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˜Gwor a'. Tÿm o«qam¥ym taclÇtym.

˜Gwor a'. Tÿm o«qam¥ym taclÇtym.

˙O ïj lü ƒmtym tÇ pÇmta jahupostüsar
Wqistó, ja¥ do…r ñm¥ ñjÇstﬂ, ïm sov¥ã
Äqqütﬂ teke∂m Äpaqecjk¥tyr ∆m ïm
Äqw´, sjop¡m öhou VikÇmhqype, pÑsam
tüm jt¥sim e«k¡cei ’r dumat¡r, •m
Sytüq ïdglio…qcgsar.

Χριστέ, εσύ που δηµιούργησες τα πάντα από
την ανυπαρξία και µε ανείπωτη σοφία έδωσες
στο κάθε τι ξεχωριστά την δυνατότητα να
υπηρετεί το σκοπό για τον οποίο από την αρχή
το όρισες Φιλάνθρωπε, ευλόγησε Σωτήρα ως
δυνατός που είσαι, όλη την φύση, της οποίας
είσαι ∆ηµιουργός.

PÑsim, to∂r öhmesi d¥dou e≤qümgm J…qie,
ja¥ s…mesim ïm pÑsim, ’r Üm •suwom
b¥om, diÇcylem ja¥ pÇmtote sumtgqe∂m,
to…r so…r m¡lour oœr öhgjar, pÇs® t´
jt¥sei, pq¡r Ütqeptom
sumowüm jai
jubóqmgsim toÀ s…lpamtor.

Σε όλα τα έθνη χάριζε ειρήνη Κύριε, και σ’
όλους δίνε σύνεση, ώστε να µπορούµε να ζούµε
ήσυχη ζωή και πάντοτε να τηρούµε τις εντολές
Σου, τις οποίες έθεσες για όλη την φύση, για να
την συγκρατούν άτρωτη και να κυβερνούν το
σύµπαν.

To
peqibÇkkom stoiwe∂om tgm c°m
VikÇmhqype di o— t´ s´ bouküsei, o≥ tüm
c°m ïmoijo…mter, fÿlem jai jimo…leha
jai ïslóm, Äsimór diav…kanom, ’r Üm
qushÿlem økóhqou jai sumtqib°r, o≥
ÄmÇnioi ≥jótai sou.

Φιλάνθρωπε, διαφύλαξε αµόλυντο το
περιβάλλον, µέσα στο οποίο θέλησες να ζούµε,
να κινούµαστε και να υπάρχουµε εµείς οι
κάτοικοι της γης, για να γλιτώσουµε από τον
όλεθρο και την συντριβή, εµείς οι ανάξιοι ικέτες
Σου.

PeqiwaqÇjysom
Sÿteq tüm jt¥sim
àpasam, t´ jqataié ≤sw…i, t°r s°r
vikamhqyp¥ar, ja¥ t°r Äpeikoulómgr
qÀsai vhoqÑr, tüm peq¥ceiom o∏jgsim˚ ∆ti
e≤r só tÇr ïkp¥dar ûlÿm Wqistó,
Ämahóleha o≥ doÀkoi sou.

Περιχαράκωσε, Σωτήρα όλη τη φύση, µε την
ισχυρή εξουσία της φιλανθρωπίας Σου και σώσε
την γήινη κατοικία µας από την φθορά που την
απειλεί, διότι σε Σένα Χριστέ, οι δούλοι Σου
ελπίζουµε.

TÇr
pomgqÇr
ïpimo¥ar
Sÿteq
diÇkusom, àr Ämoütﬂ cm÷l®, jah˘ ûlÿm
lgwamÿmtai, ja¥ Üpasam Äp¡tqepe ïj
t°r c°r, økehq¥am ïp¥dqasim, öqcym weiqÿm
Ämhqyp¥mym tÿm tümvhoqÇm, tejtaim¡mtym
e≤r Äp÷keiam.

∆ιέλυσε Σωτήρα τις πονηρές επινοήσεις τις
οποίες από παραφροσύνη κάνουν εναντίον µας
και απότρεψε από τη γη όλες τις ολέθριες
επιδράσεις που θα µπορούσαν να κάνουν τα
έργα, εκείνων που προκαλούν την καταστροφική
φθορά.

˙O peqibÇkkym tüm jt¥sim mevókar
J…qie, jatÇ Dab¥d t¡m he∂om, t¡ t°r c°r
peqibÇkkom, sumtüqisom ’r öjtisar Äp˘
Äqw°r, e≤r bqotÿm peqipo¥gsim, ja¥ tüm
pmoüm tÿm Ämólym d¥dou ûl∂m, ja¥ »dÇtym
tüm ÄmÇbkusim.

Εσύ Κύριε, που περιβάλλεις τη φύση µε
σύννεφα, σύµφωνα µε τον ∆αυίδ, διατήρησε το
περιβάλλον όπως το δηµιούργησες στη αρχή,
ώστε να δίνει υγιή τροφή και χάρισε µας
ωφέλιµους ανέµους και πλούσια νερά.

D¡na. ˜Gwor pk. b'.

D¡na. ˜Gwor pk. b'.

PamtojqÇtyq J…qie, ¿ tÇ pÇmta ïm
sov¥ã dgliouqcüsar, ja¥ sumtgqÿm ja¥
diópym,
pamtodumÇlﬂ
sou
weiq¥,
e«stÇheiam paqÇswou, ’r Üm pÑsam tüm
jt¥sim jakÿr poqe…eshai, ja¥ Äk÷bgtom
dialómeim, t∂r ïmamt¥air poi¡tgsi˚ s… caq
Dóspota ïmete¥ky, Äjk¡mgta dialómeim tÇ
óqca tÿm weiqÿm sou, Üwqi teqlÇtym
a≤ÿmor˚ ∆ti s… eªpar jai ïcómomto, ja¥ t¡
paqÇ soÀ ïjdówomtai ökeor, pq¡r
Äpotqopüm pamt¡r jajoÀ, ja¥ sytgq¥a toÀ
Ämhqyp¥mou cómour, toÀ donÇfomtor t¡ s¡m
»peq…lmgtom ƒmola.

Παντοκράτορα Κύριε, που δηµιούργησες µε
σοφία τα πάντα, τα συντηρείς και τα συγκροτείς
µε το παντοδύναµο χέρι σου, δίνε σταθερότητα
ώστε να ευηµερεί όλη η κτίση και να µένει
άθικτη στις αντιτιθέµενες δυνάµεις, διότι εσύ
∆έσποτα, διέταξες να παραµείνουν σταθερά τα
έργα των χεριών σου µεχρι την συντέλεια των
αιώνων. Με το δικό σου λόγο δηµιουργήθηκαν
και από σένα παίρνουν έλεος για να αποτρέπουν
κάθε κακό και για να σωθεί το ανθρώπινο γένος
το οποίο δοξάζει το υπερύµνητο όνοµα σου.

Ja¥ mÀm. ˙O a«t¡r.
T¥r lü lajaq¥sei se, Pamac¥a Paqhóme;
t¥r lü Ämulmüsei sou tom Äk¡weutom
t¡jom; ¿ cÇq
Äwq¡myr
ïj
patq¡r,
ïjkÇlxar U≥¡r lomocemür, ¿ a«t¡r
ïj soÀ t°r ˙Acm°r pqo°khem, ÄvqÇstyr
saqjyhe¥r˚ v…sei He¡r »pÇqwym, ja¥
v…sei cem¡lemor Ümhqypor di˘ ûlÑr˚ o«j
e≤r duÇda pqospym telm¡lemor, akk˘ ïm
duÇdi v…seym, Äsucw…tyr cmyqif¡lemor˚
A«t¡m ≥jóteue, selmü PallajÇqiste,
ïkegh°mai tÇr xuwÇr ûlÿm.
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Ja¥ mÀm. ˙O a«t¡r.
Ποιος δεν σε µακαρίζει Παρθένα Παναγία;
Ποιος δε δοξολογεί Αυτόν που γέννησες
ανώδυνα; ∆ιότι ο µονογενής γιος
που
ακτινοβόλησε από τον πατέρα προτού
δηµιουργηθεί ο χρόνος, αυτός ο ίδιος προήλθε
από σένα την Αγνή και ενσαρκώθηκε µε
ανείπωτο τρόπο, εξακολουθώντας να είναι κατά
φύση Θεός, έγινε για χάρη µας άνθρωπος, χωρίς
να διαιρεθεί σε δυο πρόσωπα, αλλά
αναγνωρίζεται σε δυο φύσεις ενωµένες, χωρίς
σύγχυση µεταξύ τους. Ικέτευε εσύ που είσαι
σεµνή και ευτυχής, να ελεήσει αυτός τις ψυχές
µας.

KeuΩtijoÀ t¡ ˘AmÇcmysla.

Ανάγνωσµα από το «Λευιτικόν»

(jev. j?', 3 - 24)

(κεφ. 26 στίχοι 3 - 24)

˘EkÇkgse J…qior to∂r u≥o∂r ˘Isqaük,
kócym˚ ˘EÇm to∂r pqostÇclas¥ lou
poqe…gshe jai
tÇr
ïmtokÇr lou
vukÇssgshe ja¥ poiüsgte a«tÇr, ja¥
d÷sy t¡m »et¡m »l∂m ïm jaiq‚ a«toÀ, ja¥
û c° d÷sei tÇ cemülata a«tür jai tÇ
n…ka tÿm ped¥ym Äpod÷sei t¡m jaqp¡m
a«tÿm. Ja¥ jataküxetai »l∂m ¿ Åkogt¡r
t¡m tqucgt¡m, ja¥ ¿ tqucgt¡r jataküxetai
t¡m sp¡qom, ja¥ vÇceshe t¡m Üqtom »lÿm
e≤r pkgslomüm ja¥ jatoijüsete letÇ
ásvake¥ar ïp¥ t°r c°r »lÿm, ja¥ p¡kelor
o« dieke…setai diÇ t°r c°r »lÿm. Ja¥ d÷sy
e≤qümgm ïmt´ c´ »lÿm, ja¥ joilghüseshe,
ja¥ o«j östai »lÑr ¿ ïjvobÿm, ja¥ Äpokÿ
hgq¥a pomgqÇ ïj t°r c°r »lÿm. Ja¥
di÷neshe to…r ïwhqo…r »lÿm, ja¥ pesoÀmtai
ïmamt¥om »lÿm v¡mﬂ˚ ja¥ di÷nomtai ïn
»lÿm pómte ñjat¡m, ja¥ ñjat¡m »lÿm
di÷nomtai luqiÇdar. Ja¥ pesoÀmtai o≥
ïwhqo¥ »lÿm ïma-mt¥om »lÿm lawa¥qã. Ja¥
ïpibkóxy ïv˘ »lÑr ja¥ a«namÿ »lÑr ja¥
pkghumÿ »lÑr ja¥ stüsy tüm diahüjgm
lou leh˘ »lÿm. Ja¥ vÇceshe pakaiÇ ja¥
pakaiÇ pakaiÿm, ja¥ pakaiÇ ïj pqos÷pou
móym ïno¥sete. Ja¥ hüsy tüm sjgmüm
lou ïm »l∂m, ja¥ o« bdek…netai û xuwü lou
»lÑr, ja¥ ïlpeqipatüsy ïm »l∂m˚ ja¥ ösolai
»lÿm He¡r, ja¥ »le∂r öseshó loi ka¡r.
'Ec÷ e≤li J…qior ¿ He¡r »lÿm, ¿ ïnacac÷m
»lÑr ej t°r A≤c…ptou, ƒmtym »lÿm do…kym,
ja¥ sumótqixa t¡m desl¡m toÀ fucoÀ »lÿm
ja¥ £cacom »lÑr letÇ paqqgs¥ar.

Ο Κύριος είπε: Αν πορεύεσθε σύµφωνα µε τα
προστάγµατα µου και εφαρµόζετε τις εντολές
µου, εγώ θα στείλω στον κατάλληλο καιρό την
βροχή και η γη θα αποδώσει τα γεννήµατα της
και τα δένδρα θα δώσουν τους καρπούς των. Η
καρποφορία της γης θα είναι τόσο πλούσια
ώστε το αλώνισµα των σιτηρών, θα διαρκεί
µέχρι του τρύγου των αµπελιών και το τρύγηµα
των σταφυλιών θα διαρκεί ως την εποχή της
νέας σποράς. Θα φάτε πλούσια τα αγαθά της
γης, θα χορτάσετε από αυτά, θα κατοικείτε
ασφαλείς στη χώρα σας και πόλεµος δεν θα
περάσει από αυτήν. Θα δώσω ειρήνη στην χώρα
σας, θα κοιµάστε ήσυχοι και δεν θα υπάρχει
κανείς που να σας εκφοβίζει. Θα αποµακρύνω τα
άγρια και αιµοβόρα θηρία από την χώρα σας. Θα
καταδιώξετε και θα νικήσετε τους εχθρούς σας
και θα τους ∆είτε να πέφτουν νεκροί µπροστά
σας. Πέντε από σας θα καταδιώκουν εκατόν
εχθρούς και εκατόν από σας θα καταδιώκουν
αναρίθµητους εχθρούς. Και οι εχθροί σας θα
πέφτουν νεκροί µπροστά σας. Εγώ θα σας
επιβλέψω µε στοργή και ευµένεια. Θα σας
πληθύνω σε λαό πολύ και θα κρατήσω και θα
εκπληρώσω την υπόσχεση µου προς σας. Θα
έχετε υπερπαραγωγή αγαθών ώστε να τρώτε
παλαιά και παλαιότερα προϊόντα της γης. Θα
ρίπτετε έξω από τις αποθήκες σας παλαιά
γεννήµατα, για να τις γεµίζετε µε τα πλούσια
εισοδήµατα της νέας συγκοµιδής. Θα στήσω τη
σκηνή µου και το κατοικητήριον µου ανάµεσα
σας και δεν θα σας αποστραφεί η ψυχή µου. Θα
περπατώ ανάµεσα σας. Θα είµαι ο Θεός σας και
σεις θα είστε ο λαός µου. Εγώ είµαι Κύριος ο
Θεός σας, ο οποίος όταν ήσαστε δούλοι στην
Αίγυπτο, σας έβγαλα από κει ελεύθερους και
σύντριψα το ζυγό της δουλείας σας και σας
οδήγησα µε δύναµη στη γη της επαγγελίας.

