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7 ΜΑΪΟΤ 2017 

ΚΤΡΙΑΚΗ Δ´ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΑΧΑ 

ἐμ ᾗ μμείαμ ποιούμεθα τῆς παρὰ τὴμ κολυμβήθραμ Βηθεσδᾶ 

θεραπείας τοῦ Παραλύτου 

 
Ηχος γ´ – ῾Εωθιμόμ Ε´. ῏

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  

Μετά τό· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός...» ψάλλεται τό· «Φριστός ἀνέστη...», τρίς, ἅπαξ ἀπό τοῦ ῾Ιεροῦ 

Βήματος καί ἀνά μίαν ὑπό τὦν Χορὦν. 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... 

υναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...   

ὁ α’ χορὸς 

Ἦχος γ' 

Ἀμήν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.  

ὁ β’ χορὸς 

τίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰὦνα τό ἔλεος αὐτοῡ.. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...   

ὁ α’ χορὸς 

τίχ, β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.  

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...  

ὁ β’ χορὸς 

τίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμὦν.  

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...   

ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΑ  

ὁ α’ χορός 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ´.  
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Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ 

Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τὦν νεκρὦν ἐγένετο΄ ἐκ κοιλίας ᾍδου 

ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.  

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρί... 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια,...  

ὁ α’ χορός 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον  

ὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμὦν, ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε, ἐν τῇ 

σαρκὶ γὰρ τῇ ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡμὦν τὸ διὰ Σταυροῦ 

καταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, ἐκ φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος.  

υναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις 

Ὅτι σὸν τὸ κράτος...  

ΚΑΘΙΜΑΣΑ   

Μετὰ τὴν α´ τιχολογίαν.  

ὁ α’ χορός 

Ἦχος γ' 

Φριστὸς ἐκ νεκρὦν ἐγήγερται, ἡ ἀπαρχὴ τὦν κεκοιμημένων. Ὁ Πρωτότοκος τῆς κτίσεως, καὶ 

Δημιουργὸς πάντων τὦν γεγονότων, τὴν καταφθαρεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡμὦν, ἐν ἑαυτῷ 

ἀνεκαίνισεν. Οὐκέτι θάνατε κυριεύεις΄ ὁ γὰρ τὦν ὅλων Δεσπότης, τὸ κράτος σου κατέλυσε. 

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρί... 

αρκὶ τοῦ θανάτου γευσάμενος Κύριε, τὸ πικρὸν τοῦ θανάτου ἐξέτεμες τῇ Ἐγέρσει σου, καὶ 

τὸν ἄνθρωπον νῦν κατ' αὐτοῦ ἐνίσχυσας, τῆς ἀρχαίας κατάρας τὴν ἧτταν ἀνακαλούμενος. Ὁ 

ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς ἡμὦν, Κύριε δόξα σοι. 

ὁ α’ χορός 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον Αὐτόμελον 

Σὴν ὡραιότητα τῆς Παρθενίας σου, καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον τὸ τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριὴλ 

καταπλαγείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε΄ Ποῖόν σοι ἐγκώμιον, προσαγάγω ἐπάξιον; τί δὲ ὀνομάσω σε; 

ἀπορὦ καὶ ἐξίσταμαι΄ διὸ ὡς προσετάγην βοὦ σοι΄ Χαῖρε, ἡ Κεχαριτωμένη.   

Μετὰ τὴν β´ τιχολογίαν.  

ὁ β’ χορός  

Σὴν ὡραιότητα 

Πάντα ἀνθρώπινα, καταδεξάμενος, πάντα ἡμέτερα, οἰκειωσάμενος, προσηλωθῆναι ἐν 

Σταυρῷ, εὐδόκησας Ποιητά μου, θάνατον ἑλόμενος, ὑπομεῖναι ὡς ἄνθρωπος, ἵνα τὸ 

ἀνθρώπινον, ἐκ θανάτου λυτρώσῃς ὡς Θεός΄ διὸ ὡς ζωοδότῃ βοὦμέν σοι΄ Δόξα Χριστὲ τῇ 

εὐσπλαγχνίᾳ σου. 

ὁ α’ χορός 

Δόξα Πατρί... 

Σὸ ἀκατάληπτον τὸ τῆς Σταυρώσεως, καὶ ἀνερμήνευτον τὸ τῆς Ἐγέρσεως, θεολογοῦμεν οἱ 

πιστοί, ἀπόῤῥητον μυστήριον΄ σήμερον γὰρ θάνατος, καὶ ὁ ᾍδης ἐσκύλευται, γένος δὲ 

ἀνθρώπινον ἀφθαρσίαν ἐνδέδυται΄ διὸ καὶ εὐχαρίστως κραυγάζομεν΄ Δόξα Χριστὲ τῇ 

Ἀναστάσει σου.  

ὁ β’ χορός 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον  
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Σὰ ἐπουράνια, πόθῳ ἠγάλλοντο, καὶ τὰ ἐπίγεια, τρόμῳ ἐξίσταντο, ὅτε ἡ ἄχραντος φωνή, 

ἐπῆλθέ σοι Θεοτόκε, μία γὰρ πανήγυρις, ἀμφοτέροις ἐπέλαμψεν΄ ὅτι τόν Πρωτόπλαστον, ἐκ 

θανάτου ἐῤῥύσατο΄ διὸ σὺν τῷ Ἀγγέλῳ βοὦμέν σοι.  Χαῖρε ἁγνὴ Παρθενομῆτορ.  

Σὰ ἀναστάσιμα εὐλογητάρια. 

ὁ α’ χορός 

Ἦχος πλ. α’  

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.  

Σὦν Ἀγγέλων ὁ δῆμος, κατεπλάγη ὁρὦν σε, ἐν νεκροῖς λογισθέντα, τοῦ θανάτου δὲ Σωτήρ, 

τὴν ἰσχὺν καθελόντα, καὶ σὺν ἑαυτῷ τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα, καὶ ἐξ ᾍδου πάντας 

ἐλευθερώσαντα.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.  

Σί τὰ μύρα, συμπαθὦς τοῖς δάκρυσιν, ὥ Μαθήτριαι κιρνᾶτε; ὁ ἀστράπτων ἐν τῷ τάφῳ 

Ἄγγελος, προσεφθέγγετο ταῖς Μυροφόροις΄ Ἴδετε ὑμεῖς τὸν τάφον καὶ ᾔσθητε, ὁ Σωτὴρ γὰρ 

ἐξανέστη τοῦ μνήματος.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου,  

Λίαν πρωΐ, Μυροφόροι ἔδραμον, πρὸς τὸ μνῆμά σου θρηνολογοῦσαι, ἀλλ' ἐπέστη, πρὸς 

αὐτὰς ὁ Ἄγγελος, καὶ εἶπε΄ θρήνου ὁ καιρὸς πέπαυται, μὴ κλαίετε΄ τὴν Ἀνάστασιν δέ, 

Ἀποστόλοις εἴπατε.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου,  

Μυροφόροι γυναῖκες, μετὰ μύρων ἐλθοῦσαι, πρὸς τὸ μνῆμά σου, Σὦτερ ἐνηχοῦντο΄ Ἀγγέλου 

τρανὦς, πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου. Τί μετὰ νεκρὦν, τὸν ζὦντα λογίζεσθε; ὡς Θεὸς γάρ, 

ἐξανέστη τοῦ μνήματος.  

