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Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἦχος Παυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σακου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υυ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ οςσε ει σα α α κου σο ο ο ον μου προ σχες τηφω νη η η τη ης δε η σε ω ω ω ως μου εν τωκε κρα γε ναι αι με προ ο ος σε ε ει σα α κουσο ον μου ου Κυ υ ρι ι ε εα τευ θυν θη η τω η προ ο ο σευ χηη η μου ως θυ μι α α α μα α ε νω πιο ο ο ον σου ε πα αρ σι ι ις τω ων χει ειει ρω ω ω ω ων μου θυ σι ι α ε ε ε σπε ρι
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ι ι νη η ει σα α α α κου σο ον μου ου Κυυ ρι ι ε ε
Στιχολογίαου Κυ υ ρι ε φυ λα κην τω στο μα τι ι μουκαι θυ υ ραν πε ρι ο χης πε ρι τα χει λη μουη εκ κλι νης την καρ δι αν μου εις λο γους πο νηρι ι ας του προ φα σι ζε σθαι προ φα α σεις εν α μαρτι ι αιςυν αν θρω ποις ερ γα ζο με νοις την α νο μι ι ανκαι ου μη συν δυ α σω με τα των ε κλε κτων αυτων αι δε ευ σει με δι και ος εν ε λε ει και ε
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λεγ ξει με ε ε λαι ον δε α μαρ τω λου μη λι πανα α τω την κε φα λη ην μουτι ε τι και η προ σευ χη μου εν ταις ευ δοκι αις αυ των κα τε πο θη σαν ε χο με να πε τρας οικρι ται αυ τωνκου σον ται τα ρη μα τα α μου ο τι ηδυν θη σαν ω σει πα χος γης ερ ρα γη ε πι της γηςδι ε σκορ πι σθη τα ο στα αυ των πα ρα τον Α α δητι προς σε Κυ υ ρι ε Κυ ρι ε οι ο φθαλ μοιοι μου ε πι σοι οι ηλ πι σα μη αν τα νε λης την ψυ χηην μουυ λα ξο ον με α πο πα γι ι δος ης συν ε
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στη σαν το ο μοι και α πο σκαν δα λων των ερ γα ζομε ε νων την α νο μι ι ανε σουν ται εν αμ φι βλη στρω αυ των οι α μα ρτωλοι κα τα μο νας ει μι ε γω ε ως αν πα ρεελ θω ω νη η μου προς Κυ ρι ον ε κε κρα ξα φω νηη μου προς Κυ υ ρι ον ε δε η η θηνκ χε ω ε νω πι ον αυ του την δε η σιιν μου την θλι ψιν μου ε νω πι ον αυ του α παγ γε λων τω εκ λει πει ειν εξ ε μου το πνευ μα μου καισυ εγ νως τας τρι βους μουν ο δω ταυ τη η ε πο ρευ ο ο μην ε κρυ
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ψαν πα γι δα μοια τε νο ουν εις τα δε ξι α α και επε βλε πον και ουκ η ην ο ε πι γι νω σκων μεπω λε το φυ γη η απ ε μου και ουκ ε εστιν ο εκ ζη των την ψυ χη ην μουκε ε κρα ξα προς σε Κυ ρι ε ει ει πα συει η ελ πις μου με ρις μου ει εν γη ζω ων τωνρο σχες προς την δε η σι ιν μου ο ο τι ε ταπει νω θην σφο ο δραυ υ σαι με εκ των κα τα δι ω κον των με ο οτι ε κρα ται ω θη σαν υ περ ε με
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Ἰδιόμελον

Ε ξα γα γε εκ φυ λα κης την ψυ χην μου τουε ξο μο λο γη σα σθαι τω ο νο ο μα α ατι ι ι ι σουσω τως δι α σπει ρας τον πα τρι κον μου ου πλουου ου τον ε ρη η μο ος γε ε ε γο ο ονα εν τη χω ρα οι κη σας των πο νη ρω ων πο ολι ι των και τη α λο γι α ω μοι ω ωθην α νο η η τοις κτη η νε ε σι και πα σης γεγυ υ μνω μαι αι θει ας χα α α ρι ι ι ιτος δι ο ο ε πι ι στρε ε ε ψα ας βο ο οω ω ω σοι τω ευ σπλαγ χνω και οι κτιρ μο ονι ι Πα τρι η μαρ τον δε ξαι με με τα νο ουν τα
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α ο Θε ος και ε λε ε ε ε η η σο ο ο ονμε
Ε με υ πο με νου σι δι και οι ε ως ου αντα πο ο δω ω ω ως μοι

(Τὸ αὐτὸ)

Τὸ Μαρτυρικὸν

Ἦχος Βου

Εκ βα θε ων ε κε κρα ξα σοι Κυ ρι ε Κυρι ε ει σα α κου σον της φω νης σουε ρει α εμ ψυ χα ο λο καυ τω μα τα λο γικα μαρ τυ ρες Κυ ρι ι ου θυ υ μα τα τε λεια Θε ου Θε ον γι νω σκον τα και Θε ω γι νο
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σκο ο με να προ βα τα ων η μαν δρα λυ κοις α νεπι βα τος πρε σβε ευ σα τε και η μας συμ ποι μαν θη ηναι υ μιν ε πι υ υ δα τος α να παυ σε ως
Στιχηρὰ Προσόμοια