˘EÇm dó lü »pajo…sgtó lou, lü dó
poiüsgte tÇ pqostÇclatÇ lou taÀta,
ÄkkÇ Äpeihüsgte a«to∂r ja¥ to∂r jq¥las¥
lou pqosowh¥s® û xuwü »lÿm, ‹ste
»lÑr lü poie∂m pÇsar tÇr ïmtokÇr lou,
‹ste diasjedÇsai tüm diahüjgm lou, ja¥
ïc÷ poiüsy oœtyr »l∂m˚ ja¥ ïpistüsy
ïv˘ «lÑr tüm Äpoq¥am, tüm te x÷qam,
ja¥ t¡m ∏jteqa svajek¥fomta to…r

3

Αν όµως δεν µε υπακούσετε και δεν εφαρµόσετε
τις εντολές µου, αλλά παρακούσετε και τις
παραβείτε, και αποστραφεί η ψυχή σας τις
αποφάσεις µου, κι έτσι διαλύσετε την συµφωνία
µου, και εγώ θα κάµω το ίδιο σε σας. Θα
παραµερίσω την υπόσχεση που σας έχω δώσει,
και θα αποστείλω εναντίον σας φτώχεια και
ψώρα και ίκτερο που εξασθενίζει τους

ovhaklo…r »lÿm, ja¥ tüm xuwüm »lÿm
ejtüjousam, ja¥ speqe∂te diajem°r tÇ
spóqlata »lÿm, ja¥ ödomtai o≥ »pemamt¥oi
»lÿm. Ja¥ ïpistüsy t¡ pq¡syp¡m lou
ev˘ »lÑr, ja¥ pese∂she ïmamt¥om tÿm
ewhqÿm »lÿm, ja¥ di÷nomtai »lÑr o≥
lisoÀmter »lÑr, ja¥ ve…neshe o«dem¡r
di÷jomtor »lÑr. Ja¥ ïÇm úyr to…tou lü
»pajo…sgtó lou, ja¥ pqoshüsy toÀ
paideÀsai »lÑr ñptÇjir ïp¥ ta∂r Ålaqt¥air
»lÿm. Ja¥ sumtq¥xy tüm œbqim t°r
»peqgvam¥ar »lÿm, ja¥ hüsy t¡m o«qam¡m
»l∂m sidgqoÀm ja¥ tüm c°m »lÿm ’se¥
wakj°m. Ja¥ östai e≤r jem¡m û ≤sw…r
»lÿm, ja¥ o« d÷sei û c° »lÿm t¡m
sp¡qom a«t°r, ja¥ t¡ n…kom toÀ ÄcqoÀ
»lÿm o«d÷sei t¡m jaqp¡m a«toÀ. Ja¥
eam letÇ taÀta poqeüshe pkÇcioi, ja¥ lü
bo…kgshe »pajo…eim lou, pqoshüsy »l∂m
pkgcÇr ñptÇ jatÇ tÇr Ålaqt¥ar »lÿm.
Ja¥ apostekÿ ïv˘ »lÑr tÇ hgq¥a tÇ Ücqia
t°r c°r ja¥ jatódetai »lÑr ja¥ ïnamak÷sei
ta jtümg »lÿm, ja¥ økicosto…r poiüsy
»lÑr, ja¥ eqglyhüsomtai a≥ ¿do¥ »lÿm.
Ja¥ ïp¥ to…toir ïÇm lü paideuh°te, ÄkkÇ
poqe…gshe pq¡r le pkÇcioi, poqe…solai
jac÷ leh˘ »lÿm hul‚ pkac¥‚, ja¥ patÇny
»lÑr jÄc÷ ñptÇjir Ämt¥ tÿm Ålaqtiÿm
»lÿm˚ kócei J…qior ¿ He¡r, ¿ ˆAcior
Isqaük.

ψώρα και ίκτερο, που εξασθενίζει τους
οφθαλµούς σας και λιώνει την ζωή σας. Θα
σπείρετε εις τα άδικα τους σπόρους σας, και τα
προϊόντα των αγρών σας θα τα τρώνε οι εχθροί
σας. Θα στρέψω οργισµένο το πρόσωπον µου
εναντίον σας και θα πέσετε νικηµένοι ενώπιον
των εχθρών σας και αυτοί που σας µισούν θα
σας καταδιώκουν. Θα έλθουν ακόµα και
Περιστάσεις κατά τις οποίες πανικόβλητοι θα
φύγετε χωρίς κανείς να σας καταδιώκει. Και αν
παρ’ όλες τις τιµωρίες αυτές δεν µετανοήσετε
και δεν µε υπακούσετε, θα προσθέσω νέες και
θα σας τιµωρήσω επτά φορές περισσότερο για
τις αµαρτίες σας. Θα συντρίψω την αλαζονεία
της υπερηφάνειας σας και δεν θα στείλω βροχές,
ώστε ο ουρανός να φαίνεται σαν σίδηρος και η
γη από την ξηρασία σαν χαλκός. Η δύναµη σας
και οι κόποι σας θα είναι µάταιοι. Η γη δεν θα
δώσει ούτε τον σπόρο που ρίψατε σ’ αυτήν και
τα δένδρα των αγρών σας δεν θα φέρουν
καρπούς. Και αν παρ’ όλ’ αυτά εξακολουθείτε
να ζείτε αµετανόητοι και να φέρεστε µε
δολιότητα απέναντι µου και δεν θελήσετε να
υπακούσετε τις εντολές µου, εγώ θα επιφέρω
εναντίον σας και άλλες πολλές τιµωρίες,
σύµφωνα µε τις αµαρτίες που διαπράττετε. Θα
εξαπολύσω εναντίον σας τα άγρια θηρία της γης,
και θα κατασπαράξουν και σας και τα ζώα σας.
Και έτσι θα σας κάµω λιγοστούς στην χώρα σας
και θα µείνουν έρηµοι από ανθρώπους οι δρόµοι
σας. Και αν πάλι µε αυτά δεν παιδαγωγηθείτε
και δεν αλλάξετε ζωή, αλλά εξακολουθείτε
να φέρεστε µε υποκρισία και πονηριά
απέναντι µου, θα φερθώ και ‘γώ απέναντι
σας
µε
θυµό αιφνίδιο και θα σας
τιµωρήσω
πολλαπλασίως
για
τις αµαρτίες σας.
Αυτά είπε ο Κύριος , ο Άγιος, ο Θεός του
Ισραήλ.

Ανάγνωσµα από τις προφητείες του Ησαΐα.
Pqovgte¥ar ˘Gsaæou t¡ ÄmÇcmysla.

(κεφ. 63 στίχοι 15 - 19)

(jev. nc', 15 - 19)

Και τώρα στρέψε τα µάτια σου, Κύριε, και
από την ένδοξη ουράνια κατοικία σου, κοίταξε
κάτω να δεις τη θλίψη µας. Πού είναι η φλογερή
αγάπη και η δύναµη σου; Πού είναι η
απεριόριστη ευσπλαχνία και το αµέτρητο έλεος
sou, ∆ti Ämóswou ûlÿm; S… cÇq eª patüq
της
εποχής που µας ανεχόσουνα; ∆ιότι εσύ είσαι
ulÿm, ∆ti ˘AbqaÇl o«j öcmy ûlÑr, ja¥ ˘Isqaük
o«j ïpócmy ûlÑr, ÄkkÇ s…, J…qie, patüq ο πατέρας µας. Αν και ο Αβραάµ και ο Ιακώβ
˘Ep¥stqexom ïj toÀ o«qamoÀ ja¥ ïj toÀ
o∏jou toÀ Åc¥ou sou ja¥ d¡ngr˚ poÀ ïstim
¿ f°kor sou ja¥ û ≤sw…r sou; PoÀ ïsti t¡
pkühor toÀ ïkóour sou ja¥ tÿm o≤jtiqlÿm
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ûlÿm˚ qÀsai ûlÑr, Äp˘ Äqw°r t¡ ƒmolÇ
sou ïv˘ ûlÑr ïst¥. T¥ ïpkÇmgsar ûlÑr,
J…qie, Äp¡ t°r ødoÀ sou; ˘Ep¥stqexom diÇ
to…r do…kour sou, diÇ tÇr vukÇr t°r
jkgqomol¥ar sou, ∫ma lijq¡m jkgqomolüsolem toÀ ƒqour toÀ Åc¥ou sou, o≥
»pemamt¥oi ûlÿm jatepÇtgsam t¡ Åc¥aslÇ
sou. ˘Ecem¡leha ’r t¡ Äp˘ Äqw°r, ∆te o«j
¶qnar ûlÿm o«dó ïpejk¥hg t¡ ƒmolÇ sou
ïv ûlÑr.

δεν µας γνωρίζουν, εσύ είσαι από αιώνες ο
Κύριος, ο πατέρας µας, ο αποκαλούµενος
Λυτρωτής µας. Γιατί Κύριε επέτρεψες να
παραπλανηθούµε και να ξεφύγουµε από το
δρόµο σου; Γιατί σκλήρυνες τις καρδιές µας
ώστε να µη σε σέβονται; Γύρνα πίσω στις φυλές
των δούλων σου, για να κληρονοµήσουµε έστω
κι ένα µικρό κοµµάτι της αγίας γης σου, γιατί οι
εχθροί, µόλυναν το ναό σου. Καταντήσαµε όπως
πριν σε γνωρίσουµε και γίνουµε παιδιά σου.
(κεφ. 64 στίχοι 1 - 9)

Αν
ανοίξεις τον ουρανό, τρόµος θα
˘EÇm Ämo¥n®r t¡m o«qam¡m, tq¡lor καταλάβει τα βουνά, και σαν το κερί θα
küxetai Äp¡ soÀ ƒqg, ja¥ tajüsoltai, ’r λιώσουν. Φωτιά θα κάψει τους εχθρούς και
jgq¡r Äp¡ pqos÷pou puq¡r tüjetai, ja¥ αυτοί θα καταλάβουν ότι εσύ είσαι ο αληθινός
jataja…sei pÀq to…r »pemamt¥our, ja¥ Θεός, και όλα τα έθνη θα συγκλονιστούν στην
vameq¡m östai t¡ ƒmola Juq¥ou ïm to∂r παρουσία σου. Μπροστά στα θαυµαστά έργα
»pemamt¥oir˚ Äp¡ pqos÷pou sou öhmg σου συγκλονίζονται και τα βουνά. Απ’ την αρχή
taqawhüsomtai. ˆOtam poi´r tÇ ömdona, του κόσµου δε γνώρισε κανείς άλλο Θεό από
tq¡lor küxetai Äp¡ soÀ ƒqg. ˘Ap¡ toÀ σένα, ούτε έργα ενδοξότερα από το έλεος που
a≤÷mor o«j ùjo…salem, o«dó o≥ ovhaklo¥ προσφέρεις σ’ όσους υποµένουν και ελπίζουν σε
ûlÿm eªdom He¡m pküm soÀ ja¥ tÇ öqca sou
à poiüseir to∂r »polómousim ökeom. σένα. Ελεείς όσους είναι δίκαιοι και ακολουθούν
Sumamtüsei cÇq to∂r poioÀsi t¡ d¥jaiom, το δρόµο σου. Εµείς όµως αµαρτήσαµε και γι’
αυτό θύµωσες. Και δεν συνετισθήκαµε από το
ja¥ tÿm ¿dÿm sou lmgshüsomtai. ˘Ido… s…
θυµό
σου, γι’ αυτό παραπλανηθήκαµε και
‘qc¥shgr, ja¥ ûle∂r ûlÇqtolem˚ diÇ toÀto
ïpkamühglem. Ja¥ ïcamühglem ’r ÄjÇhaqtoi χάσαµε το δρόµο µας. Καταντήσαµε την άλλοτε
pÇmter ûle∂r, ’r qÇjor Äpojahglómgr pÑsa ενάρετη και δίκαιη ζωή µας σαν ένα βρωµερό
û dijaios…mg ûlÿm˚ ja¥ ïneqq…glem ’r κουρέλι. Σαν φύλλα φυλλοβόλου δένδρου
v…kka diÇ tÇr Ämol¥ar ûlÿm, oœtyr Ümelor µαραθήκαµε και πέσαµε και µας σκόρπισε ο
o∏sei ûlÑr. Ja¥ o«j östim ¿ ïpijako…lemor
άνεµος. Και δεν επικαλεσθήκαµε το όνοµα σου,
t¡ ƒmolÇ sou ja¥ ¿ lmgshe¥r Ämtikabóshai
sou˚ ∆ti Äpóstqexar t¡ pq¡syp¡m sou Äv˘ και ξεχάσαµε να ζητήσουµε την προστασία σου.
ûlÿm ja¥ paqódyjar ûlÑr diÇ tÇr Ålaqt¥ar Γι’ αυτό µας εγκατέλειψες και µας άφησες να
ûlÿm. Ja¥ mÀm, J…qie, patüq ûlÿm s…, υποφέρουµε τα επακόλουθα των αµαρτιών µας.
ûle∂r dó pgk¡r, öqca tÿm weiqÿm sou Αλλά Κύριε, είσαι πατέρας µας, και µας έπλασες
pÇmter. Lü øqc¥fou ûl∂m sv¡dqa ja¥ lü µε τα ίδια σου τα χέρια µε πηλό. Μη θυµώνεις
ïm jaiq‚ lmgsh´r Ålaqtiÿm ûlÿm. Ja¥ τόσο πολύ, συγχώρεσε µας και ρίξε µια
mÀm ïp¥bkexom, ∆ti ka¡r sou pÇmter ûle∂r. στοργική µατιά στο λαό σου.
(jev. nd', 1 - 9)

Pqovgte¥ar ˘Ieqel¥ou t¡ ÄmÇcmysla.

