶ νεχροῦ χρηματίσαντος, ἢ καὶ ὄφιν νεχρω- 

σαντος, ἣ ᾿Ιησοῦ Χριστὲ πολυέλεε. 

Νόμου χατάρας " λυτρούμεθα πάντες" “ ὁ Νομοδότης ὑψοῦται 
γὰρ " ἐπὶ σταυροῦ, εὐλογίαν ἀέναον ἅ χαὶ χάριν χαὶ ἔλεος " καὶ 
φθορᾶς πηγάζων ἀναίρεσιν. 

Ἂ 
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Μαρτυριχά. 
᾿Εθελουσίοις ὁρμαῖς προχωροῦντες “ πρὸς τὰς βασάνους, οἱ 

Μάρτυρες " τὸν ἑχουσίως παθόντα εἰχόνιζον" ἢ ὑφ οὗ στεφανού- 
μένοι, ἢ τοῖς ᾿Αγγέλοις νῦν συγχορεύουσι. 

Σῶμα προδόντες Ἂ ποιχίλαις βασάνοις, ἡ ταῖς τῶν αἱμάτων 
προσχύσεσι ᾿ τοὺς ἀσωμάτους ἐχθροὺς ἀπεπνίξατε, πανεύφημοι 
Μάρτυρες, " χαὶ πηγὰς ἰάσεων βλύζετε. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Πῶς οὐ πενθήσω, ἢ γλυχύτατον Τέκνον, " ἐπὶ σταυροῦ θεω- 

ροῦσά σε; "'᾿ πὼς οὐ θρηνήσω, ἀδίχως σου πάσχοντος, " Κριτὰ 
δικαιότατε : "᾽ ἡ Παρθένος Μήτηρ ἐφθέγγετο. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 
᾿ῳ με ξύλου " πληγέντα ἰάσω, " πληγὰς ἐν ξύλῳ δεξαάμε- 

γος, " ὁ ἀπαθὴς τῇ Θεότητι, Δέσποτα' “ διὸ τῆς τεχούσης 
σε " ἱκεσίαις σῶσον τὴν ταπεινήν μου ψυχήν. 

Νέοι τρεῖς Παῖδες “ ἐν μέσῳ χαμιίνου "᾽ σοῦ προτυποῦσι τὴν 
γέννησιν" ἣ οὐ χκατεφλέχθης τὸ πῦρ γὰρ χυήσασα" “ διὸ τὰ ὑλώδη 
μου " τῆς καρδίας πάθη, ᾿Αγνὴ, χαταφλεξον. 

Ἢ θεία δρόσος " ἐκ σοὺ προϊοῦσα “ τοὺς ἐκταχέντας τῷ χαύ- 
σωνι " τῆς ἁμαρτίας δροσίζει, Πανάμωμε" “΄ ὅθεν ἱχετεύω σε, “ 
τὴν καταταχεῖσαν ψυχὴν μου δρόσισον. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰρμός. 
» Πα φλεχτος πυρὶ ἡ ἐν Σινᾷ προσομιλοῦσα " Βάτος Θεὸν ἐγνωρι- 

Αςθ ἢ σῷ βραδυγλώσσῳ χαὶ δυσήχῳ Μωσῇ: " χαὶ Παῖδας 
» ζῆλος Θεοῦ " τρεῖς ἀναλώτους τῷ πυρὶ “ ὑμνῳδοὺς ἔδειξε" 
» Πάντα τὰ ἔργα, "' τὸν Κύριον ὑμινεῖτε, ἢ χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς 
» πᾶντας τοὺς αἰῶνας. 

» 

Τροπάρια. 
Αἷμα ὕδωρ τε " ἐχρυέντα τῆς πλευρᾶς σου " Κόσμον ὅλον ἀ- 

νέπλασαν, " χαὶ ἀφθαρσίας, Σῶτερ, ἔπλησαν, " θυσίας τε μυσα- 
ρὰς " χαὶ διεχχύσεις ἐναγῶν ἣ αἱμάτων ἔπαυσαν. ᾿ Πάντα τὰ ἐρ- 
γα, " τὸν Κύριον ὑμινεῦῖτε, “᾽ χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. “ 
Στέφος, Σωτὴρ, " ἐξ ἀκανθῶν ἀνεδήσω, " ὄξους χολῆς ἐγεύσω 

τε, " χαὶ ἐνεπτύσθης φραγγελλούμενος; Ἢ ὑψώθης ἐπὶ σταυροῦ, ἢ 

ἥλους δεξάμενος, δὶ ὧν " σωθεὶς χραυγάζω σοι" " Πάντα τὰ ἔργα, ἢ 
τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, "᾿ καὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Μαρτυριχά. 

Ἔξ ἀχενώτων ἣ θησαυρῶν τῆς ἀληθείας ἣ περιφανῶς πλουτής- 

σαντες, " πάσης πενίας χατεπτύσατε “ εἰδώλων, καὶ πλουτισταὶ ἢ 
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τῶν πενομένων, ᾿Αθληταὶ, ᾿ βοῶντες ὥφθητε" ἢ Πάντα τὰ ἔργα, ἢ 
τὸν Κύριον ὑμινεῖτε, Κ᾿ καὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Νομοθεσίας "᾽ δυσσεβοῦς καταφρονοῦντες " ὥσπερ οἱ Παῖδες, 

Μάρτυρες, " εἰς πῦρ παμφλάζον ἐνεβλήθητε, " ἐν ᾧ τὴν δρόσον 
Θεοῦ ᾧ ἐπαναψύχουσαν ὑμᾶς " βοῶντες εὕρατε" " Πάντα τὰ ἔργα, ἢ 
τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, " χαὶ ὑπερυψοῦτε ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Νόμου σε πάλαι ἡ χιβωτὸς προδιετύπου, " οὐ πλάκας ἔνδον 

φέρουσαν, " ἀλλὰ Χριστὸν τὸν νομοδότην, ᾿Αγνή" " ὃν ἄνομος ἐν 
σταυρῷ ἡ λαὸς προσήλωσεν, ἡμᾶς ἢ βοῶντας σώζοντα" " Πάντα 
τὰ ἔργα, “ τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, " χαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς 

αἰῷνας. Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ἑἱρμὸς ὁ αὐτός. 
τεύματι θείῳ " σὲ, ᾿Αγνὴ, πύλην προεῖδε " τῶν Προφητῶν ὁ με- 
Ἰαυπο κ δὲ ἧς διῆλθε καὶ ἐξῆλθε Θεὸς, ἢ ἐσφραγισμένην λι- 

ΩΣ 

Ων 

πὼν, “ χαὶ τοῖς βοῶσιν οὐρανοὺ ἢ 

τὰ ἔργα, ἣ᾽ τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, 
ποὺς αἰῶνας. 

Ὑπὲρ αἰτίαν "᾽ Υἱὸν ἅγιον τίχτεις, “ ἁγιασμὸν δωρούμενον, 
᾿Αγνὴ, τοῖς τοῦτον ἁγιαάζουσι" ἡ διό μου τὸν λογισμὸν, "᾽ καὶ τὴν 
ψυχὴν ἁγιασμοῦ ἢ πλήρωσον ψάλλουσαν: " Πάντα τὰ ἔργα, " τὸν 
Κύριον ὑμνεῖτε, " καὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Νὺν τῶν χαχῶν μου ἢ τὰς σειρὰς τῇ θεία λόγχη “ τοῦ σου 

Υἱοῦ διαῤῥηξον, " τοῦ διαῤῥήξαντος τοῦ “Αδου δεσμὰ, ᾿ καὶ φαί- 
δρυνόν με στολαῖς " τῆς ἀπαθείας, τοῦ βοᾶν, "᾽ Θεοχαρίτωτε" ἣ 

Πάντα τὰ ἔργα, “᾽ τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, “᾽ καὶ ὑπερυψοῦτε ἡ εἰς 
πάντας ποὺς αἰῶνας. 

Δῆμος τῶν θείων " Προφητῶν ἐχδυσωπεῖ σε, "᾽ τῶν ᾿Αποστό- 
λων σύλλογος, " καὶ τῶν Μαρτύρων ἡ ὁμήγυρις, ᾿ πρεσβείαις τῆς 
σῆς Μητρὸς, " πάσης ἀναάγχης τοὺς πιστῶς " χράζοντας λύτρω- 

σαι" " Πάντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον ὑμινεῖτε, " καὶ ὑπερυψοῦτε " 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

» τὴρ Θεοῦ " χαὶ Παρθένος τίκτουσα, "᾽ χαὶ παρθενεύουσα 
» Μι, Ἢ οὐχὶ φύσεως ἔργον, " ἀλλὰ Θεοῦ συγκαταβάσεως" ἡ 
» ὅθεν ὡς μόνην τῶν θείων θαυμάτων " χαταξιωθεῖσαν σε, ἢ 
» ᾿Αγνὴ, μεγαλύνομεν. Τροπαρια. 

᾿Ισχὺς ἐχθροῦ " παντελῶς ἐξέλιπε, " σοῦ ἰσχυρῶς ἐπὶ ξύλου, " 
Δυνατὲ, χεχραγότος " πρὸς τὸν προάναρχον Πατέρα σου, " καὶ 
συγχαλοῦντος τὰ ἐσχορπισμένα “ πρόβατά σου, Δέσποτα " Χρι- 
στὲ, πρὸς ἐπίγνωσιν. 

πύλην ἀνοίγουσαν" " Πάντα 
Ἂ χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας 

Ἃ Ἅ 

΄ Ἃ Ἃ 
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Ὥσπερ ἀμνὸς ἢ ἀνηρτήθης, Δέσποτα, ἢ 
χ 

ἐπὶ σταυροῦ ἑχουσί- 

ὡς, “ ἀφαρπάζων τοῦ λύχου " τὰ λογικά σου, Σῶτερ, θρέμματα, " 
χαὶ ἐν τῇ μάνδρα τῶν σῶν προσταγμάτων ἢ χατασφαλιζόμενος " 

αὐτὰ ἀνυμινοῦνταά σε. Μαρτυρικά, 
Σοῦ τῶν παθῶν " μιμηταὶ δεικνύμενοι, οἱ εὐχλεεῖς ᾿Αθλοφόροι 

πολυτρόπους ἰδέας Ἂ βασάνων ἔφερον, Φιλάνθρωπε" ᾿ ὅθεν στεφάνων 

ἐπέτυχον δόξης, ἢ χαὶ τῆς βασιλείας σου, " Χριστὲ, ἠξιώθησαν. 
Ἡλιαχὰς " ἀπαστράπτει χάριτας, " φωταγωγοῦσα τοὺς πι- 

στοὺς, ἢ τῶν σεπτῶν ᾿Αθλοφόρων " ἡ ἀξιέπαινος πανήγυρις" “' ὅθεν 

οἱ ταύτην ἀεὶ ἐχτελοῦντες, " σχότους παραπτώσεων “ δεινῶν ἐχ- 

λυτρούμεθα. Σταυροθεοτοχίον. 

Φῶς νοητὸν ἢ ἐν σταυρῷ ἀπήστραψεν “ ὁ σὸς, Πανάχραντε, 
Υἱὸς, "᾽ χαὶ ἀρχὰς τὰς τοῦ σχότους " παρεδειγμάτισε, Πανάμω- 

με" " χαὶ τὸ τοῦ Ἡλίου ἡμαύρωσε φέγγος, " καὶ πιστῶν τὸ πλή- 
ρωμα, ἢ ᾿Αγνὴ, χατεφώτισε. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου.. Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ. 
ν ἀμελεία τὸν βίον μου χατηνάλωσα, " χαὶ πρὸς τὸ τέλος 

Ἢ τάλας " ἄχαρπος ἔφθασα. " Μῆτερ ἀπείρανδρε, " μετανοιάν 

μοι δίδου ᾿ χαὶ ἄφεσιν πταισμάτων, " ταῖς σαῖς πρὸς τὸν Δεσπό- 

τὴν “ ἱχεσίαις, χαθιχετεύω σε. 

Χοροστασίαι τῶν ἄνω σεπτῶν Δυνάμεων, ἢ ἱερομύσται Προ- 

φῆται, ᾿ Μάρτυρες ἔνδοξοι, " θεῖοι ᾿Απόστολοι, " μετὰ τῆς Θεο- 
πόχου " Θεῷ παρεστηχότες, " πρεσβεύσατε ἀπαύστως “ πάσης 
βλάβης ἡμᾶς λυτρώσασθαι. 

Ολοσχερῶς νῦν τοῖς χείροσιν ἐπεχτείνομαι, ἡ χαὶ τῆς ψυχῆς 
ἀλογήσας, “᾽ σαρχὶ δεδούλωμαι" “οἴμοι ! τί γένωμαι; " πῶς φύ- 
γὼ τὰς χολάσεις; ἡ πῶς τύχω σωτηρίας: " Παρθένε Θεοτόχε, " 

βοηθός μοι γενοῦ καὶ σῶσόν με. 
Υἱὸν μακάριον, μόνη Θεομαχάριστε, " ἐναπεχύησας, πάντας ἢ 

ἀποδεικνύοντα " τούς σε δοξάζοντας, " Παρθένε, μακαρίους" " διό 
σε ἱκετεύω, ὁ τῶν μακαριζομένων " τῆς μερίδος με καταξίωσον. 

Ἃ 

Ἃ 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Σταυρώσιμα. Προσόμοια δ΄. 
Οὐχέτι χωλυόμεθα. 

Δεσπότης ὧν, φιλάνθρωπε Ζωοδέτα, "᾽ ἐξηγόρασας διὰ Σταυ- 
ροῦ σου ἡ τὴν Οἰχουμένην. " Κύριε, δόξα σοι. 

Ὃ ἥλιος ἐσχότασεν, ᾿Ελεῆμον, " σταυρουμιένου σου ἑκουσίως ἢ 
ὑπὲρ τοῦ Κόσμου. ἡ Κύριε, δόξα σοι. 

Ναρτυριχόν. 
Φωστῆρες ἀνεδείχθησαν Οἰχουμένης ἡ οἱ πανεύφημοι ᾿Αθλοφό- 

ροι " Χριστῷ βοῶντες" " Κύριε, δόξα σοι. 



δὴ ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
Ἕν ξύλῳ προσπαγέντα σε ἑχουσίως “ ὡς ἑώραχεν ἡ Θεοτό- 

χος ,  θρηνολογοῦσα "᾿ ὕμνει τὸ χράτος σου. 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ, 

Οἱ Μαχαρισμοί, Προσόμοια ς΄. 

ραῖος ἦν " καὶ χαλὸς εἰς βρῶσιν “ ὁ ἐμὲ θανατώσας χαρπός" ἢ 

Χριστός ἐστι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, ἢ ἐξ οὗ φαγὼν οὐ θνήσχω, " ἀλ- 

λὰ βοῶ σὺν τῷ Ληστῇ" " Μνήσθητί μου, Κύριε," ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

᾿Εξέτεινας " ἐν σταυρῷ παλάμας, " τῆς ταθείσης χειρὸς τοῦ 

᾿Αδὰμ " πρὸς ξύλον τῆς γνώσεως ἀνορθῶν ἡ ὀλίσθημα, Οἰχ τίρμον, 

δὶ ἀγαθότητα πολλήν" ἡ ὅθεν σε δοξαζομεν, "᾽ εὐεργέτα Κύριε. 
Ἔν τόπῳ σε" τοῦ Κρανίου δῆμος “᾽ τῶν Ἑβραίων, Χριστὲ 

Βασιλεῦ, " ἐσταύρωσε συνθλῶντα τοῦ πονηροῦ ἡ τὴν ὀλεθρίαν χά- 
ραν, " χαὶ πηγάζοντα ἡμῖν " ἐχ πλευρᾶς ἁγίας σου " ποταμιοὺς 

ἀφέσεως. Μαρτυριχόν. 
Μιμούμενοι ἢ τοῦ Χριστοῦ τὰ παθη " τὰ θεῖα καὶ σωτήρια, ἢ 

ὑπέστητε βασάνους πολυειδεῖς, “ χαὶ πρὸς ἀθανασίαν ἣ“' μετεβι- 

βάσθητε ὁμοῦ, " Μάρτυρες πανεύφημοι" "᾽' ὅθεν μακχαρίζεσθε. 
Δόξα. 

Φῶς τριλαμπὲς “ τῆς Τριάδος σέβω, ἡ ἐν τρισὶ προσώποις νοού- 
μένον," καὶ μιᾷ οὐσίᾳ ἕνα Θεὸν " τὰ τρία νῦν γινώσχω" ἣ μία γὰρ 
φύσις καὶ ἀρχὴ, " Πατρὸς, Υἱοῦ χαὶ Πνεύματος, " συνέχουσα 

τὰ πέρατα. 
Καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Σταυρούμενον ἡ τὸν ἐκ σοὺ τεχθέντα ἡ χαθορῶσα ἐχραύγαζες, 
τὰ σπλάγχνα δονουμένη, Μαριάμ." ᾿᾽ Πῶς ταῦτα ἑχουσίως " πά- 
σχεις, μαχρόθυμε Υἱὲ, " θέλων τὸ ἀνθρώπινον " ἐχ φθορᾶς λυτρώ- 

σασθαι; 

ΤῊ ΤΈΤΑΡΤΗ ἘΣΠΕΡΑΣ. 
Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια τῶν ᾿Αποστόλων. ἡ 

Ἦχος βαρύς. Οὐκέτι χωλυόμεθα. 
φθόγγος τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων " εἰς τὰ πέρατα διεξῆλθε τῆς 

Οἰκουμένης. " Κύριε, δόξα σοι. 

Ἑὐωδία ὀφθέντες Θεοῦ τοῦ Λόγου, " Πανσεβάσμιοι, μυρίσα- 
τέ με " ὀσμῇ τοῦ Πνεύματος. 

Οὐράνιον πολίτευμα χεχτημένοι, " τὰ οὐράνια φρονεῖν με δι- 
δαξατε, " χαὶ λαλεῖν τὰ θεῖα Θεοῦ θελήματα. 
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Ὕτερα τοῦ ἁγίου Νικολάου, ὅμοια. 
“Ὥσπερ ἐῤῥύσω, Πάτερ, τοὺς στρατηλάτας ἢ θνήσχειν μέλλον- 

τας δὶ ἐντεύξεως, " καὶ νῦν ὡσαύτως ἡμᾶς διάσωσον. 

Τοὺς πίστει σε χαὶ πόθῳ προσχαλουμένους ἢ χαὶ τιμῶντᾶς σε, 

“πανσεβάσμιε ἱἹεράρχα, “ ῥῦσαι τῶν θλίψεων. 
Λιμοῦ, σεισμοῦ καὶ θλίψεων χαὶ ἀνάγκης “ ἐλευθέρωσον 

ποὺς ἱκέτας σου, ᾿ἱἹεράρχα, ἡ σοφὲ Νιχέλαε. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Παρθένον σε γινώσχομεν μετὰ τόχον" ἀπειράνδρως γὰρ σὺ 

ἐχύησας τὸν Σωτῆρα “᾽ ᾧ πρέσβευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
᾿Απόστιχα ᾿Αποστολικά. 

᾿Απόστολοι ἔνδοξοι, ἢ στῦλοι τῶν ᾿Εχχλησιῶν, ἢ τῆς ἀληθείας 
Κήρυχες, ἢ λαμπάδες ὑπάρχοντες φαειναὶ, ἢ ὑμεῖς τῷ πυρὶ τοῦ 

Πνεύματος " πᾶσαν τὴν πλάνην ἐφλέξατε, " ἀνθρώπων τὸ γένος 
ἐφωτίσατε" ἣ' διὸ ἱκετεύσατε, δεόμεθα, “ τὸν Σωτῆρα καὶ Θεὸν ἧἡ- 
μῶν " εἰρηνεῦσαι τὸν Κόσμον, " χαὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Απόστολοι ποῦ Χριστοῦ, “ ἐργάται τοῦ Σωτῆρος" “ Σταυρὸν 
γὰρ ὥσπερ ἄροτρον " ἐν τοῖς ὥμοις φέροντες, " χεχερσωμένην τὴν 
γῆν " τῆς τῶν εἰδώλων πλάνης ἐχχαθάραντες, " χαὶ Πίστεως τὸν 

λόγον σπείραντες, " ἀξίως τιμᾶσθε, " ἅγιοι τοῦ Χριστοῦ ᾿Απόστολοι. 

Μαρτυριχόν. 

Πανεύφημοι Μάρτυρες, " θρέμματα πνευματιχὰ, δ δλοχαυτώ- 
ματα λογικὰ, " θυσία δεχτὴ, " εὐάρεστος τῷ Θεῷ, " ὑμᾶς οὐχ 
ἣ γῆ χατέχρυψεν, “ ἀλλ᾽ οὐρανὸς ὑπεδέξατο" "᾿᾿Αγγέλων συμ.- 
μέτοχοι γεγόνατε" ἡ μεθ᾿ ὧν ἱχετεύσατε, δεόμεθα," τὸν Σωτῆρα χαὶ 

Θεὸν ἡμῶν " εἰρηνεῦσαι τὸν Κόσμον, " χαὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Λύτρωσαι, Θεοτόχε, ᾿ τῶν συνεχουσῶν ἡμᾶς ἁμαρτιῶν, " ὅτι 
ἄλλην ἐλπίδα " οἱ πιστοὶ οὐχ ἔχομεν, " εἰ μὴ σὲ καὶ τὸν ἐχ σοῦ ἢ 
πεχθέντα Θεόν. 

Πρ“... “οὐ πππὶΔ σαι 

ΤῊ ΠΕΝΠΤῊ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

] Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα ᾿Αποστολιχά. 

Ἦχος βαρύς. 

Π  τοὺς τοῦ ἀγροῦ σου ἀνέδειξας “ τοὺς ᾿Αποστόλους σου ; 

Κύριε, " ἐχτεμόντας τὰ εἴδωλα ἅ διό σε τὸν Σωτῆρα ἢ εἰς τὰ 

ἔθνη χηρύξαντες, " εὐσεβῶς ἐμεγάλυναν. 



δά ΤῊ ΠΕΜΠΤῊ ΠΡΩΙ. 

Μαθηταὶ τοῦ Κυρίου πανεύφημοι, ᾿ οἱ τὴν ὑφήλιον πᾶσαν 
ὃς πυρσοὶ χαταυγάσαντες, ἣ ἐν σχότει με παθῶν "ἡ χαὶ πταισμά- 
των ὑπάρχοντα ἡ φωτισθῆναι πρεσβεύσατε. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ὃ καρπὸς τῆς χοιλίας σου, ΓΑχραντε, “ τῶν Προφητῶν ὑπάρ- 

χει " χαὶ τοῦ νόμου τὸ πλήρωμα" ἡ διό σε Θεοτόχον ἡ ἐν ἐπιγνώσει 
δοξάζοντες, " εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Φωστῆρες ὑμεῖς ὄντες τοῦ Κόσμου, "᾿᾿Απόστολοι Κυρίου, Ἀ΄΄ 

ἀπαστράπτετε ἀεὶ τὸν λόγον τοῖς πιστοῖς, “ ἀπελαύνοντες σφο- 
δρῶς " τῆς πλάνης τὴν ἀχλύν᾽ “ διόπερ καὶ φωτίζετε " τὰ ἔθνη 
τῷ Βαπτίσματι, " ὡς Κήρυχες τῆς Τριάδος " ὄντες ἀεισέβαστοι. Ὁ 

Προφῆται προεχήρυξαν, ᾿᾿᾿Απόστολοι ἐδίδαξαν, “ Μάρτυρες 
ὡμολόγησαν, ὁ καὶ ἡμεῖς ἐπιστεύσαμεν, ἢ ὅτι σὺ εἶ, Χριστὲ, π΄ 
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, “ ὁ λυτρωτὴς τοῦ Κόσμου. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. ᾿ 

Οὐρανὸν ἐπὶ γῆς σε ἐκήρυξαν " καινοφανῆ, Παρθένε, " οἱ αὐ- ᾿ 

πόπται τῆς χάριτος, " Θεὸν τὸν ἐπουράνιον " ἐν γαστρί σου χω- 
Ἂ οὐρανοῦντα τὸ πρόσλημμα. ' 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Τὴν τῆς γῆς ἐπὶ τῆς γῆς δόξαν " οὐχ ἠγαπήσατε, "Ενδοξοι" 

Θεὸν τὸν ἐπουράνιον ἡ τοῖς ἀνθρώποις χηρύξαντες, "᾿ τούτῳ παν- ἢ 

τας ἠγάγετε. Μαρτυριχόν. ᾿᾿ 
Οἱ Μαρτυρές σου, Κύριε, ἣ' τὸν ἐχθρὸν ἐτροπώσαντο, ἢ χαὶ 

τὴν πλάνην τῶν εἰδώλων χατήσχυναν, " χαθοπλισάμενοι τοῦ Σταυ- ο 
ροῦ τὴν δύναμιν" “ διὸ χαὶ σὺν ᾿Αγγέλοις ἀνυμνοῦντές σε, " κραυ- 
γάζουσι τὸν ἐπινίχιον ὕμινον, ἢ δοξολογοῦντές σε, Χριστέ. " Αὐτῶν 

ταῖς ἱκεσίαις ᾿ δώρησαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ὃ καρπὸς τῆς γαστρός σου, Θεόνυμφε, " τοῖς ἀνθρώποις ἐ- 
δείχθη " σωτηρίας πρόξενος" " διό σε Θεοτόχον " γνώμη χαὶ γλώσ- Ἵ 

σῃ δοξάζοντες " οἱ πιστοὶ μεγαλύνομεν. ᾿ 
Κανὼν τῶν. ἁγίων ᾿Αποστόλων. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος βαρύς. Ὃ Εἰρμός. ἥ 
» εύσει σου πρὸς γεώδη “ ἀντιτυπίαν μετήχθη " ἡ πρὶν εὐδιά- 
ΝΣ ὑδάτων φύσις, Κύριε" κ᾿ ὅθεν ἀβρόχως πεζεύσας, " ἄδει. 

ν ᾿Ισραήλ σοι " ᾧδὴν ἐπινίχιον. Τροπαρια. 
Νεύσεσι πρὸς τὸ Θεῖον ἤ' θεοειδεῖς γεγονότες, “ θεοὺς συνετρί- 

ψατε " ἀθέων, χαὶ πρὸς ἔνθεον " πάντας ἠγείρατε πόθον " τοὺς πέ- 

πιστευχότας " Θεῷ, Πανσεβάσμιοι. 

ρήσασαν; 

» 

» 
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ἽΛλας ὡς πεφυχότες " πάσης τῆς γῆς, θεηγόροι " Κυρίου ᾿Α- 

πόστολοι, " τὴν σηπεδόνα στήσατε " πᾶσαν τῆς ἐμῆς ΤῊΝ Ἂ 
χαὶ μεμωραμιένην ἣ' δεινῶς ἀΘΟΉΘΤΟΥΕ 

Πάντων ἡνίκα μέλλῃ ἢ" ἐν τῇ δευτέ ἐρᾳ ἐλεύσει " σὺν ἈΝ χα- 
- θβέζεσθαι ἢ Ἐρυτθν Ο δικαιότατος, Ἀ θεῖοι ̓  Απόστολοι, τότε ἢ πάσης 
χαταδίκης " ἡμᾶς ἐχλυτρώσασθε. 

Θεοτοχίον. 

ἼΑχραντε Θεοτόχε, ἢ σὺν ἀσωμάτοις ᾿Αγγέλοις, " Προφήταις 
χαὶ Μάρτυσι ἢ χαὶ ᾿Αποστόλοις πρέσβευε, " ὅπως ἄφεσιν πταισμιά- 

ν λάβωμεν, Παρθένε, " χαὶ πλούσιον ἔλεος. 
Κανὼν τοῦ ἁγίου Νικολάου, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Δέχου δέησιν ἑβδόμην, Νιχόλαε, τοῦ ᾿Ιωσηφ. 

Ὁ βερμδαι, Τῷ συνεργήσαντι; Θεῳ. 
δοξασμέ λθὼ λ ΄ς σε δοξαζον- εὁοζασμιένην ἐπὶ γῆς " μετελθὼν πολιτείαν, “ τούς σε δοξαζον 

τας ἢ μετόχους, Νικόλαε, " τῆς ἐχεῖ δόξης ποίησον. 
᾽ν τῷ πελάγει τοῦ φθαρτοῦ " διαπλέοντες βίου, " πειρασμῶν 

χύμασι, ᾿ Παμμάχαρ, χυχλούμεθα- " ἐξ ὧν ἡμᾶς διάσωσον. 
Χεῖρα οι ὄρεξον ἀεὶ " βοηθείας, καὶ πάντων, ἡ Πάτερ Νιχό- 
Ἂχ ἰῷ -Ὡ ᾿ Ἢ ᾿ Ἃ ᾿ ᾿ ’ Ψ 

λαε, " ἐχθρῶν ὁρωμένων τε " χαὶ ἀοράτων λύτρωσαι. 
Θεοτοχίον. 

Ὃ τοὺς ἀύλους κάμω, λον Ἂ Θεοτόχε, ποιήσας, " ἐχ σοῦ γε- 
γέννηται," δί ἔλεον ἄφατον Κ ἀνθρώποις χαθορώμενος. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ: Εἷρμός. 

» 0 χατ ἀρχὰς τοὺς οὐρανοὺς “ παντοδυνάμῳ σου Λόγῳ " στε- 
ῥεώσας, “ Κύριε Σωτὴρ, “ καὶ τῷ παντουργῷ “ χαὶ θείῳ 

» εβίαγῃ ἢ πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτῶν, Κ᾿ ἐν ἀσαλεύτῳ με πέ- 

». σρᾳ ἢ τῆς ὁμολογίας σου στερέωσον. 
Τροπᾶρια. 

Ων Ἃ Βέλη Χριστοῦ τοῦ δυνατοῦ " ἠχονημένα δειχθέντες, "᾽ τῶν 
βελῶν με" τῶν τοῦ πονηροῦ, ἡ σοφοὶ Μαθηταὶ " τοῦ Λόγου, ῥύ- 
σασθε- " χαὶ πληγωθεῖσαν χαλεπῶς " τῆς ἁμαρτίας ῥομφαίᾳ δ τὴν 

ἐμὴν καρδίαν θεραπεύσατε. 
Ως οὐρανοὶ δόξαν Θεοῦ, ᾿ χαθά φησιν ὁ Προφήτης," διηγεῖ- 

σθε, "' θεῖοι Μαθηταὶ, ᾿ τρανοῦντες αὐτοῦ "᾽ τὴν θείαν σάρχωσιν " 
χαὶ τὰ παθήματα σαφῶς" "ἡ δί ὧν παθῶν χαὶ θανάτου "᾿ πάντες 

χαὶ φθορᾶς ἀπελυτρωώθημεν. 
᾿Απατηθέντα με δεινῶς, " καὶ τῆς στολῆς γυμνωθέντα " τῆς 

ἐνθέου, "' θεῖοι Μαθηταὶ, ᾿ στολαῖς με φωτὸς ᾿᾿ φαιδρῦναι σπεύσα- 
τε, ἡ" οἱ τοῦ ἐχθροῦ τὰς μηχανὰς ᾿' ἀπογυμνώσαντες πίστει, δ 

χαὶ τοῦτον αἰσχύνην ἐπενδύσαντες. 

Ῥαγδοϊούϊουξ. 14 
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Θεοτοχίον. 

Ὃ τὰς Δυνάμεις οὐρανῶν ἡ χαθυποστήσας τῷ λόγῳ, " ὁ Προ- 
φήταις " χάριν παρασχὼν, ἣ χαὶ τοῖς Μαθηταῖς ἡ χαὶ πᾶσι Μαάρ- 

τυσι, “ τούτων πρεσβείαις, ὁ Θεὸς, κ᾿ καὶ τῆς ἀχράντου Μητρός 
σου, " σῶσον πᾶντας, οἴκτειρον ὡς εὔσπλαγχνος. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. Σπερέωμᾶ μου γενοῦ. 

ὙΤΕ τῆς οἰκουμένης ᾿ προσφέρων ἱχεσίας, ᾿ ἀπὸ πάσης ἀνάγχης Ὲ 

χαὶ θλίψεων μυρίων ἣ' περίσωζε ἡμᾶς, "΄ ἅγιε Νιχόλαε. 

Δεδεμένους ἀφύχτῳ " φρουρᾷ ὡς ἐλυτρώσω, ἣ τὰ δεσμὰ διαῤ- 
ῥήξας " εὐχαῖς σου τῶν χαχῶν μου, ᾿ χατάλλαξον Θεῷ, " ἅγιε 

Νιχόλαε. 

᾽Εν νυχτὶ καὶ ἡμέρα " προστάτην σε χαλοῦμεν" " τὰς ἡμῶν 
ἱχεσίας ᾿ προσάγαγε Κυρίῳ, " φρουρῶν ἡμᾶς ἀεὶ, " ἁγιε Νικόλαε. 

᾿ Θεοτοχίον. 

Ἢ λαβιὶς, ἡ τὸν θεῖον ᾿ ἄνθρακα δεξαμένη “ ἐν τοῖς θείοις σου 

σπλάγχνοις, “ μηδ᾽ ὅλως δὲ φλεχθεῖσα, " χατάφλεξον ἡμῶν, " 
Παναγνε, τὰ πταίσματα. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰρμός: 
»΄ Πατριχοὺς " χόλπους μὴ λιπὼν, "᾽ χαὶ καταβὰς ἐπὶ τῆς 
» ἧς, Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἡ τὸ μυστήριον ἀκήκοα "᾽ τῆς οἰχονομίας 
» σου, " χαὶ ἐδόξασα σε, μόνε Φιλάνθρωπε. 

Τροπαᾶρια. 

Ὃ τοῦ Πατρὸς “ σύνθρονος Υἱὸς " ἐπὶ τῆς γῆς σωματωβθεὶς ὡς 

ἄνθρωπος, ἡ ἐξελέξατο ὑμᾶς Μαθητὰς, " αὐτοῦ τὴν Θεότητα ἣ 

διαγγέλλοντας πᾶσι τοῖς ἔθνεσι. 
Δημιουργοῖς " πάντων τῶν παθῶν “ περιπεσὼν φρενοβλαβὼς 

ὁ τάλας ἐγὼ ἡ τὴν χαρδίαν τετραυμιάτισμιαι" " δέομαι, ἰάσασθε, " 
ἰατροὶ νοσούντων ᾿Απόστολοι. 

᾿Απὸ παθῶν " ῥύσασθε ἡμᾶς," ἀπὸ χὠ δύνων χαλεπῶν χαὶ θλί- 
ψεων, ἡ ἀπὸ πάσης περιστάσεως, “᾿Απόστολοι ἔνδοξοι, " χαὶ τῆς 

πανωδύνου χολάσεως. Θεοτοχίον. 
Ἢ τοῦ Θεοῦ " Μήτηρ ἐχλεχτὴ, ἡ σὺν ᾿Αποστόλοις ἱεροῖς καὶ 

Μάρτυσι  χαὶ Προφήταις, καθικέτευε " χινδύνων καὶ θλίψεων " χαὶ 

πλημμελημάτων ῥυσθῆναί με. 
ανὼν τοῦ ἁγίου Νικολάου. ᾿Εχάλυψεν " οὐρανούς. 

οφία σου ἡ ἀμιαυρῶν ᾿Αρείου τὸν νοῦν, “ τὸν αἱρέσει σχοτισθέν- 
“ ἡ" τοὺς ὑπ αὐτοῦ πλανωμένους, "᾽ Νικχόλαε, διέσωσας. 

᾿Ιάτρευσον " τὰ πολλά μου πταίσματα “ εὐπροσδέχτοις σου 
πρεσβείαις, "᾽ θεομαχάριστε Πάτερ, " χαὶ τὴν χαρδίαν φώτισον. 

Νεχρώσας " τὰ τῶν παθῶν σχιρτήματα, “᾽ ὑπ αὐτῶν με νε- 

Ἂ 
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χρωθέντα ἡ ταῖς προσευχαῖς σου, Παμμαᾶκαρ, " ζωώσας χα!νο- 
ποίησον. Θεοτοχίον. 

᾿Εχύησας “ ἐν σαρχὶ τὸν “Αχρονον, "ὃν δυσώπει τῶν χρονίων ἢ 
παθῶν ἡμᾶς λυτρώσασθαι " ὑμνοῦντας σε, Πανάμωμε. 

᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Ἑἱρμός. 
» ὕριε, ὁ Θεός μου, "' ἐχ νυχτὸς ὀρθρίσας σὲ ἱχετεύω" “ πα- 

ΠᾺ; δ. «ἃ « - Ψ τς ) " » ρᾶάσχου μοι ἄφεσιν " τῶν παραπτωμάτων μου, " χαὶ πρὸς 
» φὼς τῶν σῶν προσταγμάτων ἣὶ τὰς ὁδούς μου εὔθυνον, δέομαι. 

Τροπάρια. 
Κύριε, ὁ Θεός μου, Κ΄ ὁ τοῖς ᾿Αποστόλοις σου τὴν εἰρήνην 

πάλαι δωρησάμενος, " τούτων παραχλήσεσι " τὴν εἰρήνην δώρη- 
σαι πᾶσι, " καὶ πλημμελημάτων τὴν ἄφεσιν. 

Κύριε, ὁ Θεός μου," ὁ Ληστὴν χαὶ Πόρνην ἡμαρτηκότας " διὰ 
ὑπερβάλλουσαν " σώσας ἀγαθότητα, " χαὶ ἐμὲ οἴχτειρον χαὶ σῶ- 
σον “ ταῖς τῶν ᾿Αποστόλων δεήσεσι. 

Θεοτοχίον. 
Κύριε, ὁ Θεός μου," ὁ τεχθεὶς ἐκ Κόρης ἀπειρογάμου, " ταύτης 

παραχλήσεσι ἢ χαὶ τῶν ᾿Αποστόλων σου, " ἱλασμὸν πταισμάτων 
μοι δίδου, καὶ μελλούσης ῥῦσαι χολάσεως. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νικολάου. ᾿Ορθρίζει τὸ πνεῦμα μου. 
ουλεύματα, Πάτερ, συγχινούμενα "᾽ ἀεὶ καθ᾽ ἡμῶν “ ἀπαιδεύ- 

ΣΝ ἀνθρώπων, " ταῖς σαῖς πρεσβείαις ἄπρακτα ἡ ἀπέργασαι, 

Νιχκόλαε. 
Δεσμὰ τῶν χαχῶν ἡμῶν διάῤῥηξον ᾿ ταῖς σαῖς προσευχ αἷς, " ὁ 

δεσμεύσας χαχίαν “ τοῦ ψυχοφθόρου δράχοντος, " πανάγιε Νιχόλαε. 

Οἱ γνώμη ἀεὶ χατολισθαίνοντες, " καὶ πλήθει δεινῶν " συνε- 
χόμενοι, Πάτερ, " προστάτην σε θερμότατον, " Νικόλαε, χεχτή- 
μεθα. Θεοτοχίον. 

᾿ Μαρία, Κυρία πάσης Κτίσεως, δ᾽ ἐχθροῦ ἀναιδῶς " χυριεύειν 
ζητοῦντος ἡ τὴν ταπεινὴν καρδίαν μου, ᾿ Θεογεννῆτορ, λύτρωσαι. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὁ Ἑἱρμός. 
» αὐτιῶν τῷ σάλῳ “ τῶν βιωτικῶν μελημάτων, " συμπλόοις 
ΠΑ  δρήναίεοις ἁμαρτίαις, " χαὶ ψυχοφθόρῳ θηρὶ προσριπτού- 

» μένος, " ὡς ὁ ᾿Ιωνᾶς, Χριστὲ, βοῶ σοι" "᾿Εκ θανατηφόρου με 
ν βυθοῦ ἀνάγαγε. Τροπάρια. 

Τῆς αὐτοσοφίας " θεῖοι Μαθηταὶ γεγονότες, " ᾿Ελλήνων ἐμώ- 
ρᾶναν τὴν σοφίαν, “ χαὶ σοφιστὴν τῆς χαχίας ἀπώλεσαν, ἥ χαὶ 
τοὺς ἐν ἀγνοίᾳ πλανωμένους " φέγγει: εὐσεβείας οἱ σοφοὶ ἐφώτισαν. 

Ὃ τοῦ Πέτρου πάλαι " δάχρυσι τὸ πταῖσμα χκαθάρας, " αὐ- 
τοῦ ταῖς δεήσεσι τῆς ψυχῆς μου "' τὰ ἀναρίθμητα πταίσματα 
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χαάθαρον, ἢ διὰ τὴν πολλήν σου εὐσπλαγχνίαν, "' καὶ τὴν ὑπερ- 
βάλλουσαν, Χριστὲ, χρηστότητα. 

ὋὉ τοὺς Νινευΐτας " πάλαι μεταγνόντας οἰκτείρας, " χἀμὲ τῇ 
συνήθει σου εὐσπλαγχνία “ διὰ τῶν σῶν ᾿Αποστόλων ἐλέησον, ἢ 
χαὶ μὴ διὰ πλῆθος ἐγχλημάτων "' πλήθει ὑποβάλης, Λυτρωτὰ, 
χολάσεων. Θεοτοχίον. 

Ἢ τὸ φὼς τεχοῦσα, ἡ φώτισον τὴν ἐσχοτισμένην ᾿ ψυχήν μου 
τοῖς πάθεσι, χαὶ δυσώπει, “ σὺν ᾿Αποστόλοις, Προφήταις χαὶ 

Νάρτυσι, ἢ πάσης ἁμαρτίας, πάσης βλάβης, " πάσης τῆς χα- 

χίας τοῦ ἐχθροῦ ῥυσθῆναί με. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιλολάου. Ὃ ᾿Ιωνᾶς ἥ' ἐχ χοιλίας. 
χύρωσας ᾿ τὴν τοῦ θανάτου ἄδιχον ψῆφον, “ καὶ ἔσωσας ἥ 

Ἐπ αΨΟΝ σου, Πάτερ, “ μέλλοντας ἀποθνήσχειν, “' ὡς θερ- 

υὸς ὑπερασπιστὴς ᾿ τῶν χαλούντων σε. 
Νοσήματα ἢ τῶν ψυχῶν ἡμῶν παῦσον, " χαὶ στόματα ἣ ἀνοι- 

γόμενα μάτην ἡ χατὰ τῶν σε ποθούντων, " ἱερώτατε Ποιμὴν, ἣ 
ἐναπόφραξον. 

Νομιὴν πιχρὰν ᾿᾿ δυσσεβείας ᾿Αρείου " ἀνέστειλας ἢ τῷ φαρμά- 
χῳ τῶν λόγων ἥ τῶν σῶν, ἱΙερομῦστα, "᾿Ορθοδόξων στηριγμὸς ἢ 
σὺ γενόμενος. Θεστοχίον. 

Ἰάτρευσον " ἀνιάτως νοσοῦσαν, " Πανάμωμε, ἣ᾽ τὴν ἀθλίαν 
ψυχήν μου ἡ τοῦ βίου ταῖς ἀπάταις " χαὶ πολλῶν ἁμαρτιῶν ἢ 

ἐπιχλύσεσι" ᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
᾽ ἄμινον Παῖδες ᾿ πυρίφλεκτον πάλαι "᾽ δροσοβολοῦσαν ὑπέ- 

ἵζιρείαν, ἢ ἕνα Θεὸν ἀνυμινοῦντες καὶ λέγοντες" “ Ο ὑπερυ- 
Ψούμενος " τῶν Πατέρων Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

βφπβριβα 
Καμινον πάλαι πιχρᾶς ἀθεΐας τ ποῦ θείου ἜΡΉΗΝ 

τος ὁ εὐρημδβέςἢ τ χράζοντες ᾿ ̓Ενδοξοι" “ὋΟ ὑπερυψούμενος " 

Πατέρων Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

Τῆς χαλεπῆς με, "᾿ Χριστὲ, ἁμαρτίας, " τῆς ἐν τῷ ᾿Αδῃ 
χρὴ ἄσεητα τῆς ΕΥ̓ γεέννῃ ὀδύνης ἐξάρπασον, "᾽ καὶ σῶσόν με, 
δέομιαι, ἢ ἱκεσίαις; χει πῶν ᾿Απ νεῖ. ἐς σου. 

Λόγου σαγήνη " βυθοῦ ἀγνωσίας ἢ οἱ τοὺς βροτοὺς σαγηνεύ- 

σαντες, ἡ βεβυθισμένον ἀμέτροις με πταίσμασι " χαὶ χλυδωνιζό- 
μενον, " Μαθηταὶ Χριστοῦ, διασώσατε. 

Θεοτοχίον. 
Μετὰ Μαρτύρων, “ ᾿Αγγέλων, ᾿Οσίων " χαὶ ᾿Αποστόλων ; 

Πανάμωμιε, “ τὸν σὸν Υἱὸν ἐχδυσώπει χαὶ Κύριον ᾿ σωθῆναι τοὺς 
δούλους σου " πειρασμῶν, χινδύνων χαὶ θλίψεων. 

» 
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Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. 
Καάμινον χαιομένην " ἐδρόσισας. 

ἊἋ 

ἢ ψωξα τῆς ᾿Ἐχχλησίας ἡ γενόμενος, Σοφὲ, “ πάσης ἀχοσμίας 
με " παθῶν ἀτίμων λύτρωσαι, ἢ τὸν Εὐεργέτην ἡ παντὸς τοῦ 

᾿ς Κόσμου ᾿ ἐχδυσωπῶν, ᾿Ἱεράρχα, ἀεί. 
.“ - - , 4 , - Ὃ-Ὁ-ὉὈ 

Ομβροις τῶν πρεσβειῶν σου, ἣ"' Νιχόλαε σοφὲ, " πάντων ἡμῶν 
ἄρδευσον " καρδίας, ὕπως φέρωμεν ἢ χαρποὺς ἀξίους " τῆς μετα- 

νοίας, “ χαὶ λάβωμεν θεόθεν τὴν ἄφεσιν. 
Λάμπρυνον σαῖς πρεσβείαις “ ἡμῶν τοὺς λογισμοὺς " πίστει 

ἐπορθοίζ Ἂ καὶ τὸν Θεὸν δοξαϊ Ἂ χαὶ σὲ τὸν τούτου ἣ ἐπορθρίζοντας, ἡ χαὶ τὸν Θεὸν δοξάζοντας, ἅ χαὶ σὲ τὸν τούτου 

ἀνυμνοῦντας ἢ ἀληθῆ ᾿Ιεράρχην, Νιχόλαε. 

Θεοστοχίον. 
“Απασὰ γλῶσσα πίστει " δοξαζει σε; ᾿Αγνὴ, ἡ δόξαν χρημα- 

τίζουσαν " χαὶ χαύχημα τοῦ γένους ἡμῶν, "' χαὶ ταδί " σῶν 
πλανωμένων, “᾽ Θεοτόχε ΘΝὰδμοσμτό. 

ΩὨδὴ η΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» φλεχτος πυρὶ ἐν Σινᾷ προσομιλοῦσα , ἢ βάτος Θεὸν ἐγνώ- 
γι, τῷ βραδὺ γλώσσῳ χαὶ δυσήχῳ Μωσεῖ’ " καὶ Παῖδας 

» ζῆλος Θεοῦ " τρεῖς ἀναλώτους ἐν πυρὶ "᾽ ὑμνῳδοὺς ἔδειξε: ἢ 

» Παντα τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, " καὶ ὑπερυψοῦτε “ἡ εἰς 
» πᾶντας τοὺς αἰῶνας. Τροπᾶρια. 

Ανθραχες πυρὶ νοητῷ προσαναφθέντες, " ὥσπερ χαλάμην 
ἅπασαν ἢ εἰδώλων πλάνην ἀπετέφρωσαν "'᾿ οἱ τοῦ Χριστοῦ Μαθη- 
ταὶ, ἡ χαὶ κατεφώτισαν πιστῶν " Ψυχὰς χραυγάζοντες" " Πάντα 

τὰ ἔργα, “᾿ τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, "᾽ χαὶ ὑπερυψοῦτε “ἡ εἰς πάντας 
τοὺς αἰῶνας. 

Τὴν ἐσβεσμένην μου ψυχὴν τὴ ἁμαρτία, " τὴν σχοτισθεῖσαν 
πάθεσι " τῆς ἀτιμίας νῦν χαρδίαν μου " φωτίσατε, τοῦ φωτὸς ἢ 
ποῦ ἀϊδίου χοινωνοὶ “ θεῖοι ᾿Απόστολοι, " ὅπως χραυγαζω" "΄ Τὸν 
Κύριον ὑμνεῖτε, " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τὴν πληγωθεῖσάν μου ψυχὴν. ΠοῈ ἰοβῥνδις Ἂ ποὺ ἀλαζόνος 

δήγμασιν, ̓  ὁ πὰς πληγὰς ΕριρΧῚ δεξάμενος, κα ἰάτρευσον προσευ- 

χαῖς " τῶν ἱερῶν σου Μαθητῶν, " χαὶ σῶσον ψάλλοντα" " Πάντα 

τὰ ἔργα, " τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, ᾿ χαὶ ὑπερυψοῦτε "' εἰς πάντας 

ποὺς αἰῶνας. Θεοτοχίον. 
ἼΑφλεχτος τεχοῦσα τὸ πῦρ διεφυλάχθης ; Ὦ Παρθένε ἀπειρό- 

γαμε’ " διὸ ἱκέτευε ὃν ἔτεχες, “ σὺν ᾿Ασωμάτων χοροῖς ἡ χαὶ ᾿Α- 
ποστόλοις, τοὺς πιστῶς “ σωθῆναι Ψάλλοντας" " Πάντα τὰ ἔρ- 
γα, ἣ"' τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, “ χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς παντὰς τοὺς 
αἰῶνας. 
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Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νικολάου. 
Τοὺς ἐν χαμίνῳ παῖδας μιμούμενοι. 

Ἣν Νύροις τὸ μυρίπνοον σῶμα σου, " πανάγιε Νιχόλαε, χείμε- 
 ἔγοῦ: ἢ μύρα τοῖς προστρέχουσιν ἀναβλύζει ἡ χαὶ παύει ᾿ ἀνθρώ- 

πων νοσήματα. 

Τοῦ Κόσμου σε προστάτην ἀνέδειξεν " ὁ Κόσμου Ποιητής τε 
καὶ Κύριος: Ἂ διὸ τοῖς καλοῦσί σε ἐν ἀνάγχαις ἢ εὑρίσχ ἡ ἢ ῥύστης 

ἑτοιμότατος. 
Οὐχ ἔστιν ὃς χαλεῖ σε ἐν θλίψεσι, "᾽ χαὶ θᾶττον οὐχ εὑρίσχει 

παράχλησιν" ἢ διό σου δεόμεθα" Πάντα πόνον, ᾿ Παμμιάχαρ, ἡμιῶν 
ἐπιχούφισον. Θεοτοχίον. 

Ὑμνεῖ σε πᾶσα γλῶσσα, δοξάζουσα "᾽ Θεὸν τὸν ὑπερύμνητον 
τέξασαν, ᾿᾽ Παρθένε Θεόνυμφε: ὃν δυσώπει " ἀπαύστως ἡ σῶσαι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. ᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ ἙΕἱρμός. 

» ἡ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ “ χυοφορήσασα, “ χαὶ παντεχνήμονι 
» Λόγῳ " σάρχα δανείσασα, " Μῆτερ ἀπείρανδρε, " Παρθένε 
» Θεοτόχε, " δοχεῖον τοῦ ἀστέχτου, " χωρίον τοῦ ἀπείρου " Πλα- 
» στουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν. 

Τροπάρια. 

᾿Ισχὺς ἀφήρηται πᾶσα " τοῦ χοσμοχράτορος" " τὴν γὰρ ἰσχὺν 

ὡπλισμένοι " τοῦ Παντοχράτορος, " οἱ παμμιαχάριστοι δ᾿᾿Απόστο- 

λοι χαὶ θεῖοι " χαθεῖλον παρατάξεις, " χαὶ ἔσωσαν τῆς τούτου ἢ 
χαχουργίας πάντα τὰ πέρατα. 

Ως ποταμοὶ τῆς πηγαίας " Πνεύματος χάριτος, ἢ ὕδασι θείων 

δογμάτων ἡ ἐπιχλυζόμενοι, ὁ πᾶσαν ἠρδεύσατε, “᾿Απόστολοι, 
τὴν Κτίσιν, ᾿ χαὶ ταύτην καρποφόρον ἢ εἰργάσασθε πανσόφως" ἥ 

ὅθεν πάντοτε μαχαρίζεσθε. 

Σὺν τοῖς σεπτοῖς ᾿Αποστόλοις ᾿᾽ ἀνευφημήσωμεν Ἢ σοὺς ἱεροὺς 

᾿Αθλοφόρους ἡ χαὶ ἐχβοήσωμεν: " Δέσποτα Κύριε, "' ταῖς τούτων 

ἱκεσίαις " χαὶ τῶν σῶν ᾿Αποστόλων, ἡ εἰρήνευσον τὸν Κόσμον, ἥ 
χαὶ παντοίων χινδύνων λύτρωσαι. 

Ἢ γὴ τοῖς θείοις λειψάνοις ᾿ καθαγιάζεται " τῶν εὐχλεῶν ᾿Α- 

ποστόλων “ ἐν θείῳ Πνεύματι" “ τῶν πρωτοτόχων δὲ “᾽' ἡ ἄνω 
᾿Εχχλησία " τοῖς πνεύμασι τοῖς τούτων " φαιδρύνεται ἀπαύστως" ἢ 
δί ὧν, Σῶτερ, πάντὰς οἰκτείρησον. 

Θεοτοχίον. 
Φωτεινοτάτην λαμπάδα " μέσον σε ἔχουσαι, "᾽ χοροστασίαι 

Μαρτύρων " χαὶ ᾿Αποστόλων, ᾿Αγνὴ, ᾿ φῶς ἀπαστράπτουσαν ἐν- 

θέων χαρισμάτων, “᾽ φωτίζονται ἀύλως, " χαὶ πάντας τοὺς ἐν 

πίστει " μεγαλύνοντας σε φωτίζουσι. 

Ἃ 
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Κανὼν τοῦ ἁγίου Νικολάου. Τὴν ὑπὲρ φύσιν Μητέρα. 
Ἢ χνηλατήσας τοὺς τρόπους ἢ τῶν ἱερῶν ᾿Αποστόλων, ἡ τὴν αὐ- 

θεντίαν αὐτῶν " χατεχληρώσω ἥ ὡς ἹἹεράρχης σεπτὸς, " ἀξιά- 
γᾶστε Νιχόλαε. 

Ως ζηλωτὴν ἔνθεόν σε, " χαὶ βοηθὸν χατὰ πάντα “ τῶν σε 
χαλούντων θερμῶς ἡ εἰς πάντα Κόσμον, “ Παμμάχαρ, ὁ Ποιη- 
τὴς " περιβόητον ἀνέδειξε. 
ἷ Συντετριμμένῃη χαρδίᾳ ᾿᾽ ἀναβοῶμέν σοι, Πάτερ᾽ ᾿ Παραμυθία 
ἡμῶν " γενοῦ, τὰς θλίψεις " σχεδάζων διηνεκῶς ἡ τῶν ψυχῶν ἡ- 
μῶν, Νιχόλαε. 

Ἢ ἐκχτομὴ τοῦ θανάτου, " καθάπερ πέλεχυς δένδρῳ, " ἐπίχει- 
ταί σοι, ψυχή" “ μὴ οὖν ἀμέλει, " τῆς μετανοίας καρποὺς " ἐπι- 
δεῖξαι προθυμήθητι. 

Θεοτοχίον. 
Φέρεις τὸν φέροντα πάντα “ ἐν ταῖς ἁγίαις χερσί σου" " ὃν 

ἐχδυσώπει, ᾿Αγνὴ, “ τοῦ ἀλλοτρίου " τῆς χαχουργίας ἡμᾶς " 

ἀχειρώτους περισώζεσθαι, 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, ᾿Αποστολιχά. 
᾿Απόστολοι τοῦ Χριστοῦ, " ἐργάται τοῦ Σωτῆρος, " Σταυρὸν 

ὥσπερ ἄροτρον “ ἐν τοῖς ὦμοις φέροντες, ᾿ χεχερσωμένην τὴν γὴν ἢ 

τῆς τῶν εἰδώλων πλάνης ἐχχαθάραντες, " πίστει τὸν λόγον σπεί- 
ρᾶαντες, ἢ ἀξίως τιμᾶσθε, " ἅγιοι τοῦ Χριστοῦ ᾿Απόστολοι. 

᾿Απόσπολοι ἔνδοξοι, " στῦλοι τῶν ᾿Εχχλησιῶν, ᾿ τῆς ἀληθείας 
Κήρυχες, ᾿ λαμπάδες ὑπάρχοντες φαειναὶ, " ὑμεῖς τῷ πυρὶ τοῦ 
Πνεύματος " πᾶσαν τὴν πλάνην ἐφλέξατε, " ἀνθρώπων τὸ γένος 
ἐφωτίσατε" " χαὶ νῦν ἱχετεύσατε, δεόμεθα, “᾽ τὸν Σωτῆρα χαὶ 

Θεὸν ἡμῶν " εἰρηνεῦσαι τὸν Κόσμον, " χαὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Μαρτυριχόν. 

Εν πνέοντες, “ πρὸς ἕν βλέποντες, “ οἱ ἀθλοφόροι Μάρτυρες " 

υἱαν ὁδὸν ζωῆς εὑράμενοι, " τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον, ζηλοτυ- 
ποῦντες " ἀλλήλων τὴν τελευτὴν, “ ὦ τοῦ θαύματος  " ὥσπερ 
θησαυροὺς τὰς βασάνους προαρπάζοντες, “ πρὸς ἀλλήλους ἔλε- 

γον" ἡ Ὅτι χἂν μὴ νῦν ἀποθάνωμεν, "᾽ τεθνηξόμεθα πάντως, ἣ 
χαὶ τῇ γενέσει τὰ ὀφειλόμενα λειτουργήσομιεν" “ ποιήσωμεν τὴν 
ἀνάγχην φιλοτιμίαν: " τὸ χοινὸν ἴδιον ἡγησώμεθα, ᾿ θανάτῳ ζωὴν 
ὠνησάμενοι. " Ταῖς πρεσβείαις αὐτῶν, ὁ Θεὸς, "᾽ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Σήμερον γὙρηγορεῖ ὁ ᾿Ιούδας. 
Γέγονα χαταγώγιον, οἵμιοι ! ἢ τῶν ἡδονῶν ὁ παναύθλιος ! Κὶ Γέ- 

᾿λως οὖν ὁρῶμαι ᾿ ἀεὶ τοῖς ἐχθροῖς μου" "ὅθεν σοι προσπίπτω; αγία 
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Παρθένε" " ἴδε μου τὴν θλῖψιν, " χαὶ βοήθειάν μοι ὄρεξον, χαὶ 
δαχρύοις χάθαρον, " χαὶ ῥῦσαί με, δέομαι, Κ χαὶ χκαταισχυνθείη- 
σαν " οἱ χαίροντες, ᾿Αγνὴ, τῇ ἀπωλείᾳ μου. 

ΕΙΣ ΤΗΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ω ἣν ἡ χαὶ καλὸς εἰς βρῶσιν ἡ ὁ ἐμὲ θανατώσας χαρπός" " 

Χριστός ἐστι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, " ἐξ οὗ φαγὼν οὐ θνήσχω, ἣ 
᾽ 5 »"Ἢ " - τῶ τ ον ΄ “ , ΕΣ - 

ἀλλὰ βοῶ σὺν τῷ Ληστῇ" " Μνήσθητί μου, Κύριε, " ἐν τῇ Βασι- 
λεία σου. 

͵ 

Εχ τοῦ βυθοῦ " τοῦ τῆς ἀπιστίας ᾿ τῶν ἐθνῶν τὰς ἀγέλας, 

Σοφοὶ, " ἠγρεύσατε πρὸς πίστιν θεοτερπῆ, " καὶ νοητὴ τραπέζῃ " 

ὀψώνιον πολυτελὲς " πάντας προσηγάγετε, " ἔνδοξοι ᾿Απόστπολοι. 

Τὸν σχοτασμὸν " τῆς δεινῆς ἀπάτης " τῷ φωτὶ τοῦ χηρύγμα- 
, , »Ἥ ᾽ -" 3 , ᾽; ᾿ 

τος " διώξαντες, χαρδίας τῶν εὐσεβῶν, " ᾿Απόστολοι Κυρίου, " 

χατεφωτίσατε σαφῶς" "ὅθεν ὑμᾶς ἄσμασι Ἂ θείοις μαχκαρίζουεν. 
Μαρτυριχόν. 

Τεμνόμενοι ἢ μεληδὸν τῷ ξίφει, "᾿᾿Αθληταὶ θεῖοι, ἄτμητοι 
ἐμείνατε ἀγάπης τοῦ Λυτρωτοῦ" " πρὸς ὃν ἀναδραμόντες, ἡ νῦν 

χαποιχεῖτε ἐν χαρᾷ " πάντα τὰ οὐράνια, ἢ δόξῃ ἀπαστράπτοντες. 

Δόξα. 

Ὁ χάχιστος ἡ χαὶ φθορεὺς τοῦ γένους " τῶν ἀνθρώπων χατέχει 

με’ " πρεσβείαις τῶν Κηρύχων, πανσθενὲς ἢ Τριὰς, ἐξαρπασόν με ὦ 

ἐχ τοῦ φάρυγγος αὐτοῦ, "ἵνα μεγαλύνω σου " τὸ ἄμετρον ἔλεος. 
Θεοτοχίον. 

Τὸν Σύνθρονον ἢ τῷ Πατρὶ, Παρθένε, "ἐξ ἀγνῶν σου αἱμᾶ- 
των, Σεμνὴ, " προήγαγες φοροῦντα σάρχα θνητὴν, “ ὅπως ἀθα- 
γατίση “ τὴν οὐσίαν τῶν βροτῶν’ " ὅθεν χατὰ χρέος σε " πάντες 
υαχκαρίζομεν. 

«20. ..,0ὅὃἍΧ.. «(Ὁ ἐγ, οολ τῶν τὸΣ «ὦ «0.0 το. .0.γ, «Οὐ “00. (50. τΟΥὐ ,Ὁ5 τὰ .«ὁ,, ο ἔργ) «ὦ. ,Ο5 γκὦΣ κοΣ ΟΝ 
-ποπαι σα... ὕ τσλτι σον τσ αγοικι σπεῖχουταα ταν". κι. τι πσσενανν υ ππῆσα ταν. τ ασαταπαε,ς, ὑπτίαις α αρωπωνατθασωτι ἐπαῖαω ν ν τας καὶ" ταν στα στο, 5 4» Ὥτας, τας καιλαν τραμα σε παταλ στα πταασε τα. πα σιαι πος ἐλια α΄ αὶ τακασαν ῃ. παπια, στα 

ΤῊ ΠΕΜΠΤῊ ἘΣΠΕΡΑΣ. 
Α ΄ Ῥ ἢ πο ᾽ μἡ . . , ᾿ ΄ 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Σταυρώσιμα. 
΄ ᾽ , 

Ηχος βαρύς. Οὐχέτι χωλυόμεθα. 
« Ἅ ». ᾽ ΄ Ἂ ΡΒ ΄ "» Ἃ - Δ Ἰ 

με Θεὸν τὸν ἄνθρωπον ἀπεργάσῃ, βροτὸς γέγονας," Υπερᾶ 

γαθε, χαὶ σταυροῦσαι" " δόξα τῇ δόξῃ σου. 

Ὅτε σταυρῷ σε δῆμος Ἑβραίων, Λόγε, "᾽ χατεδίχασε, " γῆ ὁ 
᾽ ΄ ᾿ ε ᾽ Ἑ 

ἐσείετο, χαὶ ἡλίου ᾿ σέλας ἐχρύπτετο. ᾿ 
Ὃ ἥλιος ἐσχότασεν, ᾿Ελεῆμον, ὁ σταυρουμένου σου, " χαὶ ἢ 

Κτίσις συνεχλονεῖτο, ἢ χράζουσα" Δόξα σοι. 

. 

Ω 
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ἽἝτερα τῆς Θεοτόχου. Σήμερον γρηγορεῖ ὁ ᾿Ιούδας. 

Κλῖνόν μόι τὸ φιλάγαθον οὖς σου ἡ δεομένῳ, Πανάμωμε, 
χαὶ μὴ ἀποῤῥίψης τοῦ σοῦ με προσώπου, " μηδὲ πόῤῥω πέμψης 
τῆς σῆς βοηθείας" " δόλῳ γὰρ ὁ δόλιος ᾿ σπουδάζει ἀπολέσαι με" " 

παραλόγοις πάθεσι " χινεῖ τὴν χαρδίαν μου" “᾽ σὺ δέ με συντή- 
ρησον ἡ ὅλον τῆς αὐτοῦ βλάβης ἀμέτοχον. 

Ὅνφελος οὐδαμῶς ἐχ τῆς ὕλης, ᾿ ὦ ψυχή μου, γενήσεται, 
περὶ ἣν σπουδαζεις εἰς μάτην τοῦ βίου, " περὶ ἣν ἐχτήχεις σαυ- 

τὴν ταῖς φροντίσι" " πᾶσαν οὖν τὴν μέριμναν " ἐπίῤῥιψον πρὸς Κύ- 
ρον, " τὸν χρῖναί σε μέλλοντα, " καὶ δάχρυσι βόησον: " Δέσποτα 
φιλαάνθρωπε, Ἂ σῶσόν με πρεσβείαις τῆς τεχούσης σε. 

Ὄνομα εὐλαβείας, Ἱξαρθέν ες " ἐμαυτοῦ ἔξω θέμενος, " παίγνιον 
πορνείας ἐντὸς χρηματίζω, ἢ χαὶ ἀλαζονείας γέλως καθορῶμαι" Κ 

θηρίοις γὰρ δυσὶν " ὡς ἀντιμάχοις παραδέχομιαι " ἐξ ἀπροσεξίας" " 
διὰ τοῦτο ῥῦσαί με' " σὺ γὰρ ἀγαλλίαμα " πέφυχας ψυχῆς μου 

χαὶ πεποίθησις. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
ἹῬήματα ἐν τῷ τόχῳ σου, Τέχνον, " χαροποιὰ πρώην ἤχουον, ἢ 

δὲ ὧν προσεδόχων χαρᾶς ἐμπλησθῆναι, " καὶ χαροποιῆσαι ψυχὰς 
᾿ πεθλιμμένας" " ταῦτα δὲ πρὸς λύπην ἡ μετετράπη τῇ σταυρώσει 
σου ἡ ἐναργῶς τὰ πράγματα, " ἡ λύπη γὰρ τήχει με, " χαὶ θα- 

γεῖν προήρημιαι, Ἔ πληρούσης τῆς λύπης τὴν χαρδίαν μου. 
᾿Απόστιχα Βταυρισιβα. 

ΩΣ 

Οὐχέτι χωλυόμεθα ξύλου ζωῆς, " τὴν ἐλπίδα ἔχοντες τοῦ 

᾿ Σταυροῦ σου" " Κύριε, δόξα σοι. 
Κρεμάμενος, ᾿Αθάνατε, ἐπὶ ξύλου," ἐθριάμβευσας τὰς παγίδας 

ποῦ Διαβόλου. " Κύριε, δόξα σοι. 
| Μαρτυριχόν. 
Ι Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς, “᾿᾿Αποστόλων χαύχημα, " Μαρ- 
Ι τύρων ἀγαλλίαμα" " ὧν τὸ κήρυγμα “ Τριὰς ἡ ὁμοούσιος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Σήμερον γρηγορεῖ ὁ ᾿Ιούδας. 
Τέτρωμαι τῇ ῥομφαίᾳ τῆς λύπης, " ἐν σταυρῷ καθορῶσά σε δ 

πὸν ἐπὶ ὑδάτων τὴν γῆν στερεοῦντα, " χαὶ καθάπερ δέῤῥιν ἐχτεί- 
᾿ ναντὰ πόλον' " βλέπω γὰρ γυμνὸν " χατεσφαγμένον σε χρεμάμε- 
] γον, ἡ καὶ θανεῖν, Υἱέ μου, νῦν "' αἱροῦμαι, παμφίλτατε" “ φρίξον, 

γῆ; καὶ σείσθητι" “ ἔλεγεν ἡ Πάναγνος δαχρύουσα. 
| 

-οοὐ νῦξ }...- 

Ῥαδυδοϊούϊουβ. τῦ 
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ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥῊ ΠΡΩΙ. 
ΕἸΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Σταυρώσιμα. 

Ἤχος βαρύς. 

“Ὁ δὲ ἐμὲ ἀνασχόμενος " τῆς ἐν σταυρῷ προσηλώσεως, " δέξαι 
μου τὴν ἄγρυπνον αἴνεσιν, ᾿ Χριστὲ ὁ Θεὸς, καὶ σῶσόν με ἢ 

ὡς φιλάνθρωπος. 

Ὃ δεσπόζων τῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων, " καὶ γινώσχων τῆς 
ψυχῆς μου τὸ ῥάθυμον, ἣ“᾽ τῷ Σταυρῷ σου σῶσόν με, ἢ Χριστὲ 
ὃ Θεὸς, "᾽ ὡς φιλάνθρωπος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Θεοτόχε ἀειπάρθενε, “ ἐν τῷ σταυρῷ ὁρῶσα "᾿ τὸν Υἱόν σου 
χρεμιάμιενον, ᾿ ὡς Μήτηρ θρηνῳδοῦσα, “ τὴν αὐτοῦ ἐμεγάλυνας ἢ 
φοβερὰν συγχατάβασιν, " ἀπειρόγαμε Δέσποινα. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 

Πυρὸς φωτεινότερον , ἢ φλογὸς ἐναργέστερον " τὸ ξύλον ἀνέ- 

δειξας, Χριστὲ, " τὸ τοῦ Σταυροῦ σου, "᾽ χαταφλέγον ἁμαρτίας 
τῶν νοσούντων, " χαὶ φωτίζον τὰς χαρδίας τῶν ὑμνούντων " τὴν 

ἑχούσιόν σου σταύρωσιν. " Χριστὲ, ὁ Θεὸς, δόξα σοι. 

ὋὉ δί ἡμᾶς τὴν ἑχούσιον " χαταδεξάμενος σταύρωσιν., " σύν- 

τριψον ἐχθροὺς " μὴ εἰδότας σε Θεὸν ἀληθῆ, " καὶ σῶσον ἡμᾶς. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ὅτε προσηλώθης βουλήσει, ἢ χαὶ ὑψώθης τῷ σταυρῷ σου, Ἦ΄ 
ἡ Θεοτόχος παρισταμένη ἔλεγε" " Κύριε, Κύριε, "' οὐδεμιᾷ γυναικὶ 
συνέβη τὸ ἄλγος μου “΄ Θεόν σε ἐπίσταμαι ἐχ τῶν θαυμάτων" ἥ 
χαὶ ἰδοὺ βλέπω σε ἣὶ νεχρὸν ἐν ξύλῳ χρεμάμενον: ᾿ ἀλλ ἀνάστη- 
θι, ὡς εἶπες, “ ὅπως σοι βοῶ "᾿ χαίρουσα" Δόξα σοι. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 

Ὃ τοῦ ᾿Αδὰμ τὸ κατάχριμα ν᾽ ξύλῳ σταυροῦ ἰασάμινος ; ἐμ 

ἴασαι ἡμῶν " τὰ συντρίμματα τῶν καρδιῶν, " χαὶ σῶσον ἡμᾶς. 
Μαρεὺριχόν. 

ἽΑγιοι, πρεσβεύσατε " ἄφεσιν δωρηθῆναι ἡμῖν “ τῶν πλημμε- 
λημάτων ἡμῶν, “ καὶ τῶν προσδοκωμένων “ἡ δεινῶν ῥυσθῆναι ἡ- 
μᾶς " καὶ πιχροῦ θανάτου, δεόμεθα. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
᾿Ασπόρως συνέλαβες " ἐν μήτρα σου, Παρθένε Θεοτόχε, “ ὅν- 

περ χατεῖδες ἐν σταυρῷ χρεμάμενον: ᾿ ἀπαύστως οὖν ἱχέτευε ἢ 

ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
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Κανὼν Σταυῤώσίμος . ὀὺ ἡ ̓ Ἀχροστιχίς" 
« Χριστὸς ξύλῳ πέπαυχε τὴν ξύλου βλάβην.» ἾΑσμα ᾿Ιωσήφ: 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος βαρύς. Ο Εἰρμός. 
» Τ' ἐχτινάξαντι Θεῷ " τὸν Φαραὼ ἐν θαλάσσῃ ᾿Ἐρυθρᾷ " ἐπι- 

ον, Κ νίχιον φδὴν " ἄσωμεν, ὅτι δεδόξασται. 
Τροπάρια. 

Χριστὸς ὑψούμενος σταυρῷ " πρὸς ἑαυτὸν πάντας εἵλκυσε πι- 

στοὺς, " χαὶ χατέῤῥαξεν ἐχθρὸν, " ἅπαντας τὸν καταπτώσαντα. 

ἱΡεῖθρον ζωῆς μοι, ᾿Γησοῦ, " ἐχ ζωηφόρου ἐπήγασας πλευρᾶς, δ 

χαὶ ἐνέχρωσας ἐχθρὸν, " Δέσποτα, νεχρὸς γενόμενος. 

Μαρτυρικά. 

Ἱχετηρίαν τῷ Χριστῷ “ ὑπὲρ ἡμῶν, οἱ ᾿Αθλοφόροι, ἐχτενῆ ἡ 
προσενέγχατε , φρικτῆς ᾿ ἅπαντας ῥυσθῆναι χρίσεως. 

Σοβαρευόμενον ἐχθρὸν " ταπεινωθέντες ὑμεῖς διὰ Χριστὸν " 

κατεπτώσατε, σοφοὶ ᾿ Μάρτυρες, τῇ θείᾳ χάριτι. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Τὸν ἀνατείλαντα ἐχ σοῦ ἢ ὑπερβολὴ εὐσπλαγχνίας ἐν σταυ- 

 ρῷ " καθορῶσα, θρηνῳδεῖς, " Δέσποινα, τοῦτον δοξάζουσα. 
Ἕτερος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόχου. 

ὋὉ ἙΕἰἱρμός. Τῷ συντρίψαντι πολέμους. 
Ως τερπνότατον ἀσμάτων " καὶ ὠδὴν θεοτερπὴ “ εὐχαριστίας 

ἕνεχα προσφέρομεν “ τὸ Χαῖρέ σοι, ᾿Αγνὴ, "᾽ ὅτι ἐκ θλίψεως 
χαρὰν "' ἡμῖν ἐβραβευσας. 

Τοὺ ἐλέους σου τὴν χάριν, 
οὐ σιωπῶμεν, Παρθένε πανύμινητε᾽ 

᾿ χινδύνων χαλεπῶν " ἡμᾶς διέσωσας. 

᾿Εχ ποιχίλων λυτρωθέντες " πειρασμῶν χαὶ συμφορῶν ἣ ταῖς 

μητρικαῖς σου πρεσβείαις, Πανύμνητε, " ψάλλομεν θερμῶς " εὐ- 

χαριστίας σοι. φωναῖς " δὴν ἐπινίκιον. 

Κροσσωτοῖς χεχρυσωμένη ἢ ὡς χρυσοῖς ταῖς ἀρεταῖς, 

ταῖς τοῦ Πνεύματος χάρισι, Πάναγνε, " ὡς νύμφη τοῦ Πατρὸς 

ὡραϊσθεῖσα ἀληθῶς " ἐδείχθης Μήτηρ Θεοῦ. 

᾿Ωδὴ γ΄. .ὋὋ Εἰρμοός. 
»᾽ηπστερεώθη τῇ πίστει " Χριστοῦ ἡ ̓ Εχχλησία" ἢ χαὶ γὰρ ἀ- 

ἢ παύστως ἐν ὕμνοις ἢ βοᾳ μελῳδοῦσα: “ ἽΑγιος εἶ, Κύριε, ΝΣ 

» χαὶ σὲ ὑμνεῖ τὸ πνεῦμα μου. 

Τροπάρια. 
Ὃ ἀπαθὴς κατ οὐσίαν, ἡ πῶς πάθος ὑπέστης ; " ὁ τὴν ζωήν 

μοι ἐμπνέων, “ πῶς θνήσχεις ἐν ξύλῳ; " Μέγα σου τὸ ξιλερς 

Ἂ χαὶ τῆς σχέπης τὴν ἰσχὺν " 
Ἢ χηρύττομεν δὲ νῦν, "' ὅτι 

Ἂ 

ἊἋ χαὶ 

ν 

Ἃ 

χαὶ ἡ μαχροθυμία σου] 
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Σταυρῷ ληστῶν μέσον, Λόγε, ᾿ ἀδίκως ἀνυψώθης, ἢ καὶ ἐδι- 
χαίωσας πίστει ἡ τόν σὲ ἐπεγνωχότα ἡ Κτίστην πάσης Κτίσεως ἢ 

ἐθελουσίως πάσχοντα. : 
Μαρτυριχα. 

Ξέσεις σαρχὸς καρτεροῦντες “ χειρῶν τε ἀφαιρέσεις, Ἂ καὶ τῶν 

ποδῶν καὶ παντοίων ἡ μελῶν, ᾿Αθλοφόροι, ᾿ δόξης ἐπετύχετε, ἥ 

ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύοντες. 

Ὑπερβολῇ τῶν βασάνων " ἐνθέως λαμπρυνθέντες, “ τὴν ὑπερ- 
βάλλουσαν δόξαν, " Σοφοὶ, νῦν χληροῦσθε, "᾿ πάντοτε πρεσβεύον- 

τες " σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Λύσιν ἡμῖν ὀφλημάτων, " ἁγνὴ Παρθένε, δίδου " ταῖς μητρι- 
χαῖς σου πρεσβείαις, “ ἡ τὸν σταυρῷ παγέντα “' ἄνθρωπον γενό- 
μενον " Θεὸν Λόγον χυήσασα. 

Ἕτερος τῆς Θεοτόχου. Ὃ οὐρανοὺς " τῷ λόγῳ στερεώσας. 

ὁ τῆς χαρᾶς " τῆς θείας μεγαλεῖον, Δ ὡς παροχὴν “ ἡμῖν τῆς 
᾿ἀρονίμκούνηει Ἂ εὐχαριστίας φωναῖς δ᾽ προφθάσωμεν εὐσεβῶς ἣ 

χαιρετίζοντες αὐτὴν, “ ὡς προστασίαν ἡμῶν. 

Οἱ διὰ σοῦ " ῥυσθέντες τῶν χινδύνων, " χαὶ διὰ σοῦ " χαρᾶς 

ἐπιτυχόντες, “ Μῆτερ ἀνύμφευτε, “΄' ὡς δοτῆρα ἀγαθὴν, " καὶ 
προστάτιν εὐχλεὴ “ πάντες σε δοξάζομεν. 

Καταλλαγὴν " πταισμάτων χαὶ χινδύνων “΄' τὴν θεϊκὴν 
πρεσβείαν σου πλουτοῦντες, “ Μῆτερ Χριστοῦ “τοῦ Θεοῦ, “ ὡς 

αἰτίαν ἀγαθῶν “' ἀνυμνοῦμιεέν σε πιστῶς ἡ εὐχαριστίας φωναῖς. 

Ἢ τῆς χαρᾶς ἡ πηγὴ τῆς ἀθανάτου, " βρύεις χαρᾶς " τὰ ῥεῖ- 

θρα ἰαμάτων " τοῖς χινδυνεύουσι, ᾿ καὶ σώζεις πάντας, ᾿Αγνὴ, ἡ 
ὡς ἀέναος ἡμῶν “ ἀγαθοδότις Θεοῦ. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ ἙΕἰἱρμός. 

» ἰσαχήχοα " τὴν ἀχοήν σου, " καὶ ἐφοβήθην" " κατενόησα τὰ 
[γα σου, " χαὶ ἐξέστην, Κύριε. 

Τροπαρια. 

ἱΩὩραιότατος ἣ"᾽ καθάπερ βότρυς ᾿ σταυρῷ ὑψώθης, " εὐφροσύνης 
γλεῦχος, Δέσποτα, " ἐναποστάξας, φιλάνθρωπε. 

Πολυώδυνα “᾽ ἀνθρώπων πάθη “" ἔπαυσας, Λόγε, ἡ παθος, Δέ- 
σποτα, ἑκούσιον ἢ ἐν τῇ σαρχί σου δεξάμιενος. 

Μαρτυριχαᾶ. 

᾿Ετραυμιάτισαν " τῷ τραυματοῦσθαι " οἱ ᾿Αθλοφόροι " τὸν πο- 
λέμιον, καὶ ὦφθησαν " ἰατροὶ τῶν παθημάτων ἡμῶν. 

Παρετάξαντο " πρὸς τοὺς τυράννους " οἱ ᾿Αθλοφόροι., Κὶ καὶ νι- 

χήσαντες ἐστέφθησαν ἌἊ νικητιχοῖς διαδήμασι. 

» 
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Σταυροθεοτοχίον. 

᾿Απεχύησας ἡ ἄνευ σπορᾶς, " Παρθένε, τὸν Λόγον, αὶ τὸν Σταυ- 

ρῷ ἐξαφανίσαντα " τὴν φθορὰν ἀγαθότηχι. 
Ἕτερος τῆς Θεοτόχου. ᾿Εκάλυψεν “ οὐρανούς. 

πάξιον " σοὶ ὠδὴν τὸ Χαῖρε, ᾿Αγνὴ, “ οἱ ῥυσθέντες τῶν χιν- 
δύνων ἣ ταῖς σαῖς πρεσβείαις, Παρθένε, ᾿ γηθόμενοι προσάγομεν. 

᾿Επήγειρον “᾽ καθ᾽ ἡμῶν χινδύνους πολλοὺς " τῶν παθῶν αἱ 
ἁμαρτίαι, “ ἀλλὰ ἡ θεία σου σχέπη " ἡμᾶς, ᾿Αγνὴ, ἐῤῥύσατο. 

Εὐχ ἄριστον " σοὶ ᾧδὴν ψυχῆς ταῖς χερσὶν " ἐπισείομεν, Παρ- 
θένε, " τοῖς θείοις ὕμνοις σχιρτῶντες, " ἐχ θλίψεως ῥυσθέντες πολλῆς. 

Μαχᾶριοι "᾽ ἀληθῶς οἱ σέβοντές σε, ᾿ Θεοτόχε Παναγία, δ ὅτι 

ἐν σοὶ ἁμαρτίας ̓ χαὶ θλίψεως δ ρρδυυδι 
᾿Ωδὴ ε΄. Ὁ Εἱρμός. 

να τὸ πνεῦμα μου πρὸς σὲ, ὁ Θεός: " δΟΝ ϑδτεῖ. 

χαὶ τὰ σὰ προστάγματα " ἐγένοντο ἰάματα "' τοῖς δούλοις 
» σου, Φιλάνθρωπε. Τροπάρια. 

Ὑψούμενος, Δέσποτα, ἐν ξύλῳ σαρχὶ, ἡ τὴν Κτίσιν πᾶσαν "' 
ἐχ βαράθρων χαλεπῶν " τῆς ἀγνωσίας εἵλχυσας ἡ πρὸς γνωσίν 

σου, Φιλαάνθρωπε. 

Κρανίου σε τόπῳ ἐξητήσαντο ἡ λαὸς ἄνομος " σταυρωθῆναι, 
Τησοῦ, “ τὴν χάραν τὴν ὀλέθριον "᾽ τοῦ ὄφεως συντρίβοντα. 

Μαρτυριχα. 

᾿Εστήσατε δυσσεβείας ῥεύματα, ἣ Χριστοῦ Μάρτυρες, " θείοις 

αἵμασιν ὑμῶν, " καὶ Φαραὼ τὸν τύραννον " ἐν τούτοις ἀπεπνίξατε. 

Τοῖς ὄνυξιν ἀφειδῶς ξεόμενοι, " ἐσπαραάξατε " τοῖς ἐλέγχοις, 

᾿Αθληταὶ, "΄ καρδίας ματαιόφρονας, Ἂ χαὶ νικηταὶ γεγόνατε. 

Σταυροθεοτοχίον. 

Ἡγίασεν ὁ Θεὸς τὴν μήτραν σου, “ ἁγία Σεμνὴ, " κατοική- 
σας ἐν αὐτῇ" " χαὶ ἐν σταυρῷ ὑψούμενος " τὴν Κτίσιν συνανύψωσε. 

Ἕτερος τῆς Θεοτόχου. 
Διασχεδάσας τὴν νύχτα τῶν παθῶν. 

Ὡς ἁμαρτίας ἀναίρεσιν πιστῶν, " Παρθένε, τέτοχας, " καὶ ἐχ 

χινδύνων καὶ πόνων ἡ διεσώθη ὁ Κόσμος" " διὸ τὸ Χαῖρέ σοι ἢ 

χαὶ ἡμεῖς ἐχβοώμεν, "᾽ ῥυσθέντες ἐχ θλίψεως. 
ἊἋ Κατασχεθέντες ποιχίλοις πειρασμοῖς, δ ἄχραντε Δέσποινα, 

χαὶ ἀθυμίᾳ καὶ θλίψει "᾽ καὶ δεινῇῆ περιστάσει " ἀπογνωσθέντες, 
ἡμεῖς " εὐφροσύνης ἐλπίδα " σὲ ἐπλουτήσαμεν. 

Ὡς σωτηρίας φύλαξ τῶν πιστῶν " οἰκετῶν σου, ᾿Αγνὴ, " ἀ- 

ποδιώχεις χινδύνους " χαὶ φρουρεῖς ἀπημιάντους" ἢ διὸ οἱ μέτοχοι " 
τῶν πολλῶν ἀγαθῶν σου " εὐχαριστοῦμεν φδαῖς, 



598 ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ͂ ΠΡΩΙ. 
Εὐχαριστοῦμέν σοι ῥυσθέντες διὰ σοῦ ἢ ἁμαρτημάτων πολ- 

λῶν, "᾿ καὶ ἀσθενείας χαὶ πόνων " καὶ χινδύνων χαλεπῶν, " ἄχραντε 
Δέσποινα, "᾽ ἡ ἐλπὶς ἡ βεβαία ἡ τῶν πιστῶν σου οἰχετῶν. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 
γυΣ ᾿Ιωνᾶς " ἐχ χοιλίας Αδου ἐβόα: "κ᾽ ᾿Ανάγαγε " ἐχ φθορᾶς 
» (ὁ. ζωήν μου" " ἡμεῖς δέ σοι βοῶμεν" " Παντοδύναμε Σωτὴρ, 
» ἐλέησον ἡμᾶς. Τροπαρια. 

Νοσήσασαν " τῶν ἀνθρώπων τὴν φύσιν " ἐπέφανας “ διὰ 
σπλάγχνα ἐλέους, " ᾿Ιατρὲ τῶν νοσούντων, " χαὶ ἰάσω τῷ σταυ- 
ρῷ χαὶ τῷ παθει σου. 

Ξύλῳ τὸ πρὶν“ ὁ ᾿Αδὰμ χκατεχρίθη, “ ξύλῳ δὲ νῦν "' τοῦ 

Σταυροῦ δικαιοῦται, "᾽ τὴν εἴσοδον λαμβάνων " Παραδείσου, χαὶ 
τρυφῆς τὴν ἀπόλαυσιν. ' 

Ὑμνοῦμιέν σε " τὸν σταυρῷ ὑψωθέντα, "᾿ δοξάζομεν " τὸν ἀ- 
χάνθαις στεφθέντα,, "' χαὶ δόξη στεφανοῦντα " ἀνθρώπους, Βασι- 
λεῦ ὑπεράγαθε, 

Ἃ 

Ἃ 

Μαρτυριχά. 

Λυμαντιχὴν ἡ ἀπωσάμενοι βλάβην “ἡ οἱ ᾿Αθληταὶ ἡ τῆς εἰδω- 
λομανίας, ᾿᾽ βασάνοις ὁμιλοῦντες " καὶ θανόντες σὺν Χριστῷ βα- 

σιλεύουσιν. 

Οὐ διωγμὸς, "᾽ οὐ λιμὸς, οὐ γυμνότης., ἡ οὐ χίνδυνοι, Κ οὐδὲ 
θάνατος ὅλως " τοὺς θείους ᾿Αθλοφόρους ᾿ τῆς ἀγάπης τοῦ Χρι- 

στοῦ διεχώρισαν. 

Ἃ Ἃ 

Σταυροθεοτοχίον. 
Ὑμνολογεῖς " τὸν ἐχ σοῦ σαρχωθέντα, “' χαὶ θρηνῳδεῖς ἡ ἐν 

σταυρῷ ὑψωθέντα "᾽᾿ αὐτὸν χατανοοῦσα, ᾿ Μητροπάρθενε ἁγνὴ πα- 
γαμώμιητε. Ἕτερος τῆς Θεοτόχου. 

Βυθῷ ἁμαρτημάτων ἢ περιπεσών. 
γγέλων γλῶσσαι, Κόρη, " τὰ σὰ ἐγχώμια “΄ ἀναχηρύττειν 

ΛῸ σθένουσιν, ᾿Αγνή᾽ δ΄ ἡμεῖς δὲ νῦν δουλικῶς " δανεισάμενοι 

τὸ Χαῖρε " τοῦ Γαβριὴλ προσφέρομεν. 
Εἰς βάθος ἀθυμίας " καὶ περιστάσεως " ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν 

πεπτωχότες, " ἐῤῥύσθημεν διὰ σοῦ " τῆς ἀνάγκης τῶν χινδύνων, 
Παρθένε Θεοτόχε ἁγνή. 

Ὑπόχρεων εἰργάσω " πάντα τὸν Κόσμον, ᾿Αγνὴ, " εὐχαριστεῖν 

χαὶ αἰνεῖν χαὶ δοξαζειν " τὴν χάριν σου εὐσεβῶς" " διὰ σοὺ γὰρ 

τῶν χινδύνων ἡ χαὶ θλίψεων λυτρούμεθα. 
Εν νυχτὶ χαὶ ἡμέρα, " χαὶ φανερῶς χαὶ χρυπτῶς " ἐπὶ -τὴν 

σὴν καταφεύγομεν πάντες " βοήθειαν, ᾿Αγνὴ, " Παναγία Θεοτό- 

χε, " χαὶ σεπτῶς σε γεγαίρομεν. 

Ἃ 
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᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

» ουκῆνπρνβὴν Παῖδες " πυρίφλεκτον πάλαι " δροσοβολοῦσαν ὑπέ- 
δειξαν, ̓  ἕνα Θεὸν ἀνυμνοῦντες καὶ λέγοντες" " Ο ὑπερυψού- 

» μενος " τῶν Πατέρων Θεὸς χαὶ ὑπερένδοξος. 
Τροπαρια. ᾿ 

Βάρος χουφίζων ἢ τῶν ἀνομιῶν μου, " μέσον ἀνόμων ἀνήρτη- 

σαι " ἐπὶ σταυροῦ, ᾿Ιησοῦ ὑπεράγαθε, "᾽' ὁ ὑπερυψούμενος “ τῶν 
Πατέρων Θεὸς καὶ ὑπεράγαθος. 

Λόγχη ον τίν ἢ σὴν θείαν πλευρᾶν σου, ἢ καὶ τῆς πλευρᾶς 
τὸ ὀλίσθημα “᾽᾿ ἐπανωρθώσω᾽ φλογίνη ῥομφαίᾳ δὲ ἡ διδόναι μοι εἴσ- 
οδον " Παραδείσου, Σῶτερ, προστάττεις πάντοτε. 

Μαρτυριχα. 

ἼΑΛστρα ἐν ὕψει ἡ τεθεμελιωμένα " τῆς ᾿Εχχλησίας οἱ “Αγιοι " 
᾿ γεγενημένοι, τὴν Καὶ τίσιν αὐγάζουσιν " ἄθλων ταῖς λαμπρότησι " 

χαὶ τῶν ἰαμάτων φαιδρότησι. 
Βίβλος προσφέρει "᾽ ἀεὶ γεγραμμένους " ζώντων Κυρίου τοὺς 

Ο Μᾶρτυρας, " τὰ γεγραμμένα Θεοῦ δικαιώματα ἢ προθύμως φυλά- 

᾿ ἔαντας " χαὶ ἐνηθληχότας στεῤῥότατα. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Ἢ Παναγία " πανάγιον Λόγον, “ τὸν ἐξ αὐτῆς ἀνατείλαν- 

τα, ἡ ἐν τῷ ἁγίῳ Σταυρῷ ἀνυψούμιενον " χαὶ καθαγιάζοντα " 
τοὺς ἀνθρώπους ὁρῶσα ἐπωδύρετο. 

ἽἝχπερος τῆς Θεοτόκου. 

Τοὺς ἐν καμίνῳ πνραβομὴ οὐχ ἔφλεξεν. 

" Χαίρειν εὐχαρίστως σοι ἢ προσφέρομεν, ἣν πάσης δυσχερείας 

διὰ σοῦ, " Μῆτερ Θεοῦ, “ ὡς ἀληθῶς λελυτρωμένοι, " χαὶ 

συμφώνως χράζοντες "ἡ ἐν εὐφροσύνη χαὶ χαρᾷ, ᾿ σὲ μεγαλύνομεν. 

Ηὐλίσθημεν ἑσπέρας " κλαυθμῷ πολλῷ “ ἐπὶ προσδοχίᾳ τῶν 
χαχῶν" ἡ ἀλλὰ τὴν σὴν " θεοπρεπὴ σχέπην, Παρθένε,"" δεηθέντες, 
εὕρομεν " ἀγαλλίασιν χαὶ λύσιν " ἁπάσης θλίψεως. 

Ως θεῖον καταφύγιον ᾿ τὴν σχέπην σου ἢ πάντες χεχτημένοι 
πρὸς Θεὸν, " ἐν πειρασμοῖς " χαὶ διωγμοῖς καὶ ἁμαρτίαις " ἐπὶ σοὶ 

προσπίπτομεν, Ἂ χαὶ διὰ σοῦ θην άνηην Ἢ πλουτοῦμεν, Λχραντε. 
Τὴν χάριν τῆς ΠΡ ΌΝ σου ἢ κήρυττομεν στόματι χαὶ πνεύ- 

ματι ἀεὶ, "᾽ ὡς δὲ αὐτῆς " καὶ ΩΝ χαὶ τυραννίδος " χαὶ 

βαρείας θλίψεως " καὶ παντοίων παθῶν " οἱ δοῦλοί σου υμανδηραι 
᾿Ωδὴ η΄. Ὁ Εἰρμοός. 

» Τὸ μόνον ἄναρχον." Βασιλέα τῆς δόξης, " ὃν εὐλογοῦσιν οὐρα- 
: γῶν αἱ Δυνάμεις, " καὶ φρίττουσι " τῶν ᾿Αγγέλων αἱ ταξεις, δ 

» ὑμνεῦτε, ᾿Ἱερεῖς, " λαὸς, ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

» 
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Τροπάρια. 

Νεχρόν με ἔδειξε " τὸ τῆς γνώσεως ξύλον" “ σὺ δὲ, Χριστέ μου, 
νεχρωθεὶς. ἐπὶ ξύλου, " ἐζώωσας ἡ χαὶ ἐφώτισας ψάλλειν" " Ὑμινεῖ- 

τε, " Ἱερεῖς, ᾿ λαὸς, ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Αχάνθαις ἔστεψεν " ὁ παράνομος δῆμος " σὲ, Βασιλεῦ, παρα- 
χοῆς ἐχριζοῦντα “ τὴν ἄχανθαν “ ᾿Αδὰμ τοῦ πρωτοπλάστου, " 

χαὶ ὕψωσε σταυρῶ " τὸν πάντας ἐχ τοῦ βάθους " ἑλχύσαντα τῆς 

πλάνης. 

Συνέσει τείναντα “ οὐρανούς σε τανύει " ἐπὶ τοῦ ξύλου ὁ λαὸς 

ὁ ἀγνώμων, "΄ ἰώμενον " τὰς ἡμῶν ἁμαρτίας " τῷ πάθει σου, Σω- 
τὴρ, " χαὶ παύσαντα τοὺς πόνους “ τοῖς ἐκ τῶν ἥλων πόνοις. 

Μαρτυριχόν. 

Μαρτύρων λείψανα " εὐωδίαν θαυμάτων “ τοῖς προσιοῦσιν ἀ- 
διστάχτῳ καρδία ᾿ ἐχπέμπουσι, " καὶ παθῶν δυσωδίαν " διώχουσιν 
ἀεὶ, καὶ πᾶσιν εὐρωστίαν " ἐνθέως χορηγοῦσι. 

Σταυροθεοτοχίον. 

᾿Αγίων τάγματα ἡ λιτανεύουσι, Κόρη, “ τὸν ἐχ γαστρός σου 
προελθόντα Δεσπότην, ἡ τὸν δείξαντα "ἐν Σταυρῷ τούτοις τρίβον ἣ' 
ἀθλήσεως, ᾿Αγνὴ, ἡ καὶ σὲ δοξολογοῦσιν " ὡς πάντων Βασιλίδα. 

ἽἝτερος τῆς Θεοτόχου. 
Τὸν ὑπ ᾿Αγγέλων ἀσιγήτως. 

ς λυτρωθέντες καταιγίδος ἢ ἁμαρτίας καὶ παθῶν χαὶ πειρα- 

(,μὼ, ἢ παῖς σαῖς πρεσβείαις, ἀγαθὴ “ Θεοτόχε, εὐχαρίστῳ φω- 

νῇ " τὸ Χαῖρέ σοι βοώμεν, ἢ 

μετελθόντες. 
Ἐν τῇ ὀδύνη τῶν χινδύνων " χεχραγότας οὐ παρεῖδες, ᾿Αγα- 

θὴ, " ἀλλὰ δεήσεως πτωχῆς " ἐπαχούσασα, ἐῤῥύσω ἡμᾶς " ἐχ 
θλίψεως μεγάλης ἡ ὅθεν πιστῶς " τὴν σὴν πρεσβείαν, ᾿Αγνὴ, ἀνυ- 
υννοῦμεν. 

