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ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ

Τ Ο Μ ΕΡΓΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΝ

ΑΓΙΑΣΑΝΤΗΝ ΑΝΗΚΟΥΣΑΝ ΑΥΤΟΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝΤΑΞΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΥΤΗ ΕΥΑΓΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ,

ΔΙΟΡΘΩΘΕΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΔΙΑΙΡΕΘΕΝ

Υπο

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ

ΤΟΥ ΙΩΒΡΙΟΥ

ΥΦ' or ΠΡΟΣΕΤΕΘΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΣΩΝ ΤΟΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤor,

ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΑΟΓΙΟΥ ΑΓΙΩΝ,

νύν δε ανατυπωθεν, κατά την εν Κωνσταντινουπόλει γενομένην έκδοσιν, δε επιστασίας

ΣΜΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΖΕΡΒΟΥ

ΑΡΧΙΒΙΑΝΔΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΣ ΝΕΑ

Β Ε Ν Ε Τ Ι Α

ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ο ΦΟΙΝΙΞ

1870



Λέγωυμίν : Πάντα όσα αν προσευχόμενοι αιτείσθε, πιςεύετε ότι λαμβάνετε,

και έσαι υμίν . Και όταν σηκητε προσευχόμενοι, αφίετε είτι έχετε κατά τινος:

ίνα και ο Πατήρ υμών ο εν τοίς ουρανούς αφή υμίν τα παραπτώματα υμών.

Μάρκ. ια . 24-95.



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ .

Η αθ'ήν έποχήν, η μελιτερπης των ενδόξων ημών προγό

νων γλώσσα, θαυμασίως προοδεύει όσημέραι επί το κρεϊτ

τον, ουχί μόνον καθ' όλα εκείνα της περικλεούς Ελλάδος τα

μέρη, όπου ορθοδόξως εξυμνείται και ολοψύχως λατρεύεται

το του Υψίστου παναγιον όνομα, αλλά και εν άλλαις ενδό

ξοις, ει και ξέναις πόλεσι, παρ αίς ή μοσοφίλητος αύτη γλώσ

σα μετ' ακορέστου πόθου καλλιεργείται κατα ταύτην λέγο

μεν την εποχών, πολυ δικαιότερον και αναγκαιότατον μάλι

στα είναι, ότι αι Ιεραι της Σεβασής ημών Μητρός Εκκλησίας

βίβλοι, ανατυπούμεναι ιδίως εν αλλοδαπή, να επιθεωρώνται

παρ ανδρών εμπαιδεύτων, ουχ ήττον δε και θεοσεβών, ένα

αι τοιαύται εκδόσεις καθαρεύωσιν, όση δύναμις, σφαλμάτων,

όσα πολυτρόπως εν ταϊς προλαβούσαις παρεισέφρησαν.

Και δη προέκυψαν εις φώς έκ του Τυπογραφείου ο Φοίνιξ,

αι πλείονες των ειρημένων Εκκλησιαστικών βίβλων, μετα

πλείστης όντως επιμελείας διορθωθείσαι, και δί ατρύτων πό

νων αποπερατωθείσαι, παρα του αειμνήστου Ιεροδιδασκά

λου Κ. Βαρθολομαίου του Κουτλουμουσιανού, εφ' έκαναν χρό

νου διάστημα ενταύθα διαπρέψαντος μείνασαι όμως αδιόρ

θωτοι και έτεραι, χρήζουσαι επιστασίας ου της τυχούσης, ως

ή του Μεγάλου Ευχολογίου και η τής Παρακλητικής, ανεδέ

ξατο ταύτας, και εξεπέρανε μετα ζήλου όντως θρησκευτικό,

και ακραιφνώς ευλαβείας, ο ενταύθα Ιερομόναχος Σπυρίδων

Ζερβος, ως το 1850 δι επιστολής προς αυτόν του Π . Οικ.

Πατρ. Κ. 'Ανθίμου, επιτετραμμένος αναδεχθήναι το της επι



- Οι δ'. και

στασίας επίπονον έργον διο και ανεδείχθη μετα ταύτα Π.

Αρχιμανδρίτης δί ετέρας Πατρ. επιστολής παρα του Π. Οικ.

Πατρ. Κ . Κυρίλλου κατά το 1856. Και ταύτα μεν έκανα,

προς αποφυγήν πάσης ενδεχομένης παρατηρήσεως ή καιπαρ

εξηγήσεως.

'Εκλιπούσης δε ήδη της το Μεγάλου Ωρολογία τελευταίας

εκδόσεως, και επομένως βουλόμενοι ήμεϊς ανατυπώσαι τούτο,

ει και ακριβώς διορθωθεν υπό του ρηθέντος αοιδίμου Πατρος

Βαρθολομαίου, και παρα της καθ' ημάς Μ . του Χ . 'Εκκλη

σίας επικυρωθεν, ως δήλον έκ τών αμφοτέρωθεν επιστολών

καταχωρισθεισών εν ταϊς προλαβούσαις του Μ . “Ωρολογίου

εκδόσεσιν, ενεπιστεύθημεν όμως την τούτου επιστασίαν, τα

ειρημένω Πατρι Σπυρίδωνα, ως του έργου τέτου οικείου αυτό

μάλλον ή ημίν . 'Αλλ' άμα ο ρηθείς Αρχιμανδρίτης ανεδέχθη

το περί ου ο λόγος έργον, εστάλη προς ημάς εν αντίτυπον

του Μ . “Ωρολογίου, εκδοθέντος εν Κωνσταντινουπόλει, υπό

του εντίμου Κ . Γ . Σεϊτανίδου, τη εγκρίσει της Κεντρικής

Πατρ. επιτροπής, επιδοκιμασία δε και επικυρώσει της Μ .

του Χ. 'Εκκλησίας και λοιπόν απεφασίσαμεν, όπως η με

λετωμένη του Μ . “Ωρολογία έκδοσις εν τώ ημετέρω Τυπογρα

φείω, γείνη, βασιζομένη δικαίω τω λόγω, επ'εκείνης της Κων

σταντινουπόλεως, και δια το οφειλόμενον σέβας προς την κοι

νην των ευσεβών Μητέρα, και ένα το ομοειδες της αναγνώ

σεως εν πάσαις ταϊς εραϊς Δέλτους απαντάται .

Διεξελθων τοίνυν ο ρηθείς επιστάτης, μεθ' όσης oίoν τε επι

μελείας, την εν Κωνσταντινουπόλει γενομένην έκδοσιν, και

ταύτην αντιβαλων μετα της εν Ενετίαις, εύρε μεταξύ αυτών

παροράματα τυπογραφικα ουκ ολίγα, και τοιαύτα προφανώς

όντα, αδιστακτως διώρθωσεν ως φερ ειπείν, μεταθεσιν στίχο

τινος εν τω Αμώμω, μετάθεσιν 'Αντιφώνων από μιάς είς άλλης

εορτήν, εσφαλμένας αναγνώσεις τινας εν τοίς εν αυτοίς ψαλ

μοϊς, σύγχυσιν εν τοϊς Πασχαλίοις, και άλλα τινα, παρορα

ματα παντως, άπερ, εσκεμμένως έκαστος αναγινώσκων την

ανά χείρας Ιεραν βίβλον, ευρήσει πεποίθαμεν καλώς έχοντας



ως έκρινεν επίσης εύλογον, και λίαν κατάλληλον νομίζομεν,

ν' αφαιρέση το κατα την 16 Σεπτεμβρίου προστεθεν νέον

Τροπάριον της αγίας Ευφημίας, και να αφήση τούτο ως ευ

στόχως κείται, κατά την 11 Ιουλίο, ως κατ'εκείνην την ημέ

ραν τελεσθέντος του υπερφυούς θαύματος υπό της Μεγαλο

μάρτυρος ενόμισε δε καλόν να συντυπωθή και αύθις το

Σύμβολον του Μεγάλου Αθανασίου, ως εν ταίς προτεραις εκ

δόσεσι .

Και ταύτα μεν εκρίναμεν δέον ν'αναφέρωμεν προς διασα

φησιν της συν Θεώ αποπερατωθείσης εν τω ημετέρω Τυπο

γραφείω νέας ταύτης εκδόσεως καθ'όσον δεν αφορά την ταύ

την περικοσμούσαν καλλονήν, τούτο αποδεικνύεσιν αυτα τα

πράγματα, διαρρήδην κηρύττοντα την των λόγων αναμφίλε

κτον αλήθειαν .

"Έρρωσθε .

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡ. Ο ΦΟΙΝΙΞ

ΧΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ .





ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α'.

DEPIEXON

Την εις τους επτά καιρούς του ημερονυκτίου διατεταγμένην 'Ακολουθίαν

της προσευχής : τουτέστι,

Α'. Το Μεσονυκτικόν, ου τινος προηγείται η Προοιμιακή προσευχή λεγο

μένη άμα το εξεγερθήναι του ύπνου .

Β'. Τον "Ορθρον, μεθ' ου συνάπτεται η Πρώτη "Ώρα και το Μεσώριον

αυτής .

I '. Την Τρίτην " Ωραν μετα του Μεσωρίου αυτής.

Δ'. Την " Έκτην " Ωραν μετά του Μεσωρίου αυτής, μεθ' ήν έπονται τα

Τυπικά, τα 'Αντίφωνα τά τε καθημερινά και τα των Δεσποτικών και θεο

μητορικών Εορτών, και η επί της τραπέζης εν τω 'Αρίστα ευχή και ευχα

ριστία .

Ε '. Την Έννάτην "Ώραν μετα του Μεσωρίου αυτής .

5'. Τον Έσπερινών, μεθ'δν κείται η εν τω Δείπνω ευχή και ευχα

ριστία .

2'. Το 'Απόδειπνον, το Μέγα και το Μικρόν ,
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Επτάκις της ημέρας ήνεσα σε, επι τα κρίματα

της δικαιοσύνης σου.

Ψαλμ. ριη. 163.



Ω Ρ Ο Λ Ο ΓΙΟ Ν

. ' ΤΟ ΜΕΓΑ

Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η

Τ Η Σ Ο Λ Η Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν Υ ΚΤΙΟΥ Α Κ Ο Λ Ο Υ ΘΙΑ Σ . :

Π Ρ001ΜΙΑ Κ Η .

ΜΙΟ ΤΟΥ ΥΙΝΟΥ ΕΞΕΓΕΡΘΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΞΑΝΑΣΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ,

ΣΤΗΘΙ ΜΕΤ' ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΕΙΠΕ :

:

Εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού, και

του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Αγιος ο Θεός, "Αγιος Ισχυρός, "Αγιος Αθάνατος, ελέησον

A ημάς. . Εκ γ . .

Δόξα Πατρί, και Υιώ, και αγίω Πνεύματι, και νύν, και

Ο αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριας, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσθητι ταίς αμαρ

τίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημϊν .

Αγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του

ονόματός σου . Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον .

• Και πάλιν,Δόξα Πατρί, έως τέλους . Είτα,

πατερ ημών ο εν τοϊς ουρανοϊς, αγιασθήτω το όνομά σου

έλθέτω η βασιλεία σου γενηθήτω το θέλημά σου, ως

εν ουρανώ, και επί της γης . Τον άρτον ημών τον επιούσιον

δος ημίν σήμερον και αφες ημϊν τα οφειλήματα ημών, ως

και ημείς αφίεμεν τοϊς οφειλέταις ημών και μη εισενέγκης

ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από το πονηρού . "Οι

σου εςιν η βασιλεία, και η δύναμις, και η δόξα, του Πατρός,

και του Υιού, και του αγίου Πνεύματος, νύν, και αει, και

εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν .

Orologio.



ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

Και τα παρόντα Τριαδικα Τροπάρια, Ηχος α.

'ξεγερθέντες του ύπνου, προσπίπτομέν σοι, "Αγαθε, και

Ε των Αγγέλων τον ύμνον βοώμεν σοι, Δυνατέ· "Αγιος, "Α

γιος, "Αγιος εί ο Θεός . Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Δόξα, Ήχος β'.

της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, τον νυν μου

I φωτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις

το υμνείν σε, αγία Τριάς- "Αγιος, "Αγιος, "Αγιος εί ο Θεός . Δια

της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Και νύν," Ηχος γ'.'

Δ 'θρόον ο Κριτής επελεύσεται, και εκάστου αι πράξεις

Η γυμνωθήσονται αλλα φόβω κράξωμεν εν τω μέσω της

νυκτός : "Αγιος, "Αγιος, "Αγιος εί ο Θεός . Δια της Θεοτόκου

ελέησον ημάς.

Το, Κύριε ελέησον, ιβ'. και την Ευχήν ταύτην.

ΕΥΧΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΜΕΘ'ΙΚΕΣΙΛΣ,

'κ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώ σοι, αγία Τριάς:

Ε ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν,

ουκ ωργίσθης εμοί τω βαθύμω και αμαρτωλώ, ουδε συνα

πώλεσας με ταϊς ανομίαις μου , αλλ' εφιλανθρωπεύσω συνή

θως, και προς απόγνωσιν κείμενον ήγειρας με, εις το όρθρί

σαι και δοξολογήσαι το κράτος σου . Και νύν φωτισόν μου

τα όμματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα, του μελετάν

τα λόγια σου, και συνιέναι τας εντολάς σου, και ποιεϊν το

θέλημά σου, και ψάλλειν σοι εν εξομολογήσει καρδίας, και

ανυμνεϊν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός, και του Υιού,

και του αγίου Πνεύματος, νύν, και αει, και εις τους αιώνας

των αιώνων. Αμήν .

ΕΥΧΗ ΕΤΕΡΑ.

A όξα σοι, Βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορ ' ότι, τη θεία σου

και φιλανθρώπω προνοία, ήξίωσας με τον αμαρτωλών

και ανάξιον εξ ύπνου αναστήναι, και τυχεϊν της εισόδου του

αγίου σου οίκου. Δέξαι, Κύριε, και την φωνήν της δεήσεώς



ΜΕΣΟΝΥΚΤ. ΚΑΘ' ΗΜΕΡΑΝ.

μου, ως των αγίων και νοερών σου Δυνάμεων και ευδόκησαν

εν καρδία καθαρά, και πνεύματι ταπεινώσεως, προσενεχθή

ναι σου την εκ των ρυπαρών χειλέων μου αίνεσιν όπως κάγω

κοινωνός γένωμαι των φρονίμων Παρθένων, εν φαιδρά λαμ

πηδόνι της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον έν Πατρί και

Πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν Λόγον . Αμήν .

0meter meine e0e metersΦορητο»

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΤΟΥ ΚΑΘ'ΗΜΕΡΑΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ .

Eί μένέστιν Ιερεύς, λέγει: Ευλογητός ο Θεός ημών είδε μη

υπάρχει Ιερεύς, λέγε :

Δί ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο .

Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν .

Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι.

D ασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο

πανταχού παρών, και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των

αγαθών, και ζωής χορηγός, ελθε και σκήνωσον εν ημίν, και

καθαρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθε, τας

ψυχας ημών.

Τρισάγιον. Μετανοίας τρείς (*) . Δόξα, και νύν, Παναγία

Τριάς: Πάτερ ημών • "Οτι σου έστιν . Κύριε ελέησον, ιβ'. Δό

ξα, και νύν .

Δεύτε προσκυνήσωμεν, και προσπέσωμεν τω Βασιλεϊ η

μων Θεώ .

Δεύτε προσκυνήσωμεν, και προσπέσωμεν Χριστώ τω Βα

σιλεί ημών Θεώ.

Δεύτε προσκυνήσωμεν, και προσπέσωμεν αυτώ Χριστώ

τω Βασιλεϊ και Θεώ ημών .

Μετανοίας τρείς, και ευθυς τον Ν'. Ψαλμόν .

( ) Η λέξις Μετάνοια ενταύθα, ομοίως και εν τοις έφεξής , οσάκις ευρίσκεται μόνη, δηλοί τα δια της

Σέφαλής μόνον, χωρίς κλίσιως γονάτων, γινόμενα προσκυνήματα, άτινα και Μετάνοιαι μικραι καλουν

ται . 'Οπου δε κείται μετα του επιθέτου, Μετάνοιαι μεγάλαι, έχει σημαινει τας κοινότερον παρ « μίν

λεγομένας Μετανοίας, ας και ποιούμεν κλίνοντας τα γόνατα, και προσπίπτοντες έως εδάφους της γής και



ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

ΨΑΛΜΟΣ Ν'. 50.

λέησόν με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός σs, και κατά το

Ο πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου . .

Επι πλείον πλύνόν με από της ανομίας μου, και από της

αμαρτίας μου καθαρισόν με.

"Οτι την ανομίαν μου εγω γινώσκω, και η αμαρτία μου

ενώπιόν μου έστι διαπαντός .

Σοι μόνω ήμαρτον, και το πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα,

όπως αν δικαιωθής εν τοίς λόγοις σου, και νικήσης εν τω

κρίνεσθαι σε .

" Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην, και εν αμαρτίαις εκίσ

σησε με ή μήτηρ μου .

1δου γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια

της σοφίας σου εδήλωσάς μου.

Ραντιείς με υσσώπω, και καθαρισθήσομαι" πλυνείς με,

και υπερ χιόνα λευκανθήσομαι.

'Aκουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται

οστέα τεταπεινωμένα.

'Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου,

και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον .

Καρδίαν καθαραν κτίσον εν εμοι ο Θεός, και πνεύμα

ευθες εγκαινισον εν τοίς εγκάτοις μου.

Μη απορρίψης με από του προσώπου σου, και το Πνεύμα

σου το άγιον μη αντανέλης απ'εμού.

'Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου, και πνεύ

ματι ηγεμονική στήριξόν με. ,

Διδάξω ανόμους τας οδούς σου, και ασεβείς επι σε επι

στρέψουσι .

Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίαςμου,

αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου .

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί

την αίνεσίν σου .

"Οτι, ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα άν· ολοκαυτώματα ουκ

ευδοκήσεις .



ΜΕΣΟΝΥΚΤ. ΚΑΘ' ΗΜΕΡΑΝ.

Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον καρδίαν συντε

τριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει.

'Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδο

μηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ .

* Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορών και όλο

καυτώματα.

Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους .

Είτα λέγομεν τον "Αμωμον .

* ΨΑΛΜΟΣ ΡΙΗ'. 118.

- Σ Τ Α Σ Ι Σ Π Ρ Ω Τ Η .

ΣΥ .ακάριοι οι άμωμοι εν οδώ, οι πορευόμενοι εν νόμω Κυρία.

Μακάριοι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού,εν όλη καρ

δία εκζητήσουσιν αυτόν .

Ου γαρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν ταϊς οδούς αυτού

επορεύθησαν.

Συ ενετείλω τας εντολάς σου, του φυλάξασθαι σφόδρα.

"Όφελος κατευθυνθείησαν αι οδοί μου, του φυλάξασθαι τα

δικαιώματά σου .

Τότε ου μή αισχυνθώ, εν τω με επιβλέπειν επί πάσας τας

εντολάς σου .

Έξομολογήσομαί σοι εν ευθύτητι καρδίας, εν τω μεμαθη

κέναι με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου .

Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μή με εγκαταλίπης έως

Εν τίνι κατορθώσει νεώτερος την οδόν αυτούκαι εν τω φυ

λάξασθαι τους λόγους σου .

Έν όλη καρδία μου εξεζήτησα σε, μη απώση με από των
εντολών σου .

Εν τη καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου,όπως αν μη α

μαρτω σοι .

Ευλογητός εί, Κύριε · δίδαξόν με τα δικαιώματα σου.

Έν τοϊς χείλεσι μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του

στόματός σου.

σφόδρα .



ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

Εν τη οδώ των μαρτυρίων σου ετέρφθην, ως επί παντί

πλούτο .

Έν ταϊς εντολαϊς σου αδολεσχήσω, και κατανοήσω τας

οδούς σου .

• Εν τοίς δικαιώμασί σου μελετήσω, ουκ επιλήσομαι των

λόγων σου .

' Ανταπόδος τώ δούλω σου, ζησόν με, και φυλάξω τους λό

γους σου.

' 'Αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου , και κατανοήσω τα

θαυμάσια εκ του νόμου σου.

Παροικος εγώ είμι εν τη γή, μη αποκρύψης απ'εμού τας

εντολάς σου.

Έπεπόθησεν η ψυχήμου του επιθυμήσαι τα κρίματά σου

εν παντί καιρώ .

'Επετίμησας υπερηφανοις: επικατάρατοι οι εκκλίνοντες

από των εντολών σου .

Περίελε απ'εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυ

ρια σου εξεζήτησα .

Και γαρ εκάθισαν άρχοντες, και κατ'εμού κατελάλουν:

ο δε δούλός σου ήδολέσχει εν τοίς δικαιώμασι σου .

- Και γαρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου έστι, και αι συμ

βουλίαι μου τα δικαιώματά σου .

Έκολλήθη τα εδάφει η ψυχή μου, ζησόν με κατα τον λό

γον σου .

* Τας οδούς μου εξήγγειλα, και επήκουσας μου δίδαξόν με

τα δικαιώματά σου.

Οδον δικαιωμάτων σου συνέτισόν με, και αδολεσχήσω έν

τους θαυμασίοις σου .

Ένύσαξεν η ψυχή μου από ακηδίας, βεβαίωσόν με εν τοίς
λόγοις σου .

Οδον αδικίας απόστησαν απ'εμού, και τω νόμω σου ε

λέησόν με .

Οδον αληθείας ηρετισάμην, και τα κρίματά σου ουκ επε

λαθόμην .

. Έκολλήθην τοϊς μαρτυρίοις σε, Κύριε, μή με καταισχύνης .



ΜΕΣΟΝΥΚΤ. ΚΑΘ'ΗΜΕΡΑΝ.

- Οδον εντολών σου έδραμον, όταν επλάτυνας την καρ

δίαν μου.

Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδον των δικαιωμάτων σου,

και εκζητήσω αυτην διαπαντός .

Συνέτισόν με, και εξερευνήσω τον νόμον σου, και φυλάξω

αυτόν εν όλη καρδία μου .

Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν

ηθέλησα .

Κλίνον την καρδίαν μου εις τα μαρτύρια σου, και μη εις

πλεονεξίαν .

'Απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου του μη ιδείν ματαιότη

τά, εν τη οδώ σου ζησόν με.

Στήσον τώ δούλω σου το λόγιόν σου, εις τον φόβον σου .

Περίελε τον ονειδισμόν μου, δν υπόπτευσα, ότι τα κρί

ματά σου χρηστά .

Ιδού, επεθύμησα τας εντολάς σου, εν τη δικαιοσύνη σου

ζησόν με.

Και έλθοι επ' έμε το έλεός σου, Κύριε, το σωτήριόν σου

κατα τον λόγον σου.

• Και αποκριθήσομαι τοϊς ονειδίζουσί μοι λόγον, ότι ήλπισα

επί τοις λόγοις σου .

Και μη περιέλης έκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως

σφόδρα, ότι επι τοϊς κρίμασι σου επήλπισα .

- Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός, εις τον αιώνα και

εις τον αιώνα του αιώνος .

Και επορευόμην εν πλατυσμώ, ότι τας εντολάς σου εξε

ζήτησα.

Και ελάλουν εν τοις μαρτυρίοις σου εναντίον βασιλέων,

και ουκ ήσχυνόμην .

Και έμελέτων εν ταις εντολαϊς σου, ας ηγάπησα σφόδρα.

Και ήρα τας χείρας μου προς τας εντολάς σου, ας ηγάπη

σα, και ήδολέσχουν εν τοίς δικαιώμασι σου.

Μνήσθητι των λόγωνσου τώ δούλω σου, ών επήλπισας με.

Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώσει μου, ότι το λόγιόν

σου έζησέ με .



ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑ

Υπερήφανοι παρηνόμουν έως σφόδρα, από δε του νόμου

σου ουκ εξέκλινα.

Έμνήσθην των κριματων σου απ' αιώνος, Κύριε, και παρε

κλήθην .

'Aθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών, των εγκαταλιμπα
νόντων τον νόμον σου .

Ψαλτα ήσαν μου τα δικαιώματα σε, εν τόπω παροικίας με.

Έμνήσθην εν νυκτί του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα

τον νόμον σου .

Αύτη εγενήθη μου, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα .

Μερίς μου εί, Κύριε, είπα του φυλάξασθαι τον νόμον σου .

'Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με

κατα το λόγιόν σου .

Διελογισάμην τας οδούς σου, και επέστρεψα τους πόδας

μου εις τα μαρτύρια σου.

“Ητοιμάσθην, και ουκ εταράχθην, του φυλάξασθαι τας

εντολάς σου.

Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησαν μοι, και του νόμου

σου ουκ επελαθόμην .

Μεσονύκτιον εξηγειρόμην, του εξομολογείσθαί σοι επί τα

κρίματα της δικαιοσύνης σου .

Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε, και των

φυλασσόντων τας εντολάς σου .

Του ελέους σου, Κύριε, πλήρης ή γή · τα δικαιώματά σου

δίδαξόν με.

Χρηστότητα εποίησας μετα του δούλου σου, Κύριε, κατα

τον λόγον σου .

Χρηστότητα και παιδείας και γνώσιν δίδαξόν με, ότι ταϊς

εντολαϊς σου επίστευσα.

Προ του με ταπεινωθήναι, εγώ έπλημμέλησα, δια τούτο

το λόγιόν σου εφύλαξα .

Χρηστος ει συ, Κύριε, και εν τη χρηστότητί σου δίδαξόν

με τα δικαιώματά σου .

Eπληθύνθη επ'έμε αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη

καρδία μου εξερευνήσω τας εντολάς σου .



ΜΕΣΟΝΥΚΤ. ΚΑΘ' ΗΜΕΡΑΝ.

'Ετυρώθη ως γάλα ή καρδία αυτών, εγω δε τον νόμον σου

έμελέτησα .

'Αγαθόν μου, ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δι

καιώματά σου.

'Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυ
σίου και αργυρίου.

. . Δόξα, και νύν . Αλληλούϊα, εκ γ . Μετανοίας τρείς .

ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.

Αί χεΐ ρές σου εποίησαν με, και έπλασαν με συνέτισόν με,

Α και μαθήσομαι τας εντολάς σου .

Οι φοβούμενοι σε όψονται με, και ευφρανθήσονται, ότι εις
τους λόγους σου επήλπισα .

"Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου, και αλη

θεία εταπείνωσας με .

Γενηθήτω δη το έλεός σου του παρακαλέσαι με, κατά το

λόγιόν σου το δούλω σου .

Ελθέτωσαν μοι οι οικτιρμοί σου, και ζήσομαι, ότι ο νόμος

σου μελέτη μου εστίν.

Αίσχυνθήτωσαν υπερήφανοι, ότι αδίκως ονόμησαν εις εμε,

εγω δε αδολεσχήσω εν ταϊς εντολαϊς σου.

Επιστρεψάτωσαν με οι φοβούμενοι σε, και οι γινώσκοντες

τα μαρτύρια σου .

Γενηθήτω η καρδία μου, άμωμος εν τοίς δικαιώμασι σου,

όπως αν μη αίσχυνθώ.

Έκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους

σου επήλπισα .

Έξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιόν σου , λέγοντες:

Πότε παρακαλέσεις με και

"Οτι εγενήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου ουκ
επελαθόμην .

Πόσαι εισιν αι ημέραι του δούλου σου ; πότε ποιήσεις μου

εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν ;

Διηγήσαντό μοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλ' ουχ ως ο νό

μος σου, Κύριε .



10 ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

Πάσαι αι εντολαί σου αλήθεια " αδίκως κατεδίωξαν με,

βοήθησόν μοι .

Παρα βραχύ συνετέλεσαν με εν τη γή, εγω δε ουκ έγκα

τέλιπον τας εντολάς σου .

Κατά το έλεός σου ζησόν με, και φυλάξω τα μαρτύρια του
στόματός σου.

Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν τω ουρανώ.

Εις γενεαν και γενεαν η αλήθεια σου έθεμελίωσας την

γήν, και διαμένει.

" Τη διατάξει σε διαμένει ημέρα, ότι τα συμπαντα δέλα σα .

Είμή ότι ο νόμος σου μελέτη μου έστι, τότε αν απωλόμην

εν τη ταπεινώσει μου .

Εις τον αιώνα ου μη επιλάθωμαι των δικαιωμάτων σου,

ότι εν αυτοίς έζησάς με,

Μ Ε Σ Η .

Σιός είμι εγώ, σώσόν με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα.

Έμε υπέμειναν αμαρτωλοι του απολέσαι με τα μαρτύρια

σου συνήκα .

Πάσης συντελείας είδον πέρας, πλατεία και εντολή σου

σφόδρα .

Ως ηγάπησα τον νόμον σου, Κύριε· όλην την ημέραν μελέ

τη μου εστίν.

Υπερ τους εχθρούς μου εσόφισας με την εντολήν σου, ότι

εις τον αιώνα έμήεστιν . .

Υπέρ πάντας τους διδάσκοντας με συνήκα, ότι τα μαρτύ

ρια σου μελέτη μου εστίν .

Υπερ πρεσβυτέρας συνήκα, ότι τας εντολάς σε εξεζήτησα .

Έκ πάσης οδού πονηράς εκώλυσα τους πόδας μου, όπως

αν φυλάξω τους λόγους σου .

'Απο των κριματων σου ουκ εξέκλινα, ότι συ ενομοθέτη

σας με .

Ως γλυκέα τω λάρυγγί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλι τω

στόματί μου.
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'Απο των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν

οδον αδικίας .

• Λύχνος τοϊς ποσί μου ο νόμος σου, και φώς ταϊς τρί

βους μου.

"Ώμοσα, και έστησα του φυλάξασθαι τα κρίματα της δι

καιοσύνης σου .

. Έταπεινώθην έως σφόδρα, Κύριε,ζήσόν με κατά τον λό

γον σου .

" Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησαν δη, Κύριε, και

τα κρίματά σου δίδαξόν με.

Η ψυχή μου εν ταϊς χερσί σου διαπαντός, και του νόμου

σου ουκ επελαθόμην.

"Εθεντο αμαρτωλοί παγίδα μου, και εκ των εντολών σου

ουκ επλανήθην .

Έκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, ότι αγαλ

λίαμα της καρδίας μου είσίν .

"Έκλινα την καρδίαν μου, του ποιήσαι τα δικαιώματά σου

εις τον αιώνα δί αντάμειψιν .

Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμον σου ηγάπησα .

Βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου ει συ, εις τους λόγους

σου επήλπισα.

Έκκλίνατε απ'εμού πονηρευόμενοι, και εξερευνήσω τας

εντολές του Θεού μου.

'Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου, και ζησόν με, και μη

καταισχύνης με από της προσδοκίας μου .

Βοήθησόν μοι, και σωθήσομαι, και μελετήσω έν τοϊς δι

καιώμασι σου διαπαντός .

Έξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δι

καιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών .

Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντας τους αμαρτωλούς της

γής, δια τούτο αγάπησα τα μαρτύρια σου .

Καθήλωσoν εκ του φόβου σου τας σάρκας μου, από γαρ

των κριμάτων σου εφοβήθην .

Έποίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώς με τους αδι

κούσί με.



ΔΩ

* ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΟ ΜΕΓΑ

"Έκδεξαι τον δούλόν σου εις αγαθών, μη συκοφαντησάτω

σών με υπερήφανοι.

Οι οφθαλμοί μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου, και εις το

λόγιον της δικαιοσύνης σου .

Ποίησον μετα του δούλου σου κατα το έλεός σου, και τα

δικαιώματά σου δίδαξόν με .

Δούλός σου είμι εγώ συνέτισόν με, και γνώσομαι τα μαρ

τύρια σου.

Καιρος τ8 ποιήσαι τώ Κυρίω, διασκέδασαν τον νόμον σου .

Δια τούτο ηγάπησα τας εντολάς σου υπέρ χρυσίον και

τοπάζιον.

Δια τούτο προς πάσας τας εντολάς σου κατωρθούμην,

πάσαν οδον άδικον εμίσησα .

Θαυμαστα τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτα

η ψυχή μου .

Η δήλωσης των λόγων σου φωτιεί και συνετιεϊ νηπίους.

Το στόμα μου ήνοιξα και είλκυσα πνεύμα, ότι τας εντο

λας σου επεπόθουν .

Δόξα, και νύν .'Αλληλούϊα, εκ γ'. Μετανοίας τρείς.

ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ.

Η

'πίβλεψον επ'έμε και ελέησόν με, κατα το κρίμα των

Ο αγαπώντων το όνομά σου .

Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατα το λόγιόν σου, και

μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία .

Λύτρωσαι με από συκοφαντίας ανθρώπων, και φυλάξω

τας εντολάς σου.

Το πρόσωπόν σου επίφανον επί τον δούλόν σου, και δίδα

ξόν με τα δικαιώματά σου .

Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επεί ούν

εφύλαξα τον νόμον σου .

Δίκαιος εί, Κύριε, και ευθείαι αι κρίσεις σου. .

'Ενετείλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου , και αλήθειαν

σφόδρα.
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Εξέταξέ με ο ζηλός σου, ότι επελάθοντο των λόγων σου

οι εχθροί μου .

Πεπυρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα, και ο δούλός σου ή

γάπησεν αυτό .

Νεώτερος εγώ είμι, και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου

ουκ επελαθόμην .

Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα , και ο νόμος

σου αλήθεια .

Θλίψεις και ανάγκαι εύρoσών με, αι εντολαί σε μελέτη με .

Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα , συνέτισόν με,

και ζήσομαι.

Έκέκραξα εν όλη καρδία μου · επάκουσόν μου, Κύριε, τα

δικαιώματά σου εκζητήσω.

Έκέκραξα σοι, σώσόν με, και φυλάξω τα μαρτύρια σου.

Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου

επήλπισα .

Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν

τα λόγια σου.

Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατα το έλεός σου, κατα

το κρίμα σου ζησόν με.

Προσήγγισαν οι καταδιώκοντές με ανομία, από δε τού

νόμου σου έμακρύνθησαν.

Εγγύς εί συ, Κύριε, και πάσαι αι οδοί σου αλήθεια . .

Κατ' αρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώ

να έθεμελίωσας αυτά .

"Ιδε την ταπείνωσίν μου, και εξελού με, ότι του νόμου σου

ουκ επελαθόμην.

Κρίνον την κρίσιν μου, και λύτρωσαι με, δια τον λόγον σου

ζησόν με .

Μακραν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματα

σου ουκ εξεζήτησαν .

Οι οικτιρμοί σου πολλοί, Κύριε· κατα το κρίμα σου ζή

σόν με.

Πολλοί οι εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρ

τυρίων σου ούκ εξέκλινα .
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Είδον ασυνετούντας, και εξετηκόμην, ότι τα λόγια σου ουκ

εφυλάξαντο .

"Ιδε, ότι τας εντολάς σου ηγάπησα, Κύριε, εν τώ ελέει

σου ζησόν με.

'Αρχή των λόγων σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα

τα κρίματα της δικαιοσύνης σου.

: "Αρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν, και από των λόγων σου

έδειλίασεν η καρδία μου .

'Αγαλλιάσομαι εγω επι τα λόγια σου, ως ο ευρίσκων σκύ

λα πολλά. "

'Αδικίαν εμίσησα και έβδελυξάμην, τον δε νόμον σου ή

γάπησα.

Επτάκις της ημέρας ήνεσα σε, επί τα κρίματα της δι

καιοσύνης σου .

Ειρήνη πολλή τοϊς αγαπώσι τον νόμον σου, και ουκ έστιν

αυτοϊς σκάνδαλον .

* Προσεδόκων το σωτήριόν σου, Κύριε, και τας εντολάς σου

ηγάπησα.

Έφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου, και ηγάπησεν

αυτα σφόδρα.

Έφύλαξα τας εντολάς σου και τα μαρτύρια σου, ότι πα

σαι αι οδοί μου εναντίον σου, Κύριε .

Βγγισάτω η δέησίς μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατα το λό

γιόν σου συνέτισόν με .

Εισέλθοι το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατα το λό

γιόν σου ρύσαι με .

Εξερεύξονται (*) τα χείλη μου ύμνον, όταν διδάξης με τα
δικαιώματά σου .

φθέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσαι αι εν

τολαί σου δικαιοσύνη.

Γενέσθω ή χείρ σου τού σώσαι με, ότι τας εντολάς σου ή

ρετισάμην .

(1) Ορα την ίν Μόσχα Έκδοσιν της Θείας Γραφής .
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Έπεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου με

λέτη μου εστί .

Ζήσεται η ψυχή μου, και αινέσει σε, και τα κρίματά σου

βοηθήσει μοι.

" 'Eπλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησαν τον δούλόν

σου, ότι τας εντολάς σου ουκ επελαθόμην.

Δόξα, και νύν .

Τιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν .

Η ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και

εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονο

γενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώ

νων . Φώς εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεν

νηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι ου τα παντα

εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν

σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ

Πνεύματος αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρω

πήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου,

και παθόντα, και ταφέντα . Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα

κατα τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και

καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός . Και πάλιν ερχόμενον

μετα δόξης, κρίναι ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας

ουκ έσται τέλος . Και εις το Πνεύμα το "Αγιον, το Κύριον,

το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πα

τρί και Υιώ συμπροσκυνούμενος και συνδοξαζόμενον, το

λαλήσαν δια των Προφητών . Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν,

και Αποστολικής Εκκλησίαν . Ομολογώ εν Βάπτισμα εις

άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών . Και Ζωής

του μέλλοντος αιώνος . Αμήν .

Τρισάγιον . Μετανοίας τρείς. Παναγία Τριάς. Πάτερ ημών.

Ο 'τι σου έστιν . Είτα τα Τροπάρια ταύτα

Ηχος πλ . δ'.

Tδού ο Νυμφίος έρχεται, εν τω μέσω της νυκτός και

μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα" αναξιος δε

πάλιν, δν ευρήσει ραθυμούντα . Βλέπε ούν ψυχή μου, μη τω

ύπνω κατενεχθής, ίνα μή των θανάτω παραδοθής, και της
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βασιλείας έξω κλεισθής αλλα ανάνηψον κράζουσα: "Αγιος,

Αγιος, "Αγιος ει ο Θεός . Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. .

Δόξα Πατρί .

ηγήν ημέραν εκείνην την φοβεραν, εννοούσα ψυχή μου γρη

I γόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου, εν ελαίω φαιδρύνου

σα " ου γαρ οίδας πότε, προς σε επελεύσεται, η φωνή η λέ

γουσα: Ιδού ο Νυμφίος. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη νυστά

ξης, και μείνης έξωθεν κρούουσα, ως αι πέντε Παρθένοι"

αλλ' άγρύπνως καρτέρησον, ίνα υπαντήσης Χριστώ τω Θεώ

εν ελαίω πίονε, και δώη σοι τον νυμφώνα τον θείον της δό

ξης αυτού .

Και νύν , Θεοτοκίον.

με το απόρθητον τείχος, το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεο

Κ τόκε Παρθένε, ικετεύομεν. Τας των εναντίων βουλας

διασκέδασαν του λαού σου την λύπην είς χαραν μετάβαλε

τον κόσμον σου ανακάλεσαν τους ευσεβείς κραταίωσον υ

περ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι συ ει Θεοτόκε η έλ

πις ημών.

Είτα το, Κύριε ελέησον, μ'. και την Ευχήν ταύτην

Δ εν παντί καιρώ και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γής

Ο προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστος ο Θεός, ο

μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαγχνος, και τους δι

καίους αγαπών, και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας κα

λών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελλόντων α

γαθών . Αυτος Κύριε, πρόσδεξαι και ημών εν τή ώρα ταύτη

τας εντεύξεις, και έθυνον την ζωήν ημών προς τας εντολάς

σου . Τας ψυχας ημών αγίασον, τα σώματα αγνισον, τους

λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας καθαρον, και ρύσαι ημάς

από πάσης θλίψεως, κακών, και οδύνης . Τείχισον ημάς α

γίοις σου 'Αγγέλοις, ίνα, τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι

και οδηγούμενοι, καταντήσωμεν εις την ενότητα της πίστεως ,

και εις την επίγνωσιν της απροσίτου σου δόξης: ότι εύλογη

τος ει εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν .

Το, Κύριε ελέησον, γ'. Δόξα, και νύν. Την τιμιωτέραν των

Χερουβίμ . Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πατερ .
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Ο Ιερεύς : “Ο Θεός οικτειρήσαι ημάς, και ευλογήσαι ημάς,

επιφάναι το πρόσωπον αυτού εφ'ημάς, και ελεήσαι ημάς.

Και ει μέν έστιν 'Αλληλούϊα (*), ποιούμεν μετανοίας Γ '..

μεγαλας, λέγοντες μυστικώς, εν εκάστη μετανοία, ανα είχαν

της επομένης Ευχής του αγίου Εφραίμ .

TK ύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιερ

I γίας, φιλαρχίας, και αργολογίας μη μοι δώς.

Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής, και

αγάπης χάρισαί μοι τω σώ δούλω .

Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα έμα πται

σματα, και μη κατακρίνειν τον αδελφός μου ότι ευλογητός

είι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μετα δε ταύτας, ετέρας μικρας ΙΒ', είτ' αύθις μετανοιαν

μεγάλην μίαν, λέγοντες πάλιν τον τελευταίον στίχον της α

νωτέρω Ευχής. Είτα την Eυχήν ταύτην

Του αγίου Μαρδαρίου .

έσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υξε μονογενες,

Α Ιησού Χριστέ, και άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία Δύ

ναμις, ελέησόν με τον αμαρτωλόν · και οίς επίστασαι κρίμα

σι, σώσον με τον ανάξιον δέλόν σου · ότι ευλογητός ει εις τους

αιώνας των αιώνων. Αμήν.)

( Ειδ' ουκ έστιν 'Αλληλούϊα, καταλιμπάνεται το· Κύριε και

Δέσποτα της ζωής μου, και αι μετάνοιαι, και λέγομεν μόνον

το Δέσποτα Θεέ, Πάτερ και τας Ευχας ταύτας. Ιστέον

(*) Η λέξις 'Αλληλούϊα, Εβραϊκή καισα, μεθερμηνεύεται Ελληνιστι · Αινείτε τον Κύριον . Με.

τεχειρίζοντο δε αυτην ως σημείον χαρας, και ευφροσύνης επιφώνημα εις χαρμοσύνους περιστάσεις, αίνων.

τις των θεών και ευχαριστουντες δια τα θαυμάσια αυτού , ως γίνεται δήλον εκ της υποθέσεως πολλών

Ψαλμων, εις ους η λέξις αυτη επιγράφεται. Έτι δε και εξ ών ο Τωβίτ λίγει περί της μετά την άλωσιν

οικοδομηθησομένης πάλιν Ιερουσαλήμ , ότι τότε πάσαι αι ρυμαι αυτής έρoυσιν · 'Αλληλούϊα (ΙΓ' . 18 ).

Προς τούτοις έκ τής 'Αποκαλύψεως Ιωάννου , ός τις, μετά την πτώσιν και τον αφανισμών της μυστικής

Βαβυλώνος, ήκουσε φωνην μεγάλην ίν τω ουρανώ λέγουσαν συνεχώς : 'Αλληλούϊα, (ΙΗ'. 2 , 20-21, ΙΘ'. 1 ) .

Η κα ημας όμως του Χριστού Εκκλησία μεταχειρίζεται αυτήν ου μόνον εις λαμπρας και χαρμοσύνους

ημέρας ως εις τα 'Αντίφωνα, φερ' ειπείν, των Δεσποτικων εορτών • Σώσον ημάς . . . ψάλλοντας σοι,

Αλληλούϊα' αλλά και πολλαχού της καθ'εκάστην ημερονυκτίου Ακολουθίας . Πλεονάζει δε μάλιστα η

λέξις αυτη εις τας νεκρωσίμους τελετές και τας πινθίμους των νηστειών ημέρας, ιτε και εν τω Εσπερινη

αντί του συνήθους Προκειμένου , και εν τω ' Oρθρω αντί του θεος κύριος, ψάλλεται • 'Αλληλούϊα .

Περι τούτου ουν του 'Αλληλούϊα λέγει ενταύθα και εν τοις έφεξής η τυπική διάταξις ότι, ει μεν ί.

στιν 'Αλληλούϊα, τουτέστιν , εαν υπάρχη νηστεία, εαν μη ψάλλεται θεος κύριος, ποιούμεν τας με

γαλας Μιτανοίας: ' δε μή, κτλ . Σημείωσον δε, ότι η Δυτική Εκκλησία, απ'εναντίας των εθίμων της

κι ' ημάς, προ πολλού απηγόρευσε την χρήσιν του 'Αλληλούϊα εις τας νηστίμους ημέρας , και τας

πενθίμους τελετές, και περιωρισιν αυτο εις μόνας τας χαρμοσύνους , εξαιρέτως δε εις την ημέραν του Πα.

σχα , ότε και πολλάκις ψάλλει αυτό , ως ημείς το Χριστός ανέστη. 'Αλλα και επισκεπτόμενοι αλλή

λους πολλοί των Δυτικών, τας ημέρας του Πάσχα, η συναπαντώμενοι και εδών , ασπάζονται δια του προσρη.

ματος : Καλόν 'Αλληλούϊ α : ωσπερ ημείς δια του Χριστός ανέστη .

Orologio .
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δε, ότι η Ευχή αύτη λέγεται από της ΚΒ', του Σεπτεμβρίου

Μηνός, μέχρι της Κυριακής των Βαΐων.

* Ευχή Βασιλείου του Μεγάλου .

TK ύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων, και πάσης

Ι σαρκός, ο εν υψηλούς κατοικών, και τα τα

πεινα έφορών καρδίας τε και νεφρούς και ετάζων, και

τα κρυπτα των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος το άναρχον

και αΐδιον φώς, παρωεκέςι παραλλαγή, ή τροπής,

αποσκίασμα: Αυτος αθάνατε Βασιλεύ, πρόσδεξαι τας

Ικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρόν της νυκτός, το

πλήθει των σων οικτιρμών θαρρούντες, εκ ρυπαρών προς σε

χειλέων ποιούμεθα. Και αφες ημίν τα πλημμελήματα ημών,

τα έν έργω, και λόγω, και διανοία , εκ γνώσεως, ή αγνωσίας

πλημμεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντος

μολυσμού σαρκος και πνεύματος, ναούς ημάς

ποιών του αγίου Πνεύματος . Και δώρησαι ημίν εν αγρύπνω

καρδία, και νηφούση διανοία, πάσαν του παρόντος βίου την

νύκτα ημάς διελθεϊν, απεκδεχομένους την παρουσίας της

λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς σου Υιού,

του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν

ή μετα δόξης επί γής κριτής των απάντων ελεύσεται, εκά

στω αποδούναι κατα τα έργα αυτού ίνα μη αναπεπτωκό

τες και υπνούντες, αλλ'εγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν

τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθώμεν, και έτοιμοι εις

την χαραν, και εις τον θείον νυμφώνα της δόξης αυτού συν

εισέλθωμεν, ένθα και των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος,

και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώ

που το κάλλος το άρρητον. Συ γαρ εί το αληθινόν φώς, το

φωτίζον, και αγιάζον τα σύμπαντα, και σε υμνεί πάσα η

κτίσις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Είτα υψοϊ ο Ιερεύς τας χείρας, λέγων:

Ευχή του αυτού .

με ευλογόμεν,ύψισε Θεέ,και Kύριε το ελέες,τον ποιών

και τα αει μεθ' ημών μεγάλα τε και ανεξιχνία

σα, ένδοξατεκαι εξαίσια, ών εκ έςιν αριθμός
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τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας

ημών, και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός . Ευχα

ριστούμέν σοι, ότι ου συναπώλεσας ημάς ταϊς ανομίαις ημών,

αλλ'εφιλανθρωπεύσω συνήθως, και προς απόγνωσιν κειμένος

ημάς ήγειρας, εις το δοξολογήσαι το κράτος σου . Διο δυσω

πούμεν την ανείκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους

της διανοίας οφθαλμούς, και τον νούν ημών έκ τού βαρέος

ύπνου της ραθυμίας ανάστησον . "Ανοιξον ημών το στόμα,

και πλήρωσον αυτό της σής αινέσεως, όπως αν δυνηθώμεν

απερισπάστως αδειν τε, και ψάλλειν, και εξομολογείσθαί σοι

τω εν πάσι και υπό παντων δοξαζομένω Θεώ, τώ αναρχω

Πατρί, συν τω μονογενεϊ σου Υιώ, και το παναγίω, και α

γαθώ, και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νύν, και αει, και εις τους

αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Είτα Δεύτε προσκυνήσωμεν, εκ Γ '.

. Μετανοίας Γ'. και τους Ψαλμούς .

ΨΑΛΜΟΣ PK'. 120.

Τρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοή
ΙΙ θεια μου .

Η βοήθειά μου παρα Κυρίου του ποιήσαντος τον ουρανόν

και την γήν.

Μη δώης εις σάλον τον πόδα σου, μηδε νυστάξη και φυλάσ

σων σε .

Ιδού, ου νυξάξει, ουδε υπνώσει και φυλάσσων τον Ισραήλ .

Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπη σου επί χείρα δεξιάν σου .

“Ημέρας ο ήλιος ου συγκαύσει σε, ουδε η σελήνη την νύκτα.

Κύριος φυλάξει σε από παντος κακού, φυλάξει την ψυχήν

σου ο Κύριος .

Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου, και την έξοδόν σου, από

του νύν και έως του αιώνος .
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ΨΑΛΜΟΣ ΡΛΓ'. 133.

δου δη ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι δούλοι Κυρίου .

Οι εστώτες εν οίκω Κυρίου,εν αυλαίς οίκου Θεού ημών.

'Εν ταϊς νυξιν επάρατε τας χείρας υμών εις τα άγια , και

εύλογείτε τον Κύριον.

Εύλογήσαι σε Κύριος εκ Σιων, ο ποιήσας τον ουρανόν και

την γήν.

Δόξα, και νύν. 'Αλληλούϊα . Τρισάγιον. Μετανοίας Γ '. Παν

αγία Τριάς. Πάτερ ημών. Και τα Τροπάρια ταύτα . .

* * Ηχος πλ. δ'.

Μνήσθητι, Κύριε, ως αγαθος των δελων σου, και όσα εν

INI βίω ήμαρτον, συγχώρησον υδείς γαρ αναμάρτητος, εί

μη συ ο δυνάμενος, και τοις μεταστάσι δούναι την ανάπαυσιν . ,

Ο βάθει σοφίας φιλανθρώπως πάντα οικονομών, και το

Ο συμφέρον πάσιν απονέμων, μόνε Δημιουργε, ανάπαυσον

Κύριε τας ψυχας των δέλων σου εν σοι γαρ την ελπίδα ανε

θεντο, τω ποιητή, και πλάστη, και Θεώ ημών.

Δοξα Πατρί .

Μ ετα των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχας των δο

ΙΙ. λον σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός,

αλλα ζωή ατελεύτητος . Και νύν. Θεοτοκίον.

Μακαρίζομέν σε πάσαι αι γενεαι, Θεοτόκε Παρθένε: εν

10.Η σοι γαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήναι

ηυδόκησε, Μακάριοι εσμεν και ημείς, προστασίαν σε έχον

τες ημέρας γαρ και νυκτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα ,

σκήπτρα της βασιλείας ταϊς σαϊς ικεσίαις κρατύνονται. Διο

ανυμνώντες βοώμέν σοι : Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύ

ριος μετα σου,

Κύριε ελέησον, ΙΒ', και την επομένην Ευχήν,

E Y X H .

Μνήσθητι, Κύριε, των επ' ελπίδι αναστάσεως ζωής αιω

1 νίου κεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και
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πάντων των εν ευσεβεία και πίστει τελειωθέντων, και συγ

χώρησον αυτοίς πάν πλημμέλημα εκούσιόν τε και ακούσιον,

εν λόγω, ή έργω, ή κατά διάνοιαν πλημμεληθεν υπ' αυτών.

Και κατασκήνωσον αυτούς έν τόποις φωτεινοίς, έν τόποις

χλοεροίς, εν τόποις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα

οδύνη, λύπη, και στεναγμός, όπου η επισκοπή του

προσώπου σου ευφραίνει πάντας τους απ'αιώνος Αγίους σου.

Χαρισαι αυτοϊς την βασιλείαν σου, και την μέθεξιν των

αφραστων και αιωνίων σου αγαθών, και της σής απεραντου

και μακαρίας ζωής την απόλαυσιν . Συ γαρ ει η ζωή, η

αναστασις, και η ανάπαυσις των κεκοιμημένων δούλων σου,

Χριστέ ο Θεός ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν

τω αναρχω σου Πατρι, και τα παναγίω, και αγαθώ, και

ζωοποιώ σου Πνεύματι, νύν, και αει, και εις τας αιώνας των

αιώνων. Αμήν.

περένδοξε, αειπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα

I γε την ημετέραν προσευχήν τω Υιώ σου και Θεώ η

μών, και αίτησαι, ίνα σώση δια σου τας ψυχάς ημών.

Ευχή του αγίου Ιωαννικίου .

Τα ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιος, σκέπη μου

Π το Πνεύμα το άγιον. Τριας αγία, δόξα σοι.

Την πάσαν ελπίδα με, είς σε ανατίθημι, Μήτηρ του Θεού

1 φύλαξόν με υπό την σκέπην σου .

Δόξα, και νύν. Κύριε ελέησον, Γ'. Ευλόγησον.

Ο Ιερεύς ποιεί την 'Απόλυσιν, λέγων· Χριστος ο ' Αληθινός

Θεός ημών, κτλ. Μετά δε το λαβείν την συνήθη συγχώρησιν,

λέγει

Εύξώμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου .

(Και ημείς το, Κύριε ελέησον,συνεχώς . )

Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών.

Υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων Βασιλέων ημών.

Υπέρ ευοδώσεως και ενισχύσεως τ8 φιλοχρίστου Στρατό.

Υπερ του Αρχιεπισκόπου ημών ( δείνος ), και πάσης της

εν Χριστώ ημών 'Αδελφότητος .

Υπερ των απολειφθέντων πατέρων, και αδελφών ημών.
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Υπερ των μισούντων, και αγαπώντων ημάς.

• Υπέρ των ελεούντων, και διακονούντων ημίν.

Υπέρ των εντειλαμένων ημίν τοϊς αναξίοις εύχεσθαι υπερ

αυτών.

Υπερ αναρρύσεως των αιχμαλώτων.

Υπέρ των εν θαλάσση καλώς πλεόντων.

“Υπέρ των εν ασθενείαις κατακειμένων.

FUξώμεθα και υπέρ ευφορίας των καρπών της γης.

Και υπέρ πάσης ψυχής Χριστιανών ορθοδόξων.

Μακαρίσωμεν τους ευσεβείς βασιλείς.

Τους ορθοδόξους αρχιερείς .

Τους κτίτορας της αγίας Μονής ταύτης .

Τους γονείς ημών, και διδασκάλους, και πάντας τους

προαπελθόντας πατέρας, και αδελφούς ημών, τους ενθάδε

κειμένους, και απανταχού ορθοδόξους .

Είπωμεν και υπερ εαυτών, το : Κύριε ελέησον, Γ'.

Ο Προεστώς .

Αίευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστε

ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Πρόσχες, ότι ούτως οφείλει ψάλλεσθαι εν όλη τη Εβδο

μάδι το Μεσονυκτικόν.

« gre « Β » « Β » « 8 - 0 -8888e8eis -eviscapese

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ.

Μετα τον Ευλογητόν Βασιλεύ Ουράνιε : Τρισάγιον Παναγία

Τριάς : Πάτερ ημών: "Οτι σου έστι . Κύριε ελέησον ΙΒ'.

Δεύτε προσκυνήσωμεν Γ ', είτα το: Έλέησόν με ο Θεός .

"Ορα σελ. 4, και τους εφεξής Ψαλμούς .

ΨΑΛΜΟΣ ΞΔ'. 64.

Σοι πρέπει ύμνος, ο Θεός, εν Σιων, και σοι αποδοθήσεται

ευχή εν Ιερουσαλήμ .

Εισάκουσον προσευχήςμου, προς σε πάσα σαρξ ήξει:
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Λόγοι ανόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και ταϊς ασεβείαις

ημών συ ελάσει.

Μακάριος, ον εξελέξω και προσελάβου, κατασκηνώσει εν

ταϊς αυλαίς σου.

1ίλησθησόμεθα εν τοις αγαθοίς του οίκου σου· άγιος ο

ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη .

. Έπάκουσον ημών, ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων

των περάτων της γής, και των εν θαλάσση μακράν.

Έτοιμάζων όρη εν τη ισχύϊ αυτού, περιεζωσμένος εν δυ

ναστεία και συνταράσσων το κύτος της θαλασσης ήχους

κυμάτων αυτής της υποστήσεται και

Ταραχθήσονται τα έθνη, και φοβηθήσονται οι κατοικούν

τες τα πέρατα από των σημείων σου εξόδους πρωΐας και

εσπέρας τέρψεις.

Έπεσκέψω την γήν, και εμέθυσας αυτήν, επλήθυνας του

πλουτίσαι αυτήν.

Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων : ήτοίμασας την

τροφήν αυτών, ότι ούτως ή ετοιμασία .

" Τας αύλακας αυτής μέθυσον, πλήθυνον τα γεννήματα αυ

της εν ταϊς σταγόσιν αυτής ευφρανθήσεται ανατέλλουσα .

Εύλογήσεις τον στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητός

σου, και τα πεδία σου πλησθήσονται πιότητος .

Πιανθήσονται τα ωραία της ερήμου, και αγαλλίασιν οι

βουνοί περιζώσονται .

Ένεδύσαντο οι κριοι των προβάτων, και αι κοιλάδες πλη

θυνούσι σίτον κεκράξονται, και γαρ υμνήσουσιν.

ΨΑΛΜΟΣ ΞΕ'. 65.

A λαλάξατε τω Κυρίω πάσα ή γή ψάλατε δη τα ονόματι

Η αυτού · δότε δόξαν εν αινέσει αυτού.

Είπατε τω Θεώ: Ως φοβερα τα έργα σου " εν τώ πλήθει

της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου .

Πάσα ή γή προσκυνησάτωσαν σοι, και φαλάτωσαν σοι :

ψαλάτωσαν δή τώ ονόματί σου, "Υψιστε .
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Δεύτε, και ίδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερος εν βου

λαϊς υπέρ τους υιούς των ανθρώπων.

Ο μεταστρέφων την θάλασσαν είς ξηραν, εν ποταμώ

διελεύσονται ποδί.

Εκεί ευφρανθησόμεθα επ' αυτώ, τώ δεσπόζοντι εν τη δυ

ναστεία αυτού του αιώνος: οι οφθαλμοί αυτού επί τα έθνη

επιβλέποσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψίσθωσαν εν εαυτοϊς.

Εύλογείτε, έθνη, τον Θεόν ημών, και ακουτίσατε την φω

νην της αινέσεως αυτού.

Του θεμένου την ψυχήνμου εις ζωήν, και μη δόντος εις
σάλον τους πόδας μου .

"Οτι εδοκίμασας ημάς, ο Θεός· έπύρωσας ημάς ως πυρού

ται το αργύριον. .

Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα έθoυ θλίψεις επί τον

νώτον ημών επεβίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλας ημών.

Διήλθομεν δια πυρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς εις

αναψυχήν.

Εισελεύσομαι εις τον οίκόν σου εν ολοκαυτώμασιν απο

δώσω σοι τας ευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου, και ελά

λησε το στόμα μου εν τη θλίψειμου .

ολοκαυτώματα μεμυελωμένα ανοίσω σοι, μετα θυμιάμα

τος και κριών ανοίσω σοι βόας μετα χιμάρων.

Δεύτε ακούσατε, και διηγήσομαι υμίν, παντες οι φοβού

μενοι τον Θεόν, όσα εποίησε τη ψυχή μου .

Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα, και ύψωσα υπό

την γλώσσαν μου.

'Αδικίαν ει εθεώρουν έν καρδία μου, μη εισακουσάτω μου

Κύριος .

Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της

δεήσεώς μου .

Ευλογητος ο Θεός, ος ουκ απέστησε την προσευχήν μου,

και το έλεος αυτού απ'εμού .
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ΠΑΛΜΟΣ Ξ5'. 66.

Ο Θεός οικτειρήσαι ημάς, και ευλογήσαι ημάς επιφάναι

Ο το πρόσωπον αυτού εφ'ημάς, και ελεήσαι ημάς. "

Του γνώναι εν τη γή την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσι το σω

τήριόν σου.

Εξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ο Θεός, εξομολογησάσθω

σαν σοι λαοι πάντες .

Ευφρανθήτωσαν και αγαλλιάσθωσαν έθνη, ότι κρινείς

λαούς εν ευθύτητι, και έθνη εν τη γή οδηγήσεις .

Έξομολογησάσθωσινσοι λαοί, ο Θεός, εξομολογησάσθω

σαν σοι λαοί πάντες ' γή έδωκε τον καρπόν αυτής .

Ευλογήσαι ημάς ο Θεός, ο Θεός ημών" ευλογήσαι ημάς ο

Θεός, και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης .

Δόξα, και νύν. 'Αλληλούϊα, εκ Γ '.

ΨΑΛΜΟΣ ΞΖ'. 67.

Αναζήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτό,

Α και φυγέτωσαν από προσώπου αυτό οι μισώντες αυτόν.

Ως εκλείπει καπνός, εκλειπέτωσαν ως τήκεται κηρος

από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από

προσώπου του Θεού .

Και οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν, αγαλλιάσθωσαν ενώπιον

του Θεού, τερφθήτωσαν εν ευφροσύνη.

"Ασατε τω Θεώ, ψάλατε τω ονόματι αυτού, οδοποιήσατε

τω επιβεβηκότι επί δυσμών, Κύριος όνομα αυτώ.

Και αγαλλιάσθε ενώπιον αυτού · ταραχθήτωσαν από

προσώπου αυτού, του πατρός των ορφανών, και κρατού των

χηρών.

Ο Θεός εν τόπω αγίω αυτού· “Ο Θεός κατοικίζει μονο

τρόπους εν οίκω .

Έξαγων πεπεδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπι

κραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφους .
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Ο Θεός, εν τω εκπορεύεσθαι σε ενώπιον του λαού σου, εν

το διαβαίνειν σε εν τη ερήμω.

Γή εσείσθη, και γαρ οι ουρανοί έσταξαν, από προσώπου

του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ .

Βροχήν εκούσιον αφοριείς, ο Θεος, τη κληρονομία σου και

ήσθένησε, συ δε κατηρτίσω αυτήν.

Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή ητοίμασας εν τη χρη

στότητί σου το πτωχώ, ο Θεός .

Κύριος δώσει ρήμα τοϊς ευαγγελιζομένοις δυνάμει πολλή.

" Ο Βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητα

του οίκου διελέσθαι σκύλα .

'Εαν κοιμηθήτε αναμέσον των κλήρων, πτέρυγες περιστε

ράς περιηργυρωμέναι, και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητα

χρυσίου .

* Εν τω διαστέλλειν τον Επουράνιον βασιλείς επ' αυτής,

χιονωθήσονται εν Σελμών.

"Ορος του Θεού, όρος πίον, όρος τετυρωμένον, όρος πίον.

"Ινα το υπολαμβάνετε όρη τετυρωμένα και το όρος, δ ευδόκησεν

ο Θεός κατοικείν εν αυτώ, και γαρ ο Κύριος κατασκηνώσει

είς τέλος.

Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθηνούντων,

Κύριος εν αυτοίς εν Σινά ήν, εν τω αγίω .

'Ανέβης εις ύψος , ήχμαλώτευσας αιχμαλωσίαν, έλαβες

δόματα εν ανθρώπους, και γαρ απειθούντας του κατα

σκηνώσαι .

Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ήμέραν καθ'η

μέραν κατευοδώσαι ημϊν ο Θεός των σωτηρίων ημών.

Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζειν" και του Κυρίου Κυρίου

αι διέξοδοι του θανάτου.

Πλήν ο Θεός συνθλάσει κεφαλας εχθρών αυτού, κορυφών

τριχος διαπορευομένων εν πλημμελείαις αυτών.

Είπε Κύριος :'Εκ Βασαν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθούς

θαλάσσης .

"Οπως αν βαφή ο πούς σου εν αίματι, η γλώσσα των κυ

νωνσου εξ εχθρών παρ αυτού .
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"Έθεωρήθησαν αι πορείας σου, ο Θεός, αι πορεία του Θεού

μου του Βασιλέως του εν τω αγίω.

Προέφθασαν άρχοντες έχόμενοι ψαλλόντων, εν μέσω νεανί

δων τυμπανιστριών.

Έν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών
Ισραήλ .

Εκεϊ Βενιαμίν νεώτερος εν εκστάσει, άρχοντες Ιούδα ηγε

μόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλων, άρχοντες Νεφθαλείμ .

"Εντειλαι ο Θεός τη δυναμει σου· δυνάμωσον, ο Θεός, τού

το, και κατειργάσω εν ημίν.

'Από το ναό σε επι Ιερεσαλήμ, σοι οίσεσι βασιλείς δώρα .

Επιτίμησον τοϊς θηρίοις του καλαμου, η συναγωγή των

ταυρων εν ταϊς δαμάλεσι των λαών, του εγκλεισθήναι τους

δεδοκιμασμένους το αργυρίω.

Διασκόρπισαν έθνη τα τους πολέμους θέλοντα: Ηξουσι

πρέσβεις εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής

τω Θεώ.

Αι βασιλείαι της γής, άσατε τω Θεώ, ψάλατε τω Κυρίω

το επιβεβηκότι επί τον ουρανόν του ουρανού κατα ανατο

λας. Ίδυ, δώσει τη φωνή αυτή φωνήν δυνάμεως.

Δότε δόξαν τω Θεώ επί τον Ισραήλ ή μεγαλοπρέπεια

αυτό, και η δύναμις αυτό εν ταϊς νεφέλαις .

Θαυμαστός ο Θεός εν τοϊς Αγίους αυτού· ο Θεός Ισραήλ,

αυτός δώσει δύναμιν, και κραταίωσιν τω λαώ αυτό εύλογη

τος ο Θεός .

Δόξα , και νύν.'Αλληλούϊα, εκ Γ '.

ΨΑΛΜΟΣ ΞΗ'. 68.

Κώσόν με, ο Θεός, ότι εισήλθοσαν ύδατα έως ψυχής μου.

Ενεπάγην εις ιλυν βυθού, και ουκ έστιν υπόστασις .

" Ηλθον εις τα βάθη της θαλάσσης, και καταιγίς κατε

πόντισέ με .

Έκοπίασα κράζων, εβραγχίασεν ο λάρυγξ μου, εξέλιπον

οι οφθαλμοί μου από του ελπίζειν με επί τον Θεόν μου.



28 ΩΡΟΛΟΓΚΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

Έπληθύνθησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής μου αμι

σούντες με δωρεάν. .

Έκραταιώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντές με αδίκως:

α ουχ ήρπαζον, τότε απετίννυον.

Ο Θεός, συ έγνως την αφροσύνην μου και αι πλημμέλειαι

μου από σου ουκ απεκρύβησαν.

Μη αισχυνθείησαν επ'εμε οι υπομένοντές σε, Κύριε, Κύριε

των δυνάμεων.

Μηδε εντραπείησαν επ' εμε οι ζητούντες σε, ο Θεός του

Ισραήλ . .

"Οτι ένεκα σου υπήνεγκα ονειδισμόν, εκάλυψεν εντροπή

το πρόσωπόν μου.

' Απηλλοτριωμένος εγενήθην τους αδελφούςμου, και ξένος

τοϊς υιούς της μητρός μου.

"Οτι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με, και οι ονειδισμοι

των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ.

Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχήνμου, και εγενήθη :

εις ονειδισμούς έμοί.

Και εθέμην το ένδυμα μου σάκκον, και εγενόμην αυτοίς

είς παραβολήν.

Κατ'εμού ήδολέσχουν οι καθήμενοι έν πύλαις, και εις εμε

έψαλλον οι πίνοντες οίνον.

Εγω δε τη προσευχή με προς σε, Κύριε, καιρός ευδοκίας.

Ο Θεός, εν τώ πλήθει του ελέους σου επάκουσόν μου, εν

αληθεία της σωτηρίας σου .

Σώσον με από πηλού, ίνα μη έμπαγώ: ρυσθείην εκ των

μισούντων με, και εκ των βαθέων των υδάτων.

Μημε καταποντισάτω καταιγίς ύδατος, μηδε καταπιέτω

με βυθος, μηδε συσχέτω επ'εμε φρέαρ το στόμα αυτού .

Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι χρηστών το έλεός σου κατα

το πλήθος των οικτιρμών σου επίβλεψον επ'εμέ .

Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου από του παιδός σου,

ότι θλίβομαι, ταχυ επακουσόν μου.

Πρόσχες τη ψυχή μου, και λύτρωσαι αυτήν · ένεκα των

εχθρών μου ρύσαι με.
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Συ γαρ γινώσκεις τον ονειδισμόν μου, και την αισχύνην με,

και την εντροπήν μου .

Έναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με ονειδισμόν προσεδό

κησεν η ψυχή μου, και ταλαιπωρίαν.

Και υπέμεινα συλλυπόμενον, και ουχ υπήρξε και παρο

καλούντας, και ουχ εύρον.

Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν, και εις την δίψαν

μου επότισαν με όξος .

Γενηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα,

και εις ανταπόδοσιν, και εις σκάνδαλον.

Σκοτισθήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν, και

τον νώτον αυτών διαπαντός σύγκαμψον.

"Έκχεον επ'αυτούς την οργήν σου, και ο θυμός της οργής

σου καταλάβοι αυτούς .

Γενηθήτω η έπαυλις αυτών ήρημωμένη, και εν τοϊς σκη

νώμασιν αυτών μη έστω και κατοικών.

"Οτι δν συ επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν, και επί το άλγος

των τραυμάτων μου προσέθηκαν.

Πρόσθες ανομίαν επί τη ανομία αυτών, και μη εισελθέτω

σαν εν δικαιοσύνη σου .

Έξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων, και μετα δικαίων μη

γραφήτωσαν.

" Πτωχός και αλγών είμι εγώ: η σωτηρία σε, ο Θεός, αντι

λάβοιτό μου.

Ανέσω το όνομα του Θεού μου μετ'ωδής, μεγαλυνώ αυτόν

εν αινέσει .

Και αρέσει τω Θεώ υπερ μόσχον νέον, κέρατα εκφέροντα

και όπλας.

Ιδέτωσαν πτωχοί, και ευφρανθήτωσαν εκζητήσατε τον

Θεόν, και ζήσεται η ψυχή υμών.

" Οτι εισήκουσε των πενήτων ο Κύριος, και τους πεπεδημέ

νους αυτού ουκ εξουδένωσεν.

Αινεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί, και η γή, θάλασσα, και

πάντα τα έρποντα εν αυτή.
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"Οτι ο Θεός σώσει την Σιών, και οικοδομηθήσονται αι πό

λεις της Ιουδαίας .

Και κατοικήσουσιν εκεί, και κληρονομήσουσιν αυτήν.

Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτών, και

οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή.

ΨΑΛΜΟΣ ΞΘ'. 69.

Ο Θεός,εις την βοήθειάν μου πρόσχες : Κύριε, εις το βοη

Ο θησαί μοι σπεύσον.

Αίσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυ

χήν μου .

' 'Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, και καταισχυνθήτωσαν

οι βουλόμενοί μοι κακά .

Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αίσχυνόμενοι, οι λέγοντές

μοι: Εύγε, εύγε .

'Α γαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί σοι, πάντες οι

ζητούντες σε, ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός : Μεγαλυνθή

τω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου.

Εγω δε πτωχός είμι και πένης ο Θεός, βοήθησόν μοι .

Βοηθός μου και σύστης μου ει συ, Κύριε μη χρονίσης .

Δόξα, και νύν. Και ευθυς τό: Πιστεύω εις ένα Θεόν .

Oρα σελ. 15.

Είτα, Τρισάγιον Παναγία Τριάς: Πάτερ ημών: "Ότι σου

έστι: Και τα Τροπάρια ταύτα

*Ηχος β'.

Α κτισε Φύσις, ή των όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοι

A ξον, όπως αναγγέλλωμεν την αίνεσίν σε βοώντες: "Αγιος,

Αγιος,"Αγιος εί ο Θεός . Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς .

Δόξα Πατρί .

μιας άνω Δυνάμεις μιμούμενοι οι επί γής, επινίκιον ύμνον

Η προσφέρομέν σοι, Αγαθέ - "Αγιος,"Αγιος, "Αγιος εί ο Θεός.

Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Και νύν.

τ ης κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, τον νούν

Π μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλημου άνοιξον,
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εις το υμνείν σε, αγία Τριάς "Αγιος, "Αγιος, "Αγιος εί ο Θεός .

Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Το, Κύριε ελέησον Μ '. Ο εν παντί καιρώ . "Ορα σελ. 16.

Δόξα, και νύν. Την τιμιωτέραντων Χερουβίμ. Εν ονόματι

Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ .

Ο Ιερεύς Ο Θεός οικτειρήσαι ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πα.

τερ παντοκράτορ . " Ορα σελ. 17. Είτα την παρούσαν

Ευχήν του αγίου Ευστρατίου .

7 εγαλύνων μεγαλύνω σε, Κύριε, ότι επείδες επί την τα

1 πείνωσίν μου, και ου συνέκλεισας με εις χείρας έχθρών,

αλλ'έσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου . Και νύν, Δέ

σποτα, σκεπασάτω με ή χείρσου, και έλθοι επ'έμε το έλεός

σου, ότι τετάρακται η ψυχή μου, και κατώδυνός έστιν, εν τω

εκπορεύεσθαι αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώμα

τος τούτου μήποτε η πονηρα του αντικειμένου βουλή συναν

τηση και παρεμποδίση αυτήν, δια τας εν αγνοία και γνώσει

εν τω βίω τούτω γενομένας μοι αμαρτίας. "Ιλεως γενού μου,

Δέσποτα, και μη ιδέτω η ψυχήμου την ζοφεραν και σκοτει

νην όψιν των πονηρών δαιμόνων" αλλα παραλαβέτωσαν αυ

την "Αγγελοί σου φαιδροι και φωτεινοί. Δος δόξαν τα ονό

ματί σε τώ αγίω, και τη ση δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείον

σου βήμα . Εν τω κρίνεσθαι με, μη καταλάβοι με ή χείρ του

άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσαι με τον α

μαρτωλόν εις βυθον "Αδου, αλλά παράστηθί μου, και γενού

μοι σωτήρ και αντιλήπτωρ. Ελέησον, Κύριε, την ρυπωθείσαν

τοϊς πάθεσι του βίου ψυχήν μου, και καθαραν αυτην δια

μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξαι ότι ευλογητός εί

είς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Είτα Δεύτε προσκυνήσωμεν, Γ '. και τους Ψαλμούς :

Η*ρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη . Ιδου δη, ευλογείτε τον

Κύριον.

Δόξα, και νύν. ' Αλληλούϊα . Τρισάγιον. Παναγία Τριάς.

Πάτερ ημών. "Οτι σου έστι και τα Τροπάρια Μνήσθητι,

Κύριε, ως αγαθός. Ο βάθει σοφίας φιλανθρώπως.
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Δόξα .

Μετα των Αγίων ανάπαυσον, Χρισέ. Και νύν. Μακαρίζο

μέν σε πάσαι αι γενεαί . Κύριε ελέησον ΙΒ'. Είτα την Ευχών

Μνήσθητι, Κύριε,των επ'ελπίδι, κτλ. Ταύτα πάντα προεγρά

φησαν εις το έτερον Μεσονυκτικόν. " Ορα σελ. 20, 21, 22.

"Απόλυσις παρα του Ιερέως και η συγχώρησις .

Ge90902e/agrec. contenucca90429 02soccordandodocesses

ΦΙΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ .

Μετα τον Ευλογητόν, το Βασιλεύ Ουράνιε, Τρισαγιον. Πανα

γία Τριάς. Πάτερ ημών. "Οτι σου έστι. Κύριε ελέησον 18'.

Δόξα, και νύν . Δεύτε προσκυνήσωμεν Γ'. Ο Ν'. "Ορα

σελ. 4 . Και ευθυς λέγομεν τον Τριαδικών Κανόνα του εν

διατάκτου "Ήχου. Και μετα τον Κανόνα, ψαλλομεν τα

Τριαδικα ταύτα

Α "ξιόν έστιν ως αληθώς, την υπέρθεον υμνεϊν Τριάδα, άναρ

A χον Πατέρα και παντουργών, συνάναρχον Λόγον, προ

αιώνων εκ του Πατρός, αρρεύστως τεχθέντα, και το άγιον

Πνεύμα, το εκ Πατρός άχρόνως εκπορευόμενον.

Α "ξιόν έστιν ως αληθώς του δοξάζειν σε τον Θεόν Λόγον,

Η δν φρίττει και τρέμει τα Χερουβίμ, και δοξολογούσιν αι

Δυνάμεις των ουρανών, τον εξαναστάντα τριήμερον εκ τα

φου, Χριστον τον ζωοδότην φόβω δοξάσωμεν.

Υμνήσωμεν πάντες θεοπρεπώς, άσμασιν ενθέοις, τον Πα

Η τέρα και τον Υιόν, και Πνεύμα το θείον, τρισυπόστα

τον κράτος, την μίαν βασιλείαν και κυριότητα .

'κ νεκρών ιδούσα τον σον Υιόν, άχραντε Παρθένε, ανα

Ο σάντα θεοπρεπώς, χαράς ανεκφραστου, η κτίσις έπλη

ρούτο, αυτόν δοξολογούσα, και σε γεραίρουσα .

* Τρισάγιον, και τα λοιπά. Την Υπακοήν του "Ήχου το

Κύριε ελέησον Μ '. Δόξα, και νύν. Την Τιμιωτέραν. Εν ονό

ματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ. Ο Ιερεύς: “ Ο Θεός οικτειρή

σαι ημάς. Δόξα, και νύν. Κύριε ελέησον Γ '. και Απόλυσις.
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Είτα Εύξώμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, κτλ. "Ορα,

σελ . 21 -22.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ .

Ει μένέστι μεγάλη Τεσσαρακοση, λέγομεν πρώτον, Τρισ

αγιον, Κύριε ελέησον ΙΒ'. Δεύτε προσκυνήσωμεν Γ '. και τους

εφεξής δύο Ψαλμούς . Είδ' ού, μετα τον Ευλογητόν, ευθύς

Δεύτε προσκυνήσωμεν Γ', και τους Ψαλμούς.

ΨΑΛΜΟΣ ΙΘ'.19.

τ 'πακούσαι σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσαι

Β σου το όνομα του Θεού Ιακώβ .

Έξαποστείλαισοι βοήθειαν εξ αγίου, και εκ Σιων αντιλα

βοιτόσου.

Μνησθείη πάσης θυσίαςσου, και το ολοκαύτωμα σου

πιανάτω.

Δώη σου Κύριος κατα την καρδίαν σου, και πάσαν την

βουλήν σου πληρώσαι.

'Αγαλλιασόμεθα επι τω σωτηρίω σου, και εν ονόματι Κυ

ρίου Θεού ημών μεγαλυνθησόμεθα .

Πληρώσαι Κύριος πάντα τα αιτήματά σου . Νύν έγνων,

ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού .

Έπακούσεται αυτού εξ ουρανού αγίου αυτού, εν δυνα

στείαις η σωτηρία της δεξιάς αυτού .

Ούτοι εν αρμασι, και ούτοι εν ίπποις, ημείς δε εν ονόματι

Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα .

Αυτοί συνεπoδίσθησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν

και ανωρθωθημεν.

Κύριε, σώσον τον Βασιλέα, και επάκουσον ημών έν ή αν

ημέρα επικαλεσάμεθα σε.

ΨΑΛΜΟΣ Κ'. 20.

τ ύριε, εν τη δυνάμει σου ευφρανθήσεται ο Βασιλεύς, και

Ι επι τω σωτηρίω σου αγαλλιάσεται σφόδρα .

Orologio.
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Την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκας αυτώ, και την

θέλησιν των χειλέων αυτού ουκ έστέρησας αυτόν..

"Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίαις χρηστότητος, έθηκας

επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ λίθου τιμίου .

Ζωήν ητήσατό σε, και έδωκας αύτώ μακρότητα ημερών

εις αιώνα αιώνος .

Μεγάλη η δόξα αυτού εν τω σωτηρίωσου· δόξαν και με

γαλοπρέπειαν επιθήσεις επ' αυτόν.

"Οτι δώης αυτώ ευλογίαν εις αιώνα αιώνος ευφρανείς αυ

τον εν χαρά μετά του προσώπου σου .

"Οτι ο Βασιλεύς ελπίζει επι Κύριον, και εν τώ ελέει του

Υψίστου ου μη σαλευθή .

Ευρεθείη ή χείρ σου πάσι τοίς εχθρούς σου, η δεξια σου εύ

ροι πάντας τους μισούντας σε .

"Οτι θήσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός, εις καιρόν του

προσώπου σου .

Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς, και καταφα

γεται αυτούς πύρ .

Τον καρπόν αυτών από της γης απολείς, και το σπέρμα

αυτών από υιών ανθρώπων.

"Ότι έκλιναν εις σε κακα, διελογίσαντο βουλας, αίς ου μη

δύνωνται στήναι.

"Οτι θήσεις αυτούς νώτον εν τοίς περιλοίποις σου ετοιμά

σεις το πρόσωπον αυτών.

Υψώθητι, Κύριε, εν τη δυναμει σου · άσομεν, και ψαλούμεν

τας δυναστείας σου .

Δόξα , και νύν. Είτα : Τρισάγιον. Παναγία Τριάς. Πάτερ

ημών. “ Ότι σου έστι . Και τα έφεξής Τροπάρια .

τώσον Κύριε τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν

Κ σου, νίκας τοϊς Βασιλεύσι κατα Βαρβάρων δωρούμενος,

και το σον φυλάττων δια του Σταυρού σου πολίτευμα .

Δόξα Πατρί .

Λ ' υψωθείς εν τω Σταυρώ εκουσίως, τη επωνύμω σου

Ο καινή πολιτεία, τους οικτιρμούς σου δώρησαι, Χριστε ο

Θεός εύφρανoν εν τη δυναμει σου τους πιστούς Βασιλείς η
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μων, νίπας χορηγών αυτοϊς κατα των πολεμίων. Την συμμα

χίαν έχοιεν την σην, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον.

Και νύν. Θεοτοκίον.

Προστασία φοβερα και ακαταισχυντε, μη παρίδης αγαθή

τας ικεσίας ημών, πανύμνητε Θεοτόκε στήριξον ορθο

δόξων πολιτείαν σώζε ούς εκέλευσας βασιλεύειν, και χορή

γεί αυτοίς ουρανόθεν την νίκην · διότι έτεκες τον Θεόν, μόνη

ευλογημένη .

Ο Ιερεύς : Ελέησον ημάς, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός

σου δεόμεθα σου, επάκουσον και ελέησον.

Έκφώνησις : "Οτι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός .

Ο Λαός : Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πατερ . .

Ο Ιερεύς : Δόξα τη αγία, και ομοουσίω, και ζωοποιώ,

και αδιαιρέτω Τριάδι, πάντοτε, νύν, και αει, και εις τους

αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Και αρχόμεθα του Έξαψαλμου, παση σιωπή και κατανύ

ξει ακροωμενοι δε ταχθείς 'Αδελφος, ήδ Προεστως, μετ'

ευλαβείας και φόβου Θεού, λέγει:

Α οξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη ,

Δ εν ανθρώποις ευδοκία . Έκ Γ '.

Το ύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγε
λεί την αίνεσίν σου .

ΨΑΛΜΟΣ Γ'. 3.

Τα ύριε, τι έπληθύνθησαν οι θλίβοντές με και πολλοί επανί

στανται επ'εμέ.

Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου : Ούκ έστι σωτηρία αυτώ εν

τώ Θεώ αυτού . :

Συ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου ει, δόξα μου, και υψών την

κεφαλήν μου .

. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, και επήκουσέ μου εξ

όρους αγίου αυτού .

Εγω δε εκοιμήθην, και ύπνωσα εξηγέρθην, ότι Κύριος

αντιλήψεται μου.

'Εκ Β'.
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" υ φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, των κύκλω συνεπι

τιθεμένων μοι. 'Ανάστα, Κύριε, σώσόν με ο Θεός μου.

“Ότι συ επάταξας πάντας τες έχθραίνοντας μου ματαίως:

οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας.

Το Κυρία η σωτηρία, και επί τον λαόν σε ή ευλογία σου.

, Και παλιν .

Εγω εκοιμήθην, και ύπνωσα εξηγέρθην, ότι Κύριος αν

τιλήψεται μου .

ΨΑΛΙΟΣ ΛΖ'. 37.

Η δεύσης με.

ΤΚύριε, μη το θυμό σου ελέγξης με, μηδε τη οργή σου παι

“Οτι τα βέλησου ενεπάγησάνμοι , και έπεστήριξας επ'εμε

την χείρα σου.

Ούκ έστιν ίασις εν τη σαρκί μου από προσώπου της όρ

γής σου" ουκ έστιν ειρήνη εν τοϊς οστέοις μου από προσώπου

των αμαρτιών μου .

" Ότι αι ανομίαι μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ωσεί φορ

τίον βαρυ εβαρύνθησαν επ'εμέ .

Πρoσώζεσαν και εσάπησαν οι μώλωπες μου από προσώ

που της αφροσύνης μου.

Έταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την

ημέραν σκυθρωπάζων επορευόμην.

"Οτι αι ψόαι μου επλήσθησαν εμπαιγμάτων, και ουκ έστιν

ίασις εν τη σαρκί μου .

Εκακώθην και εταπεινώθην έως σφόδρα, ωρυόμην από

στεναγμού της καρδίας μου .

Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός

μου από σού ουκ απεκρύβη.

Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλιπέ με η ισχύς μου, και

το φώς των οφθαλμών μου, και αυτο ουκ έστι μετ'εμού .

Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν

και έστησαν, και οι έγγιστα μου από μακρόθεν έστησαν.

Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχήν μου και οι ζη
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τούντες τα κακά μοι ελάλησαν ματαιότητας, και δολιότητας

όλην την ημέραν έμελέτησαν.

Εγω δε ωσεί κωφος ουκ ήκουον, και ωσει άλαλος ουκ

ανοίγων το στόμα αυτού .

Και εγενόμην ωσει άνθρωπος ουκ ακούων, και ουκ έχων

εν τω στόματι αυτού ελεγμούς .

"Οτιεπί σοι, Κύριε, ήλπισα: συ είσακέση, Κύριε ο Θεός με.

"Οτι είπον: Μήποτε επιχαρώσί μοι οι εχθροί μου και εν

το σαλευθήναι πόδας μου, επ'εμε εμεγαλορρημόνησαν.

"Οτι εγω εις μάστιγας έτοιμος, και η άλγηδών μου ενώπιον

μου έστι διαπαντός.

"Οτι την ανομίαν μου εγω αναγγελώ, και μεριμνήσω υπέρ

της αμαρτίας μου.

οι δε εχθροί μου ζώσι, και κεκραταίωνται υπέρ έμε, και
έπληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως.

οι ανταποδιδόντες μου κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλλόν με,

έπει κατεδίωκον αγαθωσύνην.

Μη εγκαταλίπης με, Κύριε ο Θεός με, μη αποξής απ' εμο .

Πρόσχες εις την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου.

Και πάλιν .

Μη εγκαταλίπης με, Κύριε ο Θεός με, μη αποξής απ' εμέ.

Πρόσχες εις την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου .

ΨΑΛΜΟΣ ΞΒ'. 62.

Ο Θεός, ο Θεός μου, προς σε όρθρίζω.

Έ δίψησέ σε η ψυχή μου, ποσαπλώς σου ή σαρξ μου, εν γή

ερήμω, και αβατω, και ανύδρω.

Ούτως εν τω αγίω ώφθην σου, τού ιδείν την δύναμιν σου

και την δόξαν σου .

"Οτι κρείσσον το έλεός σου υπέρ ζωας, τα χείλη μου επαι

νέσουσι σε .

Ούτως ευλογήσω σε έν τη ζωήμου, και εν τω ονόματί σου

αρώ τας χείρας μου .

Ως εκ στέατος και πιότητος εμπλησθείη η ψυχή μου, και

χείλη αγαλλιάσεως αινέσει το στόμα μου.
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Εί εμνημόνευόν σου επί της στρωμνής μου, εν τοις όρθρους

έμελέτων είς σε.

"Οτι εγενήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερύγων

σου αγαλλιάσομαι.

'Εκολλήθη η ψυχή μου οπίσωσου, εμού δε αντελάβετο ή

δεξιά σου.

Αυτοι δε εις μάτην εζήτησαν την ψυχήν μου, εισελεύσον

ται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας

ρομφαίας, μερίδες αλωπέκων έσονται.

ο δε Βασιλευς ευφρανθήσεται επί τω Θεώ, επαινεθήσεται

πάς ο ομνύων εν αυτώ ότι ενεφράγη σόμα λαλέντων άδικα.

Και πάλιν .

Έν τοϊς όρθροις έμελέτων είς σε, ότι εγενήθης βοηθός μου,

και εν τη σκέπη των πτερύγων σου αγαλλιάσομαι .

Εκολλήθη η ψυχή μου όπίσω σου, εμού δε αντελάβετο ή

δεξιά σου.

Δόξα, και νύν. 'Αλληλούϊα Γ '. άνευ Μετανοιών. Και εξέρ

χεται ο Ιερεύς εκ τ8 Βήματος, και λέγει τας εωθινας Ευχας

έμπροσθεν της Εικόνος του Δεσπότου Χριστού μυστικώς .

ΨΑΛΜΟΣ ΠΖ'. 87.

ΤΚύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και εν

Η νυκτί εναντίον σου .

Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλίνον το ούς σου

εις την δέησίν μου .

“ Οτι επλήσθη κακών και ψυχή μου, και η ζωή μου τώ "Αδη

ήγγισε.

Προσελογίσθην μετα των καταβαινόντων εις λάκκον, εγε

νήθην ωσει άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρούς ελεύθερος . .

Ωσεί τραυματίαι καθεύδοντες εν τάφω, ων ουκ εμνήσθης

έτι, και αυτοί εκ της χειρός σου απώσθησαν.

"Εθεντο με ένα λάκκω κατωτάτω, εν σκοτεινούς και εν σκιά

θανάτου .

Έπ'έμε επετηρίχθη ο θυμός σου, και πάντας τους μετεω

ρισμούς σου επήγαγες επ'εμέ .
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'Έμακρυνας τους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέ

λυγμα εαυτοϊς.

Παρεδόθην, και ουκ εξεπορευόμην οι οφθαλμοί μου ήσθε

νησαν από πτωχείας.

Έκέκραξα προς σε, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα

προς σε τας χείρας μου .

* Μη τοϊς νεκρούς ποιήσεις θαυμάσια ; ή ιατροί αναστήσου

σι, και εξομολογήσονταί σοι;

Μη διηγήσεται τις εν τω τάφω το έλεός σου, και την αλή

θειάν σου εν τη απωλεία ;

Μη γνωσθήσεται εν τω σκότει τα θαυμάσια σου, και η

δικαιοσύνη σου εν γή επιλελησμένη;

Καγώ προς σε, Κύριε, εκέκραξα, και το πρωί η προσευ

χή μου προφθάσει σε .

" Ινα τι, Κύριε, απωθή την ψυχήν μου, αποστρέφεις το πρόσ

ωπόν σου απ' εμού ;

Πτωχός είμι εγώ, και εν κόποις εκ νεότητός μου · υψωθείς

δε, εταπεινώθην, και εξηπορήθην.

Έπ' έμε διήλθον αι οργαί σου, οι φοβερισμοί σου εξετά

ραξαν με.

Έκύκλωσάν με ωσεί ύδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον

με αμα.

Έμάκρυνας απ'εμού φίλον και πλησίον, και τους γνω

στούς μου από ταλαιπωρίας . .

Και πάλιν

Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και εν

νυκτι εναντίον σου .

Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλίνον το ούς σου

εις την δέησίν μου .

ΑΛΜΟΣ ΡΒ'. 102.

γυλόγει, η ψυχήμου, τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου

D το όνομα το άγιον αυτού .

Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον, και μη επιλανθάνου πα

σας τας ανταποδόσεις αυτού .
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Τον ευϊλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιώμενον

πάσας τας νόσους σου .

Τον λυτρούμενον εκ φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούν

τα σε εν ελέει και οικτιρμούς .

Τον εμπιπλώντα έν άγαθοίς την επιθυμίαν σου ανακαι

νισθήσεται ως αετού ή νεότης σου.

Ποιών ελεημοσύνας ο Κύριος, και κρίμα πάσι τοίς αδι

κουμένοις .

Έ γνώρισε τας οδούς αυτού τώ Μωϋσή, τοϊς υιούς Ισραήλ

τα θελήματα αυτού .

Οικτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέ

λεος ουκ εις τέλος οργισθήσεται, ουδε εις τον αιώνα μηνιεϊ .

Ού κατά τας ανομίας ημών εποίησεν ημίν, ουδε κατά τας

αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν.

"Οτι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκραταίωσε

Κύριος το έλεος αυτού επι τους φοβουμένους αυτόν. και

Καθόσον απέχουσιν ανατολαι από δυσμών, εμάκρυνεν

αφ'ημών τας ανομίας ημών.

Καθως οικτείρει πατήρ υιούς, ώκτείρησε Κύριος τους φο

βουμένους αυτόν ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη

ότι χούς εσμεν.

"Ανθρωπος, ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού, ωσεί άνθος του

αγρού, ούτως εξανθήσει.

"Οτι πνεύμα διήλθεν εν αυτώ, και ουχ υπάρξει, και ουκ

επιγνώσεται έτι τον τόπον αυτού .

Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του

αιώνος επι τους φοβουμένους αυτόν.

Και η δικαιοσύνη αυτού επι υιοίς υιών, τοϊς φυλάσσουσι

την διαθήκην αυτού, και μεμνημένους των εντολών αυτού του

ποιήσαι αυτας.

Κύριος εν τω ουρανώ ήτοίμασε τον θρόνον αυτού , και η

βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει.

Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι "Αγγελοι αυτού, δυνατοι

ισχύϊ, ποιoύντες τον λόγον αυτού, του ακούσαι της φωνής

των λόγων αυτού .
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Εύλογείτε τον Κύριον πάσαι αι Δυνάμεις αυτ8, λειτουργοί

αυτού, οι ποιoύντες το θέλημα αυτού .

Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντι

τόπο της δεσποτείας αυτό . Ευλόγει, η ψυχή μο, τον Κύριον.

Και πάλιν .

Έν παντί τόπω της δεσποτείας αυτού . Ευλόγει, η ψυχή

μου, τον Κύριον.

ΨΑΛΜΟΣ PMΒ'.142.

Τ ύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν

ΙΙ μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου έν τη δικαιο

σύνη σου .

Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετα του δούλου σου, ότι ου

δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών.

" Οτι κατεδίωξεν ο εχθρος την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις

γήν την ζωήν μου . "

' Εκάθισε με ένα σκοτεινοίς, ως νεκρούς αιώνος, και ήκηδία

σεν επ'έμε το πνεύμα μου, εν εμοι εταράχθη η καρδία μου .

Έμνήσθην ημερών αρχαίων, έμελέτησα εν πάσι τοίς έργοις

σου , εν ποιήμασι των χειρών σου έμελέτων.

Διεπέτασα προς σε τας χείρας μου η ψυχή μου ως γή

άνυδρός σου.

Ταχυ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου .

Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ'εμού, και ομοιωθή

σομαι τοϊς καταβαίνουσιν εις λάκκον.

Ακουστον ποίησόν μοι το πρωί το έλεός σου, ότι επί σοι

ήλπισα .

Γνώρισόν μοι, Κύριε, οδον, έν ή πορεύσομαι, ότι προς σε

ήρα την ψυχήν μου.

Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγαν

δίδαξόν με το ποιεϊν το θέλημά σου, ότι συ ει ο Θεός μου .

Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσειμε εν γή ευθεία ένε

κεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με.

Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου,

και εν τώ ελέει σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απο
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Δίς .

λείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος

σου είμι . . Και πάλιν.

Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλ

θης εις κρίσιν μετα του δούλου σου.

. Είτα .

Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γή ευθεία ,

Δόξα, και νύν. 'Αλληλούϊα Γ'. Μετανοίας Γ'. Είτα Συνα

πτη υπό του Ιερέως, και μετ' αυτην το, Θεός Κύριος ( κατα

τον ' Ηχον τό της ημέρας Τροπαρίο ), μετά των Στίχων αυτ8.

Στίχ. Α '. Έξομολογείσθε τω Κυρίω και επικαλείσθε το

όνομα το άγιον αυτού .

Στίχ. Β'. Παντα τα έθνη έκύκλωσάν με, και τα ονόματι
Κυρίου ημυνάμην αυτούς .

Στίχ. Γ '. Παρα Κυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυμαστή
εν οφθαλμοίς ημών.

Είτα λέγομεν το Τροπάριον της τυχούσης Εορτής, ή του

Αγίου, ή το 'Αναστάσιμον του τυχόντος "Ήχου. Τη δε αγία

και μεγάλη Τεσσαρακοστή, μετα την Συναπτην, ψαλλομεν

το, 'Αλληλούϊα εκ Γ'. κατ'"Ηχον, λέγοντες πρότερον ένα εκ

των εφεξής Στίχων.

Στίχ. Α'. Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς σε, ο

Θεός, διότι φώς τα προστάγματα σου επί της γης .

Στίχ . Β'. Δικαιοσύνην μάθετε οι ένοικούντες επί της γης .

Στίχ. Γ '. Ζήλος λήψεται λαόν απαίδευτον, και νύν πύρ

τους υπεναντίους έδεται.

Στίχ. Δ'. Πρόσθες αυτούς κακα, Κύριε, πρόσθες αυτούς

κακα τοΐς ενδόξοις της γής .

Και μετα το, 'Αλληλούϊα, ψάλλομεν τους Τριαδικους Υ .

μνους του τυχόντος " Ήχου .

ΥΜΝΟΙ ΤΡΙΑΔΙΚΟΙ .

"Ηχος α .

Τωματικαίς μορφώσεσιτων ασωμάτων Δυνάμεων, προς νοε

4 ραν και άϋλον αναγόμενοι έννοιαν, και τρισαγίω μελωδή
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ματι τρισυποστάτου Θεότητος, εκδεχόμενοι ελλαμψιν, χερου

βικώς βοήσωμεν· “Αγιος, "Αγιος, "Αγιος εί ο Θεός. "

΄ Δόξα Πατρί .

Μετα πασών των ουρανίων Δυνάμεων, χερουβικώς το εν

ΙΙ υψίστοις βοήσωμεν, τον τρισάγιον αναμέλποντες αίνον :

Αγιος," Αγιος,"Αγιος ει ο Θεός.
Και νύν.

ξεγερθέντες του ύπνου, προσπίπτομέν σοι, 'Αγαθε, και

Π των Αγγέλων τον ύμνον βοώμεν σου, Δυνατέ : "Αγιος, " Α - "

γιος, "Αγιος εί ο Θεός . Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς .

- Ηχος β'.

A "κτιστε Φύσις, ή τών όλων δημιουργος, τα χείλη ημών

Η άνοιξον, όπως αναγγέλλωμεν την αίνεσίν σου βοώντες:

Αγιος,"Αγιος, "Αγιος εί ο Θεός.

* Δόξα Πατρί .

Τας άνω Δυνάμεις μιμούμενοι οι επί γής, επινίκιον ύμνον

I προσφέρομέν σοι, 'Αγαθέ- "Αγιος,"Αγιος,"Αγιος εί ο Θεός,

Και νύν.

Της κλίνης και το ύπνου εξεγείραςμε, Κύριε, τον νούν μου

1 φωτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις

το υμνείν σε, αγία Τριάς: "Αγιος, "Αγιος, "Αγιος ει ο Θεός ,

Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

- Ηχος γ'.

Πατέρα άναρχον, Υιον συνάναρχον, Πνεύμα συναΐδιον, Θεό

Π τητα μίαν χερουβικώς δοξάσωμεν· "Αγιος,"Αγιος, "Αγιος
ει ο Θεός .

Δόξα Πατρί .

Τριας ομοούσια και αδιαίρετε, Μονας τρισυπόστατε και

Γ συναΐδιε, σοι ως Θεώ των Αγγέλων τον ύμνον κραυγα

ζομεν· "Αγιος, "Αγιος, "Αγιος εί ο Θεός.

Και νύν.

Λ 'θρόον ο Κριτης επελεύσεται, και εκάστου αι πράξεις

Η γυμνωθήσονται αλλα φόβω κράξωμεν εν τω μέσω της

νυκτός - "Αγιος, "Αγιος, "Αγιος εί ο Θεός . Δια της Θεοτόκου

ελέησον ημάς.
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έκονίζειν τολμώντες τα νερά

του "Αγιος, "Αγιος,

Ηχος δ'.

τον αναρχόν σου Πατέρα , και σε, Χριστέ ο Θεός, και το .

I πανάγιόν σου Πνεύμα, χερουβικώς δοξολογείν τολμώντες

λέγομεν· "Αγιος, "Αγιος,"Αγιος εί ο Θεός .

" Δόξα Πατρί.

Os αι τάξεις νύν των Αγγέλων εν ουρανώ, και στάσεις

2 φόβω ανθρώπων επί της γης, επινίκιον ύμνον προσφέ

ρομέν σοι, Αγαθέ- "Αγιος,"Αγιος,"Αγιος ει ο Θεός.
Και νύν.

των νοερών σου Λειτουργών προσφέρειν οι θνητοί τον ύ

I μνον τολμώντες, λέγομεν "Αγιος, "Αγιος," Αγιος εί ο Θεός.

Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. * Ηχος πλ. α. .

Υμνωδίας ο καιρος, και δεήσεως ώρα εκτενώς βοώμεν

Γ σοι τώ μόνω Θεώ "Αγιος,"Αγιος, "Αγιος εί ο Θεός.

Δόξα Πατρί .
κονίζειν τολμώντες τα νοερά σου Στρατεύματα, Τριας

Ο άναρχε, στόμασιν αναξίοις βοώμέν σοι: “Αγιος, "Αγιος,

Αγιος εί ο Θεός . Και νύν.

Δ΄έν μήτρα παρθενική χωρηθείς, και των κόλπων του

Ο Πατρός μη χωρισθείς, συν 'Αγγέλους και ημάς πρόσδε

ξαι, Χριστέ ο Θεός, βοώντας σοι· "Αγιος, "Αγιος, "Αγιος εί ο

Θεός . Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Ηχος πλ. β'.

Λ 'σωματους στόμασιν, ασιγήτοις δοξολογίαις, τα Εξαπτέ

Α ρυγα άδoυσι σοι τον τρισάγιον ύμνον, ο Θεός ημών"

και ημείς οι επί γής, αναξίοις χείλεσιν, αινόν σοι αναπέμπο

μεν: "Αγιος, "Αγιος, "Αγιος εί ο Θεός .

Δόξα Πατρί .

παριστάμενα φόβω τα Χερουβίμ, εξιστάμενα τρόμο τα

ΠΙ Σεραφίμ, τον τρισάγιον ύμνον προσφέρει ασιγήτω φωνή :

μεθ' ών και ημείς βοώμεν οι αμαρτωλοί:"Αγιος, "Αγιος, "Αγιος

ει ο Θεός . Και νύν.

Τριαδικής Μονάδος Θεότητα ασυγχύτω ενώσει δοξάσωμεν,

Γ και των Αγγέλων τον ύμνον βοήσωμεν· “Αγιος, "Αγιος,

Αγιος ει ο Θεός . Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
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* Ηχος βαρύς .

Δ ' υψίστων δυνάμει χερουβικώς ανυμνούμενος, και θεϊκή

Ο δόξη αγγελικώς προσκυνούμενος, πρόσδεξαι και ημάς

τους αμαρτωλούς, αναξίως τολμώντας κραυγάζειν σοι· "Αγιος,

A"γιος, "Αγιος εί ο Θεός .

Δόξα Πατρί .

Τη απροσίτω Θεότητι, τη εν Μονάδα Τριάδι, των Σεραφείμ

1 τον τρισάγιον αναπέμποντες αίνον, μετά φόβου βοήσω

μεν· “Αγιος,"Αγιος,"Αγιος εί ο Θεός.

* Και νύν.

Osύπνον τον όκνον αποθεμένη ψυχή, διόρθωσιν προς έ

2 γερσιν δείξον τώ Κριτή, και εν φόβω βόησον : "Αγιος, "Α

γιος,"Αγιος ει ο Θεός . Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

' Ηχος πλ. δ'.

Δραν σε μη τολμώντα τα Χερουβίμ, ιπτάμενα κραυγάζει

Ο αλαλαγμώ, το ένθεον μέλος της τρισαγίας φωνής με

ών και ημείς βοώμεν οι αμαρτωλοί- "Αγιος, "Αγιος, "Αγιος εί

ο Θεός.

Δόξα Πατρί.

τις ουρανον τας καρδίας έχοντες, αγγελικήν μιμησώμεθα

Ο ταξιν " και έν φόβω τω 'Aδεκάστω προσπέσωμεν, επι

νίκιον ανακράζοντες αίνον: "Αγιος, “ Αγιος, "Αγιος ει ο Θεός .

Και νύν.

ΤΚ ατακαμπτόμενοι τώ πλήθει των πταισμάτων ημών, και

Ο μη τολμώντες ατενίσαι τώ ύψει σου, την ψυχήν συν τω

σώματικλίναντες, μετα'Αγγέλων τον ύμνον βοώμέν σοι: "Αγιος,

Αγιος, "Αγιος ει ο Θεός . Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Είτα η Στιχολογία του Ψαλτηρίου, και τα Καθίσματα

εις την ταξιν αυτών. Μετά ταύτα λέγομεν τον Ν'. Ταλμον,

και αρχόμεθα των Κανόνων, αναγινώσκοντες και τας εννέα

Ωδας ( Όρα αυτας έμπροσθεν, σελ. 48), ή ψαλλοντες Στί

χους μόνον τινας εξ αυτών, κατα την ημέραν, και την πο

σότητα των Τροπαρίων του Κανόνος , Εν δε ταϊς Κυριακαίς

και τοϊς Σάββασιν, αμέσως μετα την τού 'Αμώμου Στιχολο

γίαν, ψαλλομεν τα εφεξής Ευλογητάρια .
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ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ

ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚAΙΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ

Είς Ήχος πλ. α. . :

Εν εκάστω δε Τροπαρίω λέγομεν το .

Ευλογητός εί, Κύριε, δίδαξόνμε τα δικαιώματά σου .

των Αγγέλων ο δήμος, κατεπλάγη ορών σε, εν νεκρούς λο

I γισθέντα, του θανάτου δε Σωτήρ, την ισχύν καθελόντα,

και συν εαυτό τον 'Αδαμ εγείραντα, και εξ “Αδου πάντας

ελευθερώσαντα .

Ευλογητός εί, Κύριε. .

τι τα μύρα , συμπαθώς τοϊς δάκρυσιν, ώ Μαθήτρίαι κιρνά

Ι τε ; ο αστράπτων εν τω ταφω "Αγγελος, προσεφθέγγε

το ταϊς Μυροφόρους: "Ιδετε υμείς τον τάφον και ήσθητε ο

Σωτήρ γαρ εξανέστη του μνήματος .

Ευλογητός εί, Κύριε.

A ίαν πρωϊ, Μυροφόροι έδραμον, προς το μνήμα σου θρη

ΛΙ νολογούσαι· αλλ' επέστη προς αυτας ο "Αγγελος, και

είπε: Θρήνου ο καιρός πέπαυται, μη κλαίετε" την Ανάστα

σιν δε , 'Αποστόλους είπατε .

Ευλογητός εί, Κύριε .

Τ υροφόροι γυναίκες μετα μύρων έλθούσαι, προς το μνή

ΥΓμα σου Σώτερ, ενηχούντο, 'Αγγέλου, προς αυτας φθεγ

γομένου : Τι μετα νεκρών τον ζώντα λογίζεσθε; ως Θεός γαρ

εξανέστη του μνήματος .

Δόξα . Τριαδικόν.

Προσκυνώμεν Πατέρα, και τον τύτου Υιόντε, και το άγιον

Πνεύμα, την αγίας Τριάδα, εν μιά τη ουσία, συν τοις

Σεραφίμ, κράζοντες το· "Αγιος,"Αγιος,"Αγιος εί Κύριε.

Και νύν. Θεοτοκίον.

η ωοδότην τεκούσα, έλυτρώσω Παρθένε, τον 'Αδαμ αμαρ

Α τίας" χαρμονών δε τη Εύα , αντί λύπης παρέσχες " ρεύ
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σαντα ζωής, έθυνε προς ταύτην δε, ο εκ σου σαρκωθείς Θεός

και άνθρωπος .

'Αλληλούϊα, 'Αλληλούϊα, 'Αλληλούϊα . Δόξα σοι ο Θεός . Γ '.

ΕΥΑΟΓΗΤΑΡΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΑ

ΨΑΑΑΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΑΒΒΑΣΙ

Εις Ηχος πλ. α.

'Εν εκάστω δε Τροπαρίω λέγομεν το

Ευλογητός εί, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου.

των Αγίων ο χορός, εύρε πηγήν της ζωής, και θύραν Παρα

I δείσο 'εύρω κάγω, την οδον δια της μετανοίας το απολω

λος πρόβατον εγώείμι ανακαλεσαι με Σωτηρ και σώσόν με.

" Ευλογητός εί, Κύριε.

Λί τον αμνόν του Θεού κηρύξαντες, και σφαγιασθέντες

U ώσπερ άρνες, και προς ζωήν την αγήρω άγιοι, και αϊ

διον μετατεθέντες, τούτον εκτενώς, Μάρτυρες αιτήσασθε, ο

φλημάτων λύσιν ημίν δωρήσασθαι.

Ευλογητός εί, Κύριε .

Δι την οδόν την στενών βαδίσαντες, τεθλιμμένην παντες

U οι εν βίω οι τον σταυρόν ως ζυγον αράμενοι, και έμοι

ακολουθήσαντες εν πίστει, δεύτε απολαύετε, α ητοίμασα

υμίν βραβεία, και στέφη τα ουράνια .

Ευλογητός εί, Κύριε .

ικών ειμι της αρρήτου δόξης σου, ει και στίγματα φέρω

πταισμάτων οικτείρησον το σον πλάσμα Δέσποτα,

και καθάρισον ση ευσπλαγχνία, και την ποθεινήν πατρίδα

παράσχου μοι, Παραδείσου πάλιν ποιών πολίτην με .

Ευλογητός εί, Κύριε .

Λ ' πάλαι μεν, εκ μη όντων πλάσας με, και εικόνα σου θεία

τιμήσας, παραβάσει εντολής δε πάλιν με, επιστρέψας

είς γήν εξ ης ελήφθην, εις το καθ' ομοίωσιν επανάγαγε, το

αρχαίον κάλλος αναμορφώσασθαι .
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Ευλογητός εί, Κύριε .

Ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου, και κατάταξον αυ

Α τους εν Παραδείσω, όπου χοροι των Αγίων Κύριε, και

οι δίκαιοι εκλάμψεσιν ως φωστήρες τους κεκοιμημένες δου

λους σου ανάπαυσον, παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα .

Δόξα . Τριαδικόν.

Το τριλαμπές της μιάς Θεότητος, ευσεβώς υμνήσωμεν

Ο βοώντες : "Αγιος εί, ο Πατήρ ο άναρχος, ο συνάναρχος

Υιός και θείον Πνεύμα. Φωτισον ημάς, πίστει σοι λατρεύον

τας, και του αιωνίου πυρός εξάρπασον.

Και νύν. Θεοτοκίον.

γ αίρε σεμνή, η Θεόν σαρκί τεκούσα, είς πάντων σωτη

λ ρίαν, δι ης γένος των ανθρώπων εύρατο την σωτηρίαν.

Δια σου εύροιμεν Παράδεισον, Θεοτόκε αγνή ευλογημένη .

'Αλληλούϊα, 'Αλληλούϊα,'Αλληλούϊα. Δόξα σοι ο Θεός . Γ'.

ΑΙ ΕΝΝΕΑ ΩΔΑΙ.

ΩΔΗ ΠΡΩΤΗ .

' Ωδή Μωσέως εν τη 'Εξόδω. Κεφ. ΙΕ'.

"Αρδην βυθίσας Φαραω Μωσής λέγει:

Τω Κυρίω άσωμεν, ενδόξως γαρ δεδόξασται.

Λ "σωμεν τω Κυρίω, ενδόξως γαρ δεδόξασται. "Ιππον και

Η αναβάτην έρριψεν εις θάλασσαν.

Βοηθος και σκεπαστης εγένετο μοι εις σωτηρίαν· ούτός .

μου Θεός, και δοξάσω αυτόν Θεός του πατρός μου, και

υψώσω αυτόν.

Κύριος συντρίβων πολέμους, Κύριος όνομα αυτώ.

"Αρματα Φαραω, και την δύναμιν αυτού έρριψεν εις θά

λασσαν επιλέκτους αναβάτας τριστάτας κατεπόντισεν εν

Ερυθρά θαλάσση.

Πόντω εκάλυψεν αυτές κατέδυσαν εις βυθον ωσει λίθος .

Η δεξια σου, Κύριε, δεδόξασαι εν ισχύϊ η δεξια σου χείρ,
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Κύριε,έθραυσεν εχθρούς και το πλήθει της δόξης σου συνέ

τριψας τους υπεναντίους .

" Απέστειλας την οργήν σου, κατέφαγεν αυτούς ώσει κα

λάμην .

Και δια πνεύματος τ8 θυμού σου διέστη το ύδωρ επάγη

ωσει τείχος τα ύδατα, επάγη και τα κύματα εν μέσω της

θαλάσσης .

Είπεν ο εχθρός : Διώξας καταλήψομαι, μεριώ σκύλα, έμ

πλήσω ψυχήν μου , ανελώ τη μαχαίρα μου , κυριεύσει η

χείρ μου .

* Απέστειλας το πνεύμα σου, εκάλυψεν αυτούς θάλασσα,

έδυσαν ώσει μόλιβδος εν ύδατι σφοδρώ .

Τίς όμοιός σοι εν θεούς, Κύριε ; τίς όμοιός σου ; δεδοξασμέ

νος εν αγίοις, θαυμαστός εν δόξαις, ποιών τέρατα .

. Εξέτεινας την δεξιάν σου, κατέπιεν αυτούς γή.

• " Ωδήγησας τη δικαιοσύνη σου τον λαόν σου τούτον, δν έλυ

τρώσω παρεκάλεσας τη ισχύϊ σου εις κατάλυμα αγιόν σου.

"Ήκουσαν έθνη, και ωργίσθησαν ωδίνες έλαβον κατοικούν

τας Φυλιστιείμ .

Εις Στίχους Η'.

Τότε έσπευσαν ηγεμόνες Έδωμ, και άρχοντες Μωαβιτών :

έλαβεν αυτούς τρόμος, ετάκησαν πάντες οι κατοικούντες

Χαναάν .

Έπιπέσοι επ' αυτούς φόβος και τρόμος, μεγέθει βραχίονός

σου απολιθωθήτωσαν.

Εις Στίχους 5 '.

"Εως αν παρέλθη ο λαός σου, Κύριε· έως αν παρέλθη ο

λαός σου ούτος, δν έκτήσω.

Εισαγαγών καταφύτευσαν αυτούς εις όρος κληρονομίας

σου, εις έτοιμον κατοικητήριόν σου, και κατειργάσω, Κύριε ,

αγίασμα, δ ητοίμασαν αι χείρές σου .

Εις Στίχους Δ '.

Κύριος βασιλεύων των αιώνων, και επ' αιώνα, και έτι . .

" Οτι εισήλθεν ίππος Φαραω συν άρμασι και αναβάταις

εις θάλασσαν, και επήγαγεν επ'αυτούς Κύριος το ύδωρ της

Orologio.
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θαλάσσης οι δε υιοι Ισραήλ επορεύθησαν δια ξηράς εν

μέσω της θαλάσσης. .

Δόξα, και νύν .

Ο 4 Η ΒΥΤΕΡΑ.

Υστέον, ότι η Β'. Ωδή ουδέποτε στιχολογείται, είμή εν μόνη

τη μεγάλη Τεσσαρακοστή, μετά δε την Α'. στιχολογούμεν

αυτην έως τέλους . Εις δε τα Τροπάρια, λέγομεν ένι εκά

στο Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι.

'Ωδή Μωσέως εν τω Δευτερονομίω. Κεφ. ΛΒ'. 1 .

Νόμου γραφέντος, αύθις Ωδή Μωσέως.

Πρόσεχε, ουρανε, και λαλήσω" και ακουέτω γή ρήματα

εκ στόματός μου.

Προσδοκάσθω ως υετος το απόφθεγμα μου, και καταβήτω

ως δρόσος τα βήματα μου, ως όμβρος επ'άγρωστιν, και ωσει

νιφετος επί χόρτον .

" Οτι το όνομα Κυρίου εκάλεσα. Δότε μεγαλωσύνην τω

Θεώ ημών.

Θεός, αληθινα τα έργα αυτού, και πάσαι αι οδοί αυτού

κρίσεις .

Θεός πιστος, και ουκ έστιν αδικία εν αυτώ δίκαιος και

όσιος ο Κύριος .

Ημαρτοσαν ουκ αυτώ τέκνα μωμητα γενεα σκολια και

διεστραμμένη, ταύτα Κυρίω ανταποδίδοτε;

Ούτος λαός μωρος, και ουχί σοφός " ουκ αυτος ούτός σου

Πατήρ έκτήσατόσε, και εποίησε σε, και έπλασέ σε;

Μνήσθητι ημέρας αιώνος, σύνετε δη έτη γενεάς γενεών.

“Επερώτησαν τον πατέρα σου, και αναγγελεί σοι τους

πρεσβυτέρους σου, και έρούσι σοι .

"Οτε διεμέριζεν ο Ύψιστος έθνη, ως διέσπειρεν υιους 'Α

δαμ, έστησεν όρια εθνών κατα αριθμόν Αγγέλων Θεού .

Και εγενήθη μερίς Κυρίου, λαός αυτού Ιακώβ σχοίνισμα

κληρονομίας αυτου Ισραήλ.
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αλλότριος .

Αυτάρκησεν αυτόν εν τη ερήμω, εν δίψει καύματος εν γή

ανύδρω· έκύκλωσεν αυτόν, και επαίδευσεν αυτόν, και διε- .

φύλαξεν αυτόν ως κόρην οφθαλμού .

* Ως αετος σκεπάσαι νοσσιαν αυτού , και επί τοϊς νεοσσούς

αυτού επεπόθησε, διείς τας πτέρυγας αυτού, εδέξατο αυτους,

και ανέλαβεν αυτούς επί των μεταφρένων αυτού ,

Κύριος μόνος ήγεν αυτούς, και ουκ ήν μετ'αυτών θεός

'Ανεβίβασεν αυτούς επί την ισχύν της γης έψώμισεν αυ

τους γεννήματα αγρών.

Έθήλασαν μέλι εκ πέτρας, και έλαιον εκ στερεάς πέτρας.

Βούτυρον βοών, και γάλα προβάτων, μετα στέατος αρνων

και κριών, υιών ταύρων και τράγων, μετα στεατος νεφρών

πυρού, και αίμα σταφυλής έπιον οίνον .

Και έφαγεν Ιακωβ και ενεπλήσθη, και απελάκτισεν ο

έγαπημένος έλιπάνθη, επαχύνθη, έπλατύνθη, και εγκατέ

λιπε Θεόν τον ποιήσαντα αυτόν, και απέστη από Θεού σω

τηρος αυτού .

Παρόξυναν με επ' αλλοτρίοις, και εν βδελύγμασιν αυτών

εξεπίκραναν με. .

"Έθυσαν δαιμονίοις, και ο Θεώ: θεοίς, οίς εκ ήδεισαν καινοι

και πρόσφατοι ήκασιν, ούς ουκ ήδεισαν οι πατέρες αυτών.

Θεόν τον γεννήσαντα σε εγκατέλιπες, και επελάθου Θεού

του τρέφοντός σε.

Και είδε Κύριος και εζήλωσε, και παροξύνθη δί οργήν

υιών αυτού και θυγατέρων.

Και είπεν: 'Αποστρέψω το πρόσωπόν μου απ' αυτών, και

δείξω τι έσται αυτούς επ' εσχάτων" ότι γενεά εξεστραμμένη

εστίν υιοί, οις ουκ έστι πίστις εν αυτοίς .

Αυτοι παρεζήλωσαν με επ' ου θεώ, παρόργισαν με εν τοίς

είδωλοις αυτών καγω παραζηλώσω αυτους επ' ουκ έθνει,

επί έθνει ασυνέτω παροργιώ αυτούς .

" Οτι πύρ εκκέκαυται εκ του θυμού μου, καυθήσεται έως

A "δου κατωτάτου καταφάγεται γήν, και τα γεννήματα αυ

της φλέξει θεμέλια ορέων .
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Συνάξω εις αυτούς κακα, και τα βέλη μου συντελέσω εις

αυτούς .

Tηκόμενοι λιμώ και βρώσει ορνέων, και οπισθότονος ανία

τος οδόντας θηρίων εξαπογελώ εις αυτούς, μετα θυμού συ

ρόντων επί της γης .

"Έξωθεν ατεκνώσει αυτούς μαχαιρα , και εκ των ταμιείων

φόβος νεανίσκος συν παρθένω, θηλάζων μετα καθεστηκότος

πρεσβύτου . »

Είπα: Διασπερω αυτούς παύσω δε εξ ανθρώπων το μνη

μόσυνον αυτών .

Ει μη δί οργήν εχθρών, ίνα μη μακροχρονίσωσι, και ένα

μη συνεπιθώνται οι υπεναντίοι" μή είπωσιν " Η χείρ ημών ή

υψηλή, και ουχί Κύριος εποίησε ταύτα πάντα.

"Οτι έθνος απολωλεκος βουλήνέστι, και ουκ έστιν εν αυ

τους επιστήμη, ουκ εφρόνησαν συνιέναι. .

Ταύτα πάντα καταδεξάσθωσαν εις τον επιόντα χρόνον .

Πώς διώξεται εις χιλίες, και δύο μετακινήσουσι μυριάδας,

ει μη ο Θεος απέδοτο αυτούς ;

Ου γαρ έστιν οι θεοί αυτών, ως ο Θεός ημών: δεεχθροί

ημών ανόητοι .

Εκ γαρ αμπέλων Σοδόμων η άμπελος αυτών, και η κλη

ματίς αυτών έκ Γομόρρας ή σταφυλή αυτών, σταφυλή χο- .

λής, βότρυς πικρίας αυτών.

Θυμός δρακόντων ο οίνος αυτών, και θυμός ασπίδων α

νίατος .

Ουκ ιδού ταύτα πάντα συνήκται παρεμοί, και έσφράγι

σται εν τοϊς θησαυρούς μου;

Έν ημέρα εκδικήσεως ανταποδώσω, εν καιρώ, όταν σφαλή

ο πούς αυτών · ότι εγγύς ημέρα απωλείας αυτών, και παρε

στην ετοιμα υμίν .

“Ότι κρινεϊ Κύριος τον λαόν αυτού, και επί τοϊς δούλους

αυτού παρακληθήσεται.

Είδε γαρ αυτους παραλελυμένους, και εκλελοιπότας έν

επαγωγή, και παρειμένους .
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Και είπε Κύριος : Πού εισιν οι θεοί αυτών, εφ' οίς επεπι

θεισαν επ' αυτούς ;

" Ων το στέαρ των θυσιών αυτών ήσθίετε, και επίνετε τον

οίνον των σπουδών αυτών ; 'Aναςήτωσαν και βοηθησάτωσαν

υμίν, και γενηθήτωσαν υμών σκεπασται .

"Ιδετε ίδετε, ότι εγώ είμι, και ουκ έστι Θεός πλην έμού :

εγω αποκτενώ, και ζήν ποιήσω' πατάξω, καγω ιασομαι"

και ουκ έστιν, δς εξελείται εκ των χειρών μου.

"Οτι αρώ εις τον ουρανόν την χείρα μου, και ομούμαι τη

δεξιά μου, και ερω ·Ζω εγω εις τον αιώνα .

"Οτι παροξυνώ ως αστραπήν την μάχαιραν μου, και αν

Θέξεται κρίματος ή χείρ μου, και ανταποδώσω δίκην τοϊς

εχθρούς, και τοϊς μισούσι με ανταποδώσω.

Μεθύσω τα βέλη μου αφ' αίματος, και η μαχαιρά μου φα

γεται κρέα, αφ' αίματος τραυματιών και αιχμαλωσίας, από

κεφαλής αρχόντων εθνών.

Ευφράνθητε έρανοί άμα αυτώ, και προσκυνησάτωσαν αυ

τω πάντες "Αγγελοι Θεού .

Ευφράνθητε έθνη μετα του λαού αυτού, και ενισχυσάτω

σαν αυτό παντες υιοι Θεού ότι το αίμα των υιών αυτού

εκδικείται, και εκδικήσει και ανταποδώσει δίκην τοϊς έχ

θρούς, και τοϊς μισώσιν αυτον ανταποδώσει, και εκκαθαριεί

Κύριος την γήν του λαού αυτού .

Δόξα , και νύν.

Ο 4 Η ΦΡΙΤ Α.

Προσευχή"Αννης της μητρος Σαμουήλ του Προφήτου .

Α'. Βασιλειών. Κεφ. Β'.

Θεον γεραίρει Στείρα τίκτουσα ξένως

"Αγιος εί, Κύριε, και σε υμνεί το πνεύμα μου .

Τ 'στερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω, υψώθη κέρας μου εν

Ο Θεώ μου, επλατυνθη επ'εχθρούς μου το στόμα μου , ευ

φράνθην εν σωτηρίω σου.
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"Ότι ουκ έστιν άγιος ως ο Κύριος, και ουκ έστι δίκαιος

ως ο Θεός ημών, και ουκ έστιν αγιος πλήν σου.

Μη καυχάσθε, και μη λαλείτε υψηλά εις υπεροχήν μηδε

εξελθέτω μεγαλορρημοσύνη εκ του στόματος ημών .

" Οτι Θεός γνώσεων Κύριος, και Θεός ετοιμάζων επιτηδεύ

ματα αυτού .

Τόξον δυνατών ησθένησε, και οι ασθενούντες περιεζώσαν

το δύναμιν .

Πλήρεις άρτων ήλαττώθησαν, και οι πεινώντες παρήκαν

γήν ότι στείρα έτεκεν επτα, και η πολλή εν τέκνοις ή

σθένησε .

Κύριος θανατοί και ζωογονεϊ, κατάγει εις "Αδου, και

αναγει

Κύριο.ς πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινοί και ανυψού .

'Ανιστά από γής πένητα, και από κοπρίας εγείρει πτω

χον, του καθίσαι αυτόν μετα δυναστών λαού, και θρόνου

δόξης κατακληρονομών αυτόν,

Εις Στίχους Η '.

Διδους ευχήν τώ εύχομένω, και ευλόγησεν έτη δικαίου .

"Οτι ουκ ενισχύει δυνατός ανήρ εν τη ισχύϊ αυτού · Κύριος

ασθενή ποιήσει τον αντίδικον αυτού, Κύριος άγιος ,

Ε’ς Στίχους 5'.

Μη καυχάσθω όσοφος εν τη σοφία αυτού, και μη καυ

χάσθω ο δυνατός εν τη δυνάμει αυτού, και μη καυχάσθω ο

πλούσιος εν τω πλούτω αυτού.

7 ' Αλλ' ή εν τούτω καυχάσθω ο καυχώμενος, εν τω συνιείν

και γινώσκειν τον Κύριον, και ποιεϊν κρίμα και δικαιοσύνης

εν μέσω της γής ,

Εις Στίχους Δ '.

Κύριος ανέβη εις ουρανούς και έβρόντησεν αυτος κρινεί

άκρα γής, δίκαιος ών.

Και δώσειισχύν τοϊς βασιλεύσιν ημών, και υψώσει κέρας

χριστών αυτού ,

Δόξα, και νύν.
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Σ Α Η Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η . . .

Προσευχή Αββακούμ του Προφήτου. Κεφ. Γ'. 1.

Την του Λόγου κένωσιν 'Αββακούμ φράσον.

Δόξα τη δυναμει σου, Κύριε .

Τα ύριε, εισακήκοα την ακοήν σου, και εφοβήθην : Κύριε,

κατενόησα τα έργα σου, και εξέστην .

'Εν μέσω δύο ζώων γνωσθήση, εν τω έγγίζειν τα έτη επι

γνωσθήση, εν τω παρεϊναι τον καιρόν αναδειχθείση, εν τω

ταραχθήναι την ψυχήν μου, έν οργή ελέους μνησθήση.

Ο Θεός από Θαιμαν ήξει, και ο "Αγιος εξ όρους κατα

σκίου δασέος .

Εκάλυψεν ουρανούς ή αρετη αυτού , και της αινέσεως

αυτού πλήρης η γή .

Και φέγγος αυτού ως φώς έσται' κέρατα εν χερσίν αυ

του, και έθετο αγαπησιν κραταιάν ισχύος αυτού .

Προ προσώπου αυτού πορεύσεται λόγος, και εξελεύσεται

είς παιδείαν κατά πόδας αυτού .

"Έστη, και εσαλεύθη η γή · επέβλεψε, και ετάκη έθνη.

Διεθρύβη τα όρη βία, ετακησαν βουνοί αιώνιοι, πορείας

αιωνίους αυτού αντί κόπων είδον .

Σκηνώματα Αιθιόπων πτοηθήσονται , και σκηναι γής

Μαδιάμ .

Μη εν ποταμοϊς ωργίσθης Κύριε; μη εν ποταμοϊς ο θυ

μός σου, ή έν θαλάσση το όρμημά σου και ότι επιβήση επί τους

ίππους σου, και η ιππασία σου σωτηρία .

Έντείνων εντενείς το τόξον σου επι σκήπτρα, λέγει Κύ

ριος ποταμών ραγήσεται γή.

" Οψονται σε και ωδινήσεσι λαοί, σκορπίζων ύδατα πορείας:

έδωκεν η άβυσσος φωνήν αυτής, ύψος φαντασίας αυτής .

Επήρθη ο ήλιος, και η σελήνη έστη εν τη τάξει αυτής :

εις φώς βολίδες σου πορεύσονται, εις φέγγος αστραπής 8

πλων σου .
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'Εν απειλή όληγώσεις γην, και εν θυμώ κατάξεις έθνη.

Έξήλθες εις σωτηρίαν λαού σου, τού σώσαι τους χριστούς

σου ελήλυθας, έβαλες εις κεφαλας ανόμων θάνατον, εξήγει

ρας δεσμούς έως τραχήλου είς τέλος .

Διέκοψας εν έκστασει κεφαλας δυνασών σεισθήσονται εν

αυτοϊς, διανοίξοσι χαλινες αυτών, ως ο έσθίων πτωχος λάθρα.

Και επεβίβασας εις θάλασσαν τους ίππους σου, ταράσ

σοντας ύδατα πολλά.

Έφυλαξάμην, και επτοήθη η καρδία με, από φωνής προσ

ευχής χειλέων μου και εισήλθε τρόμος εις τα οστά μου, και

εν εμοί εταράχθη η ισχύςμου .

Αναπαύσομαι εν ημέρα θλίψεώς μου, του αναβήναι με εις

λαόν παροικίας μου .

Εις Στίχους Η'.

Διότι συκή ου καρποφορήσει, και ουκ έσται γεννήματα εν

τοϊς αμπέλοις .

μεύσεται έργον ελαίας, και τα πεδία ου ποιήσει βρώσιν .

* Εις Στίχους 5 '.

'Εξέλιπον από βρώσεως πρόβατα, και έχ υπάρξουσι βόες

επι φατναις .

Εγω δε εν τω Κυρίω αγαλλιάσομαι, χαρήσομαι επί τω

Θεώ τω σωτήρι μου .

" Εις Στίχους Δ'.

Κύριος ο Θεός μου, δύναμις μου, και τάξει τους πόδας μου

είς συντέλειαν .

Και επί τα υψηλά επιβιβα με, τού νικήσαι με έν τή ωδή

αυτού . Δόξα, και νύν .

041 H Ρ Η.

Προσευχή Ησαΐου του Προφήτου. Κεφ. KS'. 9. .

Ησαΐου πρόρρησις, ευχή το πλέον .

Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνην δος ημίν.

'κ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς σε, ο Θεός, διότι

Π φώς τα προστάγματα σου επί της γης .
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Δικαιοσύνην μάθετε οι ένοικούντες επί της γης .

Πέπαυται γαρ ο ασεβής : πάς, δς ου μη μάθη δικαιοσύνης

επί της γης, αλήθειαν ου μη ποιήσει αρθήτω ο ασεβής, ένα

μη ίδη την δόξαν Κυρίου .

Κύριε, υψηλός σου ο βραχίων, και ουκ ήδεισαν" γνόντες

δε, αισχυνθήτωσαν.

Ζήλος λήψεται λαόν απαίδευτον, και νύν πύρ τους υπεναν

τους έδεται.

Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνην δος ημίν παντα γαρ απέδω

κας ημίν.

Κύριε ο Θεός ημών, κτήσαι ημάς: Κύριε, εκτός σου άλλον

ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν.

Οι δε νεκροί ζωήν ου μη ίδωσιν, ουδε ιατροί ου μη ανα

στήσουσι δια τούτο επήγαγες, και απώλεσας, και ηρας

πάν άρσεν αυτών .

Εις Στίχους Η'.

Πρόσθες αυτοίς κακά, Κύριε, πρόσθες αυτοίς κακα τοϊς

ενδόξοις τής γής.

Κύριε, εν θλίψει εμνήσθημένσου εν θλίψει μικρά ή παι

δεία σου ημίν .

Εις Στίχους 5 .

Και ως η ωδίνουσα εγγίζει το τεκεϊν, και επί τη ωδίνε

αυτής εκέκραγεν, ούτως εγενήθημεν τω αγαπητό σου.

Δια τον φόβον σε, Κύριε, εν γαςρι ελάβομεν, και ωδινήσα

μεν, και ετέκομεν πνεύμα σωτηρίας, και εποιήσαμεν επί της γης .

Ου πεσούμεθα, αλλά πεσόνται οι ενοικώντες επί της γης .

Εις Στίχους Δ'.

'Αναστήσονται οι νεκροί, και εγερθήσονται οι εν τοις μνη

μείοις, και ευφρανθήσονται οι εν τη γή.

Η γαρ δρόσος ή παρα σου ίαμα αυτοϊς έστιν, η δε γη

των ασεβών πεσείται.

Βάδιζε λαός μου, είσελθε εις το ταμείον σου, απόκλεισαν

την θύραν σου, αποκρύβηθι μικρον όσον όσον, έως αν πα

ρέλθη η οργή Κυρίου .

Δόξα, και νύν.
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34 H & Η .

Προσευχή Ιωνά του Προφήτου . Κεφ. Β'. 2.

Έκ θηρος εκραύγαζεν Ιωνάς, λέγων :

“Ως τον Προφήτης Ιωνάν, σώσον ημάς, Κύριε.

Τ 'βόησα εν θλίψει με προς Κύριον τον Θεόν με, και εισήκο

Ο σέ μι · εκ κοιλίας "Αδε κραυγής μου ήκουσας φωνής μου .

'Απέρριψας με εις βάθη καρδίας θαλάσσης, και ποταμοί
έκύκλωσάν με .

Παντες οι μετεωρισμοί σου, και τα κύματά σου επ'εμε

διήλθον .

Καγώείπον 'Απώσμαι εξ οφθαλμών σου άρα προσθήσω

του επιβλέψαι με προς ναόν τον άγιόν σου ;

Εις Στίχους Η'.

Περιεχύθη μοι ύδωρ έως ψυχής μου, άβυσσος έκύκλωσέ με

εσχάτη έδυ η κεφαλή μου είς σχισμας ορέων, κατέβην εις

γήν, ής οι μοχλοί αυτής κάτοχοι αιώνιοι.

Και αναβήτω εκ φθοράς η ζωήμου προς σε , Κύριε ο

Θεός μου .
Εις Στίχους 5'.

Εν τω εκλείπειν εξ εμού την ψυχήν μου, του Κυρίου εμνή

σθην και έλθοι προς σε η προσευχή μου προς ναόν τον α

γιόν σου .

Εις Στίχους Δ '.

Φυλασσόμενοι μάταια και ψευδή,έλεον αυτοίς εγκατέλιπον.

* Εγω δε μετα φωνής αινέσεως και εξομολογήσεως θύσω

σοι · όσα ηύξαμην αποδώσω σοι εις σωτηρίαν μου τώ Κυρίω.

Δόξα, και νύν .
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04 Η Ε Β 4 9 1 Η .

Προσευχή των αγίων Τριών Παίδων. Δαν. Κεφ. Γ'.

Αίνος φλόγα σβέννυσι των τριών Νέων .

Των Πατέρων και ημών Θεός ευλογητός εί .

υλογητός εί, Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και αινε

Β τον και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας .

"Οτι δίκαιος εί επί πάσιν, οίς εποίησας ημίν και πάντα

τα έργα σου αληθινα, και ευθείαι αι οδοί σου, και πάσαι αι

κρίσεις σου αληθείς .

Και κρίματα αληθείας εποίησας κατα πάντα, α επήγαγες

ημίν, και επί την πόλιν την αγίαν την των Πατέρων ημών

Γερουσαλήμ: ότι εν αληθεία και κρίσει επήγαγες ταύτα παν

τα εφ' ημάς, δια τας αμαρτίας ημών .

" Οτι ήμαρτομεν, και ήνομήσαμεν αποστήναι από σου, και

εξημαρτομεν εν πάσι, και των εντολών σου ουκ ήκουσαμεν,

ουδε συνετηρήσαμεν, ουδε εποιήσαμεν, καθως ενετείλω ημίν,

ένα εύ ημίν γένηται .

Και πάντα όσα εποίησας ημίν, και πάντα όσα επήγαγες

ημίν, εν αληθινή κρίσει εποίησας και παρέδωκας ημάς εις

χείρας έχθρών ανόμων, έχθίστων αποστατών, και βασιλεί

αδίκω, και πονηροτάτω παρα πάσαν την γήν .

Και νύν ουκ έστιν ημίν ανοίξει το στόμα ημών αισχύ

νη και όνειδος εγενήθημεν τοϊς δούλους σου, και τοϊς σεβομέ

νοις σε ,

Μη δη παραδώης ημάς εις τέλος για το όνομά σου το α

γιον, και μη διασκεδάσης της διαθήκην σου, και μη αποστή

σης το έλεός σου αφ'ημών, δια 'Αβρααμ τον αγαπημένον

υπό σου, και δια Ισαακ τον δούλόν σου, και Ισραήλ τον

αγιόν σου ,

οίς ελάλησας πληθύναι το σπέρμα αυτών, ως τα άστρα

του ουρανού , και ως την άμμον την παρα το χείλος της

θαλάσσης ,
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" Οτι, Δέσποτα, έσμικρύνθημεν παρα πάντα τα έθνη, και ε

σμεν ταπεινοι εν πάση τη γη σήμερον δια τας αμαρτίας ημών.

Και ουκ έστιν εν τω καιρώ τούτω άρχων, και προφήτης,

και ηγούμενος ουδε ολοκαύτωσις, ουδε θυσία, ουδε προσφο

ρα , ουδε θυμίαμα" ού τόπος του καρπώσαι ενώπιόν σου, και

ευρείν έλεος .

'Αλλ' εν ψυχή συντετριμμένη, και πνεύματι ταπεινώσεως

προσδεχθείημεν .

Ως εν ολοκαυτώμασι κριών και ταύρων, και ως εν μυριά

σιν άρνών πιόνων, ούτω γενέσθω ή θυσία ημών ευπρόσδεκτος

ενώπιόν σου σήμερον, και εκτελείσθω όπισθεν σου ότι ουκ

έστιν αισχύνη τοϊς πεποιθόσιν επί σε.

Και νύν εξακολουθούμεν εν όλη καρδία, και φοβόμεθα σε ,

και ζητούμεν το πρόσωπόν σου μη καταισχύνης ημάς .

'Αλλα ποίησον μεθ' ημών κατά την επιείκειάν σου, και

κατά το πλήθος του ελέους σου .

Έξελού ημάς κατα τα θαυμάσια σου, και δος δόξαν τω

ονόματί σου, Κύριε .

Και εντραπείησαν πάντες οι ενδεικνύμενοι τοϊς δούλοις σου

κακα, και καταισχυνθείησαν από πάσης δυναστείας, και η

ισχύς αυτών συντριβείη.

. Και γνώτωσαν, ότι συ ει Κύριος, Θεος μόνος, και ένδοξος

εφ' όλην την οικουμένην .

Και ου διέλιπον οι εμβαλόντες αυτους υπηρεται του Βασι

λέως καίοντες την κάμινον νάφθη, και πίσση, και στυππίω,

και κληματίδι .

Και διεχείτο η φλόξ επάνω της καμίνου επί πήχεις τεσ

σαράκοντα εννέα και διώδευσε, και ενεπύρισεν, ους εύρε

περί την κάμινον των Χαλδαίων.

Ο δε "Αγγελος Κυρίου συγκατέβη άμα τοϊς περί τον 'Α

ζαρίαν εις την κάμινον, και εξετίναξε την φλόγα του πυρός

εκ της καμίνου.

Και εποίησε το μέσον της καμίνου, ως πνεύμα δρόσου

διασυρίζον" και ουχ ήψατο αυτών τoκαθόλου το πύρ, ουδε

έλύπησεν, ουδε παρηνώχλησεν αυτούς .



ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ. 61

Τότε οι τρείς, ως εξ ενός στόματος, ύμνουν, και ευλόγους,

και έδόξαζον τον Θεόν εν τη καμίνω, λέγοντες:

Η των τριών ύμνησις , ήν ηδον Νέοι.

Εις Στίχους Η'.

Ευλογητός εί, Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και υπερύ

μνητος και υπερυψούμενος εις τους αιώνας.

* Και ευλογημένον το όνομα της δόξης σου το άγιον , το

υπερύμνητος και υπερυψούμενον εις τους αιώνας.

. Εις Στίχους 5 .

Ευλογημένος ει εν τω ναώ της αγίας δόξης σου, ο υπερύ

μνητος και υπερυψούμενος εις τους αιώνας.

* Ευλογημένος εί ο βλέπων αβύσσους, ο καθήμενος επί των

Χεροβίμ, ο υπερύμνητος και υπερυψούμενος εις τους αιώνας.

Εις Στίχους Δ '.

Ευλογημένος εί ο επί θρόνου δόξης της Βασιλείας σου, ο

υπερύμνητος και υπερυψούμενος εις τους αιώνας.

Ευλογημένος ει εν τω στερεώματι του ουρανού, ο υπερύ

μνητος και υπερυψούμενος εις τους αιώνας.

Δόξα , και νύν.

0 4 8 of 4 0 8.

"Ύμνος των αγίων τριών Παίδων .

Τον Δεσπότην ύμνησον ή κτιστών φύσις .

Τον Κύριον υμνείτε τα έργα, και υπερυψούτε εις πάντας

τους αιώνας.

τυλογείτε, πάντα τα έργα Κυρίου, τον Κύριον υμνείτε

Β και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.

. Ευλογείτε, "Αγγελοι Κυρίου, ουρανοι Κυρίου, τον Κύριον

υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας .

Ευλογείτε, ύδατα παντα τα υπεράνω των ουρανών, πάσαι

αι Δυνάμεις Κυρίου, τον Κύριον " υμνείτε και υπερυψούτε

αυτόν εις τους αιώνας.
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Εύλογείτε, ήλιος και σελήνη, άστρα του ουρανού, τον Κύ

ριον υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.

Εύλογείτε, πάς όμβρος και δρόσος, πάντα τα πνεύματα,

τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.

Ευλογείτε, πύρ και καύμα, ψύχος και καύσων, τον Κύ

ριον υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.

Εύλογείτε, δρόσοι και νιφετοί, πάγοι και ψύχος, τον Κύ

ριον υμνείτε και υπερυψούτε αυτον εις τους αιώνας.

Εύλογείτε, παχναι και χιόνες, αστραπαι και νεφέλαι τον

Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.

Ευλογείτε, φώς και σκότος, νύκτες και ημέραι, τον Κύ

ριον υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.

Εύλογείτε, γή, όρη και βουνού, και πάντα τα φυόμενα εν

αυτή, τον Κύριον" υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους

αιώνας.

Ευλογείτε, πηγαι, θάλασσα και ποταμοί, κήτη και πάν

τα τα κινούμενα εν τοίς ύδασι, τον Κύριον υμνείτε και υ

περυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.

Εις Στίχους Η'.

Εύλογείτε, πάντα τα πετεινα του ουρανού, τα θηρία και

πάντα τα κτήνη, τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν

Εύλογείτε, υιοι των ανθρώπων, εύλογείτω Ισραήλ τον

Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.

Εις Στίχους 5 '.

Εύλογείτε, ιερείς Κυρίου, δούλοι Κυρίου, τον Κύριον · υ

μνείτε και υπερυψούτε αυτον εις τους αιώνας.

Εύλογείτε, πνεύματα και ψυχαι Δικαίων, όσιοι και τα

πεινοί τη καρδία, τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε αυ

τον εις τους αιώνας.

Εις Στίχους Δ'.

Εύλογείτε, 'Ανανία , Αζαρία, και Μισαήλ, τον Κύριον

υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.

Εύλογείτε, Απόστολοι, Προφήται, και Μάρτυρες Κυρίου,

τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας .
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Εύλογούμεν Πατέρα, Υιον, και άγιον Πνεύμα, τον Κύριον ·

υμνούμεν και υπερυψούμεν αυτόν εις τους αιώνας.

Αινούμεν, ευλογούμεν, και προσκυνούμεν τον Κύριον, υ

μνούντες και υπερυψούντες αυτόν εις τους αιώνας .

Δόξα, και νύν.

ņa ENNAT 8 .

' Ωδή της Θεοτόκου . Εκ του κατα Λουκάν . Κεφ. 46.

Τον Υιον υμνεί και Θεόν Μήτηρ Κόρη.

Την Θεοτόκον εν ύμνοις μεγαλύνωμεν .

εγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ήγαλλίασε το πνεύ

ΙΙ μα μου επί τω Θεώ τω σωτήρι μου .

" Οτι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού

ίδου γαρ από του νύν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαι .

"Οτι εποίησέ μοι μεγαλεία και Δυνατος, και αγιον το όνομα

αυτού και το έλεος αυτού εις γενεαν και γενεαν τοϊς φο

βουμένοις αυτόν .

Έποίησε κράτος εν βραχίονι αυτού, διεσκόρπισεν υπερη

φάνους διανοία καρδίας αυτών.

Καθεϊλε δυνάστας από θρόνων, και ύψωσε ταπεινούς :

πεινώντας ενέπλησεν αγαθών, και πλουτουντας εξαπέστει

λε κενούς .

'Αντελάβετο Ισραήλ παιδός αυτού, μνησθήναι ελέους, κα

θως ελάλησε προς τους Πατέρας ημών, των 'Αβρααμ, και το

σπέρματι αυτού έως αιώνος .

Προσευχή Ζαχαρίου,του πατρός του Προδρόμου.
* Λουκ. Α '. 68.

Ο Ζαχαρίας ευλογεί παιδός τόκον .

Τυλογητός Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ότι έπεσκέψατο,

Π και εποίησε λύτρωσιν τω λαώ αυτού .

Και ήγειρε κέρας σωτηρίας ημίν, εν τω οίκω Δαυίδ του

παιδος αυτού .
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Καθως ελάλησε δια στόματος των αγίων, των απ' αιώνος

Προφητών αυτού .

Σωτηρίαν εξ εχθρών ημών, και εκ χειρος πάντων των μι

σούντων ημάς.

Ποιήσαι έλεος μετα των Πατέρων ημών, και μνησθήναι

διαθήκης αγίας αυτού .

Εις Στίχους Η'.

" Όρκον, δν ώμοσε προς Αβρααμ τον πατέρα ημών, του

δούναι ημίν αφήβως, εκ χειρος των εχθρών ημών ρυσθέντας.

Λατρεύειν αυτώ εν οσιότητα και δικαιοσύνη ενώπιον αυτό,

πάσας τας ημέρας της ζωής ημών .

" Εις Στίχους 5 .

Και συ, Παιδίον, Προφήτης Υψίστου κληθήση: προπορεύ

ση γαρ προ προσώπου Κυρίου ετοιμάσαι όδους αυτού .

Του δούναι γνώσιν σωτηρίας τω λαώ αυτού, εν αφέσει

αμαρτιών αυτών, δια σπλάγχνα ελέους Θεού ημών .

Εις Στίχους Δ '.

Εν οίς έπεσκέψατο ημάς Ανατολή εξ ύψους, επιφάναι

τοίς εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένοις .

Του κατευθήναι τους πόδας ημών εις οδον ειρήνης .

Δόξα, και νύν .

Ει μεν ουκ έστι Κυριακή μετα τον Ειρμόν, το"Αξιόν έστιν

ει δέ εςι Κυριακή μετά την Καταβασίαν, Συναπτή: το "Αγιος

Κύριος ο Θεός ημών, και το Εωθινόν Εξαποστειλάριον . Εί

δε εστι Τεσσαρακοστή, λέγομεν τα Φωταγωγικα κατα τον

τυχόντα Ηχον ' την δε συμπλήρωσιν εκάστου Φωταγωγικού

ποιούμεν ούτω.

Τη Δευτέρα .

Προστασίαις Κύριε των Ασωμάτων, και σώσόν με.

Τη Τρίτη.

Πρεσβείαις Κύριε του Προδρόμου, και σώσόν με.

Τη Τετάρτη, και Παρασκευή.

δυνάμει Κύριε του Σταυρού σου, και σώσόν με.

Τη Πέμπτη .

Πρεσβείαις Κύριε των Αποστόλων, και σώσόν με.
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Τώ Σαββάτω,λέγομεν αυτο δίς .

Έν μεν τώ πρώτω.

Πρεσβείας Kύριε των Αγίων σου, και σώσόν με.

Εν δε τω δευτέρω.

Πρεσβείαις Κύριε της Θεοτόκου, και σώσόν με.

ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΤ' ΗΧΟΥ

Ek r'. TAAAOMBNA.

Ήχος δ'.

*Ηχος α.

Ο το φώς ανατέλλων, Κύριε, την ψυχήν μου καθαρισον

από πάσης αμαρτίας, προστασίαις των Ασωμάτων, και

σώσόν με . "Ηχος β'.

γιο φώς σου το αΐδιον εξαπέστειλον, Κύριε, και φωτισον

Ι τα όμματα τα κρυπτα της καρδίας μου, προστασίαις

των Ασωμάτων, και σώσόνμε.

* Ηχος γ'.

ξαπόφειλον το φως σου, Χριστέ ο Θεός, και φώτισαν την

καρδίαν με, προςασίαις των Ασωμάτων, και σώσόν με .

' το φώς ανατέλλων τω κόσμω σου, την εν σκότει ψυχήν

U μου υπάρχουσαν, από πάσης αμαρτίας καθαρισον,

και προστασίαις των Ασωμάτων, και σώσόν με.

Ήχος πλ. α .

δωτοδότα Κύριε, εξαποφειλον το φώςσs, και φώτισαν την

Ψ καρδίαν με, προςασίαις των Ασωμάτων, και σώσόν με.

" Ηχος πλ. β'.

Προστασίαις Κύριε των Ασωμάτων, κατάπεμψον ταΐς ψυ

Πχαϊς ημών, το φώς σου το αΐδιον.

* Ηχος βαρύς.

Προστασίαις Κύριε των Ασωμάτων, φώς κατάπεμψον

ταϊς ψυχαίς ημών, δια το μέγα σου έλεος .

Orologio.
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" Ήχος πλ. δ'.

ως υπάρχων Χριστέ, φωτισόν με εν σοι, προστασίαις των

Ψ 'Ασωμάτων, και σώσόν με.

Ε Ξ Α Π Ο Σ Τ Ε ΙΛΑΡΙΑ

ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

Τη Δευτέρα . Αυτόμελον, "Ηχος γ'.

U ' ουρανον τοϊς άστρους, κατακοσμήσας ως Θεός, και δια

των σων Αγγέλων, πάσαν την γήν φωταγωγών, Δημιουργεί

των απάντων, τους ανυμνούντας σε σώζε.

Θεοτοκίον, όμοιον.

Δ΄ γλυκασμός των Αγγέλων, των θλιβομένων η χαρα,

Ο Χριστιανών και προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, αντι

λαβού μου και ρύσαι, των αιωνίων βασάνων.

. Τη Τρίτη. *Ηχος γ'. Ο ουρανόν τοϊς άστρους .

Τον Πρόδρομον Ιωάννην, και Βαπτιστής του Σωτήρος, τον

Ι εν Προφήταις Προφήτην, και της ερήμου το θρέμμα, της

Ελισάβετ τον γόνον, ανευφημήσωμεν πάντες .

Θεοτοκίον. Ο γλυκασμός των Αγγέλων ( ως άνω ) .

Τη Τετάρτη, και Παρασκευή.* Ηχος β'.

νταυρος, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης Σταυρός, η ω

& ραιότης της Εκκλησίας: Σταυρός, βασιλέων το κραταίω

μα" Σταυρός, πισών το σήριγμα: Σταυρος, Αγγέλων η δόξα,

και των δαιμόνων το τραύμα.

Σταυροθεοτοκίον. Ο ουρανον τοϊς άστροις .

Γ 'ν τω Σταυρώ παρεστώσα, ή σε ασπόρως τεκούσα, και

Ο θρηνωδούσα εβόα : Οίμοι γλυκύτατον τέκνον ! πώς έδυς

εξ οφθαλμών μου και πώς έν νεκρούς ελογίσθης ; .

- Τη Πέμπτη."Ηχος β'. Γυναίκες ακουτίσθητε .

Είς πάσαν την υφήλιον, δραμόντες εκηρύξατε,την τού Χρι

Ο στoύ εκ Παρθένου, αγίαν σάρκωσιν όντως, έκ πλανης

επιστρέφοντες, τα έθνη και φωτίζοντες, και πάντας εκδιδα

σκοντες, Τριάδα σέβειν αγίαν, Απόστολοι του Σωτήρος.
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Ομοιον.

τον μέγαν αρχιποίμενα, και ιεράρχην απάντες, τον πρόε

I δρον των Μυρέων, Νικόλαον ευφημούμεν" πολλούς γαρ

άνδρας έσωσεν, αδίκως θνήσκειν μέλλοντας και Βασιλεί

οπταίνεται, συν 'Αβλαβίω κατ' όναρ, λύων την άδικον ψήφον.

Θεοτοκίον, όμοιον.

ταρία καθαρώτατον, χρυσούν θυμιατήριον, της αχωρήτου

1 Τριάδος, δοχείον γεγενημένη " εν ω Πατήρ ηυδόκησεν,

ο δε Yίος έσκήνωσε, και Πνεύμα το πανάγιον, επισκιάσαν

σοι Κόρη, ανέδειξε Θεοτόκον.

. Τώ Σαββάτω . Ο ουρανόν τοϊς άστροίς .

Λ ' και νεκρών και ζώντων, εξουσιάζων ως Θεός, και δια

των σων Αγίων, πάσαν την γήν φωταγωγών, Δημιουρ

γε των απάντων, τους ανυμνούντας σε σώζε .

Θεοτοκίον.

Τμείς εν σοι καυχώμεθα Θεοτόκε, και προς Θεόν σε έχο

Η μεν προστασίαν έκτεινόν σου την χείρα την άμαχον,

και θραύσουν τους εχθρούς ημών: σοίς εξαπόστειλον δούλοις,

βοήθειαν εξ Αγίου .

Και ευθύς οι Αίνου . Ει μεν εστι Κυριακή, η Δεσποτική

Εορτή, ή "Αγιος έχων μεγάλην Δοξολογίαν, ψάλλεται ούτω

το, Πάσα πνοή, εις τον τυχόντα Ηχον.

Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον. Αινείτε τον Κύριον εκ

των ουρανών, αινείτε αυτόν εν τοις υψίστοις . Σου πρέπει

ύμνος τω Θεώ. Είδ'άλλη ημέρα, ούτω.

ΨΑΛΜΟΣ ΡΜΗ'.148.

ινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, αινείτε αυτόν εν τοις

Η υψίστοις . Σου πρέπει ύμνος τω Θεώ .

Αινείτε αυτόν, πάντες οι "Αγγελοι αυτού αινείτε αυτόν,

πάσαι αι Δυνάμεις αυτού . Σου πρέπει ύμνος τω Θεώ.

Αινείτε αυτόν, ήλιος και σελήνη" αινείτε αυτόν, πάντα

τα άστρα και το φώς.

Αινείτε αυτόν, οι ουρανοί των ουρανών, και το ύδωρ το

υπεράνω των ουρανών αινεσάτωσαν το όνομα Κυρίου.
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“Ότι αυτός είπε, και εγενήθησαν αυτός ενετείλατο, και

εκτίσθησαν.

"Έστησεν αυτα εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώ

νος : πρόσταγμα έθετο, και' ου παρελεύσεται .

Αινείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες, και πάσαι

άβυσσοι.

Πύρ, χάλαζα, χιων, κρύσταλλος, πνεύμα καταιγίδος, τα

ποιούντα τον λόγον αυτού .

Τα όρη και πάντες οι βουνού, ξύλα καρποφόρα,και πά

σαι κέδροι .

Τα θηρία και πάντα τα κτήνη, ερπετα και πετεινα

πτερωτα .

Βασιλείς της γης, και πάντες λαοί , άρχοντες και παντες

κριται γής.

Νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετα νεωτέρων,

αινεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυ

του μόνου .

“Η εξομολόγησης αυτού επί γής και ουρανού, και υψώσει

κέρας λαού αυτού .

Υμνος πάσι τοίς οσίοις αυτού, τοϊς υιούς Ισραήλ, λαώ

εγγίζοντι αυτώ .

ΨΑΛΜΟΣ ΡΜΘ'. 149.

A "σατε τω Κυρίω άσμα καινόν: η αίνεσις αυτού εν εκ

Η κλησία οσίων.

Ευφρανθήτω Ισραήλ επί τω ποιήσαντι αυτόν, και υιοι

Σιων αγαλλιάσθωσαν επί τω Βασιλεϊ αυτών.

Αινεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορώ, εν τυμπάνω και

ψαλτηρίω ψαλάτωσαν αυτώ.

"Οτι ευδοκεϊ Κύριος εν τω λαώ αυτού, και υψώσει πραείς

εν σωτηρία .

Καυχήσονται όσιοι εν δόξη, και αγαλλιάσονται επί των

κοιτών αυτών.

Αι υψώσεις του Θεού εν τω λαρυγγι αυτών, και ρομφαίαι

δίστομοι εν ταϊς χερσιν αυτών.
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• Του ποιήσαι εκδίκησιν εν τοις έθνεσιν, ελεγμούς εν τοίς

λαοίς.

Του δήσαι τους βασιλείς αυτών εν πέδαις, και τους ενδο

ξους αυτών εν χειροπέδαις σιδηραϊς .

T8 ποιήσαι εν αυτοίς κρίμα έγγραπτον. Δόξα αύτη έσται

ΨΑΛΜΟΣ PN'. 150.

Δ ινείτε τον Θεόν εν τοϊς Αγίους αυτού· αινείτε αυτόν εν

Η στερεώματι της δυνάμεως αυτού .

Αινείτε αυτόν επί ταϊς δυναφείαις αυτού · αινείτε αυτον

κατά το πλήθος της μεγαλωσύνης αυτού .

Αινείτε αυτόν εν ήχω σαλπιγγος" αινείτε αυτόν εν ψαλ

τηρίων και κιθαρα.

Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορώ: αινείτε αυτόν εν

χορδαίς και οργανω.

" Αινείτε αυτόν εν κυμβάλους ευήχους αινείτε αυτόν εν κυμ

βαλοις αλαλαγμού . Πάσα πνοή αίνεσάτω τον Κύριον. "

* Ει δε εστι Κυριακή, λέγε και τους εφεξής δύο Στίχους.

Στίχ. Α'. 'Αναστηθε, Κύριε, ο Θεός μου, υψωθήτω η χείρ σου,

μη επιλαθη των πενήτων σου είς τέλος.

Στίχ. Β'. Έξομολογήσομαί σοι, Κύριε , εν όλη καρδία μου ,

διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου .

Δόξα , το Εωθινόν. Και νύν, το παρόν Θεοτοκίον.

"περευλογημένη υπάρχεις, Θεοτόκε Παρθένε δια γαρ

Η τού εκ σου σαρκωθέντος ο "Αδης ήχμαλώτισται, ο 'Α

δαμ ανακέκληται, η κατάρα νενέκρωται, η Εύα ήλευθέρω

ται, ο θάνατος τεθανατωται, και ημείς έζωοποιήθημεν. Διο

ανυμνούντες βοώμεν: Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο .

ούτως ευδοκήσας, δόξα σοι.

Δόξα σοι τω δείξαντι το φώς .

Δόξα εν υψίστοις Θεώ , και επί γης ειρήνη,

Δ εν ανθρώποις ευδοκία.

Υμνούμέν σε, εύλογουμέν σε, προσκυνούμέν σε, δοξολογού

μέν σε, ευχαριστούμέν σοι δια την μεγάλην σου δόξαν.
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Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ Κύ

ριε Υιε μονογενές, Ιησού Χριστε και αγιον Πνεύμα .

* Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο γιος του Πατρός, ο

αίρων την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρων τας

αμαρτίας του κόσμου.

" Πρόσδεξαι την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πα

τρος, και ελέησον ημάς.

" Οτι συ ει μόνος "Αγιος, συ ει μόνος Κύριος, Ιησούς Χρι

στος, εις δόξαν Θεού Πατρός , 'Αμήν.

Καθ'εκάστην ημέραν ευλογήσω σε, και αινέσω το όνομα

σου εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνος .

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους

φυλαχθήναι ημάς .

' Εύλογητός εί, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και αι

νετον και δεδοξασμένον το όνομά σο εις τας αιώνας. Αμήν,

Γένοιτο, Κύριε, το έλεός σου εφ' ημάς, καθάπερ ήλπίσα

μεν επί σε.

Ευλογητός εί, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου.

Εκ. Γ '.

- Κύριε, καταφυγή εγενήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ

είπα : Κύριε, ελέησόν με, ίασαι την ψυχήν μου, ότι ήμαρ

τον σοι .

Κύριε, προς σε κατέφυγον· δίδαξόν με το ποιεϊν το θέ

λημά σου, ότι συ ει ο Θεός μου .

" Οτι παρα σοι πηγή ζωής, εν τω φωτί σου οψόμεθα φως.

Παρατεινον το έλεός σου τοϊς γνώσκουσί σε.

Αγιος ο Θεός, "Αγιος Ισχυρος, "Αγιος Αθανατος, ελέησον

ημάς. Εκ Γ '.

Δόξα , και νύν. "Αγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς .

Είτα ψάλλεται γεγονωτέρα φωνή.

Αγιος ο Θεός, "Αγιος Ισχυρος, "Αγιος 'Αθάνατος, ελέησον
ημάς,

" Ει δε εστι Τεσσαρακοστή, ή άλλη ημέρα, μη έχουσα Δο

ξολογίαν μεγάλην, μετά το είς τους Αϊνσυς, Δόξα, και νύν,

λέγομεν ούτω
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του δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σοι την δόξαν

Σ αναπέμπομεν, τώ Πατρι, και το Υιώ, και το αγίω

Πνεύματι, νύν, και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη,

Δ εν ανθρώποις ευδοκία.

. Υμνούμέν σε, εύλογουμέν σε, προσκυνούμέν σε, δοξολογού

μέν σε, ευχαριστούμέν σοι δια την μεγάλην σου δόξαν.

Κύριε Βασιλεύ, επoράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ: Κύριε

Υιε μονογενές, Ιησού Χριστέ, και άγιον Πνεύμα .

Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού και γιος του Πατρος, ο

αίρων την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρων τας

αμαρτίας του κόσμου .

" Πρόσδεξαι την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πα

τρος, και ελέησον ημάς.

" Οτι συ ει μόνος "Αγιος, συ ει μόνος Κύριος, Ιησούς Χρι

στος εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

Καθ'εκάστην ημέραν ευλογήσω σε, και αινέσω το όνομα

σου εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνος .

Κύριε, καταφυγή εγενήθης ημίν εν γενεά και γενεά . Έγω

είπα: Κύριε, ελέησόν με, ίασαι την ψυχήν μου, ότι ήμαρ

τον σοι .

Κύριε, προς σε κατέφυγον δίδαξόν με το ποιεϊν το θέ

λημά σου, ότι συ ει ο Θεός μου .

"Οτι παρα σοι πηγή ζωής, εν τω φωτί σου οψόμεθα φώς.

Παράτεινον το έλεός σου τοϊς γινώσκουσί σε .

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυ

λαχθήναι ημάς.

Ευλογητός εί, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και αι

νετον και δεδοξασμένον το όνομα σου εις τους αιώνας.

Αμήν.

Γένοιτο, Κύριε, το έλεός σου εφ' ημάς, καθάπερ ήλπίσα

μεν επί σε.

Ευλογητός εί, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου .

και υλογητός εί Δέσποτα, συνέτισόν με τα δικαιώματά σου .
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Ευλογητός εί "Αγιε, φώτισόν με τοϊς δικαιώμασι σου .

Κύριε, το έλεός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών

σου μη παρίδης.

Σοι πρέπει αίνος, σοι πρέπει ύμνος, σοι δόξα πρέπει,τα

Πατρί, και το Υιώ, και τωναγίω Πνεύματι, νύν, και αεί,

και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Ιερεύς το : Πληρώσωμεν την δέησιν ημών τω Κυρίω.

Είτα τα της Οκτωήχου Στιχηρα μετα των Στίχων αυτών.

Στίχος Α'.

γνεπλήσθημεν το πρωί του ελέους σου, Κύριε, και ήγαλ

Ε λιασάμεθα, και ευφρανθημεν εν πάσαις ταϊς ημέραις

ημών. Ευφρανθείημεν, ανθ' ών ημερών εταπείνωσας ημάς,

ετών ών είδομεν κακά και ίδε επι τους δούλους σου και ε

πι τα έργα σου, και οδήγησαν τους υιούς αυτών.

Στίχος Β'.

Και έστω και λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφ' ημάς,

Α . και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφ'ημάς, και

το έργον των χειρών ημών κατεύθυνον. .

Δόξα, και νύν. Το Ιδιόμελον, ει έστιν. Είτα. το :

Αγαθόν το εξομολογείσθαι τω Κυρίω, και ψάλλειν τώ ονό

Η ματί σου, Ύψιστε : Τού αναγγέλλειν το πρωί το έλεός

σου, και την αλήθειαν σου κατα νύκτα.

- Ιε8' , Τρισάγιον. Παναγία Τριάς. Πάτερ ημών. "Οτι σου

έστι. Το 'Απολυτίκιον της ημέρας . Δόξα, και νύν. Θεοτο

κίον. Ο Ιερεύς : Ελέησον ημάς, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός

σου, και τα λοιπά και μετα την 'Εκφώνησιν, Σοφία και

ημείς στερεούμεν τους Βασιλείς . Είτα το, Δεύτε προσκυνή

σωμεν, Γ '. Μετανοίας Γ '. και την Α '. "Ώραν. Ει δέέστι Τεσ

σαρακοστή, μετα το 'Αγαθον το εξομολογείσθαι τω Κυρίω,

και το Τρισάγιον, λέγομεν το παρόν 'Απολυτίκιον.

τον τώ Ναώ εστώτες της δόξης σου, εν ουρανώ εσέναι νο

μίζομεν. Θεοτόκε, πύλη επουράνιε, άνοιξον ημίν την

θύραν του ελέους σου. .

Είτα το, Κύριε ελέησον, Μ'.Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ .

Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
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Ο Ιερεύς: Ο ών ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών παν

τοτε, νύν, και αεί . Και ημείς λέγομεν το

'πουράνιε Βασιλεύ, τους πιστούς Βασιλείς ημών στερέω

Ο σον" την Πίστιν στήριξαν τα έθνη πραϋνον τον κό

σμον ειρήνευσαν την αγίαν Μονήν ταύτην καλώς διαφύλα

ξον τους προαπελθόντας πατέρας, και αδελφούς ημών εν

σκηναϊς Δικαίων τάξoν και ημάς εν μετανοία και εξομολο

γήσει παράλαβε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος .

Είθ' ούτω, Μετανοίας μεγαλας Γ'. λέγοντες καθ'εαυτούς

και την προγραφείσαν Εύχην του αγίου Εφραίμ Κύριε, και

Δέσποτα της ζωής μου . " Ορα σελ.17.

Μετα δε ταύτας, ετέρας μικρας ΙΒ'. και παλιν μετάνοιαν

μεγάλην μίαν, ως δεδήλωται εκεί . 'Αναστάντες δε αρχόμε

θα . Δεύτε προσκυνήσωμεν, Γ '. Μετανοίας Γ '. και ψαλλομεν

την Α '. "Ώραν. Ει δέέστι Κυριακή, μετά το τέλος της Δοξο

λογίας, και του Τρισαγίου, λέγομεν Τροπάρια Αναστασιμα,

εις μεν τον α. β'. γ . και δ'. " Ηχον, το παρόν

Τροπάριον, Ήχος δ'.

ήμερον σωτηρία τω κόσμω γέγονεν . "Ασωμεν τώ ανα

2 στάντι εκ τάφου, και αρχηγό της ζωής ημών " καθελων

γαρ τώ θανάτω τον θάνατον, το νίκος έδωκεν ημίν, και το

μέγα έλεος . '

Εις δε τον πλ. α., πλ. β', βαρυν, και πλ. δ'. Ηχον, λέγομεν

Τροπάριον, Ήχος πλ. δ'.

Αναστας εκ του μνήματος, και τα δεσμα διαρρήξας του

Α "Αδου, έλυσας το κατάκριμα του θανάτου Κύριε, παν

τας εκ των παγίδων του εχθρό ρυσάμενος εμφανίσας σεαυ

τον τοϊς Αποστόλους σου, εξαπέστειλας αυτούς επί το κή

ρυγμα, και δε αυτών την ειρήνην παρέσχες της οικουμένη,

μόνε πολυέλεε .

Εκτενής υπό του Ιερέως" μεθ' ην η Α'. "Ώρα και απόλυσις.



ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

ΑΙΩΡΑΙ.

ΩΡΑ Α'. (*)

Δεύτε προσκυνήσωμεν, εκ Γ'. μετανοίας Γ '.

και τους Ψαλμούς .

ΨΑΛΜΟΣ Ε'. 5.

Ταρήματά μου ενώτισαι, Κύριε σύνες της κραυγής μου .

Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, ο Βασιλεύς μου, και

ο Θεός μου.

"Ότι προς σε προσεύξομαι, Κύριε" το πρωϊ εισακούση της

φωνής μου.

" Το πρωί παραστήσομαί σοι, και επόψει με ότι ουχί Θεός

θέλων ανομίαν συ εί .

Ου παροικήσει σοι πονηρευόμενος, ουδε διαμενούσι παρα

νομοι κατέναντι των οφθαλμών σου .

Έμίσησας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν" απο

λείς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος .

Ανδρα αιμάτων και δόλιον βδελύσσεται Κύριος.

Εγω δε εν τώ πλήθει του ελέους σου, εισελεύσομαι εις τον

οίκόν σου, προσκυνήσω προς ναον αγιόν σου έν φόβω σου .

Κύριε, οδήγησόν με εν τη δικαιοσύνη σου· ένεκα των έχ

θρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου .

"Οτι ουκ έστιν εν τω στόματι αυτών αλήθεια, ή καρδία

αυτών ματαία .

Τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών, ταϊς γλώσσαις αυτών

έδολιούσαν κρίνουν αυτούς ο Θεός .

Αποπεσάτωσαν από των διαβουλιών αυτών κατά το

πλήθος των ασεβειών αυτών έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκρα

ναν σε, Κύριε .

CO) Η " Ωρα αύτη, ως είρηται ανωτέρω, συνημμένως το Oρθρω ψαλλομένη, άρχεται ευθύς από του !

Διυτι προσκυνήσωμεν.
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Και ευφρανθείησαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε · εις αιώ

να αγαλλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτοίς .

Και καυχήσονται εν σοι οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι

συ ευλογήσεις δίκαιον.

Κύριε, ως όπλω ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς .

ΨΑΛΜΟΣ ΠΘ'. 89.

ύριε, καταφυγή εγενήθης ημίν εν γενεά και γενεά .

Προ του όρη γενηθήναι, και πλασθήναι την γήν και την

οικουμένην, και από του αιώνος και έως του αιώνος συ εί.

Μη αποστρέψης ανθρωπον εις ταπείνωσιν, και είπας : E

πιστρέψατε υιοι των ανθρώπων.

"Οτι χίλια έτη εν οφθαλμοίς σου, Κύριε, ως ημέρα η έχθες,

ήτις διήλθε, και φυλακή εν νυκτί .

Τα εξουδενώματα αυτών έτη έσονται,το πρωί ωσεί χλόη

παρέλθοι.

Το πρωί ανθήσαι και παρέλθοι, το εσπέρας αποπέσου,

σκληρυνθείη και ξηρανθείη.

"Οτι εξελίπομεν εν τη οργή σου, και εν τώ θυμώ σου έτα

ράχθημεν.

"Έθου τας ανομίας ημών εναντίον σου · ο αιων ημών εις

φωτισμών του προσώπου σου .

"Οτι πάσαι αι ημέραι ημών εξέλιπον, και εν τη οργή σου

εξελίπομεν.

Τα έτη ημών ωσεί αράχνη έμελέτων: αι ημέραιτων ετών

ημών εν αυτοίς εβδομήκοντα έτη .

' 'Εαν δε εν δυναστείαις, όγδοήκοντα έτη, και το πλείον

αυτών κόπος και πόνος . :

"Οτι επήλθε πραότης εφ' ημάς, και παιδευθησόμεθα .

Τίς γινώσκει το κράτος της οργής σου ; και από του φό

βου σου τον θυμόν σου εξαριθμήσασθαι ;

Την δεξιάν σου ούτω γνώρισόν μου, και τους πεπαιδευμέ

νους τη καρδία εν σοφία.

Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε; και παρακλήθητι επί τοίς

δούλοις σου .
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Ενεπλήσθημεν το πρωί του ελέους σου, Κύριε, και ήγαλ

λιασάμεθα, και ευφράνθημεν εν πάσαις ταϊς ημέραις ημών.

Ευφρανθείημεν, ανθ' ών ημερών εταπείνωσας ημάς, ετών,

ών είδομεν κακά .

Και ίδε επί τους δούλους σου, και επί τα έργα σου, και

οδήγησαν τους υιούς αυτών.

Και έστω η λαμπρότης Κυρίου τω Θεώ ημών εφ'ημάς, και

τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφ'ημάς, και το έργον

των χειρών ημών κατεύθυνον.

ΨΑΛΜΟΣ Ρ'.100.

Πλεος και κρίσιν άσομαί σοι, Κύριε· ψαλώ, και συνήσω

Ο εν οδώ αμώμω πότε ήξεις πρός με;

Διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οί

κου μου.

Ου προετιθέμην προ οφθαλμών μου πράγμα παράνομον,

ποιούντας παραβάσεις εμίσησα .

Ούκ εκολλήθη μοι καρδία σκαμβή· εκκλίνοντος απ'εμού

του πονηρού, ουκ εγίνωσκον.

Τον καταλαλούντα λάθρα τον πλησίον αυτού, τούτον εξε

δίωκον.

Υπερηφάνω οφθαλμώ, και απλώστω καρδία, τούτω ου

συνήσθιον.

0 οφθαλμοί μου επί τους πιστούς της γης, του συγκα

θήσθαι αυτούς μετ'εμού πορευόμενος εν οδώ αμώμω, ούτός

μου έλειτούργει .

Ού κατώκει εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν

λαλών άδικα και κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου.

Εις τας πρωΐας απέκτεινον πάντας τους αμαρτωλούς της

γής, του εξολοθρεύσαι εκ πόλεως Κυρίου, πάντας τους εργα

ζομένους την ανομίαν.

Δόξα, και νύν. 'Αλληλούϊα, Γ '. Κύριε ελέησον, Γ '. Και ει

μεν, Θεός Κύριος, έψαλτο, λέγομεν : Δόξα , το Απολυτίκιον

της ημέρας . Και νύν. Τί σε καλέσωμεν, ώ Κεχαριτωμένη ;
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Ει δε, 'Αλληλούϊα, το παρόν, είς Ηχος πλ. β'.

Το πρωί εισάκουσον της φωνής μου, ο Βασιλεύς μου, και ο

Θεός μου .

Στίχος Α'. Τα ρήματά μου ενώτισαι, Κύριε .

Στίχος Β'. "Οτι προς σε προσεύξομαι, Κύριε .

Δόξα, και νύν. Θεοτοκίον.

Τίσε καλέσωμεν, ώ Κεχαριτωμένη ; Ουρανόν· ότι ανέτει

I λας τον "Ήλιον της δικαιοσύνης . Παράδεισον: ότι έβλά

στησας το άνθος της αφθαρσίας. Παρθένον · ότι έμεινας ά

φθορος . Αγνην Μητέρα ότι έσχες σαϊς αγίαις αγκάλαις

Υιον, τον πάντων Θεόν. Αυτόν ικέτευε σωθήναι τας ψυχας

ημών. .

Και ευθύς

Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατα το λόγιόν σου, και μη

κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία .

Λύτρωσαι με από συκοφαντίας ανθρώπων, και φυλάξω

τας εντολάς σου.

Το πρόσωπόνσου επίφανον επί τον δέλόν σου, και δίδα

ξόν με τα δικαιώματά σου .

Πληρωθήτω το στόμα μου αινέσεώς σου, Κύριε, όπως υ

μνήσω την δόξαν σου , όλην την ημέραν την μεγαλοπρέ

πειαίν σου .

Ο ύστερος Στίχος ούτος λέγεται εκ Γ'. Είτα, Τρισάγιον.

Παναγία Τριάς . Πάτερ ημών. "Οτι σου έστι . Και ει ουκ έ

στιν, 'Αλληλούϊα, λέγε το του Αγίου Κοντάκιον, εί έχει, ή

της τυχούσης Εορτής . Είδε μη, τη μεν Δευτέρα, τη Τρίτη,

και τη Πέμπτη, λέγε το παρόν, όπερ λέγεται και, 'Αλληλεία,

ψαλλομένου .

Θεοτοκίον.

Την υπερένδοξον του Θεού Μητέρα, και των αγίων 'Αγγέ

1 λων αγιωτέραν, ασιγήτως υμνήσωμεν καρδία και στό

ματι, Θεοτόκον αυτην ομολογούντες, ως κυρίως γεννήσασαν

Θεόν σεσαρκωμένον, και πρεσβεύουσαν απαύστως υπερ των

ψυχών ημών.
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Τη δε Τετάρτη, και τη Παρασκευή, λέγε τούτο

Ταχυ προκατάλαβε, πριν δουλωθήναι ημάς, εχθρούς βλα

1 σφημούσί σε, και απειλούσιν ημίν, Χριστέ ο Θεός ημών

ανελε το Σταυρό σου τους ημάς πολεμούντας " γνώτωσαν

πώς ισχύει ορθοδόξων η πίστις πρεσβείαις της Θεοτόκου,

μόνε φιλάνθρωπε.

Τώ δε Σαββάτω, λέγε τούτο

ns απαρχές της φύσεως, τα φυτουργό της κτίσεως, η

Α οικουμένη προσφέρει σοι, Κύριε, τους θεοφόρους Μάρτυ

ρας . Ταϊς αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη βαθεία της Εκκλησίαν

σου δια της Θεοτόκου συντήρησον, Πολυέλεε .

Τη δε Κυριακή λέγομεν την Υπακοήν του τυχόντος Ήχο .

Είτα το, Κύριε ελέησον Μ'. Ο εν παντί καιρώ . Κύριε ελέη

σον Γ ', Δόξα, και νύν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ . Έν

ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ. Ο Ιερεύς έκφωνεί : “ Ο

Θεός οικτειρήσαι ημάς.

Ει δε εστι Τεσσαρακοστή, ποιούμεν τας Γ'. μεγάλας με

τανοίας, λέγοντες και την προγραφεΐσαν Ευχήν : Κύριε και

Δέσποτα της ζωής μου ομοίως και τας ετέρας μικραςΙΒ'.

είτα και την τελευταίαν, γινομένων ομού 15'. Μετα ταύτα

Τρισάγιον. Παναγία Τριάς. Πάτερ ημών. "Οτι σου έστι . Κύ

ριε ελέησον ΙΒ'. και την επομένην Ευχών :

γριςε το φως το αληθινόν, το φωτιζον και

λ αγιαζον πάντα ανθρωπον ερχόμενον εις

τον κόσμον, σημειωθήτω εφ' ημάς το φώς τού

προσωπουσο, ίνα εν αυτώ οψόμεθα φώς το απρόσιτον :

και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίας των εν

τολών σου · πρεσβείαις της παναχράντου σου Μητρος, και

πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

Δόξα, και νυν και γίνεται απόλυσις .



79

ΜΕΣΩΡΙΟΝ ΤΗΣ Α'. ΩΡΑΣ (*) .

Δεύτε προσκυνήσωμεν Γ'. Μετανοίας Γ'.και τους Ψαλμούς.

ΨΑΛΜΟΣ ΜΕ'. 45.

Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμις, βοηθός εν θλίψεσι

ταϊς ευρoύσαις ημάς σφόδρα .

Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα εν τω ταράσσεσθαι την γήν,

και μετατίθεσθαι όρη εν καρδίαις θαλασσών.

"Ήχησαν και εταράχθησαντα ύδατα αυτών, εταράχθησαν

τα όρη εν τη κραταιότητα αυτού .

• Του ποταμού τα ορμήματα ευφραίνουσι την πόλιν του

Θεού · ήγίασε το σκήνωμα αυτού δΎψιστος . .

Ο Θεός εν μέσω αυτής, και ου σαλευθήσεται: βοηθήσει

αυτή ο Θεός το προσπρωί πρωί .

Έταράχθησαν έθνη, έκλιναν βασιλείαι, έδωκε φωνήν αυ

του ο Ύψιστος, εσαλεύθη η γή.

Κύριος των δυνάμεων μεθ' ημών, αντιλήπτωρ ημών ο Θεός

Ιακώβ .

Δεύτε, και ίδετε τα έργα του Θεού, α έθετο τέρατα επί

της γής, ανταναιρών πολέμους μέχρι των περάτων της γής .

Τόξον συντρίψει, και συνθλάσει όπλον, και θυρεούς κα

τακαύσει εν πυρί .

Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώείμι ο Θεός · υψωθήσομαι

εν τοις έθνεσιν, υψωθήσομαι εν τη γή.

Κύριος των δυνάμεων μεθ'ημών, αντιλήπτωρ ημών, ο Θεός

Ιακώβ .

ΨΑΛΜΟΣ 9Α'. 91 .

Αγαθον το εξομολογείσθαι τω Κυρίω, και ψάλλειν τω ο

Α νόματί σου, Ύψιστε .

Του αναγγέλλειν το πρωί το έλεός σου, και την αλήθειαν

(2) Τα Μεσώρια ταύτα λέγονται εν μόνη τη των Χριστουγέννων, και των αγίων Αποστόλων Νηστεία,

εν ή , κατά το έθος των Ιερών Μοναστηρίων, δις, ή τρις της εβδομάδος ψάλλεται • ' Αλληλούϊα .
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σου κατα νύκτα, εν δεκαχόρδω ψαλτηρίω, μετ' ωδής εν

κιθάρα .

" Οτι εύφρανάςμε, Κύριε, εν τω ποιήματά σου, και εν τοίς

έργοις των χειρών σου αγαλλιάσομαι.

Ως έμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρα εβαθύνθησαν

α διαλογισμοί σου .

'Ανήρ άφρων ου γνώσεται, και ασύνετος και συνήσει ταύτα .

Εν τω ανατείλαι αμαρτωλούς ώσει χόρτον, και διέκυψαν

πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. "

" Οπως αν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος " συ

δε Ύψιστος εις τον αιώνα, Κύριε .

"Οτι ιδού οι εχθροί σου, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου α

πολούνται, και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόμενοι

την ανομίαν.

Και υψωθήσεται ως μονοκέρατος το κέρας μου, και το

γήρας μου εν ελαίω πίoνι .

" Και επείδεν ο οφθαλμός μου εν τοίς εχθρούς μου, και εν

τοϊς επανισταμένους επ'εμε πονηρευομένους ακούσεται το

ούς μου .

Δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει, και ωσεί κέδρος η εν τω Λι

βάνω πληθυνθήσεται.

Πεφυτευμένοι εν τω οίκω Κυρίου, εν ταϊς αυλαίς του Θεού

ημών εξανθήσουσιν.

"Ετι πληθυνθήσονται εν γήρει πίoνι, και ευπαθούντες έσον

ται του αναγγείλαι .

"Οτι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών, και ουκ έστιν αδικία εν

αυτώ .

ΨΑΛΜΟΣ 9Β'. 92.

Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο, ενεδύσατο

Ο Κύριος δύναμιν, και περιεζώσατο.

Και γαρ εστερέωσε την οικουμένην, ήτις ου σαλευθή

σεται.

“Ετοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος συ εί.
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Έπήραν οι ποταμοί, Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνας

αυτών.

'Αρούσιν α ποταμοί επιτρίψεις αυτών, από φωνών ύδα

των πολλών .

Θαυμαστοί οι μετεωρισμοί της θαλάσσης: θαυμαστος εν

υψηλοϊς ο Κύριος . .

" Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα " τω οίκω σου πρέ

πει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών .

Δόξα, και νύν . Τρισάγιον . Παναγία Τριάς . Πάτερ ημών.

Ο "τι σου έστι. Και τα Τροπάρια ταύτα

Ηχος πλ. β'.

λέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς: πάσης

E γαρ απολογίας απορoύντες, ταύτην σοι την ικεσίαν, ως

Δεσπότη, α αμαρτωλοί προσφέρομεν . Ελέησον ημάς.

. Δόξα .

ΤΣύριε, ελέησον ημάς: επί σοί γαρ πεποίθα.

μεν μη οργισθής ημίν σφόδρα, μηδε μνησθης των α

νομιών ημών · αλλ'επίβλεψον και νύν ως εύσπλαγχνος, και

λύτρωσαι ημάς εκ των εχθρών ημών " συ γαρ ει Θεός ημών,

και ημείς λαός σου πάντες έργα χειρών σου, και το όνομά

σου επικεκλήμεθα .

" Και νύν . Θεοτοκίον .

της ευσπλαγχνίας την πύλην άνοιξον ημών , ευλογημένη

I Θεοτόκε ελπίζοντες εις σε, μή αστοχήσαιμεν· ρυσθείη

μεν δια σού των περιστάσεων : συ γαρ ει η σωτηρία του

γένους των Χριστιανών .

Το, Κύριε ελέησον Μ . Δόξα, και νύν . Την τιμιωτέραν των

Χερουβίμ . Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.

Ο Ιερεύς : Δι ευχών των αγίων Πατέρων ημών .

Και ποιούμεν μετανοίας μεγάλας Γ ', μετά και της Ευχής,

ως δεδήλωται είτα λέγομεν την παρούσαν

Ευχήν του Μεγάλου Βασιλείου .

Θεός ο αιώνιος, το άναρχον και αΐδιον φώς, ο πάσης

Ο κτίσεως Δημιουργός, ή του ελέους πηγή, το της αγα

θότητος πέλαγος, και της φιλανθρωπίας ανεξιχνίαστος ά

Orologio .
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βυσσος, επίφανον εφ'ημάς το φώς του προσώπου σου, Κύ

ριε . Λάμψον εν ταϊς καρδίαις ημών, νοητέ "Ήλιε της δικαιο

σύνης, και της σής ευφροσύνης τας ψυχάς ημών πλήρωσον,

και δίδαξον ημάς τα σα μελετάν αεί και φθέγγεσθαι κρί

ματα, και εξομολογείσθαί σοι διηνεκώς το ημετέρω Δεσπό

| τη και ευεργέτη. Τα των χειρών ημών έργα προς το σον

κατεύθυνον θέλημα, και πράττειν ημάς τα σοι ευάρεστα

και φίλα ευόδωσαν ένα και δια των αναξίων ημών δοξά

ζηταί σου το πανάγιον όνομα, του Πατρός, και του Υιού,

και του αγίου Πνεύματος, της μιάς Θεότητός τε και Βασι

λείας και πρέπει πάσα δόξα, τιμή, και προσκύνησις εις τους

αιώνας . Αμήν .

Είτα επισυνάπτομεν και της Ευχήν ταύτην του αυτού.

' εξαποστέλλων το φως και πορεύεται, ο

Ο ανατέλλων τον ήλιον επί δικαίους και

αδίκους, πονηρούς τε και αγαθους, ο ποιών όρ

θρον, και φωτίζων πάσαν την οικουμένην , φώτισον και

ημών τας καρδίας, Δέσποτα των απάντων . Χάρισαι ημίν εν

τη παρούση ημέρα ευαρεστεϊν σοι, διαφυλάττων ημάς από

πάσης αμαρτίας, και πάσης πονηράς πράξεως , ρυόμενος

ημάς από παντός βέλους πετομένου ημέρας, και

πάσης αντικειμένης δυνάμεως πρεσβείαις της παναχράντου

Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, των αύλων σου λειτουργών και

επερανίων Δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απ' αιώ

νός σοι ευαρεστησαντων. Σον γάρέστι το ελεεΐν και σώζειν

ημάς, ο Θεός ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τα

Πατρί, και το Υιό, και τώ αγίω Πνεύματι, νύν, και αεί,

και εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν .

Δόξα, και νύν . Και γίνεται τελεία απόλυσις .
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ΩΡ Α Γ'.

Βασιλεύ Ουράνιε . Τασάγιον . Παναγία Τριάς . Πάτερ ημών .

" Ότι σου έστι. Το, Κύριε ελέησον ΙΒ'. Δόξα, και νύν .

Δεύτε προσκυνήσωμεν, έκ Γ'. Μετανοίας Γ'. Είτα τους

Ψαλμούς ,

ΨΑΛΜΟΣ 15 ,16.

Β μου .

Τρισάκουσον, Κύριε, δικαιοσύνης μου , πρόσχες τη δεήσει

Ενώτισαι την προσευχήν μου, ουκ εν χείλεσι δολίοις .

'Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθοι, οι οφθαλμοί μου

ιδέτωσαν ευθύτητας .

Εδοκίμασας την καρδίαν μου, επεσκέψω νυκτός έπύρω

σας με, και ουχ ευρέθη εν εμοι αδικία .

"Οπως αν μη λαλήση το στόμα μου τα έργα των ανθρώ

πων, δια τους λόγους των χειλέων σου εγω εφύλαξα οδούς

σκληράς .

Κατάρτισαι τα διαβήματά μου εν ταϊς τρίβοις σου, να μη

σαλευθώσι τα διαβήματά μου. .

