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Η ακολουθια της μεγαλης πεμπτης pdf

Πολιτισμός Η κορύφωση του θείου Δράματος - Η Ακολουθία των Ιερών Παθών Παρακολουθήστε ζωντανά την Ακολουθία των Αγίων Παθών από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχώρι Καστέλι και Βιάννου. αναγνώστες neakriti.gr θα μπορούν να συμμετέχουν μέσω της ιστοσελίδας μας για να συμμετάσχουν στις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας του Αγίου neakriti.gr, σε συνεργασία με τον Ιερό
Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστέλι και Βιάννου, σας προσφέρει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά τις ακολουθίες της Εβδομάδας Πάθους και Αγίου Πάσχα. Έτσι σήμερα Καλή Πέμπτη, 16 Απριλίου στις 18:00, μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την κορύφωση του θεϊκού δράματος. Η ακολουθία των παθών συμβαίνει όπου οι Σωτήρες και τα Φρικτά Πάθη του Ιησού Χριστού αναστήθηκαν. Δηλαδή, το δίπλωμα, το
μαστίγωμα, η κοροϊδία, οι ταπείνωση, τα χτυπήματα, το στέμμα των αγκαθιών, και ειδικά η σταύρωση και ο θάνατος του Χριστού. DODEKA EAGGELIA: Μεγάλη Πέμπτη, η ιερή ημέρα που γιορτάζεται ο Μυστικός Δείπνος του Ιησού Χριστού με τους 12 Αποστόλους, τον Άγιο Νεροχύτη, την υπερφυσική προσευχή και αυτή την προδοσία. Μεγάλη Πέμπτη με τα 12 Ευαγγέλια. Καμπάνες χτυπούν στο πένθος σε όλη τη χώρα, σε όλες τις
Ορθόδοξες Εκκλησίες. BISERICA ONLINE: Ακολουθία Παθίων Achrant Live - Καλησπέρα Της Πέμπτης (Μεγάλη Παρασκευή Όρτος). ΤΩΡΑ-LIVE: Τα ιερά και φρικτά πάθη του Κυρίου μας και του Θεού του Λυτρωτή Ιησού Χριστού. Ζωντανή μετάδοση της Ιεράς Ακολουθίας 16 Απριλίου 2020 με τα Αχράδ Πάθη του Κυρίου μας, από τον αρχιμανδρίτη του Ιερού Μητροπολίτη Ρόδου, Αθανάσιο Μίσο. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Τρύφωνου
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Παράρτημα Α.M.Ε.Α. Δομή Ενηλίκων, Κολυμπιά Ρόδου – Αγία Πέμπτη – 16 Απριλίου 2020 – 18:00 – Ακολουθία Αγίων Παθών – Ιερέας, Αθανάσιος Μίσος, Αρχιμανδρίτικη Ιερά Ιδρυτική Εκκλησία θα ενεργεί κεκλεισμένων των θυρών για τους πιστούς. Την Παρασκευή, ο Ιησούς στέλνεται αιχμάλωτος από τον Καϊάφα στον τότε κυβερνήτη του Εβραϊκού Πόντιου Πιλάτου.
Αυτός, αφού Τον ανέκρινε με πολλούς τρόπους και ομολόγησε δύο φορές ότι ο Ιησούς είναι αθώος, τότε, για να ευχαριστήσει τους Εβραίους, τον καταδικάζει σε θάνατο. Από τότε, ο Ιησούς, αφού παραδοθεί στους στρατιώτες, είναι γυμνός, φοράει τα κόκκινα χλαμύδια, στέφεται με ένα στέμμα από αγκάθια, κρατά ένα μπαστούνι σαν σκήπτρο, υποκλίνεται στο αστείο, φτύνει και ξυλοκοπείται στο πρόσωπο και το κεφάλι. Επίσης στο
άρθρο ΤΩΡΑ-LIVE: Η ακολουθία των παθών στο BISERICA ONLINE- Στείλτε προσευχές στην Εκκλησία του Αγίου. Τρύφωνος 16 Απριλίου 2020Church Online 3 Μαΐου 2013 στις ΗΠΑ και kyrios acrants από μόνο Christis και GREAT WINE (Esperaslpmeebtis) Ιερά και σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και του Θεού και του Αγίου Πατέρα λόγια, κολάσεις, , εκείνοι που γελούν, εκείνοι που είναι μωβ, ζαχαροκάλαμο, σφουγγάρι , το
βόδι, οι άλλοι, το δόρυ, και πάνω απ 'όλα, ο σταυρός, και ο θάνατος, η οποία μέσα από εμάς κατασχέθηκε, και ο ευγνώμων Lestos, αυτός που παρουσιάστηκε σε αυτόν, λυπάμαι, αλλά λυπάμαι. Τρισάγιος, ξύνων, και Κ, και πάλι, Τρισαίος. Ας πάμε θεέ μου... Κ.λπ. Μετά από αυτό, ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, και Ιερείς: Ευλογημένος είναι ο Θεός μας, πάντα, τώρα, και έτσι να είναι, και Αναγνώστης: Αμήν. • Πρόεδρος: Δόξα τω Θεώ,
σας ευχαριστώ. Βασιλιά, παρακαλώ, το Πνεύμα της Αλήθειας, το οποίο είναι πάντα παρόν και πάντα γεμάτο, ο θησαυρός του αγαθού και της ζωής του χορηγού, έχει έρθει και μας έκανε να καθαρίσει και να καθαρίσει από όλες τις καρδιές μας, καλές ψυχές. Αναγνώστης: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Ίσχριος, Άγιος Αθάνατος, μας αποκαλούν (γ)ΓκλόριΠατρι... Και τώρα... Μητέρα του Θεού Τριάς, άσε μας να φύγουμε. Κύριε, οι αμαρτωλοί
μας, Δεσποτά, συγχώρεσέ μας για την παρανομία μας. Θεέ μου, επισκεφθήκαμε, και είμαστε άρρωστοι, από όλα τα δικά σας. Θεέ μου, έλα, Θεέ μου, έλα, έλα, έλα. GloryPatri .... Και τώρα... Οι πατέρες μας, οι ουρανοί, το άγιο όνομά σας, έρχομαι στη βασιλεία σας, για να γεννηθώ από το θέλημά σας, σαν να ήσασταν παράδεισος, και άνθρωπος της γης. Το ψωμί μας είναι δικό μας σήμερα, και είμαστε τα λάθη μας, έτσι μας μένει, και
δεν πρέπει να εξυπηρετούμαστε από τον πειρασμό, αλλά είμαστε αυτοί που Ιερείς: Ποιο είναι το βασίλειο... Αναγνώστης: Αμήν. Ο κ. Allison (l') GloryPatri.. Και τώρα... Λυπάμαι, αλλά λυπάμαι. Ιδού, λατρεύουμε και προσευχόμαστε στον Βασιλιά Μας Θεό. · · Ιδού, λατρεύουμε και προσευχόμαστε στον Χριστό, τον Βασιλιά Μας Θεό. · · Ιδού, λατρεύουμε και προσευχόμαστε στον Χριστό, τον βασιλιά μας και τον Θεό. Ψαλμθ. (19) Σε
ακούν, Κύριε, την ημέρα της θλίψης, υπερασπιζόμενος το όνομα του Θεού Ιακώβ. Στείλε τη βοήθειά σου από τον άγιο, και από τη Σιόνε, το αντίθετο. Θυμήσου όλες τις θυσίες σου, και το ολοκαύτωμα σου είναι παγιδευμένο. Δώστε τον Κύριο στην καρδιά σας, και όλο το κοινοβούλιό σας πληρώνεται. Απολαμβάνουμε τη σωτηρία σας και, στο όνομα του Κυρίου μας Θεού, μεγαλώνουμε. Πληρώνεσαι πάντα στο Θεό για τις αμαρτίες σου.