Ανάγνωσµα από τις προφητείες του Ιερεµία

(jev. b' 1 - 12)
TÇde kócei J…qior˚ Elmüshgm ïkóour
me¡tgt¡r sou ja¥ ÄcÇpgr tekei÷se÷r sou
toÀ ïnajokouh°sa¥ se t‚ Åc¥y Isqaük˚ t‚
Juq¥ﬂ Äqwü cemmglÇtym a«toÀ˚ pÇmter o≥
öshomter a«t¡m pkglleküsousi, jajÇ •nei
ïp˘ a«to…r, vgs¥ J…qior. ˘Ajo…sate k¡com
Juq¥ou, oªjor ˘Iaj÷b, ja¥ pÑsa patqiÇ
o∏jou ˘Isqaük. TÇde kócei J…qior˚ t¥
eœqysam o≥ patóqer »lÿm ïm ïlo¥
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(κεφ. 2 στίχοι 1 - 12)
Είπε ο Κύριος: Θυµάµαι τον παλιό καιρό
πόσο µε αγαπούσες, λαέ µου, και µε
ακολουθούσες. Ήσουν ολότελα αφοσιωµένος σε
µένα. Όποιος τολµούσε να σε πειράξει, θα
αντιµετώπιζε την παντοδύναµη προστασία µου.
Ακούστε τα λόγια του Κυρίου όλες οι φυλές του
Ισραήλ: Τι αρνήθηκα να δώσω στους προγόνους
σας και µε εγκατέλειψαν και λάτρεψαν τα

pkgllókgla, ∆ti Äpóstgsam lajqÇm Äp˘
ïloÀ ja¥ ïpoqe…hgsam øp¥sy tÿm lata¥ym
ja¥ ïlatai÷hgsam; Ja¥ o«j eªpam˚ poÀ
ïsti J…qior ¿ Ämacac÷m ûlÑr ïj t°r
A≤c…ptou, ¿ jahodgcüsar ûlÑr ïm ïqülﬂ,
ïm c´ ± o« di÷deusem ïm a«t´ Ämüq o«hóm
ja¥ o« jat‡jgsem ïje∂ u≥¡r Ämhq÷pou; Ja¥
£cacom »lÑr e≤r t¡m JÇqlgkom toÀ vace∂m
»lÑr to…r jaqpo…r ja¥ tÇ ÄcahÇ a«toÀ˚
ja¥ e≤sükhate ja¥ ïliÇmate tüm cüm lou
ja¥ tüm jkgqomol¥am lou öheshe e≤r
bdókucla. O≥ ≥eqe∂r o«j eªpam˚ poÀ ïsti
J…qior; Ja¥ o≥ Ämtew¡lemoi toÀ m¡lou o«j
ùp¥stamt¡ le, ja¥ o≥ poilómer ùsóboum e≤r
eló, ja¥ o≥ pqov°tai ïpqovüteuom t´ BÇak
ja¥ øp¥sy ÄmyvekoÀr ïpoqe…hgsam. DiÇ
toÀto öti jqihüsolai pq¡r »lÑr kócei
J…qior, ja¥ pq¡r to…r u≥o…r tÿm u≥ÿm »lÿm
jqihüsolai. Di¡ti diókhete e≤r müsour
Wettie¥l

ja¥

∏dete,

ja¥

e≤r JgdÇq

Äposte¥kate ja¥ moüsate sv¡dqa, ja¥ ∏dete
e≤ cócome toiaÀta. E≤ ÄkkÇnymtai öhmg
Heo…r a«tÿm˚ ja¥ o–toi o«j e≤si heo¥.
'Odó ka¡r lou ùkkÇnato tüm d¡nam

a«toÀ, ïn ßr o«j ‘vekghüsomtai. ˘Enóstg
¿ o«qam¡r ïp¥ to…tﬂ ja¥ övqinem ïp¥
pke¥om sv¡dqa, kócei J…qior.

σας και µε εγκατέλειψαν και λάτρεψαν τα
είδωλα και αυτοκαταστράφηκαν; Και δεν είπαν:
Πού είναι ο Κύριος, που µας καθοδήγησε µέσα
από την
έρηµο, και µας πέρασε από τη
απέραντη ακατοίκητη, αδιάβατη, άνυδρη και
άκαρπη γη; Εγώ σας οδήγησα σε καρποφόρα
χώρα για να φάτε τους καρπούς της και να
απολαύσετε τα αγαθά της, και σεις την µολύνατε
και την κάνατε σιχαµερή. Οι ιερείς δεν µε
αναζήτησαν, όσοι ασχολούνται µε τους νόµους
δεν µε γνώρισαν, οι ηγέτες σας δεν µε
σεβάστηκαν και πιστέψατε τους ψευδοπροφήτες
που λάτρεψαν ψεύτικους θεούς. Γι’ αυτό τώρα
θα έλθω σε αντιδικία µε σας και τα παιδιά σας.
Πηγαίνετε δυτικά και επισκεφθείτε τα
ειδωλολατρικά νησιά της Μεσογείου. Πηγαίνετε
ανατολικά και επισκεφθείτε τους ειδωλολάτρες
κατοίκους της Κηδάρ. Και µελετήστε τη ζωή
αυτών των λαών, να δείτε αν έκαναν όσα κάνατε
εσείς. Πηγαίνετε να δείτε αν άλλαξαν τους θεούς
τους και λάτρεψαν άλλους. Και πρόκειται για
ψεύτικους θεούς. Ο δικός µου λαός που γνώρισε
τον αληθινό Θεό, τον άλλαξε και λάτρεψε
ψεύτικους που δεν µπορούν να τον ωφελήσουν.
Κατάπληκτος
έµεινε
ο
ουρανός
και
καταλήφθηκε από σφοδρή φρίκη από αυτά.
Έτσι είπε ο Κύριος.

Ι∆ΙΟΜΕΛΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΤΗ

EIS TGM KITGM IDIOLEKA
˜Gwor a'.

Ήχος α΄.

˙O jat˘ ÄqwÇr dgliouqcüsar tÇ
s…lpamta, ja¥ ñm¥ ñjÇstﬂ o≤j¥am tÇnim
hólemor, lü paq¥d®r tÇ úqca tÿm weiqÿm
sou, Äkk˘ ≥kóﬂ ƒllati, ïn o«qamoÀ
ïp¥bkexom J…qie, ïp¥ tüm Ülpekom ta…tgm,
ja¥ jatÇqtisai a«tüm jatÇ t¡ hókglÇ
sou, pÑsam vhoqopoi¡m ïp¥moiam, ja¥ pÇmta
kuleÿma, ïn a«t°r Äpotqópym˚ s… cÇq ¿
poilüm ûlÿm, ja¥ q…stgr ja¥ sytüq ûlym,
ja¥ tüm paqÇ soÀ ïjdew¡leha boüheiam,
ïm ïkóei ja¥ o≤jtiqlo∂r, donÇfomtór se
Dóspota.

Ο αρχικός δηµιουργός του σύµπαντος, που
τακτοποίησες κάθε δηµιούργηµα µε την δική του
ιδιαιτερότητα
και διαφορετικότητα, µην
παραβλέψεις τα δηµιουργήµατα σου, αλλά µε
έλεος επίβλεψε από τον ουρανό, Κύριε, όπως
ένας καλός αγρότης το αµπέλι του, και
τακτοποίησε το αµπέλι σου σύµφωνα µε το
θέληµα σου, αποτρέποντας κάθε καταστρεπτική
νοοτροπία και κάθε καταστροφέα. ∆ιότι εσύ
είσαι ο ποιµένας µας, ο λυτρωτής και σωτήρας
µας, που µε έλεος και φιλευσπλαχνία βοηθάς
εµάς που σε δοξάζουµε ∆έσποτα.

…
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˜Gwor b'.

Ήχος β΄.

˙O tüm peq¥ceiom k°nim, paqiwaqaj÷sar
J…qie, ja¥ t‚ peqibÇkkomti diaf÷lati,
ÄsvakisÇlemor a«tüm, qÀsai bkÇbgr ja¥
jatavoqÑr, tüm s…stasim a«t°r Dóspota˚
s… cÇq hgsauq¡r ≤sw…or, ja¥ pgcü t°r
fy°r, ja¥ t‚ s‚ me…lati, pÇmta keitouqce∂
ja¥ »pe¥jei, ’r doÀka sÇ J…qie
di¡ d¡r ûl∂m tÇ ïkóg sou, ja¥ Äp¡tqexom
Äv˘ ûlÿm ’r vikÇmhqypor.

Εσύ που οχύρωσες τελείως ολόγυρα τη γη
Κύριε, και την έζωσες προστατευτικά,
προστάτευσε τα συστατικά της στοιχεία από
κάθε βλάβη και φθορά. Εσύ ∆έσποτα, είσαι
θησαυρός δύναµης και πηγή ζωής και µ’ ένα
γνέψιµο σου όλα υπακούουν και λειτουργούν
σαν δούλοι σου, Κύριε. Γι’ αυτό χάρισε µας το
έλεος σου και αποµάκρυνε από µας κάθε
καταστροφή και σώσε τις ψυχές µας σαν
φιλάνθρωπος.

˜Gwor c'.
˘Apeika¥ ja¥ lÇsticer ja¥ ƒkehqor,
ïpise¥omtai ûl∂m J…qie, diÇ t¡ pk°hor tÿm
Ämoliÿm ûlÿm˚ ûlÇqtolem cÇq ùmolüsalem
ja¥ ïlajq…mhglem Äp¡ soÀ, ja¥ deimo∂r
sumeswóhglem ja¥ ïtaf¡leha˚ akkÇ qÀsai
ûlÑr J…qie ïpeqwolómym jimd…mym, ja¥ t°r
c°r tüm s…stasim Ädiak÷bgtom v…katte,
pmoÇr Ämólym ¿lakÇr, ja¥ pgcÇr »dÇtym
Äeiqq…tour paqówym e≤r peqipo¥gsim ûlÿm
ja¥ sytgq¥am vikÇmhqype.

Ήχος γ΄.
Απειλές και µάστιγες και όλεθροι σείονται
από πάνω µας Κύριε, εξ αιτίας του πλήθους των
αµαρτιών µας. ∆ιότι αµαρτήσαµε και
παρανοµήσαµε και αποµακρυνθήκαµε από σένα.
Κυριευθήκαµε από κακά και τιµωρούµαστε.
Αλλά γλύτωσε µας Κύριε, από τους κινδύνους
που έρχονται και διατήρησε άθιχτη τη σύσταση
της γης, φύσα απαλούς ανέµους, και αστείρευτες
κάνε τις πηγές των νερών, για να έχουµε τα
απαραίτητα για τη φροντίδα και την επιβίωση
µας.

D¡na. ˜Gwor d'.

∆όξα. Ήχος δ΄.

˙O t°r c°r t¡m c…qom jatówym, ja¥ tÇ
helókia a«t°r steqeÿm, ’r vgs¥m ¿
Pqovütgr, pq¡sdenai ûlÿm J…qie tÇr
≥jetgq¥our deüseir, ’r jgdel÷m ja¥
pqomogtür, ja¥ Sytüq ûlÿm˚ ûle∂r cÇq ka¡r
sou, ja¥ pq¡bata mol°r sou, ja¥
pqosdojylómym jimd…mym quhgs¡leha, ïm
t‚ Äpe¥qﬂ ïkóei sou˚ lü o–m Dóspota
ïjtq¥x®r ûlÑr, ÄkkÇ soÀ û Äcah¡tgr
mijgsÇty t¡ pk°hor tÿm Ämoliÿm ûlÿm, ∫ma
pÇmter donÇfylem, tÿm o≤jtiqlÿm sou t¡
pókacor.