᾿Αμαρτημάτων χαὶ πταισμάτων " ἡ αἰτία νῦν ἐπήγειρεν ἡμῖν 
θλίψεις χινδύνων καὶ παθῶν ἥ χαὶ ἀνθρώπων πειρασμοὺς ἀπηνεῖς" ᾿ 

ταῖς σαῖς, Θεοχυῆτορ, " θείαις λιταῖς " ἐῤῥύσθημεν ἐξ ἐχθρῶν πα- 
ραδόξως. 

Οἱ οἰκτιρμοί σου ἐπὶ πάντας " ἀενάως χαταπέμπονται, Χρι- 
στὲ, " ἀγαθοδότως ἀληθῶς " ταῖς πρεσβείαις τῆς τεχούσης σε’ ἡ 

ἐν ταύτη γὰρ πλουτοῦμεν " Χριστιανοὶ " τὸ ἔλεός σου, Σωτὴρ 
ἐλεῆμον. ᾿Ωδὴ θ΄. ὋὯ Ἑἱρμος. 
» ανύμνητε, ἡ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα, " ἡ τὸν ἄναρχον 
» ΤΠ] λόγον " ἀσπόρως συλλαβοῦσα, ἣ χαὶ σεσαρχωμένον Θεὸν ῥὰ 

» πεχοῦσα τοῖς ἀνθρώποις" " ᾧδαῖς πάντες σε πιστοὶ " μεγαλύνομεν. 

ὡς διὰ σοῦ " ἐχ θλίψεως εἰς χαρὰν 
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Τρόπαριά. 
᾿ς ᾿Ιχρίῳ σε" ἀνυψωθέντα ὡς ἑώρα, "᾽ Βασιλεῦ τῶν ἁπάντων," 
ὁ ἥλιος ἐσβέσθη, "' χαὶ τὸ καταπέτασμα "Ν᾿ τὸ τοῦ ναοῦ ἐῤῥάγη " 
ἀνὰ μέσον, ᾿Ιησοῦ ἡ Παντοδύναμε. 

᾿Ωρυξάν σου " χεῖρας οἱ ἄνομοι καὶ πόδας, " χαὶ πλευρὰν ζωης- 

φόρον " ἐχέντησαν τῇ λόγχη, ᾿ καὶ χολὴν καὶ ὄξος σε " ἐπότισαν, 
Οἰχκτίρμον, ἢ τοῦ παντὸς τὸν γλυχασμὸν ἡ χαὶ Θεὸν ἡμῶν. 

Μαρτυριχά. 
Συνέτριψαν " τοῦ ἀρχεχάχου τὰς παγίδας, ἢ συντριβόμινοι 

πάσαις " ἰδέαις τῶν βασάνων, " χαὶ στεφανηφέροι " τῇ νίχη γε- 
γονότες, “᾽ οἱ γενναῖοι ᾿Αθληταὶ ἢ μαχαρίζονται. 

᾿ΗἩγίασαν " τῇ χκαταθέσει τῶν λειψάνων ἢ" πᾶσαν γὴν οἱ ᾿Αθλο- 
φόροι, "ὶ χαὶ ἔπαυσαν τὰς χνίσσας " τῶν εἰδωλοθύτων, ἢ πυρὶ προσο- 

μιλοῦντες, ἡ καὶ ἐν τούτῳ μυστικῶς " ὁλοχαυτούμενοι. 

ει ΣΦαυροθεοτολίον. 
Φιλάγαθε, " τῶν Χερουβὶμ. ἁγιωτέρα, ἡ ἡ Θεοῦ Θεὸν Λόγον ὅ 

σαρχὶ ἀποτεχοῦσα, ἢ τὸν ἀνυψωθέντα σαρχὶ " σταυρῷ ἐθελουσίως, ἣ 
ὑπὲρ πάντων ἐχτενῶς “ τοῦτον πρέσβευε. 

ἽἝχπερος. τῆς. Θεοτόχου. ᾿Ασπόρου τόκου σύλληψιν. 
ὁ Χαῖρε ἐπαξίως σοι " μετὰ φωνῆς ἀλαλαγμοῦ, " Παρθένε, νῦν 

᾿ορββρᾳ Μὰ ἢ σὺν τῷ ᾿Αγγέλῳ Γαβριὴλ, "' ῥυσθέντες " ἐχ ποι- 
χίλων πειρασμῶν, “ Θεοτόχε, ταῖς πρεσβείαις σου. 

Χαρὰ χαὶ ἀγαλλίασις, δ᾽ καὶ εὐφροσύνη θεϊκὴ, “᾽ Παρθένε 
ἀπειρόγαμιε, ἢ ἡμῖν ἐπλήθυνε Θεοῦ" “ ἰδοὺ γὰρ " οἱ πενθοῦντες χα- 
λεπῶς ᾿ ἀγαλλόμεθα πρεσβείαις σου. 

Θυσίαν σοι αἰνέσεως " θύω χαὶ γλώσσῃ καὶ φωνῇ " ὠδὴν εὐ- 
χαριστήριον " ἀποδιδούς σοι ἐχτενῶς, ᾽ Παρθένε, "᾽ ὡς ηὐξάμην, 
διὰ σοῦ ἣ ἐν ἡμέρᾳ ῥυσθεὶς ἐκ θλίψεως. 

Συγχαίρομέν σοι, ἼΑχραντε, ᾿ τῷ θείῳ τόχῳ εὐσεβῶς" ἣ' χα- 
ρἂν ἡμῖν ἔβλυσας " ἐχ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ" " διό σοι " εὐχα- 
ρίστως καὶ ἡμεῖς." τὴν δὴν ἀποπληροῦμεν. 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Σταυρώσιμα. 
Δεσπότης ὧν, " φιλάνθρωπε Ζωοδότα, " ἐξηγόρασας διὰ σταυ- 

ροῦ σου τὴν Οἰχουμένην- " Κύριε, δόξα σοι. 

Σταυρῷ προσηλώθη ἡ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή" " ἐτρύγησαν τὰ 
ἔθνη " Παράδεισον μετὰ Ληστοῦ. " Αὕτη ἡ δόξα τῆς Ἐχχλησίας" ἢ 
οὗτος ὁ πλοῦτος τῆς Βασιλείας" " ὁ: παθὼν δὶ ἡμᾶς, " Κύριε, 

δόξα σοι. Μαρτυριχόν. 
Τὴν μνήμην τῶν ἁγίων σου "᾿Αθλοφόρων ἑσρτάζοντες, " σὲ 

ἀνυμινοῦμιεν, Χριστὲ, βοῶντες" “ Κύριε, δόξα σοι. 

Ἃ 

Ῥασδοϊοὐϊουβ. ᾿" 
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Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
Σήμερον γρηγορεῖ ὁ “Δούδας 

Σταύρωσιν χαὶ σφαγὴν ὡς χαχοῦργος " χατεδέξω, Μαχρόθυ- 

με, ᾿ ἵνα πεπτωχότας ἡμᾶς διὰ ξύλου ἡ πάλιν διὰ ξύλου Σταυ- 

ροῦ σου ὑψώσῃς, “ ἀλλ ἡ τετοχυῖά σε Παρθένος ἐξεπλήττετο 

νεχρὸν χαθορῶσα σε, " χαὶ στένουσα ἔχραζεν" “Ὦ μανία ἄδιχος! " 
πῶς χτείνουσιν ἄνομοι τὸν Δίκαιον ; 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμιοί. Προσόμοια ς΄. 

ἣ αἴος ἦν ἡ χαὶ χαλὸς εἰς βρῶσιν " ὁ ἐμὲ θανατώσας καρπός" " 

(ὐχριοτός ἐστι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, " ἐξ οὗ φαγὼν οὐ θνήσχω, " ἀλ- 

λὰ βοῶ σὺν τῷ Ληστῆ" " Μνήσθητί μου, Κύριε," ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 
᾿Ιώμενος " τοῦ ᾿Αδὰμ. τὸ ἄλγος, " ὃ ὑπέστη ἐχθροῦ συμβου- 

λῆ, Ἢ ὑψώθης ἐπὶ ξύλου, Βασιλεῦ, ᾿ χαὶ ἄλγος χκαθυπέστης, " χεῖρας 

χαὶ πόδας ἡλωθείς" "ὅθεν σου δοξάζομεν, " Λόγε, τὸ μακρόθυμον. 

᾿Εν μέσῳ σε " τῶν ἀνόμων δῆμος " τῶν ᾿Εβραίων ἐσταύρωσε, ἢ 
τὸν μόνον Νομοδότην, Λυτρωτὰ, " πάσης παρανομίας " ἐχλυτρού- 
μένον, Χριστὲ, δ᾽ γένος τὸ ἀνθρώπινον" “' ὅθεν ἀνυμνοῦμεέν σε. 

Μαρτυριχόν. 

Τὰ στίγματα " τῶν πολλῶν βασάνων "᾿ ὡς τερπνὰ ὡραΐσμα- 
πον προσφέροντες οἱ θεῖοι ᾿Αθληταὶ, "᾽ χόσμος τῆς ᾿Εχχλησίας ἢ 

ἐγνωρίσθησαν φαιδρὸς, ̓  πάντοτε πρεσβεύοντες " ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν. Δόξα. 

Διάσωσον, ὦ Τριὰς ἁγία, " ποὺς σοὺς δούλους ὑμινοῦντάς σε" ἥ 

δυνάμιωσον ἰσχύϊ τοῦ Σταυροῦ, " χαὶ πρὸς αὐλὴ ἄνω Πόλιν ἡ βαί- 
νειν ὁδήγησον ἡμᾶς, δ ἔνθα χαὶ γενόμενοι "ὶ εὕροιμεν τὸ ἔλεος. 

Καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
Μὴ ἔχοντα ἡ χαθορῶσα εἶδος " οὐδὲ χάλλος, Χριστὲ, σὲ σαρχὶ " 

ὑψούμενον ἐν ξύλῳ τοῦ σταυροῦ, " ἡ πάναγνος Παρθένος " ἀνε- 
βόα ὀδυνηρῶς" " Οἴμοι ! πῶς σε ἄνομοι, ᾿ Τέχνον, χατεσπάραξαν; 

ΘΚ .2.Κ..}Κ...κ 2}, Ὁ) Κ ἜΚ Κ Κ ἀκ Κ Κ 2 κ .κ 0} Κ Ὁ κ 2 Κ Κ Κ ΚΤ ΚΟ Κ' 

ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΕΣΠΕΡΑΣ. 
Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα, Στιχηρὰ Μαρτυριχά. 

Ἦχος βαρύς 
“ὼς Ὑιοι Μάρτυρες, " οἱ καλῶς ἀθλήσαντες " καὶ στεφανωθέντες, " 

ν ερυήδοκεο πρὸς Κύριον, " ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Ἀ ἅγιοι Μάρτυρες, ἢ 

κ ἀμοιβὰς τῶν 
Καταφρονήσαντες πάντων τῶν ἐπὶ γῆς; 

καὶ ἐν σταδίῳ τὸν Χριστὸν " ἀνδρείως χηρύξαντες, 
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βασάνων Ἀ παρ᾽ ἡμέμμος ἐχομίσασθε" " ἀλλ᾽ ὡς ἔχοντες παῤῥησίαν, ν 
Μυδὸν ἱκετεύσατε, ὡς Θεὸν παντοδύναμον," τὰς ψυχὰς ἡμῶν σῶ- 
σαι ἢ" τῶν εἰς ὑμᾶς προστρεχόντων, δεόμεθα. 
αν κυμο Μάρτυρες, " θρέμματα πνευματικὰ, δ ἠῤκυοίο ἐς 

ματα λογικὰ, "' θυσία δεχτὴ, " εὐάρεστος τῷ Θεῷ, " ὑμᾶς οὐχ 
Ων ἡ γὴ Ἐδαβεφόίονν: ἀλλ οὐρανὸς ὑπεδέξατο: -: ̓Αγγέλων συμιμιέ-- 

τοχοι τὸ μονὴ ᾿ μεθ᾽ ὧν ἰκεπε δ ασεος δεόμεθα, " τὸν Σωτῆρα χαὶ 
Θεὸν ἡμῶν " εἰρηνεῦσαι τὸν Κόσμον, "᾿ χαὶ σῶσα! τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

“ἕπερα Προσόμοια Δεσποτικά. Οὐχέτι χωλυόμεθα. 

Σῶτερ, μὴ χαταισχύνης με, " ὅθαν ἔλθης χρῖναι Κόσμον ἅπαν- 
τα, " τὸν αἰσχύνης ἔργα ποιήσαντα. 

᾿Αμέτρητα σοι πταίσας, " ἀμετρήτους κολάσεις ἐχδέχομαι" ἢ 
ὃ Θεός μου, οἴκτειρον καὶ σῶσόν με. 

Μαρτυριχόν. 

᾿Ανάπαυσον τοὺς πίστει χεχοιμμημένους ἡ ἐν αὐλαῖς σοῦ, Δέ- 

σποτα, ἣ χαὶ Βασιλείας σου ἀξίωσον. 
Δόξα... καὶ νῦν. 

Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης "᾽ ὑπὲρ φύσιν, Θεοτόχε, 
παρθένος "᾽ ὑπὲρ λόγον χαὶ ἔννοιαν" 

Θεοτοχίον, 

Ἢ ἔμεινας δὲ 

χαὶ τὸ θαῦμα τοῦ πτόχου 
σου “ ἑρμηνεῦσαι γλώσσα οὐ δύναται" " παραδόξου γὰρ οὔσης ἡ τῆς 
συλλήψεως, ᾿Αγνὴ, ᾿ χατάληπτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς χυήσεως" ἢ 
ὅπου γὰρ βούλεται Θεὸς, " νικᾶται φύσεως ταξις. " Διὸ σε παᾶν- 

πες μενα ἊἋ ποῦ Θεοῦ γινώσχοντες ; Ἄ δεόμεθά σου ἐχτενώς, 

πρέσβευς " τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Ἀγϑλβμοὶ Δεσποτιχόν. 

Δόξα σοι, δνμε ὁ Θεὸς, ἢ ἰεψύα μωναὶ καύχημα, ἢ Μαρτύ- 
ρων ἀγαλλίαμα" " ὧν τὸ κήρυγμα "' Τριὰς ἡ ὁμοούσιος. 

Νεχρώσιμα. 

Στίχ. Μαχάριοι, οὺς ἐξελέξω. 
Κατ εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσιν ᾿ πλαστουργήσας κατ ἀρχὰς 

τὸν ἄνθρωπον, “ ἐν Παραδείσῳ τέθεικας ἣ' πα νὰν σοὺ τῶν 

χτισμάτων" δ φθόνῳ δὲ Διαβόλου ἀπατηθεὶς, ἣ ὑδης βέυσεὰς με- 
τέσχε, “τῶν ἐντολῶν σου παραβάτης γεγονώς" Ἂ διὸ πάλιν ἡ αὐ- 

τὸν εἰς γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη, Ἂ χατεδίχασας ἐπιστρέφειν, Κύριε, ἢ 

χαὶ αἰτεῖσθαι τὴν ἀνάπαυσιν. 
Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς. 

᾿Ανάπαυσον, Σωτὴρ ἡμῶν ζωοδότα, " οὺς μετέστησας ἀδελ- 

φοὺς ἡμῶν " ἐχ τῶν προσχαίρων χράζοντας" ἢ Κύριε, δόξα σοι. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
ἼΟρος θεῖον ἅγιον εἶδέ σε ὁ Δανιὴλ, " καὶ Ησαίας δὲ ὁ σο- 
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φὸς " Μητέρα Θεοῦ ἐχήρυξέ σε, Σεμνὴ, " Θεὸν ἐν σαρχὶ χωρήσα- 
σαν ἢ τὸν ᾿Αδὰμ πλαστουργήσαντα, " ὃν τὰ Χερουβὶμ. ἐτρόμαξαν 
σαρχούμενον, " ὑμνοῦντα χαὶ δοξάζοντα "' ἀσιγήτῳ τρισαγίᾳ φω- 

γῇ " ἀλλὰ τοῦτον αἴτησαι " σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ὅν οσο ον "Ὁ“ον “Οὐ Ο-“Ὁ-Ὁ-“.ὁ- 

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΩΙ. 
ΕἸΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

"Ὁ 0 σ-ὸ-.“Ὁ..0 Χ|ὸ. .5ὸῸ - 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Μαρτυριχά. 
Ηχχος βαρύς. 

0᾽ Μαρτυρές σου, Κύριε, " τὸν ἐχθρὸν ἐτροπώσαντο, " καὶ τῶν 
εἰδώλων τὴν πλάνην κατήργησαν, " καθοπλισάμενοι τοῦ Σταυ- 

ροῦ τὴν δύναμιν" " διὸ καὶ σὺν ᾿Αγγέλοις ἀνυμινοῦντές σε " χραυ- 
, ᾿ ᾽ " «“ δ ς -»" ΄ ͵ Ὰ ᾽ 

γάζουσι τὸν ἐπινίκιον ὑμινον, δοξολογοῦντές σε, Χριστε. " Αὐ- 

τῶν ταῖς ἱκεσίαις " δώρησαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 
Οἱ “Αγιοί σου, Κύριε, "᾽ ἐπὶ τῆς γῆς ἀγωνισάμενοι, “᾽ σὸν 

ἐχθρὸν κατεπάτησαν, ἣ χαὶ τῶν εἰδώλων τὴν πλάνην κατήργης 
σαν" " διὸ χαὶ τοὺς στεφάνους " παρὰ σοὺ ἐχομίσαντο, " τοῦ φιλαν- 

θρώπου Δεσπότου χαὶ ἐλεήμονος Θεοῦ, "᾿ τοῦ παρέχοντος τῷ Κόσ- 

μῳ τὸ μέγα ἔλεος. 
Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ὡς τῆς ἡμῶν ᾿Αναστάσεως θησαύρισμα, ἡ τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποι- 
θότας, Πανύμνητε, ἡ ἐχ λάχχου χαὶ βυθοῦ πταισμάτων ἀναάγα- 

γε. " σὺ γὰρ τοὺς ὑπευθύνους τῇ ἁμαρτίᾳ “ ἔσωσας τεκοῦσα 
ν Ἃ « " ἥ ΄ Ἂ Ἢ ᾽ , ω 

τὴν σωτηρίαν, “ Ἢ πρὸ τόχου Παρθένος, χαὶ ἐν τόχῳ Παρθέ- 

νος, ἡ χαὶ μετὰ τόχον ἢ πάλιν οὖσα Παρθένος. 
«“ ᾿ " [ ᾿ ᾿ ΄ ἢ 

Ἑτερα Καθίσματα, μετὰ τὸν ἼΑμωμον, χαὶ τὰ Νεχρώσιμᾳ 
Εὐλογητάρια. Μαρτυριχόν. 

“" ΄ π Ὁ - ᾿ ὑκὰ χ -“ 

Αγιοι, πρεσβεύσατε ᾿ ἄφεσιν δοθῆναι ἡμῖν " τῶν πλημμελης- 
μάτων ἡμῶν, ἡ καὶ τῶν προσδοκωμένων δεινῶν ἣ ῥυσθῆναι ἡμᾶς " 
χαὶ πιχροῦ θανάτου, δεόμεθα. 

Νεχρώσιμον. 
Ὃ θανατές σου, Κύριε, " τοῖς νεχροῖς ζωὴν ἐξήνθησε" “ τὸν 

᾿ «“ δῚ ᾽ Ἂ χ » Ἃ - ᾿ ᾽ , θε ὃ μει ἃ 

γὰρ Αδὴν ἐσχύλευσας, " ἀνακαλῶν τοὺς ἐν σχότει καθεύδοντας 
διό σε, Ζωοδότα, ᾿ ὡς Θεὸν ἱκετεύομεν" “ Οὺς ἐξ ἡμῶν προσελά- 

βου, " μετὰ Δικαίων ἀνάπαυσον, ἢ ὅπως εὕρωσιν ἐν χρίσει " τὸ με- 
γα ἔλεος. Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Χαῖρε, ἡ τὸν ἀχώρητον ἐν οὐρανοῖς ᾿ χωρήσασα ἐν μήτρᾳ 
σου. ἣ Χαῖρε, Παρθένε, τῶν Προφητῶν τὸ χήρυγμα, ᾿ ἐξ ἧς ἔλαμ- 

ψεν ὁ ᾿Εμμανουήλ. " Χαῖρε, Μῆτερ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. 
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Κανὼν εἰς Μάρτυρας, ἹΟσίους, 'Ἱεράρχας, καὶ εἰς Κοιμηθέντας, 
οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Χοροὺς ἀνυμνῶ Ποιμένων καὶ Μαρτύρων, ἐγὼ ὁ ̓ Ιωσήφ. 
δὴ α΄. Ἦχος βαρύς. Ὁ Εἰρμός:υ 

᾿ ῳ συνεργήσαντι Θεῷ ἡ ΠΡΥΒΕῚ ἐν Αἰγύπτῳ ἐξαγαγεῖν τὸν 

ΕΝ αὐτῷ ἄσωμεν" ἣ ἐνδόζως γὰρ δεδόξασται. 
Τροπαρια, 

Χορὸς Μαρτύρων ἀπλανῶν “ πᾶσαν πλάνην νικήσας ἢ σοῦ πο- 
λεμήτορος, χορεύει γηθόμενος ἢ πρὸ προσώπου τοῦ Κτίσαντος. 

Οἱ ἱἹεράρχαι τοῦ Χριστοῦ, " χαὶ οἱ “Ὅσιοι πάντες " ἀγνωνισά- 
᾿ς μένοι τρυφῆς ἠξιώθησαν “᾿ αἰωνίου ἐν χάριτι. 

Ῥῦσαι ἡμᾶς πάσης ὀργῆς, " Προφητῶν χαὶ ᾿Οσίων "' καὶ Γυ- 

. γαιχῶν ἱερῶν, Χριστὲ, παραχλήσεσι, ἡ χαὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
᾿ Νεχρώσιμον. 

Ἃ 

Ὃ διαπλάσας με ἐχ γῆς ἡ καὶ εἰς γῆν πάλιν, Λόγε, "' καθυ- 
ποστρέφειν με χελεύσας, ἀνάπαυσον " οὺς ἐν πίστει μετέστησας. 

Θεοτοχίον. 

οὐθοδοι Ἀα ἡ Θεὸν " ᾿ ὑπεράγιον Λόγον " 
ἅπαντας “ τοὺς πίστει σε δοξαΐζοντας. 

Ἕτερος εἰς Κοιμηθέντας, οὐ ἡ ̓ Αχροστιχίς: 

Κανὼν τὸν αὐτὸν ἕβδομος σκοπὸν φέρων. Ποίημα Θεοφάνους. 

Ὁ Εἰρμός. Νεύσει σου πρὸς γεώδη. 
ωμΝ ὡραϊσμένος " τῶν ἀρετῶν ταῖς ἰδέαις, ἡ καὶ θεῖον ἀνά- 

θημα "᾿ τοῖς διαφόροις χάλλεσι δ᾽ λάμπον ταῖς θεοσημείαις, ἢ 

Μάρτυρες, Χριστῷ ἡ τῷ Θεῷ προσηνέχθητε. 
Αἴγλης τῆς ἀπροσίτου " καὶ τρισηλίου λαμπάδος " τυχεῖν χα- 

ταξίωσον " τοὺς μεταστάντας δούλους σου, " ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη," 

λύπη; στεναγμὸς. " πολυέλεε Κύριε. 
| Νεχρώσει, Ζωοδότα, "᾽ χαταχριθεῖσαν τὴν φύσιν, " ζωὴ ἐνυπό- 
στατος " ὑπάρχων, Χριστὲ, ἤγειρας" "ὅθεν ὡς μόνος οἰχ τίρμιων, ἢ 

πίστει τοὺς πρὸς σὲ " μεταστάντας ἀνάπαυσον. 
Θεοτοχίον. 

ἀποχυήσασα, ἁγίασον 

᾿Ὥρθωσας, Παναγία, " τὴν τῆς προμήτορος πτῶσιν, " τεχοῦ- 
σα τὸν Κύριον, “ τὸν Ταύπὴν ἀναστήσαντα ἡ Λόγον, τὸν ἐν τοῖς 
μνημείοις " πνέοντα ζωὴν ἢ ἐξουσίᾳ Θεότητος. 

᾿Ωδὴ γ΄, Ὁ ἙΕἰρμιέός. 

» 0 ὀρθρίξονφεάις Λόγε, " εἰς δόξαν σὴν χαὶ αὖον; ἢ ἀνυμινοῦμεν 
ἐν ἀπαύστως ἣ τὸν τύπον τοῦ Σταυροῦ σου, " ὃν ἔδωχας ἡμῖν " 
᾿ν ὅπλον εἰς βοήθειαν. Τροπαάρία, 

Συντριβόμενοι λίθοις " καὶ βόθροις ὁμιλοῦντες, " συνετρίψατε 
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πᾶσαν " τοῦ πλάνου δυναστείαν, " καὶ ἄθραυστοι τὸν νοῦν “ ἐμεί- 
νατε, “ΑΥιοι. 

Αἴγλη θείων δογμάτων Ἂ χαὶ ἀρετῶν ταῖς ἀχτίσιν "' οἱ σοφοὶ 

ἽἹεράρχαι "' πιστοὺς φωταγωγοῦντες, “᾽ αἱρέσεων ἀχλὺν " πᾶσαν 

διεσκέδασαν. ' 
Νεχρωθέντες τῷ Κόσμῳ "ἡ οἱ “Οσιοί σου, Λόγε, "᾽᾿ ὑπερκόσμιον 

ὄντως “ ζωὴν χληρονομοῦσι" δ᾽ δὶ ὧν ἡμᾶς, Χριστὲ, " ἅπαντας 
οἰχπείρησον. Νεχρώσιμον. 

Ὑπὲρ τῶν μεταστάντων " ἐν πίστει χαὶ ἐλπίδι " ἱκετεύομεν ἢ 
πάντες " τὸν ἀγαθὸν Δεσπότην, " τοῦ φείσασθαι αὐτῶν ἢ ἐν ὥρᾳ 
τῆς χρίσεως. Θεοτοχίον. 

Μὴ χενώσας τοὺς χόλπους ἢ τοὺς Πατριχοὺς, ὁ Λόγος ἡ σοῖς 

ἐν χόλποις ὡς βρέφος ἢ χρατούμενος ὡράθη, " ἀρχὴν ἐκ σοῦ λα- 
βὼν, “ἼΑχραντε, ὃ "Αναρχος. ᾿ 

Ετερος εἰς Κοιμηθέντας. 

Ἃ 

ὋὉ χατ' ἀρχὰς τοὺς οὐρανούς. ] 

ἢ μοε τὺ χαὶ σταθηρὰν " τὴν καρτερίαν ἀνδρείως ἣ οἱ Μαρτύ- ᾿ 
ρων ἡ ἔδειξαν χοροί" ᾿ τῶν γὰρ αἰκισμῶν " τὴν ῥύμην ἤνεγχαν, ΄ 

χαὶ τῶν βασάνων τὰς πληγᾶς, ἢ τῆς ἀκηράτου σου δόξης, " Σώ- 

τερ, ἐφιέμενοι καὶ τέρψεως. 
Τῆς αἰωνίου σου ζωῆς " τῶν ἐπ᾿ ἐλπίδι θανόντων, " ᾿Ελεῆμον, δ΄ 

πρόσδεξαι ψυχὰς, " χαὶ τῶν ὀρεχτῶν " χαὶ θείων, Εὔσπλαγχνε, δ΄ 
χόλπων τοῦ θείου ᾿Αβραὰμ. " ἔνδον σχηνώσας, Λαζάρῳ ἢ χαὶ τοῖς ᾿ 

ἐχλεχτοῖς σου συναρίθμιησον. 

Ὃ χαταβὰς ἐξ οὐρανοῦ " ἐπὶ τὸ σῶσαι τὸ γένος "᾽ τῶν ἀνθρώ- ᾿ 

πων, ἢ εὔσπλαγχνε Σωτὴρ, ᾿ ἀύλου φωτὸς " καὶ θείας δόξης σου ἢ 

χκατατρυφῆσαι καὶ χαρᾶς " τοὺς εὐσεβῶς μεταστάντας " σῇ σῇ εὖ-! 

σπλαγχνία καταξίωσον. Θθεοτοχίον. 
Νόμοι τῆς φύσεως ἐν σοὶ, “ τὸν ἀπερίληπτον Λόγον "' συλ- 

λαβούση, " λέλυνται, ᾿Αγνὴ, " καὶ νόμος ἡμῖν " ὁ θεῖος δέδοται, δ΄ 
πᾶσι τὴν ἄφεσιν διδοὺς " ἀπεγνωσμένοις πταισμάτων, "᾽΄ χάριτι 
τῆς θείας ἀγαθότητος. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰρμός. Ὶ 
» Τγτὴν ἔνσαρχον ἡ παρουσίαν σου, Χριστὲ, " πιστούμενος," ὁ Προ- 

ν»  φήτης᾽ Αββαχοὺμ. " ἐχραύγαζε: " Δόξα τῇ δυνάμει σου. 
Τροπαρια. 

Νευρούμενοι " τῇ πρὸς Κύριον στοργῆ," οἱ Μάρτυρες ᾿ ἐξενεύρι- 
σαν ἐχθροῦ " τὴν δύναμιν" " ὅθεν μαχαρίζονται. 

Ὡς θρέμματα " τοῦ Ποιμένος χαὶ ᾿Αμνοῦ, "᾽ μακάριοι ἢ 1ε- 
ράρχαι, λογικῆς " προέστητε ἡ ποίμνης θείᾳ χάριτι. 

Ἂ 
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Πολύφωτοι " ὡς ἀστέρες, ἀρετῶν " λαμπρότησι ἢ χατηυγά- 

σατε πιστῶς " πληρώματα, ᾿ Ὅσιοι Πατέρες ἡμῶν. 

᾿Ομήγυρις ἢ στεῤῥοτάτων Γυναιχῶν, " χαὶ σύλλογος " τῶν ἀ- 

Ὑίων Προφητῶν “ τετύχηχε " τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγαθῶν. 
Θεοτοχίον. 

Ικέτευε " ὃν ἐχύησας Θεὸν, " Πανύμνητε, “ πειρασμῶν παν- 
τοδαπῶν " χαὶ θλίψεων " ῥύσασθαι τὴν ποίμνην σου. 

ἽἝτερος εἰς Κοιμηθέντας. 
Ὃ πατριχοὺς " χόλπους μὴ λιπών. 

θλητικοὺς ᾿ πόνους χαρτερῶὼς ἢ ἐπιδειξάμενοι, Χριστὲ, οἱ Μαρ- 

Δ υρες Ἢ ποὺς στεφάνους ἀνεδήσαντο ἡ τῆς δικαιοσύνης σου, 
χαὶ ἐδόξασαν σου τὴν δύναμιν. 

Ὑπερφυοὺς " δόξης σου, Χριστὲ, "' τοὺς μεταστάντας εὐσεβῶς 
ἀξίωσον, " ὅταν ἔλθης ἐν τῇ δόξη σου " μετὰ τῶν ᾿Αγγέλων σου, " 
ὡς οἰχτίρμων χαὶ πολυέλεος. 

Ῥρισσοφαοῦς " αἴγλης, ᾿Αγαθὲ, " χαὶ ἑνιαίας ἀστραπῇ Θεότη- 

πος " ἀπολαῦσαι χαταξίωσον “ τοὺς προεχδημήσαντας, Ἃ χαὶ δο- 

ξαζοντάς σε, Φιλαάνθρωπε. 

: 
ἅ 

--᾿ 

Θεοτοχίον. 

Ὃ Πατριχοὺς " χόλπους μὴ λιπὼν," παρθενιχοῖς κόλποις ὁ Χρι- 

στὸς αὐλίζεται. ἡ χαὶ θανάτου ἐλυτρώσατο ἁ τούς σε μαχαρίζον-- 

β 

'πας, ἢ Θεομῆτορ μόνη πανύμνητε. 
] ᾽ ᾿ , ε Μ , 

Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
' » Ὁ τὸ πνεῦμα μου πρὸς σὲ, ὁ Θεὸς, "' διότι φῶς εἶ, 

» αἱ τὰ σὰ προστάγματα ἡ ἐγένοντο ἰάματα ἡ τοῖς δούλοις 

᾿» σου, Φιλάνθρωπε. Τροπαρια. 
͵᾿ Μωλώπων σαρχὸς. χατεφρονήσατε, "᾽ στεῤῥοὶ ᾿Αθληταὶ, " καὶ 
ποὺς μώλωπας πάντων “ ἰᾶσθε, χαὶ τὰ τραύματα "᾽ τῶν προσερ- 

. χομιένων ὑμῖν. 
ο΄ ἜἜλαβετε λύειν χαὶ δεσμεῖν ἐπὶ γῆς " τὴν ἐξουσίαν, “ ἱἹεράρ- 
'χαι τοῦ Χριστοῦ: " διὸ τὰ τῶν χαχῶν ἡμῶν " ἀεὶ φορτία 
λύσατε. 

Νοὶ καθαρῷ τῷ Θεῷ ἑνούμενοι, ἢ χοροὶ ᾿Ασχητῶν, ᾿ Προφη- 
; τῶν χαὶ Δικαίων ᾿ὶ καὶ Γυναιχῶν χορεύουσι " χορείαν ἀχατάλυτον. 

Νεχρώσιμον. 
᾿ς Ὡς μόνος ὑπάρχων πολυέλεος, “ τοὺς πίστει, Χριστὲ, " με- 
:ταστάντας τοῦ βίου, " τοῦ Παραδείσου ποίησον, " Φιλαάνθρωπε, 
οἰκήτορας. Θεοτοχίον. 

Νυμφὼν ἀχκατάλυτος ὀφθεῖσα Θεοῦ, " δυσώπει αὐτὸν, " Πανα- 
γία Παρθένε, "᾽ τοῦ νυμφῶνος οἰχήτορα " τοῦ νοητοῦ γενέσθαι με. 

Π 
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Ἕτερος εἰς Κοιμμηθέντας. Κύριε, ὁ Θεός μου, " ἐκ νυχτός. 
ἔχρωσιν ζωηφόρον "' διὰ τῶν βασάνων ἐξυφανθεῖσαν, " πανεύ- 

μεν Μάρτυρες, "' περιβεβλημένοι φαιδρῶς, κ᾽ ταῖς ψυχαῖς τῶν 
προχοιμιηθέντων. ἢ τὴν θείαν αἰτήσασθε ἄνεσιν. 

Ἔχ τῶν ἀδαπανήτων ἥ θησαυρῶν προχέων τὴν εὐσπλαγχνί- 
αν, ἡ ψυχᾶς, ἃς μόπέσσημαιῃ Ἂ σὺν τοῖς πρωτοτόχοις σου “' ἐν 

σχηναῖς ταῖς ἀκαταλύτοις " εὐδόχησον, Σῶτερ, αὐλίζεσθαι. 

Βαρος ἀποθεμένους, " δεσμῶν λυθέντας, νῦν πρὸς τὴν 
ἄνω “᾿ ζωὴν τοὺς οἰχέτας σου " μεταβεβηχότας, Χριστὲ, " ἐντρυ- 

φᾶν ταῖς. τῶν σῶν ᾿Αγίων "᾽ λαμπρότησι, Σῶτερ, εὐδόκησον. 

Θεοστοχίον. 

Δέσποινα Θεομῆτορ, “ τῶν ἐμῶν πταισμάτων λύσιν παρά- 
σχου, " χαὶ δός μοι συγχώρησιν " τῶν πλημμελημάτων μου, " ἡ 
ζωὴν τῷ Κόσμῳ τεχοῦσα, " Πανάμωμε, τὴν ἐνυπόστατον. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ ἘΕἰρμός. 
νὴ ᾿Ιωνᾶς ἡ ἐχ χοιλίας “Αδου ἐβόα: "᾿᾿Ανάγαγε " ἐκ φθορᾶς 

» 0. ζωήν μου "' ἡμεῖς δέ σοι βοῶμεν' " Παντοδύναμε Σω- 
» τὴρ, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Τροπαρια. 
Καθείλετε "᾽ τοῦ ἐχθροῦ τὰς ἐπάρσεις, “᾽ ὑψούμενοι " πρὸς Θεὸν 

ἐν τοῖς ἄθλοις, " πανένδοξοι “Οπλῦται, " οἰκήτορες οὐρανῶν χρὴη- 
ματίζοντες ἔ 

Αἱρέσεων ἣ τὸν χειμῶνα σοβοῦντες, 
θεῖς Ἱεράρχαι ἢ πρὸς ἔαρ ἀληθείας δ" 

μετεβίβασαν. 
᾿Ισχύϊ σου " τῶν ᾿Οσίων τὰ πλήθη " καὶ Προφητῶν " Χαὶ Γυ- 

ναίων ἁγίων, ἢ Χριστὲ, δικαιωθέντα, "᾽ τοῦ ἀδύτου φωτισμσῦ ἀ- 
πολαύουσι. Νεχρώσιμον. 

Μετέστησας “ τῶν προσχαίρων, Οἰχτίρμον, " τοὺς δούλους 
σου, " ἀλλ αὐτοὺς αἰωνίου " μετασχεῖν εὐφροσύνης " καὶ ζωῆς 

ἀληθινῆς χαταξίωσον. 

ἢ οἱ τοὺ Χριστοῦ " ἀλης- 
τὴν πληθὺν τῶν εὐσεβὼν 

Ἃ 

Θεοτοχίον. 

ἀρ νῥνε ὡ Παναγία αὐ ἤρμρα Ἂ τοὺς δούλους σου, Ἂ πὸν πανά- 
γιον ἌΘΩΝ, σαρχὶ ἀποτεχοῦσας " ὃν ὑμνεῦ πᾶσα πνοὴ ἀγιάζουσα. 

Ἕτερος εἰς Κοιμιηθένπας; Ναυτιῶν τῷ μρμάμι 
0 χορὸς Μαρτύρων ἡ τὰς δυσφορωτάτας ὀδύνωξ "ὁ στεῤῥῶς λαρ- 

τερήσαντες, τὰς ἀπόνους " χαὶ ἀνωδύνους. τρυφὰς ἐκαρπώσαν- 
το, ἡ τῆς δικαιοσύνης τοὺς στεφάνους ἢ ἐχ τῆς ζωηφόρου δεξιᾶς 

δεξάμενοι. 

Μετὰ τῶν Διχαίων, ἢ ἔνθα τῶν ᾿Αγγέλων χορεῖαι, ᾿ καὶ ὅπου 
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λαμπρότητες τῶν ᾿Αγίων, ἡ καὶ αἰωνίου ζωῆς ἀπόλαυσις, ἡ τοὺς 
προχοιμνηθέντας σου οἰχέτας " ταξον, ᾿Ελεῆμον, ὡς Θεὸς ἀθά- 
νᾶτος. Θεοτοχίον. 

Ο βουλήσει θείᾳ " δημιουργικῇ τε δυνάμει ἢ τὸ πᾶν συστη- 
σάμενος ἐκ μὴ ὄντων, " ἐχ τῆς γαστρός σου, ᾿Αγνὴ, προηλήλυ- 
θε: " χαὶ τοὺς ἐν τῷ σχότει τοῦ θανάτου ἡ πάντας ὡς Θεὸς ἐχ 
τῆς φθορᾶς ἀφήρπασε. ́

διιν ΠΣ) ε : ᾽ 

Ωδὴ ζ΄. Ὁ Εἰρμός. 
᾿ - ΄ Η . - ᾿ “ ᾽ ᾿ ᾿ ᾽ . » 0 τῶν Πατέρων χαὶ ἡμῶν Θεὸς, “' εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας. 

ἱῬοαῖς αἱμάτων οἱ ᾿Αθλοφόροι ἢ τῆς ἀσεβείας ἔσβεσαν φλόγα. 

» 

Τοὺς ἹἹεράρχας φωστῆρας Κόσμου ᾿' γεγενημένους ἀνευφη- 
μοῦμεν. 

ὝΜμνοις τιμάσθω τῶν Προφητῶν τε "' χαὶ τῶν ᾿Οσίων ἅγιος 
δῆμος. 

Νεχρώσιμον. 

“Ῥῦσαι γεέννης οὺς προσελάβου " πιστούς σου δούλους, Χριστὲ 

οἰκτίρμιον. 

ς τῶν ᾿Αγγέλων τιμιωτέραν ἡ τὴν Θεοτόχον ὑμνολογοῦμεν. 

Ἕτερος. εἰς Κοιμηθεντας. Οἱ ἐν χαμίνῳ τοῦ πυρός. 

ΣΙ πελλφόρθδεο οἱ χοροὶ ᾿ τῶν Μαρτύρων "ἡ τὸν Βασιλέα "' Χρι- 

στὸν τρανῶς περιέπουσι ᾿ νοητῶς σὺν ᾿Αγγέλων "ἡ χοροστασί- 

αις. " Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ἡ ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Σὺ τοὺ θανάτου χαὶ ζωῆς " ἐξουσίαν ἢ ἔχων, Οἰχτίρμον , 

τρυφὴς ἐνθέου ἀξίωσον “ τοὺς ἐν πίστει σοὺς δούλους ᾿ προχοιμιη- 

θέντας. " Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, " ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Καταλαμιπρύνας τῷ φωτὶ " τῆς ἀύλου " φωτοχυσίας, "ἢ ψυχὰς, 

ἃς αὐτὸς μετέστησας, “" ἐν σχηναῖς αἰωνίοις ᾿ χατασχηνώσαις. ἢ 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, " ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
πον ον 

Ἂ 

Ὃ πρὶν ἀμήτωρ ἐχ Πατρὸς, " νῦν ἀπάτωρ "ἡ ἐχ σοῦ, Παρ- 
θένε, "' Χριστὸς ἀφράστως γεγέννηται, "΄ δί ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώ- 
πους ἢ ἑχὼν πτωχεύσας. " Εὐλογημένος, Παναγνε, ἢ ὁ καρπὸς 

τῆς χοιλίας σου. 
Ὄνος ὁ ὔ Ρτα ᾽ς 4: 

Ωδ ἢ. Ὁ Βίρμος. 
ἐ ͵ ἐ ες Ξ 

Ν 

» ἼΡοὺς ἐν χαμίνῳ Παῖδας μιμούμενοι, " οἱ τοῦ Πνεύματος τὴν ᾿ μὰς 
: τὰ 3 ΄, - δρόσον δεξάμενοι ἡ ἐν πίστει χραυγάζομεν- Εὐλογεῖτε, 
ἔργα ἡ Κυρίου, τὸν Κύριον. 

" - μ 
Ὡς 0 

ὶ) 

ν ᾽ νι , Ἂ Ἀδὰ " ᾿, γε 

Ναοὺς εἰδωλιχοὺς χατεστρέψατε, “ Πανεύφημοι, χαὶ οἴχους 

;-2 

Ῥαγδοϊοὐϊοαβ. ἽΠἢ 
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ἐδείμιασθε " ἑαυτοὺς τοῦ Πνεύματος, ᾿Αθλοφόροι, " ἀνδρείως ἡ τὸν 

δρόμον πελέσαντες. 

᾿Εφάνητε ὡς χρίνα ἡδύπνοα, "΄ ἱΙεράρχαι, ψυχὰς ἐπιγνώσεσι ἢ 
πιστῶν χατευφραίνοντες εὐσεβείας" “' ἀξίως " διὸ μακαρίζεσθε, 

Γῆς πάσης παρεπίδημοι, ἽὍσιοι, " ὡς οἱ τοῦ Θεοῦ Προφῆται 

γεγόνατε, ᾿ τὴν ἄνω σχοπούμενοι χληρουχίαν ἢ χαὶ δόξαν, ὁ τὴν 
πάντοτε μένουσαν. ΙΝΝεχρώσιμοον. 

ς ζώντων χαὶ νεχρῶν, Λόγε, Κύριος, "᾽ τοὺς πίστει χοιμιη- 
θέντας οἰκέτας σου ἢ χοροῖς συναρίθμνιησον σωζομιένων ὁ ἁπάντων, ἢ 

ὡς μόνος Φιλάνθρωπος. Θεοτοχίον, 

Ὃ τῶν Γυναίων ἁπάντων χατάλογος, " ὁ ἀσχήσει χαὶ ἀθλή- 
ει, Πανάμωμε, ἢ ζητήσας τὸν Κύριον, λιτανεύει " ἁπαύστως ἢ 

τὸ θεῖόν σου πρόσωπον. 
Ἕτερος εἰς Κοιμηθέντας. Τὸν μόνον ἄναρχον. 

Π’- τὴν οὐράνιον "᾽ ἀτενίζοντες δόξαν, "᾽ τῆς ἐπιγείου κατε- 

Ἀ φρόνησαν δόξης " οἱ Μάρτυρες " τῆς Χριστοῦ παρουσίας, ἣ' 
ὑμνοῦντες εὐσεβῶς " αὐτὸν ὡς Βασιλέα ἢ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ὋὉ τὴν ἐπίγειον ᾿ χαταλύσας οἰκίαν ἢ τῶν ἐπὶ ἐλπίδι εἰς ζωὴν 
μεταστάντων, ἣ οὐράνιον ἣ χατοιχίαν παράσχου, “ Δικαίων ἐν 
σχηναῖς " τούτους ἐπαναπαύων ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Νεχροῖς ἀνάπαυσιν ἣ" ὡς Θεὸς ὁ παρέχων, "᾽ σὺ πότισον τῆς 
τρυφῆς τὸν χειμιαῤῥουν, " ὁ τὴν πηγὴν " τῆς ζωῆς χεχτημένος ἢ ὡς 
μόνος ἀγαθὸς, ἢ τοὺς προχεχοιμιημιένους ἣ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

σ 

Φῶς τὸ ἀπρόσιτον, " Θεοτόχε Παρθένε, " ἐν τῇ γαστρί σου 

ξαμένη ἀφράστως, “᾿ ἐφώτισας ἡ τοὺς ἐν σχότει τοῦ βίου, " 
δοξάζειν εὐσεβῶς " Χριστὸν τὸν προελθόντα ἡ ἐχ σοῦ ἀνερυ.ηνεύτως. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» Τ᾽ ὑπὲρ φύσιν Μητέρα, " χαὶ κατὰ φύσιν Παρθένον, " τὴν 

μόνην ἐν γυναιξὶν “' εὐλογημένην " ἄσμασι μυστικοῖς " οἱ 
» πιστοὶ μεγαλύνομεν. Τροπαρια. 

Ἱερωτάτων Μαρτύρων ἡ χαὶ Προφητῶν χαὶ Διχαίων, "' τῶν 
ἀτὶ αἰῶνος καλῶς " βεβιωχότων “ ταῖς ἱχεσίαις, Χριστὲ, "᾽ τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν ἐλέησον. 
Ὥς λειτουργοὶ τοῦ Δεσπότου 

ὌΝ 

δεξ 
ἣΝ 

ὃ 

) 

Ἢ Ἱερομῦσται δειχθέντες, ἢ 

συνήφθητε Λειτουργοῖς " ἐπουρανίοις, ᾿᾿ μεθ᾿ ὧν τὰς ὑπὲρ ἡμῶν ἢ 
ἱκεσίας προσαγάγετε. 

Σὺν Γυναιξὶ μιαχαρίως "' τελειωσάσαις τὸν δρόμιον "' τιμήσωμεν 
Ϊ᾽ ὡὸ ᾿ ε ᾿ ἐᾷ ᾿ . ε .« , Ασχητῶν “ χοροὺς ἁγίους, ἢ τοῖς τούτων ἁγιασμιοῖς ὅπως τύχω- 

μεν ἐντεύξεως. 



ΗΧΟΣ ΒΑΡΥ͂Σ, 011 

Νεχρώσιμον. 
Ἧς ἡξιώθησῶν δόξης αἱ τῶν ᾿Αγίων ἁπάντων ἡ χοροστασίαι, 

Χριστὲ, " τοὺς μεταστάντας ἡ ἀξίωσον μετασχεῖν " ὀρθοδόξως σοι 
λατρεύσαντας. ᾿ς Θεοτοχίον. 

Φιλαμαρτήμων οὐ πάρ χων " πὸ δικαστήριον τρέμω " πὸ φο- 
βερὸν τοὺ ἐχ σοῦ, ἢ ̓Αγνὴ, τεχθέντος" " ἐν ᾧ με ὡς ἀγαθὴ " ὁ 
χατάχριτον συντήρησον. 

ἽἝτερος εἰς Κοιμιηθέντας. Μήτηρ Θεοῦ " καὶ παρθένος. 
οι ὐἡροββομς Ἂ οἱ γενναῖοι Μάρτυρες ἢ χαταλαμιπρύνουσι Κόσμον, δ 

οἱ τῆς πίστεως στῦλοι, "᾿᾿Εχχλησιῶν οἱ ἀῤῥαγέστατοϊ " πύρ- 
γοι χαὶ πρόβολοι τῆς εὐσεβείας" “ τούτους ἐπαξίως εὐσεβῶς μα- 
χαρίζομιν. : 

ἱΡῦσαι πυρὸς " τῆς γεέννης, Δέσποτα, “ τοὺς ἐξ ἡμῶν υιε- 
ταστάντας, " τῆς πλευρᾶς σου τῇ λόγχη " τῆς ἁμαρτίας τὸ χει- 
ρόγραφον ἣ᾽ τούτων ὡς μόνος φιλάνθρωπος ῥήξας, “ χαὶ τῆς τῶν 
᾿Αγίων ἀξιῶν λαμπρότητος. 

Ὡς ἀγαθὸς " χαὶ φύσει φιλάνθρωπος, ἡ ὡς συμπαθὴς χαὶ οἰχτίρ- 
μων, ἢ ὡς ζωῆς ἀθανάτου " ὧν θησαυρὸς ὁ ἀδαπάνητος, " Σώτερ, 
τοὺς πίστει προχεχοιμιημένους “ τῆς ἀχαταλήπτου σου τρυφῆς 
χαταξίωσον. [ Θεοτοχίον. 

ΝΕ τα σχιαὶ " χαὶ τὰ πρὶν τρῤλθ στον " τῇ σῇ γεννήσει πα- 
ὐμρθήκῃ χαὶ γὰρ πλήρωμα νόμου " χαὶ Προφητῶν ὁ Χριστὸς γέ- 
γοόνεν" ἡ ὃν ἐν δυσὶ ταῖς οὐσίαις ὑμνοῦντες, "ἡ σὲ τὴν ᾿Δειπάρθενον 

ἁγνὴν μαχαρίζομεν. 
Εἰς τοὺς Αἴνους, ὅταν ἔστι ᾿Αλληλούϊα, Στιχηρὰ Μαρτυριχά. 

Ἦ χος βαρύς. 

᾿Εν μέσῳ τοῦ σταδίου τῶν παρανόμων ἢ ἀγαλλόμενοι ἀνεβόων 
ἱ ᾿Αθλοφόροι" “ Κύριε, δόξα σοι. 

Φωστῆρες ἀνεδείχθησαν Οἰχουμένης ἢ οἱ πανεύφημοι ᾿ Αθλοφό- 
ροι, " Χριστῷ βοῶντες" " Κύριε, δόξα σοι. 

Ἕν πνέοντες, " πρὸς ἕν βλέποντες " οἱ ᾿Αθλοφόροι Μάρτυρες, 

μίαν ὁδὸν ζωῆς εὑράμενοι, ̓  τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον ζηλοτυ- 
ποῦντες " ἀλλήλων τὴν τελευτὴν, “ ὦ τοῦ θαύματος ! " ὥσπερ 
θησαυροὺς " τὰς βασάνους προαρπάζοντες, ἣ πρὸς ἀλλήλους ἔλε- 
γον" " Ὅτι χἂν μὴ νῦν ἀποθάνωμεν, “᾽ τεθνηξόμεθα πάντως, " 
χαὶ τῇ γενέσει τὰ ὀφειλόμενα λειτουργήσομεν" "“ ποιήσωμεν τὴν 
ἀνάγχην φιλοτιμίαν" “ τὸ χοινὸν ἴδιον ἡγησώμεθα, " θανάτῳ ζωὴν 
ὠνησάμενοι. ὁ Ταῖς πρεσβείαις αὐτῶν, ὁ Θεὸς, ἢ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Τὴν μνήμην τῶν ἁγίων σου ᾿Αθλοφόρων " ἑορταάζοντες , " 
σὲ ἀνυμνοῦμεν, Χριστὲ, βοῶντες" " Κύριε, δόξα σοι. 
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Νεχρώσιμον. 

Ἔν χώρᾳ τῶν Δικαίων σου, ᾿Ελεῆμον, " τοὺς ἐν πίστει σου 

μεταστάντας ἡ ἐχ τῶν προσχαίρων ἡ τάξον, Φιλαάνθρωπε. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ἱχέτευε, Παρθένε, " σὺν ᾿Αποστόλοις χαὶ τοῖς Μάρτυσιν, ἢ 
εὑρεῖν ἐν χρίσει τοὺς μεταστάντᾳς " τὸ μέγα ἔλεος. 

᾽ 

πόστιχα τῶν Αἴνων, Νεχρώσιμα. Ποίημια:τοῦ χυροῷ Θεοφανους. 
Καταρρενήδαντες πάντων. 

Ἃ τενεχρωμένος. ὡράθης " ἐπὶ σταυροῦ, μόνε ᾿Αθάνατε, “ χαὶ ἐν 
Εν τῷ τάφῳ ὡς θνητὸς " ἐτέθης, νεχρώσεως " χαὶ φθορᾶς χαὶ 

ἀανώρου ἢ σοὺς ἀνθρώπους λυτρούμενος" " ἀλλ᾽ ὡς πέλαγος εὐ- 

σπλαγχνίας ἢ ὑπάρχων ἀχένωτον." χαὶ πηγὴ ἀγαθότητος, Ἃ τὰς 

ψυχὰς τῶν σῶν δούλων, ἢ τῶν ἐξ ἡμῶν μεταστάντων, ἀνάπαυσον. 
Στ . Μαχάριοι, οὺς ἐξελέξω. 

τῷ ἀχκηράτῳ σου χάλλει " καὶ γλυχασμῷ σῆς ὡραιότητος, 
χαὶ ταῖς τοῦ θείου σου φωτὸς " ἀχτῖσιν ἐλλάμπεσθαι " τοὺς πρὸς 

σὲ μεταστάντας, "᾿᾿Αγαθὲ, χαταξίωσον, " ἐν ἀύλῳ φωτοχυσίᾳ ᾿ 
τῆς φωτοφανείας σου " σὺν ᾿Αγγέλοις χορεύοντας “ περὶ σὲ τὸν 

Δεσπότην, “ χαὶ Βασιλέα τῆς δόξης καὶ Κύριον. 

Στ Αἱ ψυχαὶ ἀλυι ἐν ἀγαθοῖς. 

Νὰς ἀλρδυῥογρων ἔχων ἡ τῶν δωρεῶν μεγαλοπρέπειαν, ἢ ὡς θη- 

σαυρὸς ἀνελλιπὴς Ἢ πλουσίας χρηστότητος, “ τοὺς πρὸς σὲ με- 

ταστάντας ἡ ὡς Θεὸς χατασχήνωσον ἣ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχλεχτῶν 

σου, “ ἐν τόπῳ ἀνέσεως, ἥ ἐν τῷ οἴχῳ τῆς δόξης σου, ἅ ἐν τρυ- 

φῇ Παραδείσου, ἀν τῷ παρθένων γυμφῶνι ὡς εὔσπλαγχνος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Νόμου τὸ πλήρωμα τίκτεις., “ τὸν Λυτρωτὴν σάρχα γενό- 
μενον" ἡ οὐ γὰρ ἐγένετο τοῖς πρὶν " ἐν νόμῳ δικαίωσις" " ἀλλ᾽ ἡ- 
μᾶς ὃ Χριστὸς νῦν "᾿ σταυρωβθεὶς ἐδικαίωσεν. ἡ“ ᾽Ως οὖν ἔχουσα 

παῤῥησίαν, ἣ“ Παρθένε, ἱκέτευε ἡ τὸν Υἱόν σου τὸν εὔσπλαγχνον, ἢ 
τὰς ψυχὰς ἀναπαῦσαι “ τῶν εὐσεβῶς μεταστάντων, δεόμεθα. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙ͂ΑΝ, 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ἐκ χῥαῖος ἦν " καὶ χαλὸς εἰς βρῶσιν " ὁ ἐμὲ θανατώσας καρπός" 

᾿ονώδι ἐστι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, " ἐξ οὗ φαγὼν οὐ θνήσχω, " 
ἀλλὰ βοῶ σὺν τῷ Λῃστῇ" “ Μνήσθητί μου, Κύριε, " ἐν τῇ Βα- 
σιλείᾳ σου. 

᾿ελέσαντες " τὸν χαλὸν ἀγῶνα ἥ χαὶ τὴν πίστιν τηρήσαν- 
τες, ἢ στεφάνους ἀφθαρσίας παρὰ Θεοῦ " ἐδέξασθε, καὶ δόξης " 
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χαταξιοῦσθε τῆς αὐτοῦ, “ Μάρτυρες πανεύφημοι, “᾽ τῶν ᾿Αγγέ- 
λων σύσχηνοι. 

ἹἹερουργῶν ἣ χαὶ 'Οσίων δῆμοι, ᾿ Προφητῶν χαὶ σεπτῶν Γυ- 
ναικῶν ἣ᾽᾿ χατἄλογος τιμάσθω ὁ ἱερὸς, “ σχηναῖς τῶν πρωτοτό- 
χων ἡ νῦν χατοιχοῦντες ἐν χαρᾷ, ἡ χαὶ συναγελαάζοντες " ᾿Ασω- 

μάτων τάξεσι. 

Νεχρώσιμον. 

Κατάταξον “ ἐν σχηναῖς Δικαίων ἡ ἐξ ἡμῶν οὺς μετέστησας, ἢ 

τὰ τούτων παραβλέψας, Λόγε Θεοῦ, ἡ ἐν γνώσει χαὶ ἀγνοίᾳ ἢ 
πεπραγμένα ἐπὶ γῆς " ψυχικὰ ἐγχλήματα, " διὰ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. 

Ἱχέται σοι, ἢ ὦ Τριὰς ἁγία, "' οἱ θανέντες προσέρχονται, 
ῥυσθῆναι ἐξαιτοῦντες ἐκ φλογὸς ἡ τῆς φοβερᾶς ἐχείνης, " χαὶ τυ- 

χεῖν τῶν ἀγαθῶν ἡ δόξης τῆς ἁγίας σου " ἐν ἡμέρα χρίσεως. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Εσχήνωσεν ἥ ἐν τῇ σῇ νηδύϊ " τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα, ἢ 
χαὶ τοὺς καθυπαχθέντας τοῦ ἐχθροῦ ἡ χαχίστη συμβουλίᾳ, " χαὶ 

ἐμπεσόντας εἰς φθορὰν, ᾿ Παναγία Λχραντε, " πάλιν ἀνεχαίνισε. 

Ἃ 

Ὁπλιτιχῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος, 

Ὃ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφὼς φέρεις. 

Ἤχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον, 

Ὃ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ, 

᾿Ανδρῶν δὲ ἄσμα, δευτερότριτε, βῥρέμεις. 
Ποικίλος δὲ ὧν, ὁ ἁπλοῦς, ἔχεις φίλους. 

“τ υὐο βδθβθιουν-- 
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ΠΕΡΙΌΔΟΣ ΤΟΥ ΠΛ. Δ΄. ΗΧΟΥ͂. 

ΤῺ ΣΑΒΒΑΤΩ ἙΣΠΈΡΑΣ. 

ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ἘΣΠΕΡΊΝΩ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ ᾿Ανάστάσιμα γ΄. δευτε- 
ρδῦντες τὸ α΄. 

Δόξαν" καὶ νῦν. Θεοτοχίον Δογματικόν. Ἤ ος πλ. δ΄, 

ὥς σε μαχαρίσωμεν, Θεοτόχε; " πῶς δὲ ἀνυμνήσωμεν, " Ὕπερ- 

ἘΠ λοῤμόω τὸ ἀχατάληπτον μυστήριον " τῆς χυοφορίας σου; ἢ 

Τῶν αἰώνων γὰρ ὁ Ποιητὴς, " χαὶ τῆς ἡμετέρας Δημιουργὸς φύ- 
σεως, ἢ τὴν ἰδίαν εἰκόνα οἰχτείρας, ᾿ καθῆχεν ἑαυτὸν εἰς κένωσιν ἢ 
τὴν ἀνεξιχνίαστον" "᾿ ὁ ὧν ἐν τοῖς ἀύλοις χόλποις τοῦ Πατρὸς " ἐν 

μήτρα σου, ᾿Αγνὴ, χατεσχήνωσε, ἡ χαὶ σὰρξ ἀτρέπτως ἐγένετο " 
ἐχ σοῦ, ᾿Απειρόγαμε" " μείνας μὲν, " ὅπερ ὑπῆρχε, “ φύσει Θεός. ἢ 
Διὸ αὐτὸν προσχυνοῦμεν " Θεὸν τέλειον, " καὶ ἄνθρωπον τέλειον, ἢ 
τὸν αὐτὸν ἐν ἑχατέρᾳ μορφῆ᾽ “ ἑχατέρα γὰρ φύσις " ἐστὶν ἐν 
αὐτῷ ἀληθῶς" "' διπλᾶ δὲ πάντα χηρύττομεν " τὰ φυσιχὰ αὐ- 
ποῦ ἰδιώματα, ἢ χατὰ τὴν διπλόην τῶν οὐσιῶν, " δύο σέβοντες 
τὰς ἐνεργείας, ἢ χαὶ τὰ θελήματα. ἡ 'Ομοούσιος γὰρ ὧν "ἡ τῷ 
Θεῷ χαὶ Πατρὶ, “ αὐτεξουσίως θέλει " καὶ ἐνεργεῖ ὡς Θεός" "' ὁμοού- 

σιος δὲ ὧν χαὶ ἡμῖν,  αὐτεξουσίως θέλει " καὶ ἐνεργεῖ ὡς ἄνθρω- 
πος. " Αὐτὸν ἱκέτευε, " σεμνὴ Παμμακχκάριστε, ᾿ τοῦ σωθῆναι τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. ᾿ 
᾿Απόστιχα, τὸ Α΄. ᾿Αναστάσιμον, καὶ τὰ παρόντα προσόμοια 

τῆς Θεοτόχου. 
Ἂ τοῦ παραδόξου θαύματος. 

Στίχ. Μινησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου. 

Χαῖρε, Θεοτόχε πάνσεμνε" “ χαῖρε, Πηγὴ, τὴν ζωὴν "ἡ τοῖς 

πιστοῖς ἡ πηγάζουσα " χαῖρε, πάντων Δέσποινα, " καὶ Κυρία 

τῆς Κτίσεως" " εὐλογημένη, " χαῖρε, πανάμωμε" " δεδοξασμένη, " 

χαῖρε, πανάχραντε" " χαῖρε, παλάτιον" " χαῖρε, θεῖον σκήνωμα" ἢ 

χαῖρε, ᾿Αγνή" " χαῖρε, Μητροπάρθενε" " χαῖρε, Θεόνυμφε. 

Στίχ. ἴάχουσον, θύγατερ. 
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Χαῖρε, Θεομῆτορ ἄχραντε" " χαῖρε, πιστῶν ἡ ἐλπίς" " χαῖρε, 

Κόσμου χαθάρσιον" " χαῖρε, πάσης θλίψεως “ ῥυομένη τοὺς δού- 
λους σου" ἡ ἡ τῶν ἀνθρώπων," χαῖρε, παράχλησις" δ ἡ ζωηφόρος, ἢ 
χαῖρε, ἀντίληψις" ἢ χαῖρε, προπύργιον " τῶν προσχαλουμένων σε" " 
χαῖρε, Θεοῦ " θεῖον ἐνδιαίτημα " χαὶ ὄρος ἁγιον. 

Στίχ. Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσι. 
Χαῖρε, Θεοτόχε Δέσποινα" “᾽ χαῖρε, ἡ μόνη ἐλπὶς " τῶν βρο- 

τῶν χαὶ ἀντίληψις: δ χαῖρε, χαταφύγιον " χαὶ λυχνία ἀείφω- 

τος" " ἠγλαϊσμένον," χαῖρε, λαμπάδιον" "᾽ ἡγιασμένον, " χαῖρε, πα- 
λάτιον' Δ χαῖρε, Παράδεισε: "᾽ χαῖρε, θεῖον σχήνωμια- " χαῖρε, 
πηγὴ, ᾿ βρύουσα τὰ νάματα ἡ τοῖς προσιοῦσί σοι. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον Δογματιχον. 

Ὃν οὐρανὸς οὐκ ἐχώρησε, " Παρθένε Θεοτόχε, "“᾽ ἐν γαστρί 
᾿ ’ ᾽ ΄ ΡΥ Η͂ “ ς ᾿ 4 ὧν Ψ 

σου ἀστενοχωρήτως ἐχωρήθη, ἡ καὶ ἔμεινας ἁγνὴ ἀῤῥήτῳ λό- 
γῳ, μηδὲν τῆς παρθενίας λυμανθείσης. ἡ Σὺ γὰρ μόνη γέγονας 
ἐν γυναιξὶ ᾿ χαὶ Μήτηρ καὶ Παρθένος" ἡ χαὶ σὺ μόνη, Πάναγνε, " 
ἐγαλούχησας Υἱὸν ζωοδότην, "᾽ χαὶ ἀγκάλαις σου ἐβάστασας " 
τὸ ἀνύσταχτον ὄμμα: " ἀλλ᾽ οὐ διέλιπε τοῦ χόλπου τοῦ Πατρι- 
χοῦ, " ὡς προὐπῆρχε πρὸ τῶν αἰώνων: "᾽ ἀλλ᾽ ἄνω ὅλως " Θεὸς 
μετὰ ᾿Αγγέλων, "᾽ χαὶ χάτω ὅλως " ἐκ σοῦ μετὰ ἀνθρώπων, δ 
χαὶ πανταχοῦ ἀνερμιηνεύτως. ἢ Αὐτὸν ἱκέτευε, " Δέσποινα [Πᾳαν- 
αγία, ἡ τοῦ σωθῆναι τοὺς ὀρθοδόξως " ὁμολογοῦντας σε Θεοτόχον 

ἁγνήν. 
--«οἘΞξΞοεξβθένσ.εσ-----...- 

ΠΝ Τῷ ΜΕΓΑΛΔΘ ΠΣΠΕΡΙΝΩ. 

Μετὰ τὸν Προοιμιαχὸν, λαὶ τὸ πρῶτον Καθισμα. τοῦ ψαλτηρίου. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα, τὰ παρόντα Στιχηρὰ ᾿Αναστάσιμα. 

ἯἮχος, πὰ. δ΄. 
᾿πτσπερινὸν ὕμνον " χαὶ λογικὴν λατρείαν " σοὶ, Χριστὲ, προσφέ- 
- Ἢ ὅτι ηὐδόχησας " τοῦ ἐλεῆσαι ἡμᾶς " διὰ τῆς ᾿Ανα- 
σπτᾶσεως. : 

Κύριε, Κύριε, μὴ ἀποῤῥίψης ἡμᾶς " ἀπὸ τοῦ προσώπου σου" 
ἀλλὰ εὐδόκησον ἡ τοῦ ἐλεῆσαι ἡμᾶς ἡ διὰ τῆς ᾿Αναστάσεως. 

Χαῖρε, Σιὼν ἁγία, Μῆτερ τῶν ᾿Εχχλησιῶν, "᾽ Θεοῦ χατοιχης- 
τήριον" " σὺ γὰρ ἐδέξω πρώτη " ἄφεσιν ἁμαρτιῶν "' διὰ τῆς ᾿Ανα- 
στάσεως. 

χ 

ἽἝτερα Ανασταάσιμα ᾿Αγατολιχᾶ. 

Ὃ ἐχ Θεοῦ Πατρὸς Λόγος ᾿ πρὸ τῶν αἰώνων γεννηθεὶς, 

ἐπὶ ἐσχάτων δὲ τῶν χρόνων ἡ ὁ αὐτὸς ἐχ τῆς ᾿Απειρογάμου σαρ- 
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χωθεὶς, “ βουλήσει σταύρωσιν θανάτου ὑπέμεινε, " καὶ τὸν πάλαι 
γεχρωθέντα ἡ ἄνθρωπον ἔσωσε "ἡ διὰ τῆς ἑαυτοῦ ᾿Αναστάσεως. 

Τὴν ἐχ νεχρῶν σου ᾿Ανάστασιν " δοξολογοῦμεν, Χριστὲ, " δ ἧς 
ἠλευθέρωσας "΄᾿Αδαμιαῖον γένος " ἐχ τῆς τοῦ “Αδου τυραννίδος" ὅ' 

χαὶ ἐδωρήσω τῷ Κόσμῳ ὡς Θεὸς " ζωὴν αἰώνιον " καὶ τὸ μέγα 
ἔλεος. 

Δόξα σοι, Χριστὲ Σωτὴρ, " Υἱὲ Θεοῦ μονογενὲς, " ὁ προσπα- 
γεὶς ἐν τῷ σταυρῷ, " χαὶ ἀναστὰς ἐχ τάφου τριήμερος. 

Σὲ δοξάζομεν, Κύριε, " τὸν ἑκουσίως δί ἡμᾶς " σταυρὸν ὑπο- 

μείναντα, " χαὶ σὲ προσχυνοῦμεν, δ παντοδύναμε Σωτήρ. " Μὴ 
ἀποῤῥίψης ἡμᾶς ἢ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, " ἀλλ ἐπάχουσον χαὶ 
σῶσον ἡμᾶς " διὰ τῆς ᾿Αναστάσεώς σου, Φιλάνθρωπε. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ὃ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν " διὰ φιλανθρωπίαν " ἐπὶ τῆς γῆς 
ὥφθη, "᾽ χαὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη" " ἐχ Παρθένου γὰρ 
ἁγνῆς " σάρκα προσλαβόμενος, " χαὶ ἐχ ταύτης προελθὼν " με- 
τὰ τῆς προσλήψεως, ἣἧ' εἷς ἐστιν Υἱὸς, "᾽᾿ διπλοῦς τὴν φύσιν, ἢ 
ἀλλ οὐ τὴν ὑπόστασιν" "“ διὸ τέλειον αὐτὸν Θεὸν ἡ χαὶ τέλειον 
ἄνθρωπον " ἀληθῶς χηρύττοντες, " ὁμολογοῦμεν Χριστὸν τὸν Θεὸν 
ἡμῶν: ἢ ὃν ἱχέτευε, Μῆτερ ἀνύμφευτε, " ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. ᾿Απόστιχα ᾿Δναστάσιμα, Ἤχος πλ. δ΄. 

᾿Ανῆλθες ἐπὶ σταυροῦ, ᾿ΓΙησοῦ, “ ὁ χαταβὰς ἐξ οὐρανοῦ" ἢ 
ἦλθες ἐπὶ θάνατον, “ ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος" “ πρὸς τοὺς ἐν σχότει, δ 
τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν’ “ πρὸς τοὺς πεσόντας, “ ἡ πάντων ᾿Ανά- 

στασις. ἡ Ὃ φωτισμὸς καὶ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, " δόξα σοι. 
Τὰ κατὰ ᾿Αλφαάβητον. 

Χριστὸν δοξολογήσωμεν " τὸν ἀναστάντα ἐχ νεχρῶν" ἡ ψυχὴν" 
χαὶ σῶμα γὰρ ἀναλαβὼν, "' τῷ πάθει ἀπ ἀλλήλων διέτεμε" ἢ 
τῆς ἀχράντου μὲν ψυχῆς " ἐν “Αδη κατελθούσης, " ὃν χαὶ ἐσχύ- 
λευσε" ἡ τάφῳ δὲ διαφθορὰν " οὐχ οἶδε τὸ ἅγιον σῶμα “ τοῦ Λυ- 
τρωτοῦ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις " δοξολογοῦμεν, Χριστὲ, ἢ τὴν ἐχ νεχρῶν 

σου ᾿Ανάστασιν" " δὲ ἧς ἡμᾶς ἠλευθέρωσας ἢ τῆς. τυραννίδος τοῦ 
ἽΛδου, "' καὶ ὡς Θεὸς ἐδωρήσω " ζωὴν αἰώνιον " χαὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Ὦ Δέσποτα τῶν ἁπάντων, “ ἀχατάληπτε Ποιητὰ " οὐρα- 
νοῦ χαὶ γῆς, " διὰ σταυροῦ παθὼν, " ἐμοὶ ἀπάθειαν ἐπήγασας" " 
ταφὴν δὲ χαταδεξάμενος " χαὶ ἀναστὰς ἐν δόξη, "᾽ συνανέστη- 
σας τὸν ᾿Αδὰμ. " χειρὶ παντοδυνάμῳ. " Δόξα τῇ σῇ τριημέρῳ ἐ- 
γέρσει, " δὲ ἧς δεδώρησαι ἡμῖν " τὴν αἰώνιον ζωὴν " καὶ ἱλασμιὸν 
ἁμαρτιῶν, ἢ ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. 

Ῥδυϑοϊούϊοπρ. “8 
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Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Ανύμφευτε Παρθένε, “ ἡ τὸν Θεὸν ἀφράστως " συλλαβοῦσα 
σαρχὶ, " Μῆτερ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, " σῶν οἰκετῶν παραχλήσεις " 
δέχου, Πανάμωμιε" Κ ἡ πᾶσι χορηγοῦσα " καθαρισμὸν τῶν πταισμά- 
των, " νῦν τὰς ἡμῶν ἱχεσίας προσδεχομένη, “ δυσώπει σωθῆναι 
πάντας ἡμᾶς. 

᾿Απολυτίχιον ᾿Αναστάσιμον. 
᾿Εξ ὕψους χατῆλθες, ὁ εὔσπλαγχνος, “ ταφὴν χατεδέξω τριή- 

μερον, ἢ ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσης τῶν παθῶν" ᾿ Ἢ ζωὴ χαὶ ἡ ̓ Ανά- 

στασις ἡμῶν, " Κύριε, δόξα σοι. 
Θεοτοχίον. 

Ὁ δὲ ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, " χαὶ σταύρωσιν ὑπομεί- 
νας, ᾿Αγαθὲ, " ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον σχυλεύσας, “ καὶ ἔγερσιν 
δείξας ὡς Θεὸς, ἡ μὴ παρίδης οὺς ἔπλασας τῇ χειρί σου" "“ δεῖξον 

τὴν φιλανθρωπίαν σου, ᾿Ελεῆμον" “ δέξαι τὴν τεχοῦσάν σε Θεο- 
τόχον " πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν" ἡ χαὶ σῶσον, Σωτὴρ ἡμῶν, ἢ 
λαὸν ἀπεγνωσμεένον. 
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ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ. 
ΕΪΣ ΤῸ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ. 

Κανὼν Τριαδικὸς, οὗ ἡ ̓Αχροστιχίς" 
Τριὰς Μονὰς, σῶσόν με τὸν σὸν οἰχέτην. Ποίημα Μητροφάνους. 

Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. ὅ΄. 
᾿Αρματηλάτην Φαραώ. 

Τ' τρισηλίῳ βασιλεῖ καὶ πρύτανι ἢ καὶ προμιηθεῖ τοῦ παντὸς, ἢ 
χαὶ ἀγαθῷ μόνῳ " φυσικῶς ὑπάρχοντι, " χαὶ ἑνιαίαν ἔχοντι ἢ 

τῆς Θεότητος δόξαν, " Θεῷ Νονάρχῃ προσπίπτομεν, “' ὕμνον τὸν 
τρισάγιον ἄδοντες. 

ἹΡήσεις τὰς θείας ᾿ καὶ χρησμοὺς τοὺς ἄνωθεν "' μεμυημένοι 

σαφῶς, “ Θεαρχικὴν φύσιν " ἑνικὴν δοξάζομεν, "' ἀΐδιον, συνάναρ- 
χον ἡ ἐν τρισὶ τοῖς προσώποις, ἢ Πατρὶ Υἱῷ χαὶ τῷ Πνεύματι, ἢ 

δημιουργικὴν, παντοδύναμον. 
ἹἹερομύστης ᾿Αβραὰμ, γενόμενος δ᾽ ἱεροτύπως τὸ πρὶν "' τὸν 

Ποιητὴν πάντων ἣὶ χαὶ Θεὸν καὶ Κύριον ἡ τρισὶ μὲν ὑποστάσεσιν ἢ 

ὑπεδέξατο χαίρων, ᾿ τῶν δὲ τριῶν ὑποστάσεων ἡ χράτος ἑνιαῖον 
ἐγνώρισεν. Θεοτοχίον. 

᾿Απειρογάμως τὸν Χριστὸν ἐκύησας ᾿ τὸν χαθ᾽ ἡμᾶς δ ἡμᾶς " 
εἰληφότα φύσιν, " Πάναγνε, καὶ ἄτρεπτον " κατ ἄμφω διαμείναν- 

Ἂ 



----- - -- -.--. “ὦ 

᾿Εχχλησιῶν, “ τοῦ χραυγαάζειν τὸ ἽΑγιος, " ἽΑγιος, Αγιος εἶ, 
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τα᾽ " ὃν δυσώπει ἀπαύστως " ἁμαρτιῶν μοι δωρήσασθαι " χαὶ τῶν 
πειρασμῶν ἀπολύτρωσιν. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ στερεώσας κατ ἀρχάς. 
-ἰὶ τὸν ἀπρόσιτον Θεὸν " χαὶ Βασιλέα τῆς δόξης " ἐπὶ θρόνου 
᾿Ησαΐας χατεῖδεν " ὑψηλοῦ, χαὶ Χερουβὶμ. " καὶ Σεραφὶμ. δοξά- 

ζοντα " ἀχαταπαύστοις ὕμινοις " μοναδιχὸν τρισυπόστατον. 
Μόνον πατρόθεν ὡς ἐχ Νοῦ " γεγεννημένον τὸν Λόγον, 

τὸ Πνεῦμα προελθὸν ἀποῤῥήτως, ἢ χαταλλήλοις λογισμοῖς ἢ 
γραφιχοῖς διδάγμασι ἢ κατειληφότες, ἕνα “' Θεὸν τρισήλιον σέ- 
βομεν. 

Ὃ ὧν ἀγέννητος Πατὴρ, " χαὶ τῆς ἰδίας οὐσίας " τὸ ἀπαύ- 
γασμα γεννήσας ἀῤῥεύστως " τὸν Υἱὸν, φῶς ἐκ φωτὸς "' ἐχπορευ- 

τῶς προβάλλεται " συμφυὲς φῶς τὸ Πνεῦμα, " τὸ παντουργὸν χαὶ 
ὁμότιμον. Θεοτοχίον. 

Ναὺὸς ἐδείχθης καθαρὸς, " πα δμῆτῳ Μαρία, " τοῦ τὰ παν- 
τὰ πανσθενῶς χαὶ παν σόρως." ὑπραπμήσανδος Χριστοῦ, " χαὶ ταξαν- 
τος χαὶ φέροντος" ἡ ὃν ἐξιλέωσαί μοι " ταῖς μητρικαῖς σου δεήσεσι. 

Καάθισμα. Τὸ προσταχθέν μοι μυστικῶς. 

Τῆς τρισηλίου χαὶ σεπτῆς “ Τελεταρχίας “ τὰς δυναστείας 

οἱ πιστοὶ " νῦν εὐφημοῦμεν" "' ὅτι νεύματι μόνῳ " τὸ πᾶν συνέστη- 
ἊἋ σε, ἡ τὰς ἄνω χοροστασίας ᾿Αγγελικὰς, ᾿᾽ τὰς χάτω ᾿Ἱεραρχίας 

ἊἋ 

Ἂ χαὶ 

Θεὲ Ὑπεράγαθε, " δόξα, ὕμνος τῷ χράτει σου. 
Δόξα, καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Τὸν ἀναλλοίωτον Θεὸν " ἡ τετοκυῖα, " ἀλλοιουμένην εἰς ἀεὶ 
τῇ ἁμαρτίᾳ, "“᾿ προσβολαῖς τοῦ δολίου " τῇ ῥᾳθυμίᾳ τε, " στε- 
βέωσον τὴν καρδίαν μου, ᾿Αγαθὴ, “' πρεσβείαις ταῖς μητρικαῖς 
σου, ὅπως χἀγὼ " εὐχαρίστως χραυγάζω σοι" Ἂ Θεογεννῆτορ Μα- 

ριὰμι., " ἐλέησον τὴν ποίμνην σου, ἢ ἣν ἐχτήσω, Πανάμωμε. 
᾿Ωδὴ δ΄. Σύ μου ἰσχὺς, "' Κύριε. 

Ἃ 

ν νατολὴ “ ἐπιφανεῖσα Θεότητος " τοῖς ἐν σχότει, "᾽ πᾶσαν διε- 
σχέδασε " τὴν ἀφεγγῆ νύκτα τῶν παθῶν, " χαὶ δικαιοσύνης " 

τὸν Ἥλιον ἐξανέτειλεν, “ ἁπλοῦν μὲν χατ' οὐσίαν, ἣ' τριλαμπῆ 
δὲ προσώποις, “' ὃν ὑμνοῦμιεν ἀεὶ καὶ δοξάζομεν. 

Σεραφιχοῖς " στόμασι τὸν ἀνυμινούμενον " τοῖς πηλίνοις ἢ χεί- 
λεσι δοξάζομεν, ᾿ μοναδιχὸν καὶ τριαδικὸν ἢ Κύριον τῆς δόξης 

τῇ φύσει καὶ ὑποστάσεσι " βοῶντες: Ὦ Πανταναξ, " τοῖς σοῖς δού- 
λοις παράσχου ἡ τῶν ποιχίλων πταισμάτων συγχώρησιν. 

Συνεχτικὴ “ πάντων τῶν ὄντων, ἀόρατε, " πανοιχτίρμον, δ 
εὔσπλαγχνε, φιλάνθρωπε, " Τριὰς σεπτὴ χαὶ θεαρχικὴν " μή μου 
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ἐπιλάθῃ " τοῦ σοῦ οἰκέτου τὸ σύνολον, " μηδὲ διασχεδάσῃης, " ἣν 
διέθου σοῖς δούλοις " διαθήκην δί ἄφατον ἔλεος. 

Θεοτοχίον. 
ΩὩραίαν σὲ, " Πάναγνε, μόνην εὑράμενος " ἐξ αἰῶνος “ Λό- 

γος ὁ προάναρχος, "᾽ τὴν ᾿Ιαχὼβ, Κόρη, καλλονὴν, “ χαὶ ἐν σοὶ 
σχηνώσας "ἣ δὶ εὐσπλαγχνίαν, ἀνέπλασε "᾽ τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώ- 
πων" " ὃν δυσώπει ἀπαύστως " ἀπὸ πάσης ῥυσθῆναί με θλίψεως. 

᾿Ωδὴ ε΄. Ἱνατί με ἀπώσω. 
υναΐδια τρία " Πρόσωπα δοξαζομεν, " ἕνα δὲ Κύριον " σὲ, τὴν 
θείαν φύσιν " διαιροῦντες ἁπλῶς χαὶ συνάπτοντες, " χαὶ πιστῶς 

βοώμεν" ᾿ Θεαρχικὴ Τριὰς ἁγία, "᾽ τοὺς σοὺς δούλους ἐχ θλίψεως 

λύτρωσαι. 
᾿Ολοφύρομαι σφόδρα ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν "᾽ τῆς διανοίας μου, δ 

πῶς μὴ θέλων πάσχω ἢ τὴν ἀβούλητον ὄντως ἀλλοίωσιν" “ διὰ 
τοῦτο χραάζω" " Ζωαρχικὴ Τριὰς ἁγία, " τῶν καλῶν ἐν τῇ στά- 
σει με σύνταξον. 

Νυσταγμῷ βαρυνθέντα “ τῷ τῆς ἁμαρτίας με, ἢ χαὶ συνωθού- 
μενον ἡ πρὸς θανάτου ὕπνον, " ὡς φιλάνθρωπος καὶ ὑπεράγαθος " 

χαὶ παντελεήμων, " Θεαρχιχὴ Τριὰς ἁγία, ἢ χατοιχτείρησον χαὶ 
διανάστησον. Θεοτοχίον. 

ΜΝητροπᾶρθενε Κόρη,  πάναγνε, πανάμωμε, ἢ Θεοχαρίτωτε, 
ταῖς σαῖς ἱχεσίαις ἢ τὸν Υἱὸν καὶ Θεόν σου καὶ Κύριον " ἐξιλέωσαί 

μοι. " χαὶ τῶν παθῶν καὶ τῶν πταισμάτων "' τὸν σὸν δοῦλον 
ἐχλύτρωσαι τάχιον. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ἰλάσθητί μοι, Σωτήρ. 
πουρανίων Νοῶν " ταξιαρχίας μιμούμενοι, " μοναρχικὴ τοῦ παν- 

᾿ Ἂ Τριὰς ὑπερούσιε, "᾽ τρισαγίοις ἄσμασι ᾿ σὲ δοξολογοῦ- 

μεν ἢ τοῖς πηλίνοις ἡμῶν στόμασι. 

Τὸν χατ εἰκόνα τὴν σὴν " τὸν ἄνθρωπον διαπλάσαντα, " χαὶ 
ἐξ οὐκ ὄντων τὸ πᾶν ἡ σοφῶς ὑποστήσαντα, ἣ Θεὸν τρισυπόστα- 

τον " προσχυνὼ χαὶ σέβω, " χαὶ ὑμνῶ χαὶ μεγαλύνω σε. 
Ὃ παντοχράτωρ Θεὸς “ χαὶ μόνος ἀπεριόριστος, ἢ ἐνοίκησον 

ἐν ἐμοὶ " δὶ ἄφατον ἔλεος, "' τρισήλις Δέσποτα, ἡ χαὶ χαταύγα- 
σόν με " χαὶ συνέτισον ὡς εὔσπλαγχνος. 

Θεοτοχίον. 
Ναὺὸς δειχθεῖσα Θεοῦ " τοῦ ἀχωρήτου, Πανάχραντε, "' ναὸν 

χἀμὲ τῆς αὐτοῦ " δεῖξον θείας χάριτος, ᾿ Παναγία Δέσποινα, ἣ 

ταῖς σαῖς ἱχεσίαις, ᾿ χαὶ συντήρησον ἀλώβητον. 
Καθίσματα. Τὸ προσταχθέν μοι μυστιχώς. 

Πατέρα ἄναρχον, πιστοὶ, " Υἱὸν συνάναρχον ἡ χαὶ Πνεῦμα 

ΩΣ 
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θεῖον ὀὐνηθῶς “ ὁμολογοῦμεν, "᾽ ἀσυγχύτως, δὴ οὐκί τ χαὶ ἀναλ- 
λοιώτως ἢ Τριάδα ἀπλῆνυ ἁγίαν χαὶ συμφυῆ , ἡ βοῶντες σὺν τοῖς 
᾿Αγγέλοις" ελῆϊος εἶ, " Πάτερ, Υἱὲ, σὺν τῷ Πνεύματι, " τῷ πανα- 
γίῳ χαὶ σεπτῷ" " ἐλέησον οὺὃς ἔπλασας ἡ χατ εἰκόνα σου, Δέσποτα. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
Εὐχαριστοῦμιέν σοι ἀεὶ, ᾿ Θεοτόχε, " καὶ μεγαλύνομεν, ᾿Αγνὴ, ἢ 

χαὶ προσχυνοῦμιεν "“ ἀνυμνοῦντες τὸν τόχον σου, χεχαριτωμένη, ἢ 

βοῶντες ἀχαταπαύστως: Σῶσον ἡμᾶς, “ Παρθένε παντελεῆμον, 
ὡς ἀγαθὴ, "᾽ χαὶ Δαιμόνων ἐξάρπασον “ λογοθεσίου φοβεροῦ " ἐν 
ὥρᾳ τῆς ἐτάσεως, ἢ μὴ αἰσχυνθῶμεν οἱ δοῦλοί σου. 

᾿Ωδὴ ζ΄. Θεοῦ συγκατάβασιν. 
οφίᾳ ἀῤῥήτῳ σου, ἢ χαὶ τῷ πελάγει " τῆς ἀγαθότητος, " δω- 

ΗΝ τὸν σὸν δοῦλον " ἠλεημένον ἀνάδειξόν με καὶ νῦν ἡ χα- 
θάπερ πάλαι, "᾽ χαὶ ῥῦσαι χαχώσεως, " Τριὰς Μονὰᾶς, ὁ Θεὸς, ἅ 
ἁμαρτιῶν χαὶ παθῶν. Δίς. 

Ὃ Νοῦς ὁ ἀγέννητος ἡ Πατὴρ, χαὶ Λόγος ἢ ὁ γεννηθεὶς ἐξ αὐ- 

τοῦ, “ χαὶ τὸ Πνεῦμα τὸ θεῖον " ἀχαταλήπτως ἐχπορευτὸν πε- 

φυχὸς, ἢ Θεὲ Μονάρχα " τρισήλιε, ψάλλω σοι" " Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς, 
ὃ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Θεοτοχίον. 
Νενέχρωμαι, Παναγνε, " τῆς ἁμαρτίας " πιὼν τὸ φάρμαχον, 

καὶ προστρέχω σοι πίστει, " τῇ τετοχυίᾳ τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς" 

ταῖς σαῖς πρεσβείαις ἡ τὸν δοῦλόν σου ζῴωσον, “ χαὶ πειρασμῶν χαὶ 

παθὼν "“ λύτρωσαι, μόνη ᾿Αγνή. 
᾿Ωδὴ η΄. ᾿Ἑπταπλασίως χάμινον. 

᾿αλφῶς ὑπάρχων ἄδυτον, ᾿ τριλαμπὲς χαὶ τρισήλιον, ἢ καὶ ΟΡ 

ἔν γεληεμαρο ἁπλούστατον, " Θεὸς ἀκατάληπτος ᾿χ 

μονοχράτωρ Κύριος, ἢ γᾶν τὴν σχοτεινὴν χαὶ ζοφεράν βου καρδίαν." 
δαεδηάνοιι χαὶ δεῖξον " φωταυγῆ χαὶ φωσφόρον, " ὑμνεῖν σε χαὶ 
δοξαΐζειν ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ἹΙερωτάταις πτέρυξι ἡ Σεραφὶμ. οἱ θειότα τοι ᾿ πρόσωπα χαὶ πό- 
δας εὐλαβῶς καλύπτουσι, ἢ τὴν δέξαν μὴ φέροντες " τοῦ ἀμη- 
χάνου χάλλους σου, ἡ ἀγαθαρχιχὴ, θεαρχικὴ Μοναρχία, "' Τριὰς 

ὑπεραγία: " πλὴν ἡμεῖς ἀνυμινεῖν σε " τολμῶμεν καὶ δοξάζειν ἢ 
πιστῶς εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Κυριαρχίαν ἄναρχον, ἡ πανσθενὴ καὶ πανάγαθον, ἣ' τελεταρ- 
χικὴν, ἀγαθουργὸν, ἀόριστον, " αἰτίαν ἀναίτιον, "᾽ ποιητικὴν, ἀΐ- 
διον, " προνοητικὴν καὶ σωστιχὴν τῶν ἁπάντων, ἡ Μονάδα χατ' οὐ- 
σίαν ἡ καὶ Τριάδα προσώποις, “ δοξαάξω σε, Θεέ μου, " πιστῶς εἰς 
ποὺς αἰῶνας. 

Ἃ 

Ἃ 



629 ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ͂ ΠΡΩΙ, 
Θεοτοχίον. 

᾿Επὶ τῆς γῆς ἀνέτειλεν “᾽΄ ὁ ἀνέσπερος Ἥλιος "᾽ διὰ τῆς ἐχ 

σοῦ παρθενικῆς γεννήσεως, δ᾽ πανάχραντε Δέσποινα. " χαὶ τοὺς 
βροτοὺς ἀπήλλαξε " τῆς εἰδωλικῆς καὶ ζοφερᾶς σχοτομήνης" “ διὸ 
χαὶ νῦν ὑψε μᾶλλον ἡ τῆς αὐτοῦ Θεαρχίας " καταύγασον ταῖς αἴ- 
γλαιςς “΄ καὶ φρούρα τὸν σὸν δοῦλον. 

᾿Ωδὴ θ΄. ᾿Εξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανός. 

ἯΣ πάντων Βασιλίδα χαὶ παντουργὸν. “ ὑπεράρχιον φύσιν, ἢ 
ὑπέρχρονον, “ ζωαρχιχὴν, " εὔσπλαγχνον, φιλάνθρωπον, ἀγα- 

θὴν., " ἐναρχικὴν Τριάδα σε “ νῦν δοξολογοῦντες, ἁμαρτιῶν ἡ 
συγχώρησιν αἰτοῦμεν, ᾿ τῷ Κέσμῳ τὴν εἰρήνην, " καὶ ᾿Εχχλησίαις 
τὴν ὁμόνοιαν. Δίς. 

Ἢ μία Κυριότης χαὶ τριλαμπὴς “ ἐνικὴ Θεαρχία “ τρισήλιε, ἢ 
τοὺς ὑμνητὰς "᾽ πρόσδεξαι τοὺς σοὺς ἀγαθοπρεπῶς, “ χαὶ τῶν 
πταισμάτων λύτρωσαι, " καὶ τῶν πειρασμῶν χαὶ τῶν δυσχερῶν, δ 
χαὶ θᾶττον τὴν εἰρήνην ἡ παράσχου φιλανθρώπως " ταῖς ᾿Εχχλη- 
σίαις χαὶ τὴν ἕνωσιν. Θεοτοχίον. 

Νηδὺν Χριστὲ, Σωτήρ μου, παρθενιχὴν " ἐνοικήσας ἐφάνης δ 
τῷ Κόσμῳ σου " θεανδριχῶς, " ἄτρεπτος, ἀσύγχυτος ἀληθῶς, " 
χαὶ χαθυπέσχου πάντοτε " μετὰ τῶν σῶν δούλων εἶναι σαφῶς" " 

διὸ τῆς σὲ τεχούσης “ πρεσβείαις τὴν εἰρήνην " πάσῃ τῆ ποίμνη 
σου τρυτᾶάνευσον. 

ΕΙΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα ᾿Αναστάσιμα. 
Ἦλχος πλ. δ΄. 

᾿᾿Αννέστης ἐχ νεχρῶν, “ ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, ἡ χκαὶ Αγγελος 
γι ὑπρλει Κ ταῖς Γυναιξὶν ἐβόα: " Παύσασθε τῶν δαχρύων" " τοῖς 

᾿Αποστόλοις εὐαγγελίσασθε" " χράξατε ἀνυμνοῦσαι" "Ὅτ: ἀνέστη 

Χριστὸς ὁ Κύριος, “ ὁ εὐδοχήσας σῶσαι ὡς Θεὸς " τὸ γένος τῶν ἀν- 

θρώπων. Δόξα. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 
᾿Αναστὰς ἐκ τοῦ τάφου ὡς ἀληθῶς, “ ταῖς ὁσίαις προσέτα- 

ξας Τυναιξὶ " χηρῦξαι τὴν ἔγερσιν " ᾿Αποστόλοις ὡς γέγραπται" δ 

χαὶ δρομαῖος ὃ Πέτρος " ἐπέστη τῷ μνήματι; “ καὶ τὸ φῶς ἐν 

τῷ τάφῳ " ὁρῶν κατεπλήττετο" “ ὅθεν χαὶ χατεῖδε " τὰ ὀθόνια 
μόνα " χωρὶς τοῦ θείου σώματος " ἐν αὐτῷ καταχείμενα" "' χαὶ 

πιστεύσας ἐβόησε: " Δόξα σοι, Χριστὲ, ὁ Θεὸς, " ὅτι σώζεις ἅπαν- 
τας, Σωτὴρ ἡμῶν" " τοῦ Πατρὸς γὰρ ὑπάρχεις ἀπαύγασμα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Ὅμοιον. 
Τὴν οὐράνιον πύλην χαὶ κιβωτὸν, "“᾽ τὸ πανάγιον ὄρος, τὴν 

φωταυγῆ ᾿ νεφέλην ὑμνήσωμεν, " τὴν οὐράνιον χλίμαχα ; " τὸν 
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λογικὸν Παράδεισον, " τῆς Εὔας τὴν λύτρωσιν, " τῆς Οἰχουμέ- 
νῆς πάσης " τὸ μέγα χειμήλιον- Δ ὅτι δωτηρία ἡ ἐν αὐτῇ διε- 
πράχθη " τῷ Κόσμῳ, χαὶ ἄφεσις " τῶν ἀρχαίων ἐγχλημάτων" τῇ 

᾿ διὰ τοῦτο βοῶμεν αὐτῇ" " Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ " τῶν πταισμιά- 
των ἄφεσιν δωρήσασθαι ἡ εὐσεβῶς προσχυνοῦσι τὸν Τόχον σου. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Ανθρωποι τὸ μνῆμά σού, " Σωτὴρ, ἐσφραγίσαντο, ΓΑγγελος 

τὸν λίθον " ἐχ τῆς θύρας ἀπεχύλισε" " Γυναῖκες ἐθεάσαντο δ ἐγη- 
γερμένον ἐκ νεχρῶν, κ᾿ χαὶ αὐταὶ εὐηγγελίσαντο ἡ τοῖς Μαθηταῖς 
σου ἐν Σιών: “ Ὅτι ἀνέστης, ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, “ἡ χαὶ διε- 
λύθη τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου. Κύριε, δόξα σοι. 