Τον ακολούθησε ο ουράνιος άγιος του, στη δυναστεία, η σωτηρία του δικαιώματός του. Είναι στο όνομα του Κυρίου μας Θεού, και καλούμαστε στο όνομα του Κυρίου του Θεού. Είχαν τις αισθήσεις τους, και έπεσαν, και σηκωθήκαμε, και σηκωθήκαμε. Κύριε, βασιλιά, και ας μας ακούσουν, τη μέρα που θα σας καλέσουμε. Ψαλμός Κ'. 20. Κύριε, στη δύναμή σας Ο Βασιλιάς, και στον σωτήρα σου, χαίρεται. Η επιθυμία της καρδιάς του του
έδωσα, και η θέληση των χειλιών του δεν τον πήρε. Επειδή τον έφερες στην ευλογία της δικαιοσύνης, και του ήρθες στο κεφάλι με μια πέτρα τιμής. Η ζωή του ήταν μέσα, και του έδωσα μια κουραστική μέρα στην εποχή της αιωνιότητας. Η δόξα Του είναι μεγάλη στη σωτηρία σου. Γιατί είναι ευλογημένος στην εποχή της αιωνιότητας. Για τον Βασιλιά ελπίζει για τον Κύριο, και στην αηδόνα του Υψίστου, δεν θα είναι ελεύθερος. Υπάρχει το
χέρι σας για όλους τους εχθρούς σας, το δικαίωμά σας είναι πάντα μισό πλούσιο για σας. Γιατί θα τα δεις σαν φούρνο κατά τη διάρκεια του προσώπου σου. Ο Κύριος, στο έργο Του, θα τους ταρακουνήσει και θα καταδικαστεί σε αυτούς. Τα φρούτα τους στη γη και το σπέρμα τους από τους γιους των ανθρώπων. Επειδή λάτρευαν το κακό, έκαναν μια διαθήκη, αλλά δεν είναι σε θέση να το κάνουν. Γιατί θα τους δεις. Υψηλότατε, Κύριε, με
τη δύναμή σας. Ας πούμε, και θα τραγουδήσουμε τις δυναστείες σας. Δόξα Πατέρα... Και τώρα... Τρισάιον, σε έκαναν να πάρεις τη Μητέρα του Λόρδου Τριένι, τον Πατέρα μας, που είσαι. Το Άγνωστο: Για λίγο. Οι Τροπέ του Σόσον, κύριε, ο λαός σας, και ευλογούν την κληρονομιά σας, τη νίκη του βασιλιά, σύμφωνα με τους βαρβάρους, που δωρίζονται, και οι φύλακες, για το Κράτος του Σταυρού σας. Δόξα Πατέρα... Αναστήθηκε στον
Σταυρό, στο όνομά σας, στο νέο σας κράτος, τα κτίριά σας δωρίζονται, Χριστέ μου, Θεέ, στη δύναμή σας, πιστοί βασιλιάδες μας, που τους έδωσαν, σύμφωνα με τους πολέμους, τη συμμαχία για να το έχουν, ένα όπλο ειρήνης, ήττας. Και τώρα... Teotokion Προστασία τρομερό και ξεδιάντροπη, δεν εγκαταλείπουν, καλά, ιερείς μας, παντοδύναμος Θεοτόκος, η υποστήριξη του ορθόδοξου κράτους, το βασίλειο του βασιλείου, και να τους
χορηγήσει τη νίκη, γιατί τους έχετε δώσει στον Θεό και μόνο. · � Αφήστε μας τον Θεό, στο μεγάλο σας έλεος, να σας δούμε, να ακούσουμε και να ακούσουμε. Χορός: Κύριε, πάμε (γ). · � Τι βλέπουμε από ευσεβείς και Ορθόδοξους Χριστιανούς. · � Αυτό που βλέπουμε από την Αρχιεπισκοπή μας και όλη την αδελφότητά μας εν Χριστώ. Γιατί είσαι ένας φιλεύσπλαχνος και φιλανθρωπικός Θεός, και στη δόξα μας έφεραν πίσω, τον Πατέρα
και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και σε αυτούς, και στους αιώνες. Αναγνώστης: Αμήν. Για όνομα του Θεού, ευλόγησε τον εαυτό σου, Πατέρα. Ιερείς: Έπαινος στον άγιο και τα παρόμοια, στους ζωντανούς, και στην δίδαξη της Αγίας Τριάδας, πάντα, και έτσι, και στους αιώνες. • Πρόεδρος ή Άγνωστος: Amin. Δόξα τω Θεώ και τη γη της ειρήνης, τους ανθρώπους. (τρίτομέρος). Κύριε, τα χείλη μου άνοιξαν, και το στόμα μου ανακοίνωσε την
ασεσίνη σου. Ψαλμός γ ( 3 ) · � Κύριε, τι έχει γίνει με τους πενθούντες με πολλούς από αυτούς που έχουν έρθει σε μένα; � Πολλοί λένε ότι η ψυχή μου δεν είναι η σωτηρία Του στον Θεό Του. · � Και για τον Κύριό μου, ο Κύριός μου είναι η δόξα μου και το κεφάλι μου υψώνεται. · � Η φωνή μου στον Κύριο, τον εαυτό μου, και με ακούσατε από τα βουνά του αγίου. · � Αποκοιμήθηκα και σηκώθηκα ότι ο αφέντης μου είχε πάρει το
προβάδισμα. · � Δεν φοβάμαι το πλήθος των ανθρώπων στον κύκλο της συν-μου επιτέθηκε. · � Αναστάσης, Κύριε, σε σένα με τον Θεό μου που πάντα έσπασες σκοτώνοντας με μάταια, δίνοντάς σας αμαρτωλούς. · � Η σωτηρία του Κυρίου και η ευλογία σας προς το λαό σας. Και πάλι? � Αποκοιμήθηκα και σηκώθηκα ότι ο Κύριος είχε σηκωθεί εναντίον μου. Ψαλμός lz' (37) · � Κύριε, μην αφήνετε το θυμό σας να ελέγχεται με το έργο
σας? � γιατί τα βέλη σου ήρθαν πάνω μου, και με υποστήριξες στο χέρι σου. � Δεν είναι στη σάρκα μου στο πρόσωπο της εργασίας σας, ? � Δεν υπάρχει ειρήνη στα κόκκαλά μου στο πρόσωπο των αμαρτιών μου. � ότι οι ανιασίες μου ξεπέρασαν το κεφάλι μου ως βάρος που επωμίστηκα από εμένα· � Μώλωπες μου ήρθε και έπεσε από το πρόσωπο της τρέλας μου? � Ήμουν σε μια κατάσταση της καρδιάς, και ήμουν σε μια
κατάσταση της καρδιάς σας για όλη την ημέρα, και ήμουν σε μια κατάσταση της καρδιάς σας, και ήμουν σε μια κατάσταση της καρδιάς σας, και ήμουν σε μια κατάσταση της καρδιάς σας, και ήμουν σε μια κατάσταση της ζωής σας, και ήμουν σε μια κατάσταση της ζωής σας , και ήμουν σε ένα � ότι ο λαός μου είχε επηρεαστεί από αυτούς και ότι δεν ήταν στη σάρκα μου? � Ήμουν κουφός και ντροπαλός, και ήμουν τόσο βαθιά το μυαλό
σας ότι δεν ήμουν από τον αναστεναγμό της καρδιάς μου? � Ο Κύριος εναντίον σας όλη η επιθυμία μου και ο αναστεναγμός μου από εσάς δεν είναι κρυμμένος. � Η καρδιά μου έχει ραγίσει με την καρδιά μου και το φως των ματιών μου, και αυτό δεν είναι μαζί μου. � Οι φίλοι και οι γείτονές μου, αντιθέτως, με προσέγγισαν, και στέκονταν όρθιοι, και οι γείτονές μου για μεγάλο χρονικό διάστημα· � Και οι άνθρωποι που ζήτησαν την ψυχή
μου, και εκείνοι που ζήτησαν το κακό, μου πήραν τη ματαιότητα και την εξαπάτηση όλη την ημέρα. � Και σαν να ήταν κουφός, δεν άκουσε και ότι δεν θα άνοιγε το στόμα του. � Και γεννήθηκε ως άνθρωπος δεν θα είχε ακούσει και δεν είχε κανέναν έλεγχο στο στόμα του? � Γιατί στον Κύριο ήλπιζα να ακούσω από εσάς, Άρχοντά μου. � Επειδή ποτέ δεν ήμουν ικανοποιημένος με τους εχθρούς μου, και στο ελεύθερο πόδι μου,
λαχταρούσαν για μένα? � επειδή είμαι στη μέση μιας πανούκλας, και τα φύκια μου μπροστά μου για όλους? � γιατί η αμάρτησή μου πρόκειται να ανακοινωθεί, και θα φροντίσω για την αμαρτία μου. � Και οι εχθροί μου ζουν, και τους ταλαντεύονται από μένα, και οι ημι-πιστοί έχουν δεχθεί άδικα επίθεση. � Τα αντίποδα μου είναι κακά στον αγώνα κατά του καλού και είμαι στη μέση της δικαιοσύνης. · � Μην τα παρατάς, Κύριε, Κύριε, μην
με αφήσεις να φύγω μακριά μου. � Είσαι πρόθυμος να με βοηθήσεις, ο Κύριος της σωτηρίας μου. Και πάλι? � Μην τα παρατάς, Κύριε, Κύριε, μην με αφήσεις να φύγω μακριά μου. � Είσαι πρόθυμος να με βοηθήσεις, ο Κύριος της σωτηρίας μου. Ψαλμός xv' (62) · � Ο Θεός μου για σένα. � Δώστε στην ψυχή μου πόσα σαρξ είναι στο έδαφος και στον αέρα. � Έτσι, στο ιερό καλό σας, δείτε τη δύναμη και τη δόξα σας? � Για το έλεος
σας είναι να είναι η ζωή σας, τα χείλη μου είναι στα χέρια σας? � Γι ' αυτό προσεύχομαι σε σας στη ζωή μου στο όνομα των χεριών μου? � Καθώς η ψυχή και τα χείλη της ευχαρίστησης μου είναι στον αέρα, το στόμα μου � Αν θυμάστε στο κρεβάτι μου, στα βουνά των ματιών μου? � ότι γεννήθηκες βοηθός μου και στο εξώφυλλο Είμαι ευτυχισμένος μέσα σου. � Η ψυχή μου έχει κλειδωθεί πίσω σου και το δικαίωμά σου σου έχει
αφαιρεθεί. � Και αν έχουν ζητήσει την ψυχή μου, μεταφέρονται στον πάτο της γης, παραδίδονται στα χέρια του λαού, και δίνονται στα χέρια του λαού, και παραδίδονται στα χέρια του λαού. � Και ο βασιλιάς χαίρεται εν Θεώ, και όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν λένε ότι είναι το στόμα του λάθος λαού, και πάλι? � Στα βουνά της σκέψης, χαίρομαι που γεννήθηκες βοηθός μου, και στο εξώφυλλο των φτερών σας είμαι ευτυχής? � Η ψυχή μου
ήταν κλειδωμένη πίσω σου και σου πήραν το δεξί. Δόξα Πατέρα... Και τώρα... Hallia, Halluia, Halluia, η δόξα του Θεού του Κυρίου, αφήστε τον να φύγει. Κύριε, πάμε. Κύριε, πάμε. Δόξα Πατέρα... Και τώρα... Ψαλμός dz' (87) · � Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, έχω επίσης διαρρήξει τη νύχτα εναντίον σας. � Έχω θέσει ενώπιόν σας η προσευχή μου είναι δική σας στο δέος μου. � ότι η ψυχή μου και η ζωή μου έχουν επηρεαστεί από το