ὁ α’ χορός 

Δόξα Πατρί... Σριαδικὸν 

Προσκυνοῦμεν Πατέρα, καὶ τὸν τούτου Υἱόν τε, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ἐν 

μιᾷ τῇ οὐσίᾳ, σὺν τοῖς Σεραφείμ, κράζοντες τό, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ, Κύριε.  

ὁ β’ χορός 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Ζωοδότην τεκοῦσα, ἐλυτρώσω Παρθένε, τὸν Ἀδὰμ ἁμαρτίας, χαρμονὴν δὲ τῇ Εὔᾳ, ἀντὶ λύπης 

παρέσχες, ῥεύσαντα ζωῆς, ἴθυνε πρὸς ταύτην δέ, ὁ ἐκ σοῦ σαρκωθείς Θεὸς καὶ ἄνθρωπος.  

ὁ α’ χορός 

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. 

ὁ β’ χορός 

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. 

ὁ α’ χορός 

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. 

υναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις 

Ὅτι ηὐλόγηται... 

 Ἡ Ὑπακοὴ  Ἦχος γ' 

Ἐκπλήττων τῇ ὁράσει, δροσίζων τοῖς ῥήμασιν, ὁ ἀστράπτων Ἄγγελος, ταῖς μυροφόροις ἔλεγε. 

Τὸν ζὦντα τί ζητεῖτε ἐν μνήματι; ἠγέρθη κενώσας τὰ μνήματα τῆς φθορᾶς ἀλλοιωτήν, γνὦτε 

τὸν ἀναλλοίωτον, εἴπατε τῷ Θεῷ, Ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου! ὅτι τὸ γένος ἔσωσας τὦν 

ἀνθρώπων. 

ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ  



 
4 

Ἀντίφωνον Α’ 

ὁ α’ χορός 

         Σὴν αἰχμαλωσίαν Σιών, σὺ ἐξείλου ἐκ Βαβυλὦνος κἀμὲ ἐκ τὦν παθὦν, πρός ζωήν 

ἕλκυσον Λόγε. 

ὁ β’ χορός 

         Ἐν τῷ νότῳ οἱ σπείροντες δάκρυσιν ἐνθέοις, θεριοῦσι στάχυας, ἐν χαρᾷ ἀειζωΐας. 

ὁ α’ χορός 

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 

Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ἀγαθοδωρία, ὡς Πατρὶ καὶ Υἱῷ συναστράπτει, ἐν ᾧ τὰ πάντα ζῇ καὶ 

κινεῖται. 

Ἀντίφωνον Β’ 

ὁ β’ χορός 

         Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον τὦν ἀρετὦν, μάτην κοπιὦμεν, τὴν δὲ ψυχὴν 

σκέποντος, οὐδεὶς ἡμὦν πορθεῖται τὴν πόλιν. 

ὁ α’ χορός 

         Σοῦ καρποῦ τῆς γαστρός, τῷ Πνεύματι υἱοποιητὦς σοι τῷ Χριστῷ, ὡς Πατρὶ οἱ Ἅγιοι 

πάντοτέ εἰσι. 

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐνθεωρεῖται πᾶσα ἁγιότης σοφία, οὐσιοῖ πᾶσαν γὰρ κτίσιν, αὐτῷ 

λατρεύσωμεν. Θεὸς γάρ, ὡς Πατρί τε καὶ Λόγῳ. 

Ἀντίφωνον Γ’ 

ὁ α’ χορός 

         Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, μακάριοι τρίβους βαδιοῦνται, τὦν ἐντολὦν φάγονται, 

ζωηρὰν γὰρ παγκαρπίαν. 

ὁ β’ χορός 

         Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου εὐφράνθητι, καθορὦν σου Ποιμενάρχα, τὰ ἔκγονα 

φέροντα, κλάδους ἀγαθοεργίας. 

ὁ α’ χορός 

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ὁ πᾶς πλοῦτος τῆς δόξης, ἐξ οὗ χάρις καὶ ζωὴ πάσῃ τῇ κτίσει, σὺν Πατρὶ 

γάρ... 

ὁ β’ χορός 

... ἀνυμνεῖται καὶ τῷ Λόγῳ. 

ὁ α’ χορός 

Προκείμενον 

Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅτι Κύριος ἐβασίλευσε, καὶ γὰρ κατώρθωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ 

σαλευθήσεται. 

ὁ β’ χορός 

Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅτι Κύριος ἐβασίλευσε, καὶ γὰρ κατώρθωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ 

σαλευθήσεται. 

ὁ α’ χορός 

τίχ. ᾌσατε τῷ Κυρίω ᾆσμα καινόν. 

Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅτι Κύριος ἐβασίλευσε, καὶ γὰρ κατώρθωσε τὴν οἰκουμένην,... 

ὁ β’ χορός 

.... ἥτις οὐ σαλευθήσεται. 

Ἡ Σάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου 
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ὁ α΄ χορὸς 

μήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.  

ὁ β’ χορὸς 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

ὁ α΄ χορὸς 

Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον.  