Ἦχος Δι

Ὅλην ἀποθέμενοι

Âε νη θη τω τα ω τα σου προ σε χον τα ειςτην φω νην της δε η η σε ως μουλι ου αυ γα σμα τα του νο η του δε δειγμε νοι θε ο πται Α πο στο λοι φω τι σμον αι τηη σα σθε ταις ψυ χαις η μων και πα θω ων ρυ σα σθεα χλυ ω δους σκο ο τους και η με ραν την σω τηρι ον ι δειν πρε σβευ σα τε δι α πρε σβει ων και δε η σε
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ων καρ δι ας εκ κα θα ραν τες ας ο πο νη ρος ε τραυμα τι σεν ο πως η μας πι ι στει σω ζο με νοι γεραι ρω μεν α ει τους τω παν σο φω κη ρυγ μα τικο σμον δι α σω σα αν τα ας
Ε αν α νο μι ας πα ρα τη ρη σης Κυ ρι εΚυ ρι ε τις υ πο στη σε ται ο τι πα ρα σοιο ι λα σμος ε στινις χω ραν ο α σω τος α πο δη μη σας κακι ας κα κως ε δα πα νη σα ον περ Πα τερε ευ σπλαγ χνε πλου τον δε δω κας και λι μω ω τη κομαι α γα θω ων πρα ξε ων και αι σχυ νην πα ρα βα σεως ι δου εν δε δυ μαι χα ρι τος εν θε ε ου γυ μνου
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με νος και κρα ζω σοι το Η μαρ τον οι δα γαρ την σηην α γα θο τη τα δε ξαι με ως ε ε να οι κτιρ μοντων μι σθι ων σου Χρι στε των Α πο στο λων δε ησε σι των η γα πη κο τω ων σε ε
Ἕτερον Προσόμοιον
Ἦχος ὁ αὐτὸς

Ἐκ δεξιῶν τοῦ Σωτῆρος

Ε νε κεν του ο νο μα τος σου υ πε μει νασε Κυ ρι ε υ πε μει νεν η ψυ χη μου εις τονλο γον σου ηλ πι σεν η ψυ χη μου ε πι τον Κυ ριον πο στο λοι του ου Σω τη ρος φω στη ρες Οι οικου με νης ευ ερ γε ε ται και σω ω σται οι Θεου της δο ο ξης ως ου ρα νοι δι η γη το ρες και
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πε ποι κιλ με ε νοι τοις α στροις τω ων θαυ μα των καιτοις τε ρα σι ι ι των ι α σε ων εκ τε νως υπερ η μων τας ι κε τη ρι ι ας Κυ ρι ι ιω προ σα γον τες εις ο σμη ην α χραν τον τας ευχας δε χθη η ναι η μων και α ξι ω θη η ναι τον ζωη φο ο ο ρον Σταυ ρον και προσ πτυ ξα σθαι καιβλε ψαι φο βω α παν τες αυ του τη προ ο σκυ νη σεικα τα πεμ ψον η μι ι ιν τα ε λε η σου Σω τηηρ ως φι λα αν θρω ω πο ος
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ΙΒ΄ΜΑΡΤΙΟΥ 
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ Ὁμολογητοῦ 

Θεοφάνους τῆς Σιγγριανῆς

Προσόμοια Ἑσπερινοῦ

Ἦχος Νη

Ἦχος Νη Βου

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος

Α πο φυ λα κης πρω ι ας με χρι νυ κτος απο φυ λα κης πρω ι ας ελ πι σα τω Ισ ραηλ ε πι τον Κυ ρι ονα τερ θε ο φρον Θε ο φα νες θε ο φα νει ειας Χρι στου κε κλη με ε νος ε πω νυ μος ζω ηφο ροις ι χνε σι τοις αυ του η κο λου θη σαςκαι τα τερ πνα του βι ου κα τε λι πες ε νατε νι ι ζων τω πο θου με νω σοι κα αλ λει πα
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να ρι στε και ταις θει αις νευ σε σι ταις προς αυ τονα ρι στα θε ου με νος και τε λε ω ω τα α τα
Ο τι πα ρα τω Κυ ρι ω το ε λε ος καιπολ λη παρ αυ τω λυ τρω σις και αυ τος λυ τρωσε ται τον Ι σρα ηλ εκ πα σων των α νο ο μιων αυ του

(Τὸ αὐτὸ)

Αι νει τε τον Κυ ρι ον παν α τα ε θνηε αι νε σα τε αυ τον παν τες οι λα οια τερ θε ο φρον Θε ο φα νες υ περ ο ρι ιας πι κρας α σθε νω ως δι α κει με νος καρ τερως υ πη νεγ κας α φει δη σας του σω μα τος
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υ περ σε πτων ει κο νων πα νευ φη με θυ μωλε ο ον των ε ξο ρι ζο με νος ω ων κα τορχου με νος τας βου λας ε μω ρα νας και λο γισμους ον τας μα ται ο φρο νας και νουν α λα α στο ορα
Ο τι ε κρα ται ω θη το ε λε ος αυτου εφ η μας και η α λη θει α του Κυ ριου με νει εις τον αι ω ω ναν τως α μοι βας των πο νων σου των α γα θω ωνο δο τηρ δα ψι λω ως σοι δε δω ρη ται α πελαυ νειν δαι μο νας θε ρα πευ ειν νο ση μα ταπα ρε σχη κως Τρι σμα καρ την δυ να μιν και α ξι
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ω ω σας σε της α φρα στου χα ρας ε εν θα χορευ ου σι των Αγ γε λων ταγ μα τα δι α παν τοςπρο σω πον θε ο με νον του Παν το κρα α το ορος
Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίονευ ρο ψυ χη μου στε να ζου σα και των δα κρυ υων πη γας εκ καρ δι ι ας προ σφε ρου σα τη Παρθε νω βο η σον και Μη τρι του Θε ου η μωνδι α το πλη θος των οι κτιρ μων σου Αγ νη τηςφο βε ρας με ρυ σαι κο λα σε ως και κα τασκη νω σον εν θα η α να παυσις και η χα ραη δι αι ω νι ζου σα και η α πο ο λα αυσις
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