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ΤΡΙΤΗ Α΄. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ. 

(ΚΑΘΑΡΑ ΤΡΙΤΗ). 

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ. 

(Συλλειτουργικόν. Σελ. 192-197-204).    

ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ 

ᾨδή Α΄. 

 Στίχος. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ἐλέησόν με. 

«Βοηθὸς καὶ σκεπαστής, ἐγένετό μοι εἰς 

σωτηρίαν, οὗτός μου Θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν, 

Θεὸς τοῦ Πατρός μου, καὶ ὑψώσω αὐτόν· ἐνδόξως 

γὰρ δεδόξασται». (Δίς). 

 Τὴν τοῦ Κάϊν ὑπελθών, μιαιφονίαν τῇ 

προαιρέσει, γέγονα φονεύς, συνειδότι ψυχῆς, 

ζωώσας τὴν σάρκα, καὶ στρατεύσας κατ' αὐτῆς, 

ταῖς πονηραῖς μου πράξεσι. 

Τῇ τοῦ Ἄβελ Ἰησοῦ, οὐχ ὡμοιώθην 

δικαιοσύνῃ· δῶρά σοι δεκτά, οὐ προσῆξα ποτέ, οὐ 

πράξεις ἐνθέους, οὐ θυσίαν καθαράν, οὐ βίον 

ἀνεπίληπτον. 

Ὡς ὁ Κάϊν καὶ ἡμεῖς, ψυχὴ ἀθλία τῷ πάντων 

Κτίστῃ, πράξεις ῥυπαράς, καὶ θυσίαν ψεκτήν, καὶ 

ἄχρηστον βίον, προσηγάγομεν ὁμοῦ· διὸ καὶ 

κατεκρίθημεν. 

Τὸν πηλὸν ὁ κεραμεύς, ζωοπλαστήσας 

ἐνέθηκάς μοι, σάρκα καὶ ὀστᾶ, καὶ πνοὴν καὶ 

ζωήν. Ἀλλ' ὦ Ποιητά μου, Λυτρωτά μου καὶ Κριτὰ 

μετανοοῦντα δέξαι με. 

 

Ἐξαγγέλλω σοι Σωτήρ, τὰς ἁμαρτίας ἃς 

`  ΤΡΙΤΗ  Α΄. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ.  

(ΚΑΘΑΡΗ ΤΡΙΤΗ).      

ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ.  

(Συλλειτουργικό. Σελ. 173-197-204).   2 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΑ 

ᾨδή Α΄.  

 Στίχος. Ἐλέησέ με, Θεέ μου, ἐλέησόν με. 

Βοηθός καί σκεπαστή ἔγινε γιά τή σωτηρία μου· Αὐ-

τός εἶναι Θεός μου καί θά τόν δοξάσω· Εἶναι Θεός τοῦ 

Πατέρα μου καί θά τόν ὑψώσω· Διότι εἶναι ὑπερβολικά 

δοξασμένος. (Δίς). 

Ἀφοῦ μιμήθηκα κατά τήν προαίρεσή μου τή δολο-

φονία τοῦ Κάϊν, ἔγινα φονιάς τῆς συνειδήσεως τῆς 

ψυχῆς, διότι ζωντάνεψα τό σῶμα μου καἰ  θανάτωσα τή 

συνείδησή μου μέ τίς πονηρές μου πράξεις.  

Δέν μιμήθηκα, Ἰησοῦ, τήν ἀρετή τοῦ Ἄβελ· Δέν  

πρόσφερα ποτέ δῶρα καθαρά, οὔτε πράξεις θεάρεστες, 

οὔτε θυσία εὐπρόσδεκτη, οὔτε ζωή ἄψογη.  

 

Ὅπως ὁ Κάϊν κι ἐμεῖς, ἄθλια ψυχή, πρός τόν Κτίστη 

τῶν πάντων ἐνεργούσαμε πράξεις ρυπαρές (ἀκάθαρτες) 

καί θυσία ἄξια κατηγορίας καί ἄχρηστο βίο (ζωή) μαζί· 

Γι’ αὐτό καί καταδικασθήκαμε.  

Ἐσύ ὁ Κεραμοποιός (ὁ Θεός), ἀφοῦ ἔπλασες ἐμένα 

τόν πηλό σέ πλάσμα ἐπιδεκτικό γιά ζωή, ἔβαλες μέσα 

μου σάρκα καί κόκκαλα, καί πνοή καί ζωή. Ἀλλά Ἐσύ 

πού εἲσαι ὁ Ποιητής, ὁ Λυτρωτής, ὁ Κριτής μου, δέξου με 

μετανοημένο.  

Σοῦ ἀναγγέλλω , Σωτήρα, τίς ἁμαρτίες, πού 
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εἰργασάμην, καὶ τὰς τῆς ψυχῆς, καὶ τοῦ σώματός 

μου πληγάς, ἅς μοι ἔνδον, μιαιφόνοι λογισμοί, 

λῃστρικῶς ἐναπέθηκαν. 

 Εἰ καὶ ἥμαρτον Σωτήρ, ἀλλ' οἶδα ὅτι 

φιλάνθρωπος εἶ, πλήττεις συμπαθῶς, καὶ 

σπλαγχνίζῃ θερμῶς, δακρύοντα βλέπεις, καὶ 

προστρέχεις ὡς Πατήρ, ἀνακαλῶν τόν Ἄσωτον. 

Δόξα... 

Ὑπερούσιε Τριάς, ἡ ἐν Μονάδι 

προσκυνουμένη, ἆρον τὸν κλοιὸν ἀπ' ἐμοῦ τὸν 

βαρύν, τὸν τῆς ἁμαρτίας, καὶ ὡς εὔσπλαγχνός μοι 

δός, δάκρυα κατανύξεως. 

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον. 

Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, καὶ προστασία τῶν σὲ 

ὑμνούντων, ἆρον τὸν κλοιὸν ἀπ' ἐμοῦ τὸν βαρύν, 

τὸν τῆς ἁμαρτίας, καὶ ὡς Δέσποινα ἁγνή, 

μετανοοῦντα δέξαι με. 

ᾨδή Β΄. 

«Πρόσεχε, οὐρανὲ καὶ λαλήσω, καὶ ἀνυμνήσω 

Χριστόν, τὸν ἐκ Παρθένου σαρκί, 

ἐπιδημήσαντα». (Δίς). 

Κατέρραψε, τοὺς δερματίνους χιτῶνας, ἡ 

ἁμαρτία κᾀμοί, γυμνώσασά με τῆς πρίν, 

θεοϋφάντου στολῆς. 

 Περίκειμαι, τὸν στολισμὸν τῆς αἰσχύνης, 

καθάπερ φύλλα συκῆς, εἰς ἔλεγχον τῶν ἐμῶν, 

αὐτεξουσίων παθῶν. 

 Ἐστόλισμαι, κατεστιγμένον χιτῶνα, καὶ 

ᾑμαγμένον αἰσχρῶς, τῇ ῥύσει τῆς ἐμπαθοῦς, καὶ 

ἔπραξα, καί τίς πληγές τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, τίς 

ὁποῖες ἔβαλαν μέσα μου ἐχθροί πού μέ λήστεψαν μέ 

δολοφονικούς λογισμούς.  

Ἄν καί ἁμάρτησα, Σωτήρα, ὅμως γνωρίζω ὅτι εἶσαι 

φιλάνθρωπος· Χτυπᾷς μέ συμπάθεια, καί σπλαχνίζεσαι 

θερμά· Μέ βλέπεις νά δακρύζω, καί τρέχεις ὡς Πατέρας, 

καί μέ καλεῖς πίσω ἐμένα τόν Ἄσωτο.  

Δόξα...   

Ὑπερφυσική Τριάδα, πού σέ προσκυνοῦμε ὡς Μο-

νάδα, πᾶρε ἀπό μένα τή βαριά θηλειά τῆς ἁμαρτίας, καί 

ὡς εὔσπλαχνος δός μου δάκρυα κατανύξεως.  

 

Καί νῦν ... Θεοτοκίο. 

Θεοτόκε ἡ ἐλπίδα καί προστασία, αὐτῶν πού σέ 

ὑμνοῦν, πᾶρε ἀπό μένα τή βαριά θηλειά τῆς ἁμαρτίας, 

καί ὡς Κυρία ἁγνή δέξου με μετανοημένο.  

 

ᾨδή Β΄.  

Πρόσεχε οὐρανέ, καί θά μιλήσω, καί θά ἀνυμνήσω 

τόν  Χριστό πού ἦλθε ἀνάμεσά μας ἀπό Παρθένο μέ 

σάρκα. (Δίς). 