κακό. � Προσευχήθηκε με εκείνους που πήγαν στο λάκκο ότι γεννήθηκε ως άνθρωπος χωρίς βοήθεια, σε ελεύθερους θανάτους? � Σαν να είχαν τραυματιστεί στον τάφο, δεν τους θυμούνται και απορρίφθηκαν από το χέρι σας. � Ήταν στο λάκκο κάτω στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου, ? � Και ο θυμός σου διατηρήθηκε από μένα, και πάντα έπαιρνες τον μετεωρισμό σου από μέσα μου. � Έχω αφαιρέσει τις γνώσεις μου από τον
εαυτό μου με ένα βδέλυγμα του εαυτού τους. � Μου δόθηκε, και τα μάτια μου δεν είχαν αφαιρεθεί από την πτώχευση? � Υπηρέτησα ενώπιον του Κυρίου όλη την ημέρα και υπηρέτησα στα χέρια μου. � Δεν είναι υπέροχοι οι νεκροί; ή οι γιατροί πρέπει να σηκωθούν και να ομολογήσουν σε σένα; � Μην τους πείτε στον τάφο το έλεος σας και την αλήθεια σας στην πώληση; � Δεν είστε γνωστοί στο σκοτάδι των θαυμάτων και της
δικαιοσύνης σας στην επιλεγμένη χώρα σας; � Πήγα στον Κύριο, και το πρωί η προσευχή μου σε έπιασε νωρίς. � Μπορεί ο Κύριος να απορρίψει την ψυχή μου γυρίζοντας το πρόσωπό σας μακριά από μένα; � Είμαι φτωχός και στο πρόβλημα της νιότης μου, εξευτελίστηκε και εξυψώθηκε. � Και όταν η δουλειά σου πέρασε από μένα, οι νταήδες σου με ταρακούνησαν. � Με περικύκλωσαν σαν νερό όλη μέρα, περιτριγυρισμένοι από
νερό. � Έχω πάρει ένα φίλο και κοντά μου και τις γνώσεις μου για τον πόνο. Και πάλι? � Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, έχω επίσης διαρρήξει τη νύχτα εναντίον σας. · � Είμαι μπροστά σας η προσευχή μου είναι η προσευχή σας με δέος. Ψαλμός rv'(102) · � Η ψυχή Μου ευλογεί τον Κύριο και πάντα το όνομα του αγίου Του μέσα μου. � Η ψυχή μου ευλογεί τον αφέντη και δεν αφαιρεί όλες τις επιστροφές του. � Το άτομο που είναι
ερωτευμένος με όλα τα στοιχεία σας, το πρόσωπο που είναι το ένα � η λύτρωση της ζωής σας, η στέψη μέσα σας και στο κτίριο? � Η επιθυμία σας αποκαθίσταται ως αετός για τα νιάτα σας. � του οποίου το έλεος επέλεξε ο Κύριος και ποιο από όλους τους δίκαιους· � Ήξερε τους τρόπους του προς τον Μωυσή, τους γιους του Ισραήλ, τις προμήθειές του. � πλοίαρχος της μακράς ταλαιπωρίας και του πολλαπλού ελέους και του
δασκάλου � Δεν είναι στο τέλος της ημέρας που Λυπάμαι, αλλά λυπάμαι. � Δεν ήταν σύμφωνα με την ιωνικότητα μας που δεν δώσαμε, ούτε, σύμφωνα με τις αμαρτίες μας, μας δώσαμε πίσω. � γιατί, ανάλογα με το ύψος των ουρανών στη γη, ο Κύριος έχει λυπηθεί όσους Τον φοβούνται. � εφόσον απουσιάζουν από την ανατολή και τη δύση, έχουν αφαιρέσει την παρανομία μας· � Ενώ ήταν πατέρας των γιων, έκανε έναν κύριο να τον
φοβάται ότι γνώριζε το πλάσμα μας και ότι ήταν αυτός που μας ήξερε, ότι εμείς είμαστε αυτοί που � Ένας άνθρωπος, όπως στο γρασίδι της εποχής του, όπως και στο λουλούδι του ανθρώπου, έτσι ώστε να μεγαλώσει. � αυτό το πνεύμα μπήκε μέσα του, και δεν υπήρχε και δεν γνώριζε τη θέση του· � Και το έλεος του Κυρίου από την ηλικία μέχρι την ηλικία εκείνων που τον φοβόντουσαν. � Και η δικαιοσύνη Του στους γιους των γιων
του τηρεί τη διαθήκη Του και θυμάται τις εντολές Του για το ποιος είσαι. � Ο Κύριος στους ουρανούς έχει προετοιμάσει το θρόνο του, και η βασιλεία όλων των πραγμάτων κυριαρχεί. � Ευλόγησε τον Κύριο όλους τους αγγέλους του που είναι δυνατοί στο λόγο τους και ακούστε τη φωνή των λόγων Του. � Ευλόγησε τον αφέντη όλες τις δυνάμεις του, τους υπηρέτες του, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να το πράξουν. � Ευλόγησε τον αφέντη
πάντα στη θέση του δεσπότη του, και η ψυχή μου ευλογεί ξανά τον Κύριο. � Σε όλη τη θέση του δεσποτισμού του, η ψυχή μου ευλογεί τον Κύριο. Ψαλμός rmb' (142) � Κύριε, παρουσία της προσευχής μου, είστε στο δέος μου στην αλήθεια σας, στη δικαιοσύνη μου. � Και μην κρίνετε με τον σκλάβο σας ότι δεν δικαιολογείται μπροστά σας σε όλη του τη ζωή, � γιατί ο εχθρός της ψυχής μου διώκεται στη γη της ζωής μου. � Τοποθετήστε
με στο σκοτάδι σαν τους νεκρούς των αιώνων και πάρτε το πνεύμα μου μέσα μου, η καρδιά μου είναι σπασμένη. � Θυμήθηκα τις μέρες των αρχαίων, και εγώ ed σε όλα τα έργα σας στην ποίηση των χεριών σας? � Έχυσα την ψυχή μου στα χέρια μου ως τη γη του νερού σας. � Το πνεύμα του αφέντη μου έχει βγει. � Μην γυρνάς το πρόσωπό σου μακριά μου, και φαίνομαι σαν να πηγαίνεις κάτω από μια τρύπα? � Ακούστε με το πρωί
του ελέους σας που ήλπιζα για σας? � Να με ξέρεις, Κύριε, τον τρόπο που περπατάω, ότι είμαι στη μέση της ψυχής μου. � Φύγε από τους εχθρούς μου, Κύριε, για να πάρεις τους πρόσφυγες για να σε διδάξουν με το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. � Το πνεύμα του καλού σας με οδηγεί στη γη του ονόματός σας, Κύριε, ζήσε με. Στη δικαιοσύνη σου, έβγαλες την ψυχή μου από τον πόνο, και σε αυτό σου λέει ότι εξοντώθηκες τους
εχθρούς μου, και πάντα τους έχανες θρηνώντας την ψυχή μου ότι είμαι σκλάβος σου. Και πάλι? � Κύριέ μου, με τη δικαιοσύνη σου, και μην κάνεις μήνυση με τον σκλάβο σου. δ) · � Το πνεύμα του καλού σας με οδηγεί στο έδαφος. Δόξα Πατέρα... Και τώρα... Αλλλούια, Τέλουια, Τέλουια. Ω, δόξα τω Θεώ. Η ελπίδα μας, Κύριε, σ' ευχαριστώ. Είναι σπουδαίο πράγμα, και είναι σπουδαίο. Ο πρώτος χορός, ο Άγιος a.In νύχτα, το πνεύμα
μου είναι πάνω σου, Θεέ μου, για τις ελαφριές σου πρενδές στη γη. Δεύτερος χορός, .b. Να διδάσκεται δικαιοσύνη, αυτοί που ζουν στη γη. Συγγνώμη, λυπάμαι, λυπάμαι. (τρία) πρώτος χορός, .c. Είναι ένας άνθρωπος των ανθρώπων που δεν είναι εκπαιδευμένοι, και τώρα είναι αυτός που (τρεις) ο δεύτερος χορός, St. d. Προσθέστε το κακό σε αυτούς, Κύριε, προσθέστε τους τα κακά, τις δόξες της γης. Συγγνώμη, λυπάμαι, λυπάμαι.
(τρίτον) ο πρώτος χορός του Τροπαριόν, ο πρώτος χορός του Και όταν οι ένδοξοι μαθητές, τη νύχτα της Αμαρτίας, ήταν φωτισμένοι, τότε ο Ιούδας, ανυπάκουος, ο φιλάντερ, ο άρρωστος άνθρωπος, σκοτώθηκε, και ο δικαστής ήταν διαφορετικός, στη διδασκαλία της δίκαιης κριτικής. Δείτε τα χρήματα στον αέρα, για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται, ότι η Ψυχή του Δασκάλου έχει φτάσει στην καρδιά αυτών τολμά. Πάντα καλά, Κύριε σ'
ευχαριστώ. Δεύτερος Χορός Δόξα Patri ... Όταν οι ένδοξοι μαθητές... Πρώτος χορός, και τώρα... Όταν οι ένδοξοι μαθητές... Και μετά από αυτό, ο Δάσκαλος της Εκκλησίας διανέμει τα κηρύγματα των αδελφών, και μετά από αυτό, οι ιερείς λένε τη Διαθήκη των ιερών παθών. Ο Κύριος το είπε ο ίδιος στους μαθητές του. Τώρα ο Υιός του Ανθρώπου δοξάστηκε... στην οποία ήρθε αυτός και οι μαθητές του. Ο πρώτος χορός της Δόξας στη
μακροπρόθεσμη μνήμη σου... Δεύτερος χορός ... Κύριε, σας ευχαριστώ. Έπαιζα τον επόμενο Αντίφωνο, αντιφωνικό Ι, τον πρώτο χορό στον κόσμο. Και οι άρχοντες του λαού σύρθηκαν, σύμφωνα με τον Κύριο, και σύμφωνα με τον Χριστό. Ο δεύτερος χορός του Λόγου είναι παράνομος, και ήρθε σε μένα, Κύριε, Κύριε, μην με εγκαταλείψεις. Ο πρώτος χορός των συναισθημάτων μας, καθαρά του Χριστού, είμαστε παρόντες, και ως φίλοι
του, οι ψυχές μας είναι σε αυτόν, και όχι στις ημέρες της ζωής, είμαστε τόσο εμπλεκόμενοι όσο ο Ιούδας, αλλά στα κεφάλαιά μας. Ο πατέρας μας, στον ουρανό, από τους κακούς, είσαι δικός μας. Δεύτερος Χορός Δόξα Patri ... Και τώρα... Θεοτοκίων Παρθένος, ήσουν ένα άπειρο, και η Παναγία παρέμεινε, Μητέρα της Νύφης, Θεοτόκη Μαρία. Ο Θεός μας προσευχήθηκε, σώσε μας. Αντίφωνος Β', ο πρώτος χορός του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου. 2. Είπα Ιούδας, ο παράνομος γραμματέας. Τι θέλεις να κάνω και σε τι θέλεις να τον πάω; Και εν μέσω των συμφωνιών, θεωρεί την αστάθεια. Είσαι μια καρδιά, εσύ άφησες τις ψυχές μας. Ο Δεύτερος Χορός Με τα Λόγια του Θεού Θεραπεύουμε, το ίδιο κάνει και η Μαρία στο δείπνο, και δεν ντροπιάζουμε τους εαυτούς μας, όπως ο Ιούδας, έτσι ώστε να μπορούμε πάντα να είμαστε με τον Χριστό, από τον Θεό.
