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15 AΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

+ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΠΑΧΑ 

+Κυριακῇ δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάςχα, τὰ ἐγκαίνια ἑορτάζομεν 
τῆσ Χριςτοῦ Ἀναςτάςεωσ, καὶ τὴν τοῦ ἁγίου Ἀποςτόλου Θωμᾶ 

ψηλάφηςιν. 

 
ΟΡΘΡΟ 

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

Βήματος καί ἀνά μίαν ὑπό τῶν Χορῶν. 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,...  

υναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...   

ὁ α’ χορὸς 

Ἦχος βαρὺς 

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

ὁ β’ χορὸς 

τίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα 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...  
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ὁ β’ χορὸς 

τίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.  

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...  

ὁ α’ χορὸς 

Ἀπολυτίκιον  Ἦχος βαρὺς 

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν 

κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι' αὐτῶν 

ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. 

ὁ β’ χορὸς 

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος... 

  ὁ α’ χορὸς 

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν 

κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι' αὐτῶν 

ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. 

υναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις 

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

ΚΑΘΙΜΑΣΑ  

ὁ α’ χορὸς 

Σοῦ λίθου σφραγισθέντος  

 ἦχος α' 

Σῷ φόβῳ τῶν Ἑβραίων, κεκρυμμένων τῶν Μαθητῶν, καὶ ἐν τῇ Σιὼν συνηγμένων, εἰσῆλθες 

πρὸς αὐτοὺς Ἀγαθέ, καὶ ἔστης κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ἐν μέσῳ αὐτῶν χαροποιός καὶ 

ὑπέδειξας αὐτοῖς τὰς χεῖρας, καὶ τῆς ἀχράντου σου πλευρᾶς τοὺς μώλωπας, λέγων τῷ 

ἀπιστοῦντι Μαθητῇ΄ Φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ ἐρεύνα, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι, ὁ διὰ σὲ παθητός.    

ὁ β’ χορὸς 

Δόξα Πατρὶ...  Καὶ νῦν...  

Σῷ φόβῳ τῶν Ἑβραίων...  

ὁ α’ χορὸς 

ἦχος α' 

Σὸν τάφον σου ωτὴρ  

Ἐπέστης ἡ ζωή, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, Χριστὲ τοῖς Μαθηταῖς, καὶ πλευρὰν ὑπεδείκνυς, 

καὶ χεῖράς σου καὶ πόδας σου, τὴν ἐκ τάφου σου Ἔγερσιν, προπιστούμενος, ἀλλ' ὁ Θωμᾶς οὐχ 

εὑρέθη, ὅθεν ἔλεγεν, ἣν μὴ θεάσωμαι τοῦτον, οὐ πείθομαι τοῖς λόγοις ὑμῶν.   

ὁ β’ χορὸς 

Δόξα Πατρὶ...  Καὶ νῦν...   

Ἐπέστης ἡ ζωή,...  

Μετά τόν Πολυέλεον 

ὁ α’ χορὸς 

Κάθισμα  Σὸν τάφον σου ωτὴρ  

Ἰδών μου τὴν πλευρὰν καὶ τὰς τρήσεις τῶν ἣλων, Θωμᾶ, τὶ ἀπιστεῖς, τῇ ἐμῇ Ἀναστάσει; ὁ 

Κύριος ἔλεγεν ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος, ὀπτανόμενος, τοῖς Ἀποστόλοις ἀῤῥήτως, ὁ δὲ 

Δίδυμος, πεισθεὶς ἐβόα τῷ κτίστῃ, Θεός μου εἶ καὶ Κύριος.  

    ὁ β’ χορὸς 

Δόξα Πατρὶ...  Καὶ νῦν...  

Ἰδών μου τὴν πλευρὰν...  

Σὸ α' Ἀντίφωνον τοῦ δ' Ἤχου. 
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ὁ α’ χορός 

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πάθη, ἀλλ' αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον Σωτήρ μου. 

ὁ β’ χορός 

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πάθη, ἀλλ' αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον Σωτήρ μου.  

ὁ α’ χορός 

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι. 

ὁ β’ χορός 

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι.  

ὁ α’ χορός 

Δόξα Πατρὶ... 

Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται λαμπρύνεται, τῇ τριαδικῇ Μονάδι 

ἱεροκρυφίως. 

ὁ β’ χορός 

Καὶ νῦν... 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα, ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς 

ζωογονίαν. 

ὁ α’ χορός 

Προκείμενον  Ἦχος δ' 

Ἐπαίνει Ἱερουσαλὴμ τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου Σιών.  