Ἔρραψε καί σ’ ἐμένα ἡ ἁμαρτία τό δερμάτινο 

ἔνδυμα (τό φθαρτό σῶμα), ἀφοῦ μέ  γύμνωσε ἀπό τήν 

προηγούμενη στολή, τήν ὑφασμένη ἀπό τό Θεό.  

Εἶμαι ντυμένος μέ τό στολισμό τῆς ντροπῆς, σάν 

φύλλα συκιᾶς, ὡς τιμωρία γιά τά δικά μου θεληματικά 

πάθη.  

Εἶμαι στολισμένος μέ κηλιδωμένο ἔνδυμα, καί 

αἱματωμένο κατά τρόπο αἰσχρό ἀπό τή ρεύση τῆς 
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φιληδόνου ζωῆς. 

Ὑπέπεσα, τῇ τῶν παθῶν ἀλγηδόνι, καὶ τῇ 

ἐνύλῳ φθορᾷ, καὶ ἔνθεν νῦν ὁ ἐχθρός, καταπιέζει 

με. 

Φιλόϋλον, καὶ φιλοκτήμονα βίον, τῆς 

ἀκτησίας Σωτήρ, προκρίνας νῦν τὸν βαρύν, 

κλοιὸν περίκειμαι. 

Ἐκόσμησα, τὸν τῆς σαρκὸς ἀνδριάντα, τῇ τῶν 

αἰσχρῶν λογισμῶν, ποικίλῃ περιβολῇ, καὶ 

κατακρίνομαι. 

Τῆς ἔξωθεν, ἐπιμελῶς εὐκοσμίας, μόνης 

ἐφρόντισα, τῆς ἔνδον ὑπεριδών, Θεοτυπώτου 

σκηνῆς. 

 

Κατέχρωσα, τῆς πρὶν εἰκόνος τὸ κάλλος, 

Σῶτερ τοῖς πάθεσιν, ἀλλ' ὡς ποτὲ τὴν δραχμήν, 

ἀναζητήσας εὑρέ. 

  

Ἡμάρτηκα, ὥσπερ ἡ Πόρνη βοῶ σοι· μόνος 

ἡμάρτηκά σοι, ὡς μύρον δέχου Σωτὴρ κᾀμοῦ τὰ 

δάκρυα. 

 Ἱλάσθητι, ὡς ὁ Τελώνης βοῶ σοι· Σῶτερ 

ἱλάσθητί μοι· οὐδεὶς γὰρ τῶν ἐξ Ἀδάμ, ὡς ἐγὼ 

ἥμαρτέ σοι. 

Δόξα... 

Ἕνα σε, ἐν τρισὶ τοῖς προσώποις, Θεὸν 

ἁπάντων ὑμνῶ, τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν, καὶ 

Πνεῦμα ἅγιον. 

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον. 

ὑποταγμένης στά πάθη καί φιλήδονης ζωῆς.  

Ἔπεσα στήν ταλαιπωρία τῶν παθῶν καί στήν ὑλική 

φθορά· Καί γι’ αὐτό τώρα ὁ ἐχθρός μέ καταπιέζει.  

 

Ἐπειδή προτίμησα τή ζωή πού ἀγαπᾷ τήν ὕλη καί 

τά κτήματα, παρά τήν ἀκτημοσύνη, τώρα φορῶ γύρω 

ἀπό τό λαιμό μου τά βαριά δεσμά σάν θηλειά.  

Ἐστόλισα τό ἄγαλμα τοῦ σώματός μου μέ τήν πο-

λύχρωμη στολή τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν, καί καταδικά-

ζομαι.  

Ἐφρόντισα μέ ἐπιμέλεια μόνο γιά τήν ἐξωτερική 

ὀμορφιά, παραβλέποντας τήν ἐσωτερική σκηνή (κατοι-

κία τοῦ Θεοῦ), πού εἶναι πλασμένη ἀπό τόν Θεό «κατ’ 

εἰκόνα» του.  

Καταλέρωσα (κατέστρεψα) τήν ὡραιότητα τῆς προ-

ηγούμενης εἰκόνας, Σωτήρα, μέ τά πάθη· Αλλά 

ἀναζήτησέ με καί βρές με, ὅπως κάποτε τή χαμένη 

δραχμή.  

Ἁμάρτησα ὅπως ἡ πόρνη, σοῦ φωνάζω, ἐγώ μόνος 

ἁμάρτησα σ’ ἐσένα· Δέξου ὡς μύρο, Σωτήρα, καί τά δικά 

μου δάκρυα.  

Συγχώρησέ με, σοῦ φωνάζω, ὅπως ὁ Τελώνης, Σω-

τήρα· Διότι κανένας ἀπό τούς ἀπογόνους  τοῦ Ἀδάμ δέν 

ἁμάρτησε ἐνώπιόν σου, ὅπως ἐγώ.  

Δόξα...   

Ἕνα Θεό τῶν πάντων ὑμνῶ σέ τρία πρόσωπα, 

ἐσένα, τόν Πατέρα καί τόν Υἱό καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο.  

 

Καί νῦν... Θεοτοκίο.              
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Ἄχραντε, Θεοτόκε Παρθένε, μόνη 

πανύμνητε, ἱκέτευε ἐκτενῶς, εἰς τὸ σωθῆναι 

ἡμᾶς. 

ᾨδή Γ΄. 

«Στερέωσον Κύριε, ἐπὶ τὴν πέτραν  τῶν 

ἐντολών σου, σαλευθεῖσαν τὴν καρδίαν μου, ὅτι 

μόνος ἅγιος ὑπάρχεις καὶ Κύριος».(Δίς). 

 Πηγὴν ζωῆς κέκτημαι, σὲ τοῦ θανάτου τὸν 

καθαιρέτην, καὶ βοῶ σοι ἐκ καρδίας μου, πρὸ τοῦ 

τέλους· Ἥμαρτον ἱλάσθητι σῶσόν με. 

Ἡμάρτηκα Κύριε, ἡμάρτηκά σοι, ἱλάσθητί 

μοι· οὐ γάρ ἐστιν ὃστις ἥμαρτεν, ἐν ἀνθρώποις, ὃν 

οὐχ ὑπερέβην τοῖς πταίσμασι. 

 Τοὺς ἐπὶ Νῶε Σωτήρ, ἠσελγηκότας 

ἐμιμησάμην, τὴν ἐκείνων κληρωσάμενος, 

καταδίκην, ἐν κατακλυσμῷ καταδύσεως. 

  

Τὸν Χὰμ ἐκεῖνον ψυχή, τὸν πατραλοίαν 

μιμησαμένη, τὴν αἰσχύνην οὐκ ἐκάλυψας, τοῦ 

πλησίον, ὀπισθοφανῶς ἀνακάμψασα. 

 Τὸν ἐμπρησμόν, ὥσπερ Λώτ, φεῦγε ψυχή μου 

τῆς ἁμαρτίας, φεῦγε Σόδομα καὶ Γόμορρα, φεῦγε 

φλόγα, πάσης παραλόγου ὀρέξεως. 

 Ἐλέησον Κύριε, ἐλέησόν με ἀναβοῶ σοι· ὅτε 

ἥξεις μετ' Ἀγγέλων σου, ἀποδοῦναι, πᾶσι κατ' 

ἀξίαν τῶν πράξεων. 

Δόξα... 

Μονὰς ἁπλὴ ἄκτιστε, ἄναρχε φύσις ἡ ἐν 

Τριάδι, ὑμνουμένη ὑποστάσεων, ἡμᾶς σῶσον, 

Ἀμόλυντη, Θεοτόκε Παρθένε, μόνη πανύμνητη, 

ἱκέτευε διαρκῶς, γιά νά σωθοῦμε ἐμεῖς.  

 

ᾨδή Γ΄.  

Στερέωσε, Κύριε, ἐπάνω στήν πέτρα τῶν ἐντολῶν. 

σου τήν καρδιά μου πού ταράχθηκε· Διότι εἶσαι ὁ μόνος 

Ἅγιος καί Κύριος. (Δίς). 

Κατέχω τήν πηγή τῆς ζωῆς, ἐσένα πού κατήργησες 

τόν θάνατο, καί φωνάζω σ’ ἐσένα ἀπό τήν καρδιά μου 

πρό τοῦ τέλους· ἁαμάρτησα, συγχώρησέ με, σῶσε με. 

Ἁμάρτησα, Κύριε, ἁμάρτησα σ’ ἐσένα, συγχώρησέ 

με· Διότι δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού ἁμάρτησε, τόν 

ὁποῖο δέν ξεπέρασα ἐγώ στά σφάλματα.  