Εσύ που κατέχεις το γύρο της γης και
στερεώνεις τα θεµέλια της, όπως είπε ο
Προφήτης, δέξου, Κύριε τις προσευχές µας σαν
προνοητικός κηδεµόνας και Σωτήρας µας.
Είµαστε λαός σου και πρόβατα του ποιµνίου
σου, και προσδοκούµε να λυτρωθούµε από τους
κινδύνους µε το άπειρο έλεος σου. Μη µας
συντρίψεις ∆έσποτα, αλλά η καλοσύνη σου ας
υπερισχύσει του πλήθους των αµαρτιών µας, για
να δοξάζουµε όλοι το πέλαγος της ευσπλαχνίας
σου.

Ja¥ mÀm. Heotoj¥om.

Ja¥ mÀm. Heotoj¥om.

˘Ej pamto¥ym jimd…mym..........................................

7

˘Ej pamto¥ym jimd…mym......................................

EIS TOM STIWOM STIWGQA PQOSOLOIA

ΣΤΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΣΤΟ ΣΤΙΧΟ

˜Gwor pk. a'. Wa¥qoir Äsjgtijÿm.

˜Gwor pk. a'. Wa¥qoir Äsjgtijÿm.

ÛIde ¿ ïkeülym He¡r, ïp¥ tÇ öqca tÿm
weiqÿm sou vikÇmhqype, ïm ƒllati
sulpahe¥ar, ja¥ økehq¥ym deimÿm, ja¥
hamatgv¡qym diad¡seym, ja¥ pÇsgr
lok…mseyr, ≤ob¡kou ÄpÇkkavom, t°r
Ätlosva¥qar, tüm ÄmÇwusim J…qie, di˘ ›m
j¥mdumor Äpeike∂tai ja¥ hÇmator˚ o∏jteiqom
o–m t¡ pkÇsla sou, ja¥ d¡r pÑsi vq¡mgsim,
lü ïmeqce∂m Äsumótyr, di˘ ›m vhoqÇ
ïpic¥cmetai, dyqo…lemor pÑsim, ≥kasl¡m
ja¥ sytgq¥am, ja¥ he∂om ökeor.

Κοίταξε µε συµπάθεια, ελεήµονα και
φιλάνθρωπε Θεέ τα έργα των χεριών σου και
απάλλαξε µας από φοβερά κακά, µολυσµατικές
θανατηφόρες αρρώστιες, και ατµοσφαιρικές
µολύνσεις που µας απειλούν µε θάνατο.
Λυπήσου την ανθρωπότητα και δώσε σε όλους
λογική, για να µη ενεργούν µε απερισκεψία και
να προκαλούν καταστροφή, και δώσε σ’ όλους
συγχώρεση, σωτηρία και θείο έλεος.

St¥wor: Vym´ lou pq¡r J…qiom ïjójqana
ja¥ ïpüjousó lou ïn ƒqour Åc¥ou
a«toÀ.

Στίχος: Φώναξα µε όλη τη δύναµη της φωνής
µου τον Κύριο, και µε άκουσε από το
άγιο όρος του.

Dónai tÇr t°r Lgtq¡r sou kitÇr, àr
»póq pÇsgr Ämavóqei t°r jt¥seyr, ja¥
pÇmtym sou tÿm ˙Ac¥ym, tÇr ≥jes¥ar
Sytüq, ja¥ paqÇswou pÑsi tÇ ïkóg sou,
ja¥ tüqei Äk÷bgtom, t¡ steqóyla J…qie,
∆peq Äqw°hem, ïm sov¥ã ïvüpkysar, ja¥
paqücacer, e≤r bqotÿm peqipo¥gsim˚ àpam
t¡ peqibÇkkom dó, tüm ca¥am diÇfyla,
v…katte Ütqytom K¡ce, ïj wakepÿm
ïpidqÇseym, dyqo…lemor pÑsim, ≥kasl¡m
ja¥ sytgq¥am, ja¥ lóca ökeor.

∆έξου Σωτήρα τις προσευχές της Μητέρας
σου και όλων των Αγίων, που προσεύχονται για
τη φύση, και δώσε σ’ όλους µας το έλεος σου,
και διατήρησε αναλλοίωτο το στερέωµα Κύριε,
όπως στην αρχή µε σοφία το δηµιούργησες για
να φροντίζει για τα πλάσµατα σου. Όλο το
περιβάλλον που ζώνει τη γη, διατήρησε το
αναλλοίωτο, Λόγε, από επιδράσεις που είναι
δύσκολο για τον άνθρωπο να επανορθώσει, και
δώρισε σ’ όλους µας συγχώρεση, σωτηρία και
το µεγάλο σου έλεος.

Στίχος: Άκουσες Θεέ της δικαιοσύνης µου τις
επικλήσεις µου και µε παρηγόρησες στις
θλίψεις µου.
Όλοι µε ταπείνωση ψυχής υποκλινόµαστε
PÇmter ïm tapeim÷sei xuw°r, de¡lehÇ sou ja¥
µπροστά
σου και σε παρακαλούµε να
pqosp¥ptolem J…qie, ÄpÇkkanom pÇsgr bkÇbgr
ja¥ sumtqib°r wakep°r, tümc°m •m o≤joÀlem απαλλάξεις µε την προσταγή σου τη γήινη
t´ jeke…sei sou, ja¥ hÑttom Äp¡tqexom,
κατοικία µας από κάθε καταστροφή. Απότρεψε
ïna«t°r, ja¥ diÇkusom, tÇr kuleÿmar dia- γρήγορα µε το γνέψιµο σου τους βλαβερούς
pme…seir t´ me…sei sou, ja¥ ÄmÇwusom,
ανέµους και φύσα δροσερό ζωογόνο αεράκι.
fytijüm a–qam ömdqosom˚ àpam t¡ peqibÇkkom
dó, waqÇjyla Dóspota peqiwaqÇjysom Sÿteq, Και προστάτεψε ∆έσποτα ολόκληρο το
t´ jqataié dumaste¥ã sou,
dyqo…lemor
περιβάλλον, Σωτήρα, µε την ισχυρή εξουσία
pÑsim, ≥kasl¡m jÇi sytgq¥am, ja¥ he¥om ökeor. σου, δίνοντας σ’ όλους µας συγχώρηση,
σωτηρία και θείο έλεος.
St¥wor: ˘Em t‚ ïpijake∂sha¥ le e≤süjousar
lou o He¡r t°r dija¥os…mgr lou, ïm
hk¥xei ïpkÇtumÇr le.
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D¡na, ja¥ mÀm, ˜Gwor pk. a'.
D¡na, ja¥ mÀm, ˜Gwor pk. a'.
DiÇ spkÇcwma o≤jtiqlÿm loqvyhe¥r t¡
Äkk¡tqiom K¡ce, tüm vhaqe∂sam v…sim
Ämópkasar,
ja¥
pq¡r
Ävhaqs¥am
ïpamücacer˚ ja¥ mÀm dusypoÀlem se, ta∂r
t°r ˘AwqÇmtou Lgtq¡r sou deüsesi
jalpt¡lemor, d÷qgse e«stÇheiam t´
o≤joulómg, ja¥ pÇs® t´ jt¥sei e«pqac¥am,
ja¥ Äpakkacüm tÿm deimÿm, pq¡r sytgq¥am
tÿm xuwÿm ûlÿm.

MÀm Äpok…eir, t¡ tqisÇciom ja¥ t¡
˘Apokut¥jiom.

Λόγω των φιλάνθρωπων σπλάχνων σου,
Λόγε, φόρεσες την ανθρώπινη φύση και την
ξαναοδήγησες στο δρόµο της αφθαρσίας. Και
τώρα σε παρακαλούµε να καµφθείς από τις
παρακλήσεις της Αγίας Μητέρας σου, και να
αποκαταστήσεις την οικολογική ισορροπία, και
να µας σώσεις από τα κακά για να σωθεί η ψυχή
µας.

MÀm Äpok…eir, t¡ tqisÇciom ja¥ t¡
˘Apokut¥jiom.

˜Gwor d'. Taw… pqojatÇkabe.
˙O pÇmta t‚ qülati, paqacac÷m ’r
He¡r, ja¥ m¡lour ïmhólemor ja¥ jubeqmÿm
Äsvakÿr, pq¡r d¡nam sou J…qie, Üptyta
diatüqei ja¥ Äk÷bgta Sÿteq, àpamta tÇ
stoiwe∂a, tÇ tüm c°m sucjqatoÀmta,
pqesbe¥air t°r Heot¡jou, ja¥ sÿsom
tÇ s…lpamta.
Heotoj¥om.

˜Gwor d'. Taw… pqojatÇkabe.
Εσύ ο Θεός, που παράγεις τα πάντα µε το
λόγο σου, και βάζεις νόµους και κυβερνάς µε
ασφάλεια για τη δόξα σου Κύριε, διατήρησε
σταθερά και ακέραια, Σωτήρα, τα στοιχεία που
συγκρατούν τη γη, µε τη µεσολάβηση της
Θεοτόκου, και σώσε το σύµπαν.
Heotoj¥om.
T¡ Äp˘ a≤÷mor Äp¡jquvom... ˘Ap¡kusir

T¡ Äp˘ a≤÷mor Äp¡jquvom... ˘Ap¡kusir
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ΣΤΟΝ ΟΡΘΡΟ

EIS TOM OQHQOM
LetÇ tüm a' Stiwokoc¥am, JÇhisla.
˜Gwor a'. T¡m tÇvom sou Sytüq.
TÇ pÇmta ’r He¡r sustgtÇlemor k¡cﬂ,
ja¥ taÀta sumtgqÿm, ïm pokk´ Åqlom¥ã,
sumtüqgsom ’r eÕspkawmor, Äpeq¥tqeptom
J…qie, t¡ peq¥fyla, to peqibÇkkom tüm
jt¥sim, ja¥ Äp¡tqexom, Äp¡ t°r c°r pÑsam
bkÇbgm, Äqqütﬂ dumÇlei sou.

LetÇ tüm a' Stiwokoc¥am, JÇhisla.
˜Gwor a'. T¡m tÇvom sou Sytüq.
Εσύ που µε το λόγο σου έστησες τα πάντα
και τα συντηρείς µε πολλή αρµονία, συντήρησε
σαν εύσπλαχνος το περιβάλλον µε το οποίο
έντυσες τη φύση, και απότρεψε από τη γη κάθε
βλάβη µε την απερίγραπτη δύναµη σου.

Heotoj¥om.

Heotoj¥om.
Παρθένα,
πιο
άµεµπτη απ’ όλους, εσύ που
He¡m »peqvuÿr, sukkaboÀsa Paqhóme,
ja¥ tónasa saqj¥, diÑ pk°hor ïkóour συνέλαβες µε µυστήριο τρόπο το Θεό και τον
o≤jte¥qgsom PamÇlyle, to…r pistÿr se γέννησες κατά σάρκα, σπλαχνίσου όσους σε
donÇfomtar, ja¥ ïjjÇhaqom, Ålaqtiÿm δοξάζουν µε πίστη, καθάρισε από τις πολλές
pokutq¡pym, tüm diÇmoiam, ja¥ tüm jaqd¥am αµαρτίες τη διάνοια και την καρδιά µας, µε τους
to∂r qe¥hqoir, ûlÿm t°r s°r wÇqitor.
ποταµούς της Θείας Χάρης σου.

LetÇ tüm b' Stiwokoc¥am, JÇhisla.
˜Gwor d'. JatepkÇcg ˘Iysüv.

LetÇ tüm b' Stiwokoc¥am, JÇhisla.
˜Gwor d'. JatepkÇcg ˘Iysüv.

Jat˘ ÄqwÇr palbasikeÀ, ïhelek¥ysar
Από τη αρχή Βασιλιά των πάντων,
tüm c°m, öqca dó tÿm sÿm weiqÿm, Sÿteq
e≤s¥m o≥ o«qamo¥, ja¥ ja¥ s…m ûk¥ﬂ sekümg θεµελίωσες τη γη. Έργα των χεριών σου είναι ο
ja¥ oi Ästóqer, àpamta tüm süm ουρανός µε τον ήλιο, το φεγγάρι, και τα’
που
όλα
διακηρύσσουν
τη
lecakei÷tgta,
àla
ja¥
≤sw…m, αστέρια,
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Ämajgq…ttomta, ﬁmpeq ÄtÇqajtom v…katte
pÇmtote, tüm sumowüm ja¥ e«pqópeiam˚ t‚
s‚ cÇq pÇmta, K¡ce »pe¥jei, pamtodumÇlﬂ
me…lati.

µεγαλειότητα και τη δύναµη σου. Φύλαγε
ατάραχη τη συνοχή και την οµορφιά τους, εσύ
που στο παντοδύναµο σου γνέψιµο υπακούουν
όλα.

