NIEDZIELA ŚWIĘTYCH PRAOJCÓW.
NA WIELKICH NIESZPORACH,
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy trzy stichery zmartwychwstania,
trzy Anatoliosa i cztery praojców, ton 8:
Prosomion: W Edenie.

Wspominając dzisiaj praojców, wierni, zaśpiewajmy Chrystusowi
Wybawicielowi, który wywyŜszył ich we wszystkich narodach i sprawia
wspaniałe cuda jako moŜny i mocny Pan, i z nich okazał nam jedyną laską mocy
nieznającą męŜa i wybraną przez Boga czystą Marię, z której przyjdzie Chrystus
dający wszystkim Ŝycie, niewyczerpany pokarm i wieczne zbawienie.
Władco, który wybawiłeś z ognia święte dzieci i Daniela z paszczy lwa,
który pobłogosławiłeś Abrahama i Izaaka sługę Twego, i jego syna Jakuba,
zechciałeś z ich nasienia stać się takim jak my, aby dawno temu upadłych
praojców naszych zbawić krzyŜem Twoim i zmartwychwstaniem, rozwiązując
śmiertelne więzy, wskrzeszając wszystkich od wieków zmarłych, kłaniających
się Tobie Chryste, Królu wieków.
Jak w chłodzie pośród płomieni rosą Ducha radując się chodziły BoŜe
dzieci, tajemniczo w płomieniu przedstawiając Trójcę i wcielenie Chrystusa, i
jako mądrzy wiarą ugasili moc ognia, zaś sprawiedliwy Daniel okazał się
poskromicielem lwów. Bądź ubłagany modlitwami praojców, Przyjacielu
człowieka, Zbawco, wybaw nas z niegasnącego wiecznego ognia i uczyń
godnymi królestwa Twego, Panie.
Gdy jak w rosie były w piecu wierne i święte dzieci Twoje, płomienie
ogniste tajemniczo opisywały Twoje przyjście z Dziewicy, jako niespalające
nam zajaśniały, a sprawiedliwy Daniel i cudowny pośród proroków wyraźnie
okazując Twoje BoŜe przyjście widział, gdzie zostaną postawione trony, Sędzia
zasiądzie i popłynie ognista rzeka, z której wybaw nas Chryste dla ich modlitw,
Władco.
Chwała, i teraz. Ton 6. Anatoliosa: Wysławmy dzisiaj, wierni, wszystkich
ojców, którzy byli przed Zakonem, Abrahama miłującego Boga i Izaaka
zrodzonego z obietnicy, Jakuba i dwunastu patriarchów, łagodnego Dawida i
Daniela proroka pragnień, trzech młodzieńców z nim sławiących,
przemieniających ogień pieca w rosę, prosząc Chrystusa Boga wysławionego w
świętych swoich o odpuszczenie grzechów.
I teraz. Teotokion pierwszy tonu.
Na litii stichera świątyni.
Chwała. Ton 1: Oświeceni promieniami

mówienia o Bogu wspaniali prorocy
zawsze są błogosławieni i słowa Ducha jako owoc przynoszą,
niewypowiedziane zrodzenie Chrystusa Boga wszystkim ogłoszone spełniając
się wszystkim daje Ŝycie.
I teraz. Teotokion: Oto spełnia się proroctwo Izajasza, Dziewica bowiem
porodziła i po zrodzeniu jak i przed zrodzeniem taką samą pozostała. Bóg
bowiem się narodził, przeto zmienił prawo natury. O Bogurodzico, modlitw
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Twoich sług, zanoszonych Tobie w Twojej świątyni nie odrzucaj, a skoro
Łaskawcę nosiłaś na swoich rękach, ulituj się nad Twoimi sługami, i módl się o
zbawienie dusz naszych.
Stichowna zmartwychwstania.
Chwała. Ton 3. Germanosa:

Przyjdźcie, miłośnicy świąt, w psalmach
wysławmy zgromadzenie praojców, Adama Praojca, Henocha, Noego,
Melchizedeka, Abrahama, Izaaka i Jakuba, a po Zakonie MojŜesza i Aarona,
Jozuego, Samuela i Dawida, a z nimi Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela, i
dwunastu wraz z Eliaszem, Elizeuszem i wszystkich, Zachariasza i Chrzciciela
głoszącego Chrystusa, Ŝycie i zmartwychwstanie rodzaju naszego.
I teraz. Teotokion: Bez nasienia z BoŜego Ducha, z woli Ojca poczęłaś Syna
BoŜego, z Ojca bez matki przed wiekami będącego, a ze względu na nas z
Ciebie bez ojca będącego w ciele zrodziłaś i jako niemowlę karmiłaś mlekiem,
przeto nie przestawaj modlić się, aby wybawił z nieszczęść dusze nasze.
Troparion zmartwychwstania.
Chwała, i teraz. Praojcom. Ton 2:

Przez wiarę usprawiedliwiłeś praojców, przez
nich juŜ wcześniej z pogan zbierając Kościół. Dumni są z tej chwały Ci święci,
bowiem z ich krwi pochodzi Owoc błogosławiony, która Ciebie dziewiczo
zrodziła. Dla ich modlitwom, Chryste BoŜe, zmiłuj się nad nami.




















NA JUTRZNI,
po: Bóg i Pan, troparion zmartwychwstania dwa razy. Chwała, i teraz. Praojcom.
Po obu recytacjach Psałterza katyzmy poetyckie zmartwychwstania z ich teotokionami.
Po polijeleju hypakoe tonu i katyzma poetycka praojcom, ton 8:
Prosomion: Mądrości.

Abrahama, Izaaka i Jakuba, Dawida łagodnego, Jozuego i dwunastu
patriarchów wraz z trzema młodzieńcami, którzy zgasili ognisty płomień mocą
duchową, wysławmy wszyscy w pieśniach wołając do nich: Radujcie się, którzy
zdemaskowaliście oszustwo szalonego króla i módlcie się do Chrystusa, aby dał
odpuszczenie grzechów świętującym z miłością świętą pamięć waszą.
Chwała, i teraz. Teotokion: Dziękczynną godną pochwałę, jak wdowa owa dwa
grosze, przynoszę Tobie, Bogurodzico, za pomoc, gdyŜ wyrywasz mnie zawsze
z pokus i smutków, przeto jako wybawiony ze środka płonącego pieca
zasmucających mnie, z serca wołam do Ciebie: Bogurodzico, pomóŜ mi, modląc
się do Chrystusa Boga, aby dał mi odpuszczenie grzechów, Ciebie bowiem mam
jako nadzieję, sługa Twój.
Kanony trzy: zmartwychwstania na cztery, świętych młodzieńców na cztery i praojców na sześć.
Kanon świętych trojga dzieci,
mający akrostych: Trojgu dzieciom śpiewam i wielkiemu Danielowi. Poemat Teofanesa. Ton 8:
Pieśń 1
Hirmos: Wodę przeszedł jak suchy ląd i egipskiego zła uniknął, przeto Izraelita wołał:
Wybawicielowi i Bogu naszemu śpiewajmy.

Wysławmy Słowo niemające początku, z Ojca zrodzone przed wszystkimi
wiekami, które było widziane w piecu przez młodzieńców w obrazach.
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Słowa złego prześladowcy szlachetne dzieci opluły i nie zechciały skalać
się pokarmami nieprawych Chaldejczyków.
Karmiliście się słowem duchowym, pokarmem wzmacniającym ciało, a
nie karmiliście się tłustymi pokarmami, przeto zjawiliście się przed królem z
pięknymi obliczami.
Teotokion: W uszy Ewy gorzko wlał się jad Ŝmii, który ulecza zrodzona z
Dawida Dziewica, rodząc Zbawiciela.
Inny kanon świętych praojców,
mający akrostych: Ojcom wspaniałą chwałę przynoszę teraz. Poemat Józefa. Ton 1:
Hirmos: Chrystus się rodzi, sławcie! Chrystus z niebios, spotykajcie! Chrystus na ziemi,
wznieście się na niebiosa! Śpiewaj Panu cała ziemio, z weselem zaśpiewajcie ludzie, albowiem się
wysławił.

