ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ

τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦµεν, τοὺς ἐµπτυσµούς, τὰ ῥαπίσµατα, τὰ
κολαφίσµατα, τὰς ὕβρεις, τοὺς γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαίναν, τὸν
κάλαµον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων,
τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, ἃ δι' ἡµᾶς ἑκὼν κατεδέξατο, ἔτι δὲ καὶ τὴν
τοῦ εὐγνώµονος Λῃστοῦ, τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ, σωτήριον ἐν τῷ
Σταυρῷ ὁµολογίαν.
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε...Τρισάγιον οἱ βασιλικοὶ ψαλµοὶ
ΙΘ΄ και Κ’ καὶ πάλιν τὸ Τρισάγιον. Σῶσον Κύριε...Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεὸς... κλπ.
ὁ Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων.
Ἀναγνώστης: Ἀµήν.
Ὁ Προεστὼς: Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι.
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ
τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ
σκήνωσον ἐν ἡµῖν καὶ καθάρισον ἡµᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ
τὰς ψυχὰς ἡµῶν.
Ἀναγνώστης: Ἀµήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον
ἡµᾶς (ἐκ γ')
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς.
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν,
Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν.
Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν,
ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου.
Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα Πατρὶ.... Καὶ νῦν...
Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία
σου, γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡµῶν
τόν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον, καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ
ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν, καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
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Ἱερεὺς: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία...
ὁ Ἀναγνώστης: Ἀµήν. Κύριε ἐλέησον ( ιβ’) Δόξα Πατρί..Καὶ νῦν...
Ἐµµελὴς ἀπαγγελία εἰς τὸ κλιτὸν ὕφος
• Δεῦτε, προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.
• Δεῦτε, προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.
• Δεῦτε, προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ
ἡµῶν.
ΨΑΛΜΟΣ Ιθ'. (19).
Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡµέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ
Ἰακὼβ.
Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου, καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου.
Μνησθείη πάσης θυσίας σου, καὶ τὸ ὁλοκαύτωµά σου πιανάτω.
Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου, καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι .
Ἀγαλλιασόµεθα ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου, καὶ ἐν ὀνόµατι Κυρίου Θεοῦ ἡµῶν
µεγαλυνθησόµεθα.
Πληρώσαι Κύριος πάντα τὰ αἰτήµατά σου· νῦν ἔγνων, ὅτι ἔσωσε Κύριος τὸν
χριστὸν αὐτοῦ.
Ἐπακούσεται αὐτοῦ ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου αὐτοῦ, ἐν δυναστείαις ἡ σωτηρία τῆς
δεξιᾶς αὐτοῦ.
Οὗτοι ἐν ἅρµασι, καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡµεῖς δὲ ἐν ὀνόµατι Κυρίου Θεοῦ ἡµῶν
ἐπικαλεσόµεθα.
Αὐτοὶ συνεποδίσθησαν καὶ ἔπεσον, ἡµεῖς δὲ ἀνέστηµεν, καὶ ἀνωρθώθηµεν.
Κύριε, σῶσον τὸν Βασιλέα, καὶ ἐπάκουσον ἡµῶν, ἐν ᾗ ἂν ἡµέρᾳ ἐπικαλεσώµεθά
σε.
ΨΑΛΜΟΣ Κ'. 20.
Κύριε, ἐν τῇ δυνάµει σου εὐφρανθήσεται ὁ Βασιλεύς, καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου
ἀγαλλιάσεται σφόδρα.
Τὴν ἐπιθυµίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ, καὶ τὴν θέλησιν τῶν χειλέων
αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτὸν .
Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητας, ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν
αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιµίου.
Ζωὴν ᾐτήσατό σε, καὶ ἔδωκας αὐτῷ µακρότητα ἡµερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.
Μεγάλη ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ σωτηρίῳ σου· δόξαν, καὶ µεγαλοπρέπειαν
ἐπιθήσεις ἐπ᾽ αὐτόν.
Ὅτι δῴης αὐτῷ εὐλογίαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος· εὐφρανεῖς αὐτὸν ἐν χαρᾷ µετὰ τοῦ
προσώπου σου.
Ὅτι ὁ Βασιλεὺς ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, καὶ ἐν τῷ ἐλέει τοῦ Ὑψίστου οὐ µὴ σαλευθῇ.
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Εὑρεθείη ἡ χείρ σου πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς σου, ἡ δεξιά σου εὕροι πάντας τοὺς
µισοῦντάς σε.
Ὅτι θήσεις αὐτοὺς ὡς κλίβανον πυρός, εἰς καιρὸν τοῦ προσώπου σου.
Κύριος ἐν ὀργῇ αὐτοῦ συνταράξει αὐτούς, καὶ καταφάγεται αὐτοὺς πῦρ.
Τὸν καρπὸν αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἀπολεῖς, καὶ τὸ σπέρµα αὐτῶν ἀπὸ υἱῶν
ἀνθρώπων.
Ὅτι ἔκλιναν εἰς σὲ κακά, διελογίσαντο βουλάς, αἷς οὐ µὴ δύνωνται στῆναι.
Ὅτι θήσεις αὐτοὺς νῶτον· ἐν τοῖς περιλοίποις σου ἑτοιµάσεις τὸ πρόσωπον
αὐτῶν.
Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάµει σου · ᾄσοµεν, καὶ ψαλοῦµεν τὰς δυναστείας σου.
Δόξα Πατρὶ.... Καὶ νῦν...
Τρισάγιον. Παναγία Τριάς, Πάτερ ἡµῶν, Ὅτι σοῦ ἐστιν.
ὁ Ἀναγνώστης: Ἀµὴν.
Τροπάρια
Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονοµίαν σου, νίκας τοῖς
βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων δωρούµενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ
σου πολίτευµα.
Δόξα Πατρὶ...
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύµῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς
οἰκτιρµούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός, εὔφρανον ἐν τῇ δυνάµει σου, τοὺς
πιστοὺς βασιλεῖς ἡµῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεµίων, τὴν
συµµαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε, µὴ παρίδῃς, ἀγαθή, τὰς ἱκεσίας ἡµῶν,
πανύµνητε Θεοτόκε, στήριξον ὀρθοδόξων πολιτείαν, σῷζε οὓς ἐκέλευσας
βασιλεύειν, καὶ χορήγει αὐτοῖς οὐρανόθεν τὴν νίκην, διότι ἔτεκες τὸν Θεόν,
µόνη εὐλογηµένη.
• Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἐλεός σου, δεόµεθά σου, ἐπάκουσον καὶ
ἐλέησον.
• ὁ Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον (γ').
• Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
• Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν,(δεῖνος), καὶ πάσης τῆς ἐν
Χριστῷ ἡµῶν ἀδελφότητος.
Ὅτι ἐλεήµων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν
ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
τους αἰῶνας τῶν αἰώνων.
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Ἀναγνώστης: Ἀµήν. Ἐν ὀνόµατι Κυρίου, εὐλόγησον, Πάτερ.
ὁ Ἱερεὺς: Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁµοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι,
πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης: Ἀµήν.
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. (ἐκ τρίτου).
Κύριε, τὰ χείλη µου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόµα µου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου (δίς).
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Ψαλµὸς γ’ ( 3 )
Κύριε τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές µε πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ' ἐµὲ;
Πολλοὶ λέγουσιν τῇ ψυχῇ µου οὐκ ἔστιν σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ.
Σὺ δὲ Κύριε ἀντιλήπτωρ µου εἶ δόξα µου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν µου.
Φωνῇ µου πρὸς κύριον ἐκέκραξα καὶ ἐπήκουσέ µου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ.
Ἐγὼ ἐκοιµήθην καὶ ὕπνωσα ἐξηγέρθην ὅτι κύριος ἀντιλήψεταί µου.
Οὐ φοβηθήσοµαι ἀπὸ µυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεµένων µοι.
Ἀνάστα, Κύριε, σῷσόν µε ὁ Θεός µου ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς
ἐχθραίνοντάς µοι µαταίως ὀδόντας ἁµαρτωλῶν συνέτριψας.
Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου.
Καὶ πάλιν
Ἐγὼ ἐκοιµήθην καὶ ὕπνωσα ἐξηγέρθην ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί µου.
Ψαλµὸς λζ’ (37)
Κύριε µὴ τῷ θυµῷ σου ἐλέγξῃς µε µηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς µε,
ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν µοι καὶ ἐπεστήριξας ἐπ' ἐµὲ τὴν χεῖρά σου
οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί µου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου,
οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις µου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁµαρτιῶν µου
ὅτι αἱ ἀνοµίαι µου ὑπερῇραν τὴν κεφαλήν µου ὡσεὶ φορτίον βαρὺ
ἐβαρύνθησαν ἐπ' ἐµὲ
προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ µώλωπές µου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης
µου
ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάµφθην ἕως τέλους ὅλην τὴν ἡµέραν
σκυθρωπάζων ἐπορευόµην
ὅτι αἱ ψόαι µου ἐπλήσθησαν ἐµπαιγµάτων καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί
µου
ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα ὠρυόµην ἀπὸ στεναγµοῦ τῆς
καρδίας µου
Κύριε ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυµία µου καὶ ὁ στεναγµός µου ἀπὸ σοῦ οὐκ
ἀπεκρύβη
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• ἡ καρδία µου ἐταράχθη ἐγκατέλιπέ µε ἡ ἰσχύς µου καὶ τὸ φῶς τῶν
ὀφθαλµῶν µου καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστιν µετ' ἐµοῦ
• οἱ φίλοι µου καὶ οἱ πλησίον µου ἐξ ἐναντίας µου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν καὶ οἱ
ἔγγιστά µου ἀπὸ µακρόθεν ἔστησαν
• καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν µου καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά µοι
ἐλάλησαν µαταιότητας καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡµέραν ἐµελέτησαν
• ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόµα αὐτοῦ
• καὶ ἐγενόµην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόµατι αὐτοῦ
ἐλεγµοὺς
• ὅτι ἐπὶ σοὶ Κύριε ἤλπισα σὺ εἰσακούσῃ Κύριε ὁ Θεός µου
• ὅτι εἶπον΄ µήποτε ἐπιχαρῶσί µοι οἱ ἐχθροί µου καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας
µου ἐπ' ἐµὲ ἐµεγαλοῤῥηµόνησαν
• ὅτι ἐγὼ εἰς µάστιγας ἕτοιµος καὶ ἡ ἀλγηδών µου ἐνώπιόν µου διὰ παντὸς
• ὅτι τὴν ἀνοµίαν µου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ µεριµνήσω ὑπὲρ τῆς ἁµαρτίας µου
• οἱ δὲ ἐχθροί µου ζῶσι καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐµὲ καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ
µισοῦντές µε ἀδίκως
• οἱ ἀνταποδιδόντες µοι κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν µε ἐπεὶ κατεδίωκον
δικαιοσύνην.
• Μὴ ἐγκαταλίπῃς µε Κύριε ὁ Θεός µου µὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐµοῦ
• Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν µου Κύριε τῆς σωτηρίας µου.
