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24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ. 

ΩΡΑ Α΄. (Πρώτη). 

Δεῦτε, προσκυνήσω μεν καὶ προσπέσω μεν τῷ 

βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. 

Δεῦτε, προσκυνήσω μεν καὶ προσπέσω μεν 

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. 

Δεῦτε, προσκυνήσω μεν καὶ προσπέσω μεν 

αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καί Θεῷ ἡμῶν. 

ΨΑΛΜΟΣ Ε΄. (5). 

Τά ῥήματά μου ἐνώτισαι Κύριε, σύνες τῆς 

κραυγῆς μου, πρόσχες τῇ φω νῇ τῆς δεήσεώς μου ὁ 

βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου. Ὅτι πρὸς σὲ 

προσεύξομαι Κύριε. Τὸ πρω ΐ εἰσακούσῃ τῆς φω νῆς 

μου. Τὸ πρω ῒ παραστήσομαί σοι καὶ ἐπόψει με· ὅτι 

οὐχὶ Θεὸς θέλω ν ἀνομίαν σὺ εἶ. Οὐ παροικήσει σοι 

πονηρευόμενος , οὐ δὲ διαμενοῦσιν παράνομοι 

κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου. Ἐμίσησας πάντας 

τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν, ἀπολεῖς πάντας 

τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος. Ἄνδρα αἱμάτω ν καὶ 

δόλιον βδελύσσεται Κύριος. Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει 

τοῦ ἐλέους σου εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου 

προσκυνήσω  πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου. 

Κύριε ὁδήγησόν με ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου, ἕνεκα 

τῶν ἐχθρῶν μου κατεύθυνον ἐνώπιόν μου τὴν 

ὁδόν μου. Ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν 

ἀλήθεια, ἡ καρδία αὐτῶν ματαία. Τάφος 

ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν ταῖς γλώσσαις 

αὐτῶν ἐδολιοῦσαν· κρῖνον αὐτοὺς ὁ Θεὸς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ. 

ΩΡΑ Α΄. (Πρώτη). 

Ἐλᾶτε, ἄς προσκυνήσουμε,  καί ἄς προσπέσουμε 

στόν Βασιλιά μας, τόν Θεό. 

Ἐλᾶτε, ἄς προσκυνήσουμε,  καί ἄς προσπέσουμε 

στόν Χριστό, τόν Βασιλιά  καί Θεό μας. 

Ἐλᾶτε, ἄς προσκυνήσουμε,  καί ἄς προσπέσουμε 

σ’αὐτόν, στόν Χριστό, τόν Βασιλιά  καί Θεό μας. 

ΨΑΛΜΟΣ Ε΄. (5) 

Κύριε, δέξου στ’ αὐτιά σου τά λόγια μου, δεῖξε κατα-

νόηση στήν κραυγή μου, δῶσε προσοχή στή φω νή τῆς 

δεήσεώς μου, ἐσύ πού εἶσαι ὁ Βασιλιάς μου  καί ὁ Θεός 

μου. Διότι σ’ ἐσένα θά προσευχηθῶ, Κύριε. Τό πρω ΐ θά 

ἀκούσεις τή φω νή μου, τό πρω ΐ θά σταθῶ μπροστά σου  

καί θά μοῦ ρίξεις βλέμμα στοργικό· διότι  

Ἐσύ δέν εἶσαι Θεός πού θέλει τήν ἀνομία. Δέν θά παρα-

μείνει κοντά σου ἄνθρω πος, πού ἐπινοεῖ πονηρίες, οὔτε 

θά μπορέσουν νά σταθοῦν μπροστά στά μάτια σου 

ἄνθρω ποι παράνομοι. Ἐσύ μισεῖς ὅλους αὐτούς πού δια-

πράττουν τήν ἀνομία· Θά ἐξολοθρεύσεις ὅλους, ὅσοι 

ψεύδονται συστηματικά. Τόν ἄνθρω πο τόν πολεμοχαρῆ  

καί δόλιο τόν ἀποστρέφεται (τόν σιχαίνεται) ὁ Κύριος. 

Ἐγώ ὅμω ς βασιζόμενος στό πολύ ἔλεός σου θά εἰσέλθω  

στόν οἶκο σου, θά προσκυνήσω  στόν ναό σου τόν ἅγιο 

μέ φόβο Θεοῦ. Κύριε, ὁδήγησέ με στό δρόμο τῆς δικαιο-

σύνης σου, εἰς πεῖσμα τῶν ἐχθρῶν μου κατεύθυνε τήν 

πορεία μου πρός ἐσένα· Διότι στό στόμα τῶν ἐχθρῶν 

μου δέν ὑπάρχει ἀλήθεια, ἡ καρδιά τους εἶναι διεφθαρ-



2 

 

Ἀποπεσάτω σαν ἀπὸ τῶν διαβουλιῶν αὐτῶν κατὰ 

τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῶν, ἔξω σον αὐτοὺς 

ὅτι παρεπίκρανάν σε, Κύριε. Καὶ εὐφρανθείησαν 

πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ σὲ· εἰς αἰῶνα 

ἀγαλλιάσονται καὶ κατασκηνώσεις ἐν αὐτοῖς· καὶ 

καυχήσονται ἐν σοὶ οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου. 

Ὅτι σὺ εὐλογήσεις δίκαιον· Κύριε, ὡς ὅπλῳ 

εὐδοκίας ἐστεφάνω σας ἡμᾶς. 

 

 

 

Ψαλμὸς ΜΔ'. (44). 

Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθὸν· 

λέγω  ἐγὼ τὰ ἔργα μου τῷ Βασιλεῖ· ἡ γλῶσσά μου 

κάλαμος γραμματέω ς ὀξυγράφου. Ὡραῖος κάλλει 

παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπω ν· ἐξεχύθη ἡ χάρις 

ἐν χείλεσίν σου· διὰ τοῦτο εὐλόγησέ σε ὁ Θεὸς εἰς 

τὸν αἰῶνα. Περίζω σαι τὴν ῥομφαίαν σου ἐπὶ τὸν 

μηρόν σου, Δυνατὲ. Τῇ ὡραιότητί σου καὶ τῷ 

κάλλει σου· καὶ ἔντεινε, καὶ κατευοδοῦ καὶ 

βασίλευε ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πραότητος καὶ 

δικαιοσύνης· καὶ ὁδηγήσει σε θαυμαστῶς ἡ δεξιά 

σου. Τὰ βέλη σου ἠκονημένα, Δυνατὲ, λαοὶ 

ὑποκάτω  σου πεσοῦνται ἐν καρδίᾳ τῶν ἐχθρῶν 

τοῦ βασιλέω ς. Ὁ θρόνος σου, ὁ Θεὸς, εἰς τὸν αἰῶνα 

τοῦ αἰῶνος· ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς 

βασιλείας σου. Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ 

ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς, ὁ 

Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεω ς παρὰ τοὺς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μένη. Ὁ λάρυγγάς τους εἶναι ὀρθάνοιχτος τάφος, μέ τίς 

γλῶσσες τους μιλοῦν δόλια, (πονηρά). Καταδίκασέ τους, 

Θεέ μου. Μακάρι νά ἀποτύχουν τά δόλια σχέδιά τους. 

Σύμφω να μέ τό πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν τους διῶξε τους 

μακριά, διότι σέ ἔχουν πικράνει, Κύριε, πάρα πολύ. Εἴθε 

νά εὐφραίνονται ὅλοι ὅσοι ἐλπίζουν σ’ ἐσένα· Νά 

ἀγάλλονται αἰώνια,  καί νά κατασκηνώσεις ἀνάμεσά 

τους,  καί ἔτσι θά καυχῶνται γιά σένα, ὅλοι ὅσοι 

ἀγαποῦν τό ὄνομά σου. Γιατί  ἐσύ θά εὐλογήσεις τόν δί-

καιο, Κύριε, μᾶς στεφανώνεις μέ τήν εὔνοιά σου ὡς 

ὅπλο προστασίας. 

ΨΑΛΜΟΣ ΜΔ΄. (44). 

Ἔβγαλε ἡ καρδιά μου ὡς ξεχείλισμα ἀπό τά βάθη της 

λόγο ἀγαθό· θέλω  νά ἀπαγγείλω  τά ἔργα μου (τούς 

ψαλμούς) στό Βασιλιά· Ἡ γλῶσσα μου τρέχει ὡς γραφί-

δα (πέννα) ταχυγράφου. Εἶσαι ὡραῖος ὡς πρός τό κάλ-

λος ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ξεχύθηκε χάρη (χαμό-

γελο) στά χείλη σου. Γι’ αὐτό σέ εὐλόγησε ὁ Θεός στόν 

αἰῶνα. Ζώσου τό σπαθί σου ἐπάνω  στό μηρό σου, Δυνα-

τέ, ὡς συμπλήρω μα στήν ὡραιότητά σου  καί στό κάλ-

λος σου· Καί τέντω σε (τό τόξο σου)  καί προχώρα μέ 

ἐπιτυχία  καί βασίλευε, γιά νά ἐπικρατεῖ ἡ ἀλήθεια μέ 

πραότητα  καί δικαιοσύνη·  Καί ἡ δύναμη τοῦ δεξιοῦ σου 

χεριοῦ θά σέ ὁδηγήσει σέ κατορθώματα ἀξιοθαύμαστα. 

Τά βέλη σου, Δυνατέ, νά εἶναι ἀκονισμένα  καί πολλοί 

ἀπό τούς ἐχθρούς σου θά πέσουν κάτω  χτυπημένοι 

στήν καρδιά ἀπ’ αὐτά. Ὁ θρόνος σου, Θεέ μου, θά πα-

ραμένει αἰώνια. Τό βασιλικό σου σκῆπτρο θά εἶναι 

σκῆπτρο εὐθύτητας (δικαιοσύνης). Ἀγάπησες τή δικαιο-
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μετόχους σου. Σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασία ἀπὸ 

τῶν ἱματίω ν σου, ἀπὸ βάρεω ν ἐλεφαντίνω ν ἐξ ὧν 

εὔφρανάν σε θυγατέρες βασιλέω ν ἐν τῇ τιμῇ σου· 

Παρέστη ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἱματισμῷ 

διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη. Ἄκουσον 

Θύγατερ καὶ ἴδε, καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου καὶ 

ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός 

σου· καὶ ἐπιθυμήσει ὁ Βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου, 

ὅτι αὐτὸς ἐστι Κύριός σου καὶ προσκυνήσεις αὐτῷ. 

Καὶ θυγάτηρ Τύρου ἐν δώροις· τὸ πρόσω πόν σου 

λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ. Πᾶσα ἡ δόξα 

τῆς θυγατρὸς βασιλέω ς ἔσω θεν ἐν κροσσω τοῖς 

χρυσοῖς, περιβεβλημένη, πεποικιλμένη. 

Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ Παρθένοι ὀπίσω  

αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι. 

Ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει· 

ἀχθήσονται εἰς ναὸν Βασιλέω ς. Ἀντὶ τῶν πατέρω ν 

σου ἐγενήθησαν οἱ υἱοὶ σου, κατάστήσεις αὐτοὺς 

ἄρχοντας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. Μνησθήσομαι τοῦ 

ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Διὰ τοῦτο 

λαοὶ ἐξομολογήσονταί σοι εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς 

τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

 

 

 

 

 

 

Ψαλμὸς ΜΕ' (45). 

 

 

 

 

 

σύνη  καί μίσησες τήν ἀνομία· Γι’ αὐτό σέ ἔχρισε, Χριστέ 

Θεέ μου, ὁ Θεός Πατέρας σου μέ τό ἔλαιο τῆς 

ἀγαλλιάσεω ς (τό μύρο) περισσότερο ἀπό ὅλους τούς 

ἄλλους πού χρίσθηκαν μέ αὐτό (βασιλεῖς, ἀρχιερεῖς, 

προφῆτες). Σμύρνα  καί στακτή  καί κασία (ἀρώματα) 

στάζουν ἀπό τά ἐνδύματά σου, μόλις βγαλμένα ἀπό τά 

ἀνάκτορα τά χρυσελεφάντινα, πού ἡ εὐω δία τους σέ 

ἔκανε νά εὐφρανθεῖς. Θυγατέρες βασιλέω ν ἀποτελοῦν 

τή συνοδεία σου. Στάθηκε ἡ Βασίλισσα στά δεξιά σου μέ 

ἱματισμό χρυσοκέντητο ντυμένη. Ἄκουσε, Κόρη,  καί 

δές,  καί στρέψε τήν ἀκοή σου,  καί ξέχασε τελείω ς τό 

λαό σου  καί τήν οἰκογένεια  τοῦ πατέρα σου.  Καί τότε 

θά ἐπιθυμήσει ὁ Βασιλιάς τήν ὡραιότητά σου,  καί 

ἐπειδή εἶναι Κύριός σου, θά τόν προσκυνήσεις. Καί οἱ 

θυγατέρες τῆς πλούσιας Τύρου θά σοῦ φέρουν δῶρα·  

Καί οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ θά ἱκετεύουν τό πρόσω πό σου 

(ἐσένα). Ὅλη ἡ δόξα τῆς θυγατέρας τοῦ Βασιλέω ς εἶναι 

ἐσω τερική· Εἶναι ντυμένη  καί στολισμένη μέ ἐνδύματα 

χρυσοκέντητα  καί κροσσω τά (ἔχουν κρόσσια). Θά 

ὁδηγηθοῦν μπροστά στόν βασιλιά παρθένες, πού θά 

τήν ἀκολουθοῦν, οἱ φίλες της θά ὁδηγηθοῦν μπροστά 

σου (Βασιλιά). Θά ὁδηγηθοῦν μέ εὐφροσύνη  καί 

ἀγαλλίαση· Θά ὁδηγηθοῦν στό Ναό τοῦ Βασιλέω ς. Ἔτσι 

στή θέση τῶν γονέω ν σου πού ἄφησες, θά ἀποκτήσεις 

πνευματικούς υἱούς, πού θά γίνουν ἄρχοντες ἐπάνω  σέ 

ὅλη τή γῆ. Βασιλιά, θά ὑπενθυμίζω  τό ὄνομά σου σέ 

ὅλες τίς γενιές· Γι’ αὐτό Λαοί θά σέ ὑμνοῦν αἰώνια  καί 

στούς αἰῶνες τῶν αἰώνω ν. 

ΨΑΛΜΟΣ ΜΕ· (45). 
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Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς 

ἐν θλίψεσιν ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα. Διὰ 

τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν 

γῆν, καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν. 

Ἤχησαν καὶ ἐταράχθησαν τὰ ὕδατα αὐτῶν, 

ἐταράχθησαν τὰ ὄρη ἐν τῇ αιότητι αὐτοῦ. Τοῦ 

ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσιν τὴν Πόλιν 

τοῦ Θεοῦ. Ἡγίασε τὸ σκήνω μα αὐτοῦ ὁ ὕψιστος. Ὁ 

Θεὸς ἐν μέσῳ αὐτῆς καί οὐ σαλευθήσεται· 

βοηθήσει αὐτῇ ὁ Θεὸς τὸ πρὸς πρω ῒ πρω ΐ. 

Ἐταράχθησαν ἔθνη, ἔκλιναν βασιλεῖαι, ἔδω κε 

φω νὴν αὐτοῦ, ἐσαλεύθη ἡ γῆ. Κύριος τῶν 

δυνάμεω ν μεθ' ἡμῶν ἀντιλήπτω ρ ἡμῶν ὁ Θεὸς 

Ἰακὼβ. Δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἃ ἔθετο 

τέρατα ἐπὶ τῆς γῆς ἀνταναιρῶν πολέμους μέχρι 

τῶν περάτω ν τῆς γῆς. Τόξον συντρίψει καὶ 

συνθλάσει ὅπλον, καὶ θυρεοὺς κατακαύσει ἐν 

πυρὶ. Σχολάσατε καὶ γνῶτε, ὅτι ἐγὼ εἰμι ὁ Θεὸς· 

ὑψω θήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὑψω θήσομαι ἐν τῇ γῇ. 

Κύριος τῶν δυνάμεω ν μεθ' ἡμῶν ἀντιλήπτω ρ 

ἡμῶν ὁ Θεὸς Ἰακὼβ. 

 

 

 

Δόξα... Ἀπολυτίκιον. 

Ἀπεγράφετο ποτέ, σὺν τῷ πρεσβύτῃ Ἰω σήφ, 

ὡς ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, ἐν Βηθλεὲμ ἡ Μαριάμ, 

κυοφοροῦσα τὴν ἄσπορον κυοφορίαν. Ἐπέστη δὲ 

καιρὸς ὁ τῆς γεννήσεω ς, καὶ τόπος ἦν οὐδεὶς τῷ 

Ὁ Θεός μας εἶναι καταφύγιο  καί δύναμη, βοηθός 

στίς μεγάλες θλίψεις πού μᾶς βρῆκαν. Γι’  αὐτό δέν θά 

ταραχθοῦμε, ὅταν ταράζεται ἡ γῆ  καί μετακινοῦνται τά 

ὄρη στήν καρδιά (στή μέση ) τῶν θαλασσῶν. Ἔστω   καί 

ἄν βουΐζουν  καί ταράζονται τά νερά τῶν θαλασσῶν,  

καί ἄν ταραχθοῦν τά ὄρη ἀπό τήν τρομερή δύναμή του, 

(ἐμεῖς δέν θά φοβηθοῦμε). Τά ρεύματα τοῦ ποταμοῦ, 

(πού τρέχουν κοντά στήν Ἱερουσαλήμ), εὐφραίνουν τήν 

πόλη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ὕψιστος ἁγίασε τήν κατοικία του 

(πού βρίσκεται μέσα σ’ αὐτήν). Ὁ Θεός βρίσκεται μέσα 

σ’ αὐτήν,  καί δέν πρόκειται νά σαλευθεῖ.  Θά τήν βοη-

θήσει ὁ Θεός πολύ σύντομα. Ταράχθηκαν ἔθνη  καί κι-

νήθηκαν βασίλεια (κατά τῆς Ἱερουσαλήμ)·  Ὁ Κύριος 

ὅμω ς φώναξε δυνατά (βρόντησε)· Σείσθηκε ὅλη ἡ γῆ. Ὁ 

Κύριος τῶν Δυνάμεω ν εἶναι μαζί μας, εἶναι βοηθός μας 

ὁ Θεός τοῦ Ἰακώβ. Ἐλᾶτε νά δεῖτε τά ἔργα τοῦ Θεοῦ, τά 

ὁποῖα ἔκαμε ἐπάνω  στή γῆ  καί εἶναι ἀξιοθαύμαστα. 

Αὐτός εἶναι πού καταπαύει τούς πολέμους στά πέρατα 

τῆς γῆς. Συντρίβει τά τόξα,  καί σπάζει τά ὅπλα,  καί  

καίει μέ φω τιά τίς μεγάλες ἀσπίδες. Ἡσυχάστε  καί μά-

θετε, ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ Θεός· Θά ὑψω θῶ πανίσχυρος 

ἀνάμεσα στά ἔθνη  καί σέ ὅλη τή γῆ. Ὁ Κύριος τῶν Δυ-

νάμεω ν εἶναι μαζί μας, εἶναι βοηθός μας ὁ Θεός τοῦ 

Ἰακώβ. 

Δόξα ... (Ἀπολυτίκιο). 

Ἀπογραφόταν κάποτε μαζί μέ τόν ἡλικιω μένο Ἰω σήφ 

ἡ Μαρία στή Βηθλεέμ, ἐπειδή καταγόταν ἀπό τή γενιά 

τοῦ Δαυΐδ, ἔχοντας στά σπλάχνα της τήν ὑπερφυσική 

ἐγκυμοσύνη. Ὅμω ς ἔφθασε ὁ καιρός τῆς Γεννήσεω ς,  
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καταλύματι· ἀλλ' ὡς τερπνὸν παλάτιον, τὸ 

Σπήλαιον τῇ Βασιλίδι ἐδείκνυτο. Χριστὸς γεννᾶται, 

τὴν πρὶν πεσοῦσαν, ἀναστήσω ν εἰκόνα. 

 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Τὶ σε καλέσω μεν, ὦ Κεχαριτω μένη; Οὐρανόν, 

ὅτι ἀνέτειλας τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης· 

Παράδεισον, ὅτι  ἐβλάστησας  τὸ  ἄνθος  τῆς  

ἀφθαρσίας· Παρθένον, ὅτι ἔμεινας ἄφθορος· 

ἁγνὴν Μητέρα, ὅτι ἔσχες σαῖς ἁγίαις ἀγκάλαις 

υἱόν, τὸν πάντω ν Θεόν. Αὐτὸν ἱκέτευε, σω θῆναι 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Τροπάρια. 

Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου· εὐτρεπιζέσθω  ἡ φάτνη· τὸ 

Σπήλαιον δεχέσθω , ἡ ἀλήθεια ἦλθεν· ἡ σκιὰ 

παρέδραμε· καὶ Θεὸς ἀνθρώποις, ἐκ Παρθένου 

πεφανέρω ται, μορφω θείς τὸ καθ' ἡμᾶς, καὶ 

θεώσας τὸ πρόσλημμα. Διὸ Ἀδὰμ ἀνανεοῦται σὺν 

τῇ Εὔᾳ, κράζοντες· Ἐπὶ γῆς εὐδοκία ἐπεφάνη, 

σῶσαι τὸ γένος ἡμῶν. (Δίς). 

 

Στίχ. Ὁ Θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει καὶ ὁ ἅγιος ἐξ 

ὄρους κατασκίου δασέος. 