Przynieśmy śpiew ojcom, którzy przed Zakonem i w Zakonie zajaśnieli,
wolę prawą Pana i Władcy zajaśniałemu z Dziewicy dobrze czynili, i teraz
cieszą się niezachodzącą Światłością.
Uczcijmy pierwszego Adama, uczynionego ręką Stwórcy, który był
praojcem nas wszystkich i w przybytkach niebieskich spoczywa ze wszystkimi
wybranymi.
Dary Abla, przyniesione wdzięczną duszą, przyjął Bóg wszystkich i Pan,
a zabitego skalaną ręką przeniósł do światłości jako BoŜego męczennika.
Teotokion: Usłyszmy BoŜe słowa, wołające o przyjściu Chrystusa, oto
bowiem w grocie rodzi się z Dziewicy nieznającej męŜa, którego budzące
bojaźń zrodzenie czcicielom gwiazd ogłasza gwiazda, która się ukazała.
Katabasja: Chrystus się rodzi, sławcie! Chrystus z niebios, spotykajcie! Chrystus na
ziemi, wznieście się na niebiosa! Śpiewaj Panu cała ziemio, z weselem zaśpiewajcie ludzie,
albowiem się wysławił
Pieśń 3
Hirmos: Ty jesteś umocnieniem przybiegających do Ciebie, Panie, Ty jesteś światłością
omroczonych i Tobie śpiewa duch mój.

Wiedzę zdobywszy, nauczeni przez Boga, Władco, dzieci duchowe
zakony ojców mądrze zachowali.
Ogień nie spalił najczystszych poboŜnych ciał, bowiem nakarmili się
postem karmiącym dusze.
Chwałę całego świata i swego czasu śpiewało troje dzieci, cudownie
zraszanych pośrodku pieca.
Teotokion: Aby zrodzenie Władcy z dziewiczego ciała nam pokazać,
zbawiasz w piecu dziewicze ciała.
Inny kanon.
Hirmos: Przed wiekami bez pomniejszenia zrodzonemu z Ojca Synowi i w ostatecznych
czasach bez nasienia wcielonemu w Dziewicę Chrystusowi Bogu zawołajmy: Ty, który
podniosłeś nasz róg, Święty jesteś, Panie.

Sławne jest w świecie Seta rozpalenie miłością do Stwórcy, bowiem w
nieskalanym Ŝyciu i duchowej miłości dobrze przed Nim czynił, i teraz w
krainie Ŝywych woła: Święty jesteś Panie.
Ustami, językiem i sercem Henoch cudny miał nadzieję w duchu
przyzywać Władcę wszystkich i dobrze Ŝył na ziemi, przeto otrzymał chwałę.
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Świętymi słowami wysławmy Enosza, który dobrze czynił przed Bogiem
i odszedł w chwale, okazał się lepszym od śmierci, jak jest napisane, bowiem
był najszczerszym sługom BoŜym.
Teotokion: Teraz oczekiwanie pogan przychodzi z Dziewicy i Betlejem
świetliście otwiera zamknięty Eden, przyjmując wcielone Słowo, ciałem
spoczywające w Ŝłobie.
Katabasja: Przed wiekami bez pomniejszenia zrodzonemu.
Hypakoe, ton 2: Dla dzieci ogień zamienił się

w rosę, płacz niewiast
przemienił się w radość, anioł bowiem posłuŜył obu cudom, jednym
przemieniając piec w odpoczynek, drugim głosząc zmartwychwstanie po trzech
dniach, Przywódco Ŝycia naszego, Panie, chwała Tobie.
Pieśń 4
Hirmos: Usłyszałem, Panie, o tajemnicy Twojej Opatrzności, poznałem czyny Twoje i
wysławiłem Twoje Bóstwo.

Daniel najmędrszy, BoŜym rozumem oświecony, rozwiązał niewolę
Syjonu łaską BoŜą.
Cierpienie dzieci w piecu jaśnieje cudami, złowili bowiem oprawcę do
poznania Ciebie, Wszechmocny.
Harmonijne dźwięki instrumentów i najpiękniejsze pieśni nie pociągały
męŜnych, którzy nie pokłonili się złotemu cielcowi.
Teotokion: Dzieci w Babilonie, Dziewico, czczą pieśniami Twego BoŜego
Syna, którego poznali w piecu.
Inny kanon.
Hirmos: Berło z korzenia Jessego i kwiat z niego, Chrystus, zajaśniał z Dziewicy, góry
cienistej czaszy, i przyszedł, Chwalebny, wcieliwszy się w nieznającą męŜa, niematerialny BoŜe,
chwała mocy Twojej, Panie.