Δόξα. 
Τὰ μύρα τῆς ταφῆς " αἱ Γυναῖκες χομίσασαι, " φωνῆς ᾿Αγ- 

γελικῆς " ἐχ τοῦ τάφου ἤχουον: " Παύσασθε τῶν δαχρύων, " χαὶ 
ἀντὶ λύπης χαρὰν χομίσασθε" ἡ χράξατε ἀνυμνοῦσαι, " ὅτι ἀνέ- 
στὴ Χριστὸς ὁ Κύριος, " ὁ εὐδοκήσας σῶσαι ὡς Θεὸς " τὸ γένος 
τῶν ἀνθρώπων. Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Επὶ σοὶ χαίρει, “ Κεχαριτωμένη, ἡ πᾶσα ἡ Κτίσις, "᾿Αγ- 
γέλων τὸ σύστημα, " χαὶ ἀνθρώπων τὸ γένος, " ἡγιασμένε ναὲ " 
χαὶ Παράδεισε λογιχὲ, "᾽ παρθενιχὸν καύχημα" " ἐξ ἧς Θεὸς ἐσαρ- 
χώθη, " χαὶ παιδίον γέγονεν " ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡμῶν. " 
Τὴν γὰρ σὴν μήτραν “ θρόνον ἐποίησε, " χαὶ τὴν σὴν γαστέρα ἢ 
πλατυτέραν οὐρανῶν ἀπειργάσατο. “ ᾿Επὶ σοὶ χαίρει, “ Κεχαρι- 
τωμένη, ἡ πᾶσα ἡ Κτίσις" “ δόξα σοι. 

Μετὰ τὸν ἼΔμωμον, χαὶ τὰ Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπαχοή. 
Αἱ Μυροφόροι τοῦ Ζωοδότου "᾽ ἐπιστᾶσαι τῷ μνήματι “ τὸν 

Δεσπότην ἐζήτουν " ἐν νεχροῖς τὸν αθάνατον" "“᾿ χαὶ χαρᾶς εὐαγ- 

γέλια ἢ ἐχ τοῦ ᾿Αγγέλου δεξάμεναι, "᾽ τοῖς ᾿Αποστόλοις ἐμήνυον" 
Ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, ᾿ παρέχων τῷ Κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Οἱ ᾿Αναβαθμοί. ᾿Αντίφωνον Α΄. 
Ἔχ νεότητός μου " ὁ ἐχθρός με πειράζει, "' ταῖς ἡδοναῖς φλέ- 

γει με’ " ἐγὼ δὲ πεποιθὼς " ἐν σοὶ, Κύριε," τροποῦμαι τοῦτον. 
Οἱ μισοῦντες Σιὼν " γενηθήτωσαν δὴ, ἡ πρὶν ἐκσπασθῆναι ὡς 

χόρτος" "' συγχόψει γὰρ Χριστὸς " αὐχένας αὐτῶν " τομῇ βασάνων. 
Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι " τὸ ζῆν τὰ πάντα, " φῶς ἐχ φωτὸς, " Θεὸς 

μέγας" " σὺν Πατρὶ ὑμνοῦμεν αὐτὸ χαὶ τῷ Λόγῳ. 
᾿Αντίφωνον Β΄. 

Ἢ χαρδία μου " τῷ φόβῳ σου σχεπέσθω "' ταπεινοφρονοῦσα" ἢ 
μὴ ὑψωθεῖσα ἀποπέση " ἐχ σοῦ, Πανοιχτίρμον. 
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᾿Επὶ πὸν πτΗν ὌΟΝε ἐσχηκὼς ἐλπίδα, 

πυρὶ τὰ πάντα ἡ χρινεῖ Χαὶ χολάσει, 
Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι "᾽ πᾶς τις θεῖος βλέπει χαὶ προλέγει, " τερα- 
τουργεῖ ὕψιστα, "᾽΄ ἐν τρισὶν ἕνα Θεὸν μέλπων᾽ " εἰ γὰρ καὶ τρι- 
λαμπεῖ, “ μοναρχεῖ τὸ Θεῖον. 

᾿Αντίφωνον Γ΄". 

Ἃ ἊἋ ᾽ , . 

οὐ δείσει τότε, “ ὅτε 

᾿Εχέχραξα σοι, Κύριε, με πρόνηνδν ἌἊ χλῖνόν μοι τὸ οὖς σου βοῶν- 
το ολαὶ καάθαρον πρὶν ἄρῃς με Ἂ ἀπὸ τῶν ἐνθένδε. 

᾿Επὶ τὴν μητέρα αὑτοῦ γῆν Ἢ δύνων, πᾶς αὖθις ἀναλύσει, 
τοῦ λαβεῖν βασάνους, “᾽ ἢ γέρα τῶν βεβιωμένων. 

᾿ Δόξα... χαὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι ᾿ θεολογία Μονὰς τρισαγία" ὁ Πατὴρ γὰρ 
ἄναρχος, ἢ ἐξ οὗ ἔφυ ὁ Υἱὸς ἀχρόνως, “' καὶ τὸ Πνεῦμα σύμ- 
κορφον, ἢ σύνθρονον, " ἐκ Πατρὸς συνεχλάμψαν. 

᾿Αντίφωνον Δ΄. 

ΩΣ 

᾿Ιδοὺ δὴ τί χαλὸν "᾽ ἢ τί τερπνὸν, " ἀλλ᾽ ἢ τὸ χατοιχεῖν ἀδελ- 
φοὺς ἅμα; " ἐν τούτῳ γὰρ Κύριος " ἐπηγγείλατο ζωὴν αἰωνίαν. 

Τοῦ ἐνδύματος αὑτοῦ " ὁ τὰ χρίνα τοῦ ἀγροῦ χοσμῶν, " χελεύει 
μνὴ δεῖν φροντίζειν. Δόξα... καὶ νῦν. 

᾿Αγίῳ Πνεύματι " ἑνοειδεῖ αἰτίᾳ " πάντα ἔχεται εἰρηνοβραβεύ- 
τως" ἢ Θεὸς τοῦτο γάρ ἐστι, ἢ Πατρί τε χαὶ Υἱῷ “ ὁμοούσιον χυρίως. 

Προχείμινον. 

Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα ὁ Θεός σου, Σιὼν, εἰς γενεὰν 
χαὶ γενεάν. 

Στίχ. Αἴνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον. 
Πᾶσα πνοή. πξανμων τὸ ᾿Εωθινὸν τῆς Κυριαχῆς. ᾿Ανά- 

στασιν Χριστοῦ θεασάμενοι. Ὁ Πεντηχοστὸς, χαλ. 
Κανὼν ᾿Αναστάσιμος. Ποίημια ᾿Ιωάννου τοῦ Δαμασχηνοῦ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὃ: Εἱρμός. 
» ἌΣ, Φαραὼ ἐβύθισε " τερατουργοῦσά ποτε ἢ Νω- 

σαϊκὴ ῥάβδος, " σταυροτύπως πλήξασα "ἡ χαὶ διελοῦσα θά- 
» λασσαν" " ᾿Ισραὴλ δὲ φυγάδα "'ὶ πεζὸν ὁδίτην διέσωσεν, δ 
» τῷ Θεῷ ἀναμέλποντα. 

“ 
ασμια 

Τροπαᾶρια. 

Τὴν παντοδύναμον. Χριστοῦ θεότητα " πὼς μὴ θαυμάσωμεν, ἢ 
ἐκ μὲν παθῶν πᾶσι “ τοῖς πιστοῖς ἀπάθειαν " χαὶ ἀφθαρσίαν βλύ- 

ζουσαν, " ἐχ πλευρᾶς δὲ ἁγίας ἡ πηγὴν ἀθάνατον σταζουσαν ἢ 

χαὶ ἐχ τάφου ἀίδιον: 
Ως εὐπρεπὴς ταῖς Γυναιξὶν ὁ "Αγγελος " νῦν ἐμπεφάνισται, 
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χαὶ τηλαυγὴ φέρων " τῆς ἐμφύτου σύμβολα " ἀύλου χαθαρότη- 
τος, " τῇ μορφῇ δὲ μηνύων " τὸ φέγγος τῆς ᾿Αναστάσεως, " χρά- 

ζει" ᾿Εξηγέρθη ὁ Κύριος. 

Θεοτοχίον. 

Δεδοξασμένα περὶ σοὺ λελάληνται “ ἐν γενεαῖς γενεῶν, " ἡ 
τὸν Θεὸν Λόγον " ἐν γαστρὶ χωρήσασα, " ἀγνὴ δὲ διαμείνασα, ἢ 
Θεοτόχε Παρθένε" ἣ' διό σε πάντες γεραίρομεν, “ τὴν μετὰ Θεὸν 
προστασίαν ἡμιῷν. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Ποίημα Κοσμᾶ μοναχοῦ. 
Ο Ἑἱρμός. “Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν. 

ἢ ὑηδων νμὰν πύλαι ὀδυνηραὶ, " καὶ ἔφριξαν “Αδου “" καθορῶντες 
οἱ πυλωροὶ ἡ ἐν τοῖς κατωτάτοις τὸν ἐν ὕψει " τῆς τῶν ἁπαν- 

των ἥ ἐπέχεινα φύσεως. 
᾿Εξέστησαν ταΐεις ᾿Αγγελικαὶ, “΄ ὁρῶσαι ἐν θρόνῳ " ἱδρυμέ- 

γὴν τῷ Πατριχῷ “᾿ τὴν ἔχπτωτον φύσιν τῶν ἀνθρώπων, “ τὴν 
χκαθειργμένην " ἐν τοῖς χατωτάτοις τῆς γῆς. 

Θεοτοχίον. 

Ταΐξεις σε ᾿Αγγέλων χαὶ τῶν βροτῶν, ἡ ἀνύμφευτε Μῆτερ, ἢ 
εὐφημοῦσιν ἀνελλιπῶς" ἢ τὸν Κτίστην γὰρ τούτων ὥσπερ βρέφος " 
ἐν τῇ γαστρί σου " Θεὸν ἡμῖν τέτοχας. 

Κανὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Κατὰ ᾿Αλφάβητον. 
Ὁ Εἱρμός. Ασωμεν τῷ Κυρίῳ. 

χρᾶντε Θεοτόχε, " ἡ σεσαρχωμένον τὸν ἀΐδιον “ χαὶ ὑπέρθεον 
Λόγον " ὑπὲρ φύσιν τεχοῦσα, ὑμνοῦμιέν σε. 
Βότρυν σε ζωηφόρον, “ τὸν τῆς παγχοσμίου ἀποσταζοντα " 

γλυχασμὸν σωτηρίας, "δ ἡ Παρθένος, Χριστὲ, ἀπεχύησε. 
Γένος ᾿Αδαμιαῖον " πρὸς τὴν ὑπὲρ νοῦν μαχαριότητα " διὰ 

σοῦ ἀνηγμένον, " Θεοτόχε, ἀξίως δοξαζει σε. 

᾿Ωδὴ. γ΄. Ὃ Εἰρμός. 
»᾿ στερεώσας χατ ἀρχὰς “ τοὺς οὐρανοὺς ἐν συνέσει, " χαὶ 

ἜΝ γῆν ἐπὶ ὑδάτων ἑδράσας, " ἐν τῇ πέτρᾳ με, Χριστὲ, " 
» τῶν ἐντολῶν σου στήριξον, " ὅτι οὐχ ἔστι πλήν σου ἣ ἅγιος, 
» μόνε Φιλάνθρωπε. Τροπαρια. 

Καταχριθέντα τὸν ᾿Αδὰμ “᾽ τῇ γεύσει τῆς ἁμαρτίας, " τῆς 

σαρχός σου τὸ σωτήριον παθος " ἐδιχαίωσε, Χριστέ: " αὐτὸς γὰρ 
οὐχ ὑπεύθυνος ᾿ τῇ τοῦ θανάτου πείρα " πέφηνας, ὁ ἀναμάρ- 
τητος. 

Τῆς ᾿Αναστάσεως τὸ φῶς “ἡ ἐξέλαμψε τοῖς ἐν σχότει Ἃ σοὺ θα- 

νάτου χαὶ σχιᾷ χαθημένοις, " ὁ Θεός μου ᾿Γησοῦς, " χαὶ τῇ αὐ- 
τοῦ Θεότητι " τὸν ἰσχυρὸν δεσμεύσας, " τούτου τὰ σχεύη διήρπασε. 

19 
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Ῥαγδοϊθίϊουβ. 
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Θεοτοχίον. 

Τῶν Χερουβὶμ. καὶ Σεραφὶμ. " ἐδείχθης ὑψηλοτέρα, " Θεοτόχε' 
σὺ γὰρ μόνη ἐδέξω " τὸν ἀχώρητον Θεὸν " ἐν σῇ γαστρὶ, ἀμό- 
λυντε: " διὸ πιστοί σε πάντες " ὕμνοις ἀεὶ μαραρίζομεν. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Οὐρανίας ἁψῖδος. 
πειθήσαντα πρώην " τῇ ἐντολῇ, Κύριε, "᾽ τοῦ πεποιηχότος 

Ἀν. ὄντως ἡ σὺ ἀπεξένωσας" " ὃν μορφωσάμιενος, ἡ ὑπαχοήν τε 

παιδεύσας, “ σεαυτῷ φκχείωσας ἥ διὰ σταυρώσεως. 

᾿ 

Ὃ σοφίᾳ τὰ πάντα "᾿ προεγνωχὼς ἔχτισας, ἤ χαὶ τῇ σῇ συνέ- 

σει συμπήξας " τὰ ὑποχθόνια, " οὐκ ἀπηξίωσας ἢ συγχαταβάσει 

σου, Λόγε " τοῦ Θεοῦ, ἀναστῆσαι " τὸν κατ εἰκόνα σου. 
, Θεοτοχίον. 

᾿Ενοικήσας Παρθένῳ ἡ σωματιχῶς, Κύριε, " ὥφθης τοῖς ἀνθρώ- 

ποις, ὡς ἔπρεπε " θεαθῆναί σε "᾽ ἣν χαὶ ἀνέδειξας ᾿ ὡς ἀληθῶς 

Θεοτόχον, ἢ χαὶ πιστῶν βοήθειαν, ἢ μόνε Φιλαάνθρωπε. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Σὺ εἶ τὸ στερέωμα. 

ὃς ἡμῖν βοήθειαν " ταῖς ἱκεσίαις σου, Πάναγνε, "᾽ τὰς προσβο- 
λὰς " ἀποχρουομένη " τῶν δεινῶν περιστάσεων. 
Ἑύας τῆς προμήτορος ἡ σὺ ἐπανόρθωσις γέγονας, “᾽ τὸν ἀρχη- 

γὸν ἡ τῆς ζωῆς τῷ Κόσμῳ, " Θεοτόχε, χυήσασα. 
Ζῶσον δυναστείᾳ με, " ἡ ἀληθῶς Θεὸν, Πάναγνε, ἣ τὴν τοῦ 

Πατρὸς “ ἐν σαρχὶ τεχοῦσα " ἐνυπόστατον δύναμιν. 
᾿Ωδὴ δ΄. Ὁ Ἑἱρμός. 

» ύ μου ἰσχὺς, " Κύριε, σύ μου καὶ δύναμις, " σὺ Θεός μου, " 
δρὺ μου ἀγαλλίαμα, ἢ ὁ Πατριχοὺς κόλπους μὴ λιπὼν, " 

ν χαὶ τὴν ἡμετέραν " πτωχείαν ἐπισχεψάμενος" ἡ διὸ σὺν τῷ Προ- 

» φήτη " ᾿Αββαχούμ. σοι χραυγάζω" " Τὴ δυνάμει σου δόξα, Φι- 
» λάνθρωπε. Τροπαρια. 

Σὺ δυσμενῆ " ὄντα με λίαν ἠγάπησας, "᾿ σὺ χενώσει " ξένη 
χαταβέβηκας "᾿ ἐπὶ τῆς γῆς, εὔσπλαγχνε Σωτὴρ, “ τῆς ἐσχατιὰς 
μου “ τὴν ὕβριν μὴ ἀνηνάμενος" "' χαὶ μείνας ἐν τῷ ὕψει “" τῆς 
ἀφράστου σου δόξης, " τὸν πρὶν ἠτιμωμένον ἐδόξασας. 

Τίς χαθορῶν, ἢ Δέσποτα, νῦν οὐχ ἐξίσταται ἡ διὰ παθους " 
θάνατον λυόμενον, " διὰ σταυροῦ φεύγουσαν φθορὰν, " χαὶ διὰ θα- 
νάτου " τὸν “Λδὴην πλούτου χενούμενον : " τῆς θείας: δυναστείας δ 
σοῦ τοῦ ᾿Εσταυρωμένου ἣ τὸ ἐξαίσιον ἔργον, Φιλάνθρωπε. 

Θεοτοχίον. 
Σὺ τῶν πιστῶν "ἡ χαύχημα πέλεις, ᾿Ανύμφευτε, " σὺ προστά- 

τις, ᾿ σὺ καὶ καταφύγιον ᾿ Χριστιανῶν, τεῖχος χαὶ λιμήν" ᾿ πρὸς 
γὰρ τὸν Υἱόν σου " ἐντεύξεις φέρεις, Πανάμωμε, " χαὶ σώζεις ἐχ 
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χινδύνων ἣ τοὺς ἐν πίστει καὶ πόθῳ “ Θεοτόχον ἁγνήν σε γινώ- 
σχοντᾶς. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Ἐϊσαχήχοα, Κύριε. 
ᾧ σταυρῷ σε προσήλωσαν ἢ οἱ τῶν παρανόμων παῖδες, Φιλάν- 
θρωπε᾿ " δὶ οὗ ἔσωσας ὡς εὔσπλαγχνος ᾿ τοὺς δοξάζοντάς σου " 

τὰ παθήματα. 
᾿Αναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος, " πάντας συνανέστησας ποὺς ἐν 

“Αδῃ νεχροὺς, " καὶ ἐφώτισας ὡς εὔσπλαγχνος “ τοὺς δοξαζοντάς 
σου " τὴν ᾿Ανάστασιν. Θεοτοχίον. 

Τὸν Θεὸν ὃν ἐκχύησας, " ἄχραντε Μαρία, τοῦτον δυσώπησον ἅ 
τοῖς ἱκέταις σου δωρήσασθαι " τῶν πλημμελημάτων " τὴν συγχώ- 
ρησιν. Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὃ αὐτός. 
: τὸν στάχυν βλαστήσασα " τὸν ζωοποιὸν ἀνήροτος ἄρουρα, ἢ 
Η παρέχοντα τῷ Κόσμῳ ζωὴν, "᾽ Θεοτόχε, σῶζε “ τοὺς 
ὑμνοῦντας σε. 

Θεοτόχον σε, Πάναγνε, " οἱ πεφωτισμένοι πάντες γινώσχομεν" δ 
τὸν γὰρ Ἥλιον ἐχύησας "ἡ τῆς δικαιοσύνης, “ Αειπάρθενε. 

Ἰλασμὸν ἡμῖν δώρησαι " τῶν ἀγνοημάτων ὡς ἀναμάρτητος, ἢ 

χαὶ εἰρήνευσον τὸν Κόσμον σου. “ ὁ Θεὸς, πρεσβείαις " τῆς τε- 

χούσης σε. ᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰρμοός. 

» να τί με ἀπώσω " ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, " τὸ φῶς τὸ ἄδυτον," 

Ι γυκὰ ἐχάλυψέ με" τὸ ἀλλότριον σχότος τὸν δείλαιον; ᾿ ἀλλ᾽ ἐπί- 
» στρεψόν με, ἢ χαὶ πρὸς τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν σου " τὰς ὁδούς μου 

» χατεύθυνον, δέομαι. Τροπάρια. 

Περιθέσθαι ἠνέσχου " χλαῖναν πρὸ τοῦ πάθους σου, " Σώτερ, 

παιζόμενος, “ τὴν τοῦ πρωτοπλάστου " περιστέλλων ἀσχήμονα 

γύμνωσιν, " καὶ γυμνὸς παγῆναι " ἐν τῷ Σταυρῷ, ἀπαμφιάζων " 

τὸν χιτῶνα, Χριστὲ, τῆς νεχρώσεως. 
Ἔχ χοὸς τοῦ θανάτου " σὺ τὴν πεπτωχυῖάν μου "᾽ ἀνῳχοδό- 

μησας " ἀναστὰς οὐσίαν, ἡ καὶ ἀγήρω, Χριστὲ, κατεσχεύασας, ἢ 

ἀναδείξας πάλιν " βασιλικὴν ὥσπερ εἰκόνα, " ἀφθαρσίας φωτὶ 

ἀπαστράπτουσαν. Θεοτοχίον. 

Μητρικὴν παῤῥησίαν " τὴν πρὸς τὸν Υἱόν σου χεχτημένη ; 

Πάναγνε, " συγγενοῦς προνοίας " τῆς ἡμῶν μὴ παρίδης;, δεόμεθα, 

ὅτι σὲ χαὶ μόνην " Χριστιανοὶ πρὸς τὸν Δεσπότην " ἱλασμὸν εὐ- 

μενὴ προβαλλόμεθα. 
Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Φώτισον ἡμᾶς. 

“δήγησον ἡμᾶς " τὴ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου, Χριστὲ," δ αὐ- 

() ὦ γάρ σοι προσπίπτομιεν" " τὴν σὴν εἰρήνην “ παράσχου ἡμῖν, 

Φιλάνθρωπε. 

ε 
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Κυβέρνησον ἡμῶν "᾽ τὴν ζωὴν νῦν, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ᾿ τῶν ὑμινούν- 
τῶν σοὺ τὴν ἔγερσιν ἡ χαὶ τὴν εἰρήνην ᾿ παράσχου ἡμῖν, Φιλαν- 
θρωπε. Θεοτοχίον. 

Δυσώπησον ἀεὶ " τὸν Υἱόν σου χαὶ Θεὸν ἡμῶν, "᾽ ἀπειρόγαμε 
Μαρία σεμνὴ, “ τοῦ καταπέμψαι " ἡμῖν τοῖς πιστοῖς τὸ μέγα ἔλεος. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ᾿᾽Ορθρίζοντες. 

᾿ἰξα τα νὰ τὸν ἄστατον χλύδωνα “ τῶν παθῶν μου, " ἡ Θεὸν 
χυήσασα, ἢ τὸν Κυβερνήτην χαὶ Κύριον. 
Λατρεύουσι τῷ τόκῳ σου, ἄχραντε " Θεοτόχε, "᾽ ᾿Αγγέλων 

τὰ τάγματα, ᾿ χαὶ τῶν βροτῶν τὰ συστήματα. 
Μαρία Θεοτόχε ἀνύμφευτε, " τὰς ἐλπίδας “ τῶν ἐχθρῶν μα- 

ταίωσον, " χαὶ τοὺς ὑμνοῦντας σε εὔφρανον. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ ἙΕἱρμοός. 

» ᾿γλάσθητί μοι, Σωτὴρ, “ πολλαὶ γὰρ αἱ ἀνομίαι μου" " χαὶ 
Ι᾿ βυθοῦ τῶν χαχῶν ἡ ἀνάγαγε, δέομαι" "᾽ πρὸς σὲ γὰρ ἐβόη- 

ν σᾶ, ᾿ χαὶ ἐπάχουσόν μου, ἡ ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου. 

Τροπαρια. 

Διὰ ξύλου χραταιῶς "' χαθεῖλέ με ὁ ἀρχέχαχος" “' αὐτὸς δὲ 

ἀναρτηθεὶς, “ Χριστὲ, χραταιότερον ἢ Σταυρῷ χαταβέβληκας, " 
δειγματίσας τοῦτον, “ τὸν πεσόντα δὲ ἀνέστησας. 

Σὺ ᾧχτειρας τὴν Σιὼν, " ἐξανατείλας τοῦ μνήματος, " χαινὴν 

ἀντὶ παλαιᾶς " τελέσας ὡς εὔσπλαγχνος “ τῷ θείῳ σου αἵματι, ἢ 

χαὶ νῦν βασιλεύεις " ἐν αὐτῇ εἰς τοὺς αἰῶνας, Χριστέ. 

Θεοτοχίον. 

ἱΡυσθείημεν τῶν δεινῶν "' πταισμάτων ταῖς ἱχεσίαις σου, 

Θεογεννῆτορ ἁγνὴ, " καὶ τύχοιμεν, Πάναγνε, ἡ τῆς θείας ἐλλάμ- 
ψεως τοῦ ἐχ σοῦ ἀφράστως Ἂ σαρχωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος, Τὴν δέησιν ἐκχεῶ πρὸς Κύριον. 
αλάμας ἐν τῷ Σταυρῷ ἐξήπλωσας, " ἰατρεύων ἀχρατὼς τὴν 

Π ταθεῖσαν " ἐν τῇ ᾿Εδὲμ, " χεῖρα τοῦ πρωτοπλάστου," καὶ πιχροῦ 
ξύλου χολῆς ἀντεγεύσω, Χριστέ" " καὶ ἔσωσας ὡς Δυνατὸς “ τοὺς 

δοξάζοντάς σου τὰ παθήματα. 

᾿ γοδνν ἄν, ὃ ἐοκ γάρ ἐγεύσατο, ᾿ τὴν υλνωΝ μὴ ἀπόφασιν 
ὅπως ἢ χαὶ τῆς φθορᾶς ἡ τὸ βασίλειον λύση" χαὶ ποῖς ἐν Αδῃ 

φοιτήσας, ἀνέστησε " χαὶ ἔσωσεν ὡς δυνατὸς “᾽ τοὺς ὑμνοῦντας 
αὐτοῦ τὴν ᾿Ανάστασιν. Θθεοτοχίον. 

Μὴ παύσῃ ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύουσα, " Παναγία Θεοτόχε Παρ- 
θένε, " ὅτι πιστῶν ἡ στήριγμα σὺ ὑπάρχεις, " καὶ τῇ ἐλπίδι τῇ 
σῇ χραταιούμεθα, "᾽ καὶ πόθῳ σὲ χαὶ τὸν ἐχ σοῦ " σαρχωθέντα 
ἀφράστως δοξάζομεν. 

» 

Ἂ 

Ἂ 
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Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Χιτῶνά μοι παρᾶσχου. 

Ν᾿ σε τοῦ Θεοῦ χαὶ χιβωτὸν, " χαὶ παστάδα ἔμψυχον, " 

χαὶ πύλην οὐράνιον, "᾽ Θεοτόχε, οἱ πιστοὶ " χαταγγέλλομεν. 
Ξοάνων χαταλύτης ὡς Θεὸς " γεγονὼς ὁ τόχος σου, ̓  Μαρία 

Θεόνυμφε, "᾽ προσχυνεῖται σὺν Πατρὶ "᾿ χαὶ τῷ Πνεύματι. 
ὋὉ Λόγος τοῦ Θεοῦ σὲ τοῖς βροτοῖς, “ Θεοτόχε, ἔδειξεν 

οὐράνιον χλίμαχα" δ᾽ διὰ σοῦ γὰρ πρὸς ἡμᾶς " χαταβέβηχε. 
Κοντάκιον. Ως ἀπαρχὰς τῆς φύσεως. 

᾿Εξαναστὰς τοῦ μνήματος, "“᾽ τοὺς τεθνεῶτας ἤγειρας ἡ χαὶ 
τὸν ᾿Αδὰμ. ἀνέστησας" κ᾿ χαὶ ἡ Εὔα χορεύει " ἐν τῇ σῇ ᾿Αναστά- 
σει, “ χαὶ Κόσμου τὰ πέρατα πανηγυρίζουσι ἢ «ἢ ἐχ νεχρῶν ἐγέρ- 

σει σου, Πολυέλεε. ὋὉ Οἶκος. 
Τὰ τοὺ “Αδου σχυλεύσας βασίλεια, ἢ χαὶ νεχροὺς ἀναστήσας, 

μαχρόθυμε, “ γυναιξὶ Μυροφόροις συνήντησας, " ἀντὶ λύπης χα- 
ρἂν χομισάμενος" Ἂ χαὶ ᾿Αποστόλοις σου ἐμιήνυσας ἢ τὰ τῆς νίκης 

σύμβολα, " Σωτήρ μου ζωοδότα, ἢ χαὶ τὴν Κτίσιν ἐφώτισας, Φι- 
λαάνθρωπε" " διὰ τοῦτο καὶ Κόσμος συγχαίρει ᾿ τῇ ἐκ νεχρῶν ἐγέρ- 
σει σου, πολυέλεε. 

Ἃ 

᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἱρμός. 

» (λεοῦ συγχατάβασιν " τὸ πῦρ ἠδέσθη " ἐν Βαβυλῶνί ποτε" ἣ' 
᾽ διὰ τοῦτο οἱ Παῖδες ᾿ ἐν τῇ χαμίνῳ ἀγαλλομένῳ ποδὶ " 

» ὡς ἐν λειμῶνι “ χορεύοντες ἔψαλλον" " Ἑὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, 

» ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. Τροπάρια. 
Ἢ ἔνδοξος κένωσις, “᾽ ὁ θεῖος πλοῦτος " τῆς σῆς πτωχείας, 

Χριστὲ, “ χαταπλήττει ᾿Αγγέλους, ἡ Σταυρῷ ὁρῶντας σε καθη- 

λούμενον, ἡ διὰ τὸ σῶσαι ἢ τοὺς πίστει χραυγάζοντας" " Ἐὐλογη- 

τὸς, ὁ Θεὸς, ἡ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Τὴ θείᾳ καθόδῳ σου " φωτὸς ἐπλήσθη " τὰ χαταχθόνια, " χαὶ 

τὸ σχότος ἠλάθη, " τὸ πρὶν διῶχον" ὅθεν ἀνέστησαν " οἱ ἀπ' αἰώ- 
νος " δεσμῶται κραυγάζοντες" " Εὐλογητὸς, ὁ Θεὸς, ἢ ὁ τῶν Πα- 

τέρων ἡμῶν. Τριαδικόν. 
᾿Απάντων μὲν Κύριον, " ἑνὸς δὲ μόνου “ μονογενοὺς Υἱοῦ 

ὀρθοδόξως Πατέρα " θεολογοῦντές σε καταγγέλλομεν, "' χαὶ ἕν εἰ- 

δότες " σοῦ ἐχπορευόμενον " Πνεῦμα εὐθὲς, συμφυὲς " καὶ συναίδιον. 
Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Οἱ ἐχ τῆς ᾿Ιουδαίας. 

οὐθρεγλα εἰργάσω " μέσον τῆς Οἰχκουμένης ἢ προφητικῶς, ὁ Θε- 
ὅς" “ ὑψωθεὶς γὰρ ἐν ξύλῳ, "᾽᾿ πάντας ἀνεχαλέσω Ἃ ποὺς ἐν 

πίστει χραυγάζοντας" “ τῶν Πατέρων ἡμῶν " Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

᾿Αναστὰς ἐκ τοῦ τάφου " ὡς ἐξ ὕπνου, Οἰκτίρμον, “ πᾶντας 

ἐῤῥύσω φθορᾶς" “ ἡ Κτίσις δὲ πιστοῦται " διὰ τῶν ᾿Αποστόλων ἢ 

χ 
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χηρυττόντων τὴν ἔγερσιν' ἡ ὋὋ τῶν Πατέρων ἡμῶν ἅ Θεὸς, εὐ- 
λογητὸς εἶ. Θεοτοχίον. 

“Ισουργὸς τῷ τεχόντι,  ἰσοδύναμιος Λόγος ἡ χαὶ συναΐδιος " ἐν 

μήτρᾳ τῆς Παρθένου " Πατρὸς τῇ εὐδοχίᾳ ᾿ πλαστουργεῖται καὶ 
Πνεύματος: δ Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν ἡ Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ, 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ὃ αὐτός. 
ἢ κυ υν ἐκ νυδύος " σαρχωθεὶς, ἐπεφάνης “ εἰς σωτηρίαν ἡ- 

μῶν" " διό σου τὴν Μητέρα ἡ εἰδότες Θεοτόχον, " εὐχαρίστως 
χραυγάζομεν" “Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν “ Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

'Ράβδος ἔφυς, Παρθένε, "΄ ᾿Ιεσσαὶ ἐκ τῆς ῥίζης, " ἡ παμμα- 
χάριστος, ἣ“ χαρπὸν ἀνθηφοροῦσα ἢ σωτήριον τοῖς πίστει ἡ τῷ Υἱῷ 

σου χραυγάζουσιν" “Ἢ τῶν Πατέρων ἡμῶν " Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ, 
Σοφίας ἔμπλησον πάντας ἡ χαὶ δυνάμεως θείας, δ᾽ ἡ ἐνυπό- 

στατος ἢ σοφία τοῦ ᾿γψίστου, " διὰ τῆς Θεοτόχου, " τοὺς ἐν πίστει 

σοι ψάλλοντας: “ Ο τῶν Πατέρων ἡμῶν “" Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 
᾿Ωδὴ η΄.. Ὃ Εἰἱρμοός. 

ν᾿Ηππταπλασίως χαάμινον ἢ τῶν Χαλδαίων ὁ τύραννος "' τοῖς Θεο- 

 υῆϑαι τῇ ἐμμανῶς ἐξέκαυσε" “ δυνάμει δὲ χρείττονι " περισω- 

» θέντας τούτους ἰδὼν, " Τὸν Δημιουργὸν χαὶ Λυτρωτὴν, ἀνεβόα, 
» οἱ Παῖδες, εὐλογεῖτε, “ ᾿Ἱερεῖς, ἀνυμινεῖτε, " λαὸς, ὑπερυψοῦτε " 
ν “εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Τροπαρια. 

Τῆς ᾿Ιησοῦ Θεότητος " ἡ ὑπέρθεος δύναμις ἡ ἐν τοῖς χαθ᾽ ἡ- 

μᾶς θεοπρεπῶς ἐξέλαμψε: " σαρκὶ γὰρ γευσάμενος ἢ ὑπὲρ παντὸς 

θανάτου Σταυροῦ, “ ἔλυσε τοῦ Αδου τὴν ἰσχύν: ὃν ἀπαύστως, ἣ 
οἱ Παῖδες, εὐλογεῖτε, ᾿Ἱερεῖς, ἀνυμνεῖτε, “᾽ λαὸς, ὑπερυψοῦτε ἣ 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ὃ σταυρωθεὶς ἐγήγερται, " ὁ μεγάλαυχος πέπτωχεν, Ἀ δ χατα- 

πεσὼν χαὶ συντριβεὶς ἀνώρθωται, " φθορὰ ἐξωστράχισται, Ἂ χαὶ 

ἀφθαρσία ἤνθησεν" " ὑπὸ τῆς ζωῆς γὰρ τὸ θνητὸν χατεπόθη" ἢ 

οἱ Παῖδες, εὐλογεῖτε, " ᾿Ἱερεῖς, ἀνυμνεῖτε, ᾿ λαὸς, ὑπερυψοῦτε " 
εἰς πᾶντας ποὺς αἰῶνας. 

Ἱριαδιχόν. 

Ῥρισσοφανῆ Θεότητα, ᾿ ἑνιαίαν ἐκλάμπουσαν ἣ αἴγλην ἐκ μιᾶς 
τρισυποστάτου φύσεως, ᾿ Γεννήτορα ἄναρχον, ἣ"᾽ ὁμοφυὴ τε ΔΛό- 
γον Πατρὸς, " χαὶ συμβασιλεῦον, ὁμοούσιον Πνεῦμια, " οἱ Παῖδες, 
εὐλογεῖτε, " ἱΙερεῖς, ἡ ἀνυμινεῖτε, " λαὸς, ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας 
τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. Νικηταὶ τυράννου. 

ἡ μάν ἐπὶ τοῦ ξύλου " χεῖρά μοι ἐκτείναντα τῷ γυμνωθέντι, " καὶ 
καλούμενόν με " τῇ αὑτοῦ εὐσχήμονι θάλψαι γυμνώσει ἣ εὐλο- 
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“ ᾿ ἂν ᾿ Κ ᾿ ΕΗ ΡῚ 4 ι «- -Ὁ νι ᾽ ν ἦ᾽ γεῖτε, πᾶντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον, "'᾿ χαὶ ὑπερυψοῦτε " αὐτὸν εἰς 

ποὺς αἰῶνας. 
Τὸν ἐκ χατωτάτου “΄Αδου με ὑψώσαντα τὸν πεπτωχότα, " 

χαὶ τῇ ὑψιθρόνῳ " δόξῃ τοῦ Γεννήτορος τετιμηχότα ἡ εὐλογεῖτε, 
πάντα τὰ ἕργα, τὸν Κύριον, " καὶ ὑπερυψοῦτε " αὐτὸν εἰς τοὺς 
αἰῶνας. Θεοπτοχίον. 

ϑιὰ,". Ὁ " ΄ -“- ; ν “ ᾿ 

Τοῦ ᾿Αδὰμ, Παρθένε," τοῦ παραπεσόντος μὲν ὥφθης θυγάτηρ, " 
- - Αι , -“" ᾽ ,» " ᾿ - τοῦ Θεοῦ δὲ Μήτηρ, “ τοῦ ἀναχαινίσαντός μου τὴν οὐσίαν" " ὃν 

ὑμνοῦμεν πάντα τὰ ἔργα ὡς Κύριον, "᾽ χαὶ ὑπερυψοῦμεν “ εἰς 
πάντας ποὺς αἰῶνας. 

Κανὼν τῆς Θεοτοχου. Τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν. 
τῶν ἐναντίων τὰς θελχτιχὰς ἣ χαὶ φλογώδεις ἢ γχαθ᾽ ἡμῶν 

χατάσβεσον βολίδας, “ ὅπως σε ὑμνῶμεν, "΄ ᾿Αγνὴ, εἰς τοὺ ᾽ τα τϑλῦΣ γνγ)) εἰς τοὺς 
αἰῶνας. 

Ὑπερφυῶς τὸν Δημιουργὸν ἢ χαὶ Σωτῆρα " Θεὸν Λόγον τέτο- 
χας, Παρθένε" “ὅθεν σε ὑμνοῦμιεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Φωτιστικήν σε χαὶ χρυσαυγὴ ἢ τὸ σχηνῶσαν “ ἐν σοὶ φῶς 
ἀπρόσιτον, Παρθένε, ἡ ἔδειξε λαμπάδα “ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
Ἄ » ξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανὸς, "᾽ χαὶ τῆς γῆς χατεπλάγη ἡ 

Ἐμὰ πέρατα, “ ὅτι Θεὸς ἢ ὥφθη τοῖς ἀνθρώποις σωματιχῶς, ἢ 

» χαὶ ἡ γαστήρ σοὺ γέγονεν ἡ εὐρυχωροτέρα τῶν οὐρανῶν: " διό σε, 
» Θεοτόχε, ἢ ᾿Αγγέλων καὶ ἀνθρώπων " ταξιαρχίαι μεγαλύνουσι. 

Τροπάρια. 

Τὴ θείᾳ χαὶ ἀνάρχῳ φύσει ἁπλοῦς “ πεφύχὼς, συνετέθης δ 

προσλήψει σαρχὸς, " ἐν σεαυτῷ “ ταύτην ὑποστήσας, Λόγε Θεοῦ" 
χαὶ πεπονθὼς ὡς ἄνθρωπος, ἡ ἔμεινας ἐχτὸς πάθους ὡς Θεός" ἣ διό σε 

ἐν οὐσίαις " δυσὶν ἀδιαιρέτως ἢ χαὶ ἀσυγχύτως μεγαλύνομιν. 
Πατέρα χατ' οὐσίαν τὴν Θεϊχὴν, ἡ ὡς δὲ φύσει γενόμενος ἄν- 

θρωπος δ ἔφης Θεὸν, ἢ Ὕψιστε, τοῖς δούλοις συγκατιὼν, " ἐξανα- 

στὰς τοῦ μνήματος, " χάριτι Πατέρα τῶν γηγενῶν ἣὶ τιθεὶς τὸν 
χατὰ φύσιν " Θεόν τε χαὶ Δεσπότην" "΄ μεθ᾽ οὗ σε πάντες μεγα- 
λύνομεν. Θεοτοχίον. 

» ᾿Ὥραθης, "᾽ ὦ Παρθένε, Μήτηρ Θεοῦ, δ" ὑπὲρ φύσιν τεχοῦσα 

ἐν σώματι " τὸν ἀγαθὸν " Λόγον, ἐχ χαρδίας τῆς ἑαυτοῦ " ὃν 

Πατὴρ ἠρεύξατο ἢ πάντων πρὸ αἰώνων ὡς ᾿Αγαθός" 

τῶν σωμάτων " ἐπέχεινα νοοῦμεν, " εἰ χαὶ τὸ σῶμα περιβέβληται. 
Κανὼν Σταυροαναστάσιμος. "Ἔφριξε πᾶσα ἀχοή. 

εοῦ σε φύσει τὸν Υἱὸν " συλληφθέντα ἐν γαστρὶ ἐπιστάμεθα 

τς Θεομήτορος, " χαὶ γεγονότα δί ἡμᾶς ἄνθρωπον, ἅ καὶ ἐ- 

Ων 

ὃν νῦν χαὶ 
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παρθέντα ἐν Σταυρῷ, "ἡ τὴ φύσει μὲν πάσχοντα τῆς ἀνθρωπότη- 
τος, " ἀπαθῆ δὲ ὡς Θεὸν διαμείναντα. 

Λέλυται σχότος ἀμειδές- " ἐχ τοῦ ἽΑδου γὰρ ἀνέτειλεν Ἥλιος δ 

δικαιοσύνης Χριστὸς, " τῆς γῆς φωτίζων πάντα τὰ πέρατα, " 

λάμπων Θεότητος φωτὶ, " οὐράνιος ἄνθρωπος, Θεὸς ἐπίγειος" ἣ 
ὃν ἐν φύσεσι διτταῖς μεγαλύνομιν. 

Θεοτοχίον. 

Ἔντεινε χαὶ χατευοδοὺ “ χαὶ βασίλευε, Υἱὲ Θεομιήτορος, ἢ 
᾿Ισμαηλίτην λαὸν " χαθυποτάττων τὸν πολεμοῦντα ἡμιᾶς " φιλευ- 
σεβοῦντι Βασιλεῖ, " ὡς ὅπλον ἀνίκητον ἐπαγομένῳ σοι " σὺν τῇ 
λόγχη τὸν Σταυρὸν χαριζόμενος. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Κυρίως Θεοτόχον. 

αρᾶς χαὶ εὐφροσύνης " πλήρης σου ἡ μνήμη; “ τοῖς προσιοῦσιν 

Ἀν ον βρύουσα, " χαὶ εὐσεβῶς Θεοτόχον ἡ σὲ χαταγγέλλουσι. 
Ψαλμοῖς σε ἀνυμινοῦμεν, " Κεχαριτωμένη; " χαὶ ἀσιγήτως 

τὸ Χαῖρε προσάγομεν" " σὺ γὰρ ἐπήγασας πᾶσι " τὴν ἀγαλλίασιν. 
ἱΩὩραῖος, Θεοτόχε, " ἔφυ ὁ χαρπός σου, " οὐχὶ φθορὰς τοῖς μετέ- 

χουσι πρόξενος, " ἀλλὰ ζωῆς τοῖς ἐν πίστει " σε μεγαλύνουσι. 
Εἰς τοὺς Αἴνους, Στιχηρὰ ᾿Αναστάσιμα. Ἦχος πλ. δ΄. 

Κύριε "'ὶ εἰ καὶ χριτηρίῳ παρέστης " ὑπὸ Πιλάτου χρινόμενος, ἢ 
ἀλλ οὐκ ἀπελείφθης τοῦ θρόνου, ᾿ τῷ Πατρὶ συγχαθεζόμενος" ἣ' 

χαὶ ἀναστὰς ἐκ νεχρῶν, ᾿ τὸν Κόσμον ἠλευθέρωσας " ἐχ τῆς δου- 
λείας τοῦ ἀλλοτρίου, " ὡς οἰκτίρμων χαὶ φιλάνθρωπος. 

Κύριε, " εἰ καὶ ὡς θνητὸν ἐν μνημείῳ “᾿Ιουδαῖοί σε χατέθεν- 
το, " ἀλλ ὡς Βασιλέα ὑπνοῦντα "᾿ στρατιῶταί σε ἐφύλαττον, " 
χαὶ ὡς ζωῆς θησαυρὸν ἣ σφραγῖδι ἐσφραγίσαντο: " ἀλλὰ ἀνέστης 

χαὶ παρέσχες “ ἀφθαρσίαν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

Κύριε, "ὅπλον χατὰ τοῦ Διαβόλου " τὸν Σταυρόν σου ἡμῖν 
δέδωχας" " φρίττε: γὰρ καὶ τρέμει, μιὴ φέρων ἢ χαθορᾶν αὐτοῦ τὴν 
δύναμιν" " ὅτι νεχροὺς ἀνιστᾷ, " χαὶ θάνατον κατήργησε" ἡ διὰ τοῦ- 
το προσχυνοῦμιεν " τὴν ταφήν σου χαὶ τὴν ἔγερσιν. 

Ὃ "Αγγελός σου, Κύριε, " ὁ τὴν ᾿Ανάστασιν χηρύξας, " τοὺς 
μὲν φύλαχας ἐφόβησε, " τὰ δὲ Γύναια ἐφώνησε, λέγων: "' Τί ζη- 
τεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεχρῶν; " ἀνέστη Θεὸς ὦν, “ χαὶ 

τῇ Οἰχουμένη ζωὴν ἐδωρήσατο. 
ὝἝτερα Στιχηρὰ ᾿Ανατολιχα. : 

"Ἔπαθες διὰ σταυροῦ, ἣ ὁ ἀπαθὴς τῇ Θεότητι" " ταφὴν χατε- 
δέξω τριήμερον, " ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσης " ἐκ τῆς δουλείας τοῦ 
ἐχθροῦ, ᾿ χαὶ ἀθανατίσας ἣ' ζωοποιήσης ἡμᾶς, Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἢ 

διὰ τῆς ᾿Αναστάσεώς σου, Φιλάνθρωπε. 
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Προσχυνῶ χαὶ δοξάζω ἡ χαὶ ἀνυμνῶ, Χριορὲ, Ἔ ἣν σὴν ἐχ 
τάφου ᾿Ανάστασιν" ἡ δί ἧς ἠλευθέρωσας ἡμᾶς ἡ ἐχ τῶν τοῦ “Αδου 
᾿ πον ἢ δεσμῶν, Ἄς ἀκ αἷς ἐδωρήσω. τῷ Κόσμῳ ὡς Θεὸς " ζωὴν αἰώ- 
νιον ἡ χαὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Τὸ ζωοδόχον σου μνῆμα Ἀ φβομρήβυθορ παράνομοι " σὺν 3ῇ 
χουστωδίᾳ ἐσφραγίσαντο τοῦτο" " σὺ δὲ ὡς ἀθάνατος Θεὸς " χαὶ 
παντοδύναμος " ἀνέστης τριήμερος. 

Πορευθέντος σου " ἐν πύλαις Αδου, Κύριε, ᾿ καὶ ταύτας συν- 
τρίψαντος, ἣ ὁ αἰχμάλωτος οὕτως ἐβόα: " Τίς ἐστιν οὗτος, “ ὅτι 
οὐ καταδιχάζεται " ἐν τοῖς χατωτάτοις τῆς γῆς, ἡ ἀλλὰ χαὶ ὡς 
σχηνὴν χατέλυσε " τοῦ θανάτου τὸ δεσμωτήριον; " ἐδεξάμην αὐὖ- 
τὸν ὡς θνητὸν,  χαὶ τρέμω ὡς Θεόν. “ Παντοδύναμε Σωτὴρ, 
ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα. Τὸ ᾿Ἑωθινὸν τῆς Κυριαχῆς. Καὶ νῦν. 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις. Δοξολογία μεγάληι χαὶ υετὰ ταὺ- 

τα, τὸ ᾿Αναστάσιμον τροπάριον' ᾿Αναστὰς ἐχ τοῦ μνήματος. 

Ἃ 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Τὰ Τυπικὰ, οἱ Μαχαρισμιοί. Προσόμοια τ. 

Μ πη ἡμῶν, “ Χριστὲ, Σωτὴρ τοῦ Κόσμου, ἡ ὥσπερ του 
Λῃστοῦ " ἐμνήσθης ἐπὶ ξύλου, " καὶ χαταξίωσον πάντας ; 

μόνε Οἰχτίρμον, " τῆς οὐρανίου Βασιλείας σου. 
Ὑ ᾽ " ᾿ «ὦ . “9 Ὑ .“ « ᾿΄ 

Αχουε, ᾿Αδάὰμ,, " χαὶ χαῖρε σὺν τῇ Εὕὔᾳ, " ὅτι ὁ γυμνώσας " 
πρὶν τοὺς ἀμφοτέρους, " καὶ δ’ ἀπάτης λαβὼν ὑμᾶς αἱχμαλώ- 
τους, ᾿ ἐν τῷ Σταυρῷ Χριστοῦ χατήργηται. 

Ξύλῳ προσπαγεὶς, “ Σωτὴρ ἡμῶν, βουλήσει, "᾽ ξύλου τὸν 
᾿Αδὰμ. κ᾿ χατάρας ἐλυτρώσω, “ ἀποδιδοὺς ὡς Οἰχτίρμων τὸ κατ εἰ- 

χόνα, ἢ χαὶ Παραδείσου τὴν χατοίχησιν. 
Σήμερον Χριστὸς “ ἀνέστη ἐχ τοῦ τάφου, " πᾶσι τοῖς πιστοῖς " 

παρέχων ἀφθαρσίαν, "᾽ χαὶ τὴν χαρὰν ἐγχαινίζει ταῖς Νυροφό- 
ροις ἡ μετὰ τὸ πάθος χαὶ τὴν ἔγερσιν. 

͵ ι - μ τε δ ΟΣ ΝΟ Χαίρετε, σοφαὶ “ γυναῖχες Μυροφόροι, "᾽ πρῶται τὴν Χριστοῦ 
᾽ ΄ Γ᾽ - Η Εν ᾽ ἢ ᾽ , Ἂ 
Ἀνάστασιν ἰδοῦσαι, “ καὶ τοῖς αὐτοῦ ἀπαγγείλασαι ᾿Αποστόλοις 

παντὸς τοῦ Κόσμου τὴν ἀνάχλησιν. 
Φίλοι τοῦ Χριστοῦ, ᾽Αποστολοι, φανέντες; 

- ᾽ - [ὰ ᾽ : , ᾽ 4» Ὲ κ᾿ μ᾿ Ἃ τοῦ " ἐσόμενοι τῇ δόξῃ, " ἐν παῤῥησίᾳ αὐτῷ ἡμᾶς παραστῆναι 
ὡς Μαθηταὶ αὐτοῦ πρεσβεύσατε. Δόξα. 

» ν ᾿ ᾿ ΡΣ. ΄ ι χ " , 

Αναρχε Τριὰς, ἢ ἀμέριστε Οὐσία, "' σύνθρονε βεόγας; ὁμιό- 
Ξ -" ͵ ἋἊἋ . ε ἀ , ἐξ ΄ ᾿ “ τιμε τῇ δόξη, δ᾽ ἡ ὑπεράρχιος φύσις χαὶ Βασιλεία, ἢ σῶζε τοὺς 

πίστει ἀνυμνοῦντας σε. 

Ἂ σύνθρονοι αὐὖ- 

Ῥδτδοϊθύϊοιϑ. 80 
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Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Χαῖρε, τοῦ Θεοῦ ἢ εὐρύχωρον χωρίον" ἢ χαῖρε, χιβωτὲ ὩΣ ἮΝ: Νέας 

Διαθήκης" " χαῖρε; ἡ ἔγχρυσος στάμνος, ἐξ ἧς τὸ Ναννα ἡ πᾶσιν 

ἐδόθη τὸ οὐράνιον. 

οὐ οοΟ Ὁ Οὐ ο Ο᾽Ο ον ον Ὅσο ΓΟ. ΟΊ γΟ 

ΤῊ ΚΥΡΙΑΚΗ͂ ΕΣΠΕΡΑΣ. 
"Ὅπ.ον ον οοσ ο Οὐ ο ΟἽ. ὸ 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Δεσποτιχᾶ. 

Ἤχος πλ. δ΄. Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος. 
γ πῶς διάγω ἀμέριμνος “ τὸν τῆς ζωῆς μου χαιρὸν ἢ μετεώρως 

δ ρβενήευν Ἔ μὴ εἰς νοῦν βαλλόμενος " τὰς πολλὰς ἁμαρ- 

τίας μου, " μὴ τοῦ θανάτου " τὴν φοβερὰν ἀπειλὴν, ἣ᾽᾿ καὶ τῆς 
ἐτάσεως " τὸ ἀδέχαστον! δ᾽ ὦ τίς με ῥύσεται "᾽ πυρὸς αἰωνίζον- 

τος, ἢ εἰ μὴ, Θεὲ, " μόνε ὑπεράγαθε, ἢ σὺ οἰχτειρήσης με. 
Οἴμοι, ψυχή νου, ταλαίπωρε, ᾿ πόσα θρηνήσεις ἐχεῖ, " ἐνθυ- 

μοῦσα τὰς πράξεις σου, " ὅταν εἰς αἰώνιον " Βασιλείαν οἱ δίκαιοι ἢ 

χαλῶνται, σὺ δὲ " εἰς πῦρ αἰώνιον " καταχριθήση ἢ διὰ τὰς πράξεις 

σουὶ " Στέναξον, δάκρυσον, " ἀπεντεῦθεν πρόσδραμε " τῷ Λυτρω- 
τῇ " Χριστῷ, καὶ ἀπόνιψαι " τὰς ἁμαρτίας σου. 

Ἕως χαιρός σοι ἔἐνέστηχεν ἡ ὁ τῆς παρούσης ζωῆς, ἢ ὦ ψυ- 

χὴν μετανόησον, ἡ χαὶ ἐνταῦθα πόνησον ἡ διὰ τὰς ἁμαρτίας σου, ἢ 
ἵνα ἐχεῖσε εὕρης ἀνάπαυσιν, “ καὶ αἰωνίου ἢ ῥυσθῆς χολάσεως. 

Κύριε, Κύριε, ἀγαθὲ καὶ εὔσπλαγχνε, ἢ τῶν ἐχλεχτῶν " μοίρας 
με ἀξίωσον "' γενέσθαι μέτοχον. 

ἽἝτερα προσόμοια, τῶν ᾿Ασωμαάτων. 
Κύριε, εἰ χαὶ χριτηρίῳ παρέστης. 

Κύριε, " σὲ τῶν ᾿Ασωμάτων οἱ δῆμοι " ἀχαταπαύστως δοξά- 
ζουσι, " τῷ σῷ ἐνηδέμενοι κάλλει " χαὶ ἀφράστῳ ὡραιότητι; 
χαὶ τρισηλίῳ αὐγῇ " πλουσίως αὐγαζέόμιενοι" " ὧν ταῖς πρεσβείαις 

χαὶ προστασίαις ἢ σῶσον, Σωτὴρ, τὰς ψυγὰς ἡμῶν. 
Κύριε, " τὰς παναρμιονίους χορείας ἢ σὺ τῶν ᾿Αγγέλων ὑπέ- 

στησας ἡ τῷ παντοδυνάμῳ σου Λόγῳ, " χαὶ ἁγίῳ σου τῷ Πνεύ- 

ματι, ᾿ ἀμεταπτώτοις αὐγαῖς ἡ τὰς ἐλλάμψεις χαριζόμενος" ὅ 

ὧν ταῖς πρεσβείαις καὶ προστασίαις " σῶσον, Σωτὴρ, τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

Κύριε, " σὲ τὰ Σεραφὶμ. ἀνυμνοῦσι, " καὶ ᾿Εξουσίαι χαὶ "Δγ- 
γελοι, " ᾿Αρχαὶ, Κυριότητες, 'Θρόνοι, " χαὶ Δυνάμεις καὶ ᾿Αρχαγ- 
γελοι, " χαὶ Χερουβὶμ. τὰ φριχτὰ δ" ἐν αἶνόν σοι προσαγουσιν" ἢ 
ὧν ταῖς πρεσβείαις χαὶ προστασίαις ἢ σῶσον, Σωτὴρ, τὰς ψυχὰς 

μων. 
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Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Ἂ τοῦ παραδόξου θαύματος. 

Χαῖρε, Δαιμόνων ἀφάνισις" "΄ χαῖρε, θυγάτηρ ᾿Αδὰμ, " ἀλης- 
θῶς ἡ ἀνθήσασα " ἄνθος τὸ ἀμάραντον" " χαῖρε, δόξα τῶν δούλων 
σου" “ δεινῶν ἡ λύσις, ἢ χαῖρε, Πανάιλωμε: “ἡ τὸ δῶρον, χαῖρε, " 
παρὰ Θεοῦ δωρηθὲν " Κόσμῳ: διάσωσμα " τῶν παραχαλούντων 

σε, " χαῖρε, Σεμνὴ" ἡ χαῖρε, δόξα, Δέσποινα, “ κῶν δοξαζόν- 
τὼν σε. ᾿Απόστιχα Κατανυχτιχά. 

Σὲ τὸν Βασιλέα χαὶ Δεσπότην κ΄ Αγγελοι ἀπαύστως ἀνυμιοῦ- 

σιν" ἢ ἐγὼ δέ σοι προσπίπτω, “ ὡς ὁ Τελώνης χραάζων" δ Ὁ Θεὸς, 

ἱλάσθητί μοι " καὶ σῶσόν με. 
᾿Αθάνατος ὑπάρχουσα, ψυχὴ μου, " τοῖς κύμασι τοῦ βίου μὴ 

χαλύπτου" "᾽ ἀνάνηψον, βοῶσα ἣ πρὸς τὸν σὸν Εὐεργέτην" " Ὁ 
Θεὸς, ἱλάσθητί μοι, “ χαὶ σῶτόν με. 

Μαρτυριχόν. 

Μάρτυρες Κυρίου, " πάντα τόπον ἁγιάζετε, ἡ χαὶ πᾶσαν νό- 
σον θεραπεύετε" ἢ χαὶ νῦν πρεσβεύσατε " ῥυσθῆναι τῶν παγίδων 
«οὔ ἐχθροῦ " τὰς ψυχὰς ἡμῶν, δεόμεθα. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

ὋὮ τοὺ παραδόξου θαύματος. 

Χαῖρε, παλάτιον ἔμψυχον, " περιστερὰ λογική" ἡ χαῖρε, πόλις 

τοῦ Κτίστου σου" " χαῖρε, χαταφύγιον " τῶν πιστῶν χαὶ προπύρ- 
γιον, “ ἡ προστασία " τῶν πεποιθότων ἐν σοὶ, “ χαὶ σωτηρία ἢ 
χαὶ ἀπολύτρωσις" "᾽ χαῖρε, " ἡ γέφυρα, " πάντας ἡ μετάγουσα ἢ 
πρὸς Οὐρανόν: " χαῖρε, παντευλόγητε, ἢ ἁγία Δέσποινα, 

ἘῈ ΘΟΟΨΡΕ ΕΠ ον ἜΡΡΙΨΕ ἘΠῚ ΒΝ ἘΓΕΣ ΚΜΒῚ τλπι ΒΗ: ΜΕΝ Ἢ ἜΝ. Ὅ| ὙΠΕῚ ἘΡΝ γα τ ὙΜῊΝ ἘᾺΝ Ἢ 

ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Κατανυχτιχὰ 

Δεσποτικά. Ἦχος πλ. δ΄. 

ἔφλμματι εὐσπλάγχνῳ, Κύριε, " ἴδε τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν, Κ ὅτι 
(κι μικρὸν ἡ ζωή μου δαπανᾶται, " χαὶ ἐξ ἔργων ἐμοὶ οὐχ 
ὑπάρχει σωτηρία: “᾽ διὰ τοῦτο δέομαι: "΄Ομματι εὐσπλάγχνῳ; 
Κύριε, " ἴδε τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν χαὶ σῶσόν με. 

Τὴν Σοφίαν χαὶ Λόγον. 
Τὴν ἡμέραν ἐχείνην " τὴν φοβερὰν " ἐννοοῦσα, ψυχὴ μου, ἢ 

γρηγόρησον, ᾿ ἀνάπτουσα λαμπάδα σου," ἐν ἐλαίῳ φαιδρύνουσα᾽ " 
οὐ γὰρ οἶδας πότε " πρὸς σὲ ἐπελεύσεται " ἡ φωνὴ ἡ λέγουσα' ἢ 
Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος σου. "' Βλέπε οὖν, ψυχή μου, " μὴ νυστά- 

χ 
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ξῃς χαὶ μείνῃς Ἢ ἔξωθεν χρούουσα., "᾽΄ ὡς αἱ πέντε Παρθένοι" 

ἀλλ ἀγρύπνως χαρτέρησον, “ ἵνα ὑπαντήσης Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡ 
᾽ ᾽ , ι , χ δ -" ᾿ ὦ - , 

ἐν ἐλαίῳ πίονι, χαὶ δῴη σοι ᾿ τὸν νυμφῶνα τὸν θεῖον τῆς δόξης 
ε »-" , " - ͵ ε 

αὑτοῦ... Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον: 

Ὃ τῶν ὅλων Δεσπότης "' χαὶ Ποιητὴς, “ ἐξ ἀχράντου σου 

υήτρας " σάρχα λαβὼν, ἢ προστάτιν σε ἔδειξε " τῶν ἀνθρώπων, 

Πανάμωμιε: " διὰ τοῦτο πᾶντες ἡ πρὸς σὲ χαταφεύγομεν, " ἱλασμὸν 

πταισμάτων " αἰτούμενοι, Δέσποινα," χαὶ αἰωνιζούσης ἢ λυτρωθῆ- 

ναι βασάνου " χαὶ πάσης χολάσεως ἡ τῆς ἐχεῖσε δεόμεθα, "' ἵνα 

πίστει βοῶμέν σοι" " Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, “" τοῦ δοθῆναι 
- ΄ “ Ἁ ἂν - - - 50, 

πᾶσι, Κόρη, ἄφεσιν ἡ τοῖς πιστῶς προσιοῦσ' τῇ σχέπη σου. 
. κ . ΠῚ 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. : 
«- ον ΒΡ - ΄ μιν ͵ ἢ ᾿ Ἃ Α Ὁ 

Ὡς τοῦ: Κριτοῦ παρόντος, "᾽ μερίμνησον, ψυχὴ, “᾽ καὶ τῆς 
“. ε ΄ Α « ᾽ -“-᾿ 1} ν᾿ ὕ ᾿' ΄ ᾽ 

φρικτῆς ἡμέρας " τὴν ὥραν ἐννοοῦ" ἈΚ ἡ γὰρ χρίσις ἀνίλεώς ἐστι ἢ 

τοῖς μιὴ πράξασιν ἔλεος" ἡ διὸ πρὸ τέλους βόησον" "' Φεῖσαί μου, 

Σωτήρ᾽ δ᾽ μόνος γὰρ ὑπάρχεις φιλάνθρωπος. 

ὥς ἡ Πόρνη σο! προσπίπτω, ἵνα λάβω τὴν ἄφεσιν, ἢ καὶ 
ἀντὶ μύρου " τὰ δάχρυα ἐκ χαρδίας ἢ προσφέρω σοι, Χριστὲ ὁ θΘε- 
ἈΡΑΤΕΚῚ Ἢ Ω αν χ ᾽ ᾿ ΝΜ Τα Μ , 

ὃς ἵνα ὡς ἐχείνην " οἰχτειρήσης με, Σωτὴρ, ἡ χαὶ παράσχης 

ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν" " ὡς αὐτὴ γὰρ χραυγάζω σοι" ἢ Λύτρωσαί με 

τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων μου. 
Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Τὸ προσταχθέν μοι μυσπιχῶς. 

Θεοχαρίτωτε ἁγνὴ " εὐλογημένη, " τὸν διὰ σπλάγχνα οἰκτιρ- 
" ω -“ ν᾽ ὅκα Ὑ ΄ κ - ᾽ 

μῶν ἥ ἐκ σοῦ τεχθέντα, ἡ σὺν ταῖς ἄνω Δυνάμεσι “ καὶ τοῖς ᾿Αρ- 
χαγγέλοις " χαὶ πᾶσι τοῖς ᾿Ασωμάτοις, ἡ ὑπὲρ ἡμῶν ἢ δυσώπει 

ἀχαταπαύστως ᾿ δοῦναι ἡμῖν " πρὸ τοῦ τέλους διόρθωσιν, " χαὶ 

ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν, " χαὶ βίου ἐπανόρθωσιν, " ὅπως εὕρωμεν ἔλεος. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Τὴν Σοφίαν χαὶ Λόγον. 

.« , ΄ ᾺἋ “.» ᾽ ἮΙ ας Ἂχ « , ε ΄ Ἂ 

Ἑως πότε, ψυχή μου, ζῇς ἀμελῶς; ἡ ἕως πότε ῥαθύμως 
ὃ ελεῖ “ῸΣ »ν" {4 ἐξ ΄ θ0 ἊἋἜ ε- θ ΄ λ , απ Η 

ιατελεῖς ; " τοῦ ὕπνου ἐξεγέρθητι ἢ ῥᾳθυμίας, ταλαίπωρε" ἣ χαὶ 

χαγὰ νοῦν λαβοῦσα " τὰς πράξεις σου, στέναξον, " χαὶ τοῦ δικαίου 

φρίξον " Κριτοῦ τὴν ἀπόφασιν. " Τί ἀπολογήσῃ " ἐν ἐχείνη τῇ 
ὥρα ; ᾿ ἢ πῶς τῆς μελλούσης ὁ λυτρωθήση φλογώσεως. “ ἀδιόρ- ρα; ἢ ς μ Ὡς ρων Ἢ ΦΛΟΎ ς,) Ρ 
θωτος μένουσα : " Βόησον πρὸ τέλους τῷ Κριτῇ" “ Τῶν πταισμά- 

ὟΝ - “ Ρ Χ Ὶ " , ε , Ψ' 

των δός μοι, Σῶτερ, ἄφεσιν" " σὺ γὰρ μόνος ὑπάρχεις μαχρόθυμος. 
Μαρτυριχόν. 

Ἃ 

Φωτὶ οὐρανίῳ χαταλάμπεται ἢ σήμερον αὕτη ἡ σχηνή᾽ ἢ ἐν 
αὐτῇ γὰρ στρατιαὶ "᾿᾿Αγγέλων ἀγάλλονται, “ σὺν αὐτοῖς χαὶ 

Ἂ Η͂ ᾽ Ἀν ᾧ». ἃ - , »" ᾽ ΄ ΕΗ Διχαίων ἢ χοροὶ εὐφραίνονται "᾽ ἐπὶ τῇ μνήμη τῶν ᾿Αθλοφόρων. 
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Αὐτῶν ταῖς πἰρλδο οι ἢ χατάπεμψον τῷ Κόσμῳ σου "᾿ τὴν εἰ- 
ρήνην, Χριστὲ, ἢ χαὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. Αὐτόμελον. 

Τὸ προσταχθέν μοι μυστιχῶς ἢ λαβὼν ἐν γνώσει, " ἐν τῇ σχη- 
“ Ων Ἁ νι -ὉἊ»ῃ , Ἃ - . ΄ , Ἃ Ὁ 

τοῦ Ιωστφ σπουδῇ ἐπέστη ᾽νο Ασώματος λέγων ἢ τῇ ᾿Απει- 

ρογάμῳ" δ΄ Ο χλίνας τῇ καταβάσει " τοὺς οὐρανοὺς, ἡ χωρεῖται 
᾽ χὰ , ΎῪ- ΄, Ἃ δ Ὰ 4 λέ ᾽ ἮΝ ἤετ  ἀ-. 

ἀναλλοιώτως “ Ὅλος ἐν σοί: "ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρα σου " λα 
βόντα δούλου μορφὴν, " ἐξίσταμαι χραυγάζων σοι" " Χαῖρε, Νύμφη 
ἀνύμφευτε. 

Κανὼν Κατανυχτιχὸς, οὗ ἡ ̓ὀριβαβτικίᾳ: 

Ῥῦσαι πυρός με τῆς γεέννης» Χριστέ μου, τὸν ᾿Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ ὧν: Ἦχος ποτὸ Ὁ ἐρ; ὍΝ 

ν 1} διοδεύσας ὡσεὶ ξηρὰν, ἢ χαὶ τὴν Αἰγυπτίαν ἢ μοχθη- 
“ρίαν διαφυγὼν, "΄ ὁ ᾿Ισραηλίτης ἀνεβόα" " Τῷ Λυτρωτῇ καὶ 

» Θεῷ ἡμῶν ἄσωμεν. ; 
Τροπαρια. 

ἹΡῦσαί με γεέννης, ἣν ἐμαυτῷ “ δί ἔργων ἀτόπων " προεξέ- 
νησα, Λυτρωτὰ, " χαὶ τῆς σῆς ἀγάπης ἄναψόν μου " ἐν διανοίᾳ 
τὸ πῦρ τὸ μαχᾶριον. ; 

Ὑπέχυψα πάθεσι σχοτισθεὶς, ἡ χαὶ ἄλογος ὥφθην " λόγῳ, 
Κύριε, τιμηθείς: " ἀνάνηψιν δίδου τῇ ψυχῆ μου, " καὶ οἷς ἐπίστασαι 

χρίμασι σῶσόν με’ Μαρτυριχα. 

Στρεβλούμενοι σῶμα τοῖς αἰχισμοῖς, ἢ" ἐδήλουν τῆς γνώμης ἢ 
τὸ ὀρθόν τε χαὶ ἀχλινὲς, ἡ χαὶ τὴν πρὸς τὸν Κτίσαντα ἀγάπην ἣ 
σπτεφανηφόροι πανεύφημοι Μάρτυρες. 

Αἰἱμάτων συῤῥεύσαντες ποταμοὶ ᾿ σωμάτων ἁγίων ᾿ τῶν ἐν- 
δό ᾽ - χ ἡ ͵ ν ᾽ ΄ χ -" ἃ , 
ὄξων σου ᾿Αθλητῶν, " εἰδωλομανίας τὰς ἀκάνθας " τῇ σὴ ὀυνάμει, 

Οἰχτίρμον, ἀπέῤῥηξαν. Θεοτοχίον. 
Ἴασαι νοσοῦντα με χαλεπῶς " τῆς θανατηφόρου 

τῶν σαρχιχῶν, ἢ ᾿Αγνὴ, ψυχικῶν τε παθημάτων, " ὅπως ἐν πίστει 
ἀεὶ μακαρίζω σε. 
Κανὼν τῶν ᾿Ασωμιάτων, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχὶς χατὰ ᾿Αλφαάβητον. 

ΠΟοίημα Θεοφάνους. Εἰἱρμιὸς ὃ αὐτός. 

ἃ γίων ᾿Αγγέλων ὡς ἀρχηγοὶ, ᾿ χαὶ τῆς θεοπτίας " ἀπολαύ- 

ἀκα τηλαυγῶς, " τὸν ᾿Αγαθοδότην καὶ Σωτῆρα " ὑπὲρ ἡμῶν 
χαθιχετεύσατε. 

Βιαίοις χρατούμενοι πειρασμοῖς; ἢ ὑμῖν ὡς προστάταις " νῦν 

προσφεύγομεν οἱ πιστοί: δ᾿ ᾿Αρχάγγελοι βείς; τὸν Δεσπότην " νῦν 
ἐκτενῶς ἐκδυσωπήσατε. Θεοτοχίον. 

Γενοῦ μοι, Παρθένε, καταφυγὴ, "᾽ λιμήν τε χαὶ τεῖχος, ἢ χαὶ 

ἊἋ ἀσθενείας 
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προστάτις, ἡ τὸν Θεὸν " ἐν σαρχὶ τεχοῦσα, Θεομῆτορ, “ τὸν Λυ- 
τρωτὴν καὶ πανοιχτίρμονα. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰρμός. 

δὲ ἢ μώμῃ ἁψῖδος " ὀροφουργὲ Κύριε, " χαὶ τῆς ᾿Εχχλησίας δο- 

μῆτορ, " σύ με αἰβδρϑυϊδὸν Ἀπξν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ; ἡ τῶν 
ἐφετῶν ἡ ἀχρότης, ᾧ τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, ᾿ μόνε Φιλαν- 

Ὁ δΝΗΩΝ Τροπάρια. 

Ποίοις βλέψω σε τότε, " Χριστὲ Σωτὴρ, ὄμμασι, ᾿ μίαν ἐν- 
τολὴν ἐπὶ γῆς σου ἡ μὴ ἐργασάμενος ; " πῶς τῷ ἀστέχτῳ σου ἢ 
παρασταθήσομιαι θρόνῳ, ὁ λόγον τῶν ἀμέτρων μου ᾿ χαχῶν ποιού- 
μένος ; 

Ὑφαπλώσας ἀγχάλας " σῶν οἰχτιρμῶν, δέξαι μὲ ἢ ΄Ασωτον 
ὡς πρὶν ἐφ ὁμοίοις " τρόποις δουλεύσαντα “ ἀτίμοις πάθεσι, " 

χαὶ ἀπὸ σοῦ μαχρυνθέντα, " ᾿Γησοῦ φιλάνθρωπε “ καὶ ὑπεράγαθε. 
Μαρτυριχα. 

Ἂχ 

Ἃ 

Ριζωθέντες ἐν Ἐξτρα τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως, "ἢ Μάρτυρες 
Χριστοῦ ἀθλαφόρδι; τ ξίφε: τῆς πίστεως " ἐξεῤῥιζώσατε " τῆς ἀγνω- 

σίας ἀχανθας, κ᾿ χαὶ χαρποὺς ἀθλήσεως ἢ τλμλρς τ ϑιδο 
Οἱ ἀχράδαντοι πύργοι " τῆς ἀληθοῦς Πίστεως, "᾽ τὰ περιφα- 

νῇ ᾿Εχχλησίας " ἐγκαλλωπίσματα, “' οἱ ὡραιότατοι ᾿ χαὶ ἐθελό- 
θυτοι ἄρνες, ἢ τοῦ Χριστοῦ οἱ Μάρτυρες " ἀνευφημείσθωσαν. 

Θεοτοχίον. 
Ἢ ᾿ ᾿ ᾿ ΜΞ , ἊἋ Δ ) Σὲ φρουρὸν, Παναγία, ἢ ἐν πειρασμοῖς χέχτημιαι" " σὲ μετὰ 

ΒΞ , Χν ᾽ Ἐφ νς ἃ ε ΄ κ᾽ -“ ε 

Θεὸν προστασίαν " ἔχω ἀχοίμητον" "᾽ σὲ ῥυομένην με " ἐν τῇ ἡ- 
μέρα “τῆς δἰ Ή ον πάσης χαταχρίσεως ἢ εὕροιμι; Παναγνε. 

Καγὼν τῶν σώ μων, Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

ωὡρεαῖς πολυτρόποις, ᾿Αγγελιχῆς ταξεως “ οἷα Ταξιάρχαι 

δεικνύμενοι, "᾽᾿᾿Αρχιστράτηγοι, " χαταχοσμούμενοι, ἡ τὰς τοῦ 
Χριστοῦ ᾿Εχχλησίας ᾿ ἀσφαλῶς τηρήσατε ἡ ταῖς προστασίαις ὑμῶν. 

.Ν " ᾽ « " - - ᾿ Ξ - ᾽ 

Εὐδοχίας ἐν ὅπλῳ, " τὸ τῶν πιστῶν πλήρωμα, " τῆς Ὀρθο- 
δοξίας τῷ κάλλει ἡ νῦν στεφανούμενοι, " ἐχ περιστάσεως, ὡς εὐὖ- 

χλεεῖς παραστάται " τοῦ Θεοῦ, λυτρώσασθε, " θεῖοι ᾿Αρχαάγγελοι. 
Θεοτοχίον. 

Ζ Ἢ-Ὁ -Ὁ ΟΝ ἔ ΄ Ἃ θε μ ᾿ ΄ χ , » ἐξ ᾽ τι 

ωῆς τῆς ἀχηράτου “ θεία σχηνὴ γέγονας, “ μόνη ἐξ αἰῶνος 
φανεῖσα, δ Παρθενομῆτορ, ἀγνή" ἡ ὅθεν χαὶ δέομαι" " Τὸν ἐν σχιᾷ 
τοῦ θανάτου " πρὸς ἜΝ Ἰριρρὴν νῦν με πρεσβείαις σου. 

δὴ λὸ Ὃ Κἰρμιός. ; 
.] " Ἂ ΡΨ δ᾽ τὰ Ἑ 

»᾽γτξ ὕρους κάξάαδοὶ ὦ ἼΩΝ ὁ Προφήτης “ τῆς μόνης Θεο- 
» Νεέκυ Ἂ μέλλοντα σαρχοῦσθαι "' θεοπτικῶς χατενόησε, " 
ν χαὶ ἐν τῷ φόβῳ " ἐδοξολόγε! σου τὴν δύναμιν. 
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ὙΡ8 οπάρ!α. 

Μέγιστος ἀγὼν, ἡ ψυχῆς χωριζομένης: Ἂ ἜΠΝΝ φοβερὸς, Ἄ 
Κριτοῦ χαθεζομιένου, ἢ χαὶ χρινομένων ἀνθρώπων ἡ ἡμάρτηχότων" ἢ 
οἴμοι! τί πράξω ὁ χατάχριτος; 

Ἔχων μολυπσιλῶν ἢ ἀνάπλεων χαρδίαν, "᾿ χαὶ ἁμαρτιῶν " δυσ- 
ΠΣ ἘΕΊΝ: φορτία , "᾿ τοῖς οἰχτιρμοῖς σου προστρέχω" “ μή με 
παρίδης, ̓  ἀλλὰ οἰχτείρησόν με, δέομαι. 

Μαρτυριχά. 

Τίμιος ὑμῶν ἢ ὁ θάνατος ἐδείχθη "᾽ ἔναντι Θεοῦ, δ γενναῖοι 
᾿Αθλοφόροι: " οὐ γὰρ ἠρνήσασθε τοῦτον, " πόνοις μυρίοις " χαὶ αἰ- 
χισμοῖς περιχυχλούμενοι. 

Ἤλγησεν ἐχθρὸς " τῷ ἄλγει τῶν Μαρτύρων, " πέπτωχεν αὐ- 
ἢ ὀφρὺς ἐπαιρομένη" δ᾽ χαὶ μεγαλύνεται τούτων ἢ ὁ Στεφοδό- 

τῆς ᾿ μέλεσι θείοις δοξαζόμιενος. 
Θεοτοχίον. 

Ἃ Ἂ Σὲ τὸ χαθαρὸν “ δοχεῖον τοῦ Δεσπότου ἡ πίστει δυσωπῶ, 
χαθαάρισόν με πάσης, “ Θεογεννῆτορ, χηλῖδος, " καὶ οἶχον δεῖξον " 
τοῦ χαθαροὺ χαὶ θείου Πνεύματος. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Εἰσακήχοα, Κύριε. 

Η τὰ ἡ πρωτεύουσα τῆς πῶν ᾿Αρχαγγέλων νῦν ὁμιηγύρε- 

ὡς, “ τοὺς προστρέχοντας τῇ σχέπη ὑμῶν " ἐχ παντὸς χινδύ- 
νου ἡ διασώσατε. 

Θεωροὶ τῆς λαμπρότητος " τῆς θεαρχικῆς χαὶ Ἐτε ΡΝ 
᾿Αρχιστράτηγοι πανένδοξοι, "᾽ νῦν τὴν ποίμνην ὑμῶν " ἐχλυτρώ- 
σασθε. Θεοτοχίον. 

- , ᾿ - ΄ - Α Ἃ Ἱερῶς σε δοξαάζουσι " τὰ τῶν ᾿Ασωμάτων θεῖα στρατεύματα, 

Θεομῆτορ παγσεβάσμιε' Ἄ σὸν γὰρ Κτίστην τούτων ἡ ἀπεχύησας. 
᾿Ωδὴ ΠΕΚΗ ας Εἱρμος. ἡ ᾷ 

» Φ ὦτισον ἡμᾶς " τοῖς προστάγμασί σου, Κύριε, ᾿ χαὶ τῷ βρα- 
ἢ χίονί σου τῷ ὑψηλῷ “ τὴν σὴν εἰρήνην ἢ παράσχου ἡμῖν, 

» Φιλανθρωπε. Τροπαρια. 
᾿ -“ , ᾿ς ’ Ἃ Γνώμλη πονηρᾷ " παρεπίχρανα σε, Κύριε, ἐρὴ ̓αζόμενος τὰ ἂ- 

τοπα᾿ ἢ ἀλλ᾽ οἴχτειρόν με " ἐπιστρέφοντα χαὶ σῶσόν με. 
"Ἔχων λογισμὸν " τῶν χαχῶν μὴ ἀνανεύοντα, "᾽' ἀναισθητῶ ὁ 

ἀσυνείδητος" ἡ τὴν πώρωσίν μου, " ᾿Ιησοῦ, λῦσον καὶ σῶσόν με. 

» 

Μαρτυριχα. 
Ἔθετο ὑμᾶς " ὥσπερ λύγνους φῶς αὐγάζοντας “ θεογνωσίας, 

θεῖοι Μάρτυρες, “ ὁ Φωτοδότης, " χαὶ τῆς πλάνης σχότος λύοντας. 

Νόμοις πονηροῖς " νόμους θείους ἀντεθήχατε, " καὶ Θεὸν ἀνα- 
χηρύττοντες, " θανατωθῆναι "' δί αὐτὸν προεθυμιήθητε. 
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Θεοτοχίον. 

Νέχρωσον, ᾿Αγνὴ, “ τῶν παθῶν μου τὰ χινήματα, " ἡ νε- 
χρώσασα τῷ τόχῳ σου ἡ τὴν ζῶσαν, Κόρη, "᾽ ἁμαρτίαν τοῦ προ- 
πάτορος. Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων᾽ Εἱρμὸς δ αὐτός. 

Κ ύχλῳ τοῦ Θεοῦ " παρεστῶτες, ᾿Αρχιστράτηγοι, " καὶ ταῖς ἐχεῖ- 

ἃ θεν πηγαζούσαις αὐγαῖς ᾿ λελαμπρυσμιένοι, ἢ τὴν ποίμνην ὑμῶν 

φρουρήσατε. 
Λύτρωσιν ἡμῖν ᾿ δώβηνηνδι ἱχετεύσατε “ τὸν Δεσπότην χαὶ 

Θεὸν ἡμῶν, " ὡς παραστάτα! " τῆς πάντων ἀπολυτρώσεως. 

Θεοτοχίον. 

Μύρον μυστιχὼς "᾽ ὀνομιάζομιέν σε, Πάναγνε, ᾿ ὡς γεννήσασαν 

Θεὸν ἐν σαρχὶ, " τὸν τὰ εὐώδη " ἀναβρύοντα χαρίσματα. 
᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ ἙΕἰἱρμός. 

» γιτὸν ᾿Ιωνᾶν ἡ ἐν τῷ χήτει, Κύριε, ᾿ μονώτατον χατῴχισας" ἢ 
Ι ἐμὲ δὲ " τὸν πεπεδημένον " ἐν ἄρχυσι τοῦ ἐχθροῦ, "᾽ ὡς ἐχ 

φθορᾶς " ἐχεῖνον, διάσωσον. 
Τροπᾶρια. 

᾿ἩἩλιαχκὸν ᾿ φῶς τῆς μετανοίας μοι “᾽ ἀνάτειλον ὑπάρχοντι ἢ 
ἐν σχότει " τῶν ἁμαρτημάτων, " Χριστὲ, φωτὸς χορηγὲ, "΄ ἵνα 
ὑμνὼ " τὴν σὴν ἀγαθότητα. 

Σοῦ τὸ φριχτὸν ἢ ἤῆμ φρίττω πάντοτε, "᾿ χαχῶν δὲ οὐχ ἀ- 
φίσταμαι, ᾿ δουλεύων " φαύλῃ συνηθείᾳ" ἡ διόρθωσόν με, Χριστὲ, " 
ἵνα ὑμνῶ " τὴν σὴν ἀγαθότητα. 

Μαρτυριχαά. 

Ἃ 

» 

χ 

Χοροὶ σεπτῶν " Μαρτύρων ἐνήθλησαν, ἣ᾽ χαὶ πλῆθος ἐτρο- 
πώσαντο ἡ Δαιμόνων, ἢ καὶ χοροῖς ᾿Αγγέλων “᾽ συνήφθησαν ἐν χα- 

ρᾶ. ἡ Τούτων εὐχαῖς " σῶσον ἡμᾶς, Κύριε. , 
ε ΄ - -Ὁ Ἃ Ἢ ᾿ , Ἃ ΜΕ » , 

Ῥώμη τῇ σῇ δυγατοὺς ἀπέδειξας τοὺς Μαάρτυράς σου, 
ὶ Ἴ ᾿ Ν ε 

Κύριε. " χαὶ πᾶσαν " δύναμιν χαθεῖλον ἡ τοῦ παλαιοῦ πτερνιστοῦ. ἢ τὸς ἣ 
Τούτων εὐχαῖς " σῶσον ἡμᾶς, Κύριε. 

Θεοτοχίον. 

Ἵνα φωναῖς " εὐχαρίστοις πάντοτε, " Πανάμωμε, δοξάζω σε, 

ψυχῆς μου " δίωξον τὸ σχότος, " χαὶ μετανοίας φωτὶ " τὰ φοβε- 

ρὰ ἡ λῦσόν μου ἐγχλήματα. 
Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. 

Τὴν δέησιν ἐκχεῶ πρὸς Κύριον. 
- , »" - ΄ ᾿ς ᾽ - Φ ΄ ἡ. 

Ν᾿" θρόνῳ τῷ φοβερῷ παρίστασθαι " ἀχλινῶς ἀξιωθέντες, θεό- 
πται, " χαὶ ταῖς αὐγαῖς " τῆς ἁγίας Τριάδος " ἐμφορηθῆναι, 

ὑμῖν τοὺς προστρέχοντας " πρεσβεύσατε ἐχ πειρασμῶν ἣὶ χαὶ πα- 

θῶν λυτρωθῆναι, ᾿Αρχαγγελοι. 
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Ξενίας δεσποτικῆς δεήθητε " τοὺς ὑμᾶς μελῳδικῶς ἀνυμινοῦν- 

τας ἢ ἐπιτυχεῖν, " χαὶ χαρᾶς ἀϊδίου ἢ ἀξιωθῆναι χαὶ κθείας λαμ- 

Τρ ΤΡΩΙ " ᾿Αρχαγγελοι θεοειδεῖς, ᾿ Μιχαὴλ Γαβριήλ πε πανέν- 
δοξοι. Θεοτοχίον. 

ε ἊΡ - - μίξει , ᾿- χ - “ὦ “" 

Ο ἔμψυχος τοὺ Δεσπότου θάλαμος, " ὁ λαμπραῖς τῆς Παρ- 

θενίας ἀχτῖσι " φωτοειδῶς, "᾽ ὥσπερ χρίνον, ἐκλάμπων, " τῆς ἀ- 
χανθώδους ἐν μέσῳ συγχύσεως, " ἡ πάναγνος χαὶ εὐπρεπὴς " Θεο- 
τόχος Παρθένος δοξαζεται. 

Ν . , « Π ΄ 

Ὡδλὴ τ Ὁ Εἱρμός. 
» ἊΝ ἐχ. τῆς ᾿Ιουδαίας, " καταντήσαντες Παῖδες ἐν Βαμα δδα 

ποτὲγ " τῇ πίστει τῆς Τριάδος " τὴν φλόγα τῆς χαμίνου ἣ 
» χατεπάτησαν ψάλλοντες" “ Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν “ Θεὸς, 

» εὐλογητὸς εἶ. Τροπαρια. 
Στεναγμόν μοι παράσχου, "᾽ ὥς ποτε τῷ Τελώνη, " χαὶ ὡς 

τὴν Πόρνην, Χριστὲ, “ δάχρυσιν ἀποπλύναις " τὰ ἕλχη τῶν χα- 
χῶν μου" ν᾿ χαὶ βοῶντα με οἴχτειρον " ὋὋ τῶν Πατέρων ἡμῶν δ 
Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

" - ΄ Ἢ χ -“" , , Ἂ ᾿ Η - ΑΝ, 

: Τὸν λῃσταῖς ψυχοφθόροις, Σῶτερ,, περιπεσόντα “ χαὶ πληγω 
θέντα δεινῶς ἡ ἰάτρευσον ἐλαίῳ γνησίας εὐ μ ἊἋ καὶ χατα- 

νυξον ψάλλοντα" "᾽Ο τῶν Πατέρων ἡμῶν " Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 
Μαρτυριχά. 

᾿Ενεχρώθητε Κόσμῳ, “ καὶ νεχρὸν ζωηφόρον " Χριστὸν γενό- 
μενον " ἠρνήσασθε οὐδ᾽ ὅλως, ἡ γενναῖοι ᾿Αθλοφόροι, ἢ γεδνῤοῖῳ 
χαὶ ψάλλοντες: " 'ὋΟὋ τῶν Πατέρων ἡμῶν “ Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

Μίαν φύσιν Τριάδος " ἐν τρισὶ χαραχτῆρσιν “ ὁμολογοῦντες, 
Σοφοὶ, “ πολύθεον ἀπάτην " εἰδώλων, ᾿Αθλοφόροι, " διελύσατε 
ψάλλοντες" " 'Ο -τῶν Πατέρων ἡμῶν " Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

Θεοτοχίον. 

Ὃ Θεοῦ Θεὸς Λόγος " ἐν γαστρί σου σχηνώσας, " Θεοχαρί- 

τωτε, " ἁπάντων τπρ τ το σίρνι Ἄ στῶν ἐαιααθηρυμεν μη Ἂ χαὶ βοων- 

τῶν δειχνύει σε Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν " Θεὸς, εὐλογητὸς εἰ 
πλνεδ τῶν ἡδπθιμέτος, Εἰρμιὸς ὁ αὐτός. 

ε Ων Π ολυποίκιλον χάριν, ᾿᾿᾿Αρχιστράτηγοι θεῖοι, ̓  ὑμῖν δεδώρηται 
ε ͵ -᾿ , - ν ᾽ , χκὸ μ ᾿Ξ 

ὁ πάντων Ἐὐεργέτης" “᾽ οὗ νῦν τὴν ᾿Εχχλησίαν "ἣ διασωσατε 

ψάλλουσαν- “ Ὃ τῶν Πατέρων ἡμῶν "ἡ Θεὸς, εὐλογητὸς εἰ. 
ε ΄ - ΄ ἕ ᾿ Ἃ ἀπ να 

Ῥώμη τοῦ παντεπόπτου " δυναμούμενοι, πᾶντα “ τῆς γῆς 

τὰ πέρατα “ τρανῶς πεῤισχοπεῖτε, ἡ χαὶ πάντας Κτὸ ἐν πίστει 

περισώζετε ψάλλοντας" Ὁ τῶν Πατέρων ἁμῶν " Θεὸς, εὐλογη- 
πὸς εἶ. Θεοτοχίον. 

͵ Ὥ χ , ΄ ἊἋ 5 τω ζα Ἃ 

Σωτηρίας λιμένα, ἢ Θεοτόχε Παρθένε, “ σὲ νυν κατέχοντες, 

Ῥαγδοϊούϊουβ. 81 
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τοῦ βίου τοὺς χινδύνους " ἐχφεύγομεν χαὶ ζάλας, " τῷ Υἱῷ σου 

’ ι Ἃ Ὁ - Π ΄ «ε - ᾺἋ Θ ν ὐλ ν Ύ 

χραυγάζοντες τῶν Πατέρων ἡμῶν εὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

Ωδὴ ἣ- Ο Ἑϊῥμίος. 

» ΛῊΣ ἐν ὄρει ἁγίῳ δοξασθέντα, " χαὶ ἐν βάτου ἡ πυρὶ τὸ τῆς 
» ἃ Παρθένου " τῷ Μωὐσῇ μυστήριον γνωρίσαντα ἡ Κύριον ὑμινεῖ- 
4... Ἂ χαὶ ὑπερυψοῦτε Ἃ εἰς πάντας ποὺς αἰῶνας. 

Τροπαρια. 
«- τ Ἶ μ᾿ ὸ " Ἧ ͵ δ ᾿ - , ὐεῦ ἵν , 

Υπαχθέντα " σαρχὸς φιληδονίαις, " χαὶ σοῦ, Λόγε, ᾿ ἀφρόνως 

μαχρυνθέντα, "᾽ ὁμοιωθέντα πᾶσί τε τοῖς χτήνεσι, " Σῶτερ, μὴ 
παρίδης, ὁ ἀλλὰ πρὸ τοῦ τέλους ᾿ ἐπίστρεψον χαὶ σῶσον. 

Τῶν πταισμάτων ἀφίσταμα:ι οὐδ᾽ ὅλως, “' καὶ βοῶ σοι " 

τὸ Ἥμαρτον ὁ ταλας, ἡ ἐπιστροφὴν οὐδέποτε ποιούμενος" " Κύ- 

ριε οἰκτίρμον, ᾿ τὴν πεπωρωμένην ἢ χατάνυξον ψυχήν μου. 
Μαρτυριχά. 

Ἂ 

Ἃ Ἃ Οἱ γενναῖοι ᾿ Κυρίου ᾿Αθλοφόροι, “᾽ τῶν αἱμάτων ἣ' τοῖς ῥεί- 
θροις βαπτισθέντες, "' δευτέροις ῥύποις οὐ χατεμολύνθησαν" " ὅθεν 

στεφηφόροι " μετὰ τῶν ᾿Αγγέλων "᾽ χορεύουσιν ἀπαύστως. 

Νευρωθέντες ἡ ἐλπίσι τῶν μελλόντων. 

ὄγχον οἱ γενναῖοι " τῆς εὐσεβείας Μαοτυρες ὑπήνεγχαν, ἣ χαὶ τε- 
λειωθέντες " θρόνῳ τοῦ Δεσπότου " παρίστανται ἀπαύστως. 

Θεοτοχίον. 

τῶν βασάνων " τὸν 

᾿Ισταμένων ᾿ βεβαίωσις ὑπάρχεις, "᾽ χαὶ πεσόντων “ ἀνόρθω- 

σις, Παρθένε: " διὸ καταπτωθέντα με ἀνάστησον, "“ ἵνα σε δο- 

ξαζω "᾽ τὴν Κεχαριτωμένην " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν. 
οὺς παραστάτας χαὶ ὑμινῳδοὺς ἢ τῆς ἀφράστου " χαὶ ἀῤῥήτου 

ἢ τὰ δόξης προσδέχου "᾿ σὲ νῦν δυσωποῦντας, " Χριστὲ, εἰς τοὺς 

αἰῶνας. 
Ὑπὲρ ἡμῶν, μόνε ᾿Αγαθὲ, ᾿ δυσωπούσας " στρατιὰς τῶν ᾿Αγ- 

γέλων προσδέχου ἡ σὲ τῶν ἀνυμνούντων," Χριστὲ, εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

Φαεινοτάταις σου ἀστραπαῖς, ἢ Θεομῆτορ, " τοὺς πιστῶς με- 

λῳδοῦντας φαιδρύνοις, "᾽ καὶ σὲ ἀνυμνοῦντας “ εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. ᾿Ωδὴ θ΄, Ὃ Εἰρμές. 
»γτφριξε πᾶσα ἀχοὴ " τὴν ἀπόῤῥητον Θεοῦ συγχατάβασιν" " 
» ὅπως ὁ Ὕψιστος " ἐχὼν χατῆλθε " μέχρι καὶ σώματος, " παρ- 

» θενιχῆς ἀπὸ γαστρὸς ἣ' γενόμενος ἄνθρωπος" ἡ διὸ τὴν ἄχραν- 

» τον ἡ Θεοτόχον οἱ πιστοὶ μεγαλύνομεν. 

Τροπαρια. 
μ Ἀμμ; , ’ ᾽ -Ὁ Ἃ "»" ’ " 

ὥς πάλαι Πόρνην ἐν χλαυθμῷ “ προσπεσοῦσαν σοι, Χριστὲ, 
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ἐχαθάρισας, " ὡς ἐδιχαίωσας κ᾽ Γελώνην, Λόγε, " μόνον στενά- 
ξαντα, "᾽ ὡς προσεδέξω Μανασσῆν, " ὡς Δαυὶδ ἠλέησας " μετα- 
γοήσαντα, ἢ οὕτω δέξαι με χαὶ σῶσον, Φιλάνθρωπε. 

Στέναξον, δάχρυσον, ψυχή" " τῶν προτέρων σου σφαλμάτων 
ἀπόστηθι" "' χαὶ τῷ γινώσχοντι ἡ τὰ χρύφιαά σου " φανερῶς πρόσ- 
πεσον, ἢ καὶ ἀναβόησον θερμῶς: " ἽἭμαρτόν σοι, Κύριε, " σῶσόν 
με, οἴκτειρον, “ ἔχων σπλάγχνα οἰχτιρμῶν, Πολυέλεε. 

Μαρτυριχα. 
"Ἤθλησαν οἱ θεοειδεῖς " ᾿Αθλοφόροι ἐπὶ γῆς καρτερώτατα, 

χαὶ τὴν ἀσάλευτον “ νῦν Βασιλείαν ἢ χλῆρον εἰλήφασι, " χαὶ Πα- 
ραδείσου τῆς τρυφῆς ἡ μετέχουσι χαίροντες. " Αὐτῶν πρεσβείαις, 

Χριστὲ, " σοῦ τῆς δόξης χοινωνοὺς ἡμᾶς ποίησον. 
Φωστῆρες τὴν ἀνατολὴν " τὴν ἀνέσπερον φωτίσαντες ὥφθη- 

τε, " χαὶ τὴν ἑσπέραν, Σοφοὶ, “ τῆς ἀθείας " ἀπεμειώσατε, " 
χαὶ δαδουχία!ις ἱεραῖς "πάντας χαταυγαζετε " τοὺς τὴν φωσφόρον 

ὑμῶν, ᾿Αθλοφόροι, ἑορτὴν μεγαλύνοντας. 
Θεοτοχίον. 