Καὶ πάλιν
• Μὴ ἐγκαταλίπῃς µε Κύριε ὁ Θεός µου µὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐµοῦ
• Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν µου Κύριε τῆς σωτηρίας µου.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ψαλµὸς ξβ’ (62)
Ὁ Θεὸς ὁ Θεός µου πρὸς σὲ ὀρθρίζω
ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή µου ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ µου ἐν γῇ ἐρήµῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ
ἀνύδρῳ
οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην σοι, τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναµίν σου καὶ τὴν δόξαν σου
ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωὰς, τὰ χείλη µου ἐπαινέσουσί σε
οὕτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ ζωῇ µου ἐν τῷ ὀνόµατί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς µου
ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐµπλησθείη ἡ ψυχή µου καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως
αἰνέσει τὸ στόµα µου
εἰ ἐµνηµόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωµνῆς µου, ἐν τοῖς ὄρθροις ἐµελέτων εἰς σὲ
ὅτι ἐγενήθης βοηθός µου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσοµαι
ἐκολλήθη ἡ ψυχή µου ὀπίσω σου ἐµοῦ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου
αὐτοὶ δὲ εἰς µάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν µου εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα
τῆς γῆς παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ῥοµφαίας µερίδες ἀλωπέκων ἔσονται
ὁ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ Θεῷ ἐπαινεθήσεται πᾶς ὁ ὀµνύων ἐν
αὐτῷ ὅτι ἐνεφράγῃ στόµα λαλούντων ἄδικα
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Καὶ πάλιν
• Ἐν τοῖς ὄρθροις ἐµελέτων εἰς σὲ ὅτι ἐγενήθης βοηθός µου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ
τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσοµαι,
• Ἐκολλήθη ἡ ψυχή µου ὀπίσω σου ἐµοῦ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου.
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα σοι ὁ Θεὸς
Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...
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Ψαλµὸς πζ’ (87)
Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας µου ἡµέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου
εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή µου κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν µου
ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή µου καὶ ἡ ζωή µου τῷ ᾅδῃ ἤγγισεν
προσελογίσθην µετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον ἐγενήθην ὡς
ἄνθρωπος ἀβοήθητος, ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος
ὡσεὶ τραυµατίαι καθεύδοντες ἐν τάφῳ ὧν οὐκ ἐµνήσθης ἔτι, καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς
χειρός σου ἀπώσθησαν,
ἔθεντό µε ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου,
ἐπ' ἐµὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυµός σου καὶ πάντας τοὺς µετεωρισµούς σου
ἐπήγαγες ἐπ' ἐµὲ
ἐµάκρυνας τοὺς γνωστούς µου ἀπ' ἐµοῦ ἔθεντό µε βδέλυγµα ἑαυτοῖς
παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόµην οἱ ὀφθαλµοί µου ἠσθένησαν ἀπὸ
πτωχείας
ἐκέκραξα πρὸς σὲ Κύριε ὅλην τὴν ἡµέραν διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς µου
µή τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυµάσια; ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσι καὶ
ἐξοµολογήσονταί σοι;
µή διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ
ἀπωλεία;
µή γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυµάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ
ἐπιλελησµένῃ;
κᾀγὼ πρὸς σὲ Κύριε ἐκέκραξα καὶ τὸ πρωΐ ἡ προσευχή µου προφθάσει σε΄
ἵνα τί Κύριε ἀπωθῇ τὴν ψυχήν µου ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐµοῦ;
πτωχός εἰµι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός µου ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ
ἐξηπορήθην
ἐπ' ἐµὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, οἱ φοβερισµοί σου ἐξετάραξάν µε
ἐκύκλωσάν µε ὡσεὶ ὕδωρ ὅλην τὴν ἡµέραν περιέσχον µε ἅµα
ἐµάκρυνας ἀπ' ἐµοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς µου ἀπὸ
ταλαιπωρίας .
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Καὶ πάλιν
• Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας µου ἡµέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου.
• Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή µου κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν
µου.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ψαλµὸς ρβ’(102)
Εὐλόγει ἡ ψυχή µου τὸν Κύριον καὶ πάντα τὰ ἐντός µου τὸ ὄνοµα τὸ ἅγιον
αὐτοῦ
Εὐλόγει ἡ ψυχή µου τὸν κύριον καὶ µὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς
ἀνταποδόσεις αὐτοῦ
τὸν εὐϊλατεύοντα πάσας τὰς ἀνοµίας σου τὸν ἰώµενον πάσας τὰς νόσους
σου
τὸν λυτρούµενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ
οἰκτιρµοῖς
τὸν ἐµπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυµίαν σου ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ
ἡ νεότης σου
ποιῶν ἐλεηµοσύνας ὁ Κύριος καὶ κρῖµα πᾶσι τοῖς ἀδικουµένοις
ἐγνώρισεν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωϋσῇ τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ τὰ θελήµατα αὐτοῦ,
οἰκτίρµων καὶ ἐλεήµων ὁ κύριος µακρόθυµος καὶ πολυέλεος,
οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα µηνιεῖ,
οὐ κατὰ τὰς ἀνοµίας ἡµῶν ἐποίησεν ἡµῖν οὐδὲ κατὰ τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν
ἀνταπέδωκεν ἡµῖν
ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσεν Κύριος τὸ ἔλεος
αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουµένους αὐτὸν
καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσµῶν ἐµάκρυνεν ἀφ' ἡµῶν τὰς ἀνοµίας
ἡµῶν
καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱοὺς ᾠκτείρησεν κύριος τοὺς φοβουµένους αὐτὸν ὅτι
αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσµα ἡµῶν ἐµνήσθη ὅτι χοῦς ἐσµεν
ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡµέραι αὐτοῦ ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ οὕτως
ἐξανθήσει
ὅτι πνεῦµα διῆλθεν ἐν αὐτῷ καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν
τόπον αὐτοῦ
τὸ δὲ ἔλεος τοῦ κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς
φοβουµένους αὐτὸν
καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν τοῖς φυλάσσουσιν τὴν διαθήκην αὐτοῦ
καὶ µεµνηµένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτὰς
Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίµασεν τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ
πάντων δεσπόζει
εὐλογεῖτε τὸν κύριον πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ δυνατοὶ ἰσχύϊ ποιοῦντες τὸν
λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ
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• εὐλογεῖτε τὸν κύριον πᾶσαι αἱ δυνάµεις αὐτοῦ λειτουργοὶ αὐτοῦ οἱ ποιοῦντες
τὸ θέληµα αὐτοῦ
• εὐλογεῖτε τὸν κύριον πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας
αὐτοῦ εὐλόγει ἡ ψυχή µου τὸν Κύριον
Καὶ πάλιν
• Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει ἡ ψυχή µου τὸν Κύριον.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ψαλµὸς ρµβ’ (142)
Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς µου ἐνώτισαι τὴν δέησίν µου ἐν τῇ ἀληθείᾳ
σου, εἰσάκουσόν µου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου
καὶ µὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν µετὰ τοῦ δούλου σου ὅτι οὐ δικαιωθήσεται
ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν,
ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν µου ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν µου
ἐκάθισέ µε ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν ἐπ' ἐµὲ τὸ
πνεῦµά µου ἐν ἐµοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία µου
ἐµνήσθην ἡµερῶν ἀρχαίων, ἐµελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐν ποιήµασιν
τῶν χειρῶν σου ἐµελέτων
διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς µου ἡ ψυχή µου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι
ταχὺ εἰσάκουσόν µου Κύριε ἐξέλιπε τὸ πνεῦµά µου
µὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐµοῦ καὶ ὁµοιωθήσοµαι τοῖς
καταβαίνουσιν εἰς λάκκον
ἀκουστὸν ποίησόν µοι τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα
γνώρισόν µοι Κύριε ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσοµαι ὅτι πρὸς σὲ ᾖρα τὴν ψυχήν µου
ἐξελοῦ µε ἐκ τῶν ἐχθρῶν µου Κύριε πρὸς σὲ κατέφυγον
δίδαξόν µε τοῦ ποιεῖν τὸ θέληµά σου ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός µου
τὸ πνεῦµά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει µε ἐν γῇ εὐθείᾳ ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου
Κύριε ζήσεις µε
ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν µου καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου
ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς µου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν
ψυχήν µου ὅτι ἐγὼ δοῦλός σου εἰµί.
Καὶ πάλιν
Εἰσάκουσόν µου Κύριε, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου καὶ µὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν µετὰ
τοῦ δούλου σου. (δίς)
Τὸ πνεῦµά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει µε ἐν γῇ εὐθείᾳ.
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ').
Ἡ ἐλπὶς ἡµῶν, Κύριε, δόξα σοι.
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Mετὰ τὸν Ἑξάψαλµον συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...
Καὶ ψάλλοµεν ἀργῶς καὶ µετὰ µέλους εἰς ἦχον πλ.δ’ δὶς τὸ µέγα
Ἀλληλουάριον καὶ δὶς τὸ µικρόν µετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.
ὁ α’ χορός
Στίχ. α'. Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦµά µου πρὸς σέ, ὁ Θεός, διότι φῶς τὰ
προστάγµατά σου ἐπὶ τῆς γῆς. Ἀλληλούϊα.(τρίς)
ὁ β’ χορός
Στίχ. β'. Δικαιοσύνην µάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς. Ἀλληλούϊα.(τρὶς)
ὁ α’ χορός
Στίχ. γ'. Ζῆλος λήψεται λαὸν ἀπαίδευτον, καὶ νῦν πῦρ τοὺς ὑπεναντίους ἔδεται,
Ἀλληλούϊα. (τρίς)
ὁ β’ χορός
Στίχ. δ'. Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες αὐτοῖς κακά, τοῖς ἐνδόξοις τῆς
γῆς. Ἀλληλούϊα. (τρίς)
ὁ α’ χορὸς
Τροπάριον
Ἦχος πλ. δ'
Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί, ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε Ἰούδας ὁ
δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο, καὶ ἀνόµοις κριταῖς, σὲ τὸν δίκαιον
Κριτὴν παραδίδωσι. Βλέπε χρηµάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ
χρησάµενον, φεῦγε ἀκόρεστον ψυχὴν τὴν Διδασκάλῳ τοιαῦτα τολµήσασαν. Ὁ
περὶ πάντας ἀγαθός, Κύριε δόξα σοι.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα Πατρί...
Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί....
ὁ α’ χορὸς
Καὶ νῦν...
Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί...
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Ψαλλοµένου δὲ τούτου, ὁ Ἐκκλησιάρχης διανέµει κηρία τοῖς ἀδελφοῖς καὶ
µετὰ τοῦτο, εὐθὺς λέγει ὁ Ἱερεὺς τὸ τῆς Διαθήκης τῶν ἁγίων Παθῶν.
Εὐαγγέλιον Α'
κατὰ Ἰωάννην
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς. Νῦν ἐδοξάσθη ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου...
... εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ.