Μιμήθηκα,  Σωτήρα,   αὐτούς  πού  κατά  τήν  ἐποχή  

τοῦ  Νῶε ἔπεσαν στήν ἀκολασία, καί δέχθηκα σάν κλη-

ρονομιά τήν καταδίκη ἐκείνων στόν κατακλυσμό ὅπου 

καταποντίσθηκαν.  

Μιμούμενη τόν Χάμ ἐκεῖνο, τόν πνευματικά πατρο-

κτόνο, ψυχή μου, δέ σκέπασες τή ντροπή τοῦ πλησίον 

περπατώντας πρός τά πίσω.  

Ἀπόφευγε, ψυχή μου, ὅπως ὁ Λώτ, τόν ἐμπρησμό 

τῆς ἁμαρτίας· Ἀπόφευγε τά Σόδομα καί τά Γόμορρα, 

ἀπόφευγε τή φλόγα κάθε παράλογης ἐπιθυμίας.  

Ἐλέησε, Κύριε ἐλέησέ με, σοῦ φωνάζω, ὅταν θά 

ἔλθεις μαζί μέ τούς Ἀγγέλους, γιά νά ἀποδώσεις σέ 

ὅλους ἀντάξια τῶν πράξεών τους.  

Δόξα...   

Μονάδα ἁπλή ἄκτιστη, ἄναρχη κτίση Φύση πού  

ὑμνεῖσαι σέ τρία Πρόσωπα, σῶσε ἐμᾶς, πού 
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πίστει προσκυνοῦντας τὸ κράτος σου. 

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον. 

Τὸν ἐκ Πατρὸς ἄχρονον, Υἱὸν ἐν χρόνῳ 

Θεογεννῆτορ, ἀπειράνδρως ἀπεκύησας, ξένον 

θαῦμα! μείνασα Παρθένος θηλάζουσα. 

ᾨδή. Δ΄. 

«Ἀκήκοεν ὁ Προφήτης, τὴν ἔλευσίν σου Κύρι-

ε, καὶ ἐφοβήθη, ὅτι μέλλεις ἐκ Παρθένου 

τίκτεσθαι, καὶ ἀνθρώποις δείκνυσθαι, καὶ ἔλεγεν· 

Ἀκήκοα τὴν ἀκοήν σου, καὶ ἐφοβήθην,  δόξα τῇ 

δυνάμει σου, Κύριε».   

Γρηγόρησον ὦ ψυχή μου, ἀρίστευσον ὡς ὁ 

μέγας ἐν Πατριάρχαις, ἵνα κτήσῃ πρᾶξιν μετὰ 

γνώσεως, ἵνα χρηματίσῃς νοῦς ὁρῶν τὸν Θεόν, 

καὶ φθάσῃς τὸν ἄδυτον γνόφον ἐν θεωρίᾳ, καὶ 

γένῃ μεγαλέμπορος. 

 

Τοὺς δώδεκα Πατριάρχας, ὁ μέγας ἐν 

Πατριάρχαις παιδοποιήσας, μυστικῶς ἐστήριξέ 

σοι κλίμακα, πρακτικῆς ψυχή μου ἀναβάσεως, 

τοὺς παῖδας, ὡς βάθρα, τὰς βάσεις, ὡς ἀναβάσεις, 

πανσόφως ὑποθέμενος. 

Ἠσαῦ τὸν μεμισημένον, ζηλοῦσα ψυχή, 

ἀπέδου τῷ πτερνιστῇ σου, τὰ τοῦ πρώτου 

κάλλους πρωτοτόκια, καὶ τῆς πατρικῆς εὐχῆς 

ἐξέπεσας, καὶ δὶς ἐπτερνίσθης ἀθλία, πράξει καί, 

γνώσει· διὸ νῦν μετανόησον. 

 

Ἐδὼμ ὁ Ἠσαῦ ἐκλήθη, δι' ἄκραν θηλυμανίας 

προσκυνοῦμε τήν ἐξουσία σου.  

Καί νῦν... Θεοτοκίο.              

Τόν Υἱό τόν προαιώνιο κατά τόν Πατέρα, Θεοτόκε, 

χωρίς ἄνδρα τόν ἐγέννησες σέ χρόνο· Παράξενο θαῦμα, 

γιατί ἔμεινες Παρθένος πού θηλάζει.  

ᾨδή. Δ΄.  

Ἄκουσε ὁ Προφήτης γιά τόν ἐρχομό σου καί φοβή-

θηκε, διότι ἐπρόκειτο, νά γεννηθεῖς ἀπό Παρθένο καί νά 

ἐμφανισθεῖς στούς ἀνθρώπους καί ἔλεγε· Ἄκουσα τή 

φήμη γιά σένα, καί φοβήθηκα· Δόξα στή δύναμή σου, 

Κύριε.  

Ἀγρύπνησε, ψυχή μου, ἀρίστευσε, ὅπως ὁ μέγας με-

ταξύ τῶν Πατριαρχῶν, γιά νά ἀποκτήσεις πράξη μαζί 

μέ γνώση, γιά νά γίνεις νοῦς πού βλέπει τόν Θεό, καί νά 

φθάσεις μέ τά θεῖα ὁράματα στό αἰώνιο φῶς, (πού εἶναι 

ἀδιαπέραστο ὅπως τό σκοτάδι), καί νά γίνεις μεγαλέμ-

πορος πνευματικά.  

Ἀφοῦ ἀπόκτησε παιδιά τούς δώδεκα Πατριάρχες, ὁ 

μέγας μεταξύ τῶν Πατριαρχῶν, κατά τρόπο μυστηριώ-

δη ἔστησε γιά σένα, ψυχή μου, σκάλα πρακτικῆς 

ἀναβάσσεως, τοποθετώντας μέ πολλή σοφία τά παιδιά 

ὡς βάθρα, καί τά στηρίγματα ὡςμέσα ἀναβάσεως.  

Μιμούμενη μέ ζῆλο τόν μισητό Ἠσαῦ, ψυχή μου, 

παραχώρησες τά πρωτοτόκια τῆς πρώτης (τῆς 

ἀρχέγονης) ὡραιότητας στό διάβολο πού σέ 

ὑποδούλωσε, καί  ξέπεσες ἀπό τήν πατρική εὐχή, καί 

δυό φορές ἐξαπατήθηκες, καί στή πράξη καί στή θεωρί-

α· γι’ αὐτό τώρα μετανόησε.  

Ὁ Ἠσαῦ ἐπονομάσθηκε Ἐδώμ, ἀπό ἀκραία μανία 
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ἐπιμιξίαν· ἀκρασίᾳ γὰρ ἀεὶ πυρούμενος, καὶ ταῖς 

ἡδοναῖς κατασπιλούμενος. Ἐδὼμ ὠνομάσθη, ὃ 

λέγεται θερμασία, ψυχῆς φιλαμαρτήμονος. 

 

Ἰὼβ τὸν ἐπὶ κοπρίας, ἀκούσασα, ὦ ψυχή μου, 

δικαιωθέντα, τὴν αὐτοῦ ἀνδρείαν οὐκ ἐζήλωσας, 

τὸ στερρὸν οὐκ ἔσχες τῆς προθέσεως, ἐν πᾶσιν οἷς 

ἔγνως, οἷς οἶδας, οἷς ἐπειράσθης, ἀλλ' ὤφθης 

ἀκαρτέρητος. 

Ὁ πρότερον ἐπὶ θρόνου, γυμνὸς νῦν ἐπὶ 

κοπρίας καθηλκωμένος, ὁ πολὺς ἐν τέκνοις καὶ 

περίβλεπτος, ἄπαις ἀφαιρέοικος αἰφνίδιον· 

παλάτιον γὰρ τὴν κοπρίαν, καὶ μαργαρίτας, τὰ 

ἕλκη ἑλογίζετο. 

Δόξα... 

Ἀμέριστον τῇ οὐσίᾳ, ἀσύγχυτον τοῖς 

προσώποις θεολογῶ σε, τὴν Τριαδικὴν μίαν 

Θεότητα, ὡς ὁμοβασίλειον καὶ σύνθρονον, βοῶ 

σοι τὸ ᾎσμα τόμέγα,τό ἐν ὑψίστοις, τρισσῶς 

ὑμνολογούμενον. 

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον. 

Καὶ τίκτεις καὶ παρθενεύεις, καὶ μένεις δι' 

ἀμφοτέρων φύσει Παρθένος. τεχθείς καινίζει 

νόμους φύσεως, ἡ νηδὺς δὲ κύει μὴ λοχεύουσα. 