Νῦν προφητικὴ πρόρρησις, πληρω θῆναι 

ἐπείγεται, μυστικῶς ἡ φάσκουσα· Καὶ σὺ Βηθλεὲμ 

γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ὑπάρχεις ἐλαχίστη ἐν τοῖς 

Ἡγεμόσι, προευτρεπίζουσα τὸ σπήλαιον· ἐκ σοῦ 

γὰρ μοι ἐξελεύσεται, ἡγούμενος τῶν Ἐθνῶν διὰ 

σαρκός, ἐκ Παρθένου Κόρης Χριστὸς ὁ Θεός, ὃς 

καί δέν ὑπῆρχε κανένας τόπος στό πανδοχεῖο· Ἀλλά ὡς 

χαρω πό παλάτι φαινόταν τό Σπήλαιο στή Βασίλισσα. Ὁ 

Χριστός γεννᾶται, γιά νά ἀναστήσει τήν εἰκόνα τοῦ 

Θεοῦ (τόν ἄνθρω πο) πού ἔπεσε πρίν. 

Καί νῦν...Θεοτοκίο. 

Τί (πῶς) νά σέ ὀνομάσουμε, Χαριτω μένη; Οὐρανό; 

διότι ἀνέτειλες τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης· παράδεισο;  

διότι βλάστησες τό ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας· Παρθένο; διό-

τι ἔμεινες ἄφθορη (μετά τή γέννηση)· Ἁγνή Μητέρα; 

διότι κράτησες στήν ἁγία ἀγκαλιά σου τόν Θεό  τῶν  

πάντω ν· Αὐτόν ἱκέτευε, νά σω θοῦν οἱ ψυχές μας. 

 

Τροπάρια. 

Βηθλεέμ, ἑτοιμάζου· ἄς στολίζεται ἡ φάτνη· Τό Σπή-

λαιο ἄς εἶναι ἕτοιμο γιά ὑποδοχή· ἦλθε ἡ ἀλήθεια· ἡ 

σκιά προσπέρασε·  καί ὁ Θεός φανερώθηκε στούς 

ἀνθρώπους ἀπό Παρθένο, ἀφοῦ πῆρε τή μορφή μας,  

καί θέω σε αὐτό πού πῆρε. Γι’ αὐτό ὁ Ἀδάμ ἀνανεώνεται 

μαζί μέ τήν Εὔα κράζοντας·  Φάνηκε ἐπάνω  στή γῆ ἡ 

εὐδοκία (ἡ θεία άγάπη), γιά νά σώσει τό γένος μας. 

(Δίς). 

Στίχ. Ὁ Θεός θά ἔλθει ἀπό τή Θαιμάν,  καί ὁ Ἅγιος 

ἀπό σκιερό, δασω μένο βουνό. 

Τώρα βιάζεται νά ἐκπληρω θεῖ μέ μυστηριώδη τρόπο 

ἡ προφητική πρόρρηση (προφητεία) πού λέγει· Κι ἐσύ 

Βηθλεέμ πόλη τῆς Ἰουδαίας, δέν εἶσαι καθόλου 

ἐλάχιστη (μικρή) μεταξύ τῶν μεγαλουπόλεω ν, ἀφοῦ 

ἑτοιμάζεις τό Σπήλαιο· διότι ἀπό σένα θά προέλθει γιά 

μένα ἡγέτης τῶν λαῶν ἀπό Παρθένο Κόρη, ὁ Χριστός ὁ 
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ποιμανεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ, τὸν νέον Ἰσραήλ. Δῶμεν 

αὐτῷ ἅπαντες μεγαλω σύνην. 

 

Στίχ. Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ 

ἐφοβήθην· Κύριε, κατενόησα τὰ ἔργα σου καί 

ἐξέστην. (Τό αὐτό). 

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον. 

Τάδε λέγει Ἰω σὴφ πρὸς τὴν Παρθένον· Μαρία, 

τὶ τὸ δρᾶμα τοῦτο, ὃ ἐν σοὶ τεθέαμαι; ἀπορῶ καὶ 

ἐξίσταμαι, καὶ τὸν νοῦν καταπλήττομαι! Λάθρα 

τοίνυν ἀπ' ἐμοῦ, γενοῦ ἐν τάχει. Μαρία, τὶ τὸ 

δρᾶμα τοῦτο, ὃ ἐν σοὶ τεθέαμαι; ἀντὶ τιμῆς 

αἰσχύνην, ἀντ' εὐφροσύνης, τὴν λύπην, ἀντὶ τοῦ 

ἐπαινεῖσθαι, τὸν ψόγον μοι προσήγαγες. Οὐκ ἔτι 

φέρω  λοιπόν, τὸ ὄνειδος ἀνθρώπω ν· ὑπὸ γὰρ 

Ἱερέω ν ἐκ τοῦ ναοῦ, ὡς ἄμεμπτον Κυρίου σὲ 

παρέλαβον· καὶ τὶ τὸ ὁρώμενον; 

 

Προκείμενον. 

Κύριος εἶπε πρὸς με· Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ 

σήμερον γεγέννηκά σε. 

Στίχ. Αἴτησαι παρ' ἐμοῦ καὶ δώσω  σοι Ἔθνη 

τὴν κληρονομίαν σου. 

Προφητεία τοῦ Μιχαίου. (Ε΄. 13). 

Τάδε λέγει Κύριος· Καὶ σὺ Βηθλεὲμ οἶκος τοῦ 

Ἐφραθᾶ μὴ ὀλιγοστὸς εἶ ἐν χιλιάσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ 

γάρ μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ 

Ἰσραὴλ, καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ' ἀρχῆς, ἐξ ἡμερῶν 

αἰῶνος. Διὰ τοῦτο δώσει αὐτοὺς ἕω ς καιροῦ 

Θεός, ὁ ὁποῖος θά κυβερνήσει τόν Λαό του τόν νέο 

Ἰσραήλ (τή χριστιανοσύνη). Ἄς ἀναγνω ρίσουμε ὅλοι τό 

μεγαλεῖο του. 

Στίχ. Κύριε, ἄκουσα τή φω νή σου  καί φοβήθηκα· Κύ-

ριε, μελέτησα τά ἔργα σου  καί ἔμεινα κατάπληκτος.  

(Τό ἴδιο). 

Δόξα ... Καί νῦν... Θεοτοκίο. 

Αὐτά λέγει ὁ Ἰω σήφ πρός τήν Παρθένο· Μαρία, τί 

εἴδους εἶναι τό δρᾶμα αὐτό, πού εἶδα σ’ ἐσένα; Ἀπορῶ,  

καί μένω  ἐκστατικός,  καί γεμίζει κατάπληξη ὁ νοῦς 

μου! Λοιπόν φύγε μακριά ἀπό μένα γρήγορα. Μαρία, τί 

εἶναι τό δρᾶμα αύτό πού βλέπω  σ’ ἐσένα; Ἀντί τιμῆς μοῦ 

ἔφερες αἰσχύνη (ντροπή), ἀντί τῆς χαρᾶς, τή λύπη·  Ἀντί 

νά ἐπαινοῦμαι, μοῦ ἔφερες τόν ψόγο (ἀνυποληψία, 

ἀτιμία). Λοιπόν δέν ὑποφέρω  πλέον τόν περίγελο τῶν 

ἀνθρώπω ν· διότι ἀπό τούς ἱερεῖς μέσα ἀπό τόν ναό ὡς 

ἁγνή, ἀφιερω μένη στόν Κύριο, σέ παρέλαβα· καί τί εἶναι 

αὐτό πού βλέπω . 

Προκείμενο. 

Ὁ Κύριος μοῦ εἶπε· Υἱός μου εἶσαι ἐσύ· Ἐγώ σέ γέν-

νησα προαιώνια. 

Ζήτησέ μου  καί θά σοῦ δώσω  ἔθνη ὡς κληρονομιά 

σου. 

Προφητεία τοῦ Μιχαία. (Ε΄. 13). 

Αὐτά λέγει ὁ Κύριος·  Κι ἐσύ Βηθλεέμ χώρα τῆς 

Ἐφραθᾶ, δέν εἶσαι πολύ μικρή ἀνάμεσα στίς πόλεις τῆς 

Ἰουδαίας πού ἔχουν χιλίους κατοίκους. Ἀπό σένα ὅμω ς 

θά προέλθει γιά χάρη μου ἄνθρω πος, πού θά εἶναι 

ἄρχοντας στούς Ἰσραηλῖτες,  καί ἡ προέλευσή του θά 
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τικτούσης, τέξεται· καὶ οἱ ἐπίλοιποι τῶν ἀδελφῶν 

αὐτοῦ ἐπιστρέψουσιν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ. Καὶ 

στήσεται, καὶ ὄψεται, καὶ ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον 

αὐτοῦ ἐν ἰσχύϊ Κύριος, καὶ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ 

ὀνόματος Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ ὑπάρξουσι· διότι 

νῦν μεγαλυνθήσονται ἕω ς ἄκρω ν τῆς γῆς. 

 

 

 

 

 

Ἀπόστολος 

Πρός Ἑβραίους. (Α΄. 2-12). 

Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπω ς πάλαι ὁ Θεὸς 

λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς Προφήταις, ἐπ' 

ἐσχάτω ν τῶν ἡμερῶν τούτω ν ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν 

Υἱῷ· ὃν ἔθηκε κληρονόμον πάντω ν, δι' οὗ καὶ τοὺς 

αἰῶνας ἐποίησεν. Ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης, 

καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεω ς αὐτοῦ, φέρω ν τε τὰ 

πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεω ς αὐτοῦ, δι' ἑαυτοῦ 

καθαρισμὸν ποιησάμενος τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, 

ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλω σύνης  ἐν  ὑψηλοῖς.  

Τοσούτῳ κρείττω ν γενόμενος τῶν ἀγγέλω ν, ὄσῳ 

διαφορώτερον παρ' αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν 

ὄνομα. Τίνι γὰρ εἶπὲ ποτε τῶν Ἀγγέλω ν· Υἱός μου 

εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; Καὶ πάλιν· Ἐγὼ 

ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς 

υἱόν; Ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρω τότοκον εἰς 

τὴν οἰκουμένην, λέγει· καὶ προσκυνησάτω σαν 

χρονολογεῖται εὐθύς ἐξ ἀρχῆς τῶν ἡμερῶν (τῆς 

ὑπάρξεω ς) τοῦ κόσμου. Γι’ αὐτό ὁ Θεός θά παραδώσει 

(τούς Ἰσραηλῖτες στούς ἐχθρούς γιά διάστημα), ὅσο 

διαρκοῦν οἱ πόνοι τῆς γυναίκας πού γεννᾷ. Θά γεννή-

σει,  καί τότε θά ἐπιστρέψουν (ἀπό τήν ἐξορία), ὅσοι ἀπό 

τούς ἀδελφούς θἀ ἐναπομείνουν στούς ἀπογόνους τοῦ 

Ἰσραήλ· Καί τότε ὁ Κύριος ὄρθιος θά ἐπιβλέπει  καί θά 

κυβερνᾷ τό ποίμνιό του (τό κοπάδι του) μέ δύναμη,  καί 

θά ζοῦν μέσα στή δόξα τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου τοῦ 

Θεοῦ τους, διότι θά εἶναι περίφημοι (ξακουστοί) σέ 

ὁλόκληρη τή γῆ. 

Ἀπόστολος. 

Πρός Ἑβραίους. (Α΄. 2-12). 

Πολλές φορές  καί μέ πολλούς τρόπους παλαιότερα 

μίλησε ὁ Θεός στούς πατέρες μας μέ τούς Προφῆτες, 

τώρα ὅμω ς, στίς τελευταῖες αὐτές ἡμέρες, μᾶς μίλησε μέ 

τόν Υἱό του, τόν ὁποῖο ὅρισε κληρονόμο ὅλω ν,  καί δι’ 

αὐτοῦ ἔκαμε ὅλα ὅσα ἔγιναν μέσα στούς αἰῶνες. Ὁ 

ὁποῖος ἐνῶ ἦταν λαμπρή ἀκτινοβολία τῆς δόξας  καί 

ἀποτύπω μα τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός,  καί κυβερνοῦσε τά 

πάντα μέ τόν παντοδύναμο λόγο του,  καί ἔκανε καθα-

ρισμό τῶν ἁμαρτιῶν μας μέ τόν ἑαυτό του, κάθισε στά 

δεξιά τοῦ  θρόνου τῆς μεγαλω σύνης τοῦ Θεοῦ στόν 

οὐρανό· Καί ἀναδείχθηκε τόσο ἀνώτερος ἀπό τούς 

Ἀγγέλους, ὅσο διαφορετικώτερο ἀπ’ αὐτούς ὄνομα κλη-

ρονόμησε. Διότι σέ ποιόν ἀπό τούς Ἀγγέλους εἶπε ποτέ 

(ὁ Θεός)· Ἐσύ εἶσαι Υἱός μου, ἐγώ σέ γέννησα σήμερα 

(προαιώνια);  καί πάλι· Ἐγώ θά εἶμαι Πατέρας του  καί 

αὐτός θά εἶναι Υἱός μου. Ὅταν λοιπόν πάλι θά παρου-
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αὐτῷ πάντες Ἄγγελοι Θεοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς 

Ἀγγέλους λέγει· Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ 

πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς 

φλόγα. Πρὸς δὲ τὸν Υἱόν· Ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς 

τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος 

τῆς βασιλείας σου. Ἠγάπησας δικαιοσύνην, καὶ 

ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς, ὁ 

Θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεω ς παρὰ τοὺς 

μετόχους σου. Καί, Σὺ κατ' ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν 

ἐθεμελίω σας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσιν οἱ 

οὐρανοί. Αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ 

πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιω θήσονται, καὶ ὡσεὶ 

περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ 

δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. 

 

 

 

 

Εὐαγγέλιον. 

Κατά Ματθαῖον.(Α΄. 18-25). 

Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτω ς ἦν· 

μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ 

Ἰω σήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ 

ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. Ἰω σὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ 

αὐτῆς δίκαιος ὤν, καὶ μὴ θέλω ν αὐτὴν 

παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι 

αὐτήν. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδού, 

ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ ἐφάνη  αὐτῷ,  λέγω ν·  

Ἰω σήφ,  υἱὸς  Δαυΐδ,  μὴ  φοβηθῇς  παραλαβεῖν 

σιάσει τόν Πρω τότοκο στήν οἰκουμένη, λέγει· Ἄς τόν 

προσκυνήσουν ὅλοι οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ· Καί γιά τούς 

Ἁγγέλους βέβαια λέγει· Αὐτός εἶναι πού κάνει τούς 

Ἀγγέλους του νά εἶναι πνεύματα  καί τούς ὑπηρέτες του 

πύρινη φλόγα. Πρός τόν Υἱό ὅμω ς λέγει·  Ὁ θρόνος σου,  

Θεέ, εἶναι αἰώνιος, ράβδος (σκῆπτρο) εὐθύτητας (δικαι-

οσύνης θά εἶναι) ἡ ράβδος τῆς Βασιλείας σου. Ἀγαπᾷς 

τή δικαιοσύνη  καί μισεῖς τήν ἀδικία· Γι’ αὐτό σέ ἔχρισε, 

Χριστέ Θεέ μου , ὁ Θεός Πατέρας σου μέ τό μύρο τῆς 

ἀγαλλιάσεω ς (τό Χρῖσμα) περισσότερο ἀπό ὅλους, ὅσοι 

μετεῖχαν μαζί σου σ’ αὐτό (χρίσθηκαν μ’ αὐτό, οἱ 

βασιλεῖς, οἱ ἱερεῖς, οἱ προφῆτες)· Καί ἀλλοῦ λέγει· Ἐσύ, 

Κύριε ἀπό τήν ἀρχή θεμελίω σες τή γῆ,  καί ἔργα τῶν 

χεριῶν σου εἶναι οἱ οὐρανοί. Αὐτοί θά καταστραφοῦν, 

Ἐσύ ὅμω ς μένεις γιά πάντα·  Καί ὅλοι ὡς ἱμάτιο 

(ἔνδυμα) θά παλιώσουν,  καί ὡς ἐπανω φόρι θά τούς τυ-

λίξεις,  καί θά ἀλλάξουν· Ἐσύ ὅμω ς παραμένεις ὁ ἴδιος,  

καί τά ἔτη σου θά εἶναι ἀτελείω τα. 

Εὐαγγέλιο. 

Κατά Ματθαῖον.(Α΄. 18-25). 

Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ Γέννηση ἔγινε ὡς ἑξῆς: Ἀφοῦ 

μνηστεύθηκε ἡ Μητέρα του ἡ Μαρία μέ τόν Ἰω σήφ, πρίν 

συγκατοικήσουν, βρέθηκε νά εἶναι ἔγκυος μέ τή Χάρη 

τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· Καί ὁ Ἰω σήφ ὁ μνηστήρας της, 

ἐπειδή ἦταν δίκαιος  καί δέν ἤθελε νά τήν ἐκθέσει πρός 

παραδειγματισμόν, ἀποφάσισε νά τήν ἐγκαταλείψει 

κρυφά. Μόλις ὅμω ς ἔβαλε στό νοῦ του αὐτά, νά, 

Ἄγγελος Κυρίου παρουσιάσθηκε στό ὄνειρό του λέγο-

ντας· Ἰω σήφ, ἀπόγονε τοῦ Δαυΐδ, μή διστάσεις νά πά-
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Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ 

γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου, τέξεται δὲ 

υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς 

γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν 

αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρω θῇ τὸ 

ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ  Κυρίου  διὰ  τοῦ προφήτου 

λέγοντος· Ἰδού, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ 

τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

Ἐμμανουήλ, ὃ ἐστι μεθερμηνευόμενον· Μεθ' ἡμῶν 

ὁ Θεός. Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰω σὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου 

ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου, 

καὶ παρέλαβε τὴν γυναίκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ 

ἐγίνω σκεν αὐτὴν ἕω ς οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν 

πρω τότοκον· καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ΙΗ-

ΣΟΥΝ. 

Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν 

σου, καὶ μὴ κατακυριευσάτω  μου πᾶσα ἀνομία. 

 

Λύτρω σαί με ἀπὸ συκοφαντίας ἀνθρώπω ν,  

καὶ φυλάξω   τὰς  ἐντολάς σου. 

Τὸ πρόσω πόν σου ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν 

σου, καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

 

Πληρω θήτω  τὸ στόμα μου αἰνέσεώς σου, 

Κύριε, ὅπω ς ὑμνήσω  τὴν δόξαν σου, ὅλην τὴν 

ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου. 

Τὸ Τρισάγιον. 

(Συλλειτουργικόν.  Σελ. 15,-16). 

Κοντάκιον. 

ρεις στό σπίτι σου τή Μαριάμ, τή γυναῖκα σου· Διότι τό 

παιδί πού θά γεννηθεῖ ἀπ’ αὐτήν εἶναι ἐκ Πνεύματος 

Ἁγίου. Θά γεννήσει λοιπόν Υἱόν  καί θά τοῦ δώσεις τό 

ὄνομα Ἰησοῦς (Θεός Σω τήρας)· διότι αὐτός θά σώσει τόν 

Λαό του ἀπό τίς ἁμαρτίες τους· Καί ὅλα αὐτά ἔγιναν, 

γιά νά ἐκπληρω θεῖ αὐτό πού λέχθηκε ἀπό τόν Κύριο διά 

μέσου τοῦ Προφήτη Ἡσαΐα, πού λέγει· Νά, ἡ Παρθένος 

θά συλλάβει  καί θά γεννήσει Υἱόν  καί θά τοῦ δώσουν 

τό ὄνομα «Ἐμμανουήλ» πού ἑρμηνευόμενο σημαίνει «ὁ 

Θεός εἶναι μαζί μας». Καί μόλις σηκώθηκε ἀπό τόν ὕπνο 

ὁ Ἰω σήφ, ἔκαμε ὅπω ς τόν διέταξε ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου,  

καί πῆρε στό σπίτι του τή μνηστή του,  καί δέν εἶχε ποτέ 

συζυγικές σχέσεις μαζί της  καί φυσικά  καί ἕω ς ὅτου 

γέννησε τόν Υἱό της τόν πρω τότοκο  καί μονάκριβο,  καί 

τοῦ ἔδω σε τό ὄνομα Ἰησοῦς. 

(Κύριε), κατεύθυνε τά διαβήματά μου (τή ζω ή μου) 

σύμφω να μέ τό λόγο σου,  καί ἄς μή κυριαρχήσει ἐπάνω  

μου καμμιά ἁμαρτία. 

Λύτρω σέ με ἀπό συκοφαντίες ἀνθρώπω ν,  καί θά τη-

ρήσω  τίς ἐντολές σου. 

Μέ τό φῶς τοῦ προσώπου σου φώτισέ με ἐμένα τό 

δοῦλο σου,  καί δίδαξέ με τά δικαιώματά σου (τί 

ἀπαιτεῖς ἀπό μένα). 

Ἄς γεμίσει τό στόμα μου ἀπό τόν ὕμνο σου, Κύριε, 

γιά νά ὑμνήσω  τή δόξα σου, ὅλη τήν ἡμέρα τή μεγαλο-

πρέπειά σου. 

Τρισάγιο. 

(Συλλειτουργικό. Σελ.  15,-16). 

Κοντάκιο. 
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Ἡ Παρθένος σήμερον, τόν προαιώνιον Λόγον, 

ἐν σπηλαίῳ ἔρχεται ἀποτεκεῖν ἀπορρήτω ς. Χόρευε 

ἡ  οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα· Δόξασον μετά 

Ἀγγέλω ν καί τῶν ποιμένω ν, βουληθέντα 

ἐπομφθῆναι παιδίον νέον τόν πρό αἰώνω ν αἰώνω ν 

Θεόν. 

Κύριε, ἐλέησον. (Μ΄). 

Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐν οὐρανῷ καὶ 

ἐπὶ γῆς προσκυνούμενος καὶ δοξαζόμενος Χριστὸς 

ὁ Θεός, ὁ μακρόθυμος, ὁ πολυέλεος, ὁ 

πολυεύσπλαγχνος, ὁ τοὺς δικαίους ἀγαπῶν καί 

τοὺς ἁμαρτω λοὺς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρὸς 

σω τηρίαν διά τῆς ἐπαγγελίας τῶν μελλόντω ν 

ἀγαθῶν , αὐτός Κύριε, πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν ἐν τῇ 

ὥρᾳ ταύτῃ τὰς ἐντεύξεις καὶ ἴθυνον τὴν ζω ὴν 

ἡμῶν πρὸς τὰς ἐντολάς σου. Τὰς ψυχὰς ἡμῶν 

ἁγίασον, τὰ σώματα ἅγνισον τοὺς λογισμοὺς 

διόρθω σον, τὰς ἐννοίας κάθαρον καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς 

ἀπὸ πάσης θλίψεω ς, κακῶν καὶ ὀδύνης. Τείχισον 

ἡμᾶς ἁγίοις σου Ἀγγέλοις, ἵνα τῇ παρεμβολῇ 

αὐτῶν φρουρούμενοι καὶ ὁδηγούμενοι 

καταντήσω μεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεω ς καὶ εἰς 

τὴν ἐπίγνω σιν τῆς ἀπροσίτου σου δόξης, ὅτι 

εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνω ν. Ἀμήν. 

Κύριε, ἐλέησον: (τρίς). 

Δόξα ... Καί νῦν... Θεοτοκίο. 

Τὴν Τιμιω τέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ 

ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτω ς τῶν Σεραφίμ, τὴν 

ἀδιαφθόρω ς Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντω ς 

Ἡ Παρθένος σήμερα, τόν προαιώνιο Λόγο τοῦ Θεοῦ 

ἔρχεται νά τόν γεννήσει σέ Σπήλαιο κατά τρόπο 

ἀπόρρητο (ἀνέκφραστο, μυστηριώδη), χόρευε ἐσύ  ἡ  

οἰκουμένη πού τό ἄκουσες· Δόξασε μαζί μέ τούς 

Ἀγγέλους  καί τούς βοσκούς τόν προαιώνιον Θεό, πού 

θέλησε νά φανεῖ ὡς μικρό παιδί. 

Κύριε, ἐλέησον. (40 φορές). 

Χριστέ Θεέ μας, ἐσύ πού σέ κάθε καιρό  καί κάθε ὥρα 

προσκυνεῑσαι  καί δοξάζεσαι στόν οὐρανό  καί στή γῆ, 

πού εἶσαι μεγαλόψυχος, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, 

πού ἀγαπᾷς τούς δικαίους  καί ἐλεεῖς τούς ἁμαρτω λούς, 

πού καλεῖς ὅλους στή σω τηρία μέ τήν ὑπόσχεση τῶν 

μελλοντικῶν ἀγαθῶν· Ἐσύ ὁ ἴδιος, Κύριε, δέξου μέ συμ-

πάθεια  καί τίς δικές μας προσευχές αὐτή τήν ὥρα,  καί 

καθοδήγησε τή ζω ή μας σύμφω να μέ τίς ἐντολές σου. 

Ἁγίασε τίς ψυχές μας, ἐξάγνισε τά σώματά μας, διόρ-

θω σε τούς λογισμούς μας, καθάρισε τά διανοήματά 

μας, γλύτω σέ μας ἀπό κάθε θλίψη  καί ἀπό συμφορές  

καί πόνο. Περιτείχισέ μας μέ τούς ἁγίους σου Ἀγγέλους, 

ὥστε φρουρούμενοι  καί ὁδηγούμενοι ἀπό τό στράτευμά 

τους, νά φτάσουμε στήν ἑνότητα τῆς πίστεω ς  καί στήν 

τέλεια γνώση τῆς ἀπρόσιτης (ἀπλησίαστης) δόξας σου. 

Διότι εἶσαι δοξασμένος στούς αἰῶνες τῶν αἰώνω ν. 

Ἀμήν. 

Κύριε, ἐλέησον: (τρεῖς φορές). 

Δόξα ... Καί νῦν... Θεοτοκίο. 

Ἐσένα, πού εἶσαι τιμιώτερη ἀπό τά Χερουβίμ  καί 

ἀσύγκριτα ἀνώτερη ἀπό τά Σεραφίμ, πού γέννησες χω -

ρίς νά φθαρεῖς τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν ἀληθινή Θεοτό-
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Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον Πάτερ. 

Ὁ Θεός οίκτειρήσαι ἡμᾶς καί εὐλογήσαι ἡμᾶς, 

ἐπιφάναι τό πρόσω πον αὐτοῦ ἀφ’ ἡμᾶς καί 

ἐλεήσαι ἡμᾶς. 

Εὐχή. 

Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φω τίζον καὶ 

ἁγιάζον πάντα ἄνθρω πον ἐρχόμενον εἰς τὸν 

κόσμον, σημειω θήτω   ἐφ'   ἡμᾶς  τὸ  φῶς  τοῦ  

προσώπου σου, ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς τὸ 

ἀπρόσιτον, καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα ἡμῶν 

πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν σου, πρεσβείαις τῆς 

παναχράντου σου Μητρός, καὶ πάντω ν σου τῶν 

ἁγίω ν. Ἀμήν. 

 

ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ 

Προκαταρκτικά.  

Α’.ὥρα Χριστουγέννω ν. Σελ. 461. 

ΨΑΛΜΟΣ ΞΣΤ΄. (66). 

Ὁ Θεὸς οἰκτιρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς· 

ἐπιφάναι τὸ πρόσω πον αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, καὶ 

ἐλεήσαι ἡμᾶς. Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν σου 

ἐν πᾶσιν ἔθνεσιν τὸ σω τήριόν σου. 

Ἐξομολογησάσθω σάν σοι λαοὶ, ὁ Θεὸς, 

ἐξομολογησάσθω σάν σοι λαοὶ πάντες. 

Εὐφρανθήτω σαν καὶ ἀγαλλιάσθω σαν Ἔθνη, ὅτι 

κρινεῖς λαοὺς ἐν εὐθύτητι καὶ Ἔθνη ἐν τῇ γῇ 

ὁδηγήσεις. Ἐξομολογησάσθω σάν σοι λαοὶ, ὁ Θεὸς, 

ἐξομολογησάσθω σάν σοι λαοὶ πάντες· γῆ ἔδω κε 

κο, ἐσένα μεγαλύνουμε. 

Στό ὄνομα τοῦ Κυρίου εὐλόγησέ μας, πάτερ. 

Ὁ Θεός νά μᾶς σπλαχνισθεῖ,  καί νά μᾶς εὐλογήσει, 

νά ἐμφανίσει τό πρόσω πό του σ’ ἐμᾶς,  καί νά μᾶς 

ἐλεήσει. 

Εὐχή. 

Χριστέ, Ἐσύ τό φῶς τό ἀληθινό, πού φω τίζεις  καί 

ἁγιάζεις κάθε ἄνθρω πο πού ἔρχεται στόν κόσμο, ἄς 

σημειω θεῖ σ’ ἐμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου σου, ὥστε μέ-

σα ἀπ’ αὐτό νά δοῦμε τό φῶς τό ἀπρόσιτο (ἅφθαστο, 

ἀπλησίαστο),  καί κατεύθυνε τήν πορεία τῆς ζω ῆς μας 

στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν σου, μέ τίς πρεσβεῖες (τίς 

δεήσεις) τῆς πάναγνης Μητέρας σου,  καί ὅλω ν σου τῶν 

ἁγίω ν. Ἀμήν. 

 

ΩΡΑ Γ΄. (Τρίτη). 

Προκαταρκτικά. Α 

Α’.ὥρα Χριστουγέννω ν. (Σελ. 461). 

ΨΑΛΜΟΣ ΞΣΤ΄. (66). 

Ὁ Θεός νά μᾶς σπλαχνισθεῖ  καί νά μᾶς εὐλογήσει· 

νά ἐμφανίσει τό πρόσω πό του σ’ ἐμᾶς  καί νά μᾶς 

ἐλεήσει. Γιά νά γνω ρίσει ὅλη ἡ γῆ τήν ὁδό σου (τό δρόμο 

σου)  καί ὅλα τά ἔθνη τή σω τηρία (πού τούς δίνεις). Ἔτσι 

θά σέ δοξάσουν οἱ λαοί, Θεέ μας, θά σέ δοξολογήσουν 

ὅλοι οἱ λαοί. Θα γεμίσουν μέ εὐφροσύνη  καί ἀγαλλίαση 

ὅλα τά ἔθνη, διότι ἀποδίδεις δικαιοσύνη μέ εὐθύτητα,  

καί καθοδηγεῖς τά ἔθνη στή γῆ. Ἄς σέ δοξολογήσουν οἱ 

λαοί, Θεέ μας, ἄς σέ δοξολογήσουν ὅλοι οἱ λαοί· ἡ γῆ θά 

δώσει τόν καρπό της. Εἴθε νά μᾶς εὐλογήσει ὁ Θεός, ὁ 
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τὸν καρπὸν αὐτῆς. Εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς 

ἡμῶν· εὐλογήσαι ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, καὶ φοβηθήτω σαν 

αὐτὸν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς. 

ΨΑΛΜΟΣ ΠΣΤ΄. (86). 

Οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσιν τοῖς ἁγίοις· 

ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας Σιὼν ὑπὲρ πάντα τὰ 

σκηνώματα Ἰακὼβ. Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ  

σοῦ  ἡ  Πόλις  τοῦ  Θεοῦ. Μνησθήσομαι Ῥαὰβ καὶ 

Βαβυλῶνος τοῖς γινώσκουσί με. Καὶ ἰδοὺ 

ἀλλόφυλοι καὶ Τύρος καὶ λαὸς Αἰθιόπω ν οὗτοι 

ἐγενήθησαν ἐκεῖ. Μήτηρ Σιὼν ἐρεῖ ἄνθρω πος· καὶ 

ἄνθρω πος ἐγενήθη ἐν αὐτῇ καὶ αὐτὸς 

ἐθεμελίω σεν αὐτὴν ὁ Ὕψιστος. Κύριος διηγήσεται 

ἐν γραφῇ λαῶν καὶ ἀρχόντω ν τούτω ν τῶν 

γεγενημένω ν ἐν αὐτῇ. Ὡς εὐφραινομένω ν πάντω ν 

ἡ κατοικία ἐν σοὶ. 

 

 

ΨΑΛΜΟΣ Ν΄. (50). 

(Συλλειτουργικόν. Σελ. 34-35). 

Δόξα... καὶ νῦν... Ἀλληλούια, γ'.  Κύριε 

ἐλέησον, γ'. 

Δόξα... 

Ἀπεγράφετο ποτέ…  

Α΄. Ὥρα Χριστουγέννω ν. (Σελ.  465). 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίο. 

Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ 

βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζω ῆς. Σὲ ἱκετεύομεν, 

πρέσβευε, Δέσποινα, μετὰ τῶν Ἀποστόλω ν, καὶ 

Θεός μας· Εἴθε νά μας εὐλογήσει ὁ Θεός,  καί νά τόν 

εὐλαβοῦνται ὅλα τά πέρατα τῆς γῆς. 

 

ΨΑΛΜΟΣ ΠΣΤ΄. (86). 

Τά θεμέλια πού ἕβαλε ὁ Θεός, βρίσκονται στά ἅγια 

ὄρη (τῆς Ἱερουσαλήμ)· ὁ Κύριος ἀγαπᾷ τή Σιών (τήν 

Ἱερουσαλήμ) περισσσότερο ἀπό ὅλες τίς πόλεις τοῦ 

Ἰσραήλ. Δοξασμένα λόγια λέγονται γιά σένα, πόλη τοῦ 

Θεοῦ· Θά θυμηθῶ τή Ραάβ (τήν Αἴγυπτο)  καί τή Βαβυ-

λώνα, πού μέ ἀναγνω ρίζουν (ὡς Θεό)· Καί νά, οἱ 

Φιλισταῖοι  καί οἱ κάτοικοι τῆς Τύρου  καί οἱ Αἰθίοπες θά 

ἔλθουν ἐκεῖ, (γιά νά μέ προσκυνήσουν). Μητρόπολη 

Σιών θά τήν ὀνομάσει κάθε ἄνθρω πος,  καί πλῆθος 

ἦλθαν σ’ αὐτήν, διότι μόνος ὁ Ὕψιστος τήν θεμελίω σε. 

Μόνο ὁ Κύριος μπορεῖ νά διηγηθεῖ (νά καταγράψει) στό 

βιβλίο του τά ὀνόματα τῶν λαῶν  καί τῶν ἀρχόντω ν 

τους, πού θά ἔλθουν σ’ αὐτήν. Ὅλοι ὅσοι θά κατοικοῦν 

σ’ ἐσένα, (Σιών), θά εὐφραίνονται. 

ΨΑΛΜΟΣ Ν΄. (50). 

(Συλλειτουργικόν. Σελ. 34-35). 

Δόξα... καὶ νῦν... Ἀλληλούια, γ'.  Κύριε ἐλέησον, γ'. 

 

Δόξα... 

Ἀπεγράφετο ποτέ...  

Α’. ὥρα Χριστουγέννω ν. (Σελ. 465). 

Καί νῦν... Θεοτοκίο. 

Θεοτόκε, ἐσύ εἶσαι ἡ ἀληθινή κληματαριά, πού βλά-

στησες τόν καρπό τῆς ζω ῆς. Ἐσένα ἱκετεύουμε, πρέ-

σβευε, Κυρία, μαζί μέ τούς Ἀποστόλους  καί ὅλους τούς 
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πάντω ν τῶν Ἁγίω ν, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Τροπάρια. 

Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος 

πρὸς αὐτόν, ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ τοῖς 

ἀνθρώποις συναναστραφείς. Φάτνῃ πενιχρᾷ Υἱὸς 

μονογενής, κείμενος ὁρᾶται βροτός· καὶ 

σπαργάνοις πλέκεται, ὁ τῆς  δόξης  Κύριος,  καὶ  

Μάγους  ἀστὴρ μηνύει, εἰς αὐτοῦ προσκύνησιν, 

καὶ ἡμεῖς μελῳδοῦμεν·Τριὰς Ἁγία, σῶσον τὰς 

ψυχὰς ἠμῶν. (Τό αὐτό ἄνευ στίχου). 

Στίχ. Ὁ Θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει καὶ ὁ ἅγιος ἐξ 

ὄρους κατασκίου δασέος. 

Πρὸ τῆς Γεννήσεω ς τῆς σῆς, τρόμῳ ὁρῶσαι τὸ 

μυστήριον Κύριε, αἱ νοεραὶ στρατιαὶ 

κατεπλήττοντο· ὡς γὰρ βρέφος νηπιάσαι 

ηὐδόκησας, ὁ τὸν πόλον κοσμήσας τοῖς ἄστροις· 

καὶ φάτνῃ τὼν ἀλόγω ν ἀνακέκλισαι, ὁ δρακὶ 

συνέχω ν πάντα γῆς τὰ πέρατα· τοιαύτῃ γὰρ 

οἰκονομίᾳ, ἐγνώσθη σου ἡ εὐσπλαγχνία, Χριστέ, 

τὸ μέγα ἔλεος, δόξα σοι. 

Στίχ. Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ 

ἐφοβήθην· Κύριε, κατενόησα τὰ ἔργα σου καί 

ἐξέστην. (Τό αὐτό). 

Δόξα... Καί νῦν… Θεοτοκίον. 

Ἰω σήφ, εἰπὲ ἡμῖν, πῶς ἐκ τῶν ἁγίω ν ἣν 

παρέλαβες Κόρην, ἔγκυον φέρεις ἐν Βηθλεέμ; Ἐγὼ 

φησι, τοὺς Προφήτας ἐρευνήσας, καὶ χρηματισθεὶς 

ὑπὸ Ἀγγέλου, πέπεισμαι, ὅτι Θεὸν γεννήσει ἡ 

Μαρία ἀνερμηνεύτω ς· οὗ εἰς προσκύνησιν, Μάγοι 

ἁγίους, νά ἐλεηθοῦν οἱ ψυχές μας. 

Τροπάρια. 

Αὐτός εἶναι ὁ Θεόςμας  καί δέν μπορεῖ νά συγκριθεῖ 

ἄλλος μαζί του, αὐτός πού γεννήθηκε ἀπό Παρθένο  καί 

συναναστράφηκε μέ τούς ἀνθρώπους. Ὁ Μονογενής 

Υἱός τοῦ Θεοῦ φαίνεται νά κοίτεται μέσα σέ φάτνη 

φτω χική ὡς θνητός,  καί τυλίγεται στά σπάργανα ὁ Κύ-

ριος τῆς δόξας·  καί ἀστέρι καλεῖ τούς Μάγους νά τόν 

προσκυνήσουν·  κι ἐμεῖς μελῳδοῦμε· Τριάς Ἁγία, σῶσε 

τίς ψυχές μας. (Τὀ ἴδιο χω ρίς στίχο). 

Στίχ. Ὁ Θεός θά ἔλθει ἀπό τή Θαιμάν,  καί ὁ Ἅγιος 

ἀπό σκιερό, δασω μένο ὄρος. 

Μπροστά στή Γέννησή σου, Κύριε, οἱ νοερές 

(ἀγγελικές) στρατιές ἔμεναν κατάπληκτες· διότι 

εὐδόκησες (εὐαρεστήθηκες) νά γίνεις νήπιο ὡς βρέφος, 

Ἐσύ πού στόλισες τόν οὐρανό μέ τά ἄστρα·  Καί τοποθε-

τήθηκες σέ φάτνη, Ἐσύ πού κρατεῖς μέσα στήν παλάμη 

σου τά πέρατα τῆς γῆς· διότι μέ τέτοια οἰκονομία (μεθό-

δευση τῆς σω τηρίας μας) ἔγινε γνω στή ἡ εὐσπλαχνία 

σου, Χριστέ, δηλαδή τό μέγα σου ἔλεος· δόξα σοι. (Δίς). 

Στίχ. Κύριε, ἄκουσα τή φήμη σου  καί φοβήθηκα· Κύ-

ριε, μελέτησα τά ἔργα σου  καί ἔμεινα ἐκστατικός 

(ἄναυδος). (Τὀ ἴδιο). 

Δόξα ... Καί νῦν... Θεοτοκίο. 

Ἰω σήφ, πές μας, πῶς φέρνεις ἔγκυο στή Βηθλεἐμ, 

αὐτήν πού παρέλαβες ὡς Κόρη Παρθένο ἀπό τά Ἅγια 

(ἀπό τό Ναό); Ἐγώ, ἀπαντᾷ, ἀφοῦ μελέτησα τούς 

Προφῆτες,  καί ἀφοῦ δέχθηκα θεϊκή ἀποκάλυψη ἀπό 

Ἄγγελο, εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ἡ Μαρία θά γεννήσει 



14 

 

ἐξ Ἀνατολῶν ἥξουσι, σὺν δώροις τιμίοις 

λατρεύοντες. Ὁ σαρκω θεὶς δι' ἡμᾶς, Κύριε, δόξα 

σοι. 

 

Προκείμενον. 

Ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, Υἱὸς καὶ ἐδόθη 

ἡμῖν. 

Στίχ. Οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ. 

 

Προφητεία Ἱερεμίου. 

(Βαροὺχ.  Γ΄. 36-38, Δ΄ 1-4). 

Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν οὐ λογισθήσεται ἕτερος 

πρὸς αὐτὸν. Ἐξεῦρεν πᾶσαν ὁδὸν ἐπιστήμης καὶ 

ἔδω κεν αὐτὴν Ἰακὼβ τῷ παιδὶ αὐτοῦ καὶ Ἰσραὴλ 

τῷ ἠγαπημένῳ ὑπ' αὐτοῦ. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ τῆς 

γῆς ὤφθη καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη. Αὕ-

τη ἡ βίβλος τῶν προσταγμάτω ν τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ 

νόμος ὁ ὑπάρχω ν εἰς τὸν αἰῶνα· πάντες οἱ 

κρατοῦντες αὐτήν, εἰς ζω ὴν· οἱ δὲ καταλείποντες 

αὐτὴν ἀποθανοῦνται. Ἐπιστρέφου Ἰακὼβ καὶ 

ἐπιλαβοῦ αὐτῆς· διόδευσον πρὸς τὴν λάμψιν 

κατέναντι τοῦ φω τὸς αὐτῆς. Μὴ δῷς ἑτέρῳ τὴν 

δόξαν σου καὶ τὰ συμφέροντά σοι ἔθνει ἀλλοτρίῳ. 

Μακάριοί ἐσμεν Ἰσραὴλ· ὅτι τὰ ἀρεστὰ τῷ Θεῷ 

ἡμῖν γνω στὰ ἐστιν. 

Ἀπόστολος. 

Πρός Γαλάτας: (Γ΄. 23-Δ΄. 1-5). 

Ἀδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν,  ὑπὸ   

νόμον   ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν 

Θεό κατά τρόπο ἀνεξήγητο·  καί γιά νά τόν προσκυνή-

σουν, θά ἔλθουν Μάγοι ἀπό τήν Ἀνατολή μέ δῶρα πο-

λύτιμα, γιά νά τόν Λατρεύσουν. Ἐσύ πού σαρκώθηκες 

γιά μᾶς, Κύριε, δόξα σοι. 

Προκείμενο 

Παιδί γεννήθηκε γιά μᾶς, Υἱός  καί μᾶς δόθηκε. 

 

Στίχ. Τά διάσημα τῆς ἐξουσίας του βρίσκονται ἐπάνω  

στόν ὦμο του. 

Προφητεία τοῦ Ἱερεμία. 

(Βαρούχ. Γ΄. 36-38, Δ΄.1-4). 