Εγω εκέκραξα, ότι επήκουσας μου ο Θεός· κλίνον το ούς

σου έμοι, και εισάκουσον των ρημάτων μου .

Θαυμάστωσαν τα ελέη σου, και σώζων τους ελπίζοντας

επί σε .

Εκ των ανθεστηκότων τη δεξιά σου φύλαξόν με, Κύριε,

ως κόρην οφθαλμού . »

Έν σκέπη των πτερύγων σου σκεπάσεις με, από προσώ

που ασεβών των ταλαιπωρησάντων με.

Οι εχθροί μου την ψυχήν μου περιέσχον το στέαρ αυτών

συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανίαν. .

Εκβαλόντες με νυνι περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς

αυτών έθεντο εκκλίναι εν τη γή.

Υπέλαβών με ωσεί λέων έτοιμος εις θήραν, και ωσει

σκύμνος oικών εν αποκρύφους . .
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'Αναστηθι, Κύριε, πρόφθασαν αυτούς, και υποσκελισον

αυτούς· ρύσαι την ψυχήν μου από ασεβούς ρομφαίαν σου

από εχθρών της χειρός σου .

• Κύριε, απο ολίγων από γής διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή

αυτών, και των κεκρυμμένων σου επλήσθη η γαστηρ αυτών.

* Έχορτάσθησαν υιών, και αφήκαν τα κατάλοιπα τοϊς νη

πίοις αυτών .

Εγω δε εν δικαιοσύνη οφθήσομαι το προσωπο σου, χορ

τασθήσομαι εν τω οφθήναι μοι την δόξαν σου .

ΨΑΛΜΟΣ ΚΔ'. 24.

ΤΙρος σε, Κύριε, ήρα την ψυχήν μου· ο Θεός μου, επί σοι

ΙΙ πέπoιθα, μη καταισχυνθείην εις τον αιώνα .

Ο Μηδε καταγελασάτωσαν με οι εχθροί μου και γαρ παν

τες οι υπομένοντές σε ου μη καταισχυνθώσιν αισχυνθήτω

σαν οι ανομούντες διακενής.

Τας οδούς σου, Κύριε, γνώρισόν μοι, και τας τρίβους σου

δίδαξόν με.

“ Οδήγησόν με έπι την αλήθειάν σου, και δίδαξόν με, ότι συ

ο Θεός ο σωτήρ μου, και σε υπέμεινα όλην την ημέραν.

Μνήσθητι των οικτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι

από του αιώνος είσιν .

Αμαρτίας νεότητός μου και αγνοίας μου μη μνησθής .

Κατά το έλεός σου μνήσθητί μου συ, ένεκεν της χρηστότη

τός σου, Κύριε .

Χρηστος και ευθύς ο Κύριος· δια τούτο νομοθετήσει αμαρ

τάνοντας έν οδώ .

Οδηγήσει πραείς εν κρίσει, διδάξει πραείς όδους αυτού .

* 1 άσαι αι οδοι Κυρίου έλεος και αλήθεια, τοϊς εκζητούσε

την διαθήκην αυτού, και τα μαρτύρια αυτού .

- "Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, και ιλάσθητι τη αμαρ

τία μου, πολλή γάρ έστιν .

Τις έστιν άνθρωπος και φοβούμενος τον Κύριον και νομοθετή

σει αυτώ εν όδω η ηρετίσατο.
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“Η ψυχή αυτού εν αγαθοίς αυλισθήσεται, και το σπέρμα

αυτού κληρονομήσει γήν .

Κραταιωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών, και η διαθήκη

αυτού δηλώσει αυτούς . •

Οι οφθαλμοί μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός

εκσπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου .

Επίβλεψον επ'εμέ, και ελέησόν με, ότι μονογενής και

πτωχός είμι εγώ.

Αί θλίψεις της καρδίας μου έπληθύνθησαν εκ των αναγ

κών μου εξαγαγέ με.

"Ιδε την ταπείνωσίν μου, και τον κόπον μου , και άφες

πάσας τας αμαρτίας μου.

"Ιδε τους εχθρούς μου, ότι έπληθύνθησαν, και μίσος άδι

κον εμίσησαν με .

φύλαξον την ψυχήν μου, και ρύσαι με μη καταισχυνθείην,

ότι ήλπισα επί σε .

"Ακακοι και ευθείς εκολλώντό μου, ότι υπέμεινα σε, Κύριε .

Λύτρωσαι, ο Θεός, τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων

αυτού.

Και το Έλέησόν με ο Θεός . "Ορα σελ. 4.

Είτα Δόξα , και νύν. 'Αλληλούϊα, Γ '. Κύριε ελέησον Γ '.

Και ει μεν ψάλλεται, Θεός Κύριος, λέγε το της ημέρας 'Α

πολυτίκιον . Και νύν. Θεοτόκε, συ ει η άμπελος η αληθινή.

Ει δέ 'Αλληλούϊα , λέγε το παρόν,

* Ηχος πλ. β'.

Τα ύριε, και το πανάγιόν σου Πνεύμα εν τη τρίτη ώρα τοίς

Αποστόλους σου καταπέμψας, τούτο αγαθε μη αντανέ

λης αφ'ημών, αλλ'εγκαίνισον ημίν τοϊς δεομένους σου .

Στίχ. Α'. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοι ο Θεός , και

πνεύμα ευθες εγκαινισον εν τοϊς εγκάτοις μου .

Στίχ. Β'. Μή απορρίψης με από του προσώπου σου, και το

Πνεύμα σου το αγιον μη αντανέλης απ'εμού . . . . . .

Δόξα, και νύν . Θεοτοκίον . .

εοτόκε, συ ει η άμπελος η αληθινή, η βλαστήσασα τον

Ο καρπός της ζωής . Σε ικετεύομεν, πρέσβευε Δέσποινα,
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μετα των Αποστόλων, και πάντων των Αγίων, ελεηθήναι

τας ψυχάς ημών.

Και ευθύς

Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθ' η

μέραν κατευοδώσαι ημίν, ο Θεός των σωτηρίων ημών και

Θεός ημών, ο Θεός του σώζειν .

* Τρισάγιον. Παναγία Τριάς . Πάτερ ημών . "Οτι σου έστι.

Και τα Τροπάρια ταύτα, εί ουκ έστιν Εορτή.

υλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους

Ο Αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτούς το Πνεύμα το

άγιον, και δε αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας. Φιλανθρω

πε, δόξα σοι .

Δόξα .

Ταχείαν και σταθηρα δίδου παραμυθίαν τοϊς δούλοις σου,

ΤΙ Ιησού, εν τώ ακηδιάσαι τα πνεύματα ημών. Μη χωρί

ζου των ψυχών ημών έν θλίψεσι, μη μακρύνου των φρενων

ημών έν περιστάσεσιν, αλλ' αεί ημάς πρόφθασον . "Έγγισον

ημίν, έγγισον ο πανταχού ώσπερ και τους Αποστόλους σου

πάντοτε συνής, ούτω και τους σε ποθούσιν ένωσον σαυτόν

οικτίρμον' ένα συνημμένοι σοι υμνώμεν, και δοξολογώμεν το

παναγιόν σου Πνεύμα.

Και νύν . Θεοτοκίον .

TT' ελπίς, και προστασία, και καταφυγή των Χριστιανών,

Π το ακαταμάχητον τείχος, των καταπονουμένων και λι

μην o αχείμαστος, συ ει Θεοτόκε άχραντε" αλλ' ως τον κό

σμον σώζουσα τη απαύστω πρεσβεία σου, μνήσθητι και η

μών, Παρθένε πανύμνητε .

* Το, Κύριε ελέησον, Μ'. Ο εν παντί καιρώ. Κύριε ελέησον,

Γ '. Δόξα, και νύν . Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ . Εν ονό

ματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.

Ει έστι Τεσσαρακοστή, ποιούμεν τας μετανοίας, ως προε

γραφη . Μετα δε την τελευταίαν μετάνοιαν, λέγομεν την Εύ

χήν του αγίου Μαρδαρίου Δεσπότα Θεέ, Πάτερ, παντοκρα

τορ ήτις προεγραφή, σελ. 7.
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ΜΕΣΩΡΙΟΝ ΤΗΣ Ε". ΩΡΑΣ.

Δεύτε προσκυνήσωμεν, Ε ', Μετανοίας Ε'. και τους Ψαλμούς .

. . . . ΨΑΛΗΟΣ ΚΘ. 99.. .

I ψώσω σε, Κύριε, ότι υπάλαβές με, και ουκ εύφρανας

τους εχθρούς μου επ'εμέ.

• Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προς σε, και ιασω με.

Κύριε, ανήγαγες έξ "Αδου την ψυχήν μου, έσωσας με από

των καταβαινόντων εις λάκκον .

Ψάλατε τω Κυρίω οι όσιοι αυτού, και εξομολογείσθε τη

μνήμη της αγιωσύνης αυτού.

" Οτι οργή εν τω θυμώ αυτού, και ζωή εν τω θελήματι

αυτού . "

Το εσπέρας αυλισθήσεται κλαυθμός, και εις το πρωί α

γαλλίασις .

Εγω δε είπα εν τη ευθηνία μου: Ου μη σαλευθώ εις τον

αιώνα .

Κύριε, εν τω θελήματισου παρέσχου τα κάλλει μου δύ

ναμιν .

"Απέστρεψας δε το πρόσωπόν σου, και εγενήθην τετα

ραγμένος.

Προς σε, Κύριε, κεκράξομαι, και προς τον Θεόν μου δεη

θήσομαι .

Τις ωφέλεια εν τω αιματί μου, εν τω καταβαίνειν με εις

διαφθοράν;

. Μή εξομολογήσεταί σοι χούς ; ή αναγγελεί την αλή

θειάν σου ;

" κουσε Κύριος, και ήλέησέ με : Κύριος εγενήθη βοη

θός μου .

"Έστρεψας τον κοπετόν με εις χαραν εμοί διέρρηξας τον

σάκκον μου, και περιέζωσας με ευφροσύνην .

"Όπως αν ψάλη σου η δόξα μου, και ου μη κατανυγώ.

Κύριε ο Θεός μου, εις τον αιώνα εξομολογήσομαίσοι.

.
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• ΨΑΛΜΟΣ ΛΑ". 31. ' '

Α ακάριοι, ών αφέθησαν αι ανομίαι, και ών επεκαλύφθη

ΙΙ σαν αι αμαρτίαι.

Μακάριος ανήρ, ώ ου μη λογίσηται Κύριος αμαρτίαν, ουδε

έστιν εν τω στόματι αυτού δόλος .

"Οτι εσίγησα, έπαλαιώθη τα οστά μου, από του κράζειν

με όλην την ημέραν .

" "Οτι ημέρας και νυκτος εβαρύνθη επ'έμε ή χείρ σου :

εστράφην εις ταλαιπωρίαν, εν τω έμπαγήναι μοι άκανθαν.

Την ανομίαν μου έγνώρισα, και την αμαρτίαν μου ούκ

εκάλυψα.

Είπα : Έξαγορεύσω κατ'εμού την ανομίαν μου τω Κυρίω,

και συ αφήκας την ασέβειαν της καρδίας μου . .

Υπερ ταύτης προσεύξεται προς σε πάς όσιος, εν καιρώ

ευθέτω.

Πλήν εν κατακλυσμών υδάτων πολλών, προς αυτόν ουκ

έγγιούσι.

Συ μου εί καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με το

αγαλλίαμα μου, λύτρωσαι με από των κυκλωσάντων με . .

Συνετιώ σε, και συμβιβώ σε έν οδώ ταύτη, η πορεύση, έ

πιστηριώ επι σε τους οφθαλμούς μου .

Μη γίνεσθε ως ίππος και ημίονος, οίς ουκ έστι σύνεσις . .

Έν κημώ και χαλινώ τας σιαγόνας αυτών άγξαις, των μη

έγγιζόντων προς σέ.

" Πολλαι αι μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζοντα

επι Κύριον έλεος κυκλώσει .

Ευφράνθητε επί Κύριον, και αγαλλιάσθε δίκαιοι, και καυ

χάσθε πάντες οι ευθείς τη καρδία .

ΨΑΛΜΟΣ Ξ'. 60.

Τισάκουσον, ο Θεός, της δεήσεώς μου, πρόσχες τη προσ

Ο ευχή μου .

'Απο των περάτων της γής προς σε εκέκραξα, εν τω άκη

διάσαι την καρδίαν μου εν πέτρα ύψωσάς με.
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"Ωδήγησάς με, ότι εγενήθης ελπίς μου, πύργοςισχύος από

προσώπου εχθρού.

" Παροικήσω εν τω σκηνώματι σου εις τους αιώνας, σκε

πασθήσομαι εν τη σκέπη των πτερύγων σου.

"Οτι συ, ο Θεός, εισήκουσας των ευχών μου έδωκας κλη

ρονομίαν τοϊς φοβουμένοις το όνομα σου .

Ημέρας εφ' ημέρας του βασιλέως προσθήσεις, τα έτη αυ

του έως ημέρας γενεάς και γενεάς.

Διαμενεΐ εις τον αιώνα ενώπιον του Θεού · έλεος και αλή

θειαν αυτού τις εκζητήσει ; ,

θύτω ψαλώ τω ονόματί σου εις τους αιώνας, του αποδού

ναι με τας ευχάς μου ήμέραν εξ ημέρας. ε .

Δόξα, και νύν . Τρισάγιον . Παναγία Τριάς. Πάτερ ημών .

Ο"τι σου έστι . Και τα επόμενα -

. . . Τροπάρια . . : " . . ' '

Δ ' Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιών αει μεθ' ημών κατά

U την σην επιείκειαν, μη αποστησης το έλεός σου αφ' ής

μών· αλλά ταϊς αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη κυβέρνησον την

ζωήν ημών. : . . * . . Δόξα : . . .

Λε Μάρτυρες σου, Κύριε, εν τη αθλήσει αυτών, στεφάνους

εκομίσαντο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών

σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλον έθραυ

σαν και Δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτών ταϊς εκε

σίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Και νύν . Θεοτοκίον .

Τείχος ακαταμάχητον ημών των Χριστιανών υπάρχεις,

ΤΙ Θεοτόκε Παρθένε προς σε γαρ καταφεύγοντες, άτρω

του διαμένομεν" και πάλιν αμαρτάνοντες, έχoμέν σε πρεσ

βεύουσαν. Διό ευχαριστούντες βοώμεν σοι: Χαίρε Κεχα

ριτωμένη, ο κύριος μετα σού.

* Το, Κύριε ελέησον, Μ '. Δόξα, και νύν . Την τιμιωτέραν

των Χερουβίμ. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.

Ο Ιερεύς: Δι ευχών των αγίων Πατέρων ημών . ,

Τας Γ '. μεγαλας μετανοίας, μετά και της Ευχής του οσίο

Εφραίμ ' είθ' ούτω την επομένην
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* , Ευχήν του Μεγάλου Βασιλείου . '

Το ύριε ο Θεός ημών, και την σην ειρήνην δεδωκως ταϊς αν

θρώπους, και την του παναγίου Πνεύματος δωρεαν τοϊς

σοίς Μαθηταίς και Αποςόλοις καταπέμψας, και τα τούτων

χείλη εκ πυρίνων γλωσσών διανοίξας δυνάμει σου , διάνοιξον

και ημών των αμαρτωλών τα χείλη, και δίδαξον ημάς, πως

δεί, και υπέρ ών χρή προσεύχεσθαι. Κυβέρνησον ημών την

ζωήν, ο εύδιος των χειμαζομένων λιμήν, και γνώρισον ημίν

οδον, εν ή πορευσόμεθα . Πνεύμα ευθες εγκαινισον εν τοίς

εγκάτοις ημών, και Πνεύματι ηγεμονικώ το της διανοίας η

μών σήριξoν ολισθηρόν ένα, καθ'εκάςην ημέραν τω Πνεύματι

σου των αγαθώ προς το συμφέρον οδηγόμενοι, καταξιωθώμεν

ποιείν τας εντολάς σου, και της σής αεί μνημονεύειν ενδόξου

και ερευνητικής των πεπραγμένων τοϊς ανθρώποις παρεσίας:

και μη τοϊς φθειρομένους του κόσμου τούτου εναπατάσθαι

τερπνοϊς, αλλά της των μελλόντων ορέγεσθαι απολαύσεως

ενίσχυσον θησαυρών ότι ευλογητός και αινετος υπάρχεις έν

πάσι τοίς Αγίοις σου εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν . .

Ευθύς δε επισυναπτομεν και την 5 '. " Ωραν .

«Φοβο - «Βρα»essessmenossgress

ΩΡΑ .

* Δεύτε προσκυνήσωμεν, εκ Γ', Μετανοίας Γ'.

Είτα τους Ψαλμούς . "

. . ΨΑΛΜΟΣ ΝΓ '. 53. . .. . .

Ο Θεός, εν τω ονόματί σου σώσόν με, και εν τη δυνάμει

σου κρινείς με.

Ό Θεός, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι τα ρή

ματα του στόματός μου .

* " Οτι αλλότριοι επανέστησαν επ' εμε , και κραταιοι εζή

τησαν την ψυχήν μου, και ου προέθεντο τον Θεόν ενώπιον

αυτών .
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τ' Ίδυ γαρ ο Θεός βοηθεί μοι, και ο Κύριος αντιλήπτωρ της

ψυχής μου .

Αποστρέψει τα κακά τους εχθρούς μου, εν τη αληθεία σου

εξολόθρευσαν αυτούς .

' Εκουσίως θύσω σοι, εξομολογήσομαι τα ονόματί σου, Κύ

ριε, ότι αγαθόν . .

" " Οτι εκ πάσης θλίψεως ερρύσω με, και εν τοίς εχθρούς με

επείδεν ο οφθαλμός μου.

ΨΑΛΜΟΣ ΝΔ'. 54. . . . .

Τ 'νώτισαι, ο Θεός, την προσευχήν μου, και μη υπερίδης την

Ο δέησίν μου πρόσχες μου, και εισάκουσόν μου .

Έλυπήθην εν τη αδολεσχία μου, και εταράχθην από φω

νής εχθρού, και από θλίψεως αμαρτωλού.

"Οτι εξέκλιναν επ' εμε ανομίαν, και εν οργή ένεκότουν μοι.

“ Η καρδία μου εταράχθη εν εμοί, και δειλία θανάτο επέ

πεσεν επ'εμέ . .

Φόβος και τρόμος ήλθεν επ'εμε, και εκάλυψε με σκότος .

Και είπα: Τις δώσει μοι πτέρυγας ώσει περιστεράς, και

πετασθήσομαι, και καταπαύσω;

Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων, και ηυλίσθην εν τη ερήμω.

Προσεδεχόμην τον Θεόν, τον σώζονται με από όλιγοψυχίας,

και από καταιγίδος .

Καταπόντισον, Κύριε, και καταδιελε τας γλώσσας αυτών

ότι είδον ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλει. .

Ημέρας και νυκτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής,

και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής, και αδικία .

Και εκ εξέλιπεν εκ των πλατειών αυτής τόκος και δόλος .

" Οτι εί ο εχθρός ωνείδισέ με, υπήνεγκα αν:

. Και εί ο μισών επ'εμε εμεγαλορρημόνησεν, εκρύβην αν

απ' αυτού .

Συ δε άνθρωπε ισόψυχε, ηγεμών μου, και γνωστέ μου

" Ος επί το αυτο εγλύκανάς μοι εδέσματα, εν τω οίκω .

του Θεού μου επορεύθημεν εν ομονοία.



92 ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

Ελθέτω δη θάνατος επ' αυτούς, και καταβήτωσαν εις

Αδου ζώντες.

"Οτι πονηρία εν ταίς παροικίαις αυτών, εν μέσω αυτών .

Εγω προς τον Θεόν εκέκραξα, και ο Κύριος εισήκωσέ με .

Εσπέρας, και πρωί, και μεσημβρίας διηγήσομαι και α. .

παγγελώ, και εισακούσεται της φωνής μου .

Λυτρώσεται εν ειρήνη την ψυχήν μου από των εγγιζόντων

μοι, ότι εν πολλοίς ήσαν συν έμοί .

Εισακούσεται ο Θεός, και ταπεινώσει αυτούς και υπάρχων

προ των αιώνων .

" Ου γαρ εςιν αυτοίς αντάλλαγμα, ότι ουκ εφοβήθησαν τον

Θεόν εξέτεινε την χείρα αυτού εν τώ αποδιδόναι. . . .

Έβεβήλωσαν την διαθήκην αυτού · διεμερίσθησαν από

οργής του προσώπου αυτού, και ήγγισαν αι καρδίαι αυτών .

Ηπαλύνθησαν οι λόγοι αυτών υπερ έλαιον , και αυτοί

είσι βολίδες .

Επίρριψον επί Κύριον την μέριμναν σου , και αυτός σε

διαθρέψει" ου δώσει εις τον αιώνα σαλον το δικαίω.

Συ δε, ο Θεός, κατατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς .

" "Ανδρες αιμάτων και δολιότητος ου μή ήμισεύσωσι τας η

μέρας αυτών εγω δε, Κύριε, ελπιώ επί σε .

ΨΑΛΜΟΣ 9 . 90.

Δ ' κατοικών εν βοηθεία του Υψίστου, εν σκέπη του Θεού

Ο του ουρανού αύλισθήσεται .

Έρεϊ τω Κυρίω 'Aντιλήπτωρ μου εί, και καταφυγή μου,

ο Θεός μου, και ελπιω επ' αυτόν .

" Οτι αυτος ρύσεται σε έκ παγίδος θηρευτών, και από λό

γου ταραχώδους.

'Εν τοϊς μεταφρένοις αυτού επισκιάσει σου, και υπό τας

πτέρυγας αυτό ελπιείς όπλω κυκλώσει σε η αλήθεια αυτού .

Ου φοβηθήση από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετομέ

νου ημέρας .

'Από πράγματος εν σκότει διαπορευομένου, από συμπτω

ματος δαιμονίου μεσημβρινού .
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θεσείται εκ του κλίτους σου χιλιας, και μυριας εκ δεξιών

σου, προς σε δε ουκ έγγιεί .

• Πλήν τοϊς οφθαλμοίς σου κατανοήσεις, και ανταπόδοσιν

αμαρτωλών όψει .

" Οτι συ, Κύριε, η ελπίς μου τον Υψιστον έθου καταφυ

γήν σου .

Ου προσελεύσεται προς σε κακα, και μαςξ ουκέγγιεϊ εν

τω σκηνώματι σου.

"Οτι τοϊς Αγγέλους αυτού εντελϊται περί σου, του διαφυ

λάξαι σε εν πάσαις ταις οδούς σου .

Επί χειρών αρούσί σε, μήποτε προσκόψης προς λίθον τον

πόδα σου .

Επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβήση, και καταπατήσεις

λέοντα και δράκοντα .

"Οτι επ'εμέ ήλπισε, και ρύσομαι αυτόν σκεπάσω αυτόν,

ότι έγνω το όνομά μου .

Κεκράξεται πρός με, και επακούσομαι αυτού, μετ' αυτού

είμι εν θλίψει: εξελούμαι αυτόν, και δοξάσω αυτόν .

Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν, και δείξω αυτό το

σωτήριόν μου .

Δόξα, και νύν . 'Αλληλούϊα Γ '. Κύριε ελέησον Γ '. Και ει

μεν ψάλλεται Θεός Κύριος, λέγομεν το της ημέρας Απολυ

τίκιον : ει δέ· 'Αλληλούϊα, το παρόν,

Ηχος β'.

Λ ' έν έκτη ημέρατε και ώρα τω Σταυρώ προσηλώσας την και

Ο εν τω Παραδείσω τολμηθείσαν τώ 'Αδαμ αμαρτίαν,

και των πταισμάτων ήμών το χειρόγραφον διάρρηξoν, Χρι

στε ο Θεός, και σώσον ημάς .

Στίχους Α'. Ενώτισαι, ο Θεός, την προσευχήν μου, και μη ύ

περίδης την δέησίν μου .

Στίχους Β'. Εγω προς τον Θεόν εκέκραξα, και ο Κύριος εισή- :

κουσέ μου .

Δόξα, και νύν . Θεοτοκίον .

Δ 'τι ουκ έχομεν παρρησίαν δια τα πολλα ημών αμαρτή- .

Ο ματα, συ τον έκ σου γεννηθέντα δυσώπησον, Θεοτόκε
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Παρθένε πολλά γαρ ισχύει δέησις Μητρος προς ευμένειαν

Δεσπότου . Μή παρίδης αμαρτωλών ικεσίας ή πανσεμνος :

ότι έλεήμων έστι, και σώζειν δυνάμενος, o και παθείν υπέρ

ημών καταδεξάμενος .

" Και ευθύς :

Ταχυ προκαταλαβέτωσαν ημάς οι οικτιρμοί σου, Κύριε, ότι

επτωχεύσαμεν σφόδρα βοήθησον ημίν, ο Θεός ο Σωτήρ ημών,

ένεκεν της δόξης του ονόματός σου . Κύριε, ρύσαι ημάς, και

ελάσθητι ταϊς αμαρτίαις ημών, ένεκεν του ονόματός σου .

- Τρισάγιον . Παναγία Τριάς . Πάτερ ημών . "Οτι σου έστι.

Και τα Τροπάρια ταύτα, εί ουκ έστιν Εορτή.

Ήχος β'.

νωτηρίαν ειργάσω εν μέσω της γης, Χριστέ ο Θεός· έπι

Σ Σταυρού τας αχράντους σου χείρας εξέτεινας, επισυνα

γων πάντα τα έθνη κράζοντα: Κύριε δόξα σοι .

Δόξα .

την άχραντον Eικόνα σου προσκυνούμεν αγαθε, αιτούμε

Ί νοι συγχώρησιν των πταισμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός

βουλήσει γαρ ηυδόκησας σαρκί ανελθείν εν τω Σταυρώ, ένα

ρύση ούς έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού . "Οθεν ευχα

ρίστως βοώμέν σοι: Χαράς επλήρωσας τα πάντα, ο Σωτήρ

ημών, παραγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον .

" Και νύν . Θεοτοκίον .

( ύσπλαγχνίας υπάρχουσα πηγή, συμπαθείας αξίωσον η

Ε μας, Θεοτόκε βλέψον εις λαόν τον αμαρτήσαντα, δεί

ξον ως αει την δυναστείαν σου εις σε γαρ ελπίζοντες, ω :

Χαίρε βοώμεν σοι, ως ποτε ο Γαβριήλ, ο των ασωμάτων

Αρχιστράτηγος .)

κίον τδτο λέγεται τη Δευτέρα, τη Τρίτη, και τη

ουκ έχει η ημέρα Κοντάκιον τη δε Τετάρτη,

ρασκευή λέγεται το εξής :

Σταυροθεοτοκίον, " Ηχος β'.

ένη υπαρχεις, Θεοτόκε Παρθένε, υμνούμεν

και του Σταυρού του Υιού σου κατεβλήθη και

τατος τέθνηκε νεκρωθέντες ανέστημεν, και
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ζωής ήξιώθημεν τον Παράδεισον ελάβομεν, την αρχαίαν α

πόλαυσιν . Διο ευχαριστούντες δοξολογούμεν, ως κραταιον

Χριστον τον Θεόν ημών, και μόνον πολυέλεον .

- Το, Κύριε ελέησον Μ '. Ο εν παντί καιρώ. Κύριε ελέησον

T ". Δόξα, και νύν . Την τιμιωτέραν και μετανοίας, ως είρη

ται, ει έστι Τεσσαρακοστή: ει δε μή, την Εύχην ταύτην

Θεέ, και Kύριε των δυνάμεων . "Ορα έμπροσθεν, σελ. 98.

. ΜΕΣΩΡΙΟΝ ΤΗΣ S'. ΩΡΑΣ.

Δεύτε προσκυνήσωμεν, εκ Γ '. Μετανοίας Γ '. '

και τους Ψαλμούς .

- ΨΑΛΜΟΣ ΝΕ'.55.

Ελέησόν με, ο Θεός, ότι κατεπάτησέ με άνθρωπος, όλην

την ημέραν πολεμών έθλιψε με .. .

Κατεπάτησαν με οι εχθροί μου όλην την ημέραν, ότι πολ

λοι, οι πολεμούντες με απο ύψους . Ήμέρας ου φοβηθήσομαι,

εγω δε ελπιώ επί σε .

Εν τω Θεώ επαινέσω τους λόγους μου,επί τω Θεώ ήλπι

σα, ου φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι σαρξ .

"ολην την ημέραν τους λόγους με έβδελύσσοντο, κατ'εμού

παντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακόν .

Παροικήσουσι, και κατακρύψουσιν αυτοί, την πτέρναν με

φυλάξουσιν .

Καθαπερ υπέμειναν την ψυχήν μου, υπερ του μηθενός ώ

σεις αυτούς, εν οργή λαούς κατάξεις .

ο Θεός, την ζωήν μου εξήγγειλα σοι, έθoυ τα δάκρυά μου

ενώπιόν μου.

Is και εν τη επαγγελία σου, επιστρέψουσιν οι εχθροί μου

εις τα οπίσω .

Ένή αν ημέρα επικαλέσωμαί σε, ίδου έγνων, ότι Θεός

μου εί συ.

'Επί τω Θεώ αινέσω ρήμα, επί τω Κυρίω αινέσω λό
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:

γον ·επι τω Θεώ ήλπισα, ου φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι άν

θρωπος .

Εν έμοι, ο Θεός, ευχαι, ας αποδώσω αινέσεώς σου .

"Οτι ερρύσω την ψυχήν μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς

μου από δακρύων, και τους πόδας μου από ολισθήματος . :

Εύαρεστήσω ενώπιον Κυρίου, εν φωτί ζωντων. . .

ΨΑΛΜΟΣ NS". 56.

η λέησόν με, ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί σοι πεποιθεν ή

Η ψυχή μου .

Και εν τη σκιά των πτερύγων σου ελπιώ, έως oύ παρέλθη
ή ανομία .

Κεκράξομαι προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον

ευεργετήσαντα με.

Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εις όνει

δος τους καταπατούντας με.. .

Έξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού, και την αλήθειαν

αυτού, και ερρύσατο την ψυχήν μου εκ μέσου σκύμνων " ε

κοιμήθην τεταραγμένος .

Υιοι ανθρώπων, οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη, και η

γλώσσα αυτών μάχαιρα οξεία.

" Υψώθητι επί τους ουρανούς, ο Θεός, και επί πάσαν την

γήν ή δόξα σου .

Παγίδα ήτοίμασαν τοϊς ποσί μου, και κατέκαμψαν την

ψυχήν μου .

"Ωρυξαν προ προσώπου μου βόθρον, και ενέπεσον εις
αυτόν .

Έτοιμη η καρδία μου, ο Θεός, έτοιμη η καρδία μου ά

σομαι και φαλώ εν τη δόξη μου.

Εξεγέρθητι η δόξα μου, εξεγέρθητι ψαλτήριον και κιθάρα,

εξεγερθήσομαι όρθρου .

Εξομολογήσομαί σοι εν λαοϊς, Κύριε, ψαλώ σοι εν έθνεσιν .

"Οτι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεός σου, και έως

των νεφελών η αλήθεια σου .
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Υψώθητι επί τους ουρανούς, ο Θεός, και επί πάσαν την

γήν η δόξα σου .

ΨΑΛΜΟΣ ΞΘ'. 69.

Δ ' Θεός, εις την βοήθειάν μου πρόσχες: Κύριε,εις το βοη

Ο θησαί μοι σπεύσον.

Αίσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυ

χήν μου.

" 'Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, και καταισχυνθήτωσαν

οι βουλόμενοί μοι κακά .

'Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αίσχυνόμενοι, οι λέγοντες

μοι : Εύγε, ευγε . :

'Αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι

ζητούντες σε, ο Θεός .

Και λεγέτωσαν διαπαντός, Μεγαλυνθήτω ο Κύριος, ο α

γαπώντες το σωτήριόν σου.

Εγω δε πτωχός είμι και πένης : ο Θεός, βοήθησόν μοι .

Βιοηθός μου και μύστης μου ει συ, Κύριε μη χρονίσης .

Δόξα, και νύν. Τρισάγιον. Παναγία Τριάς. Πάτερ ημών.

Ο'τι σου έστι . Και τα παρόντα Τροπάρια:

' Ηχος α. .

τώσον Κύριε τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν

4 σου, νίκας τοϊς Βασιλεύσι κατα Βαρβάρων δωρούμενος,

και το σον φυλάττων δια του Σταυρούσου πολίτευμα.

Δόξα.

Τας αλγηδόνας των Αγίων, ας υπέρ σου έπαθον, δυσω

πήθητι Κύριε· και πάσας ημών τας οδύνας ίασαι, φε

λανθρωπε, δεόμεθα .

. Και νύν.

Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων, και της Θεοτό

Γ κου, την σην ειρήνην δος ημίν, και ελέησον ημάς, ως

μόνος οικτίρμων.

Το Κύριε ελέησον Μ'. Δόξα, και νύν. Την τιμιωτέραν.

Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πατερ.

Ο Ιερεύς : Δι ευχών και ποιούμεν τας μεγάλας Γ '. με

Orologio .
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τανίας, μετά και της Ευχής του οσίου Εφραίμ' είτα την

παρούσαν

Ευχήν του Μεγάλου Βασιλείου .

ρεε, και Kύρε των δυνάμεων, και πάσης κτίσεως Δη

Η μιουργε, ο δια σπλάγχνα ανεικάστου ελέους σου τον

μονογενή σου Υιον, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, κατα

πέμψας επι σωτηρία του γένους ημών, και δια του τιμίου

αυτό Σταυρό το χειρόγραφον των αμαρτιών ημών διαρρήξας,

και θριαμβεύσας εν αυτώ τας αρχας και εξουσίας του σκό

τους: Αυτος Δέσποτα φιλάνθρωπε, πρόσδεξαι και ημών των

αμαρτωλών ταις ευχαριστηρίους ταύτας και ικετηρίους εν

τεύξεις και ρύσαι ημάς από παντος όλεθρίου και σκοτεινού

παραπτώματος, και πάντων των κακώσαι ημάς ζητούντων

ορατών και αοράτων εχθρών. Καθήλωσoν εκ του φόβου σου

τας σάρκας ημών, και μη εκκλίνης τας καρδίας ημών εις

λόγους, ή εις λογισμούς πονηρίας, αλλά τώ πόθω σου τρώσον

ημών τας ψυχάς: ένα προς σε διαπαντος ατενίζοντες, και

τω παρα σου φωτί οδηγούμενοι, σε το απρόσιτον και αΐδιον

κατοπτεύοντες φώς, ακατάπαυστόν σοι την εξομολόγησιν

και ευχαριστίαν αναπέμπωμεν, τω αναρχω Πατρί, συν τω

μονογενεϊ σου Υιό, και το παναγίω, και αγαθώ, και ζωο

ποιώ σου Πνεύματι, νύν, και αει, και εις τους αιώνας των

αιώνων. Αμήν.

Και ει μεν, Θεός Κύριος, έψαλτο, λέγομεν τα Τυπικά, ως

εφεξής έπονται είδε, 'Αλληλούϊα, υπέρθες αυτα μετά την

Θ'. "Ωραν.

eae we »

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ & 9 8ΙΚΩΝ.

ΨΑΛΜΟΣ ΡΒ'.102.

Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον.
Ευλογητός εί, Κύριε .

Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου

το όνομα το άγιον αυτού .
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ΟΕυλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον, και μη επιλανθάνου πα

σας τας ανταποδόσεις αυτού .

Τον ευϊλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιωμενον

πάσας τας νόσους σου .

Τον λυτρούμενον εκ φθοράς της ζωής σου, τον στεφανούν

τα σε, εν ελέει και οικτιρμούς .

Τον εμπιπλώντα έν άγαθοίς την επιθυμίαν σου · ανακαι

νισθήσεται ως αετού ή νεότης σου .

Ποιών ελεημοσύνας ο Κύριος, και κρίμα πάσι τοίς αδι

κουμένοις .

Έγνώρισε τας οδούς αυτού τώ Μωϋσή, τοϊς υιούς Ισραήλ

τα θελήματα αυτού .

Οικτίρμων, και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέ

λεος ουκ εις τέλος οργισθήσεται, ουδε εις τον αιώνα μηνιεϊ .

Ου κατα τας ανομίας ημών εποίησεν ημίν, ουδε κατα τας

αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν.

" Οτι κατα το ύψος του ουρανού από της γης, εκραταίωσε

Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτόν.

Καθόσον απέχουσιν ανατολάι από δυσμών, εμάκρυνεν

αφ' ημών τας ανομίας ημών.

Καθως οικτείρει πατήρ υιούς, ώκτείρησε Κύριος τους φο

βουμένους αυτόν ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη

ότι χούς εσμεν.

"Ανθρωπος, ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού, ωσεί άνθος του

αγρού, ούτως εξανθήσει .

" Οτι πνεύμα διήλθεν εν αυτώ, και ουχ υπάρξει, και ουκ

επιγνώσεται έτι τον τόπον αυτού .

Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του

αιώνος επί τους φοβουμένους αυτόν.

Και η δικαιοσύνη αυτού επι υιοίς υών, τοϊς φυλάσσουσι

την διαθήκην αυτού, και μεμνημένοις των εντολών αυτού του

ποιήσαι αυτάς .

Κύριος εν τω ουρανώ ήτοίμασε τον θρόνον αυτού, και η

βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει.

Εύλογείτε τον Κύριον πάντες οι "Αγγελοι αυτού, δυνατοι
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ισχύϊ, ποιoύντες τον λόγον αυτού, του ακούσαι της φωνής

των λόγων αυτού .

Εύλογείτε τον Κύριον, πάσαι αι Δυνάμεις αυτά,λειτουργοι

αυτού, οι ποιoύντες το θέλημα αυτού .

Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντί

τόπο της δεσποτείας αυτ8 . Ευλόγει, η ψυχή μο, τον Κύριον.

" Είτα

Δόξα τω Πατρί, και το Υιό, και τώ αγίω Πνεύματι.

ΨΑΛΜΟΣ PME'. 145.

Λύνει, η ψυχήμου, τον Κύριον · αινέσω Κύριον εν τη ζωή

Η μου, ψαλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω.

Μή πεποίθατε επ'άρχοντας, επι υιους ανθρώπων, οίς ουκ

έστι σωτηρία .

Εξελεύσεται το πνεύμα αυτού, και επιστρέψει εις την γην

αυτού .

Έν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί

αυτού .

Μακάριος, ού ο Θεος Ιακωβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού

επι Κύριον τον Θεόν αυτού .

Τον ποιήσαντα τον ουρανών και την γήν, την θάλασσαν

και πάντα τα εν αυτοίς .

Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιoύντα κρίμα

τοϊς αδικουμένοις, διδόντα τροφήν τοϊς πεινώσι .

Κύριος λύει πεπεδημένους : Κύριος σοφοί τυφλούς : Κύριος

ανορθοί κατερραγμένους · Κύριος αγαπά δικαίους: Κύριος

φυλάσσει τους προσηλύτους .

Ορφανον και χήραν αναλήψεται, και οδον αμαρτωλών

αφανιεϊ .

Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου, Σιων, εις

γενεαν και γενεάν. Και νύν.

Δ ' Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθαίνατος υπαρ

Ο χων, και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν

σαρκωθήναι εκ της αγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μα

ρίας, ατρέπτως ενανθρωπήσας, σταυρωθείς τε Χριστε ο Θεός,
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θανάτω θάνατον πατήσας, είς ών της αγίας Τριάδος, συν

δοξαζόμενος τω Πατρί, και των αγίω Πνεύματι, σώσον ημάς.

Είδέναι χρή, ότι τη μεγάλη Τεσσαρακοστή ου λέγομεν

τες των Τυπικών Ψαλμες, αλλά μετά τας εν τη Θ '. "Ωρα Γ '.

μεγάλας μετανοίας, αρχόμεθα ευθυς των Μακαρισμών, ψαλ

λοντες με ένα έκαστον αυτών, είς ήχος πλ. δ'. το, Μνήσθητι

ημών, Κύριε, όταν έλθης εν τη Βασιλεία σου ωσαύτως και

μετα το Δόξα, και το Και νύν ποιούμεν δε και μετάνοιαν

μικραν μίαν εν εκάστω Μνήσθητι .

ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ,

Τον τη Βασιλεία σου μνήσθητι ημών, Κύριε, όταν έλθης εν

Β τη Βασιλεία σου.

Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, ότι αυτών εστιν η βα

σιλεία των ουρανών.

Μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται.

Μακάριοι οι πραείς, ότι αυτοι κληρονομήσουσι την γήν.

Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι

αυτοι χορτασθήσονται .

Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται.

Μακάριοι οι καθαροι τη καρδία , ότι αυτοί τον Θεόν όψονται.

Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοι υιοι Θεού κληθήσονται .

Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών

έστιν η βασιλεία των ουρανών.

Μακάριοι έστε, όταν ονειδίσωσιν υμάς, και διώξωσι, και

είπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθ'υμών ψευδόμενοι, ένεκεν έμε .

Χαίρετε και αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοϊς

ουρανοίς. Δόξα, και νύν.

Μετα ταύτα, ει μέν έστιν, ως είρηται, μεγάλη Τεσσαρας

κοστή, ενουμένων των δύο Χορών, λέγομεν γεγονότέρα φωνή

το· Μνήσθητι ημών, εκ Γ '. ώς έπεται, ποιoύντες εν εκάστω

και μετανσιαν μεγάλην μίαν. Ει δε μή, λέγομεν αυτό χύμα

και άνευ μετανοιών.

Μνήσθητι ημών, Κύριε, όταν έλθης εν τη Βασιλεία σου .
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Μνήσθητι ημών, Δέσποτα , όταν έλθης εν τη Βασιλεία σου .

Μνήσθητι ημών, άγιε, όταν έλθης εν τη Βασιλεία σου .

γορος και επουράνιος υμνεί σε, και λέγει : "Αγιος, "Αγιος,

λ "Αγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός, και η γή της

δόξης σου .

Στίχ. Προσέλθετε προς αυτόν, και φωτίσθητε, και τα πρόσω

πα υμών ου μη καταισχυνθή.

γορος και επουράνιος υμνεί σε, και λέγει: "Αγιος, "Αγιος,

λ "Αγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός, και η γή :

της δόξης σου.

Δόξα .

γορος αγίων Αγγέλων, και Αρχαγγέλων, μετα πασών

λ των επουρανίων Δυνάμεων υμνεί σε, και λέγει: " Αγιος,

Αγιος, "Αγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός, και η γη

της δόξης σου .

Και νύν. Πιστεύω εις ένα Θεόν . "Ορα σελ. 15. Είτα:

Λ "νες, άφες, συγχώρησον, ο Θεός, τα παραπτώματα ημών,

Α τα εκούσια και τα ακούσια , τα έν έργω και λόγω, τα

εν γνώσει και αγνοία, τα εν νυκτί και εν ημέρα, τα κατα

νούν και διάνοιαν τα πάντα ημϊν συγχώρησον, ως αγαθος

και φιλάνθρωπος .

Είτα, το Πάτερ ημών. "Ότι σου έστι . Μεθ' ο, ει μέν έστι

Δεσποτική Εορτή, λέγομεν το ταύτης Κοντάκιον είδε τύχη

και "Αγιος εορταζόμενος ένταυτω, λέγεται πρώτον το του Α .

γίου, είτα Δόξα, και νύν, το της Εορτής . Ει δ' 'Αλλη

λούϊα έψαλτο, ή ότε ουκ έστιν Εορτή, λέγε πρώτον το της

Μεταμορφώσεως, είτα το της ημέρας και μετ' αυτό · Δόξα .

Μετα των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ . Και νύν. Προστασία

των Χριστιανών ακαταισχυντε " ως έπονται καθεξής .

Το της Μεταμορφώσεως . *Ηχος βαρύς . .

πί του όρους μετεμορφώθης, και ως έχώρουν οι Μαθη

Ο ταί σου την δόξαν σου, Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο ένα,

όταν σε ίδωσι σταυρούμενον, το μεν παθος νοήσωσιν εκάσιον,

τω δε κόσμω κηρύξωσιν, ότι συ υπάρχεις αληθώς του Πατρός

το απαύγασμα .
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Τη Δευτέρα, Κοντακίον των Ασωμάτων, Ηχος β'.

Αρχιστράτηγοι Θεού, λειτουργοί θείας δόξης, των ανθρώ

Α πων οδηγού, και αρχηγοί Ασωμάτων, το συμφέρον ημίν

πρεσβεύσατε, και το μέγα έλεος, ως των Ασωμάτων Αρχι

στράτηγοι .

Τη Τρίτη, Κοντάκιον του Προδρόμου.

' Ηχος β'. Τα άνω ζητών. "

Τροφήτα Θεού, και Πρόδρομο της χάριτος, την καραν την

Η σην, ως ρόδον ιερώτατον, έκ τής γής ευρέμενοι, τας

ιάσεις πάντοτε λαμβάνομεν και γαρ πάλιν ως πρότερον,

εν κόσμω κηρύττεις την μετάνοιαν.

Τη Τετάρτη, και Παρασκευή . " Ηχος δ'. .

Λ ' υψωθείς εν τω Σταυρώ εκουσίως, τη επωνύμω σου

U καινή πολιτεία, τους οικτιρμούς σου δώρησαι, Χριστε ο

Θεός ευφρανoν εν τη δυναμει σου τους πιστούς Βασιλείς η

μών, νίκας χορηγών αυτοϊς κατα των πολεμίων την συμμα

χίαν έχοιεν την σην, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον.

Τη Πέμπτη, Κοντάκιον των αγίων Αποστόλων.

Ηχος β'.

τους ασφαλείς και θεοφθόγγους Κήρυκας, την κορυφής

I των Μαθητών σου Κύριε, προσελάβου είς απόλαυσιν των

αγαθών σου και αναπαυσιν τους πόνους γαρ εκείνων και

τον θάνατον, εδέξω υπέρ πάσαν ολοκάρπωσιν, ο μόνος γι

νώσκων τα εγκάρδια . .

"Ετερον, του αγίου Νικολάου, τη αυτη ημέρα .

" " Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον.

'ν τοϊς Μύροις "Αγιε, ιερεργος ανεδείχθης του Χριςού γαρ

Ο "Οσιε, το Ευαγγέλιον πληρώσας, έθηκας την ψυχήν σου

υπερ λαό σου, έσωσας τους αθώως εκ του θανάτου · δια τ8

το ηγιάσθης, ως μέγας μύστης Θεού της χάριτος.

Τώ Σαββάτω, Κοντάκιον Νεκρώσιμον.

Ηχος πλ. δ'.

Τετα των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχας των

Ιδούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγ

μός, αλλα ζωή ατελεύτητος .
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Και το παρόν Μαρτυρικόν Κοντάκ. "Ήχος πλ. δ'.

Λ 's απαρχας της φύσεως, τα φυτουργό της κτίσεως, η

Ο οικουμένη προσφέρει σοι Κύριε, τους θεοφόρους Μάρτυ

ρας : ταϊς αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη βαθεία της Εκκλησίαν

σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον Πόλυέλεε .

Το δε παρον λέγεται καθ'εκάστην, εκτός του Σαββάτου .

ΤΙροςασία των Χριςιανών ακαταισχυντε, μεσιτεία προς τον

. Ποιητήν αμετάθετε, μη παρίδης αμαρτωλών δεήσεων

φωνάς: αλλα πρόφθασον ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών,

των πιστώς κραυγαζόντων σοι: Τάχυνον εις πρεσβείαν, και

σπεύσον εις ικεσίαν, η προστατεύουσα αει, Θεοτόκε των

τιμώντων σε.

Το, Κύριε ελέησον Μ '. Και εί έστι Τεσσαρακοστή: Ο εν

παντί καιρώ. Την τιμιωτέραν. Εν ονόματι Κυρίε ευλόγησον,

Πάτερ . Ο Ιερεύς: “Ο Θεός οικτειρήσαι ημάς και τας τετυπω

μένας μετανοίας. Είτα, Τρισάγιον. Παναγία Τριάς. Πάτερ ή

μων." Οτι συ εστι. Κύριε ελέησον ΙΒ'. και την Ευχήν ταύτην

τηαναγία Τριας, το ομοούσιον κράτος, η αδιαίρετος βασι

Η λεία , η πάντων των αγαθών αιτία , ευδόκησον δή και

επ'εμοί τω αμαρτωλώ στήριξoν, συνέτισαν την καρδίαν μου,

και πάσαν περίελέ μου την βεβηλότητα φωτισόν μου την

διάνοιαν, ίνα διαπαντός δοξάζω, υμνώ, προσκυνώ, και λέγω

Είς "Αγιος, είς Κύριος, Ίησύς Χριςος, εις δόξαν

Θεού Πατρός. Αμήν. Και μετ' αυτήν. . .

Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένος από του νύν, και έως του

Εκ Γ '.

Είδ' ουκ έστι Τεσσαρακοστή, μετα τό· Κύριε ελέησον Μ '.

ευθυς το• Είη το όνομα Κυρίου, εκ Γ '. Δόξα, και νύν. Είτα

τον επόμενον Ψαλμόν.

ΨΑΛΜΟΣ ΛΓ'.33.

τύλογήσω τον Κύριον εν παντί καιρώ, διαπαντός ή αίνε

Ο σις αυτού εν τω στόματί μου .

Εν τω Κυρίω επαινεθήσεται η ψυχή μου ακουσάτωσαν

πραείς, και ευφρανθήτωσαν.

αιώνος .
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Μεγαλύνατε τον Κύριον συν έμοι, και υψώσωμεν το όνο

μα αυτού επί το αυτό.

* Εξεζήτησα τον Κύριον, και επήκουσέ μου, και εκ πασών

των θλίψεών μου ερρύσατό με.

Προσέλθετε προς αυτόν, και φωτίσθητε, και τα πρόσωπα

υμών ου μη καταισχυνθή .

ούτος ο πτωχός εκέκραξε, και ο Κύριος εισήκουσεν αυ

του, και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν.

Παρεμβαλεί "Αγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυ

τον, και ρύσεται αυτούς .

Γεύσασθε και ίδετε, ότι χριστος ο Κύριος" μακάριος α

νήρ, δς ελπίζει επ' αυτόν.

φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι άγιοι αυτού, ότι ουκ έστιν

υστέρημα τοϊς φοβουμένοις αυτόν.

Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν" οι δε εκζητούντες

τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού . .

. Δεύτε τέκνα, ακούσατέ μου, φόβον Κυρίου διδάξω υμάς.

Τις έστιν άνθρωπος και θέλων ζωήν, αγαπών ημέρας ιδεϊν

αγαθώς και

Παύσουν την γλώσσαν σου από κακού, και χείλησου του

μη λαλήσαι δόλον.

"Έκκλινον από κακού, και ποίησον αγαθόν· ζήτησον ειρή

νην, και δίωξον αυτήν.

Οφθαλμοι Κυρίου επι δικαίους, και ώτα αυτού εις δέη

σιν αυτών.

Πρόσωπον δε Κυρίου επί ποιoύντας κακα, του εξολοθρεύ

σαι εκ γής το μνημόσυνον αυτών.

Έκέκραξαν οι δίκαιοι, και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών,

και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερρύσατο αυτούς .

Εγγύς Κύριος τοϊς συντετριμμένοις την καρδίαν, και τους

ταπεινους τω πνεύματι σώσει .

Πολλαι αι θλίψεις των δικαίων, και εκ πασών αυτών ρύ

σεται αυτούς ο Κύριος .

φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου

συντριβήσεται.
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• Θάνατος αμαρτωλών πονηρος, και οι μισούντες τον δί

καιον πλημμελήσουσι.

Λυτρώσεται Κύριος ψυχας δούλων αυτού, και ου μη πλημ

μελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτόν.

Δόξα, και νύν. Και γίνεται απόλυσις .

Ιστέον ότι τελουμένης της Θείας Λειτουργίας, ει μεν εστι

Κυριακή, ή ημέρα Αγίου εορταζομένου, ψάλλονται εκ των

Τυπικών οι ψαλμοι ΡΒ'. και PME'. και οι Μακαρισμοί, σελ . 98.

Ει δε καθημερινή, ψάλλονται τα εξής 'Αντίφωνα .

"Αντίφωνον Α'." Ηχος πλ. α.

Στίχ. α. 'Αγαθον το εξομολογείσθαι τω Κυρίω,και ψάλλειντω

ονόματί σου Ύψιστε .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου, Σώτερ σώσον ημάς.

Στίχ. β'. Τού αναγγέλλειν το πρωί το έλεός σου, και την αλή

θειάν σου κατα νύκτα .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου, κτλ.

Στίχ. γ . " Οτι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών, και ουκ έστιν αδικία

εν αυτώ .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου, κτλ.

* Δόξα, και νύν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου, κτλ.

'Αντίφωνον Β'."Ηχος πλ. α.

Στίχ. α. Ο Κύριος εβασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο,ενεδύ

σατο ο Κύριος δύναμιν και περιεζώσατο.

Πρεσβείαις των Αγίων σου, σώσον ημάς Κύριε .

Στίχ. β'. Και γαρ έστερέωσε την οικουμένην, ήτις ου σαλευ
θήσεται.

* Πρεσβείαις των Αγίων σου, κτλ.

Στίχ. γ .Τώ οίκω σου πρέπει αγίασμα Κύριε, εις μακρότητα
ημερών. .

Πρεσβείαις των Αγίων σου, κτλ. .
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Δόξα .

Πρεσβείαις των Αγίων σου, κτλ.

Και νύν.

Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Σελ.100.

"Αντίφωνον Γ'.*Ηχος β'.

Στίχ. α. Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω, αλαλάξωμεν τω

Θεώ τω Σωτήρι ημών.

Σώσον ημάς Υιε Θεού, ο εν Αγίοις θαυμαστος, ψαλ

λοντας σοι · 'Αλληλούϊα .

Στίχ. β'. Προφθάσωμεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει,

και εν ψαλμοίς αλαλάξωμεν αυτώ ότι Θεός μέγας,

Κύριος και Βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γήν.

Σώσον ημάς Υδε Θεού , κτλ.

Στίχ. γ. "Οτι εν τη χειρί αυτού τα πέρατα της γης, και τα

υψη των ορέων αυτού εισιν ότι αυτού έστιν ή θά

λασσα, και αυτός εποίησεν αυτην, και την ξηραν

αι χείρες αυτού έπλασαν.

Σώσον ημάς Υιέ Θεού, κτλ

Είσοδικόν.

Δεύτε προσκυνήσωμεν, και προσπέσωμεν Χριστώ .

Σώσον ημάς Υιε Θεού, ο εν Αγίοις θαυμαστός, κτλ.

Ει δε εστι Δεσποτική ή Θεομητορική εορτή, ψάλλονται τα

Αντίφωνα αυτών των εορτών.

Τη Η'. Σεπτεμβρίου. Εις το Γενέθλιον της Υπεραγίας

Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.

'Αντίφωνον Α'.

Στίχ. α. Μνήσθητι Κύριε του Δαβίδ, και πάσης της πραότη

- τος αυτού .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Στίχ . β'. Ιδού ηκούσαμεν αυτήν εν Ευφραθά, εύρομεν αυτήν

εν τοϊς πεδίοις τού δρυμού .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.
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Στίχ . ν . Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου ή πόλις του Θεού .

" Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. δ'. Ο Θεός εν μέσω αυτής, και ου σαλευθήσεται.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Δόξα, και νύν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

'Αντίφωνον Β'.

Στίχ. α." Ώμοσε Κύριος τώ Δαβίδ αλήθειαν, και ου μη αθετή

σει αυτήν. .

- Σώσον ημάς .. ... ο εν Αγίοις θαυμαστός . .

Στίχ. β'. Έκ καρπού της κοιλίας σου, θήσομαι επί του θρό

νου σου .

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. γ'. Εκεί εξανατελώ κέρας τω Δαβίδ, ήτοίμασα λύ

χνον τώ Χριστώ μου.

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. δ'."Οτι εξελέξατο Κύριος την Σιων, ηρετίσατο αυτην

εις κατοικίαν εαυτώ .

Σώσον ημάς, κτλ.

Δόξα, και νυν.

“Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού .

'Αντίφωνον Γ '.

Στίχ. α." Ωδε κατοικήσω, ότι ηρετισάμην αυτήν.

" Η Γέννησίς σου Θεοτόκε .

Στίχ. β'. Ήγίασε το σκήνωμα αυτού ο Ύψιστος .

* Η Γέννησίς σου Θεοτόκε.

Στίχ. γ."Αγιος ο Ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη.

Η Γέννησίς σου Θεοτόκε .

Είσοδικόν.

Δεύτε προσκυνήσωμεν.....δεν αγίοις θαυμαστός.

Τη ΙΔ'. Σεπτεμβρίο. Εις την Ύψωσιν του Τιμία και Ζωοποιώ

Σταυρού .
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' Αντίφωνον Α', ' Hχος α.

Στίχ. α. Ο Θεός, ο Θεός μου πρόσχες μου, ένα το εγκατέλι
πές με ;

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. β'. Μακραν από της σωτηρίας μου οι λόγοι των παρα

πτωμάτων μου .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. γ'. Ο Θεός μου κεκράξομαι ημέρας, και ουκ εισακέση.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Στίχ . δ'. Συ δε εν Αγίω κατοικείς, ο έπαινος του Ισραήλ .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

* Δόξα, και νύν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Αντίφωνον Β'.* Ηχος β'.

Στίχ. α. "Ινα τι ο Θεός απώσω είς τέλος ;

Σώσον ημάς Υδε Θεού, ο σαρκί σταυρωθείς, ψάλλον

τας σοι· 'Αλληλούϊα .

Στίχ . β'. Μνήσθητι της συναγωγής σου, ής έκτήσω απ' αρχής .

Σώσον ημάς Υδε Θεού, κτλ.

Στίχ. γ'. "Όρος Σιων τούτο, δ κατεσκήνωσας εν αυτώ.

Σώσον ημάς Υδε Θεού, κτλ .

Στίχ. δ'. Ο δε Θεός Βασιλεύς ημών, προ αιώνων ειργάσατο

σωτηρίαν εν μέσω της γής .

Σώσον ημάς Υδε Θεού, κτλ.

Δόξα, και νύν.

Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού .

'Αντίφωνον Γ'. Πχος α.

Στίχ. α.. Ο Κύριος εβασίλευσεν, οργιζέσθωσαν λαοί.

Σώσον Κύριε τον λαόν σου.

Στίχ. β'. Κύριος εν Σιων μέγας και υψηλός έστι. .

Σώσον Κύριε τον λαόν σου .
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Στίχ. γ. Εξομολογησάσθωσαν σα τω ονόματί σο των μεγάλω.

' ' Σώσον Κύρε τον λαόν σου .

Είσοδικόν.

Υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών, και προσκυνείτε τω υπο

ποδίω των ποδών αυτού, ότι άγιός έστι . Σώσον ημάς.

Τη ΚΑ'. Νοεμβρ. Εις τα Εισόδια της Υπεραγίας

Δεσποίνης ημών Θεοτόκου .

Αντίφωνον Α'.

Στίχ. α. Μέγας Κύριος και αινετός σφόδρα, εν πόλει τα Θεού

ημών, εν "Ορει αγίω αυτού .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. β'. Δεδοξασμένα ελαλήθη περι σου ή πόλις του Θεού

ημών.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. γ . Ο Θεός εν ταϊς βάρεσιν αυτής γινώσκεται.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. δ'. Καθάπερ ηκούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλει Κυ

ρίου .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Δόξα, και νύν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

' Αντίφωνον Β'.

Στίχ . α.“Ηγιασε το σκήνωμα αυτού δΎψιστος .

" Σώσον ημάς. ... . ο εν Αγίοις .

Στίχ. β'. Αγιωσύνη και μεγαλοπρέπεια εν τωαγιάσματι αυτό .

" Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. γ. Αύτη η πύλη Κυρίου, δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή .

' Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. δ'."Αγιος ο Ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη.

Σώσον ημάς, κτλ. .

" Δόξα, και νύν.

Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού .



Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Α . 114

'Αντίφωνον Γ .

Στίχ. α. Το πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι το λαό.

- Σήμερον της ευδοκίας .

Στίχ. β'. Πάσα η δόξα της Θυγατρός του Βασιλέως.

Σήμερον της ευδοκίας .

Στίχ. γ'.'Απενεχθήσονται τω Βασιλεϊ Παρθένοι οπίσω αυτής.

Σήμερον της ευδοκίας . »

Είσοδικών .

Δεύτε προσκυνήσωμεν.... ο εν Αγίοις θαυμαστός .

Τη ΚΕ'. Δεκεμβρ. Εις την κατα σαρκα Γέννησιν του Κυρίου,

και Θεού, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού .

'Αντίφωνον Α'."Ηχος β'.

Στίχ α . Έξομολογήσομαί σοι Κύριε εν όλη καρδία μου, διηγή

σομαι πάντα τα θαυμάσια σου .

. Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. β'. Έν βουλή ευθέων και συναγωγή, μεγάλα τα έργα

Κυρίου .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. γ'. Έξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. δ'. Έξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού,

και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα του

αιώνος .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Δόξα, και νύν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

"Αντίφωνον Β'.'Ηχος β'.

Στίχ. α. Μακάριος ανήρ ο φοβόμενος τον Κύριον· εν ταϊς εν

τολαϊς αυτού θελήσει σφόδρα .

Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εκ Παρθένου τεχθείς, ψαλ

λοντας σοι· 'Αλληλούϊα .
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Στίχ. β'. Δυνατόν εν τη γή έσται το σπέρμα αυτού .

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. γ, Δόξα και πλούτος εν τω οίκω αυτού, και η δικαιο

σύνη αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος .

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. 8'. Έξανέτειλεν εν σκότει φώς τοϊς ευθέσι.

Σώσον ημάς, κτλ.

Δόξα, και νύν.

“ Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού ,

'Αντίφωνον Γ'.* Ηχος δ'.

Στίχ. α. Είπεν ο Κύριος τω Κυρίω μου : Κάθου εκ δεξιών μου,

έως αν θα τους εχθρούς σου, υποπόδιον των πο

δών σου .

Η Γέννησίς σου Χριστε ο Θεός ημών.

Στίχ . β'. Ράβδον δυνάμεως εξαποστελεί σοι Κύριος εκ Σιών.

Η Γέννησίς σου Χριστε ο Θεός ημών.

Στίχ. γ'. Μετα σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σε, εν ταίς

λαμπρότησι των Αγίων σου .

Η Γέννησίς σου Χριστε ο Θεός ημών.

Είσοδικόν .

Έκ γαστρος προ Εωσφόρου εγέννησά σε: ώμοσε Κύριος,

και ου μεταμεληθήσεται. Συ Ιερεύς εις τον αιώνα, κατά την

ταξιν Μελχισεδέκ. Σώσον ημάς, κτλ.

Τη Α'. Ιανδαρίου . Εις την κατα σαρκα Περιτομής του Κυρίου

ημών Ιησού Χριστού .

'Αντίφωνον Α'.

Στίχ . α. 'Αλαλάξατε τω Κυρίω πάσα ή γή .

* Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Στίχ . β'. Ψάλατε δή τώ ονόματι αυτού.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. γ . Διηγήσασθε πάντα τα θαυμάσια αυτού .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.
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Στίχ . δ'. Είπατε τω Θεώ: “Ως φοβερα τα έργα σου .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Δόξα, και νύν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

'Αντίφωνον Β'.

Στίχ. α. Ευφραινέσθωσαν οι Ουρανοί, και αγαλλιάσθω η γη.

Σώσον ημάς Υδε Θεού, ο σαρκί περιτμηθείς .

Στίχ. β'. "Ασατε τω Κυρίω, ψάλατε τω ονόματι αυτού .

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. γ'. Έκ Σιων η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού .

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. δ'. Ο Θεός ημών εν τω Ουρανώ και εν τη γη, πάντα

όσα ήθέλησεν, εποίησε.

Σώσον ημάς, κτλ.

Δόξα, και νύν.

Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού .

'Αντίφωνον Γ'."Ηχος α . .

Στίχ. α. Τα ελέησου Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι.

Μορφήν αναλλοιώτως ανθρωπίνην.

Στίχ. β'. 'Aπαγγελώ την αλήθειάν σου εν τω στόματί μου .

* Μορφήν αναλλοιώτως ανθρωπίνην.

Στίχ. γ'. Ήγάπησας δικαιοσύνην, και εμίσησας ανομίαν.

Μορφήν αναλλοιώτως ανθρωπίνην.

Είσοδικόν.

Δεύτε προσκυνήσωμεν ..... ο σαρκί περίτμηθείς .

Τη 5 '. Ιανουαρίου. Εις τα "Αγια Θεοφάνεια του Κυρίου ημών

Ιησού Χριστού . :

'Αντίφωνον Α'.*Ηχος β'. ' '

Στίχ. α.'Εν Εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου. .

Orologio.
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Στίχ . β'. Έγενήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. γ . Η θάλασσα είδε, και έφυγεν ο Ιορδάνης έστράφη

είς τα οπίσω ,

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. δ'. Τί σοι έςι θάλασσα, ότι έφυγες ; και συ Ιορδάνη, ότι

εστράφης εις τα οπίσω;

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Δόξα, και νύν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

'Αντίφωνον Β'."Ηχος β'.

Στίχ. α. Ήγάπησα, ότι εισακούσεται Κύριος της φωνής της

δεήσεώς μου .

Σώσον ημάς..... ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτι

σθείς ,

Στίχ. β'."Οτι έκλινε το ούς αυτού εμοί, και εν ταις ημέραις

μου επικαλέσομαι ,

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. γ'. Περιέσχον με ωδίνες θανάτου, κίνδυνοι “Αδου εύρο

σαν με .

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. δ'. Έλεήμων ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεεϊ,

Σώσον ημάς, κτλ.

Δόξα, και νύν. .

Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού .

'Αντίφωνον Γ'."Ήχος α.

Στίχ. α. Εξομολογείσθε τω Κυρίω, ότι αγαθός, ότι εις τον

αιώνα το έλεος αυτού ,

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, κτλ.

Στίχ. β'. Είπατω δη οίκος Ισραήλ, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώ

να το έλεος αυτού .

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, κτλ.
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Στίχ. γ . Είπατω δή οίκος 'Ααρων, ότι αγαθος, ότι εις τον

αιώνα το έλεος αυτού .

* Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, κτλ.

Στίχ. δ'. Ειπάτωσαν δή πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριον, ότι

αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού .

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, κτλ.

Είσοδικόν. .

Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Θεός Κύριος,

και επέφανεν ημίν.

Σώσον ημάς Υιε Θεού, ο εν Ιορδάνη, κτλ.

Τη Β'. Φοβρυαρίου. Εις την Υπαπαντής του Κυρίου ημών

Ιησού Χριστού .

. Αντίφωνος Α'.

Στίχ . α. Έξηρεύξατο η καρδία μου λόγον αγαθόν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ . β'. Η γλώσσα μου καλαμος γραμματέως οξυγραφου.

* Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Στίχ. γ'. Έξεχύθη χάρις εν χείλεσί σου .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Στίχ. δ'. Δια τούτο ευλόγησε σε ο Θεός εις τον αιώνα .

Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Δόξα, και νύν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

"Αντίφωνον Β'.

Στίχ . α. Περίζωσαι την ρομφαίανσε επί των μηρών σε δυνατέ.

Σώσον ημάς Υδε Θεού, ο εν αγκάλαις του δικαίου

Συμεων βασταχθείς, ψάλλοντας σοι · 'Αλληλούϊα .

Στίχ. β'. Και εντεινε, και κατευοδού, και βασίλευε .

* Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. γ' Τα βέλη σου ήκονημένα δυνατέ: λαοί υποκάτω σου

πεσούνται .

Σώσον ημάς, κτλ.
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Στίχ . δ'. Ράβδος ευθύτητος, ή ράβδος της βασιλείας σου .

Σώσον ημάς, κτλ.

Δόξα, και νύν.

Ο μονογενής Υιος και Λόγος του Θεού .

'Αντίφωνον Γ '."Ηχος α .

Στίχ. α. "Ακουσον θύγατερ, και ίδε, και κλίνον το ούς σου .

Χαίρε Κεχαριτωμένη, κτλ.

Στίχ. β'. Το πρόσωπόν σου λιτανεύσασιν οι πλούσιοι το λαό.

Χαίρε Κεχαριτωμένη, κτλ.

Στίχ. γ'. Μνησθήσομαι του ονόματός σου εν πάση γενεά και

γενεά .

Χαίρε Κεχαριτωμένη, κτλ.

- Είσοδικόν .

Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον παντων των

εθνών. Σώσον ημάς.... δ εν αγκαίλαις, κτλ.

Τη Α'. Κυριακή των Νηστειών της Ορθοδοξίας..

'Αντίφωνον Α'.

Στίχ . α . Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο .

* Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. β'. Και γαρ εστερέωσε την Οικουμένην, ήτις ου σαλευ

θήσεται.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. γ . Τις λαλήσει τας δυναστείας του Κυρίου, ακουστας

ποιήσει πάσας τας αινέσεις αυτού ;

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ . δ'. Είπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπο Κυρίου, ους έλυτρω

σατο εκ χειρος εχθρού.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Δόξα, και νύν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .
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* 'Αντίφωνον Β'.

Στίχ. α . Έξομολογησάσθωσαν τα ελέη αυτού, και τα θαυμα

σια αυτού τοϊς υιούς των ανθρώπων. .

Σώσον ημάς . .. . και αναστας εκ νεκρών.

Στίχ . β'. Υψωσάτωσαν αυτόν εν Εκκλησία λαού και εν κα

θέδρα πρεσβυτέρων.

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ . γ'.'Οφθαλμοι Κυρίου επί τους ελπίζοντας επί το έλεος

αυτού .

Σώσον ημάς, κτλ .

Στίχ. δ'. Τού ακούσαι του στεναγμού των πεπεδημένων, του

λύσαι τους υιούς των τεθανατωμένων.

Σώσον ημάς, κτλ .

" Δόξα, και νύν.

Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού .

'Αντίφωνον Γ'.

Στιχ. α. Αινεσάτωσαν αυτόν οι Ουρανοί και η γή .

* Την άχραντον εικόνα σου.

Στίχ. β'.'Aγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή .

Την άχραντον εικόνα σου .

Στίχ γ. Κύριε ο Θεός μου εις τον αιώνα εξομολογήσομαί σοι.

Την άχραντον εικόνα σου .

Είσοδικόν.

Δεύτε προσκυνήσωμεν . . . . και αναστας εκ νεκρών.

Τη Γ'. Κυριακή των Νηστειών της Σταυροπροσκυνήσεως .

'Αντίφωνον Α '.

Στίχ. α . Έσημειώθη εφ'ημάς το φώς του προσώπου σε Κύριε.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. β' Έδωκας τοϊς φοβουμένους σε σημείωσιν του φυγείν

από προσώπου τόξου .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .
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Στίχ . γ'. 'Ανέβης εις ύψος, ήχμαλώτευσας αιχμαλωσίαν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Στίχ. δ'. "Έδωκας κληρονομίαν τοϊς φοβουμένοις το όνομά σου

Κύριε .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Δόξα, και νύν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

'Αντίφωνον Β'.

Στίχ. α. Είδοσαν πάντα τα πέρατα της γης, το σωτήριον του

Θεού ημών.

Σώσον ημάς. .. . και αναστας εκ νεκρών.

Στίχ. β'. Προσκυνήσωμεν εις τον τόπον, ου έστησαν οι πόδες

αυτού . .

Σώσον ημάς, κτλ. :

Στίχ. γ'. Ο δε Θεός Βασιλεύς ημών, προ αιώνων ειργάσατο

σωτηρίαν εν μέσω της γής .

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. δ'. Υψωθήσομαι εν τοις έθνεσιν υψωθήσομαι εν τη γή.

Σώσον ημάς, κτλ.

* Δόξα , και νύν.

Ο μονογενής Υιος και Λόγος του Θεού .

'Αντίφωνον Γ'.

Στίχ. α. Υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών, και προσκυνείτε το

υποποδίω των ποδών αυτού .

Σώσον Κύριε τον λαόν σου, κτλ.

Στίχ. β'. Σώσον ο Θεός τον λαόν σου, και ευλόγησον την κλη

ρονομίαν σου .

Σώσον Κύριε τον λαόν σου, κτλ.

Στίχ. η'. Και ποιμανoν και έπαρον αυτούς έως του αιώνος .

Σώσον Κύριε τον λαόν σου, κτλ.

Είσοδικόν.

Δεύτε προσκυνήσωμεν.... και αναστας εκ νεκρών.
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Τη ΚΕ'. Μαρτίου . Εις τον Ευαγγελισμός της Υπεραγίας

Δεσποίνης ημών Θεοτόκου .

. . . . . . ' 'Αντίφωνου Α'. . .

Στίχ. α . Ο Θεός, το κρίμα σου τα Βασιλεί δος, και την δι

καιοσύνην σου τώ υιό του Βασιλέως.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Στίχ. β'. 'Αναλαβέτω τα όρη ειρήνην τω λαώ, και οι βουνοί

" " δικαιοσύνην.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου..

Στίχ. γ. Ευαγγελίζεσθε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον του

Θεού ημών.

- Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου . :

Στίχ. δ'. "Ώμοσε Κύριος τώ Δαβίδ αλήθειαν, και ου μη αθε

τήσει αυτήν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Δόξα, και νύν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

'Αντίφωνον Β'.

Στίχ. α. Καταβήσεται ως υετος επι πόκον, και ωσεί σταγων

η σταζουσα επί την γην.

Σώσον ημάς Υδε Θεού, ο δι ημάς σαρκωθείς. . . .

Στίχ. β'. Ηγίασε το σκήνωμα αυτού ο Ύψιστος .

* Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. γ'. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών, και ου παρα

Η σιωπήσεται .

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. δ'. 'Ανατελεί εν ταις ημέραις αυτού δικαιοσύνη, και

πλήθος ειρήνης .

Σώσον ημάς, κτλ.

- Δόξα, και νύν.

Ο μονογενής Υιος και Λόγος.
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Αντίφωνον Γ', Ηχος δ'.

Στίχ . α ."Έσται το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας.

Σήμερον της σωτηρίας ημών.

Στίχ. β'.Εύλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο ποιών θαυ

μάσια μόνος .

Σήμερον της σωτηρίας ημών.

Στίχ. γ'. Ευλογημένον το όνομα αυτού εις τον αιώνα, και εις

τον αιώνα του αιώνος .

Σήμερον της σωτηρίας ημών. " . .

Είσοδικόν.

Ευαγγελίζεσθε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον του Θεού

ημών, Σώσον ημάς, κτλ,

" Τη Κυριακή των Βαΐων,

'Αντίφωνον Α',

Στίχ . α. Ήγάπησα, ότι εισακούσεται Κύριος της φωνής της

δεήσεώς μου .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. β'. Περιέσχονμε ωδίνες θανάτο,κίνδυνοι"Αδε εύροσάναμε.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. γ'. Θλίψιν και οδύνην εύρον, και το όνομα Κυρίου επε

. καλεσάμην.

- Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. δ'. Eυαρεστήσω ενώπιον Κυρίου, εν χώρα ζώντων. .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Δόξα, και νύν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

'Αντίφωνον Β'.

Στίχ. α. Επίστευσα, διό ελάλησα εγω δε εταπεινώθην

σφόδρα ,

Σώσον ημάς Υιε Θεού, ο επι πωλου όνου καθεσθείς,

ψάλλοντας σοι · 'Αλληλούϊα ,
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Στίχ. β'. Τι ανταποδώσω τω Κυρίω περί πάντων, ών αν

ταπέδωκέ μου;

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. γ'. Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, και το όνομα Κυρίου

επικαλέσομαι .

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ . δ'. Τας ευχάς μου τω Κυρίω αποδώσω, εναντίον παντός

του λαού αυτού .

Σώσον ημάς, κτλ.

Δόξα, και νύν.

Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού .

'Αντίφωνον Γ'.*Ηχος α.

Στίχ. α. Εξομολογείσθε τω Κυρίω, ότι αγαθός, ότι εις τον

αιώνα το έλεος αυτού .

Την κοινήν 'Ανάστασιν.

Στίχ. β'. Είπατω δη οίκος Ισραήλ, ότι αγαθός, ότι εις τον

αιώνα το έλεος αυτού .

* Την κοινήν 'Ανάστασιν.

Στίχ. γ . Είπατω δη οίκος Ααρών, ότι αγαθός, ότι εις τον

αιώνα το έλεος αυτού .

Την κοινήν 'Ανάστασιν.

Στίχ. δ'. Είπάτωσαν δή πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριον, ότι

αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού .

Την κοινήν 'Ανάστασιν.

Είσοδικόν.

Εύλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου : Θεός Κύριος

και επέφανεν ημίν. Σώσον ημάς ντε Θεού, κτλ.

Τη Κυριακή του Πάσχα. Εις την ζωηφόρος Ανάστασιν

του Κυρίου, και Θεού , και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού .

'Αντίφωνον Α'.

Στίχ. α.'Αλαλάξατε τω Κυρίω πάσα ή γή ..

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .
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Στίχ. β'.Ψαλατε δή τώ ονόματι αυτού .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Στίχ. γ'. Είπατε τω Θεώ: Ώς φοβερα τα έργα σου.

- Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. δ'. Πάσα ή γή προσκυνησάτωσαν σοι , και ψαλάτω

σαν σοι .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Δόξα, και νύν. .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

'Αντίφωνον Β'.

Στίχ. α. Ο Θεός οικτειρήσαι ημάς και ευλογήσαι ημάς .

Σώσον ημάς Υδε Θεού, ο αναστας εκ νεκρών, ψαλ

λοντας σοι· 'Αλληλούϊα.

Στίχ. β'. Έπιφάναι το πρόσωπον αυτού εφ'ημάς, και έλεή

σαι ημάς .

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. γ . Του γνώναι εν τη γή την οδόν σου . .

" Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ . δ'. Έξομολογησάσθωσιν σοι λαοί ο Θεός . :

* Σώσον ημάς, κτλ.
" Δόξα, και νυν. .

. Ο μονογενής Υιος και Λόγος του Θεού .

'Αντίφωνον Γ .“Ηχος πλ. α. -

Στίχ. α. 'Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί

αυτού .

Χριστός ανέστη.

Στίχ . β'. Ως εκλείπει καπνός, εκλειπέτωσαν" ως τήκεται

κηρός .

Χριστός ανέστη.

Στίχ. γ'. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου το
Θεού .

Χριστός ανέστη.
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Στίχ. δ'. Αύτη η ημέρα, ήν εποίησεν ο Κύριος.

Χριστός ανέστη.

Είσοδιαόν.

Εν Εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισ

ραήλ . Σώσον ημάς Υιε Θεού, ο αναστας, κτλ.

Εις την 'Ανάληψιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού .

'Αντίφωνον Α'.

Στίχ. α. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ . β'."Οτι Κύριος ύψιστος, φοβερος, Βασιλεύς μέγας επί

πάσαν την γήν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ γ. Yπέταξας λαούς ημίν, και έθνη υπό τους πόδας

ημών..

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Δόξα, και νύν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

'Αντίφωνον Β'.

Στίχ. α . Μέγας Κύριος, και αινετος σφόδρα .

Σώσον ημάς Υιε Θεώ, ο εν δόξη αναληφθείς αφ' ημών

εις τους ουρανούς, ψάλλοντας σοι· 'Αλληλούϊα.

Στίχ. β'. Ο Θεός εν ταϊς βάρεσιν αυτής γινώσκεται.

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. γ. "Οτι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν.

Σώσον ημάς, κτλ.

" Δόξα , και νύν.

Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού .

'Αντίφωνον Γ'."Ηχος δ'.

Στίχ . α. Ακούσατε ταύτα, πάντα τα έθνη .

'Ανελήφθης εν δόξη .
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Στίχ . β'. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν, και η μελέτη της

καρδίας μου σύνεσιν. .

'Ανελήφθης εν δόξη .

Στίχ. γ'. Κλινώ είς παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν ψαλτη

ρίω το πρόβλημά μου.

'Ανελήφθης εν δόξη.

Είσοδικών.

'Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμώ, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος .

Σώσον ημάς Υιε Θεού, ο εν δόξη, κτλ.

Εις την Αγίαν Πεντηκοστής.

'Αντίφωνον Α'.

Στίχ. α. Οι Ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών

αυτού αναγγέλλει το στερέωμα .

* Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Στίχ. β'. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νυξ νυκτί α

ναγγέλλει γνώσιν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ . γ'. Ουκ εισί λαλιαι, ουδε λόγοι, ών ουχί άκούονται αι

φωναι αυτών.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Στίχ. δ'. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτών, και

εις τα περατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Δόξα, και νύν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

'Αντίφωνον Β'.

Στίχ . α . Έπακούσαι σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπί

σαι σου το όνομα του Θεού Ιακώβ.

Σώσον ημάς, Παράκλητε αγαθε, ψάλλοντας σοι· 'Aλ

ληλούϊα . .

Στίχ. β'. Έξαποστείλαισοι βοήθειαν εξ αγίου, και εκ Σιων

αντιλαβοιτό σου .

Σώσον ημάς, κτλ.
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Στίχ γ'. Μνησθείη πάσης θυσίας σου, και το ολοκαύτωμα σε

πιανάτω .

Σώσον ημάς, κτλ.

Δόξα , και νύν.

“ Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού.

'Αντίφωνον Γ'."Ηχος πλ. δ'.

Στίχ. α. Κύριε, εν τη δυναμει σου ευφρανθήσεται ο Βασιλεύς,

και επί τω σωτηρίωσου αγαλλίασεται σφόδρα .

Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών.

Στίχ. β'. Την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκας αυτώ, και

την θέλησιν των χειλέων αυτώ εκ έστέρησας αυτόν.

Ευλογητός εί, Χριστε ο Θεός ημών.

Στίχ. γ. "Οτι προέφθασας αυτόν εν ευλογίαις χρηστότητος,

έθηκας επι την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ λίθου

τιμίου .

Ευλογητος εί, Χριστέ ο Θεός ημών.

Στίχ. δ'. Ζωήν ητήσατό σε, και έδωκας αύτώ μακρότητα ήμε

ρών εις αιώνα αιώνος .

Εύλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών.

Είσοδικόν .

Υψώθητι, Κύριε, εν τη δυνάμει σου άσωμεν και ψαλούμεν

τας δυναστείας σου .

Σώσον ημάς, Παράκλητε αγαθέ, κτλ.

Τη 5 '. Αυγούστου . Εις την Αγίαν Μεταμόφωσιν του Κυρίου,

και Θεού , και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού .

'Αντίφωνον Α'.

Στίχ. α. Μέγας Κύριος, και αινετος σφόδρα.

* Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Στίχ. β'. Ετοιμάζων όρη εν τη ισχύϊ αυτού .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ. γ . Ο αναβαλλόμενος φώς ως ιμάτιον.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .
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Στίχ . δ'. Τα όρη αγαλλιάσονται από προσώπου Κυρίου .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Δόξα, και νύν.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

"Αντίφωνον Β'.

Στίχ. α. Οι θεμέλιοι αυτού εν τοις όρεσι τοις αγίοις .

* Σώσον ημάς Υδε Θεού, ο εν τω όρει το Θαβώρ μετα

μορφωθείς, ψάλλοντας σοι · 'Αλληλούϊα .

Στίχ . β'. Αγαπά Κύριος τας πύλας Σιών, υπέρ πάντα τα

σκηνώματα Ιακώβ.

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. γ'. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου, η πόλις του Θεού.

" Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. δ'. Μήτηρ Σιων, έρεί άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη

εν αυτή .

Σώσον ημάς, κτλ.

Δόξα , και νύν.

“Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού.

'Αντίφωνον Γ'." Ηχος βαρύς.

Στίχ. α. Τα ελέη σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι.

* Μετεμορφώθης εν τω όρει Χριστέ ο Θεός.

Στίχ. β'. Εξομολογήσονται οι Ουρανοί τα θαυμάσια σου

Ο Κύριε .

Μετεμορφώθης εν τω όρει, κτλ.

Στίχ. γ'. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλαλαγμόν.

Μετεμορφώθης εν τω όρει, κτλ.

Στίχ. 8'. Κύριε, εν τω φωτί το προσωπο σε πορεύσονται, και

εν τω ονόματί σουαγαλλιάσονται όλην την ημέραν.

Μετεμορφώθης εν τω όρει, κτλ.

Είσοδικόν,

Θαβώρ και Ερμων εν τω ονόματί σου αγαλλιάσονται.

Σώσον ημάς Υδε Θεού, κτλ.
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Τη ΙΕ', Αυγούστου. Εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας

Δεσποίνης ημών Θεοτόκου .

'Αντίφωνον Α'.

Στίχ. α.'Αλαλάξατε τω Κυρίω πάσα ή γή.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Στίχ. β'. Έξομολογείσθε αυτό, αινείτε το όνομα αυτού .

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

Στίχ. γ'. Έν πόλει Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλει του Θεού

ημών.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Στίχ . δ'. Έγενήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού, και το κατοικητή

ριον αυτού εν Σιών.

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου .

Δόξα, και νύν. ,

Ταϊς πρεσβείαις της Θεοτόκου.

'Αντίφωνον Β'.

Στίχ. α. Αγαπά Κύριος τας πύλας Σιων, υπέρ πάντα τα

σκηνώματα Ιακώβ.

Σώσον ημάς .. .. ο εν Αγίοις θαυμαστός .

Στίχ . β'. Δεδοξασμένα ελαλήθη περι σου, η πόλις του Θεού .

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. γ'. Ο Θεός έθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα .

Σώσον ημάς, κτλ.

Στίχ. δ'. Ήγίασε το σκήνωμα αυτού και "Υψιστος . .

Σώσον ημάς, κτλ.

* Δόξα, και νύν.

Ο μονογενής Υιος και Λόγος του Θεού .

- 'Αντίφωνον Γ'.“Ήχος α.

Στίχ. α. Έτοιμη η καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου.

Έν τη Γεννήσει, κτλ.
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Στίχ . β'. Τί ανταποδώσω τω Κυρίω περί πάντων, ών αντα

πέδωκέ μου ;

Έν τη Γεννήσει, κτλ.

Στίχ. γ'. Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, και το όνομα Κυρίου
επεκαλέσομαι . .

Έν τη Γεννήσει, κτλ.

Είσοδικόν.

Δεύτε προσκυνήσωμεν.... Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εν Α.

γίους θαυμαστός .

6e0eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeewesomeonee0eeeeeeee

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ,

Προ της τροφής ύμνησαν αύθις τον Κτίστης.

'Έλθόντες εις την Τράπεζαν, λέγομεν

ΨΑΛΜΟΣ ΡΜΙΔ'.144.

I ψώσω σε, ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου, και ευλογήσω το

όνομά σου εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνος .

Καθ'εκάστην ημέραν ευλογήσω σε, και αινέσω το όνομα

σου εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνος .

Μέγας Κύριος και αινετος σφόδρα , και της μεγαλωσύνης

αυτού ουκ έστι πέρας.

Γενεα και γενεα επαινέσει τα έργα σου, και την δύναμιν

σου απαγγελoύσι .

Την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιωσύνης σου λαλήσε

σι, και τα θαυμάσια σου διηγήσονται.

Και την δύναμιν των φοβερών σου έρούσι, και την μεγα

λωσύνην σου διηγήσονται.

Μνήμην του πλήθους της χρηστότητός σου εξερεύξονται,

και τη δικαιοσύνη σου αγαλλιάσονται .

Οικτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος, και πο

λυέλεος .
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Χρηστος Κύριος τοϊς σύμπασι, και οι οικτιρμοί αυτού

επι παντα τα έργα αυτού .

Εξομολογησάσθωσαν σοι, Κύριε, πάντα τα έργα σου, και

οι όσιοι σου εύλογησάτωσαν σε .

Δόξαν της βασιλείας σου έρούσι, και την δυναστείανσου

λαλήσουσιν .

Του γνωρίσαι τοϊς υιούς των ανθρώπων την δυναστείαν

σου, και την δόξαν της μεγαλοπρεπείας της βασιλείας σου .

Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δε

σποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά.

Πιστος Κύριος εν πάσι τοϊς λόγους αυτού , και όσιος εν

πάσι τοίς έργοις αυτού .

Υποστηρίζει Κύριος πάντας τους καταπίπτοντας, και

ανορθοϊ πάντας τους κατερραγμένους.

οι οφθαλμοί πάντων είς σε έλπίζουσι, και συ δίδως την

τροφήν αυτών εν ευκαιρία .

''Ανοίγεις συ την χείρα σου, και εμπιπλάς πάν ζώον ευ

δοκίας.

Δίκαιος Κύριος εν πάσαις τοϊς οδούς αυτού, και όσιος εν

πάσι τοίς έργοις αυτού .

Εγγύς Κύριος πάσι τοίς επικαλουμένοις αυτόν, πάσι τοίς

επικαλουμένοις αυτόν εν αληθεία .

Θέλημα των φοβουμένων αυτον ποιήσει, και της δεήσεως

αυτών εισακούσεται, και σώσει αυτούς .

φυλάσσει Κύριος παντας τις αγαπώντας αυτόν, και πάν

τας τους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει.

Αϊνεσιν Κρίου λαλήσει το στόμα μο, και ευλογείτω πάσα

σαρξ το όνομα το άγιον αυτού εις τον αιώνα, και εις τον

αιώνα του αιώνος .

Δόξα, και νύν . Κύριε ελέησον, εκ Γ '. Και ο Ιερεύς ευλο

γων τα παρατιθέμενα , λέγει την Εύχην της Τραπέζης προ

του 'Αρίστου .

Ο ριστε ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των

Λ δούλων σε, ότι "Αγιος ει πάντοτε, νύν, και αει, και εις

τους αιώνας των αιώνων. Αμήν .

Orologio.
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Γ .

.

Μετα δε το γεύσασθαι, ανιστάμενοι, και τώ Θεώ ευχαρι

στούντες, λέγομεν ·

υλογητός ο Θεός, ο ελεών και τρέφων ημάς εκ νεότητος

2 ( E
ημών οδιδος τροφήν πάση σαρκι, πλήρωσον

.. χαράς και ευφροσύνης τας καρδίας ημών ίνα πάντοτε

πάσαν αυτάρκειαν έχοντες, περισσεύωμεν εις

πάν έργον αγαθόν, εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών :

μεθ' ού σοι δόξα πρέπει, κράτος, τιμή, και προσκύνησις, συν

τώ αγίω Πνεύματι, εις τους αιώνας . Αμήν.

Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι "Αγιε, δόξα σοι Βασιλεύ, ότι έδω

κας ημϊν βρώματα είς ευφροσύνην πλήρωσον ημάς και

Πνεύματος αγίο ,ένα ευρεθώμεν ενώπιόν σε, ευάρεστοι, και μη

αισχυνθώμεν, όταν αποδώσης εκάστω κατα τα έργα αυτού .

Δόξα, και νύν . Κύριε ελέησον . Γ '. Και βαλων μετάνοιαν

ο μέλλων υψώσαι την Παναγίας (*), λέγει : Ευλογείτε, Πατέ

ρες άγιοι, συγχωρήσατέ μοι τω αμαρτωλώ. Και ημείς : “ Ο

Θεός συγχωρήσαι σοι και ελεήσαι σε . Και λαβων την Πανα

γιαν άκρoις δακτύλους των χειρών, ύψοί αυτην μικρόν, λέγων

μεγαλοφώνως: Μέγα το όνομα. Και ημείς: Της αγίας Τριάδος .

Και αυτός σταυροειδώς: Παναγία Θεοτόκε, βοήθει ημίν.

Και ημείς: Ταϊς αυτής πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον και σώ

σον ημάς.

(*) Μετά την του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού Ανάστασιν , και την του αγίου Πνεύματος καθοδον,

και έως του μερισμού των αγίων Αποστόλων δια το κήρυγμα, ήταν παντες οι Απόστολοι ομοθυμαδόν · και

μετά την ευχών , εν τώ αριστω ανακεκλιμένοι, αφέντες κενον τόπον, εν τούτο προσκεφάλαιον έτίθεσαν, και

επί το προσκεφαλαίο τμημα άρτου , εξ ου ήσθιον, εις μοίρας Χριστού . Μετα δε το άριστον ανιστάμενοι,

και ευχόμενοι, και ευχαριστουντις, ελάμβανον το τμήμα του άρτου, και εις την του Κυρίου επικέκλητο μοί

ραν τούτο δε ύψούντες , έλεγον· Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι • Δοξα Πατρί , και Υιώ, και Αγίο

Πνευματι • και αντι μεν του, Μέγα το όνομα, το, Χριστός ανέστη, από του Πάσχα έως της 'Ανα

λήψεως• έκτοτε δε, Μέγα το όνομα της αγίας Τριάδος: Κύριε Ιησ5 Χριστέ, βοήθει ημίν.

Και ταύτα μεν ετελείτο ούτως . 'Επoίει δε τουτο και έκαστος αυτών ένθα αν έτυχε, μέχρι της Κοιμή.

σεως της Θεοτόκου . ' Οτε δι την παγκόσμιον σύναξιν δια νεφελών εποιησαντο, δια την της Θεοτόκου Δι.

σποίνης Μετάστασιν, τα είκότα τελέσαντες, μετά την ταφήν αυτής ( δηλονότι τη τριτη ημέρα ) , παρα

μυθίαν ποιούμενοι, και μετά το άριστον αναστάντες, το τμήμα του άρτου, του , εις όνομα κειμένου του

Χριστου, κατά το ειωθός ανυψώσαντες , και το, Μέγα το όνομα, προσειπόντες, ( ω αίματος παραδό

ξου !) η νεκρά ώσπιρ ζώσα μετα νεφίλης, και φωτοποιων Αγγέλων παρισταμένων αντη, το αίρι επιφαίν

νεται, Χαίρετε, λέγουσα, ότι με 'υμών ειμι πάσας τας ημέρας: τύτο εκ του Υιού το χαροποιόν

αυτοίς επιδιδουσα . Οι δι Μαθηταί του θαύματος εκπλαγέντες , αντι του Κύριε, Ιησού Χριστί: Παν αν

γία Θεοτόκε, βοήθει ημίν, ανεκραύγασαν. Είτα το τάφο προσελθοντες , και μη ευρόντες το πανά:

γιον αυτής Σωμα, επείσθησαν αληθώς, ότι σύσσωμος , ζωσα, και τριήμερος , ως ο Υιός αυτής, εκ νεαρών

αναστάσα, και μεταστάσα, εις ουρανούς μεταβίβηκε, συν Χριστη βασιλεύουσα εις τους αιώνας των αιω

Vων . Αμην .
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Μακαρίζομέν σε πάσαι αι γενεαι, Θεοτόκε Παρθένε εν

ΙΜ σοι γαρ ο αχώρητος Χριστος ο Θεός ημών χωρηθήναι

ευδόκησε. Μακάριοι εσμεν και ημείς προστασίαν σε έχον

τες ημέρας γαρ και νυκτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα

σκήπτρα της Βασιλείας ταϊς σαϊς ικεσίαις κρατύνονται . Διο

ανυμνούντες βοώμέν σοι : Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύ

ριος μετασού .

Α "ξιόν έστιν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την

Η αειμακάρισον και παναμώμητον, και Μητέρα του Θεού

ημών . Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ, και ενδοξοτέραν ασυγ

κρίτως των Σεραφίμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν,

την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν .

Μετα δε το μεταλάβεϊν παντας, λέγει ο Ιερεύς :

Ελεήμων και οικτίρμων ο Κύριος, τροφήν έδωκε τοϊς φοβου

μένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα

του αιώνος . Και ημείς τον Ψαλμόν .

ΨΑΛΜΟΣ ΡΚΑ'. 121.

Τυφρανθην επί τοις είρηκόσι μου: Είς οίκον Κυρίου πο

Ε ρευσόμεθα.

Εστώτες ήσαν οι πόδες ημών εν ταϊς αυλαίς σου, Ιε

ρουσαλήμ .

Ιερουσαλήμ οικοδομουμένη ως πόλις, ής η μετοχή αυτής

επι το αυτό.

Εκεί γαρ ανέβησαν αι φυλαι, φυλαι Κυρίου, μαρτύριον

το Ισραήλ, του εξομολογήσασθαι τώ ονόματι Κυρίου .

" Ότι εκεί εκάθισαν δρόνοι εις κρίσιν, θρόνοι επι οίκον

Δαυίδ .

'Ερωτήσατε δή τα εις ειρήνην την Ιερουσαλήμ , και εύθη

νία τους αγαπώσι σε.

Γενέσθω δη ειρήνη εν τη δυνάμει σου, και ευθηνία εν ταίς

πυργοβάρεσί σου .

"Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίον μου, ελάλουν

δη ειρήνην περι σου .
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"Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, εξεζήτησα αγα

θα σου ,

Τρισαγιον. Παναγία Τριάς . Πάτερ ημών . "Οτι σου έστιν.

Και ει μέν εςι Δεσποτική Εορτή, λέγεται το Κοντάκιον αυ

της είδ' ού , ταύτα

Os εν μέσω των Μαθητών σε παρεγένου, Σωτήρ, την ειρή

Ω νην διδους αυτούς, ελθε και μεθ' ημών, και σώσον ημάς.

Δόξα . Ο Θεός των Πατέρων ημών . Και νύν. Τη πρεσ

βεία, Κύριε, πάντων των Αγίων & προεγράφησαν ( σελ . 89,

και 97 ). Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον . Εύ-.

λόγησον,

Και ο Ιερεύς λέγει:

τυλογητός ο Θεός, ο ελεών και τρέφων ημάς εκ των αυ

Ε τού πλουσίων δωρεών, τη αυτό χάριτι και φιλανθρωπία

πάντοτε, νύν, και αει, και εις τας αιώνας των αιώνων. Αμήν .

ΩΡ Α Θ',

Μετά τον Ευλογητόν : Βασιλεύ ουράνιε . Τρισάγιον. Πανα

γία Τριάς. Πάτερ ημών . "Οτι σου έστι . Κύριε ελέησονΙΒ'.

Δεύτε προσκυνήσωμεν, εκ Γ '. Μετανοίας Γ '. Είτα τους

Ψαλμούς .

ΨΑΛΜΟΣ ΠΓ'. 83.

N ςαγαπητα τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων · ε

πιποθεϊ, και εκλείπει η ψυχή μου εις τας αύλας του Κυρίου .

Η καρδία μου και η σάρξ μου ήγαλλιάσαντο επί Θεόν

ζωντα .

Και γαρ στρουθίον εύρεν εαυτώ οικίαν, και τρυγων νοσ

σιαν εαυτή, ού θήσει τα νοσσία εαυτής .

Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου

και ο Θεός μου .

Μακάριοι οι κατοικούντες εν τω οίκω σου, εις τους αιώ

νας των αιώνων αινέσουσι σε.
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. Μακάριος ανήρ, ώ έστιν αντίληψις αυτω παρα σου ανα

βάσεις εν τη καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του

κλαυθμώνος εις τον τόπον, δν έθετο .

Και γαρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών· πορεύσονται εκ δυ

νάμεως εις δύναμιν, οφθήσεται ο Θεός των θεών εν Σιών .

Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής

μου, ενώτισαι ο Θεός Ιακώβ .

Υπερασπιστα ημών, ίδε, ο Θεός, και επίβλεψον εις το

πρόσωπος του χριστού σου.

"Οτι κρείσσων ημέρα μία εν ταις αυλαίς σε υπέρ χιλιάδας.

Εξελεξάμην παραρριπτείσθαι εν τω οίκω του Θεού μου

μάλλον, ή οικείν με εν σκηνώμασιν αμαρτωλών .

* "Οτι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος, ο Θεός χάριν και

δόξαν δώσει Κύριος ου στερήσει τα αγαθα τοϊς πορευομέ

νοις εν ακακία .

Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος και ελπί

ζων επί σε .

ΨΑΛΜΟΣ ΠΑ'. 84.

Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλω
D σίαν Ιακώβ .

'Αφήκας τας ανομίας τω λαώ σου, εκάλυψας πάσας τας

αμαρτίας αυτών.

Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από όρ

γής θυμού σου .

' Επιστρεψον ημάς, ο Θεός των σωτηρίων ημών, και από

στρεψον τον θυμόν σου αφ'ημών .

Μη εις τους αιώνας οργισθής ημϊν; ή διατενείς την οργήν

σου από γενεάς εις γενεάν;

Ο Θεός, συ επιστρέψας ζωώσεις ημάς, και ο λαός σου

ευφρανθήσεται επί σοί .

Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεός σου, και το σωτήριόν σου

δώης ημίν .

'Ακούσομαι τι λαλήσει εν εμοι Κύριος ο Θεός· ότι λαλή
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σει ειρήνην επι τον λαόν αυτού, και επί τους οσίους αυτού,

και επι τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτόν .

Πλήν εγγυς των φοβουμένων αυτόν το σωτήριον αυτού,

του κατασκηνώσαι δόξαν εν τη γή ημών.

"Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη

κατεφίλησαν.

Αλήθεια εκ της γής ανέτειλε, και δικαιοσύνη εκ του ου

ρανού διέκυψε,

Και γαρ ο Κύριος δώσει χρηστότητα, και η γή ημών δώ

σει τον καρπόν αυτής .

Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται, και θήσει εις

οδον τα διαβήματα αυτού.

ΨΑΛΜΟΣ ΠΕ'. 85 .

Τα λίνον, Κύριε, το ούς σου, και επάκουσόν μου, ότι πτω

χός και πένης ειμι εγώ .

Φύλαξον την ψυχήν μου, ότι όσιος είμι σώσον τον δούλόν

σου, ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επι σε.

Ελέησόν με, Κύριε, ότι προς σε κεκράξομαι όλην την η

μέραν εύφρανον την ψυχήν τού δούλου σου, ότι προς σε ηρα

την ψυχήν μου .

"Οτι συ, Κύριε, χρησος, και επιεικής, και πολυέλεος πάσι

τοϊς επικαλουμένους σε.

Ενώτισαι, Κύριε, την προσευχήν μου, και πρόσχες τη φω

νη της δεήσεώς μου .

Έν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προς σε, ότι επήκου

σας μου.

Ουκ έστιν όμοιός σοι εν θεοίς, Κύριε, και ουκ έστι κατα

τα έργα σου.

Πάντα τα έθνη, όσα εποίησας, ήξoυσι, και προσκυνήσου

σιν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομα σου .

"Οτι μέγας ει συ, και ποιών θαυμάσια, συ ει Θεός μόνος.

Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδώ σου, και πορεύσομαι εν

τη αληθεία σου ευφρανθήτω η καρδία μου, του φοβείσθαι

το όνομά σου .
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.

Εξομολογήσομαί σοι, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία με,

και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα .

"Οτι το έλεός σου μέγα επ'εμέ, και ερρύσω την ψυχήν μου

εξ “Αδου κατωτάτου .

ο Θεός, παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ, και συναγωγή

κραταιών εζήτησαν την ψυχήν μου, και ου προέθεντο σε ενω

πιον αυτών .

Και συ, Κύριε ο Θεός μου, οικτίρμων και ελεήμων, μα

κρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός .

Επίβλεψον επ'έμε και ελέησόν με δος το κράτος σου

το παιδί σου, και σώσον τον υιόν της παιδίσκης σου . .

Ποίησον μετ'εμού σημείον εις αγαθον , και ιδέτωσαν οι

μισούντές με και αίσχυνθήτωσαν ότι συ, Κύριε, εβοήθησας

μοι, και παρεκάλεσας με.

Και πάλιν · . .

Ποίησον μετ'εμού σημείον εις αγαθον, κτλ. Δόξα, και

νύν . 'Αλληλούϊα Γ'. Κύριε ελέησον ". Και ει μεν, Θεός Κύ

ριος, έψαλτο, λέγομεν το της ημέρας Απολυτίκιον · ει δε,'Αλ

ληλούϊα, το παρόν

* Ηχος πλ. δ'.

Λ ' εν τη εννάτη ώρα δε ημάς σαρκι του θανάτου γευσα

Ο μενος, νέκρωσον της σαρκός ημών το φρόνημα, Χριστε

ο Θεός, και σώσον ημάς.

Στίχ. Α '. Έγγισάτω η δέησίς μου ενώπιόν σου, Κύριε, κα

τα το λόγιόν σου συνέτισόν με.

. Στίχ. Β'. Εισέλθοι το αξίωμα μου ενώπιόν σου, Κύριε, κα

τα το λόγιόν σου ρύσαι με.

Δόξα, και νύν .

Θεοτοκίον .

Λ ' δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου, και σταύρωσιν υπομεί

Ο νας αγαθε ο θανάτω τον θάνατον σκυλεύσας, και

έγερσιν δείξας ως Θεός, μή παρίδης ους έπλασας τη χειρο

σου δείξον την φιλανθρωπίαν σου έλεήμον, δέξαι την τεκού - :

σαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών, και σώσον, Σω

τήρ ημών, λαόν απεγνωσμένον .
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Και ευθύς

Niή δη παραδώης ημάς εις τέλος, δια το όνομα σου το άγιον,

και μη διασκεδάσης της διαθήκην σου, και μη αποστήσης το

έλεός σου αφ' ημών, δια Αβρααμ τον ηγαπημένον υπό σου,

και δια Ισαακ τον δούλόν σου, και Ισραήλ τον άγιόν σου . .

Τρισάγιον . Παναγία Τριάς. Πάτερ ημών. " Οτι σου . Και

ει μένέσιν Εορτή, λέγε το Κοντάκιον αυτής είδ' ού , ταύτα

Dλέπων ο Ληστης τον αρχηγών της ζωής επί σταυρού κρε

D μάμενον, έλεγεν Είμή Θεός υπήρχε σαρκωθείς, ο συν

ημίν σταυρωθείς, ουκ αν ο ήλιος τας ακτίνας αναπέκρυψεν,

ουδε η γη σειομένη έκυμαίνετο. 'Αλλ' ο πάντων ανεχόμενος,

Μνήσθητί μου Κύριε, εντη βασιλείασου.

Δόξα.

Ενμέσω δύο ληστών ζυγος δικαιοσύνης ευρέθη ο Σταυρός

D σου το μεν καταγομένου εις "Αδην τω βάρει της βλασ

φημίας του δε κουφιζομένου πταισμάτων προς γνώσιν θεο

λογίας. Χριστε ο Θεός, δόξα σοι .

Και νύν.

Τον 'Αμνών και Ποιμένα , και Σωτήρα του κόσμου, εν τω

Ο Σταυρώ θεωρούσα ή τεκούσα, έλεγε δακρύουσα: Ο

μεν κόσμος αγάλλεται, δεχόμενος την λύτρωσιν , τα δε

σπλάγχνα μου φλέγονται, ορώσης σου την σταύρωσιν, ην υ

πέρ πάντων υπομένεις, ο Υιός και Θεός μου .

- Κύριε ελέησον Μ '. Ο εν παντί καιρώ. Κύριε ελέησον Γ '.

Δόξα, και νύν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ. Εν ονόματι

Κυρίε ευλόγησον, Πάτερ . Ο Ιερεύς:“Ο Θεός οικτειρήσαι ημάς.

Και ει μέν έστιν, 'Αλληλούϊα , εκτός της μεγάλης Τεσσα

ρακοστής, ποιούμεν τας τετυπωμένας 15'. μετανοίας. Τη δε

αγία και μεγάλη Τεσσαρακοςή, μετα το, Κύριε ελέησον Μ '.

λέγομεν ευθύς : Δόξα, και νύν, κτλ. και ποιήσαντες τας Γ'.

μόνον μεγάλας μετανοίας, αρχόμεθα των Μακαρισμών, ως

εκεί είρηται ( σελ. 101 ) . Είδ' ουκ έστιν 'Αλληλούϊα, μετα

το: Ο Θεός οικτειρήσαι ημάς, λέγομεν την Ευχήν : Δέσπο

τα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών. "Ορα έμπροσθεν,

σελ. 139.
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Δεύτε προσκυνήσωμεν Γ'. Μετανοίας Γ'. και τους Ψαλμούς.

ΨΑΛΜΟΣ ΡΙΒ'.12.

Αινείτε παίδες Κύριον, αινείτε το όνομα Κυρίου.

Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένος από του νύν και έως

του αιώνος .

'Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών αινετόν τοόνομα Κυρία .

Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επι τους ουρανούς

η δόξα αυτού .

Τίς ως Κύριος ο Θεός ημών; δ εν υψηλούς κατοικών, και

τα ταπεινα έφορών, εν τω ουρανό και εν τη γή.

" Ο εγείρων από γής πτωχόν, και από κοπρίας ανυψών

πένητα .

T8 καθίσαι αυτόν μετα αρχόντων, μετα αρχόντωνλαόαυτό .

Ο κατοικίζων στείραν εν οίκω, μητέρα επί τέκνοις ευ

φραινομένην.

ΨΑΛΜΟΣ ΡΛΖ'. 137.

τ 'ξομολογήσομαί σοι, Κύριε, εν όλη καρδία μου, και έναν

Ο τίoν Αγγέλων ψαλώ σοι, ότι ήκουσας πάντα τα ρήμα

τα του στόματός μου .

Προσκυνήσω προς ναόν άγιόν σου, και εξομολογήσομαι το

ονόματί σου, επί τω έλέει σου και τη αληθεία σου, ότι έμε

γαλυνας επί πάν το όνομα το αγιόν σου .

Εν ή αν ημέρα επικαλέσωμαί σε, ταχυ επάκουσόν μου,

πολυωρήσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου .

Έξομολογησάσθωσαν σοι, Κύριε, πάντες οι βασιλείς της

γής, ότι ήκουσαν πάντα τα βήματα του στόματός σου.

Και ασάτωσαν εν ταϊς ωδαίς Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα

Κυρίου.
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"Οτι υψηλός Κύριος, και τα ταπεινα έφορά, και τα υ

ψηλα από μακρόθεν γινώσκει.

Έαν πορευθώ εν μέσω θλίψεως, ζήσεις με επ' οργήν έχ

θρών μου εξέτεινας χείρας σου, και έσωσέ με ή δεξια σου .

Κύριος ανταποδώσει υπερ εμού . Κύριε, το έλεός σου εις

τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδης .

ΨΑΛΜΟΣ ΡΛΘ'. 139.

'ξελού με, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού » από ανδρός αδί
Ε κoυ ρύσαι με .

οίτινες ελογίσαντο αδικίαν εν καρδία, όλην την ημέραν

παρετάσσοντο πολέμους .

Ήκόνησαν γλώσσαν αυτών ώσει όφεως, ιος ασπίδων υπό

τα χείλη αυτών.

Φύλαξόν με, Κύριε, εκ χειρος αμαρτωλού, από ανθρώπων

αδίκων εξελού με, οίτινες διελογίσαντο του υποσκελίσαι τα

διαβήματα μου .

"Έκρυψαν υπερήφανοι παγίδα μου, και σχοινίοις διέτειναν

παγίδας τοϊς ποσί μου, έχόμενα τρίβα σκάνδαλα έθεντο μοι .

Είπα τω Κυρίω Θεός μου εί σύ· ενώτισαι, Κύριε, την

φωνήν της δεήσεώς μου .

Κύριε, Κύριε, δύναμις της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί

την κεφαλήν μου εν ημέρα πολέμου .

Μή παραδώς με, Κύριε, από της επιθυμίας με αμαρτωλώ :

διελογίσαντο κατ'εμέ, μη εγκαταλίπης με, μήποτε υψωθώσιν .

Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χειλέων

αυτών καλύψει αυτούς .

Πεσούνται επ' αυτούς ανθρακες, εν πυρί καταβαλείς αυ

τούς εν ταλαιπωρίαις ου μη υποστώσιν .

'Ανήρ γλωσσώδης ου κατευθυνθήσεται επί της γης, άνδρα

άδικον κακα θηρεύσει εις διαφθοράν .

"Έγνων, ότι ποιήσει Κύριος την κρίσιν των πτωχών, και

την δίκην των πενήτων .

Πλήν δίκαιοι εξομολογήσονται τα ονόματί σου, και κα

τοικήσουσιν ευθείς συν τω προσωπο σου .
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Δόξα, και νύν. Τρισάγιον. Παναγία Τριας. Πάτερ ημών .

Ο "τι σου έστι . Και τα Τροπάρια ταύτα "

* φωτίσας τα επίγεια δια Σταυρού, και καλέσας εις με

Ο τίνοιαν αμαρτωλούς, μη χωρίσης με της ποίμνης σου,

ο Ποιμήν ο καλός άλλα ζήτησόν με, Δέσποτα, τον πλανώ

μενον, και τη αγία σου ποίμνη συναρίθμησον, ως μόνος ελεή

μων και φιλάνθρωπος .

Δόξα .

Λ s o Ληστης ομολογών, αναβοώ σοι τώ αγαθώ: 'Εν τη -

Η Βασιλείασεμνήσθητί με Κύριε, και συν αυτώ !

με αρίθμησον, ο εκοσίως τα πάθη υπέρ ημών καταδεξάμενος.

• Και νύν .

Τον δί ήμάς σαυρωθέντα δεύτε πάντες υμνήσωμεν αυτόν

I γαρ κατείδε Μαρία επί του ξύλου, και έλεγεν; Εί και

σταυρόν υπομένεις, συ υπάρχεις και γιος και Θεός μου . .

Το, Κύριε ελέησον Μ '. Δόξα, και νύν. Την τιμιωτέραν των

Χεροβίμ. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ . Ο Ιερεύς :

Δί ευχών και ποιούμεν τας γ . μεγάλας μετανοίας. Είτα

την επομένην ".

* Εύχην του Μεγάλου Βασιλείου .

Λ έσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμή

Δ σας επι τοϊς ημών πλημμελήμασι, και άχρι της παρού

σης ώρας αγαγων ημάς, εν ή επί του ζωοποιού ξύλου κρε

μάμενος, τω ευγνώμονι Ληστή την εις τον Παράδεισον ωδο

ποίησας είσοδον, και θανάτω τον θάνατον ώλεσας, ιλάσθη

τι ημίν τοϊς αμαρτωλούς και αναξίοις δούλοις σου ήμαρτο

μεν γαρ και ήνομήσαμεν, και ουκ εσμεν άξιοι αραι τα όμ

ματα ημών, και βλέψαι εις το ύψος του ουρανού · διότι κα

τελίπομεν την οδον της δικαιοσύνης σου, και επορεύθημεν εν

τοϊς θελήμασι των καρδιών ημών . Αλλ'ικετεύομεν την σην

ανείκαστον αγαθότητα . Φεύσαι ημών, Κύριε, κατά το πλήθος

του ελέους σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το άγιον,

ότι εξέλιπον έν ματαιότητι αι ημέραι ημών. Έξελού ημάς

της του αντικειμένου χειρος, και αφες ημίν τα αμαρτήματα,

και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα να τον παλαιον
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αποθέμενοι άνθρωπον, τον νέον ένδυσώμεθα, και σοι ζήσω

μεν τώ ημετέρω Δεσπότη και κηδεμόνι και ούτω τοϊς σοίς

ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν

καταντήσωμεν, ένθα παντων εστι των ευφραινομένων ή κα

τοικία. Συ γαρ ει ή όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλλία

σις των αγαπώντων σε, Χριστέ, ο Θεός ημών, και σοι την

δόξαν αναπέμπομεν, συν τω ανάρχω σου Πατρι, και το παν

αγίω, και αγαθώ, και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νύν, και αει,

και εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν .

Δόξα, και νύν . Και απόλυσις .

19xxoxoxox** 9 *XXAxxexxes

E ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ.

Ποιεί ο Ιερεύς Εύλογητον, και έρχεται ο ταχθείς Μονάχος,

ή ο Προεστως, αναγινώσκειν τον Προοιμιακόν Ψαλμών,

λέγων ούτω

Δεύτε προσκυνήσωμεν, και προσπέσωμεν τω Βασιλεϊ ή

μων Θεώ .

Δεύτε προσκυνήσωμεν, και προσπέσωμεν Χριστώ τω Βα

σιλεί ημών Θεώ .

Δεύτε προσκυνήσωμεν, και προσπέσωμεν αυτώ Χριστώ

τω Βασιλεϊ και Θεώ ημών.

ΨΑΛΜΟΣ ΡΓ'. 103.

γυλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον · Κύριε, ο Θεός μου, έμεγα

D λύνθης σφόδρα.

Έξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδύσω, αναβαλλόμε

νος φώς ως ιμάτιον .

. 'Εκτείνων τον ουρανόν ωσεί δέρριν, ο στεγαζων εν ύδασε

τα υπερώα αυτού .

. Ο τιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, και περιπατών επί πτε

ρύγων ανέμων.
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Ο ποιών τους Αγγέλους αυτού πνεύματα, και τους λει

τουργούς αυτού πυρός φλόγα .

Ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειας αυτής, ου κλιθή

σεται εις τον αιώνα του αιώνος .

"Αβυσσος ως ιμάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ορέων

στήσονται ύδατα.

'Απο επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου

δειλιάσουσιν .

Αναβαίνουσιν όρη, και καταβαίνουσι πεδία εις τον τό

πον, δν εθεμελίωσας αυτα .

" Οριον έθου, δ ου παρελεύσονται, ουδε επιστρέψουσι κα

λύψαι την γήν .

Ο εξαποστέλλων πηγας εν φάραγξιν, αναμέσον των ορέων
διελεύσονται ύδατα .

Ποτιoύσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα

γροι εις διψαν αυτών. .

" Επ' αυτα τα πετεινα του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέ

σου των πετρων δώσουσι φωνήν .

Ποτίζων όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των

έργων σου χορτασθήσεται η γή .

Ο εξανατέλλων χόρτον τοϊς κτήνεσι, και χλόην τη δου

λεία των ανθρώπων.

Του εξαγαγείν άρτον έκ τής γής, και οίνος ευφραίνει

καρδίαν ανθρώπου .

Tού λαρύναι πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν

ανθρώπου στηρίζει.

Χορτασθήσονται τα ξύλα του πεδίου, αι κέδροι του Λιβα

νου, ας έφύτευσας.

Εκεί στρουθία έννοσσεύσουσι, του ερωδιού και κατοικία

ηγείται αυτών .

"Ορη τα υψηλά ταϊς ελάφοις, πέτρα καταφυγή τοϊς λαγωοϊς.

Εποίησε σελήνην εις καιρούς: ο ήλιος έγνω την δύσιν

αυτού .

"Έθου σκότος, και εγένετο νυξ, εν αυτή διελεύσονται παν

τα τα θηρία του δρυμού .
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Σκύμνοι ωρυόμενοι του αρπάσαι, και ζητήσαι παρα τω

Θεώ βρώσιν αυτοϊς.

'Ανέτειλεν ο ήλιος, και συνήχθησαν, και εις τας μανδρας

αυτών κοιτασθήσονται .

- Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την

εργασίας αυτού έως εσπέρας.

Ως έμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε· παντα εν σοφία ε

ποίησας επληρώθη η γη της κτίσεώς σου .

Αύτη η θάλασσα και μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετα

ών ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρα μετα μεγάλων.

Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτος , δν έπλασας

εμπαίζειν αυτή.

Παντα προς σε προσδοκώσι, δούναι την τροφήν αυτών

εις εύκαιρον δόντος σου αυτοϊς, συλλέξουσιν .

'Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πλησθήσονται

χρηστότητος αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον , ταρα

" 'Αντανελεϊς το πνεύμα αυτών, και εκλείψουσι, και εις

τον χούν αυτών επιστρέψουσιν .

Έξαποστελείς το πνεύμα σου, και κτισθήσονται, και ανα

καινιείς το πρόσωπον της γης.

"Ήτω η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας ευφρανθήσεται Κύ

ριος επι τοίς έργοις αυτού .

Ο επιβλέπων επί την γην, και ποιών αυτην τρέμειν, ο

απτόμενος των ορέων, και καπνίζονται.

"Ασω τω Κυρίω, εν τη ζωή μου, ψαλώ τω Θεώ μου έως
υπάρχω.

Ηδυνθείη αυτή η διαλογή μου, εγω δε ευφρανθήσομαι επί

τω Κυρίω .

Έκλείποιεν αμαρτωλοί από της γης και άνομοι, ώστε μη

υπάρχειν αυτούς . Ευλόγει η ψυχή μου, τον Κύριον .

Και πάλιν

Ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτώ."Έθε σκότος, και εγένετο νύξ.

Ως έμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε " πάντα εν σοφία ε

ποίησας .

χθήσονται.
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Δόξα, και νύν. 'Αλληλούϊα, εκ Γ '.

Μετα δε το ενδιατακτον Κάθισμα του Ψαλτηρίου, αρχό

μεθα του Κύριε, εκέκραξα , εις τον τυχόντα Ηχον.

ΨΑΛΜΟΣ ΡΜ'. 140.

Τα ύριε, εκέκραξα προς σε, εισάκουσόν μου, εισάκουσόν με,

Κύριε Κύριε, εκέκραξα προς σε, εισάκουσόν μου πρό

σχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν τω κεκραγέναι με προς

σε εισάκουσόν μου, Κύριε .

Κατευθυνθήτω η προσευχήμο, ως θυμίαμα ενώπιόν σου · ε

παρσις των χειρών με θυσία εσπερινή: εισακουσόν με, Κύριε .

Θού, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου, και θύραν περιο

χής περί τα χείλη μου .

* Μη έκκλίνης την καρδίαν μου είς λόγους πονηρίας, του

προφασίζεσθαι προφάσεις εν αμαρτίαις .

Συν ανθρώπους εργαζομένους την ανομίαν, και ου μή συν

δυάσω μετα των εκλεκτών αυτών .

Παιδεύσει με δίκαιος εν ελέει, και ελέγξει με έλαιον δε

αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλήν μου .

"Οτι έτι και η προσευχή μου εν ταϊς ευδοκίαις αυτών

κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας οι κριται αυτών.

'Ακούσονται τα βήματά μου, ότι ήδύνθησαν ώσει πάχος

γής ερράγη επί της γης, διεσκορπίσθη τα οστά αυτών παρα

τον "Αδην .

"Οτι προς σε Κύριε, Κύριε, οι οφθαλμοί μου επί σοι ήλπι

σα, μη αντανέλης την ψυχήν μου .

Φύλαξόν με από παγίδος, ής συνεστήσαντό μου, και από

σκανδάλων των εργαζομένων των ανομίαν .

Πεσούνται εν αμφιβληστρω αυτών οι αμαρτωλού, κατα

μόνας είμι εγω, έως αν παρέλθω.

Φωνή μου (Ψαλμ. ρμα.14) προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου

προς Κύριον έδεήθην .

Έκχεώ ενώπιον αυτού την δέησίν μου, την θλίψιν μου έ

νωπιον αυτού απαγγελώ .
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Εν τω εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου, και συ έγνως

τας τρίβους μου .

Εν οδώ ταύτη, ή επορευόμην, έκρυψαν παγίδα μου.

Κατενόουν εις τα δεξια και επέβλεπον, και ουκ ήν ο

επιγινώσκων με .

'Απώλετο φυγή απ' εμού, και ουκ έστιν ο εκζητών την

ψυχήν μου.

Έκέκραξα προς σε Κύριε· είπα: Συ εί η ελπίς μου, μερίς

μου εί εν γή ζωντων .

Πρόσχες προς την δέησίν μου, ότι εταπεινώθην σφόδρα.

Ρύσαι με εκ των καταδιωκόντων με, ότι εκραταιώθησαν

υπερ έμε . Εις Στίχους '.

Εξαγαγε εκ φυλακής την ψυχήν μου, του εξομολογήσα

σθαι τα ονόματί σου .

Έμε υπομενούσε δίκαιοι, έως ου ανταποδώς μοι .

Εις Στίχους Η '.

Εκβαθέων (Ψαλμ. ρκα . 129 ) εκέκραξα σοι, Κύριε, Κύριε, εισά

κουσον της φωνής μου .

Γενηθήτω τα ώτα σου προσέχοντα εις την φωνήν της δεή

σεώς μου . Εις Στίχους 5 '.

'Εαν ανομίας παρατηρήσης Κύριε, Κύριε, τις υποστήσε

ται ; ότι παρα σοι ο έλασμός εστιν .

"Ένεκεν του ονόματός σου υπέμεινα σε, Κύριε υπέμεινεν

η ψυχήμου εις τον λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί τον

Εις Στίχους Δ'.

Από φυλακής πρωΐας μέχρι νυκτός, από φυλακής πρωΐας,

ελπισάτω Ισραήλ επί τον Κύριον .

"Οτι παρά τω Κυρίω το έλεος, και πολλή παραυτώ λύ

τρωσις " και αυτος λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των

ανομιών αυτού .

Αινείτε (Ψαλμ. ρις . 116) τον Κύριον πάντα τα έθνη, επαινέ

σατε αυτόν παντες οι λαοί .

" Οτι εκραταιώθη το έλεος αυτού εφ' ημάς, και η αλήθεια

του Κυρίου μένει εις τον αιώνα .

Δόξα, και νύν .

Κύριον .
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Μετα δε την των Στίχων συμπλήρωσιν, ψαλλομεν

ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΝ,
21

1Ποίημα παλαιον, ή, ώς τινες λέγουσιν,

'Αθηνογένους του Μάρτυρος (*) .

η ώς ιλαρόν αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου, Α .

Ψ γίου, Μακαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου

δύσιν, ιδόντες φώς εσπερινον, υμνούμεν Πατέρα, Yίον, και

άγιον Πνεύμα, Θεόν . "Αξιόν σε εν πάσι καιροίς υμνείσθαι

φωναΐς αισίαις, Υιέ Θεού, ζωής και διδούς: διο ο κόσμος σε

δοξάζει.

Και ει μέν έστι, Θεός Κύριος, ψάλλονται τα Προκείμ. ταύτα

Τη Κυριακή εσπέρας. “Ήχος πλ. δ'.

1δου δη εύλογείτε τον Κύριον, πάντες οι δούλοι Κυρίου .

Στίχ. Οιεξώτες εν οίκω Κυρία,εν αυλαίς οίκω Θεώ ημών .

Τη Δευτέρα εσπέρας . "Ηχος δ'.

Κυριος εισακέσεται μου, εν τω κεκραγέναι με προς αυτόν .

Στίχ. Εντω επικαλείσθαι με εισήκουσας μου, ο Θεός της

δικαιοσύνης μου .

. Τη Τρίτη εσπέρας. "Ηχος α.

Το έλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με, πάσας τας ημέρας

της ζωής μου .

Στίχ. Κύριος ποιμαίνει με, και ουδεν με υστερήσει .

Τη Τετάρτη εσπέρας. " Ηχος πλ. α.

Ο Θεός εν τω ονόματί σου σώσόν με, και εν τη δυνάμει

σου κρινείς με .

Στίχ. “ Ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου .

Τη Πέμπτη εσπέρας . " Ηχος πλ. β'.

Η βοήθεια μου παρα Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανόν

και την γήν .

(1) Βασίλ , ο Μέγ. Κιφ . κθ'. περί του αγίου Πνεύματος . Ιδε Μαρτίου 11 .

Orologio . * 10
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Στίχ. "Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η

βοήθεια μου .

Τη Παρασκευή εσπέρας. "Ηχος βαρύς.

“ Ο Θεός αντιλήπτωρ μου εί, το έλεός σου προφθάσει με .

Στίχ. Έξελού με εκ των εχθρών μου, ο Θεός .

Τώ Σαββάτο εσπέρας. “Ήχος πλ. β'.

Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο.

Στίχ. Ένεδύσατο ο Κύριος δύναμιν, και περιεζώσατο .

Στίχ . Και γαρ εστερέωσε την οικουμένην, ήτις ου σαλεύ

θήσεται .

{ Ει δε έστιν, 'Αλληλούϊα ( εκτός της μεγάλης Τεσσαρακο

στης ), τη μεν Κυριακή και Παρασκευή εσπέρας, ψάλλεται

αείποτε το της ημέρας Προκείμενον, ήγουν το Ίδου δη ευ

λογείτε τον Κύριον, και το “Ο Θεός αντιλήπτωρ μου εί ·

ταϊς δε λοιπαϊς ημέραις, το εξής:

Τη Δευτέρα εσπέρας. 'Αλληλούϊα Γ'. είς "Ήχος πλ. β'.

Στίχ. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξης με.

Στίχ. Και εις τους αιώνας των αιώνων .

Τη Τρίτη και Πέμπτη εσπέρας. 'Αλληλούϊα Γ '.

Στίχ. Ύψούτε Κύριον τον Θεόν ημών .

Στίχ. Και εις τους αιώνας των αιώνων .

, Τη Τετάρτη εσπέρας. 'Αλληλούϊα Γ '.

Στίχ. Εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγγος αυτών .

Στίχ. Και εις τους αιώνας των αιώνων .

Εν δε τη μεγάλη Τεσσαρακοστή, τη μεν Κυριακή εσπέ

ρας, ψάλλονται τα λεγόμενα μεγάλα Προκείμενα, ως δηλω

θήσεται εν τοίς του Τριωδίου ταϊς δε λοιπαϊς ημέραις, τα

Προκείμενα των καθ'εκάστην 'Αναγνωσμάτων.

Μετα δε τα Προκείμενα, λέγε την

Ευχήν ταύτην

Η αταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους

Ο φυλαχθήναι ημάς. Εύλογητος εί, Κύριε, ο Θεός των

Πατέρων ημών, και αινετον και δεδοξασμένον το όνομά σου

εις τους αιώνας. Αμήν. Γένοιτο, Κύριε, το έλεός σου εφ' η

μάς, καθάπερ ήλπίσαμεν επί σε . Ευλογητός εί, Κύριε, δίδα
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ξόν με τα δικαιώματά σου . Ευλογητός , Δέσποτα, συνέτι

σόν με τα δικαιώματά σου . Ευλογητός εί, "Αγιε, φώτισόν με

τοίς δικαιώμασί σου . Κύριε, το έλεός σου εις τον αιώνα, τα

έργα των χειρών σου μη παρίδης. Σου πρέπει αίνος, σοι

πρέπει ύμνος, σοι δόξα πρέπει, το Πατρι, και το Υιό, και

τώ αγίω Πνεύματι, νύν, και αει, και εις τους αιώνας των

αιώνων. Αμήν .

Είτα τα 'Απόστιχα, εν οις λέγομεν Στίχους της τυχούσης

Εορτής, εαν ή είδ' ουκ έστιν Εορτή, τους παρόντας:

Στίχος Α '.

Προς σε ήρα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν τω

ουρανό. Ίδου, ως οφθαλμοι δούλων εις χείρας των κυρίων

αυτών, ως οφθαλμοι παιδίσκης εις χείρας της κυρίας αυτής,

ούτως οι οφθαλμοι ημών προς Κύριον τον Θεόν ημών, έως

ου οικτειρήσαι ημάς. Στίχος Β'.

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς: ότι επί πολυ επλήσθη

μεν εξουδενώσεως, επι πλείον επλήσθη η ψυχή ημών το

νειδος τοϊς ευθηνούσι, και η εξουδένωσις τοϊς υπερηφάνοις .

Δόξα, και νύν.

Συμπληρωθέντων δε των Αποστίχων,

λέγομεν την Ώδην Συμεων του Θεοδόχου . Λουκ. Β'. 29.

Νυν απολύεις τον δούλόν σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σε

LN εν ειρήνη· ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου,

δ ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώς εις

αποκάλυψιν εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ.

Τρισάγιον. Παναγία Τριάς. Πάτερ ημών . "Οτι σου έστι.

Το 'Απολυτίκιον της τυχέσης Εορτής, ή της ημέρας . Δόξα,

και νύν. Θεοτοκίον, και απόλυσις . Ει δε έστιν, 'Αλληλούϊα,

λέγομεν τα Τροπάρια ταύτα, ποιoύντες και ανα μίαν μετα

νοιαν εις έκαστον αυτών, πλην του τελευταίου .

Ηχος πλ. α.

Ο εοτόκε Παρθένε, Χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο

Ο Κύριος μετα σε ευλογημένη συ εν γυναιξί, και

και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι Σωτήρα έτε

κες των ψυχών ημών .
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απτιστα τα Χριστού, παντων ημών μνήσθητι, ένα ρυσθώ

Ι ) μεν των ανομιών ημών " σοι γαρ εδόθη χάρις πρεσβεύειν

υπερ ημών. Δόξα.

Τκετεύσατε υπέρ ημών, άγιοι Απόστολοι, και “Αγιοι παν

τες, ίνα ρυσθώμεν κινδύνων και θλίψεων" υμάς γαρ θερ

μους προστάτας προς τον Σωτήρα κεκτήμεθα .

Και νύν.

γπό την σην ευσπλαγχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκε" τας

I ημών ικεσίας μη παρίδης εν περιστάσει, αλλ'εκ κινδύ

νων λύτρωσαι ημάς, μόνη αγνή, μόνη ευλογημένη.

Κύριε ελέησον Μ'. Δόξα, και νύν. Την τιμιωτέραν. Ο Ισ

ρεύς . Ο ών ευλογητός, Χριστος ο Θεός ημών . Και ημείς στε

ρεούμεν τους βασιλείς, λέγοντες :

'πουράνιε Βασιλεύ, τους πιστούς Βασιλείς ημών στερέω

Ε σαν την Πίστιν στήριξαν τα έθνη πραϋνον τον κό

σμον ειρήνευσαν την αγίαν Μονήν ταύτην ( ή την πόλιν ταύ

την ) καλώς διαφύλαξον τους προαπελθόντας πατέρας και

αδελφούς ημών έν σκηναίς δικαίων τάξoν και ημάς εν με

τανοία και εξομολογήσει παράλαβε, ως αγαθος και φιλάν

θρωπος .

Ταις Γ '. μεγαλας μετανοίας, και απόλυσις .

- Είδε έστι μεγάλη Τεσσαρακοστή , ποιούμεν πάσας τας

τετυπωμένας IS', Είτα, Τρισάγιον, κτλ. Κύριε ελέησον ΙΒ'.

και την παρούσας Ευχήν:

Παναγία Τριας, το ομοούσιον κράτος, η αδιαίρετος βασι

1 λεία, ή πάντων των αγαθών αιτία , ευδόκησον δη και

επ'εμοί τω αμαρτωλώ στήριξoν, συνέτισαν την καρδίαν μου,

και πάσαν περίελέ μου την βεβηλότητα φωτισόν μου την

διάνοιαν, ένα διαπαντός δοξάζω, υμνώ, προσκυνώ, και λέγω

Είς "Αγιος, είς Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δό

ξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένου, από του νυν και έως

του αιώνος· έκ Γ '. Δόξα, και νύν: το: Εύλογήσω τον Κύ

ριον " και το Υψώσω σε ο Θεός μου . "Ορα σελ. 104-128.

Και μετά ταύτα γίνεται τελεία απόλυσις ,
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ΒΥΧΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΗΤΗΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ.

Ψ αγονται πένητες και εμπλησθήσονται και αινέσουσι

Κύριον οι εκζητούντες αυτόν ζήσονται αι καρδίαι αυτών

εις αιώνα αιώνος .

Δόξα, και νύν . Και ευλογεί ο Ιερεύς την τράπεζαν. Με

τα δε το φαγείν : Δόξα, και νύν και υψοί την Παναγίας

Και ημείς : Ταϊς αυτής πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον, και σω

σον ημάς . Αμήν .

έγονεν η κοιλία σου αγία τράπεζα, έχουσα τον ουράνιον

Γ άρτον, Χριστόν τον Θεόν ημών, εξ ού πάς ο τρώγων ου

θνήσκει, ως έφησεν ο τού παντός, Θεογεννήτορ, τροφεύς .

των σων δωρεών αξίους ημάς ποίησον, Θεοτόκε Παρθένε,

I παρορώσα τα πλημμελήματα ημών , και παρέχουσα

ιαματα, τοίς εν πίστει λαμβάνουσι την ευλογίαν σου, "Α

χραντε ,

Και ψάλλομεν το "Αξιόν έστιν ως αληθώς . Είτα:

ύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοίς ποιήμασίσε, και εν τοίς έρ

Ο γοις των χειρών σε ήγαλλιασαμεθα. Έσημειώθη εφ' ημάς

το φώς του προσώπου σου, Κύριε · έδωκας ευφροσύνην εις την

καρδίαν με. Από καρπού σίτου, οίνου, και έλαιου αυτών έ

πληθύνθησαν. Έν ειρήνη επι το αυτο κοιμηθήσομαι και το

πνώσω ότι συ, Κύριε, κατά μόνας επ' ελπίδι κατώκισας με.

Δόξα, και νύν . Ο Ιερεύς:

Μεθ'ημών ο Θεός, τη αυτού χάριτι και φιλανθρωπία, πάντο

τε, νύν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν .

ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ. : .

Μετά τον Ευλογητόν : Βασιλεύ Ουράνιε . Τρισάγιον. Πανα

γία Τριάς. Πάτερ ημών . "Οτι σου εςι . Κύριε ελέησον 18'.

το Δεύτε προσκυνήσωμεν, εκ Γ '. Μετανοίας Γ'. και ευ



150 ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

θυς, ει μενεστι πρώτη Εβδομας της μεγάλης Τεσσαρα

κοστής, αρχόμεθα του Ο Θεός, εις την βοήθειάν μου

πρόσχες και πληρουμένου τούτου, ψαλλομεν τον Μέγας

Κανόνα (*) , Είδ' ού, αρχόμεθα ούτως

ΨΑΛΜΟΣ Δ'. 4.

Εντω επικαλείσθαι με εισήκουσας με, ο Θεός της δικαιο

σύνης μου, εν θλίψει επλατυνας με .

Οικτείρησόν με, και εισάκουσον της προσευχής μου .

Υιοι ανθρώπων, έως πότε βαρυκάρδιοικαι ένα τί αγαπάτε

ματαιότητα, και ζητείτε ψεύδος ;

Και γνώτε, ότι έθαυμάστωσε Κύριος τον όσιον αυτού

Κύριος εισακούσεται με εν τω κεκραγέναιμε προς αυτόν .

'Όργίζεσθε, και μη αμαρτάνετε" α λέγετε εν ταϊς καρ

δίαις υμών, επι ταϊς κοίταις υμών κατανύγητε.

Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης, και ελπίσατε επι Κύριον :

Πολλοι λέγουσι Τίς δείξει ημίν τα αγαθά ;

Έσημειώθη εφ'ημάς το φώς του προσώπου σου, Κύριε

έδωκας ευφροσύνην εις την καρδίαν μου .

'Από καρπού σίτου, οίνου, και έλαίου αυτών έπληθύν

θησαν .

Έν ειρήνη επί το αυτο κοιμηθήσομαι και υπνώσω.

"Οτι συ, Κύριε, κατά μόνας επ' ελπίδι κατώκισας με .

ΨΑΛΜΟΣ 5 . 6.

Τ υριε, μη των θυμόσου έλεγξης με, μηδε τη οργή σου παι

1 δευσης με .

Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενής είμα· ίασαι με, Κύριε, ότι

εταράχθη τα οστά μου, και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα

και συ, Κύριε, έως πότε ;

(*) Ο Μέγας ούτος Κανών ψάλλεται συνήθως την σήμερον, σχεδόν υπο πάντων, μετά τα, Δόξα εν

υψίστοις Θεώ. ' Ορα ν "τοίς έμπροσθεν .
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Επίστρεψον, Κύριε, ρύσαι την ψυχήν μου: σώσόν με ένε

κεν του ελέους σου .

" Οτι ουκ έστιν εν τώ θανάτω και μνημονεύωνσου αν δε

το "Αδη τις εξομολογήσεταί σοι;

Έκοπίασα εν τω ξεναγμώ μου, λούσω καθ'εκάςην νύκτα

την κλίνην μου, εν δάκρυσί μου την στρωμνήν μου βρέξω. .

Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου, έπαλαιώθην εν

πάσι τοίς εχθρούς μου.

'Απόστητε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν,

ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του κλαυθμού μου .

"Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχήν

μου προσεδέξατο.

Αίσχυνθείησαν και ταραχθείησαν πάντες οι εχθροί μου,

αποστραφείησαν και καταισχυνθείησαν σφόδρα δια ταχους .

ΨΑΛΜΟΣΙΒ'.12.

" ως πότε, Κύριε, επιλήση μου είς τέλος; έως πότε απο

Ο στρέφεις το πρόσωπόν σου απ'εμού και

"Εως τινος θήσομαι βελας εν ψυχή μου, οδύνας εν καρδία

μου, ημέρας και νυκτός ;

* Έως πότε υψωθήσεται ο εχθρός μου επ'εμέ ; Επίβλεψον,

εισάκουσόν μου, Κύριε ο Θεός μου.

Φωτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνα

τον μήποτε είπη ο εχθρός μου: "Ισχυσα προς αυτόν.

Οι θλίβοντές με αγαλλιάσονται, εαν σαλευθώ εγω δε

επί τω έλέει σου ήλπισα .

'Aγαλλιάσεται η καρδία μου επι τω σωτηρίω σου άσω

τω Κυρίω τω ευεργετήσαντί με, και ψαλώ τω ονόματι Κυ

ρίου του Υψίστου .

Και πάλιν

'Επίβλεψον, εισάκουσόν μου, Κύριε ο Θεός μου .

Φωτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω είς θανα

τον μήποτε είπη ο εχθρός μου: Ισχυσα προς αυτόν .

Δόξα, και νύν. 'Αλληλούϊα , εκ Γ'. και

Μετανοίας Γ . Κύριε ελέησον η Δόξα, και νύν .
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Τ'ΑΛΜΟΣ ΚΔ', 24.

Προς σε, Κύριε, ήρα την ψυχήν μου ο Θεός μου, επί σοι

Π πέπoιθα ' μη καταισχυνθείην εις τον αιώνα .

Μηδε καταγελασάτωσανμε οι εχθροί μου και γαρ παν

τες οι υπομένοντές σε ου μη καταισχυνθώσιν .

Αίσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενής. Τας οδούς σου,

Κύριε, γνώρισόν μοι, και τας τρίβους σου δίδαξόν με .

Οδήγησόν με επί την αλήθειών σου, και δίδαξόν με, ότι συ

εί ο Θεός ο σωτήρ μου, και σε υπέμεινα όλην την ημέραν .

Μνήσθητι των οικτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι

από του αιώνος εισίν .

- 'Αμαρτίας νεότητός μου και αγνοίας μου μη μνησθής .

Κατα το έλεός σου μνήσθητί μου συ, ένεκεν της χρηστότη

τός σου, Κύριε .

Χρηστος και ευθυς ο Κύριος · δια τούτο νομοθετήσει αμαρ

τάνοντας έν οδώ .

Οδηγήσει πραείς εν κρίσει, διδάξει πραείς όδους αυτού .

Πάσαι αι οδοί Κυρίου έλεος και αλήθεια, τοϊς εκζητούσε

την διαθήκην αυτού, και τα μαρτύρια αυτού .

"Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, και ιλάσθητι τη αμαρ

τία μου, πολλή γαρ έστι .

Τις έστιν άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριον; νομοθετή

σει αυτό εν οδώ, ή ηρετίσατο .

Η ψυχή αυτού εν αγαθοϊς αυλισθήσεται, και το σπέρμα

αυτού κληρονομήσει γήν .

Κραταίωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών, και η διαθήκη

αυτού δηλώσει αυτοϊς.

Ο οφθαλμοί μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός

εκσπάσει εκ παγίδος τους πόδαςμου .

Επίβλεψον επ'εμε, και ελέησόν με, ότι μονογενής και

πτωχός είμι εγώ .

Δε θλίψεις της καρδίαςμου έπληθύνθησαν εκ των αναγ

κών μου εξαγαγέ με.
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"Αδε την ταπείνωσίν μου, και τον κόπον μου, και άφες

πάσας τας αμαρτίας μου .

Ιδε τους εχθρούς μου, ότι έπληθύνθησαν, και μίσος άδι

κον εμίσησαν με.

Φύλαξον την ψυχήν μο, και ρύσαι με μη καταισχυνθείην,

ότι ήλπισα επί σε.

*Ακακοι και ευθείς εκολλώντό μου, ότι υπέμεινά σε, Κύριε .

Λύτρωσαι, ο Θεός, τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων

αυτού .

ΨΑΛΜΟΣ Λ'. 30.

' πι σοι, Κύριε, ήλπισα, μη καταισχυνθείην εις τον αιώνα

Ο εν τη δικαιοσύνη σου ρύσαι με, και εξελού με.

Κλίνον πρός με το ούς σου, ταχυνον του εξελέσθαι με.

Γενού μοι εις Θεόν υπερασπιστών, και εις οίκον καταφυ

γής του σώσαι με .

"Οτι κραταίωμα μου, και καταφυγή μου ει συ, και ένεκεν

του ονόματός σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με .

Έξάξεις με έκ παγίδος ταύτης, ής έκρυψαν μοι, ότι συ εί

ο υπερασπιστής μου, Κύριε .

Εις χείρας σου παραθήσομαι το πνεύμα μου έλυτρώσω

με, Κύριε, ο Θεός της αληθείας .

Έμίσησας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενής .

Εγω δε επί τω Κυρίω ήλπισα, αγαλλιάσομαι και ευφραν

θήσομαι επί τω έλέει σου.

"Οτι επείδες επί την ταπείνωσίν μου, έσωσας εκ των α

ναγκών την ψυχήν μου .

Και ου συνέκλεισας με εις χείρας έχθρών, έστησας εν ευ

ρυχώρω τους πόδας μου.

Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι: εταράχθη εν θυμώ ο

οφθαλμός μου, η ψυχή μου, και η γαστήρ μου .

"Οτι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωήμου, και τα έτη μου εν στε

ναγμούς.

Ησθένησεν εν πτωχεία η ισχύς μου, και τα οστά μου και

ταράχθησαν.



134 ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

Παρα πάντας τους εχθρούς μου εγενήθην όνειδος, και τους

γείτοσί μου σφόδρα, και φόβος τους γνωστούς μου .

Οι θεωρούντές με έξω έφυγαν απ'εμού, επελήσθην ωσει

νεκρός από καρδίας.

Έγενήθην ωσει σκεύος απολωλός: δτιήκουσα ψόγον πολ

λων παροικούντων κυκλόθεν.

Εν τω επισυναχθήναι αυτους αμα επ' εμέ, του λαβείν την

ψυχήν μου έβουλεύσαντο .

" Εγώ δε επί σοι, Κύριε, ήλπισα είπα : Συ ει ο Θεός μου :

εν ταϊς χερσί σου οι κλήροί μου.

Ρύσαι με εκ χειρος εχθρών μου, και εκ των καταδιωκόν

των με.

Έπιφανον το πρόσωπόν σε επί τον δέλόν σε, σώσόν με εν

τω ελέει σε: Κύριε, μη καταισχυνθείην, ότιεπεκαλεσάμην σε.

Αίσχυνθείησαν ασεβείς, και καταχθείησαν εις "Αδου.

"Αλαλα γενηθήτω τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα κατα

του δικαίου ανομίαν, εν υπερηφανία και εξουδενώσει .

Ως πολύ το πλήθος της χρηστότητός σου, Κύριε, ής έκρυ

ψας τοϊς φοβουμένους σε.

Έξειργάσω τοϊς ελπίζουσιν επί σε, εναντίον των υιών των

ανθρώπων .

Κατακρύψεις αυτους εν αποκρύφω του προσώπου σου, α

πο ταραχής ανθρώπων .

Σκεπάσεις αυτους εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών .

Ευλογητός Κύριος, ότι έθαυμάστωσε το έλεος αυτού εν

πόλει περιοχής .

Εγω δε είπα εν τη εκστάσει με:'Απέρριμμαι από προσώ

που των οφθαλμών σου .

. Δια τούτο εισήκουσας της φωνής της δεήσεώς μου, εν τω

κεκραγέναι με προς σέ.

'Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσιοι αυτού, ότι αλη

θείας εκζητεί Κύριος, και ανταποδίδωσι τοϊς περισσως

ποιούσιν υπερηφανίαν.

'Ανδρίζεσθε, και κραταιούσθω η καρδία υμών, παντες οι

ελπίζοντες επί Κύριον .
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ΨΑΛΜΟΣ 9 . 90.

Δ ' κατοικών εν βοηθεία του Υψίστου, εν σκέπη του Θεού

Ο του ουρανού αύλισθήσεται.

Έρεί τω Κυρίω 'Aντιλήπτώρ μου εί, και καταφυγή μου,

ο Θεός μου, και ελπιώ επ'αυτόν.

" Οτι αυτός ρύσεται σε έκ παγίδος θηρευτών, και από λό

γου ταραχώδους .

* Έν τοϊς μεταφρένους αυτού επισκιάσει σοι, και υπό τας

πτέρυγας αυτό ελπιείς όπλο κυκλώσεισε η αλήθεια αυτού .

Ου φοβηθήση από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετομέ

νου ημέρας .

'Από πράγματος εν σκότει διαπορευομένου, από συμπτώ

ματος δαιμονίου μεσημβρινού.

" Πεσείται εκ του κλίτους σου χιλιας, και μυριας εκ δεξιών

σου, προς σε δε ουκ έγγιεί .

Πλήν ταϊς οφθαλμοίς σου κατανοήσεις, και ανταπόδοσιν

αμαρτωλών όψει .

"Οτι συ, Κύριε, η ελπίς μου τον Ύψιστον έθου καταφυ

γήν σου .

" Ου προσελεύσεται προς σε κακα , και μάσιξ ουκ έγγιεί εν

το σκηνώματι σου .

"Οτι τοΐς 'Αγγέλοις αυτού εντελείται περί σού, του διαφυ

λάξαι σε εν πάσαις ταις οδούς σου .

. Έπί χειρών αρούσι σε, μήποτε προσκόψης προς λίθον τον

πόδα σου .

Έπί ασπίδα και βασιλίσκον επιβήση, και καταπατήσεις

λέοντα και δράκοντα .

"Οτι επ'εμέ ήλπισε, και ρύσομαι αυτόν σκεπάσω αυτον,

ότι έγνω το όνομά μου .

Κεκραξεται πρός με, και επακούσομαι αυτού, μετ' αυτού

είμι εν θλίψει · εξελούμαι αυτόν, και δοξάσω αυτόν .

Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν, και δείξω αυτό το .

σωτήριόν μου .
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Δόξα, και νύν . 'Αλληλούϊα, εκ Γ '. Κύριε ελέησον Γ '. και

πάλιν Δόξα, και νύν . Είτα τους εφεξής Στίχους, χύμα και

άνευ μέλους, ει έστιν εκτός της μεγάλης Τεσσαρακοστής εν

ταύτη δε ψαλλομεν αυτούς εξ εκατέρων των Χορών, αργώς

και μεγάλη τη φωνή. "Αρχεται δε ο πρώτος Χορός ούτω

Μεθ' ημών ο Θεός, γνώτε έθνη και ηττάσθε .

"Ότι μεθ'ημών ο Θεός .

Επακούσατε έως εσχάτου της γης .

" Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Ίσχυκότες ήττάσθε .

" Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Εαν γαρ πάλιν ισχύσητε, και πάλιν ηττηθήσεσθε .

"Ότι μεθ' ημών ο Θεός .

Και ήν αν βουλήν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος.

" Οτι μεθ'ημών ο Θεός .

Και λόγον δν εαν λαλήσητε, ου μη εμμείνη εν υμίν .

- " Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Τον δε φόβον υμών ου μη φοβηθώμεν , ουδ' ου μη τα

ραχθώμεν .

"Ότι μεθ'ημών ο Θεός .

Κύριον δε τον Θεόν ημών αυτον αγιάσωμεν, και αυτος έ

σται ημίν φόβος. .
" Οτι μεθ'ημών ο Θεός.

Και εαν επ' αυτώ πεποιθως ώ, έσταιμοι εις αγιασμόν .

"Οτι μεθ' ημών ο Θεός .

Και πεποιθως έσομαι επ'αυτώ, και σωθήσομαι δι αυτού .

" Ότι μεθ'ημών ο Θεός .

Ιδού εγω και τα παιδία , ά μοι έδωκεν ο Θεός .

“ Ότι μεθ'ημών ο Θεός .

“Ο λαός και πορευόμενος εν σκότει, ίδε φώς μέγα.

" Ότι μεθ' ημών ο Θεός :

Οι κατοικούντες εν χώρα, και σκιά θανάτου, φώς λάμψει

εφ'ημάς.
"Οτι μεθ' ημών ο Θεός .

"Οτι Παιδίον εγενήθη ημίν, Υιος, και εδόθη ημίν .
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"Οτι μεθ' ημών ο Θεός .

Ού η αρχή εγενήθη επί του ώμου αυτού .

" "Οτι μεθ' ημών ο Θεός .

Και της ειρήνης αυτού ουκ έστιν όριον .

"Ότι μεθ' ημών ο Θεός .

Και καλείται το όνομα αυτού• Μεγάλης βουλής "Αγγελος.

“Ότι μεθ'ημών ο Θεός .

Θαυμαστός σύμβουλος .

"Οτι μεθ' ημών ο Θεός .

Θεός ισχυρος, Έξουσιαστής, "Αρχων ειρήνης .

"Οτι μεθ' ημών ο Θεός .

Πατήρ του μέλλοντος αιώνος.

“Ότι μεθ' ημών ο Θεός .

Δόξα . "Οτι μεθ' ημών ο Θεός .

Και νύν . "Οτι μεθ' ημών ο Θεός .

Είτα οι δύο Χοροι ομού .

Μεθ' ημών ο Θεός, γνώτε έθνη και ηττάσθε ότι μεθ' ημών

ο Θεός .

Και ευθύς τα παρόντα Τροπάρια:

Την ημέραν διελθων, ευχαριστώ σοι, Κύριε " την εσπέραν

I αιτούμαι συν τη νυκτί αναμάρτητον, παράσχου μοι Σω

τηρ, και σώσόν με .

Δόξα

Την ημέραν παρελθων, δοξολογώ σε, Δέσποτα: την εσπέ

I ραν αιτούμαι συν τη νυκτί ασκανδάλιστον, παράσχου

μοι Σωτήρ, και σώσόν με .

Και νύν.

Την ημέραν διαβας, υμνολογώ σε, "Αγιε" την εσπέραν αι

Ι τούμαι συν τη νυκτί ανεπίβουλον, παράσχου μα Σωτήρ,

και σώσόν με . . .

Είτα ψάλλουσιν ομού οι δύο Χοροί.

Τ ' ασώματος φύσις,τα Χερουβίμ, ασιγήτοις σε ύμνους διο

Π ξολογεί .

Εξαπτέρυγα ζώα, τα Σεραφίμ, ταϊς άπαυστοις φωναίς

σε υπερυψα.
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το αμερές .

Των Αγγέλων τε πάσα ή στρατια, τρισαγίοις σε άσμασιν

ευφημεί .

Προ γαρ πάντων υπάρχεις ο ών Πατήρ, και συνάναρχον

έχεις τον σον Υιόν .

Και ισότιμον φέρων Πνεύμα ζωής, της Τριάδος δεικνύεις

Παναγία Παρθένε Μήτηρ Θεού, οι τού Λόγου αυτόπται

και υπουργοί.

Προφητών και Μαρτύρων πάντες χορού, ως αθάνατον έ

χοντες την ζωήν .

" Υπέρ πάντων πρεσβεύσατε εκτενώς, ότι πάντες υπάρχο

μεν εν δεινοίς .

Ινα πλάνης ρυσθέντες του πονηρού, των Αγγέλων βοήσω

μεν την ωδήν .

"Αγιε, "Αγιε, "Αγιε, Τρισάγιε Κύριε, ελέησον, και σώσον

ημάς. Αμήν .

Και ευθύς χθαμαλή τη φωνή

Πιστεύω εις ένα Θεόν. " Ορα σελ. 15.

Είτα τους παρόντας Στίχους, ών ο μεν πρώτος τρισσεύε

ται, οι δε λοιποι πάντες δευτερούνται, πλην του τελευταίου,

απαξ μόνον λεγομένου . "Αρχεται δε ο δεύτερος Χορός .

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών των

II αμαρτωλών .

Πάσαι αι ερανιαι Δυνάμεις των αγίων Αγγέλων και Αρχ

αγγέλων, πρεσβεύσατε υπέρ ημών των αμαρτωλών .

"Αγιε Ιωάννη Προφήτα, και Πρόδρομε, και Βαπτιστα

του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών των

αμαρτωλών.

"Αγιοι ένδοξοι Απόστολοι, Προφήται, και Μάρτυρες, και

παντες "Αγιοι, πρεσβεύσατε υπερ ημών των αμαρτωλών.

"Οσιοι Θεοφόροι Πατέρες ημών, Ποιμένες, και Διδάσκαλοι

της οικουμένης, πρεσβεύσατε υπέρ ημών των αμαρτωλών.

Η αήττητος, και ακατάλυτος, και θεία δύναμις του τι

μίου και ζωοποιού Σταυρού, μη έγκαταλίπης ημάς τους α

μαρτωλούς .
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Ο Θεός, ελάσθητι ημίν ταϊς αμαρτωλούς. "

Και ελέησον ημάς.

Είτα Τρισάγιον . Παναγία Τριάς. Πάτερ ημών . "Οτι σου.

Και τα Τροπάρια ταύτα . Εαν δε τύχη Εορτή, λέγομεν τα

της Εορτής.

"Ηχος β'.

και ωτισον τους οφθαλμούς μου, Χριστέ ο Θεός, μήποτε υ

Ψ πνώσω εις θάνατον μήποτε είπη ο εχθρός με "Ισχυσα

προς αυτόν .

Δόξα .

Αντιλήπτωρ της ψυχής μου γενού, ο Θεός, ότι μέσον δια

Η βαίνω παγίδων πολλών ρύσαι με εξ αυτών, και σώ

σόν με αγαθε , ως φιλανθρωπος .

Και νύν. Θεοτοκίον .

Λ “τι ουκ έχομεν παρρησίαν δια τα πολλα ημών αμαρτή

Ο ματα, συ τον έκ σου γεννηθέντα δυσώπησον, Θεοτόκε

Παρθένε πολλα γαρ ισχύει δέησις Μητρος προς ευμένειαν

Δεσπότου . Μη παρίδης αμαρτωλών ικεσίας ή πανσεμνος :

ότι ελεήμων έστι, και σώζειν δυνάμενος, o και παθείν υπέρ
ημών καταδεξάμενος .

"Ετερα. Τροπάρια , ψαλλόμενα ήμέραν παρ ήμέραν .

* "Ήχος πλ. δ'.

των αοράτων εχθρών μου το άυπνον επίστασαι, Κύριε,

I και της αθλίας σαρκός μου το άτονον έγνως, ο πλά

σας με διο εις χείρας σου παραθήσομαι το πνεύμα μου .

Σκέπασόν με πτέρυξη της σής αγαθότητος, ίνα μη υπνώσω

εις θάνατον και τους νοερους οφθαλμούς μου φώτισον, εν τη

τρυφή των θείων λόγων σου και διέγειρόν με εν καιρώ ευ

θέτω προς σην δοξολογίαν, ως μόνος αγαθός και φιλαν

θρωπος .

Στίχος . Έπίβλεψον επ'εμε, και ελέησόν με.

Λ 's φοβερα η κρίσεις σου, Κύριε, των Αγγέλων παρισταμέ

4 νων, των ανθρώπων εισαγομένων, των βίβλων ανεωγμέ

νων, των έργων ερευνωμένων, των λογισμών εξεταζομένων .

Ποία κρίσις έσται εν εμοί τω συλληφθέντι εν αμαρτίαις και τις
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μου την φλόγα κατασβέσει και τις μου το σκότος καταλαάμψει ;

είμή, συ, Κύριε, ελεήσεις με ως φιλανθρωπος ;

Δόξα .

Λ ακρυά μα δος ο Θεός, ως ποτε τη γυναικί τη αμαρτωλώ,

Δ και αξίωσόν με βρέχειν τους πόδας σου, τους εμε εκ

της οδού της πλάνης ελευθερώσαντας, και μύρον ευωδίας

σου προσφέρειν, βίον καθαρών εν μετανοία μοι κτισθέντα:

ένα ακούσω καγω της ευκταίας σου φωνής: “ Η πίστις σου

σέσωκέ σε, πορεύoυ εις ειρήνην.

Και νύν . Θεοτοκίον .

Την ακαταισχυντον, Θεοτόκε, ελπίδα σε έχων, σωθήσομαι:

Τ την προστασίαν σου κεκτημένος, πανάχραντε, ου φοβη

θήσομαι: καταδιώξω τους εχθρούς μου, και τροπώσομαι αυ

τους, μόνην αμπεχόμενος ως θώρακα την σκέπην σου και

την παντοδύναμον βοήθειάν σου καθικετεύων, βοώ σοι: Δέ

σποινα, σώσόν με ταϊς πρεσβείαις σου, και ανάστησόν με εκ

ζοφώδους ύπνου προς σην δοξολογίαν,. δυνάμει του εκ σου

σαρκωθέντος Υιού του Θεού .

Το, Κύριε ελέησον Μ '. Δόξα, και νύν . Την τιμιωτέραν .

Εν ονόματι Κυρίου . Ο Ιερεύς: Δι ευχών των αγίων Πα

τέρων ημών. Είτα την επομένην

Ευχήν του Μεγάλου Βασιλείου.

Κύριε, Κύριε, ο ρυσάμενος ημάς από παντος βέλους

Α πετομένο ημέρας, ρύσαι ημάς και από παντος

πράγματος ενσκότει διαπορευομένο. Πρόσδεξαι

θυσίαν εσπερινών τας των χειρών ημών έπαρσεις . Καταξίω

σον δε ημάς και το νυκτερινόν στάδιον αμέμπτως διελθεϊν,

απειράςους κακών, και λύτρωσαι ημάς από πάσης ταραχής

και δειλίας, της εκ του διαβόλου ημίν προσγινομένης . Χάρι

σαι ταϊς ψυχαίς ημών κατάνυξιν, και τοϊς λογισμούς ημών

μέριμναν της εν τη φοβερά και δικαία σε κρίσει εξετάσεως .

Καθήλωσoν εκ του φόβου σου τας σάρκας ημών, και νέκρω

σον τα μέλη ημών τα επί της γης: ένα και εν τη

καθ'ύπνον ησυχία εμφαιδρυνώμεθα τη θεωρία των κριμάτων

σου . 'Απόφησον δε αφ' ημών πάσαν φαντασίαν απρεπή, και
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επιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστησον δε ημάς εν τω καιρώ της !

προσευχής έστηριγμένους εν τη πίστει, και προκόπτοντας έν

τοϊς παραγγέλμασί σου ευδοκία και αγαθότητα του μονογε

νούς σου Υιού, μεθ' ου ευλογητός εί, συν τω παναγίω, και

αγαθώ, και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νύν, και αει, και εις τους,

αιώνας των αιώνων . Αμήν.

Δεύτε προσκυνήσωμεν, εκ Γ '. Μετανοίας Γ'.

ΨΑΛΜΟΣ Ν'. 30.

Τι λέησόν με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός σο, και κατά το

'Επί πλείον πλύνόν με από της ανομίας μου, και από της

αμαρτίας μου καθαρισόν με .

" Οτι την ανομίαν μου εγω γινώσκω, και η αμαρτία μου

ενώπιόν μου έστι διαπαντός .

Σοι μόνω ήμαρτον, και το πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα:

όπως αν δικαιωθής εν τοίς λόγοις σου, και νικήσης εν τω

κρίνεσθαι σε .

" Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην, και εν αμαρτίαις εκίσ

σησέ με ή μήτηρ μου .

Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια

της σοφίας σου εδήλωσάς μου . . .

Ραντιείς με υσσωπω, και καθαρισθήσομαι" πλυνείς με,

και υπερ χιόνα λευκανθήσομαι .

'Aκουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται

οστέα τεταπεινωμένα.

"Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου,

και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον .

Καρδίαν καθαραν κτίσον εν εμοι ο Θεός, και πνεύμα

ευθες εγκαινισον εν τοις εγκάτοις μου .

Μη απορρίψης με από του προσώπου σου, και το Πνεύμα

σου το αγιον μη αντανέλης απ'εμού .

'Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου, και πνεύ

ματι ηγεμονική στήριξόν με.

Orologio .
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Διδάξω ανόμους τας οδούς σου, και ασεβείς επι σε επι
στρέψουσιν . ,

Ρύσαι με εξ αιματων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου,

αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί

την αίνεσίν σου .

" Οτι, ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα άν· ολοκαυτώματα ουκ

ευδοκήσεις .

Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον καρδίαν συντε

τριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει.

'Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιων, και οικοδο

μηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ .

• Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοραν και ολο

καυτώματα τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μό

σχους .

ΨΑΛΜΟΣ ΡΑ'. 101.

TK ύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, και η κραυγή μου

Ο προς σε ελθέτω,

Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ'εμού εν ή αν ημέρα

θλίβωμαι, κλίνον πρός με το ούς σου .

Έν ή αν ημέρα επικαλέσωμαί σε, ταχυ επάκουσόν μου .

- "Οτι εξέλιπον ώσει καπνός αι ημέραι μου, και τα οστά

μου ωσεί φρύγιον συνεφρύγησαν.

Έπλήγην ωσεί χόρτος, και εξηράνθη η καρδία μου, ότι

επελαθόμην του φαγείν τον άρτον μου .

'Απο φωνής του στεναγμού μου εκολλήθη το οστούν μου τη

σαρκί μου .

Ωμοιώθην πελεκάνε ερημικώ, εγενήθην ωσεί νυκτικόραξ εν

οικοπέδω.

Η γρύπνησα και εγενόμην ως στρουθίον μονάζον επί δώ

Ολην την ημέραν ωνείδιζόν με οι εχθροί μου, και οι επαι

νούντες με κατ'εμού ώμνυον .

ματος .
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.

"Οτι σπoδόν ωσεί άρτον έφαγον, και το πόμα μου μετά

κλαυθμού εκίρνων .

'Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι ε

πάρας κατέρραξάς με.

Αι ημέραι μου ώσει σκια εκλίθησαν, καγώ ωσεί χόρτος

εξηράνθης .

Συ δε, Κύριε, εις τον αιώνα μένεις, και το μνημόσυνον σε

εις γενεαν και γενεάν .

Συ αναστας οικτειρήσεις την Σιων, ότι καιρος του οικτει

ρήσαι αυτήν, ότι ήκει καιρός .

" "Οτι ευδόκησαν οι δούλοί σου του λίθους αυτής, και τον

χούν αυτής οικτειρήσoυσι .

" Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και παν

τες οι βασιλείς της γης την δόξαν σου .

"Οτι οικοδομήσει Κύριος την Σιων, και οφθήσεται εν τη

δόξη αυτού .

Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών, και ουκ έξ

ουδένωσε την δέησιν αυτών.

Γραφήτω αύτη εις γενεαν ετέραν· και λαός ο κτιζόμενος

αινέσει τον Κύριον .

"Οτι εξέκυψεν εξ ύψους αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού

επί την γήν επέβλεψε .

Του ακούσαι του στεναγμού των πεπεδημένων, του λύσαι

τους υιούς των τεθανατωμένων .

Του αναγγείλαι εν Σιων το όνομα Κυρίου, και την αίνεσιν

αυτού εν Ιερουσαλήμ .

Εντω επισυναχθήναι λαούς επί το αυτό, και βασιλείς

του δουλεύειν τω Κυρίω.

'Απεκρίθη αυτώ εν οδώ ισχύος αυτού• Την όλιγότητα των

ημερών μου ανάγγειλόν μοι . "

Μηαναγάγης με ενημίσειήμερωνμε έν γενεά γενεώνταύτησε.

Κατ'αρχάς συ, Κύριε, την γήν έθεμελίωσας, και έργα των

χειρών σου εισιν οι ουρανοί .

Αυτοί απολούνται, συ δε διαμένεις και πάντες ως ιμα

τιον παλαιωθήσονται .

Υε .
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Και ωσεί περιβόλαιον ελίξεις αυτούς, και αλλαγήσονται:

συ δε και αυτός εί, και τα έτη σου ουκ εκλείψουσιν .

* Οι υιοι των δούλων σου κατασκηνώσουσι, και το σπέρμα

αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται:

- Προσευχή Μανασσή, Βασιλέως της Ιουδαίας.

Κύριε παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, του 'Α

1 βρααμ, και Ισαακ, και Ιακωβ, και του σπέρματος

αυτών του δικαίου και ποιήσας τον ουρανών και την γήν

συν παντί τω κόσμω αυτών ο πεδήσας την θάλασσαν τα

λόγω του προστάγματός σου και κλείσας την άβυσσον, και

σφραγισάμενος αυτήν τη φοβερώ και ενδόξω ονόματί σου "

δν πάντα φρίσσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεως

σου ότι αστεκτος ή μεγαλοπρέπεια της δόξης σου, και ανυ

πόστατος η οργή της επί αμαρτωλούς απειλής σου, αμέτρη

τόν τε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου . Συ

γαρ ει Κύριος ύψιστος, εύσπλαγχνος, μακρόθυμος, και πο

λυέλεος, και μετανοών επί κακίαις ανθρώπων. Συ, Κύριε,

κατα το πλήθος της χρηστότητός σου επηγγείλω μετάνοιαν

και άφεσιν τοϊς ημαρτηκόσι σου, και το πλήθει των οικτιρ

μών σε ώρισας μετάνοιαν αμαρτωλοίς εις σωτηρίαν. Συ ούν,

Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ουκ έθου μετάνοιαν δικαίοις, τα

Αβρααμ, και Ισαακ, και Ιακωβ, τοϊς ουχ ημαρτηκόσι σου,

αλλ'έθου μετάνοιαν επ'εμοί τω αμαρτωλώ, διότι ήμαρτον

υπέρ αριθμόν ψάμμου θαλάσσης . Έπλήθυναν αι ανομίαι με,

Κύριε · επλήθυναν αι ανομίαι μου, και ουκ ειμι άξιος ατενί

σαι, και ιδείν το ύψος του ουρανού, από του πλήθους των

αδικιών μου, κατακαμπτόμενος πολλώ δεσμώ σιδηρώ, εις το

μη ανανεύσαι την κεφαλήν μου, και ουκ έστι μοι άνεσις

διότι παρόργισα τον θυμόν σου, και το πονηρόν ενώπιόν σου

• εποίησα, μη ποιήσας το θέλημά σου, και μη φυλάξας τα

προσταγματά σου. Και νύν κλίνω γόνυ καρδίας, δεόμενος

της παρά σού χρηστότητος . Ήμαρτηκα, Κύριε, ήμάρτηκα,

και τας ανομίας μου εγω γινώσκω" αλλ' αιτούμαι δεόμενος

A"νες μου, Κύριε, ανες μου, και μη συναπολέσης με ταϊς ανο

μίαις μου, μηδε εις τον αιώνα μηνίσας τηρήσης τα κακά μου,
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μηδε καταδικάσης με εν τοίς κατωτάτοις της γης· διότι συ

ει Θεός, Θεός των μετανοούντων, και εν εμοί δείξεις πάσαν

την αγαθωσύνην σου ότι ανάξιον όντα, σώσεις με κατά το

πολύ έλεός σου, και αινέσω σε διαπαντός εν ταίς ημέραις

της ζωής μου . “Ότι σε υμνεί πάσα ή δύναμις των ουρανών,

και σου έστιν η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν .

Τρισάγιον. Παναγία Τριάς. Πάτερ ημών. "Οτι σου έστι.

Και τα Τροπάρια ταύτα

Ηχος πλ. β'.

πλέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς πάσης γαρ

Β απολογίας απορoύντες, ταύτην σοι την έκεσίαν, ως Δε

σπότη, οι αμαρτωλοί προσφέρομεν: Ελέησον ημάς .
Δόξα .

Τύριε, ελέησον ημάς επί σοι γαρ πεποίθαμεν. Μη

οργισθης ημϊν σφόδρα, μηδε μνησθής των ανομιών ημών:

αλλ'επίβλεψον και νύν ως εύσπλαγχνος, και λύτρωσαι ημάς και

εκ των εχθρών ημών" συ γαρ ει Θεός ημών, και ημείς λαός

συ· παντες έργα χειρών σε, και το όνομά σου επικεκλήμεθα.

" Και νύν . Θεοτοκίον .

της ευσπλαγχνίας την πύλην άνοιξον ημίν, ευλογημένη

I Θεοτόκε ελπίζοντες εις σε, μη αστοχήσαιμεν, ρυσθείη

μεν δια σου των περιστάσεων συ γαρ ει η σωτηρία του γέ

νους των Χριστιανών.

Το, Κύριε ελέησον Μ'. Δόξα , και νύν. Την τιμιωτέραν των

Χερουβίμ . Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.

Ο Ιερεύς· Δι ευχών των αγίων Πατέρων ημών.

Ε Υ x H .

Λ έσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υεε μονογενές,

Ιησού Χριστέ, και αγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύ

ναμις, ελέησόν με τον αμαρτωλόν και οίς επίμασαι κρίμασι,

σώσόν με τον αναξιον δούλόν σου · ότι ευλογητός ει εις τους

αιώνας των αιώνων . Αμήν .

Δεύτε προσκυνήσωμεν Γ'. Μετανοίας Γ '. Είτα τους Ψαλμ.
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ΨΑΛΜΟΣ ΞΘ'.69.

Ο Θεός, εις την βοήθειάν μου πρόσχες: Κύριε, εις το βοη

θήσαί μοι σπεύσον.

Αίσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυ

χήν μου .

* Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, και καταισχυνθήτωσαν

οι βουλόμενοί μοι κακά .

'Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αισχυνόμενοι, οι λέγοντες

μοι: Εύγε, ευγε .

'Αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι

ζητούντες σε, ο Θεός .

Και λεγέτωσαν διαπαντός, Μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι α

γαπώντες το σωτήριόν σου .

* Εγω δε πτωχός είμι και πένης: ο Θεός, βοήθησόν μοι .

Βοηθός μου και σύστης μου ει συ, Κύριε" μη χρονίσης.

ΨΑΛΜΟΣ PMΒ'. 142.

ΤΖύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν

μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου έν τη δικαιο

σύνη σου .

Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετα του δούλου σου, ότι ου

δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών.

"Οτι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις

γήν την ζωήν μου.

" Εκάθισε με ένα σκοτεινούς, ως νεκρούς αιώνος, και ήκηδία

σεν επ'έμε το πνεύμα μου, εν εμοι εταράχθη η καρδία μου.

'Eμνήσθην ημερών αρχαίων, έμελέτησα εν πάσι τοίς έργοις

σου, εν ποιήμασι των χειρών σου έμελέτων.

Διεπέτασα προς σε τας χείρας μου η ψυχή μου ως γή

άνυδρός σου.

Ταχυ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου .

Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ'εμού, και ομοιωθή

σομαι τους καταβαίνουσιν εις λάκκον.
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'Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωί το έλεός σου, ότι επί σοι

ήλπισα .

Γνώρισόν μοι, Κύριε, οδον, έν ή πορεύσομαι, ότι προς σε

ήρα την ψυχήν μου .

Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγαν

δίδαξόν με το ποιεϊν το θέλημά σου, ότι συ ει ο Θεός μου .

Το Πνεύμα σου το αγαθον οδηγήσει με εν γή ευθεία ένε

κεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με .

Έν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου,

και εν τώ ελέει σου εξολοθρεύσεις της εχθρούςμου. . .

Και απολείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι

εγώ δούλός σου ειμί.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ.

A όξα εν υψίστοις Θεώ , και επί γης ειρήνη, εν ανθρώ

Δ ποις ευδοκία .

Υμνούμέν σε, ευλογούμέν σε, προσκυνούμέν σε, δοξολογού

μέν σε, ευχαριστούμέν σοι δια την μεγάλην σου δόξαν.. .

Κύριε Βασιλεύ, επoράνιε Θεέ, Πατερ παντοκράτορ : Κύριε

Υιε μονογενείς, Ιησού Χριστέ, και άγιον Πνεύμα .

Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο γιος του Πατρός, ο

αίρων την αμαρτίαν του κόσμου ελέησον ημάς, ο αίρων τας

αμαρτίας του κόσμου .

Πρόσδεξαι την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πα

τρος, και ελέησον ημάς. "

" " Οτι συ ει μόνος "Αγιος, συ ει μόνος Κύριος, Ιησούς Χρι

στος, εις δόξαν Θεού Πατρός . 'Αμήν . .

Καθ'εκάστην εσπέραν ευλογήσω σε, και αινέσω το όνομά

σου εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνος .

Κύριε, καταφυγή εγενήθης ημίν εν γενεά και γενεά . Εγω

είπα: Κύριε, ελέησόν με ίασαι την ψυχήν με, ότι ήμαρτον σοι.

Κύριε, προς σε κατέφυγον δίδαξόν με το ποιεϊν το θέ

λημα σου, ότι συ ει ο Θεός μου.

"Οτι παρα σοι πηγή ζωής· εν τω φωτί σου οψόμεθα φώς .

Παράτεινον το έλεός σου τοϊς γινώσκουσί σε.
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Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυκτί ταύτη αναμαρτήτους φυ

λαχθήναι ημάς .

Ευλογητός εί, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και αι

νετον και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας.

Αμήν.

' 'Γένοιτο, Κύριε, το έλεός σου εφ' ημάς, καθάπερ ήλπίσα

μεν επί σε .

Ευλογητός εί, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου .

Εύλογητος ει Δέσποτα, συνέτισόν με τα δικαιώματα σου.

Ευλογητός εί, "Αγιε, φώτισόν με τοϊς δικαιώμασί σου .

Κύριε, το έλεός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών

σου μη παρίδης .

Σοι πρέπει αίνος, σοι πρέπει ύμνος, σοι δόξα πρέπει, τώ

Πατρι, και το Υιώ, και τώ αγίω Πνεύματι, νύν, και αεί,

και εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν.

Ενταύθα λέγομεν τον Κανόνα της ημέρας, ή της Θεοτό

κου (*) . Μετα δε την συμπλήρωσιν των Τροπαρίων του Κα

νόνος, Τρισάγιον. Παναγία Τριάς. Πάτερ μηών . "Ότι σου

εστι. Και το επόμενον Τροπάριον μετα τών Στίχων αυτού .

Τροπάριον, Ηχος πλ. β'.

ΤΖύριε των δυνάμεων, μεθ' ημών γενού ' άλλον γαρ εκτός

σου βοηθον εν θλίψεσιν ουκ έχομεν . Κύριε των δυνά

μεων, ελέησον ημάς .

Στίχος , Αινείτε τον Θεόν εν τοϊς Αγίους αυτού· αινείτε αυ

τον εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού .

* Κύριε των δυνάμεων, μεθ' ημών γενού .

Στίχος . Αινείτε αυτόν επί ταϊς δυναστείαις αυτού · αινείτε

αυτών κατά το πλήθος της μεγαλωσύνης αυτού .

Κύριε των δυνάμεων, μεθ' ημών γενού .

Στίχος . Αινείτε αυτόν εν ήχο σάλπιγγος " αινείτε αυτον εν

ψαλτηρίων και κιθάρα .

. . Κύριε των δυνάμεων, μεθ' ημών γενού . :

(*) Ενταύθα ψάλλομεν και τον Μέγαν Κανόνα , ως προσισημείωται, εαν η Α', “Εβδομές της μεγάλης

Τεσσαρακοστής .



ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ . 169

Στίχος. Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορω: αινείτε αυτόν

εν χορδαίς και οργάνω.

Κύριε των δυνάμεων, μεθ' ημών γενού .

Στίχος , Αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις εύηχοις ", αινείτε αυ

τον εν κυμβάλους αλαλαγμού . Πάσα πνοή αίνε

σάτω τον Κύριον.

Κύριε των δυνάμεων, μεθ' ημών γενού .

Είτα ο πρώτος Χορός.

Αινείτε τον Θεόν εν τοϊς Αγίοις αυτού .

• . Ο δεύτερος Χορός .

Αινείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού .

. Και πάλιν οι δύο Χοροί ομού . .

Κύριε των δυνάμεων, μεθ' ημών γενού, κτλ.

Δόξα τω Πατρί, και το Υιώ, και τώ αγίω Πνεύματι.

Ταύριε, ειμή τους Αγίους σου εύχομεν πρεσβευτας, και την

Η αγαθότητά σου συμπαθούσαν ημίν, πώς ετολμώμεν Σω

τήρ υμνήσαι σε, δν ευλογούσιν απαύστως"Αγγελοι; Καρδιο

γνωστα, φείσαι των ψυχών ημών.

Και νύν. Θεοτοκίον .

πολλά τα πλήθη των εμών Θεοτόκε πταισμάτων προς

I σε κατέφυγον, Αγνή, σωτηρίας δεόμενος . Επίσκεψαι

την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβευε τω Υιώ σου και

Θεώ ημών, δοθήναι μοι την άφεσιν ων έπραξα δεινών, μόνη

ευλογημένη .

"Έτερον .

Παναγία Θεοτόκε, τον χρόνον της ζωής μου μη εγκαταλί

NI πης με ανθρωπίνη προστασία μη καταπιστεύσης με,

αλλ' αυτή αντιλαβού, και ελέησόν με .

"Ετερον.

την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτηρ του Θεό

1 φύλαξόν με υπό την σκέπην σου .

Το, Κύριε ελέησον Μ '. Είτα "

Λ ' εν παντί καιρώ και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γής,

Ο προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο

μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαγχνος, και τους δι
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καίους αγαπών, και τους αμαρτωλούς ελεών, και παντας κα

λών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλόντων α

γαθών : Αυτός, Κύριε, πρόσδεξαι και ημών εν τη ώρα ταύτη

τας εντεύξεις, και έθυνον την ζωήν ημών προς τας εντολάς

σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα αγνισον, τους

λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας καθαρον, και ρύσαι ημάς

από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης . Τείχισον ημάς α

γίοις σου ' Αγγέλοις, ίνα , τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι

και οδηγούμενοι, καταντήσωμεν εις την ενότητα της πίσεως,

και εις την επίγνωσιν της απροσίτου σου δόξης · ότι ευλογη

τος ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν .

Κύριε ελέησον Γ '. Δόξα , και νύν . Την τιμιωτέραν των Χε

ρουβίμ . Εν ονόμακ Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ .

* Ο ' Ιερεύς : Ο Θεός οικτειρήσαι ημάς, και ευλογήσαι ή

μάς και ποιούμεν τας Γ'. μεγαλας μετανοίας, λέγοντες

καθ'εαυτούς, και ένα Στίχον της Ευχής του οσίου Ε

φραίμ .

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιερ

γιας, φιλαρχίας, και αργολογίας μη μοι δως.

* Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής, και

αγάπης χάρισαι μου το σώ δούλω.

Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα έμα πται

σματα, και μη κατακρίνειν τον αδελφός μου ότι ευλογητός

ει εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν .

Είτα και τας ΙΒ'. μικράς: και παλιν μετάνοιαν μεγάλην,

και τον τελευταίον Στίχον της Ευχής . Μεθ' ήν, Τρισάγιον .

Παναγία Τριάς. Πάτερ ημών . "Οτι σου έστιν .

Κύριε ελέησον ΙΒ'. Είτα τας επομένας Εύχας.
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ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ .

Παύλου Μοναχού Μονής της Ευεργέτιδος.

A "σπιλε, αμόλυντε, άφθoρε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεό

Η νυμφε Δέσποινα ή Θεόν Λόγον τούς ανθρώπους τη πα

ραδόξω σου κυήσει ενώσασα, και την απωσθείσαν φύσιν τού

γένους ημών τοϊς ουρανίοις συναψασα" ή των απηλπισμένων,

μόνη ελπίς, και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντί

ληψις των εις σε προστρεχόντων, και πάντων των Χριστια

νών το καταφύγιον . Μή βδελύξη με τον αμαρτωλόν, τον ενα

γή, τον αισχρούς λογισμούς, και λόγοις, και πράξεσιν όλον

έμαυτόν αχρειώσαντα, και τη των ηδονών του βίου ραθυμία

γνώμη δούλον γενόμενον · αλλ' ως του φιλανθρώπου Θεού Μή

τηρ, φιλανθρώπως σπλαγχνίσθητι επ' εμοί τώ αμαρτωλό και

ασώτω, και δέξαιμου την έκ ρυπαρών χειλέων προσφερομέ

νην σοι δέησιν " και τον σον Υιόν, και ημών Δεσπότης και

Κύριον, τη μητρική σου παρρησία χρωμένη, δυσώπησον, ίνα

ανοίξη κάμοι τα φιλάνθρωπα σπλάγχνα της αυτού αγαθό

τητος και, παριδώνμε τα αναρίθμητα πταίσματα, επιστρέ

ψη με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δό

κιμον αναδείξη με. Και παρεσό μοι αει ως ελεήμων, και συμ

παθής, και φιλάγαθος " εν μέν τώ παρόντι βίω, θερμή

προστάτης και βοηθος, τας των εναντίων εφόδους αποτει

χίζεσα, και προς σωτηρίαν καθοδηγούσα μες και εν τω και

ρω της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και

τας σκοτεινές όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρρω αυτής

απελαύνουσα εν δε τη φοβερά ημέρα της Κρίσεως, της

αιωνίου με ρυομένη κολάσεως, και της απορρήτου δόξης του

σου Υιού, και Θεού ημών, κληρονόμος με αποδεικνύεσα. *Ης

και τύχοιμι, Δέσποινα μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της σής

μεσιτείας και αντιλήψεως, χάριτι και φιλανθρωπία του μο

νογενούς σου Υιού, του Κυρίου, και Θεού, και Σωτήρος ημών

Ιησού Χριστού . " Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή, και προσκύνη
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σις, συν τω αναρχο αυτού Πατρι, και το παναγίω, και α

γαθώ, και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νύν, και αει, και εις

τους αιώνας των αιώνων . Αμήν .

ΕΤΕΡΑ ΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ ,

'Αντιόχου Μοναχου και Πανδέκτου .

ΤΖαι δος ημίν, Δέσποτα, προς ύπνον απιούσιν, ανάπαυσιν

σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του

ζοφερου ύπνου της αμαρτίας, και από πάσης σκοτεινής και

νυκτερινής ηδυπαθείας . Παύσον τας ορμας των παθών, σβέ

σον τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθ' ημών δολίως

κινούμενα" τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστειλον,

και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμισον . Και

δώρησαι ημϊν, ο Θεός, γρήγορον νούν, σώφρονα λογισμών,

καρδίαν νηφουσαν, ύπνον ελαφρών, και πάσης σατανικής

φαντασίας απηλλαγμένον . Διανάστησον δε ημάς εν τω και

ρω της προσευχής, έστηριγμένους εν ταϊς εντολαϊς σου, και

την μνήμην των σων κριμάτων εν εαυτοίς απαράθραυστον

έχοντας. Παννύχιον ημϊν την σην δοξολογίαν χάρισαι, εις

το υμνείν, και εύλογείν, και δοξάζειν το πάντιμον και με

γαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρος, και του Υιού, και του

αγίου Πνεύματος, νύν, και αει, και εις τους αιώνας των

αιώνων . Αμήν.

περένδοξε, αειπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε

την ημετέραν προσευχήν τω Υιώ σου και Θεώ ημών,

και αίτησαι, ίνα σώση δια σου τας ψυχάς ημών .

Ττ' ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου

Π το Πνεύμα το άγιον . Τριας αγία , δόξα σοι .

Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτηρ του Θεού

1 φύλαξόν με υπό την σκέπην σου .

Δόξα, και νύν. Κύριε ελέησον Γ '. Ο Ιερεύς εκφωνεϊ : Εί

ρήνη πάσι τας κεφαλας υμών τω Κυρίω κλίνατε και ημών

κεκλιμένων, λέγει ευθύς
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Λ έσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών,

πρεσβείαις της παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτό

κου και αειπαρθένου Μαρίας: δυνάμει του τιμίου και ζωο

ποιού Σταυρού προστασίαις των τιμίων επουρανίων Δυνά

μεων Ασωμάτων ικεσίαις του τιμίου και ενδόξου Προφήτου,

Προδρόμου, και Βαπτιστού Ιωάννου των αγίων ενδόξων και

πανευφήμων Αποστόλων των αγίων ενδόξων και καλλινί

κων Μαρτύρων των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών :

των αγίων και δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και "Αννης,

και πάντων σου των Αγίων ευπρόσδεκτον ποίησον την δέη

σιν ημών · δώρησαι ημίν την άφεσιν των παράπτωμάτων ή

μών " σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερύγων σου · απο

δίωξον αφ' ημών πάντα εχθρών και πολέμιον· ειρήνευσον η

μών την ζωήν . Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και

σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθος και φιλάνθρωπος .

Είθ' ούτω ποιήσας ο Προεστως μετάνοιαν επί γής, λέγει

τοϊς 'Αδελφοίς: Εύλογείτε, Πατέρες αγιοι, συγχωρήσατέ μοι

το αμαρτωλώ . .

Και οι "Αδελφοί : Ο Θεός συγχωρήσαι σοι , Πάτερ άγιε ,

Και άρχονται οι 'Αδελφοί ανα δύο, είς εξ εκατέρου Χο

ρού κατα ταξιν, ποιεϊν τα αυτό, και αιτείσθαι, και λαμ

βαίνειν συγχώρησιν, μέχρις αν πληρωθώσιν άπαντες. Ο

δε Ιερεύς λέγει ( αποκρινομένων ημών το, Κύριε ελέησον,

συνεχώς) :

Εύξώμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου .

Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών .

Υπερ ευοδώσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου Στρατό.

Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, και πάσης της εν Χρισώ

ημών 'Αδελφότητος .

Υπέρ των απολειφθέντων πατέρων και αδελφών ημών .

Υπέρ των διακονούντων, και διακονησάντων ημίν .

Υπερ των μισούντων, και αγαπώντων ημάς.

Υπέρ των εντειλαμένων ημϊν τοϊς αναξίοις εύχεσθαι υπέρ

αυτών.

Υπερ αναρρύσεως των αιχμαλώτων.
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.

Υπέρ των έν θαλάσση καλώς πλεόντων .

Υπέρ των εν ασθενείαις κατακειμένων.

Εύξώμεθα και υπερ ευφορίας των καρπών της γής .

Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και

αδελφών ημών, των ενθάδε κειμένων, και απανταχού όρ
θοδόξων .

Είπωμεν και υπερ εαυτών το, Κύριε ελέησον Γ'.

Ο Προεστώς: Δι ευχών των αγίων Πατέρων ημών .

Και λαβόντες οι πάντες συγχώρησιν από του Προεστώτος,

απερχόμεθα εν τοίς κελλίοις ημών, ένθα λέγομεν και την

Ευχήν ταύτην·

τοις μισούσι και αδικούσιν ημάς συγχώρησον , Κύριε .

I Tοϊς αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον. Τους αδελφούς, και

οικείοις ημών χάρισαι τα προς σωτηρίαν αιτήματα, και ζωήν

την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψαι, και ίασιν δώρη

σαι. Τους έν θαλάσση κυβέρνησον . Τοϊς εν οδοιπορίαις συν

όδευσαν . Τώ Βασιλεϊ συμμάχησον . Τοϊς διακονούσι, και

έλεούσιν ημάς, αμαρτιών άφεσιν δώρησαι . Τους εντειλα

μένους ημίν τοϊς αναξίοις εύχεσθαι υπέρ αυτών , ελέησον

κατά το μέγα σου έλεος . Μνήσθητι, Κύριε, των προκοιμηθέν

των πατέρων και αδελφών ημών, και ανάπαυσον αυτούς, ό

που επισκοπεί το φώς του προσώπου σου . Μνήσθητι, Κύριε,

των αδελφών ημών των αιχμαλώτων, και λύτρωσαι αυτούς

από πάσης περιστάσεως . Μνήσθητι, Κύριε, των καρποφο

ρούντων και καλλιεργούντων εν ταϊς αγίαις σου Έκκλη

σίαις, και δος αυτοϊς τα προς σωτηρίαν αιτήματα, και ζωήν

την αιώνιον . Μνήσθητι, Κύριε, και ημών των ταπεινών, και

αμαρτωλών, και αναξίων δούλων σου, και οδήγησον ημάς εν

τη τρίβω των εντολών σου πρεσβείαις της παναχράντου σου

Μητρος, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας,

και πάντων σου των Αγίων · ότι ευλογητος ει εις τους αιώ

νας των αιώνων. Αμήν .
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Ποιoύντες Στίχον, λέγομεν·

Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι .

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο

πανταχού παρών, και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των

αγαθών, και ζωής χορηγός, έλθε, και σκήνωσον εν ημίν, και

καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, αγαθε, τας

ψυχάς ημών .

Τρισάγιον . Παναγία Τριάς. Πάτερ ημών. "Οτι σου έστι.

Κύριε ελέησον ΙΒ'. Δεύτε προσκυνήσωμεν Γ '. Μετανοίας Γ '.

και τους Ψαλμούς .

ΨΑΛΜΟΣ Ν'. 50.

Ελέησόν με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός σο, και κατά το

Ο πλήθος των οικτιρμών σου εξαλειψον το ανόμημα μου.

Επί πλείον πλύνόν με από της ανομίας μου, και από της

αμαρτίας μου καθαρισόν με .

"Οτι την ανομίαν μου εγω γινώσκω, και η αμαρτία μου

ενώπιόν μου έστι διαπαντός .

Σοι μόνω ήμαρτον, και το πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα

όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου, και νικήσης εν τω

κρίνεσθαι σε .

Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην, και εν αμαρτίαις εκίσ

σησέ με ή μήτηρ μου.

Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια

της σοφίας σου εδήλωσάς μοι .

Ραντιείς με υσσώπω, και καθαρισθήσομαι" πλυνείς με,

και υπερ χιόνα λευκανθήσομαι.

'Aκουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται

οστέα τεταπεινωμένα.
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Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου,

και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον.

Καρδίαν καθαραν κτίσον εν εμοι, ο Θεός, και πνεύμα

ευθες εγκαινισον εν τοίς εγκάτοις μου

Μη απορρίψης με από του προσώπου σου, και το Πνεύμα

σου το άγιον μη αντανέλης απ'εμού .

'Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου, και πνεύ

ματι ηγεμονική στήριξόν με .

Διδάξω ανόμους τας οδούς σου, και ασεβείς επι σε επι

στρέψουσιν .

Ρύσαιμε εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου,

αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου .

"Κύριε, τα χείλημου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί
την αίνεσίν σου.

"Ότι, ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα άν· ολοκαυτώματα ουκ

ευδοκήσεις .

Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον καρδίαν συντε

τριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει .

'Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδο

μηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ .

Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοραν και όλο

καυτώματα τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μό

σχους.
ΨΑΛΜΟΣ ΞΘ'. 69.

Ο Θεός, εις την βοήθειάν μου πρόσχες: Κύριε, εις το βοη

θήσαί μοι σπεύσον.

Αίσχυνθήτωσαν, και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυ

χήν μου .

Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, και καταισχυνθήτωσαν

οι βουλόμενοί μοι κακά.

• Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αίσχυνόμενοι, οι λέγοντες

μοι: Εύγε, ευγε .

' 'A γαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι

ζητούντες σε, ο Θεός.
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Και λεγέτωσαν διαπαντός, Μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι α

γαπώντες το σωτήριόν σου .

Έγω δε πτωχός είμι και πένης ο Θεός, βοήθησόν μοι .

Βοηθός μου και σύστης μου ει συ, Κύριε μη χρονίσης . :

ΨΑΛΜΟΣ ΡΙΒ'. 149.

Τα ύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέη

1 σίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιο

σύνη σου.

Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετα τού δούλου σου, ότι ου

δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών.

"Οτι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις

γήν την ζωήν μου .

Έκάθισε με ένα σκοτεινούς ως νεκρούς αιώνος, και ήκηδία

σεν επ'εμε το πνεύμα μου, εν εμοι εταράχθη η καρδία μου .

Έμνήσθην ημερών αρχαίων, έμελέτησα εν πάσι τοίς έργοις

σου, εν ποιήμασι των χειρών σου έμελέτων.

Διεπέτασα προς σε τας χείρας μου η ψυχή μου ως γη

άνυδρός σου.

Ταχυ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου.

Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ'εμού, και ομοιωθή

σομαι τοϊς καταβαίνουσιν είς λακκον.

"Ακουστον ποίησόν μοι το πρωί το έλεός σου, ότι επί σοι

ήλπισα.

Γνώρισόν μοι, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προς σε

ήρα την ψυχήν μου .

Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγαν:

δίδαξόν με το ποιεϊν το θέλημά σου, ότι συ ει ο Θεός μου .

Το Πνεύμα σου το αγαθον οδηγήσει με εν γή ευθεία ένε

κεν του ονόματός σου , Κύριε, ζήσεις με .

Έν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου,

και εν τω ελέει σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου .

και απολείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι

εγω δούλός σου ειμί.

Orologio .
12
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ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ.

A όξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπους

1 ευδοκία .

Ύμνούμέν σε, εύλογουμέν σε, προσκυνούμέν σε, δοξολογού

μέν σε, ευχαριστούμέν σοι δια την μεγάλην σου δόξαν.

Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ Κύ

ριε Υιε μονογενές, Ιησού Χριστέ, και άγιον Πνεύμα.

κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο γιος του Πατρός, ο

αίρων την αμαρτίαν του κόσμου ελέησον ημάς, ο αίρων τας

αμαρτίας του κόσμου.

Πρόσδεξαι την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πα

τρος, και ελέησον ημάς .

" Οτι συ ει μόνος "Αγιος, συ ει μόνος Κύριος, Ιησούς Χρι

στος, εις δόξαν Θεού Πατρός . Αμήν.

καθ' εκάστην εσπέραν ευλογήσω σε, και αινέσω το όνομα

σου εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνος .

Κύριε, καταφυγή εγενήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγω

είπα: Κύριε, ελέησόν με: ίασαι την ψυχήν με, ότι ήμαρτον σοι.

κύριε, προς σε κατέφυγον δίδαξόν με το ποιεϊν το θέ

λημά σου, ότι συ ει ο Θεός μου.

" Οτι παρα σοι πηγή ζωής· εν τω φωτί σου οψόμεθα φώς .

Ιμράτεινον το έλεός σου τοϊς γινώσκουσί σε.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυ

λαχθήναι ημάς.

Ευλογητός εί, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και αι

νετον και δεδοξασμένον το όνομα σο εις τες αιώνας. Αμήν.

γένοιτο, Κύριε, το έλεός σου εφ' ημάς, καθάπερ ήλπίσα

μεν επί σε .

Ευλογητός εί, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου .

Ευλογητός εί, Δέσποτα, συνέτισόν με τα δικαιώματά σου .

Εύλογητός εί, "Αγιε, φωτισόν με τοϊς δικαιώμασί σου .

κύριε, το έλεός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών

σου μη παρίδης.
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Σοι πρέπει αίνος, σοι πρέπει ύμνος, σοι δόξα πρέπει, τώ

Πατρί, και το Υιό, και τώ αγίω Πνεύματι, νύν, και αεί,

και εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν .

Είτα λέγομεν το· Πιστεύω εις ένα Θεόν . "Ορα σελ. 15,

και το "Αξιόν έστιν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτό

κον, κτλ. Μετά ταύτα: Τρισάγιον. Παναγία Τριάς. Πατερ

ημών. " Οτι σου έστιν . Είτα το Τροπάριον του κατά την ή

μέραν “Αγίου, ή τα παρόντα

*Hyos 8 .

Λ ' Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιών αει μεθ' ημών κατα :

Ο την σην επιείκειαν, μη αποστήσης το έλεός σου αφ'η

μών, αλλά ταϊς αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη κυβέρνησαν την

ζωήν ημών.

των εν όλω τω κόσμω Μαρτύρων σου, ως πορφύραν και

I βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δί

αυτών βοά σου, Χριστέ ο Θεός · Τωλαώσου τους οικτιρμούς

σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, και ταϊς

ψυχαίς ημών το μέγα έλεος .
Δόξα .

ηγετα των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχας των δέ

1 λων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός,

αλλα ζωή ατελεύτητος .

Και νύν .

ή πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων, και της Θεοτό

Γκου, την σην ειρήνην δος ημίν, και ελέησον ημάς, ως

μόνος οικτίρμων.

* Το Κύριε ελέησον Μ '. Ο εν παντί καιρώ. Κύριε ελέησον,

Γ '. Δόξα , και νύν . Την τιμιωτέραν. Εν ονόματι Κυρίου ευ

λόγησον, Πάτερ. Ο Ιερεύς: “Ο Θεός οικτειρήσαι ημάς ει

δε μη υπάρχει· Δι ευχών των αγίων Πατέρων ημών. Είτα

τας επομένας Ευχάς .

Ευχή εις την Υπεραγίας Θεοτόκον .

A "σπιλε, αμόλυντε, άφθoρε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεό

Α νυμφε Δέσποινα ή Θεόν Λόγον τοϊς ανθρώπους τη πα

ραδόξω σου κυήσει ενώσασα, και την απωσθείσαν φύσιν του
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γένους ημών τοϊς ουρανίοις συνάψασα· ή των απηλπισμένων

μόνη ελπίς, και των πολεμουμένων βοήθεια ή έτοιμη αντί

ληψις των εις σε προστρεχόντων, και πάντων των Χριστια

νών το καταφύγιον . Μη βδελύξη με τον αμαρτωλόν, τον ενα

γή, τον αισχρούς λογισμούς, και λόγοις, και πράξεσιν όλον

έμαυτόν αχρειώσαντα, και τη των ηδονών του βίου ραθυμία

γνώμη δούλον γενόμενον · αλλ' ως του φιλανθρώπου Θεού Μή

τηρ, φιλανθρώπως σπλαγχνίσθητη επ'εμοι τω αμαρτωλώ και

ασώτω, και δέξαι μου την έκ ρυπαρών χειλέων προσφερομέ

νην σου δέησιν " και τον σον Υιόν, και ημών Δεσπότην και

Κύριον, τη μητρική σου παρρησία χρωμένη, δυσώπησον, ίνα

ανοίξη κάμοι τα φιλάνθρωπα σπλάγχνα της αυτό αγαθότη

τος, και, παριδών μου τα αναρίθμητα πταίσματα, επιστρέ

ψημε προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δο

κιμον αναδείξη με. Και παρεσό μοι αεί ως ελεήμων, και συμ

παθής, και φιλάγαθος εν μεν τώ παρόντι βίω, θερμή προςά

τις και βοηθός, τας των εναντίων εφόδους αποτειχίζεσα, και

προς σωτηρίαν καθοδηγούσα με και εν τω καιρώ της εξόδου

μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τας σκοτεινας

όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρρω αυτής απελαύνουσα εν

δε τη φοβερά ημέρα της Κρίσεως, της αιωνίου με ρυομένη κο

λάσεως, και της απορρήτου δόξης του σου Υιού, και Θεού

ημών, κληρονόμος με αποδεικνύεσα . Ης και τύχοιμι, Δέσποι

να μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της σής μεσιτείας και αντιλή

ψεως : χάριτι και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, του

Κυρίου, και Θεού, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστό. " Ω πρέ

πει πάσα δόξα, τιμή, και προσκύνησις, συν τω αναρχω αυτό

Πατρί, και το παναγίω, και αγαθώ, και ζωοποιώ αυτό Πνεύ

ματι, νύν, και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν.

Ετέρα εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν .

Τ αι δος ημίν, Δέσποτα, προς ύπνον απιούσιν, ανάπαυσιν

σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζο

φερου ύπνου της αμαρτίας, και από πάτης σκοτεινής και

νυκτερινής ηδυπαθείας. Παύσον τας ορμας των παθών, σβέ

σον τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθ'ημών δολίως



ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΙΚΡΟΝ 184

κινομενα τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστειλον,

και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμισον . Και δώ

ρησαι ημίν, ο Θεός, γρήγορον νούν, σωφρονα λογισμoν, καρ

δίαν νηφουσαν, ύπνον ελαφρών, και πάσης σατανικής φαν

τασίας απηλλαγμένον. Διαναστησον δε ημάς εν τω καιρώ

της προσευχής έστηριγμένους εν ταϊς εντολαϊς σου, και την

μνήμην των σων κριμάτων εν εαυτοίς απαράθραυστον έχον

τας . Παννύχιον ημϊν την σην δοξολογίαν χάρισαι, εις το

υμνείν, και ευλογείν, και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλο

πρεπες όνομά σου του Πατρος, και του Υιού, και του αγίου

Πνεύματος, νύν, και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν .

Υ περένδοξε, αειπαρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσαγαγε

1 την ημετέραν προσευχήν τω Υιώ σου και Θεώ ημών,

και αίτησαι,ίνα σώση δια σου τας ψυχάς ημών .

Τ ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπημου

Π το Πνεύμα το άγιον . Τριας αγία, δόξα σοι.

Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτηρ του Θεού

I φύλαξόν με υπό την σκέπην σου.

Δόξα, και νύν. Κύριε ελέησον Γ '. και απόλυσις .

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΙΗΡΩΤΟ ΜΕΡΕΙ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ

ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ .





ΩΡΟΛΟΓ
ΙΟΥ

Τ Ο Υ Μ Ε Γ Α Ν Ο Υ

ΜΕΡΟΣ Β'.

II E P I E X ON

α 20Τα Τροπάρια, ήτοι Απολυτίκια και Κοντάκια των ακινήτων Εορτών, και

των καθ' εκάστην ημέραν “Αγίων του όλου ενιαυτού .

Τα 'Απολυτίκια και Κοντάκια του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου .

Τα εν ταις Κυριακαίς ψαλλόμενα Αναστάσιμα Απολυτίκια, Θεοτοκία,

και Υπακοας της Οκτωήχου .

Τα εν ταις λοιπούς της Εβδομάδος ημέραις ψαλλόμενα Απολυτίκια .

Ταεν όλω τώ ενιαυτό ψαλλόμενα Θεοτοκία, μετά τα 'Απολυτίκια των

μη εορταζομένων Αγίων .
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." Ος τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν ,

και ορατω τον σταυρόν αυτού , και ακολουθείτω μοι .

Μάρκ. Η'. 24.



ΤΡΟΠΑΡΙΑ

ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΕΟΡΤΩΝ,

ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘ' ΗΜΕΡΑΝ ΑΓΙΩΝ .

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ.

"Έχων ημέρας 30. Η ημέρα έχει ώρας12, και η νυξ ώρας 12.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ .

Π
Π
Π

Τ
Ι
Μ
Η
Π
Τ
Ι
Κ
Η
Θ
Ε

* 1 . Αρχή της Ινδίκτου, ήτοι του Νέου Έτους και μνήμη

του οσίου Πατρός ημών Συμεων του Στυλίτου και η Σύνα

ξις της υπεραγίας Θεοτόκου των Μιασηνών και του αγίου

Μάρτυρος Αειθαλά και των αγίων τεσσαράκοντα Γυναι

κών, και 'Αμμούν διακόνου, και διδασκάλου αυτών και των

αγίων Μαρτύρων Καλλίστης, Ευόδου, και Ερμογένους των

αυταδέλφων και μνήμη του δικαίου Ιησού του Ναυή και

ανάμνησις του μεγάλου Έμπρησμού.

ΙΝΔΙΚτΙΩΝΟΣ ΑΡΧΑ. οί της Ρώμης Αυτοκράτορες, προς διατήρησιν των στρα

τευμάτων, διέτασσον δια θεσπίσματος εις τους εαυτων υπηκόους, φόρον τινα

γενικών κατά πάσαν επαρχίαν, ου τινος η πληρωμη εγίνετο κατ' ενιαυτόν, έπα

ναλαμβανομένου του αυτού θεσπίσματος εις διάστημα ετών 15, καθότι 15 έτη

εχρεώστουν στρατεύεσθαι οι των Ρωμαίων στρατιώται . Μετά δε την τούτων

συμπλήρωσιν ανανεούντες τάλιν το θέσπισμα μετά τινος τροπολογίας, δια την
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Indictionis LII

το 781 έτει απο ΧΑΤΦραγίδ
α (Bullarm), ή

εν τω διαστήματι τούτω ενδεχομένων των πραγμάτων μεταβολήν , διέτασσον εκ

νέου έτερον φόρον, πληρωτέον και αυτον κατα συνέχειαν εις ολόκληρον δεκα

πενταετίαν' είτα έκ τρίτου άλλον, και ούτω καθεξής . Το δε αυτοκρατορικόν

θέσπισμα, δί ου ο φόρος ούτος διετάσσετο ολίγον τι προ του χειμώνος, ωνο

μάζετο Ιndictio , ο έστιν ορισμός, η διάγγελμα περί του φόρου όπερ εξελ

ληνίσαντες εις το Ίνδικτιων οι βασιλείς της Κωνσταντινουπόλεως, διετήρη

σαν αυτήν, ει και αντ'αυτής ενίοτε μεταχειρίζοντο την Έπινέμησιν, σημαί

νουσαν διανομήν. Εισήγαγε δε τας Ίνδικτιώνας, κατά την κοινοτέραν γνώμην,

πρώτος ο Μ . Κωνσταντίνος τώ 312 έτει απο Χριστού, ότε και το σημείον του

Σταυρού είδεν εν ουρανώ, και τον Μαξέντιον νικήσας, αναγορεύθη Αυτοκράτωρ

της Δύσεως ( Μαίου 21 ) . Τινές δε ( και ίσως πιθανώτερον) ανάγουσι των Ινδι

κτιώνων την αρχήν εως επι Αυγούστου Καίσαρος, τρία έτη προ Χριστού , φέρον

τες εις τούτο απόδειξιν Παπικήν τινα σφραγίδα ( Bullam), ήτοι θέσπισμα Πα

πικών εκδοθεν μεν τω 781 έτει απο Χριστού , σεσημειωμένον δε ούτως ' anno 4 ,

Indictionis LΙΙΙ, ο έστιν, έτει Δ '. της ΝΓ'. Ίνδικτιώνος , εξ ου συνάγεται το ει

ρημένον έτος καθότι, πολλαπλασιαζομένων των Β2 ολοκλήρων περιόδων της Ίν

δικτιώνος, προστιθεμένων και των 4 ετών της Β3 , προκύπτει αριθμός 784, τα

απο Χριστού δηλαδη έτη 781 , και 3 πλέον .

Υπάρχουσι δε τρία Ίνδικτιώνος είδη. Α'. ή εις την Δύσιν εισαχθείσα, ήτις

καλείται Αυτοκρατορικη, Καισαρική και Κωνσταντινιακη, και άρχεται από της

24 Σεπτεμβρίου . Β'. η λεγομένη Παπική, αρχομένη από της 1 Ιανουαρίου . Και

Γ '. η της Κωνσταντινουπόλεως, ήν παραλαβόντες οι ταύτης Πατριάρχαι, μετα

την πτώσιν της Ανατολικής αυτοκρατορίας, γράφουσιν αυτην ιδιοχείρως εν τοίς

υπ' αυτών εκδιδομένοις θεσπίσμασι, χωρίς του αριθμείν και την ακολουθίαν των

Ινδικτιώνων ή περιόδων των δεκαπέντε ετών άρχεται δε αύτη, μετά τινος τε

λετής, από της 1 Σεπτεμβρίου. Και αυτη μεν της Ίνδικτιώνος η αρχή και

της εις 15 έτη περιόδου αυτής η αιτία.

Επειδή δε μετά την συγκομιδής των καρπών εις αποθήκας, γίνεται τρόπον

τινά συμπλήρωσις του όλου ενιαυτού, και αρχόμεθα πάλιν από του νυν και εις

το εξής καταβάλλειν εκ νέου τα σπέρματα εις την γην, προς νέων γεννημάτων

προμήθειαν δια το μέλλον, δια τούτο ο μεν Σεπτέμβριος λογίζεται νέου έτους

αρχής η δε Εκκλησία, εορτάζουσα σήμερον, εξαιτείται παρά Θεού εύκρασίαν

αέρων, βροχας εγκαίρους, ευφορίαν της γης, κτλ. " Οτι δε και η παλαια των

Ι'εδαίων Συναγωγή έωρταζε την λεγομένην των Σαλπίγγων εορτήν κατα

την σήμερον, προσφέρεσα τω Θεώ ευχαριστηρίους ύμνους, μάρτυς η αγία Γραφή

( Λευϊτ. ΚΓ'. 24-25. 'Αριθμ. ΚΘ'. 1 - 2) . "Έστι και τρίτη αιτία της παρούσης

εορτής . Η ανάμνησις της εισόδου του Ιησού εις την εν Ναζαρέτ Συναγωγήν των

Ιουδαίων, ότε και επεδόθη αυτώ βιβλίον Ησαίου του Προφήτο προς αναγνωσιν

και ανοίξας αυτο, εύρε τον τόπον, όπου ήν γεγραμμένον · « Πνεύμα Κυρίου

επ'εμέ, ου ένεκεν έχρισε με κτλ. » ( Λουκ. Α'. 16-18 ) . Ταύτα περί της

παρούσης Εορτής και της Ινδικτιώνος .

Έκ δε τών σήμερον εορταζομένων Αγίων, ο μεν Συμεων εγεννήθη κατά τα

392 έτος έν τινι κώμη, καλουμένη Σισαν, εν τοϊς μεθορίοις Κιλικίας και Συρίας

εισήλθεν εις το μοναδικό στάδιον εκ νεαράς ηλικίας : εγυμνάσθη πρότερον εν

μοναστηρίω, είτα και κατά μόνας είς τόπον έρημον και τελευταίον αναβας

κατα τα όρη της Συρίας επί τινος στύλου υψηλού, αφ' ου και Στυλίτης επω

νομάσθη, ένεκαρτέρησεν επ'αυτού έτη πολλά , όρθιος το πλείστον" και ζήσας τα

πάντα 69, ετελεύτησε το 461 έτει .

“ Ο δε Ιησούς του Ναυή ήν εκ φυλής Εφραίμ ' εγεννήθη εν Αιγύπτω περί τα

1654 έτη προ Χριστό· διεδέχθη τον Μωυσήν τω 85 έτει της ηλικίας αυτού ανε

χαίτισε το ρεύμα του Ιορδάνου, και διαβίβασε τους Ισραηλίτας πεζούς: έστησε

τον δρόμον του ηλίου, πολεμών τους Ιεβουσαίες εμέρισε την γήν της επαγγελίας

εις τας δωδεκα φυλάς των Ισραηλιτών: εκυβέρνησεν αυτες 25 έτη συνέγραψε τα
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εις όνομα αυτού επιγραφόμενον εκτoν Βιβλίον της Παλαιάς Διαθήκης και ζή

σας τα πάντα έτη 10 ,ετελεύτησε το 1844 προ Χριστού .

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

Απολυτίκιον της Ινδίκτου, "Ηχος β'.

Ο πάσης Δημιουργός της κτίσεως, ο καιρους και χρόνους

Ο εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον στέφανον

του ενιαυτού της χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων εν ειρήνη

τους Βασιλείς και την Πόλιν σου, πρεσβείαις της Θεοτόκου,

και σώσον ημάς. Του Οσίου, Ήχος α.

Υ πομονής στύλος γέγονας, ζηλώσας τους προπάτορας

"Όσιε, τον Ίωβ εν τοις πάθεσι, τον Ιωσήφ εν τοϊς πει

ρασμούς, και την των Ασωμάτων πολιτείαν, υπάρχων εν

σώματι. Συμεών Πατήρ ημών όσιε, πρέσβευε Χρισώ τω Θεώ,

σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Της Θεοτόκου, Ήχος βαρύς.

αίρε κεχαριτωμένη, Θεοτόκε Παρθένε, λιμήν και προστα

Λ σία του γένους των ανθρώπων εκ σου γαρ εσαρκώθη

ο Λυτρωτής τ8 κόσμου μόνη γαρ υπάρχεις Μήτηρ και Παρ

θένος, αει ευλογημένη και δεδοξασμένη. Πρέσβευε Χριςώ το

Θεώ, ειρήνην δωρήσασθαι πάση τη οικουμένη.

Κοντακιον της Ινδίκτου, Ήχος δ'.

Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Δ ' των αιώνων ποιητής και Δεσπότης, Θεε των όλων, Υ

Ο περούσιε όντως, την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον, σω

ζων τώ ελέει σου, το απείρω Οικτίρμον, πάντας τους λα

τρεύοντας, σοι τω μόνω Δεσπότη, και εκβοώντας φόβω λυ

τρωτα Εύφορον πάσι το έτος χορήγησον .

“Ετερον του Οσίου, Ήχος β'. Αυτόμελον .

μα άνω ζητών, τοϊς κάτω συναπτόμενος, και άρμα πυρός,

Ι τον στύλον εργασάμενος, δί αυτού συνόμιλος των 'Αγ

γέλων γέγονας " Όσιε, συν αυτούς Χριστώ τω Θεώ, πρεσβεύων

απαύστως υπέρ πάντων ημών .

* 2 . Του αγίου Μάρτυρος Μάμαντος και του εν αγίοις

Πατρός ημών Ιωάννου του Νηστευτού, πατριάρχου Κωνςαν

τινουπόλεως ,
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* τίτλος, αν τούτ
ον

έτη 13

Ο μεν υπήρχεν εκ Γάγγρας της Παφλαγονίας, γεννηθείς εν φυλακή, οπο οι γοι

νείς αυτό υπέρ Χριστε ετελεύτησαν και συνεχώς 'Αμμίαν την θετην αυτ8 μητέρα

Μαμά καλών, ωνομάσθη Μάμας ήθλησε δε περί το 278. Ο δε Ιωάννης έπατριάρ

χευσεν έπι Τιβερία εν έτει 582, και κυβερνήσας την Εκκλησίαν έτη 13 και μήνας

6 , εκοιμήθη εν ειρήνη το 593. Εις τον Πατριάρχην τούτον εκυρώθη το πρώτον,

κατα το 386 έτος , ο έως τότε ασυνήθης τίτλος , Οικουμενικός.

'Απολ. του Μάρτ. *Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

Ο Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος

U έκομίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών :έχων

γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλεν ' έθραυσε και

δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταϊς ικεσίαις Χριστε

ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών . .

Του Ιεράρχου, Ήχος δ'.

ΤΖ ανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας δι

A δάσκαλος, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου ή των πραγμάτων

αλήθεια · δια τούτο έκτήσω, τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη

πτωχεία τα πλούσια . Πάτερ Ιεράρχα Ιωάννη, πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών . :

Κοντάκ. του Μάρτ. "Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

τ 'ν τη ράβδω "Αγιε, τη εκ Θεού σοι δοθείση, τον λαόν σου .

Ε ποίμανον, επί νομας ζωηφόρους: θήρας δε τους αορα

τους και ανημέρους, σύντριψον υπό τους πόδας των σε υ

μνούντων" ότι πάντες οι εν κινδύνους, προστάτην Μαμα

θερμόν σε κέκτηνται.

ή 3. Του αγίου Ιερομάρτυρος 'Ανθίμου, επισκόπου Νικομη

δείας και του οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου, συνασκητού

του Μεγάλου Ευθυμίου .

Ο μεν υπέμεινε το μαρτύριον επι Μαξιμίνου εν έτει 344. Ο δε Θεόκτιστος

ετελεύτησε περί το 454 .

'Απολυτίκιον του Ιερομάρτυρος, "Ηχος δ'.

ΤΚ αι τρόπων μέτοχος, και θρόνων διαδοχος, των Αποστό

1 λων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, εις θεω

ρίας επίβασιν · δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτο

μών, και τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρ

τυς "Ανθιμε. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχας

ημών.
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Του Οσίου, Ήχος πλ. δ'.

ταϊς των δακρύων σου ροαΐς, της ερήμου το άγονον εγεώρ

Τ γησας, και τοϊς εκ βάθους στεναγμούς, εις εκατον τους

πόνους καρποφόρησας και γέγονας φωστηρ, τη οικουμένη

λάμπων ταϊς θαυμασι, Θεόκτιστο Πατήρ ημών όσιε . Πρέσ

βευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον του Ιερομάρτυρος,"Ηχος δ'.
Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ. "

ν ιερεύσιν ακριβώς διαπρέψας, και μαρτυρίου την οδών

Β διανύσας, τα των ειδώλων εσβεσας σεβάσματα, πρό

μαχος γενόμενος, της σής ποίμνης θεόφρον· διό σε και γε

ραίρει νύν μυστικώς εκβοώσα: Έκ των κινδύνων λύτρωσαι

ημάς, ταϊς σαϊς πρεσβείαις αοίδιμε "Ανθιμε .

ή 4. Του αγίου Ιερομάρτυρος Βαβύλα, επισκόπου Αντιο

χείας και του αγίου και θεόπτου Μωϋσέως του Προφήτου .

και “ Ο μεν Βαβύλας, επίσκοπος Αντιοχείας ών δωδέκατος, και διάδοχος το Ζεβίνου

ή Ζεβινά, ήθλησεν έπι Δεκίου περί το 25ο έτος. Ο δε Μωϋσής, ο υπέρτατος των

φιλοσόφων, ο σοφώτατος των νομοθετών, και των ισοριογράφων απάντων ο αρχαιό

τατος, υπήρχεν εκ φυλής Λευί, υιός 'Αμβραμ και Ιωχαβίδ. Έγεννήθη εν Αιγύπτω

έτει 1689 προ Χριστού . Βρέφος ών έτι τριών μηνών, βληθείς εις sίβην, δέστι κι

βώτιον εκ παπύρο κατεσκευασμένον, και πανταχόθεν πεπισσωμένον, ερρίφθη εις τας

όχθας του Νείλου για το πρόσταγμα και τον φόβον του Φαραώ. Ληφθείς εκείθεν

υπό της θυγατρός αυτό, και γενόμενος αυτής υιός θετος, ανετράφη εν τη βασιλι

κη αυλή 40 έτη. Φυγων έπειτα εις Μαδιαμ, είδεν επι του όρες Χωρηβ την οπτα

σίαν της καιομένης Βάτου περί το 80 έτος της ηλικίας αυτού · ότε, χειροτονηθείς

υπό Θεού ηγεμων του Ισραήλ, εξήγαγεν αυτόν εκ γης Αιγύπτου : διαβίβασεν αυτον

δια της Ερυθράς θαλάσσης ως δια ξηράς κυβέρνησεν αυτόν εν τη ερήμω 40

έτη: εποίησε τέρατα και σημεία πολλά συνέγραψε τα πέντε πρώτα βιβλία της

Παλαιάς Διαθήκης, άτινα και Πεντάτευχος καλύνται . Φθάσας δε εις την γην

Μωαβ, ανέβη εις το όρος Ναβαν επι την κορυφήν αυτού Φασγα καλουμένην,

και εκεί, κατα Ψείαν κέλευσιν , ετελεύτησε το 1569 έτει προ Χριστού , ζήσας

τα πάντα έτη190. Τούτου εισιν αι εκ της Παλαιάς Διαθήκης δύο πρώται της

Στιχολογίας Ωδαί: "Ασωμεν τώ Κυρίω, κτλ. Πρόσεχε, ουρανέ, και λα

λήσω, κτλ. ών την μεν έψαλε παρα τον αιγιαλος της Ερυθράς θαλάσσης ευ

Θυς μετά την διάβασιν αυτής την δε δευτέραν, επί την γην Μωαβ, προ της

τελευτης αυτού ολίγας ημέρας .

'Απολυτίκιον του Ιερομάρτυρος, " Ηχος δ'.

Και τρόπων μέτοχος . "Όρα ανωτέρω.

Του Προφήτου, Ηχος β'.

του Προφήτου σε Μωϋσέως την μνήμην Kύριε εορτάζοντες,

Η δι αυτού σε δυσωπούμεν: Σώσον τας ψυχάς ημών.
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Κοντάκιον του Ιερομάρτυρος," Ηχος δ'.

Έπεφάνης σήμερον . .

εγαλεία πίστεως εν τη καρδία , περιθείς εφύλαξας, Ιε

1 ρομάρτυς Βαβύλα, μη δειλιάσας τον τύραννον, Χριστού

θεράπον· διό ημάς φύλαττε .

4+ 5. Του αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρος του τιμίου

Προδρόμου .

Κατά την γνώμην πολλών της Εκκλησίας Πατέρων, επιστηριζομένην εις άρ

χαίαν παράδοσιν, τον Ζαχαρίαν τούτον εφόνευσαν οι Ιουδαίοι, καθώς ο Κύριος

είπε προς αυτους, μεταξυ του ναύ και του θυσιαστηρίου ( Ματθ. ΚΓ'. 35 ), δια

δύο αίτια : Το μεν, ότι, και μετά την κύησιν της Παρθένου Μαριάμ, ο Ζαχαρίας

Παρθένον πάλιν ωνόμαζεν αυτην, και μετα των λοιπών παρθένων συνηρίθμει

( Βασίλ. Λόγ. εις την Χρ. Γένν. ). Το δε , ότι εν τω καιρώ της Βρεφοκτονίας

( Δεκεμβρ. 29 ) ουχ ευρέθη Ιωάννης ο υιός αυτού · επειδή η γηραια Ελισάβετ,

παραλαβούσα αυτον νηπιάζοντα, έκρυπτες επιμελώς, ρητώς μεν άδηλον που,

αλλ' εις την έρημον πάντως, όπου, κατά τον Ευαγγελιστής, το παιδίον ηύξα

νε και εκραταιούτο πνεύματι, και ήν εν ταίς ερήμοις, έως ημέρας

αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ ( Λουκ. Α '. 80 ) . Μηευρεθέντος ούν

του υιού , εφονεύθη ο πατήρ δια προστάγματος του Ηρώδου ( Πέτρ. Αλεξανδρ.

Καν. ΙΓ '. ) .

Απολυτίκιον, Ηχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ

Τερωσύνης στολισμόν, περιβαλόμενος σοφε, κατά τον νόμον

του Θεού, ολοκαυτώματα δεκτα, ιεροπρεπώς προσενήνο

χας Ζαχαρία και γέγονας φωστήρ, και θεατης μυστικών,

τα σύμβολα εν σοι τα της χάριτος, φέρων εκδήλως πανσοφε :

και ξίφει αναιρεθείς εν τω ναώ του Θεού, Χριστού Προφήτα,

συν τω Προδρόμο, πρέσβευε σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον, * Ηχος γ'.

Η Παρθένος σήμερον .

ο προφήτης σήμερον, και ιερεύς του Υψίστου, Ζαχαρίας

Ο προϋθηκεν, και του Προδρόμου γενέτης, τράπεζας, της

αυτού μνήμης πιστούς εκτρέφων, πόμα τε δικαιοσύνης του

τοις κεράσας . Διό τούτον ευφημούμεν, ως θεϊον μύστην Θεού

της χάριτος .

* 6. Η ανάμνησις του γεγονότος θαύματος έν Κολασσαϊς,

ήτοι εν Χώναις, παρα του 'Αρχιστρατήγου Μιχαήλ .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου .
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Απολυτίκιον," Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

των ουρανίων στρατιών 'Αρχιστράτηγε, δυσωπούμέν σε αει

I ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταϊς σαϊς δεήσεσι τειχίσης ημάς,

σκέπη των πτερύγων, της αύλου σου δόξης, φρουρών ημάς

προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας: 'Εκ των κινδύνων λύ

τρωσαι ημάς, ως Ταξιάρχης των άνω Δυνάμεων .

Κοντάκιον, " Ηχος β'. Τους ασφαλείς.

Λ ' τη Τριάδι παρεςως ολόφωτος, μετα πασών των ουρα

Ο νίων Τάξεων, και το ένθεον μελώδημα, συν αυταίς ανα

φωνών Μιχαήλ, και την γήν θεία νεύσει διερχόμενος, και τέ

ρασι μεγίστους θαυμαζόμενος, μη παύση πρεσβεύων υπέρ

πάντων ημών .

* 7. Προεόρτια της Γεννήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου

και μνήμη του αγίου Μάρτυρος Σώζοντος.

" Ήθλησεν εν Πομπηϊουπόλει της Κιλικίας, επί Μαξιμιανού ηγεμόνος αυτής ,
το 288.

Απολυτίκιον Προεόρτιον, Ήχος δ'.Κατεπλάγη Ιωσήφ.

και της ρίζης Τεσσαι, και εξ οσφύος του Δαυΐδ, ή θεό

Β παις Μαριαμ, τίκτεται σήμερον ημϊν · διό και χαίρει

η σύμπασα και καινουργείται συγχαίρει τε ομού, ο ουρα

νος και η γή. Αινέσατε αυτήν αι πατριαι των εθνών. Ιωα

κείμ ευφραίνεται, και "Αννα πανηγυρίζει κραυγάζουσα: Η

στείρα τίκτει την Θεοτόκον, και τροφος της ζωής ημών .

Κοντάκιον της Θεοτόκου, Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

τη σεπτή Γεννήσει σου η οικουμένη, το αύλω Πνεύματι,

Γ πεποικιλμένη νοερώς, εν ευφροσύνη κραυγάζει σοι: Χαϊ

ρε Παρθένε Χριστιανών το καύχημα .

'Απολυτίκιον του Μάρτυρος, Ηχος δ'.

Ο Μάρτυς σου Κύριε . "Ορα όπισθεν, σελ.188.

Κοντάκιον του αυτού, " Ηχος β'. Τους ασφαλείς.

τον αληθή και θεοφόρον Μάρτυρα, και αθλητής της ευ

Ο σεβείας δόκιμον, συνελθόντες ανυμνήσωμεν, μεγαλοφώ

νως πάντες σήμερον, Σώζοντα τον θείον μύστης της χάριτος,

ιάσεων δοτώρα πλουσιώτατον πρεσβεύει γαρ τω Θεώ, υπέρ

πάντων ημών.
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Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ .

8. Το Γενέθλιον της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτό

κου, και αειπαρθένου Μαρίας .

Κατά την αρχαίας της Εκκλησίας παράδοσιν , η Θεοτόκος εγεννήθη εξ επαγ

γελίας περί το 16, η 17 έτος προ της Χρ. Γεννήσεως , εκ στειρευόντων και προβε
βηκότων την ηλικίαν γονέων, του Ιωακείμ και της "Αννης' ών ο μεν κατήγετο

έκ του βασιλικού γένους του Δαυίδ, φυλής Ιούδα· η δε "Αννα εκ της ιερατικής

φυλής του Λευί, θυγάτηρ Ματθαν του ιερέως και Μαρίας της γυναικός αυτού .

'Αργία , και ιχθύος Κατάλυσις .

Απολυτίκιον, Ήχος δ'.

Τα ' Γέννησίς σου Θεοτόκε, χαραν εμήνυσε πάση τη οικου

Η μένη " εκ σου γαρ ανέτειλεν ο Ήλιος της δικαιοσύνης,

Χριστος ο Θεός ημών και λύσας την κατάραν, έδωκε την

ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσατο ημίν

ζωήν την αιώνιον .

. . Κοντάκιον, "Ηχος δ'.

Τ ' ωακείμ και "Αννα ονειδισμό ατεκνίας, και 'Αδαμ και Εύα

1 εκ της φθοράς του θανάτου, ήλευθερώθησαν "Αχραντε εν

τη αγία Γεννήσει σου . Αυτήν εορτάζει και ο λαός σε, ενοχής

των πταισματων λυτρωθείς εν τω κράζειν σοι · “Η Στείρα τί

κτει την Θεοτόκον, και τροφος της ζωής ημών .

* 9. Των αγίων και δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και

Α 'ννης και του αγίου Μάρτυρος Σεβηριανού,

" Ήθλησεν, επι Λικινίου βασιλέως, και Λυσίου δουκος εν έτει 36.

Εν τούτη τη ημέρα γίνεται και η φθινοπωρινή Ισημερία .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου
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'Απολυτίκιον της Εορτής και των Αγίων,

* Ηχος β'.

των δικαίων Θεοπατόρων σου Κύριε, την μνήμην εορτάζον

Ι τες, δί αυτών σε δυσωπούμεν: Σώσον τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον," Ηχος β'. Τα άνω ζητών. "

τυφραίνεται νύν, η "Αννα των σειρώσεως, λυθείσα δεσμών,

Ε και τρέφει την Πανάχραντον, συγκαλούσα άπαντας,

ανυμνήσαι τον δωρησάμενον, εκ της νηδύος αυτής τοϊς βρο

τοϊς, την μόνην Μητέρα την απείρανδρον .

10. Των αγίων Μαρτύρων Μηνοδώρας, Μητροδώρας, και

Νυμφοδώρας .

"Ησαν εκ Βιθυνίας, αδελφαί κατά σάρκα, επι Μαξιμιανού των 304 έτει αθλή
σασαι.

'Απολυτίκιον της Εορτής : Κοντάκιον των Αγίων,

Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

περ Τριάδος καρτερώς έναθλούσαι, τον πολυμήχανον

Ι εχθρον ετροπώσασθε, αδελφικώς συνδούμεναι το πνεύ

ματι· όθεν εισωκίσθητε, συν ταϊς πέντε Παρθένοις, εις τον

επουράνιον, Αθληφόροι νυμφώνα και συν 'Αγγέλοις τώ Παμ

βασιλεϊ, εν ευφροσύνη απαύστως παρίστασθε .

* 11. Της οσίας Μητρός ημών Θεοδώρας της εν 'Αλεξαν

δρεία .

“Υπήρχεν επί της βασιλείας Ζήνωνος εν έτει 472: μετονομασθείσα δε Θεό

δωρος, και ανδρικώς ένδυσαμένη, έζησεν εν μοναστηρίων ανδρών, άγνωστοςέως

τέλους .

Απολυτίκιον της Εορτής: και της Αγίας, Ηχος πλ. δ'.

'ν σοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα : λαβούσα

Ο γαρ τον σταυρόν, ήκολούθησας τα Χριστώ, και πράτ

τουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ

επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανατου διο και μετα

Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Θεοδώρα το πνεύμα σου .

Κοντάκιο ., Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

Το σώμα το σόν, νηστείαις κατατήξασα, αγρύπνοις ευ

I χαϊς, τον Κτίστην καθικέτευσας, του λαβείν συγχώρη

Orologio. 13
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σιν, την τελείαν της αμαρτίας σου : ήν και έλαβες αληθώς,

οδόν μετανοίας υποδείξασα .

+ 12. Του αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου .

Επίσκοπος ήν κατα την Ιταλίαν· ήθλησεν επί Διοκλητιανού το 998.

Η τούτου 'Ακολουθία ψάλλεται εις τας 14, δια το αποδίδοσθαι σήμερον την

Εορτήν της Θεοτόκου .

Κοντάκιον του Αγίου, *Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

να θεία σοφε, σεμνώς έμυσταγώγησας, θυσία δεκτή, έγέ

Ι νου παμμακάριστε " του Χριστού γαρ έπιες, το ποτήριον

Μάρτυς Αυτόνομε και αυτό νυνι παρεστως, πρεσβεύεις α

παύστως υπέρ πάντων ημών .

13. Τα Εγκαίνια του Ναού της αγίας του Χριστού και

Θεού ημών Αναστάσεως και Προεόρτια του τιμίου καιζωο

ποιού Σταυρού και μνήμη του αγίου Ιερομάρτυρος Κορνη

λίου του Εκατονταρχου .

“ Ο μεν Ναός έστιν , ο υπο πάντων των πιστών διαφερόντως τιμώμενος Ναός

του αγίου Τάφου, δν ο Μ . Κωνσταντίνος ανήγειρεν επι τον τόπον του Γολγοθά,

ένθα και του κόσμου Σωτηρ εσταυρώθη και ετάφη. Υπήρχε δε προ πολλού ο τό

πος ούτος συγκεχωσμένος επίτηδες υπό των Ιουδαίων και εθνικών επι δε 'Α

δριανού του Αιλίου και ειδωλείον της Αφροδίτης εκτίσθη επ'αυτού , προς πε

ρισσοτέραν του ιερού τόπου βεβήλωσιν, και παντελή αυτού λήθην. Εκεί έκρύπτε

το και ο τίμιος Σταυρός" αλλ' ανασκευής γενομένης κατά την του ευσεβούς Βα

σιλέως επιταγην, ευρέθησαν ομού του σωτηρίου πάθους τα σύμβολα . Έπ' αυτον

ούν τον τόπον ώκοδομήθη ο επ'ονόματι της ζωηφόρου Αναστάσεως Χριστού του

Θεού ημών μέγιστος και περικαλλής Ναός δί επιστασίας της μακαρίας Ελένης ,

Δρακιλιανού του της Παλαιστίνης επάρχου, και Μακαρίου του τότε των Ιερο

σολύμων Πατριάρχου, ός τις και τον τίμιον Σταυρόν ύψωσε ( Σεπτεμ. 14 ), και

τα Έγκαίνια του Ναού τούτου εποίησε περί το 330 έτος.

Ο δε Κορνήλιος ήν Ρωμαίος το γένος, εθνικός την θρησκείαν, Εκατόνταρχος

το αξίωμα, κάτοικος της εν Παλαιστίνη Καισαρείας, ανήρ ευσεβής και θεοφο

βούμενος, ποιων ελεημοσύνας πολλάς εις τον λαόν, και διαπαντος του Θεού δεό

μενος . Κατά δε το 4 έτος έδων οπτασίαν αγγελικην, αποστείλας εκάλεσεν εκ

της Ιόππης Πέτρον τον Απόστολον, υφ' ου κατηχηθείς την εις Χριστον πίστιν,

και πανοικι βαπτισθείς, εγένετο απαρχή της των εθνικών κλήσεως. Λέγεται δε

ότι μετά ταύτα προεχειρίσθη και επίσκοπος, κατά τινας μεν, αυτής της Κα

σαρείας, κατ' άλλους δε , της Σκήψεως ου μακραν της Τρωάδος, και ότι ετελεύ

τησε μαρτυρικώς.

Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

'Απολυτίκιον των Εγκαινίων, Ηχος δ'. .

Os του άνω στερεώματος την ευπρέπειαν, και την κάτω

4 συναπέδειξας ωραιότητα, του αγίου σκηνώματος της

δόξης σε Κύριε . Στερέωσον αυτό εις αιώνα αιώνος, και πρόσ
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δεξαι ημών, τας εν αυτώ απαύστως προσαγομένας σοι δεή

σεις δια της Θεοτόκου, η παντων ζωή και ανάστασις .

"Ετερον του Σταυρού," Ηχος β'.

τον ζωοποιόν Σταυρόν της σής αγαθότητος, δν εδωρήσω

I ημίν τοϊς αναξίοις Κύριε, σοι προσαγομεν εις πρεσβείαν.

Σώζε τους Βασιλείς και την Πόλιν σου, ικετεύοντας δια της

Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.

Κοντάκ. των Εγκαινίων, Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Λυρανος πολύφωτος η Εκκλησία, ανεδείχθη απαντας, φω

Ο ταγωγούσα τους πιστούς εν ω εστωτες κραυγαζομεν

Τούτον τον Οίκον στερέωσον Κύριε .

- Του Αγίου, όμοιον .

Α 'παρχήν αγίαν σε η Εκκλησία, εξ εθνών εδέξατο, κατα

Η φωτίζουσαν αυτήν, ταϊς εναρέτoις σε πράξεσιν, ιερομύ

στα θεόφρον Κορνήλιε .

* 14. Η παγκόσμιος Ύψωσις του τιμίου και ζωοποιού

Σταυρού .

Τούτον ζητήσασα εν Ιερουσαλήμ η μακαρία Ελένη, μήτηρ Κωνσταντίνου του

Μεγάλου, ευρε κεκρυμμένον εν γή περί το 325 έτος : είτα υψωθέντα επ' άμβωνος

υπό του τότε Ιεροσολύμων πατριάρχου Μακαρίου, έδων αυτον ο λαός έβόησε

το, Κύριε ελέησον. Ίστέον δε ότι, μετα την εύρεσιν ταύτην του τιμίου Σταυ

ρού , μέρος μεν αυτού ήνέχθη τότε εις Κωνσταντινούπολιν , χάριν ευλογίας το

δε λοιπόν , καταλειφθεν εν Ιεροσολύμοις, διέμειναν εκεί μέχρι του 644 έτους : ότε ,

λεηλατήσαντες την Παλαιστίνης οι Πέρσαι, απήγαγον αυτο εις την εαυτών πα

τρίδα ( Ιαν. 29 ) . “Υστερον δε, το 628 έτος, εκστρατεύσας κατ' αυτών και Ηρά

κλειος, ανέλαβε πάλιν τον τίμιον Σταυρόν, και εκόμισεν αυτόν εις Κωνσταντι

νούπολιν .

'Αργία και Νηστεία, εν ή αν ημέρα τύχη.

'Απολυτίκιον, * Ηχος α .

Πώσον Κύριε τον λαόν σε, και ευλόγησον την κληρονομίαν

2 σου, νίκας τοϊς Βασιλεύσι κατα βαρβάρων δωρούμενος,

και το σον φυλάττων δια του Σταυρού σου πολίτευμα.

Κοντάκιον, Ηχος δ'. Αυτόμελον .

Λ ' υψωθείς εν τω Σταυρώ εκουσίως, τη επωνύμω σου και

Ο νη πολιτεία, τους οικτιρμες σε δώρησαι, Χριστέ ο Θεός

εύφρανoν εν τη δυναμει σου τους πιστούς Βασιλείς ημών, νί

κας χορηγών αυτοϊς κατα των πολεμίων " την συμμαχίαν

έχoιεν την σην, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον .
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& 15. Του αγίου Μάρτυρος Νικήτα.
Ήθλησεν έπι Αθηναρίχου άρχοντος Γότθων, των πέραν του "Ιστρου ποταμού,

έν έτει 350, έν τους χρόνους Κωνσταντίνου του Μεγάλου .

Απολυτίκιον της Εορτής και του Αγίου, Ηχος δ'.

Ο Μάρτυς σου Κύριε . “Ορα όπισθεν, σελ.188.

Κοντάκιον, * Ηχος β'. Τα ανω ζητών .

Της πλάνης τεμών, το κράτος τη ενστάσει σου, και νίκης

I λαβών, το στέφος εν τοις άλλοις σου, τοϊς Αγγέλοις έν

δοξε, συναγάλλη Νικήτα φερώνυμε, συν αυτούς Χριστό το

Θεώ, πρεσβεύων απαύστως υπέρ πάντων ημών.

ή 16. Της αγίας Μεγαλομάρτ. Ευφημίας της πανευφήμου.

Αυτη υπήρχεν εκ Χαλκηδόνος, εν παρθενία τον βίον διάγουσα, εν τούς χρόνους

Διοκλητιανού, υφ' ου και τον μαρτυρικόν , υπέστη θάνατον τω 303, ή κατ' άλ

λους 307 έτει. Το ιερόν αυτής λείψανον σώζεται εν τω της Κωνσταντινουπό

λεως Πατριαρχείο .

'Απολυτίκιον της Εορτής και της Αγίας, Ήχος δ'.

Κατεπλάγη Ιωσήφ.

Τ ' αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τη φωνή : Σε Νυμφίε

μου ποθώ, και σε ζητούσα αθλώ, και συσταυρούμαι

και συνθάπτομαι τώ βαπτισμό σου και πάσχω δια σε, ως

βασιλεύσω συν σοι, και θνήσκω υπερ σου, ίνα και ζήσω

εν σοί · αλλ' ως θυσίαν άμωμον προσδέχoυ την μετα πόθου

τυθεϊσάν σου . Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων, σώσον τας ψυ

χας ημών .

Κοντάκιον, Ηχος δ'. Ο υψωθεις εν τω Σταυρώ.

την τή αθλήσει σου καλώς ήγωνίσω, και μετά θάνατον η

Ο μάς αγιάζεις, ταϊς των ιαμάτων βλύσεσι Πανεύφημε :

όθεν σου την κοίμησιν, την αγίαν τιμώμεν, πίστει παριστάμε

νοι, το σεπτό σε λειψάνω, ίνα ρυσθώμεν νόσων ψυχικών, και

των θαυμάτων την χάριν αντλήσωμεν .

ξε 17. Της αγίας Μάρτυρος Σοφίας, και των τριών αυτής

θυγατέρων, Πίστεως, Ελπίδος, και 'Αγάπης . .

Αύται εξ Ιταλίας υπάρχουσαι, ήθλησαν περί το 126 έτος επ' Αδριανού .

"Απολυτίκιον της Εορτής : Κοντακιον των Αγίων,

Ηχος α . Τον τάφον σου Σωτήρ.

Tοφίας της σεμνής, ιερώτατοι κλάδοι, η Πίστης και Έλ

ο πις, και 'Αγάπη δειχθείσαι, σοφίαν απεμώραναν, των
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Ελλήνων εν χάριτς και αθλήσασαι, και νικηφόροι φαγάσαι

στέφος άφθαρτον, παρα του πάντων Δεσπότου, Χριστού α

νεδήσαντο .

18. Του οσίου Πατρός ημών Ευμενίου,επισκόπουΓορτύ

νης, του Θαυματουργού ,

'Απολυτίκιον και Κοντάκιον της Εορτής .

& 19. Των αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου, και

Δορυμέδοντος .

"Ηθλησαν επί της βασιλείας Πρόβου περί το 118 έτος .

'Απολυτίκιον της Εορτής : Κοντάκιον των Αγίων,

Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Ποταμός πληρούμενος, των χαρισμάτων, του αγίου Πνεύ

ματος, αποδειχθέντες Αθληται, την οικουμένην άρδεύε

τε, ταϊς των θαυμάτων καλαίς αναβλύσεσιν.

* 20. Του αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, και Θεοπί

στης σης συμβίου αυτού , και των δύο υιών αυτών, 'Αγαπίου

και Θεοπίστου ,

" Ηθλησαν επί 'Αδριανού περί το 196 έτος .

Καταλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον της Εορτής και των Αγίων, Ήχος δ'.

Ταχύ προκατάλαβε .

ΛιΜάρτυρές σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτών, στεφάνους

Ο εκομίσαντο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών

σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλον έθραυ

σαν και δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτών ταϊς ικεσίαις

Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον, Ήχος β'. Τα άνω ζητών . .

για πάθη Χριςό, παμμάκαρ μιμησάμενος, και τούτου πιων,

I προθύμως το ποτήριον, κοινωνός Ευσταθιε, και της δό

ξης σύγκληρος γέγονας, παρ αυτού του πάντων Θεού, λαμ

βαίνων εξ ύψους θείαν δύναμιν .

* 24. Του αγίου Αποστόλου Κοδράτου του εν Μαγνησία

και του αγίου Προφήτου Ιωνά .

Ο μεν Κοδράτος έχρημάτισε των Αποστόλων μαθητής και γενόμενος 'Αθης
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δε,
παρακάσας τα αχή της θαλάσσης τον εις την θά

έκα,
έτοςτην

καφενείαν,και σε Ετ: Χάος με

την

νων επίσκοπος, ήθλησεν επι 'Αδριανά τα 17 έτει, κατά τον Συναξαριςήν · κατ'άλ.

λους δε , πολλώ ύστερον έπι Αυρηλίου. Ο δε Ιωνάς ήν υιός 'Αμαθί, εκ πόλεως

εθχοφερ, η Γες- Οφέρ ( Α'. Βασ. ΙΔ'. 25 ), φυλής Ζαβελών, προφητεύσας περί το

838-810 προ Χρισ8 . Εις τούτον προσέταξεν ο Θεός να απέλθη εις Νινευί την των

Ασσυρίων μητρόπολιν, και κηρύξη την εντός ολίγου καταστροφής αυτής δια τας

των πολιτών αμαρτίας ο δε , παρακάσας τ8 θείο προσάγματος, εμβας εις πλοίον,

απήρχετο αλλού . Η αιφνίδιος και φοβερα ταραχή της θαλάσσης, και η φανέρωσις

της παρακοής του Ιωνά, ηνάγκασε τους ναύτας, ίνα ρίψωσιν αυτον εις την θά

λασσαν. Κήτος μέγα , έτοιμον ευθυς, κατά θείαν πρόνοιαν, κατέπιεν αυτόν. Τρία

ημερονύκτια ευρισκόμενος εις την κοιλίαν αυτού , προσηύχετο, λέγων την 5 . της

Στιχολογίας Ωδής: Έβόησα ένθλίψει με προς Κύριον τον Θεόνμs, κτλ.

Το κήτος εξέρασεν αυτον έπειτα εις την ξηραν, και πάλιν ή προτέρα προσταγή

του Θεού προς αυτόν. " Οθεν απελθων εκήρυττε, λέγων· Έτι τρείς ημέραι,

και Νινευί καταστραφήσεται. Έτρόμαξεν εκ τούτου ο λαός μετενόησαν

πάντες ένήστευσαν μεγάλοι, μικροί, βρέφη θηλάζοντα, και αυτα έτι τα κτήνη:

και ούτω τον Θεόν εξιλεώσαντες, απέφυγον αυτού την οργήν. - Η προφητεία

του Ιωνά, εις 4 κεφάλαια διηρημένη , τάττεται πέμπτη των ΙΒ'. Έλασσόνων

Προφητών. Η δε τριήμερος αυτού διαμονη εν τη κοιλία του κήτους εικόνιζε την

τριήμερον ταφην, και ζωηφόρος του Σωτήρος ημών ανάστασιν ( Ματ. ΙΒ'. 39-40) .

Έν ταύτη τη ημέρα αποδίδοται η Εορτή του ζωοποιού Σταυρού, και ψάλλον

ται πάντα τα αυτής η δε Ακολουθία του Αποστόλου ψάλλεται τη 29.

σε 22. Του αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά, επισκόπου Σινώπης.

" Ηθλησεν επί Τραϊανού Βασιλέως εν έτει 109.

'Απολυτίκιον του Αποστόλου, Ηχος γ'.

Α 'πόστολε άγιε Κοδρατε, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα

Η πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών.

Και του Ιερομάρτυρος, Ηχος δ'.

Και τρόπων μέτοχος . “Ορα σελ. 188.

Κοντάκιον του Αποστόλου, Ήχος πλ. δ'.

Ως απαρχές της φύσεως.

Os ιεράρχην τίμιον, και αθλητής στερρότατον, η οικεμένη

Η προσάγει σοι Κύριε, Κοδράτον τον 'Aπόςολον" και τοϊς

ύμνοις γεραίρει την σεπτήν αυτού μνήμην, αιτούσα πάντοτε

πταισμάτων άφεσιν, δι αυτού δωρηθήναι, τοϊς μέλπουσι τού

τον εύσπλαγχνε .

* 23. Η Σύλληψις του τιμίου και ενδόξου Προφήτου, Προ

δρόμου, και Βαπτιστού Ιωάννου.

Αύτη εγενετο 15 μήνας προ της Χριστού Γεννήσεως, μετά την αγγελικην o

πτασίαν, ήν είδεν εν τω ναώ του Κυρίου Ζαχαρίας και του Προδρόμου πατήρ,

ιερατεύων εν τη τάξει της εφημερίας αυτού, κατά την εορτήν της Σκηνοπηγίας

( Δ'. της Μεσοπεντ.), ως η παράδοσις μαρτυρεί . Εις την οπτασίαν ταύτην ο

μεν φανείς "Αγγελος Γαβριήλ είπε προς τον Ζαχαρίας: Εισηκόσθη η δέησις
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σου, και η γυνή σου Ελισάβετ γεννήσει υιόνσοι, και καλέσεις

το όνομα αυτού Ιωάννην. Ο δε Ζαχαρίας, γινώσκων της Ελισάβετ την

στείρωσιν, και ότι ήσαν αμφότεροι γέροντες την ηλικίαν, ουκ επίστευσεν εις του

Αγγέλου τους λόγους διο κατεδικάσθη υπ' αυτού , ίνα μένη σιωπών και άφω

νος, έως ου πληρωθώσιν οι λόγοι ούτοι εις τον καιρόν αυτών, όπερ και εγένετο

( Λουκ. Α'. 7 -24 , και Ιουν. 24 ) .

* Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον, *Ηχος δ'. Ταχυ προκατάλαβε .

Η πρώην ου τίκτουσα στείρα ευφράνθητι: ιδού γαρ συνέ

Π λαβες Ηλία λύχνον σαφώς, φωτίζειν τον μέλλοντα, πα

σαν την οικουμένην, αβλεψία νοσούσαν. Χόρευε Ζαχαρία, εκ

βοών παρρησία : Προφήτης του Υψίστου έστιν , ο μέλλων

τίκτεσθαι.

Κοντάκιον, Ήχος α. Χορος αγγελικός .

Ευφραίνεται λαμπρώς, Ζαχαρίας ο μέγας, και η πανευ

Ο κλεής, Ελισάβετ η σύζυξ, αξίως συλλαμβάνουσα, Ιωάν

νην τον Πρόδρομος, ον Αρχάγγελος, ευηγγελίσατο χαίρων,

και οι άνθρωποι, αξιοχρέως τιμώμεν, ως μύστης της χάριτος .

& 24. Της αγίας Πρωτομάρτυρος, και ισαποςόλου Θέκλης.

Αυτη υπήρχεν εκ πόλεως Ικονίου " ετών 18 ούσα, εδιδάχθη την πίστιν υπό

του Αποστόλου Παύλου , ώ και ηκολούθησε κηρύξασα δε τον Χριστόν εν διαφόρους

πόλεσι, και πολλά παθούσα, ετελεύτησεν εν τη ιδία πατρίδι, ζήσασα έτη 90.

Απολυτίκιον, "Ηχος δ'.

Η αμνάς σου Ιησού. "Ορα όπισθεν, σελ. 196.

" Κοντάκιον, * Ηχος πλ. δ'.

Της παρθενίας των καλλει εξέλαμψας, και μαρτυρίου στε

I φανω κεκόσμησαι, αποστολής πιστεύη Παρθένε ως έν

δοξος και του πυρός μεν την φλόγα εις δρόσον μετέβαλες,

του ταύρου δε τον θυμόν προσευχή σου ήμέρωσας, ώ Πρω

τόαθλε . .

25. Της Οσίας Μητρός ημών Ευφροσύνης .

Αύτη υπήρχεν επι Θεοδοσίου του μικρού εν έτει 410, θυγάτηρ Παφνουτίου : λα

Soύσα δε αυτόν, και Σμάραγδος μετονομασθείσα, εισήλθεν ως ευνούχος βασιλικός,

εν ανδρικά σχήματι, εις μοναστήριον ανδρών, ένθα έζησεν άγνωστος 38 έτη .

Απολυτίκιον, " Ηχος πλ. δ'.

Ενσοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα: λαβούσα

γαρ τον σταυρόν, ήκολούθησας τα Χριστώ, και πράτ
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τουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ

επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανατου διο και μετα

Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Ευφροσύνη το πνεύμα σου .

Κοντάκιον, " Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

της άνω ζωής, ποθούσα επιτεύξασθαι, την κάτω τρυφών,

Π σπουδαίως καταλέλοιπας, και σαυτήν κατέμιξας, ανα

μέσον ανδρών Παναοίδιμε· δια Χριστόν γαρ τον Νυμφίον συ,

μνηστήρος προσκαίρου κατεφρόνησας.

* 26. Η Μεταστασις του αγίου Αποστόλου και Ευαγγελι

στού Ιωάννου του Θεολόγου .

Ούτος ήν εκ Βηθσαϊδα της Γαλιλαίας, υιός Ζεβεδαίου και Σαλώμης, αδελφός

Ιακώβου του Μεγάλου, αλιεύς πρότερον την τέχνην' είτα 'Απόστολος του Χρι

στου, και Μαθητης ηγαπημένος και επιστήθιος, και μόνος των άλλων Μαθητών

ακολουθήσας αυτώ έως επί του Σταυρού , ότε και την Παρθένον ενεπιστεύθη, ως

άλλος υιος αυτής, και του διδασκάλου Ιησού αυτάδελφος . Μετά ταύτα εκή

ρυξεν αυτόν εις πάσαν την Ασίαν, και εξαιρέτως εις "Έφεσον . Κινηθέντος του

δευτέρου κατα των Χριστιανών διωγμού υπό Δομιτιανού τα 96 έτει, ήχθη δέ

σμιος εξ 'Ασίας εις Ρώμην, κακεί έβλήθη εις λέβητα πλήρη ζέοντος ελαίου .

Εξαχθείς εκείθεν αβλαβης, εξωρίσθη εις την νήσον Πάτμον, ένθα συνέγραψε και

την Αποκάλυψιν . Επανελθων εις "Έφεσον μετα τον ανατον του τυράννου, συν

έγραψεν, έσχατος των λοιπών Ευαγγελιστών, το κατ' αυτον Ευαγγέλιον, και τας

τρείς αυτού Καθολικής Επιστολάς και ζήσας τα πάντα έτη περί τα 95, ε

κοιμήθη εν ειρήνη επι Τραϊανού τα 100 έτει. Έπωνομάσθη Θεολόγος, διότι

έθεολόγησεν υψηλώς την ανέκφραστον του Υιού και Λόγου του Θεού και Πατρος

αιώνιον γέννησιν · δι ήν αιτίαν και εν τη εικόνα αυτού ζωγραφείται μορφή 'Αετού ,

ενος των τεσσάρων συμβολικών ζώων, α είδεν ο Προφήτης Ιεζεκιήλ ( Α '. 10).

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

. 'Απολυτίκιον, *Ηχος β'.

Δ 'πόστολε Χριστώ τω Θεώ ηγαπημένε, επιτάχυνον ρύσαι

Η λαόν αναπολόγητον · δέχεται σε προσπίπτοντα, ο επι

πεσόντα το στήθει καταδεξάμενος · δν ικέτευε Θεολόγε, και

επίμονον νέφος εθνών διασκεδάσαι, αιτούμενος ημίν ειρήνην,

και το μέγα έλεος.

Κοντάκιον, " Ηχος β'. Αυτόμελον .

για μεγαλεία σε Παρθένε, τις διηγήσεται ; βρύεις γαρ θαύ

1 ματα, και πηγάζεις ιαματα, και πρεσβεύεις υπέρ των

ψυχών ημών, ως Θεολόγος και φίλος Χριστού .

** 27. Του αγίου ΑΙάρτυρος Καλλιστράτου, και των συν

αυτώ αγίων τεσσαράκοντα εννέα Μαρτύρων .
" Ήθλησαν επί της βασιλείας Διοκλητιανού εν έτει 288.
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'Απολυτίκιον, Ήχος δ'.

Οι Μάρτυρές σου Κύριε. “Ορα σελ.197.

* Κοντάκιον, Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Παντας υμάς σήμερον, η Εκκλησία , συντομώσα "Αγιοι, α

Η νευφημεί πνευματικώς, ως υπερ ταύτης αθλήσαντας,

Μάρτυρες θείοι, καλλίνικοι πάνσοφοι .

• 28. Τού οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Χαρίτωνος"

και του αγίου Προφήτου Βαρούχ .

Ο μεν Χαρίτων, ήν εκ της πόλεως Ικονίου , εν τούς χρόνους Αυρηλιανού , περί

τα 274. Ο δε Βαρούχ υπήρχεν υιος Νηρίου, μαθητής και γραφεύς Ιερεμίου του

Προφήτου (Δ5. 4 ): συνέγραψε την εις πέντε κεφάλαια σωζομένων αυτού προφη

τείαν, το πέμπτο έτει της επι Σεδεκίου εν Βαβυλώνι αιχμαλωσίας των Που

δαίων, 383 προ Χριστού . Η εις τον Εσπερινόν των Χριστουγέννων αναγινω

σκομένη προφητική περικοπή, επ' ονόματι του Ιερεμίου, εκ της προφητείας του

Βαρούχ τούτου εστιν, αρχομένη από του 35 εδαφίου του Γ '. Κεφαλαίου, και

περατουμένη εις το και του Δ '.

' 'Απολυτίκιον του Οσίου, "Ηχος πλ. δ'.

η αϊς των δακρύων σου ροαΐς, της ερήμου το άγονον εγεώμ

I γησας, και τοϊς εκ βάθους στεναγμούς, εις εκατόν τους

πόνους έκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη

λάμπων τοϊς θαύμασι, Χαρίτων πατήρ ημών όσιε. Πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον, * Ηχος β'. Την εν πρεσβείαις ακοίμητον .

ΤΚ ατατρυφήσας θεόφρον της έγκρατείας, και της σαρκός

σου τας ορέξεις χαλινώσας, ώφθης τη πίστει αυξανόμε

νος και ως ζωής εν μέσω, ξύλον Εδεμ εξήνθησας, Χαρίτων

παμμάκαρ ιερώτατε .

29. Τού οσίου Πατρός ημών Κυριακού του 'Αναχωρητού .

Έγεννήθη εν Κορίνθω περί τα 30ο · ήσκησεν έν Παλαιστίνη υπό τον Μέγας

Ευθύμιον: έζησεν 107 έτη απέθανε το 408.

Απολυτίκιον, Ηχος α . Του λίθου σφραγισθέντος .

της ερήμο πολίτης και εν σώματι άγγελος, και θαυματορ

I γος ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Κυριακές νηστεία,

άγρυπνία , προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβων, θεραπεύεις .

τους νοσούντας, και τας ψυχας των πίστει προστρεχόντων

σοι. Δόξα τω δεδωκότι σοιισχύν · δόξα τω σε στεφανώσαν

τι· δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιαματα .
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Κοντάκιον,"Ηχος πλ. δ'. Τη υπερμάχω.

Osυπερμάχω κραταιά και αντιλήπτορι, ή σε τιμώσα ιερα

Η Λαύρα έκαςοτε, εορτάζει τα μνημόσυνα ετησίως . 'Αλλ' ως

έχων παρρησίαν προς τον Κύριον, εξ εχθρών επεμβαινόντων

ημάς φρούρησον, ένα κράζωμεν · Χαίροις Πάτερ τρισόλβιε.

* 30. Του αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, επισκόπου της

Μεγάλης Αρμενίας . Η

Ούτος ήν υιός 'Ανακ, Πάρθου το γένος εγεννήθη περί το 240 έτος εδιδάχθη

την εις Χριστόν πίστιν εν Καισαρεία της Καππαδοκίας: εχειροτονήθη επίσκοπος

υπό Λεοντίου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας υπέμεινε πολλές βασάνους παρα Τηρι

δάτου , του της Αρμενίας άρχοντος επέστρεψε μυριάδας Αρμενίων εις την ευσέ

βειαν, και αυτόν τον Τηριδάτην ετελεύτησαν ασκητικώς περί το 323 έτος .

'Απολυτίκιον, Ήχος δ'.

Και τρόπων μέτοχος . "Ορα όπισθεν, σελ. 188.

" Κοντάκιον, Ηχος β'. Τους ασφαλείς .

Τον ευκλεή και ιεράρχην άπαντες, ως αθλητής της αλη

I θείας σήμερον, οι πιστοι θείοις εν άσμασι, και υμνω

δίαις ευφημήσωμεν, Γρηγόριον ποιμένα και διδάσκαλον, τον

έκλαμπρον φωστήρα και υπέρμαχον . Χριστώ γαρ πρεσβεύει

του σωθήναι ημάς.

Μ Η Ν ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ .

1

"Έχων ημέρας 31 . Η ημέρα έχει ώρας 11 , και η νυξ ώρας 13.

ή 1 . Του αγίου Αποστόλου Ανανίου, ενός των Εβδομήκον

τα " και του οσίου Ρωμανού του Μελωδού .

“ Ο μεν 'Ανανίας ήν εκ Δαμασκού, εν ή και τον Απόστολος Παύλον εβαπτισε

δια θείας αποκαλύψεως τω 36 έτει, και τον δρόμον ετέλεσε μαρτυρικώς , λιθοβο

ληθεις επι Λουκιανού ηγεμόνος . Ο δε Ρωμανός ήκμασε περί τα 496 επι της βα

σιλείας Αναστασίου, υπάρχων από Εμέσης της κατα Συρίαν, διάκονος της εν

Βηρυτό Έκκλησίας, πρώτος των Κοντακίων ποιητής: πρώτον δε πάντων έμελώ

δησε το της Χριστού Γεννήσεως : Η Παρθένος σήμερον, τον υπερού

σιoν τίκτει.

'Απολυτίκιον του Αποστόλου, Ηχος γ'.

Απόστολε άγιε Ανανία, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ένα

Η πταισμάτων άφεσιν παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών.
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"Ετερον του Οσίου, "Ηχος πλ. δ'.

Τ 'ν σοι Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα: λαβων

Ο γαρ τον σταυρόν, ήκολέθησας τα Χριστώ, και πράττων

έδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ επιμελεί

σθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτε: διο και μετα Αγγέλων

συναγάλλεται, όσιε “Ρωμανε το πνεύμα σου .

Κοντάκιον του Αποστόλου, "Ηχος β'.

Την εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον.

Ο εν πρεσβείαις θερμότατος αντιλήπτωρ, και τοϊς αιτού

Ο σι ταχύτατα υπακούων, δέξαι την δέησιν 'Ανανία ημών,

και τον Χριστόν δυσώπει του ελεήσαι ημάς, τον μόνον “Α

γίοις δοξαζόμενον.

* 2. Τού αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της αγίας

Μαρτυρος Ιουστίνης της Παρθένου .

“ Η μεν υπήρχεν εκ Δαμασκού, το Χριστώ την παρθενίαν αυτής φυλάξασα και

δε Κυπριανός εξ Αντιοχείας της εν μεθορίοις της Κοιλο- Συρίας και Αραβίας, εκ

δοτος εις την μαγείαν, και των δαιμόνων λατρευτης πρότερον : είτα την αδυνα

μίαν αυτών αναμαθών, ηνίκα πάσαν μεθοδείαν κινήσας, ένα ελκύση προς έρωτα

την Ιουστίναν, απεκρούσθη των τύπω το Σταυρού , επέγνω την αλήθειας και της

δαιμονικής πλάνης απαλλαγείς, προσήλθε το Χριστώ, κατέκαυσε πάσας τας μα

γικας αυτού βίβλους, εβαπτίσθη, και τον της πατρίδος αυτού επισκοπικόν θρόνον

διεδέξατο ύστερον. Συλληφθείς δε μετα της Ιουστίνης υπό του Κόμητος της

Δαμασκού, και πολλές παρ αυτού βασάνους υπομείναντες, απεστάλησαν τελευ

ταΐον πρός Διοκλητιανόν εν Νικομηδεία , όπου απετμήθησαν την κεφαλήν περί

το 304 έτος .

Απολυτίκιον, "Ηχος δ'.

ΤΚ αι τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος, των Αποςόλων

γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, εις θεωρίας έ

πίβασιν · δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών, και

τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Κυπριανέ .

Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχας ημών .

Κοντάκιον, Ήχος α. Χορός αγγελικός .

'κ τέχνης μαγικής, επιστρέψας θεόφρον, προς γνώσιν

Ο θεϊκήν, ανεδείχθης τω κόσμω, ακέστωρ σοφώτατος, τας

ιάσεις δωρούμενος, τοϊς τιμώσι σε, Κυπριανε συν Ιουστίνη :

μεθ' ης πρέσβευε τα φιλανθρώπω Δεσπότη, σωθήναι τους

δούλους σου .
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4. 3. Του αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Ούτος ήν 'Αθηναίος την πατρίδα, ανήρ ελλόγιμος, και εις των Βουλευτών

του εκεί περιφήμου κριτηρίου, Αρείου Πάγου, αφ'ου και 'Αρεοπαγίτης,

ή 'Αρειοπαγίτης επονομάζεται. Έπίστευσε πρώτος εις Χριστον το 50 έτει,

ότε ο Παύλος εκήρυξεν εις Αθήνας, ων και πρώτος επίσκοπος υπ' αυτού κατέ

στη, ως γνωμοδοτούσι τινές. Ως δε άλλοι λέγουσι, και ίσως πιθανώς, διάδοχος

δεύτερος του Ιεροθέου, δν ο Διονύσιος ούτος ονομάζει φίλον άμα και διδάσκα

λου εαυτού μετά τον θείον Παύλον ( περι 9είων ονομάτων, Κεφ. Γ '. 2 ) . Έτε- .

λεύτησε δε μαρτυρικώς εν αυταίς ταϊς Αθήναις περί το 96 έτος κατά την

αρχαίαν παράδοσιν .

Ο 'Απολυτίκιον, *Ηχος δ'.

Ο ρηςότητα εκδιδαχθείς, και νήφων εν πάσιν, αγαθήν συν

Λ είδησιν ιεροπρεπώς ένδυσάμενος , ήντλησας εκ τού

Σκεύους της εκλογής τα απόρρητα, και την πίστιν τηρήσας,

τον ίσον δρόμον τετέλεκας, Ιερομάρτυς Διονύσιε . Πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον, Ήχος πλ. δ'. Τη υπερμάχω.

τας ουρανίους διαβας πύλας εν πνεύματι, ως μαθητής του

I υπέρ τρείς ουρανούς φθάσαντος, Αποστόλου, Διονύσιε

των αρρήτων, έπλουτίσθης πάσαν γνώσιν και κατηύγασας,

τους εν σκότει της αγνοίας εγκαθεύδοντας: διο κράζομεν

Χαίροις Πατερ παγκόσμιε.

* 4. Του εν αγίοις Πατρός ημών Ιεροθέου, επισκόπου

Αθηνών.

Κατά την γνώμην τινών, Βουλευτής ήν και ο Ιερόθεος εν τω 'Αρείω πάγω "

προκατηχηθείς δε την εις Χριστον πίστιν υπό του Παύλου, χειροτονείται 'Αθη

νων επίσκοπος ούτος δε πάλιν μυσταγωγεί τελεώτερα τα περί του Χριστού

τον θείον Διονύσιον, ός τις έπειτα τας συνοπτικές και κεφαλαιώδεις εκείνου περί

πίστεως διδασκαλίας ανέπτυξεν επι το σαφέστερον και ευκρινέστερον . Παρεγέ

νετο δε και ούτος δια νεφέλης εις της Θεοτόκου την Κοίμησιν, ότε και μετα

τους ιερους Αποστόλους έξαρχος ήν των θείων υμνωδιών. « “Όλος εκδημών,

όλος εξιστάμενος εαυτού , και την προς τα υμνούμενα κοινωνίαν πάσχων, και

παρα πάντων ων ηκούετο και έωράτο, γνωρίμων τε και μη γνωρίμων, θεόληπτος

είναι, και θείος υμνολόγος κρινόμενος και ως ο αυτος Διονύσιος λέγει ( περί θείων

όνομ. Κεφ. Γ'. 2 ) . Καλώς δε και θεοφιλώς πολιτευσάμενος , ανεπαύσατο εν Κυ

ρίω . - Σημειωτέον ενταύθα, ότι εις τα εν τή Κοιμήσει της Θεοτόκου "Ασματα,

ήρανίσθησαν αυτολεξεί πολλά εκ του ανωτέρου Κεφαλαίου του Διονυσίου.

Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

Χρηστότητα εκδιδαχθείς ."Ορα ανωτέρω.

Κοντάκιον, " Ηχος πλ. δ'. Τη υπερμάχω.

τον ιεράρχην 'Αθηνών ανευφημουμέν σε, ως μυηθέντες δια

I σου ξένα και άρρητα ανεδείχθης γαρ θεόληπτος υ
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μνολόγος. 'Αλλα πρέσβευε παμμάκαρ Ιερόθεε, εκ παντοίων

συμπτωμάτων ημάς ρύσασθαι, ένα κράζωμεν· Χαίροις Πα

τερ θεόσοφε .

& 5 . Της αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης .

Ηθλησεν επί Διοκλητιανού εν έτει 200.

Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη. "Ορα σελ. 196.

ξε 6 . Του αγίου και ενδόξου Αποστόλου Θωμά . '

Ούτος ερμηνεύεται ελληνιστι Δίδυμος: υπήρχεν εις εκ των δώδεκα, Γα

λιλαίος την πατρίδα εκήρυξεν εις τους Πάρθους, και Πέρσας, και Μήδους, και

Ινδους, υφ' ών και μαρτυρικώς ετελεύτησεν, ίσως εν τη πόλει Μελια πουρ, ή

Μαλια πουρ, ως λέγουσι τινες, ήτις και “Αγιος Θωμάς καλείται έως της

σήμερον, κειμένη κατά την ανατολικής πλευράς της Ινδικής χερσονήσου Κορο

μανδέλ.

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον . 'Απόστολε άγιε Θωμά . "Ορα σελ. 202.

Κοντάκιον, "Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Λ ' της θείας χάριτος πεπληρωμένος, του Χριστού 'Aπό

Ο στολος, και υπηρέτης αληθής, εν μετανοία εκραύγαζε

Συ μου υπάρχεις Θεός τε και Kύριος.

* 7. Των αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου.

" Ηθλησαν επί βασιλέως Μαξιμιανού εν έτει 206.

'Απολυτίκιον, Ήχος δ'.

Οι Μάρτυρές σου Κύριε. "Ορα σελ. 197.

Κοντάκιον, "Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον ,

τους γενναίος Μάρτυρας, και αδελφούς εν τη πίςει, συνελ

I θόντες στέψωμεν, εν ιεραϊς ευφημίαις, Σέργιον τον της

Τριάδος σερρον οπλίτην, Βάκχον τε τον έν βασάνους συγκαρ

τερούντα, τον Χριστόν υμνολογούντας, τον αθλοθέτης και

ποιητής του παντός .

8. Της οσίας Μητρος ημών Πελαγίας .

“Υπήρχεν εξ 'Αντιοχείας περί τα 284, εθνική ούσα πρότερον, και ακολάστως

ζώσα · κατηχηθείσα δε και βαπτισθείσα παρά τινος Νόννου επισκόπου, απήλθεν

εις το όρος των Ελαιών, όπου το λοιπόν της ζωής , όσίως βιώσασα, ανεπαύ

σατο εν ειρήνη .

Απολυτίκιον, Ηχος πλ. δ'.

την σοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα : λαβούσα

D γαρ τον σταυρόν, ήκολούθησας τα Χριστώ, και πράτ.
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τουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ

επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτου · διό και μετα

Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Πελαγία το πνεύμα σου .

Κοντάκιον, *Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

Τοσώμα το σόν, νηστείαις κατατήξασα, αγρύπνους ευχαϊς,

Ι τον Κτίστην καθικέτευσας, δια τας πράξεις τας σας,

όπως λάβης τελείαν άφεσιν, ήν και ευρες Μήτερ σαφώς, ο

δον μετανοίας υποδείξασα.

* 9 . Του αγίου Αποστόλου Ιακώβου του 'Αλφαίου και

του οσίου Πατρός ημών 'Ανδρονίκου .

Ο μεν Απόστολος ήν εκ των Δώδεκα και κηρύξας τον Χριστόν εις πολλά

έθνη, υπέμεινς θάνατον σταυρικόν. Ο δε 'Ανδρόνικος εξ Αντιοχείας υπάρχων,

ετελεύτησεν ασκητικώς περί τα 500.

'Απολυτίκιον του Αποστόλου, "Ηχος γ'.

'Απόστολε άγιε Ιάκωβε . "Ορα ανωτέρω.

. Και το Οσίου, "Ηχος α.

Του λίθου σφραγισθέντος .

Τηςερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος, και θαυμα

Ι τoυργoς ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών 'Ανδρόνικε

νηστεία, αγρυπνία , προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών,

θεραπεύεις τους νοσούντας, και τας ψυχας των πίστει προσ

τρεχόντων σοι: Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν · δόξα τω σε σε

φανώσαντι· δόξα τω ενεργούνται δια σου πάσιν ιαματα .

Κοντάκιον του Αποστόλου, Ηχος δ'. Ο υψωθείς.

των εθνών σαγήνευτης υπερθαύμαστος, και μαθητών

Ο αναδειχθείς τιμιώτατος, των Αποστόλων συσκηνος Ία

κωβος, κόσμο των τάσεων διανέμει τον πλούτον, λύει περι

στάσεων, τους αυτον ευφημούντας: διο συμφώνως κράζομεν

αυτω Σώζε τους πάντας, ευχαϊς σου Απόστολε.

* 10. Των αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου, και Ευλαμπίας

της αδελφής αυτού .

“Υπήρχον εκ Νικομηδείας: ήθλησαν δ'επι Μαξιμιανού εν έτει 296.

'Απολυτίκιον, *Ηχος δ'.

Οι Μάρτυρές σου Κύριε ."Ορα σελ. 197.
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Κοντάκιον, "Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

τους γενναίους Μάρτυρας, και αδελφούς κατά σάρκα, τον

Ι σοφον Ευλάμπιον, και Ευλαμπίαν τιμώμεν . Ούτοι γαρ

των παρανόμων μηχανουργίας, ήσχυναν εν τη δυνάμει του,

Σταυρωθέντος ανεδείχθησαν διό περ, Μαρτύρων δόξα, ομού

και καύχημα .

και 11. Του αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των επτα

Διακόνων και του οσίου Πατρός ημών Θεοφανους του

Γραπτού .

Ο μεν Φίλιππος ήν εκ Καισαρείας της Παλαιστίνης , έχων και θυγατέρας Προ

φήτιδας εκήρυξεν εις Σαμάρειαν τω 35 ετει· απήντησε καθ' οδόν τω Εύνούχω

Κανδάκης της βασιλίσσης Αιθιόπων, αναγινώσκονται τον Προφήτης Ησαΐαν, και

κατηχήσας εβάπτισεν ' είτα εν Τράλλει της Ασίας κηρύττων ετελεύτησεν . Ο

δε Θεοφάνης ήν Παλαιστίνος το γένος, αδελφός Θεοδώρου του Γραπτού, μοναχοί

και οι δύο της του αγίου Σάββα μονής. Επωνομάσθησαν δε Γραπτοι, διότι

Θεόφιλος, ο έσχατος των Εικονομάχων βασιλέων, εγγράψας εις το πρόσωπον αυ

των δια πεπυρωμένου σιδήρου 12 στίχους ιαμβικούς, έπεμψεν αυτούς εις εξορίαν,

όπου και απέθανεν ο Θεόδωρος το 838 έτει . Ο δε Θεοφάνης,επιζήσας μετά τον

έν έτει 842 θάνατον του Θεοφίλου, εψηφίσθη Νικαίας επίσκοπος . Έποίησαν αμ

φότεροι πολλούς Κανόνας και "Ασματα, κοσμούντα την Εκκλησίαν.

'Απολυτίκιον του Αποστόλου, Ηχος γ'.

'Απόστολε άγιε Φίλιππε. Ως ανωτέρω.

" Του Οσίου, Ήχος πλ. δ'.

' ρθοδοξίας οδηγε, ευσεβείας διδάσκαλε και σεμνότητος,

Ο της οικουμένης ο φωςήρ, αρχιερέων θεόπνευσον εγκαλ

λωπισμα, Θεοφανες σοφέ, ταϊς διδαχαϊς σου πάντας έφώτι

σας, λύρα του Πνεύματος. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθή

ναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον του Αποστόλου, Ηχος δ'.

Έπεφάνης σήμερον.

δωτισθείς εν Πνεύματι, τω παναγίω, τα της γής πληρώ

Ψ ματα, ταϊς σαϊς φωτίζεις διδαχαϊς, και των θαυμάτων

λαμπρότησιν, ιερομύστα 'Απόστολε Φίλιππε.

ΕΙΔΗΣΙΣ.

Κατά την ενδεκάτης του παρόντος Μηνός, ει τύχει εν Κυριακή, ή τη

πρώτη μετ' αυτήν ερχομένη, ψάλλεται η 'Ακολουθία των αγίων 350 Πα

τέρων, των εις την Οικουμενικήν Ζ '. Σύνοδον εν Νικαία συνελθόντων το
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δεύτερον κατά των Eικονομάχων, εν έτει 787, επι της βασιλείας Ειρήνης,

και του υιού αυτής Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου .

& Κυριακή των αγίων Πατέρων της Οικουμενικής Εβδόμης

Συνόδου ,

'Απολ. Αναστάσιμον και των Πατέρων, "Ηχος πλ. δ'.

περδεδοξασμένος ει Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας

Ι επι γης, τους Πατέρας ημών θεμελιώσας, και δε αυ

των προς την αληθινήν πίστιν, πάντας ημάς οδηγήσας. Πο

λυεύσπλαγχνε δόξα σοι,

Κοντάκιον, Ήχος πλ. δ'.

γών Αποςόλων το κήρυγμα, και των Πατέρων τα δόγμα

Ι τα, τη Εκκλησία μίαν την πίστιν εσφράγισαν ή και

χιτώνα φορούσα της αληθείας, τον υφαντον εκ της άνω θεο

λογίας, ορθοτομεί και δοξάζει, της ευσεβείας το μέγα Μυ

στήριον.

* 12. Των αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου, και 'Αν

δρονίκου .

" Ήθλησαν επί Διοκλητιανού εν έτει 296.

Απολυτίκιον,"Ηχος πλ. α.

Των αγίων Μαρτύρων τα κατορθώματα, ουρανών αι Δυ

I νάμεις υπερεθαύμασαν ότι εν σώματι θνητό, τον α

σωματον εχθρών, τη δυναμει του Σταυρού, αγωνισάμενοι κα

λώς, ενίκησαν αοράτως και πρεσβεύουσι τω Κυρίω, ελεηθή

ναι τας ψυχάς ημών .

" Κοντάκιον, "Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

Τριαδος ημίν, την δόξαν εφανέρωσαν, οι θείοι Χριστού

Γ οπλίται και Μάρτυρες, ο Ανδρόνικος Πρόβος τε, συν Τα

ράχω" πλάνην γαρ ήλεγξαν των τυράννων την δυσσεβή, τη

πίστει γενναίως έναθλήσαντες .

* 13. Των αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπύλου, 'Αγαθοδώ

ρου, και 'Αγαθονίκης .

αν ο μεν Κάρπος ήν επίσκοπος της εν Θυατείροις Έκκλησίας, ο δε Πάπυ

λος διάκονος, ο δε 'Αγαθόδωρος δούλος αυτών, η δε Αγαθονίκη αδελφή του

Παπύλου ήθλησαν δε επι Δεκίου εν έτει 250.
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'Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

Οι Μάρτυρές σου Κύριε, εν τη αθλήσει."Ορα σελ. 197.

Κοντάκιον, "Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

0sθησαυρον πολυτελή ο Δεσπότης, και κρήνην βρύουσαν

4 κρουνούς ιαμάτων, τοϊς επί γής παρέσχετο τα λείψανα

υμών νόσος μεν καθαίροντα παθημάτων ποικίλας, χάριν δε

βραβεύοντα ταϊς ψυχαίς αεννάως διο συμφώνως πόθω την

υμών, Μάρτυρες θείοι, τελούμεν πανήγυριν.

Φ 14. Των αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτά

σίου, και Κελσίου και του οσίου Πατρός ημών Κοσμά του

Αγιοπολίτου και Ποιητού, επισκόπου Μαϊουμά .

Οι μέν Μάρτυρες ήθλησαν πάντες εν Μεδιολάνοις έπι Νέρωνος το 64 έτει .

- Ο δε Κοσμάς ήν 'Αγιοπολίτης, όέστιν Ιεροσολυμίτης την πατρίδα, συγ

χρονος και συνηλικιώτης Ιωάννου του Δαμασκηνού ( Δεκεμβρίου 4 ) , μεθ' ου και

συνανετράφη, υιοθετηθείς Σεργίω τω πατρι εκείνου, δια την ορφανίαν αυτού,

και υπό τον αυτον συνεμαθήτευσε διδάσκαλος. Περί δε το 743 έτος, προεχειρί

σθη επίσκοπος Μαϊουμά, πόλεως παραθαλασσίου της Παλαιστίνης, ήτις πρό

τερον μεν, υποκειμένη εις την Γάζαν, εκαλείτο, Γαζαίων λιμήν: επι δε Κων

σταντίνου του Μεγάλου κατασταθείσα ανεξάρτητος, επωνομάσθη Κωνσταντία

εκ του ονόματος Κωνσταντίου του υιού αυτού ( Σωζόμ. Έκκλ. Ιστορ. Βιβλ. ε. 3 ) .

Εγένετο δε ο Κοσμάς άριστος ασματογράφος , αφ' ου και Ποιητής και Μελωδος

επονομάζεται.

'Απολυτίκιον των Μαρτύρων," Ηχος δ'.

Οι Μάρτυρές σου Κύριε ως ανωτέρω.

Και του Οσίου, Ήχος πλ. δ'.

Ορθοδοξίας οδηγε, ευσεβείας διδάσκαλε και σεμνότητος,

της οικουμένης ο φωστήρ, αρχιερέων θεόπνευστον εγ

καλλώπισμα, Κοσμά σοφε, ταϊς διδαχαϊς σου πάντας εφώτι

σας, λύρα του Πνεύματος . Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθή

ναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον των Μαρτύρων, Ήχος β'. Τα αίνω ζητών .

Α αμπτήρες φαιδροι, φανέντες θείοι Μάρτυρες, την κτίσιν

1 φωτί, θαυμάτων καταυγάζετε, νοσημάτων λύοντες, την

βαθείαν νύκτα εκάςοτε, και Χρισώ τω μόνω Θεώ, πρεσβεύον

τες δούναι ημίν έλεος .

Και του Οσίου, Ήχος πλ. δ'. Τη υπερμάχω.

Τα εκοσμημένος αρεταϊς Κοσμά θεόπνευστε, τη Εκκλησία

Α του Χριςού κόσμος γεγένησαι, και τοϊς άσμασιν έκόσμη

Orologio.
14
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σας ταύτην Μαίκαρ. 'Αλλα πρέσβευε προς Κύριον ρυσθήναι

ημάς, εκ παντοίων μηχανών του πολεμήτορος, τους σοι κρα

ζοντας: Χαίροις Πάτερ τρισόλβιε .

* 15. Του αγίου Μάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της εν

Αντιοχεία Έκκλησίας.

Ούτος ήν Σαμοσατεύς την πατρίδα, ευσεβών γονέων υιός . ' Ήνοιξεν εν 'Αντιο

χεία σχολείον κατηχητικόν, διδάσκων τα ορθα της πίστεως δόγματα, και τα

δυσνόητα των θείων Γραφών σαφηνίζων. Μεθηρμήνευσεν εκ του Εβραϊκού την

Παλαιάς Διαθήκην, και εξέδωκεν αυτην άριστα γεγραμμένην, και πάσης νοθεύ

σεως αιρετικής καθαρεύουσαν. Απελθων δε εις Νικομήδειαν προς ενίσχυσιν των

πιστών εις τους υπερ Χριστού αγώνας, διεβλήθη εις τον Μαξιμίνον προς δν

και διαλεχθείς παρρησία, και υπέρ της πίστεως των Χριστιανών απολογησάμε

νος, κατεδικάσθη εις φυλακήν, εν ή υπό του λιμού και της δίψης ετελεύτησε το

31 . έτει.

Απολυτίκιον, Ήχος δ'. Ταχυ προκατάλαβε .

Ο Μάρτυς σε Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος έκο

Ο μίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών έχων

γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλεν ' έθραυσε και

δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταϊς ικεσίαις Χριστε

Θεός, σώσον τας ψυχας ημών .

ξε 16. Του αγίου Μάρτυρος Λογγίνου του Εκατοντάρχου.

Ούτος ήν ο υπό τον Πιλάτον υπηρετήσας εις τα πάθη του Σωτήρος Χριστού

δν και τηρών επί του Σταυρού , και ιδων τον σεισμών και τα γενόμενα, ανεβόησε

μετά φόβου: 'Αληθώς Θεού υίος ήν ούτος ( Ματθ. κζ'. 34 ) . Μετά δε την

Αναστασιν καταλιπων την στρατιωτικών τάξιν, απήλθεν εις Καππαδοκίαν την

πατρίδα αυτού , τον Χριστόν κηρύττων όπου συλληφθείς δια της του Πιλάτου

προς Τιβέριον τον Καίσαρα ενεργείας, απετμήθη την κεφαλήν .

'Απολυτίκιον. Ο Μάρτυς σου Κύριε, ως ανωτέρω .

Κοντάκιον, "Ηχος δ'. Έπεφανης σήμερον .

Ευφροσύνη γέγηθεν, η Εκκλησία , εν τη μνήμη σήμερον, το

Ο αοιδίμου αθλητού, Λογγίνου ανακραυγάζουσα: Συ μου

το κράτος, Χριστε και στερέωμα.

* 17. Τού αγίου Προφήτου “Ωσηέ και του αγίου Οσιομάρ

τυρος Ανδρέου του εν τη Κρίσει .

Ούτος μεν ήν εκ της νήσου Κρήτης, μονήρη βίον διάγων εν αυτή. Έπί δε

Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου, απελθών εις Κωνσταντινούπολιν, και πολλά πα

9ων υπερ της των αγίων Εικόνων τιμής, τελευταίος συρόμενος δια της αγοράς

εκ των ποδών δεδεμένος, απεκόπη τον έτερον κοπίδι μακελλική υπό τινος ιχθυο

πωλου, και ούτω παρέθετο το πνεύμα τω Θεώ τω 761 έτει. Το δε ιερον αυ

του λείψανον κατετέθη εις τόπον τινά, καλούμενον Κρίσιν. - “ Ο δε Όσηε

υπήρχεν εκ φυλής Ισσάχαρ, ή μάλλον εκ της του Ρεβήμ, υιος Βεηρεί, πρώτος
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τη τάξει των ιβ'. Έλασσόνων Προφητών, και πάντων των λοιπών ο αρχαιότατος.

Προεφήτευσεν υπερ τα 60 έτη: έζησεν υπερ τα 80, μεταξύ των 840 και 720

προ Χριστού . Η προφητεία αυτού διαιρείται εις 14 κεφάλαια .

'Απολυτίκιον του Οσιομάρτυρος , Ηχος δ'.

Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Λ 'σκητικώς προγυμνασθείς εν τω όρει, τας νοητας των

Η δυσμενών παρατάξεις, τη πανοπλία ώλεσας παμμάκαρ

του Σταυρού . Αύθις δε προς άθλησιν ανδρικώς απεδύσω,

κτείνας τον Κοπρώνυμον τώ της πίςεως ξίφει και δί αμφούν

εστέφθης εκ Θεού, Οσιομάρτυς 'Ανδρέα αοίδιμε.

* Κοντάκιον, Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

πορτάζει σήμερον, η βασιλεύουσα Πόλις, εορτήν υπέρλαμ

Ο προν, την φωτοφόρον σου μνήμην, άπασαν προσκαλου

μένη πόλιν και χώραν χαίρει γαρ ως κεκτημένη θησαυρον

μέγαν, το πολύαθλόν σου σώμα, 'Ανδρέα Μάρτυς, ορθοδοξίας

φωστήρ.

4 18. Του αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.
Ουτος ήν 'Αντιοχευς την πατρίδα, ιατρος το επάγγελμα, μαθητής και συνο

δοιπόρος του Παύλου , ου τη υπαγορεύσει και το κατ' αυτόν συνέγραψεν Ευαγγέλιον

Ελληνιστι, μετά τον Ματθαίον και Μάρκον, περί το 60 έτος απο Χριστού, είτα

και τας Πράξεις των Αποστόλων, αφιερώσας αμφότερα τα Συγγράμματα εις τον

της Αχαΐας ( κατα την γνώμην τινών) ηγεμόνα Θεόφιλον" και ζήσας υπερ τα

86 έτη, απέθανεν εν αυτή τη 'Αχαΐα, και ίσως εν Πάτραις, μητροπόλει της

επαρχίας ταύτης . Το έμβλημα της εικόνος αυτού έστιν ο Βούς, το τρίτον των

συμβολικών ζώων του Ιεζεκιήλ ( α. 10 ), δια το άρχεσθαι το Ευαγγέλιον αυτού

από της του παλαιού Νόμου λατρείας, εν ή τα μάλλον θυόμενα ζώα ήσαν βόες.

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον, " Ηχος γ'.

Απόστολε άγιε και Ευαγγελίστα Λουκά, πρέσβευε τω ε

Η λεήμονι Θεώ, ένα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς

ψυχαίς ημών .

Κοντάκιον," Ηχος δ'. Επεφάνης σήμερον .

Μαθητης γενόμενος του θείου Λόγου, συν τω Παύλω απα

Μ σαν, εφωταγώγησας την γην, και την αχλύν απεδίω

ξας, το θείον γράψας Χριστού Ευαγγέλιον .

* 19.Του αγίου Προφήτου Ιωήλ και του αγίου Μάρτυρος
Ούαρου .

Ούτος ήθλησεν επί Μαξιμιανού εν έτει 304. Ο δε Ιωήλ υπήρχεν εκ φυλής

Ρουβήμ, υιός Βαθουήλ, 816-730 προ Χριστού κατά δε τον Καλμέτην, περί τα
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.

610 προ Χριστού . Η προφητεία αυτού , εις 8 κεφάλαια διαιρουμένη, ταττεται

η δευτέρα μεταξύ των Ελασσόνων Προφητών.

'Απολυτίκιον . Ο Μάρτυς σου Κύριε . “ Ορα σελ. 210.

* 20. Του αγίου Μεγαλομάρτυρος 'Αρτεμίου και του οσίου

και θεοφόρου Πατρός ημών Γερασίμου του νέου 'Ασκητού,

του εν τη νήσω Κεφαλληνίας.

Ο μεν 'Αρτέμιος ήν εν τοίς χρόνους Κωνσταντίνου του Μεγάλου, κατασταθείς

υπ' αυτού ηγεμών της Αλεξανδρείας, είτα και τα του Πατρικίου αξιωματι τι

μηθείς . Βασιλεύσαντος δε μετα ταύτα Ιουλιανού του Παραβάτου το 36, έτει,

και τιμωρούντος τους Χριστιανούς, παρρησιασάμενος ο 'Αρτέμιος , ήλεγξε την

αποστασίας αυτού· διο και πολλάς πρότερον υπομείνας βασάνους, τελευταίον

απετμήθη την κεφαλήν . - “ Ο δε Γεράσιμος ήν Πελοποννήσιος την πατρίδα ,

υιος Δημητρίου και Καλής, Νοταράδων τουπίκλην, υφ' ών και ανετράφη ευ

σεβώς, και τα ιερα επαιδεύθη γράμματα. Αναχωρήσας δε της εαυτού πατρί

δος, και τόπους διαφόρους περιελθων, τελευταίου κατήντησεν εις Κεφαλληνίαν,

ένθα ανακαινίσας ναόν τινα παλαιον, και περί αυτον Παρθενώνα οικοδομήσας,

εισέτι και νυν σωζόμενον εν τόπω καλουμένω “ Ο μαλά, ετέλεσεν εκεί τον της

ζωής αυτού δρόμον ασκητικώς το 1879 έτει. Το δε ιερόν αυτού λείψανον, α-

διάφθορον διαμένον, πρόκειται τους πιστούς εις αγιασμόν ,

'Απολυτίκιον του Ιάρτυρος .

Ο Μάρτυς σου Κύριε ' ως ανωτέρω,

Και του Οσίου, Ηχος α .

των ορθοδόξων προςάτην, και εν σαρκί άγγελος, και θαυ

I ματαργον θεοφόρον νεοφανέντα ημίν, επαινέσωμεν πιςοι

θείον Γεράσιμον · ότι αξίως παρα Θεού απείληφεν ιαμάτων

την αένναον χάριν ρώννυσι τους νοσούντας, δαιμονώντας ια

ται. Διό και τοϊς τιμώσιν αυτον βρύει ιάματα.

Κοντάκιον του Αγίου, Ηχος β'. Τους ασφαλείς ,

Τον ευσεβή και στεφηφόρος Μαρτυρα, τον κατ'εχθρών νί

Η κης αράμενον τρόπαια, συνελθόντες επαξίως νύν, εν υ

μνωδίαις ευφημήσωμεν, 'Αρτέμιον τον μέγιστον έν Μάρτυσι,

θαυμάτων τε δοτήρα πλουσιώτατον " πρεσβεύει γαρ Κυρίω

υπέρ πάντων ημών .

Και του Οσίου, " Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον ,

τυχαρίσοις άσμασι των Κεφαλλήνων η νήσος, προσκαλεί

D ται σήμερον των ορθοδόξων τα πλήθη, μέγιςον νεοφανέν

τα εγκωμιάσαι, καύχημα ορθοδοξίας αναφανέντα, τον Γερά.

σιμον τον θείον, τον δύστην ταύτης ομού και πρόμαχον ,
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& 21. Του οσίου Πατρός ημών Ιλαρίωνος του Μεγάλου .

"Έζησεν έτη 80' απέθανε κατά το 333 έτος .

'Απολυτίκιον Ταϊς των δακρύων σου. "Ορα σελ. 201,

Κοντάκιον, Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

Os φωστήρα άδυτον, του νοητού σε Ήλίου , συνελθόντες

2 σήμερον, ανευφημούμεν εν ύμνοις· έλαμψας γαρ τοϊς

εν σκότει της αγνωσίας, άπαντας αναβιβάζων προς θείον

ύψος, Ιλαρίων τους βοώντας: Χαίροις ώ Πάτερ, των 'Ασκη

των η κρηπίς .

* 22. Του αγίου ισαποστόλου Αβερκίου, επισκόπου Ιερα

πόλεως , του θαυματουργού και των Αγίων Επτα Παίδων

των εν Εφέσω, Μαξιμιλιανού, Ιαμβλίχου, Μαρτινιανό, Διονυ

σίου, Αντωνίου, Εξακουστωδιανού, και Κωνσταντίνου .

Ο μεν 'Αβέρκιος ήκμασε περί τα 186. Οι δε Επτά Παίδες υπνώσαντες έν

τινι σπηλαίω, εν έτει 250, επί της βασιλείας Δεκίου, εκοιμήθησαν 184 έτη, έως

της βασιλείας Θεοδοσία τη Μικρά ότε αφυπνισθέντες, ήτοι αναστάντες, και πάλιν

θεία κελεύσει μικρον νυστάξαντες , προς Κύριον εξεδήμησαν το 434 έτει .

. 'Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

ΤΚ ανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδα

Α σκαλον, ανέδειξε σε τή ποίμνησου, ή των πραγμάτων

αλήθεια δια τούτο έκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη

πτωχεία τα πλούσια . Πάτερ ιεραρχα 'Αβέρκιέ και πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Των Μαρτύρων Οι Μάρτυρές σου . "Ορα σελ. 197.

Κοντάκιον,* Ηχος πλ. δ'. Ως απαρχές της φύσεως .

Ωςιερέα μέγιςον, και Αποστόλων συσκηνον, η Εκκλησία

ΝΑ γεραίρει σε άπασα, ή των πιστών 'Αβέρκιε ' ην ταϊς σαΐς

ικεσίαις περιφύλαττε Μάκαρ, ακαταγωνιστον, εξ αιρέσεως

πάσης, και άσειστον παναοίδιμε .

23. Του αγίου Αποστόλου Ιακώβου του 'Αδελφοθέου,

πρώτου επισκόπου Ιεροσολύμων.
Ούτος, κατά τινας μεν, υπήρχεν υιος Ιωσήφ, του Μνήστορος εκ της γυναικός,

ήν είχε πριν μνηστευθή την Αειπάρθενον επομένως δε ελέγετο και αυτής υιός,

και αδελφός του Κυρίου, ως και αυτού νομιζομένου υιού του Ιωσηφ ( Ματθ. ιγ'.

Β5 ) . Κατ' άλλους δε , ήν ανεψιός μεν του Ιωσήφ, υιός δε του αδελφού αυτού

Κλεόπα ή Κλωπά, του και 'Αλφαίου καλουμένου, και Μαρίας της εκείνου γυναι

κος, ήτις ήν αδελφη, μάλλον δε πρωτεξαδέλφη της Θεοτόκου αλλά και εκ της
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γενεαλογίας ταύτης ελέγετο πάλιν του Κυρίου αδελφος δια την συγγένειαν, κατά

το ιδίωμα της αγίας Γραφής .

Ούτος ούν ο Ιάκωβος καλείται υπό των Ευαγγελιστών Μικρός ( Μάρκ. ια.

40), προς διαστολής Ιακώβου υιού του Ζεβεδαίου, ός τις λέγεται Μέγας. Κα

τέστη πρώτος Ιεροσολύμων επίσκοπος τω 34 έτει, υπ' αυτού του Κυρίου προα

χθεις επι του επισκοπικού τούτου Θρόνου, ως τινες λέγουσι κατά δε τον Ευσέ

βιον, υπό τών Αποστόλων. Έπωνομάσθη Ολίας, τετέστι Δίκαιος, δια την

άκραν αυτού οσιότητα και δικαιοσύνην. 'Αναβας δε επί το πτερύγιον, ό εστι το

εξέχον μέρος της στέγης του Ναού, την ημέραν του Πάσχα, εκ παρακινήσεως

πάντων, έδωκεν εκείθεν ήν εζήτουν παρ αυτού μαρτυρίας περί του Ιησού , κη

ρύξας φωνή μεγάλη: “ Οτι ο Ιησούς κάθηται εκ δεξιών της μεγάλης δυνάμεως,

και μέλλει έρχεσθαι επί των νεφελών του ουρανού . Επί τη μαρτυρία ταύτη

πολλοι των παρόντων ανεβόησαν : Οσαννα τώ υιώ Δαυίδ . 'Αλλ' οι Γραμμα

τείς και Φαρισαίοι έκραξαν: " Ω ! και ο Δίκαιος επλανήθη και δί επιτα

γής 'Αννάνου του αρχιερέως , κρημνισθείς εκείθεν ο Απόστολος , είτα λιθαζόμενος

και ευχόμενος υπερ των μιαιφόνων, συνετρίβη την κεφαλήν ξύλα γραφέως τινος ,

και ούτως εξέπνευσε τα 62 έτει ( Ευσέβ. Έκκλ. Ιστορ. Βιβλ. β'. κγ'. ) . - Του

Ιακώβου τούτου εστιν ή προς τους εν τη διασπορά Ιουδαίους πρώτη των Κα

9ολικών Επιστολή .

Καταλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον, " Ηχος δ'.

Osτου Κυρίου Μαθητής, ανεδέξω Δίκαιε το Ευαγγέλιον

Μ ως Μάρτυς έχεις το απαρατρεπτoν την παρρησίαν ως

Αδελφόθεος " το πρεσβεύειν ως Ιεράρχης . Ικέτευε Χριστον

τον Θεόν, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον, " Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Δ ' του Πατρός μονογενής Θεός Λόγος, επιδημήσας προς

Ο ημάς επ'εσχάτων, των ημερών Ιακωβε θεσπέσιε, πρώ

τον σε ανέδειξε των Ιεροσολύμων, ποιμένα και διδάσκαλον,

και πιστον οικονόμον, των Μυστηρίων των πνευματικών

όθεν σε πάντες τιμώμεν Απόστολε .

& 24. Του αγίου Μάρτυρος Αρέθα, και των συν αυτώ.

"Ήθλησαν το 549 έτει εν Νεγρά, πόλει της Ευδαίμονος 'Αραβίας .

'Απολυτίκιον, Ηχος α .

γιας αλγηδόνας των Αγίων, ας υπέρ σου έπαθον, δυσωπή

I θητι Κύριε, και πάσας ημών τας οδύνας,ίασαι φιλαν

9ρωπε δεόμεθα .

Κοντάκιον, *Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

τυφροσύνης πρόξενος, ημϊν επέστη, η φωσφόρος σήμερον,

υ των Αθλοφόρων εορτή: ήν εκτελούντες δοξαζομεν, τον

εν υψίστοις υπάρχοντα Κύριον .
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1 25. Των αγίων Μαρτύρων και Νοταρίων, Μαρκιαν8 , και

Μαρτυρίου .

Έθανατώθησαν υπό των 'Αρειανών εν έτει 346.

Α' πολυτ. Ήχος δ'. Οι Μάρτυρές σου Κύριε .“Ορα σελ. 197.

Κοντάκιον, "Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ .

Αγωνισάμενα καλώς από βρέφους, Μαρκιανε συν τω σο

Η φώ Μαρτυρίω, τον αποςάτην "Αρειον καθείλετε, άτρωτον

φυλάξαντες, την ορθόδοξον Πίστιν, Παύλο εφεπόμενοι, το

σοφώ διδασκάλω' όθεν συν τούτω εύρατε ζωήν, ως της Τριά

δος υπέρμαχοι άριστοι.

ξε 26. Του αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλή

του και η ανάμνησις του μεγάλου Σεισμού .

Ούτος συνέβη εν Κωνσταντινουπόλει, κατά το 741 έτος, το 94 της βασιλείας

Λέοντος του Ισαύρου , και πρώτου των Εικονομάχων .

Ο δε άγιος Δημήτριος ήν Θεσσαλονικευς την πατρίδα, ευσεβών γονέων υιός

ευσεβέστατος , και διδάσκαλος της πίστεως του Χριστού · διο και ελθόντος τα

Μαξιμιανού εις Θεσσαλονίκης το 290, συλληφθείς υπ' αυτού, ετηρείτο δέσμιος

εν φυλακή . 'Αγώνων δε τελουμένων εν τη πόλει, ο μεν Μαξιμιανος εκάθητο θεα

της βάρβαρος δε τις αυτού φίλος και επίσημος, παλαιστής, Λυαίος το όνομα,

έπαιρόμενος εις το μέγεθος του σώματος και την ρώμην αυτού, εκόμπαζεν εν

τω σταδίω, προσκαλών τους πολίτας διαγωνίσασθαι προς αυτόν, και πάντας

τους συμπλεκομένους αυτό καταβάλλων. Ταύτα ίδων νεανίας τις , Νέστωρ κα

λούμενος, και γνώριμος του αγίου Δημητρίου, έρχεται προς αυτόν εν τη φυλακή,

τας ευχας αυτού εξαιτούμενος προς μονομαχίαν · ας και λαβων δια της σφρα

γίσεως του τιμίου Σταυρού, παρρησιάζεται εις το στάδιον" και είπών: “ Ο Θεός

Δημητρίου, βοήθειμοι! συμπλέκεται το Λυαίω, και βαλων αυτω καιρίαν

πληγήν κατα καρδίας, αφήκεν άπνουν επί της γης τον πρώην μεγαλαυχον. Ο

δε Μαξιμιανος εις άκρον λυπηθείς επι τούτω, και την αιτίαν μαθών, προσέτα

ξεν αμέσως , τον μεν Δημήτριον λόγχαις τρωθήναι εν ή ευρίσκετο φυλακή, τον

δε Νέστορα τω ιδίω ξίφει αναιρεθήναι.

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

Απολυτίκιον, "Ηχος γ'. Θείας πίστεως.

έγαν εύρατο εν τοίς κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμέ

1 νη, 'Αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον . Ως έν Λυαίου κα

θεϊλες την έπαρσιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα ,

ούτως " Αγιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το

μέγα έλεος .

Και τού Σεισμού, Ηχος πλ. δ'.

Λ ' επιβλέπων επί την γην, και ποιών αυτην τρέμειν, ρύσαι

Ο ημάς της φοβεράς του σεισμού απειλής, Χριστέ ο Θεός
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ημών, και κατάπεμψον ημίν, πλύσια τα ελέη σου, πρεσβείαις

της Θεοτόκου, και σώσον ημάς.

Κοντάκιον, Ήχος β'. Αυτόμελον ,

οϊς των αιμάτων σου ρείθροις Δημήτριε, την Εκκλησίαν

I Θεός έπορφύρωσεν, ο δούς σοι το κράτος αήττητον, και

περιέπων την πόλιν σου άτρωτον αυτής γαρ υπάρχεις το

στήριγμα .

* 27. Του αγίου Μαρτυρος Νέστορος .

"Ήθλησεν επι Μαξιμιανού, ως είρηται ανωτέρω εις τας 26.

. 'Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

Ο Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει. "Ορα σελ . 188.

* Η το, Μέγαν εύρατο εν τοϊς κινδύνοις, ως ανωτέρω.

Κοντάκιον, Ήχος β'. Τα άνω ζητών.

Δ 'θλήσας καλώς, αθάνατον την εύκλειαν, κεκλήρωσαι νύν :

και στρατιώτης άριστος, το Δεσπότη γέγονας, ταϊς

ευχαϊς Δημητρίου το Μάρτυρος . Συν αυτώ ούν Νέστορ σοφε,

πρεσβεύων μη παύση υπέρ πάντων ημών ,

* 28. Των αγίων Μαρτύρων Τερεντίου, και Νεονίλης της

συζύγι αυτού και των επτα τέκνων αυτών, Σαρβήλο, Νιτά,

Τερακος, Θεοδούλου, Φωτίου, Βήλης, και Ευνίκης και του

οσίου Πατρός ημών Στεφάνου του Σαββαΐτου .

Τών μεν Μαρτύρων άδηλος και η πατρίς και ο χρόνος καθ' δν εμαρτύρησαν:

απετμήθησαν δε πάντες την κεφαλήν, πικρας πρότερον υπομείναντες βασάνους.

- Ο δε ' Οσιος διανύσας τον βίον ασκητικώς εν τη μονή του αγίου Σάββα , αφ'

ου και Σαββαΐτης επονομάζεται, εν ή και αρχιερεύς εχειροτονήθη, ετελεύτησε

περί τα 790, καταλιπών εις την Εκκλησίας και τινα Τροπάρια ασματικά.

Απολυτίκιον των Μαρτύρων,

" Ηχος δ'. Ταχυ προκατάλαβε.

Ο Μάρτυρές σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτών, στεφάνους

Ο εκομίσαντο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών:

σχόντες γαρ την ισχύνσου, τους τυράννους καθεϊλον έθραυ

σαν και δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτών ταϊς ικεσίαις

Χριστε ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών .

Του Οσίου, " Ηχος πλ. δ'.

Ορθοδοξίας οδηγε, ευσεβείας διδάσκαλε και σεμνότητος,

της οικουμένης ο φωστήρ, αρχιερέων θεόπνευστον εγ
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καλλώπισμα, Στέφανε σοφέ, ταϊς διδαχαϊς σου πάντας εφώ

τισας, λύρα του Πνεύματος . Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σω

θήναι τας ψυχάς ημών.

Φ 29. Της αγίας οσιομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας

και του οσίου Πατρός ημών'Αβραμίου .

Η μεν, νέα ούσα την ηλικίαν, και έν τινι μοναστηρίω διατρίβουσα, συνελήφθη

υπό των ασεβών και τον Χριστόν παρρησία ομολογήσασα, και πολυειδείς υπο

μείνασα βασάνους, απετμήθη την κεφαλήν τω 236, επι Ουαλεριανού και Γα

λιήνου . - “ Ο δε “Όσιος ετελεύτησε περί το 390.

'Απολυτίκιον, "Ηχος δ'.

* Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη .“ Ορα σελ . 196.

Του Οσίου," Ηχος πλ. δ'

'ν σοι Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα : λαβων γαρ

Ο τον σταυρόν, ήκολούθησας τα Χριστώ, και πράττων

έδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ επιμελεί

σθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτο" διο και μετα Αγγέλων

συναγάλλεται, όσιε 'Αβράμιε το πνεύμα σου .

Κοντάκιον της Αγίας, Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον.

Παρθενίας νάμασι, καθηγνισμένη οσία, μαρτυρίου αιμασιν,

Η Αναστασία πλυθεϊσα, παρέχεις τοϊς εν ανάγκαις των

νοσημάτων, ίασιν και σωτηρίαν τοϊς πρoσιoύσιν, έκ καρδίας

ισχύν γαρ νέμει, Χριστός ο βρύων χάριν αένναον .

Και του Οσίου, όμοιον .

'ν σαρκί ως άγγελος, επί της γης ανεδείχθης, και ασκή

Ο σει γέγονας, πεφυτευμένος ως φοίνιξ, ύδατι της έγκρα

τείας κατατρυφήσας, ρεύμασι των σων δακρύων ρύπον εκ

πλύνας : δια τούτο καρποφόρος, θαυμάτων ώφθης, θείε'Α

βραμιε .

* 30. Των αγίων Μαρτύρων, Ζηνοβίου, και Ζηνοβίας της

αδελφής αυτού .

"Ήθλησαν επί Διοκλητιανού κατά το 290 έτος .

Απολυτίκιον: Οι Μάρτυρες σου, ως όπισθεν.

Κοντάκιον, Ηχος πλ. δ'. Ως απαρχας της φύσεως .

Τους αληθείας Μάρτυρας, και ευσεβείας κήρυκας, των

I αδελφών την δυάδα τιμήσωμεν, εν θεοπνεύστοις άσμα
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σι, τον Ζηνόβιον άμα τη σοφή Ζηνοβία, ομου βιώσαντας, και

δια μαρτυρίου δεξαμένους στέφος άφθαρτον.

και 31 . Των αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Στα

χυος, 'Απελλού, Αμπλίου, Ουρβανού, Ναρκίσσου, και 'Αρε

στοβούλου και του αγίου Μάρτυρος Επιμάχου.

Των Αποστόλων τούτων ο μεν Στάχυς έχρημάτισε πρώτος επίσκοπος Βυζαν

τίου, υπό του Αποστόλου Ανδρέου χειροτονηθείς και ποιμάνας τον λαόν αυτού

16 έτη, ανεπαύσατο εν Κυρίω . Των δε λοιπών άλλος άλλης επισκοπήν λαχόν

τες, και αποστολικώς εν αυταίς διαπρέψαντες, ετελεύτησαν εν ειρήνη . – Ο

δε Μάρτυς υπήρχεν από της Αιγύπτου, διατρίβων κατά το Πηλούσιον όρος α

σκητικώς καταβας δε εις 'Αλεξάνδρειαν εν τούς χρόνους Δεκίου, και συλληφθείς

υπό του άρχοντος 'Απελλιανού, υπέστη τον μαρτυρικός θάνατον το 251 έτει .

'Απολυτίκιον των Αποστόλων, Ηχος γ'.

'πόςολοι άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ, ένα πται

Η σμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών .

Του Μάρτυρος, Ηχος δ'.

Ο Μάρτυς σε Κύριε, εν τη αθλήσει αυτό. “Ορα σελ. 210.

Κοντάκιον, "Ηχος πλ. δ'. Ως απαρχας της φύσεως .

Λ 's ιερά κειμήλια του παναγίου Πνεύματος, και το Ηλίου

Ω της δόξης αυγάσματα, χρεωστικώς υμνήσωμεν, τους σο

φους Αποστόλους, 'Απελλήν Ουρβανόντε και Αριστόβουλον,

Α'μπλίαν Νάρκισσος και Στάχυν, ούς η χάρις συνήγαγε τού

Θεού ημών .

« Σ » « Στο topi «Β » «32 » «Νεο« mage «NS - 8s »

Μ Η Ν ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.

" Έχων ημέρας 30. Η ημέρα έχει ώρας 10,και η νυξ ώρας 14.

* 1. Των αγίων και θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά

και Δαμιανού και της οσίας μητρος αυτών Θεοδότης .

Ούτοι κατήγοντο έκ της Ασίας πατέρα έχοντες ασεβή μετα δε τον θάνα
τον αυτού , άδειαν λαβούσα η φιλόχριστος αυτών μήτηρ Θεοδότη, ανέθρεψεν αυ

τους ευσεβώς, και πάσαν ιδέαν αρετής και επιστήμης εξεπαίδευσεν, εξαιρέτως

δε την ιατρικήν ην και επάγγελμα ποιησάμενοι, περιήρχοντο θεραπεύοντες πά

σαν νόσον και πάσαν μαλακίαν, και πάσιν ομού ανθρώπους και κτήνεσι τας ια

σεις παρέχοντες δωρεάν, αφ' ου και Ανάργυροι επωνομάσθησαν. Και ούτω τον

δρόμον της ζωής εαυτων τελέσαντες, εκοιμήθησαν εν ειρήνη .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.
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'Απολυτίκιον, " Ηχος πλ. δ'.

Αγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί , επισκέψασθε τας

Α ασθενείας ημών δωρεαν ελάβετε, δωρεαν δότε ημϊν .

Κοντάκιον, "Ηχος β'.

Λί την χαριν λαβόντες των ιαμάτων, εφαπλέτε την ρώσιν

Ο τοίς εν ανάγκαις, Ιατροί θαυματουργοι ένδοξοι· 'Αλλα

τη υμών επισκέψει, και των πολεμίων τα θραση κατευνάσα

τε, τον κόσμον ιώμενοι εν τοϊς θαύμασιν .

* 2.Των αγίων Μαρτύρων Ακινδύνου, Πηγασίου, ' Αφθονία,

Ελπιδηφόρου, και 'Aνεμποδίστου .

" Ηθλησαν εν Περσίδι κατά τα 330 έτος, επί Σαβωρίου, η Σαπωρίου Β'. βα
σιλέως Περσών,

'Απολυτίκιον, Ήχος β',

Α 'θλοφόροι Κυρίου, μακαρία η γή, η πιανθείσα τοϊς αίμα

Α σιν υμών και αγιαι αι σκηναι, αι δεξαμεναι τα πνεύ

ματα υμών εν σταδίω γαρ τον εχθρόν έθριαμβεύσατε, και

Χριστον μετα παρρησίας εκηρύξατε. Αυτόν ως αγαθον ικε

τεύσατε, σωθήναι δεόμεθα τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον, "Ηχος α. Χορος αγγελικός .

Λ 's άστρα απλανή, του Ηλίου της δόξης, ανέλαμψαν τη

Ω γη, οι Χριστού Στρατιώται, τον ζόφον διώκοντες, των

παθών και πηγάζοντες, χάριν άφθονον, ανεμποδίστως τοϊς

πάσι, και ακίνδυνον, την σωτηρίαν δωρούνται, ελπίδι της

πίστεως .

& 3. Των αγίων Μαρτύρων Ακεψιμά, Ιωσήφ, και Αειθαλά:

και τα Εγκαίνια το ναό του αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωρ

γίου του εν Λύδδη, ήτοι η κατάθεσης του σώματος αυτού.
* Ο μεν 'Ακεψιμάς και οι μετ' αυτού ήθλησαν το 330, επί Σαβωρίου, η Σα

πωρίου Β', βασιλέως Περσών: τα δε Έγκαίνια εγένοντο εν τοϊς χρόνους Κων

σταντίνου του Μεγάλου .

'Απολυτίκιον του αγίου Γεωργίου, Ήχος δ'.

Δ 's των αιχμαλώτων ελευθερωτής, και των πτωχών υπερ

2 ασπιστής, ασθενούντων ιατρος, βασιλέων υπέρμαχος,

Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστώ τω

Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.
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. Των Μαρτύρων. Οι Μάρτυρες σου Κύριε . “Ορα σελ . 216.

Κοντάκιον, "Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

Τα θεία σοφε, άμεμπτως ιερούργησας : θυσία δεκτη, εγέ

Ι νου παμμακάριστε " του Χριστού γαρ έπιες, το ποτήριον

ενδόξως άγιε, 'Ακεψιμά συν τοϊς συναθλοις σου, πρεσβεύων

απαύστως υπέρ πάντων ημών.

Και του Μεγαλομάρτυρος, Ηχος πλ. δ'.

Τη υπερμάχω στρατηγώ.

Τη υπερμάχω και ταχεία αντιλήψει σου, προσπεφευγότες

οι πιστοί καθικετεύομεν, λυτρωθήναι παρα σου, Χριστού

Αθλοφόρε, και σκανδάλων του εχθρού τους ανυμνούντας

σε, και παντοίων εκ κινδύνων και κακώσεων : ένα κράζωμεν

Χαίροις Μάρτυς Γεωργιε .

* 4. Του οσίου Πατρός ημών Ιωαννικίου του Μεγάλου και

των αγίων Ιερομαρτύρων, Νικάνδρου επισκόπου Μύρων, και

Ερμαίου πρεσβυτέρου.

Ούτοι, πολλους των απίστων επιστρέφοντες εις την πίστιν του Χριστού, διε

βλήθησαν εις τον της πόλεως Κόμητα Λιβάνιον: υφ' ου μετα πολλές άλλας βα

σάνους, κατεκλείσθησαν ζώντες εις τάφον, και ούτω τα πνεύματα αυτών εις

χείρας Θεού παρέθεντο . - “ Ο δε 'Οσιος εγεννήθη εν Βιθυνία κατά το 740 έτος,

πατέρα έχων Μυριτρίκην καλούμενον , μητέρα δε 'Αναστασω και κατ' αρχάς μεν

της ανδρικής αυτου ηλικίας διέπρεψεν εν τοις στρατιωτικούς , και βασιλικών

τιμών ηξιώθη δια τας ανδραγαθίας αυτού · ύστερον δε πάντων καταφρονήσας,

απήλθεν εις το όρος του Ολύμπου » όπου διανύσας τον υπόλοιπον βίον ασκη

τικώς, και μέγας εις την αρετήν γενόμενος , ανεπαύσατο εν Κυρίω περί το 834,

ζήσας τα πάντα έτη 94. Του Οσίου τούτου εσίν η συντομωτάτη εκείνη Ευχή:

Η ελπίς μου ο Πατήρ, κτλ.

'Απολυτίκιον, " Ηχος πλ. δ'.

Ταϊς των δακρύων σου ροαϊς, της ερήμου το άγονον εγεώρ

I γησας και τους εκ βάθους στεναγμούς, εις εκατόν τους

πόνους έκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη

λάμπων τοϊς θαύμασιν, Ιωαννίκιε Πατήρ ημών όσιε . Πρίσ

βευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Του Ιερομάρτυρος, Ηχος δ'.

Και τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος, των Αποστό

Η λων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, εις θεω

ρίας επίβασιν · δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών,

λίθους,
κατελαρέθεντο ,

καλούμενον

εν τοίς σο πάντα και που με
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και τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Νίκαν

δρε . Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχας ημών .

" Κοντάκιον, Ήχος δ'. Έπεφάνης σήμερον . '

Τ 'ν τη μνήμη σήμερον τη ιερά σου, συνελθόντες άπαντες,

Ο εκδυσωπούμεν οι πιστοί, Ιωαννίκιε έσιε, παρα Κυρίου

ευρείν ημάς έλεος .

4+ 5.Των αγίων Μαρτύρων Γαλακτίωνος, και Επιστήμης

της συζύγου αυτού .

Ο μεν υπήρχεν υιός Κλειτοφώντος και Λευκίππης, ασεβών μεν όντων αμφο

τέρων τοπρότερον, ύστερον δε την ευσέβειαν διδαχθέντων παρά τινος μοναχού,

Ονουφρίου καλουμένου . Η δε Επιστήμη, εξ απίστων γονέων γεννηθείσα και αυ

τη, εβαπτίσθη δια το προς τον Γαλακτίωνα συνοικέσιον . Ήθλησαν δε επί Δε

κίου περί το 250 έτος.

'Απολυτίκιον, " Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε .

Λι Μαρτυρές σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτών, στεφανους

Ο εκομίσαντο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών:

σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλον έθραυ

σαν και δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτών ταϊς ικεσίαις

Χριστέ ο Θεος, σώσον τας ψυχάς ημών.

και 6. Τού εν αγίοις Πατρός ημών Παύλου, αρχιεπισκόπου

Κωνσταντινουπόλεως, του ομολογητού .
Ούτος ήν Θεσσαλονικευς την πατρίδα, πρεσβύτερος πρώτος της εν Κωνσαν

τινουπόλει Εκκλησίας, είτα και επίσκοπος αυτής ανήρ ελλόγιμος, διδακτικός,

αγαθος τα θεία, και βίου χρηστου μαρτυρούμενος ζηλωτής θερμότατος της εν

Νικαία Συνόδου, και της του Ομοουσίου πίσεως μέχρι θανάτου ανδρικώτατος

υπερασπιστής . Αλλά δε αυτο τούτο άπαξ και δις εξωσθείς του θρόνου υπό του

αρειανίζοντος Κωνσταντίου, υιού Κωνσταντίνου του Μεγάλου, έξωρίσθη τελευ

ταΐον περί το 331 εις Κουκουσον της Αρμενίας, όπου, εξ επιβουλής των 'Α

ρειανών απέπνιξαν αυτόν οι εις τηνεξορίαν απαγαγόντες .

'Απολυτίκιον, Ηχος γ'. Αυτόμελον.

ρ είας πίστεως ομολογία, άλλον Παύλον σε τη 'Εκκλησία ,

Ο ζηλωτήν εν ιερεύσιν ανέδειξε . Συνεκβοά σου και "Αβελ

προς Κύριον, και Ζαχαρίου το αίμα το δίκαιον . Πάτερ όσιε,

Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Κοντάκιον, "Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

Α 'στραψας εν γή ως άστρον ουρανόφωτον, την καθολικήν

Η φωτίζεις Έκκλησίαν νύν, υπέρ ης και ήθλησας, την

ψυχήν σου Παύλε προθέμενος, και ως Ζαχαρίου και "Αβελ,

τρανώς βοά σου το αίμα προς Κύριον ,
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& 7. Των αγίων τριάκοντα τριών Μαρτύρων, των εν Μελιτι

νη και του οσίου Πατρός ημών και θαυματουργού Λαζα

ρου, του εν τω Γαλησίω όρει.

Οι μεν ήθλησαν επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού εν έτει 290. Ο δε ήσκη

σεν επί Κωνσταντίνου του Μονομάχου, βασιλεύσαντος τω 1045.

'Απολυτίκιον των Μαρτύρων.

Οι Μάρτυρές σου Κύριε, ως ανωτέρω .

Του Οσίου, Ήχος πλ. δ'. Ταϊς των δακρύων σου ροαίς .

Ταϊς επαγρύπνοις προσευχαϊς, εν οχετούς δακρύων τον

I στύλον κατέβρεχες, και τοϊς εκ βάθους στεναγμούς, εις

εκατον τους πόνους έκαρποφόρησας και γέγονας ποιμήν,

τοϊς πρoσιoύσι νέμων συγχώρησιν, όσιε Πατήρ ημών Λάζαρε .

Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχας ημών .

Κοντάκιον, *Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

Δε φωστήρα μέγιστον η Εκκλησία, του Χριστού δοξάζει

Η σε, μετ'ευφροσύνης ψαλμικώς · διό μη παύση πρεσβεύων

Χριστώ, δοθήναι πάσι πταισματων συγχώρησιν .

* 8. Η Σύναξις του 'Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, και των λοι

πών Ασωμάτων Δυνάμεων .

Οι "Αγγελοι πάντες , κατά τον Απόστολον, εισι" πνεύματα λειτουργικά, εις

διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντος κληρονομεϊν σω

τηρίαν ( Εβρ. α. 14). Αυτούς κατέστησεν ο Θεός παντός έθνους και λαού

επιφάτας, και προς το συμφέρον οδηγους ( Λευϊτ. λβ'. 8 ) . Εις αυτους προτάσσει

φυλάττειν τους ελπίζοντας επ' αυτον, ίνα μηδεν αυτους βλάψη, μηδε εις τα

σκηνώματα αυτών προσεγγίση κακόν ( Ψαλμ. υ. 9-14) . Αυτοί εν ουρανοϊς δια

παντος βλέπεσι το πρόσωπον τ8 Θεού, τον Τρισάγιον αυτό αναπέμποντες ύμνον,

και πρεσβεύοντες προς αυτόν υπερ ημών, καθώς και χαίρουσιν επί ένι αμαρτωλώ

μετανοούντι ( Ησ. 5 . 2- 3 . Ματθ. ιη. 10. Λουκ. ιε. 7. Πράξ. ιβ'. 15 ) . Ενι λόγω,

αυτοι υπηρέτησαν τώ Θεώ προς ημετέραν ευεργεσίαν τοσαύτα, ώστε γέμoυσιν

εκ της τούτων ιστορίας αι σελίδες των αγίων Γραφών.,

Δια ταύτα ούν ή ορθόδοξος Εκκλησία, ευλόγως τιμώσα τους θείους τούτους

λειτουργούς, και ημών προστάτας και φύλακας, επιτελεί σήμερον την παρούσαν

Σύναξιν, όεςι συνάθροισιν ημών εις κοινήν αυτών εορτών και υμνωδίαν εξαι

ρέτως δε των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, ως ονομαστι εις τας Γραφάς

αναφερομένων, ων το μεν Μιχαήλ ερμηνεύεται, Τίς ως Θεός το δε Γαβριήλ ,

Δύναμις Θεού. Και ο μεν αριθμός των Αγγέλων έστιν αόριστος παρά τη

δεία Γραφή, λέγοντος του Δανιήλ, ότι χίλιαι χιλιάδες έλειτουργουν

αυτώ ( τω Θεώ ), και μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν αυτω (ζ'. 10):

πάντες όμως διαιρούνται εις εννέα τάγματα, καλούμενα Θρόνοι, Χερουβίμ,

Σεραφίμ, Κυριότητες, Δυνάμεις, Έξουσίαι, 'Αρχαι, 'Αρχάγγελοι,
και "Αγγελοι.

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και έλαίου .
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'Απολυτίκιον, Ήχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Των ουρανίων στρατιών'Αρχιστράτηγοι, δυσωπούμεν υμάς

1 ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταϊς υμών δεήσεσι τειχίσητε ημάς,

σκέπη των πτερύγων, της αύλου υμών δόξης, φρουρούντες

ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας: 'Εκ των κινδύ

νων λυτρώσασθε ημάς, ως Ταξιάρχαι των άνω Δυνάμεων.

Κοντάκιον, "Ηχος β'.

Αρχιστράτηγου Θεού, λειτουργοί θείας δόξης, των ανθρώ

Η πων οδηγοί, και αρχηγοί Ασωμάτων, το συμφέρον ημίν

αιτήσασθε, και το μέγα έλεος, ως των Ασωμάτων Αρχι

στράτηγοι.

# 9. Των αγίων Μαρτύρων Ονησιφόρου, και Πορφυρίου

και της οσίας Μητρός ημών Ματρώνης.

Οι μεν ήθλησαν επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού τω 290 έτει. Η δε Οσία

υπήρχεν εκ Πέργης της Παμφυλίας, περί τα 466: συζευχθείσα δε ανδρι, και

θυγάτριον εξ αυτού γεννήσασα, τούτο μεν παρέδωκε, μετά τον θάνατον του αν

δρος, εις γνώριμόν τινα γυναίκα αυτή δε διήνυσε τον βίον ασκητικώς, ζήσασα

έως 100 έτη .

'Απολυτίκιον των Μαρτύρων.

Οι Μάρτυρές σου Κύριε . Σελ. 221.

Της Οσίας, "Ηχος πλ. δ'.

'ν σοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα: λαβούσα

Ο γαρ τον σταυρόν, ήκολούθησας τα Χριστώ, και πράτ

τουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ

επιμελείσθαι δε ψυχής, πραγματος αθανατου διο και μετα

Αγγέλων συναγάλλεται, όσία Ματρώνα το πνεύμα σου.

# 10. Των αγίων Αποστόλων εκ των Έβδομήκοντα Ο

λυμπά, Ροδίωνος, Έράστου, Σωσιπάτρου, και Κουαρτου

και του αγίου Μάρτυρος Ορέστου .

Τούτων ο μεν Όλυμπάς και ο Ροδίων, η Ηρωδίων ( Ρωμ. ις'. 14 ) , ακολου

Ψήσαντες των Αποστόλων Πέτρο εις Ρώμην, απετμήθησαν την κεφαλήν υπο Νέ

ρωνος περί τα 66 έτη. Οι δε λοιποί ετελεύτησαν εν ειρήνη, γενόμενοι επίσκο

ποι, Ικονίου μεν ο Σωσίπατρος , Βηρυτού δε ο Κούαρτος, ο δε "Έραστος της

Πανεάδος, η Πανειάδος ( ήτης και Καισάρεια Φιλίππου μετονομάσθη ) , οι

κονόμος χρηματίσας πρότερον της εν Κορίνθω Εκκλησίας ( Ρωμ. ις '. 23 ) . -

Ο δε Μάρτυς ήν εκ Τυάνων των εν Καππαδοκία, εν τούς χρόνους Διοκλητια

νου τρυπηθείς δε τους αστραγάλους δί ήλων ( καρφίων) μακρών, και ίππω

αγρίω προσδεθείς, βιαίως υπ'αυτού συρόμενος, αφήκε το πνεύμα, το 289 έτει .
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λουμένην όσο της Ε

'Απολυτίκιον των Αποστόλων,' Ηχος γ'.

Λ 'πόςολοι αγιοι, πρεσβεύσατε τω ελεήμονι Θεώ, ένα πται

Η σμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών .

Του Μάρτυρος : Ο Μάρτυς σου Κύριε ."Ορα σελ. 210.

Κοντάκιον, " Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Τ 'πεφάνη σήμερον, των Αποστόλων, η σεπτή πανήγυρις,

υ παρεχομένη εμφανώς, πταισμάτων πάσι την άφεσιν,

τοϊς εκτελούσιν αυτών το μνημόσυνον .

4 11. Των αγίων Μαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος, και Βικεν

τίου και της αγίας Μαρτυρος Στεφανίδος και του οσίου

Πατρός ημών και ομολογητού Θεοδώρου του Στουδίτου .

Ο μεν Μηνάς, Αιγύπτιος ών την πατρίδα, ήθλησεν εν Κοτυαείω της Φρυγίας

τω 296, επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού . Ο δε Βίκτωρ και η Στεφανίς έν

Ιταλία το 160, επι 'Αντωνίνου . Ο δε Βικέντιος εν Ισπανία τώ 233, επι Μα

ξιμίνου. - “Ο δε Θεόδωρος εγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει τα 739, εκ γονέων

ευσεβών, Φωτεινού και Θεοκτίστης ενεδύθη το μοναδικών σχήμα εκ νεότητος, εν

τη των Σακκουδιτών λεγομένη μονή, ής και Ηγούμενος εγένετο τω 795. Μετα

βας έπειτα εις την του Στουδίου, ούτω καλουμένης από του κτίτορος αυτής,

Στουδίου υπάτου Ρωμαίου , επωνομάσθη εκ τούτο Στουδίτης . Έφάνη ένθερμος

ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων" ηγωνίσατο μέχρι θανάτου υπέρ της των

αγίων Εικόνων τιμής υπέμεινε τρείς εξορίας δια τον ευσεβή αυτού ζήλον· αλλ'

εις την τρίτην, εις ην κατεδίκασεν αυτον Λέων ο Αρμένιος , ένεκαρτέρησε γεν

ναίως ραβδιζόμενος, και δεσμώμενος, και μεταφερόμενος απο σκοτεινής εις άλλης

σκοτεινοτέραν φυλακήν, επτα έτη ολόκληρα . Τελευταίον ανακληθείς εκ της εξο

ρίας υπο Μιχαήλ του Τραυλού, και λαβων μικραν άνεσιν των μακρών αυτ8 πόνων,

ανεπαύσατο εν Κυρίω τω 826 έτει, τη 11 Νοεμβρίου , ημέρα Κυριακή, ότε οι πε

ριεστώτες αυτού μαθηται, τα γόνατα κεκλιμένοι, έψαλλον τον "Άμωμον. Τινες

λέγουσιν, ότι αυτός ο ίδιος, μετά την μετάληψιν των αχράντων Μυστηρίων,

ήρξατο ψάλλειν τούτον τον Ψαλμόν φθάσας δε εις τον στίχον αυτού : Εις τον

αιώνα ου μη επιλάθωμαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτοίς ε

ζησάς με ( ριή. 93 ), αφήκε το πνεύμα ζήσας έτη 67. - Προς τοις άλλοις

αυτού ιερούς συγγράμμασιν , εποίησε μετά του ιδίου αυταδέλφου Ιωσήφ, και όλον

σχεδόν το κατανυκτικών βιβλίον του Τριωδίου ( Ιουλ. 14).

'Απολυτίκιον, "Ήχος δ'.

Οι Μάρτυρες σου Κύριε . "Ορα σελ. 221.

" Του Οσίου, Ηχος πλ. δ'.

Ορθοδοξίας οδηγε, ευσεβείας διδάσκαλε και σεμνότητος,

Ο της οικουμένης ο φωστήρ, των μοναζόντων θεόπνευστον

εγκαλλώπισμα, Θεόδωρε σοφε, ταϊς διδαχαϊς σου πάντας ε

φώτισας, λύρα του Πνεύματος . Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ,

σωθήναι τας ψυχάς ημών .

' της
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Κοντάκιον των Μαρτύρων ."Ήχος πλ. δ'. Ως απαρχάς.

Δ 's ευσεβείας Μάρτυρας, και αθλητας θεόφρονας, η Έκ

2 κλησία γεραίρει δοξάζουσα, τους θείους άθλος σήμερον,

Μηνά του αθλοφόρου, Βίκτωρος του γενναίου, και Βικεντίου

τού γενναιόφρονος και ποθούσα κραυγάζει, δοξάζουσα τον

φιλάνθρωπον . .

" Και του Οσίου," Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

η Τον ασκητικόν, ίσάγγελόν τε βίον σου , τοϊς αθλητικούς,

Ο εφαίδρυνας παλαίσμασι, και 'Αγγέλους σύσκηνος, θεο

μάκαρ ώφθης Θεόδωρε, συν αυτοίς Χριστώ τω Θεώ, πρεσ

βεύων απαύστως υπέρ πάντων ημών .

- 12. Του εν αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου, αρχιεπισκόπου

Αλεξανδρείας, του Ελεήμονος και του Οσίου Πατρός ημών

Νείλου .

“ Ο μεν Ιωάννης ήν Κύπριος το γένος , εκ πόλεως 'Αμαθόντος, υιός Έπιφανίο το

της Κύπρο άρχοντος, εγεννήθη το 353, ετέθη επί τον αρχιεπισκοπικον θρόνον τω

608, απέθανε το 619, ετών 64. Ο δε Νείλος ήν Κωνσταντινουπολίτης την πα

τρίδα , μαθητής του Χρυσοστόμου , έπαρχος της πόλεως πρότερον, είτα ασκητής

του όρος Σινά. 'Εγραψεν Επισολας και 'Ασκητικα διάφορα απέθανε περί τα 451 .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου

'Απολυτίκιον, Ηχος πλ. δ'.

'ν τη υπομονή σου έκτήσω τον μισθόν σου, Πάτερ όσιε,

Η ταϊς προσευχαϊς αδιαλείπτως εγκαρτερήσας, τους πτω

χους αγαπήσας, και τούτοις επαρκέσας. 'Αλλα πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, Ιωάννη Ελεήμον μακάριε, σωθήναι τας

ψυχάς ημών .

Του Οσίου, Ήχος πλ. δ'.

Γιαϊς των δακρύωνσου ροαΐς, της ερήμου το άγονον εγεώρ

Η γησας και τοϊς εκ βαθους στεναγμούς, εις εκατον τους

πόνους έκαρποφόρησας και γέγονας φωστηρ, τη οικουμένη

λάμπων τοϊς θαύμασι, Νείλε Πατήρ ημών όσιε . Πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον," Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

Στον πλούτον τον σον, εσκόρπισας τοϊς πένηση, και των

Ο ουρανών, τον πλούτον νύν απείληφας, Ιωάννη πάνσοφε'

Orologio .
13
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δια τούτο πάντες σε γεραίρομεν, εκτελώντες την μνήμην σου,

της Έλεημοσύνης και επώνυμε.

Κοντάκιον του Οσίου, Ηχος πλ. δ'. Τη υπερμάχω .

Τας φρυγανώδεις των παθών των εκ του σώματος, επανα

I στάσεις τμητικώς Νείλε μακάριε, εν αγρύπνο σου συνέ

κοψας ικεσία . Αλλ' ως έχων παρρησίαν προς τον Κύριον, εκ

παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ίνα κράζω σοι : Χαίροις

Πάτερ παγκόσμιε .

και 33. Τού εν αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου, αρχιεπισκόπου

Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου .

“ Ο μέγας ούτος της οικουμένης Διδάσκαλος εγεννήθη εν 'Αντιοχεία τη Μεγάλη,

το 344 έτει, εκ γονέων ευσεβών, Σεκούνδου και 'Ανθούσης: έμαθήτευσε παρα

Λιβανίω τω σοφιστή, και Ανθραγαθία τη φιλοσόφω" εμόνασε πρώτον εν τοις

κατ' Αντιόχειαν ήσυχαστηρίοις , είτα εχειροτονήθη πρεσβύτερος της των Αντιο

χέων Εκκλησίας τω 383, ανεβιβάσθη εις τον αρχιεπισκοπικόν της Κωνσταντι

νουπόλεως θρόνον τη 15 Δεκεμβρίου του 398: εξωρίσθη το 403 υπό 'Αρκαδίου

και Ευδοξίας αλλά μετ'ολίγον ανεκλήθη πάλιν εις τον θρόνον αυτού . Μετα δε

μήνας 7 ή 8 εξορισθείς εκ δευτέρου τη 10 Ιουνίου του 404, και πολλα παθων

εν εξορία υπερ τα τρία έτη, εκ τόπου είς τόπον μετακομιζόμενος, απέθανε καθ' ο

δον εν Κομάνοις τη14 Σεπτεμβρίου του 407, ζήσας τα πάντα έτη 63. Επωνομά

σθη, Χρυσόστομος, δια την ευφράδειαν αυτ8. Συνέγραψε τοσαύτα, και εις τοσε

τον την θείαν Γραφήν έσαφήνισεν, ώς ουδείς ποτε των άλλων της Εκκλησίας

Πατέρων . Τα σωζόμενα αυτού είσι 1447 Λόγοι, και 249 Επιστολαί . Είκοσιδύο

Διδάσκαλοι της Εκκλησίας έπλεξαν εγκώμιον εις αυτόν .

Είδέναι δε χρη ότι, δια την εν τη 14 Σεπτεμβρίου εορτής του Σταυρού, μετε

τέθη η μνήμη αυτού εις την σήμερον, καθ' ήν ίσως συνέβη η ανάκλησις αυτού

από της πρώτης εξορίας .

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

* Απολυτίκιον, * Ηχος πλ. δ'.

I του στόματός σου καθαπερ πυρσός εκλάμψασα χάρις,

ΠΠ την οικουμένην έφώτισεν αφιλαργυρίας τω κόσμω θη

σαυρους εναπέθετο το ύψος ημϊν της ταπεινοφροσύνης υπέ

δειξεν . 'Αλλα σοίς λόγοις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόςο

με, πρέσβευε τω Λόγω Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχας

ημών .

Κοντάκιον, *Ήχος πλ. β'. Την υπέρ ημών .

Τ 'κ των ουρανών, εδέξω την θείαν χάριν, και δια των

D σών, χειλέων παντας διδάσκεις, προσκυνείν εν Τριάδα

τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμμακάριστε όσιε .
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Επαξίως ευφημούμεν σε υπάρχεις γαρ καθηγητής, ως τα

θεία σαφών.

# 14. Του αγίου και πανευφήμου Αποστόλου Φιλίππου .

Ούτος ήν εις των Δώδεκα, εκ Βηθσαϊδα της Γαλιλαίας, συμπολίτης Ανδρέου

και Πέτρου, πεπαιδευμένος τα του νόμου διδάγματα, και εις την μελέτης των

προφητικών βιβλίων σχολάζων· διο, και ότε ο Ιησούς εκάλεσεν αυτόν εις το

Α ' ποστολικόν αξίωμα, ζητήσας αμέσως ευρίσκει τον Ναθαναήλ , και λέγει αυτό :

Ο " ν έγραψε Μωσής εν τω νόμω, και οι Προφήται, ευρήκαμεν Ίη

σούν τον υιόν του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ ( Ιωάν. α. 46 ). Κηρύξας

δε τον Θεάνθρωπον τούτον Ιησούν εις πολλά μέρη της Μικράς Ασίας, και πολ

λα παθων υπέρ του ονόματος αυτού , τελευταίος σταυρούται κατακεφαλής έν

Ιεραπόλει της Φρυγίας.

'Αργία, και ιχθύος Κατάλυσις .

Απολυτίκιον,* Ηχος γ'. .

Απόστολε άγιε Φίλιππε, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ένα

Η πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών.

Κοντάκιον, Ήχος πλ. δ'. Ως απαρχές της φύσεως .

Ο μαθητής και φίλος σου, και μιμητής του πάθους σου, τη

Ο οικουμένη Θεόν σε εκήρυξεν, ο θεηγόρος Φίλιππος . Ταϊς

αυτού ικεσίαις, εξ εχθρών παρανόμων την Εκκλησίαν σε, δια

της Θεοτόκου συντήρησον Πολυέλεε .

*ξ 15.Των αγίων Μαρτύρων και ομολογητών, Γουρία, Σα

μωνά, και 'Αβίβου .

Τούτων ο μεν Γουρίας και Σαμωνάς ήθλησαν επί Διοκλητιανού τα 288. Ο δε

Α'βιβος, διάκονος ών, εν ημέραις Λικινίου το 316.

'Απο ταύτης της ημέρας αρχόμεθα τής Νηστείας των Χριστουγέννων.

'Απολυτίκιον, " Ηχος πλ. α.

τα θαύματα των αγίων σε Μαρτύρων, τείχος ακαταμάχη

Ι τον ημίν δωρησάμενος, Χρισε ο Θεός, ταϊς αυτώνικεσίαις,

βουλας εθνών διασκέδασαν, της Βασιλείας τα σκήπτρα κρα

ταίωσον, ως μόνος αγαθος και φιλάνθρωπος .

Κοντάκιον, " Ήχος β'. Τα άνω ζητών .

Σ 'ξ ύψους σοφοί, την χάριν κομισάμενοι, των εν πειρασμούς,

D προΐστασθε πανεύφημοι· διό κόρην "Αγιοι, εκ θανάτου

πικρού ερρύσασθε. Υμείς γαρ όντως υπάρχετε, Έδέσης η

δόξα, και του κόσμου χαρά .

+ 16.Του αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου
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Ο αυτος εκαλείτο και Δευής , υιός 'Αλφαίου , Γαλιλαίος την πατρίδα, τελώνης

το επάγγελμα . Συνέγραψε πρώτος εν Παλαιστίνη το κατ' αυτον Ευαγγέλιον Εβραϊ

στι, 8 , ή 9, η κατ' άλλους, 18 έτη μετά την του Σωτήρος 'Ανάληψιν . Ζωγραφου

μενος έχει πλησίον αυτού 'Ανθρώπου μορφήν, του πρώτου των συμβολικών ζώων

του Ιεζεκιήλ ( ά .10) , δια το αρχεσθαι το Ευαγγέλιον αυτού από της κατά σάρκα

γενεαλογίας του Ιησού Χριστού . "Ην δε εις εκ των Δώδεκα .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

'Απολυτίκιον, " Ηχος γ'.

Απόστολε άγιε, και Ευαγγελιστά Ματθαίε, πρέσβευε τα

Η ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς

ψυχαίς ημών .

Κοντάκιον, *Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

η ού τελωνίου τον ζυγόν απορρίψας, δικαιοσύνης τα ζυγω

Ο προσηρμόσθης, και ανεδείχθης έμπορος παναριςος, πλά

τον κομισάμενος, την εξ ύψους σοφίαν· όθεν ανεκήρυξας, α

ληθείας τον λόγον, και των ραθύμων ήγειρας ψυχας, καθυπο

γραψας την ώραν της Κρίσεως .

** 17. Του εν αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου, επισκόπου

Νεοκαισαρείας, του Θαυματουργού .

Εγεννήθη εν Νεοκαισαρεία της Καππαδοκίας εκ γονέων απίστων· έμαθήτευσεν

εν Αθήναις , εν 'Αλεξανδρεία, εν Βηρυτω, και τελευταίον εν Καισαρεία πέντε έτη

υπό τον Ωριγένην, υφ' ου και την εις Χριστόν εδιδάχθη πίστιν . Είτα, τα 240

έτει γενόμενος επίσκοπος της εαυτού πατρίδος , εύρεν εν αυτη 17 μόνον Χρι

στιανούς αποθανων δε περί τα 263, αφήκε σχεδόν τοσούτους μόνον απίσους

απαξ δε ο χρόνος της επισκοπής αυτού υπήρξε παραδόξων θαυμάτων συνέχεια,

αφ' ου έλαβε και την επωνυμίαν Θαυματουργός, προσαγορευόμενος και παρ

αυτών των εχθρών της αληθείας, Δεύτερος Μωσης ( Βασιλ. ο Μ . Κεφ. κ '.

περί του αγίου Πνεύματος ) ,

Απολυτίκιον, Ηχος πλ. δ'.

Σ 'ν προσευχαίς γρηγορών, ταϊς των θαυμάτων εργασίαις

Ο εγκαρτερών, επωνυμίαν έκτήσω τα κατορθώματα . Αλ

λά πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, Πάτερ Γρηγόριε, φωτίσαι τας

ψυχας ημών, μήποτε υπνώσωμεν εν αμαρτίαις εις θάνατον .

Κοντάκιον, Ηχος β'. Τα άνω ζητών . .

ραυμάτων πολλών, δεξαμενος ενέργειαν, σημείοις φρικτούς

Ο τους δαίμονας επτόησας, και τας νόσους ήλασας, των

ανθρώπων πάνσοφε Γρηγόριε διο καλή Θαυματουργός,

την κλήσιν εξ έργων κομισάμενος .
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ξε 18. Των αγίων Μαρτύρων Πλάτωνος και Ρωμανού .

Ο μεν Πλάτων ήθλησεν επί ηγεμόνος 'Αγριππίνου εν έτει 906 , από της χώ

ρας των Γαλατων καταγόμενος, εκ πόλεως 'Αγκυρας . Ο δε Ρωμανός ήν 'Αντιο

χεις την πατρίδα , εν τούς χρόνους Μαξιμιανό . Παρασταθείς δε ενώπιον 'Ασκλη

πιάδου του επαρχου, και παρακινούμενος υπ' αυτού εις την των ειδώλων προς

κύνησιν, ήτήσατο αχθήναι νήπιον εκ της αγοράς, ίνα εκείνο γένηται κριτής

της προκειμένης υποθέσεως . Έρωτηθεν ούν το νήπιον : Τίνα Θεον δεί προσ

κυνείν, απεκρίνατο: Τον Θεον των Χριστιανών. Και αυτό μεν δέρεται

πρώτον ανηλεώς δια προσταγής του τυράννου, είτα αποτέμνεται την κεφαλήν.

Ο δε Μάρτυς, εκκοπείς την γλώσσαν, και ριφθείς εις φυλακήν, τελευταίον απο

πνίγεται εν αυτή το 205 έτει . - Έπ' ονόματι του Ρωμανού τούτου έκτισεν

έπειτα εν Κωνσταντινουπόλει ναόν περικαλλή η αγία Ελένη .

Ει ούκ έστιν 'Αλληλούϊα,

'Απολυτίκιον : Οι Μάρτυρες σου Κύριε . Σελ. 221.

Η 19. Του αγίου Προφήτου 'Αβδιού και του αγίου Ιάρ

τυρος Βαρλαάμ .

Του μεν Προφήτου έστιν άδηλος παρά τη $ εία Γραφή και η πατρίς και ο

χρόνος , καθ' όν ήκμασε διο τινες μεν λέγουσιν, ότι ούτός έστιν ο 'Αβδιού, και του

Αχααβ οικονόμος , και από της οργής της Ιεζάβελ κατακρύψας εν σπηλαίω τους

400 Προφήτας, και εν άρτω και ύδατι διατρέφων αυτους ( Γ '. Βασ. τη. 4 ) :

και ότι ύστερον εγένετο μαθητής Ήλιου του Προφήτου περι τα 903 προ Χ . Ο

δε Καλμέτης και οι τούτου οπαδοί κρίνουσιν αυτόν, ως εκ των λόγων της ίδιας

προφητείας, μικρόν τι μεταγενέστερον του Ιωήλ ( Οκτωβρ. 19) . Λέγεται δε και

αυτός και Oόδιού, και 'Αβδίας, η Οβαδίας . Η δε προφητεία αυτού, εις

εν μόνον κεφάλαιον περιεχομένη, ταττεται η τετάρτη μεταξύ των Ελασσόνων

Προφητών. - “ Ο δε Βαρλαάμ υπήρχεν εκ κώμης τινος της κατα Συρίαν 'Αν

τιοχείας , γέρων την ηλικίαν, και την τέχνην γεωργός: ήθλησε δε εν τοις χρό

νοις Διοκλητιανού .

Εί ουκ έστιν 'Αλληλούϊα,

'Απολ. τ8 Προφήτου : Το Προφήτου σε 'Αβδιού. Σελ .189.

“Έτερον του Μάρτυρος: Ο Μάρτυς σου Κύριε . Σελ . 210.

* 20. Προεόρτια της εν τω Ναώ Εισόδου της υπεραγίας

Θεοτόκ8' και μνήμη των εν αγίοις Πατέρων ημών, Γρηγορίου

του Δεκαπολίτου, και Πρόκλου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι

νουπόλεως .

Ο μεν Γρηγόριος υπήρχεν από της εν Κοιλο- Συρία Δεκαπόλεως, υιός Σεργίου

και Μαρίας, ακμάσας εν τούς χρόνους των εικονομάχων, στερι τα 837. - “ Ο δε

Πρόκλος ήν εν ημέραις Θεοδοσίου του μικρού εχρημάτισε μαθητής και γραφεις

του Χρυσοσόμου " ανεβιβάσθη εις τον αρχιεπισκοπικόν της Κωνσταντινουπόλεως

θρόνον τω 434: εδέξατο μετα ριάμβου του θείου Διδασκάλου αυτού το ιερώ

τατον λείψανον εν τή ανακομιδή ( Ιανουαρ. 27): ετελεύτησεν εν ειρήνη το 447.

'Απολυτίκιον του Αγίου , Ηχος δ'.

Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιών αει μεθ' ημών κατα

Ο την σην επιείκειαν, μη αποστήσης το έλεός σου αφ' η.
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μών αλλα ταϊς αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη κυβέρνησαν την

ζωήν ημών.

Προεόρτιον,*Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

ν αραν προμνηστεύεται πάσιν ή "Αννα νυνί, της λύπης

Λ αντίθετον καρπόν βλαςήσασα, την μόνον 'Αειπάρθενον :

ην περ δη και προσάγει, τας ευχας εκπληρούσα, σήμερον γη

θομένη, έν Ναώ του Κυρίου, ως όντως Ναόν τ8 Θεού Λόγου,

και Μητέρα αγνήν,

Κοντάκιον τού Πρόκλου, “Ήχος δ'. Έπεφανης σήμερον .

'παξίως σήμερον, πανηγυρίζει, ή πασών των πόλεων, τι

Ο μιωτέρα αληθώς, εν τη σεπτή μεταστάσει σου, Πάτερ

Πατέρων, παμμάκαρ Πρόκλε σοφέ . .

Προεόρτιον, όμοιον .

Τυφροσύνης σήμερον η οικουμένη, επληρώθη άπασα, εν τη

Ο ευσήμω εορτή, της Θεοτόκου κραυγάζουσα: Αύτη υπάρ

χει σκηνή επουράνιος.

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ .
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Εμμ . Παπανασταση

* 21 . Η εν τω Ναώ Είσοδος της υπεραγίας Δεσποίνης η

μών Θεοτόκου .

Κατά την παραδοσιν της Εκκλησίας, η Θεοτόκος προσηνέχθη το Ναό τριε

τίζουσα, ένθα το Θεό αφιερωθείσα, διέτριψεν ένδεκα ή δώδεκα ολόκληρα έτη

μέχρι του 14, ή 13, της ηλικίας αυτής και τότε, ως κόρη τελεία , εκ κοινής

των ιερέων βουλής, των γονέων αυτής ήδη προ τριών ετών τεθνηκότων, εμνή

στεύθη τω Ιωσήφ.

'Αργία, και ιχθύος Κατάλυσις.
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Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

Τιήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον, και της των αν

X θρώπων σωτηρίας η προκήρυξις : έν Ναό του Θεού,

τρανώς η Παρθένος δείκνυται, και τον Χριστόν τοϊς πάσι

προκαταγγέλλεται . Αυτή και ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν

Χαίρε της οικονομίας του Κτίστου η εκπλήρωσις .

Κοντάκιον, Ηχος και αυτός . Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ .

Λ ' καθαρώτατος Ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος πα

U στας και Παρθένος, το ιερόν θησαύρισμα, της δόξης

του Θεού, σήμερον εισάγεται εν τω οίκω Κυρίου, την χάριν

συνεισάγουσα, την εν Πνεύματι θείω' ήν ανυμνούσιν "Αγγε

λοι Θεού Αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος .

πί 22. Των αγίων Αποστόλων Φιλήμονος, 'Απφίας, Αρχιπ

που, και Όνησίμου και της αγίας Μαρτυρος Κικιλίας και

των συν αυτή, Βαλλεριανού και Τιβουρτίου .

Ο μεν Φιλήμων ήν εκ Κολασσών, η Κολοσσών, πόλεως της Φρυγίας, ανήρ

πλούσιος και ευγενής: η δε 'Aπφία, σύζυγος αυτού · ο δε "Αρχιππος, επίσκοπος

της εν Κολασσαϊς Εκκλησίας, Παύλου του Αποστόλου μαθηται και οι τρείς . Ο

δε Ονήσιμος, δούλος ών του Φιλήμονος άπιστος, κλέψας τι των σκευών αυτού ,

εδραπέτευσεν εις Ρώμην αλλά εύρων αυτών εκεί ο Απόστολος , και εις την οδον

της αρετής και την επίγνωσιν της αληθείας οδηγήσας, απέστειλεν αυτόν προς

τον κύριον αυτού Φιλήμονα, γράψας και επιστολών προς αυτόν το 64 έτει ( ήτις

εστι μία των 14 επιστολών του Παύλου ), συνιστων δι αυτης τον Ονήσιμον τού

τον. Έτελεύτησαν δε πάντες μαρτυρικώς υπό των ειδωλολατρών λιθοβοληθέν

τες. Η δε Κικιλία ήν εκ Ρώμης, προγόνους έχουσα λαμπρούς: μνηστευθείσα

δε τω Βαλλεριανώ, είλκυσεν αυτόν εις την του Χριστού πίστιν ' αυτός δε πάλιν

Τιβούρτιoν τον εαυτού αδελφόν . " Ήθλησαν δε επί Διοκλητιανού το 288 έτει.

Απολυτίκιον, Ηχος γ'.

Α πόστολοι άγιοι, πρεσβεύσατε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πται

Ε σμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών.

Δόξα, και νύν . Της Εορτής .

+ 23. Των εν αγίοις Πατέρων ημών, Γρηγορίου επισκόπου

Ακραγαντίνων, και 'Αμφιλοχίου επισκόπου Ικονίου .

“ Ο μεν Γρηγόριος υπήρχεν εκ της 'Ακραγαντος, πόλεως της Σικελίας, υιός

γονέων ευσεβών, Χαρίτωνος και Θεοδότης " ήκμασε δε επι της βασιλείας Ιουστι

νιανού του Ρινοτμήτου, περι τα 683. – Ο δε Αμφιλόχιος ήν Καππαδόκης το

γένος, ασκήσει και θεία γνώσει διαλάμπων εκ νεότητος . Προεχειρίσθη Επίσκο

πος τω 344 έτει: ηγωνίσατο γενναίως κατά της βλασφημίας Ευνομίου, Μακε

δονίου του Πνευματομάχου, και των του Αρείου οπαδών επαρουσίασεν εις την
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εν Κωνσταντινουπόλε: Β'. Οικουμενική Σύνοδον των 150 Πατέρων, επι Θεοδο

σίου του Μεγάλου συγκροτηθείσαν εν έτει 381 , και φθάσας εις γηρας βαθύ ,

ανεπαύσατο εν ειρήνη περί τα 395.

' 'Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

“ Ο Θεός των Πατέρων ημών. “Ορα σελ. 229.

'Απο Γ '. 'Ωδής, Κοντάκιον," Ηχος δ'. Επεφάνης σήμερον.

η ωτοβόλοις λάμψεσιν, η Εκκλησία, του αγίου Πνεύματος,

Ψ φωταγωγεί τους την φαιδραν, επιτελούντας σου κοίμη

σιν, όσιε Πάτερ παμμάκαρ Γρηγόριε .

'Αφ'έκτης, Ηχος α. Χορός αγγελικός .

nsλίαν εκλεκτος, και Θεώ εγνωσμένος, τη θεία αληθώς,

προκεχείρισαι ψήφω, ποιμήν αξιαγαστος, εις πολλών

περιποίησιν · όθεν άριστος, αρχιερεύς δεδειγμένος, πάσαν αί

ρεσιν, ευσεβοφρόνως καθεϊλες, πιστών προϊστάμενος .

ή 24. Των εν αγίοις Πατέρων ημών και Ιερομαρτύρων,

Κλήμεντος Ρώμης, και Πέτρου Αλεξανδρείας.

Ο μεν Κλήμης εδιδάχθη την πίστιν του Χριστού υπο του Απ. Πέτρου ' εγένετο

επίσκοπος Ρώμης το 91 έτει, τρίτος μετά την των Αποστόλων αναίρεσιν · ετε

λεύτησε μαρτυρικώς περί το 100 έτος επι Τραϊανού. - Ο δε Πέτρος, επιφανέ

στατα προεδρεύσας της των 'Αλεξανδρέων Εκκλησίας 12 έτη, και διά τε τον

ενάρετον αυτ8 βίον, και την των ιερών λόγων άσκησιν, είόν τι χρήμα επισκόπων

και διδασκάλων της εν Χριστώ θεοσεβείας υπάρχων, κατά τον Ευσέβιος ( Ιστορ.

Εκκλ. βιβλ. η.13, και 9 . 6 ), απετμήθη την κεφαλήν επι Μαξιμίνου το 311 έτει.

Απολυτίκιον: “ Ο Θεός των Πατέρων ημών, ως ανωτέρω.

Κοντάκιον, Ηχος δ'. Επεφάνης σήμερον.

'κκλησίας ασειστοι, και θείοι πύργοι, ευσεβείας ένθεοι,

στύλοι οι όντως κραταιοι, Κλήμη συν Πέτρο πανεύφη

μοι, υμών πρεσβείαις φρουρήσατε άπαντας.

1 2 3. Της αγίας Μεγαλομάρτυρος και πανσόφου Αικατε

ρίνη5' ίαι του αγίου Μάρτυρος Μερκουρίου .

Ούτος ήθλησεν έπι Ουαλεριανού τα 253 έτει, εξ Ανατολών καταγόμενος υιός

Γορδιανού τινος, Σκύθου το γένος . Η δε Αικατερίνα υπήρχεν εκ της Αλεξαν

δρείας, θυγάτηρ Κώνστου, η Κέστου, παρθένος περικαλλής, σωφρονιστάτη, και

ένδοξος πλούτο και γένει και παιδεία ήτις , δια μεν του σταθερού αυτής φρο

νήματος, εξενίκησε την εμπαθή και ακόλαστον ψυχήν Μαξιμίνου του της 'Αλε

ξανδρείας τυράννου : δια δε της ευγλωττίας, επεστόμισε τους προς αυτήν δια

λεγομένους ρήτορας. Έστέφθη δε τη μαρτυρικό στεφάνω περί το 30ό έτος.

Εν ταύτη τη ημέρα αποδίδεται των Εισοδίων η Εορτή.

'Αρνία, και Καταλεσις cνου και ελαιου.
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Απολυτίκιον της Αγίας, Ηχος δ'.

Η αμνάς σου Ιησού . "Ορα σελ.196.

Του Αγίου : Ο Μάρτυς σου Κύριε . "Όρα σελ.188.

Κοντάκιον της Αγίας, Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

Τορείαν σεπτην, ενθέως φιλομάρτυρες, εγείρατε νύν, γε

2 ραίροντες την πάνσοφον Αικατερίναν αυτη γαρ εν

σταδίω τον Χριστόν εκήρυξε, και τον όφιν επάτησε, ρητό

ρων την γνώσιν καταπτύσασα . .

Του Αγίου, όμοιον .

Τα θεία σοφε, καλώς μυσταγωγούμενος, θυσία δεκτη,εγέ

Ο νου παναοίδιμε· τού Χριστού γαρ έπιες, προθυμότατα

το ποτήριον · δια τούτο Μερκούριε, πρεσβεύεις απαύστως

υπέρ πάντων ημών.

ξε 26. Των οσίων Πατέρων ημών, 'Αλυπίου του Κιονίτου,

και Νίκωνος του Μετανοείτε . "

Τούτων ο μεν 'Αλύπιος ήν εξ 'Αδριανουπόλεως της Βιθυνίας και ζήσας επί

τινος κίονος ( στύλου) έτη 53 , ετελεύτησε περί τα 608, υπάρχων ετών 100 -

Ο δε Νίκων κατήγετο εξ Αρμενίας, υιός μεγιστάνου τινός . Καταλιπων δε και

γονείς και πατρίδα, περιήρχετο τα ανατολικά μέρη, βοών προς πάντας το, Με

τανοείτε, αφ'ου και την επωνυμίαν έλαβε . Τέλος δε καταντήσας εις Λακε

δαίμονα της Πελοποννήσου , και ναον εκεί ανεγείρας Χριστώ τω Σωτηρι ημών, και

εν αυτώ μέχρι τέλους μονάσας, απήλθε προς Κύριον περι τα τέλη του Θ '. αιώνος.

'Απολυτίκιον του 'Αλυπίου, Ιχος α .

Υπομονής στύλος γέγονας, ζηλώσας τους προπάτορας

Η όσιε, τον Ίωβ εν τοις πάθεσι, τον Ιωσήφ εν τοϊς πει

ρασμούς, και την των Ασωμάτων πολιτείαν, υπαρχων εν

σωματι. 'Αλύπιε Πατήρ ημών όσιε, πρέσβευε Χριστώ το

Θεώ, σωθήναι τας ψυχας ημών .

Και του Νίκωνος, " Ηχος γ'. Θείας πίστεως .

Παίρει έχουσα, η Λακεδαίμων, θείαν λαρνακα, των σων

Λ λειψάνων, αναβρύουσαν πηγας των ιάσεων, και διασω

ζουσαν παντας εκ θλίψεων, τους σοι προστρέχοντας Πατερ

εκ πίστεως. Νίκων όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρή

σασθαι ημίν το μέγα έλεος .

Τ. 27. Του αγίου γκλοι αρτιος Ιακώβου του Πέρσου.

Ούτος ήν εκ πόλεως Βυβλαβα , περιφανής το γένος, φίλος ακρος και έντιμος πα

ρα Ισδιγέρη η Ιεσδ 'εγέρδη Α'. των Περσών βασιλεί, βασιλεύσαντι τω 399-490.
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Χριστιανος δε ών εκ προγόνων, ηρνήσατο τον Χριστον, δελεασθείς τη τα βασι

λέως φιλία και κολακεία . Τούτο μαθούσα η μήτηρ αυτού και η σύζυγος , εμήνυσαν

αυτώ δια γραμμάτων, ότι ουδεμίαν του λοιπού κοινωνίαν έχουσι προς αυτόν, ως

προτιμήσαντα της αγάπης του Χριστού την πρόσκαιρον δόξαν. Ο δε , πληγεις

την ψυχήν υπό των λόγων τούτων, και εις εαυτον έλθων, απεκλαίετο εφ' οίς

ήμαρτε, και ήν αποστρεφόμενος την προς τον βασιλέα σχέσιν . Διο εις άκρον

εκείνος οργισθείς, ψηφίζει κατ'αυτού πικρότατον θάνατον, οίον ουδε κατα 9ηρίου

τις εψηφίσατο αν, κατατμηθήναι δηλονότι το σώμα αυτού, κατά μίαν εκάστην

αρμονίαν των χειρών, και των ποδών. Και ούτω μεληδον ο γεννάδας κατακοπείς

μέχρι των μηρών και των ώμων, τελευταίον αποτέμνεται και την κεφαλήν.

Απολυτίκιον, "Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε .

Λ Μάρτυς σε Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος έκο

Ο μίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών : έχων

γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλεν ' έθραυσε και

δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταϊς ικεσίαις Χριςε ο

Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον, Ήχος β'. Τα άνω ζητών.

TTεισθείς τη καλή, συζύγω καρτερόψυχε, και το φοβερόν

Π. Κριτήριον πτούμενος, των Περσών το πρόσταγμα, και

τον φόβον Ιάκωβε κατέπτυσας, και εδείχθης Μάρτυς σεπτος,

το σώμα ως κλήμα συντεμνόμενος .

& 28. Του αγίου οσιομάρτυρος Στεφάνου του Νέου και

του αγίου Μάρτυρος Ειρηναρχου .

“ Ο μεν “ Οσιος εγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει τα 714, εκ γονέων ευσεβών,

Ιωάννου και "Αννης: ήσκησεν εκ νεότητος εν τη κατα την Βιθυνίαν του αγίου

Αυξεντίου μονή, ήτις κειμένη επι τόπου υψηλό, εκαλείτο: Βουνος του αγ. Αύξ.

εγένετο προεστώς των εν αυτή μοναχών ηκούσθη πανταχού των πνευματικών

αυτού αγώνων η φήμη, και των αρετών αυτού η ευωδία έσυρε πολλούς προς

αυτόν. Έτελεύτησε δε μαρτυρικώς δια την των αγίων Εικόνων προσκύνησιν,

επι Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου · υφ'ου πρώτον μεν κατεδικάσθη , ένδεκα μήνας,

εις δεσμα και φυλακάς: είτα , συρόμενος κατά γής και λιθαζόμενος, ως ο Πρω

τομάρτυς Στέφανος, αφ' ου και Νέος Στέφανος επωνομάσθη, τύπτεται ξύλο

κατα του μήνιγγος, και συντριβεις την κεφαλήν, αφήκε το πνεύμα τω 766 έτει .

- Ο δε Ειρήναρχος ήν εκ Σεβαστείας, εν τούς χρόνους Διοκλητιανού, υπηρέτης

υπάρχων εν τη νεότητι αυτού εις τας τιμωρίας των Αγίων Μαρτύρων. Βλέπων

δέ ποτε βασανιζομένας υπερ Χριστού επτα γυναίκας, και την ανδρίαν αυτών

θαυμάζων, ότι ασθενείς ούσαι εκ φύσεως, όμως ηνδρίζοντο κατα του τυράννου,

και κατήσχυνον αυτόν, φωτίζεται υπό της θείας χάριτος, και τον Χριστόν παρ

ρησία ομολογήσας, και δια πυρός και ύδατος δοκιμασθείς, απετμήθη την κεφα

λην μετα των αγίων Γυναικών το 298 έτει.

Απολυτίκιον, Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Α 'σκητικώς προγυμνασθείς εν τω όρει, τας νοητας των

Η δυσμενών παρατάξεις, τη πανοπλία ώλεσας παμμάκαρ
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του Σταυρού . Αύθις δε προς άθλησιν, ανδρικώς απεδύσω,

κτείνας τον Κοπρώνυμον, τα της πίστεως ξίφει και δι αμ

φούν εστέφθης εκ Θεού, οσιομάρτυς αοίδιμε Στέφανε ,

Το Μάρτυρος : “ Ο Μάρτυς σου Κύριε · ως ανωτέρω .

Κοντάκιον, "Ηχος πλ. δ'. Τη υπερμάχω.

Τον της Τριάδος εραστής και θείον Στέφανον, ανευφημή

Ι σωμεν πιστώς ωδαίς φιλέορτοι, εκ καρδίας, ως τιμήσαν

τα χαρακτήρα, τον ωραίον το Δεσπότου και Μητρος αυτού

και συμφώνως νύν εκ πόθου εκβοήσωμεν, τούτω χαίροντες :

Χαίροις Πάτερ αοίδιμε.

- 29. Των αγίων Μαρτύρων Παραμάνου και Φιλουμένου .

Του μεν Παραμόνου αθλήσαντος επι Δεκίου βασιλέως εν έτει 250, του δε Φι
λουμένου επί βασιλέως Αυρηλιανού το 27ο.

Ει ούκ έσιν 'Αλληλούϊα, Οι Μάρτυρές σε Κύριε. Σελ. 221 .

30. Του αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Ay

δρέου του Πρωτοκλήτου.

Ούτος ήν εκ Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, υιός Ιωνά, αδελφος του Κορυφαίου

Πέτρου, μαθητής Ιωάννου του Βαπτιστού πρότερον είτα ακούσας την περί του

Ιησού μαρτυρίας αυτού, δακτυλοδεικτούντος και λέγοντας: "Ίδε ο αμνός του

θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου ( Ιωάν. α . 36) , ήκολούθησεν

ευθυς τω Ιησού , και εγένετο μαθητής αυτού πρώτος, αφ' ου και Πρωτόκλη

τος των Αποστόλων επωνομάσθη. Μετά δε την του Σωτήρος Ανάληψιν ,

κηρύξας αυτόν εις διάφορα μέρη , και πολλά παθών υπερ του ονόματος αυτού ,

ετελεύτησεν εν Πάτραις της Αχαΐας, σταυρωθείς κατακεφαλής .

"Αργία , και Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

* 'Απολυτίκιον, *ΙΣχος δ'.

Λ s των Αποστόλων Πρωτόκλητος , και του Κορυφαίου

2 αυτάδελφος, το Δεσπότη των όλων 'Ανδρέα ικέτευε,

ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι, και ταϊς ψυχαίς ημών το

μέγα έλεος .

Κοντάκιον," Ηχος β'. Την εν πρεσβείαις ακοίμητον. .

πιον της ανδρείας επώνυμον θεηγόρον, και μαθητών τον

I Πρωτόκλητος του Σωτήρος, Πέτρου τον συγγονον ευφη

μήσωμεν· ότι ως πάλαι τούτω, και νυν ημίν εκέκραγεν: Ευ

ρήκαμεν δεύτε τον ποθούμενον .
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ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

"Έχων ημέρας 31. Η ημέρα έχει ώρας 9, και η νυξ ώρας 15.

+ 1 . Του αγίου Προφήτου Ναούμ .

Ει ουκ έστιν 'Αλληλούϊα, Απολυτίκιον, Ηχος β'.

η του Προφήτου σου Ναούμ την μνήμην Kύριε εορτάζοντες,

I δί αυτού σε δυσωπούμεν : Σώσον τας ψυχάς ημών .

* 2 . Του αγίου Προφήτου 'Αββακούμ . Ομοίως .

& 3. Του αγίου Προφήτου Σοφονίου. Ωσαύτως.

Και οι τρείς ούτοι Προφήται εκ του αριθμού τών ιβ'. Έλασσόνων υπάρχουσι,

και εκάστου η προφητεία εις 3 διαιρείται κεφάλαια . Ήσαν δε ο μεν Ναουμ,

Ελκεσαίος την πατρίδα, εκ φυλής Συμεων, έβδομος τη τάξει" προεφήτευσεν εν

τούς χρόνους Εζεκίου, μετά την της Σαμαρείας καταστροφήν, το 721 προ Χρι

στού γενομένην. Ο δε 'Αββακούμ, όστις και 'Αβακουμ και 'Αμβακούμ ευρί

σκεται γεγραμμένος , τη μεν τάξει έστιν όγδοος , η δε πατρις και η φυλή αυτού

άδηλος παρά τη θεία Γραφή: προεφήτευσεν εν τοις χρόνους Ιωαχίμ, του και

Ι'εχονίου καλουμένου, πριν της εις Βαβυλώνα μετοικεσίας του λαού, το 399

προ Χριστού γενομένης . Του 'Αββακούμ τούτου εστιν η Δ '. της Στιχολογίας

Οδη Κύριε, εισακήκοα την ακοήν σου, και εφοβήθην, κτλ. Ο δε

Σοφονίας, έννατος υπάρχων τη τάξει, ήν υιος Χουσι εκ γένους Λευϊτικού , ή,

κατ'άλλους, δισέγγονος Εζεκίου του βασιλέως προεφήτευσεν εν ημέραις Ιωσίου,

βασιλεύσαντος τώ 641-610 προ Χριστού .

** 4. Της αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και του o

σίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού .

Η μεν Βαρβάρα υπήρχεν εκ Νικομηδείας, εν τούς χρόνους Μαξιμιανού, θυγάτηρ

ειδωλολάτρου τινός Διοσκόρου το όνομα, όστις απανθρώπως βασανίσας αυτην δια

την του Χριστού πίστιν, τελευταίον απεκεφάλισεν ιδίαις χερσι τω 290 έτει .

“ Ο δε Ιωάννης ήν εκ Δαμασκού της Συρίας, υιός γονέων πλουσίων και ευσε

βών. Εγεννήθη περι το 676 έτος συνανετράφη μετα του Κοσμά, του υπό του

πατρος αυτού, Σεργίου το όνομα, υιοθετηθέντος ( Οκτωδ. 14 ) , και μετ' αυτού

έμαθήτευσε παρά τινε μοναχώ, Κοσμά και αυτό καλουμένω, αιχμαλωτισθέντι μεν

υπό των Σαρακηνών εκ των μερών, της Ιταλίας, εξαγορασθέντι δε υπό του πα

τρος αυτού . Εγένετο φιλόσοφος μέγας, και του κατ' αυτόν αιώνος ο Φωστήρ'

Τιμηθείς υπό των Καλίφων ( διαδόχων του Μωάμε ) εις το του Συμβούλου αξίω

μα, κατέλιπεν αυτο μετ' ολίγον, και ενεδύσατο το μοναχικόν σχήμα εν τή του αγίου

Σάββα μονή, ένθα και πρεσβύτερος εχειροτονήθη. Ηγωνίσατο ανδρικώς, δια των

συγγραμμάτων αυτού , κατά των Eικονομάχων Λέοντος του Ισαύρου και του υιού

αυτου Κωνσταντίνου του Κρπρωνύμου . Επωνομάσθη Χρυσορρόας , δια την

των λόγων αυτού ρητορείαν και ευφράδειαν, κατ'ομωνυμίαν του τη Δαμασκώ πα

ραρρέοντος ποταμού, Χρυσορρόα και αυτού καλουμένου . Υπήρξεν ο αρχηγός της

Συστηματικής Θεολογίας, και της Σχολαστικής και πατήρ, εκθέμε

μαντ
ονήθ

η
. αχικ

ούς
του Συμε :
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νος ακριβώς την ορθόδοξον πίστιν" και ζήσας τα πάντα έτη 84, ετελεύτησεν εν

ειρήνη τω 760 έτει . Μεταξύ των θεολογικών αυτου συγγραμμάτων, οι ποιητικού

και πεζοί αυτου "Υμνοι, και τα μελίρρυτα Ασματα, κοσμούσι την Εκκλησίας του

Χριστού .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

'Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

η αρβαραν την αγίαν τιμήσωμεν· εχθρού γαρ τας παγίδας

Ο συνέτριψε, και ως στρουθίον ερρύσθη εξ αυτών, βοηθεία

και όπλα του Σταυρού ή πάνσεμνος .

Του Οσίου, ΙΗχος πλ. δ'.

Λ 'ρθοδοξίας οδηγε, ευσεβείας διδάσκαλε και σεμνότητος,

Ο της οικουμένης ο φωστήρ, των μοναζόντων θεόπνευστον

εγκαλλώπισμα, Ιωάννη σοφέ, ταϊς διδαχαϊς σου πάντας ε

φώτισας,λύρα του Πνεύματος. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ,

σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον της Αγίας, Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

τώ εν Τριάδι ευσεβώς ύμνουμένω, ακολουθήσασα σεμνή

. Ι 'Αθληφόρε, τα των ειδώλων έλιπες σεβάσματα " μέσον

δε του σκάμματος, έναθλούσα Βαρβάρα, τυράννων ου κατέ

πτηξας, απειλας ανδρειόφρον, μεγαλοφώνως κράζουσα σεμνή:

Τριάδα σέβω την μίαν Θεότητα .

" Του Οσίου, όμοιον ,

Γρτον υμνογράφος και σεπτον Ιωάννην, της Εκκλησίας παι

δευτών και φωστήρα, και των εχθρών αντίπαλον υμνή

σωμεν πιστοί όπλον γαρ αραμενος τον Σταυρόν του Κυρίου,

πάσαν απεκρούσατο των αιρέσεων πλάνην· και ως θερμος

προστάτης είς Θεόν, πάσι παρέχει πταισμάτων συγχώρησιν.

το 5. Του οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Σάββα του

Ηγιασμένου .

Έγεννήθη το 439 έτει εν Μουταλάκη, κώμη της Καππαδοκίας μικρά εισήλθε

παιδιόθεν εις του μοναδικού βίου το στάδιον, υπό γυμνασιάρχη Ευθυμία τωνΜεγά

λφ' εγένετο προστάτης πολλών μοναχών, και καθηγητής των εν Παλαιστίνη μο

ναστηρίων απήλθε πρέσβυς προς τους εν Κωνσταντινουπόλει βασιλείς Αναστά

σιον και Ιουστινιανών, υτπεο της ορθοδόξου πίςεως, και των δογμάτων της εν Χαλ

κηδον: Συνόδο και ζήσας έτη 94, ετελεύτησε το 333. Το σωζόμενον Τυπικόν της

εκκλησιαστικής 'Ακολουθίας, εκ της μονής του Οσίου τούτου, έλαβε την αρχήν .

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου .
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"Απολυτίκιον, “Ηχος πλ. δ'.

Ταϊς των δακρύων σου βοαΐς, της ερήμου το άγονον εγεώρ

Η γησας και τοϊς εκ βάθους στεναγμούς, εις εκατον τους

πόνους έκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη

λάμπων τοϊς θαύμασι, Σάββα Πατήρ ημών όσιες πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον, "Ηχος πλ. δ'. Τη υπερμάχω.

Os από βρέφουςτω Θεώ, θυσία άμωμος, προσενεχθείς δί

2 αρετής, Σάββα μακάριε, τω σε πριν γεννηθήναι επιστα

μένω, εχρημάτισας Οσίων εγκαλλώπισμα, πολιστής τε της

ερήμου αξιέπαινος· διό κραζω σοι: Χαίροις Πατερ αοίδιμε. .

ξε 6 . Του εν αγίοις Πατρός ημών Νικολάου, επισκόπου Μύ

ρών της Λυκίας , του Θαυματουργού .

" Ήκμασεν επί Κωνσταντίνου του Μεγάλου υπήρξεν εις των 318 αγίων Πατέρων

της εν Νικαία Α'. Οικουμενικής Συνόδου εν έτει 323, απέθανε περί τα 330.

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον, *Ηχος δ'.

ΤΚ ανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδά

I σκαλον, ανέδειξε σε τή ποίμνη σου, ή των πραγμάτων

αλήθεια " δια τούτο έκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλα, τη

πτωχεία τα πλούσια . Πάτερ τεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον, "Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον.

Αντοϊς Μύροις "Αγιε, ιερθργος ανεδείχθης του Χριςού γαρ

Ο όσιε, το Ευαγγέλιον πληρώσας, έθηκας την ψυχήν σου

υπερ λαό σου, έσωσας τους αθώους εκ του θανάτου · δια τύ

το ηγιάσθης, ως μέγας μύστης Θεού της χάριτος .

ξε 7. Τού εν αγίοις Πατρός ημών 'Αμβροσίου,επισκόπου

Μεδιολάνων .

Έγεννήθη εν Γαλλία το 340, εγένετο Βουλευτής της εν Ρώμη Συγκλήτου : είτα

τω 374, τη 7 Δεκεμβρίου, ανεβιβάσθη εις τον επισκοπικόν θρόνον συνέγραψε Λα

τινιστι πολλά και ζήσας έτη 37, απέθανε τη 4 Απριλίου, παραμονή του Πάσχα,

έν έτει 397.

'Απολυτίκιον, " Ηχος δ'.

Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος ."Όρα ανωτέρω. .

ft 8. Του οσίου Πατρός ημών Παταπίου.
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“Υπήρχεν εκ Θηβών της Αιγύπτου ήσκησεν έτη πολλά εν τη ερήμω" απελθων

εις Κωνσταντινούπολιν, ετέλεσε θαύματα και τάσεις των ασθενούντων πολλάς· ε

τελεύτησεν εν ειρήνη.

" Απολυτίκιον, "Ηχος πλ. δ'.