Θεὸς ὅπου θέλει, νικᾶται φύσεως τάξις· ποιεῖ γὰρ 

ὅσα βούλεται. 

 

ᾨδή. Ε΄. 

«Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα Φιλάνθρωπε, 

γιά ἀκολασία μέ τίς γυναῖκες· Διότι πάντοτε ἦταν ξα-

ναμμένος καί ρυπαρός (ἀκάθαρτος) ἀπό τίς ἡδονές. 

Ὀνομάσθηκε Ἐδώμ, πού σημαίνει πύρωση ψυχῆς, πού 

ἀγαπᾷ τήν ἁμαρτία.  

Ἐνῷ ἄκουσες, ψυχή μου, ὅτι ὁ Ἰώβ, πού ἦταν ἐπάνω 

στήν κοπριά, δικαιώθηκε, δέν ζήλεψες τήν ἀνδρεία 

ἐκείνου, δέν εἶχες τή σταθερότητα τῆς προαιρέσεώς του, 

σέ ὄλα, ὅσα ἔμαθες, ὅσα γνώριζες, ὅσα δοκίμασες· Ἀλλά 

φάνηκες χωρίς καρτερία (ἀνυπόμονη).      

Αὐτός πού πρωτύτερα καθόταν σέ θρόνο, τώρα 

εἶναι γυμνός, γεμᾶτος ἕλκη (πληγές) ἐπάνω σέ κοπριά· 

Ὁ πολύτεκνος καί ἀξιοζήλευτος, ξαφνικά βρέθηκε 

ἄτεκνος καί ἄστεγος· διότι ἔβλεπε τή κοπριά σάν παλά-

τι, καί τά ἕλκη σάν μαργαριτάρια.  

Δόξα...   

Ἀχώριστη στήν οὐσία, ἀσύγχυτη στά πρόσωπα σέ 

ἀνακηρύττω, ἐσένα τήν Τριαδική μία Θεότητα, μέ τήν 

ἴδια Βασιλεία καί τό θρόνο· Φωνάζω σ’ Ἐσένα τόν μεγά-

λο Ὕμνο (τόν τρισάγιο), ὁ ὁποῖος ψάλλεται τρεῖς φορές.  

 

Καί νῦν... Θεοτοκίο.              

Καί γεννᾷς, καί εἶσαι Παρθένος, καί μένεις καί μέ 

τά δύο στή φύση Παρθένος· Αὐτός πού γεννήθηκε 

ἀνακαινίζει τούς νόμους τῆς φύσης, καί ἡ κοιλιά σου 

ἐγκυμονεῖ, χωρίς νά γίνει λεχώνα. Ὅπου θέλει ὁ Θεός, 

νικιέται ἡ τάξη τῆς φύσης· Διότι πραγματοποιεῖ ὅσα θέ-

λει.  

ᾨδή. Ε΄.  

Ἐγώ πού ἀγρυπνῶ ἀπό τή νύχτα, Φιλάνθρωπε, σέ 
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φώτισον δέομαι καὶ ὁδήγησον κᾀμέ, ἐν τοῖς 

προστάγμασί σου, καὶ δίδαξόν με Σωτήρ, ποιεῖν 

τὸ θέλημά σου».  (Δίς). 

Τοῦ Μωσέως ἤκουσας τὴν θήβην ψυχή, ὕδασι, 

κύμασι φερομένην ποταμοῦ, ὡς ἐν θαλάμῳ 

πάλαι, φυγοῦσαν δρᾶμα πικρόν, βουλῆς 

Φαραωνίτου. 

Εἰ τὰς μαίας ἤκουσας κτεινούσας ποτέ, 

ἄνηβον τάλαινα, τὴν ἀρρενωπὸν, ψυχή, τῆς 

σωφροσύνης πρᾶξιν· νῦν ὡς ὁ μέγας Μωσῆς, 

τιθηνοῦ τὴν σοφίαν. 

 

Ὡς Μωσῆς ὁ μέγας τὸν Αἰγύπτιον νοῦν, 

πλήξασα τάλαινα, οὐκ ἀπέκτεινας ψυχή, καὶ πῶς 

οἰκήσεις λέγε, τὴν ἔρημον τῶν παθῶν, διὰ τῆς 

μετανοίας;  

Τὰς ἐρήμους ᾤκησεν ὁ μέγας Μωσῆς, δεῦρο 

δή μίμησαι, τὴν αὐτοῦ διαγωγήν, ἵνα καὶ τῆς ἐν 

βάτῳ, θεοφανείας ψυχή, ἐν θεωρίᾳ γένῃ. 

Τὴν Μωσέως ῥάβδον εἰκονίζου, ψυχή, 

πλήττουσαν θάλασσαν, καὶ πηγνύουσαν βυθόν, 

τύπῳ Σταυροῦ τοῦ θείου, δι' οὗ δυνήσῃ καὶ σύ, 

μεγάλα ἐκτελέσαι. 

Ἀαρὼν προσέφερε τὸ πῦρ τῷ Θεῷ, ἄμωμον 

ἄδολον, ἀλλ'  Ὀφνεί, καὶ Φινεές, ὡς σὺ ψυχὴ 

προσῆγον, ἀλλότριον τῷ Θεῷ, ῥερυπωμένον βίον. 

Δόξα... 

Σὲ Τριὰς δοξάζομεν τὸν ἕνα Θεόν, Ἅγιος, 

Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καὶ τὸ Πνεῦμα, 

παρακαλῶ, ὁδήγησε κι έμένα στά προστάγματά σου, 

καί δίδαξέμε, Σωτήρα, νά κάνω τό θέλημά σου.  

(Δίς). 

Ἄκουσες, ψυχή μου, ὅτι τό καλάθι πού περιεῖχε τόν 

Μωυσῆ, ἔπλεε στά νερά, στά κύματα τοῦ ποταμοῦ πα-

λαιά, σάν μέσα σέ θάλαμο, ἀφοῦ ἀπέφυγε τό πικρό 

δρᾶμα τῆς ἀποφάσεως τοῦ Φαραώ (τόν θάνατό του).      

Μήπως ἄκουσες ποτέ, ταλαίπωρη ψυχή μου, τήν 

ἀνδρεία πράξη τῆς σωφροσύνης τῶν μαιῶν, πού εἶχαν 

ἐντολή , νά θανατώνουν τά ἀνήλικα ἀγόρια τῶν 

Ἑβραίων; Τώρα, ὅπως ὁ μέγας Μωυσῆς, περιποιήσου τή 

σοφία.  

Δέ θανάτωσες, ψυχή μου, ὅπως ὁ μέγας Μωυσῆς, 

τόν Αἱγύπτιο νοῦ, δηλαδή τόν κακό σου ἑαυτό χτυπών-

τας τον· Καί πῶς θά κατοικήσεις στήν ἔρημο τῶν παθῶν 

(μακριά ἀπό τά πάθη) μέ τή μετάνοια; 

Στίς ἐρήμους κατοίκησε ὁ μέγας Μωυσῆς· Ἔλα λοι-

πόν, ψυχή μου, μιμήσου τή διαγωγή ἐκείνου, γιά νά δεῖς 

τό ὅραμα τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Θεοῦ στή βάτο τοῦ Σινᾶ.  

Γίνε ὅμοια, ψυχή μου, μέ τή ράβδο τοῦ Μωυσῆ, ἡ 

ὁποία χτυποῦσε τή θάλασσα, καί ἔκανε ξηρά τόν βυθό 

μέ τόν τύπο τοῦ θεϊκοῦ Σταυροῦ, μέ τόν ὁποῖο κι ἐσύ θά 

μπορέσεις νά κατορθώσεις μεγάλα πράγματα.  

Ὁ Ἀαρών πρόσφερε τή φωτιά στό Θεό, ἀμόλυντη, 

χωρίς δόλο· ἀλλά ὁ Ὀφνεί καί ὁ Φινεές, ὅπως ἐσύ, ψυχή, 

πρόσφεραν ἀκάθαρτη ζωή, ξένη πρός τόν Θεό.  

Δόξα...   

Ἐσένα δοξάζουμε, Ἁγία Τριάδα, τόν ἕνα Θεό· Ἅγιος, 

Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο 
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ἁπλῆ οὐσία Μονάς, ἀεὶ προσκυνουμένη. 

 

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον. 

Ἐκ σοῦ ἠμφιάσατο τὸ φύραμά μου, ἄφθορε 

ἄνανδρε, Μητροπάρθενε Θεός, ὁ κτίσας τοὺς 

αἰῶνας, καὶ ἥνωσεν ἑαυτῷ, τὴν τῶν ἀνθρώπων 

φύσιν. 