Αὐτός εἶναι ὁ Θεός μας, δέν μπορεῖ νά συγκριθεῖ 

ἄλλος μαζί του. Ἐπινόησε κάθε ὁδό σοφίας,  καί τήν 

ἔδω σε στόν Ἰακώβ τό δοῦλο του,  καί στόν Ἰσραἠλ τόν 

ἀγαπημένο του. Μετά ἀπ’ αὐτά ἐμφανίσθηκε ἐπάνω  

στή γῆ,  καί συναναστράφηκε μέ τούς ἀνθρώπους. Αὐτό 

εἶναι τό βιβλίο τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ,  καί ὁ νόμος πού 

ὑπάρχει στόν αἰώνα. Ὅλοι ὅσοι τό τηροῦν ὁδηγοῦνται 

στή ζω ή,  καί ὅσοι τό ἐγκαταλείπουν θά πεθάνουν. Με-

τανόησε λαέ τοῦ Ἰακώβ,  καί ἀγκάλιασέ το (τό βιβλίο)· 

Προχώρησε πρός τή λάμψη ἀπέναντι ἀπό τό φῶς του. 

Μή δώσεις σέ ἄλλον τή δόξα σου,  καί τά συμφέροντά 

σου σέ ξένο ἔθνος. Εἴμαστε εὐτυχεῖς οἱ Ἰσραηλῖτες, διότι 

μᾶς εἶναι γνω στά, αὐτά πού ἀρέσουν στόν Θεό . 

 

Ἀπόστολος. 

Πρός Γαλάτας: (Γ΄. 23-Δ΄. 1-5). 

Ἀδελφοί, πρίν ἔλθει ἡ πίστη στό Χριστό, φυλαγόμα-

σταν ἀπό τόν νόμο κλεισμένοι ὅπω ς σέ φρούριο, γιά νά 
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μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὥστε ὁ νόμος 

παιδαγω γὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ 

πίστεω ς δικαιω θῶμεν. Ἐλθούσης δὲ τῆς Πίστεω ς, 

οὐκ ἔτι ὑπὸ παιδαγω γὸν ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ 

Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεω ς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ὅσοι 

γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν 

ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην· οὐκ ἔνι 

δοῦλος, οὐδὲ ἐλεύθερος· οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· 

πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἰ δὲ 

ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ, καὶ 

κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω  δε ἐφ’ ὅσον 

χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδέν διαφέρει 

δούλου, κύριος πάντω ν ὤν, ἀλλά ὑπό ἐπιτρόπους 

ἐστί καί οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πα-

τρός. Οὕτω  καί ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπό τά 

στοιχεῖα τοῦ κόμου ἦμεν δεδουλω μένοι· Ὅτε δέ 

ἦλθε τό πλήρω μα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ 

Θεός τόν Υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γε-

νόμενον γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό 

νόμον, ἵνα τους ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τήν 

υἱοθεσίαν ἀπολάβω μεν. 

 

 

Εὐαγγέλιον. 

Κατά Λουκᾶν. (Β΄. 1-20). 

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξῆλθε δόγμα Ἐν 

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθε δόγμα παρά 

Καίσαρος Αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν 

οἰκουμένην. Αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο 

καταφύγουμε στήν πίστη, πού ἐπρόκειτο νά 

ἀποκαλυφθεῖ (νά φανερω θεῖ). Ὥστε ὁ Μω σαϊκός Νόμος 

ἔγινε γιά μᾶς  παιδαγω γός, γιά νά γνω ρίσουμε τόν Χρι-

στό, γιά νά δικαιω θοῦμε ἀπό τήν πίστη. Ἀφοῦ ὅμω ς 

ἦλθε ἡ πίστη, δέν εἴμαστε πλέον κάτω  ἀπό παιδαγω γό. 

Διότι ὅλοι εἶσθε υἱοί Θεοῦ μέ τήν πίστη στόν Ἰησοῦ Χρι-

στό. Διότι ὅσοι βαπτισθήκατε στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, 

ντυθήκατε τόν Χριστό. Δέν ὑπάρχει Ἰουδαῖος  καί 

Ἕλληνας, (διάκριση μεταξύ τους)· Δέν ὑπάρχει δοῦλος 

οὔτε ἐλεύθερο· Δέν ὑπάρχει ἄνδρας  καί γυναίκα· Διότι 

ὅλοι ἐσεῖς εἶσθε ἕνας  μέ τήν ἕνω σή σας μέ τόν Ἰησοῦ 

Χριστό· Καί ἄν ἐσεῖς ἀνήκετε στόν Χριστό, ἄρα εἶσθε 

(πνευματικοί) ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ  καί κληρονόμοι 

σύμφω να μέ τήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ· Καί σᾶς λέγω , 

ὅσον καιρό ὁ κληρονόμος εἶναι νήπιο, δέν διαφέρει ἀπό 

δοῦλο ἄν  καί εἶναι κύριος ὅλω ν, ἀλλά εἶναι κάτω  ἀπό 

ἐπιτρόπους  καί οἰκονόμους μέχρι τήν προθεσμία τοῦ 

πατέρα του. Ἔτσι κι  ἐμεῖς, ὅταν ἤμασταν νήπια, 

ἤμασταν ὑποδουλω μένοι στά στοιχεῖα τοῦ κόσμου· 

Ὅταν ὅμω ς ἦλθε ὁ κατάλληλος καιρός, ἔστειλε ὁ Θεός 

τόν Υἱό του, πού γεννήθηκε ἀπό γυναίκα, γεννήθηκε 

κάτω  ἀπό νόμο, γιά νά ἐξαγοράσει αὐτούς πού ἦταν κά-

τω  ἀπό τό νόμο, γιά νά πάρουμε τήν υἱοθεσία. 

Εὐγγέλιο. 

Κατά Λουκᾶν. (Β΄. 1-20). 

Κατά τίς ἡμέρες ἐκεῖνες ἐκδόθηκε διάταγμα ἀπό τόν  

Καίσαρα Αὔγουστο, νά ἀπογραφεῖ ὅλη ἡ οἰκουμένη. 

Αὐτή ἡ ἀπογραφή ἦταν ἡ πρώτη πού ἔγινε, ὅταν 

ἔπαρχος τῆς Συρίας ἦταν ὁ Κυρήνιος· Καί πήγαιναν 
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ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. Καὶ 

ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς 

τὴν ἰδίαν πόλιν. Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰω σὴφ ἀπὸ τῆς 

Γαλιλαίας, ἐκ πόλεω ς Ναζαρέτ, εἰς τὴν Ἰουδαίαν, 

εἰς πόλιν Δαβίδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ 

εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυΐδ, 

ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ 

αὐτῷ γυναικί, οὔσῃ ἐγκύῳ. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι 

αὐτοὺς ἐκεῖ, ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν 

αὐτήν, καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρω τότοκον, 

καὶ ἐσπαργάνω σεν αὐτόν, καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν 

τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ 

καταλύματι. Καὶ ποιμένες  ἦσαν  ἐν  τῇ  χώρᾳ  τῇ  

αὐτῇ  ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς 

τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. Καὶ ἰδοὺ 

ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα Κυρίου 

περιέλαμψεν αὐτούς. Καὶ ἐφοβήθησαν φόβον 

μέγαν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· Μὴ φοβεῖσθε· 

ἰδοὺ γάρ, εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις 

ἔσται παντὶ τῷ λαῷ. Ὄτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον 

Σω τήρ, ὃς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαβίδ. Καὶ 

τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος 

ἐσπαργανω μένον, κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ. Καὶ 

ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος 

στρατιᾶς οὐρανίου, αἰνούντω ν τὸν Θεόν, καὶ 

λεγόντω ν· Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς 

εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Καὶ ἐγένετο ὡς 

ἀπῆλθον ἀπ' αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, 

καὶ οἱ ἄνθρω ποι οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους· 

ὅλοι νά ἀπογραφοῦν ὁ καθένας στόν τόπο τῆς 

καταγω γῆς του. Ἀνέβηκε  καί ὁ Ἰω σήφ ἀπό τήν πόλη 

τῆς Γαλιλαίας Ναζαρέτ στήν Ἰουδαία, στήν πόλη τοῦ 

Δαυΐδ πού ὀνομάζεται Βηθλεέμ, διότι καταγόταν ἀπό 

τήν οἰκογένεια  καί τή γενιά τοῦ Δαυΐδ, γιά νά 

ἀπογραφεῖ μαζί μέ τή Μαρία τή μνηστή του, πού ἦταν 

ἔγκυος· Καί ἐνῶ βρίσκονταν ἐκεῖ, ἦλθε ἡ ὥρα νά γεννή-

σει αὐτή,  καί γέννησε τόν Υἱό της τόν Πρω τότοκο ( καί  

μοναδικό),  καί τόν σπαργάνω σε,  καί τόν τοποθέτησε 

(τόν ξάπλω σε) στή φάτνη, διότι δέν ὑπῆρχε τόπος γι’ 

αὐτούς μέσα στό πανδοχεῖο· Καί μερικοί βοσκοί βρί 

σκονταν στήν περιοχή ἐκείνη, πού ἔμεναν στό ὕπαιθρο  

καί φύλαγαν βάρδιες κατά τή νύχτα στό κοπάδι τους· 

Καί νά, Ἄγγελος Κυρίου ἐμφανίσθηκε σ’ αὐτούς  καί δό-

ξα (λάμψη) τοῦ Θεοῦ τούς περικύκλω σε μέ τό φῶς της,  

καί φοβήθηκαν πάρα πολύ· Καί τούς εἶπε ὅ Ἄγγελος· 

Μή φοβᾶσθε· Διότι νά, σᾶς φέρνω  χαρμόσυνο μήνυμα 

μεγάλης χαρᾶς, ἡ ὁποία προορίζεται γιά ὅλο τόν λαό, 

ὅτι δηλαδή γεννήθηκε γιά σᾶς σήμερα Σω τήρας, πού 

εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Κύριος στήν πόλη τοῦ Δαυΐδ· Καί αὐτό 

θά εἶναι τό σημεῖο (ἀναγνω ρίσεω ς)· Θά βρῆτε βρέφος 

σπαργανω μένο τοποθετημένο στή φάτνη· Καί ξαφνικά 

παρουσιάσθηκε μαζί μέ τόν Ἄγγελο πλῆθος στρατιᾶς 

οὐρανίου, πού ὑμνοῦσαν τόν Θεό  καί ἔλεγαν· Δόξα 

στόν Ὕψιστο Θεό,  καί στή γῆ εἰρήνη, στούς ἀνθρώπους 

θεϊκή ἀγάπη· Καί μόλις ἔφυγαν στόν οὐρανό οἱ 

Ἄγγελοι, οἱ ἄνθρω ποι, οἱ βοσκοί, εἶπαν μεταξύ τους· Ἄς 

πᾶμε λοιπόν μέχρι τή Βηθλεέμ  καί ἄς δοῦμε, αὐτό πού 

μᾶς εἶπε ὁ Ἄγγελος ὅτι ἔγινε, τό ὁποῖο μᾶς ἔκανε γνω -
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Διέλθω μεν δὴ ἕω ς Βηθλεέμ, καὶ ἴδω μεν τὸ ῥῆμα 

τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. Καὶ 

ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον, τήν τε Μαριὰμ 

καὶ τὸν Ἰω σήφ, καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ 

φάτνῃ. Ἰδόντες δὲ διεγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος 

τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 

Καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν 

λαληθέντω ν ὑπὸ τῶν Ποιμένω ν πρὸς αὐτούς, ἡ δὲ 

Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα, 

συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. Καὶ 

ἐπέστρεψαν οἱ ποιμένες, δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες 

τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον, καθὼς 

ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 

Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητός, εὐλογητὸς Κύριος 

ἡμέραν καθ' ἡμέραν· κατευοδώσαι ἡμῖν ὁ Θεὸς 

τῶν σω τηρίω ν ἡμῶν, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Θεὸς τοῦ 

σῴζειν. 

Τρισάγιον. (Συλλειτουργικόν.  Σελ. 15-16). 

Κοντάκιον.  

 Α΄. Ὥρα Χριστουγέννω ν. (Σελ. 470). 

Κύριε, ἐλέησον. (Μ΄.). 

Ἀπόλυσις. (Σελ. 470-471). 

Εὐχὴ. 

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ,  Κύριε, Υἱὲ  

μονογενές,  Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, μία 

Θεότης, μία Δύναμις, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτω λόν· 

καὶ οἷς ἐπίστασαι κρίμασι, σῶσόν με τὸν ἀνάξιον 

δοῦλόν σου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνω ν. Ἀμήν. 

στό ὁ Κύριος· Καί ἦλθαν τρέχοντας,  καί βρῆκαν  καί τή 

Μαρία  καί τόν Ἰω σήφ  καί τό βρέφος τοποθετημένο  

στή φάτνη· Καί ὅταν τά εἶδαν αὐτά, ἔκαναν γνω στά τά 

σχετικά μέ τό λόγο, πού τούς λέχθηκε γι’ αὐτό τό παιδί· 

Καί ὅλοι πού ἄκουσαν, θαύμασαν γιά ὅσα λέχθηκαν σ’ 

αὐτούς ἀπό τούς βοσκούς· Καί ἡ Μαρία κρατοῦσε ὅλα 

αὐτά τά λόγια στήν καρδιά της, συγκρίνοντάς τα μέ ὅσα 

τῆς εἶπε ὁ Ἄγγελος στόν Εὐαγγελισμό· Καί ἐπέστρεψαν 

οἱ βοσκοί δοξάζοντας  καί ὑμνώντας τόν Θεό γιά ὅλα, 

ὅσα ἄκουσαν  καί εἶδαν, ὅπω ς τούς λέχθηκαν. 

 

 

 

Ὁ Κύριος  καί Θεός εἶναι δοξασμένος, ἄς δοξάζεται ὁ 

Κύριος ὅλες τίς ἡμέρες. εἴθε νά μᾶς κατευοδώσει ὁ Θεός 

τῆς σω τηρίας μας. Ὁ Θεός μας εἶναι Θεός πού μᾶς σώ-

ζει. 

Τρισάγιο: (Συλλειτουργικό. Σελ. 15-16). 

Κοντάκιο. 

 Α΄. ὥρα. Χριστουγέννω ν. (Σελ. 470). 

Κύριε, ἐλέησον Μ΄.). 

Ἀπόλυση. (Σελ. 470-471). 

Εὐχή. 

Δέσποτα Θεέ, Πατέρα Παντοκράτορα, Κύριε Υἱέ Μο-

νογενές (Μοναδικέ), Ἰησοῦ Χριστέ,  καί Ἅγιο Πνεῦμα, 

μία Θεότητα, μία Δύναμη, ἐλέησε ἐμένα τόν ἁμαρτω λό·  

καί μέ τόν τρόπο πού γνω ρίζεις, σῶσε με τόν ἀνάξιο 

δοῦλο σου· Γιατί εἶσαι δοξασμένος στούς αἰῶνες τῶν 

αἰώνω ν. Ἀμήν. 
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ΩΡΑ ΣΤ΄. (Ἕκτη). 

Προκαταρκτικά. Α΄. ὥρα. (Σελ. 461). 

ΨΑΛΜΟΣ ΟΑ΄. (71). 

Ὁ Θεὸς τὸ κρῖμά σου τῷ βασιλεῖ δὸς καὶ τὴν 

δικαιοσύνην σου τῷ υἱῷ τοῦ Βασιλέω ς. Κρίνειν τὸν 

λαόν σου ἐν  δικαιοσύνῃ  καὶ  τοὺς  πτω χούς σου 

ἐν κρίσει. Ἀναλαβέτω  τὰ ὄρη εἰρήνην τῷ λαῷ σου 

καὶ οἱ βουνοὶ δικαιοσύνην. Κρινεῖ τοὺς πτω χοὺς 

τοῦ λαοῦ καὶ σώσει τοὺς υἱοὺς τῶν πενήτω ν καὶ 

ταπεινώσει συκοφάντην. Καὶ συμπαραμενεῖ τῷ 

ἡλίῳ καὶ πρὸ τῆς σελήνης γενεᾶς γενεῶν. 

Καταβήσεται ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡσεὶ σταγὼν 

ἡ στάζουσα ἐπὶ τὴν γῆν. Ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις 

αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πλῆθος εἰρήνης ἕω ς οὗ 

ἀνταναιρεθῇ ἡ σελήνη. Καὶ κατακυριεύσει ἀπὸ 

θαλάσσης ἕω ς θαλάσσης καὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἕω ς 

περάτω ν τῆς οἰκουμένης. Ἐνώπιον αὐτοῦ 

προπεσοῦνται Αἰθίοπες καὶ οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ χοῦν 

λείξουσι. Βασιλεῖς Θαρσεῖς καὶ νῆσοι δῶρα 

προσοίσουσι· Βασιλεῖς Ἀράβω ν καὶ Σαβᾶ δῶρα 

προσάξουσι· Καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ 

Βασιλεῖς τῆς γῆς, πάντα τὰ Ἔθνη δουλεύσουσιν 

αὐτῷ. Ὅτι ἐρρύσατο πτω χὸν ἐκ δυνάστου καὶ 

πένητα, ᾧ οὐχ ὑπῆρχε βοηθὸς. Φείσεται πτω χοῦ 

καὶ πένητος καὶ ψυχὰς πενήτω ν σώσει. Ἐκ τόκου 

καὶ ἐξ ἀδικίας λυτρώσεται τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ 

ἔντιμον τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον αὐτῶν. Καὶ 

ζήσεται, καὶ δοθήσεται αὐτῷ ἐκ τοῦ χρυσίου τῆς 

 

ΩΡΑ ΣΤ΄. (Ἕκτη). 

Προκαταρκτικά. Α΄. ὥρα. (Σελ. 461). 

ΨΑΛΜΟΣ ΟΑ΄. (71). 

Θεέ μου, δῶσε τήν κρίση σου (τή δικαστική ἐξουσία) 

στόν βασιλιά  καί τή δικαιοσύνη σου στόν υἱό τοῦ 

βασιλιᾶ, γιά νά κρίνει τό Λαό σου μέ δικαιοσύνη,  καί νά 

ὐπερασπίζεται τούς φτω χούς κατά τίς δίκες. Ἄς 

ἀναλάβουν (ἄς προσφέρουν) τά ὄρη εἰρήνη στόν λαό  

καί τά βουνά δικαιοσύνη. (Ὁ Μεσσίας) θά ἀποδώσει δι-

καιοσύνη στούς φτω χούς τοῦ λαοῦ,  καί θά σώσει τά 

παιδιά τῶν ἀδυνάτω ν,  καί θά ταπεινώσει κάθε συκο-

φάντη· Καί θά παραμείνει λαμπρός ὅπω ς ὁ ἥλιος, καί 

θά ζεῖ, πω ς ἡ σελήνη σέ ὅλες τίς γενιές. Θά κατεβεῖ 

ἀθόρυβα, ὅπω ς ἡ βροχή στήν τοῦφα τοῦ μαλλιοῦ,  καί 

ὡς σταγόνα, πού στάζει ἐπάνω  στή γῆ. Θά βλαστήσει 

στίς ἡμέρες του δικαιοσύνη  καί πολλή εἰρήνη, ὥσπου 

νά σβήσει ἡ σελήνη (ὅσο θά φέγγει ἡ σελήνη)· Καί θά 

κυριαρχήσει ἀπό τήν μιά θάλασσα ὥς τήν ἄλλη  καί 

ἀπό τούς μεγάλους ποταμούς μέχρι τά πέρατα τῆς 

οἰκουμένης. Μπροστά του θά πέσουν  καί θά τόν προ-

σκυνήσουν οἱ Αἰθίοπες,  καί οἱ ἐχθροί του θά γλύψουν 

τό χῶμα (θά ταπεινω θοῦν). Οἱ βασιλεῖς τῆς Ταρτησσοῦ 

(Φοινικικῆς ἀποικίας στήν Ἰσπανία)  καί τά νησιά (τῆς 

Μεσογείου) θά τοῦ προσφέρουν δῶρα· Οἱ βασιλεῖς τῶν 

Ἀράβω ν  καί τῆς Σαβᾶ (τῆς Αἰθιοπίας) θά προσκομί-

σουν δῶρα·  Καί θά τόν προσκυνήσουν ὅλοι οἱ βασιλεῖς 

τῆς γῆς· Ὅλα τά ἔθνη θά ὑποταχθοῦν σ’ αὐτόν. Διότι θά 

ἐλευθερώσει τόν φτω χό ἀπό τόν καταπιεστή του,  καί 
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Ἀραβίας, καὶ προσεύξονται περὶ αὐτοῦ διὰ παντὸς· 

ὅλην τὴν ἡμέραν εὐλογήσουσιν αὐτὸν. Ἔσται 

στήριγμα ἐν τῇ γῇ ἐπ' ἄκρω ν τῶν ὀρέω ν· 

ὑπεραρθήσεται ὑπὲρ τὸν Λίβανον ὁ καρπὸς αὐτοῦ, 

καὶ ἐξανθήσουσιν ἐκ πόλεω ς ὡσεὶ χόρτος τῆς γῆς. 

Ἔσται τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον εἰς τοὺς 

αἰῶνας· πρὸ τοῦ ἡλίου διαμενεῖ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

Καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ φυλαὶ 

τῆς γῆς· πάντα τὰ Ἔθνη μακαριοῦσιν αὐτὸν. 

Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ, ὁ ποιῶν 

θαυμάσια μόνος. Καὶ εὐλογημένον τὸ ὄνομα τῆς 

δόξης αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 

αἰῶνος. Καὶ πληρω θήσεται τῆς δόξης αὐτοῦ πᾶσα 

ἡ γῆ. Γένοιτο, γένοιτο. 

 

 

 

 

 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΛΑ΄. (131). 