Τον σοι Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα : λαβών

Ο γαρ τον σταυρόν, ήκολούθησας τα Χριστώ, και πράτ

των εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ επι

μελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτου· διό και μετα 'Αγ

γέλων συναγάλλεται, όσιε Πατάπιε το πνεύμα σου .

Κοντάκιον, Ήχος γ'. Η Παρθένος σήμερον.

Τον ναόν σου "Αγιε, πνευματικών ιατρείον, οι λαοί ευρά

I μενοι, μετα σπουδής προσιόντες, ίασιν των νοσημάτων

λαβείν αιτούνται, λύσιν τε των εν τω βίω πλημμελημάτων

συ γαρ πάντων των εν ανάγκαις, προστάτης ώφθης, Πατα

πιε όσιε .

Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ .

ΚΟ

ΤΕΕ

+ 9. Η Σύλληψις της αγίας και Θεοπρομήτορος "Αννης .

Κατά την αρχαίας της Εκκλησίας παράδοσιν, άτεκνος ήν και στείρα η Θεο

προμήτωρ "Αννα, και προβεβηκυία την ηλικίαν, αυτή τε και ο σύζυγος αυτής

Ιωακείμ διο και λυπούμενοι δια την εαυτων ατεκνίαν, έδέοντο του Θεού μες'

υποσχέσεως, ίνα, εαν παράσχη αυτούς καρπον κοιλίας, προσενέγκωσιν αυτώ δώ

ρον το γεννηθέν. Ο δε Θεός, επακούσας της δεήσεως αυτών, εμήνυσεν αυτοίς

δι 'Αγγέλου την εξ αυτών της Παρθένου γέννησιν " και ούτω συλλαβούσα η "Αννα

εκ θείας επαγγελίας, κατά τους νόμους της φύσεως, ήξιώθη γενέσθαι μήτηρ

της Μητρός του Κυρίου ημών. (" Ορα και εις τας 8 Σεπτεμβρίου ) .

Σημείωσαι ότι εκ ταύτης της ημέρας καθ' ην γίνεται το χειμερινον ηλιοστάσιον,

άρχεται ο Ήλιος στρέφεσθαι προς τα βόρεια μέρη, και αυξάνειν την ημέραν εις ημάς .

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου .
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- Απολυτίκιον, Ήχος δ'.

Τήμερον της ατεκνίας δεσμα διαλύονται του Ιωακείμ γαρ

Κ και της 'Αννης εισακούων Θεός, παρ ελπίδα τεκεϊν αυ

τους, σαφώς υπισχνείται θεόπαιδα εξ ης αυτος ετέχθη και

απερίγραπτος, βροτος γεγονως, δι 'Αγγέλα κελεύσας βοήσαι

αυτή : Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριοςμετα σού.

Κοντάκιον, Ήχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Τ ορτάζει σήμερον η οικουμένη, την της "Αννης Σύλληψιν,

Ο γεγενημένην εκ Θεού και γαρ αυτη απεκύησε, την

υπέρ λόγον τον Λόγον κυήσασαν.

* 10. Των αγίων Μαρτύρων Μηνά του Καλλικελάδου, Ερ

μογένους, και Ευγράφου.

“ Ο μεν Μηνάς ήν 'Αθηναίος την πατρίδα, κατά τον Συναξαρισης, ανήρ αξιω

ματικός, πεπαιδευμένος και εύγλωττος, αφ' ου και Καλλικέλαδος επωνο

μάσθη· ο δε Ευγραφος , γραμματεύς αυτου Χριστιανοί εκ προγόνων αμφότεροι.

Ο δε Ερμογένης επαρχος το αξίωμα, γεννηθείς εν απιστία" προσήλθεν εις την

Πίστιν του Χριστού, δια των του αγίου Μηνά θαυμάτων . Ήθλησαν δε και οι

τρείς εν Αλεξανδρεία επι Μαξιμίνου το 235 έτει. "

'Απολυτίκιον, Ηχος πλ. δ'. Το προσταχθέν.

Λί εγκρατείας των παθών τας πυριφλέκτους, απονεκρώ

4 σαντες όρμας και τας κινήσεις, τού Χριστέ οι Μάρτυρες

έλαβον την χάριν, τας νόσους αποδιώκειν των ασθενών, και

ζώντες και μετα τέλος θαυματουργείν όντως θαύμα παρά

δοξον 1 ότι οστέα γυμνα , εκβλύζεσιν ιάματα . Δόξα τω μόνο

Θεώ ημών.

* Κοντάκιον," Ηχος α. Χορός αγγελικός .

Τηνάν τον θαυμαστόν, Ερμογένην τον θείον, και Εύγρα

LYI φον ομού, ιεραϊς μελωδίαις, τιμήσωμεν άπαντες, ως

τιμήσαντας Κύριον, και αθλήσαντας, υπέρ αυτού, και χο

ρείαν, την ασώματος, εν ουρανοϊς πεφθακότας, και θαύμα

τα βλύζοντας.
"Ετερον, " Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Της στρατείας ήρπασε, σε της προσκαίρου, και αφθαρτου

Η έδειξε, συγκληρονόμον ω Μηνά, συν τους συναθλοις σου

σου Κύριος, ο παρασχών σου τον άφθαρτον στέφανον.

ή 11 . Του οσίου Πατρός ημών Δανιήλ του Στυλίτου.
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"Υπήρχεν εκ Μαρουθα της Μεσοποταμίας, επί των βασιλέων Λέοντος του Ms

γάλου, Ζήνωνος , και Βασιλίσκου έζησεν έπι στύλου εγγυς της Κωνσταντινου

πόλεως βοήθησε τη Εκκλησία , πολεμουμένη υπό των Ευτυχιανών απέθανε

το 490 ετών 80.

Απολυτίκιον, Ηχος α.

πομονής στύλος γέγονας, ζηλώσας τους προπάτορας

Π όσιε, τον Ίωβ εν τοις πάθεσι, τον Ιωσήφ εν τοις πει

ρασμούς, και την των Ασωμάτων πολιτείαν, υπάρχων εν

σώματι . Δανιήλ Πατήρ ημών όσιε, πρέσβευε Χριςώ τω Θεώ,

σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον, Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

για άνω ποθών, των κατω μεθισταμενος, και άλλον ουρα

νον, τον Στύλον τεκτηνάμενος, δί αυτού απήστραψας,

των θαυμάτων την αίγλην "Όσιε . Εις αει Χριστώ τω Θεώ,

πρέσβευε σωθήναι τας ψυχάς ημών.

ΕΙΔΗΣΙΣ.

Κατά την αυτην ενδεκάτης του παρόντος, ει τύχοι εν Κυριακή, ή τη

πρώτη μετ' αυτήν έρχομένη, δια το έγγίζειν την του Κυρίου ημών Ιησού

Χριστού Γέννησιν, μνείαν ποιούμεθα των προ νόμου και εν νόμω κατα

σάρκα Προπατόρων αυτού · εξαιρέτως δε του Πατριάρχου Αβραάμ εις εν

πρώτον εδόθη η επαγγελία , ειπόντος του θεού προς αυτόν : Ενευλογη

8 ήσονται εν τω σπέρματίσ8 πάντα τα έθνη της γης (Γέν.

ιβ'. 3, και κβ'. 18) .

Έδόθη δε ή επαγγελία αύτη 2039 έτη προ Χριστού, ότε ο μεν 'Αβρααμ ήν

ετών 75, ο δε Θεός, καλέσας αυτόν, προσέταξεν ίνα εγκαταλίπη πατρίδα, γο

νείς, και συγγενείς, και απέλθη εις την γήν των Χαναναίων, εις ήν όταν έφθα

σεν, είπεν ο Θεός προς αυτόν : Το σπέρματι σου δώσω τηνγήν ταύτην

( αυτ. 7 ) : δια τέτο ή γή εκείνη, επονομασθείσα Γη της Επαγγελίας, εγένε

το έπειτα των Εβραίων η πατρίς , ήτις εστίν η υπό των ιστορικών καλουμένη

Παλαιστίνη. Εκεί ο 'Αβρααμ, μετά παρέλευσιν ετών 24, διετάχθη παρά Θεού

της Περιτομής τον νόμον το δε εκατοστον έτος της ηλικίας αυτού, και εννε

νηκοστος της γυναικός αυτου Σάρρας, έγέννησε τον Ισαάκ και ζήσας τα πάν

τα έτη 175, ετελεύτησεν εν ειρήνη, πρεσβύτης και πλήρης ημερών .

* Κυριακή των αγίων Προπατόρων ή

'Απολυτ. 'Αναστάσιμον και των Προπατόρων. " Ηχος β'.

την πίστει τους Προπάτορας εδικαίωσας, την εξ εθνών δε

Ο αυτών προμνηστευσάμενος Εκκλησίαν. Καυχώνται εν

δόξη οι "Αγιοι, ότι εκ σπέρματος αυτών, υπάρχει καρπός

Orologio .
16
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ευκλεής, η ασπόρως τεκούσα σε . Ταϊς αυτών ικεσίαις Χρι

στε ο Θεός, ελέησον ημάς . .

' 'Απο γ'. Ωδής, η Υπακοή,*Ηχος β'.

Τις δρόσον τοϊς Παισι το πύρ μετεβάλλετο, ο θρήνος εις

Ο χαραν ταϊς Γυναιξίν ενηλλάσσετο "Αγγελος γαρ εν αμ

φοτέροις διηκόνει τοϊς θαύμασι, τοϊς μεν εις ανάπαυσιν με

ταποιήσας την καμινον, ταϊς δε την Ανάστασιν καταμηνύ

σας τριήμερον . Ο αρχηγός της ζωής ημών, Κύριε δόξα σοι .

Κοντακίου, Ήχος β'. Αυτόμελον.

Ο ειρόγραφον εικόνα μη σεβασθέντες, αλλ' άγράφω ουσία

Δ θωρακισθέντες, τρισμακάριοι εν τω σκάμματα του πυ

ρος εδοξάσθητε εν μέσω δε φλογος ανυποστατου ιστάμενοι,

Θεόν επεκαλείσθε Τάχυνον, ώ οικτίρμον, και σπεύσον ως

ελεήμων, εις την βοήθειαν ημών, ότι δύνασαι βουλόμενος.

* 19 Τού εν αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος, επισκόπου

Τριμυθούντος της εν Κύπρο, του Θαυματουργού.

“ Ο θεοφόρος ούτος της Εκκλησίας Πατήρ, ο μέγας των Κερκυραίων προστά

της , και των ορθοδόξων απάντων το καύχημα, ήν Κύπριος την πατρίδα, απλούς

τον τρόπον, και την καρδίαν ταπεινός, ποιμήν προβάτων υπάρχων πρότερον· ότε

και γυναικι συζευχθείς, εγέννησεν εξ αυτής θυγάτριον , την κλήσιν Ειρήνην . Μετα

δε την εκείνης αποβίωσιν, προχειρισθείς επίσκοπος Τριμυθέντος, εγένετο και λο

γικών προβάτων ποιμήν . Συγκροτηθείσης της εν Νικαία Α '. Οικουμενικής Συνόδου,

παρουσιάσας εν αυτή και αυτος, επεστόμισε δια των απλουστάτων αυτού λόγων

τους επι σοφία μέγα φρονούντας 'Αρειανούς . Έτέλεσε δια της ενοικούσης αυτώ

θείας χάριτος τοσαύτα θαύματα, ώστε έλαβε την επωνυμίαν Θαυματουργός .

Παιμάνας δε το ποίμνιον αυτού ευσεβώς και θεαρέστως, ανεπαύσατο εν Κυρίω

περί το 350 έτος, καταλιπων εν της οικεία πατρίδι το ιερόν αυτού λείψανον,

παραμύθιον των πιστών, και πηγήν ιαμάτων .

Περί δε τα μέσα του Ζ'. αιώνος, δια τας τότε των Βαρβάρων επιδρομές με

τεκομίσθη εις Κωνσταντινούπολιν, όπου διέμεινε τιμώμενον και υπ' αυτών των

Βασιλέων. Προ δε της αλώσεως αυτής , γενομένης το 1453 έτει, τη 29 Μαίου,

ιερεύς της, την κλήσιν Γεώργιος, την επωνυμίαν Καλοχαιρέτης, εφημέριος

εν τω ναώ, ένθα το ιερον τούτο κατέκειτο λείψανον, ομού και το της αγίας Θεο

δώρας της Αυγούστης, λαβων αυτα, δια τον επικείμενον κίνδυνον, και δια της

Σερβίας περιελθων, κατήλθε μέχρι της "Αρτης κακείθεν, αυξανομένων καθ' εκάστην

των του γένους ημών συμφορών, μετέβη εις Κέρκυραν περί το 1460 έτος . Και

το μεν λείψανον της αγίας Θεοδώρας έδωρήθη εις των Κερκυραίων το κοινόν το

δε του αγίου Σπυρίδωνος μένει μέχρι της σήμερον, κατά δικαίωμα κληρονομικών ,

πολύτιμος θησαυρός εις τους αυτού απογόνους, στήριγμα των πιστών εις την

ορθοδοξίας, και θαύμα των δρώντων υπερφυές ότι και μετα παρέλευσιν 1500

ετών, διαμένον αδιάφθορον, σώζει και αυτήν έτι του δέρματος την ελαστικότητα .

Οντως: Θαυμαστος ο Θεός εν τοις αγίοις αυτού! ( Ψαλμ. ξζ'. 35 ) .

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου .
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Απολυτίκιον Κανόνα πίστεως. "Ορα σελ . 238.. : :

- "Έτερον, Ηχος α . Του λίθου σφραγισθέντος . . . .

Της Συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος, και θαυ

1 ματουργός θεοφόρε Σπυρίδων Πατήρ ημών · διό νεκρά

συ εν τάφω προσφωνείς, και όφιν είς χρυσούν μετέβαλες

και εν τω μέλπειν τας αγίας σου ευχας, 'Αγγέλους έσχες

συλλειτουργούντάς σοι Ιερώτατε. Δόξα τω σε δοξάσαντι

δόξα τω σε στεφανώσαντι· δόξα τω ενεργούνται δια σου πά

σιν ιάματα .

Κοντάκιον,"Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

Τα πόθω Χριστού, τρωθείς ιερώτατε, τον νούν πτερωθείς;

I τη αίγλη του Πνεύματος, πρακτική θεωρία την πράξιν

εύρες θεόπνευστε, θυσιαστήριον Θείον γενόμενος, αιτούμενος

πάσι θείαν έλλαμψιν.

* 13. Των αγίων Μαρτύρων Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ευγε

νίου, Μαρδάρίου, και ' Ορέστου και της αγίας Μάρτυρος

Λουκίας της παρθένου.

Οι μεν πέντε Μάρτυρες ήσαν Καππαδόκαι το γένος , εν τούς χρόνους Διοκλή

τιανού, κρυφίως τον Χριστόν εκ προγόνων σεβόμενοι παρρησιασάμενοι δε, και

πολυειδώς βασανισθέντες υπό Λυσίου του ηγεμόνος, οι μεν τρείς ετελεύτησαν εν

ταϊς βασάνοις . Ο δε Ευστράτιος και Ορέστης επιζήσαντες , επέμφθησαν εις

Σεβάστειαν προς 'Αγρικόλαον, τον πάσαν την Ανατολήν διοικούντα , ου τη προσ

τάξει ετελειώθησαν δια πυρoς τo 296. " Ην δε ο Ευστράτιος ανήρ ελλόγιμος και

ρητορικός, πρώτος των του Λυσίου αξιωματικών, και της επαρχίας αυτού Χαρ

τοφύλαξ, ο Λατινιστι λεγόμενος εν τω Συναξαριστή Σκρινιάριος . Εις το ό

νομα τούτου επιγράφεται η εν τω Μεσονυκτικό του Σαββάτου λεγομένη Ευχή :

Μεγαλύνων μεγαλύνωσε Κύριε .. . . . . . Η δε εν τη Γ '. “ Ορα και άλλα

χού λεγομένη ετέρα Ευχή: Δέσποτα Θεε, Πάτερ παντοκράτορ,. . . . απο

δίδοται εις τον Μαρδάριον. - Η δε Λουκία , ήτις Ελληνιστι μεθερμηνεύεται Φω

τεινη υπήρχεν εκ Συρακουσών της Σικελίας : μνηστευθείσα δε ανδρι, είτα την

δια γάμου κοινωνίας αυτού αποστρεφομένη, μη βουλομένου πιστεύσαι εις τον

Χριστον, διαβάλλεται υπό του ιδίου μνηστήρος Πασχασίω τώ άρχοντι, και α

ποτέμνεται την κεφαλήν περί το 304 έτος.

'Απολυτίκιον: Οι Μάρτυρές σου Κύριε . "Όρα σελ. 221 .

Κοντάκιον, Ηχος β'. Την εν πρεσβείαις ακοίμητον .

Ο ωστήρ εφαίνης λαμπρότατος Χριστοκήρυξ, τοίς εν σκότει

Ψ της αγνωσίας καθημένους πίστιν ως δόρυ δε περιθέμε

* νος, των δυσμενών τα θράση ουκ επτοήθης Ευστράτιε, ρητό

ρων υπάρχων εύγλωττοτερος.
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4 14. Των αγίων Μαρτύρων Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου,

Φιλήμονος, Απολλωνίου, 'Αρριανού και των συν αυτώ.

αν οι μεν τρείς πρώτοι ήθλησαν επί Δεκίου το 250, οι δε λοιποί επι Διο

κλητιανού τα 290.

Εί ουκ έστιν 'Αλληλούϊα, Οι Μαρτυρές σου Κύριε, ως άνω.

και 15. Του αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου .

Ούτος ήν Ρωμαίος την πατρίδα " απορφανισθείς δε παιδιόθεν το ιδίου πατρος,

προσηνέχθη υπό της μητρος αυτού 'Aνθίας εις τον της Ρώμης επίσκοπον 'Ανί

κητον, ή, ως άλλοι καλούσιν αυτον, 'Ανέγκλητον, ή 'Ανάκλητον · υφ' ου και τα

ιερα επαιδεύθη γράμματα ( την θείαν Γραφην ), και νεώτατος έτι ών την ηλι

κίαν, επίσκοπος του Ιλλυρικού κατέστη, δια την υπερβάλλουσαν αυτού αρετήν,

και πολλούς των απίστων επέστρεψεν εις Χριστον δια της εαυτού διδασκαλίας .

Σκληροτάτου δε κινηθέντος κατά των Χριστιανών διωγμό επι 'Αδριανού το Αιλίο,

συλληφθείς υπό των τυράννων, και πολλές υπέρ Χριστού υπομείνας βασάνους,

τέλος αναιρείται υπό δύο στρατιωτών . Η δε φιλόχριστος μήτηρ 'Aνθία εναγ

καλισθείσα το λείψανον του υιού, και μητρικώς αυτό καταφιλούσα, ξίφει και

αυτη την κεφαλήν αποτέμνεται περί το 926 έτος .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον, " Ηχος δ'.

Και τρόπων μέτοχος, και θρόνων διαδοχος, των Αποστό

Ο λων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, είς θεω

ρίας επίβασιν · δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών,

και τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Ελευ

θέριε. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

* Κοντάκιον, " Ηχος β'. Τους ασφαλείς .

Os καλλονήν των ιερέων όσιε, και προτροπής των αθλο

4 φόρων άπαντες, ευφημούμεν και αιτούμέν σε, Ιερομάρ

τυς Ελευθέριε · Τους πόθω σου την μνήμην εορτάζοντας, κιν

δύνων πολυτρόπων ελευθέρωσον, πρεσβεύων απαύστως υπέρ

πάντων ημών .

# 16. Του αγίου Προφήτου 'Αγγαίου, και της αγίας και

θαυματουργού Θεοφανούς της Βασιλίσσης .

Ο μεν Προφήτης εγεννήθη εν Βαβυλώνι κατά τον καιρόν της αιχμαλωσίας

των Ιουδαίων" ήρξατο προφητεύειν εν Ιερουσαλήμ, μετά την εκείθεν επάνοδος

αυτών, εν ημέραις Ζοροβάβελ, το δευτέρω έτει Δαρείου του Υστάσπου , βασι

λέως Περσών, περί τα 520 προ Χριστού . Η προφητεία αυτού , εις 9 κεφάλαια

διηρημένη, τάττεται η δεκάτη μεταξύ των Ελασσόνων Προφητών .

Η δε Αγία Θεοφανώ εγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει, εξ αίματος βασιλικού

την καταγωγήν έλκουσα εκπαιδευθείσα δε γράμμασι, και παντοίαις αρεταίς
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κοσμηθείσα, συνάπτεται εις γάμον τώ Αυτοκράτορα Λέοντι τη σοφή, αλλά την

δόξαν της βασιλείας ως ουδεν ηγουμένη, διετέλει νυκτος και ημέρας θεραπεύου

σα τον Θεόν ψαλμούς και ύμνοις και ευχαίς, και παντοίας ευποιίας απεργαζο

μένη, εωσού παρέθετο εν ειρήνη το πνεύμα τω Θεώ. Το άγιον αυτής λείψανον

σώζεται εισέτι εν τω Πατριαρχικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ναό

ως ιατρείον προκείμενον, εξ ου τας ιάσεις άρύονται οι μετα πίστεως και που

9ου προσερχόμενοι .

Εί ουκ έστιν 'Αλληλ. Του Προφήτου σου 'Αγγαίου. Σελ. 236.

Και της Αγίας, "Ηχος δ'.

. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Προελομένη τα ουράνια πόθω, Θεοφανώ την βιοτην διεξήλ

I θες, αγγελικώς εν γή περιπολεύουσα, όθεν κατηξίωσαι

ουρανίων χαρίτων, συν αγγέλων τάξεσι, και αγίων χορείαις,

παριςαμένη τω Παμβασιλεί, δν έκδυσώπει,ευρείν ημάς έλεος.

Κοντάκιον, "Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Τορτήν σου σήμερον, την λαμπροτάτην, εκτελούντες κρά

Ο ζομεν, Θεοφανω, πανευσεβώς, τους σε υμνούντας διάσω

σον,από παντοίων κινδύνων τους δούλους σου .

* 17. Τού αγίου Προφήτου Δανιήλ, και των αγίων Τριών

Παίδων, 'Ανανίου, 'Αζαρίου, και Μισαήλ και του εν αγίοις

Πατρός ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης, του εκ της

νήσου Ζακύνθου .

Τούτων ο μεν Ιεράρχης ην γέννημα και θρέμμα της Ζακύνθου, ευσεβών και

πλουσίων γονέων υιος, Μωκίου και Παυλίνης την κλήσιν . Εισήλθεν εκ νεότητος

εις την κατά τας Στροφάδας νήσους βασιλικής μονήν, και το μοναδικών ενεδύ

σατο σχήμα . Προεχειρίσθη έπειτα Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης, ής έκόσμησε τον

θρόνον επί χρόνον έκανόν . Μετά ταύτα, υποστρέψας εις την εαυτού πατρίδα,

και διαβιώσας οσίως του λοιπού , ετελεύτησεν εν ειρήνη το 1694 έτος, καταλι

πων το ιερόν αυτού λείψανον εις τους εαυτού συμπολίτας, αρετής και ευσεβείας

υπόδειγμα.

Ο δε Προφήτης μετα των Τριών Παίδων, και οι τέσσαρες ούτοι κατήγοντο

εκ της βασιλικής του Ιούδα φυλής . Τα δε Β99 προ Χριστού επί της βασιλείας

Ιωακίμ, η Ιωαχίμ, του και Ιεχονίου καλουμένου ( Α '. Παραλειπ. γ'. 16, και Β'.

λς'. 8 ) , παιδάρια έτι όντες, απήχθησαν μετά και άλλων Ιουδαίων εις Βαβυλώνα

αιχμάλωτοι υπο του Ναβgχοδονόσορ υφ'8 εκλεχθέντες μεταξύ των λοιπών αιχμα

λωτων εις υπεργίας αυτού, και μετονομασθέντες ο μεν Δανιήλ Βαλτάσαρ, ο δε

Ανανίας Σεδραχ, ο δε Μισαήλ Μισαχ, 'Αβδεναγω δε ο Αζαρίας, ανετράφη

σαν εν τη βασιλική αυλή, την Χαλδαϊκήν σοφίαν διδασκόμενοι, εις ήν και υπερέβη

σαν, μετα παρέλευσιν τριών ετών, πάντας τους σοφους των Χαλδαίων ( Δαν. α .) .

Μετα ταύτα ο μεν Δανιήλ, μειράκιον έτι ών, ερμηνεύσας την μυςηριώδη εκείνην

εικόνα, ην είδε Ναβουχοδονόσορ εις τον ύπνον αυτού, συγκειμένην μεν εκ διαφόρων

μετάλλων, συντριβείσαν δε και εις κόνιν λεπτυνθείσαν υπό τινος λίθου, εξ όρους

αποτμηθέντος άνευ ανθρωπίνης χειρός, εδήλωσε σαφώς δια μεν του ' Ορους ,

εις τον ύπνοναθηνεύσ
ας

την μ

αποτμηθε
ύσιντριβ

είσαν

δε
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το ύψος της αγιότητος της Παρθένου , και την επισκιάσασαν αυτή δύναμιν του

αγίου Πνεύματος: δια δε του Λίθου, τον ασπόρως εξ αυτής γεννηθέντα Χρι

στόν · όστις εν τη δευτέρα αυτού Παρουσία συντρίψας ως Θεός και εξαφανί

σας πάσας τας του κόσμου βασιλείας τας δια της Εικόνος εμφαινομένας,

αναστήσει τους πιστεύουσιν εις αυτόν την ουράνιον αυτού βασιλείαν, την αιώνιον

και αδιάδοχον ( αυτ. β'. 31 -45 ) . Έφεξής προεσήμανεν ωρισμένως και ακριβώς, δια .

του αριθμού των πολυθρυλλήτων εβδομήκοντα Εβδομάδων, της εν τω Ιορδά

νη επιφανείας αυτού τον χρόνον, την αρχήν του ευαγγελικού αυτού κηρύγματος,

του σωτηριώδους πάθους αυτού τον καιρόν, και της νομικής λατρείας την παύ

σιν ( αυτ. $'. 14 - 27 ) . Έζωγράφησεν άριστα την μεγαλοπρεπή και φοβεραν της

δευτέρας αυτού Παρουσίας εικόνα, παραστήσας δια λόγου, ως δια χρωμάτων

ζωηρών, τον τεθέντα φλογερον θρόνον , τον καθήμενον επ' αυτού αιώνιον Κρίτην,

τον έμπροσθεν αυτού ρέοντα πύρινον ποταμόν, το λογοθέσιον του άδεκάστου κρι

τηρίο, τας ανοιχθείσας των πράξεων εκάστου βίβλους, τας χιλίας χιλιαδας των

λειτουργούντων αυτώ, και τας μυρίας μυριάδας των παρεστηκότων αυτώ ( αυτ.

ζ . 9 -10) . Επωνομάσθη υπό των φανέντων αυτώ 'Αγγέλων: 'Ανήρ επιθυμιών:

διότι καταφρονήσας ανδρικώς πάσης επιθυμίας του σώματος, μέχρι και αυτού

του άρτου, της αναγκαιοτάτης τροφής, και των ομοφύλων αυτού την ελευθερίαν,

και την μέλλουσαν αυτών κατάστασιν γνώναιεπιθυμών, ουκ επαύετο δεόμενος το

Θεού, νηστεύων, και κλίνων τα γόνατα, τρείς καιρούς της ημέρας : δι ήν αιτίαν

και εις τον λάκκον των λεόντων ερρίφθη , διαβληθείς υπό των εχθρών αυτού , ως

παραβάτης του εξ επιβουλής αυτών εκδοθέντος βασιλικού ορισμού, ίνα μηδεις

προσκυνήση, μηδε αίτηση τί παρά Θεού , ή παράλλου τινός ανθρώπου, έως ημε

ρων τριάκοντα, ει μη παρά μόνου του βασιλέως . 'Αλλ'έμφράξας δυνάμει θεϊκή

των λεόντων τα στόματα, και φανείς εν τω μέσω αυτών ως προβάτων ποιμήν,

έδειξεν εις τους ασεβείς της ευσεβείας την δύναμιν ( αυτ. 5'. 1 -13 ) .

Οι δε Τρείς Παίδες, αρνησάμενοι την προσκύνησιν και λατρείας της του Να

βουχοδονόσορ εικόνος ( απόντος τότε του Δανιήλ, κατά το φαινόμενον), έβλήθη

σαν εις την κάμινον του πυρός: αφ'ού μέχρι τριχος αβλαβείς διαμείναντες, θείου

Αγγέλου συγκαταβάσει, και εν μέσω αυτού, ώσπερ εν δρόσω, περιπατούντες,

ύμνησαν τον παγκόσμιον αίνον τώ Θεώ, τον έν τη Ζ'. και Η '. Οδή της Στιχο

λογίας περιεχόμενον. Και εξελθόντες εκείθεν, μηδε οσμήν του πυρός φέροντες εν

τοϊς ίματίοις αυτών, προεικόνισαν εν εαυτοίς τον άφθορον της Παρθένου τόκον

ήτις δεξαμένη το πύρ της Θεότητος, ου κατεφλέχθη την νηδων , αλλ'έμεινεν,

ώσπερ ήν και προ του τόκου , Παρθένος ( αυτ. γ'.) .

Δια ταύτα ούν εορτάζει αυτούς τε και τον Δανιήλ η Εκκλησία σήμερον, και

τη παρελθούση των Προπατόρων Κυριακή, και τη έρχομένη τη προ της Χριστού

Γεννήσεως, ως προτυπώσαντας και προκαταγγείλαντας την σάρκωσιν αυτού :

έτι δε και ως απογόνους της του Ιεδα φυλής , εξ ης και ο Χριστός κατά σάρκα .

Ε' τελεύτησαν δε οι μεν αγιοι Τρεις Παίδες, γενόμενοι πλήρεις ημερών. ο δε

Προφήτης Δανιηλ, παρατείνας τον βίον μέχρι Kύρου βασιλέως Περσών, παρ ου

και την εις Ιερουσαλήμ επάνοδος των ομογενών αυτού, και του Ναού την ανέ

γερσιν αιτήσας επέτυχεν, ανεπαύσατο εν ειρήνη, ζήσας έτη περί τα 88. Η

προφητεία αυτού , εις 12 κεφάλαια διηρημένη, ταττεται η τετάρτη και τελευ

ταία των Μειζόνων Προφητών ,

Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

'Απολυτίκιον, *Ηχος β'.

εγάλα τα της πίστεως κατορθώματα ! εν τη πηγή της

1 φλογος, ως επι ύδατος αναπαύσεως, οι άγιοι Τρείς

Παίδες ηγέλλοντος και ο Προφήτης Δανιήλ, λεόντων ποιμήν,
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ως προβάτων εδείκνυτο. Ταϊς αυτών ικεσίαις, Χριςε ο Θεός,

σώσον τας ψυχάς ημών.

Έτερον του Αγίου, Ηγος α. Του λίθου σφραγισθέντος .

τ ης Ζακύνθου τον γόνον, και Αιγίνης τον Πρόεδρον, τον

1 φρουρόν Μονής των Στροφάδων, Διονύσιον άπαντες, τι

μήσωμεν συμφώνως οι πιστοί, βοώντες προς αυτόν ειλικρι

νώς: Σαϊς λιταίς τους την σην μνήμην επιτελούντας σώσον,

και βοώντας σοι· Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ : δόξα τω

' σε θαυμαστώσαντι· δόξα τω δωρησαμένω σε ημίν, πρέσβυν

ακοίμητον .

Κοντάκιον του Προφήτου, από γ. Ωδής,"Ηχος γ'.
Η Παρθένος σήμερον .

Τη αθαρθείσα Πνεύματι, η καθαρά σου καρδία, προφητείας

Η γέγονε, φαεινοτάτης δοχείον βλέπεις γαρ ως ενεστώ

τα τα μακραν όντα, λέοντας αποφιμοϊς δε βληθείς εν λάκ

κω. Δια τούτόσε τιμώμεν, Προφήτα μάκαρ, Δανιήλ ένδοξε .

“Έτερον των Αγίων, αφ'έχτης, Ηχος β'. Αυτόμελον . ,

γ ειρόγραφον εικόνα μη σεβασθέντες, αλλ' άγράφω ουσία

Η θωρακισθέντες, Τρισμακάριοι, εν τω σκάμματα του

πυρος εδοξάσθητε εν μέσω δε φλογος ανυποστατου ιστα

μενοι, Θεόν επεκαλείσθε Τάχυνον, ω οικτίρμον, και σπεύ

σον ως ελεήμων, εις την βοήθειαν ημών, ότι δύνασαι βου

λόμενος .

Και του Αγίου , Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

Τυχαρίστοις άσμασι των Ζακυνθίων η πόλις , ανυμνείν

Β προτρέπεται, πάντας πιστούς συγκαλούσα, μέγιστον

τον εν ανάγκαις θερμόν προστάτην, δύστην δε των τοϊς κιν

δύνους συνεχομένων, και γεραίρουσα κραυγάζει: Χαίρε το

κλέος πιστών Διονύσιε .

ξε 18. T8 αγίου Μάρτυρος Σεβαςιανού, και των συν αυτώ .

“Υπήρχεν εκ πόλεως Μεδιολάνων, Συγκλητικός το αξίωμα, ζηλωτής της πί

στεως του Χριστού, και πολλες εις θεογνωσίαν επιστρέφων. Κινηθέντος δε τού

κατά των Χριστιανών διωγμού επι της Διοκλητιανού και Μαξιμιανού βασιλείας,

συλληφθείς κατακεντάται βέλεσι πυκνούς, και ροπάλους το σώμα κατασυντρίβε

ται, και εις μέρη κατατμηθείς, το πνεύμα τω Θεώ παρατίθεται το 288 έτει .

Συν αυτω δε και έτεροι, διαφόρους υπομείναντες βασάνους, ετελεύτησαν' ων τα
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ονόματα: Μαρκελλίνος και Μάρκος αυτάδελφοι: Τραγκυλίνος και Μαρκία γονείς,

αυτών: Νικόστρατος και Ζωη σύζυγος αυτού : Τιβούρτιος, Κλαύδιος, Κάστου

λος και Κάστωρ .

ΕΙΔΗΣΙΣ

Κατα την αυτήν δεκάτην ογδόην του παρόντος, ει τύχοι εν Κυριακή, η

τη αμέσως μετ' αυτήν έρχομένη, ήτις και Κυριακή προ της Χριστά

Γεννήσεως λέγεται, μνήμην επιτελούμεν πάντων των απ' αιώνος θεω

ευαρεστησάντων, από 'Αδαμ άχρι και Ιωσήφ του Μνήστορος της υπεραγίας

Θεοτόκου, κατα γενεαλογίαν, καθώς ο Ευαγγελιστής Λουκάς ιστορικώς ή

ριθμήσατο ( γ . 23-38 ), ομοίως και των Προφητών και Προφητίδων, εξαι

ρέτως δε του Προφήτου Δανιήλ, και των αγίων Τριών Παίδων. ("Ορα

την αιτίαν εις τας 17 του παρόντος ) .

* Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως και

'Απολυτίκιον Αναστάσιμον είτα των Πατέρων, "Ηχος β'.

εγαλα τα της πίστεως κατορθώματα! εν τη πηγή της

IY φλογος, ως επί ύδατος αναπαύσεως, οι άγιοι Τρείς

Παίδες γάλλοντος και ο Προφήτης Δανιήλ, λεόντων ποι

μην, ως προβάτων εδείκνυτο . Ταϊς αυτών ικεσίαις Χριστό

ο Θεός, σώσον τας ψυχας ημών.

• Από γ . Ωδής, Η Υπακοή, Ηχος πλ. δ'.

Αγγελος Παίδων έδρόσισε κάμινον, νύν δε Γυναικών κλαυθ

Η μον διεκώλυσε λέγων : Τι επιφέρεσθε μύρα; τίνα ζη

τείτε εν τάφω; ανέστη Χριστος ο Θεός · υπάρχει γαρ ζωή,

και Σωτηρ του γένους των ανθρώπων.

'Αφ'έκτης, Κοντάκιον Προεόρτιον, " Ηχος α .

Χορος αγγελικός.

υφραίνου Βηθλεέμ, Ευφραθά ετοιμάζου · ίδου γαρ η 'Α

B μνας, τον Ποιμένα τον μέγαν, έν μήτρα βαστάζουσα,

του τεκεϊν κατεπείγεται" όν περ βλέποντες, οι Θεοφόροι Πα

τέρες, επαγάλλονται, μετα Ποιμένων υμνούντες, Παρθένος

θηλάζουσαν.

* 19. Του αγίου Μάρτυρος Βονιφατίου.

“Υπήρχεν εν τούς χρόνους Διοκλητιανού, περί το 290 έτος, δούλος Συγκλητικής

τινος Ρωμαίας, 'Αγλαΐδος ονόματι και αποσταλείς παρ αυτής εις την Ανατο

λην, ένα κομιση εκείθεν αγίων Μαρτύρων λείψανα προς αγιασμόν, υπέσχετο χα

ριεντιζόμενος κομίσεις αυτή το οικείον . 'Απελθών δε μετά τινων συνδύλων αυτού

εις Κιλικίας, όπου ενήθλουν τότε οι “Αγιοι, συλληφθείς υπό του Ηγεμόνος, και
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τον Χριστόν παρρησία ομολογήσας , υπέστη τον του μαρτυρίου θάνατον, και έ

πλήρωσεν αληθώς την υπόσχεσιν προς την κυρίας αυτού, κομισάντων αυτή των

συνδούλων το ιερόν αυτού λείψανον .

'Απολυτίκιον: Ο Μάρτυςσου Κύριε . Σελ. 234.

* 20. Προεόρτια της κατα σαρκα Γεννήσεως του Κυρίου

ημών Ιησού Χριστού και μνήμη του αγίου Ιερομάρτυρος

Ιγνατίου του Θεοφόρου .

Ούτος ήν μαθητης Ιωάννου του Θεολόγου , και των Αποστόλων διάδοχος, μετα

τον Εύοδον δεύτερος επίσκοπος Αντιοχείας γεγόνως, το 68 έτει. Ένεχθείς δε

εις Ρώμην έπι Τραϊανού , δίδοται λέoυσιν εις βοραν, και πληροί τον του μαρτυ

ρίου δρόμον τω 107, ή 109 έτει: τα δε λείψανα των οστέων αυτού , επιμελώς

υπό πιστων συλλεγέντα , μετεκομίσθησαν εις Αντιόχειαν. Έπωνομάσθη δε Θεο

φόρος, ως τον Θεόν ένοικος φέρων εν τη ψυχή, και υπό της αγάπης αυτού

φλεγόμενος την καρδίαν· διο και έλεγε : « Σίτος είμι του Θεού, και δια

οδόντων 9ηρίων αλήθομαι, ίνα καθαρός άρτος ευρεθώ . ( Ευσεβ.

Εκκλ. Ιστορ. Βιβλ. γ'. 36 ).

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον Προεόρτιον, Ηχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ .

Ετοιμάζου Βηθλεέμ, ήνοικται πάσιν η Εδέμ" ευτρεπίζου

Ο Ευφραθά, ότι το ξύλον της ζωής, εν τω σπηλαίω εξήν

θησεν εκ της Παρθένου: Παράδεισος και γαρ ή εκείνης γα

στηρ, εδείχθη νοητός, εν ω το θείον φυτόν εξ ου φαγόντες

ζήσομεν, ουχί δε ως ο 'Αδαμ τεθνηξόμεθα . Χριστός γεννά

ται, την πριν πεσούσαν αναστήσων εικόνα .

Του Αγίου. Και τρόπων μέτοχος."Ορα σελ. 244.

'Απο γ'. Ωδής, Κοντάκιον Προεόρτιον, " Ηχος γ'. Αυτόμελον .

Τ ' Παρθένος σήμερον, τον προαιώνιον λόγον, εν σπηλαίω

Η έρχεται, αποτεκεϊν απορρήτως. Χόρευε η οικουμένη

ακουτισθείσα δόξασον μετα Αγγέλων και των Ποιμένων,

βουληθέντα εποφθήναι, Παιδίον νέον, τον προ αιώνων Θεόν .

'Αφ'έκτης Ωδής, Κοντάκιον του Αγίου, όμοιον .

Τών λαμπρών αγώνων σου, ή φωτοφόρος ήμέρα, προκηρύτ

Ι τει άπασι, τον εν σπηλαίω τεχθέντα" τούτου γαρ διψών

εκ πόθου κατατρυφήσαι, έσπευσας υπό θηρίων αναλωθήναι:

δια τούτο Θεοφόρος, προσηγορεύθης, Ιγνατιε ένδοξε.

* 21. Της αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής.

Υπήρχεν εκ Νικομηδείας, εν τούς χρόνους Μαξιμιανού, πλουσίων γονέων Ψυγά

τηρ . Μνηστευθείσα δε ανδρι ειδωλολάτρη, Έλευσίω το όνομα, Συγκλητικά το
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αξίωμα, ύστερον δε και Έπάρχω γενομένω, ηρνήσατο την προς αυτόν δια γάμου

κοινωνίαν, μη βουλόμενον προσελθείν εις την του Χριστού πίστιν. Ο δε , όργι

σθείς παρέλαβεν αυτην, και πολυειδώς πρότερον βασανίσας, τελευταίον απέτε

μεν αυτής την κεφαλήν τω 299 έτει .

'Απολυτίκιον: Η αμνάς σου Ιησού . "Ορα σελ. 196.

ξε 22, Της αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρ

μακολυτρίας .
* Αυτη κατήγετο εκ Ρώμης, παρθένος περικαλλής, πλουσία, και ενάρετος, θυ

γάτηρ Πρεπεξάστου και Φαύστης, υφ' ής και την εις Χριστον.εδιδάχθη πίστιν .

Συζευχθείσα δε ανδρι, ασώτο τον βίον, και την γνώμην ασεβεί, Πουπλίω Πα

τρικίω το όνομα, έμεινε χηρεύουσα μετ' ολίγον. Έντεύθεν κρυφίως περιερχομένη

τας οικίας των πτωχών, και τας φυλακας των το Χριστό Μαρτύρων, και προσ

φέρεσα αυτούς τα επιτήδεια, σπογγίζουσα αυτών τας πληγας, λύουσα αυτους

των δεσμών, και τας οδύνας αυτών θεραπεύουσα, επωνομάσθη εκ τούτου Φαρ

μακολύτρια . Γνωσθέντος δε τα πράγματος , συνελήφθη υπό των το Διοκλητια»

να υπηρετών και μετα πολλές άλλας βασάνες, ετελεύτησε δια πυρός τω 290 έτει.

Απολυτίκιον: Η αμνάς σου Ιησού. Ως ανωτέρω.

Κοντάκιον, Ήχος β'. Τα άνω ζητών.

Λι εν πειρασμούς, και θλίψεσιν υπάρχοντες, προς τον σον

Ο ναόν, προστρέχοντες λαμβάνουσι, τα σεπτα δωρήματα,

της εν σοι ένοικούσης θείας χάριτος, Αναστασία συ γαρ

αει, τω κόσμω πηγάζεις τα ιαματα .

* 23.Των αγίων Δέκα Μαρτύρων, των εν τη Κρήτη.

Ούτοι, εκ διαφόρων πόλεων και χωρίων της νήσου Κρήτης υπάρχοντες, ή

9λησαν επι Δεκίου των 250. Τα δε ονόματα αυτών είσί: Θεόδουλος , Σατορνί

νος, Εύπορος , Γελάσιος, Ευνικιανός, Ζωτικός, 'Αγαθόπους, Βασιλείδης, Ευάρε

στος, και Πόμπιος.

Απολυτίκιον, "Ηχος γ'. Την ωραιότητα.

τ ην πολυθαύμαστον Κρήτην τιμήσωμεν, την εξανθήσασαν

Ο άνθη τα τίμια , τους μαργαρίτας του Χριστού, Μαρτύ

ρων τους ακρέμονας. Δέκα γαρ υπάρχοντες, αριθμώ οι μα

κάριοι, δύναμιν μυρίοπλον, των δαιμόνων κατήσχυναν διο

και τους στεφανους εδέξαντο, Μάρτυρες Χριστού οι καρτε

ρόψυχοι.

Κοντάκιον," Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

ωσφόρος έλαμψεν και των Μαρτύρων, σεβασμία άθλησις,

Ε προκαταυγάζουσα ημίν, τον εν σπηλαίω κρυπτόμενον,

δν η Παρθένος ασπόρως εκύησεν .

* 24. Της αγίας Οσιομάρτυρος Ευγενίας.
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Υπήρχεν εκ Ρώμης, θυγάτηρ γονέων επισημοτήτων και ευγενών, Φιλίππου

και Ευγενίας. Λαθούσα δε αυτούς, και δύο των εαυτης υπηρετών, Πρωτάν και

Υάκινθον, παραλαβούσα, εξήλθε της οικίας νυκτός και ανδρικώς ένδυσαμένη,

και μετονομασθείσα Ευγένιος , απήλθε μετ' αυτών, και εμόνασεν εις μοναστήριον

ανδρών. Έτελεύτησαν δε και οι τρείς μαρτυρικώς εν τούς χρόνους Κομόδου, του

βασιλεύσαντος από του 180-192 έτους.

Παραμονή της Χριστού Γεννήσεως. .

'Απολυτίκιον Προεόρτιον, Ηχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ.

Α ' πεγράφετο ποτε, συν τω πρεσβύτη Ιωσήφ, ως εκ σπέρ

Α ματος Δαυίδ, εν Βηθλεέμ η Μαριαμ, κυοφορούσα την

ασπορον κυοφορίαν επέστη δε καιρος και της γεννήσεως, και

τόπος ήν ουδείς τα καταλύματι" αλλ' ως τερπνόν παλάτιον,

το σπήλαιον τη Βασιλίδι εδείκνυτο. Χριστός γεννάται, την

πριν πεσούσαν, αναστήσων εικόνα .

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ .

Δ
ε
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Με 25. Η κατα σαρκα Γέννησης του Κυρίου, και Θεού , και

Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού .

Η ακατάληπτος αύτη και ανερμήνευτος Γέννησης του Χριστού εγένετο, κατα

την χρονολογίας της Ανατολικής Εκκλησίας, το 5508 απο Κτίσεως Κόσμου ,

βασιλεύοντος της Ιουδαίας Ηρώδου του Μεγάλου ός τις, 'Ασκαλωνίτης μεν ών

εκ πατρος, Ιδουμαίος δε εκ μητρος, και του γένους του Ιακωβ πάντη αλλότριος,

λαβων την βασιλείαν ταύτην άπο των της Ρώμης Αυτοκρατόρων, κατεδυνάστευεν

ήδη 33 έτη τον Ίυδαϊκόν λαόν η δε πρώην βασιλεύεσα του Ιούδα φυλή, στερηθεί

σα των δικαιωμάτων αυτής, εγυμνώθη πάσης αρχής και εξουσίας . Έπί τοιαύτης

των Ιουδαίων καταστάσεως, γεννηθέντος του προσδοκωμένου Μεσσίου, επληρώθη

άψευδώς του Πατριάρχο Ιακωβ η προφητεία, ην είπε προ 1807 ετών: Ούκ έκλεί

ψει άρχων εξ Ίούδα, και ηγούμενος εκ των μηρών αυτού, έως αν

έλθη, η απόκειται, και αυτός προσδοκία εθνών ( Γέν. μ9'. 10).
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Έγεννήθη δε ο Σωτήρ ημών εν Βηθλεέμ, πόλει της Ιουδαίας " όπου , αναβας

ο Ιωσηφ από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, συμπαρέλαβε και Μαριαμ την μνηστην

αυτού, έγκυον ούσαν, ένα κατά τον εν εκείναις ταις ημέραις εκδοθέντα ορισμών

του τότε μοναρχούντος Αυγούστου Καίσαρος, απογραφώσι και αυτοι εις τον κα

τάλογος των υπηκόων . Έλθούσης δε της ώρας της γέννας, και δια την συνδρο

μην του πολλου πλήθους, μη όντος τόπου περιττού εν τώ δημοσίω καταλύματι,

ήνάγκασεν η περίςασις την Παρθένον, ίνα, εισελθούσα εις σπήλαιον, κείμενον πλη

σίον της Βηθλεέμ , και εις φαύλον των αλόγων χρησιμεύον, γεννήση εκεί, και σπαρ

γανώσασα το βρέφος το γεννηθεν, ανακλίνη αυτο επάνω φάτνης ( Λουκ. β'. 4 , 7 ) .

Εκ τούτου προήλθεν η παράδοσις , ότι ο Χριστός γεννηθείς, ανεκλίθη μεταξύ δύο

ζώων, βοος και όνου : όπερ φαίνονται δικαιολογούντες και οι λόγοι των Προφη

των Εν μέσω δύω ζώων γνωσθήση ('Αββ. γ'. 2 ) : και : "Έγνω βούς τον

κτησάμενον, και όνος την φάτνην του κυρίου αυτού ( Ησ. α. 3 ) : ει

και τα ζώα ταύτα τροπικώς υπό των ερμηνευτων εκλαμβάνονται, αντί των εξ

Ιουδαίων και των εξ εθνών πιστευσάντων εις τον ενανθρωπήσαντα Κύριον, ή

κατ'άλλην έννοιαν προσφυεστέραν.

'Αλλ'ενώ η γη τοσούτον πενιχρώς υπεδέχετο τον γεννηθέντα Σωτήρα, ο ουρα

νος άνωθεν επανηγύριζε μεγαλοπρεπώς την κοσμοσωτήριον αυτού επιδημίαν. Ποι

μένες τινες εις της Βηθλεέμ τα πέριξ, των ιδίων προβάτων φύλακες άγρυπνοι,

περιλαμφθέντες αιφνιδίως υπό εξαισίου φωτος, είδον έμπροσθεν αυτων 'Αγγελον,

ευαγγελιζόμενον εις αυτους την του Κυρίου χαρμόσυνον Γέννησιν. Και ευθυς, μετα

τον ένα τέτον, είδον και ήκουσαν ολόκληρον στρατιαν ουρανίων Δυνάμεων, υμνών

των τον Θεόν και λεγόντων: Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρή

νη, εν ανθρώποις ευδοκία ( Λουκ. β'. 8 - 24 ) .

Πάσχα, Αργία τριήμερος, και Καταλυσις εις πάντα, από

της σήμερον μέχρι της Παραμονής των Θεοφανείων .

'Απολυτίκιον, " Ηχος δ'

Τ ' Γέννησίς σου Χριστε ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμο

Π το φώς το της γνώσεως εν αυτή γαρ οι τοίς άστρους

λατρεύοντες, υπό Αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκυνείν τον

Ηλιον της δικαιοσύνης, και σε γινώσκειν εξ ύψους 'Ανατο

λήν . Κύριε δόξα σοι .

' 'Από γ . Ωδής, η Υπακοή, "Ηχος πλ. δ'.

Την απαρχήν των εθνών ο ουρανός σοι προσεκόμισε, τα

I κειμένω Νηπίω εν φάτνη, δι 'Αστέρος τους Μάγους

καλέσας ούς και κατέπληττεν ου σκήπτρα και θρόνοι,

αλλ'εσχάτη πτωχεία : τί γαρ ευτελέστερον σπηλαίου ; τι δε

ταπεινότερον σπαργάνων, εν οίς διέλαμψεν και της Θεότητός

σου πλούτος ; Κύριε δόξα σοι .

'Αφ'έκτης Ωδής, Κοντάκιον, *Ηχος γ'. Αύτόμελον.

Η Παρθένος σήμερον, τον υπερούσιον τίκτει, και η γή το

Η σπήλαιον, το απροσίτω προσάγει. "Αγγελοι μετα Ποι
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μένων δοξολογούσι Μάγοι δε μετα Αστέρος οδοιπορούσι:

δι ημάς γαρ εγεννήθη Παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός .

και 26. Η Σύναξις της υπεραγίας Θεοτόκου και του αγίου

Γερομάρτυρος Ευθυμίου, επισκόπου Σάρδεων. .

* Η Σύναξις αύτη, δέστι συνάθροισις ημών εις δοξολογίας της Θεοτόκου , γί

νεται κατα χρέος ιδικώτερον προς αυτήν, ως τεκούσαν υπερφυώς τον Υιον και

Λόγον του Θεού, και γενομένην όργανον της των ανθρώπων σωτηρίας. - “ Ο δε

θείος Ευθύμιος ήκμασε κατά τον καιρόν της Οικουμενικής Ζ'. Συνόδου, εις ήν

και επαρουσίασε, τω 787 έτει συγκροτηθεΐσαν εν Νικαία τoδεύτερον . Δια δε

την των αγίων Εικόνων προσκύνησιν εξωσθείς του θρόνου αυτού, και δεσμα και

μάστιγας υπομείνας, ετελεύτησε μαρτυρικώς έν τινι της Βιθυνίας ακρωτηρίω,

Ακρίτα καλουμένω, όπου εξωρίσθη υπό Μιχαηλ του Τραυλού , βασιλεύσαντος α

πο του 820-899 έτους.

' 'Απολυτίκιον της Ερτης : Η Γέννησίς σου Χριστέ .

Κοντάκιον, *Ηχος πλ . β'.

προ εωσφόρου εκ Πατρος αμήτωρ γεννηθείς, επί της

U γής απάτωρ εσαρκώθη σήμερον εκ σου · όθεν 'Αστήρ

ευαγγελίζεται Μαίγοις, "Αγγελοι δε μετα Ποιμένων υμνούσι,

τον άσπορον τόκον σου, ώ Κεχαριτωμένη .

Ε Ι Δ Η Σ Ι Σ .

'Απο της 26 του παρόντος μηνός έως τέλους αυτού, εν ή αν ημέρα του

χη Κυριακή, επιτελούμεν την μνήμην των αγίων, Ιωσηφ του Μνήστορος

της Παρθένου , Δαυΐδ του Προφήτου και βασιλέως, και Ιακώβου του 'Α

δελφοθέου μη τυχούσης δε Κυριακής εν ταις ημέραις ταύταις, επιτελού

μεν αυτήν τη 26."

" Ην δε ο Ιωσηφ υιός μεν Ιακωβ, γαμβρος δε , και επομένως υιός πάλιν του

Ηλεί ( ός τις και Ελιακειμ και Ιωακείμ καλείται ), και έστιν και της Παρθένου

Μαρίας πατήρ ( Ματθ. α. 25. Λουκ. γ'. 23) : εκ φυλής Ιούδα , εκ της οικογε

νείας του Δαυίδ, κάτοικος της Ναζαρέτ, τέκτων την τέχνην, και γέρων την ηλι

κίαν, ότε την Παρθένον έμνηστεύθη κατ' ευδοκίαν Θεού, ίνα, εις το μέγα της

ενσάρκου αυτού οικονομίας Μυστήριον, υπηρετηση αυτή. Έτελεύτησε δε , κατα

την παράδοσιν των Πατέρων, μετά το δωδέκατον έτος, το από της του Κυρίου

Γεννήσεως . – “ Ο δε θεόπαις και θεοπάτωρ Δαυίδ, ο μέγας Προφήτης μετά τον

Προφήτης Μωυσήν , και πρώτος μετ' εκείνον προφητείαν συγγράψας, απόγονος ών

του Ιούδα, υπήρχεν υιος Ιεσσαί, γεννηθείς εν Βηθλεέμ ( ήτις και Πόλις Δαυίδ

ωνομάσθη εκ τούτου ), το 1085 προ Χριστού . Μειράκιον έτι ών, έχρίσθη μυστικώς

υπο του Προφήτου Σαμουήλ, κατ'επιταγήν του Θεού, βασιλεύς των Ισραηλιτών

δεύτερος , ζώντος μεν έτι του Σαούλ, έστερημένου δε ήδη της θείας χάριτος . Το

30 έτει της ηλικίας αυτού, φονευθέντος εκείνου εν πολέμω, εκλεχθείς εις το

βασιλικον αξίωμα, πρώτον μεν υπό μόνης της εαυτού φυλής, είτα, και υπό παν

τος του Ισραηλιτικού λαού , εβασίλευσε 40 έτη και ζήσας τα πάντα 70, ετε
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λεύτησε το 105 προ Χριστού , αναγορεύσας πρότερον του υιον αυτου Σολομών

τα του θρόνου διάδοχον .

Την ενοικήσασαν αυτό πνευματικήν χάριν εκ νεότητος, τας εφ' όρου ζωής η

ρωϊκας και ευσεβείς αυτού πράξεις , τα ανθρώπινα αυτού παραπτώματα, και την

δια ταύτα παραδειγματικήν αυτού μετάνοιαν προς Θεόν , διηγείται ακριβώς η

ιερα ιστορία . Το εναρμόνιον αυτού Ψαλτήριον, όπερ ή θεία χάρις, μίξασα την

ωφέλειαν συν τη ηδονή της μελωδίας, προτέθεικεν εις τους ανθρώπους διδα

σκαλίαν τριπόθητον και αξιέραστον δε ου προσευχόμενοι ημέρας και νυκτος, και

ομοθυμαδόν και καταμόνας, υμνούμεν τον τών όλων Θεόν, και τα της ψυχής και

του σώματος καταπραύνομεν πάθη εν ώ περιέχεται και των γεγενημένων του

Θεού ευεργεσιών ευχαριστήριος μνήμη, και προρρήσεις των μελλόντων έκφαντι

κώταται, και λόγοι ου μόνον προφητικοί , αλλά και ιστορικού και φυσιολογικοί,

και νουθετικοί, και παραμυθητικοί, και νομοθετικοι, και διδασκαλία ηθική, θεο

λογική, δογματική, και πάσης σοφίας πνευματικής ποικίλον τι και πάγχρηστον

άθροισμα ταύτα πάντα είσι γνωστά εις τους μετα προσοχής αναγινώσκοντας

την θεόπνευστον ταύτην βίβλον. Το δε όνομα αυτού, Δαυίδ, όπερ Ελληνιστι

μεθερμηνεύεται, Ήγαπημένος, λαμβάνεται πολλάκις παρά τη θεία Γραφή εις

τύπον του Χριστού, ή και των πιστών βασιλέων ενίοτε . - Περι δε Ιακώβου

του 'Αδελφοθέου όρα εις την 23 Οκτωβρίου .

και Κυριακή μετα την Χριστού Γέννησιν και

'Απολυτίκιον Αναστάσιμον και των Αγίων, "Ηχος β'.

Ευαγγελίζου Ιωσήφ, τώ Δαυΐδ τα θαύματα τω θεοπά

Ο τορι: Παρθένον είδες κυοφορήσασαν, μετα Ποιμένων

έδοξολόγησας, μετα των Μάγων προσεκύνησας, δι ' Αγγέλου

χρηματισθείς. Ικέτευε Χριστόν τον Θεόν, σωθήναι τας ψυ

χας ημών.

Κοντάκιον, "Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

Ευφροσύνης σήμερον, Δαυΐδ πληρούται ο θείος, Ιωσήφ τε

Ο αίνεσιν, συν Ιακώβω προσφέρει στέφος γαρ τη συγγε

νεία Χριστού λαβόντες, χαίρουσι, και τον αφράστως εν γή

τεχθέντα, ανυμνούσι και βοώσιν: Οικτίρμον, σώζε τους σε

γεραίροντας .

* 27. Του αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στε- '

φάνου και του οσίου Πατρός ημών και ομολογήτου Θεοδώ

ρου του Γραπτού.

“ Ο μεν Στέφανος ήν Ιουδαίος το γένος, μαθητής Γαμαλιήλ του νομοδιδασκά

λου, ως λέγουσι τινες, πρώτος των Επτα Διακόνων, ούς κατέστησαν οι 'Από

στολοι εν Ιεροσολύμοις, εις την των πτωχών επιμέλειαν, και την εις αυτους

διανομής των ελεημοσυνών: ανηρ πλήρης πίστεως και Πνεύματος αγίου, και

ποιών σημεία και τέρατα μεγάλα εν τω λαώ. Διαλεγόμενος δε προς τους Ίου

δαίους περί του Ιησού, και πάσαν αντιλογίαν αυτών διαλύων ούτω σοφώς, ώστε
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ουδείς ήδύνατο αντιστήναι τη σοφία και το πνεύματι, ω ελάλει, συκοφαντείται

ως βλάσφημος, και σύρεται εις το συνέδριον των πρεσβυτέρων: εν ω μετα παρ

δησίας αποδείξας εκ των θείων Γραφών την έλευσιν του δικαίου ( Ίησου ), που

τινος αυτοι προδόται και φονείς εγένοντο, ήλεγξε την απιστίαν αυτών και σκλη

ροκαρδίαν . Και τελευταίον ατενίσας εις τον ουρανόν , και είαν δόξαν θεασά

μενος , είπεν: Ίδου θεωρώ της ουρανους ανεωγμένους, και τον Υιον

του ανθρώπ8 εστωτα εκ δεξιών του Θεού . Οι δε, ταύτα ακούσαντες,

έφραξαν τα ώτα, και μεθ'ορμής εκβαλόντες έξω της πόλεως, ελιθοβόλους αυτον,

επικαλούμενον και λέγοντα : Κύριε Ιησού, δέξαι το πνεύμα μου . Είτα

την ανεξικακίαν του Δεσπότου μιμούμενος, κλίνας τα γόνατα, προσηύξατο με

γαλοφώνως υπέρ των λιθαζόντων αυτον, λέγων· Κύριε, μη στήσης αυτοίς

την αμαρτίαν ταύτην. Και τούτο είπων, εκοιμήθη τω 36 έτει ( Πράξ. S '.

ζ'.), γενόμενος πρώτος των Μαρτύρων της Εκκλησίας του Χριστού . - Περί

δε του αγίου Θεοδώρου, όρα εις την 1η Οκτωβρίου .

Απολυτίκιον, Ήχος δ'. Ταχυ προκατάλαβε .

Ο ασίλειον διάδημα εστέφθη στη κορυφή, εξ αθλων ών υπέ

D μεινας υπέρ Χριστού του Θεού, Μαρτύρων Πρωτόαθλε :

συ γαρ την Ιουδαίων απελέγξας μανίαν, είδες σου τον Σω

τήρα, του Πατρός δεξιόθεν. Αυτόν ούν έκδυσώπει αει, υπερ

των ψυχών ημών . .

Κοντάκιον, Ήχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

Ο Δεσπότης χθες ημίν, δια σαρκός επεδήμει, και ο δού

Ο λος σήμερον, από σαρκος εξεδήμει" χθες μεν γαρ, ο

βασιλεύων σαρκί ετέχθη, σήμερον δε, ο οικέτης λιθοβολείται,

δί αυτόν και τελειται, ο Πρωτομάρτυς και θείος Στέφανος .

* 28. Των αγίων δισμυρίων Μαρτύρων, των εν Νικομηδεία

καέντων .

Ούτοι πάντες κατεκαύθησαν ζώντες τω 303 έτει, εν τοϊς χρόνους Διοκλητια

νου και Μαξιμιανού, συνηγμένοι όντες εν Εκκλησία, κατά τον Συναξαριστής,

την ημέραν της Χριστού Γεννήσεως, είκοσι χιλιάδες τον αριθμόν. Ο δε Ευσέ

βιος ( Ιστορ. Έκκλ. Βιβλ. ή. 6 ) λέγει ότι, των εν Νικομηδεία τότε Χριστιανών,

δια προστάγματος βασιλικού, παγγενεϊ σωρηδόν οι μεν ξίφει κατεσφάττοντο, οι

δε δια πυρός ετελειούντο και ότι θεία τινί και ανεκδιηγήτω προθυμία άνδρες

ομού και γυναίκες πηδώντες ερρίπτοντο εις το πυρ.

'Απολυτίκιον, *Ηχος δ'.

Δ 'θλοφόροι Κυρίου, μακαρία η γή, η πιανθείσα τοϊς αίμα

Η σιν υμών, και αγιαι αι σκηναι, αι δεξάμεναι τα πνεύ

ματα υμών εν σταδίω γαρ τον εχθρόν έθριαμβεύσατε, και

Χριστον μετα παρρησίας εκηρύξατε . Αυτόν ως αγαθών κε

τεύσατε, σωθήναι δεόμεθα τας ψυχάς ημών.
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. Κοντάκιον, " Ηχος α. Τον τάφον σου Σωτήρ. .

τρατος εν αριθμώ, δισμυρίων Μαρτύρων, ως άδυτος φω

Σ στηρ ανατέλλει φωτίζων, καρδίας και νοήματα, ευσεβών

δια πίστεως : εξαφθέντες γαρ, θεία στοργή του Δεσπότου,τέ

λος άγιον, δια πυρός οι γενναίοι, προθύμως εδέξαντο.

& 29. Των αγίων Νηπίων, των εν Βηθλεεμ υπό Ηρώδου

αναιρεθέντων, χιλιάδων όντων δεκατεσσάρων και του -

σίου Πατρός ημών Μαρκέλλου, ηγουμένου της μονής των 'Α

κοιμήτων .

Ο βρεφοκτόνος ούτος Ηρώδης ην ο αυτος, ο και επί της Χριστού Γεννή

σεως. Έπί των ημερών εκείνων Μάγοι τινες , ό εςιν άνδρες σοφοί και μεγιστά

νες , τυχόν δε και βασιλείς, κινηθέντες από της Περσίας, η Μεσοποταμίας , η

άλλου τινος πλησιoχώρου τόπου, ήλθον εις τα Ιεροσόλυμα, ζητούντες τον τε

χθέντα βασιλέα των Ιουδαίων, και λέγοντες, ότι εις την Ανατολής, όπου η πα

τρίς αυτών ήτο, εφάνη προ δύο ετών ασυνήθης και παράδοξος αστηρ, ός τις ,

κατά τινα παλαιον χρησμον ('Αριθμ. κδ'. 17 ), εσήμαινε την γέννησιν μεγάλο των

Ιουδαίων βασιλέως: « διο , τον δρόμον του αστέρος τούτου ακολουθούντες, ήλ

ομεν, είπον, εις προσκύνησιν αυτού » . Ταύτα ακούσας ο Ηρώδης εταράχθη,

και πάσα η πόλις μετ' αυτού . Είτα ερωτήσας και πληροφορηθείς παρα των

Α 'ρχιερέων και Γραμματέων του λαού, ότι ο Χριστός, κατά τας προφητείας,

έμελλε γεννηθήναι εν Βηθλεέμ, έπεμψεν εκεί τους Μάγους, παραγγείλας αυτούς

ένα, όταν εύρωσι το παιδίον, μηνύσωσι και εις αυτόν, όπως, λέγει, καγω

ελθων προσκυνήσω αυτώ. Οι Μάγοι όμως, μετά την προσκύνησιν, κατά

Ψείαν επιταγών, δι άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Τότε , θυμω

$εις ο Ηρώδης, αποστείλας έθανάτωσε πάντα τα νήπια της Βηθλεεμ και των

περιχώρων αυτής, από δύο ετών και κατωτέρω, νομίζων ότι μετ'εκείνων έθανα

τούτο βέβαια και ο τεχθείς Βασιλεύς· αλλ'ενεπαίχθη ό μάταιος και θεομάχος :

καθότι το παιδίον ο Ιησούς, μετα Μαρίας της μητρος αυτού, υπό την επιστασίαν

του Μνήστορος Ιωσήφ, έφυγον εις Αίγυπτoν εκ παραγγελίας 'Αγγέλου. Και τα μεν

αθώα εκείνα νήπια εγένοντο υπέρ Χριστού τα πρώτα μαρτυρικά σφάγια " ο δε

αιμοβόρος αυτών δήμιος και του Χριστού και διώκτης, εις υδρωπικίαν περιπεσων

μετ' ολίγον, και όλος σαπείς, και σκώληκας εκβράσας από του σώματος, κα

τέστρεψεν ελεεινώς την ζωήν.

Ο δε Μάρκελλος υπήρχεν εκ πόλεως Απαμείας της κατα Συρίαν, εκ γένους

περιφανούς , αρετή και παιδεία κεκοσμημένος , διαδεχθείς τον άγιον Αλέξανδρος,

περί το 430 έτος, εις την ηγουμενίαν της των 'Aκοιμήτων μονής . Η δε μονή

αύτη εκλήθη ούτω, διότι οι εν αυτή Μοναχοί , εις τρεις τάξεις διηρημένοι, και

εκ διαδοχής αλλασσόμενοι εις την περίοδος της ημερονυκτίου Ακολουθίας, ανέ

πεμπον ακαταπαύστως τον ύμνον εις τον Θεόν, μηδεμιάς διακοπής γινομένης.

Α'ρχηγός δε του συστήματος τούτου υπήρξεν ο ειρημένος Αλέξανδρος, ως λέγει

περί αυτού ο αμφοτέρων τον βίον συγγραψάμενος" « "Υστερον δε και προς αυτό

του Πόντου το στόματι σεμνον ιδρύεται φροντιστήριον, και νόμον εισάγει καινον

μεν, αλλά των απανταχού κάλλιστον , μηδέποτε τών εις Θεον ύμνων το συνεχές

διακόπτεσθαι, αλλά τη κατά διαδοχήν των λειτουργούντων υπαλλαγή, την α

σίγητον ταύτην και άπαυστον το Δεσπότη περιποιείσθαι δοξολογίαν » .



ΔΕ Κ Ε Μ ΒΡΙO Σ . 237

'Απολυτίκιον : Τας αλγηδόνας των Αγίων .

Και του Οσίου, Ηχος πλ. δ'.

Την σοι Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα : λαβων

D γαρ τον σταυρόν, ήκολούθησας τώ Χριστώ, και πράτ

των εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ επι

μελείσθαι δε ψυχής πράγματος αθανατου διο και μετα 'Αγ

γέλων συναγάλλεται, όσιε Μάρκελλε το πνεύμα σου.

Κοντάκιον των Αγίων, Ήχος πλ. β'. Την υπερ ημών.

τ 'ν τη Βηθλεέμ τεχθέντος του Βασιλέως, εξ Ανατολών συν

Β δώρους ήκασι Μάγοι, δι ' Αστερος εξ ύψους οδηγούμενοι

αλλ' Ηρώδης έκταράσσεται, και θερίζει τα Νήπια , ώσπερ

σίτον, οδυρόμενος, ότι το κράτος αυτού καθαιρείται ταχύ .

* 30. Της αγίας οσιομάρτυρος 'Ανυσίας,
“Υπήρχεν εκ Θεσσαλονίκης, θυγάτηρ γονέων ευσεβών και πλουσίων, εν παρθενία

τον βίον διάγουσα μετα τον θάνατον αυτών, και έν έργοις αγαθοίς τον Θεόν θερα

πεύουσα . Εν δε τούς χρόνους Μαξιμιανού συλληφθείσα υπό τινος στρατιώτου, ηνίκα

εις την Εκκλησίαν άπήρχετο, και επί τες των ειδώλων βωμες υπ' αυτού συρομένη,

ενέπτυσεν αυτώ εις το πρόσωπον, τον Χριστόν ομολογούσα. Ο δε , θυμού πλησθείς

και εις την πλευραν αυτής το ξίφος έμπηξας, απέκτεινε το 298 έτει.

Σήμερον συμψάλλεται και η της αγίας Μελάνης 'Ακολουθία , δια το αποδέ

δοσθαι αύριον την της Χριστού Γεννήσεως Εορτήν ,

και 31 . Της Οσίας Μελάνης της Ρωμαίας .

Αυτη ην δεσποινα ευγενής, πλουσιωτάτη, και περίδοξος, εκ γένους υπάτων

της Ρώμης καταγομένη . 'Αποθανόντος δε του ανδρός καιεκ των τέκνων αυτής

δύο, απήλθεν εις Αίγυπτον προς επίσκεψιν των κατα το όρος της Νητρίας μο

ναστών: διεσκόρπισε τον πλούτος αυτής εις τους εκεί δεομένους, και τους της

πίστεως ομολογητας, υπό των 'Αρειανών διωκομένους, εξ ών έθρεψε 6000 εις

τρείς ημέρας . Είτα, εξορισθέντων αυτών είς Παλαιστίνην, απελθούσα και αυτη

εις Ιεροσόλυμα, και παρθενώνα εξ ιδίων αναλωμάτων κτίσασα, ετελεύτησεν ο

τόνου
ς
, δεομέ

νου

εις Ιεροσόλυ
περί το 1ο έτος εγγόνη της

ανωτέρθείσα τω 388 έτει

βλικ
ούρα

ς
και περί το ενώ

να
το έτουν εις

σίως

ζευα

και
έτερατώμης

κρηματίνη μήτηρ που εν
έτρεπήλθον εις

συμφωνήσουν μητέρα αυτή
Αυγουστίνου της Τι

“Υπήρχε και ετέρα τις Μελάνη, εγγόνη της ανωτέρω, εκ του υιού αυτής Που

βλικόλα, επάρχου της Ρώμης χρηματίσαντος, γεννηθείσα το 388 έτει: ήτις συ

ζευχθείσα ανδρι, και δύο τέκνων γενομένη μήτηρ, απώλεσε μετ' ολίγων αμφότερα.

Διο και συμφωνήσασα μετα του ανδρός, ίνα του λοιπού εν εγκρατεία και αγνεία

διαβιώσωσι, και την μητέρα αυτής 'Aλβίνην συμπαραλαβούσα, απήλθον εις 'Α

φρικής, όπου είδον και τον ιερον Αυγουστίνον ήλευθέρωσαν 8000 αιχμαλώτων:

έκτισαν εν τη πόλει Ταγάστη, τη εν τη σατραπεία της Τύνιδος (Τούνεζι), δύο

Μοναστήρια , το μεν εις ανδρών, το δε εις γυναικών ησυχαστήριον και μετα εξ

έτη μετώκησαν εις Ιερουσαλήμ . Η δε Μελάνη, έγκλεισθείσα εις οικίσκου στε

νώτατον κατα το ' Ορος των Ελαιών, και νηστείαις και αγρυπνίαις εαυτην κα

τατήξασα, ετελεύτησε το 434 έτει. Τας δύο ταύτας φαίνεται ότι συνήψεν εις

μίαν ο συγγραφεύς του Συναξαριστού .

Εν ταύτη τη ημέρα αποδίδοται της Χριστού Γεννήσεως η Εορτή, να ψαλ

2ονται πάντα τα αυτής ,

Orologio .
17
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ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ .

"Έχων ημέρας 31. Η ημέρα έχει' ώρας 10, και η νυξ ώρας 14.

Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

-

Ε
Ν
Η

!

* 1 . Η κατα σαρκα Περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού

Χριστού και μνήμη του εν αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου,

αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, του Μεγάλου .

Επειδη ο Μωσαϊκός νόμος διατάσσει, ίνα εαν τις γυνή τέκη άρσεν, περιτέμη

την σάρκα της ακροβυστίας αυτού τη ογδόη ημέρα ( Λευϊτ . ιβ'. 2- 3 ), δια τούτο

και ο Σωτήρ ημών, κατά την παρούσαν ημέραν, ήτις έστιν ή ογδόη απο της

Γεννήσεως αυτού, κατεδέχθη την υπό του νόμου διατεταγμένην Περιτομήν, και

έλαβε , κατα την παραγγελίας του 'Αγγέλου το όνομα το υπερ παν όνομα, ΙΗΣΟΥΣ

όπερ δηλοί, Σωτηρ (Ματθ. α. 21. Λουκ. α. 31 , και β'. 21 ) . Ταύτα του Κυρίου

ημών τα 'Ονομαστήρια εορτάζοντες σήμερον , αρχόμεθα απ' αυτής και του Νέου

Ε 'τους του από της ενανθρωπήσεως αυτού .

Ο δε Μέγας Βασίλειος εγεννήθη περί τα τέλη του 329 έτους , εν Καισαρεία

της Καππαδοκίας, εκ γένους περιφήμου εις την παιδείας και αγιότητα, Βασι

λείου και Έμμελίας καλουμένων των γονέων αυτού . Έμαθήτευσεν εν Κωνσταν

τινουπόλει υπό τον σοφιστην Λιβανιον , είτα και εν Αθήναις, εν αίς και την προς

Γρηγόριον τον Ναζιανζηνόν εποιήσατο φιλίαν. Υποστρέψας εις Καισάρειαν, ανε

χώρησε μετ'ολίγον εις τα εν τη επαρχία του Πόντου ησυχαστήρια, ένθα διέτρι

βον ήδη ασκητικώς ή μήτηρ αυτού, και Μακρίνα η αδελφή: ότε και τους Α.

σκητικους αυτού συνέγραψε λόγους . Περί δε το 370 έτος , αποθανόντος του της

πατρίδος αυτού επισκόπου, εκλεχθείς του θρόνου διάδοχος, ενεπιστεύθη την του

Χριστού Εκκλησίαν' ήν και ποιμανας 8 έτη, και μάρτυς γενόμενος τη προαι

ρέσει, εις ουδεν λογισάμενος τας απειλές του αρειανόφρονος βασιλέως Ουαλεντος,

και του της Ανατολής επάρχου Μοδέστου, εξεδήμησε προς Κύριον τη πρώτη

Ιανουαρίου εν έτει 379. Η σοφία και πολυμάθεια, εξ ών γέμoυσιν αυτού τα Συγ
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γράμματα, δί αν έδογμάτισε τα περί Θεού , έτράνωσε των όντων την φύσιν, και

τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησεν, έτι δε και του λόγου αυτού η μεγαλοπρέ

πεια και δεινότης, επέθηκαν αυτά ταεπωνύμια, Ουρανοφάντωρ, και Μέγας.

. . 'Aργία, και Κατάλυσις εις πάντα .

. . : . . . Απολυτίκιον του Αγίου, Ηχος α .

Τις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος σου, ως δεξαμένην

Ε τον λόγον σου δί ου θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύ

σιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη, κατεκό

σμησας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερ όσιε, πρέσβευε Χριστώ

τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών. .

Της Εορτής, Ηχος και αυτός . Του λίθου σφραγισθέντος .

Τ ορφήν αναλλοιώτως ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεός ών

19 κατ' ουσίαν, πολυεύσπλαγχνε Κύριε' και Νόμον εκ

πληρών περιτομήν, θελήσει καταδέχη σαρκικήν, ίνα παύσης

τα σκιώδη, και περιέλης το κάλυμμα των παθών ημών.

Δόξα τη αγαθότητι τη ση' δόξα τη ευσπλαγχνία σου· δόξα

τη ανεκφράστω Λόγε συγκαταβάσει σου.

Κοντάκιον του Αγίου, Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

Λ " φθης βάσις άσειστος, τη Εκκλησία, νέμων πάσιν άσυλον,

την κυριότητα βροτοίς, επισφραγίζων σοίς δόγμασιν, Ου

ρανοφάντορ Βασίλεις όσιε . .

Της Εορτής, Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

Λ ' των όλων Kύριος, Περιτομήν υπομένει, και βροτών τα

Ο πταίσματα, ως αγαθος περιτέμνει: δίδωσι την σωτη

ρίαν σήμερον κόσμω χαίρει δε εν τοις υψίστοις και ο του

Κτίστου, Ιεράρχης και φωσφόρος, ο θείος μύστης Χριστού

Βασίλειος.

Η 2 . Προεόρτια των Θεοφανείων και μνήμη του εν αγίοις

Πατρός ημών Σιλβέστρου Πάπα Ρώμης .

Διεδέξατο τον Μιλτιάδην τώ 314: έπεμψε τοποτηρητας εαυτού εις την εν

Νικαία κατα το 325 έτος συγκροτηθείσαν Α'. Οικουμενική Σύνοδον ετελεύτησε

το 335 έτει .

'Απολυτίκιον του Αγίου, Ηχος δ'.

ΤΖ ανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδά

σκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, ή των πραγμάτων

αλήθεια " δια τούτο έκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλα, τη
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πτωχεία τα πλούσια . Πατερ Ιεράρχα Σίλβεστρε, πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

" Προεόρτιον, " Ηχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ.

τοιμάζου Ζαβουλων, και ευτρεπίζου Νεφθαλείμ: Ιορδά

Ο νη ποταμε, στήθι υπόδεξαι σκιρτών, του βαπτισθήναι

ερχόμενος τον Δεσπότης . Αγαλλου ο 'Αδαμ συν τη Προμή

τορι, μη κρύπτετε εαυτούς ως έν Παραδείσω το πριν και

γαρ γυμνους έδων υμάς επέφανεν, ίνα ενδύση την πρώτην

στολήν , Χριστός εφάνη, την πάσαν κτίσιν, θέλων ανακαι

νίσαι,

Κοντάκιον του Αγίου, "Ηχος δ'. Ο υψωθείς .

ν ιερεύσιν ιερεύς ανεδείχθης, του Βασιλέως και Θεού

Ο θεοφόρε, των ασκητών συνόμιλος γενόμενος· όθεν συνα

γαλλη νύν, τοϊς χορούς των Αγγέλων, Πάτερ ευφραινόμε

νος, εν τοϊς επουρανίοις · Σίλβεστρε Ρώμης ένδοξε ποιμήν,

σώζε τους πόθω τελούντας την μνήμην σου.

- Προεόρτιον, *Ήχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

Τντοϊς ρείθροις σήμερον, του Ιορδάνου, γεγονως ο Κύριος,

Η τω Ιωάννη εκβοά : Μη δειλιάσης βαπτίσαι με σώσαι

γαρ ήκω'Αδαμ τον Πρωτόπλαστον ,

* 3. Του αγίου Προφήτου Μαλαχίου και του αγίου Μάρ

τυρος Γορδίου.

Ο μεν Προφήτης ήν ο τελευταίος των 49 Ελασσόνων, και πάντων των Προ

φητών της παλαιάς Διαθήκης, ο έσχατος . Προεφήτευσεν εν ημέραις Νεεμίου,

άνδρος των Ιουδαίων σοφού, και οινοχόου χρηματίσαντος 'Αρταξέρξου του Μα

κρόχειρος, βασιλέως Περσών, δς εβασίλευσε τω 465-494 προ Χριστού . Η πρα

φητεία αυτού διαιρείται εις 4 κεφάλαια . Ο δε Μάρτυς ήν εκ Καισαρείας της

Καππαδοκίας, εκατόνταρχος το αξίωμα ήθλησε δε επι Λικινίου το 314 έτει.

'Απολυτίκιον Προεόρτιον " και του Αγίου, Ηχος δ'. ,

Ο Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού . Σελ. 234.

Κοντάκιον, Ηχος πλ. δ'. Ως απαρχές της φύσεως .

Λί σοι ιδρώτες ένδοξε, την πάσαν γήν κατήρδευσαν, και

τοΐα τιμίοις σου αίμασι Γόρδιε, τον κόσμον άπαντα ευ

φρανας. Ταϊς ευχαίς σου θεόφρον, σώσον πάντας τους πι

στει σοι αναμέλποντας, και τιμώντας αξίως, πανεύφημε ως

πολύαθλος.
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Του Προφήτου, * Ηχος δ'. Έπεφίνης σήμερον .

Προφητείας χάρισμα, πλουτών Προφήτα , του Χριστού

ΙΙ προήγγειλας, την παρουσίαν εμφανώς, και το του κό

σμου σωτήριον ού τη ελλάμψει, ο κόσμος πεφώτισται.

+ 4. Η Σύναξις των αγίων Εβδομήκοντα. Αποστόλων και

του οσίου Θεοκτίστου, του εν τω Κουκούμα της Σικελίας

Ηγουμένου.

'Απολυτίκιον Προεόρτιών και των Αποστόλων, * Ηχος γ'.

Α πόστολοι άγιοι, πρεσβεύσατε τω ελεήμονι Θεώ, ένα

Α πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών.

Κοντάκιον των Αποστόλων, Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

V ριστού μαθητών, χορών των Εβδομήκοντα, ενθέως πιςοι,

Λ εν ύμνοις ευφημήσωμεν, και πανηγυρίσωμεν δί αυτών

γαρ πάντες έμαθομεν, Τριάδα σέβειν αμέριστον " και έχομεν

λύχνους θείας Πίστεως .

ή 5. Των αγίων Μαρτύρων Θεοπέμπτου και Θεωνά και

της Οσίας Συγκλητικής .

Οι μεν ήθλησαν επί Διοκλητιανού το 29ο έτει . Η δε Συγκλητική ήν εκ της

εν Αίγυπτω Αλεξανδρείας: έζησεν 83 έτη εν παρθενία και ασκήσει: έχρημάτισεν

αρχηγος και διδάσκαλος πολλών παρθένων μοναζουσών εφάνη εις τας γυναί

κας τοιαύτη, οίος εις τους άνδρας ο Μέγας Αντώνιος και γενομένη τύπος της

γυναικείας φύσεως προς νέκρωσιν της σαρκός, και υπομονήν εν ταις θλίψεσιν ,

ετελεύτησε περί τα μέσα του Α'. αιώνος .

Παραμονή των Θεοφανείων . Νηστεία, εν ή αν ημέρα τύχη.

'Απολυτίκιον Προεόρτιον, Ηχος δ'.

Κατεπλάγη Ιωσήφ.

Α 'πεστρέφετό ποτε, ο Ιορδάνης ποταμος, τη μηλωτή Έλισ

Η σαιε, αναληφθέντος Ήλιου, και διηρείτο τα ύδατα ένθεν

και ένθεν και γέγονεν αυτώ ξηρα οδος η υγρα, εις τύπος

αληθώς του Βαπτίσματος, δί ου ημείς την δέουσαν, του βίου

διαπερώμεν διάβασιν . Χριστός εφάνη εν Ιορδάνη, αγιάσαι

τα ύδατα .
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* 6. Τα άγια Θεοφάνεια του Κυρίου, και Θεού, και Σωτή

ρος ημών Ιησού Χριστού.

Περί τας αρχάς του 30 έτους της ηλικίας του Ιησού, Ιωάννης ο Πρόδρομος ,

και την αυτην σχεδον έχων ηλικίαν ( ως μήνας εξ μόνον προγενέστερος του Ιη

σου ), και παιδιόθεν έως τότε διατρίβων εν τη ερήμω, λαβων πρόσταγμα παρά

Θεού, ήλθεν εις τα περίχωρα του Ιορδάνου, και εκήρυττε βάπτισμα μετανοίας

εις άφεσιν αμαρτιών . Τότε και ο Ιησούς, ελθών από της Γαλιλαίας επί τον

Ιορδάνην, εζήτησε, και έλαβε παρα του δούλου ο Δεσπότης το βάπτισμα, εν

ω συνέβησαν τα παράδοξα εκείνα και υπερφυή. Ανεώχθησαν οι ουρανοί : το

Πνεύμα κατήλθεν επί τον βαπτιζόμενον εν είδει περιστεράς και φωνή ηκούσθη

εκ των ουρανών μαρτυρούσα, ότι ούτος ήν ο Υιός του Θεού και αγαπητός, ο εκεί

τότε ως άνθρωπος βαπτιζόμενος (Ματθ. γ'. Λουκ. α . 26, 80, και γ'. 1 -93 ). Εκ

τούτων ανεδείχθη του Ιησού η Θεότης, και της Τριάδος το μέγα μυστήριον:

εκ τούτων και η παρούσα εορτη ονομάζεται Θεοφάνεια, ή Θεοφάνια, όεστι

Θεού φανέρωσις εν ανθρώπους . Από ταύτης της σεβασμίου ημέρας χρονολογείται

τα Βάπτισμα των Χριστιανών" απο ταύτης ήρξατο και της βασιλείας των ου

ρανών το σωτήριον κήρυγμα ,

'Αργία , και Κατάλυσις εις πάντα.

'Απολυτίκιον, Ηχος α .

Τον Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανε

Π ρώθη προσκύνησις του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσε

μαρτύρει σοι, αγαπητόν σε Υιον ονομάζουσα και το Πνεύμα

εν είδει περιστεράς, έβεβαίου του λόγου το ασφαλές . Ο επι

φανείς Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φωτίσας, δόξα σοι.

* 'Aπό γ'. Ωδής, η Υπακοή, ήχος β'.

Οτε τη επιφανεία σου έφώτισας τα σύμπαντα, τότε η

Ο αλμυρα της απιστίας θαλασσα έφυγε, και Ιορδάνης

κάτω ρέων έστράφη, προς ουρανόν ανυψών ημάς. 'Αλλα το
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ύψει των θείων εντολών σου, συντήρησον Χριστέ ο Θεός,

πρεσβείαις της Θεοτόκου, και σώσον ημάς .

'Αφ'έκτης, Κοντάκιον, Ηχος δ'. Αυτόμελον .

'πεφάνης σήμερον τη οικουμένη, και το φως σου Κύριε,

D έσημειώθη εφ'ημάς, εν επιγνώσει υμνούντας σε . Ήλθες,

εφάνης, το φώς το απρόσιτον.

4. 7. Η Σύναξις του αγίου και ενδόξου Προφήτου, Προδρό

μου, και Βαπτιστού Ιωάννου.

Την εορτάσιμον ταύτην Σύναξιν ημών επιτελούμεν εις τιμήν του πανιέρου Προ

δρόμου , ως υπουργήσαντος εις το μυστήριον του θείου Βαπτίσματος.

'Aργία, και ιχθύος Κατάλυσις .

Απολυτίκ. της Εορτής και του Προδρόμου, “ Ηχος β'.

Μνήμη δικαίου μετ'εγκωμίων" σοι δε αρκέσει η μαρτυ

1 ρία του Κυρίου Πρόδρομε" ανεδείχθης γαρ όντως και

Προφητών σεβασμιώτερος, ότι και εν ρείθροις βαπτίσαι κα

τηξιώθης τον κηρυττόμενον . "Οθεν της αληθείας υπεραθλή

σας, χαίρων ευηγγελίσω και τοίς εν "Αδη, Θεόν φανερωθέντα

εν σαρκι, τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου, και παρέ

χοντα ημϊν το μέγα έλεος .

Κοντάκιον, Ήχος πλ. β'. Αυτόμελον .

Την σωματικήν σου παρουσίαν δεδoικως ο Ιορδάνης, φό.

I βω απεστρέφετος την προφητικήν δε λειτουργίαν εκ

πληρών ο Ιωάννης, τρόμω υπεστέλλετο των Αγγέλων αι

ταξεις εξεπλήττοντο, δρώσαι σε έν ρείθροις σαρκι βαπτιζό

μενον και πάντες οι εν τω σκότει κατηυγάζοντο, ανυμνούν

τες σε τον φανέντα, και φωτίσαντα τα πάντα .

* 8 . Της οσίας Μητρός ημών Δομνίκης και του Οσίου Πα

τρος ημών Γεωργίου του Χοζεβίτου .

Η μεν ήσκησεν εν Κωνσταντινουπόλει περί τα τέλη του Δ '. αιώνος , κατα

γομένη εκ Καρχηδόνος της εν Αφρική . Ο δε περί τας αρχας του Θ'. έν Παλαι

στίνη έν τινι μοναστηρίω, καλουμένω του Χοζεβά .

'Απολυτίκιον, και Κοντάκιον της Εορτής.

* 9. Του αγίου Μάρτυρος Πολυεύκτου

" Ήθλησεν επι Ουαλεριανού τα 255 έτει, εκ Μελιτινής πόλεως της Αρμενίας

καταγόμενος , στρατιώτης την ταξιν .
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'Απολυτίκιον της Εορτής και του Αγίου, "Ηχος δ'.

Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος ε

U κομίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών

έχων γαρ την ισχύν σου, τους τυραννους καθεϊλεν' έθραυσε

και δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταϊς ικεσίαις

Χριστε ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών .

" Κοντάκιον, " Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Του Σωτήρος κλίναντος, εν Ιορδάνη, κεφαλήν εθλάσθησαν,

I αι των δρακόντων κεφαλαί τού Πολυεύκτου η καρα

δε, αποτμηθείσα τον δόλιον ήσχυνεν.

* 10. Του εν αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου επισκόπου

Νύσσης και του οσίου Δομετιανού, επισκόπου Μελιτινής .
Ούτος μεν ήκμασεν εν τοις χρόνους Ιουστινιανού του Ρινοτμήτου , βασιλεύσαν

τος τω 683 έτει. - “ Ο δε Γρηγόριος ήν αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου νεώ

τερος, λαμπρος και ούτος εν τοίς λόγοις , και της ορθοδόξου πίστεως ζηλωτής .

Ε 'γεννήθη το 331 έτει εγένετο επίσκοπος τω 372, έξωρίσθη υπό του αρειανό

φρονος Ουάλεντος τω 374, ανεκλήθη εις τον θρόνον αυτού των 378 υπό Θεοδο

σίου του Μεγάλου παρέστη εις την εν 'Αντιοχεία τοπικην Σύνοδον, υφ' ής απε

στάλη προς επίσκεψιν τών της Αραβίας και Παλαιστίνης Εκκλησιών, υπό του

Αρειανισμού μολυνομένων και σπαραττομένων επαρουσίασεν έπειτα εις την Β'.

Οικουμενική Σύνοδον τω 382 εν Κωνσταντινουπόλει συγκροτηθείσαν" και ζήσας

τα πάντα έτη 63, και καταλιπών πολλά και αξιόλογα Συγγράμματα, ετελεύτησε

το 396 έτει, επονομαζόμενος υπό πάντων, Πατήρ Πατέρων.

'Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

Λ ' Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιών αει μεθ'ημών κατα

την σην επιείκειαν, μη αποστήσης το έλεός σου αφ' η

μών αλλα ταϊς αυτών ικεσίαις εν ειρήνη κυβέρνησαν την

ζωήν ημών .

" Κοντάκιον,"Ηχος β'. Την εν πρεσβείαις.

Της Εκκλησίας και ένθεος Ιεράρχης, και της σοφίας σεβά

1 σμιος μυστολέκτης, Νύσσης και γρήγορος νούς Γρηγόριος,

ο συν'Αγγέλοις χορεύων, και εντρυφών τω θείω φωτί, πρεσ

βεύει απαύστως υπέρ πάντων ημών.

* 11. Του οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου τ8 Κοινοβιάρχου.
" Ην Καππαδόκης την πατρίδα" ήκμασεν επί των χρόνων Λέοντος του Θρακός,

βασιλεύσαντος τω 457,έως περί τας αρχάς του S', αιώνος" ανήγειρεν εκ θεμε

λίων ευρυχωροτάτην μονην, εν ή ποιμάνας πολλους μοναχούς, και ζήσας έτη 103,

ανεπαύσατο εν ειρήνη.

Κατάλυσις οίνου και ελαίου .
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'Απολυτίκιον, Ήχος πλ. δ'.

Ταϊςτων δακρύωνσου ροαϊς, της ερήμου το άγονον εγεώρ

I γησας και τοϊς εκ βάθους ξεναγμούς, εις εκατόν τους

πόνους έκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη

λάμπων τοϊς θαύμασι. Θεοδόσιε Πατήρ ημών όσιε, πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχας ημών.

Κοντάκιον, " Ηχος πλ. δ'. Τη υπερμάχω.

Π εφυτευμένος εν αυλαίς ταϊς του Κυρίου σου, τας σας

ΙΙ οσίας αρετας τερπνώς εξήνθησας, και επλήθυνας τα

τέκνα σου εν ερήμω, των δακρύων σου τοϊς όμβροις αρδευό

μενα , αγελάρχα των Θεού θείων επαύλεων · όθεν κράζομεν

Χαίροις Πατερ Θεοδόσιε .

* 12. Της αγίας Μάρτυρος Τατιανής.

“Υπήρχεν εκ Ρώμης θυγάτηρ πατρος επισημοτάτου, Υπάτου το αξίωμα · ε

γένετο της Εκκλησίας διάκονος εις τα των γυναικών: δια δε την ομολογίαν της

πίστεως ήθλησεν επι 'Αλεξάνδρου τω 218 έτει.

Απολυτίκιον, και Κοντάκιον της Εορτής.

* 13. Των αγίων Μαρτύρων Ερμύλου και Στρατονίκου.
" Ηθλησαν επί Λικινίου το 314 έτει.

'Απολυτίκιον, "Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε .

Οι Μάρτυρες σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτών, στεφανους

Ο εκομίσαντο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών

σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλον έθραυ

σαν και δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτών ταϊςικεσίαις

Χριστε ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Και των Οσίων, ο αυτός.

“ Ο Θεός των Πατέρων ημών ."Ορα ανωτέρω.

Κοντάκιον των Οσίων, Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

και της κοσμικής, συγχύσεως έφύγετε, και προς γαληνής,

Ο κατάστασιν μετέστησε, μαρτυρίου αιμασι, και ασκή

σεως πόνους στεφόμενοι· όθεν και ανεδείχθητε, Μαρτύρων

και Οσίων ομόσκηνοι.

fr 14. Των οσίων Πατέρων ημών των εν Σινά και Ραϊθω

αναιρεθέντων ,

Συμψάλλεται σήμερον και των οσίων Πατέρων η 'Ακολουθία, δια την της Εορτής απόδοσιν επί την αύριον .
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Των μεν, επί Διοκλητιανού κατα το 206 έτος , υπό τών της Αραβίας και

Αιγύπτου βαρβάρων, Βλεμμύων καλουμένων . Των δε , περί τα μέσα του Ε'. αιώ

νος, υπό των αυτών βαρβάρων λαών .

' Εν ταυτη τη ημέρα αποδίδοται των Θεοφανείων η Εορτή .

* 15.Τών οσίων Πατέρων ημών Παύλου του Θηβαίου, και

Ιωάννου του Καλυβίτου .

Ο μεν Παύλος , των ερημιτών απάντων και πρώτιστος, εγεννήθη το 1997 έν Θη

βαΐδι της Αιγύπτου: τω δε 250 έφυγεν εις την έρημον, δια τον τότε κινηθέντα

διωγμόν υπο Δεκίου και ζήσας μονώτατος έν τινι σπηλαίω έτη 94 , τα δε παν

τα 114, ετελεύτησε το 341 έτει, και ετάφη υπο του Μ . Αντωνίου, οδηγηθέντος

εκεί παρά Θεού , ημέρας τινας προς της τελευτής αυτού . - “ Ο δε Ιωάννης ήν

Κωνσταντινουπολίτης την πατρίδα, υιός γονέων λαμπρών, Ευτροπίου Συγκλητι

κού και Θεοδώρας. Το 19 έτει της ηλικίας αυτού αναχωρήσας κρυφίως, απήλ

9εν εις την τών 'Aκοιμήτων μονην ( Δεκεμβ. 29) . Μετα 6 έτη, το πόθω των

γονέων φλεγόμενος , υπέστρεψεν εις την πατρικήν αυτού οικίαν εν σχήματι πε

νητος και έπαιτου ( ψωμοζήτου ) και ποιήσας παρά την πύλην αυτής καλύβην

μικραν, αφ'ου και Καλυβίτης επωνομάσθη, έμεινεν άγνωστος εν αυτή χρόνον

πολυν, υπό των ιδίων οικετών έμπαιζόμενος . Προϊδων δε τον θάνατον αυτού,

εφανέρωσεν εαυτον τοϊς γονεύσι, και μετ' ολίγας στιγμής ετελεύτησε περί το

450 έτος .

'Απολυτίκιον, "Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε .

'κ βρέφους τον Κύριον, επιποθήσας θερμώς, τον κόσμον

Ο κατέλιπες, και τα εν κόσμω τερπνα, και ήσκησας άρι

στα έπηξας την καλύβην, προ πυλών σων γονέων έθραυ

σας των δαιμόνων, τας ενέδρας παμμάκαρ διό σε Ιωάννη

ο Χριστός, αξίως εδόξασεν .

'Απο γ'. 'Ωδής, Κοντάκιον του Καλυβίτου .

*Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

ποθήσας σοφέ, πτωχείαν Χριστομίμητον, γονέων των σων,

Π τον πλούτον εγκατέλιπες, και το Ευαγγέλιον, εν χερσί

σου κρατών ήκολόθησας, Χριστώ τω Θεώ Ιωάννη, πρεσβεύων

απαύστως υπέρ πάντων ημών .

'Αφ'έκτης, του Θηβαίου, Ηχος δ'.

Τον φωστήρα άπαντες, τον εν τω ύψει, αρετών εκλαμ

I ψαντα, ανευφημήσωμεν πιστοί, Παύλον τον θείον, κραυ

γάζοντες" Συ των Οσίων, Χριστε αγαλλίαμα .

* 16. Η προσκύνησις της τιμίας 'Aλύσεως του αγίου και

πανευφήμου Αποστόλου Πέτρου .

Ηρώδης ο 'Αγρίππας, ο Ηρώδου του Μεγάλου εγγονος ( Δεκεμβ. 25 ), και

των Ιουδαίων βασιλευς, εκμανείς κατα της Εκκλησίας του Χριστού , κατέσφαξεν

εν Ιερουσαλήμ το 43 έτει Ιάκωβον τον αδελφόν Ιωάννου του Ευαγγελιστού .

Tδων δε, ότι τούτο εφάνη αρεστον τοίς Ιουδαίοις , συνέλαβεν ομοίως και τον
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Πέτρον, και κατέκλεισεν εις φυλακήν, τηρών αυτών έως oύ , παρελθούσης της

εορτής του νομικού Πάσχα, προσενέγκη και τούτον εις τον λαόν, ως κεχαρισμέ

νον, σφάγιον · αλλ' ο Απόστολος, δι 'Αγγέλου παραδόξως απολυθείς των δεσμών,

διεσώθη ( Πράξ. ιβ'. 1 - 9 ) . Τα δεσμά ταύτα ό έστιν η "Αλυσις , εν ή ο 'Από

στολος έδεσμεύθη, λαβούσα έκ του πανιέρου αυτού σώματος αγιαστικών και α

ματικην χάριν, εις τους μετα πίστεως προσερχομένους αυτή, και εις χείρας

Χριστιανών μεταπεσούσα , μετεκομίσθη έπειτα εις Κωνσταντινούπολιν υπό των

ευσεβών Βασιλέων, και κατ'έτος ετελείτο εορτη είς προσκύνησιν αυτής, προς

αγιασμός των πιστών.

“ Οτι δε τα τοιαύτα ενήργουν θαύματα και ιάσεις πολλάς, μάρτυς η θεία Γρα

φη, λέγουσα περί του Παύλου, ότι οι εν Εφέσω Χριστιανοί τοσούτον σέβας

προσέφερον εις αυτόν, ώστε και τα μανδήλια και περιζώματα αυτού μετα πολ

λής ευλαβείας λαμβάνοντες, εθεράπευον δι αυτών των ασθενών τας αρρωστίας .

Οστε επι τους ασθενούντας επιφέρεσθαι απο τού χρωτος αυτού

σουδάρια, ή σιμικίνθια, και απαλλάσσεσθαι απ'αυτών τας νόσους

( Πράξ. ι8'. 12) . Και ου μόνον τα μάτια, τα οπωσδήποτε εγγίσαντα εις τα

σώματα αυτών, αλλά και μόνη η εξ αυτών εκπεμπομένη σκιά τας αυτάς επoίει

θεραπείας και τούτο βλέποντες οι άνθρωποι, βάλλοντες τους ασθενείς αυτών

επι κλινών και κραββάτων, έφεραν αυτούς και εις τας ευρυχώρους όδους ετίθουν,

ένα, έρχομένου Πέτρου, κάν η σκιαεπισκιάση τινι αυτών ( Πράξ. ε .

15) : καθότι εαν αυτοί ουκ έθεραπεύοντο, οι μετα κόπου εκφέροντες αυτους ουκ

έστεργον κοπιάζειν ματαίως . Έκ τούτου έμαθεν η ορθόδοξος Εκκλησία το σέ

βας και την ευλάβειαν ου μόνον των λειψάνων, αλλά και των ιματίων των α

γίων Ανδρών.

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

Απολυτίκιον, Ηχος β'.

Την Ρώμην μη λιπων, προς ημάς επεδήμησας, δί ών εφό

Ο ρεσας τιμίων 'Αλύσεων, των Αποστόλων πρωτόθρονε :

ας εν πίστει προσκυνούντες δεόμεθα: Ταϊς προς Θεόν πρεσ

βείαις σου, δώρησαι ημίν το μέγα έλεος .

Ο Κοντάκιον, *Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

Τ ' πέτρα Χριστος, την πέτραν της πίστεως, δοξάζει φαι

Η δρώς, των μαθητών τον πρωτόθρονον συγκαλεί γαρ

απαντας, εορτάσαι Πέτρου τα θαύματα, της τιμίας 'Aλύ

σεως και νέμει πταισμάτων της συγχώρησιν .

* 17. Του οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών 'Αντωνίου του

Μεγαλου .

'Αντώνιος , ο του μοναστικού βίου αρχηγός, εγεννήθη εν Αίγυπτω τω 261 έτει

εκ γονέων ευσεβών. Ακούσας δέ ποτε την ευαγγελικην φωνήν. Ει θέλεις τέ

λειος είναι, ύπαγε, πώλησόν σε τα υπάρχοντα, και δος πτωχοίς:

(Ματθ . ιθ'. 21 ), έβαλεν αμέσως αύτην είς πράξιν " και πάντα όσα είχε , δια

μερίσας εις πένητας, και πάσαν τύρβην του κόσμου φυγων, ανεχώρησεν εις την

έρημον. Οι εις είκοσιν έτη κατά συνέχειαν ποικίλοι αυτού πειρασμοί εισιν απί

στευτοι οι ημέρας και νυκτος ασκητικού αυτού αγώνες, δί ών, νεκρώσας τα

σκιρτήματα των παθών, έφθασεν εις τον βαθμών της απαθείας, υπερβαίνεσι της
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φύσεως τους όρους και των εναρέτων αυτού πράξεων η ακοή έσυρε τοσούτον

πλήθος προς μίμησιν , ώστε η έρημος μετεμορφώθη εις πόλιν, υπάρχοντος αυτού

και πολιτάρχου, και νομοθέτου, και γυμνασιάρχου πάντων των πολιτών της νεο

συστάτου ταύτης πόλεως . Αλλά και αυται του κόσμου αι πόλεις απήλαυσαν της

αρετής αυτού τον καρπόν. Διωκομένων των Χριστιανών και θανατουμένων επι

Μαξιμίνου το 312, έδραμεν εις βοήθειαν αυτών και παραμυθίαν. Ταραττομένης

της Εκκλησίας υπό των 'Αρειανών, κατέβη μετα ζήλου εις 'Αλεξάνδρειαν τω

335, και ηγωνίσατο κατ'αυτών υπερ της ορθοδοξίας ότε και πολλούς των α

πίστων επέστρεψεν εις Χριστον δια της χάριτος των εαυτού λόγων. Και ού

τω πολιτευσάμενος, και γενόμενος τύπος αρετής, και κανων των μοναζόντων,

ετελεύτησε τη 17 Ιανουαρίου του 356 έτους, ζήσας τα πάντα έτη 105 .

Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον, "IIχος δ'.

Τον ζηλωτήν Ήλίαν τους τρόπους μιμούμενος, το Βαπτι

I στη ευθείαις ταϊς τρίβους επόμενος, Πάτερ Αντώνιε, της

ερήμου γέγονας οικιστής, και την οικουμένην έστηριξας ευ

χαϊς σου . Διό πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχας

ημών.

Κοντάκιον, Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

Τους βιωτικούς θορύβους απωσάμενος, ήσυχαστικώς τον

I βίον εξετέλεσας, τον Βαπτιστήν μιμούμενος, κατα παν

τα τρόπον οσιώτατε. Συν αυτώ ούν σε γεραίρομεν, 'Αντωνιε

Πάτερ, των Πατέρων κρηπίς.

# 18.Των εν αγίοις Πατέρων ημών, και αρχιεπισκόπων

Αλεξανδρείας, Αθανασίου και Κυρίλλου.

Και οι δύο ούτοι σοφοί της αληθείας Διδάσκαλοι, και πρόμαχοι της Εκκλη

σίας του Χριστού, ήσαν Αλεξανδρείς την πατρίδα. " Ων ο μεν Αθανάσιος εγεν

νήθη , ως συμπεραίνουσι τινες, τις 296 έτει. Διάκονος έτι ών, επαρουσίασεν εις

την εν Νικαία Α '. Οικουμενική Σύνοδον των 318 αγίων Πατέρων, το 325 έτει

κατα του Αρείου συγκροτηθεΐσαν, εν ή διέπρεψεν υπέρ πάντας δια τού ζήλου

αυτού, και της του Ομοουσίου διδασκαλίας . Το εφεξής 396 έτος διαδεξά

μενος τον της Αλεξανδρείας επίσκοπος Αλέξανδρον, ηρνήσατο την προς τον

Αρειον κοινωνίαν, γινώσκων αυτού την της γνώμης διαστροφήν, και την ότι έμ

φωλεύουσαν εν τη καρδία αυτού της αιρέσεως νόσον. Έντεύθεν ήρξαντο ευθυς

αι, κατ' αυτού συκοφαντίαι και επιβουλοι των οπαδών του Αιρεσιάρχου τούτου

εντεύθεν τα ληστρικά αυτών συνέδρια , και αι παρά των βασιλέων, Κωνσταντί

νου του Μεγάλου, Κωνσταντίου του υιού αυτού , Ιουλιανού του Παραβάτου, και

του θερμού προστάτου των 'Αρειανών Ουαλεντος, του μεν, υπό ευπιστίας εις

τας των άλλων διαβολάς, των δε υπό της οικείας κακοπιστίας κινουμένων, άδι

κοι ψήφοι κατ' αυτού , και εξορίαι αι αλλεπάλληλοι. Ο δε της ορθοδοξίας υ

περασπιστής, ποτε μεν υπό της βίας των κρατούντων συρόμενος, ποτε δε των

εχθρών τη οργή τόπον διδους, απήχθη εις Τρίβεριν της Γαλλίας, κατέφυγεν εις

την Ρώμην, εμάκρυνε φυγαδεύων εις τας ερήμες, εκρύβη εις υπόγεια μήνας ολο

κλήρους, υπέμεινε μυρίους κινδύνους και διωγμούς 46 έτη εν οις ανακαλούμενος

πρός καιρον, μετ' ολίγον εδιώκετο πάλιν . Τελευταΐον, αναφανείς επι το ύψος του
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θρόνου αυτού , ως αστηρ φαεινός μεν, αλλ'εσπέριος, και τη λαμπρότητα των

λόγων αυτού καταφωτίσας τον ορθόδοξον λαόν επι μικρόν χρόνον, κλίνας προς

την δύσιν της ζωής, ανεπαύσατο και πολύτλας απο των μακρών αυτού πόνων

το 373 έτει .

“ Ο δε Κύριλλος ήν ανεψιός Θεοφίλου , αδελφού της μητρός αυτού , και της

"Αλεξανδρείας επισκόπου, υφ' ου και εδιδάχθη εκ νεότητος . Συνδιατρίψας δε πρό

τερον, εφ'έκαναν χρόνον, μετά των εν τη Νητρία μοναχών, εγένετο έπειτα διαδο

χος του θείου αυτού το 412 έτει. Έξωσθείς του θρόνου αυτού δια της των

Νεσοριανών συνεργείας, επανέλαβεν αυτον πάλιν μετ' ου πολύ. Έπαρουσίασεν εις

την Γ '. Οικουμενική Σύνοδον των 200 Πατέρων, το 431 έτει επί Θεοδοσίου του

Μικρού εν Εφέσω συγκροτηθείσαν, ής και εξαρχος υπήρξε, και τον κατα της

Θεοτόκου βλασφημούντα Νεστόριον κατήσχυνε δια των σοφωτάτων αυτού λόγων,

και το δυσσεβες εκείνου δόγμα εξήλεγξε . Ποιμένας δε την Εκκλησίας του Χριστού

32 έτη, ετελεύτησε το 444. - Κατέλιπον αμφότεροι πολλα σοφα Συγγράμματα,

ερμηνευτικά των θείων Γραφών, δογματικά της πίστεως του Χριστού, αποδεικτι

κα της αληθείας, και της των αιρέσεων πλάνης ελεγκτικά .

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον, *Ηχος γ'. Θείας πίστεως .

Τργοις λαμψαντες ορθοδοξίας, πάσαν σβέσαντες κακοδο

Ο ξίαν, νικηται τροπαιοφόροι γεγόνατε τη ευσεβεία τα

παντα πλουτίσαντες, την Εκκλησίαν μεγάλως κοσμήσαντες,

αξίως εύρατε Χριστόν τον Θεόν, δωρούμενον πάσι το μέγα

έλεος .

Κοντάκιον, " Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Τεράρχαι μέγιστοι της ευσεβείας, και γενναίοι πρόμαχοι

της Εκκλησίας του Χριστού , πάντας φρουρείτε τους

ψάλλοντας : Σώσον Οικτίρμον, τους πίστει τιμώντας σε .

ξε 19. Του οσίου Πατρός ημών Μακαρίου του Αιγυπτίου:

και του εν Αγίοις Πατρός ημών 'Αρσενίου Κερκύρας και τα

εν Αγίοις Πατρός ημών Μάρκου Μητροπολίτου Εφέσου του

Ευγενικού .

Τούτων, ο μεν 'Οσιος υπήρχεν εκ Θηβαΐδος της Αιγύπτου, μαθητής, ως λέ

γουσι τινες, Αντωνίου του Μεγάλου εγεννήθη περί το 331 έτος ήσκησεν εν τη

κατά την έρημον Σκήτη: δια την άκραν αυτού φρόνησιν και σκληραγωγίαν, νέος

"τι ών, εκαλείτο Παιδαριογέρων: εχειροτονήθη δε και πρεσβύτερος και ζή

σας έτη 60, ετελεύτησε τα 391. Υπό το όνομα τούτου σώζονται 30 Ομιλίαι:

τινες δε λέγουσιν ότι ο Μ . Αντώνιος συνέγραψεν αυτας Συριστι , ο δε Μακάριος

μετεγλώττισεν εις το Ελληνικόν.

* Ο δε Αρσένιος ήν Παλαιστίνος την πατρίδα, Sεοφιλών γονέων υιός αφιερώ

9η παιδιόθεν τω Θεώ, και το μοναδικών ενεδύσατο σχήμα" έμαθήτευσεν εν Σε

λευκεία , εν ή και το της ιερωσύνης αξίωμα έλαβε μεταβας εκείθεν εις Κωνσταν

τινούπολιν, προεχειρίσθη επίσκοπος Κερκύρας εκόσμησε τον θρόνον αυτής δια

της αρετής αυτού και παιδείας επανελθών εις Κωνσταντινούπολιν, γέρων ήδη

την ηλικίαν, κατέπαυσε την άδικον του βασιλέως οργήν, Κωνσταντίνου του Πορ
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φυρογεννήτου, κατα των προκρίτων της Κερκύρας. Τελευταίο», υποστρέφων εις

τον θρόνον αυτού , και ασθενήσας κατα την Κόρινθον, ανεπαύσατο εν Κυρίω περί

τα τέλη του Η'. αιώνος .

Ο δε μέγας διδάσκαλος και αήττητος πρόμαχος της Ορθοδόξου Ανατολικής

Εκκλησίας Μάρκος, υπήρξε γέννημα και θρέμμα της βασιλίδος του πόλεων. 'Α

νατραφείς υπό γονέων ευσεβεστάτων, και παιδευθείς τήν τε θύραθεν και την

έσω σοφίαν, άκρος κατ' αμφότερα εγνωρίζετο διελθων δε τους κατα ταξιν της

ιερωσύνης βαθμούς, προβιβάζεται εν τέλει εις το της αρχιερωσύνης αξίωμα,

και εις την υψηλής ανάγεται καθέδραν της τών Έφεσίων Μητροπόλεως. 'Απο

σταλεις, τη επιμόνω προτροπή Ιωάννου του Παλαιολόγου, εις την εν Ιταλία

Σύνοδον των Λατίνων, προς ένωσιν τών εκ μακρού του χρόνου κεχωρισμένων Έκ

κλησιών, κατέπληξε τα λατινικα γένη δια της θεοσοφίας των εαυτού λόγων,

μόνος μη υπογράψας εις τον βλάσφημον όρον της ψευδοσυνόδου εκείνης . Δια

ταύτα η Αγία του Χριστού Εκκλησία, ετίμησεν αείποτε τον μέγαν τούτον άν

δρα ως ευεργέτης και διδάσκαλον, και μόνον υπέρμαχον και αήττητον άριστέα

της αποστολικής ομολογίας.

'Απολυτίκιον του Οσίου, Ηχος α.

πής ερήμου πολίτης, και εν σώματι αγγελος, και θαυμα

1 τoυργός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Μακάριε

νηστεία, αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβων,

θεραπεύεις της νοσόντας, και τας ψυχας των πίσει προςρε

χόντων σου. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν · δόξα τω σε κεφα

νώσαντι· δόξα τω ενεργούνται δια σου πάσιν ιαματα .

"Ετερον του Αγίου Αρσενίου, Ηχος β'.

Κανόνα πίστεώς, και εικόνα πραότητος "Ορα, σελ. 238.

"Ετερον του αγίου Μάρκου, " Ηχος γ'.
Θείας πίστεως .

Δείας πίστεως ομολογία, μέγαν εύρατο η Εκκλησία, ζη

Η λωτών σε θείε Μάρκε πανεύφημε, υπερμαχούντα πα

τρώου φρονήματος, και καθαιρούντα του σκότους υψώματα.

Οθεν άφεσιν, Χριστον τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν

τοϊς σε γεραίρουσι .

Κοντακιον του Οσίου, Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

Εν τω οίκω Κύριος, της έγκρατείας, αληθώς σε έθετο,

Β ώσπερ αστέρα απλανή, φωταγωγέντα τα πέρατα, Πα

τερ Πατέρων Μακάριε όσιε.

"Ετερον του αγίου Μάρκου,

Ή Παρθένος σήμερον .

πανοπλίαν άμαχον, ενδεδυμένος θεόφρον, την οφρύν κατέ

Π σπασας, της Δυτικής ανταρσίας, όργανον του παρα
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κλήτου γεγενημένος, πρόμαχος ορθοδοξίας προβεβλημένος .

Δια τούτο σοι βοώμεν, χαίροις ώ Μάρκε, Ορθοδόξων καύ

χημα .

* 20. Τού οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Ευθυμίου του

Μεγάλου .

Υπήρχεν εν Μελιτινής της εν Αρμενία, υιός γονέων ευσεβών, Παύλο και Διο

νυσίας . Έγεννήθη περί το 377 έτος στείρας δε ούσης της μητρος αυτού πρό

τερον, ωνομάσθη Ευθύμιος, δια την εύθυμίαν των γονέων και χαραν επι τη

γεννήσει αυτού . Έμαθήτευσε παρα το επισκόπο της Μελιτινής Ευτρωΐω, υφ' ου

και πρεσβύτερος εχειροτονήθη, και την επιμέλειαν ενεπιστεύθη των εν Μελιτινή

μοναστηρίων . Είτα, εις Παλαιστίνην απελθων, κατέστη πολλου πλήθους μονα

χών προστάτης επέστρεψεν εις ευσέβειαν πολλούς των Σαρακηνών: καταπολέ

μησε τους Νεστοριανους, Ευτυχιανούς και Μανιχαίους διώρθωσεν Ευδοκίαν την

βασίλισσας Θεοδοσίου του Μικρού , εις την αίρεσιν των Μονοφυσιτών πεσούσαν

εγένετο της Ανατολικής Εκκλησίας ο Χρησμός, ή μάλλον ειπείν, το Χρη

στήριον, καθώς των ιστορικών τις γράφει, και ζήσας έτη 96, ετελεύτησε το

473 κατα την 20 Ιανουαρίου .

Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

Απολυτίκιον, "Ηχος δ'. .

Τα υφραίνου έρημος η ου τίκτουσα, εύθυμησον η ουκ ωδί

Β νουσα ότι επλήθυνε σοι τέκνα, ανήρ επιθυμιών των του

Πνεύματος, ευσεβεία φυτεύσας, εγκρατεία εκθρέψας, είς άρε

των τελειότητα. Ταϊς αυτού ικεσίαις Χριστε ο Θεός, σώσον

τας ψυχας ημών.

Κοντάκιον, Ηχος πλ. δ'. Ως απαρχας της φύσεως .

η ν τη σεπτή γεννήσει σου, χαραν ή κτίσις εύρατο και

Ε εν τη θεία μνήμη σου όσιε, την ευθυμίαν έλαβε των

πολλών σου θαυμάτων εξ ών παράσχου πλουσίως ταϊς ψυ

χαϊς ημών, και αποκαθαρον αμαρτημάτων κηλίδας, όπως

ψαλλωμεν · 'Αλληλούϊα .

• 21. Του οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του ομολογητού

και του αγίου Μάρτυρος Νεοφύτου .

“ Ο μεν Μάρτυς ήν εκ Νικαίας της εν Βιθυνία, υιος γονέων ευσεβών, Θεοδώρου

και Φλωρεντίας: ήθλησε δε επί Διοκλητιανού τα 290 έτει. - Ο δε θείος Μα

ξιμος ήν Κωνσταντινουπολίτης την πατρίδα, εκ γένους λαμπρου καταγόμενος,

ανήρ φιλόσοφος και περιφανέστατος $εολόγος . Και κατ' αρχάς μεν έχρημάτισε

πρώτος μυστικός γραμματεύς του βασιλέως Ηρακλείου, και Κωνσταντος του εγ

γόνου αυτού , κυριευθείσης δε της βασιλικής αυλής υπο της των Μονοθελητών

αιρέσεως, μισήσας αυτην, ανεχώρησεν εις την κατα την Χρυσόπολιν ( Σκούταρι )

μονην, ης και ηγούμενος εγένετο ύστερον . Αναγκασθείς δε υπό του Κωνσταντος
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ένα , ή το των Μονοθελητών δέξηται δόγμα, η παύσηται λέγων και γράφων κατ'

αυτών, ο δε μηδέτερον τούτων στέργων ποιήσαι, εκτέμνεται την γλώσσαν και

την χείρα την δεξιαν, και πέμπεται εις εξορίαν, έν ή ετελεύτησε το 662 έτει.

Τινές δε των ιστορικών αποσιωπώσι της γλώσσης και της χειρός την έκτομήν .

'Απολυτίκιον, "Ηχος πλ. δ'. .

Ορθοδοξίας οδηγε, ευσεβείας διδάσκαλε και σεμνότητος,

U της οικουμένης ο φωστηρ, των μοναζόντων θεόπνευστον

εγκαλλώπισμα, Μάξιμε σοφε, ταϊς διδαχαϊς σου πάντας ε

φώτισας, λύρα του Πνεύματος . Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ,

σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον, Ήχος πλ. δ'.

Τη υπερμάχω. .

Τον της Τριάδος εραστής και μέγαν Μάξιμον, τον εκδιδά

I σκοντα τρανώς πίστιν την ένθεον, του δοξάζειν τον Χρι

στον έν δύο φύσεσι, θελήσεσί τε και ενεργείαις υπάρχοντα,

επαξίως εν ωδαίς πιστοί τιμήσωμεν, ανακράζοντες : Χαίρε

Κήρυξ της Πίστεως.

& 92. Του αγίου Αποστόλου Τιμοθέου και του αγίου 0

σιομάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου . .

“ Ο μεν Απόστολος ήν εκ Λύστρας της Λυκαονίας, γεννηθείς εκ πατρος μεν

Ελληνος , μητρός δε Ιουδαίας . Έγένετο μαθητής του Αποστόλου Παύλου, ότε

πρώτον εκήρυξεν εκεί , ώ και ήκολούθησε καθ' όλην την περίοδος του κηρύγματος

αυτού, υφ' ου και πρώτος επίσκοπος της εν Εφέσω Εκκλησίας κεχειροτόνηται

ύστερον. Ποιμένας δε αυτήν υπό την εφορίας Ιωάννου του Ευαγγελιστού , του

πάσας τας εν τη Ασία Εκκλησίας διοικούντος, ετελεύτησε μαρτυρικώς το 97

έτει, λιθοβοληθείς υπό των εθνικών, διότι ήθέλησεν, ως νομίζουσι τινες, έναντιω

9ηναι εις την της λατρευομένης υπ'αυτών 'Αρτέμιδος εορτήν . Η προς Τιμόθεον

Α '. και Β '. Επιστολή του Παύλου προς τούτον εγράφησαν. - Ο δε Αναστάσιος

ήν Πέρσης το γένος βλέπων δε το κατα των Χριστιανών άσπονδον μίσος Χοσ

ρόου Β '. βασιλέως Περσών, και απορών την αιτίαν, ηθέλησεν ένα μάθη κατά

βάθος την της πίστεως αυτών διδασκαλίαν' ην και διδαχθείς, και θαυμάσας,

και υπεραγαπήσας, ενηγκαλίσατο αυτήν και βαπτισθείς εν Παλαιστίνη, και

Αναστάσιος μετονομασθείς αντί Μαγουνδατ, όπερ εκαλείτο πρότερον, εμόνασε

χρόνον ικανών εν τοίς εκεί μοναστηρίοις. " Οτε δε ο Χοσρόης εποιήσατο κατα της

Παλαιστίνης την φοβεραν εκείνην εκστρατείαν, καθ'ήν και την Ιερουσαλήμ εκυ

ρίευσε, και τας Εκκλησίας πάσας κατέκαυσε, και πάντα τον κλήρον κατέσφα- :

ξε , και τον αιχμαλωτισθέντα λαόν, τας 90,000 υπερβαίνοντα, ως ιστορoύσι τι

νες, επώλησεν εις τους Ιουδαίους, και πάντα τα σκεύη τα ιερα, και αυτό το

τίμιον ξύλον του Σταυρού , εκόμισεν εις Περσίαν, τότε και ο Αναστάσιος ούτος ,

τον Χριστόν παρρησία ομολογών, μετα πολλές και πικροτάτας βασάνους, απετμή

9η την κεφαλήν τη 29 Ιανουαρίου εν έτει 614.

Κατάλυσις οίνου και ελαίου .
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'Απολυτίκιον του Αποστόλου, Ηγος α .

τρηστότητα εκδιδαχθείς, και νήφων εν πάσιν, αγαθών

Λ συνείδησιν ιεροπρεπώς ένδυσάμενος, ήντλησας εκ τού

Σκεύους της εκλογής τα απόρρητα, και την πίστιν τηρήσας,

τον ίσον δρόμον τετέλεκας, Απόστολο Τιμόθεε . Πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Του Μάρτυρος, " Ηχος δ'. Ταχυ προκατάλαβε .

Λ ' Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος έκο

Ο μίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών: έχων

γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλεν' έθραυσε και

δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση . Αυτού ταϊς ικεσίαις Χριστε

ο Θεός,σώσον τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον. "Ηχος α. Τον τάφον σου Σωτήρ .

Τον θείον μαθητών, και συνέκδημον Παύλου, Τιμόθεον πι

I στοι, ευφημήσωμεν ύμνοις, συν τούτω γεραίροντες, τον

σοφον Αναστάσιον, τον εκλάμψαντα, εκ της Περσίδος ως

αστρον, και ελαύνοντα, τα ψυχικα ημών πάθη, και νόσους

του σώματος .

* 23. Του αγίου Ιερομάρτυρος Κλήμεντος 'Αγκύρας και

του αγίου Μάρτυρος Αγαθαγγέλου .

“ Ο μεν Αγαθάγγελος ήν Ρωμαίος την πατρίδα . Ο δε Κλήμης υπήρχεν εξ

Αγκύρας της εν Γαλατία, υιός πατρός μεν απίστου , μητρός δε πιστής , Σοφίας

το όνομα . Μονάσας δε πρότερον, είτα και της πατρίδος αυτού επίσκοπος γενό

μενος, και τοσαύτα παθων υπέρ της πίστεως του Χριστού , ώστε των παθημά

των αυτού και αγώνων ο χρόνος παρετάθη εις 28 έτη, τελευταίον συναπετμήθη

μετα το 'Αγαθαγγέλα την κεφαλήν, επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού τω 296 έτει,

'Απολυτίκιον, "Ηχος δ'.

Το λήμα οσιότητος, και στέλεχος αθλήσεως, άνθος ιερώτα

Ι τον, και καρπός ως θεόσδοτος, τοϊς πιστούς πανίερε,

ήδύτατος έβλάστησας. 'Αλλ' ως Μαρτύρων συναθλος, και

Ιεραρχών σύνθρονος, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας

ψυχάς ημών .

Κοντάκιον, Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Της αμπέλου γέγονας, τίμιον κλήμα, του Χριστού πανεύ

Η φημε, Κλήμη πολύαθλος όφθείς, συν τω συνάθλω τε

έκραζες Χριστός Μαρτύρων φαιδρόν αγαλλίαμα.

Orologio . 18
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Η 24. Της οσίας Μητρός ημών Ξένης .

Αυτη ην Ρωμαια την πατρίδα, εκ γένους επισήμου καταγομένη . Έν ω δε οι

γονείς ητοίμαζον αυτήν εις γάμον, λαθούσα αυτους, και δύο θεραπαινίδας μεθ'

εαυτής παραλαβούσα, ανεχώρησεν εις Μύλασσαν, πόλιν της εν 'Ασία Καρίας,

και εκεί ετέλεσε τον βίον ασκητικώς, μετονομασθείσα Ξένη, δια την ξενιτείαν

αυτής, αντι Ευσεβείας, όπερ εκαλείτο πρότερον .

'Απολυτίκιον, Ηχος πλ. δ'.

ανσοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα λαβούσα

Ο γαρ τον σταυρόν, ήκολούθησας τα Χριστώ, και πράτ

τουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκος, παρέρχεται γαρ

επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανατου διο και μετα

Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Ξένη το πνεύμα σου.

* Κοντακιον, *Ηχος β'. Τοϊς των αιμάτων σου .

Το σον ξενότροπον Ξένη μνημόσυνον, επιτελούντες οι πό

I θω τιμώντές σε, υμνούμεν Χριστόν τον εν άπασι, σοι

παρέχοντα ισχύν των τάσεων · δν πάντοτε δυσώπει υπέρ

παντων ημών.

* 25. Του εν αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου, αρχιεπισκό

που Κωνσταντινουπόλεως, του Θεολόγου .

“ Ο μέγας ούτος της Εκκλησίας Πατηρ και Διδάσκαλος εγεννήθη εν 'Αρειανζω,

κώμη της Β '. Καππαδοκίας, ου μακραν της Ναζιανζέ. Ο πατηρ αυτού εκαλείτο

Γρηγόριος, επίσκοπος Ναζιανζού γενόμενος ύστερον, η δε μήτηρ, Νόννα. Έμα

θήτευσε κατ' αρχάς μεν εν Καισαρεία της Παλαιστίνης , μετα ταύτα δε εν 'Αλε

ξανδρεία, και τελευταίον εν Αθήναις , όπου και έφιλιώθη μεγάλως μετα του Μ .

Βασιλείου, μεθ' ου και συνήσκησε , και συνέζησεν ικανώς εν τοις κατά τον Πόντου

ήσυχαστηρίοις . Έχειροτονήθη πρεσβύτερος της των Ναζιανζηνών Εκκλησίας υπό

του ιδίου πατρός, υπό δε του Μ . Βασιλείου προεχειρίσθη επίσκοπος Σασίμων, ή

Ζασίμων, υποκειμένων των της Καισαρείας επισκόπο. Κατά δε το 378 έτος, απελ

θων είς βοήθειαν της εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησίας, ταραττομένης ήδη τεσ

σαράκοντα έτη υπό των 'Αρειανών, και δια των σοφωτάτων αυτού λόγων, και

καμάτων πολλών, ελευθερώσας αυτών από της λύμης των αιρέσεων, εψηφίσθη

και επίσκοπος αυτής υπο της εκεί τότε συγκροτηθείσης Β'. Οικουμενικής Συνόδου,

έν ή και διέπρεψε δια των θεολογικών αυτού δογμάτων. Κυβερνήσας δε αυτην

μέχρι του 382, είτα τον Συντακτήριον, ό έστιν αποχαιρετικών αυτού λόγον,

ενώπιον 130 επισκόπων και αυτού του βασιλέως εκφωνήσας, δί ου την παραίτη

σιν αυτού παρά πάντων αιτήσας επέτυχεν, υπέστρεψεν εις Ναζιανζόν όπου

τελέσας το υπόλοιπον του βίου, ανεπαύσατο εν Κυρίω τω 391 , ζήσας, ως λέ

γουσιν, υπέρ τα 80 έτη. Τα σωζόμενα αυτου Συγγράμματα, λογογραφικά, και

ποιητικα παντός μέτρου, δεικνύουσι την λαμπραν και γλαφυραν αυτού ρητο

ρείαν, και την θαυμάσιον πολυμάθειαν . Το ύψος των θεολογικών αυτού νοημα

των, προεξένησεν αυτώ την επωνυμίαν Θεολόγος, και ιδικώτερον , θεολό

γος Τριαδικός διότι εις πάντα λόγον σχεδόν αναφέρει περί της αγίας Τρια

δος, και της μιάς αυτής ουσίας και φύσεως. Διο και Αλέξιος ο Ανθωρός έστι

χούργησεν εις αυτόν ταύτα
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Ως λλος αστηρ σπλανής σελασφόρος, Ημας πορθμεύεις μυσταγωγίαις, Πάτερ

Προς ελιακήν Τριάδος φωταυγίαν, Γρηγόριο μέγιστο, πυρί πνουν στόμα.

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

. 'Απολυτίκιον, Ηχος α ..

Δ ' ποιμενικός αυλός της Θεολογίας σου, τας των ρητόρων

Ο ενίκησε σάλπιγγας" ως γαρ τα βάθη του πνεύματος

εκζητήσαντι, και τα κάλλη του φθέγματος προσετέθη σου .

Αλλα πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, Πάτερ Γρηγόριε, σωθήναι

τας ψυχάς ημών."

Κοντάκιον, Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

Ο εολόγω γλώττη σου, τας συμπλοκας των ρητόρων, δια

Ο λύσας ένδοξε, ορθοδοξία, χιτώνα, άνωθεν εξυφανθέντα

τη Εκκλησία, εστόλισας, δν και φορούσα συν ημϊν κραζει,

τοϊς σοίς τέκνοις : Χαίροις Πάτερ, θεολογίας ο νούς ο α

κρότατος .

26. Του οσίου Πατρός ημών Ξενοφώντος, και της συνο

δίας αυτού .

Ούτος ήν Κωνσταντινουπολίτης την πατρίδα, ανήρ πλούσιος και ευγενής ,

και την προς Θεόν 3υσέβειαν πνέων. Έχων δε δύο υιούς, 'Αρκάδιον και Ιωάν

νην, έπεμψεν αυτούς εις Βηρυτον προς μαθησιν των νόμων και άσκησιν οι δε ,

ναυαγήσαντες κατά τον πλούν και μόλις διασωθέντες, απήλθον εις Παλαιστί

νην . Αγνοών δε ο πατήρ τα κατ ' αυτούς, παραλαβων Μαρίαν την σύζυγον αυ

του , εξήλθον εις την των υιών αναζήτησιν " και ευρόντες αυτούς εις Ιεροσό

λυμα, το μοναδικόν σχήμα ενδεδυμένους, εποίησαν και αυτοί το αυτό και ούτω

τελέσαντες οσίως το λοιπόν της ζωής, προς Κύριον εξεδήμησαν περί τας αρχάς

του s'. αιώνος.

Απολυτίκιον, " Ηχος α .

Λ ' Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιών αεί μεθ' ημών, κατα

Ο την σην επιείκειαν, μη αποστησης το έλεός σου αφ' η

μών' αλλά ταϊς αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη κυβέρνησαν την

ζωήν ημών .

Κοντάκιον,* Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

την αυλαίς ηγρύπνησας, ταϊς του Δεσπότου, τοϊς πτωχοίς

Ο σκορπίσας σου, τον πλούτον Μάκαρ ιλαρώς, συν τη

συζύγω και τέκνοις σε διο κληρούσθε την θείαν απόλαυσιν .

* 27. Η 'Ανακομιδή τού Λειψάνου του εν αγίοις Πατρος

ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου,
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Αυτη εγένετο το 438 έτει, κατά την παρούσαν ημέραν, βασιλεύοντος ήδη 30

έτη Θεοδοσίου του Μικρού, υιού Αρκαδίου και Ευδοξίας , των εξορισάντων τον

Αγιον, 'Αρχιεπισκόπου δε Κωνσταντινουπόλεως όντος Πρόκλου, του μαθητού αυ

του ( Όρα Νοεμβ. 20 ) .

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

* Απολυτίκιον, *Ηχος πλ. δ'. .

IT' του στόματός σου καθάπερ πυρσος έκλαμψασα χάρις,

την οικουμένην έφώτισεν, αφιλαργυρίας τω κόσμω θη

σαυρους εναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέ

δειξεν. 'Αλλα σοϊς λόγους παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσό

στομε, πρέσβευε τω Λόγω Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας

ψυχας ημών . ,

Κοντάκιον, Ηχος α. Χορος αγγελικός .

ύφράνθη μυστικώς, ή σεπτη Έκκλησία, τη 'Ανακομιδή

Π του σεπτού σου Λειψάνου και τούτο κατακρύψασα,

ως χρυσίον πολύτιμον, τοϊς υμνούσί σε, αδιαλείπτως παρέ

χει, ταϊς πρεσβείαις σου, των ιαμάτων την χάριν, Ιωάννη

Χρυσόστομε .

και 28. Του οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Σύρου .

. Υπήρχεν εν Νισίβεως της εν Μεσοποταμία, υιός γεωργού τινος την τέχνην .

Μετα τους πρώτους χρόνους της νεότητος, ήσκησεν εις άκρον την μοναστικης

ζωήν, και εγένετο αγιώτατος ερημίτης: εχειροτονήθη έπειτα και διάκονος της

Εδεσσηνών Εκκλησίας. Ο ένθεος αυτού ζήλος κατέσησεν αυτον εύγλωττότατον

ρήτορα" συνέγραψε Συριστι πολλά και θαυμάσια, εξελληνισθέντα σχεδόν πάντα,

έτι ζώντος αυτού, προς διδασκαλίας των πιστών, και υπεράσπισιν της αληθείας

και ούτω θεαρέστως τελέσας τον βίον αυτού , εκοιμήθη εν ειρήνη το 379 έτει.

'Απολυτίκιον, Ηχος πλ. δ'.

μαϊς των δακρύων σου ροαΐς, της ερήμου το άγονον εγεώρ

I γησας και τοϊς εκ βάθους στεναγμούς, εις εκατόν τους

πόνους έκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη

λαμπων τοϊς θαύμασιν, 'Εφραίμ Πατήρ ημών όσιε. Πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

* Κοντάκιον, " Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

Την ώραν αει, προβλέπων της ετασεως, εθρήνεις Εφραίμ,

I δάκρυα κατανύξεως " πρακτικός δε γέγονας εν τοίς

έργοις διδάσκαλος όσιε· όθεν Πατερ παγκόσμιε, ραθυμους

εγείρεις προς μετάνοιαν.
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** 29. Η 'Ανακομιδή των Λειψάνων του αγίου Ιερομάρτυ

ρος Ιγνατίου του Θεοφόρου. ("θρα Δεκεμβρίου 20 ). .

. 'Απολυτίκιον,* Ηχος δ'.

Τα αι τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος, των Αποστό

1 λων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, είς θεω

ρίας επίβασιν · δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτο

μών, και τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς

Ιγνάτιε . Πρέσβευε Χρισώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον, Ηχος και αυτός. Έπεφάνης σήμερον .

ξ εώας σήμερον, εξανατείλας, και την κτίσιν άπασαν,

D καταλαμπρύνας διδαχαϊς, τη μαρτυρίω κεκοσμηται, ο

θεοφόρος και θείος Ιγνάτιος .

* 30. Των εν αγίοις Πατέρων ημών και οικουμενικών Δι

δασκάλων, Βασιλεία του Μεγάλου,Γρηγορίου του Θεολόγου,

και Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Η κοινή αύτη των τριών τούτων Διδασκάλων εορτη συνέστη περί το 1400

έτος, επί της βασιλείας Αλεξίου του Κομνηνού, δια την τότε γενομένην στάσιν

και φιλονεικίαν μεταξύ των ελλoγίμων και εναρέτων ανδρών εξ ων τινες μεν

προτιμώντες τον Βασίλειον, έτεροι δε τον Γρηγόριον, και άλλοι τον Χρυσόστομος ,

εμάχοντο προς αλλήλους και προς διαφοραν αυτών, επωνομάζοντο εκ των ονο

μάτων των Αγίων, οι μεν Βασιλείται, οι δε Γρηγορίται, οι δε Ιωαν

νίται. - Της δε κοινής ταύτης εορτής την 'Ακολουθίαν εποίησεν άριστα Ιωάν

νης ο Ευχαΐτων επίσκοπος ( Φεβρ. 8 ), o και Ιωάννης Μελανόπους, η Μαυ

ρόπους επονομαζόμενος, ηνίκα υπήρχεν εις το τάγμα των μοναχών πριν αρχιε

ρατεύση, ως φαίνεται έκ τής επιγραφής του Κανόνος , του εις τον "Αγγελον τον

φύλακα της του ανθρώπου ζωής . " Ήκμασε δε ο Ιωάννης ουτος περί τα μέσα

του ΙΑ'. αιώνος, παρατείνας το ζην έως επί του ανωτέρω Κομνηνού .

'Αργέα, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου. . .

'Απολυτίκιον, "Ηχος α.

Τους τρείς μεγίστους φωστήρας της Τρισηλίου Θεότητος,

I τους την οικουμένην ακτίσι δογμάτων θείων πυρσεύ

σαντας, τους μελιρρυτους ποταμούς της σοφίας, τους την

κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασί

λειον τον μέγαν, και τον Θεολόγος Γρηγόριον, συν τω κλεινω

Ιωάννη, τω την γλώτταν χρυσορρημονι, πάντες οι των λόγων

αυτών ερασται, συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν αυτοι γαρ

τη Τριάδι, υπέρ ημών αει πρεσβεύουσιν .



978 ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

Κοντάκιον, "Ηχος β'. Τους ασφαλείς .

τους ιερούς και θεοφθόγγους κήρυκας, την κορυφήν των

I Διδασκάλων Κύριε , προσελάβου εις απόλαυσιν των

αγαθών σου και ανάπαυσιν " τους πόνους γαρ εκείνων και

τον κάματον, εδέξω υπέρ πάσαν ολοκάρπωσιν, ο μόνος δο

ξάζων τους Αγίους σου ,

** 31. Των αγίων και Θαυματουργών 'Αναργύρων, Κύρου

και Ιωάννου.

*Ησαν εν τοις χρόνοις Διοκλητιανού, ο μεν Κύρος εκ της Αλεξανδρείας, ο δε

Ιωάννης εκ της Εδέσσης της εν Μεσοποταμία . Δια δε τον τότε επικρατούντα

διωγμον, κατέφυγον είς τινα μονήν , παρά τον 'Αραβικόν κόλπον κειμένων και μο

νάσαντες εκεί, διετέλουν πάσαν αρετήν εργαζόμενοι, και πάσαν νόσον και μαλα

κίαν δωρεαν θεραπεύοντες, δια της χάριτος του Χριστού . Ακούσαντες δε, ότι

γυνή τις 'Αθανασία το όνομα, συλληφθείσα μετα των τριών αυτής θυγατέρων

Θεοδότης, Θεοκτίστης, και Ευδοξίας, απήχθη εις το κριτήριον δια την της

πίστεως ομολογίαν, και φοβούμενοι μήπως, εν ταις βασάνοις αποδειλιάσασαι,

ως γυναίκες, αρνηθώσι τον Χριστόν, απήλθον προς ενίσχυσιν αυτών εις το μαρ

τύριον . Διό συλληφθέντες και αυτοί, και μετα των ιερών εκείνων Γυναικών τι

μωρηθέντες, απετμήθησαν πάντες την κεφαλήν τω 292 έτει.

Απολυτίκιον, Ήχος πλ. α.

Τα θαύματα των αγίων σου Μαρτύρων, τείχος ακαταμά

I χητον ημίν δωρησάμενος, Χριστέ ο Θεός, ταϊς αυτών

ικεσίαις, βουλας εθνών διασκέδασαν, της Βασιλείας τα σκή

πτρα κραταίωσον, ως μόνος αγαθος και φιλάνθρωπος.

* Κοντάκιον,* Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον.

'κ της θείας χάριτος, την δωρεαν των θαυμάτων, είλη

Ο φότες "Αγιοι, θαυματουργείτε απαύστως, άπαντα ημών

τα πάθη τη χειροργία , τέμνοντες τη αοράτω Κύρε θεόφρον,

συν τω θείω Ιωάννη " υμείς γαρ θείοι ιατροί υπάρχετε ,
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"Έχων ημέρας 28· ει δέ έστι Βίσεκτος, 29.

Η ημέρα έχει ώρας 11 , και η νυξ ώρας 13 .

* 1 . Προεόρτια της Υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού

Χριστού και μνήμη του αγίου Μάρτυρος Τρύφωνος .

“ Ηθλησεν ενέτει 250, επί της βασιλείας Δεκίου.

'Απολυτίκιον, " Ηχος δ'. Ταχυ προκατάλαβε .

Δ ' Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος

Ο εκομίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών έχων

γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλεν : έθραυσε και

δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταϊς ικεσίαις Χριστε

ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών .

Προεόρτιον, " Ηχος α . Χορος αγγελικός .

Ουράνιος χορός, θρανίων Αγγέλων, προκύψας επί γής, αφι

Ο κόμενον βλέπει, ως βρέφος βασαζόμενον, προς Ναόντων

τον Πρωτότοκον, πάσης κτίσεως υπό Μητρος άπειραϊνδρου:

προεόρτιον ούν συν ημϊν μελωδούσι, φρικτώς εξιστάμενοι (*) .

Κοντάκιον του Μάρτυρος, Ηχος πλ. δ'. Ως απαρχάς.

Τριαδική στερεότητι, πολυθείαν έλυσας, εκ των περάτων

Γ αοίδιμε, τίμιος εν Κυρίω γενόμενος και νικήσας τυράν

νους, εν Χριστώ τω Σωτήρι, το στέφος είληφας της μαρτυ

ρίας σου, και χαρίσματα θείων ιάσεων, ως αήττητος .

(*) Bν παλαιο Ωρολογία, τετυπωμένο το αφξη . έτει, ευρίσκεται το παρόν Τροπάριον ούτως

Ουράνιος χορός ουρανίων αψίδων, προκύψας επί γης, και φερόμενον βλέπων, ως βρέφος υπομάζιον ,

κρός Ναόν τον Πρωτότοκον , κάσης κτιριως, υπό Μητρος απειράνδρου, προεόρτιον, νυν συν ημίν μελω

δούσι , φρικτώς εξιστήμενοι .
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Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

* 2. Η Υπαπαντή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού .

'Αφ'ου επληρώθησαν αι 40 ημέραι του καθαρισμού της καθαρωτάτης Μητρός

και αειπαρθένου Μαριαμ, ανήγαγεν εις Ιερουσαλήμ τον υιόν αυτης τον πρωτό

τοκον, κατά την σήμερον ημέραν, ήτις έστιν η τεσσαρακοστη απο της Γεννή

σεως αυτού, ένα κα αυτον παραστήση εν τω Ιερώ, κατα τον νόμον Μωσέως, ότι

πάν άρσεν πρωτότοκον έσται αφιερωμένον τω Θεώ, και την εις τούτο νενομισμένην

θυσίαν προσενέγκη, ζεύγος τρυγόνων, ή δύο νεοσσους περιστερών ( Λουκ. β'. 22- 24.

Εξ. ιγ'. 2 . Λευϊτ. ιβ'. 6 - 8 ) . - Κατα την αυτήν δε ημέραν τε και ώραν, οδηγη

9εις υπό Πνεύματος αγίου, ευρέθη παρων εκεί και ο ευλαβης, και δίκαιος υπέρ

γηρως Συμεών ός τις , περιμένων προ πολλού του Θεού το σωτήριον, και πεπλη

ροφορημένος εκ θείας αποκαλύψεως ότι ουκ αποθανείται, πριν ήδη τον Χρστον

Κυρίου, έδων τότε αυτόν, και δεξάμενος εις τας γηραιας αυτού αγκάλας, απέ

δωκε δόξαν τω Θεώ, άσας την τρίτης και τελευταίαν Οδην της Νέας Διαθήκης:

« Νυν απολύεις τον δούλόνσου, Δέσποτα... » και ώμολόγησεν ότι με

τα χαράς λοιπόν κλείει τα όμματα εις θάνατον, αφ' ου είδε το φως της των

εθνών αποκαλύψεως, και την δόξαν του Ισραήλ ( Λουκ. β'. 23- 32 ) .

'Αργία, και ιχθύος Κατάλυσις

Απολυτίκιον, * Ηχος α.

ν αίρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε εκ σου γαρ ανέ

λ τειλεν ο " Ηλιος της δικαιοσύνης, Χριστος ο Θεός ημών,

φωτίζων τους εν σκότει. Ευφραίνο και συ Πρεσβύτα δίκαιε,

δεξάμενος εν αγκάλαις, τον ελευθερωτήν των ψυχών ημών,

χαριζόμενον ημίν, και την Αναστασιν .

Κοντάκιον, "Ηχος α.

Ο μήτραν παρθενικήν αγιάσας τω τόκω σου, και χείρας

του Συμεων ευλογήσας ως έπρεπε, προφθάσας και νύν

έσωσας ημάς, Χριστέ ο Θεός. 'Αλλ' ειρήνευσον εν πολέμους
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το πολίτευμα, και κραταίωσον βασιλείς, ούς ηγάπησας και

μόνος φιλάνθρωπος .

ή 3. Του αγίου και δικαίου Συμεων του Θεοδόχου και

της αγίας Προφήτιδος "Αννης .

Απολυτίκιον, και Κοντάκιον της Εορτής, ως άνω.

14. 4. Του οσίου Πατρός ημών Ισιδώρου του Πηλουσιώτου .

“Υπήρχεν εκ της Αλεξανδρείας έχρημάτισε μαθητής του Χρυσοστόμου ή

σκησεν εν τη κατα το Πηλούσιον ' Ορος μονή, αφ' ου και Πηλουσιώτης -

πονομάζεται εγένετο ηγούμενος των εν τη αυτή μονή ασκουμένων συνέγραψε

πολλά και μάλιστα Επιστολές κατά τινας μεν 10,000, κατ'άλλους δε 3 ,000,

πλήρεις θείας και ανθρωπίνης χάριτος, και πάσης ωφελείας: ετελεύτησε τη Β

Φεβρουαρ. τω 440 έτει.

Απολυτίκιον, *Ηχος πλ. δ'.

', σοι Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα: λαβων

Π γαρ τον σταυρον, ήκολούθησας τα Χριστώ, και πράτ

των εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ επι

μελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτε: διο και μετα Αγ

γέλων συναγάλλεται, όσιε Ισίδωρε, το πνεύμα σου .

Κοντάκιον, Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

τωσφόρον άλλον σε, η Εκκλησία, ευραμένη ένδοξε, ταϊς

D των σων λόγων αστραπαϊς, λαμπρυνoμένη κραυγάζει

σοι: Χαίροις παμμάκαρ, θεόφρον Ισίδωρε .

& 5 . Της αγίας Μαρτυρος Αγάθης.

“Υπήρχεν έα Πανόρμου της Σικελίας, παρθένος περικαλλής και σωφρονεστάτη,

ήτις, μετά πολλές και δριμωτάτας βασάνους, ετελεύτησεν εν φυλακή το 251,

μη βουληθείσα συγκατανεύσαι εις τον έρωτα Κυντιανού , του της Σικελίας Κυ

βερνήτου .

'Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

Η αμνάς σου Ιησού . "Ορα σελ. 196.

Κοντάκιον," Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

Tτολιζέσθω σήμερον, η Εκκλησία, πορφυρίδα ένδοξον, κα

Η ταβαφείσαν εξ αγνών, λύθρων 'Αγάθης της Μάρτυρος

Χαίρε, βοώσα, Κατάνης το καύχημα.

* 6. Του οσίου Πατρός ημών Βουκόλο, επισκόπου Σμύρνης

και του εν αγίοις πατρός ημών Φωτίου Πατριάρχου Κων

σταντινουπόλεως, του Ομολογητού .
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Ο μεν ' Οσιος εχειροτονήθη παρα Ιωάννου του Ευαγγελιστού, καταλιπων δια

δoχoν αυτού τον Πολύκαρπον. Ο δε τρισμακάριος και Γερώνυμος Ιεράρχης Φώ

τιος , ο μέγας και λαμπρότατος της Εκκλησίας Πατηρ και Διδάσκαλος , ο όμο

λογητής της πίστεως και Ισαπόστολος, ήκμασεν εν τοις χρόνους των Αυτοκρα

τόρων Μιχαήλ υιού Θεοφίλου, Βασιλείου του Μακεδόνος , και Λέοντος του υιού

αυτού. Εγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει, όπου και διέπρεψεν εις τα πρώτιστα

των βασιλικών αξιωμάτων, βίον ενάρετον και θεοφιλή αείποτε εξασκήσας . Διο

και αναβιβάζεται επι τον 'Αποστολικών και Οικουμενικόν Πατριαρχικον θρόνον

της Κωνσταντινουπόλεως . Και οιους μεν αγώνας διήνυσεν ο τρισόλβιος υπερ

της Ορθοδόξου πίστεως κατα Μανιχαίων και εικονομάχων και άλλων αιρετικών,

οίας δε επιβουλές και καταδρομάς υπέμεινεν εκ μέρους των λατινοφρόνων, ηλί

κους δε διωγμούς και κακώσεις υπέστη, μακρόν αν είη λέγειν . 'Οσίως δε και

ευαγγελικώς ποιμένας την του Χριστού Εκκλησίαν, και το ενθέρμω αυτού ζήλο

πάσης ετεροδιδασκαλίας τα ζιζάνια εκριζώσας, εξεδήμησε προς Κύριον, εν τη

των Αρμενιανών μονή .

Απολυτίκιον του Οσίου, Ηχος δ'.

ΤΖ ανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας δι

ΙΙ δάσκαλος, ανέδειξε σε τή ποίμνη σου ή των πραγμάτων

αλήθεια δια τούτο έκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη

πτωχεία τα πλούσια , Πάτερ Ιεράρχα Βουκόλε . Πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

"Έτερον του αγίου Φωτίου, "Ηχος δ'.

Osτων Αποστόλων ομότροπος, και της Οικουμένης διδα

ΑΝΩ σκαλος, το Δεσπότη των όλων ικέτευε, Φωτιε, ειρήνην

τη Οικουμένη δωρήσασθαι, και ταϊς ψυχαίς ημών το μέγα

έλεος .

Κοντάκιον του ιδίου, Ηχος πλ. δ'.

Τη υπερμάχω στρατηγώ.

της Εκκλησίας και φωστήρ ο τηλαυγέστατος, και Όρθοδό

I ξων οδηγός και ένθεώτατος, στεφανούσθω νύν τοϊς ανθεσι

των ασμάτων, η θεόφθογγος κιθάρα και του Πνεύματος, ο

στερεότατος αιρέσεων αντίπαλος, ώ και κράζομεν: Χαίρε

πάντιμε Φωτιε .

* 7. Του αγίου Παρθενίου, επισκόπου Λαμψάκου και του

Οσίου Λουκά, του εν τω Στειρία της Ελλάδος.

Σ

Ο μεν ήκμασεν επί της βασιλείας Κωνσταντίνου του Μεγάλου περί τα 318.

Ο' δε λουκάς, περί τα μέσα του δεκάτου αιώνος, των προγόνων αυτού εκ της

Αιγίνης καταγομένων. " Ην δε το Στείριον, όρος κατα την Φωκίδα, και πολις

κατ' αυτο, Στεϊρις, η Στίρις καλουμένη .
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'Απολυτίκιον, *Ηχος δ'.

Ο Θεος των Πατέρων ημών, ο ποιών αει μεθ' ημών, κατα

Ο την σην επιείκειαν, μη αποςήσης το έλεός σε αφ'ημών :

αλλα ταϊς αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη κυβέρνησαν την ζωήν

ημών.
Κοντάκιον, Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον.

των θαυμάτων είληφας, την θείαν χάριν θεόφρον, ιερε

I Παρθένιε, θαυματουργέ θεοφόρε, απαντα πιστών τα

πάθη αποκαθαίρων, πνεύματα της πονηρίας πάτερ ελαύνων

δια τούτό σε υμνούμεν, ως μέγαν μύστην Θεού της χάριτος.

* 8. Του αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρατηλά

του και του αγίου Προφήτου Ζαχαρίου.

“ Ο μεν Μάρτυς υπήρχεν έκ τών Εύχαΐτων της Γαλατίας: κατώκει εις την

Ηράκλειαν, στρατιωτικός την ταξιν· ήθλησεν επι Λικινίου το 320 έτει. - “ Ο

δε Προφήτης ήν υιος Βαραχίου σύγχρονος του Προφήτου 'Αγγαίου, προφητεύσας

και αυτος κατά τους αυτούς χρόνους, καθ' ους εκείνος ( Δεκεμβ. 16). Η προφη

τεία αυτού, εις 14 κεφάλαια διηρημένη, ταττεται η ενδεκάτη των Ελασσόνων

Προφητών .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

'Απολυτίκιον, *Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ .

Ττρατολογία αληθεί αθλοφόρε, του ουρανίου στρατηγός

& Βασιλέως, περικαλλής γεγένησαι Θεόδωρε όπλοις γαρ

της πίστεως, παρετάξω έμφρόνως, και κατεξολόθρευσας των

δαιμόνων τα στίφη, και νικηφόρος ώφθης αθλητής: όθεν σε

πίστει αεί μακαρίζομεν.

Κοντακιον, Ήχος β'. Τα άνω ζητών.

Α 'νδρεία ψυχής, την πίστιν οπλισάμενος, και ρήμα Θεού,

Η ως λόγχην χειρισάμενος, τον εχθρόν κατέτρωσας, των

Μαρτύρων κλέος Θεόδωρε . Συν αυτοίς Χρισώ τω Θεώ, πρεσ

βεύων μη παύση υπέρ πάντων ημών .

* 9. Του αγίου Μάρτυρος Νικηφόρου.

" Θλησεν επί Ουαλεριανού και Γαλιήνου εν έτει 260.

Εν ταύτη τη ημέρα αποδίδοται της Υπαπαντής και Εορτη, και ψάλλονται πάντα τα αυτής, ο ουκ

έστι Τεσσαρακοστή . Εαν δε τυχη εν αυτή, ψάλλεται η 'Ακολουθία του Αγίου , ως προαποδιδομένης της

Εορτής .

Απολυτίκιον Ο Μάρτυς σου Κύριε . Σελ. 279.
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Κοντάκιον, "Ηχος α. Χορός αγγελικός .

Α γάπης τα δεσμά συνδεθείς Νικηφόρε, διέλυσας τρανώς,

Α την κακίαν του μίσους και ξίφει την καραν σου, εκ

τμηθείς έχρημάτισας, Μάρτυς ένθεος, του σαρκωθέντος Σω

τήρος: δν ικέτευε, υπερ ημών των υμνούντων, την ένδοξον

μνήμην σου.

* 10. Του αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους .
“Υπήρχεν ιερεύς των Χριστιανών έν Μαγνησία, πόλει πρωτευούση της κατα

την Θετταλίαν ομωνύμου επαρχίας: ήθλησεν επί της βασιλείας Σεβήρου , επι

ηγεμόνος της Μαγνησίας Λουκιανού, το 198 έτει .

Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

'Απολυτίκιον, Ηχος δ'. Ταχυ προκατάλαβε.

Osστύλος ακλόνητος, της Εκκλησίας Χριστού, και λύχνος

2 αείφωτος, της οικουμένης σοφε, εδείχθης Χαράλαμπες

έλαμψας εν τω κόσμω δια του μαρτυρίου, έλυσας και ειδώ

λων την σκοτόμαιναν μακαρ. Διο εν παρρησία Χριστώ,

πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Κοντάκιον, Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Osφωστήρ ανέτειλας, εκ της εωας, και πιστούς έφώτισας,

4 ταϊς των θαυμάτων σου βολαϊς, Ιερομάρτυς Χαράλαμ

πες · όθεν τιμώμεν την θείαν σου άθλησιν .

** 11. Του αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου και της Αγίας

Θεοδώρας της Αυγούστης . .

Ο μεν υπήρχεν επίσκοπος Σεβαστείας : η ψεία χάρις , δί ής εθεράπευε τας

νόσους ανθρώπων και κτηνών, και εξαιρέτως των νηπίων, κατέστησε το όνομα

αυτού ακουστόν ήθλησεν επί Λικινίου το 316 έτει . – Η δε αοίδιμος Βασιλις

Θεοδώρα κατήγετο εκ Παφλαγονίας, θυγάτηρ χιλιάρχου τινός, Μαρίνου το όνομα .

Εγένετο σύζυγος του Βασιλέως Θεοφίλου του Eικονομάχου , και εκόσμησε το δια

δημα δια της αρετής και ευσεβείας. 'Ανεστήλωσε τας αγίας Εικόνας μετά τον

θάνατον του ανδρός αυτής ( Α '. Κυρ. των Νης. ) . Έκυβέρνησε τον θρόνον μετα

μεγάλης φρονήσεως 15 έτη, ανηλίκου όντος του υιού αυτής Μιχαήλ . Το δε 837

έτει, καταλιπούσα τα βασίλεια, εισήλθεν εις Παρθενώνα τινα, καλούμενον Γα

στρία : όπου οσίως τελέσασα το λοιπόν της ζωής, ανεπαύσατο εν Κυρίω . Το

ιερον αυτής λείψανον ευρίσκεται νύν εν Κερκύρα, εν τη επ'ονόματι της Υ. Θ.

Σπηλαιωτίσσης εκκλησία της Μητροπόλεως ( Δεκεμβρ. 19) .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον, " Ηχος δ'.

Τα αι τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος, των Αποστό

Π λων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευσε, εις θεωρίας
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επίβασιν · δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών, και

τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Βλάσιε .

Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον, Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

Ο θείος βλαστος, το άνθος το αμάραντον, αμπέλου Χρι

Ο στού, το κλήμα το πολύφορον, θεοφόρε Βλάσιε, τους εν

πίστει τιμώντας την μνήμην σου, ευφροσύνης πλήρωσον της

σής, πρεσβεύων απαύστως υπέρ πάντων ημών.

ξε 12. Του εν αγίοις Πατρός ημών Μελετίου, αρχιεπισκόπου

Αντιοχείας της Μεγάλης.

Ο θεσπέσιος ούτος πατηρ υπήρχεν εκ Μελιτινής της εν τη μικρά Αρμενία,

ανηρ άμεμπτος, δίκαιος , θεοσεβής, ειλικρινής, και επιεικέστατος . Προχειρισθείς

επίσκοπος Σεβαστείας τω 337 έτει, εξώσθη του θρόνου, και απήλθεν εις Βέρ

ροιαν της Συρίας, το νύν Χαλεπ, κατά τινας . Μετακληθείς εις τον της Αντιο

χείας θρόνον το 360, έξωρίσθη μετ' ολίγον υπο του αρειανόφρονος Κωνσταντίου ,

υιού του Μ . Κωνσταντίνου. Μετά παρέλευσιν χρόνου ανακληθείς πάλιν εις τον

αυτον θρόνον, εξωρίσθη και τρίτον υπό του Ουάλεντος. Έπιζήσας δε μέχρι της

έν Κωνςαντινουπόλει Β '. Οικουμενικής Συνόδου, επί Θεοδοσίου του Μεγάλου συγ

κροτηθείσης το 381, επαρουσίασεν εις αυτην, και έθαυμάσθη υπό πάντων, και

του Βασιλέως αυτού· αλλ' ασθενήσας εκεί, ετελεύτησε μετ' ολίγον, και εθρήνη

σαν αυτόν πάντες οι της Συνόδου επίσκοποι ως εαυτών πατέρα .

'Απολυτίκιον, * Ηχος δ'.

ΤΚ ανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας δι

Π δάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, ή των πραγμάτων

αλήθεια δια τούτο έκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη

πτωχεία τα πλούσια , Πάτερ Ιεράρχα Μελέτιε . Πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον, "Ηχος πλ. β'.

Την σωματικήν σου παρουσίαν.

Την πνευματικήν σου παρρησίαν, δεδoικως ο αποστάτης,

Η φεύγει Μακεδόνιος: την πρεσβευτικήν δε λειτουργίαν,

εκπληρούντές σου οι δούλοι, πόθω σοι προστρέχομεν, των

Αγγέλων εφάμιλλε Μελέτιε, η πύρινος ρομφαία Χριστού του

Θεού ημών, και πάντας τους αθέους κατασφάττουσα" υμνού

μέν σε τον φωστήρα, τον φωτίσαντα τα πάντα.

• 13. Του οσίου Πατρός ημών Μαρτινιανού.

Υπήρχεν εκ Καισαρείας της Παλαιστίνης ήκμασε περί τας αρχάς του Β'.

αιώνος ήσκησεν εκ νεότητος εις τας ερήμους πεσων δε εις πειρασμόν, μετά
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κησεν εις τινα νήσον· αλλά κακεί τα αυτά παθών, έφευγε του λοιπού εκ τόπου

εις τόπον, λέγων καθ'εαυτόν: Φεύγε Μαρτινιανε, και σώζου.

'Απολυτίκιον, Ηχος πλ. δ'.

την φλόγα των πειρασμών,δακρύων τοϊς οχετούς, εναπέσβε

I σας Μακάριε, και της θαλασσης τα κύματα, και των

θηρών τα ορμήματα, χαλινώσας εκραύγαζες Δεδοξασμένος

εί Παντοδύναμε, πυρός και ζάλης και σώσας με .

Κοντάκιον, * Ηχος β'. Τους ασφαλείς.

ης ασκητής της ευσεβείας δόκιμον, και αθλητήν τη προαι

Ο ρέσει τίμιον, και ερήμου καρτερόψυχον, πολίτην άμα

και συνίστορα, εν ύμνοις επαξίως ευφημήσωμεν, Μαρτινιανών

τον αεισέβαστον αυτος γαρ τον όφιν κατεπάτησεν.

* 14. Του οσίου Πατρός ημών Αυξεντίου .

Υπήρχεν εξ Ανατολών, επι Θεοδοσίου του Μικρού , ότε το 433 έτει ενεγράφη

εις το τέταρτον στρατιωτικών τάγμα των Σχολαρίων, ούτω καλουμένων εκ του

σχολάζειν εις την του βασιλέως και της βασιλικής αυλής φυλακήν . "Υστερον

δε μονάσας επί τινος βουνού της Βιθυνίας, και 'Αρχιμανδρίτης των εκεί συνα

χθέντων μοναχών γενόμενος, και φανείς καρτερικώτατος εις την άσκησιν, και

ορθοδοξότατος την πίστιν, ετελεύτησεν επί της βασιλείας Λέοντος του Θρακος,

τω 447-474 βασιλεύσαντος .

'Απολυτίκιον, "Ηχος α. Του λίθου σφραγισθέντος .

Της ερήμου πολίτης, και εν σώματι άγγελος, και θαυμα

Ι τoυργoς ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Αυξέντιε: νη

σεία , αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβων, θερα

πεύεις τους νοσούντας, και τας ψυχας των πίστει προστρε

χόντων σοι . Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν δόξα τω σε στε

φανώσαντι· δόξα τω ενεργούνται δια σου πάσιν ιάματα.

* 15.Του αγίου 'Αποςόλου Ονησίμου. ('Ορα Νοεμβρ. 22 ).

'Απολυτίκιον, *Ηχος γ'.

Απόστολε άγιε Ονήσιμε, πρέσβευε το ελεήμονι Θεώ, ένα

Η πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών.

Κοντάκιον," Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Δ 's ακτίς εξέλαμψας τη οικουμένη, ταϊς βολαίς λαμπόμε

4 νος, ηλίου μάκαρ παμφαούς, Παύλου του κόσμον φωτί

σαντος διό σε παντες τιμώμεν Ονήσιμε.

& 16. Του αγίου Μάρτυρος Παμφίλου, και των συν αυτώ .
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" Ηθλησεν έπι Μαξιμιανού το 290 έτει εν Καισαρεία των δε συναθλητών αύ

του τα ονόματα εισίν Ουάλης, Παύλος , Σέλευκος , Πορφύριος, Ιουλιανός, Θεόδου

λος, και πέντε Αιγύπτιοι: Ηλίας, Ιερεμίας, Ησαΐας, Σαμουήλ, και Δανιήλ .

'Απολυτίκιον, "Ηχος δ'. Ταχυ προκατάλαβε.

ΛιΜάρτυρές σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτών, στεφάνους

Ο εκομίσαντο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών:

σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλον έθραυ

σαν και δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτών ταϊςικεσίαις

Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον, "Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Τ ολαστηρίων φοβερών προκειμένων, οι τ8 Κυρίου αθληται

οι γενναίοι, εν απτοήτω χαίροντες φρονήματι, τούτοις

προσωμίλησαν, της σαρκός αλογούντες · όθεν έκληρώσαντο,

αιωνίζουσαν δόξαν, υπέρ ημών πρεσβεύοντες αεί, των εύφη

μούντων αυτών τα παλαίσματα.

* 17. Τού αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος .
“Υπήρχεν εκ της κατά τον Πόντον 'Αμασείας ήθλησεν έπι Μαξιμιανού και

Μαξιμίνου το 297 έτει. Έπωνομάσθη δε Τήρων, ή ορθότερον, Τίρων ( εκ του

Λατινικό Tiro, όπερ και Tyro γράφεται)· διότι, μόλις συναριθμηθείς εις το τάγμα

των Τιράνων, δέστι νεοσυλλέκτων, η πρωτοπείρων στρατιωτώι,

παρρησιασάμενος την πίστιν του Χριστού, υπέστη δια πυρος τον του μαρτυρίου

θάνατον .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον, *Ηχος β'.

Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα! εν τη πηγή της

LY φλογος, ως επί ύδατος αναπαύσεως, ο άγιος Μάρτυς

Θεόδωρος ήγαλλετο πυρί γαρ ολοκαύτωθείς, ως άρτος ήδύς

τη Τριάδι προσήνεκται . Ταϊς αυτού ικεσίαις Χριστέ ο Θεός

σώσον τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον αυτόμελον, "Ηχος πλ. δ'.

πίστιν Χριστού ωσεί θώρακα, ένδον λαβων εν καρδία σου,

ΠΠ τας εναντίας δυνάμεις κατεπάτησας Πολύαθλε, και φέ

φει ουρανίω εστέφθης, αιωνίως ως αήττητος .

Η 18. Του εν αγίοις Πατρός ημών Λέοντος Πάπα Ρώμης .

Έγεννήθη κατά τινας μεν εν Ρώμη, κατ' άλλους δε εν Τυρρηνία ( Τοσκάνα ) .

προεχειρίσθη εις τον αρχιεπισκοπικόν της Ρώμης θρόνον τω 440 έτει: απέστειλε

τέσσαρας τοποτηρητας εαυτού εις την εν Χαλκηδόνι Δ '. Οικουμενικής Συνοδον

των 630 αγίων Πατέρων, επι Μαρκιανού τω 451 συγκροτηθείσαν κατα Διοσκού

ρου και Ευτυχούς συνέγραψε Λατινιστι πολλά: ετελεύτησε τω 461 .
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'Απολυτίκιον," Ηχος δ'.

Τ ανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδά

σκαλον, ανέδειξε σε τή ποίμνη σου και των πραγμάτων

αλήθεια · δια τούτο έκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτω

χεία τα πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Λέων . Πρέσβευε Χρισώ το
Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον, "Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

' πι θρόνου ένδοξε, ιερωσύνης καθίσας, και λεόντων στό

ματα, των λογικών αποφράξας, δόγμασιν ένθεοπνεύςοις

σεπτής Τριάδος, ηύγασας φώς τη ση ποίμνη θεογνωσίας

δια τούτο εδοξάσθης, ως θείος μύστης Θεού της χάριτος.

**: 19. Τού αγίου 'Αποςόλο 'Αρχίππο. ("Ορα Νοεμβρ.22 ).

'Απολυτίκιον, "Ηχος γ'. .

Απόστολε άγιε "Αρχιππε, πρέσβευε το ελεήμονι Θεώ,ένα

Η πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών .

Κοντάκιον," Ηχος δ'. Έπεφανης σήμερον .

5 αστέρα μέγαν σε, η Εκκλησία , κεκτημένη "Αρχιππε,

ταϊς των θαυμάτων σου βολαίς, φωτιζομένη κραυγάζει

σοι: Σώσον τους πίστει, τιμώντας την μνήμην σου .

* 20. Τού εν αγίοις Πατρός ημών Λέοντος, επισκόπου
Κατάνης .

“Υπήρχεν εκ Ραβέννης της Ιταλίας: ήκμασεν επί της βασιλείας Δεοντος του

Σοφού , και του υιού αυτού Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου , περί τα 886- 919.

'Απολυτίκιον, "Ηχος δ'.

Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος .

"Ορα ανωτέρω.

Κοντάκιον, * Ηχος β'. Την εν πρεσβείαις .

τον από βρέφους Κυρίω ανατεθέντα, και εκ σπαργάνων

Ι την χάριν ανειληφότα, παντες τοϊς άσμασι στεφανώσω

μεν, Λέοντα τον φωστήρα της Εκκλησίας και πρόμαχον

αυτής γαρ υπάρχει το στήριγμα.

* 91. Του οσίου Πατρός ημών Τιμοθέου, του εν Συμβόλοις:

και του αγίου Ευσταθίου, επισκόπου Αντιοχείας της Μe

γάλης .
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Του μεν Οσίου άδηλος και η πατρίς και ο χρόνος, καθ' όν ήσκησεν· ο δε

μέγας της ευσεβείας υπερασπισης Ευσάθιος, υπήρχεν εκ Σίδης της Παμφυλίας:

εγένετο πρώτος της Βερροίας ( Χαλεπ) επίσκοπος : είτα το 325 παρουσιάσας

εις την Α '. Οικουμενική Σύνοδον, μετετέθη υπ' αυτής εις τον της Αντιοχείας

θρόνον. 'Αλλ' ο Μ . Κωνσταντίνος πιστεύσας εις τας κατ'αυτού συκοφαντίας των

Αρειανών, εξώρισεν αυτόν εις Τραϊανούπολιν της Θράκης, όπου ετελεύτησε το

337, κατά τινας άλλοι δε παρατείνουσι τον βίον αυτού μέχρι τών 360.

Απολυτίκιον," Ηχος δ'.

Ο Θεος των Πατέρων ημών .“Ορα σελ. 283.

Κοντάκιον, " Ήχος δ'. 'Επεφάνης σήμερον .

Λ 's αστηρ πολύφωτος, εκ της εωας, αναλάμψας ηύγασας,

Η εν ταϊς καρδίαις των πιστών, τας αρετας των θαυμα

των σου, θαυματοφόρε παμμάκαρ Τιμόθεε .

& 22.“ Η εύρεσις των τιμίων Λειψάνων των αγίων Μαρτύ

ρων, των εν τοϊς Ευγενίου .

Απολυτίκιον : Οι Μάρτυρές σου Κύριε . Σελ. 287.

& 23. Του αγίου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου, επισκόπου

Σμύρνης :

Ο Αποστολικός ούτος και Προφητικός ανήρ, και χαρακτηρ της πίστεως και

της αληθείας, υπήρχε μαθητής Ιωάννου του Ευαγγελιστού, και του Βουκόλου

διάδοχος ( Φεβροαρ. 6 ) . Γηραλέος δε ών την ηλικίαν, 93 ετών, ότε ο Ε'. κατα

των Χριστιανών διωγμός εκινήθη επι Μάρκου Αυρηλίου, του και Αντωνίνου Φι

λοσόφου καλουμένου, συλληφθείς υπό του 'Ανθυπάτου της Σμύρνης, και παρακι

νούμενος ένα βλασφημήση τον Χριστόν, είπεν: « Όγδοήκοντα και εξ έτη δουλεύω

αυτώ, και ουδέν με ήδίκησε και πώς δύναμαι βλασφημήσαι τον Βασιλέα μου,

τον σώσαντα με » ; Ο δε τύραννος οργισθείς επι τοις λόγοις τούτοις, εκέλευσε

ριφθήναι αυτον εις το πύρ και ούτως ετελεύτησεν ενδόξως το 166 έτει, ταύ

τα διδάξας πάντοτε , κατά τον Ευσέβιον, α και παρα των Αποστόλων έμαθεν,

ά και η Εκκλησία παραδίδωσιν, ά και μόνα εστιν αληθή ( Ιστορ. Έκκλ. βιβλ.

δ'. κεφ. 14, και 15 ) .

'Απολυτίκιον, "Ηχος δ'.

Το αι τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος των Αποστό

I λων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, είς θεω

ρίας επίβασιν δια τέτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών,

και τη πίςει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Πολύκαρ

πε. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον, Ηχος α. Χορός αγγελικός .

Η αρπούς τους λογικούς, τω Κυρίω προσφέρων, Πολύκαρ

πε σοφε, αρετών δί ενθέων, εδείχθης αξιόθεος, Ιεράρχα

Orologio.
19
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μακάριε · όθεν σήμερον, οι φωτισθέντες σαϊς λόγοις, ανυμνού

μέν σου, την αξιέπαινον μνήμην, Θεόν μεγαλύνοντες .

* 24.“ Η Πρώτη και Δευτέρα Εύρεσις της τιμίας Κεφαλής

του Προδρόμου .

* Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

'Απολυτίκιον, "Ηχος δ'. Ταχυ προκατάλαβε.

Τ ' κ γής ανατείλασα, ή του Προδρόμου Κεφαλή, ακτίνας

Ο αφίησι της αφθαρσίας, πιστούς των ιασεων άνωθεν

συναθροίζει την πληθυν των Αγγέλων, κάτωθεν συγκαλείται

των ανθρώπων τα γένη, ομόφωνον αναπέμψαι δόξαν Χριστώ

τω Θεώ.

Κοντάκιον, "Ήχος β'. Τα άνω ζητών.

Προφήτα Θεού και Πρόδρομε της χάριτος, την Κάραν την

Η σην, ως ρόδον ιερώτατον, έκ τής γής ευρέμενοι, τας

ιασεις πάντοτε λαμβάνομεν και γαρ πάλιν ως πρότερον,

εν κόσμω κηρύττεις την μετάνοιαν.

& 25.Τού εν αγίοις Πατρός ημών Ταρασίου, αρχιεπισκό

που Κωνσταντινουπόλεως .

Υπήρχεν υιος των εν Κωνσταντινουπόλει πρώτων αρχόντων έχρημάτισε πρό

τερον "Υπατος και πρώτος των εξ απορρήτων' είτα το 784 εψηφίσθη Κων

σταντινουπόλεως Αρχιεπίσκοπος υπό των βασιλέων Ειρήνης, και του υιού αυτής

Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτε: ενήργησε την συνάθροισιν της περι των αγίων

Εικόνων Ζ'. Οικουμενικής Συνόδου εγένετο η ευωδία της Εκκλησίας αυτού, και

το φως του υπ'αυτον κλήρου : ετελεύτησε το 806 έτει.

'Απολυτίκιον, " Ηχος δ'.

Κανόνα πίστεως “Ορα σελ . 288.

Κοντάκιον, *Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον.

Λ ' ρθοδόξοις δόγμασι, την Εκκλησίαν φαιδρύνας, και Χρι

στού μακάριε, την σεβασμίαν Εικόνα, σέβεσθαι και

προσκυνείσθαι πάσι διδάξας, ήλεγξας Εικονομάχων άθεον

δόγμα: δια τέτοσοι βοώμεν: Ω Πάτερ,χαίροις σοφε Ταράσιε .

44 26. Του εν αγίοις Πατρός ημών Πορφυρίου, επισκόπου

Γάζης .

Υπήρχε θεσσαλονικευς την πατρίδα εμόνασε πρότερον εν τοίς των Ιεροσο

λύμων μοναστηρίοις εγένετο έπειτα Γάζης της εν Παλαιστίνη επίσκοπος : έτε

λεύτησε περί τα 450.
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Απολυτίκιον, Ήχος δ'.

Κανόνα πίστεως. "Ορα ανωτέρω .

Κοντάκιον, Ηχος β'. Τοϊς των αιμάτων σου .

Τερωτάτους τους τρόπους κοσμούμενος, ιερωσύνης στολή κα

τηγλαϊσαι, παμμάκαρ θεόφρον Πορφύριε, και ιαματων

έμπρέπεις δυνάμεσι, πρεσβεύων απαύστως υπέρ πάντων

ημών .

ξε 27. Του οσίου Πατρός ημών και ομολογητου Προκοπίου

του Δεκαπολίτου.

Ούτος , και ο κατωτέρω εις τας 28 συνασκητής και συναθλητης αυτού Βα

σίλειος , ήκμασαν περί τα μέσα του Η '. αιώνος , εν τούς χρόνους Λέοντος του

Ισαύρου, υφ'ου και πολλά έπαθον δια την των αγίων Εικόνων τιμήν : έτέλεσαν

δε τον βίον αυτών ασκητικώς .

'Απολυτίκιον, Ηχος πλ. δ'.

Η Ταϊς των δακρύων σου ροαϊς, της ερήμου το άγονον εγεώρ

Η γησας και τοϊς εκ βάθους στεναγμούς, εις εκατον τους

πόνους έκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη

λάμπων τοϊς θαύμασι, Προκόπιε Πατήρ ημών όσιε . Πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντακιον, Ηχος δ'. Επεφανης σήμερον .

τωσφόρον σήμερον, η Εκκλησία , κεκτημένη άπασαν, κα

Ο κοδοξίας την αχλύν, διασκεδάζει τιμώσα σε, ουρανομύ

στα Προκόπιε ένδοξε .

28. Του οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Βασιλείου,

συνασκητού του αγίου Προκοπίου .

'Απολυτίκιον, "Ηχος α . Του λίθου σφραγισθέντος .

Της ερήμου πολίτης, και εν σώματι άγγελος, και θαυμα

1 τοργος ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Βασίλειε: νη

στεία , αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβων, θε

ραπεύεις της νοσούντας, και τας ψυχας των πίστει προστρε

χόντων σοι . Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν · δόξα τω σε στεφα

νώσαντι· δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιαματα .

Κοντάκιον, Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

ξ ύψους λαβών, την θείαν αποκάλυψιν, εξήλθες σοφε,

Ο εκ μέσου των συγχύσεων, και μονασας "Οσιε, των θαυ
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ματων ελληφας την ενέργειαν, και τας νόσους ιάσθαι τη χα

ριτι, Βασίλειε παμμάκαρ ιερώτατε .

8. 29. Του οσίου Πατρός ημών Κασσιανού του Ρωμαίου .
“Υπήρχεν εκ Ρώμης, ανήρ ελλόγιμος , στρατιωτικός πρότερον την ταξιν " εί

τα καταλιπων αυτών και μονασας, ετελεύτησεν ασκητικώς περί τας αρχές του

Ε'. αιώνος .

'Αλληλούϊα .

« XOXO880Χ80Χ8988e8e8098039ΣΗΦ

Μ Η Ν Μ ΑΡΤΙΟ Σ .

"Έχων ημέρας 31, Η ημέρα έχει ώρας 12, και η νυξ ώρας 12.

* 1. Της αγίας Οσιομάρτυρος Ευδοκίας ,

Είδωλολάτρις ήν πρότερον, και ακόλαστος τον βίον, εξ Ηλιουπόλεως της κα

τα Φοινίκην καταγομένη. “Υστερον δε προσελθούσα εις την πίστιν του Χριστού ,

και πολλούς αγώνας ασκητικους τελέσασα, ετελεύτησε μαρτυρικώς περί τα 126

επι 'Αδριανού Αίλιου ,

'Αλληλούϊα: η, 'Απολυτίκιον, " Ηχος πλ. δ'.

'ν σοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα : λαβούσα

D γαρ τον σταυρόν, ήκολούθησας τα Χριστώ, και πράτ

τουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γάρ

επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτου: διο και μετα

Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Ευδοκία το πνεύμα σου .

* 2 . Του αγίου Μάρτυρος Ησυχίου .

" Ήθλησεν επί Μαξιμιανού τω 302, λίθω βαρεί προσδεθείς τον λαιμον, και εις

τον Όρόντην ποταμών της Κοίλης Συρίας ριφθείς .

Αλληλούϊα ' ή, Ο Μάρτυς σου Κύριε . Σελ. 279,

& 3, Των αγίων Μαρτύρων Ευτροπίου, Κλεονίκου, και Βα

σιλίσκου .

" Ηθλησαν εκ έτει 296 έτι Διοκλητιανού .

'Αλληλούϊα" ή,

Οι Μάρτυρές σου Κύριε."Ορα σελ. 287.

* 4. Του οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του εν Ιορδάνη .
"Υπήρχεν εκ Λυκίας έζησεν εν αυτή πολλά έτη ερημικώς μετέβη έπειτα εις

την Παλαιστίνην έκτισε μεγίστης Λαύραν παρα το Ιορδάνης ετελεύτησε το

475 έτει.

'Αλληλούϊα' ή,
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'Απολυτέλειος. Ηχος α. Του λίθου σφραγισθέντος .

Της ερήμου πολίτης, και εν σώματι άγγελος, και θαυμα

Ι τoυργoς ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Γεράσιμε" νη

στεία, αγρυπνία , προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβων, θε

ραπεύεις τους νοσούντας, και τας ψυχας των πιστει προσ

τρεχόντων σοι . Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν· δόξα τω σε

στεφανώσαντι· δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα .

ξ 5 . Του αγίου Μάρτυρος Κόνωνος .

"Ήθλησεν εν έτει 250 επι Δεκίου.

Αλληλούϊα : ή,“Ο Μάρτυς σου Κύριε, ως ανωτέρω.

4. 6. Των αγίων 42 Μαρτύρων των εν τω Αμορίω.

" Ήθλησαν εν έτει 840 επί της βασιλείας Θεοφίλου του Εικόνομάχου.

Αλληλούϊα : ή, Οι Μάρτυρες σου Κύριε, ως ανωτέρω.

Κοντάκιον, "Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Οι εν τη γη δια Χριστόν ηθληκότες, αναδειχθέντες ευσε

Ο βείς στεφανίται, τους ουρανος ελάβετε οικείν εν χαρά.

Πάσαν γαρ επίνοιαν, του εχθρού καθελόντες, πόνους και τους

αιμασι, των υμών αικισμάτων, τοϊς ευφημούσιν άνωθεν αεί,

αμαρτημάτων την λύσιν βραβεύετε.

* 7. Των αγίων Ιερομαρτύρων, των εν Χερσώνι επισκοπη

σάντων, Βασιλέως, 'Εφραίμ , Ευγενίου, Καπίτωνος, Αιθερίου,

Αγαθοδώρου, και Ελπιδίου .

"Ηθλησαν επί Διοκλητιανού τω 296 έτει.

'Αλληλούϊα .

* 8. Του οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Θεοφυλάκτο,

επισκόπου Νικομηδείας.

Έξορισθείς υπό Λέοντος του Αρμενίου δια την των αγίων Εικόνων προσκύ

νησιν, ετελεύτησε περί τα 832.

'Αλληλούϊα .

# 9. Των αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των εν Σεβα

στεία τη πόλει μαρτυρησάντων.

Ούτο!, εκ διαφόρων πατρίδων καταγόμενοι, ήσαν πάντες στρατιώται την τα

ξιν υφ' ένα στρατηγόν. Διά δε την εις Χριστόν πίστιν συλληφθέντες, και δει

νως ετασθέντες πρότερον , τελευταίος ερρίφθησαν εις την κατα την Σεβάστειαν

της Καππαδοκίας λίμνην , κα $' δν καιρόν υπήρχε ψύχος δριμύτατον , και παγε

τος πολύς εν ή διακαρτερήσαντες γυμνοί όλην την νύκτα, παρακινούντες αλ

P
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λήλους εις την μέχρι τέλους υπομονήν , και νεκρωθέντες σχεδόν υπό του ψύχους,

το πρωί συνετρίβησαν τα σκέλη, και ούτω παρέθεντο τα πνεύματα αυτών τω

Θεώ, τώ 320 έτει, επι της βασιλείας Λικινίου. Τα δε ονόματα αυτών εισι ταύ

τα, κατά 'Αλφάβητον 'Αγγίας, 'Αγλάϊος, Αέτιος, Αθανάσιος, Ακάκιος, Αλέ

ξανδρος, Βιβιανός, Γαϊος , Γοργόνιος, Γοργόνιος έτερος , Δομετιανος, Δόμνος ,

Εκδίκιος, Ευνοϊκός, Ευτυχής, Ευτύχιος , Ήλιανος, Ηλίας, Ηράκλειος, Ησύχιος,

Θεόδουλος, Θεόφιλος, Ιωάννης, Κλαύδιος, Κύριλλος, Κυρίων, Λυσίμαχος, Με

λίτων, Νικόλαος , Ξανθίας, Ουαλέριος, Ουάλης, Πρίσκος , Σακερδων, Σεβηριανός,

Σισίνιος, Σμάραγδος, Φιλοκτήμων, Φλάβιος, και Χουδίων .

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου ,

'Απολυτίκιον, " Ηχος α .

πας αλγηδόνας των Αγίων, ας υπερ σου έπαθον, δυσωπή

I θητι Κύριε, και πάσας ημών τας οδύνας, ίασαι, φιλάν

θρωπε δεόμεθα .

Κοντάκιον, Ήχος πλ. β'. Την υπέρ ημών.

Πάσαν στράτιαν του κόσμου καταλιπόντες, τώ εν ουρά

1 νούς Δεσπότη προσεκολλήθητε, αθλοφόροι Κυρίου Τεσ

σαράκοντα δια πυρός γαρ και ύδατος διελθόντες μακάριοι,

επαξίως εκομίσασθε, δόξαν εκ των ουρανών, και στεφάνων

πληθύν.

* 10. Τού αγίου Μάρτυρος Κοδράτου, και της συνοδίας

αυτού . 'Αλληλούϊα .

* 11. Του εν αγίοις Πατρός ημών Σωφρονίου, αρχιεπισκό

που Ιεροσολύμων ,

Διεδέχθη τον Μόδεστον τώ 633 έτει: ετελεύτησε περί το 638, καταλιπών εις

την Εκκλησίαν καί τινα Συγγράμματα . Η δε Επιλύχνιος Ευχαριστία : Φώς

ιλαρόν. .. . η εις αυτόν αποδιδομένη, έστι και του Μ . Βασιλείου αρχαιοτέρα

ως αυτός ούτος μαρτυρεί εν Κεφ. κζ'. περί του αγίου Πνεύματος , ούτω λέγων ·

« " Έδoξε τοις Πατράσιν ημών, μη σιωπή την χάριν του εσπερινού φωτος δέχεσθαι,

αλλ' ευθυς φανέντος , ευχαριστεϊν . Και ός τις μεν ο Πατήρ των ρημάτων εκείνων

της Επιλυχνίου Ευχαριστίας, είπείν ουκ έχομεν ο μέντοι λαός αρχαίαν αφίησι

την φωνήν, και ουδενί πώποτε ασεβείν ένομίσθησαν οι λέγοντες · Αίνουμεν Πα

τέρα, Υιον, και άγιον Πνεύμα Θεού (ίσως Θεόν ) . Είδε τις και τον ύμνον

Αθηνογένους έγνω, εν ώσπερ τι αλεξιτήριον ( ή άλλο εξιτήριον ) τοϊς συνουσιν

αυτό καταλέλοιπεν, ορμών ήδη προς την δια πυρός τελείωσιν, οίδε και την των

Μαρτύρων γνώμης όπως είχον περί του Πνεύματος » . Και ταύτα μεν ο Βασί

λειος περί της Έπιλυχνίου ταύτης Ευχαριστίας, ή "Υμνου Τριαδικού, ως

επεγράφετο πρότερον . "Υστερον όμως φαίνεται ότι ο Σωφρόνιος, αναπληρώσας

ελλείποντα τινα, εποίησεν αυτον τοιούτον, οποίος ήδη ευρίσκεται· όθεν και έφερε

του ονόματος αυτού την επιγραφών .

'Αλληλούϊα .
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ημών. Μάρτυς, εξ Αιγύπτ9 εκ των
περιχώροκερου . Ενδυθείς

ή 12. Του οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Θεοφάνους

της Σιγριανής . ''Αλληλούϊα .