Φώτισον, πύλη τοῦ φωτὸς, " τῆς χαρδίας μου τὰ ὄμματα, 

δέομαι, ᾿ ἅπερ ἠμαύρωσε " τῆς ἁμαρτίας " σχότος βαθύτατον, " 
χαὶ μετανοίας μοι αὐγὴν ἣ" κατάπεμψον, Δέσποινα, " καὶ αἰωνίου 
πυρὸς " μεσιτείαις σου ἀεὶ ἐλευθέρωσον. 

Κανὼν τῶν ᾿Ασωμάτων. Κυρίως Θεοτόχον. 
ορείας ᾿Ασωμάτων ἡ νῦν τὴν ᾿Εχχλησίαν ἡ δί ἀρετῆς " μιμου- 

ὁ ϑτνα ἀνάδειξον, ᾿᾿ περιτειχίζων ᾿Αγγέλοις, " Χριστὲ, τὴν ποί- 
μινὴν σου. ᾿ 

Ψυχῶν τὴν σωτηρίαν, ΄Αγγελοι προστάται," παρὰ Θεοῦ ἡ δυ- 
σωπεῖτε δωρήσασθαι " τοῖς προσιοῦσι τῇ σχέπη Ἢ ὑμῶν, πανένδοζοι. 

Θεοτοχίον. 

'Ως ὄρθρος τοῖς ἐν σχότει " καὶ πεπλανημιένοις " δικαιοσύνης ; 
Παρθένε, τὸν “Ἥλιον ἡ ἐν ταῖς ἀγχάλαις χρατοῦσα ἡ Χριστὸν ἀνέ- 

τειλας. ᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Κατανυχτιχά. 
Ὅταν λάβω χατὰ νοῦν " τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι 

δεινῶν, " χαὶ εἰς ἔννοιαν ἔλθω " τῆς φοβερᾶς ἐχείνης ἐτάσεως, ἢ 

τρόμῳ συνεχόμενος," πρὸς σὲ χαταφεύγω," τὸν φιλάνθρωπον Θεόν. " 
Διὸ μή με παρίδης, “ ἱκετεύω σε. μόνε ἀναμιάρτητε: " δώρησαι 

δΈβΑ υν “, Η τὰ νο ἦμε μου ᾿. ὁ πρὸ ἀγφτοαι χαὶ ἈΚΠ ΝΥ 
Δάχρυά μοι δὸς, ὁ Θεὸς, " ὥς ποτε τῇ γυναικὶ τῇ ἁμαρτω- 

λῷ, " καὶ ἀξίωσόν με βρέχειν τοὺς πόδας σου, "ἡ τοὺς ἐμὲ ἐχ τῆς 
ὁδοῦ " τῆς πλάνης ἐλευθερώσαντας, " χαὶ μύρον εὐωδίας σοι προσ- 

φέρειν, " βίον χαθαρὸν ἐν μετανοίᾳ μοι κτισθέντα, "ἵνα ἀχούσω 

Ἃ 
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χἀγὼ τῆς εὐχταίας σου φωνῆς" " Ἢ πίστις σου σέσωχέ σε, " 
πορεύου εἰς εἰρήνην. 

Μαρτυριχόν. 
Τί ὑμᾶς χαλέσωμεν., ἽΑγιοι ; ̓̓ Χερουβίμ" “' ὅτι ὑμῖν ἐπανε- 

παύσατο Χριστός. "᾽ Σεραφίμ" " ὅτι ἀπαύστως ἐδοξάσατε αὐτόν. " 

᾿Αγγέλους" “ τὸ γὰρ σῶμα ᾿ἀπεστράφητε. ἢ Δυνάμεις" “᾿ ἐνεργεῖτε 

ἐν τοῖς θαύμασι. " Πολλὰ ὑμῶν τὰ ὀνόματα, " χαὶ μείζονα τὰ 
χαρίσματα. ᾿᾽ Πρεσβεύσατε " τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε, ᾿ Κεχαριτωμένη, ᾿ Μῆτερ ἀνύμφευτε, " 
χαὶ ἡμεῖς δοξολογοῦμεν ἢ τὴν ἀνεξιχνίαστόν σου γέννησιν. ᾿' Θεο- 

τόχε, πρέσβευε " σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μακχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ΩΣ 

ἦσθητι ἡμῶν, " Χριστὲ, Σωτὴρ τοῦ Κόσμου, “ ὥσπερ τοῦ Λη- 
Μις Ἂ ἐμνήσθης ἐπὶ ξύλου, “ καὶ χαταξίωσον πάντας, μόνε 

Οἰχτίρμον, ἢ τῆς οὐρανίου Βασιλείας σου. 

Ἴασαι, Χριστὲ, " τὰ πάθη τῆς ψυχῆς μου, " μόνε ᾿Τατρὲ “ ψυ- 
Ἀ χαὶ χατανύξεως ῥείθροις με ἀποπλύ- 

νας, "' ὅλον χαθάρισον ὡς Ἐὔσπλαγχνος. 

Θρόνον τῆς σεπτῆς “ χυχλοῦντες Θεαρχίας, “' Θρόνοι, Χε- 
ρουβὶμ., "᾿᾿Αρχαὶ χαὶ ᾿Εξουσίαι, ἣ' χαὶ αἱ λοιπαὶ ᾿Ασωμάτων Τα- 
ξιαρχίαι ἢ ἱερωτάτως ἀναλάμιπουσι. 

Μαρτυριχόν. 
Ζέσει τῆς Χριστοῦ " πυρούμενοι ἀγάπης, “᾽ ἄφλεχτοι πυρὸς " 

διέμειναν ἐν μέσῳ " οἱ ᾿Αθληταὶ, πυρπολήσαντες τὰς ἀχάνθας Ἀ΄ 
τῆς δυσεβείας θείᾳ χάριτι. Δόξα. 

Ὦ Τριὰς ἁπλῆ, " Νονὰς ἀρχιχωτάτη; “ λύτρωσαι πυρὸς " 
σοὺς δούλους τοῦ ἀσβέστου, " ταῖς ἱκεσίαις τῶν θείων σου ᾿Ασω- 

μάτων, " χαὶ Βασιλείας καταξίωσον. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. ἱ 

Τόμον σέ ποτε " προεῖδεν Ἡσαΐας, " ἐν ᾧ τοῦ Πατρὸς " δα- 

χτύλῳ χατεγράφη; “ Θεοχαρίτωτε, Λόγος ἀνερμιηνεύτως, " βίβλῳ 
ζωῆς ἐγχαταγράφων ἡμᾶς. 

χῶν χαὶ τῶν σωμιάτων᾽ 
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ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα, Στιχηρὰ προσόμοια Δεσποτιχά. 
Ἦλος πλ. ὅ΄. 

Ὃ τοῦ παραδόξου θαύματος. 
ίνι, ψυχὴ, ἐξωμοίωσαι, ἢ ἐν ῥαθυμίαᾳ πολλῇ " τὴν ζωήν σου 

ὁ ὑπὶν ἀριδδωία ἢ ὕπνῳ βαθυτάτῳ τε "᾽ χαλεπῆς χαταπτώσεως " 
βαρυνομένη ; " Δράμε καὶ πρόφθασον, ἢ χαὶ τῷ τὰ πάντα ἡ εἰδότι 
πρόσπεσον᾽ ἡ χλαῦσον χαὶ αἴτησαι ᾿ χαιρὸν μετανοίας σοι, “ πρὶν 
τοῦ πυρὸς " τοῦ ἀσβέστου, τάλαινα, "᾿ γένη ὑπέχχαυμα. 

Οἶδας, Χριστὲ, τὴν ἀσθένειαν "᾽ τῆς ἀνθρωπίνης σαρχὸς, δ 
καὶ τὸ χαῦνον τῆς φύσεως ἥ ἐπίστασαι, Δέσποτα, " ὡς Ποιητὴς 
χαὶ Θεὸς ἡμῶν" ἡ τὸν σάλον χόπασον ἥ τῆς καρδίας μου, " διδοὺς 

γαλήνην " τῇ ταπεινὴ μου ψυχῇ" " δίδου διόρθωσιν " τῶν ἀτόπων 
ἔργων μου, ἡ χαὶ τοῦ πυρὸς ἡ τοῦ ἀσβέστου ῥῦσαί με, " ὡς μόνος 

εὔσπλαγχνος. 

Ὅλον τὸν βίον ἠνάλωσα, “ χαὶ τὴν ζωήν μου αἰσχρῶς Κ᾿ 
καὶ ἀσώτως, Φιλάνθρωπε, ἡ μιὴ προσχὼν τὸ σύνολον ἣ ταῖς ἐχεῖθεν 

χολάσεσιν" ᾿᾽ ἀλλὰ, Θεέ μου, " νῦν ἐπιστρέφοντα ἡ δέξαι, Σωτήρ 
μου, ᾽ ὥσπερ τὸν ἼΛσωτον, " ταῖς τοὺ Προδρόμου σου ἢ χαὶ παᾶν- 
τῶν ᾿Αγίων σου ἣ σεπταῖς λιταῖς, " χαὶ τῆς χυησάσης σε," Χρι- 
στὲ, χαὶ σῶσόν με. 

ὝἝτερα τοῦ Προδρόμου, ὅμοια. 
Τῆς στειρευούσης τὸ βλάστημα, " τὸ τῆς ἁγνείας φυτὸν, 

τῶν βροτῶν ἐγχαλλώπισμα, " τοῦ Δεσπότου Πρόδρομε, "᾿᾿Ιωάννὴ 

πανεύφημε, ἢ φύλαξ ὁ θεῖος ᾿ τῆς ταπεινῆς μου ψυχῆς; Ἐπὴν 

σὴν πρεσβείαν " χαὶ τὴν βοήθειαν " δίδου, λυτρούμενος ἢ μηχανῶν 
τοῦ ὄφεως, " καὶ πονηρᾶς " τούτου με χαχώσεως ἢἣ καὶ ἐπιθέσεως. 

Ἵνα δοξάζω χαὶ σέβωμαι, " ἵνα τιμῶ χαὶ ὑμνῶ ἢ χαὶ γεγαί- 
ρω ἐχ πίστεως ἡ σοῦ τὸ θεῖον ὄνομα " τὸ φαιδρὸν, χαριτώνυμε, ἢ 
μὴ ἀφιστάνου " ποτὲ τοῦ δούλου σου, " μηδὲ χωρίζου μου, ἢ θεῖε 
Πρόδρομιε" " ἀλλὰ ταῖς πτέρυξι " τῆς σεπτῆς πρεσβείας σου, ἢ δια- 
παντὸς " σχέπε με χαὶ φύλαττε Ἀ ἀπὸ παντοίων χαχῶν. 

Ὅλος ὑπάρχεις ἡδύτητος " χαὶ γλυκασμοῦ θεϊκοῦ "᾽ πεπλη- 
σμένος, ᾿Αοίδιμε, δ᾽ καὶ εὐφραίνεις ἅπαντας "᾽ τοὺς πιστῶς προ- 
σιόντας σοι, ᾽ χαταγλυχαίνων ἡ τὰ αἰσθητήρια " τὰ τῆς ψυχῆς 

τε" χαὶ τὰ τοῦ σώματος, “ νόσων χαὶ θλίψεων, “ συμφορῶν, 
χαχώσεων ἡ καὶ ὀδυνῶν “ ψυχοφθόρων πάντοτε " ἡμᾶς λυτρού- 
μένος. ᾿ 

Ἃ 

Ἃ 
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Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Χαῖρε, Θεοτόχε Δέσποινα" ἢ χαῖρε, Θεοῦ χαθαρὸν " οἰκητήριον, 

Αχραντε" " χαῖρε, θεῖον ὄχημα ἣ'᾿ τοῦ Λόγου, Θεοχώρητε" “ τὸ θεό- 
τευχτον, ἢ χαῖρε, παλάτιον" " θεοπάροχον, " χαῖρε, θησαύρισμα, ἢ 
θάλαμος ἔμψυχος “ Θεοῦ, θεία τράπεζα " χαὶ χιβωτὲ, " χαὶ χατοι- 

χητήριον ἣ τοῦ θείου Πνεύματος. 

᾿Απόστιχα Κατανυχτιχά. 

Σὲ τὸν Βασιλέα χαὶ Δεσπότην δ΄ Αγγελοι ἀπαύστως ἀνυμινοῦ- 
σιν" ἡ ἐγὼ δὲ σοι προσπίπτω, ἡ ὡς ὁ Τελώνης, χράζων- “Ὁ Θεὸς, 
ἱλάσθητί μοι, “ χαὶ σῶσόν με. 

᾿Αθαάνατος ὑπάρχουσα, ψυχή μου, ἣ τοῖς χύμασι τοῦ βίου 
μὴ χαλύπτου" "᾽ ἀνάνηψον, βοῶσα ἣ' πρὸς τὸν σὸν Εὐεργέτην" ἢ 
ὋὉ Θεὸς, ἱλάσθητί μοι, " καὶ σῶσόν με.. 

Μαρτυριχόν. 

Μάρτυρες Κυρίου, " ἱχετεύσατε τὸν Θεὸν ἡμῶν, " καὶ αἰτή- 
σασθε ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἢ πλῆθος οἰχτιρμῶν, " χαὶ τὸν ἱλασμὸν ἢ 

τῶν πολλῶν παραπτωμάτων, δεόμεθα. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ἢ σχέπη σου, Θεοτόχε Παρθένε, " ἰατρεῖον ὑπάρχει πνευμα- 

τιχόν" ἡ ἐν αὐτῇ γὰρ καταφεύγοντες, ἡ ψυχιχῶν νοσημάτων λυ- 
τρούμεθα. 

ΤῊ ΤΡΙΤῊ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Κατανυχτιχά. 

Ἦ,χος πλ. δ΄. 

ἤζλμματι εὐσπλάγχνῳ, Κύριε, κ ἴδε τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν, " ὅτι 
{) τὰ μικρὸν ᾿ ἡ ζωή μου δαπανᾶται, " καὶ ἐξ ἔργων ἐμοὶ " 

οὐχ ὑπάρχει σωτηρία" ἡ διὰ τοῦτο δέομαι" κ΄ Ομματι εὐσπλάγχνῳ, 
Κύριε, " ἴδε τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν, Κ᾿ χαὶ σῶσόν με. 

Ὡς ἡ Πόρνη προσπίπτω σοι, ἢ ἵνα λάβω τὴν ἄφεσιν, "ἡ χαὶ 
ἀντὶ μύρου, τὰ δάχρυα ἐκ καρδίας " προσφέρω σοι, Χριστὲ ὁ Θεός" ἥ 
ἵνα, ὡς ἐχείνην, ἡ οἰχτειρήσης με, Σωτὴρ, ᾿ καὶ παράσχης μοι ἢ 
ἱλασμιὸν ἁμαρτιῶν: ἢ ὡς αὐτὴ γὰρ χραυγάζω σοι" ἢ Λύτρωσαί με 
τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων μου. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Τὸ ἀσάλευτον στήριγμα " τὸ τῆς πίστεως, “ χαὶ σεβάσμιον 
δώρημα ἡ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, “᾽ τὴν Θεοτόχον ἐν ὕμιοις "' μεγα- 
λύνωμεν, πιστοί: " Χαῖρε, ἡ τὴν πέτραν τῆς ζωῆς Ἢ ἐν γαστρί σου 

ᾺἋ 
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χωρήσασα᾽ ἡ χαῖρε, τῶν περάτων 
ληψις" "' χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Ως τοὺ ἔριτρο παρόντος, " ἐν δ᾽ τὰ ψυχὴ, “ καὶ τῆς φρι- 

χτῆς ἡμέρας ̓  τὴν ὥραν ἐννοοῦ" " ἡ γὰρ χρίσις ἀρβθμας ἐστ 

τοῖς μιὴ πράξασιν ἔλεος. “ Διὸ φεῖσαί μου, Σωτήρ᾽ “΄᾽ μόνος γὰρ 
ὑπάρχεις ἀναμάρτητος. 

Τὴν Σοφίαν χαὶ Λόγον. 
Τῶν φρονίμων Παρθένων ἅ τὸ ἱλαρὸν, " χαὶ μωρῶν ἀσπλαγχνί- 

ν " βλέπε, ψυχή" "᾽ πεινῶσιν ἀπάρχεσον, ἡ καὶ τοὺς ξένους εἰσ-- 
ἄγαγε, ᾿ εὐποΐας ἐλαίῳ " τὴν λαμπάδα φαιδρύνουσα, "' καὶ μὴ 

μάτην φρόνει " μιχροῖς κατορθώμασιν" “᾽ ἔλεον γὰρ μᾶλλον, " ἢ 

θυσίαν λαμβάνει, “᾽ χαὶ δίδωσι χρηστότητι “᾽ τὸν μισθὸν πολυ- 
πλάσιον ἢ ὁ Δεσπότης ὁ εὔσπλαγχνος, “ πᾶσι τοῖς σχορπίζουσι " 

χαλῶς ἐπὶ γῆς τὸν πλοῦτον " παρεχόμενος τὸν νυμφῶνα " τὸν 

θεῖον τῆς δόξης αὑτοῦ. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. ᾿Ανέστης ἐκ νεχρῶν. 

Εἰς πέλαγος δεινῆς " ἐμπεσὼν ἀθυμίας. ἐκ πλήθους πονη- 

ρῶν ἣ καὶ ἀθέσμων μου ἔργων “' ἦλθον εἰς ἀπορίαν,  χαὶ ἀπογνώ- 

ἐλπὶς, “ θλιβομένων ἀντί- “ 

σει νυνὶ συνέχομαι. Δέσποινα Θεοτόχε, ἢ αὐτῇ με σῶσον τῇ εὐὖ- 
σπλαγχνίᾳ σου" ἡ ἁμαρτωλῶν σὺ γὰρ εἶ βοηθὸς, ἣὶ χαὶ καθαρσις 

σωτήριος. Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
᾿Ανέστης ἐχ νεχρῶν. 

Ψυχή μου, ἀμελῶς " τὴν ζωὴν δαπανῶσα, ἢ ἀνάστηθί ποτε, " 
πρὸς μετάνοιαν βλέψον, ᾿ χλαῦσον πιχρῶς ἐχ βαθους, “ μήπως 
θρηνήσης ἐχεῖ ἀνόνητα" " φρίξον χατανοοῦσα ἡ τὴν τοῦ Δεσπότου 
δευτέραν ἔλευσιν, " χαὶ πρὸ τῆς δίκης δίκασον σαυτὴν, "' καὶ 

φεύξη δίκην ἔνδιχον. Μαρτυριχόν. 
Φωστῆρες νοεροὶ " ἀνεδείχθητε, ἅγιοι Μάρτυρες" ἢ τὴν γὰρ 

ἀχλὺν τῆς πλάνης ἡ χατηργήσατε διὰ τῆς πίστεως, " τὰς ψυχι- 
χὰς ὑμῶν λαμπάδας ἐφαιδρύνατε, " χαὶ τῷ Νυμφίῳ μετὰ δόξης 

συνεισήλθετε " εἰς τὸν οὐράνιον νυμφῶνα" " χαὶ νῦν ἱκετεύσατε δ 

σωθῆναι, δεόμεθα, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Τὴν Σοφίαν χαὶ Λόγον 

Χαριστήριον αἶνον " χρεωστιχῶς, ᾿ ὡς ἡ Χήρα ἐχείνη " δύο 

λεπτὰ, ἢ προσφέρω σοι. Δέσποινα, ἢ ὑπὲρ πασῶν τῶν χαρίτων 

σου" " σὺ γὰρ ὥφθης σχέπη, " ὁμοῦ χαὶ βοήθεια, ἢ πειρασμῶν χαὶ 

θλίψεων " ἀεί με ἐξαίρουσα. " Ὅθεν, ὡς ἐχ μέσου " φλογιζούσης 

καμίνου , “ ῥυσθεὶς τῶν θλιβόντων με, ἤ ἐχ χαρδίας Ὁ μὸν 

οι; “ Θεοτόχε, βοήθει μοι, ᾿᾽ πρεσβεύουσα τῷ σῷ Υἱῳ χαὶ Θεῷ, " 

Ἃ 
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τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δοθῆναί μοι" " σὲ γὰρ ἔχω ἐλπίδα ὁ δοῦ- 
λός σου. 

Κανὼν Κατανυχτιχὸς, φέρων ἀχροστιχίδα 
(ἄνευ τῶν Θεοτοχίων )" 

Πλήρωμα, Χριστὲ, τῶν ὀδυρμῶν μου δέχου. ᾿Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὃ Εἰἷρμός. 

» γχτῷ συντρίψαντι πολέμους " ἐν βραχίονι αὑτοῦ, “ χαὶ διαβι- 
ν Ι βάσαντι "' τὸν ᾿Ισραὴλ ἐν ᾿Ερυθρᾷ θαλάσσῃ, " ἄσωμεν αὐ- 

Ἃ ὅτι δεδόξασται. 
Τροπᾶρια. 

Ἂ 

» τῷ ὡς Λυτρωτῇ ἡμῶν, 

Πλύήρωσόν μου τὴν χαρδίαν χατανύξεως, Χριστὲ, " ὅπως 

εἰσελεύσωμαι ᾿ ἐν μετανοία εἰς σχηνώματα σου, “᾽ καὶ ἐξομολό- 
γῆσιν προσάξω σοι " χρεῶν με λύουσαν. 

Λῦσον, Λόγε, τῶν χαχῶν με " τῶν ἀμέτρων τε δεσμῶν, 
ἵνα βηματίζω σου “ ἐν μετανοία τὰς δικαίας τρίβους, “ θείαν 
ὁδηγούσας εἰς χατάπαυσιν " τῶν αἰωνίων τερπνῶν. 

Μαρτυριχαά. 

Ἤρθη μέγιστον πρὸς ὕψος " τῶν Μαρτύρων σου, Χριστὲ, ἢ ἡ 

μεγαλοπρέπεια" “᾽ πανευπρεπῶς χαὶ γὰρ διηθληχότες, ἡ τοῖς ὑπερ- 

φυέσι σου χαρίσμασιν " ἐμεγαλύνθησαν. 
ἱΡαντισμῷ θείων αἱμάτων ἡ τῶν ἁγίων ᾿Αθλητῶν ἣἡὶ αἷμα ἐπι- 

βώμιον " τῷ δυσμενεῖ φερόμενον ἐπαύθη, " καὶ χαθηγιάσθη τὰ ἐπί- 
γέια "᾽ Πνεύματος χάριτι. 

Ἃ 

Θεοτοχίον. 

Μετανοίας μοι, Παρθένε, " χαθυπόδειξον ὁδοὺς, " χαὶ τῆς ἀπα- 
γούσης με" πρὸς ἁμαρτίαν ἀπόστρεψον τρίβου, “ ἵνα σὲ ὑμνῶ, 
τὴν πυλυύμνητον ἡ χαὶ παμμαχάριστον. 

ν " " ΄ Ε] ΄ 

Κανὼν τοῦ τιμίου Προδρόμου. Ποίημα ᾿Ιωσύήφ. 

Ο Εἰἱρμός. Τῷ ἐχτινάξαντι ἐν θαλάσσῃ. 
ΤΠ ἔρεξε, χῆρυξ τῆς μετανοίας, ἡ μετανοεῖν με ἐχ ψυχῆς " 

πάντοτε δυσώπει τὸν Δεσπότην χαὶ Κύριον, " τὸν νοῦν μου 
φωταγωγῶν " χαὶ τὴν χαρδίαν " τοῦ πίστει σε τιμῶντος. 

Ὡς τῆς ἐρήμου χάλλιστον θρέμμα, ἢ Πρόδρομε, Μάρτυς τοῦ 
Χριστοῦ, " νῦν ἐν ἐρημία μὲ παθῶν αὐλιζόμενον " ὁδήγησον εἰς 
ὁδὸν " τῆς σωτηρίας " θεία σου ἐντεύξει. 

ΓΤ. ") σῸς ς ἃ “κ΄ Ἃ Ν εἰ ὲ Ἂ οξ ν Τῆς τυραννούσης με ἀμαρτίας " τὴ μεσιτείᾳ σου, σοφὲ " Πρὸ 

δρουε, ἐν τάχει, δυσωπῶ, ἐλευθέρωσον, ἡ χαὶ θραῦσον τὴν χατ' ἐ- 

μοῦ " ἐγειρομένην " Δαιμόνων καταιγίδα. 
Θεοτοχίον. 

Σῶσόν με, ἁγνὴ Μῆτερ τῆς ἀληθείας, 
- ΠῚ ΕΝ 

Ἂ χλυδωνιζόμενον δει- 
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ὑπὸ τῶν παθῶν, χαὶ συνεχῶς βυθιζόμιενον" " χαὶ ἴθυνόν με, 

Σεμνὴ, “᾽ πρὸς σωτηρίας " τὸν εὔδιον λιμένα. 

᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ ἙΕἱρμός. 
» Ε ἐιββηνκνᾷ ἢ ἡ χαρδία μου ἐν Κυρίῳ, δ᾽ ὑψώθη " χέρας μοὺ 
᾿ ἐν Θεῷ μου" “ ἐπλατύνθη Ἀ ἐπ᾿ ἐχθρούς μου τὸ στόμα μου, " 

». εὐφράνθην ἐν σωτηρίῳ σου. 
Τροπαρια. 

ἱΡύπου χαχίας " ἀποπλύνας μου τὴν χαρδίαν, ἢ ὀφθῆναι ἄμεμ.- 
πτον ἐναντίον σου " ἐν ἡμέρᾳ " φοβερᾷ χαταξίωσον, " Χριστέ μου, 
ὡς ὑπεράγαθος. 

Ἴσχυσε δόλῳ “ θανατῶσαί με ὁ Βελίαρ " τῷ χέντρῳ, ἣ Λόγε, 
τῆς ἁμαρτίας" " ἀλλ᾽ αὐτός με" ζωηφόροις ἰάτρευσον " φαρμιάχοις 

τῆς μετανοίας, Χριστέ. 

νῶς ἢ 

Μαρτυριχά. 

Στῶμεν ἀνδρείως, “ ἐπεφώνουν οἱ ᾿Αθλοφόροι " ἀλλήλοις, ἢ 

μὴ τις ἀποστρατεύσῃ" “ ὁ Δεσπότης “ βοηθὸς ἡμῶν πάρεστιν ἢ 
ἀθλοῦσι γενναιοτάτῳ νοΐ. 

Τοὺς ὑπερτίμους " λίθους πάντες τῆς ᾿Εχχλησίας, " τοὺς θεί- 

ους Ἢ πύργους τῆς εὐσεβείας, " τοὺς τῆς πλανης ἡ χαθαιρέτας ἐν 

ἄσμιασι ἢ τιμῶμεν, πιστοὶ, τοὺς Μάρτυρας. 
Θεοτοχίον. 

Κατεῤῥαγμένων " ἐπαγόρθωσις, Θεοτόχε, ᾿ πτωθέντα “ἥ' ἔγειρον 
ἐχ βόθρου " τῶν καχῶν μου, " χαὶ ἑδραίωσον, Δέσποινα, " ἐν πέ- 
τρᾳ τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Στερέωσον ἡμῶν “ τὸν νοῦν. 
ἢ ον χἀμοὶ " σταγόνα μετανοίας, ἢ ὁ ἐν ποταμῷ “ τὴν 

ἄβυσσον βαπτίσας " τῆς εὐσπλαγχνίας, τὸν Κύριον τῶν ἀπαν- 

των, " Πρόδρομε, Μάρτυς ἀξιάγαστε. 
- μ -» ͵ , ᾿ - ἋἊἋ 

Περιστατικαῖς ᾿ συγχύσεσι τοῦ βίου Ἀ πάντοτε τὸν νοῦν 

χλονούμενος, προσφεύγω " ὑπὸ τὴν σχέπην σου, Πρόδρομιε τοῦ Σω- 

τῆρος" “ σπεῦσον, βοήθησον τῷ δούλῳ σου. 
᾿Εν νυχτεριναῖς " εὐχαῖς ἐπικαλοῦμαι ἢ τὸν ἡμερινὸν λαμπτη- 

ρά σε τοῦ Κόσμου" " θεομαχάριστε Πρόδρομε, φώτισόν μου " τὰ τῆς 

καρδίας αἰσθητήρια. Θεοτοχίον. 
’ ε ᾿ , . , - τοι. , ὡς Φώτισον, ἁγνὴ ἡ Παρθένε, τὴν ψυχήν μου, ἡ φῶς τὸ ἀρεςφιθαδε ἐ 

πεχοῦσα, Θεοτόχε, ἡ χαὶ τῆς μερίδος με δεῖξον τῶν σωζομένων, 

ἵνα ὑμνῶ σε τὴν πανύμνητον. 
᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

,΄ , " : ᾿ ᾿ ω , .“ ψὰν 

ν᾽ χήχοα, Κύριε, ᾿ τὴν ἀχοήν σου ἡ χαὶ ἐφοβήθην, " ὅτι αὐῤ- 

Α ῥήτῳ βουλῇ, " Θεὸς ὧν ἀΐδιος, " ἐχ τῆς Παρθένου προῆλθες » 

Ῥδυδοϊούϊοιβ. δ2 
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» σαρχωθείς: ὁ Δόξα τῇ συγχαπταβάσει σου. Χριστὲ. ἡ δόξα τὴ 
» ΩΝ σου. ; ῥμένμέμτν γβκλλον ἰ 

᾿Επλάνησε γεύσει με " τῆς ἁμαρτίας ἐχθρὸς ὁ πλάνος, " καὶ 
ἀπὸ σοῦ, ᾿Αγαθὲ, ᾿᾽ πόῤῥω ἀπεμάχρυνε, ἅ χαὶ τοῖς ὀδοῦσι χατά- 
βρωμα αὑτοῦ " εἰργάσατο, μόνε Σωτήρ᾽ "᾽ σπεῦσον ἐξελέσθαι: με. 

Τὰ ἄδηλα, Κύριε, " καὶ χρύφιά μου αὐτὸς γινώσχεις" ἢ ἡμαρ- 
τηχότα πολλὰ ἡ τοῖς πολλοῖς σου οἴχτειρον " ὡς συμπαθὴς οἰχτιρ- 

μοῖς, μόνε Σωτὴρ, " καὶ μετανοίας μοι χαιρὸν ᾿ δίδου καθαρτήριον. 
Μαρτυριχά. 

ς χύμασι, Μάρτυρες, “' περικυχλούμενοι ταῖς βασάνοις, ἢ 

τῇ χυβερνήσει Χριστοῦ ἣ πρὸς λιμένας ἤχθητε " τῆς οὐρανῶν Βα- 

σιλείας, παρ αὐτοῦ " νίχης στεφάνοις ἀληθῶς " χαταχλεϊζόμιενοι, 

Νεώσαντες, Μάρτυρες, " τῇ εὐσεβείᾳ γῆν τῆς χαρδίας, " ὁμιο- 

λογίας αὐτῇ " σπόρον χατεβάλετε, " χαὶ μαρτυρίου ἐδρέψασθε σα- 
φῶς " ἑκατοστεύοντα ἐχ Θεοῦ " ἄσταχυν, Πανεύφημοι. 

Θεοτοχίον. 

Πανύμνητε Δέσποινα, μεγαλοφώνως ἀναβοῶ σοι"  πλήρωσον 
πάσης χαρᾶς " τὴν ἐμὴν διάνοιαν, ἢ παρεχομένη μοι πένθος ἀγα- 
θὸν, " χαὶ μετανοίας ἀφορμιὰς Ἂ χαὶ γνῶσιν σωτήριον. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ἑϊσακήχοα, Κύριε. 
“μαυτὸν ἀποχλαίομαι, ᾿ βίον ἀδιόρθωτον ἔχων, “ΑὙιε" " σῶσον, 
Τιοκτειρόν με, δέομαι, " τὸν ἐν ἁμαρτίαις " ἀπολλύμενον. 
Εν εὐχαῖς καὶ δεήσεσιν " εὕροιμι συλλήπτορά σε, Ναχάριε, 

τὴν ψυχήν μου ἐνισχύοντα, " χαὶ τὸν λογισμόν μου “᾽ καταυγά- 
ζονπα. 

Βαπτιζόμιενον χλύδωνι " τῶν ἁμαρτημάτων χαὶ χινδυνεύοντα, 
Βαπτιστὰ Θεοῦ, χυβέρνησον " πρὸς γαλήνην θείας "᾽ ἐπιγνώσεως. 

Θεοτοχίον. 

Ταπεινώσασα σῶσόν με "“ τὸν ὑψηλοφρόνως πολιτευόμιενον, ἢ 

ἡ πεχοῦσα τὸν ὑψώσαντα ἣ τὴν ταπεινωθεῖσαν "' φύσιν, Πάναγνε.. 
᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰρμός. 

Τ"" ζόφον τῆς ψυχῆς μου " διασχέδασον, φωτοδότα Χριστὲ, 
ὃ Θεὸς, ἢ ὁ τὸ ἀρχέγονον σχότος " διώξας τῆς ἀβύσσου, ἣ 

Χυ ἵ 

᾽ 

Ἃ 

Ἃ 

ψΨ 

» 

» χαὶ δώρησαί μοι τὸ φῶς ᾿ τῶν προσταγμάτων σου, Λόγε, " ἵνα 
» ὀρθρίζων δοξάζω σε. Τροπαρια. 

Ὃ Πόρνην χαθαρίσας " τῇ προστάξει σου, Δημιουργὲ, τὴν ἐμιὴν 
ψυχὴν " τῆς εἰδεχθοῦς ἁμαρτίας " ὡς μόνος ᾿Ελεήμων ἢ χαθαρι- 

σον, χαὶ στολαῖς " ἐξαστραπτούσαις ὡραίαν " ἀπέργασαι, δέομαι. 
Δεσμῶν με ἀπολύσας " τῶν πολλῶν μου ἁμαρτημάτων, Χρι- 

στὲ ὁ Θεὸς, "᾽ ἀνεμποδίστως βαδίζειν " εὔθυνον τὰς ὁδούς σϑυ, " 
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Ἃ Ἃ ὅπως λυθεὶς τῆς σαρχὸς, ἡ εἰς χκαταπαύσεις ἁγίας " σχηνώσας 
δοξάζω σε. Μαρτυριχά. 

Ὑφαναντες ἐκ πόνων " ἑαυτοῖς ἱμάτιον δόξης, οἱ Μάρτυρες, " 
χαὶ στολισθέντες χοσμίως, ἢ τὰ ἄνω χατοικεῖτε " βασίλεια ἐν χα- 
ρᾷ, “ νίχης στεφάνοις ὡραίοις ἢ ἐγχαλλωπιζόμενοι. 

ἱΡεόντων τὰ ἑστῶτα " ἀντηλλαξασθε θεοφρόνως, Πανεύφημοι" ἢ 

στενοχωρίᾳ γὰρ πόνων “ ποιχίλων συσχεθέντες, ἡ πρὸς πλατυσμιὸν 

ἀληθῆ " τῆς οὐρανίου Βασιλείας, δ᾿ Σοφοὶ, χκατηντήσατε. 
Θεοτοχίον. 

᾿Αγία Θεοτόχε, " ἡ τὸν ἅγιον Λόγον ἀποτεχοῦσα σαρχὶ " ἀνα- 
παυόμενον μόνον ἡ ἐν πᾶσι τοῖς ᾿Αγίοις, ᾿ ἁγίασόν μου τὸν νοῦν " 
ταῖς πονηραῖς ἐργασίαις " ἀεὶ ἐπιμένοντα. 

Κανὼν τοῦ ἐἀρρόρέμον, Ὃ ἐκ νυχτὸς ἀγνοίας. 
Ἴλν τῇ νυχτὶ τοῦ βίου " περιπλανώμενον, ἔνδοξε Πρόδρομε, " 
Πυλάο ὧν τοῦ ᾿Ἡλίρ ἢ τῆς δικαιοσύνης, χαταύγασον. 

Περιστατούμενόν με " χαὶ ἐπηρείαις Δαιμόνων χλονούμενον ἢ 
στήριξον ἐπὶ πέτραν ᾿ θείων θελημάτων, ἀοίδιμιε. 

᾿Εν τῇ μελλούσῃ χρίσει, " ἡνίκα μέλλω Κυρίῳ παρίστασθαι, 
εὕροιμί σε προστάτην, " δίκης με φρικτῆς ἐξαιρούμενον. 

Θεοτοχίον. 

Ὡς ὑπερτέρα ἁπάντων ἡ τῶν ποιημάτων, ὑπέρτερον δεῖξόν 
με ἡ τοῦ ἐχθροῦ τῶν παγίδων, ᾿ Μῆτερ τοῦ Θεοῦ ἀειπάρθενε. 

᾿Ωδὴ ἔτ. Ὁ Βίρβός, 

"ὉὋ 3 Ξ τὸ Ἠροφήτην ἐ ἐῤῥύσω " ἐχ βυθοῦ ὑλάϑφωρδτου; Χριστὲ ὁ Θε- 
ν με ὃς, ἡ χἀμὲ τῶν πταισμάτων μου " ῥῦσαι ὡς φιλάνθρωπος, " 
» χαὶ κυβέρνησον " τὴν ζωήν μου, δέομαι. 

Τροπαρια. 

Μετανοοῦντα με δέξαι, "᾽ ὡς ποτε Νινευΐτας πειθήσαντας ἢ 

τῷ θείῳ χηρύγματι, "᾽ Χριστὲ, τοῦ Προφήτου σου, " χαὶ χυβέρνη- 
σον τὴν ζωήν μου, δέομαι. 

Ὡς ὁ Τελώνης στενάζω," ὡς ἡ Πόρνη δαχρύω, ὡς Πέτρος βοῶ, " 

πολλοῖς βυθιζόμενος, ἡ Χριστὲ, πλημμελήμασι" δ᾽ Βοηθείας μοι ἢ 
χεῖρα δὸς χαὶ σῶσόν με. 

Μαρτυριχᾶ. 

Νεοφανεῖς ὡς ἀστέρες, " φρυχτωρίαις τῶν ἄθλων αὐγάζετε " 

πάντα τὸν πεέρίγειον " Κόσμον, χαὶ διώχετε ἢ πλάνης, Ναάρτυ- 
ρὲς, “ σχότος τὸ βαθύτατον. 

Μαχαριώτατον τέλος ἡ εὑρηχότες, μαχάριοι Μάρτυρες, " Θεὸν 
τὸν μαχάριον " γεραίρετε πάντοτε, " ἐνηδόμιενοι " τούτου ταῖς λαμ.- 
πρότησι. 
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Θεοτοχίον. 

Ἢ μανναδόχος σε στάμνος, " Θεοτόχε, ποτὲ προειχόνισε" " 

ΡΣ γὰρ ἐβλάστησας, ἣ τὸ μάννα τῆς γνώσεως " ἐπομβρίζον- 

τα “ πᾶσι τοῖς “πιμῶσί σε. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Χιτῶνα θν παράσχου φωτεινόν. 

ᾧ χήτει συσχεθεὶς τῶν πειρασμῶν, " ἐκ βαθους χαρδίας μου ἢ 

χραυγάζω σοι, Πρόδρομε" Ἀ ᾽Οδυνῶν με χαλεπῶν ἡ ἐλευθέρωσον. 

᾿Αξίνη μετανοίας ἀληθοῦς ἢ τὴν ὕλην καθάρισον, " Σοφὲ, τῆς 
χαρδίας μου, “ καρποφόρον ἀρεταῖς " ἐργαζόμενος. 

Ψυχή μου, μετανόησον θερμῶς" ἢ ἡ Ἀβίσιο ἐφέστηχεν" ἢ ἀνά- 
νηψον “χράζουσα" "᾿Ιησοῦ μου ὁ Θεὸς, "' σύ με οἴχτειρον. 

ΕΟΥΝΣ 

Ἢ μόνη διὰ λόγου ἐν σαρχὶ τὸν το χυήσασα, " ῥῦσαι 
νῦν, δεόμεθα, "᾽ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ " τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰρμός. 

δὶ ᾿Αγγέλου Παῖδας ἡ ἐκ πυρὸς διασώσας, "“ καὶ τὴν βρον- 

᾿ τῶσαν χάμινον ἢ μεταβαλὼν εἰς δρόσον, “' εὐλογητὸς εἶ, 

» ὁ Θεὸς, ἡ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Τροπαρια. 

Ὅτι ἐν ἀνομίαις " συνελήφθην, Οἰκτίρμον, ἢ χαὶ γεννηθεὶς ἣξ 
μάρτηχα ἡ ὑπὲρ ἀνθρώπους πάντας, ἢ ἐπιστροφῆς μοι δὸς καιρὸν " 

δικαιοῦντά με. 
Ὑπεραρθεὶς ἀφρόνως, " ὡς ὁ πρὶν Φαρισαῖος, “ πτῶμα δεινὸν 

χατέπεσα, " καὶ καθορῶν με χαίρει ᾿ ὁ δυσμενής. Λόγε Θεοῦ, " 

μὴ παρίδης με. Μαρτυριχά. 
Δῆμος σεπτῶν Μαρτύβων, " στρατὸς δυσμαχώτατος, ᾿ παρεμβο- 

λὴ ἁγία τε " ἐπολιτογραφήθη " ἐν οὐρανοῖς, ἐπὶ γῆς ᾿ ἀριστεύσασα. 
᾿Εθελουσίως παθος ἡ ὑπελθόντες, γενναῖοι, ᾿ ἀθανασίας πρόξε- 

νον, ῥεῖθρα τῶν ἰαμάτων "᾽ ἀναπηγάζετε, βροτῶν ἡ πάθη παύοντες. 
Θεοτοχίον. 

Ὑπὲρ αἰτίαν τίκτεις ᾿ τοῦ παντὸς τὸν αἴτιον, " ὑπερβολὴ χρη- 
στότητος “ βροτὸν γεγενημένον" " ὅθεν συμφώνως σε, ᾿Αγνὴ, " μα- 
χαρίζομιν. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ὁ ἐν ἀρχῇ " τὴν γῆν. 

: 0 τὰς ὁδοὺς ἢ Κυρίου ἑτοιμάσας, " τὰς πρὸς Θεὸν " χατεύθυνόν 

μου τρίβους, " ἵνα χραυγάζω" " Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς, " ὁ τῶν 

Πατέρων ἡμῶν. 
Κηρυξ φωτὸς, " φώτισον τὴν ψυχήν μου, ἡ χαὶ τοῦ δεινοῦ δ 

ἀπαλλαξόν με σχότους, " χαὶ τῆς γεέννης " τῆς φλογιζούσης ἢ 

τὸν προσφεύγοντα εἰς σὲ " ἀδιστάχτῳ ψυχῇ. 
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Στείρας βλαστὸς " χατάχαρπος ὑπάρχων, ἡ τὴν τῆς ἐμῆς ἢ 

χαρδίας ἀχαρπίαν " εὔχαρπον δεῖξον ἡ ταῖς σαῖς πρεσβείαις, " με- 
ταποιούμενος, σοφὲ " Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ. 

Θεοτοχίον. 
Ἢ ἐχλεχτὴ " ᾿Αμνὰς τοῦ Θεοῦ Λόγου, " τοῖς ἐκλεχτοῖς " προ- 

βάτοις με ἐν ὥρᾳ " φοβερωτάτη " καταριθμῆσαι " ἱκέτευε τὸν ἐχ 
σοῦ " σαρχωθέντα Θεόν. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰρμός. 
Ἢ στεγάζων ἐν ὕδατι " τὰ ὑπερῷα, Χριστὲ, ἡ ὁ τιθεὶς θα- 

᾿ λάσση “ ὅριον ψάμμον, “ χαὶ συνέχων τὸ πᾶν, ἡ σὲ ὑμνεῖ 
» Ἥλιος, ἡ σὲ δοξάζει σελήνη, σοὶ προσφέρει " ὕμνον πᾶσα ἡ Κτί- 
» σις ὡς Δημιουργῷ “ χαὶ Κτίστη εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Τροπαρια. 
Χεῖρας πάσας ἐμόλυνας " ἀχαθαρσίαᾳ, ψυχὴ, " χαὶ πῶς ταύ- 

τας αἴρεις ᾿ ἐπὶ τὸ ὕψος " ὁμιλοῦσα Θεῷ; ἡ πόδας ἠχρείωσας ἣ ἐπὶ 

ἔργα βαδίζοντας αἰσχύνης" “ σπεῦσον πορευθῆναι ἢ διὰ μετανοίας ἢ 

εἰς τρίβους σωτηρίας. 

Οὐχ ἐνέμεινα, Κύριε, ἢ ταῖς ἐντολαῖς σου ποτέ" " οὐχ ἐποίη- 

σά σου " ἡμέραν μίαν " θέλημα, ᾿Αγαθέ" δ᾽ ποίοις οὖν ὄμμασιν ἅ 
ἀτενίσω σοι ποιουμιένῳ "Ἢ χρίσιν τὴν δικαίαν, ἡ χαὶ τοὺς ὑπευθύ- 
γους ἡ ἐχπέμποντι εἰς χρίσιν : 

Μαρτυριχά. 
᾿ Ὑφαπτούσας ἐσβέσατε " πολυθεΐας, σοφοὶ " ᾿Αθληταὶ, χαμί- 
γοὺς " χαθάπερ ὕδωρ " ἐχκενοῦντες πολὺ " τὰ ὑμῶν αἵματα, " τὰ 
ἀδίχως χυθέντα δί ἀγάπην " τοῦ πεποιηχότος" δ ὅθεν τὸν χειμιαῤ- 
ῥουν “ τρυφῆς χληρονομεῖτε. , 

Ὑπερέβητε, ἽΑγιοι, ᾿᾽ τῆς ταπεινώσεως ἡ τὸ γεῶδες σῶμα, ἢ 
χαὶ τὰς βασάνους, " ὥσπερ πάσχοντος " ἄλλου, ἠνέγχατε, ἢ 
ἐχτεμνόμενοι χεῖράς τε χαὶ πόδας" "ὅθεν ὑπερτέρας " νῦν κατα- 
ξιοῦσθε " ζωῆς εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

Κυμιατούμενον σάλῳ με " τῆς ἁμαρτίας, ᾿Αγνὴ, " τῇ σῇ με- 
σιτείαᾳ “ πρὸς σωτηρίου ἢ μετανοίας, βοῶ, " ἴθυνον, Δέσποινα, ἊΝ 

παγγαλήνους λιμένας, ὅπως βλέψω " φῶς σωτηρίας ἡ ἐσχοτισμέ- 
γος " ἀεὶ τῇ ῥαθυμίᾳ. 

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Τὸν ἄναρχον " Βασιλέα. 
ΠΣ αἴροντα " ἁμαρτίας τοῦ Κόσμου " ᾿Αμνὸν Θεοῦ, " ὃν ὑπέ- 

δειξας πᾶσι, ᾿ δυσώπει, Βαπτιστὰ, " τὰ πάθη μοὺ νεχρῶσαι, ἢ 

χαὶ σῶσαι τὴν ψυχήν μου. 
᾿Εμάχρυνας " φυγαδεύων, Προφῆτα, " ηὐλίσθης δὲ " ἐν ἐρήμῳ 

Ἃ 
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ἀβάτῳ" " διὸ σε δυσωπῶ, " τὰ πάθη τῆς ψυχῆς μου " ἐρήμωσον 
ἐν τάχει. , 

᾿Ελάφρυνον " τὸν χλοιὸν τῆς ψυχῆς μου, "᾽ πολέμησον “ τοὺς 

ἐμὲ πολεμοῦντας, " Κυρίου Βαπτιστὰ, ᾿ καὶ ἄτρωτόν με δεῖξον 
τῆς τούτων καχουργίας. Θϑεοτοχίον. 

Ἢ ἄμπελος, "' ἡ τὸν βότρυν τεχοῦσα " τὸν πέπειρον, " χατα- 
ἡ ἀνάστειλον τὴν μέθην, " Παρ- 

ᾺἋ 

νύξεως πόμα "᾽ ποτίζουσα με νῦν, 

θένε, τῶν χαχῶν μου. 
᾿Ω δὴ, θ΄..Ὁ -Εἰρμός; 

» γἩἩιὐλογητὸς ὁ Κύριος, "' ὁ Θεὸς τοῦ ᾿Ισραὴλ," " ὁ ἐγείρᾶς " 

ν δ᾿ ,χέρας σωτηρίας ἡμῖν ἡ ἐν οἴκῳ Δαυΐδ τοῦ παιδὸς αὑτοῦ" ἢ 

» ἐν οἷς ἐπεσχέψατο ἡμᾶς ἡ ᾿Ανατολὴ ἐξ ὕψους, Ἂ χαὶ χατεύθυ- 

» νεν ἡμᾶς " εἰς ὁδὸν εἰρήνης. 
Τροπάρια. 

Ἵνα χἀγὼ σωζόμενος " εὐχαρίστως σε, Χριστὲ, " μεγαλύνω, 

βλέψον εἰς ἐμὲ, τὸν πολλὰς " πληγὰς ἐπὶ νώτου δεξάμενον, " χαὶ 

ἴασαι, οἶνον ἐπὶ αὐτὰς " χαὶ ἔλαιον προχέων. " τὰ τῆς σῆς γνω- 

ρίσματα, ᾿ Σῶτερ, εὐσπλαγχνίας. 
'ῶς τὸν Λησχσὴν εὐγνώμονα ἢ ἀναπέμψαντα φωνὴν ἣἡ ἐλυτρώ- 

σω “ἡ φόνων χαὶ μυρίων χαχῶν, " ὡς ᾧκχτειρας. Πόρνην δαχρύσα- 

σαν, Ἢ ὡς Πέτρον τὸν μέγαν μαθητὴν, ἡ καὶ Δαυὶδ τὸν Προφή- 
τὴν, ἡ καὶ ἐμὲ ἐλέησον ἡ τὸν ἀπεγνωσμεένον. 

Μαρτυριχά. 

Συμμορφωθέντες πάθεσι " τοῦ παθόντος δι’ ἡμᾶς, κ᾿ Αθλοφόροι, ἢ 

τούτῳ συνδοξαάζεσθε, "' νῦν θεούμενο! θείαις μεθέξεσι, " χαὶ λάμ.- 

ποντὲς ὑπὲρ τὰς αὐγὰς ἡ τοὺ αἰσθητοῦ ἡλίου, " καὶ χαταφωτίζον- 

τες " πάντων τὰς χαρδίας. 

Ἢ ἀρετὴ ἐξέλαμψε "᾽ τῶν ἁγίων ᾿Αθλητῶν: " πᾶσα πόλις ἢ 
τούτους θησαυροὺς ἀληθῶς " ἀσύλους πλουτεῖ διὰ πίστεως " ἀστρά- 

πτοντας χάριν δαψιλῆ " θαυμάτων παραδόξων: "᾽᾿ οὺς ὑμνολογή- 
σωμεν ἤ ὡς χοινοὺς προστάτας. 

Θεοτοχίον. 

Φωτιστιχαῖς, Πανάμωμε, " ἀστραπαῖς τοῦ ἐχ τῆς σῆς “ προ- 

ελθόντος " μιήτρας Υἱοῦ χαὶ Θεοῦ, "' τοὺς πίστει ὑμνοῦντάς σε φαί- 

ὃρυνον, " καὶ σχότους ἡμᾶς τοῦ ἀφεγγοῦς " χαὶ τῆς αἰωνιζούσης Ἄ 

ἐξελοῦ κολάσεως " τὴ σῇ μεσιτείᾳ. 
Κανὼν τοῦ ΠΕοδρόμου. Τὸν προδηλωθέντα ἐν ὄρει. 

ΜΝ ἕλλων τῷ φριχτῷ σου "᾿ παρίστασθαι, Λόγε, θρόνῳ, Κ' χαὶ 
ΑΥΣ τῶν πράξεων τῶν ἐμῶν " εἰσπράττεσθαι εὐθύνας, " ποίαν εὕ- 

ρω ἀπολογίαν ὁ τάλας; "' Κύριε, Θεξ μου, τότε φεῖσαί μου. 

ῦΞε, 
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Ἢ φωνὴ τοῦ Λόγου, ἢ κατεύθυνον τὰς φωνάς μου "ὶ πρὸς Θεὸν, 
σοφὲ Βαπτιστὰ, " χαὶ ῥῦσαί με καχίας ἢ τῶν Δαιμόνων, καὶ ἐπὴη- 
ρείας ἀνθρώπων, " ἵνα χατὰ χρέος μαχαρίζω σε. 

Θρέψον με Χριστοῦ " ἐντολῶν τροφῇ ἀθανάτῳ, “ πότισόν με 
πόμα ζωῆς, " Βαπτιστὰ καὶ Προφῆτα, " καὶ παράστησον τῷ Θεῷ 
σεσωσμένον "“ τὸν ὑπὸ τὴν σχέπην σου προστρέχοντα. 

Θεοτοχίον. 
Δέσποινα Παρθένε, ᾿ ἀγνὴ καὶ δεδοξασμένη, " μετὰ τοῦ Προ- 

δρόμου τὸν σὸν “ Υἱὸν χαὶ Βασιλέα “ χκαθιχέτευε ἀπὸ πάσης 

ἀνάγχης ἡ σῶσαι τοὺς πιστῶς σε μαχαρίζοντας. ν 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Κατανυχτιχά. 
Ὅταν λάβω χατὰ νοῦν " τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μο! 

δεινῶν, ᾿᾽ χαὶ εἰς ἔννοιαν ἔλθω “ τῆς φοβερᾶς ἐχείνης ἐτάσεως, ἤ 
τρόμῳ συνεχόμενος " πρὸς σὲ καταφεύγω, " τὸν φιλάνθρωπον Θεόν" 
διὸ μή με παρίδης, " ἱκετεύω σε, μόνε ἀναμάρτητε" " δώρησαι 
χατανυξιν " τῇ ταπεινὴ μου ψυχῇ " πρὸ τελευτῆς, χαὶ σῶσόν με. 

Δάχρυά μοι δὸς, ὁ Θεὸς, " ὡς ποτε τῇ γυναικὶ τῇ ἁμαρτωλῷ " 
χαὶ ἀξίωσόν με βρέχειν τοὺς πόδας σου, " τοὺς ἐμὲ ἐκ τῆς ὁδοὺ Ἂ 

τῆς πλάνης ἐλευθερώσαντας" " χαὶ μύρον εὐωδίας σοι προσφέρειν 
βίον καθαρὸν " ἐν μετανοίᾳ μοι χτισθέντα, " ἵνα ἀχούσω χἀγὼ τῆς 
εὐχταίας σου φωνῆς: " Ἢ πίστις σου σέσωχέσε," πορεύου 

εἰς εἰρήνην. Μαρτυριχόν. 
Μεγάλως ἠγωνίσασθε, ἽΑγιοι, " τὰς βασάνους τῶν ἀνόμων 

ὑπομείναντες γενναίως, “ χαὶ Χριστὸν ὁμολογοῦντες “ ἐναντίον 
βασιλέων: "' χαὶ πάλιν μεταστάντες ἐκ τοῦ βίου, ᾿ δυνάμεις ἐνερ- 
γεῖτε ἐν τῷ Κόσμῳ, “ἡ καὶ ἀσθενεῖς θεραπεύετε " ἐχ τῶν παθῶν 
αὐτῶν, “ΑΥγιοι" ᾿᾽ πρεσβεύσατε " τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοποχίον. 

᾿Εγὼ, Παρθένε ἁγία, Θεοτόχε, " τῇ σχέπη σου προστρέχω" Ἂ 
οἶδα, ὅτι τεύξομαι τῆς σωτηρίας" ἡ δύνασαι γὰρ, ᾿Αγνὴ, βοηθῆ- 
σαί μυι. 

Ἂ 

Ἂ 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχαρισμοί. Ἰ]ροσόμιοια ς΄. 

νήσθητι ἡμῶν, " Χριστὲ, Σωτὴρ τοῦ Κέσμου, ᾿᾽ ὥσπερ τοῦ 
Νλησκοῦ ἢ ἐμνήσθης ἐπὶ ξύλου, " χαὶ χαταξίωσον " πάντας, 
μόνε Οἰχτίρμον, δ᾽ τῆς οὐρανίου Βασιλείας σου. 

Πέλαγος, Χριστὲ, "᾽ ὑπάρχων εὐσπλαγχνίας, " ψύξον τῶν ἐ- 
μῶν ἡ πταισμάτων τὰ πελάγη" " χαὶ χατανύξεως " δαάχρυσί με 
ἐχπλύνας, ἡ ὅλον χαθάρισον ὡς εὔσπλαγχνος. 



666 ΤῊ ΤΡΙΤῊ ΠΣΠΕΡΑΣ. 
Πάλαι τὸν Χριστὸν " ἐν ὕδασι βαπτίσας, Κ᾽ Θεῖε Βαπτιστὰ, ἢ 

παθῶν με τρικυμίαις ᾿ χλυδωνιζόμενον “ὅρμῳ τῆς μετανοίας ἢ 

σαῖς ἱκεσίαις ἐγχαθόρμισον. 

Μαρτυριχόν. 

ἁγίοις, ᾿Αθλοφόροι, "᾽ σβέσαντες πυρὰν " τῆς 

εἰδωλομιανίας, ᾿ ῥεῖθρα πηγάζετε " πάντοτε ἰαμάτων, " πάθη ποι- 
χίλα θεραπεύοντες. Δόξα. : 

ἼΑναρχε Πατὴρ, ἡ Υἱὲ καὶ Θεῖον Πνεῦμα, δ᾽ ταῖς τοῦ Βαπτι- 
στοῦ ἡ πρεσβείαις δυσωπῶ σε’ " Τὰ πολυχρόνια " παθὴη τὰ τῆς 

Ψυχῆς μου " παῦσον, χαὶ σῶσόν με τὸν δοῦλόν σου. 
Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Λύτρωσαι ἡμᾶς " παθῶν τῆς ἀτιμίας, ἡ χαὶ τῆς χαλεπῆς ἢ 

ἐν “Αδη τιμωρίας " ταῖς ἱχεσίαις σου, "Αχραντε Θεοτόχε, ἢ 

τοὺς εὐσεβῶς σε μαχαρίζοντας. 

Αἵμασιν ὑμῶν τ 

«Ἐν Σ (Οὐ πτουν ρον, ςογε συ" τοῦ τον τον Ὑὦὺ ον ἐν ὑδι- το.) τῶν τὸῦ τον (0. σοθον σ᾿ ρϑὴ τὸ Ου του ΤΟΥ 6ΌΥ" 
πε κατ υσς τττὶ ἀσκὶ υταστανας κατ τα τ μὰ σακα, βααλεσντο Αὰ σαααυτοι τα, Ὡλν σα συ αν ἀπ παν τνασμεν ππτια ρα παν ι5». τυ. τοῦτοι ταὶ οτταα α πσαυνας τα τ πξταοα λα π τ ἀνὰ τας στναμοτα ττασα πρὶ πκε ται κα τες, 

ΤῊ ΤΡΙΤῊ ἙΣΠΈΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ προσόμοια Σταυρώσιμα. 
Ἦχος πλ. δ΄. Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος. 

όγε Θεοῦ ὑπεράγαθε, Κ ὁ δ ἡμᾶς ἐν Σταυρῷ “ χρεμασθεὶς ὡς 

ἣν οὐμδ ἐλ ρα δ ποῦ πυρὸς τοῦ μέλλοντος “ καὶ φρικτῆς ἀπο- 

ά 
τῆς Θεουμήτορος" “ σὲ γὰρ, Φιλάνθρωπε, δ᾽ χαθ᾽ ἑχαάστην ἅπαν- 
τὲς " ἐν λογισμοῖς, "᾽ Χριστὲ, παροργίζομιεν, " τὸν Ὑπεράγαθον. 

Ἥλιος ἰδών σε ἔφριξεν " ἐπὶ Σταυροῦ, ᾿Ιησοῦ; " ἡπλωμένον 

θελήματι, ἡ καὶ ἡ γὴ ἐσείετο, ἡ χαὶ αἱ πέτραι ἐῤῥήγνυντο, ἣ χαὶ 
τὰ μνημεῖα " φόβῳ ἠνοίγοντο, " καὶ αἱ Δυνάμεις ἢ πᾶσαι ἐξίσταν- 
το" " σὲ ὡς ἑώραχεν " ἡ Παρθένος, Δέσποτα, " ἐν τῷ Σταυρῷ, ἢ 
Οἴμοι! ἀνεχραύγαζε, ἡ τί τὸ ὁρώμενον ; 

Ἢ τῆς ἀπείρου χρηστότητος ἡ τοῦ σαρχωθέντος ἐχ σοῦ, ἢ 
Θεοτόχε πανύμινητε ! ἣ᾽ Σταυρὸν γὰρ χαὶ θάνατον " ἑχουσίως ὑπέ- 
μέινεν, ᾿ ἵνα τὸν Κόσμον "᾽ σώσῃ,, ὃν ἔπλασεν" ἡ ὃν ἐχδυσώπει " 
χἀμὲ τὸν ἄθλιον " χαὶ πολυώδυνον " ῥύσασθαι κολάσεως, "' χαὶ 
ἔνθα φῶς " λάμπει τὸ ἀνέσπερον, " χατασχηνῶσαί με. 

Ἕχπερα τῆς Θεοτόχου, ὅμοια. 
Χαῖρε, Παρθένε Θεόνυμφε: "᾽ χαῖρε, πιστῶν ἡ ἐλπίς" " χαῖρε, 

Κόσμου χαθάρσιον" "᾽ χαῖρε, πάσης θλίψεως " ἡ τοὺς δούλους σου 
σώζουσα" ἢ ἡ τοῦ θανάτου, "᾽ χαῖρε, κατάλυσις" "' ὁ ζωηφόρος, " 

χαῖρε, Παράδεισος" " χαῖρε, ἀντίληψις " τῶν προσχαλουμένων σε" Κ 

χαῖρε, Θεοῦ " θεῖον ἐνδιαίτημα " καὶ ὄρος ἅγιον. 
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Χαῖρε, Θεοτόχε Πάναγνε: " χαῖρε, πηγὴ τῆς ζωῆς" ἡ χαῖρε, 
χλῖμαξ οὐράνιε" ἡ χαῖρε, πάσης Δέσποινα " χαὶ Κυρία τῆς Κτί- 
σεως" “ εὐλογημένη, " χαῖρε, πανάμωμε" ἡ δεδοξασμένη, ἢ χαῖρε, 

“ ἀμόλυντε" ἡ χαῖρε, πανύμνητε. " χαῖρε, θεῖον σκήνωμα: ἡ χαῖρε, 
Σεμνή" ὁ χαῖρε, Μητροπάρθενε, " Νύμφη ἀνύμφευτε. 

Χαῖρε, Μητρόθεε Δέσποινα" " χαῖρε, ἡ μόνη ἐλπὶς " τῶν βρο- 
τῶν χαὶ ἀντίληψις" ἢ χαῖρε, καταφύγιον" " χαῖρε, λυχνία φωτός" ἢ 
ἠγλαϊσμένον, "᾽ χαῖρε, παλάτιον: " τὸ φωτοφόρον, " χαῖρε, λαμ.- 
πάδιον" " χαῖρε, ἀμόλυντον " παρθενίας καύχημα" ἡ χαῖρε, πη- 
γὴ “ βρύουσα ἰάματα "' τοῖς προσιοῦσί σοι. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον, ὅμοιον. 

ἊὮ τοῦ παραδόξου θαύματος! δ ὦ μυστηρίου καινοῦ!" ὦ 
φρικτῆς ἐγχειρήσεως ἰ " ἡ Παρθένος ἔλεγεν, “ἐν σταυρῷ σε ὡς 
ἔβλεψεν " ἐν μέσῳ δύο ἢ ληστῶν χρεμάμενον, "ὃν ἀνωδίνως " 

φριχτὼς ἐχύησεν" ἣ ἔχλαιε χράζουσα" " Οἴμοι, Τέκνον φίλτατον! Ἂ 

πῶς σε δεινὸς " δῆμος καὶ ἀχάριστος " σταυρῷ προσήλωσεν ; 
᾿Απόστιχα Σταυρώσιμα. Προσόμοια β΄. 

ὙΨωώθης ἐν σταυρῷ, Χριστὲ ὁ Θεὸς, " χαὶ ἔσωσας τῶν ἀν- 

θρώπων τὸ γένος" "᾽ δοξαζομέν σου τὰ παθήματα. 

᾿Επάγης ἐν σταυρῷ, Χριστὲ ὁ Θεὸς, " χαὶ ἤνοιξας Παραδεί- 
σου τὰς πύλας" ἡ δοξαζομέν σε, Λυτρωτὰ ἡμῶν. 

Μαρτυριχόν. 
Οἱ Μαρτυρές σου, Κύριε, " ἐπιλαθόμενοι τῶν ἐν τῷ βίῳ, " χα- 

ταφρονήσαντες χαὶ τῶν βασάνων ἡ διὰ τὴν μέλλουσαν ζωὴν, ἢ 
ταύτης χληρονόμοι ἀνεδείχθησαν" "᾽ ὅθεν καὶ ᾿Αγγέλοις συναγαλ- 
λονται. ἡ Αὐτῶν ταῖς ἱχεσίαις ᾿ δώρησαι τῷ λαῷ σοὺ τὸ μέγα 
ἔλεος. Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Σταυρῷ σε χαθηλούμενον " ὡς ἐθεάσατο ἡ σὲ Τεχοῦσα, " μόνε 
Μαχρόθυμιε, " ὀδυρομένη δάχρυα ἔῤῥει χρουνηδὸν, ᾿ καὶ τὸ ὑπερ- 
βάλλον τῆς χρηστότητος, ἡ καὶ τὸ συμπαθὲς τὸ ὑπὲρ ἄνθρωπον ἢ 
λίαν ἐχπληττομένη, "΄ ὕμνει τὸ χράτος σου. 

φοΦα μῶν ὦ ον ων ἔν ρον ὡρῶν ὡρ ν το τα ων οτνν ῶων ΡΟ τ, 

ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ. 
ΕἸΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Σταυρώσιμα. 
Ἦχος πὶ. δ΄. 

λέπων ὁ ληστὴς “ τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς " ἐπὶ σταυροῦ χρε- 

ἐν ραν ἔλεγεν: " Εἰ μὴ Θεὸς ὑπῆρχε σαρχωθεὶς " ὁ σὺν ἡμῖν 

σταυρωθεὶς, " οὐχ ἂν ὁ ἥλιος " τὰς ἀχεῖνας ἀναπέχρυψεν, " οὐδὲ 

Ῥδιδο] οὐϊουβ. 88 



658 ΤῊ ΤΕΤΑΆΡΤΗ ΠΡΩ͂Ι, 
ΕΣῊ εν εὐ ᾿ ἢ ἜΠΕ : 
ἡ γῆ σειομένη ἐχυμαίνετο. "᾿Αλλ ὁ πάντων ἀνεχόμενος, ἡ μνή- 
σθητί μου, Κύριε, " ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. 

Ἔν μέσῳ δύω ληστῶν " ζυγὸς δικαιοσύνης ᾿ εὑρέθη ὁ Σταυ- 
ρός σου" ἡ τοῦ μὲν χαταγομένου εἰς “Αδὴν ἡ τῷ βάρει τῆς βλασφη- 

μίας" " τοῦ δὲ χουφιζομιένου πταισμάτων " πρὸς γνῶσιν θεολογίας. ε 

Χριστὲ ὁ Θεὸς, δόξα σοι. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 
Τὸν ᾿Αμνὸν καὶ Ποιμένα " χαὶ Λυτρωτὴν "᾽ ἡ ᾿Αμνὰς θεω- 

ροῦσα " ἐν τῷ σταυρῷ, " ἡλάλαζε δαχρύουσα, " χαὶ πιχρῶς ἀνε- 

χραύγαζεν" " Ὃ μὲν Κόσμος ἀγάλλεται " δεχόμενος τὴν λύτρω- 

σιν, " τὰ δὲ σπλάγχνα μου φλέγονται, " ὁρώσης σου τὴν σταύρω- 
σιν" "ἥνπερ ὑπομένεις " διὰ σπλάγχνα ἐλέους, ἡ Θεὲ ὑπεράγα- 
θε, ἢ ἀνεξίχαχε Κύριε. “ Ἢ πιστῶς ἐχβοήσωμεν" ἡ Σπλαγχνίσθητι, 
Παρθένε, ἐφ ἡμᾶς, " καὶ πταισμάτων δώρησαι τὴν ἄφεσιν " τοῖς 
προσχυνοῦσιν ἐν πίστει " αὐτοῦ τὰ παθήματα. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
᾿Ανέστης ἐχ νεχρῶν. 

Ἔν μέσῳ τῆς ᾿Εδὲμ ᾿ ξύλον θάνατον ἤνθησεν: "ν᾽ ἐν μέσῳ 

δὲ τῆς γῆς " ξύλον ζωὴν ἐβλάστησε" " γευσάμενοι γὰρ τοῦ πρώ- 
του,  ἄφθαρτοι ὄντες " φθαρτοὶ γεγόναμεν" " σχόντες δὲ τοῦ δευ- 
τέρου, “ τῆς ἀφθαρσίας χατετρυφήσαμεν" δ 
ἔσωσε Χριστὸς ἢ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. 

εν τῷ Σταυρῷ γὰρ 

Τὸ προσταχθέν μοι μυστιχῶς. 

Ἔν Παραδείσῳ μὲν τὸ πρὶν " ξύλον ἐγύμνωσεν, " ἐπὶ τῇ γεύ- 
σει ὁ ἐχθρὸς " εἰσφέρων νέχρωσιν: "΄ τοῦ Σταυροῦ δὲ τὸ ξύλον ἡ 

τῆς ζωῆς τὸ ἔνδυμα “' ἀνθρώποις φέρον, ἐπάγη " ἐπὶ τῆς γῆς, ἢ 

χαὶ Κόσμος ὅλος ἐπλήσθη " πάσης χαρᾶς" “ ὃν ὁρῶντες ὑψούμε- 

νον, " Θεῷ ἐν πίστει, λαοὶ, ᾿ συμφώνως ἐχβοήσωμεν" ἡ Πλήρης 

δόξης ὁ οἶκός σου. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Παρισταμένη τῷ σταυρῷ, " δαχρυῤῥοοῦσα “ ἐλεεινῶς ἡ Θεοτό- 
χος ἀνεβόα. “᾿Αχατάληπτον ὄντως, ἡ Υἱὲ, τὸ παθος σου" “ οὐ 

φέρω τῶν σπλάγχνων μου χωρισμόν: ᾿ οὐ στέγω ὁρῶσα σε " ἐν τῷ 

σταυρῷ" “ μὴ παρίδης τὴν δούλην σου" ἢ ἀνάστα ἐχ τῶν νεχρῶν, " 
δοξάζων μὲ χραυγάζουσαν" "᾽ Πολυέλεε, δόξα σοι. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Τὸ προσταχθέν μοι μυστιχῶς. 

Ξύλον πιχρίαν ἐν ᾿Εδὲμ, " τὸ πρὶν ἐξήνεγχε, “ ξύλον Σταυροῦ 

δὲ γλυχερὰν "᾽ ζωὴν ἐξήνθησεν" " ὁ ᾿Αδὰμ. γὰρ φαγὼν " εἰς φθορὰν 
χατώλισθεν" " ἡμεῖς δὲ χκατατρυφῶντες " σαρχὸς Χριστοῦ " ζωού- 
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μεθα χαὶ θεούμεθα ἢ μυστικῶς, δ᾽ βασιλείαν λαμβάνοντες " ἀίδιον 

ποῦ Θεοῦ" “ διὸ χαὶ πίστει χράζομεν" " Δόξα, Λόγε, τῷ παθει σου. 

Μαρτυριχόν, ὅμοιον. 

Δί ἐγχρατείας τῶν παθῶν “' τὰς πυριφλέχτους "' ἀποτεφρώ- 

σαντες μορφᾶς ἢ χαὶ τὰς χινήσεις, ᾿ τοῦ Χριστοῦ οἱ Μάρτυρες " 

ἔλαβον τὴν χάριν ᾿ τὰς νόσους ἀποδιώχειν " τῶν ἀσθενῶν, " καὶ 
ζῶντες καὶ μετὰ τέλος " θαυμιατουργεῖν᾽ “᾽ ὄντως θαῦμα παρά- 

δοξον, " ὅτι ὀστέα γυμνὰ " ἐχβλύζουσιν ἰάματα! " Δόξα τῷ μό- 
νῳ Κτίστη Θεῷ. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. ᾿Ανέστης ἐκ νεχρῶν. 

Ἢ ἄσπιλος ᾿Αμνὰς ἡ τὸν ᾿Αμνὸν χαὶ Ποιμένα χρεμιάμινον 

Σταυρῷ “ χατιδοῦσα, ἐβόα: " Τέκνον μου, τί τὸ ξένον " καὶ 
πὰρ ἐλπίδα " νῦν τοῦτο θέαμα ; ἣ"᾽᾿ πῶς, ἡ ζωὴ τῶν πάντων, “ 
βροτοῖς ὁμοίως χαταδεδίχασαι; " ἀλλὰ ἀνάστα, Λόγε, ἐχ νεχρῶν ἢ 

τριήμερος, ὡς εἴρηκας. 
Κανὼν Σταυρώσιμος, οὗ ἡ ̓ ἈΑχροστιχὶς 

( ἄνευ τῶν Σταυροθεοτοχίων " 
Τῷ προσπαγέντι τῷ ξύλῳ Θεῷ χάρις. ᾿Ιωσήφ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὃ ἘἙἱρμός. 

τ ρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε " τερατουργοῦσά ποτε " Νω- 
σαϊκὴ ῥάβδος, ἢ σταυροτύπως πλήξασα ἤ χαὶ διελοῦσα θά- 

» λασσαν" ἡ ᾿Ισραὴλ δὲ φυγάδα Ἀ πεζὸν ὁδίτην διέσωσεν, ἢ ἄσμα 

» τῷ Θεῷ ἀναμέλποντα. Τροπάρια. 

Τὴ ἐκ τοῦ ξύλου ἐνηδόνῳ βρώσει με Ἂ γεχρὸν γενόμενον ᾿ ἐπὶ 

Σταυροῦ, Λόγε, “ νεχρωθεὶς ἐζώωσας,, " καὶ δόξῃ κατεκάλλυνας" " 

προσχυνῷῶ σοὺ τὸ χράτος, " ὑμνολογῶ τὰ παθήματα, " χαὶ τὴν 

[- 

ῳ 

εὐσπλαγχνίαν “τὴν ἄμετρον. 

Ὡς ἐφηπλώθη ἐπὶ ξύλου ἄμπελος " ἡ ἀγεώργητος, 

ἡμῖν θείας " χάριτος ἀπέσταξε ἤ χαρδίας τὸν εὐφραίνοντα, " καὶ 

τῆς πλάνης τὴν μέθην ᾿ ὁλοσχερῶς ἀναστέλλοντα, " καὶ τὴν 

ἁμαρτίαν καθαίροντα. Μαρτυριχᾶ. 

Πεποιχιλμινοι ἱεροῖς ἐν στίγμασι, ᾿᾽ Χριστοῦ οἱ Μάρτυρες, ἢ 

χαὶ ἀθλητῶν πόνοις " ἐγχκαλλωπιζόμενοι, " χαλλοποιῷ παρίστα- 

σθε " μετὰ δόξης Δεσπότῃ; Ἀ πανευχλεῶς εὐφραινόμενοι ; Ἂ χαὶ 

θεοειδεῖς γνωριζόμενοι. 

Ῥώμη τῇ θείᾳ προφανῶς ῥωννύμενοι, κ΄ ἅγιοι Μάρτυρες, ἢ 

τοῦ δυνατοῦ πᾶσαν " ἰσχὺν τὴν ὀλέθριον ᾿ ἀνδρείως κατεβάλετε, " 

χαὶ στεφθέντες ὡραίως "ὶ νικητιχοῖς διαδήμασι; Ἂ χαίροντες Κυρίῳ 

παρίστασθε. Σταυροθεοτοχίον. 

Παρισταμένη τῷ Σταυρῷ σού, Κύριε, ἢ ἡ ̓ Απειρόγαμος, ᾿ 

Ἃ οἶνον 
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χαὶ τὰς ἐν σοὶ τρώσεις " χαθορῶσα, Δέσποτα, "' τιτρωσχομένη 

ἔλεγεν: " Οἴμοι Τέχνον ! ὠδῖνας δ ἀποφυγοῦσα τῷ τόχῳ σου, ἣ 

νῦν ὀδυνηρῶς χατατρύχομαι. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Δέησίς ἐστιν ὀγδόη τῇ Παρθένῳ. ᾿Ιωσήφ. 
Εἱρμιός ὁ αὐτός. 

Ἡ οἰβασμένα περὶ σοῦ λελάληνται, ὅ δεδοξασμένη ᾿Αγνὴ, ᾿᾽ ἡ 
τῶν πιστῶν δόξα "᾿ μόνη χρηματίσασα" "ἢ διὸ μελλούσης δόξης 

με ἢ χοινωνὸν σαῖς πρεσβείαις ἢ δοξαζοντά σε ἀνάδειξον, ἢ ἄχραντε, 

πανάμωμιε Δέσποινα, 
Ἑὐλογημένος ὁ καρπὸς, Πανάμωμε, " ὁ τῆς χοιλίας σου, ἣ 

δὲ οὗ βροτοὶ πάντες " τῆς ἀρᾶς ἐλύθημεν" " εὐλογημένη Πάναγνε," 
ἀνερμιήνευτον θαῦμα, ἢ ἀχατανόητον ὅραμα, ἣ᾽ πάντων τῶν βρο- 
τῶν τὸ διάσωσμα. 

Ἢ τῶν ᾿Αγγέλων δυσωπεῖ σε, Κύριε, ᾿ πληθὺς ἑχάστοτε, 

τῶν Μαθητῶν δῆμος, ἡ Προφητῶν ὁ σύλλογος, " Μαρτύρων χαὶ 
'Οσίων σου ἣ' διὰ τῆς Θεοτόχου " ἁμαρτημάτων συγχώρησιν ἢ 
δώρησαι ἡμῖν ὡς φιλάνθρωπος. 

Σὲ τὴν ἐν σπλάγχνοις ῥεϊαμ σχῇ ἼΛχραντε, ἣ πὸ πῦρ τὸ 
ἄστεχτον, Νὰ ἐφόνσωπῷ πίστει, " τῆς ψθέυνης ῥῦσαί με, " χαὶ τῆς 
ἀφοχεηκέθαιβ μοι " διὰ πλῆθος πταισμάτων " χολάσεως ἐλευθέρω- 

σον “ σοῦ ταῖς εὐπροσδέχτοις “δεήσεσι, 
᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰρμός. 

Ἃ 

» 0 σπτερεώσας χατ ἀρχὰς " τοὺς οὐρανοὺς ἐν συνέσει, ἢ χαὶ 

ν τὴν γῆν ἐπὶ ὑδάτων ἑδράσας, " ἐν τῇ πέτρᾳ με, Χριστὲ, ἢ 
» τῶν ἐντολῶν σου στήριξον, "ὅτι οὐχ ἔστ' πλήν σοὺ " ἅγιος, 

» μόνε Φιλανθρωπε. Τροπάρια. 

Ὃ στερεώσας οὐρανὸν, "᾽ χαὶ γὴν ὁ θεμελιώσας, "᾽' χαὶ τὴν 
θάλασσαν τῷ λόγῳ πεδήσας, “᾽ σὺ ἐδέθης δὶ ἐμὲ, "᾽ Σταυρῷ 

προσαναρτώμενος, “ ὅπως δεσμῶν με λύσης ἡ τῆς ἁμαρτίας, Φι- 

λάνθρωπε. 

Σταυροῦ τῷ ξύλῳ ὁ ἐχθρὸς " προσχόψας ἐθανατώθη " σὺν τοῖς 

δαίμοσιν αὑτοῦ φοῖς καχούργοις" ἢ χαὶ ὁ γεύσει πονηρᾷ " χατα- 
χριθεὶς ἐλέηται, ἡ χαὶ ἑδρασμῷ ἡ Κι τίσις " τῆς εὐσεβείας ἐνίδρουται. 

Μαρτυριχα. 

Πολυειδέσιν αἰχισμοῖς, ἡ χαὶ ξίφεσι χαὶ θηρίοις, ἢ χαὶ γυμνό- 
στὴστι σωμιάτων οἱ θεῖοι " χαὶ γενναῖοι ᾿Αθληταὶ ᾿ὶ διδόμενοι, ἀχεί- 
ρωτοι " τῷ πονηρῷ διώχτῃ ἣ ἔμειναν νεύσει τῇ χρείττονι. 

᾿Αποσχοποῦντες λογισμῷ “ νηφούσῃ τε διανοίᾳ “ πρὸς τὰ 
μένοντα, ῥεόντων τελείως " κατεφρόνησαν Χριστοῦ " οἱ Μάρτυ- 
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Ἃ Ἃ θες οἱ ἔνδοξοι: Δ᾽ ὅθεν τοὺς ἀνυποίστους 

ροντες. Σταυροθεοτοχίον. 

Ἢ πολυύμνητος ᾿Αμνὰς " τὸν ΓΑρνα θεασαμένη " πρὸς ἑχού- 
σιον ἑλχόμενον παθος, " χαὶ σταυρούμενον σαρχὶ, " ἠλάλαζε δα- 
χρύουσα, " χαὶ τὴν μαχροθυμίαν " ὕμνει τὴν τούτου δοξαζουσα. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Οὐρανίας ἁψῖδος. 
7: πολιτείας ᾿ ἀποπεσὼν, ΓΑχραντε, " παρασυνεβλήθην τοῖς 

χτήνεσι, " χαὶ κατάχριτος “ ὅλος γεγένημαι" "᾽ ἡ τὸν Κριτὴν 
τετοχυῖα, " πάσης καταχρίσεως " ῥῦσαι καὶ σῶσόν με. 

Στεναγμοὺς ἀνενδότους “ χαὶ ψυχιχὸν δάχρυον " 

μοι παράσχου, ἢ Κόρη, κατάνυξιν, " ὅπως πενθήσω μου " τὰ συμ.- 
φυέντα μοι πάθη " ἐξ ἀπροσεξίας μου, “ Θεοχαρίτωτε. 

᾿Επουράνιαι Ταξεις, ἢ λειτουργικὰ Πνεύματα, " δῆμος Προφη- 
τῶν, ᾿Αποστόλων σου ἡ χαὶ Μαρτύρων σου ἣ σὺν τὴ Τεχούση σε " 

ἡ τῷ λαῷ σου δώρησαι ἡ πταισμάτων 

πόνους ὑπέφερον χαί- 

χαὶ διηνεχὴ 

ἐχδυσωποῦσιν, Οἰχ τίρμιον᾽ 
ἄφεσιν. 

Συμπαθείας με θείας "' ὡς συμπαθὴς, ἼΑχραντε, " νῦν χατα- 
-" ἶνν ͵ " ᾽ ͵ , ᾽ ͵ . 

ξιῶσαι δυσώπει " τὸν εὐσυμπαθητον" ἢ τρόπους ἀσπλάγχνους γὰρ " 

ἀσυμιπαθεῖς χεχτημιένον " μετανοίας τρόποις με " νῦν ἀναχάλεσαι. 
᾽ ν ’ . Π ΄ 

Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰρμός. 

» » μου ἰσχὺς, " Κύριε, σύ μου χαὶ δύναμιις, " σὺ Θεός μου, 
σύ μου ἀγαλλίαμα, " ὁ Πατριχοὺς χόλπους μὴ λιπὼν, ἢ 

» χαὶ τὴν ἡμετέραν " πτωχείαν ἐπισχεψάμενος" " διὸ σὺν τῷ. Προ- 
» φήτη " ᾿Αββαχκούμ. σοι χραυγαάζω: "᾽ Τῇ δυνάμει σου δόξα, Φι- 

» λάνθρωπε. Θεοτοχίον. 

Γένος βροτῶν ἡ τοῦ πτώματος ἀναχέχληται, 
πάλαι ὁ Πρωτόπλαστος: " ὁ γὰρ τῶν ὅλων Δημιουργὸς ἡ ἤρθη 
ἘῈ « ͵ , ᾽ , Ν .“ . Ἂ 
ἐπὶ ξύλου, " δαχτύλους ἐξαιματούμενος, “᾽ καὶ ἥλοις ἐχουσίως 

προσηλούμενος χεῖρας. ἡ χαὶ πλευρὰν ὑπὸ λόγχης νυττόμενος. 
« " ν κ ͵ - ΄ ᾽ , χ 

στη σταυρὸς, " χαὶ πλάνη πᾶσα χατέπεσεν᾽ “ ἐγυμνώθη, 
-“- ε ᾽ ᾿ “Σ᾿ , ᾿ ΩΝ. " κχ ͵ 

Σῶτερ, ὁ ἀλλότριος, " σοῦ γυμνωθέντος, χαὶ ὁ ᾿Αδὰμ. ἡ θείας 
᾽ ᾿ ᾽ ͵ εν ᾽ ΄ Ἂ ἀφθαρσίας " χαταστολὴν ἐπενδύσατο" " ἡ Κτίσις ἐφωτίσθη, " σχο- 
τισθέντος ἡλίου, ἢ ἐπὶ ξύλου, Χριστὲ, σταυρουμιένου σου. 

Μαρτυριχά. 

» 

Ἢ ρ υπεσαῆ ες 

Νεοσφαγῆ " χαθάπερ θύματα, Μάρτυρες, " τῷ τυθέντι " Δό- 

γῳ προσηνέχθητε, “ ταῖς τῶν αἱμάτων ἐπιῤῥοαῖς ἡ πλάνης τὰς 
θαλάσσας " ξηράναντες θεία χάριτι, “ χαὶ χύσιν παθημάτων ἤ 

ἐπομβρίαις θαυμάτων " ἀναστέλλοντες πάντοτε, ἔνδοξοι. 

Τῆξιν μελῶν, " πάντων ὀδόντων ἐχρίζωσιν ἢ χαὶ ὀνύχων, " 

Μάρτυρες, ὑπέστητε, “ χεῖρας χοπτόμενοι ἀφειδῶς, “᾽ γλῶσσαν 
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τε χαὶ πόδας ἅ χαὶ ἁρμονίας τοῦ σώματος" ἅ διὸ ὑπερβαλλούσης 

ἠξιώθητε δόξης, ᾿ τῷ τῶν ὅλων Θεῷ παριστάμενοι. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Τὸν ἑαυτῆς " Μόσχον ἡ ἄμεμπτος Δάμαλις " χατιδοῦσα ἢ 

ξύλῳ ἀναρτώμενον, ἢ Τέχνον, ἐβόα ἀλαλαγμῷ, " πῶς σὲ παρανό- 
- ᾽ 1] « 8. " νι ΕΣ ΄ ᾽ Ἁ 

μων ἡ δῆμος οὐδ᾽ ὅλως ὠχτείρησεν " αὐτὸν φχτειρηχότα, ᾿ ἀλλὰ 
σχέψει δολία " θανατῶσαι ἀδίκως προείλετο ; 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

Τ' πονηρὸν " ἁμαρτιῶν μου χειρόγραφον ἣ' θείᾳ λόγχη; Ἀ Παν- 

αγνε, διάῤῥηξον, ἢ τῇ χεντησάση θείαν πλευρὰν " τοῦ ἐναν- 
θρωπῆσαι ἣ ἐκ σοῦ, Παρθένε, θελήσαντος" " χαὶ βίβλῳ με γραφῆ- 
ναι ἢ σωζομένων δυσώπει, " τὸν ἀφρόνως Θεοῦ μαχρυνόμενον. 

Ἵνα φωναῖς " γαριστηρίοις δοξαίζω σε, κ᾿ ἵνα θείῳ δ᾽ πόθῳ με- 

γαλύνω σε, " τὴν τῷ μεγίστῳ σου τοχετῷ “ πάντας σμιχρυνθέν- 

τας, ᾿ Πανάμωμε, μεγαλύνασαν, ἡ μεγάλως ἁμαρτῶντα ἣ 

δεινῶς συμπτωθέντα δ συγχωρήσεως, Κόρη, ἀξίωσον. 

Νόμοι ἐν σοὶ "᾽ χεχαινοτόμηνται φύσεως" δ᾽ ὑπὲρ φύσιν “ Λό- 

γον γὰρ ἐχύησας" ἡ διό σε πίστει. ἐκδυσωπῶ" “ Τὸν ὑπὲρ τὴν φύ- 
σιν " τὴν ἀνθρωπίνην, Πανάμωμε, " πολλὰ ἡμαρτηκότα, " χαὶ 
Θεοῦ μαχρυνθέντα ἡ ἐπιστρέψαντα σῶσον πρεσβείαις σου. 

Ὃ δυσμενὴς " τῆς ἁμαρτίας τοῖς βέλεσι ἢ τὴν ψυχήν μου " 

ὅλην ἐτραυμάτισε, ἢ καὶ χατεμόλυνεν ἡδοναῖς Δ᾽ τὴν ἐμὴν χαρ- 
δίαν, ᾿ χαὶ τῆς ὁδοῦ ἀπεπλάνησε, ἢ Παρθένε, τῆς εὐθείας" " διὰ 

τοῦτο βοῶ σοι" “᾿ Επιστρέφοντα δέξαι χαὶ σῶσόν με. 
᾽ ᾿ ᾿ ε ε ΄ 

Ωδὴ ε΄. Ὁ ἙΕἱρμος. 

» Ἔ- τί με ἀπώσω ἢ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, Ἃ σὸ φῶς τὸ ἄδυ- 

τον, " χαὶ ἐχάλυψέ με " τὸ ἀλλότριον σχότος τὸν δείλαιον : 
» ᾿Αλλ ἐπίστρεψόν με, ᾿ καὶ πρὸς τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν σοὺ ἢ τὰς 

χαὶ 

» ὁδούς μου χατεύθυνον, δέοριαι. Τροπάρια. 

Ἵνα τῆς ἐνηδόνου " γεύσεως λυτρώσης με, ἢ χολῆς, Μαχρό- 

θυμε, ᾿ ἀπεγεύσω θέλων, ἢ οἱ χαὶ νεχρώσεως ὅπως ἐχδύσης με; 

᾽᾿Τησοῦ, τὸ πάθος, ἡ γυμνὸς παγῆναι χατεδέξω " ἐπὶ ξύλου" ὑμνῶ 

σου τὸ εὐσπλαγχνον. 

Τὴν φθαρεῖσαν ψυχήν μου, " Λόγε, τοῖς παθήμασι ἢ χκαινο- 
ποιούμενος, " τὴν ψυχὴν παρέθου " τῷ Πατρὶ, ἐπὶ ξύλου χρεμιά- 

μένος" ἢ χαὶ οὐ φέρει ταῦτα ἄψυχος γὴ χατανοοῦσα, Ἃ ἀλλὰ 

φόβῳ χλονεῖται ὑμνοῦσα σε. 
Μαρτυριχά. 

ΩΣ 

ἱΩραιώθητε θείοις, ἢ Μάρτυρες, παθήμασι Ἂ χαλλωπιζόμενοι, " 
ἄνή, Ὁ - ᾿" ᾿Ξ: , - ᾽ , , 

χαὶ ἰχνηλατοῦντες “ τὸν τοῖς πάθεσι πᾶσιν ἀπαθειαν " δεδωχότα 
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Λόγον “ μονογενῆ Πατρὸς ἀνάρχου" Ἀ διὰ τοῦτο αὐτῷ συνδο- 

ξαζεσθε. 

Ξενωθέντες τῶν χάτω, " τὰ μὴ θεωρούμενα " χατεχληρώσα- 
στε, " ἐν ἐπουρανίοις ἢ αὐλιζόμενοι θείοις σχηνώμασι, ἢ χαὶ μεθέξει 

θείᾳ " θεοποιούμενοι ἀύλως, " τοῦ Σωτῆρος ἀήττητοι Μάρτυρες. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Ξένον θέαμα βλέπω, "“ ἔχραζες, Πανύμνητε, ἡ πῶς ὁ τῷ 

βλέμματι " πᾶσαν γῆν σαλεύων, "᾽ ἐπὶ ξύλου ὑψούμενος ὕπνω- 
σας, " τοὺς ὑπνοῦντας μέλλων “᾽᾿ ἐχ τοῦ αἰῶνος ἀφυπνίζειν. ἢ 

Προσχυνῶ σου, Υἱὲ, τὸ μαχρόθυμον. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. πιρῤβ ὃ αὐτός. 

ἐνεαὶ γενεῶν σε " τὴν ἀειμαχάριστον ἣ' νῦν μαχαρίζουσιν" " οὐ- 
᾿ ἀβηδὶ Δυνάμεις, " ὡς τὰ χάτω τοῖς ἄνω συνάψαταν, ἢ εὐφη- 
μοῦσι μόνην " ἐν γυναιξὶν, Εὐλογημένη; ἢ τοῦ πεσόντος ᾿Αδαὰμ. 
ἡ ἀνάχλησις. 

Διαμένειν με σῶον, ἡ μὴ παρατρεπόμενον ἡ στάσεως χρείττο- 
ἢ ἀλλ εὐθυποροῦντα, "᾿ χαὶ Θεῷ τὰ εὐάρεστα πράττοντα ἅ 

ἐνδυνάμωσόν με, " τὸν ἀγαθὸν τεχοῦσα Λόγον, ἢ τὸν ἡμᾶς ἀλο- 
γίας ῥυσάμενον. 

Ὃ τὸ αἷμα σου, Λόγε, ἢ διὰ ὑπερβάλλουσαν " ἐλέους ἄβυσ- 

σον " ἐν σταυρῷ χενώσας, " τῶν παθῶν μου τὴν ἄβυσσον ξήρα- 
γον, " χαὶ ἐν χατανύξει " σοὶ τῷ Θεῷ εὐαρεστῆσαι ἡ διὰ τῆς Θεο- 
πόχου ἀξίωσον. 

νος, 

γ᾽ ᾿] ᾿ ε ε ’ 

Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 
» ἴα βυσσος ἁμαρτιῶν “ χαὶ πταισμάτων χαταιγίς με ταράτ- 

εἰν Ἂ χαὶ πρὸς βυθὸν βιαίως "' συνωθεῖ ἀπογνώσεως: " ἀλ- 
Ἁ Ἂ ν τ ᾿ ὝὙ ες - , Ἂχ 

» λὰ σὺ τὴν χραταιὰν " χεῖρά μοι ἔχτεινον. ὡς τῷ Πέτρῳ; 

» ὦ Κυβερνῆτα, χαὶ διάσωσον. 
Τροπαρια. 

“ - ᾽ ΠῚ Σ ἬΘ ΞΕ ΡῈ -- μι 
γμνησαν τῶν οὐρανῶν " αἱ Δυνάμεις, καὶ ἐξέστησαν πᾶσαι, 

᾽ Ἀ - , Ἂ -» ΄ π Ἂ Ῥ ) ᾿ΑΣ , 

ἐπὶ σταυροῦ δε: Λόγε, "᾿ χαθορῶσαι χρεμιάμιενον χαὶ ἂμ. 
ε τὰ ΑΝ τῶ χὰ ἐκ... ἂν, Αὶ ἥ ΄ 

ὃ πλὴν γωθεὶς, ἢ Σῶτερ, ἰάτρευται τῷ Σταυρῷ σου, ᾿ χαὶ ἡ χατα- 

ρα ἐξωστράχισται. 
Λέλυται ἐκ τῶν εὐάμλθν δῷ ἀνθρώπινον, Ναχρόθυμε, γένος, 

Ὡς ς ᾿ τὰν. Ξ . , 

σοῦ ἐν σαρχὶ δεθέντος, " χαὶ δεσμεῖται ὁ ὃ τι ἀΥνος, ὑπὸ πάντων 

Ἂ 

πῶν πιστῶν ἡ χαταπαιζόμιενος ὡς στρουθίον. ἢ Δόξα, Χριστὲ, τὴ 

δυναστείᾳ σου. Μαρτυρικα. , ς 

"Ὠφθητε θεοειδεῖς, "᾿Αθλοφόροι, ὥσπερ ἄνθρακες; πᾶσαν " τῆς 

δυσσεβείας ὕλην " κατακαίοντες χάριτι; ἢ ἐπ ἀνθράχων τε πυ- 

ρὸς " περιχορεύοντες, χαὶ τὴν θείαν " ἀναψυχὴν ὑποῦδεχόμενοι. 
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Θρέμματα ἀληθινοῦ " δεδειγμένοι, ᾿Αθλοφόροι, Ποιμένος, Κὶ μέ- 

σον ἀγρίων λύχων ἡ ἀβλαβεῖς διεμείνα τε" " καὶ τελέσαντες χαλῶς ἢ 
δρόμον τὸν ἔνθεον, ἐν τῇ μάνδρᾳ " τῇ οὐρανίῳ ἐσχηνώσατε. 

Σταυροθεοτοχίον. 
Κύριόν σε τῆς ζωῆς " χαὶ ὡραῖον ἀπεχύησα κάλλει " ὑπὲρ υἱοὺς 

ἀνθρώπων, ἢ ἡ Παρθένος ἐχραύγαζε" " καὶ πῶς θνήσχεις νῦν, Υἱὲ, δ 

κάλλος οὐχ ἔχων ἐν τῷ σταυροῦσθαι, " 
ματι; 

ὃ χαλλωπίζων πάντα νεύ- 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ᾿Ιλάσθητί μοι, Σωτήρ. 
᾿χ λέηται διὰ σοῦ " ἡ φύσις τῆς ἀνθρωπότητος" “ τὸν ἐλεήμονα 
Η Ἂ ἐχύησας Κύριον, "᾽ ἐλεῆυον Παάναγνε' "᾽ ὅθεν δυσωπῶ 
σε; " τὴν ἐμὴν ψυχὴν ἐλέησον. 

Τῶν ᾿Ασωμάτων, "᾽ Χριστὲ, " τὰ τάγματα δυσωποῦσί σε, " 
Μαρτύρων τε Προφητῶν "᾽ καὶ τῶν ᾿Αποστόλων σου" ἥ διὰ τῆς 

Τεχούσης σε, " τὸν λαόν σου σὼζε " ἀπὸ πάσης περιστάσεως. 