ὁ α’χορὸς
Δόξα τῇ µακροθυµίᾳ σου...
ὁ β’χορὸς
...Κύριε, δόξα σοι.
Εἶτα ψάλλοµεν τὰ ἑπόµενα Ἀντίφωνα,
Ἀντίφωνον Α'
ὁ α’χορὸς
Ἦχος πλ. δ'
Ἄρχοντες λαῶν συνήχθησαν, κατὰ τοῦ Κυρίου, καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.
ὁ β’χορὸς
Λόγον παράνοµον, κατέθεντο κατ' ἐµοῦ, Κύριε, Κύριε, µὴ ἐγκαταλίπῃς µε.
ὁ α’χορὸς
Τὰς αἰσθήσεις ἡµῶν, καθαρὰς τῷ Χριστῷ παραστήσωµεν, καὶ ὡς φίλοι αὐτοῦ,
τὰς ψυχὰς ἡµῶν θύσωµεν δι' αὐτόν, καὶ µὴ ταῖς µερίµναις τοῦ βίου,
συµπνιγῶµεν ὡς ὁ Ἰούδας, ἀλλ' ἐν τοῖς ταµείοις ἡµῶν κράξωµεν. Πάτερ ἡµῶν ὁ
ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ῥῦσαι ἡµᾶς.
ὁ β’χορὸς
Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Παρθένος ἔτεκες ἀπειρόγαµε, καὶ Παρθένος ἔµεινας, Μήτηρ ἀνύµφευτε,
Θεοτόκε Μαρία. Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡµῶν ἱκέτευε, σωθῆναι ἡµᾶς.
Ἀντίφωνον Β'
ὁ α’χορὸς
Ἦχος πλ. β'
Ἔδραµε λέγων ὁ Ἰούδας, τοῖς παρανόµοις γραµµατεῦσι. Τί µοι θέλετε δοῦναι,
κἀγὼ ὑµῖν παραδώσω αὐτόν; ἐν µέσῳ δὲ τῶν συµφωνούντων, αὐτὸς εἱστήκεις
ἀοράτως συµφωνούµενος. Καρδιογνῶστα, φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡµῶν.
ὁ β’χορὸς
Ἐν ἐλέει τὸν Θεὸν θεραπεύσωµεν, ὥσπερ Μαρία ἐπὶ τοῦ δείπνου, καὶ µὴ
κτησώµεθα φιλαργυρίαν, ὡς ὁ Ἰούδας, ἵνα πάντοτε µετὰ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ
ἐσώµεθα.
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ὁ α’χορὸς
Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ὃν ἔτεκες Παρθένε ἀνερµηνεύτως, διὰ παντὸς ὡς φιλάνθρωπον, µὴ διαλίπῃς
δυσωποῦσα, ἵνα κινδύνων σώσῃ, τοὺς εἰς σὲ καταφεύγοντας.
Ἀντίφωνον Γ'
ὁ β’χορὸς
Ἦχος β'
Διὰ Λαζάρου τὴν ἔγερσιν Κύριε, τὸ Ὡσαννά σοι ἐκραύγαζον, παῖδες τῶν
Ἑβραίων φιλάνθρωπε. Ὁ δὲ παράνοµος Ἰούδας, οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι.
ὁ α’χορὸς
Ἐν τῷ δείπνῳ σου Χριστὲ ὁ Θεός, τοῖς Μαθηταῖς σου προέλεγες. Εἷς ἐξ ὑµῶν
παραδώσει µε. Ὁ δὲ παράνοµος Ἰούδας, οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι.
ὁ β’χορὸς
Ἰωάννῃ ἐρωτήσαντι Κύριε, ὁ παραδιδοὺς σε τὶς ἐστι; τοῦτον διὰ τοῦ ἄρτου
ὑπέδειξας, ὁ δὲ παράνοµος Ἰούδας, οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι.
ὁ α’χορὸς
Εἰς τριάκοντα ἀργύρια Κύριε, καὶ εἰς φίληµα δόλιον, ἐζήτουν Ἰουδαῖοι
ἀποκτεῖναί σε. Ὁ δὲ παράνοµος Ἰούδας, οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι.
ὁ β’χορὸς
Ἐν τῷ Νιπτῆρί σου Χριστὲ ὁ Θεός, τοῖς Μαθηταῖς σου προέτρεπες. Οὕτω ποιεῖτε
ὥσπερ ἴδετε. Ὁ δὲ παράνοµος Ἰούδας, οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι.
ὁ α’χορὸς
Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα µὴ πειρασθῆτε, τοῖς Μαθηταῖς σου ὁ Θεὸς
ἡµῶν ἔλεγες. Ὁ δὲ παράνοµος Ἰούδας, οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων; τοὺς δούλους σου Θεοτόκε, ὅτι πάντες µετὰ Θεόν, εἰς
σὲ καταφεύγοµεν, ὡς ἄῤῥηκτον τεῖχος, καὶ προστασίαν.
ὁ α’χορὸς
Κάθισµα Ἦχος βαρὺς
Ἐν τῷ δείπνῳ τοὺς Μαθητὰς διατρέφων, καὶ τὴν σκῆψιν τῆς προδοσίας
γινώσκων, ἐν αὐτῷ τὸν Ἰούδαν διήλεγξας, ἀδιόρθωτον µὲν τοῦτον ἐπιστάµενος,
γνωρίσαι δὲ πᾶσι βουλόµενος, ὅτι θέλων παρεδόθης, ἵνα Κόσµον ἁρπάσῃς τοῦ
ἀλλοτρίου. Μακρόθυµε δόξα σοι.
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Εὐαγγέλιον Β'
κατὰ Ἰωάννην
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς...
... ἀλλ' ἵνα φάγωσι τὸ Πάσχα.
ὁ α’χορὸς
Δόξα τῇ µακροθυµίᾳ σου Κύριε, δόξα σοι
Ἀντίφωνον Δ'
ὁ β’ χορὸς
Ἦχος πλ. α'
Σήµερον ὁ Ἰούδας, καταλιµπάνει τὸν Διδάσκαλον, καὶ παραλαµβάνει τὸν
διάβολον, τυφλοῦται τῷ πάθει τῆς φιλαργυρίας, ἐκπίπτει τοῦ φωτός, ὁ
ἐσκοτισµένος, πῶς γὰρ ἠδύνατο βλέπειν, ὁ τὸν φωστῆρα πωλήσας, τριάκοντα
ἀργυρίων, ἀλλ' ἡµῖν ἀνέτειλεν ὁ παθὼν ὑπὲρ τοῦ Κόσµου, πρὸς ὃν βοήσωµεν. Ὁ
παθών, καὶ συµπαθῶν ἀνθρώποις, δόξα σοι.
ὁ α’χορὸς
Σήµερον ὁ Ἰούδας, παραποιεῖται θεοσέβειαν, καὶ ἀλλοτριοῦται τοῦ χαρίσµατος,
ὑπάρχων µαθητής, γίνεται προδότης, ἐν ἤθει φιλικῷ, δόλον ὑποκρύπτει, καὶ
προτιµᾶται ἀφρόνως τῆς τοῦ Δεσπότου ἀγάπης, τριάκοντα ἀργύρια, ὁδηγὸς
γενόµενος, συνεδρίου παρανόµου. Ἡµεῖς δὲ ἔχοντες σωτηρίαν τὸν Χριστόν,
αὐτὸν δοξάσωµεν.
ὁ β’ χορὸς
Ἦχος α'
Τὴν φιλαδελφίαν κτησώµεθα, ὡς ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, καὶ µὴ τὸ ἀσυµπαθὲς πρὸς
τοὺς πλησίον ἡµῶν, ἵνα µὴ ὡς ὁ δοῦλος κατακριθῶµεν, ὁ ἀνελεήµων, διὰ τὰ
δηνάρια, καὶ ὡς ὁ Ἰούδας µεταµεληθέντες, µηδὲν ὠφελήσωµεν.
ὁ α’χορὸς
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Δεδοξασµένα περὶ σοῦ, ἐλαλήθη πανταχοῦ, ὅτι ἐκύησας σαρκί, τὸν τῶν ὅλων
Ποιητήν, Θεοτόκε Μαρία, πανύµνητε, καὶ ἀπειρόγαµε.
Ἀντίφωνον Ε'
ὁ β’ χορὸς
Ἦχος πλ. β'
Ὁ µαθητὴς τοῦ Διδασκάλου, συνεφώνει τὴν τιµήν, καὶ τριάκοντα ἀργυρίοις,
πέπρακε τὸν Κύριον, φιλήµατι δολίῳ παραδοὺς αὐτόν, τοῖς ἀνόµοις εἰς
θάνατον.
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ὁ α’χορὸς
Σήµερον ἔλεγεν ὁ Κτίστης Οὐρανοῦ καὶ γῆς, τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς. Ἤγγικεν ἡ
ὥρα, καὶ ἔφθασεν Ἰούδας ὁ παραδιδούς µε, µή τις µε ἀρνήσηται, βλέπων µε ἐν
τῷ Σταυρῶ, ἐν µέσῳ δύω λῃστῶν, πάσχω γὰρ ὡς ἄνθρωπος, καὶ σῴζω ὡς
φιλάνθρωπος, τοὺς εἰς ἐµὲ πιστεύοντας.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ἡ ἀῤῥήτως, ἐπ' ἐσχάτων συλλαβοῦσα, καὶ τεκοῦσα, τὸν Κτίστην τὸν ἴδιον,
Παρθένε σῷζε, τοὺς σὲ µεγαλύνοντας.
ὁ α’χορὸς
Ἀντίφωνον ς'
Ἠχος βαρὺς
Σήµερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας, παραδοῦναι τὸν Κύριον, τὸν πρὸ τῶν αἰώνων
Σωτῆρα τοῦ Κόσµου, τὸν ἐκ πέντε ἄρτων, χορτάσαντα πλήθη. Σήµερον ὁ
ἄνοµος, ἀρνεῖται τὸν Διδάσκαλον, µαθητὴς γενόµενος, Δεσπότην παρέδωκεν,
ἀργυρίῳ πέπρακε, τὸν µάννα χορτάσαντα τὸν ἄνθρωπον.
ὁ β’ χορὸς
Σήµερον τῷ σταυρῷ προσήλωσαν, Ἰουδαῖοι τὸν Κύριον, τὸν διατεµόντα τὴν
θάλασσαν ῥάβδῳ, καὶ διαγαγόντα αὐτοὺς ἐν ἐρήµῳ. Σήµερον τῇ λόγχῃ τὴν
πλευρὰν αὐτοῦ ἐκέντησαν, τοῦ πληγαῖς µαστίξαντος, ὑπὲρ αὐτῶν τὴν
Αἴγυπτον, καὶ χολὴν ἐπότισαν, τὸν µάννα, τροφὴν αὐτοῖς ὀµβρήσαντα.