ΕΨΘΙΝΟΝ Ε'  (ΛΟΤΚΑ 24, 12-35)  
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὁ Πέτροσ ἀναςτὰσ ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψασ βλέπει τὰ ὀθόνια 
κείμενα μόνα. καὶ ἀπῆλθε, πρὸσ ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονόσ. Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αῦτῶν ἦςαν 
πορευόμενοι ἐν αῦτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰσ κώμην ἀπέχουςαν ςταδίουσ ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουςαλήμ, ᾗ ὄνομα 
Ἐμμαούσ. καὶ αῦτοὶ ὡμίλουν πρὸσ ἀλλήλουσ περὶ πάντων τῶν ςυμβεβηκότων τούτων. καὶ ἐγένετο ἐν 
τῷ ὁμιλεῖν αῦτοὺσ καὶ ςυζητεῖν, καί, αῦτὸσ ὁ Ἰηςοῦσ ἐγγίςασ ςυνεπορεύετο αῦτοῖσ, οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ 
αῦτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αῦτόν. εἶπε δὲ πρὸσ αῦτούσ΄ Τῖνεσ οἱ λόγοι οὗτοι οὓσ 
ἀντιβάλλετε πρὸσ ἀλλήλουσ περιπατοῦντεσ, καὶ ἐςτὲ ςκυθρωποὶ; ἀποκριθείσ δὲ ὁ εἷσ ᾧ ὄνομα 
Κλεόπασ, εἶπε πρὸσ αῦτόν΄ Σὺ μόνοσ παροικεῖσ ἐν Ἱερουςαλήμ, καὶ οῦκ ἔγνωσ τὰ γενόμενα ἐν αῦτῇ ἐν 
ταῖσ ἡμέραισ ταύταισ; καὶ εἶπεν αῦτοῖσ΄ Ποῖα; Οἱ δὲ εἶπον αῦτῷ, Τὰ περὶ Ἰηςοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃσ 
ἐγένετο ἀνὴρ προφήτησ δυνατὸσ ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸσ τοῦ λαοῦ, ὅπωσ τε 
παρέδωκαν αῦτὸν οἱ ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ ἄρχοντεσ ἡμῶν εἰσ κρῖμα θανάτου, καὶ ἐςταύρωςαν αῦτόν. 
ἡμεῖσ δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αῦτὸσ ἐςτιν ὁ μέλλων λυτροῦςθαι τὸν Ἰςραήλ. ἀλλὰ γε οὖν ςὺν πᾶςι τούτοισ 
τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ςήμερον, ἀφ' οὗ ταῦτα ἐγένετο. ἀλλὰ καὶ γυναῖκέσ τινεσ ἐξ ἡμῶν 
ἐξέςτηςαν ἡμᾶσ, γενόμεναι ὄρθριαι ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ μὴ εὑροῦςαι τὸ ςῶμα αῦτοῦ, ἦλθον λέγουςαι 
καὶ ὀπταςίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουςιν αῦτὸν ζῆν΄ καὶ ἀπῆλθόν τινεσ τῶν ςὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ 
μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτω καθὼσ καὶ αἱ γυναῖκεσ εἶπον, αῦτὸν δὲ οῦκ εἶδον. καὶ αῦτὸσ εἶπε πρὸσ 
αῦτούσ΄ Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖσ τῇ καρδίᾳ τοῦ πιςτεύειν ἐπὶ πᾶςιν οἷσ ἐλάληςαν οἱ προφῆται, οῦχὶ 
ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριςτὸν καὶ εἰςελθεῖν εἰσ τὴν δόξαν αῦτοῦ; καὶ ἀρξάμενοσ ἀπὸ Μωςέωσ καὶ 
ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν, διηρμήνευεν αῦτοῖσ ἐν πάςαισ ταῖσ γραφαῖσ τὰ περὶ ἑαυτοῦ. καὶ ἤγγιςαν 
εἰσ τὴν κώμην οῦ ἐπορεύοντο, καὶ αῦτὸσ προςεποιεῖτο ποῤῥωτέρω πορεύεςθαι. Καὶ παρεβιάςαντο 
αῦτόν , λέγοντεσ, Μεῖνον μεθ' ἡμῶν, ὅτι πρὸσ ἑςπέραν ἐςτὶ καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα. καὶ εἰςῆλθε τοῦ 
μεῖναι ςὺν αῦτοῖσ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αῦτὸν μετ' αῦτῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον εῦλόγηςε, καὶ 
κλάςασ ἐπεδίδου αῦτοῖσ. αῦτῶν δὲ διηνοίχθηςαν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωςαν αῦτόν, καὶ αῦτὸσ 
ἄφαντοσ ἐγένετο ἀπ’ αῦτῶν. καὶ εἶπον πρὸσ ἀλλήλουσ, οῦχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡσ 
ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὡσ διήνοιγεν ἡμῖν τὰσ γραφάσ; καὶ ἀναςτάντεσ αῦτῇ τῇ ὥρᾳ, ὑπέςτρεψαν 
εἰσ Ἱερουςαλήμ, καὶ εὗρον ςυνηθροιςμένουσ τοὺσ ἕνδεκα καὶ τοὺσ ςὺν αῦτοῖσ, λέγοντασ, ὅτι ἠγέρθη ὁ 
Κύριοσ ὄντωσ, καὶ ὤφθη Σίμωνι. καὶ αῦτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὡσ ἐγνώςθη αῦτοῖσ ἐν τῇ 
κλάσει τοῦ ἄρτου. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης: 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον 

ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν 

ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμὦν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου 

ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν, ἰδοὺ 

γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, 

ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ. Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. 

Καὶ εὐθὺς ὁ Ν’ Χαλμὸς εἰς ἦχον β’ 

 ·  Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος των οἰκτιρμὦν σου 

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.  

 ·  Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.  

 ·  Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντὸς.  

 ·   οὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς 

λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 
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 ·   Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

 ·   Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

 ·   Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. 

 ·   Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. 

 ·   Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τὦν ἁμαρτιὦν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου 

ἐξάλειψον.  

 ·   Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις 

μου.  

 ·   Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ' 

ἐμοῦ. 

 ·   Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

 ·   Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν. 

 ·   Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσεται ἡ γλὦσσά μου τὴν 

δικαιοσύνην σου.  

 ·   Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.  

 ·   Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.  

 ·   Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντετριμμένον΄ καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην 

ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.  

 ·   Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ.  

 ·  Σότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

  Σότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους, καὶ ἐλέησόν με ὁ Θεός.  

ὁ α’ χορὸς  

Δόξα Πατρί... Ἦχος β’ 

Σαῖς τὦν Ἀποστόλων, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τὦν ἐμὦν ἐγκλημάτων. 

ὁ β’ χορὸς 

Καὶ νῦν... 

Σαῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τὦν ἐμὦν ἐγκλημάτων.   

ὁ α’ χορὸς  

τίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τὦν οἰκτιρμὦν σου 

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Πεντηκοστάριον  Ἦχος ὁ αὐτὸς 

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν, τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα 

ἔλεος. 

  Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου...Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... 

Οἱ Κανόνες τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς δ' καὶ τῆς Θεοτόκου εἰς β’ 

Κανὼν τοῦ Πάσχα   

ᾠδὴ α'  

 ὁ α’ χορὸς 

Ἦχος α'  εἱρμὸς  

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθὦμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, 

καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας.  

ὁ β’ χορὸς 

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθὦμεν λαοί,... 

ὁ α’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Καθαρθὦμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν 

ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανὦς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες.  
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ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω,  ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε 

ἅπας καὶ ἀόρατος, Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος.  

εἱρμὸς ὁ αὐτὸς 

Κανὼν τῆς Θεοτόκου 

Ἦχος α' 

Οὗ ἡ ἀκροστιχὶς ἐν τοῖς πρώτοις Σροπαρίοις. Θεοφάνους. 

ὁ α’ χορὸς 

Δόξα Πατρί...  

Θανατώσεως τὸν ὅρον ἀνεμόχλευσας, τὴν αἰωνίαν ζωήν,  κυοφορήσασα Χριστόν, τὸν ἐκ 

τάφου ἀναλάμψαντα σήμερον, Παρθένε πανάμωμε, καὶ τὸν κόσμον φωτίσαντα.  

ὁ β’ χορὸς 

Καὶ νῦν... 

Ἀναστάντα κατιδοῦσα σὸν Υἱὸν καὶ Θεόν, χαίροις σὺν Ἀποστόλοις, θεοχαρίτωτε ἁγνή, καὶ τὸ 

Χαῖρε πρωτουργὦς, ὡς πάντων χαρᾶς, αἰτία εἰσδέδεξαι, Θεομῆτορ πανάμωμε.   

ᾠδὴ γ' 

ὁ α’ χορὸς 

ὁ εἱρμὸς 

Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον, ἀλλ' ἀφθαρσίας 

πηγήν, ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ, ἐν ᾧ στερεούμεθα.  

ὁ β’ χορὸς 

Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν,... 

ὁ α’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ, καὶ τὰ καταχθόνια, ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα 

κτίσις, τὴν Ἔγερσιν Χριστοῦ, ἐν ᾗ ἐστερέωται.   

ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.  

Φθὲς συνεθαπτόμην σοι Χριστὲ συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι, συνεσταυρούμην σοι 

χθὲς αὐτός με συνδόξασον Σωτήρ, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.  

 Σῆς Θεοτόκου  

ὁ α’ χορὸς 

Δόξα Πατρί...   

Ἐπὶ τὴν ἀκήρατον ζωήν, ἐπανέρχομαι σήμερον ἀγαθότητι, τοῦ γεννηθέντος ἐκ σοῦ, καὶ πᾶσι 

τοῖς πέρασιν Ἁγνή, τὸ φέγγος ἀστράψαντος.  

ὁ β’ χορὸς 

Καὶ νῦν...  

Θεὸν ὃν ἐκύησας σαρκί, ἐκ νεκρὦν καθὼς εἶπεν ἐξεγειρόμενον, θεασαμένη Ἁγνή, χόρευε, καὶ 

τοῦτον, ὡς Θεόν, ἄχραντε μεγάλυνε.  

υναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις 

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν...   

Καθίσματα  Ἦχος γ' 

ὁ β’ χορὸς  

Σὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου 

Ῥῆμα Παράλυτον, μόνον συνέσφιγξεν, ὡς ὁ παγκόσμιος, λόγος ἐφθέγξατο, τοῦ δι' ἡμᾶς ἐπὶ 

τῆς γῆς ὀφθέντος δι' εὐσπλαγχνίαν, ὅθεν καὶ τὸν κράββατον, ἐπιφέρων διήρχετο, κἂν οἱ 
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Γραμματεῖς ὁρᾶν, τὸ πραχθὲν οὐχ ὑπέφερον, κακίας κατεχόμενοι φθόνῳ, τῷ ψυχὰς 

παραλύοντι.  

ὁ α’ χορός 

Δόξα Πατρί...Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Σὴν ὡραιότητα τῆς Παρθενίας σου, καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον τὸ τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριὴλ 

καταπλαγείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε΄ Ποῖόν σοι ἐγκώμιον, προσαγάγω ἐπάξιον; τί δὲ ὀνομάσω σε; 

ἀπορὦ καὶ ἐξίσταμαι. Διὸ ὡς προσετάγην βοὦ σοι, Χαῖρε, ἡ Κεχαριτωμένη.  

ᾠδὴ δ'  
 ὁ β’ χορὸς 

ὁ εἱρμὸς  

Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς ὁ θεηγόρος Ἀββακούμ, στήτω μεθ' ἡμὦν καὶ δεικνύτω, φαεσφόρον 

Ἄγγελον, διαπρυσίως λέγοντα, Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς 

παντοδύναμος.  

ὁ α’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἄρσεν μέν, ὡς διανοῖξαν, τὴν παρθενεύουσαν νηδύν, πέφηνε Χριστός, ὡς βρωτὸς δέ, ἀμνὸς 

προσηγόρευται, ἄμωμος δέ, ὡς ἄγευστος κηλῖδος, τὸ ἡμέτερον Πάσχα, καὶ ὡς Θεὸς ἀληθής, 

τέλειος λέλεκται.  

ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὡς ἐνιαύσιος ἀμνός, ὁ εὐλογούμενος ἡμῖν, στέφανος χρηστὸς ἑκουσίως, ὑπὲρ πάντων 

τέθυται, Πάσχα τὸ καθαρτήριον, καὶ αὖθις ἐκ τοῦ τάφου ὡραῖος, δικαιοσύνης ἡμῖν ἔλαμψεν 

ἥλιος.   

ὁ α’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ θεοπάτωρ μὲν Δαυΐδ, πρὸ τῆς σκιώδους κιβωτοῦ ἤλατο σκιρτὦν, ὁ λαὸς δὲ τοῦ Θεοῦ ὁ 

ἅγιος, τὴν τὦν συμβόλων ἔκβασιν, ὁρὦντες, εὐφρανθὦμεν ἐνθέως, ὅτι ἀνέστη Χριστὸς ὡς 

παντοδύναμος.     

Σῆς Θεοτόκου 
ὁ β’ χορὸς 

Δόξα Πατρὶ...   

ὁ αὐτὸς 

Ὁ διαπλάσας τὸν Ἀδάμ, τὸν σὸν προπάτορα Ἁγνή, πλάττεται ἐκ σοῦ, καὶ θανάτῳ, τῷ οἰκείῳ 

ἔλυσε, τὸν δι' ἐκείνου θάνατον σήμερον, καὶ κατηύγασε πάντας, ταῖς θεϊκαῖς ἀστραπαῖς τῆς 

Ἀναστάσεως.  

ὁ α’ χορὸς 

Καὶ νῦν...  

Ὃν ἀπεκύησας Χριστόν, ὡραιοτάτως ἐκ νεκρὦν, λάμψαντα Ἁγνὴ καθορὦσα, ἡ καλὴ καὶ 

ἄμωμος, ἐν γυναιξὶν ὡραία τε, σήμερον εἰς πάντων σωτηρίαν, σὺν Ἀποστόλοις αὐτὸν... 

ὁ β’χορὸς 

... χαίρουσα, δόξαζε.   

ᾠδὴ ε'  
 ὁ α’ χορὸς 

ὁ εἱρμὸς 

Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος, καὶ ἀντὶ μύρου τὸν ὕμνον προσοίσομεν τῷ Δεσπότῃ, καὶ 

Χριστὸν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.  
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ὁ β’ χορὸς 

Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος... 

ὁ α’χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὴν ἄμετρόν σου εὐσπλαγχνίαν, οἱ ταῖς τοῦ ᾍδου σειραῖς, συνεχόμενοι δεδορκότες, πρὸς τὸ 

φὦς ἠπείγοντο Χριστέ, ἀγαλλομένῳ ποδί, Πάσχα κροτοῦντες αἰώνιον. 

  

ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι, τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς νυμφίῳ, καὶ 

συνεορτάσωμεν ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι, Πάσχα Θεοῦ τὸ σωτήριον.  

Σῆς Θεοτόκου 
ὁ α’ χορὸς 

Δόξα Πατρὶ... 

Υωτίζεται θείαις ἀκτῖσι, καὶ ζωηφόροις ταῖς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Υἱοῦ σου, Θεομῆτορ 

ἄχραντε, καὶ χαρμονῆς ἐμπίπλαται, τὦν εὐσεβὦν ἡ ὁμήγυρις.  

ὁ β’ χορὸς 

Καὶ νῦν...  

Οὐκ ἤνοιξας πύλας Παρθένου, ἐν τῷ σαρκοῦσθαι μνήματος οὐκ ἔλυσας τὰς σφραγῖδας, 

Βασιλεῦ τῆς κτίσεως, ὅθεν ἐξαναστάντα σε,... 

ὁ α’ χορὸς 

...θεασαμένη ἠγάλλετο.  

ᾠδὴ ς' 
ὁ β’ χορὸς 

 ὁ εἱρμὸς  

Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, καὶ συνέτριψας μοχλοὺς αἰωνίους, κατόχους 

πεπεδημένων Χριστέ, καὶ τριήμερος ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς, ἐξανέστης τοῦ τάφου.  