ᾨδή. ΣΤ΄. 

«Ἐβόησα, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, πρὸς  τὸν 

οἰκτίρμονα Θεόν, καὶ ἐπήκουσέ μου, ἐξ ᾍδου 

κατωτάτου, καὶ ἀνήγαγεν, ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν 

μου». (Δίς). 

 Τὰ κύματα, Σωτὴρ τῶν πταισμάτων μου, ὡς 

ἐν θαλάσσῃ Ἐρυθρᾷ, ἐπαναστραφέντα, ἐκάλυψέ 

με ἄφνω, ὡς τοὺς Αἰγυπτίους, ποτὲ καὶ τοὺς 

τριστάτας. 

 Ἀγνώμονα, ψυχὴ τὴν προαίρεσιν, ἔσχες ὡς 

πρὶν ὁ Ἰσραήλ· τοῦ γὰρ θείου μάννα, προέκρινας 

ἀλόγως, τὴν φιλήδονον, τῶν παθῶν ἀδηφαγίαν. 

Τὰ φρέατα, ψυχὴ, προετίμησας, τῶν 

Χαναναίων ἐννοιῶν, τῆς φλεβὸς τῆς πέτρας, ἐξ ἧς 

ὁ τῆς σοφίας, Ποταμός προχέει, κρουνοὺς 

θεολογίας. 

 Τὰ ὕεια, κρέα καὶ τοὺς λέβητας, καὶ τὴν 

Αἰγύπτιον τροφήν, τῆς ἐπουρανίου, προέκρινας 

ψυχή μου ὡς ὁ πρὶν ἀγνώμων, λαὸς ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

 Ὡς ἔπληξε, Μωσῆς ὁ θεράπων σου, ῥάβδῳ 

τὴν πέτραν τυπικῶς, τὴν ζωοποιόν σου, Πλευρὰν 

προδιετύπου, ἐξ ἧς πάντες πόμα, ζωῆς, Σωτὴρ, 

Πνεῦμα, ἁπλή οὐσία μονάδα, πού σέ προσκυνοῦμε πάν-

τα.  

Καί νῦν... Θεοτοκίο.              

Ἀπό σένα ντύθηκε τή ζύμη μου (τό σῶμα μου), 

ἄφθορη, χωρίς ἄνδρα, Μητέρα Παρθένε, ὁ Θεός, πού 

δημιούργησε τούς αἰῶνες, καί ἕνωσε μέ τόν ἑαυτό του τή 

φύση τῶν ἀνθρώπων.  

ᾨδή. ΣΤ΄.  

Κραύγασα μέ ὅλη τήν καρδιά μου πρός τόν φιλάν-

θρωπο Θεό, καί μέ ἄκουσε ἀπό τόν κατώτατο ᾅδη, καί 

ἀνέβασε τή ζωή μου ἀπό τή φθορά.  

(Δίς). 

Τά κύματα τῶν ἁμαρτιῶν μου, Σωτήρα, ὅπως στήν 

Ἐρυθρά θάλασσα, ξαναγυρίζοντας ξαφνικά μέ σκέπα-

σαν, ὅπως κάποτε τούς Αἰγυπτίους καί τούς ἐκλεκτούς 

ἁρματηλάτες.  

Ἔδειξες ἀνυπόμονη διάθεση, ψυχή μου, ὅπως πρίν ὁ 

Ἰσραηλιτικός λαός· διότι παράλογα προτίμησες ἀπό τό 

θεϊκό Μάννα τή φιλήδονη λαιμαργία τῶν παθῶν.  

Προτίμησες, ψυχή μου, τά πηγάδια τῆς νοοτροπίας 

τῶν Χαναναίων ἀπό  τήν  πέτρα  τῆς  φλέβας,  ἀπό  τήν  

ὁποία  πηγάζει  ὁ  Ποταμός  τῆς  σοφίας βρύσες θεολο-

γίας.  

Τά χοιρινά κρέατα καί τά καζάνια καί τήν Αἰγυπτι-

ακή τροφή προτίμησες, ψυχή μου, ἀπό τήν ἐπουράνια, 

ὅπως παλαιά στήν ἔρημο ὁ ἀγνώμων λαός.  

Ὅπως χτύπησε ὁ Μωυσῆς ὁ ὑπηρέτης σου τήν πέ-

τρα μέ τή ράβδο του ὡς προτύπωση, προεικόνιζε τήν 

Πλευρά σου, πού δίνει ζωή· Ἀπό τήν ὁποία ὅλοι, Σωτήρα 
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ἀντλοῦμεν. 

 

Ἐρεύνησον, ψυχὴ κατασκόπευσον, ὡς Ἰησοῦς 

ὁ τοῦ Ναυῆ, τῆς κληροδοσίας τὴν γῆν, ὁποία ἐστί, 

καὶ κατοίκησον, ἐν αὐτῇ δι' εὐνομίας. 

Δόξα... 

Τριάς εἰμι, ἁπλῆ ἀδιαίρετος, διαιρετὴ 

προσωπικῶς καὶ Μονὰς ὑπάρχω, τῇ φύσει 

ἡνωμένη, ὁ Πατήρ φησι, καὶ Υἱὸς καὶ θεῖον 

Πνεῦμα. 

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον. 

Ἡ μήτρα σου, Θεὸν ἡμῖν ἔτεκε, 

μεμορφωμένον καθ' ἡμᾶς, ἀλλ' ὡς κτίστην 

πάντων, δυσώπει Θεοτόκε, ἵνα ταῖς πρεσβείαις, 

ταῖς σαῖς δικαιωθῶμεν. 

Κοντάκιον. 

Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις; τὸ 

τέλος ἐγγίζει, καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι, ἀνάνηψον 

οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ 

παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν. 

 ᾨδή. Ζ΄. 

«Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν 

ἐνώπιόν σου, οὐδὲ συνετηρήσαμεν, οὐδὲ 

ἐποιήσαμεν, καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν. Ἀλλὰ μὴ 

παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέλος, ὁ τῶν Πατέρων 

Θεός». (Δίς). 

 Ἡ Κιβωτός, ὡς ἐφέρετο, ἐπιδίφριος ὁ Ζὰν 

ἐκεῖνος, ὅτε ἀνατραπέντος τοῦ μόσχου, μόνον 

ἥψατο, Θεοῦ ἐπειράθη ὀργῆς, ἀλλ' αὐτοῦ τὴν 

μας, ἀντλοῦμε (προμηθευόμαστε) τό ποτό τῆς ζωῆς, 

Ἐσένα.  

Ἐρεύνησε (ψάξε) ψυχή μου, κατασκόπευσε, ὅπως ὁ 

Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ τή γῆ πού θά κληρονομήσεις, τί εἴδους 

εἶναι, καί κατοίκησε σ’ αὐτήν μέ νομιμότητα.  

Δόξα...   

Εἶμαι Τριάδα ἁπλή καί ἀδιαίρετη, πού διαιροῦμαι σέ 

πρόσωπα, καί ὑπάρχω Μονάδα ἑνωμένη ὡς πρός τή 

φύση· Λέγει ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός, καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.  

 

Καί νῦν... Θεοτοκίο.              

Ἡ μήτρα σου γέννησε γιά μᾶς Θεό, πού πῆρε μορ-

φή, ὅπως ἐμεῖς· τόν ὁποῖον ὡς Κτίστη τῶν πάντων 

ἱκέτευε, Θεοτόκε, γιά νά δικαιωθοῦμε μέ τίς δικές σου 

πρεσβεῖες.  

Κοντάκιο.  

Ψυχή μου, ψυχή μου, σήκω, γιατί κοιμᾶσαι; Τό τέ-

λος πλησιάζει καί πρόκειτα, νά ταραχθεῖς· Σύνελθε 

λοιπόν, γιά νά σέ λυπηθεῖ ὁ Χριστός ὁ Θεός, πού εἶναι 

παντοῦ παρών καί γεμίζει τά πάντα.  

ᾨδή. Ζ΄.  

Ἁμαρτήσαμε, ἀνομήσαμε, ἀδικήσαμε ἐνώπιόν σου, 

οὔτε τηρήσαμε, οὔτε πράξαμε, καθώς μᾶς πρόσταξες. 

Ἀλλά μή μᾶς παραδώσεις σέ ἀφανισμό, Θεέ τῶν πατέ-

ρων.  

(Δίς). 