ὁ β’χορὸς 

Ἐπαίνει Ἱερουσαλὴμ τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου Σιών.  

ὁ α’ χορός 

τίχ. Ὅτι ἐνίσχυσε τοὺς μοχλοὺς τῶν πυλῶν σου.  

Ἐπαίνει Ἱερουσαλὴμ τὸν Κύριον,... 

ὁ β’χορὸς 

...αἴνει τὸν Θεόν σου Σιών.  

Ἡ Σάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου 

ὁ α΄ χορὸς  

Ἦχος β' 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.  

ὁ β’ χορὸς 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

ὁ α΄ χορὸς 

Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον.  

ὁ Ἱερεὺς: Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα (Κεφ. ΚΗ’,16-20) 

ΕΩΘΙΝΟΝ Α'    

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθηςαν εἰσ τὴν Γαλιλαίαν εἰσ τὸ ὄροσ οὗ ἐτάξατο αὐτοῖσ ὁ 

Ἰηςοῦσ. καὶ ἰδόντεσ αὐτὸν προςεκύνηςαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίςταςαν. καὶ προςελθὼν ὁ Ἰηςοῦσ ἐλάληςεν 
αὐτοῖσ λέγων΄ Ἐδόθη μοι πᾶςα ἐξουςία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆσ γῆσ΄ πορευθέντεσ οὖν μαθητεύςατε πάντα 
τὰ ἔθνη, βαπτίζοντεσ αὐτούσ εἰσ τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸσ καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματοσ, διδάςκοντεσ 
αὐτοὺσ τηρεῖν πάντα ὅςα ἐνετειλάμην ὑμῖν, καὶ Ἰδού, ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάςασ τάσ ἡμέρασ ἕωσ τῆσ 

ςυντελείασ τοῦ αἰῶνοσ. Ἀμήν. 

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 
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ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, 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’ Ψαλμὸς εἰς ἦχον β’ 

 ·  Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος των οἰκτιρμῶν 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 ἅν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις 

σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

 ·   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 τῶν ἁμαρτιῶν 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 γλῶσσά μου τὴν 

δικαιοσύνην σου.  

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

 ·    Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἅν 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 τῶν Ἀποστόλων, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

ὁ β’ χορὸς 

Καὶ νῦν... 

Σαῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.   

ὁ α’ χορὸς  

τίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν 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...  

ΚΑΝΟΝΕ    
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Ποίημα Ἰωάννου Μοναχοῦ 

ᾠδὴ α' 

ὁ α’ χορός 

Ἦχος α'  Ὁ Εἱρμὸς  

ᾌσωμεν πάντες λαοί, τῷ ἐκ πικρᾶς δουλείας, Φαραὼ τὸν Ἰσραὴλ ἀπαλλάξαντι, καὶ ἐν βυθῷ 

θαλάσσης, ποδὶ ἀβρόχως ὁδηγήσαντι, ᾠδὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξασται.  

ὁ β’ χορὸς 

ᾌσωμεν πάντες λαοί,...   

ὁ α’ χορὸς  

ήμερον ἔαρ ψυχῶν, ὅτι Χριστὸς ἐκ τάφου, ὥσπερ ἥλιος ἐκλάμψας τριήμερος, τὸν ζοφερὸν 

χειμῶνα ἀπήλασε τῆς ἁμαρτίας ἡμῶν, αὐτὸν ἀνυμνήσωμεν, ὅτι δεδόξασται.   

ὁ β’ χορὸς 

ήμερον ἔαρ ψυχῶν,...  

ὁ α’ χορὸς  

Δόξα Πατρὶ...  

Ἡ βασιλὶς τῶν ὡρῶν, τῇ λαμπροφόρῳ ἡμέρᾳ, ἡμερῶν τε βασιλίδι φανότατα, δορυφοροῦσα 

τέρπει, τὸν ἔγκριτον τῆς Ἐκκλησίας λαόν, ἀπαύστως ἀνυμνοῦσα, τὸν ἀναστάντα Χριστόν.   

ὁ β’ χορὸς 

Καὶ νῦν... 

Πύλαι θανάτου Χριστέ, οὐδὲ τοῦ τάφου σφραγῖδες, οὐδὲ κλεῖθρα τῶν θυρῶν σοι ἀντέστησαν, 

ἀλλ' ἐξαναστὰς ἐπέστης, τοῖς φίλοις σου εἰρήνην Δέσποτα δωρούμενος, τὴν πάντα νοῦν 

ὑπερέχουσαν.  