Πρώτος χορός της Δόξας Πατρίκ... Και τώρα... Θεοτοκιών, ήσουν Παρθένος, για όλους ως φιλάνθρωπος, μην είσαι δυσαρεστημένος, οπότε μπορεί να κινδυνεύεις να τους σώσεις καταφεύγοντας στον εαυτό σου. Ο Αντίφωνος Γ', ο δεύτερος χορός του Λαζάρου, ο παλιός Κύριος, ήταν γιος του Εβραίου φιλάνθρωπου. Αλλά ο παράνομος Ιούδας δεν συμβουλεύτηκε. Πρώτος χορός στο δείπνο σου, Χριστέ μου, Θεέ μου, τους μαθητές σου,
πριν. Θα με ελευθερώσεις. Αλλά ο παράνομος Ιούδας δεν συμβουλεύτηκε. Ο δεύτερος χορός του Τζον ρώτησε τον Κύριό τους; Για το λόγο αυτό, ο Ιούδας παράνομα δεν ήρθε να τον βοηθήσει. Ο πρώτος χορός στον Κύριο εδώ και τριάντα χρόνια, και στο φιλί της εξαπάτησης, οι Εβραίοι σε ρωτάνε. Αλλά ο παράνομος Ιούδας δεν Ο δεύτερος χορός στο Νιτίρι Χριστός Θεός, οι μαθητές σας προέτρεψε. Αυτός είσαι. Αλλά δεν είναι η
πρώτη φορά. Ιούδα, δεν συμβουλεύτηκε. Ο πρώτος χορός είναι γρήγορος και προσευχηθείτε ώστε να μην είστε μαθητές σας, είπε ο Θεός μας. Αλλά ο παράνομος Ιούδας δεν συμβουλεύτηκε. Δεύτερος Χορός Δόξα Πατέρα ... Και τώρα... Διάσωση Θεοτόκου από κίνδυνο; Σκλάβοι σας, Θεοτόκος, για όλους με τον Θεό, αν καταφύγουμε σε σας, σαν να μην ήταν το ίδιο, και προστατεύονται. Στο δείπνο των μαθητών, και κατά τη διάρκεια
της προδοσίας του λαού, στον Ιούδα, έλεγξα, και ξέρω όλα όσα θέλουν να εγκαταλείψουν, ότι θέλουν να εγκαταλείψουν, ότι θέλουν να εγκαταλείψουν, ότι θέλουν να εγκαταλείψουν. Δόξα που υποφέρει από πολύ πόνο για σένα. Ευαγγέλιο ΙΙ μετά τον Ιωάννη Εκείνη την εποχή, ο Ιησούς βγήκε ... ... Αλλά ας φάμε το Πάσχα. Ο πρώτος χορός δόξας στη μακροπρόθεσμη μνήμη σας, Κύριε, δόξα στον ΑντίφονΟ IV, ο δεύτερος χορός Σήμερα,
Ιούδας, παίρνει κάτω από τον Κύριο και λαμβάνει τον διάβολο, τυφλώνει τον εαυτό του στον πόνο του filander, πέφτει από το φως, ο οποίος σκοτώνεται, επειδή μπορεί να δει, το φως της πώλησης, τριάντα χρόνια, αλλά είμαστε αυτοί που Πάθη, και ευχάριστοι άνθρωποι, δόξα για σας. Ο σημερινός πρώτος χορός, ο Ιούδας, σφυρηλατεί με το φόβο του Θεού, και άλλο του δώρου, υπάρχει ένας μαθητής, γίνεται προδότης, με φιλικό
τρόπο, δορώνει δόλια, και προτιμάται στο όνομα της αγάπης του δεσπότη, τριάντα ετών, ένας γεννημένος ηγέτης, μιας διάσκεψης της παρανομίας. Και σώσαμε τον Χριστό, και τον δοξάζουμε. Ο δεύτερος χορός του υιού πρέπει να αποκτηθεί, όπως και στους αδελφούς του Χριστού, και όχι στην ομοιότητα των γειτόνων μας, έτσι ώστε να μην μπορούμε, ως σκλάβος, να καταδικαστούμε από τα δείπνα, και έτσι ο Ιούδας μετανοείται.
Πρώτος χορός, Γκλόρι Πατέρα... Και τώρα... Η Θεοτόκη δοξάστηκε για σένα, πάντα έλεγε, ότι έχεις σάρκα, τη σάρκα όλου του Ποιητή, Της Θεοτόκη Μαρίας, παντού, και προσπάθησα. Αντίφωνο V, δεύτερος χορός 2. Ο μαθητής του δασκάλου, ο οποίος είναι ο άρχοντας της τιμής και εκείνοι στα τριάντα του, εκπαίδευσε τον Κύριο, φιλώντας τις δροσοδενιές του, τις διαφορετικές μέχρι θανάτου. Ο σημερινός πρώτος χορός ειπώθηκε από
τον Οικοδόμο του Ουρανού και της Γης, τους ίδιους τους μαθητές. Ήρθε η ώρα, και ο Ιούδας έχει έρθει, ο καπιτάνος με, μην τους αρνηθείτε, βλέποντας τους στο Σταυρό, στη μέση των δύο από αυτούς, υποφέρω σαν άνθρωπος, και τους σώζω σαν φιλάνθρωπος, πιστεύοντας τους. Δεύτερος Χορός Δόξα Πατέρα ... Και τώρα... Θεοτόκο, με άλλα λόγια, έγραψα, και υπέθεσα, το ίδιο το κτίριο, Παρθένος, και τους σήκωσε, και τους σήκωσε
επάνω. Ο πρώτος χορός των αντιφών, ο σκληρός σήμερα, ο Ιούδας, ελευθερώνει τον Κύριο, την αιώνια Σωτήρα του Κόσμου, τους πέντε άνδρες, γεμάτους πλήθη. Σήμερα, ο νόμος, ο Δάσκαλος, ο γεννημένος φοιτητής, ο Δεσπότης, ο Κύριος, ο δεύτερος άνθρωπος του χορού σήμερα του σταυρού ενώθηκε με τους Εβραίους του Κυρίου, ο σταυρός της θάλασσας, και ήταν στη μέση του. Σήμερα, στο δόρυ, η πλευρά του ανυψώθηκε, οι
πληγές των μαστίγων, εναντίον τους στην Αίγυπτο, και η μπάλα, μάνα, τους τάισε. Πρώτος χορός, Κύριε, για το πάθος Και αν δεν ήσουν, θα ξυπνούσες μαζί μου, είπες ότι πέθαινες για μένα; Και αν ο Ιούδας δει, κάθεται, αλλά η μελέτη προδίδει τους παράνομους; Σηκώνεσαι, προσεύχεσαι, δεν σε απορρίπτουν, βλέπεις στο σταυρό. Δόξα που υποφέρει από πολύ πόνο για σένα. Δεύτερος Χορός Δόξα Πατέρα ... Και τώρα... Θεοτόκος
Haile Θεοτόκη, αριστερά-στον-ουρανό, κράτησα στη μητέρα σας, την Παναγία, τους Προφήτες, το κήρυγμα, με το οποίο μου δόθηκε από τον Εμμανουήλ, τη Μητέρα του Χριστού του Θεού. Η πρώτη χορευτική καρέκλα του βαριού που, παρεμπιπτόντως του Ιούδα, ήταν προδότης του Σωτήρος; Δεν χόρευε με τους αποστόλους; Αυτό δεν είναι το δώρο των πτωμάτων που καθυστέρησε; Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς, και δεν θα σε αφήσω
να τη γλιτώσεις. Μην πλένετε τα πόδια των άλλων, εκείνων που είναι από πάνω τους, πόσο καλό, παρθένα! Και είναι αυτός που είναι αχάριστος, είναι αυτός που Ευαγγέλιο ΙΙΙ Σύμφωνα με Mattheon Εκείνη την εποχή, οι στρατιώτες ... Και όταν βγήκα έξω, έκλαψε πικρά. Ο δεύτερος χορός Δόξα στη μακροπρόθεσμη μνήμη σας, Κύριε, δόξα Αντίφωνο Ζ, πρώτος χορός, D συλλαβές σε παράνομους, ανεκτή, ας είναι, Κύριε. Αν έχετε πάρει
κάτω από τον βοσκό και να εξαπλωθεί τα δώδεκα πρόβατα των μαθητευομένων μου, δεν θα υπάρχουν πλέον, όχι πια, δεν δώδεκα λεγεώνες των αγγέλων, αλλά μακροπρόθεσμα, ότι μπορεί να καταβληθεί, το οποίο έχω δηλώσει σε σας από τους προφήτες μου, προδήλως και μυστικά. Κύριε Γκλόρι για σας. Ο δεύτερος χορός, ο Πέτρος, ο οποίος ήταν ερωτευμένος μαζί του, ήρθε στο θάνατό του, αλλά έφερε δάκρυα μετάνοιας. Ο Θεός
είναι αυτός που χορεύει πρώτος, Γκλόρι Πατέρα... Και τώρα... Η Θεοτόκη Ως πύλη του σωτήρα και ο παράδεισος του τερπνόν, και το φως του Θεού, ήταν ένα σύννεφο, η Παναγία, όλοι μας, λέγοντας ότι είναι η τιμή του. Αν τους ακούσατε παρά τον Σωτήρο μας, ο δεύτερος χορός δεν ήταν ο νόμος, και των Προφητών, τα μαθήματα των Προφητών; Τότε επιλέξατε τον Πιλάτο για να παραδοθείτε στο Λόγο του Θεού και στη σωτηρία της