Chwałę przynieśmy Bogu, czcząc w pieśniach Noego, zaiste będącego
sprawiedliwym, okazał się bowiem upiększony we wszystkich przykazaniach
BoŜych, dobrze czyniąc przed Chrystusem, któremu zaśpiewajmy pieśń, wierni:
Chwała mocy Twojej, Panie.
Bóg widział Twoje szlachetne i proste zwyczaje, we wszystkim
doskonałe, okazał Ciebie przywódcą nowego świata, zbawiwszy przez Ciebie z
potopu nasienie wszelkiego gatunku, jak sam nakazał.
PoboŜnie wysławmy w pieśniach Noego, który nieskalanym zachował
BoŜy Zakon i okazał się sprawiedliwym w swoim pokoleniu, w drewnianej arce
uratował pokolenia nierozumnych zwierząt, wszystko czyniąc na polecenie
Pana.
Wino rozrzewnienia toczy nam pamięć Twoja, czczącym Ciebie, o
błogosławiony Noe, zawsze weseląc serca i dusze nasze, błogosławiących w
czystości zwyczaje Twoje czcigodne i BoŜy Ŝywot.
Teotokion: Teraz zbawienie nasze spoczywa w Ŝłobie i jest owinięte
pieluszkami jako niemowlę, magowie wschodni królowie przychodzą do Niego,
aby zobaczyć Boga i Króla zrodzonego z czystej Dziewicy, i z wiarą pokłonić
się z darami.
Katabasja: Berło z korzenia Jessego.
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Pieśń 5
Hirmos: Całego odrzuciłeś mnie od oblicza Twego, Światłości Niezachodząca, i okryła
mnie, nieszczęsnego, obca ciemność, ale proszę Cię, nawróć mnie i skieruj ku światłości drogi
przykazań Twoich.

Nauczyli się Zakonu, Zbawco, i nie odrzucili go wybrańcy Twoi, wielki
Daniel z trzema mądrymi w Bogu młodzieńcami, lecz przyjąwszy od Ciebie
moc, Łaskawco, oprawców męŜnie zwycięŜyli.
Daniel w duchu nauczył się Twoich tajemnic, Przyjacielu człowieka,
bowiem czystym swoim rozumem ujrzał Ciebie nadchodzącego na obłoku jako
Syna Człowieczego, Sędziego wszystkich narodów i Króla.
Upiększyłyście się bardziej niŜ szafirami, dzieci, złotą zorzą poboŜności i
rozpalani gorliwością razem chodziliście w piecu, zbierając radość całego
świata.
Teotokion: Daniel opisał Ciebie jako górę, Dziewico, zaś troje dzieci widząc
płomień zraszany, wysławiło w pieśniach Twoje BoŜe zrodzenie jako Zbawcę,
Stwórcę i Pana.
Inny kanon.
Hirmos: Będąc Bogiem świata i Ojcem miłosierdzia posłałeś nam Twego Anioła Wielkiej
Rady, dającego pokój, przeto my, przywiedzieni do światłości poznania Boga, wstawszy w nocy
sławimy Ciebie, Przyjacielu człowieka.

Chwała BoŜą niech będzie uczczony, kto otrzymał ojcowskie
błogosławieństwo i przed Bogiem dobrze czynił, będzie zaliczony do
zgromadzeń praojców i w krainie Ŝywych radośnie będzie spoczywał.
Jako przyjaciel BoŜy Abraham stał się godnym ujrzenia dnia Stwórcy
swego i napełniony został radością duchową, my zaś czcząc prawość jego
rozumu, wszyscy błogosławimy jako BoŜego praojca Chrystusa.
Widziałeś, Ŝe człowiek moŜe ujrzeć Trójcę i ugościłeś Ją jako przyjaciel,
błogosławiony Abrahamie, przeto przyjąłeś nagrodę przedziwnego ugoszczenia,
Ŝe w wierze będziesz ojcem niezliczonych narodów.
Teotokion: Najdoskonalszy wyniszcza się dla nas w ciele i niemający
początku przyjmuje początek, zubaŜa się bogaty i Słowo BoŜe spoczywa w
Ŝłobie dla zwierząt jako niemowlę, przyzywając wszystkich będących od wieku.
Katabasja: Będąc Bogiem świata.
Pieśń 6
Hirmos: Otchłań grzechów i burza występków trwoŜy mnie, wciąga mnie w głębię
rozpaczy, lecz Twoją mocną rękę wyciągnij do mnie jak do Piotra, o rządzący, i zbaw mnie.