Ὅταν ἡ Κιβωτός μεταφερόταν ἐπάνω σέ ἅρμα καί 

κινδύνεψε νά ἀνατραπεῖ ἀπό τίς κινήσεις τῶν βοδιῶν, 

πού τή μετέφεραν, ἐκεῖνος ὁ Ζᾶν, πού μόνο τήν ἄγγιξε, 
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αὐθάδειαν, φυγοῦσα ψυχή, σέβου τὰ θεῖα καλῶς. 

 

 

Ἀκήκοας, τοῦ Ἀβεσσαλώμ, πῶς τῆς φύσεως 

ἀντεξανέστη, ἔγνως τὰς ἐναγεῖς αὐτοῦ πράξεις, 

αἷς ἐξύβρισε, τὴν κοίτην Δαυῒδ τοῦ πατρός, ἀλλ' 

αὐτὴ ἐμιμήσω, τὰς αὐτοῦ ἐμπαθεῖς, καὶ 

φιληδόνους ὁρμάς. 

 

Ὑπέταξας, τὸ ἀδούλωτον, σοῦ ἀξίωμα τῷ 

σώματί σου· ἄλλον γάρ, Ἀχιτόφελ εὑροῦσα τὸν 

ἐχθρὸν σὺ ψυχή, συνῆλθες ταῖς τούτου βουλαῖς. 

Ἀλλ' αὐτὰς διεσκέδασεν, αὐτὸς ὁ Χριστός, ἵνα σὺ 

πάντων σωθῇς. 

 

Ὁ Σολομών, ὁ θαυμάσιος, ὁ καὶ χάριτος 

σοφίας πλήρης, οὗτος τὸ πονηρὸν ἐναντίον, τοῦ 

Θεοῦ ποτέ, ποιήσας ἀπέστη αὐτοῦ, ᾧ αὐτὴ τὸν 

ἐπάρατόν σου βίον, ψυχὴ προσαφωμοίωσας. 

Ταῖς ἡδοναῖς, ἐξελκόμενος, τῶν παθῶν αὐτοῦ 

κατερρυποῦτο, οἴμοι! ὁ ἐραστὴς τῆς σοφίας, 

ἐραστὴς πορνῶν γυναικῶν, καὶ ξένος Θεοῦ, ὃν 

αὐτὴ ἐμιμήσω, κατὰ νοῦν, ὦ ψυχή, ἡδυπαθείαις 

αἰσχραῖς. 

Τὸν Ῥοβοάμ, παρεζήλωσας, ἀλογήσαντα 

βουλὴν πατρῴαν, ἅμα δὲ καὶ τὸν κάκιστον 

δοῦλον, Ἱεροβοάμ, τὸν πρὶν ἀποστάτην ψυχή. 

Ἄλλά φεῦγε τὴν μίμησιν, καὶ κράζε Θεῷ· 

Ἥμαρτον οἴκτειρόν με. 

δοκίμασε τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ἀποφεύγοντας τήν 

αὐθάδεια ἐκείνου, ψυχή, νά σέβεσαι καλά τά ἱερά 

πράγματα.  

Ἄκουσες, γιά τόν Ἀβεσαλώμ, πῶς ἦλθε 

ἀντιμέτωπος μέ τή φύση (τήν ἠθική)· γνώρισες τίς βέ-

βηλες πράξεις του, μέ τίς ὁποῖες πρόσβαλε τό κρεβάτι 

(τή σύζυγο) τοῦ Δαυΐδ, τοῦ πατέρα του. Ἀλλά ἐσύ (ψυ-

χή), μιμήθηκες τίς δικές του ἐμπαθεῖς καί φιλήδονες 

ὁρμές.  

Ὑπέταξες τό ἀξίωμα τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας 

σου στό σῶμα σου· Διότι βρῆκες τόν ἐχθρό, τό διάβολο, 

ὡς ἄλλον Ἀχιτόφελ (φίλο τοῦ Δαυΐδ ὁ ὁποῖος τόν πρό-

δωσε), καί συμφώνησες μέ τά δικά του θελήματα· Ἀλλά 

αὐτά τά σκόρπισε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, γιά νά σωθεῖς ἐσύ 

ὅπωσδήποτε.  

Ὁ Σολομώντας ὁ θαυμάσιος, ὁ γεμᾶτος ἀπό τή χά-

ρη τῆς σοφίας, αὐτός, ἀφοῦ ἔπραξε κάποτε τό πονηρό 

ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἔφυγε ἀπό κοντά του· Κι ἐσύ, ψυχή, 

ἐξομοίωσες μέ αὐτόν τήν καταραμένη ζωή σου.  

Παρασυρόμενος ὁ Σολομώντας ἀπό τίς ἡδονές τῶν 

παθῶν του γέμισε, ἀλλοίμονο, ἀπό ρύπο (βρωμιά)! Ὁ 

ἐραστής τῆς σοφίας ἔγινε ἐραστής πορνῶν γυναικῶν 

καί ἀποξενώθηκε ἀπό τόν Θεό· Αὐτόν μιμήθηκες κατά 

διάνοια, ψυχή, στά πάθη τῶν αἰσχρῶν ἡδονῶν.  

Ζήλεψες, ψυχή, τόν Ροβοάμ, πού ἀδιαφόρησε γιά τίς 

πατρικές συμβουλές, συγχρόνως ὅμως καί τόν δοῦλο 

Ἱεροβοάμ, τόν πρίν ἐπαναστάτη, πού ἀποδείχθηκε χει-

ρότερος. Ἀλλά ἀπόφευγε τή μίμησή τους καί φώναζε 

στό Θεό· Ἁμάρτησα, σπλαχνίσου με.  
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Δόξα... 

Τριὰς ἁπλή, ἀδιαίρετε, ὁμοούσιε Μονὰς ἁγία, 

φῶτα καὶ φῶς, καὶ ἅγια τρία, καὶ ἓν ἅγιον, 

ὑμνεῖται Θεὸς ἡ Τριάς. Ἀλλ' ἀνύμνησον δόξασον, 

ζωὴν καὶ ζωάς, ψυχὴ τὸν πάντων Θεόν. 

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον. 

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν 

σε Θεογεννῆτορ, ὅτι τῆς ἀχωρίστου Τριάδος, 

ἀπεκύησας τὸν ἕνα Υἱὸν καὶ Θεόν, καὶ αὐτὴ 

προηνέῳξας ἡμῖν, τοῖς ἐν γῇ τὰ ἐπουράνια. 

ᾨδή Η΄. 

«Ὃν Στρατιαί, οὐρανῶν δοξάζουσι, καὶ 

φρίττει τὰ Χερουβίμ, καὶ τὰ Σεραφίμ, πᾶσα πνοὴ 

καὶ κτίσις, ὑμνεῖτε, εὐλογεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς 

πάντας τοὺς αἰῶνας». (Δίς). 

Σὺ τὸν Ὀζίαν, ψυχὴ ζηλώσασα, τὴν τούτου 

λέπραν ἐν σοί, ἔσχες ἐν διπλῷ· ἄτοπα γὰρ λογίζῃ, 

παράνομα δὲ πράττεις, ἄφες ἃ κατέχεις, καὶ 

πρόσδραμε τῇ μετανοίᾳ. 

Τοὺς Νινευΐτας, ψυχὴ ἀκήκοας, 

μετανοοῦντας Θεῷ, σάκκῳ καὶ σποδῷ, τούτους 

οὐκ ἐμιμήσω, ἀλλ' ὤφθης σκαιοτέρα, πάντων τῶν 

πρὸ νόμου, καὶ μετὰ νόμον ἐπταικότων. 

 

 

Τὸν ἐν τῷ λάκκω, βορβόρου ἤκουσας, 

Ἱερεμίαν ψυχή, πόλιν τὴν Σιών, θρήνοις 

καταβοῶντα, καὶ δάκρυα ζητοῦντα, μίμησαι τὸν 

τούτου, θρηνώδη βίον καὶ σωθήσῃ. 

Δόξα…  

Τριάδα ἁπλή, ἀδιαίρετη, μέ τήν ἴδια οὐσία καί μία 

φύση, τρία φῶτα καί ἕνα φῶς, καί τρία ἅγια καί ἕνα 

ἅγιο, ὑμνεῖται ὁ Θεός, ἡ Ἁγία Τριάδα. Ἀλλά ἀνύμνησε, 

δόξασε, ψυχή μου, ζωή καί ζωές τόν Θεό τῶν πάντων.  

Καί νῦν... Θεοτοκίο.              