Μνήσθητι Κύριε τοῦ Δαυῒδ καὶ πάσης τῆς 

πραότητος αὐτοῦ. Ὡς ὤμοσε τῷ Κυρίῳ ηὔξατο τῷ 

Θεῷ Ἰακὼβ. Εἰ εἰσελεύσομαι εἰς σκήνω μα οἴκου 

μου, εἰ ἀναβήσομαι ἐπὶ κλίνης στρω μνῆς μου, εἰ 

δώσω  ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς 

βλεφάροις μου νυσταγμὸν, καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς 

κροτάφοις μου, ἕω ς οὗ εὕρω  τόπον τῷ Κυρίῳ, 

σκήνω μα τῷ Θεῷ Ἰακὼβ. Ἰδοὺ ἠκούσαμεν αὐτὴν 

ἐν Ἐφραθᾶ, εὕρομεν αὐτὴν ἐν τοῖς πεδίοις τοῦ 

θά βοηθήσει τόν ἀδύνατο, γιά τόν ὁποῖο δέν ὑπῆρχε βο-

ηθός. Θά σπλαχνισθεῖ τόν φτω χό  καί τόν ἐξαθλιω μένο,  

καί θά σώσει τή ζω ή του. Θά λυτρώσει τή ζω ή τους ἀπό 

τήν τοκογλυφία  καί τήν ἀδικία,  καί τό ὄνομά του θά 

εἶναι ἔντιμο ἀνάμεσά τους· Καί θά ζεῖ πάντοτε,  καί θά 

τοῦ δοθεῖ χρυσάφι ἀπό τήν Ἀραβία,  καί θά προσεύχον-

ται γιά τή βασιλεία του γιά πάντα, ὅλη τήν ἡμέρα θά 

τόν δοξολογοῦν. Θά εἶναι στήριγμα τῆς γῆς, ὑψω μένος 

στίς κορυφές τῶν βουνῶν· Θά ὑψω θεῖ ὁ καρπός του (οἱ 

πιστοί του) ψηλότερα ἀπό τό Λίβανο,  καί θά ξεφυτρώ-

νουν μέσα στίς πόλεις ὅπω ς ἡ χλόη τῆς γῆς. Τό ὄνομά 

του θά εἶναι δοξασμένο αἰώνια, ὅπω ς ὁ ἥλιος θά παρα-

μένει τό ὄνομά του ἀκατάλυτο. Διά μέσου αὐτοῦ θά 

εὐλογηθοῦν ὅλες οἱ φυλές τῆς γῆς, ὅλα τά ἔθνη θά τόν 

μακαρίζουν. Ἄς εἶναι δοξασμένος ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ, ὁ 

ὁποῖος μόνος μπορεῖ νά κάνει θαυμάσια ἔργα,  καί ἄς 

δοξάζεται τό δοξασμένο ὄνομά του στούς αἰῶνες τῶν 

αἰώνω ν,  καί ἄς γεμίσει ὅλη ἡ γῆ ἀπό τή δόξα του. Ἀμήν. 

Ἀμήν. 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΛΑ΄. (131). 

Θυμήσου, Κύριε, τόν Δαυΐδ  καί ὅλη τήν πραότητά 

του· Πῶς δηλαδή ὁρκίσθηκε  καί ἔκανε τάμα στόν Θεό 

τοῦ Ἰακώβ· Δέ θά μπῶ στή σκηνή τῆς κατοικίας μου, δέ 

θά ἀνέβω  στό στρω μένο κρεβάτι μου, δέ θά δώσω  στά  

μάτια μου ὕπνο, οὔτε στά βλέφαρά μου νυσταγμό  καί 

ἀνάπαυση στούς κροτάφους μου (δεξιά  καί ἀριστερή 

πλευρά τοῦ προσώπου), ἕω ς ὅτου βρῶ τόπο γιά τόν Κύ-

ριο, κατοικία γιά τόν Θεό τοῦ Ἰακώβ. Νά, ἀκούσαμε ὅτι 

(ἡ Κιβω τός) ἦταν στή Ἐφραθᾶ· Ἀλλά τή βρήκαμε στίς 



20 

 

δρυμοῦ. Εἰσελευσόμεθα εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ, 

προσκυνήσομεν εἰς τὸν τόπον οὗ ἔστησαν οἱ πόδες 

αὐτοῦ. Ἀνάστηθι Κύριε εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ 

εἶ καὶ ἡ Κιβω τὸς τοῦ ἁγιάσματός σου. Οἱ ἱερεῖς σου 

ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου 

ἀγαλλιάσονται. Ἕνεκεν Δαυΐδ τοῦ δούλου σου, μὴ 

ἀποστρέψῃς τὸ πρόσω πον τοῦ Χριστοῦ σου. 

Ὤμοσεν Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ 

ἀθετήσῃ αὐτὴν. Ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου 

θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου. Ἐὰν φυλάξω νται οἱ 

υἱοί σου τὴν διαθήκην μου καὶ τὰ μαρτύριά μου 

ταῦτα, ἃ διδάξω  αὐτοὺς, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἕω ς τοῦ 

αἰῶνος καθιοῦνται ἐπὶ τοῦ θρόνου σου. Ὅτι 

ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιὼν, ᾑρετίσατο αὐτὴν εἰς 

κατοικίαν ἑαυτῷ. Αὕτη ἡ κατάπαυσίς μου εἰς 

αἰῶνα αἰῶνος ὧδε κατοικήσω  ὅτι ᾑρετισάμην 

αὐτὴν. Τὴν θύραν αὐτῆς εὐλογῶν εὐλογήσω , τοὺς 

πτω χοὺς αὐτῆς χορτάσω  ἄρτω ν. Τοὺς ἱερεῖς αὐτῆς 

ἐνδύσω  σω τηρίαν, καὶ οἱ ὅσιοι αὐτῆς ἀγαλλιάσει 

ἀγαλλιάσονται. Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ, 

ἡτοίμασα λύχνον τῷ Χριστῷ μου. Τοὺς ἐχθροὺς 

αὐτοῦ ἐνδύσω  αἰσχύνην ἐπὶ δὲ αὐτὸν ἐξανθήσει τὸ 

ἁγίασμά μου. 

 

 

 

 

ΨΑΛΜΟΣ. ΄. (90). 

Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου ἐν σκέπῃ 

δασω μένες πεδιάδες· Τώρα ὅμω ς θά μποῦμε στήν κα-

τοικία τοῦ Θεοῦ, θά προσκυνήσουμε στόν τόπο, ὅπου 

στάθηκαν τά πόδια του. Σήκω , Κύριε  καί ἔλα νά 

ἀναπαυθεῖς στήν Ἱερουσαλήμ Ἐσύ  καί ἡ ἅγιασμένη Κι-

βω τός σου. Οἱ ἱερεῖς σου θά φοροῦν ὡς ἔνδυμα τή δικαι-

οσύνη,  καί οἱ ἀφοσιω μένοι σ’ ἐσένα θά χαροῦν 

ὑπερβολικά. Γιά χάρη τοῦ Δαυΐδ τοῦ δούλου σου μήν 

ἀποστρέψεις τό πρόσω πό σου ἀπό κάθε βασιλιά πού 

χρίσθηκε (μέ τό μύρο) ἀπό σένα. Ἔδω σε ὁ Θεός στό 

Δαυΐδ ἀληθινή (βέβαιη) ὑπόσχεση  καί δέν θά τήν 

ἀθετήσει (δέ θά τήν παραβεῖ)· Ἀπό τούς ἀπογόνους σου 

θά ἀνεβάζω  διαδόχους στό θρόνο σου· Καί ἄν οἱ 

ἀπόγονοί σου τηρήσουν τή διαθήκη μου  καί τίς ρητές 

ἐντολές πού θά τούς διδάξω , τότε  καί οἱ ἀπόγονοί τους 

θά κάθονται αἰώνια στόν θρόνο σου. (Αὐτά τά εἶπε) ὁ 

Κύριος, διότι διάλεξε τή Σιών, προτίμησε αὐτήν γιά κα-

τοικία του· Αὐτή (εἶπε) εἶναι ἡ αἰώνια κατοικία μου, ἐδῶ 

θά κατοικήσω , γιατί τήν προτίμησα· Θά εὐλογήσω  

ὑπερβολικά τά ὑλικά ἀγαθά της, τούς φτω χους της θά 

τούς χορτάσω  μέ ψω μιά, τούς ἱερεῖς της θά τούς ντύσω  

μέ σω τηρία,  καί οἱ ἀφιερω μένοι σ’ ἐμένα κάτοικοί της 

θά χαροῦν ὑπερβολικά. Ἐκεῖ θά κάνω  νά ἀνατείλει 

ἰσχυρή δύναμη γιά τόν Δαυΐδ, ἑτοίμασα λύχνο (λυχνάρι 

φω τεινό) ἕναν βασιλιά γιά χάρη του ἀπό τούς 

ἀπογόνους του (τόν Μεσσία). Θά ἐξευτελίσω  τούς 

ἐχθρούς (τοῦ Βασιλιᾶ) αὐτοῦ, ἐνῶ ἐπάνω  σ’ αὐτόν θά 

ἀνθεῖ ἡ ἁγιότητά μου. 

ΨΑΛΜΟΣ. ΄. (90). 

Αὐτός πού κατοικεῖ κάτω  ἀπό τή βοήθεια τοῦ 
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τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται. Ἐρεῖ τῷ 

Κυρίῳ· Ἀντιλήπτω ρ μου εἶ, καὶ καταφυγή μου ὁ 

Θεός μου, καὶ ἐλπιῶ ἐπ' αὐτὸν. Ὅτι αὐτὸς ῥύσεταί 

σε ἐκ παγίδος θηρευτῶν, καὶ ἀπὸ λόγου 

ταραχώδους. Ἐν τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ 

ἐπισκιάσει σοι καὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ 

ἐλπιεῖς· ὅπλῳ κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ. Οὐ 

φοβηθήσῃ ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, ἀπὸ βέλους 

πετομένου ἡμέρας, ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει 

διαπορευομένου,   ἀπὸ συμπτώματος καὶ 

δαιμονίου μεσημβρινοῦ. Πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους 

σου χιλιὰς καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου, πρὸς σὲ δὲ 

οὐκ ἐγγιεῖ. Πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου κατανοήσεις 

καὶ ἀνταπόδοσιν ἁμαρτω λῶν ὄψει. Ὅτι σὺ Κύριε ἡ 

ἐλπίς μου· τὸν Ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου. Οὐ 

προσελεύσεται πρὸς σὲ κακὰ καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ 

τῷ σκηνώματί σου. Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ 

ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις 

ταῖς ὁδοῖς σου. Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε μή ποτε 

προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. Ἐπὶ ἀσπίδα 

καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ, καὶ καταπατήσεις λέοντα 

καὶ δράκοντα. Ὅτι ἐπ' ἐμὲ ἤλπισεν καὶ ῥύσομαι 

αὐτὸν· σκεπάσω  αὐτὸν ὅτι ἔγνω  τὸ ὄνομά μου. 

Κεκράξεται πρός  με,  καὶ  ἐπακούσομαι  αὐτοῦ· 

μετ' αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτόν καὶ 

δοξάσω  αὐτὸν. Μακρότητα ἡμερῶν ἐμπλήσω  

αὐτὸν, καὶ δείξω  αὐτῷ τὸ σω τήριόν μου. 

 

 

Ὑψίστου, θά ἀναπαύεται κάτω  ἀπό τή σκέπη τοῦ Θεοῦ 

τοῦ οὐρανοῦ. Θά λέγει στόν Κύριο· Εἶσαι βοηθός μου  

καί καταφύγιό μου· (Αὐτός εἶναι) ὁ Θεός μου,  καί θά 

ἐλπίζω  σ’ αὐτόν· Διότι αὐτός θά σέ γλυτώσει ἀπό τήν 

παγίδα τῶν κυνηγῶν,  καί ἀπό κάθε λόγο πού φέρνει 

ταραχή. Μέ τά νῶτα του θά σέ σκεπάζει  καί θά ἐλπίζεις 

στήν προστασία τῶν φτερῶν του· Ὡς ἀσπίδα θά σέ πε-

ρικυκλώσει ἡ ἀλήθειά του. Δέ θά φοβηθεῖς ἀπό φόβο 

νυχτερινό, ἀπό βέλος πού πετᾷ τήν ἡμέρα, ἀπό κάθε 

πρᾶγμα πού περπατᾷ μέσα στό σκοτάδι, ἀπό κάθε συν-

απάντημα  καί δαιμόνιο, πού ἐνεργεῖ κατά τό μεσημέρι. 

Θά πέφτουν (νεκροί) χίλιοι ἀπό τά ἀριστερά σου  καί 

δέκα χιλιάδες ἀπό τά δεξιά σου, ἐσένα ὅμω ς δέ θά σέ 

πλησιάσει (τό κακό). Ἀντίθετα, ἐσύ θά ἔχεις ἀνοιχτά τά 

μάτια σου,  καί θά βλέπεις, πῶς τιμω ροῦνται οἱ 

ἁμαρτω λοί. (Θά λές)· Ἐσύ, Κύριε, εἶσαι ἡ ἐλπίδα μου.      

(Καί  ἡ ἀπάντηση)· Τόν Ὕψιστο ἔβαλες καταφύγιό σου. 

Δέ θά σέ πλησιάσουν ποτέ κακά,  καί καμμιά μάστιγα 

ἀσθένειας δέ θά πλησιάσει στήν κατοικία σου. Διότι θά 

δώσει ἐντολή στούς Ἀγγέλους του, νά σέ διαφυλάξουν 

σέ ὅλους τούς δρόμους (τῆς ζω ῆς) σου· Θά σέ σηκώσουν 

στά χέρια, γιά νά μή σκοντάψει τό πόδι σου σέ καμμιά 

πέτρα. Θά πατήσεις ἐπάνω  σέ ἀσπίδα  καί βασιλίσκο 

(δηλητηριώδη φίδια)  καί δέν θά πάθεις τίποτε,  καί θά 

καταπατήσεις λιοντάρια  καί δράκοντες. Ἐπειδή ὁ 

δοῦλος μου αὐτός στήριξε τήν ἐλπίδα του σ’ ἐμένα, (λέ-

γει ὁ Θεός), θά τόν γλυτώσω  (ἀπό κάθε κίνδυνο)· Θά τόν 

σκεπάσω  προστατευτικά, γιατί ἀναγνω ρίζει τό ὄνομά 

μου. Θά κράζει πρός ἐμένα  καί θά τόν ἀκούω , θά εἶμαι 
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Δόξα ... 

Ἀπεγράφετο ποτέ... Ὥρα Α΄. (Σελ. 465). 

Καί νῦν... 

Ὅτι οὐκ ἔχομεν παρρησίαν διὰ τὰ πολλὰ ἠμῶν 

ἁμαρτήματα, σὺ τὸν ἐκ σοῦ γεννηθέντα 

δυσώπησον, Θεοτόκε Παρθένε· πολλὰ γὰρ ἰσχύει 

δέησις Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου. Μὴ 

παρίδῃς ἁμαρτω λὼν ἱκεσίας ἡ πάνσεμνος, ὅτι 

ἐλεήμω ν ἐστί, καὶ σῴζειν δυνάμενος, ὁ καὶ παθεῖν 

ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος. 

 

Τροπάρια. 

Δεῦτε πιστοὶ ἐπαρθῶμεν ἐνθέω ς, καὶ 

κατίδω μεν συγκατάβασιν θεϊκὴν ἄνω θεν, ἐν 

Βηθλεὲμ πρὸς ἡμᾶς ἐμφανῶς· καὶ νοῦν 

καθαρθέντες, τῷ βίῳ προσενέγκω μεν, ἀρετάς ἀντὶ 

μύρου, προευτρεπίζοντες πιστῶς, τῶν Γενεθλίω ν 

τὰς εἰσόδους, ἐπὶ τῶν ψυχικῶν θησαυρισμάτω ν, 

κράζοντες· Ἐν ὑψίστοις δόξα, Θεῷ τῷ ἐν Τριάδι, δι' 

οὗ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία ἐπεφάνη, τὸν Ἀδὰμ 

ἐκλυτρώσασθαι, τῆς ἀρχεγόνου ἀρᾶς ὡς 

Φιλάνθρω πος. 

Στίχ. Ὁ Θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει καὶ ὁ ἅγιος ἐξ 

ὄρους κατασκίου δασέος. 

Ἄκουε οὐρανέ, καὶ ἐνω τίζου ἡ γῆ· σαλευθήτω  

τὰ θεμέλια, ἐπιλαβέτω  τρόμος τὰ καταχθόνια· ὅτι 

μαζί του σέ κάθε θλίψη· Θά τόν βγάλω  ἀπό τίς δοκιμα-

σίες  καί θά τόν δοξάσω . Θά χαρίσω  σ’ αὐτόν μακροη-

μέρευση,  καί θά τοῦ δείχνω  τή σω τηρία μου. 

Δόξα ... 

Ἀπεγράφετο ποτέ... Ὥρα Α΄. (Σελ. 465). 

Καί νῦν... 

Ἐπειδή δέν ἔχουμε παρρησία (θάρρος) ἐξ αἰτίας τῶν 

πολλῶν μας ἁμαρτημάτω ν, ἐσύ παρακάλεσε αὐτόν πού 

γεννήθηκε ἀπό σένα, Θεοτόκε Παρθένε· Γιατί ἔχει πολύ 

μεγάλη δύναμη ἡ προσευχή τῆς Μητέρας, γιά νά 

ἐξευμενίσει τόν Κύριο. Μή παραβλέψεις, Πάνσεμνη, τίς 

ἱκεσίες ἡμῶν τῶν ἁμαρτω λῶν, διότι εἶναι ἐλεήμω ν  καί 

μπορεῖ νά μᾶς σώζει, αὐτός πού καταδέχθηκε νά πάθει 

γιά μᾶς. 

Τροπάρια. 

Ἐλᾶτε, πιστοί, ἄς ὑψω θοῦμε μέ θεία ἔμπνευση,  καί 

ἄς δοῦμε τή θεϊκή συγκατάβαση, πού ἔγινε ὁλοφάνερα 

γιά μᾶς στή Βηθλεέμ·  Καί ἀφοῦ καθαρισθοῦμε ὡς πρός 

τόν νοῦ, νά προσφέρουμε μέ τή ζω ή μας ἀρετές ἀντί τοῦ 

μύρου, προετοιμάζοντας μέ πίστη τόν ἐρχομό τοῦ 

Χριστοῦ στίς καρδιές μας κράζοντας· Δόξα στόν Ὕψιστο 

Τριαδικό Θεό, διά τοῦ ὁποίου ἐκδηλώθηκε στούς 

ἀνθρώπους ἡ εὐαρέσκειά του, γιά νά λυτρώσει τόν 

Ἀδάμ ἀπό τήν ἀρχαία κατάρα ὡς φιλάνθρω πος. (Δίς). 

 

Στίχοι: Ὁ Θεός θά ἔλθει ἀπό τή Θαιμάν,  καί ὁ ἅγιος 

ἀπό σκιερό δασω μένο ὄρος. 

Ἄκουε, οὐρανέ,  καί στῆσε τό αὐτί σου (πρόσεξε) ἡ γῆ· 

Ἄς σαλευθοῦν τά θεμέλια (τῆς γῆς), ἄς κυριεύσει τρόμος 
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ὁ Θεός τε καὶ Κτίστης, σαρκὸς εἰσέδυ πλάσιν· καὶ ὁ 

κραταιᾷ κτίσας χειρὶ τὴν κτίσιν, σπλάγχνον 

ὁρᾶται πλάσματος. Ὢ βάθος πλούτου, καὶ σοφίας 

καὶ γνώσεω ς Θεοῦ! ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα 

αὐτοῦ, καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. 

 

 

 

Στίχ. Κύριε, εἰσακήκοα τήν ἀκοήν σου καί 

ἐφοβήθην, Κύριε, κατενόησα τά ἔργα σου καί 

ἐξέστην. (Τό αὐτό). 

Δόξα... Καί νῦν… Θεοτοκίο. 

Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ κατίδω μεν, θαῦμα 

πᾶσαν ἔννοιαν, ἐκπλῆττον καὶ συνέχον καὶ 

εὐσεβῶςπροσκυνοῦντες, πίστει ἀνυμνήσω μεν. 

Σήμερον πρὸς Βηθλεέμ, ἐγκυμονοῦσα Κόρη 

παραγίνεται, τοῦ γεννῆσαι τὸν Κύριον· χοροὶ δέ, 

Ἀγγέλω ν προτρέχουσι. Καὶ ταῦτα βλέπω ν ἐβόα, 

Ἰω σὴφ ὁ Μνήστω ρ· Τὶ τὸ ἐν σοὶ ξένον μυστήριον 

Παρθένε; καὶ πῶς μέλλεις λοχεῦσαι, ἡ 

ἀπειρόζυγος Δάμαλις; 

 

 

Προκείμενον. 

Ἐκ γαστρὸς πρὸ Ἑω σφόρου ἐγέννησά σε. 

 

Στίχ. Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου. Κάθου ἐκ 

δεξιῶν μου. 

Προφητεία τοῦ Ἡσαΐου: 

τά καταχθόνια (αὐτά πού εἶναι κάτω  ἀπό τή γῆ)· Διότι ὁ 

Θεός  καί Κτίστης ἔχει εἰσχω ρήσει στήν πλάση τῆς σάρ-

κας (πῆρε ἀνθρώπινο σῶμα)·  Καί αὐτός πού μέ πανί-

σχυρο χέρι ἔκτισε τήν κτίση, ἐμφανίζεται ὡς σπλάχνο 

τοῦ πλάσματος. Ὤ βάθος πλούτου  καί σοφίας  καί 

γνώσεω ς Θεοῦ! Πόσο ἀνεξερεύνητα εἶναι τά κρίματά 

του (οἱ βουλές του),  καί ἀνεξιχνίαστες (ἄγνω στες) οἱ 

ἐνέργειές του! 

Στίχ. Κύριε, ἄκουσα τή φήμη σου  καί φοβήθηκα, Κύ-

ριε, μελέτησα τά ἔργα σου  καί ἔμεινα ἐκστατικός ( τά 

ἔχασα). (Τό ἴδιο). 

Δόξα ... Καί νῦν... Θεοτοκίο. 