ὁ α’χορὸς
Κύριε ἐπὶ τὸ πάθος τὸ ἑκούσιον παραγενόµενος, ἐβόας τοῖς Μαθηταῖς σου, κἂν
µίαν ὥραν οὐκ ἰσχύσατε, ἀγρυπνῆσαι µετ’ ἐµοῦ, πῶς ἐπηγγείλατε ἀποθνήσκειν
δι' ἐµὲ; Κἂν τὸν Ἰούδαν θεάσασθε, πῶς οὐ καθεύδει, ἀλλὰ σπουδάζει προδοῦναί
µε τοῖς παρανόµοις; ἐγείρεσθε, προσεύξασθε, µή τις µε ἀρνήσηται, βλέπων µε
ἐν τῷ σταυρῷ. Μακρόθυµε δόξα σοι.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Χαῖρε Θεοτόκε ἡ τὸν ἀχώρητον ἐν Οὐρανοῖς, χωρήσασα ἐν µήτρᾳ σου, χαῖρε
Παρθένε, τῶν Προφητῶν τὸ κήρυγµα, δι' ἧς ἡµῖν ἔλαµψεν ὁ Ἐµµανουήλ, χαῖρε
Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.
ὁ α’χορὸς
Κάθισµα Ἦχος βαρὺς
Ποῖός σε τρόπος Ἰούδα, προδότην τοῦ Σωτῆρος εἰργάσατο; µὴ τοῦ χοροῦ σε τῶν
Ἀποστόλων ἐχώρισε; µὴ τοῦ χαρίσµατος τῶν ἰαµάτων ἐστέρησε; µὴ
συνδειπνήσας ἐκείνοις, σὲ τῆς τραπέζης ἀπώσατο; µὴ τῶν ἄλλων νίψας τοὺς
πόδας, τοὺς σοὺς ὑπερεῖδεν, ὢ πόσων ἀγαθῶν, ἀµνήµων ἐγένου! καὶ σοῦ µὲν ἡ
ἀχάριστος, στηλιτεύεται γνώµη, αὐτοῦ δὲ ἡ ἀνείκαστος, µακροθυµία
κηρύττεται, καὶ τὸ µέγα ἔλεος.
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Εὐαγγέλιον Γ’
Κατὰ Ματθαῖον
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ στρατιῶται...
... καὶ ἐξελθὼν ἔξω, ἔκλαυσε πικρῶς.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα τῇ µακροθυµίᾳ σου Κύριε, δόξα σοι
Ἀντίφωνον Ζ’
ὁ α’χορὸς
Ἦχος πλ. δ’
Τοῖς συλλαβοῦσί σε παρανόµοις, ἀνεχόµενος, οὕτως ἐβόας Κύριε. Εἰ καὶ
ἐπατάξατε τὸν ποιµένα, καὶ διεσκορπίσατε τὰ δώδεκα πρόβατα τοὺς Μαθητάς
µου, ἠδυνάµην πλείους, ἢ δώδεκα λεγεῶνας παραστῆσαι Ἀγγέλων, ἀλλὰ
µακροθυµῶ, ἵνα πληρωθῇ, ἃ ἐδήλωσα ὑµῖν διὰ τῶν Προφητῶν µου, ἄδηλα καὶ
κρύφια. Κύριε δόξα σοι.
ὁ β’ χορὸς
Τρίτον ἀρνησάµενος ὁ Πέτρος, εὐθέως τὸ ῥηθὲν αὐτῷ συνῆκεν, ἀλλὰ
προσήγαγέ σοι δάκρυα µετανοίας. Ὁ Θεὸς ἱλάσθητί µοι καὶ σῷσόν µε.
ὁ α’χορὸς
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ὡς πύλην σωτήριον καὶ Παράδεισον τερπνόν, καὶ φωτὸς ἀϊδίου, νεφέλην
ὑπάρχουσαν, τὴν ἁγίαν Παρθένον ὑµνήσωµεν ἅπαντες, λέγοντες τὸ Χαῖρε
αὐτῇ.
Ἀντίφωνον Η'
ὁ β’ χορὸς
Ἦχος β'
Εἴπατε παράνοµοι΄ Τὶ ἠκούσατε παρὰ τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν, οὐ νόµον ἐξέθετο, καὶ
τῶν, Προφητῶν τὰ διδάγµατα; πῶς οὖν ἐλογίσασθε Πιλάτῳ παραδοῦναι, τὸν ἐκ
Θεοῦ Θεὸν Λόγον, καὶ λυτρωτὴν τῶν ψυχῶν ἡµῶν.
ὁ α’χορὸς
Σταυρωθήτω ἔκραζον, οἱ τῶν σῶν χαρισµάτων ἀεὶ ἐντρυφῶντες, καὶ κακοῦργον
ἀντ' εὐεργέτου, ᾐτοῦντο λαβεῖν, οἱ τῶν δικαίων φονευταί, ἐσιώπας δὲ Χριστέ,
φέρων αὐτῶν τὴν προπέτειαν, παθεῖν θέλων, καὶ σῶσαι ἡµᾶς ὡς φιλάνθρωπος.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ὅτι οὐκ ἔχοµεν παρρησίαν, διὰ τὰ πολλὰ ἡµῶν ἁµαρτήµατα, σὺ τὸν ἐκ σοῦ
γεννηθέντα δυσώπησον, Θεοτόκε Παρθένε, πολλὰ γὰρ ἰσχύει δέησις Μητρός,
πρὸς εὐµένειαν Δεσπότου, µὴ παρίδῃς ἁµαρτωλῶν ἱκεσίας ἡ πάνσεµνος, ὅτι
ἐλεήµων ἐστί, καὶ σῴζειν δυνάµενος, ὁ καὶ παθεῖν ὑπὲρ ἡµῶν καταδεξάµενος.
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Ἀντίφωνον θ'
ὁ α’χορὸς
Ἦχος γ'
Ἔστησαν τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιµὴν τοῦ τετιµηµένου, ὃν ἐτιµήσαντο ἀπὸ
υἱῶν Ἰσραήλ. Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα µὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασµόν, τὸ
µὲν πνεῦµα πρόθυµον, ἡ δὲ σάρξ ἀσθενής, διὰ τοῦτο γρηγορεῖτε.
ὁ β’ χορὸς
Ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶµά µου χολήν, καὶ εἰς τὴν δίψαν µου ἐπότισάν µε ὄξος, σὺ δὲ
Κύριε ἀνάστησόν µε, καὶ ἀνταποδώσω αὐτοῖς.
ὁ α’χορὸς
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Οἱ ἐξ ἐθνῶν ὑµνοῦµέν σε Θεοτόκε ἁγνή, ὅτι Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡµῶν ἔτεκες, τὸν
ἐκ τῆς κατάρας τοὺς ἀνθρώπους, διὰ σοῦ ἐλευθερώσαντα.
Κάθισµα
ὁ β’ χορὸς
Ἦχος πλ. δ'
Ὢ πῶς Ἰούδας ὁ ποτέ σου µαθητής, τὴν προδοσίαν ἐµελέτα κατὰ σοῦ!
συνεδείπνησε δολίως, ὁ ἐπίβουλος καὶ ἄδικος, πορευθεὶς εἶπε τοῖς Ἱερεύσι. Τὶ µοι
παρέχετε, καὶ παραδώσω ὑµῖν ἐκεῖνον, τὸν νόµον λύσαντα, καὶ βεβηλοῦντα τὸ
Σάββατον; Μακρόθυµε Κύριε δόξα σοι.
Εὐαγγέλιον Δ'
Κατὰ Ἰωάννην
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἄγουσι τὸν Ἰησοῦν...
... τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς, ἵνα σταυρωθῇ.
ὁ α’ χορὸς
Δόξα τῇ µακροθυµίᾳ σου Κύριε, δόξα σοι
Ἀντίφωνον Ι'
ὁ β’ χορὸς
Ἦχος πλ. β'
Ὁ ἀναβαλλόµενος φῶς ὡς ἱµάτιον, γυµνὸς εἰς κρίσιν ἵστατο, καὶ ἐν σιαγόνι,
ῥάπισµα ἐδέξατο, ὑπὸ χειρῶν ὧν ἔπλασεν, ὁ δὲ παράνοµος λαός, τῷ σταυρῷ
προσήλωσε, τὸν Κύριον τῆς δόξης, τότε τὸ καταπέτασµα τοῦ Ναοῦ ἐσχίσθη, ὁ
ἥλιος ἐσκότασε, µὴ φέρων θεάσασθαι, Θεὸν ὑβριζόµενον, ὃν τρέµει τὰ
σύµπαντα. Αὐτὸν προσκυνήσωµεν.
ὁ α’χορὸς
Ὁ µαθητὴς ἠρνήσατο, ὁ Λῃστὴς ἐβόησε. Μνήσθητί µου Κύριε, ἐν τῇ Βασιλείᾳ
σου.
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ὁ β’ χορὸς
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Εἰρήνευσον τὸν Κόσµον, ὁ ἐκ Παρθένου καταδεξάµενος Κύριε, σάρκα φορέσαι
ὑπὲρ δούλων, ἵνα συµφώνως, σὲ δοξολογοῦµεν φιλάνθρωπε.
Ἀντίφωνον ΙΑ'
ὁ α’χορὸς
Ἦχος πλ. β'
Ἀντὶ ἀγαθῶν, ὧν ἐποίησας Χριστέ, τῷ γένει τῶν Ἑβραίων σταυρωθῆναί σε
κατεδίκασαν, ὄξος καὶ χολὴν σε ποτίσαντες. Ἀλλὰ δὸς αὐτοῖς Κύριε κατὰ τὰ
ἔργα αὐτῶν, ὅτι οὐ συνῆκαν, τὴν σὴν συγκατάβασιν.
ὁ β’ χορὸς
Ἐπὶ τῇ προδοσίᾳ οὐκ ἠρκέσθησαν Χριστὲ τὰ γένη τῶν Ἑβραίων, ἀλλ' ἐκίνουν
τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, µυκτηρισµὸν καὶ χλεύην προσάγοντες. Ἀλλὰ δὸς αὐτοῖς
Κύριε, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι κενά, κατὰ σοῦ ἐµελέτησαν.
ὁ α’χορὸς
Οὔτε γῆ ὡς ἐσείσθη, οὔτε πέτραι ὡς ἐῤῥάγησαν, Ἑβραίους ἔπεισαν, οὔτε τοῦ
Ναοῦ τὸ καταπέτασµα, οὔτε τῶν νεκρῶν ἡ ἀνάστασις; Ἀλλὰ δὸς αὐτοῖς Κύριε,
κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι κενά, κατὰ σοῦ ἐµελέτησαν.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Θεὸν ἐκ σοῦ σαρκωθέντα ἔγνωµεν Θεοτόκε Παρθένε, µόνη ἁγνή, µόνη
εὐλογηµένη, διὸ ἀπαύστως, σὲ ἀνυµνοῦντες µεγαλύνοµεν.