Σέ ὑμνοῦμε, σέ εὐλογοῦμε, σέ προσκυνοῦμε, Θεο-

γεννήτρια· διότι ἐγέννησες τόν ἕνα ἀπό τήν ἀχώριστη 

Τριάδα ὡς Υἱό καί Θεό· Καί ἡ ἴδια ἄνοιξες προκαταβολι-

κά τά ἐπουράνια, γιά μᾶς πού εἴμαστε στή γῆ.  

ᾨδή Η΄.  

Αὐτόν πού δοξάζουν οἱ στρατιές τῶν οὐρανῶν, καί 

φρίττουν τά Χερουβίμ καί τά Σεραφίμ κάθε ζωντανό καί 

κτίσμα, ὑμνεῖτε, δοξολογεῖτε, καί ὑπερυψώνετε τον σέ 

ὅλους τούς αἰῶνες. (Δίς). 

Ἐσύ ψυχή, ζηλεύοντας τόν Ὀζία, πῆρες ἐπάνω σου 

τή λέπρα ἐκείνου διπλή· Διότι σκέπτεσαι ἄτοπα πράγ-

ματα, καί πράτεις παράνομα· Ἄφησε αὐτά πού κατέχεις, 

καί τρέξε κοντά στή μετάνοια.  

Ἄκουσες, ψυχή, ὅτι οἱ Νινευΐτες μετανόησαν 

ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ φορώντας σάκκους καί ρίχνοντας 

στάχτη στά κεφάλια τους (δείγματα πένθους)· Δέν μι-

μήθηκες αὐτούς, ἀλλά φάνηκες πιό ἀπαίσια ἀπό ὅλους 

πού ἔφταιξαν πρίν ἀπό τόν νόμο τοῦ Μωυσῆ, καί μετά 

τόν νόμο.  

Ἄκουσες, ψυχή μου, ὅτι ὁ Ἱερεμίας ριγμένος στό 

λάκκο τοῦ βορβόρου (στό βοῦρκο) φώναζε θηνώντας γιά 

τήν πόλη Ἱερουσαλήμ, καί  ζητοῦσε δάκρυα· Μιμήσου κι 

ἐσύ τή θρηνώδη ζωή ἐκείνου καί θά σωθεῖς.  
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Ὁ Ἰωνᾶς, εἰς Θαρσεῖς ἀπέδραμε, προγνοὺς 

τὴν ἐπιστροφήν, τῶν Νινευϊτῶν· ἔγνω γὰρ ὡς 

προφήτης, Θεοῦ τὴν εὐσπλαγχνίαν· ὅθεν 

παρεζήλου, τὴν προφητείαν μὴ ψευσθῆναι. 

 

Τὸν Δανιήλ, ἐν τῷ λάκκῳ ἤκουσας, πῶς 

ἔφραξεν ὦ ψυχή, στόματα θηρῶν, ἔγνωκας πῶς οἱ 

Παῖδες, οἱ περὶ Ἀζαρίαν, ἔσβεσαν τῇ πίστει, 

καμίνου φλόγα καιομένην. 

Τῆς παλαιᾶς, Διαθήκης ἅπαντας, παρήγαγόν 

σοι ψυχή, πρὸς ὑπογραμμόν, μίμησαι τῶν 

δικαίων, τὰς φιλοθέους πράξεις, ἔκφυγε δὲ πάλιν, 

τῶν πονηρῶν τὰς ἁμαρτίας. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα 

τόν Κύριον. 

Ἄναρχε Πάτερ, Υἱε συνάναρχε, Παράκλητε 

ἀγαθέ, Πνεῦμά τὸ εὐθές, Λόγου Θεοῦ Γεννῆτορ, 

Πατρὸς ἀνάρχου Λόγε, Πνεῦμα ζῶν καὶ κτίζον. 

Τριὰς Μονὰς ἐλέησόν με. 

 

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον. 

Ὡς ἐκ βαφῆς, ἁλουργίδος Ἄχραντε, ἡ νοητὴ 

πορφυρίς, τοῦ Ἐμμανουήλ, ἔνδον ἐν τῇ γαστρί 

σου, ἡ σάρξ συνεξυφάνθη· ὅθεν Θεοτόκον, ἐν 

ἀληθείᾳ σὲ τιμῶμεν. 

 

ᾨδή. Θ΄. 

«Ἀσπόρου συλλήψεως, ὁ τόκος ἀνερμήνευτος, 

Μητρὸς ἀνάνδρου, ἄφθορος ἡ κύησις· Θεοῦ γὰρ ἡ 

Ὁ Ἰωνᾶς ἔφυγε γιά τήν Ταρτησσό (Πόλη τῆς Ν. Δ. 

Ἰσπανίας) προβλέποντας τήν ἐπιστροφή (τή μετάνοια) 

τῶν Νινευϊτῶν· Γιατί γνώριζε ὡς Προφήτης τήν 

εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ· Γι’ αὐτό προσπαθοῦσε μέ ζῆλο, 

νά μή διαψευσθεῖ ἡ προφητεία.  

Ἄκουσες, ψυχή μου, πῶς ὁ Δανιήλ στόν λάκκο 

ἔφραξε τά στόματα τῶν θηρίων· Γνώρισες πῶς οἱ νέοι 

πού ἦταν γύρω ἀπό τόν Ἀζαρία ἔσβησαν μέ τήν πίστη 

τή φλόγα στό πυρωμένο καμίνι.  

Σοῦ παρουσίασα, ψυχή μου, ὅλους ἀπό τήν Παλαιά 

Διαθήκη πρός παραδειγματισμό· Μιμήσου τίς ἀρεστές 

στό Θεό πράξεις τῶν Δικαίων· Ἀπόφυγε ὅμως τίς 

ἁμαρτίες τῶν πονηρῶν.  

Δοξολογοῦμε Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα τόν 

Κύριο. 

Ἅναρχε Πατέρα, Υἱέ μαζί καί σύ ἄναρχε, Πνεῦμα 

τῆς Ἀληθείας, Ἐσύ Πατέρα πού γέννησες τόν Λόγο τοῦ 

Θεοῦ, Ἐσύ Λόγε τοῦ ἄναρχου Πατέρα, κι Ἐσύ Ἅγιο 

Πνεῦμα, πού δίνεις τή ζωή καί δημιουργεῖς, Τριάδα Μο-

νάδα, ἐλέησέ με.  

Καί νῦν... Θεοτοκίο.              

Ὅπως ἀπό  βαφή  πορφύρας,   Ἀμόλυντη,   τό  

πνευματικό  κόκκινο βασιλικό ἔνδυμα τοῦ Ἐμμανουήλ 

(τοῦ Χριστοῦ), δηλαδή ἡ σάρκα του, τό σῶμα του, 

ὑφάνθηκε μαζί σου· Γι’ αὐτό ἀληθινά σέ τιμοῦμε ὡς  

Θεοτόκο.  

ᾨδή. Θ΄.  

Ἡ γέννηση μετά ἀπό σύλληψη, χωρίς μεσολάβηση 

συζύγου, εἶναι ἀνεξήγητη, Ἡ ἐγκυμοσύνη Μητέρας 
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γέννησις, καινοποιεῖ τὰς φύσεις· διό σε πᾶσαι αἱ 

γενεαί, ὡς Θεόνυμφον Μητέρα, ὀρθοδόξως 

μεγαλύνομεν. (Δίς). 

  

Χριστὸς ἐπειράζετο, Διάβολος ἐπείραζε, 

δεικνὺς τοὺς λίθους, ἵνα ἄρτοι γένωνται, εἰς ὄρος 

ἀνήγαγεν, ἰδεῖν τὰς βασιλείας, τοῦ Κόσμου 

πάσας ἐν ῥιπῇ. Φοβοῦ ὦ ψυχὴ τὸ δρᾶμα, νῆφε, 

εὔχου, πᾶσαν ὥραν Θεῷ. 

 

Τρυγὼν ἡ φιλέρημος, φωνὴ βοῶντος ἤχησε, 

Χριστοῦ ὁ λύχνος, κηρύττων μετάνοιαν, Ἡρώδης 

ἠνόμησε, σὺν τῇ Ἡρωδιάδι. Βλέπε, ψυχή μου, μὴ 

παγῇς, τῶν ἀνόμων ταῖς παγίσιν, ἀλλ' ἀσπάζου 

τὴν μετάνοιαν. 

Τὴν ἔρημον ᾤκησε, τῆς χάριτος ὁ Πρόδρομος, 

καὶ Ἰουδαία, πᾶσα καὶ Σαμάρεια, ἀκούοντες 

ἔτρεχον, καὶ ἐξωμολογοῦντο, τὰς ἁμαρτίας 

ἑαυτῶν, βαπτιζόμενοι προθύμως, οὓς αὐτὴ οὐκ 

ἐμιμήσω ψυχή. 