Ἐλᾶτε, χριστιανικοί λαοί, νά δοῦμε τό θαῦμα, πού 

ἐκπλήττει  καί συνέχει (κρατᾷ σέ ἀπορία) κάθε διάνοια·  

καί προσκυνώντας το μέ εὐσέβεια ἄς τό ἀνυμνήσουμε 

μέ πίστη· Σήμερα ἔρχεται στή Βηθλεέμ ἔγκυος Κόρη, γιά 

νά γεννήσει τόν Κύριο·  Καί προπορεύονται χοροί (πλή-

θη) Ἀγγέλω ν· Καί βλέποντας αὐτά φώναξε ὁ Ἰω σήφ ὁ 

Μνήστω ρ (ὁ μνηστήρας τῆς Παναγίας)· Τί εἶναι τό πα-

ράξενο αὐτό μυστήριο σ’ ἐσένα, Παρθένε;  καί πῶς θά 

γίνεις μητέρα μικροῦ παιδιοῦ (λεχώνα) ἡ Δάμαλις (ἡ 

νεαρή ἀγελάδα), πού δέν ἔχεις πεῖρα τοῦ ζυγοῦ τοῦ γά-

μου; 

Προκείμενο. 

Ἀπό τήν οὐσία μου σέ γέννησα πρίν ἀπό τόν 

Ἑω σφόρο. 

Στίχ. Εἶπε ὁ Κύριος ὁ Θεός Πατέρας, στόν Κύριό μου 

Ἰησοῦ Χριστό· Κάθισε στά δεξιά μου. 

Προφητεία τοῦ Ἡσαΐα: 
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(Ζ΄.10-15, Η΄. 14, 8-10). 

Προσέθετο Κύριος λαλῆσαι τῷ Ἄχαζ λέγω ν· 

Αἴτησαι σεαυτῷ σημεῖον παρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ 

σου εἰς βάθος ἢ εἰς ὕψος. Καὶ εἶπεν Ἄχαζ· Οὐ μὴ 

αἰτήσω  ουδ' οὐ μὴ πειράσω  Κύριον· Καὶ 

εἶπεν(Ἡσαΐας)· Ἀκούσατε δὴ οἶκος Δαυΐδ· μὴ 

μικρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις; καὶ πῶς 

Κυρίῳ παρέχετε ἀγῶνα; Διὰ τοῦτο δώσει Κύριος 

αὐτὸς ἡμῖν σημεῖον. Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ 

λήψεται καὶ τέξεται υἱὸν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ Ἐμμανουὴλ. Βούτυρον καὶ μέλι φάγεται 

πρὶν ἢ γνῶναι αὐτὸν ἢ προελέσθαι πονηρὰ, 

ἐκλέξεται τὸ ἀγαθὸν. Διότι πρὶν ἢ γνῶναι τὸ 

παιδίον ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἀπειθεῖ πονηρίᾳ τοῦ 

ἐκλέξασθαι τὸ ἀγαθὸν. Καὶ εἶπεν Κύριος πρὸς με· 

Λάβε σεαυτῷ τόμον καινόν μέγαν, καὶ γράψον εἰς 

αὐτὸν γραφίδι ἀνθρώπου. Τοῦ ὀξέω ς προνομὴν 

ποιῆσαι σκύλω ν. Πάρεστι γὰρ· Καὶ μάρτυράς μοι 

ποίησον πιστοὺς ἀνθρώπους, τὸν Οὐρίαν τὸν 

ἱερέα, καὶ Ζαχαρίαν υἱὸν Βαραχίου· Καὶ 

προσῆλθον πρὸς τὴν προφῆτιν καὶ ἐν γαστρὶ 

ἔλαβε, καὶ ἔτεκεν υἱὸν· καὶ εἶπέ μοι Κύριος· Κάλε-

σον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Ταχέω ς σκύλευσον, ὀξέω ς 

προνόμευσον. Διότι πρὶν ἢ γνῶναι τὸ παιδίον 

καλεῖν πατέρα ἢ μητέρα λήψεται δύναμιν 

Δαμασκοῦ καὶ τὰ σκῦλα Σαμαρείας ἔναντι 

Βασιλέω ς Ἀσσυρίω ν. Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεὸς. Γνῶτε 

Ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε· ἐπακούσατε ἕω ς ἐσχάτου τῆς 

γῆς· ἰσχυκότες ἡττᾶσθε. Ἐὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε 

(Ζ΄.10-15, Η΄. 14,8-10). 

Πρόσθεσε ὁ Κύριος στά λεγόμενα πρός τόν Ἄχαζ τά 

ἑξῆς; Ζήτησε γιά τόν ἑααυτό σου σημεῖο (θαῦμα) ἀπό 

τόν Κύριο τόν Θεό σου στά βάθη τῆς γῆς ἤ στά ὕψη τοῦ 

οὐρανοῦ· Καί εἶπε ὁ Ἄχαζ· Δέ θά ζητήσω  (θαῦμα) οὔτε 

θά βάλω  σέ πειρασμό τόν Κύριο. Καί εἶπε ὁ Ἡσαΐας· 

Ἀκοῦστε λοιπόν, ἀπόγονοι τοῦ Δαυΐδ· Μήπω ς εἶναι γιά 

σᾶς μικρό, τό νά στενοχω ρεῖτε ἀνθρώπους;  καί πῶς 

στενοχω ρεῖτε τόν Κύριο; Γι’ αὐτό ὁ ἴδιος ὁ Κύριος θά σᾶς 

δώσει σημεῖο. Νά, ἡ Παρθένος θά μείνει ἔγκυος,  καί θά 

γεννήσει, Υἱό  καί θά τόν ὀνομάσουν Ἐμμανουήλ (ὁ 

Θεός εἶναι μαζί μας). Θά τρώγει βούτυρο  καί μέλι 

(σημεῖο ἀφθονίας). Πρίν νά ἔχει τήν ἀνθρώπινη 

ὡριμότητα, νά ξεχω ρίζει τό καλό ἀπό τό κακό, ἀντί νά 

διαλέξει τά πονηρά, θά διαλέξει τό ἀγαθό. Διότι πρίν νά 

γνω ρίσει τό παιδί τό καλό ἤ τό κακό, δείχνει ἀπείθεια 

στήν πονηρία, γιά νά διαλέξει τό ἀγαθό· Καί μοῦ εἶπε ὁ 

Κύριος (λέγει ὁ Ἡσαΐας)· Πάρε μαζί σου ἕναν πίνακα 

καινούριο  καί μεγάλο  καί γράψε σ’ αὐτόν μέ γραφή 

κατανοητή ἀπό τούς ἀνθρώπους τά ἑξῆς: «Γι’ αὐτόν πού 

θά κάνει γρήγορα διανομή λαφύρω ν» (θά σᾶς λαφυρα-

γω γήσει)· Καί ὁ καιρός αὐτός εἶναι παρών (εἶναι κοντά)·  

Καί βάλε μου μάρτυρες ἀνθρώπους ἀξιόπιστους, τόν 

Οὐρία τόν ἱερέα  καί τό Ζαχαρία τό γιό τοῦ Βαραχία· Καί 

ἦλθα σέ σχέση μέ τή σύζυγο, καί συνέλαβε, καί γέννησε 

υἱό·  Καί μοῦ εἶπε ὁ Κύριος· Δός του τό ὄνομα: «Γρήγορα 

λαφυραγώγησε, ὁλοκληρω τικά λεηλάτησε»· Διότι πρίν 

μάθει τό παιδί αὐτό νά λέγει πατέρα ἤ μητέρα, θά κυ-

ριεύσει τή δύναμη (τό στρατό) τῆς Δαμασκοῦ,  καί θά 
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καὶ πάλιν ἡττηθήσεσθε. Καὶ ἣν ἂν βουλὴν 

βουλεύσησθε διασκεδάσει Κύριος· καὶ λόγον ὃν 

ἐὰν λαλήσητε οὐ μὴ ἐμμείνῃ ἐν ὑμῖν ὅτι μεθ' ἡμῶν 

ὁ Θεὸς. 

 

 

 

 

 

Ὁ Ἀπόστολος. 

Πρὸς Ἑβραίους. (Α·. 10-Β΄. 3). 

Κατ' ἀρχὰς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίω σας, 

καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί. Αὐτοὶ 

ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς 

ἱμάτιον παλαιω θήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον 

ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, 

καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. Πρὸς τίνα δὲ τῶν 

ἀγγέλω ν εἴρηκέ ποτε· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕω ς 

ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν 

σου; Οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς 

διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας 

κληρονομεῖν σω τηρίαν; Διὰ τοῦτο δεῖ 

περισσοτέρω ς ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μὴ 

ποτε παραρρυῶμεν.  Εἰ γὰρ  ὁ  δι᾽  Ἀγγέλω ν 

λαληθεὶς  λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα 

παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον 

μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα 

τηλικαύτης ἀμελήσαντες σω τηρίας; ἥτις, ἀρχὴν 

λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν 

πάρει τά λάφυρα τῆς Σαμαρείας μπροστά στόν βασιλιά 

τῶν Ἀσσυρίω ν. Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας· Μάθετέ το ἔθνη  

καί ὑποκύψτε· Ἀκοῦστε το μέχρι τά πέρατα τῆς γῆς· 

Ἐσεῖς πού ὑπερισχύσατε ὡς τώρα, θά νικηθεῖτε· Καί ἄν 

ἀκόμη ξανά ὑπερισχύσετε,  καί πάλι θά ἡττηθεῖτε· Καί 

ὁποιαδήποτε ἀπόφαση  καί ἄν πάρετε, θά τή ματαιώσει 

ὁ Κύριος·  Καί ὅποιον (ἀπειλητικό) λόγο κι ἄν πεῖτε, δέ 

θά πραγματοποιηθεῖ γιά χάρη σας, διότι ὁ Θεός εἶναι 

μαζί μας. 

Ἀπόστολος. 

Πρός Ἑβραίους. ((Α·. 10-Β΄. 3). 

Κατ’ ἀρχάς Ἐσύ Κύριε, θεμελίω σες τή γῆ,  καί ἔργα 

τῶν χεριῶν σου εἶναι οἱ οὐρανοί. Αὐτοί (κάποτε) θά 

χαθοῦν, Ἐσύ ὅμω ς παραμένεις·  Καί ὅλοι ὡς ἐπανω φόρι 

θά παλιώσουν,  καί ὡς μανδύα θά τούς περιτυλίξεις  καί 

θά μεταβληθοῦν, Ἐσύ ὅμω ς παραμένεις ὁ ἴδιος,  καί τά 

ἔτη σου θά εἶναι αἰώνια· Καί σέ ποιόν ἀπό τούς 

Ἀγγέλους εἶπε ποτέ (ὁ Θεός)· Κάθισε στά δεξιά μου, ἕω ς 

ὅτου θά βάλω  τούς ἐχθρούς σου ὑποστήριγμα στά πόδια 

σου; Δέν εἶναι ὅλοι τους ὑπηρετικά πνεύματα, πού 

ἀποστέλλονται νά ὑπηρετήσουν, αὐτούς πού πρόκειται 

νά κληρονομήσουν τή σω τηρία; Γι’ αὐτό πρέπει ἐμεῖς νά 

προσέχουμε περισσότερο σέ ὅσα ἀκούσαμε, μήπω ς κά-

ποτε παρασυρθοῦμε. Διότι, ἐάν ὁ λόγος πού κηρύχθηκε 

ἀπό Ἀγγέλους ἀποδείχθηκε βέβαιος,  καί κάθε παρά-

βαση  καί παρακοή πῆρε δίκαιη ἀνταπόδοση, πῶς θά 

ξεφύγουμε ἐμεῖς, ἄν δείξουμε ἀμέλεια γιά μιά τόσο με-

γάλη σω τηρία; Ἡ ὁποία, ἀφοῦ ἄρχισε νά κηρύττεται 

ἀπό τόν Κύριο, βεβαιώθηκε μετά σ’ ἐμᾶς ἀπό ἐκείνους 
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ἀκουσάντω ν εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη. 

Εὐαγγέλιον. 

Κατά Ματθαῖον. (Β΄. 2-12). 

Τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς 

Ἰουδαίας, ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ Βασιλέω ς· Ἰδού, 

μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς 

Ἱεροσόλυμα, λέγοντες· Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς 

βασιλεὺς  τῶν  Ἰουδαίω ν;  Εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τόν 

ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι 

αὐτῷ. Ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ Βασιλεὺς ἐταράχθη, 

καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ. Καὶ συναγαγὼν 

πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, 

ἐπυνθάνετο παρ' αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. 

Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτω  

γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου. Καὶ σύ, Βηθλεὲμ 

γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν 

Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις 

ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. Τότε Ἡρῴδης, 

λάθρα καλέσας τοὺς μάγους, ἠκρίβω σε παρ' 

αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος. Καὶ 

πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε· Πορευθέντες 

ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ 

εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπω ς κᾀγὼ ἐλθὼν 

προσκυνήσω  αὐτῷ. Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ 

Βασιλέω ς ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδού, ὁ ἀστήρ, ὃν εἶδον 

ἐν τῇ ἀνατολῇ, προῆγεν αὐτούς, ἕω ς ἐλθὼν ἔστη 

ἐπάνω  οὗ ἦν τὸ παιδίον. Ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα 

ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. Καὶ ἐλθόντες 

εἰς τὴν οἰκίαν, εὗρον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς 

πού τήν ἄκουσαν. 

Εὐαγγέλιο. 

Κατά Ματθαῖον. (Β΄. 2-12). 

Ὅταν γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς στή Βηθλεέμ τῆς  Ἰουδαίας 

κατά τά χρόνια τοῦ Βασιλιᾶ Ἡρώδη, νά, Μάγοι ἀπό τήν 

ἀνατολή ἔφθασαν στά Ἱεροσόλυμα  καί ἔλεγαν· Ποῦ 

εἶναι ὁ νεογέννητος βασιλιάς τῶν Ἰουδαίω ν; Διότι 

εἴδαμε τό ἀστέρι του, νά ἀνατέλλει στήν ἀνατολή  καί 

ἤλθαμε νά τόν προσκυνήσουμε. Μόλις τό ἄκουσε ὁ 

Ἡρώδης ὁ βασιλιάς ταράχθηκε  καί ὁλόκληρη ἡ 

Ἱερουσαλήμ μαζί του,  καί ἀφοῦ συγκέντρω σε ὅλους 

τούς ἀρχιερεῖς  καί τούς γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, ζητοῦσε 

νά μάθει ἀπ’ αὐτούς, ποῦ θά γεννηθεῖ ὁ Χριστός· Κι 

ἐκεῖνοι ἀπάντησαν· Στή Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας· Διότι 

ἔτσι ἔγραψε ὁ Προφήτης· « Καί  σύ Βηθλεέμ, χώρα τῆς 

Ἰουδαίας, δέν εἶσαι καθόλου ἀσήμαντη μεταξύ τῶν με-

γαλουπόλεω ν τῆς Ἰουδαίας· Διότι ἀπό σένα θά προέλθει 

ἄρχοντας, ὁ ὁποῖος θά κυβερνήσει τό λαό μου τόν 

Ἰσραήλ». Τότε ὁ Ἡρώδης, ἀφοῦ κάλεσε κρυφά τούς Μά-

γους, ζήτησε νά ἐξακριβώσει ἀπ’ αὐτούς, ἀπό πότε 

ἄρχισε νά φαίνεται τό ἀστέρι,  καί ἀφοῦ τούς ἔστειλε 

στή Βηθλεέμ εἶπε· Πηγαίνετε  καί ψάξτε καλά γιά τό 

παιδί·  Καί ὅταν τό βρεῖτε, εἰδοποιῆστε με, γιά νά ἔλθω  

κι ἐγώ νά τό προσκυνήσω . Κι ἐκεῖνοι ἀφοῦ ἄκουσαν Τόν 

βασιλιά πῆγαν· Καί νά, τό ἀστέρι πού εἶδαν στήν 

ἀνατολή, ἐμφανίσθηκε  καί προπορευόταν μπροστά ἀπ’ 

αὐτούς, ἕω ς ὅτου ἦλθε  καί στάθηκε ἐπάνω  ἀπό τόν τό-

πο, ὅπου ἦταν τό παιδί· Καί μόλις εἶδαν τό ἀστέρι, χά-

ρηκαν μέ ὑπερβολικά μεγάλη χαρά,  καί ἀφοῦ μπῆκαν 
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μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, 

καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν 

προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ 

σμύρναν. Καὶ χρηματισθέντες κατ' ὄναρ μὴ 

ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι' ἄλλης ὁδοῦ 

ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 

 

Ταχὺ προκαταλαβέτω σαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί 

σου, Κύριε, ὅτι ἐπτω χεύσαμεν σφόδρα· βοήθησον 

ἡμῖν, ὁ Θεός, ὁ Σω τὴρ ἡμῶν, ἔνεκεν τῆς δόξης τοῦ 

ὀνόματός σου. Κύριε, ῥῦσαι ἡμᾶς, καὶ ἱλάσθητι 

ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. 

Τρισάγιο: (Συλλειτουργικόν.  Σελ. 15-16). 

Ἡ Παρθένος σήμερον. (Σελ. 470). 

Κύριε, ἐλέησον. (Μ΄.).κ.λ.π. (Σελ. 470-471 

Εὐχή. 

Θεέ, καὶ Κύριε τῶν δυνάμεω ν καὶ πάσης  

κτίσεω ς  Δημιουργέ,  ὁ  διὰ σπλάγχνα ἀνεικάστου 

ἐλέους σου τὸν μονογενῆ σου Υἱόν, τὸν Κύριον 

ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, καταπέμψας ἐπὶ σω τηρίᾳ 

τοῦ γένους ἡμῶν, καὶ διὰ τοῦ τιμίου αὐτοῦ 

Σταυροῦ τὸ χειρόγραφον τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν 

διαρρήξας, καὶ θριαμβεύσας ἐν αὐτῷ τὰς ἀρχὰς 

καὶ ἐξουσίας τοῦ σκότους. Αὐτὸς Δέσποτα 

φιλάνθρω πε, πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν τῶν ἁμαρτω λῶν 

τὰς εὐχαριστηρίους ταύτας, καὶ ἱκετηρίους 

ἐντεύξεις· καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς ὀλεθρίου 

καὶ σκοτεινοῦ παραπτώματος, καὶ πάντω ν τῶν 

κακῶσαι ἡμᾶς ζητούντω ν ὁρατῶν καὶ ἀοράτω ν 

στό σπίτι (ὅπου ἐγκαταστάθηκε ἡ Ἁγία Οἱκογένεια), 

βρῆκαν τό παιδί μαζί μέ τή Μαρία τή Μητέρα του,  καί 

ἔπεσαν  καί τό προσκύνησαν,  καί ἀφοῦ ἄνοιξαν τούς 

θησαυρούς τους, τοῦ πρόσφεραν δῶρα, χρυσάφι  καί λι-

βάνι  καί σμύρνα· Καί ἀφοῦ πῆραν μήνυμα ἀπό τόν Θεό 

στό ὄνειρό τους, νά μήν ἐπιστρέψουν στόν Ἡρώδη, 

ἔφυγαν γιά τή χώρα τους ἀπό ἄλλο δρόμο. 

Κύριε, ἄς μᾶς προλάβει γρήγορα ἡ εὐσπλαχνία σου, 

γιατί πτω χεύσαμε πνευματικά πάρα πολύ· Βοήθησέ 

μας, Θεέ Σω τήρα μας, γιά νά δοξασθεῖ  τό  ὄνομά  σου· 

Κύριε, λύτρω σέ μας  καί συγχώρεσε τίς ἁμαρτίες μας, 

γιά χάρη τοῦ ὀνόματός σου. 

Τρισάγιο: (Συλλειτουργικό. Σελ.  15-16). 

Παρθένος σήμερον. Α΄.ὥρα. (Σελ. 70). 

Κύριε, ἐλέησον. (Μ΄.) κ.λ.π. (Σελ. 470-471). 

Εὐχή. 

Θεέ  καί Κύριε τῶν Δυνάμεω ν,  καί Δημιουργέ ὅλης 

τῆς κτίσεω ς, Ἐσύ πού ἀπό τήν εὐσπλαχνία τοῦ 

ἀνυπολογίστου ἑλέους σου, ἔστειλες τό Μονογενή σου 

Υἱό, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό,γιά τή σω τηρία τοῦ γέ-

νους μας,  καί μέ τόν Τίμιο Σταυρό του ἔσχισες τό 

γραμμάτιο τῶν ἁμαρτιῶν μας,  καί ἐξευτέλισες θριαμ-

βευτικά τίς ἀρχές  καί ξουσίες τοῦ σκότους· Ἐσύ ὁ ἴδιος, 

Κύριε, δέξου τίς εὐχαριστήριες αὐτές  καί ἱκετευτικές 

προσευχές ἡμῶν τῶν ἁμαρτω λῶν,  καί γλύτω σέ μας 

ἀπό κάθε σκοτεινό  καί ὀλέθριο σφάλμα,  καί ἀπό ὅλους 

τούς ὁρατούς  καί ἀοράτους ἐχθρούς μας, πού ζητοῦν νά 

μᾶς κάνουν κακό. Κάρφω σε (ἀκινητοποίησε) μέ τό δικό 

σου φόβο τίς σαρκικές μας ἐπιθυμίες,  καί μήν ἀφήνεις 
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ἐχθρῶν. Καθήλω σον ἐκ τοῦ φόβου σου τὰς σάρκας 

ἡμῶν, καὶ μὴ ἐκκλίνῃς τὰς καρδίας ἡμῶν εἰς 

λόγους, ἢ εἰς λογισμοὺς πονηρίας· ἀλλὰ τῷ πόθῳ 

σου τρῶσον ἡμῶν τὰς ψυχάς. Ἵνα διὰ παντὸς πρὸς 

σὲ ἀτενίζοντες, καὶ τῷ παρὰ σοῦ φω τὶ 

ὁδηγούμενοι, σὲ τὸ ἀπρόσιτον καὶ ἀΐδιον 

κατοπτεύοντες φῶς, ἀκατάπαυστόν σοι τὴν 

ἐξομολόγησιν, καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπω μεν, τῷ 

ἀνάρχῳ Πατρί, σὺν τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ, καὶ τῷ 

παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζω οποιῷ σου Πνεύματι, 

νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνω ν. 