ὁ α’ χορὸς 

Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς,... 

ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Υυλάξας τὰ σήμαντρα σῷα Χριστέ, ἐξηγέρθης τοῦ τάφου, ὁ τὰς κλεῖς τῆς Παρθένου μὴ 

λυμηνάμενος ἐν τῷ τόκῳ σου, καὶ ἀνέῳξας ἡμῖν, Παραδείσου τὰς πύλας.  

ὁ α’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ὦτέρ μου τὸ ζὦν τε καὶ ἄθυτον, ἱερεῖον, ὡς Θεός, σεαυτὸν ἑκουσίως, προσαγαγὼν τῷ Πατρί, 

συνανέστησας, παγγενῆ τὸν Ἀδάμ, ἀναστὰς ἐκ τοῦ τάφου.  

Σῆς Θεοτόκου   
ὁ β’ χορὸς 

Δόξα Πατρί...  

Ἀνῆκται τὸ πάλαι κρατούμενον, τῷ θανάτῳ καὶ φθορᾷ, διὰ τοῦ σαρκωθέντος, ἐκ σῆς 

ἀχράντου γαστρὸς πρὸς τὴν ἄφθαρτον, καὶ ἀΐδιον ζωήν, Θεοτόκε Παρθένε.  

ὁ α’ χορὸς 

Καὶ νῦν...   
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Κατῆλθεν ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς ὁ λαγόσι σου Ἁγνή, κατελθὼν καὶ οἰκήσας, καὶ 

σαρκωθεὶς ὑπὲρ νοῦν καὶ συνήγειρεν, ἑαυτῷ τὸν Ἀδάμ, ἀναστὰς ἐκ τοῦ τάφου.  

υναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεύς... 

Κοντάκιον  Ἦχος γ' - Ἡ Παρθένος σήμερον 

Σὴν ψυχήν μου Κύριε, ἐν ἁμαρτίαις παντοίαις, καὶ ἀτόποις πράξεσι, δεινὦς παραλελυμένην, 

ἔγειρον τῇ θεϊκῇ σου ἐπιστασίᾳ, ὣς περ καὶ τὸν Παράλυτον, ἤγειρας πάλαι, ἵνα κράζω 

σεσωσμένος, Οἰκτίρμον δόξα, Φριστέ, τῷ κράτει σου. 

Ὁ Οἶκος 

Ὁ χειρί σου δρακὶ περικρατὦν τὰ πέρατα, Ἰησοῦ ὁ Θεός, ὁ τῷ Πατρὶ συνάναρχος, καὶ 

Πνεύματι ἁγίῳ συνδεσπόζων ἁπάντων, σαρκὶ ἐφάνης, νόσους ἰώμενος, καὶ πάθη ἀπήλασας, 

τυφλοὺς ἐφώτισας, καὶ τὸν Παράλυτον λόγῳ θεϊκῷ σὺ ἐξανέστησας, περιπατεῖν ἀθρόως 

προστάξας, καὶ τὴν βαστάσασαν αὐτὸν κλίνην ἐπὶ τὦν ὤμων ἆραι, ὅθεν πάντες σὺν τούτῳ 

ἀνυμνοῦμεν καὶ ἐκβοὦμεν, Οἰκτίρμον δόξα, Φριστὲ τῷ κράτει σου. 

 υναξάριον 

Σῇ Ζ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, τὴν ἀνάμνησιν ἑορτάζομεν τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ 

Τιμίου Σταυροῦ, ἐπὶ Κωνσταντίου Βασιλέως, υἱοῦ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, καὶ Κυρίλλου 

Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. 

τίχοι 

  Σταυροῦ παγέντος, ἡγιάσθη γῆ πάλαι. 

  Καὶ νῦν φανέντος, ἡγιάσθη καὶ πόλος. 

  Ἑβδομάτῃ Σταυροῖο τύπος πόλῳ ἀμφετανύθη. 

 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἀκακίου. 

Στίχοι 

  Εἴπερ τις ἄλλος, ἐν χορῷ τὦν Μαρτύρων, 

  Κάλλιστος Ἀκάκιος ἐκτμηθεὶς ξίφει. 

 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς ἀθλήσεως τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Κοδράτου καὶ τὦν σὺν αὐτῷ. 

τίχοι 

  Ζωμοὺς χύτρας σὴς τοὺς ἱδρὦτας, Κοδρᾶτε, 

  Ἅλατι τμηθεὶς αἱμάτων παραρτύεις. 

 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμὦν καὶ Ὁμολογητοῦ Ἰωάννου τοῦ ΨυχαἸτου. 

Στίχοι 

  Ψυχῆς μόνης σὺ τὴν σχέσιν φέρων Πάτερ, 

  ΨυχαἸτης κέκλησαι ἐνδίκως μάκαρ. 

 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς ἀθλήσεως τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Μαξίμου. 

τίχοι 

  Λίθοις ἐπιβὰς Μάξιμος μεγαλόνους, 

  Ἀνῆλθε χαίρων οὐρανοῦ εἰς τὸ πλάτος.  

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τετάρτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τοῦ Παραλύτου μνείαν 

ποιούμεθα, καὶ ὡς εἰκὸς τὸ τοιοῦτον ἑορτάζομεν θαῦμα. 

Στίχοι 

        Τὸ ῥῆμα Χριστοῦ σφίγμα τῷ παρειμένῳ. 

        Οὕτως ἴαμα τοῦτο ῥῆμα καὶ μόνον. 
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Σῷ ἀπείρῳ ἐλέει σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμὦν, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.  

ΚΑΣΑΒΑΙΑΙ  

ὁ α’ χορὸς  

ᾠδὴ α ‘  

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθὦμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, 

καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας.  

ὁ β’ χορὸς 

 ᾠδὴ γ’ 

Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον, ἀλλ' ἀφθαρσίας 

πηγήν, ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ,... 

ὁ α’ χορὸς 

... ἐν ᾧ στερεούμεθα.  

ὁ β’ χορὸς 

ᾠδὴ δ’ 

Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς ὁ θεηγόρος Ἀββακούμ, στήτω μεθ' ἡμὦν καὶ δεικνύτω, φαεσφόρον 

Ἄγγελον, διαπρυσίως λέγοντα, σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς 

παντοδύναμος.  

ὁ α’ χορὸς 

ᾠδὴ ε’ 

Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος, καὶ ἀντὶ μύρου τὸν ὕμνον προσοίσομεν τῷ Δεσπότῃ, καὶ 

Χριστὸν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.  

ὁ β’ χορὸς 

ᾠδὴ ς’ 

Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, καὶ συνέτριψας μοχλοὺς αἰωνίους, κατόχους 

πεπεδημένων Χριστέ, καὶ τριήμερος ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς, ἐξανέστης τοῦ τάφου.   

ὁ α’ χορὸς 

ᾠδὴ ζ’ 

Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου ῥυσάμενος, γενόμενος ἄνθρωπος, πάσχει ὡς θνητός, καὶ διὰ Πάθους τὸ 

θνητόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, ὁ μόνος εὐλογητὸς τὦν Πατέρων, Θεὸς καὶ 

ὑπερένδοξος. 