Ὁ γάμος μὲν τίμιος, ἡ κοίτη δὲ ἀμίαντος· 

ἀμφότερα γάρ, Χριστὸς προευλόγησε, σαρκὶ 

ἐσθιόμενος, καὶ ἐν Κανᾷ δὲ γάμῳ, τὸ ὕδωρ οἶνον 

ἐκτελῶν, καὶ δεικνύων πρῶτον θαῦμα, ἵνα σὺ 

μετατεθῇς ὦ ψυχή. 

 

Παράλυτον ἔσφιγξε, Χριστὸς τὴν κλίνην 

ἄραντα, καὶ νεανίσκον, θανέντα ἐξήγειρε, τῆς 

χήρας τὸ κύημα, καὶ τοῦ Ἑκατοντάρχου, καὶ 

ἀνύπανδρης δέν ἐπέφερε φθορά τῆς παρθενίας· Διότι ἡ 

γέννηση τοῦ Θεοῦ ἀνακαινίζει τούς φυσικούς νόμους· 

Γι’ αὐτό ὅλες οἱ γεννιές, ὡς Μητέρα, Νύμφη τοῦ Θεοῦ, 

σέ τιμοῦμε ὀρθόδοξα.  

Ὁ Χριστός ὑποβαλλόταν σέ πειρασμό, ὁ διάβολος 

τόν πείραζε, δείχνοντας τίς πέτρες, γιά να γίνουν ψω-

μιά· Τόν ἀνέβασε σέ ὄρος, γιά νά δεῖ ὅλα τά βασίλεια 

τοῦ κόσμου μέ μιά ματιά. Φοβήσου, ψυχή τό δρᾶμα, μέ-

νε ἄγρυπνη πνευματικά, καί προσεύχου κάθε μέρα στό 

Θεό.  

Τό Τρυγόνι πού ἀγαποῦσε τήν ἔρημο, «ἡ Φωνή τοῦ 

Βοῶντος», τό λυχνάρι τοῦ Χριστοῦ, ἀντήχησε κηρύττον-

τας μετάνοια, ὁ Ἡρώδης παρανόμησε μαζί μέ τήν 

Ἡρωδιάδα· Βλέπε, ψυχή μου, μή πιασθεῖς στίς παγίδες 

τῶν ἀνόμων, ἀλλά καλοδέχου τή μετάνοια.  

Ὁ Πρόδρομος τῆς θείας χάρης κατοίκησε στήν 

ἔρημο· Καί ἡ Ἰουδαία ὅλη, καί ἡ Σαμάρεια, ἀκούοντας 

ἔτρεχαν, κι ἐξομολογοῦνταν τίς ἁμαρτίες τους, καί  βα-

πτίζονταν πρόθυμα· αὐτούς δέν μιμήθηκες ἐσύ, ψυχή 

μου.  

Ὁ γάμος βέβαια εἶναι τίμιος, καί τό συζυγικό κρε-

βάτι εἶναι ἀμόλυντο· Διότι καί τά δύο τά εὐλόγησε ὁ 

Χριστός προκαταβολικά, συμμετέχοντας σωματικά στό 

τραπέζι τοῦ γάμου τῆς Κανᾶ, μεταβάλλοντας τό νερό σέ 

κρασί, καί δείχνοντας τό πρῶτο θαῦμα, γιά νά 

ἀνυψωθεῖς πνευματικά, ψυχή μου.  

Ὁ Χριστός ἔστησε ὄρθιο τόν παράλυτο, πού σήκωσε 

τό κρεβάτι του, καί σήκωσε τόν νέο πού πέθανε, τόν γιό 

τῆς χήρας, καί τοῦ ἑκατοντάρχου, καί ἀφοῦ 
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Σαμαρείτιδι φανείς, τὴν ἐν πνεύματι λατρείαν, 

σοὶ ψυχὴ προεζωγράφησεν. 

 Αἱμόρρουν ἰάσατο, ἁφῇ κρασπέδου Κύριος, 

λεπροὺς καθῆρε, τυφλοὺς καὶ χωλεύοντας, 

φωτίσας ἠνώρθωσε, κωφούς τε καὶ ἀλάλους, καὶ 

τὴν συγκύπτουσαν χαμαί, ἐθεράπευσε τῷ λόγῳ, 

ἵνα σὺ σωθῇς ἀθλία ψυχή. 

 

Δόξα... 

Πατέρα δοξάσωμεν, Υἱὸν ὑπερυψώσωμεν, τὸ 

θεῖον Πνεῦμα, πιστῶς προσκυνήσωμεν, Τριάδα 

ἀχώριστον, Μονάδα κατ' οὐσίαν, ὡς φῶς καὶ 

φῶτα, καὶ ζωήν, καὶ ζωὰς ζωοποιοῦσαν, καὶ 

φωτίζουσαν τὰ πέρατα. 

 

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον. 

Τὴν Πόλιν σου φύλαττε, Θεογεννῆτορ 

πάναγνε· ἐν σοὶ γὰρ αὕτη, πιστῶς βασιλεύουσα, 

ἐν σοὶ καὶ κρατύνεται καὶ διὰ σοῦ νικῶσα, 

τροποῦται πάντα πειρασμόν, καὶ σκυλεύει 

πολεμίους, καὶ διέπει τὸ ὑπήκοον. 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν 

Ἀνδρέα σεβάσμιε, καὶ Πάτερ τρισμακάριστε, 

Ποιμὴν τῆς Κρήτης, μὴ παύσῃ δεόμενος, ὑπὲρ τῶν 

σὲ ὑμνούντων, ἵνα ῥυσθῶμεν πάσης, ὀργῆς καὶ 

θλίψεως καὶ φθορᾶς, καὶ πταισμάτων 

λυτρωθῶμεν, οἱ τιμῶντές σου τὴν μνήμην ἀεί. 

Τά λοιπά τοῦ Μεγ. Ἀποδείπνου.  

(Συλλειτουργικόν. Σελ.  197-204). 

ἐμφανίσθηκε στή Σαμαρείτισσα, παρουσίασε σ’ ἐσένα, 

ψυχή μου, μέ ζωηρά χρώματα τήν πνευματική λατρεία.  

Θεράπευσε Αἱμορροοῦσα μέ τό ἄγγιγμα τοῦ ἄκρου 

τῶν ἐνδυμάτων  του ὁ Κύριος, λεπρούς καθάρισε, τυ-

φλούς φώτισε καί χωλούς (κουτσούς)  ἀνόρθωσε, καί 

κουφούς καί ἄλαλους, καί τή ραχιτική, πού ἔσκυβε κά-

τω, τούςθεράπευσε μέ τό λόγο του, γιά νά σωθεῖς ἐσύ, 

ἄθλια ψυχή.  

Δόξα...   

Τόν Πατέρα ἄς δοξάσουμε, τόν Υἱόν ἄς 

ὑπερυψώσουμε, τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ πίστη ἄς τό προα-

κυνήσουμε, Τριάδα ἀχώριστη, Μονάδα στήν οὐσία, ὡς 

ἕνα φῶς (Μονάδα) καί καί τρία φῶτα (Τριάδα) καί μία 

ζωή, καί τρεῖς ζωές, ἡ ὁποία ζωοποιεῖ καί φωτίζει τά πέ-

ρατα.  

Καί νῦν... Θεοτοκίο.              

Τήν πόλη σου φύλαττε, Θεογεννήτρια πάναγνη· Μέ 

τή δική σου βοήθεια βασιλεύοντας μέ πίστη, ἀπό σένα 

παίρνει δύναμη, μέ τή βοήθειά σου νικώντας τρέπει σέ 

φυγή κάθε πειρασμό, καί λαφυραγωγεῖ τούς ἐχθρούς, 

καί κυβερνᾷ τούς ὑπηκόους.  

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε γιά μᾶς.  

Ἀνδρέα σεβάσμιε, καί τριμακάριστε Πατέρα, Ποιμέ-

να τῆς Κρήτης, μή παύσεις νά παρακαλεῖς γιά μᾶς πού 

σέ ὑμνοῦμε, γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό κάθε ὀργή καί 

θλίψη καί φθορά, καί νά λυτρωθοῦμε ἀπό τά σφάλμα-

τα, ἐμεῖς πού τιμοῦμε τή μνήμη σου πάντοτε.  

Τά ὑπόλοιπα τοῦ Μεγ. Ἀποδείπνου.  

(Συλλειτουργικό. Σελ. 197-204).      
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