ξ 13. Η 'Ανακομιδή τού Λειψάνου του εν αγίοις Πατρος

ημών Νικηφόρου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως . ( "Ορα

Ιουνίου) . 'Αλληλούϊα .

Ο 14. Του οσίου Πατρός ημών Βενεδίκτου.

Έγεννήθη το 480 έν Νουρσία, τη κατά την Ουμβρίαν της Ιταλίας ήσκησεν

εκ νεότητος εις τας ερήμους, όπου το παράδειγμα αυτού έσυρε πολλους μιμη

τας : διο αναβας επί του όρους Κασσίου της Καμπανίας, και κτίσας εκεί μονα

στήριον, συνέστησε το τάγμα των μοναχών, των εκ του ονόματος αυτού ( όπερ

σημαίνει Ελληνιστί Ευλογημένος ), Βενεδικτίνων καλουμένων, δους εις αυ

τους κανόνας και τυπον διαγωγής. Έκ τούτου ονομάζεται καθηγητης , και πρώ

τος των εν τη Δύσει μοναχών. Έτελεύτησε δε το 543 έτει .

'Αλληλούϊα .

- 15. Του αγίου Μάρτυρος Αγαπίου, και των συν αυτώ

επτα Μαρτύρων .

ή 16. Του αγίου Μάρτυρος Σαβίνου και του Οσίου Πατρος

ημών Χριστοδούλου του εν Πάτμω. 'Αλληλούϊα . .

Ο μεν Μάρτυς, εξ Αιγύπτου καταγόμενος, ήθλησεν επί Διοκλητιανού τα 299

έτει . - “ Ο δε ' Οσιος υπήρχεν εκ των περιχώρων Νικαίας της εν Βιθυνία, Θεοδω

ρου και "Αννης υιος, Ιωάννης καλούμενος πρότερον . Ένδυθείς δε το μοναδικό

σχήμα εκ νεότητος, και Χριςόδουλος μετονομασθείς , ήσκησε κατ' αρχάς εν

διαφόρους τόπους : είτα, λαβων άδειαν, και βοήθειαν χρηματικών παρα του βασι

λέως Αλεξίου του Κομνηνού , ανήγειρεν εν τη νήσο Πάτμω, επ' ονόματι Ιωάννου

του Ευαγγελιστού , τόν τε ναών και την περί αυτον εισέτι σωζομένην βασιλικήν

μονην, Μοναστήριον του αγίου Χριστοδούλου καλουμένην. Επιδραμόν

των δε εκεί των Αράβων, φυγων μετα των μαθητών αυτού, απήλθεν εις την Εύ

βοιαν ( Εύριπου) , όπου και ετέλεσε τον δρόμον της ζωής περί τα τέλη του ΙΑ'.

αιώνος, τη 16 Μαρτίου . Οι δε μαθηται αυτού, λαβόντες το ιερον αυτού λεί

ψανον, μετεκόμισαν εις την οικείαν μονήν, ένθα κατάκειται μέχρι της σήμερον

προς αγιασμός των μετα πίστεως προσερχομένων.

και 17. Του οσίου Πατρός ημών 'Αλεξίου, του Ανθρώπου του

Θεού. 'Αλληλούϊα .

ξε 18. Τού εν αγίοις Πατρός ημών Κυρίλλου, αρχιεπισκό
του Ιεροσολύμων

Έγεννήθη το 315, διεδέχθη τον Μάξιμον εις τον αρχιεπισκοπικόν των Ιεροσο

λύμων Έρόνον τω 350, εφάνη ζηλωτής της ορθοδόξου πίστεως, και των πτωχών

υπερασπιστής τρις εξωρίσθη υπό των αρειανοφρόνων βασιλέων, Κωνσταντίου

και Ουάλεντος μετα δε τον θάνατον τούτων ανακληθείς εις τον θρόνον αυτού,

ετελεύτησεν εν ειρήνη το 386 έτει. Των ιερών Συγγραμμάτων αυτού τα έπιση

μότερα εισιν αι 25 Κατηχήσεις, θεωρούμεναι ως η αρχαιοτέρα και μεθοδικωτέρα

επιτομή της Χριστιανικής διδασκαλίας .

'Αλληλούϊα .
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ξε 19. Των αγίων BIαρτύρων Χρύσανθου και Δαρείσας .

Αλεξανδρεύς ήν την πατρίδα ο Χρύσανθος , κατηχηθείς την εις Χριστόν, πίστιν

υπό επισκόπου τινός . Ο δε πατηρ αυτού, ός τις ήν Συγκλητικός το αξίωμα, κα

τακλείσας αυτόν πρότερον εις φυλακήν επί πολλάς ημέρας, είτα το αμετάθε

τον της γνώμης αυτού βλέπων, αποστείλας έλαβεν εξ Αθηνών την Δαρείαν,

παρθένον περικαλλή μεν και ελλόγιμον, ειδωλολάτρις δε , και μετ' αυτής ετέλεσε

τον γάμον του υιού: ένα δια της προς αυτήν αγάπης, αποσπάση αυτόν της

πίστεως του Χριστού . Ο δε ταύτην μάλλον ελκύσας εις την ευσέβειαν, και παρ

ρησιασάμενοι αμφότεροι τον Χριστόν, έλαβον τον στέφανον του μαρτυρίου το 284

επι Νουμεριανού , ριφθέντες εις λάκκον βορβορώδη.

'Αλληλούϊα.

* 20. Των οσίων Πατέρων ημών των εν τη Μονή του αγίου
Σάββα αναιρεθέντων.

'Αλληλούϊα .

8 21 . Του οσίου Πατρός ημών Ιακώβου του Ομολογητού .

'Αλληλούϊα .

• 22. Του αγίου Ιερομάρτυρος Βασιλείου, πρεσβυτέρου της

Α'γκυρανών Εκκλησίας .

* Αλληλούϊα.

1X: 23. Του αγίου Οσιομάρτυρος Νίκωνος, και των 499

MIαθητών αυτού .

'Αλληλούϊα.

& 24. Προεόρτια του Ευαγγελισμού της υπεραγίας Δεσποι

νης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας.

'Απολυτίκιον, * Ηχος δ'.

νήμερον της παγκοσμίου χαράς τα προοίμια , μετα χαρ

2 μοσύνης προεορτάσωμεν · ίδε γαρ Γαβριήλ παραγίνεται,

τη Παρθένω κομίζων τα ευαγγέλια, άμα και φόβω και θαύ

ματι: Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετα σου.

Κοντάκιον, * Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

'πελεύσει Πνεύματος του παναγίου, του Πατρός τον συν

Ο θρονον, και ομοούσιον φωνή, του Αρχαγγέλου συνέλα

βες, Θεοκυήτορ 'Αδαμ η ανάκλησις .
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Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ,

και 25. Ο Ευαγγελισμός της υπεραγίας Δεσποίνης ημών

Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.
Μετα μήνας εξ από της του Προδρόμου Συλλήψεως απεστάλη ο "Αγγελος Γα

βριηλ υπο του Θεού εις την πόλιν της Γαλιλαίας Ναζαρέτ προς την Παρθένον

Μαριάμ ήτις, εξελθούσα του Ναού ως κόρη τελεία ( Νοεμβρ. 21 ), υπήρχεν ήδη

προ τεσσάρων μηνών, κατά την παράδοσιν των Πατέρων, μεμνηστευμένη τώ

Ιωσήφ. Και εισελθών εις τον οίκον αυτ8, ησπάσατο αυτην, λέγων: Χαίρε Κεχα

ριτωμένη: ο Κύριος μετα σε ευλογημένη συ εν γυναιξίν. Η δε Παρ

θένος, μετά τινα ταραχήν της ψυχής και διαλογισμον, και φόβον, δια τον τοιού

τον ασπασμόν, τέλος, πληροφορηθείσα την δι αυτης ανερμήνευτον του Θεού συγ

κατάβασιν και απόρρητον οικονομίαν, και πιστεύσασα , ότι πάντα δυνατα εις

το θείον αυτού βούλημα, αποκρίνεται εν ταπεινώσει: Ιδού η δούλη Κυρίου"

γένοιτόμοι κατά το ρήμασου. Και άμα τα λόγω τούτω, το Πνεύμα το

άγιον επέρχεται επ' αυτήν ' η δύναμις του Υψίστου επισκιάζει την πανάμωμον

αυτής γαστέρα και ο προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός συλλαμ

βάνεται υπερ λόγον και έννοιαν, και σαρκούται εκ των αχράντων αυτής αιμά

των ( Λουκ. α . 26-38 ) .

' Εχουσα λοιπόν εν γαστρι τον αχώρητον ή μακαρία Παρθένος, επορεύθη μετα

σπουδής εκ Ναζαρέτ εις τα ορεινά της Ιουδαίας μέρη, εις μίαν των εκεί πό

λεων ( τα Ιεροσόλυμα τυχον, ή την Βηθλεέμ, ή την Χεβρών, κατ' άλλους ) , ενθα

είχε την oίκησιν ο Ζαχαρίας ίνα, ευρoύσα Ελισάβετ την συγγενή , συγχαρη αυτή

δια την εις το γήρας αυτής κυοφορίαν, ήν παρα του Αγγέλου έμαθε διηγηθή

δε μάλλον προς αυτήν και τα μεγαλεία, όσα ο Δυνατος ευδόκησε ποιήσαι δί

αυτής. Και ασπάζεται μεν την Ελισάβετ, εισελθούσα προς αυτήν η δε, μόλις

ακούσασα της Μαριαμ τον ασπασμόν, αισθάνεται, ότι το εν αυτή εξαμηνον ήδη

έμβρυον σκιρτά εν τη κοιλία αυτής υπό της χαράς, και δια του τοιούτου σκιρ

τήματος, και πριν έτι ήδη το φώς της ζωής, προφητεύει την ανατολην του νοη

του Ηλίου . Αμέσως Πνεύματος αγίου πλησθείσα η γηραια Έλισάβετ, γνωρίζει

την Μητέρα του Κυρίου αυτής, και μακαρίζει μεγαλοφώνως και την κοιλίαν της

Θεομήτορος, και τον εν αυτή βασταζόμενον καρπόν . Η δε Παρθένος , κινηθείσα

τότε και αυτη εις μίαν υπερφυή αγαλλίασιν πνεύματος, ψάλλει την θεοπρεπή

Οδην , την εν τη Νέα Διαθήκη πρώτην, δοξολογούσα τον εαυτής Θεόν και Σω

τήρα , και λέγουσα: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ήγαλλία
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σε το πνεύμα μου επι τω Θεώ τω Σωτήρι μου και τα λοιπά , καθώς

εγγράφως παρέδωκεν ημίν ο $εηγόρος Λουκάς ( α . 39 -55 ) . Δια τούτο αξίως

τάττεται η Παρθένος Μαριαμ, και του Θεού ημών Μήτηρ, η Πρώτη των ιε

ρων Συγγραφέων της Νέας Διαθήκης .

'Aργία, και ιχθύος Κατάλυσις .

Απολυτίκιον, " Ηχος δ'.

ήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον, και το απ’ αιώ

και νος Μυστηρίου ή φανέρωσις : ο Υιός του Θεού, Υιός της

Παρθένου γίνεται, και Γαβριήλ, την χάριν ευαγγελίζεται. Διο

και ημείς συν αυτώ τη Θεοτόκω βοήσωμεν · Χαίρε Κεχα

ριτωμένη, ο Κύριος μετα σου .

Κοντάκιον αυτόμελον, "Ηχος πλ. δ'.

Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια , ως λυτρωθείσα

I των δεινών ευχαριστήρια , αναγράφω σοι ή Πόλις σου

Θεοτόκε . 'Αλλ' ως έχασα το κράτος απροσμάχητον, εκ παν

τοίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ίνα κράζω σοι: Χαίρε Νύμφη

ανύμφευτε .

€ 26. Η Σύναξις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ .

Την εορτάσιμον ταύτην Σύναξιν ποιούμεν εις δόξαν αυτού, ως υπουργήσαν

τος εις το υπερφυες της ενσάρκου του Θεού οικονομίας Μυστήριον .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

Ει έστι Τεσσαρακοστή, 'Αλληλούϊα: είδε μή,

"Απολυτίκιον, *Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

των ουρανίων στρατιών 'Αρχιστράτηγε , δυσωπούμεν σε

Ι αει ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταϊς σαϊς δεήσεσι τειχίσης

ημάς, σκέπη των πτερύγων, της αύλου σου δόξης, φρουρών

ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας: Έκ των κινδύ

νων λύτρωσαι ημάς, ως Ταξιάρχης των άνω Δυνάμεων .

Κοντάκιον, ' Hχος β'.

Αρχιστράτηγε Θεού, λειτοργε θείας δόξης, των ανθρώπων

Η οδηγε, και αρχηγε 'Ασωμάτων, το συμφέρον ημίν πρέσ

βευε, και το μέγα έλεος, ως των Ασωμάτων 'Αρχιστράτηγος.

ξε 27. Της οσίας Μητρος ημών Ματρώνης της εν Θεσσα

λονίκη . 'Αλληλούϊα.

και 28. Του οσίου Ιλαρίωνος του Νέου . 'Αλληλούϊα.
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Ο 29. Του οσίου Πατρός ημών Μάρκου, επισκόπου 'Αρε

θουσίων, και Κυρίλλου διακόνου, και ετέρων των επι Ιαλια

νού αθλησάντων . 'Αλληλούϊα .

ή 30. Του οσίου Πατρός ημών Ιωάννου, του συγγραφέως

της Κλίμακος.

Ούτος εγεννήθη εν Παλαιστίνη περί τα 523, εδόθη εις την άσκησιν εκ νεα

ράς ηλικίας προεχειρίσθη ηγούμενος της εν τω Σιναίω " Ορει μονής συνέγραψε

περί αρετής τριάκοντα λόγους, ών έκαστος περιλαμβάνων μίαν αρετήν , και

από των πρακτικών επι τας θεωρητικές προχωρούντες, αναβιβάζουσι τον άν

θρωπον, ως δια βαθμίδων τινών, εις ουράνιον ύψος : δι ήν αιτίαν και το σύγ

γραμμα τούτο ονομάζεται, Κλίμαξ των 'Αρετων. 'Απέθανε δε το 603, ετών

όγδοήκοντα .

Απολυτίκιον,*Ήχος πλ. δ'.

ναΐς των δακρύων σου ροαΐς, της ερήμου το άγονον εγεώρ

Η γησας και τοϊς εκ βάθους ξεναγμούς, εις εκατόν τους

πόνους έκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη

λάμπων τοϊς θαύμασιν, Ιωάννη Πατήρ ημών όσιε . Πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον, Ηχος α. Χορός αγγελικός .

ΤΟ αρπούς αειθαλείς,εκ της βίβλου προσφέρων, διδάγματα

Η σοφε, καθηδύνεις καρδίας, των τούτοις μετα νήψεως,

προσεχόντων Μακάριε' κλίμαξ γαρ έστι, ψυχας ανάγουσα

γήθεν, προς ουρανιον, και διαμένουσαν δόξαν, των πίστει

τιμώντων σε .

is 31 . Τού αγίου Ιερομάρτυρος Υπατίου, επισκόπου Γαγ

γρών .

* 'Αλληλούϊα· ή, Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

Και τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος ." Ορα σελ. 289.

szeitgeissertaBaseboar - gres - essage

Μ Η ΓΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ. .

"Έχων ημέρας 30. Η ημέρα έχει ώρας13, και η νυξ ώρας 11 ..

* 1 . Τής οσίας Μητρός ημών Ιαρίας της Αιγυπτίας .

Αυτη, δωδεκαετής έτη ούσα, έλαβε τους γονείς αυτής και απελθούσα εις Α

λεξάνδρειαν, έζησε βίον άσωτον 17 έτη. Είτα, υπό περιεργείας κινουμένη, απήλθε
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μετα πολλών άλλων προσκυνητών εις Ιεροσόλυμα, ένα παρευρεθή εις την του

τιμίου Σταυρού “Ύψωσιν' όπου εδόθη εις πάν είδος ακολασίας, και πολλους εσυ

ρεν εις της απωλείας τον βυθόν. Θέλουσα δε εισελθείν εις την Εκκλησίαν, καθ'

ήν ημέραν υψέτο ο Σταυρός, ησθάνθη τρις και τετράκις δύναμίν τινα αόρατον,

κωλύουσαν αυτήν της εισόδου, εν ώ το μετ'αυτής πλήθος του λαού ανεμποδί

στως εισήρχετο . ΙΠληγείσα ούν την καρδίαν εκ τούτου , απεφάσισεν ίνα μεταβάλη

ζωήν, και εξιλεώση τον Θεόν δια μετανοίας και ούτως υποστρέψασα πάλιν εις

την Εκκλησίαν, εισήλθεν ευκόλως εις αυτήν. Προσκυνήσασα δε το τίμιον Ξύλον,

ανεχώρησε την αυτην ημέραν από της Ιερουσαλήμ, διέβη τον Ιορδάνην, εισήλ

$εν εις τα ενδότερα της ερήμου , και έζησεν εν αυτή 47 έτη ζωήν σκληροτά

την και υπερ άνθρωπον , μόνη μόνω Θεώ προσευχομένη. Περί δε τα τέλη της

ζωής συναντήσασα ερημίτη τινι, Ζωσιμά το όνομα, και τον απ' αρχής βίον αυ

της διηγηθείσα, παρεκάλεσεν αυτόν, ένα κομιση αυτή τα άχραντα Μυστήρια

προς κοινωνίαν· δ και εποίησεν εκείνος το ερχόμενον έτος κατα την Μεγάλης

Πέμπτης. Το δε εφεξής έτος επανελθων πάλιν ο Ζωσιμάς, εύρεν αυτην νεκραν

επί γής ηλωμένην, και γράμματα πλησίον αυτής, ταύτα λέγοντα : « 'Αββά Ζω

σιμά, άψον ώδε το σώμα της αθλίας Μαρίας . Απέθανον την αυτην ημέραν,

ιαθ' ην εκοινώνησα των αχράντων Μυστηρίων. Εύχου υπέρ εμού » . Τάττεται

δε ο Ξάνατος αυτής το 378 έτει, ή το 437, κατ'άλλους .

'Απολυτίκιον, * Ηχος πλ. δ'.

την σοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα: λαβούσα

Ο γαρ τον σταυρόν, ήκολούθησας τα Χριστώ, και πράττο

σα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ επι

μελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανατο διο και μετα 'Αγ

γέλων συναγάλλεται, όσια Μαρία το πνεύμα σου .

Κοντάκιον, * Ηχος β'. Τούς των αιματων σου.

γιοϊς των αγώνων σε πόνοις θεόληπτε, το της ερήμου τρα

Η χυ καθηγίασας: διό σου την μνήμην δοξαζομεν, εν υμνω

δίαις Μαρία τιμώντές σε, οσία Οσίων αγλαΐσμα.

* 2. Του οσίου Πατρός ημών Τίτου του Θαυματουργού .

1 3. Των οσίων Πατέρων ημών, Νικήτα ηγουμένου της μο

νής του Μηδικίου, και Ιωσήφ του Υμνογράφου .

Ο Ιωσήφ ούτος ήν εκ Σικελίας, Πλωτίνου και Αγάθης υιός . Δια δε την της

πατρίδος αυτού αιχμαλωσίαν υπό των Αγαρηνών, φυγων εκείθεν, και εκ τόπου

εις τόπον μεταβας, κατήντησεν εις Κωνσταντινόπολιν, όπου και θλίψεις πικρας

υπέμεινε για τον ευσεβή αυτού ζήλον . Τελέσας δε οσίως τον δρόμον της ζωής,

και άριστος ασματογράφος χρηματίσας, εκοιμήθη εν Κυρίω τω 883. - Οι ασμα

τικοί Κανόνες των Μηναίων πλην όλίγων τινών, οι λοιποι πάντες του Ιωσήφ

τούτου εισι πόνημα, έχοντες εις την εννάτην Οδην ακροστιχίδα το όνομα αυ

του, Ιωσήφ. Αυτός εξεπόνησε και πάσαν σχεδόν την Γεραν βίβλον, την κα

λουμένην Παρακλητικήν . Δια ταύτα ο Ιωσήφ ούτος επονομάζεται κατ' ε

ξοχήν Υμνογράφος .

* 4. Γού οσίου Πατρός ημών Γεωργίου του εν τω Μαλεώ .
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** 5. Των αγίων Μαρτύρων Κλαυδίου, Διοδώρου, και ετε

ρων πέντε .

*ξ 6. Τού εν αγίοις Πατρός ημών Ευτυχίου, αρχιεπισκόπο

Κωνσταντινουπόλεως .

& 7. Τού αγίου Μάρτυρος Καλλιοπίου και του Οσίου Πα.

τρός ημών Γεωργίου, επισκόπου Μιτυλήνης .

και 8 . Των αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ηρων

δίωνος, 'Αγάβου, Ρούφου, 'Ασυγκρίτου, Φλέγοντος, και Ερμο.

& 9. Του αγίου Μάρτυρος Ευψυχίου, του εν Καισαρεία .

** 10.Των αγίων Μαρτύρων Τερεντίου, Πομπηίου, και των

συν αυτοίς .

+ξε 11. Του αγίου Ιερομάρτυρος Αντίπα,επισκόπου Περγά

μου της Ασίας.

Ούτος υπήρχε σύγχρονος των αγίων Αποστόλων, υφ' ών και επίσκοπος Περ

γάμου κατέστη ήθλησε δε επί της βασιλείας Δομιτιανού το 85 έτει, βληθείς , ως

λέγουσιν, εις χάλκινον βούν πεπυρακτωμένον. Περί τούτου γράφει ο Ευαγγελιστης

Ιωάννης εις την Αποκάλυψιν, ως εκ προσώπου του Χριστού, λέγοντας προς

τον "Αγγελον , ό εστιν επίσκοπος της εν Περγάμω Εκκλησίας . Και εν ταίς η

μέραις, εν αίς 'Αντίπας ο Μάρτυς μου ο πιστός, δς απεκτάνθη

παρυμίν, όπου κατοικεί ο σατανάς ( Αποκ. β'. 13 ) .

ή 12. Του οσίου Πατρός ημών και ομολογητου Βασιλείου,

επισκόπου Παρίου.

13. Τού εν αγίοις Πατρός ημών και ομολογητού Μαρτί.

νου, Πάπα Ρώμης .

ή 14.Των αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, 'Αρι

σταρχου, Πούδη, και Τροφίμου ,

- 15.Τού αγίου Μάρτυρος Κρήσκεντος.

ή- 16. Των αγίων Μαρτύρων παρθένων και αυταδέλφων,

Αγάπης, Ειρήνης, και Χιονίας.

ξε 17.Τού αγίου Ιερομάρτυρος Συμεων του εν Περσίδι.

ήε 18. Τού δσίου Πατρός ημών Ιωάννου, μαθητού του αγίου

Γρηγορίου, του Δεκαπολίτου
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- 19. Του αγίου Ιερομάρτυρος Παφνουτίου.

ξε 20. Του οσίου Πατρός ημών Θεοδώρου του Τριχινά.

- 21. Του αγίου Ιερομάρτυρος Ιανουαρίου, και της συνο

δίας αυτού .

Η 22. Του οσίου Πατρός ημών Θεοδώρου του Συκεώτου.

Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

Τηνωρισθείς εκ σπαργάνων ηγιασμένος, και φανείς των χα

Π ρίτων πεπληρωμένος, τοϊς θαυμασίοις τον κόσμον κα

τηύγασας, και των δαιμόνων τα σμήνη απήλασας, ιερουργε

Θεόδωρε διο υπέρ ημών δυσωπει τον Κύριον .

* 23. Τού αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του

Τροπαιοφόρου .

Ο μέγας όντως και ένδοξος Μάρτυς του Χριστού Γεώργιος, υπήρχεν εκ πατρος

μεν Καππαδόκης το γένος, εκ μητρός δε Παλαιστίνος : Τριθένος, δέστι Χιλίαρ

χος το αξίωμα, και εις τους πολέμους λαμπρός και τροπαιοφόρος , αφ' ου και

επονομάζεται. Έν δε τούς χρόνους Διοκλητιανού, παρρησιασάμενος τον Χριστον,

δν εκ προγόνων σεβόμενος υπεκρύπτετο έως τότε, πολυειδείς τε βασάνους δι αυ

τον υπομείνας, και κατα παντα Τροπαιοφόρος αναδειχθείς, και δια των εν

τοϊς άθλους αυτού γενομένων θαυματουργιών πολλους οδηγήσας εις την της α

ληθείας επίγνωσιν, τελευταίον αποτέμνεται την κεφαλήν τω 296 έτει. Το δε

Γερον αυτού Λείψανον ( άδηλον που ετέλεσε τον δρόμον του μαρτυρίου), κομισθεν

υπό του δούλου αυτού εις την εν Παλαιστίνη κωμόπολιν Λύδδαν, αναμφιβόλως

πατρίδα της μητρος αυτού, κατετέθη έπειτα εις τον έκεϊ επ' ονόματι αυτού α

νεγερθέντα Ναόν ( Νοεμβ. 3 ) .

'Aργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

'Απολυτίκιον, Ιχος δ'.

Osτων αιχμαλώτων ελευθερωτής, και των πτωχών υπερα

2 σπιστής, ασθενούντων ιατρος, βασιλέων υπέρμαχος,

Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστώ το

Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον, Ηχος δ'. υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Tγεωργηθείς υπό Θεού ανεδείχθης, της ευσεβείας γεωργος

Π τιμιώτατος, των αρετών τα δράγματα συλλέξας σεαυτώ "

σπείρας γαρ εν δάκρυσιν, ευφροσύνη θερίζεις: αθλήσας δε

δί αίματος, τον Χριστόν εκομίσω και ταϊς πρεσβείαις "Αγιε

ταϊς σαϊς, πάσι παρέχεις πταισμάτων συγχώρησιν .

$ 24. Της οσίας Ελισάβετ της Θαυματουργού ,
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Αυτη, εν παρθενία ζήσασα, και εκ νεότητος κατατήξασα εαυτήν πόνους α

σκητικούς και πάση κακουχία , και δια τούτων του χαρίσματος της θαυματουρ

γίας αξιωθείσα παρα Θεού, εκοιμήθη εν ειρήνη.

'Απολυτίκιον, Ηχος πλ. δ'.

Εν σοι Μήτερ ακριβώς." Ορα όπισθεν.

4 25. Του αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου.

Ούτος ήν το γένος Έλλην, εκ Κυρήνης της κατα την Λιβύην Πενταπόλεως, ως

λέγουσι τινες . Προσελθών δε εις την πίστιν του Χριστού δια του Αποστόλου Πέ

τρου , ήκολούθησεν αυτώ έως Ρώμης όπου διατρίβων συνέγραψε, δια προτροπής

του αυτου Πέτρου , και αιτήσεως των εκεί Χριστιανών, το κατ' αυτον Ευαγγέλιον

Ελληνιστί, δεύτερος του Ματθαίου . “Υστερον δε απελθών εις την Αίγυπτον, και

κηρύξας το Ευαγγέλιον εις αυτην, και πρώτος την εν 'Αλεξανδρεία Έκκλησίαν

συστήσας, ετελεύτησε μαρτυρικώς περί το 64 έτος, ως λέγουσιν. Εις τούτον

αποδίδοται ο Λέων, το δεύτερον των συμβολικών ζώων του Ιεζεκιήλ ( α. 10 ),

ίσως διότι η αρχή τε κατ' αυτον Ευαγγελίου έστιν η εν ερήμους διαγωγή του Προ

δρόμου, ένθα ζώσιν οι λέοντες ' ή, κατ' άλλους, διότι χαρακτηρ του Ευαγγελίου

αυτού διακριτικός έστιν ή το Χρις βασιλεία, ως και το ζώον αυτό εστι βασιλικόν .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον, *Ηχος γ'.

Απόστολε άγιε, και Ευαγγελιστα Μάρκε, πρέσβευε τα

Η ελεήμονι Θεώ ένα πταισματων άφεσιν, παράσχη ταΐς

ψυχαίς ημών.

. Κοντακιον, Ήχος β'. Τα άνωζητών.

ξ ύψους λαβων, την χάριν την του Πνεύματος, ρητόρων

πλοκας, διέλυσας Απόστολε, και τα έθνη απαντα σα

γηνεύσας, Μαρκε παναοίδιμε, τω σώ Δεσπότη προσήγαγες,

το θείον κηρύξας Ευαγγέλιον.

& 26. Του αγίου Ιερομάρτυρος Βασιλέως, επισκόπου Α

μασείας ,

** 27. Τού αγίου Ιερομάρτυρος Συμεων, συγγενούς του
Κυρίου.

Ούτος ήν πρωτεξάδελφος του Ιησού , υιός του Κλωπά ή Κλεόπα, του και

Αλφαίου καλουμένου , αδελφού Ιωσηφ του Μινήστορος . Εγένετο δεύτερος Ιεροσο

λύμων επίσκοπος, διάδοχος Ιακώβου του 'Αδελφοθέου: ετελεύτησε σταυρωθείς

επι της βασιλείας Τραϊανού το107 έτει, υπάρχων ετών120.

'Απολυτίκιον, *Ηχος α. Χορός αγγελικός.

Ο ριστού σε συγγενή, Συμεών Ιεραρχα, και Μάρτυρα στερ

λ ρον, ιερώς ευφημούμεν, την πλάνην ολέσαντα, και την
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πίστιν τηρήσαντα όθεν σήμερον, την παναγίανσου μνήμην,

εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχαϊς σε λαμβανομεν.

Κοντάκιον, Ήχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

Osαςέρα μέγιστον, η Εκκλησία, κεκτημένη σήμερον, τον

Να θεηγόρον Συμεων, φωταγωγείται κραυγάζουσα: Χαί

ρους Μαρτύρων, σεπτον ακροθίνιον.

28. Των αγίων εννέα Μαρτύρων των εν Κυζίκω.

4 29. Των αγίων Αποστόλων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου .

Και οι δύο ούτοι εχρημάτισαν Παύλου του Αποστόλου μαθηται, ός τις και ανα

φέρων αυτους εν τη προς Ρωμαίους επιστολή, λέγει: 'Ασπάζονται υμάς . . . .

Ιάσων και Σωσίπατρος, οι συγγενείς μου ( ις '. 21 ) . " Ην δε ο μεν Ιάσων

από Ταρσού της Κιλικίας, ής και επίσκοπος εγένετο · ο δε Σωσίπατρος εκ Πα

τρών της Αχαΐας, γενόμενος και αυτος επίσκοπος Ικονίου . Καλώς δε τας εαυ

των Εκκλησίας ποιμάναντες επί χρόνον έκανον, απήλθον προς τα δυτικά μέρη,

ένα και άλλους ωφελήσωσι . Και καταλαβόντες την νήσον Κέρκυρας, γίνονται εις

τους κατοίκους αυτής πρώτοι Κήρυκες του Ευαγγελίου, και εκεί τελευταίον

πληρούσι τον δρόμον της ζωής, πολλά πρότερον υπέρ του ονόματος του Χρι

στου παθόντες. - “ Ο επ'ονόματι αυτών σωζόμενος αρχαιότατος Ναος εν τη

παλαιά της Κερκύρας πόλει, και, Των Αγίων, κατ'εξοχήν ονομαζόμενος, βε

βαιοί τα της ιστορίας. .

* Απολυτίκιον," Ηχος γ'.

Δπόςολοι άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεώ, ίνα πται

Η σμάτων άφεσιν, παραίσχη ταϊς ψυχαίς ημών .

Φ 30. Τού αγίου Αποστόλου Ιακώβου, αδελφού Ιωάννου

του Θεολόγου.

• Ούτος ήν εκ των Δώδεκα, ως και Ιωάννης ο αδελφός αυτού ( Σεπτεμβρ. 26),

ους ο Κύριος επωνόμασε Βοανεργές, ό έστιν υιους βροντής, ως μεγαλοκήρυκας

και θεολογικωτάτους, ή διότι, ως λέγουσι τινες, επειδή οι εκτινος κώμης Σα

μαρείται ουκ εδέξαντο τον Ιησούν εις επιξένωσιν, οι δύο ουτοι- αδελφοι, ζήλου

πλησθέντες επεθύμησαν ένα καταβή πυρ απ'ουρανού, και κατακαύση τους αξέ

νους εκείνους ( Μάρκ. γ . 17. Λουκ. 9 . 52-54 ) . Τούτου ούν του Ιακώβου την

παρρησίαν εις το ευαγγελικον κήρυγμα μη υποφέρων Ηρώδης ο Αγρίππας, ο του

Αρισοβούλου υιος, και του Ν . Ηρώδου έγγονος, συλλαβών αυτον εν ταις ημέραις

του Πάσχα , ένα μαχαίρα κατέσφαξε τα 43 έτει και ούτως έπιε το ποτήριον,

όπερ προείπεν εις αυτόν ο Σωτηρ ( Ματθ. κ'. 93 ) . - “ Ο δε Ηρώδης, κατελθων

το εφεξής έτος από της Ιουδαίας εις την Καισάρειαν, και ενδυσάμενος βασι

λικώς, εκάθισεν επί του βήματος, και εδημηγόρει προς τους πρέσβεις των Τυ

ρίων και Σιδωνίων. Και ενώ οι περικυκλoύντες αυτον κόλακες προσηγόρευον αυ

τον Θεόν, λέγοντες· Θεού φωνή, και ουκ ανθρώπου πατάσσεται παρευθύς

υπό $είου 'Αγγέλου, διότι ( λέγει ο ιερός ιστοριογράφος ) ουκ έδωκε την δο

ξαν τω θεώ και γενόμενος σκωληκόβρωτος, ως και ο πάππος αυτού ( Δε

κεμβρ. 29 ), κατέστρεψεν ελεεινώς το ζην μετ' ολίγον ( Πράξ. ιβ'. 19-23 ) .

Κατάλυσις οινου και ελαίου .
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'Απολυτίκιον, *Ηχος γ'.

'πόστολε άγιε Ιακωβε, πρέσβευε το ελεήμονι Θεώ, ένα

Η πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών .

Κοντάκιον. "Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

δωνής θεϊκής, ακούσας προσκαλέσης σε, αγάπην πατρος,

Ψ παρεΐδες και προσέδραμες, τα Χριστώ Ιάκωβε, μετά το

συγγόνου σου ένδοξε" μεθ' ου ηξιώθης ιδείν, Κυρίου την θείαν

Μεταμόρφωσιν .

Μ Η Ν Μ Α Ι Ο Σ .

"Έχων ημέρας 3Μ . Η ημέρα έχει ώρας 14, και η νυξ ώρας 10.

των ιδίων όμβατα της Αιγύπτου ρουκ του μαθητού Αίγυπτον, συμπαράλ
ια

και

* 1 . Του αγίου Προφήτου Ιερεμίου .

“ Ο μέγας ούτος Προφήτης του Θεού, ο φιλαδελφος και θρηνητικώτατος, ο

πολλά προσευχόμενος περι του λαού και της αγίας Πόλεως, υπήρχεν υιος Χελ

κίου, εκ φυλής ιερατικής , εκ πόλεως Αναθως, εν γή Βενιαμίν, ηγιασμένος έτι εκ

κοιλίας μητρος, ως αυτος ο Κύριος περί αυτού λέγει : Προ του με πλάσαι σε

εν κοιλία, επίσταμαι σε και προτούσε έξελθείνεκμήτρας, ήγία

κά σε, Προφήτην είς έθνη τέθεικά σε ( Ιερεμ. α. 5 ) . Προεφήτευσε 40 έτη,

από του 628-388 προ Χριστού ότε, γενομένης της εσχάτης αιχμαλωσίας του λαού

επι Σεδεκίου, και ολίγων μόνον τινών αφεθέντων προς εργασίας της γης, έμεινε

και αυτός μετ' αυτών, κατα άδειαν Ναβουζαρδαν του αρχιμαγείρου Ναβουχοδονό

σορ, κλαίων και πενθών απαραμύθητα την ερήμωσιν της Ιερουσαλήμ, και την

των ομογενών δουλείαν . Αλλά και οι ολίγοι ούτοι, παρανομήσαντες πάλιν, και

φοβόμενοι την τών Χαλδαίων εκδίκησιν, έφυγον εις Αίγυπτον, συμπαραλαβόντες

βιαίως και τον Ιερεμίαν μετα Βαρούχ του μαθητού αυτού και γραφέως " όπου

προφητεύων κατα της Αιγύπτου , και άλλων εθνών, ελιθοβολήθη εν Τάφναις υπό

των ιδίων ομογενών, περί το 383 προ Χ ., μη ανεχομένων ακούειν την των λόγων

αυτού αλήθειαν, και τους δικαίους ελέγχους . Η προφητεία αυτού, εις κεφάλαια

51 διηρημένη, και οι θρήνοι εις 5 , τάττεται η δευτέρα των Μειζόνων Προφητών .

'Απολυτίκιον, Ήχος β '.

του Προφήτου σου Ιερεμίου την μνήμην Kύριε εορτάζοντες,

I δί αυτού σε δυσωπούμεν: Σώσον τας ψυχάς ημών .

* 2. Η 'Ανακομιδή τού Λειψάνου του εν αγίοις Πατρός η

μων 'Αθανασίου του Μεγάλου. ( Όρα Ιανουαρ. 18 ).

Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

'Απολυτίκιον, Ηχος γ'. Θείας πίστεως .

στύλος γέγονας ορθοδοξίας, θείοις δόγμασιν υποστηρίζων,

την Εκκλησίας Ιεράρχα Αθανασιε ' τω γαρ Πατρί τον

Orologio .
20
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Υιον ομούσιον ανακηρύξας, κατήσχυνας "Αρειον . Πάτερ όσιε,

Χριστον τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος .

Κοντάκιον, 'Hχος β'. Τοϊς των αιμάτων σου .

Λ ' ρθοδοξίας φυτεύσας τα δόγματα, κακοδοξίας ακάνθας

U εξέτεμες, πληθύνας τον σπόρον της πίστεως, τη επομ- .

βρία του Πνεύματος όσιε· διό σε υμνούμεν 'Αθανάσιε.

# 3 . Των αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, και Μαύρας .

'Απολυτίκιον, Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε .

ΛιΜαρτυρές σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτών, στεφάνους

Ο εκομίσαντο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών

σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλον έθραυ

σαν και δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτών ταϊςικεσίαις

Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών .

'Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ .

τους πολυτρόπους αικισμούς ενεγκόντες, και τους στεφά

Π νους εκ Θεού ειληφότες, υπέρ ημών πρεσβεύσατε προς

Κύριον, μνήμην την πανίερον, την υμών εκτελούντων, μέγιστε

Τιμόθεε, και αοίδιμε Μαύρα, του ειρηνεύσαι πόλιν και λαόν :

αυτος γάρέστι πιστών το κραταίωμα .

* 4 . Της αγίας Μάρτυρος Πελαγίας .

Υπήρχεν εκ Ταρσού της Κιλικίας ήθλησεν επί Διοκλητιανού τω 288.

'Απολυτίκιον, "Ηχος δ'.

Η αμνάς σου Ιησού."Ορα κατωτέρω.

* 5 . Της αγίας και ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης.

Υπήρχε θυγάτηρ Λικινίου βασιλίσκου, και Λικινίας: ήθλησε το 315 έτει.

'Απολυτίκιον, " Ηχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ.

Τ ' αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τη φωνή: Σε Νυμφίε

Π μου ποθώ, και σε ζητούσα αθλώ, και συςαυρούμαι και

συνθάπτομαι τώ βαπτισμό σε και πάσχω δια σε, ως βασι

λεύσω συν σοί · και θνήσκω υπέρ σου, ένα και ζήσω εν σοι :

αλλ' ως θυσίαν άμωμον, προσδέχουντην μετα πόθου τυθείσαν

σοι . Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων, σώσον τας ψυχας ημών .
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Κοντάκιον, "Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

Παρθενίας κάλλεσι, πεποικιλμένη παρθένε, τη αθλήσει γέ

Π γονας, ωραιοτατη Ειρήνη" αιμασι τοϊς εκχυθεϊσί σου

φοινιχθείσα, πλάνην τε καταβαλούσα της αθεΐας· δια τούτο

και εδέξω, βραβεία νίκης χειρί τού Κτίστου σου.

Η 6. Του αγίου και δικαίου Ιωβ του Πολυάθλου.

Ο πιστος ούτος Θεράπων του Θεού, η πάσης αρετής έντελεστάτη είκων, και

εξαιρέτως της υπομονής το παράδειγμα , υπήρχεν υιος Ζαρε και Βοσόρρας, και

του 'Αβρααμ πέμπτος απόγονος άνθρωπος αληθινός , άμεμπτος, δίκαιος, θεόσε

βης, απεχόμενος από παντος πονηρού πράγματος, και δια ταύτα υπέρπλουτος,

και κατα πάντα ευλογημένος υπό Θεού, ως ουδείς άλλος των κατοίκων της Αυ

σίτιδος χώρας, πατρίδος αυτού, της μεταξύ Ίδoυμαίας και Αραβίας κειμένης .

Αλλά κατα θείαν συγχώρησιν, προς δοκιμασίας αυτού , στερηθείς διαμιάς και

τέκνων, και πλούτου, και δόξης, και πάσης παραμυθίας, και πληγωθείς καθ'

όλον το σώμα φοβερώς, ένεκαρτέρησε γενναίως εις την απαραδειγμάτιστον ταύ

την συμφοράν επτά ολόκληρα έτη, ευχαριστων τω Θεώ. Είτα, δια της Sείας

αυτού ευλογίας, επανελθων πάλιν εις ευδαιμονίαν λαμπροτέραν της πρώτης, και

ζήσας μετά την πληγήν 170 έτη, τα δε πάντα 240, ετελεύτησε πρεσβύτερος

και πλήρης ημερών περί το 1330 έτος προ Χριστού . " Αλλοι δε λέγουσιν, ότι

εν μόνον έτος διήρκεσεν η πληγή αυτού · και ότι έζησε μετ' αυτήν 140 έτη,

πάντα δε, 210.

'Απολυτίκιον. "Ήχος α. .

τον πλούτον θεωρήσας των αρετών του Ιωβ, συλήσαι έμη

I χανάτο και των δικαίων εχθρός και διαρρήξας τον πύρ

γον του σώματος, τον θησαυρών εκ εσύλησε τον του πνεύμα

τος εύρε γαρ ωπλισμένην την τού αμέμπτου ψυχήν: εμε δε

και γυμνώσας ήχμαλώτευσε. Προφθάσας ούν προ τέλους,

ρύσαι με του δολίου Σωτήρ, και σώσόν με.

Κοντάκιον, "Ηχος πλ. δ'. Ως απαρχας της φύσεως.

Δ 's αληθής και δίκαιος, θεοσεβής και άμεμπτος, ηγιασμέ

2 νος τε ώφθης πανένδοξε, Θεού θεράπων γνήσιε και έδι

δαξας κόσμον, εν τη ση καρτερία, Ίωβ πολύαθλε· όθεν παν

τες τιμώντες, υμνούμεν σου το μνημόσυνον.

* 7. Η 'Αναμνησις του εν ουρανώ φανέντος σημείου του

Σταυρού εν τη πόλει Ιερουσαλήμ. -

Το 346 έτει, εν τοις χρόνους Κωνσταντίου, υιού του Μ. Κωνσταντίνου, και

Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, κατά τον καιρόν της Πεντηκοστής, περί

ωραν τρίτης της ημέρας, εφάνη δια λαμπρών αστέρων το σημείον τούτο του

Σταυρού, ηπλωμένος από του Γολγοθά έως του ' Ορους των Ελαιών .



308 ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

'Απολυτίκιον, " Ηχος α .

Πού Σταυρού σου ο τύπος νύν υπέρ ήλιος έλαμψεν, άν περ

I εξ "Όρος αγίου, τόπω Κρανίου εφήπλωσας, και την εν

αυτώ σε Σώτερ ισχύν έτράνωσας, δια τότε κρατύνας καιτης

πιςος Βασιλείς ημών ούς και περίσωζε διαπαντός εν ειρήνη,

πρεσβείαις της Θεοτόκου Χριστε ο Θεός, και σώσον ημάς .

Κοντάκιον, Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

η διανοίξας ουρανούς κεκλεισμένους, εν ουρανώ υπερφα

Ο νείς τας ακτίνας, επί της γης ανέτειλεν ο άχραντος

Σταυρός · όθεν οι την έλλαμψιν, της αυτού ενεργείας, δεξά

μενοι προς άδυτον, οδηγούμεθα φέγγος και εν πολέμους έχο

μεν αυτον, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον .

και 8. Του αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελινού, επι

στηθίου, ηγαπημένου, και παρθένου, Ιωάννου του Θεολόγου
και του Οσίου Πατρός ημών 'Αρσενίου του Μεγάλου .

Περί μεν του Αποστόλου όρα Σεπτεμβ. 26. Ο δε Αρσένιος ήν διάκονος της

εν Ρώμη Έκκλησίας, λαμπρος κατα το γένος και την παιδείαν, και θαυμάσιος

την αρετήν . Τω δε 373, ότε Θεοδόσιος ο Μέγας ενέδυσε την βασιλικην πορφύ

ραν 'Αρκάδιον τον πρεσβύτερον υιόν αυτού , επταετή όντα, εκλεχθείς ο Αρσένιος

υπό Δαμάσου του της Ρώμης αρχιεπισκόπου, επέμφθη εις Κωνσταντινούπολιν ,

προς διδασκαλίας του βασιλόπαιδος τούτου . Αλλά μη δυνάμενος διδάσκειν αυ

τον ως ιδιώτην, κατά την εντολήν του πατρός, δια την φυσικής του νέου επαρ

σιν και ισχυρογνωμίαν, μάλλον δε και κινδυνεύσας υπ' αυτού την ζωήν, κατέλιπε

την βασιλικήν αυλήν, και απήλθεν εις την εν τη ερήμω της Θηβαΐδος Σκήτης :

όπου τελέσας τον υπόλοιπον βίαν ασκητικώς , ετελεύτησε το 445, ετών 98.

* . 'Aργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

Απολυτίκιον, Ηχος β'.

Απόστολε Χριστώ τω Θεώ ηγαπημένε, επιτάχυνον ρύσαι

Η λαόν αναπολόγητον · δέχεται σε προσπίπτοντα, ο επι

πεσόντα το στήθει καταδεξάμενος · δν ικέτευε Θεολόγε, και

επίμονον νέφος εθνών διασκεδασαι, αιτούμενος ημίν ειρήνην,

και το μέγα έλεος.

Του Οσίου, "Ηχος πλ. δ'.

αϊς των δακρύων σου ροαϊς, της ερήμου το άγονον εγεώρ

Η γησας και τοϊς εκ βάθους στεναγμούς, εις εκατόν τους

πόνους έκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη

λάμπων τοϊς θαύμασιν, 'Αρσένιε Πατήρ ημών όσιε, πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .
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Κοντάκιον του Αποστόλου, "Ηχος β'.

Τα μεγαλεία σου παρθένε τις διηγήσεται; βρύεις γαρ θαυ

I ματα, και πηγάζεις ιαματα, και πρεσβεύεις υπέρ των

ψυχών ημών, ως Θεολόγος και φίλος Χριστού . : .

Του Οσίου, Ηχος β'. Την εν πρεσβείαις . . .

Την των Αγγέλων εν σώματι πολιτείαν, επιδειξαμενος Αρ

I σένιε θεοφόρε, τούτων και της τιμής κατηξίωσαι, το

του Δεσπότου θρόνω, συν αυτοίς παριστάμενος, και πάσι

πρεσβεύων θείαν άφεσιν.

* 9. Τού αγίου Προφήτου Ησαΐου και του αγίου Μάρτυ

ρος Χριστοφόρου .

“ Ο μεν Προφήτης υπήρχεν υιός 'Αμως, έκ της βασιλικής φυλής καταγόμενος .

Προεφήτευσεν εν ημέραις Όζίου ( του και Αζαρίου καλουμένου), Ιωάθαμ, "Αχαζ,

κα Εζεκίου, βασιλέων της Ιουδαίας . Περί δε το 681 προ Χριστού , επί της

βασιλείας Μανασσή, υιού και διαδόχου του ευσεβεστάτου Εζεκίου, ελέγχων,την

ασέβειαν και τας παρανομίας αυτού , επριονίσθη δια ξυλίνου πρίονος , και ούτως

ετελεύτησε μαρτυρικώς. Ονομάζεται απάντων των Προφητών ο Ευτoνώτατος

και Μεγαλοφωνότατος, δια το κάλλος και ύψος των λόγων αυτού . Η προ

φητεία αυτού, εις 66 κεφάλαια διηρημένη, ταττεται η πρώτη των Μειζόνων

Προφητών. Τούτε εστι και η Ε'. της Στιχολογίας Οδη: Έκ νυκτος άρθρίζει

το πνεύμα μου προς σε, ο Θεός, κτλ. - Περι δε του Αγίου Χριστοφόρου

λέγουσι τερατώδη και μυθώδη πολλά, όσα έγέννησεν η αμάθεια και δεισιδαιμονία -

εξ ών εστι και το νομίζειν, ότι, ή αν ημέρα έβλεπε τις αυτού την εικόνα, ήν

αδύνατον αποθανείν αυτόν κατ' αυτήν αιφνιδίως, ή εκ συμβεβηκότος τινός . Έν

τεύθεν προήλθε το περιαδόμενον εκείνο: Χριστοφόρον αφ' ου ίδης, ύςερασφα

λης βαδίζεις. Έκ τούτου η συνήθεια των παλαιών του τιθέναι τας εικόνας

αυτού εις των Εκκλησιών τας εισόδους, ένα οι εισερχόμενοι βλέπωσιν, αυτάς.

Η δε ετυμολογία του ονόματος αυτού , όπερ δηλοί: Χριστον φέρειν, παρεκί

νησεν αναμφιβόλως τους ζωγράφους, ίνα ζωγραφίζωσιν αυτον, βαστάζοντα επί

των ώμων νήπιον τον Ιησούν ούχι όμως έχοντα και πρόσωπον κυνος ( σκύλου ),

ώς τινες των αμαθών ζωγράφων. " Ήθλησε δε ο Μάρτυς επι Δεκίου τω 250 έτει .

'Απολυτίκιον του Προφήτου, "Ηχος β'.

Που Προφήτου σου Ησαίου την μνήμην Kύριε εορτάζοντες,

I δι αυτού σε δυσωπούμεν : Σώσον τας ψυχάς ημών .

Του Μάρτυρος, Ήχος δ'. Ταχύ προκαταλαβε.

Πτολαϊς ταίς εξ αίματος, ωραϊζόμενος, Κυρίω παρίστασαι,

Κ τω Βασιλεϊ ουρανών, Χριστοφόρε αοίδιμε· όθεν συν 'Α

σωμάτων, και Μαρτύρων χορείαις, άδεις τη τρισαγίω και

φρικτή μελωδία διο ταϊς ικεσίαις ταϊς σαϊς, σώζε τους

δούλους σου.
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Κοντάκιον του Προφήτου," Ηχος β'.

. . " Την εν πρεσβείαις .

Της προφητείας το χάρισμα δεδεγμένος, Προφητομάρτυς

Ι Ησαΐα θεοκήρυξ, πάσιν έτράνωσας τοϊς υφ'ήλιον, την

του Θεού φωνήσας, μεγαλοφώνως σαρκωσιν: Ιδού η Παρ

θένος εν γαστρί λήψεται.

& 40 . Του αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού .

Ούτος ήν εκ του αριθμού των Δώδεκα, ονομαζόμενος υπό μεν του Ματθαίου,

Σ . Κανανίτης, υπό δε του Λουκά, Σ. Ζηλωτης ( Ματθ. ι. 4 . Λουκ. 6'. 16) : κα

ότι το Κανανίτης ερμηνεύεται εις το Ζηλωτης, εκ του Κανά, όπερ δη

λοϊ Ζήλος, κατά τους ερμηνευτάς . Λέγουσι δέ τινες, ότι ούτος εστίν ο νυμ

φίος του εν Κανά της Γαλιλαίας γενομένου γάμου, όπου ο Ιησούς, μεταβαλων το

ύδωρ εις οίνον, εποίησε την αρχήν των σημείων αυτού (Ιωάν. β'. 1 -11 ).

“Απολυτίκιον, Ήχος γ'.

Απόστολε άγιε Σίμων , πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ένα

Η πταισματων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών.

Κοντάκιον,* Ηχος β'. Τους ασφαλείς . . .

Τον ασφαλώς τα της σοφίας δόγματα, εν ταϊς ψυχαίς.

I των ευσεβούντων θέμενον, εν αινέσει μακαρίσωμεν, τον

θεηγόρον παντες Σίμωνα τω θρόνω γαρ της δόξης νύν παρί

σταται, και συν τοϊς 'Ασωμάτους επαγάλλεται, πρεσβεύων

απαύστως υπέρ πάντων ημών.

και 11. Τα Γενέθλια, ήτοι τα Εγκαίνια της Κωνσταντινου

πόλεως και μνήμη του αγίου Ιερομάρτυρος Μωκίου .

Κατά το 328 έτος από Χριστού , τη 20 Νοεμβρίου, κατεβλήθησαν τα θεμέλια

της Βασιλίδος ταύτης των πόλεων. Τώ δε 330 έτει, Ινδικτιώνος 3, Μαίου μη

νος 11 , ημέρα β'. της Εβδομάδος, εγένοντο τα Εγκαίνια αυτής μετα πάσης της

Συγκλήτου και αφιερωθείσα εις την προστασίας της Θεοτόκου, επωνομάσθη

Κωνςαντινούπολις, εκ του ονόματος του κτίσαντος αυτην Κωνσταντίνου

και του Μεγάλου – Ο δε Ιερομάρτυς ήθλησεν επί Διοκλητιανού το 288 έτει .

'Απολυτίκιον του Αγίου, Ηχος δ'.

T αι τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος, των 'Αποςόλων

Ο γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, εις θεωρίας ε

πίβασιν· δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών, και

τη πίςει ενήθλησας μέχρις αίματος, ιερομάρτυς Μώκιε. Πρέσ

βευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.
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" Και των εγκαινίων, ο αυτός .

Της Θεοτόκου η Πόλις, τη Θεοτόκω προσφόρως, την εαυ

I της ανατίθεται σύστασιν εν αυτή γαρ έστηρικται δια

μένειν, και δί αυτής περισώζεται και κραταιούται, βσώσα

προς αυτήν : Χαίρε η ελπίς, πάντων των περάτων της γης .

Κοντάκιον," Ηχος β'. Τους ασφαλείς .

ΤΑ αθοπλισθείς τώ θυρεό της πίστεως, της ασεβών τας

παρατάξεις έτρεψας, και εδέξω δόξης στέφανον, παρα

Κυρίου μάκαρ Μώκιε: διο μετα Αγγέλων αγαλλόμενος, πε

ρίσωζε κινδύνων τους υμνούντας σε, πρεσβεύων απαύστως

υπέρ πάντων ημών.

12. Των εν αγίοις Πατέρων ημών, Επιφανίου επισκό

που Κύπρου, και Γερμανού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου

πόλεως .

Ο μεν Έπιφάνιος εγεννήθη περί το 320 έτος έν Βεσανδούκη, κώμη της Πα

λαιστίνης μικρά , εκ γονέων πτωχών, Ιουδαίων το γένος. Mετήλθε τον μοναδι

κον βίον εκ νεαράς ηλικίας και μιμησάμενος πάσαν αρετήν των μοναχών της

Αιγύπτου , έλαβεν ύστερον πολλούς άλλους υπό την προστασίας αυτού εν ιδίω

μοναστηρίω. Έδιδάχθη την Εβραϊκην, Αίγυπτιακήν, Συριακήν, Ελληνικήν, και

Λατινικήν γλώσσαν, και εκ τούτου εκαλείτο Πεντάγλωσσος. Περι το 368,

εκλεχθείς επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου, ήτις πρότερον εκαλείτο Σαλα

μις, και ποιμάνας το ποίμνιον αυτού θεαρέστως, και πάσης αιρέσεως αμόλυντον,

ετελεύτησε περί το 433 έτος , ζήσας έτη 105, κατα δε τον του Νικοδήμου Συ

ναξαριστής, 115. Μεταξύ των ιερών αυτού Συγγραμμάτων τιμάται μάλλον των

λοιπών το Παναριον (εκ του Λ . Ρanarium ), ό εστιν 'Αρτοφόριον, ή 'Αρ

τοθήκη, περιέχον απόδειξιν των της πίστεως αληθειών, και ανασκευήν της

πλάνης 80 αιρέσεων . - “ Ο δε Γερμανός ήν Κωνσταντινουπολίτης την πατρί

δα, λαμπρος το γένος, υιός Ιουστινιανού Πατρικίου . Κατ' αρχάς εγένετο επί

σκοπος Κυζίκου " τω δε 715 προεβιβάσθη εις τον της Κωνσταντινουπόλεως θρό

νον. 'Αλλ'επειδη γενναίως αντέστη εις το περί των αγίων Εικόνων πρόσταγμα

Λέοντος του Ισαύρου, εξωσθείς του τρόνου αυτού το 730 έτει, και ζήσας του

λοιπού ως ιδιώτης, ετελεύτησε περί τα 740, ετών 95. Το περί των “Εξ Οίκου

μενικών Συνόδων εστι το πρώτιστον των αυτού Συγγραμμάτων. 'Εχρημάτισε δε

και ασματογράφος και αυτός, ως φαίνεται εκ της επιγραφής πολλών Στιχηρών

1' διομέλων, εξ ων και τα εις την Υπαπαντής : Λέγε Συμεων, κτλ .

'Απολυτίκιον: Ο Θεος των Πατέρων ημών . Σελ. 283. -

Κοντάκιον, " Ηχος δ'. Ο υψωθείς . . . . .

Ιεραρχών την θαυμαστής ξυνωρίδα, ανευφημήσωμεν πιστοι

Η κατα χρέος, συν Γερμανώ τον θείον Επιφάνιον ούτοι

γαρ κατέφλεξαν, των αθέων τας γλώσσας, δόγματα σοφώ
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pras .

τατα, διαθέμενοι πάσι, τοϊς ορθοδόξως μέλπουσιν αεί, της

ευσεβείας το μέγα μυστήριον .

ή 13. Της αγίας Μαρτυρος Γλυκερίας.

"Ήθλησεν εν έτει 144 , επι 'Αντωνίου βασιλέως .

'Απολυτίκιον: Η αμνάς σου Ιησού . Σελ . 306.

Κοντάκιον, Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

Την Παρθένον στέργουσα, και Θεοτόκον Μαρίαν διετήρεις

I άφθορον, την σεαυτής παρθενίαν πόθω δε καρδιωθείσα

τω του Κυρίου, ήθλησας ανδρειοφρόνως μέχρι θανάτου δια

τούτο Γλυκερία, διπλώ στεφανο, σε στέφει Χριστός ο Θεός .

ή 14. Του αγίου Μάρτυρος 'Ισιδώρου του εν τη Χίω.

“Υπήρχεν Αλεξανδρεύς την πατρίδα, στρατιωτικός την ταξιν ' ήθλησεν εν τη

νήσω Χίω τω 231, επι Δεκίου.

'Απολυτίκιον : Ο Μάρτυς σου Κύριε. Σελ. 279.

Κοντάκιον, Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

ΤΚυβερνήτης μέγιστος, τη οικουμένη, συ εφάνης άγιε, ταϊς

Ι προς Θεόν σου προσευχαΐς · διό υμνούμεν σε σήμερον,

Μάρτυς θεόφρον, Ισίδωρε ένδοξε .

* 15. Των οσίων Πατέρων ημών Παχωμίου του Μεγάλου,

και 'Αχιλλίου αρχιεπισκόπου Λαρίσσης του Θαυματουργού .

Ο μεν 'Αχίλλιος ήν εις των 318 9εοφόρων Πατέρων της Α '. Οικουμενικής Συ

νόδου, τελευτήσας περι τα μέσα του Δ'. αιώνος. - “ Ο δε Παχώμιος εγεννήθη

έν τή άνω Θηβαΐδι της Αιγύπτου εκ γονέων ειδωλολατρών» έστράτευσε πρότε

ρον εκ νεαράς ηλικίας είτα, τας αρετές των Χριστιανών βλέπων, προσήλθεν

εις την πίστιν του Χριστού έμαθήτευσεν υπό τον ερημίτην Παλάμωνα' εγένετο

περιβόητος εις την αρετήν, δι' ής ενέπλησε την κατα τον Νεϊλον Ταβεννησίαν,

μοναστηρίων και σκήτεων, και κατέστη Κοινοβιάρχης μοναχών υπερ τας 14 χι

λιάδας : ετελεύτησε περί τα 348.

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

Απολυτίκιον, " Ηχος πλ. δ'.

Ταϊς των δακρύων σου ροαϊς, της ερήμου το άγονον εγεώρ

Η γησας και τοϊς εκ βάθους στεναγμούς, εις εκατόν τους

πόνους έκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη

λαμπων τοϊς θαύμασι . Παχώμιε Πατήρ ημών όσιε, πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχας ημών .
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Του Ιεράρχου, "Ηχος δ'.

Τζανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας δι

δάσκαλον, ανέδειξε σε τή ποίμνη σου ή των πραγμάτων

αλήθεια " δια τούτο έκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη

πτωχεία τα πλούσια . Πάτερ Ιεράρχα Αχίλλιε, πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

* Κοντάκιον του Οσίου, Ηχος β'. Την εν πρεσβείαις .

Την των Αγγέλων εν σώματι πολιτείαν, επιδειξάμενος Πα

I χώμιε θεοφόρε, τούτων και της ευκλείας ήξίωσαι, τω το

Δεσπότου θρόνω, συν αυτοίς παριστάμενος, και πάσι πρεσ

βεύων θείαν άφεσιν .

Του Ιεράρχου, Ηχος πλ. δ'. Τη υπερμάχω.

Της οικουμένης τον αστέρα τον ανέσπερον, και Λαρισ

Ι σαίων τον ποιμένα τον ακοίμητον, τον 'Αχίλλιον υμνή

σωμεν εκβοώντες : Παρρησίαν κεκτημένος προς τον Κύριον,

εκ παντοίας τρικυμίας ημάς λύτρωσαι, ένα κράζωμέν σοι:

Χαίροις Πάτερ Αχίλλιε .

ή 16. Τού οσίου Πατρός ημών Θεοδώρου του Ηγιασμένου,

μαθητού του οσίου Παχωμίου .

Έτελεύτησε κατά το 360 έτος .

Απολυτίκιον, * Ηχος α . Του λίθου σφραγισθέντος .

Της ερήμου πολίτης, και εν σώματι άγγελος, και θαυμα

Ι τoυργoς ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Θεόδωρε νη

στεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβων, θε

ραπεύεις τους νοσούντας, και τας ψυχας των πίστει προσ

τρεχόντων σοι . Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν δόξα τω σε ξε

φανώσαντι · δόξα τω ενεργούνται δια σου πάσιν ιάματα .

Η 17. Των αγίων Αποστόλων 'Ανδρονίκου και Ιουνίας .

Τούτους αναφέρει ο Απ. Παύλος εν τη προς Ρωμαίους Επιστολή, λέγων :

Α 'σπάσασθε 'Ανδρόνικον και Ιουνίαν τους συγγενείς και συναιχ

μαλώτους μου, οι τιμές εισιν επίσημοι εν τοίς αποστόλοις, οί και

προ έμού γεγόνασιν εν Χριστώ ( ις '. 7 ) .

Απολυτίκιον, Ήχος γ'.

Α πόστολοι άγιοι , πρεσβεύσατε τω ελεήμονι Θεώ, ένα

Η πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών .



314 ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

και 18. Των αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης,

Ανδρέου, Παύλου, Βενεδίμου, Παυλίνου, και Ηρακλείου . .

Ούτοι εκ διαφόρων πόλεων όντες, ήθλησαν επί Δεκίου τω 280.

Εί ουκ έστιν, 'Αλληλούϊα: Οι Μάρτυρές σου Κύριε. Σελ. 306.

8 19. Του αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίο, επισκόπο Πρού

σης, και των συν αυτώ, Ακακίου, Μενάνδρα και Πολυαίνου .

Εί ουκ έστιν, 'Αλληλ. Οι Μάρτυρές σου Κύριε, ως ανωτέρω.

& 20. Του αγίου Μάρτυρος Θαλλελαίου.

“Υπήρχεν έκ τινος χώρας της Φοινίκης, καλουμένης Λιβάνου , υιός πατρός μεν ,

Bερουκίου, αρχιερέως των Χριστιανών, μητρος δε Ρωμυλίας ιατρός την τέχνην,

κρυπτόμενος εις ελαιώνα τινα δια τον των ειδωλολατρών φόβον συλληφθείς δε,

ήθλησεν επι Νουμεριανού το 284 έτει .

'Απολυτίκιον : Ο Μάρτυς σου Κύριε . Σελ. 279.

Κοντάκιον, Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

των Μαρτύρων συναθλος, αναδειχθείς και οπλίτης, στρα

Ι τιώτης άριστος, του Βασιλέως της δόξης, γέγονας δια

βασάνων και τιμωρίας, έπαρσιν ειδωλολατρών καταπατή

σας δια τούτο την σεπτήν σου, υμνούμεν μνήμην σοφε Θαλ

λέλαιε .

& 21. Των αγίων Μεγάλων Βασιλέων και Ισαποστόλων,

Κωνσταντίνου και Ελένης .

Ο μέγας ούτος και αοίδιμος Α '. Βασιλευς Χριστιανών υπήρχεν υιος Κωνσταν

τίνου του Χλωρού ( βασιλέως των δυτικωτάτων μερών του Ρωμαϊκού κράτους),

και της μακαρίας Ελένης . Έγεννήθη το 272 έτει έν Ναίσσω της Δαρδανίας,

πόλει ποτέ του Ελλησπόντου , κατά τινας . Το 306 έτει, αποθανόντος του πα

τρος, αναγορεύθη του θρόνου αυτού διάδοχος . Το 319 μαθων ότι ο Μαξέντιος

μετα του Μαξιμίνου ηνώθησαν κατ' αυτού , έξεστράτευσεν εις Ιταλίαν " όπου α

περχόμενος επί κεφαλής των εαυτού στρατευμάτων, είδεν εν τω ουρανό μετα

μεσημβρίαν, κάτωθεν του ηλίου, στύλον φωτεινον, εις τύπον Σταυρού, μετ' επι

γραφής τοιαύτης : 'Εν τούτω νικήσεις. Την εφεξής νύκτα φανείς καθ' ύπνος

ο Ιησούς Χριστός, παρήγγειλεν αυτώ την χρήσιν του σταυροειδούς εκείνου τύπου

εις τας σημαίας αυτού · ο δε , εγερθείς το πρωί , διώρισεν αμέσως την τούτου

κατασκευήν, ονομάσας αυτό Λάβαρον (Labarum, όπερ ετυμολογούσιν εκ του

Ελληνικού λαφυρον) : ό εστι, Σημαίαν προς νίκην και λαφυραγωγίαν του έχ

Sρού , έχουσαν εν εαυτή γεγραμμένον το όνομα του Ι. Χ ., και κροτήσας την μά

χην τη 28 Οκτωβρίου, ενίκησε κατακράτος τον Μαξέντιον ός τις καταδιωκό

μενος, επνίγη εις τον Τίβεριν ποταμόν. Ο δε Κωνσταντίνος, εισελθων τη έπαυ

ριον εις Ρώμην μετα θριάμβου, αναγορεύθη υπό της Γερουσίας αυτοκράτωρ της

Δύσεως, του Λικινίου βασιλεύοντος, εις την Ανατολήν. Αλλά και τούτον, ζηλο

τυπήσαντα ύστερον, και εκδικούμενον εις τους Χριστιανούς, πολεμήσας άπαξ

και δις, κατεξολόθρευσεν εις τέλος το 323 έτει και ούτως έμεινεν αυτος μο
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νάρχης της Δύσεως και της Ανατολής έπαυσαν πάντες οι κατα της Εκκλησίας

διωγμοί, έθριάμβευσεν ο Χριστιανισμός, και κατελύθη η ειδωλολατρεία. Τα 395

συνήθροισε την εν Νικαία Α'. Οικουμενική Σύνοδον, ήν και ετίμησε δια της

εαυτού παρουσίας . Το 328, κατά την 29 Νοεμβρίου, κατέβαλε τα θεμέλια της

επωνύμου αυτού Κωνσταντινουπόλεως, εις ήν μετακομισθέντος του αυτο

κρατορικού θρόνου εκ της Ρώμης, επωνομάσθη και αυτη Νέα Ρώμη. Τελευ

ταΐον ασθενήσας κατά την Νικομήδειαν, και εκεί , κατα τον Ευσέβιον ( εις

Κωνσταντ. Βιβλ. δ'. 61 -62), ομοίως και τον Σωκράτην, και Σωζόμενον, αιτήσας

και λαβων το θείον Βάπτισμα, και των λοιπών αγίων Μυστηρίων αξιωθείς , έτε

λεύτησε το 337, κατα την 21, η 29 Μαΐου , ημέρα της Πεντηκοστής, ζήσας

τα πάντα έτη 65 , εξ ών εβασίλευσε 31 . Το δε λείψανον αυτού, ενεχθέν εις Κων

σταντινούπολιν, κατετέθη εν τω υπ' αυτού ανεγερθέντι ναό των Αποστόλων. ' Αλ

λοι δε λέγουσιν, ότι εβαπτίσθη εν Ρώμη το 324 έτει υπό του αγίου Σιλβέστρου.

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

'Απολυτίκιον, Ηχος πλ. δ'.

Του Σταυρού σου τον τύπον εν ουρανώ θεασάμενος, και

I ως ο Παύλος την κλήσιν ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος,

ο εν βασιλεύσιν Απόστολός σου Κύριε, βασιλεύουσαν Πόλιν

τη χειρί σου παρέθετο: ην περίσωζε διαπαντός εν ειρήνη,

πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.

Ο Κοντάκιον, "Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

ΤΚωνσταντίνος σήμερον, συν τη μητρι τη Ελένη, τον Σταυ

Π ρον εκφαίνουσι, το πανσεβάσμιον ξύλον, πάντων μεν

των Ιουδαίων αισχύνην όντα, όπλον δε πιστών ανάκτων

κατ' εναντίων· δι ημάς γαρ ανεδείχθη, σημεϊον μέγα , και εν

πολέμοις φρικτόν .

& 2 2. Του αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου . 'Αλληλούϊα.

ξ: 23. Του οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Μιχαήλ,

επισκόπου Συννάδων . 'Αλληλούϊα.

ή 24. Του οσίου Πατρός ημών Συμεων του εν τω Θαυμα

στω όρει .

Υπήρχεν εξ 'Αντιοχείας, έζησενεπί στύλου, επωνομάσθη Συμεών ο νέος Στυ

λίτης, ετελεύτησε το 595 έτει.

'Απολυτίκιον, "Ηχος α . Του λίθου σφραγισθέντος . .

Της ερήμου πολίτης, και εν σώματι άγγελος, και θαυμα

Ι τoυργός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Συμεών νη

στεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβων, θε

ραπεύεις τους νοσούντας, και τας ψυχας των πίστει προσ
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τρεχόντων σοι. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν· δόξα τω σε

στεφανώσαντι· δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιαματα .

Κοντάκιον, Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

Τα άνω ποθών, των κάτω μεθισταμενος, και ως ουρανός

Ι τον στύλον τεκτηνάμενος, δί αυτού απήστραψας των

θαυμάτων τη αίγλη "Οσιε, εις αει Χριστώ τω Θεώ, πρεσ

βεύων απαύστως υπέρ πάντων ημών .

# 25. “ Η τρίτη εύρεσις της τιμίας Κεφαλής τω Προδρόμου.

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

Απολυτίκιον, *Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

Ως θείον θησαύρισμα, έγκεκρυμμένον τη γη, Χριστος α

πεκάλυψε, την Κεφαλήν σου ημϊν , Προφήτα και Πρό

δρομε " πάντες ούν συνελθόντες, εν τη ταύτης ευρέσει, ασμα

σι θεηγόρους, τον Σωτήρα υμνούμεν, τον σώζοντα ημάς εκ

φθοράς ταϊς ικεσίαις σου .

Κοντάκιον, "Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

Προφήτα Θεού, και Πρόδρομε της χάριτος, την Κάραν την

Η σην, ως ρόδον ιερώτατον, εκ της γης ευρέμενοι, τας

ιασεις πάντοτε λαμβανομεν " και γαρ παλιν ως πρότερον, εν

κόσμω κηρύττεις την μετάνοιαν .

* 26. Του αγίου Αποστόλου Κάρπου, ενός των Εβδο

μήκοντα .

'Απολυτίκιον, Ηχος γ'.

Απόστολε άγιε Κάρπε, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ένα

Η πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών .

* 27. Τού αγίου Ιερομάρτυρος Ελλαδίου. 'Αλληλούϊα .

* 28. Τού αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς, επισκόπου Με

λιτινής . 'Αλληλούϊα .

** 29. Της αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας. 'Αλληλούϊα.

** 30. Του οσίου Πατρός ημών Ισαακίου ηγουμένου της

μονής των Δαλμάτων. 'Αλληλούϊα .

η μονη αύτη, κατα τον Κωδινον, εκτίσθη υπό Δαλματα Πατρικίου, ανεψιού το

Μ . Κωνσταντίνου, αφ' ου και την επωνυμίαν έλαβεν. Ως δε άλλοι λέγουσιν, επω
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νομάσθη ούτως, εξότου ο Δαλμάτος διεδέχθη εν αυτή τον Ισαάκιον ( Αυγής. 3) .

Πιθανώτερον όμως, ότι έλαβε την επωνυμίαν ταύτην πληθυντικώς εξ αμφοτέρων

των Δαλμάτων. – Την μονήν ταύτην o Κοπρώνυμος εποίησεν ύστερον στρατω

να, κατά τον Ζωναράν: « Και την του Δαλμάτου δε λεγομένην μονην, αρχαίαν

ούσαν, και των εν Κωνσταντινουπόλει πρεσβυτέραν πασών, αφ' ης απελάσας τας

μοναχούς, στρατιωτών αυτην πεποίηκε καταγώγιον » . ( Χρονικ. ΙΕ'. η.) .

& 31 . Του αγίου Μάρτυρος Ερμείου. 'Αλληλούϊα .

σας κατά
τωνεν Κωνσαυτην πεποί

Μ Η Ν ΙΟΥΝΙΟΣ.

"Έχων ημέρας 30. Η ημέρα έχει ώρας15,και η νυξ ώρας 9.

ξε 1 . Του αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου .

“Υπήρχεν εκ Νεαπόλεως της εν Παλαιστίνη, φιλόσοφος Πλατωνικός προσήλ

Sεν εις την πίστιν του Χριστού δια τους διωγμούς, ούς έβλεπε τους Χριστια

νους υπομένοντας απελθών εις Ρώμην, έδωκεν εις Μάρκον τον Αυρήλιον έγγρα

φον απολογίαν, δί ής απέδειξε την αθωότητα και αγιότητα της Χριστιανικής

πίστεως: ετελεύτησε μαρτυρικώς το 167 έτει .

'Αλληλούϊα.

& 2 . Του εν αγίοις Πατρός ημών Νικηφόρο, αρχιεπισκόπου

Κωνσταντινουπόλεως, του ομολογητού.

Διεδέχθη τον Ταράσιον τω 806, αντέστη γενναίως, δια την των αγίων Εικό

νων τιμών, εις το πρόσταγμα Λέοντος του Αρμενίου, υφ' ού εξορισθείς έν τινι

μοναστηρίω, ετελεύτησε το 827 ετών 70.

'Απολυτίκιον, *Ηχος δ'.

Τα ανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδα

I σκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, ή των πραγμάτων

αλήθεια " δια τούτο έκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά , τη

πτωχεία τα πλούσια . Πάτερ Ιεράρχα Νικηφόρε, πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον, Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

πιον της νίκης στέφανον, ώ Νικηφόρε, ουρανόθεν ένδοξε,

Τι ως ειληφως παρα Θεού, σώζε τους πίστει τιμώντας σε,

ως ιεράρχην Χριστού, και διδάσκαλος .

ή» 3. Του αγίου Μάρτυρος Λουκιλλιανού. 'Αλληλούϊα .

* 4. Του εν αγίοις Πατρός ημών Μητροφάνους, αρχιεπισκό

που Κωνσταντινουπόλεως.
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Ετέθη εις τον τρόνον τω 320, απέστειλε τοποτηρητην εαυτού εις την Α'. Οι

κουμενική Σύνοδον ετελεύτησε το 330. Κατ'άλλους δε , γενόμενος ομολογητής

επί Διοκλητιανού , ετελεύτησε το 312 έτει. Ίστέον δε , ότι οι Τριαδικοί της

Οκτωήχου Κανόνες ουκ εισί του Μητροφάνους τούτου ποίημα, αλλ'ετέρου όμω

νύμου, επισκόπου Σμύρνης χρηματίσαντος , περι τα μέσα του Θ'. αιώνος .

Απολυτίκιον, Ήχος δ'.

Κανόνα πίστεως. "Ορα ανωτέρω.

Κοντάκιον, "Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

την πίστιν Χριστού, τρανώς συ εδογμάτισας, και ταύτην

I τηρών, εις πλήθος όντως ηύξησας, το πιστόν σου ποί

μνιον συν 'Αγγέλοις όθεν Μητρόφανες, συναγάλλη νύν, και

Χριστώ, πρεσβεύεις απαύστως υπέρ πάντων ημών.

* 5.Τού αγίο Ιερομάρτυρος Δωροθέου, επισκόπου Τύρου .

* 6.Του οσίου Πατρός ημών Ιλαρίωνος του Νέου, ηγουμέ

νου της Μονής των Δαλμάτων .

* 7. Του αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου, επισκόπου Αγ

κύρας.

* 8. Η 'Ανακομιδή τού Λειψάνου του αγίου Μεγαλομάρτυ

ρος Θεοδώρου του Στρατηλάτου . ( " Ορα Φεβρ. 8 ) .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον, Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Ττρατολογία αληθεί αθλοφόρε, του ουρανίου στρατηγός

2 Βασιλέως, περικαλλής γεγένησαι Θεόδωρε όπλοις γαρ

της πίστεως, παρετάξω έμφρόνως, και κατεξολόθρευσας των

δαιμόνων τα στίφη, και νικηφόρος ώφθης αθλητής: όθεν σε

πίστει αει μακαρίζομεν .

. Κοντάκιον, "Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Δ 's αθλητής και αριστεύς του Σωτήρος, και χορηγού των

2 δωρεών ουρανόθεν , ταϊς προς Θεόν πρεσβείαις σου

προφθαίνεις αεί, πάντας τους προσφεύγοντας, το ναό σου

τω θείω, και πιστως προστρέχοντας, τη αγία σου σκέπη.

Διο βοώμεν : Λύτρωσαι ημάς, εκ των κινδύνων, παμμάκαρ
Θεόδωρε.

* 9. Του εν αγίοις Πατρός ημών Κυρίλλου, αρχιεπισκόπου

Αλεξανδρείας .
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Σήμερον εορτάζεται κυρίως η μνήμη της κοιμήσεως αυτού τη δε 18 Ιανουαρίου

η από της Αλεξανδρείας φυγή αυτού , ως πρόξενος αγαθών εις την Εκκλησίαν·

καθότι συγκροτηθείσα δί αυτής η εν Εφέσω Σύνοδος , εξωστράκισε το βλάσφημον

του Νεστορίου δόγμα. “ Ορα Ιανουαρίου 18.

Σημείωσαι , ότι από ταύτης της ημερας, καθ' ήν γίνεται το θερινό ηλιοστάσιον, άρχεται ο ήλιος στρέ

φεσθαι πάλιν προς τα νότια μέρη, και αυξάνειν μεν τας νύκτας εις ημάς, σμικρύνειν δε τας ημέρας .

'Απολυτίκιον, Ηχος πλ. δ'.

Λ ' ρθοδοξίας οδηγε, ευσεβείας διδάσκαλε και σεμνότητος,

της οικουμένης ο φωςήρ, αρχιερέων θεόπνευσον εγκαλ

λωπισμα, Κύριλλε σοφέ, ταϊς διδαχαϊς σου πάντας έφώτι

σας, λύρα του Πνεύματος . Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθή

ναι τας ψυχας ημών.

Κοντάκιον,* Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ .

Τας των αιρέσεων πλοκας διαρρήξας, εν τη δυνάμει του

Ι. Χριστού θείοις λόγοις, την Εκκλησίαν Κύριλλε έπλού

τισας, πάντα τα ζιζάνια, Νεστορίου εκκόψας· όθεν και παρί

στασαι, συν Αγγέλων χορείαις, Χριστώ πρεσβεύων μακαρ

εκτενώς, πάσι πταισμάτων δωρήσασθαι άφεσιν. " .

• 10. Των αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης .

* 11.Των αγίων Αποςόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα .
“ Ο μεν Βαρθολομαίος ήν εκ του αριθμού των Δωδεκα, Γαλιλαίος την πατρίδα

και ταύτα μόνα βέβαια περί αυτού, ως εκ της ευαγγελικής ιστορίας. Περί δε

του έργου της αποστολής αυτού λέγουσι πάντες, ότι εκήρυξεν εις την 'Αραβίαν,

και Περσίαν , και προ πάντων εις τους Ινδούς, φέρων εις αυτούς, το κατά Ματ

$αίον Ευαγγέλιον, Εβραϊστι γεγραμμένον, όπερ, μετα 100 έτη, εύρεν εκεί ο Πάν

ταινος, φιλόσοφος Στωϊκός, και περίφημος της εν 'Αλεξανδρεία χριστιανικής σχο

λής διδάσκαλος ( Ευσέβ. Έκκλ. Ιστορ. Ε'. 19) . Έτελεύτησε δε, κατά την κοι

νοτέραν γνώμην, σταυρωθείς, ή ζών εκδαρείς το σώμα εν 'Αλβανοπόλει της Αρ

μενίας, όπερ φαίνεται βεβαιούσα και η αρχαία των Αρμενίων παράδοσις . - Τι

νες νομίζουσιν, ότι Βαρθολομαίος και Ναθαναήλ έστιν είς και ο αυτός· διότι, λέ

γουσιν, ουδαμου φαίνεται η του Βαρθολομαίου κλήσεις , ενώ σημειούται η του Να

Sαναηλ ( Ιωάν. α . 46- 52 ) . " Οτι οι περι το Βαρθολομαίου λαλούντες Ευαγγελισται,

αποσιωπώσι τον Ναθαναήλ· ο δε Ιωάννης, ός τις μόνος αναφέρει αυτόν, ουδεν

περί Βαρθολομαίου λέγει . "Οτι το Βαρθολομαίος ουκ έστιν όνομα κύριον, αλλά πα

τρωνυμικόν, σημαίνον Υιόν θολομαίου, όπερ ερμηνευόμενον εις το αναρτών,

ή αναχαιτίζων υδατα, εμορφώθη πάντως εις τύπον Ελληνικόν εκ του E

βραϊκού Θολαμι, ή θολμαι ( Ιησ . ιε.14. Β'. Βασ. γ'. 3 ) . Σημαίνει ούν το Βαρ

9ολομαίος Υιον θολομαίου, η Πτολομαίου (επειδη ευρίσκεται που και

Βαρ-πτολομαίου γραφόμενον ) , ως και το Βαρτίμαιος, Υιός Τιμαίου

( Μάρκ. τ. 46) , και επομένως ηδύνατο έχειν τούτο μεν ως επίθετον, ως κύριον δε

το Ναθαναήλ . Τελευταίον, ότι ο Ιωάννης φαίνεται συναριθμών τον Ναθαναήλ με

τα των Αποστόλων, ένθα λέγει: " Η σαν ομού Σίμων Πέτρος, και Θωμάς

ολεγόμενος Δίδυμος, και Ναθαναηλοαπό Κανά της Γαλιλαίας,

κτλ. ( κά. 2 ) .
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“ Ο δε Βαρνάβας υπήρχεν εκ των Εβδομήκοντα, Κύπριος την πατρίδα, Λευί- .

της την φυλήν, συμμαθητής του Παύλου υπό τον Γαμαλιήλ, Ιωσής καλούμενος .

πρότερον ύστερον δε μετονομάσθη Βαρνάβας, όπερ μεθερμηνεύεται εις το, Yίος

παρακλήσεως, προς αντιδιαστολην ίσως το άλλο Ιωση, του καλουμένου Βαρ

σαβά, και επικληθέντος Ιούστου . Ούτος ο Βαρνάβας έχων αγρον, επώλησεν αυ

τον, και ήνεγκε τα χρήματα εις τους Αποστόλους ( Πραξ. α. 23, και δ . 36-37).

Κηρύξας δε το Ευαγγέλιον πολλαχού, και μετα του Παύλου συνοδοιπορών, και

καταμόνας, τελευταίον υπέστη τον μαρτυρικός θάνατον, λιθοβοληθεις υπο των

Ιουδαίων εν τη πατρίδι αυτού, μετά το 51 έτος . Επί δε της βασιλείας Ζή

νωνος, το 488 έτει, ευρέθη το ιερον τούτου λείψανον, έχον έπι του στήθους το

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, Ελληνιστι γεγραμμένον υπό της ιδίας του Βαρνά

βα χειρος , και προσηνέχθη το Ζήνωνι . Έκ τούτου έλαβε προνόμιον ο αρχιεπί

σκοπος της Κύπρου, να υπάρχη αυτοκέφαλος, και υπογράφηται δια κοκκίνων

γραμμάτων .

Καταλυσις οίνου και ελαίου .

'Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

Α πόστολοι αγια, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεώ,ίνα πται

Η σμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών.

Κοντάκιον του Βαρθολομαίου, Ηχος δ'.

Έπεφάνης σήμερον.

Λ " φθης μέγας ήλιος, τη οικουμένη, διδαγμάτων λαμψεσι,

ΝΑ και θαυμασίων φοβερών, φωταγωγών τους τιμώντας σε,

Βαρθολομαίε Κυρίου Απόστολε .

"Έτερον του Βαρνάβα, Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον.

Που Κυρίου γέγονας, παναληθής υπηρέτης, 'Αποστόλων

I ώφθης τε, των Εβδομήκοντα πρώτος " ηύγασας, και

συν τω Παύλω το κήρυγμά σου, άπασι καταμηνύων Χριστον

Σωτήρα δια τούτο ύμνωδίαις, την θείαν μνήμην Βαρνάβα

τελούμέν σου .

* 12. Των αγίων Πατέρων ημών Ονουφρίου και Πέτρου

του εν τω "Αθω .

'Απολυτίκιον, *Ηχος α. Του λίθου σφραγισθέντος .

Της ερήμου πολίτης, και εν σώματι άγγελος, και θαυμα

Ι τoυργoς ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Ονούφριε

νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβων,

θεραπεύεις τους νοσούντας, και τας ψυχας των πίστει προσ

τρεχόντων σοι .. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν δόξα τω σε

στεφανώσαντι· δόξα τω ενεργούνται δια σου πάσιν ιαματα .

"Έτερον κοινόν . Ο Θεός των Πατέρων ημών. Σελ. 283.
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Κοντάκιον, "Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

Α 'στήρ φαεινός, εδείχθης τοϊς μονάζουσιν, ως φέγγος νυκτί,

Η αύγαζεις έν τοϊς πέρασιν ' ούτω Πάτερ έλαμψας εν α

σκήσει, καθάπερ ήλιος δια τούτο Ονούφριε, μή παύση πρεσ

βεύων υπέρ πάντων ημών ,

"Ετερον, " Ηχος πλ. δ'. Πίστιν Χριστού ωσεί θώρακα .

ως νοητών και ουράνιον, Πέτρε λαβων εν καρδία σου, της

Ο ακηράτο Τριάδος δοχείον ώφθης λαμπρότατον, και χα

ριν των θαυμάτων απείληφας, κραυγάζων 'Αλληλούϊα :

* 13. Της αγίας Μαρτυρος Ακυλίνης .

" Ήθλησεν εν έτει 298 επί Διοκλητιανού .

'Απολυτίκιον, *Ηχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ.

Τ ' αμνας σου Ιησού, κράζει μεγάλη τη φωνή: Σε Νυμφίε

ΙΙ μου ποθώ, και σε ζητούσα αθλώ, και συσταυρούμαι

και συνθάπτομαι τώ βαπτισμό σου και πασχω δια σε, ως

βασιλεύσω συν σοί · και θνήσκω υπέρ σου, ίνα και ζήσω

εν σοί· αλλ' ως θυσίαν άμωμον, προσδέχουν την μετα πόθου

τυθεϊσάν σοι . Αυτης πρεσβείαις, ως ελεήμων, σώσον τας ψυ

χας ημών.

Η 14. Του αγίου Προφήτου Ελισσαίου και του εν αγίοις

Πατρός ημών Μεθοδίο, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως,

του ομολογητού .

Ο μεν Προφήτης ήν υιος Σαφάτ, εκ πόλεως 'Αδελ- Μεουλ, η 'Αβελ- Νεούλ, εκ

γης Μανασσή, γεωργός το επάγγελμα πρότερον, Τώ δε 908 προ Χριστού λα

βων προσταγήν παρά Θεού ο Προφήτης Ηλίας, έχρισεν αυτον αντι εαυτού εις

Προφήτην, ηνίκα ηροτρία ( ώργονε ) την γην, έχων ζευγη βοών δώδεκα, άπερ

σφάξας ευθυς, και δια των αρότρων και λοιπών γεωργικών ξύλων εψήσας ( βρά

σας ), έδωκεν εις τροφήν τω λαώ αυτός δε τους γονείς ασπασάμενος, και α

κολουθήσας τώ Ηλία , υπηρέτει αυτώ έως της αναλήψεως αυτού ως εις τον

ουρανον ('Ιουλίου 20 ): ότε λαβων του διδασκάλου την μηλωτών, και του προ

φητικού εκείνου πνεύματος διπλασίαν την χάριν, έδειξε δια των θαυμασίων έρ

γων, όσα η Δ '. βίβλος των Βασιλειών διηγείται περί αυτού, τίνος ήν μαθητής

και ζήσας μέχρι του 839 προ Χριστού, ετελεύτησε πλήρης ημερών, και ετάφη

εν Σαμαρεία . Αλλά και μετά θάνατον εδόξασεν αυτόν ο Θεός καθότι μετα

παρέλευσιν ενιαυτού , εκφέροντες τινες νεκρον εις ταφην, είτα ληστας Μωαβιτών

αιφνιδίως ιδόντες, έρριψαν αυτόν εις τον τάφον του Προφήτου , και έφυγον· ο

δε νεκρός, μόλις έγγίσας εις τα οστά αυτού , ανέζησεν ευθύς, και έστη επι των

ποδών αυτού ( Δ '. Βασιλ. ιγ'. 20 -21 ) . Τούτο αναφέρων και ο Σειράχ λέγει : Έν

τη ζωήαυτού εποίησε τέρατα, και εν τελευτη θαυμάσια τα έργα

αυτού ( μή. 14) . Έκ τούτων επαυξάνει μάλλον το σέβας των πιστών εις τα

Orologio .
21
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των Αγίων λείψανα, και δικαιούται το ευσεβές περί τούτων φρόνημα της όρ

9οδόξου Εκκλησίας ( Ιανουαρ. 16) . - Ο δε Μεθόδιος εγεννήθη εν Συρακούσαις

της Σικελίας περί τα τέλη του Η '. αιώνος . Πρεσβύτερος ών, απεστάλη πρέσβις

εις Ρώμην υπερ Νικηφόρου του Κωνσταντινουπόλεως, εξορισθέντος υπο Λέοντος

του “Αρμενίου ( Ιουνίου 2 ) . Μετά τον θάνατον τούτου επανήλθεν εις Κωνσταν

τινούπολιν · αλλ' ως ζηλωτής της των αγίων Εικόνων τιμής, εξωρίσθη αμέσως

εις το φρούριον του κατα την Βιθυνίαν 'Ακρίτα υπο Μιχαήλ του Τραυλού . 'Α

ποθανόντος και τούτου, ελευθερωθείς προς όλίγον, έκλείσθη πάλιν υπό του Θεοφί

λου , δια τον αυτον ζήλον, εις σκοτεινότατην φυλακήν, ως εις τάφον , όπου ετρέ

φετο υπό τινος πτωχού αλιέως ( ψαρά ) . Τελευταίον, αναλαβούσης της Εκκλη

σίας την εαυτης ελευθερίαν, επί Θεοδώρας της βασιλίσσης, εξάγεται και ούτος

εκ του τάφου , και αναβιβάζεται εις τον αρχιεπισκοπικόν της Κωνσταντινουπό

λεως θρόνον τω 842 έτει· δν και κυβερνήσας και έτη, ετελεύτησε το 846. Ου

τος ενήργησε την αναστήλωσιν των αγίων Εικόνων εις τούτον αποδίδοται, με

τα τινων άλλων συγγραμμάτων, και η βιογραφία Διονυσίου του Αρεοπαγίτου , εκ

Ρώμης κομίσαντα αυτήν .

'Απολυτίκιον του Προφήτου, "Ηχος δ'.

Ταχύ προκατάλαβε .

ή ένσαρκος άγγελος, των Προφητών ή κρηπίς, ο δεύτερος

Ο πρόδρομος, της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος,

άνωθεν καταπέμψας, Ελισσαίω την χάριν, νόσους αποδιώ

κει, και λεπρούς καθαρίζει διό και τους τιμώσιν αυτον βρύει

ιαματα .

Του Ιεράρχου, Ήχος και αυτός .

Τα ανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας δι

δάσκαλος, ανέδειξε σε τή ποίμνη σου, ή των πραγμάτων

αλήθεια " δια τούτο έκτήσω, τη ταπεινώσει τα υψηλα, τη

πτωχεία τα πλούσια . Πάτερ Ιεράρχα Μεθόδιε , πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον του Προφήτου, " Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

Προφήτης Θεώ, εδείχθης διπλασίονα, την χαριν λαβών, την

Η όντως επαξίαν σοι, Ελισσαίε μακάριε Ήλιο γαρ γέγο

νας σύσκηνος, συν αυτώ Χριστώ τω Θεώ, πρεσβεύων απαύ

στως υπέρ πάντων ημών.

Του Ιεράρχου,"Ηχος και αυτός . Τους ασφαλείς .

' πι της γής ηγωνίσω ως άσαρκος, και ουρανούς έκληρώ

Ο σω Μεθόδιε, ως τρανώσας εν τοϊς πέρασε, την των Εί

κόνων προσκύνησιν εν πόνους γαρ και μόχθοις περισσοτέρως

διαγων, ουκ έπαύσω εν παρρησία ελέγχων, αθετούντας την

Εικόνα Χριστού .
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- 15. Του αγίου Προφήτου 'Αμώς .

Ούτος ήν εκ πόλεως Θεκουε, εκ γης Ζαβουλων, άνθρωπος ιδιώτης, αιγών και

προβάτων ποιμήν πρότερον, ως αυτός περί εαυτού μαρτυρεί ('Αμ. ζ'. 44-45 ) .

Η ”ρξατο δε προφητεύειν δύο έτη προ του σεισμού εκείνου ( αυτ. α. 1 ), δν τατ

τουσιν οι κριτικοί τα 25 έτει της βασιλείας Όζίου , βασιλέως Ιούδα, περί τα

785 προ Χριστού . “Υστερου δε ο ψευδοϊερεύς της Βαιθηλ 'Αμασίας ενήργησε

τον θάνατον αυτού . Η προφητεία αυτού, εις 9 κεφάλαια διηρημένη, τάττεται

η τρίτη των Ελασσόνων Προφητών. “Έτερος δε έστιν ο 'Αμως ούτος παρά τον

πατέρα του Προφήτου Ησαίου, 'Αμως και εκείνον καλούμενον .

'Αλλη
λογο

ν
καλούμ

ενομως
ούτος παρατε

ται

- 16. Του αγίου Πατρός ημών Τύχωνος, επισκόπου Αμα

Φούντος της Κύπρου .

'Απολυτίκιον, *IIχος α. Του λίθου σφραγισθέντος .

της ερήμο πολίτης, και εν σώματι άγγελος, και θαυματορ

Ο γός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Τύχων " νηστεία,

αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις

τους νοσούντας, και τας ψυχας των πίστει προστρεχόντων

σοι . Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν δόξα τω σε στεφανώσαν

τι· δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα .

Κοντάκιον, Ιχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

'ν ασκήσει άγιε, θεοφιλεϊ διαπρέψας, Παρακλήτου δύνα

Ο μιν, εξ ύψους καθυπεδέξω, ξόανα καθαιρεϊν πλάνης,

λαούς δε σώζειν, δαίμονας αποδιώκειν, νόσους ιάσθαι · δια

τούτό σε τιμώμεν, ως Θεού φίλον, Τύχων μακάριε .

& 17. Του αγίου Μάρτυρος Ισαύρου, και των συν αυτώ:

και των αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβελ και Ισμαήλ .

"Ήσαν Πέρσαι το γένος, αδελφοί κατά σάρκα, στρατιωτικοί την τάξιν ήθλη

σαν δε επι Ιουλιανού του Παραβάτου τω 363 έτει. ·

'Απολυτίκιον : Οι Μάρτυρες σου Κύριε .Σελ. 306.

- Κοντάκιον, " Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

πή πίστει Χριστού , τρωθέντες Παμμακάριστοι, και τούτου

Ο πιστώς, πιόντες το ποτήριον, τα Περσών σεβάσματα,

και το θράσος εις γην κατεβάλετε, της Τριάδος ισάριθμοι,

πρεσβείας ποιoύντες υπέρ πάντων ημών.

ft 18. Του αγίου Λάρτυρος Λεοντίου .

" HOλησεν επί Ουεσπεσιανού περί το 13 έτος.
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Απολυτίκιον: Ο Μάρτυς σου Κύριε . Σελ. 279.

Κοντάκιον, " Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

Των τυράννων ήσχυνας, τας πονηρας επινοίας, και Ελλή

I νων ήλεγξας, το αθεώτατον σέβας:έλαμψας θεογνωσίαν

πάσιν ανθρώποις, δόγμασι της ευσεβείας, θεόφρον Μάρτυς:

δια τούτό σου την μνήμην, τιμώμεν πόθω, σοφέ Λεόντιε .

* 19. Του αγίου Αποστόλου Ιούδα .

“Υπήρχεν εκ του χορού των Δώδεκα, καλούμενος υπο μεν του Λουκά ( 6'.16,

και Πράξ. α .13 ), Ιούδας Ιακώβου · ό έστιν, αδελφος Ιακώβου του 'Αδελφοθέου,

επομένως και του Κυρίου συγγενής κατά το ανθρώπινον υπο δε του Ματθαίου

( ί. 3 ), Λεβδαίος , ο επικληθείς ( λέγει ) Θαδδαίος, έτερος παρά τον εκ του α

ριθμού των Εβδομήκοντα όντα Θαδδαίον, τον ιασάμενον το πάθος 'Αβγάρου, ή

Α' βάρου, κατά τον Ευσέβιος ( Ιστορ. Έκκλ. α , 13 ) . Ούτος δε κηρύξας εις την

Μεσοποταμίαν, 'Αραβίαν, Ίδoυμαίαν, και Συρίαν, ετέλεσε μαρτυρικώς της απο

στολής αυτού τον δρόμον εν Βηρυτω, ως λέγουσι, περί τα 80 έτος. Τούτου ε

στιν η τελευταία των Καθολικών Επιστολών, προς τους εν τη διασπορά όν

τας πιστους Ιουδαίους γεγραμμένη, μετα την της Ιερουσαλήμ άλωσιν υπό του

Ουεσπεσιανού ,

'Απολυτίκιον, Ήχος α. Τον τάφον σου Σωτήρ .

Ο ριστού σε συγγενή, ω Ιούδα ειδότες, και Μάρτυρα στερ

Λ. ρον, ιερώς ευφημούμεν, την πλάνην πατήσαντα, και

την πίστιν τηρήσαντα · όθεν σήμερον, την παναγίαν σου

μνήμην, εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν , ευχαϊς σου

λαμβάνομεν .

" Κοντάκιον, " Ηχος α . Χορός αγγελικός .

Εκ ρίζης ευκλεούς, θεοδώρητον κλήμα, ανέτειλας ημίν,

Ο του Κυρίου αυτόπτα, Απόστολε Θεάδελφε, του Χρι

στου κήρυξ πάνσοφε, τρέφων απαντα, κόσμον καρπούς σου

των λόγων, την ορθόδοξον, πίστιν Κυρίου διδάσκων, ως μυςης

της χάριτος .

και 20, Τρύ αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, επισκόπου Πα

τάρων ,

Ούτος, δια την εαυτού σοφίαν και αρετήν, επωνομάζετο Εύβουλος γενόμενος

δε επίσκοπος των εν Λυκία Πατάρων, προεβιβάσθη έπειτα εις τον της Τύρου

θρόνον, όπου και υπέμεινεν ενδόξως τον μαρτυρικός θάνατον έν Χαλκίδα της

Κοιλο- Συρίας, το 31 έτει, επί Διοκλητιανού. Έκ των σωζομένων αυτού συγ

γραμμάτων εστι και το επιγραφόμενον· Συμπόσιον Παρθένων.

ή 21, Του αγίου Μαρτυρος Ιουλιανού του Ταρσέως .
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* 22. Τού αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, επισκόπου Σα

μωσατών .

- 23.Της αγίας Μαρτυρός 'Αγριππίνης.

Η 24. Το Γενέθλιον του τιμίου και ενδόξου Προφήτου, Προ

δρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου .

Τούτον τον έν γεννητοϊς γυναικών μείζονα, και δεομαρτύρητον Προφήτην α

πάντων των Προφητών υπέρτερον ( Ματθ. ια. 9 -11 ), γεννήσασα η γηραια και

στείρα Ελισάβετ, μετά την συμπλήρωσιν της κυοφορίας αυτής , ενέπλησε πάν

τας τους συγγενείς και περιοίκους ευφροσύνης και θαύματος . 'Αλλά πολλά θαυ

μαστότερα εφάνησαν εφεξής, κατά την ογδόην ημέραν της περιτομής , τα 0

νομαστήρια του Παιδίου. Οι παρόντες εκάλουν αυτο, επί τω ονόματι του πατρός

αυτού, Ζαχαρίαν. Η μήτηρ, κατα θείαν πάντως επίπνοιαν, αποκριθείσα, είπεν

Ουχί άλλα κληθήσεται Ιωάννης. Ο δε πατηρ ερωτώμενος μεν περί

τούτου δια νεύματος, μη δυνάμενος δε λαλήσαι ( Σεπτεμβ. 23), αιτήσάς πίνα

κίδιον έγραψεν: Ιωάννης έςαι το όνομα αυτού . Και παραχρήμα ανεώχθη αυ

του το στόμα, ελύθη αυτού η γλώσσα του εννεαμήνου δεσμού , και πλησθείς

Πνεύματος αγίου , άδει την Β'. Οδην της Νέας Διαθήκης, εύλογών τον Θεόν το

Ισραήλ, τον πληρώσαντα τας προς τους πατέρας αυτού γενομένας επαγγελίας ,

τον επισκεψάμενον τους εν σκότει και σκιά ανάτου καθημένους, και εξαποσεί

λαντα αυτούς το φώς το σωτήριον . Προφητεύει δε και περί του Παιδίου , ότι

έσται Προφήτης του Υψίσου, και του Ιησού Χριςού Πρόδρομος ( Λουκ. α. 87-79).

Το δε παιδίον Ιωάννης, όπερ δηλοί, πλήρης χάριτος, ηύξανε (λέγει ο Ευαγ

γελιστής ) και εκραταιούτο πνεύματι» και ήν εν ταϊς ερήμοις, έως ημέρας α

ναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ ( αυτ. 80).

'Aργία, και ιχθύος Κατάλυσις .

'Απολυτίκιον, *Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε .

ΤΙ ροφήτα και Πρόδρομέ, της παρεσίας Χριστού, αξίως ευ

I φημήσαί σε, ουκ εύπορούμεν ημείς, οι πόθω τιμώντές σε:

στείρωσις γαρ τεκούσης, και πατρος αφωνία, λέλυνται τη

ενδόξω, και σεπτή σου γεννήσει, και σαρκωσις Υιού τ8 Θεού,

κόσμο κηρύττεται .

Κοντάκιον, "Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

' πριν στείρα σήμερον, Χριστού τον Πρόδρομον τίκτει,

I και αυτός το πλήρωμα, απάσης της προφητείας· όν περ

γαρ προανεκήρυξαν οι Προφήται, τούτον δή, εν Ιορδάνη χει

ροθετήσας, ανεδείχθη Θεού Λόγου, Προφήτης Κήρυξ, ομ8 και
Πρόδρομος .

δ: 25. Της αγίας οσιομάρτυρος Φεβρωνίας,

" Ήθλησεν επί Διοκλητιανού το 309 έτει .
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'Απολυτίκιον του Προδρόμου και της Μάρτυρος .

Η αμνάς σου Ιησού . Σελ. 321.

Κοντάκιον του Προδρόμου, ως ανωτέρω. ..

& 26. Του οσίου Πατρός ημών Δαυίδ του εν Θεσσαλονίκη .

'Απολυτίκιον, " Ηχος πλ. δ'.

'ν σοι Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατ'εικόνα: λαβων

Ο γαρ τον σταυρόν, ηκολόθησας τα Χριστώ, και πράττων

εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ επιμελεί

σθαι δε ψυχής, πράγματος αθανατο διο και μετα 'Αγγέλων

συναγάλλεται, όσιε Δαυϊδ το πνεύμα σου.

και 27 . Του οσίου Πατρός ημών Σαμψων του Ξενοδόχου .

" Ήκμασεν επί Ιουστινιανού του μεγάλου εν έτει 54 .

'Απολυτίκιον, "ΙΗχος πλ. δ'.

Τ 'ν τη υπομονή σου έκτήσω τον μισθόν σου Πατερ όσιε,

Ο ταϊς προσευχαϊς αδιαλείπτως εγκαρτερήσας, τους πτω

χος αγαπήσας, και τέτοις επαρκέσας . Αλλά πρέσβευε Χρι

στώ τω Θεώ, Σαμψων θεόφρον μακάριε,σωθήναι τας ψυχας

Κοντάκιον, * Ηχος πλ. δ'. Ως απαρχας της φύσεως .

Λειατρον παναριστον, και πρεσβευτήν ευπρόσδεκτον, οι

2 τη σορώ σου τη θεία προστρέχοντες, Σαμψων θεόφρον

όσιε, συνελθόντες σε ύμνοις, και ψαλμούς ανυμνούμεν, Χριστον

δοξάζοντες, τον τοιαύτην σοι χάριν παρέχοντα τωνιάσεων.

28. Η 'Ανακομιδή των Λειψοίνων των αγίων και θαυμα

τουργων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου . ( Όρα Ιαν.31 ).

'Απολυτίκιον, Ιχος πλ. α .

Τα θαύματα των αγίων σου Μαρτύρων, τείχος ακαταμά

Η χητον ημίν δωρησάμενος, Χριστέ ο Θεός, ταϊς αυτών -

κεσίαις, βουλας εθνών διασκέδασον, της Βασιλείας τα σκή

πτρα κραταίωσον, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος .

Κοντάκιον, 1χος β'. Χειρόγραφον εικόνα .

Το μέγα ιατρείον της οικουμένης, το ζεύγος του Χριστού

1 το πεποθημένον, τους φωστήρας τους εκλάμποντας,

ημών.
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ταϊς αυγαϊς των ιάσεων, υμνήσωμεν πιστοι μεγαλοφώνως,

ένδον του ναού αυτών βοώντες · Κύρος και Ιωάννης, οι χορη

γοι των θαυμάτων, και ιατροι των νοσούντων, αυγάζουσι τα

πέρατα .

& 29. Των αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων και

Πρωτοκορυφαίων, Πέτρου και Παύλου .

Τούτων, ο μεν δεομακάριστος Πέτρος ήν εκ Βηθσαϊδα της Γαλιλαίας, υιος

Ιωνά, αδελφος Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, αλιευς την τέχνην, ιδιώτης και πτω

χος , Σίμων καλούμενος τoπρώτον: είτα μετονομάσθη Πέτρος υπ' αυτού του Ιη

σου, ότε, εμβλέψας εις αυτόν, είπε : Συ ει Σίμων, ο υιός Ιωνά: συ κλη

9 ήση Κηφάς, και ερμηνεύεται Πέτρος ( Ιωάν. α. 43 ) . “Υψωθείς δε υπό

του Κυρίου εις το αποστολικόν αξίωμα, και γενόμενος αυτού αχώριστος και ζη

λωτης μαθητής, ήκολούθησεν αυτώ, απ' αρχής του σωτηρίου κηρύγματος έως

εις το πάθος αυτο , ένδον της αυλής του αρχιερέως Καϊάφα όπου αρνησάμενος

αυτον τρίς, δια τον εκ των Ιουδαίων φόβον, και τον επικείμενον κίνδυνον , έλαβε

πάλιν, δια πικροτάτων δακρύων, πληρεστάτης του οικείου παραπτώματος την

συγχώρησιν . Μετά δε την Ανάστασιν του Χριστού, και την του παναγίου Πνεύ

ματος κάθοδον, κηρύξας αυτόν εις την Ιουδαίαν, την Αντιόχειαν, καί τινα της

Α 'σίας μέρη, κατήντησε τελευταίον εις Ρώμην εν ή σταυρωθείς υπό Νέρωνος,

κάτω μεν την κεφαλήν, τους δε πόδας άνω, ανήλθεν εις τας αιωνίους μονας

τω 68 ή 68 έτει, καταλιπών εις την του Χριστού Εκκλησίαν και δύο Καθολι

κας Επιστολάς.

Ο δε εσπέσιος Παύλος, το Σκεύος της εκλογής του Χριστού, η δό

ξα της Εκκλησίας, ο Απόστολος των εθνών, και του κόσμου παντος ο διδα

σκαλος, υπήρχεν Ιουδαίος το γένος, Βενιαμίτης την φυλήν, Ταρσευς την πατρί

δα , πολίτης Ρωμαίος την τιμήν, ειδήμων της Ελληνικής γλώσσης, ακριβής

εις την των νομικών επιστήμην, Φαρισαίος το ταγμα, εκ Φαρισαίου πατρός γεν

νηθείς, και υπό τον Φαρισαίον Γαμαλιήλ , τον εν Ιεροσολύμοις επίσημον νομόδι

δάσκαλον, μαθητεύσας και δια τούτο θερμότατος ζηλωτης κατ' αρχάς των πα

τρικών αυτού παραδόσεων, και σφοδρος της του Χριστού Εκκλησίας διώκτης,

Σαύλος, η Σαουλ καλούμενος τότε ( Πράξ. κβ'. 3 -4 ) . Περί δε το 36 έτος, ότε ,

εν τη σφοδροτέρα ορμή της κατά των Μαθητών του Κυρίου μανίας αυτού και

λύσσης, απήρχετο εις Δαμασκον, εφοδιασμένος με τα συστατικών παρα του αρ

χιερέως γραμμάτων, όπως αγάγη εκείθεν εις Ιερουσαλήμ δεσμίους, όσους άν εύρη

πιστεύοντας εις Χριστον, πλησιάσας εις την πόλιν εκείνην, περιλάμπεται κατά

μεσημβρίαν εξαίφνης υπο ουρανίου φωτος, και πεσων επί την γην, ακούει φω

νην, λέγουσαν αυτω Σαουλ, Σαουλ, τί με διώκεις ; Και ερωτήσας : Τίς εί,

Κύριε; ακούει πάλιν : Εγώ είμι Ιησούς, δν συ διώκεις . Σκληρόν σοι

προς κέντρα λακτίζειν. Η ουράνιος αύτη φωνή και φωτοχυσία κατέστη

σεν αυτόν έντρομον, και ετύφλωσε προς καιρόν εισελθων δε εις την πόλιν χει

ραγωγούμενος, και κατα θείαν αποκάλυψιν βαπτισθείς υπό του έκεϊ 'Αποστό

λου Ανανίου ( Οκτωβρ. 1 ), ανοίγει πάλιν τους σωματικους ομού και ψυχικους

οφθαλμους, προς επίγνωσιν του ανατείλαντος Ηλίου της δικαιοσύνης. Και ευ

έως, ώ θαυμασίου μεταβολής ! παρρησιάζεται εν ταϊς Συναγωγαίς, και παρά

πάσαν προσδοκίαν των Ιουδαίων κηρύττει τον Χριστόν, ότι ούτόςέστιν ο

Υιός του Θεού ( Πράξ. 9 . 1 -20 ) .

Τον δε μετά ταύτα ζήλον αυτού εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου , τους αμε

τρητους αυτού κόπους, και θλίψεις τας πολυειδείς, τας πληγας, τας φυλακας,

ολίτης
Ρωικών

επιστη
Ταμαλιήλ.

ότατος
ζητού

Εκκλησία έτος , ότι:
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πνίας,

τάσι

Τυρον αυτού ποδούν και επιπα , όπερ εδαστι
κότητα

, και

τα δεσμά, τους ραβδισμούς, τους λιθασμούς, τα ναυάγια , τας οδοιπορίας, τους

κινδύνους εν γή , έν θαλάσση, εν πόλεσιν, εν έρημίαις τας συνεχείς αγρυπνίας,

τας καθ' ημέραν νηστείας, την πείναν και διψαν και γυμνότητα, και όσα άλλα

υπέμεινεν υπέρ του ονόματος του Χριστού, όπερ εβαστασεν ενώπιον εθνών, και

βασιλέων, και Ισραηλιτών και επί πάσι, την μέριμναν πασών των Εκκλησιών,

τον διάπυρον αυτού πόθον υπέρ της των παντων σωτηρίας, δι δν εγίνετο τοίς

τάσι τα πάντα, ένα τους πάντας σώση, ει δυνατόν υφ' ου την καρδίαν φλε

γόμενος , περιήρχετο συνεχώς είς επίσκεψιν πάντων, και ώσπερ πτηνών του ου

ρανού ίπτατο εις Ασίας και Ευρώπης, Δύσιν και Ανατολήν, ουδαμού μένων,

ουδε ιστάμενος ταύτα πάντα διηγείται περιστατικώς η ιερα των Πράξεων βί

βλος , και αυτος εν ταις εαυτού Επιστολαίς. Αι δε Επιστολαί αυτού αυται,

δεκατέσσαρες μεν ούσαι τον αριθμόν, εις δε 250 Ομιλίας ερμηνευθείσαι υπο του

Sείου Χρυσοστόμου , εμφαίνουσι το ύψος των νοημάτων αυτού , την υπερβολήν των

γενομένων αυτώ αποκαλύψεων, την θεόθεν δοθείσαν αυτό σοφίαν, δι ης συμβι

βάζει θαυμασίως την Παλαιάν μετα της Νέας Διαθήκης, ερμηνεύει τα ταύτης

Μυστήρια, τα υπό τους τύπους εκείνης κεκρυμμένα, κρατύνει τα της πίστεως

δόγματα, πλατύνει την ηθικήν του Ευαγγελίου διδασκαλίαν, και υποδεικνύει α

κριβώς τα καθήκοντα εκάστης τάξεως, και ηλικίας , και καταστάσεως ανθρω

πων . Εν τούτοις πάσι καταστήσας αυτού το στόμα σάλπιγγα πνευματικήν, και

την γλώσσαν λαμπροτέραν του ηλίου , δί ων περιήγησε τρανώς τον λόγον της

αληθείας, και κατεφώτισε της οικουμένης τα πέρατα" τέλος, πληρώσας το έρ

γον της διακονίας αυτού, ετελεύτησε και αυτός μαρτυρικώς, αποτμηθείς την

κεφαλήν εν αυτή τη Ρώμη, υπό του αυτού Νέρωνος, και τον αυτον χρόνον, ως

λέγουσι τινες, καθ'δν και Πέτρος εσταυρώθη .

Η δε μεταβολή του ονόματος αυτού από του Σαύλου εις Παύλον φαίνεται εν

ταϊς Πράξεσιν, εξότου επέστρεψεν εις Χριστον τον εν Πάφω της Κύπρου αν

Sύπατον, εθνικών όντα, Σέργιος Παύλον το όνομα (ιγ΄. 6 -12) . Η δε αιτία έστιν

ότι, καθό μεν Ιουδαίος το γένος και την θρησκείαν, εκαλείτο Σαύλος καθο δε

Ρωμαίος εκ της πολιτογραφίας, ως εν Ταρσό της Κιλικίας γεννηθείς, εκαλείτο

και Παύλος: ήδη δε, αρξάμενος κηρύττειν τον λόγον του Θεού εις τους εθνικούς,

εκράτησε το δεύτερον τούτο όνομα, ως μάλλον σύνηθες και γνωστών και τους

Ελλησι και τους Ρωμαίοις . Ούτω γνωμοδοτούσι τινές .

έλεος :

'Αργία , και ιχθύος Κατάλυσις.

'Απολυτίκιον, *Ηχος β'.

Λί των Αποστόλων πρωτόθρονου, και της οικουμένης Δι

Ο δάσκαλοι, το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην

τη οικουμένη δωρήσασθαι, και ταϊς ψυχαίς ημών το μέγα

' 'Aπό γ Ωδής, Υπακοή, “Ηχος πλ. δ'.

Ποια φυλακή ουκ έσχε σε δέσμιον ; ποία Έκκλησία ουκ

ΤΠ έχει σε “Ρήτορα; Δαμασκός μέγα φρονεϊ επί σοι Παύλε:

είδε γαρ σε σκελισθέντα φωτί . Ρώμη σου το αίμα δεξαμένη,

και αυτη κομπάζει" αλλ' η Ταρσός πλέον χαίρει, και πόθω

τιμά σου τα σπάργανα . 'Αλλ' ώ Παύλε Απόστολε, το καύ

χημα της οικουμένης, προφθάσας ημάς στήριξαν .

'Από
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• 'Αφ'έκτης Ωδής, Κοντάκιον,"Ηχος β'. Αυτόμελον.

Τους ασφαλείς και θεοφθόγγους κήρυκας, την κορυφής

Ο των Αποστόλων Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν, των

αγαθών σου και ανάπαυσιν τους πόνους γαρ εκείνων και

τον θάνατον, εδέξω υπέρ πάσαν ολοκάρπωσιν, ο μόνος γι

νώσκων τα εγκάρδια .

* 30. Η Σύναξις των αγίων ενδόξων και πανευφήμων 'Α

ποστόλων, των Δώδεκα .

Τα ονόματα τούτων εισι ταύτα: Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος, και Ανδρέας ο

αδελφός αυτού, ο και Πρωτόκλητος : Ιάκωβος ο υιός Ζεβεδαίου, και Ιωάννης

ο αδελφός αυτού , ο και Ευαγγελιστής , και Θεολόγος. Φίλιππος, και Βαρθολο

μαίος : Θωμάς, και Ματθαίος ο τελώνης, o και Λευίς , και Ευαγγελιστής. Ιά

κωβος και του 'Αλφαίου υιος, και Ιούδας ο αδελφός Ιακώβου του 'Αδελφοθέου, ο

και Λεββαίος και Θαδδαίος επικληθείς : Σίμων ο Κανανίτης, ο ερμηνευόμενος

Ζηλωτής , και Ματθίας , και εις τον τόπον του προδότου Ιούδα ψηφισθείς . “ Ορα

Αυγούστου 9.

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

'Απολυτίκιον των Κορυφαίων.

Οι των Αποστόλων πρωτόθρονου.

"Έτερον, *Ηχος γ'.

Απόστολοι άγιοι, πρεσβεύσατε τω ελεήμονι Θεώ,ένα πται

Γ . σμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών .

Κοντάκιον, Ήχος β'. Τα άνω ζητών.

ΤΑ πέτρα Χριστος, την πέτραν της πίστεως, δοξάζει φαι

Η δρώς, των μαθητών τον πρόκριτον, και συν Παύλω α

πασαν δωδεκάριθμον φάλαγγα σήμερον ών την μνήμην τε

λούντες πιστως, τον τούτους δοξάσαντα δοξαζομεν .

κοα€esse essage ααααααα88so »

Μ Η Ν ΙΟΥΛΙΟ Σ .

"Έχων ημέρας 31. Η ημέρα έχει ώρας 14, και η νυξ ώρας 10.

ή . Των αγίων και θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά

και Δαμιανού, των εν Ρώμη.

Έτεροι όντες ουτοι παρά τους εν τη πρώτη Νοεμβρίου εορταζομένους, υπήρ

χον εκ Ρώμης, ιατροί την τέχνης, ανθρώπους και κτήνεσι τας τάσεις παρέχον

τες δωρεαν, μηδένα άλλον μισθών της ιατρείας αιτώντες , είμή την εις Χρισον
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ομολογίαν και πίστιν των θεραπευομένων. Έτελεύτησαν δε μαρτυρικώς το 284

έτει, επι Καρίνου και Νουμεριανού .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον, "Ηχος πλ. δ'.

Αγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί, επισκέψασθε τας α

Ασθενείας ημών δωρεαν ελάβετε, δωρεαν δότε ημίν ..

Κοντάκιον, " Ηχος β'.

Λί την χαριν λαβόντες των ιαμάτων, εφαπλούτε την ρω

Ο σιν τοϊς εν ανάγκαις, Ιατροι θαυματουργοι ένδοξοι

αλλα τη υμών επισκέψει, και των πολεμίων τα θράση κα

τευνάσατε, τον κόσμον ιωμενοι εν τοις θαύμασιν . .

ή 2. Η κατάθεσης της τιμίας Εσθήτος της υπεραγίας Δε

σποίνης ημών Θεοτόκου, εν Βλαχέρναις .

Η κατάθεσις αύτη εγένετο εν έτει 488, επί της βασιλείας Λέοντος του θρα

κός, εις τον εν Βλαχέρναις περικαλλή της Θεοτόκου Ναών, οικοδομηθέντα κατά

τινας μεν υπ' αυτού του Λέοντος, κατ' άλλους δε υπο των προκατόχων αυτού

Μαρκιανού και Πουλχερίας : περίφημον δε γενόμενον μετα ταύτα δια την των

Αβάρων καταστροφής ( Σαββ. Ε '. των Νηστ.). "Εκειτο δε ο Ναός ούτος εις τα

παραθαλάσσια του λεγομένου Κερατίου κόλπου, κατά το ενδότερον μέρος αυ

του , όπου και βασίλεια εκτίσθησαν ύστερον, και πύλη της πόλεως υπήρχε, πρώην

μεν Πύλαι Βλαχερνών, νύν δε υπό των Τούρκων Έϊβαν σεράϊ καπουσι

λεγομένη. Εις αυτόν τον Ναόν εστέφθη Ιωάννης ο Κατακουζηνός το 1345 έτει:

και η κατα Ακινδύνου του Βαρλααμίτου Σύνοδος εις αυτόν συνηθροίσθη ( Κυρ.

Β'. των Νηστ.) .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

'Απολυτίκιον," Ηχος πλ. δ'.

Ο εοτόκε Αειπαρθενε, των ανθρώπων ή σκέπη, Εσθήτα και

Ο ζώνης του αχράντου σου σώματος, κραταιαν τη Πόλει

σου περιβολήν εδωρήσω, το ασπόρων τόκω σου άφθαρτα δια

μείναντα επί σοι γαρ και φύσις καινοτομείται και χρόνος .

Διο δυσωπουμέν σε, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, και

ταϊς ψυχαίς ημών το μέγα έλεος .

Κοντάκιον," Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ .

Περιβολήν πάσι πιστούς αφθαρσίας, θεοχαρίτωτε Αγνή ε

Π δωρήσω, την ιεραν Έσθητά σου, μεθ' ής το ιερόν, σώμα

σου εσκέπασας, σκέπη πάντων ανθρώπων ής περ την κατα

θεσιν, εορτάζομεν πόθω, και εκβοώμεν φόβω σοι σεμνή:

Χαίρε Παρθένε, Χριστιανών το καύχημα .
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και 3. Του αγίου Μάρτυρος Υακίνθου και το εν αγίοις Πα

τρός ημών Ανατολίου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως .

“ Ο μεν Μάρτυς ήν εκ Καισαρείας της Καππαδοκίας, κατακoιμιστής, ή 9α

λαμηπόλος ( Κουβικουλάριος, Valet de chambre ) του βασιλέως Τραϊανού αναγ

κασθείς δε υπ' αυτού ίνα φάγη εκ των ειδωλοθύτων, και μη βουληθείς, κατεκλεί

σθη νηστις εις φυλακής, όπου το πνεύμα αυτού τω Θεώ παρέθετο, το 108 έτει .

– Ο δε Ιεράρχης ήν πρεσβύτερος της τών Αλεξανδρέων Έκκλησίας πρότερον

είτα διεδέχθη τον άγιον Φλαβιανον εις τον αρχιεπισκοπικόν της Κωνσταντινουπό

λεως θρόνον, το 449 έτει παρέστη εις την εν Χαλκηδόνι Δ '. Οικουμενικήν Σύ

νοδον ετελεύτησε τω 458 έτει. - Τα εις τον Εσπερινός και εις τους Αίνους

της Οκτωήχου επιγραφόμενα, Στιχηρα Ανατολικά, τινες μεν αποδιδόασιν

εις τον 'Ανατόλιον τούτον: έτεροι δε, και ίσως πιθανώτερον, εις άλλον ομώνυ

μον, έκ της μονής του Στουδίου, Θεοδώρου του Στουδίτου μαθητήν, προς δν

και επιστολή εκείνου σώζεται.

'Απολυτίκιον: Ο Μάρτυς σου Κύριε . Σελ. 279.

* Του Ιεράρχου Κανόνα πίστεως . “ Ορα κατωτέρω.

3 4 . Τού εν αγίοις Πατρός ημών ' Ανδρέου Κρήτης, του Ιε

ροσολυμίτου ,

Υπήρχεν εκ Δαμασκού , υιός Γεωργίου και Γρηγορίας έμαθήτευσεν εκ νεότη

τος εχρημάτισε κληρικός και γραμματευς Θεοδώρου του των Ιεροσολύμων αρ

χιεπισκόπου, αφ' ου και Ιεροσολυμίτης επονομάζεται παρέστη εις την Οί

κουμενικήν 5 . Σύνοδον, την εν Κωνσταντινουπόλει το δεύτερον συγκροτηθείσαν,

έν έτει 680, επι Κωνσταντίνου του Πωγωνάτου ' εγένετο διάκονος της Μεγάλης

Εκκλησίας, είτα αρχιεπίσκοπος Κρήτης: ετελεύτησε τα 720, ή 723, έτει . Εκτός

των λοιπών ιερών αυτού συγγραμμάτων, εποίησε προσέτι και άσματα διάφορα,

εξ ων και ο λεγόμενος Μέγας Κανών, ός τις εστιν ίσως ο πρώτος μελουρ

γηθείς εις την του Χριστού Εκκλησίαν.

Απολυτίκιον, * Ηχος δ'.

Η ανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος,εγκρατείας διδα

Α. σκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, ή των πραγμάτων

αλήθεια· δια τέτο έκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλα, τη πτω

χεία τα πλούσια Πάτερ Ιεράρχα Ανδρέα, πρέσβευε Χριστώ

τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών. .

Κοντάκιον, Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

αλπίσας τρανώς,τα θεία μελωδήματα, εδείχθης φωστήρ,

κ τω κόσμω τηλαυγέστατος, τώ φωτί λαμπόμενος της

Τριάδος, Ανδρέα όσιε· όθεν παντες βοώμέν σοι: Μη παύση

πρεσβεύων υπέρ πάντων ημών.

Το 3. Των οσίων Πατέρων ημών Αθανασία του εν τω "Αθω,

και Λαμπαδού του θαυματουργού,
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Ο όσιος ούτος Αθανάσιος Τραπεζούντιος ήν την πατρίδα εμόνασε κατ' αρ

χας επί του Κυμαίου ή του Κυρινά λεγομένου όρους, του εν τη Μυσία της Βι

Sυνίας: είτα μεταβας εις το όρος του Αθωνος , συνέστησε την μεγίστην μονην,

την επ' ονόματι αυτού τιμωμένην και καλουμένην Λαύραν· ετελεύτησε περι τα

τέλη του δεκάτου αιώνος .

'Απολυτίκιον, "Ηχος γ'. Την ωραιότητα.

την εν σαρκι ζωήν, σε κατεπλάγησαν, Αγγέλων ταγματα,

Ι πώς μετα σώματος, προς αοράτους συμπλοκας, έχώρη

σας αοίδιμε, και κατετραυμάτισας, των δαιμόνων τας φα

λαγγας · όθεν 'Αθανάσιε, ο Χριστός σε ημείψατο, πλουσίαις

δωρεαϊς . Διο Πάτερ, πρέσβευε σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον, Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

Ο ριστου τον ζυγών, λαβων 'Αθανασιε, και σε τον σταυρόν,

Λ επ' ώμων αράμενος, μιμητής πανάριστος, των αυτού

παθημάτων γέγονας, κοινωνός τε της δόξης αυτού, της θείας

μετέχων και αλήκτου τρυφής .

& 6. Του οσίου Πατρός ημών Σισώη του Μεγαλου .

'Απολυτίκιον, "Ηχος α. Του λίθου σφραγισθέντος .

της ερήμου πολίτης, και εν σώματι άγγελος, και θαυμα

Ο τουργος ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Σισώη: νη

στεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβων, θε

ραπεύεις τας νοσούντας, και τας ψυχας των πίστει προστρέ

χόντων σου . Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν · δόξα τω σε στεφα

νώσαντι· δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα .

Κοντάκιον, "Ηχος δ'. Επεφάνης σήμερον . .

η 'ξασκήσας άγγελος, εν γή ωραάθης, καταυγάζων όσιε, τας

D διανοίας των πιστών, θεοσημείαις εκάστοτε · όθεν σε

πίστει, Σισώη γεραίρομεν.

ξε 7. Τα οσία Πατρός ημών Θωμά, τού εν τω Μαλαιω και

της αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής .

Αύτη ην θυγάτηρ γονέων Χριστιανών, Δωροθέου και Ευσεβίας: γεννηθείσα δε

εν τη κυριωνύμω ημέρα, ωνομάσθη Κυριακή: ήθλησεν εν έτει 282.

Απολυτίκιον : Η αμνάς σου Ιησού . Σελ. 321 .

Κοντάκιον, Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

Ε ' Μάρτυς Χριστού, ημάς συνεκαλέσατο, τους άθλους αυ

1 της, τους θείους και παλαίσματα, εγκωμίοις άσαι νύν
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φερωνύμως αυτή γαρ πέφηνεν, ως ανδρεία το φρονήματι,

κυρία νοός τε και παθών απρεπών.

** 8. Του αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου .

"Ηθλησε περί τα 990 έτη επι της Διοκλητιανού βασιλείας .

. 'Απολυτίκιον, "Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε .

Ο Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος

Ο εκομίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών έχων

γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλεν ' έθραυσε και

δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση . Αυτού ταϊς ικεσίαις Χριστε

ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον, Ηχός β'. Τα άνω ζητών .

Το ζήλο Χριστού, τω θείω πυρπολούμενος, και τη του

I Σταυρού, ισχύϊ συμφραξάμενος, των εχθρών το φρύαγ

μα, και το θράσος καθεϊλες Προκόπιε, και την Εκκλησίαν

ύψωσας, τη πίστει προκόπτων, και φωτίζων ημάς .

• 9.Του αγίου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου, επισκόπο Ταυ

ρομενίας της εν Σικελία.

Ήν των Αποστόλων σύγχρονος, 'Αντιοχεύς το γένος , παρα του Πέτρου εις την

προς Χριστόν πίστιν χειραγωγηθείς .

'Απολυτίκιον, Ήχος δ'.

ΤΚ αι τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος, των Αποστό

Η λων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, εις θεω

ρίας επίβασιν · δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτο

μών, και τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς

Παγκράτιε . Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχας

ημών .

Ε .

** 10. Των αγίων Τεσσαράκοντα και πέντε Μαρτύρων, των

έν Νικοπόλει της Αρμενίας.

"Ηθλησαν επί Λικινίου, τω 35 έτει.

'Απολυτίκιον, Ήχος δ'. Ταχυ προκατάλαβε .

Οι Μάρτυρες σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτών, στεφανους

Ο εκομίσαντο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών

σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλον έθραυ
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σαν και δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτών ταϊς ικεσίαις

Χριστε ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών. -

* 11. Της αγίας Μεγαλομάρτυρος και πανευφήμου Ευφη

μίας, ότε τον " Ορον της πίστεως επεκύρωσεν. .

Το 481 έτει επί των βασιλέων Μαρκιανού και Πουλχερίας, συγκροτηθείσης

εν Χαλκηδόνι της Δ '. Οικουμενικής Συνόδου, κατα Eυτυχούς και Διοσκόρου των

Μονοφυσιτών, μετα πολλας διαλέξεις, συνεφώνησαν προς αλλήλους, οι τε της όρ

$οδοξίας υπερασπισται , 630 Πατέρες όντες τον αριθμών, και οι τα εναντία

φρονεντες, ένα γραψωσιν αμφότερα τα μέρη, εις βιβλίον ιδιαίτερον, τον Ορον,

ο εστι το δόγμα της πίστεως αυτών, και το περί της προκειμένης υποθέσεως

φρόνημα, και αιτήσωσι παρα Θεού την περί τούτου ψήφον. Τούτο ποιήσαντες,

έβαλον και τους δύο τόμους ( τα βιβλία ) εις την λάρνακα τού Λειψάνου της

αγίας Ευφημίας, και σφραγίσαντες αυτην απήλθον. Μετά δε τριών ημερών

παννυχίους δεήσεις, ανοίξαντες αυτην, παρόντος και του Βασιλέως, εύρος τον

μεν των αιρετικών τόμον εις τους πόδας της Μάρτυρος, τον δε των ορθοδό

ξων, εις την δεξιάν αυτής χείρα κρατούμενον. Περί δε της Μάρτυρος, όρα Σε

πτεμβρ. 16.

'Απολυτίκιον,* Ηχος γ'.

A ίαν ευφρανας τους Ορθοδόξους, και κατήσχυνας τους

I κακοδόξους, Ευφημία Χριστού Καλλιπάρθενε, της γαρ

τετάρτης Συνόδου έκύρωσας, α οι Πατέρες καλώς έδογμάτι

σαν, μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι

ημίν το μέγα έλεος .

Κοντάκιον,*Ηχος β'.

Α 'γώνας εν αθλήσει, αγώνας εν τη πίστει, κατεβάλου θερ

Η μώς υπέρ Χριστού του Νυμφίου σου. Αλλά και νύν,

ως τας αιρέσεις, και των εχθρών το φρύαγμα, εν τοις ποσί

των Βασιλέων ημών υποταγήναι πρέσβευε, δια της Θεοτόκου,

η υπό εξακοσίων τριάκοντα θεοφόρων Πατέρων τον “Ορον

λαβούσα, και φυλάττουσα Πανεύφημε.

* 12.Των αγίων Μαρτύρων Πρόκλου, και Ιλαρίου .

"Ηθλησαν εν έτει100,επί της Τραϊανού βασιλείας .

* 13. Η σύναξις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και μνήμη του

οσίου Πατρός ημών Στεφάνου του Σαββαΐτου .

Περί τούτου όρα Οκτωβρίου 28.

'Απολυτίκιον, ΙΙχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Των ουρανίων στρατιών 'Αρχιστράτηγε, δυσωπούμέν σε αει

Η ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταϊς σαϊς δεήσεσι τειχίσης ημάς,
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σκέπη των πτερύγων, της αύλου σου δόξης, φρουρών ημάς

προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας: 'Εκ των κινδύνων λύ

τρωσαι ημάς, ως Ταξιάρχης των άνω Δυνάμεων .

Του Οσίου, Ηχος πλ. δ'.

Λ 'ρθοδοξίας οδηγε, ευσεβείας διδάσκαλε και σεμνότητος,

U της οικουμένης ο φωστήρ, των μοναζόντων θεόπνευστον

εγκαλλώπισμα, Στέφανε σοφε, ταϊς διδαχαϊς σου παντας ε

φώτισας, λύρα του Πνεύματος. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ,

σωθήναι τας ψυχάς ημών.

- Κοντάκιον του Αρχαγγέλου,"Ηχος πλ. β'. .

. Την υπέρ ημών.

η εν ουρανοϊς, καθορών Θεού την δόξαν, και την επί γής

Ο εξ ύψους παρέχων χάριν, αρχηγε των Αγγέλων σοφε

Γαβριήλ, Θεού δόξης ο διάκονος, και του κόσμου θείος πρό

μαχος, σώζε φρούρει τους βοώντας σοι: Αυτός γενού βοηθός,

και ουδείς καθ' ημών .

ΕΙΔΗΣΥΣ.

Κατα την αυτήν 13. του παρόντος, ει τύχοι εν Κυριακή, ή τη πρώτη
μετ' αυτην έρχομένη, ψάλλεται η 'Ακολουθία των αγίων και θεοφόρων Πα

τέρων, των εις τας "Εξ Οικουμενικής Συνόδους συνελθόντων· τουτέστι των

εις την Α '. εν Νικαια 318. των εις την Β '. εν Κωνσταντινουπόλει 150 .

των εις την Γ '. εν Εφέσω 200. τών εις την Δ '. έν Χαλκηδόνι 630. των

εις την Ε'. εν Κωνσταντινουπόλει το δεύτερον 165. και των εις την 5 . εν

Κωνσταντινουπόλει το τρίτον 170.

Σημείωσαι δε , ότι και της παρούσης Κυριακής Συναξαριστής αναφέρει την Δ '.

μόνην Συνόδον' ομοίως και η κατ'αυτήν ψαλλομένη 'Ακολουθία διαλαμβάνει περί

αυτής μόνον της Δ'. και της S'. των κατά των Μονοφυσιτών και Μονοθελητών

συγκροτηθεισών, ούχι δε και περί των λοιπών τεσσάρων.

'Απολυτίκιον Αναστάσιμον του " Ηχου.

"Ετερον των Πατέρων, Ηχος πλ. δ'.

Υ περδεδοξασμένος εί Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας

Ι επι γης, τους Πατέρας ημών θεμελιώσας, και δι αυ

των προς την αληθινήν πίστιν, πάντας ημάς οδηγήσας: Πο

λυεύσπλαγχνε δόξα σοι.



336 . ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

Κοντάκιον, Ήχος πλ. δ'.

ητών Αποςόλων το κήρυγμα, και των Πατέρων τα δόγμα

Ι τα, τη Εκκλησία μίαν την πίστιν εσφράγισαν" ή και

χιτώνα φορούσα της αληθείας, τον υφαντον έκ τής άνω θεο

λογίας, ορθοτομεί και δοξάζει, της ευσεβείας το μέγα Μυ

στήριον . -

14. Του αγίου Αποστόλου 'Ακύλα και του εν αγίοις

Πατρός ημών Ιωσήφ Θεσσαλονίκης .

Ο μεν 'Ακύλας ήν εκ του Πόντου της μικράς Ασίας, Ιουδαίος το γένος , την

τέχνην σκηνοποιός. Είρισκόμενος δε μετα Πρισκίλλης της γυναικός αυτου εν

Κορίνθω το 52 έτος, ότε πρώτον ήλθεν ο Παύλος εκεί , έξενοδόχησαν αυτόν, και

παρ αυτούς έμεινεν ο Απόστολος ημέρας πολλας, εργαζόμενος και αυτος την

αυτην τέχνην ( Πράξ. ιη. 2-3 ). Πιστεύσαντες δε εις Χριστόν δια του Παύλου,

ήκολούθησαν αυτό έκτοτε, συνεργούντες αυτό και συγκινδυνεύοντες εις το κή

ρυγμα του Ευαγγελίου, ως αυτος μαρτυρεί περί αυτών εν τη προς Ρωμαίους

επισολή, λέγων· 'Ασπασασθε Πρίσκιλλαν και 'Ακύλαν τες συνεργός

μου εν Χριστώ Ιησού, οίτινες υπέρ της ψυχής μου τονεαυτων τρα

χηλον υπέθηκαν, κτλ. ( ις '. 2 -4 ) . Πότε δε, και πού, και πως ετελεύτησαν,

άδηλον.

Ο δε Ιωσήφ ήν αδελφος Θεοδώρου του Στουδίτου ( Νοεμβρ. 11 ), Στουδίτης

λεγόμενος πολλάκις και αυτός, και μάλιστα ότε μετ'εκείνου συναναφέρεται και

οι δύο ομού εποίησαν τους Κανόνας του Τριωδίου, κατά τον Κωδινον, εν τοις

χρόνοις Λέοντος του Αρμενίου , καθήμενοι εν τω να του αγίου Ρωμανού ( Νοεμβρ.

18). Γενόμενος δε Θεσσαλονίκης Αρχιεπίσκοπος, έξωρίσθη έπειτα δις και τρίς

δια τον ευσεβή αυτού ζήλον, και την των αγίων Εικόνων τιμών και πολλά πα

9ων εν τη εξορία, ετελεύτησε τω 833 έτει . .

ή 15.Των αγίων Μαρτύρων Κηρύκου και Ιουλίττης .

Αύτη υπήρχεν εν τούς χρόνους Διοκλητιανού, εκ πόλεως Ικονίου " φοβουμένη

δε τον τότε επικρατούντα διωγμόν, παραλαβούσα τον υιόν αυτής Κήρυκον, τριε

τη όντα, απήλθεν εις Σελεύκειαν, αλλά κακεί τα αυτα δεινα ευρoύσα, μετέβη

εις Ταρσον της Κιλικίας, όπου συλλαβών αυτήν ο ηγεμών, και αποχωρίσας το

νήπιον, έσπούδαζε δια κολακείας ελκύσαι αυτό προς εαυτόν. Το δε, υποψελλί

ζον, και το όνομα του Χριστού επικαλούμενον, ελάκτισε τον ηγεμόνα εις την

κοιλίαν, όσον ηδύνατο εξ ου οργισθείς εκείνος, έρριψεν αυτό επί τας βαθμίδας

του κριτηρίου, και συντριβεν την κεφαλήν, αφήκε το πνεύμα . Η δε μακαρία

μήτηρ, πολλάς πρότερον υπομείνασα βασάνους , τελευταίος απετμήθη την κεφα

λην, τη 296 έτει .

'Απολυτίκιον : Οι Μάρτυρές σου Κύριε . Σελ. 287.

Κοντάκιον, Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Τ 'ν αγκάλαις φέρουσα η Χριστομάρτυς, Ιουλίττα Κήρυκον,

Ο εν τω σταδίω ανδρικώς, αγαλλομένη εκραύγαζε Χρι

στος υπάρχει, Μαρτύρων το καύχημα .
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+ 16. Του αγίου ερομάρτυρος Αθηνογένους.

“Υπήρχεν εκ Σεβαστείας της εν Καππαδοκία εγένετο επίσκοπος Πιδαχθόης

κατά τον Συναξαριστής ( ίσως Πίδας και Χλόης, πόλεων της Γαλατικής Καπ

παδοκίας,υπό τον της Σεβαστείας μητροπολίτης): ήθλησε δια πυρός επί Διο

κλητιανού, το 290 έτει: ότε απερχόμενος εις το ήτοιμασμένον αυτώ πύρ, έψαλ

λεν, ως λέγουσι, το, Φως ιλαρόν, κτλ. εις ύμνον της αγίας Τριάδος , καθώς

σεσημείωται σελ. 123. “ Ορα και Μαρτίου 11 .

ξε 17. Της αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης .

Αύτη ήν εν τοις χρόνοις Κλαυδίου , εκ Πισσιδείας της εν Κιλικία, θυγάτης

ιερέως τινος των ειδώλων μονογενής . 'Απορφανισθείσα δε της μητρός, και εις

γυναίκα τινα παραδοθείσα, εδιδάχθη δι αυτης, την εις Χριστόν πίστιν . Τώ δε

15 έτει της ηλικίας αυτής, συλληφθείσα υπο Ολυμβρίου του ηγεμόνος, και ερω

τηθείσα το όνομα, την πατρίδα, και την πίστιν, απεκρίνατο: « Μαρίνα όνομά

ζομαι" της Πισσιδείας είμι γέννημα και θρέμμα και το όνομα του Κυρίου μου

Ι'ησού Χριστού επικαλούμαι » . Έκ τούτου δεσμά και φυλακας και μάστιγας πολ

λας υπομείνασα, απετμήθη τελευταίος την κεφαλήν, το 27ο έτει.

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον, * Ηχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ .

αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τη φωνή: Σε Νυμφίε

Eί μου ποθώ, και σε ζητούσα αθλώ, και συσταυρούμαι

και συνθαπτομαι τώ βαπτισμό σου και πασχω δια σε, ως

βασιλεύσω συν σοί · και θνήσκω υπερ σου, ένα και ζήσω

εν σοί· αλλ' ως θυσίαν άμωμον, προσδέχoυ την μετα πόθου

τυθεϊσάν σοι . Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων, σώσον τας ψυ

χας ημών .

Κοντάκιον, ήχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

αρθενίας κάλλεσι, πεποικιλμένη παρθένε, ακηρατους σέμ

ΙΙ μασιν, εστεφανώθης Μαρίνα: αιμασι του μαρτυρίου δε

φοινιχθείσα, θαύμασι κατελαμπρύνθης των ιαμάτων, και της

νίκης τα βραβεία, εδέξω Μάρτυς χειρί του Κτίστου σου .

'18. Τού αγίου Ιάρτυρος Αιμιλιανού .

κ. 19. Της οσίας Ιατρός ημών Ιακρίνης, αδελφής του Με

γιλου Βασιλείου, και του οσιου Πατρός ημών Δίου .

Απολυτίκιον της Οσίας, ήχος πλ. δ'.

την σοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ'εικόνα λαβούσα

Ο γαρ τον σταυρόν, ήκολούθησας τα Χριστώ, και πράτ

τουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ

Orologio . 22
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επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανατου διο και μετα

Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Μακρίνα το πνεύμα σου . .

"Ετερον του Οσίου, Ηχος α . Του λίθου σφραγισθέντος .

μής ερήμου πολίτης, και εν σώματι άγγελος, και θαυμα

Ι τoυργoς ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Δίες νηστεία,

αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβων, θεραπεύεις

τους νοσούντας, και τας ψυχάς των πίστει προστρεχόντων

σου: Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν · δόξα τω σε ξεφανώσαντι

δόξα τω ενεργούνται δια σου πάσιν ιάματα .

* 20.Τού αγία και ενδόξου Προφήτ8 Ηλιου του Θεσβίτε.

Ήλίας και μεγαλώνυμος υπήρχεν εκ Θίσβης ή Θέσβης πόλεως της Γαλαάδ πέ

ραν του Ιορδάνου , εκ γένους ιερατικού , ανήρ ερημικός και ασκητικού χαρακτή

ρος, ενδεδυμένος μηλωτών ( δέρμα προβάτου ), και ζώνην δερματίνην περιε

ζωσμένος την όσφυν αυτού . Το όνομα αυτου ερμηνεύεται θεός Κύριος, ή

Θεος ισχυρός . Ο υπερ της δόξης του Θεού ζήλος αυτού συγκρίνεται προς

το πύρ και ο λόγος αυτού εις διδασκαλίας και έλεγχος, προς λαμπάδα καιο

μένην · εκ τούτου έλαβε και την επωνυμίαν Ζηλωτής. Ούτος ούν, υπό τοιού

του ζήλου πυρούμενος , ήλεγξεν αυστηρώς την ασέβειαν και παρανομίαν του βα

σιλέως Αχαάβ, και της γυναικός αυτου Ιεζάβελ . Έκλεισε τον ουρανόν δια προσ

ευχής, και ουκ έβρεξεν ενιαυτους τρείς και μήνας έξ . Έκόμισαν αυτώ κόρακες

τα προς τροφήν αναγκαία, ότε έκρύπτετο, δια προσταγής Θεού , παρά τον χεί

μαρρον Χορράς . Έπλήθυνε την ολιγότητα του αλεύρου και του ελαίου της πε

νιχράς και χήρας Σαρεφθείας γυναικός, ήτις εφιλοξένησεν αυτόν εις τον οίκον

αυτής και αποθανόντα τον υιόν αυτής ανέστησε πάλιν . Κατεβίβασε πυρ εκ του

ουρανού επί το Καρμήλιον όρος, και κατέκαυσε την προς Θεόν αυτού θυσίαν

ενώπιον παντος του Ισραήλ, εις επίγνωσιν της αληθείας . Κατέσφαξεν εις τον

χειμάρρουν Κισσων τους 450 ψευδοπροφήτας ιερείς , τους προσκυνούντας τα εί

δωλα και διαστρέφοντας τον λαόν . Έδέξατο παραδόξως τροφήν δια χειρός 'Αγ

γέλου, και υπό της τροφής εκείνης ενδυναμωθείς, περιεπάτησε 40 ημερονύκτια .

Είδε τον Θεόν επί του όρους Χωρηβ, όσον ενδέχεται εις την ανθρώπινον φύσιν .

Προείτε την καταστροφής του οίκου 'Αχαάβ, και του υιού ' Οχοζίου τον θάνατον

και τους παρά τούτου αποσταλέντας δύο πεντηκοντάρχους κατέκαυσε προς τι

μωρίαν, δις εκ του ουρανού καταβιβάσας πυρ . "Έσχισε το ρεύμα του Ιορδάνου,

και διέβη αυτος και ο μαθητής αυτού Ελισσαίος δια ξηράς. Και τελευταίον,

ενώ συνελάλει μετ' αυτού, αρπαγείς αιφνιδίως υπό πυρίνου άρματος , το 893 προ

Χριστού, ανελήφθη ως εις τον ουρανόν, όπου δήποτε μετέθηκεν αυτόν ο Θεός

ζώντα, ως και τον Ένωχ ( Γέν. ε. 24. Δ '. Βασ. β'. 11 ) . 'Αλλά και εκείθεν, με

τα 7 έτη, ήλεγξε δι επιστολής τον Ιωράμ, υιον του Εωσαφάτ, καθώςέστι γε

γραμμένον" Και ήλθεν αυτώ (τα Ιωράμ ) εν γραφή παρα Ήλιου του

Προφ ή του λέγων : Τάδε λέγει Κύριος ο Θεος Δαυίδ του πατρός σε:

Α 'ν9' ων ουκ επορεύθης, κτλ. ( Β ', παραλ. κά. 12 ) : Επέστειλε δε ταύτα,

ως γνωμοδοτούσιν οι πλείστοι των ερμηνευτών, ή δια του μαθητού αυτού Έλισ

σαίου , ή δι άλλου τινος Προφήτου , φανείς εις αυτους ώσπερ εφάνη και επι του

Θαβωρίου όρους εις τους Μαθητας του Χριστού ( Αυγούστ. 6 ) .

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου .
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Απολυτίκιον, Ηχος δ'

Δ΄ ένσαρκος άγγελος, των Προφητών ή κρηπίς, ο δεύτε

Ο ρος πρόδρομος, της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδο

ξος, άνωθεν καταπέμψας Ελισσαίω την χάριν, νόσους απο

διώκει, και λεπρούς καθαρίζει: διο και τοϊς τιμώσιν αυτόν

βρύει ιάματα.

Κοντάκιον αυτόμελον," Ηχος β'.

Προφήτα και προοπτα των μεγαλουργιών του Θεού , Ηλία

Η μεγαλώνυμε, και το φθέγματί σου στήσας τα υδατόρρυτα

νέφη, πρέσβευε υπέρ ημών τον μόνον φιλανθρωπον .

ή 21. Των οσίων Πατέρων ημών Συμεων του δια Χριστον

Σαλού, και Ιωάννου του συνασκητού αυτού ,

Όύτοι ήσαν εκ πόλεως Εδέσσης της εν Μεσοποταμία , επι της βασιλείας Ίοστί

νου του νέου, εν έτει 18. "Αλλοι δε λέγουσιν, ότι ο Συμεων, ασκήσας πρότερον

εν ερημία τινι 29 έτη, απήλθεν έπειτα εις "Εμεσαν της Συρίας όπου το υπό

λοιπον της ζωής τελέσας , προσποιούμενος τον Σαλόν, ετελεύτησε τη Β70 έτει.

'Απολυτίκιον : “ Ο Θεός των Πατέρων ημών. Σελ. 283.

Κοντάκιον, Ηχος β'. Τους ασφαλείς.

Τ ον εν σαρκι αναφανέντα άσαρκον, και αρεταίς υπερκο

- σμίως λαμψαντα, Συμεώνα τον ισαγγελoν, και θεοφό

ρον ευφημήσωμεν συν τούτω Ιωάννην τον αοίδιμον, εν πί

στει και αγάπη, ως πρεσβεύοντας Κυρίω απαύστως υπερ

πάντων ημών .

ξε 22. Της αγίας Μυροφόρου και ισαποστόλου Μαρίας της

λιαγδαληνής .

Αύτη ήν εκ πόλεως τινος της Γαλιλαίας, κατα την θάλασσας της Τιβεριά

δος κειμένης, ήτις εκαλείτο Μάγδαλα, αφ' ής έχει και την επωνυμίαν Μαγδα

ληνή. Έκβαλόντος δε του Ιησού απ' αυτής τα επτα δαιμόνια , υφ' ών έπασχε

πρότερον, εγένετο αυτου μαθήτρια πιστη και αχώριστος, ακολουθούσα αυτό και

διακονούσα έως επι του Σταυρού και του τάφου και τότε υποστρέψασα εις Ιε

ρουσαλήμ μετα των λοιπών Μυροφόρων, ήτοίμασαν τα προς άλειμμα του Κυρια

κού Σώματος αρώματα . Τη δε Κυριακή λίαν πρωί έρχονται εις το μνημείον , και

πριν έτι φανώσιν οι την Ανάστασιν του Κυρίου μηνύσαντες "Αγγελοι, ιδούσα η

Μαγδιληνη τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου, τρέχει και αναγγέλλει τούτο είς

τον Πέτρον και Ιωάννην . Επανελθούσα ευθυς εις το μνημείον, και κλαίουσα έξω,

ήξιώθη πρώτη ιδείν τον Κύριον αναστάντα εκ νεκρών: ότε και προσπεσούσα εις

τους πόδας αυτού , ήκουσε το , Μ ή μου άπτου. Μετά δε την 'Ανάληψιν του

Κυρίου , αδέβαια πάντα τα της Μαγδαληνής . Τενες δε λέγουσιν, ότι ετελεύτησεν

εν Εφέσω κηρύττουσα εκεί τον Χριστόν .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου ,
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'Απολυτίκιον, * Ηχος α . Τον τάφον σου Σωτήρ.

Y ριστώ τω δι ημάς, εκ Παρθένου τεχθέντι, σεμνή Μαγδα

Λ ληνή, ηκολούθεις Μαρία , αυτού τα δικαιώματα, και

τους νόμους φυλάττουσα · όθεν σήμερον, την παναγίαν σου

μνήμην, εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν , ευχαϊς σου

λαμβανομεν .

Κοντάκιον,"Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ. :

η υπερούσιος Θεός εν τω κόσμω, μετα σαρκός επιφοιτή

U σας Μαρία, σε αληθή μαθήτριαν προσήκατο, όλην σου

την έφεσιν, προς αυτόν κεκτημένην· όθεν και ιαματα, επε

τέλεσας πλεϊςα και μεταστάσα νύν εν ουρανοϊς, υπέρ του

κόσμου πρεσβεύεις εκάστοτε .

* 23. Του αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά και του αγίου Προ

φήτου Ιεζεκιήλ .

Περί μεν του Ιερομάρτυρος , όρα Σεπτεμβρίου 22. Ο δε Προφήτης ήν υιος Βου

ζει, ιερεύς το αξίωμα, αιχμάλωτος αχθείς εις Βαβυλώνα επι Ιωακιμ ( Ιεχονίου ) .

Τώ δε πέμπτω έτει της αιχμαλωσίας ταύτης, περί το 393, ή 694 προ Χριςού,

ήρξατο προφητεύειν . Αι υπό Θεού προσταχθείσαι εις αυτον πολλαι συμβολικα:

πράξεις , έδωκαν αφορμήν εις τους γλωσσαλγήσαντας κατα της ιεράς θρησκείας

ατοπωτάτων χλευασμών. Προφητεύσας δε περίπου 20 έτη, εφονεύθη, ως λέγου

σιν, υπό τινος άρχοντος Ιουδαίου, διότι ήλεγχε την ειδωλολατρείαν αυτού . Η

προφητεία αυτού, εις 48 κεφάλαια διηρημένη, ταττεται η τρίτη των μειζόνων

Προφητών.

Απολυτίκιον Και τρόπων μέτοχος. Σελ . 333.

Και του Προφήτου : Του Προφήτου σου Ιεζεκιήλ. Σελ. 309.

& 24. Της αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης.

“ Ηθλησεν εν έτει 200, επί της Σεβήρου βασιλείας.

'Απολυτίκιον, "Ηχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ , .

Τ ' αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τη φωνή: Σε Νυμφίε

ΙΙ μου ποθώ, και σε ζητούσα αθλώ, και συσταυρούμαι

και συνθάπτομαι τώ βαπτισμό σου και πασχω δια σε, ως

βασιλεύσω συν σοί· και θνήσκω υπέρ σου, ίνα και ζήσω

εν σοί· αλλ' ως θυσίαν άμωμον, προσδέχουν την μετα πόθου .

τυθεϊσάν σοι. Αυτης πρεσβείαις, ως ελεήμων, σώσον τας ψυ

χας ημών,



ΤΟΥ AIO Σ . 341

Κοντάκιον, Ήχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Η ωτοειδης περιστερα έγνωρίσθης, πτέρυγας έχοσα χρυσάς,

και προς ύψος, των ουρανών κατέπαυσας Χριστίνα σε

μνή. "Οθεν σου την ένδοξον, εορτήν εκτελούμεν, πίστει προσ

κυνούντες σου,των λειψάνων την θήκην, εξ ης πηγάζεις πά

σιν αληθώς, ίαμα θείον ψυχής τε και σώματος.

ξε 25. Η Κοίμησις της αγίας "Αννης, Μητρος της Θεοτόκου .

Η μεν Θεοπρομήτωρ "Αννα, κατά την παράδοσιν, έζησεν 69 έτη, ο δε συ

ζυγος αυτής Ιωακείμ, 80. Τίς δε εκ των δύο απέθανε πρότερον, ουδεν ουδείς

αναφέρει, ει μη ότι η Θεοτόκος απορφανίσθη αμφοτέρων των γονέων, τω ενδε

κάτω έτει της ηλικίας αυτής, ότε διέτριβεν έτι εν τω λαώ . “ Ορα Νοεμβρ. 21, και

Σεπτεμβρ. 8 .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον, * Ήχος δ'. Ταχύ προκαταλαβε .

η ωήν την κυήσασαν εκυοφόρησας, αγνήν Θεομήτορα θεό

& φρον "Αννα διο προς λήξιν ουράνιον, ένθα ευφραινομέ

νων, κατοικία εν δόξη, χαίρουσα νύν μετέστης, τοϊς τιμώσί

σε πόθω, πταισμάτων αιτουμένη ιλασμον αειμακάριστέ .

Κοντάκιον, * Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

Προγόνων Χριστού, την μνήμην εορτασωμεν, την τούτων

Η πιστώς, αιτούμενοι βοήθειαν, του ρυσθήναι άπαντας,

από πάσης θλίψεως τους κράζοντας: “ Ο Θεός γενου μεθ'η

μων, ο τούτους δοξάσας ως ευδόκησας.

& 26. Του αγίου Ιερομάρτυρος Ερμολάου, και των συν

αυτώ Ερμίππου, και Ερμοκράτους και της αγίας Οσιο

μάρτυρος Παρασκευής .

Ο μεν Ερμόλαος και οι μετ' αυτού ήσαν ιερείς της εν Νικομηδεία Έκκλησίας

της Ρώμης, γονέων ευσεβών, 'Αγάθωνος, και Πολιτείας, θυγάτηρ ήτις γεννηθεί

σα τη Παρασκευή της εβδομάδος ημέρα, έλαβεν εξ αυτής και το όνομα . Παιδιόθεν

δε τα ιερά γράμματα διδαχθείσα, έσχόλαζεν εις την μελέτης των ζείων Γραφών,

βίον μοναδικόν διάγουσα, και πολλούς οδηγούσα εις την πίστιν του Χριστού .

Εν δε τους χρόνους 'Αντωνίνου του Ευσεβούς , δι αυτο τούτο συλληφθείσα, και

προτρεπομένη εις την των ειδώλων προσκύνησιν, απεκρίθη το του Ιερεμίου Θεού,

οι τον ουρανόν και την γήν ουκ εποίησαν, απολέσθωσαν εκ της

γής ( . ) . Έκ τούτου πολυώδυνα βάσανα υπομείνασα, τελευταίος απετμήθη

την κεφαλήν τω 140 έτει .

Καταλυσις οίνου και όλαίου ,
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'Απολυτίκιον, "Ηχος δ'. Ταχυ προκατάλαβε .

ΛιΜαρτυρές σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτών, στεφάνους

Ο εκομίσαντο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών »

σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλον έθραυ

σαν και δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτών ταϊςικεσίαις

Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχας ημών.

Της Αγίας, Ηχος α.

Την σπουδών σε τη κλήσει κατάλληλον, εργασαμένη φερώ

I νυμε, την ομώνυμόν σου πίστιν εις κατοικίαν κεκλήρω

σαι, Παρασκευή αθλοφόρε όθεν προχέεις ιαματα, και πρεσ

βεύεις υπέρ των ψυχών ημών.

Κοντάκιον, Ήχος πλ. δ'. Τη υπερμάχω .

Τη αθλοφόρω οι πιστοί τον υμνητήριον, Παρασκευή δεύτε

Γ συμφώνως αναμέλψωμεν απαστράπτει γαρ τοϊς θαύ

μασιν εν τω κόσμω, απελαύνουσα της πλάνης την σκοτόμαι

ναν, και παρέχουσα πιστούς την χάριν άφθονον, τοίς κραυ

γάζουσι • Χαίρε Μάρτυς πολύαθλε.

* 27. Τού αγία Μεγαλομάρ. και ιαματικά Παντελεήμονος.

Ούτος ήν Νικομηδευς την πατρίδα, Εύστοργίου και Ευβούλης υιός, ειδωλολά

τρου μεν όντος του πατρός, χριστιανής δε της μητρός εκ προγόνων υφ' ής και

εις την ευσέβειαν οδηγηθείς, και την πίστιν του Χριστού παρα του ανωτέρω ( εις

τας 26) Ερμολάου κατηχηθείς, εβαπτίσθη . Διδαχθείς δε την ιατρικής τέχνης,

μετήρχετο αυτην φιλανθρώπως , πάσαν νόσον τώμενος τη χάριτι μάλλον του Χρι

στου , ή τη τέχνη, και πάσαν επιμέλειαν ψυχών και σωμάτων προς πάντας επιδει

κνύμενος συμπαθώς, αφ' ου και Παντελεήμων επαξίως μετονομάσθη αντι Παν

τολέοντος, όπερ εκαλείτο πρότερον . 'Ανοίξας δέ ποτε, δια της επικλήσεως του

θείου ονόματος, τυφλού τινος τους οφθαλμούς, έφώτισεν εκ τούτο και τα της ψυ

χής αυτού όμματα, εις επίγνωσιν της αληθείας, όπερ και του μαρτυρίου αυτού

εγένετο αίτιον . Καθότι ερωτηθείς και πρώην τυφλος, υπό τινος , και πώς οι οφ

Ψαλμοί αυτού ήνεώχθησαν, και ομολογήσας παρρησία, κατα μίμησιν του Ευαγγε

λικού εκείνου τυφλού , τόν τε ιατρον, και της ιατρείας αυτού τον τρόπον, αυτος

μεν αναιρείται παρευθύς· ο δε Παντελήμων συλληφθείς, και πολλάς μάστιγας

υπομείνας, τελευταίον αποτέμνεται και την τιμίαν κεφαλήν, τω 305 έτει, επι της

βασιλείας Μαξιμιανού ,

'Αργία, και Κατάλυσις οίνου και ελαίου.

'Απολυτίκιον, Ήχος δ'.

Δ 'θλοφόρε άγιε, και ιαματικε Παντελεήμον, πρέσβευε τα

Η ελεήμονι Θεώ, ένα πταισματων άφεσιν, παράσχη ταϊς

ψυχαίς ημών ,

και
ομολογήσας

παρέατρείας αυτού του τες μάστιγας
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Κοντάκιον, *Ηχος πλ. β'. Αύτόμελον .

Τ ιμητης υπάρχων του ελεήμονος, και ιαμάτων την χάριν

1 παρ αυτού κομισάμενος, αθλοφόρε και Μαρτυς Χριστό

του Θεού, ταϊς ευχαϊς σου τας ψυχικας ημών νόσους θερά

πευσον, απελαύνων του αει πολεμίου τα σκάνδαλα, εκ των

βοώντων απαύστως: Σώσον ημάς Κύριε.

28. Των αγίων Αποστόλων και Διακόνων, Προχόρου,

Νικάνορος, Τίμωνος, και Παρμενά .

'Απολυτίκιον, "Ηχος γ'.

Α 'πόςολοι άγιοι, πρεσβεύσατε τω ελεήμονι Θεώ, ένα πται

σμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών .

Κοντάκιον, "Ηχος α. Τον τάφον σου Σωτήρ .

A ιάκονοι σεπτου, και αυτόπται του Λόγου, και σκεύη εκ

λογής, ανεδείχθητε πίστει, Νικάνορ και Πρόχορε , Παρ

μενά, Τίμων ένδοξε όθεν σήμερον, την ιεραν υμών μνήμην,

εορτάζομεν, εν ευφροσύνη καρδίας, υμάς μακαρίζοντες .

- 29. Του αγίου Μαρτυρος Καλλινίκου, και της αγίας

Μάρτυρος Θεοδότης .

'Απολυτίκιον, " Ηχος δ'.

Ταχυ προκατάλαβε.

Δ ' Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος

Ο εκομίσατο της αφθαρσίας,εκ σου του Θεού ημών :έχων

γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλεν' έθραυσε και

δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταϊς ικεσίαις Χριστε

ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών .

Της Μάρτυρος : Η αμνάς σου Ιησού. "Ορα σελ. 340.

Κοντάκιον, * Ηχος β'. Τα ανω ζητών.

Τα άνω τερπνα, αξίως νύν κεκλήρωσαι Χριστού γαρ σφο

Ο δρώς, τω πόθω πυρακτούμενος, του πυρος Καλλίνικε,

δί αυτού ανδρείως κατετόλμησας : ώ και νύν παριστάμενος,

μη παύση πρεσβεύων υπέρ πάντων ημών .

* 30. Των αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Σίλα,

Σιλουανού, Κρήσκεντoς, Έπαινετού και Ανδρονίκου. .
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Απολυτίκιον, 'Εχος γ'.

Απόστολοι άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμοι Θεώ, ένα πται

Η σμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών .

χι 31. Του αγίου και δικαίου Ευδοκίμου και Προεόρτια

της προελεύσεως του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού .

“ Ο μεν Ευδόκιμος ην υιος ευσεβών και λαμπροτάτων γονέων, • Πατρικίων το

αξίωμα, εκ της Καππαδοκίας καταγομένων. Ζήσας δε εν ευσεβεία και δικαιο

σύνη και οσιότητα, και εις πάσαν αρετήν ευδόκιμος τωόντι φανείς, ετελεύτησε

περί τα 840, εν τούς χρόνους Θεοφίλου του Eικονομάχου. Περί δε της προελεύ

σεως του τιμίου Σταυρού, όρα Αυγούστου 1 .

Απολυτίκιον του Αγίου, Ηχος δ'. Ταχυ προκαταλαβε .

'κ γής ο καλέσας σε, προς ουρανίους σκηνας, τηρεί και

Ο μετα θανατον αδιαλώβητον, το σώμα σου "Αγιε συ γαρ

εν σωφροσύνη, και σεμνή πολιτεία , μάκαρ επολιτεύσω, μη

μολύνας την σαρκα. Διό εν παρρησία Χριστώ, πρέσβευε

σωθήναι ημάς .

Του Σταυρού Σώσον Κύριε . "Ορα έμπροσθεν .

Κοντάκιον, Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον.

Τ ' σεπτή σου σήμερον, ημάς συνήθροισε μνήμη, εν τη θεία

Ιλαρνακι,των ιερών σε λειψάνων" πάντες ύν οι προσιόντες

και προσκυνώντες, άπασαν δαιμόνων βλαβην αποσοβούνται,

και ποικίλων νοσημάτων,λυτρώνται τάχος, μάκαρ Ευδόκιμε.

MetaEE€ε» Gossesseem ing

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ.

"Έχων ημέρας 31. Η ημέρα έχει ώρας 13,και η νυξ ώρας 14 .

* 1 . Η πρόοδος του τιμία και ζωοποιό Σταυρό και μνήμη

των αγίων Επτα Παίδων των Μακκαβαίων, και της μητρός

αυτών Σολομονής, και του διδασκάλου αυτών 'Ελεαζάρου .

Δια τας κατά τον Αύγουστον μήνα, ως επιτοπολυ, συμβαινούσας ασθενείας, επε

κράτει το πάλαι συνήθεια εν Κωνσταντινουπόλει, ίνα περιφέρεται κατ' αυτας εις

τας όδους αυτής και πλατείας το τίμιον ξύλον του Σταυρού , προς αγιασμός του

τόπου, και νόσων απαλλαγήν . Και κατά μεν την χθεσινήν ημέραν εκφέροντες αυ

τον από του βασιλικού θησαυροφυλακίου , απετίθουν επι της ιεράς τραπέζης της

Μεγάλης Εκκλησίας ( της αγίας Σοφίας) κατά δε την σήμερον, και εφεξής έως
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της Κοιμήσεως της Θεοτόκου , λιτανεύοντες μετ' αυτού καθ'όλην την πόλιν, προε

τίθουν αυτον έπειτα τω λαώ εις προσκύνησιν . Και αυτη μένέστιν η πρόοδος του

τιμίου Σταυρού.

Οι δε άγιοι Μακκαβαίοι, ών τα ονόματα εισίν 'Αβείμ, Αντώνιος, Γουρίας, E

λεάζαρος, Ευσεβωνάς, 'Αχείμ, και Μάρκελλος ούτοι, Ιουδαίοι όντες το γένος και

των πατρώων νόμων φύλακες ακριβείς, ήσαν εν τοις χρόνοις 'Αντιόχου, του επονο

μαζομένου Έπιφανούς, βασιλέως της Συρίας, και των Ιουδαίων ασπόνδε εχθρό:

ός τις απαν το έθνος αυτών καταδουλώσας, και πολλά ποιήσας κακά, έως και εις

αυτα τα ιερα της θρησκείας πράγματα, ηνάγκαζεν αυτους προς τους άλλοις , ένα

και κρέας φάγωσι χοιρινον, απαγορευμένον υπό του Νόμου . Τότε και οι ευσεβείς ου

του Παϊδες, συλληφθέντες μετα της Μητρός αυτών και του Διδασκάλου , και κα

ταδυναστευόμενοι εις την αθέτησιν των νομίμων, καθυπεβλήθησαν εις μύρια κολα

στήρια , όσα γνώμη τυραννική και ψυχή θηριώδης δύναται εφευρείν. Οι δε , πάντα

γενναίως υπομείναντες, και δείξαντες δια των έργων, ότι ο λογισμός εστιν αυτο

κράτωρ των παθών, και δύναται νικήσαι αυτα, εαν θέλη, ετελεύτησαν ενδόξως εν

ταϊς βασάνοις, προδόντες την ζωήν δια του θείου Νόμου την τήρησιν, πρώτον

μεν ο γηραιος διδάσκαλος Έλεάζαρ, είτα και οι αδελφοι πάντες, κατά την ταξιν

της ηλικίας αυτών. Η δε θαυμαστη μήτηρ Σολομονή, γενναίου πεπληρωμέ

νη φρονήματος, και τον θηλυν λογισμόν άρρενι ζυμώ διεγείρασα

( β'. Μακκ. ζ'. 21 ) , παρίστατο εις τον κατα του τυράννου θρίαμβον των τέκνων,

ενισχύουσα έκαστον αυτών εις τον υπερ πίστεως αγώνα, και υποφέρουσα εύψυχως

τας αδύνας αυτών δια τας επί Κύριον ελπίδας . Ιδούσα δε και τον νεώτατον αυ

της υιον τελειωθέντα, ρίπτεται εσχάτη και αυτη εις το πυρ, και αξιούται μετα

των τέκνων αυτής του μακαρίου τέλους, το 168 έτει προ Χριστού. "

'Απο ταύτης της ημέρας αρχόμεθα της Νηστείας της Θεοτόκου . . .

'Απολυτίκιον των Αγίων, * Ηχος α..

πας αλγηδόνας των Αγίων, ας υπέρ σου έπαθον, δυσωπή

Η θητι Κύριε, και πάσας ημών τας οδύνας,ίασαι φιλάν

θρωπε δεόμεθα .

Του Σταυρού.

τώσον Κύριε τον λαόν σε, και ευλόγησον την κληρονομίαν

σου, νίκας τοϊς Βασιλεύσι κατα βαρβάρων δωρούμενος,

και το σον φυλάττων δια του Σταυρού σου πολίτευμα.

Κοντάκιον των Αγίων, Ιχος β'. Τα άνω ζητών .

Tοφίας Θεού, οι στύλοι οι επτάριθμοι, και θείου φωτος οι

α λύχνοι οι επτάφωτοι, Mcκκαβαίοι πάνσοφοι, προ Μαρ

τύρων μέγιστοι Μάρτυρες, συν αυτοίς τον πάντων Θεών αι

τείσθε, σωθήναι τους τιμώντας υμάς.

* 2 . Η Ανακομιδή των Λειψάνων του αγίου Πρωτομάρτυ

ρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου.
Μετά τον λιθασμός του Πρωτομάρτυρος υπό των Χριστοκτόνων Ιουδαίων ( Δε

κεμβ. 27 ), Γαμαλιήλ ο τούτου διδάσκαλος ενεθάρρυνε τινας των Χριστιανών,

ίνα, ελθόντες νυκτος, και το σώμα του Αγίου άραντες, θάψωσιν αυτο εις τον εαυ

του αγρον, απέχοντα της Ιερεσαλήμ έως 20 μίλλια , και καλούμενον εκ του ονόμα
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τος αυτ8 Καφαρ-γαμαλα, ό έστιν αγρος Γαμαλα, όπου και αυτος ο Γαμαλιήλ

μετα ταύτα ετάφη . Κατά δε το M5 έτος , ανήρ τις ευσεβής, Λυκιανός την κλήσιν,

ιερευς το αξίωμα, εφημέριος εκκλησίας τινός, πλησίον του αγρού εκείνου, απεκα

λήφθη δί οράματος εκ Θεού τον τόπον, ένθα ήν τεθαμμένος και Πρωτομάρτυς, όπερ

και ανήγγειλεν ευθυς εις Ιωάννην τον τότε Πατριάρχης Ιεροσολύμων . Απελθόντες

δε εις τον υποδειχθέντα τόπον, και σκάψαντες, εύρον λάρνακα, Εβραϊστι επιγε

γραμμένην, Στέφανος και ανοίξαντες αυτών, και το ιερώτατον Λείψανον λα

βόντες, μετακόμισαν αυτο εις Ιερουσαλήμ μετα μεγάλης δορυφορίας .

'Απολυτίκιον, "Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε .

Βασίλειον διάδημα, εστέφθη στη κορυφή, εξ άθλων ών υπέ

D μεινας, υπερ Χριστού του Θεού Μαρτύρων Πρωτόαθλε

συ γαρ την Ιουδαίων, απελέγξας μανίαν, είδές σου τον Σω

τήρα, του Πατρός δεξιόθεν . Αυτόν ούν έκδυσώπει αεί, υπερ

των ψυχών ημών . .
Κοντάκιον, "Ηχος πλ. δ'. Αυτόμελον .

Πρώτος εσπάρας επί γης υπό του ουρανίου γεωργού Παν

Π εύφημε " πρώτος το αίμα επι γης δια Χριστόν εξέχεας

μακάριε πρώτος υπ' αυτού τον της νίκης σέφανον ανεδήσω

εν ουρανοϊς, αθλητών προοίμιον, στεφανίτα των Μαρτύρων

ο Πρωταθλος .

4 3. Των οσίων Πατέρων ημών Ισαακίου, Δαλμάτου, και

Φαύστου .

Τούτων ο μεν Ισαάκιος, ός τις και Ίσάκιος, και Ισάκης ευρίσκεται γεγραμμέ

νος , και κατα την 30 του Μαϊου ιδιαιτέρως εορτάζεται, εγένετο μοναστης εκ

νεαρής ηλικίας, εργάτης πάσης αρετής, ζηλωτής της ορθοδόξου πίστεως, και

προφητικού χαρίσματος ήξιωμένος, οίκων πλησίον της Κωνσταντινουπόλεως εν

καλύβη μικρά . " Οτε δε Ουάλης ο αρειανόφρων εξεστράτευσεν αυτοπροσώπως κατα

των Γότθων, των περι τον Δούναβιν ποταμών, εξελθων ο Οσιος εις συνάντησιν

αυτού, είπε παρρησία ότι ο Θεός εκίνησε τους βαρβάρους κατ' αυτού , επειδη

και αυτος εκίνησε κατά του Θεού πολλές γλώσσας εις βλασφημίαν, και τους

υμνούντας αυτόν απεδίωξεν εκ των θείων οίκων και ότι, εαν παύση πολεμών

τω θεώ δια της αιρέσεως, και αποδώση τους αρίστους ποιμένας εις τα ποίμνια

του Χριστού, κερδήσει την νίκην απόνως εαν δε, μη ποιήσας ταύτα, μηδε έχων

σύμμαχον τον Θεόν, κροτήση την μάχην, η καταστροφη αυτού και του στρατεύ

ματος εστι βεβαία : « Μαθήση, είπεν , έκ τής πείρας, όσον εστι σκληρον το

προς κέντρα λακτίζειν' ούτε γαρ επανήξεις και προσαπολέσεις την στρα

τιάν ». Ο δε Βασιλευς όργισθείς, και εις φυλακήν κατακλείσας τον 'Οσιον, ένα

τιμωρήση αυτών και θανατώση εν τη επιστροφή, εκίνησε κατά των βαρβάρων:

αλλά κατακράτος νικηθείς υπ' αυτών, κατεκαύθη ζών έν τινι κώμη των 378 έτει

( Θεοδωρ. Κύρου , Ιστορ. Έκκλ. Λόγ. δ'. 31 - 32 ) . Ο δε " Οσιος απολυθείς της φυ

λακής, και θαυμασθείς δια την πρόρρησιν ταύτην, έθαυμάσθη έτι μάλλον δια τον

ζηλον αυτό, δεν έδειξεν υπερ της ορθοδοξίας εις την εν έτει 381 συγκροτηθείσαν Β'.

Οικομενικην Σύνοδον . Μετά ταύτα , μονής ανεγερθείσης εν Κωνσταντινουπόλει χά

ριν αυτού , εποίμανεν ευσεβώς τους μετ' αυτού συνασκούντας και δους αυτούς του
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πον μοναδικού βίου του εαυτού παράδειγμα , εκοιμήθη εν ειρήνη περί τα τέλη του

Δ '. αιώνος , καταλιπων διαδοχον αυτού τον Δαλμάτων.

Ο δε Δαλμάτος ούτος κατ' αρχάς μεν υπήρχε στρατιώτης, εν τη Β'. σχολή

των καλουμένων Σχολαρίων στρατιωτών συνηριθμημένος ύστερον δε καταλι

πως πάντα, και παραλαβων τον υιόν αυτού Φαύστον, απήλθεν εις την ειρημέ

νην του Ισαακίου μονην, εν ή ενδυθείς το μοναχικόν σχήμα, εγένετο δια της αρε

της αυτ8 αιδεσιμος εις πάντας: επαρουσίασεν εις την εν Εφέσω, το 431 έτει,

συγκροτηθεΐσαν Δ '. Οικουμενική Σύνοδος και δείξας εν αυτή κατα του Νεστο

ρίου τον ορθόδοξον ζήλον αυτού, εψηφίσθη υπό των της Συνόδου Πατέρων 'Αρχι

μανδρίτης των εν Κωνσταντινουπόλει Μοναστηρίων. Ζήσας δε έτη υπερ τα 80,

ανεπαύσατο εν Κυρίω .

'Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

' Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιών αει μεθ' ημών, κατα

Ο την σην επιείκειαν, μή αποςήσης το έλεός σε αφ'ημών

αλλά ταϊς αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη κυβέρνησαν την ζωήν

ημών .

Κοντακιον, Ήχος β'. Την εν πρεσβείαις .

Τους εν ασκήσει εκλάμψαντας ως φωστήρας, και τας αι

Ι. ρέσεις ανατρέψαντας τη πίστει, ύμνοις Ισαάκιον εύφη

μήσωμεν, και συν Δαλμάτω Φαύστον, ως του Χριστού θε

ραποντας, αυτον δυσωπούντας υπέρ πάντων ημών .

Το 4. Των αγίων Επτα Παίδων των εν Εφέσω.

" Ορα τη 22 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιον : Οι Μάρτυρες σου Κύριε . "Ορα σελ. 333.

Κοντάκιον, Ηχος και αυτός . Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Λί τα του κόσμου ως φθαρτα παριδόντες, και ταςάφθαρ

U τους δωρεάς ειληφότες, διαφθοράς διέμειναν θανόντες

παρεκτός · όθεν εξανίστανται, μετα πλείονας χρόνους, άπα

σαν ενθαψαντες, δυσμενών απιστίαν. Ούς εν αινέσει σήμε

ρον πιστοι, ανευφημούντες Χριστον ανυμνήσωμεν.

+ 5 . Προεόρτια της Μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιη

σού Χριστού και μνήμη του αγίου Μάρτυρος Εισιγνίου.

Ούτος ήν 'Αντιοχεύς την πατρίδα, στρατιώτης την ταξιν απο των χρόνων

έτι Κωνσταντίνου του Χλωρού, πατρός του Μ . Κωνσταντίνου, έως Ιουλιανού του

Παραβάτου . Ελέγχων δε την τούτου ασέβειαν, και ενθυμίζων αυτών, ότι ήν ανε

ψιός του Μ . Κωνσταντίνου, του πρώτου βασιλέως των Χριστιανών, ότι εξ απα

λών ονύχων ανετράφη τα γαλακτι της ευσεβείας, και την πίστιν του Χριστού

εδιδάχθη, και συμμαθητής έχρημάτισε Βασιλείου του Μεγάλου, και Γρηγορίου του

Ναζιανζηνού, και αναγνώστης εγένετο της εν Νικομηδεία Έκκλησίας και ότι
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αθετήσας ήδη τα πάντα, και παραβάτης γενόμενος των εις το θείον Βάπτισμα

υποσχέσεων αυτού , προσέφερεν εις τα είδωλα την εις μόνον τον Θεόν οφειλομένην

προσκύνησιν ταύτα, λέγω, ενθυμίζων τον αποστάτην ελεγκτικώς, απετμήθη την

κεφαλήν περί το 361 έτος, ζήσας τα πάντα έτη 10, εν δε τούς στρατιωτι

κοϊς πλέον των 60.

'Απολυτίκιον, Ηχος δ'. Ταχυ προκαταλαβε .

Ο ριστού την Μεταμόρφωσιν προϋπαντήσωμεν , φαιδρώς

Λ πανηγυρίζοντες τα Προεόρτια, πιστοι και βοήσωμεν ·

Ε”φθασεν η ημέρα της ενθέου ευφροσύνης ανεισιν εις το όρος

το Θαβώρ ο Δεσπότης, της Θεότητος αυτού απαστράψαι

την ωραιότητα .

Κοντάκιον, Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

Γ 'ν τη θεία σήμερον Μεταμορφώσει, η βρoτεία απασα,

Ο φύσις προλάμπει θεϊκώς, εν ευφροσύνη κραυγάζουσα

Μεταμορφούται Χριστός,σώζων άπαντας.

... . Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ.

Κ
Α

* 6 . Η αγία Μεταμόρφωσης του Κυρίου, και Θεού, και

Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού .

. Επειδή πολλάκις προείπεν ο Κύριος εις τους Μαθητας αυτού, ου μόνον περί

του ιδίου πάθους και του Σταυρού και του θανάτου, αλλά και περί των μελλόν

των διωγμών και θλίψεων αυτών των Μαθητών και επειδή τα μεν δεινα ήσαν

πρόχειρα, η δε αντί τούτων απόλαυσις των αγαθών, μέλλουσα και ελπιζομένη :

δια τούτο, ίνα πληροφορήση αυτους οφθαλμοφανώς περί της δόξης εκείνης, ήτις

έστιν ήτοιμασμένη δια τους έως τέλους υπομείναντας, παραλαμβάνει τους τρείς

προκρίτους αυτού μαθητας, Πέτρος και Ιάκωβον και Ιωάννην, και αναβιβάσας

αυτες εις το Θαβώριον όρος καταμόνας, μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και έλαμ

ψε το πρόσωπον αυτό ως ο ήλιος , τα δε ιμάτια αυτού εγένοντο λευκα ως το φως.

Εξαίφνης, μετά της υπερφυούς και εξαισίου ταύτης φωτοχυσίας, επιφαίνονται
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διαμιάς των Προφητών οι ακρότατοι, Μωϋσής, και Ηλίας, συλλαλoύντες μετα τα

Ιησού περί του μέλλοντος αυτού σωτηρίου πάθους, και δεικνύοντες ένταυτω, ότι

αυτός έστιν ο Κύριος και ζώντων και νεκρών, παραστάντες έμπροσθεν αυτού δου

λοπρεπώς, ο μεν Μωϋσής εκ του "Αδε , ως προ πολλών αιώνων αποθανών ( Σεπτεμ

βρίου 4 ), ο δε Ήλίας ως εκ του ουρανού , όπου έτι ζων ανελήφθη ( Ιουλ. 20) .

Μετ'ολίγον επισκιάζει αυτούς νεφέλη φωτεινή, και εκ της νεφέλης ακούεται πάλιν

η αυτη φωνή, ήτις ηκούσθη και εν τω Ιορδάνη ( Ιανουρ. 6 ), μαρτυρούσα του

Ι'ησού της Θεότητα, και λέγουσα : Ούτόςέστιν ο Υιός μου ο αγαπητός,

ενω ευδόκησα αυτού ακούετε ( Ματθ. ιζ'. 1 - 3 ) . Ταύτα εισι τα θεοπρεπή

και παράδοξα της παρούσης Εορτής, ήτις έστιν είκων και προτύπωσις της μελ

λούσης καταστάσεως των Δικαίων, ων την λαμπρότητα εδήλωσεν ο Κύριος είπών:

Τότε οι Δίκαιοιεκλάμψεσιν ως ο ήλιος ( Ματθ. ιγ'. 43 ) . Δια τούτο και

το Κοντάκιον της Εορτής ταύτης ψάλλεται καθ'εκάστην εν ταϊς “Ωραις ( σελ.

102), εις υπόμνησιν παντοτεινήν της δόξης εκείνης .

'Αργία, και ιχθύος Κατάλυσις . .

'Απολυτίκιον, " Ηχος βαρύς .

Τετεμορφώθης εν τω "Ορει Χριστε ο Θεός, δείξας τοϊς

1 . Μαθηταίς σου την δόξαν σου, καθως ήδύναντο. Λάμψον

και ημίν τοϊς αμαρτωλούς το φώς σου το αΐδιον, πρεσβείαις

της Θεοτόκου . Φωτοδότα, δόξα σοι .

Κοντάκιον, Ηχος και αυτός.

Τ ' πι του "Όρους μετεμορφώθης, και ως έχωρουν οι Μαθη

Ο ταί σου την δόξαν σου, Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο· ίνα

όταν σε ίδωσι σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσωσιν εκάσιον,

το δε κόσμω κηρύξωσιν, ότι συ υπάρχεις αληθώς, του Πατρός

το απαύγασμα .

+ 7. Του αγίου Οσιομάρτυρος Δομετίου.

Ούτος ήν Πέρσης το γένος, εν τούς χρόνους του Μ . Κωνσταντίνου, ειδωλολά

τρης πρότερον. Κατηχηθείς δε υπό τινος Χριστιανού, 'Αβάρου το όνομα, απήλθεν

εις Νίσιβιν, πόλιν της Μεσοποταμίας, όπου βαπτισθείς, ενεδύθη το μοναδικών

σχήμα έν τινι μοναστηρίω. Μετά ταύτα αναβας επί τινος όρους , διεκαρτέρησεν

εκεί εν άκρα ασκήσει, θαύματα τελών εις τους προσεχομένους αυτώ, και πολ

λους των απίστων επιστρέφων. Ταύτα δε μαθων Ιουλιανός ο Παραβάτης, ότε

κατά των Περσών εξεστράτευεν εν έτει 363, απέστειλε και έλιθοβόλησαν αυτόν

τε και δύο μαθητας αυτού , ηνίκα έψαλλον την Τρίτην “Ωραν.

'Απολυτίκιον και Κοντάκιον της Μεταμορφώσεως .

8. Του αγίου Αιμιλιανού του Ομολογητού, επισκόπου

Κυζίκου .

“Υπήρχεν εν τοις χρόνους Λέοντος του εικονομάχου , ίσως του Αρμενίου, περί

τα 815, υφ' ου εξορίας και θλίψεις πολλάς υπομείνας, δια την των αγίων Ει

κόνων προσκύνησιν, ανεπαύσατο εν Κυρίω .
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'Απολυτίκιον και Κοντάκιον της Μεταμορφώσεως, ως άνω.

+ 9. Τού αγίου Αποστόλου Ματθία .

"Αφ' ου ο προδότης Ίούδας έλαβεν αντάξιον της παρανομίας αυτού τον μισθόν,

κρεμασθείς υπό απελπισίας, και τελειώσας την ζωήν αυτού δια του ελεεινού και

κατησχυμμένου εκείνου θανάτου ( καθότι πεσων από της κρεμάστρας επίστομα,

έσκασε κατά το μέσον της κοιλίας, και πάντα τα σπλάγχνα αυτού εξεχύθησαν ) :

τότε, ίνα μη κολοβωθή ο αριθμός των Δώδεκα, ευρισκόμενοι πάντες οι Μαθηται

του Σωτήρος, μετα την Ανάληψιν αυτού , εις εν συνηγμένοι, άνδρες ομού και

γυναίκες , τον αριθμόν ως 120, εκλέξαντες δύο άνδρας εξ εαυτών, Ιωσήφ τον

καλούμενον Βαρσαβάν, δς επεκλήθη Ιουστος ( 8έστι Δίκαιος ), και τον Ματθίαν

τούτον, έστησαν αυτούς εις το μέσον: είτα ευξάμενοι προς Θεόν, έβαλον εις

αυτους κλήρες (λαχνούς), και έπεσεν ο κλήρος έπι Ματθίαν, και συγ

κατεψηφίσθη μετα των ενδεκα Αποςόλων ( Ματθ. κζ'. 5 . Πράξ. 15-26 ) .

Και ούτως αναπληρώσας ο Ματθίας τον κενον του Ιούδα τόπον, και το έργον

της αποστολής αυτού, επλήρωσε και την περί αυτού προφητείαν, ήν προείπε

το Πνεύμα το άγιον δια στόματος Δαυίδ: Γενηθήτω η έπαυλις αυτού ήρη

μωμένη και τηνεπισκοπην αυτουλάβοι έτερος ( Ψαλμ. ξή. 25, ρή. 8 ) .

Μετα ταύτα, ως λέγουσι, κηρύξας ο Ματθίας το Ευαγγέλιον εν Αιθιοπία, ετε

λεύτησεν εκεί μαρτυρικώς.