Ἢ ἀγεώργητος γῆ: “ τὸν Γεωργὸν ἡ χυήσασα ἣ' χαὶ πάντων 
Δυμιουργὸν, " τὴν ὑλομανήσασαν ἢ ψυχήν μου τοῖς πάθεσι Κ᾿ δεῖ- 
ἕον καρποφόρον ἢ διὰ θείας ἐπιγνώσεως. 

Παρέβην τὰς ἐντολὰς " τὰς πρὸς Θεὸν ὁδηγούσας με, ἢ καὶ 

θέλων τοῖς πονηροῖς ᾿ δεδούλωμιαι παθεσι" ἡ διὸ ἱκετεύω σε " τῆς αὐ- 
τῶν με ῥῦσα! δ δεσποτείας, ᾿Αειπάρθενε. 

᾿Ωϑὴ Ὁ Εἱρμός. 
» (λεοῦ συγχατάβασιν " τὸ πῦρ ἠδέσθη " ἐν Βαβυλῶνί ποτε" 
» διὰ τοῦτο οἱ Παῖδες ἡ ἐν τῇ χαμίνῳ ἀγαλλομένῳ ποδὶ " ὡς 

ν» ἐν λειμῶνι " χορεύοντες ἔψαλλον: " Εὐλογητὸς, ὁ Θεὸς," ὁ τῶν 
» Πατέρων ἡμῶν. Τροπᾶρια. 

᾿Επλήγης τὰς χεῖρας σου, ἡ ἐν αἷς εἰργάσω, “ Χριστὲ, τὰ 

θαύματα, " καὶ τραυμάτων ἠνέσχου, " τὰ τραύματα μου πάντα 
ἰώμενος" " ὑμνῶ σε, Λόγε, ᾿ χραυγαάζων, Μαχρόθυμε: " Ἑὐλογητὸς, 

ὁ Θεὸς, " ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

᾿Ωρύχθης τὰς χεῖρας σου " χαὶ πόδας ἥλοις, ἡ Χριστὲ, σταυ- 

ρούμενος, “᾽ χαὶ πλευρὰν ἐλογχεύθης, "᾿ χρουνοὺς πηγάζων πᾶσιν 

Ἃ 

ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Μαρτυριχα. 
Χορείαν στησώμεθα “᾽ ὑμνολογοῦντες κ' Θεοῦ τοὺς Μάρτυρας, 

τοῖς χοροῖς τῶν ᾿Αγγέλων “ ἀριθμουμένους, καὶ τὰ ἐπίγεια ἢ φω- 

ταγωγοῦντας, " χαὶ πάντοτε μέλποντας" " Εὐλογητὸς, ὁ Θεὸς, ἢ 

ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

᾿Αγίων λαμπρότησιν " ἁγιασθέντες " χατεσχηνώσατε, “ ἐπι- 
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- πέμποντες πᾶσιν ἣ ἁγιασμόν τε χαὶ ἀπολύτρωσιν “ἡ τοῖς εὐφημοῦ- 

σιν " ὑμᾶς καὶ χραυγάζουσιν" " Εὐλογητὸς, ὁ Θεὸς, ἡ ὁ τῶν Πα- 
τέρων ἡμῶν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ὃ ἄδυτος Ἥλιος, " πῶς ἔδυς ξύλῳ, " Λόγε, τεινόμενος, " ἡ 

Παρθένος ἐβόα, " χαὶ βλέπων ἔστη τοῦ δρόμου ἥλιος, " φαίνειν 
μὴ σθένων, " σοῦ πάσχοντος, Δέσποτα ; " Ὑμνολογὼ, προσχυνῶ ἢ 

τὸ θεῖον χράτος σου. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Εἱρμὸς ὁ αὐτές. 

᾿ᾳ ῥῥήτῳ χυήσει σου "“ φριχτῶν, ἀῤῥήτων ἢ ἡμᾶς ἠξίωσας, Κ' Θεο- 
Α πόχε, πραγμάτων" ἣὶ διὸ φρικτῆς με ῥῦσαι χολάσεως, "ἡ χαὶ τῆς 
ἀῤῥήτου " χαρᾶς χαταξίωσον, " ἵνα ὑμινῶ σε ἀεὶ τὴν πολυύμνητον. 

ἹΡαθύμως τὸν βίον μου " ἐχδαπανήσας ἢ ἄχαρπος ἔμεινα, ἢ 

χαὶ πτοοῦμαι τὴν δίκην, ἡ χαὶ τῆς γεέννης τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον" " 
ἡ πῦρ τεχοῦσα, " Παρθένε, τὸ ἄστεχτον, " ῥῦσαί με τοῦ πυρὸς ἤ 
τῇ μεσιτείᾳ σου. 

Θαυμάτων ἐπέκεινα " τὸ μέγα θαῦμα " τῆς σῆς χυήσεως" " διὰ 
τοῦτο βοὼ σοι" " ᾿Αγνὴ Παρθένε, Θεογεννήτρια, δ τὰ σὰ ἐλέη 
ἐπὶ ἐμοὶ θαυμιάστωσον, " χαὶ τῆς μελλούσης ὀργῆς " ῥῦσαι χαὶ 

σῶσόν με. 
᾿Εμὲ τὸν βιώσαντα “ ἐν ἀμελεία, " καὶ παραβλέψαντα " τοὺς 

ἁγίους σου νόμους " καὶ τὰ σεπτά σου, Σῶτερ, ἐντάλματα, τοὶ 

οἴχτειρον , σῶσον ἤ διὰ τῆς Ῥεχούσης σε, “ ὡς εὐεργέτης Θεὸς δ 

χαὶ πολυέλεος. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰρμός. 
» 'πιπταπλασίως χάμινον " τῶν Χαλδαίων ὁ τύραννος “ τοῖς θεο- 

Ἰίρων, ἐμμανῶς ἐξέκαυσε: “ δυνάμει δὲ χρείττονι "“ πεέρι- 

» σωθέντας τούτους ἰδὼν, " Τὸν δημιουργὸν " καὶ Λυτρωτὴν , 
» ἀνεβόα, " οἱ Παῖδες, εὐλογεῖτε, " ᾿Ἱερεῖς, ἀνυμινεῖτε, " λαὸς, 

» ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας ποὺς αἰῶνας. 

Τροπαρια. 

Ῥίζης, Χριστὲ, ἐβλάστησας " ᾿Ιεσσαὶ σωματούμενος," χαὶ ῥιζο- 

πομεῖς τὴν ἐχφυεῖσαν ἄκανθαν " ᾿Αδὰμ. παραβάσεως, Ὦ στέφος φο- 

ρῶν ἀκάνθινον" "' ξύλῳ δὲ παγεὶς, “ τὴν ἐχ τοῦ ξύλου ἰάσω ἢ 

βλαστήσασαν χατάραν, "' χαὶ τοὺς μέλποντας σώζεις" Ἐ Ναδεῦ 

ὑπερυψοῦτε ᾿ Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ἵνα Θεὸν τὸν ἄνθρωπον " ἀπεργάση, Φιλάνθρωπε, ᾿ γέγονας 

βροτὸς χαὶ τῷ σταυρῷ ὡμίλησας, ἡ πλευρὰν ἐχχεντούμιενος ἢ 

χαὶ ὄξος ποτιζόμιενος" "' ὅθεν οἱ σωθέντες ἡ σοῦ τοῖς πάθεσι, Λόγε, δ 

βοώμεν εὐχαρίστως" “ἡ ᾿Ιερεῖς, εὐλογεῖτε, ἃ λαὸς, ὑπερυψοῦτε " 

Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

» 

Ῥδυδοϊθίϊουβ. 84 
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Μαρτυριχά. 

Συμποδισθέντες Μάρτυρες, “᾽ χαὶ ὡς ἄρνες θυόμενοι, "᾿ καὶ ἐπὶ 

πυρὸς ἀνηλεῶς ὀπτώμενοι,, δ᾽ θηρσὶν ἐχδιδόμενοι, ἢ τὰς χεφαλὰς 

πεμινόμενοι, ᾿᾽΄ χαίρετε, χαρᾷ ᾿ ἀνεκλαλήτῳ βοῶντες" ἡ Οἱ Παῖδες, 
εὐλογεῖτε, “ ᾿Ἱερεῖς, ἀνυμινεῖτε, ἡ λαὸς, ὑπερυψοῦτε " Χριστὸν εἰς 
τοὺς αἰῶνας. 

Στεφανηφόροι Νάρτυρες, " τῶν ᾿Αγγέλων συμμέτοχοι, "᾿ οἱ 
τοὺς ὠμοτάτους δυσμενεῖς πατήσαντες, ἣ πρεσβείαν ποιήσατε ἢ 

ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον, " ὅπως ἐν ἀγάπη " καὶ πολλῇ ὁμονοίᾳ δ 
ζησώμεθα βοῶντες" “ ἹἹερεῖς, εὐλογεῖτε, “᾽ λαὸς, ὑπερυψοῦτε ἢ 
Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Σταυροθεοτοχίον. 
᾿Οδυνηρῶς στενάζουσα, “ μητριχῶς ἀλαλάζουσα δ᾽ χαὶ τὴν 

ἐχ τῶν σπλάγχνων συνοχὴν μὴ φέρουσα, ἣ σταυρῷ ἐνητένιζες 
τῷ ἐχ τῆς σῆς τεχθέντι γαστρὸς, "᾽ Τέχνον, ἐχβοῶσα, ἡ τί τὸ 

ὅραμα τοῦτο; "᾽ πῶς πάσχεις, ὁ τῇ φύσει " ἀπαθὴς, πάντως θέ- 

λων ἣ' τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων “ φθορᾶς ἐλευθερῶσαι; 
Κανῶν: τῆς Θεοτόχου. Εἰρμὸς ὁ αὐτός. 

τενεχρωμένην ζώωσον, ἢ συμπτωθεῖσαν ἀνάστησον, “ τετραυ- 
᾿ μμανενῳ τὴν ψυχήν μοὺ ἴασαι, “᾽ τὸν νοῦν μου εἰρήνευ- 
σον, “ τῶν πειρασμῶν τὰ χύματα ἣ πραῦνον, Παρθένε, " χαὶ βο- 
ὥὦντά με σῶσον" "᾽ Οἱ Παῖδες, εὐλογεῖτε, ὁ ᾿Ιερεῖς, ἀνυμινεῖτε, ἢ 
λαὸς, ὑπερυψοῦτε " Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ως ὁ Ληστὴς χραυγάζω σοι" " Μνήσθητί μου, Φιλάνθρωπε᾽ ἢ 
χλαίω ὡς ἡ Πόρνη; χαὶ βοῶ σοι: Ἥμαρτον, " ὡς πάλαι ὁ Ασω- 
τος " μετανοῦντα δέξαι με" τὸν ἀπεγνωσμένον, ἣ διὰ τῆς Θεο- 
πόχου, " προθύμως ἵνα μέλπω" “ ἹΙερεῖς, εὐλογεῖτε, ἡ λαὸς, ὑπερ- 
υψοῦτε " Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ἹἹκετιχῶς βοῶμεέν σοι, " Θεοτόχε πανύμνητε, " μετὰ τῶν ἀπεί- 
ρὼν νοερῶν Δυνάμεων, "᾽᾿ Μαρτύρων ᾿Οσίων τε " χαὶ ᾿Αποστόλων 
χαὶ Προφητῶν" "᾽ Ποίησον πρεσβείαν " ὑπὲρ πάντων τῶν πίστει ἣ 
ἐνθέως μελῳδούντων" " ἱἹερεῖς, εὐλογεῖτε, " λαὸς, ὑπερυψοῦτε " 
Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. .ὋὋ Εἰρμός 
» ᾽Τγχξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανὸς, "᾽ χαὶ τῆς γῆς χατεπλάγη "ἡ 
»  ,τὰ πέρατα, " ὅτι Θεὸς ἢ ὥφθη τοῖς ἀνθρώποις σωματιχῶς" " 

» χαὶ ἡ γαστήρ’ σου γέγονεν " εὐρυχωροτέρα τῶν οὐρανῶν" ἅ 
» διό σε, Θεοτόχε, κ᾿ ᾿Αγγέλων χαὶ ἀνθρώπων "' ταξιαρχίαι με- 
» γαλύνουσι. Τροπαρια. 

Ιατρευσάς μου, Δέσποτα, τὰς πληγὰς, " πληγωθεὶς καὶ αἱ- 
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μαάξας " τὰς χεῖρας σου" " χαὶ πρὸς ὁδοὺς " βαίνειν σωτηρίους ὡς 

ἀγαθὸς " χατεύθυνάς με, Κύριε, " πόδας ὀρυχθεὶς ἐπὶ τοῦ σταυ- 
ροῦ, " οὺς πάλαι οἱ Γενάρχαι " βαδίζοντας ἰδόντες " ἐν Παραδεί- 

σῳ, χατεχρύπτοντο. 
᾿Ωρθώθη, ὀρθωθέντος σου ἐν σταυρῷ, ἡ ὁ πεσὼν πτῶμα μέ- 

γα ᾿ Πρωτόπλαστος, " ἡ δὲ ἰσχὺς " ἅπασα ἐπτώθη τοῦ δυσμε- 

νοῦς, ᾿ πᾶσα δὲ γῆ ἡγίασται " αἵματι καὶ ὕδατι ἐκ τῆς σῆς ἡ 
πλευρᾶς προχεομένῳ" " διό σε, Πανοιχτίρμον, " ἀκαταπαύστως 
μεγαλύνομεν. Μαρτυριχά. 

Στρεβλούμενοι τὰς στρέβλας τοῦ πονηροῦ " διελύσατε, ἅγιοι 
Μάρτυρες, " χαὶ τοῖς δεσμοῖς, ἢ οἷσπερ ὑπεμείνατε χαρτερῶς, " 

τοῦτον συνεποδίσατε, " χαὶ χαθυπετάξατε τοῖς ποσὶν ἡ αἰσχύνης 

πεπλησμένον " χαὶ γέλως τοῖς ὁρῶσι "' χάριτι θείᾳ χρηματίσαντα. 

Ἢ γῆ τῇ καταθέσει τῶν ἱερῶν " τῶν Μαρτύρων λειψάνων ἢ 
ἡγίασται, " καὶ γὰρ πηγὴν ἣ βρύουσαν ἰάσεις παντοδαπὰς " ταῦ- 
τὰ ἐνθέως χέχτηται, ἢ πάθη τῶν σωμάτων χαὶ τῶν ψυχῶν “"' 
ἀπαύστως ἰωμένην, ἣ᾽ χαὶ λώβην τῶν Δαιμόνων " ἐχχρουομιένην 

θείῳ Πνεύματι. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Φυγοῦσα τὰς ὀδῖνας τὰς υνητριχὰς ἢ τῷ χαιρῷ τῆς λοχείας, ἢ 

Μαχρόθυμε, “ σὲ ἐν τῷ νῦν " πάθει ἑχουσίως προσομιλεῖν " χαὶ 
ἄλγος καθυφίστασθαι, ᾿ ἤλγησα τὰ σπλάγχνα χαὶ τὴν ψυχὴν, " 
ὑδύνης ἐπληρώθην, " ἡ Πάναγνος ἐβόα" " ἣν ἐπαξίως μεγαλύνουεν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. "φριξε πᾶσα ἀκοή. 
θεία χλίνη Σολομιὼν, "ἣν χυχλοῦσι δυνατοὶ νῦν ἑξήκοντα, 

νῊΝ τῆς θείας Γραφῆς, “ ἐν ἡ ὁ Λόγος " ἐπανεπαύσατο, ὃ 

ταῖς μυριάσι με ἀεὶ " Δαιμόνων χλονούμιενον Ἀ ἄτρωτον φύλαξον Νὴ 

τῇ δυνάμει σου, ἁγνὴ ᾿Αειπάρθενε. 
Στάζουσα θεῖον γλυχασμὸν, ἣ᾽ τῶν ἁπάντων γλυχασμιὸν ἡ 

χυήσασα, " τῷ τοῦ ὄφεως " τὴν φαρμαχθεῖσαν “ ψυχήν μοὺ γλύ- 

χκανον, " ἀλλοτριοῦσα με πιχρᾶς ἢ ἁμαρτίας πάντοτε " σῇ μεσι- 

τείᾳ σου, “ προστασία τῶν πιστῶν ἀχαταίσχυντε. 

Ἥλιε δέξης, ᾿Ιησοῦ, ἡ τὴν ἀθλίαν μου ψυχὴν φωταγώγησον δ 

«αἷς παραχλήσεσι " τῆς σε τεχούσης Ἀ ἁγνῆς Θεόπαιδος, "᾽ τῶν 

ἀσωμάτων Λειτουργῶν, “ σεπτῶν ᾿Αποστόλων σου, " ̓Ιεραρχῶν, 

Προφητῶν, " χαὶ Μαρτύρων εὐχλεῶν χαὶ ᾿Οσίων σου. 

Φρίττω σου, μόνε Βασιλεῦ, “ τὴν δευτέραν παρουσίαν, χαὶ 

δέδοικα, “ ὅλος χατάχριτος " ἠπορημιένος Ἀ ὑπάρχων, Κύριε " 

διὸ πρὸ τέλους σοι βοῶ " διὰ τῆς Τεχούσης σε" " Φεῖσαι καὶ σὼ- 

σόν με, " ἐλεῆμον, ἀγαθὲ χαὶ φιλάνθρωπε. 

΄ 
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᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Σταυρώσιμα. 

Τοῦ Μωσέως ἡ ῥάβδος "᾽ τὸν τίμιον Σταυρόν σοὺ “ προετύ- 
που, Σωτὴρ ἡμῶν" ἡ ἐν αὐτῷ γὰρ σώζεις, Κ᾽ ὡς ἐχ βυθοῦ θαλάσ- 
σης; " τὸν λαόν σου, Φιλανθρωπε. 

ὋὉ ἐν ᾿Εδὲμ Παράδεισός ποτε " τὸ ξύλον τῆς γνώσεως ἢ ἀνε- 

βλάστησεν ἐν μέσῳ τῶν φυτῶν" "' ἡ ̓ Εχχλησία σου, Χριστὲ, ἢ 
τὸν Σταυρόν σου ἐξήνθησε, ᾿ τὸν πηγάσαντα τῷ Κόσμῳ τὴν 
ζωήν’ " ἀλλὰ τὸ μὲν ἐθανάτωσε " βρώσει φαγόντα τὸν ᾿Αδὰμ, " 
τὸ δὲ ἐζωοποίησε " πίστει σωθέντα τὸν Ληστήν" " οὗ τῆς ἀφέ- 

σεως χοινωνοὺς ἡμᾶς ἀνάδειξον, Χριστὲ ὁ Θεὸς, ᾿' ὁ τῷ παθει 

σου λύσας " τὴν χαθ᾽ ἡμῶν μανίαν τοῦ ἐχθροῦ, " χαὶ ἀξίωσον ἡ- 
μᾶς "᾿ τῆς οὐρανίου Βασιλείας σου. 

Μαρτυριχόν. 

Μάρτυρες Χριστοῦ οἱ ἀήττητοι, " οἱ νικήσαντες τὴν πλάνην ἢ 
τῇ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ, "᾽ ἀπελάβετε τὴν χάριν " αἰωνίου τῆς 
ζωῆς. ἢ Τυράννων ἡ ἀπειλὰς οὐχ ἐπτοήθητε᾽ " βασᾶνοις " αἰχιζό- 
μενοι εὐφραίνεσθε" ἤ 
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν" 

χαὶ νῦν τὰ αἵματα ὑμῶν "'ὶ γέγονεν ἰάματα 
" πρεσβεύσατε, “ τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον, ὅμοιον. 

Ξύλῳ προσπηγνύμενον, Κύριε, ἣ ὡς ἑώραχεν ἀσπόρως “' ἡ τε- 
χοῦσα σε ᾿Αμνὰᾶς, “ χατεξαίνετο τὰς ὄψεις, ἡ χαὶ ἐβόα ἐν χλαυῦ- 

μῷ" “Υἱέ μου, ἢ πῶς σφαγὴν φέρεις τὴν ἄδιχον ; " πῶς θνήσχεις, δ 
ὁ ἀθάνατος, ὡς ἄνθρωπος; “ λόγον μοι δὸς, φῶς γλυχύτατον, ἅ βλέ- 

ψον τὴν Μητέρα τὴν νῦν θρηνοῦσαν σε, " χαὶ δόξασον ἡ ταύτην, 
Λόγε, τῇ ἐγέρσει σου. 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ. 

Οἱ Μαχκαρισμιοί. Προσόμοια ς΄. 

Μη: ἡμῶν, ἡ Χριστὲ, Σωτὴρ τοῦ Κόσμου, “ ὥσπερ τοῦ 
Α Λῃηστοῦ " ἐμνήσθης ἐπὶ ξύλου, "'᾿ καὶ χαταξίωσον πάντας; 

μόνε Οἰχτίρμον, "᾽ τῆς οὐρανίου Βασιλείας σου. 
'Ῥάβδῳ Μωὺῦσῆς " σταυρὸν ἐξειχονίζει, "᾽ τέμνει τὸν βυθὸν, ἢ 

λαὸν ᾿Ισραηλίτην " διαβιβάζων: ἡμεῖς δὲ " τοῦτον τυποῦντες, ἢ 
τοὺς νοητοὺς ἐχθροὺς τροπούμεθα. 

Πάλαι ᾿Ιαχὼβ " ἐπευλογῶν τοὺς παῖδας, " χεῖρας ἐναλλὰξ ἣ 

ἐφήπλου σημιαινούσας " τὸν σὸν Σταυρὸν, δί οὗ πάντες " ἐκ τῆς 

χαταάρας, “ Χριστὲ Σωτὴρ, ἠλευθερώθημεν. 
Μαρτυριχόν. 

Πάθη τοῦ Χριστοῦ " ζηλοῦντες, ᾿Αθλοφόροι, " βάσανα πιχρὰ 
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ἠνέγχατε γενναίως" ἢ χαὶ ἀφθαρσίας στεφάνοις μιρνηκυθοιυ: Ἰμ 
τοὺς οὐρανοὺς ν ἀννδβν ἄγος Δόξα. ᾿ 

Δόξα τῷ μήομη τῷ μόνῳ ἀθανάτῳ, δῤξὰ τῷ Υἱῷ " τῷ 
ζῶντι εἰς αἰῶνας, " δόξα τῷ Πνεύματ'! ἅμα " τῷ παναγίῳ, " τῷ 
πᾶσαν Κτίσιν ἁγιάζοντι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Εχ παρθενικῆς " ἀνέτειλε γαστρός σου " ὁ Δημιουργὸς “' ἡλίου 
χαὶ σελήνης" "ὃν χαθορῶσα σταυρούμενον, “ Θεοτόχε, " πᾶσα 
ἡ Κτίσις ἐχυμιαίνετο. 

ΤῊ ΤΕΤΑΡΤΗῊ ἘΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἀρ προ Στιχηρὰ Προσόμοια «τῶν ᾿Αποστόλων. 

Ἤχος πλ Κύριε, " εἰ χαὶ χριτηρίῳ παρέστης. 

Κι; " σὺ τοῦ Παραχλήτου τῇ αἴγλη Ἃ σοὺς ᾿Αποστόλους 

ἐφώτισας, "᾿ χαὶ φωστῆρας τέθεικας τούτους ἃ τὴν Οἰχουμένην 

χαταυγάζοντας " τῷ νοητῷ φωτισμῷ “ τῆς γνώσεώς σου, Δέσπο- 

τα δ διὰ τοῦτο προσχυνοῦμεν ἡ τὴν πολλήν σου ἀγαθότητα. 
Κύριε, “᾽ σὺ τῶν ᾿Αποστόλων πρεσβείαις. "΄ περιτειχίζων τὴν 

ποίμινην σου, ἢ ταύτην ἐξ ἐχθρῶν. ἐπηρείας " διασώζεις ἀστασί- 
αστον" " ἥνπερ τιμίῳ, Σωτὴρ," ὠνησάμενός σου αἵματι," τῆς δου- 
λείας τοῦ ἀλλοτρίου "᾽ ἠλευθέρωσας ὡς εὔσπλαγχνος. 

Ὥφθητε ἡ ἐν τῷ διαδήματι Χριστοῦ " τῆς ᾿Εχχλησίας ὡς τί- 
μιοι ᾿ λίθοι διαυγεῖς λαμπηδόνας ᾿ ἡ γρρυ ραν ἀστράπτοντες, 
θεογνωσίας τὸ φῶς, “᾿Απόστολοι μαχάριοι. " “χῆς Τριάδος παρα- 
στάται, " χαὶ πρεσβευταὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

ἽὝἝχερα ποῦ ἁγίου Νιχολάου,. ὅμοια. 

Κύριε, " σὺ τοῦ ᾿Ιεράρχου ταῖς θείαις πανευπροσδέχτοις ἃ: 
᾿ " , Η ΄ Ω Ξ χ 

σεσιν, " ἐχ παντὸς χινδύνου χαὶ πάσης " ἐλευθέρωσον καχώσεως, 

χαὶ ἐπηρείας χαχῶν ἥ τοὺς δούλους σου, Φιλάνθρωπε, “' τοὺς ἐν 
πίστει προσχυνοῦντας ἡ σοῦ τὸ χράτος τὸ ἀνείχαστον. 

Κύριε, " σὺ τὸν ἹἹεράρχην ἐν Κέσμῳ " ὡς εὐωδίαν ἀνέδειξας" " 
πάντων γὰρ πιστῶν τὰς χαρδίας " εὐωδιάζει νῦν τοῖς θαύμασι, 

νόσους χαὶ πάθη ψυχῶν " διώχων τῇ σῇ χάριτι" " οὗ ταῖς πρεσ- 

βείαις, ὡς Οἰχτίρμων, "᾽ τοὺς ὑμνοῦντάς σε περίσωζε. 
Κύριε, σὺ τὸν σὸν σεπτὸν ᾿Ἱεράρχην “ ἐν τοῖς πέρασιν ἐδόξα- 

σας, " δοὺς αὐτῷ θαυμάτων τὴν χάριν, " χαὶ ὑπέρμαχον ἀνέδει- 
ἕας " τῶν ἐν χινδύνοις δεινοῖς “ χαὶ θλίψεων χαχώσεσι “ περιπι- 

πτόντων, καὶ αἰτούντων " τούτου ἀεὶ τὴν ἀντίληψιν, 
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. Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

χγ - ΄ , ν 

[δὲ μου τῆς συντετριμμένης χαρδίας “ τοὺς στεναγμοὺς . 

Θεονύμφευτε" " πρόσδεξαι, Παρθένε Μαρία, " καὶ μὴ ἀπώσῃ, Πανά- 
μωμε, " τὰς τῶν χειρῶν μου, ἁγνὴ," ἐπάρσεις ὡς φιλάγαθος," ἵνα 
ὑμνῶ χαὶ μεγαλύνω "᾿ τὸν μεγαλύναντα τὸ γένος ἡμῶν. 

᾿ ΄ » κ « 

Απόστιχα ᾿Αποστολιχὰ, ὅμοια. 

Κύριε, " σὲ εἰλικρινῶς ἐπὶ τῆς γῆς " οἱ ᾿Απέστολοι ποθήσαν- 

πες, ἢ σχύβαλα ἡγήσαντο πάντα, " ἵνα σε μόνον χερδήσωσι, ἡ χαὶ 
ὑπὲρ σοῦ αἰχισμοῖς " τὰ σώματα παρέδωκαν" ἡ διὰ τοῦτο δοξα- 

΄ ᾿Ξ χ 2 . , - - . -" 

σθέντες, πρεσβεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. . 

Κύριε, " σὺ τῶν ᾿Αποστόλων τὴν μνήμην ἡ ἐπὶ τῆς γῆς ἐμε- 

γάλυνας: "᾽ πάντες γὰρ ὁμοῦ συνελθόντες " ἐν αὐτῇ δοξολογοῦ- 

μέν σε" "ὅτι παρέχεις ἡμῖν κ᾽ δὶ αὐτῶν τὰ ἰάματα, "᾽ χαὶ τῷ 
Κόσμῳ τὴν εἰρήνην " εὐχαῖς αὐτῶν χαὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

, Μαρτυριχόν. 

Εἰ τις ἀρετὴ, “ χαὶ εἴ τις ἔπαινος, " πρέπει τοῖς ᾿ΑΥίοις" δ 

ξίφεσι γὰρ ἔχλιναν τοὺς αὐχένας "' διὰ σὲ τὸν χλίναντα οὐρα- 

νοὺς " χαὶ χαταβάντα: " ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὑτῶν “ διὰ σὲ τὸν 
χενώσαντα ἑαυτὸν, ἡ χαὶ μορφὴν δούλου λαβόντα" " ἑταπεινώ- 
θησαν ἕως θανάτου, "᾽ τὴν πτωχείαν σου μιμούμενοι. ὁ Ὧν ταῖς 

εὐχαῖς, " χατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰχτιρμῶν σου, “ ὁ Θεὸς, ἐλέη- 
σον ἡμᾶς. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. Τί ὑμᾶς καλέσωμεν, “Αγιοι; 
Νύμφην σε παρθένον ἐκήρυξαν " τῆς ἀξίας " τοῦ Πατρὸς χαὶ 

τῆς Θεότητος αὐτοῦ, " οἱ Θεὸν " ἀξιωθέντες κατιδεῖν σωματιχῶς, " 
χαὶ Λόγου " χαὶ Θεοῦ, Κόρη, γεννήτριαν, " χαὶ Πνεύματος " ἁγίου 
οἰκητήριον" " ἐν σοὶ γὰρ πᾶν τῆς Θεότητος " σωματιχῶς χατε- 

σχήνωσε " τὸ πλήρωμα, ἢ πληρεστάτης οὔσης χάριτος. 

ΤῊ ΠΕΜΠΤῊ ΠΡΩΙ. 
ΕῚΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Μαρτυρικά. 

Ἤχος πλ. δ΄.. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 
Ὁ: φωστῆρας τοῦ Κόσμου " χαὶ ὁδηγοὺς, " τῆς ἡμῶν σωτης- 

ρίας " τὰς ἀπαρχὰς, " τοὺς θείους ὑμνήσωμεν " Μαθητὰς τοῦ 

Θεοῦ ἡμῶν: δ᾽ ὅτι φῶς τοῖς ἐν σχότει " ἡμῖν ἐξανέτειλαν, "΄ καὶ 

τὸν Ἥλιον πᾶσι " τῆς δόξης ἐγνώρισαν" "ὅθεν χαὶ τὴν πλάνην ἢ 
τῶν εἰδώλων καθεῖλον, " Τριάδα χηρύξαντες " ἐν μιᾷ τῇ Θεότητι. ἢ 
Πρὸς αὐτοὺς οὖν βοήσωμεν" "'᾿ ᾿Απόστολοι Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, 
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τῶν πταισμάτων ἄφεσιν αἰτήσασθε "' τοῖς ἑορτάζουσι " πόθῳ τὴν 

ἁγίαν μνήμην ὑμῶν, Ὅμοιον. 
Εἰς τὰ πέρατα πάντα " διαδραμὼν "' ὁ σοφὸς ὑμῶν φθόγγος ἅ 

ὡς ἀληθῶς ἡ τοῦ Κόσμου, πανεύφημοι " τοῦ Κυρίου ᾿Απέστολοι, " 
θεογνωσίαν πᾶσι “ τρανῶς ἀνεχήρυξε, " χαὶ τῶν ἐθνῶν τὴν ἄγνοι- 
αν ἢ εἰς γνῶσιν μετήγαγεν" ἢ ὅθεν χαὶ εἰδώλων ἢ τὴν ἀχλὺν ἐχδιώ- 
ξας, ἡ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως “ἥ τοῖς ἐν σχότει χατέλαμψε. “ Διὰ 

, ποῦτο δεόμεθα" " Πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ Θεῷ " τῶν πταισμά- 
τῶν ἄφεσιν δωρήσασθαι "' τοῖς ἑορτάζουσι ἢ πόθῳ τὴν ἁγίαν μνή- 
μὴν ὑμῶν. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. ᾿Ανέστης ἐχ νεχρῶν, 

᾽Εχ πάσης ἀπειλῆς " καὶ χαχίας ἀνθρώπων " διάσωσον ἡμᾶς, ἡ 
Παναγία Παρθένε" " σχέπην καὶ γάρ σε πάντες " καὶ προστασίαν 
θερμὴν χεχτήμεθα, " χαὶ τῷ ἐχ σοῦ πεχθέντι " ἐν σοὶ θαῤῥοῦντες 
ἀεὶ προσπίπτομεν" "ὃν ἐχδυσώπει ῥύσασθαι ἡμᾶς " ἐχ πάσης πε- 
ριστάσεως. 

Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Τὸ προσταχθέν μοι μυστιχώς. 

Φωστῆρες ὥφθητε λαμπροὶ, " Χριστοῦ Αὐτόπται, διὰ παντὸς 
πᾶσαν τὴν γῆν " φωταγωγοῦντες, " χαὶ σοβοῦντες τὸ σχότος ἡ 
τῆς πολυθεΐας κ᾽ τῷ φέγγει: τῆς εὐσεβείας " τῶν διδαχῶν" " διό με 

τὸν ἐν τῷ σχότει " τῶν ἡδονῶν ἢ ἀδεῶς πορευόμενον " φωτίσατε 
τῷ φωτὶ ἡ τῶν θείων προσευχῶν ὑμῶν, " θεοφόροι ᾿Απόστολοι. 

Ὅμοιον. 
Τὰς τοῦ Κυρίου ἐν ψυχῇ " παραγγελίας " ὡς θησαυρὸν πλουτο- 

ποιὸν ἣ πιστῶς λαβόντες, δὶ οἱ ᾿Απόστολοι ὥφθησαν "' πᾶσιν εὐεργέ- 

ται, " πτωχείαν ἀποσοβοῦντες " δαιμονιχὴν, " χαὶ πάντας χατα- 
πλουτοῦντες " πλούτῳ Θεοῦ" " πρὸς οὺς πάντες βοήσωμεν" ἢ Πλου- 

τίσατε χαὶ ἡμᾶς ἡ ἀρίσταις ἐργασίαις νῦν " πενομένους, δεόμεθα. 

Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 'λὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 
Τὴν ψυχήν μου, Παρθένε, " τὴν ταπεινὴν, "᾿ τὴν ἐν ζάλῃ τοῦ 

βίου " τῶν πειρασμῶν "'᾿ νῦν ὡς ἀχυβέρνητον “ ποντουμένην, [Ιανά- 
μωμε, ἢ ἁμαρτιῶν τε φόρτῳ " ὀφθεῖσαν ὑπέραντλον, ἡ καὶ εἰς πυθ- 
μένα Αδου ἡ πεσεῖν κινδυνεύουσαν, ἡ φθάσον, Θεοτόχε, " τῇ θερμὴ 
σου πρεσβείᾳ, " καὶ σῶσον παρέχουσα " τὸν λιμένα τὸν εὔδιον, " ἵνα 

πίστει χραυγάζω σοι" " Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ “ τῶν πταισ- 
μάτων δοῦναί μοι τὴν ἄφεσιν" " σὲ γὰρ ἔχω ἐλπίδα ὁ δοῦλός σου. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 
Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. : 

: ἐρνρτα ἀρ κῤνρδξβρι φἶγάχ᾿ ᾿ 
Τὴ σαγήνη τῶν λόγων “' τῶν θεϊκῶν Κ ὡς ἰχθύας ζωγροῦν- 
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τες " τοὺς λογιχοὺς, "᾽ τούτους προσηγάγετε " ἀπαρχὴν τῷ Θεῷ 
ἡμῶν" ἡ χαὶ τοῦ Χριστοῦ τὰ στίγματα ἣ ποθοῦντες ἐνδύσασθαι, " 
μιμηταὶ τοῦ πάθους " αὐτοῦ ἀνεδείχθητε. “ Ὅθεν συνελθόντες Κ᾿ 
χατὰ χρέος τιμῶμεν, "᾿᾿Απόστολοι ἔνδοξοι, ἡ τὴν ὑμῶν νῦν πανή- 

Ὑϑρηα, Ἄ χαὶ συμφώνως χραυγάζομεν᾽ ω [ρεαβεύσικῖε Χριστῷ τῷ 

Θρβνῖ τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι "' τοῖς ἑορτάζουσι πό- 
θῳ " τὴν ἁγίαν μνήμην ὑμῶν. 

Μαρφύρικον, ὅμοιον. 
Οἰχουμένης φωστῆρες ᾿ ἀειλαμπεῖς οὗ 

μαρτυριχῇ " ὅλην ἀναθέμενοι " τὴν ἐλπίδα πρὸς Κύριον, 
νοητῷ ἐλαίῳ " τοῦ Πνεύματος, ἽΑγιοι, ἡ τὰς ψυχικὰς λαμπά- 

ε -" ᾽ δ» “ Η τᾷ Η -" ; δας " ὑμῶν ἐφαιδρύνατε: "᾽ ὅθεν καὶ χρατῆρες " νοητοὶ τοῖς ἀν- 
θρώποις " ἰάσεις προχέοντες " ὥσπερ νάματα ὥφθητε, "᾿᾿Αθλοφόροι 

πανεύφημοι" δ Πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ Θεῷ “ τῶν πταισμάτων 
ἄφεσιν δωρήσασθαι " τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ " τὴν ἁγίαν μνήμην 
ὑμῶν. 

ἀνεδείχθητε, πίστει ἢ 
“ 

Δόξα... χκαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Ἣ νοητὴ πύλη τῆς ζωῆς: ἡ ἡμῶν, ἡ ἄχραντε Θεοτόχε, " τοὺς 

προστρέχοντάς σοι πιστῶς " λύτρωσαι τῶν χινδύνων, " ἵνα δοξά- 

ζωμεν τὸν πανάγιον τόχον σου " εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Κανὼν τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων, οὗ ἡ ̓ ΑΧροστιχίς" 

Χορός με σώζοις τῶν σοφῶν ᾿Αποστόλων, Ποίημα ᾿Ιωσήφ. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄, Ὃ Εἰἱρμός. 

γρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηρὰν, " καὶ τὴν Αἰγυπτίαν "' μοχθη- 
ρίαν διαφυγὼν, " ὁ ᾿Ισραηλίτης ἀνεβόα: " Τῷ Λυτρωτῇ χαὶ 

Θεῷ ἡμέ» ἄσωμεν. 
Τροπάρία. 

Χορὸς ἀδονλδλων φωτοειδὴς, ἢ Φωτὶ τῷ μεγάλῳ “ παρισταά- 
μένος. τὴν ἐμὴν " ζοφώδη χκαταύγασον καρδίαν, " καὶ σωτηρίας 
πρὸς τρίβους ὁδήγησον, 

Οἱ γνήσιοι φίλοι τοῦ- Λυτρωτοῦ, 
πρώσασθε, τὸν πολλαῖς " ἁπάταις τοῦ βίου πλανηθέντα," χαὶ ἀγνω- 

σίας νυχτὶ χαλυπτόμενον. 

ἹΡομφαίᾳ πληγέντας τοῦ πονηροῦ " ἰάσασθε, βέλη " πεφυχό- 
τες τοῦ Δυνατοῦ, " ̓Απόστολοι θεῖοι, τοὺς ἐν πίστει “ ὑπὸ τὴν 

σχέπην ὑμῶν καταφεύγοντας. 

“ παθῶν με φιλίας Ἃ ἐχλυ- 

Θεοτοχίον. 
ὋὉ πλήρης χενοῦται χαθὸ Θεὸς," καὶ σοῦ ἐκ χοιλίας ᾿ σαρχο- 

φόρος, Μῆτερ ἁγνὴ, "᾽ πρϑέρχεται. σώζων εὐσπλαγχνίᾳ " τοὺς 

ὑπαχθέντας χαχίᾳ τοῦ ὄφεως. 
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Κανὼν τοῦ ἁγίου Νικολάου, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Σοὶ, Νικόλαε, ὄγδοον πρέπει Ἱμέλος: ᾿Ιωσήφ. 
Ὁ Εἰἱρμός. Ἢ χεχομμένη Ὑ τὴν ἄτομον. 

Ὁ" ταῖς χορείαις ̓  τῶν ἄνω Δυνάμεων " τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ, ἢ 
Νάχαρ, παριστάμενος, ᾿ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς ἡ πιστῶς ἐξαιτου- 

μένους σε ἡ παντὸς πειρατηρίου χαλεποῦ, " Νικόλαε, περίσωζε, ἢ 
λύσιν ἐξαιτούμενος " ἡμῖν τῶν παραπτώσεων. 

Οἱ σὲ προστάτην ἡ πλουτοῦντες, Νιχόλαε, ἡ ἡμέρας πε χαὶ 

γυχτὸς " πίστει σοι χραυγαζομιεν: " Νὺν πρόφθασον ἡμᾶς " μεγάλως 

χινδυνεύοντας " Δαιμόνων πονηραῖς ἐπιβουλαῖς, " φθοροποιῶν ἀν- 
θρώπων τε, “ ὅπως ἀναψύξεως "᾽ τυχόντες εὐφημῶμέν σε. 

᾿Ισχυροτάταις " νευραῖς τῆς πρεσβείας σου, “ τοὺς ἀποπνίγειν 

ἡμᾶς " σπεύδοντας, Νικόλαε, " τελεία ἀγχονίᾳ " παράδος, λυτρού- 
μενος " τῆς τούτων πονηρᾶς ἐπαγωγῆς ἡ τοὺς ἐν αἰνέσει χραζον- 
τας" " Τῷ Κυρίῳ ἄσωμεν" “΄ ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 

Θεοτοχίον. 

Νομίμων δίχα " τῆς φύσεως τέτοχας " τὸν Νομοδότην χαὶ Θε- 

ὃν " ἄνθρωπον γενόμενον" “ αὐτὸν ὡς ἀγαθὸν "ἡ ἱχέτευε, Πανάμωμε, 

ἡμῶν τὰς ἀνομίας παριδεῖν " τῶν βοώντων πάντοτε" “ Τῷ Κυρίῳ 
ἄσωμεν" “ ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 

Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰρμός. 

» ὺ εἶ. τὸ στερέωμα Ἂ στῶν Ἀβοσπ Ε Οὐ ΝΩΝ σοι, Κύριε" “' σὺ εἶ 

νὰ φῶς “ τῶν ἐσχοτισμένων, ᾿ χαὶ ὑμινεῖ σε τὸ πνεῦμα μου. 
ἐς Τῤοπαάρια. 

Σθένος περιζώσατε “ ἐξασθενήσασαν πάθεσι " χαὶ ἡδοναῖς δ 

τὴν ἐμὴν καρδίαν, " τοῦ Σωτῆρος ᾿Απόστολοι. 
Μίαν καταγγέλλοντες " τρισσοφαὴ Θεοῦ ἔλλαμψιν, " οἱ Μα- 

θηταὶ " τῆς πολυθείας " τὴν ἀχλὺν ἐξηφανισαν. 

ὝἝἝλχη πονηρότατα “ τὰ τῆς χαρδίας μου παύσατε, " ὡς ἰα- 

τροὶ " θεία χειρουργία, “- τοῦ Σωτῆρος ᾿Απέστολοι. 

Θεοτοχίον. ) 

Σωσόν με, χυήσασα " μὴν χοπαες γ) ἁγνὴ Δέσποινα, " τὸν Λυτρω- 

Ἂ πάντων χαὶ Δεσπότην, ἡ καὶ Σωτῆρα καὶ Κύριον. 
Κανὼν τοὺ ᾿Αγίου Ἐ  α όδαι Εἰἱρμιὸς ὃ αὐτός. 

τὴν 

. : κι δίδου ἡμῖν " 7" σε γεραίοωυεν, ᾿ ἵνα τιμῶμέν σε πάντοτε; ίδου ἡμῖν 
ὑεῖς ΒΔ ΘΣ ΚΣ Σ ΣἸε Ω λὰξ χεῖρα βοηθείας, “ Ιεραρχα. Νικολαε. ; ον ἸΟΟῸΣ ᾿Σ 

Κοίμισον, Νικόλαε, " σαῖς ἀχοιμήτοις ἐντεύξεσι ἡ τοὺς καθ᾽ ἡ- 
“Ὁ ᾽ , " ἋΣ -» ΄ ΄ 

μῶν " ἐπεγειρομένους "ἣ πειρασμοὺς, δυσωπουμεν σε. 
Ε Ε , αἱ ΗΝ « ος αὶ Η ἜΤΑΙ 

Ὅλον με τοῖς πάθεσι " περιστατούμενον , Αγιε, " χαὶ πει 

ρασμιῖς " πονηρῶν ἀνθρώπων "᾿ μεσιτείᾳ. σου. λύτρωσαι. 
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Θεοτοχίον. 

Λύσιν δωρηθῆναί μοι" ἁμαρτιῶν, ᾿Αγνὴ, αἴτησαι ἡ τὸν ᾿Αγα- 
θὸν, " καὶ τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ χαλεπῶν περιστάσεων. 

᾿Ωδὴ δ΄. .Ὃ Εἰρμιός. 
᾿ ἰσακήχοα͵, Κύριε, “᾽ τῆς οἰχονομίας σου τὸ μυστήριον, 

» Ἰιώκιμ τὰ ἔργα σου, " καὶ ἐδόξασα σου " τὴν Θεότητα. 
Τροπαρια: 

Ωραιώθητε, "Ενδοξοι, ἡ θείαις ἀγλαΐαις χαλλωπιζόμενοι, 
χαὶ ἀκτῖσι πυρσευόμενοι " τοῦ ὑμᾶς φωστῆρας Ἀ ἀναδείξαντος. 

Ζάλης πάσης λυτρώσασθε, " πάντων χυβερνῆται, θεῖοι ᾿Από- 
στολοι, ᾧ τὸν πελάγει χινδυνεύοντα ᾿ συμφορῶν τοῦ βίου " χαὶ δο- 
νούμενον. 

Οἱ θαλάσσας ταράξαντες " τῆς πολυθείας, ἵπποι θεόλεχτοι, 

τῶν πταισμιάτων μου τὴν ἄβυσσον ἡ ταῖς ὑμῶν πρεσβείαις " χα- 
ταχλείσατε. Θεοτοχίον. 

᾽ ἃς 

Ἃ 

Ἃ 

᾿Ισουργὸν τῷ Γεννήτορι ᾿ Λόγον ἐχ λαγόνων σου ἐσωμάτωσας" ἢ 

ὅθεν ὥφθης ὑπερέχουσα " ποιημάτων πάντων, " Κόρη Δέσποινα. 
Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου. Νικολάου. Ἑἱρμὸς ὁ αὐτός. 

Ω͂ πὸ πλήθους πταισυιάτων μου πλήθει: περιπέπτωχα δεινῶν 
θλίψεων. " σπεῦσον, ἽΑγιε, βοήθει μοι, “᾽ τὸν ᾿Αγαθοδότην ἢ 

ἐχμιμιούμιενος. 

᾿Εμαυτὸν ἀποχλαίομιαι, δ᾽ ζῶν ἐν ἀμελεία χαὶ ἀπολλύμενος" ἢ 
τῇ πρεσβείᾳ σου, Νικόλαε, "᾽ πρὸς μετάνοιάν με " χειραγώγησον. 

Ὃ τοὺς τρεῖς λυτρωσάμενος, " Πάτερ, νεανίας τεθνᾶναι μέλ-' 

λοντας, "“ πάσης ῥῦσαί με χολάσεως ἣ' καὶ τῆς αἰωνίου κατα- 

χρίσεως. Θεοτοχίον. 

Γεωργεῖν με νοήματα, ΄Αχραντε, οὐράνια ἐνδυνάμωσον, 
-Ὁ -Ὁ ᾿ ΄ ἡ . - ᾽ δ ν , 

τῆς ψυχῆς μου καὶ κατεύθυνον " πρὸς ζωῆς εἰσόδους " τὰ χινήματα. 
Ωδὴ ε΄, Ὃ Εἰρμός. 

» Ῥ πλνρονα βοῶμέν σοι, Κύριε: " Σῶσον ἡμᾶς" 
ν ε- - ᾽ ͵ [ ᾽ Ὁ 

» Θεὸς ἡμῶν, ἢ ἐχτός σου ἄλλον οὐχ οἴδαμεν. 
᾿ Τροπαρια. 

Ἂ σὺ γὰρ εἶ 

Στενούμιενον πολλοῖς πλημμελήμιασι “ἡ σωτηρίας ἢ πρὸς πλά- 
τος ἰθύνατε, “ ὡς χυβερνῆται ᾿Απόστολοι. 

Τιμῶντά με τὸν πάντιμον δῆμον ὑμῶν, " οἱ Θεόπται, ἢ πάσης 
ἐκλυτρώσασθε " ἀτίμου πραΐξεως,. δέομαι. 

Ως πάθη τοῦ Σωτῆρος μιμούμενοι, "᾿Απόστολοι, 

δυπάθειαν ᾿ ἐχ τῆς ψυχῆς μου διώξατε. Θεοτοχίον. 

Νοσοῦσαν τὴν ψυχήν μου θεράπευσον, ἢ ἡ τεχοῦσα " πάντων 
τὸν ἰώμενον " τὰς νόσους, πάναγνε Δέσποινα. 

Ἂ πᾶσαν ἡ- 
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᾿Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νιχολάου. Εἱρμιὸς ὁ αὐτός. 

οἶ μαννα ἡμᾶς ταῖς πρεσβείαις σου, “ ἹἹΙεράρχα, ἢ τηρεῖν τὰ 
προστάγματα “ Χριστοῦ τοῦ μόνου Θεοῦ ἡμῶν. 
ὋὉ Μύροις παροικήσας, Νικόλαε, " εὐωδίας " θείας ἡμᾶς πλὴ 

ρωσον “ἡ τοὺς εὐσεβῶς εὐφημοῦντας σε. 
Οἰκτείρησον ἡμᾶς ταῖς πρεσβείαις σου, " Θεομάχαρ, “ Θεὸν 

τὸν οἰχτίρμονα ἡ χαθιχετεύων, Νικόλαε. 
Θεοτοχίον. 

Ναμάτων ζωηῤῥύτων ἀνάπλεως " οὖσα, Κόρη, " πάντες ἡμᾶς 
πότισον " εὐσεβοφρόνως ὑμινοῦντάς σε. 

᾿Ωδὴ;ς: Ὁ Εἱρμιός. 

ν ἯΠ δέησιν ἐκχεῶ πρὸς Κύριον, "᾿ χαὶ αὐτῷ ἀπαγγελῶ μου 
ν τὰς θλίψεις,." ὅτι καχῶν " ἡ ψυχή μου ἐπλήσθη, " καὶ ἡ 
» ζωή μου τῷ ᾿Αδη προσήγγισε, " χαὶ δέομαι ὡς ᾿Ιωνᾶς" “᾽Ἐχ 
» φθορᾶς, ὁ Θεὸς, μὲ ἀνάγαγε. Τροπαρια. 

Συσσείσαντες προσευχῶν ἐπιχλήσει “᾽ χατεστρέψατε ναοὺς 
τῶν εἰδώλων, “ Μύσται Χριστοῦ" " ἀλλὰ, δέομαι, πίστει " τὰ 
τῆς ψυχῆς μου συντρίψατε εἴδωλα, "᾽ χαὶ δείξατε Θεοῦ ναὸν " 

τὸν πολλαῖς ἁμαρτίαις ὑπεύθυνον. 

Οἱ πέτρᾳ τῇ ἀῤῥαγεῖ δομηθέντες, " ἐχλεχτοὶ χαθάπερ λίθοι, 
Θεόπται, " τὸν τὴν ἐμὴν "' ἐπὶ ψάμμον καρδίαν " φρενοβλαβῶς 
δομιησάμιενον σώσατε" " συῤῥέουσι γὰρ πειρασμῶν " ποταμοὶ χαὶ 
δεινῶς με χειμάζουσι. 

Φιλίας τῆς πρὸς τὴν σάρχα δολίας " ἐχλυτρώσασθέ με, φίλοι 
τοῦ Λόγου, ἢ καὶ μισητὸν ἢ διὰ πλῆθος καχίας ἢ ἀποδειχθέντα φι- 

λίαᾳ συνδήσατε ἡ τοῦ στέργοντος ἁμαρτωλῶν ἢ διὰ πλῆθος ἐλέους 

τὴν ἄφεσιν. Θεοτοχίον. 
Ὡς ῥόδον, ὡς καθαρώτατον χρίνον, " ὡς εὐῶδές σε ὀσφράδιον, 

Κόρη; ἡ ὁ Ποιητὴς ἡ ἐξ ὡραίων χοιλάδων ἢ τῶν χοσμικῶν ἐχλεξά- 

μενος, ᾧχησε " τὴν μήτραν σου, χαὶ σαρχωθεὶς ἢ εὐωδίας τὸν Κόσ- 

μον ἐπλήρωσεν. 
Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. ἙἘϊρμὸς ὁ αὐτός. 

αράδεισος ἡ καρδία σου ὥφθη, "“ ζωῆς ξύλον χεχτημένη ἐν 

μέσῳ, ἡ τὸν Λυτρωτὴν᾽ “ ὧν δυσώπει ἀπαύστως " τοῦ Παρα- 
δείσου ποιῆσαι οἰχήτορας, " Νικόλαε, πάντας ἡμᾶς, " τοὺς θερ- 
μόν σε προστάτην πλουτήσαντας. 

ἹῬαθύμως μου τὴν ζωὴν διανύων, ἢ ἀδεῶς ἐξαμαρτάνω ὁ τά- 

λας, ἡ καὶ τὴν ἐχεῖ " ἀπαραίτητον χρίσιν ᾿ χατανοῶν, ἀγωνία 

συνέχομιαι" " Οἰκχτείρησόν με, ὁ Θεὸς, “ Νιχολάου πρεσβείαις ὡς 

εὔσπλαγχνος. 
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᾿Εξαίφνης ἐπερχομιένης μοι, Μάχκαρ, "ὶ χαταιγίδος πξιρασμῶν 

πολυτρόπων ἡ διὰ πληθὺν " τῶν ἐμῶν ἐγχλημάτων, ἣ μή με ἐά- 

σης; βοῶ, ἀπροστάτευτον᾽ Ἂ ἀλλ᾽ οἴχτειρον ὡς συμπαθὴς, ἢ βοη- 

θείας νῦν χεῖρα δρέγων μοι, 

Θεοτοχίον. 

Παλάτιον ὑψηλοῦ Βασιλέως, "ὶ καὶ πυρίμορφος γεγένησαι θρό- 
νος, “ τῶν Χερουβὶμ. " ἀνωτέρα, Παρθένε, “᾽ καὶ Σεραφὶμ. ὑπὲρ 

νοῦν χρηματίσασα" ᾿ ἐντεῦθέν σε πᾶσα πνοὴ ἡ ὡς Μητέρα δοξαζει 
τοῦ Κτίσαντος. ᾿Ωδὴ ζ΄, Ὃ ἙΕἰρμός" 

ν Π΄-: Ἑβραίων ἐν χαμίνῳ “ χατεπάτησαν τὴν φλόγα θαρ- 
σαλέως, ἣ χαὶ εἰς δρόσον τὸ πῦρ " μετέβαλον βοῶντες" ἢ 

- 
Η͂ » ἙἘὐλογητὲς εἶ, Κύριε, " ὁ Θεὸς, εἰς τοὺς αἰωνας. 

» 

Τροπάρια. 
ΝοΣ με συνέχει ἀμελείας,  χαὶ καλύπτει με ὁμίχλη ἔμ. 

πκίας" ᾿" φῶς τοῦ Κόσμου, σοφοὶ Ἄ ᾿᾿Απόστολοι, δειχθέντες, ῦν 

χαταυγάσαι σπεύσατε " τὴν ζυριόβη μου χαρδίαν. 

ἼΑλλο στερέωμα ὀεῤ(βεγ ρον εν διηγούμενοι Θεοὺ ἡμῶν τὴν 

δόξαν, Ὑ΄᾽ ἀδοξίας παθῶν ἡ λυπρώσασθε τοὺς πίστει ᾿ τῇ χραταιᾷ 

προστρέχοντας, " Θεηγόροι, ὑμῶν σχέπη. 

Πύρινοι ἄνθραχες ὀφθέντες, "“᾿ ἀναπτόμενοι πυρὶ τοῦ Παρα- 

χλήτου, ᾿ πᾶσαν ὕλην ἡμῶν ἢ συμφλέξατε χαχίας, ἢ χαὶ του πυρὸς 

λυτρώσασθε ἡ τοῦ ἀβέστου εἰς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

ρος προβλέπει Δανιήλ σε, “' ἀχειρότμητος ἐξ οὗ ἐτμήθη 

λίθος: " τὴν λιθώδη διὸ " χατανυξον ψυχήν μου ᾿ πεπωρωμένην, 
Δέσποινα, ἣ᾿ ταῖς πιχραῖς φιληδονίαις. 

Κανὼν τοῦ ᾿Αγίου Νικολάου. Ἑἱρμιὸς. ὁ αὐτός. 

χπ βλυσας ῥεῖθρα διδαγμάτων, ἢ τῶν αἱρέσεων ξηραίνων τοὺς 

ἱ πναλλ ΟΝ ἢ χαὶ πιστῶν τὰς ψυχὰς " πλουσίως χαταρδεύ- 
ων, ἡ ἱερουργὲ Νιχόλαε" "' διὰ τοῦτό σε τιμῶμεν. 

Ἴσχυσας, σπένει τῆς Τριάδος " δυναμούμενος, τὰ ξόανα τῆς 
- ͵ ᾽ ᾿ -" Ω ; - ᾿ ιν 

πλάνης ἢ ἀφανίσαι" διὸ " πιστῶς σε λιτανεύω: ἡ Τὰ τοῦ νοός μου 

εἴδωλα ἢ ἐμπαθῆ μείωσον, Πάτερ. 
Μύρων ὁσίως προεδρεύων, " μετὰ θάνατον πηγάζεις θεῖα μύ- 

ρα, ᾿ τὰ δυσώδη ἡμῶν, ἢ Νιχόλαε παμμιάκαρ, " ἀποσοβῶν νοσή- 
ματὰ ἡ τῶν πιστῶς σο! προσιόντων. 

Θεοτοχίον. 
ἼἜστησας ῥύμην τοῦ θανάτου, ᾿ τὸν ἀθάνατον Θεὸν ἀποτε- 

χοῦσα" " ὃν δυσώπει, ᾿Αγνὴ, " τὰ πάθη θανατῶσαι " τοῦ ταπει- 
νοῦ μου σώματος, ἢ χαὶ ζωῆς με ἀξιῶσαι. 



ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ', : 6077 

᾿Ωδὴ η΄. Ὁ. Εἱρμός. 
» “γχπιπταπλασίως χάμινον ἢ τῶν Χαλδαίων ὁ τύραννος " τοῖς Θεο- 
᾿ἐῥθτκαι ἐμμανῶς ἐξέχαυσε: ἢ δυνάμει δὲ χρείττονι " περι- 

» σωθέντας τούτους ἰδών" " 'Ῥὸν Δημιουργὸν χαὶ Λυτρωτὴν, ἀνε- 
» βόα, " οἱ Παῖδες, εὐλογεῖτε, " ᾿ἹΙερεῖς, ἀνυμινεῦτε, " λαὸς, ὑπερ- 
» ὑψοῦτε "ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπᾶρια. 
᾿ Σαλευομένην πάθεσι "' τὴν ψυχήν μου στηρίξατε, “ οἱ τῆς 

 ᾿ἰΕχχλησίας. ἀῤῥαγεῖς θεμέλιοι, " οἱ στῦλοι οἱ ἄσειστοι, ᾿ τὰ τῶν 
πιστῶν προπύργια, ᾽ οἱ σαγηνευταὶ τῶν ἐν βυθῷ ἀπωλείας, “ οἱ 
εὔδιοι λιμένες, “᾽' οἱ ἀεὶ μελῳδοῦντες" “ Λαὸς, ὑπερυψοῦτε " Χρι- 
στὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Τὸν ἐν μνημείῳ χείμιενον ἢ σχοτεινῆς ἀπογνώσεως, " χαὶ ἐν 
χατωτάτῳ ἡδονῶν συμπτώσεως, ἡ ὑμῶν παραχλήσεσιν "' ἀναγα- 
γεῖν σπλαγχνίσθητε, κ᾿ τὴν τοῦ Διδασχάλου εὐσπλαγχνίαν πλου- 
τῆσαι ἢ σαφὼς ἀξιωθέντες, " Μαθηταὶ τοῦ Σωτῆρος, “ ᾿Απόστολοι 

θεόπται, “ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 
Ὅτι φαιδρὰ ἐν χάλλεσιν “ ἀρετῶν ὥφθης, Πάναγνε, " τὴν 

καλλοποιὸν τοῦ ΠΠλαστουργοῦ εὐπρέπειαν " ἐν μήτρᾳ ἐχαρησας" ἢ 

ὧν ἐχτενῶς ἰχέτευε ἡ τὴν ἐν ἁμαρτίαις τῶν παθὼν συσχεθεῖσαν τ 

ψυχήν μου, χαὶ τὸ κάλλος " τὸ ἀρχαῖον ζητοῦσαν, ἡ ᾿Αγνὴ» 

εὐπρεπεστάτως " λαμπρῦναι εἰς αἰῶνας. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νικολάου. Οἱ θεοῤῥήμονες Παῖδες. 
ἐλαμπρυσμιένος, θεόφρον ὦ Ιεράρχα, " ταῖς φωτοβόλοις ἀκτῖσι ἢ 

Δτῆς τρισηλίου Θεότητος, ἢ Εὐλογεῖτε, τὰ ἔργα, " ἐβόας, τὸν 

Κύριον. 
Ὃ στρατηλάτας ῥυσάμενος τοῦ θανάτου " ἐπιστασίᾳ φριχώ- 

δει, ἢ Ἱερρομύστα Νιχόλαε, " πάσης θανατηφόρου ἡ βλάβης ἡ- 
μᾶς λύτρωσαι. 

Σαλευομένους Δαιμόνων ταῖς ἐπηρείαις ἢ χαὶ ἀδιχούνπων ἀν- 

θρώπων, “᾽ ταῖς προσευχαῖς σου ἡμᾶς στήριξον, " ἀβλαβεῖς δια- 

σώζων “ πρεσβείαις σου, “Αγιε. 

Θεοτοχίον. 
Ἱχετηρίαν προσάγαγε τῷ Κυρίῳ, " κατοιχτειρῆσαι χαὶ σῶσαι Κ 

τοὺς ἐπὶ σοὶ καταφεύγοντας, ἡ Παναγία Παρθένε, “᾽ ἀνθρώπων 
βοήθεια. ᾿Ωδὴ. θ΄. .ὋΟ Εἰἱρμός. 
»᾽χπξέστη ἐπὶ τούτῳ " ὁ οὐρανὸς, " καὶ τῆς γῆς κατεπλάγη " 

[ πέρατα, ἣ' ὅτι Θεὸς “ ὠὥφθη τοῖς ἀνθρώποις σωματιχῶς, ἢ 

» χαὶ ἡ γαστήρ σου γέγονεν " εὐρυχωροτέρα τῶν οὐρανῶν" " διό 
» 
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σε, Θεοτόχε, “᾿᾿Αγγέλων καὶ ἀνθρώπων ἢ ταξιαρχίαι μεγαλύ- 

νουσιν. Τροπαρια. 

Λεόντων Ψψυχοφθόρων " σθένει Θεοῦ " ὡς συνθλάσαντες ἄγφ. Ἑ 
᾿Απόστολοι, “ ὑπὸ εὐ ων ἄρχοντες κατέστητε Ψψαλμιχῶς ἐπὶ 

τῆς γῆς, τῷ πνεύματι ἢ ταύτην ὑποτάττοντες εὐσεβώς' Ἂ διό μου 
τὰς ἀτάχτους " χινήσεις τῆς χαρδίας " νόμιῳ τῷ θείῳ ὑποταάξατε. 
ΡΟΝ παρὰ πάντας " υἱοὺς βροτῶν “ἡ τὸν ὀφθέντα ἐν Κόσ- 

μῳ “ χηρύξαντες " Λόγον Θεοῦ, ἢ πόδας ὡραιώθητε. ἀγαθοὺς, ἢ 

ὡς εὐαγγελιζόμενοι, ᾿ Πάνσοφοι, εἰρήνην τε καὶ ζωήν" " διὸ ταρατ- 
τομένην " πάθεσιν τὴν ψυχήν μου " ὑμῶν πρεσβείαις εἰρηνεύσατε. 

Νεχρώσαντες τὰ μέλη " τὰ ἐπὶ γῆς, " τὴν ζωὴν ὁλιχῶς "' ἀνε- 
δύσασθε, " διὰ παθῶν ἡ πάθος εἰχονίσαντες τὸ σεπτόν' “ διὸ θα- 

νατωθέντα με " βέλει τῆς χαχίὰς τοῦ πονηροῦ “ ζῳώσατε φαρ- 

μάχοις ᾿ γνησίας μετανοίας, ἢ θεομαχάριστοι ᾿ἈΑπόστολοι. 
Θεοτοχίον. 

Νοσοῦσαν τὴν ψυχήν μου " πάθει δεινῷ, " ἡ τεχοῦσα Θεὸν ἥ 
ὑπεράγαθον, ὡς συμπαθὴς ἡ ἴασαι χαὶ λύτρωσαι τῶν ἀεὶ " χολα- 

φιζόντων, Αχραντε," καὶ ἐπεμβαινόντων μοι δυσμενῶν," σωζόμενός 
σε ὅπως ἡ προθύμως μεγαλύνω " τὴν μεγαλύνασαν τὸ γένος ἡμῶν. 

Κανὼν τοῦ ἁγίου Νιχολάου. Κυρίως Θεοτόχον. 

ας ῥύστης τῶν ἐν θλίψει ᾿ σὲ λιτανευόντων, ὅ ῥῦσαί με πάσης 

( ρανᾶς, Νικόλαε, " τῶν ὁρωμένων, παμμιάχκαρ, δ᾽ χαὶ ἀοράτων 
ἐχθρῶν. 

Συνὼν ταῖς οὐρανίαις " νῦν χοροστασίαις, ᾿ παναγιώτατε Πά- 

τερ Νικόλαε, “ τὸν ᾿Αγαθὸν ἐχδυσώπει " τοῦ ἐλεῆσαι ἡμᾶς. 

Ἢ χρίσις ἐπὶ θύραις: " πρόσεχε, ψυχή μου, ἢ χαὶ τῷ Κριτῇ 

χαὶ Θεῷ ἀναβόησον᾽ " Ταῖς Νιχολάου πρεσβείαις, " Κύριε, σῶσόν με. 

Θεοτοχίον. 
Φωτὸς οὖσα δοχεῖον, " φώτισον, Παρθένε, ᾿ τὴν σχοτισθεῖσαν 

ψυχήν μου τοῖς πάθεσιν, " ὅπως ἐν πίστει χαὶ πόθῳ " ἀεὶ δοξαΐζω σε. 

᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, ᾿Αποστολικά. 
Κύριε, " εἰ χαὶ χριτηρίῳ. 

Κύριε, ἢ 
τες, " σχύβαλα ἡγήσαντο πᾶντα, " ἵνα σε μόνον χερδήσωσι, Κ 
χαὶ ὑπὲρ σοῦ αἰχισμοῖς " τὰ σώματα παρέδωκαν" ἢ διὰ τοῦτο 

δοξασθέντες, “ πρεσβεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Κύριε, ᾿ σὺ τῶν ᾿Αποστόλων τὴν μνήμην " ἐπὶ τῆς γῆς ἐμε- 

γάλυνας- ἡ πάντες γὰρ ὁμοῦ συνελθόντες " ἐν αὐτῇ δοξολογοῦμεν 
α ἔτι παρέχεις ἡμῖν " δ αὐτῶν τὰ ἰάματα, " χαὶ τῷ Κόσμῳ τὴν 

εἰρήνην " εὐχαῖς αὐτῶν, χαὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

σὲ εἰλικρινῶς ἐπὶ τῆς γῆς ἡ οἱ ᾿Απόστολοι ποθήσαν-. 

΄ 
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Μαρτυρικόν. 
Τὸν θώρακα τῆς πίστεως ᾿ ἐνδυσάμενοι χαλῶς, " καὶ τῷ τύπῳ 

τοῦ Σταυροῦ “ χαθοπλίσαντες ἑαυτοὺς, “ στρατιῶται εὐσθενεῖς 
ἀνεδείχθητε, Ἂ ποῖς τυράννοις ἀνδρείως ἀντιχαπέστητε, ἡ χαὶ Δια- 
βόλου τὴν πλάνην χατηδαφίσατε" “ νικηταὶ γενόμενοι ᾿ τῶν στε- 
φάνων ἠξιώθητε" ᾿ πρεσβεύσατε ἀεὶ ὑπὲρ ἡμῶν, " εἰς τὸ σωθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. ᾿ ) 

Δόξα, χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 
Δέσποινα, πρόσδεξαι " τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, ἡ“ χαὶ λύ- 

τρωσαι ἡμᾶς " ἀπὸ πάσης ἀνάγχης χαὶ θλίψεως. 
ΕΙΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ. 

Οἵ “Μαχαρισμοί, ΤΙδοσόμοια “ς΄. 

ἢ γος ἡμῶν, ἢ Χριστὲ, Σωτὴρ τοῦ Κόσμου, ὥσπερ τοῦ 
Ληστοῦ ἡ ἐμνήσθης ἐπὶ ξύλου, " καὶ χαταξίωσον " πάντας, 

μόνε Οἰχτίρμον, δ᾽ τῆς οὐρανίου Βασιλείας σου. 
Σάλπιγγες Χριστοῦ, “᾽ Απόστολοι, δειχθέντες, " τοὺς ἐν τοῖς 

μνημείοις " τῆς χαχοπιστίας ἡ ἀναχειμένους ἠγείρατε, καὶ ἐνθέου "' 
ζωῆς μετόχους ἀπειργάσασθε. 

Σπείραντες Χριστοῦ " τὸν Λόγον, Θεηγόροι, " πάντων τῶν 
ἐθνῶν χαρδίας τὰς ἀχάρπους ἅ χαρποφορούσας εἰργάσασθε θείαν 
γνῶσιν" ἢ ὅθεν ἀξίως μαχαρίζεσθε. 

Μαρπυριχόν. 

Πάσης ἑαυτοὺς “ γυμνώσαντες χαχίας, " μέσον τῶν δεινῶν ἡ 
ἐχώρησαν γενναίως, " καὶ οὐρανόθεν ἱμάτιον σωτηρίου ᾿ οἱ ᾿Αθλης 
ταὶ περιεβάλοντο. Δόξα. 

Νέχρωσον, σεπτὴ " Τριὰς ἡ παναγία, ἡ πάθη τὰ δεινὰ “ ψυ- 
χῆς μου τῆς ἀθλίας, “ ταῖς ἱχεσίαις τῶν θείων σου ᾿Αποστόλων, ἥ 

ἵνα δοξαΐζω σε σωζόμενος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Χαῖρε, ἡ λαβὶς " τοῦ ἄνθραχος τοῦ θείου" " χαῖρε, Προφητῶν " 
σφραγὶς, καὶ ᾿Αποστόλων “ τὸ περιήχημα, Ἄχραγτε Θεοτόχε, ἢ 
δι ἧς φθορᾶς ἠλευθερώθημεν. 

Ἃ 

“-- .σ---π-π--τ-π--᾽π.2:.5..5.5.2 -σ.».».τὄ-᾿ σ-ο ς΄’....».΄... σς’΄ΡΓ πς-ρῦϑΠ΄ρὺᾺιψγν........ 

ΤῊ ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐχέχραξα, Στιχηρὰ Προσόμοια Σταυρώσιμα. 

Ἦχος πλ. δ΄. Ὃ ᾿Αγγελός σου, Κύριε. 
αὸς ὁ ἀνομιώτατος Ἂ μέσον κατέχρινεν ἀνόμων, ἣ' ᾽᾿Γησοῦ μου, 

μι γρρῤημμεω σε, " τὸν Κύριον καὶ Κτίστην τοῦ παντὸς Κόσ- 
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μου"  χαὶ ὁρῶσα τὸ τόλμημα, " ἡ γῆ ἐσείετο ἅπασα, " πάντων 
Ποιητήν σε" δεικνύουσα, Δέσποτα. 

Νόμου χατάρας ἅπαντες " λυτρούμεθα χαὶ ἐγχλημάτων" ὅ ὃ 

γὰρ νόμου πέλων Κύριος ᾿᾽ ἀνυψώθη ἐν τῷ Σταυρῷ τῷ τιμίῳ, ἢ 
εὐλογίαν πηγαάζων ἀνελλιπῆ, “ χαὶ χάριν καὶ ἔλεος " ἡμῖν τοῖς 
ὑμνοῦσιν " αὐτοῦ τὰ θεῖα παθήματα. 

᾿Ιάτρευσας, Φιλάνθρωπε, " πληγὰς ἡμῶν, πληγεὶς τὰς χεῖ- 
ρας᾽ “ πρὸς ὁδοὺς δὲ βαίνειν, Κύριε, ᾿ σωτηρίους κατεύθυνας πάν- 

τας, πόδας σου ᾿ὀρυχθεὶς ἐπὶ σταυροῦ" " οὺς πάλαι ὁ πρωτόπλα- 

στος "᾽ ἐν τῷ Παραδείσῳ "' ἰδὼν χατεχρύπτετο. 
Ἕχπερα: Στιχηρὰ τῆς Θεοτόχου. 

Ἂ τοῦ παραδόξου θαύματος. 

Χαῖρε, Θεοτόχε Δέσποινα" ἢ χαῖρε, τὸ σχῆπτρον Δαυίδ 
χαῖρε, πύλη οὐρᾶνιε" " χαῖρε, βάτε ἀφλεχτε" " χαῖρε, ὅρος χατᾶ- 
σχιον" ἢ χαῖρε; λυχνία: ἢ χαῖρε, Πάνάχραντε" ἢ" χαῖρε, ἡ στάμνος" " 

χαῖρε, παλάτιον". " χαῖρε, πανάμωμε " Μῆτερ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν" 
χαῖρε, λαβίς: " χαῖρε; θεία τράπεζα "' χαῖρε, τοῦ Κόσμου ἐλπίς. 

᾿Αμαρτιῶν μου τὰ 'χύματα ἣ' ὡς ἐν πελάγει δεινῷ “ ὑπερά- 

νω ὑψούμενα "' χεφαλῆς ποντίζειν με" κατεπείγουσι, Δέσποινα" ἢ 
ἀλλ᾽ ἔχτεινόν μοι" χεῖρα, ὡς Πέτρῳ πρὶν " βυθιζομένῳ.,, δ᾿ καὶ εἰς 
λιμένα με" σῶον ὁδήγησον μετανοίας, δέομαι; “ Μῆτερ Θεοῦ, ἢ 
ἄχραντε πανύμνητε, ἡ ἐλπὶς τοῦ Κόσμου παντές. 

᾿Εσχοτισμένος τοῖς πάθεσι "' τὴς ἁμαρτίας δεινῶς, ἡ εἰς χρη- 

μνὸν ἀπογνώσεως "᾽᾿ σπεύδω ὁ ταλαίπωρος “ ἐμπεσεῖν" σύ με οἴχτει- 

ρον, ἢ εὐλογημένη " Θεοχαρίτωτε" ἢ λάμψον μοι φέγγος " τῆς εὑ- 
σπλαγχνίας σου, " χαὶ ἐφοδήγησον ἢ" εἰς ὁδοὺς εὐθείας με, ὁ παρα- 

χαλῶ, δ΄ Πάναγνε; χαὶ δέομαι" "Μὴ ὑπερίδης με. 
Δόξαν: χαὺ νῦν: Σταυροθεοτοχίον. 

Ἃ 

Ἢ Παναγνος ὡς εἶδέ σε" σταυρῷ κρεμάμενον ἐθελουσίως, δ΄ 

χατανοοῦσα σου τὴν δυναστείαν, " λύπη συνείχετο, Χριστὲ, "᾿ χαὶ 

ὀδυρομένη ἀνεβόα σοι" " Τέχνον, μή με λίπης πὴν τεχοῦσάν σε" ἢ 
δὸς μοι λόγον, Υἱέ μου ἢ μή με σιγῶν παρέλθης, " Δόγε Θεοῦ, 

τὴν δούλην σου. 
᾿Απόστιχα Σταυρώσιμα. 

ὙΨωθης ἐν Σταυρῷ, Χριστὲ ὁ Θεὸς, “᾽ χαὶ ἔσωσας τῶν ἀν- 
θρώπων τὸ γένος: “ δοξαζομέν σου τὰ παθήματα. 

᾿Επάγης ἐν Σταυρῷ, Χριστὲ ὁ Θεὸς, “᾽ χαὶ ἤνοιξας Παρα- 

δείσου τὰς πύλας" “ δοξαζομέν σε, Λυτρωτὰ ἡμῶν. 
Μαρτυριχόν. 

Μάρτυρες Κυρίου, " πάντα τόπον ἁγιάζετε, Κ χαὶ πᾶσαν νό- 
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σον θεραπεύετε" " χαὶ νῦν πρεσβεύσατε ῥυσθῆναι " ἐκ τῶν παγίδων 

τοῦ ἐχθροῦ " τὰς ψυχὰς ἡμῶν, δεόμεθα. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Οἱ Μαρτυρές σου, Κύριε. 

Ὁρῶσα σε σταυρούμέενον ᾿ χαὶ θανατούμενον, ἡ Θεοτόχος " 
Οἴμοι! ἐχραύγαζε, πὼς τὰς ὀδύνας ἣ φέρειον γλυχκύτατε Υἱέ; ἢ 
βάλλει τὴν χαρδίαν βου ἡ λόγχη σου, ἐυβλέγμι δὲ τὰ σπλαγχνὰ 
βου τὸ μλυγῷ σου" ὅμως ὑμνολογῶ σε’ Κ᾽ θέλων γὰρ ταῦτα 

πάσχεις ᾿ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον. 

"ον "Ὁ" 0: "οὐ τσ Ο ο- 

ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤῸΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Κατανυχτικά. 
Ἦλχος πλ. δ΄. 

λέπων ὁ Ληστὴς " τὸν ᾿Αρχηγὸν τῆς ζωῆς " ἐπὶ σταυροῦ χρε- 

5 μάμενον, " ἔλεγεν" Εἰ μὴ Θεὸς κι ὑπῆρχε σαρχωβθεὶς ἣ"ὶ ὁ σὺν ἡμῖν 

σταυρωθεὶς, " οὐκ ἂν ὁ ἥλιος " τὰς ἀχτῖνας ἐναπέχρυψεν, " οὐδὲ 
ἡ γῆ σειομένη ἐχυμαίνετο. “᾿Αλλ ὁ πάντων ἀνεχόμενος, ἡ μνή- 
σθητί μου, Κύριε, " ἐν τὴ Βασιλείᾳ σου. 

Ἔν μέσῳ δύο ληστῶν " ζυγὸς δικαιοσύνης εὑρέθη ὁ Σταυρός 

σου, " τοῦ μὲν χαταγομένου εἰς “Αδὴν ἡ τῷ βάρει τῆς βλασφη- 

μίας" ποῦ δὲ χουφιζομιένου πταισμάτων ἈΚ πρὸς γνῶσιν Θεολο- 

γίας. "᾽ Χριστὲ ὁ Θεὸς, δόξα σοι. 
Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Τὸ προσταχθέν μοι μυστιχῶς. 
Τὸν ἐξ αἱμάτων σου ἁγνῶν " σωματωθέντα, "ὶ χαὶ ὑπὲρ ἔν- 

νοιαν ἐκ σοῦ, ἢ Ῥρνὴ, τεχθέντα, Ἂ ἐπὶ ξύλου ϑρθμαμένον Κ᾿ μέσον 

"ὍΟ “οὐ ο σου Ο "ον 

τῶν χαχούργων " ὁρῶσα, τὰ σπλάγχνα ἤλήβιον χαὶ με β Ως ᾿ 

θρηνοῦσα ἐβόας" ΕΟβοῦμα Τέχνον ἐμὸν, Ἂ τίς ἡ θεία καὶ ἄφατος ἢ 

οἰκονομία σου, δ ἧς " ἐζώωσας τό πλάσμα σου ! δ ᾽Ανυμνὼ σου 

τὸ εὔσπλαγχνον, 
Μετὰ τὴν β΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. 

Τὴν γκ γαφ χαὶ Λόγον. 

Ὃ σταυρὸν ὑπομείνας " ὡς μόνι Ἃ χοῦ ᾿Αδὰμ τὴν πτω- 

χείαν ᾿᾽ ἀναλαβὼν, “ μόνε Ὑπεράγαθε, " ἀναμιάρτητε Κύριε, ἢ τοῦ 

θανάτου, εὔσπλαγχνε, “ τὸ κράτος Ἀβτέλυσας, Ἂ χαὶ τῷ παθει 

σου, Δέσποτα, " τὸν Κόσμον διέσωσας" Ὑ ὅθεν, Ζωοδότα, “ τὴν 

πεσοῦσαν ψυχήν μου " οἰχτείρησον, δέομαι; ὅταν χρίνης τὰ ἔργα 

μου, “ Διχαιοχρῖτα φιλάνθρωπε" ἢ δός μοι, πανοιχτίρμον ; 

Ῥανδο]ού τα 5. 
: 80 



682 ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥῊ ΠΡΩΙ. 
ὁ Θεὸς, " τῶν πταισμάτων ἄφεσιν ὡς εὔσπλαγχνος, " ὅτι μόνος 

ὑπάρχεις ἀναμάρτητος. 

᾿Ανέστης ἐχ νεχρῶν. 

Ἔν μέσῳ τῆς ᾿Εδὲμ " ξύλον θάνατον ἤνθησεν, “ ἐν μέσῳ δὲ 
τῆς γῆς ἡ ξύλον ζωὴν ἐβλάστησε" " γευσάμενοι γὰρ τοῦ πρώτου, " 
ἄφθαρτοι ὄντες φθαρτοὶ γεγόναμεν" " σχόντες δὲ τοῦ δευτέρου, " τῆς 

ἀφθαρσίας χατετρυφήσαμεν" ἢ ἐν τῷ Σταυρῷ γὰρ ἔσωσε Χριστὸς 
πὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 
Τὸ προσταχθέν μοι μυστιχώς. 

Ἔχ τῶν αἱμάτων τῶν ἐμῶν " βροτὸς γεγέννησαι, ᾿᾽ ἐχ τῶν 
αἱμιώάτων δὲ τῶν σῶν βροτοὺς ἐθέωσας, " τοὺς βρώσει δὲ φθα- 

ρέντας " ζητῶν, χατῆλθες " ὡς ὑπεράγαθος" ἡ ἐβόα πάλαι ἡ Αμεμ- 

πτος " ἐν χλαυθμῷ," Χριστὸν θρηνοῦσα χρεμιάμιενον " ἐν σταυρῷ" ἢ 
ὃν ὁρῶσα νεχρούμιενον, " δαχρύων ἔῤῥει χρουνοὺς, κ᾿ τὰς ὄψεις κατα- 
ξαίνουσα, " χαὶ αὐτὸν μεγαλύνουσα. 

Μετὰ τὴν γ΄. Στιχολογίαν, ἕτερα. ᾿Ανέστης ἐκ νεχρῶν. 
Θεώσεως ψευσθεὶς " ὁ Γενάρχης ἐλπίδος, " φθορᾶς τοῖς ἐξ αὐὖ- 

τοῦ " πᾶσιν αἴτιος ὥφθη" " σὺ δὲ διὰ Σταυροῦ σου " ζωὴν πηγάζεις 

ὡς Ὑπεράγαθος" " θέλων χαὶ γὰρ ἐπάγης, “ ἵνα τὸ πρῶτον λύσης 

χατάχριμια᾽ “ διὸ ὑμινοῦμιέν σου, Χριστὲ, ἡ τὸ πᾶθος τὸ ἑχούσιον. 
Μαρτυριχόν. 

Φωτὶ οὐρανίῳ χαταλάμπεται " σήμερον αὕτη ἡ σχηνή" ἢ 
ταύτη γὰρ στρατιαὶ ᾿Αγγέλων ἀγάλλονται, ᾽ σὺν αὐταῖς χαὶ 
Μαρτύρων χοροὶ εὐφραίνοντα: ἡ ἐπὶ τῇ μνήμη τῶν ᾿Αθλοφόρων. ἢ 
Αὐτῶν ταῖς παραχλήσεσι " χατάπεμψον τῷ Κόσμῳ ἡ σοῦ τὴν εἰ- 
ρήνην, Χριστὲ, " χαὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. ᾿Ανέστης ἐκ νεχρῶν. 
Ὦ θαύματος καινοῦ! ὦ φρικτοῦ Μυστηρίου ! " ἐβόα ἡ ̓Α- 

μνὰς, ἡ τὸν Υἱὸν καθορῶσα " ξύλῳ Σταυροῦ παγέντα" “ Τί τοῦτο, 
Λόγε Θεοῦ ἀθάνατε; " πῶς γεχρὸς ἀρνάμὰ χαὶ γῆν σαλεύεις ὡς παν- 

τοδύναμος; " ἀλλὰ ὑμιννῶ σου τὴν φρικτὴν "χαὶ θείαν συγχαταβασιν. 
Κανὼν Σταυρώσιμος, οὗ ἡ ῬΑκροδαϊπς' 

Πλήρωμα πάντων τῶν καλῶν Σταυρὸς πέλει. ᾿Αμήν.᾿ Ιωσήφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. ὋΟ Εἰρμός. 

» δ θα χαράξας Μωσῆς "ἡ ἐπ᾿ εὐθείας ῥάβδῳ, " τὴν ᾿Ερυθρὰν 
διέτεμε " τῷ ᾿Ισραὴλ πεζεύσαντι" " τὴν δὲ ἐπιστρεπειχῶς ἕ 

» κὰν μοὸμ τοῖς ἅρμασι " χροτήσας ἥνωσεν, "ἡ ἐπὶ εὔρους διαγρά- 

» Ψαν " τὸ ἀήττητον ὅπλον" " διὸ Χριστῷ ἄσωμεν " τῷ Θεῷ 
» ἡμῶν, " ὅτι δεδόξασται. 

» 
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Τροπαρια. 
Παλάμας θείας Σταυρῷ, " ᾿Ιησοῦ, ἁπλώσας, " πρὸς σεαυτὸν 

συνήγαγες "ἡ χειρῶν σου τὸ πλαστούργημα, δ᾽ χαὶ ἐχ χειρὸς πονη- 
ροῦ " πάντας ἠλευθέρωσας, " χαὶ χαθυπέταξας ἡ χειρὶ χραταιο- 
τάτη, " Βασιλεῦ τῶν ἁπάντων" "' διὸ πιστοὶ ἄσωμεν " τῷ με- 
γέθει σου, " ὅτι δεδόξασται. 

Λυμαντικὴ ἐν ᾿Εδὲμ. "᾽ γέγονε τοῦ ξύλου " ἡ ἀπευχτὴ ἀπό- 
γευσις, " τὸν θάνατον εἰσάξασα" " Χριστὸς δὲ θανατωθεὶς “ ἐπὶ ξύ- 
λου ἅπασι " ζωὴν ἐπήγασε, " καὶ ἔκτεινε τὸν ὄφιν " θεϊκῇ δυνα- 
στείᾳ" ἡ διὸ αὐτῷ ἄσωμεν "ἡ τῷ Θεῷ ἡμῶν, κ ὅτι δεδόξασται. 

Μαρτυριχα. 
᾿Ηνδρίσαντο, ᾿Ιησοῦ, "' τῶν Μαρτύρων πλήθη " σταυρῷ τε 

χαὶ τῷ παθει σου ᾽ παθῶν χατεξανίστασθαι, " χαὶ ἕναντ'! τῶν 
ἐχθρῶν ἥ σὲ τὸν Βασιλεύοντα “ ὁμολογεῖν τῆς Κτίσεως, " προφέρειν 

τε βασάνους " χαὶ κινδύνους ἀπείρους" ἣ διὸ τῆς σῆς δόξης “ ἔτυ- 
χον ἅπαντες "ἡ χαὶ ἀϊδίου ζωῆς. 

ἹΡαντίσματι θεουργῷ “ τοῦ σεπτοῦ σου αἵματος " οἱ Μάρτυ- 
ρές σου, Κύριε, " τὴν λύτρωσιν εὑράμενοι, ἢ τὰ αἵματα ἑαυτῶν ἡ 
ἀληθῶς ἐχκένωσαν, "' ἀδίκως τυραννούμενοι ἢ σπονδὰς προσφέρειν 
πᾶσι " Δαίμοσι ψυχοφθόροις" " ὅθεν σεπτὰ θύματα " σοὶ προσηνέχθη- 
σαν, " τῷ τοῦ παντὸς Βασιλεῖ. Σταυροθεοτοχίον. 

Ὡς ἔβλεψέ σε σταυρῷ, " τὸν τὰ πάντα βλέποντα, " ἡλού- 
μενον ἡ ΓΑμεμπτος, “ ὀδυρομένη ἔλεγε" " Τί τοῦτο, Τέκνον ἐμόν; " 
τί σοι ἀνταπέδωχαν ἡ οἱ ἀπολαύσαντες " πολλῶν σου δωρημάτων; " 
πῶς ὑποίσω τὸν πόνον ; " Δόξα τῇ σῇ; εὔσπλαγχνε " χαὶ μαχρό- 
θυμε, "' οἰκονομίᾳ φριχτῇ. 

Κανὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόχου. 

Ὃ Εἰρμός. ᾿Αρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε. 
ὁ Θεοτόχον σε χηρύττειν ἄχραντον " πάσης αἱρέσεως “ ἀπο- 

πων φέρει" " σάρχα γὰρ γενόμενον ἢ ἀναλλοιώτως ἔτεχες 
τὸν ἐπέχεινα πάσης, " Θεογεννῆτορ, τῆς Κτίσεως, ἡ Λόγον τοῦ 
Θεοῦ τὸν ἀΐδιον. 

Ως Θεοῦ Μήτηρ, παῤῥησίαν ἔχουσα ἣ' πρὸς τὸν τεχθέντα ἐχ 
σοῦ " μονογενῆ Λόγον, ἣ᾿ καὶ Πατρὶ συνάναρχον, " χαὶ συμφυῆ 
τῷ Πνεύματι, " δυσωποῦσα μὴ παύσῃ ἢ" χινδύνων σῶσαι, Πανά- 
μωμε, ἡ τούς σε Θεοτόχον δοξάζοντας. 

Σὲ, Θεομῆτορ, προστασίαν ἔχοντες, " οὐ δειλιάσομεν τὸ τῶν 
ἐχθρῶν στῖφος, " τὸ ἀντιμαχόμιενον ἡ τοῖς εὐσεβῶς δοξαζουσι " τὸν 

ἐχ σοῦ σαρχωθέντα “ Θεὸν τῶν ὅλων καὶ Κύριον" "' ὃν ὑπὲρ ἡμῶν 

ἐχδυσώπησον. 

Ἃ 



084 ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥῊ ΠΡΩ͂Ι, 
Ἃ Ἃ Νοῦς χαὶ οὐράνιος τὸ σὸν Μυστήριον ἢ τὸ ἀχατάληπτον 

χατανοεῖν ὄντως ἡ ἀτονεῖ, Πανύμνητε" " τοῦ γὰρ Πατρὸς ὁ σύν- 
θρονος ἡ ἐν γαστρί σου σχηνώσας, ἢ ἐχ σοῦ τεχθῆναι εὐδόχησε, 
φύσεσι διτταῖς γνωριζόμενος. 

"Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰρμιός. 

ν θέ ἴδε εἰς τύπον "᾽ τοῦ Μυστηρίου παραλαμβάνεται" "᾽ τῷ 

βλαστῷ γὰρ προχρίνει τὸν ᾿Ιερέα" " τῇ στειρευούση δὲ πρώ- 
» Ἣν ἡ ᾿Εχχλησίᾳ νῦν ἐξήνθησε " ξύλον Σταυροῦ “ εἰς χράτος χαὶ 

» στερέωμα. Τροπᾷρια. 

ἢ μετημφιάσθη ὁρῶν ὁ ἥλιος " ἐπὶ ξύλου σε 
ἀδίχως ἀρθέντα, "' χαὶ διεῤῥάγησαν πέτραι, " χαὶ γῆ φέβῳ πᾶσα 
ἔφριξε, " μόνε Σωτὴρ, " εἰς πάντων ἀπολύτρωσιν. 

᾿Απλώσας χεῖρας " Μωσῆς ἐτύπου Σταυρὸν τὸν τίμιον" "ὃν 
ἡμεῖς νῦν ἐχτυποῦντες ἐμφρόνως, " ἔθνη ἀλλόφυλα πάντα " τῶν 

Δαιμιόνων ἐχτρεπόμεθα, " βλάβης ἐχτὸς ᾿ ἁπάσης διαμένοντες. 
Μαρτυριχά. 

Παθῶν χρατοῦντες ἣὶ οἱ ᾿Αθλοφόροι πάθη εἰχόνιζον " πολυτρό- 
ποις πάθεσιν ὁμιλοῦντες ἢ τοῦ ἑχουσίως παθόντος, " χαὶ τὰ πάθη 

θανατώσαντος, " χαὶ τὴν ζωὴν ᾿ τῷ Κόσμῳ ἀνατείλαντος. 

᾿Ανεπιστρόφως " τοῦ μαρτυρίου ὁδὸν βαδίζοντες, " τὰ προσχόμ- 

ματα τῆς πλάνης ἐχ μέσου “' οἱ εὐχλεεῖς ᾿Αθλοφέροι " ἐποίησαν , 
χαὶ χατήντησαν ἡ πρὸς χαταπαύσεις " τὰς θείας εὐφραινόμενοι. 

Σταυροθεοτοχίον. 

Μέλανα κόσμιον 

Νομίμων δίχα " τῶν ἀνθρωπίνων σὲ, Τέχνον, ἔτεκον," χαὶ πῶς 

ἄνομοι ὑψοῦσί σε ξύλῳ ἢ μέσον ἀνόμων, τὸν μόνον ᾿ νόμους ζωῆς 

ἐχτιθέμενον ; "᾽ ἡ Θεοτόχος " θρηνοῦσα ἀπεφθέγγετο. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ὋΟ στερεώσας κατ ἀρχᾶς. 

ΝΥΝ μου τὸν νοῦν ἢ τῇ "τῆς ζωῆς ἐνεργείᾳ " τῆς ἐκ 

σοῦ φανερωθείσης τῷ Κόσμῳ " διανάστησον, οὐλὰς " χαὶ τύ- 
πους ἐξαλείφουσα ἣ τῆς ἁμαρτίας, μόνη "᾽ Θεογεννῆτορ πανάμωμε. 

ἱΡήσεις τῶν θείων Προφητῶν ἡ χαὶ τὰς αὐτῶν Προφητείας " 

ἐπεσφράγισας τεχοῦσα τὸν Λόγον, ᾿᾽ τὸν λαλοῦντα δὶ αὐτῶν, ἢ 

χαὶ τὰς αὐτῶν πληρώσαντα “  θεηγορίας, μόνη " εὐλογημένη 

Πανάμωμε. 

᾿Απειρογάμως ἐχκ Πατρὸς “΄' τὸν πρὸ αἰώνων ἀφράστως ΠῚ 

γαστρί σου συλλαβοῦσα, Παρθένε, ᾿΄ ἀπεγέννησας ἡμῖν " Θεὸν 
ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπον, " ἐν ἑχατέρᾳ φύσει ἡ τέλειον, οὐ διαιρούμενον. 

Σοῦ τὴν ἁγίαν ὁ Θεὸς " γαστέρα χατασχηνώσας " ἐσαρχωθη, 

Θεομῆτορ, ὡς οἶδε, " χαὶ διέσωσεν ἡμᾶς " τοῖς ζωηφόροις παᾶθε- 

σιν "ὅθεν σε σωτηρίας " πύλην, Παρθένε, γινώσκομεν, 

Ἃ 



ἮΧΟΣ ΠΛ. Δ΄. θ88 

Ωδὴ δ΄. .Ὃ Εἰρμιός. 
» Ἡἰσαχήχοα, Κύριε, ἡ τῆς οἰχονομίας " σοῦ τὸ Μυστήριον, 

εἰναι θρμβμδ τὰ ἔργα σου, " χαὶ ἐδόξασα σου " τὴν Θεότητα. 
Τροπάᾶρια. 

Τῷ Σταυρῷ σου ΠΙαράδεισος, ἢ Σῶτερ, ἀνεῴχθη; " καὶ ὁ κα- 
τάχριτος "᾿ εἰσῳχίσθη πάλιν ἄνθρωπος, “᾽ τὴν σὴν μεγαλύνων " 
ἀγαθότητα. 

᾿Ωσεὶ χέδρον εὐσέβειαν, "' πίστιν ὡς χυπάρισσον, " τὴν ἀγά- 
πὴν τε " ὡσεὶ πεύκην περιφέροντες, “ τὸν Σταυρὸν τὸν θεῖον ἢ 
προσχυνήσωμεν. 

Νεχρωθέντας ἐζώωσας, ἣ᾽ Σῶτερ, τοὺς ἀνθρώπους “ νεχρὸς γε- 
Ἂ 

Ἃ 

» 

νόμενος, ἢ χαὶ τὸν ὄφιν ἀπενέχρωσας " τὸν τὴν ἁμαρτίαν " ἐπεισ- 

ἀξαντα. Μαρτυριχά. 

Τῶν παθῶν χρηματίσαντες " σύμμορφοι, οἱ θεῖοι “ τοῦ Χρι- 

στοῦ Μάρτυρες ἡ χοινωνοὶ χαὶ τῆς λαμπρότητος " τῆς ἐπουρα- 

νίου " ἐχρημάτισαν. 
4 ΄ ’ Ἂ Ἃ ΠΕ Ὁ Δ, " , αὐ, δα φ δε δο Ἂ ΩὩραιώθητε, Μάρτυρες, ἢ Λόγῳ τῷ ὡραίῳ “ εὐαρεστήσαντες 

ἐλαμπρύνθητε, τὸν “Ἥλιον " τῆς διχαιοσύνης " ἀγαπήσαντες. 
Σταυροθεοτοχίον. 