Heotoj¥om.
˘Apoqqütyr ïm castq¥, t¡m ˙Upeqo…siom
He¡m, sukkaboÀsa LaqiÇl, d¥wa tqop°r
te ja¥ vuqloÀ to∂r ïm j¡slﬂ pqoücacer
»póq v…sim, k…omta ûlÑr t°r jatajq¥seyr˚
∆hem tÇ pokkÇ lecake∂Ç sou, »lmokocoÀlem
ja¥ p¥stei donÇfolem t¡m ÄjatÇkgptom
t¡jom sou˚ ˘Akk˘ › Paqheme, Heoju°toq,
q…ou ûlÑr pÇsgr hk¥xeyr.

LetÇ t¡m Pokuókeom, JÇhisla.
˜Gwor pk. d' . Tüm Sov¥am ja¥ K¡com.

Heotoj¥om.
Με την µυστήρια σύλληψη του
Υπερούσιου Θεού στην κοιλιά σου Μαριάµ,
χωρίς καµιά σύγχυση ή µετατροπή στη φύση
του,
κατάφερες να µας οδηγήσεις στην
υπέρβαση της φύσης µας, απελευθερώνοντας
µας από την κατάκριση. Γι’ αυτό υµνούµε τα
πολλά µεγαλεία σου, και δοξάζουµε µε πίστη τον
ακατανόητο τοκετό σου. Αλλά Παρθένα που
φιλοξένησες το Θεό στη µήτρα σου, απάλλαξε
µας από κάθε θλίψη.

˘Ej lü ƒmtym tÇ pÇmta paqacac÷m, ja¥
sumówym
pams¡vyr
ja¥
jubeqmÿm,
VikÇmhqype J…qie, BasikeÀ pÇsgr jt¥seyr,
Äpüloma sumtüqei, tüm tÇnim •m öhgjar,
ja¥ pÑsam e«jqas¥am, paqÇswou to∂r
do…koir sou˚ ∆hem ja¥ e«jqÇtour, diapmóym
Äóqar, diÇkusom àpamta, tÇ koil÷dg
liÇslata, ïj t°r c°r pamtod…male, ja¥
d¥dou tüm e≤qümgm tüm süm, fyod¡ta ïm
pÑsi to∂r öhmesim, ∫ma pÇmter »lmÿlem,
tüm süm Äcah¡tgta.

LetÇ t¡m Pokuókeom, JÇhisla.
˜Gwor pk. d' . Tüm Sov¥am ja¥ K¡com.
Φιλάνθρωπε Κύριε, Βασιλιά όλης της κτίσης,
που δηµιούργησες τα πάντα από το µηδέν, και τα
συγκρατείς και τα κυβερνάς, συντήρησε
αδιατάραχτη την τάξη που έβαλες στη φύση,
δώσε κάθε καλή ιδιοσυγκρασία στους δούλους
σου, φύσηξε ευεργετικούς ανέµους που να
διαλύσουν όλες τις µολύνσεις από τη γη
παντοδύναµε, και δώσε την ειρήνη σου σ’ όλα
τα έθνη, για να υµνούµε όλοι την αγαθότητα
σου.

Heotoj¥om.

Heotoj¥om.

˙O tÿm ∆kym Desp¡tgr ja¥ Poigtür ïn
ÄwqÇmtou castq¡r sou sÇqja kab÷m,
pqo°khem ’r Ümhqypor, lü tqape¥r t´
He¡tgti, ja¥ sytgq¥am pÑsim, paqósweto
PÇmacme, to∂r p¥stei pqosjumoÀsi, t¡m
Üvqastom t¡jom sou. ˆOhem Heot¡je,
˘AeipÇqheme J¡qg, pistÿr jatave…colem,
t´ heql´ pqostas¥ã sou, ja¥ syf¡lemoi
jqÇfolem˚
Pqósbeue
to∂r
e«sebÿr
ÄmulmoÀsi, tÇ pokkÇ lecake¥a sou.

T¡ a' Ämt¥vymom toÀ d' £wou ja¥ t¡
Pqoje¥lemom.

Ο Κύριος και ∆ηµιουργός όλων, παίρνοντας
σάρκα από την αµόλυντη κοιλιά σου, γεννήθηκε
ως άνθρωπος χωρίς να αλλοιωθεί η Θεότητα
του, και χάρισε σωτηρία σ’ όσους µε πίστη
υµνούν τον ανεξήγητο τοκετό σου. Γι’ αυτό
Θεοτόκε, που έµεινες για πάντα Παρθένα,
καταφεύγουµε µε πίστη στη θερµή προστασία
σου και κράζουµε: Μεσολάβησε προς τον Θεό,
για όσους υµνούν µε ευσέβεια τα πολλά
µεγαλεία σου.
Το α΄ αντίφωνο του δ΄ ήχου και το Προκείµενο.

J…qie ¿ J…qior ûlÿm ’r haulast¡m t¡ ¡mo
lÇ sou ïm pÇs® t´ c´.
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Κύριε, ο Κύριος µας, θαυµαστό είναι το όνοµα
σου σ’ όλη τη γη.

Στίχ. ∆ιότι θα αγγίξω τους ουρανούς που είναι
έργα των χεριών σου, το φεγγάρι και τα αστέρια
τα οποία εσύ θεµελίωσες.

St¥w. ˆOti àxylai to…r o«qamo…r öqca
tÿm dajt…kym sou, sekümg ja¥ Ästóqar
à s… ïhelek¥ysar.

Ευαγγέλιο του Λουκά.
(∆ιαβάζεται το ευαγγέλιο της 16ης βδοµάδας του
Λουκά).
Είπε ο Κύριος την εξής παραβολή: Ήταν
Eªpem ¿ J…qior tüm paqaboküm taÀtgm˚
ένας
δικαστής σε µια πόλη που δεν σεβότανε το
Jqitür tir ¶m öm timi p¡kei t¡m He¡m lü
vobo…lemor ja¥ Ümhqypom lü ïmtqep¡lemor. Θεό ούτε ντρεπόταν τους ανθρώπους. Ήταν µια
wüqa dó ¶m ïm t´ p¡kei ïje¥m®, ja¥ £qweto χήρα στην πόλη εκείνη, η οποία ερχόταν σ’
pq¡r a«t¡m kócousa˚ ïjd¥jgs¡m
le αυτόν και του έλεγε: ∆ίκασε τον αντίδικο µου
Äp¡ toÀ Ämtid¥jou lou. ja¥ o«j ùhókgsem και δώσε µου το δίκαιο µου.
ïp¥ wq¡mom˚ letÇ dó taÀta eªpem ïm ñaut‚˚ Για καιρό ο δικαστής αρνείτο, αλλά µετά είπε
e≤ ja¥ t¡m He¡m o« voboÀlai ja¥ Ümhqypom µέσα του: Αν και δεν σέβοµαι το Θεό και δεν
o«j ïmtqópolai, diÇ ce t¡ paqóweim loi
ντρέποµαι τους ανθρώπους θα δώσω στη χήρα
j¡pom tüm wüqam ta…tgm ïjdijüsy a«tüm,
∫ma lü e≤r tókor ïqw¡lemg »popiÇf® le. το δίκαιο της για να σταµατήσει να έρχεται και
eªpe dó ¿ J…qior˚ Äjo…sate t¥ ¿ jqitür t°r να µε ενοχλεί. Και είπε ο Κύριος: Ακούσατε τι
Ädij¥ar kócei˚ ¿ dó He¡r o« lü poiüs® tüm είπε ο άδικος δικαστής. Και είναι δυνατόν ο
ïjd¥jgsim tÿm ïjkejtÿm a«toÀ tÿm Θεός, παρά το ότι αργεί για να δοκιµάσει την
bo÷mtym pq¡r a«t¡m ûlóqar ja¥ mujt¡r, υποµονή τους, να µην αποδώσει δικαιοσύνη
ja¥ lajqohulÿm ïp˘ a«to∂r; kócy »l∂m ∆ti στους εκλεκτούς του που τον επικαλούνται µέρα
poiüsei tüm ïjd¥jgsim a«tÿm ïm tÇwei.
και νύχτα; Σας λέω ότι γρήγορα θα τους δώσει
το δίκαιο τους.
E«accókiom jatÇ KoujÑm. Fütei tﬂ
SabbÇtﬂ t°r ist' ñbdolÇdor KoujÑ).

˙O M' . D¡na. Ta∂r tÿm ˘Apost¡kym...

˙O M' . D¡na. Ta∂r tÿm ˘Apost¡kym...

Ja¥ mÀm. Ta∂r t°r Heot¡jou...

Ja¥ mÀm. Ta∂r t°r Heot¡jou...

˘Idi¡lekom. ˜Gwor pk. b' .

˘Idi¡lekom. ˜Gwor pk. b' .

St¥w. ˘Ekógsom le ¿ He¡r jatÇ t¡ lóca...
˙O ïm sov¥a tÇ pÇmta sumtgqÿm, ja¥
sumówym ja¥ jateuh…mym J…qie, pq¡r
jubóqmgsim ûlÿm, ja¥ Äsvak° ¿dgc¥am, ïm
ta∂r tq¥boir tÿm ïmtokÿm sou, tÇr
≥jetgq¥our deüseir ûlÿm dónai, ja¥
k…tqysai ûlÑr, ïpijeilómym jimd…mym, ja¥
pÇsgr pq¡r t¡ we∂qom Äkkoi÷seyr, tÿm t°r
v…seyr ∆qym, ja¥ sÿsom tÇr xuwÇr ûlÿm.
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St¥w. ˘Ekógsom le ¿ He¡r jatÇ t¡ lóca...
Εσύ, Κύριε, που συντηρείς, κατευθύνεις και
διατηρείς σε συνοχή τα πάντα για να µπορούµε
εµείς να τα εξουσιάζουµε και να οδηγούµαστε
µε ασφάλεια στο δρόµο των εντολών σου, δέξου
τις ικετευτικές παρακλήσεις µας και λύτρωσε
µας από τους επικείµενους κινδύνους και από
κάθε επικίνδυνη αλλοίωση των φυσικών νόµων
και σώσε τις ψυχές µας.

˙O ˙Ieqe…r: Sÿsom ¿ He¡r...

˙O ˙Ieqe…r: Sÿsom ¿ He¡r...

Eªta ¿ jam÷m o— û Äjqostoiw¥r:
«Wqistó Sytüq ûlÑr dias÷foir».
Ceqas¥lou.

Μετά ο κανόνας που η ακροστοιχίδα του είναι:
«Wqistó Sytüq ûlÑr dias÷foir».
Ceqas¥lou.

˘Ydü a'. ˜Gwor pk. d'. ˙UcqÇm diode…sar.

˘Ydü a'. ˜Gwor pk. d'. ˙UcqÇm diode…sar.

Wqgst¡tgti K¡ce ja¥ o≤jtiqlo∂r,
jalpt¡lemor qÑmom, o«qam¡hem ïp¥ t°r c°r,
tÇ qe∂hqa toÀ he¥ou sou ïkóour, pq¡r
sytgq¥am ûlÿm pokuókee.

Λόγε, αφού καµφθείς από την ηθικότητα και
την ευσπλαχνία σου, σκόρπισε από τον ουρανό
στη γη τα ποτάµια του θεϊκού ελέους σου, για να
σωθούµε, Πολυέλεε.

Qupo…lemoi pÇhesi wakepo∂r, lok…molem
Sÿteq, tüm Ätl¡svaiqam ta∂r deima∂r ûlÿm
ïmeqce¥air˚ ÄkkÇ d¥dou ûl¥m cmgs¥am
letÇmoiam J…qie.

˙Ikóﬂ ïm ƒllati ïv˘ ûlÑr, ïp¥bkexom
Sÿteq, ja¥ Äp¡tqexom ïj t°r c°r, t¡m
ƒkehqom t¡m ïn ≤ob¡kym, ïmeqceiÿm ja¥
Ävq¡mym de¡leha.

Αφού µολυνθήκαµε, Σωτήρα, ψυχικά µε τις
αµαρτίες µας, µολύνουµε τώρα και την
ατµόσφαιρα µε τις κακές µας ενέργειες. Αλλά
δώσε µας γνήσια µετάνοια, Κύριε.
Με σπλαχνικό βλέµµα κοίταξε µας, Σωτήρα,
και απότρεψε από τη γη την καταστροφή που
γίνεται από δηλητηριώδεις ανόητες ενέργειες.
Heotoj¥om.

Heotoj¥om.

Εσύ που γέννησες κατά σάρκα από το αγνό
Syt°qa tejoÀsa letÇ saqj¡r, t¡m σου αίµα τον Λόγο που δεν έχει αρχή,
Ümaqwom K¡com, ïn a≥lÇtym sou tÿm Åcmÿm,
Χαριτωµένη Θεοτόκε, σώσε µας στις δύσκολες
Jewaqitylómg Heot¡je, sÿsom ûlÑr ïj
στιγµές.
deimÿm peqistÇseym.