Ἀντίφωνον ΙΒ'
ὁ α’χορὸς
Ἦχος πλ. δ'
Τάδε λέγει Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις. Λαός µου τὶ ἐποίησά σοι, ἢ τί σοι
παρηνώχλησα; τοὺς τυφλούς σου ἐφώτισα, τοὺς λεπρούς σου ἐκαθάρισα, ἄνδρα
ὄντα ἐπὶ κλίνης ἠνωρθωσάµην. Λαός µου, τὶ ἐποίησά σοι, καὶ τὶ µοι
ἀνταπέδωκας; ἀντὶ τοῦ µάννα χολήν, ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος, ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν µε,
σταυρῷ µε προσηλώσατε, οὐκέτι στέγω λοιπόν, καλέσω µου τὰ ἔθνη, κἀκεῖνα
µὲ δοξάσουσι, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ πνεύµατι, κἀγὼ αὐτοῖς δωρήσοµαι, ζωὴν τὴν
αἰώνιον.
ὁ β’ χορὸς
Σήµερον τοῦ Ναοῦ τὸ καταπέτασµα, εἰς ἔλεγχον ῥήγνυται τῶν παρανόµων, καὶ
τὰς ἰδίας ἀκτῖνας, ὁ ἥλιος κρύπτει, Δεσπότην ὁρῶν σταυρούµενον.
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ὁ α’χορὸς
Οἱ νοµοθέται τοῦ Ἰσραήλ, Ἰουδαῖοι καὶ Φαρισαῖοι, ὁ χορὸς τῶν Ἀποστόλων βοᾷ
πρὸς ὑµᾶς. Ἲδε ναός, ὃν ὑµεῖς ἐλύσατε, ἴδε ἀµνός, ὃν ὑµεῖς ἐσταυρώσατε, τάφῳ
παρεδώκατε, ἀλλ' ἐξουσίᾳ ἑαυτοῦ ἀνέστη. Μὴ πλανᾶσθε Ἰουδαῖοι, αὐτὸς γάρ
ἐστιν ὁ ἐν θαλάσσῃ σώσας, καὶ ἐν ἐρήµῳ θρέψας, αὐτὸς ἐστιν ἡ ζωὴ καὶ τὸ φῶς,
καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Κόσµου.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Χαῖρε ἡ πύλη τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης, ἣν ὁ Ὕψιστος µόνος διώδευσε, καὶ πάλιν
ἐσφραγισµένην κατέλιπεν, εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡµῶν.
Κάθισµα
ὁ α’χορὸς
Ἦχος πλ. δ'
Ὅτε παρέστης τῷ Καϊάφᾳ ὁ Θεός, καὶ παρεδόθης τῷ Πιλάτῳ ὁ Κριτής, αἱ
οὐράνιαι δυνάµεις, ἐκ τοῦ φόβου ἐσαλεύθησαν, τότε δὲ καὶ ὑψώθης ἐπὶ τοῦ
ξύλου ἐν µέσῳ δύω λῃστῶν, καὶ ἐλογίσθης µετὰ ἀνόµων ὁ ἀναµάρτητος, διὰ τὸ
σῷσαι τὸν ἄνθρωπον. Ἀνεξίκακε Κύριε, δόξα σοι.
Εὐαγγέλιον Ε'
Κατὰ Ματθαῖον
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἰδὼν Ἰούδας...
... ἵνα ἄρῃ τὸν Σταυρὸν αὐτοῦ.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα τῇ µακροθυµίᾳ σου Κύριε, δόξα σοι
Ἀντίφωνον ΙΓ'
ὁ α’χορὸς
Ἦχος πλ. β'
Τὸ ἄθροισµα τῶν Ἰουδαίων, τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσαντο, σταυρωθῆναί σε Κύριε, αἰτίαν
γὰρ ἐν σοὶ µὴ εὑρόντες, τὸν ὑπεύθυνον Βαραββᾶν ἠλευθέρωσαν, καὶ σὲ τὸν
Δίκαιον κατεδίκασαν, µιαιφονίας ἔγκληµα κληρωσάµενοι. Ἀλλὰ δὸς αὐτοῖς
Κύριε, τὸ ἀνταπόδοµα αὐτῶν, ὅτι κενά, κατὰ σοῦ ἐµελέτησαν.
ὁ β’ χορὸς
Ὃν πάντα φρίσσει καὶ τρέµει, καὶ πᾶσα γλῶσσα ὑµνεῖ, Χριστὸν Θεοῦ δύναµιν,
καὶ Θεοῦ σοφίαν οἱ Ἱερεῖς ἐῤῥάπισαν, καὶ ἔδωκαν αὐτῷ χολήν, καὶ πάντα
παθεῖν κατεδέξατο, σῷσαι θέλων ἡµᾶς ἐκ τῶν ἀνοµιῶν ἡµῶν, τῷ ἰδίῳ αἵµατι,
ὡς φιλάνθρωπος.
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ὁ α’χορὸς
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Θεοτόκε ἡ τεκοῦσα, διὰ λόγου ὑπὲρ λόγον, τὸν Κτίστην τὸν ἴδιον, αὐτὸν
δυσώπει, σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.
Ἀντίφωνον ΙΔ'
ὁ β’ χορὸς
Ἦχος πλ. δ'
Κύριε, ὁ τὸν Λῃστὴν συνοδοιπόρον λαβών, τὸν ἐν αἵµατι χεῖρας µολύναντα, καὶ
ἡµᾶς σὺν αὐτῷ καταρίθµησον, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.
ὁ α’χορὸς
Μικρὰν φωνὴν ἀφῆκεν ὁ λῃστὴς ἐν τῷ σταυρῷ, µεγάλην πίστιν εὗρε, µιᾷ ῥοπῇ
ἐσώθη, καὶ πρῶτος Παραδείσου, πύλας ἀνοίξας εἰσῆλθεν. Ὁ αὐτοῦ τὴν
µετάνοιαν προσδεξάµενος, Κύριε δόξα σοι.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Χαῖρε ἡ δι' Ἀγγέλου, τὴν χαρὰν τοῦ Κόσµου δεξαµένη, χαῖρε ἡ τεκοῦσα, τὸν
Ποιητήν σου καὶ Κύριον, χαῖρε ἡ ἀξιωθεῖσα γενέσθαι, Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ
Θεοῦ.
Ἀντίφωνον ΙΕ'
ὁ α’χορὸς
Ἦχος πλ. β'
Σήµερον κρεµᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεµάσας. Στέφανον ἐξ
ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς. Ψευδῆ πορφύραν
περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις. Ῥάπισµα κατεδέξατο, ὁ
ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάµ. Ἣλοις προσηλώθη, ὁ Νυµφίος τῆς
Ἐκκλησίας. Λόγχῃ ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦµέν σου τὰ Πάθη
Χριστέ. Δεῖξον ἡµῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν.
ὁ β’ χορὸς
Μὴ ὡς Ἰουδαῖοι ἑορτάσωµεν, καὶ γὰρ τὸ Πάσχα ἡµῶν, ὑπὲρ ἡµῶν ἐτύθη Χριστὸς
ὁ Θεός, ἀλλ' ἐκκαθάρωµεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς µολυσµοῦ, καὶ εἰλικρινῶς
δεηθῶµεν αὐτῷ. Ἀνάστα Κύριε, σῶσον ἡµᾶς ὡς φιλάνθρωπος.
ὁ α’χορὸς
Ὁ Σταυρός σου Κύριε, ζωὴ καὶ ἀνάστασις ὑπάρχει τῷ λαῷ σου, καὶ ἐπ' αὐτῷ
πεποιθότες, σὲ τὸν σταυρωθέντα, Θεὸν ἡµῶν ὑµνοῦµεν΄ Ἐλέησον ἡµᾶς.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ὁρῶσά σε κρεµάµενον, Χριστέ, ἡ σὲ κυήσασα, ἀνεβόα. Τὶ τὸ ξένον ὃ ὁρῶ,
µυστήριον Υἱέ µου; πῶς ἐπὶ ξύλου θνῄσκεις, σαρκὶ πηγνύµενος, ζωῆς χορηγὲ;
18

ὁ α’χορὸς
Κάθισµα Ἦχος δ'
Ἐξηγόρασας ἡµᾶς, ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόµου, τῷ τιµίῳ σου Αἵµατι, τῷ σταυρῷ
προσηλωθείς, καὶ τῇ λόγχῃ κεντηθείς, τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις.
Σωτὴρ ἡµῶν δόξα σοι.
Εὐαγγέλιον ς'
Κατὰ Μᾶρκον
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ στρατιῶται ἀπήγαγον...
... καὶ πιστεύσωµεν αὐτῷ.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα τῇ µακροθυµίᾳ σου Κύριε, δόξα σοι
Εἶτα ψάλλοµεν τοὺς Μακαρισµοὺς εἰς Στίχους η'
ὁ α’χορὸς
Ἦχος δ'
Ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου µνήσθητι ἡµῶν Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου.
Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύµατι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
ὁ β’ χορὸς
Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
ὁ α’χορὸς
Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονοµήσουσι τὴν γῆν.
Διὰ ξύλου ὁ Ἀδάµ, Παραδείσου γέγονεν ἄποικος, διὰ ξύλου δὲ σταυροῦ, ὁ
Λῃστὴς Παράδεισον ᾢκησεν. Ὁ µὲν γὰρ γευσάµενος ἐντολὴν ἠθέτησε τοῦ
ποιήσαντος. Ὁ δὲ συσταυρούµενος, Θεὸν ὡµολόγησε τὸν κρυπτόµενον.
Μνήσθητι καὶ ἡµῶν Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου.
ὁ β’ χορὸς
Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ
χορτασθήσονται.
Τὸν τοῦ νόµου Ποιητήν, ἐκ µαθητοῦ ὠνήσαντο ἄνοµοι, καὶ ὡς παράνοµον
αὐτόν, τῷ Πιλάτου βήµατι ἔστησαν, κραυγάζοντες, Σταύρωσον, τὸν ἐν ἐρήµῳ
τούτους µανναδοτήσαντα. Ἡµεῖς δὲ τὸν δίκαιον, Λῃστὴν µιµησάµενοι, πίστει
κράζοµεν, Μνήσθητι καὶ ἡµῶν Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου.
ὁ α’χορὸς
Μακάριοι οἱ ἐλεήµονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.
Τῶν θεοκτόνων ὁ ἑσµός, Ἰουδαίων ἔθνος τὸ ἄνοµον, πρὸς Πιλᾶτον ἐµµανῶς,
ἀνακράζων ἔλεγε. Σταύρωσον, Χριστὸν τὸν ἀνεύθυνον. Βαραββᾶν δὲ µᾶλλον
οὗτοι ᾐτήσαντο. Ἡµεῖς δὲ φθεγγόµεθα, Λῃστοῦ τοῦ εὐγνώµονος, τὴν φωνὴν
πρὸς αὐτόν. Μνήσθητι καὶ ἡµῶν Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου.
19

ὁ β’ χορὸς
Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.
Ἡ ζωηφόρος σου Πλευρά, ὡς ἐξ Ἐδὲµ πηγὴ ἀναβλύζουσα, τὴν Ἐκκλησίαν σου
Χριστέ, ὡς λογικὸν ποτίζει Παράδεισον, ἐντεῦθεν µερίζουσα, ὡς εἰς ἀρχὰς εἰς
τέσσαρα Εὐαγγέλια, τὸν Κόσµον ἀρδεύουσα, τὴν κτίσιν εὐφραίνουσα, καὶ τὰ
ἔθνη πιστῶς, διδάσκουσα, προσκυνεῖν τὴν Βασιλείαν σου.