ὁ β’ χορὸς 

ᾠδὴ η’ 

τίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καί  προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον  

Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τὦν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτὦν ἑορτή, καὶ 

πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν, Φριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.  

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς...  

ᾠδὴ θ'  

ὁ α’ χορὸς 

τίχ. Μεγάλυνον, ψυχή μου, τόν ἐθελουσίως παθόντα καί ταφέντα καί ἐξαναστάντα 

τριήμερον ἐκ τάφου. 

 ὁ εἱρμὸς  

Υωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε, Χόρευε νῦν, καὶ 

ἀγάλλου Σιών, σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου. 

ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Μεγάλυνον, ψυχή μου, τόν ἐξαναστάντα, τριήμερον ἐκ τάφου, Χριστόν τόν ζωοδότην. 

Υωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ,...  
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ὁ α’ χορὸς 

τίχ. Φριστός τό καινόν Πάσχα, τό ζωόθυτον θῦμα, ἀμνός Θεοῦ, ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν 

κόσμου. 

Ὢ θείας, ὥ φίλης, ὥ γλυκυτάτης σου φωνῆς, μεθ' ἡμὦν ἀψευδὦς γάρ, ἐπηγγείλω ἔσεσθαι, 

μέχρι τερμάτων αἰὦνος Χριστέ, ἣν οἱ πιστοί, ἄγκυραν ἐλπίδος, κατέχοντες ἀγαλλόμεθα. 

ὁ β’ χορὸς 

τίχ. ήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καί χαίρει, ὅτι Χριστός ἀνέστη καί ῞ᾼδης ἐσκυλεύθη. 

Ὢ Πάσχα τὸ μέγα, καὶ ἱερώτατον Χριστέ, ὥ σοφία καὶ Λόγε, τοῦ Θεοῦ καὶ δύναμις, δίδου ἡμῖν 

ἐκτυπώτερον, σοῦ μετασχεῖν, ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς βασιλείας σου.  

ὁ α’ χορὸς 

Σῆς Θεοτόκου 

Δόξα Πατρί ... 

τίχ. Μεγάλυνον, ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου καί ἀδιαιρέτου Θεότητος τό κράτος. 

υμφώνως Παρθένε, σὲ μακαρίζομεν πιστοί, Χαῖρε πύλη Κυρίου, χαῖρε πόλις ἔμψυχε, χαῖρε, 

δι' ἧς ἡμῖν ἔλαμψε, σήμερον φὦς τοῦ ἐκ σοῦ τεχθέντος, τῆς ἐκ νεκρὦν ἀναστάσεως.  

ὁ β’ χορὸς 

Καὶ νῦν...   

τίχ. Φαῖρε, Παρθένε, χαῖρε, χαῖρε, εὐλογημένη, χαῖρε, δεδοξασμένη· σός γάρ Υἱός ἀνέστη, 

τριήμερος ἐκ τάφου. 

Εὐφραίνου, ἀγάλλου, ἡ θεία πύλη τοῦ φωτός, ὁ γὰρ δύνας ἐν τάφῳ, Ἰησοῦς ἀνέτειλε, λάμψας 

ἡλίου φαιδρότερον, καὶ τοὺς πιστοὺς πάντας καταυγάσας, θεοχαρίτωτε Δέσποινα.  

Καταβασία  

ὁ α’χορὸς 

τίχ. Ὁ῎Αγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ· ῾Αγνή, Παρθένε χαῖρε, καί πάλιν ἐρὦ χαῖρε, ὁ σός 

Υἱός ἀνέστη, τριήμερος ἐκ τάφου. 

Υωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε, Χόρευε νῦν, καὶ 

ἀγάλλου Σιών, σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου.  

υναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

Ἐξαποστειλάριον 

Ἦχος β' 

ὁ α’ χορός 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμὦν.  

 ὁ β’ χορός 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμὦν. 

ὁ α’ χορός 

Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμὦν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τὦν ποδὦν αὐτοῦ.  

ὁ β’ χορός 

Ὅτι ἅγιός ἐστι.  

Ἐξαποστειλάριον  αὐτόμελον   

ὁ α’ χορὸς 

Ἦχος β'  

αρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός, ὁ Βασιλεὺς καὶ Κύριος, τριήμερος ἐξανέστης, Ἀδὰμ ἐγείρας ἐκ 

φθορᾶς, καὶ καταργήσας θάνατον, Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας, τοῦ κόσμου σωτήριον. 

ὁ β’ χορός 

Ἕτερον τοῦ Παραλύτου - Γυναῖκες ἀκουτίσθητε 
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Ἐπέστη ὁ φιλάνθρωπος, καὶ πανοικτίρμων Κύριος, Προβατικῇ κολυμβήθρᾳ, τοῦ θεραπεῦσαι 

τὰς νόσους, εὗρε δὲ κατακείμενον, ἄνθρωπον πλείστοις ἔτεσι, καὶ πρός αὐτὸν ἐβόησεν, Ἆρον 

τὸν κράββατον, ἴθι, πρὸς τὰς ὁδοὺς τὰς εὐθείας.  

AINOI  

ὁ α’ χορός 

Ἦχος γ’.  

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τὦν οὐρανὦν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

ὁ β’ χορός 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει 

ὕμνος τῷ Θεῷ.  

ὁ α’ χορός  

τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς 

μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 

Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη, γνὦτε τοῦ φρικτοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν, Χριστὸς γὰρ ὁ Σωτὴρ ἡμὦν, 

ὁ ἐν ἀρχῇ Λόγος, ἐσταυρώθη δι' ἡμᾶς, καὶ ἑκὼν ἐτάφη, καὶ ἀνέστη ἐκ νεκρὦν, τοῦ σὦσαι τὰ 

σύμπαντα. Αὐτὸν προσκυνήσωμεν. 

ὁ β’ χορός  

τίχ.  Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Διηγήσαντο πάντα τὰ θαυμάσια, οἱ φύλακές σου Κύριε, ἀλλὰ τὸ συνέδριον τῆς ματαιότητος, 

πληρὦσαν δώρων τὴν δεξιὰν αὐτὦν, κρύπτειν ἐνόμιζον τὴν ἀνάστασίν σου, ἣν ὁ κόσμος 

δοξάζει. Ἐλέησον ἡμᾶς. 

ὁ α’ χορός  

τίχ.  Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς 

μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 

Φαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται, τῆς Ἀναστάσεως τὴν πεῖραν εἰληφότα. Μαρία γὰρ ἡ 

Μαγδαληνή, ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθεν, εὗρεν Ἄγγελον ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, τοῖς ἱματίοις 

ἐξαστράπτοντα καὶ λέγοντα΄ Τί ζητεῖτε; τὸν ζὦντα μετὰ τὦν νεκρὦν, οὐκ ἔστιν ᾧδε, ἀλλ' 

ἐγήγερται, καθὼς εἶπε, προάγων ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. 

 ὁ β’ χορός 

τίχ.  Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα 

πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.  

Ἐν τῷ φωτί σου Δέσποτα, ὀψόμεθα φὦς φιλάνθρωπε, ἀνέστης γὰρ ἐκ τὦν νεκρὦν, σωτηρίαν 

τῷ γένει τὦν ἀνθρώπων δωρούμενος, ἵνα σε πᾶσα κτίσις δοξολογῇ, τόν μόνον ἀναμάρτητον. 