Ἀμήν. 

 

ΩΡΑ Θ΄. (Ἐνάτη). 

Προκαταρκτικά. Α΄. ὥρα. (Σελ. 461). 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΘ΄. (109). 

Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν 

μου ἕω ς ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν 

ποδῶν σου. Ῥάβδον δυνάμεώς ἐξαποστελεῖ σοι 

Κύριος ἐκ Σιὼν καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν 

ἐχθρῶν σου. Μετὰ  σοῦ  ἡ ἀρχὴ  ἐν ἡμέρᾳ τῆς 

δυνάμεώς σου ἐν ταῖς λαμπρότησιν τῶν ἁγίω ν 

σου. Ἐκ γαστρὸς πρὸ Ἑω σφόρου ἐγέννησά  σε. 

Ὤμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται·  σὺ ἱερεὺς 

εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. Κύριος 

ἐκ δεξιῶν σου συνέθλασεν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ 

Βασιλεῖς. Κρινεῖ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, πληρώσει 

πτώματα, συνθλάσει κεφαλὰς ἐπὶ γῆς πολλῶν. Ἐκ 

χειμάρρου ἐν ὁδῷ πίεται· διὰ τοῦτο ὑψώσει 

νά παρεκτραποῦν οἱ καρδιές μας σέ λόγους ἤ σέ λογι-

σμούς πονηρίας·  Ἀλλά μέ τό δικό σου πόθο τραυμάτισε 

(καί  αἰχμαλώτισε) τίς ψυχές μας. Ὥστε ἀτενίζοντας γιά 

πάντα σ’ ἐσένα,  καί ὁδηγούμενοι ἀπό τό δικό σου φῶς, 

βλέποντας μέ προσοχή ἐσένα τό ἀπρόσιτο (ἀπλησίαστο)  

καί αἰώνιο φῶς, νά ἀναπέμπουμε τήν ἀκατάπαυστη δο-

ξολογία  καί εὐχαριστία σ’ ἐσένα τόν Ἄναρχο Πατέρα, 

μαζί μέ τόν Μονογενῆ σου Υἱό  καί τό Ἅγιο  καί ἀγαθό  

καί ζω οποιό σου Πνεῦμα, τώρα  καί πάντοτε  καί στούς 

αἰῶνες τῶν αἰώνω ν. Ἀμήν. 

 

 

 

ΩΡΑ Θ΄. (Ἐνάτη). 

Προκαταρκτικά. Α΄. ὥρα. (Σελ. 461). 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΘ΄. (109). 

Εἶπε ὁ Κύριος (Θεός Πατέρας) στόν Κύριό μου (τόν 

Μεσσία Χριστό)·  Κάθισε στά δεξιά μου, ἕω ς ὅτου βάλω  

τούς ἐχθρούς σου ὑποστήριγμα γιά τά πόδια σου. Ράβδο 

(ἐξουσία) δυνατή, (Μεσσία), θά σοῦ στείλει ὁ Κύριος ἀπό 

τή Σιών, γι’ αὐτό γίνε κυρίαρχος ἀνάμεσα στούς 

ἐχθρούς σου· Μαζί σου θά εἶναι ἡ έξουσία, κατά τήν 

ἡμέρα πού θά φανεῖ ἡ δύναμή σου μέσα στό λαμπρό 

περιβάλλον τῶν ἁγίω ν σου. Ἀπό τήν ἴδια τήν οὐσία μου 

σ’ ἐγέννησα πρίν ἀπό τόν Ἑω σφόρο, (λέγει ὁ Θεός)· Ὁ 

Κύριος ὁρκίσθηκε  καί δέν θά ἀλλάξει γνώμη· Ἐσύ 

(Μεσσία) εἶσαι αἰώνιος ἱερεύς σύμφω να μέ τήν τάξη τοῦ 

Μελχισεδέκ. Ὁ Κύριος εὑρισκόμενος στά δεξιά σου θά 

συντρίψει βασιλεῖς κατά τήν ἡμέρα τῆς ὀργῆς του· Θά 
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κεφαλὴν. 

 

 

 

 

 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΙ΄. (110). 

Ἐξομολογήσομαί σοι Κύριε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, 

ἐν βουλῇ εὐθέω ν καὶ συναγω γῇ. Μεγάλα τὰ ἔργα 

Κυρίου ἐξεζητημένα εἰς πάντα τὰ θελήματα 

αὐτοῦ. Ἐξομολόγησις καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ ἔργον 

αὐτοῦ καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα 

τοῦ αἰῶνος. Μνείαν ἐποιήσατο τῶν θαυμασίω ν 

αὐτοῦ· ἐλεήμω ν καὶ οἰκτίρμω ν ὁ Κύριος· τροφὴν 

ἔδω κε τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν. Μνησθήσεται εἰς 

τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ· ἰσχὺν ἔργω ν αὐτοῦ 

ἀνήγγειλεν τῷ λαῷ αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς 

κληρονομίαν Ἐθνῶν· Ἔργα χειρῶν αὐτοῦ ἀλήθεια 

καὶ κρίσις. Πισταὶ πᾶσαι αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ 

ἐστηριγμέναι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος 

πεποιημέναι ἐν ἀληθείᾳ καὶ εὐθύτητι. Λύτρω σιν 

ἀπέστειλεν τῷ λαῷ αὐτοῦ, ἐνετείλατο εἰς τὸν 

αἰῶνα διαθήκην αὐτοῦ· ἅγιον καὶ φοβερὸν τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ· Ἀρχὴ Σοφίας φόβος Κυρίου· σύνεσις 

δὲ, ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτὴν·  ἡ αἴνεσις 

αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

 

 

ΨΑΛΜΟΣ ΠΕ΄. (85). 

δικάσει  καί θά καταδικάσει τά ἀσεβῆ ἔθνη, θά γεμίσει 

τή γῆ μέ πτώματα, θά συντρίψει τά κεφάλια πολλῶν 

(ἀρχόντω ν) στή γῆ. (Ὁ Μεσσίας) θά ἀναγκασθεῖ νά πιεῖ 

νερό ἀπό τυχαῖο χείμαρρο τοῦ δρόμου. Γι’ αὐτή του (τήν 

κακοπάθεια) θά σηκώσει ψηλά τό κεφάλι του (θά τόν 

ἐξυψώσει ὁ Κύριος). 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΙ΄. (110). 

Θά σέ δοξολογήσω , Κύριε, μέ ὅλη τήν καρδιά μου σέ 

στενό  καί εὐρύτερο κύκλο δικαίω ν (ἀνθρώπω ν). Εἶναι 

μεγάλα τά ἔργα τοῦ Κυρίου, μελετημένα  καί πραγμα-

τοποιημένα σύμφω να μέ τό θέλημά του· Δημιουργεῖ 

διάθεση γιά ὕμνο τό μεγαλοπρεπές ἔργο του, καί ἡ δι-

καιοσύνη του μένει ἀναλλοίω τη στήν αἰω νιότητα. Ὁ 

Κύριος διέταξε νά διατηρεῖται ἡ μνήμη τῶν θαυμασίω ν 

ἔργω ν του. Εἶναι έλεήμω ν  καί σπλαχνικός ὁ Κύριος· 

Ἔδω σε τροφή (τό Μάννα), σ’ αὐτούς πού τόν σέβονταν· 

Θά θυμᾶται πάντα τήν ὑπόσχεση στόν λαό του. Ἔδειξε 

τή δύναμή του στό Λαό του,  καί ἔδω σε σ’ αὐτούς τά 

ἔθνη (τῆς Παλαιστίνης) ὡς κληρονομιά. Τά ἔργα του 

φανερώνουν ἀλήθεια  καί δικαιοσύνη. Ὅλες οἱ ἐντολές 

του εἶναι ἀξιόπιστες στηριγμένες αἰώνια,  καί πραγμα-

τοποιήθηκαν μέ ἀλήθεια  καί εἰλικρίνεια. Ἔστειλε λύ-

τρω ση στό Λαό του, ἔδω σε τή διαθήκη του γιά πάντα 

(τόν αἰώνιο νόμο τοῦ Σινᾶ)· Τό ὄνομά του εἶναι ἅγιο  καί 

φοβερό· Ἀρχή τῆς σοφίας εἶναι ὁ σεβασμός τοῦ Κυρίου· 

Ἡ σύνεση εἶναι ώφέλιμη σέ ὅλους πού τήν ἐφαρμόζουν· 

Ἡ δοξολογία τοῦ Κυρίου μένει στούς αἰῶνες τῶν 

αἰώνω ν. 

ΨΑΛΜΟΣ ΠΕ΄. (85). 
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Κλῖνον Κύριε τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσόν μου 

ὅτι πτω χὸς καὶ πένης εἰμὶ ἐγὼ. Φύλαξον τὴν 

ψυχήν μου ὅτι ὅσιός εἰμι· σῶσον τὸν δοῦλόν σου ὁ 

Θεός μου τὸν ἐλπίζοντα ἐπὶ σὲ. Ἐλέησόν με Κύριε, 

ὅτι πρὸς σὲ κεκράξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν· 

εὔφρανον τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου ὅτι πρὸς σὲ, 

Κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν  μου.  Ὅτι σὺ,  Κύριε,  

χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς καὶ πολυέλεος πᾶσι τοῖς 

ἐπικαλουμένοις σε. Ἐνώτισαι Κύριε τὴν 

προσευχήν μου καὶ πρόσχες τῇ φω νῇ τῆς δεήσεώς 

μου. Ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου ἐκέκραξα πρὸς σὲ, ὅτι 

επήκουσάς μου. Οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, 

Κύριε, καὶ οὐκ ἔστι κατὰ τὰ ἔργα σου. Πάντα τὰ 

Ἔθνη ὅσα ἐποίησας ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν 

ἐνώπιόν σου, Κύριε, καί  δοξάσουσι τὸ ὄνομά σου. 

Ὅτι μέγας εἶ  σὺ  καὶ  ποιῶν θαυμάσια, σὺ εἶ Θεὸς 

μόνος. Ὁδήγησόν με, Κύριε, ἐν τῇ ὁδῷ σου καὶ 

πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· εὐφρανθήτω   ἡ  

καρδία  μου τοῦ  φοβεῖσθαι τὸ ὄνομά σου. 

Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε ὁ Θεός μου, ἐν ὅλῃ 

καρδίᾳ μου καὶ δοξάσω  τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν 

αἰῶνα. Ὅτι τὸ ἔλεός σου μέγα ἐπ' ἐμὲ, καὶ ἐρρύσω  

τὴν ψυχήν μου ἐξ ᾅδου κατω τάτου. Ὁ Θεὸς, 

παράνομοι  ἐπανέστησαν  ἐπ'  ἐμὲ  καὶ συναγω γὴ 

αιῶν ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου καὶ οὐ προέθεντό 

σε ἐνώπιον αὐτῶν. Καὶ σὺ, Κύριε, ὁ Θεὸς μου, 

οἰκτίρμω ν καὶ ἐλεήμω ν, μακρόθυμος καὶ 

πολυέλεος καὶ ἀληθινός. Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ καὶ 

ἐλέησόν με· δὸς τὸ κράτος σου τῷ παιδί σου καὶ 

Στρέψε, Κύριε, τό αὐτί σου  καί ἐπάκουσέ με, διότι 

ἐγώ εἶμαι φτω χός  καί ἄθλιος κοινω νικά. Προφύλαξε 

τήν ψυχή μου, γιατί ἐγώ εἶμαι ἀφοσιω μένος σ’ ἐσένα· 

Σῶσε, Θεέ μου, τόν δοῦλο σου, πού λπίζει σ’ ἐσένα. 

Ἐλέησέ με, Κύριε, γιατί σ’ ἐσένα κράζω  ὅλη τήν ἡμέρα· 

Γέμισε μέ χαρά τήν ψυχή τοῦ δούλου σου, γιατί σ’ ἐσένα 

ὕψω σα τήν ψυχή μου. Γιατί Ἐσύ, Κύριε, εἶσαι ἀγαθός  

καί ἐπιεικής  καί πολυέλεος, σέ ὅλους πού σέ 

ἐπικαλοῦνται. Δέξου στ’ αὐτιά σου, Κύριε, τήν προσευχή 

μου,  καί δῶσε προσοχή στή φω νή τῆς παρακλήσεώς 

μου. Κατά τήν ἡμέρα τῆς θλίψεώς μου ἔκραξα σ’ ἐσένα, 

διότι ( καί  ἄλλοτε) μέ ἄκουσες. Δέν ὑπάρχει, Κύριε, 

ὅμοιος μ’ ἐσένα μεταξύ τῶν νομιζομένω ν θεῶν,  καί δέν 

ὑπάρχουν ἄλλα ἔργα ὅπω ς τά δικά σου. Ὅλα τά ἔθνη, 

ὅσα ἔκανες, θά ἔλθουν  καί θά προσκυνήσουν μπροστά 

σου, Κύριε,  καί θά δοξάσουν τό ὄνομά σου. Διότι ἐσύ 

εἶσαι μέγας  καί πραγματοποιεῖς θαυμάσια (ἔργα), ἐσύ 

εἶσαι ὁ μόνος Θεός. Ὁδήγησέ με, Κύριε, στόν δρόμο (τοῦ 

θελήματός) σου  καί θά πορεύομαι σύμφω να μέ τήν 

ἀλήθειά σου· Θά εὐφρανθεῖ ἡ καρδιά μου, καθώς θά σέ-

βεται τό ὄνομά σου· Θά σέ ὑμνῶ, Κύριε, μέ ὅλη τήν καρ-

διά μου,  καί θά δοξάζω  τό ὄνομά σου αἰώνια. Διότι τό 

ἔλεός σου εἶναι μεγάλο ἐπάνω  μου, καί γλύτω σες τήν 

ψυχή μου ἀπό τόν βαθύτατο ᾅδη. Θεέ μου, παράνομοι 

(ἄνθρω ποι) ἐξεγέρθηκαν ἐναντίον μου,  καί συμμορία 

ἰσχυρῶν (ἀνθρώπω ν) ἀπαίτησαν τήν ψυχή μου (ζήτη-

σαν νά ἀφαιρέσουν τή ζω ή μου),  καί δέν σέ ἔλαβαν κα-

θόλου ὑπόψη τους. Κι Ἐσύ, Κύριε  καί Θεέ μου, εἶσαι 

σπλαχνικός  καί λεήμω ν, μεγαλόψυχος  καί πολυέλεος  
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σῶσον τὸν υἱὸν τῆς παιδίσκης σου. Ποίησον μετ' 

ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθὸν καὶ ἰδέτω σαν οἱ 

μισοῦντές με καὶ αἰσχυνθήτω σαν· ὅτι σὺ Κύριε 

ἐβοήθησάς μοι καὶ παρεκάλεσάς με. 

 

 

Δόξα Πατρί. 

«Ἀπεγράφετο ποτέ....».  

Α΄. ὥρα. (Σελ. 465). 

Καί νῦν... 

Ὁ δι' ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ 

σταύρω σιν ὑπομείνας Ἀγαθέ, ὁ θανάτῳ τὸν 

θάνατον σκυλεύσας, καὶ ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, 

μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρὶ σου· εῖξον τὴν 

φιλανθρω πίαν σου ἐλεῆμον· δέξαι τὴν τεκοῦσάν 

σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ 

σῶσον, Σω τὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνω σμένον. 

 

Τροπάρια. 

Ἐξεπλήττετο ὁ Ἡρῴδης, ὁρῶν τῶν Μάγω ν τὴν 

εὐσέβειαν, καὶ τῷ θυμῷ νικώμενος, τοῦ ἔτους 

ἠκριβολόγει  τὸ διάστημα.  Μητέρες  ἠτεκνοῦντο, 

καὶ ἡ ἄω ρος ἡλικία τών βρεφῶν, πικρῶς 

κατεθερίζετο· μαζοὶ ἐξηραίνοντο, καὶ πόροι 

γάλακτος συνεστέλλοντο. Μέγα ἦν τὸ δεινόν! διὸ 

εὐσεβῶς πιστοὶ συνελθόντες, προσκυνήσω μεν τοῦ 

Χριστοῦ τὴν γέννησιν. 

Στίχ. Ὁ Θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει καὶ ὁ ἅγιος ἐξ 

ὄρους κατασκίου δασέος. 

καί ἀληθινός. Κοίταξέ με μέ ἀγάπη  καί ἐλέησέ με· 

Δῶσε τή δύναμή σου σ’ ἐμένα τόν δοῦλο σου,  καί σῶσε 

τό γιό τῆς δούλης σου. Κάνε σ’ ἐμένα θαῦμα γιά τό καλό 

μου, γιά νά τό δοῦν αὐτοί πού μέ μισοῦν  καί νά 

ντροπιασθοῦν· Διότι Ἐσύ, Κύριε, μέ βοήθησες  καί μέ 

παρηγόρησες. 

Δόξα Πατρί. 

«Ἀπεγράφετο ποτέ....».  

Α΄. ὥρα. (Σελ. 465). 

Καί νῦν... 

Ἐσύ πού γιά μᾶς γεννήθηκες ἀπό Παρθένο,  καί 

ὑπέμεινες σταύρω ση, Ἀγαθέ, ἐσύ πού λαφυραγώγησες 

τόν θάνατο μέ θάνατο,  καί ἔδειξες τήν ἀνάσταση ὡς 

Θεός, μή παραβλέψεις αὐτούς πού ἔπλασες μέ τό χέρι 

σου· Δεῖξε τή φιλανθρω πία σου, ἐλεῆμον, δέξου τή Θεο-

τόκο πού σέ γέννησε  καί πρεσβεύει γιά μᾶς,  καί σῶσε, 

Σω τήρα μας, λαό ἀπελπισμένο (ἐμᾶς). 

 

Τροπάρια. 

Ἔμενε ἔκπληκτος ὁ Ἡρώδης βλέποντας τήν εὐσέβεια 

τῶν Μάγω ν·  Καί νικημένος ἀπό τόν θυμό προσπαθοῦσε 

νά ἐξακριβώσει τόν χρόνο πού γεννήθηκε ὁ Χριστός. 

Μητέρες ἔχαναν τά παιδιά τους,  καί ἡ νεαρή ἡλικία τῶν 

παιδιῶν θεριζόταν ὅπω ς μέ δραπάνι· Στήθη πού θήλα-

ζαν, στέγνω ναν,  καί ἔπαυαν νά βγάζουν γάλα. Ἦταν 

μεγάλο τό κακό· Γι’ αὐτό, πιστοί, μέ εὐσέβεια συγκεν-

τρω μένοι, ἄς προσκυνήσουμε τοῦ Χριστοῦ τή Γέννηση. 

Στίχοι: Ὁ Θεός θά ἔλθη άπό τή Θαιμάν,  καί ὁ Ἅγιος 

ἀπό ὄρος σκιερό, δασω μένο. 



32 

 

Ὅτε Ἰω σήφ, Παρθένε, λύπῃ ἐτιτρώσκετο, πρὸς 

Βηθλεὲμ ἀπαίρω ν, ἐβόας πρὸς αὐτόν· Τί ὁρῶν με 

ἔγκυον, στυγνάζεις καὶ ταράσσεσαι, ἀγνοῶν ὅλω ς, 

τὸ ἐν ἐμοὶ φρικτόν μυστήριον; Λοιπὸν ἀπόθου 

φόβον ἅπαντα, τὸ παράδοξον ἐννοῶν· Θεὸς 

κάτεισι γὰρ ἐπὶ γῆς δι' ἔλεον, ἐν ἐμῇ μήτρᾳ νῦν, 

καὶ σάρκα προσελάβετο· ὅνπερ τικτόμενον, ὄψει 

ὡς ηὐδόκησε·  καὶ  τῆς  χαρᾶς  πλησθείς, 

προσκυνήσεις ὡς Κτίστην σου, ὃν Ἄγγελοι 

ὑμνοῦσιν ἀπαύστω ς, καὶ δοξάζουσι, σὺν Πατρὶ καὶ 

Ἁγίῳ Πνεύματι. 

 

Στίχ. Κύριε εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ 

ἐφοβήθην· Κύριε,  κατενόησα τὰ ἔργα σου καί 

ἐξέστην. (Τό αὐτό). 

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίο. 

Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου, ὁ δρακὶ τὴν 

πᾶσαν ἔχω ν κτίσιν (γ΄.). Ῥάκει καθάπερ βροτὸς 

σπαργανοῦται, ὁ τῇ οὐσίᾳ ἀναφής. Θεὸς ἐν φάτνῃ 

ἀνακλίνεται, ὁ στερεώσας τοὺς οὐρανούς πάλαι 

κατ' ἀρχάς. Ἐκ μαζῶν γάλα τρέφεται, ὁ ἐν τῇ 

ἐρήμῳ Μάννα ὀμβρίσας τῷ Λαῷ. Μάγους 

προσκαλεῖται, ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Δῶρα 

τούτω ν αἴρει, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμέν 

σου τὴν Γένναν Χριστέ (ἐκ γ'.). Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὰ 

θεῖά σου Θεοφάνεια. 

 

Προκείμενον. 