ψυχής μας. Ο πρώτος χορός των Σταυροφόρων, τα δώρα του λαού του κόσμου και η κακία του έργου, ελήφθησαν, και οι δίκαιοι σκοτώθηκαν, και ο Ιησούς, ο οποίος τους έφερε στο μέτωπο, θα το κάνουν, και ο δεύτερος χορός του πατέρα δόξα ... Και τώρα... Θεοτοκιόνα Ότι δεν ήμασταν παρόντες, για τις πολλές αμαρτίες μας, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αγάπη για τη Μητέρα, επειδή είναι μητέρα, για τον δεσπότη, να μην εγκαταλείψουν
αμαρτωλούς ιερείς, επειδή είναι φιλεύσπλαχνος, και είναι ένας ισχυρός άνθρωπος, και είναι ένας άνθρωπος του λαού. Αντ 'αυτού, ο πρώτος χορός ήταν η τιμή του 30ου αιώνα του τιμώμενου, ο οποίος τιμήθηκε από τους γιους του Ισραήλ. Βιάσου και προσευχήσου, ώστε να μην μπεις στον πειρασμό, με την επιθυμία του πνεύματος, και στο αδύναμο σαρξ, γιατί αυτό είναι γρήγορο. Ο δεύτερος χορός δόθηκε στη βραστή γη μου, και στη
δίψα μου έγιναν με ένα βόδι, και ο Κύριος, και τους αντιστάθηκα, και τους γύρισα. Πρώτος χορός, Γκλόρι Πατέρα... Και τώρα... Η Θεοτόκη, που γεννήθηκε στη Θεοτόκη, είναι ιερή, για τον Χριστό ο Θεός μας, ο οποίος είναι Οι άνθρωποι, επειδή ήταν ελεύθεροι. Ο τόπος του δεύτερου χορού ήταν ο Ιούδας μαθητής σας, η προδοσία της μελέτης εναντίον σας! Ήταν δόλια convolunted, και έκανε λάθος, και συνέχισε να το πει στους ιερείς. Τι
μου προσφέρεις, και παραδίδω σε σένα, ο νόμος λύθηκε και βεβηλώθηκε το Σάββατο; Θεέ μου, σ' ευχαριστώ. Ευαγγέλιο IV Σύμφωνα με τον Ιωάννη εκείνη την εποχή, ο Ιησούς ... Μετά τους το παρέδωσε για να σταυρωθεί. Πρώτη Δόξα Χορού για τη μακροπρόθεσμη μνήμη σας Λόρδος, Δόξα στον Αντίφον Α', Δεύτερος Χορός β. Το φως αναβλήθηκε σαν ύφασμα, γυμνό στην κρίση, και στο σαγόνι, το χέρι του παράνομου, του
παράνομου λαού, του σταυρού, του Κυρίου της Δόξας, τότε το οικοδόμημα του Ναού σχηματίστηκε, ο ήλιος σκοτώθηκε, για να μην δει, ο Θεός, Είναι αυτός που λατρεύουμε. Ο πρώτος χορός, ο μαθητής, ήταν ερωτευμένος μαζί του, και ήταν ερωτευμένος μαζί του. Η μνήμη μου, Κύριε, στο βασίλειό σου. Δεύτερος Χορός Δόξα Πατέρα ... Και τώρα... Η Θεοτοκίων του κόσμου, η Παρθένος, ο Κύριος, κουβαλάει τη σάρκα των σκλάβων, έτσι
ώστε να μπορούμε, συμφωνούμε, να σε δοξάζουμε, φιλάνθρωπο. Αντίφωνος ΙΑ ο πρώτος χορός της εκκλησίας. B. Αντί για το καλό που έκανες, Ιησού, ο στρατηγός των Εβραίων σε σταύρωσε, σε καταδίκασαν, και γι' αυτούς, Κύριε, μετά το έργο τους, που δεν συγκεντρώθηκαν, για να τον συνθάψουν. Ο δεύτερος χορός Στην Προδοσία, ο Χριστός δεν είχε τα είδη των Εβραίων, αλλά έκαναν τα κεφάλια τους, mystified και χλευάστηκε.
Αλλά γι' αυτούς, Κύριε, μετά το έργο τους, τα κενά, σύμφωνα με εσάς, έχουν μελετηθεί. Ο πρώτος χορός, ούτε η γη ούτε οι πέτρες, έτσι είπαν, οι Εβραίοι, όχι από το Ναό, όχι από την κουρτίνα, όχι για τη νεκρή ανάσταση; Αλλά γι' αυτούς, Κύριε, μετά το έργο τους, τα κενά, σύμφωνα με εσάς, έχουν μελετηθεί. Δεύτερος Χορός Δόξα Πατέρα ... Και τώρα... Θεοτοκίων Θεός της Παναγίας, ο μόνος άγιος, ο ευλογημένος μόνος, μέσω της
ανάπαυσης, για εκείνους που ανατράφηκαν. Αντίφωνος ΙΒ, ο πρώτος χορός του Κυρίου και λέει στους Εβραίους. Οι άνθρωποί μου, τι σας έκανα ή τι σας παρενοχλούσα; Σκότωσα τους τυφλούς σου, τους λεπρούς σου, και σκότωσα έναν άντρα στο κρεβάτι. Δικαιόμενέ μου, τι κάνατε και δείξατε; Αντί για το hollin mana, αντί για το νερό, αντί για την αγάπη μου, με διέσχισες, έτσι δεν κάθομαι, μου λες τους ανθρώπους, και δοξάζω εμένα,
στον Πατέρα και στο πνεύμα, και τους δίνω, ο δεύτερος χορός του Ναού σήμερα, η κουρτίνα, αν ήταν να ελέγχονται από τους παράνομους, και τα ίδια πράγματα, ο ήλιος κρύβεται, ο Δεσπότης διέσχισε. Ο πρώτος χορός οι νομοθέτες του Ισραήλ, οι Εβραίοι και οι Φαρισαίοι, ο χορός των αποστόλων, να σας βοηθήσει. Δεν υπάρχει ναός, τον οποίο έχετε λύσει, αλλά τον οποίο έχετε περάσει, τον οποίο έχετε θάψει, αλλά τον οποίο έχετε
κάνει. Μην φοβάστε τους Εβραίους, αυτός σώζει τη θάλασσα, και είναι η ζωή και το φως, και η παγκόσμια ειρήνη. Δεύτερος Χορός Δόξα Πατέρα ... Και τώρα... Ο Θεότοκος Λαγός, η πύλη του βασιλιά της δόξας, ο οποίος ήταν ο μόνος που καταδίωξε, και πάλι σφράγισε, για τη σωτηρία των ψυχών. Seat, ο πρώτος χορός, και όταν ο Θεός παρακολούθησε το Caiaph, και ο δικαστής δόθηκε Πιλάτος, οι ουράνιες δυνάμεις έφεραν από
φόβο, και στη συνέχεια σηκώθηκε στο ξύλο στη μέση των δύο ανδρών, και στάλθηκε στην πόλη, και στάλθηκε στην πόλη. Ανίκανος Κύριε, σ' ευχαριστώ. Το Ευαγγέλιο Ε' Σύμφωνα με τον Ματθαίο εκείνη τη στιγμή, είδα τον Ιούδα... Ότι θα μπορούσε να έχει το σταυρό του. Δεύτερος χορός Δόξα στη μακροπρόθεσμη μνήμη σας, Κύριε, δόξα του αντιφωνίου IG, πρώτος χορός, β. Η άθροιση των Εβραίων, πιλάτες, σταυρώθηκε στον Κύριο,
γιατί σε εκείνους που δεν υπήρχαν, οι υπεύθυνοι barabas απελευθερώθηκαν, και στο νόμο για τον οποίο καταδίκασαν, ένα έγκλημα άφησε κληρονομιά. Αλλά γι' αυτούς, Κύριε, τη θέση τους, ότι τα κενά, σύμφωνα με σένα, έχουν μελετηθεί. Ο δεύτερος χορός, που πάντα τρομάζει και τρέμει, και ακούγονται όλες οι γλώσσες, ο Χριστός της δύναμης του Θεού, και της σοφίας του Θεού, οι ιερείς είπε, και του έδωσε μια χορωδία, και πάντα
έρχονταν σε αυτόν, και θέλουν να είμαστε δικοί μας. Πρώτος χορός, Γκλόρι Πατέρα... Και τώρα... Η Θεοτόκος Θεοτόκος, για λόγους λογικής, το ίδιο το κτίριο το δυσαρεστεί, σώζει τις ψυχές μας. Ο δεύτερος χορός του Κυρίου, του Κυρίου, ο σύντροφος των λαβών, αυτός στο αίμα των χεριών των μολυσμένων, και τον καταράσαμε, σαν καλός άνθρωπος και φιλάνθρωπος. Ο πρώτος χορός της Μικρής Φωνής έμεινε στο σταυρό, έγινε