Rządząc duchowo Ŝądzami mocą słowa byliście władcami krainy
narodów chaldejskich, cnota bowiem została dana zdobywającym ją, o mądrzy
wnukowie Daniela.
W martwotę niosącą Ŝycie Daniel przyodział się dawno temu i fałszywego
boŜka zniszczył Chaldejczykom przez pokarm wroga pełnego zła, a
oszukańczych kapłanów męŜnie zabił.
Teotokion: Modlitwami Twoimi, Bogurodzico Dziewico, miłosiernym dla
mnie uczyń w dniu Sądu Syna Twego Sędziego i ubłagaj Go, aby wybawił mnie
z okropnych cierpień, bowiem w Tobie jedynej nadzieję moją składam.
Inny kanon.
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Hirmos: Z wnętrza morski zwierz wyrzucił jak dziecię Jonasza takim, jakim go przyjął, a
Słowo zjednoczywszy się w Dziewicy i przyjąwszy ciało, przyszło zachowawszy Ją nieskalaną,
Ono bowiem zachowało rodzącą od skalania zniszczenia jakiemu i samo nie podlega.

Obrazem Chrystusowych cierpień jawnie byłeś błogosławiony Izaaku,
prowadzony przez ojca na zabicie, przeto zostałeś pobłogosławiony i sługą
BoŜym zaiste okazałeś się, i zamieszkałeś ze wszystkimi sprawiedliwymi.
Jakub okazał się najwierniejszym wybrańcem Boga wszystkich, przeto
walczył z aniołem i został nazwany „Widzącym rozum BoŜy”, a śpiąc ujrzał
BoŜą drabinę, na której szczycie był Bóg, który z miłosierdzia przybrał ciało.
Józef, który lubił posłuszeństwo wobec ojca, został wrzucony do jamy i
sprzedany na obraz zabitego i w grobie złoŜonego Chrystusa, był zarządcą
pszenicy dla Egiptu, a jako cnotliwy i sprawiedliwy był prawdziwym królem
Ŝądz.
Teotokion: Młode Dzieciątko poznawane jest na ziemi, zawsze będące z
Ojcem i Duchem, owinięte pieluszkami, które ziemię otacza mgłami, i
spoczywa w Ŝłobie dla zwierząt, przeto teraz radując się obchodzimy
przedświęcie zrodzenia bez nasienia.
Katabasja: Z wnętrza morski zwierz wyrzucił jak dziecię Jonasza takim, jakim go
przyjął, a Słowo zjednoczywszy się w Dziewicy i przyjąwszy ciało, przyszło zachowawszy Ją
nieskalaną, Ono bowiem zachowało rodzącą od skalania zniszczenia jakiemu i samo nie podlega.
Kontakion, ton 6: Wzgardziwszy boŜkiem ręką uczynionym i osłoniwszy się

jak tarczą Bytem Nieopisanym, po trzykroć błogosławieni młodzieńcy,
zyskaliście chwałę w decydującej walce z ogniem i stojąc pośrodku ognia nie do
zniesienia, wzywaliście Boga: Pospiesz, Litościwy, i miłosiernie przyjdź nam z
pomocą, bowiem jeśli zechcesz, wszystko moŜesz.
Ikos: Wyciągnij Twoją rękę, którą dawno temu poznali walczący
Egipcjanie i zwalczani śydzi. Nie pozostawiaj nas, aby nie pochłonęła nas
śmierć czekająca na nas i szatan nienawidzący nas, lecz zbliŜ się do nas i
oszczędź dusze nasze, jak oszczędziłeś niegdyś dzieci Twoje w Babilonie,
nieustannie sławiące Ciebie i wrzucone do pieca ze względu na Ciebie, i z pieca
wołające do Ciebie: Pospiesz nam na pomoc, Szczodry, jako miłosierny,
albowiem moŜesz pomóc.
Pieśń 7
Hirmos: PoboŜne dzieci w Babilonie posągowi złotemu nie pokłoniły się, lecz pośrodku
pieca ognistego zraszane pieśń śpiewały, mówiąc: WywyŜszany ojców i nasz BoŜe, błogosławiony
jesteś.