Μήτηρ Σιὼν ἐρεῖ ἄνθρω πος, καὶ ἄνθρω πος, 

Ὅταν ὁ Ἰω σήφ, Παρθένε, ἦταν πληγω μένος ἀπό λύ-

πη πορευόμενος πρός τή Βηθλεέμ, τότε τοῦ ἔλεγες· Γιατί 

βλέποντάς με ἔγκυο σκυθρω πάζεις (κατσουφιάζεις)  καί 

ταράζεσαι ἀγνοώντας τό φρικτό μυστήριο, πού μοῦ 

συμβαίνει; Λοιπόν ἄφησε κατά μέρος κάθε φόβο καί 

κατανόησε τό παράδοξο γεγονός, γιατί ὁ Θεός κατεβαί-

νει τώρα στή γῆ ἀπό εὐσπλαχνία,  καί πῆρε σῶμα. Αὐ-

τόν θά δεῖς νά γεννιέται, ὅπω ς εὐαρεστήθηκε (θέλησε)·  

Καί γεμάτος ἀπό  χαρά θά προσκυνήσεις ὡς Κτίστη, 

αὐτόν πού οἱ Ἄγγελοι τόν ὑμνοῦν ἀκατάπαυαστα,  καί 

πού τόν δοξάζουν μαζί μέ τόν Πατέρα  καί τό Ἅγιο 

Πνεῦμα. 

Στίχ. Κύριε, ἄκουσα τή φήμη σου  καί φοβήθηκα. Κύ-

ριε, μελέτησα τά ἔργα σου  καί ἔμεινα ἐκστατικός (τά 

ἔχασα). (Τό ἴδιο). 

Δόξα ... Καί νῦν... Θεοτοκίο. 

Σήμερα γεννᾶται ἀπό Παρθένο, αὐτός πού κατέχει 

στήν παλάμη του ὅλη τήν κτίση (γ΄.)· Σπαργανώνεται 

μέ ράκος (τεμάχιο ὑφάσματος) ὡς θνητός, αὐτός πού 

εἶναι ἀψηλάφητος ὡς πρός τήν οὐσία του. Ὁ Θεός 

τοποθετεῖται (ξαπλώνεται) σέ φάτνη, αὐτός πού στερέ-

ω σε τούς οὐρανούς παλαιά στήν ἀρχή τῆς δημιουργίας. 

Τρέφεται μέ γάλα ἀπό στήθη, αὐτός πού στήν ἔρημο 

ἔβρεξε Μάννα γιά τό Λαό του. Μάγους προσκαλεῖ κον-

τά του ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Δέχεται τά δῶρα τους 

ὁ Υἱός τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμε τή γέννησή σου, 

Χριστέ (γ’.)· Δεῖξε σ’ ἐμᾶς  καί τά θεῖα σου Θεοφάνεια. 

Προκείμενο. 

Μητέρα Σιών θά τήν ὀνομάσουν οἱ ἄνθρω ποι,  καί 
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ἐγεννήθη ἐν αὐτῇ. 

Στίχ. Οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς 

ἁγίοις. 

Προφητεία τοῦ Ἡσαΐου. (Θ΄. 6-7). 

Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ 

ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ· καὶ καλεῖται 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος, 

θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, 

ἐξουσιαστής, ἄρχω ν εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος 

αἰῶνος· ἐγὼ γὰρ ἄξω  εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας 

εἰρήνην καὶ ὑγείαν αὐτῷ. Μεγάλη ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ 

καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον· ἐπὶ τὸν 

θρόνον Δαυῒδ καὶ ἐπὶ τὴν Βασιλείαν αὐτοῦ 

κατορθῶσαι αὐτὴν, καὶ ἀντιλαβέσθαι αὐτῆς ἐν 

κρίματι καὶ δικαιοσύνῃ, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν 

αἰῶνα. Ὁ ζῆλος Κυρίου Σαβαὼθ ποιήσει ταῦτα. 

Ἀπόστολος. 

Πρὸς Ἑβραίους. (Β΄. 11-18). 

Ἀδελφοί, ὁ ἁγιάζω ν καὶ οἱ ἁγιαμενοι, ἐξ ἑνὸς 

πάντες· δι' ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς 

αὐτοὺς καλεῖν, λέγω ν· Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου 

τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω  σε. 

Καὶ πάλιν· Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ' αὐτῷ. Καὶ 

πάλιν·Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἃ μοι ἔδω κεν ὁ Θεός· 

Ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ 

αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίω ς μετέσχε τῶν 

αὐτῶν· ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ 

κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τουτέστι τὸν 

διάβολον· καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ 

ἄνθρω ποι (πολλοί) ἦλθαν σ' αὐτήν. 

Τά θεμέλια πού ἔβαλε ὁ Κύριος, βρίσκονται στά ἅγια 

ὄρη (τῆς Σιών). 

Προφητεία τοῦ Ἡσαΐα. (Θ΄. 6-7). 

Ἕνα παιδί γεννήθηκε γιά μᾶς, ἕνας  Υἱός,  καί μᾶς 

χαρίσθηκε· Ἡ ἐξουσία εἶναι ἐπάνω  στόν ὦμο του· Καί τό 

ὄνομά του εἶναι Ἀγγελιοφόρος μεγάλης ἀποφάσεω ς, 

θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ἰσχυρός, ἐξουσιαστής 

ἄρχοντας τῆς εἰρήνης, πατέρας τοῦ μελλοντικοῦ αἰῶνα· 

(Ἐγώ ὁ Θεός) θά φέρω  εἰρήνη στούς ἄρχοντες, θά φέρω  

εἰρήνη σ’ αὐτό (τό Παιδί). Ἡ εξουσία του θά εἶναι μεγά-

λη,  καί ἡ εἰρήνη πού θά φέρει, δέν θά ἔχει τέλος. Θά 

ἀνορθώσει τόν θρόνο  καί τή βασιλεία τοῦ Δαυΐδ,  καί 

θά τό πραγματοποιήσει αὐτό μέ δίκαιη κρίση  καί δικαι-

οσύνη ἀπό τώρα  καί αἰώνια. Ἡ μεγάλη ἀγάπη τοῦ Κυ-

ρίου τῶν Δυνάμεω ν θά τά κατορθώσει αὐτά. 

Ἀπόστολος. 

Πρός Ἑβραίους (Β΄. 11-18). 

Ἀδελφοί, Ἐκεῖνος πού προσφέρει τόν ἅγιασμό (ὁ Χρι-

στός),  καί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἁγιάζονται, εἶναι ἀπό ἕναν 

Πατέρα, γι’ αὐτή τήν αἰτία δέν ντρέπεται,  νά τούς 

ὀνομάζει ἀδελφούς λέγοντας· Θά διακηρύξω  τό ὄνομά 

σου, (Θεέ), στούς ἀδελφούς μου, μέσα στή σύναξη θά σέ 

ὑμνήσω ·  Καί πάλι (λέγει) ἐγώ θά ἔχω  πεποίθηση σ’ 

αὐτόν (τόν Θεό )·  Καί πάλι· Νά, (εἶμαι ἐδῶ) ἐγώ  καί τά 

παιδιά πού μοῦ ἔδω σε ὁ Θεός. Ἐπειδή λοιπόν τά παιδιά 

εἶχαν σάρκα  καί αἷμα (ἦταν ἄνθρω ποι),  καί ὁ ἴδιος πα-

ρόμοια συμμετέσχε σ’ αὐτήν (τήν ἀνθρώπινη φύση)·  Γιά 

νά καταργήσει μέ τό θάνατό (του), αὐτόν πού εἶχε τήν 
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θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι  ἦσαν  

δουλείας.  Οὐ γὰρ  δήπου Ἀγγέλω ν 

ἐπιλαμβανεται, ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ 

ἐπιλαμβάνεται. Ὅθεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς 

ἀδελφοῖς ὁμοιω θῆναι, ἵνα ἐλεήμω ν, γένηται καὶ 

πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ 

ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. Ἐν ᾧ γὰρ 

πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς 

πειραζομένοις βοηθῆσαι. 

 

 

Εὐαγγέλιον. 

Κατά. Ματθαῖον. (Β΄. 13-40). 

Ἀναχω ρησάντω ν τῶν Μάγω ν, ἰδού, Ἄγγελος 

Κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ Ἰω σήφ, λέγω ν· 

Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα 

αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕω ς 

ἂν εἴπω  σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον, 

τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ 

παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ 

ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἦν ἐκεῖ ἕω ς τῆς 

τελευτῆς Ἡρῴδου, ἵνα πληρω θῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ 

Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου 

ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. Τότε Ἡρῴδης, ἰδὼν ὅτι 

ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγω ν, ἐθυμώθη λίαν, καὶ 

ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν 

Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς  

καὶ  κατω τέρω ,  κατὰ  τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβω σε 

παρὰ τῶν μάγω ν. Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ 

ἐξουσία τοῦ θανάτου, δηλαδή τόν διάβολο· Καί νά 

ἀπαλλάξει αὐτούς, πού ἀπό τό φόβο τοῦ θανάτου, σέ 

ὅλη τή ζω ή τους αἰσθάνονταν τήν ἐνοχή τῆς 

ὑποδουλώσεω ς στόν θάνατο. Ἐπειδή βέβαια δέν ἔρχεται 

νά βοηθήσει Ἀγγέλους, ἀλλά ἔρχεται νά βοηθήσει τούς 

ἀπογόνους τοῦ Ἀβραάμ· Γι’ αὐτό ἔπρεπε νά ὁμοιω θεῖ μέ 

τούς ἀδελφούς σέ ὅλα, γιά νά γίνει ἐλεήμω ν  καί 

ἀξιόπιστος Ἀρχιερεύς στήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ, γιά νά 

ἐξιλεώσει τίς ἁμαρτίες τοῦ λαοῦ. Διότι, ἐπειδή ὑπέφερε 

ὁ ἴδιος μέ ὅσα δοκιμάσθηκε, μπορεῖ νά βοηθήσει αὐτούς 

πού περνοῦν δοκιμασίες. 

Εὐαγγέλιο. 

Κατά. Ματθαῖον. (Β΄. 13-40). 

Ὅταν ἀναχώρησαν οἱ Μάγοι, νά, Ἄγγελος Κυρίου 

ἐμφανίζεται σέ ὄνειρο στόν Ἰω σήφ λέγοντας· Σήκω , πα-

ράλαβε τό παιδί  καί τή Μητέρα του  καί φύγε στήν Αἴ-

γυπτο,  καί μεῖνε ἐκεῖ μέχρι νά σοῦ πῶ· Διότι ὁ Ἡρώδης 

πρόκειται νά ἀναζητήσει τό παιδί, γιά νά τό θανατώσει. 

Κι ἐκεῖνος σηκώθηκε  καί παρέλαβε τό παιδί  καί τή Μη-

τέρα του κατά τή νύχτα,  καί ἀναχώρησε γιά τήν Αἴγυ-

πτο,  καί ἔμεινε ἐκεῖ μέχρι τό θάνατο τοῦ Ἡρώδη, γιά νά 

ἐκπληρω θεῖ, αὐτό πού προφητεύθηκε ἀπό τόν Κύριο μέ 

τόν Προφήτη πού ἔλεγε· Ἀπό τήν Αἴγυπτο κάλεσα τόν 

Υἱό μου. Τότε ὁ Ἡρώδης βλέποντας ὅτι ἐξεπατήθηκε 

ἀπό τούς Μάγους, θύμω σε πολύ,  καί ἀφοῦ ἔστειλε 

στρατιῶτες, σκότω σε ὅλα τά παιδιά πού ἦταν στή Βη-

θλεέμ  καί σέ ὅλα τά περίχω ρά της ἀπό δύο ἐτῶν  καί 

κάτω , σύμφω να μέ τόν χρόνο πού ξακρίβω σε ἀπό τούς 

Μάγους. Τότε ἐκπληρώθηκε αὐτό πού λέχθηκε ἀπό τόν 
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Ἱερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος· Φω νὴ ἐν Ῥαμᾷ 

ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς 

πολύς, Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ 

ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσί. Τελευτήσαντος 

δὲ τοῦ Ἡρῴδου, ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ 

φαίνεται τῷ Ἰω σὴφ ἐν Αἰγύπτῳ, λέγω ν· Ἐγερθεὶς 

παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ 

πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ 

ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς 

παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ 

ἦλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος 

βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρῴδου τοῦ 

πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν, 

χρηματισθεὶς δὲ κατ'  ὄναρ,  ἀνεχώρησεν  εἰς  τὰ 

μέρη τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς 

πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπω ς πληρω θῇ τὸ 

ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζω ραῖος 

κληθήσεται. 

Μὴ δὴ παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέλος, διὰ τὸ ὄνομά 

σου τὸ Ἅγιον· καὶ μὴ διασκεδάσῃς τὴν διαθήκην 

σου, καὶ μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ' ἡμῶν, διὰ 

Ἀβραὰμ τὸν ἠγαπημένον ὑπὸ σοῦ, καὶ διὰ Ἰσαὰκ 

τὸν δοῦλόν σου καὶ Ἰσραὴλ τὸν Ἅγιόν σου. 

 

 

Τρισάγιο: (Συλλειτουργικόν. Σελ. 15-16 ). 

«Ἡ Παρθένος.σήμερον...». Α’. ὥρα. 

(Σελ. 470). 

Κύριε, ἐλέησον. (Μ΄.). (Σελ. 470). 

Προφήτη Ἱερεμία πού ἔλεγε· Κραυγή ἀκούσθηκε στή 

Ραμά, θρῆνος  καί κλάμα  καί βαρύς ἀναστεναγμός· Ἡ 

Ραχήλ κλαίει γιά τά παιδιά της  καί δέ βρίσκει παρηγο-

ριά, γιατί δέν ὑπάρχουν πλέον στή ζω ή. Ὅταν ὅμω ς πέ-

θανε ὁ Ἡρώδης, νά, Ἄγγελος Κυρίου σέ ὄνειρο 

ἐμφανίζεται στόν Ἰω σήφ στήν Αἵγυπτο λέγοντας· Σήκω , 

πᾶρε τό παιδί  καί τή Μητέρα του  καί πήγαινε στή χώρα 

τοῦ Ἰσραήλ, γιατί ἔχουν πεθάνει, αὐτοί πού ζητοῦσαν 

νά ἀφαιρέσουν τή ζω ή τοῦ παιδιοῦ. Μόλις ὅμω ς ἄκουσε, 

ὅτι στήν Ἰουδαία βασιλεύει ὁ Ἀρχέλαος στή θέση τοῦ 

Ἡρώδη τοῦ πατέρα του, φοβήθηκε νά πάει ἐκεῖ·  Καί 

ἀφοῦ πῆρε θεϊκό μήνυμα, ἀναχώρησε γιά τά μέρη τῆς 

Γαλιλαίας· Καί ἀφοῦ ἦλθε ἐκεῖ, ἀγκαταστάθηκε σέ μία 

πόλη, πού λεγόταν Ναζαρέτ. Ἔτσι ἐκπληρώθηκε αὐτό 

πού λέχθηκε μέ τό στόμα τῶν Προφητῶν, ὅτι δηλαδή θά 

ὀνομασθεῖ Ναζω ραῖος. 

 

 

(Κύριε), γιά τό ὄνομά σου τό ἅγιο μή μᾶς ἀφήσεις νά 

χαθοῦμε ὁλότελα·  Καί μήν ἀθετήσεις τή διαθήκη σου 

(τή συμφω νία πού ἔκανες μέ τούς προπάτορές μας),  καί 

μήν ἀπομακρύνεις τό ἔλεός σου ἀπό μᾶς γιά χάρη τοῦ 

ἀγαπημένου σου Ἀβραάμ  καί τοῦ Ἰσαάκ τοῦ δούλου 

σου  καί τοῦ Ἰσραήλ (τοῦ Ἰακώβ) πού ἦταν ἀφοσιω μένος 

σ’ ἐσένα. 

Τρισάγιο: (Συλλειτουργικό. Σελ.  15-16). 

«Ἡ Παρθένος.σήμερον...».  

Α’. ὥρα. (Σελ. 470). 

Κύριε, ἐλέησον. (Μ΄.). (Σελ. 470). 
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Εὐχή. 

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς  ἡμῶν,  ὁ 

μακροθυμήσας  ἐπὶ τοῖς ἡμῶν πλημμελήμασι, καὶ 

ἄχρι τῆς παρούσης ὥρας ἀγαγὼν ἡμᾶς, ἐν ᾗ ἐπὶ 

τοῦ ζω οποιοῦ ξύλου κρεμάμενος, τῷ εὐγνώμονι 

ληστῇ τὴν εἰς τὸν Παράδεισον ὡδοποίησας 

εἴσοδον, καὶ θανάτῳ τὸν θάνατον ὤλεσας, 

ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς ταπεινοῖς, καὶ ἁμαρτω λοῖς καὶ 

ἀναξίοις δούλοις σου. Ἡμάρτομεν γὰρ καὶ 

ἠνομήσαμεν, καὶ οὐκ ἐσμὲν ἄξιοι ἆραι τὰ ὄμματα 

ἡμῶν, καὶ βλέψαι εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, διότι 

κατελίπομεν τὴν ὁδόν τῆς δικαιοσύνης σου καὶ 

ἐπορεύθημεν ἐν τοῖς θελήμασι τὼν καρδιὼν ἡμῶν. 

Ἀλλ' ἱκετεύομεν τὴν σὴν ἀνείκαστον ἀγαθότητα· 

Φεῖσαι ἡμῶν, Κύριε κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους 

σου, καὶ σῶσον ἡμᾶς διὰ τὸ ὄνομά σου τὸ Ἅγιον, 

ὅτι ἐξέλιπον ἐν ματαιότητι αἱ ἡμέραι ἡμῶν. 

Ἐξελοῦ ἡμᾶς τῆς τοῦ ἀντικειμένου χειρός,καὶ ἄφες 

ἡμῖν τὰ ἁμαρτήματα, καὶ  νέκρω σον  τὸ  σαρκικὸν  

ἡμῶν φρόνημα· ἵνα τὸν παλαιὸν ἀποθέμενοι 

ἄνθρω πον, τὸν νέον ἐνδυσώμεθα, καὶ σοὶ ζήσω μεν 

τῷ ἡμετέρῳ Δεσπότῃ καὶ κηδεμόνι. Καὶ οὕτω  τοῖς 

σοῖς ἀκολουθοῦντες προστάγμασιν, εἰς τὴν 

αἰώνιον ἀνάπαυσιν καταντήσω μεν, ἔνθα πάντω ν 

ἐστὶ τὼν εὐφραινομένω ν ἡ κατοικία. Σὺ γὰρ εἶ ἡ 

ὄντω ς ἀληθινὴ εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίασις τῶν 

ἀγαπώντω ν σε, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν· καὶ σοὶ τὴν 

δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, 

καὶ τῷ Παναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζω οποιῷ σου 

Εὐχή. 

Δέσποτα Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, Θεέ μας, ἐσύ πού 

ἔδειξες μεγαλοψυχία γιά τίς δικές μας ἁμαρτίες,  καί 

μᾶς ἔφερες μέχρι τήν ὥρα αὐτή, κατά τήν ὁποία κρεμα-

σμένος ἐπάνω  στό ζω οποιό ξύλο τοῦ Σταυροῦ, ἄνοιξες 

στόν εὐγνώμονα λῃστή τήν εἴσοδο στόν παράδεισο,  καί 

κατάργησες τόν θάνατο μέ τόν θάνατό σου, λυπήσου 

ἐμᾶς τούς ταπεινούς  καί ἁμαρτω λούς  καί ἀναξίους 

δούλους σου. Διότι ἁμαρτήσαμε  καί ἀνομήσαμε,  καί 

δέν εἴμαστε ἄξιοι νά σηκώσουμε τά μάτια μας  καί νά 

δοῦμε τό ὔψος τοῦ οὐρανοῦ· Διότι ἐγκαταλείψαμε τόν 

δρόμο τῆς δικαιοσύνης σου (τῶν ἀρετῶν),  καί πορευθή-

καμε σύμφω να μέ τά θελήματά μας. Ἀλλά ἱκετεύουμε 

τή δική σου ἀνυπολόγιστη ἀγαθότητα· Λυπήσου μας, 

Κύριε, σύμφω να μέ τό πολύ ἔλεός σου,  καί σῶσε μας 

πρός χάρη τοῦ ἁγίου ὀνόματός σου, διότι πέρασαν μέσα 

στή ματαιότητα (χαμένες) οἱ ἡμέρες μας. Βγάλε μας μέ-

σα ἀπό τά χέρια τοῦ ἀντιπάλου μας (τοῦ διαβόλου), καί 

συγχώρησέ μας τά ἁμαρτήματα, καί νέκρω σε τό σαρκι-

κό μας φρόνημα· Ὥστε, ἀφοῦ ἀφήσουμε κατά μέρος τόν 

παλαιό ἄνθρω πο, νά ντυθοῦμε τό νέο,  καί νά ζήσουμε 

μαζί μ’ ἐσένα, τό δικό μας Δεσπότη (Κύριο)  καί κηδεμό-

να· Καί ἔτσι, ἀκολουθώντας τά δικά σου προστάγματα, 

νά καταλήξουμε στήν αἰώνια ἀνάπαυση, ὅπου ὑπάρχει 

ἡ κατοικία ὅλω ν αὐτῶν πού εὐφραίνονται (κοντά σου). 

Διότι ἐσύ εἶσαι ἡ ἀληθινή εὐφροσύνη  καί ἀγαλλίαση 

ὅλω ν αὐτῶν πού σέ ἀγαποῦν, Χριστέ Θεέ μας·  Καί σ’ 

ἐσένα ἀναπέμπουμε (προσφέρουμε), τή δόξα, μαζί μέ 

τόν Ἄναρχό σου Πατέρα,  καί τό Πανάγιο  καί Ἀγαθό  
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Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνω ν. Ἀμήν. 

Ἀπόλυσις. (Συλλειτουργικό. Σελ. 16-17). 

 

καί Ζω οποιό σου Πνεῦμα, τώρα  καί πάντοτε  καί στούς 

αἰῶνες τῶν αἰώνω ν. Ἄμήν. 

Ἀπόλυση: (Συλλειτουργικό. Σελ. 16-17). 