μεγάλη πίστη και υψώθηκε ο πρώτος ουρανός και άνοιξαν οι πύλες. Η μετάνοια του γίνεται αποδεκτή, Κύριε δόξα σε σας. Δεύτερος Χορός Δόξα Πατέρα ... Και τώρα... Η Θεοτόκο Χάιλ, ο άγγελος, η χαρά του σχετικού κόσμου, το τεκμήριο, ο ποιητής σας και ο Κύριος, έχασαν την άξια γέννηση, τη Μητέρα του Χριστού του Θεού. Ο πρώτος χορός του Αντίφωνου IE για το Πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο. B. Σήμερα κρέμεται από το ξύλο, το
οποίο είναι το νερό της γης για να κρεμάσει. Το ψεύτικο μωβ είναι περικυκλωμένο, το περιβάλλον του ουρανού στα σύννεφα. Ο Τζόρνταν κατεδαφίστηκε, απελευθερώνοντας το 'νθαμ. Ο γαμπρός της Εκκλησίας έχει προσκληθεί. Ο Υιός της Παναγίας γεννήθηκε. Λατρεύω τα πάθη σου, Ιησού. Ας δούμε, και την ένδοξη ανάστασή σου. Ο δεύτερος χορός των Εβραίων γιορτάζεται, και για το Πάσχα μας, ο Θεός μας έδωσε τον Χριστό, αλλά
τους έχουμε πάρει από όλους τους ρύπους, και είμαστε πιστοί σε αυτόν. Αναστάς, Κύριε, για μας ως φιλάνθρωπος. Ο πρώτος χορός του Σταυρού σας, Κύριε, υπάρχει ζωή και ανάσταση στο λαό σας, και σε αυτό θρησκείες, στα σταυρωμένα, ο Θεός μας, προσευχόμαστε σε εμάς. Δεύτερος χορός, Γκλόρι... Και τώρα... Θεοτοκιών, σε κρέμασα, Ιησού, και σε μεγάλωσα, και σε μεγάλωσα, και σε αγάπησα, και σε αγαπούσα, και σε
αγαπούσα, και. Ποιος είναι ο ξένος που, ο μυστηριώδης γιος μου; Μπορείς να πεθάνεις σε ξύλο, κρέας, ζωή; Ο πρώτος χορός της Καρέκλας, ο αφέντης μας, από την κατάρα του νόμου, το άγιο αίμα σου, ο σταυρός που έχεις δεσμευτεί να φέρεις, και το κεντημένο δόρυ, η αθανασία του λαού. Λυπάμαι, αλλά λυπάμαι. Όλο αυτό τον καιρό, οι στρατοί απήχθησαν... Και πιστεύουμε σ' αυτόν. Ο δεύτερος χορός Γκλόρια του Κυρίου σας
λαχτάρα, δόξα σε σας, θα τραγουδήσει Makarisms σε στίχους ή Στο βασίλειό σου, είμαστε μια υπενθύμιση, Κύριε, όταν έρχεσαι στη βασιλεία σου. Ευλογημένοι είναι οι φτωχοί στο πνεύμα, γιατί είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Ο δεύτερος Ευλογημένος χορός είναι οι πενθούντες, γιατί καλούνται. Ο πρώτος ευλογημένος χορός είναι prae, επειδή κληρονομούν τη γη. Για το ξύλο του Adham, ο ουρανός είναι ένας άνθρωπος, για το ξύλο του
σταυρού, ο Άρχοντας του Παραδείσου ᾢκησεν. Για τη γεύση της εντολής του ποιητή. Και όταν τον σύστησαν, ο Θεός ομολόγησε το κρησφύγετο. Μνήμη και εμείς Λυτρωτής, στο βασίλειό σας. Ο δεύτερος ευλογημένος χορός είναι οι πεινασμένοι και διψασμένοι για δικαιοσύνη, επειδή έχουν βαρεθεί. Στο νόμο του ποιητή, ήταν φοιτητής με το ίδιο όνομα, και ως απόκληρος, ο Πιλάτος έκανε το βήμα που έβαλαν, ουρλιάζοντας, Stauroson,
στη μέση αυτών των mannadotas. Και είμαστε οι δίκαιοι, οι μιμούμενοι, οι πιστοί, η Μνήμη και ο Σωτήρας, στη βασιλεία σας. Ο πρώτος χορός ευλόγησε το έλεος, επειδή χάθηκαν. Μεταξύ των θεοδότων, οι Εβραίοι ήταν το έθνος του ονόματος, για την Πιλά, είπε. Αλλά ήταν αυτοί που, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που μνήμη και εμείς Σωτήρας, στη βασιλεία σας. Ο δεύτερος Ευλογημένος χορός είναι ο πιο αγνός της καρδιάς, επειδή είναι οι
θεοί. Το ζωντανό μέρος σας, όπως στην αρχή, σε τέσσερα Ευαγγέλια, τον Κόσμο, το κτίριο και τις θρησκείες, ο πρώτος χορός ευλόγησε τους ειρηνοποιούς, επειδή είναι οι Υιοί του Θεού. Πέρασες από μένα, για να πάω στο πλάι, ώστε να μου δοθούν οι κρουνοί της ζωής, ώστε να μπορώ να είμαι αυτός που είναι. Ευχαρίστησε τον Σταυρό του Σάτερ και τον Πατέρα σου. Ο δεύτερος Ευλογημένος χορός είναι εκείνοι που έχουν προσαχθεί
στη δικαιοσύνη, γιατί είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Ιησούς ο σταυροφόρος, όλα τα κτίρια που είδαμε έτρεχαν, τα θεμέλια της γης, φοβόταν την κατάστασή σας, το φως ήταν κρυμμένο, και ο Ναός φοβόταν τα βουνά, και οι πέτρες έσπασαν, και ο πιστός φώναξε σε εμάς. Ο πρώτος ευλογημένος χορός ήταν να σου πω, και να εξοριστεί, και να σου πω όλες τις κακές λέξεις, που μου έλεγαν ψέματα. Το χειρόγραφό μας, στον Σταυρό,
είπα στον Κύριο, και βασίζεστε στους νεκρούς, ότι τον έκανε τύραννό σου, και ότι ήταν φτιαγμένος από τους δεσμούς του θανάτου της ανάβασής σας, μέσω των οποίων ήμασταν φωτισμένοι, Φιλανθρωπικοί Κύριοι, και με τη βοήθειά σας. Μνήμη και εμείς Λυτρωτής, στο βασίλειό σας. Ο δεύτερος χορός χαίρεται και χαίρεται, για την πληρωμή πολλών στους ουρανούς. Και όταν αναστήθηκες στον Σταυρό και στο θάνατο, έλυσες τη
δύναμη, και έχασες ως Θεό, το χειρόγραφο μας, Κύριε, της μετάνοιας, και προσφέρουμε μόνο φιλανθρωπία, λατρεύουμε τις πεποιθήσεις, τον Χριστό μας Θεό και μας βοηθάμε. Μνήμη και εμείς Λυτρωτής, στο βασίλειό σας. Πρώτος χορός της Δόξας Πατρίκ... Πατέρας Οι γιοι και το πνεύμα όλων των αγίων, όπως και οι πιστοί, μας δοξάζουν, η Ενότητα της Θεότητας, στα τρία χρόνια που υπήρχαν, παρέμειναν αδόμητοι, απλοί, αδιαίρετοι
και απρόσιτοι, παρεμπιπτόντως, από τη φωτιά της κόλασης. Δεύτερος χορός, και τώρα... Θεοτοκίων Η Μητέρα Σου Χριστός, που με σάρκα και οστά τεκμαίρεται σε σένα, και η Παρθένος της Αλήθειας, και με ενδιαφέρον παρέμεινε αδιάφθορη, την έφεραν σε σένα, στην πρεσβεία δεσποτά, για συγχώρεση, για να δίνεται πάντα, να κλαίει. Μνήμη και εμείς Λυτρωτής, στο βασίλειό σας. Στην περίπτωση του πρώτου χορού, μοιράστηκα τα
ρούχα μου, και τα ρούχα μου ήταν σε κατάσταση σοκ. Ο δεύτερος χορός ήταν κοινός από τα παιδιά μου, και τα ρούχα μου ήταν σε κατάσταση σοκ. Θεέ μου, μου το υπόσχεσαι, για να το κάνεις αυτό μαζί μου; Μου χώρισαν τα ρούχα και μου έβαλαν έναν κλώνο. Ευαγγέλιο Z ' Σύμφωνα με Mattheon Εκείνη την εποχή, οι στρατιώτες ήρθαν ... ... Ο αληθινός Υιός του Θεού ήταν αυτός. Ο πρώτος Χορός Δόξα για τη μακροπρόθεσμη μνήμη
σας Λόρδος, Δόξα στο Ευαγγέλιο (Vrac), Σύμφωνα με τον Λουκά Εκείνη την εποχή, ήρθε στον Ιησού ... ... Γι' αυτό πρόκειται. Ο δεύτερος χορός Δόξα στη μακροπρόθεσμη μνήμη σας Λόρδος, δόξα στο Ποίημα της Αγίας Τριάδας της Μονής και τον Πρώτο Χορό του Κυρίου. (β) Ο Κύριος για σένα, αυτός που του στάλθηκε, έπεσε γυμνός, και στο τέλος των παθών του, χωρίς συμπάθεια, ο Λογκό του Θεού. Ειρήνη μαζί μου, φιλάνθρωπο.