ᾠδὴ γ'   

ὁ α’ χορὸς  

Ὁ Εἱρμὸς 

τερέωσόν με Χριστέ, ἐπὶ τὴν πέτραν τῶν ἐντολῶν σου, καὶ φώτισόν με φωτὶ τοῦ προσώπου 

σου, οὐκ ἔστι γὰρ ἅγιος, πλήν σου φιλάνθρωπε.  

ὁ β’ χορὸς 

τερέωσόν με Χριστέ,...  

ὁ α’ χορὸς  

Καινοὺς ἀντὶ παλαιῶν, ἀντὶ φθαρτῶν δὲ ἀφθάρτους, διὰ Σταυροῦ σου Χριστέ, τελέσας ἡμᾶς, 

ἐν καινότητι ζωῆς πολιτεύεσθαι, ἀξίως προσέταξας.  

ὁ β’ χορὸς  

Καινοὺς ἀντὶ παλαιῶν,... 

ὁ α’ χορὸς 

Δόξα Πατρὶ...  

Ἐν τάφῳ περικλεισθείς, τῇ περιγράπτῳ σαρκί σου, ὁ ἀπερίγραπτος, Χριστὲ ἀνέστης, θυρῶν 

κεκλεισμένων δὲ ἐπέστης, σοῦ τοῖς Μαθηταῖς, παντοδύναμε.  

ὁ β’ χορὸς  

Καὶ νῦν... 

Σοὺς μώλωπάς σου Χριστέ, οὓς ἑκουσίως ὑπέστης, ὑπὲρ ἡμῶν τοῖς Μαθηταῖς σου φυλάξας 

μαρτύριον, τῆς σῆς ἔδειξας, ἐνδόξου Ἀναστάσεως.  

υναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις 

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν...  

Ἡ Ὑπακοὴ  Ἦχος πλ. β' 
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Ὡς ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν σου παρεγένου Σωτήρ, τὴν εἰρήνην διδοὺς αὐτοῖς, ἐλθὲ καὶ μεθ' 

ἡμῶν, καὶ σῶσον ἡμᾶς.  

ᾠδὴ δ'   

Ὁ Εἱρμὸς 

Μέγα τὸ μυστήριον, τῆς σῆς Χριστὲ οἰκονομίας! τοῦτο γὰρ ἄνωθεν προβλέπων, θεοπτικῶς ὁ 

Ἀββακούμ, Ἐξῆλθες ἐβόα σοι, εἰς σωτηρίαν λαοῦ σου φιλάνθρωπε.  

 

Χολῆς μὲν ἐγεύσατο, τὴν πάλαι γεῦσιν ἰώμενος, νυνὶ δὲ σὺν κηρίῳ μέλιτος, τοῦ φωτισμοῦ 

μεταδιδοὺς Χριστὸς τῷ Προπάτορι, καὶ τῆς αὐτοῦ γλυκείας μεθέξεως.  

 

Χαίρεις ἐρευνώμενος, διὸ φιλάνθρωπε πρὸς τοῦτο, προτρέπεις τὸν Θωμᾶν, προτείνων τῷ 

διαπιστοῦντι τὴν πλευράν, κόσμῳ πιστούμενος, τὴν σὴν Χριστὲ τριήμερον Ἔγερσιν.  

Δόξα Πατρὶ...  

Πλοῦτον ἀρυσάμενος, ἐκ θησαυροῦ τοῦ ἀσυλήτου, τῆς θείας Εὐεργέτα, λόγχῃ διανοιγείσης 

σου πλευρᾶς, σοφίας καὶ γνώσεως, ἀναπιμπλᾷ τὸν κόσμον ὁ Δίδυμος.  

Καὶ νῦν...  

οῦ ἡ παμμακάριστος, ὑμνεῖται γλῶσσα ὢ Δίδυμε, πρώτη γὰρ εὐσεβῶς κηρύττει τὸν 

ζωοδότην Ἰησοῦν, Θεόν τε καὶ Κύριον, ἐκ τῆς ἁφῆς πλησθεῖσα τῆς χάριτος. 

 ᾠδὴ ε'   

Ὁ Εἱρμὸς 

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες ὑμνοῦμέν σε Χριστέ, τὸν τῷ Πατρὶ συνάναρχον, καὶ Σωτῆρα τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν, τὴν εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παράσχου φιλάνθρωπε.  

 

 

Ἐπιστὰς τοῖς φίλοις ἀθυμοῦσιν ὁ Σωτήρ, τῇ παρουσίᾳ ἅπασαν, ἀπελαύνει τὴν κατήφειαν, καὶ 

σκιρτᾶν διεγείρει, τῇ Ἀναστάσει αὐτοῦ.    