˘Ydü c'. S… eª t¡ steqóyla.
˘Ydü c'. S… eª t¡ steqóyla.
∆έσποτα, διατήρησε πάντοτε σταθερά και
Tÿm weiqÿm sou Dóspota, öqca à pÇkai ασάλευτα τα έργα των χεριών σου, γι’ αυτούς
paqücacer, tüqei Äe¥, oºr öhgjar m¡loir, στους οποίους τα έδωσες σαν νόµους στην αρχή
Äjkim° ja¥ ÄsÇkeuta.
των αιώνων.
ÛEwym ÄmenÇmtkgtom, t°r e«spkawm¥ar
t¡ pókacor, tÇr jah˘ ûlÿm kul÷deir
ïlpme…seir, pamoijt¥qlym diÇkusom. S… eª
pÇmtym J…qior, s… Fyod¡ta ïjjÇhaqom
pÇsgr vhoqÑr, tÇ stoiwe∂a Sÿteq, ïm oºr
fÿlem o≥ doÀkoi sou.
Heotoj¥om.
ÛYvhgr ïmdia¥tgla, toÀ PoigtoÀ pÇsgr
jt¥seyr, J¡qg ˙Acmü, toÀtom ïj castq¡r
sou, Äpoqqütyr juüsasa.
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Πανοικτίρµονα, που έχεις ανεξάντλητο το
πέλαγος της ευσπλαχνίας, διέλυσε τις σκέψεις
για µολυσµατικές ενέργειες. Εσύ είσαι Κύριος
των πάντων. Εσύ ζωοδότη, καθάρισε από κάθε
φθορά τα στοιχεία της φύσης µέσα στα οποία
ζούµε εµείς οι δούλοι σου.
Heotoj¥om.
Έγινες ένδυµα του Ποιητή των πάντων, Αγνή
Κόρη, εγκυµονώντας τον µυστηριωδώς µέσα
στην κοιλιά σου.

JÇhisla. ˜Gwor pk. a'. T¡m sumÇmaqwom
K¡com.

JÇhisla. ˜Gwor pk. a'. T¡m sumÇmaqwom K
¡com.

˙Yr Desp¡t® ja¥ Jt¥st® ûlÿm
VikÇmhqype, so¥ pqosp¥ptolem p¥stei ja¥
ïjboÿlem soi˚ tüm Ätl¡svaiqam ûlÿm ja¥
tüm c°m àpasam, ïj kule÷mym wakepÿm,
diatüqei Äsim°, ja¥ d¥dou ûl∂m O≤jt¥qlom,
letÇmoiam ja¥ »ce¥am, pq¡r sytgq¥am tÿm
xuwÿm ûlÿm.

Γονατίζουµε µπροστά σου Φιλάνθρωπε
∆εσπότη και Κτίστη µας, και µε πίστη σου
φωνάζουµε:
∆ιατήρησε άβλαφτη την
ατµόσφαιρα και όλη τη γη από τους τροµερούς
καταστροφείς και δίνε µας µετάνοια και υγεία
για τη σωτηρία των ψυχών µας.

Heotoj¥om.
Θεοτόκε, που κυοφόρησες µε το αγνό αίµα
T¡m Desp¡tgm tÿm ∆kym juovoqüsasa, σου, µε ακατανόητο τρόπο των ∆εσπότη των
ïn cmÿm sou a≥lÇtym »póq jatÇkgxim, πάντων, µένοντας όπως πριν παρθένα και
ja¥ paqhómor ’r t¡ pq¥m Üvhoqor le¥masa, άφθορη, γλύτωσε όσους προστρέχουν µε
pÇsgr jaj¥ar ja¥ vhoqÑr, toÀ dok¥ou αδίστακτη καρδιά προς την προστασία σου, από
pteqmistoÀ,
diÇsyfe
Heot¡je,
to…r την κακία και φθορά του δολίου φτερωτού
ÄdistÇjtﬂ jaqd¥ã, t´ pqostas¥ã sou
σατανά.
pqostqówomtar.
Heotoj¥om:

˙Ydü d'. E≤sajüjoa J…qie.

˙Ydü d'. E≤sajüjoa J…qie.
∆ιατήρησε, Κύριε, άβλαφτα τα στοιχεία του
TÇ tüm c°m peqibÇkkomta, v…katte
περιβάλλοντος
και ευλόγα µας για να ζούµε µε
stoiwe¥a Äbkab° J…qie, ja¥ ûlÑr e«k¡cei
σεβασµό προς εσένα.
pÇmtote, ∫ma t‚ s‚ v¡bﬂ poqeu÷leha.

˘Gkkoi÷hglem J…qie, ïm t´ paqabÇsei tou
He¥ou m¡lou sou, diÇ touto soÀ
de¡leha˚ d¥dou ûl∂m b¥ou ïpam¡qhysim.
QupaslÇtym ÄpÇkkanom, ja¥ ïn
økehq¥ym Sÿteq ïlpme…seym, tüm c°m
pÑsam t´ ≤sw…i sou, ∫ma lecak…mylem t¡
jqÇtor sou.

Αλλοιωθήκαµε,
Κύριε,
εξαιτίας
της
παράβασης του θεϊκού νόµου σου. Γι’ αυτό σε
παρακαλούµε, χάρισε µας την επανόρθωση του
Τρόπου ζωής µας.
Απάλλαξε, µε τη δύναµη σου Σωτήρα όλη τη
γη από µολύνσεις και καταστροφικές σκέψεις
για να υµνούµε τη δύναµη σου.
Heotoj¥om.

Heotoj¥om.
˙G tejoÀsa ïm s÷lati, t¡m Dgliouqc¡m
ÅpÇsgr t°r jt¥seyr, Heot¡je ˘AeipÇqheme,
qÀsai ûlÑr pÇsgr peqistÇseyr.

Θεοτόκε Αειπάρθενε, που γέννησες σωµατικά
το ∆ηµιουργό όλης της φύσης, γλύτωνε µας σε
κάθε δύσκολη στιγµή.

˙Ydü e'. V÷tisom ûlÑr.
˙Ydü e'. V÷tisom ûlÑr.
L÷lym xuwijÿm, ûlÑr jÇhaqom vikÇm
hqype, ja¥ sumtüqei ïm t´ tÇnei ñautoÀ,
t¡ diÇfyla t°r c°r ïjdusypoÀlóm se.
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Σε παρακαλούµε Φιλάνθρωπε, καθάρισε µας
από ψυχικές µολύνσεις και διατήρησε την
αρµονία του διαζώµατος της γης.

ÛAkupom fyüm, diam…eim ûlÑr J…qie,
ïm e≤qüm® ja¥ ÄcÇp® Äkghe∂, ïmdumÇlysom
ûlÑr t‚ he¥ﬂ v¡bﬂ sou.

∆υνάµωσε µας Κύριε µε το σεβασµό προς
εσένα, να ζούµε χωρίς βάσανα, µε ειρήνη και
αληθινή αγάπη.

S… t¡m o«qam¡m, ja¥ tüm c°m ïhelek¥y
sar, ‹speq xÇkkei ¿ Dab¥d Dgliouqcó˚ s…
o–m v…katte ûlÑr ïj pÇsgr hk¥xeyr.

Εσύ ∆ηµιουργέ, που όπως ψάλλει ο ∆αβίδ,
θεµελίωσες τον ουρανό και τη γη, προστάτευε
µας από κάθε θλίψη.

Heotoj¥om.

Heotoj¥om.

Dónai
tÇr
vymÇr,
tÿm
pistÿr
∆έξου τις φωνές όσων σε παρακαλούν µε
paqajako…mtym se, Heot¡je ˘AeipÇqheme πίστη, Θεοτόκε, Αειπάρθενε, Αγνή, και δώσε
˙Acmü, ja¥ paqÇswou tüm e≤qümgm ta∂r ειρήνη στις ψυχές µας.
xuwa∂r ûlÿm.
˘Ydü st'. Tüm dógsim.
˘Ydü st'. Tüm dógsim.
˘Isw…i sou, jqataié pÑsam jt¥sim,
Με την δυνατή σου εξουσία στερέωσες όλη
ïsteqóysar vikÇmhqype Sÿteq˚ mÀm dó ûlÑr
τη
φύση Φιλάνθρωπε Σωτήρα. Τώρα όµως που
ÄpeikoÀmtor økóhqou, t´ dumaste¥ã sou
k…tqysai J…qie, ja¥ t¡ peq¥fyla Wqistó, απειλούµαστε µε όλεθρο, λύτρωσε Κύριε µε την
εξουσία σου, Χριστέ, το περιβάλλον της γης.
t¡ tüm c°m peqibÇkkom diÇsysom.
˘Ak…lamtom, t¡m a≤hóqa sumtüqei, ja¥
Αµόλυντη διατήρησε την ατµόσφαιρα
tüm w…sim toÀ Äóqor O≤jt¥qlom, vhoqopoiÿm
diapme…seym K¡ce, ja¥ lokuslÿm ja¥ Φιλάνθρωπε Λόγε και την πνοή του αέρα, από
koipÿm ïpidqÇseym, ïj wakepÿm ïmeqceiÿm, καταστροφικές πνεύσεις, µολύνσεις και άλλες
veqousÿm poku÷dumom hÇmatom.
επιδράσεις και κακές ενέργειες που φέρνουν
επώδυνο θάνατο.
S… J…qie, ïsteqóysar k¡cÿ c°r tüm
s…stasim ja¥ ta…tgr t¡m cÀqom, ïm peqibÇλΕσύ Κύριε, στερέωσες τη γη και την έντυσες
komti Sÿteq stoiwe¥ﬂ, peqiebÇkou a«tüm
όπως
ήθελες µε το Περιβάλλον. Αυτό, λοιπόν, σε
’r ùhókgsar, ∆ diav…katte Äe¥, ïj vhoqÑr
παρακαλούµε να το προστατεύεις πάντα από
ja¥ deimÿm ïpidqÇseym.
κάθε κακή επίδραση και φθορά.
Heotoj¥om.
Heotoj¥om.
˙Yr Lütgq, toÀ Basikóyr t°r d¡ngr,
Heot¡je ÄeipÇqheme J¡qg, ïn Ädon¥ar
pahÿm ÄjahÇqtym tüm tapeimüm lou
jaqd¥am ÄpÇkkanom, ja¥ d¥dou loi
e≤kijqim°, ja¥ teke¥am latÇmoiam dóolai.
JomtÇjiom.
˜Gwor b'. To∂r tÿm a≥lÇtym sou.

Θεοτόκε Αειπάρθενε κόρη, σαν µητέρα που
είσαι του Βασιλιά της ∆όξας, σε παρακαλώ,
απάλλαξε την καρδιά µου από τα µαταιόδοξα
πάθη και δίνε µου ειλικρινή και ολοκληρωτική
µετάνοια.
JomtÇjiom. ˜Gwor b'. To∂r tÿm a≥lÇtym sou.

T´ pamsheme∂ sou ≤sw…i sumóstgsar,
Με την πανίσχυρη δύναµη σου δηµιούργησες
tÇ ¿qatÇ ja¥ Ä¡qata àpamta˚ di¡ Äsimór
diav…katte,
ïjdusypoÀlem
tüm
süm όλα τα ορατά και τα αόρατα. Γι’ αυτό
την
αγαθότητα
σου
να
Äcah¡tgta, t¡ tüm c°m peqibÇkkom diÇfyla. παρακαλούµε
διαφυλάσσει αµόλυντο το περιβάλλον.
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Oªjor.
Υµνούµε τις εκφράσεις της πρόνοιας σου
αγαθέ, και τις πολλές και σωτήριες δυνάµεις σου
T°r s°r pqomo¥ar Äcahó, »lmoÀlem tÇr
Σωτήρα, διότι µε απερίγραπτη σοφία, τάξη και
ïjvÇmseir, ja¥ tÇr dumÇleir tÇr pokkÇr
αρµονία,
έθεσες στα πάντα αµετάκλητους
ja¥ sytgq¥our Sÿteq˚ ∆ti ïm Äqqütﬂ sov¥ã
ja¥ tÇnei ja¥ Åqlom¥a, öhou to∂r pÑsi νόµους και θεσµούς για να συντηρούν εµάς, το
Βασιλικό δηµιούργηµα σου. Αυτούς τους
m¡lour ja¥ heslo…r Äletatqóptour, pq¡r
sumtüqgsim ûlÿm, toÀ basike¥ou pkÇslat¡r θεσµούς, διατήρησε τους Κύριε, ασάλευτους από
sou˚ oœr Äsake…tour diatüqgsom J…qie, ïj κάθε φθορά, αλλοίωση και καταστροφή, σαν
pÇsgr
vhoqopoioÀ
ïmeqce¥ar
ja¥ κηδεµόνας προνοητής και λυτρωτής όλων,
Äkkoi÷seyr, ja¥ økóhqou, ’r tÿm ∆kym διατηρώντας την συνεκτική και αµετακίνητη
jgdel÷m ja¥ pqomogtür ja¥ q…stgr, tüm ïm
δύναµη τους και ιδιαιτέρως προστατεύοντας το
a«to∂r sumejtijüm d…malim Äletaj¥mgtom
vukÇttym, ja¥ ≤diaitóqyr sumtgqÿm t¡ tüm περιβάλλον.
c°m peqibÇkkom diÇfyla.
Το Μηνολόγιο και µετά το εξής υπόµνηµα:
T¡ Lgmok¡ciom ja¥ eªta t¡ paq¡m
»p¡lmgla.
Την πρώτη (Κυριακή)* του Σεπτέµβρη,
T´ pq÷t® (Juqiaj´)* toÀ lgm¡r θυµόµαστε την εντολή του Θεού να
Septelbq¥ou lme¥am poio…leha t°r toÀ προστατεύουµε το περιβάλλον, σύµφωνα µε τη
HeoÀ ïmtokür toÀ vukÇsseim t¡ peqibÇkkom φράση της Αγίας Γραφής που λέει: «Και πήρε ο
ûlÑr stoiwe∂om jatÇ tüm t°r ˙Ac¥ar Θεός τον άνθρωπο τον οποίο έπλασε και τον
Cqav°r q°sim, tüm kócousam: ´ja¥ ökabem έβαλε στον Παράδεισο για να τον καλλιεργεί και
J…qior ¿ He¡r t¡m Ümhqypom ∆m öpkasem,
να τον φυλάσσει» (Γένεσις 2, 15). Με τις
ja¥ öheto a«t¡m ïm t‚ paqade¥sﬂ µεσιτείες των Αγίων σου Χριστέ ο Θεός,
ïqcÇfeshai a«t¡m ja¥ vukÇsseimª (Cem. 2,
15). Ta∂r tÿm ˙Ac¥ym sou pqesbe¥air, προστάτευε το περιβάλλον και διατήρησε την
Wqistó ¿ He¡r, v…katte t¡ peqibÇkkom οικολογική ισορροπία.
ûlÑr stoiwe∂om ja¥ d¥dou e«stÇheiam
pÇs® t´ jt¥sei.
Oªjor.