Δεύτερος χορός για σένα... Πρώτος χορός της Δόξας Πατρίκ... Ο θείος Χριστός, ο οποίος είναι υπηρέτης του λαού του Σιών, είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Δεύτερος χορός, και τώρα... Είπατε, φίλοι, μη φοβάστε, γιατί έχουν φτάσει στο τέλος τους, και έχουν ληφθεί με τα χέρια των παράνομων, και είστε όλοι διάσπαρτα, με τα libons, που έχουν συγκεντρωθεί, κήρυξε με φιλάνθρωπους. Ο πρώτος
χορός του Καταστάση για σένα, αυτός στη θάλασσα γι' αυτόν, αυτός που έπεσε γυμνός, και για τον πόνο, τον απαθή, τον Κύριο του Θεού. Ειρήνη, δώσε μου ελεημοσύνη. Ο Βασιλιάς είναι νέος, και είναι νέος, και είναι λίγο, και είναι λίγο νέος λυπάμαι, αλλά λυπάμαι. Γιατί ήταν αυτός που σταυρώθηκε από εμάς, και όλοι τον θυμόμαστε, γιατί έφερε τη Μαίρη στο δάσος, και είπε. Αν παραμείνεις σταυρός, είσαι ο Υιός μου και ο Θεός. Το
σπίτι του ίδιου Ardus, το οποίο θεώρησα σφαγή, ακολουθήθηκε από τη Μαρία, η οποία είχε σφαγιαστεί από άλλες γυναίκες, και τους βοήθησα. Πού πας, παιδί μου, για το καλό του οποίου, ο δρόμος μέχρι το τέλος; Υπάρχει κι άλλος γάμος στην Κάνα; Και τώρα βιάζεσαι και είσαι στο νερό. Έρχομαι στα Παιδιά, ή θα μείνω μαζί σου, για το λόγο μου, Loge, μην με φιμώνεις, και θα είσαι μαζί μου, γιατί είσαι ο Υιός μου και ο Θεός μου. Στην
τρίτη του μήνα, η Μνήμη των Αγίων. Μάρτυρες Τιμόθεος και Μαύρα. Στίχοι · Έβαλε το χέρι του Χριστού στο Σταυρό και πάλι, · Και τώρα έχει μαύρο στον Τίμοθεο. · Σταύρος Τίμοθι, τρίτος μαύρος. Την ημέρα αυτή, η μνήμη του αθλήματος των Αγίων Μαρτύρων, διόδωρο και του Ρωμαϊκού Διάκονου. Στίχοι · Δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό, είπε, αλλά δεν θα το κάνω. είναι σε θέση να το κάνουμε αυτό. Δεν θα σε αφήσω να τη
γλιτώσεις. Αυτήν την ημέρα, μνήμη μνήμης Ο πατέρας μας Πέτρος του (θαυματουργού) σημείου, Επίσκοπος του Ardus. Οι Άγιοι έχουν επτά μάρτυρες στην πυρκαγιά. Την ιερή και μεγάλη Παρασκευή, την σωτηρία και φρικτό ιερό και πάθη του Κυρίου και του Θεού, και Sotiros Ιησού Χριστού μας, είμαστε αυτοί που γελάνε, οι βιολέτες, το ζαχαροκάλαμο, το σφουγγάρι, το βόδι, τα δόρατα και, πάνω απ 'όλα, ο σταυρός και ο θάνατος, τα
οποία, μέσω μας, έχουν κατασχεθεί, και, σωτήρας στον Σταυροφόρο. Στίχοι για σταυρό? � Ζήστε αν ο Θεός είστε εσείς και να πεθάνουν στο δάσος? � Νεκρός γυμνός, και η Στοά του Θεού ζωντανή. Περισσότερα για ευγνώμων Lyssi? � Έκλεισε τις πύλες του Edim, · � Το Κάλεσμα του Κυρίου, η Μνήμη Μου. Και για μας, είσαι σπουδαίος άνθρωπος, και Θεέ μου, άσε μας να φύγουμε. Αμήν. Στο δεύτερο χορό, η στήλη ιερέας του
αντίθετου των κακών, τα παιδιά των θεών, σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού, και σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού, βρίσκονται στη μέση μιας σιωπηλής διάσκεψης, και η ζωή του κρατουμένου μελετάται, και όλα τα κτίρια δοξάζονται. Η πρώτη στήλη χορού του shaming αντιτίθεται ... Δεύτερος χορός, Αγία Δόξα για μας, Θεέ μου, ευχαριστώ. Από τα βλέφαρα των Μαθητευομένων, είπατε Τον Χριστό, και στην προσευχή, και γρήγορα,
πείραζε ότι θα μπορούσε να έχει αναλάβει, και μάλιστα Simon, ο κρατούμενος, για το μεγάλο πατέρα, ο οποίος γνώριζε με Ptre, τον οποίο όλα τα κτίρια, δοξάστηκε. Πρώτος χορός, Αγία Δόξα για μας, Θεέ μου, σ' ευχαριστώ. Προφάγου των χειλιών, οὒ όταν έρθω ενώπιον του Δεσπότη, θα είμαι σε σας εξίσου ευγνώμων, και αν όλοι θα απορριφθούν, Πέτρος, και sarx, και δεν αίμα, ο πατέρας σας αποκάλυψε σε μένα, ότι όλα τα κτίρια
δοξάζουν. Ο δεύτερος χορός, ο Άγιος Μας ευλογεί τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα του Κυρίου. Το βάθος της θείας σοφίας και γνώσης, δεν ήσασταν όλοι ψηλά, αλλά με τις κρίσεις μου, δεν έχετε πάρει τον άνθρωπο, είπε ο Κύριος. Sarx, λοιπόν, δεν καυχώνται, ότι δεν θα είναι ένα τρίτο για μένα, η οποία, σε όλα τα κτίρια, είναι δόξα σε ηλικίες. Πρώτος χορός, και τώρα... Απαγορεύεις, Simon Ptre, ότι θα μπορούσε να πειστεί έτσι
θα μπορούσε να είναι, και το παιδί, ότι θα έρθω σε αυτόν, ο Κύριος είπε, πικρά, ότι θα ήταν σε θέση να το πράξει, αλλά ότι θα είναι σε θέση να το πράξει με όλα τα κτίρια, και ότι θα δοξαστεί. Ο δεύτερος χορός, ο Άγιος Προσευχόμαστε, προσευχόμαστε, λατρεύουμε τον Κύριο. Ως μια επερχόμενη στήλη αντιπρόεδρος, οι θεοί που προσφέρονται, σύμφωνα με τον Χριστό, ένα συνέδριο ψησίματος, το οποίο είναι άδειο, και είναι μια μελέτη,
της ζωής του κράτους, το οποίο όλα τα κτίρια δοξάζουν στα μάτια του λαού. Η Παναγία και η μητέρα του φωτός... Ο πρώτος χορός θα είναι η Εκκλησία της Τιμής των Ηρούβουμ, και η πιο ένδοξη, ασύγκριτη των Σεραφείμ, η αδιαβρυανική, ο Λόγος του Θεού, έχει στην πραγματικότητα αναλάβει την Παναγία να αυξηθεί. Ο δεύτερος χορός της Τιμής του Χερουμπίμ... Πρώτος χορός, Δόξα τω Θεώ, σ' ευχαριστώ. Μια καταστροφική σπείρα
θεών, πονηριά, θεοφοβούμενης συναγωγής, ο Χριστός ήταν στη δική σας, και ως κακός άνθρωπος, ούρτιζε όλα τα πράγματα που μεγάλωσα να είμαι. Ο δεύτερος χορός, η Αγία Δόξα για μας, δόξα σε σένα. Ο Νόμος της Άγνοιας Οι φωνές των Προφητών, μελετώντας το κενό, σαν πρόβατο, σε όλους τους δεσπότες, θυσιάζονται άδικα, το οποίο μεγαλώνουμε. Πρώτος χορός, Γκλόρι Πατέρα... Στους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή
τους, στους γραμματείς, ότι οι ιερείς πρέπει να ανατραφούν, έχουν προσφέρει, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί, το κακό της φύσης του Zoodont, το οποίο αναπτύσσουμε να είναι. Δεύτερος χορός, και τώρα... Περικύκλωσαν τους κύκνους, τόσοι πολλοί από αυτούς το έκαναν, και πήραν, Άναξ, σαγόνια στο δρόμο, και ερωτεύτηκαν μαζί σου, και παραπονέθηκαν ψευδώς, και πάντα έμεναν, και σε έσωσαν. Ο πρώτος χορός της Τιμής των
Ηρούβουμ, και η ασύγκριτη δόξα του Σεραφείμ, του άχρωμου, Λόγου του Θεού, τεκμαίρεται, στην πραγματικότητα, η Παναγία, να αυξάνεται. Είναι μικρό, και η φωνή ότι είστε όλοι δυνάμεις... Ήταν ο πρώτος χορός του Κυρίου, του Ουρανού, του Κυρίου, του ξύλου του Σταυρού, του φωτός και από εσάς. Ο δεύτερος χορός του Κυρίου των Ουρανών και το ξύλο του Σταυρού, με φώτισε και με έσωσε. Ο πρώτος χορός του Κυρίου, του
Ουρανού, είναι αντάξιος του Κυρίου και του ξύλου του Σταυρού, φως, και σώσε με. Το Ευαγγέλιο θα είναι στην εποχή του Ιωάννη, ήταν παρά το σταυρό ... ... Είναι αυτοί που τους έχουν εξοντωθεί. Ο δεύτερος χορός δόξας στη μακροπρόθεσμη μνήμη σου, Κύριε, δόξα σε σένα. Ο πρώτος χορός της αναπνοής του Θεού. Δόξα τω Θεώ στον ουρανό. Ο Θεός πρέπει να είναι ο ίδιος. Ο δεύτερος χορός του, όλοι οι άγγελοι του. Ο Θεός
πρέπει να είναι ο ίδιος. Πρώτος χορός, Στίχ. Κοιτάξτε τον στις δυναστείες του, κοιτάξτε τον με τον πλούτο της Μεγαλειότητάς του. Ο πρωτότοκος γιος μου, ο Ισραήλ, ο οποίος γεννήθηκε στην πρώτη θέση, ήταν η πηγή του νερού της ζωής. Και όταν συνθλίφθηκε, σταυρώθηκε το ξύλο, και ο Μπαράμπας, και απελευθερώθηκε, και οι ουρανοί βγήκαν από αυτό, και ο ήλιος το έκρυψε, και το Ισραήλ δεν επιτρεπόταν, αλλά πέθανε. Είθε να
είναι οι Πατέρες, οι άγιοι, γιατί δεν το έκαναν. Ο δεύτερος χορός, St. Κοιτάξτε τον στον ήλιο, τρομπέτα, αφήστε τον να είναι στην αψιά και κιθάρα. Δύο και πονηριά... Ο πρώτος χορός, St. Let it be in the drum και in the dance, let it be in the dance and in the dance. Ήταν μέλος της ιερής σάρκας σας, ατίμασε από εμάς, το κεφάλι, το θέαμα των εμβυθύσεων, τα σαγόνια των λέξεων, το στόμα στο οποίο η μπάλα της γεύσης αγοράστηκε, και