κ Νέον βρέφος ἐχύησας, ἡ τὸν πρὸ τῶν αἰώνων ἣ' ὄντα παντέ- 
λεῖον, ᾿ χαὶ Σταυρῷ, Κόρη πανάμωμε, Κ᾿ τελειοῦντα πάντα " ἀγα- 

θότητι. 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Σύ μου ἰσχὺς," Κύριε. 

ετὰ Θεὸν “ σὲ προστασίαν χεχτήμεθα: ἡ σὺ γὰρ Μήτηρ ἡ 
ἢ ϑωυ ἐχρημάτισας “᾽ τοῦ Ποιητοῦ καὶ Δημιουργοῦ, " καὶ τὴν 
ἡμετέραν “ μορφὴν λαβόντος, Πανάμωμε, " καὶ ταύτην σεσωχό- 
τος " ἐχ φθορᾶς χαὶ θανάτου, " καὶ τῇ ἑαυτοῦ δόξη δοξάσαντος. 

'Ως ἐκ φυλῆς " τοῦ Βασιλέως ὑπάρχουσα, “᾽ τὸν τῶν ὅλων 

χαπεξουσιάζοντα “ Λόγον Θεοῦ τέτοχας ἡμῖν, " σάρχα γεγονότα, ἊΣ 

 χαὶ μείναντα ἀναλλοίωτον" "᾽ διό σε Θεοτόχον " ἀληθῶς χαὶ χυ- 
᾿ρίως, Παναγία Παρθένε, δοξάζομεν. 

Θεὸν ἐκ σοῦ " τὸν σαρκωθέντα δυσώπησον, " τὸν ἀτρέπτως, " 
“ χαὶ σοὶ τῇ 

Ἂ 

ὃ ἦν, διαμείναντα, ἡ χαὶ φυσικῶς ἴσον τῷ Πατρὶ, 
Ῥεχούση " γενόμενον ὁμοούσιον, ᾿ συγχώρησιν πταισμάτων, ἤ χαὶ 
ψυχῶν σωτηρίαν " τοῖς ὑμινοῦσί σε πίστει δωρήσασθαι. : 

Νῦν τὴν ὀφρὺν “ τῶν ἀθετούντων κατάβαλε " τῆς εἰκόνος, 
, " ΄ - -Ὁ - Π - ᾿ , -" χ 

Κόρη, τὴν προσχύνησιν " σοῦ τῆς σεπτῆς, καὶ τοῦ ὑπὲρ νοῦν 
᾽ - , . , “ ν μ“ ἐχ σοῦ σαρχωθέντος ἡ χαὶ Κόσμον ὅλον φωτίσαντος, " χαὶ πάντων 

τῶν ᾿Αγίων" “ τοὺς δὲ πίστει τιμῶντας ἢ χαταφαίδρυνον,, μόνη 
 Πανύμνητε. 



680 ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥῊ ΠΡΩΙ. 
᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

» Ἶχ τρισμαχάριστον Ξύλον ! " ἐν ᾧ ἐταάθη Χριστὸς " ὁ Βασι- 
(λεὺς χαὶ Κύριος: " δι οὗ πέπτωχεν ὁ ξύλῳ ἀπατήσας, "' 

» τῷ ἐν σοὶ δελεασθεὶς " Θεῷ τῷ προσπαγέντι σαρχὶ, " τῷ πα- 
» ρέχοντι " τὴν εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

Τροπαρια. 
Καταστολὴν ἀφθαρσίας " τοὺς γυμνωθέντας ἡμᾶς " ἐνδύσαι 

ἐφιέμενος, "΄' ἀπεχδύθης χαὶ σταυρῷ ἐξετάθης, " καὶ ἐγύμνωσας 
ἐχθροῦ, " Χριστὲ, τὰ πανουργεύματα" " διὰ τοῦτό σου " τὰ πα- 
θήματα δοξάζομεν. 

Αἷμα πλευρᾶς ἀποστάξαν " σωτηριώδους σαφῶς ἣ τὸν Κόσμον 

ἀπεχάθηρεν, ἢ ἐπιβώμιά τε αἵματα χαταπαῦσαν, " τοὺς φθαρέντας 

τῷ καρπῷ “ τῆς βρώσεως ἀνέπλασε, " χαὶ ἐπήγασεν ἡ ἀφθαρσίαν 
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. Μαρτυριχά. 

Λελαμπρυσμένοι τῷ χάλλει " πολυειδῶν αἰχισμῶν, ἅ οἱ Μάρ- 
τυρες οἱ ἔνδοξοι " θείῳ αἵματί σου σημειωθέντες, ᾿᾽᾿ τὴν χωλύου- 

σαν τὸ πρὶν ἥ διήλθοσαν ῥομφαίαν σαφῶς, " καὶ ἐσχήνωσαν ἤ γε- 
γηθότες εἰς Παράδεισον. 

Ως θαυμαστὸς σὺ ὑπάρχεις " ἐν τοῖς ᾿Αγίοις, Χριστὲ, " τοῖς 

πίστει σε ποθήσασι! κ᾽ διὰ σοῦ γὰρ πλουτισθέντες τὰ θεῖα, Κὶ ἰα- 

μάτων ποταμοὺς " ἐν τῷ Κόσμῳ ἀναβλύζουσι, ἡ χαὶ ζηραίνουσι " 

διεχχύσεις τῶν παθῶν ἡμῶν. 
Σταυροθεοτοχίον. 

Νενοσηχότας, Παρθένε, "᾽ τῇ ἁμαρτίᾳ ἡμᾶς ἣ ἰάτρευσας, 
χυήσασα " τὸν Σωτῆρα ἰατρόν τε τῶν ὅλων, " χαὶ ἐν ξύλῳ τοῦ 
Σταυροῦ “ τραυματισθέντα, Αχραντε, ἢ τὸν παρέχοντα " ἀφθαρ- 
σίαν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Ἵνα “«( μὲ ἀπώσω. 

Ἃ 

᾿ 

Ἃ ᾿ ᾿ πειράνδρως, Παρθένε, "᾽ τὸν ἀπεριόριστον ἣ φύσει Θεότητος 
Ἃ ἀνδρωθέντα Λόγον ἡ δὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους συνέλαβες 

ἐξ αἱμιώάτων, Κόρη, " παρθενικῶν διαπλασθέντα ἣ ὑπὲρ λόγον χαὶ 

νόμον τῆς φύσεως. 
ΩὩραιώθης, Παρθένε, "᾽ τοῖς τῆς παρθενίας σου ν᾿ ἀχράντοις 

χάλλεσι, " χαὶ τῆς πρώτης Εὔας " περιέστειλας αἶσχος τὸ δύσμιορ- 

φον, " τὸν Χριστὸν τεχοῦσα, " περιβολὴν ἀθανασίας "' χαριζόμενον 

τοῖς σε γεραίρουσι. 

᾿Αληθῆ Θεοτόχον " πάντες ἐπιγνόντες σε, " πάναγνε Δέσποι- 

να, ἡ τὸν ἐχ σοῦ τεχθέντα " Θεὸν Λόγον εἰδότες χηρύττομεν ; ἢ 

ἐν δυσὶν οὐσίαις, " θελητικαῖς, αὐτεξουσίαις, "᾽ ὑπὲρ λόγον χαὶ 

νόμον τῆς φύσεως. 

Ἃ 

Ἃ 



γεία καὶ χάριτι Πνεύματος, 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄. 687 

Οἱ σε τεῖχος πλουτοῦντες " χαὶ τῇ προστασίᾳ σου " περιφρου- 
ρούμενοι., ἢ τῇ σῇ θείᾳ δόξῃ ἢ ἐγχαυχώμενοι σὲ μακαρίζομεν" " 

σὺ γὰρ, Παναγία, “ τὴν ψυχῶν ἡμῶν πηγάζεις " εὐφροσύνην καὶ 
τὴν ἀγαλλίασιν. ᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰἱρμός. 
» ἜΝ" θηρὸς ἐν σπλάγχνοις παλάμας “ ᾿Ιωνᾶς σταυροειδῶς 

» διεκπετάσας, “ τὸ σωτήριον πάθος δ προδιετύπου σαφῶς" ἢ 

» ὅθεν τριήμερος ἐχδὺς, δ᾽ τὴν ὑπερχόσμιον ἀνάστασιν ὑπεζωγρά- 
,», φῆσε ἡ τοῦ σαρχὶ προσπαγέντος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, " χαὶ τριη- 
» μέρῳ ᾿Εγέρσει ἢ τὸν χόσμον φωτίσαντος. 

Τροπαρια. 

Σταυρὸς ἐπάγη ἐν τόπῳ " Κρανίου " μέσον γῆς, χαὶ τὴν ἐν 
μέσῳ Παραδείσου " ἐχβλαστήσασαν ξύλῳ " πληγὴν ἰάσατο" " ὁ γὰρ 
Μεσσίας ᾿Ιησοῦς " μέσον ἀνόμων "᾿ μόνος δίχαιος ληστῶν χρεμά- 

μενος, " ἑαυτῷ συνανύψωσεν ἅπαντας, "᾽᾿ καὶ τὸν ἐξ ὕψους πε- 

σόντα “ εἰς χάος ἀπέῤῥιψε. 

Τὸ τόξον, Χριστὲ, ἐχτείνας " τοῦ θείου ἢ καὶ πανσέπτου Σταυ- 

ροῦ, ἔῤῥιψας βέλη " κατὰ τοῦ παλαμιναίου " τοὺς ἥλους σου τῶν 

χειρῶν, "᾽ καὶ ἐγκατέπηξας αὐτοῦ " εἰς τὴν ὀργίλον "' καὶ παμ- 

βέβηλον χαρδίαν, Δέσποτα, " καὶ τελείως αὐτὸν ἐθανάτωσας, ἣ 
 χαὶ ὑπ αὐτοῦ τοὺς θανέντας, "᾽ Οἰχτίρμον, ἐζώωσας. 

Μαρτυριχα. 

Αἱμάτων ῥεύσαντα ῥεῖθρα " σωμάτων "' ἐξ ἁγίων ᾿Αθλητῶν 
“ Ξ -“ χ - ΓΑῚ ἢ Ἂ Ν ; ᾽ Π , Ἂ ᾿ ᾿ 

ἔσβεσαν πᾶσαν " τῆς εἰδωλομανίας " πυρὰν ἐν Πνεύματι, " καὶ 

 ᾿ἘΕχχλησίας τὰς σεπτὰς " αὔλαχας ἤρδευσαν, " χαὶ ἄσταχυν βλα- 

στάνειν ἔπεισαν " σωτηρίου ἐλπίδος χαὶ πίστεως, " δί ὧν ἐχτρέ- 
φεται πᾶσα " ψυχὴ θείᾳ χάριτι. 

Ὑφῆπτον τὸ πῦρ πλειόνως " τῆς γνώμης “ τῆς ἐνθέου εὐσεβῶς 

οἱ ᾿Αθλοφόροι, " ὁπηνίκα ἐνύλῳ " πυρὶ φλογίζεσθαι " πονηροτάτων 

δικαστῶν " ψήφῳ ἐδίδοντο, ᾿ χαὶ ἄφλεχτοι διεφυλάττοντο ἣ ἔνερ- 
Ἂ τοῦ στεφανώσαντος τούτους ᾿' νο- 

μίμως ἀθλήσαντας. Σταυροθεοτοχίον. 

Ῥομφαία τὴν σὴν διῆλθε ἡ χαρδίαν "᾽᾿ χαθορώσης σὸν Υἱὸν ; 
᾿ , - , ᾽ ᾿ , , Ὶ 

Ἄχραντε Κόρη, “ ἡπλωμένον ἐν ξύλῳ, " χαὶ πάθη φέροντα, " χαὶ 

Ἂ 

λόγχη θείαν πλευρὰν " ἐξορυττόμενον " θελήματι, καὶ χατασφάτ- 
Ἂ τοντα ἡ ἐν αὐτῇ τὸν πολέμιον δράχοντα" "᾽ ὅθεν θρηνοῦσα μητρι- 

χῶς " τοῦτον ἐμεγάλυνες. 

Κανὼν τῆς Θεοτόχου. ᾿Ιλάσθητί μοι Σωτήρ. 
- ᾿ ᾿ ΒΕ: . - ͵ Ψ ι , 

᾿χππῆλθε τὸ παντουργὸν " ἐπὶ σὲ Πνεῦμα, Πανάμωμε, ἤ καὶ Λο- 

Τρ ὁ ποῦ Θεοῦ " ἐν σοὶ χατεσκήνωσε, " χαὶ σὰρξ ἐχρημάτι- 

σεν " ἀνεχδιηγήτως, " διαμείνας ἀναλλοίωτος. 



θδ8 ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥῊ ΠΡΩΙ. 
.- " εἶ νιν ν ᾿ .} 

Ως ἔμψυχος χιβωτὸς, ἢ τὸν Νομοδότην ἐχώρησας, ᾿ ὡς ἅγιος 
, ; μ ΄ " Γ᾿ "» ᾽ ᾿ ᾽ 

δὲ ναὸς, " ἐδέξω τὸν “Αγιον ἢ γενόμενον ἄνθρωπον “' ἐπὶ εὐεργε- 
, Ἂ -“ ᾽ , 

σίᾳ “ τῶν ἀνθρώπων, Παναμώμητε. , 
, πος ν Η ΄ .} Ἂ ἽὙ Κυρίαν σε τοῦ παντὸς " χαὶ Δέσποιναν ὀνομάζομεν" “' τὸν ὄν- 

τως ὄντα Θεὸν " ἀῤῥήτως γὰρ τέτοχας, “᾽ τὸν πάντα ποιήσαν- 
τα, " χαὶ διαχρατοῦντα " χαὶ συνέχοντα, Πανάμωμε. 

Θεὸν τεχθέντα ἐχ σοῦ ἡ ἐπέγνωμεν, Θεονύμφευτε" "ἡ ὃν ἐξιλέω- 

σαι νῦν ἢ ἡμῖν ὡς ἰσχύουσα "' τοῖς πίστει χραυγάζουσι "᾽ δωρης- 

θῆναι λύσιν " τῶν πταισμάτων, Παναμώμιητε. 
Ωδὴ ζ΄. -Ὃ Εἰρμός. 

» Ἑ περι πρόσταγμα ᾿ τυράννου δυσσεβοῦς " λαοὺς ἐχλόνησε, ἢ 

πνέον ἀπειλῆς ἢ χαὶ δυσφημίας θεοστυγοῦς" “ ὅμως τρεῖς 
» Παῖδας οὐχ ἐδειμιάτωσε " θυμὸς θηριώδης, ἡ οὐ πῦρ βρόμιον" ἢ 
» ἀλλ ἀντηγοῦντι δροσοβόλῳ πνεύματι “ πυρὶ συνόντες ἔψαλ- 
» λον᾽ κ᾽ Ὁ ὑπερύμνητος "᾽ τῶν Πατέρων χαὶ ἡμῶν " Θεὸς, εὐλο- 
» γητὸς εἶ, 

» 

Τροπαρια. 

Ὅτε ἐφήπλωσαι " ἐν ξύλῳ τοῦ σταυροῦ, " χαθάπερ ἄμπελος, 

Λόγε τοῦ [ΙΠατρὸς, "᾽ γλεῦχος ἀπέσταξας μυστιχὸν, " παύων τὴν 

μέθην τῆς παραβάσεως, ἣ' χαὶ πάντας εὐφραίνων “' τοὺς εἰδότας 

σε Θεὸν χαὶ Κτίστην ἑχουσίως πάσχοντα, "᾿,καὶ σώζοντα τοὺς 

ψάλλοντας" δ᾽ Ὁ ὑπερύμνητος " τῶν Πατέρων χαὶ ἡμῶν ἡ Θεὸς, 

εὐλογητὸς εἶ. 

Σταύρωσιν ἤνεγχας," Χριστέ μου ᾿Ιησοῦ," τὴν ἐπονείδιστον, " 
παύων τὰ βροτῶν " πάντα ὀνείδη καὶ στεναγμούς" " χολῆς ἐγεύ- 
σω, πιχρίαν ἅπασαν " ἐξαίρων χαχίας᾽ “᾽ ἐπλήγης, ἡμῶν " πλης- 
γᾶς, Οἰχτίρμον, ψυχικὰς ἰώμενος, " χαὶ ψάλλειν προτρεπόμενος" " 
Ὃ ὑπερύμνητος " τῶν Πατέρων χαὶ ἡμῶν " Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ, 

Μαρτυριχά. 
Πόνοις τὴν ἄπονον, " γενναῖοι ᾿Αθληταὶ, " ζωὴν ἐχτήσασθε" Κ 

ὅθεν τοὺς ἡμῶν "᾿ πόνους χουφίζετε παντελῶς, κ᾽ χάριν λαβόντες 

ἐξ ὕψους, ἔνδοξοι, " ἰᾶσθαι τὰ πάθη " καὶ πνεύματα ἡ ἀποδιώ- 

χειν, καὶ πιστῶν προΐστασθαι, " χαὶ σώζειν τοὺς χραυγαάζοντας" Ὁ 

Ὃ ὑπερύμνητος " τῶν Πατέρων χαὶ ἡμῶν "' Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

Ἔστητε, Μάρτυρες, " πρὸ βήματος Χριστὸν “ ἀναχηρύττον- 
πες Ὁ σάρχα δὶ ἡμᾶς " ἀναλαβόντα δίχα φθορᾶς" " χαὶ μιμη- 

ταὶ τῶν παθῶν αὐτοῦ " δειχνύμενοι, ὄντως " πυρὸς χάχωσιν ἤ 

χαὶ πᾶσαν ἄλλην βάσανον ἠνέγχατε, "᾽᾿ ἐν εὐφροσύνη ψάλλον- 
πες 30 ὑπερύμνητος " τῶν Πατέρων χαὶ ἡμῶν "' Θεὸς, εὐλο- 

γητὸς εἶ, 
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Σταυροθεοτοχίον. 
ε -" Γι .«"» ᾽ 

Λύπης πεπλήρωμαι ἢ ὁρῶσά σε, Υἱὲ, ' ἀδίκως πάσχοντα᾽ ἢ 
τέτρωμαι ψυχὴν, ἣ᾽ λόγχη πρωθέντος σοῦ τὴν πλευράν" "' ἡ Θεο- 
τόχος ἐβόα χλαίουσα, " χαὶ ὀδυρομένη ἢ μόνη Δέσποινα" " ἣν ἐπα- 
Ἔ , ΄“ " ἵ ὅττι ) Ἡ Ἂ 4 “ὦ Ἃ ὲ ἣ , ξίως πάντες μαχαρίζομεν, χαὶ εὐσεβῶς χραυγάζομεν Ο υὑπερύ- 

μβνητος " τῶν Πατέρων χαὶ ἡμῶν " Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ, 
Κανὼν τῆς Θεοτόχου. Θεοῦ συγχατάβασιν. 

δοὺ νῦν πεπλήρωται " Δαυὶδ τοῦ θείου “ ἡ θεία πρόῤῥησις" ἢ 
΄ μ Εἰ Ἃ -" - , Εν -" ε Ἀ ἋἊ 

λιτανεύουσιν ὄντως ἢ τῷ σῷ προσώπῳ, Θεογεννῆτορ ἁγνὴ; 
οἱ χεχτημένοι ἢ τὸν πλοῦτον τῆς χάριτος, “ χαὶ εὐλογοῦντες Θε- 
ὃν " τὸν τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Νῦν πάντα πεπλήρωται " φωτὸς τοῦ θείου " διὰ σοῦ, Πάναγνε" ἢ 
; Χ ΄λ ᾽ , εὐὐνδὺ ἑε πῷ Κό Πρ ἃ ε (λ - 

σὺ γὰρ πυλὴ ἐφάνης," ὃι ἧς τῷ Κόσμῳ Θεὸς ὡμίλησε, " χαταφω- 

τίζων " τοὺς πίστε!: χραυγάζοντας" " Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς, " ὁ τῶν 

Πατέρων ἡμῶν. 
ἢ - μ - Ἂ τῇ : φ Ἂ Ἂ δὼ Ἂ Λυτρούμενοι, Παάναγνε, “᾽ τῷ θείῳ τόχῳ ἡ τῆς παρθενίας σου 

τῶν δεσμῶν τοῦ θανάτου, ἡ χαὶ τῆς χατάρας τοῦ πρωτοπλάστου 
᾿ " Ἂ Χ 5 ᾿ Ἃ - , ῬΈΝΕ Ἃ ὅγα διὰ 

Αδὰμ., σὲ Θεοτόχον φρονοῦντες χραυγάζομιεν Εὐλογητὸς 

ὁ Θεὸς, ᾿ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Ἃ ἊἋ πάντες δοξαζομεν" 

διὰ σοῦ γὰρ ὁ [Ιλάστης " τὴν σωτηρίαν τῇ φύσει πάσῃ σαφῶς 
ἐβραβευσε- " χαὶ διὰ τοῦτο " συμφώνως χραυγάζομεν" κ᾽ Εὐλογὴη- 

τὸς ὁ Θεὸς, ἢ ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
᾿Ωδὴ η΄. Ὁ Εἱρμές. 

» ὑλογεῖτε, Παῖδες, ἢ τῆς Τριάδος ἰσάριθμοι, ᾿᾽ Δημιουργὸν 
ὐπαίίρα Θεόν' ὑμνεῖτε " τὸν συγχαταβάντα Λόγον, ἣ χαὶ τὸ 

» πῦρ εἰς δρόσον μεταποιήσαντα' ᾿ καὶ ὑπερυψοῦτε τὸ πᾶσι ζωὴν 

» παρέχον " Πνεῦμα πανάγιον εἰς τοὺς αἰῶνας. ὙΤροπάρια. 

Εὐλογεῖτε ξύλον, " δί οὗ πᾶσα ἠφάνισται " ἡ ἐν ᾿Εδὲμ. δολία 
ἀρὰ φυεῖσα " βρώσει πονηρᾷ τοῦ ξύλου: " καὶ Χριστὸς ὑψοῦται 

ὁ ὑπεράγαθος, " ὁ ἀνυψωθῆναι ἐν τούτῳ ἐθελουσίως ἣ αἱρετισά- 

μενος δὶ εὐσπλαγχνίαν. 

Ἱερῶς ἐδήλου " ἐναλλὰξ ὁ ἀοίδιμος " ἐπευλογῶν ἐγγόνους 

ποτὲ, τὸν τύπον " τοῦ ἡγιασμένου Ξύλου" κ᾽ δί οὐ εὐλογία πάσι 

δεδώρηται ἢ τοῖς χατηραμένοις χαχίστη ποῦ ξύλου βρώσει, " χαὶ 

ὀλισθήσασι καχῶν εἰς βαθη. 
᾿Ανορθοῦται ἅπαν ἡ τὸ ἀνθρώπινον, Δέσποτα, ἢ σοῦ ὀρθωθέν- 

πος ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, καὶ στῖφος " πίπτει πονηρῶν Δαιμόνων, " χαὶ 

τὰ διεστῶτα ἕνωσιν δέχεται, ἡ χαὶ ὑπερυψοῦται τὸ χράτος τῆς 

ἐξουσίας " χαὶ τῆς δυναστείας σου εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Κυρίαν σε Δέσποιναν ὁ χαὶ Θεοτόχον 
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Μιαρτυρικά. 

Μακαρίᾳαν δόξαν ἢ χαὶ τροφὴν ἀδιαῤῥευστον "' χαὶ φωταυγῆ 
σχηνώματα νῦν χληροῦσθε, “' θεῖοι ᾿Αθληταὶ Κυρίου, ἡ χαὶ σὺν 
οὐρανίαις ᾿σχηνοβίσίε Ταζεσι, "᾽ χαὶ τῶν ἀοιδίμων ἐλπίδων ὑμῶν 

τὸ πέρας " νῦν χακειλήφα τε ἐν εὐφροσύνη. 
Ἢ ὑμῶν ἀνδρία ἢ ὑπὲρ ἥλιον ἔλαμψε, "᾽ φωτοειδεῖς Χριστοῦ 

᾿Αθληταὶ, καὶ πᾶσαν " τὴν τοῦ Διαβόλου πλάνην ἣὶ θεϊκῇ δυνά- 
μει ἐναπημαύρωσε, ἢ χαὶ πιστῶν καρδίας, Μάρτυρες, εὐσεβοφρό- 
γων ἢ ἐφωταγώγησεν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

Νοητὴν νεφέλην " χαὶ σχηνὴν ἁγιάσματος, " θρόνον Θεοῦ καὶ 
πύλην, φωτὸς λυχνίαν, ᾿ καὶ ἀνατολὴν ποὺ Λόγου " οἱ πιαποί σε 
πάντες κατονομάζομεν, ἢ παάναγνε Παρθένε, τοῦ παάντα τεχτη- 
γαμένου ᾿ Μήτηρ ὑπάρχουσα εὐλογημένη. 

Κανὼν τῆς Θεοτόκου. ᾿Ἑπταπλασίως χάμενον. 

ᾷ τὸς ἀδύτου γέγονας ἢ ἐνδιαίτημα, Πάναγνε, " ταῖς τῆς παρ- 
θενίας " χαλλοναῖς ἀστράπτουσα, " καὶ πάντας χατηύγασας 

τοὺς Θεοτόχον σε ἀληθῆ “ χκαθομολογοῦντας ἐχ ψυχῆς χαὶ βοῶν- 
τας" ἡ Οἱ Παῖδες, εὐλογεῖτε, " ἹἹερεῖς, ἀνυμινεῖτε, ᾿ λαὸς, ὑπερ- 

υψοῦτε " Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Λόγον Θεοῦ τὸν ἄναρχον ἢ καὶ Πατρὶ συννοούμενον, “ τὸν ἐχ 
τοῦ μὴ ὄντος " Πατρικῷ βουλήματι ᾿ τὸ πᾶν συστησάμενον ἢ 
θεοπρεπῶς γεγέννηχας;" σάρχα γεγονότα δὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους: Σ 

διό σε Θεοτόχον " ὀρθοδόξως φρονοῦμεν, " Χριστὸν ὑπερυψοῦντες 

εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Ἱερωτέρα πέφηνας, “ Θεοτόχε πανάμωμε, " τῆς ὑπερχοσμίου 

τῶν ᾿Αγγέλων ταξεως" ἡ τὸν τούτων γὰρ τέτοχας ἢ Δημιουργὸν 
χαὶ Κύριον " ἐκ Παρθενικῆς ἀπειρογάμου νηδύος, ὁ ἐν δύο ταῖς 
οὐσίαις, “ ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, " μιᾷ δὲ ὑποστάσει " Θεὸν σε- 

σαρχωμιένον. 
Νενεχρωμιένην, Πάναγνε, ἡ τὴν ψυχήν. μου τοῖς πταίσμασι, 

χαὶ χατεφθαρμένην " ἰοβόλοις δήγμασι, "᾽ Θεὸν τὸν δυνάμενον 
ζωοποιεῖν τὰ σύμπαντα "“᾽ ἡ ἀπειρογάμως ὑπὲρ φύσιν τεχοῦσα, 
ἀνάστησον. βοῶσαν: “ ᾿ἱἹερεῖς, εὐλογεῖτε,. " λαὸς, ὑπερυψοῦτε 
Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

δὴ θ΄. .“Ὃ Εἰρμός; 

Ν᾿ διὰ βρώσεως τοῦ ξύλου τῷ γένει προσγενόμενος ἣ θάνα- 

τος διὰ Σταυροῦ " χατήργηται σήμερον" ἡ τῆς, γὰρ προμιή- 
» σορος ἡ παγγενὴς " χατάρα διαλέλυται " τῷ βλαστῷ τῆς ἁγνῆς 
» Θεομμήτορος" " ἣν πᾶσαι αἱ Δυνάμιεις " τῶν οὐρανῶν μεγαλύνουσι. 

Ἂ 

Ἃ 

Ἂ 

ΩΣ 
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Τροπᾶρια. 
Ἱερωτάτως σὲ ὑψοῦντες, "' Οἰκτίρμον., προσχυνοῦμέν σόυ " 

λόγχην τε χαὶ τὸν Σταυρὸν, ἢ τὸν σπόγγον, τὸν κάλαμον, δ 
χαὶ τοὺς χερσὶ παγέντας καὶ ποσὶν " ἁγίους ἥλους, Δέσποτα" ἢ 
δὶ ὧν εὕρομεν τελείαν ἄφεσιν, ἢ χαὶ τῆς ἐν Παῤαδείσῳ " διαγω- 
γῆς ἠξιώθημεν. 

Ἂ πῶς ἀδίκως χὰτεχρίθης ᾿ παγῆναι, διχαιότατε, μόνε πᾶν- 
᾿ς σὼν Βασιλεῦ, "' ἐν ξύλῳ σταυρούμενος, " τοῦ δικαιῶσαι πάντας 
ο᾿ἐχζητῶν ἡ τοὺς πίστει τὰ παθήματα "' τὰ ἐχόύσια χαὶ τὴν οἰχο- 
᾿ νομίαν σου " δοξάζοντας ἀπαύστως, " καὶ σὲ ἀεὶ μεγαλύνοντας. 

Μαρτυριχα, 

Σῶμα προδόντες ταῖς βασάνοις " προθύμως, οἱ Πανεύφημοι ἢ 
ἤνεγχαν τοὺς αἰκισμοὺς, ἢ τὸν βίαιον θάνατον, "' τὰς ἐχτομὰς 
μελῶν, τοὺς σπαραγμοὺς, "᾽ χαὶ πᾶσαν ἄλλην βάσανον, " τ 
πρὸς Κύριον φίλτρῳ πυρούμενοι" ἣ' διὸ στεφανηφόροι " ἐν οὐρᾶνο 
πολιτεύονται. 

Ἢ ᾿Αποστόλων χαὶ Μαρτύρων "' γλυχύτης, ταῖς εὐχαῖς αὐ- 

τῶν " πάντων ἡμῶν τὰς εὐχὰς " ὡς εὔσπλαγχνος πλήρωσον, δ 
ἁμαρτημάτων λύσιν τῶν πολλῶν "᾽ παρέχων χαὶ ταπείνωσιν» 
τὴν τῆς σῆς Βασιλείας οἰχείωσιν, ἢ Χριστὲ Θεὲ τῶν ὅλων, " ὁ 

δὶ ἡμᾶς ὀφθεὶς ἄνθρωπος. 

Σταυροθεοτοχίον. 

Φωτοειδὴς παστὰς ὡράθης, ἡ Παρθένε, τοῦ οἰχήσαντος " σοῦ 
τὴν ἄφθορον νηδὺν, " χαὶ πάθος μακάριον ᾿ χαθυπομείναντος ἐθε- 

λοντὶ, " καὶ πᾶσι τὴν ἀπάθειαν " παρασχόντος δὶ ἄφατον ἔλεος" " 

ὅν πίστει προσχυνοῦντες, " σὲ εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. 

Κανὼν τὴς Θεοτόχου. ᾿Εξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανός. 

ικῶσαν τὰς αἱρέσεις νεανικῶς " τὴν σεπτὴν ᾿Εχχλησίαν " ἀνά- 

δειξον, ἡ ἣν ὁ Χριστὸς ἡ αἵματι τιμίῳ τῷ ἑαυτοῦ " ὡς ἀγα- 
θὸς ἐχτήσατο, " Κεχαριτωμένη, ὁ σὸς Υἱός; ἡ χαὶ σῶσον ἐχ χιν- 

δύνων " χαὶ τῆς ἐπιχρατείας " τῆς κατεχούσης ἡμᾶς, Δέσποινα. 

Ῥιφθέντας οὐρανίου διαγωγῆς», “ χαὶ πεσόντας ἀθλίως. ἣ εἰς 

θάνατον ἢ πάλιν ἡμᾶς, " Μήτηρ᾽ γενομένη, τοῦ Λυτρωτοῦ, δ 
ἀνεχαλέσω, Πάναγνε, " χαὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πάλιν δραμεῖν ἢ 
ἠξίωσας πατρίδα" " διό σε, Θεοτόχε, " ἀχαταπαύστως μεγαλύνομεν. 

ἹῬαδίως, Θεοτέχε, διαπερᾶν "᾽ τὸν τοῦ βίου παράσχου ἣ μοι 
χλύδωνα " τῶν πειρασμῶν, " τὰς ἐπαναστάσεις. καὶ τῶν παθῶν " 

ὡς ἀγαθὴ πραὔνουσα, " καὶ καθοδηγοῦσα πρὸς. ἀρετῆς, " οὐράνιον 
πορείαν, ἢ ὅπως ὡς εὐεργέτιν " ἀχαταπαύστως μεγαλύνω σε, 

Σωτῆρα ὡς τεχοῦσα καὶ Λυτρωτὴν, “ σωτηρίας με, Κόρην ἢ 

- 

ἰς 

Ἃ 
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ἀξίωσον ἅ ἐπιτυχεῖν, ᾿ Παάναγνε, πταισμάτων μου τὰς σειρὰς 

παῖς σαῖς πρεσβείαις λύουσα. “᾽ πάντα γὰρ ὡς θέλεις σὺ χατορ- 

θοῖς, " ὡς φέρουσα ἐν χόλποις ἢ τὸν πάντων Βασιλέα " τὸν ἀγα- 

θότητι ἀσύγχριτον. 
᾿Απόστιχα τῶν Αἴνων, Σταυρώσιμα. 

Τοῦ Μωσέως ἡ ῥάβδος "᾽ τὸν τίμιον Σταυρόν σου  προετύ- 
που, Σωτὴρ ἡμῶν" κ᾽ ἐν αὐτῷ γὰρ σαζεις, " ὡς ἐχ βυθοῦ θαλάσ- 
σὴς, ἡ τὸν λαόν σου, Φιλαάνθρωπε. 

ὋὉ ἐν ᾽Εδεμ Παράδεισός ποτε " τὸ ξύλον τῆς γνώσεως “ ἀνε- 

βλάστησεν ἐν μέσῳ τῶν φυτῶν' ἢ ἡ ̓ Εχχλησία σου, Χριστὲ, 
τὸν Σταυρόν σου ἐξήνθησε, ἣ᾽᾿ τὸν πηγάσαντα τῷ Κόσμῳ τὴν 
ζωήν ἢ ἀλλὰ τὸ μὲν ἐθανάτωσε " βρώσει φαγόντα τὸν ᾿Αδὰμ,, ἢ 
τὸ δὲ ἐζωοποίησε " πίστει σωθέντα τὸν Ληστήν' " οὗ τῆς ἀφέ- 

σεως " χοινωνοὺς ἡμᾶς ἀνάδειξον, Χριστὲ ὁ Θεὸς, κ᾽ ὃ τῷ παθει σου 
λύσας " τὴν χαθ᾽ ἡμῶν μανίαν τοῦ ἐχθροῦ," χαὶ ἀξίωσον ἡμᾶς " τῆς 
βασιλείας σου, Κύριε. Μαρτυριχόν. 

Τί ὑμᾶς καλέσωμεν, “Αγιοι; "Χερουβίμ." " ὅτι ὑμῖν ἐπανεπαύ- 
σατο Χριστός" “ Σεραφίμ᾽ “' ὅτι ἀπαύστως ἐδοξάσατε αὐτόν" 

᾿Αγγέλους" ἡ τὸ γὰρ σῶμα ἀπεστραάφητε᾽ " Δυνάμεις" "΄ ἐνεργεῖτε 
ἐν τοῖς θαύμασι: ᾿ πολλὰ ὑμῶν τὰ ὀνόματα " χαὶ μείζονα τὰ 

χαρίσματα" ἣ᾽ πρεσβεύσατε, "᾽ τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα... καὶ νῦν. Σταυροθεοτοχίον. 

Ὃ τοῦ παραδόξου θαύματος. 

Ὃ τοῦ παραδόξου θαύματος ! " ὦ μυστηρίου φριχτοῦ ! " ὁ τῇ 
φύσει ἀθάνατος " πὼς ἐν ξύλῳ χρέμαται; ἣ πὼς θανάτου νῦν γεύε- 

ται; " πὼς χαταχρίνεται ἣ ὁ ἀνεύθυνος ; ̓' Κρύψον τὸ φῶς σου Νὴ 

χαὶ φρίξον, ἥλιε, ᾿ βλέπων τὸ τόλμημα" ἣ' ἡ [Παρθένος ἔλεγεν ἢ 
ἐν στεναγμοῖς, " βλέπουσα. σταυρούμενον ᾿ Χριστὸν, ὃν ἔτεχε. 

Ἂ 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ, 

Οἱ Μαχαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ΜΠ θα ἡμῶν, " Χριστὲ, Σωτὴρ τοῦ Κόσμου, "᾽ ὥσπερ τοῦ Λη- 
τοῦ " ἐμνήσθης ἐπὶ ξύλου, " καὶ καταξίωσον πάντας, μόνε 

Οἰχτίρμον, " τῆς οὐρανίου Βασιλείας σου. 

Ἔτεινας, Χριστὲ, " παλάμας ἐπὶ ξύλου, " χαὶ τὰς πονηρὰς " 

ἀρχὰς χαὶ ἐξουσίας " παρεδειγμάτισας, σώσας " τῆς τούτων βλά- 

βης " τοὺς εὐσεβῶς σε μεγαλύνοντας. 

Λόγχη χεντηθεὶς, "᾽ χρεμάμενος ἐν ξύλῳ, “᾽ ἔβλυσας ἡμῖν 

χρουγοὺς ἀθανασίας δ θανατωθεῖσιν ἀφρόνως "᾽ τῇ παραβάσει" 
θεν ἐν φόβῳ ἀνυμνοῦμιέν σε, 

Ἃ 

ω 
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Νεχρώσιμον. 

Ξένοι τῶν τῆς γῆς “ δειχνύμενοι ἡδέων, "΄ ξέναις ἑαυτοὺς ἢ 

ἐξέδωχαν βασάνοις ἅ οἱ ᾿Αθληταὶ, τραυματίσαντες “ τὸν Βελίαρ " 
τοῖς ἑαυτῶν ἁγίοις τραύμασι. Δόξα. 

Μίαν τοῦ Πατρὸς " καὶ Λόγου Πνεύματός τε " ἄναρχον ἀρχὴν " 
πιστοὶ δοξολογοῦντες, " δεῦτε, προσπέσωμεν λύσιν "᾽ τῶν ἐγχλης- 

μάτων " αὐτῷ αἰτοῦντες ὡς Θεῷ ἡμῶν. 
Καὶ νῦν. ᾿Σταυροθεοτοχίον. 

Τὸν ᾿Εμμανουὴλ, "᾿᾿Αμνὸν Θεοῦ χαὶ Λόγον, " βλέπουσα σαρ- 
χὶ ἢ χρεμάμενον ἐν ξύλῳ, “᾿Αμνὰς ἡ μόνη ἀμίαντος ἡ χαὶ Παρ- 
θένος " λύπη συνείχετο δαχρύουσα. 

ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΕΣΠΕΡΑΣ. 

Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέχραξα, Στιχηρὰ Μαρτυριχᾶ. 

Ἦχος πλ. δ΄. 
ἄοτυρες Κυρίου, " πάντα τόπον ἁγιάζετε, " χαὶ πᾶσαν νόσον 

ἊἋ ε θεραπεύετε" " χαὶ νῦν πρεσβεύσατε, " ῥυσθῆναι τῶν παγίδων 
τοὺ ἐχθροῦ " τὰς ψυχὰς ἡμῶν, δεόμεθα. 

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, "᾽ ἐπιλαθέμενοι τῶν ἐν τῷ βίῳ, ἣ 

χαταφρονήσαντες χαὶ τῶν βασάνων "' διὰ τὴν μέλλουσαν ζωὴν, ἢ 

ταύτης χληρονόμοι ἀνεδείχθησαν" " ὅθεν καὶ ᾿Αγγέλοις συναγάλ- 

λονται. " Αὐτῶν ταῖς ἱχεσίαις " δώρησαι τῷ λαῷ σου τὸ μέγα ἔλεος. 

ἘΠ᾿ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ἢ πρέπει τοῖς ᾿ΑὙΥίοις" Ἂ ξίφεσι 

γὰρ ἔχλιναν τοὺς αὐχένας ἡ διὰ σὲ τὸν χλίναντα οὐρανοὺς χαὶ 

χαταβάντα" " ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὑτῶν ἢ διὰ σὲ τὸν χενώσαντα 

ἑαυτὸν, " χαὶ μορφὴν δούλου λαβόντα: " ἐταπεινώθησαν ἕως θα- 

νάτου, ἡ τὴν πτωχείαν σου μιμούμενοι" " ὧν ταῖς εὐχαῖς, " χατὰ 

τὸ πλῆθος τῶν οἰχτιρμῶν σου, Δ ὁ Θεὸς, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Στιχηρὰ προσόμοια Κατανυχτικά. 
Ἂ τοῦ παραδόξου θαύματος. 

-Δένδρῳ ἀχάρπῳ ὠμοίωμαι, " σχῆμα ὡς φύλλα χενὰ ἢ περι- 

χείμενος ἅγιον, " χαὶ πτοοῦμαι, Δέσποτα," μὴ ἐχχόψας ἐχπέμψης 

με" εἰς πῦρ τὸ ἄσβεστον " χαὶ αἰώνιον" " ἀλλὰ παράσχου ἢ" ἐπι- 

στροφῆς μοι χαιρὸν, “ ὕπως ἐνέγχω σοι ἡ ἐναρέτων πράξεων 

χαρπὸν καλὸν, " χαὶ ἀξιωθήσωμαι " τῆς Βασιλείας σου. 
Κύριε, εὔσπλαγχνε Κύριε, " τὸν σὸν οἰχέτην ἐμὲ; ἢ σὸν πολ- 

λὰ παροργίζοντα " τὴν σὴν ἀγαθότητα ἡ χαθ᾽ ἑκάστην, Φιλαν- 

θρωπε, " μὴ ἀποῤῥίψης " τοῦ σοῦ προσώπου με, Ἂ μηδὲ παιδεύ- 

σης ἢ τῇ σῇ δικαίᾳ ὀργῆ" ἡ ἥμαρτον; ἥμαρτον, "ἡ ὡς οὐδείς σοι 
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ἕτερος, “ ὁμολογῶ" "ἡ οἴκτειρον χαὶ σῶσόν με 
προσευχαῖς. 

Ὅταν χαθίσης ἐν δέξη σου ἣ᾽ ὡς Βασιλεὺς τοῦ παντὸς ἐπὶ θρό- 

νου τῆς χρίσεως, ἢ παρεστώτων φόβῳ σοι " τῶν ἁγίων ᾿Αγγέλων 
σου, ἡ καὶ παραστῇ σοι " ἡ φύσις ἅπασα "' χριθησομένη “᾿ ἡ τῶν 
ἀνθρώπων, Χριστὲ, " τότε δεήσεσι " τῆς Μητρός σου, Κύριε, " ἀπὸ 
πασῶν “ ῥῦσαι τῶν χολάσεων " τοὺς χοιμηθέντας πιστῶς. 

Δέξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Ὃ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν ᾿ διὰ φιλανθρωπίαν " ἐπὶ τῆς γῆς 
ὦφθη,, " χαὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη" “' ἐκ Παρθένου γὰρ 

ἁγνῆς " σάρχα προσλαβόμενος, "' Χαὶ ἐκ ταύτης προηλθὼν "ὶ με- 

τὰ τῆς προσλήψεως, “ εἷς ἐστιν Υἱὸς, δ᾽ διπλοῦς τὴν φύσιν, ἥ 
ἀλλ᾽ οὐ τὴν ὑπόστασιν: " διὸ " τέλειον αὐτὸν Θεὸν "ὶ χαὶ τέλειον 
Ανθρωπον "᾽ ἀληθῶς χηρύττοντες, “ ὁμολογοῦμεν Χριστὸν τὸν 
Θεὸν ἡμῶν" ἢ ὃν ἱκέτευε, ᾿ Μῆτερ ἀνύμφευτε, " ἐλεηθῆναι τὰς ψυ- 
χὰς ἡμῶν. ᾿Απόστιχα. Ναρτυριχόν. 

Μάρτυρες Κυρίου, “ πάντα τόπον ἁγιάζετε, ἢ χαὶ πᾶσαν νό- 
σον θεραπεύετε" " χαὶ νῦν πρεσβεύσατε, ῥυσθῆναι κ᾽ ἐχ τῶν παγί- 
δὼν τοῦ ἐχθροῦ " τὰς ψυχὰς ἡμῶν, δεόμεθα. 

᾿ Νεχρώσιμα. 
Στίχ. Μαχάριοι, οὺς ἐξελέξω. 

Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι, ἢ ὅταν ἐννοήσω τὸν θάνατον, “ χαὶ ἴδω 
ἐν τοῖς τάφοις χειμένην " τὴν χατ᾽ εἰχόνα Θεοῦ " πλασθεῖσαν ἡμῖν 
ὡραιότητα, " ἄμορφον, ἄδοξον, " μμὴ ἔχουσαν εἶδος" "᾽ ὦ τοῦ θαύ- 
ματος 1 δ τί τὸ περὶ ἡμᾶς " τοῦτο γέγονε μυστήριον; " πῶς πα- 
ρεδόθημεν τῇ φθορᾷ; "᾽ πῶς συνεζεύχθημεν τῷ θανάτῳ; “ἡ ὄντως 

Θεοῦ προστάξει, ὡς γέγραπται, ̓  τοῦ παρέχοντος " τοῖς μεταστᾶσι 

τὴν ἀνάπαυσιν. 
Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς. 

Ὃ θανατός σου, Κύριε, " ἀθανασίας γέγονε πρόξενος" " εἰ μὴ 

γὰρ ἐν μνήματι κατετέθης, ἡ οὐκ ἂν ὁ Παράδεισος ἠνέῳχτο" ἢ 
διὸ τοὺς μεταστάντας ἀνάπαυσον " ὡς φιλάνθρωπος. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Αγνὴ Παρθένε, “ τοῦ Λόγου πύλη, ἡ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Μῆ- 
τερ, “ ἱκέτευε σωθῆναι ἡμᾶς. 

χ τῆς σῆς Μητρὸς 
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ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΩΙ. 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Καθίσματα Μαρτυριχά. 
Ἤχος πλ. δ΄. 

ἼΦΝδεν νοεροὶ " ἀνεδείχθητε, ἅγιοι Μαρτυρες" " τὴν γὰρ ἀχλὺν 

τῆς πλάνης " χατηργήσατε διὰ τῆς πίστεως" " τὰς ψυχικὰς 
Ἂ “ἡμῶν λαμπάδας ἐφαιδρύνατε: " τῷ Νυμφίῳ μετὰ δόξης συνεισ- 

ἤλθετε ἡ εἰς τὸν οὐράνιον νυμφῶνα" " χαὶ νῦν ἱχετεύσατε " σωθῆ- 
ναι, δεόμεθα, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Τὸ προσταχθέν μοι μυστιχώς. 

Δί ἐγχρατείας τῶν παθῶν ἣ τὰς περιφλέχτους ἢ ἀποτεφρώσαν- 

τες μορφὰς ᾿ χαὶ τὰς χινήσεις, " τοῦ Χριστοῦ οἱ Μάρτυρες " ἐλα- 

βον τὴν χάριν " τὰς νόσους ἀποδιώχειν ἡ τῶν ἀσθενῶν, " χαὶ ζῶν- 

τες χαὶ μετὰ πέλος " θαυματουργεῖν: " ὄντως θαῦμα παράδοξον ! δ 

ὅτι ὀστέα γυμνὰ " ἐχβλύζουσιν ἰάματα. " Δόξα τῷ μόνῳ Θεῷ ἡμῶν, 
Δόξα... χαὶ νῶν. Θεοτοχίον. 

Ὃ δὲ ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, " χαὶ σταύρωσιν ὑπομεί- 
νᾶς, ᾿Αγαθὲ, ἢ ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον σχυλεύσας, " χαὶ ἔγερσιν 

δείξας ὡς Θεὸς, ἡ μὴ παρίδης οὺς ἔπλασας τῇ χειρί σου" ἢ δεῖξον 

σὴν φιλανθρωπίαν σου, ᾿Ελεῆμον" ν δέξαι τὴν τεχοῦσαάν σε Θεοτό- 
χον ἣ πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν, " χαὶ σῶσον, Σωτὴρ ἡμῶν, ἢ λαὸν 
ἀπεγνωσμένον. 

ὝἝτερα, μετὰ «ὁν ἼΛμωμον, χαὶ τὰ Νεχρώσιμα Ἐὐλογητάρια. 

Τὸ προσταχθέν μοι μυστιχῶς. 

Προφῆται, Μάρτυρες Χριστοῦ, " καὶ ᾿Ἱεράρχαι, ἢ οἱ τὸν ἀγῶνα 
πὸν χαλὸν ἢ εὐσεβοφρόνως Ἂ γομίμως τελέσαντες, ἡ χαὶ ἀπειληφό- 

πες " στεφάνους ἀμαραντίνους " παρὰ Θεοῦ, " ἀπαύστως ἐχδυσω- 

πεῖτε " ὑπὲρ ἡμῶν ἣ τὴν αὐτοῦ ἀγαθότητα, "᾽ ὅπως δωρήσηται 
ἡμῖν " πταισμάτων τὴν συγχώρησιν, " ὡς Θεὸς εὐδιάλλαχτος. 

ἽἝτερα. Νεχρώσιμα. Ὅμοιον. 

Τοὺς μεταστάντας εὐσεβῶς " ἐχ τῶν προσχαίρων, ἐν ταῖς 

'σχηναῖς τῶν ἐχλεχτῶν " μετὰ Δικαίων ἡ συναρίθμησον, Δέσποτα, ἢ 

Ἃ 

'πούτους ἀναπαύων “ ἐν τόποις ἑορταζόντων “ χαὶ ἐν τρυφῇ. ἢ 

᾿ἀλήχτῳ τοῦ Παραδείσου " ὡς ἀγαθὸς, " τὰ ἐχούσια πταίσματα 
χαὶ τὰ ἀχούτια αὐτῶν ἡ δί ἄχραν ἀγαθότητα "᾽ συγχωρήσας; 
Φιλανθρωπε. 

τς Ὁ βαθει σοφίας φιλανθρώπως ἡ πάντα οἰκονομῶν, " καὶ τὸ συμ- 

φέρον πᾶσιν " ἀπονέμων, μόνε Δημιουργὲ, ᾿ ἀνάπαυσον, Κύριε; ἢ 
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τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου" " ἐν σοὶ γὰρ τὴν ἐλπίδα ἀνέθεντο, 
τῷ Ποιητῆ καὶ Πλάστῃ χαὶ Θεῷ ἡμῶν. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Σὲ καὶ τεῖχος χαὶ λιμένα ἔχομεν, " καὶ πρέσβιν εὐπρόσδεχτον " ᾿ Ἢ ΝΞ ἴμεν. βρέ ρ 

πρὸς ὃν ἔτεχες Θεὸν, " Θεοτόχε ἀνύμφευτε, "᾽ τῶν Πιστῶν ἡ σω- 
τηρία. 

Κανὼν εἰς πάντας τοὺς ΑΥίους, οὗ ἢ Αχροστιχίς" 
- ι , - ᾿ ἘΞ , , 3,..ἃ , 

Τῆς ᾿Οχτωήχου τῆς νέας θεῖον τέλος. Πόνοι δὲ ᾿Ιωσήφ. 
Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὃ Εἰρμός: 

» Ἐν τῷ Κυρίῳ, "᾿ τῷ διαγαγόντι τὸν λαὸν αὑτοῦ " ἐν 
» Π Ερυθρᾳᾷ θαλάσσῃ, “ ὅτι μόνος ἐνδόξως δεδόξασται. 

Δ ͵ ͵ 

Τροπαριὰ. 
᾿ Ἃ ἽὙ " Ζ ΄ Ἢ Ἂ -“ 

Τίμιοι μιαργαρίται ᾿ ὥφθητε, τὸν στέφανον φαιδρύνοντες “ τῆς 
- »γπ ΄ ᾽ ΄ - ᾿ 

σεπτῆς χχλησίας, ἢ Αθλοφόροι Χριστοῦ γενναιότατοι. 

Ἤστραψαν τῶν δογμάτων ἣ᾿ καὶ τῶν ἀρετῶν θείαις λαμπρό- 

τῆσιν ἡ οἱ σοφοὶ ἽἹεράρχαι, “᾽ χαὶ πιστῶν τὰς χαρδίας ἐφώτισαν. 

Σὲ τὸν ἐν τοῖς Προφήταις " χαὶ ἐν τοῖς ᾿Οσίοις θαυμαζόμε- 

γον “ ἰχετεύομεν, Λόγε" ἡ ταῖς αὐτῶν ἡμᾶς σῶσον δεήσεσιν. 
Νεχρώσιμον. 

[ ᾿ Ἃ »"» -“ - , Ὰ " 

Οταν χρίσιν δικαίαν "᾽ ἔλθης τοῦ ποιῆσαι, Δικαιότατε, "' ἀχᾶ- 
ταχρίτους, Λόγε, ἢ τοὺς πρὸς σὲ μεταστάντας ἀπέργασαι. 

Θεοτοχίον. 

Κύριον τετοχυΐῖαν ἣ᾽ γυναικῶν χορός σε ἐπιστάμενος, ἢ σοῦ ὀπί- 

σω, Παρθένε, " ἐναθλήσας αὐτῷ προσενήνεχται. 
Ἕτερος εἰς Κοιμηθέντας, οὗ ἡ ̓ Αχροστιχίς" 

Θνήσχουσι πιστοῖς ὄγδοον πλέχω μέλος. Ποίημα Θεοφάνους. 

Ὃ Εἰρμός. Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηρᾶν. 

ανάτῳ τὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ " χαὶ πάθεσι πάθος " μιμη- 
(θ άμενοι τὸ σεπτὸν, ἡ οἱ Μάρτυρες πάντες τῆς ἐνθέου " χαὶ μα- 

χαρίας ζωῆς ἔτυχον. 
ΨΞΝ » Ψ χ οἱ ἃ ξ ΝΣ ε ᾿ 

Νεότητος πταίσματα παρορῶν, " καὶ τὰς ἁμαρτίας ἡ ὑπερ- 
᾿ ν -" , ᾽ Ὁ - 

βαίνων, Χριστὲ Σωτὴρ, " τῶν προχοιμηθέντων οἰχετῶν σου, " τοῖς 
ἐχλεχτοῖς σου συναρίθμιησον. 

Ἧς ἕτυχον δόξης τε χαὶ χαρᾶς " οἱ τὴν μακαρίαν ᾿ χεχτημέ- 
Ν ᾿ ᾿᾿ ὥμ Ξι , “Ὁ 

νοι διαγωγὴν, ἢ μετάδος πλουσίως τοῖς σοῖς δούλοις, " οὺς προσ- 

ελάβου, [Ιολυέλεε. 

Ἃ 

Ἃ 

Θεοτοχίον. 

Συνέλαβες Λόγον τὸν τοῦ Πατρὸς " σαρχὶ ἐνωθέντα 

πόστασιν τὴ ἐχ σοῦ. " πανάμωμε Κέρη. χαὶ τὸν Αδην θεία δυνά- ἪΓΕ ᾽ ψὼμ. ρηγχαᾶ!ι Δθὴ ᾿ 
μει χαταργήσαντα. 

Ἀ χαθ᾽ ὑ- 
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᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» Ὁ στερεώσας Λόγῳ τοὺς οὐρανοὺς, “ καὶ τὴν γῆν ἑδράσας ἢ 

ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν, " στερέωσόν με πρὸς ὕμνον " τῆς δο- 
» ξολογίας σου, Κύριε. Τροπάρια. 

Τὰς μυσαρᾶς θυσίας οἱ ᾿Αθληταὶ ἡ στεῤῥοτάτη γνώμῃ Ἂ ἀπο- 
σεισάμενοι; " θυσία καθαρωτάτη " Λόγῳ τῷ τυθέντι γεγόνασιν. 

᾿Ανανεοῦντες λόγοις ἱερουργοῖς " τοὺς πάν ται θορτάς ἊἋ παν- 

ποίοις παθήμασι, “ τοῦ ἀναπλάσαντος Κόσμον " θεῖοι Μαθηταὶ 
ἀπεφάνθητε. 

Ἢ τοῖς Προφήταις πρότερον προφανῶς " δεδομένη χάρις δ 
παναγίου Πνεύματος ἣ' τοὺς ᾿Ασχητὰς ἐπὶ ἐσχάτων “ θείων χα- 
ρισμάτων ἐνέπλησε. Νεχρώσιμον. 

Χοροῖς ἁγίοις σύνταξον, ὁ Θεὸς, “ τοὺς πιστῶς τοῦ βίου " 
μεταχωρήσαντας, "᾿ χαὶ Παραδείσου πολίτας "᾿ ποίησον δ ἄφατον 
ἔλεος. Θεοτοχίον. 

Ὁ μηνηῦ χωρούμενος μο μαυδὰ ἀστενοχωρήτως ἢ τὴν σὴν 
χατῴχησεν ᾿ ἡγιασμένην γαστέρα," ἄχραντε Παρθένε πανύμνητε. 

Κανὼν εἰς Κοιμιηθέντας. Οὐρανίας ἁψῖδος. 

αθαρθέντες τῆς πάλαι " προγονιχῆς πτώσεως ἡ διὰ τοῦ Βαπτί- 
δυο τῆς τε " ἀναγεννήσεως, “ ῥείθροις αἱμάτων τε ἤ" τοῖς 

ἑαυτῶν ῥαντισθέντες, ᾿ τῷ Χριστῷ, Μαχάριοι, ἡ συμβασιλεύετε. 
Ὃ νεχρὸς ἑχουσίως " χατατεθεὶς ανήματι, ἢ καὶ τοὺς κατοι- 

χοῦντας ἐν τάφοις " ἀναχαλούμενος, " Σῶτερ, εὐδόκησον, "' οὺς ἐξ 

ἡμῶν προσελάβου, " ἐν σχηναῖς Δικαίων σου ἡ τούτους αὐλίζεσθαι. 

Ὑπὸ τῆς εὐσπλαγχνίας " τῆς Θεϊχῆς, Δέσποτα, " καὶ τῆς 

συμφυῶς νοουμένης " σοῦ ἀγαθότητος " παραχαλούμενος, " ἀμαρ- 
τημάτων τὴν λύσιν ᾿ παρασχὼν τοῖς δούλοις σου, " Σῶώτερ, ἀνά- 
παυσον. Θεοτοχίον. 

Σαρχωθεὶς ἐχ γαστρός σου "ἡ χαὶ γεγονὼς ἄνθρωπος, Ἃ ὁ δια- 

φερόντως ὑπάρχων ἢ μβνός φιλάνθρωπος ἢ αἰμν εῖ τὸν ἄνθρωπον " ἐκ 

τῶν πυλῶν τοῦ εὐ γηρὶϑ δκ λοι ἄχραντε, ἡ μόνη πανύμνητε. 
ἡ δ΄. Ὃ ἙΕἰἱρμός. 

Γ ἰσαχήχοα, κύρις Ὁ μὰ οἰκονομίας " σοῦ τὸ μυστήριον" " χα- 

» ἀν ονεος τὰ ἔργα σου, " καὶ ἐδόξασα σου " τὴν Θεότητα. 
Τροπάρια. 

ἹὙὙπελθόντες τὸ στάδιον " τὸ τῆς μαρτυρίας ἡ ζέοντι πνεύματι, Ἂ 

᾿Αθληταὶ θεομαχάριστοι, ἢ γεν ὑλώδη πλάνην Κ᾿ χατεφλέξατε. 

Τοὺς ᾿Οσίους σου, Κύριε, " καὶ τοὺς Ἱεράρχας λαμπρῶς ἐδό- 

ξασας" “ τούτων θείαις παραχλήσεσι ὅ 
σῆς ποίησον. 

»- χοινωνόν μὲ δόξης " τῆς 

Ῥατζγδοϊοι οι 88 
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Ἢ τοῦ θείου ἐπίπνοια ὅ Πνεύματος Προφήτας " καταλαμπρύ- 

νασα, " Τυναιξὶν ἰσχὺν δεδώρηται " τοῦ ἐχθροῦ ὀλέσαι τὰ φρυ- 
ἄγμαπα. Νεχρώσιμον. 

Συγχορεύειν ἀξίωσον " πᾶσι τοῖς ᾿Αγίοις, ἢ οὕσπερ μετέστη- 

σας, " Ὑπεράγαθε, οἰχέτας σοὺ, " ἐν σχηναῖς ᾿Αγίων ᾿ δυσωπού- 
μένος. Θεοτοχίον. 

Νόμου θείου τὸν πάροχον ᾿ φύσεως νομίμων ἡ ἄνευθεν τέτο- 

χας " ἀναπλάττοντα, Πανάμωμε, " τῶν βροτῶν τὴν φύσιν ὅ 
ὀλισθήσασαν. 

Κανὼν εἰς Κοιμ᾽ηθέντας. Σύ μου ἰσχὺς, “ Κύριε, 

νὰ τὴν σὴν, ᾿ Δέσποτα, δόξαν θεάσωνται, " χαὶ τῆς αἴγλης 
᾿ ἐμεάϊ τῆς φωτοδότιδος Ἄ ἐν οὐρανοῖς τύχωσι φαιδρῶς, Ἀ ἅπασαν 

βασάνων " πεῖραν ἀθλοῦντες ὑπήνεγχαν " οἱ Μάρτυρες οἱ θεῖοι, δ 

σοὶ, Χριστὲ, μελῳδοῦντες" " Τὴ δυνάμει σου δόξα, Φιλανθρωπε. 

Πολλαὶ μοναὶ " παρὰ σοὶ, Σῶώτερ, πεφύχασι, ἢ κατ΄ ἀξίαν 
πᾶσι μεριζόμεναι, ᾿ χατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀρετῆς" " ταύτας οὖν, 

Οἰχτίρμον, ᾿᾽ χληρῶσαι τούτους ἀξίωσον " τοὺς πίστει μεταστᾶν- 
τας, " εὐσεβῶς σοι βοῶντας: " Τῇ δυνάμε: σου δόξα, Φιλάνθρωπε. 

Ἴσος ἡμῖν "᾽ ἄνθρωπος ὥφθης, ᾿Αθάνατε, "' πᾶσιν ἶσον " θάνα- 
τον ὑπέμεινας, " καὶ τῆς ζωῆς ἔδειξας ὁδούς" " ἧς τοὺς μετασταν- 

τας ἢ ἀξίωσον ὡς φιλάνθρωπος, "᾽ συγχώρησιν πταισμάτων ἣὶ ὡς 

Δεσπότης παρέχων, " χαὶ φωτὸς μετουσίαν δωρούμενος. 

Θεοτοχίον. 

Σὺ τῶν πιστῶν " καύχημα πέλεις, ᾿Ανύμφευτε, " σὺ προστά- 
τις, ἡ σὺ χαὶ χαταφύγιον " Χριστιανῶν, τεῖχος χαὶ λιμήν" " πρὸς 

᾿ γὰρ τὸν Υἱόν σου ἐντεύξεις φέρεις, Πανάμωμε, " χαὶ σώζεις ἐχ χιν- 

δύνων " τοὺξ ἐν πίστει καὶ πέθῳ “ Θεοτόχον ἁγνήν σε γινώσχοντας. 
᾿Ωδὴ εἡ΄. Ὃ Εἰρμός. 

» Πἀκώτισον ἡμᾶς ἢ τοῖς προστάγμασί σου, Κύριε, " χαὶ τῷ βρα- 
᾿ (δ νι σου τῷ ὑψηλῷ “ τὴν σὴν εἰρήνην ᾿ παράσχου ἡμῖν; 
». Φιλανθρωπε. Τροπαρια. 

ἜἜφερον πληγὰς " τῆς σαρχὸς οἱ θεῖοι ΜΙ ἀρτυρες" " καὶ διὰ τοῦτο 

τὰς πληγὰς ἡμῶν "' ἀεὶ ἰῶνται, ἢ τραυματίζοντες τοὺς Δαίμιονας. 
ἽΑγιοι Θεοῦ " ἹἹεράρχαι, ἱκετεύσατε " μετὰ πάντων τῶν ᾿Οσί- 

ων Χριστὸν, " ἁμαρτημάτων ἡ δωρηθῆνα! ἡμῖν ἄφεσιν. 
Σάρχα αἰχισμοῖς " χαὶ ἀσχήσει δαπανήσασαι, ᾿ γυναιχῶν αἱ 

Ὅσιαι χαὶ Μάρτυρες " τῶν ἐν ἐλπίσιν " ἀγαθῶν χατηξιωθησαν. 

ἋἊ 

Π] 

Ἃ 

» 

Νεχρώσιμον. 
Θάνατον ἑλὼν " τῷ θανάτῳ σου, ᾿Αθάνατε, "' τοὺς θανόντας 

ἐπὶ ἐλπίδι ζωῆς " πιστούς σου δούλους " ὡς φιλάνθρωπος ἀναίπαυσον. 

Ἃ 
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Θεοτοχίον. 

προπατόρων τὸ χατάχριμα, “᾽ τὸν τοὺς 
πάντας διχαιώσαντα " σαρχὶ τεχοῦσα, " ᾿Ιησοῦν τὸν μόνον Κύριον. 

Κανὼν. εἰς Κοιμιηηθέντας. “Ἵνα τί με ἀπώσω. 

7 ἀφράστου σου δόξης " χαὶ τῆς ὑπὲρ λόγον " σοῦ μαχαριό- 

τῆτος, " ἐν σχηναῖς ᾿Αγίων, δ᾽ ἔνθα ἦχος τερπνὸς ἑορτάζον- 

τος, " τοὺς μεταθεμένους " πρὸς ἀπαθῆ ζωὴν οἰχτείρας " χατα- 

ξίωσον, μόνε Φιλάνθρωπε. : 
Ὅπου τάξεις ᾿Αγγέλων, " ὅπου τῶν Δικαίων " οἱ δῆμοι ἀγαλ- 

λονται, " ᾿Αβραὰμ. ἐν κόλποις " χατασχήνωσον, Σώτερ, τοὺς δού- 
λοὺς σου" ἡ χαὶ σὺν παῤῥησίᾳ “ τῷ φοβερῷ καὶ θείῳ θρόνῳ " πα- 
ρεστᾶναι εὐδόκησον, Ἐὐὔσπλαγχνε. 

ἹἸλασμὸς ἡμῖν ὥφθης, ἡ χαὶ δικαιοσύνη τε " χαὶ ἀπολύτρω- 
σις, ᾿ χαὶ τῷ μώλωπί σου "᾽ τὰς ἡμῶν ἀσθενείας ἰάτρευσας" ἣ 

αὐτὸς οὖν, Οἰχτίρμον,, δ᾽ ὡς ἀγαθὸς τοὺς μεταστάντας " ἐν τρυ- 
φῇ Παραδείσου χατάταξον. Θεοτοχίον. 

Συμπαθῶς, ᾿Ελεῆμον, ἢ τὸ τῆς ἀνθρωπότητος " μέτρον ἀνέ- 

λαβες, “ ὁ τῆς θείας δόξης ἢ ὑπερτάτοις ἐμπρέπων ὑψώμασιν, " 

ἐχ Παρθένου μήτρας ἢ σάρχα λαβὼν ἐμψυχωμένην,, ἡ λογικὴν, 

δὶ ἧς θάνατον ὦλεσας. 
᾿Ωδὴ ς΄. Ὁ. Εἰρμός. 

» Ἢ ἀκραναν μοι, Σωτὴρ, ἡ 
ἐχ βυθοῦ τῶν χαχῶν " 

ἽἝπαυσας, ᾿Αγνὴ, ἢ 

πολλαὶ γὰρ αἱ ἀνομίαι. μου. " χαὶ 
ἀνάγαγε, δέομιαι" " πρὸς σὲ γὰρ ἐβόη- 

» σὰ, " χαὶ ἐπάχουσόν μου, " ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου. 
Τροπαρια. 

}» 

᾿Ιχῶρσιν ὑμῶν σεπτοῖς " ψυχῶν ἰᾶσθε νοσήματα, " καὶ σηπε- 
δόνας ἀεὶ " σωμάτων ἐξαίρετε, ἡ χατατραυματίζοντες " πονηρῶν 

Δαιμόνων ἢ τὴν πληθὺν, ἁγιοι Μάρτυρες. 
Ὃ τῶν ᾿Οσίων χορὸς, ἢ ἹΙεραρχῶν τε ὁ σύλλογος, " καὶ Γυ- 

ναιχῶν ἱερῶν "΄ ὁ θεῖος κατάλογος " στεῤῥῶς ἐναθλήσαντες, ' ἐν 

ἐπουρανίοις ᾿ ἀπολαύσεις ἐχληρώσαντο. 

Νεχρώσαντες, ᾿Ασχηταὶ, " τὴν σάρχα, ζωῆς ἐτύχετε" “ ποι- 

μάναντες δὲ χαλῶς “ Κυρίου τὸ ποίμνιον, ἢ ἽἹεράρχαι πάνσοφοι, ἢ 
ἀθανάτου δόξης " μετὰ τέλος ἠξιώθητε. 

Νεχρώσιμον. 

Τῶν ζώντων, Λόγε, ζωὴ, " καὶ τῶν θανόντων ἀνάπαυσις " 
ὑπάρχων, τοὺς ἐξ ἡμῶν ἡ τῷ θείῳ σου νεύματι ἢ μεταστάντας 
δούλους σου "΄Αβραὰμ. ἐν χόλποις " τοῦ θεράποντός σου σχήνωσον. 

Θεοτοχίον. ᾿ 
δ, Α Ἁ «ε Ἁ Ἁ , τς 

᾿Εσχήνωσεν ἐνὶ σοὶ " Πατρὸς, ᾿Αγνὴ, τὸ ἀπαύγασμα; χαὶ 
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ταῖς ἀύλοις αὐγαῖς " αὑτοῦ τῆς Θεότητος ἡ τὸ σχότος διέλυσε 

τῆς πολυθείας, "᾽ χαὶ τὸν Κόσμον χατεφώτισεν. 
Κανὼν εἰς Κοϊμιηθέντας. Εἱρμὸς ὃ αὐτός, 

ἱ Μαρτυρές σου, Σωτὴρ, " πολλὰς βασάνους ὑπέμειναν, " τῷ 
(0 τόρῳ σου τὰς ψυχὰς “ τρωθέντες οἱ “Αγιοι, " τῆς σῆς ὀρεγόμε- 

ι ἢ ἀϊδίου δόξης, δ᾽ χαὶ γλυχείας σου μεθέξεως. 

Γαστ ρα τοῦ δυσμενοῦς " θανάτου, Σώτερ, διέῤῥηξας, “ χαὶ 
προπας ποὺς ἐν αὐτῇ μ βεσριόπῃς ἀνέστησας, ἡ ζωὴν χαρισάμε- 

νος “΄ ἧς τοὺς μεταστάντας, ᾿ Εὐεργέτα, χαταξίωσον. 

γούμρρμῇ χαὶ στεναγμιῶν " τῶν ἐν τῷ “Αδὴ τοὺς δούλους σου ἢ 

ἀπάλλαξον, ᾿Αγαθέ" Κὶ ὡς μόνος γὰρ εὔσπλαγχνος, " ἀφεῖλες πᾶν 

δάχρυον ἢ ἐχ παντὸς προσώπου ἡ τῶν πιστῶς θεολογούντων σε. 

Θεοτοχίον. 

Ὃ φύσει Δημιουργὸς ἢ δημιουργεῖται ἐν μήτρᾳ σου" ἢ ὁ πλή- 
ρῆς χαθὸ Θεὸς " χενοῦται, Πανάμωμε" " ὁ μόνος ᾿Αθάνατος " 

ὑπὲρ τῆς πάντων "᾽ σωτηρίας θνήσχει θάνατον. 
᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ λρμόει 

» Π’᾿ θεοσεβεῖς ἐν Βαβυλῶνι "'ὶ εἰκόνι χρυσῇ οὐ προσεχύνη- 
σαν" " ἀλλ ἐν μέσῳ χαμίνου “ πυρὸς δροσιζέμενοι, Ἄ σὴν 

» ᾧδὴν ἀνέμελπον λέγοντες" “ Εὐλογητὸς, ὁ Θεὸς, ἡ ὁ τῶν Πα- 
» πέρων ἡμῶν. Τροπαρια. 

Λύσαντες τὸν φραγμὸν τῆς δυσσεβείας " δεσμοῖς ἱεροῖς ὑμῶν, 

Πανεύφημοι, ἡ τῶν ἡμῶν ἐγχλημάτων “᾿ φορτία σχορπίσατε, 
χαὶ βοῶντας, Μάρτυρες, σώσατε" " Εὐλογητὸς, ὁ Θεὸς " ὁ τῶν Πα- 

τέρων ἡμῶν. 

» 

"Ομβρῳ τῶν ἱερῶν αἱμάτων ἣ αἱρέσεων πὺρ ἐναπεσβέσατε, ἢ 
χαὶ φλογὶ, ᾿Ιεράρχαι ᾿' σοφοὶ, χατεφλέξατε " ἀσεβείας πλάνης ζι- 

ζάνια, " χαὶ τῶν πιστῶν τὰς ψυχὰς " χατεφωτίσατε. 

Σάρχα οἱ ᾿Ασχηταὶ δὶ ἐγχρατείας " νεχρώσαντες ζῶσι μετὰ 

θάνατον, ᾿ Προφητῶν τε Διχαίων ἣ' χορὸς, χαὶ χατάλογος " Γὺ- 

ναιχῶν ἀθλήσας δεδόξασται. " Αὐτῶν πρεσβείαις, Χριστὲ, " χιν- 

δύνων ῥῦσαι ἡμᾶς. Νεχρώσιμον. 
Πάντων τῶν ἐπὶ ἐλπίδι χοιμιηθέντων " ζωῆς τὰς ψυχὰς, Χρι- 

στὲ, ἀνάπαυσον, " παρορῶν τὰ ἐν βίῳ " αὐτῶν πλημμελήματα, 
; " . ᾿ ᾿  ." Υ ͵ ͵΄ χ 

διὰ τὴν πολλὴν εὐσπλαγχνίαν σου, ᾿ εὔσπλαγχνε μόνε Σωτήρ; 

ο τὼν ΠΙατέρων Θεός. Θεοτοχίον. 

Ὅλη ὡς χαθαρὰ χαθυπεδέξω "' ἐν μήτρᾳ τὸν Λόγον σιμία: 
’ ᾿ " - ᾽ ͵ - ΄ 

τούμενον" " αὐτὸν γοῦν ἐχδυσώπει κ᾿ καθᾶραι πταισμάτων με " χαὶ 

ψυχῆς χαὶ σώματος, Πάναγνε, “ἡ τὸν ἐπὶ σοὶ καθαρᾷ " πίστει 
προστρέχοντα. 
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Κανὼν εἰς Κοιμηθέντας. Παῖδες ᾿Εβραίων ἐν χαμίνῳ. 
““λλος ὃ πόθος τῶν Μαρτύρων "“ ἀνατέταχται πρὸς μόνον τὸν 

Δεσπότην, " δὶ ἀγάπης αὐτῷ “ ἑνούμενος καὶ μέλπων- " Εὐ- 
λογητὸς εἶ, Κύριε, " ὁ Θεὸς, εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Νέμοις τοῖς πίστει μεταστᾶσι ᾿ τὴν φαιδρότητα τῆς θείας Βα- 
σιλείας, ᾿ ἀφθαρσίας στολὴν " δωρούμενος βοῶσιν: " Εὐλογητὸς 
εἶ, Κύριε, " ὁ Θεὸς, εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Πλῆσον χαρᾶς χαὶ εὐφροσύνης " οὺς μετέστησας οἰκέτας σου, 

Οἰχτίρμον, ἢ ἀξιώσας αὐτοὺς " χραυγάζειν σοι χαὶ μέλπειν" " Εὐ- 
λογητὸς εἶ, Κύριε, ᾿ ὁ Θεὸς, εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχίον. 

Λύων τῆς Εὔας τὴν χατάραν, ἡ τὴν πανάμωμον χατῴχησας 

Παρθένον, "' εὐλογίας πηγὴν " βλαστάνων τοῖς βοῶσιν’ δ Εὐλο- 

γημένος, Πάναγνε, “ ὃ χαρπὸς τῆς σῆς χοιλίας. 
᾿Ωδὴ η΄. Ὁ Εἰἱρμός. 

» ρ᾽ θεοῤῥήμονες Παῖδες ἐν τῇ χαμίνῳ Ἢ σὺν τῷ πυρὶ χαὶ τὴν 

πλάνην " χαταπατοῦντες ὑπέψαλλον: " Εὐλογεῖτε, τὰ ἔρ- 
ν γὰ ἡ Κυρίου, τὸν Κύριον. 

Τροπάρια. 

Ναοὺς εἰδώλων χαθείλετε ἀθλοῦντες, " χαὶ ἑαυτοὺς τῆς Τριά- 

δος " θείους ναοὺς ἐδομύσασθε, δ ᾿Αθλοφόροι Κυρίου, κ ᾿Αγγέλων 

συνόμιλοι. 
ΓᾺΡ... ω ᾿ , ᾽ Ν , ὁ " ᾿ ᾿ 

Οἱ Ἱερεῖς σου, Χριστὲ, δικαιοσύνην " ἐνδεδυμένοι, ᾿Οσίοις 

ποῖς ἀπ αἰῶνος συναγάλλονται, " σοῦ τὸ χαλλος ὁρῶντες " τὸ 

θεῖον τρανώτερον. 
Ἱερωτάτων πρεσβείαις Προφητῶν σου " καὶ Γυναικῶν ἀοιδί- 

μων, ἢ τῶν ἀπ αἰῶνος Διχαίων τε, " τὰ ἐλέη σου, Λόγε, " τῷ 

Κίσμῳ σου δώρησαι. 
Νεχρώσιμον. 

Δικαιοχρῖτα, ἡνίκα μέλλεις χρῖναι ἡ οὺς ἐξ ἡμῶν προσελάβου, ἢ 

ἀχαταχρίτους συντήρησον, " παραβλέψας τὰ τούτων ἣ ἐγχλήμα- 

τα, Δέσποτα. Θεοτοχίον. 

᾿Επιφανεῖσα, Παρθένε, τῆς ψυχῆς μου " τὰ σχοτεινότατα γέ- 

φη " τῷ φωτισμῷ σου ἀπέλασον, ἢ ἡ τῆς δικαιοσύνης " τεκοῦσα 

τὸν Ἥλιον. 
Κανὼν εἰς Κοιμνηθέντας. Μουσιχῶν ὀργάνων συμφωνούντων. 

ἤπιος ἄθλους διελθόντες, " οὐρανίους ἔλαβον στεφάνους δ 

οἱ Μάρτυρες οἱ ἀληθεῖς, ᾿ βοῶντές σοι ἀπαύστως: “ Τὸν Κύ- 

ριον ὑμνεῖτε " χαὶ ὑπερυψοῦτε "ἡ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Καταβὰς ἐν λάκκῳ χατωτἄτῳ, Ἂ σοὺς ἐν τοῖς μνημείοις χα- 
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τοιχοῦντας " ἀνέστησας ζωαρχιχῆ Ὰ πρξβνῃ χαὶ παρέσχες “ τοῖς 

δούλοις σου τοῖς πίστει ἡ προχεχοιμιημιένοις ἀνάπαυσιν, Οἰχτίρμον. 

Ὡς πηγὴ ζωῆς τῆς ἀϊδίου, "΄ ὡς πραῆς ὑπάρχων ὁ Χείμαιε 
ὅρους, ἣ τοὺς δούλους σου τοὺς εὐσεβὼς “ πρὸς σὲ μετατεθέντας 

ἀξίωσον ὑμινεῖν σε, " χαὶ δοξολογεῖν σε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοχλίον. 

Μαρία, Παρθένε Θεοτόχε, ᾿ ἡ Θεὸν Σωτῆρα τοῖς ἀνθρώποις 
γεννήσασα σωματικῶς, " περίσωζε τοὺς πίστει “ ὑμνοῦντας σου 

τὸν τόχον, ἡ χαὶ ὑπερυψοῦντας " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. .Ο. Εἱρμιός. 

» ππὲ τὴν ἀπειρόγαμον " Θεοῦ Μητέρα τοῦ ᾿γψίστου, "ἡ σὲ τὴν 
ΔΥΥΗ͂ΝΙ νοῦν χυήσασαν “ διὰ λόγου τὸν ὄντως Θεὸν, “' τὴν 

» ὑψηλοτέραν τῶν ἀχράντων Δυνάμεων ἣ ἀσιγήτοις " δοξολογίαις 

ν μεγαλύνομεν. -Τροπαρια. 
Ἵσταντο οἱ Μάρτυρες ἡ πρὸ τῶν ἀδίχων χριτηρίων, " πᾶσαν 

ἀδιχίαν χάριτι ἢ τοῦ Χριστοῦ καταχρίνοντες, ", χαὶ τοὺς ὑπ αὐτῶν 

χεχρατημένους ἐλέγχοντες, "᾿ χαὶ στεφάνους " δικαιοσύνης χομιζό- 
ὑενο!. 

Ὠφθητε ὡς οἵαχες, " τῆς ᾿Εχχλησίας τὴν ὁλχάδα " πᾶσαν 
εὐσεβῶς ἰθύναντες " εἰς λιμένα Θεοῦ ἐντολῶν, ᾿ πάντες ἹἹεράρχαι 

χαὶ Ποιμένες μαχάριοι" ἡ διὰ τοῦτο " ὡς χυβερνήτας ὑμᾶς σέβομεν. 

Στῖφος ἱκετεύει σε " τῶν Προφητῶν χαὶ τῶν ᾿Οσίων, " σύλλο- 
γος Διχαίων, Κύριε, ἢ ἀθλησάντων λαμπρότατα, "ἡ χαὶ διαπρεψαν- 
των ἐν ἀσχήσει, Φιλάνθρωπε, " δυσωπεῖ σε, " τοὺς οἰκτιρμούς σου 
ἡμῖν δώρησαι. Νεχρώσιμον. 

Ἧς κατηξιώθησαν “' τιμῆς καὶ δόξης αἰωνίου " ἅπαντες Χρι- 
στοῦ οἱ ἽΑγιοι, ᾿ τοὺς πιστῶς ἐχδημήσαντας " τοῦ ματαίου βίου 

μετασχεῖν χαταξίωσον, "᾿ Ελεῆμον, ἡ ταῖς ἱχεσίαις τῶν ᾿Αγίων σου. 

Θεοτοχίον. 

Φέρουσα τὸ πλήρωμα "᾽ τῶν ἀγαθῶν ἐν ταῖς ἀγχάλαις, ᾿ 

πλήρωσον ἡμῶν, Πανάμωμε, ἢ τὰς ἐντεύξεις τῶν δούλων σου, ἢ 

Ἃ ξγδυ- 

» 

χαὶ τὰς πρὸς Θεὸν ἡμῶν πορείας κατεύθυνον, " ἐναρέτως 

ναμοῦσα πολιτεύεσθαι. 

Κανὼν εἰς Κοιμνηθέντας. ἽΕφριξε πᾶσα ἀχοή. 

Ἴχοντες, Μάρτυρες, Χριστοῦ ἡ τὴν ἀνίκητον ἰσχὺν καὶ ἀήττης- 
τον, " ἐξεφαυλίσατε " τὸ τῶν Τυράννων ἡ ἄθεον πρόσταγμα, ἢ 

χαὶ Βασιλείας οὐρανῶν "᾽ σαφῶς ἠξιώθητε, ἢ χαταλαμπόμενοι 

τῆς Τριάδος ταῖς αὐγαῖς, ἀξιάγαστοι. 
Δέλυται ἡ ̓Αδὴς ὃ πικρὸς ; Ἷ μαθαίνει αὐτὸν σοῦ; Φι- 

λάνθρωπε, " χαὶ ἀναστήσαντος τοὺς ἀπ αἰῶνος πιστοὺς καθεύ- 
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δοντας" ἡ ἀλλὰ χαὶ νῦν, ὡς ἀγαθὸς, " τοὺς μεταχωρήσαντας ἢ 

πρὸς σὲ τὸν εὔσπλαγχνον “ ἀνεσπέρου σου φωτὸς χαταξίωσον. 

Ὅλος εἶ, Σώτερ, γλυχασμιὸς, " ὅλος εἶ ἐπιθυμία χαὶ ἔφεσις 

ὄντως ἀκόρεστος, " ὅλος ὑπάρχεις " χάλλος ἀμήχανον" ᾿ ποὺς με- 

τασπάντας οὖν πρὸς σὲ " τῆς σῆς ὡραιότητος ἡ τρυφᾶν εὐδόχη- 

σον, " χαὶ τῆς θείας χαλλονῆς σου ἀξίωσον. 
Θεοτοχίον. 

Ἂ 

Ἃ 

Σῶσόν με, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, " ἡ γεννήσασα Χριστὸν τὸν Σω- 
πῆρα μου, " Θεὸν χαὶ ἄνθρωπον, ἣ διπλοῦν τὴν φύσιν, " οὐ τὴν 
ὑπόστασιν, Κ᾽ μονογενῆ μὲν ἐχ Πατρὸς, " ἐχ σοῦ δὲ πρωτότοχον " 
πάσης τῆς Κτίσεως" “ ὃν ἐν φύσεσι διτταῖς μεγαλύνομεν. 

Εἰς τοὺς. Αἴνους; ᾿Αλληλούϊα ψαλλομένου, Στιχηρὰ Μαρτυρῖχά. 
Ἦχος πλ. ὃ": 

Μεγάλως ἠγωνίσασθε, “Αγιοι, ἢ τὰς βασάνους τῶν ἀνόμων "' 

ὑπομείναντες γενναίως, ἡ χαὶ Χριστὸν ὁμολογοῦντες "᾽ ἐναντίον 
Βασιλέων" " καὶ πάλιν μεταστάντες ἐχ τοῦ βίου " δυνάμεις ἐνερ- 
γεῖτε ἐν τῷ Κόσμῳ, " χαὶ ἀσθενεῖς θεραπεύετε " ἐχ τῶν παθῶν 
αὐτῶν, ἽΑγιοι. ᾿ Πρεσβεύσατε, "᾽ τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Μάρτυρες Χριστοῦ οἱ ἀήττητοι, " οἱ νικήσαντες τὴν πλάνην " 
τῇ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ, " ἀπολαύετε τὴν χάριν " αἰῳνίως τῆς 
ζωῆς" ἡ τυράννων ἀπειλὰς οὐκ ἐπτοήθητε, " βασάνοις αἰχιζέμιενοι 

εὐφραίνεσθε: " χαὶ νῦν τὰ αἵματα ὑμῶν " γέγονεν ἰάματα ταῖς 

ψυχαῖς ἡμῶν. ἢ Πρεσβεύσατε, " τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Τὸν θώραχα τῆς πίστεως ἡ ἐνδυσάμενοι χαλῶς, "ἡ χαὶ τῷ τύ- 
οπῳ ποῦ Σταυροῦ " χαθοπλίσαντες ἑαυτοὺς, " στρατιῶται εὐσθενεῖς 

ἀνεδείχθητε, " τοῖς τυράννοις ἀνδρείως ἀντικατέστητε, " χαὶ Δια- 

βόλου τὴν πλάνην χατηδαφίσατε" Κ᾽ νικηταὶ γενόμενοι, "᾽ τῶν 
στεφάνων ἠξιώθητε. " Πρεσβεύσατε, " τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. 

' Νεχρώσιυον. 

᾿Αμέτρητος ὑπάρχει " τοῖς ἀσώτως βιοῦσιν ἢ ἡ κόλασις" βρυγ- 

μὸς ᾿ ὀδόντων, καὶ χλαυθμὸς " ἀπαράχλητος, “᾿ γέεννα πυρὸς ἣ 

χαὶ σχότος ἐξώτερον, ἡ χαὶ σχώληξ ἀχοίμιητος, " δάχρυα ἀνενέρ- 

γητα, ἡ χαὶ Κριτὴς ἀσυμπάθητος. " Διὰ τοῦτο πρὸ τοῦ τέλους ἢ 

βοήσωμεν λέγοντες" " Δέσποτα Χριστὲ, " οὺς ἐξελέξω ἡ μετὰ τῶν 

ἐχλεχτῶν σου ἀνάπαυσον. 

Δόξα... χαὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

᾿Εγὼ, Παρθένε ἁγία, Θεοτόχε, " τῇ σχέπη σου προστρέχω" ἢ 
οἶδα ὅτι τεύξομαι τῆς σωτηρίας" " δύνασαι γὰρ, ᾿Αγνὴ, βοηθῆ- 

σαί μοι. 
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ἈΑπόστιχα τῶν Αἴνων, Νεχρώσιμα. 
ἊὮ -“ δόξ θ ΄ ᾿- 

τοῦ παραδόξου θαύματος. 

Βασιλικῶς μοι ὑπέγραψας Κ ἐλευθερίαν, βαφαῖς " ἐρυθραῖς τοὺς 
δαχτύλους σου αἱματώσας, Δέσποτα, " χαὶ φοινίξας σῷ αἵματι" ἢ 

χαὶ νῦν σε πίστει "᾿ χαθιχετεύομεν' " Τοῖς πρωτοτόχοις " σοῦ συνα- 

οίθμιησον, " χαὶ τῶν Δικαίων σοὺ " τῆς χαρᾶς ἀξίωσον " ἐπιτυ- 

χεῖν " τοὺς μεταφοιτήσαντας ἣ πρὸς σὲ τὸν Εὔσπλαγχνον. 

Στίχ. Μακάριοι, οὺς ἐξελέξω. 

ἹΙεραρχήσας ὡς ἄνθρωπος, " σφαγιασθεὶς, σεαυτὸν " προσφορὰν 

προσενήνοχας ἢ τῷ Πατρὶ, τὸν ἄνθρωπον "' τῆς φθορᾶς ἐξαιρούμε- 
νος" " τοὺς μετασταντας " οὖν ὡς φιλάνθρωπος " ἐν τῇ τῶν ζών- 

Ἂ ΄ , Ἃ : "ες ἋἊ - »-"ὉὋ 

των ἡ χώρᾳ χατάταξον, ἢ ἔνθα οἱ χείμαῤῥοι " τῆς τρυφῆς προ- 

χέονται, "δ᾽ ἔνθα πηγαὶ "᾽ τῆς ἀϊδιότητος ἡ ἀναβλαστανουσιν. 
Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς. 

, δ δ, δ᾿ ᾽ - " " ᾿ , 

Βαθει σοφίας ἀῤῥήτου σου " Ὀροθετεῖς τὴν ζωὴν, " καὶ προβλέ- 
πεις τὸν θάνατον, ἣ᾽ καὶ πρὸς βίον ἕτερον " μετοιχίζεις τοὺς δούλους 

σου" “ οὺς προσελάβου "ἡ τοίνυν χατάταξον ἅ ἐπὶ ὑδάτων “ τῆς 

ἀναπαύσεως, ἢ ἐν τῇ λαμπρότητι ᾿ τῶν ᾿Αγίων, Κύριε, ἡ ἔνθα 
φωνὴ Ἂ τῆς ἀγαλλιάσεως " χαὶ τῆς αἰνέσεως. 

Στίχ. Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν. 
Λόγος ὑπάρχων ἀόρατος, " ὁμοφυὴς τῷ Πατρὶ " χαὶ τῷ Πνεύ- 

ματι σύνθρονος, " δἰ ἐμὲ τὸν ἄνθρωπον " τῇ σαρχὶ πεφανέρωσαι" 
- " ᾿ τ Α , ᾿ ᾿ . " 

ὡς ἐλεήμων " οὖν χαὶ φιλάνθρωπος, "᾽ τοὺς ἐκ τοὺ βίου " μεταφοι- 
τήσαντας " τῆς εὐπρεπείας σου " χαὶ τῆς ὡραιότητος ἡ ταῖς χαλ- 

λοναῖς “ τούτους χαταλαάμπρουνον. ᾿ Ζωαργιχώτατε. μπρυνον, ἢ Ζωαρχι 
Δόξα... καὶ νῦν. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Ὡς συλλαβοῦσα τὸν ἄναρχον " Λόγον Θεοῦ χαὶ Θεὸν, ἡ μη- 
τριχῇ παῤῥησία σου Ἂ ἐχτενῶς ἱχέτευε  χαταταξαι τοὺς δούλους 

Ἀν ΠΣ ἃ αὐ κί νειι, χῆνα Δ τι ΄ ἀ ων) Τἢ σου, " ἔνθα χορεία " ἡ ἀχατάληχτος εὐφραινομένων καὶ εὐφη- 

μούντων σε, ἡ ἔνθα λαμπρότητες ᾿ αἱ διαιωνίζουσαι, " χαὶ ὁ γλυ- 
χκὺς " ἦχος ἑορταζοντος, "' Θεογεννήτρια, 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥ͂ΡΓΙΑΝ. 

Οἱ Μακαρισμοί. Προσόμοια ς΄. 

ων ἡμῶν, δ᾽ Χριστὲ, Σωτὴρ τοῦ Κέσμου, “᾽ ὥσπερ τοῦ 
ΝΥ Λῃστοῦ ἢ ἐμνήσθης ἐπὶ ξύλου, ἢ χαὶ χαταξίωσον ἡ πάντας; 

μόνε Οἰχτίρμον, μὰν ι.:- ουρανίου Βασιλείας σου. 

Πᾶτιν ἀλγεινοῖς " στεῤῥῶς προσομιλοῦντες, " τραύμασιν ὑμῶν ἢ 
αγίοις, ᾿Αθλοφόροι, ἢ ἐτραυματίσατε πάσας ἡ τὰς μυριάδας " τὰς 

τῶν Δαιμόνων θεία χάριτι. 
Π ν 
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Ὅσιοι Χριστοῦ " χαὶ θεῖοι ᾿Ιεράρχα!ι, ᾿ στῖφος Προφητῶν ἡ χαὶ 
πάντων τῶν ᾿Αγίων " τῆς οὐρανίου ἐπέτυχον " χληρουχίας" " οὺς 
ἐπαξίως μαχαρίσωμεν. 

Νεχρώσιμον. 
Πάντας τοὺς πιστῶς " τοῦ βίου μεταστάντας " ταξον, ὁ Θε- 

ὃς, ἡ“ ἐν χώρᾳ τῶν Διχαίων, ἥ χαὶ Παραδείσου ἀνάδειξον " χλη- 
ρονόμους, " θεοπρεπῶς ὑμνολογοῦντας σε. 

Δόξα. 

Πάτερ χαὶ Υἱὲ " χαὶ Πνεῦμα, μία φύσις, " σὺ εἶ ὁ Θεὸς, 
ὁ χτίσας πάντα λόγῳ" ". σὲ προσχυνοῦσιν οἱ ἄνθρωποι " σὺν ᾿Αγ- 
γέλοις, " ἀκαταπαύστως σε δοξαζοντες. 

Καὶ νῦν. Θεοτοχίον. 

Πάντων τῶν χαλῶν ἡ τὸ πλήρωμα τεχοῦσα, ᾽ πλήρωσον ἡ- 
μῶν," Παρθένε, τὰς ἐντεύξεις, " ἁμαρτιῶν ἡμῶν λύτρωσιν ᾿ αἰτου- 
μένη " χαὶ φωτισμὸν χαὶ μέγα ἔλεος. 

Τέλος τοῦ πλ. δ΄. Ἤχου. 

Ἤχων σφραγὶς; Τέταρτε, σὺ τῶν πλαγίων, 

Ὡς ἐν σεαυτῷ πᾶν καλὸν μέλος φέρων. 

᾿Ανευρύνεις σὺ τοὺς χρότους τῶν ἀσμαάτων; 
Ἤχων χορωνὶς; ὡς ὑπάρχων καὶ τέλος. 

Ὡς ἄχρον ἐν φθόγγοις τε καὶ φωνῶν στᾶσει, 

ἼΛχρον σε φωνῆς δίς σε καλῶ καὶ τέλος. 

““---- ο 00 5 δ ξιεωυοο...- 

ῬΑταο] θυ ]ο18. ὃ 
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ΕΞΑΠΟΣΤΕΊΛΑΡΙΑ 
ΚΑΙ ΤᾺ ἘΝΔΕΚΑ ΚΩΘΙΝᾺ ΙΔΙΌΝΕΛΑ 

ΤᾺ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΑ 
Τὰ μὲν 'Ἕωθιν ἃ, ποίημα Λέοντος Βασιλέως τοῦ σοφοῦ" 

᾿ γ.2 [] ͵ -" ε:» ᾽ - ͵ -" ΄ 

τὸ δὲ Βξαποστειλάρια, τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Βασιλέως. 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΊΙΛΑΡΙΑ Α΄. 

γχιοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν ἣ ἐν ὄρει Γαλιλαίας, " πίστει Χριστὸν 

θεάσασθαι " λέγοντα ἐξουσίαν " λαβεῖν τῶν ἄνω χαὶ χάτω" " 

μάθωμεν πῶς διδάσχει " βαπτίζειν εἰς τὸ ὄνομα ᾿᾽ τοῦ Πατρὸς ἔθνη 

πάντα, " χαὶ τοῦ Υἱοῦ " χαὶ ἁγίου Πνεύματος, " χαὶ συνεῖναι ἢ 

τοῖς Μύσταις ὡς ὑπέσχετο ἡ ἕως τῆς συντελείας, 

Θεοτοχίον. 