Słowa pełne miłości do Boga śpiewano Wszechmocnemu pośród ognia,
bowiem Azariasz urządził BoŜy chór pieśń śpiewając i mówiąc: Błogosławiony
Bóg ojców naszych.
Fletnia młodzieńców błogosławi Boga wszystkich i Wszechwładcę, który
w piecu wyraźnie im się objawił, i pieśń śpiewali, mówiąc: Błogosławiony Bóg
ojców naszych.
Trzech wrzuconych do pieca widział król, a gdy ujrzał postać czwartego,
Synem nazwał BoŜym i do wszystkich zawołał: Błogosławiony Bóg ojców
naszych.
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Mając umysł oświecony BoŜą zorzą, Daniel pobłogosławiony
przez Boga zrodzenie Dziewicy jawnie przepowiedział w tajemniczych
obrazach przedstawiane, wołając: Błogosławiony Bóg ojców naszych.
Teotokion:

Inny kanon.
Hirmos: Młodzieńcy poboŜnie wychowani pogardzili niegodnym rozkazem, nie ulękli się
gróźb ognia, ale stojąc pośród płomienia śpiewali: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś.

Niech będą opiewani Ananiasz, Azariasz i Mizael z Danielem, którzy
wygasili ognisty piec i uśmierzyli wściekłość lwów, zgodnie śpiewając
Chrystusowi: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś.
Hiob najszczerszy, łagodny, dobry, prawy, doskonały i nieskalany
strasznie ucierpiał w pokusach i nieopisanych bólach, i nazwany został
wybrańcem BoŜym, wołając: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś.
Z wiarą uczcijmy MojŜesza, Aarona i Chura, wysławiając Jozuego i
Lewitę świętego, Gedeona i Samsona, i wołajmy: Ojców BoŜe, błogosławiony
jesteś.
Teotokion: Jak przepowiedział prorok, oto Boga w łonie poczęła nieznająca
męŜa i idzie zrodzić w grocie Betlejemu, któremu wszyscy śpiewamy: Ojców
BoŜe, błogosławiony jesteś.
Katabasja: Młodzieńcy poboŜnie wychowani.
Pieśń 8
Hirmos: Siedmiokroć rozpalił piec chaldejski prześladowca z wrogości dla poboŜnych,
mocą zaś lepszą zbawieni widząc to, do Stwórcy i Wybawiciela wołali: Dzieci błogosławcie,
kapłani zaśpiewajcie, ludzie wywyŜszajcie na wszystkie wieki.

Abrahamową szlachetność chcąc zachować, właściwą dla niej zdobyliście
osnowę wiary i nadziei, czcigodni, cierpliwość i pokus odpędzenie, wołając:
Błogosławcie, kapłani, Władcę, ludzie wywyŜszajcie Go na wieki.
Jak gwiazdy jaśniejące i ziemię oświecające, oświeceni jasnością
poboŜności, zebrawszy światowy chór śpiewają Władcy, który ich wybawił z
niebezpieczeństw: Dzieci błogosławcie, kapłani zaśpiewajcie, ludzie
wywyŜszajcie na wszystkie wieki.
Młode wnuki Dawida, które wygasiły rozpalony piec i zagrodziły paszcze
lwom, teraz radując się śpiewają Tobie, łaskawcy Królowi wszystkich: Dzieci
błogosławcie, kapłani zaśpiewajcie, ludzie wywyŜszajcie na wszystkie wieki.
Teotokion: Daniel najmędrszy naucza tajemnic, Przeczysta, a troje dzieci
mądrych w Bogu opisuje Twoje zrodzenie, widząc obrazy niewypowiedzianie
przychodzącego z łona Twego, którego dzieci błogosławią, kapłani śpiewają,
ludzie wywyŜszają na wszystkie wieki.
Inny kanon.
Hirmos: Niosący rosę piec przedstawił obraz nadprzyrodzonego cudu, nie spalił bowiem
młodzieńców, których przyjął, jak i ogień Bóstwa nie spalił łona Dziewicy, w które wstąpił.
Przeto śpiewając wołali: Całe stworzenie niech błogosławi Pana i wywyŜsza na wszystkie wieki.