˘Ydü f'. O≥ ïj t°r ˘Iouda¥ar.

˘Ydü f'. O≥ ïj t°r ˘Iouda¥ar.
Fyüm mólym to∂r pÑsi, ja¥ diópym tÇ
pÇmta Äqqütoir jq¥lasi, lok…mseym
ïjt¡pym, ja¥ pÇsgr ïpgqe¥ar, to…r
boÿmtar diÇsyfe˚ ¿ tÿm Patóqym ûlÿm,
He¡r e«kocgt¡r eª..
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Εσύ που διανέµεις τη ζωή και διέπεις τα
πάντα µε λόγια ανείπωτα, διάσωσε από
καταστροφικές µολύνσεις και κάθε κακή
επίδραση όσους σου φωνάζουν: Θεέ των
Πατέρων µας, είσαι ευλογηµένος.

Με τη θέληση σου, Κύριε, στόλισες µε άστρα
Ouqam¡m ïm to∂r Üstqoir, jatej¡slgsar τον ουρανό, και µε λουλούδια και δένδρα όλη τη
J…qie t´ bouküsei sou, tüm c°m dó pÑsam
γη, η οποία σου ψάλλει: Θεέ των πατέρων µας,
Sÿteq, ïm Ümhesi ja¥ dómdqoir, jahyqaæsar
είσαι ευλογηµένος.
xÇkkousam˚ ¿ tÿm Patóqym ûlÿm, He¡r
e«kocgt¡r eª.
˙Ikasl¡m ûl∂m d¥dou, ja¥ cakümiom b¥om
to∂r jatoijoÀsim ïm c´, ïj ta…tgr Äpotqópym,
vhoqopoio…r ïjw…seir, dias÷fym to…r xÇkkomtar˚ ¿ tÿm Patóqym ûlÿm, He¡r
e«kocgt¡r eª.

∆ώσε εξιλέωση και γαλήνια ζωή σ’ εµάς τους
κατοίκους της γης, αποτρέποντας από αυτήν τις
καταστροφικές διαρροές και διασώζοντας όσους
σου ψάλλουν: Θεέ των πατέρων µας, είσαι
ευλογηµένος.

Heotoj¥om.

Heotoj¥om.

Sytgq¥ar se p…kgm, ¿ tewhe¥r ïj castq¡r
sou ˙Acmü Ämódeinem, e≤sÇcousam pq¡r
d¡nam, t°r Ümy basike¥ar, to…r pistÿr
ïjboÿmtar soi˚ wa¥qe Paqhóme ˙Acmü,
bqotÿm û sytgq¥a.

Αυτός που γεννήθηκε από την κοιλιά σου,
Αγνή, σε ανέδειξε πύλη σωτηρίας που εισάγει
στη δόξα της ουράνιας βασιλείας αυτούς που µε
πίστη σου φωνάζουν: Χαίρε Αγνή παρθένε,
σωτηρία των ανθρώπων.

˘Ydü g'. T¡m Basikóa.

˘Ydü g'. T¡m Basikóa.

C°m o≥ o¥joÀmter, deÀte pqospósylem
pÇmter, ja¥ boüsylem Wqist‚ ïm
jatam…nei˚ qÀsai ûlÑr Sÿteq, dija¥ar
jatad¥jgr.

Ας γονατίσουµε όλοι οι κάτοικοι της γης
µπροστά στον Χριστό και ας του φωνάξουµε:
Συγχώρεσε µας Σωτήρα και απάλλαξε µας από
τη δίκαιη καταδίκη.
˘Ej
lokuslÇtym,
ja¥
wakepÿm
Λύτρωσε,
Σωτήρα
ολόκληρο
το
liaslÇtym, tüm peq¥ceiom k…tqyse S÷teq
περιβάλλον της γης από επικίνδυνες µολύνσεις
k°nim, ∫ma se »lmÿlem, t¡m l¡mom για να υµνούµε εσένα τον µόνο ευεργέτη.
e«eqcótgm.
Qe¥hqoir O≤jt¥qlym, toÀ fytijoÀ sou
ïkóour, ïmap¡sbesom pahÿm pijqÿm tüm
vk¡ca, ja¥ d¥dou »ce¥am ûl∂m ja¥
sytgq¥am.
Heotoj¥om.

Με τους ποταµούς της ευσπλαχνίας του
ζωοποιού σου ελέους, σβήσε τις φωτιές των
πικρών παθών και δίνε µας σωτηρία και υγεία.

Heotoj¥om.

˘Accókym d¡na, ja¥ tÿm bqotÿm sytgq¥a,
∆όξα των αγγέλων και σωτηρία των
˘AeipÇqheme dedonaslómg J¡qg, a≤ym¥ou
ανθρώπων, Αειπάρθενη δοξασµένη Κόρη,
d¡ngr, de∂nom ûlÑr let¡wour.
ανάδειξε µας µέτοχους της αιώνιας δόξας.
˘Ydü h' Juq¥yr Heot¡jom.
˘Ydü h' Juq¥yr Heot¡jom.
Seisl÷m ja¥ duspqac¥ar, ja¥ pkgcÿm
Εύσπλαχνε, απάλλαξε µε τη χρηστότητα σου
poij¥kym, ja¥ lokuslÿm xuwovh¡qym το γένος µας από δυστυχίες, διάφορες πληγές,
ÄpÇkkatte, ûlÿm t¡ cómor O≤jt¥qlom t´ και ψυχοφθόρες µολύνσεις.
s´ wqgst¡tgti.
˘Isw…m to∂r Äshemósi, d¥dou Pamoijt¥qlym,
ja¥ jahaqÇm tüm Ätl¡svaiqam v…katte, hama
tgv¡qym Ämólym t´ dumaste¥ã sou.
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∆ώσε
δύναµη
στους
ασθενείς
πολυεύσπλαχνε, και διατήρα µε τη δύναµη σου
καθαρή την ατµόσφαιρα από
ανέµους µε
θανατηφόρα µόλυνση.

Με τη δική σου δύναµη, Σωτήρα, φύλασσε
Lok…mseyr ÅpÇsgr, hÇmatom cemm÷sgr, τον αέρα της φύσης που αναπνέουµε, καθαρό
t¡m ïm t´ jt¥sei aóqa ∆m pmóolem, t´ s´ από κάθε θανατηφόρα µόλυνση.
dumÇlei Äl¡kumtom S÷teq v…katte.
Κάνε τις καρδιές µας εύσπλαχνε να στραφούν
O«qÇmysim O≤jt¥qlom, ûlÿm tÇr jaqd¥ar,
di˘emaqótou fyür ja¥ selm¡tgtor, ja¥ µε ενάρετη ζωή και µε σεµνότητα στον ουρανό,
και απάλλαξε µας από τις µολυσµατικές
sumowür ajahÇqtou ûlÑr ÄpÇkkatte.
ασθένειες.
Heotoj¥om.
Heotoj¥om.
˙UlmoÀlóm sou t¡m t¡jom, di˘ o— t°r
jatÇqar
t°r
Äqwec¡mou
Paqhóme
eqq…shglem˚ s… caq Wqist¡m t¡m Syt°qa
pÇmtym ïj…gsar.
˘EnaposteikÇqiom.

Cuma∂jer Äjout¥shgte.

Υµνούµε, Παρθένα, το παιδί σου, δια του
οποίου γλυτώσαµε από την αρχέγονη κατάρα,
διότι εσύ γέννησες τον Χριστό, τον Σωτήρα
όλων.
˘EnaposteikÇqiom. Cuma∂jer Äjout¥shgte.

˙O o«qam¡m t‚ me…lati, tam…sar pq‡gm
J…qie, ‹speq vgs¥m ¿ Pqovütgr, ja¥ c°r
t¡m Üswetom ƒcjom, heleki÷sar Dóspota,
tüm sumowüm toÀ s…lpamtor, ïm Åqlom¥ã
v…katte, ja¥ pÑm stoiwe∂om t´ jt¥sei,
Äl¡kumtom diatüqei.
Heotoj¥om.

Εσύ, που στην αρχή των αιώνων τέντωσες µ’
ένα γνέψιµο σου τον ουρανό, όπως διηγείται ο
Προφήτης, και θεµελίωσες τον ασυγκράτητο
όγκο της γης, ∆έσποτα, διαφύλαξε την αρµονική
συνοχή του σύµπαντος, και διατήρα αµόλυντο
κάθε στοιχείο της φύσης.

Heotoj¥om.
˙O Poigtür t°r jt¥seyr, ïj soÀ di˘
Äcah¡tgta, loqvüm kalbÇmmei amhq÷pou,
ja¥ jt¥fetai »póq v…sim, ïj tÿm Åcmÿm
Ο Ποιητής της φύσης, από την καλοσύνη του,
a≥lÇtym sou˚ ∆m a∏tgsai de¡leha, »póq δηµιουργείται υπεράνω των φυσικών νόµων µε
ûlÿm PamÇwqamte, ’r a«toÀ pÇmacmor ανθρώπινη µορφή από το αγνό σου αίµα. Σε
lütgq, tuwe∂m ûlÑr sytgq¥ar.
παρακαλούµε Πανάχραντε, σαν µητέρα του, να
του ζητήσεις να µας αξιώσει να τύχουµε της
Σωτηρίας.

ΣΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

EIS TOUS AIMOUS
˙Istÿlem st¥wour d' ja¥ xÇkkolem tÇ ñn°r
Pqos¡loia: ˜Gwor d'. ÛEdyjar sgle¥ysim.
ˆUlmom soi pqosÇcolem, ïm jatam…nei
VikÇmhqype, ja¥ pistÿr ïjboÿlem soi˚ ¿
t°r c°r tÇ póqata, ja¥ pÑsam tüm jt¥sim,
sumówym ’r jt¥stgr, ja¥ sucjqatÿm ja¥
jubeqmÿm, ïn ≤ob¡kym pme…seym k…tqysai,
ja¥ wakepÿm lok…mseym, pqonemousÿm
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˙Istÿlem st¥wour d' ja¥ xÇkkolem tÇ ñn°r
Pqos¡loia: ˜Gwor d'. ÛEdyjar sgle¥ysim.

Ύµνο µε κατάνυξη σου προσφέρουµε
Φιλάνθρωπε, και µε πίστη σου φωνάζουµε: Εσύ
που κυβερνάς και συγκρατείς σε αρµονική
συνέχεια τα πέρατα της γης και όλη τη
δηµιουργία σου, λύτρωσε τον άνθρωπο που
έπλασες, από δηλητηριώδεις πνεύσεις και

pijq¡m hÇmatom, ƒm diópkasar Ümhqypom,
yr O≤jt¥qlym ja¥ eÕspkawmor.
PÇmta jahupóstgsar, t‚ pamsheme∂
sou boukülati, ïj lü ƒmtym vikÇmhqype,
ja¥ pÇmta douke…ousi, t‚ s‚ jqÇtei Sÿteq˚
∆hem dusypoÀlem˚ t¡ peqibÇkkom pÑsam tüm
cüm, stoiwe∂om tüqei Äletaj¥mgtom, pq¡r
Äsvak° jubóqmgsim, toÀ basike¥ou sou
pkÇslator, ja¥ fyüm astas¥astom, ïm t´
c´ ja¥ Äm÷kehqom.
B¥ou jahaq¡tgta, ja¥ pokite¥ar
kalpq¡tgta, e«sebe¥ar o≥ tq¡viloi, Juq¥ﬂ
pqostÇnolem, ’r Üm kutqyhÿlem, lokuslÿm
poij¥kym, lokum¡mtym pÑsam c°m, ja¥
pijq¡m
hÇmatom
ja¥
ïp÷dumom,
pqonemo…mtym to∂r póqasim, ïn ﬁm tüm
œpaqnim J…qie, tüm ûlÿm diav…kanom,
pamsheme∂ dumaste¥ã sou.
C°r t¡m cÀqom J…qie, jahÇpeq te¥wei
ïte¥wisar, Äsvake∂ peqibÇkkomti, ∆
v…katte pÇmtote, ’r öhgjar toÀto, ûm¥ja
Ämólym, pmoÇr ja¥ aÕqar fytijÇr, e≤r
peqipo¥gsim ûlÿm öwear, ja¥ d¥dou ûl∂m
Dóspota, ÅlaqtglÇtym sucw÷qgsim, ja¥
pkgqoÀm tÇ ïmtÇklata, toÀ septoÀ sou
hekülator.