Απολυτίκιον, Ηχος γ'.

'πόστολε άγιε Ματθία , πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ένα

Η πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών .

Κοντάκιον, ΙΗχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

Η ωταυγης ως ήλιος, εις πάντα κόσμον, εξελθων ο φθόγγος.

Ψ σου, καταφωτίζει των εθνών, την Εκκλησίαν εν χάριτι,

θαυματοφόρε Ματθία 'Απόστολε .

+ 10. Του αγίου Μάρτυρος, και Αρχιδιακόνου Λαυρεντίου.

Ούτος υπήρχεν 'Αρχιδιάκονος της εν Ρώμη Εκκλησίας, τα σκεύη αυτής διοικών,

και τα χρήματα διαμερίζων εις τους πένητας. Σκληροτάτου δε διωγμού κατα των

Χριςιανών κινηθέντος υπό το Ουαλλεριανό, και το τότε αρχιεπισκόπο της Ρώμης

Ξύς8, η Σίξτε Β'., επι σταυρού τελειωθέντος, συλληφθείς και ο Λαυρέντιος ούτος,

ήχθη προς τον έπαρχον και ερωτηθείς περί των θησαυρών της Εκκλησίας,

εζήτησεν άδειαν τριών ημερών προς ετοιμασίας και εν τοσούτω συναθροίσας

πάντας τους πτωχους, και παραστήσας το επαρχω, Ίδου, είπε, της Εκκλη

σίας οι θησαυροί. Έκ τούτου οργισθείς εκείνος, εκέλευσεν απλωθήναι αυτον

επι εσχάρας σιδηράς πεπυρακτωμένης . Ο δε γενναίος του Χριστού αθλητής,

αφενακτι εγκαρτερήσας καιόμενος εκ του ενός μέρες, Στρέψατέ με, είπε, και

επι το έτερον, ίνα όλος καλώς οπτηθω. Και τούτου γενομένου, λέγει τό

τε προς τους τυράννους ο Μάρτυς Γεύσασθε ήδη και ίδετε, ει αί σάρ

κες των Χριστιανών εισιν ηδύτεραι ωπτημέναι μάλλον, ή ωμαι.

Ταύτα είπων, και ευξάμενος χριστομιμήτως υπέρ των διωκτών και των δη

μίων αυτού , αφήκε το πνεύμα τη 10 Αυγούστου εν έτει 258.

'Απολυτίκιον, Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

Λ ' Μάρτυς σε Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος έκο

μίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών: έχων

επί έσχαρας σιδηρο: Έκ τούτου καιροσ επαρχω,Tδου,Τσούτω συναθροίσ
ας
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γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλεν ' έθραυσε και

δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταϊς ικεσίαις Χριστο

ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον, Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

Πυρι θεϊκώ, φλεχθείς την καρδίαν σο, το πύρ των παθών,

Η είς τέλος απετέφρωσας, αθλητών εδραίωμα, θεοφόρε

Μάρτυς Λαυρέντιε, και εν άθλοις εβόας πιστώς: Ουδέν με

χωρίσει της αγάπης Χριστού .

* 11. Του αγίου Μάρτυρος Εύπλου του Διακόνου.

Υπήρχεν εκ Κατάνης της Σικελίας: ήθλησεν επί Διοκλητιανού , δριμύτατας

πρότερον υπομείνας βασάνους, είτα και την αποτομήν της τιμίας αυτού κεφα

λής τω 296 έτει.

Απολυτίκιον : Ο Μάρτυς σου Κύριε, ως ανωτέρω.

Κοντάκιον, *Ηχος α. Χορός αγγελικός.

τους νόμους του Χριστού, εν χερσί περιφέρων, επέστης έκ

βοών, τοίς εχθρούς έν σταδίω" Αυτόκλητος πάρειμι, ένα

θλήσων σερρότατα· όθεν κλίνας σου, περιχαρώς τον αυχένα ,

υποδεδεξαι, την έκτομήν τήν του ξίφους, τελέσας τον δρό

μον σου .

4 12. Των αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου .

" Ηθλησαν εν Νικομηδεία τα 288 έτει, επί της βασιλείας Διοκλητιανού . Ην

δε ο Φώτιος ανεψιός του 'Aνικήτου .

Εν ταύτη τη ημέρα συμψάλλεται και η 'Ακολουθία του αγίου Μαξίμου, δια το αποδίδοσθαι αυριον

την Εορτήν .

'Απολυτίκιον, "Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

ΛιΜάρτυρες σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτών, στεφανους

Ο εκομίσαντο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών

σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθεϊλον έθραυ

σαν και δαιμόνων, τα ανίσχυρα θραση. Αυτών ταϊςικεσίαις

Χριστε ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών .

Του Οσίου, Ηχος πλ. δ'.

Ορθοδοξίας οδηγε, ευσεβείας διδάσκαλε και σεμνότητος,

Ο της οικουμένης ο φωστήρ, των μοναζόντων θεόπνευστον

εγκαλλώπισμα, Μάξιμε σοφέ, ταϊς διδαχαϊς σε πάντας εφώ

τισας, λύρα του Πνεύματος . Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σω

θήναι τας ψυχάς ημών.
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Κοντάκιον, Ηχος β'. Την εν πρεσβείαις .

Της Εκκλησίας υπέρμαχε θεηγόρε, ορθοδοξίας ασφάλεια

I και λαμπρότης, λύρα της ευσεβείας και όργανον, και

μονασών το θείον και ιερόν αγλάϊσμα, μη παύση πρεσβεύων

υπερ πάντων ημών .

• 13. Του οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού.

Ο ρα Ιανουαρίου 21.

Σήμερον αποδίδοται της θείας Μεταμορφώσεως ή Εορτή, και ψάλλονται πάντα τα αυτής.

» 14. Προεόρτια της Κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου

και μνήμη του αγίου Προφήτου Μιχαίου .

Ούτος, κατά την επιγραφήν της ιδίας αυτού προφητείας, υπήρχε Μωρασθί

της την πατρίδα, εκ γής Ιούδα, προφητεύσας υπερ τα 50 έτη, εν ημέραις

Ιωάθαμ, και "Αχαζ, και Εζεκίου , βασιλέων Ιούδα , ων ο μεν Ιωάθαμ εβασίλευσε

περί τα 758 προ Χριστού, ο δε Εζεκίας ετελεύτησε κατά το 698 προ Χ . Έκ

τούτου δήλον, ότι ουκ έστιν ο Μιχαίας εκείνος, ο υιός Ιεμβλαα , η Ιεμάλα ( Γ '.

Βασ. κβ'.), ο ελέγξας τον 'Αχαάβ, και υπό του υιού αυτού Ιωράμ φονευθείς, κα

τα τον Συναξαριστής καθότι ο μεν Ιωράμ ούτος εβασίλευσε τω 896 έτει προ

Χριστού, ο δε Μιχαίας προεφήτευεν έτι, ως είρηται, επί των ημερών Εζεκίου,

ος τις ην σύγχρονος του 'Oσηε, εσχατου βασιλέως των δέκα φυλών του Ισραήλ,

εφ' ου και το βασίλειον εκείνο κατεστράφη υπό Σαλμανασσαρ βασιλέως 'Ασσυ

ρίων ( Δ '. Βασ. ιζ'. 1 - 6, και τη . 1 ) . "Έστι δε ο Μιχαίας ούτος έκ τών Ελασσόνων

Προφητών εκτος τη τάξει η δε προφητεία αυτού διαιρείται εις 7 κεφάλαια .

'Απολυτίκιον, * Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε .

Α αοί προσκιρτήσατε, χείρας κροτούντες πιστώς, και πό

ί θω αθροίσθητε, σήμερον χαίροντες, και φαιδρώς αλα

λαζοντες, παντες εν ευφροσύνη του Θεού γαρ η Μήτηρ, μέλ

λει των επιγείων, προς τα άνω απαίρειν, ενδόξως ην εν

ύμνοις αεί, ως Θεοτόκον δοξάζομεν .

Ο Κοντάκιον, * ίχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

η ενδόξω μνήμησου, η οικουμένη, προσκιρτώσα σήμερον,

I μετ'ευφροσύνης μυστικώς, Θεοκυήτορ κραυγάζει σοι :

Χαίρε Παρθένε Χριστιανών το καύχημα .
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Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ .
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& 15. Η Κοίμησις της υπεραγίας ενδόξον Δεσποίνης ημών

Θεοτόκου, και αειπαρθένου Μαρίας .
Περί της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ταύτα παρέλαβεν η Εκκλησία εξ αρχαίας

των Πατέρων παραδόσεως . " Οτι, πλησιάσαντος του καιρού , καθ'δν ο Σωτήρ

ημών ευδόκησεν ίνα παραλάβη προς εαυτον τον εαυτού Μητέρα , εμήνυσεν αυτή

δι 'Αγγέλου, προ τριών ημερών, την από της προσκαίρου ζωής μετάβασιν αυτής

εις την αιώνιον και μακαρίαν. Η δε, τούτο ακούσασα, ανέβη μετα σπουδής εις

το όρος των Ελαιών, όπου συνεχώς απερχομένη προσηύχετο και ευχαριστήσασα

τω Θεώ, υπέστρεψεν εις την οικίαν, και ήτοίμαζε τα προς ενταφιασμόν . Ενώ

ταύτα εγίνοντο, νεφέλαι αρπάσασαι τους Αποστόλους εκ των περάτων της γης,

ένθα έτυχεν έκαστος κηρύττων, παρέστησαν αυτους διαμιάς εις την οικίαν της

Θεομήτορος " ήτις, την αιτίαν της αιφνιδίου αυτων συνδρομής δηλοποιήσασα,

και την θλίψιν αυτών, ως εικος, μητρικώς παραμυθησαμένη, ύψωσεν έπειτα τας

χείρας εις ουρανόν, έδεήθη υπερ της του κόσμου ειρήνης, ευλόγησε τους Απο

στόλους, είτα επι της κλίνης αναπεσούσα, και το σώμα αυτής σχηματίσασα,

ως αυτη ηβουλήθη , ούτω την παναγίαν αυτης ψυχήν παρέθετο εις χείρας του

εαυτής Υιού και Θεού .

οι δε 'Aπόςολοι, άραντες μετ' ευλαβείας και λαμπαδοφορίας πολλής το Sεοδόχο

εκείνου σώματος την κλίνην, και ύμνους επιταφίους ψάλλοντες, εκόμιζον επί το

μνήμα, ότε και 'Αγγελοι συνέψαλλον ουρανόθεν, προπέμποντες την ανωτέραν των

Χερουβίμ. Εις δε των Ιουδαίων, φθόνο κινηθείς, και αυθαδώς επί την κλίνην τας

χείρας απλώσας, έλαβεν αμέσως της αυθαδείας αυτού τα επίχειρα παρα της

Sείας δίκης , κοπεις τας τολμηρας ταύτας χείρας αοράτω πληγή . Φθάσαντες

δε εις χωρίον , καλούμενον Γεθσημανή, έθαψαν εκεί εντίμως το πανάχραντον και

ζωαρχικών της Θεοτόκου Σώμα. Αλλά τη τρίτη ημέρα μετα την ταφην, ότε,

παραμυθίαν ομοθυμαδόν ποιούμενοι, ανύψουν, κατά το σύνηθες, τον είς όνομα

του Ιησό κείμενον άρτον, επιφαίνεται η Θεοτόκος εν τω αέρι, λέγουσα αυτούς το

Χαίρετε, και όσα έφεξής εγράφησαν, σελ. 130, άπερ ανάγνωθι εκεί εξ ων επέ

γνωσαν την εις ουρανούς ενσωμον μετάστασιν της Θεοτόκου. .

Ταύτα παραλαβούσα η Εκκλησία εκ παραδόσεων πατρικών, και πολλα εξ αυ

των ασματογραφήσασα, ως υπόθεσιν ευλαβείας, ψάλλει κατά την σήμερον εις

δόξαν της Μητρός του Θεού ημών .

- 'Aργία, και ιχθύος Κατάλυσις.

Orologio. 23
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'Απολυτίκιον, " Ηχος α .

τ 'ν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τή Κοιμήσει

Ε τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε " μετέστης προς την

ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταϊς πρεσβείαις ταις

σαϊς λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών .

Κοντάκιον αυτόμελον, "Ηχος β'.

Την εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον, και προστασίαις

I αμετάθετον ελπίδα, τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν

ως γαρ ζωής Μητέρα , προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρας

οικήσας αειπάρθενον .

Η 16. Η εξ Εδέσσης Ανακομιδή της αχειροποιήτου Εικόνος

του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού , ήτοι του αγίου Μανδηλίου

και μνήμη του αγίου Μάρτυρος Διομήδους .

Απολυτίκιον, "Ηχος β'.

Την άχραντον Eικόνα σου προσκυνούμεν αγαθε, αιτούμε

Ι νοι συγχώρησιν των πταισμάτων ημών Χριστέ ο Θεός

βουλήσει γαρ ηυδόκησας σαρκι ανελθείν εν τω Σταυρώ, ένα

ρύση ούς έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού · όθεν ευχα

ρίστως βοώμέν σοι: Χαράς επλήρωσας τα πάντα ο Σωτήρ

ημών, παραγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον .

* Και της Εορτής: Έν τη Γεννήσει την παρθενίαν .

και 17. Του αγίου Μάρτυρος Μύρωνος .

'Απολυτίκιον, και Κοντάκιον της Εορτής .

18. Των αγίων Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου .

'Απολυτίκιον, και Κοντάκιον της Εορτής .

* 19. Του αγίου Μάρτυρος Ανδρέου του Στρατηλάτου, και

των συν αυτώ δισχιλίων πεντακοσίων εννενήκοντα τριων .

Απολυτίκιον, και Κοντάκιον της Εορτής .

* 20. Του αγίου Προφήτου Σαμουήλ.

Ο αγιώτατος ούτος ανήρ , ο παιδιόθεν Προφήτης του Θεού , και Κριτής των

Ισραηλιτών ο έσχατος, υπήρχεν εκ πόλεως Αρμαθαίμ, εκ φυλής Λευί, υιός Ελ

κανα και "Αννης της Προφήτιδος, γεννηθείς περί το 1453 έτος προ Χριστού .

Ονομάσθη υπό της μητρός αυτού, Σαμουήλ, δέστι μεθερμηνευόμενον, θεαί
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τητος· διότι στείρα ούσα πρότερον, ήτήσατα τέκνον παρά Θεού δια πολλών

δεήσεων και δακρύων θερμών τεκούσα δε τούτον και απογαλακτίσασα, ήγαγεν

αυτον εις την πόλιν Σηλωμ, εν ή ευρίσκετο τότε η Sεία Κιβωτός και νήπιον

έτι όντα αφιερώσασα αυτόν, κατά την υπόσχεσιν, εις λειτουργίαν Θεού , ευχαρί

στησεν αυτώ, ψάλλουσα την Γ '. 'Οδην της Παλαιάς Διαθήκης : Έστερεώθη

η καρδία μου εν Κυρίω, κτλ. σελ. 33. Είτα αυτή μεν υποστρέψασα εις τον

οίκον αυτής , εγέννησεν έπειτα τρείς ετέρους υιούς, και δύο θυγατέρας " ο δε

Σαμουήλ έμεινεν εις Σηλωμ υπό την προστασίαν Ήλι, του τότε αρχιερέως των

Ιουδαίων, υπηρετών εις την Σκηνήν του Θεού , και δια του σεμνοτάτου αυτού

πολιτεύματος ευαρεστών Θεό και ανθρώπους , κατα την μαρτυρίαν της θείας

Γραφής: Και το παιδάριον Σαμοηλεπορεύετο και εμεγαλύνετο, και

ήν αγαθόν μετα Κυρίου και μετα ανθρώπων ( Α'. Βασ. β'. 26) . Κοιμώ

μενον δε το αγαθόν τούτο παιδάριον εν τω ναώ, όπου ήν η του Θεού Κιβωτος,

ακούει φωνην τρις και τετράκις καλούσαν αυτό εξ ονόματος, και λέγουσαν : Σα

με ηλ, Σαμουήλ . Η φωνή αύτη ήν φωνή του Θεού, ός τις ανήγγειλεν εις τον

Σαμαήλ την απόφασιν αυτού περί της μελλούσης καταστροφής του Ήλι· διότι

ουτος, έχων δύο υιους, Οφνι και Φινεές καλουμένους, νέους παρανομωτάτους και

του Θεού καταφρονητας, ουκ εφρόντισε παντοίω τρόπω την τούτων διόρθωσιν.

Και η μεν Sεία απόφασις επληρώθη εν καιρώ, και πάσα η οικογένεια του Ήλι

εξωλοθρεύθη εν μια ημέρα παράδειγμα φοβερον των αμελούντων των ιδίων τέκνων

την καλην ανατροφήν, και των παρανομιών αυτών την πρέπουσαν παίδευσιν .

“ Ο δε Σαμουήλ, εκλεχθείς μετα ταύτα εις την προστασίας του λαού , έκρινεν

αυτόν εν οσιότητα και δικαιοσύνη, γινόμενος εις αυτον τύπος καλών έργων, και

νομίζων μέγα αμάρτημα, εαν παύση ποτε προσευχόμενος υπερ αυτού , και την

άφεσιν των πλημμελημάτων αυτού παρα Θε8 εξαιτούμενος, ως είπεν ο ίδιος ένω

πιον πάντων: Έμοι μηδαμώς ( γένοιτο) τ8 αμαρτείν τω Κυρίω ανιέναι

του προσεύχεσθαι περί υμών και δουλεύσω τω Κυρίω, και δείξω

υμίν την οδον την αγαθών και την ευθείαν ( αυτ. ιβ'. 23 ). Την δε δι

καιοσύνην αυτού και αφιλοκέρδειαν, δί ής εκυβέρνα τον λαόν, και εδίκαζε τας

υποθέσεις εκάστου , ωμολόγησαν πάντες, ότε ηρώτησεν αυτους, επι Θεώ μάρτυρι,

ένα είπωσιν εν συνειδήσει, εαν ήδίκησε ποτέ τινα, ή έλαβε παρά τινος ή κτήμα,

ή χρήμα, ή δώρον, μέχρι και ενός υποδήματος ευτελούς. Οι δε απεκρίθησαν ομο

φώνως λέγοντες · ουκ ήδίκησας ημάς, και ο καταδυνάστευσας ημάς,

και αί ουκ έθλιψας ημάς, και ουκ ειληφας εκ χειρός ουδενός ουδέν

( αυτ. 2- 4 ) . Αιτήσαντος δε του λαού βασιλέα, περί το γήρας αυτού , έχρισεν αυ

τοίς τον Σαούλ: άλλα παρακούσαντα μετ' ολίγον του θείου προστάγματος, ήλεγξεν

αυτον εκ προσώπου του Κυρίου , και απελθων έχρισε τον Δαυίδ, του Θεού τούτο κε

λεύσαντος. Ζήσας δε ανεπίληπτος κατα παντα έτη 98, και γενόμενος τους πά

σι παράδειγμα ζωής θεαρέστου, ετελεύτησε περί τα 1057 προ Χριστού. Είς του

τον αποδίδοται υπό των πλειόνων το βιβλίον των Κριτών, της Ρου , και

τα 24 πρώτα κεφάλαια του Α '. των Βασιλειων βιβλίου .

'Απολυτίκιον, και Κοντάκιον της Εορτής.

ή 21. Του αγίου Αποστόλου Θαδδαίου και της αγίας

Μάρτυρος Βάσσης, και των τέκνων αυτής, Θεογνίου, 'Αγα

πίου, και Πιστου .

Οι μεν Μάρτυρες ήσαν εκ πόλεως Εδέσσης της εν Μεσοποταμία ήθλησαν

δε επι Μαξιμιανού τα 290 έτει . Ο δε , Απόστολος, Έδεσσηνός ών και αυτός

την πατρίδα, Ιουδαίος δε το γένος, ελθών εις Ιερουσαλήμ, εγένετο μαθητής του

Χριστού, ω και ήκουλούθησε μέχρι του πάθους . Μετά δε την Ανάληψιν αυτού,

ίδιος την

σωτατωK
O
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περί το 36' σωτήριον έτος , απελθών εις την εαυτού πατρίδα, και κατηχήσας

και βαπτίσας τον τοπάρχης αυτής " Αβγαρου, εθεράπευσεν αυτόν από του ανιά

του πάθους , υφ'ου έπασχε δεινώς . Κηρύξας δε εν Μεσοποταμία , ετελεύτησε μαρ

τυρικώς. Περί τούτου οι μεν λέγουσιν, ότι έστιν εκ του χορού των Δώδεκα, και

υπο του Ματθαίο ονομαζόμενος Λεββαίος, ο επικληθείς Θαδδαίος ( ί. 3 ) .

Ο δε Ευσέβιος λέγει αυτόν εκ των Εβδομήκοντα, ταύτα επί λέξεως γράφων περε

αυτού: « Μετα γούν την εκ νεκρών Ανάστασιν, και την εις ουρανούς άνοδον αυτού

( του Χριστού ), Θωμάς, των Αποστόλων είς των Δώδεκα, Θαδδαίον, έν αριθμό

και αυτόν των Εβδομήκοντα του Χριστού Μαθητών κατειλεγμένον , κινήσει $ειο

τέρα επι την "Εδεσσαν κήρυκα και Ευαγγελιστής της περί του Χριστού διδασκα

λιας εκπέμπει ( Ισορ. Έκκλ. α. 13 ) » . Το δε, "Αβγαρος, γράφεται παρ αυτώ "Αγβα

ρος όπερ έτεροι γράφουσιν, Αύγαρος .

Απολυτίκιον, " Ηχος γ'.

Δ 'πόστολε άγιε Θαδδαίε, πρέσβευε το ελεήμονι Θεώ, ένα

Η πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών .

* 92. Του αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου .

Σήμερον συμψάλλεται και η 'Ακολουθία του Αγίου Μάρτυρος Λούππου , δια το αποδίδοαθαι αυριού
την Εορτήν .

'Απολυτίκιον των Μαρτύρων .

Οι Μαρτυρές σου Κύριε. Σελ. 351.

Και της Εορτής.

Κοντάκιον, Ήχος α . Χορός αγγελικός .

Την κλήσιν αγαθήν, κεκτημένος θεόφρον, ανδρών των πο

Ο νηρών, απεστράφης το σέβας, μη πτήξας τα βάσανα

Αγαθόνικε ένδοξε· όθεν γέγονας, των αγαθών κληρονόμος,

και απείληφας, συν τοϊς συναθλοις αξίως, τον άφθαρτον

στέφανον .

* 23. Του αγίου Μάρτυρος Λούππου .

'Εν ταύτη τη ημέρα αποδίδοται η Εορτή της Θεοτόκου και ψάλλονται πάντα τα αυτής .

* 24, Του αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχρύς, μαθητου Ιωάννου

του Θεολόγου .

'Απολυτίκιον, "Ηχος δ'.

ΤΚ αι τρόπων μέτοχος, και θρόνων διαδοχος, των Αποστό

λων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, είς θεω

ρίας επίβασιν · δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών,

και τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Ευτυ

χές . Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχας ημών .
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25. Η επάνοδος του Λειψάνου του αγίου Αποστόλου

Βαρθολομαίου και μνήμη του αγίου Αποστόλου Τίτου.

Περί μεν του Βαρθολομαίου όρα Ιουνίου 14 . Ο δε Τίτος ήν "Έλλην το γένος ,

και την θρησκείαν εθνικός . Πιστεύσας δε εις Χριστον δια τα 'Αποστόλου Παύλου,

εγένετο μαθητής αυτού και ακόλουθος, και μεγάλως συνήργησεν εις το κήρυγμα

το Ευαγγελία . Χειροτονήσας δε αυτόν ο Παύλος της Κρήτης επίσκοπον, έγρα

ψεν έπειτα και την είς όνομα αυτού επιγραφομένην Επιστολήν. Ο δε , αποστολι

κώς ποιμάνας το εμπιστευθεν αυτώ ποίμνιον, και γενόμενος πλήρης ημερών, ε

τελεύτησεν εν ειρήνη, ζήσας έτη περί τα 94.

Απολυτίκιον, *Ηχος γ' .

Απόστολοι άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ, ένα

Α πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών.

* Κοντάκιον του Βαρθολομαίου .

* Ηχος α . Τον ταφον σου Σωτήρ .

IT κάθοδος των σών, παναγίων Λειψάνων, υπόθεσις ημίν,

Π εορτής φαιδροτάτης, πανεύφημε γέγονε, του Κυρίου

Α'πόστολε ήν γεραίροντες, ευσεβοφρόνως τιμώμεν, σε τον

άδυτον, Βαρθολομαίε λαμπτήρα, Χριστον μεγαλύνοντες .

Και του Τίτου, "Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

του Παύλου δειχθείς συνομιλος Απόστολε, συν τούτω η

I μίν, τον λόγον προκατήγγειλας, της ενθέου χάριτος, μυ

στολέκτα Tίτε αοίδιμε · δια τούτο βοώμέν σοι· Πρεσβεύων

μη παύση υπέρ πάντων ημών .

4 26.Των αγίων Μαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας .

Απολυτίκιον : Οι Μάρτυρες σου Κύριε . Σελ. 351 .

Κοντάκιον, *Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

γυναικός θεόφρονος, τους θείους λόγους, εν καρδία θέμε

1 νος 'Αδριανε Μάρτυς Χριστού, εν ταϊς βασίνους προσέ

δράμες, συν τη συζύγω το στέφος δεξάμενος.

ξε 27. Του οσίου Πατρός ημών Ποιμένος .

Απολυτίκιον, Ήχος πλ. δ'.

Ταις των δακρύων σου ρόαΐς, της ερήμου το άγονον εγεώρ

I γησας και τοϊς εκ βάθους στεναγμούς, εις εκατόν τους

πόνους έκαρποφόρησας και γέγονας φωστηρ, τη οικουμένη

λάμπων τοϊς θαύμασι, Ποιμήν Πατήρ ημών όσιε . Πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.
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Κοντάκιον, Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

η των λαμπρών αγώνων σου, όσιε Πάτερ, η αγία σήμερον,

Π επέστη μνήμη τας ψυχας, των ευσεβών κατευφραίνου

σα, Ποιμήν θεόφρον, Πατήρ ημών όσιε .

και 28. Του οσίου Πατρός ημών Μωϋσέως του Αιθίοπος .

Απολυτίκιον, * Ηχος α . Του λίθου σφραγισθέντος .

της ερήμου πολίτης, και εν σώματι άγγελος, και θαυμα

Ι τoυργός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Μωϋσή· νη

στεία, αγρυπνία , προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβων, θε

ραπεύεις της νοσόντας, και τας ψυχας των πίστει προστρε

χόντων σοι . Δόξα τω δεδωκότισοι ισχύν · δόξα τω σε σεφα

νώσαντι· δόξα τω ενεργούνται δια σου πάσιν ιαματα .

Κοντάκιον, Ηχος γ'. Θείας πίστεως.

ρ είαν ελλαμψιν καταπλουτήσας, σκότος έλυσας παθών

Ο παμμάκαρ, και ευχαϊς σου ταϊς αγρύπνους εμάρανας,

το της σαρκός έπαιρόμενον φρόνημα, και προς την άνω επέ

βης ακρόπολιν . Πατερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δω

ρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος .

• 29. “ Η 'Αποτομή της τιμίας Κεφαλής του αγίου και εν

δόξου Προφήτου, Προδρόμου, και Βαπτιστού Ιωάννου .
Ο Sείος ούτος Βαπτιστής, ο εκ Προφήτου Προφήτης, και πάντων των Προ

φητών ή σφραγίς , και των Αποστόλων η έναρξις , ο μεσίτης της Παλαιάς και

της Νέας του Θεού Διαθήκης, η Φωνη του βοώντος εν τη ερήμω, ο $εόπεμ

πτος "Αγγελος του σαρκωθέντος Μεσσίου , και της εν τω κόσμω παρουσίας

αυτού Πρόδρομος και προετοιμαστής ( Ησ. μ'. 3. Μαλαχ. γ . 1 ): ο δια πολλών

θαυμασίων και συλληφθείς και γεννηθείς, και Πνεύματος αγίου πλησθείς έτι εκ

κοιλίας μητρός αυτού , και προελθων ως άλλος Ηλίας ζηλωτής, ου τινος εμιμή

9η και τον ερημικόν βίον , και το ασκητικών ένδυμα, και την δερματίνην ζώνην

περι την οσφυν, και τον ένθεον ζήλον υπερ της του νόμου φυλακής ( όρα Σε

πτεμβρ. 23 . Μαρτ. 25. Ιουν. 24. Ιουλ. 20 ): ούτος, λέγω, αφ' ου εκήρυξεν εις

τον λαόν το βάπτισμα της μετανοίας, κατά την Sείαν επιταγών ( Ιαν. 6 ): αφ' ου

εδίδαξε τα πρακτέα και ιδιώτας και αξιωματικούς, και υπέδειξε παντός επαγ

γέλματος τα χρέη άφ' ου κατέπληξε τους βαπτιζομένους υπ' αυτού δια του Sείου

φόβου, ότι ουδείς δύναται φυγείν απο της μελλούσης οργής, εαν μη ποιήση καρ

πους αξίους της μετανοίας αφ' ού δια του τοιούτου κηρύγματος ηύτρέπισε τας

καρδίας αυτών είς υποδοχής της ευαγγελικής του Σωτήρος διδασκαλίας αφ' ού,

τέλος πάντων, και αυτόν τούτον τον Σωτήρα δακτυλοδεικτήσας αυτούς, είπεν

1 "δε ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου ( Λουκ. γ .

2 -18. Ιωάν. α . 29): έπεσφράγισεν ύστερον και δια του ιδίου αίματος «την αλή

Σειαν των εαυτού λόγων, γενόμενος υπέρ του ψείου νόμου σφάγιον ιερον' πο χειρός

ανδρός ταρανόμου.

"τους αξίους της αναται φυγείν απότους βαπτιζομέ
νους

απέδειξε παντος
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Ηρώδης ήν ούτος, ο Τετράρχης της Γαλιλαίας, και του Μ . Ηρώδου υιος , ο επο

νομαζόμενος 'Αντίπας: ός τις , έχων γυναίκα νόμιμον, την θυγατέρα του βασιλέως

της Αραβίας 'Αρέτα, ή 'Αρέθα, αυτην μεν αναιτίως απέβαλεν, ήρπασε δε , παρά

πάσαν νόμου διαταγήν, την γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού Ηρωδιάδα,

τεκούσαν και θυγάτριον εξ εκείνου, Σαλώμην το όνομα. Την αρπαγήν ταύτην

και μίξιν την άθεσμον ουκ επαύετο ελέγχων ο κήρυξ της μετανοίας, και των ανο

μούντων ευπαρρησίαστος και αυστηρός επιπλήκτωρ, Ουκ έξεστι σοι, λέγων

αυτώ, έχεις την γυναίκα του αδελφούσου (Μαρ. 5'. 18 ). Ο Ηρώδης,

προς τους άλλους αυτού ανοσιουργήμασι, προσέθηκεν έτι και τούτο, και συλλα

βων τον Ιωάννην, κατέκλεισεν εις δεσμωτήριον" και εφόνευεν ίσως αυτον πα

ρευθυς, έαν έλειπε του τυράννου ή συστολή, δια την του όχλου προς τον Ιωάννης

άκραν ευλάβειαν, και προσέτι δια το οπωσδήποτε σέβας, όπερ εξ αρχής και αυ

τος προς τον δίκαιον και άγιον τούτον άνδρα υπέτρεφεν. 'Αλλα τελευταίον, υπό

του οίστρου της θηλυμανίας κεντούμενος, επέβαλε τας μιαρας αυτού χείρας επί

τον της αγνείας διδάσκαλον, κατα την εορτάσιμον των γενεθλίων αυτού ημέραν

ότε η μεν Σαλώμη ώρχήσατο κατ' αρέσκειαν αυτού , και των μετ' αυτού συμποσια

ζόντων, αυτος δε εποίησε προς αυτήν μες' όρκου την πάσης αφροσύνης αφρονε

στέραν υπόσχεσιν, ότι, κάν το ήμισυ της βασιλείας αυτού αιτήση, δώσει αυτή

είς μισθον της ορχήσεως . Και η μεν αναιδης ορχήστρια, την μητέρα συμβουλευ

είσα, αιτεί πάραυτα επί δίσκου την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού . Ο δε

παραβάτης του Sείου νόμου, νόμου τήρησιν περί τον όρκον υποκρινόμενος, βάλλει

εις πράξιν της ψυχής αυτού την διάθεσιν, και πληροί το εναγες αυτού συμπό

σιoν αιμάτων προφητικών και η τάντιμος εκείνη κεφαλή, αιδέσιμος και εις τους

Αγγέλους , δίδοται βραβείον βεβήλου όρχήματος, και γίνεται παίγνιον ακολαστου

θυγατρος , και μητρός μοιχαλίδος . Το δε πανίερον σώμα του θείου Βαπτιστού ,

ελθόντες οι μαθηταί αυτού , ήραν και έθηκαν εν μνημεία ( Μάρ. 5'. 21 -29) .

' Αργία , και Νηστεία .

Απολυτίκιον, * Ηχος β'.

Π νήμη δικαίου μετ' εγκωμίων · σοι δε αρκέσει η μαρτυ

ΙΙ ρία του Κυρίου Πρόδρομες ανεδείχθης γαρ όντως και

Προφητών σεβασμιώτερος, ότι και εν ρείθροις βαπτίσαι κα

τηξιώθης τον κηρυττόμενον . "Οθεν της αληθείας υπεραθλή

σας, χαίρων ευηγγελίσω και τοίς εν "Αδη, Θεόν φανερωθέντα

εν σαρκι, τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου, και παρέ

χοντα ημϊν το μέγα έλεος .

Κοντάκιον,* Ηχος πλ. α.

TT του Προδρόμου ένδοξος αποτομή, οικονομία γέγονε τις

Π θεϊκή, ίνα και τοίς εν "Αδη του Σωτήρος κηρύξη την

έλευσιν . Θρηνείτω ούν Ηρωδιας, άνομον φόνον αιτήσασα ου

νόμον γαρ τον του Θεού, ου ζώντα αιώνα ηγάπησεν, αλλ' ε

πίπλαστον πρόσκαιρον .

30. Των εν αγίοις Πατέρων ημών, Αρχιεπισκόπων Κων

σχυτινουπόλεως, '4 ) γνδρες, Ιωάννου, και Παύλ8 του Νέου
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' 'Απολυτίκιον του Προδρόμου, ως άκα .

Και των Αγίων, "Ηχος δ'.

Λ ' Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιών αεί μεθ' ημών κατα

Ο την σην επιείκειαν, μη αποστήσης το έλεός σου αφ'η

μών· αλλα ταϊς αυτών ικεσίαις εν ειρήνη κυβέρνησαν την

ζωήν ημών.

" Κοντάκιον του Προδρόμου, ως άνω.

& 31. Η κατάθεσης της τιμίας Ζώνης της υπεραγίας Θεο

τόκου .

Κατάλυσις οίνου και ελαίου .

'Απολυτίκιον, Ήχος πλ. δ'.

Ο εοτόκε αειπάρθενε, των ανθρώπων ή σκέπη, Εσθήτα και

Ο Ζώνην του αχράντου σου σώματος, κραταιαν τη Πόλει

σου περιβολήν εδωρήσω, τα ασπόρω τόκω σου άφθαρτα δια

μείναντα επί σοι γαρ και φύσις καινοτομείται και χρόνος .

Διο δυσωπουμέν σε, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, και

ταΐς ψυχαίς ημών το μέγα έλεος .

Κοντακιον, Ηχος β'. Την εν πρεσβείαις.

Την θεοδόχον γαστέρα σου Θεοτόκε, περιλαβούσα η Ζώνη

I σου η τιμία, κράτος τη πόλει σου απροσμάχητον, και

θησαυρος υπάρχει των αγαθών ανέκλειπτος, η μονη τεκούσα

αειπάρθενος .

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΥ .
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ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΤΡΙΩΔΙΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΩ

ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ.

Φ Ρ Ι Ω Δ Ι ο Ν .

* Τη Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου . *

Αίρεσις παλαια και επίσημος μεταξύ των Ιουδαίων ήσαν οι Φαρισαίοι, οι τινες,

πονηροι όντες και υποκριται, τας μεν κακίας αυτών έκρυπτον , πάσαν δε υποκρι

τικήν αυτών αρετήν εδημοσίευον, ποιoύντες πάντα τα έργα αυτών προς

το θεαθήναι τοίς ανθρώποις ( Ματ. κγ'. 5 ) : διο και ένομίζοντο υπό πάν

των ενάρετοι και δίκαιοι, και, κατά την φαινομένης της ζωής αγιότητα, κεχωρι

σμένοι των λοιπών, όπερ δηλοί το όνομα Φαρισαίος . Έξ εναντίας οι Τελώ

ναι, τουτέστιν οι αγοράζοντας τα βασιλικα δόσιμα, επειδή, συλλέγοντες αυτα,

εποίουν πολλας αδικίας και αρπαγας δί αισχροκέρδιαν, δια τούτο πάντες εστο

χαζοντο αυτους αμαρτωλούς και αδίκους . Κατά την τότε ούν κοινής γνώμην,

λαβων ο Ιησούς ένα Φαρισαίον, σημαίνοντα τον ενάρετον, και ένα Τελώνην, δη

λούντα τον αμαρτωλον, εδίδαξε παραβολικώς της υπερηφανείας της βλάβης,

και της ταπεινοφροσύνης την ωφέλειαν.

Επειδή δε, μετα τρείς Εβδομάδας, εμβαίνομεν εις το στάδιον της αγίας Τεσ

σαρακοσής, και εις τους πνευματικούς της αρετής αγώνας , και επειδή πρώτον

όπλον προς αρετήν έστιν η ταπείνωσις , καθώς εξ εναντίας η υπερηφάνεια μέγι

5ον εμπόδιον εις αυτην, δια τούτο οι θείοι Πατέρες τας μεν εβδομάδας ταύτας

επενόησαν, ως προετοιμασίαν ημών εις τους ειρημένους αγώνας δί ήν αιτίαν και

την παράσαν εβδομάδα εκάλεσαν Προφωνήσιμον, ως προλέγουσαν τρόπον τινα

και κηρύττουσαν, ότι ήγγικε της νηστείας ο καιρός . Την δε ανάγνωσιν της του

Τελώνου και Φαρισαίου παραβολής έταξαν σήμερον , διδάσκοντες ημάς δί αυτής,

ένα μη επαιρώμεθα, όταν πράττωμεν το καλον, μηδε καυχώμεθα δι αυτο, ως ο

μεγαλαυχος Φαρισαίος : άλλα, μαθόντες εκ του παραδείγματος εκείνο, ότι ο κα

πνος της οιήσεως, και της καυχήσεως η δυσωδία, διώκει την χάριν του Πνεύ

ματος, και απογυμνούσα τον άνθρωπος πάσης αρετής, κρημνίζει αυτόν εις του

Α ' δου τα βάραθρα, δεώμεθα μετα συντετριμμένης καρδίας του Θεού, μιμούμενοι

του Τελώνου την ταπείνωσιν, ήτις , κάν αμαρτωλός υπάρχη ο άνθρωπος, κάν

εις έσχατα περιπέση κακα, δικαιοϊ αυτόν, και εις ύψος αναβιβάζει μέγα .

Α 'πολυτ. το 'Aναςάσιμον του " Ήχου , και το Θεοτοκίον αυτού .

Κοντάκιον του Τριωδίου, "Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

η αρισαίου φύγωμεν υψηγορίαν, και Τελώνου μάθωμεν, το

Ψ ταπεινόν εν στεναγμούς, προς τον Σωτήρα κραυγάζον

τες: Ίλάσθητι μόνε ημίν ευδιάλλακτε .



362 ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

ΕΙΔΗ ΣΙΣ. .

Ιστέον, ότι εν όλη τη εφεξής Εβδομάδα γίνεται κατάλυσις εις πάντα .

* Τη Κυριακή του Ασώτου και

Τρία πράγματα παρέστησεν ημίν ο Σωτήρ δια της παραβολής του σημερινού

Ευαγγελίου: Την κατάσασιν του αμαρτωλού, της μετανοίας τον κανόνα, και της

Sείας ευσπλαγχνίας το μέγεθος . Έτάχθη δε υπό των θείων Πατέρων ενταύθα,

μετα την τ8 Τελώνου και Φαρισαίου παραβολήν, προς ημετέραν και αυτη διδα

σκαλίαν· ένα, δηλαδή, βλέποντες εις του Ασώτου το πρόσωπον την αθλίαν κα

τάστασιν ημών, ενόσω κυλιόμεθα εις την αμαρτίαν, ενόσω ευρισκόμεθα μακραν

του Θεού και των αυτου μυστηρίων, έλθωμεν τέλος πάντων εις αίσθησιν και

ημείς, και ταχύνωμεν την επιστροφήν ημών προς αυτόν δια της μετανοίας, καν

εις τας αγίας ταύτας ημέρας των Νηστειών.

Και άλλο. Επειδή τινες, πολλά και μεγάλα πράξαντες ανομήματα, και χρο

νίσαντες εις αυτα, έρχονται πολλάκις εις απόγνωσιν, νομίζοντας ότι ουκέτι εστι

συγχώρησις δι αυτός και ούτως απελπισμένοι πίπτουσι το λοιπόν καθ'εκάστην

εις τα αυτά, και έτι χείρονα κακα των προτέρων· δια τούτο οι θείοι Πατέρες,

ένα εκριζώσωσι της απογνώσεως το πάθος εκ της καρδίας αυτών, και ενθαρ

ρύναντες αυτούς, διεγείρωσιν εις της αρετής τα έργα, έταξαν την παρούσαν

παραβολήν εις της νηστείας τα πρόθυρα, δεικνύοντες εις αυτους τα φιλάνθρωπα

και υπεράγαθα σπλάγχνα του Θεού, εκ της ιστορίας του Ασώτου και ότι ουκ

έστιν αμάρτημα, όσον μέγα και αν υποτεθή, δυνατον να νικήση ποτέ την φι

λανθρωπον αυτού γνώμην .

Α 'πολυτ. το 'Aναςάσιμον τ8 Ήχου, και το Θεοτοκίον αυτού .

Κοντάκιον του Τριωδίου.

*Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

Της πατρώας δόξης σου, αποσκιρτήσας αφρόνως, εν κα

1 κοϊς εσκόρπισα, όν μοι παρέδωκας πλούτον : όθεν σοι

την του Ασώτου φωνήν κραυγάζω: "Ήμαρτον, ενώπιόν σου

Πάτερ οικτίρμον· δέξαι με μετανοούντα, και ποίησόν με ως

ένα των μισθίων σου .

* Το Σαββατω της Απόκρεω και

Μνήμην επιτελούμεν πάντων των απ' αιώνος κεκοιμημένων

ευσεβών πατέρων και αδελφών ημών.

Έξ αυτών των Αποστολικών Διαταγών ( Βιβλ. ή. 42 ), έλαβεν ή του Χριστού

Εκκλησία την συνήθειαν του επιτελείν τα λεγόμενα Τρίτα, και “Εννατα, και

Τεσσαρακοστα, και λοιπά μνημόσυνα των κεκοιμημένων. Επειδή δε πολλοί

κατά καιρούς απέθανον άωρα ή εις ξενιτείαν, ή εις θάλασσαν, ή εις όρη και

κρημνούς ίσως δε και πένητες όντες , ουκ ήξιώθησαν των διατεταγμένων μνη

μοσύνων· δια τέτο, φιλανθρωπως οι Sείοι Πατέρες κινούμενοι, έθέσπισαν σήμερον

μνημόσυνον κοινόν πάντων των απ' αιώνος ευσεβώς τελευτησάντων ανθρώπων,

ίνα , και όσοι των μερικών μνημοσύνων ουκ έτυχον, δί οποιονδήποτε συμβεβηκός,

συμπεριλαμβάνονται εις το κοινον τούτο κακείνοι .

κρως δια τέτο,
φιλότων απ'αιώνος,έχον, δι όποιον
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Προς τούτοις, επειδή αύριον ποιούμεν την ανάμνησιν της Δευτέρας Παρουσίας

του Χριστού, και επειδή οι κεκοιμημένοι ουδε εκρίθησαν, ουδε έλαβον έτι την

τελείαν αντάμειψιν ( Πράξ. ιζ'. 31 . Β'. Πέτρ. β'. 9. Εβρ. ια. 39-40), ευκαίρως

μνημονεύει σήμερον των ψυχών η Εκκλησία, και εις το άπειρον έλεος του Θεού

θαρρούσα, δέεται ένα ελεήση τους αμαρτωλούς. - “Οτι δε απάντων κοινώς των

τεθνεώτων η μνήμη αναμιμνήσκει τον κοινον θάνατον και εις ημάς εν καιρώ

αρμοδίω, και διεγείρει προς μετάνοιαν, τούτο εστι τρίτον αίτιον του παρόντος

μνημοσύνου , και των αγίων Πατέρων άλλος άγιος σκοπός .

'Απολυτίκιον Νεκρώσιμον, Ηχος πλ. δ'.

Λ ' βάθει σοφίας φιλανθρώπως πάντα οικονομών, και το

Ο συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε Δημιουργε, ανάπαυσον,

Κύριε, τας ψυχας των δούλων σου · εν σοι γαρ την ελπίδα

ανέθεντο, το ποιητή και πλαστη και Θεώ ημών.

Θεοτοκίον, Ήχος και αυτός .

τε και τείχος, και λιμένα έχομεν, και πρέσβιν ευπρόσδε

X κτον, προς εν έτεκες Θεόν, Θεοτόκε ανύμφευτε, των πι

στών η σωτηρία .

* Κοντάκιον, Ηχος πλ. δ'.

ετα των Αγίων ανάπαυσον Χριστε , τας ψυχάς των

1 δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγ

μος, αλλα ζωή ατελεύτητος .

* Τη Κυριακή της Απόκρεω και

Αι προλαβούσαι δύο παραβολαι , και μάλιστα η τού 'Ασώτου, παρέστησαν ημίν

την άκραν του Θεού φιλανθρωπίαν και αγαθότητα . Αλλ' ίνα μή τινες, εις ταύτην

μόνην Ψαρρούντες, διάγωσιν αμελώς, και τον καιρόν της εαυτών σωτηρίας πραγ

ματευόμενοι, επιμένωσιν εις την αμαρτίαν, και ούτως αρπαση αυτους αιφνιδίως

ο θάνατος δια τούτο οι θειότατοι Πατέρες έταξαν σήμερον την εορτών και α

νάμνησιν της άδεκάστου Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού , ενθυμίζοντες δι αυ

της τους τοιούτους, ότι ου μόνον φιλάνθρωπός έστιν ο Θεός , αλλα και κριτης

δικαιότατος, και αποδίδωσιν εκάστω κατα τα έργα αυτού.

Σκοπός oύν των αγίων Πατέρων εστιν ίνα, δια της ενθυμήσεως της φοβεράς

εκείνης ημέρας, διεγείρωσιν ημάς εκ του ύπνου της αμελείας προς εργασίας της

αρετής, και προτρέψωσιν εις φιλαδελφίαν και συμπάθειαν. Έπειδη δε, τη έρχο

μένη Κυριακή της Τυροφάγου , ποιούμεν την ανάμνησιν της τού 'Αδαμ εξορίας

εκ του Παραδείσου της τρυφής , ήτις έστιν η αρχή του παρόντος βίου, δήλον

ότι η σημερινή εορτη λογίζεται ως τελευταία πασών · διότι εις ταύτην αληθώς

τελευτωσι και τα ημέτερα πάντα, και ο κόσμος αυτός .

Απολυτ. το 'Αναστάσιμον το ' Ηχου, και το Θεοτοκίον αυτού,

Κοντάκιον του Τριωδίου, Ηχος α .Τον τάφον σου Σωτήρ .

Λ 'ταν έλθη ο Θεός, επί γής μετα δόξης, και τρέμωσι τα

Ο σύμπαντα, ποταμός δε του πυρός, προ του βήματος

έλκη, και βίβλοι ανοίγωνται, και τα κρυπτα δημοσιεύωνται.
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τότε ρύσαι με, εκ του πυρός του ασβέστου, και αξίωσον, εκ

δεξιών σου με στήναι, Κριτα δικαιότατε .

ΕΙΔ Η Σ Ι Σ .

Ιστέον, ότι, εν τη εφεξής Εβδομάδι της Τυροφάγου, καταλύομεν επί.

σης Τετάρτης και Παρασκευήν εις τυρον και ωα, ως και τας λοιπας της

αυτής Εβδομάδος ημέρας .

* Το Σαββάτο της Τυροφάγου και

Μνήμην επιτελούμεν πάντων των εν ασκήσει λαμψάντων -

σίων και θεοφόρων Πατέρων ημών,

Αφ' ου επαιδαγώγησαν ημάς οι θεοφόροι Πατέρες δια τών, όσα είπομεν εις τας

προλαβούσας εορτας, και κατ'ολίγον ήτοίμασαν εις το στάδιον των πνευματικών

αγώνων, ιδου προβάλλουσιν ήδη και τους εαρέστως βιώσαντας, άνδρας τε και

γυναίκας ομού : ίνα, δια του παραδείγματος τούτων, ποιήσωσιν ημάς προθυμοτε

ρους εις την εργασίας των αρετών, και κατα των παθών ανδρειοτέρους . Και

καθώς οι έμπειροι στρατηγοί , όταν τα στρατεύματα ετοιμάσθώσιν εις μάχην, και

ίστανται ήδη κατα πρόσωπον, ου μόνον δια λόγου προτρέπουσι τους εαυτών

στρατιώτας, αλλά και ανδρών αρίστων ανδραγαθίας αναφέρουσιν εις αυτους, εξ

ών εγκαρδιούμενοι εκείνοι, ορμώσιν ολοψύχως κατα των εχθρών ούτω και οι θεό

σοφοι Πατέρες ποιούσι νύν εις ημάς, διορίσαντες σήμερον κοινήν μνήμης και

εορτήν πάντων των Αγίων, όσοι, δια κόπων πολλών νικήσαντες τα πάθη, ευη

ρέστησαν τω Θεώ ένα και ημείς, προς την ζωήν εκείνων αποβλέποντες, αγω

νιζώμεθα γενναίως κατά των παθών, και τας διαφόρους αρετάς εργαζώμεθα,

μιμούμενοι αυτους, όσον το δυνατόν , και αναλογιζόμενοι, ότι άνθρωποι ήσαν και

αυτού, και την αυτην ημίν είχον φυσον .

'Απολυτίκιον, Ήχος δ'.

Λ ' Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιών αεί μεθ'ημών, κατα

U την σην επιείκειαν, μη αποστήσης το έλεός σου αφ' η

μών αλλα ταϊς αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη κυβέρνησαν την

ζωήν ημών.

Θεοτοκίον .

Μήτηρ αγία, ή του αφραστου φωτός,αγγελικούς σε ύμνοις

1ΥΙ τιμώντες, ευσεβώς μεγαλύνομεν .

Κοντάκιον, *Ηχος πλ. δ'. Ως απαρχές της φύσεως.

Osευσεβείας κήρυκας, και ασεβείας φίμωτρα, των Θεο

Η φόρων τον δήμον έφαίδρυνας, Κύριε, την υφήλιον λαμ

ποντα . Ταϊς αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη τελεία τους σε δοξά

ζοντας, και μεγαλύνοντας, διαφύλαξον ψάλλειν και άδειν σοι:
Αλληλούϊα .
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* Τη Κυριακή της Τυροφάγου και

Την ανάμνησιν της του 'Αδαμ εξορίας από του Παραδείσου της τρυφής ετα

ξαν ενταύθα, τη παραμονή της αγίας Τεσσαρακοστής, οι θειότατοι Πατέρες,

δεικνύοντες ουχί δια λόγων απλών, αλλ' εξ αυτών των πραγμάτων, πόσον ωφέ

λιμόν έστιν εις τον άνθρωπον το της νηστείας καλός και εκ του εναντίου πό

σον επιβλαβες και ολέθριον η ακρασία, και των θείων εντολών ή παράβασις και

ότι πρώτη εντολή του Θεού προς τους ανθρώπους έστιν ή της νηστείας έντο

λη, ην λαβόντες οι Πρωτόπλαστοι, και μη φυλάξαντες αυτήν, ου μόνον θεοι

ουκ εγένοντο, ως εφαντάσθησαν, αλλ'απώλεσαν και ήν είχον μακαρίαν ζωήν και

πεσόντες εις φθοραν και εις θάνατον , μετέδωκαν αυτα ταύτα, και μυρία άλλα

κακα, όσα εκείθεν επήγασαν, εις όλον το ανθρώπινου γένος . Ταύτα πάντα βάλ

λουσιν υπ' όψιν ημών σήμερον οι θεοφόροι Πατέρες ίνα , ενθυμούμενοι το, Πόθεν

εξεπέσαμεν, και τι επάθομεν δια την των Προτοπλάστων ακρασίας και παρα

κοήν, σπουδάσωμεν επανελθείν πάλιν εις την αρχαίαν εκείνην μακαριότητα και

δόξαν, δια νηστείας και υπακοής εις πάντα τα θεία προστάγματα.

Απολυτ. το 'Aναςάσιμον του Ήχο, και το Θεοτοκίον αυτού .

Κοντάκιον του Τριωδίου αυτόμελον, “Ήχος πλ. β'.

Της σοφίας οδηγε, φρονήσεως χορηγε, των αφρόνων παι

1 δευτα, και των πτωχών υπερασπιστα, στήριξoν, συνέ

τισον την καρδίαν μου, Δέσποτα . Συ δίδου μοι λόγον, και του

Πατρός Λόγος :ιδού γαρ τα χείλη μου ου μη κωλύσω εν τω

κράζειν σοι: Ελεήμον ελέησόν με τον παραπεσόντα.

Τη Κυριακή ταύτη της Τυροφάγου, ομοίως και τη Β'. και

Α '. Κυριακή των Νηστειών, εν τώ Εσπερινώ, ψαλλομεν το

παρον Προκείμενον μετά των Στίχων αυτού ,

" Ηχος πλ. δ'.

η αποςρέψης το πρόσωπόν σου από του παιδός σου, ότι

17 θλίβομαι" ταχυ επάκουσον μου, πρόσχες τη ψυχή μου,

και λύτρωσαι αυτήν .

Στίχος α. Η σωτηρία σου ο Θεός αντιλαβοιτό μου .

Στίχος β'. Ίδέτωσαν πτωχοί, και ευφρανθήτωσαν .

* Τα Πρώτω Σαββάτω των Νηστειών και

Αναμνησιν ποιέμεθα του δια των Κολλύβων γενομένου θαύ

μα του παρα το αγία Μεγαλομάρτυρος Θεοδωρό το Τήρωνος .

Ιουλιανός ο Παραβάτης, γινώσκων ότι οι Χριστιανοί καθαίρονται μάλλον δια

νηστείας την πρώτην Εβδομάδα της αγίας Τεσσαρακοστής, ήν και ημείς δια

τούτο Καθαρας Εβδομάδα καλούμεν, ήβουλήθη ένα τότε μάλιστα μολύνη αυ

τους: διο και προσέταξε κρυφίως , ένα τεθώσιν εις την αγοραν, κατ'εκείνας τας
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ημέρας, βρώματα μεμιασμένα εκ των αιμάτων των ειδωλικών θυσιών. 'Αλλά νεό

σει θεία, επιφανείς καθ'ύπνον ο Μάρτυς Θεόδωρος εις τον τότε Αρχιεπίσκοπος

Κωνσταντινουπόλεως Ευδόξιον , και φανερώσας το πράγμα, παρήγγειλεν αυτώ,

ένα συγκαλέση τους πιστούς ευθυς το πρωί της Δευτέρας , και εμποδίση αυτοίς

των βρωμάτων εκείνων την χρήσιν, την δε έλλειψιν της αναγκαίας τροφής ανα

πληρωση εκ του προχείρου δια Κολλύβων και ερμηνεύων αυτα, είπεν ότι Κόλ.

λυβα ονομάζομεν ημείς εις τα Ευχάϊτα ( Φεβρ. 17) τον βρασμένον

σίτον. Τοιοτοτρόπως ο μεν σκοπός του Τυράννου έματαιώθη: ο δε ευσεβής λαός,

διαφυλαχθείς αμόλυντος καθ ' όλην την καθάρσιμον Εβδομάδα, απέδωκεν εις τον

Μάρτυρα την ευχαριστίαν κατα τούτο το Σάββατον, ποιήσαντες την μνήμην αυ

του δια Κολλύβων. Και ταύτα μεν συνέβησαν το 362 έτει: η δε Έκκλησία επι

τελεί κατ'έτος την ανάμνησιν εις δόξαν Θεού, και τιμήν του Μάρτυρος .

'Απολυτίκιον, *Ηχος β'.

Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα ! Έν τη πηγή της

1 φλογος, ως επί ύδατος αναπαύσεως, ο άγιος Μάρτυς

Θεόδωρος ήγαλλετο πυρί γαρ ολοκαυτωθείς, ως άρτος ήδύς

τη Τριάδι προσήνεκται. Ταϊς αυτού ικεσίαις Χριστε ο Θεός,

σώσον τας ψυχάς ημών.

Δόξα, και νύν . Θεοτοκίον .

Πάντα υπέρ έννοιαν, πάντα υπερένδοξα τα σα Θεοτόκε

Π Μυστήρια τη αγνεία εσφραγισμένη, και παρθενία φυ

λαττομένη, Μήτηρ εγνώσθης αψευδής, Θεόν τεκούσα αληθινόν .

Αυτον ικέτευε σωθήναι τας ψυχάς ημών. •

Κοντάκιον, Ήχος πλ. δ'.

Τίστιν Χριστού ωσεί θώρακα, ένδον λαβων εν καρδία σου,

Η τας εναντίας δυνάμεις κατεπάτησας Πολύαθλε, και σέ

φει ουρανίω εστέφθης αιωνίως, ως αήττητος .

* Τή Πρώτη Κυριακή των Νηστειών και

Αναμνησιν ποιούμεθα της αναστηλώσεως των αγίων και σε

πτών Εικόνων.

Εκατόν έτη και επέκεινα κατετάραξε την Εκκλησίας του Χριστού ο διωγμός

των κακοδόξων Εικονομάχων, ών πρώτος υπήρξε Λέων ο Ίσαυρος, έσχατος δε

ο Θεόφιλος, ο ανήρ της αγίας Θεοδώρας ( Φεβρ. 14 ), ήτις μετα τον θάνατον

αυτού, τω 842 έτει, έστερέωσε πάλιν την ορθοδοξίαν. Αύτη ούν η αείμνηστος

Βασιλίς , πρώτον μεν ησπάσθη την εικόνα της Θεομήτορος ενώπιον Μεθοδίου

του Πατριάρχου ( Ιουν. 14 ), και πολλών άλλων Ομολογητών και Οσίων ανδρών,

εκβοήσασα παρρησία τα άγια ταύτα λόγια Εί τις ταύτας ου προσκυνεί

και ασπάζεται σχετικώς, ουλατρευτικώς, ουχ ως εους, αλλ' ως

εικόνας αρχετύπων, δια τον πόθου, είη το ανάθεμα. Είτα εζήτησε

παρά Θεού του ανδρός την συγχώρησιν, δια κοινής νηστείας και δεήσεως καθ'

όλην την πρώτην Εβδομάδα της Τεσσαρακοστής. Μετά ταύτα, κατά την πα
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ρούσαν Κυριακήν, λιτανεύσαντες και αυτή και ο υιός αυτής Μιχαήλ ο Αυτο

κράτωρ, μετα παντός του κλήρου και του λαού, ανεστήλωσαν τας αγίας Εικό

νας , και εστόλισαν πάλιν δί αυτών την του Χριστού Εκκλησίαν. Του αγίου

τούτου έργου την ανάμνησιν εορτάζομεν σήμερον οι Ορθόδοξοι πάντες , και δε

αυτο τούτο την λαμπραν και σεβάσμιον ταύτην ημέραν ονομάζομεν Κυρια

κην της Ορθοδοξίας.

Απολυτίκιον Αναστάσιμον και το επόμενον, Ήχος β'.

την άχραντον Eικόνα σου προσκυνούμεν Αγαθε, αιτούμε

Η νοι συγχώρησιν των πταισματων ημών, Χριστέ ο Θεός

βουλήσει γαρ ηυδόκησας σαρκί ανελθείν εν τω Σταυρώ, ένα

ρύση ούς έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού . " Οθεν ευχα

ρίστως βοώμέν σοι : Χαράς επλήρωσας τα πάντα, ο Σωτήρ

ημών, παραγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον .

Και νύν. Θεοτοκίον.

παντα υπέρ έννοιαν, πάντα υπερένδοξα τα σα Θεοτόκε

Η Μυστήρια τη αγνεία έσφραγισμένη, και παρθενία φυλατ

τομένη, Μήτηρ εγνώσθης αψευδής, Θεόν τεκούσα αληθινόν.

Αυτόν ικέτευε σωθήναι τας ψυχας ημών . . .

Κοντάκιον αυτόμελον, " Ηχος πλ. δ'.

Ο απερίγραπτος Λόγος του Πατρός, εκ σού Θεοτόκε πε

Ο ριεγράφη σαρκούμενος, και την ρυπωθείσαν εικόνα είς

το αρχαίον αναμορφώσας, τω θείω καλλει συγκατέμιξεν .

Αλλ' ομολογούντες την σωτηρίαν, έργω και λόγω ταύτην

ανιστορούμεν.

Τη Πρώτη ταύτη Κυριακή των Νηστειών, ομοίως και τη Γ '.

και Ε'. εν τω Εσπερινώ, ψαλλομεν το παρον Προκείμενον

μετα των Στίχων αυτού .

* Ήχος πλ. δ'.

'δωκας κληρονομίαν τοϊς φοβουμένοις το όνομά σου,

Ο Κύριε .

Στίχος α .'Απο των περάτων της γής προς σε εκέκραξα .

Στίχος β'. Σκεπασθήσομαι εν τη σκέπη των πτερύγων σου.

* Τη Δευτέρα Κυριακή των Νηστειών και

Τ' άλλεται η 'Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ημών Γρηγο

ρίου, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά .

Ο θείος ούτος Πατήρ, εξ Ασίας καταγόμενος, ανετράφη παιδιόθεν εν τη βα

σιλική της Κωνσταντινουπόλεως αυλή, όπου και την καθ' ημάς, και την θύρα
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δεν επαιδεύθη σοφίαν. Μετά ταύτα, καταλιπων τα βασίλεια, ήσκησεν εκ νεότη

τος εν τω αγίω όρει του 'Αθωνος, και εν τη κατα την Βέρροιαν Σκήτη. Διέτρι

ψεν εν Θεσσαλονίκη, προς θεραπείας των εκ της σκληραγωγίας ασθενειών αυτού .

Παρέστη εις τας εν Κωνσταντινουπόλει συγκροτηθείσας Συνόδους τω 1344 έτει

κατα Βαρλαάμ του Καλαβρού , και το 1347 κατα του ομόφρονος αυτού 'Ακινδύ

νου, εν αις γενναίως ηγωνίσατο υπερ των ορθών της Ανατολικής του Χριστού

Εκκλησίας δογμάτων. Κατά δε το 1349 έτος προχειρισθείς θεσσαλονίκης Αρ

χιεπίσκοπος, και ποιμάνας το ποίμνιον αυτού αποστολικώς 13 έτη, και ζήσας

τα πάντα 63, και πολλά συγγραψάμενος, ανεπαύσατο εν Κυρίω. - Το ιερον

τούτου λείψανον σώζεται εν τη της Θεσσαλονίκης Μητροπόλει" την δε ασμα

τικήν αυτού 'Ακολουθίαν εποίησε Φιλόθεος ο Πατριάρχης τω 1368 έτει, ότε και

η εορτη αυτού έθεσπίσθη κατά την σήμερον ημέραν .

'Απολυτίκιον Αναστάσιμον ' και του Αγίου, Ήχος πλ. δ'.

Λ ' ρθοδοξίας και φωστηρ, Εκκλησίας το στήριγμα και διδά

Ο σκαλε, των μοναστών ή καλλονή, των θεολόγων υπέρ

μαχος απροσμάχητος, Γρηγόριε θαυματουργέ, Θεσσαλονίκης

το καύχημα, κήρυξ της Χάριτος,ικέτευε διαπαντός,σωθήναι

τας ψυχάς ημών ,

* Κοντάκιον, Ήχος αυτός. Τη υπερμάχω.

Το της σοφίας ιερον και θείον όργανον, θεολογίας την

1 λαμπραν συμφώνως σάλπιγγα, ανυμνούμέν σε Γρηγόριε

Θεορρημον. Αλλ' ως νούς Νοί τω πρωτω παρισάμενος, προς

αυτόν τον νούν ημών Πάτερ οδήγησον, ίνα κράζωμεν· Χαίρε

κήρυξ της χάριτος .

* Τη Τρίτη Κυριακή των Νηστειών -

Εορτάζομεν την προσκύνησιν το τιμία και ζωοποιό Σταυρού.

Παντός έργου κοπιαστικού η εκτέλεσις έχει δυσκολίαν μεγάλην, αλλά της δυ

σκολίας ταύτης το μέγεθος αναφαίνεται εις το μέσον αυτού · διότι ο έως τότε

καταβληθείς κόπος φέρει αδυναμίαν, η δε αδυναμία ποιεί δυσκολότερον το λοιπόν

του έργου . Επειδή ούν και ημείς εφθάσαμεν Sεία χάριτι εις αυτό το μέσον σχε

δον του της νηστείας δρόμου, όπου και η αδυναμία περιεκύκλωσεν ημάς, και η

δυσκολία ηύξησε· δια τούτο η αγία ημών μήτηρ, η του Χριστού Εκκλησία,

προβάλλει σήμερον εις ημάς, ως βοήθημα κραταιότατον, τον πανάγιον Σταυρον,

την χαραν του κόσμου , των πιστών την δύναμιν , των δικαίων το στήριγμα, και

των αμαρτωλών την ελπίδα ' ίνα , ευλαβώς αυτόν κατασπαζόμενοι, λάβωμεν χα

ριν και δύναμιν, προς τελείωσιν του θείου της νηστείας αγώνος ,

'Απολυτίκιον Αναστάσιμον και του Σταυρού ," Ηχος α .

Tώσον Κύριε τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν

Κ σου, νίκας τοϊς Βασιλεύσι κατα βαρβάρων δωρούμενος,

και το σον φυλάττων, δια του Σταυρού σου πολίτευμα .
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Κοντάκιον αυτόμελον, "Ηχος βαρύς .

Λυκ έτι φλογίνη ρομφαία φυλάττει την πύλην της Εδέμ»

Ο αυτή γαρ επήλθε παραδοξος σβέσεις, το ξύλον το Σταυ

ρού θανάτου το κέντρον, και "Αδου το νίκος ελήλαται .

Επέστης δε Σωτήρ μου βοών τοϊς εν "Αδη : Εισάγεσθε πάλιν

εις τον Παράδεισον .

* Τη Τετάρτη Κυριακή των Νηστειών και

Ψαλλομεν την 'Ακολουθίαν του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου,

του Συγγραφέως της Κλίμακος .

Η τούτου μνήμη τελείται κατ' αυτό τη τριακοστή Μαρτίου , όπου ετέθη και

ο βίος αυτού · εορτάζεται δε και σήμερον, ίσως διότι, απ' αρχής της αγίας Τεσ

σαρακοστής, άρχεται συνήθως αναγινώσκεσθαι εν τοίς ιερούς Μοναστηρίοις ή

κλίμαξ των λόγων αυτού .

Απολυτίκιον Αναστάσιμον και του Οσίου, Ηχος πλ. δ'.

Γ αϊς των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώρ

ι γησας, και τοϊς εκ βάθους στεναγμούς, εις εκατον τους

πόνους έκαρποφόρησας και γέγονας φωστηρ, τη οικουμένη

λάμπων τοϊς θαύμασι, Ιωάννη Πατήρ ημών όσιε . Πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

* Κοντάκιον, Ηχος α . Χορός αγγελικός .

ΤΚ αρπούς αειθαλείς, εκ της βίβλου προσφέρων, διδάγματα

Η σοφέ, καθηδύνεις καρδίας, των τούτοις μετα νήψεως,

προσεχόντων μακάριε . Κλίμαξ γαρ έστι, ψυχας ανάγουσα

γηθεν, προς ουράνιον, και διαμένουσαν δόξαν, των πίστει

τιμώντων σε .

* Τη Πέμπτη της Ε'. Εβδομάδος *

Ψαλλομεν την 'Ακολουθίαν του Μεγάλου Κανόνος .

Τον κατανυκτικώτατον και μέγαν όντως τούτον Κανόνα, ου μόνον δια των Τρο

παρίων την ποσότητα , ως προς πάντας τους λοιπους, αλλά και για το πλήθος

των τροπολογικών εννοιών και ενθυμημάτων, συνέγραψεν άριστα 'Ανδρέας ο Κρή

της ( Ιουλ. 4 ). Ούτος ούν ο θείος Πατήρ, ερανισάμενος πάσαν ιστορίας της

αγίας Γραφής Παλαιάς τε και Nέας, και εις το παρον μέλος τεχνηέντως αρ

μοσάμενος, προτρέπει δια τούτου πάσαν ψυχήν προς μίμησιν μεν των καλών,

αποφυγήν δε των κακών, και εις Θεον επιστροφήν διά μετανοίας.

Κοντάκιον αυτόμελον, ΙΗχος πλ. β'.

υχή μου, ψυχή μου, ανάστα, τι καθεύδεις και το τέλος έγ

Ι. γίζει, και μέλλεις θορυβείσθαι " ανάνηψον ούν, ίνα φεί

Orologio.
2 %



370 ΩΡΩΛΗΡΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

ρου, εις ταύτης σωτηρίας
κείνος

επωνομάσ
θηδόλως

καθίσαντ
ες

δεοτόκο
υ

ναού,

σηταί σου Χριστος ο Θεός, και πανταχού παρών και τα πάντα

πληρών.

* Το Σαββατο της Ε'. Εβδομάδος και

Ψαλλομεν τον εις την υπεραγίας Θεοτόκον Ακάθιςον Υμνον.

Περί το 620 έτος , οι Πέρσαι εξ ανατολών, και εκ δυσμών οι "Αβαροι, γένος

Σκυθικόν, ελθόντες αμφότεροι μετα στρατού πολυαρίθμου , επολιόρκησαν την Βα

σιλεύουσαν, απόντος τότε του βασιλέως Ηρακλείου και την μεν θάλασσαν, και

μάλιστα τον Κεράτιον Κόλπον, πλοιαρίων γεμίσαντες , την δε ξηραν πε

ζών και ιππέων και μηχανών, ήσαν ήδη προς έφοδον έτοιμοι. Οι δε πολίται,

και του γενναίως ανθισάμενοι, αλλ' ολιγώτατοι όντες προς αντίκρουσιν τοσαύτης

ορμής, εις ουδέν έτερον ήλπιζον την εαυτών σωτηρίαν, ειμή εις την προςασίαν

της Θεοτόκου. Και τωόντι, εξαίφνης ανεμοστρόβιλος φοβερός τα μεν πλοιάρια

πάντα συντρίψας έβύθισε, των δε εν αυτοίς βαρβάρων τα πτώματα εξέβρασεν

έμπροσθεν του εν Βλαχέρναις ναού της Θεοτόκου ( Ιουλ. 2 ) . Εκ τούτου Ψαρρή

σας ο λαός, εξήλθε της πόλεως, και κατεδίωξε τους λοιπους, φεύγοντας υπό

του φόβου . Το δε εσπέρας, συναχθέντες εις τον ειρημένον της Θεοτόκου ναών,

απέδωκαν αυτή τον ευχαριστήριον ύμνον, μηδόλως καθίσαντες δί όλης της νυ

κτος, αφ' ου και ο ύμνος εκείνος επωνομάσθη "Ύμνος Ακάθιστος . Της πα

ραδόξου ταύτης σωτηρίας των τότε πιστών την ανάμνησιν επιτελούμεν σήμε

ρον, εις δόξαν της Μητρός του Θεού ημών .

Τους δε οίκους της Θεοτόκου, ούς αναγινώσκομεν σήμερον κατ'εξοχήν,

οι μεν αποδίδουσιν εις Σέργιον τον τότε Πατριάρχην, οι δε, είς Γεώργιος τον

Πισίδην, σύγχρονον όντα και αυτόν, και Χαρτοφύλακα της Μ . Έκκλησίας, ου

τινος και ποίημα σώζεται, έχον τοιαύτην επιγραφήν: « Εις την γενομένην έφοδος

των βαρβάρων και την αυτών αστοχίαν' ήτοι, " Έκθεσις του γενομένου πολέμου εις

το τείχος της Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ 'Αβάρων και πολιτών ».

'Απολυτίκιον αυτόμελον, ' Hχος πλ. δ'.

Το προσταχθέν μυστικώς λαβων εν γνώσει, εν τη σκηνή

1 του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο Ασώματος λέγων τη 'Α

πειρογαμω “Ο κλίνας τη καταβάσει τους ουρανούς, χωρείται

αναλλοιώτως όλως εν σοί · δν και βλέπων έν μήτρα σου,

λαβόντα δούλου μορφήν, εξίσταμαι κραυγάζειν σοι: Χαίρε

Νύμφη ανύμφευτε .

Κοντάκιον αυτόμελον,*Ηχος πλ. δ'.

Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια, ως λυτρωθείσα των

1 δεινών ευχαριςήρια, αναγράφωσοι η Πόλις σε Θεοτόκε.

Αλλ' ως έχασα το κράτος απροσμάχητον,εκ παντοίων με κιν

δύνων ελευθέρωσον, ένα κράζω σοι: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε .

* Τη Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών και

Ψαλλομεν την Ακολουθίαν της οσίας Μητρός ημών Μαρίας

της Αίγυπτίας .

Της Οσίας ταύτης η μνήμη τελείται μεν κατα την πρώτην 'Απριλίου, ένθα
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εγράφη και ο βίος αυτής ετάχθη δε η αυτη και σήμερον, εγγίζοντας ήδη του

τέλους της αγίας Τεσσαρακοστής, προς διέγερσιν των βαθύμων, και αμαρτωλών

εις μετάνοιαν, εχόντων υπόδειγμα την εορταζομένην Αγίαν .

'Απολυτίκιον Αναστάσιμον του Ήχου.

Και της Αγίας, Ηχος πλ. δ'.

Τ 's σοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα: λαβούσα

D γαρ τον σταυρόν, ήκολούθησας τα Χριστώ, και πράτ

τουσα έδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ ε

πιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτου · διό και μετα

Αγγέλων συναγάλλεται, όσια Μαρία το πνεύμα σου .

Κοντάκιον, *Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Της αμαρτίας την αχλύν εκφυγουσα, της μετανοίας τα

φωτί αυγασθείσα, την σην καρδίαν"Ένδοξε προσήξαςτα

Χριστώ, τούτου την πανάμωμον, και αγίαν Μητέρα, πρέσβιν

συμπαθέστατον, προσενέγκασα όθεν, και των πταισμάτων

εύρες αποχήν, και συν 'Αγγέλοις αεί επαγάλλεσαι.

Η ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.

** Τα Σαββάτω του αγίου και δικαίου Λαζάρου και

Φίλος ήν του Ιησού ο Λάζαρος, και αί τούτου αδελφοι, Μάρθα και Μαρία, αϊ

τινες και εφιλοξένησαν αυτόν, και διηκόνησαν πολλάκις ( Λουκ. ι. 38-40. Ιωάν.

ιβ'. 2 - 3 ). Ήσαν δε εκ κώμης τινος της Ιουδαίας, Βηθανίας το όνομα, κατα

τους προς τα ανατολικά μέρη πρόποδας του " Ορους των Έλαιών κειμένης, εγγύς

της Ιερουσαλήμ έως δύο μίλια Ρωμαϊκά . Τούτου ούν του Λαζάρου ασθενήσαν

τoς ημέρας τινας προ του σωτηρίου πάθους , διαμηνύουσι την ασθένειαν αυτού

αι αδελφαί εις τον Ιησούν, διατρίβοντα τότε εν τη Γαλιλαία . Ο δε, μείνας

επίτηδες εκεί δύο ημέρας, έως ου απέθανεν ο Λάζαρος, τότε είπε προς τους Μα

9ητας αυτου : "Αγωμεν εις την Ιουδαίαν, ένα έξυπνίσω τον φίλον κοιμώμε

νον, εννοών δηλαδή τον βαρυν του θανάτου ύπνου. Φθάσας δε εις Βηθανίαν, έπα
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ραμύθησε τας αδελφής του προ τεσσάρων ημερών τεθειμμένου ήδη Λαζάρου ενε

βριμήσατο τω πνεύματι, και ετάραξεν εαυτον επι τω θανάτω του αγαπητού

φίλου ήρώτησε: Πού εναπετέθη το λείψανον; εδάκρυσεν επ' αυτώ : προσήλθεν

εις το μνημείου προσέταξεν ίνα άρωσι τον λίθον ύψωσεν άνω τους οφθαλ

μούς και ευχαριστήσας τώ Θεώ και Πατρί, έκραξε φωνή μεγάλη: Λάζαρε,

δεύρο έξω και του τεταρτείου νεκρού εξελθόντος ευθύς, εντετυλιγμένα εις τα

σάβανα, είπε προς τις παρεστώτας: Λύσατε αυτόν, και άφετε υπάγειν

( Ιωάν. ια.) . Τυτόεςι το υπερφυες του Σωτήρος θαύμα, όπερ εορτάζομεν σήμερον .

Λέγεται δε εξ αρχαίας παραδόσεως, ότι ο Λάζαρος ην τριακοντούτης, ότε α

νέστησεν αυτόν ο Κύριος · ότι επιζήσας άλλα τριάκοντα, ετελεύτησεν εν Κύπρο

το 63 έτος και ότι ο τάφος αυτού έκειτο πλησίον της πόλεως Κιτιέων, έχων

επιγραφήν· « Λαζαρος ο τετραήμερος και φίλος Χριςού » . Το δε 89Ο

έτει μετεκόμισεν εις Κωνσταντινούπολιν το ιερον αυτού Λείψανον Λέων ο Σοφος,

ότε αναμφιβόλως εποίησε και τα εις τον Εσπερινού αυτού Ιδιόμελα Κύριε,

Λαζάρου $έλων τάφον ιδείν, κτλ.

' 'Απολυτίκιον, *Ηχος α.

την κοινήν 'Αναστασιν προ του σου πάθους πιστούμενος,

Ι εκ νεκρών ήγειρας τον Λάζαρος, Χριστέ ο Θεός· όθεν

και ημείς ως οι Παίδες, τα της νίκης σύμβολα φέροντες, σοι

το νικητή του θανάτου βοώμεν : “ Ωσαννα εν τοίς υψίστοις,

ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου .

* Κοντάκιον, *Ήχος β'. Τα άνω ζητών.

μ ' πάντων χαρα, Χριστός ή αλήθεια, το φώς η ζωή,του

Ο κόσμου η ανάςασις, τοίς εν γή πεφανέρωται, τη αυτού

αγαθότητι, και γέγονε τύπος της Αναστάσεως, τοις πάσι

παρέχων θείαν άφεσιν .

Η BA " ο Φ Ο Ρ ο Σ ,

Σ

Σ
Τ
Ο

Δ
η

* Τη Κυριακή των Βαΐων και

Κατα την48 του Μαρτίου, εν ημέρα Κυριακή, πέντε ημέρας προ του νομικού

Πάσχα, ερχόμενος ο Ιησούς από της Βηθανίας εις Ιεροσόλυμα, απέστειλε δυο
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των Μαθητών αυτού , και έφερον προς αυτόν όναριον , και καθίσας επ' αυτού, είσ

ήρχετο εις την πόλιν. Το δε εν αυτή πλήθος του λαού, ακούσαντες, ότι ο Ιη

σούς έρχεται, λαβόντες ευθύς εις τας χείρας αυτών τα βαΐα των φοινίκων, εξήλ

Soν εις απάντησιν αυτού και άλλοι μεν τα εαυτών ιμάτια , άλλοι δε κόπτοντες

κλάδους από των δένδρων, εστρώννυον την οδον, δί ής ο Ιησούς έμελλε διέρχε

σθαι" και πάντες ομού, και αυτα έτι τα νήπια , προπορευόμενοι και ακολουθούντες,

έκραζον λέγοντες· Ωσαννα, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυ

ρίου, ο Βασιλεύς του Ισραηλ ( Ιωάν. ιβ'. 13). Και ταύτην μεν την λαμ

πραν και ένδοξον πανήγυριν της εις Ιερουσαλήμ εισόδου του Κυρίου ημών εορ

τάζομεν σήμερον.

Έσήμαινον δε τα μεν Βαϊα, τουτέστιν οι απαλοι των φοινίκων κλάδου, την

κατά του διαβόλου και του θανάτου νίκης του Χριστού. Το δε , “Ωσαννα, έρ

μηνεύεται, σώσον, παρακαλώ ή, σώσον δή. Το δε πωλάριον της όνου ,

και το κάθισμα του Ιησού επ' αυτού ( ζώου αδαμάστου έτι, και κατά τον νόμον

ακαθάρτου ), εσήμαινε την πρώην ακαθαρσίαν και αγριότητα των εθνών, και την

μετα ταύτα υποταγήν αυτών εις τον άγιον του Ευαγγελίου νόμον .

'Απολυτίκιον, Ηχος α . Την κοινήν 'Ανάσασιν, ως ανωτέρω .

" "Ετερον, Ηχος δ'.

νυνταφέντες σοι δια του Βαπτίσματος, Χριστέ ο Θεός η

2 μών, της αθανατου ζωής ήξιώθημεν τη 'Αναστασει σου,

και ανυμνούντες κράζομεν· Ωσαννα εν τοίς υψίστοις, εύλο

γημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου .

'Απο γ'. Ωδής, η Υπακοή, Ηχος πλ. β'.

ΤΠΤετα κλάδων υμνήσαντες πρότερον, μετα ξύλων συνέλα

II βον ύστερον, οι αγνώμονες Χριστον, Ιουδαίοι τον Θεόν .

Ημείς δε πίστει αμεταθέτω αεί τιμώντες ως ευεργέτην, δια

παντος βοήσωμεν αυτώ Ευλογημένος εί ο ερχόμενος, τον

Αδαμ ανακαλέσασθαι .

Κοντάκιον αυτόμελον, "Ηχος πλ. β'.

το θρόνω εν ουρανώ, τώ πώλω επι της γης, εποχούμενος

I Χριστε ο Θεός, των Αγγέλων την αίνεσιν, και των Παι

δων ανύμνησιν, προσεδέξω βοώντων σοι : Ευλογημένος εί ο

ερχόμενος, τον 'Αδαμ ανακαλέσασθαι.

* Τη αγία και Μεγάλη Δευτέρα και

'Απο της σήμερον άρχονται τα άγια πάθη του Σωτήρος ημών και πρώτον

πάντων λαμβάνεται εις τύπον αυτού Ιωσήφ ο Πάγκαλος . " Ην δε ούτος υιος του

Ιακωβ ενδέκατος· ός τις, φθονηθείς υπό των ιδίων αδελφών, και εις λάκκον

βληθείς, είτα πωληθείς εις αλλοφύλους, και υπ'εκείνων πάλιν εις Αίγυπτον, και

δια την σωφροσύνην αυτού συκοφαντηθείς, και εις φυλακήν καταδικασθείς, και

τελευταίον , εξαχθείς εκείθεν μετα δόξης πολλής, και τιμηθείς ως βασιλευς , και

γενόμενος κύριος πάσης γης Αιγύπτου, και σιτοδότης παντος του λαού , δια

τούτων πάντων ετύπωσεν εις εαυτόν τα πάθη, και την μετα ταύτα δόξαν του

Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ( Γέν. λζ . μά.) .
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Εις την μνήμην ταύτην του Ιωσήφ επισυνάπτεται και η ιστορία της υπό του

Κυρίου, κατά την σήμερον το πρωί, 19 Μαρτίου, καταραθείσης και ξηρανθείσης

συκής δια την εαυτης άκαρπίαν. Είκόνιζε δε αύτη των Ιουδαίων την Συναγω

γην, ήτις μη έχουσα τον απαιτούμενον καρπόν της αρετής και ευσεβείας, εγυ

μνώθη πάσης χάριτος πνευματικής δια της θείας κατάρας ( Ματθ. κα. 18-20 ).

Εν τω "Oρθρω, εις το, ' Αλληλούϊα, ψαλλομεν το παρόν

Τροπάριον, Ηχος πλ. δ'.

Τ δου ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός και μα

Η κάριος ο δούλος, δν εύρήσει γρηγορούνται ανάξιος δε πα

λιν, δν ευρήσει ραθυμέντα . Βλέπε ούν ψυχή μο, μή τα ύπνω

κατενεχθής, ίνα μή των θανάτω παραδοθής, και της βασι

λείας έξω κλεισθής αλλα ανάνηψον κραζοσα : "Αγιος, "Αγιος,

Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Κοντάκιον, * Ηχος πλ. δ'. Ως απαρχας της φύσεως .

Ο Ιακωβ οδύρετο του Ιωσήφ την στέρησιν και ο γεν

ναίος εκάθητο άρματι ως βασιλεύς τιμώμενος της Αι

γυπτίας γαρ τότε ταϊς ηδοναίς μη δουλεύσας, αντεδοξάζετο

παρα τού βλέποντας τας των ανθρώπων καρδίας, και νέμον

τος στέφος άφθαρτον,

& Tη αγία και Μεγάλη Τρίτη και

Της των Δέκα Παρθένων παραβολής την ανάμνησιν ποιούμεθα σήμερον , ήν έλα

λησεν ο Ιησούς μετα και άλλων τοιούτων παραβολών, ερχόμενος επί το πάθος .

Διδάσκει δε ημάς η παραβολη αύτη, ίνα μη, το μέγα της παρθενίας έργον κα

τoρθούντες , αμελώμεν τα λοιπά , και μάλιστα την ελεημοσύνην, δι ης η λαμπάς

της παρθενίας φαιδρύνεται. "Ετι δε ίνα, το τέλος της ζωής ημών αγνοούντες ,

υπάρχωμεν πάσαν ώραν έτοιμοι προς αυτό, ως αι φρόνιμοι Παρθένοι, προς την

του Νυμφίου απάντησιν" μήποτε, αιφνιδίως ελθόντος αυτού, και κλεισθείσης της

θύρας του ουρανίου νυμφώνος, ακούσωμεν και ημείς, ως αι Μωραι, την φρικτην

εκείνην απόφασιν. Αμήν λέγω υμίν, ουκ οίδα υμάς ( Ματθ. κέ. 1 -13 ).

Εντω "Oρθρω, Ιδού ο Νυμφίος, ως ανωτέρω.

Κοντάκιον, "Ηχος β'. Τα άνω ζητών ,

την ώραν ψυχή, του τέλους έννοήσασα, και την εκκοπήν,

ι της συκής δειλιάσασα, το δοθέν σοι ταλαντον, φιλοπό

νως έργασαι ταλαιπωρε, γρηγορούσα και κράζουσα : Μη μεί

νωμεν έξω τού νυμφώνος Χριστού .

* Τη αγία και Μεγάλη Τετάρτη και

Δύο γυναίκες, λέγουσιν οι κριτικώτεροι των Ευαγγελίων ερμηνευται, ήλειψαν

τον Κύριον μύρω, η μεν πολυν καιρόν προ του πάθους αυτού, η δε προ ολίγων

ημερών και η μεν υπήρχε πόρνη και αμαρτωλός, η δε σώφρων και ενάρετος .
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Του ευλαβούς τούτου έργου την μνήμην επιτελούσα σήμερον η Εκκλησία , και

εις το πρόσωπος της πόρνης αυτό αναφέρουσα, συναναφέρει ένταυτω και την

προδοσίας του Ιούδα, άπερ αμφότερα επράχθησαν, κατα την ιστορικήν του

Ματθαίου σειραν, δύο ημέρας προ του νομικού Πάσχα, Μαρτίου 21, ημέρα δ'.

της Εβδομάδος .

Η γυνή λοιπόν εκείνη ήλειψε δια του μύρου την κεφαλήν και τους πόδας του

Ι'ησού , και δια των τριχών της κεφαλής αυτής απεσπόγγισεν αυτούς . Το πολύ

τιμον εκείνο μύρον εξετιμήθη 300 δηνάρια, ή περίπου 15 φλωρία Βενετικά. Οι

Μαθηται, και εξόχως ο φιλάργυρος Ιούδας σκανδαλίζεται, τάχα δια την απώ

λειαν τοσούτου μύρου . Ο Ιησούς επιπλήττει αυτον, ίνα μη ενοχλή την γυναίκα

και ο Ιούδας αγανακτών, πορεύεται προς τους Αρχιερείς , συνηγμένους εις την

αυλήν του Καϊάφα, και συμβουλευομένους ήδη κατα του Ιησού και συμφωνήσας

μετ' αυτών την προδοσίας του Διδασκάλου δια 30 αργύρια, από τότε έζη

τει ευκαιρίαν, ένα αυτον παραδο ( Ματθ. κστ'. 2 -15 ). Έκ τούτου έλαβεν

αρχήν, απ' αυτών των αποστολικών χρόνων, η νηστεία της Τετράδoς.

Εν τω "Όρθρω, Ιδού ο Νυμφίος,ώς ανωτέρω.

Κοντάκιον, "Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

πέρ την Πόρνην 'Αγαθε ανομήσας, δακρύων όμβρους ου

I δαμώς σοι προσήξα" αλλα σιγή δεόμενος προσπίπτω

σοι, πόθω ασπαζόμενος, τους αχραντους σου πόδας, όπως

μοι την άφεσιν, ως Δεσπότης παράσχης, των οφλημάτων,

κραζοντι Σωτήρ : 'Εκ του βορβόρου των έργων μου ρύσαι με.

Ο ΔΕΙΠΝΟΣ ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ.

* Τη αγία και Μεγάλη Πέμπτη και

Κατά το εσπέρας της σήμερον, ήτις ήν τότε η προ των Αζύμων ημέρα,

τουτέστιν ή του νομικού Πάσχα παραμονή, Μαρτίου 29, ημέρα έ. της Εβδομά

δος, συνεδείπνησεν εν τη πόλει ο Ιησούς μετα των Δωδεκα . Ευλόγησε τον άρ

τον και τον οίνον, και παρέδωκε το Μυστήριον της θείας Ευχαριστίας. " Ένιψε

τους πόδας των Μαθητών, είς υπόδειγμα ταπεινώσεως. Είπε παρρησία, ότι είς

εξ αυτών έμελέτα την κατ' αυτού προδοσίας και έδειξε τον προδότην, δους εις

τον Ιούδαν ψωμίου κομμάτιον, βεβαμμένον εις του τρυβλίου ( πιάτου ) τον ζωμόν .
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Εξελθόντος εκείνου ευθύς, εδίδαξε τους Μαθητας τα υπερφυή και τελευταία

μαθήματα, όσα εμπεριέχονται εις το ά . Ευαγγέλιον των αγίων Παθών. - Έξέρ

χεται μετα ταύτα ο Θεάνθρωπος εις το "Ορος των Έλαιών, και εκεί άρχεται

λυπείσθαι και αδημονείν . Αναχωρεί κατ'ιδίαν, και κλίνας τα γόνατα προσεύχε

ται εκτενώς και εκ της πολλής αγωνίας γίνεται ο ιδρως αυτού ως αίματος

πηκτού κόμβοι, πίπτοντες εις την γην . Μόλις πληροί την εναγώνιον εκείνην προσ

ευχήν, και ιδου φθάνει και ο Ιούδας μετα στρατιωτών ενόπλων και όχλου πολλού,

και χαιρετήσας, και φιλήσας δολίως τον Διδάσκαλον, παραδίδει αυτόν.

Συλλαμβάνεται το λοιπον ο Ιησούς και φέρεται δέσμιος προς τους Αρχιερείς

Α' νναν και Καϊάφαν. Οι Μαθηται σκορπίζονται και ο θερμότερος των άλλων

Πέτρος, ακολουθήσας αυτόν έως εις την αρχιερατικήν αυλήν, αρνείται και αυτός

τελευταίον, ότι έστιν αυτού Μαθητής . Ο δε θείος Διδάσκαλος παριστάνεται

έμπροσθεν του παρανόμου συνεδρίου , εξετάζεται περί των μαθητών και της δι

δαχής αυτού, εξορκίζεται εις τον Θεόν ένα είπη, εαν αυτός υπάρχη τωόντι ο

Χριστός και είπων την αλήθειαν, κρίνεται θανάτου ένοχος, τάχα ως βλασφη

μήσας. 'Εφεξής έμπτύεται εις το πρόσωπον, ραπίζεται, γρονθοκοπείται, έμπαι

ζεται παντοιοτρόπως δί όλης της νυκτός έως πρωίας .

Εντω"Oρθρω, εις το, 'Αλληλούϊα, ψαλλομεν το παρόν

Τροπάριον, Ήχος πλ. δ'.

"τε οι ένδοξοι Μαθηται, εν τω νιπτήρι του Δείπνου εφω

Ο τίζοντο, τότε Ιούδας και δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας

εσκοτίζετο και ανόμοις κριταίς, σε τον δίκαιον Κριτην πα

ραδίδωσι. Βλέπε χρημάτων εραστα, τον δια ταύτα αγχόνη

χρησάμενον φεύγε ακόρεςον ψυχήν, την Διδασκάλω τοιαύτα

τολμήσασαν. Ο περί πάντας αγαθός, Κύριε δόξα σοι.

Κοντάκιον, Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

τον άρτον λαβων, εις χείρας και Προδότης, κρυφίως αυτας,

Ι εκτείνει και λαμβάνει, την τιμήν του πλάσαντος ταϊς

οικείαις χερσι τον άνθρωπος και αδιόρθωτος έμεινεν, Ιού

δας ο δούλος και δόλιος .
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Η ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ..

ΟΝΑ)

C

=

* Τη αγία και Μεγάλη Παρασκευή -

Αφού ανέτειλεν η 23 του Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, απο

στέλλεται ο Ιησούς δέσμιος από του Καϊάφα προς τον τότε ηγεμόνα της Iου

δαίας, Πόντιον Πιλάτον το όνομα' ός τις , πολυτρόπως ανακρίνας αυτόν, και

άπαξ και δις ομολογήσας αθώον, προς ευχαρίστησιν έπειτα των Ιουδαίων, ψηφίζει

θάνατον κατ' αυτού και φραγγελώσας ως δούλον φυγάδα τον Δεσπότης του παν

τος, παρέδωκεν εις το σταυρωθήναι . – Έντεύθεν ο Ιησούς, παραδοθείς εις τους

στρατιώτας, γυμνούται τα ιμάτια αυτού , ενδύεται χλαμύδα κοκκίνης, στεφανού

ται ακάνθας, σκηπτροφορεί κάλαμον, προσκυνείται χλευαστιχώς, έμπτύεται, κρούε

ται κατα του προσώπου και της κεφαλής . Είτα , ενδυθείς πάλιν τα εαυτού ιμά

τια , και βαστάζων τον σταυρόν , έρχεται εις τον Γολγοθά, τοπον της καταδίκης ,

και εκεί , περί ώραν γ'. της ημέρας, σταυρούται μεταξύ δύο ληστών, βλασφημεί

ται υπό των παραπορευομένων, μυκτηρίζεται υπο των Αρχιερέων, ποτίζεται υπό

των στρατιωτών όξος μεμιγμένον μετα χολής . Περί δε την 9'. ώραν κράξας

φωνή μεγάλη, και είπών, Τετέλεσται, εκπνέει ο 'Αμνος του Θεού, ο αί

ρων την αμαρτίαν του κόσμου ( Ιωάν. α . 29): καθ' ήν ώραν, πανσελήνου

ούσης της ημέρας, έσφαζετο κατά τον νόμον ο Πασχάλιος αμνος, ο εις τύπος

αυτού διαταχθείς τοϊς Ιουδαίοις προ 1643 ετών ( Έξ. ιβ'.).

Τον δεσποτικον τούτον θάνατον και η άψυχος κτίσις πενθούσα, τρέμει και αλ

λοιούται από του φόβου· αλλ' ο Δημιουργός της κτίσεως, και νεκρός ήδη ών,

λογχεύεται προσέτι και την πλευραν, και ρέει εξ αυτής αίμα και ύδωρ. Τέλος ,

περί την δύσιν του ηλίου , έρχεται Ιωσήφ ο απο 'Αριμαθαίας, και Νικόδημος

μετ' αυτού, αμφότεροι μαθηται του Ιησού κεκρυμμένοι, αποκαθηλoύσιν απο του

Σταυρού το πανάγιον του Διδασκάλου σωμα, αρωματίζουσιν αυτο, έντυλίσσουσιν

εις σινδόνα καθαραν, και θάψαντες αυτό εν μνημεία καινω, προσκυλίουσιν επί

το στόμιον αυτού λίθον μέγαν .
Ταύτα τα φρικτα και σωτήρια πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επιτε

λούμεν σήμερον, και εις ανάμνησιν αυτών παρελάβομεν, εξ Αποστολικής δια

ταγής, την της Παρασκευής νηστείαν.

Εν τη 'Ακολουθία των αγίων Παθών, εις το 'Αλληλούϊα:

Οτε οι ένδοξοι Μαθηται, ως ανωτέρω .
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Κοντάκιον αυτόμελον, "Ηχος πλ. δ'.

Τον δι ημάς σταυρωθέντα δεύτε παντες υμνήσωμεν αυτόν

Η γαρ κατείδε Μαρία επι του ξύλου, και έλεγεν Εί και

Σταυρον υπομένεις, συ υπάρχεις ο γιος και Θεός μου.

Εις την 'Απόλυσιν του "Όρθρου,“Ήχος δ'.

'ξηγόρασας ημάς, εκ της κατάρας του νόμου, τω τιμίω

Ο σου αίματι τω Σταυρώ προσηλωθείς, και τη λόγχη

κεντηθείς, την αθανασίαν επήγασας ανθρώποις . Σωτήρ η

μών, δόξα σοι.

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ .

Ο
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& Τώ αγίω και Μεγαλω Σαββάτω και

Τη επαύριον, μετά την Παρασκευήν, ημέρα Σαββάτου, Μαρτίου 24, συναχθέν

τες οι 'Αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς τον Πιλάτον, παρεκάλεσαν αυτόν, ένα

ασφαλίση τον τάφον του Ιησού έως της τρίτης ημέρας διότι (έλεγον οι Νεο

μάχοι ) έχομεν υποψίαν, μήπως οι Μαθηταί αυτού , κλέψαντες δια νυκτος το έντα

φιασθεν αυτού σώμα, κηρύξωσιν έπειτα εις τον λαόν ως αληθινην την Ανάστασιν,

ήν προείπεν ο πλάνος εκείνος , έτι ζων· και τότε έσται η εσχάτη πλάνη

χείρων της πρώτης. Ταύτα ειπόντες προς τον Πιλάτον, και λαβόντες α

δειαν παρ αυτού, απήλθον και εσφράγισαν τον τάφον, διορίσαντες προς ασφά

λειαν αυτού και Κουστωδίαν (Custodiam), τουτέστι φύλακας, εκ των φυλασσόν

των την πόλιν στρατιωτών ( Ματθ. κζ'. 62-66) .

'Απολυτίκιον, "Ηχος β'.

Δ ' ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελων, το άχραν

τον σου Σώμα, σινδόνι καθαρά ειλήσας και αρώμασιν,

εν μνήματι καιρώ κηδεύσας απέθετο . Δόξα.

Οτε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή και αθάνατος,τότε

Ο τον "Αδην ενέκρωσας τη αστραπή της Θεότητος · ότε
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δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πα

σαι αι Δυνάμεις των επoρανίων εκραύγαζον Ζωοδότα Χρι

στε, ο Θεός ημών, δόξα σοι . Και νύν.

Ταϊς Μυροφόροις γυναιξί, παρα το μνήμα επιστας, ο "Αγ

I γελος εβόα : Τα μύρα τοϊς θνητούς υπάρχει αρμόδια,

Χριστός δε διαφθοράς εδείχθη αλλότριος .

Κοντάκιον,"Ηχος β'. Χειρόγραφον εικόνα .

Την άβυσσον ο κλείσας, νεκρός οράται και σμύρνη και

Ι σινδόνι ενειλημμένος, εν μνημείω κατατίθεται, ως θνη

τος ο αθάνατος . Γυναίκες δε αυτον ήλθον μυρίσαι, κλαίεσαι

πικρώς και εκβοώσαι: Τούτο Σαββατόν εστι το υπερευλογη

μένον, εν ώ Χριστός αφυπνώσας, αναστήσεται τριήμερος.

ΠΕΝΤΗ ΚΟΣΤΑΡΙΟ Ν .

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Π
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την εσπέραν το

Μαγδαλη
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έψασαι από το

& Tη αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα και

Αι εις τον ενταφιασμον του Σωτήρος κατά την εσπέραν της Παρασκευής,

παρευρεθείσαι γυναίκες, Μαρία η Μαγδαληνη μετά των λοιπών ( Κυριακ. των

Μυροφ. ), υποστρέψασαι από του Γολγοθά εις την πόλιν, ήτοίμασαν αρώματα

και μύρα, ένα έλθούσαι μετα ταύτα, αλείψωσι το σώμα του Ιησού. Και τη μεν

επαύριον, δια την περί της αργίας του Σαββάτου εντολήν, ησύχασαν δί όλης της

ημέρας . Κατά δε τον βαθυν όρθρον της εφεξής Κυριακής, ήτις υπό των Ευαγγε

λιστων ονομάζεται πρώτη Σαββάτου, και μία Σαββάτων, ήγουν πρώτη

της εβδομάδος ήμέρα , Μαρτίου τότε 25, μετα 36 ώρας σχεδόν από της του

Ζωοδότου νεκρώσεως, έρχονται μετα των νεκρωσίμων αρωμάτων είς το μνημείον .

Και ενώ αυται διαλογίζονται την δυσκολίας της του λίθου αποκυλίσεως εκ της

Sύρας του μνημείου , ιδου γίνεται σεισμος φοβερός " και "Αγγελος Κυρίου , αστρα

και μύρα, ένα
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πηφόρος την όψιν, χιονόφωτος την στολήν, αποκυλίσας τον λίθον, και καθίσας

επ' αυτού , απενέκρωσεν από του φόβου τους φύλακας, και έβαλεν αυτούς εις φυ

γήν. Αι δε γυναίκες, εισελθούσαι εις το μνημείον, και μη ευρoύσαι το σώμα του

Ιησού, βλέπουσιν άλλους δύο 'Αγγέλους λευκοφορούντας, εν σχήματι ανδρικώ, οι,

και μηνύσαντες την έγερσιν του Σωτήρος, αποστέλλουσιν αυτας ένα, δραμούσαι

ταχέως, απαγγείλωσιν εις τους Μαθητας τα φαιδρα Ευαγγέλια . Έν τοσούτω

φθάνει και ο Πέτρος μετα του Ιωάννου, μαθόντες τα γενόμενα παρα της Μαγδα

ληνής, ως είρηται ( Ιουλ. 22 ) : και εισελθόντες εις τον τάφον, ευρίσκουσι μόνα

τα σάβανα . Διο επανέρχονται πάντες εις την πόλιν μετα χαράς, κήρυκες ήδη

της υπερφυούς Αναστάσεως του Χριστού, αν και είδον ζώντα πραγματικώς

πεντάκις κατα την σήμερον ημέραν .

Ταύτην ουν την χαρμόσυνον 'Ανάστασιν εορτάζοντες σήμερον, ασπαζόμεθα αλ

λήλους τον εν Χριστώ ασπασμόν, δεικνύοντες δια τούτου την κατάλυσιν της

πρώην έχθρας μεταξύ ημών και του Θεού, και την προς ημάς πάλιν αυτού διαλ

λαγήν δια του πάθους του Σωτήρος . Και η μεν εορτη ονομάζεται Πάσχα, όμω

νύμως το Πάσχα των Εβραίων, όπερ, κατα την γλώσσαν αυτών, σημαίνει δια

βασιν· διότι ο παθών και αναστας Ιησούς διεβίβασεν ημάς εκ της κατάρας

του 'Αδαμ, και της δουλείας του διαβόλου, εις την αρχαίας ελευθερίας και μα

καριότητα . Η δε παρούσα της εβδομάδος ημέρα, ήτις έστιν η πρώτη των λοι

πών, αφιερωθείσα εις τιμήν του Κυρίου, επωνομάσθη εκ του ονόματος αυτού ,

Κυριακή, και εις αυτην μετετέθη υπό τών Αποστόλων ή αργία και ανάπαυ

σις τής του Σαββάτου εορτής του πλαιού νόμου .

Τροπάριον, * Ηχος πλ. α.

γ ριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας,

λ και τοίς εν τοϊς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος .

Η Υπακοή," Ηχος δ'.

Προλαβούσαι τον όρθρον αι περί Μαριαμ, και ευρoύσαι

τον λίθον αποκυλισθέντα του μνήματος, ήκουον εκ του

Αγγέλου: Τον εν φωτί αϊδίω υπάρχοντα, μετα νεκρών τι ζη

τείτε ως άνθρωπον ; βλέπετε τα ενταφια σπάργανα " δράμε

τε, και τω κόσμω κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος, θάνατώσας

τον θάνατον : ότι υπάρχει Θεού Υιός, του σώζοντος το γένος

των ανθρώπων .

Κοντάκιον αυτόμελον, " Ηχος πλ. δ'.

τι και εν τάφω κατήλθες αθάνατε, αλλά το "Αδε καθεϊλες

Ε την δύναμιν, και ανέστης ως νικητής, Χριστέ ο Θεός, γυ

ναιξί Μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε, και τοϊς σοϊς Απο

στόλοις ειρήνην δωρεμενος, o τοϊς πεσσι παρέχων Aνάςασιν .

ΕΙΔΗΣΙΣ.

Δεί ειδέναι, ότι από ταύτης της ημέρας της αγίας και Μεγάλης Κυ- ,

ριακής του Πάσχα, μέχρι του Σαββάτου της Διακαινησίμου, αι Ωραι,

τα 'Απόδειπνα, και το Μεσονυκτικόν ψάλλονται ούτω
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Μετα τον Ευλογητόν .

Κριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας,

Α και τοίς εν τοϊς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος . Εκ γ'.

Αναστασιν Xριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν "Αγιον

Η Κύριον, Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον . Τον Σταυρόν

σου Χριστε προσκυνούμεν, και την αγίαν σου Αναστασιν υ

μνούμεν και δοξάζομεν συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου αλ

λον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε παντες οι

πιστοι προσκυνήσωμεν τήν του Χριστού αγίαν Αναστασιν

ίδου γαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρα εν όλω τω κόσμω. Δια

παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυ

του Σταυρον γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θανατον ώ

λεσεν. . Εκ γ'.

Προλαβούσαι τον όρθρον αι περι Μαριαμ, και ευρoύσαι τον

Πλίθον αποκυλισθέντα του μνήματος, ήκουον εκ του 'Αγ

γέλου : Τον εν φωτί αϊδίω υπάρχοντα, μετα νεκρών τι ζητεί

τε ως άνθρωπος και βλέπετε τα ενταφια σπάργανα δράμετε,

και τω κόσμω κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος, θανατώσας

τον θάνατον ότι υπάρχει Θεού Υιος, του σώζοντος το γένος

των ανθρώπων.

Τι και εν τάφω κατήλθες αθάνατε, αλλά το "Αδε καθεϊλες

D την δύναμιν και ανέστης ως νικητής, Χριστέ ο Θεός, γυ

ναιξί Μυροφόροις φθεγξαμενος, Χαίρετε, και τοϊς σοΐς'Απο

στόλοις ειρήνην δωρεμενος, o τοϊς πεσούσι παρέχων Ανάσασιν.

'ν τάφω σωματικώς, εν "Αδου δε μετα ψυχής ως Θεός,

Ο εν Παραδείσω δε μετα Ληστού, και εν θρόνω υπήρχες

Χριστέ, μετα Πατρος και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απε

ρίγραπτος . Δόξα .

Osζωηφόρος, ως Παραδείσου ωραιότερος, όντως και πα

2 σαδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικται λαμπρότερος Χρι

στε ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως .

Και νύν. Θεοτοκίον.

Το του Υψίστου ηγιασμένον θείον σκήνωμα, χαίρε δια

1 σου γαρ δέδοται η χαρα , Θεοτόκε τοϊς κραυγάζουσιν

Ευλογημένη συ εν γυναιξίν, υπάρχεις παναμωμε Δέσποινα .
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Το, Κύριε ελέησον, μ'. Δόξα, και νύν . Την τιμιωτέραν των

Χερουβίμ. Είτα, Δί ευχών των αγίων Πατέρων ημών. Τρισ

σεύεται δε η τοιαύτη 'Ακολουθία έντε τώ Μεσονυκτικό, και

ταϊς “ Ωραις, και τα 'Αποδείπνω' εν τούτω δε λέγομεν και

την επομένην

ΕΥΧΗΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ .

Συλογητός εί, Δέσποτα παντοκράτορ, ο φωτίσας την ημέ

Ε ραν τω φωτί το ηλιακώ, και την νύκτα φαιδρύνας

ταϊς αυγαϊς του πυρός και το μήκος της ημέρας διελθεϊν ημάς

καταξιώσας, και προσεγγίσαι ταϊς αρχαϊς της νυκτος, έπα

κουσον της δεήσεως ημών, και παντός του λαού σου και

πάσιν ημίν συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρ

τήματα, πρόσδεξαι τας εσπερινας ημών ικεσίας, και κατά

πεμψον το πλήθος του ελέους σου και των οικτιρμών σου

επι την κληρονομίαν σου . Τείχισον ημάς αγίοις 'Αγγέλους

σου όπλισον ημάς όπλοις δικαιοσύνης σου περιχαράκωσαν

ημάς τη αληθεία σου" φρούρησον ημάς τη δυνάμεισου' ρύ

σαι ημάς εκ πάσης περιστάσεως, και πάσης επιβουλής του

αντικειμένου . Παράσχο δε ημϊν και την παρούσαν εσπέραν,

συν τη επερχομένη νυκτί, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρ

τητον, ασκανδάλιστον, αφάνταστον, και πάσας τας ημέρας

της ζωής ημών πρεσβείαις της αγίας Θεοτόκου, και πάντων

των Αγίων, των απ' αιώνος σοι ευαρεστησάντων . Αμήν .

Ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έκ γ'. και απόλυσις.

ΕΙΔΗΣΙΣ.

Εν όλη ταύτη τη Διακαινησίμων Εβδομάδα, ήτις ως μία λαμπροφόρος

ημέρα λογίζεται, καταλύομεν εις πάντα.

Η Τη Παρασκευή της Διακαινησίμου και

Ψαλλομεν την Ακολουθίαν της Ζωοδόχου Πηγής .

“Έξω της Κωνσταντινουπόλεως, προς τα μέρη των Επτά Πύργων, υπήρχε

το πάλαι ναός μέγιστος και περικαλλής, επ' ονόματι της Θεοτόκου, ανεγερθείς

περι τα μέσα του Ε'. αιώνος υπο Λέοντος του Θρακος , του και Μακέλλη κα

λουμένου, πλησίον πηγής τινος , ής το ύδωρ πολλας ιάσεις εποίησε κατά και

ρους, και παντοίας νόσους εθεράπευσε τη χάριτι της Θεοτόκου, αφ' ής και επω

νομάσθη Ζωοδόχος, ή μάλλον Ζωηφόρος Πηγή. Τού ναού τούτου τα Έγ

καίνια επιτελεί σήμερον η του Χριστού Εκκλησία· ου τινος όμως ναού, μετά την
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πτώσιν του βασιλείου , κατεδαφισθέντος δι ανωτέρας επιταγής, και της ύλης

αυτού μετακομισθείσης εις κατασκευής του Σουλτάν Βαγιαζιτίου , ουδέν έτερον

έμεινεν εκ της αρχαίας εκείνης καλλονής, ει μη σμικρότατον και ευτελές παρεκ

κλήσιον, όλον σχεδον εις τα ερείπια κεχασμένον, έχον 25 βαθμίδας προς κατά

βασιν, και φεγγίτας άνωθεν της στέγης, δί ων εδέχετο ολίγον φώς . Προς δε

την δυτικής πλευράς του εδάφους αυτού, έκειτο η ρηθείσα του Αγιάσματος πηγή,

δια κιγκλίδων πεφραγμένη, έν ή εφαίνοντο κολυμβώντα και οψάρια τινά. Τοιαύτη

μεν ήν η κατάστασις αυτού μέχρι του 1821 έτους τότε δε κατεδαφισθεν και

το μικρόν εκείνο λείψανον, συγκατέχωσεν εν εαυτό και το τερον 'Αγίασμα, και

εγένετο πάντη αφανές .

'Αλλ' επι των ευκλεών ημερών του Σουλταν Μαχμουτ, ότε οι υπήκοοι αυτού

έχαιρον ελευθερίαν εις των θρησκευτικών αυτών εθίμων την εκτέλεσιν, έζητήθη

άδεια υπό των ομογενών προς ανοικοδομής τουλάχιστον του ειρημένου παρεκκλη

σίου . Και ήρξατο μεν το έργον τη 27 Ιουλίου του 1833 έτους ανασκαφής δε

γενομένης , και των θεμελίων του αρχαίου ναού ευρεθέντων, ανηγέρθη, δια νεω

τέρας αδείας βασιλικής, ου μόνον το τού Αγιάσματος παρεκκλήσιον, λαμπρότε

ρον του προτέρου, αλλά και έτερος νέος, επί των θεμελίων του παλαιού, μέγιστος,

περικαλλέστατος, και μεγαλοπρεπέστατος ναός . Και τα μεν θεμέλια τούτο, κατε

βλήθησαν τη 14 Σεπτεμβρίου του 1833 έτους: το δε έργον απηρτίσθη τη 30 Δε

κεμβρίου του 1834 κατα δε την β'. Φεβρουαρίου του 1835, ο παναγιώτατος

και οικουμενικός Πατριάρχης Κωνστάντιος ο β'. έχων συλλειτουργούς και δώδεκα

των προκρίτων Αρχιερέων, μετά μεγάλης και εκκλησιαστικής παρατάξεως, και

απείρου πλήθους Χριστιανών, εξετέλεσε τα Εγκαίνια του ιερού τούτου ναού, εις

δόξαν της Θεομήτορος , και καύχημα του γένους ημών.

Ο Κοντάκιον, Ηχος πλ. δ'. Τη υπερμάχω.

Εξ ακενωτου σου πηγής Θεοχαρίτωτε, επιβραβεύοις μου

Ο πηγάζουσα τα νάματα, αεννάως της σης χάριτος υπέρ

λόγον τον γαρ Λόγον ως τεκούσαν υπέρ έννοιαν, ικετεύω σε

δροσίζειν με ση χάριτι, ίνα κράζω σοι: Χαίρε ύδωρ σωτήριον .

Η ΨΗΛΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ .

Π

ΠΟΙΚΙΛΙΕΡΕΙ

* Τη Κυριακή του αγίου Αποστόλου Θωμά και

Κεκλεισμέναι ήσαν αι Sύραι του οικήματος, ένθα ήσαν οι Μαθηται συνηγμέ

νοι, κατα την εσπέραν της παρελθούσης του Πάσχα Κυριακής, ότε, ελθων πα
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ραδόξως ο Ιησούς, έστη εν τω μέσω και ασπασάμενος αυτους κατά το σύνη

$ ες , Ειρήνη υμίν, επέδειξεν αυτοίς τας χείρας, και τους πόδας, και την πλευ

ραν και προσέτι, λαβων παρ αυτών μέρος ιχθύος όπτου, και κηρόμελι, έφαγεν

ενώπιον αυτών, και ούτως επιστοποίησεν αυτοίς την εαυτού ανάστασιν . ο δε

Θωμάς, μη ευρεθείς τότε μετα των λοιπών, ουκ επίστευσεν εις την περί της

αναστάσεως του Χριστού μαρτυρίαν εκείνων, αλλ' είπεν αποφασιστικώς: « Έαν

μη δω και ψηλαφήσω τας τρυπηθείσας αυτού χείρας και την λογχευθείσαν πλευ

ραν, ου μη πιστεύσω » . " Οθεν μεθ' ημέρας οκτω, τουτέστι κατά την σήμερον,

όταν πάλιν των Μαθητών συνηγμένων, ομού και του Θωμά, έρχεται ο Ιησούς,

των θυρών πάλιν κεκλεισμένων, ως και πρότερον και στας εις το μέσον, και

ειπων το, Ειρήνη υμίν, λέγει έπειτα προς τον Θωμάν : Φέρε τον δακτυ

λόνσου ώδε, και ίδε τας χείραςμου και φέρε την χείρα σου, και

βαλε εις την πλευράν μου και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός.

“ Ο δε Θωμάς, έδων και ψηλαφήσας ακριβώς τας χείρας και την πλευράς του

Δεσπότου, ανεβόησε μετά πίστεως : “ Ο Κύριός μου και ο Θεός μου και

ούτως εκήρυξε τρανώς του Θεανθρώπου τας δύο φύσεις, την ανθρώπινον και την

θείαν ( Λουκ. κδ'. 36-43 Ιωάν. κ'. 19-28) .

'Απολυτίκιον, Ηχος βαρύς .

Γ 'σφραγισμένου του μνήματος, η ζωή εν τάφου ανέτειλας,

Ο Χριστε ο Θεός και των θυρών κεκλεισμένων, τοϊς Μα

θηταίς επέστης ή παντων Ανάστασις, Πνεύμα ευθες δι αυ

των εγκαινίζων ημίν, κατά το μέγα σου έλεος .

Κοντάκιον, Ηχος πλ. δ'.

Τη φιλοπράγμoνι δεξιά, την ζωοπάροχών σου πλευράς, ο

Ο Θωμάς εξηρεύνησε, Χριστέ ο Θεός συγκεκλεισμένων

γαρ των θυρών ως εισήλθες, συν τοϊς λοιπούς Αποστόλους

εβόα σοι · Κύριος υπάρχεις και Θεός μου.

* Τη Κυριακή των Μυροφόρων και

Περί τας αρχάς του 32 έτος, ότε ο Ιησούς περιήρχετο την Γαλιλαίαν κηρύττων

και θαυματουργών, πολλαι γυναίκες, ευεργετηθείσαι παρ αυτού, κατέλιπον την

οικείαν πατρίδα και ακολουθούσαι εις το εξής κατόπιν, διηκόνουν αυτό από

των υπαρχόντων αυταίς, έως επί του σταυρού και του τάφου, όπου και ήλθον

έπειτα φέρουσαι τα προς άλειψιν του δεσποτικού σώματος ετοιμασθέντα μύρα

( Κυρ. του Πάσχα) . 'Εκ τούτων ούν των μύρων, άπερ έφερον αι θεοφιλείς

αυται γυναίκες επί τον τάφον του Ιησού, επωνομάσθησαν Μυροφόροι και αν

μεν εξ ονόματος γνωσται εισι, Μαρία η Μαγδαληνη ( Ιουλ. 22 ), Μαρία, η του

Ιακώβου και Ιωσή μήτηρ, ήτις και Μαρία του Κλωπά λέγεται ( Οκτωβρ. 23 ),

Ιωάννα γυνη Χουζα επιτρόπου Ηρώδου του Αντίπα , Σαλώμη η μήτηρ των υιών

Ζεβεδαίο, και Σωσάννα " τών δε λοιπών τα ονόματα απεσιωπήθησανυπό των Ευαγ

γελισών ( Ματθ. κζ'. 36. Λουκ. κ'. 3 . Ιωάν. ιθ'. 25 ) . Και αύται μεν αι Μυροφόροι .

Συνεορτάζονται δε μετ' αυτών και οι πρώην κεκρυμμένοι του Σωτήρος μαθη

ται Ιωσήφ, και Νικόδημος ων ο μεν Νικόδημος ην πιθανώς Ιεροσολυμίτης την

πατρίδα, άρχων των Ιουδαίων κατά το αξίωμα , Φαρισαίος το τάγμα, νομομα

9ης και πεπαιδευμένος τας αγίας Γραφάς, πιστεύσας εις τον Χριστόν, ότε,

εν αρχή του σωτηρίου κηρύγματος, υπήγε προς αυτόν την νύκτα ( Ιωάν. γ'. 1 - 21 ).

Εις δε τον ενταφιασμόν αυτού ήλθε φέρων σμύρνης και αλόης μίγμα αρωματι
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στικόν ομού και βαλσαμωτικόν, έως 100 λίτρας, δείγμα ευλαβείας και αγάπης

προς τον εΐον Διδάσκαλος. Ο δε Ιωσηφ ήν εκ πόλεως 'Αριμαθαίας ανήρ πλού

σιος και ευγενής, και εις των Βουλευτών των εν Ιεροσολύμοις . Ούτος τολμήσας

εισήλθε προς Πιλάτον, και αιτήσας το σώμα του Ιησού, έκήδευσεν αυτό μετα

του Νικοδήμου . – Λέγουσι δέ τινες, ότι ο εν Γολγοθά κήπος, όπου ετάφη ο Ιη

σούς, ήν του Ιωσήφ τούτου κτήμα, εν ώ είχε και τον εαυτού τάφον έτοιμον έ

σκαμμένον εις πέτραν ( βράχου) : μη συγχωρούντος δε του καιρού προς ετοιμα

σίαν ετέρυ τάφο, έθηκεν εκεί το σώμα του Ιησού . Τούτο φαίνεται ότι εννοεί και

ο Ευαγγελισης, λέγων" Και έθηκεν αυτο εν τω καινω αυτού μνημεία,

δ ελατόμησεν εν τη πέτρα ( Ματθ. κζ'. 60 ) .

'Απολυτίκιον, Ηχος β'.

"τε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή ή αθάνατος, τότε

U τον "Αδην ενέκρωσας, τη αεραπή της Θεότητος · ότε δε

και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσαι

αι Δυνάμεις των επουρανίων εκραύγαζον Ζωοδότα Χριστε,

ο Θεός ημών, δόξα σοι . Δόξα . .

Λ ' ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελων, το άχραντόν

U σου Σώμα, σινδόνι καθαρά ειλήσας και αρώμασιν, εν

μνήματι καινω κηδεύσας απέθετο αλλα τριήμερος ανέστης

Κύριε, παρέχων τω κόσμω το μέγα έλεος . Και νύν.

ναΐς Μυροφόροις γυναιξί, παρά το μνήμα επιστας, ο "Αγ

Η γελος εβόα: Τα μύρα τοϊς θνητούς υπάρχει αρμόδια ,

Χριστός δε διαφθοράς εδείχθη αλλότριος: αλλα κραυγάσατε

Ανέστη ο Κύριος, παρέχων τω κόσμω το μέγα έλεος .

Κοντάκιον αυτόμελον, " Ηχος β'..

το Χαϊρε ταϊς Μυροφόροις φθεγξάμενος, τον θρήνον της

Τ προμήτορος Εύας κατέπαυσας, τη 'Αναστάσει σου Χρι

στε ο Θεός τοϊς Αποστόλοις δε τοίς σοίς κηρύττειν επέτα

ξας: “ Ο Σωτήρ εξανέστη του μνήματος .

* Τη Κυριακή του Παραλύτου και

Πλησίον μιας των πυλών της Ιερουσαλήμ, Προβατικής καλουμένης ( Νοεμ.

Y'. 1 ), υπήρχε ποτε κολυμβήθρα, ή ως ημείς κοινότερον λέγομεν, Στέρνα (εκ

τη Λατινικού Κιστέρνα, Cisterna), Προβατική καλουμένη και αυτή· διότι

εις αυτην φέροντες έπλυναν τα εντόσθια των θυσιαζομένων ζώων' η δε πύλη

έλαβεν ίσως την αυτην επωνυμίαν εκ της κολυμβήθρας αυτής ή , ως τινες λέ

γουσιν, ότι δι αυτης εισήγοντο εις την πόλιν τα πρόβατα, και τα λοιπά προς

θυσίαν ζώα . Η κολυμβήθρα εκείνη πεντάγωνος ούσα το σχήμα, κατά το φαι

νόμενον, είχε κύκλω αυτής και στοάς, δέστι 3 σειρας στύλων παραλλήλων βαστα

ζόντων στέγην καμαρωτής υπο δε την στέγην αυτην κατέκειντο διαφόρων αρρω

στημάτων πάμπολλοι ασθενείς , αναμένοντες την του ύδατος κίνησιν · διότι "Αγ

γελος Κυρίου, καταβαίνων εις την κολυμβήθραν κατά καιρον, έτάραττεν αυτής

Orologio.
25
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το ύδωρ" ο δε πρώτος εμβας εις αυτό μετα την ταραχήν, ιατρεύετο τάραυτα,

οποιονδήποτε πάθος και αν είχεν. .

'Εκεί ούν κατέκειτο και ο Παράλυτος της σημερινής του Ευαγγελίου ιστορίας,

βασανιζόμενος υπο της ασθενείας αυτού 38 έτη . Τούτον εδων ο Ιησούς, ήρώ

τησε λέγων· Θέλεις υγιης γενέσθαι; Ο δε, πτωχός ών αναμφιβόλως και

άπορος , ίσως δε και ξένος, απεκρίνατο μετα τραείας και ήσυχου φωνής: Κύριε ,

άνθρωπον ουκ έχω, ίνα, όταν ταραχθή το ύδωρ, βάλτη με εις την

κολυμβήθραν . Τότε λέγει προς αυτόν ο Ιησούς : "Έγειραι, άρον τον κράβ

βατόνσο, και περιπάτει. Και ευθύς, υγιής γενόμενος ο άνθρωπος, ήρε τον

κράββατον αυτού , και περιπατών ενώπιον πάντων, απήλθε χαίρων εις τον οίκον

αυτού. - Εθεράπευσε δε τον Παράλυτον τούτον ο Ιησούς, κατά τους αρμο

νιογράφους , το 32 έτει, εν ταις ημέραις του Πάσχα, ότε , αναβας ο Ιησούς εις

Ιεροσόλυμα δια την εορτήν, διέτριβεν εκεί θαυματουργών και διδάσκων πάντως

δε εν ημέρα Σαββάτου, κατά τον Ευαγγελιστής ( Ιωάν. ε. 1 -9 ).

'Απολυτίκιον Αναστάσιμον," Ηχος γ'.

τυφραινέσθω τα ουράνια, αγαλλιάσθω τα επίγεια , ότι

D εποίησε κράτος, εν βραχίονι αυτού ο Κύριος επάτησε

τω θανάτω τον θάνατον, πρωτότοκος των νεκρών εγένετο,

εκ κοιλίας "Αδου ερρύσατο ημάς, και παρέσχε τω κόσμω το

μέγα έλεος .

Θεοτοκίον .

Tε την μεσιτεύσασαν την σωτηρίαν του γένους ημών, ανυ

& μνούμεν Θεοτόκε Παρθένε" έν τη σαρκί γαρ τη εκ σου

προσληφθείση, ο Υιός σου και Θεός ημών, το δια Σταυρού

καταδεξάμενος πάθος, έλυτρώσατο ημάς εκ φθοράς, ως φι

λάνθρωπος .

* Κοντάκιον, Ηχος γ'. Η Παρθένος σήμερον .

Την ψυχήν μου Κύριε, εν αμαρτίαις παντοίαις, και ατό

Ι ποις πράξεσι, δεινώς παραλελυμένην, έγειρον τη θεϊκή σε

επιστασία, ώσπερ και τον Παράλυτον ήγειρας πάλαι, ίνα

κράζω σεσωσμένος: Oικτίρμον δόξα, Χριστέ, το κράτει σου .
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Η ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ .
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πατεΠΠΑΕΙ μετατραπεία

* Τη Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής και

Μετά την εις τον Παράλυτον θαυματουργίας του Ιησού , φθόνο κινούμενοι οι

Ιουδαίοι, και εξαιρέτως οι Φαρισαίοι και Γραμματείς, εδίωκον αυτόν, και έζης

τουν αποκτείναι επι προφάσει, ότι ουκ έτηρει το Σάββατον, θαυματουργών εν

αυτω . Ο δε Ιησούς, τότε μεν, ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας περί

δε τα μέσα της εορτής, της λεγομένης Σκηνοπηγίας, ανέβη πάλιν εις το

Ιερών και εδίδασκεν' ότε, και θαυμάζοντες οι Ιουδαίοι την σοφίαν των λόγων

αυτού, έλεγον : Πώς ούτος γραμματα οίδε, μη μεμαθηκως ; Ο δε, έλεγε

ξας πρότερον την απιστίαν αυτών και παρανομίαν, απέδειξεν έπειτα δια του

νόμου, ότι αδίκως ζητούσαν αυτόν αποκτείναι, τάχα ως του νόμου καταφρονητήν,

διότι εθεράπευσε τον Παράλυτον εν ημέρα Σαββάτου .

Επειδή ούν τα εν τω μέσω της εορτής εκείνης λαληθέντα υπό του Ιησού

σχέσιν έχουσι προς τα της παρελθούσης Κυριακής του Παραλύτου, και επειδη

έφθασαμεν ήδη εις το μέσον του απο του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής πεύτη

κονθημέρου διαστήματος, δια τούτο η Εκκλησία , μετά την του Παραλύτου ιστο

ρίαν, έταξεν ενταύθα την παρούσας εορτήν, ώσπερ σύνδεσμον των ειρημένων δύο

μεγάλων εορτών, και τρόπον τινα ένωσιν αμφοτέρων εις μίαν . " Οθεν και Μεσο

πεντηκοστην εκάλεσε την σημερινήν εορτήν, και την περικοπήν εκείνην του

Ευαγγελίου, της εορτής μεσούσης, κτλ. εφήρμοσεν εις αυτην κατα το

γράμμα, ενώ ταυτα ιστορούνται κατ' αυτό περί της Σκηνοπηγίας ( Ιωάν. ζ . ).

Σημειωτέον δε, ότι τρείς ήσαν αι μέγισται των Ιουδαίων εορται: το Πάσχα ,

η Πεντηκοστή, και η Σκηνοπηγία . Και το μεν Πάσχα εποίουν τη 15 του παρ' αυ

τους πρώτου μηνός, συμπίπτοντος τω παρ' ημίν Μαρτίω, εις ανάμνησιν, ότι

κατ' αυτην διετάχθησαν ένα φάγωσιν αφ' εσπέρας τον αμνόν, και αλείψωσιν εκ

του αίματος αυτού των οικιών αυτών τας θύρας και ούτω, διαφυγόντες των

Αιγυπτίων τον ανατον και την δουλείας, διέβησαν την Ερυθραν θάλασσαν, δια

την γήν της Επαγγελίας . Ελέγετο δε η αύτη και Εορτή των Αζύμων,

διότι άρτον άζυμον έτρωγον εις αυτην 7 ημέρας . - Η δε Πεντηκοστή ετελεί

το μετα 30 ημέρας από του Πάσχα , το μεν, ότι τότε φθάσαντες εκ της Αγύ

πτου εις το "Όρος Σινά, έλαβον εκ Θεού τον Νόμον το δε , και εις ανάμνησιν

της εισόδου αυτών εις την γην της Επαγγελίας, ότε και άρτον έφαγον, τρα

φέντες πρότερον εν τη ερήμω δια του Μάννα έτη 40: διο και προσέφερον κατ'αύ

την την ημέραν θυσίαν τω Θεώ, άρτους εκ νέου σίτου κατεσκευασμένους . -

Την δε Σκηνοπηγίαν έωρταζον από της 15 έως της 92 του Σεπτεμβρίου , κα
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θήμενοι υπό καλύβας και σκηνας, εκ διαφόρων κλάδων κατεσκευασμένας, προς

ενθύμησιν, ότι τα ειρημένα 40 έτη διέτριψαν εις την έρημον, κατοικούντες εν

σκηναΐς ( Έξ. ιβ'. ιθ'. Λευϊτ. κγ'.).

Απολυτίκιον, Ήχος πλ. δ'. .

η εσούσης της Εορτής, διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβείας

YI πότισον νάματα ότι πάσι Σωτήρ έβόησας : “ Ο διψών

έρχέσθω πρός με και πινέτω. Η πηγή της ζωής, Χριστε και

Θεός ημών, δόξα σοι,

Κοντάκιον, " Ηχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ .

της Εορτής της νομικής μεσαζούσης, και των απάντων ποιη

της και Δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες, Χριστε

ο Θεός: Δεύτε και αρύσασθε, ύδωρ αθανασίας . "Οθεν σου

προσπίπτομεν, και πιστως εκβοώμεν : Τους οικτιρμούς σου

δώρησαι ημίν συ γαρ υπαρχεις πηγή της ζωής ημών.

* Τη Κυριακή της Σαμαρείτιδος και

Μία των αρχαιοτάτων πόλεων της γης της Επαγγελίας υπήρχεν η Συχεμ,

ή τις και Σίκιμα εκαλείτο, κειμένη εις τους πρόποδας του κατά τα ανατολικά

μέρη της Ιεριχώ όρους Γαριζεν, άπου ποτε ανέγνωσαν οι Ισραηλίται τας Ευλο

γιας ( Δευτ. ια. 29 ) . Πλησίον της πόλεως ταύτης, επανερχόμενος ο Ιακωβ από

της Μεσοποταμίας, προ Χριστού περίπου 1887 έτη, ηγόρασεν υποστατικών, εν

ώ υπήρχε και φρέαρ, σωζόμενον εως επί Χριστού , και καλούμενον Πηγή του

Ι' ακώβ. “Υστερον δε , αποθνήσκων εν Αιγύπτω, κατέλιπε το υποστατικόν εκείνο

είς κληρονομίαν εξαίρετον τώ υιώ αυτού Ιωσηφ ( Γέν. μη . 19, λή.22) . Η πόλις

αύτη, πριν κτισθή η Σαμάρεια, εχρημάτισε και μητρόπολις του βασιλείου των

δέκα φυλών και επειδή ο λαός τούτων, καταλιπόντες την λατρείας του αλη

Sινού Θεού, εδόθησαν μανικώς εις την ειδωλολατρείαν, εμπαίζοντες αυτούς οι

εις την ευσέβειαν εμμείναντες Ιουδαίοι, ως τινες λέγουσι, μετονόμασαν την πόλιν

αυτών Σιχαρ, όπερ σημαίνει μέθην ως και το εξ αυτού παραγόμενον Σί

κερα, πάν είδος μεθυστικού ποτού .

Εις ταύτην ούν την πόλιν έλθων ο Ιησούς εν ώρα μεσημβρίας, και εκ της

οδοιπορίας και της καύσεως κεκοπιακώς, εκάθισεν επί της ειρημένης πηγής εις

τον τυχόντα τόπον . Μετ' ολίγον ήλθεν εκεί και η σήμερου ιστορουμένη Σαμαρεί

τις γυνή, αντλήσαι ύδωρ, και συνομιλήσασα μετα του Ιησού διεξοδικώς, και

ακούσασα παρ αυτού τα εαυτής απόκρυφα, επίστευσεν εις αυτόν· δι αυτής δε

και πολλοί άλλοι συμπολίται αυτης Σαμαρείται ( Ιωάν. δ'. 5 -49 ) .

Περι δε τών Σαμαρειτών τούτων ιστέον ότι, το 121 έτος προ Χριστού, Σαλ

μανάσαρ, και των Ασσυρίων βασιλευς, αιχμαλωτίσας τας ανωτέρω δέκα φυλάς

των Ισραηλιτών, μετώκισεν άπαντα τον λαόν εις την Βαβυλωνίαν και Μηδιαν"

εκείθεν δε συναγαγών διάφορα έθνη, απέστειλεν αυτα εις την Σαμαρειαν . Τα

έθνη ταύτα ήσαν ειδωλολάτραι εξ αρχής διδαχθέντες δε ύστερον και την Ίου

δαϊκην πίστιν, επίστευον μεν εις τον αληθινόν Θεόν, ελάτρευαν όμως και τα εί

δωλα" και δεχόμενοι την Πεντάτευχον μόνον του Μωϋσέως, αποστρεφόμενοι δε

τα λοιπά βιβλία της αγίας Γραφής, ενόμιζον εαυτους του Αβραάμ και του Ια .

κωβ απογόνους. - Τούτους ούν τους ιουδαϊζοντας, και ειδωλολάτρουντας εν

ταυτω, ωνόμαζαν οι ευσεβείς Ιουδαίοι Σαμαρειτας, ως κατοικούντας την

τατο σε
συναγαγεωλολάτραι

εξασκηθενών
θεόκούσει



ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤ. 389

eneos .

Σαμάρειαν την πρώην μητρόπολιν των Ισραηλιτών, και τας λοιπας αυτών πο

λεις απεστρέφοντο δε αυτους, ως εθνικούς και αλλοφύλους, και ουδεμίαν κοινω

νίαν είχαν προς αυτές, κατα το, Ου συγχρώνται Ιουδαίοι Σαμαρείταις

( Ιωάν. δ'. 9 ) . Έντεύθεν το όνομα Σαμαρείτης αναφέρεται καταφρονητικώς πολ.

λαχού της ευαγγέλικής ιστορίας . .

Απολυτίκιον Αναστάσιμον, "Ηχος δ'.

Το φαιδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα, εκ του 'Αγγέλου

I μαθούσαι αι του Κυρίου Μαθήτριαι, και την προγονικήν

απόφασιν απορρίψασαι, τοϊς Αποστόλους καυχώμεναι, έλε

γον: Έσκύλευται ο θάνατος, ηγέρθη Xριστος ο Θεός, δωρου

μενος τω κόσμω το μέγα έλεος.

Και της Μεσοπεντηκοστής . Μεσούσης της Εορτής, ως άνω.

Κοντάκιον, * Ήχος πλ. δ'. Πίστιν Χριστού.

Πιστεί έλθούσα εν τω φρέατι, η Σαμαρείτις εθεάσατο, το

II της σοφίας ύδωρ σε, ω ποτισθείσα δαψιλώς, βασιλείαν

την άνωθεν εκληρώσατο, αιωνίως ή αοίδιμος.

* Τη Κυριακή του Τυφλού και

Έκ του Ιερού εξήρχετο ο Ιησούς εν ημέρα Σαββάτου, ότε, διαβαίνων δια

της οδού, είδε τον Τυφλών του σημερινού Ευαγγελίου, νέον, ούτω γεννηθέντα εκ

κοιλίας μητρός αυτό, και ηλικίαν ικανήν ήδη έχοντα , και επομένως ανεπίδεκτον

θεραπείας τινος εξ ανθρωπίνης τέχνης. Τούτον ίδων ο Θεάνθρωπος, έπτυσε χα

μαι και εκ του πτύσματος εποίησε πηλόν, και χρίσας αυτόν επί τους οφθαλμούς

του Τυφλού , είπε προς αυτόν: “Υπαγε, νίψαι εις την κολυμβήθραν του

Σιλωάμ. " Ην δε ο Σιλωάμ ( και ερμηνεύεται απεσταλμένος) πηγη εν Ιερου

σαλήμ περίφημος, δια την εις τους εγκατοίκους μεγάλην χρήσιν των υδάτων

αυτής, άπερ, περιχεόμενα εις τα προς ανατολάς τείχη της πόλεως, υπεδέχετο

ευρυχωροτατη κολυμβήθρα, ονομαζομένη Κολυμβήθρα του Σιλωάμ.

Εις ταύτην ούν απέστειλεν ο Ιησούς του Τυφλόν, ίνα νιψη τους οφθαλμους

αυτού, τους εκ του πηλού κεχρισμένους ουχ ότι το ύδωρ αυτής είχε τοιαύτην

δύναμιν ώστε ανοίγειν τυφλών οφθαλμούς, αλλ' ίνα και του αποσταλέντος η πί

στις και η υπακοή δοκιμάσθη, και το θαύμα κατασταθή επισημότερον, γνωστόν

εις πάντας, και αναμφίβολον . Έπίστευσε λοιπόν ο Τυφλός εις του Ιησού τους

λόγους, υπήκουσεν εις το πρόσταγμα αυτού , υπήγεν, ενίφθη, και υπέστρεψεν ου

κέτι τυφλός , αλλ' υγιής και βλέπων. – Πόσον δε φιλαλήθως απεκρίθη έπειτα

εις τους ερωτώντας αυτόν της ιατρείας αυτού τον τρόπον, μετα πόσης παρ

ρησίας ωμολόγησε το όνομα του θείου ιατρού, και εκήρυξεν αυτόν ενώπιον των

Φαρισαίων, και πώς τελευταίον, μαρτυρών την αλήθειαν, έδιωχθη μετα ύβρεων

υπό των της αληθείας έχθρών, ταύτα πάντα διηγείται λεπτομερώς η σημερινή

του Ευαγγελίου ιστορία ( Ιωάν. 9 . 1 -38 ) .

'Απολυτίκιον Αναστάσιμον, " Ηχος πλ. α .

Τον συνάναρχον Λόγον Πατρί και Πνεύματι, τον εκ Παρ

I θένου τεχθέντα εις σωτηρίαν ημών, ανυμνήσωμεν πιστοι

και προσκυνήσωμεν · ότι ηυδόκησε σαρκι, ανελθείν εν τω
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Σταυρώ, και θάνατον υπομείναι, και εγείρει τους τεθνεώτας,

εν τη ενδόξω Αναστασει αυτού . Θεοτοκίον .

γαϊρε πύλη Κυρίου η αδιόδευτος . Χαίρε τείχος και σκέπη

Λ των προςρεχόντων είς σε. Χαίρε αχείμαστε λιμήν, και

Α'πειρόγαμε. Η τεκούσα εν σαρκι, τον ποιητήν σε και Θεόν,

πρεσβεύουσα μη ελλείπης, υπερ των ανυμνούντων, και προσ

κυνούντων τον τόκον σου .

Κοντάκιον, Ήχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Της ψυχής τα όμματα, πεπηρωμένος, σοι Χριστε προσέρ

Η χομαι, ως ο Τυφλος εκ γενετής, εν μετανοία κραυγάζων

σοι: Συ των εν σκότει, το φώς το υπέρλαμπρον .

* Τη Τετάρτη προ της Αναλήψεως και

Γίνεται η 'Απόδοσις της Αναστάσεως του Χριστού .

Απολυτίκιον: Τον συνάναρχον Λόγον.

Και το Θεοτοκίον: Χαίρε πύλη Κυρίου . Σ ως ανωτέρω.

Κοντάκιον : Της ψυχής τα όμματα .

Και του Πάσχα: Eί και εν τάφω κατήλθες . Σελ. 380.

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

* Τη Πέμπτη της Αναλήψεως . *

Τεσσαράκοντα ημέρας διέτριψεν επί της γης ο Ιησούς μετα την εκ νεκρών

αυτού 'Ανάστασιν, εμφανιζόμενος συνεχώς, έν διαφόρους τόπους, εις τους εαυτού

Μαθητας, μεθ' ων και συνωμίλησε, και συνέφαγε, και συνέπιε , παριστάνων δια

πάντων βεβαιοτέραν την Ανάστασιν αυτού . Κατά δε την σήμερον, ήτις έστιν

η τεσσαρακοστή από του Πάσχα, και τρίτη τότε του Μαΐου, εμφανισθείς πάλιν

εις αυτους εν Ιερουσαλήμ, και πολλα πρότερον προς αυτους διαλεχθείς, έδωκεν

αυτοίς έπειτα την τελευταίαν εντολήν, ίνα απελθόντες κηρύξωσιν αυτού το όνο
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μα εις πάντα τα έθνη, αρξάμενοι από της Ιερουσαλήμ " εν τοσούτω όμως πα

ρήγγειλεν αυτους, ένα μη αναχωρήσωσιν απ' αυτής, αλλ'εκεί περιμενωσι συνηνω

μένοι, έως αν λάβωσιν εντός ολίγου την εξ ύψους δύναμιν , επελθόντος του α

γίου Πνεύματος επ' αυτούς .

Ταύτα ειπων, εξήγαγεν αυτους είς των Έλαιών το όρος, και υψώσας τας χεί

ρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και λέγων έτι της πατρικής αυτού ευλογίας τα

ρήματα, απεχωρίσθη απ' αυτών, και επήρθη εις τα άνω . 'Αμέσως νεφέλη φω

τεινή, δείγμα της θείας αυτού μεγαλειότητος, υπεδέξατο αυτον, εφ' ής και κα

θήμενος, ως επ' οχήματος βασιλικού, ανεφέρετο εις τον ουρανόν, και κατ' ολίγον

απέκρύπτετο απ'έμπροσθεν των Μαθητών, οι τινες έμενον προσηλωμένοι τα όμ

ματα επ' αυτόν . Έν τούτω, επιφανέντες δύο "Αγγελοι λευκοφορούντες εν σχήματι

ανδρικώ, είπον προς αυτούς : "Ανδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε έμβλέ

ποντες εις τον έρανόν ; Ούτος ο Ιησούς, ο αναληφθείς αφ'υμών εις

τον ουρανόν, ελεύσεται πάλινοαυτος τοιουτοτρόπως, καθώς είδε.

το αυτον πορευόμενον εις τον ουρανόν. Λόγοι, οι τινες συμπληρούσι

και απαρτίζουσι τα περί του Υιού και Λόγου του Θεού δογματιζόμενα εν τω της

πίστεως Συμβόλω . - Ούτω λοιπόν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός , πληρώσας

πάσαν την υπέρ ημών οικονομίαν, ανήλθε μετα δόξης εις τον ουρανόν, και εκά

Sισεν εν δεξιά του Θεού και Πατρός. Οι δε ιεροι αυτού Μαθηται υπέστρεψαν

από του "Ορους των Έλαιών εις Ιερουσαλήμ, χαίροντες δια την του αγίου

Πνεύματος επαγγελίαν (Λουκ. κδ'. 46-52. Πράξ. α. 1 -12).

Ιστέον δε , ότι τών Ελαιών το όρος απείχε της Ιερουσαλήμ τοσούτον δια

στημα, όσον ην ωρισμένον εις τους Ιουδαίοις βαδίζειν την ημέραν του Σαββάτου

διο και Σαββάτου οδος ελέγετο το διάστημα εκείνο . Περί δε του μήκους

αυτού ούτω γράφει ο Οικουμένιος . « Μίλιον έν, ή του Σαββάτου οδος, ώς φησιν

Ωριγένης εν τω πέμπτο στρωματεί, δισχιλίων πηχών υπήρχεν » ( Ερμην. εις

τας Πράξεις ) . Αιτιολογούσι δε τον προσδιορισμόν τούτον, ότι και των πάλαι

Ισραηλιτών τα σκηνώματα εν τη ερήμω τοσούτον απείχον της αγίας Σκηνής ,

όπου και την ημέραν το Σαββάτου βαδίζοντες, απήρχοντο εις προσκύνησιν τώ Θεώ.

'Απολυτίκιον, * Ηχος δ'.

Α 'νελήφθης εν δόξη, Χριςε ο Θεός ημών, χαροποιήσας τους

Η Μαθητας, τη επαγγελία του αγίου Πνεύματος, βεβαιω

θέντων αυτών δια της εύλογίας, ότι συ ει ο Υιός του Θεού,

ο Λυτρωτής του κόσμου.

Κοντάκιον αυτόμελον, Ήχος πλ. β'.

την υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν, και τα επί γης

Α ενώσας τοϊς ουρανίοις, ανελήφθης εν δόξη Χριστε ο Θεός

ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος, και

βοών τοϊς αγαπώσι σε: Εγώ είμι υμών, και έδεις καθ' ημών .

* Τη Ζ '. Κυριακή από του Πάσχα και

Ψάλλεται η 'Ακολουθία των αγίων τριακοσίων δέκα και

οκτω θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Α '. Οικουμενικής

Συνόδου .

'Αρειος, ο τοίς πάσι γνωστός αιρεσιάρχης, ο Λίβυς μεν το γένος , πρωτοπρεσ

βύτερος δε της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, ήρξατο, περί το 31ο έτος, βλα
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διες
αιρέσεως τα δεινώς τηνΤ

σεδ ηλω
κανόνες

συνεντελεί
συναισκαλοι

ός ο πρώτος τον
περίφημο ταχόθεν τω

σφημεϊν εις τον Υιον και Λόγον του Θεού, και λέγειν, ότι ουκ έστι Θεός αληθινός

ομοούσιος τω Πατρί, αλλά κτίσμα και ποίημα, και ξένος της ουσίας και δόξης .

του Πατρός . Η φρικτή αύτη βλασφημία ετάραξε της Αλεξανδρείας τους πιςούς :

και ο τότε Αρχιεπίσκοπος αυτής 'Aλέξανδρος, αφ' ού ματαίως εδοκίμασε την

διόρθωσιν αυτού δια νουθεσίας, αφώρισεν αυτόν, και δια τοπικής Συνόδου εκάθη

ρε, κατα το 321 έτος . 'Αλλ' ο βλάσφημος ουδε ούτως ήβουλήθη σωφρονισθήναι, ό

δε επαύετο σπείρων των αιρετικών αυτού δογμάτων τα θανατηφόρα ζιζάνια και

της αιρέσεως ταύτης ή πλάνη εφαπλουμένη πολλαχού, και καθ'εκάστην αυξανο

μένη, εσπάραττε δεινώς την του Χριστού Εκκλησίαν .

Δια τούτο, θείω ζήλο κινέμενος ο πρώτος των Χριστιανών βασιλεύς, Κωνσταν

τίνος ο Μέγας και Ισαπόστολος , συνεκάλεσε την περίφημον Α '. Οικουμενικήν Σύ

νοδον εις Νίκαιαν πόλιν της Βιθυνίας : εκεί συναχθέντες πανταχόθεν τω 325 έτει

οι της Εκκλησίας του Χριστού ποιμένες και διδάσκαλοι, άπαντες, εν ενί στόματι

και μιά φωνή, τον μεν Υιόν και Λόγον του Θεού ανεκήρυξαν ομοούσιον τω Πατρί,

και Θεόν αληθινον εκ Θεού αληθινού, συγγράψαντες και το άγιον της πίστεως

Σύμβολον μέχρι του , και εις το Πνεύμα το άγιον (επειδή τα λοιπά έως

τέλους ανεπλήρωσεν η Β '. Οικουμενική Σύνοδος ) : τον δε δυσσεβή και κακόδοξον

Α' ρειον, και τους ομόφρονας αυτού , ανεθεμάτισαν, και ως μέλη σεσηπότα απέ

κοψαν του όλου σώματος των πιστών .

Τούτους ούν τους θείους Πατέρας γνωρίζουσα η του Χριστού Εκκλησία κή

ρυκας της πίστεως, μετά τους θεηγόρους Αποστόλους, ώρισε, κατά την παρού

σαν Κυριακήν, ετήσιον αυτών μνήμην, εις δόξαν και ευχαριστίαν του Θεού , εις έ

ταινον και τιμήν αυτών, και εις στερέωσιν της αληθινής πίστεως .

'Απολυτίκιον Αναστάσιμον, "Ηχος πλ. β'.

Αγγελικαί Δυνάμεις επι το μνήμα σε, και οι φυλάσσοντες

Η απενεκρώθησαν και ίςατο Μαρία εν τω ταφω,ζητήσα

το άχραντόν σε Σώμα: έσκύλευσας τον "Αδην, μη πειρασθείς

υπ'αυτού υπήντησας τη Παρθένω, δωρούμενος την ζωήν. Ο

αναστας εκ των νεκρών Κύριε, δόξα σοι.

Των Πατέρων, Ηχος πλ. δ'.

Υπερδεδοξασμένος εί Χριστε ο Θεός ημών, ο φωστήρας

Ι επί γής τους Πατέρας ημών θεμελιώσας, και δι αυτών

προς την αληθινήν πίστιν παντας ημάς οδηγήσας. Πολυεύ

σπλαγχνε δόξα σοι .

Και της Εορτής: 'Ανελήφθης εν δόξη, ως όπισθεν .

Κοντάκιον, Ηχος πλ. δ'.

Των Αποστόλων το κήρυγμα, και των Πατέρων τα δόγ

1 ματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστιν εσφράγισαν ή και

χιτώνα φορούσα της αληθείας, τον υφαντόν εκ της άνω Θεο

λογίας, ορθοτομεί και δοξάζει, της ευσεβείας το μέγα Μυ

στήριον .

Και της Εορτής : Την υπέρ ημών πληρώσας ως όπισθεν . .
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4 Τη Παρασκευή προ της Πεντηκοστής και

Αποδιδοται η Κορτή της Αναλήψεως, και ψάλλονται πάντα τα αυτής εντε το Εσπερινό, και το

0'ρθρα και τη Λειτουργία .

& Τώ Σαββάτω της Πεντηκοστής και

Μνήμην επιτελούμεν των απ' αιώνος κεκοιμημένων πατέρων

και αδελφών ημών.

'Απολυτίκιον,* Ηχος πλ. δ'.

Δ ' βάθει σοφίας φιλανθρώπως πάντα οικονομών, και το

Ο συμφέρον πάσιν απονέμων, μόνε Δημιουργέ, ανάπαυσον

Κύριε, τας ψυχας των δούλων σου εν σοι γαρ την ελπίδα

ανέθεντο, τω ποιητή και πλάστη και Θεώ ημών.

Θεοτοκίον.

τε και τείχος, και λιμένα έχομεν, και πρέσβιν ευπρόσδε

κτον, προς δν έτεκες Θεόν, Θεοτόκε ανύμφευτε, των πι

στών η σωτηρία.

Κοντάκιον, Ηχος πλ. δ'.

Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δού

10 λων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός,

αλλα ζωη ατελεύτητος .

Η ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ .

αφο και ο

Ο Π
Ρ
Ο

* Τη Κυριακή της αγίας Πεντηκοστής και

Μετά την εις ουρανούς του Σωτήρος Ανάληψιν, οι ένδεκα Απόστολοι και λοι

ποι αυτού Μαθηται, αι απ' αρχής ακολουθήσασαι αυτό θεοφιλείς γυναίκες, η

αγιωτάτη Παρθένος Μαρία η Μήτηρ αυτού, και οι αδελφοί αυτού , πάντες ομου

ψυχαι ως 120, υπέστρεψαν από του ' Ορους του 'Έλαιώνος εις Ιερουσαλήμ και

εισελθόντες εις τον οίκον, εν ώ έμενον , ανέβησαν εις το υπερώον, ό εστι το ανώ

γαιον αυτού , και εκεί, προσκαρτερούντες τη προσευχή και τη δεήσει, περιέμενον
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την του αγίου Πνεύματος επέλευσιν, κατά την του 9είου Διδασκάλου επαγγε

λίαν. Εκεί, εκλεχθείς και ο Ματθίας εν τούτω τω μεταξύ, συγκατεψηφίσθη μετα

των ενδεκα Αποστόλων ( Αυγούς. 9 ) .

Κατά δε την σήμερον, ήμέραν της Εβδομάδος Κυριακήν, και δεκάτην μεν

από της Αναλήψεως , πεντηκοστήν δε από του Πάσχα, 13 δε τότε του Μαΐου,

περί ώραν γ'. της ημέρας από της του ηλίου ανατολής, εξαίφνης εγένετο τοιού

τος ήχος, εκ του ουρανού κατερχόμενος, ως όταν πνέη άνεμος σφοδρός, και εγέ

μισεν όλον τον οίκον, εν ώ εκάθηντο οι Απόστολοι και οι συν αυτοίς. Ευθυς

μετά τον ήχον εφάνησαν γλώσσαι πυροειδείς , αί τινες διαμερισθείσαι, εκάθισαν

επι της κεφαλής ενός εκάστου και πάντες οι εκεί, πνευματέμφοροι γενόμενοι,

ήρξαντο λαλείν, ουχί δια της πατρικής αυτών γλώσσης, αλλά δε ετέρων γλωσ

σών και διαλέκτων, όπως και ό , τι υπηγόρευεν εις αυτους το Πνεύμα το άγιον.

Τα από διαφόρων τόπων συρρεύσαντα τότε πλήθη δια την εορτήν, Πάρθοι,

και Μήδοι, και Ελαμίται, κτλ., Ιεδαίοι μεν πάντες το γένος και την θρησκείαν,

ούτω δε καλούμενοι εκ του τόπου, εν ω , διεσκορπισμένοι όντες προ πολλού, έχεν

νήθη και ανετράφη έκαστος ουτοι, λέγω, οι 18 σχεδον διαλέκτων ετερόγλωσσου

Ιουδαίοι, ευρεθέντες τότε κατα θείαν οικονομίαν εν Ιερουσαλήμ, ακούσαντες τον

ήχον εκείνον, τον εκ του ουρανού κατερχόμενον, ένθα ήσαν οι Μαθηται του Χριστό,

συνέδραμον πάντες εκεί , ίνα μάθωσι, τί άρα συνέβη . 'Αλλ'έμειναν εκστατικοί ,

ότε ήλθον, και ήκουσεν έκαστος τους Αποστόλους λαλούντας την πατρικήν αυτού

διάλεκτον και θαυμάζοντες, έλεγον προς αλλήλους : Ούκ έδου πάντες ού

τοί είσινοι λαλούντες Γαλιλαίοι; και πώς ήμείς ακούομεν έκα

στος τη ιδία διαλέκτω ημών, εν ή εγεννήθημεν; "Ετεροι δε, δια μω

ρίας και κακίας υπερβολήν ( και ίσως πάλιν οι τυφλοί Γραμματείς , και Φαρι

σαίοι), χλευάζοντες το θαύμα, έλεγον τους Αποστόλους μεθύοντας.

* Τότε, σταθείς ο Πέτρος μετα των "Ενδεκα, και υψώσας την φωνήν αυτού,

εδημηγόρησεν ενώπιον πάντων αποδεικτικώς, ότι το πράγμα ουκ ήν μέθης απο

τέλεσμα, αλλ'ήν η εκπλήρωσης της επαγγελίας του Θεού, της δια του προφήτου

Ιωήλ ειρημένης " Καιέσται εν ταις εσχάταις ημέραις, εκχεώ από

του Πνεύματός μου επι πάσαν σάρκα, και προφητεύσεσιν οι υιοι

υμών, και αι Ψυγατέρες υμών, κτλ. ( β'. 28) . Επομένως κηρύττει τον Να

ζωραίον Ιησούν, και δια πολλών αποδεικνύει, ότι αυτός έστιν ο Κύριος ο Χριστός ,

δν οι μεν Ιουδαίοι έσταύρωσαν, ο δε Θεός ήγειρεν εκ νεκρών . Έκ τύτου κατανυγέν

τες πολλοί, και τον λόγον αποδεξάμενοι, εβαπτίσθησαν, και προσετέθησαν την ημέ

ραν εκείνην εις την πίστιν του Χριστού ψυχαι ως 3000 ( Πράξ. α .12. - β'. 4 ) .

Ιδού πάσα η υπόθεσις της παρούσης εορτής : Την εν κόσμω δηλαδη επιδη

μίαν του παναγίου Πνεύματος, την τελείωσιν της υποσχέσεως του Ιησού Χρι

σου, και την συμπλήρωσιν της ελπίδος των ιερών αυτού Μαθητών εορτάζομεν

σήμερον . Αύτη εστίν η μεθέορτος και τελευταία εορτή του της ενσάρκου οικο

νομίας του Θεού μεγάλου μυστηρίου . Εν ταύτη τη εσχάτη, και μεγάλη, και

σωτηρίω ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι του Σωτήρος, οι πρώην ιδιώται

και αγράμματοι αλιείς , σοφισθέντες διαμιάς υπό του αγίου Πνεύματος, εθεολόγη

σαν τρανώς τα ουράνια δόγματα, και εγένοντο οι κήρυκες της αληθείας, και

του κόσμου παντός οι διδάσκαλοι. 'Απο ταύτης της ημέρας ήρξαντο της απο

στολής αυτών το έργον , ου ο ωραίος και θαυμάσιος πρώτος καρπός υπήρξεν

αυθημερόν τρισχιλίων ψυχών η σωτηρία .

Σημειωτέον ενταύθα, ότι το ειρημένον υπερώον, όπερ οι Εβραίοι συνήθως

είχον διωρισμένον εις τόπον Ευκτήριον, τινες μεν νομίζουσιν, ότι ήν εκείνο αυτο

το υπερώον, ένθα ο Σωτηρ παρέδωκε το μυστήριον της Sείας Ευχαριστίας και

τούτο πάλιν , οι μεν θέλουσιν εν τω οίκω Ιωάννου του Ευαγγελιστού, οι δε εν

το της Μαρίας της μητρος Ιωάννου του επονομαζομένου Μάρκου ( Πράξ. ιβ'.

12) : ός τις οίκος, γενόμενος Έκκλησία μετέπειτα, ελέγετο 'Ανωτέρα των 'Α

ποστόλων Εκκλησία ( Κύριλλ. Ιεροσολ . Κατηχ. ις '.) . "Αλλοι τελευταίον λέγου

αυθημερ
ούνται

το έργο διδάσκα
λοι
. Η έγένουτ

ο
το
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σιν, ότι ήν εν των υπερώων, των επι της εξωτέρας αυλής του Ναού , ένθα ήσαν

υπερώα διάφορα, ανεωγμένα εις υποδοχήν τών εις το Ιερόν συντρεχόντων, και

έτοιμα παντί τω βουλομένω εισέρχεσθαι . Οι της γνώμης ταύτης επιφέρουσι και

λόγον, το του Ευαγγελιστού: Και ήσαν δια παντός εν τω Ιερώ, αίνουν

τες και ευλογούντες τον Θεόν ( Λουκ. κδ'. 33 ). - Σημειωτέον προσέτι

ότι ενταύθα τελευταίος αναφέρεται, εν τη Καινή Διαθήκη, της Θεοτόκου Μα

ρίας το όνομα, και πλέον ού .

'Απολυτίκιον, * Ηχος πλ. δ'.

Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τες αλιείς

Ο αναδείξας, καταπέμψας αυτούς το Πνεύμα το άγιον, και

δί αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα σοι .

Κοντάκιον, Ηχος πλ. δ'.

Λ "τε καταβας τας γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν έθνη και

Ο "Ύψιστος · ότε του πυρός τας γλώσσας διένειμεν, εις έ

νότητα παντας εκάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το παν

αγιον Πνεύμα .

Ε Ι Δ Η Σ Ι Σ .

Ιστέον, ότι καθ' όλην την Εβδομάδα ταύτην της Πεντηκοστής κατα

λύομεν εις πάντα.

* Το Σαββάτω της Πεντηκοστής και

'Αποδίδοται η Εορτή της σεβασμίου ταυτης ημέρας, και ψάλλονται πάντα τα αυτης έντι το Εσπε

ρινο, και το "Όρθρω, και τη λειτουργία .

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ .

4 Τη Κυριακή των Αγίων Πάντων και

Ο μεν προφητάναξ Δαυίδ, μετά πολλής ευλαβείας τιμών τους φίλους του Θεού,

έλεγεν : Έμοι δε λίανετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός ( Ψαλμ. ρλή. 17) .

Ο ' δε θείος Απόστολος, απαριθμήσας τα κατορθώματα των Αγίων, και την

μνήμην αυτών προβάλλων ημίν ως παράδειγμα, προς αποστροφήν μεν των γηι

νων πραγμάτων και της αμαρτίας, μίμησιν δε της υπομονής αυτών και ανδρείας
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εις τους αγώνας της αρετής , ούτω λέγει: Τοιγαρούν και ημείς τοσούτον

έχοντες περικείμενον ημίν νέφος Μαρτύρων, όγκον αποθέμενοι

πάντα, και την ευπερίστατον αμαρτίαν, δι υπομονής τρέχωμεν

τον προκείμενον ημϊν αγώνα ( Εβρ. ιβ'. 1 ).

Εκ της διδασκαλίας ούν των θείων Γραφών, και της αποστολικής παραδό

σεως, οδηγηθέντες ημείς οι ευσεβείς , τιμώμεν άπαντας τους φίλους του Θεού ,

τους Αγίους, ως φύλακας των εντολών του Θεού , ως αρετής λαμπρά πα

ραδείγματα, ως της ανθρωπίνης φύσεως ευεργέτας . Και έκαστον μεν των γνω

ρίμων Αγίων τιμώμεν ιδικώς εις μίαν τινα του ενιαυτού ημέραν, ως φαίνεται εις

το Μηνολόγιον· επειδη δε πολλοί εισιν ημίν άγνωστοι, και ο αριθμός αυτών επολ

λαπλασιάσθη κατά καιρούς, και έτι πολλαπλασιάζεται, και ου παύσεται πληθυ

νόμενος έως της συντελείας, δια τούτο η Εκκλησία έταξεν, άπαξ του ενιαυτού,

πάντων των Αγίων κοινήν μνήμην, ήτις έστιν η παρούσα εορτή . .

Ταύτην ούν επιτελούντες σήμερον, τιμώμεν ευλαβώς και μακαρίζομεν πάντας,

Δικαίους , Προφήτας, 'Αποστόλους , Μάρτυρας, Ομολογητας, Ποιμένας, Διδασκά

λους, Οσίους, άνδρας και γυναίκας ομού, γνωστούς και άγνωστους, τους προσ

τεθέντας και τους προστιθεμένους, όσοι από 'Αδαμ έως του νυν ετελειώθησαν

εν ευσεβεία, και δια των καλών έργων εδόξασαν τον Θεόν . Τούτους πάντας, και

αυτά προσέτι των Αγγέλων τα τάγματα, προ πάντων δε και μετα πάντων, την

υπεραγίαν Δέσποιναν και Κυρίαν ημών Θεοτόκου, Μαρίαν την αειπάρθενον τιμών

μεν σήμερον δια της παρούσης εορτής , προτιθέμενοι τον βίον αυτών αρετής πα

ράδειγμα, και παρακαλούντες αυτούς, ένα πρεσβεύωσιν υπέρ ημών προς τον Θεόν .

Ού η χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων ημών. Αμήν .

'Απολυτίκιον Αναστασιμον, "Ηχος πλ. δ'.

τ 'ξ ύψους κατήλθες ο εύσπλαγχνος, ταφήν κατεδέξω τριή

D μερον, ίνα ήμάς ελευθερώσης των παθών. Η ζωή και η

Αναστασις ημών, Κύριε δόξα σοι . Των Αγίων, "Ηχος δ'.

Των εν όλω τω κόσμω Μαρτύρων σου, ως πορφύραν και

I βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στόλισαμένη, δε

αυτών βοά σου, Χριστε ο Θεός: Τω λαώσου τους οικτιρμούς

σου καταπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, και ταις

ψυχαίς ημών το μέγα έλεος . Θεοτοκίον .

Το απ' αιώνος απόκρυφον, και 'Αγγέλοις άγνωςον Μυστη

Ι ριον, δια σου Θεοτόκε τοϊς επί γής πεφανέρωται: Θεός

εν ασυγχύτω ενώσει σαρκούμενος, και Σταυρόν εκοσίως υπερ

ημών καταδεξάμενος · δι ου αναστήσας τον Πρωτόπλαστον,

έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχας ημών. .

Κοντάκιον, Ηχος πλ. δ'. Αυτόμελον .

Os απαρχας της φύσεως, τα φυτουργό της κτίσεως, η

4 οικουμένη προσφέρει σοι, Κύριε, τους θεοφόρους Μάρτυ

ρας. Ταϊς αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη βαθεία της Εκκλησίαν

σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε .
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ΤΩΝ Ο KΤΟ ΗΧΟΝ

ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΙΣ, ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΥΠΑΚ. ΟΑΣΥ ΑΥΤΟΝ

'Απολυτίκιον," Ηχος α.

Το λίθο σφραγισθέντος υπότων Ιουδαίων, και στρατιωτών

I φυλασσόντων το άχραντόνσου Σώμα, ανέστης τριήμερος

Σωτήρ, δωρούμενος τω κόσμω την ζωήν . Δια τούτο αι Δυνά

μεις των ουρανών, έβόων σοι Ζωοδότα: Δόξα τη 'Αναστασει

σου Χριστέ δόξα τη βασιλεία σου δοξα τη οικονομία σου,

μόνε Φιλάνθρωπε .

Θεοτοκίον .

γυρύ Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε το Χαίρε, συν τη

I φωνή εσαρκούτο και των όλων Δεσπότης, εν σοι τη αγία

κιβωτώ, ως έφη ο δίκαιος Δαυίδ . Έδείχθης πλατυτέρα των

ουρανών, βαστασασα τον Κτίστην σου Δόξα τω ενοικήσαν

τι εν σοί· δόξα τω προσελθόντι εκ σου · δόξα τω ελευθερώ

σαντι ήμάς δια του τόκου σου .

Η Υπακοή.

* του Ληστου μετανοια τον Παράδεισον εσύλησεν ο δε

Η θρήνος των Μυροφόρων την χαραν εμήνυσεν, ότι ανέ

στης Χριστέ ο Θεος, παρέχων τω κόσμω το μέγα έλεος .

'Απολυτίκιον, " Ηχος β'.

Λ “τε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή ή αθάνατος, τότε

U τον "Αδην ενέκρωσας, τη αςραπή της Θεότητος · ότε δε

και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσαι

αι Δυνάμεις των επουρανίων εκραύγαζον Ζωοδότα Χριστέ,

ο Θεός ημών, δόξα σοι .
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Θεοτοκίον.

Τι αντα υπέρ έννοιαν, πάντα υπερένδοξα, τα σα Θεοτόκε

Η Μυστήρια τη αγνεία εσφραγισμένη, και παρθενία φυ

λαττομένη, Μήτηρ εγνώσθης αψευδής, Θεόν τεκούσα αληθι

νόν . Αυτόν ικέτευε, σωθήναι τας ψυχάς ημών .

Η Υπακοή.

Τετα το πάθος πορευθείσαι εν τω μνήματι, προς το μυ

LYI ρίσαι το σώμα σου αι Γυναίκες, Χριστε ο Θεός, είδον

Αγγέλους εν τω ταφω, και εξέστησαν " φωνής γαρ ήκουον

εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος, δωρούμενος τω κόσμω το

μέγα έλεος .

'Απολυτίκιον, Ηχος γ'.

τυφραινέσθω τα εράνια , αγαλλιάσθω τα επίγεια,ότι εποίη

D σε κράτος, εν βραχίονι αυτό ο Κύριος επάτησε τω θα

νατω τον θάνατον, πρωτότοκος των νεκρώνεγένετο,εκ κοιλίας

Αδου ερρύσατο ημάς, και παρέσχε τω κόσμω το μέγα έλεος .

Θεοτοκίον .

με την μεσιτεύσασαν την σωτηρίαν του γένους ημών, ανυ

2 μνούμεν Θεοτόκε Παρθένε " έν τη σαρκι γαρ τη εκ σου

προσληφθείση, ο Υιός σου και Θεός ημών, το δια Σταυρού

καταδεξάμενος πάθος, έλυτρώσατο ημάς εκ φθοράς ως φι

λανθρωπος .

Τ 'κπλήττων τη δράσει, δροσίζων τοϊς ρήμασιν, ο αστρα

Ο πτων "Αγγελος, ταϊς Μυροφόροις έλεγε : Τον ζώντα τι

ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη, κενώσας τα μνήματα της φθο

ράς αλλοιωτήν γνώτε τον αναλλοίωτον είπατε τω Θεώ: Ως

φοβερα τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας των ανθρώπων.

'Απολυτίκιον, Ηχος δ'.

Το φαιδρον της Αναστάσεως κήρυγμα, εκ του 'Αγγέλου

Ει μαθούσαι αι του Κυρίου Μαθήτριαι, και την προγονικήν

απόφασιν απορρίψασαι, τοϊς Αποστόλοις καυχώμεναι έλε

γον · 'Έσκύλευται ο θάνατος, ηγέρθη Xριστος ο Θεός, δωρού

μενος τω κόσμω το μέγα έλεος . Θεοτοκίον .

Το απ' αιώνος απόκρυφον και 'Αγγέλοις άγνωστον Μυ

I στήριoν, δια σου Θεοτόκε τοϊς επί γής πεφανέρωται"

* Η Υπακοή .
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Θεός εν ασυγχύτω ενώσει σαρκούμενος, και Σταυρον εκου

σίως υπερ ημών. καταδεξάμενος δί ου αναστήσας τον Ιέρω

τόπλαστον, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

. . . Η Υπακοή.

τα της σής παραδόξου εγέρσεως, προδραμούσαι αι Μυρο

I φόροι, τοϊς Αποστόλοις εκήρυττον Χριστέ ότι ανέστης

ως Θεός, παρέχων τω κόσμω το μέγα έλεος.

. . . 'Απολυτίκιον, " Ηχος πλ. α .

τον συνάναρχον Λόγον Πατρί και Πνεύματι, τον εκ Παρ

L θένου τεχθέντα εις σωτηρίαν ημών, ανυμνήσωμεν πιστοι

και προσκυνήσωμεν · ότι ηυδόκησε σαρκι, ανελθείν εν τω

Σταυρώ, και θάνατον υπομείναι, και εγείρει τους τεθνεώ

τας, εν τη ενδόξω Αναστάσει αυτού . - Θεοτοκίον . .

Η αίρε πύλη Κυρίου η αδιόδευτος: Χαίρε τείχος και σκέπη

των προστρεχόντων εις σε Χαίρε αχείμαστε λιμήν, και

Α'πειρόγαμε . Η τεκούσα εν σαρκι, τον ποιητήν σε και Θεόν,

πρεσβεύεσα μη ελλείπης, υπερ των ανυμνούντων, και προσ

κυνούντων τον τόκον σου. Η Υπακοή.. . ..

Αγγελική οράσει τον νύν έκθαμβούμεναι, και θεϊκή εγέρ

Η σει την ψυχήν φωτιζόμεναι, αι Μυροφόροι τοίς Αποστό

λοις ευαγγελίζοντο· 'Αναγγείλατε εν τοις έθνεσι την Ανάσα

σιν του Κυρίου, συνεργούντος τοϊς θαύμασι, και παρέχοντος

ημίν το μέγα έλεος.

* Απολυτίκιον, Ηχος πλ. β'. . .

Αγγελικαί Δυνάμεις επί το μνήμα σε, και οι φυλάσσοντες

Η απενεκρώθησαν και ίςατο Μαρία εν τω τάφω, ζητήσα

το άχραντόν σε Σώμα . Έσκύλευσας τον "Αδην, μη πειρασθείς

υπ' αυτού υπήντησας τη Παρθένω, δωρούμενος την ζωήν . Ο

αναστας εκ των νεκρών, Κύριε δόξα σοι.

Θεοτοκίον .

Λ ' την ευλογημένην καλέσας σου Μητέρα, ήλθες επί το

Ο πάθος εκουσία βουλή, λάμψας εν τω Σταυρώ, αναζητή

σαι θέλων τον 'Αδαμ, λέγων τοϊς Αγγέλους: Συγχαρητέ μου,

ότι ευρέθη η απολυμένη δραχμή. Ο πάντα σοφώς οικονομή

σας, δόξα σοι .
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* Η Υπακοή .

πωεκουσίω και ζωοποιώ σου θανάτω Χριστέ, πύλας του

Ι “Αδου συντρίψας ως Θεός, ήνοιξας ημίν τον πάλαι Πα

ράδεισον " και αναστας εκ των νεκρών, ερρύσω εκ φθοράς

την ζωήν ημών ,

. 'Απολυτίκιον, Ήχος βαρύς .

Τα ατέλυσας τώ Σταυρώσε τον θάνατον ήνέωξας τω Λη

ί στη τον Παράδεισος " των Μυροφόρων τον θρήνον μετέ

βαλες και τοϊς σοίς Αποστόλοις κηρύττειν επέταξας: "Οτι

ανέστης Χριστέ ο Θεός, παρέχων τω κόσμω το μέγα έλεος .

Θεοτοκίον.

Osτης ημών αναστάσεως θησαύρισμα, τους επί σοι πε

ποιθότας Πανύμνητε, εκ λάκκου και βυθού πταισμάτων

ανάγαγε . Συ γαρ τους υπευθύνους τη αμαρτία έσωσας, τε

κούσα την σωτηρίαν, ή προ τόκου Παρθένος, και εν τόκω

Παρθένος, και μετα τόκον πάλιν ούσα Παρθένος ,

. Η Υπακοή .

Λ ' ημετέραν μορφήν αναλαβων, και υπομείνας Σταυρον

Ο σωματικώς, σώσον με τη 'Αναστασεισου , Χριστε και

Θεός, ως φιλάνθρωπος. : :

. 'Απολυτίκιον, "Ηχος πλ. δ'.

ξ ύψους κατήλθες ο εύσπλαγχνος, ταφήν κατεδέξω τριή

μερον, ίνα ημάς ελευθερώσης των παθών, Η ζωή και

η Ανάστασις ημών, Κύριε δόξα σοι ,

Θεοτοκίον.

Λ ' δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου, και σταύρωσιν υπομεί

Ο νας Αγαθε, ο θανατω τον θάνατον σκυλεύσας, και

έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρίδης ους έπλασας τη χειρί

σου δείξον την φιλανθρωπίαν σου έλεήμον · δέξαι την τεκού

σαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον Σω

τήρ ημών, λαον απεγνωσμένον . Η Υπακοή .

A Μυροφόροι του Ζωοδότου επιστάσαι τα μνήματι, τον

Η Δεσπότην εζήτουν έν νεκρούς τον αθάνατος και χαράς

ευαγγέλια εκ τ8 'Αγγέλο δεξάμεναι, τοϊς Αποςόλοις εκήρυτ

τον, ότι ανέστη ο Κύριος, παρέχων τω κόσμω το μέγα έλεος.
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ΕΝ ΤΑΙΣ ΛΟΙΠΑΙΣ

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΨΑΑΑΟΜΕΝΑ,

Ο Τ Ε ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Ε Ο Ρ Τ Η .

Τη Κυριακή εσπέρας, και τη Δευτέρα πρωί.
"Ηχος δ'.

των ουρανίων στρατιών 'Αρχιστράτηγοι, δυσωπούμεν υμάς

ι ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταϊς υμών δεήσεσι τειχίσητε ημάς,

σκέπη των πτερύγων της αύλου υμών δόξης, φρουρούντες

ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας: Έκ των κινδύ

νων λυτρώσασθε ημάς, ως Ταξιάρχαι των άνω Δυνάμεων .

Θεοτοκίον .

ή ανατραφείση εν τω ναώ εις τα "Αγια των Αγίων, τη

περιβεβλημένη την πίστιν και την σοφίαν, και την άμε

τρον παρθενίαν ο 'Αρχιστράτηγος Γαβριήλ, προσέφερεν ου

ρανόθεν τον ασπασμόν, και το Χαϊρε : Χαίρε ευλογημένη

Χαίρε δεδοξασμένη" ο Κύριος μετα σου .

Τη Δευτέρα εσπέρας, και τη Τρίτη πρωί.

• Ηχος β '.

Η νήμη δικαίου μετ' εγκωμίων σοι δε αρκέσει η μαρτυ

INI ρία του Κυρίου Πρόδρομες ανεδείχθης γαρ όντως και

Προφητών σεβασμιώτερος, ότι και εν ρείθροις βαπτίσαι κα

τηξιώθης τον κηρυττόμενον . "Οθεν της αληθείας υπεραθλή

σας, χαίρων ευηγγελίσω και τοίς εν "Αδη, Θεόν φανερωθέντα

εν σαρκί, τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου, και παρέ

χοντα ημϊν το μέγα έλεος .

Orologio . 26
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Θεοτοκίον.

ρείας γεγόναμεν κοινωνοί φύσεως, δια σού Θεοτόκε αει

Ο παρθενε: Θεόν γαρ ημίν σεσαρκωμένον τέτοκας: διο

κατα χρέος σε πάντες, ευσεβώς μεγαλύνομεν.

Τη Τρίτη εσπέρας, και τη Τετάρτη πρωί.

*Ηχος α.

τώσον Κύριε τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν

Κ σου, νίκας τοϊς Βασιλεύσι κατα βαρβάρων δωρούμενος,

και το σον φυλάττων δια του Σταυρού σου πολίτευμα .

Σταυροθεοτοκίον. .

ί την σην προστασίαν κεκτημένοι "Αχραντε, και ταϊς

Ο σαΐς ικεσίαις των δεινών εκλυτρούμενοι, τω Σταυρώ

του Υιού σου εν παντί φρουρούμενοι, κατα χρέος σε πάντες,

ευσεβώς μεγαλύνομεν.

Τη Τετάρτη εσπέρας, και τη Πέμπτη πρωί.

*Ηχος γ . .

Απόστολοι άγιοι, πρεσβεύσατε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πται

Η σμάτων άφεσιν, παράσχη ταϊς ψυχαίς ημών.

"Ετερον, "Ηχος δ'.

ΤΚ ανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδά

σκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, ή των πραγμάτων

αλήθεια" δια τούτο έκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλα, τη

πτωχεία τα πλούσια . Πατερ ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχας ημών . Θεοτοκίον.

Τον Λόγον του Πατρος, Χριστον τον Θεόν ημών, εκ σου

1 σαρκωθέντα έγνωμεν, Θεοτόκε Παρθένε, μόνη αγνή, μόνη

ευλογημένη διο απαύστως σε ανυμνούντες μεγαλύνομεν.

Τη Πέμπτη εσπέρας, και τη Παρασκευή πρωί.

Ηχος α . .

Πώσον Κύριε τον λαόν σε, και ευλόγησον την κληρονομίαν

Ο σου, νίκας τοϊς Βασιλεύσι κατα βαρβάρων δωρούμενος,

και το σον φυλάττων δια του Σταυρού σου πολίτευμα .

Σταυροθεοτοκίον.

Λί την σην προστασίαν κεκτημένοι "Αχραντε, και ταϊς

Ο σαϊς ικεσίαις των δεινών εκλυτρούμενοι, τω Σταυρώ
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του Υιού σου εν παντί φρουρούμενοι, κατα χρέος σε παντες,

ευσεβώς μεγαλύνομεν .

Τη Παρασκευή εσπέρας, και το Σαββατο πρωί.

Ήχος β'.

Α 'πόςολοι, Μάρτυρες, και Προφήται, Ιεράρχαι, "Οσιοι, και

Η Δίκαιοι, οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες, και την πίσιν

τηρήσαντες, παρρησίαν έχοντες προς τον Σωτήρα, υπέρ ημών

αυτόν ως αγαθών ικετεύσατε, σωθήναι δεόμεθα τας ψυχάς

ημών .

Δόξα . Νεκρώσιμον .

7 νήσθητι Κύριε, ως αγαθος των δούλων σου, και όσα εν

1 . βίω ήμαρτον, συγχώρησον" ουδείς γαρ αναμάρτητος,

ειμή συ ο δυνάμενος, και τοϊς μεταφάσι δBναι την ανάπαυσιν .

" Και νύν. Θεοτοκίον.

ήτηρ αγία ή τού αφράστου φωτός, αγγελικούς σε ύμνοις

17 τιμώντες, ευσεβώς μεγαλύνομεν .

Τ

ΙΙ



Θ Ε Ο ΤΟ ΚΙΑ

ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΗΧΟΝ,

. ΨΑΛΛΟ ΜΕ ΕΝΑ ΕΝ ΟΑΩ ΤΩ ΕΝΙΑΥΤΟ,

ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΩΝ ΜΗ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΙΩΝ .

ΕΙΣ ΤΟΝ Α', Η ΧΟΝ,

Τη Κυριακή εσπέρας, και τη Δευτέρα πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος α.

ραύμα θαυμάτων Κεχαριτωμένη, εν σοι θεωρούσα η κτί

Ο σις αγάλλεται συνέλαβες γαρ ασπόρως, και έτεκες α

φράστως, δν ταξιαρχίαι 'Αγγέλων οράν ου δεδύνηνται. Αυ

τον ικέτευε υπέρ των ψυχών ημών.

• Είς το τέλος του Όρθρου, " Ηχος α.

A "χραντε Θεοτόκε, η εν ουρανοίς ευλογημένη, και επί γης

δοξολογουμένη, χαίρε Νύμφη ανύμφευτε .

Τη Δευτέρα εσπέρας, και τη Τρίτη πρωί.

* Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος α.

Τυλλαβούσα αφλέκτως το πυρ της Θεότητος, και τεκούσα

& ασπόρως πηγήν ζωής τον Κύριον, κεχαριτωμένη Θεοτό

κε, περίσωζε τους σε μεγαλύνοντας.

* Εις το τέλος του "Όρθρου, Ηχος α.

τον αμήτορα εν ουρανώ, υπερ έννοιας και ακοήν, έπι

I γής απάτορα έτεκες . Αυτόν Θεοτόκε, ικέτευε υπέρ των

ψυχών ημών ,
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Τη Τρίτη εσπέρας, και τη Τετάρτη πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος α.

Λί την σην προστασίαν κεκτημένοι "Αχραντε, και ταϊς

Ο σαϊς ικεσίαις των δεινών εκλυτρούμενοι , τω Σταυρώ

του Υιού σου εν παντί φρουρούμενοι, κατα χρέος σε πάντες,

ευσεβώς μεγαλύνομεν .

" Εις το τέλος του "Όρθρου, Ηχος α.

Α "χραντε Θεοτόκε, η εν ουρανοϊς ευλογημένη, και επί γης

Η δοξολογουμένη, χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

Τη Τετάρτη εσπέρας, και την Πέμπτη πρωί.

" Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος α.

φυλλαβούσα αφλέκτως το πυρ της Θεότητος, και τεκούσα

2 ασπόρως πηγήν ζωής τον Κύριον, κεχαριτωμένη Θεοτόκε,

περίσωζε τους σε μεγαλύνοντας .

* Εις το τέλος του Όρθρου, Ηχος α .

τον αμήτορα εν ουρανώ, υπέρ έννοιαν και ακοήν, επί γής

I απάτορα έτεκες . Αυτόν Θεοτόκε, ικέτευε υπέρ των

ψυχών ημών .

Τη Πέμπτη εσπέρας, και τη Παρασκευή πρωί. •

* Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος α .

Δι την σην προστασίαν κεκτημένοι "Αχραντε, και ταϊς

Ο σαϊς ικεσίαις των δεινών εκλυτρούμενοι, τω Σταυρώ

του Υιού σου εν παντί φρουρούμενοι, κατα χρέος σε παντες,

ευσεβώς μεγαλύνομεν.

Εις το τέλος του Όρθρου, " Ηχος α.

Α "χραντε Θεοτόκε, η εν ουρανοϊς ευλογημένη, και επί γής

Η δοξολογουμένη, χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

Τη Παρασκευή εσπέρας, και τα Σαββατο πρωί.

* Εις το. Θεός Κύριος, Ηχος α.

τ ου Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε το Χαίρε, συν τη

Η φωνή εσαρκούτο ο τών όλων Δεσπότης, εν σοι τη αγία

κιβωτώ, ως έφη ο δίκαιος Δαυίδ . Έδείχθης πλατυτέρα των

ουρανών, βαστασασα τον Κτίστην σου . Δόξα τω ενοικήσαν

τι εν σοί · δόξα τω προελθόντιεκ σου · δόξα τω ελευθερώσαν

τι ημάς δια του τόκου σου.
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Εις το τέλος του "Όρθρου, Ηχος α.

Τον αμήτορα εν ουρανώ, υπέρ έννοιαν και ακοήν, επί γής

I απάτορα έτεκες . Αυτόν Θεοτόκε, ικέτευε υπέρ των ψυ

χών ημών,
ΕΙΣ ΤΟΝ Β'. HXON.

Τη Κυριακή εσπέρας, και τη Δευτέρα πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος β'.

Συσπλαγχνίας υπάρχουσα πηγή, συμπαθείας αξίωσον η

D μάς Θεοτόκε " βλέψον εις λαόν τον αμαρτήσαντα, δεί

ξαν ως αει την δυναστείαν σου " είς σε γαρ ελπίζοντες, το

Χαίρε βοώμέν σοι, ως ποτε ο Γαβριήλ, και των ασωμάτων

Αρχιστράτηγος , . .
" Εις το τέλος του Όρθρου,"Ηχος β'.

Μήτηρ αγία ή του αφράστου φωτός, αγγελικούς σε ύμνοις

ΙΙ τιμώντες, ευσεβώς μεγαλύνομεν .

Τη Δευτέρα εσπέρας, και τη Τρίτη πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος β'.

ρείας γεγόναμεν κοινωνοί φύσεως, δια σου Θεοτόκε αει

παρθενε · Θεόν γαρ ημίν σεσαρκωμένον τέτοκας: διο

κατα χρέος σε πάντες, ευσεβώς μεγαλύνομεν .

Εις το τέλος του Όρθρου, "Ηχος β'.

μεμεγαλύνομεν Θεοτόκε βοώντες : Χαίρε αδύτε φωτος νεφέ

& λη, αυτον βασάσασα εν κόλπους της δόξης τον Κύριον .

Τη Τρίτη εσπέρας, και τη Τετάρτη πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος β'.

περδεδοξασμένη υπάρχεις, Θεοτόκε Παρθένε, υμνούμεν

Η σε· δια γαρ του Σταυρού του Υιού σου, κατεβλήθη και

Αδης, και ο θάνατος τέθνηκε νεκρωθέντες ανέστημεν, και

ζωής ήξιώθημεν τον Παράδεισον ελάβομεν, την αρχαίαν α

πόλαυσιν . Διο ευχαριστούντες δοξολογούμεν, ως κραταιον

Χριστον τον Θεόν ημών, και μόνον πολυέλεον ,

Εις το τέλος του "Όρθρου, Ηχος β'.

με μεγαλύνομεν Θεοτόκε βοώντες : Χαίρε η ράβδος, εξ ης

2 ασπόρως Θεός βλαστήσας, ανείλεν ένξύλω τον θάνατον ,
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και Τετάρτη εσπέρας, και τη Πέμπτη πρωί.

Είς το, Θεός Κύριος, Ήχος β'.

Δείας γεγόναμεν κοινωνοί φύσεως, δια σου Θεοτόκε αει

Ο παρθενε · Θεόν γαρ ημίν σεσαρκωμένον τέτοκας: διο

κατα χρέος σε πάντες, ευσεβώς μεγαλύνομεν .

Είς το τέλος του Όρθρου, Ηχος β'.

με μεγαλύνομεν Θεοτόκε βοώντες: Χαίρε αδύτε φωτος νεφέ

Ε λη, αυτόν βασάσασα εν κόλπους της δόξης τον Κύριον.

Τη Πέμπτη εσπέρας, και τη Παρασκευή πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος β'.

περδεδοξασμένη υπάρχεις, Θεοτόκε Παρθένε, υμνούμεν

I σε δια γαρ του Σταυρού του Υιού σου, κατεβλήθη και

Αδης, και ο θάνατος τέθνηκε νεκρωθέντες ανέστημεν, και

ζωής ήξιώθημεν τον Παράδεισον ελάβομεν, την αρχαίαν α

πόλαυσιν . Διο ευχαριστούντες δοξολογούμεν, ως κραταιον

Χριστον τον Θεόν ημών, και μόνον πολυέλεον.

Εις το τέλος του "Όρθρου, Ήχος β'.

τε μεγαλύνομεν Θεοτόκε βοώντες: Χαίρε η ράβδος, εξ ης

Σ ασπόρως Θεός βλαστήσας, ανεϊλεν έν ξύλω τον θάνατον .

Τη Παρασκευή εσπέρας, και τα Σαββατο πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος β'.

παντα υπέρ έννοιαν, πάντα υπερένδοξα, τα σα Θεοτόκε

Μυστήρια τη αγνεία εσφραγισμένη, και παρθενία φυ

λαττομένη, Μήτηρ εγνώσθης αψευδής, Θεόν τεκούσα αληθι

νόν . Αύτον ικέτευε, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Εις το τέλος του "Oρθρου, Ηχος β'.

Η τήτηρ αγία ή τού αφράστου φωτός, αγγελικούς σε ύμνοις

L τιμώντες, ευσεβώς μεγαλύνομεν.