Dzisiaj wspominamy czcigodnych ojców, będących od wieków, Adama,
Abla, Seta i Noego, Henocha i Enosza, Abrahama, Melchizedeka i Hioba,
Izaaka i wiernego Jakuba, wołając: Całe stworzenie niech błogosławi Pana i
wywyŜsza na wszystkie wieki.
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Wysławmy piękny w Bogu pułk BoŜych ojców, Baraka i Natana,
Eleazara, Jozjasza i Dawida, Jeftego, Samuela, który oglądał przyszłość i wołał:
Całe stworzenie niech błogosławi Pana i wywyŜsza Go wieki.
Pochwałę w pieśniach przynieśmy BoŜym prorokom, wysławiając
Jozjasza i Micheasza, Sofoniasza i Habakuka, Zachariasza i Jonasza, Ageusza i
Amosa, z Abdiaszem Malachiasza, Nauma, Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela
wraz z Danielem, Eliaszem i Elizeuszem.
Triadikon: Słowami troistymi zaśpiewajmy Najświętszej Trójcy, wierni,
Ojcu niemającemu początku, Synowi i prawemu Duchowi Świętemu, jedności
trójhipostatycznej, którą sławi wszystko, co oddycha, wołając: Całe stworzenie
niech błogosławi Pana i wywyŜsza na wszystkie wieki.
Teotokion: Przyszedłeś w niewypowiedziany sposób wcielony w dziewicze
łono, jako doskonałe niemowlę w grocie, z obfitości łaskawości rodzisz się,
Jezu, gwiazda zaś Ciebie z daleka ogłasza czcicielom gwiazd, z wiarą
wołającym: Śpiewajcie i wywyŜszajcie Chrystusa na wieki.
Katabasja: Niosący rosę piec.
Pieśń 9
Hirmos: Zaprawdę wyznajemy Ciebie jako Bogurodzicę, przez Ciebie zbawieni, Dziewico
czysta, z bezcielesnymi chórami Ciebie uwielbiając.

Osiągnęliście upragniony kres i w niebieskich przybytkach stoicie przed
najbardziej Upragnionym, dzieci błogosławione.
Radując się we łzach dziełem rąk waszych, z dobrej uprawy ziemi
przyjęliście jako owoc kłos przynoszący niezniszczalność.
Teraz godnie zajaśniała wam światłość i radość serca zakwitła,
zamieszkaliście bowiem tam, skąd ucieka ból.
Teotokion: Zatrzymałaś pastwisko śmierci, Dziewico, rodząc Dawcę Ŝycia i
Pana, obdarzającego Ŝyciem wielbiących Ciebie z wiarą.
Inny kanon.
Hirmos: Widzę dziwną i niezwykłą tajemnicę, grota jest niebem, Dziewica tronem, Ŝłób
miejscem chwały, w nim bowiem spoczął nieogarniony Chrystus Bóg, którego wywyŜszamy
śpiewając.

Mocą Twoją dawno temu moce uczyniły córy, Panie, Anna i Judyta,
Debora, Hulda, Jaela, Estera, Sara, Mariam MojŜeszowa, Rachela, Rebeka i Rut
bardzo mądra.
Święcie uczcijmy święte dzieci, albowiem wygasiły piec, wraz z
Danielem prorokiem i wszystkimi sprawiedliwymi, którzy wspaniale zajaśnieli
przed Zakonem i w Zakonie dobrze czynili przed Tobą.
Najmędrszymi BoŜymi prorokami były Abrahamowe wnuki, które w
Duchu ogłosiły od Abrahama i Judy zrodzone Słowo BoŜe, dla ich modlitw,
Jezu, ulituj się nad wszystkimi.
Całe stworzenie uświęciło się waszym wspomnieniem i tryumfując
wzywa, wołając jako słudzy: Modlitwy wasza zanoście Panu, błogosławieni,
prosząc o wieczne dobra dla wysławiających was.
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Przyoblókłszy się we mnie przychodzisz z Dziewicy i w grocie
rodzi się Słowo Ojca bez pomieszania natur, raduj się, stworzenie, głosami
dziękczynnymi wielbiąc Jego najświętsze zstąpienie z miłosierdzia.
Teotokion:

Katabasja: Widzę dziwną i niezwykłą tajemnicę, grota jest niebem, Dziewica tronem, Ŝłób
miejscem chwały, w nim bowiem spoczął nieogarniony Chrystus Bóg, którego wywyŜszamy
śpiewając.
Fotagogikon zmartwychwstania.
Chwała. Praojcom: Adama wysławmy, Abla, Seta i Henocha, Enosza i

Noego, Abrahama, Izaaka i Jakuba, MojŜesza, Hioba i Aarona, Eleazara i
Jozuego, Baraka, Samsona, Jefte, Dawida i Salomona.
I teraz. Wielkie Słońce, Stwórca z nieznającej męŜa Dziewicy, podąŜa do
Betlejem, aby oświecić potomków Adama, przeto cud ogłasza jaśniejąca pamięć
praojców.
Na chwalitnie cztery stichery zmartwychwstania i cztery świętym praojcom. Ton 2:
Prosomion: Domu Eufrato.