D¡na. ˜Gwor pk. d' .

επικίνδυνες θανατηφόρες
ελεήµονας και σπλαχνικός.

µολύνσεις,

ως

Με την πανίσχυρη θέληση σου, φιλάνθρωπε,
έφερες τα πάντα από την ανυπαρξία στην
ύπαρξη, και όλα υπακούουν στην εξουσία σου.
Γι’ αυτό σε Παρακαλούµε, διατήρησε υγιές το
περιβάλλον ολόκληρης της γης, για να είναι
ασφαλής η διακυβέρνηση του βασιλικού σου
δηµιουργήµατος και να ζει ήσυχη ζωή χωρίς
καταστροφές.
Με καθαρή ζωή και λαµπρές από αγνότητα
προθέσεων ενέργειες, εµείς οι τρόφιµοι της
ευσέβειας, ζητούµε από τον Κύριο, να
λυτρωθούµε από τις ποικίλες µολύνσεις που
µολύνουν όλη τη γη, και προξενούν ως τα
πέρατα της γης επώδυνους θανάτους. Από αυτές
Κύριε, προστάτευσε την ύπαρξη µας µε την
πανίσχυρη εξουσία σου.
Όλη τη γη ολόγυρα, περιφρούρησες Κύριε,
βάζοντας το φυσικό περιβάλλον σαν τείχος.
Προστάτευε το πάντοτε να µείνει αγνό όπως
στην αρχή που το εγκατέστησες, και του
εµφύσησες πνοές ανέµων και ζωτικές αύρες, για
τη δική µας φροντίδα, και δώσε µας ∆έσποτα,
συγχώρηση αµαρτιών και τήρηση του σεπτού
σου θελήµατος.
D¡na. ˜Gwor pk. d' .

˙Yr Desp¡tgr t°r jt¥seyr, to…r
hgsauqo…r t°r s°r pqomo¥ar, lü Ämtamók®r
Äv˘ ûlÿm, VikÇmhqype de¡leha˚ ∏de J…qie
tüm ûlÿm tape¥mysim, ja¥ lelokuslómym
Ämólym ja¥ ≤ob¡kym diad¡seym ja¥
ïmeqceiÿm, tüm jt¥sim ÄpojÇhaqom˚ ’r Üm
ïm jahaqé fy´, e«sebÿr ja¥ syvq¡myr
pokiteu¡lemoi,
t°r
a≤ym¥ou
fy°r
Äniyhÿlem, donÇfomter t¡ lóca sou ökeor.
Ja¥ mÀm. Heotoj¥om.

Ως ∆εσπότης της κτίσης, µη µας παίρνεις
πίσω τους θησαυρούς που µε την πρόνοια σου
µας χάρισες, Φιλάνθρωπε. Σε παρακαλούµε, δες
την ταπείνωση µας και καθάρισε την κτίση από
µολυσµένους ανέµους, και δηλητηριώδεις
µεταδώσεις και ενέργειες, για να ζούµε µε
καθαρή ζωή, ευσέβεια και σωφροσύνη και να
αξιωθούµε της αιώνιας ζωής, εµείς που
δοξάζουµε το µεγάλο σου έλεος.
Ja¥ mÀm. Heotoj¥om.

Dóspoima pq¡sdenai...

Dóspoima pq¡sdenai...

DONOKOCIA LECAKG JAI APOKUSIS
ΜΕΓΑΛΗ ∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ
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EIS TGM KEITOUQCIAM
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

TÇ sumühg.

Τα συνηθισµένα.

˘Ap¡stokor t°r a' ˘Imd¥jtou.

Απόστολος της 1ης της Ινδίκτου.

Pq¡r Til¡heom A' jev. b'.
Tójmom Til¡hee, paqajakÿ pqÿtom
pÇmtym poie∂shai deüseir, pqoseuwÇr,
ïmte…neir, e«waqiste¥ar, »póq pÇmtym
Ämhq÷pym, »póq basikóym ja¥ pÇmtym tÿm
ïm »peqow´ ƒmtym, ∫ma £qelom ja¥ ûs…wiom
b¥om diÇcylem ïm pÇs® e«sebe¥ã ja¥
selm¡tgti. toÀto cÇq jak¡m ja¥ Äpodejt¡m
ïm÷piom toÀ syt°qor ûlÿm HeoÀ, ∆r pÇmtar
Ämhq÷pour hókei syh´mai ja¥ e≤r
ïp¥cmysim Äkghe¥ar ïkhe∂m. eºr caq He¡r,
eºr ja¥ les¥tgr HeoÀ ja¥ Ämhq÷pym,
Ümhqypor Wqist¡r ˘IgsoÀr, ¿ do…r ñaut¡m
Ämt¥kutqom »póq pÇmtym, t¡ laqt…qiom
jaiqo∂r ≤d¥oir, e≤r ∆ ïtóhgm ïc÷ jüqun ja¥
Äp¡stokor, Äküheiam kócy ïm Wqist‚, o–
xe…dolai, didÇsjakor ïhmÿm ïm p¥stei
ja¥ Äkghe¥a.
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Pq¡r Til¡heom A' jev. b'. st¥w.1-7

Παιδί µου Τιµόθεε, παρακαλώ πρώτ’ απ’ όλα
να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις και
ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους
βασιλιάδες και όλους όσους κατέχουν αξιώµατα,
για να ζούµε ζωή ήρεµη και ήσυχη µε κάθε
ευσέβεια και σεµνότητα. ∆ιότι αυτό είναι καλό
και ευπρόσδεκτο από τον Σωτήρα µας το Θεό, ο
οποίος θέλει όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν την
αλήθεια και να σωθούν. ∆ιότι ένας Θεός υπάρχει
και ένας µεσίτης µεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο
Ιησούς Χριστός, ο οποίος έδωσε τον εαυτό του
αντάλλαγµα για όλους, µαρτυρία που έγινε στον
κατάλληλο καιρό. Για τη µαρτυρία αυτή
τάχθηκα κήρυκας - αλήθεια σας λέω, µα το
Χριστό δεν ψεύδοµαι - δάσκαλος των εθνών
στην πίστη και την αλήθεια.

Ευαγγέλιο της 1ης της Ινδίκτου.
(Κατά Λουκάν κεφ. 4 στίχ. 16-22)

E«accókiom t°r a' ˘Imd¥jtou.
T‚ jaiq‚ ïje¥mﬂ, ¶khem ¿ ˘IgsoÀr e≤r
Mafaqót, o— ¶m tehqallómo, ja¥ e≤s°khe
jatÇ t¡ e≤yh¡r a«t‚ ïm t´ ûlóqã tÿm
sabbÇtym e≤r tüm sumacycüm, ja¥ Ämóstg
Ämacmÿmai. ja¥ ïped¡hg a«t‚ bibk¥om
˙Gsaæou toÀ pqovütou, ja¥ Ämapt…nar t¡
bibk¥om e—qe t¡m t¡pom o— ¶m cecqallómom˚

PmeÀla Juq¥ou ïp˘
ïló,
o—
e∫mejem öwqisó le, e«accek¥sashai
ptywo∂r Äpóstakjó le, ≤Çsashai
to…r
sumtetqillómour
tüm
jaqd¥am, jgqÀnai a≤wlak÷toir
Üvesim ja¥ tuvko∂r ÄmÇbkexim,
Äposte∂kai
tehqauslómour
ïm
Ävósei, jgqÀnai ïmiaut¡m Juq¥ou
dejt¡m.

Εκείνο τον καιρό, ήλθε ο Ιησούς στη
Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί, και το Σάββατο
όπως συνήθιζε πήγε στη συναγωγή. Και
σηκώθηκε για να διαβάσει. Και του δώσανε το
βιβλίο του Προφήτη Ησαΐα και
αφού το ξετύλιξε, βρήκε το σηµείο που ήταν
γραµµένο:
Πνεύµα Κυρίου είναι πάνω µου διότι µε
έχρισε. Με έστειλε να φέρω χαρµόσυνο
µήνυµα στους φτωχούς, να γιατρέψω όσους
έχουν συντετριµµένη την καρδιά τους, να
κηρύξω
την
απελευθέρωση
στους
αιχµαλώτους, και την ανάβλεψη στους
τυφλούς.
Να
απελευθερώσω
τους
καταπιεσµένους και να σας φέρω το µήνυµα
ότι ο χρόνος που χρειαζόταν η ανθρωπότητα
για να ετοιµαστεί να δεχτεί τη διδασκαλία του
Κυρίου, συµπληρώθηκε.

Και αφού τύλιξε το βιβλίο, το έδωσε στον
υπηρέτη και κάθισε. Και τα µάτια όλων των
παρευρισκοµένων
στη
συναγωγή
ήταν
ja¥ pt…nar t¡ bibk¥om Äpodo…r t‚ »pgqót® προσηλωµένα πάνω του. Και άρχισε να τους
ïjÇhise˚ ja¥ pÇmtym ïm t´ sumacyc´ o≥ λέει: «Σήµερα εκπληρώθηκε στ’ αυτιά σας η
øvhaklo¥ ¶sam Ätem¥fomter a«t‚. £qnato γραφή αυτή». Και όλοι συγκατένευαν προς
dó kóceim pq¡r a«to…r ∆ti süleqom αυτόν και θαύµαζαν για τη χάρη των λόγων που
pepküqytai û cqavü aœtg ïm to∂r ‘s¥m βγαίνανε από το στόµα του.
»lÿm. ja¥ pÇmter ïlaqt…qoum a«t‚ ja¥
ïha…lafom ïp¥ to∂r k¡coir t°r wÇqitor to∂r
Αν θέλεις διάβασε και το κατά Μάρκον της 17ης
ïjpoqeuolómoir ïj toÀ st¡lator a«toÀ.
βδοµάδας του Μάρκου.
E≤ dó bo…kei e≤pó ja¥ t¡ jatÇ LÇqjom, t´
tetÇqt® t°r if' ñbdolÇdor LÇqjou.
Joimymij¡m: A≤me∂te t¡m J…qiom...

Joimymij¡m: A≤me∂te t¡m J…qiom...
Μεγαλυνάριο.

LecakumÇqiom.
V…katte Äk…lamtom ïm pamt¥, àpasam
tüm jt¥sim, dusypoÀlem se kutqytÇ, ja¥
pmoÇr Ämólym, ja¥ tÇr amdq¡sour aÕqar,
d¥dou e≤r sytgq¥am, ûlÿm VikÇmhqype.

Σε παρακαλούµε λυτρωτή, φύλαγε ολόκληρη
τη κτίση εντελώς άβλαβη, και δίνε ωφέλιµες
πνεύσεις των ανέµων και δροσερές αύρες,
φιλάνθρωπε για τη σωτηρία µας.
∆ίστιχο.

D¥stiwom.
Ο Γεράσιµος (ο συγγραφέας αυτής της
ακολουθίας), σου φωνάζει ∆έσποτα: ∆ίνε στη
κτίση καθαρή και ωφέλιµη ατµόσφαιρα.

CeqÇsilor Dóspota pistÿr boÑ soi˚
EÕjqatom Ätl¡svaiqam d¥dou t´ jt¥sei.
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* Το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κήρυξε την 1η Σεπτεµβρίου ως
ηµέρα προσευχής για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση της
οικολογικής ισορροπίας. Η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου, κήρυξε, επιπλέον, την
πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου, ως ηµέρα κατά την οποία θα διαβάζεται εις τους
Ιερούς Ναούς η παρούσα ακολουθία.

Η ερµηνεία της ακολουθίας γράφτηκε µε την πολύτιµη βοήθεια φίλου θεολόγου που
επιθυµεί να παραµείνει ανώνυµος. Για την ερµηνεία των κειµένων από την Παλαιά
διαθήκη (προφητείες) χρησιµοποιήθηκαν ως βοηθήµατα, η ερµηνεία του Ιωάννου
Κολιτσάρα (έκδοση: Αδελφότης Θεολόγων «Ζωή» 1981) και η ερµηνεία της Βιβλικής
Εταιρίας (έκδοση 1998). Για την ερµηνεία των κειµένων από την Καινή ∆ιαθήκη
(Απόστολος – Ευαγγέλιο) χρησιµοποιήθηκαν ως βοηθήµατα οι ερµηνείες της Βιβλικής
Εταιρίας (εκδόσεις: BFBS-35M-1975-263DI και UBS-EPF-1974-10M ).
ΚΑΜΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Γενική επιµέλεια: Φρίξος Χρίστης
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