
ΤΗΜ. ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

της Μ. Παρασκευής
(των Αγίων Παθών του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού)

για τα µέλη της βυζαντινής Χορωδίας του Ι. Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου Στουτγκάρδης

και

για όσους αγαπάνε την πατριαρχική παράδοση.
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Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν

Τῇ ΙΖʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ Ἁγίου

Ἱεροµάρτυρος Συµεών, Ἐπισκόπου Περσίδος, καὶ

τῶν σὺν αὐτῷ, Αὐδελλᾶ Πρεσβυτέρου, Γοθαζάτ,

Φουσίκ, καὶ ἑτέρων χιλίων ἑκατὸν πεντήκοντα.
ΣτίχοιἘπίσκοπόν σε, Συµεών, ἐγὼ µέγαν,Ἐκ δὲ ξίφους µέγιστον ἀθλητὴν ἔγνων.Ἄρκτου τὸ δεινὸν Αὐδελλᾶς ἔδυ στόµα,Βδέλλης ἀπλήστου τοῦ Σατᾶν φυγὼν στόµα.

Ἐπιτραπέντος τοῦ θύειν ἢ τεθνάναι,Θανεῖν Γοθαζὰτ εἵλετο τµηθεὶς ξίφει.Τὸ δέρµα Φουσὶκ ἐκδεδάρθω µου λέγει,Χιτὼν ὑφανθεὶς τοῦ Σατανᾶ τῇ κρόκῃ.

Τέµνουσιν ἀνδρῶν τριπλοπεντηκοντάδα,Τὴν τριπρόσωπον προσκυνοῦσαν οὐσίαν.Πίπτουσι Περσῶν ἀµφὶ χιλίους ξίφει,Ἰδὼν ἔφης ἂν Παῦλε, Μαρτύρων νέφος.

Ἑβδοµάτῃ Συµεὼν δεκάτῃ ἀπὸ αὐχένα τµήθη.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ἁγίου µάρτυρος,

Ἀδριανοῦ τοῦ νέου.
ΣτίχοιἊν οὐκ ἔγνως τὶς ἐστιν ὁ φλογὸς µέσον,Γνώσῃ λαλοῦντος, Ἀδριανέ, καρτέρει.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς

ἡµῶν Ἀγαπητοῦ, Πάπα Ῥώµης.
ΣτίχοιΘνῄσκων τὶ κράζεις; Σῶτερ, ἠγάπησά σε.Ἀλλʹ ἠγαπήθης, Ἀγαπητέ, καὶ πλέον

Ὑπόµνηµα τοῦ Τριωδίου

Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Παρασκευῇ, τὰ ἅγια καὶ

σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ

Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦµεν, τοὺς

ἐµπτυσµούς, τὰ ῥαπίσµατα, τὰ κολαφίσµατα, τὰς

ὕβρεις, τοὺς γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαίναν, τὸν

κάλαµον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν

λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν

θάνατον, ἃ διʹ ἡµᾶς ἑκὼν κατεδέξατο, ἔτι δὲ καὶ

τὴν τοῦ εὐγνώµονος Λῃστοῦ, τοῦ συσταυρωθέντος

αὐτῷ, σωτήριον ἐν τῷ Σταυρῷ ὁµολογίαν.
Στίχοι εἰς τὴν Σταύρωσιν

Ζῶν εἶ Θεὸς σύ, καὶ νεκρωθεὶς ἐν ξύλῳ,

Ὦ νεκρὲ γυµνέ, καὶ Θεοῦ ζῶντος Λόγε.

Ἕτεροι εἰς τὸν εὐγνώµονα Λῃστὴν

Κεκλεισµένας ἤνοιξε τῆς Ἐδὲµ πύλας,

Βαλὼν ὁ Λῃστὴς κλεῖδα τό, Μνήσθητί µου.

Τῇ ὑπερφυεῖ καὶ περὶ ἡµᾶς παναπείρῳ σου

εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡµᾶς. Ἀµήν.
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