Τοῖς Μαθηταῖς συνέχαιρες, ᾿ Θεοτόχε Παρθένε, ἡ ὅτι Χριστὸν 

ἑώραχας ᾿ ἀναστάντα ἐχ τάφου “ τριήμερον, χαθὼς εἶπεν- ἢ οἷς 

χαὶ ὦφθη διδάσχων ἡ χαὶ φανερῶν τὰ χρείττονα Σ Ὁ χα βαπείζειν 

χελεύων ἡ ἐν τῷ Πατρὶ ἡ καὶ Υἱῷ χαὶ Πνεύματι, ᾿ τοῦ πιστεύειν ὅ 
αὐτοῦ ἡμᾶς τὴν ἔγερσιν, " χαὶ δοξαζειν᾿ σε, Κύρη. 

ἘΩΘΙΝΟΝ Δ΄. 

Ἦος "αἱ; 

Ἀ σοῖς Μαθηταῖς ἐπειγομένοις ἡ διὰ τὴν χαμόθεν ἰς τὸ ὄρος 

με: ἢ ἐπέστη ὁ Κύριος" “᾽ χαὶ προσχυνήσαντες αὐτὸν, ὅ 

χαὶ τὴν δοθεῖσαν “ ἐξουσίαν πανταχοῦ διδαχθέντες, "“ εἰς τὴν 
ὑπ οὐρανὸν ἐξαπεστέλλοντο ἡ" χηρῦξαι τὴν ἐκ νεχρῶν ᾿Ανάστα- 
σιν, ἡ καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς " ἀποχατάστασιν᾽ " οἷς καὶ συνδιαιω- 
νίζειν ᾿ ὁ ἀψευδὴς ἐπηγγείλατο " Χριστὸς ὁ Θεὸς " χαὶ Σωτὴρ τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν. 

ΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Β.. 

ὃν λίθον θεωρήσασαι ἢ ἀποχεχυλισμιένον, ἤ αἱ Μυροφόροι ἔχαι- 
ρον’ " εἶδον γὰρ Νεανίσχον ἢ χαθήμενον ἐν τῷ τάφῳ" ἢ χαὶ 

αὐτὸς ταύταις ἔφη" “ ᾿Ιδοὺ, Χριστὸς ἐγήγερται, ' εἴπατε σὺν 
τῷ Πέτρῳ " τοῖς Μαθηταῖς" ᾿Εν τῷ ὄρει φθάσατε " Γαλιλαίας" ἢ 

ἐχεῖ ὑμῖν ὀφθήσεται, δ᾽ ὡς προεῖπε τοῖς φίλοις. 

Θεοτοχίον. 
ε - - τ , Ἄ ’ ἋἊἋ - ἫΝ εἷ «Ὁ Ἃ ᾿ Ἀν 

Αγγελος μὲν ἐχόμισε ᾿ τῇ Παρθένῳ τὸ Χαῖρε ἡ πρὸ σῆς, Χρι- 



ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΩΘΙΝᾺ ἈΝΑΣΤΑΣΙΜΆΑ. 707 

στὲ, συλλήψεως" " ΓΑγγελος δὲ τὸν λίθον " ἐχύλισέ σου τοῦ τά- 
φου" " ἀντὶ λύπης ὁ μὲν γὰρ, " χαρᾶς ἀφράστου σύμβολα, ὁ δὲ 
ἀντὶ θανάτου, ᾿᾿ σὲ χορηγὸν " τῆς ζωῆς χηρύττων χαὶ ἡ μεγαλύ- 

χ . . ᾿Ν ᾿᾽ ΄ " ᾿ - ἢ νῷν φοιδε φοδὴ λέγων τὴν ᾿Αναστασιν ἣ Τυνα!ξὶ χαὶ τοῖς Μύσταις. 

ΒΩΘΙΝΟΝ Β΄. 
τ΄ , 

Ἦχος β΄. 
Π ’ " Ἃ - , " Ἁ ᾿ ΝΜ’: μύρων προσελθούσαις ταῖς περὶ τὴν Ναριὰμ. Γυναιξὶ, " 

χαὶ διαπορουμιναις, ἢ πῶς ἔσται αὐταῖς τυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ, " 
ὡράθη ὃ λίθος μετηρμένος, ἣ᾿ καὶ θεῖος Νεανίας ᾿ χαταστέλλων ἅ 

. ΄ ἣν - - διὸ χ᾽ πᾷ Ἁ Η Ὰ ᾽ - 

τὸν θόρυβον αὐτῶν τῆς ψυχῆς" "᾿Ηγέρθη γάρ, φησὶν Γησοῦ 
. , ὕ μὴν ὃ Γ μ ὃ ΧῊς , πον ᾿ Ρ᾽ μὰ 4 δ Ἢ ᾿- 

ὁ Κύριος" " ὀιὸ κηρύξατε " τοῖς χήρυξιν αὐτοῦ Μαθηταῖς ἡ εἰς τὴν 

Γαλιλαίαν δραμεῖν, " χαὶ ὄψεσθε αὐτὸν " ἀναστάντα ἐχ νεχρῶν, ἢ 
ὡς Ζωοδότην καὶ Κύριον. 

᾿ ΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Γ΄. 

0: Χριστὸς ἐγήγερται ἢ μὴ τις διαπιστείτω" ἡ ἐφάνη τῇ Μα- 

ρία γὰρ, ἡ ἔπειτα χαθωράθη " τοῖς εἰς ἀγρὸν ἀπιοῦσι" "' Μύ- 

σταις δὲ πάλιν ὠφθη " ἀναχειμένοις ἑνδεχα" " οὺς βαπτίζειν ἐχπέμ.- 

ψας, ἡ εἰς οὐρανοὺς, "ὅθεν χαταβέβηχεν, ᾿ ἀνελήφθη, " ἐπικυρῶν 

τὸ χήρυγμα " πλήθεσι τῶν σημείων. 
Θεοτοχίον. 

ὋὉ ἀνατείλας Ἥλιος " ἐκ παστοῦ ὡς Νυμφίος "ἢ ἀπὸ τοῦ τάφου 

σήμερον, " καὶ τὸν Αδην σχυλεύσας ἡ καὶ θάνατον καταργήσας, δ 
σὲ Τεχούσης πρεσβείαις, " φῶς ἡμῖν ἐξαπόστειλον, ᾿ φὼς φωτίζον 

χαρδίας " καὶ τὰς ψυχὰς," φῶς βαδίζειν ἅπαντας " ἐμβιβαζον " ἐν 

τρίβοις προσταγμάτων σου " χαὶ ὁδοῖς τῆς εἰρήνης. 

ΕΩΏΩΘΙΝΟΝ Γ΄. 

Ἦχος Υγ. 

ἧς Μαγδαληνῆς Μαρίας " τὴν τοῦ Σωτῆρος εὐαγγελιζομένης 

ἐχ νεχρῶν ᾿Ανάστασιν καὶ ἐμφάνειαν, ᾿ διαπιστοῦντες οἱ Μαθη- 

ταὶ " ὠνειδίζοντο τὸ τῆς καρδίας σχληρόν' “ ἀλλὰ τοῖς σημείοις 
χαθοπλισθέντες " χαὶ θαύμασι," πρὸς τὸ χήρυγμια ἀπεσπτέλλοντο. 

Καὶ σὺ μὲν, Κύριε, " πρὸς τὸν ἀρχίφωτον “ ἀνελήφθης Πατέρα" 

οἱ δὲ ἐκήρυττον πανταχοῦ " τὸν λόγον; τοῖς θαύμασι πιστούμενοι. 

Διὸ ἣ οἱ φωτισθέντες δὶ αὐτῶν," δοξαϊζομιέν σου ᾿ τὴν ἐκ νεχρῶν 

᾿Ανάστασιν, φιλάνθρωπε Κύριε. 

ἈΝ. ἢ :ὦὅ 
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ἘΞΑΠΟΣΤΕΊΛΑΡΙΟΝ Δ΄. 

ἡ ὑμμα ἀρεταῖς ἀστράψαντες, " ἴδωμεν ἐπιστᾶντας “ ἐν ζωηφέρῳ 

μνήματι ἢ ἄνδρας ἐν ἀστραπτούσαις " ἐσθήσεσι Μυροφόροις " 

χλινούσαις εἰς γῆν ὄψιν: "᾽ τοῦ οὐρανοῦ δεσπόζοντος ἢ ἔγερσιν δι- 

δαχθώμεν, ἡ καὶ πρὸς ζωὴν " ἐν μνημείῳ δράμωμεν " σὺν τῷ Πέ- 
τρῳ, " χαὶ τὸ πραχθὲν θαυμάσαντες, "' μείνωμεν Χριστὸν βλέψαι. 

Θεοτοχίον. 

Τὸ Χαίρετε φθεγξάμενος " διημείψω τὴν λύπην "᾿ τῶν Προπα- 
τόρων, Κύριε, ᾿ τὴν χαρὰν ἀντεισάγων "ὶ ἐγέρσεώς σου ἐν Κόσμῳ. 
Ταύτης οὖν, Ζωοδότα, " διὰ τῆς Κυησάσης σε, "᾽ φῶς φωτίζον 
χαρδίας, ἢ φῶς οἰχτιρμῶν " τῶν σῶν ἐξαπόστειλον," του βοᾶν σοι" δ 

Φιλάνθρωπε, Θεάνθρωπε, " δόξα τῇ σῇ ̓ Ἐγέρσει. 

ΕΩΘΙΝΟΝ Δ΄. ͵ 

Ἦχος δ΄. 

ζλοθρος ἦν βαθὺς, " καὶ αἱ Γυναῖχες ἦλθον " ἐπὶ τὸ μνῆμα σου, 

(ὐχιοτὰ " ἀλλὰ τὸ σῶμα οὐχ εὑρέθη " τὸ ποθούμενον αὐταῖς" 
διὸ ἀπορουμιέναις “' οἱ ταῖς ἀστραπτούσαις ἢ ἐσθήσεσιν ἐπιστάν- 

τες᾿ “" Τί τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεχρῶν " ζητεῖτε ; ἔλεγον" κ᾽ ἠγέρ- 

θη, ὡς προεῖπε" " τί ἀμνημονεῖτε τῶν ῥημάτων αὐτου; ᾿ Οἷς πεισ- 
θεῖσαι τὰ ὁραθέντα ἐχήρυττον" κ᾽ ἀλλ ἐδόχει λῆρος τὰ εὐαγ- 
γέλια᾽ "᾽ οὕτως ἦσαν ἔτι νωθεῖς οἱ Μαθηταί: “ ἀλλ᾽ ὁ Πέτρος 
ἔδραμε, "' χαὶ ἰδὼν ἢ ἐδόξασέ σου πρὸς ἑαυτὸν τὰ θαυμάσια. 

ἘΞΑΠΟΣΤΕΒΊΛΑΡΙΟΝ Ε΄. 

ζωὴ χαὶ ὁδὸς Χριστὸς ἢ ἐχ νεχρῶν τῷ Κλεόπαᾳ " καὶ τῷ Λου- 
χᾷ συνώδευσεν, " οἴσπερ χαὶ ἐπεγνώσθη, ἡ εἰς ᾿Εμμαοὺς χλῶν 

τὸν ἄρτον" " ὧν ψυχαὶ χαὶ καρδίαι " καιόμεναι ἐτύγχανον, δ᾽ ὅτε 

τούτοις ἐλάλει " ἐν τῇ ὁδῷ," καὶ Γραφαῖς ἡρμιήνευεν," ἃ ἐπέστη" " 
μεθ᾽ ὧν, ᾿Ηγέρθη, χράξωμεν, ἢ ὠφθη τε καὶ τῷ Πέτρῳ. 

Θεοτοχίον. 
χ ἊἋ Ὑμνῶ σου τὸ ἀμέτρητον " ἔλεος, Ποιητά μου, 

ἐχένωσας " χαταβῆναι χαὶ σῶσαι ἅ φύσιν βροτῶν χαχωθεῖσαν᾽ 

χαὶ Θεὸς ὧν ἠνέσχου " ἐχ τῆς ἁγνῆς Θεόπαιδος " χατ ἐμὲ γεν- 
νηθῆναι, " χαὶ χατελθεῖν " μέχρις Αδου, θέλων με, ἢ Λόγε, σῶ- 
σαι " πρεσβείαις τῆς Τεχούσης σε, " Δέσποτα πανοιχτίρμον, 

ὅτι σαυτὸν 
Ἃ 
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ΒΕΩΘΙΝΟΝ ΚΕ΄. 

Ἦχος πλ. α΄. 

Ὼ, τῶν σοφῶν “ς χριμάτων, Χριστέ ! " πῶς Πέτρῳ μὲν τοῖς 

ὀθονίοις μόνοις ̓  ἔδωχας ἐννοῆσαί σου τὴν ᾿Ανάστασιν; κ᾿ Λου- 
χᾷ δὲ χαὶ Κλεόπα " συμπορευόμενος ὠὡμίλεις, δ᾽ καὶ ὁμιλῶν ἢ οὐχ 

εὐθέως ἑαυτὸν φανεροῖς ; " Διὸ χαὶ ὄνει δίζη, ὡς μόνος παροιχῶν 

ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ., ἣ χαὶ μὴ μετέχων ἢ τῶν ἐν τέλει βουλευμάτων 
αὐτῆς" "᾿Αλλ ὁ πᾶντα “' πρὸς τὸ τοῦ πλάσματος συμφέρον οἰχο- 

νομῶν, " καὶ τὰς περὶ σοῦ προφητείας ἀνέπτυξας, "᾽ χαὶ ἐν τῷ 

εὐλογεῖν τὸν ἄρτον " ἐγνώσθης αὐτοῖς" " ὧν χαὶ πρὸ τούτου αἱ 
χαρδίαι " πρὸς γνῶσίν σου ἀνεφλέγοντο' " οἱ χαὶ τοῖς ΜΙ αθηταῖς 

συνηθροισμιένοις " ἤδη τρανῶς ἐκήρυττον ἡ σοῦ τὴν ᾿Ανάστασιν" ἢ 
δὶ ἧς ἐλέησον ἡμᾶς. 

--,». 

ΞΑΠΟΣΤΕΊΛΑΡΙΟΝ (ς΄. 

ειχνύων, ὅτι ΒΡΟμ ΜΡ ΦῚ " Σώτερ, εἶ χατ' οὐσίαν, " ἀναστὰς ἐχ 

Διο μνήωατος " βρώσεως ἀμεθλοκκι " χαὶ μέσον στὰς ἐδί- 
᾿ Ἀ ἘΣ δε- δασχες ἢ μετάνοιαν χηρύτσειν εὐθὺς δὲ πρὸς οὐράνιον 

λήφθης Πατέρα," χαὶ Μαθηταῖς " πέμπειν τὸν ΠΠαράχλητον " ἐπὴγ- 
Ἂς ἃ ΤΑ ἫΝ τ ΙΒ Ἀ(Ν εν γείλω. " Ὑπέρθεε Θεανθρωπε, " ὄὅοξα τὴ σῇ ἐγέρσει. 

Θεοτοχίον. 
Ἃ Ἂ Ὃ Ποιητὴς τῆς Κτίσεως " χαὶ Θεὸς τῶν ἁπάντων " σάρχα 

βροτείαν ἔλαβεν " ἐξ ἀχράντων αἱμάτων ἥἣ' σοῦ, Παναγία Παρ- 
θένε- " χαὶ γὰρ φθαρεῖσαν πᾶσαν ἣ τὴν φύσιν ἐχαινούργησε, ἢ πά- 
λιν ὡς εἰνὰ τοῦ τόχου " χαταλιπὼν ἥ μετὰ τόχον" ὅθεν σε " πιστῶς 

πάντες " ἀνευφημοῦμεν χράζοντες" ἡ Χαῖρε, Δέσποινα Κόσμου. 

ΒΩΘΙΝΟΝ ς΄. 
Ἔχ ἡ νῃ, 

᾿ ἔντως εἰρήνη σὺ, Χριστὲ, ᾿᾿ πρὸς ἀνθρώπους Θεοῦ, " εἰρήνην 
Η. σὴν διδοὺς " μετὰ τὴν ἔγερσιν Μαθηταῖς, " ἐμφόβους 

ἔδειξας αὐτοὺς " δόξαντας πνεῦμα ὁρᾶν" “ ἀλλὰ χατέστειλας " 

τὸν τάραγον αὐτῶν τῆς ψυχῆς, " δείξας τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πό- 

δας σου" " πλὴν ἀπιστούντων ἔτι, ̓  τῇ τῆς τροφῆς μεταλήψει " 
χαὶ διδαχῶν ἀναμινήσει " διήνοιξας αὐτῶν " τὸν νοῦν, τοῦ συνιέναι 

τὰς Γραφάς" " οἷς καὶ τὴν Πατρικὴν " ἐπαγγελίαν χαθυποσχόμε- 

νος, " χαὶ εὐλογήσας αὐτοὺς, " διέστης πρὸς οὐρανόν. "᾽΄ Διὸ Ἂ σὺν 

αὐτοῖς προσχυνοῦμέν σε. " Κύριε, δόξα σοι. 
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ἘΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Ζ΄. 
γᾶ τ ν Κύ Ἃ ἈΝ , ᾽ , Ὁ Α Ἀ δ , ΟΣ: ραν τὸν Κύριον, ἢ τῆς Μαρίας εἰπούσης, " ἐπὶ τὸν τά- 

"Νἣ ͵ , ᾿ “ ΄ - Ὁ φον ἔδραμιον Σίμων Πέτρος χαὶ ἄλλος " Μύστης Χριστοῦ, ὃν 
ἠγάπα" " ἔτρεχον δὲ οἱ δύο, " χαὶ εὗρον τὰ ὀθόνια " ἔνδον χείμενα 
μόνα," τῆς κεφαλῆς " ἦν δὲ τὸ σουδάριον " χωρὶς τούτων: ἣὶ διὸ πά- 
λιν ἡσύχασαν, "᾽ τὸν Χριστὸν ἕως εἶδον, 

Θεοτοχίον. 
Μεγάλα χαὶ παράδοξα " δί ἐμὲ χατειργάσω, "΄ Χριστέ μου 

͵ Ε ᾿Ο τὶ ᾿, δι ν ΟΜ, ον Ἂ 3 Ψ - ᾽ ᾿Ξ “ “ "3 Ἃ 

Πολυέλεε" " ἐκ Παρθένου γὰρ Κόρης " ἐτέχθης ἀνερμιηνεύτως, 

χαὶ Σταυρὸν χατεδέξω, " χαὶ θάνατον ὑπομείνας ᾿ ἐξανέστης ἐν 

δόξῃ," χαὶ τὴν ἡμῶν " φύσιν ἠλευθέρωσας " τοῦ θανάτου. ἡ Δόξα, 
᾿ - Π ͵ -- - ἣΝ , 

Χριστὲ; τὴ δόξῃ σου, ᾿ δόξα τῇ σῇ δυνάμει. 

ΕΒΕΩΘΙΝΟΝ Ζ΄. 

Ἦχος βαρύς. 

᾿γδοὺ σχοτία καὶ πρωΐ’ " χαὶ τί πρὸς τὸ ᾿νημεῖον ᾿ Μαρία ἕστη- 
ΡῚ " πολὺ σχότος ἔχουσα ταῖς φρεσίν ; ὑφ οὐ "ἡ ποὺ τέθειται" 

ζητεῖς ὃ ᾿Γησοῦς" " ἀλλ ὅρα τοὺς συντρέχοντας Μαθητὰᾶς, " πῶς 
τοῖς ὀθονίοις χαὶ τῷ σουδαρίῳ " τὴν ᾿Ανάστασιν ἐτεχμήραντο, ἢ 
καὶ ἀνεμνήσθησαν τῆς περὶ τούτου Γραφῆς. " Μεθ᾿ ὧν " καὶ δὲ ὧν ἢ 

χαὶ ἡμεῖς πιστεύσαντες, “ ἀνυμνοῦμιν σε τὸν Ζωοδότην Χριστόν. 
--.».»» 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Η΄. 

ύο ᾿Αγγέλους βλέψασα " ἔνδοθεν τοῦ μνημείου, “ Μαρία ἐξε- 

" πτλελλα ᾿ χαὶ Χριστὸν ἀγνοοῦσα, " ὡς κηπουρὸν ἐπηρώτα" ἢ 
Κύριε, ποῦ τὸ σῶμα " τοῦ ᾿Ιησοῦ μου τέθειχας ; ἢ χλήσει δὲ τοῦτον 
γνοῦσα " εἶναι αὐτὸν ᾿ τὸν Σωτῆρα, ἤχουσε᾽ " Μή μου ἅπτου, ἢ 
πρὸς τὸν Πατέρα ἄπειμι, " εἰπὲ τοῖς ἀδελφοῖς μου. 

Θεοτοχίον. 

Τριάδος, Κόρη, τέτοχας " ἀποῤῥήτως τὸν ἕνα, " διπλοῦν τῇ 
φύσει πέλοντα, ἡ χαὶ διπλοῦν ἐνεργείᾳ, " χαὶ ἕνα τὴ ὑποστάσει" 
τοῦτον οὖν ἐχδυσώπει " ἀεὶ ὑπὲρ τῶν πίστει σε " προσχυνούντων, 

ἐχ πάσης " ἐπιβουλῆς " τοῦ ἐχθροῦ λυτρώσασθαι, " ὅτι πᾶντες " 
πρὸς σὲ νῦν χαταφεύγομεν, ἢ Δέσποινα Θεοτόχε. 

ΒΩΘΙΝΟΝ Η΄-. 

Ἦχος πλ. δ΄. 

ἢ" τῆς Μαρίας δάχρυα "οὐ μάτην χεῖται θερμῶς" ἢ ἰδοὺ γὰρ 
χατηξίωται "ἡ χαὶ διδασκόντων ᾿Αγγέλων " χαὶ τῆς ὄψεως τῆς 
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σῆς, ὦ ᾿Τησοῦ" " ἀλλ᾽ ἔτι πρόσγεια φρονεῖ, " οἷα γυνὴ ἀσθενής" Ἀ διὸ 
χαὶ ἀπομέμπεται " μὴ προσψαῦσαί σοι, Χριστέ. κ᾽Αλλ᾽ ὅμως χῆρυξ 
πέμπεται τοῖς σοῖς Μαθηταῖς, “ οἷς εὐαγγέλια ἔφησε, " τὴν πρὸς 
τὸν πατρῷον ἡ χλῆρον ἄνοδον ἀπαγγέλλουσα. κ᾽ Μεθ᾿ ἧς ἀξίωσον 
χαὶ ἡμᾶς " τῆς ἐμφανείας σου, " Δέσποτα Κύριε. 

---- -;Σ-΄-... 

ΞΑΠΟΣΤΕΊΛΑΡΙΟΝ Θ΄. 
, , - - -- ι ιυγχεχλεισμιένων, Δέσποτα, " τῶν θυρῶν ὡς εἰσηλθες, δ᾽ ποὺς 

πὶ Ἀποστόλους ἔπλησας ἡ Πνεύματος παναγίου, " εἰρηνικῶς ἐμ- , χ -: ΙΒ - " Ω " ε ͵ " Η͂ φυσησας" ᾽ἣ οἷς δεσμεῖν τε χαὶ λύειν " τὰς αυαρπίας εἴοηχας" ἡ χαὶ ᾽ . Ε « ἰ ᾿ε νιν κὰ δ ᾿ -Ὁ ἐὰ ε ᾿ ᾿χτὼ μεθ᾽ ἡμέρας, " τὴν σὴν πλευρὰν ᾿ τῷ Θωμᾷ ὑπέδειξας " χαὶ ; τὰ Ἄχ ᾿ ᾽ τ - ἡ ͵ ὰ ν Ὡ , τᾶς χεῖρας. ἣ Μεθ᾿ οὗ βοῶμεν Κύριος " χαὶ Θεὸς σὺ ὑπάρχεις. 
Θεοτοχίον" 

Τὸν σὸν Υἱὸν ὡς ἔβλεψας " ἀναστάντα ἐχ τάφου " τριήμερον, 
Θεόνυμφε, " παναγία Παρθένε, " ἅπασαν θλῖψιν ἀπέθου, " ἣν ὑπέ- « , « «Ὁ ΄ , - ᾿ - Ξ- στὴς ὡς Μήτηρ, " ὃτε χατεῖδες πάσχοντα, ἣ χαὶ χαρᾶς ἐμπλησθεῖ- 
σα, " σὺν τοῖς αὐτοῦ " Μαθη ταῖς γεραίρουσα " τοῦτον ὕμνεις. ἡ Διὸ 
ποὺς Θεοτόχον σε “ νῦν χηρύττοντας σωζε. 

ΒΩΘΙΝΟΝ Θ΄. 

Ἦχος πλ. α΄. 

ς ἐπ ἐσχάτων τῶν χρόνων, ᾿ οὔσης ὀψίας Σαββάτων, " ἐφί- 
στᾶσαι τοῖς φίλοις, Χριστὲ, " χαὶ θαύματι θαῦμα βεβαιοῖς, " 

τῇ χεχλεισμένη εἰσόδῳ τῶν θυρῶν, " τὴν ἐχ νεχρῶν σου ᾿Ανάστα- 
σιν" “ ἀλλ᾽ ἔπλησας χαρᾶς τοὺς Μαθητὰς, " χαὶ Πνεύματος ἁγίου 
᾿μετέδωχκας αὐτοῖς, " χαὶ ἐξουσίαν ἔνειμας "᾽ ἀφέσεως ἀμαρτιῶν, δ" 
χαὶ τὸν Θωμᾶν οὐ χατέλιπες τῷ τῆς ἀπιστίας ἢ χαταβαπτίζεσθαι 

χλύδωνι, " Διὸ ἅ παράσχου χαὶ ἡμῖν κ᾿ γνῶσιν ἀληθῆ ἡ χαὶ ἄφεσιν 
πταισμάτων, ἣ εὔσπλαγχνε Κύριε. 

ΞΑΠΟΣΤΕΊΙΛΑΡΙΟΝ Γ΄. 

ἰβεριάδος θάλασσα “ σὺν παισὶ Ζεβεδαίου, ἡ Ναθαναὴλ τῷ 
Πέτρῳ τε, " σὺν δυσὶν ἄλλοις πάλαι " χαὶ Θωμᾶν εἶχε πρὸς 

 ἀγρᾶν" " οἱ Χριστοῦ τῇ προστάξει ἐν δεξιοῖς χαλάσαντες, " πλῆ- 
θος εἷλχον ἰχθύων: " ὃν Πέτρος γνοὺς, "᾽ πρὸς αὐτὸν ἐνήχετο" ἢ οἷς 
| τὸ τρίτον ἢ φανεὶς χαὶ ἄρτον ἔδειξε " χαὶ ἰχθὺν ἐπ ἀνθράχων. 

Θεοτοχίον. 
Τὸν ἀναστάντα Κύριον " τριήμερον ἐχ τοῦ τάφου, " Παρθένε, 

υε ἢ ὑπὲρ τῶν σε ὑμνούντων " χαὶ πέθῳ μαχαριζόντων. ἡ 
'Σὲ γὰρ ἔχομεν πάντες " χαταφυγὴν σωτήριον, " χαὶ μεσίτιν πρὸς 

'- ΩΣ ὅΞ5 »" ογς. τῇ 
ς ὦ 
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τοῦτον" " χλῆρος γὰρ σὸς “ χαὶ οἰκέται πεχοβέθῥ "᾿Θθωτόμε, ὦ χαὶ 
πρὸς τὴν σὴν ἀντίληψιν " ἅπαντες ἀφορῶμεν. 

ΚΩΘΙΝΟΝ [Ἱ΄. 
ἬΝ» 85 

Μ τὴν εἰς “Αδου ΤΩΝ " χαὶ τὴν ἐχ νεχρῶν ᾿Ανάστασιν ἅ 
ἀθυμοῦντες, ὡς εἰκὸς; ἅ ἐπὶ τῷ ΓΝ δι σου," Χριστὲ, οἱ Να- 

θηταὶ δ πρὸς ἐργασίαν ἐτράπησαν" Ἀ χαὶ πάλιν πλοῖα χαὶ δίχτυα ἢ 

χαὶ ἄγρα οὐδαμοῦ. "᾿Αλλὰ σὺ, Σώτερ, ἐμφανισθεὶς, ᾿ ὡς Δεσπό- 

τῆς πάντων, ἣ δεξιοῖς τὰ δίχτυα χελεύεις βαλεῖν: " χαὶ ἦν ὁ λό- 

γος ἔργον εὐθὺς,  χαὶ πλῆθος τῶν ἰχθύων πολὺ, " καὶ δεῖπνον ξένον 

ἕτοιμον ἐν γῆ" " οὐ μετασχόντων τότε σου τῶν Μαθητῶν, " χαὶ 
ἡμᾶς νῦν νοητῶς " καταξίωσον ἐντρυφῆσαι, " φιλαάνθρωπε Κύριε. 

ΕΞΑΠΟΣΤΒΙΛΔΆΑΡΙΟΝ ΤΑ΄. 

Ἐπας ΜΕ τὴν θείαν ἔγερσιν “ τρὶς τῷ Πέτρῳ᾽ Φιλεῖς με; " πυθόμενος 
ὁ Κύριος," τῶν ἰδίων προβάτων ᾿ προβάλλεται Ποιμενάρχην" ἢ 

ἴεν ἃ Ἃ ὃς ἰδὼν ὃν ἠγάπα "΄ ὁ ᾿Ιησοὺς ἐπόμενον, ἢ ἤρετο τὸν Δεσπότην᾽ 
οὗτος δὲ τί; κ᾿Εαν θέλω. ἔφησε," μένειν τοῦτον, " ἕως χαὶ πάλιν 
ἔρχομαι, "' τί πρὸς σὲ, φίλε ΠΈέτρε; 

Θεοτοχίον. 

Ὃ φοβερὸν μυστήριον ! "ὦ παράδοξον θαῦμα! Ἀ διὰ θανάτου 

θάνατος " παντελῶς ὑἡφανίσθη. " Τίς οὖν μὴ ἀνυμνήσει σου " χαὶ 
τίς μὴ προσχυνήσει σου " τὴν ᾿Ανάστασιν, Λόγε, " χαὶ τὴν ἄ- 
γνῶς " ἐν σαρχὶ τεχοῦσαν σε " Θεοτόχον; " Ἣς ταῖς πρεσβείαις ἅπαν- 

ας " λύτρωσαι τῆς γεέννης. 

ΞΩΘΙΝΟΝ [Δ΄. 

Ἦχος πλ. δ΄. 
- ε ᾿ ὥ "Ὁ ᾿ ι » ᾽ 

ΓΠ πνρϑὰ Ἀ ἑαυτὸν τοῖς Μαθηταῖς σου, Σωτὴρ, ἡ μετὰ τὴν ᾿Ανᾶ- 
᾽ Ν'’ Ἢ - ͵ . ᾽ ᾿ , στασιν, " Σίμωνι δέδωχας " τὴν τῶν προβάτων νομὴν, " εἰς ἀγά- 

πῆς ἠνπάκαριαιν) Ἂ χὴν ποὺ ποιμαίνειν φροντίδα αἰτῶν" Κὶ διὸ χαὶ 

ἔλεγες" “ Εἰ φιλεῖς βάν Πέτρε, " ποίμαινε τὰ ἀρνία μου, ᾿ ποίμιαινε 

τὰ πρόβατα μου. "Ὁ δε εὐθέως " ἐνδεικνύμενος τὸ φιλόστοργον, ἢ" 
περὶ τοῦ ἄλλου Μαθητοῦ ἐπυνθάνετο. " Ων ταῖς πρετβείαις ν 

5 ; “" ᾿ ᾿ , 

Χριστὲ, "᾽ τὴν ποιμνὴν σου διαφύλαττε " ἐκ λύχων λυμιαινομέ- 
γων αὐτήν. 

-.-ἶ ...-- 
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ΚΑΤ᾽ ἮΧΟΝ, 

ΨΨαλλόμενοι ἐν ταῖς νηστίμοις ἡμέραις, ὅτε ἐστὶν ᾿Αλληλούϊα. 

----.-----ΞεΞὁ------- 

ΗΧΟΣ Α΄. 

ὡματιχαῖς μορφώσεσι ἡ τῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων “ πρὸς νοερὰν 
χαὶ ἀῦλον "᾽' ἀναγόμενοι ἔννοιαν, " χαὶ τρισαγίῳ μελῳδήματι, 

πτρισυποστάτου Θεότητος " ἐχδεχόμενοι ἔλλαμψιν, “ χερουβικῶς 
, Χο “ “ να , 

βοήσωμεν" “ ἽΑγιος, ἽΔγιος, ἽΑγιος εἶ, ὁ Θεός. 

Δόξα. 
Μετὰ πασῶν τῶν οὐρανίων Δυνάμεων “ χερουβιχῶς τῷ ἐν ὑψί- 

σποις βοήσωμεν, ᾿ τὸν Τρισάγιον ἀναπέμιποντες αἶνον" " “Αγιος, 
.“ 4 5 ε , ᾿ - 

Αγιος, ᾿Αγιος εἶ, ο Θεός. Καὶ νῦν. 

᾿Εξεγερθέντες τοῦ ὕπνου " προσπίπτομιέν σοι, ᾿Αγαθὲ, " καὶ 
τῶν ᾿Αγγέλων τὸν ὕμνον ἡ βοὼμέν σοι, Δυνατέ' " ἽΑγιος, ἽΑγιος, 
Ἅγιος εἶ, ὁ Θεός" " διὰ τῆς Θεοτόχου ἐλέησον ἡμᾶς. 

ΗΧΟΣ Β΄. 

ν χτιστε φύσις, δ᾽ ἡ τῶν ὅλων δημιουργὸς, "“᾽ τὰ χείλη ἡμῶν 
Διάκο, κ ὅπως ἀναγγέλλωμεν "᾽ τὴν αἴνεσίν σου βοῶντες" δ 

ἽΑγιος, ἽΔγιος, ἽΑγιος εἶ, ὁ Θεός. Δόξα. 

Τὰς ἄνω Δυνάμεις μιμούμενοι, " οἱ ἐπὶ γῆς " ἐπινίκιον ὕμινον 

προσφέρομιέν σοι, ᾿Αγαθέ" "΄Αγιος, ἽΑγιος, ἽΑγιος εἶ, ὁ Θεός. 

Καὶ νῦν. 

Τῆς χλίνης χαὶ τοῦ ὕπνου " ἐξεγείρας με, Κύριε, “᾽ τὸν νοῦν 
μου φώτισον, “ χαὶ τὴν χαρδίαν χαὶ τὰ χείλη μου ἄνοιξον ἡ εἰς 
τὸ ὑμνεῖν σε, ᾿Αγία Τριάς: " “Αγιος, ἽΑγιος, ἽΔγιος εἶ, ὁ Θεός" ἢ 
διὰ τῆς Θεοτόχου ἐλέησον ἡμᾶς. 

Η ΟἿΣ", 

ἋἊ 
ατέρα ἄναρχον, " Υἱὸν συνάναρχον, ἢ Πνεῦμα συναΐδιον., 

Πρ ως μίαν χερουβικῶς δοξάσωμεν’ " ἽΑγιος, Αγιος, Αγιος 

εἶ, ὁ Θεός. Δόξα. 
Τριὰς ὁμοούσιε χαὶ ἀδιαίρετε, ᾿ Μονᾶς τρισυπόστατε χαὶ συναί- 

διε, ἡ σοὶ ὡς Θεῷ τῶν ᾿Αγγέλων ἥ τὸν ὕμνον χραυγαζομεν᾽ "ς 

ἽΑγιος, ἽΔγιος, Αγιος εἶ, ὁ Θεός. 
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Καὶ νῦν. 

᾿Αθρόον ὁ Κριτὴς ἐπελεύσεται, ἡ χαὶ ἐχάστου αἱ πράξεις γυ- 

μνωθήσονται" " ἀλλὰ φόβῳ χράξωμεν ἡ ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυχτός" ἡ 
ἽΑγιος, Δγιος ἽΑγιος εἶ, ὁ Θεός" " διὰ τῆς Θεοτόχου ἐλέησον ἡμᾶς. 

ἯΧΟΣ Δ'΄. 

Τ᾿ ἄναρχόν σου ΠΒΕΊΕΡΕ, Ἔ χαὶ σὲ, Χριστὲ, ὁ Θεὸς, " καὶ τὸ 
πανάγιόν σου Πνεῦμα ᾿ χερουβιχὼς δοξολογεῖν τολμῶντες, λέ- 

γομεν" ὙΑγιος, ἽΔγιος, ἽΛγιος εἶ, ὁ Θεός. 

Δόξα. 

Ως αἱ τάξεις νῦν τῶν ᾿Αγγέλων "' ἐν οὐρανῷ, ᾿ χαὶ στάσεις 
φόβῳ ἀνθρώπων " ἐπὶ τῆς γῆς " ἐπινίχιον ὕμινον προσφέρομεν σοι; 
᾿Αγαθέ: ἽΑγιος, ἽΔγιος, Αγιος εἶ, ὁ Θεός, 

Καὶ νῦν. 
Τῶν νοερῶν σου Λειτουργῶν προσφέρειν " οἱ θνητοὶ τὸν ὕμινον 

τολμῶντες, λέγομεν" “ ἽΑγιος, ἽΑγιος, ἽΑγιος εἶ, ὁ Θεός" κ διὰ 
τῆς Θεοτόχου ἐλέησον ἡμᾶς. 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄. 

Ἃ 

μνῳδίας ὁ χαιρὸς, “᾽ χαὶ δεήσεως ὥρα “' ἐχτενῶς βοήσωμέν 

σοι τῷ μόνῳ Θεῷ᾽ " ἽΑγιος, ἽΑγιος, ἽΛγιος εἶ, ὁ Θεός. 
Δόξα. 

Εἰχονίζειν τολμῶντες " τὰ νοερά σου στρατεύματα, " Τριὰς 

ἄναρχε, ἢ στόμασιν ἀναξίοις βοῶμέν σοι" “ ἽΑγιος, “Αγιος, “Αγιος 

εἶ, ὁ Θεός. Καὶ νῦν. 
ὋὉ ἐν μήτρᾳ παρθενικὴ χωρηθεὶς, κ᾿ χαὶ τῶν κόλπων τοῦ Πα- 

τρὸς μὴ χωρισθεὶς, "᾽ σὺν ᾿Αγγέλοις καὶ ἡμᾶς πρόσδεξαι, " Χρι- 
στὲ ὁ Θεὸς, βοῶντας σοι" " ἽΑγιος, ἽΑγιος, ἽΑγιος εἶ, ὁ Θεός" ἢ 
διὰ τῆς Θεοτόχου ἐλέησον ἡμᾶς. 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄. 

᾿ᾳ σωμάτοις στόμασιν, “᾽ ἀσιγήτοις δοξολογίαις "΄ τὰ ᾿Εξαπτέ- 

τ. γα ἀδουσί σοι τὸν Τρισάγιον ὕμνον, Ἂ ὁ Θεὸς ἡμῶν" ἢ χαὶ ἡ- 
μεῖς οἱ ἐπὶ γῆς " ἀναξίοις χείλεσιν " αἶνόν σοι ἀναπέμπομεν" Κ΄Αγιος; 
ἽΑγιος, ἽΑγιος εἶ, ὁ Θεός. Δόξα. 

Παριστάμενα φόβῳ τὰ Χερουβὶμ, δ᾽ ἐξιστάμενα τρόμῳ τὰ Σε- 
ραφὶμ. ἢ τὸν Τρισάγιον ὕμνον προσφέρει ᾿ ἀσιγήτῳ φωνῇ" ἡ μεθ᾿ ὧν 
χαὶ ἡμεῖς βοῶμεν οἱ ἁμιαρτωλοί" Αγιος, ἽΛγιος, ἽΑγιος εἶ, ὁ Θεός. 

Καὶ νῦν. 

Τριαδικῆς μονάδος Θεότητα ᾿ ἀσυγχύτῳ ἑνώσει δοξάσωμεν, ἢ 

Ἃ 

"» 
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χαὶ τῶν ᾿Αγγέλων τὸν ὕμνον βοήσωμεν, "΄Αγιος, ἽΑγιος, “ΑΥιος 
εἶ, ὁ Θεός: "ὶ διὰ τῆς Θεοτόχου ἐλέησον. ἡμᾶς. 

ἮΧΟΣ ΒΑΡΥ͂Σ. 

: ὑψίστῳ δυνάμει ἢ χερουβιχῶς ἀνυμινούμενος,  χαὶ θεϊκὴ δό- 
ἜΣ ἡ ἀγγελιχῶς προσχυνούμενος, "“ πρόσδεξαι χαὶ ἡμᾶς τοὺς 
ἁμαρτωλοὺς, " ἀναξίως τολμῶντας χραυγάζειν σοι"  Αγιος, “Α- 
γιος, ἍΑγιος εἶ, ὁ Θεός, Δόξα. 

Τῇ ἀπροσίτῳ Θεότητι, " τῇ ἐν Μονάδι Τριάδι, " τῶν Σε- 
ραφὶμ. τὸν Τρισάγιον “ ἀναπέμποντες αἶνον, " μετὰ φόβου βοήσω- 
μεν" “ Αγιος, ἽΑγιος, Αγιος εἶ, ὁ Θεός. Καὶ νῦν. 

Ὡς ὕπνον τὸν ὄχνον " ἀποθεμένη, ψυχὴ, “ διόρθωσιν πρὸς 
ἔγερσιν " δεῖξον τῷ Κριτῇ, " καὶ ἐν φόβῳ βόησον: " ἽΑγιος, Αγιος, 
ἽΑγιος εἶ, ὁ Θεός: " διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς. 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄. 

᾿Αρᾶν σε μὴ τολμῶντα τὰ Χερουβὶμ " ἱπτάμενα χραυγάζει ἀλα- 
( λαγμῳ " χὸ ἔνθεον μέλος τῆς Τρισαγίας φωνῆς" " μεθ᾽ ὧν χαὶ 
ἡμεῖς βοῶμεν οἱ ἁμαρτωλοί: " ἽΑγιος, ἽΑγιος, ἽΑγιος εἶ, ὁ Θεός. 

Δόξα. 
Εἰς οὐρανὸν τὰς χαρδίας ἔχοντες, “ ᾿Αγγελιχὴν μιμιησώμεθα 

τάξιν" " χαὶ ἐν φόβῳ τῷ ᾿Αδεχάστῳ προσπέσωμεν, “" ἐπινίκιον 
ἀναχραάζοντες αἶνον" ἡ ἽΑγιος, ἽΑγιος, ἽΑγιος εἶ, ὁ Θεός. 

Καὶ νῦν. 

Καταχαμπτόμενοι τῷ πλήθει ᾿ τῶν πταισμάτων ἡμῶν, ἢ χαὶ 
μὴ τολμῶντες ἀτενίσαι τῷ ὕψει σου, " τὴν ψυχὴν σὺν τῷ σώ- 
μᾶτι χλίναντες, " μετὰ ᾿Αγγέλων τὸν ὕμνον βοῶμέν σοι" " “Α- 
γιος, ἽΑγιος, Αγιος εἶ, ὁ Θεές" " διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς. 

ΦΩΤΑΓΩΓΙΚᾺ ΚΑΤ᾽ ΗΧΟΝ 
Ἔκ τρίτου ψαλλόμενα. 

ἩΧΟΣ Α΄. 

᾿ τὸ φῶς ἀνατέλλων, Κύριε, " τὴν ψυχήν μου χαθάρισον ἣ ἀπὸ 

() κοοίς ἁμαρτίας, "᾽ προστασίαις τῶν ᾿Ασωμάτων, Ἂ χαὶ σώ- 

σόν με. 
ΗΧΟΣ Β΄. 

Τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον " ἐξαπόστειλον, Κύριε, "᾽ καὶ φώτισον 

τὰ ὄμματα " τὰ χρυπτὰ τῆς καρδίας μου, “' προστασίαις τῶν 

᾿Ασωμάτων, “᾽ καὶ σῶσόν με. 
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ἯΧΟΣ Γ΄. 

᾿Εξαπόστειλον τὸ φῶς σου, “ Χριστὲ ὃ Θεὸς, “ χαὶ φώτισον 

τὴν καρδίαν μου, " προστασίαις τῶν ᾿Ασωμάτων, ἤ καὶ σῶσόν με. 

ἮΧΟΣ Δ. 

Ὃ τὸ φῶς ἀνατέλλων τῷ Κόσμῳ σου. “ τὴν ἐν σχότει ψυ- 
φ Ἵ 3 

ἷν μου ὑπαργουσαν " ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας χαθάρισον. “ προστα- χὴν μ. ρχ μὰρ ᾽ 
σίαις τῶν ᾿Ασωμάτων, ἢ χαὶ σῶσόν με. 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄. 

Φωτοδότα Κύριε, " ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου, " καὶ φώτισον 
τὴν χαρδίαν μου, " προστασίαις τῶν ᾿Ασωμάτων, " καὶ σῶσόν με. 

ἯΧΟΣ ΠΛ. Β΄. 

Προστασίαις, Κύριε, τῶν ᾿Ασωμάτων, ἢ κατάπεμψον ταῖς ψυ- 

χαῖς ἡμῶν "᾽ τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον. 

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ. 

Προστασίαις, Κύριε, τῶν ᾿Ασωμάτων, ἢ φῶς χατάπεμψον ταῖς 
ψυχαῖς ἡμῶν, ἡ διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. 

Ἡ ΧΟΣΔΗ Δ... Δ- 

Φῶς ὑπάρχων, Χριστὲ, " φώτισόν με ἐν σοὶ ἢ προστασίαις τῶν 
᾿Ασωμάτων, ἢ χαὶ σῶσόν με. 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 
ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ. 

ΤῊ ΔΕΥΤΈΡΑ. 
Ἦχος β΄. Γυναῖχες, ἀχουτίσθητε. 

᾿ᾳ ρχαάγγελοι καὶ ᾿Αγγελοι, "᾿᾿Αρχαὶ καὶ Κυριότητες, " Δυνά- 
μεις χαὶ ᾿Εξουσίαι, " Θρόνοι καὶ πολυόμματα "'᾿ τὰ Χερουβὶμ. 

χαὶ Σεραφὶμ, " ἅμα τὰ ᾿Εξαπτέρυγα, "δ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύσα- 
τε, " τοῦ λυτρωθῆναι χινδύνων ἡ χαὶ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσβέστου. 

Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
Σύ μου προστάτις, ἴΑχραντε, ἡ καὶ ἰσχυρὸν προπύργιον, ἣ 

χαὶ προστασία τοῦ κόσμου, "' χαὶ σοὶ προσπίπτω χραυγαζων’ κ᾿ 
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Τῶν ὀδυνῶν με λύτρωσαι, "ὶ καὶ τοῦ πυρὸς ἐξάρπασον " τοῦ αἰω- 
νίου, Παρθένε, "' τὸν ἐπὶ σοὶ πεποιθότα. 

ΤῊ ΤΡΙΤΗ. 
Ἤ χος ΠΈΡΙ. οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

ὃν Πρόδρομον ᾿Ιωάννην " χαὶ Βαπτιστὴν τοῦ Σωτῆρος, “ τὸν 
Ἤ: Προφήταις Προφήτην "ἡ καὶ τῆς ἐρήμου τὸ θρέμμα, " τῆς 
Ἐλισάβετ τὸν γόνον " ἀνευφημήσωμεν πάντες. 

Θεοτοχίον, ὅμοιον. 
Σὲ καὶ μεσίτριαν ἔχω ἥ πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν" ἡ μή μου 

ἐλέγξῃ τὰς πράζεις " ἐνώπιον τῶν ᾿Αγγέλων. ᾿ Παραχαλῶ σε, 

Παρθένε, " βοήθησόν μοι ἐν τάχει. 

ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ. 
Ἤχος β΄. Γυναῖκες, ἀχουτίσθητε. 

ὁ ὅπλον τὸ ἀήττητον, " τὸ στήριγμα τῆς Πίστεως, ᾿ Σταυ- 
ρὸν τὸν θεῖον ὑμνοῦμεν " χαὶ προσχυνοῦμεν ἐν πίστει" " τὸ μέ- 
γὰ καταφύγιον, " Χριστιανῶν τὸ χαύχημα, " τῶν ᾿Ορθοδόξων φύ- 
λαχα, " τῶν ᾿Αθλοφόρων τὸ χλέος, "᾽ ἀξίως σε εὐφημοῦμεν. 

Σταυροθεοτοχίον, ὅμοιον. 
Παρισταμένη, Παάναγνε, Κ᾽ ἐν τῷ Σταυρῷ, καὶ βλέπουσα " τὸν 

σὸν Υἱὸν ἐπὶ ξύλου " ταθέντα χαὶ νεχρωθέντα, “᾽ ὥσπερ μήτηρ 
ἠλάλαζες, ἢ δαχρύουσα χαὶ λέγουσα: ἡ Τί τοῦτο τὸ παράδοξον, ἢ 

ὅτι ὁ Κτίστης τοῦ Κόσμου " Σταυρῷ ταθῆναι ἠνέσχου ; 

ΤῊ ΠΕΝΠΤΗ. 
Ἤχος γ΄. Ὃ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

δωδεχὰς ἡ ἁγία, ἢ τῶν ᾿᾿Αποστόλων τὸ χλέος, ἢ σὺν τῷ σεπτῷ 
Νικολάῳ " χαὶ ἱΙεράρχη Μυρέων, " ὑπὲρ ἡμῶν τὸν Σωτῆρα " 

ἐχδυσωπεῖτε ἀπαύστως. Θεοτοχίον, ὅμοιον. 

Ἢ πανύμνητε Θεοτόχε, ἢ μετὰ 
δαχρύων βοῶ σοι " ἐχ βάθους μου τῆς καρδίας" κ᾿ Εξαρπασόν με, 

Παρθένε, " ἐκ τῶν τοῦ “Αδου χευθμώνων, 

᾿Ελπὶς τῶν ἀπηλπισμένων, 

ΤῊ ΠΑΡΑΣΚΈΕΤΗ, 

Αὐτόμελον, Ἦχος β΄. 
νι ταυρὸς ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰχουμένης" " Σταυρὸς ἡ ὡραιότης 
ΝΣ τῆς ᾿Εχχλησίας: " Σταυρὸς Βασιλέων τὸ χραταίωμα:" " Σταυ- 

ρὸς Πιστῶν τὸ στήριγμα" “ Σταυρὸς ᾿Αγγέλων ἡ δόξα, "ὶ καὶ τῶν 
Δαιμόνων. τὸ τραῦμα. 
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Σταυροθεοτοχίον. 
᾽ν τῷ Σταυρῷ παρεστῶσα "᾽ ἡ σὲ ἀσπόρως τεχοῦσα ἡ χαὶ 

θρηνῳδοῦσα ἐβόα: "᾽ Οἴμοι ! γλυχύτατον τέχνον, “᾽ πὼς ἔδυς ἐξ 
ὀφθαλμῶν μου; " πῶς ἐν νεχροῖς ἐλογίσθης ; 

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΏΩ. 
᾽ , μἸ , 

Αὐτόμελον, Ἦχος γί. 
ε ᾿ ν «ὦ Ψ , . " , Α΄ -“ 

0 οὐρανὸν τοῖς ἄστροις " χαταχοσμιήσας ὡς Θεὸς, ἢ χαὶ διὰ τῶν 

σῶν ᾿Αγίων " πᾶσαν τὴν γὴν φωταγωγῶν, ἣ"᾽ Δημιουργὲ τῶν 
ἁπάντων, “ τοὺς ἀνυμνοῦντας σε σῶζε. 

Νεχρώσιμιον, ὅμοιον. 
Ο χαὶ νεχρῶν χαὶ ζώντων “ ἐξουσιάζων ὡς Θεὸς, ἢ ἀνάπαυ- 

σον τοὺς σοὺς δούλους " ἐν ταῖς σχηναῖς τῶν ᾿Εχλεχτῶν᾽ ἢ εἰ γὰρ 

χαὶ ἥμαρτον, Σῶτερ, ἡ ἀλλ οὐχ ἀπέστησαν ἐχ σοῦ. 
Θεοτοχίον, “ὅμοιον. 

ε ᾿ ᾽ , ᾿ δ -" ͵ « , Ἃ 

Ο γλυχασμὸς Αγγέλων, "δ᾽ τῶν θλιβομένων ἡ χαρὰ, " Χρι- 

στιανῶν ἡ προστάτις, " Παρθένε Μῆτερ Κυρίου, “ ἀντιλαβοῦ μου, 
χαὶ ῥῦσαι " τῶν αἰωνίων βασάνων. 

ᾺἋ 
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»ολεο οδν οδ,- δ, σπλρυοϑνο οἐροροδρυ ελρ νυ ον το ἀρυ ρν ας νιν βνν ας ρον ἀρ νάνι, ραν, 

ΘΕΟΤΟΚΙ͂Α ΕἸΣ ΕΚΑΣΤΟΝΉΧΟΝ 

ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΝ ΟΛΩ ΤΩ ΕΝΙΑΥΤΩ 

ΜΕΤΑ ΤΑ ἈΠΟΛΥΤΙΚΙᾺ ΤΩΝ ΜῊ ΚΠΟΡΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΊΩΝ. 

ΞΞ.-ὐϑξον υ 

ΕΙΣ ΤΟΝ Α΄. ΗΧΟΝ. 

Τῇ Κυριαχῇ ἑσπέρας, καὶ τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ. 
Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἤχὸς Ὁ. 

Θ. 5: τι δθος Κεχαριτωμένη, τὰ ἣν σοὶ θεωροῦσα ἡ Βαίσις 
ἀγάλλεται" "᾿ συνέλαβες γὰρ ἀσπόρως, ἢ χαὶ ἔτεχες ἀφράστως, ἢ 

ἡ ὁρᾶν οὐ δεδύνηνται" “ αὐτὸν ἱχέτευε ὃν ταξιαρχίαι ᾿Αγγέλων 

ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
ἵ ᾿ χε ἣν τέλος τοὺ “Ορῦρου, Ἦχος α΄. 

ἼΑχραντε ἐερας ἀδ ἡ ἐν οὐρανοῖς εὐλογημένη, " χαὶ ἐπὶ γῆς 
δοξολογουμένη, ἢ χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. 

Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, χαὶ τῇ Τρίτη πρωΐ, 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦ χος α΄ 

υλλαβοῦσα ἀφλέχτως "ἣ τὸ πῦρ τῆς Θεότητος, "᾽ χαὶ τεχοῦσα 
λαμ ἢ πηγὴν ζωῆς τὸν Κύριον, " χεχαριτωμένη Θεοτόχε, ἢ 
περίσωζε τούς σε μεγαλύνοντας. - 

Εἰς τὸ τέλος ποῦ "Ορθρου, Ἤχος α΄. 

Τὸν ἀμήτορα ἐν οὐρανῷ " ὑπὲρ ραν χαὶ ἀχοὴν ᾿ ἐπὶ γῆς 
ἀπάτορα ἔτεχες. "Αὐτὸν, Θεοτόχε, ἱκέτευε " ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡ ἡμῶν. 

Τῇ Τρίτη ἑσπέρας, χαὶ τῇ Τετάρτη πρωΐ, 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος α΄ 

ἱ τὴν σὴν προστασίαν “ χεχτημένοι, τανε λαβε ἢ χαὶ ταῖς σαῖς 
ἔυμιιμὸ ἡ σῶν δεινῶν ἐχλυτρούμενοι, “ τῷ Σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ 
σου " ἐν παντὶ φρουρούμενοι, " χατὰ χρέος σε πάντες " εὐσεβῶς 

μεγαλύνομεν. ς 
Εἰς τὸ τέλος τοῦ Ορθρου, Ἥχος α΄. , 

"᾿Ἄχραντε Θεοτόχε, " ἡ ἐν οὐρανοῖς εὐλογημένη, " καὶ ἐπὶ γῆς 
δοξολογουμένη, " χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. 

Τὴ Τετάρτη ἑσπέρας, καὶ τῇ Πέμπτη πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦλχος α α΄ 

υλλαβοῦσα ἀφλέχτως " τὸ πῦρ τῆς Θεότητος, " χαὶ τεχοῦσα 

δ αὐ τυ ὡς πηγὴν ζωῆς τὸν Κύριον, ἢ χεχαριτωμένη Θεοτόχε, Ὁ 

περίσωζε τούς σε μεγαλύνοντας. 
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Εἰς τὸ τέλος τοῦ ἴθρθρου, Ἤχος α΄. 

Τὸν ἀμήτορα ἐν οὐρανῷ “ ὑπὲρ ἔννοιαν καὶ ἀχοὴν "᾽ ἐπὶ γῆς 
ἀπάτορα ἔτεχες. " Αὐτὸν, Θεοτόχε, ἱκέτευε " ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 

μῶν. 

Τῇ Πέμπτη ἑσπέρας, καὶ τῇ Παρασχευὴ πρωΐ. 

εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦλγος ἃ 

ἜΣ τὴν σὴν προστασίαν " χεχτημένοι, ἼΑλχραντε, " καὶ ταῖς σαῖς 
ἱκεσίαις ᾿ τῶν δεινῶν ἐχλυτρούμενοι, ᾿ τῷ Σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ 

σου " ἐν παντὶ φρουρούμενοι, "᾿ χατὰ χρέος σε πᾶντες " εὐσεβὼς 
μεγαλύνομεν. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ “Θρθροῦ, Ἤχος α΄. 

ἼΛχραντε Θεοτόχε, " ἡ ἐν οὐρανοῖς εὐλογημένη, ἡ καὶ ἐπὶ γῆς 
δοξολογουμένη, ἡ χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. 

Τη Παρασχευῇ ἑσπέρας, χαὶ τῷ Σαβ. πρωΐ. 
Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος α΄. 

ῥ Γαβριὴλ φθεγξαμένου " σοὶ, Παρθένε, τὸ Χαῖρε, ἢ σὺν τῇ 
φωνῇ ἐσαρχοῦτο “ ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης "ἡ ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ χι- 

βωτῷ, " ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δαυΐδ. "΄᾿Εδείχθης πλατυτέρα τῶν οὐ- 

ρανῶν, ᾿ βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. " Δόξα τῷ ἐνοιχήσαντι 
ἐν σοί" δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοὺ" " δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι 

ἡμᾶς " διὰ τοῦ πόκου σου. 
Εἰς τὸ. τέλος τοῦ “Ορύθρου, Ἤχος α΄. 

Τὸν ἀμήτορα ἐν οὐρανῷ " ὑπὲρ ἔννοιαν χαὶ ἀχοὴν " ἐπὶ γῆς ἀ- 
πάτορα ἔτεχες. " Αὐτὸν, Θεοτόχε, ἱκέτευε " ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

δον 

ΕἸΣ ΤΟΝ Β΄. ΗΧΟΝ. 

Τῇ Κυριαχῇ ἑσπέρας, καὶ τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος β΄. 
ὑσπλαγχνίας ὑπάρχουσα πηγὴ», " συμπαθείας ἀξίωσον ἡμᾶς, 

Θεοτόχε: δ βλέψον. εἰς λαὸν τὸν ἁμαρτήσαντα, Ἂ δεῖξον ὡς ἀεὶ 
τὴν δυναστείαν σου" ἡ εἰς σὲ γὰρ ἐλπίζοντες " τὸ Χαῖρε βοῶμεέν 

σοι; “ ὥς ποτε ὁ Γαβριὴλ " ὁ τῶν ᾿Ασωμάτων ᾿Αρχιστράτηγος. 

Εἰς. τὸ τέλος ποῦ Ὄρθρου, Ἤχος Π.: 
Μῆτερ. ἁγία " ἡ τοῦ ἀφράστου φωτὸς, " ἀγγελιχοῖς σε ὕμνοις 

τιμῶντες " εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. 

Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, χαὶ τὴ Τρίτη πρωΐ, 
Εἰς τὸ, Θεὸς. Κύριος, Ἤχος β΄. 

είας γεγόναμεν χοινωνοὶ φύσεως " διὰ σοῦ, Θεοτόχε ἀειπάρθενε" ἢ 
(θ θεὸν γὰρ ἡμῖν σεσαρχωμένον τέτοχας" "' διὸ κατὰ χρέος σε 
πᾶντες " εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. 
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Εἰς τὸ τέλος τοῦ “Ορθρου, Ἦχος β΄. 
Σὲ μεγαλύνομεν, Θεοτόχε, βοῶντες" " Χαῖρε, ἀδύτου φωτὸς νε- 

φέλη, “ αὐτὸν βαστάσασα ἐν χόλποις " τῆς δόξης τὸν Κύριον. 
Τῇ Τρίτῃη ἑσπέρας, χαὶ τῇ Τετάρτῃ πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος β΄. 
. φρο γάμον ὑπάρχεις, " Θεοτόχε Παρθένε, "ὶ ὑμνοῦμέν σε" " 

διὰ γὰρ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Υἱοῦ σου " χατεβλήθη ὁ Αδης, δ 
χαὶ ὁ θάνατος τέθνηχε" ἡ νεχρωθέντες ἀνέστημεν, “ καὶ ζωῆς 
ἠξιώθημεν" ἢ τὸν Παράδεισον ἐλάβομεν, " τὴν ἀρχαίαν ἀπόλαυ- 
σιν. Διὸ εὐχαριστοῦντες δοξολογοῦμεν " ὡς χραταιὸν Χριστὸν 

τὸν Θεὸν ἡμῶν Κ᾿ καὶ μόνον πολυέλεον. 
Εἰς τὸ τέλος τοῦ [Ορθρου, Ἦχος .β΄. 

Σὲ μεγαλύνομεν, Θεοτόχε, βοῶντες" ἡ Χαῖρε, ἡ ῥάβδος, ἡ ἐξ 
ἧς ἀσπόρως Θεὸς βλαστήσας “ ἀνεῖλεν ἐν ξύλῳ τὸν θάνατον. 

Τῇ Τετάρτη ἑσπέρας, χαὶ τῇ Πέμπτη πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος β΄: 

θ΄" γεγόναμεν χοινωνοὶ φύσεως ἡ διὰ σοῦ, Θεοτόχε ἀειπάρθε- 

νε᾿ " Θεὸν γὰρ ἡμῖν σεσαρχωμένον τέτοκας" " διὸ χατὰ χρέος 
σε πάντες " εὐσεβὼς μέχαλύνομεν. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ορθρου, Ἦχος. β΄. 

Σὲ μεγαλύνομεν, Θεοτόχε, βοῶντες" " Χαῖρε, ἀδύτου φωτὸς 
νεφέλη; " αὐτὸν βαστάσασα ἐν κόλποις " τῆς δόξης τὸν Κύριον. 

Τῇ, Πέμπτη ἑσπέρας, χαὶ τῇ Παρασχευῇ πρωΐ, 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἤχος β΄. 
Αραδ δάεμενα ὑπάρχεις, " Θεοτόχε Παρθένε, ᾿ ὑμνοῦμέν σε" Κ 

διὰ γὰρ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Υἱοῦ σου " χατεβλήθη ὁ Αδης, " χαὶ 
ὁ θάνατος τέθνηχε᾽ "᾽ νεχρωθέντες ἀνέστημεν, "᾽ καὶ ζωῆς ἠξιώ- 
θημεν" “ τὸν Παράδεισον ἐλάβομεν, " τὴν ἀρχαίαν ἀπόλαυσιν. ἤ 
Διὸ εὐχαριστοῦντες δοξολογοῦμεν " ὡς χραταιὸν Χριστὸν τὸν Θεὸν 

ἡμῶν " καὶ μόνον πολυέλεον. 
Εἰς τὸ τέλος τοῦ “Ορθρου, Ἦχος β΄. 

ε 

Σὲ μεγαλύνομεν, Θεοτόχε, βοῶντες" " Χαῖρε, ἡ ῥάβδος, "' ἐξ 
ἧς ἀσπόρως Θεὸς βλαστήσας " ἀνεῖλεν ἐν ξύλῳ τὸν θάνατον. 

Τὴ Παρασχευῇ ἑσπέρας, καὶ τῷ Σαβ. πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἤχος β΄. 
ἄντα ὑπὲρ ἔννοιαν, πάντα ὑπερένδοξα " τὰ σὰ, Θεοτόχε; 

ΑΝ σῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμένη, " καὶ παρθενείᾳ φυλατ- 

πομένη, “ Μήτηρ ἐγνώσθης ἀψευδὴς, " Θεὸν τεκοῦσα ἀληθινόν' ᾿ 

Αὐτὸν ἱκέτευε " σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ῥασδοϊθύϊουβ. 91 
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Εἰς τὸ τέλος τοῦ Ορθρου, Ἦχος β΄. 

Μῆτερ ἁγία "᾽ ἡ τοῦ ἀφράστου φωτὸς, “ ἀγγελιχοῖς σε ὕμνοις 
τιμῶντες “᾽ εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. 

᾿Εὰν δὲ τύχη ᾿Αλληλούϊα ἐν οἰῳδήποτε 
Ἤχῳ, λέγονται ταῦτα, Ἤχος β΄. ἷ 

πόστολοι, " Μάρτυρες χαὶ Προφῆται, " ᾿Ιεράρχαι, Ὅσιοι, καὶ 
Δίχκαιοι, " οἱ καλῶς τὸν ἀγῶνα τελέσαντες, " χαὶ τὴν πίστιν 

τηρήσαντες, ἢ παῤῥησίαν ἔχοντες πρὸς τὸν Σωτῆρα; ἢ ὑπὲρ ἡμῶν 

αὐτὸν ὡς ἀγαθὸν " ἱχετεύσατε σωθῆναι," δεόμεθα, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα. Νεχρώσιμον. 
Μνήσθητι, Κύριε, " ὡς ἀγαθὸς, τῶν δούλων σου, " χαὶ ὅσα 

ἐν βίῳ ἥμαρτον, " συγχώρησον" Ἢ οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτητος, 
εἰ μὴ σὺ ὁ δυνάμενος " καὶ τοῖς μεταστᾶσι " δοῦναι τὴν ἀνά- 
παυσιν. ὃ 

Ἂς 

Καὶ νῦν. εοτοχίον. 

Μῆτερ ἁγία " ἡ τοῦ ἀφράστου φωτὸς, " ἀγγελιχοῖς σε ὕμνοις 
πιμῶντες " εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. 

-ποαλια τ τσοντο τ πτυνειει. τοτο πος, ποτ τον υκκασοαι, αν κοσεετενεσπαεα, 

ΕΙΣ ΤΟΝ Γ΄. ἮΧΟΝ. 

Τῇ Κυριαχῇ ἑσπέρας, χαὶ τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ. 
Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἤχος ἢ. 

ὴν ὡραιότητα ἡ τῆς παρθενίας σου, ἣ᾽ χαὶ τὸ ὑπέρλαμπρον ἣ 

ἐμ τῆς ἁγνείας σοὺ ἡ ὁ Γαβριὴλ καταπλαγεὶς ἡ ἐβόα σοι, Θεο- 

τόχε" " Ποῖόν σοι ἐγχώμιον ᾿ προσαγάγω ἐπάξιον; "' τί δὲ ὀνομάσω 
σε; “ ἀπορῶ χαὶ ἐξίσταμιαι" "' διὸ ὡς προσετάγην βοῶ σοι" ἣ Χαῖ- 
ρε5. ἡ χεχαριτωμένη. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ορθρου, Ἦχος γ΄. 
« « ΄ κα Η , Εχαστος ὅπου σώζεται, “ ἐχεῖ διχαίως χαὶ προστρέχει" " καὶ 

ποία ἄλλη τοιαύτη χαταφυγὴ, ἡ ὡς σὺ, Θεοτόχε, " σχέπουσα τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν ; 
Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, χαὶ τῇ Τρίτῃη πρωΐ, 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος γ΄. 
φιν νὰ χαὶ δύναμις ἡμῶν, Θεοτόχε, κ᾽ ἡ χραταιὰ βοήθεια 

τοῦ Κόσμου, "᾽ ταῖς πρεσβείαις σου σχέπε τοὺς δούλους σου ἢ 

ἀπὸ πάσης ἀνάγχης, " μόνη εὐλογημένη. 
Εἰς τὸ τέλος τοὺ “Ὄρθρου, Ἤχος γ΄. 

ἽἝἝχαστος ὕπου σώζεται, " ἐχεῖ δικαίως χαὶ προστρέχει" ᾿ καὶ 

ποία ἄλλη τοιαύτη χαταφυγὴ, ἣ᾽ ὡς σὺ, Θεοτόχε, "“᾽ σχέπουσα 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν; 
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Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας, καὶ τῇ Τετάρτη πρωΐ. 
Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος γ. 

Ρ» δυνάμεως χεχτημένοι “ τὲν Σταυρόν" τοῦ Υἱοῦ σου, Θεο- 
μὴν ᾿ ἐν αὐτῷ χκαταβάλλομεν ἢ τῶν ἐχθρῶν τὰ φρυάγμα- 

τα, " οἱ πόθῳ σε ἀπαύστως μεγαλύνοντες. 
Εἰς τὸ τέλος ποῦ “Ὄρθρου, Ἦχος γ΄. 

Καταφυγὴ καὶ δύναμις ἡμῶν, Θεοτόχε, ἢ ἡ χραταιὰ βοήθεια 
τοῦ Κόσμου, ἢ ταῖς πρεσβείαις σου σχέπε τοὺς δούλους σου Ἢ ἀπὸ 
'πάσης ἀνάγχης, ᾿ μόνη εὐλογημένη. 

Τῇ Τετάρτη ἑσπέρας, καὶ τῇ Πέμπτῃ πρωΐ. 
Εἰς 7ο, Θεὸς Κύριος, Ἤνγος Υ- 

ροφῆται προεχήρυξαν, "᾿᾿Απόστολοι ἐδίδαξαν, ἢ Μάρτυρες ὡ- 
Ἐπ αλύνκος " χαὶ ἡμεῖς ἐπιστεύσαμεν “' Θεοτόχον σε κυρίως 
ὑπάρχουσαν" ἣ διὸ χαὶ μεγαλύνομεν " τὸν τόχον σου τὸν ἄφραστον. 

ἐδ Εἰς τὸ τέλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος γ΄. 
Εχαστος ὅπου σώζεται, ἥ ἐχεῖ δικαίως χαὶ προστρέχει" " χαὶ 

ποία ἄλλη τοιαύτη χαταφυγὴ; "ὡς σὺ, Θεοτόχε, " σχέπουσα 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν ; 

Τῇ Πέμπτη ἑσπέρας, χαὶ τῇ Παρασχευῇ πρωΐ. 
Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦλχος γ΄. 

᾿γγ άβδον δυνάμεως χεχτημένοι " τὸν Σταυρὸν τοῦ Υἱοῦ σου, Θεο- 
". ἐν αὐτῷ χαταβάλλομεν Ἂ τῶν ἐχθρῶν τὰ φρυάγματα, 
οἱ πόθῳ σε ἀπαύστως μεγαλύνοντες. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ὄρθρου, ἬἮχος γ΄. 
Καταφυγὴ χαὶ δύναμις ἡμῶν, Θεοτόχε, ἢ ἡ χραταιὰ βοήθεια 

τοὺ Κόσμου, ἢ ταῖς πρεσβείαις σου σχέπε τοὺς δούλους σου " ἀπὸ 

πάσης ἀνάγχης, “᾽ μόνη εὐλογημένη. 
ΤῊ παρασχευῇ ἑσπέρας, χαὶ τῷ Σαβ. πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος γ΄. 

ιὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν “ τοῦ γένους ἡμῶν " ἀνυ- 
"ὐμρειδῃ Θεοτόχε Παρθένε: ἡ ἐν τῇ σαρχὶ γὰρ " τῇ ἐχ σοῦ 
προσληφθείση, ἤ ὁ Υἱός σου χαὶ Θεὸς ἡμῶν "' τὸ διὰ σταυροῦ χατα- 

δεξάμενος πάθος, " ἐλυτρώσατο ἡμᾶς " ἐχ φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος. 
Εἰς τὸ τέλος τοὺ "Ορθρου, Ἦχος γ΄. 

Προφῆται προεχήρυξαν, "᾿Απόστολοι ἐδίδαξαν, " Μάρτυρες ὡ- 
μολόγησαν, ᾿ καὶ ἡμεῖς ἐπιστεύσαμεν "᾽ Θεοτόχον σε χυρίως ὑπαάρ- 
χουσαν" ἣ διὸ καὶ μεγαλύνομιεν " τὸν τόχον σου τὸν ἄφραστον. 

- 
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ΕἸΣ ΤΟΝ Δ΄. ΗΧΟΝ. 

Τῇ Κυριαχῇ ἑσπέρας, καὶ τῇ Δευτέρα πρωΐ. 
Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος δ΄. 

ἢ ἀνατραφείσῃ ἐν τῷ ναῷ " εἰς τὰ “Λγια τῶν ᾿Αγίων, " τῇ 
ΤᾺ ἀβιθλομένς τὴν πίστιν χαὶ τὴν σοφίαν ἢ χαὶ τὴν ἄμετρον 

Ἃ μὴ , ε ΕῚ ᾿ ᾿ Ἃ ’ φ' 

παρθενίαν "' ὁ ᾿Αρχιστράτηγος Γαβριὴλ δ᾽ προσέφερεν " οὐρανό- 
θεν τὸν ἀσπασμὸν, " καὶ τὸ Χαῖρε: " Χαῖρε, εὐλογημένη, " χαῖ- 
ρε, δεδοξασμένη" “ ὁ Κύριος μετὰ σου. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ορθρου, Ἦχος δ΄. 

Ὅτι πάντων ὑπάρχεις ἢ τῶν ποιημάτων ὑπερτέρα, “ ἀνυμινεῖν 
᾿ , κ , -" , Ν Ἵ ᾽ - ΄ ᾽ , 

σε ἀξίως ἣ μὴ εὐποροῦντες, Θεοτόχε, ᾿ δωρεὰν αἰτοῦμιέν σε" ᾿Ελέη- 

σον ἡμᾶς. 

Ἃ 

Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, χαὶ τῇ Τρίτῃ πρωΐ. 
Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος δ΄. 

ἢ Θεοτόχῳ ἐχτενῶς " νῦν προσδράμωμεν, " ἁμαρτωλοὶ χαὶ τα- 
ν ὐμμμ ἢ χαὶ προσπέσωμεν ἐν μετανοίᾳ, "᾽ χραάζοντες ἐχ βά- 
θους ψυχῆς" "᾽ Δέσποινα, βοήθησον ἡ ἐφ ἡμῖν σπλαγχνισθεῖσα" ἢ 
σπεῦσον, ἀπολλύμεθα "' ὑπὸ πλήθους πταισμάτων" " μὴ ἀποστρέ- 
Ψψὴς σοὺς δούλους χενούς" " σὲ γὰρ χαὶ μόνην. ἐλπίδα χεχτήμεθα, 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ορθρου, Ἤχος δ΄. 
Σὲ μεγαλύνομεν, Θεοτόχε, “᾽ βοῶντες: Σὺ εἶ ἡ βάτος," ἐν ἡ 

ἀφλέχτως Μωσῆς " χατεῖδεν ὡς φλόγα " τὸ πῦρ τῆς Θεότητος. 

Τῇ Τρίτη ἑσπέρας, καὶ τῇ Τετάρτη πρωΐ, 
Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος δ΄. 

ἀρθένε πανάμωμε," Μῆτερ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, " ῥομφαία διῆλθέ 

Π|ςὦ “ χὴν παναγίαν ψυχὴν, ᾿᾽ ἡνίκα σταυρούμενον “ ἔβλεψας 
ἐχουσίως "' τὸν Υἱὸν καὶ Θεόν σου" “ ὅνπερ, εὐλογημένη; " δυσω- 
ποῦσα μὴ παύσῃ " συγχώρησιν πταισμάτων ᾿ἣ ἡμῖν δωρήσασθαι. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ “Ὄρθρου, Ἦχος δ΄. 
Σὲ μεγαλύνομεν, Θεοτόχε, βοῶντες" " Σὺ εἶ τὸ ὄρος, " ἐξ οὗ 

ἀῤῥήτως ἐτμήθη λίθος, ἢ χαὶ πύλας τοῦ “Αδου συνέτριψε. 
Τῇ Τετάρτη ἑσπέρας, καὶ τῇ Πέμπτη πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος δ΄. 

ὃν Λόγον τοῦ Πατρὸς, " Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, " ἐχ σοὺ 
ἡ ριρβφοίμ. ἔγνωμεν, " Θεοτόχε Παρθένε, " μόνη ἁγνὴ, " μόνη 
εὐλογημένη" " διὸ ἀπαύστως σε " ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ ἴΟρθρου, Ἤχος δ΄. 

Ὅτι πάντων ὑπάρχεις ἡ χῶν ποιημάτων ὑπερτέρα, ὅ ἀνυμνεῖν 
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σε ἀξιως " μὴ εὐποροῦντες, Θεοτόχε, “ δωρεὰν αἰτοῦμέν σε" " 
᾿Ελέησον ἡμᾶς. 

Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας, καὶ τῇ Παρασχευῇ͵ πρωΐ. 
Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος δ΄. 

ἀρθένε πανάμωμε, ἢ Μῆτερ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, “ ῥομφαία διῆλ- 
θέ σου " τὴν παναγίαν ψυχὴν, " ἀδν σταυρούμενον ἢ τ εψας 

ἑχουσίως " τὸν Υἱὸν χαὶ Θεόν σου" " ὅνπερ, μόνο ον ας δυσω- 
ποῦσα μὴ παύσῃ " συγχώρησιν πταισμάτων " ἡμῖν δωρήσασθαι. 

- Ἑϊς τὸ τέλος τοῦ "ὌΟρθρου. Ἦχος͵ δ΄ 
Σὲ μεγαλύνομεν, Θεοτόχε, βοῶντες" " Σὺ εἶ τὸ ὄρος, " ἐξ 

οὗ ἀῤῥήτως ἐτμήθη λίθος, " καὶ πύλας τοῦ “Αδου συνέτριψε. 
Τὴ Παρασχευῇ ἑσπέρας, καὶ τῷ Σαβ. πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος δ΄. 

ὁ ἀπ᾿ αἰῶνος παν " χαὶ ᾿Αγγέλοις κὐ δ γι Μυστήριον δ 
Τὰ σου, Θεοτόχε, ἢ τοῖς ἐπὶ γῆς πεφαγνέρωται, " Θεὸς ἐν ἀσυγχύ- 

Ἃ ἐγνοΐσει ἐὐγκου μένας Ἀ χαὶ σταυρὸν ἑχουσίως ὑπὲρ ἡμῶν 

ρα άξοῖνι ν δὶ οὗ ἀναστήσας τὸν Πρωτόπλαστον, “ ἔσωσεν 
ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ὄρθρου, Ἦχος δ΄. 
Σὲ μεγαλύνομεν, Θεοτόκε, βοῶντες: " Σὺ εἶ ἡ βάτος, " ἐν 

ἡ ἀφλέχτως Μωσῆς " κατεῖδεν ὡς φλόγα ἡ τὸ πῦρ τῆς Θεότητος. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛ. Α΄. ΗΧΟΝ. 

Τῇ Κυριαχῇ ἑσπέρας, καὶ τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ. 
Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος πλ. α΄. 

ετὰ ᾿Αγγέλων τὰ οὐράνια, ἣν μετὰ ἀνθρώπων τὰ ἐπίγεια ἢ 
Μει φωνῇ ἀν εὐλιάσθωφι Θεοτόχε, βαῶμεν σοι" ἢ Χαῖρε, πύλη ἡ 

τῶν οὐρανῶν πλατυτέρα" ἢ χαῖρε; μόνη " τῶν γηγενῶν σωτηρία" ἢ 
χαῖρε, σεμνὴ χεχαριτωμένη, ἢ ἡ τεχοῦσα Θεὸν σεσαρχωμένον. 

Ἑἰς τὸ τέλος τοῦ "Ὄρθρου, ἬἮχος πλ. α΄. 

ὋὉ ἐκ Παρθένου " ἀνατείλας τῷ Κόσμῳ, " Χριστὲ ὁ Θεὸς, δ 
υἱοὺς φωτὸς δ αὐτῆς ἀναδείξας, δ ἐλέησον ἡμᾶς. 

ΤῊ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, χαὶ τῇ Τρίτῃ πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἤχος ἘΝ 

ἣν ταχεῖάν σου σχέπην “ χαὶ τὴν βοήθειαν, “ χαὶ τὸ ἔλεος 

δεῖξον " ἐπὶ τοὺς δούλους σου" “ χαὶ τὰ χύματα, ἀγνὴ, χατα- 

πράῦνον " τῶν ματαίων λογισμῶν" "᾽ χαὶ τὴν πεσοῦσάν μου ψυ- 

χὴν " ἀνάστησον, Θεοτόχε" " οἶδα γάρ ὅτι, Παρθένε, " ἰσχύεις ὅσα 
χαὶ βούλεσαι. 
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Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ὄρθρου, Ἦχος “πλ. α΄. 

Μῆτερ Θεοῦ Παναγία, ἢ τὸ τεῖχος τῶν Χριστιανῶν, " ῥῦσαι 

λαόν σου συνήθως δ᾽ χραυγαζονταά σοι ἐχτενῶς" ὅ Ἀντιτάχθητι 

αἰσχροῖς " χαὶ ἀλαζόσι λογισμοῖς, "ἵνα βοῶμέν σοι" "᾽ Χαῖρε, ᾽Αει- 

πᾶρθενε. ᾿ ᾿ 

Τῇ Τρίτη “ἑσπέρας, χαὶ τῇ Ἱετάρτη πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος πλ. α΄. 

τί σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ σου, Θεοχαρίτωτε," τῶν εἰδώλων ἡ πλάνη 
πᾶσα χατήργηται, "ἡ χαὶ τῶν Δαιμόνων ἡ ἰσχὺς " χαταπεπάτη- 

παι" ἢ διὰ τοῦτο οἱ πιστοὶ ἡ χατὰ χρέος σε ἀεὶ " ὑμνοῦμεν χαὶ 
εὐλογοῦμεν, "᾽ χαὶ Θεοτόχον χυρίως " ὁμολογοῦντες μεγαλύνομεν. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ “Ορθρου, Ἤχος πλ. α΄. 

Ὃ ἐχ Παρθένου ἡ ἀνατείλας τῷ Κόσμῳ, “' Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἢ 
υἱοὺς φωτὸς δὶ αὐτῆς ἀναδείξας, " ἐλέησον ἡμᾶς. 

Τῇ Τετάρτη ἑσπέρας; ἡ χαὶ τῇ Πέμπτη πρωΐ. 
Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος πλ. α΄. 

ἦν ξένον τῆς Παρθένου Μυστήριον τῷ Κόσμῳ ἀνεδείχθη σω- 
Ἱ τήριον᾽ ἡ ἐξ αὐτῆς γὰρ ἐτέχθης " ἄνευ σπορᾶς, ἡ χαὶ σαρχὶ 
᾿ ᾿ ͵ - «- , , ΄ , 

ἀνεδείχθης δίχα φθορᾶς, " ἡ πάντων χαρά. ἢ Κύριε, δόξα σοι. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ “Ὄρθρου, Ἦχος πλ. α΄. 
Νὴῆτερ Θεοῦ Παναγία, " τὸ τεῖχος τῶν Χριστιανῶν, "' ῥῦσαι 

λαόν σου συνήθως “ χραυγαάζονταά σοι ἐχτενῶς" “ ᾿Αντιτάχθητι 
αἰσχροῖς " χαὶ ἀλαζόσι λογισμοῖς, " ἵνα βοώμέν σοι" κ᾽ Χαῖρε, ᾽Αει- 

πάρθενε. 
- ᾽ « ΄ ᾿ - ᾿ϑἢ. “Δ 

Τὴ Πεμπτὴ ἐσπέρας, χαὶ τῇ Παρασχευὴ πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἤχος πλ. α΄. 

Τ' σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ σου, Θεοχ αρίτωτε," τῶν εἰδώλων ἡ πλάνη " 
πᾶσα χκατήργηται," χαὶ τῶν Δαιμόνων ἡ ἰσχὺς " καταπεπᾶ- 

πηται" ἢ διὰ τοῦτο οἱ πιστοὶ " χατὰ χρέος σε ἀεὶ " ὑμνοῦμιν χαὶ 

εὐλογοῦμεν, " χαὶ Θεοτόχον χυρίως ἢ ὁμολογοῦντες μεγαλύνομεν. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ὄρθρου, ἾἮχος πλ. α΄. 
ε "8 , ᾿ - , ᾿ ε Ἀ Ἂ 

Ο ἐκ Παρθένου " ἀνατείλας τῷ Κόσμῳ, " Χριστὲ ὁ Θεὸς, 

υἱοὺς φωτὸς δ᾽ αὐτῆς ἀναδείξας, "᾽ ἐλέησον ἡμᾶς. 
Τῇ Παρασχευὴ ἑσπέρας, χαὶ τῷ Σαβ. πρωΐ. 

᾽ Ν Ἢ Π ὩΣ ͵ 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἤχος πλ. α΄. 
τὰν " Ἴ ε πν ὧ ὡς ΡΕΆΝ ι , Ἂ 

λυ ψον πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος" "᾽ χαῖρε, τεῖχος καὶ σχέπη 
τῶν προστρεχόντων εἰς σέ" " χαῖρε, ἀχείμαστε λιμὴν » τ 

ἀπειρόγαμιε" " ἡ τεχουσα ἐν σαρχὶ " τὸν Ποιητήν σου χαὶ Θεὸν, 

πρεσβεύουσα μὴ ἐλλείπης " ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων "᾿ χαὶ προσχυ- 

νούντων τὸν τόχον σου. 

Ἃ 
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Εἰς τὸ τέλος τοῦ “Ορθρου, Ἦχος, πλ.. α΄. 
Ὃ ἐχ Παρθένου ἢ ἀνατείλας τῷ Κόσμῳ, " Χριστὲ ὁ Θεὲς, δ 

υἱοὺς φωτὸς δὲ αὐτῆς ἀναδείξας, "᾽ ἐλέησον ἡμᾶς. 

ΕἸΣ ΤΟΝ ΠΛ. Β΄. ΗΧΟΝ. 

Τῇ Κυριαχῇ ἑσπέρας, χαὶ τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος πλ. β΄. 

᾿Α ρχὴ σωτηρίας "᾽ ἡ τοῦ Γαβριὴλ " προσηγορία πρὸς τὴν Παρ- 
θένον γέγονεν᾽ “᾽ ἤχουσε γὰρ τὸ χαῖρε, " χαὶ οὐχ ἀπέφυγε τὸν 

ἀσπασμόν" " οὐχ ἐδίστασεν, " ὡς ἡ Σάῤῥα ἐν τῇ σχηνῇ," ἀλλ οὕτως 
ἔλεγεν: “ ᾿Ιδοῦ ἡ δούλη Κυρίου, ᾿ γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμα σου. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ ὍὌρθρου, Ἦχος πλ. β΄. 

᾿Αρχαγγελιχκὸν λόγον ὑπεδέξω, "᾽ χαὶ χερουβιχὸς θρόνος ἀνε- 

δείχθης, “ χαὶ ἐν ἀγχάλαις σου ἐβάστασας, Θεοτόχε, ἣ τὴν ἐλ- 

πίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Τὴ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, χαὶ τῇ Τρίτη πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἤχος πλ. β΄. 

λπὶς τοῦ Κόσμου ἀγαθὴ, " Θεοτόχε Παρθένε, “᾽ τὴν σὴν χαὶ 
μοι χραταιὰν " προστασίαν αἰτοῦμεν" "᾽᾿ σπλαγχνίσθητι εἰς 

ἀπροστάτευτον λαὸν, ᾿ δυσώπησον τὸν ἐλεήμονα Θεὸν, ἢ ῥυσθῆ- 

ναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν " ἐκ πάσης ἀπειλῆς, ̓  μόνη εὐλογημένη. 
Εἰς τὸ τέλος τοῦ "ὌΟρθρου, Ἦχος πλ. β΄ 

᾿ Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοὶ " χατησχυμμένος ἀπὸ σοῦ ἐχπο- 

ρεύεται, ᾿ ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόχε: " ἀλλ αἰτεῖται τὴν χάριν, δ 

χαὶ λαμβάνει τὸ δώρημα " πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως. 
Τῇ Τρίτη ἑσπέρας, χαὶ τῇ Ἱετάρτη πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος πλ. β΄. 

εοτόχε Παρθένε, ἡ ἱκέτευε τὸν Υἱόν σου, Ἂ σὸν ἑκουσίως προσπα- 

βόα ἐν σταυρῷ, " χαὶ τὸν Κόσμον ἐκ πλάνης ἐλευθερώσαν- 

τα, " Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, " τοῦ ἐλεῆσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ορθρου, Ἦχος πλ. β΄. 

Τὸν πρὸ αἰώνων ἐχ Πατρὸς " ἄνευ ΝΙητρὸς γεννηθέντα “' Υἱὸν 

χαὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ " ἐπ ἐσχάτων τῶν χρόνων ἢ ἐχύησας σεσαρ- 

χωμένον ἡ ἐξ ἁγνῶν αἱμάτων σου, " Θεοχυῆτορ, ἄνευ ἀνδρός" Ἄ 

ὃν αἴτησαι δωρήσασθαι ἡμῖν " ἁμαρτιῶν ἄφεσιν πρὸ τοῦ πέλους. 

Τὴ Τετάρτη ἑσπέρας, καὶ τῇ Πέμπτη πρωΐ. 

Εἰς τὸ,- Θεὸς Κύριος, Ἦχος πλ. β΄. ἔυς 

οὰ γία Δέσποινα ἀγνὴ, ἡ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Μήτερ; Ἄ ἡ τῶν ἀπάν- 

ὩΑ͂Ν Ποιητὴν ᾿ ἀποῤῥήτως τεχοῦσα, " ἱκέτευε σὺν ᾿Αποστόλοις 
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ἱεροῖς " ἑκάστοτε τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ, " παθῶν ἡμᾶς λυτρώ- 
σασθαι, " χαὶ ἄφεσιν ἡμῖν " δοῦναι ἁμαρτημάτων. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ορθρου, Ἤχος πλ. β΄. 

Μεγϑλων χάδι ΘΗ Ε ὉΝν2 ἁγνὴ ἢ Παρθένε Θεομῆτορ, σὺ ἠξιώ- 
θης" “ὅτι ἔτεχες σαρχὶ " τὸν ἕνα τῆς Τριάδος, ἢ Χριστὸν τὸν ζωο- 
δότην, " εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

ἢ Πέμπτη ἑσπέρας, χαὶ τῇ Παρασχευῇ πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος πλ. β΄. 

ΩΝ Παρθένε, ἡ ἱκέτευε τὸν Υἱόν σου, " τὸν ἑχουσίως προσπα- 
γέντα ἐν σταυρῷ, " καὶ τὸν Κόσμον ἐκ πλάνης ἐλευθερώσαντα, 

Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, "᾽ τοῦ ἐλεῆσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Εἰς τὸ τέλος τοῦ ἸΘρίϑομα Ἦχος πλ. β΄. 

Τὸν πρὸ αἰώνων ἐχ Πατρὸς " ἄνευ Μητρὸς γεννηθέντα Ἂ γιὸν 

χαὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ " ἐπὶ ἐσχάτων τῶν χρόνων " ἐχύησας σεσαρ- 
χωμένον " ἐξ ἁγνῶν αἰλάτων. σου, γι Θεοκυήτορ, ἄνευ ἀνδρός: Ἔ 
ὃν αἴτησαι δωρήσασθαι ἡμῖν " “ἁμαρτιῶν ἄφεσιν πρὸ τοῦ τέλους. 

Τῇ Παρασχευῇ ἑσπέρας, καὶ τῷ Σαβ. προΐ. 

Εἰς πὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦλος πλ. β΄. 

ροϊστορεῖ ὁ Γεδεὼν "᾽ τὴν σύλληψιν, " καὶ ἑρμηνεύει ὁ Δαυὶδ 
ΠῚ; τόχον σου, Θεοτόχε' " χατέβη γὰρ ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόχον ἢ 

ὁ Λέγος ἐν τῇ γαστρί σου, " καὶ ἐβλάστησας ἄνευ σπορᾶς, 
γῆ ἁγία, τοῦ Κόσμου τὴν σωτηρίαν, " Χριστὸν τὸν Θεὸν, ἡ Κεχα- 
ριτωμένη. 

Ἃ 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ “Ορθρου, Ἦχος πλ. β΄. 

Τὸν πρὸ αἰώνων ἐχ Πατρὸς ἢ ἄνευ Μητρὸς γεννηθέντα "' Υἱὸν 
χαὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ " ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν χρόνων ἣ᾿ ἐχύησας σε- 
σαρχωμένον ἡ ἐξ ἁγνῶν αἱμάτων σου, " Θεοχυῆτορ, ἄνευ ἀνδρός" " 
ὃν αἴτησαι δωρήσασθαι ἡμῖν " ἁμαρτιῶν ἄφεσιν πρὸ τοῦ τέλους. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΡΥ͂Ν ἮΧΟΝ. 

Τῇ Κυριαχῇ ἑσπέρας, χαὶ τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ, 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἤχος βαρύς. 

εοτόχε Παρθένε ἀμίαντε, “ τὸν Υἱόν σου δυσώπει " σὺν ταῖς 
βθζω Δυνάμεσι, ἢ συγχώρησιν πταισμάτων ἡμῖν " πρὸ τοῦ τέ- 
λους δωρήσασθαι " τοῖς πιστῶς σε δοξαζουσι. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ορθρου, Ἤχος βαρύς. 

Ὑπερέβης τὰς Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, " ὅτ: ναὸς ἐδείχθης 

θεϊκὸς, "᾽ εὐλογημένη Θεοτόχε, " ὡς τεχοῦσα Χριστὸν, " τὸν Σω- 

τῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
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ΤῊ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, χαὶ τῇ Τρίτη πρωΐ. 
Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦλχος βαρύς. 

Τ' Χαῖρέ σοι προσάγομεν, Θεοτόχε" ἢ τῶν ᾿Αγγέλων γὰρ ἀνω- 
τέρα ἐδείχθης, Ἂ Θεὸν χυήσασα. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ὄρθρου, Ἤχος βαρύς. 
Εἰρήνευσον πρεσβείαις τῆς Θεοτόχου " τὴν ζωὴν ἡμῶν τῶν 

βοώντων σοι" δ᾿ ᾿λεημον Κύριε, δόξα σοι. 
Τὴ Τρίτη ἑσπέρας, χαὶ τῇ Τετάρτη πρωΐ. 

Εἰς το, Θεὸς Κύριος, Ἤχος βαρύς. 

γῃιὸν σταυρωθέντα ὑπὲρ ἡμῶν κ᾽ Χριστὸν τὸν Θεὸν, ἡ χαὶ καθε- 

λόντα τοῦ θανάτου τὸ χράτος " ἀπαύστως ἱκέτευε, “᾽ Θεοτόχε 
, χ ΠῚ ΄ ; ν ε -»» 

Παρθένε, Κὶ ἵνα σώσῃ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
Εἰς τὸ τέλος τοὺ “Ὄρθρου, Ἤχος βαρύς. 

Λύτρωσαι, Θεοτόχε, " τῶν συνεχουσῶν ἡμᾶς ἁμαρτιῶν, Ἄ ὅτι 
ἄλλην ἐλπίδα "' οἱ πιστοὶ οὐχ ἔχομεν, εἰ μὴ σὲ "᾿ χαὶ τὸν ἐχ 
σοῦ τεχθέντα Θεόν. 

Ῥῇ Τετάρτη ἑσπέρας, καὶ τῇ Πέμπτη “πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος βαρύς. 

Ὁ χαρπὸς τῆς χοιλίας σου, ἼΑχραντε, " τῶν Προφητῶν ὑπάρ- 
χει " χαὶ τοῦ νόμου τὸ πλήρωμα" ἡ διό σε Θεοτόχον " ἐν ἐπιγνώ- 

σει δοξάζοντες " εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ “Ορθρου, Ἥ;)ος᾿ βᾶρῦς. 
Ὃ πος τῆς ἀπ ϑὴ ἀπο Θεόνυμφε, Κ΄ σοῖς ἀνθρώποις 

ἐδείχθη " σωτηρίας πρόξενος" "' διό σε Θεοτόχον γνώμη χαὶ γλωσ- 

σῃ δοξάζοντες " οἱ πιστοὶ μεγαλύνομεν. 

Τὴ Πέμπτη ξσθε χς),, λα! τὰ Γχ ἃ ταξὴ κέρως. 

Εἰς τὸ, Θεὸς οὐ βοὴν Ἥ, ος ῥαρυς. 

γῃτὸν σταυρωθέντα ὑπὲρ ἡμῶν " Χριστόν πὸν Θεὸν, ' χαὶ χαθε- 

λόντα τοῦ θανάτου τὸ χράτος " ἀπαύστως ἱκέτευε, ἢ Θεοτόχε 

Παρθένε, " ἵνα σώσῃ τὰς ψυχᾶς ἡμῶν. 

Εἰς" τὸ τέλος τοῦ "Οῤθρτυ, Ἢ ς βαρύς, ἣ 
Λύτρωσαι, Θεοτύχε, "᾽ τῶν συνε χοθσιαν ἡμᾶς ἀπε μα οτι 

ἄλλην ἐλπίδα " οἱ πιστοὶ οὐχ ἔχομεν; εἰ μὴ σὲ " χαὶ τὸν ἐχ σοῦ 

τεχθέντα Θεόν. 

Τὴ Παρασχευῇ ἑσπέρας, χαὶ τῷ Σαβ. πρωΐ. 
Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, " Ἤ 7ος βαρ ύς. : 

«ἣς ἡμῶν ἀναστάσεως θησαύρισμα, ἢ τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποι- 

πε, πανύμινητε, ἡ ἐχ λάχχου χαὶ τλυτΝ πταισμάτων. ἀνά- 

γαγε᾽ " σὺ γὰρ τοὺς ὑπευθύνους τῇ ἁμαρτίᾳ " ἔσωσας, πεχοῦσα 

Ῥδυδο]θύϊ 5, 92 
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τὴν σωτηρίαν, ἢ ἡ πρὸ τόχου Παρθένος, “' χαὶ ἐν τόχῳ Παρθέ- 

γος, ἡ χαὶ μετὰ τόχον πάλιν " οὖσα Παρθένος. 
Εἰς τὸ τέλος τοῦ “Ορθρου, Ἤχος βαρύς. 