Εαν δε τύχη,'Αλληλεϊα, εν οιοδήποτε "Ήχω, λέγονται ταύτα.

* Ηχος β'.

Α 'πόστολοι, Μάρτυρες, και Προφήται, Ιεράρχαι, “Οσιοι,

Ε και Δίκαιοι, οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες, και την

πίστιν τηρήσαντες, παρρησίαν έχοντες προς τον Σωτήρα,

υπέρ ημών αυτον ως αγαθόν ικετεύσατε, σωθήναι δεόμεθα

τας ψυχάς ημών.



408 ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

Δόξα . Νεκρώσιμον .

Μνήσθητι Κύριε, ως αγαθος των δούλων σου, και όσα εν

II βίω ήμαρτον, συγχώρησον ουδείς γαρ αναμάρτητος, ει

μη συ ο δυνάμενος, και τοϊς μεταφάσι δέναι την ανάπαυσιν.

* Και νύν. Θεοτοκίον.

Μήτηρ αγία η τού αφράστου φωτός, αγγελικούς σε ύμνοις

1 . τιμώντες, ευσεβώς μεγαλύνομεν.

ΕΙΣ ΤΟΝ Γ '. HXON .

Τη Κυριακή εσπέρας, και τη Δευτέρα πρωί.

Είς το, Θεός Κύριος, Ηχος γ'.

Την ωραιότητα της παρθενίας σου, και το υπέρλαμπρον

Ι το της αγνείας σου, ο Γαβριήλ καταπλαγείς, εβόα σου

Θεοτόκε Ποϊόν σοι εγκώμιον, προσαγάγω επάξιον ; τι δε

ονομάσωσε και απορώ και εξίσταμαι: διο ως προσετάγην βοώ

σοι: Χαίρε η κεχαριτωμένη. .

Εις το τέλος του "Όρθρου, Ηχος γ'.

καστος όπου σώζεται, εκεί δικαίως και προστρέχει

Ε και ποια άλλη τοιαύτη καταφυγή, ως συ Θεοτόκε, σκέ

πουσα τας ψυχάς ημών ;

Τη Δευτέρα εσπέρας, και τη Τρίτη πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος γ'.

τχ αταφυγή και δύναμις ημών Θεοτόκε, η κραταια βοήθεια

Δ του κόσμου, ταϊς πρεσβείαις σε σκέπε τους δούλος σου,

από πάσης ανάγκης, μόνη ευλογημένη.

Εις το τέλος του "Όρθρου, "Ηχος γ'.

"καστος όπου σώζεται, εκεί δικαίως και προστρέχει"

και ποια άλλη τοιαύτη καταφυγή, ως συ Θεοτόκε, σκέ

πουσα τας ψυχάς ημών;

Τη Τρίτη εσπέρας, και τη Τετάρτη πρωί.

* Είς το, Θεός Κύριος, Ηχος γ'.

Φάβδον δυνάμεως κεκτημένοι, τον Σταυρον του Υιού σου

I Θεοτόκε, εν αυτώ καταβάλλομεν των εχθρών τα φρυαγ

ματα, οι πόθω σε απαύστως μεγαλύνοντες.
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Εις το τέλος του Όρθρου, Ηχος γ'.

Τα αταφυγή και δύναμις, ημών Θεοτόκε, η κραταια βοήθεια

1 του κόσμου, ταϊς πρεσβείαις σου σκέπε τους δούλους

σου, από πάσης ανάγκης, μόνη ευλογημένη.

Τη Τετάρτη εσπέρας, και τη Πέμπτη πρωί.

* Εις το. Θεός Κύριος, Ήχος γ'.

Προφήται προεκήρυξαν, Απόστολοι εδίδαξαν, Μάρτυρες

Πωμολόγησαν, και ημείς επιστεύσαμεν, Θεοτόκον σε κυ

ρίως υπάρχουσαν· διο και μεγαλύνομεν, τον τόκον σου τον

αφραστον .

Εις το τέλος του "Όρθρου, Ηχος γ'.

καστος όπου σώζεται, εκεί δικαίως και προστρέχει

Ε και ποια άλλη τοιαύτη καταφυγή ως συ Θεοτόκε, σκέ

πουσα τας ψυχάς ημών;

Τη Πέμπτη εσπέρας, και τη Παρασκευή πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος γ'.

Ο άβδον δυνάμεως κεκτημένοι, τον Σταυρόν του Υιού σου

Θεοτόκε, εν αυτώ καταβαλλομεν των εχθρών τα φρυάγ

ματα, οι πόθω σε απαύστως μεγαλύνοντες .

Εις το τέλος του "Όρθρου, Ηχος γ'.

ΤΖ αταφυγή και δύναμις ημών Θεοτόκε, η κραταια βοήθεια

1 του κόσμου, ταϊς πρεσβείαις σε σκέπε τους δούλος σου,

από πάσης ανάγκης, μόνη ευλογημένη .

Τη Παρασκευή εσπέρας, και το Σαββατο πρωί.

* Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος γ'.

με την μεσιτεύσασαν την σωτηρίαν του γένους ημών, ανυ

& μνούμεν Θεοτόκε Παρθένε " έν τη σαρκι γαρ τη εκ σου

προσληφθείση, ο Υιός σου και Θεός ημών, το δια Σταυρού

καταδεξάμενος πάθος, έλυτρώσατο ημάς εκ φθοράς ως φι

λανθρωπος .

Εις το τέλος του Όρθρου, Ηχος γ'.

ΤΠροφήται προεκήρυξαν, Απόστολοι εδίδαξαν , Μάρτυρες

Πωμολόγησαν, και ημείς επιστεύσαμεν, Θεοτόκον σε κυ

ρίως υπάρχουσαν · διό και μεγαλύνομεν, τον τόκον σου τον

αφραστον.
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ΕΙΣ ΤΟΝ Δ'. Η ΧΟΝ.

Τη Κυριακή εσπέρας, και τη Δευτέρα πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος δ'.

Τη ανατραφείση εν τω ναώ, εις τα "Αγια των Αγίων, τη

Ι περιβεβλημένη την πίστιν και την σοφίαν, και την άμεμ

πτον παρθενίαν, ο 'Αρχιστράτηγος Γαβριήλ, προσέφερεν ου

ρανόθεν, τον ασπασμόν και το Χαίρε Χαίρε ευλογημένη

χαίρε δεδοξασμένη" ο Κύριος μετα σου .

Εις το τελος του "Όρθρου, Ηχος δ'.

"τι πάντων υπαρχεις των ποιημάτων υπερτέρα, ανυμνείν

σε αξίως μη ευπορoύντες Θεοτόκε, δωρεαν αιτούμεν σε :

Ελέησον ημάς .

Τη Δευτέρα εσπέρας, και τηνΤρίτη πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος δ'.

Τη Θεοτόκω εκτενώς νύν προσδραμωμεν, αμαρτωλοί και

Ο ταπεινοί, και προσπέσωμεν εν μετανοία, κράζοντες εκ

βάθους ψυχής : Δέσποινα βοήθησον, εφ' ημίν σπλαγχνισθεί

σα" σπεύσον απολλύμεθα, υπό πλήθους πταισμάτων μη

αποστρέψης σους δούλους κενούς σε γαρ και μόνην ελπίδα

κεκτήμεθα.

Εις το τέλος του Όρθρου, Ηχος δ'.

Το μεγαλύνομεν Θεοτόκε, βοώντες: Συ εί η βάτος, εν ή αφλέ

2 κτως Μωσής κατεΐδεν ως φλόγα, το πύρ της Θεότητος .

Τη Τρίτη εσπέρας, και τη Τετάρτη πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος δ'.

Παρθένε πανάμωμε, Μήτηρ Χριστού του Θεού, ρομφαία

Π διήλθε σου, την παναγίαν ψυχήν, ηνίκα σταυρούμενον,

έβλεψας εκουσίως, τον Υιόν και Θεόν σου · όν περ ευλογημέ

νη, δυσωπούσα μη παύση, συγχώρησιν πταισμάτων ημίν δω

ρήσασθαι.

Εις το τέλος του Όρθρου, Ηχος δ'.

με μεγαλύνομεν Θεοτόκε, βοώντες : Συ εί το όρος, εξ ου

Κι αρρήτως ετμήθη λίθος, και πύλας του "Αδου συνέτριψεν.
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Τη Τεταρτη εσπέρας, και τη Πέμπτη πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος δ'.

τον Λόγον το Πατρος Χριστόν τον Θεόν ημών, εκ συ σαρ

1 κωθέντα έγνωμεν, Θεοτόκε Παρθένε, μόνη αγνή, μόνη

ευλογημένη διο απαύστως σε ανυμνούντες μεγαλύνομεν .

* Εις το τέλος του Όρθρου, Ήχος δ'.

Οτι παντων υπαρχεις των ποιημάτων υπερτέρα, ανυμνείν

σε αξίως μη ευπορoύντες Θεοτόκε, δωρεαν αιτούμέν σε:

Ελέησον ημάς .

Τη Πέμπτη εσπέρας, και τη Παρασκευή πρωί.

* Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος δ'.

Παρθένε πανάμωμε, Μήτηρ Χριστού του Θεού, ρομφαία

Η διήλθε σου, την παναγίαν ψυχήν, ηνίκα σταυρούμενον,

έβλεψας εκουσίως, τον Υιόν και Θεόν σου · όν περ εύλογη

μένη, δυσωπούσα μη παύση, συγχώρησιν πταισμάτων ημίν

δωρήσασθαι.

Εις το τέλος του Όρθρου, Ιχος δ'.

το μεγαλύνομεν Θεοτόκε, βοώντες: Συ εί το όρος, εξ ου

Η αρρήτως ετμήθη λίθος, και πύλας του "Αδου συνέτριψεν.

Τη Παρασκευή εσπέρας, και το Σαββάτω πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος δ'.

πιο απ' αιώνος απόκρυφον, και 'Αγγέλοις άγνωστον Μυσή

Ι. ριον, δια σου Θεοτόκε τοϊς επί γής πεφανέρωται, Θεός

εν ασυγχύτω ενώσει σαρκούμενος, και Σταυρόν εκουσίως υ

περ ημών καταδεξάμενος· δι ου αναστήσας τον Πρωτόπλα

στον, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

Εις το τέλος του "Όρθρου, Ηχος δ'.

με μεγαλύνομεν Θεοτόκε, βοώντες· Συ εί η βάτος, εν ή αφλέ

κτως Μωσής κατεΐδεν ως φλόγα, το πύρ της Θεότητος .

ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΠΛ. Λ '. HXON.

Τη Κυριακή εσπέρας, και τη Δευτέρα πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, " Ηχος πλ. α.

Μετα Αγγέλων τα ουράνια, μετα ανθρώπων τα επίγεια ,

1 εν φωνή αγαλλιάσεως, Θεοτόκε βοώμέν σοι: Χαίρε πύλη
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των ουρανών πλατυτέρα' χαΐρε μόνη των γηγενών σωτηρία

χαίρε σεμνη Κεχαριτωμένη, ή τεκούσα Θεόν σεσαρκωμένον .

Εις το τέλος του Όρθρου, Ηχος πλ. α .

η εκ Παρθένε ανατείλας τω κόσμω, Χριστέ ο Θεός, υιους

Ο φωτός δι αυτής αναδείξας, ελέησον ημάς.

Τη Δευτέρα εσπέρας, και τη Τρίτη πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος πλ. α .

Την ταχείανσου σκέπην και την βοήθειαν, και το έλεος

I δείξον επι τους δούλους σου και τα κύματα αγνή κα

ταπραϋνον, των ματαίων λογισμών και την πεσούσαν μου

ψυχήν, ανάστησον Θεοτόκε οίδα γαρ οίδα Παρθένε, ότι

ισχύεις όσα και βούλoιο .

Εις το τέλος του "Όρθρου, Ηχος πλ. α .

Μήτηρ Θεού παναγία, το τείχος των Χριστιανών, ρύσαι

IY λαόν σου συνήθως, κραυγάζοντα σοι εκτενώς: 'Αντιτα

χθητι αισχροίς, και αλαζόσι λογισμούς, ίνα βοώμεν σοι: Χαϊ

ρε αειπαρθενε .

Τη Τρίτη εσπέρας, και τη Τετάρτη πρωί.

" Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος πλ. α .

Το Σταυρό του Υιού σου Θεοχαρίτωτε, των ειδώλων ή

Η πλάνη πάσα κατήργηται, και των δαιμόνων η ισχύς

καταπεπάτηται δια τούτο οι πιστοί, κατα χρέος σε αει,

υμνούμεν και ευλογούμεν, και Θεοτόκον κυρίως ομολογούν

τες, σε μεγαλύνομεν. .

Εις το τέλος του Όρθρου, " Ηχος πλ. α .

Λ ' εκ Παρθένε ανατείλας τω κόσμω, Χριστε ο Θεός, υιους

Ο φωτος δι αυτής αναδείξας, ελέησον ημάς.

Τη Τεταρτη εσπέρας, και τη Πέμπτη πρωί.

* Εις το, Θεός Κύριος, "Ηχος πλ. α.

το ξένον της Παρθένου Μυστήριον, τω κόσμω ανεδείχθη

Η σωτήριον · εξ αυτής γαρ ετέχθης άνευ σποράς, και σαρκι

ανεδείχθης δίχα φθοράς, η πάντων χαρα . Κύριε δόξα σοι.

Εις το τέλος του Όρθρου, Ηχος πλ. α .

ήτηρ Θεού παναγία, το τείχος των Χριστιανών, ρύσαι

ΤΙ λαόν σου συνήθως, κραυγάζοντα σοι εκτενώς : 'Αντιτα
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χθητι αισχροΐς, και αλαζόσι λογισμούς, ένα βοώμέν σοι: Χαϊ

ρε αειπάρθενε .

Τη Πέμπτη εσπέρας, και τη Παρασκευή πρωί.

* Είς το, Θεός Κύριος, Ηχος πλ. α .

Το Σταυρό του Υιού σου Θεοχαρίτωτε, των ειδώλων και

L πλάνη πάσα κατήργηται, και των δαιμόνων η ισχύς

καταπεπάτηται· δια τούτο οι πιστοί, κατα χρέος σε αει,

υμνούμεν και ευλογούμεν, και Θεοτόκον κυρίως ομολογώντες,

σε μεγαλύνομεν .

Εις το τέλος του Όρθρου, Ήχος πλ. α.

Λ ' εκ Παρθένο ανατείλας τω κόσμω, Χριστέ ο Θεός, υιούς

Ο φωτός δ αυτής αναδείξας, ελέησον ημάς .

Τη Παρασκευή εσπέρας, και το Σαββατο πρωί.

" Εις το Θεός Κύριος, Ηχος πλ. α .

Ο αϊρε πύλη Κυρίου η αδιόδευτος χαίρε τείχος και σκέπη

Λ των προστρεχόντων εις σε χαίρε αχείμαστε λιμήν, και

Α'πειρόγαμε" η τεκούσα εν σαρκι, τον ποιητήν σου και Θεόν,

πρεσβεύουσα μη ελλείπης, υπέρ των ανυμνούντων, και προσ

κυνούντων τον τόκον σου .

Εις το τέλος του Όρθρου, Ηχος πλ. α.

Λ ' εκ Παρθένε ανατείλας τω κόσμω, Χριστέ ο Θεός, υιους

Ο φωτός δί αυτής αναδείξας, ελέησον ημάς

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛ. Β'. ΗΧΟΥ .

Τη Κυριακή εσπέρας, και τη Δευτέρα πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ήχος πλ. β'.

Α ' ρχη σωτηρίας, η τυ Γαβριήλ προσηγορία, προς την Παρ

Η θένον γέγονεν ήκεσε γαρ το Χαίρε, και εκ απέφυγε τον

ασπασμόν εκ εδίκασεν, ως η Σαρρα εν τη σκηνή, αλλ'ότως

έλεγεν : Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μου κατά το ρήμα σου .

Εις το τέλος του Όρθρου, Ηχος πλ. β'.

Αρχαγγελικών λόγον υπεδέξω, και χερουβικός θρόνος α

Η νεδείχθης, και εν αγκάλαις σου εβαστασας, Θεοτόκε,

την ελπίδα των ψυχών ημών .
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Τη Δευτέρα εσπέρας, και τη Τρίτη πρωΐ.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος πλ. β'.

η λπίς του κόσμου αγαθή, Θεοτόκε Παρθένε, την σην και

Ο μόνην κραταιάν προστασίαν αιτούμεν: Σπλαγχνίσθητο

είς απροστάτευτον λαόν, δυσώπησαν τον έλεήμονα Θεόν, ρυ

σθήναι τας ψυχάς ημών, εκ πασης απειλής, μόνη ευλογημένη.

Εις το τέλος του "Όρθρου, Ηχος πλ. β'.

Λυδείς προςρέχων επί σοι, κατησχυμμένος από συ εκπο

Ο ρεύεται,αγνή Παρθένε Θεοτόκε" αλλ' αιτείται την χάριν,

και λαμβάνει το δώρημα, προς το συμφέρον της αιτήσεως.

Τη Τρίτη εσπέρας, και τη Τετάρτη πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος πλ. β'.

Ο εοτόκε Παρθένε, ικέτευε τον Υιόν σε, τον εκουσίως προσ

Ο παγέντα εν Σταυρώ, και τον κόσμον εκ πλάνης ελευθε

ρώσαντα, Χριστόν τον Θεόν ημών,το ελεήσαι τας ψυχάς ημών.

Εις το τέλος του "Όρθρου," Ηχος πλ. β'

Τον προ αιώνων εκ Πατρός, άνευ Μητρος γεννηθέντα, Υιον

I και Λόγον το Θεό, επ' εσχάτων των χρόνων, έκύησας σε

σαρκωμένον, εξ αγνών αιμάτων σου, Θεοκυήτορ άνευ ανδρός:

δν αίτησαι δωρήσασθαι ημίν, αμαρτιών άφεσιν προ το τέλος .

Τη Τετάρτη εσπέρας, και τη Πέμπτη πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος πλ. β'.

Αγία Δέσποινα αγνή, του Θεού ημών Μήτηρ, ή τον απαν

Η των ποιητών, απορρήτως τεκούσα, ικέτευε συν Αποστό

λοις ιερούς, εκάστοτε την αγαθότητα αυτού, παθών ημάς

λυτρώσασθαι, και άφεσιν ημίν δούναι αμαρτημάτων .

Εις το τέλος του Όρθρου, Ηχος πλ. β'. .

Τεγάλων χαρισματων αγνή, Παρθένε Θεομήτορ συ ήξιώ

1 θης, ότι έτεκες σαρκι τον ένα της Τριάδος, Χριστον

τον ζωοδότην, εις σωτηρίαν των ψυχών ημών.

Τη Πέμπτη εσπέρας, και τη Παρασκευή πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος πλ. β'.

Ο εοτόκε Παρθένε, ικέτευε τον Υιόν σου, τον εκοσίως προσ

Ο παγέντα εν Σταυρώ, και τον κόσμον εκ πλάνης ελευθε

ρώσαντα Χριστον τον Θεόν ημών,του ελεήσαι τας ψυχας ημών.
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Εις το τέλος του Όρθρου, Ηχος πλ. β'.

τον προ αιώνων εκ Πατρος, άνευ Μητρος γεννηθέντα, Υιον

I και Λόγον το Θεό,επ'εσχάτων των χρόνων,έκύησας σε

σαρκωμένον, εξ αγνών αιματωνσυ, Θεοκυήτορ άνευ ανδρός:

δν αίτησαι δωρήσασθαι ημίν, αμαρτιών άφεσιν προ του τέλος.

Τη Παρασκευή εσπέρας, και το Σαββατο πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος πλ. β'.

Προϊστορεί ο Γεδεών την σύλληψιν, και ερμηνεύει ο Δαυίδ

ΕΓ τον τόκον σε Θεοτόκε κατέβη γαρ ως υετος επί πόκον,

ο Λόγος εν τη γασρί σου, και έβλάστησας άνευ σποράς, γή

αγία, του κόσμου την σωτηρίαν, Χριστόν τον Θεόν ημών, η

Κεχαριτωμένη.

Εις το τέλος του "Όρθρου," Ηχος πλ. β'.

τον προ αιώνων εκ Πατρός, άνευ Μητρος γεννηθέντα, Υιον

.. . και Λόγον τύ Θεού,επ' εσχάτων των χρόνων, έκύησας σε

σαρκωμένον, εξ αγνών αιμάτων σου, Θεοκυήτορ άνευ ανδρός:

δν αίτησαι δωρήσασθαι ημίν αμαρτιών άφεσιν προ του τέλους.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΡΥΝ ΗΧΟΝ.

Τη Κυριακή εσπέρας, και τη Δευτέρα πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος βαρύς .

εοτόκε Παρθένε αμίαντε, τον Υιόν σου δυσώπει, συνταϊς

O άνω Δυνάμεσι, συγχώρησιν πταισμάτων ημίν προ του

τέλους δωρήσασθαι, τοϊς πιστως σε δοξάζουσι.

Εις το τέλος του Όρθρου, Ηχος βαρύς.

περέ βης τας Δυνάμεις των ουρανών, ότι ναός εδείχθης

Η θεϊκός, ευλογημένη Θεοτόκε, ως τεκούσα Χριστόν, τον

Σωτήρα των ψυχών ημών .

Τη Δευτέρα εσπέρας, και τη Τρίτη πρωϊ.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος βαρύς .

το Χαϊρέ σοι προσαγομεν Θεοτόκε" των Αγγέλων γαρ α

Α. νωτέρα εδείχθης, Θεόν κυήσασα.

Εις το τέλος του "Όρθρου, Ηχος βαρύς.

γιρήνευσον πρεσβείαις της Θεοτόκου, την ζωήν ημών των

Ο βοώντων σοι: Ελεήμον Κύριε, δόξα σοι.

Α .
.
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Τη Τρίτη εσπέρας, και τη Τετάρτη πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος βαρύς.

τον σταυρωθέντα υπέρ ημών Χριστόν τον Θεόν, και καθε

I λόντα του θανάτου το κράτος, απαύστως ικέτευε,

Θεοτόκε Παρθένε, ίνα σώση τας ψυχάς ημών .

Εις το τέλος του Όρθρου, Ηχος βαρύς .

A ύτρωσαι Θεοτόκε, των συνεχουσών ημάς αμαρτιών, ότι

άλλην ελπίδα οι πιστοί ουκ έχομεν, ειμή σε, και τον

εκ σου τεχθέντα Θεόν .

Τη Τετάρτη εσπέρας, και τη Πέμπτη πρωί .

Είς το, Θεός Κύριος, Ηχος βαρύς .

Ο καρπός της κοιλίας σε "Αχραντε, των Προφητών υπάρ

χει, και του νόμου το πλήρωμα διό σε Θεοτόκον έν έ

πιγνώσει δοξάζοντες, ευσεβώς μεγαλύνομεν.

Εις το τέλος του Όρθρου, Ηχος βαρύς .

Λ ' καρπός της γαστρός σου Θεόνυμφε, τούς ανθρώποις ε

Ο δείχθη σωτηρίας πρόξενος· διό σε Θεοτόκον, γνώμη και

γλώσση δοξάζοντες, οι πιστοί μεγαλύνομεν.

Τη Πέμπτη εσπέρας, και τη Παρασκευή πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος βαρύς .

Τον σταυρωθέντα υπέρ ημών Χριστόν τον Θεόν, και καθε

Ο λόντα του θανάτου το κράτος, απαύστως ικέτευε, Θεο

τόκε Παρθένε, ίνα σώση τας ψυχάς ημών.

Εις το τέλος του "Όρθρου, Ηχος βαρύς.

A ύτρωσαι Θεοτόκε, των συνεχουσών ημάς αμαρτιών, ότι

άλλην ελπίδα οι πιστοί ουκ έχομεν, ειμή σε, και τον

εκ σου τεχθέντα Θεόν .

Τη Παρασκευή εσπέρας, και τα Σαββατο πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος,"Ηχος βαρύς .

Δ 's της ημών αναστάσεως θησαύρισμα, τους επί σοι πε

ΑΝΩ ποιθότας Πανύμνητε, εκ λάκκου και βυθού πταισμα

των αναγαγε συ γαρ τους υπευθύνους τη αμαρτία έσω

σας, τεκούσα την σωτηρίαν· ή προ τόκου Παρθένος, και εν

τόκο Παρθένος, και μετα τόκον πάλιν ούσα Παρθένος.
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Εις το τέλος του "Όρθρου, Ηχος βαρύς.

Ο αίρε τον αχώρητον εν ουρανοϊς, χωρήσασα έν μήτρα

λ σου χαίρε Παρθένε, των Προφητών το κήρυγμα, δε ής

έλαμψεν ο Εμμανουήλ : χαίρε Μήτηρ Χριστού του Θεού.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΔ. Α '. ΗΧΟΥ.

Τη Κυριακή εσπέρας, και τη Δευτέρα πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος πλ. δ'.

" αίρε η δι 'Αγγέλου την χαραν του κόσμου δεξαμένη:

Λ χαίρε η τεκούσα τον Ποιητήν σου και Κύριον · χαίρε η

αξιωθείσα γενέσθαι Μήτηρ Θεού .

Εις το τέλος του "Όρθρου, Ήχος πλ. δ'.

αίρε η πύλη του Βασιλέως της δόξης, ην ο "Ύψιστος μό

Λ νος διόδευσε, και μόνην εσφραγισμένην εφύλαξεν, εις

σωτηρίαν των ψυχών ημών.

Τη Δευτέρα εσπέρας, και τη Τρίτη πρωί. , :

Εις το, Θεός Κύριος, "Ηχος πλ. δ'.

ασάλευτον στήριγμα το της πίστεως, και σεβασμιον

δώρημα των ψυχών ημών, την Θεοτόκον εν ύμνοις μεγα

λύνωμεν πιστοί. Χαίρε, ή την πέτραν της ζωής εν γαστρί σου

χωρήσασα χαίρε των περάτων και ελπίς, θλιβομένων αντί

ληψις χαίρε Νύμφη ανύμφευτε. .

.. Εις το τέλος του Ορθρου, “Ήχος πλ. δ'. .

Τ αρθένε άχραντε, σώσον ημάς ταϊς πρεσβείαις σο, κινέσα

Π σπλάγχνα μητρικα, το Υιώ σου και Θεώ ημών. .

- Τη Τρίτη εσπέρας, και τη Τετάρτη. πρωί..

: :. : . Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος πλ. δ'.

τον αμνών και ποιμένα, και Σωτήρα του κόσμου, εν τω

I Σταυρώ θεωρούσα η τεκούσα, έλεγε δακρύουσα και

μεν κόσμος αγάλλεται , δεχόμενος την λύτρωσιν , τα δε

σπλάγχνα μου φλέγονται, ορώσης σου την σταύρωσιν, ήν υ

περ πάντων υπομένεις, ο Υιός και Θεός μου.

Εις το τέλος του Όρθρου, " Ηχος πλ. δ'.

' καρπός της κοιλίας σου "Αχραντε, των Προφητών -

Ο πάρχει και του νόμου το πλήρωμα διό σε Θεοτόκος

εν επιγνώσει δοξάζοντες, ευσεβώς μεγαλύνομεν .

Orologio. 27
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Τη Τετάρτη εσπέρας, και τη Πέμπτη πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος πλ. δ'.

Τ ' νοητή πύλη της ζωής, άχραντε Θεοτόκε, της προστρέ

χοντας σοι πισώς, λύτρωσαι των κινδύνων, ίνα δοξάζω

μεν τον πανάγιον τόκον σου, εις σωτηρίαν των ψυχών ημών .

Είς το τέλος του " Oρθρου, " Ηχος πλ. δ'. "

Παρθένε άχραντε, σώσον ημάς ταϊς πρεσβείαις σου, κινύσα

Η σπλάγχνα μητρικα, το Υιώ σου και Θεώ ημών

Τη Πέμπτη εσπέρας, και τη Παρασκευή πρωί.

* Εις το, Θεός Κύριος," Ηχος πλ. δ'.

τον αμνών και ποιμένα, και Σωτήρα του κόσμου, εν τω

Η Σταυρώ θεωρούσα η τεκούσα, έλεγε δακρύρσα: “ Ο μεν

κόσμος αγάλλεται, δεχόμενος την λύτρωσιν, τα δε σπλάγχνα

μου φλέγονται ορώσης σου την σταύρωσιν, ήν υπέρ πάντων

υπομένεις, ο Υιός και Θεός μου .

Εις το τέλος του "Όρθρου, Ηχος πλ. δ'.

Ο καρπός της κοιλίας σε "Αχραντε, των Προφητών υπάρ

χει και του νόμου το πλήρωμα διό σε Θεοτόκον εν επι

γνώσει δοξάζοντες, ευσεβώς μεγαλύνομεν.

- Τη Παρασκευή εσπέρας, και το Σαββατο πρωί.

Εις το, Θεός Κύριος, Ηχος πλ. δ'.

Δ ' δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου, και σταύρωσιν υπο

Ο μείνας Αγαθε, και θανάτω τον θάνατον σκυλεύσας, και

έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρίδης Βς έπλασας τη χειρί σου

δείξουν την φιλανθρωπίαν σε ελεήμον, δέξαι την τεκούσαν σε

Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών, και σώσον Σωτήρ η

μών, λαόν απεγνωσμένον . .

. Εις το τέλος του Όρθρου," Ηχος πλ. δ'.

Τ αρθένε άχραντε, σώσον ημάς ταϊς πρεσβείαις σου, κινού

Π στα σπλάγχνα μητρικά, τω Υιώ σου και Θεώ ημών . :

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΕΙ ΤΟΥ . ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ..



ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ

Τ Ο Υ Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ

ΜΕΡΟΣ Γ'.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Ν

Την 'Ακολουθίαν του Ακαθίστου Ύμνου εις την υπεραγίας Θεοτόκον .

ΤΟΥ

Την 'Ακολουθίαν των δύο Παρακλητικών Κανόνων εις την υπεραγίαν

Θεοτόκον .

Την 'Ακολουθίαν της Θείας Μεταλήψεως.

Κανόνα έχετήριον εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν .
Σ

Κανόνα έχετήριον εις τον 'Αγγελον, τον φύλακα της του ανθρώπου ζωής .

Κανόνα ικετήριον εις τας επουρανίους Δυνάμεις, και πάνταςτης Αγίες.

Και τους είκοσιτέσσαρας Οίκους εις την νοητήν Κλίμακα, τον τίμιον

Σταυρόν.

( . . . . . . . Α.
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Χαίρε Κεχαριτωμένη · ο Κύριος μετα σου :

ευλογημένη συ εν γυναιξί .
Λουκ. Α '. 18.



ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Τ ο Υ Α Κ Α Θ Ι Σ Τ ο Υ Υ Μ Ν Ο Υ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ .

'Εν τω Εσπερινώ, εις το, Κύριε εκέκραξα,

Στιχηρά προσόμοια,

"Ηχος πλ. β'."Όλης αποθέμενοι.

Βουλήν προαιώνιον, αποκαλύπτων σοι Κόρη, Γαβριήλ εφέ

D στηκε, σε κατασπαζόμενος και φθεγγόμενος : Χαίρε γη

άσπoρε χαίρε βατε άφλεκτε" χαίρε βαθος δυσθεώρητον ·

χαίρε η γέφυρα , προς τους ουρανούς και μετάγουσα και κλί

μαξ ή μεταρσιος, ήν ο Ιακωβ εθεάσατο χαίρε θεία στάμνε

του Μάννα χαίρε λύσις της αράς: χαίρε 'Αδαμ η ανάκλη

σις, μετα σου ο Κύριος .

αίνη μοι ως άνθρωπος, φησίν η άφθορος Κόρη, προς τον

Η 'Αρχιστράτηγος, και πώς φθέγγη ρήματα υπέρ άνθρω

πον και μετ'εμού έφης γαρ, τον Θεόν έσεσθαι, και σκηνώσεις

εν τη μήτρα μου και πώς γενήσομαι, λέγε μοι, χωρίον ευρύ

χωρον, και τόπος αγιάσματος, του τοϊς Χερουβίμ επιβαίνον

τoς ; Μή με δελεάσης απάτη" ου γαρ έγνων ηδονήν γάμου

υπάρχω αμύητος, πώς oύν παίδα τέξομαι;

Θεός όπου βούλεται, νικάται φύσεως ταξις, φησίν ο 'Ασω

Ο ματος, και τα υπέρ άνθρωπον διαπράττεται· τοιςεμούς

πίστευε, αληθέσι ρήμασι, Παναγία υπεράμωμε. Η δε εβόησε:

Γένοιτό μοι νύν ως το ρήμα σε, και τέξομαι τον άσαρκον,σάρ

κα εξ εμού δανεισάμενον, όπως αναγάγη, τον άνθρωπον, ως

μόνος δυνατός, εις το αρχαίον αξίωμα, δια της συγκράσεως .
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Δόξα, και νύν,"Ηχος β'.

Το απ' αιώνος Μυστήριον, ανακαλύπτεται σήμερον, και ο

Ι Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται, ίνα του χείρονος

μεταλαβων, μεταδώ μοι τη βελτίoνος: εψεύσθη παλαι 'Αδαμ,

και Θεος επιθυμήσας και γέγονεν άνθρωπος γίνεται Θεός, ένα

Θεόν τον 'Αδαμ απεργάσηται. Ευφραινέσθω ή κτίσις, χορευέ

τω η φύσις, ότι ' Αρχάγγελος Παρθένω, μετα δέους παρίστα

ται, και το Χαίρε κομίζει, της λύπης αντίθετον . Ο δια

σπλάγχνα ελέους ενανθρωπήσας, Θεός ημών, δόξα σοι .

Απόστιχα προσόμοια , "Ηχος α. Των ουρανίων ταγμάτων .

των ουρανίων αψίδων ο Γαβριήλ καταπτας, εις Ναζαρετ

Ι επέστη, προς Παρθένος Μαρίαν, βοών αυτή το Χαϊρε :

συλλήψη Υιον, του 'Αδαμ αρχαιότερον, τον ποιητής των αιώ

νων και λυτρωτήν, των βοώντων σοι το Χαίρε Αγνή.

Στίχ. "Ακουσον Θύγατερ, και ίδε .

Ο Γαβριήλ τη Παρθένω το ευαγγέλιον,εξ ουρανό κομίσας,

Ο ανεβόα το Χαίρε συλλήψη εν γαστρί σου, τον σοι χω

ρητών, και τοις πάσιν αχώρητον · και κυοφόρος οφθηση του

εκ Πατρος, προ εωσφόρου ανατείλαντος ,

Στίχ. Το πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν .

Δ ' συναΐδιος Λόγος του προανάρχου Πατρός, μηχωρισθείς

Ο των άνω, νύν έπέςη τοϊς κάτω, δι άκραν ευσπλαγχνίαν,

οικτον λαβων, του καθ' ημάς ολισθήματος και του 'Αδαμ την

πτωχείας αναλαβων, εμορφώθη το αλλότριον ,

Στίχ . Πάσα ή γή προσκυνησάτωσαν σοι .

Λ ' εκ Πατρος αϊδίως, και εκ Μητρος χρονικώς, φανερωθείς

Ο τω κόσμω, υπερούσιος Λόγος, μορφήν δούλου λαμβάνει,

και γίνεται σαρξ, μη έκστας της Θεότητος και τον 'Αδαμ

αναπλάττει εν τη γαστρί, της ασπόρως συλλαβούσης αυτόν ,

Δόξα , και νύν,*Ηχος β'.

βαγγελίζεται ο Γαβριήλ, τη Κεχαριτωμένη σήμερον : Χαϊ

Ο ρε ανύμφευτε Κόρη και απειρόγαμε" μη καταπλαγής τη

ξένη μου μορφή, μηδε δειλιάσης: 'Αρχάγγελός είμι όφις εξη

πατησεν Εύαν ποτε, νύν ευαγγελίζομαίσοι την χαραν, και

μενείς άφθορος, και τέξεις τον Κύριον "Αχραντε ,
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Εν τω " Όρθρω, εις το, Θεός Κύριος,

'Απολυτίκιον αυτόμελον, Ηχος πλ. δ'

πιο προσταχθέν μυστικώς λαβών εν γνώσει, εν τη σκηνή

I του Ιωσήφ σπουδή επέζη, ο Ασώματος λέγων τη 'Απει

ρογαμω· “Ο κλίνας τη καταβάσει τους ουρανούς, χωρείται

αναλλοιώτως όλος έν σοι · δν και βλέπων έν μήτρα σου, λα

βόντα δούλου μορφήν, εξίσταμαι κραυγάζειν σοι: Χαίρε Νύμ

φη ανύμφευτε .

- Τούτο λέγεται έκ τρίτου, αργώς και μετα μέλους .

Μετα δε την Στιχολογίας του Α '. Καθίσματος του Ψαλτη

ρίου, λέγομεν ευθυς, αργώς πάλιν και μετα μέλους ... .

Κοντάκιον δίχoρον αυτόμελον, ' Hχος πλ. δ'.

η υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια,

Γ Ώς λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια ,

Αναγράφω σοι η Πόλις σου Θεοτόκε.

Αλλ' ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον,

Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον,

1“να κράζω σοι: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε .

Είθ' ούτω τους επομένους εξ Οίκους .

Αγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, είπεϊν τη Θεο

Η τόκω το, Χαίρε και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματού

μενόν σε θεωρών Κύριε, εξίστατο, και ίστατο κραυγάζων

προς αυτήν τοιαύτα

Χαίρε, δί ής η χαρα εκλάμψει" χαίρε, δι ης η αρα εκ
λείψει .

Χαίρε, του πεσόντος 'Αδαμ η ανάκλησις· χαίρε, των δα

κρύων της Εύας η λύτρωσις .

Χαίρε, ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμούς χαίρε,

βάθος δυσθεώρητον και 'Αγγέλων οφθαλμοίς .

Χαίρε, ότι υπάρχεις Βασιλέως καθέδρα χαίρε, ότι βαστά

ζεις τον βαστάζοντα πάντα .

Χαίρε, ανήρ εμφαίνων τον Ήλιον· χαίρε, γαστηρ ενθέα σαρ

κώσεως.

Χαίρε, δι ης νεουργείται η κτίσις· χαίρε, δι ης βρεφουρεϊ

ται ο Κτίστης .
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Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε .

Dλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνεία, φησί τω Γαβριήλ

D θαρσαλέως" Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδε

κτόν μου τη ψυχή φαίνεται: ασπόρου γαρ συλλήψεως την

κύησιν πώς λέγεις και κράζων

• . 'Αλληλούϊα . .

Γνώσιν άγνωστον γνώναι η Παρθένος ζητούσα, έβόησε προς

Ι τον λειτουργούντα: Έκ λαγόνων αγνών Υιόν πωςέστι

τεχθήναι δυνατόν ; λέξoν μοι . Προς ήν εκείνος έφησεν εν φο

βω, πλην κραυγάζων ούτω

Χαίρε, βουλής απορρήτου μύστις χαίρε , σιγής δεομένων

πίστις .

Χαίρε, των θαυμάτων Χριστού το προοίμιον" χαίρε, των

δογμάτων αυτού το κεφαλαιον .

Χαίρε, κλίμαξ επoράνιε, δι ης κατέβη ο Θεός· χαίρε, γέφυρα

μετάγουσα τους εκ γής προς ουρανόν .

Χαίρε, το των Αγγέλων πολυθρύλλητον θαύμα" χαίρε, το

των δαιμόνων πολυθρήνητον τραύμα .

Χαίρε, το φώς αρρήτως γεννήσασα · χαίρε, το πώς μηδένα

διδάξασα ..

Χαίρε, σοφών υπερβαίνεσα γνώσιν· χαίρε, πιστών καταυγά

ζουσα φρένας.

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε .

Δύναμις του Υψίστου επεσκίασε τότε προς σύλληψιν τη

Η Απειρογάμω, και την εύκαρπον ταύτης νηδύν, ως αγρον

υπέδειξεν ηδύν απασι τοϊς θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν, εν τω

ψάλλειν ούτως 'Αλληλούϊα .

Τ 'χουσα θεοδόχον η Παρθένος της μήτρας, ανέδραμε προς

D την Ελισάβετ το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνούν

τον ταύτης ασπασμόν, έχαιρε και άλμασιν ως άσμασιν

εβόα προς την Θεοτόκος

Χαίρε, βλαστού αμαράντου κλήμα χαίρε, καρπού ακηρα

του κτήμα .

Χαίρε, γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον · χαίρε, φυτουργών

της ζωής ημών φύουσα .
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Χαίρε, αρουρα βλαστάνουσα ευφορίαν οικτιρμών : χαίρε,

τράπεζα βαστάζουσα ευθηνίαν έλασμών.

Χαίρε, ότι λειμώνα της τρυφής αναθάλλεις ·χαίρε, ότι λιμένα

. των ψυχών ετοιμάζεις .

Χαίρε, δεκτον πρεσβείας θυμίαμα χαίρε, παντός του κό

σμου εξιλασμα .

Χαίρε, Θεού προς θνητούς ευδοκία· χαίρε, θνητών προς

. Θεόν παρρησία .

* Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε .

αλην ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σώφρων Ιω

ΖΑ σηφ εταράχθη, προς την άγαμόν σε θεωρών, και κλε

ψίγαμον υπονοών "Αμεμπτε" μαθών δε σου την σύλληψιν εκ

Πνεύματος αγίου,έφη' ' 'Αλληλούϊα .

Είθ'ούτω το ειρημένον Κοντάκιον .

Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια . .

Μετα ταύτα στιχολογούμεν τον "Αμωμον μεθ' ον λέγομεν

πάλιν, Τη υπερμάχω, και ετέρους εξ οίκους .

T "κουσαν οι Ποιμένες των Αγγέλων υμνούντων την ενσαρ

κον Χριστού παρουσίαν και δραμόντες ως προς ποιμέ

να , θεωρούσε τούτον ως αμνον άμωμον εν τη γαστρι Μαρίας

βοσκηθέντα, ήν υμνούντες είπαν :

Χαίρε, αμνού και ποιμένος Μήτηρ χαίρε, αυλή λογικών

προβάτων.

Χαίρε, αοράτων εχθρών αμυντήριον · χαίρε, Παραδείσου θυ

ρών ανοικτήριον .

Χαίρε, ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γή χαίρε, ότι τα

επίγεια συγχορεύει ουρανοϊς .

Χαίρε, των Αποστόλων το ασίγητον στόμα" χαίρε, των α

θλοφόρων το ανίκητον θάρσος .

Χαίρε, στερρον της πίστεως έρεισμα χαίρε, λαμπρόν της

χάριτος γνώρισμα. .

Χαίρε,δί ής εγυμνώθη ο "Αδης χαίρε δί ής ενεδύθημεν δόξαν.

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε .

Αεοδρόμον Αστέρα θεωρήσαντες Μάγοι, τη τούτου ήκο

Ο λούθησαν αίγλη και ως λύχνον κρατούντες αυτόν, δί
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αυτού ήρεύνων κραταιον άνακτα και φθασαντες τον άφθα

στον, εχάρησαν, αυτώ βοώντες . Αλληλούϊα .

"δον παίδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου,τον πλάσαν

Π τα χειρί τους ανθρώπους και Δεσπότην νοούντες αυτόν,

ει και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τοϊς δωροις θεραπεύ

σαι, και βοήσαι τη Ευλογημένη

Χαίρε, αστέρος αδύτου Μήτηρ χαίρε, αυγή μυςικής ημέρας .

Χαίρε, της απάτης την κάμινον σβέσασα χαίρε, της Τρια

δος τους μύστας φωτίζουσα .

Χαίρε, τύραννον απανθρωπον εκβαλούσα της αρχής : χαίρε,

Κύριον φιλάνθρωπος επιδείξασα Χριστόν .

Χαίρε, ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας χαίρε, ή του

βορβόρου ρυομένη των έργων .

Χαίρε, πυρος προσκύνησιν παύσασα· χαίρε, φλογος παθών

απαλλάττουσα .

Χαίρε, πιστών οδηγε σωφροσύνης' χαίρε, πασών γενεών ευ

φροσύνη . Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι Μάγοι, υπέςρεψαν εις την

Βαβυλώνα εκτελέσαντες σου τον χρησμον, και κηρύ

ξαντές σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδης ως λη..

ρώδη, μη ειδότα ψάλλειν " 'Αλληλούϊα .

Α αμψας εν τη Αιγύπτω, φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του

1 ψεύδους το σκότος ' τα γαρ είδωλα ταύτης Σωτήρ, μη

ενέγκαντά σου την ισχύν, πεπτωκεν οι τούτων δε ρυσθέντες

έβόων προς την Θεοτόκον"

Χαίρε, ανόρθωσις των ανθρώπων" χαίρε, κατάπτωσις των

δαιμόνων.

Χαίρε, της απάτης την πλάνην πατήσασα · χαίρε, των ειδώ

λων τον δόλον ελέγξασα .

Χαίρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραω τον νοητόν · χαίρε, πε

τρα ή ποτίσασα τους διψώντας την ζωήν .

Χαίρε, πύρινε στύλε, οδηγών τους εν σκότει χαίρε, σκέπη

του κόσμου, πλατυτέρα νεφέλης .

Χαίρε, τροφή του Μαννα διάδοχες χαίρε , τρυφής αγίας

διακονε .
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Χαίρε, η γή της επαγγελίας χαίρε, εξ ης ρέει μέλι και γάλα .

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε .

Τέλλοντος Συμεώνος του παρόντος αιώνος μεθίσασθαι του

Ο απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτώ, αλλ'εγνώσθης

τούτω και Θεός τέλειος· διό περ εξεπλάγη σου την άρρητον

σοφίαν, κράζων " 'Αλληλούϊα .

Και πάλιν το Κοντ. Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια .

Είτα τον Ν'. και ευθυς τον Κανόνα, ού η 'Ακροστιχίς:

Χαράς δοχείον, σοι πρέπει χαίρειν μόνη . Ιωσήφ .

Ποίημα Ιωσήφ το Υμνογράφο, Ωδή α. "Ήχος δ'. Ο Ειρμός .

» Α 'νοίξω το στόμα μου, και πληρωθήσεται πνεύματος,

» Α και λόγον ερεύξομαι, τη βασιλίδι Μητρί· και οφθή

» σομαι, φαιδρώς πανηγυρίζων, και ασω γηθόμενος, ταύτης

» τα θαύματα . Τροπάρια . .

Ο ρινού βίβλον έμψυχον,εσφραγισμένης σε Πνεύματι, ο μέ

Λ γας Αρχάγγελος, Αγνή θεώμενος, έπεφώνει σοι: Χαίρε

χαράς δοχείον, δί ής της Προμήτορος αρα λυθήσεται.

'Αδαμ επανόρθωσις, χαίρε Παρθένε Θεόνυμφε, του “Αδου

ή νέκρωσις· χαίρε Παναμωμε, το παλάτιον του μόνου Βασι

λέως χαίρε θρόνε πύρινε, του Παντοκράτορος .

Ρόδον το αμάραντον, χαίρε η μόνη βλαστήσασα το μή

λον το εύοσμον, χαίρε η τέξασα το όσφραδιον, του πάντων

Βασιλέως χαίρε απειρόγαμε, κόσμου διάσωσμα .

Αγνείας θησαύρισμα, χαίρε, δι ής εκ του πτώματος, η

μών εξανέστημεν χαίρε ηδύπνοον, κρίνον Δέσποινα, πιστούς

ευωδιάζον θυμίαμα εύοσμον, μύρον πολύτιμον .

Καταβασία : 'Ανοίξω το στόμα μου .

' ' Ωδή γ'. Ο Ειρμός.

• τους σoυς υμνολόγους Θεοτόκε, ως ζώσα και άφθονος

» πηγή, θίασον συγκροτήσαντας, πνευματικών στερέω

• σον και εν τη θεία δόξη σου, στεφάνων δόξης αξίωσον.

Τροπάρια .

ταχυν η βλαςήσασα τον θείον, ως χώρα ανήρoτος σαφώς,

και χαίρε έμψυχε τράπεζα, άρτον ζωής χωρήσασα χαίρε

του ζώντος ύδατος, πηγη ακένωτος Δέσποινα.
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Δαμαλις τον μόσχον ή τεκούσα, τον άμωμον, χαίρε τοίς

πιστοϊς χαίρε αμνας κυήσασα, Θεού αμνόν τον αίροντα,

κόσμου παντος τα πταίσματα" χαίρε θερμόν ιλαστήριον.

"Όρθρος φαεινός χαίρε η μόνη, τον " Ήλιον φέρουσα Χριστόν,

φωτός κατοικητήριον · χαίρε το σκότος λύσασα, και τους

ζοφώδεις δαίμονας ολοτελώς εκμειώσασα.

Χαίρε πύλη μόνη, ην ο Λόγος, διώδευσε μόνος ή μοχλούς,

και πύλας "Αδου Δέσποινα , τω τόκω σου συντρίψασα χαίρε

η θεία είσοδος, των σωζομένων πανύμνητε . .

Καταβασία: Τους σους υμνολόγους Θεοτόκε .

Είτα το Κοντάκιον . Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια .

Και πάλιν άλλους εξ Οίκους .

Τέαν έδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο Κτίσης, ημίν τοϊς υπ' αυ

L του γενομένοις, εξ ασπόρο βλαστήσας γαστρος, και φυ

λαξας ταύτην, ώσπερ ήν, άφθορον να το θαύμα βλέποντες,

υμνήσωμεν αυτήν βοώντες :

Χαίρε, το άνθος της αφθαρσίας· χαίρε το στέφος της εγκρα

τείας .

Χαίρε, αναστάσεως τύπον εκλάμποσα χαίρε, των Αγγέλων

τον βίον εμφαίνουσα .

Χαίρε, δένδρον αγλαόκαρπον, εξ ου τρέφονται πιστοί χαίρε,

ξύλον εύσκιόφυλλον, υφ' ου σκέπονται πολλοί .

Χαίρε, κυοφορούσα οδηγών πλανωμένοις· χαίρε, απογεννώσα

λυτρωτην αιχμαλώτους .

Χαίρε, Κριτού δικαίου δυσώπησις · χαίρε, πολλών πταιόντων

συγχώρησις .

Χαίρε, στολή των γυμνών παρρησίας χαίρε, στοργή πάντα

πόθον νικώσα .

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε .

Η έναν τόκον ιδόντες, ξενωθώμεν του κόσμου, τον νούν εις

Ο ουρανόν μεταθέντες · δια τούτο γαρ ο υψηλός Θεός επί

γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσαι προς το

ύψος τους αυτό βοώντας : ' 'Αλληλούϊα.

Λ "λος ήν εν τοϊς κάτω, και των άνω ουδόλως απήν ο απε

ρίγραπτος Λόγος συγκατάβασις γαρ Θεϊκή, ου μετα
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βασις δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου θεολήπτου,

ακουούσης ταύτα'

Χαίρε, Θεέ αχωρήτου χώρα " χαίρε, σεπτου μυστηρίου θύρα.

Χαίρε, των απίστων αμφίβολον άκουσμα " χαίρε, των πιστών

αναμφίβολον καύχημα .

Χαίρε, όχημα πανάγιον του επί των Χερουβίμ χαίρε, οίκη

μα πανάριστον του επί των Σεραφίμ .

Χαίρε, ή ταναντία εις ταυτό αγαγούσα" χαίρε, η παρθενίαν

και λοχείαν ζευγνύσα.

Χαίρε, δι' ής ελύθη παράβασις " χαίρε, δι ής ηνοίχθη Παρά

δεισος.

Χαίρε, η κλεις της Χριστού βασιλείας χαίρε, ελπίς αγαθών

αιωνίων . Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε. . .

πάσα φύσις 'Αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της σης εναν

Η θρωπήσεως έργον τον απρόσιτον γαρ ως Θεόν, έθεώρει

πάσι προσιτόν άνθρωπον, ημίν μεν συνδιαγοντά, ακούοντα

δε παρα πάντων ούτως : 'Αλληλούϊα .

η ήτορας πολυφθόγγους, ως ιχθύας άφωνους, δρώμεν επί

Ι σοι Θεοτόκε " απορούσι γαρ λέγειν το, Πώς και Παρθέ

νος μένεις, και τεκεϊν ίσχυσας ήμεϊς δε το Μυστήριον θαυ

μάζοντες, πιστως βοώμεν

Χαίρε, σοφίας Θεού δοχείον· χαίρε, προνοίας αυτού ταμείον,

Χαίρε, φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα χαίρε, τεχνολόγους

- αλόγους ελέγχουσα . .

Χαίρε, ότι έμωράνθησαν οι δεινοί συζητηται· χαίρε, ότι εμα

· ρανθησαν οι των μύθων ποιηταί .

Χαίρε, των Αθηναίων τας πλοκας διασπώσα χαίρες των

Αλιέων τας σαγήνας πληρούσα.

Χαίρε, βυθού αγνοίας εξέλκουσα χαίρε, πολλούς εν γνώσει

φωτίζουσα .

Χαίρε, όλκας των θελόντων σωθήναι" χαίρε, λιμήν των του

βίου πλωτήρων.

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε .

τώσαι θέλων τον κόσμον ο τών όλων κοσμήτωρ, προς τού

τον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχων ως Θεός,
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δι ημάς εφάνη καθ' ημάς άνθρωπος ομοίω γαρ το όμοιον

καλέσας, ως Θεός ακούει: 'Αλληλούϊα .

Και πάλιν το Κοντ. Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια :

. . Είτα εξακολουθούμεν ψαλλοντες τον Κανόνα.

Ωδή δ'. Ο Ειρμός. . .

» Λ ' καθήμενος εν δόξη, επί θρόνου Θεότητος, εν νεφέλη

» Ο κούφη ήλθεν Ιησούς ο υπέρθεος, τη ακηρύτω πα

» λάμη, και διέσωσε, τους κραυγάζοντας: Δόξα Χριστε τη

» δυνάμει σου . Τροπάρια . .

ηνφωναίς ασμάτων πίσει,σοι βοώμεν Πανύμνητε Χαϊρε

D πίον όρος, και τετυρωμένον εν Πνεύματι χαίρε λυχνία

και στάμνε, Μάννα φέρουσα, το γλυκαίνον, τα των ευσεβών
αισθητήρια .

Ιλαστήριον του κόσμου, χαίρε άχραντε Δέσποινα χαίρε

κλίμαξ γήθεν, πάντας ανυψώσασα χάριτι χαίρε η γέφυρα

όντως η μετάγουσα, εκ θανάτου πάντας, προς ζωής τους

υμνούντας σε.

Ουρανών υψηλοτέρα, χαίρε γης το θεμέλιον, εν τη ση νη

δύϊ, "Αχραντε ακόπως βασάσασα· χαίρε κογχύλη πορφύραν

θείαν βαψασα, εξ αιματων σου, τώ βασιλεϊ των Δυνάμεων .

Νομοθέτης ή τεκούσα, αληθώς χαίρε Δέσποινα, τον τας

ανομίας παντων δωρεαν εξαλείφοντα" ακατανόητον βάθος

ύψος άρρητον, απειρόγαμε, δι ης ημείς έθεώθημεν .

Σε την πλέξασαν τω κόσμω, αχειροπλοκον στέφανον, α

νυμνολογούμεν, Χαϊρέ σοι Παρθένε κραυγάζοντες, το φυλα

κτήριον πάντων και χαράκωμα, και κραταίωμα, και ιερον

καταφύγιον . .

Καταβασία : “Ο καθήμενος εν δόξη. . .

Ωδή έ. Ο Ειρμός . .

» ξέστη τα σύμπαντα, επί τη θεία δόξη σου · συ γαρ

» D απειρόγαμε Παρθένε, έσχες έν μήτρα τον επι παντων

» Θεόν, και τέτοκας άχρονον Υιον, πάσι τοις υμνούσί σε,

• σωτηρίαν βραβεύοντα . . Τροπάρια .

Οδον η κυήσασα,ζωής χαίρε Πανάμωμε, η κατακλυσμού

Ο της αμαρτίας, σώσασα κόσμον : χαίρε Θεόνυμφε, άκου
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.

σμα και λάλημα φρικτόν χαίρε ενδιαίτημα, του Δεσπότου

της κτίσεως.

- Ισχυς και οχύρωμα, ανθρώπων χαίρε "Αχραντε, τόπε αγια

σματος της δόξης νέκρωσις "Αδε, νυμφων ολόφωτε· χαίρε των

Αγγέλων χαρμονή: χαίρε η βοήθεια,των πιστώς δεομένων σε.

Πυρίμορφον όχημα, του Λόγου χαίρε Δέσποινα , έμψυχε

Παράδεισε το ξύλον, εν μέσω έχων ζωής τον Κύριον · ου ο

γλυκασμός ζωοποιεί, πίστει τους μετέχοντας, και φθορά

υποκύψαντας.

Pωννύμενοι σθένει σου, πιστως αναβοώμέν σοι: Χαίρε πόλις

το παμβασιλέως, δεδοξασμένα και αξιακοστα, περί ης λελά

ληνται σαφώς: όρος αλατόμητον, χαίρε βάθος αμέτρητον .

Ευρύχωρον σκήνωμα, του Λόγου χαίρε "Αχραντε κόχλος

ή τον θείον μαργαρίτην, προαγαγούσα χαίρε πανθαύμαστε:

πάντων προς Θεόν καταλλαγή, των μακαριζόντων σε, Θεο
τόκε εκάστοτε .

Καταβασία: Έξέστη τα σύμπαντα .

Ωδής. Ο Ειρμός . .

» ήτην θείαν ταύτης και πάντιμον, τελούντες εορτήν οι

» Ι . θεόφρονες, της Θεομήτορος, δεύτε τας χείρας κροτή

και σωμεν, τον εξ αυτής τεχθέντα Θεόν δοξαζοντες .

Τροπάρια . . .

παστας του Λόγου αμόλυντε, αιτία της των πάντων θεώ

Η σεως, χαίρε Πανάχραντε, των Προφητών περιήγημα:

χαίρε των Αποστόλων το εγκαλλώπισμα.

" Έκ σου η δρόσος απέσταξε, φλογμον πολυθεΐας η λύσα

σα· όθεν βοώμέν σοι: Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, δν Γεδεών

Παρθένε προεθεάσατο .

Ιδού σοι Χαίρε κραυγάζομεν, λιμήν ημϊν γενέ θαλαττεύο

σι και ορμητήριον, εν τω πελάγει των θλίψεων, και των

σκανδάλων πάντων του πολεμήτορος .

Χαράς αιτία χαρίτωσαν, ήμών τον λογισμός του κραυγά

ζειν σοι: Χαίρε η άφλεκτος, βάτος, νεφέλη ολόφωτε, ή τους

πιστους απαύστως επισκιάζουσα .

Καταβασία: Την θείαν ταύτην και πάντιμον .
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Είτα το Κοντάκιον: Τη υπερμάχω ρασττηγώ τα νικητήρια .

Και τους λοιπούς εξ Οίκους . .. . . 1. :.

είχος εί τών Παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, και πάντων

I των εις σε προστρεχόντων' ο γαρ του ουρανού και της

γής, κατεσκεύασέ σε Ποιητής άχραντε, οικήσας έν τη μήτρα

σου, και πάντας σοι προσφωνείν διδάξας : ς .

Χαίρε, η στήλη της παρθενίας " χαίρε, η πύλη της σωτηρίας.

Χαίρε, αρχηγε νοητής αναπλάσεως · χαίρε, χορηγε θεϊκής

αγαθότητος .

Χαίρε, συ γαρ ανεγέννήσας της συλληφθέντάς αισχρώς χαϊ

. ρε, συ γαρ ενουθέτησας τους συληθέντας τον νούν .

Χαίρε, ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα: χαίρε, ή τον

σπορέα της αγνείας τεκούσα. . ,

Χαίρε, παστας ασπόρου νυμφεύσεως: χαίρε, πιστούς Κυρίω

• αρμόζουσα .

Χαίρε, καλή κουροτρόφε Παρθένων" χαίρε, ψυχών νυμφοστό

λε Αγίων .

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε .

μνος άπας ηττάται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων,τώ πλήθει

των πολλών οικτιρμών σου ίσαρίθμους γαρ τη ψαμμω

ωδας αν προσφέρωμέν σοι, Βασιλεύ άγιε, ουδεν τελούμεν α

ξιον, ών δέδωκας ημίν τοίς σοι βοώσιν 'Αλληλούϊα .

η ωτοδόχον λαμπάδα, τοίς εν σκότει φανείσαν, ορώμεν την

Ψ αγίαν Παρθένον · το γαρ άυλον άπτουσα φώς, οδηγεί

προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νούν φωτίζουσα,

κραυγή δε τιμωμένη ταύτα

Χαίρε, ακτίς νοητά Ηλίου · χαίρε, βολις το αδύτου φέγγους .

Χαίρε, αςραπή τας ψυχας καταλαμπουσα χαίρε, ως βροντή

τους εχθρούς καταπλήττουσα . : :

Χαίρε, ότι τον πολύφωτον ανατέλλεις φωτισμόν χαίρε, ότι

τον πολύρρυτον αναβλύζεις ποταμόν .

Χαίρε, της κολυμβήθρας ζωγραφούσα τον τύπον χαίρε, της

- αμαρτίας αναιρούσα τον ρύπων . - - -

Χαίρε, λουτήρ έκπλύνων συνείδησιν · χαίρε, κρατήρ κερνών

αγαλλίασιν . . . -
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μείζων.

Χαίρε, οσμήτης Χρις ευωδίας χαίρε,ζωή μυςικής ευωχίας .

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

ν άριν δούναι θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων

χρεωλύτης ανθρώπων, επεδήμησε δί εαυτού προς τους

αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον,

ακούει παρα πάντων ούτως: 'Αλληλούϊα .

αλλοντές σου τον τόκον, ανυμνούμεν σε πίντες ως έμψυ

Y χον ναόν Θεοτόκε εν τη ση γαρ οίκήσας γαςρι ο συνέ

χων πάντα τη χειρί Κύριος, ήγίασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοαν

σοι πάντας :

Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου χαίρε, Αγία Αγίων

Χαίρε, κιβωτε χρυσωθείσα τω Πνεύματι χαίρε, θησαυρε

της ζωής αδαπάνητε.

Χαίρε, τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών χαίρε, καύχημα
σεβάσμιον ιερέων ευλαβών.

Χαίρε, της Εκκλησίας και ασάλευτος πύργος· χαίρε, της βα

σιλείας το απόρθητον τείχος .

Χαίρε, δι' ής εγείρονται τρόπαια χαίρε, δι ής εχθροι κατα

πίπτουσι .

Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία: χαίρε, ψυχής της έμής

σωτηρία .

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε .

Λ ' πανύμνητε Μήτερ, ή τεκούσα τον παντων Αγίων αγιώ

2 τατον Λόγον, δεξαμένη την νύν προσφοραν, από πάσης

ρύσαι συμφοράς άπαντας και της μελλούσης λύτρωσαι κο

λάσεως τους συμβοώντας : 'Αλληλούϊα .

Και πάλιν τον πρώτον Οίκον »

Α γγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, είπείν τή Θεο

Ε τόκω το, Χαίρε και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματού

μενόν σε θεωρών Κύριε, εξίστατο, και ίστατο κραυγάζων

προς αυτήν τοιαύτα

Χαίρε, δι ης η χαρα εκλάμψει" χαίρε, δι ης η αρα εκλείψει.

Χαίρε, του πεσόντος Αδαμ η ανάκλησις χαίρε, των δακρύων

της Εύας η λύτρωσις .

Orologio .
28
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Χαίρε, ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμούς χώρε, βά

θος δυσθεώρητος και Αγγέλων οφθαλμοίς .

Χαίρε, ότι υπάρχεις Βασιλέως καθέδρα χαίρε, ότι βαστά

* ζεις τον βαστάζοντα πάντα.

Χαίρε, αστηρ εμφαίνων τον Ήλιον· χαίρε, γαστηρ ενθέου

σαρκώσεως.

Χαίρε, δι ής νεουργείται η κτίσις" χαίρε, δι ης βρεφουργεί

ται ο Κτίστης .

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε .

Και πάλιν το ειρημένον Κοντάκιον .

ηγή υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια ,

Ι Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια ,

Αναγραφω σοι η Πόλις σου Θεοτόκε .

Αλλ' ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον,

Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον .

Ινα κράζω σοι: Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε .

Είτα αποπληρούμεν τα λοιπα της Ακολουθίας.

" Ωδή ζ'. Ο Ειρμός .

- » Λυκ ελάτρευσαν τη κτίσει οι θεόφρονες, παρά τον κτί

» O σαντα αλλα πυρος απειλών, ανδρείως πατήσαντες,

» χαίροντες έψαλλον : Υπερύμνητε, ο των Πατέρων Kύριος,

» και Θεός ευλογητός εί. Τροπάρια.

Α 'νυμνούμέν σε, βοώντες : Χαίρε όχημα, Ήλίου του νοητού

Η άμπελος αληθινή, τον βότρυν τον πεπειρον, η γεωργή

σασα, οίνον στάζοντα, τον τας ψυχας ευφραίνοντα, των

πιστως σε δοξαζόντων .

Ιατήρα, των ανθρώπων η κυήσασα, χαίρε Θεόνυμφε: η

ραβδος η μυσική, άνθος το αμάραντον, η εξανθήσασα χαίρε

Δέσποινα, δί ής χαράς πληρόμεθα, και ζωήν κληρονομούμεν.

Ρητορεύουσα, ού σθένει γλώσσα Δέσποινα, υμνολογήσαι

σε υπερ γαρ τα Σεραφίμ, υψώθης κυήσασα, τον Βασιλέα

Χριστόν · δν ικέτευε, πάσης νύν βλάβης ρύσασθαι, τους πι

στώς σε προσκυνούντας.

Ευφημεί σε, μακαρίζοντα τα πέρατα, και ανακράζει σοι

Χαίρε ο τόμος εν ώ, δακτύλω έγγέγραπται, Πατρος ο Λόγος
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Αγνή · δν ικέτευε, βίβλω ζωής τους δούλος σου, καταγράψαι

Θεοτόκε .

Ικετεύομεν, οι δούλοί σου και κλίνομεν, γόνυ καρδίας η

μών : Κλίνον το ούς σου αγνή, και σώσον τους θλίψεσι βυθι

ζομένους ημάς, και συντήρησον, πασης εχθρών αλώσεως,

την σην Πόλιν Θεοτόκε .

Καταβασία: Ουκ ελάτρευσαν, τη κτίσει.

Ωδή ή. Ο Ειρμός .

» Παϊδας ευαγείς εν τη καμίνω, ο τόκος της Θεοτόκου διε

• ΣΠ σώσατο, τότε μεν τυπούμενος" νύν δε ενεργούμενος,

και την οικουμένην άπασαν, αγείρει ψάλλουσαν: Τον Κύριον

» υμνείτε τα έργα, και υπερυψούτε εις πάντας τες αιώνας .

Τροπάρια.

Τηδύϊ τον Λόγον υπεδέξω, τον παντα βαστάζοντα έβα

Ι στασας γαλακτι εξέθρεψας, νεύματι τον τρέφοντα, την

οικουμένην άπασαν, Αγνή, ώ ψάλλομεν : Τον Κύριον υμνείτε

τα έργα, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας . "

Μωσής κατενόησεν εν βάτω, το μέγα Μυστήριον του τόκο

σου: Παίδες προεικόνισαν, τούτο εμφανέστατα, μέσον πυρος

ισάμενοι, και μη φλεγόμενοι, ακήρατε αγία Παρθένε όθεν σε

υμνούμεν εις πάντας τους αιώνας.

" Οι πρώην απάτη γυμνωθέντες, σολην αφθαρσίας ενεδύθη

μεν, τη κυοφορία σου και οι καθεζόμενοι, εν σκότει παρα

πτώσεων, φως κατωπτεύσαμεν, φωτός κατοικητήριον Κόρη :

όθεν σε υμνούμεν εις πάντας τους αιώνας.

Νεκροί δια σου ζωοποιούνται ζωήν γαρ την ενυπόστατον

εκύησας εύλαλοι οι άλαλοι, πρώην χρηματίζοντες· λεπροί

αποκαθαίρονται νόσοι διώκονται " πνευμάτων αερίων τα

πλήθη, ήττηνται Παρθένε, βροτών ή σωτηρία .

Η κόσμω τεκούσα σωτηρίαν, δί ής από γής εις ύψος ήρ

θημεν, χαίροις παντευλόγητε, σκέπη και κραταίωμα, τείχος

και οχύρωμα, των μελωδούντων Αγνή : Τον Κύριον υμνείτε

τα έργα, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Καταβασία: Παϊδας ευαγείς εν τη καμίνω .
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Ωδή 9 '. Ο Ειρμός .

» Α "πας γηγενής, σκιρτάτω τω πνεύματι, λαμπαδεχούμε

» Η νος πανηγυριζέτω δε, αύλων Νόων φύσις γεραίρουσα,

και την ιεραν πανήγυριν, της Θεομήτορος, και βοάτω Χαίροις

» παμμακάριστε, Θεοτόκε αγνή αειπάρθενε . Τροπάρια .

T "να σοι πιστοί, το Χαίρε κραυγάζωμεν, οί δια σου της χα

Πράς, μέτοχοι γενόμενοι, της αϊδίου, ρύσαι ημάς πειρασμού,

βαρβαρικής αλώσεως, και πάσης άλλης πληγής, δια πλήθος,

Κόρη παραπτώσεων, επιούσης βροτοίς αμαρτάνουσιν .

" Ωφθης φωτισμός, ημών και βεβαίωσις · όθεν βοώμέν σοι·

Χαίρε άςρον άδυτον, εισαγον κόσμωτον μέγαν“Ήλιον χαίρε

Εδέμ ανοίξασα, την κεκλεισμένην “Αγνή χαίρε στύλε, πύρινε

εισάγουσα, εις την άνω ζωήν το ανθρώπινον .

Στώμεν ευλαβώς, εν οίκω Θεού ημών, και εκβοήσωμεν

Χαίρε κόσμου Δέσποινα χαίρε Μαρία Κυρία πάντων ημών

χαίρε η μόνη άμωμος, έν γυναιξί και καλή: χαίρε σκεύος,

μύρον το ακένωτον, επί σε κενωθεν εισδεξάμενον.

Η περιστερα, ή τον ελεήμονα , αποκυήσασα, χαίρε Αει

παρθενε : “Οσίων πάντων χαίρε το καύχημα, των Αθλητών

σεφάνωμα" χαίρε απαντων τε, των Δικαίων, θείον εγκαλλώ

πισμα, και ημών των πιστών το διάσωσμα.

Φεϊσαι ο Θεός, της κληρονομίας σου, τας αμαρτίας ημών,

πασας παραβλέπων νύν, εις τούτο έχων εκδυσωπούσαν σε,

την επί γης ασπόρως σε κυοφορήσασαν, δια μέγα έλεος

θελήσαντα, μορφωθήναι Χριστε το αλλότριον .

Καταβασία : “Απας γηγενής .

Εξαποστειλάριον,*Ηχος β'. Γυναίκες ακουτίσθητε .

κιρτήσατε, χορεύσατε, μετ' ευφροσύνης άσατε · οΓαβριήλ

Σ τη Παρθενω, χαραν κομίζων επέστη, εις Ναζαρέτ νύν

την πόλιν, χαράς τα ευαγγέλια . Χαίρε Αγνή πανάμωμε, του

κόσμου η προστασία χαίρε ουράνιε θρόνε.

Είς τους Λίνους, Στιχηρά προσόμοια, "Ηχος δ'.

"Ως γενναίον εν Μαρτυσιν ,

Τα εκρυμμένον Μυστήριον, και 'Αγγέλοις αγνώριστον, Γα

βριήλ πιστεύεται ο Αρχάγγελος και επί σε νύν ελεύ
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Δις .

σεται, την μόνην ακήρατον, και καλήν περιστεραν, και του

γένους αναπλασιν, και βοήσει σοι, Παναγία το, Χαίρε έτοι

μαζε, δια λόγου Θεόν Λόγον, σου ταϊς λαγόσιν εισδέξασθαι.

ωτοφόρον παλάτιον, ήτοιμάσθη σοι Δέσποτα, η νηδύς ή

Η άχραντος της Θεόπαιδος Δεύρο προς τούτο κατάβηθι,

οικτείρας το πλάσμα σου, φθονερώς πολεμηθεν, και δουλεία

κρατούμενον, του αλαστορος, και το κάλλος το πρώην απο

λέσαν, και την σην σωτηριώδη, προσαναμένον κατάβασιν .

ταβριήλ ο Αρχάγγελος, επι σε παναμώμητε, εμφανώς έ

Η λεύσεται, και βοήσει σοι: Χαίρε κατάρας λυτήριον, πε

σόντων ανόρθωσις' χαΐρε μόνη εκλεκτή, τω Θεώ χρηματί

σασα χαίρε έμψυχε, του Ήλίου νεφέλη υποδέχoυ, τον αχώ

ρητον έν μήτρα, τη ση οικήσαι θελήσαντα.

Δόξα, και νύν, Ηχος δ'.

Γλώσσαν ήν ουκ έγνω, ήκουσεν η Θεοτόκος ελαλέι γαρ

1 προς αυτήν ο Αρχάγγελος, του ευαγγελισμού τα ρήμα

τα · όθεν πιστως δεξαμένη τον ασπασμόν, συνέλαβε σε τον

προαιώνιον Θεόν . Διό και ημείς αγαλλόμενοι, βοώμέν σοι:

Ο' εξ αυτής σαρκωθείς ατρέπτως Θεός, ειρήνην τω κόσμο

δώρησαι, και ταϊς ψυχαίς ημών το μέγα έλεος .
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ανΠολλα ισχύει δέησις Μητρος, προς ευμένειαν

Δεσπότου .

16'07'οέγκα,Η,
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ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ.

Ψαλλομένου εν πάση περιστάσει, και θλίψει ψυχής .

Ποίημα Θεοςηρίκτο μοναχ8: οι δε, Θεοφάνους.

Σύλογήσαντος του Ιερέως, λέγομεν τον παρόντα Ψαλμόν.

ΨΑΛΜΟΣ PMΒ'. 142.

TK ύριε, εισάκοσον της προσευχής μο, ενώτισαι την δέησίν με

εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου έν τη δικαιοσύνη σε.

Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετα του δούλου σου, ότι ου

δικαιώθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών.

"Οτι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις

γήν την ζωήν μου.

Ε κάθισε με ένα σκοτεινούς ως νεκρούς αιώνος, και ήκηδία

σεν επ'έμε το πνεύμα μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου.

Έμνήσθην ημερών αρχαίων, έμελέτησα εν πάσι τοίς έργοις

σου, εν ποιήμασι των χειρών σου έμελέτων .

* Διεπέτασα προς σε τας χείραςμου η ψυχήμου ως γή α

νυδρός σοι .

Ταχυ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου .

Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ'εμού, και ομοιωθή

σομαι τοϊς καταβαίνουσιν εις λάκκον .

Α κοςον ποίησόν μοι το πρωί τοέλεός σο, ότιεπί σοι ήλπισα.
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Γνώρισόνμοι, Κύριε, οδον, έν ή πορεύσομαι, ότι προς σε

ήρα την ψυχήν μου.

Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγαν

δίδαξόν με το ποιεϊν το θέλημά σου, ότι συ ει ο Θεός μου.

Το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσειμε εν γή ευθεία ένε

κεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με.

Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου,

και εν τω έλέει σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου .

Και απολείς πάντας τους θλίβοντας, την ψυχήν μου, ότι

εγω δούλός σου ειμί .

Και ευθυς το, Θεός Κύριος, μετά των Στίχων αυτού εξ

εκατέρων των Χορών.

Είτα τα παρόντα Τροπάρια, Ηχος δ'.

Τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν, αμαρτωλοί και

Ο ταπεινοι και προσπέσωμεν εν μετανοία, κραζοντες εκ

βάθος ψυχής: Δέσποινα βοήθησον, εφ' ημίν σπλαγχνισθείσα

σπεύσον απολλύμεθα, υπό πλήθους πταισμάτων μη απορρέ

ψης σους δελες κενούς σε γαρ και μόνην ελπίδα κεκτήμεθα.

Δόξα, το αυτό . Και νύν, το εξής .

Λύ σιωπήσομεν ποτε Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλείν

Ο οι ανάξιοι . Ειμη γαρ συ προϊστασο πρεσβεύουσα, τις

ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων και τις δε διεφύλαξεν έως

νύν ελευθέρους ; Ουκ αποστώμεν Δέσποινα εκ σου · σους

γαρ δούλους σώζεις αεί, εκ παντοίων δεινών .

Τον Ν'. Ψαλμών, σελ. 173. Και αρχόμεθα του Κανόνος.

Ωδή α . " Ηχος πλ. δ'. Ο Ειρμός .

» Υ γραν διοδεύσας ώσει ξηραν, και την αιγυπτίαν, μο

» Ι χθηρίαν διαφυγων, ο Ισραηλίτης ανεβόα: Τολυτρωτή

» και Θεώ ημών άσωμεν . Τροπάρια .

Πολλοϊς συνεχόμενος πειρασμούς, προς σε καταφεύγω, σω

ΤΠ τηρίαν επιζητών.* Ω Μήτερ του Λόγου, και Παρθένε,

των δυσχερών και δεινών με διάσωσον .

Παθών με ταράττουσι προσβολαι, πολλής αθυμίας, εμπι

πλώσαι μου την ψυχήν. Ειρήνευσον Κόρη τη γαλήνη, τη του
Υιού και Θεού σου πανάμωμε.
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Σωτήρα τεκούσαν σε και Θεόν, δυσωπώ Παρθένε, λυτρω

θήναι με των δεινών· σοι γαρ νυν προσφεύγων ανατείνω, και

την ψυχήν και την διάνοιαν.

Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν, επισκοπής θείας, και

προνοίας της παρα σου, αξίωσον μόνη Θεομήτορ, ως αγαθή

αγαθού τε λοχεύτρια .

' ' Ωδή γ'. Ο Ειρμός .

» υρανίας αψίδος, όροφουργε Κύριε, και της Εκκλησίας

» U δομήτορ, συ με σερέωσον, εν τη αγάπη τη ση,των εφε

» των ή ακρότης, των πισών το στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε.

Τροπάρια .

ΤΗ ροστασίας και σκέπην, ζωής έμής τίθημι, σε Θεογεννήτορ

1 Παρθένε σύ με κυβέρνησον, προς τον λιμένα σου, των

αγαθών ή αιτία, των πιστών το στήριγμα, μόνη πανύμνητε.

1 κετεύω Παρθένε, τον ψυχικών ταραχον, και της αθυμίας

την ζάλην διασκεδάσαι μου · συ γαρ Θεόνυμφε, τον αρχηγών

της γαλήνης, τον Χριστόν εκύησας, μόνη πανάχραντε .

Ευεργέτην τεκούσα, τον των καλών αίτιον, της ευεργεσίας

τον πλούτον, πάσιν ανάβλυσον πάντα γαρ δύνασαι, ως δυ

νατόν εν ισχύϊ, τον Χριστόν κυήσασα, Θεομακάριστε .

Χαλεπαίς αρρωστίαις, και νοσερούς πάθεσιν, εξεταζομένω

Παρθένε, συ μοι βοήθησον των ιαμάτων γαρ, ανελλιπή σε

γινώσκω, θησαυρόν πανάμωμε τον αδαπάνητον.

Διασωσον, από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι

παντες μετα Θεόν εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος

και προστασίαν .

Επίβλεψον, εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν

χαλεπήν του σωματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής μου το

άλγος . .

Είτα μνημονεύει ο Ιερεύς, δί ούς ή Παράκλησις γίνεται

και ημείς ψαλλομεν το, Κύριε ελέησον, ιέ. Μετά δε την Έκ

φωνησιν, το επόμενον

Κάθισμα, Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

Πρεσβεία θερμή, και τείχος απροσμάχητον, ελέους πηγή,

1 του κόσμου καταφύγιον, εκτενώς βοώμέν σοι· Θεοτόκε
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Δέσποινα πρόφθασον, και εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς, η

μόνη ταχέως προστατεύουσα .

Ωδή δ'. Ο Ειρμός .

» ίσακήκοα Κύριε, της οικονομίας σου το μυστήριον κα

» Ο τενόησα τα έργα σου, και εδόξασα σου την Θεότητα .

" Τροπάρια .

των παθών μου τον ταραχον, και τον κυβερνήτης τεκούσα

I Κύριον, και τον κλύδωνα κατευνασον, των εμών πται

σμάτων Θεονύμφευτε .

Ευσπλαγχνίας την άβυσσον, επικαλουμένω της σής παρά

σχου μοι, ή τον εύσπλαγχνον κυήσασα, και Σωτήρα πάντων

των υμνούντων σε .

'Απολαύοντες Παναγνε, των σων δωρημάτων ευχαριςήριον,

αναμέλπομεν εφύμνιον, οι γινώσκοντές σε Θεομήτορα .

Οι ελπίδα και στήριγμα, και της σωτηρίας τείχος ακρά

δαντον, κεκτημένοι σε Πανύμνητε, δυσχερείας πάσης έκλυ

τρούμεθα .
Ωδή έ. Ο Ειρμός .

» η ωτισον ημάς, τοϊς προστάγμασι σου Κύριε, και το

• Ψ βραχίονι σου το υψηλό, την σην ειρήνην παράσχου

» ημϊν φιλανθρωπε.

" . Τροπάρια .

"μπλησον Αγνή, ευφροσύνης την καρδίαν μου, την σην

Σ ακήρατον διδούσα χαραν, της ευφροσύνης ή γεννήσασα

τον αίτιον .

Λύτρωσαι ημάς,εκ κινδύνων Θεοτόκε αγνή, η αιωνίαν τε

κάσα λύτρωσιν, και την ειρήνην την πάντα νύν υπερέχασαν.

Λύσουν την αχλύν, των πταισμάτων μου Θεόνυμφε, τω φω

τισμό της σης λαμπρότητος, η Φώς τεκούσα το θείον και

προαιώνιον .

"Ίασαι “Αγνή, των παθών με την ασθένειαν, επισκοπής σε

αξιώσασα, και την υγείαν τή πρεσβεία σου παράσχου μοι .

Ωδής'. Ο Ειρμός .

» Την δέησιν εκχεώ προς Κύριον, και αυτό απαγγελό μου

» Ι τας θλίψεις, ότι κακών, η ψυχή μου επλήσθη, και η
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» ζωήμου τω "Αδη προσέγγισε και δέομαι ως Ιωνάς: Έκ

» φθοράς ο Θεός με αναγαγε. Τροπάρια.

Ο ανάτου και της φθοράς δς έσωσεν, εαυτον εκδεδωκως

Ο τω θανάτω, την τη φθορά, και θανάτω μου φύσιν, κα

τασχεθείσαν Παρθένε δυσώπησον, τον Κύριόν σου και Υιον,

της εχθρών κακουργίας με ρύσασθαι .

Προςάτιν σε της ζωής επίςαμαι, και φρουραν ασφαλεστά

την Παρθένε, των πειρασμών, διαλύεσαν όχλον, και επηρείας

δαιμόνων ελαύνεσαν και δέομαι διαπαντός: Εκ φθοράς των

παθών μου ρυσθήναι με .

Ως τείχος καταφυγής κεκτήμεθα, και ψυχών σε παντελή

σωτηρίαν, και πλατυσμoν, έν ταϊς θλίψεσι Κόρη, και το

φωτίσου αει αγαλλόμεθα . " Ω Δέσποινα και νύν ημάς, των

παθών και κινδύνων διάσωσον .

Έν κλίνη νύν ασθενών κατάκειμαι, και ουκ έσιν ίασις τη

σαρκί μου " αλλ' ή Θεόν, και σωτήρα του κόσμου, και τον

λυτήρα των νόσων κυήσασα, σού δέομαι της αγαθής: Έκ

φθοράς νοσημάτων αναστησον .

Διάσωσον, από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι

πάντες μετα Θεόν εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος

και προστασίαν.

"Αχραντε, η δια λόγου τον Λόγον ανερμηνεύτως, επ'εσχα

των των ημερών τεκούσα, δυσώπησον, ως έχουσα μητρικήν

παρρησίαν .

Ο Ιερεύς μνημονεύει, ως δεδήλωται.

ΒΙετα δε την Έκφώνησιν, Κοντάκιον," Ηχος β'.

Προςασία των Χριστιανών ακαταισχυντε, μεσιτεία προς τον

ΙΙ Ποιητήν αμετάθετε, μη παρίδης αμαρτωλών δεήσεων

φωνάς: αλλα πρόφθασαν ως αγαθή, εις την βοήθειαν ημών,

των πιστώς κραυγαζόντων σοι: Τάχυνον εις πρεσβείαν, και

σπεύσον εις ικεσίαν, ή προστατεύουσα αει, Θεοτόκε των

τιμώντων σε .

Είτα, το Α'. 'Αντίφωνον των 'Αναβαθμών του δ'. 'Ηχου.

Τ ' κ νεότητός μου, πολλα πολεμεί με παθη· αλλ' αυτός αν

Ο τιλαβού, και σώσον Σωτήρ μου . Δις ,
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Λί μισούντες Σιων, αισχύνθητε από του Κυρίου ως χόρ

Ο τος γαρ, πυρί έσεσθε απεξηραμμένοι . Δίς .

Δόξα.

Λ γίω Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται, και καθάρσει, ύψού

Η ται λαμπρύνεται, τη Τριαδική Μονάδι, ιεροκρυφίως .

Και νύν .

Αγίω Πνεύματι, αναβλύζει τα της χάριτος ρείθρα, αρ

Η δεύoντα, άπασαν την κτίσιν, προς ζωογονίαν.

" Και ευθυς το Προκείμενον

Μ νησθήσομαι του ονόματός σου, εν πάση γενεά και γενεά .

Στίχ. "Ακουσον, Θύγατερ, και ίδε, και κλίνον το ούς σου, και

επιλαθου του λαού σου, και του οίκου του πατρός σου,

και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλλους σου.

Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Εκ του κατα Λουκάν. Κεφ. Α'. 39.

Γ 'ν ταϊς ημέραις εκείναις, αναστάσα Μαριαμ,επορεύθη εις

Ε την ορεινήν μετα σπουδής εις πόλιν Ιούδα και εισήλθεν

εις τον οίκον Ζαχαρίου, και ησπάσατο την Ελισάβετ. Και

εγένετο, ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμόν της Μαρίας,

εσκίρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και επλήσθη Πνεύ

ματος αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη, και

είπεν : Ευλογημένη συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός

της κοιλίας σου . Και πόθεν μοι τούτο, ένα έλθη η Μήτηρ του

Κυρίου με πρός με; Ιδού γαρ, ως εγένετο η φωνή του ασπα

σμού σου εις τα ώτα μου, έσκίρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει

εν τη κοιλία μου . Και μακαρία ή πιςεύσασα, ότι έςαι τελείω

σις τοϊς λελαλημένους αυτή παρα Κυρίου. Και είπε Μαριάμ

Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ήγαλλίασε το πνεύμα

μου επι τω Θεώ τω σωτήρι μου : ότι επέβλεψεν επί την τα.

πείνωσιν της δούλης αυτ8. Ιδού γαρ, από το νύν μακαρισί

με πάσαι αι γενεαι · ότι εποίησέ μοι μεγαλεία και Δυνατος, και

αγιον το όνομα αυτού . "Έμεινε δε Μαριαμ συν αυτή, ωσει

μήνας τρείς, και επέστρεψεν εις τον οίκον αυτής .
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Δόξα, Ηχος β'.

Πάτερ, Λόγε, Πνεύμα, Τριας ή εν Μοναδι, εξάλειψον τα
E - A , - , ειδ. ευλάτν.

Η πλήθη, των εμών εγκλημάτων . Και νύν .

Ταϊς της Θεοτόκου, πρεσβείαις Έλεήμον, εξάλειψον τα

πλήθη, των εμών εγκλημάτων .

Είτα, Ελέησόν με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός σου, και

κατά το πλήθος των οικτιρμών σε εξάλειψον το ανόμημα με.

"Ήχος πλ. β'. "Όλης αποθέμενοι .

Τηή καταπιστεύσης με, ανθρωπίνη προστασία, Παναγία

1 Δέσποινα , αλλα δέξαι δέησιν του οίκέτου σου · θλίψις

γαρ έχει με, φέρειν ου δύναμαι, των δαιμόνων τα τοξεύμα

τα σκέπην ου κέκτημαι, ουδε που προσφύγω ο άθλιος, παν

τοθεν πολεμούμενος, και παραμυθίαν ουκ έχω πλήν σου . Δέ

σποινα του κόσμου, ελπίς και προστασία των πιστών, μή

μου παρίδης την δέησιν, το συμφέρον ποίησον .

Ουδείς προςρέχων επί σοι, κατησχυμμένος από συ εκπο

Ο ρεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε· αλλ' αιτείται την χάριν,

και λαμβάνει το δώρημα, προς το συμφέρον της αιτήσεως .

Τ εταβολή των θλιβομένων, απαλλαγή των ασθενούντων

19 υπάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σώζε, πόλιν και λαών,

των πολεμουμένων η ειρήνη, των χειμαζομένων ή γαλήνη,

η μόνη προστασία των πιστών .

Ο ΙΕΡΕΥΣ.

ώσον ο Θεός τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονο

Κ . μίαν σου · επίσκεψαι τον κόσμον σου εν ελέει και οικτιρ

μοϊς : ύψωσον κέρας Χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπεμψον

εφ' ημάς τα ελέη σου τα πλούσια πρεσβείαις της παναχράν

του Δεσποίνης ημών Θεοτόκου , και αειπαρθένου Μαρίας :

δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού" προστασίαις των

τιμίων επυρανίων Δυνάμεων ασωμάτων ικεσίαις του τιμίου

και ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου, και Βαπτιστού Ιωάννου

των αγίων ενδόξων, και πανευφήμων Αποστόλων των εν

αγίοις Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών, και οικουμενικών
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Διδασκαλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολό

γου, και Ιωάννου του Χρυσοστόμου του εν αγίοις Πατρος

ημών Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, το θαυ

ματουργού των αγίων, ενδόξων, και καλλινίκων Μαρτύρων

των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών των αγίων και δι

καίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και "Αννης του αγίου ( της ημέ

ρας), και πάντων σου των Αγίων. Ικετεύομέν σε, πολυέλεε

Κύριε · Έπάκουσον ημών των αμαρτωλών δεομένων σου, και

ελέησον ημάς.

Κύριε ελέησον, ιβ'. Μετα δε το, Ελέει και οικτιρμούς, α

ποπληρούμεν τας λοιπας Ωδας του Κανόνος .

' Ωδή ζ'. Ο Ειρμός .

» Οι εκ της Ιουδαίας, καταντήσαντες Παίδες εν Βαβυλώ

» Ο νι ποτε, τη πίστει της Τριάδος, την φλόγα της καμί

» νου, κατεπάτησαν ψάλλοντες : “ Ο των Πατέρων ημών

• Θεός, ευλογητός εί .

Τροπάρια .

την ημών σωτηρίαν, ως ηθέλησας Σώτερ οικονομήσασθαι,

Πέν μήτρα της Παρθένου, κατώκησας τω κόσμω, ήν προ

σατιν ανέδειξας : Ο των Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός εί .

Θελητής του ελέους, δν εγέννησας Μήτερ αγνή, δυσώπη

σον, ρυσθήναι των πταισμάτων, ψυχής τε μολυσμάτων, τους

εν πίστει κραυγάζοντας: “ Ο των Πατέρων ημών Θεός, ευλο

γητος εί .

Θησαυρόν σωτηρίας, και πηγήν αφθαρσίας την σε κυή

σασαν, και πύργον ασφαλείας, και θύραν μετανοίας, τοϊς

κραυγάζουσιν έδειξας: “Ο των Πατέρων ημών Θεός, ευλο

γητος εί .

Σωμάτων μαλακίας, και ψυχών άρρωστίας Θεογεννήτρια,

των πόθω προσιόντων, τη σκέπη σου τη θεία , θεραπεύειν

αξίωσον, ή τον σωτήρα Χριστόν, ημίν αποτεκούσα .

Ωδή ή. Ο Ειρμός.

» τον Βασιλέα των ουρανών, ον υμνούσι, στρατιαι των

» Ι 'Αγγέλων, υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους

» αιώνας.
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Τροπάρια ,

τους βοηθείας της παρα σου δεομένους, μη παρίδης Παρ

I θένε υμνούντας, και υπερυψούντας σε Κόρη εις αιώνας .

Των ιαμάτων το δαψιλες επιχέεις, τοϊς πιστώς υμνούσί σε

Παρθένε, και υπερυψούσι τον αφραστόν σου τόκον .

Τας ασθενείας μου της ψυχής ιατρεύεις, και σαρκός τας

οδύνας Παρθένε, ίνα σε δοξάζω την κεχαριτωμένην .

Των πειρασμών συ τας προσβολας εκδιώκεις, και παθών

τας εφόδος Παρθένε όθεν σε υμνέμεν εις πάντας τες αιώνας.

Ωδη 9'. Ο Ειρμός .

» ΤΚ υρίως Θεοτόκον, σε ομολογούμεν, οί δια σου σεσωσμέ

» Α νοι Παρθένε αγνή, συν ασωμάτοις χορείαις σε μεγα

» λύνοντες. . Τροπάρια .

η οήν μου των δακρύων, μη αποποιήσης, ή τον παντός εκ

I προσώπου πάν δάκρυον, αφηρηκότα Παρθένε Χριστον

κυήσασα .

Χαράςμε την καρδίαν, πλήρωσον Παρθένε, ή της χαράς δε

ξαμένη το πλήρωμα, της αμαρτίας την λύπην εξαφανίσασα.

Διμήν και προστασία, των σοι προσφευγόντων, γεν8 Παρ

θένε και τείχος ακράδαντον, καταφυγή τε και σκέπη και

αγαλλίαμα .

Φωτός σε ταϊς ακτίσι, λάμπρυνον Παρθένε,το ζοφερον της

αγνοίας διώκεσα, της ευσεβώς Θεοτόκον σε καταγγέλλοντας .

Κακώσεως εν τόπω, τω της ασθενείας ταπεινωθέντα Παρ

θένε θεράπευσον, εξ αρρωστίας εις ρώσιν μετασκευάζουσα .

Και ευθυς το, "Αξιον εστίν ως αληθώς .

Και θυμιά ο Ιερεύς το Θυσιαςήριον, και τον λαόν, ή τον

οίκον, όπου ψάλλεται η Παράκλησις" και ημείς ψάλλομεν τα

παρόντα Μεγαλυνάρια

την υψηλοτέραν των ουρανών, και καθαρωτέραν,λαμπηδό

. νων ηλιακών, την λυτρωσαμένην ημάς εκ της κατάρας,

την Δέσποιναν του κόσμου, ύμνοις τιμήσωμεν .

Από των πολλών μου αμαρτιών, ασθενεί τοσώμα, ασθενεί

μου και η ψυχή προς σε καταφεύγω την Κεχαριτωμένην

ελπις απηλπισμένων, σύμου βοήθησον .



448 ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

Δέσποινα και Μήτηρ του Λυτρωτού, δέξαι παρακλήσεις,

αναξίων σων οικετών, ένα μεσιτεύσης προς τον έκ σε τεχθέν

τα . Ω Δέσποινα του κόσμου, γενου μεσίτρια .

Ψαλλομεν προθύμως σοι την ωδήν, νύν τη πανυμνήτω,

Θεοτόκω χαρμονικώς. Μετα του Προδρόμου, και πάντων

των Αγίων, δυσώπει Θεοτόκε, του οικτειρήσαι ημάς .

"Αλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων, την

Εικόνα σου την σεπτην, την ιστορηθείσαν υπό του 'Απο

στόλου, Λουκά ιερωτάτου, την Οδηγήτριαν.

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαι, Πρόδρομε Κυρίου, 'Απο

σόλων η δωδεκας, οι "Αγιοι πάντες μετα της Θεοτόκου, ποιή

σατε πρεσβείαν, εις το σωθήναι ημάς.

Είτα Τρισάγιον . Παναγία Τριάς. Πάτερ ημών." Οτι συεςι.

Και τα Τροπάρια ταύτα. Ηχος πλ . β'.

Τ 'λέησον ημάς Κύριε, ελέησον ημάς πάσης γαρ απολογίας

D απορoύντες, ταύτην σοι την ικεσίαν, ως Δεσπότη, οι α

μαρτωλοί προσφέρομεν. Ελέησον ημάς. Δόξα .

Κύριε, ελέησον ημάς : επί σοι γαρ πεποίθαμεν . Μη οργι

Η σθής ημίν σφόδρα, μηδε μνησθής των ανομιών ημών· αλλ'

επίβλεψον και νύν ως εύσπλαγχνος, και λύτρωσαι ημάς εκ

η των εχθρών ημών : συ γαρ ει Θεός ημών, και ημείς λαός σε:

πάντες έργα χειρών σου, και το όνομά σου επικεκλήμεθα.

" Και νύν . Θεοτοκίον .

της ευσπλαγχνίας την πύλην,άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεο

Οι τόκε" ελπίζοντες εις σε, μη αστοχήσαιμεν · ρυσθείημεν

δια σού των περιστάσεων : συ γαρ ει η σωτηρία του γένους

των Χριστιανών.

Ο Ιερεύς : Ελέησον ημάς ο Θεός, κτλ.

Και μνημονεύσας πάλιν, υπέρ ών ή Παράκλησις γίνεται,

ποιεί την 'Απόλυσιν .

Μετ' αυτήν δε, εν όσω οι αδελφοι ασπάζονται την Εικόνα

της Θεοτόκου, ψάλλονται τα παρόντα Τροπάρια .

" Ηχος β'. "Οτε εκ του ξύλου σε νεκρόν .

Πάντων προςατεύεις αγαθή, των καταφευγόντων εν πίςει,

I τη κραταιά σε χειρί άλλην γαρ ουκ έχομεν, αμαρτωλα
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προς Θεόν, εν κινδύνους και θλίψεσιν, αει μεσιτείαν, οι κα

τακαμπτόμενοι, υπό πταισμάτων πολλών . Μήτερ του Θεού

του υψίστου, όθεν σοι προσπίπτομεν · Ρύσαι, πάσης περισά

σεως τους δούλους σου.

" Ομοιον .

η αντων θλιβομένων και χαρα, και αδικουμένων προστάτις,

ΠΠ και πενομένων τροφή, ξένων τε παράκλησις, και βακτη

ρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονομένων σκέπη

και αντίληψις, και ορφανών βοηθός, Μήτερ του Θεού του υ

ψίστου, συ υπάρχεις . "Αχραντε σπεύσον, δυσωπούμεν, ρύσα

σθαι τους δούλους σου.

"Ηχος πλ. δ'. .

Λ έσποινα πρόσδεξαι, τας δεήσεις των δούλων σου, και λύ

τρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης και θλίψεως .

* Ηχος β'.

Την πάσαν ελπίδα μου, εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού,

1 φύλαξόν με υπό την σκέπην σου ,

Orologio.
20
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ .

Μετα τον Ευλογητόν, και τα λοιπα, όσα προεγράφησαν,

σελ . 439-440 αρχόμεθα του Κανόνος .

Ποίημα το βασιλέως Θεοδώρα Δέκα το Λασκάρεως .

Ωδή α . " Ηχος πλ. δ'. Ο Ειρμός .

» Αρματηλάτην Φαραώ έβύθισε, τερατοργόσα ποτε, Μω

» Η σαϊκή ράβδος, σταυροτύπως πλήξασα, και διελούσα

» θάλασσαν: Ισραήλ δε φυγάδα, πεζον οδίτην διέσωσεν, ασ

» μα τώ Θεώ αναμέλποντα. Τροπάρια .

των λυπηρών επαγωγαι χειμαζουσι, την ταπεινήν μου ψυ

I χήν, και συμφορών νέφη, την εμήν καλύπτουσι, καρδίαν

Θεονύμφευτε" αλλ' η Φώς τετοκυία, το θείον και προαιώ

νιον, λάμψον μου το φώς το χαρμόσυνον.

'Εξ αμετρήτων αναγκών και θλίψεων, και εξ εχθρών δυσ

μενών, και συμφορών βίου, λυτρωθείς Πανάχραντε, τη κρα

ταιά δυνάμει σου, ανυμνώ μεγαλύνω, την άμετρον σου συμ

πάθειαν, και την εις εμέ σου παράκλησιν .

Νύν πεποιθως επί την σην κατέφυγον, αντίληψιν»-κραταιαν,

και προς την σην σκέπην, ολοψύχως έδραμον, και γόνυ κλίνω

Δέσποινα, και θρηνώ και σενάζω, μη με παρίδης τον άθλιον,

των Χριστιανών καταφύγιον .

Ού σιωπήσω τ8 βοάν τρανότατα, τα μεγαλεία τα σα ειμή

γαρ συ Κόρη, πάντοτε προϊστασο, υπέρ εμού πρεσβεύουσα
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το Υιώ και Θεώ σου, τις εκ τοσούτου με κλύδωνος, και δει

νων κινδύνων ερρύσατο;

Διάσωσον, από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι

πάντες μετα Θεόν εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος

και προστασίαν.

Επίβλεψον, εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμην

χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής μου το

άλγος . Ωδή γ'. Ο Ειρμός .

» υρανίας αψίδος, όροφουργε Κύριε, και της Εκκλησίας

» Ο δομήτορ, συ με φερέωσον,εν τη αγάπη τη ση, των εφε

» των ή ακρότης, των πισών το στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε.

Τροπάρια .

Α 'πορήσας εκ πάντων, οδυνηρώς κράζω σοι · Πρόφθασαν

Η θερμή προστασία, και σην βοήθειαν, δός μοι τώ δούλω

σε, τω ταπεινώ και αθλίω, τώ την σην αντίληψιν επιζητούν

τι θερμώς .

Έθαυμάστωσας όντως, νύν επ'εμοί Δέσποινα, τας ευεργε

σίας σου Κόρη, και τα ελέη σε: όθεν δοξάζω σε, και ανυμνώ

και γεραίρω, την πολλήν και αμετρον, κηδεμονίαν σου.

Καταιγίς με χειμάζει, των συμφορών Δέσποινα, και των

λυπηρών τρικυμίαι καταποντίζεσιν ' άλλα προφθάσασα, χεί

ρά μοι δος βοηθείας, η θερμή αντίληψις, και προστασία μου .

'Αληθή Θεοτόκον,ομολογώ Δέσποινα, σε την του θανάτου

το κράτος εξαφανίσασαν ως γαρ φυσίζωος, εκ των δεσμών

των του “Αδου, προς ζωήν ανήγαγες, εις γην με ρεύσαντα .

Διασωσον, από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι

πάντες μετα Θεόν εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος

και προστασίαν.

Επίβλεψον, εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε,επί την έμήνχα

λεπήν τη σωματος κάκωσιν, και ίασαιτης ψυχής με το άλγος .

Κάθισμα, Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον, ελέους πηγή,

Π του κόσμου καταφύγιον, εκτενώς βοώμέν σοι Θεοτόκε

Δέσποινα πρόφθασον, και εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς, η

μόνη ταχέως προστατεύουσα.
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Ωδή δ'. Ο Ειρμός.

• Υύ μου ισχύς, Κύριε,συ με και δύναμις,συ Θεός μου, συ

» 4 με αγαλλίαμα, ο πατρικός κόλπος μη λιπων, και την

» ημετέραν, πτωχείας επισκεψάμενος: διο συν τω Προφήτη,

• 'Αββακομ σοι κραυγάζω: Τη δυνάμεισε δόξα φιλανθρωπε .

Τροπάρια. "

Τι αι πού λοιπόν, άλλην εύρήσω αντίληψιν; πό προσφύγω;

που δε και σωθήσομαι; τίνα θερμήν έξω βοηθών, θλί

ψεσι του βίου, και ζάλαις οιμοι! κλονούμενος ; Είς σε μόνην

ελπίζω, και θαρρώ και καυχώμαι, και προστρέχω τη σκέπη

σου, σώσόν με.

Τον ποταμόν, τον γλυκερών του ελέους σου, τον πλουσίαις,

δωρεαϊς δροσίσαντα, την παναθλίαν και ταπεινήν, Πάναγνε

ψυχήν μου, των συμφορών και των θλίψεων, καμίνω φλογε

σθείσαν, μεγαλύνω, κηρύττω, και προστρέχω τη σκέπη σου,

σώσόν με.

Σε την αγνήν, σε την Παρθένον και άσπιλον, μόνην φέρω,

τείχος απροσμάχητον, καταφυγήν, σκέπην κραταιάν, όπλων

σωτηρίας. Μήμε παρίδης τον άσωτον, έλπις απηλπισμένων,

ασθενών συμμαχία, θλιβομένων χαρα και αντίληψις .

Πώς εξειπείν, σου κατ'αξίαν δυνήσομαι, τους αμέτρους,

οικτιρμούς ώ Δέσποινα , τους την εμήν πάντοτε ψυχήν,δεινώς

πυρομένην, ως ύδωρ περιδροσίσαντας ; Αλλ' ώ της σής προ

νοίας, και της ευεργεσίας, ης αφθόνως αυτός παραπήλαυσα!

Διασωσον, από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι

παντες μετα Θεόν εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος

και προστασίαν .

Έπίβλεψον, εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμην

χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής μου το

Ωδή . Ο Ειρμός .

» "να τι με απώσω, από τα προσωπο σο, το Φώς το άδυ

» T τον, και εκάλυψέ με, το αλλότριον σκότος τον δείλαιον;

» αλλ'επιςρεψόν με, και προς το φως των εντολών σου, τας

» οδούς μου κατευθυνον δέομαι.

άλγος .
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Τροπάρια .

Τυχαρίσως βοώ σοι: Χαίρε Μητροπάρθενε· χαίρε Θεόνυμ

D φε" χαίρε θεία σκέπη" χαίρε όπλον και τείχος απόρ

θητον· χαίρε προστασία, και βοηθεί και σωτηρία, των εις

σε προστρεχόντων εκ πίστεως .

οι μισούντες με μάτην, βέλεμνα και ξίφη, και λάκκον ηύ

τρέπισαν, και επιζητούσι, το πανάθλιον σώμα σπαράξαι με,

και καταβιβάσαι προς την Αγνή επιζητούσιν " αλλ'εκ τού

των προφθασασα σώσόν με.

. Από πάσης ανάγκης, θλίψεως και νόσου, και βλάβης με

λύτρωσαι και τη ση δυνάμει, εν τη σκέπη σου φύλαξον α

τρωτον, εκ παντός κινδύνου, και εξ εχθρών των πολεμούν

των, και μισούντων με Κόρη πανύμνητε.

Τί σοι δώρον προσαξω, της ευχαριστίας, ανθ' ών περ απή

λαυσα, των σων δωρημάτων, και της σής αμετρήτου χρηστό

τητος ; Τοιγαρούν δοξάζω, υμνολογώ και μεγαλύνω, σου την

άφατον πρός με συμπάθειαν.

Διάσωσον, από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι

παντες μετα Θεόν εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος

και προστασίαν .

Επίβλεψον, εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, επι την εμην

χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, και ίασαι, της ψυχής με το

άλγος. Ωδής'. Ο Ειρμός .

• Την δέησιν εκχεώ προς Κύριον, και αυτό απαγγελώ με

» Ι τας θλίψεις, ότι κακών η ψυχή με επλήσθη, και η ζωή

• με το "Αδη προσέγγισε και δέομαι ως Ιωνάς: Εκ φθοράς

• ο Θεός με αναγαγε . Τροπάρια .

για νέφη των λυπηρών εκάλυψαν, την αθλίαν μου ψυχήν

I και καρδίαν, και σκοτασμόν έμποιούσί μοι Κόρη· αλλ' η

γεννήσασα Φως το απρόσιτον, απέλασον ταύτα μακραν, τη

εμπνεύσει της θείας πρεσβείας σου .

Παράκλησιν εν ταις θλίψεσιν οίδα, και των νόσων ιατρών

σε γινώσκω, και παντελή, συντριμμον του θανάτου, και πο

ταμον της ζωής ανεξάντλητον, και πάντων των εν συμφο

ραϊς, ταχινήν και οξείαν αντίληψιν .
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Ου κρύπτω σου τον βυθόν του ελέους, και την βρύσιν των

απείρων θαυμάτων, και την πηγήν, την αένναον όντως, της

προς εμέ συμπαθείας σου Δέσποινα " αλλ'άπασιν ομολογώ,

και βοώ και κηρύττω και φθέγγομαι,

Έκύκλωσαν αι του βίου με ζαλαι, ώσπερ μέλισσαι κηρίον

Παρθένε, και την εμήν, κατασχούσαι καρδίαν, κατατιτρώ

σκουσι βέλει των θλίψεων· αλλ'εύροιμί σε βοηθόν, και διώ

κτης και ρύστην πανάχραντε .

Διασωσον, από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι

πάντες μετα Θεόν εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος

και προστασίαν.

Επίβλεψον, εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, επι την εμην

χαλεπήν τ8 σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής μου το

άλγος .

Κοντάκιον, Ήχος β'.

Προςασία των Χριστιανών ακαταισχυντε, μεσιτεία προς τον

1 Ποιητήν αμετάθετε, μη παρίδης αμαρτωλών δεήσεων φω

νας, αλλά πρόφθασον ως αγαθή, εις την βοήθειαν ημών, των

πιςώς κραυγαζόντων σοι: Τάχυνον εις πρεσβείαν, καισπεύσον

εις ικεσίαν, ή προςατεύουσα αει, Θεοτόκε των τιμώντων σε.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

'Εκ του κατά Λουκάν. Κεφ. ι. 38, και ια. 27.

Τω καιρώ εκείνω, εισήλθεν ο Ιησούς εις κώμην τινα γυνη

I δέ τις, ονόματι Μάρθα, υπεδέξατο αυτον εις τον οίκον

αυτής . Και τήδε ήν αδελφή, καλουμένη Μαρία , ή και πα

ρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων

αυτού · η δε Μάρθα περιεσπάτο περί πολλήν διακονίαν · ε

πιστάσα δε είπε Κύριε, ου μέλει σοι, ότι η αδελφή μου μόνην

με κατέλιπε διακονεϊν ; είπε ούν αυτή, ίνα μου συναντιλά

βηται . 'Aποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτή: Μάρθα, Μάρθα ,

μεριμνας και τυρβάζη περί πολλά ενος δε εστι χρεία : Μα

ρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρεθήσε

ται απ' αυτής . Έγένετο δε, εν τω λέγειν αυτον ταύτα, έπα

ρασα τις γυνή φωνήν εκ του όχλου, είπεν αυτώ Μακαρία
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ή κοιλία η βαστάσασα σε, και μαστοί ούς εθήλασας . Αυτός

δε είπε: Μενούνγε μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του

Θεού , και φυλάσσοντες αυτόν .

Μετα ταύτα λέγε όσα προεγράφησαν, σελ. 445-446.

Είτα τας λοιπας Ώδας του Κανόνος .

Ωδή ζ'. Ο Ειρμός .

• Παίδες Εβραίων εν καμίνω, κατεπάτησαν την φλόγα

» θαρσαλέως, και εις δρόσον το πύρ, μετέβαλον βοών

» τες: Ευλογητός εί, Κύριε, ο Θεός εις τους αιώνας.

Τροπάρια .

ώς τεκούσα Θεοτόκε, σκοτισθέντα με νυκτί αμαρτημά

P των, φωταγώγησον συ, φωτος ούσα δοχείον, το καθαρόν

και άμωμον, ίνα πόθω σε δοξάζω.

Σκέπη γενου και προστασία, και αντίληψις, και καύχημα

Παρθένε, γυμνωθέντι μοι νύν, απάσης βοηθείας, αβοηθήτων

δύναμις, και ελπις απηλπισμένων .

. "Όλη ψυχή και διανοία, και καρδία σε και χείλεσι δοξάζω,

απολαύσας των σων, μεγάλων χαρισμάτων . Αλλ' ώ της σής

χρηστότητος, και απείρωνσου θαυμάτων !

" Βλέψον ελέω όμματί σου, και επίσκεψαι την κάκωσιν, ήν

έχω και δεινών συμφορών, και βλάβης και κινδύνων, και

πειρασμών με λύτρωσαι, αμετρήτω σου έλέει .

Διάσωσον, από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι

πάντες μετα Θεόν εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος

και προστασίαν .

Επίβλεψον, εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμην

χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής μου το

άλγος . Ωδή ή. Ο Ειρμός . .

• ιον εν όρει αγίω δοξασθέντα, και εν βάτω, πυρί το της

» Ι 'Αειπαρθένου, τω Μωϋσή μυστήριον γνωρίσαντα, Κύ

• ριον υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Τροπάρια .

A ια σπλάγχνα ελέους σου Παρθένε, μή παρίδης σεμνή,

ποντούμενόν με σαλω, βιωτικών κυμάτων αλλα δίδου

μοι, χείρα βοηθείας, καταπονουμένω κακώσεσι του βίου .
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Ιεριστάσεις, και θλίψεις, και αναγκαι, εύρoσαν με “Αγνή,

και συμφοραί του βίου, και πειρασμοί με παντοθεν έκύκλω

σαν άλλα πρόστηθί μου, και αντιλαβού μου τη κραταιά σου

σκέπη .

Έ ταϊς ζαλαις, εφεύρόν σε λιμένα " εν ταίς λύπαις, χαραν

και ευφροσύνην και εν ταϊς νόσους ταχινήν βοήθειας και εν

τοϊς κινδύνους ρύστης και προστάτιν εν τοίς πειρατηρίοις .

Χαίρε θρόνε, πυρίμορφε Κυρίου · χαίρε θεία, και μαννα

δόχε σταμνε χαίρε χρυσή λυχνία , λαμπας ασβεστε χαίρε

των παρθένων δόξα, και μητέρων ωραϊσμα και κλέος .

Δάσωσον, από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι

παντες μετα Θεόν εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος

και προστασίαν.

Επίβλεψον, εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, επι την εμήν

χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής μου το

άλγος . Ωδή '. Ο Ειρμός .

» ξέστη επί τούτω ο ουρανός, και της γης κατεπλάγη

» D τα πέρατα, ότι Θεός, ώφθη τοϊς ανθρώποις σωματι

» κώς, και η γαστήρ σου γέγονεν, ευρυχωροτέρα των ουρα

» νων· διό σε Θεοτόκε, 'Αγγέλων και ανθρώπων, ταξιαρχίας

• μεγαλύνουσιν .

Τροπάρια .

Προς τίνα καταφύγω άλλην Αγνής που προσδράμω λoc

ΙΙ πον και σωθήσομαικαι που πορευθώκαι ποίαν δε εφεύρω

καταφυγήν ; ποίαν θερμήν αντίληψιν; ποίαν εν ταις θλί

ψεσι βοηθόν ; Eίς σε μόνην ελπίζω, είς σε μόνην καυχώμαι,

και επί σε θαρρών κατέφυγον .

Ουκ έςιν αριθμήσασθαι δυνατον, μεγαλεία τα σα Θεονύμ

φευτε, και τον βυθον, τον ανεξερεύνητον εξειπείν,των υπέρ νυν

θαυμάτων σου, των τετελεσμένων διηνεκώς, τοϊς πόθω σε τι

μώσι, και πίστει προσκυνούσιν, ως αληθή Θεού λοχεύτριαν .

Ε ύμνοις ευχαρίστους δοξολογώ, και γεραίρω το αμετρον

έλεος, και την πολλήν, δύναμιν σου πάσιν ομολογώ και τας

ευεργεσίας σου, ας υπερεκένωσας εις εμέ, κηρύττω, μεγαλύ

νω, ψυχή τε και καρδία, και λογισμό και γλώσση πάντοτε.



Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ. 437

Την δέησίν μου δέξαι την πενιχράν, και κλαυθμόν μη πά

ρίδης και δακρυα, και στεναγμόν αλλ' αντιλαβού μου ως

αγαθή, και τας αιτήσεις πλήρωσον : δύνασαι γαρ πάντα, ως

πανσθενούς, Δεσπότου Θεού Μήτηρ, ει νεύσεις έτι μόνον,

προς την εμήν οικτραν ταπείνωσιν.

Δασωσον, από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι

παντες μετα Θεον εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος

και προστασίαν.

Επίβλεψον, εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, επί την έ

μην χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής

μου το άλγος .

* Και τα εξής, όσα προεγράφησαν, σελ. 447-448.

Μετα δε το Τρισάγιον, ψάλλομεν αργότερον, και γεγονοτέρα

τη φωνή, τα παρόντα Έξαποστειλάρια .

* Ηχος γ'.

Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε, Γεθση

Η μανή τω χωρίω, κηδεύσατέ μου το σώμα και συ Υιε

και Θεέ μου, παραλαβέ μου το πνεύμα .

Ο γλυκασμός των Αγγέλων, των θλιβομένων ή χαρά, Χρι

Ο στιανών η προςάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, αντιλαβού

μου και ρύσαι, των αιωνίων βασάνων .

TKαι σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλανθρωπον Θεόν μη

και μου ελέγξη τας πράξεις,ενώπιον των Αγγέλων . Παρα

καλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μοι εν τάχει.

Κρυσοπλοκώτατε πύργε, και δωδεκάτειχε πόλις, ήλιοστά

Λ λακτε θρόνε, καθέδρα του Βασιλέως , ακατανόητον

θαύμα, πώς γαλουχείς τον Δεσπότην.
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“ Ο τρώγων μου την σάρκα , και πινων μου το αίμα,

εν εμοί μένει, καγω εν αυτώ .

Ιωάν. 5 . 66.
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ

Μ Ε Τ Α Λ Η Ψ Ε Ω Σ .

•W e®Φο - και

Μέλλων προσελθείν τοις άχραντοις Μυστηρίοις, μετά την

αφ' εσπέρας είθισμένην 'Ακολοθίαν τ8 'Αποδείπνου, σελ.175,

έως τέλους του, Πιστεύω εις ένα Θεόν, λέγε μετα κατανύξεως

τον παρόντα Κανόνα, ού η 'Ακροστιχίς κατα Αλφάβητον .

. "Ωδή α."Ηχος β'. Δεύτε λαοί .

Αρτος ζωής, αιωνιζούσης γενέσθω μου, το Σώμα σου το

Η άγιον, εύσπλαγχνε Κύριε, και το τίμιον Αίμα, και νόσων

πολυτρόπων αλεξητήριον .

εβηλωθείς, έργοις ατόποις ο δείλαιος, του σού αχράντου

Ε Σώματος, και θείου Αίματος, αναξιος υπάρχω, Xριστε

της μετουσίας, ής με αξίωσον .

Θεοτοκίον .

η αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, τον σάχυν η βλαστήσασα

Η τον αγεώργητον, και σωτήριον κόσμω, αξίωσόν με τούτον

τρώγοντα σώζεσθαι .

' Ωδή γ'. Ο Ειρμός.

» 'ν πέτρα με της πίστεως στερεώσας, επλάτυνας το

» Ο στόμα μου επ' εχθρούς μου ευφρανθη γαρ το πνεύμα

» μου εν τω ψάλλειν Ουκ έστιν άγιος, ως ο Θεός ημών,

» και ουκ έστι δίκαιος, πλήν σου Κύριε.

Τροπάρια .

Α ακρύων μοι παράσχου Χριστε ρανίδας, τον ρύπον της

Η καρδίας μου καθαιρούσας, ως αν ευσυνειδότως κεκαθαρ
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μένος, πίστει προσέρχομαι, και φόβω Δέσποτα, εν τη με

ταλήψει των θείων Δώρων σου .

τις άφεσιν γενέσθω μοι των πταισμάτων, το άχραντόν

Β σου Σώμα και θείον Αίμα, είς Πνεύματος αγίου τε κοί

νωνίαν, και εις αιώνιον ζωήν Φιλάνθρωπε, και παθών και

θλίψεων αλλοτρίωσιν . Θεοτοκίον.

ηωής του "Αρτου τραπεζα Παναγία, του άνωθεν δί έλεον

καταβάντος, και κόσμω καινοτέραν ζωήν διδόντος, κα

με αξίωσον νύν τον ανάξιον, μετά φόβου γεύσασθαι τούτου

και ζήσεσθαι.

* Ώδη δ'. Έλήλυθας εκ Παρθένου.

ττ 'θέλησάς, δι ημάς σαρκωθείς Πολυέλεε, τυθήναι ως πρό

Π βατον, δια βροτών αμαρτήματα· όθεν ικετεύωσε, και

τα έμα εξαλείψαι πλημμελήματα .

ρεράπευσον, της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε, και όλον

Ο αγίασον, και καταξίωσον Δέσποτα, όπως κοινωνήσω

σου, του μυστικού θείου δείπνου ο ταλαίπωρος .

Θεοτοκίον .

λέωσαι, και εμοί τον έκ σπλάγχνων σου Δέσποινα, και

τηρει με αρρυπού, τον σον ικέτην, και άμεμπτον, όπως

είσδεχόμενος, τον νοητόν μαργαρίτην αγιάζωμαι .

Ωδή έ. Ο του φωτος χορηγός .

Τη αθως προέφης Χριστέ, γενέσθω δή τώ ευτελεί δούλωσου :

Α και εν εμοί, μεϊνον ως υπέσχου ίδου γαρ το Σώμα,

τρώγω σου το θείον, και πίνω το Αίμα σου .

A όγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γένοιτο του σού Σώματος,

Λ εις φωτισμόν τω εσκοτισμένω εμοί, και καθαρισμόν,

της βεβηλωθείσης ψυχής μου το Αίμα σου . Θεοτοκίον .

Μαρία Μήτηρ Θεού, της ευωδίας το σεπτον σκήνωμα,

1 ταϊς σαϊς ευχαϊς, σκεύος εκλογής με απέργασαι, όπως

των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.

* Ωδής. Εν αβύσσω πταισμάτων .

Bν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, Σώτερ, και το σώμα με,

1 και καταξίωσον, ακατακρίτως Δέσποτα, τοϊς φρικτούς

Μυστηρίοις προσέρχεσθαι.
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οι ενωθείην παθών, και της χάριτος, σχολην τε προσθήκην,

τα ζωής τε ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως, των αγίων

Χριστε Μυστηρίων σου.

Θεοτοκίον .

Δ ' Θεό Θεός Λόγος ο άγιος, όλον με αγίασον, νύν προσερ

χόμενον, τοϊς θείους Μυστηρίοις σου, της αγίας Μητρός

σου δεήσεσιν ,

Κοντάκιον,"Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

Τον "Αρτον Χριστέ, λαβείν μη υπερίδης με, το Σώμα τα

Ι σον, και το θείον νύν Αίμα σου των αχράντων Δέσπο

τα, και φρικτών Μυστηρίων σου, μετασχεϊν τω αθλίω, μη

είς κρίμα μου γένοιτο γένοιτο δέ μοι εις ζωήν αιώνιον και

αθάνατον.

Ωδή ζ'. Εικόνος χρυσής.

Πηγή αγαθών, η μεταληψις Χριστε των αθανάτων σου, νύν

Π Μυστηρίων γενηθήτω μοι, φως και ζωή και απάθεια ,

και προς αρετής θειοτέρας, προκοπήν και επίδοσιν, πρόξε

νος μόνε αγαθε, όπως δοξάζωσε.

Dυσθείην παθών, και εχθρών, και αναγκών, και πάσης

θλίψεως, τρόμο και πόθω προσιων τανύν, μετ' ευλα

βείας Φιλανθρωπε, σου τοϊς αθανάτους, και θείοις Μυστη

ρίοις, και ψάλλων σοι : Ευλογητός ει ο Θεός, ο των Πατέρων

ημών .

Θεοτοκίον .

Ο ωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπέρ νούν, Θεοχαρίτωτε, εκ

και δυσωπώ σε νύν ο δούλός σου, την καθαραν ο ακάθαρτος :

Μέλλοντα με νύν τοϊς αχράντους Μυστηρίοις προσέρχεσθαι,

καθαρον όλον μολυσμού, σαρκός και πνεύματος .

΄ Ωδή ή. Τον εν καμίνω του πυρός .

Των ουρανίων και φρικτών, και αγίων σου Χριστε νύν

I Μυστηρίων, και του θείου σου δείπνου και μυστικού,

κοινωνόν γενέσθαι κάμε καταξίωσον, τον απεγνωσμένον και

Θεός ο Σωτήρ μου .

πο την σην καταφυγών, ευσπλαγχνίαν αγαθε, κράζω

Τ σοι φόβω 'Εν έμοί μείνον Σώτερ, καγω ως έφης έν σοι



462 ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

ίδου γαρ, θαρρών τώ ελέει σου, τρώγω σου το Σώμα, και

πίνω σου το Αίμα.
Θεοτοκίον .

Τρίττω δεχόμενος το πύρ, μη φλεχθώ ωσει κηρος και

Ψ ωσεί χόρτος . " Ω φρικτού Μυστηρίου! ώ εύσπλαγχνίας

Θεού ! Πώς θείου Σώματος και Αίματος, ο πηλός μετέχω,

και άφθαρτοποιούμαι ; .

Ωδή θ'. 'Αναρχου γεννήτορος.

Ο ρηςός εςι γεύσασθε, και ίδετε ο Κύριος· δι ημάς καθ' η

Λ μάς γαρ πάλαι γενόμενος, άπαξ εαυτόν τε προσάξας,

ως προσφοραν, Πατρί τω ιδίω, άει σφαγιάζεται, αγιάζων

τους μετέχοντας .

Τυχήν συν τω σώματι, αγιασθείην Δέσποτα, φωτισθείην,

Ι σωθείην, γενοίμην οικός σου, τη των Μυστηρίων μεθέξει

των ιερών, ένοικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέ

τα πολυέλεε .

Ως πύρ γενηθήτω μου, και ωσει φώς το Σώμα σου, και το

2 Αίμα Σωτήρ μου το τιμιώτατον, φλέγον αμαρτίας την

ύλην, και εμπιπρών παθών τας ακάνθας, και όλον φωτίζον

με, προσκυνείν σου την Θεότητα .

Θεοτοκίον .

ρ εος σεσωματωται, εκ των αγνών αιμάτων σου · όθεν πα

Ο σα υμνεί σε γενεά Δέσποινα, Νόων τε τα πλήθη δοξά

ζει, ως δια σου σαφώς κατιδόντα, τον πάντων δεσπόζοντα,

ουσιωθέντα το ανθρώπινον .

Και ευθυς το, "Αξιόν έστιν ως αληθώς. Τρισάγιον. Παναγία

Τριας. Πάτερ ημών . "Οτι σου έστι. Και τα λοιπα του 'Απο

δείπνου, και απόλυσις .
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ΤΗ ΔΕ ΕΠΑΥΡΙΟΝ,

Μετα την συνήθη Εωθινήν προσευχήν, λέγε : Τρισάγιον. Πανα

γία Τριάς . Πάτερ ημών . "Οτι σου έστι. Κύριε ελέησον ιβ'.

Δόξα, και νύν . Δεύτε προσκυνήσωμεν γ'. και τους επομέ

νους ψαλμούς .

ΨΑΛΜΟΣ κβ'. 22.

Κύριος ποιμαίνει με, και ουδέν με υστερήσει είς τόπον

Η χλόης εκεί με κατεσκήνωσεν .

Έπι ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψε με την ψυχήν μου επέ-.

στρεψεν .

Ωδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος

αυτού .

Ιαν γαρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβη

θήσομαι κακα, ότι συ μετ'εμού εί .

Η ράβδος σε, και η βακτηρία σε, αύται με παρεκάλεσαν.

“ Ητοίμασας ενώπιόν μου τραπεζαν, εξ εναντίας των θλι

βόντων με .

Έλίπανας εν ελαίω την κεφαλήν μου και το ποτήριον

σου μεθύσκον με ωσει κράτιστον .

Και το έλεός σου καταδιώξει με, πάσας τας ημέρας της

ζωής μου .

Και το κατοικείν με εν οίκω Κυρία,εις μακρότητα ημερών.

ΨΑΛΜΟΣ κγ'. 23.

Του Κυρίου η γή, και το πλήρωμα αυτής : η οικουμένη,

1 και παντες οι κατοικούντες εν αυτή.

Αυτος επί θαλασσών έθεμελίωσεν αυτήν, και επί ποτα

μών ήτοίμασεν αυτήν .

* Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου; ή τις στήσεται

εν τόπω αγίω αυτού ;
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Αθώος χερσί, και καθαρος τη καρδία , δς ουκ έλαβεν επι

ματαίω την ψυχήν αυτού, και ουκ ώμοσεν επί δόλω τω

πλησίον αυτού . "

Ούτος λήψεται ευλογίαν παρα Κυρίου, και ελεημοσύνης

παρα Θεού σωτήρος αυτού ,

Αύτη η γενεα, ζητούντων τον Κύριον,ζητούντων το πρόσω

πον του Θεού Ιακώβ .

"A ρατε πύλας οι άρχοντες υμών και επάρθητε πύλας

αιώνιοι, και εισελεύσεται ο Βασιλεύς της δόξης,

Τις έστιν ούτος ο Βασιλεύς της δόξης ; Κύριος κραταιος

και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω .

"A ρατε πύλας ο άρχοντες υμών και επάρθητε πύλας

αιώνιοι, και εισελεύσεται ο Βασιλεύς της δόξης .

Τίς έστιν ούτος ο Βασιλεύς της δόξης ; Κύριος των δυνά

μεων, αυτός έστιν ο Βασιλεύς της δόξης .

ΨΑΛΜΟΣ ριε.113.

Ε πίστευσα, διό ελάλησα εγω δε εταπεινώθην σφόδρα .

Ε γω δε είπα εν τη εκςάσει μου: Πας άνθρωπος ψεύστης .

Τί ανταποδώσω τω Κυρίω περί πάντων, ών ανταπέ

δωκέ μου ;

Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, και το όνομα Κυρίου επικα

λέσομαι .

Τας ευχάς μου τω Κυρίω αποδώσω, εναντίον παντός του

λαού αυτού .

Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού .

* Ω Κύριε, εγω δούλος σος, εγω δούλος σος και υιός της

παιδίσκης σου διέρρηξας τους δεσμούς μου ,

Σοι θύσω θυσίαν αινέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επι

καλέσομαι.

Τ ας ευχάς μου τω Κυρίω αποδώσω, εναντίον παντός του

λαού αυτού, εν αυλαίς οίκου Κυρίο, εν μέσω σου Ιερεσαλήμ ,

Δόξα, και νύν . 'Αλληλούϊα γ. Κύριε ελέησον γ . Και τα πα

ρόντα Τροπάρια .
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Ηχος πλ. β'.

ητας ανομίας με παριδε Κύριε, ο εκ Παρθένου τεχθείς, και

Ι την καρδίαν με καθαρισον, ναόν αυτήν ποιών το αχράν

του σου Σώματος και Αίματος " μή με εξουδενώσης από του

σου προσώπου, και αμέτρητον έχων το μέγα έλεος.

" . Δόξα .

τις την μετάληψιν των αγιασμάτων σε, πως αναιδεσθώ ο

Ο αναξιος ; εαν γαρ τολμήσω σοι προσελθεϊν συν τοϊς αξίοις,

ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι τού Δείπνου, και κατάκρισιν

προξενήσω τη πολυαμαρτήτω με ψυχή. Καθάρισον Κύριε, τον

ρύπον της ψυχής μου, και σώσόν με ως φιλάνθρωπος .

Και νύν. Θεοτοκίον .

πολλα τα πλήθη των εμών Θεοτόκε πταισμάτων προς

Η σε κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψαι

την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβευε τω Υιώ σου και

Θεώ ημών, δοθήναι μοι την άφεσιν, ών έπραξα δεινών, μόνη

ευλογημένη .

* Τη δε αγία και μεγάλη Πέμπτη, το παρόν.

τε οι ένδοξοι Μαθηται, εν τω νιπτήρι του Δείπνου εφω

Ο τίζοντο, τότε Ιούδας ο δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας

εσκοτίζετο, και ανόμοις κριταϊς, σε τον δίκαιον Κριτην πα

ραδίδωσι. Βλέπε χρημάτων εραστα, τον δια ταύτα αγχόνη

χρησάμενον " φεύγε ακόρεςον ψυχήν, την Διδασκάλα τοιαύτα

τολμήσασαν. Ο περί πάντας αγαθός, Κύριε δόξα σοι .

Το, Κύριε ελέησον μ'. Μετανοίας όσας βούλει και ευθύς

τας επομένας ικετηρίους Ευχάς .

ΣΤΙΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ

Περί του, πως δεί προσέρχεσθαι τοϊς αχράντους

Μυστηρίοις .

Μ έλλων φαγείν, άνθρωπε,σώμα Δεσπότου,

φόβω πρόσελθε, μη φλεγής πύρ τυγχάνει.

Θείον δε πίνων Αίμα προς μετουσίαν,

πρώτον καταλλάγηθι τοϊς σε λυπούσιν,

έπειτα θαρρών, μυστικών βρώσιν φαγε .

Orologio. 30
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ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ

"Ετεροι όμοιοι.

1ρο του μετασχεϊν της φρικώδους θυσίας,

του ζωοποιού σώματος του Δεσπότου,

τω δε πρόσευξαι τω τρόπω μετα τρόμου .

ΕΥΧΗ Α'. ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,

Λ έσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η πηγή της

ζωής και της αθανασίας, και πάσης ορατής και αοράτου

κτίσεως δημιουργός, και του αναρχου Πατρός συναΐδιος Υιος

και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος, επ' εσχατων

των ημερών, σαρκα φορέσας, και σταυρωθείς, και τυθείς

υπερ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και των οικείω

σου Αίματι αναπλάσας την φθαρείσαν υπό της αμαρτίας

φύσιν ημών αυτος, αθάνατε Βασιλεύ, πρόσδεξαι καμού του

αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλίνον το ούς σου έμοι, και

είσακέσον των ρημάτων με ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρ

τον ειςτον έρανόν και ενώπιον σε, και είμι

άξιος ατενίσαι εις το ύψος της δόξης σου παρώργισα γαρ

σου την αγαθότητα, τας σας εντολάς παραβας, και μη υπα

κούσας τοϊς σοίς προστάγμασιν . 'Αλλα συ, Κύριε, ανεξίκα

κος ών, μακρόθυμός τε και πολυέλεος, ου παρέδωκας με συν

απολέσθαι ταϊς ανομίαις μό, την εμήν πάντως αναμένων επι

στροφήν . Συ γαρ είπας, φιλάνθρωπε, δια το Προφήτη σε, ότι

8 θελήσει θέλω τον θάνατον τ8 αμαρτωλό, ως

το επιςρέψαι καιζήν αυτόν και γαρ βόλει, Δέσποτα,

το πλάσμα των σων απολέσθαι χειρών, ουδε ευδοκείς επ' α

πωλεία ανθρώπων, αλλα θέλεις πάντας σωθήναι,

και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν. Διο καγω, ει

και αναξιός είμι του ουρανού και της γης, και αυτής της

πρόσκαιρου ζωής, όλον εμαυτόν υποτάξας τη αμαρτία, και

ταϊς ηδοναΐς δολώσας, και την σην αχρειώσας εικόνα , αλλά

ποίημα και πλάσμα σον γεγονως, ουκ απογινώσκω την εμαυ

του σωτηρίαν ο άθλιος τη δε ση αμετρήτω ευσπλαγχνία

θαρρήσας προσέρχομαι . Δέξαι ούν καμε, φιλάνθρωπε Χρι
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στε, ως την Πόρνην, ως τον Ληστήν, ως τον Τελώνην, και ως

τον "Ασωτoν και αρόν μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών,

και την αμαρτίαν αίρων το κόσμο, και τας ασθενείας των αν

θρώπων ιώμενος και τους κοπιώντας και πεφορτισμένες προς

σεαυτόν καλών και αναπαύων και μη ελθων καλέσαι δι

καίος,αλλα αμαρτωλός εις μετάνοιαν και καθα

ρισόν με απο παντος μολυσμό σαρκος και πνεύ

ματος: δίδαξόν με επιτελείν αγιωσύνην εν φόβω

σου· ίνα, εν καθαρώ τω μαρτυρία της συνειδήσεώς μου, των

αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ τώ αγίω

Σώματι σου και Αίματι, και έξω σε εν εμοι κατοικούντα και

μένοντα, συν τω Πατρί, και τώ αγίω σου Πνεύματι. Ναι, Κύ

ριε Ιησού Χριστέ , ο Θεός μου και μη εις κρίμα μου γένοιτο

η μετάληψις των αχράντων και ζωοποιών Μυστηρίων σου,

μηδε ασθενής γενοίμην ψυχή τε και σωματι, εκ του αναξίως

αυτών μεταλαμβάνειν ' αλλα δός μοι, μέχρι τελευταίας μου

αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεσθαι την μερίδα των αγια

σμάτων σου, εις Πνεύματος αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής

αιωνίου, και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβε

ρού βήματός σου όπως αν καγω, συν πάσι τοις εκλεκτούς

σου, μέτοχος γένωμαι των ακηρατων σου αγαθών, ών ήτοί

μασας τοϊς αγαπώσι σε, Κύριε ' εν οις δεδοξασμένος υπάρ

χεις εις τους αιώνας . Αμήν .

ΕΥΧΗ Β'. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ .

Δίδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου

U Σώματος, και του τιμίου σου Αίματος, και ένοχός είμι,

και κρίμα εμαυτώ εσθίω και πίνω, μη διακρίνων το Σώμα

και Αίμα σου του Χριστού και Θεού με αλλα τοϊς οικτιρμούς !

σου θαρρών, προσέρχομαι σοι το είπόντι: Ο τρωγων μου

την Σάρκα, και πίνωνμε το Αίμα, εν εμοί μένει

καγωεν αυτώ. Σπλαγχνίσθητα ούν, Κύριε, και μη παρα

δειγματίσης με τον αμαρτωλόν, αλλά ποίησον μετ'εμού κατα

το έλεός σου και γενέσθω μοι τα άγια ταύτα εις ίασιν, και
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καθαρσιν, και φωτισμον, και φυλακτήριον, και σωτηρίαν, και

αγιασμος ψυχής και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντα

σίας, και πονηράς πράξεως, και ενεργείας διαβολικής, κατα

διανοιαν της εν τοίς μέλεσί μου ενεργουμένης εις παρρησίαν

και αγάπην την προς σέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειας

εις αϋξησιν αρετής και τελειότητος " εις πλήρωσιν εντολών

εις Πνεύματος αγίου κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνία, και

εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός

σου μη εις κρίμα, ή εις κατάκριμα .

ΕΥΧΗ Γ'.ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Τ ύριε ο Θεός μs, οίδα, ότι εκ ειμι άξιος, έδε ίκανος, να

μα υπό την στέγην εισέλθης το οίκο της ψυ

χής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστι, και ουκ έχεις

παρέμοί τόπον άξιον του κλίναι την κεφαλήν. 'Αλλ' ως εξ ύ

ψους δι ημάς εταπείνωσας σεαυτόν, συμμετρίασον και νύν τη

ταπεινώσει μου . Και ως κατεδέξω εν σπηλαίω και φάτνη

αλόγων ανακλιθήναι, ούτω καταδεξαι και εν τη φάτνη της

αλόγου μου ψυχής, και εν τω εσπιλωμένο μου σώματι είσελ

θεϊν . Και ως ουκ απηξίωσας εισελθείν, και συνδειπνήσαι α

μαρτωλοίς, εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού , ούτω καταδεξαι

εισελθείν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής, του λε

πρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μου

Πόρνης και αμαρτωλόν, προσερχομένην και απτομένην σου,

ούτω σπλαγχνίσθητα και επ'εμοί τω αμαρτωλώ, προσερχο

μένω και απτομένω σου . Και ως ουκ έβδελύξω το ρυπαρόν

εκείνης στόμα και εναγες καταφιλούν σε, μηδε εμού βδελύξη

το ρυπαρώτερον εκείνης στόμα και εναγέςερον, μηδε τα έμ

μυσα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβηλα, και την ακαθαρ

τοτέραν μου γλώσσαν. 'Αλλα γενέσθω μοι ο άνθραξ του πανα

γίου σου Σώματος και του τιμίου σου Αίματος είς αγιασμόν,

και φωτισμόν, και ρωσιν της ταπεινής μου ψυχής και του

σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημ

μελημάτων είς φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργείας ες
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αποτροπής και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνη

θείας είς απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν τών εν

τολών σου ' είς προσθήκης της θείας σου χαριτος, και της σής

βασιλείας οικείωσιν . Ου γαρ ως καταφρονών προσέρχομαι

σοι, Χριστέ ο Θεός, αλλ' ως θαρρών τη αφάτω σου αγαθότη

τι και ένα μή, επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θη

ριάλωτος υπό του νοητου λύκου γένωμαι. Διο δέομαί σε, ως

μόνος ών άγιος, Δέσποτα, αγίασόνμε την ψυχήν και το σώ

μα, τον νυν και την καρδίαν, τες νεφρος και τα σπλάγχνα,

και όλον με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβον σου εν τοϊς

μέλεσί μου, και τον αγιασμόν σε ανεξάλειπτον απ'έμό ποίη

σον. Και γενού μοι βοηθος, και αντιλήπτωρ, κυβερνών εν ειρή

νη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκ δεξιών σου παρα

στάσεως μετα των Αγίων σου ευχαΐς και πρεσβείαις της

παναχράντου σου Μητρος, των αύλων σου λειτουργών και

αχράντων Δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απ' αιώ

νός σου ευαρεστησάντων. Αμήν. Εική επεΑ τουPTZθεολον μήνες,

Εγγι Α ΤΟΥ ΑΥποβολή61 του Αντων -

Λυκ ειμι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ίνα εισέλθης υπό την

Ο στέγην της ψυχής μου· αλλ' επειδή βούλει συ, ως φιλάν

θρωπος, οικείν εν εμοί, θαρρών προσέρχομαι . Κελεύεις, ανα

πετάσω τας πύλας, ας συ μόνος εδημιούργησας, και εισέρχη

μετα φιλανθρωπίας, ως πέφυκάς εισέρχη, και φωτίζεις τον

εσκοτισμένον μου λογισμόν . Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις ου

γαρ Πόρνης προσελθούσαν σοι μετα δακρύων απέφυγες, ουδε

Τελώνην απεβάλου μετανοήσαντα, ουδε Ληστην επιγνόντα

την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδε Διώκτης μετανοήσαντα

κατέλιπες, δ ήν αλλα τους υπό της μετανοίας σοι προσα

χθέντας, απαντας εν τω χορό των σων φίλων κατέταξας, ο

μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε, νύν, και εις τους απε

ραντους αιώνας. Αμήν.
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ΝΕΥΧ Η Ε'. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ.
O

Τ ύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, ανες, άφες, λάσθητι,

Π και συγχώρησόν μοι τω αμαρτωλώ και αχρείω, και

αναξίω δούλω σου τα πταίσματα, και πλημμελήματα, και

παραπτώματα μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της πα

ρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτον, είτε εν γνώσει και αγνοία,

είτε έν λόγοις, ή έργοις, ή ενθυμήμασιν ή διανοήμασι και επι

τηδεύμασι, και πάσαις μου ταϊς αισθήσεσι. Και τη πρεσβεία

της ασπόρως κυησάσης σε παναχράντο και αειπαρθένου Μα

ρίας της Μητρός σου, της μόνης ακαταισχύντου ελπίδος, και

προστασίας, και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρί

τως μεταλαβείντων αχράντων, και αθανάτων, και ζωοποιών

και φρικτών Μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών, και εις

ζωήν αιώνιον εις αγιασμόν, και φωτισμόν, και ρώμην, και

ίασιν, και υγείας ψυχής τε και σώματος και εις εξάλειψιν

και παντελή αφανισμόν των πονηρών μου λογισμών, και εν

θυμήσεων, και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των

σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. " Οτι σου έστιν η βασι

λεία, και η δύναμις, και η δόξα, και η τιμή, και η προσκύ

νησις, συν τω Πατρί, και τώ αγίω Πνεύματι, νύν, και αει,

και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΕΥΧΗ 5', ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ.

A έσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων

Δ εξουσίαν ανθρώποις αφιέναι αμαρτίας, ως αγαθος και

φιλάνθρωπος, παριδε μου πάντα τα εν γνώσει και αγνοία

πταίσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβείν των

θείων, και ενδόξων, και αχράντων, και ζωοποιών σε Μυστη

ρίων, μη εις κόλασιν, μή είς προσθήκην αμαρτιών, αλλ' εις

καθαρισμόν, και αγιασμον, και αρραβώνα της μελλούσης

ζωής και βασιλείας είς τείχος και βοήθειαν, και ανατρο

πην των εναντίων, και εις εξάλειψιν των πολλώνμου πλημ
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μελημάτων . Συ γαρ ει Θεός ελέους, και οικτιρμών, και φε

λανθρωπίας, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω Πατρί,

και τώ αγίω Πνεύματι, νύν, και αει, και εις τους αιώνας

των αιώνων. Αμήν .

ΕΥΧΗ Ζ . ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Η ΜΑΛΛΟΝ

ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (") ,

Απο ρυπαρών χειλέων, δός μοι παρρησία λέγειν,

απο βδελυράς καρδίας, α βεβούλευμαι, Χριστέ μου :

από ακαθάρτου γλώττης, μάλλον δε και δίδαξόν με,

εκ ψυχής έρρυπωμένης, τι με δεί ποιείν και λέγειν.

δέξαι δέησιν, Χριστέ μου: " Ημαρτον υπέρ την Πόρνην,

και μη παρωσάμενός μου, ή, μαθούσα που κατάγεις,

μή τους λόγους, μη τους τρόπους, μύρον εξωνησαμένη,

μηδε την αναισχυντίαν, ήλθε τολμηρώς αλείψαι,

(*) Η Ευχή αύτη, έν μεν ταϊς αρχαιοτέραις του Ωρολογίου εκδόσεσιν επεγρά

φετο τω ονόματι Συμεων του Νέου Θεολόγου: έν τισι δε τών νεωτέρων, έφερε το

όνομα Ιωάννου του Δαμασκηνού . Και ότι μεν ευρίσκεται τωόντι συντετυπωμένη

τοϊς τούτου συγγράμμασι, σελ. 691 του Α'. Τόμ. της εν Παρασ. εκδόσ. 1712,

εδηλώθη τούτο εις την έτει 1832 γενομένην παρα Φ . 'Ανδρεάλα έκδοσιν του

Ορολογίου, καθ' ον χρόνον εγένετο και η τούτου μεταρρύθμισις · ότε και αι μικρα

εκείνης διαφοραι προς την εν τω Ωρολογίω και πάλαι και νυν συνήθως αναγι

νωσκομένην, υπεσημειώθησαν, χάριν περιεργείας, αί τινες ουκ έπαυσαν ανατυπού

μεναι και εις τας εφεξής αυτού γενομένας εκδόσεις μέχρι του νυν, παρά το ημετέ

ρω Φοίνικι. Φαίνεται όμως, ότι συγγραφεύς της Ευχής ταύτης έστιν ο Συμεών .

Α '. διότι αυτη ευρίσκεται εν τω τέλει των δια στίχων θεολογικών αυτού συγγραμ

μάτων, των εν Βενετία το 1790 έτει υπο Διονυσίου του Ζαγοραίου εκδοθέντων,

απαράλλακτος, ως έτυπούτο εξ αρχής, και εισέτι τυπούται εν τω Ωρολογίω,

Β '. διότι εις την ειρημένην έκδοσιν των συγγραμμάτων Ί. του Δαμασκηνού υπο

σημειούται, ότι οι στίχοι ούτοι εισιν 'Ανακρεόντειοι, όπερ ουκ αληθεύει. Καθότι

οι μεν 'Ανακρεόντειοι, κατά τους Μετρικούς, συνίστανται εκ τριών Ιάμβων και

μιας συλλαβής, ή εξ ενος των τρισυλλάβων ποδών, αντί του πρώτου Ιάμβου :

ωστε γίνεσθαι τας πάσας του στίχου συλλαβας 7 ή 8, π . χ . ως το Νόμον

θεού φύλαττε· ή το τού 'Ανακρέοντος αυτού : Μακαρίζομέν σε τέττιξ .

Οι δε παρόντες στίχοι, οκτασύλλαβοι όντες εκ των λεγομένων Πολιτικών, ουδεν

άλλο μέτρον έχουσιν, ειμή αυτο τούτο το οκτασύλλαβον μόνον, και επί τέλους

το παροξύτονον. 'Αλλ' ουδε αρμόζει ίσως εις τον κάλαμον του θείου Δαμασκη

νού τοιούτον μέτρον . Ταύτα ούν, και προσέτι η αρχαία επιγραφή της Ευχής

ταύτης, πιθανολογούσε μάλλον, ότι πατηρ αυτής γνήσιος έστιν ουχ ο Δαμασκη

νος, αλλά Συμεών ο Νέος Θεολόγος .

" Πκμασε δε ο Συμεών ούτος περί τα 1030, έπ'αρετή και αγιότητι διαβεβoη

μένος, Ιγούμενος ων της εν Κωνσταντινουπόλει του Αγίου Μάμαντος Μονής,
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σου τους πόδας του Χριστού μου, περιτρόμο διανοία ,

του Δεσπότου και Θεού μου . και ψυχή συντετριμμένη,

Ως εκείνην ουκ απώσω, των αχράντων σου μετάσχω,

προσελθούσαν εκ καρδίας, και πανάγνων Μυστηρίων,

μηδ'εμέ βδελύξη, Λόγε: οις ζωούται και θεούται

σους δε παρασχέ μοι πόδας, πας ο τρώγων σε και πίνων

και κρατήσαι, και φιλήσαι, εξ ειλικρινούς καρδίας.

και το ρείθρο των δακρύων, Συ γαρ είπας, Δέσποτά μου :

ως πολυτιμήτω μύρω, Πάς ο τρώγων μου την Σάρκα,

τούτους τολμηρώς αλείψαι. πίνων δε μου και το Αίμα,

ΤΙλύνον με τους δακρυσί μου, εν εμοί μεν ούτος μένει,

κάθαρον αυτοίς με, Λόγε: εν αυτώ δ' εγω τυγχάνω .

άφες και τα πταίσματά μου, 'Αληθής ο λόγος πάντως

και συγγνώμην παρασχέ μοι . του Δεσπότου και θεού μου .

Οίδας των κακών το πλήθος, Τών γαρ θείων και μετέχων

οίδας και τα τραύματά μου , και θεοποιών χαρίτων,

και τους μώλωπας ορας μου: ούμενουν, ουκ έστι μόνος,

αλλά και την πίστιν οίδας, αλλα μετα σου, Χριστέ μου,

και την προθυμίαν βλέπεις, του φωτός του τρισηλίου ,

και τους στεναγμους ακούεις . του φωτίζοντας τον κόσμον .

Ου λανθάνει σε , Θεέ μου, "Ινα γούν μη μόνος μένω,

ποιητά μου, λυτρωτά μου, δίχα σου του Ζωοδότου ,

ουδε σταλαγμός δακρύων, της πνοής μου, της ζωής μου,

ουδε σταλαγμού τι μέρος . του αγαλλιάματός μου ,

Το μεν ακατέργαστον μου της του κόσμου σωτηρίας,

έγνωσαν οι οφθαλμοί σου : δια τούτο σοι προσήλθον,

επι το βιβλίον δέ σου , ως ορας, μετα δακρύων,

και τα μήπω πεπραγμένα, και ψυχής συντετριμμένης

γεγραμμένα σου τυγχάνει . λύτρον των εμών πταισμάτων

Y " δε την ταπείνωσίν μου, ικετεύων του λαβείν με,

δε μου τον κόπον, όσος! και των σων ζωοπαρόχων

και τας αμαρτίας πάσας και αμέμπτων Μυστηρίων

άφες μου, Θεέ των όλων: μετασχεϊν ακατακρίτως:

ίνα καθαρά καρδία, ίνα μένης, καθως είπας,

της επικαλουμένης Ξυλοκέρκου. Συνέγραψεν Εκκλησιαστικά, Θεολογικά , και

Ασκητικά πολλά άπερ, ανανεωθέντα έπειτα υπο Γρηγορίου του Παλαμά, εξε

δόθησαν Ελληνιστι εν Ιγγολoσταδίω, το1603 έτει. Έξ εκείνων δε μεταφράσας

ύστερον εις το απλούν, τα λογογραφικά μόνον, ο προρρηθείς Διονύσιος , συνεξέ

δωκε μετά και των ποιητικών αυτού. Τούτου τον βίον συγγραψάμενος Νικήτας

ο Στηθάτος, λέγει περι αυτου : « Ουκ είχεν αυτος εαυτόν, αλλ' ή του Θεού

» χάρις όλον αυτόν προς εαυτην έπεσπάσατο και την μεν γλώτταν αυτού και

» λαμον οξυγραφου , την δε διάνοιαν πηγήν σοφίας Θεού άπειργάσατο. Δια τέτο

» και αμαθής ών πάντη των θύραθεν μαθημάτων, ως ο Ήγαπημένος ( Ιωάννης

» δηλ. ) έθεολόγει, και τα της θεολογίας όλαις νυξιν ανετάττετο ». ( Μελετ.

Εκκλ Ιστορ. Βιβλ. 1'. κεφ. η . 3 ) .
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μετ'εμού του τρισαθλίου : και καθαίρεις, και λαμπρύνεις,

να μη, χωρίς ευρών με και φωτός ποιείς μετόχους,

της σης χάριτος ο πλάνος, κοινωνούς Θεότητός σου

αφαρπάση με δολίως, εργαζόμενος αφθόνως

και πλανήσας απαγάγη και, το ξένον και 'Αγγέλοις

των θεοποιών σου λόγων . και ανθρώπων διανοίαις,

Δια τούτό σου προσπίπτω, ομιλείς αυτοίς πολλάκις,

και θερμώς αναβοώ σοι · ώσπερ φίλους σου γνησίοις .

Ως τον " Ασωτον εδέξω, Ταύτα τολμηρούν ποιεί με,

και την Πόρνην προσελθούσαν, ταύτά με πτεροί, Χριστέ μου:

ούτω δέξαι με τον πόρνου, και θαρρών ταϊς σαϊς πλουσίαις

και τον άσωτον, οικτίρμον, προς ημάς ευεργεσίαις,

εν ψυχή συντετριμμένη, χαίρων τε και τρέμων αμα,

νύν με προσερχόμενόν σου . του πυρός μεταλαμβάνω,

Οίδα , Σώτερ , ότι άλλος, χόρτος ών, και, ξένον θαύμα!

ως εγώ, ουκ έπταισέ σου, δροσιζόμενος αφράστως,

ουδε έπραξε τας πράξεις, ώσπερούν η βάτος πάλαι,

ας εγω κατειργασάμην . η αφλέκτως καιομένη.

Αλλά τούτο πάλιν οίδα, Τοίνυν ευχαρίστω γνώμη,

ως ου μέγεθος πταισμάτων, ευχαρίστω δε καρδία,

ουχ αμαρτημάτων πλήθος, ευχαρίστοις μέλεσί μου,

υπερβαίνει του Θεού μου της ψυχής και της σαρκός μου,

την πολλήν μακροθυμίαν, προσκυνώ, και μεγαλύνω,

και φιλανθρωπίαν άκραν : και δοξάζω σε, Θεέ μου,

αλλ'έλαίω συμπαθείας, ως ευλογημένον όντα,

τους θερμώς με ανοούντας, νυν τε και εις τους αιώνας .

ΟΣΟ 1 ,

ΕΥΧΗ Η'. ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ.

Ο μόνος καθαρος και ακήρατος Κύριος, ο δι οίκτον φι

λανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλον προσλαβό

μενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της

υπερφυώς κυησούσης σε, Πνεύματος θείου επελεύσει, και ευ

δοκία Πατρος αϊδίο, Χριστε Ιησού, σοφία Θεού, και ειρήνη,

και δύναμις και τα προσλήμματί σου τα ζωοποια και σω

τήρια παθη καταδεξάμενος, τον Σταυρόν, τους “Ήλους, την

Λόγχην, τον Θάνατον, νέκρωσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη

του σώματος . Ο τη ταφή σου τα του “Αδου σκυλεύσας βα

σίλεια , θάψον με δια των αγαθών λογισμών τα πονηρα δια

βούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον . Ο τη

τριημέρω σου και ζωηφόρο Αναστάσει τον πεπτωκότα Προ
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πάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολισθή

σαντα, τρόπους μοι μετανοίας υποτιθέμενος . Ο τή ενδόξω

σου 'Αναλήψει της σαρκός θεώσας το πρόσλημμα, και τούτο

τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της

των αγίων σου Μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος

των σωζομένων τυχεϊν . O τη επιδημία του παρακλήτου

Πνεύματος σκεύη τίμια τους ιερούς σου Μαθητας εργασά

μενος, δοχείον καμε της αυτού ανάδειξον επελεύσεως . Ο μέλ

λων παλιν έρχεσθαι κρίναι την οικουμένην εν δικαιοσύνη,

ευδόκησον καμε προϋπαντήσαί σοι εν νεφέλαις το ποιητή

και πλάσημου συν πάσι τοίς Αγίοις σου ένα ατελευτήτως

δοξολογώ και ανυμνώ σε, συν τω αναρχω σου Πατρι, και το

παναγίω, και αγαθώ, και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νύν, και

αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν .

ΕΥΧΗ Θ'. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ .

προ των θυρών του ναού σου παρέστηκα, και των δεινών

λογισμών ουκ αφίσταμαι αλλα συ, Χριστέ, ο Θεός, ο

Τελώνην δικαιώσας, και Χαναναίαν ελεήσας, και το Ληστη

Παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μοι τα σπλάγχνα της

φιλανθρωπίας σου, και δέξαι με προσερχόμενον και απτόμε

νόν σου, ως την Πόρνης και την Αιμόρρουν : η μεν γαρ του

κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερώς την ίασιν έλαβεν' η δε

τους σoυς αχράντος πόδας κρατήσασα, την λύσιν των αμαρ

τημάτων έκομίσατο . Εγω δε ο ελεεινός, όλον σου το Σώμα

τολμών δέξασθαι, μη καταφλεχθείην αλλα δέξαι με, ώσπερ

εκείνας, και φωτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, κατα

φλέγων μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείαις της

ασπόρως τεκούσης σε, και των επουρανίων Δυνάμεων . "Οτι

ευλογητός εί, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΕΥΧΗ I'. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

γιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι συ ει αληθώς ο Χρι

Πσος, ο Υιός τ8 Θεού τού ζώντος, ο έλOων εις
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τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι, ών πρώτος είμι

εγώ. "Ετι πιστεύω, ότι τούτο αυτό έστι το άχραντον Σώμα

σου, και τούτο αυτό έστι το τίμιον Αίμα σου . Δέομαι ενσου

Ελέησόν με, και συγχώρησόν μοι τα παραπτώματά μου, τα

εκούσια και τα ακούσια , τα εν λόγω τα έν έργω, τα εν γνώ

σει και αγνοία και αξίωσον με ακατακρίτως μετασχεϊν των

αχράντων σου Μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών, και εις ζωήν

αιώνιον . Αμήν .

'Απερχόμενος δε μεταλαβείν, λέγε τους παρόντας

Στίχους του Μεταφραστού :

1'δου βαδίζω προς θείαν Κοινωνίας:

Πλαστουργε, μή φλέξης με τη μετουσία

πυρ γαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγον :

αλλ'ούν καθαρoν εκ πάσης με κηλίδος.

Είτα ”

Πού Δείπνου σου του μυστικού σήμερον, Υιε Θεού, κοινω

νον με παραλαβε" ου μη γαρ τοϊς εχθρούς σου το Μυ

στήριον είπω ' ου φίλημα σου δώσω, καθάπερ ο Ιούδας" αλλ'

ως ο Ληστης ομολογώ σοι · Μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη

Βασιλεία σου.

. Και τους Στίχους τούτους :

Θεουργόν Αίμα φρίξον, άνθρωπε, βλέπων:

άνθραξ γάρ έστι τους αναξίους φλέγων .

Θεού το Σώμα, και θεοϊ με, και τρέφει:

θεοί το πνεύμα, τον δε νούν τρέφει ξένως .

Και τα Τροπάρια ταύτα

T "θελξας πόθω με, Χριστέ, και ήλλοίωσας τω θείω σου έ

Ε ρωτι" αλλα κατάφλεξον πυρί αύλω τας αμαρτίας μου,

και εμπλησθήναι της εν σοι τρυφής καταξίωσον, ίνα τας

δύο σκιρτών, μεγαλύνω αγαθε παρουσίας σου .

'ν ταϊς λαμπρότησι των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο

Ο αναξιος ; εαν γαρ τολμήσω συνεισελθείν εις τον νυμφώ

να, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος

εκβαλούμαι υπό των Αγγέλων. Καθαρισον Κύριε τον ρύπου

της ψυχής μου, και σώσόν με ως φιλάνθρωπος .
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Και την παρούσας Ευχήν

Λ έσποτα φιλανθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου,

Δ μη εις κρίμα μου γένοιτο τα άγια ταύτα, δια το ανα

ξιον είναι με, αλλ' εις κάθαρσιν και αγιασμός ψυχής τε και

σώματος, και εις αρραβώνα της μελλούσης ζωής και βασι

λείας. Έμοι δε το προσκολλάσθαιτώ Θεώ αγα

θόν έστι, τίθεσθαιεντω Κυρίωτην ελπίδα της

σωτηρίας μου.

Και παλιν: Τού Δείπνου σου του μυστικού, κτλ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

μετα την θείαν Μετάληψιν.

Στίχοι εις την Ευχαριστίαν ταύτην προτρεπτικοί .

Επαν δε τύχης της καλής μετουσίας

των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων,

ύμνησoν ευθυς, ευχαρίστησον μέγα,

και ταδε θερμώς έκ ψυχής Θεώ λέγε :

Δόξα σοι, ο Θεός . Δόξα σοι, ο Θεός . Δόξα σοι, ο Θεός.

Και ευθύς τας επομένας ευχαριστηρίους Ευχας.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ .

Εύχαριςώ σοι, Κύριε, ο Θεός μου, ότι ουκ απώσωμε τον α

D μαρτωλόν, αλλα κοινωνόν με γενέσθαι των αγιασμάτων

σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι, ότιμε τον ανάξιον μεταλα

βεϊν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίω

σας . 'Αλλα, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερ ημών αποθανών

τε και αναστας, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτα ταύτα

και ζωοποιά σου Μυστήρια, επ' ευεργεσία και αγιασμό των

ψυχών και των σωμάτων ημών, δος γενέσθαι ταύτα καμοι

εις ίασιν ψυχής τε και σώματος, είς αποτροπήν παντός εναν

τίου, είς φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, είς ειρή
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νην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστιν ακαταίσχυντον,

εις αγαπην ανυπόκριτον, εις πλησμονην σοφίας, εις περιποίη

σιν των εντολών σου, είς προσθήκης της θείας σου χάριτος,

και της σής βασιλείας οικείωσιν · ίνα εν τώ αγιασμόσου

δί αυτών φυλαττόμενος, της σης χάριτος μνημονεύω διαπαν

τος, και μηκέτι έμαυτώ ζω, αλλα σοι τώ ημετέρω Δεσπότη

και ευεργέτη. Και ούτω του τη δε βίου απάρας επ' ελπίδα

ζωής αιωνίου, εις την αΐδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο

των εορταζόντων ήχος και ακατάπαυστος, και η απέραντος

ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλλος το άρ

ρητον . Συ γαρ ει το όντως εφετόν, και η ανέκφραστος ευ

φροσύνη των αγαπώντων σε, Χριστε ο Θεός ημών, και σε

υμνεί πάσα ή κτίσις εις τους αιώνας . Αμήν .

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ .

Λ έσποτα Xριστε, ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων, και δημιορ

Η γε των απάντων, ευχαριστώ σοι επί πάσιν, οίς παρέ

σχου μου αγαθοίς, και επί τη μεταλήψει των αχράντων και

ζωοποιών σου Μυστηρίων. Δέομαι ούν σου, αγαθε, και φιλάν

θρωπε Φύλαξόν με υπό την σκέπην σου, και εν τη των

πτερύγων σου σκιά και δώρησαί μοι εν καθαρώ συνειδότη,

μέχρις εσχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγια

σμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον . Συ

γαρ ει ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτηρ των

αγαθών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω Πατρί,

και τώ αγίω Πνεύματι, νύν, και αει, και εις τους αιώνας

των αιώνων . Αμήν .

ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ.

Δ ' δους τροφήν μοι σαρκα σην εκουσίως,

U ο πύρ υπάρχων, και φλέγων αναξίους,

μη δη καταφλέξης με, μη πλαστουργέ μου

μάλλον διελθε προς μελών μου συνθέσεις,
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εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, αις καρδίαν.

Φλέξον δ'άκανθας των όλων μου πταισμάτων

ψυχήν κάθαρον, αγίασον τας φρένας "

τας ιγνύας στήριξαν οστέοις αμα"

αισθήσεων φωτισον απλήν πεντάδα

όλον με το σώ συγκαθήλωσαν φόβω.

Α’ει σκέπε φρούρειτε, και φύλαττέ με,

εκ παντός έργου, και λόγου ψυχοφθόρου.

Αγνιζε, και καθαρε, και ρύθμιζέ με:

καλλυνε, συνέτιζε, και φωτιζε με

δείξόν με σον σκήνωμα Πνεύματος μόνου,

και μηκέτι σκήνωμα της αμαρτίας:

ίν' ως σον οίκον εισόδω κοινωνίας,

ως πύρ με φεύγη πάς κακούργος, παν πάθος .

Πρέσβεις φέρω σοι πάντας ηγιασμένους,

τας ταξιαρχίας τε των Ασωμάτων,

τον Πρόδρομόν σου, τους σοφους Αποστόλους,

προς τοϊς δε, σην άχραντον αγνην Μητέρα

ών τας λιτας εύσπλαγχνε, δέξαι, Χριστέ μου,

και φωτός παίδα τον σον έργασαι λάτριν .

Συ γαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος,

ημών αγαθε των ψυχών, και λαμπρότης :

και σοι πρεπόντως, ως Θεό και Δεσπότη,

δόξαν άπαντες πέμπομεν καθ' ημέραν.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ .

το Σώμα σου το άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών,

I γένοιτό μοι εις ζωήν αιώνιον, και το Αίμα σου το τίμιον

εις άφεσιν αμαρτιών. Γένοιτο δέ μοι ή ευχαριστία αύτη εις

χαραν, υγείαν, και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευ

τέρα ελεύσει σου, αξίωσον με τον αμαρτωλον στήναι εκ δε

ξιών της σης δόξης πρεσβείαις της παναχράντου σου Μητρος

και πάντων σου των Αγίων . Αμήν .
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ΑΝΩΝΥΜΟΥ .

Εις την υπεραγίας Θεοτόκον.

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φώς της εσκοτισμένης μου

Η ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραθυμία,

το αγαλλίαμα μου, ευχαριςώ σοι, ότι ήξίωσας με τον ανάξιον

κοινωνον γενέσθαι του αχράντου Σώματος, και του τιμίου

Αίματος του Υιού σου . 'Αλλ' ή τεκούσα το αληθινόν φώς, φω

τισόν μου τις νοητους οφθαλμούς της καρδίας και την πηγήν .

της αθανασίας κυήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον

τη αμαρτία ή τού ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαγχνος Μήτηρ,

ελέησόν με, και δος κατάνυξιν και συντριβήν εν τη καρδία

μου, και ταπείνωσιν εν τοϊς διανοήμασί μου, και ανάκλησιν

εν ταϊς αιχμαλωσίαις των λογισμών μου . Και αξίωσόν με,

μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεσθαι

των αχράντων Μυστηρίων τον αγιασμόν, εις ίασιν ψυχής τε

και σώματος και παράσχου μοι δάκρυα μετανοίας και εξο

μολογήσεως, εις το υμνείν και δοξάζειν σε πάσας τας ημέρας

της ζωής μου . "Οτι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις

τους αιώνας . Αμήν.
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Δεύτε πρός με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι,

καγω αναπαύσω υμάς .
Ματ:. ΙΑ'. 28.
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' Ωδή α." Ηχος β . Έν βυθώ κατέστρωσέ ποτε .

τ'ησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής

μου θεράπευσον τραύματα, Ιησο και γλύκανον, την καρ

δίαν μου πολυέλεε δέομαι, Ιησού Σωτήρ μου, ένα μεγαλύνω

σε σωζόμενος.

'Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού διάνοιξον, της μετανοίας

μοι πύλας φιλάνθρωπε, Ιησού και δέξαι με, σοι προσπίπτον

τα και θερμώς εξαιτούμενον, Ιησού Σωτήρ μου, των πλημ

μελημάτων την συγχώρησιν .

Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού εξάρπασον, εκ της χει

ρος του δολίου Βελίαρ με, Ιησού και ποίησον, δεξιον παρα

στάτης της δόξης σου, Ιησού Σωτήρ μου, μοίρας ευωνύμου

λυτρωσάμενος .

Θεοτοκίον ,

Ιησούν γεννήσασα Θεόν, Δέσποινα δυσώπησον, υπέρ α

χρείων οικετών πανάχραντε, όπως της κολάσεως, ταϊς πρεσ

βείαις σου λυτρωθώμεν αμόλυντε, οι μεμολυσμένοι, δόξης

αίδίου απολαύσαντες .

' Ωδή γ'. Έν πέτρα με της πίστεως στερεώσας .

αισάκουσον φιλανθρωπε Ιησού μου, του δούλου σου βοών

μ τος εν κατανύξει και ρύσαι Ιησού με της καταδίκης,

Orologio. 31
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και της κολάσεως, μόνε μακρόθυμε, Ιησού γλυκύτατε πο

λυέλεε.

Υπόδεξαι τον δούλόν σου Ιησού μου, προσπίπτοντα συν

δάκρυσιν Ιησού μου, και σώσον Ιησού μου μετανοούντα, και

της γεέννης, Δέσποτα λύτρωσαι, Ιησού γλυκύτατε πολυέλεε .

Τον χρόνον Ιησού μου, ον δέδωκάς μου, είς πάθη εδαπά

νησα Ιησού μου· διό με Ιησού μου μη απορρίψης, αλλ' ανα

κάλεσαι, δέομαι Δέσποτα, Ιησού γλυκύτατε, και διάσωσον .

Θεοτοκίον.

Παρθένε η τεκούσα τον Ιησούν μου, ικέτευε ρυσθήναι με

της γεέννης, η μόνη προστασία των θλιβομένων, Θεοχαρίτω

τε, και καταξίωσον, της ζωής Πανάμωμε της αγήρω με.

Κάθισμα, "Ηχος α .

Τον τάφον σου Σωτήρ .

τωτήρ μου Ιησού, και τον "Ασωτον σώσας, Σωτήρ μου Ιησού,

και ο δεξάμενος Πόρνην, καμε νύν ελέησον, Ιησού πολυέλεε:

σώσον οικτειρον, ώ Ιησού ευεργέτα, ώσπερ ώκτειρας, τον

Μανασσήν Ιησού μου, ως μόνος φιλανθρωπος .

Ωδή δ'. 'Ελήλυθας εκ Παρθένου.

ρ εράπευσον, Ιησού μου ψυχής μου τα τραύματα, Ιησού

Ο μου δέομαι, και της χειρός με εξάρπασον, Ιησού μου

εύσπλαγχνε, του ψυχοφθόρου Βελίαρ, και διάσωσον .

Η μαρτηκα, Ιησού μου γλυκύτατε εύσπλαγχνε, Ιησού μου

σώσόν με, τον προσφυγόντα τη σκέπη σου, Ίησού μακρόθυ

με, και βασιλείας της σης με καταξίωσον .

Ουχ ήμαρτεν, Ιησού μου ουδείς ώσπερ ήμαρτον, εγω και

ταλαίπωρος " νύν δε προσπίπτω δεόμενος Ιησού μου σωσόν

με, και την ζωήν Ιησού μου κληροδότησον .

Θεοτοκίον .

Πανύμνητε, Ιησούν ή γεννήσασα Κύριον, αυτόν καθικέ

τευε, τού λυτρωθήναι κολάσεως, πάντας τους υμνούντας σε,

και Θεοτόκον κυρίως ονομάζοντας .

* Ωδή έ. Ο φωτισμός .

τυ φωτισμός, Ιησού μου νοός μου, συ σωτηρία, της απε.

4 γνωσμένης ψυχής μου Σώτερ, συ Ιησού μου, της κολά
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σεως ρύσαι, και γεέννης, έμε κραυγάζοντα Σώσον Ιησού με,

Χριστέ με τον αθλιον .

Ολοσχερώς Ίησή μου προς πάθη της ατιμίας, καταβεβλη

μένος, ήδη κραυγάζω: Συ Ιησού μου, βοηθείας μοι χείρα,

καταπέμψας εκσπασον κράζοντα Σώσον Ιησού μου, Χριστό

με τον αθλιον .

* Βέβηλον νούν, Ιησού περιφέρων αναβοώ σοι: Καθαρον του

ρύπου με των πταισμάτων, και λύτρωσαι με τον εις βάθη

κακίας, εξ αγνοίας κατολισθήσαντα, Σώτερ Ιησού μου, και

σώσόν με δέομαι.

Θεοτοκίον

Τον Ιησούν, η γεννήσασα Κόρη Θεογεννήτορ, τούτον εκ

δυσώπει σωθήναι πάντας τους ορθοδόξους, μοναστας και μι

γάδας, και γεέννης ρυσθήναι, κράζοντας: Πλήν σου προστα

σίαν, βεβαίαν ουκ έγνωμεν.

Ωδής'. Έν αβύσσω πταισμάτων.

Τ 'ησού μου Χριστε πολυέλεε, εξομολογούμενον δέξαι με Δέ

Ο σποτα, ώ Ιησού και σώσόν με, και φθοράς Ίησού με εξ

αρπασον.

Ιησού με ου γέγονεν έτερος, άσωτος υδείς, ως εγω ο ταλαί

πωρος, ώ Ιησού φιλάνθρωπε αλλα συ Ιησού με διάσωσον.

Ιησού με και Πόρνην και"Ασωτον, και τον Μανασσήν και

Τελώνην νενίκηκα, ώ Ιησού μου πάθεσι, και Ληστήν, Ιησού,

Νινευΐτας τε .

Θεοτοκίον .

Ιησούν τον Χριστόν μου κυήσασα, άχραντε Παρθένε, η

μόνη αμόλυντος, μεμολυσμένον όντα με, πρεσβειών σου υσσω

πω νύν καθαρον .

Κοντάκιον, Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον .

Τ 'ησού γλυκύτατε, το φως του κόσμου, της ψυχής μου φώ

Ι τισον, τους οφθαλμούς, Υιε Θεού, τη θεαυγεϊ σου λαμπρό

τητι, ίνα υμνώ σε, το φώς το ανέσπερον .

* ' Ωδή ζ'. Εικόνος χρυσής .

τη ριστε Ιησού , ουδείς ήμαρτεν εν γή εκ του αιώνος, ώ

Λ Ιησού μου, ώσπερ ήμαρτον, εγω ο τάλας και άσωτος

PI
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όθεν Ιησού μου βοώ σοι· Μελωδούντα με οικτειρον, Εύλογη

τος εί ο Θεός, ο των Πατέρων ημών .

Χριστε Ιησού, εν τω φόβω σου βοώ καθήλωσόν με, ώ Ιη

σου μου, και κυβέρνησον, νύν προς λιμένα τον εύδιον " όπως

Ιησού μου οικτίρμον, μελωδώ σοι σωζόμενος: Ευλογητός εί

ο Θεός, ο των Πατέρων ημών.

Χριστε Ιησού, μυριάκις υπεσχέθην σοι ο τάλας, ώ Ιησού

μο, την μετάνοιαν, αλλ'έψευσάμην ο άθλιος · όθεν Ιησού μου

βοώσοι· Την αναίσθητον μένουσαν, ψυχήν μου φωτισον Χρι

στε, και των Πατέρων Θεός .

Ο Θεοτοκίον .

Χριστον Ιησούν, η γεννήσασα φρικτώς και υπερ φύσιν,

αυτον δυσώπει παναμώμητε, τα παρά φύσιν με πταίσματα ,

πάντα συγχωρήσαί μοι Κόρη, ένα κράζω σωζόμενος : Εύλο

γημένη η Θεον σαρκί κυήσασα .

Ωδή ή. Τον εν καμίνω του πυρός .

Τε Ιησού μου δυσωπώ: Ως την Πόρνην Ιησού μου έλυ

τρώσω, των πολλών εγκλημάτων, ούτω καμε Ιησού,

Χριστέ μου λύτρωσαι και καθαρον, την περυπωμένην ψυχήν

μου Ιησού μου.

* Καθυποκύψας Ιησού, ταϊς αλόγοις ηδοναίς άλογος ώφθην,

και τοϊς κτήνεσιν όντως, ώ Ιησού μου οικτρώς, ο ταλας Σώ

τερ αφομοίωμαι · όθεν Ιησού με της αλογίας ρύσαι .

Περιπεσων ώ Ιησού, ψυχοφθόροις εν λησταϊς απεγυμνών

θην, την στολήν Ιησού μου, την θεοϋφαντον νύν, και κεί

μαι μώλωψι κατάστικτος: έλαιον Χριστέ μου επιχεε και
οίνον .

Θεοτοκίον.

Τον Ιησούν μου και Θεόν, η βαστασασα Χριστόν ανερ

μηνεύτως, Θεοτόκε Μαρία, τούτον δυσώπει αει, κινδύνων

σώζεσθαι τους δούλους σου, και τους υμνητάς σου απείραν

δρε Παρθένε .

Ωδη 9 '. Τον εκ Θεού Θεόν Λόγον.

Τον Μανασσήν Ιησού μου, τον Τελώνην, την Πόρνην, τον

. "Ασωτoν, οικτίρμον Ιησού, και τον Ληστην υπερβέβηκα,
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Ιησού μου έν έργοις, αισχίστοις και ατόπους Ιησού · αλλα συX

Ιησού μου, προφθάσας με διάσωσον . .

Τους εξ 'Αδαμ Ιησού μου, αμαρτήσαντας πάντας προ νό

μου και εν νόμω Ιησού, και μετα νόμον ο άθλιος, Ιησού μου

και χάριν, νενίκηκα τοϊς πάθεσιν οικτρώς: αλλα συ Ιησού

μου, τοϊς κρίμασί σου σώσόν με .

Μη χωρισθώ Ιησού μου, της αφράστου σου δόξης, μη τύχω

της μερίδος Ιησού, της ευωνύμου γλυκύτατε, Ιησού αλλα συ

με, τοϊς δεξιοϊς προβάτοις σου Χριστε, Ιησού μου συντάξας,

ανάπαυσον ως εύσπλαγχνος.

Θεοτοκίον.

Τον Ιησών Θεοτόκε, δν εβαστασας μόνη, απείρανδρε Παρ

θένε Μαριαμ, τούτον αγνή εξιλέωσαι, ως Υιόν σου και Κτί

σην, ρυσθήναι τους προςρέχοντας εις σε, πειρασμών και κιν

δύνων, και του πυρός του μέλλοντος .

Στιχηρά προσόμοια .

* Ηχος πλ. β'. "Όλης αποθέμενοι .

Τ 'ησού γλυκύτατε, ψυχής έμής θυμηδία, Ιησού ή καθαρ

οι σις, του νοός μου, Δέσποτα πολυέλεε, Ιησού σώσόν με,

Ι'ησού Σωτήρ μου, Ιησού μου παντοδύναμε, μη καταλίπης

με, Σώτερ Ίησού με ελέησον, και λύτρωσαι κολάσεως, πά

σης Ίησού και αξίωσον, της των σωζομένων, μερίδος Ίη

σου μου το χορώ, των εκλεκτών σου με σύνταξον, Ιησού φι

λανθρωπε .

"Ομοιον .

η 'ησού γλυκύτατε, των Αποστόλων η δόξα, Ιησού μου καύ

Η χημα, των Μαρτύρων, Δέσποτα παντοδύναμε· Ιησού σω

σόν με, Ιησού Σωτήρ μου, Ιησού μου ωραιότατε , τον σοι

προςρέχοντα, Σώτερ Ιησού με ελέησον, πρεσβείαις της τε

κούσης σε, πάντων Ιησού των Αγίων σου, Προφητών τε παν

των, Σωτήρ μου Ιησού, και της τρυφής, του Παραδείσου α

ξίωσον, Ιησού φιλάνθρωπε.
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Δόξα.

Τ'ησού γλυκύτατε, των μοναζόντων το κλέος, Ιησού μακρό

θυμε, ασκητών εντρύφημα και καλλωπισμα, Ιησού σω

σόν με, Ιησυ Σωτήρ μου, Ιησού μου υπεραγαθε, χειρος εξάρ

πασον, Σώτερ Ιησού με του δράκοντος, και τούτου των πα

γίδων νύν, Σώτερ Ιησού ελευθέρωσον, λάκκου κατωτάτου ,

Σωτήρ μου Ιησού αναγαγων, και δεξιούς συναρίθμησον, Ιησού

προβάτοις με.

" Και νύν. Θεοτοκίον.

η καταπιστεύσης με, ανθρωπίνη προστασία, Παναγία,

I Δέσποινα , αλλά δέξαι δέησιν τού έκέτου σου · θλίψις

γαρ έχει με, φέρειν ου δύναμαι,των δαιμόνων τα τοξεύματα :

σκέπην ου κέκτημαι, ουδε που προσφύγω ο άθλιος, παντοθεν

πολεμούμενος, και παραμυθίαν ουκ έχω πλήν σου . Δέσποινα

του κόσμου, ελπίς και προστασία των πιστών, μήμου πα

ρίδης την δέησιν, το συμφέρον ποίησον , ,

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ

ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ,

A έσποτα Χριστέ, ο Θεός, ο τοις πάθεσή σου τα πάθη μου

- θεραπεύσας, και τοϊς τραύμασί σου τα τραύματά μου

ιατρεύσας, χάρισαί μοι τα πολλά σοι πταίσαντι δάκρυα κα

τανύξεως: συγκέρασόν μου το σώμα, από οσμής του ζωο

ποιου σώματός σου, και γλύκανόν μου την ψυχήν, τω σώ τι

μίω αίματι, από της πικρίας, ήν με ο αντίδικος επότισεν ,

Y "ψωσόν μου τον νούν προς σε, κάτω ελκυσθέντα, και ανα

γαγέ με από του χάσματος της απωλείας· ότι ουκ έχω με

τάνοιαν, έκ έχω κατάνυξιν, ουκ έχω δάκρυαν παρακλητικόν,

τα επανάγοντα με τέκνα προς την ιδίαν κληρονομίαν. Έσκό

τισμαι τον νούν εν τοίς βιωτικούς παθεσι, και ουκ ισχύω α

τενίσαι προς σε έν οδύνη, ου δύναμαι θερμανθήναι τοϊς δα

κρυσι της προς σε αγάπης . 'Αλλα, Δέσποτα Κύριε, Ιησού

Χριςε, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησαί μοι μετάνοιαν ολό
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κληρον, και καρδίαν επίπονον είς αναζήτησίν σου χάρισαι

μοι την χάριν σου, και ανακαίνισον εν εμοί τας μορφές της

σης εικόνος . Κατέλιπόν σε, μή με εγκαταλίπης: έξελθε εις

αναζήτησίν με, επαναγαγέ με προς την νομήν σο, συναρίθμη

σόν με τους προβάτους της εκλεκτής σου ποίμνης, και διαθρε

ψόν με συν αυτοίς εκ της χλόης των θείων σου Μυστηρίων:

πρεσβείαις της πανάγνου Μητρός σου, και πάντων των Α

γίων σου . Αμήν .
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Τους Αγγέλους αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξαι σε εν

πάσαις ταις οδούς σου, μήποτε προσκόψης προς λίθον τον πόδα σε.

Ψαλμ 4 . 11 . 19.
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Ποίημα Ιωάννου Μοναχού του Μαυρόποδος. Ου η 'Ακροστιχίς:

Τον "Αγγελον μέλπω σε τον φύλακά μου .

Οδη Μοναχού Ιωάννου .

"Ωδή α. "Ηχος πλ. δ'. Υγραν διοδεύσας ώσει ξηράν .

τον άγρυπνον φύλακα της έμής, ψυχής και προσάτην, της

ζωής με και οδηγών, θεόθεν δν έλαχον υμνώ σε, "Αγγελε

θεϊε Θεού παντοκράτορος.

Ο θέλων σωθήναι πάντας βροτος, αγίους Αγγέλους, οδη

γους και φωταγωγούς, επέστησας Λόγε τούς ανθρώπους, χει

ραγωγούντας ημάς προς τον φόβον σου .

Νυκτί συνεχόμενον ζοφερά, και μέλανε γνόφω, καλυπτό

μενον των παθών, φωτί μετανοίας αύγασόν με, ο οδηγός και

προστατης και φύλαξ μου.

Αισχρών ενθυμήσεων εν εμοί, πηγάζει πλημμύρα, βορβο

ρώδης και ζοφερα , του Θεού χωρίζουσα τον νούν μου ' ήν α - !

ποξήρανον, ώ αντιλήπτόρ μου .

Θεοτοκίον .

Γαλήνη συ Δέσποινα και λιμήν, των χειμαζομένων, έν πε

λάγει αμαρτιών· διό σου προστρέχω το λιμένι, κλυδωνιζόμε

νος σαλω ποικίλων παθών .

"Ωδή γ'. Ουρανίας αψίδος.

Τεηρού και πηλίνου, και χοϊκού κράματος, εσχηκώς την ύ

I παρξιν, τη γη προσήλωμαι· αλλ' ώ προστατα μου, και ο

δηγε μου και ρύστα, τρέψον με την έφεσιν, προς τα ουράνια .
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' 'Εν νυκτί και ημέρα, τοϊς πονηρούς έργοις μου, και παρα

πικραίνω και θλίβω, και παροξύνω σε, και ουκ εθέλοντα, α

πο μακρόθεν ενάναι, τον εμόν υπέρμαχον, καταναγκάζω σε .

Λύπης και αθυμίας, παρεκτικός γίνομαι, ως αμετανόητος

μένων, και αδιόρθωτος · διό μου δώρησαι, μετανοήσαι γνησίως,

και χαροποιήσαί σε, τον εμόν φύλακα .

Ο ορών αοράτως, το του Θεού πρόσωπον, τού εν ουρανοίς

καθημένου, και επιβλέποντος, επί την γήν νοερώς, και τρέ

μειν ταύτην ποιoύντος, αίτησαι σωθήναι με, άγιε "Αγγελε.

Θεοτοκίον,

Νούν και φρένα και λόγον, δώρον Θεού είληφα , όπως επι

γνος τον Δεσπότην, έργοις τιμήσω καλοϊς: εγω δε πάθεσι,την

δωρεαν ατιμάσας, τον δοτήρα υβρισα . Δέσποινα σώσόν με .

Καθισμα, Ήχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ .

Δ ' της ψυχής μου φυλακτήρακαι του σώματος, αφορισθείς

Ο μοι εκ Θεού, θείε "Αγγελε, θεομιμήτως παριδε πανάγιε,

άπαντα τα πταίσματα, της αθλίας ψυχής με ρύσαι του δο

λίο με, των ποικίλων παγίδων, και τον κοινών ελέωσαι Θεόν,

ίνα εν κρίσει παράσχη μοι άφεσιν .

Ωδή 8 . Συ μου ισχύς Kύριε .

ή έννοών, το φοβερον δικαστήριον, εν ώ μέλλω, Σώτερ

1 . παραστήσεσθαι, και δούναι λόγον περί παντος, έργου

τε και λόγου, μηδε θανάτου το άδηλον, εις νούν λαμβάνων

όλως, αδιόρθωτος μένω. Οδηγέ μου μηέγκαταλίπης με.

Επιμελώς πάσαν κακίαν ετέλεσα, νηπιόθεν, και ουκ ε

παυσάμην σε, τον αντιλήπτορα τον εμον, του παραπικραίνειν,

αθέσμους λόγους και πράξεσιν · αλλ' όν μη εκκακίσης, αλλ'ε

πίμεινον έτι, συνετίζων φωτίζων στηρίζων με.

Λόγου Θεού, μακροθυμίαν μιμούμενος, του ελθόντος, όπως

εις μετάνοιαν, καλέση πάντας αμαρτωλούς, και εκδεχομένο,

αυθαίρετον την διόρθωσιν, και μη βιαζομένου, και αυτός

οδηγέ μου, επ'εμοι μακροθύμως παραμεινον .

ιόρρω Θεού, η αμαρτία με έβαλε, τον αχρείον, δούλον

και ανάξιον · αλλ' ο Δεσπότης μου Ιησούς, προσελάβετό με,

ευσπλάγχνως και ωκειώσατο· εγω δε την τοσαύτην, αθετών

αυτού χάριν, έτι θλίβω και σε, θείε "Αγγελε.
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Θεοτοκίον ,

“Ως αληθώς, ο Κύριος εβασίλευσε, βασιλείαν, την μη δια

πίπτουσαν και ενεδύσατο ψαλμικώς, εκ σου Θεομήτορ, ω

ραιοτάτην ευπρέπειαν, την σάρκα την αγίαν, δι ης θάνατον

είλε, και καθεϊλεν αυτού τα βασίλεια .

'Ωδή έ. Ινα τι με απώσω.

με φρουρόν κεκτημένος, σύνoικoν, συνόμιλον, άγιε "Αγγελε,

- συμπαρομαρτούντα, συνοδεύοντα, συμπαραμένοντα, τα

σωτηριώδη, υποτιθέμενον αεί μοι, ποίαν έξω συγγνώμην α

σύνετος ών.

“ Εν πολλή παρρησία, θρόνω παρισάμενος του Παντοκρά

τορος, και περιχορεύων, περί τον Βασιλέα της κτίσεως, των

πολλών κακών μου, παρασχεθήναι μοι συγγνώμην, ο υπερα

σπιστής μου δεήθητι.

Τας βασάνες προβλέπων, και τας τιμωρίας τας αναμενό

σας με, και την πώρωσίν μου, και την αναλγησίαν και τύ

φλωσιν, έλεών στενάζεις, και σκυθρωπάζεις, και στυγνάζεις,

κατηφείας πληρούμενος, ρύστα μου .

Ουδεμίαν προς ώραν, αλλ' ουδε σιγμήν, ή και ταύτης βρα

χύτερον, συνεχώρησα σοι, τω εμώ ευεργέτη και φύλακι,επ'ε

μοί χαρήναι, και ευφρανθήναι, και σκιρτήσαι, αμαρτίαις αει

συμφθειρόμενος . Θεοτοκίον .

Nέον βρέφος ωράθη, ο απερινόητος εκ σου Πανάμωμε ο

σταθμώ τας νάπας, και τα όρη ζυγώ σήσας γνώσεως: ο χο

ρων αστέρων διαριθμών, και βώλον δρόσου, και ανέμων πνοήν

μεταθέμενος .

'Ωδής. Την δέησιν εκχεώ προς Κύριον.

5 υλάσσων και παρεμβάλλων κύκλω μου, και όρμας ανα

Η χαιτίζων δαιμόνων, και τας αυτών θηριώδεις εφόδους,

τας κατ'εμού αναστέλλων εκάστοτε, μη λίπης ο φύλαξ ο ε

μός: σε γαρ έχω θερμόν αντιλήπτορα .