Ἐλέησον ἡμᾶς. 

Εἶτα τὰ τιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν τίχων αὐτῶν. 

ὁ α’ χορός 

Ἦχος πλ. α'  

τίχ. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ 

προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. 

Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται, Πάσχα καινόν, Ἅγιον, Πάσχα μυστικόν, Πάσχα 

πανσεβάσμιον, Πάσχα Χριστὸς ὁ λυτρωτής, Πάσχα ἄμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα τὦν 

πιστὦν, Πάσχα, τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοῖξαν, Πάσχα, πάντας ἁγιάζον πιστούς.   

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός. 
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Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε΄ Δέχου παρ’ ἡμὦν χαρᾶς 

εὐαγγέλια, τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ, τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα 

Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς νυμφίον προερχόμενον.   

ὁ α’ χορός 

τίχ. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. καὶ οἱ δίκαιοι 

εὐφρανθήτωσαν. 

Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, ὄρθρου βαθέος, ἐπιστᾶσαι πρὸς τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου, εὗρον 

Ἄγγελον, ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, καὶ αὐτὸς προσφθεγξάμενος, αὐταῖς οὕτως ἔλεγε. Τί 

ζητεῖτε τὸν ζὦντα μετὰ τὦν νεκρὦν; τί θρηνεῖτε τὸν ἄφθαρτον ὡς ἐν φθορᾷ; ἀπελθοῦσαι 

κηρύξατε, τοῖς αὐτοῦ Μαθηταῖς.   

ὁ β’ χορός 

τίχ. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθὦμεν ἐν αὐτῇ.  

Πάσχα τὸ τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ἡμῖν ἀνέτειλε, Πάσχα, ἐν 

χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, ὥ Πάσχα λύτρον λύπης, καὶ γὰρ ἐκ τάφου σήμερον ὥσπερ 

ἐκ παστοῦ, ἐκλάμψας Χριστός, τὰ γύναια χαρᾶς ἔπλησε λέγων΄ κηρύξατε Ἀποστόλοις.  

ὁ α’ χορός 

Δόξα Πατρί... Ἦχος πλ. δ’ 

Κύριε, τὸν Παράλυτον οὐχ ἡ κολυμβήθρα ἐθεράπευσεν, ἀλλ' ὁ σὸς λόγος ἀνεκαίνισε, καὶ 

οὐδὲ ἡ πολυχρόνιος αὐτῷ ἐνεπόδισε νόσος, ὅτι τῆς φωνῆς σου ὀξυτέρα ἡ ἐνέργεια ἐδείχθη, 

καὶ τὸ δυσβάστακτον βάρος ἀπέῤῥιψε, καὶ τὸ φορτίον τῆς κλίνης ἐβάστασεν, εἰς μαρτύριον 

τοῦ πλήθους τὦν οἰκτιρμὦν σου, δόξα σοι.  

ὁ β’ χορός 

Καὶ νῦν... ἦχος πλ.α’ 

Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθὦμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, 

Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω 

βοήσωμεν, Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρὦν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, 

ζωὴν χαρισάμενος.  

Δοξολογία Μεγάλη  

εἰς ἦχον γ ( Ἀργή ἢ σύντομος ) 

ὁ α’ χορός 

 ·        Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φὦς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις 

εὐδοκία.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν 

σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ 

Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 

κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμὦν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. 

Ἀμήν.  

ὁ α’ χορός 
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 ·        Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰὦνα, καὶ εἰς 

τὸν αἰὦνα τοῦ αἰὦνος.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τὦν Πατέρων ἡμὦν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ 

ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰὦνας. Ἀμήν.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα΄ Κύριε, ἐλέησόν με, 

ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φὦς.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.  

     Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

ὁ β’ χορός 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  

ὁ α’ χορός 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

ὁ α’ χορός 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰὦνας τὦν αἰώνων. Ἀμήν. 

ὁ β’ χορός 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

ὁ α’ χορός 

καὶ πάλιν γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ 

Ἅγιος ὁ Θεός,  

ὁ β’ χορός 

Ἅγιος Ἰσχυρός,  

ὁ α’ χορός 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

καὶ εὐθύς  

ὁ β’ χορός 

τὸ παρόν Ἀναστάσιμον Σροπάριον 

Ἦχος γ’.  
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ήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ γέγονεν, ᾄσωμεν τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου καὶ ἀρχηγῷ τῆς ζωῆς 

ἡμὦν· καθελὼν γὰρ τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, τὸ νῖκος ἔδωκεν ἡμῖν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.  

ΕΙ ΣΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑΝ 

Μετά τό· «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία...» ψάλλεται τό· «Χριστός ἀνέστη...», τρίς, ἅπαξ ἀπό τοῦ 

῾Ιεροῦ Βήματος καί ἀνά μίαν ὑπό τὦν Χορὦν. 

Ἀντίφωνον α' 

 Ἦχος β' 

ὁ α’ χορός 

τίχ. Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σὦτερ σὦσον ἡμᾶς.  

ὁ β’ χορός 

τίχ. Χάλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, δότε δόξαν ἐν αἰνέσει αὐτοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...  

ὁ α’ χορός 

τίχ. Εἴπατε τῷ Θεῷ΄ Ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου. Ἐν τῷ πλήθει τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε 

οἱ ἐχθροί σου. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...  

ὁ β’ χορός 

τίχ. Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι, ψαλάτωσαν δὴ τῷ ὀνόματι σου 

Ὕψιστε. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...  

ὁ α’ χορός 

Δόξα Πατρὶ...  

ὁ β’ χορός  

Καὶ νῦν... 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Ἀντίφωνον β' 

Ἦχος ὁ αὐτὸς 

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, 

καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς. 

ὦσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρὦν, ψάλλοντάς σοι. Ἀλληλούϊα.  

ὁ α’ χορός 

τίχ. Σοῦ γνὦναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσι τὸ σωτήριόν σου. 

ὦσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...  

ὁ β’ χορός 

τίχ.Ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ Θεός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες. 

ὦσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...  

ὁ α’ χορός 

τίχ. Εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, καὶ φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς. 

ὦσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...   

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 

Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος του Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάμενος διὰ τὴν 

ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως 

ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὤν τῆς Ἁγίας 

Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, σὦσον ἡμᾶς. 
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Ἀντίφωνον γ' 

Ἦχος πλ. α' 

ὁ α’ χορός 

τίχ. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ 

προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. 

Φριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρὦν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν 

χαρισάμενος. 

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός. 

Φριστὸς ἀνέστη...  

ὁ α’ χορός 

τίχ. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι 

εὐφρανθήτωσαν. 

Φριστὸς ἀνέστη...  

ὁ β’ χορός 

τίχ. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθὦμεν ἐν αὐτῇ. 

Φριστὸς ἀνέστη...  

Εἰσοδικὸν 

        ( ψάλλεται ὑπὸ τὦν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγὦν Ἰσραήλ, σὦσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 

ἀναστὰς ἐκ νεκρὦν,... 

  

...ψάλλοντάς σοι΄ Ἀλληλούϊα. 