Wszyscy wspominamy teraz czcigodnych ojców, opiewając ich miłe
Bogu Ŝycie, ze względu na które zostali uwielbieni.
Stichos: Błogosławiony jesteś, Panie BoŜe ojców naszych, i chwalebne, i wysławione jest
imię Twoje na wieki.

Dzieci wygasiły moc ognia, radując się pośrodku pieca i donośnie
śpiewając Bogu.
Stichos: Albowiem jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co nam uczyniłeś.

Wrzucony do jamy ze zwierzętami zamieszkał Daniel Prorok, okazując
się nietykalnym dla ich złości.
Chwała. Ton 7. Germanosa: Przyjdźcie, wszyscy wierni, świętujmy coroczną
pamięć będących przed Zakonem ojców, Abrahama i będących z nim. Pokolenie
Judy godnie uczcijmy, gdyŜ w Babilonie dzieci wygasiły płomień pieca, będąc
obrazem Trójcy, wychwalmy z Danielem, pamiętając jego prorocze
wypowiedzi, i z Izajaszem donośnie zawołajmy: Oto Dziewica pocznie w łonie i
zrodzi Syna Emmanuela, który jest Bogiem z nami.
I teraz. Błogosławiona jesteś, Bogurodzico Dziewico, albowiem przez
Tego, który z Ciebie przyjął ciało otchłań została zniewolona, Adam został
wezwany, klątwa zniesiona, Ewa uwolniona, śmierć uśmiercona, i myśmy oŜyli,
przeto donośnie śpiewamy: Błogosławiony jesteś, Chryste BoŜe, który tak
zechciałeś, chwała Tobie.
Wielka doksologia, ektenie i rozesłanie, stichera ewangeliczna, pierwsza godzina i końcowe
rozesłanie.
Na L i t u r g i i Błogosławieństwa z Oktoechosu na sześć oraz praojcom pieśń trzecia i
czwarta. Po wejściu troparion zmartwychwstania i praojcom. Chwała, i teraz.
Kontakion praojcom. Prokimenon, Pieśń ojców, ton 4: Błogosławiony jesteś, Panie BoŜe
ojców naszych,* i chwalebne, i wysławione jest imię Twoje na wieki. Stichos: Albowiem jesteś
sprawiedliwy we wszystkim, co nam uczyniłeś.
Czytanie Listu świętego Apostoła Pawła do Kolosan, perykopa 257 (3, 4-11)

Bracia, gdy się ukaŜe Chrystus, Ŝycie nasze, wtedy i wy razem z Nim
ukaŜecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w
waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieŜności, złej Ŝądzy i chciwości,
bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew BoŜy na synów
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buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym Ŝyli. A teraz i wy
odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, zniewaŜanie, haniebną
mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie
dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąŜ się
odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył.
A tu juŜ nie ma Greka ani śyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy,
Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.
Alleluja, ton 4: MojŜesz i Aaron wśród kapłanów Jego, i Samuel wśród wzywających
imienia Jego. Stichos: Wzywali Pana, a On wysłuchał ich.
Czytanie świętej Ewangelii według Łukasza, perykopa 76 (14, 16-24)

Mówi Pan przypowieść następującą: «Pewien człowiek wyprawił wielką
wieczerzę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas wieczerzy, posłał swego sługę,
aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo juŜ wszystko jest gotowe. Wtedy
zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy powiedział mu:
„Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uwaŜaj mnie za
usprawiedliwionego!” Drugi rzekł: „Kupiłem pięć par wołów i idę je
wypróbować; proszę cię, uwaŜaj mnie za usprawiedliwionego!” Jeszcze inny
rzekł: „Poślubiłem Ŝonę i dlatego nie mogę przyjść”. I powróciwszy sługa ten
oznajmił to panu swemu. Wtedy rozgniewawszy się pan domu rzekł słudze
swemu: „Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich,
ułomnych, niewidomych i chromych!” Sługa oznajmił: „Panie, stało się, jak
rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”. I rzekł pan do sługi: „Wyjdź na drogi i
między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem
powiadam wam: śaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje
wieczerzy mojej”. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych».
Koinonikon: Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. Alleluja.
Drugi: Radujcie się, sprawiedliwi, w Panu, prawym przynaleŜy chwała. Alleluja.
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