ὁ α’χορὸς
Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ Υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.
Ἐσταυρώθης δι' ἐµέ, ἵνα ἐµοὶ πηγάσης τὴν ἄφεσιν, ἐκεντήθης τὴν πλευράν, ἵνα
κρουνοὺς ζωῆς ἀναβλύσῃς µοι, τοῖς ἣλοις προσήλωσαι, ἵνα ἐγὼ τῷ βάθει τῶν
παθηµάτων σου, τὸ ὕψος τοῦ κράτους σου, πιστούµενος κράζω σοι ζωοδότα
Χριστέ. Δόξα καὶ τῷ Σταυρῷ Σῶτερ, καὶ τῷ Πάθει σου.
ὁ β’χορὸς
Μακάριοι οἱ δεδιωγµένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ Βασιλεία τῶν
οὐρανῶν.
Σταυρουµένου σου Χριστέ, πᾶσα ἡ κτίσις βλέπουσα ἔτρεµε, τὰ θεµέλια τῆς γῆς,
διεδονεῖτο φόβῳ τοῦ κράτους σου, φωστῆρες ἐκρύπτοντο, καὶ τοῦ Ναοῦ ἐῤῥάγη
τὸ καταπέτασµα τὰ ὄρη ἐτρόµαξαν, καὶ πέτραι ἐσχίσθησαν, καὶ Λῃστὴς ὁ
πιστός, κραυγάζει σοι σὺν ἡµῖν, Σωτὴρ τὸ Μνήσθητι.
ὁ α’χορὸς
Μακάριοι ἐστὲ ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑµᾶς, καὶ διώξωσι, καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν
ῥῆµα καθ' ὑµῶν, ψευδόµενοι ἕνεκεν ἐµοῦ.
Τὸ χειρόγραφον ἡµῶν, ἐν τῷ Σταυρῶ διέῤῥηξας Κύριε, καὶ λογισθεὶς ἐν τοῖς
νεκροῖς, τὸν ἐκεῖσε τύραννον ἔδησας, ῥυσάµενος ἅπαντας ἐκ δεσµῶν θανάτου
τῇ ἀναστάσει σου, δι' ἧς ἐφωτίσθηµεν, φιλάνθρωπε Κύριε, καὶ βοῶµέν σοι.
Μνήσθητι καὶ ἡµῶν Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου.
ὁ β’ χορὸς
Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ µισθὸς ὑµῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ, καὶ τοῦ θανάτου λύσας τὴν δύναµιν, καὶ ἐξαλείψας
ὡς Θεός, τὸ καθ' ἡµῶν χειρόγραφον Κύριε, Λῃστοῦ τὴν µετάνοιαν, καὶ ἡµῖν
παράσχου µόνε φιλάνθρωπε, τοῖς πίστει λατρεύουσι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ
βοῶσί σοι. Μνήσθητι καὶ ἡµῶν Σωτήρ, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.
ὁ α’χορὸς
Δόξα Πατρί...
Τὸν Πατέρα καὶ Υἱόν, καὶ τὸ Πνεῦµα πάντες τὸ ἅγιον, ὁµοφρόνως οἱ πιστοί,
δοξολογεῖν ἀξίως εὐξώµεθα, Μονάδα θεότητος, ἐν τρισὶν ὑπάρχουσαν
ὑποστάσεσιν, ἀσύγχυτον µένουσαν, ἁπλῆν, ἀδιαίρετον καὶ ἀπρόσιτον, δι' ἧς
ἐκλυτρούµεθα, τοῦ πυρὸς τῆς κολάσεως.
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ὁ β’ χορὸς
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Τὴν Μητέρα σου Χριστέ, τὴν ἐν σαρκὶ ἀσπόρως τεκοῦσάν σε, καὶ Παρθένον
ἀληθῶς, καὶ µετὰ τόκον µείνασαν ἄφθορον, αὐτὴν σοι προσάγοµεν, εἰς
πρεσβείαν Δέσποτα πολυέλεε, πταισµάτων συγχώρησιν, δωρήσασθαι πάντοτε,
τοῖς κραυγάζουσι. Μνήσθητι καὶ ἡµῶν Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου.
Προκείµενον
ὁ α’χορὸς
Ἦχος δ'
Διεµερίσαντο τὰ ἱµάτιά µου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱµατισµόν µου ἔβαλον κλῆρον.
ὁ β’χορὸς
Διεµερίσαντο τὰ ἱµάτιά µου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱµατισµόν µου ἔβαλον κλῆρον.
ὁ α’χορὸς
Στίχ. Ὁ Θεὸς ὁ Θεός µου, πρόσχες µοι, ἵνα τί ἐγκατέλιπές µε;
Διεµερίσαντο τὰ ἱµάτιά µου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱµατισµόν µου ἔβαλον κλῆρον.

Εὐαγγέλιον Ζ'
Κατὰ Ματθαῖον
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντες οἱ στρατιῶται...
... ἀληθῶς Θεοῦ Υἱὸς ἦν οὗτος.
ὁ α’ χορὸς
Δόξα τῇ µακροθυµίᾳ σου Κύριε, δόξα σοι
Ὁ Ν'( χύµα)
Εὐαγγέλιον Η'
Κατὰ Λουκᾶν
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἤγοντο σὺν τῷ Ἰησοῦ...
... ὁρῶσαι ταῦτα.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα τῇ µακροθυµίᾳ σου Κύριε, δόξα σοι
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Τριῴδιον
Ποίηµα Κοσµᾶ Μοναχοῦ
ᾠδὴ ε'
ὁ α’χορὸς
Ἦχος πλ. β’ Ὁ Εἱρµὸς
Πρὸς σὲ ὀρθρίζω, τὸν δι' εὐσπλαγχνίαν σεαυτόν, τῷ πεσόντι κενώσαντα
ἀτρέπτως, καὶ µέχρι παθῶν, ἀπαθῶς ὑποκύψαντα, Λόγε Θεοῦ. Τὴν εἰρήνην
παράσχου µοι Φιλάνθρωπε.
ὁ β’ χορὸς
Πρὸς σὲ ὀρθρίζω...
ὁ α’χορὸς
Δόξα Πατρί...
Ῥυφθέντες πόδας, καὶ προκαθαρθέντες, µυστηρίου µεθέξει, τοῦ θείου νῦν
Χριστέ, σοῦ οἱ ὑπηρέται, ἐκ Σιὼν ἐλαιῶνος, µέγα πρὸς ὄρος συνανῆλθον,
ὑµνοῦντές σε Φιλάνθρωπε.
ὁ β’ χορὸς
Καὶ νῦν...
Ὁρᾶτε ἔφης, φίλοι µὴ θροεῖσθε, νῦν γὰρ ἤγγικεν ὥρα, ληφθῆναί µε κτανθῆναι
χερσὶν ἀνόµων, πάντες δὲ σκορπισθήσεσθε, ἐµὲ λιπόντες, οὓς συνάξω, κηρῦξαί
µε Φιλάνθρωπον.
ὁ α’χορὸς
Καταβασία
Πρὸς σὲ ὀρθρίζω, τὸν δι' εὐσπλαγχνίαν σεαυτόν, τῷ πεσόντι κενώσαντα
ἀτρέπτως, καὶ µέχρι παθῶν, ἀπαθῶς ὑποκύψαντα, Λόγε Θεοῦ. Τὴν εἰρήνην
παράσχου µοι φιλάνθρωπε.
Συναπτὴ µικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις
Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς...
Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ'
Τὸν δι' ἡµᾶς Σταυρωθέντα, δεῦτε πάντες ὑµνήσωµεν, αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία
ἐπὶ τοῦ ξύλου, καὶ ἔλεγεν. Εἰ καὶ σταυρὸν ὑποµένεις, σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ
Θεός µου.
Ὁ Οἶκος
Τὸν ἴδιον Ἄρνα, ἡ ἀµνὰς θεωροῦσα πρὸς σφαγὴν ἑλκόµενον, ἠκολούθει Μαρία,
τρυχοµένη µεθ' ἑτέρων γυναικῶν, ταῦτα βοῶσα. Ποῦ πορεύῃ Τέκνον, τίνος
χάριν, τόν ταχὺν δρόµον τελεῖς; µὴ ἕτερος γάµος πάλιν ἐστὶν ἐν Κανᾷ; Κἀκεῖ
νῦν σπεύδεις, ἳν ἐξ ὕδατος αὐτοῖς οἶνον ποιήσῃς; συνέλθω σοι Τέκνον, ἢ µείνω
σοι µᾶλλον, δὸς µοι λόγον Λόγε, µὴ σιγῶν παρέλθῃς µε, ὁ ἁγνὴν τηρήσας µε,
σὺ γὰρ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός µου.
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Συναξάριον
Τῇ ΙΖ’ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Συµεών, Ἐπισκόπου
Περσίδος, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Αὐδελλᾶ Πρεσβυτέρου, Γοθαζάτ, Φουσίκ, καὶ
ἑτέρων χιλίων ἑκατὸν πεντήκοντα.
Στίχοι
Ἐπίσκοπόν σε, Συµεών, ἐγὼ µέγαν,
Ἐκ δὲ ξίφους µέγιστον ἀθλητὴν ἔγνων.
Ἄρκτου τὸ δεινὸν Αὐδελλᾶς ἔδυ στόµα,
Βδέλλης ἀπλήστου τοῦ Σατᾶν φυγὼν στόµα.
Ἐπιτραπέντος τοῦ θύειν ἢ τεθνάναι,
Θανεῖν Γοθαζὰτ εἵλετο τµηθεὶς ξίφει.
Τὸ δέρµα Φουσὶκ ἐκδεδάρθω µου λέγει,
Χιτὼν ὑφανθεὶς τοῦ Σατανᾶ τῇ κρόκῃ.
Τέµνουσιν ἀνδρῶν τριπλοπεντηκοντάδα,
Τὴν τριπρόσωπον προσκυνοῦσαν οὐσίαν.
Πίπτουσι Περσῶν ἀµφὶ χιλίους ξίφει,
Ἰδὼν ἔφης ἂν Παῦλε, Μαρτύρων νέφος.
Ἑβδοµάτῃ Συµεὼν δεκάτῃ ἀπὸ αὐχένα τµήθη.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ἁγίου µάρτυρος, Ἀδριανοῦ τοῦ νέου.
Στίχοι
Ἂν οὐκ ἔγνως τὶς ἐστιν ὁ φλογὸς µέσον,
Γνώσῃ λαλοῦντος, Ἀδριανέ, καρτέρει.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Ἀγαπητοῦ, Πάπα Ῥώµης.
Στίχοι
Θνῄσκων τί κράζεις; Σῶτερ, ἠγάπησά σε.
Ἀλλ' ἠγαπήθης, Ἀγαπητέ, καὶ πλέον.
Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Παρασκευῇ, τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦµεν, τοὺς
ἐµπτυσµούς, τὰ ῥαπίσµατα, τὰ κολαφίσµατα, τὰς ὕβρεις, τοὺς γέλωτας, τὴν
πορφυρᾶν χλαίναν, τὸν κάλαµον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν
λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, ἃ δι' ἡµᾶς ἑκὼν
κατεδέξατο, ἔτι δὲ καὶ τὴν τοῦ εὐγνώµονος Λῃστοῦ, τοῦ συσταυρωθέντος
αὐτῷ, σωτήριον ἐν τῷ Σταυρῷ ὁµολογίαν.
Στίχοι εἰς τὴν Σταύρωσιν
• Ζῶν εἰ Θεὸς σύ, καὶ νεκρωθεὶς ἐν ξύλῳ,
• Ὢ νεκρὲ γυµνέ, καὶ Θεοῦ ζῶντος Λόγε.
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Ἕτεροι εἰς τὸν εὐγνώµονα Λῃστὴν
• Κεκλεισµένας ἤνοιξε τῆς Ἐδὲµ πύλας,
• Βαλὼν ὁ Λῃστὴς κλεῖδα τό, Μνήσθητί µου.
Τῇ ὑπερφυεῖ καὶ περὶ ἡµᾶς παναπείρῳ σου εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεός,
ἐλέησον ἡµᾶς. Ἀµήν.
ᾠδὴ η’
ὁ β’ χορὸς
ὁ εἱρµὸς
Στήλην κακίας ἀντιθέου, Παῖδες θεῖοι παρεδειγµάτισαν, κατὰ Χριστοῦ δὲ
φρυαττόµενον ἄνοµον συνέδριον, βουλεύεται κενά, κτεῖναι µελετᾷ, τὸν ζωῆς
κρατοῦντα παλάµῃ, ὃν πᾶσα κτίσις εὐλογεῖ δοξάζουσα εἰς τοὺς αἰῶνας.
ὁ α’χορὸς
Στήλην κακίας ἀντιθέου...
ὁ β’ χορὸς
Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν,δόξα Σοι.
Ἀπὸ βλεφάρων Μαθηταί, νὺν ὕπνον ἔφης Χριστὲ τινάξατε, ἐν προσευχῇ δὲ
γρηγορεῖτε, πειρασµῷ µήπως ὂλησθε, καὶ µάλιστα Σίµων, τῷ κραταιῷ γὰρ
µείζων πεῖρα, γνῶθί µε Πέτρε, ὃν πᾶσα κτίσις, εὐλογεῖ δοξάζουσα εἰς τοὺς
αἰῶνας.
ὁ α’χορὸς
Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν,δόξα Σοι.
Βέβηλον ἔπος τῶν χειλέων, οὒ ποτε προήσοµαι Δέσποτα, σὺν σοὶ θανοῦµαι ὡς
εὐγνώµων, κἂν οἱ πάντες ἀρνήσωνται, ἐβόησε Πέτρος, σάρξ οὐδὲ αἷµα, ὁ Πατὴρ
σου ἀπεκάλυψέ µοι σέ, ὃν πᾶσα κτίσις εὐλογεῖ δοξάζουσα εἰς τοὺς αἰῶνας.
ὁ β’ χορὸς
Στίχ. Εὐλογοῦµεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦµα τὸν Κύριον.
Βάθος σοφίας θεϊκῆς, καὶ γνώσεως οὐ πᾶν ἐξηρεύνησας, ἄβυσσον δέ µου τῶν
κριµάτων, οὐ κατέλαβες ἄνθρωπε, ὁ Κύριος ἔφη. Σάρξ οὖν ὑπάρχων, µὴ καυχῶ,
ἀρνήσῃ τρίτον γὰρ µε, ὃν πᾶσα κτίσις, εὐλογεῖ δοξάζουσα εἰς τοὺς αἰῶνας.
ὁ α’χορὸς
Καὶ νῦν...
Ἀπαγορεύεις, Σίµων Πέτρε, ὅπερ πείσῃ τάχος ὡς εἴρηται, καὶ σοὶ παιδίσκη, οἷα
θᾷττον προσελθοῦσα πτοήσει σε, ὁ Κύριος ἔφη, πικρῶς δακρύσας, ἓξεις ὅµως
εὐΐλατόν µε, ὃν πᾶσα κτίσις, εὐλογεῖ δοξάζουσα εἰς τοὺς αἰῶνας.

24

ὁ β’ χορὸς
Στίχ. Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν, προσκυνοῦµεν τὸν Κύριον.
Καταβασία
Στήλην κακίας ἀντιθέου, Παῖδες θεῖοι παρεδειγµάτισαν, κατὰ Χριστοῦ δὲ
φρυαττόµενον ἄνοµον συνέδριον, βουλεύεται κενά, κτεῖναι µελετᾷ, τὸν ζωῆς
κρατοῦντα παλάµῃ, ὃν πᾶσα κτίσις εὐλογεῖ δοξάζουσα εἰς τοὺς αἰῶνας.
Τὴν Θεοτόκον καὶ µητέρα τοῦ φωτὸς...
ᾠδὴ θ'
ὁ α’χορὸς
Ὁ Εἱρµὸς
Τὴν τιµιωτέραν τῶν Χερουβίµ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίµ, τὴν
ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν.
ὁ β’ χορὸς
Τὴν τιµιωτέραν τῶν Χερουβίµ...
ὁ α’χορὸς
Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα Σοι.
Ὀλέθριος σπεῖρα θεοστυγῶν, πονηρευοµένων, θεοκτόνων συναγωγή, ἐπέστη
Χριστὲ σοι, καὶ ὡς ἄδικον εἷλκε, τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων, ὃν µεγαλύνοµεν.
ὁ β’ χορὸς
Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν,δόξα Σοι.
Νόµον ἀγνοοῦντες οἱ ἀσεβεῖς, φωνὰς Προφητῶν τε, µελετῶντες διακενῆς, ὡς
πρόβατον εἷλκον, σὲ τὸν πάντων Δεσπότην, ἀδίκως σφαγιάσαι, ὃν
µεγαλύνοµεν.
ὁ α’χορὸς
Δόξα Πατρὶ...
Τοῖς ἔθνεσιν ἔκδοτον τὴν ζωήν, σὺν τοῖς Γραµµατεῦσιν, ἀναιρεῖσθαι οἱ Ἱερεῖς,
παρέσχον, πληγέντες, αὐτοφθόνῳ κακίᾳ τὸν φύσει Ζωοδότην, ὃν µεγαλύνοµεν.
ὁ β’ χορὸς
Καὶ νῦν...
Ἐκύκλωσαν κύνες ὡσεὶ πολλοί, ἐκρότησαν, Ἄναξ, σιαγόνα σὴν ῥαπισµῷ,
ἠρώτων σε, σοῦ δὲ ψευδῆ κατεµαρτύρουν, καὶ πάντα ὑποµείνας, ἅπαντας
ἔσωσας.
ὁ α’χορὸς
Καταβασία
Τὴν τιµιωτέραν τῶν Χερουβίµ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίµ, τὴν
ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν.
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Συναπτὴ µικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάµεις...
Ἐξαποστειλάριον Αὐτόµελον
ὁ α’χορὸς
Ἦχος γ'
Τὸν Λῃστὴν αὐθηµερόν, τοῦ Παραδείσου ἠξίωσας Κύριε, κἀµὲ τῷ ξύλῳ τοῦ
Σταυροῦ, φώτισον καὶ σῶσόν µε.
ὁ β’χορὸς
Τὸν Λῃστὴν αὐθηµερόν, τοῦ Παραδείσου ἠξίωσας Κύριε, κἀµὲ τῷ ξύλῳ τοῦ
Σταυροῦ, φώτισον καὶ σῶσόν µε.
ὁ α’χορὸς
Τὸν Λῃστὴν αὐθηµερόν, τοῦ Παραδείσου ἠξίωσας Κύριε, κἀµὲ τῷ ξύλῳ τοῦ
Σταυροῦ φώτισον καὶ σῶσόν µε.
Εὐαγγέλιον θ'
Κατὰ Ἰωάννην
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἱστήκεισαν παρὰ τῷ σταυρῷ...
... ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα τῇ µακροθυµίᾳ σου Κύριε, δόξα σοι.
ΑΙΝΟΙ
ὁ α’ χορός
Ἦχος γ’
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε
αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕµνος τῷ Θεῷ.
ὁ β’ χορός
Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάµεις
αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕµνος τῷ Θεῷ.
ὁ α’ χορός
Στιχηρὰ Ἰδιόµελα
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος
τῆς µεγαλωσύνης αὐτοῦ.
Ἦχος γ’
Δύο καὶ πονηρὰ ἐποίησεν, ὁ πρωτότοκος υἱός µου Ἰσραήλ, ἐµὲ ἐγκατέλιπε,
πηγὴν ὕδατος ζωῆς, καὶ ὤρυξεν ἑαυτῷ φρέαρ συντετριµµένον, ἐµὲ ἐπὶ ξύλου
ἐσταύρωσε, τὸν δὲ Βαραββᾶν ᾐτήσατο, καὶ ἀπέλυσεν, ἐξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ
τούτῳ, καὶ ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἀπέκρυψε, σὺ δὲ Ἰσραὴλ οὐκ ἐνετράπης, ἀλλὰ
θανάτῳ µε παρέδωκας. Ἄφες αὐτοῖς Πάτερ ἅγιε, οὐ γὰρ οἴδασι τὶ ἐποίησαν.
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ὁ β’ χορός
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.
Δύο καὶ πονηρὰ ἐποίησεν...
ὁ α’ χορός
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυµπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.
ἦχος ὁ αὐτὸς
Ἕκαστον µέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός, ἀτιµίαν δι' ἡµᾶς ὑπέµεινε, τὰς ἀκάνθας
ἡ κεφαλή, ἡ ὄψις τὰ ἐµπτύσµατα, αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσµατα, τὸ στόµα τὴν ἐν
ὄξει κερασθεῖσαν χολὴν τῇ γεύσει, τὰ ὦτα τὰς δυσσεβεῖς βλασφηµίας. Ὁ νῶτος
τὴν φραγγέλωσιν, καὶ ἡ χεὶρ τὸν κάλαµον, αἱ τοῦ ὅλου σώµατος ἐκτάσεις ἐν τῷ
σταυρῷ, τὰ ἄρθρα τοὺς ἥλους, καὶ ἡ πλευρὰ τὴν λόγχην. Ὁ παθὼν ὑπὲρ ἡµῶν,
καὶ παθῶν ἐλευθερώσας ἡµᾶς. Ὁ συγκαταβὰς ἡµῖν φιλανθρωπίᾳ, καὶ
ἀνυψώσας ἡµᾶς, παντοδύναµε Σωτήρ, ἐλέησον ἡµᾶς.
ὁ β’ χορός
ἦχος ὁ αὐτὸς
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις
ἀλαλαγµοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.