το χέρι του ζαχαροκάλαμου, ολόκληρο το σώμα είναι στο σταυρό, τα άρθρα των άλλων, και το δόρυ μέρος. Τα πάθη μας, και τα πάθη της ελευθερίας μας. Η συγκαταβατική μας φιλανθρωπία και μας έχει εξουδεύει, τον Παντοδύναμο Σωτήρα, να φύγουμε. Ο δεύτερος χορός ήταν st. Κοιτάξτε το σε kymvals, εδώ είναι σε κύμβαλα του αλαγκισμού. Όλη η ανάσα του Θεού. Σταυρώθηκε ο Ιησούς, όλα τα κτίρια που είδαμε έτρεχαν, τα θεμέλια
της γης, δόθηκε ο φόβος της κατάστασής σας, για το είδος των Εβραίων χάθηκε, ο Ναός, ο ναός χωρίστηκε, τα μνημεία ανεγέρθηκαν, και από τους τάφους έχουν αυξηθεί. Και όταν είδα το θαύμα, εξέφρασε, και παρακολούθησα, και η μητέρα σου, και θρηνούσα τη μητέρα μου, δεν μπορούσα να θρηνήσω, και οι νάρθηκες μου θα τυφλωνόταν, όπως ήταν στο κρεμαστό ξύλο; Οι σταυροί και οι ταφές, και οι αναστάσεις των νεκρών, Κύριε
δόξα σε σας. Πρώτος χορός, Γκλόρι Πατέρα... Δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό. β' Βγήκαν με τα ρούχα μου, και ήταν ντυμένοι με χλαμύδια, ήταν στο κεφάλι μου, στέφονται με αγκάθια, και στο δεξί μου χέρι, μου έδωσαν μπαστούνι, έτσι ώστε να μπορώ να τα συντρίψω, σαν κεραμικά σκεύη. Δεύτερος χορός, και τώρα... Ήταν αυτός που μου έδωσε να μαστιγώσω, και το πρόσωπό μου δεν γύρισε, ένα βήμα που μου έδωσε ο Πιλάτος,
και ένας σταυρός παρέμεινε, για τον κόσμο της σωτηρίας. Το Ευαγγέλιο Ι, σύμφωνα με τον Μάρκο, ήρθε στον Ιωσήφ εκείνη την εποχή... Βλέπουν που πηγαίνει. Ο δεύτερος χορός δόξας στη μακροπρόθεσμη μνήμη σου, Κύριε, δόξα σε σένα. Ο Προφήτης: Η δόξα πρέπει, Κύριε, να είναι ο Θεός μας, και στη δόξα που δίνουμε πίσω, ο Πατέρας και οι Υιοί, και το Άγιο Πνεύμα, και αυτός, και οι ηλικίες. Αμήν. Το άγνωστο χύμα Δόξα στον
υψηλότερο Θεό και στη γη ειρήνη σε ανθρώπινες ευλογίες. Σας επαινούμε, σας ευλογούμε, σας λατρεύουμε, σας επαινούμε, σας ευχαριστούμε για τη μεγάλη σας δόξα. Ο Κύριος Βασιλιάς, ο Επουράνιος Θεός, ο Πατέρας Παντοκράτορας, οι Υιοί του Κυρίου, ο Ιησούς Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεέ, ο αμαρτωλός του Θεού, ο Υιός του Πατέρα, ο αμαρτωλός του κόσμου, άσε μας, τον αμαρτωλό του κόσμου. Δέσαμε το δέος μας,
τη συνεδρίαση στη δεξιά πλευρά του Πατέρα, και αφήστε μας να φύγουμε. Γιατί είναι ο μόνος Άγιος, ο μοναδικός Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, στη δόξα του Θεού Πατέρα. Αμήν. Κάθε μέρα προσεύχομαι σε σένα, και σου λέω το όνομα της ηλικίας και της ηλικίας μου. Θεέ μου, ήμαμε ένα καταφύγιο σε γενιά και γενιά. Είπα. Θεέ μου, πες μου, είσαι η ψυχή μου, γιατί είσαι δική σου. Κύριε, στο καταφύγιό σου, μάθε μου με ποιον είναι το
θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Γιατί παρά την πηγή της ζωής. Στο φως σου, θα ανάψουμε. Παρά το έλεος σου για τους ανθρώπους που έφτιαξες. Σας ευχαριστώ, Κύριε, που σήμερα θα φρουρηθούν από εμάς. Ευλογημένος είναι, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων μας, και αιώνια και δοξασμένο το όνομά σας σε ηλικίες. Αμήν. Ιδού, Κύριε, το έλεος σου σε μας, γι' αυτό ήλπιζα για σένα. Ευλογημένο είναι, Κύριε, να διδάσκεις με τα
δικαιώματά σου. Ευλογημένος είναι αυτός, Δεσποτά, για τα δικαιώματά σου. Ευλογημένος είναι αυτός, Άγιος, φωτισμένος με τα δικαιώματά σου. Κύριε, το έλεος σου στους ουρανούς, το έργο των χεριών σου, μην ενδίδεις. Ο Πατέρας και ο Υιός, και το Άγιο Πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να είναι, και πρέπει να είναι, και πρέπει να Αήνε. Και μετά τα Θεοφάνεια, για το έλεος του Θεού... Ήταν ο Ιησούς. Ο χορός της δόξας, Κύριε, η
δόξα των Αποστόλων, είναι ο δεύτερος χορός όλων των κτιρίων, ο οποίος είναι φοβισμένος, θεωρείται ότι είναι, στο σταυρό του Χριστού κρεμασμένος. Ο ήλιος σκότωνε, και τα θεμέλια της γης εφευρέθηκαν, όλα άλλαξαν, τα πάντα. Για όλα όσα απέμειναν από εμάς, Κύριε σας ευχαριστώ. Ο πρώτος χορός, ο 'γιος Μου μοίρασαν τα ρούχα και μου έβαλαν έναν κλώνο. Είναι οι δεύτεροι άνθρωποι ασεβείς και παράνομοι ώστε να μπορούν
να μελετήσουν τα κενά; Μπορεί η ζωή όλων των πραγμάτων να καταδικαστεί; Είναι θαύμα! για τον Οικοδόμο του Κόσμου, στο χέρι του νόμου, διδάσκεται, και ότι το ξύλο υψώνεται από τον φιλάνθρωπο, έτσι ώστε να μπορεί να τους απελευθερώσει στα χέρια του λαού, και ότι μπορεί να κλάψει. Θεέ μου, σ' ευχαριστώ. Ο δεύτερος χορός, ο Άγιος Αυτός είναι η μέρα που σκέφτηκα εσένα, την ανόθευτη Παρθένο του Σταύρου, loge, που
είχε μια σπασμένη μητέρα, είχε μια πικρή ραγισμένη καρδιά, και η καρδιά βογγούσε από τα βάθη της ψυχής, και τον πήραν από τα θριπά, και τον πήραν κάτω, παρεμπιπτόντως, και από την απελευθέρωση του θώρακα. Ο ίδιος Θεός, Παιδί! Το φως του κόσμου! Τα μάτια μου, το Αμν του Θεού; Όταν στρατοί και πτώματα, ειπώθηκε τρόμος. Ακατανόητο, Κύριε, σ' ευχαριστώ. Ο πρώτος χορός, ο Άγιος και ο Θεός, οι βασιλιάδες μας, για
αιώνες, εργάστηκαν για τη σωτηρία στη μέση της γης. Ήταν αυτός στο ξύλο, τον είδα, κρεμασμένο τον Χριστό, σε όλα τα κτίρια και τον Θεό, και ήμουν τόσο υποτιθέμενη, και ήμουν πικρή. Γιοι μου, πού είναι η ομορφιά της φόρμας σας; Δεν σου το φέρνω, άδικα σταυρωμένο, για να μπορέσει να σηκωθεί, οπότε το κάνω, στους νεκρούς, τρεις μέρες ανάστασης. Δεύτερος Χορός Δόξα Patri ... Δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό. Και Κύριε,
όταν ήρθες στο σταυρό, ο φόβος και ο τρόμος έπεσαν πάνω στο Κτίριο, και η γη έπεσε, και κατάπιε τους σταυρούς σε αυτό, και το επέτρεψες, και μετέτρεψες τους δεσμούς στην αναγέννηση της βροχής. Δικαστές των ζωντανών και των νεκρών, η ζωή ήρθε να προσφέρει, και όχι το θάνατο, φιλανθρωπική δόξα σας. Πρώτος χορός, και τώρα... Θεωρείται δικαστής του κακού, και ο Ιησούς κρίνεται, και κρίνεται ότι είναι ένας σταυρός, και
το κτίριο υποφέρει, στο σταυρό που καθόρισε τον Κύριο. Αλλά η φύση του σώματος μέσα από μένα υποφέρει, καλός Θεός δόξα σε σας. Σύμφωνα με τα λόγια του Ματθαίου την επομένη της Παρασκευής, οι Λόρδοι και οι Φαρισαίοι συγκεντρώθηκαν στο Πιλάτο, λέγοντας, Κύριε, ότι αυτό το σχέδιο επρόκειτο να ζήσει, μετά από τρεις ημέρες αναστήθηκε. Έτσι ασφάλισε τον τάφο μέχρι την τρίτη ημέρα, όταν ήρθαν οι μαθητές του και τον
έκλεψαν, και είπε στο λαό, ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς, και το τελευταίο λάθος των χεριών του πρώτου. Ο Πιλάτος τους είπε: Έχεις καρδιά, παθαίνεις καρδιακή προσβολή. Και οι πορείες ασφάλισαν τον τάφο, σφραγίζοντας την πέτρα με το κλουβί. Πρώτος χορός, σ' ευχαριστώ, Κύριε, δόξα σε σένα. Λυπάμαι, αλλά λυπάμαι. Τρισαίων Παναγίας Τριάς..., πατέρα μας..., Επειδή είσαι..., και ο Απολυτικός, ο πρώτος χορός της Πρώην
Ερστρίας μας, από την κατάρα του νόμου, το ιερό αίμα σου, ο σταυρός και το κεντημένο δόρυ, λυπάμαι, αλλά λυπάμαι. Ο δεύτερος χορός μας... Ο πρώτος μας χορός... Και ο Απολησής... Οι αμαρτίες και οι μάστιγες και οι κολάσεις και ο Σταυρός και ο θάνατος παραμένουν για εμάς η σωτηρία, ο αληθινός Χριστός... 3 MAI13 ΗΠΑ ΚΑΙ ΑΧΡΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗΣ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΣΠΕΡΑΝΗ)
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