  

Εἶτα  

   ( ψάλλεται ὑπὸ τὦν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ 

Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τὦν νεκρὦν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾍδου 

ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.   

 

 τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ 

 

   ( ψάλλεται ὑπὸ τὦν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Κοντάκιον  Ἦχος πλ. δ'   

Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς 

νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις 

εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.   

Σρισάγιον 

᾽Απόστολος 

Κυριακῆς δ´ τῶν Πράξεων· (Πράξ. θ´ 32-42). 

Προκείμενον ἦχος γ’. 

Χάλατε τῷ Θεῷ ἡμὦν, ψάλατε. 

τίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας.  

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα 

Ἐμ σαῖρ ἡμεπαῖρ ἐκείμαιρ, ἐγέμεσξ δὲ Πέσπξμ διεπφόμεμξμ διὰ οάμσψμ κασελθεῖμ καὶ 

οπὸρ σξὺρ ἁγίξτρ σξὺρ κασξικξῦμσαρ Λύδδαμ. Εὗπε δὲ ἐκεῖ ἄμθπψοόμ σιμα Αἰμέαμ 
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ὀμόμασι, ἐν ἐσμ ὀκσὼ κασακείμεμξμ ἐοὶ κπαβάσσῳ, ὃρ ἦμ οαπαλελτμέμξρ. Καὶ εἶοεμ 

αὐσῶ ὁ Πέσπξρ΄ Αἰμέα, ἰᾶσαί ςε ᾽Ιηςξῦρ Χπιςσόρ· ἀμάςσηθι καὶ ςσπςξμ ςεατσῶ. Καὶ 

εὐθέψρ ἀμέςση. Καὶ εἶδξμ αὐσὸμ οάμσερ ξἱ κασξικξῦμσερ Λύδδαμ καὶ σὸμ Σάπψμα, 

ξἵσιμερ ἐοέςσπεχαμ ἐοὶ σὸμ Κύπιξμ. ᾽Εμ ᾽Ιόοοῃ δέ σιρ ἦμ μαθήσπια ὀμόμασι Ταβιθά, ἣ 

διεπμημετξμέμη λέγεσαι Δξπκάρ· αὕση ἦμ ολήπηρ ἀγαθμ ἔπγψμ καὶ ἐλεημξςτμμ ὧμ 

ἐοξίει. γέμεσξ δὲ ἐμ σαῖρ ἡμέπαιρ ἐκείμαιρ ἀςθεμήςαςαμ αὐσὴμ ἀοξθαμεῖμ· λξύςαμσερ δὲ 

[αὐσὴμ] ἔθηκαμ ἐμ ὑοεπῴῳ. γγὺρ δὲ ξὔςηρ Λύδδηρ σῇ ᾽Ιόοοῃ ξἱ μαθησαὶ ἀκξύςαμσερ 

ὅσι Πέσπξρ ἐςσὶμ ἐμ αὐσῇ ἀοέςσειλαμ δύξ ἄμδπαρ οπὸρ αὐσὸμ οαπακαλξῦμσερ, μὴ 

ὀκμῆςαι διελθεῖμ ἕψρ αὐσμ. Ἀμαςσὰρ δὲ Πέσπξρ ςτμῆλθεμ αὐσξῖρ· ὃμ οαπαγεμόμεμξμ 

ἀμήγαγξμ εἰρ σὸ ὑοεπῶξμ, καὶ οαπέςσηςαμ αὐσῶ οᾶςαι αἱ φῆπαι κλαίξτςαι καὶ 

ἐοιδεικμύμεμαι φισμαρ καὶ ἱμάσια ὅςα ἐοξίει μεσ᾽ αὐσμ ξὖςα ἡ Δξπκάρ. κβαλὼμ δὲ 

ἔνψ οάμσαρ ὁ Πέσπξρ καὶ θεὶρ σὰ γόμασα οπξςηύνασξ, καὶ ἐοιςσπέχαρ οπὸρ σὸ ςμα 

εἶοεμ, Ταβιθά, ἀμάςσηθι. Ἡ δὲ ἤμξινεμ σξὺρ ὀυθαλμξὺρ αὐσῆρ, καὶ ἰδξῦςα σὸμ Πέσπξμ 

ἀμεκάθιςε. Δξὺρ δὲ αὐσῇ φεῖπα ἀμέςσηςεμ αὐσήμ, υψμήςαρ δὲ σξὺρ ἁγίξτρ καὶ σὰρ φήπαρ 

οαπέςσηςεμ αὐσὴμ ζςαμ. Γμψςσὸμ δὲ ἐγέμεσξ καθ᾽ ὅληρ [σῆρ] ᾽Ιόοοηρ, καὶ ἐοίςσετςαμ 

πολλοὶ ἐπὶ τὸμ Κύριομ.  

Ἀλληλούϊα (γ’) Ἦχος γ΄  

Ἐπί σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰὦνα.  

τίχ. Γενοῦ μοι εἰς Θεὸν ὑπερασπιστὴν. 

Εὐαγγέλιον 

 Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου· (᾽Ιω. ε´ 1-15). 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην. 
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ 

κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. Ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος 
τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. Ἄγγελος γὰρ κατὰ 

καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν 

τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. Ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ 
ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. Τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον 

ἔχει, λέγει αὐτῷ· Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν 
ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. 

Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. Καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ 
ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. Ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. Ἔλεγον 

οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· Σάββατόν ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον. Ἀπεκρίθη 

αὐτοῖς· Ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· Ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. Ἠρώτησαν οὖν 
αὐτόν· Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει 

τίς ἐστιν· Ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ 
ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. Ἀπῆλθεν ὁ 

ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.  

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. 

Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως  

Ἦχος α'  

τίχ. Ὁ῎Αγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ· ῾Αγνή, Παρθένε χαῖρε, καί πάλιν ἐρὦ χαῖρε, ὁ σός 

Υἱός ἀνέστη, τριήμερος ἐκ τάφου. 

υμφώνως Παρθένε, σὲ μακαρίζομεν πιστοί, Χαῖρε πύλη Κυρίου, χαῖρε πόλις ἔμψυχε, χαῖρε, 

δι' ἧς ἡμῖν ἔλαμψε, σήμερον φὦς τοῦ ἐκ σοῦ τεχθέντος, τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως.   

Κοινωνικὸν  

εἰς ἦχον γ’ 
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ὦμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε.  

Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φὦς...» ψάλλει  

τό, ἦχος πλ. α' 

Φριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρὦν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν 

χαρισάμενος. 

 

Πληρωθήτω τό στόμα ἡμὦν αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν τήν δόξαν Σου, ὅτι 

Ἠξίωσας ἡμᾶς μετασχεῑν τὦν ᾁγίων μυστηρίων Σου. στήριξον ἡμᾶς ἐν τὦ σὦ ᾁγιασμὦ ὅλην 

τήν ἡμέραν μελετᾶν τήν δικαιοσύνην Σου. ἈλληλουἸα, ἈλληλουἸα, ἈλληλουἸα. 

  

ἦχος β’ 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰὦνος. (τρὶς) 

Ἀπόλυσις    

«...ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...» 

https://agioskosmasoaitolos.wordpress.com 

 
 