Σταυρωθέντος σου Χριστέ, πᾶσα ἡ Κτίσις βλέπουσα ἔτρεµε, τὰ θεµέλια τῆς γῆς,
διεδονήθησαν φόβῳ τοῦ κράτους σου, σοῦ γὰρ ὑψωθέντος σήµερον, γένος
Ἑβραίων ἀπώλετο, τοῦ Ναοῦ τὸ καταπέτασµα, διεῤῥάγη διχῶς, τὰ µνηµεῖα
ἠνεῴχθησαν, καὶ νεκροὶ ἐκ τῶν τάφων ἐξανέστησαν. Ἑκατόνταρχος ἰδὼν τὸ
θαῦµα, ἔφριξε, παρεστῶσα δὲ ἡ Μήτηρ σου, ἐβόα θρηνῳδοῦσα µητρικῶς, Πῶς
µὴ θρηνήσω, καὶ τὰ σπλάγχνα µου τύψω, ὁρῶσά σε γυµνόν, ὡς κατάκριτον ἐν
ξύλῳ κρεµάµενον; Ὁ σταυρωθεὶς καὶ ταφείς, καὶ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε
δόξα σοι.
ὁ α’ χορός
Δόξα Πατρὶ... Ἦχος πλ.β’
Ἐξέδυσάν µε τὰ ἱµάτιά µου, καὶ ἐνέδυσάν µε χλαµύδα κοκκίνην, ἔθηκαν ἐπὶ τὴν
κεφαλήν µου, στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν µου χεῖρα, ἔδωκαν
κάλαµον, ἵνα συντρίψω αὐτούς, ὡς σκεύη κεραµέως.
ὁ β’ χορός
Καὶ νῦν... ἦχος ὁ αὐτὸς
Τὸν νῶτόν µου ἔδωκα εἰς µαστίγωσιν, τὸ δὲ πρόσωπόν µου οὐκ ἀπεστράφη ἀπὸ
αἰσχύνης ἐµπτυσµάτων, βήµατι Πιλάτου παρέστην, καὶ σταυρὸν ὑπέµεινα, διὰ
τὴν τοῦ κόσµου σωτηρίαν.
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Εὐαγγέλιον Ι’
Κατὰ Μᾶρκον
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐλθὼν Ἰωσήφ...
... ἐθεώρουν ποῦ τίθεται.
ὁ β’ χορὸς
Δόξα τῇ µακροθυµίᾳ σου Κύριε, δόξα σοι.
Ὁ προεστὼς:
Σοὶ δόξα πρέπει, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ
Πατρί, καὶ τῷ Υἱῶ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀµήν.
Ὁ Ἀναγνώστης χῦµα τὸ
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Ὑµνοῦµεν σε,
εὐλογοῦµέν σε, προσκυνοῦµέν σε, δοξολογοῦµέν σε, εὐχαριστοῦµέν σοι, διὰ τὴν
µεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, πάτερ παντοκράτορ, Κύριε
Υἱὲ µονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦµα. Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀµνὸς τοῦ
θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου, ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ
αἴρων τὰς ἁµαρτίας τοῦ κόσµου. Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡµῶν, ὁ καθήµενος ἐν
δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡµᾶς. Ὅτι σὺ εἶ µόνος Ἅγιος, σὺ εἶ µόνος Κύριος,
Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀµήν. Καθ' ἑκάστην ἡµέραν εὐλογήσω
σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνοµά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Κύριε,
καταφυγὴ ἐγενήθης ἡµῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα. Κύριε, ἐλέησόν µε,
ἴασαι τὴν ψυχήν µου, ὅτι ἥµαρτόν σοι. Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν µε τοῦ
ποιεῖν τὸ θέληµά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός µου. Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς. ἐν τῷ φωτί
σου ὀψόµεθα φῶς. Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡµέρᾳ ταύτῃ ἀναµαρτήτους φυλαχθῆναι ἡµᾶς.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡµῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασµένον
τὸ ὄνοµά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀµήν. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡµᾶς,
καθάπερ ἠλπίσαµεν ἐπὶ σέ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου.
Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε,
φώτισόν µε τοῖς δικαιώµασί σου. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν
χειρῶν σου µὴ παρίδῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕµνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀµήν.
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ὁ δὲ Ἱερεὺς τὴν Συναπτήν, καὶ µετὰ τὴν Ἐκφώνησιν, Ὅτι Θεὸς ἐλέους...,
εὐθὺς τὸ
Εὐαγγέλιον ΙΑ’
Κατὰ Ἰωάννην
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἠρώτησε τὸν Πιλᾶτον...
... ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν.
ὁ α’ χορὸς
Δόξα τῇ µακροθυµίᾳ σου Κύριε, δόξα σοι
Ἀπόστιχα Ἰδιόµελα
ὁ β’ χορὸς
Ἦχος α'
Πᾶσα ἡ Κτίσις, ἠλλοιοῦτο φόβῳ, θεωροῦσά σε, ἐν σταυρῷ κρεµάµενον Χριστέ.
Ὁ ἥλιος ἐσκοτίζετο, καὶ γῆς τὰ θεµέλια συνεταράττετο, τὰ πάντα συνέπασχον,
τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, ὁ ἑκουσίως δι' ἡµᾶς ὑποµείνας, Κύριε δόξα σοι.
ὁ α’ χορός
Στίχ. Διεµερίσαντο τὰ ἱµάτιά µου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱµατισµόν µου ἔβαλον
κλῆρον.
Ἦχος β'
Λαὸς δυσσεβὴς καὶ παράνοµος, ἵνα τὶ µελετᾷ κενά; ἵνα τὶ τὴν ζωὴν τῶν
ἁπάντων, θανάτῳ κατεδίκασε; Μέγα θαῦµα! ὅτι ὁ Κτίστης τοῦ Κόσµου, εἰς
χείρας ἀνόµων παραδίδοται, καὶ ἐπὶ ξύλου ἀνυψοῦται ὁ φιλάνθρωπος, ἵνα τοὺς
ἐν ᾍδῃ δεσµώτας ἐλευθερώσῃ, κράζοντας. Μακρόθυµε Κύριε δόξα σοι.
ὁ β’ χορὸς
Στίχ. Ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶµά µου χολήν, καὶ εἰς τὴν δίψαν µου ἐπότισάν µε ὄξος.
Ἦχος ὁ αὐτὸς
Σήµερον σὲ θεωροῦσα, ἡ ἄµεµπτος Παρθένος ἐν Σταυρῷ, Λόγε ἀναρτώµενον,
ὀδυροµένη µητρῷα σπλάγχνα, ἐτέτρωτο τὴν καρδίαν πικρῶς, καὶ στενάζουσα
ὀδυνηρῶς ἐκ βάθους ψυχῆς, παρειὰς σὺν θριξὶ καταξαίνουσα, κατετρύχετο, διὸ
καὶ τὸ στῆθος τύπτουσα, ἀνέκραγε γοερῶς. Οἴµοι θεῖον Τέκνον! οἴµοι τὸ φῶς
τοῦ Κόµου! τὶ ἔδυς ἐξ ὀφθαλµῶν µου, ὁ Ἀµνὸς τοῦ Θεοῦ; ὅθεν αἱ στρατιαὶ τῶν
Ἀσωµάτων, τρόµῳ συνείχοντο λέγουσαι. Ἀκατάληπτε Κύριε δόξα σοι.
ὁ α’ χορός
Στίχ. Ὁ δὲ Θεὸς Βασιλεὺς ἡµῶν, πρὸ αἰώνων εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν µέσῳ τῆς
γῆς.
Ἦχος ὁ αὐτὸς
Ἐπὶ ξύλου βλέπουσα, κρεµάµενον Χριστέ, σὲ τὸν πάντων Κτίστην καὶ Θεόν, ἡ
σὲ ἀσπόρως τεκοῦσα, ἐβόα, πικρῶς. Υἱέ µου, ποῦ τὸ κάλλος ἔδυ τῆς µορφῆς σου;
οὐ φέρω καθορᾶν σε, ἀδίκως σταυρούµενον, σπεῦσον οὖν ἀνάστηθι, ὅπως ἴδω
κἀγώ, σοῦ τὴν ἐκ νεκρῶν, τριήµερον ἐξανάστασιν.
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ὁ β’ χορὸς
Δόξα Πατρί... Ἦχος πλ. δ'
Κύριε, ἀναβαίνοντός σου ἐν τῷ σταυρῶ, φόβος, καὶ τρόµος ἐπέπεσε τῇ Κτίσει,
καὶ τὴν γῆν µὲν ἐκώλυες, καταπιεῖν τοὺς σταυροῦντάς σε, τῷ δὲ ᾍδῃ ἐπέτρεπες,
ἀναπέµπειν τοὺς δεσµίους εἰς ἀναγέννησιν βροτῶν. Κριτὰ ζώντων καὶ νεκρῶν,
ζωὴν ἦλθες παρασχεῖν, καὶ οὐ θάνατον, Φιλάνθρωπε δόξα σοι.
ὁ α’ χορός
Καὶ νῦν... Ἦχος ὁ αὐτὸς
Ἤδη βάπτεται κάλαµος ἀποφάσεως, παρὰ κριτῶν ἀδίκων, καὶ Ἰησοῦς
δικάζεται, καὶ κατακρίνεται σταυρῷ, καὶ πάσχει ἡ Κτίσις, ἐν σταυρῷ καθορῶσα
τὸν Κύριον. Ἀλλ' ὁ φύσει σώµατος δι' ἐµὲ πάσχων, ἀγαθὲ Κύριε δόξα σοι.
Εὐαγγέλιον ΙΒ'
Κατὰ Ματθαῖον
Τῇ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ µετὰ τὴν Παρασκευήν συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον λέγοντες, Κύριε, ἐµνήσθηµεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος
εἶπεν ἔτι ζῶν, Μετὰ τρεῖς ἡµέρας ἐγείροµαι. Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν
τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡµέρας, µήποτε ἐλθόντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν
αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, ᾽Ηγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη
χείρων τῆς πρώτης. Ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, ῎Εχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε
ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον,
σφραγίσαντες τὸν λίθον µετὰ τῆς κουστωδίας.
ὁ α’ χορὸς
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. ( ἀργῶς)
Εἶτα, τό, Ἀγαθὸν τὸ ἐξοµολογεῖσθαι... Τρισάγιον Παναγία Τριάς..., Πάτερ
ἡµῶν..., Ὅτι σοῦ ἐστιν..., καὶ τὸ
Ἀπολυτίκιον
ὁ α’ χορός
Ἦχος δ'
Ἐξηγόρασας ἡµᾶς, ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόµου, τῷ τιµίῳ σου Αἵµατι, τῷ Σταυρῷ
προσηλωθείς, καὶ τῇ λόγχῃ κεντηθείς, τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις.
Σωτὴρ ἡµῶν δόξα σοι.
ὁ β’ χορός
Ἐξηγόρασας ἡµᾶς...
ὁ α’ χορός
Ἐξηγόρασας ἡµᾶς...
Ἐκτενής καὶ Ἀπόλυσις
«...῾Ο ἐµπτυσµούς καί µάστιγας καί κολαφισµούς καί Σταυρόν καί θάνατον
ὑποµείνας διά τήν ἡµῶν σωτηρίαν, Χριστός ὁ ἀληθινός...».
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