Χαῖρε, ἡ τὸν ἀχώρητον ἐν οὐρανοῖς ᾿ χωρήσασα ἐν μήτρα 
σου" ἡ χαῖρε, Παρθένε, " τῶν Προφητῶν τὸ χήρυγμα, ἡ δὶ ἧς 
ἔλαμψεν ὁ ᾿Εμμανουήλ' δ᾽ χαῖρε, Μῆτερ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. 

ΕῚΣ ΤΟΝ ΠΛ. Δ΄. ΗΧΟΝ. 

Τῇ Κυριαχῇ ἑσπέρας, χαὶ τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἤχος πὰ: ὃ΄. 

᾿αἴρε, ἡ δὶ κκ ἀεμ Ἂ τὴν χαρὰν τοῦ Κόσμου δεξαμεσοι Ἷ 
ΔΩ τὶ ἡ πτεχοῦσα " τὸν ποιητὴν σου χαὶ Κύριον: ἡ χαῖρε, ἡ 
ἀξιωθεῖσα " γενέσθαι Μήτηρ Θεοῦ. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ορθρου, ἬἮχος πλ. δ΄. 

Χαῖρε, ἡ πύλη " τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης, " ἣν ὁ Ὕψιστος 
μόνος διώδευσε, “᾽ χαὶ μόνην ἐσφραγισμένην ἐφύλαξεν, " εἰς σω- 

τηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, χαὶ τῇ Τρίτη πρωΐ. 

πὶς τὸ, Θεῤε. Κύριος, Ἦχος πὰλ. δ΄. 

ὁ ἀσάλευτον στήριγμα ἡ τὸ τῆς Ἐϊρκαρανε τ χαὶ σεβάσμιον δώ- 

δ ΚὰΜΑ Ἂ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, δ᾽ τὴν Θεοτόχον ἐν ὕμνοις " μεγα- 
λύνωμεν; πιστοί" ἡ Χαῖρε, ἡ τὴν πέτραν τῆς ζωῆς " ἐν γαστρί σου 
χωρήσασα' " χαῖρε, τῶν περάτων ἡ ἐλπὶς, "᾽΄ θλιβομένων ἀντί- 
ληψις" " χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ορθρου, Ἦχος πλ. δ΄. 

Παρθένε ἄχραντε, ἢ ῥρῖσου ἡμᾶς ταῖς πρεσβείαις σου, 

γοῦσα σπλάγχνα μητριχὰ " τῷ Υἱῷ σου χαὶ Θεῷ ἡμῶν. 
Τη Τρίτη ἑσπέρας; χαὶ τῇ Τετάρτη πρωΐ, 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος πλ. δ΄. 
γετὸν ἀμινὸν καὶ ποιμένα " χαὶ Σωτῆρα τοῦ Κύσμου " ἐν τῷ σταυ- 
ἱος θεωροῦσα, ᾿᾽ ἡ Τεχοῦσα ἔλεγε δαχρύουσα" ἣ΄ Ὃ μὲν Κόσμος 
ἐαόλφεφδι. Ἢ δεχόμενος τὴν λύτρωσιν: “᾽ τὰ δὲ σπλάγχνα μου 
φλέ γονται κ ὁρώσης σου τὴν σταύρωσιν, " ἣν ὑπὲρ πάντων ὑπομέ- 
γεις, ἡ ὁ Υἱὸς χαὶ Θεός μου. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ “Ὅρθρου, Ἦχος πλ. δ΄. 
Ὁ καρπὸς τῆς χοιλίας σου, ΓΑχραντε, " τῶν Προφητῶν ὑπαρ- 

χει " χαὶ τοῦ νόμου τὸ πλήρωμα" " διό σε Θεοτόχον ᾿ ἐν ἐπιγνώ- 

σει δοξάζοντες ᾿ εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. 

ἀὰ Ὡς 
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Τῇ Τετάρτη ἑσπέρας, χαὶ τῇ Πέμπτῃ πρωί. 
Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος πλ. δ΄. 

; νοητὴ πύλη τῆς ζωῆς, ἢ ἄχραντε Θεοτόχε, " τοὺς προστρέ- 
Π ονϑος σοι πιστῶς " λύτρωσαι τῶν χινδύνων, " ἵνα δοξάζωμεν 

τὸν πανάγιον τόχον σου, ἢ εἰς σωτηρίαν τῶν Ψυχῶν ἡμῶν. 
Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ὄρθρου, Ἤχος πλ. δ΄. 

Παρθένε ἄχραντε, “ σῶσον ἡμᾶς ταῖς πρεσβείαις σου, “ χι- 
νοῦσα σπλάγχνα μητριχὰ ἢ τῷ Υἱῷ σου Θεῷ ἡμῶν. 

Τὴ Πέμπτη ἑσπέρας, χαὶ τῇ Παρασχευὴ πρωΐ. 

Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἥχος πλ. δ΄. 

γητὸν ἀμνὸν χαὶ ποιμένα " χαὶ Σωτῆρα τοῦ Κόσμου " ἐν τῷ σταυ- 
ρῷ θεωροῦσα, ἢ ἡ Τεχοῦσα ἔλεγε δαχρύουσα" ὁ Ὃ μὲν Κόσμος 

ἀγάλλεται "᾽ δεχόμενος τὴν λύτρωσιν: “ τὰ δὲ σπλάγχνα μου 
φλέγονται " ὁρώσης σου τὴν σταύρωσιν, “ ἣν ὑπὲρ πάντων ὑπο- 
μένεις, " ὁ Υἱὸς χαὶ Θεές μου. 

Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ὄρθρου, Ἦχος πλ. δ΄. 
ὋὉ χαρπὸς τῆς χοιλίας σου, ἼΑχραντε, " τῶν Προφητῶν ὑπαρ- 

χει " χαὶ τοῦ νόμου τὸ πλήρωμα" ἥὶ διὸ σε Θεοτόχον " ἐν ἐπιγνώ- 
σει δοξαζοντες " εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. 

Τῇ Παρασχευῇ ἑσπέρας, καὶ τῷ Σαβ. πρωΐ. 
Εἰς τὸ, Θεὸς Κύριος, Ἦχος πλ. δ΄. 

᾿ δὶ ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, " καὶ σταύρωσιν ὑπομείνας, 
(0 Αγ, Ἢ ὃ θανάτῳ τὸν θάνατον σχυλεύσας, “' χαὶ ἔγερσιν 

δείξας ὡς Θεὸς, "' μὴ παρίδῃς οὺς ἔπλασας τῇ χειρί σου" " δεῖξον 

σὴν φιλανθρωπίαν σου, ᾿Ελεῆμον, " δέξαι τὴν τεχοῦσαν σε Θεο- 

τόχον " πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν, " χαὶ σῶσον, Σωτὴρ ἡμῶν, ἣ 

λαὸν ἀπεγνωσμένον. 
Εἰς τὸ τέλος τοῦ "Ορύρου, Ἤχος πλ. δὴ: 

Παρθένε ἄχραντε, " σῶσον ἡμᾶς ταῖς πρεσβείαις σου, ἢ χινοῦ- 

σα σπλάγχνα μητριχὰ ᾿ τῷ Υἱῷ σου χαὶ Θεῷ ἡμῶν, 

β 
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ΚΑΝΩΝ ἹΚΕΤΗΡΙΟΣ 

ΕἸΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ἩΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΊΟΝ 

ΠΟΙΗΜΑ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ͂. 

ΞΕ  Φιο ῷ»:- “Ὁ 0.55 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος β΄. Ὃ Εἰρμοός. 
Ἔ" βυθῷ χατέστρωσέ ποτε " τὴν Φαραωνίτιδα " πανστρατιὰν 

“ἡ ὑπέροπλος δύναμις" " σαρχωθεὶς ὁ Λόγος δὲ " τὴν παμ- 
» μόχθηρον ἢ ἁμαρτίαν ἐξήλειψεν, " ὁ δεδοξασμιένος " Κύριος" ἐνδό- 

ἕως γὰρ δεδόξασται. Τροπαρια. 

᾿Τησοῦ γλυχύτατε Χριστὲ, " ᾿Ιησοῦ μαχρόθυμε, κ᾿ τὰ τῆς ψυ- 
χῆς μου θεράπευσον τραύματα, “Ἰησοῦ, χαὶ γλύκανον " τὴν χαρ- 

δίαν μου, " Πολυέλεε, δέομαι, “'᾿᾽᾿Τησοῦ, Σωτήρ μου, ἡ ἵνα μεγα- 
λύνω σε σωζόμιενος. 

᾿Ιησοῦ γλυχύτατε Χριστὲ, “ ᾿Ιησοῦ, διάνοιξον " τῆς μετα- 
νοίας μοι πύλας, φιλάνθρωπε κ᾽ Τησοὺ, χαὶ δέξαι με ἢ σοὶ προσπί- 

πτοντα, “ χαὶ θερμῶς ἐξαιτούμενον, ἈΚ Ιησοῦ, Σωτήρ μου, " τῶν 
πλημμελημάτων τὴν συγχώρησιν. 

᾿Τησοῦ γλυχύτατε Ἀρίϑηει Ἂ '᾿ΓΙησοῦ, ἐξάρπασον " ἐχ τῆς γει- 
ρὸς τοῦ δολίου Βελίαρ με, δ᾿ ̓Τησοῦ, καὶ ποίησον ἡ δεξιὸν χἀμὲ ἢ 
παραστάτην τῆς δόξης σου, " ᾿Ιησοῦ, Σωτήρ μου, " μοίρας εὐω- 
νύμου λυτρωσάμενος. Θεοτοχίον. 

᾿Τησοῦν γεννήσασα Θεὸν, ᾿ Δέσποινα, δυσώπησον ᾿ ὑπὲρ ἀ- 
χρείων οἰκετῶν, πανάχραντε, ὅπως τῆς χολάσεως ἡ ταῖς πρεσβεί- 
αις σου ᾿᾽ λυτρωθώμεν, ἀμόλυντε, " οἱ μειλολυσμιένοι ἢ δόξης ἀϊδίου 

ἀπολαύσαντες. ᾿Ωδὴ..γ.. Ὃ Εἰρμός: 

ν ᾽Ἶπν πέτρα με τῆς Πίστεως στερεώσας, " ἐπλάτυνας τὸ στόμα 

Ἰδμω ἐπ ἐχθρούς μου, "᾽ εὐφράνθη γὰρ τὸ πνεῦμα μου ἐν 
» τῷ ψαλλειν" " Οὐχ ἔστιν ἽΑγιος ἢ ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, " χαὶ οὐχ 

» ἔστι δίχαιος “ πλήν σου, Κύριε. 
Εἰσάχουσον, φιλάνθρωπε, ᾿Ιησοῦ μου, Ἂ σοὺ δούλου σου βοῶντος 

ἐν πθόμ αἱ χαὶ ῥῦσαι, ᾿Τησϑῇς μὲ τῆς ὠποτο μων χαὶ τῆς 

χολάσεως, ἢ μόνε μαχρόθυμε, ἢ ̓Ιησοῦ γλυχύτατε " πολυέλεε. 

Ὑπόδεξαι τὸν δοῦλόν σου, ᾿Ιησοῦ μου, "᾿ προσπίπτοντα σὺν 

δάχρυσιν, ᾿Ιησοῦ μου" " χαὶ σῶσον, ᾿Ιησοῦ μου, μετανοοῦντα, ἣ 
καὶ τῆς γεέννης με, ᾿ Δέσποτα, λύτρωσαι, " ᾿Ιησοῦ γλυχύτατε " 
πολυέλεε. 

νυ 

» 



ΚΑΝῺΝ ΕῚΣ ΤΟΝ ΚΥΡ. ΤΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΝ. Υ δ 
Εις ΄ ᾽ ΡΈΡΕΝΑ. Ἃ ᾿" , ᾺΧ ᾽ "ἢ. ᾿ δ ,͵ 

Γὸν χρόνον, Τῆρρυ μου, ὃν δέδωχας μοι, " εἰς πάθη ἐδαπάνη- 

σα, ᾿Ιησοῦ βου’ διό με, ᾿Ιησοῦ μου, μιὴ ἀποῤῥίψης, " ἀλλ᾽ ἀνα- 
΄ Ἂ δ , ᾽ - ᾿ ὴ ΄ 

χάλεσαι, ἢ δέομαι, Δέσποτα, "᾿Ιησοῦ γλυχύτατε, " καὶ διάσωσον. 

Θεοτοχίον. 

Παρθένε, ἡ τεχοῦσα τὸν ᾿Ιησοῦν μου, δ᾽ ἱχέτευε ῥυσθῆναί με 
τῆς γεέννης, ἢ ἡ μόνη προστασία τῶν θλιβομένων, " Θεοχαρίτω- 

Ἃ Β ᾿ Ξ ͵ Ἃ -" - ᾿ ΕῚ Ουν, ΝΑ , 

σε," χαὶ χαταξίωσον τῆς ζωῆς, Πανάμωμε, " τῆς ἀγήρω με. 
Καθισμα. χος α΄. Τὸν τάφον σου, Σωτήρ. 

Σωτήρ μου, Ιησοῦ, ὁ τὸν ΓΑσωτον σώσας, "᾽ Σωτήρ μου Τη- 
- ε Ν , ΄ ᾽ » - ᾽ , ᾽ , 

σοῦ, " ὁ δεξάμενος Πόρνην, ἡ κἀμὲ νῦν ἐλέησον, κ᾽ ᾿Ιησου πολυέ- 
λεε " σῶσον, οἴχτειρον, " ὦ ᾿Γησοῦ εὐεργέτα, " ὥσπερ ᾧχτειρας " 
τὸν Μανασσῆν, ᾿Ιησοῦ μου, "᾽ ὡς μόνος φιλάνθρωπος. 

Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» Ἐπ θας " ἐχ Παρθένου, οὐ πρέσβις, οὐχ Αγγελος.," ἀλλ αὐ- 
» τὸς ὃ Κύριος " σεσαρχωμένος, καὶ ἔσωσας “ ὅλον με τὸν ἂν- 

» θρωπον" “" διὸ χραυγαάζω σοι: Δόξα ᾿ τῇ δυνάμει σου. 

Τροπαρια. 

Θεράπευσον, "᾿Ιησοῦ μου, ψυχῆς μου τὰ τραύματα, κ΄ ᾽Ἴησου 
μου, δέομαι, ἢ χαὶ τῆς χειρός με ἐξάρπασον, "᾿Ιησοῦ μου εὐσπλαγ- 

χνε, " τοῦ ψυχοφθόρου Βελίαρ, ἡ καὶ διάσωσον. 
Ἡμαρτηχα, "᾽ ᾿Ιησοῦ μου γλυχύτατε, εὐσπλαγχνε" “ ᾿Γησοῦ 

μου, σῶσόν με " τὸν προσφυγόντα τὴ σχέπη σου, "᾿᾿Τησοῦ μαχρό- 

θυμε, “ καὶ Βασιλείας τῆς σῆς με " χαταξίωσον. γα ἀν, ὶ ! μ 
νι ἄν Ἁ' ιν ᾽ ρας ἐἐἢ Ἂ «“ Ὰ ᾿ ΨΩ; 

Οὐχ ἥμαρτεν," ᾿Τησοῦ μου, οὐδεὶς ὥσπερ ἥμαρτον ἐγὼ ὁ τα- 

λαίπωρος" ἢ νῦν δὲ προσπίπτω δεόμενος" " ᾿Ιησοῦ μου, σῶσόν με, ν᾿ 

χαὶ τὴν ζωὴν, ᾿Ιησοῦ μου, " χληροδότησον. 
Θεοτοχίον. 

Πανύμνητε, “ ᾿Ιησοῦν ἡ γεννήσασα Κύριον, ἢ αὐτὸν ἘΠ πε 
τευε, " τοῦ λυτρωθῆναι χολάσεως ἡ πάντας τοὺς υμινοῦντας σε, 

χαὶ Θεοτόχον χυρίως "᾽ ὀνομάζοντας. 
᾽ ἂν , «- Ὰ ΄ 

3 Οδης ἘΠῚ Ὁ. Εϊρμ9ε: αὐ πὰ 

» φωτισμὸς ᾿ τῶν ἐν σχότει χειμένων, " ἡ σωτηρία “ τῶν 
᾽ , Ν ΄ ᾿ ᾿ ᾽ "Ὁ χ 

» ἀπεγνωσμένων, Χριστὲ Σωτήρ μου, "' πρὸς σὲ ὀρθρίζω., 
- - ᾽ ᾿ , ΄ - ν» , εν: 

Βασιλεῦ τῆς εἰρήνης " φώτισόν με τῇ ἐπιλάμψει σου" ἡ ἄλλον 

γὰρ ἐχτός σου Θεὸν οὐχ ἐπίσταμαι. 
Τροπαρια. 

νὰ ; - , ν ᾿ χ ἐ,- ᾽ 

Σὺ φωτισμὸς, " ᾿Ιησοῦ μου, νοός μου, " σὺ σωτηρία “ τῆς α- 
Η : - ῷ ἌΣ ΕΣ ὦ Ἔ ΡΤ πεγνωσμιένὴς ψυχῆς μου, Σῶώτερ, " σὺ, Ιησοὺ μοῦ, τῆς χολάσεως 

ῥῦσαι ἡ χαὶ γεέννης ἐμὲ χραυγαάζοντα" " Σῶσον, [ησοῦ μου Χρι- 

στὲ, μὲ τὸν ἄθλιον. 

Ἃ 

[-1 

νυ 
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Ὁλοσχερῶς, " ᾿Ιησοῦ μου, πρὸς πάθη " τῆς ἀτιμίας " χατα- 
βεβλημένος ἤδη χραυγάζω" "᾽ Σὺ, ᾿Ιησοῦ μευ, “' βοηθείας μοι 
χεῖρα " χαταπέμψας ἔχσπασον χραζοντα' “ Σῶσον, ᾿Ιησοῦ μου 

Χριστὲ, μὲ τὸν ἄθλιον. 
Βέβηλον νοῦν, " ᾿Ιησοῦ, περιφέρων "᾽ ἀναβοῶ σοι" "᾽ Καθαρον 

τοῦ ῥύπου με τῶν πταισμάτων, " καὶ λύτρωσαί με “ τὸν εἰς βάθη 
χαχίας " ἐξ ἀγνωσίας χατολισθήσαντα, "᾽᾿ Σῶτερ ᾿Ιησοῦ μου, χαὶ 
σῶσόν με, δέομαι. Θεοτοχίον. 

ἢ ἡ γεννήσασα, Κόρη " Θεοχυῆτορ, " τοῦτον ἐχ- 
δυσώπει σωθῆναι πάντας ἡ τοὺς ὀρθοδόξους, ἢ μοναστὰς καὶ μιγά- 
δας, "᾽ χαὶ γεέννης ῥυσθῆναι χράζοντας- ᾿ Πλήν σου προστασίαν 
βεβαίαν οὐκ ἔγνωμεν. 

᾿Ωδὴ ς΄. :Ὃ Ἑἰἱρμός. 
» Ἔ; ἀβύσσῳ πταισμάτων χυχλούμενος, “᾽ τὴν ἀνεξιχνίαστον 

“τῆς εὐσπλαγχνίας σου " ἐπικαλουμαι ἄβυσσον" "᾿ Εχ φθορᾶς, 

ον ὁ Θεὸς, μὲ ἀναγαγε. Τροπαρια. 

Τὸν ᾿Ιησοῦν 

ν᾽ 

᾿Ιησοῦ μου, Χριστὲ Πολυέλεε, δ ἐξομολογούμενον δέξαι με, 
, ἣς, ἐπι ΔΑΝ) Ὁ ἢ Ἔν «ἈἘΡΙ χ ἃ - ᾽ - . 

Δέσποτα, ὦ [Ἂησοῦ, καὶ σῶσόν με, ἣ᾽᾿ χαὶ φθορᾶς, ᾿Ιησοῦ, μὲ 

ἐξάρπασον. 

᾿Ιησοῦ μου, οὐ γέγονεν ἕτερος ἡ ἄσωτος οὐδεὶς, ὡς ἐγὼ ὁ τα- 
λαίπωρος, Ἂ ὦ ̓ Τησοῦ φιλάνθρωπε" ἡ ἀλλὰ σὺ, ᾿Τησοῦ, μὲ διάσωσον. 

᾿Ιησοῦ μου, χαὶ Πόρνην χαὶ ΓΑσωτον ἥ χαὶ τὸν Μανασσὴν χαὶ ᾽ ᾿ 
Τελώνην νενίκηχα, ἢ ὦ ᾿Τησοῦ μου, πάθεσι, ἢ χαὶ Ληστὴν, ᾿Γησοῦ, 
Νινευίτας τε. Θεοτοχίον. 

᾽ -“ ᾿ ΄ , κ " 5. ᾿ ΄ ε 

ΤΙησοῦν τὸν Χριστόν μου χυησᾶσα, Αχραντε Παρθένε, ἢ 

μόνη ἀμόλυντος, ἢ μεμολυσμιένον ὄντα με" πρεσβειῶν σου ὑσσώπῳ 
νῦν χαάθαρον. 

Κοντάχιον, Ἤχος δ΄. ᾿Επεφάνης σήμερον. 
Ἰησοῦ γλυχύτατε, " τὸ φῶς τοῦ Κόσμου, " τῆς ψυχῆς μου 

φώτισον " τοὺς ὀφθαλμοὺς, Υἱὲ Θεοῦ, "᾽ τῇ θεαυγεῖ σου λαμιπρότη- 

τι, " ἵνα ὑμνῶ σε, ἢ τὸ φῶς τὸ ἀνέσπερον. 

Ωδὴ ζ. Ο Εἰρμός. Η 
» ἢ νφμς χρυσῆς ἡ ἐν πεδίῳ Δεηρᾷ “ λατρευομένης, " οἱ τρεῖς 

τ ΄ ᾽ , ΄ [᾿ 

σου Παῖδες κατεφρόνησαν " ἀθεωτάτου προστάγματος" " μέ- 
ν» σον δὲ πυρὸς ἐμβληθέντες ἡ δροσιζόμιενοι ἔψαλλον" ἢ Ἑὐλογητὸς 

» εἶ, ὁ Θεὸς " ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Χριστὲ ᾿Ιησοῦ, " οὐδεὶς ἡ ἐν γῇ " ἐκ τοῦ αἰῶνος, ὦ 'Ἰη- ριστὲ ᾿Τησοῦ, ᾿ οὐδεὶς ἥμαρτεν ἐν γῇ " ἐκ τοῦ αἰῶνος, ὦ [η 

σοῦ μου, ὥσπερ ἥμαρτον " ἐγὼ ὁ τάλας χαὶ ἄσωτος" ἡ ὅθεν, ᾿Ιη- 
- - - , ,, ᾿ , 53 

σοῦ μου, βοῶ. σοι" ᾿ Μελῳδοῦντά με οἴχτειρον" “ Ἑὐλογητὸς εἰ; 

ὃ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

» 
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Χριστὲ ᾿Ιησοῦ, " ἐν τῷ φόβῳ σου βοῶ: " Καθόρμισόν με, ἡ 
ὦ ̓ Γησοῦ μου, χαὶ χυβέρνησον " νῦν πρὸς λιμένα τὸν εὔδιον, " ὅπως, 
᾿Ιησοῦ μου οἰχτίρμον, " μελῳδῶ σοι σωζόμενος" " Εὐλογητὸς εἶ, 
ὁ Θεὸς " ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. : 

Χριστὲ ᾿Ιησοῦ, ᾿ὶ μυριάκις ὑπεσχέθην " σοὶ ὁ τάλας, " ὦ ᾽ΤΤη- 
σοῦ μου, τὴν μετάνοιαν, κ᾿ ἀλλ᾽ ἐψευσάμην: ὁ ἄθλιος" δ" ὅθεν, ᾽Τη- 
σοῦ μου, βοῶ σοι" " Τὴν ἀναίσθητον μένουσαν " ψυχήν μου φώτι- 
σον; Χριστὲ, "ὃ τῶν Πατέρων Θεός. 

Θεοτοχίον. 

Χριστὸν ᾿Ιησοῦν " ἡ γεννήσασα φριχτῶς " καὶ ὑπὲρ φύσιν, 
αὐτὸν δυσώπει, Παναμώμητε, “ τὰ παρὰ φύσιν μου πταίσματα 
πάντα συγχωρῆσαί μοι, Κόρη, ἡ ἵνα χράζω σωζόμενος" κ' Εὐλο- 

γημένη; ἡ Θεὸν " σαρχὶ χυήσασα. 
᾿Ωδὴ η΄. Ὁ Εἰἱρμός. 

» γρκξιὸν ἐν χαμίνῳ τοῦ πυρὸς " τῶν ᾿Ἑβραίων τοῖς Παισὶ συγχα- 

» Ἱ ταβαντα, " χαὶ τὴν φλόγα εἰς δρόσον " μεταβαλόντα Θεὸν 
» ὑμνεῖτε, " τὰ ἔργα, ὡς Κύριον, " καὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας 

ποὺς αἰῶνας. Τροπᾶρια. 

Σὲ, ᾿Ιησοῦ μου, δυσωπῶ" " ᾽Ωῶς τὴν Πόρνην, ᾿Ιησοῦ μου, ἐ- 
λυτρώσω ἡ τῶν πολλῶν ἐγχλημάτων, “᾽᾿ οὕτω χἀμὲ, ᾿Ιησοῦ, ἢ 
Χριστέ μου, ἡ λύτρωσαι χαὶ χάθαρον " τὴν ῥερυπωμένην “ ψυχήν 
μου, ᾿Ιησοῦ μου. 

Καθυποχύψας, ᾿Ιησοῦ, " ταῖς ἀλόγοις ἡδοναῖς, ἄλογος ὥφθην ἢ 

χαὶ τοῖς χτήνεσιν ὄντως, " ὦ ᾿Ιησοῦ μου, οἰχτρῶς " ὁ τάλας, " 
Σῶτερ, ἀφωμοίωμιαι" "ὅθεν, ᾿Ιησοῦ, μὲ " τῆς ἀλογίας ῥῦσαι. 

Περιπεσὼν, ὦ ᾿Ιησοῦ, " Ψυχοφθόροις ἐν λησταῖς, ἀπεγυμνώ- 
θην " τὴν στολὴν, ᾿Ιησοῦ μου, " τὴν θεούφαντον νῦν, ἡ χαὶ χεῖμαι 
μώλωψι χατάστικτος" “ ἔλαιον, Χριστέ μου, " ἐπίχεε καὶ οἶνον. 

Θεοτοχίον. 

Τὸν ᾿Ιησοῦν μου χαὶ Θεὸν " ἡ βαστάσασα Χριστὸν ἀνερμὴς- 

νεύτως, ἡ Θεοτόχε Μαρία, " τοῦτον δυσώπε: ἀεὶ ᾿ χινδύνων Κὶ σώ- 

ζεσθαι τοὺς δούλους σου, “ χαὶ τοὺς ὑμνητάς σου, ἢ 

Παρθένε. ᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰρμός. 

» Τγπὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον, ἡ τὸν ἀῤῥήτῳ σοφίᾳ ᾿ ἥκοντα χαι- 

1 νουργῆσα! τὸν ᾿Αδὰμ. "᾽ βρώσει φθορᾷ πεπτωχότα δεινῶς, ἢ 

ν ἐξ ἁγίας Παρθένου “ ἀφράστως σαρχωθέντα δὶ ἡμᾶς, ἢ οἱ πι- 

ἀπείρανδρε 

» στοὶ, ὁμοφρόνως " ἐν ὕμνοις μεγαλύνωμεν. 

Τροπαρια. 

Τὸ ἣν, υ Ἂ σὸν Τελώνην, τὴν Πόρνην," τὸν Τὸν Μανασσὴν, [Ιἡσοὺ μου, ἢ τὸν Δελωνὴν; τὴ οΝ)ὴν; 
Ὕ ᾽ , ᾽ -" ᾿ , " ς Ζ , Ἂχ" Ὑ 

Ασωτον, οἰχτίρμον ᾿ΓΤησοῦ, " χαὶ τὸν ΛΉστην ὑπερβέβηχα, δ ἿΤη 
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σοῦ μου, ἐν ἔργοις " αἰσχίστοις χαὶ ἀτόποις, ᾿Ιησοῦ" ἀλλὰ σὺ, 
᾿Ιησοῦ μου, “᾽ προφθάσας με διάσωσον. 

Τοὺς ἐξ ᾿Αδὰμ,, ᾿Ιησοῦ μου, " ἁμαρτήσαντας πάντας “ πρὸ 
γόμου καὶ ἐν νόμῳ, ᾿Ιησοῦ, " καὶ μετὰ νόμον ὁ ἄθλιος, “᾽ ᾿ΙΤησοῦ 
μου, χαὶ χάριν " νενίκηκα τοῖς πάθεσιν οἰκτρῶς" " ἀλλὰ σὺ, ᾽Ιη- 
σοῦ μου, "᾽ τοῖς χρίμασί σου σῶσόν με. 

Μὴ χωρισθῶ, ᾿Ιησοῦ μου, " τῆς ἀφράστου σου δόξης, ἡ μὴ 
τύχω τῆς μερίδος, ᾿Ιησοῦ, " τῆς εὐωνύμου, γλυχύτατε “᾿Τησοῦ" 
ἀλλὰ σύ με" τοῖς δεξιοῖς προβάτοις σου, Χριστὲ, “ ᾿Ιησοῦ μου, 
συντάξας, ἢ" ἀνάπαυσον ὡς εὔσπλαγχνος. 

Θεοτοχίον. 

Τὸν ᾿Ιησοῦν, Θεοτόχε, “ ὃν ἐβάστασας, μόνη “ ἀπείρανδρε, 
Παρθένε Μαριὰμ., ᾿ τοῦτον, ᾿Αγνὴ, ἐξιλέωσαι ἢ ὡς Υἱόν σου χαὶ 
Κτίστην, ἢ ῥυσθῆναι τοὺς προστρέχοντας εἰς σὲ " πειρασμῶν χαὶ 
χινδύνων " χαὶ τοῦ πυρὸς τοῦ μέλλοντος. 

Στιχηρὰ προσόμοια. Ἦχος πλ. β΄. 

Ὅλην ἀποθέμενοι. 
᾿Ιησοῦ γλυχύτατε, ἡ ψυχῆς ἐμῆς θυμηδία, " ᾽᾿Ιησοῦ ἡ χαθαρ- 

σις " τοῦ νοός μου, Δέσποτα ἡ πολυέλεε’ “ ᾿Ιησοῦ, σῶσόν με, ἤ 
᾿Ιησοῦ, Σωτήρ μου, κ᾿ ᾿Ιησοῦ μοὺ παντοδύναμε, " μὴ καταλίπης 

με," Σῶτερ ᾿Γησοῦ, μὲ ἐλέησον" Κὶ χαὶ λύτρωσαι χολάσεως " πάσης, 
᾿Ιησοῦ, καὶ ἀξίωσον ᾿ τῆς τῶν σωζομένων "' μερίδος, ᾿Τησοῦ μου, 

τῷ χορῷ " τῶν ἐχλεχτῶν σου μὲ σύνταξον, “ ᾿Ιησοῦ φιλάνθρωπε. 

᾿Ιησοῦ γλυχύτατε, “ τῶν μοναζόντων τὸ χλέος, “ ᾿Ιησοῦ μα- 
χρόθυμε, ἣ᾽᾿᾿Ασχητῶν ἐντρύφημα " χαὶ χαλλώπισμα" “ ᾿Τησοῦ, 
σῶσόν με, " Τησοῦ Σωτήρ μου, "᾽᾿Ιησοῦ μου πολυέλεε, ἡ χειρὸς 
ἐξάρπασον, ᾿ Σῶτερ ᾿Ιησοῦ, μὲ τοῦ δράχοντος, " χαὶ τούτου τῶν 
παγίδων με, " Σῶτερ ᾿Ιησοῦ, ἐλευθέρωσον, " λάχχου κατωτάτου, " 
Σωτήρ μου ᾿Ιησοῦ, ἀναγαγὼν," χαὶ δεξιοῖς συναρίθμιησον," ᾽᾿Τησοῦ, 
προβάτοις με. Δόξα. 

᾿Ιησοῦ γλυχύτατε, ἡ τῶν ᾿Αποστόλων ἡ δόξα, "᾿᾿Τησοῦ μου, 
χαύχημα δ Ἂ παντοδύναμε: "᾿Ιησοῦ, 
σῶσόν με, κ᾿ ᾿Ιησοῦ Σωτήρ μοὺ, " ᾿Γησοῦ μου ὡραιότατε, “ πὸν 
σοὶ προστρέχοντα, " Σῶτερ ᾿Ιησοῦ, μὲ ἐλέησον, "᾿ πρεσβείαις τῆς 

Ἱεχούσης σε, " πάντων, ᾿Ιησοῦ, τῶν ᾿Αγίων σου, " Προφητῶν τε 
πάντων, " Σωτήρ μου ᾿Ιησοῦ, καὶ τῆς τρυφῆς " τοῦ Παραδείσου 
ἀξίωσον, ἢ ᾿Γησοῦ πανάγαθε. 

Καὶ νῦν, Θεοτοχίον. 
Μὴ χαταπιστεύσης με κ᾽ ἀνθρωπίνη προστασίᾳ, ᾿᾽ Παναγία 

Δέσποινα, “ ἀλλὰ δέξαι δέησιν “ τοῦ ἱχέτου σου" " θλῖψις γὰρ 

τῶν Μαρτύρων, Δέσποτα 
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ἔχει με, δ᾽ φέρειν οὐ δύναμαι " τῶν Δαιμόνων τὰ τοξεύματα" δ΄ 
σχέπην οὐ χέχτημαι, " οὐδὲ ποῦ προσφύγω ὁ ἄθλιος, " πάντοθεν 
πολεμούμινος, ἢ χαὶ παραμυθίαν οὐκ ἔχω πλήν σου" " Δέσποινα 
τοῦ Κόσμου, " ἐλπὶς καὶ προστασία τῶν πιστῶν, " μή μου πα- 
ρίδης τὴν δέησιν, " τὸ συμφέρον ποίησον. 

πισα.Ἅ...νι 

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ᾽ 

ΕΙΣ ΤῊΝ 

ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. 

Ψ'αλλόμενος ἐν πάσῃ περιστάσει καὶ θλίψει ψυχῆς. 

Ποίημα Θεοστηρίκτου Μοναχοῦ᾽ οἱ δὲ, Θεοφάνους. - 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. ὋΟ Εἱρμός. 

» ᾿γργρᾶὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηρὰν, ᾿ χαὶ τὴν Αἰγυπτίαν ἢ μοχθη- 
ρίαν διαφυγὼν " ὁ ᾿Ισραηλίτης ἀνεβόα. " Τῷ Δυτρωτῇ καὶ 

» Θεῷ ἡμῶν ἄσωμεν. ἀμβμ» να 
Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, " πρὸς σὲ χαταφεύγω, ἣ' σω- 

τηρίαν ἐπιζητῶν: " ὦ Μῆτερ τοῦ Λόγου καὶ Παρθένε, ᾿ τῶν δυσχε- 

ρῶν καὶ δεινῶν με διάσωσον. 
Παθῶν με ταράττουσι προσβολαὶ, " πολλῆς ἀθυμίας " ἐμπι- 

πλῶσαί μου τὴν ψυχήν" " εἰρήνευσον, Κόρη, τῇ γαλήνῃ “ τῇ τοῦ 

Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου, Πανάμωμε. 
Σωτῆρα τεχοῦσαν σε χαὶ Θεὸν " δυσωπῶ, Παρθένε, ἢ λυτρω- 

θῆναί με τῶν δεινῶν" " σοὶ γὰρ νῦν προσφεύγων ἀνατείνω ἣ καὶ τὴν 

ψυχὴν χαὶ τὴν διάνοιαν. 
Νοσοῦντα τὸ σῶμα χαὶ τὴν ψυχὴν Ἂ ἐπισχοπῆς θείας " καὶ 

προνοίας τῆς παρᾷ σοῦ " ἀξίωσον, μόνη Θεομῆτορ, ἢ ὡς ἀγαθὴ 

ἀγαθοῦ τε λοχεύτρια. 
᾿Ωδὴ γ΄. Ὁ ὐρικός; 

» ΠΝ “"- ἁψῖδος ᾿ ὀροφουργὲ μὰ μεν ϑα καὶ τῆς γιρλμρο ἠδϑρ δο- 

Ἃ 

μῆτορ, σύ με αἀμμνΝ Ἃ ἐν τῇ ἀγάπῃ ᾿ σῇ, " ὧν 

.» ἐφετῶν ἡ ἀχρότης, “ τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, ἢ μόνε εν 

'θρωπε. Τροπάρια. 

Προστασίαν χαὶ σχέπην ἢ μῆς ὁ ἐμῆς τίθημι " σὲ, (Θεογεννῇ τορ 

“Παρθένε: Ἀ σύ με χυβέρνησον " πρὸς τὸν λιμένα σου, ᾿ τῶν ἀγα- 

θῶν ἡ αἰτία, “ τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, ἢ μόνη πανύμνηπε. 

ἹΙχκετεύω, Παρθένε, “' τὸν ψυχικὸν τάραχον ἌἊ χαὶ τῆς ἀθυμίας 

'σὴν ζάλην κ διασκεδάσαι μου" " σὺ γὰρ, Θεόνυμφε, ἡ τὸν ἄρχη- 

'γὸν τῆς γαλήνης, “ τὸν Χριστὸν ἐκύησας, ἡ μόνη πανάχρανπε." 

99 Ῥατσχϑδοϊοίϊΐουβ. 
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Εὐεργέτην τεχοῦσα "᾽ τὸν τῶν καλῶν αἴτιον, “ τῆς εὐεργε- 
σίας τὸν πλοῦτον ἢ πᾶσιν ἀνάβλυσον- "᾽ πάντα γὰρ δύνασαι, " 
ὡς δυνατὸν ἐν ἰσχύϊ " τὸν Χριστὸν χυήσασα, " Θεομακάριστε. 

Χαλεπαῖς ἀῤῥωστίαις ἣ καὶ νοσεροῖς πάθεσιν δ᾿ ἐξεταζομιένῳ., 

Παρθένε, ᾿ σύ μοι βοήθησον" “ τῶν ἰαμάτων γὰρ ἡ ἀνελλιπῇ σε 
γινώσχω "᾿ θησαυρὸν, Πανάμωμε, ἢ τὸν ἀδαπάνητον. 

Διάσωσον ᾿ ἀπὸ χινδύνων “ τοὺς δούλους σου, Θεοτόχε, “ ὅτι 

πάντες μετὰ Θεὸν ἡ εἰς σὲ καταφεύγομεν, "᾽ ὡς ἄῤῥηκτον τεῖχος 
χαὶ προστασίαν. 

᾿Επίβλεψον "' ἐν εὐμενεία, " πανύμνητε Θεοτόχε, “ ἐπὶ τὴν 
ἐμὴν χαλεπὴν " τοῦ σώματος κάχωσιν, “ χαὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς 
μου τὸ ἄλγος. 

Καθισμα, Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν. 
Πρεσβεία θερμὴ "“ καὶ τεῖχος ἀπροσμιάχητον, " ἐλέους πηγὴ, ἢ 

τοῦ Κόσμου καταφύγιον, ἢ ἐχτενῶς βοῶμέν σοι" "᾽ Θεοτόχε Δέ- 
σποινα, πρόφθασον, " χαὶ ἐχ χινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, " ἡ μόνη 
ταχέως προστατεύουσα. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰρμός. 

» γχπίἰσαχήχοα, Κύριε, " τῆς οἰκονομίας σου τὸ Μυστήριον, ἢ χα- 
» θωρῶ τὰ ἔργα σου, " χαὶ ἐδόξασα σου " τὴν Θεότητα. 

Τροπᾶρια. 
Τῶν παθῶν μου τὸν τάραχον, " ἡ τὸν χυβερνήτην τεχοῦσα 

Κύριον, " καὶ τὸν χλύδωνα χατεύνασον “ τῶν ἐμῶν πταισμάτων, 
Θεονύμφευτε. 

Εὐσπλαγχνίας τὴν ἄβυσσον " ἐπιχαλουμένῳ τῆς σῆς παρά- 
σχου μοι, ᾿ ἡ τὸν εὔσπλαγχνον κυήσασα, " καὶ Σωτῆρα πάντων ἢ 
τῶν ὑμνούντων σε. , 

᾿Απολαύοντες, Πάναγνε, ᾿ τῶν σῶν δωρημάτων, εὐχαριστή- 
ριον " ἀναμέλπομεν ἐφύμινιον, “᾽ οἱ γινώσχοντές σε " Θεομήτορα. 

Οἱ ἐλπίδα χαὶ στήριγμα " καὶ τῆς σωτηρίας τεῖχος ἀχράδαν- 
τον " χεχτημένοι σε, Πανύμνητε, “ δυσχερίας πάσης ᾿ ἐχλυτρού- 
μεθα. ᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰρμός. 
» ὦτισον ἡμᾶς " τοῖς προστάγμασί σου, Κύριε, " καὶ τῷ βρα- 
» (Ῥ μον σου τῷ ὑψηλῷ “ τὴν σὴν εἰρήνην “ παράσχου ἡμῖν, 
» Φιλάνθρωπε. Τροπαρια. 

Ἔμπλησον, ᾿Αγνὴ, " εὐφροσύνης τὴν καρδίαν μου, " τὴν σὴν 
ἀχήρατον διδοῦσα χαρὰν, “ τῆς εὐφροσύνης " ἡ γεννήσασα τὸν 
αἴτιον. 

Λύτρωσαι ἡμᾶς " ἐχ χινδύνων, Θεοτόχε ἁγνὴ, “ ἡ αἰωνίαν τε- 
χοῦσα λύτρωσιν, " καὶ τὴν εἰρήνην " τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν. 

Ἃ 
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Λῦσον τὴν ἀχλὺν " τῶν πταισμάτων μου, Θεόνυμφε, " τῷ 
φωτισμῷ τῆς σῆς λαμπρότητος, " ἡ φῶς τεχοῦσα “ τὸ θεῖον χαὶ 
προαιώνιον. 

Ἴασαι, ᾿Αγνὴ, ἡ τῆς ψυχῆς μου τὴν ἀσθένειαν, "᾽ ἐπισχοπὴς 
σου ἀξιώσασα, " καὶ τὴν ὑγείαν " τῇ πρεσβείᾳ σου παράσχου μοι. 

᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 

ἐμὲ δέησιν ἐχχεῶ πρὸς Κύριον, " χαὶ αὐτῷ ἀπαγγελῶ μου 
τὰς θλίψεις, " ὅτι χαχῶν " ἡ Ψυχή μου ἐπλήσθη, " χαὶ ἡ 

ζωή μου τῷ “Αδῃ προσήγγισε, ἡ χαὶ δέομαι ὡς ᾿Ιωνᾶς" “᾽Εχ 
φθορᾶς, ὁ Θεὸς, μὲ ἀνάγαγε. 

Τροπάρια. ι 

ΜΕΙ͂ΡΗ χαὶ τῆς φθορᾷς ὃς ἔσωσεν, “ ἑαυτὸν ἐχδεδωχὼς τῷ 
θανάτῳ, " τὴν τῇ φθορᾷ " καὶ θανάτῳ μου φύσιν " κατασχεθεῖσαν, 

Παρθένε, δυσώπησον, " τὸν Κύριόν σου καὶ Υἱὸν, ᾿ τῆς ἐχθρῶν χα- 
χουργίας με ῥύσασθαι. 

Προστάτιν σε τῆς ζωῆς ἐπίσταμιαι, ᾿ χαὶ φρουρὰν ἀσφαλεστά- 
τὴν; Παρθένε, " τῶν πειρασμῶν ἥ διαλύουσαν ὄχλον, " χαὶ ἐπη- 
ρείας Δαιμόνων ἐλαύνουσαν" " χαὶ δέομαι διαπαντὸς " ἐκ φθορᾶς 

τῶν παθῶν μου ῥυσθῆναί με. 
Ως τεῖχος καταφυγῆς κεχτήμεθα, ἢ χαὶ ψυχῶν σε παντελὴ 

σωτηρίαν " χαὶ πλατυσμὸν ἡ ἐν ταῖς θλίψεσι, Κόρη; κ᾿ καὶ τῷ 
φωτί σου ἀεὶ ἀγαλλόμεθα. ᾿ ἾΩ Δέσποινα, χαὶ νῦν ἡμᾶς " τῶν 
παθῶν χαὶ χινδύνων διάσωσον. 

᾽ν χλίνῃ νῦν ἀσθενῶν χατάχειμαι, ἢ χαὶ οὐχ ἔστιν ἴασις τῇ 
σαρχί μου" " ἀλλ ἡ Θεὸν ἢ χαὶ Σωτῆρα τοῦ Κόσμου, " χαὶ τὸν 
λυτῆρα τῶν νόσων χυήσασα, " σοῦ δέομαι τῆς ἀγαθῆς" “᾿Εχ φθο- 

ρᾶς νοσημιάτων ἀνάστησον. 
Διάσωσον " ἀπὸ χινδύνων. 
᾿Επίβλεψον " ἐν εὐμενείᾳ. 

-1 

[-2} 

ν 

2 

Ὅρα σελ. 1738, δ. γ΄. 

Κοντάχιον. Ἦχος β΄. 

Προστασία “ τῶν Χριστιανῶν ἀχαταίσχυντε, " μεσιτεία "“ πρὸς 
τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε, ἡ μὴ παρίδης ἁμαρτωλῶν δεήσεων φω- 
νάς" " ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθὴ, “ εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν δ 
τῶν πιστῶς χραυγαζόντων σοι" “ Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, "' χαὶ 

σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, “ ἡ προστατεύουσα ἀεὶ, “ Θεοτόχε, τῶν τι- 
μώντων σε. ᾿Ωδὴ ζ΄. Ὁ. Εἰρμός. 

ἱ ἐκ τῆς ᾿Ιουδαίας " χαταντήσαντες Παῖδες " ἐν Βαβυλῶνί 

ὁ μρῶὶ " τῇ πίστει τῆς Τριάδος " τὴν φλόγα τῆς χαμίνου " 
» χατεπάτησαν ψάλλοντες" “ Ὃ τῶν Πατέρων ἡμῶν “ἡ Θεὸς, εὐ- 
» λογητὸς εἶ. 
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Τροπάρια. 

Τὴν ἡμῶν σωτηρίαν " ὡς ἠθέλησας, Σῶτερ, “' οἰχονομήσα- 
σθαι, “ ἐν μήτρα τῆς Παρθένου " χατῴχησας, τῷ Κόσμῳ “ ἣν 
προστάτιν ἀνέδειξας" " Ὃ τῶν Πατέρων ἡμῶν "' Θεὸς, εὐλογη- 
τὸς εἶ, 

Θελητὴν τοῦ ἐλέους, ᾿᾽ ὃν ἐγέννησας, Μῆτερ " ἁγνὴ, δυσώ- 
πῆσον, "΄ ῥυσθῆναι τῶν πταισμάτων ἣ᾽ ψυχῆς τε μολυσμάτων ἢ 
τοὺς ἐν πίστει χραυγάζοντας" " Ὃ τῶν Πάτέρων ἡμῶν Θεὸς, " 
εὐλογητὸς εἶ... 

Θησαυρὸν σωτηρίας, " χαὶ πηγὴν ἀφθαρσίας " τήν σε κυήσα- 
σαν, " χαὶ πύργον ἀσφαλείας, "' χἀὶ θύραν μετανοίας " τοῖς χραυ- 
γάζουσιν ἔδειξας " ᾽Ο τῶν Πατέρων ἡμῶν " Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

Σωμάτων μαλαχίας " καὶ ψυχῶν ἀῤῥωστίας, "᾽ Θεογεννήτρια, ἢ 
πῶν πόθῳ προσιόντων " τῇ σχέπηῃ σου τῇ θείᾳ " θεραπεύειν ἀξίω- 
σον, " ἡ τὸν Σωτῆρα Χριστὸν " ἡμῖν ἀποτεχοῦσα. 

᾿Ωδὴ η΄. Ὃ ἙΕἰἱρμές. 
» γχγτὸν Βασιλέα τῶν οὐῤανῶν, ἡ ὃν ὑμνοῦσι ᾿ Στρατιαὶ τῶν ᾿ΑΥγ- 
Φολωῦ ν ὑμνεῖτε " χαὶ ὑπερυψοῦτε Ἀ εἰς πᾶντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 
Τοὺς βοηθείας τῆς παρὰ σοὺ " δεομινους " μὴ παρίδης, Παρθέ- 

νὲ, ὑμνοῦντας " καὶ ὑπερυψοῦντας " σὲ, Κόρη, εἰς αἰῶνας. 

Τῶν ἰαμάτων τὸ δαψιλὲς ἢ ἐπιχέης Ἂ ποῖς πιστῶς ὑμνοῦσί σε, 
Παρθένε, “᾽ καὶ ὑπερυψοῦσι " τὸν ἄφραστόν σοὺ πόχον. 

Τὰς ἀσθενείας μου τῆς ψυχῆς " ἰατρεύης " χαὶ σαρχὸς τὰς 
ὀδύνας, Παρθένε, ᾿ ἵνα σε δοξάζω " τὴν Κεχαριτωμένην. 

Τῶν πειρασμῶν σὺ τὰς προσβολὰς " ἐχδιώχεις, " χαὶ παθῶν 

τὰς ἐφόδους, Παρθένε" " ὅθεν σε ὑμινοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας, 
᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Εἰρμός. 

ν υρίως Θεοτόχον " σὲ ὁμολογοῦμεν " οἱ διὰ σοῦ σεσωσμεένοι, ἢ 
» Ἰκ παρθό ἁγνὴ, " σὺν ἀσωμάτων χορείαις " σὲ μεγαλύνοντες. 

Τροπάρια. 
Ῥοήν μου τῶν δαχρύων " μὴ ἀποποιήσῃ, "᾽ ἡ τὸν παντὸς ἐχ 

προσώπου " πᾶν δάχρυον ἢ ἀφὴρηχότα, Παρθένε, " Χριστὸν χυή- 
σᾶσα. 

᾿ Χαρᾶς μου τὴν καρδίαν " πλήρωσον, Παρθένε, " ἡ τῆς χαρᾶς 
δεξαμένη “ τὸ πλήρωμα, "᾽ καὶ ἁμαρτίας τὴν λύπην " ἐξαφανί- 
σασὰ. 

Λιμὴν καὶ προστασία “᾽ τῶν σοι προσφευγόντων ἡ γενοῦ, Παρ- 
θένε, χαὶ τεῖχος " ἀχράδαντον, ἢ χαταφυγή τὲ καὶ σχέπη " χαὶ 
ἀγαλλίαμα. 

Ἃ 

» 
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Φωτός σου ταῖς ἀκτῖσι " λάμπρυνον, Παρθένε, " τὸ ζοφερὸν 

τῆς ἀγνοίας " διώχουσα,, " τοὺς εὐσεβῶς Θεοτόχον " σὲ χαταγγέλ- 
λοντας. 

Καχώσεως ἐν τόπῳ “ τὸν ταῖς ἀσθενείαις "“᾽ ταπεινωθέντα, 

Παρθένε, " θεράπευσον, " ἐξ ἀῤῥωστίας εἰς ῥῶσιν ἢ μετασχευαζουσα. 

οἱ Ἃ 

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣῸ ΜΕΓΑΣ 

ΕἸΣ ΤῊΝ 

ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. 

Ποίημα τοῦ βασιλέως Θεοδώρου 
Δούχα τοῦ Λασχάρεως. 

᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» ἡ ρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε " τερατουργοῦσα ποτε " Νω- 
Ανανὴ ῥάβδος, " σταυροτύπως πλήξασα " χαὶ διελοῦσα θά- 

ν λασσαν' “᾿Ισραὴλ δὲ φυγάδα "' πεζὸν ὁδίτην διέσωσεν, ἡ ἄσμα 
ν τῷ Θεῷ ἀναμέλποντα. Τροπαριὰ. 

Τῶν λυπηρῶν ἐπαγωγαὶ χειμαάζουσι ᾿ τὴν ταπεινήν μου ψυ- 
χὴν, ἢ καὶ συμφορῶν νέφη " τὴν ἐμὴν καλύπτουσι " χαρδίαν, 
Θεονύμφευτε" " ἀλλ᾽ ἡ φὼς τετοχυῖα ἡ τὸ θεῖον χαὶ προαιώνιον, ἢ 

λάμψον μοι τὸ φῶς τὸ χαρμόσυνον. 

ΕΣ ἀμετρήτων ἀναγχῶν χαὶ θλίψεων, ἣ καὶ ἐξ ἐχθρῶν δυσμε- 
νῶν "᾿ χαὶ συμφορῶν βίου "᾽ λυτρωθεὶς, Πανάχραντε, ἡ τῇ χρα- 

ταιᾷ δυνάμει σου, " ἀνυμνῶ, μεγαλύνω " τὴν ἄμετρόν σου συμ.- 
παάθειαν, ἢ καὶ τὴν εἰς ἐμέ σου παράχλησιν. 

Νῦν πεποιθὼς ἐπὶ τὴν σὴν κατέφυγον ἣ ἀντίληψιν χραταιὰν, " 
χαὶ πρὸς τὴν σὴν σχέπην “ ὀλοψύχως ἔδραμον, " καὶ γόνυ χλίνω, 
Δέσποινα, ἢ χαὶ θρηνῶ καὶ στενάζω" ἡ Μή με παρίδης τὸν ἄθλιον, ἢ 

τῶν Χριστιανῶν χαταφύγιον. 
Οὐ σιωπήσω τοῦ βοᾶν τρανότατα " τὰ μεγαλεῖα τὰ σα" “ εἰ 

μὴ γὰρ σὺ, Κόρη, " πάντοτε προΐστασο " ὑπὲρ ἐμοῦ πρεσβεύουσα " 
τῷ Υἱῷ χαὶ Θεῷ σου, " τίς ἐκ τοσούτου με χλύδωνος " χαὶ δεινῶν 
χινδύνων ἐῤῥύσατο ; 

᾿Ωδὴ γ΄. ὋΟ Εἰρμός. 
» ἔς ἁψῖδος " ὀροφουργὲ Κύριε, " καὶ τῆς ᾿Εχχλησίας δο- 

μῆτορ, " σύ με στερέωσον " ἐν τῇ ἀγάπη τῇ σῇ, " τῶν ἐφε- 
» τῶν ἡ ἀχρότης, " τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, ἡ μόνε φιλάνθρωπςε. 

Τροπᾶρια. 
᾿Απορήσας ἐχ πάντων "᾽ ὀδυνηρῶς χράζω σοι’ " Πρόφθασον, 

θερμὴ προστασία, ἢ χαὶ σὴν βοήθειαν " δός μοι τῷ δούλῳ σου, " 

» 
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τῷ ταπεινῷ χαὶ ἀθλίῳ, “ τῷ τὴν σὴν ἀντίληψιν ᾿ ἐπιζητοῦντι 
θερμῶς. 

᾿Εθαυμάστωσας ὄντως “ νῦν ἐπὶ ἐμοὶ, Δέσποινα, “ τὰς εὐερ- 
᾿ γεσίας σου, Κόρη, ἡ καὶ τὰ ἐλέη σου" "Ὑ ὅθεν δοξάζω σε, " χαὶ 
ἀνυμινῶ καὶ γεραίρω ἢ τὴν πολλὴν καὶ ἄμετρον “ χηδεμονίαν σου. 

Καταιγίς με χειμάζει ᾿ τῶν συμφορῶν, Δέσποινα, “ χαὶ τῶν 
λυπηρῶν τριχυμίαι κ᾽ χαταποντίζουσιν" " ἀλλὰ προφθάσασα ἢ χεῖ- 
ρά μοι δὸς βοηθείας, " ἡ θερμὴ ἀντίληψις " καὶ προστασία μου. 

᾿Αληθῆ Θεοτόχον " ὁμολογῶ, Δέσποινα, " σὲ τὴν τοῦ θανάτου 
τὸ χράτος ἣ ἐξαφανίσασαν' " ὡς γὰρ φυσίζωος, "᾽ ἐχ τῶν δεσμῶν 

τῶν τοῦ “Αδου " πρὸς ζωὴν ἀνήγαγες “ εἰς γῆν με ῥεύσαντα. 
Διάσωσον " ἀπὸ χινδύνων. (, εἰν 
᾿Επίβλεψον " ἐν εὐμενείᾳ. ' ΟΡ δτχ. 196. ᾧδοῪ- 

Καθισμα, Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν. 
Πρεσβεία θερμιὴ " χαὶ τεῖχος ἀπροσμάχητον, ἡ ἐλέους πηγὴ, ἢ 

τοῦ Κόσμου καταφύγιον, " ἐχτενῶς βοῶμεέν σοι" "᾽ Θεοτόχε Δέσποι- 
να, πρόφθασον " χαὶ ἐχ χινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, " ἡ μόνη ταχέως 
προστατεύουσα. ᾿Ωδὴ δ΄. Ὃ Εἰρμός. 
» »» μου ἰσχὺς, " Κύριε, σύ μου χαὶ δύναμις, ᾿ σὺ Θεός μου, " 

» σύ μου ἀγαλλίαμα, ᾿ ὁ πατρικοὺς χόλπους μὴ λιπὼν, ἣ χαὶ 
» τὴν ἡμετέραν ἡ" πτωχείαν ἐπισχεψάμενος" " διὸ σὺν τῷ Προφή- 
» Τῇ κ᾿ ᾿Αββαχοὺμ σοὶ χραυγάζω: " Τῇ δυνάμει σου δόξα. 

Τροπάρια. 
Καὶ ποῦ λοιπὸν ᾿ ἄλλην εὑρήσω ἀντίληψιν; " ποῦ προσφύγω; " 

ποῦ δὲ χαὶ σωθήσομαι; “΄ τίνα θερμὴν ἕξω βοηθὸν, "΄ θλίψεσι τοῦ 
βίου " χαὶ ζάλαις οἴμοι ! κλονούμενος ; α εἰς σὲ μόνην ἐλπίζω, ἡ χαὶ 

θαῤῥῶ χαὶ καυχῶμαι, " χαὶ προστρέχω τῇ σχέπῃ σου, σῶσόν με. 
Τὸν ποταμὸν “ τὸν γλυχερὸν τοῦ ἐλέους σου, “ τὸν πλου- 

σίαις ᾿ δωρεαῖς δροσίσαντα “ τὴν παναθλίαν καὶ ταπεινὴν, ᾿ Παν- 
αγνε, ψυχήν μου " τῶν συμφορῶν χαὶ τῶν θλίψεων ἣ"' χαμίνῳ φλο- 
γισθεῖσαν, " μεγαλύνω, κηρύττω ἡ χαὶ προστρέχω τῇ σχέπῃ σου, 
σῶσόν με. 

Σὲ τὴν ἁγνὴν, ἡ σὲ τὴν Παρθένον καὶ ἄσπιλον " μόνην φέρω " 
τεῖχος ἀπροσμάχητον, " χαταφυγὴν, σχέπην χραταιὰν, " ὅπλον 
σωτηρίας. " Μή με παρίδης τὸν ἄσωτον, " ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, ἢ 
ἀσθενῶν συμμαχία, "᾽ θλιβομένων χαρὰ καὶ ἀντίληψις. 

Πῶς ἐξειπεῖν " σοῦ χατ ἀξίαν δυνήσομαι "᾽ τοὺς ἀμέτρους 
οἰκτιρμοὺς, ὦ Δέσποινα, "᾽ τοὺς τὴν ἐμὴν πάντοτε ψυχὴν " δει- 
νῶς πυρουμένην ἢ ὡς ὕδωρ περιδροσίσαντας; "᾿Αλλ ὦ τῆς σῆς 

προνοίας " χαὶ τῆς εὐεργεσίας, " ἧς ἀφθόνως αὐτὸς παραπήλαυσα! 
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᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰρμοός. 
» Ἵνα τί με ἀπώσω ἡ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, " τὸ φὼς τὸ ἄδυ- 

᾿βϑο Ἂ χαὶ ἐχάλυψέ με " τὸ ἀλλότριον σχότος τὸν δείλαιον : " 
» ἀλλ᾽ ἐπίστρεψόν με, " χαὶ πρὸς τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν σου "“ τὰς 

» ὁδούς μου κατεύθυνον, δέομαι. 
Τροπαρια. 

Εὐχαρίστως βοῶ σοι’ "᾽ Χαῖρε, Μητροπάρθενε" ἢ χαῖρε, Θεό- 
νυμφε" " χαῖρε, θεία σχέπη" " χαῖρε, ὅπλον καὶ τεῖχος ἀπόρθητον" ἢ 
χαῖρε, προστασία, ἡ καὶ βοηθὲ καὶ σωτηρία "' τῶν εἰς σὲ προστρε- 
χόντων ἐχ πίστεως. 

Οἱ μισοῦντές με μάτην, " βέλεμνα καὶ ξίφη “ καὶ λάχχον 

ηὐτρέπισαν, " καὶ ἐπιζητοῦσι " τὸ πανάθλιον σῶμα σπαράξαι μου, " 
καὶ χαταβιβάσαι " πρὸς γῆν, ᾿Αγνὴ, ἐπιζητοῦσιν: " ἀλλ᾽ ἐχ τού- 

τὼν προφθάσασα σῶσόν με. 
᾿Απὸ πάσης ἀνάγχης, “ θλίψεως καὶ νόσου " χαὶ βλάβης με 

λύτρωσαι" ἥ χκαὶ τῇ σῇ δυνάμει " ἐν τῇ σχέπη σου φύλαξον ἄπτρω- 

τον ἡ ἐχ παντὸς χινδύνου, " χαὶ ἐξ ἐχθρῶν τῶν πολεμούντων ἡ χαὶ 
μισούντων με, Κόρη πανύμνητε. 

Τί σοι δῶρον προσάξω " τῆς εὐχαριστίας, "' ἀνθ᾽ ὥνπερ ἀπή- 
λαυσα "᾿ τῶν σῶν δωρημάτων, " χαὶ τῆς σῆς ἀμετρήτου χρηστό- 
τητος; " Τοιγαροῦν δοξάζω, " ὑμνολογῶ χαὶ μεγαλύνω “ σοῦ τὴν 

ἄφατον πρός με συμπαθειαν. 
᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰἱρμός. 

ὴν δέησιν ἐχχεῶ πρὸς Κύριον, " χαὶ αὐτῷ ἀπαγγελῶ μου 
ἴω θλίψεις, “ ὅτι χαχῶν " ἡ ψυχὴ μου ἐπλήσθη, ἡ χαὶ ἡ 

» ζωή μου τῷ “Αδῃ προσήγγισε" " χαὶ δέομαι ὡς ᾿Ιωνᾶς" "᾿ ᾽᾿Εχ 
» φθορᾶς, ὁ Θεὸς, μὲ ἀνάγαγε. 

Τροπαρια. 
Τὰ νέφη τῶν λυπηρῶν ἐχάλυψαν ἡ τὴν ἀθλίαν μου ψυχὴν καὶ 

χαρδίαν, “ χαὶ σχοτασμὸν " ἐμποιοῦσί μοι, Κόρη" " ἀλλ ἡ γεν- 
γήσασα φῶς τὸ ἀπρόσιτον, " ἀπέλασον ταῦτα μαχρὰν " τῇ ἐμπνεύ- 
σει τῆς θείας πρεσβείας σου. , 

Παράχλησιν ἐν ταῖς θλίψεσιν οἶδα, ἡ καὶ τῶν νόσων ἰατρόν σε 
γινώσχω, "᾽ χαὶ παντελῆ " συντριμμὸν τοῦ θανάτου, ἣ καὶ ποτα- 
μὸν τῆς ζωῆς ἀνεξάντλητον. ἣ᾽᾿ καὶ πάντων τῶν ἐν συμφοραῖς δ 

ταχινὴν χαὶ ὀξεῖαν ἀντίληψιν. ᾿ 
Οὐ χρύπτω σου τὸν βυθὸν τοῦ ἐλέους, ἡ καὶ τὴν βρύσιν τῶν 

ἀπείρων θαυμάτων, " χαὶ τὴν πηγὴν ἢ τὴν ἀέναον ὄντως " τῆς 

πρὸς ἐμὲ συμπαθείας σου, Δέσποινα" " ἀλλ ἅπασιν ὁμολογῶ ἡ χαὶ 
βοῶ χαὶ κηρύττω χαὶ φθέγγομαι. 

Ἂ 

Ψ 

Ψ 
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᾿Εχύκλωσαν αἱ τοῦ βίου με ζάλαι, " ὥσπερ μέλισσαι χηρίον, 
Παρθένε, " χαὶ τὴν ἐμὴν " χατασχοῦσαι χαρδίαν., " χατατιτρώ- 
σχουσι βέλει τῶν θλίψεων: “ ἀλλ᾽ εὑροιμί σε βοηθὸν "ὶ χαὶ διώχτην 
καὶ ῥύστην, Πανάχραντε. 

Διάσωσον ἣ ἀπὸ χινδύνων. 4... » ἀἰολιν 
᾿Επίβλεψον “ ἐν εὐμενείᾳ. ᾿ ΠΣ σελ το Ὁ 

Κοντάχιον. Ἤχος β΄. 

Προστασία "᾿ τῶν Χριστιανῶν ἀχαταίσχυντε, " μεσιτεία " πρὸς 
τὸν Ποιητὴν ἀμεταάθετε, " μὴ παρίδῃς ᾿ ἁμαρτωλῶν δεήσεων φω- 
νάς᾽ " ἀλλὰ πρόφθασον ὡς ἀγαθὴ " εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν " τῶν 
πιστῶς χραυγαζόντων σοι" "' Τ ἄχυνον εἰς πρεσβείαν, " καὶ σπεῦσον 

εἰς ἱκεσίαν, "᾽ ἡ προσταπτεύουσα ἀεὶ, "᾽ Θεοτόχε, “τῶν τιμώντων σε. 
᾿Ωδὴ ζ΄. Ὁ Εἰρμός. 

» [ἢ πῴν Ἑβραίων ἐν χαμίνῳ " χατεπάτησαν τὴν φλύγα θαρ- 
σαλέως ἢ χαὶ εἰς δρόσον τὸ πῦρ" μετέβαλον βοῶντες" " Ἐῤλο- 

» γητὸς εἶ Κύριε, " ὁ Θεὸς, εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Τροπαρια. 
Φῶς ἡ τεχοῦσα, Θεοτόχε, " σχοτισθέντα με νυχτὶ ἁμιαρτημιά- 

των " φωταγώγησον σὺ, " φωτὸς οὖσα δοχεῖον ᾿ τὸ καθαρὸν χαὶ 
ἄμωμον, "ἵνα πόθῳ σε δοξάζω, 

Σχέπη γενοῦ καὶ προστασία "ἡ χαὶ ἀντίληψις χαὶ χαύχημα, 
Παρθένε, "“ γυμνωθέντι μοι νῦν " ἁπάσης βοηθείας, " ἀβοηθήτων 
δύναμις, ἡ καὶ ἐλπὶς ἀπηλπισμένων. 

Ὅλῃ ψυχῇ καὶ διανοίᾳ " καὶ καρδίᾳ σε καὶ χείλεσι δοξάζω, " 
ἀπολαύσας τῶν σῶν ἡ μεγάλων χαρισμάτων" "᾿Αλλ ὦ τῆς σῆς 

χρηστότητος " καὶ ἀπείρων σου θαυμάτων ! 
Βλέψον ἱλέῳ ὄμματί σου, " καὶ ἐπίσκεψαι τὴν καάχωσιν, ἣν 

ἔχω" ἢ χαὶ δεινῶν συμφορῶν, “ χαὶ βλάβης καὶ χινδύνων " καὶ 

πειρασμῶν με λύτρωσαι ᾿ ἀμετρήτῳ σοὺ ἐλέει. 
᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰρμιός. 

» γητὸν ἐν ὄρει " ἁγίῳ δοξασθέντα, "᾽ καὶ ἐν βάτῳ " πυρὶ τὸ τῆς 
» Φ ν Ἂ σῷ Μωῦσεϊ μυστήριον γνωρίσαντα. “ Κύριον 
» ὑμνεῦτε "᾽ καὶ ὑπερυψοῦτε “' εἰς πάντας ποὺς αἰῶνας. 

Τροπᾶρια. 
Διὰ σπλάγχνα " ἐλέους σου, Παρθένε," μὴ παρίδῃς, " Σεμνὴ, 

ποντούμενόν με σάλῳ " βιωτιχῶν κυμάτων: "᾽ ἀλλὰ δίδου μοι " 
χεῖρα βοηθείας, κ᾽ χκαταπονουμένῳ " καχώσεσι “τοῦ βίου. 

Περιστάσεις " καὶ θλίψεις καὶ ἀνάγκαι ἢ εὕροσάν με, "᾿Αγνὴ; 
καὶ συμφοραὶ τοῦ βίου, " καὶ πειρασμοί με πάντοθεν ἐκύχλωσαν" ἢ 
ἀλλὰ πρόστηθί μοι, " καὶ ἀντιλαβοῦ μου " τῇ χραταιᾷ σου σκέπῃ. 

» 
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᾽Εν ταῖς ζαλαις ἢ ἐφεῦρόν σε λιμένα" ἢ ἐν ταῖς λύπαις ἢ χαρὰν 

χαὶ εὐφροσύνην" “' καὶ ἐν ταῖς νόσοις ταχινὴν βοήθειαν" " καὶ ἐν 
τοῖς χινδύνοις ᾿ ῥύστην, καὶ προστάτιν “ἡ ἐν τοῖς πειρατηρίοις. 

Χαῖρε, Θρόνε ᾿ πυρίμορφε Κυρίου" " χαῖρε, θεία ἣ καὶ μαννα- 
δόχε στάμινε" " χαῖρε, χρυσῆ λυχνία, " λαμπὰς ἄσβεστε" " χαῖρε, 
τῶν παρθένων “ἡ δόξα, καὶ μιητέρων " ὡραΐσμα καὶ χλέος. 

᾿Ωδὴ θ΄. Ὃ Ἑἱρμός. 

» ᾿γιξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανὸς, " καὶ τῆς γῆς χατεπλάγη τὰ 
ὑνρομῖν δ ὅσι Θεὸς " ὥφθη τοῖς ἀνθρώποις σωματικῶς, " χαὶ 

» ἡ γαστήρ σου γέγονεν ἡ εὐρυχωροτέρα τῶν οὐρανῶν" " διό σε, 
» Θεοτόχε, "᾿᾿Αγγέλων καὶ ἀνθρώπων “' ταξιαρχίαι μεγαλύνουσι. 

Τροπαριὰ. 
Πρὸς τίνα χαταφύγω ἄλλην, ᾿Αγνή; ἢ ποῦ προσδράμω λοι- 

πὸν καὶ σωθήσομαι; ᾿᾽ ποῦ πορευθῶ ; “᾽ ποίαν δὲ ἐφεύρω χαταφυ- 
γήν; “ ποίαν θερμιὴν ἀντίληψιν ; " ποίαν ἐν ταῖς θλίψεσι βοηθόν: " 
εἰς σὲ μόνην ἐλπίζω, ἦ εἰς σὲ μόνην καυχῶμαι, “ καὶ ἐπὶ σὲ 
θαῤῥῶν χατέφυγον. 

Οὐχ ἔστιν ἀριθμιήσασθαι δυνατὸν " μεγαλεῖα τὰ σὰ, Θεονύμ.- 
φευτε, " χαὶ τὸν βυθὸν " τὸν ἀνεξερεύνητον ἐξειπεῖν ᾽ τῶν ὑπὲρ 

νοῦν θαυμάτων σου, " τῶν τετελεσμένων διηνεκῶς " τοῖς πόθῳ σε 

τιμῶσι, "' χαὶ πίστει προσκυνοῦσιν " ὡς ἀληθῆ Θεοῦ λοχεύτριαν. 
Ἔν ὕμνοις εὐχαρίστοις δοξολογῶ "᾽ χαὶ Ὑεραίρω τὸ ἄμετρον 

ἔλεος, " χαὶ τὴν πολλὴν " δύναμιν σου πᾶσιν ὁμολογῶ" " καὶ τὰς 
εὐεργεσίας σου, ἃς ὑπερεκένωσας εἰς ἐμὲ, " κηρύττω, μεγαλύ- 

νὼ ἡ ψυχῇ τε χαὶ καρδίᾳ " χαὶ λογισμῷ χαὶ γλώσσῃ πάντοτε. 
Τὴν δέησίν μου δέξαι τὴν πενιχρὰν, ' χαὶ χλαυθμὸν μὴ πα- 

ρίδης χαὶ δάχρυα Ἂ χαὶ στεναγμὸν, " ἀλλ᾽ ἀντιλαβοῦ μου ὡς ἀγα- 

θὴ, " χαὶ τὰς αἰτήσεις πλήρωσον" ἢ δύνασαι γὰρ πάντα, ὡς παν- 

σθενοῦς " Δεσπότου Θεοῦ Μήτηρ; ἡ εἰ νεύσεις ἔτι μιόνον " πρὸς τὴν 
ἐμὴν οἰκτρὰν ταπείνωσιν. 

ῬδΥδοϊ οὐ ἸοῦΒ. 94 
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ΕΙΣ ΤῊΝ 

ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. 

Ὁ ἐφεξῆς Κανών ἐστι ποίημα ᾿Ιωσὴφ τοῦ Ὑμνογράφου, 
φέρει δὲ ἀχροστιχίδα" 

Χαρᾶς δοχεῖον, σοὶ πρέπει χαίρειν μόνῃ. ᾿Ιωσύφ. 
᾿Ωδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ὃ Εἰρμός. 

»᾿ 4 νοίξω τὸ στόμα μου, "᾿ χαὶ πληρωθήσεται πνεύματος, " 
Αἰαὶ λόγον ἐρεύξομιαι " τῇ Βασιλίδι Μη τρί’ " χαὶ φθήσομαι 

» φαιδρῶς πανηγυρίζων, " καὶ ἄσω γηθόμενος " ταύτης τὰ θαύ- 

» μᾶτα. Τροπαρια. 
Χριστοῦ βίβλον ἔμψυχον " ἐσφραγισμένην σε Πνεύματι " ὁ μέ- 

γας ᾿Αρχαάγγελος, "᾿᾿Αγνὴ, θεώμενος, "᾽ ἐπεφώνει σοι" "' Χαῖρε, 
χαρᾶς δοχεῖον, " δὶ ἧς Προμήτορος " ἀρὰ λυθήσεται. 

᾿Αδὰμ. ἐπανόρθωσις, " χαῖρε, Παρθένε Θεόνυμφε, " τοῦ “Αδου ἡ 
νέχρωσις" " χαῖρε, πανάμωμε, “ τὸ παλάτιον “" τοῦ μόνου Βασι- 
λέως: “᾽ χαῖρε, θρόνε πύρινε " τοῦ Παντοχράτορος. 

Ρόδον τὸ ἀμάραντον, " χαῖρε, ἡ μόνη βλαστήσασα" " τὸ μῆ- 
λον τὸ εὔοσμον, " χαῖρε, ἡ τέξασα" “ τὸ ὀσφράδιον " τοῦ πάντων 
Βασιλέως" " χαῖρε, ἀπειρόγαμε, " Κόσμου διάσωσμα. 

᾿Αγνείας θησαύρισμα, " χαῖρε, δ ἧς ἐχ τοῦ πτώματος ἡ ἡμῶν 
ἐξανέστημεν" ἡ χαῖρε, ἡδύπνοον " χρῖνον, Δέσποινα, " πιστοὺς εὐω- 

διάζον" “ θυμίαμα εὔοσμον, " μύρον πολύτιμον. 
᾿Ωδὴ γ΄. Ὃ Εἰρμός. 

» οὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτέχε, ᾿ ὡς ζώσα καὶ ἄφθονος πη- 

ο ἔδῃ Ἂ θίασον συγχροτήσαντας " πνευματικὸν στερέωσον" ἤ 
» χαὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου ἢ στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

Τροπαρια. 
Στάχυν ἡ βλαστήσασα τὸν θεῖον, ᾿ ὡς χώρα ἀνήροτος σα- 

φῶς, " χαῖρε, ἔβγα τράπεζα, " ἄρτον ζωῆς χωρήσασα" “ χαῖρε, 
τοῦ ζῶντος ὕδατος " πηγὴ ππαρυκνμνι Δέσποινα. 

ποι ἐνώμι. τὸν μόσχον ἡ τεχοῦσα “ τὸν ἄμωμον» χαῖρε, τοῖς 
πιστοῖς" χαῖρε, ἀμνὰς κούεθος Ἂ Θεοῦ ἀμνὸν τὸν αἴροντα ἣ 
Κόσμου παντὸς τὰ πταίσματα" ἢ πἰοχνφε, θερμὸν ἱλαστήριον. 

“Ὄρθρος φαεινὸς, ἜΘ. ΕΝ ἡ μόνη Ἂ σὸν Ἥλιον ἡεομεν Χριστὸν," 

φωτὸς πραμνυα φως " χαῖρε, ἡ σχότος λύσασα “" χαὶ τοὺς ζοφώ- 

δεις Δαίμονας " ὁλοτελῶς ἐχμειώσασα. 

» 

Ἃ 
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Χαῖρε, πύλη μόνη, ἣν ὁ Λόγος " διώδευσε μόνος" ἡ μοχλοὺς " 
χαὶ πύλας “Αδου, Δέσποινα, “ τῷ τόχῳ σου συντρίψασα" " χαῖρε, 
ἡ θεία εἴσοδος " τῶν σωζομένων πανύμνητε. 

᾿Ωδὴ δ΄. .ὋὋ Εἰἱρμοός. 
» Ὁ χαθήμενος ἐν δόξῃ " ἐπὶ θρόνου Θεότητος " ἐν νεφέλῃ κού- 

φη “ ἦλθεν ᾿Ιησοῦς ὁ ὑπέρθεος, ᾿ τῇ ἀχηράτῳ παλάμη; " 
» χαὶ διέσωσε " τοὺς χραυγάζοντας" " Δόξα, Χριστὲ, τῇ δυνά- 

» μει σου. Τροπαρια. 
᾿Εν φωναῖς ἀσμιάτων πίστει " σοὶ βοῶμεν, Πανύμνητε" ἅ χαῖρε, 

πῖον ὄρος " χαὶ τετυρωμένον ἐν Πνεύματι" "᾽ χαῖρε, λυχνία καὶ 
στάμινε " Μάννα φέρουσα “ τὸ γλυχαῖνον ἢ τὰ τῶν εὐσεβῶν αἰ- 
σθητήρια. 

Ἱλαστήριον τοῦ Κόσμου, ἣ χαῖρε, ἄχραντε Δέσποινα" ἣ“' χαῖρε, 
χλῖμαξ γῆθεν " πάντας ἀνυψώσασα χαριτι" ἣὶ χαῖρε, ἡ γέφυρα ὄν- 

τως, " ἡ μετάγουσα “ ἐχ θανάτου " πάντας πρὸς ζωὴν τοὺς 
ὑμινοῦντας σε. 

Οὐρανῶν ὑψηλοτέρα, " χαῖρε, γῆς τὸ θεμέλιον Κ ἐν τῇ σὴ νη- 
δύϊ, “ΓΑχραντε, ἀκόπως βαστάσασα" " χαῖρε, χογχύλη πορφύραν 
θείαν βάψασα " ἐξ αἱμιώτων σου " τῷ Βασιλεῖ τῶν Δυνάμεων. 

Νομοθέτην ἡ τεχοῦσα " ἀληθῶς, χαῖρε Δέσποινα, " τὸν τὰς 
ἀνομίας " πάντων δωρεὰν ἐξαλείφοντα: " ἀκατανόητον βαθος, " 
ὕψος ἄῤῥητον, " ἀπειρόγαμε, " δι ἧς ἡμεῖς ἐθεώθημεν. 

Σὲ τὴν πλέξασαν τῷ Κόσμῳ “' ἀχειρόπλοχον στέφανον " ἀ- 
νυμνολογοῦμεν, ἣ᾽ Χαῖρέ σοι, Παρθένε, χραυγάζοντες, “ τὸ φυ- 
λαχτήριον πάντων ἣ χαὶ χαράχωμα " χαὶ χραταίωμια ἥ χαὶ ἱερὸν 
χαταφύγιον. ᾿Ωδὴ ε΄. Ὃ Εἰρμός. 
» ᾽χπξέστη τὰ σύμπαντα " ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου" ἡ σὺ γὰρ, ἀπει- 

' ἡάναδα Παρθένε, " ἔσχες ἐν μήτρᾳ " τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν, 
» χαὶ τέτοχας ἄχρονον Υἱὸν, " πᾶσι τοῖς ὑμινοῦσί σε ᾿ σωτηρίαν 
» βραβεύουσα. Τροπαρια. 

'Ὁδὸν ἡ χυήσασα " ζωῆς, χαῖρε, πανάμωμε, 
σμοῦ τῆς ἁμαρτίας " σώσασα Κόσμον" ἣ' χαῖρε, Θεόνυμφε, " ἄχου- 

σμα καὶ λάλημα φριχτόν' " χαῖρε, ἐνδιαίτημα ἡ τοῦ Δεσπότου 
τῆς Κτίσεως. 

᾿Ισχὺς χαὶ ὀχύρωμα “' ἀνθρώπων, χαῖρε Αχραντε, “ τόπε ἅ- 
γιάσματος τῆς δόξης, “ νέχρωσις “Αδου," νυμφὼν ὁλόφωτε" ἣ'ὶ χαῖ- 

ρε, τῶν ᾿Αγγέλων χαρμονή" "' χαῖρε, ἡ βοήθεια "᾽ τῶν πιστὼς δεο- 
μένων σου. 

Πυρίμορφον ὄχημα " τοῦ Λόγου, χαῖρε, Δέσποινα, ἢ ἔμψυχε 
Παράδεισε, τὸ ξύλον " ἐν μέσῳ ἔχων " ζωῆς τὸν Κύριον, " οὐ ὁ 

» 

» 

Ἄ ἡ χαταχλυ- 
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γλυχασμιὸς ζωοποιεῖ " πίστει τοὺς μετέχοντας ᾿ χαὶ φθορᾷ ὑποχύ- 
ψαντας. 

ἹῬωννύμενοι σθένει σου “᾽ πιστῶς ἀναβοῶμέν σοι" "' Χαῖρε, 
πόλις τοῦ παμβασιλέως, "᾽ δεδοξασμένα " χαὶ ἀξιάχουστα " περὶ 
ἧς λελάληνται σαφῶς" “ ὄρος ἀλατόμητον, " χαῖρε, βάθος ἀμέ- 
τρητον. 

Εὐρύχωρον σχήνωμα "᾽᾿ τοῦ Λόγου, χαῖρε, “Αχραντε" " χόχλος 
ἡ τὸν θεῖον μαργαρίτην ἢ προαγαγοῦσα, ἡ χαῖρε, πανθαύμιαστε" " 
πάντων πρὸς Θεὸν χαταλλαγὴ " τῶν μαχαριζόντων σε, “᾽ Θεοτόχε, 
ἑχάστοτε. ᾿Ωδὴ ς΄. Ὃ Εἰρμός. 
» πῃχπὴν θείαν ταύτην χαὶ πάντιμον ᾿᾽ τελοῦντες ἑορτὴν, οἱ θεό- 
» “ν- " τῆς Θεομήτορος, " δεῦτε, τὰς χεῖρας χροτήσωμεν, ἢ 
ν σὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα " Θεὸν δοξάζοντες. 

Τροπαρια. 
Παστὰς τοῦ Λόγου ἀμόλυντε, " αἰτία τῆς τῶν πάντων θεώ- 

σεως, " χαῖρε, Πανάχραντε, ᾿ τῶν Προφητῶν περιήχημια: “ χαῖρε, 
τῶν ᾿Αποστόλων ἣ τὸ ἐγκαλλώπισμα. 

Ἔχ σοῦ ἡ δρόσος ἀπέσταξε ἢ φλογμὸν πολυθεΐας ἡ λύσασα" " 

ὅθεν βοῶμεέν σοι" " Χαῖρε, ὁ πόχος ὁ ἔνδροσος, “ ὃν Γεδεών, Παρ- 
θένε, “ προεθεάσατο. 

᾿Ιδού σοι, Χαῖρε, χραυγαάζομεν" "' λιμὴν ἡμῖν γενοῦ θαλαττεύ- 
ουσι, " χαὶ ὁρμητήριον “ ἐν τῷ πελάγει τῶν θλίψεων " χαὶ τῶν 
σχανδάλων πάντων “ἡ τοῦ πολεμήτορος. 

Χαρᾶς αἰτία, χαρίτωσον ἢ ἡμῶν τὸν λογισμὸν τοῦ χραυγά- 
ζειν σοι" ᾿ Χαῖρε, ἡ ἄφλεχτος ἡ βάτος, νεφέλη ὁλόφωτε, “' ἡ τοὺς 

πιστοὺς ἀπαύστως " ἐπισχιαζουσα. 

᾿Ωδὴ ζ΄. Ὃ Εἰρμός. 

ὑχ ἐλάτρευσαν " τῇ Κτίσει οἱ θεόφρονες " παρὰ τὸν Κτίσαν- 

π᾿ Ἢ ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλὴν " ἀνδρείως πατήσαντες, "᾽΄ χαί- 
» ροντες ἕψαλλον᾽ "᾽ Ὑπερύμνητε, ἢ ὁ τῶν Πατέρων Κύριος ἥ χαὶ 

Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. Τροπαρια. 

᾿Ανυμνοῦμιέν σε, ᾿ βοῶντες: Χαῖρε, ὄχημα ᾿ Ἡλίου τοῦ νοη- 
τοῦ" " ἄμπελος ἀληθινὴ, " τὸν βότρυν τὸν πέπειρον " ἡ γεωργή- 
σασα, “ οἶνον στάζοντα " τὸν ψυχὰς εὐφραίνοντα “' τῶν πιστῶς σε 

δοξαζόντων. 
᾿Ιατῆρα " τῶν ἀνθρώπων ἡ χυήσασα, " χαῖρε, Θεόνυμφε, "' ἡ 

ῥάβδος ἡ μυστικὴ, “ ἄνθος τὸ ἀμάραντον " ἐξανθήσασα" ἡ χαῖρε, 
Δέσποινα, " δ ἧς χαρᾶς πληρούμεθα, " καὶ ζωὴν χληρονομοῦμεν. 

ἹῬητορεύουσα. " οὐ σθένει γλῶσσα, Δέσποινα, “᾽ ὑμνολογῆσαί 
σε" ἡ ὑπὲρ γὰρ τὰ Σεραφὶμ. " ὑψώθης, χυήσασα “ τὸν. Βασιλέα 

Ἃ 

ψΨ 

1 
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Χριστόν" “ ὃν ἱκέτευε ἢ πάσης νῦν βλάβης ῥύσασθαι " τοὺς πι- 
στῶς σε προσχυνοῦντας.. ᾿ 

Εὐφημεῖ σε " μαχαρίζοντα τὰ πέρατα, " χαὶ ἀναχράζει σοι" ὅ 
Χαῖρε, ὁ τόμος ἐν ᾧ “ δαχτύλῳ. ἐγγέγραπται " Πατρὸς ὁ Λό- 
γος, ᾿Αγνή" ἡ ὃν ἱκέτευε " βιβλῳ ζωῆς τοὺς δούλους σου," χατα- 
γράψαι, Θεοτόχε.. 

ἹΙχετεύομεν “ οἱ δοῦλοί σου καὶ χλίνομεν ᾿᾿ γόνυ χαρδίας ἡμῶν" ἢ 
Κλῖνον τὸ οὖς σου, ᾿Αγνὴ, " καὶ σῶσον τοὺς θλίψεσι " βυθιζομιένους 

ἡμᾶς, " χαὶ συντήρησον " πάσης ἐχθρῶν ἁλώσεως " τὴν σὴν Πό- 
λιν, Θεοτόχε. ᾿Ωδὴ η΄. Ὃ Εἰρμιός. 
» Ὑαῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ χαμίνῳ “ ὁ τόκος τῆς, Θεοτόχου διεσώ- 
» π- Ἂ χόπε μὲν τυπούμενος" " νῦν δὲ ἐνεργούμενος, " τὴν 
» Οἰχουμένην ἅπασαν. " ἀγείρει ψάλλουσαν" " Τὸν. Κύριον ὑμινεῖτε, 
» τὰ ἔργα, " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 
Νηδύϊ τὸν Λόγον, ὑπεδέξω, “᾽ τὸν πάντα βασταάζοντα. ἐβά- 

στασας" " γάλαχτι. ἐξέθρεψας " νεύματι τὸν τρέφοντα " τὴν Οἰ- 
χουμιένην: ἅπασαν, " ᾿Αγνὴ, ᾧ ψάλλομεν: " Τὸν Κύριον ὑμινεῖτε, 
τὰ ἔργα, " χαὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Μωσῆς χκατενόησεν ἐν βάτῳ " τὸ μέγα: μυστήριον. τοῦ τόχου 
σου" " Παῖδες προεικόνισαν "'᾿ τοῦτο ἐμφανέστατα, " μέσον πυρὸς 

ἱστάμενοι, " καὶ μὴ φλεγόμενοι, ᾿ ἀκήρατε ἁγία Παρθένε" “ ὅθεν 
σε ὑμνοῦμεν ἣ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Οἱ πρώην ἀπάτῃ γυμνωθέντες, ἢ στολὴν ἀφθαρσίας ἐνεδύθη- 
μεν " τῇ χυοφορίᾳ σου" " καὶ οἱ καθεζόμενοι " ἐν σχότει παραπτώ- 
σεων. ἢ φῶς χατωπτεύσαμεν, “ φωτὸς κατοιχητήριον, Κόρη" " 

ὅθεν σε ὑμνοῦμεν " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Νεχροὶ διὰ σοῦ ζωοποιοῦνται: " ζωὴν γὰρ τὴν ἐνυπόστατον 

ἐχύησας: " εὔλαλοι οἱ ἄλαλοι " πρώην χρηματίζοντες" “ λεπροὶ 
ἀποχαθαίρονται" “ἡ νόσοι διώκονται" ᾿ πνευμάτων ἀερίων τὰ πλή- 
θη “ ἥττηνται, Παρθένε, " βροτῶν ἡ σωτηρία. 

Ἢ Κόσμῳ τεχοῦσα σωτηρίαν, " δί ἧς ἀπὸ γῆς εἰς ὕψος ἤρθη- 

μεν, " χαίροις, παντευλόγητε, ἢ σχέπη χαὶ χραταίωμα, ἣ' τεῖχος 
χαὶ ὀχύρωμα " τῶν μελῳδούντων, ᾿Αγνή" " Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, 
τὰ ἔργα, " καὶ ὑπερυψοῦτε " εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

᾿Ωδὴ θ΄. .ὋὋ ἙΕἱρμός. 
» Ἵι πᾶς γηγενὴς " σχιρτάτω τῷ πνεύματι "᾽ λαμπαδουχούμε- 
ϑς Ἂ πανηγυριζέτω δὲ ἀύλων Νόων " φύσις γεγαίρουσα ἣ' 

ν τὴν ἱερὰν πανήγυριν " τῆς Θεομήτορος, " χαὶ βοάτω" "᾽ Χαί- 

» ροις, παμμαχάριστε, " Θεοτόχε ἁγνὴ ἀειπάρθενε. 

» 
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Τροπαρια. 
Ἵνα σοι πιστοὶ τὸ Χαῖρε χραυγάζωμεν, " οἱ διὰ σοῦ τῆς 

χαρᾶς " μέτοχοι γενόμενοι " τῆς ἀϊδίου, ᾿ ῥῦσαι ἡμᾶς πειρασμοῦ " 
βαρβαρικῆς ἁλώσεως, ἢ χαὶ πάσης ἄλλης πληγῆς " διὰ πλῆθος 
Κόρη; παραπτώσεων “ ἐπιούσης βροτοῖς ἀμιαρτανουσιν. 

"Ὥφθης φωτισμὸς ᾿᾽ ἡμῶν καὶ βεβαίωσις- "΄ ὅθεν βοῶμέν σοι" " 

Χαῖρε, ἄστρον ἄδυτον, " εἰσάγον Κόσμῳ " τὸν μέγαν Ἥλιον" " 
χαῖρε, ᾿Εδὲμ. ἀνοίξασα “' τὴν χεχλεισμένην, ᾿Αγνή᾽ " χαῖρε, στή- 
λη " πύρινε, εἰσάγουσα " εἰς τὴν ἄνω ζωὴν τὸ ἀνθρώπινον. 

Στῶμεν εὐλαβῶς " ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἡμῶν, “ καὶ ἐχβοήσωμεν" ἢ 
Χαῖρε, Κόσμου Δέσποινα" " χαῖρε, Μαρία, " Κυρία πάντων ἡμῶν: ἣ 

χαῖρε, ἡ μόνη ἄμωμος " ἐν γυναιξὶ χαὶ χαλή" " χαῖρε, σχεῦος, ἢ 
μύρον τὸ ἀχένωτον " ἐπὶ σὲ χενωθὲν εἰσδεξάμενον. 

Ἢ περιστερὰ, " ἡ τὸν ἐλεήμονα " ἀποχυήσασα, " χαῖρε, ᾿Αει- 
πάρθενε: “ ᾿Οσίων πάντων, "᾽ χαῖρε, τὸ καύχημα, "᾽ τῶν ᾿Αθλη- 
τῶν στεφάνωμα" ἢ χαῖρε, ἁπάντων τε " τῶν Δικαίων ᾿' θεῖον ἐγκαλ- 
"λώπισμα, “ χαὶ ἡμῶν τῶν πιστῶν τὸ διάσωσμα. 

Φεῖσαι, ὁ Θεὸς, " τῆς χληρονομίας σου, " τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἢ 
πᾶσας παραβλέπων νῦν, " ῦ 

Ἃ 

εἰς τοῦτο ἔχων " ἐχδυσωποῦσαν σε 

τὴν ἐπὶ γῆς ἀσπόρως σε " χυοφορήσασαν, διὰ μέγα "' ἔλεος θε- 

λήσαντα "' μορφωθῆναι, Χριστὲ, τὸ ἀλλότριον. 

ΤΕΛΟΣ 

ΤΩ ΔῈ ΘΕΩ ΔΟΞΑ. 





»- κι ἐὐνιένι 

ἐξ ̓ Διο ἄμ ἡμὴ ΧΩ γαῖ 
δος μέφυγαι τιν ται» «Ὦ ΜΗ, ΎΣ 
ἊΨ ῥᾷριοής, ἀλώσεμα ΚΑ ες ΚΆΡΝ δΝ 
ἄρα, ἀφραπθέσμως τα βρυνοῖς κα 

᾿Ώφϑης φῳτσμᾶς μάν κὰ βώραε " 
δο ΤῸ  ῊῸ ̓ ὅαηρον ᾿ἄξόπον, ἐσ δὴ ιδ : 
ἐὰν με δα ἀγολανα δυψὴν ρα μα πος 
ΒΥ, πορενί; ἐϊχά απ ικὰν ἄνω ζῆν αὐ 

ες πρῆμαν, ἐλ βῶς, " ἐν ῳθν ἸΘοοσε μαν, ἊΣ 
Χκῆρω, Κὐσμοο, ἀὐᾳοῦίῳ ἢ. εὐ ἐορνμαν τὰ ἀγυνμα 
χἀκριὶ ἡ βόγῃη ον ἰρερομβρκἀγφώνοςς: 

Νὴ ὩΣ νὺ,. ἀπδσμες δῦ 

ΕΘ Σ ΤῊΝ ἸΜΘψ; εψί ἡ τον 

Αδὶ δὴν ἝΝ Ν ΓῺ ων " πίω " ὑῤηρηλι 

ΗΝ Ὁ ΤΗΝ ὭΣ ΣΝ ψάνο ὃν Ἰδοῦ Ὁ 

νην. θά ἁμῇ ἘΣ... 
ἢ τῷ οἵ ᾿ς Ὧ ἜΣ ὦ αν 

ἀὐελυ δε βὰν οἱ ἮΡ ἫΝ 
ρὲ ἐδ ΣΝ μευ σῷ ὦν 
᾿ ἤσν ἀρ τ νμι ΤῊΝ πν ΜῊΝ ΡΟ ΚΑΝΣ μὰ ἢ Ἣν 
υς, νον, ἢ “πὰς ΩΣ νὰ. 

ΠΥ οοοι ἐρ ῶν 
ἡμαδόνυ ᾿ξ δι ἀκόν ΤΥ τὶ ον ν. 
ΠΝ... κολῳ ἡ Ῥᾷ ἐν Ἰὴν νὴμ νὰ ἢ 

ον. ΩΝ τ ὙΕΥ ὅσας τὰν ὟΝ μῴδι οὐδ" ΓΙ 
ΤΡ δ τς ΣΘΑΝ ῷ: Ἂν ἐν" ΘΟΕ ΣΝ ἌΨΩΝ 

τῶν υἰορδνεὸν δε οήδοφμοδι πρῖ 
ον ἃ ΣΕ γωμῇ ἥν ἣν δὴ ἡδονή, ἈΚ νῶν, ἐὴν 
ΝῊ ὙΥΝΨΝ  Ὑ ΤΝ τν ΤῊ ἐϑρηρνην ὑνηληϑ 
ἣν ΔῊΝ ̓ νῶν πνεύδ ΨΥ πῃ ἡ ὩΝΝΝ 



ς; ᾿ Ὁ 
ἐκ ἈΝ 





μΠΠΠΠΠΠι 