Υπέρτιμον και ευώδες ών μύρον, μη βδελύξη την εμήν

δυσωδίαν, μη αποστής απ'εμού μέχρι τέλους, αλλ' αδιάστα

τος έσo μοι φύλαξ αεί· και ήλιος τόπους ρυπαρους, διερχόμε

γος γαρ ου μολύνεται ,
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Διβάδας δακρυομβρύτες όμβρίζειν, τον στεγάζοντα εν ύ

δασι λόγω, τα εαυτού υψηλα υπερώα, χάριν μοι δούναι δυσω

πει προστατα μου ώς αν δι εκείνων καθαρθή η καρδία μου,

και καθορά τον Θεόν .

A ύλως ως καθαρος και αυλος, παρεστως το καθαρό και

αύλω, και προς αυτόν κεκτημένος πλουσίαν, την παρρησίαν

και την οικειότητα, δυσώπησον τούτον εκτενώς, την ψυχήν

μου σωθείσαν χαρίσαι μοι .

Καλύψειεν εντροπή και αισχύνη, τας αισχρας και δυσει

δείς και ζοφώδεις, όψεις έχθρών, όπηνίκα του σκηνους, η τα

πεινή μου ψυχή διαζεύγνυται' αυτήν δε σκεπάσαις, οδηγε,

σαϊς λαμπραΐς πανιέροις τε πτέρυξι. Θεοτοκίον.

Αγίων αγιωτέρα 'Αγγέλων, Χερουβίμ και Σεραφίμ υπερ

τέρα, τον χαμερπή και χαμαίζηλον νούν μου, της γεηράς

και προσύλου εφέσεως, υπέρτερον δείξον από γής, προς ου

ράνιον πόθον υψώσασα .

Κοντάκιον," Ηχος β'. Τα άνω ζητών .

ρεου λειτουργε, και φύλαξ μου πανάριστε, το αμαρτωλώ,

Ο αεί μοι συμπαράμενε, κακουργίας πάσης με των δαιμό

νων έκλυτρούμενος, και προς θείας τρίβους οδηγών, ζωής

προξενούσας την ακήρατον . .

Ωδη ζ'. Οι εκ της Ιουδαίας.

Τυριάδας των κύκλω,συνεπιτιθεμένων εμοι λησων αφανών,

ΙΥΙ ζητώντων την ψυχήν μs, αρπάσαι και σπαράξαι, τη πυ

ρίνη ρομφαία σε, αποσοβών κραταιώς, μη λίπης βοηθέ μου .

"Οταν μέλλη με κρίναι, ο Κριτής και Θεός με και κατακρί

ναι με, τον κατακεκριμένον, υπό του συνειδότος, προ εκείνης

της κρίσεως, μη επιλαθη τού σου, δούλου χειραγωγέ μου.

"Ύλην σχων την μητέρα , και πηλόν τον πατέρα , και τον

προπάτορα χούν, τη τούτων συγγενεία, εις γην διόλου βλέ

πω' αδεώς δος προστάτα μου, και άνω βλέψαι ποτε, προς

ουρανού το κάλλος .

Ως ωραίος τώ κάλλει, και γλυκύς και χαρίεις, ο ηλιόμορ

φος νες, φαιδρώς παράστηθί μοι, προσώπω μειδιώντι, ιλαρό

τε προσβλέμματι, ηνίκα μέλλω της γής, απαίρειν οδηγέ μου.
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Δια σπλάγχνα ελέες, δια φιλανθρωπίας περιουσίας πολλών,

των σων πτερύγων σκέπη, φρερέ με σκέπασόν με,εκδημώντα

του σώματος, ως μη ιδείν δυσειδή, πρόσωπα των δαιμόνων .

Θεοτοκίον .

Η ουράνιος πύλη, η σωτήριος θύρα, η κλίμαξ ή νοητη, δε

ής Θεός κατέβη, και άνθρωπος ανέβη, ουρανών βασιλείας με,

τοϊς οικτιρμούς σου Σεμνή, αξίωσον σον δούλον ,

Ωδή ή. Επταπλασίως καμινον.

Η ετα Θεόν σε έλαβον, εκ Θε8 αντιλήπτορα, και χειραγω

1 γον, και βοηθούν και πρόμαχον, πανάγιε "Αγγελε διο

μη παύση δέομαι, και παιδαγωγών, και νουθετών, και διδα

σκων, τα δέοντα με πράττειν, και φωτίζων τον νούν μου,έως

με παραστήσης, των Χριστώ σεσωσμένον.

" "Οταν οι θρόνοι τίθωνται, και αι βίβλοι ανοίγωνται, και

ο παλαιός των ημερών καθέζηται, και κρίνωνται άνθρωποι,

και "Αγγελοι παρίστανται, και κλονήται γή, και πάντα

φρίσση και τρέμη, την σην φιλανθρωπίαν, επ'εμοί δείξον

τότε, και ρύσαι με γεέννης, Χριστον καθικετεύων,

Νύν ως κηρίον μέλισσαι, αοράτως κυκλοϋσί με, οι θεοστυ

γείς και λυμεώνες δαίμονες, ως άρπαγες όρνιθες, ως δολεραι

αλωπεκες, και ως αιμοφάγα, πετεινα σαρκοβόρα, κυκλόθεν

ίπτανται μου . Σκέπασόν με φρουρέ μου, ως αετος σκεπάζει

τα εαυτού νοσσία .

'Από βλεφάρων δάκρυα, αστακτι καταρρέοντα, μετα δα

ψιλούς της προχοής παράσχου μοι, δί όλου με πλύνοντα, εκ

κορυφής μέχρι ποδών, ως υπερ χιόνα, λευκανθέντα χιτώνα,

φορέσας μετανοίας, εις νυμφώνα τον θείον, εισέλθω σε γε

ραίρων τον υπερασπιστής μου.

Χριστού ναον υπάρχουσαν, την καρδίανμου πάθεσι, χοι

ρων νοητών, διατριβής ετέλεσα αλλά με δυνάμωσον, και της

έμης ψυχής βοηθος, ταύτην καθαρίσαι, θυμιάσαι, ραντίσαι,

αρώμασι και μύροις, προσευχών και αγνείας, ως αν υπαρξη

παλιν, ναος Χριστού ευώδης .

Ο οδηγός και φύλαξ μου, και προστάτης και σύστης μου,

της απεγνωσμένης μου ψυχής ο έφορος, ηνίκα της σάλπιγγος,
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το φοβερον απήχημα, μέλλημε της γης, εξαναςήσαι εις κρί

σιν, εγγύς μου στήθι τότε, ιλαρός και χαρίεις, ελπίδα σωτη

ρίας, εξαίρων μου τον φόβον, Θεοτοκίον.

Υπερβολή χρησότητος, δωρεάν με ελέησον, και της ευσπλαγ

χνίας την πηγήν κυήσασα· ελέους γαρ άξιον, ουκ έχω τι

προσαξω σοι· των γαρ αγαθών μου, ουδαμώς χρείαν έχεις,

ως τον αγαθοδότην, και σωτήρα του κόσμου, αρρήτως συλ

λαβούσα, η Κεχαριτωμένη.

" Ωδή θ'. "Έφριξε πάσα ακοή .

Tδοιμι σε εκ δεξιών, της αθλίας μου ψυχής παριστάμενον,

Η φαιδρον και ήμερον, τον αντιλήπτορα και προστάτην μου,

εν τω εκλείπειν εξ εμού, βιαίως το πνεύμα μου, και τους

ζητούντας με, συλλαβείν πικρους εχθρούς φυγαδεύοντα .

Ως Θεϋ θείος λειτοργος, ποιών αυτού τα θεία θελήματα,

πολλήν πλουτεΐς προς αυτόν, την παρρησίαν, άγιε "Αγγελε

διό θερμώς υπέρ εμού, αυτον παρακάλεσον, ως αν σωθείς

δια σου, ανυμνώ την προστασίας και σκέπην σου.

"Απασαν την εμήν ζωήν, εν πολλή διαδραμων ματαιότητι,

το τέλει ήγγισα, και δυσωπώ σε τον εμόν φύλακα : Γενού

μοι υπερασπιστής, και πρόμαχος άμαχος, όταν διέρχομαι

τους τελώνας του δεινού κοσμοκράτορος .

Νοος με τας παρεκτροπας, ρεμβασμος, αιχμαλωσίας, φαυ

λότητας, και την αισχρόνοιαν, των ακαθάρτων και ρυπαρών

λογισμών, τρέπειν εννοίας εις καλας, μη λίπης προςάτα μου,

και αγαθούς λογισμούς, κατανύξεως έμπύρου γεννήτορας .

Νίκησον των εμών κακών, Ιησού μονογενες υπεραγαθε,

τη ευσπλαγχνία σου, την αμετρίαν και πολυπλήθειαν, του

σου αύλου λειτουργού, θείαις παρακλήσεσιν, όν μοι επέστη

σας, νηπιόθεν, ως φιλανθρωπος φύλακα .

"Ολην με σοι μετα Θεόν, σωτηρίας την ελπίδα ανέθηκα, τω

εμώ φύλακι, και κηδεμόνι και αντιλήπτορι" κοινήν πρεσβείαν

προς Θεόν, υπέρ εμού ποίησον, συμπρεσβευτας προσλαβων,

των Αγγέλων τους χορούς και συλλήπτορας. Θεοτοκίον .

Ύψωσον κέρας ευσεβών, και καταβαλε βαρβάρων φρυαγ

ματα, Θεογεννήτρια, απολιόρκητον διασώζουσα ταύτην την
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ποίμνην σου, εν ή το μέγα σου όνομα, και πολυδόξαστον, με

γαλύνεται πιστως και δοξάζεται .

Στιχηρά προσόμοια .

ΤΗχος β' Οίκος του Εφραθα.

Δ ' "Αγγελε Θεού και παρεστως αμέσως, τη αγία Τριάδι, μη

Ω παύση ικετεύων, υπέρ εμού του δούλου σου.

0sέλαβες ισχύν, φυλάττειν την ψυχήν μου, παρά Θεού

να μη παύση, σκέπη των σων πτερύγων, αυτήν σκέπων

εκάστοτε .

αρις τώ Ιησού, το δόντι μοί σε μέγαν, φύλακα της ψυχης

1 μου, και όπλον κατ'εχθρών μου, "Αγγελε θεοτίμητε .

Α 'ξίωσον καμε, τυχεϊν της βασιλείας, του Θεού του υψί

Eία στου, ένα συν σοι κραυγάζω, τον ύμνον τον Τρισάγιον.

" ως δεύτερον συ εί, μετα Θεόν φρυρέ με μη παύση προςα

τεύων,ιδείν καμε το σέλας, της τριλαμπούς Θεότητος .

Δόξα, και νύν. Θεοτοκίον.

Α 'γγέλων και βροτών, Δέσποινα Θεοτόκε, μη παύση εκε

t τεύειν, Παρθένε τον Υιόν σου, υπέρ εμού του δούλου σε .

Ε Υ Χ Η

Εις τον αυτον Φύλακα της του ανθρώπου ζωής.

A "γιε "Αγγελε, οέφεςως της αθλίας μου ψυχής, και ταλαι

Ο πώρου μου ζωής, μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν,

μηδε αποστής απ'έμε δια την ακρασίαν μου μη δώης χώρας

τω πονηρώ δαιμονι, κατακυριεύσαι με τη καταδυναστεία τ8

θνητού τούτου σώματος κράτησον της αθλίας και παρειμέ

νης χειρός μου, και οδήγησόν με εις οδών σωτηρίας. Ναι, άγιε

Αγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστης της αθλίας με ψυ

χής και του σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα

πάσας τας ημέρας της ζωής μο, και είτι ήμαρτον την σήμερον

ημέραν " σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί και διαφύλαξόν

με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ίνα μή έν τινι αμαρ

τήματι παροργίσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς

τον Κύριον, του επιστηρίξαι με εν τω φόβω αυτού, και άξιον

αναδείξαι με δούλον της αυτού αγαθότητος . Αμήν.
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- ΚΑΝΩΝ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΙΗΑΝΤΑΣ

ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ .

ΠΟΙΗΜΑ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΥ .

Ου η 'Αχροστιχίς, κατ' Αλφάβητον . Ωδή Ιωσήφ .

' Ωδή α. " Ήχος πλ. δ'. “Αρματηλάτην Φαραώ.

Α "ναρχε Λόγε,εεραϊς δεήσεσι,των Χερουβίμ Σεραφίμ, E

Η ξουσιών Θρόνων, και θείων Δυνάμεων, 'Αγγέλων 'Αρ

χαγγέλων τε, 'Αρχών Κυριοτήτων, τα σα ελέη τα πλούσια ,

δώρησαι ημϊν ως φιλάνθρωπος .

Βοήθησόν μοι του Κυρίου Πρόδρομε, Χριστού δεόμενος των

Προφητών δήμος, Αποστόλων σύλλογος, Μαρτύρων τα στρα

τεύματα, τον τών όλων Δεσπότην, έκδυσωπείτε σωθήναι με,

πταίσμασι πολλούς συνεχόμενον .

Γυναίκες θεΐαι, αι καλώς αθλήσασαι, και εξασκήσασαι,

Ιεραρχών δήμος, "Οσιοι και Δίκαιοι, σεπτοι Ιερομάρτυρες,

αγαθών αιωνίων, επιτυχεϊν ικετεύσατε, πίστει τους υμάς

μακαρίζοντας . Θεοτοκίον .

* Δεδουλωμένον ηδοναίς του σώματος, τον νούν μου Δέσποι

να, και αγαθή μόνη, όλον ελευθέρωσον, και δούλον γνησιώ

τατον, αγαθών εργασίαις, τού σου Υιού με ανάδειξον, όπως

κατα χρέος δοξάζω σε.

. ' Ωδή γ'. Ο στερεώσας κατ'αρχάς.

Τ 'κ των σκανδάλων του εχθρού, ώ Σεραφίμ ρύσασθαι με,

Ο Έξουσίαι Χερουβίμ ικετεύω, Κυριότητες 'Aρχαι, και

Orologio. 39 ,
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Θρόνου, και Αρχάγγελοι, συν ταϊς 'Αγγέλοις πάσι, τον Λυ

τρωτην ικετεύσατε .

Ζωής αρίστηςμε τυχεϊν, Πρόδρομε έκδυσώπει, συν Προ

φήταις και Μαρτύρων χορείαις, Αποστόλων ιερών, Ιεραρχών

Οσίων τε, και Ιερομαρτύρων, τελειωθέντων δί αίματος .

Ης ήξιώθητε τρυφής και δόξης αδιαδόχου, αι αθλήσασαι

Γυναίκες ανδρείως, και ασκήσασαι φαιδρώς, και τον εχθρον

νικήσασαι, ταύτης ημάς γενέσθαι,εν μετοχή ικετεύσατε .
Θεοτοκίον .

Θεοχαρίτωτε Αγνή, μετα των άνω ταγμάτων, μετα παν

των των σοφών Αποςόλων, και Μαρτύρων ιερών, και Προφη

των ικέτευε, όπως τελείαν λύσιν, αμαρτημάτων ληψόμεθα .

. Ώδή δ'. Συ μου ισχυς, Κύριε .

T "δε Χριςε, και μη παρίδης με δέομαι, αμαρτίαις πάσαις συν

Π εχόμενον, αλλ'ικεσίαις των ιερών, παντων σου 'Αγγέλων,

Μαρτύρων και Αποςόλων σε, οικτείρησόν με σώσον, και της

σης βασιλείας, κληρονόμον με δείξον ως εύσπλαγχνος .

Κήρυξ Χριστού, Πρόδρομε τον εσβεσμένον με, της καρδίας

λύχνον νύν επαναψον, λύχνος Ηλίου του νοητού, ήδη χρημα

τίσας, και συν Προφήταις ικέτευε, και πάσι τοϊς Αγίοις, εν

θερμή μετανοία, την ζωήν μετελθείν με την πρόσκαιρον .

Λάμψον μοι φώς, της μετανοίας φιλάνθρωπε, μεσιτείαις,

των εν οσιότητα, θεραπευσάντων σε Ιησού, ιερών Γυναίων,

Γεραρχών και Μαρτύρων σου, Κηρύκων Αποστόλων, και Ιε

ρομαρτύρων, και τυχεϊν σωτηρίας αξίωσον .

Θεοτοκίον.

Μόνη Θεόν, σωματωθέντα κυήσασα, Παναγία, τύτον καθε

κέτευε, εν τη ημέρα τη φοβερά, παντας ημάς σώσαι, και

της κολάσεως ρύσασθαι, ζωής αιωνιζόσης, και φωτος αξιω

σαι, και συν τούτοις καλώς θεραπεύσασι.

'Ωδή ε. "Ινα τι με απώσω.

Νοεραι σε Δυνάμεις, νύν καθικετεύουσιν εύσπλαγχνε Κύ

IY ριε, Έξουσίαι Θρόνοι, Σεραφίμ Κυριότητες "Αγγελοι, συν

τοϊς Αρχαγγέλοις, και ταϊς Αρχαϊς: “Ιλεως έσο, τώ λαώ

σου, και σώσον ως εύσπλαγχνος .
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Ξενοτρόπως βιώσας, Πρόδρομε μακάριε, ξένον με ποίησον,

πάσης τιμωρίας, Ιησούν δυσωπών τον φιλανθρωπον, συν

Προφήταις θείοις, και 'Αποςόλοις Ιεράρχαις, και Μαρτύρων

αγίοις στρατεύμασιν .

Ο τες σες Ιεράρχας, και Ιερομάρτυρας λαμπρύνας Κύ

ριε, και σεπτών Γυναίων, αθλησάντων τον θείον κατάλογον,

μεγαλύνας τούτων, ταϊς προσευχαΐς οικτείρησόν με, και ειδώς

μου τα αμετρα πταίσματα . Θεοτοκίον .

Παναγία Παρθένε, Λόγον τον πανάγιον αποκυήσασα, της

ψυχής μου πάσαν, αθυμίαν και λύπην απέλασον, και ευό

δωσόν μου, τον λογισμόν τα θεία πράττειν, ίνα πίστει και

πόθω δοξαζω σε.

' 'Ωδής'. Ιλάσθητί μοι Σωτήρ.

Ουσθήναι με της εκεί, αποκειμένης κολάσεως, δεήθητε Χε

I ρουβίμ, Θρόνοι Κυριότητες,'Αγγελοι Αρχάγγελοι,'Αρχαι

και Δυνάμεις, τον Δεσπότην πάσης κτίσεως.

Συν Αποστόλων χορούς, και των Μαρτύρων στρατεύμασι,

Πρόδρομε κήρυξ Χριστού, ευρείν ημάς έλεος, εν ώρα της κρί

σεως, Ιησούν δυσώπει, τον φιλανθρωπον Θεόν ημών.

Των αθλησάντων σερρώς, Γυναίων Θέκλα εξάρχουσα,εκέ

τευε συν αυταίς, τον εύσπλαγχνον Κύριον, παθών αμαυρώ

σεως, και πειρατηρίων, πολυτρόπων λυτρωθήναι ημάς .
Θεοτοκίον .

Υμνούμέν σε οι πιςοι, θεοχαρίτωτε Δέσποινα, τον υπερύ

μνητον γαρ, Θεόν απεκύησας δν δυσώπει άχραντε, πόλιν

και λαόν σου, εν ειρήνη διασώζεσθαι.

Ωδή ζ'. Θεού συγκατάβασιν .

ή ωτός φώτα δεύτερα , το πρώτο όντες, άγιοι "Αγγελοι, εν

μεθέξει αύλω, και πανολβίω καταφαιδρύνεσθε· όθεν

κραυγάζω: Τον νούν μου φωτίσατε, εσκοτισμένον αεί βίου

τοϊς πάθεσιν .

Χορος και μακάριος, των Αποστόλων καθικετεύει σε, συν

το θείω Προδρόμω, των'Αθλοφόρων και ιερών Προφητών,

Ιεραρχών τε Οσίων φιλανθρωπε παριδε πάντων ημών, τα

πλημμελήματα .



500 ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑ

Ψυχής μου καταβάλε, Χριστε τον πόνον, και ταύτην ά

κτειρων, των Ιερομαρτύρων, Ιεραρχών τε και των Οσίων

σο, ταϊς μεσιτείαις μη καταισχύνης με, ηνίκα μέλλω τώ σώ,

θρόνω παρίστασθαι.

Θεοτοκίον .

Ως θρόνος πυρίμορφος, τον Βασιλέα φέρεις της κτίσεως,

δν δυσώπει Παρθένε, συν μακαρίαις και ιεραϊς Γυναιξί, της

βασιλείας αυτού αξιώσαι με, υμνολογούντα πιστως την προ

στασίαν σου .

'Ωδή ή. Επταπλασίως κάμινον .

Δ 's Χερουβίμ πυρίμορφα, Σεραφίμ πολυόμματα, Θρόνοι

Ω Εξουσίαι, και Αρχαι και "Αγγελοι, και πάντες Αρ

χάγγελοι, και Κυριότητες ιεραι, συν τω μακαρίω, δυσωπείτε

Προδρόμω, Προφήταις Αποστόλους, Ιεράρχαις Οσίοις, και

πάσι τοίς Δικαίοις ημάς ελεηθήναι .

Δότε ημϊν βοήθειαν, Πέτρε, Παύλε, Ιακωβε, και Βαρθολο

μαϊε, και Θωμά, και Φίλιππε, 'Ανδρέα, Μάρκε, Λουκά, και

Ιωάννη φίλε Χριστού, Σίμων και Ιούδα, παμμακάριςοι θείοι,

και μέγιστε Ματθία, επηρείαις του πλάνου, καταπεπονημέ

νοις και εξηπορημένοις .

- Ηλιακών λαμπρότερος, χρηματίσας ελλαμψεως, Στέφανε

ο πρώτος, Αθλητών γενόμενος, συν τούτοις ικέτευε, καταυ

γασθήναι πάντας ημάς, και της αμαρτίας εκφυγείν πάντα

ζόφον, βοώντας τη Δεσπότη Ιερείς εύλογείτε, λαός υπερ

φούτε εις πάντας τους αιώνας,

Θεοτοκίον .

Ιχνηλατείν με Παναγνε, τους οσίως βιώσαντας, δια πολι

τείας έναρέτου ποίησον, εχθρους καταρράσσεσα, τους αφει

δώς με θλίβοντας, και προς της σαρκός κατολισθαίνειν τα

πάθη, απαύστως ενοχλούντας, ένα χαίρων κραυγάζω: Λαος

υπερυψούτε Χριστόν εις τους αιώνας.

" Ωδή 8 '. Έξέστη επί τούτω ο ουρανός .

Λ 's θείαι Έξουσίαι και Χερουβίμ, Σεραφίμ Κυριότητες

2 "Αγγελοι, Θρόνοι, 'Αρχαι, πάσαι και Δυνάμεις πανευ

κλεείς, και ιεροί Αρχάγγελοι, δέησιν ποιείτε προς τον Θεόν,
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καλώς ήμάς βιώσαι, τυχεϊν τε σωτηρίας, και των δεινών α

πολυτρώσασθαι .

Συν πάσι τοίς Προφήταις ως Προφητών, χρηματίσας υπέρ

τερος Πρόδρομε, των αγαθών, πάντων καταξίωσον και ημάς,

τους κακωθέντας πάθεσι, και ταϊς επηρείαις του πονηρού,

αει συνεχομένους, και βίου ταϊς απάταις, όπως υμάς πίστει

γεραίρωμεν.

Η θεία Αποστόλων πανευκλεής, δωδεκας συν τοϊς Μάρ

τυσιν άπασιν, Ιερουργούς, και Ιερομάρτυσιν ιερούς, Προφή

ταις μακαρίοις τε, "Όσιοι και Δίκαιοι, αι στερρώς, αθλήσα

σαι Γυναίκες, υπέρ ημών πρεσβείαν, προς τον Φιλάνθρωπον

ποιήσατε.

Θεοτοκίον .

Φιλάγαθε Παρθένε τον αγαθόν, έκδυσώπει Υιόν σου και

Κύριον, διαπαντος, την κεκακωμένην ταϊς προσβολαίς, του

ψυχοφθόρου δράκοντος, και εξασθενήσασαν μου ψυχήν, ία

σασθαι και σώσαι, και πάσαις αγαθύναι, ταϊς φωτοφόρους

αναβάσεσιν .



INBI

e
, Π

ρ
α

Έμοι μη γένοιτο καυχάσθαι, ει μή εν τω Σταυρό

του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού .
Ψαλμ. . 14.



ΟΙ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΕΣ ΟΙΚΟΙ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΗΤΑΝ ΚΑΙΜΑΚΑ

Τ Ο Ν Τ Ι Μ Ι Ο Ν Σ Τ Α Ρ ο Ν .

Κοντακιον, “Ήχος πλ. δ'. Τη υπερμάχω .

Δ ' τρισμακάριςε Σταυρε και πανσεβασμιε, σε προσκυνού

Η μεν οι πιςοι και μεγαλύνομεν, αγαλλόμενοι τη θεία σου

ανυψώσει . Αλλ' ως τρόπαιον και όπλον απροσμάχητον, πε

· ριφρούρει τε και σκέπε τη ση χάριτι, τους σοι κράζοντας:

Χαίρε, Ξύλον μακάριον .

ΟΙ ΟΙΚΟΙ.

A "γγελοι ουρανόθεν αοράτως κυκλoύσι Σταυρον τον ζωη

Η φόρον εν φόβω και φωτοπάροχον χαριν λαμπρώς πα

ρεχόμενον νύν τοϊς πιστούς βλέποντες, εξίστανται, και ίσαν

ται βοώντες προς αυτόν τοιαύτα:

Χαίρε, Σταυρε οικουμένης φύλαξ · χαίρε, η δόξα της Έκ

κλησίας .

Χαίρε, ο πηγάζων αφθόνως ιαματα" χαίρε, ο φωτίζων του

κόσμου τα πέρατα .

Χαίρε, Ξύλον ζωομύριστον, και θαυμάτων θησαυρέ χαίρε,

συνθετοτρισόλβιε, και χαρίτων παροχεύ.

Χαίρε, ότι υπάρχεις υποπόδιον θείον· χαίρε, ότι ετέθης εις

προσκύνησιν πάντων .

Χαίρε, κρατήρ του νέκταρος έμπλεως" χαίρε, λαμπτήρ της

άνω λαμπρότητος .
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Χαίρε, δι ου ευλογείται η κτίσις" χαίρε, δι ου προσκυνείται

ο Κτίστης .

Χαίρε, Ξύλον μακάριον .

Dλέπουσα η Ελένη εαυτήν εν εφέσει , φησί τω Βασιλεί

D θαρσαλέως : Το παμπόθητόν σου της ψυχής ευχερέστα

τον μου τη σπουδή φαίνεται ζητούσα γούν το κράτιστόνσοι

τρόπαιον, ως λέγεις, κράζω: 'Αλληλούϊα.

Γνώσιν άγνωστον πρώην η Βασίλισσα γνούσα, έβόησε προς

I τους υπουργούντας: Εκ λαγόνων της γης ευρείν εν τα

χει, και δούναι τον Σταυρόν σπεύσατε προς δν ιδούσα

έφησεν εν φόβω, πλην κράζουσα ούτω

Χαίρε, χαράς της όντως σημείον " χαίρε, αράς της αρχαίας

λύτρον .

Χαίρε, θησαυρός εν τη γή φθόνω κρυπτόμενος χαίρε, ο φα

νείς εν τοϊς άστρους τυπούμενος .

Χαίρε, τετρακτινοπύρσευτε και πυρίμορφε Σταυρέ χαίρε,

κλίμαξ υψοστήρικτε, προοραθείσα ποτέ .

Χαίρε, το των Αγγέλων γαληνόμορφον θαύμα" χαίρε, το

των δαιμόνων πολυστένακτον τραύμα.

Χαίρε, τερπνόν του Λόγου κειμήλιον χαίρε, πυρός της πλά

νης σβεστήριον .

Χαίρε, Σταυρε, απορoύντων προστατα χαίρε, στερρε ευδρο

μούντων αλείπτα .

Χαίρε, Ξύλον μακάριον .

Δύναμις ή του Ξύλου, επιδέδεικται τότε, προς πίστωσιν α

Δ ληθή τοις πάσι και την άφωνόντε και νεκραν προς

ζωήν ανέστησε, φρικτόν θέαμα τοϊς μέλλουσι καρπούσθαι

σωτηρίαν, εν τω μέλπειν ούτως

'Αλληλούϊα .

"χουσα η Ελένη το αήττητον όπλον, ανέδραμε προς τον

Ο ταύτης γόνον · ο δε, μέγα σκιρτήσας ευθυς, επιγνούς

τον μέγιστον Σταυρόν, έχαιρε, και αλμασιν ως άσμασιν,εβόα

προς αυτόν τοιαύτα:

Χαίρε, Σταυρε, του φωτός δοχείον" χαίρε, Σταυρες της ζωής

ταμείον .
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Χαίρε, ο δοτήρ χαρισμάτων του Πνεύματος χαίρε, ο λιμήν

ποντοπόρων αχείμαστος .

Χαίρε, τράπεζα βαστάζεσα ώσπερ θύμα τον Χριστόν χαϊ

ρε, κλήμα, βότρυν στάζοντα φέρoν οίνον μυστικόν .

Χαίρε, ότι τα σκήπτρα των ανακτων φυλάττεις: χαίρε, ότι

τας καρας των δρακόντων συνθλάττεις .

Χαίρε, λαμπρόν της πίστεως γνώρισμα χαίρε, παντός του

κόσμου διάσωσμα.

Χαίρε, Θεού προς θνητούς ευλογία: χαίρε, θνητών προς

Θεόν μεσιτεία .

• Χαίρε, Ξύλον μακάριον .

η ήλον ένδοθεν θείον, η Ελένη λαβούσα, εζήτησε και εύρε

Π σπουδαίως τον εν γή κρυπτόμενον Σταυρόν, και δεικνύ

μενον εν ουρανώ "Ανακτι· δν ύψωσε και βλέπον το πολί

τευμα, εν πίστει έφη" ' 'Αλληλούϊα .

ΤΙλιόμορφος ώφθη ο Σταυρος εν τω κόσμω, και πάντες

Η φωτισμού εμπλησθέντες, και δραμόντες ως προς αςέρα,

θεωρούσι τούτον ως καλών αίτιον, εν ταϊς χερσι ταϊς θείαις

υψωθέντα: αν υμνούντες είπαν:

Χαίρε, αυγη νοητού Ήλίου χαίρε, πηγή ακενώτου μύρου .

Χαίρε, του 'Αδαμ και της Εύας ανακλησις χαίρε, των αρ

χόντων του Αδου η νέκρωσις .

Χαίρε, ότι ανυψούμενος, συνανυψούς νύν ημάς · χαίρε, ότι

προσκυνούμενος, καθαγιαζεις τας ψυχάς .

Χαίρε, των Αποστόλων κοσμοκήρυκτον κλέος χαίρε, των

αθλοφόρων ευμενέστατον σθένος .

Χαίρε, Σταυρε, Εβραίων ο έλεγχος χαίρε, Πιστων ανθρώ

πως ο έπαινος .

Χαίρε, δι ου κατεβλήθη ο "Αδης: χαίρε, δι ου ανατέταλκε

χάρις .

Χαίρε, Ξύλον μακάριον .

ρεοβράβευτον Ξύλον θεωρήσαντες πάντες, τη τούτου νυν

Ο προσέλθωμεν σκέπη και ως όπλον κρατούντες αυτο,

δί αυτού τροπώμεν των εχθρών φάλαγγας, και ψαύοντες τον

αψαυστον, τοϊς χείλεσιν αυτώ βοώμεν: 'Αλληλούϊα .
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T "δε φώς έρανόθεν Κωνςαντίνος ο μέγας, δεικνύμενον Σταυ

Η ρού το σημείον δι αςέρων, ενώ και νικάν πολεμίων πλη

θύν, έσπευσε το Ξύλον φανερώσαι, και βοήσαι προς αυτο

τοιαύτα "

Χαίρε, βουλής της αρρήτου πέρας· χαίρε, λαού ευσεβούντος

κέρας.

Χαίρε, πολεμίων και τρέπων τας φάλαγγας χαίρε, φλόξ κα

θάπερ ο φλέγων τους δαίμονας .

Χαίρε, σκήπτρον επoράνιον του Βασιλέως του πιστού• χαϊ

ρε, τρόπαιον αήττητος του φιλοχρίστου στρατού .

Χαίρε, και των βαρβάρων την οφρυν καταβάλλων χαίρε, ο

των ανθρώπων τας ψυχας περιέπων.

Χαίρε, κακών πολλών αμυντήριον· χαίρε, καλών πολλών

βραβευτήριον .

Χαίρε, δι ου χριστοφόροι σκιρτώσι χαίρε, δι ου Ιουδαίοι

θρηνούσι.

Χαίρε , Ξύλον μακάριον.

ΤΚ λίμαξ ουρανομήκης, ο Σταυρός του Κυρίου, εγένετο, τους

πάντας ανάγων, από γής προς υψος ουρανού, του χο

ρούς 'Αγγέλων συνοικείν πάντοτε, αφέντας τα νύν όντα ως

μη όντα, και ειδότας ψάλλέιν : 'Αλληλούϊα .

Λαμψας φώς επί πάσιν ο Σωτήρ τοίς εν "Αδη, έφώτισας

τους κάτω κειμένους πυλωροι δε "Αδου την αυγήν μη

ενέγκαντές σου, ως νεκροί πεπτωκασιν οι τούτων δε ρυσθέν

τες, νύν ορώντες τον Σταυρόν βοώσι"

Χαίρε, ανάστασις τεθνεώτων χαίρε, παράκλησις των πεν

θoύντων .

Χαίρε, των ταμείων του "Αδου ή κένωσις · χαίρε, Παραδείσου

τρυφής η απόλαυσις .

Χαίρε, ράβδος ή ποντίσασα τον Αιγύπτιον στρατόν χαίρε,

αύθις ή ποτίσασα Ισραηλίτην λαόν.

Χαίρε, έμψυχον Ξύλον, του Ληστού σωτηρία " χαίρε, εύοσμον

ρόδον, ευσεβών ευωδία . .

Χαίρε, τροφή πεινώντων εν πνεύματι χαίρε, σφραγίς, ήν έ

λαβον άνθρωποι .



ΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 507

Χαίρε, Σταυρε, μυστηρίων η θύρα " χαίρε, εξ ου ρείθρα χέον

ται θεία . Χαίρε, Ξύλον μακάριον .

Τηέλλοντος Μωϋσέως το πολύμοχθον γένος λυτρώσασθαι

IN έκ τώ λυμεώνος, επεδόθης ως ράβδος αυτώ, αλλ'εγνώ

σθης τούτω και Θεού σύμβολον διόπερ κατεπλάγη σου,

Σταυρε, την δυναστείαν, κράζων 'Αλληλούϊα.

Το Κοντάκιον : “ Ω τρισμακάριστε Σταυρέ . Σελ. 503. -

Τον Ν'. ψαλμών, και τον Κανόνα , ού η 'Ακροστιχίς:

Χαράς δοχείον, σα πρέπει χαίρειν μόνω. Ίησούς .

Ποίημα Κωνσταντίνου Δαπόντε.

Ωδή α. "Ηχος δ'. Ο Ειρμός .

» Α 'νοίξω το στόμα μου, και πληρωθήσεται πνεύματος,

» Α και λόγον ερεύξομαι,τώ ζωηφόρω Σταυρώ, και οφθή

» σομαι, φαιδρώς πανηγυρίζων, και άσω γηθόμενος, τούτου

και τα θαύματα . * Τροπάρια .

Ο ριστό σκήπτρον άγιον,εμψυχωμένον σε Πνεύματι, Σταυρε

Λ πανσεβάσμιε, Ελένη βλέπουσα, προσεφώνει σοι: Χαίρε

Χριστού η δόξα, δί ου δόξαν άπαντες, προσενεδύθημεν .

'Αήττητος δύναμις, Χαίρε Σταυρε τρισμακάριστε, πιστών

δεομένων σου χαίρε η μάχαιρα, η εκκόπτουσα, τα κέρατα

δαιμόνων" χαίρε αγλαόκαρπον, δένδρον πανάγιον .

Ραβδος η βλαστήσασα, χαίρε Χριστόν τον ζωήρρυτον,

καρπόν εξ ου τρώγοντες, ζωήν καρπούμεθα· Χαίρε ένδοξον,

σημείον το Δεσπότε, αφ'ου σαλευθήσονται, γη και ουράνια .

Αγγέλων αγλάϊσμα, Χαίρε βροτών το διάσωσμα, δαιμό

νων πολύστoνoν, τραύμα πανύμνητε, ζωοπάροχα, Σταυρε η

σωτηρία, καταπονουμένων τε, και η αντίληψις .

Ωδή γ'. Ο Ειρμός .

και τους στους υμνολόγους Ζωοδότα,ιάσεων άφθονος πηγή,

• Ο θίασον συγκροτήσαντας, πνευματικών στερέωσον, και

• εν τη θεία δόξη σου, στεφανων δόξης αξίωσον .

Τροπάρια .

Οταυρε η αρχή της σωτηρίας, Σταυρε των Μαρτύρων ή

Η χαρά, κήρυγμα Αποστόλων τε, Εκκλησιών ομόνοια , σκέ

πε φρούρει και φύλαττε, τους καυχωμένους το κράτει σου .
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Διώκονται φάλαγγες δαιμόνων, τη ση σημειώσει δυνατέ:

όθεν βοώμεν: Χαίρε σου χαίρε δί ου ηνώθησαν, ή γή και

τα ουράνια, και εθεώθη ο άνθρωπος .

Οδος προς μονας τας ουρανίους, απάγουσα, χαίρε το

λαμπρόν, του Ιησού μου τρόπαιον χαίρε ανάκτων στέφανος

χαίρε σωτηρ παγκόσμιος χαίρε η ράβδος ευθύτητος .

Χαίρε συ ή ράβδος βασιλείας, δυνάμεως" χαίρε του Χρι

στού, η ράβδος ήν απέστειλεν, εκ της Σιων ο Κύριος · χαίρε

φυτον αθάνατον, υφ' ούπερ σκέπονται άπαντες .

Το Κοντακιον : Ω τρισμακάριστε Σταυρέ .

Είτα ετέρους έξ οίκους .

Τόμον ο εν Σιναίω τω Θεόπτη δους παλαι, Σταυρώ έθε

IN λoντι προσηλούται, υπερ ανόμων ανόμως ανδρών, και

κατάραν νόμου παλαιάν έλυσεν, ίνα Σταυρού την δύναμιν

ορώντες άπαντες νυν βοώμεν

Χαίρε, ανόρθωσις πεπτωκότων · χαίρε, κατάπτωσις κοσμο

λάτρων.

Χαίρε, αναστάσεως Χριστού το εγκαίνισμα χαίρε, μονα

ζόντων το θείον εντρύφημα .

Χαίρε, δένδρον εύσκιόφυλλον, υφ' ου σκέπονται πιστοί χαϊ

ρε, ξύλον προφητόφθεγκτον, πεφυτευμένον εν γή.

Χαίρε, της βασιλείας κατ'εχθρών συμμαχία : Χαίρε, της πο

λιτείας κραταια προστασία .

Χαίρε, Κριτού δικαίου φανέρωσις· χαίρε, βροτών πταιόντων

κατάκρισις .

Χαίρε, Σταυρε ορφανών αντιλήπτορ χαίρε, Σταυρε πλουτι

στα των πενήτων .

Χαίρε, Ξύλον μακάριον.
Ξένον θαύμα ιδόντες, ξένον βίον βιωμεν, τον νούν εις ου

Α ρανόν ανυψούντες · δια τούτο γαρ εν τω Σταυρώ ο Χρι

στος επαγη, και σαρκί πέπoνθε, βουλόμενος ελκύσαι προς

το ύψος τους αυτώ βοώντας

'Αλληλούϊα .

Λ "λος ήλθεν εξ ύψους, την Θεότητα έχων, ο μόνος προαιώ

Ο νιος Λόγος και τεχθείς εκ Παρθένου Μητρος, και φα



ΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ . 509

νείς τω κόσμω ταπεινός άνθρωπος, Σταυρον καταδεξάμενος,

έζώωσε τους αυτώ βοώντας

Χαίρε, Σταυρε της ειρήνης όπλον χαίρε, βαλβις των οδοιπο

ρούντων.

Χαίρε, σωζομένων σοφία και στήριγμα χαίρε, απολλυμένων

μωρία και συντριμμα.

Χαίρε, εύκαρπον, αθάνατον και ζωηφόρον φυτόν· χαίρε, άν

θος, όπερ ήνθησε την σωτηρίαν ημών .

Χαίρε, ότι συνάπτεις τα εν γή συν τοις άνω χαίρε, ότι φω

τίζεις τας καρδίας των κατω.

Χαίρε, δι ου φθορα εξωστρακισται χαίρε, δι ου η λύπη ή

φανισται .

Χαίρε, καλών μυριάριθμος όλβος" χαίρε, πιστών μυριώνυμον

εύχος .

Χαίρε, Ξύλον μακάριον .

πεπτωκε των δαιμόνων ή παμβέβηλος φάλαγξ, και γένος

Π. των Εβραίων ήσχύνθη, προσκυνούμενον τον Σταυρόν

παρα παντων, μετα πόθου βλέποντες, αει δε αναβλύζοντα .

ιαματα τοις εκβοώσιν · 'Αλληλούϊα.

D Γεύματα συνεστάλη λογισμών κακοδόξων, παγέντος σου

Η Χριστε επί ξύλου απορούσι γαρ όντως το, Πώς και

• Σταυρόν υπέστης, και φθοραν πέφευγας ημείς δε την 'Ανα

στασιν δοξάζοντες, αναβοώμεν:

Χαίρε, σοφίας Θεού το ύψος χαίρε, προνοίας αυτού το

βάθος .

Χαίρε, μωρολόγων αλόγων η άγνοια " χαίρε, μανταπόλων α

φρόνων απώλεια .

Χαίρε, ότι την Ανάστασιν εμφανίζεις του Χριστού · χαίρε,

ότι τα παθήματα ανακαινίζεις αυτού .

Χαίρε, των πρωτοπλάστων την παράβασιν λύσας: χαίρε,

του Παραδείσου τας εισόδους ανοίξας .

Χαίρε, Σταυρε τοις πάσι σεβάσμιε · χαίρε, εθνών απίστων

αντίπαλε .

Χαίρε, Σταυρε ιατρε των νοσούντων" χαίρε, αει βοηθε των

βοώντων Χαίρε,Ξύλον μακάριον.
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Tώσαι θέλων τον κόσμον και το κόσμου κοσμήτωρ, κατήλθε

Κ προς αυτόν απορρήτως και Σταυρόν υπέστη, Θεός ών,

δι ημάς, τα πάντα καθ' ημάς δέχεται διο και λυτρωσαμε

νος ημάς, ακούει παρα πάντων · " 'Αλληλούϊα .

Το Κοντάκιον : “ Ω τρισμακάριστε Σταυρέ .

Ωδή δ'. Ο Ειρμός .

» Λ ' καθήμενος εν δόξη,επί θρόνου Θεότητος, εν Σταυρού

» U το ξύλω, ήλθεν Ιησούς ο υπέρθεος, τη ακηρατω πα

» λάμη, και διέσωσε, τους κραυγάζοντας: Δόξα Χριστε τη

• δυνάμει σου .

Τροπάρια .

τυφημούμεν σε προθύμως, υποπόδιον λέγοντες, των ποδών

Ο Κυρίου, εν ώ προσκυνούμεν πανάγιε, Χαίρε Σταυρες

και υψούμεν τον υψώσαντα, την πεσούσαν φύσιν παραβάσει

Προπάτορος .

Ιορδάνης μαρτυρεί σου, την φρικτήν θείαν δύναμιν, Σταυ

ρε του Κυρίου, αναχαιτισθείς υπερ λόγον τε, και τόπον δούς

Πατριάρχη διαβαίνονται, και ανάξας τω Έλισσεε το σιδήριον.

"Οφεις χαίρε ο κτιννύων, εν ερήμω βλεπόμενος · χαίρε φως

Κυρίου, το φωτίζουν πάντα τα πέρατα χαίρε ο σκόλοψ βαρ

βάρων, η κατάλυσις, των ξοίνων τε, και Ιουδαίων απωλεια.

Νήσοι, ήπειρος ή πάσα, σώ τιμίω κλείζονται, κλέος οίκου

μένης, Σταυρε ζωηφόρε ονόματι ύψωσον κέρας απάντων,

χριστωνύμων τε, και καταβαλε των εναντίων το φρύαγμα .

Σοι βοώμεν ως εμψύχω. Χαίρε Ξύλον τρισόλβιον · χαίρε

ζωής Ξύλον χαίρε προσκυνούμενον πάντοτε, υπό 'Αγγέλων,

ανθρώπων" χαίρε καύχημα, ουρανού και γής, σώσον ημάς

τη δυνάμει σου .

Ωδή έ. Ο Ειρμός .

» η 'ξέστη τα σύμπαντα, επί τη θεία δόξη σου · συ γαρ

» D τρισμακάριστον ώ Ξύλον, έσχες εις ύψος τον επι παν

» των Θεόν, και έδειξας άχρονος ημίν, πάσι τοις υμνούσι

» σε, σωτηρίαν δωρούμενος . Τροπάρια.

Λ "πλον θεοχάλκευτον, ο θυρεός της πίστεως, κράτος το

Ο ακράδαντον εν μάχαις, Σταυρε Κυρίου, χαίρε η δίστο
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μος, σπάθη των πιστών χαίρε δε ής, "Αγαρ κατασφαττεται

και εγείρονται τρόπαια .

Ισχύς και οχύρωμα, ανθρώπων Σταυρε τίμιε, κλίμαξ τον

Θεόν έστηριγμένον, επί σε έχουσα, χαίρε κήρυγμα, πάντων

Προφητών" χαίρε δι ού, ο κόσμος ήγίασται, και Σατάν κα

ταβεβληται .

Πάθος το κεφάλαιον, παθών Κυρίου ένδοξε, χαίρε το πα

θόντος εκουσίως, εξ ού το θείον πόμα ανέβλυσε, πάσι το

πανάχραντος αυτού, Αίμα και επίομεν, έκτακέντες οι άν

θρωποι .

Ρείθροις θείου Αίματος, επαρδευθείς πανάγιε , Σταυρε

θεοτίμητε τους πίστει, σώζε κινδύνων, και του λαιμού και

λιμού, βοώντας σοι: Χαίρε η πηγή, άρδουσα τα σύμπαντα,

τα σωτήρια νάματα .

Ευλόγησον Κύριε, του σού Σταυρού τη χάριτι, τον ενιαυ

τον χρηστότητός σου, τους ιερέας, τους βασιλείς, τον στρα

τον, πάντα περιούσιον λαόν, πιστώς προσκυνούντας σου, τον

Σταυρόν τον φωτόμορφον.

άδης'. Ο Ειρμός .

» Την θέαν ταύτην και πάντιμον, τελούντες Εορτήν οι

» Ι θεόφρονες, του θεοδέγμονος, Σταυρού, τας χείρας κρο

• τήσωμεν, τον επ'αυτώ τεθέντα Θεόν δοξάζοντες.

Τροπάρια .

πάσα ή γή προσκυνούμέν σε, και ψαλλομεν τω θείω ονό

Π ματι, σου Σταυρε ύψιστε, σεπτό 'Αγγέλοις υπάρχοντι,

και φοβερό καυτούς τους δαιμόνων άρχουσι.

Ελένη γηθεν το Λάβαρον, εκλάμψαν βασιλείας τουπίση

μον, Χριστιανών ημών, γνούσα το, Χαϊρέ σοι έκραζε, χαίρε

ημών η δόξα και το κραταίωμα .

'Ιδου καυτοί σοι κραυγάζομεν: Χαίρε Σταυρε Κυρίου παν

ένδοξε" χαίρε ελπίς ημών " χαίρε υψών ημάς άπαντας, τη

παγκοσμίω ήδη θεία υψώσει σου .

Χαράς αιτίου υπάρξαντος, πιστοι νύν τη δυναμει σου χαί

ρομεν, και προσκυνούμέν σε Χαϊρε λαμπτηρ παμφαέστατες

χαίρε νηπίων φύλαξ, και πολυύμνητε .
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Το Κοντάκιον : “ Ω τρισμακάριστε Σταυρέ .

Είτα τους λοιπούς εξ οίκους.

Τείχος της οικουμένης, ώ Σταυρε ζωηφόρε, απόρθητον και

I θείον νοούμεν ' ο γαρ του ουρανού και της γης κατα

σκευάσας σε Ποιητης, ταννυσι τας χείρας, ξένον άκουσμα!

και απαντας εκφωνείν διδάσκει

Χαίρε, η βασις της ευσεβείας " χαίρε, το νίκος της κλη

ρουχίας .

Χαίρε, 'Αμαληκ νοητόν και τροπούμενος · χαίρε, Ιακωβ ταϊς

χερσι προτυπούμενος .

Χαίρε, συ γαρ ανεμόρφωσας τας παλαιτάτας σκιάς : χαίρε,

συ γαρ ανεπλήρωσας προφητοφθέγκτους φωνας.

Χαίρε, ο τον Σωτήρα των απάντων βαστασας χαίρε, και το

φθορέα των ψυχών καταργήσας.

Χαίρε, δι ου 'Αγγέλοις ηνώθημεν χαίρε, δι ου φωτί κατη

γάσθημεν.

Χαίρε, σε γαρ προσκυνούμεν τιμώντες· χαίρε, σοι γαρ προσ

φωνούμεν, βοώντες:

* Χαίρε, Ξύλον μακάριον .

Υ μνος άπας μειούται, συνακολουθεϊν θέλων, τώ πλήθει

I των πολλών σου θαυμάτων » εγκωμίων πληθυν και γαρ

αν προσαξωμέν σοι, ώ Σταυρε τίμιε, ουδεν τελούμεν άξιον, ών

δέδωκας ημϊν · αλλ' ούν βοώμεν· ' 'Αλληλούϊα .

Η ωτοπάροχον αίγλην, τοίς εν σκότει δωρείται, Σταυρός ο

Ψ ζωοδώρητος ούτος" το γαρ άυλον δέδεκται φώς, και

προς γνώσιν θείαν δαδουχεϊ άπαντας: υψοί δε νύν υψούμε

νος τον νούν ημών, αναμέλπειν ταύτα

Χαίρε, φωστήρ τοίς εν σκότει φαίνων " χαίρε, αστηρ τον κό

σμον αυγάζων .

Χαίρε, αςραπή χριστοκτόνους αμβλύνουσα χαίρε, η βροντή

τους απίστους εκπλήττουσα .

Χαίρε, ότι κατελάμπρυνας ορθοδόξων τους χορούς· χαίρε,

ότι κατηδαφισας των ειδώλων τους βωμούς . .

Χαίρε, όπερ ο τύπος ουρανόθεν εφάνη" χαίρε, ούπερ η χάρις

πονηρίας ελαύνει.
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Χαίρε, σαρκός σημαίνων την νέκρωσιν· χαίρε, παθών ο κτεί

νων επέγερσιν .

Χαίρε, εν ωο Χριστός εσταυρώθη· χαίρε, δι ου πάς ο κό

σμος εσώθη.

Χαίρε, Ξύλον μακάριον .

νάριν δούναι θελήσας ο Χριςός τους ανθρώποις, τας χεί

ρας επί ξύλου εκτείνει, και τα έθνη πάντα συγκαλεί,

και βασιλείαν πάσιν ουρανών δίδωσι, τοίς μέλπουσι τον ύ

μνον επαξίως, και πιστως βοώσιν 'Αλληλούϊα .

Ταλλοντές σου τον ύμνον, ευφημούμεν εκ πόθου, ως έμψυ

χoν Κυρίου σε Ξύλον επί σοι γαρ παγείς εν σαρκι ο

δεσπόζων των άνω δυνάμεων, ήγίασεν, εδόξασεν, εδίδαξε

βοάν σοι ταύτα

Χαίρε, Σταυρε, νοητή ρομφαία χαίρε, “Αγίων άγιον βλέμμα .

Χαίρε, Προφητών και Δικαίων προκήρυγμα χαίρε, του Χρι

στού λαμπροφόρον στρατήγημα .

Χαίρε, κάλλος και διάδημα βασιλέων ευσεβών χαίρε, κρά

τος και οχύρωμα ιερέων ευλαβών .

Χαίρε, της αληθείας ευκλεέστατος κόσμος χαίρε, της σω

τηρίας ευτυχέστατος όρμος .

Χαίρε, φαιδρον απάντων αγλάϊσμα" χαίρε, υιών της "Αγαρ

φυγάδευμα .

Χαίρε, φωτός ακηράτου λυχνία χαίρε, ψυχής της έμής θυ

μηδία.

Χαίρε, Ξύλον μακάριον .

πανύμνητον Ξύλον, το βαστασαν τον παντων Αγίων

2 αγιώτατον Λόγον · δεδεγμένον ημών τας λιτας, από

πάσης ρύσαι συμφοράς, άπαντας, και αιωνίου λύτρωσαι κο

λάσεως τους σοι βοώντας

" 'Αλληλούϊα .

Και πάλιν• "Αγγελοι ουρανόθεν. Και το Ω τρισμακάριστε

Σταυρέ . Σελ. 303.

'Ωδή ζ. Ο Ειρμός .

» Λύκ ελάτρευσαν, τη κτίσει οι θεόφρονες, παρά τον κτί

U σαντα αλλά πυρός απειλών, ανδρείως πατήσαντες,

Orologio . 33
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» χαίροντες έψαλλον: Υπερύμνητε, και των Πατέρων Κύριος

» και Θεός ευλογητός εί .

. Τροπάρια..

Α 'ναφέρουσα, εκ γής προς τα ουράνια , χαίρε η γέφυρα

Η χαίρε »σημείον εν ώ, φλογίνη ρομφαία μεν υποκεχωρη

κε: Ληστης ήλθε δε, χαίρων εις τον Παράδεισον . 'Aνυμνώ

την δύναμιν σου.

Ιερέων, η ευπρέπεια ζωήρρυτε, χαίρε θεμέλιον,της Εκ

κλησίας ημών, γαλήνη του σύμπαντος χαίρε ανάκλησις, με

τανοίας τε, και παρθενίας τήρησις " χαίρε Ξύλον αφθαρσίας.

Ρόδον εύοσμον, άνθος χαίρε αμάραντον, ράβδος βλαστή

σασα, την σωτηρίαν ημών Ζωής χαίρε τράπεζα, παρατιθέ

μενον, άρτον έχουσα χαίρε τροφή πεινώντων τε, και λιμήν

χειμαζομένων .

* Ευφημεί σε, μακαρίζοντα τα πέρατα, και ανακράζεισαν

Χαίρε το άρμα Θεέ, εν ώ περιέδραμεν αγαλλιώμενος, ώσπερ

γίγας τις, τον ουρανόν, την άβυσσον, έως άκρων ουρανίων.

ιλαστήριον, απάντων χαΐρε τίμιε· χαίρε η σύστασης,

παντος του κόσμου Σταυρε, δι ου υψουμένου τε συνανυψού

μεθα, και διάβολος, πίπτει είς "Αδου πέταυρον, το αυτό

ήτοιμασμένον .

Ωδή ή. Ο Ειρμός .

» η αΐδας ευαγείς εν τη αβύσσω, ο τύπος του θεοδόχου

διεσώσατο, τότε μεν τυπούμενος· νύν δε ενεργούμε

» νος, την οικουμένην άπασαν αγείρει ψαλλουσαν: Τον Κύ

» ριον υμνείτε τα έργα, και υπερυψούτε εις πάντας τους

» αιώνας.

Τροπάρια..

Παμάτων πηγής εκ σωτηρίου, του θείου Σταυρού, πλου

1 σίως αρυσώμεθα, θεοβρύτων άπαντες, της πλευράς του

πλάσαντος, ημάς προθύμως κράζοντες, και πίστει ψάλλον

τες : Τον τίμιον υμνούμεν Κυρίου, και υπερυψούμεν Σταυρό

εις τους αιώνας.

διέσον ουρανού και γης ιδρύθης, ως κλίμαξ Σταυρε Κν

ρίου ωραιότατε, ίνα ανατρέχωμεν, προς τα επουράνια, δια
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της σης οι άνθρωποι ανόδου, ψαλλόντες · Τον τίμιον Σταυρόν

ανυμνούμεν, και υπερυψούμεν εις πάντας τους αιώνας .

Ο τόπος Κυρίου, ου αι πόδες, οι άγιοι συ προς σωτηρίαν

έστησαν · όθεν προσκυνούμέν σε, Σταυρε ηλιόμορφέ, των ασ.

κητών εντρύφημα, του Παντοκράτορος, η έκλαμπρος σημαία

της νίκης, κατά του Βελίαρ, η θεοδόχος κλίνη .

Νεκροί δια σου ζωοποιούνται θανάτου και γαρ τον νε

κρωτην εβάστασας τυφλοί αναβλέπουσιν, ώτα διανοίγονται,

δαίμονες διώκονται, πάθη αφίστανται, μυρίων αγαθών τα

μειούχε, Σταυρε του Σωτήρος, η κλεις του Παραδείσου.

" φθης Κωνσταντίνω τώ μεγάλω, τώ κρατορι ευσεβείας,

ω πανσέβαστε, Σταυρε θεοδώρητε, και πανυπερθαύμαστε,

ηλιακών λαμπρότερος βολίδων· όθεν σε, τον Κύριον υμνούν

μεν τον δόντα, και υπερυψούμεν εις πάντας τους αιώνας.

Ωδή 9'. Ο Ειρμός .

• A "πας γηγενής, σκιρτάτω τω πνεύματι λαμπαδουχούμε

» ! νος, πανηγυριζέτω δε, αύλων Νόων φύσις γεραίρουσα,

• τα ιερα θαυμάσια της Θεομήτορος, και βοάτω Χαίροις

» παμμακάριστε, Θεοτόκε αγνή αειπάρθενε .

. Τροπάρια .

"θυνον ημών, Σταυρε παμμακάριστέ, των προσκυνούντων

ή σε, προς τας εντολας Χριστού, την ζωήν, ίνα σοι Χαϊρε

κράζωμεν χαίρε κατάρας λύτρωσις, ως τανυσθέντος σου,

του Κυρίου, και κατάραν λύσαντος, ευλογίαν ημίν αντει

σάξαντος .

" "ΙΙρθη επί γής, απάσης η δόξα σου, Σταυρε και έπλησε,

και τα επουράνια διό σοι, Χαίρε αει κραυγάζομεν χαίρε

δί ου εσώθημεν, τα έθνη άπαντα, προσκυνούντες, Τριάδα α

χώριστον, τον Πατέρα Υιον συν τω Πνεύματι .

Συ εί ο Σταυρός, δί ου πάλαι έσχισε, Μωσής την θάλασ

σαν συ ει ή εκφύσασα,'Ααρωνίτις ραβδος τα κάρυα συ το

γλυκάναν ξύλον Μερράς τα νάματα. Σοι βοώμεν : Χαίροις

προφητόφθεγκτε, αυτουργεί τεραστίων εκάστοτε .

" λης έκ ψυχής, το Χαϊρέ σοι κράζομεν, Σταυρε πανάγιε,

και κατασφραγίζομεν, αυτές, και πόλεις πλοία τε, και τερα,
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και άπαντα τα εγχειρήματα, σου το θείον, όνομα χαράττον

τες, πεποιθότες εν σοι και τροπούμενοι ,

Υψωσον Χριστέ, ημών λατρευόντων σου, και προσκυνούν

των σου, τον ζωοποιόν Σταυρόν, και τα φρικτά σου θεία

παθήματα, την πολιτείαν θραύσον δε, τους αντιλέγοντας,

ένα γνώσι, πάντες την αήττητον, του τιμίου Σταυρού σου την

δύναμιν .

Σώσόν με Μητρος, τη χάριτι δέομαι της παναχράντουσου,

και ζωοποιού Σταυρού, θεία δυνάμει, δν και υπέμεινας,ο

Ιησού μακρόθυμε, και πολυέλεε, ίνα σώσης, ρευσαν το εικό

να σην, και ομοίωσιν φέρον πλαστούργημα ,

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΕΙ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ,

ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΙΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ.



ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟ Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΕ Χ Ο Ν

Το Ευαγγέλιον της Κυριακής του Πάσχα . . . .

Το Σύμβολον της πίστεως του αγίου Αθανασίου ,

Σύνοψιν μικραν ιερών Κανόνων .

'Αλφαβητικόν Πίνακα πάντων των εν τη ιερά ταύτη Βίβλο ονομαστι

αναφερομένων Αγίων .

Κανόνιον το ευρίσκεινεν ποία ημέρα της εβδομάδος άρχεται έκασος μήν.

Ερμηενίαν του αυτού Κανονίου . . . . . . . . . .

Σεληνοδρόμιον παντοτεινόν .

Ερμηνείας του αυτού Σεληνοδρομίου. '

Και Πασχάλια 68 ετών.



.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝ Η Ν Α'. 1 .

Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν, και Θεός ήν:

Λόγος . Ούτος ήν εν αρχή προς τον Θεόν . Πάντα δί αυτού εγένετο, και

χωρίς αυτού εγένετο ουδε έν, ο γέγονεν . Εν αυτώ ζωή ήν, και ηζωή

ήν το φως των ανθρώπων . Και το φώς εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτα

αυτο ου κατέλαβεν . Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα

αυτώ Ιωάννης. Ούτος ήλθεν εις μαρτυρίαν, ίνα μαρτυρήση περί του το

τος, ίνα πάντες πιστεύσωσι δι αυτού . Ουκ ήν εκείνος το φως, αλλ'

μαρτυρήση περί του φωτός. " Ην το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα αν

θρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον . Εν τω κόσμω ήν, και ο κόσμος και

αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε, καιο

ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον . " Οσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσία

τέκνα Θεού γενέσθαι, τοίς πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού . Οι ουκ εξα

μάτων, ουδε εκ θελήματος σαρκός, ουδε εκ θελήματος ανδρος, αλλ'εκ θεί

εγεννήθησαν. Και ο Λόγος σαρξ εγένετο, και έσκήνωσεν εν ημίν ( και

εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρα Πατρός) : πλήρης

χάριτος και αληθείας. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού, και κέκραγε λέγων"

Ούτος ήν δν είπον · Ο οπίσω μου ερχόμενος, έμπροσθεν μου γέγονεν,ότι

πρώτος μου ήν . Και εκ του πληρώματος αυτού ημείς πάντες ελάβομεν,και

χάριν αντί χάριτος . "Οτι ο νόμος για Μωσέως εδόθη η χάρις και η αλε

. θεια δια Ιησού Χριστού εγένετο .



ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ .

κα!

και τις βούλεται σωθήναι, προ πάντων χρη αυτή την Καθολικήν κρατήσαι

Πίστιν, ήν ει μή τις σώαν και άμωμον τηρήσειεν, άνευ δισταγμού, εις τον

αιώνα απολείται . Πίστις δει Καθολική αύτη έστιν, ίνα ένα Θεόν εν Τριάδι,

και Τριάδα εν Μονάδι σεβώμεθα, μήτε συγχέοντες τας υποστάσεις, μήτε

την ουσίαν μερίζοντες · άλλη γάρ έστιν ή του Πατρός υπόστασις, άλλη

του Υιού, και άλλη του αγίου Πνεύματος αλλα Πατρός και Υιού και α

γίου Πνεύματος μία εστι θεότης, ίση δόξα, συναΐδιος η μεγαλειότης .

Oιος ο Πατήρ, τοιούτος και ο γιος, τοιούτο και το Πνεύμα το άγιον .

Α 'κτιστος ο Πατήρ, άκτιστος ο Υιός, άκτιστον και το άγιον Πνεύμα .

Α ' κατάληπτος ο Πατήρ, ακατάληπτος ο Υιος, ακατάληπτον και το Πνεύμα

το άγιον . Αιώνιος ο Πατήρ, αιώνιος ο Υιός, αιώνιον και το άγιον Πνεύ

μα' πλην ου τρεις αιώνιοι, αλλ'εις αιώνιος ώσπερ ουδε τρείς άκτιστοι,

ουδε τρείς ακατάληπτοι, αλλ' εις άκτιστος, και εις ακατάληπτος . Ομοίως,

παντοκράτωρ ο Πατήρ, παντοκράτωρ ο Υιός, παντοκράτωρ το Πνεύμα το

άγιον · πλήν ου τρεις παντοκράτορες, αλλ' εις παντοκράτωρ. Ούτω, θεός ο

Πατήρ, θεός ο Υιός, θεός και το Πνεύμα το άγιον · πλην του τρείς θεοι,

αλλ'εις θεός. Ωσαύτως, Κύριος ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριον και το

Πνεύμα το άγιον · πλήν ου τρείς Κύριοι, αλλ' εις έστι Κύριος ότι ώσπερ

μοναδικώς εκάστην υπόστασιν Θεόν και Κύριον ομολογείν Χριστιανική

αληθεία αναγκαζόμεθα , ούτω τρείς θεούς, ή τρείς Κυρίους λέγειν, Καθο

λική ευσεβεία κωλυόμεθα. Ο Πατήρ απ' ουδενός έστι πεποιημένος, ούτε

δεδημιουργημένος, ούτε γεγεννημένος ο Υιός από μόνου του Πατρόςέστιν,

ου πεποιημένος, ουδε δεδημιουργημένος, αλλα γεγεννημένος το Πνεύμα το

άγιον από του Πατρός, ου πεποιημένον, ούτε δεδημιουργημένον, ούτε γε

γεννημένον, αλλ'εκπορευτόν. Είς ούν έστι Πατήρ, ου τρεις Πατέρες εις
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Υιος, ου τρείς Υεοι · εν Πνεύμα άγιον, ου τρία Πνεύματα άγια και εν

ταύτη τη Τριάδι, ουδεν πρώτον, ή ύστερον ουδεν μείζον, ή έλαττον·αλ

λ' όλαι αι τρεις υποστάσεις συνδιαιωνίζουσαι εαυταίς κισε και ισαι· ώστε

κατα πάντα , ως είρηται, και Τριας έν Μονάδι, και Νονας εν Τριάδι
λατρεύεται . Ο Βέλων ουν σωθήναι , ούτω περί της αγίας Τριάδος φρονεί

τω ' πλην αναγκαίον έτ! εστι , προς αιωνίαν σωτηρίαν, όπως και την εναν

θρώπησιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ορθώς πιστεύη. "Έστιν ουν

Πίστις ορθή ίνα πιστεύωμεν και ομολογώμεν, ότι ο Κύριος ημών Ιησούς

Χριστός και του θεού Υιος, και Θεός και Ανθρωπόςέστι. θεός έστιν εκ της

ουσίας του Πατρός, πρo αιώνων γεννηθείς· και "Ανθρωπόςέστιν εκ της

ουσίας της Μητρος, έν χρόνω γεννηθείς . Τέλειος Θεός, και τέλειος "Ανθρω

πος, έκ ψυχής λογικής, και ανθρωπίνης σαρκός υποστάς : ίσος τω Πατρί,
κατα την θεότητα: ελάττων του Πατρός, κατά την ανθρωπότητα: ες, ει

και Θεός υπάρχει και" Ανθρωπος , όμως οι δύο, αλλ' είς έστι Χριστός είς

δε, ου τροπή θεότητος εις σάρκα, αλλά προσλήψει ανθρωπότητος εις θε

τητα· είς πάντως, ου συγχύσει φύσεων, αλλ'ενώσει υποστάσεων ώσπερ για

ψυχη λογική και σαρξ, είς έστιν άνθρωπος, ούτω θεος και "Ανθρωπος, είς

έστι Χριστός : ο παθών δια την ημετέραν σωτηρίαν, και κατελθών εις τον

Α'δην, και τη τρίτη ημέρα αναστας εκ των νεκρών, και ανελθών εις τους

ουρανους, και καθήμενος εκ δεξιών του Θεού και Πατρος του παντοκρά

τορος· όθεν ελεύσεται κρίναι ζώντας και νεκρούς ου τη παρουσία πάντες

άνθρωποι αναστήσονται συν τους εαυτών σώμασιν, αποδώσοντες, περί των

ιδίων έργων λόγον και οι μεν τα αγαθα πράξαντες, πορεύσονται εις ζωής

αιώνιον' δε τα φαύλα , εις το πυρ το αιώνιον . Αύτη εστίν η Καθολική

Πίστις, ήν ει μή τις πιστώς τε και βεβαίως πιστεύση, σωθήναι ο δυνήσεται.

Σημείωσαι, ότι το άνωθεν Σύμβολον του Μεγάλου Αθανασίου, συγκριθεν τοις

αρχαιοτάτοις χειρογράφους τοϊς σωζομένοις εν τή του αγίου Μάρκου Βιβλιοθήκη,

και σύμφωνον ευρεθέν γνήσιόν τε και ομοφωνούν τη γνώμη της Ορθοδόξου Εκ

κλησίας, έδοξε τούτο τυπωθήναι: τα γαρ τυπωθέντα εν Παρισίοις και αλλού,

διαφέρουσι κατά τε την φράσιν και την έννοιαν τούτο δε , απαράλλακτον και

του εν Μοσχοβία τυπωθέντος, ευσεβεϊ γνώμηενταύθα προσετέθη .
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ΣΥΝΟΨΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΕΡΩΝ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ, ΚΑΙ ΤΙΝΩΝ ΑΓΙΩΝ

ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ, ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΤ' ΕΚΛΟΓΗΝ ΣΥΛ

ΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΕΝΤΑΥΘΑ, ΕΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΧΡΗΣΙΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΝ ΠΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ,

ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ΔΕ ΤΩΝ ΙΕΡΩΜΕΝΩΝ.

Κανων ξy'. των Αποστόλων .

Είτις Επίσκοπος, η Πρεσβύτερος, η Διάκονος, ή όλως του καταλόγου του

ιερατικού, φάγη, κρέας εν αίματι ψυχής αυτού, ή θηριάλωτον, ή θνησι

μαίον, καθαιρείσθω είδε λαϊκός είη, αφοριζέσθω .

Κανων ξδ'. των αυτών.

Εί τις Κληρικός ευρεθή την Κυριακήν ημέραν νηστεύων, ή το Σάββα

τον, πλην του ενός και μόνου, καθαιρείσθω είδε λαϊκός, αφοριζέσθω .

Κανων ξ3'. των αυτών.

Εί τις Επίσκοπος, η Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, η Υποδιάκονος, ή 'Ανα

γνώστης, η Ψάλτης, την αγίαν Τεσσαρακοστήν ού νηστεύει, ή Τετράδα ,

ή Παρασκευήν, καθαιρείσθω εκτος ειμή δι ασθένειαν σωματικής εμποδί

ζοιτο · εαν δε λαϊκός ή, αφοριζέσθω. .

Κανών της Λαοδικεία,

"Οτι ου δεί εν Τεσσαρακοστή, τή υστέρα Εβδομάδι την Πέμπτην λύειν,

και όλην την Τεσσαρακοστήν ατιμάζειν · αλλα δει πάσαν την Τεσσαρα

κοστήν νηστεύειν, ξηροφαγούντας .

Κανων ιε. Πέτρου Αλεξανδρείας.

Ουκ εγκαλέσει τις ημϊν παρατηρουμένους Τετράδα και Παρασκευής, εν

αις και νηστεύειν ημίν κατα παράδοσιν ευλόγως προστέτακται την μεν

γαρ Τετράδα, δια το γενόμενος συμβούλιον υπό των Ιουδαίων επί τη προ

δοσία του Κυρίου · την δε Παρασκευήν, δια το πεπονθέναι αυτόν υπέρ η

μών : την δε Κυριακήν, χαρμοσύνης ημέραν άγομεν, δια τον αναστάντα

εν αυτή εν ή ουδε γόνατα κλίνειν παρειλήφαμεν .

Ερώτησις ιβ'. του αγιωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας,

κυρίου Μάρκου και Απόκρισις του αγιωτάτου Πατριάρχου

Αντιοχείας, κυρίου Θεοδώρου του Βαλσαμώνος .

Ο καταλύων τας Τετράδας και Παρασκευάς όλου του χρόνου, άνευ σω

ματικής ασθενείας, κολάζεται, κατά τον Κανόνα των αγίων Αποστόλων
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υπέξελέ μοι τας Τετράδας και τας Παρασκευής της Απόκρεω, της Τυρο

φάγου , της Διακαινησίμου, και του Δωδεκαημέρου · εν ταύταις γαρ και

δια κρέατος ακινδύνως καταλύομεν.

Κανων ιθ'. της έν Γάγγρα Συνόδου .

Εί τις, χωρίς σωματικής ανάγκης, υπερηφανεύοιτο, και τας παραδεδο

μένας νηστείας εις το κοινόν, και φυλασσομένας υπο της Εκκλησίας, πα

ραλύοι, αποκυρούντος εν αυτώ οικείου λογισμού , ανάθεμα έστω.

Εκ του Τόμου της Ενώσεως επί Κωνσταντίνου και Ρωμανού

των Βασιλέων, εις τα 910 έτη απο Χριστού.

Τρις του ενιαυτού μόνον αξιωθήσεται ο Τρίγαμος της μεταλήψεως των

Μυστηρίων · άπαξ μεν, εν τη σωτηρία του Χριστού και θεού ημών 'Ανα

στάσει· δεύτερον δε, εν τη Κοιμήσει της αχράντου Δεσποίνης ημών θεο

τόκου και τρίτον, εν τη Γενεθλίω ημέρα Χριστού του θεού ημών· δια

το και εν ταύταις προηγείσθαι νηστείας και το έκ ταύτης όφελος .

Κανών ν '. της εν Δαοδικεία .

" Οτι ο δει ιδιωτικούς ψαλμούς λέγεσθαι εν τη Εκκλησία, ουδε ακα

νόνιστα βιβλία, αλλά μόνα τα κανονικά της Καινής και Παλαιάς Δια

θήκης .

Κανών λγ. της ς'. Συνόδου, ήτις και εν Τρούλλω λέγεται.

Τα θεία λόγια επ' άμβωνος μη αναγινωσκέτω ο μη κεκαρμένος, και με

τυχων ευλογίας · ο δε παρά ταύτα ποιών αφοριζέσθω .

" Κανων ιδ'. της ζ".

• Και ο μη χειροθεσίας τυχών, εί και Μοναχός είη, τας ιεράς επ' άμβε

νός βίβλους μη αναγινωσκέτω . Χειροθετείτω δε Αναγνώστας και ο Ηγού

μενος εν τω ιδίω Μοναστηρίω, ει ιερωμένος είη, και παρ Επισκόπου χει

ροθεσίαν έχου · και Χωρεπίσκοπος, κατ'επιτροπών Επισκόπου .

Κανων οέ. της εν Τρούλλο.

• Οι ψάλλοντες, μετά πολλής προσοχής και κατανύξεως, ψαλλέτωσαν, βοαις

ατάκτους και αναρμόστους μη χρώμενοι .

Κανων δ', της ζ".

Ο χρυσίον, ή αργύριον, ή έτερον είδος τους υπ' αυτόν απαιτών, και δια

τι τούτων της Λειτουργίας απείργων τινα , ή αφορίζων, ή σεπτον κλείων

ναον, μη γίνεσθαι εν αυτώ τας Λειτουργίας, υποκείσθω ταυτοπαθεία .

Κανων λβ'. των Αποστόλων .

• Εί τις Πρεσβύτερος, ή Διάκονος υπο Επισκόπου γένηται εν αφορισμό,

τούτον μηεξείναι παρετέρου δεχθήναι, αλλ' ή παρα του αφορίσαντος αυτόν

ει μη αν κατα συγκυρίαν τελευτήση και αφορίσας αυτον Επίσκοπος .

Κανων θ'. του Πατριάρχου Νικολάου .

“Ο άλογος δεσμός, ανίσχυρος, και παρ 'Αρχιερέως λύεται.

και των Διαταγών των Αποστόλων, Βιβλ. ή. Κεφ. 49.

Επιτελείσθω δε Τρίτα των κεκοιμημένων εν ψαλμοίς, και αναγνώσεσι,

και προσευχαϊς, δια τον Τριήμερον εγερθέντα" και "Έννατα, εις υπόμνη
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σιν των περιόντων και των κεκοιμημένων και Τεσσαρακοστα, κατά τον

παλαιον τύπον· Μωσήν γαρ ούτως ο λαός επένθησε και Ενιαύσια υπέρ

μνείας αυτών και διδάσθω εκ των υπαρχόντων αυτών πενησιν , εις ανά

μνησιν αυτών,

Κανων 9'. των Αποστόλων.

Πάντας τους εισιόντας πιστους, και των Γραφών ακούοντας, μη παρα

μένοντας δε τη προσευχή και τη αγία μεταλήψει, ως αταξίαν έμποιούντας

τη Εκκλησία αφορίζεσθαι χρή.

Κανών . της εν Τρούλλω.

Επίσκοπος, η Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, τόκους ή τας λεγομένας εκατο

στας λαμβάνων, ή παυσάσθω, ή καθαιρείσθω.

Κανων ιδ'. και ιέ, της αυτής .

Πρεσβύτερος, προ των τριάκοντα ετών, μη χειροτονείσθω, καν πάνυ ή και

άνθρωπος άξιος ομοίως και Διάκονος μή χειροτονείσθω, προ των είκοσι

πέντε ετών και Υποδιάκονος, μή ήττον των είκοσι ετών · ο δε παρα τους

ορισθέντας χρόνους χειροτονηθείς, καθαιρείσθω.

Κανων κβ'. της αυτής .

Ο χειροτονηθείς επι χρήμασι, συγκαθαιρείσθω το χειροτονήσαντι. .

Κανων κγ'. της αυτής .

Ο της αχράντου μεταδιδούς Κοινωνίας, και οβολόν, ή είδος τι οιονούν

απαιτών, καθαιρείσθω η γαρ χάρις ου πιπράσκεται .

Κανων β'. της ζ '. Συνόδου .

Ο γενησόμενος Επίσκοπος, γινωσκέτω το Ψαλτήριον , διαγινωσκέτω ό,τι

αναγινώσκει, ουχ απλώς, αλλ' έρευνητικώς : ομοίως τους ιερούς Κανόνας, το

άγιον Ευαγγέλιον, την του Αποστόλου βίβλον, και πάσαν την θείαν Γρα

φήν · είδε μή, μη χειροτονείσθω.

Του Αγίου Κυρίλλου .

Μηδείς δύο πόλεων Ναοίς κληρούσθω.

Κανων μβ .́ και μγ'. των Αποστόλων.

Επίσκοπος, η Πρεσβύτερος, η Διάκονος κύβους σχολάζων και μέθαις, ή

παυσάσθω, ή καθαιρείσθω . Ει δε Υποδιάκονος, ή Αναγνώστης, η Ψάλτης,

αφοριζέσθω .

Κανών μδ'. των αυτών.

Επίσκοπος, η Πρεσβύτερος, ή Διάκονος τόκους απαιτών τους δανειζο

μένους, η παυσάσθω, ή καθαιρείσθω .

Κανων τη. των αυτών.

Επίσκοπος, η Πρεσβύτερος άμελών του Κλήρου , ή του λαού, και μη

παιδεύων αυτους την ευσέβειαν, αφοριζέσθω.

Έκ του οδ'. και πδ'. Κανόνος του Μεγάλου βασιλείου .

Ο δεσμεϊν και λύειν εξουσίαν λαβών ουτινοσούν των ημαρτηκότων, με

γάλην όρων συντριβην, ελαττώσει τον χρόνον των επιτιμίων . Μη χρόνο

κρίνε, αλλά τρόπο τα επιτίμια .
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Του αυτού παραγγελμα προς Ιερέα

Σπούδασον, ω Ιερεύ, σαυτόν παραστήσαι εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτο

μύντα τον λόγον της αληθείας. Μηδέποτε στης εις σύναξιν, έχθραν έχων

κατά τινος, ίνα μη φυγαδεύσης τον Παράκλητον . Έν ημέρα συνάξεως μη

δικάζου, μη φιλονείκει, αλλ' εν τη Εκκλησία μένων, προσεύχου και αναγί

νωσκε μέχρι της ώρας, εν ή σε δεί τελέσαι την θείαν Μυσταγωγίαν · και

ούτω παράστηθι εν κατανύξει, και καθαρά καρδία των αγίω θυσιαστηρίω,

μη περιβλέπων ένθεν κακείθεν, αλλα φρίκη και φόβω παριστάμενος το έπου

ρανίω Βασιλεί. Μή, δια θεραπείαν ανθρωπίνην, επισπεύσης τας ευχάς, η

συντέμης : μηδε λάβης πρόσωπον , αλλ' όρα προς μόνον τον προκείμενον βα

σιλέα, και τας περιεστώσας κύκλωνΔυνάμεις . "Αξιον σαυτόν ποίησον των ιε

ρων Κανόνων. Μη συλλειτουργει, οίς απαγορεύουσι. Βλέπε τίνι παρέστηκας,

πως ιερεργείς, και τίσι μεταδίδως . Μήεπιλάθη της δεσποτικής εντολής,

και της των αγίων Αποστόλων . Μη δότε, γάρ φησι, τα άγια τους κυσι,

και τους μαργαρίτας μη βάλετε έμπροσθεν των χοίρων . "Ορα, μη παραδώς

τον Υιόν του Θεού εις χείρας αναξίων . Μη έντραπής τους ενδόξους της

γης, μηδ' αυτόν τον το διάδημα περικείμενον εν τή ώρα εκείνη. Τοις δε

της Μεταλήψεως αξίοις μεταδίδου δωρεαν, ως και αυτος έλαβες . Oις οι

θείοι Κανόνες ουκ επιτρέπουσι, μη μεταδίδου . "Ορα μη, εξ αμελείας, σύς,

μυς, ή άλλο τι , άψηται τώς θείων Μυστηρίων, μηδε νοτισθώσιν , ή καπνι

σθώσιν, ή χρισθώσιν υπό ανιέρων και αναξίων. Ταύτα, και τα τοιαύτα

φυλάσσων, σεαυτόν σώσεις, και τους ακούοντάς σου . . .
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ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΗΙΕΡΑ ΤΑΥΤΗ ΒΙΒΛΩ ΟΝΟΜΑΣΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΙΩΝ,

ΠΡΟΣ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑΝ ΕΥΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΑΥΤΩΝ .

02.

A '66ακέμ Προφήτης – Δεκεμβρί8 2 . Α'γλάϊος, εκ των 40 Μαρτύρων -

Α 'σδιου Προφήτης – Νοεμβρ. 15. Ί Μαρτίου 9 .

Α 'βείμ, εκ των 7 Μακκαβαίων – Αγριππίνα Μάρτυς – Ιουν. 23.

Αυγούστου 4 . Αδριανός Μάρτυς - Αυγούστ. 26.

Αβέρκιος Ιεραπόλεως – Οκτωβρίου Α'ειθαλάς Μάρτυς - Σεπτεμβρ. 1 .

Αειθαλάς Μάρτυς έτερος – Νοεμ »

Α 'Βιβος Μάρτυς – Νοεμβρ. 15. Ι βρίου 3.
Αβραάμ Πατριάρχης - Κυρ. των Αζαρίας, εκ των 3 Παίδων - Δε

Προπατόρων. .. κεμβρίου 17.

Αβράμιος "Οσιος – Οκτωβρ. 29. Α'έτιος,εκ των 40 Μαρτύρων – Μαρ
Αγαβος, εκ των 70 Αποστόλων – τίου 9.

Απριλ. 8. Αθανάσιος ο Μέγας – Ιαν.18, και

Αγαθάγγελος Μάρτυς – Ιανουαρίου) Μαΐου 2 . .
23. Αθανάσιος ο εν τω "Αθω – Ιουλίε 5 .

Αγάθη Μάρτυς – Φεβρουαρίου 5. Αθανάσιος, εκ των 40 Μαρτύρων

Αγαθόδωρος Μάρτυς - Οκτωβρίου Μαρτίου 9 .

13. " |Αθηνογένης Ιερομάρτυς – Ιουλίου

Αγαθόδωρος Ιερομάρτυς – Μαρ- , 16. .
τίου 7. Αιθέριος Ιερομάρτυς -- Μαρτ. 7.

Αγαθονίκη Μάρτυς – Οκτωβ. 13. Αικατερίνα Παρθενομάρτ. — Νοεμ

Αγαθόνικος Μάρτυς - Αυγ. 29. Ι . βρίου 25.
Αγαθόπους,εκ των εν Κρήτη10 Μαρ- Αιμιλιανός Μάρτυς - Ιουλίου 18.

τύρων – Δεκεμβρ. 23. Αιμιλιανός Ομολογητής – Αυγού

Αγάπη Μάρτυς – Σεπτεμβρ. 17. Ι στου 8.

Αγάπιος Μάρτυς – Σεπτεμβ. 20. Ακάκιος, εκ των 40 Μαρτύρων –

Αγάπιος Μάρτυς έτερος – Μαρτίου Μαρτίου 9.

Ακάκιος Μάρτυς – Μαΐου 19.
Αγάπιος Μάρτυς έτερος – Αυγού- Α'κεψιμάς Μάρτυς - Νοεμβ. 3.

στου 21. | A 'κίνδυνος Μάρτυς - Νοεμβρ. 2 .

Α ’γγαίος Προφήτης - Δεκεμβρ. 16. Ακύλας, εκ των 70 'Αποστόλων –

Α ’γγίας, εκ των 40 Μαρτύρων – Ιουλίου 14.

Μαρτίου 9 . Ακυλίνα Μάρτυς - Ιουν. 13.
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Οκτωβρίου 31,
Ν, Εβρ.23. Ι 'Οκτωβ

Αλέξανδρος Κωνσταντινουπολ. – Αυ- Αννα Θεομήτωρ - Σεπτεμβρ. 9, και

γούστου 30. Τ Ιουλίου 25.

Αλέξανδρος, εκ των 40 Μαρτύρων - Αννα Προφήτης - Φεβρ. 3.

Μαρτίου 9 . Αντίπας Ιερομάρτυς - 'Απριλίου 11.

Αλέξιος ο άνθρωπος τ8 Θεού -- Μαρ- Αντωνίνα Μάρτυς - Ιουν. 10.

τίου 17. Αντώνιος, εκ των εν Εφέσω 7 Παί

Αλύπιος ο Κιονίτης – Νοεμβρ. 26. δων – Οκτωβρ. 22.

Αμβρόσιος Μεδιολάνων – Δεκεμ. 7. Αντώνιος ο Μέγας – Ιανουαρ. 17.

Αμμουν Διάκονος Μάρτυς - Σεπτεμ- Α 'ντώνιος, εκ των 7 Μακκαβαίων

βρίου 1 . Αυγούστου 1 .

Αμπλίας, εκ των 70 'Αποστόλων – Ανυσία “Οσιομάρτυς – Δεκεμ. 30.

Απελλής, εκ των 70 'Αποστόλων –

Αμφιλόχιος Ικονίου - Νοεμβρ. 23.
χου 3 .

Α ’μως Προφήτης – Ιουν. 15. Α 'πολλώνιος Μάρτυς – Δεκεμ.14.

Ανανίας, εκ των 70 Αποστόλων – Α 'πφία, εκ των Αποστόλων – Νοεμ

Οκτωβρίου 1 . βρίου 22.

Ανανίας, εκ των 3 Παίδων – Δε- Αρέθας Μάρτυς – Οκτωβρ. 24.

κεμβρίου 17. Αρίσταρχος, εκ των 70 'Αποστόλων

Αναστασία Οσιομάρτυς - Οκτω- - 'Απριλ. 14. .

βρίου 29. ιστόβουλος, εκ των 70 'Αποστόλων

Α 'ναςασία Φαρμακολύτρια – Δεκεμ- - 'Οκτωβρ. 31 .

βρίου 22. Αρκάδιος "Οσιος, ο του Ξενοφώντος

Αναστάσιος Οσιομάρ. – Ίανεαρ.22. - Ιανουαρ. 26.

Ανατόλιος Κωνςαντινουπόλεως - 18- Αρριανός Μάρτυς – Δεκεμβρ. 14.

λίου 3 . Αρσένιος ο Μέγας – Μαΐου 8.

Ανδρέας ο Πρωτόκλητος - Νοεμ. 30. Αρσένιος Κερκύρας – Ιανουαρ. 19.

Ανδρέας Οσιομάρτυς, και εν τη Κρίσεις Αρτέμιος Μάρτυς – Οκτωβρ. 20.

– Οκτωβρ. 17. " " | Α'ρχιππος, εκ των 70 Αποστόλων –

Ανδρέας Μάρτυς – Μαΐου 18. Ι Νοεμβρ. 22 , και Φεβρουαρίου 19.

Ανδρέας Κρήτης - Ιουλίου 4. Α'σύγκριτος, εκ των 7ο Αποστόλων

Ανδρέας Μάρτυς ο Στρατηλάτης - - 'Απριλ. 8.

Αυγούστου 19. Αυξέντιος Μάρτυς – Δεκεμβρ.13.

Ανδρόνικος "Οσιος – Οκτωβρ. 9. Αυξέντιος "Οσιος - Φεβρ. 14. .

Ανδρόνικος Μάρτυς -- 'Οκτωβρ. 12. Αυτόνομος Ιερομάρτυς - Σεπτεμβρίου

Ανδρόνικος, εκ των 70 'Αποστόλων – 12.

Μαΐου 17, και Ιουλι 30. Α’ φθόνιος Μάρτυς - Νοεμβ. 2.

Α 'νεμπόδιστος Μάρτυς - Νοεμβρ. 2. Α 'χειμ ,εκ των 7 Μακκαβαίων - Αυ

Ανθιμος Ιερομάρτυς - Σεπτεμβ. 3 . γούστου 1 .

Ανίκητος Μάρτυς - Αύγ. 12. ΓΑχίλλιος Λαρίσσης – Μαΐου 15.

Βαβύλας Ιερομάρτυς - Σεπτεμ. 4 . Βαρβάρα Μάρτυς - Δεκεμβρ. 4.

Βάκχος Μάρτυς -- 'Οκτωβ. 7. Βαρθολομαίος Απόστολος – Ιουνίου

Βαλλεριανός Μάρτυς - Νοεμβρ. 22. Ι 11 .
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Βαρλαάμ Μάρτυς - Νοεμβρ.19. Βασιλίσκος Μάρτυς - Μαρτ. 3. .
Βαρνάβας, εκ των 70 'Αποστόλων – Βασιλίσκος έτερος Μάρτυς – Μαΐου

Ιουνίου 11. | 29 .

Βαρούχ Προφήτης - Σεπτεμβρ. 28. Βάσσα Μάρτυς - Αυγ. 21 .

Βασιλείδης, εκ των 10 των εν Κρήτη Βενέδικτος " Όσιος – Μαρτ. 14.

– Δεκεμβρ. 23. * Βενέδιμος Μάρτυς – Μαΐου 18.

Βασίλειος ο Μέγας – Ιανουαρ. 1 , Βήλα Μάρτυς -- 'Οκτωβρ. 28.

και 30. Βιβιανός, εκ των 40 Μαρτύρων

Βασίλειος "Οσιος - Φεβροαρ. 28. Ι Μαρτίου 9 .

Βασίλειος Ιερομάρτυς - Μαρτ. 29 . Βικέντιος Μάρτυς – Νοεμβρ. 11 .

Βασίλειος Ομολογητής, ο Παρίου – Βίκτωρ Μάρτυς - Νοεμβρ. 11 .

Απριλίου 2. Βλάσιος Ιερομάρτυς - Φεβρ. 11.

Βασιλεύς Ιερομάρτυς - Μαρτ. 7. Βονιφάτιος Μάρτυς – Δεκεμ. 19.

Βασιλεύς Ιερομάρτυς, ο 'Αμασίας – Βουκόλος Σμύρνης - Φεβρ. 6.

Η 'Απριλίου 26."

Γαλακτίων
Μάρτιοτων εν

Κρήτη1 Αυγ. 1. . 2ης Αρμενίας

Γαβριήλ 'Αρχιστράτηγος – Νοεμβρ. Γλυκερία Μάρτυς – Μαΐου 13.

' 8. Μαρτ. 26. Ιουλ. 13. " Γοργόνιοι δύο,εκ των 40 Μαρτύρων

Γάϊος,εκ των 40 Μαρτύρων - Μαρ- - Μαρ. 9.

Ο τίου 9 . Γόρδιος Μάρτυς - Ιανουαρ. 3.

Γαλακτίων Μάρτυς – Νοεμβρ. 5. Γουρίας Μάρτυς - Νοεμβρ.15.

Γελάσιος, εκ των 10 των εν Κρήτη Γουρίας εκ των 7 Μακκαβαίων -

– Δεκεμβρ. 23.

| Γεράσιμος " Οσιος, ο εν Κεφαλληνία Γρηγόριος ο Μεγάλης Αρμενίας –

- Οκτωβρ. 20. 1 Σεπτεμβρ. 30.

| Γεράσιμος "Οσιος, ο εν Ιορδάνη – Γρηγόριος ο θαυματ. — Νοεμ.17.

Μαρτ. 4. Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης – Νοεμ

Γερβάσιος Μάρτυς – Οκτωβρ. 14. I ' βρίου 20.
Ο Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως – Γρηγόριος 'Ακραγαντίνων – Νοεμ

Ο Μαίου 12. I βρίου 23 .

Γεώργιος ο Χοζεβίτης – Ίανεαρ. 8. Γρηγόριος ο Νύσσης – Ιανουαρ.10.

Ο Γεώργιος "Οσιος, ο εν τω Μαλεώ – Γρηγόριος ο Θεολόγος – Ιανουαρ.25,

Ο 'Απριλ. 4 . Γ και 30.

* Γεώργιος Μιτυλήνης - 'Απριλ. 7. Γρηγόριος ο Παλαμάς – Κυρ. Β'.των

Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος - Απρ.23. Νηστειών.

η Δαλμάτος "Οσιος - Αύγ. 3. Δαυίδ, ο Προφητάναξ - Κυρ. μετα

' Δαμιανός 'Ανάργυρος – Νοεμβ. 1 , την Χ . Γέννησιν.

και Ιουλ. 1 . (Δαυίδ " Οσιος, ο εν Θεσσαλονίκη -

Δανιήλ Στυλίτης – Δεκεμβρ. 11 , Ι 'Ιουν. 26.

Δανιήλ ο Προφήτης - Δεκεμ . 17. Δημήτριος Μάρτυς, ο Μυροβλύτης -

| Δανιήλ Μάρτυς – Φεβρουαρ. 16. 1 Οκτωβρ. 26.

- Δαρεία Μάρτυς - Μαρτ. 19. Διόδωρος Μάρτυς - 'Απριλ. 5.
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Διομήδης Μάρτυς - Αυγ. 16. Δομετιανός Μελιτινής – Ιαν. 10.

Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης - Οκτω- Δομετιανός, εκ των 40 Μαρτύρων-

βρίου 3. I Μαρτίου 9 .

Διονύσιος, εκ των εν Εφέσω 7 Παι- Δομετιανός Οσιομάρτυς - Αυγ. 7.

δων – Οκτωβρ. 22. Δομνίκη Οσία - Ιανουαρ. 8.

Διονύσιος " Οσιος, ο εκ Ζακύνθου - Δόμνος, εκ των 40 Μαρτύρων –

Δεκεμβρίου 17. Μαρτίου 9 .

Διονύσιος Μάρτυς – Μαΐου 18, Δορυμέδων Μάρτυς - Σεπτεμ. 19.

Δίος "Οσιος - Ιουλ. 19 , | Δωρόθεος Ιερομάρτυς - Ιουν. ό.

Ειρήναρχος Μάρτυς - Νοεμ. 28. Ερμής, εκ των 70 'Αποστόλων-

Ειρήνη Μάρτυς - 'Απριλ. 16. Η πριλίου 8.

Ειρήνη Μάρτυς ετέρα, η Λικινίου – Ερμείας Μάρτυς – Μαΐου 30.

Μαΐου 5 . Ερμιππος Μάρτυς - Ιουλ. 26.

Εκδίκιος, εκ των 40 Μαρτύρων – Ερμογένης Μάρτυς - Σεπτεμ

Μαρτίου 9. | βρίoυ 1 .

Ελεάζαρος, εκ των 7 Μακκαβαίων Ερμογένης Μάρτυς έτερος – Δεκεί

– Αυγούστου 1 . βρίου 10.

Ελεάζαρος, ο διδάσκαλος τούτων – Ερμοκράτης Μάρτυς - Ιουλ.26.

Αυγούστου 1 . Ερμόλαος Ιερομάρτυς - Ιουλ.26.

Ελένη, μήτηρ του Μ . Κωνσταντίνου Ερμυλος Μάρτυς-- Ιανουαρ. 13.

– Μαΐου 24 . Ευάρεστος, εκ των 10 Μαρτύρωντων

Ελευθέριος Ιερομάρτυς - Δεκεμ- εν Κρήτη - Δεκεμβρ.23.

βρίου 15. Ευγενία Οσιομάρτυς - Δεκεμβρίου

Ελισάβετ, η του Προδρόμου Μήτηρ 24,

- Σεπτεμ. 5 , και Ιουν. 24. , Ευγένιος Μάρτυς – Δεκεμβρ. 13.

Ελισάβετ Οσία, η θαυματουργός - Ευγένιος Ιερομάρτυς - Μαρτ. 7.

'Απριλίου 24. Εύγραφος Μάρτυς - Δεκεμβρ. 10

Ελισσαίος ο Προφήτης – Ιουν. 14. Ευδοκία Οσιομάρτυς – Μαρτ.1.

Ελλάδιος Ιερομάρτυς – Μαΐου 27. Ευδόκιμος Δίκαιος - Ιουλ. 31.

Ελπιδοφόρος Μάρτυς - Νοεμβρ. 2. Ευθύμιος Ομολογητής, ο Σάρδεων-

Ελπίδιος Ιερομάρτυς - Μαρτ. 7. 1 Δεκεμβρ. 26.

Ελπις Μάρτυς – Σεπτεμβρ.17. Ευθύμιος ο Μέγας – Ιανουαρ. 20.

Εξακουωδιανός, εκ των εν Εφέσω 7 Ευλαμπία Μάρτυς - Οκτωβρ. 10.

Παίδων – Οκτωβρ. 22 . Ευλάμπιος Μάρτυς – Οκτωβρ.10.

Ε'παινετός,εκ των 70 Αποστόλων – Ευμένιος Επίσκοπος Γορτύνης – Σ:

Ιουλ. 30. Ι πτεμβρ. 18.

Επίμαχος Μάρτυς – Οκτωβρ. 3 . Ευνίκη Μάρτυς - Οκτωβρ. 28.

Επιστήμη Μάρτυς - Νοεμβρ. 5 . Ευνικιανός, εκ των εν Κρήτη και

Επιφάνιος Κύπρου -- Μαΐου 12. Ι Μαρτύρων – Δεκεμβρίου 23.

Ε "ραστος, εκ των 70 'Αποστόλων - Ευνοϊκός, εκ των 40 Μαρτύρων -

Νοεμβρίου 10. 1 Μαρτίου 9 .

Ερμαίος Ιερομάρτυς - Νοεμβρ. 4. Εύοδος Μάρτυς - Σεπτεμβρ.1.
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Εύπλους Διάκονος Μάρτυς - Αυγού- Ευτυχής, εκ των 40 Μαρτύρων - -
στου 14 . Ο Μαρτίου 9 .

Εύπορος,εκ των εν Κρήτη 10 Μαρ- Ευτυχής Ιερομάρτυς – Μαΐου 28.

τύρων - Δεκεμβρ. 23. " Ευτυχής έτερος Ιερομάρτυς -- Αυγού

Ευσέβιος Σαμωσάτων Ιερομάρτυς - | στου 24. "

Ιουνίου 22. Ευτύχιος, εκ των 40 Μαρτύρων -

Ευσεβωνάς, εκ των 7 Μακκαβαίων -- | Μαρτίου 9.

Αυγούστου 4 . Ευτύχιος Κωνσταντινουπόλεως – 'Α

Ευσίγνιος Μάρτυς - Αυγ. 5. πριλίου 9.

Ευστάθιος Μάρτυς, ο Πλακίδας – Ευφημία Παρθενομάρτυς -- Σεπτεμ

Σεπτεμβρίου 20. βρίου 16, και Ιουλ. 11.

Ευστάθιος 'Αντιοχείας – Φεβρουα- Ευφροσύνη Οσία – Σεπτεμβρ. 25.

ρίου 2 . Εύψύχιος Μάρτυς - 'Απριλ. 9.

Ευστράτιος Μάρτυς – Δεκεμβ.13. Εφραίμ ο Σύρος – Ιανουαρ. 28.

Ευτρόπιος Μάρτυς – Μαρτίου 3, ΙΕφραίμ Ιερομάρτυς - Μαρτ. 7.

Ζαχαρίας, ο Πατήρ του Προδρόμου Ζηνόβιος Μάρτυς - Οκτωβρ. 30.

2 Σεπτεμ. 5 , 23, και Ιουν. 24. Ζωή Μάρτυς - Δεκεμβρ.18.

Ζαχαρίας Προφήτης – Φεβρ. 8. Ζωτικός, εκ των εν ΚρήτηTO Mαρ

Ζηνοβία Μάρτυς - Οκτωβρ. 30. Η τύρων – Δεκεμβρ. 23.

Ηλιανός, εκ των 40 Μαρτύρων - Ηράκλειος Μάρτυς – Μαΐου 18.
Μαρτίου 9 . Ηρωδίων, εκ των 70 'Αποστόλων –

Ηλίας εκ των αυτών – Μαρτ. 9. Γ 'Απριλίου 8.

Ηλίας Μάρτυς – Φεβρουαρ.16. Ησαΐας Μάρτυς – Φεβρουαρ. 16.

Ηλίας, ή 'Ηλιου ο Προφήτης - Ιου- Ησαΐας ο Προφήτης – Μαΐου 9 .

λιου 20. Ησύχιος Μάρτυς – Μαρτίου 3 .

Ηράκλειος, εκ των 40 Μαρτύρων - Ησύχιος, εκ των 40 Μαρτύρων -

Μαρτίου 9 , 1 Μαρτίου 9.

Θαδδαίος, εκ των 70 'Αποστόλων – θεόδοτος Ιερομάρτυς - Ιουν. 7.

Αυγούστου 21 . Θεόδουλος Μάρτυς – Οκτωβρ. 28.

Θαλλέλαιος Μάρτυς - Μαΐου 20. Θεόδουλος, εκ των εν Κρήτη10 Μαρ

Θέκλα η Πρωτομάρτυς - Σεπτεμ. 24. τύρων – Δεκεμβρ. 23.

θεόγνιος Μάρτυς - Αυγ. 21. Θεόδουλος Μάρτυς έτερος - Φεβρουα

θεοδοσία Μάρτυς – Μαΐου 29. | ρίου 16.

Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης - Ιανουα- Θεόδουλος, εκ των 40 Μαρτύρων –

ρίου 11 . 1 Μαρτίου 9.

Orologio . 34 *
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27.

Θεοδώρα Οσία, η εν Αλεξανδρεία - θεόκτιστος "Οσιος έτερος – Ιανουα

Σεπτεμβρ. 11 . Η ρίου 4 .

Θεοδώρα η Αυγούστα – Φεβρ. 11. Θεόπεμπτος Μάρτυς – Ιανουαρ. 5.

Θεόδωρος ο Στουδίτης – Νοεμβρίου Θεοπίστη Μάρτυς - Σεπτεμ. 20.

4 . Θεόπιστος Μάρτυς – Σεπτεμ. 20.

Θεόδωρος ο Γραπτός – Δεκεμβρίου Θεοφάνης ο Γραπτός - Οκτωβ.14.

Θεοφάνης Ομολογητής – Μαρτ.12.

Θεόδωρος ο Στρατηλάτης – Φεβροαρ. Θεόφιλος, εκ των 40 Μαρτύρων-

8 , και Μαίου 8 . | Μαρτ. 9 .

Θεόδωρος ο Τήρων-- Φεβρ. 17, και Θεοφύλακτος Ομολογητής – Μαρ.8.

Σαββ. Α'. των Νηστειών. Θεωνάς Μάρτυς – Ιανουαρ. 5.

Θεόδωρος ο Τριχινάς – 'Απριλ. 20. Θύρσος Μάρτυς – Δεκεμβρ.14.

Θεόδωρος ο Συκεώτης - 'Απριλ. 22. Θωμάς Απόστολος εκ των 12 -

Θεόδωρος ο Ηγιασμένος – Μαΐου 16.) Οκτωβρ. 6.

Θεόκτιστος " Όσιος - Σεπτεμβρ. 3. ΙΘωμάς "Οσιος - Ιουλίου 7.

Τ'άκωβος Απόστολος εκ των 12, o του 1ουλιανος Μάρτυς ο Ταρσεύς –

' Αλφαίου - - 'Οκτωβρ. 9 . Ι νίου 21.

Ιάκωβος ο 'Αδελφόθεος – Οκτωβρίου Ιουλίττα Μάρτυς - Ιουλ.15. .

23. Ιουνία, εκ των Αποστόλων – Μαι:

Γ’άκωβος Ομολογητής - Μαρ. 2Α . Ι 17.

Ιάκωβος Απόστολος εκ των 12, o του Γ'ουστίνα Παρθενομάρτυς – Οκτ

Ζεβεδαίου - - ' Απριλ . 30. βρίου 2 ,

Ιάμβλιχος,εκ των εν Εφέσω 7 Παι- Γουστίνος Μάρτυς , ο Φιλόσοφος -

δων 2 Οκτωβρ. 29 . Ιουν. 1 .

Ιάσων, εκ των 70 'Αποστόλων – Γ'σαακ Πατριάρχης – Κυρ.τωνΠ.
'Απριλ. 29 . 1 . πατόρων.

Ιγνάτιος ο Θεοφόρος - Δεκεμ . 20. Ισαάκιος "Οσιος – Μαΐου 30, και

Ιεζεκιήλ ο Προφήτης - Ιουλ. 23. I Αυγ. 3.

Ιέραξ Μάρτυς - Οκτωβρίου 28. I'σαυρος Μάρτυς – Ιουνίου 17.

Ιερεμίας Μάρτυς – Φεβρουαρ. 16. Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης - Φεβρουά

Ιερεμίας ο Προφήτης – Μαΐου 1 . Τ ρίου 4.

Ιερόθεος Αθηνών -- Οκτωβρ. 4. Ισίδωρος Μάρτυς, ο εν Χίω – Hat:

1'ησούς και του Ναυή – Σεπτεμ. 1 . 14.

Ιλάριος Μάρτυς - Ιουλ. 12. Ισμαηλ Μάρτυς – Ιουν. 17.

Ιλαρίων ο Μέγας – Οκτωβρ. 21. Ιωακείμ ο Θεοπάτωρ. – Σεπτεμ. 9.

Ιλαρίων ο Νέος – Μαρτ. 28. |Γωάννης ο Νηστευτης - Σεπτεμ.2

1λαρίων των Δαλμάτων - Iου- Ιωάννου τ8 Σύλληψις - Σεπτεμ.20.

νίου 6 . Προδρόμου Σύναξις – Ιανουαρ. 7.

Γούδας Απόστολος εκ των 12 -- Ιου- και Βαπτι- Γέννησις – Ιουν. 24.

νίου 19. στου . (Αποτομή -- .Αυγ.29.

Ιουλιανή Μάρτυς – Δεκεμβρ. 2Α. Γωάννης ο Ευαγγελισης και Θεολή

Γουλιανός Μαρτυς - - Φεβρ. 16. . Ι - Σεπτεμ. 26, και ίαΐου 8.



5 31

Τ' ωάννης ο Ελεήμων -- Νοεμ. 19. Ιωαννίκιος ο Μέγας – Νοεμβρ. 4 .

Ιωάννης ο Χρυσόστομος - Νοεμ.13, Γωβ ο Πολύαθλος – Μαΐου 6.

και Ιανουαρ. 27, 30. Γωήλ ο Προφήτης – Οκτωβρ. 19.

Ιωάννης ο Δαμασκηνός - Δεκ. 4. Ιωνάς ο Προφήτης - Σεπτεμβρ. 21 .

Ιωάννης ο Καλυβίτης - Ιαν. 15. Ιωσήφ Μάρτυς - Νοεμβρ. 3 .

Ιωάννης και του Ξενοφώντος υιός – Ιωσήφ ο Mνήστωρ - Κυρ. μετα την

Ιανουαρ. 26. | Χ . Γέννησιν.

Ιωάννης ο 'Ανάργυρος – Ιαν. 31. Ιωσήφ, ο Υμνογράφος - 'Απριλ. 8.

Γ'ωαννης, εκ των 40 Μαρτύρων – Ιωσήφ Θεσσαλονίκης - Ιουλ. 14.
Μαρτίου 9 . Ιωσήφ ο απο 'Αριμαθαίας - Κυρ.των

Ιωάννης και της Κλίμακος - Μαρ. 30. Μυροφόρων. "

Ιωάννης 'Ασκητής – Ιουλ. 21 . Ιωσήφ ο πάγκαλος – τη αγ. και μεγ.

Ιωάννης Κωνσταντινοπ. – Αυγ. 30. Δευτέρα

Καλλίνικος Μάρτυς - Δεκεμ. 14. Κόνων Μάρτυς - Μαρτ. 5.

Καλλίνικος Μάρτυς έτερος - Ιου- Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος - Σε

λίου 29. πτεμβρ. 13.

Καλλιόπιος Μάρτυς - 'Απριλ. 7. Κοσμάς ο Ποιητής – Οκτωβρ.14.

Καλλίστη Μάρτυς - Σεπτεμβρ. 1 . Κοσμάς 'Ανάργυρος - Νοεμβρ. 1 ,

Καλλίστρατος Μάρτυς – Σεπτ. 27. Ι και Ιουλ. 1 .

Καπίτων Ιερομάρτυς - Μαρτ. 7. Κούαρτος, εκ των 70 'Αποστόλων –

Κάρπος Μάρτυς - Οκτωβρ. 13. I Νοεμβρ.10.

Καρπος , εκ των 70 'Αποστόλων – Κρήσκης Μάρτυς - 'Απριλ. 15 .

Μαΐου 26. Κρήσκης, εκ των 70 'Αποστόλων --

Κασσιανός "Οσιος - Φεβρουαρ. 29. I Ιουλίου 30.

Κάστoυλος Μάρτυς - Δεκεμ. 18. Κυπριανός Ιερομάρτυς – Οκτω

Κάστωρ Μάρτυς - Δεκεμβ. 18. βρίου 2 .

Κέλσιος Μάρτυς – Οκτωβρ. 14. Κυριακή Μάρτυς - Ιουλίου 7.

Κήρυκος Μάρτυς - Ιουλ.15. ΤΚυριακός 'Αναχωρητής - Σεπτεμ

Κικιλία Μάρτυς - Νοεμβρ. 22 . Ι βρίου 29 .

Κλαύδιος Μάρτυς - Δεκεμβρ. 18. Κύριλλος Αλεξανδρείας - Ιαν. 18,

Κλαύδιος, εκ των 40 Μαρτύρων – και Ιουν. 9.

Μαρτίου 9. - Κύριλλος, εκ των 40 Μαρτύρων –

Κλαύδιος Μάρτυς έτερος – ' Απρι- Μαρτίου 9.

λίου 5 . Κύριλλος Ιεροσολύμων - Μαρτ. 18.

Κλεόνικος Μάρτυς – Μαρτ. 3 . Κύριλλος Διάκονος – Μαρ. 29.

Κλήμης Ρώμης Ιερομάρτυς - Νοεμ- Κυρίων, εκ των 40 Μαρτύρων -

βρίου 24. Μαρ. 9.

Κλήμης 'Αγκύρας Ιερομάρτυς - Ια- Κύρος 'Ανάργυρος – Ιανουαρ. 31.

Κωνσταντίνος, εκ των εν.'Εφέσω 7

Κοδράτος, εκ των 70 'Αποστόλων – Παίδων- - Οκτωβρ. 22. ' '

Σεπτεμβρίου 21. Κωνσταντίνος ο Μέγας – Μαΐου 21.

Κοδράτος Μάρτυς - Μαρτ. 10.

νουαρ. 23. "
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Λάζαρος "Οσιος, ο εν τω Γαλησία--- Λογγίνος ο Εκατόνταρχος - Οκτω

Νοεμβρίου 7. ' Ι βρίου 16.

Λάζαρος ο Τετραήμερος – Σαββάτω Λουκάς ο Ευαγγελ. – Οκτωβρίου18

του Λαζάρου. Λουκάς " Οσιος, ο εν τω Στειρία -

Λαμπαδος "Οσιος - Ιουλίου 5. I Φεβρουαρίου 7.

Λαυρέντιος 'Αρχιδ. - Αυγούστου 10. Λουκία Μάρτυς - Δεκεμβρ. 13.

Λαυρος Μάρτυς - Αυγ.18. Λουκιανός Μάρτυς – Οκτωβρ.15.

Λεύκιος Μάρτυς - Δεκεμβρ. 14. Λουκιλλιανός Μάρτυς - Ιουν.3.

Λεόντιος Μάρτυς- - Ιουν.18. Λούππος Μάρτυς - Αυγ. 23.

Λέων Πάπας Ρώμης- -- Φεβρ.48 Λυσίμαχος, εκ των 40 Μαρτύρων

Λέων Κατάνης - Φεβρουαρ. 20. ! Μαρτίου 9.

M

Θεοτόκος )
:

Μακάριος "Οσιος, ο Αιγύπτιος – Ια- Μάρκος "Οσιος – Μαρτ. 29.

νουαρίου 19. Μάρκος ο Ευαγγελ. - Απρ. 25.

Μακρίνα Οσία – Ιουλ. 19. Μάρκος Μητροπολίτης Εφέσου το

Μαλαχίας ο Προφήτης - - Ιαν. 3 . I Ευγενικού - Ιανουαρ. 19.

Μάμας Μάρτυς - Σεπτεμ. 2 . Μαρτινιανός "Οσιος - Φεβρ.13.

Μανουήλ Μάρτυς – Ιουνίου 17. Μαρτινιανός,εκτων εν Εφέσω 7 Πε

Μαξιμιλιανός, εκ των εν Εφέσω 7 δων – Οκτωβρ. 22. "

Παίδων -- Οκτωβρίου 22. " Μαρτίνος Πάπας Ρώμης – Απ.13

Μάξιμος ο Ομολογητής – Ιανουα- Μαρτύριος Μάρτυς - Οκτωβρ.25.

ρίου 21 , και Αυγούστου 13. Ματθαίος ο Ευαγγελιστ. — Ναι

Μαρδάριος Μάρτυς – Δεκεμ .13. I βρίου 16.

(Γέννησις αυτής - Σεπ. 8. Ματθίας Απόστολος, εκ των 12

Μαρία Εισόδια αυτής - Νοεμ . 21 . Αύγ. 9 .

A ( Ευαγγελισμόςαυτής - Μαρ- Ματρώνα Οσία – Νοεμβ. 9.

Ματρώνα Οσία, η εν Θεσσαλονίκη

Κοίμησις αυτής -- Αυγ. 15. Μαρτίου 27.

Μαρία Οσία, ή του Ξενοφώντος γυνή Μαύρα Μάρτυς – Μαΐου 3.

Ιανουαρίου 26. " " Μεθόδιος Ομολογητής – Ιουν.14

Μαρία Οσία, η Αίγυπτία - 'Απριλ. 1 . Μεθόδιος Πατάρων Ιερομάρτυς - -

Μαρία η Μαγδαληνή – Ιουλ. 22. 1 νίου 20. "

Μαρίνα Μάρτυς - Ιουλίου 17. Μελάνη Οσία η Ρωμαία - Δεκεί

Μαρκελλίνος Μάρτυς – Δεκεμ. 18. Ι βρίου 31 .

Μάρκελλος Μονής των 'Aκοιμήτων- - Μελέτιος ' Αντιοχείας - Φεβροαρ.12

Μελίτων, εκ των 40 Μαρτύρων -

Μάρκελλος,εκ των 7 Μακκαβαίων - - Μαρτίου 9.

Αυγούστου 1 . Μένανδρος Μάρτυς – Μαΐου 19.

Μαρκία Μάρτυς - Δεκεμβρ. 18. Μερκούριος Μάρτυς - Νοεμβ. 25.

Μαρκιανος Μάρτυς - Οκτωβρ. 25. Μηνάς Μάρτυς, ο Αιγύπτιος - Με

Μάρκος Μάρτυς – Δεκεμβ. 18. Ι βρίου 11 .

OR

ΕΙ. 18. Ι βριου Υσία η Ρωμαία - Δεχει

Δες
Μονής τωνΑ
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Μηνάς ο Καλλικέλαδος - Δεκεμ- Μιχαήλ 'Αρχιστράτηγος - Σεπτεμ

βρίου 10. I βρίου 6, και Νοεμβρ. 8.

Μηνοδώρα Μάρτυς - Σεπτεμ. 10. Μιχαήλ Συννάδων --- Μαΐου 23.

Μητροδώρα Μάρτυς - Σεπτεμβρίου Μιχαίας ο Προφήτης - Αύγ.14.

10. * Μύρων Μάρτυς - Αυγούστ. 17 .

Μητροφάνης Κωνσταντινοπόλ. - Ίου- Μώκιος Ιερομάρτυς – Μαΐου 1 .

νίου 4 . Μωϋσής ο Θεόπτης - Σεπτεμ. 4 .

Μισαήλ, εκ των 3 Παίδων --- Δεκεμ- Μωϋσής "Οσιος ο Αιθίοψ - Αυγού

βρίου 17. στου 28.

Ναζάριος Μάρτυς - Οκτωβρ. 14. Νικηφόρος Μάρτυς -- Φεβρ. 9.

Ναούμ Προφήτης – Δεκεμβρ. 1. Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως -

Νάρκισσος, εκ των 70 'Αποστόλων - | Μαρτίου 13, και Ιουνίου 2.

Οκτωβρίου 31 . Νικόδημος, άρχων των Ιουδαίων -

Ναταλία Μάρτυς - Αυγ. 26. | Κυρ. των Μυροφόρων.

Νείλος " Οσιος - Νοεμβρ. 12 . Νικόλαος ο εν Μύροις - Δεκεμ. 6 .

Νεονίλα Μάρτυς – Οκτωβρ. 28. Νικόλαος, εκ των 40 Μαρτύρων -

Νεόφυτος Μάρτυς – Ιανουαρ. 24 . Ι Μαρτίου 9.

Νέστωρ Μάρτυς - Οκτωβρ. 27. Νικόστρατος Μάρτυς – Δεκεμ. 18.

Νίκανδρος Ιερομάρτυς - Νοεμ. 4 . Νίκων "Οσιος, ο Μετανοείτε – Νοεμ

Νικάνωρ,εκ των 7 Διακόνων -- Iου- βρίου 26.

λίου 28. Νίκων Οσιομάρτυς – Μαρτίου 23.

Νικήτας Μάρτυς - Σεπτεμ.15. Νιτάς Μάρτυς - Οκτωβρ.28. .

Νικήτας " Οσιος - 'Απριλίου 3 . ' ΙΝυμφοδώρα Μάρτυς - Σεπτεμ. 10.

Ξ

Ξανθίας, εκ των 40 Μαρτύρων – Ξένη Οσία – Ιανουαρ. 24.

Μαρτίου 6 . Ξενοφών "Οσιος – Ιανουαρ. 26.

Μαρτίου 9 .

Ολυμπάς,εκ των 70 'Αποστόλων - Ουαλέριος, εκ των 40 Μαρτύρων -

Νοεμβρίου 10.

Ονήσιμος, εκ των 70 'Αποστόλων – Ουάλης, εκ των αυτών – Μαρτ. 9 .

Νοεμβ. 22 ,και Φεβρουαρ.15, Ουάλης Μάρτυς έτερος – Φεβρουα

Ονησιφόρος Μάρτυς - Νοεμβρ. 9. Ιρίου 16.

Ονούφριος " Οσιος - Ιουνίου 12. Ιούαρος Μάρτυς - Οκτωβρ. 19.

Ορέστης Μάρτυς - Νοεμβρ. 10. Ουρβανός, εκ των 70 'Αποστόλων –

Ορέστης Μάρτυς έτερος - Δεκεμ. 13.) Οκτωβρίου 31 .
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Παύλ
ος

Μάρτυς

Παγκράτιος Ιερομάρτυς - Ιουλ. 9 . JIέτρος Απόστολος, ο Πρωτοκορυφαίος

Πάμφιλος Μάρτυς - Φεβρ. 16. Ι - Ιουν. 29.

Παντελεήμων ο Ιαματικός – Ιου- Πηγάσιος Μάρτυς - Νοεμβρ. 3.

λίου 27. Πίστις Μάρτυς - Σεπτεμβρ.17.

Πάπυλος Μάρτυς – Οκτωβρ. 13. Πιστός Μάρτυς - Αυγ. 21.

Παράμονος Μάρτυς - Νοεμ . 29. Πλάτων Μάρτυς – Νοεμβρ. 18.

Παρασκευή Οσιομάρτυς - Ιουλ. 26. Ποιμήν "Όσιος – Αυγ. 27.

Παρθένιος Λαμψάκου - Φεβρ. 7 . Πολύαινος Μάρτυς – Μαΐου 19.

Παρμενάς, εκ των 7 Διακόνων – Πολύευκτος Μάρτυς – Ιανουαρ.9.

Ιουλ. 28. Πολύκαρπος Σμύρνης - Φεβρ. 23.

Πατάπιος "Οσιος - Δεκεμβρ. 8. Πομπηϊος Μάρτυς - 'Απριλ.10.

Πατρίκιος Ιερομάρτυς - Μαΐου 19. Πόμπιος, εκ των εν Κρήτη 10 Μα:

Παυλίνος Μάρτυς – Μαΐου 18. | _ τύρων – Δεκεμβρ. 23 . '

Παύλος Κωνσταντινουπόλεως “Ομολο- Πορφύριος Μάρτυς - Νοεμβρ. 9.

γητής – Νοεμβ. 6. Πορφύριος Μάρτυς έτερος – Φεβρουε

Παύλος "Οσιος, ο Θηβαίος - Ια- ρίου 16.

νουαρ. 15. Πορφύριος Γάζης -- Φεβρ. 26.

Παύλος Μάρτυς – Φεβρουαρ. 16. Πούδης, εκ των 70 'Αποστόλων –

Παύλος Μάρτυς έτερος -- Μαΐου 18. I Αυγ. 14.

Παύλος ο Απόστολος, το Σκεύος της Πρίσκος, εκ των 40 Μαρτύρων -

εκλογής – Ιουνίου 29. Ι Μαρτ. 9.

Παύλος Κωνσταντινουπόλεως, ο Νέος Πρόβος Μάρτυς – Οκτωβρ. 12.

- Αυγ. 30. Πρόκλος Κωνςαντινουπόλεως - Νει

Παφνούτιος Ιερομάρτυς - Απρ. 19. Ι ' βρίου 20.

Παχώμιος ο Μέγας – Μαΐου 15. Πρόκλος Μάρτυς -- Ιουλ. 12.

Πελαγία Οσία Ξ Οκτωβρίου 8. Προκόπιος όσιος, ο Δεκαπολίτης

Πελαγία Μάρτυς – Μαΐου 4 . Ι ' Φεβρ. 27.

Πέτρος Αλεξανδρείας Ιερομάρ. – Προκόπιος ο Μεγαλομάρτυς - li

Νοεμβ. 24. " Τ 'λίου 28.

Πέτρος Μάρτυς – Μαΐου 18. Προτάσιος Μάρτυς – Οκτωβρ.14.

Πέτρος "Οσιος, ο εν τω "Αθω - Ίου- Πρόχορος,εκ των 7 Διακόνων - 1.

νίου 12. Τλίου 28.

Ροδίων, εκ των 70 'Αποστόλων – Ρωμανός ο Μελωδος – Οκτω

Νοεμβρίου 10. ' Τ βρίου 1 .

Ρούφος, εκ των 70 'Aπος. -- 'Απρ. 8. Ρωμανός Μάρτυς - Νοεμβρ. 18.
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Σάββας ο Ηγιασμένος - Δεκεμ . 5 . (Σολομονή, η μήτηρ των Μακκαβαίων

Σαββάτιος Μάρτυς – Σεπτεμβρ. 9. Ι - Αυγ. 1 . "

Σαβελ Μάρτυς – Ιουν. 17. ' ' Σοφία Μάρτυς - Σεπτεμ .17.

Σαβίνος Μάρτυς – Μαρτ. 16. Σοφονίας Προφήτης - Δεκεμ. 3.

Σακερδων, εκ των 40 Μαρτύρων - Σπυρίδων ο Θαυματουργος - Δεκεμ

Μαρτ. 9. , βρίου 12.

Σαμουήλ ο Προφήτης - Αυγ. 20. Στάχυς, εκ των 70 'Αποστόλων –

Σαμψων ο Ξενοδοχος – Ιουν. 27. | Οκτωβρ. 31.

Σαμωνάς Μάρτυς - Νοεμβρ. 15. Στεφανος Μάρτυς - Νοεμβρ. 11.

Σάρβηλος Μάρτυς – Οκτωβρ. 28. Στέφανος ο Σαββαΐτης – Οκτ. 28,

Σάρρα ή του, 'Αβρααμ - Κυρ. τών και Ιουλ.13.

Προπατόρων. Στέφανος ο Νέος , Οσιομάρτυς –

Σατορνίνος, εκ των εν Κρήτη 10 Νοεμβρ. 18.

Μαρτύρων – Δεκεμβρ. 23. Στέφανος ο Πρωτομάρτυς – Δεκεμ

Σεβαστιανός Μάρτυς – Δεκεμ.18. Ι βρίου 27.

Σεβηριανός Μάρτυς – Σεπτεμ . 9. Στρατόνικος Μάρτυς – Ιανουαρίου

Σεβηριανός, εκ των 40 Μαρτύρων - 13.

Μαρτ. 9 . Συγκλητική Οσία – Ιανουαρ. 5 .

Σέλευκος Μάρτυς - Φεβρουαρ. 16. Συμεών ο Στυλίτης - Σεπτεμ. 1 .

Σέργιος Μάρτυς – Οκτώβρ. 7. Συμεών ο Θεοδόχος – Φεβρ. 2.

Σίλας, εκ των 70 'Αποστόλων – Συμεών Ιερομάρτυς ο εν Περσίδι –

Ιουλ. 30. Τ 'Απριλ. 17 . ' '

Σίλβεστρος Πάπας Ρώμης -- Ιαν. 2. Συμεών ο συγγενής του Κυρίου -

Σιλουανός, εκ των 70 'Αποστόλων – | 'Απριλ. 27.

Ιουλ. 30. Συμεών ο εν τω Θαυμαστω όρει –
Σίμων Αποστολος εκ των 12, ο Ζη- Μαΐου 24.

Συμεων και δια Χριστόν Σαλός -
Σισίνιος, εκ των 40 Μαρτύρων – | Ιουν . 21 .

Μαρτ. 9. Σώζων Μάρτυς - Σεπτεμβ. 7.

Σισώης ο Μέγας - Ιουλ. 6. Σωσίπατρος , εκ των 70 'Αποστ. -

Σμάραγδος, εκ των 40 Μαρτύρων Νοεμβ. 10, και 'Απριλ. 29.

– Μαρτ. 9 . ΙΣωφρόνιος Ιεροσολύμων – Μαρτ. 11 .

Σισίν
ες

, Mαΐου 10 των 12, ο Ζ . Συμεω
ν
δεν

Ταράσιος Κωνσταντινουπόλεως – Φε- Τιβούρτιος Μάρτυς – Νοεμβρ. 22.

βρουαρ.16. Τιβούρτιος Μάρτυς έτερος - Δεκεμ

Τάραχος Μάρτυς - -'Οκτωβρ. 12. Ι βρίου 12. "

Τατιανή Μάρτυς – Ιανουαρ.12. Τιμόθεος, εκ των 70 'Αποστόλων –

Τερέντιος Μάρτυς – Οκτωβρ. 28. Τ Ιανουαρ. 22.

Τερέντιος Μάρτυς έτερος - 'Απρι- Τιμόθεος "Όσιος - Φεβρουαρ. 21 .

λίου 10. Τιμόθεος Μάρτυς - - Μαΐου 3.



336

Τίμων, εκ των 7 Διακόνων -- Iου- Τρόφιμος Μάρτυς - Σεπτεμ.19.

λίου 28. Τρόφιμος, εκ των 70 Αποστόλων.

Τίτος "Οσιος - 'Απριλίου 2. Ι ''Απριλίου14.

Τίτος Απόστολος - - Αυγούστου 25. Τρύφων Μάρτυς – Φεβρουαρ.1.

Τραγκυλίνος Μάρτυς - Δεκεμ. 18. ΙΤύχων ο 'Αμαθούντος - Ιουν.16.

Υάκινθος Μάρτυς - Ιουλίου 3. (Υπάτιος Γαγγρών Ιερομάρτυς-

I Μαρτίου 31 . "

Φαυστος “Όσιος - Αυγούστου 3 . Φλάβιος, εκ των 40 Μαρτύρων-

Φεβρωνία Οσιομάρτυς - Ιουν. 25. Ι Μαρτίου 9.

Φιλήμων, εκ των 70 Αποστόλων – Φλέγων, εκ των 70 'Αποστόλων-

Νοεμβρίου 22 . | 'Απριλίου 8.

Φιλήμων Μάρτυς - Δεκεμβρ.14. Φλώρος Μάρτυς - Αυγούστου 18.

Φίλιππος, εκ των 7 Διακόνων - ' 0 - Φωκάς Ιερομάρτυς - Σεπτεμ.22,και

κτωβρίου 14 . 1 Ιουλίου 23.

Φίλιππος Απόστολος έκ τών 12 -- Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπ

Νοεμβρίου 14. I λεως – Φεβρουαρίου 6.

Φιλοκτήμων, εκ των 40 Μαρτύρων Φώτιος Μάρτυς - Οκτωβρ.28.

- Μαρτίου 9. Φώτιος Μάρτυς έτερος – Αυγούστου

Φιλούμενος Μάρτυς -- Νοεμβρ. 29. Ι 12.

Χαραλάμπης Ιερομάρτυς - Φεβρουα- Χριστίνα Μάρτυς – Μαΐου18.
ρίου 10.Χ , Μ . Ο . ε , και να μεγαλομάρτυς

Χαρίτων Ομολογητής - Σεπτεμ- Χριστόδουλος "Οσιος, ο εν Πάτμο

βρίου 28. Μαρτίου 16.

Χουδίων, εκ των 40 Μαρτύρων Χριστοφόρος Μάρτυς – Μαΐου 9.

Μαρτίου 9. Χρύσανθος Μάρτυς - Μαρτ. 19.

Ωσηε ο Προφήτης -- Οκτωβρ.17. I



ΠΑΣΧΑΛΙΑ

ETON

ΕΞ ΙΙ Κ Ο Ν Τ Α
Ση

Ο Κ Τ Ω ,

'Aρχόμενα από του 1870, και καταλήγοντα εις το 1937.

Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α Α Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1870. αωό..ζτού.

Ινδικτιώνος ιγ'.

Ηλίου Κύκλοι ιδ'.

Σελήνης Κύκλοι 5 '.

Σελήνης Θεμέλιον 3 .

Κρεωφαγία, ημέραι νγ'.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου α.

Εωθινόν α. " Ηχος α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου ιε.

Ο Ευαγγ. τη Τετ. της έ. Εβδομ.

Νομικόν Φάσκα, 'Απριλίου δ'.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου ε.

Το "Αγιον Πάσχα, Απριλίου 1β'

Η Ανάληψις, Μαϊου κά.

Η Πεντηκοστή, Μαίου λά.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου ζ'.

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ήμ κα.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Δευτ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ . Πέμπ.

Orologio.
35 *

1871. φωτά, ζτος '.

νδικτιώνος ιδ'.

Ηλίου Κύκλοι ιέ.

Σελήνης Κύκλοι ζ'.

Σελήνης Θεμέλιον κ .

Κρεωφαγία, ημέραι λή.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου ιζ .

Εωθινόν ια. 'Ήχος πλ. δ'.

Η 'Απόκρεω, Ιανουαρίου λά.

Ο Ευαγγ. τη αγία και μεγάλη Πέμ.

Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου κέ.

Λατίνων [Πάσχα, Μαρτίου κή.

Το 'Αγιον Πάσχα, Λίαρτίου κ .

Η Ανάληψις, Μαΐου 5'.

Η Πεντηκοστή, Μαίου ις'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κγ'.

Η νηστεία των αγίων Απος. ημ. λς.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τρίτη .

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Παρ.
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Η Α Σ Χ Α Α ΙΟΝ Η Α Σ Χ Α Α ΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1872. αωοβ'. ζτπ'. Βίσεκτος .

Ινδικτιώνος ιε.

Ηλίου Κύκλοι ις'.

Σελήνης Κύκλοι ή.

Σελήνης Θεμέλιον α.

Κρεωφαγία, ημέραι νή.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου ς'.

Εωθινόν ε. ' Ηχος πλ. α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου κ .

Ο Ευαγγ. τω Σαββ. της δ . Εβδομ.

Νομικόν Φάσκα, 'Απριλίου ιά.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου 19'.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου ις'.

Η 'Ανάληψις, Μαίου κε.

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου δ'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου ια.

Η νηστεία των αγ. Απος . ημ. ιζ'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Πέμ.

Παραμονή των Χριςουγέν. ημ. Κυρ.

1874, αωοδ'. ζτπβ'.

νδικτιώνος β'.

Ηλίου Κύκλου ιη.

Σελήνης Κύκλοι ί.

Σελήνης θεμέλιον κγ'.

Κρεωφαγία, ημέραι μά.

Το Τριώδιον άρχεται Ίανεαρίου .

Εωθινον α. 'Ηχος α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου γ .

Ο Ευαγγ. τη αγ. και μεγάλη Δευτ.

Νομικον Φάσκα, Μαρτίου κα.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κδ'.

Το “Αγιον Πάσχα, Μαρτίου λέ.

H " Ανάληψις , Μαίου 9 .

Η Πεντηκοστή , Μαΐου 19 .

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κς'.

Η νηστεία των αγίων Απος. ημ. λγ.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Σαββ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Τρίτη.

· ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΠΑ Σ Χ Α ΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1873. αωογ . ζτπα.

Ινδικτιώνος α .

Ηλίου Κύκλοι ιζ'.

Σελήνης Κύκλοι 9 .

Σελήνης Θεμέλιον ιβ'.

Κρεωφαγία, ημέραι μ '.

Το Τριώδιον άρχεται Ίανδαρίου κή.

Εωθινον α. " Ήχος α .

Η' 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου ια.

0 ' Ευαγγ. τη Κυρ. της έ. Εβδομ.

Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου λά.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου α .

Το Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου ή.

Η Ανάληψις , Μαίου ιζ .

Η Πεντηκοστή, Μαίου κζ'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιενίου γ'.

Η νηστεία των αγ. Απος . ημ. κέ.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Παρασ.

Παραμονή των Χρισουγέν. ημ. Δευτ.

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1875, μωρέ. ζτπγ.

Ινδικτιώνος γ.

Ηλίου Κυκλοι ι8 .

Σελήνης Κύκλοι ια.

Σελήνης Θεμέλιον δ .

Κρεωφαγία , ημέραι νδ.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου β'.

Εωθινον δ'. ' Ηχος δ .

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου ις'.

Ο Ευαγγ. τη Τρίτ . της ε. Εβδομ.

Νομικόν Φάσκα, 'Απριλίου η.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου ις'.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου τη.

Η Ανάληψις, Μαίου κβ'.

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου α.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ίουνίου ή.

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ημ. και .

Η μνήμη αυτών, ημέρα Κυρ.

( Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Τετ.
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Τ Α Σ Χ Α Α Ι Ο Ν Η Α Σ Χ Α Α Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Κρεωθώοιον
άξος

πλοίου
εξόδου

1878. αωρή. ζτπς',

Ινδικτιώνος 5'.

Ηλίου Κύκλοι κβ'.

Σελήνης Κυκλοι ιδ'.

Σελήνης Θεμέλιον ζ'.

Κρεωφαγία, ημέραι νζ'.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου ε.

Εωθινόν ε. 'Ήχος πλ. α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου 19'.

Ο Ευαγγ. τω Σαββ . της δ'. Εβδομ.

Νομικόν Φάσκα, 'Απριλίου σ'.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου 9 .

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου ιε'.

Η ’ Ανάληψις, Μαίου κέ.

Η Πεντηκοστη, Ιουνίου δ'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιονίου ια.

Η νησεία των αγ. Αποστ. ημ. ιζ'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Πέμπ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Κυρ . :

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1870. αωος'. ζτηδ', Βίσεκτος .

Ινδικτιώνος δ'.

Ηλίου Κύκλοι κ .

Σελήνης Κυκλοι ιβ'.

Σελήνης θεμέλιον ιε.

Κρεωφαγία, ημέραι μs'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίο κέ.

Εωθινόν ά . Ήχος α .

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου η.

Ο Ευαγγ. τη Πέμπ. της σ '. Εβδομ .

Νομικον Φάσκα, Μαρτίου κή.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου δ .

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου δ .

Η Ανάληψις , Μαίου ιγ .

Η Πεντηκοστή, Μαίου κγ .

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου λ'.

Η νησεία των αγίων Απος. ημ. κ '.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τρίτ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Παρ.

«Bes

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝΠ Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1877. αωοζ'. Χτπέ, 1879, αωοθ '. ζτπζ'.

'νδικτιώνος ε.

Ηλίου Κύκλοι κα.

Σελήνης Κύκλοι ιγ'.

Σελήνης θεμέλιον κς .

Κρεωφαγία, ημέραι λζ'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου ις'.

Εωθινόν α. " Ήχος α .

Η Απόκρεω, Ιανουαρίου λ'.

Ο Ευαγγ. τη αγ. και μεγάλη Παρ.

Νομικον Φάσκα, Μαρτίου ιζ'.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κ .

Το "Αγιον Πάσχα, Μαρτίου και

Η 'Ανάληψις, Μαίου ε.

Η Πεντηκοστή, Μαίου ιε.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κβ'.

Η ' νησεία των αγίων Απος . ημ.λζ'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τετ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Σαβ6.

|Bνδικτιώνος ζ'.

Ηλίου Κύκλοι κγ'.

Σελήνης Κύκλοι ιέ.

Σελήνης Θεμέλιον ιη.

Κρεωφαγία, ημέραι μβ .́

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου κα.

Εωθινόν ια. Ήχος πλ . δ'.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου δ.

Το Ευαγγ. τη Κυρ. των Βαΐων.

Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου κζ'.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου α.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου α.

Η Ανάληψις , Μαΐου ί.

Η Πεντηκοστή, Μαίου κ .

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κζ'.

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ημ. λβ'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Παρ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Δευτ.
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Ο Α Σ Χ Α Α Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α Α Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1880. αωπ΄. ζτπή. Βίσεκτος .

Ινδικτιώνος ή.

Ηλίου Κύκλοι κδ'.

Σελήνης Κύκλοι ις'.

Σελήνης θεμέλιον κ .

Κρεωφαγία, ημέραι ξβ'.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου ί.

Εωθινόν έ. " Ήχος πλ. α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου κδ'.

Ο Ευαγγ . τη Τρίτ. της δ . Εβδομ.

Νομικον Φάσκα, Μαρτίου ιε.

λατίνων Πάσχα, Μαρτίου ι5'.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου κ .

Η 'Ανάληψις, Μαίου κ .

Η Πεντηκοστη, Ιουνίου ή.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιονίου ιε.

Η νησεία των αγίων Απος. ημ. ιγ'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Κυρ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Τετάρ.

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1882. αωπβ'. Χτυ.

Ινδικτιώνος ί.

Ηλίου Κύκλοι κς'.

Σελήνης Κύκλοι ιη.

Σελήνης Θεμέλιον κα.

Κρεωφαγία , ημέραι λή.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου ιζ .

Εωθινον ια. Ήχος πλ. δ'.

H" Απόκρεω, Ιανουαρίου λα.

Το Ευαγγ. τη αγ. και μεγάλη Πέμπ.

Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου κγ'.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κή.

Το " Αγιον Πάσχα, Μαρτίου κη.

Η Ανάληψις , Μαίου 5 '.

Η Πεντηκοστη, Μαίου ις'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κγ'.

Η νησεία των αγίων Απος . ημ. λς .

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τρίτη .

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Παρ.

«

ΠΑΣΧΑΛΙΟ Ν ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1883. αωπγ. ζτυά.4881. αωπά. ζτπ3 '.

νδικτιώνος 8 .

Ηλίου Κύκλοι κέ.

Σελήνης Κυκλοι ιζ'.

Σελήνης Θεμέλιον ι.

Κρεωφαγία, ημέραι νγ'.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου α.

Εωθινόν α . " Ηχος α .

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου ιε.

Ο Ευαγγ. τη Τετ. της έ. Εβδομ.

Νομικών Φασκα, 'Απριλίου β'.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου ε.

Το "Αγιον Πάσχα, Απριλίου ιβ'.

Η 'Ανάληψις, Μαίου κα.

Η Πεντηκοστή, Μαΐου λα.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου ζ'.

Η νηστεία των αγ. Απος . ημ. κα.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Δευτ.

Παραμονή των Χριστουγέν, ημ. Πέμ.

Ινδικτιώνος ια.

Ηλίου Κύκλοι κζ'.

Σελήνης Κύκλοι ιθ'.

Σελήνης Θεμέλιον β'.

Κρεωφαγία , ημέραι νή.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου s'.

Εωθινόν έ. ' Ήχος πλ. α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου κ .

Ο Ευαγγ. τη Παρ. της δ . Εβδομ.

Νομικον Φάσκα, 'Απριλίου ί.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου ιγ'.

Το 'Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου ιζ .

Η Ανάληψις, Μαίου κς'.

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου ε.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου ιβ'.

Η νηστεία των αγ. 'Aπος. ημ. ις '.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τετ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Σαδο.
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Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν
Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1886. Πως'. ζτυδ'.

'νδικτιώνος ιβ'.

Ηλίου Κύκλοι κή.

Σελήνης Κύκλοι α.

Σελήνης Θεμέλιον ιδ.

Κρεωφαγία, ημέραι ν'.

Το Τριώδον άρχεται Ιανουαρίου κ '.

Εωθινόν ά. " Ηχος α.

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου ιβ'.

Ο Ευαγγ. τη Κυρ. της έ. Εβδομ.

Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου κ .

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου α.

Το "Αγιον 11άσχα, 'Απριλίου ή.

Η Ανάληψις, Μαίου ιζ .

Η Πεντηκοστή, Μαίου κζ'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ίουνίου γ .

Η νησεία των αγίων Αποστ. ημ. κέ.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Παρασ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Δευτ.

Ινδικτιώνος ιδ .

Ηλίου Κύκλοι β'.

Σελήνης Κύκλοι γ'.

Σελήνης Θεμέλιον 5 '.

Κρεωφαγία, ημέραι νδ'.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου β'.

Εωθινον ε. ' Ήχος πλ . α.

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου ις'.

Ο Ευαγγ. τη Τρίτη της ε. Εβδομ.

Νομικόν Φάσκα, 'Απριλίου ή.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου ιγ'.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου 1γ .

Η Ανάληψς , Μαίου κβ'.

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου α .

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου ή.

Η νηστεία των αγ. Απος. ημ. και .

Η μνήμη αυτών, ημέρα Κυρ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Τετ.

Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α ΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

4803. αωπέ. Χτυγ'. 1887. αωτιζ'. Χτυε.

Τ'νδικτιώνος ιγ'. 'νδικτιώνος ιε.

Ηλίου Κύκλοι α. Ηλίου Κύκλοι γ'.

Σελήνης Κύκλοι β'. Σελήνης Κύκλοι δ'.

Σελήνης Θεμέλιον κέ. Σελήνης Θεμέλιον ιζ'.

Κρεωφαγία, ημέραι λδ'. Κρεωφαγία, ημέραι μs'.

Το Τριώδιον άρχεται Ίανδαρίου ιγ'. Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου κέ. .

Εωθινόν ια. " Ήχος πλ. δ'. Εωθινόν α. " Ήχος α .

Η 'Απόκρεω, Ιανουαρίου κζ'. Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου ή.

Ο Ευαγγ. τη Δευτ. της Διακαινησ. Ο Ευαγγ. τη Τετάρτ. της σ '. Εβδομ.

Νομικών Φάσκα, Μαρτίου ι $'. Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου κή.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κδ'. Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κ '.

Το " Αγιον Πάσχα, Μαρτίου κδ'. Το "Αγιον Πάσχα, Απριλίου ί.

Η 'Ανάληψις, Μαίου β'. Η Ανάληψις, Μαίου ιδ'.

Η Πεντηκοστή, Μαίου ιβ'. Η Πεντηκοστή, Μαίου κδ'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου ι $'. Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου λά.

Η νηστεία των αγίων Αποστ. ημ . μ'. Η νηστεία των αγ. Απος. ημ. κή.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Σαβ6. Η μνήμη αυτών, ημέρα Δευτ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Τρίτ. ( Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Πέμπ.
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Π Α ΣΧ Α Α Ι Ο Ν Ι Α Σ Χ Α Α Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1888. αωπή. ζτυς'. Βίσεκτος .

Ονδικτιώνος α.

Ηλίου Κύκλοι δ .

Σελήνης Κύκλοι ε.

Σελήνης θεμέλιον κή.

Κρεωφαγία, ημέραι ξ5'.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβροαρίου ιδ'.

Εωθινόν έ. " Ηχος πλ. α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου κή.

Ο Ευαγγ. τη Παρ. της γ'. Εβδομ.

Νομικών Φάσκα, Μαρτίου ιε .

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κ .

Το "Αγιον Πάσχα, Απριλίου κδ.

Η Ανάληψις, Ιουνίου β'.

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου ιβ'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου 19'.

Η νησεία των αγίων Απος. ήμ 9 .

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τετ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ . Σαββ.

Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1889. αωπ2'. ζτυζ'.

Ινδικτιώνος β'.

Ηλίου Κύκλοι ε ..

Σελήνης Κύκλοι σ'.

Σελήνης Θεμέλιον S .

Κρεωφαγία, ημέραι ν'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου κ $'.

Εωθινόν ια. "Ηχος πλ δ'.

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου ιβ'.

Ο Ευαγγ. τω Σαββ. της έ . Εβδομ.

Νομικών Φάσκα, 'Απριλίου δ'.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου '.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου $ .

Η Ανάληψις, Μαίου ιη.

Η Πεντηκοστή, Μαίου κή.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ίουνίου δ'.

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ημ. κδ'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Πέμπ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Κυρ.

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1890. αω . ζευή.

Ινδικτιώνος κ .

Ηλίου Κύκλοι s'.

Σελήνης Κύκλοι ζ'.

Σελήνης θεμέλιον και'.

Κρεωφαγία , ημέραι μβ .́

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου κα.

Εωθινόν α. " Ήχος α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου δ .

Ο Ευαγγ. τη Κυρ. των Βαϊων.

Νομικών Φάσκα, Μαρτίου κδ'.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κέ.

Το “Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου α .

Η Ανάληψις , Μαίου ι.

Η Πεντηκοστή, Μαίου κ'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κζ.

Η νηστεία των αγ. Απος. ημ. λβ.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Παρασ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Δευτ.

Π Α Σ Χ ΑΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1891, αωυα. ζτυ3'.

'νδικτιώνος δ'.

Ηλίου Κύκλοι ζ'.

Σελήνης Κύκλοι ή.

Σελήνης Θεμέλιον α.

Κρεωφαγία, ημέραι ξβ'.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου ε.

Εωθινόν ε. Ήχος πλ . α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου κδ'.

Ο Ευαγγ . τη Δευτ. της δ'. 'Εβδομ.

Νομικον Φάσκα, 'Απριλίου ια.

Λατίνων Πάσχα , Μαρτίου ιζ'.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου κα.

Η Ανάληψις, Μαίου λ'.

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου 9 .

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ίουνίου ις

Η νηστεία των αγίων Αποστ. ημ. ιβ

Η μνήμη αυτών, ημέρα Σαβ6 .

( Παραμονή των Χριστουγέν, ημ. Τρίτ.
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Π Α ΣΧ Α Λ Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1894. αωιδ'. ζυβ'.

Ινδικτιώνος ζ .

Ηλίου Κύκλοι ί.

Σελήνης Κύκλοι ια.

Σελήνης Θεμέλιον δ'.

Κρεωφαγία, ημέραι νή.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου 5'.

Εωθινόν ε. " Ηχος πλ. α .

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου και .

0 ' Ευαγγ. τη Παρ. της δ'. Εβδομ.

Νομικον Φάσκα, 'Απριλίου 9 .

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου ιγ'.

Το "Αγιον 11άσχα, 'Απριλίου : ".

Η Ανάληψις, Μαίου κς'.

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου ε.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου ιβ'.

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ημ. ις'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τετάρτ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Σαβ6 ,

Π Α ΣΧΑΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1893 . φωνέ. ζυγ .

ΠΑΣΧΑΑΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1802. αωιβ'. ζύ. Βίσεκτος .

Ενδικτιώνος ε.

Ηλίου Κύκλοι ή.

Σελήνης Κύκλοι 9 .

Σελήνης Θεμέλιον ιβ'.

Kεωφαγία, ημέραι μζ'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου κς'.

Εωθινόν ια. Ηχος πλ. δ'.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου .

Ο Ευαγγ. τη Τεταρ. της 5'. Εβδομ.

Νομικον Φάσκα, Μαρτίου λα.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου ε.

Το 'Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου ε.

Η Ανάληψις, Μαίου ιδ'.

Η' Πεντηκοστή, Μαίου κδ'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου λα.

Η νηστεία των αγίων Αποστ. ημ. κή.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Δευτ.

Παραμονή των Χριστουγέν, ημ. Πέμπ.

Π Α ΣXAΛION

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1893. αωυγ. ζυά .

'νδικτιώνος 5'.

Ηλίου Κυκλοι 9 .

Σελήνης Κύκλοι ί.

Σελήνης θεμέλιον κγ'.

Κρεωφαγία, ημέραι λή.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου ιζ'.

Εωθινόν ά . Ήχος α.

Η Απόκρεω, Ιανουαρίου λα.

Ο Ευαγγ. τη αγ. και μεγάλη Πέμπ.

Νομικόν Φάσκα , Μαρτίου κ .

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κα.

13 Αγιον Πάσχα, Βαρτιου κτη .

Η Ανάληψις, Μαίου 5'.

Η Πεντηκοστή, Μαίου ις'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κγ'.

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ημ. λς'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τρίτ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Παρ.

Ινδικτιώνος η.

Ηλίου Κύκλοι ια .

Σελήνης Κύκλοι ιβ'.

Σελήνης Θεμέλιον ιε.

Κρεωφαγία, ημέραι μγ'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου κβ'.
Εωθινόν ια. ' Ήχος πλ. δ'.

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου ε.

Ο Ευαγγ. τω Σαββ. του Λαζάρου .

Νομικών Φάσχα, Μαρτίου κη.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου β'.

Το 'Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου β'.

H " Ανάληψις Μαίου ια.

Η Πεντηκοστη, Μαίου κα.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κή.

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ημ. λά.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Πέμπ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Κυρ.
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Π Α Σ Χ Α ΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΙΙ Α Σ Χ Α Λ Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1898, φωνή. ζυς .1896. αωυσ'. ζυδ'. Βίσεκτος .

ενδικτιώνος .

Ηλίου Κύκλοι ιβ'.

Σελήνης Κύκλοι ιγ.

Σελήνης Θεμέλιον καις'.

Κρεωφαγία, ημέραι λέ.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίς ιδ .

Εωθινόν ια. " Ήχος πλ. δ'.

Η Απόκρεω, Ιανουαρίου κή.

Ο Ευαγγ . τη Δευτ. της Διακαινησ.

Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου ιζ'.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κδ.

Το "Αγιον Πάσχα, Μαρτίου κδ'.

Η Ανάληψις, Μαΐου β'.

Η Πεντηκοστή, Μαίου ιβ'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου ε .

Η νησεία των αγίων Απος. ημ. μ .,

Η μνήμη αυτών, ημέρα Σαββ.

Παραμονή των Χριςουγέν. ημ. Τρίτη

νδικτιώνος ια.

Ηλίου Κύκλοι ιδ.

Σελήνης Κυκλοι ιε.

Σελήνης Θεμέλιον ιη.

Κρεωφαγία , ημέραι μς'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου κέ.

Εωθινόν α . " Ήχος α .

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου η.

Ο Ευαγγ. τη Τετ. της s'. Εβδομ.

Νομκον Φάσκα , Μαρτίου κς'.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου και $'.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου ε.

Η Ανάληψις , Μαίου ιδ.

Η Πεντηκοστή, Μαίου κδ'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου λα.

Η νηστεία των αγίων Απος. ημ . κη

Η μνήμη αυτών, ημέρα Δευτ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Πέμπ.

« ΒΡΧΟΣ

Π Α Σ Χ Α ΛΙΟΝ Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1897. αωυζ'. ζυε.

νδικτιώνος ε.

Ηλίου Κύκλοι εγ.

Σελήνης Κύκλοι ιδ'.

Σελήνης Θεμέλιον ζ',

Κρεωφαγία, ημέραι νδ.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου β'.

Εωθινον ε. 'Ήχος πλ. α.

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου ις'.

Ο Ευαγγ. τη Τρίτη της ε. Εβδομ.

Νομικόν Φάσκα, 'Απριλίου ε.

Λατίνων Πάσχα 'Απριλίου 5'.

Το "Αγιον Πάσχα, Απριλίου γ'.

Η Ανάληψις, Μαίου κβ'.

Η Πεντηκοστη, Ιουνίου α .

Κυρ,των Αγίων Πάντων, Ιουνίου ή.

Η νηστεία των αγ. 'Aπος. ημ. κ'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Κυρ.

Παραμονή των Χρισουγέν. ημ. Τετ.

1899. αωυθ'. ζυζ'.

Ενδικτιώνος ιβ'.

Ηλίου Κύκλοι ιέ.

Σελήνης Κύκλοι ις'.

Σελήνης Θεμέλιον κ .

Κρεωφαγία, ημέραι ν9'.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίουζ.

Εωθινόν δ'. 'Ηχος δ'.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου κα.

Ο Ευαγγ. τη Πέμπ. της δ'. Εβδομ.

Νομικών Φάσκα, 'Απριλίου ιδ'.

Λατίνων Πάσχα , Μαρτίου κα.

| Το Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου 1 .

Η Ανάληψις , Μαϊου κζ'.

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου s'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου εγ .

Η νηστεία των αγίων Απος . ημ. ιε.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τρίτη.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Παρ.
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ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

132. αλβ'. :.1000, σ . ζ ή. Βίσεκτος .

Η 'νδικτιώνος ιγ'.

Ηλίου Κύκλοι ις'.

Σελήνης Κύκλοι ιζ .

Σελήνης θεμέλιον ε.

Κρεωφαγία, ημέραι να.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου λ'.

' Εωθινόν α. " Ήχος α .

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου ιγ'.

Ο Ευαγγ. τω Σαββ. της έ. Εβδομ.

Νομικών Φάσκα, 'Απριλίου α.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου β',

Το “Αγιον ii , 4, 'Αγριλιου 5 .

Η 'Ανάληψις, Μαίου ιη.

Η Πεντηκοστή, Μαΐου κή.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου δ'.

- Η νηστεία των αγ. 'Aπος, ημ. κδ'.

! Η μνήμη αυτών, ημέρα Πέμπ.

- Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Κυρ,

Ινδικτώνος ιε.

Ηλίου Κύκλοι ιη.

Σελήνης Κυκλου ι8 .

Σελήνης θεμέλιον β'.

Κρεωφαγία, ημέραι νέ. .

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου

Εωθινον δ'. ' Ήχος δ'.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου ιζ .

Ο Ευαγγ. τη Δευτ. της έ. 'Εβδομ.

Νομικές Φάσκα, 'Απριλίου .

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου ιζ .

Το Αγιον Ιάσχα, 'Απριλίου ιδ΄΄

Η Ανάληψις, Μαίου κγ'.

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου β'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου S .

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ημ 19 ,

Η μνήμη αυτών, ημέρα Σαβ6. :

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Τρίτη.

Π Α Σ Χ Α Λ Ι ) Ν ΙΙ ΑΣΧ Α ΑΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1 ] υ !. φλ. ζ 3'.

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1503. γ . ζυμα. "

Ινδικτιώνος ιδ'.

Ηλίου Κύκλοι ιζ .

Σελήνης Κύκλοι ιη.

Σελήνης Θεμέλιον κα,

Κρεωφαγία , ημέραι μβ΄.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου κα.

ο Εωθινον α . " Ήχος α.

' Η' 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου δ'.

Η Ο Ευαγγ. τη Κυρ. των Βαϊων.

| Νομικών Φάσκα, Μαρτίου κβ'.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κέ.

| Το "Αγιον 11οιι, 'Απρίλιο) α .

| Η 'Ανάληψις , Μαΐου ί.

Η Πεντηκοστή, Μαίου κ .

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κζ'.

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ημ. λβ'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Παρ.

Παραμονή των Χριστουγέν. τμ. Δευτ.

Orologio
36 *

νδικτιώνος α.

Ηλίου Κύκλοι ι8 .

Σελήνης Κύκλοι α .

Σελήνης Θεμέλιον ιδ'.

Κρεωφαγία , ημέραι μζ.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου κς .

Εωθινόν ά. ' Ηχος α .

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου S .

Ο Ευαγγ. τη Τρίτη της s'. Εβδομ.

Νομικον Φάσκα, Μαρτίου λ '.

Λατένων Πάσχα, Μαρτίου λ'.

Το " Αγον Πάσχα, 'Απριλίο») '

Η Ανάληψις , Μαίου ιε,

Η Πεντηκοστή, Μαίου κε

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου α .

Η νηστεία των αγίων Απος . ημ. κζ .

Η μνήμη αυτων, ημέρα Κυρ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Τετ.
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Π Α ΣΧ Α Α Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α Α ΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1904. μηδ'. ζυιβ'. Βίσεκτος .

'νδικτιώνος β'.

Ηλίου Κύκλοι κ .

Σελήνης Κύκλοι β'.

Σελήνης Θεμέλιον κέ.

Κρεωφαγία, ημέραι λ9'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου ιη.

Εωθινόν α. 'Ηχος α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου α .

Ο Ευαγγ. τη αγία και μεγάλη Πέμ.

Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου ιη.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κα.

Το "Αγιον ΙΙ.άσχα, Μαρτίου κή.

Η 'Ανάληψις, Μαΐου s'.

Η Πεντηκοστή, Μαίου ις'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κγ'.

Η νηστεία των αγ. Απος. ημ. λς'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τρίτη .

Παραμονή των Χριςουγέν. ημ. Παρ.

Π Α Σ Χ Α Λ Ο Ν

.ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1903. αρέ. ζυιγ.

Ινδικτιώνος γ'.

Ηλίου Κύκλοι κα.

Σελήνης Κύκλοι γ'.

Σελήνης Θεμέλιον s ', '

Κρεωφαγία, ημέραι νή.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβροαρίου ς .

Εωθινόν ε. "Ηχος πλ. α.

Η' 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου κ'.

Ο Ευαγγ. τη Παρασ. της δ'. Εβδομ.

Νομικών Φάσκα, 'Απριλίου ζ '.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου ί.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου ιε .

Η Ανάληψις, Μαΐου κς'.

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου ε.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιονίου ιβ'.

Η νηστεία των αγ. Απος. ημ. ις'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τετ.

Παραμονή των Χρισουγέν. ημ. Σαββ.

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1906.α5'. ζυιδ'.

υδικτιώνος δ ,

Ηλίου Κύκλοι κβ'.

Σελήνης Κύκλοι δ .

Σελήνης θεμέλιον ιζ .

Κρεωφαγία , ημέραι μY.

Το Τριώδιον άρχεται Ίανδαρίου κβ.

Εωθινον ια. Ήχος πλ. δ'.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου ε.

Το Ευαγγ. τω Σαββ. του Λαζάρου.

Νομικον Φάσκα, Μαρτίου κή.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου β'.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου β .

Η Ανάληψις , Μαίου ια.

Η Πεντηκοστή, Μαίου κα.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κη.

Η νηστεία των αγίων Απος. ημ. λά.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Πέμπ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ.Κυρ.

Π Α Σ Χ Α ΛΙΟΝ

: Ι ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

4907. αηζ'. ζνιά.

| Ονδικτιώνος ε.

Ηλίου Κύκλοι κγ'.

Σελήνης Κύκλοι ε.

| Σελήνης Θεμέλιον κή.

Κρεωφαγία, ημέραι ξη.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου ια.

Εωθινόν ε. ' Ήχος πλ. α .

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου κέ.

Το Ευαγγ. τη Κυρ. της γ'. Εβδομ.

Νομικών Φάσκα , Μαρτίου ιζ'.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου ιη.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου και και

Η Ανάληψις, Μαίου λα.

Η Πεντηκοστη, Ιουνίου ί.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου ις

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ημ. ια.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Παρ.
Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Δευτ.



Π Α Σ Τ Α Α Ι Ο ΝΝ ΟΠ Α Σ Χ Α Α

547

Το
Α

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

4908.αυή. ζεις'. Βίσεκτος .

Η'νδικτιώνος 5'.

Ηλίου Κύκλοι κδ'.

Σελήνης Κύκλοι 5'.

Σελήνης Θεμέλιον 9 .

Κρεωφαγία, ημέραι νέ.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίς γ'.

Εωθινόν ά. 'Ηχος α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου ιζ'.

Ο Ευαγγ. τη Τρίτ. της έ. Εβδομ.

Νομικον Φάσκα, 'Απριλίου γ'.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου s'.

και "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου ιγ'.

Η Ανάληψις, Μαίου κβ'.

Η Πεντηκοστη, Ιουνίου α .

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου ή.

Η νησεία των αγίων Απος. ημ. κ'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Κυρ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Τετ.

1910. αηί. ζυιή.

νδικτιώνος ή.

Ηλίου Κύκλοι κς'.

Σελήνης Κύκλοι ή.

Σελήνης Θεμέλιον α .

Κρεωφαγία, ημέραι ν9'.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου ζ .

Εωθινόν έ. Ηχος πλ. α .

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου κα.

Ο Ευαγγ. τη Πέμ . της δ'. Εβδομ.

Νομικόν Φάσκα , 'Απριλίου ια.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου ιδ'.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου : 4.

Η Ανάληψις, Μαίου κζ'.

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου 5'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιονίου ιγ'.

Η νησεία των αγ. Αποστ. ημ. ιε.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τρίτ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Παρ.

Π Α Σ Χ Α ΛΙΟΝ ΙΙ Α Σ Χ Α ΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1011. αρά. ζωι8'.:30. α '. ζ ".

'νδικτιώνος ζ .

Ηλίου Κύκλοι κέ.

Σελήνης Κύκλοι ζ'.

Σελήνης Θεμέλιον κ .

Κρεωφαγία, ημέραι λ '.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου ιή.

Εωθινόν ια. ' Ηχος πλ. δ'.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου α.

Ο Ευαγγ. τη αγ. και μεγάλη Τετ.

Νομικών Φάσκα, Μαρτίου κδ'.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου 19'.

Ανου 17χτ, Β3καιτίου, .

Η Ανάληψις, Μαΐου ζ'.

Η Πεντηκοστή, Μαϊου ιζ.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κδ'.

Η νηςεία των αγίων Απος. ημ. λε.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Δευτ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Πέμπ.

Ινδικτιώνος S .

Ηλίου Κύκλοι κζ'.

Σελήνης Κύκλοι .

Σελήνης Θεμέλιον ιβ'.

Κρεωφαγία, ημέραι να.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου λ'.

Εωθινόν α. ' Ηχος α .

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου ιγ'.

Το Ευαγγ. τη Παρ. της έ. Εβδομ.

Νομικον Φάσκα, Μαρτίου λα.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου γ'.

Το "Αγιον Ιάσχα, 'Απριλίου ί.

Η Ανάληψις , Μαίου 19'.

Η Πεντηκοστή, Μαΐου κ '.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου ε.

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ημ. κγ'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τετ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Σαβ6.
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Ι Α Σ Χ Α Α Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α Α ΙΟ Ο

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1912. απ:β'. ζυκ'. Βίσεκτος . 1914. αηδ'. ζυκβ'.

. Ενδικτιώνος ε. |.Ινδικτιώνος ιβ'.

Ηλίου Κύκλοι κή. Ηλίου Κύκλοι β'.

Σελήνης Κυκλοι ί. Σελήνης Κύκλοι ιβ'.

Σελήνης Θεμέλιον κγ'. Σελήνης Θεμέλιον ιε.

Κρεωφαγία, ημέραι λs'. Κρεωφαγία, ημέραι μζ.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου ιε. Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου κς'.

Εωθινόν ια. ' Ηχος πλ. δ . Εωθινόν α. ' Ηχος α.

Η Απόκρεω, Ιανουαρίου κ . Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου 9 .

Ο Ευαγγ. τη αγ. και μεγάλη Κυρ. το Πασ. ο Ευαγγ. τη Τρίτ. της s'. Εβδομ.

Νομικον Φάσκα, Μαρτίου α'. Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου κ .

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κε. Λατίνων Πάσχα , Μαρτίου λ '.

Το "Αγιον Πάσχα, Παρτίου και . Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου 5 '.

Η Ανάληψις, Μαίου γ'. Η ' 'Ανάληψις, Μαίου ιε.

Η Πεντηκοστή, Μαίου ιγ'. Η Πεντηκοστή, Μαίου κε.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κ : Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιονίου α .

Η νησεία των αγίων Απος, ημ. λ '. Η νησεία των αγίων Απος. ημ. κζ.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Παρ. Η μνήμη αυτών, ημέρα Κυρ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Δευτ. Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Τετ.

Π Α Σ ΧΑΛΙΟΥ Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣτου ΒΤΟΥΣ

1913. αριγ. ζυκά.

Ενδικτιώνος ια .

Ηλίου Κύκλοι α .

Σελήνης Κυκλοι ια.

Σελήνης θεμέλιον δ'.

Κρεωφαγία, ημέραι νέ.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου γ .

Εωθινόν ε. ' Ήχος πλ. α .

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου ιζ .

Ο Ευαγγ. τη Δευτ. της δ'. Εβδομ.

Νομικόν Φάσκα, 'Απριλίου 9 .

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου 1.

Το 'Αγιον Ιάσχα, 'Απριλίου ιδ'.

Η 'Ανάληψις, Μαίου κγ'.

Η Πεντηκοστη, Ιουνίου β'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου 8 .

Η νηστεία των αγ. Αποσ. ημ . ι8 .

Η μνήμη αυτών, ημέρα Σαβ6.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Τρίτη,

1913. αγιέ. ζυκγ.

ένδικτιώνος ιγ'.

Ηλίου Τύκλοι .

Σελήνης Κύκλοι ιγ'.

Σελήνης Θεμέλιον κς'.

Κρεωφαγία , ημέραι λβ.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου ια.

Εωθινόν ια. ' Ηχος πλ. δ'.

Η 'Απόκρεω, Ιανουαρίου κε.

Το Ευαγγ. τη Τετ. της Διακαινησίμ.

Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου ιζ ".

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κβ'.

Το "Αγιον Πάσχα, Μαρτίου κβ'

Η Ανάληψις, 'Απριλίου λ'.

Η Πεντηκοστή, Μαίου ι.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαΐου τζ .

Η νηστεία των αγ. 'Aπος. η .. κζ .

Η μνήμη αυτών, ημέρα Δευτ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Πέμπ.

Απος ημ. και
Η μνήμη αυτών,

ουγέν. ημ. Τρίτη,
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. ΠΑΣΧΑΛΙΟ Ν Ι Π Α Σ Χ Α ΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1915. α25'. ζυκδ'. Βίσεκτος . 1918. αρ. ή. ζυκς'.

Ενδικτιώνος ιδ. 'νδικτιώνος α.

Ηλίου Κύκλοι δ . Ηλίου Κύκλοι s'.

Σελήνης Κύκλοι ιδ . Σελήνης Κύκλοι ις'.

Σελήνης θεμέλιον ζ'. Σελήνης θεμέλιον κ .

Κρεωφαγία, ημέραι να. Κρεωφαγία , ημέραι ξγ'.

Το Τριώδον άρχεται Ιανουαρίου λ'. Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίουια.

Εωθινόν δ . " Ήχος δ . Εωθινόν ε. ' Ηχος πλ. α .

Η ' 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου ιγ'. Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου κέ.

Ο Ευαγγ . τη Παρ. της έ. Εβδομ. Ο Ευαγγ. τη Κυρ. της γ'. Εβδομ.

Νομικόν Φάσκα, 'Απριλίου ε. Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου ιε.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου ί. Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου ιη.

Το "Αγιον 11άσχα, 'Απριλίου 1. το Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου κβ'.

Η 'Ανάληψις , Μαίου 19. . Η 'Ανάληψς, Μαίου λα.

Η Πεντηκοστή, Μαίου κ '. Η Πεντηκοστή, Ιουνίου τ.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου έ. Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου ιζ'.

Η νηςεία των αγίων Αποστ. ημ. κγ'. Η νηστεία των αγ. 'Aπος . ημ. ια.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τετάρ. Η μνήμη αυτών, ημέρα Παρ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Σαβ6. Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Δευτ.

Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν Π Α Σ ΧΑΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1917. αγγιζ'. ζυκά. 1919. αριθ'. ζυκζ'.

Ινδικτιώνος ιε. | Ινδικτιώνος β'.

Ηλίου Κύκλοι ε. Ηλίου Κύκλου ζ'.

Σελήνης Κύκλοι ιε. Σελήνης Κύκλοι ιζ'.

Σελήνης Θεμέλιον ιη. Σελήνης Θεμέλιον ι.

Κρεωφαγία, ημέραι μγ'. Κρεωφαγία, ημέραι μή.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανυαρίου κβ'. Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου κζ'.

Εωθινόν α. ' Ηχος α . Εωθινόν ια. ' Ηχος πλ. δ'.

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου ε. Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου 1.

Ο Ευαγγ. τω Σαββ. του Λαζάρου . Ο Ευαγγ. τη Δευτ. της s '. Εβδομ.

Νομικών Φάσκα, Μαρτίου κέ. Νομικον Φάσκα, 'Απριλίου β'. '

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κς'. Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου ζ'.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου 3 . το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου ζ'.

Η Ανάληψις , Μαίου ια. Η Ανάληψις, Μαίου ις'.

Η Πεντηκοστή, Μαίου κα. Η Πεντηκοστή, Μαίου κς'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κή. Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ίουνίου β'.

Η νηστεία των αγίων Αποστ. ημ. λα. Η νηστεία των αγ. Απος . ημ. κς'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Πέμ. Η μνήμη αυτών, ημέρα Σαββ. .

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Κυρ. Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Τρίτη .
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Π Α Σ Χ Α Λ Ο Ν Π Α Σ Χ Α ΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1920. αγοκ'. ζυκή. Βίσεκτος :

νδικτιώνος γ'.

Ηλίου Κύκλοι ή.

Σελήνης Κύκλοι ιη.

Σελήνης Θεμέλιον κα.

Κρεωφαγία, ημέραι λ9'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου ιη.

Εωθινόν ε. " Ηχος πλ . α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου α.

Ο Ευαγγ. τη αγ. και μεγάλη Τετάρτ.

Νομικον Φάσκα, Μαρτίου κα.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κβ'.

Το "Αγιον Ιάσχα, Μαρτίου 13'.

Η Ανάληψις, Μαΐου ζ'.

Η Πεντηκοστή, Μαίου ιζ'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κδ'.

Η νησεία των αγίων Απος . ημ. λέ.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Δευτ .

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Πέμπ.

1922.αρκβ'. ζυλ'.

Ινδικτιώνος ε.

Ηλίου Κύκλοι ί.

Σελήνης Κυκλοι α.

Σελήνης Θεμέλιον ιδ'.

Κρεωφαγία, ημέραι μδ'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου καιγ.

Εωθινόν ια. ' Ηχος πλ. δ'.

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου ς'.

Ο Ευαγγ. τη Παρ. της s'. Εβδομ.

Νομικών Φάσκα, Μαρτίου λά.

|Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου γ .

Το "Αγιον Ιάσχα, 'Απριλίου γ.

Η Ανάληψις, Μαίου ιβ'.

Η Πεντηκοστή, Μαίου κβ'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κ .

Η νηστεία των αγ. Απος. ημ. λ'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τετ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Σαββ .

Π Α Σ ΧΑΛΙΟΝ Π Α Σ Χ Α ΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1921 . αγκά. ζυκ9'.

'νδικτιώνος δ'.

Ηλίου Κύκλοι S'.

Σελήνης Κύκλοι ιθ'.

Σελήνης Θεμέλιον β'.

Κρεωφαγία , ημέραι ν '.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου ζ'.

Εωθινον α . " Ηχος α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου κα.

Ο Ευαγγ. τη Πέμπ. της δ'. Εβδομ.

Νομικόν Φάσκα, 'Απριλίου ί.

Λατίνων Πασχα, Μαρτίου ιδ'.

Το 'Αγιον Ιάσχα, Απριλίου εη.

Η Ανάληψις, Μαΐου κζ'.

Η' Πεντηκοστή, Ιουνίου 5'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ίουνίου ιγ'.

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ημ. ιε.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τρίτ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Παρασ.

1923. αγκγ'. ζυλά.

νδικτιώνος 5'.

Ηλίου Κύκλοι ια.

Σελήνης Κύκλοι β'.

Σελήνης Θεμέλιον κέ.

Κρεωφαγία , ημέραι λς'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου ιε.

Εωθινόν α. " Ηχος α.

Η 'Απόκρεω, Ιανουαρίου κ .

Ο Ευαγγ. τω αγ. και μεγάλο Σαββ.

Νομικών Φασκα, Μαρτίου 19'.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου ι $'.

Το "Αγιου Πάσχα, λίαρτιού κς.

Η 'Ανάληψις, Μαίου δ'.

Η Πεντηκοστή, Μαίου ιδ .

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κα.

Η νηστεία των αγίων Αποστ. ημ.λη

Η μνήμη αυτών, ημέρα Πέμπ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Κυρ
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Π Α Σ Χ Α Α ΙΟΝ Π Α Σ Χ Α ΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ :

1924. αγκό'. ζυλβ'. Βίσεκτος. Η

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

• 1926. αγκ5'. ζυλδ'.
ΤΟ

νδικτιώνος 9 .

Ηλίου Κύκλοι ιδ .

Σελήνης Κύκλοι ε.

Σελήνης Θεμέλιον κή.

Κρεωφαγία, ημέραι ξ'.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου η.

Εωθινόν ε. ' Ηχος πλ. α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου κβ'.

Το Ευαγγ. τη Τετ. της δ . Εβδομ.

Νομικών Φάσκα, Μαρτίου ιζ'.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κβ'.

Το “ Αγιον Πασχα, 'Αστριλιου ι '.

- Η 'Ανάληψις, Μαίου κή.

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου ζ'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου ιδ'.

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ημ.ιδ'. .

Η μνήμη αυτών, ημέρα Δευτ. "

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Πέμπ.

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1927. αςκζ'. Κυλέ.

1 'νδικτιώνος ζ'.

Ηλίου Κύκλοι ιβ'.

Σελήνης Κύκλοι γ .

Σελήνης Θεμέλιον s '.

Kεωφαγία, ημέραι νέ.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου γ .

Εωθινόν ε. 'Ηχος πλ. α .

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου ιζ'.

Ο Ευαγγ. τη Δευτ. της έ. Εβδομ .

Νομικον Φάσκα, 'Απριλίου και'.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου ζ'.

το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου ιδ'.

Η Ανάληψις, Μαίου κγ'. .

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου β'. :

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου 9 .

Η νηστεία των αγίων Αποστ. ημ. ιδ'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Σαββ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Τρίτ.

Π Α Σ Χ Α Α Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1923, αρκέ. ζυλγ .

'νδικτιώνος ή.

Ηλίου Κύκλοι ιγ'.

Σελήνης Κύκλοι δ .

Σελήνης Θεμέλιον ιζ'.

Κρεωφαγία, ημέραι μζ'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου καις',

Εωθινόν α. " Ήχος α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου '.

Ο Ευαγγ . τη Τρίτ . της s'. Εβδομ.

Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου κζ'.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου λ'.

Τ.: " Αγιον 11χτ, 'Απριλίου 5'.

Η Ανάληψις , Μαίου ιε.

Η Πεντηκοστή, Μαίου κε.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου α.

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ημ. κζ'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Κυρ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Τετ.

νδικτιώνος 1.

Ηλίου Κύκλοι ιε.

Σελήνης Κύκλοι 5 '.

Σελήνης Θεμέλιον S .

Κρεωφαγία, ημέραι νβ'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου λά.

Εωθινόν ά . ' Ηχος α .

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου ιδ'.

Ο Ευαγγ. τη Πέμπ. της s'. Εβδομ.

Νομικών Φάσχα, 'Απριλίου δ'.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου δ'.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου 1α

Η 'Ανάληψις Μαΐου κ .

Η Πεντηκοστή, Μαίου λ'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου 5'.

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ημ. κβ'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τρίτη.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Παρασ.
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Π Α Σ Χ Α Λ ΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1928. αγκή. ζυλς'. Βίσεκτος ,

Ινδικτιώνος ια.

Ηλίου Κύκλοι ις'.

Σεληνης Κύκλοι ξ . . .

Σελήνης Θεμέλιον και ..

Κρεωφαγία, ημέραι μη ,

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρία και β',

Εωθινόν α. "Ηχος α,

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου ε.

Ο Ευαγγ . τω Σαββ. του Λαζάρου ,

Νομικών Φάσκα, Μαρτίου κγ'.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου καις'.

Το “Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου β'.

Η 'Ανάληψις , Μαΐου ια. . .

Η Πεντηκοστή, Μαΐου κά.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κή.

Η νησεία των αγίων Απος. ημ. λα.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Πέμπ.

Παραμονή των Χριςουγέν. ημ. Κυρ,

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1930.αλ'. ζυλή.

'νδικτιώνος ιγ'.

Ηλίου Κύκλοι ιη.

Σελήνης Κυκλαι 9 .

Σελήνης Θεμέλιον ιβ'.

Κρεωφαγία, ημέραι μη.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου κζ.

Εωθινον α. " Ήχος α.

Η ' 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου .

Ο Ευαγγ. τη Δευτ, της s'. Έβδομ.

Νομκον Φάσκα, Μαρτίου λά.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου ζ .

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίουζ.

Η Ανάληψις , Μαίου ις'.

Η Πεντηκοστή, Μαίου κς.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου β'.

Η νηστεία των αγίων Απος . ημ. κς'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Σαββ.

Παραμονή των Χριστουγέν, ημ. Τρίτη.

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1931. αηλά. ζυλ9'.

ΠΑΣΧΑΑΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1999.αρκ3'. ζυλζ'.

νδικτιώνος ιβ'.

Ηλίου Κύκλοι εξ .

Σελήνης Κύκλος ή.

Σελήνης θεμέλιον α.

Κρεωφαγία , ημέραι ξY .

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου ια,

Εωθινόν ε. ' Ήχος πλ. α .

Η ' 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου κέ.

Ο Ευαγγ. τη Κυρ. της γ . Εβδομ ,

Νομικον Φασκα , 'Απριλίου ιβ'.

Αατίνων Πάσχα Μαρτίου « ή

Το 'Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου και β'.

Η Ανάληψις , Μαίου λά.

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου ,

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου ιζ'.

Η νηστεία των αγ. Απος. ημ. ια.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Παρ.

Παραμονή των Χρισουγέν. ημ. Δευτ.

| νδικτιώνος ιδ.

Ηλίου Κύκλοι ιθ'.

Σελήνης Κυκλοι ί.

Σελήνης Θεμέλιον κγ'.

Κρεωφαγία, ημέραι μ'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου ι8 .

Εωθινόν ά. Ήχος α .

Η Απόκρεω, Φεβρουαρίου β'.

Ο Ευαγγ. τη αγ. και μεγ. Τρίτη.

Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου κ .

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κγ.

Τον "Αγιον Πάσχα, Μαρτίου Α ',

Η' 'Ανάληψις , Μαίου ή.

Η Πεντηκοστή, Μαίου ιη.

Κυρ. των Αγίων Πάντων , Μαίου κε

Η νηστεία των αγίων Απος . ημ. λδ.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Κυρ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Τεταρ
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-
Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν

Π Α Σ Χ Α Α Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1939. ααλβ'. ζυμ'. Βίσεκτος . 1934. αγολδ'. ζυμβ'.

Ινδικτιώνος β'.

Ηλίου Κύκλοι κβ'.

Σελήνης Κύκλοι ιγ'.

Σελήνης Θεμέλιον κς'.

Κρεωφαγία, ημέραι λς'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου ιε.

Εωθινόν ά. 'Ηχος α .

Η 'Απόκρεω, Ιανουαρίου κ .

Το Ευαγγ. τω αγ. και μεγάλη Σαβ6 .

Νομικόν Φάσκα , Μαρτίου ιη.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου 19'.

Το "Αγιον Πάσχα, Μαρτίου καιg',

Η Ανάληψις , Μαίου δ .

Η Πεντηκοστή, Μαίου ιδ.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κα.

Η νηστεία των αγ. Αποστ. η λή.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Πέμπ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Κυρ.

Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1935. αηλέ. ζυμγ'.

Ινδικτιώνος Υ .

Ηλίου Κύκλοι κγ'.

Σελήνης Κύκλοι ιδ'.

Σελήνης Θεμέλιον γ .

Κρεωφαγία, ημέραι νς'.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου δ .

Εωθινόν ε. ' Ήχος πλ . α .

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου ιη.

| Ο Ευαγγ. τη Κυρ. της δ'. Εβδομ.

Νομικον Φάσκα, 'Απριλίου ε.

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου η.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου ιε.

Η Ανάληψις , Μαίου κδ'.

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου .

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ίρυνίου ί.

Η νηστεία των αγίων Απος. ημ. ιη.

Η μνήμη αυτών , ημέρα Παρασ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Δευτ.

'νδικτιώνος ιε.

Ηλίου Κύκλοι κ .

Σελήνης Κύκλοι ια.

Σελήνης Θεμέλιον δ'.

Κρεωφαγία, ημέραι νδ.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβρουαρίου ζ .

Εωθινόν ε. "Ηχος πλ. α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου κα.

Ο Ευαγγ . τη Πέμπ. της δ . Εβδομ.

Νομικον Φάσκα, 'Απριλίου ή.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου ιδ'.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου ιη.

Η Ανάληψις , Μαΐου κζ'.

Η Πεντηκοστή, Ίουνίου 5'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιουνίου ιγ'.

Η νηστεία των αγ. Απος. ημ. ιε.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Τρίτ.

Ο Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Παρ.

ΙΙ Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1933. αγολγ. ζυμά.

νδικτιώνος α .

Ηλίου Κύκλοι κα.

Σελήνης Κύκλοι ιβ'.

Σελήνης Θεμέλιον τέ.

Κρεωφαγία, ημέραι μδ'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου κγ'.

Εωθινόν ια. 'Ηχος πλ. δ'.

Η " 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου s'.

Ο Ευαγγ. τη Παρ. της s '. Εβδομ.

Νομικον Φάσκα, Μαρτίου και .

Λατίνων Πάσχα, 'Απριλίου γ'.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου γ'.

Η 'Ανάληψις, Μαίου ιβ'.

Η Πεντηκοστή, Μαίου κβ'.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κ '.

Η νηστεία των αγ. Αποστ. ημ. λ'. .

Η' μνήμη αυτών, ημέρα Τετ.

Παραμονή των Χριστουγέν. ημ. Σαβ6.

Orologio.

1

1

|

|

37 *
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Η Α Σ Χ Α Α Ο Ν 1 Α Σ Χ Α A 3 0

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1936. 473λς'. ζυμδ', Βίσεκτος . 1937. αηλς . ζυμέ.

Ινδικτιώνος δ .

Ηλίου Κύκλοι κδ.

Σελήνης Κυκλοι ιέ.

Σελήνης Θεμέλιον τη.

Κρεωφαγία, ημέραι μ'.

Το Τριώδιον άρχεται Ιανουαρίου 19 .

Εωθινόν ια. " Ήχος πλ. δ .

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου β'.

Ο Ευαγγ. τη αγία και μεγάλη Τρίτη.

Νομικών Φάσκα, Μαρτίου κέ.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου λ'.

Το "Αγιον Πάσχα, Μαρτίου λ'.

Η 'Ανάληψις , Μαίου ή.

Η Πεντηκοστή, Μαίου ιη.

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Μαίου κε.

Η νηστεία των αγ. Αποσ. ημ . λδ'.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Κυρ.

Παραμονή των Χριςουγέν. ημ. Τετ.

Ινδικτιώνος ε.

Ηλίου Κύκλοι κε.

Σελήνης Κύκλοι ις'.

Σελήνης θεμέλιον κ .

Κρεωφαγία , ημέραι ξ'.

Το Τριώδιον άρχεται Φεβροαρίου η.

Εωθινόν ε. ' Ήχος πλ. α.

Η 'Απόκρεω, Φεβρουαρίου κβ'.

Ο Ευαγγ. τη Τετ. της δ . Εβδομ.

Νομικών Φάσκα, Μαρτίου ιδ.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου ιε.

Το "Αγιον Πάσχα, 'Απριλίου 19'.

Η Ανάληψις , Μαίου κή.

Η Πεντηκοστή, Ιουνίου ζ .

Κυρ. των Αγίων Πάντων, Ιονίου ιδ.

Η νηστεία των αγ. 'Aπος . ημ.ιδ.

Η μνήμη αυτών, ημέρα Δευτ.

Παραμονή των Χρισουγέν. ημ. Πέμπ.
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Κ Α Ν Ο Ν Ι Ο Ν .

ΤΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΙΝ

ΕΝ ΠΟΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΜΗΝ.

Οι δώδεκα Μήνες, και

αι ημέραι αυτών .

Οι είκοσιοκτώ Κύκλοι

Ο του Ηλίου .-

1 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 6

Μήνες. Ημέρα 7 13 14 15 | 24 | 14 | 17

18 19 25 26 27 22 23

| 19 | 24 8 20 4 16 28

Μάρτιος. Η 31 ς ΙΖ' Α' Β' Γ' Δ' Ε'

Απρίλιος. 30 Β' Γ' Δ' Ε' ς 2 Α'

Μάιος . Ο 31 Δ' Ε' ' Ζ' Α' Β' Γ'

Τ' ούνιος. Π 30 Α΄

Γούλιος .

Αύγουστος .

Σεπτέμβριος .

Οκτώβριος. 31 Γ' Δ' Ε' S T A' B

Νοέμβριος. 30 ς Ζ' Α' Β' Γ'

Δεκέμβριος. 34 A ' B' Γ' Δ' Ε' ς | Ζ'

Ιανουάριος. 31 Δ' Ε ' ς' ' Α' ΙΒ' IT

Φεβρουάριος. 128 ή 29 | Ζ | A ' B ' Γ ' Δ ' Ε' ς'

31
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ΕΡΜ Η Ν ΕΙΑ

ΤΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΙΝ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΙΙΣΘΕΝ ΚΑΝΟΝΙΟ Ν.

Εαν θέλης να εύρης είς ποίαν ημέραν της Εβδομάδος άρχεται οΜη

ευρέ πρώτον εις το Πασχάλιον του τρέχοντος έτους τον τυχόντα εις αντί

Κύκλον του Ηλίου : ειτα , στραφείς εις το παρον Κανόνιον, άνωθεν τα

οποίου είναι γεγραμμένοι όλοι ομού του Ηλίου οι Κύκλοι, ιδε εις πιο

τετράγωνον διασταυρώνεται και ευρεθεις αυτος Κύκλος με τον ζητούμενα

Μήνα, και εκεί βλέπεις την ημέραν σημειωμένης δια των γραμμάτων

Α ', Β', Γ ', Δ '. κτλ. δηλούσι δε το μεν Α '. πρώτην ημέραν, ήγουν Κ

ριακήν · το δε Β'. Δευτέραν το Γ'. Τρίτης: το Δ'. Τετάρτης: το Ε.

Πέμπτην · το 5'. έκτην, ήγουν Παρασκευής και το Ζ'. εβδόμην, και ένα

Σάββατον .

Παραδείγματος χάριν, κατά το 1852 "Έτος έχομεν Κύκλον του Ηλία

24 Θέλοντες δε, εξ υποθέσεως, να εύρωμεν την ημέραν, καθ ' ήν άρχετε

ο Σεπτέμβριος Μήν, βλέπομεν ότι αυτος διασταυρώνεται και συμπίπτει και

εκείνο το τετράγωνον, όπου είναι γεγραμμένον Β'. εκ τούτου μανθάνομα

ότι ο Σεπτέμβριος άρχεται ημέρα Δευτέρα .

Εαν δε ο ζητούμενος Μήν ήναι ο Ιανουάριος, ή ο Φεβρουάριος,τα

πρέπει να κρατης τον Κύκλον του Ηλίου του παλαιού "Έτους . Ούτω 5.1

εις το 1853 " Έτος, εις το οποίον είναι Κύκλος του Ηλίου 25, η τρα

τομηνία του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου μηνός ευρίσκεται με τον 24%

κλον του Ηλίου, και ουχί με τον 25.
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ΕΡΜ Η Ν ΕΙΑ

ΤΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ,

ΚΑΘ' ΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ.

Εαν θέλης να εύρης είς ποίαν ημέραν του Μηνός γίνεται νέα Σελήνη,

ζήτησαν τον κύκλος αυτής εις το Πασχάλιον του τρέχοντος έτους: είτα

στραφείς εις το όπισθεν Κανόνιον, εις τα αριστερα του οποίου είναι όλα

της Σελήνης οι κύκλοι γεγραμμένοι, και κρατήσας τον ευρεθέντα κύκλο

αυτής, ιδε εις πoίoν τετράγωνον συναπαντάται αυτός με τον ζητούμενοι

Μήνα, και εκεί ευρίσκεις σημειωμένην την ημέραν αυτού, καθ' ήν για

ται η νέα Σελήνη .

Παραδείγματος χάριν, κατά το 1852 "Έτος, έχοντες κύκλος της και

λήνης 7 , βλέπομεν εις το Κανόνιον, ότι ο κύκλος ούτος συναπαντάτα:μ:

τον Αύγουστον, φέρ είπείν, εις το τετράγωνον εκείνο όπου είναι αριθμός4

εκ τούτου μανθάνομεν, ότι εις την τετάρτης του Αυγούστου Μηνόςέχομα

νέαν Σελήνην.

Εαν δε ζητης αυτήν εις τας ημέρας του Ιανουαρίου, ή του Φεβρουαρίου

Μηνός, τότε πρέπει να κρατης τον κύκλος της Σελήνης του παλαιού E

τους . Ούτω, π. χ. κατά το 1853 "Έτος, εις το οποίον κύκλος της Σελήνης

είναι 8, η νέα Σελήνη γίνεται τον μεν Ιανουάριος, κατά την είκοστο

εννάτην αυτού τον δε Φεβρουάριον, κατά την εικοστήν ογδόην τας

ποίας ευρίσκεις, εαν κρατήσης κύκλος της Σελήνης ουχ: τον 8, αλλά το

αυτόν πάλιν 7.

Σημείωσαι δε, ότι εις τετράγωνα τινα ευρίσκονται ομού δύο αριθμό

1 , και 30, ή 4 , και 31, το οποίον δηλοί, ότι κατ' αυτόν τον Μήνα :

νεται νέα Σελήνη δίς την πρώτην δηλαδή, και την τελευταίαν αυτό

ημέραν.

Τέλος του Παραρτήματος, και της όλης Βίβλου .
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