  Δόξα Πατρὶ... 

Ὢ τῆς ἀληθῶς ἐπαινουμένης τοῦ Θωμᾶ, φρικτῆς ἐγχειρήσεως! τολμηρῶς γὰρ ἐψηλάφησε τὴν 

πλευράν, τὴν τῷ θείῳ πυρὶ ἀπαστράπτουσαν.  

Καὶ νῦν... 

Ἀπιστίαν πίστεως γεννήτριαν ἡμῖν, τὴν τοῦ Θωμᾶ ἀνέδειξας, σὺ γὰρ πάντα τῇ σοφίᾳ σου, 

προνοεῖς συμφερόντως, Χριστὲ ὡς φιλάνθρωπος.  

ᾠδὴ ς'   

Ὁ Εἱρμὸς 

Σὸν Προφήτην διέσωσας, ἐκ τοῦ κήτους Φιλάνθρωπε, κἀμὲ τοῦ βυθοῦ τῶν πταισμάτων, 

ἀνάγαγε δέομαι.    

  

Σὸν Θωμᾶν οὐ κατέλιπες, βαπτιζόμενον Δέσποτα, βυθῷ ἀπιστίας παλάμας, προτείνας εἰς 

ἔρευναν.    

Δόξα Πατρὶ...   

Ὁ Σωτὴρ ἡμῶν ἔλεγε, ψηλαφῶντές με ἴδετε, ὀστέα καὶ σάρκα φοροῦντα, ἐγὼ οὐκ ἠλλοίωμαι.  

Καὶ νῦν...  

Σὴν πλευρὰν ἐψηλάφησε, καὶ πιστεύσας ἐπέγνωκε, Θωμᾶς μὴ παρών σου τῇ πρώτῃ, εἰσόδῳ 

ωτὴρ ἡμῶν.  

υναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεύς... 
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Κοντάκιον  Ἦχος πλ. δ' 

Σῇ φιλοπράγμονι δεξιᾷ, τὴν ζωοπάροχόν σου πλευράν, ὁ Θωμᾶς ἐξηρεύνησε Χριστὲ ὁ Θεός΄ 

συγκεκλεισμένων γὰρ τῶν θυρῶν ὡς εἰσῆλθες, σὺν τοῖς λοιποῖς Ἀποστόλοις ἐβόα σοι΄ Κύριος 

ὑπάρχεις καὶ Θεός μου.  

Ὁ Οἶκος 

Σίς ἐφύλαξε τὴν τοῦ Μαθητοῦ παλάμην τότε ἀχώνευτον, ὅτε τῇ πυρίνῃ πλευρᾷ προσῆλθε τοῦ 

Κυρίου; τίς ἔδωκε ταύτῃ τόλμαν, καὶ ἴσχυσε ψηλαφῆσαι φλόγεον ὀστοῦν, πάντως ἡ 

ψηλαφηθεῖσα, εἰ μὴ γὰρ ἡ πλευρὰ δύναμιν ἐχορήγησε πηλίνῃ δεξιᾷ, πῶς εἶχε ψηλαφῆσαι 

παθήματα, σαλεύσαντα τὰ ἄνω καὶ τὰ κάτω; Αὕτη ἡ χάρις Θωμᾶ ἐδόθη, ταύτην ψηλαφῆσαι, 

Χριστῷ δὲ ἐκβοῆσαι΄ Κύριος ὑπάρχεις καὶ Θεός μου.   

 υ ν α ξ ά ρ ι ο ν 

Σῇ ΙΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Κρήσκεντος, τοῦ ἐν Μύροις τῆς Λυκίας. 

τίχοι 

 Θάμβος βλέπειν Κρήσκεντα τοῦ πυρὸς μέσον, 

 Ἡγούμενον λειμῶνα τερπνὸν τὴν φλόγα. 

 Κάτθανε καὶ Κρήσκης πέμπτῃ δεκάτῃ πυρὶ λαύρῳ. 

 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων γυναικῶν, Βασιλίσσης καὶ Ἀναστασίας. 

τίχοι 

 Ἀμνοῦ Θεοῦ σφάττουσιν ἀμνάδας δύο, 

 Ἀναστασίαν καὶ Βασίλισσαν ἅμα. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Λεωνίδου, Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν. 

τίχοι 

 Σκότος συνέσχε τὰς Ἀθήνας ἀθρόον, 

 Δύναντος αὐταῖς ἡλίου Λεωνίδου. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Θεοδώρου Πρεσβυτέρου, καὶ Παυσολυπίου. 

τίχοι 

 Παυσολυπίῳ καὶ Θεοδώρῳ θύτῃ, 

 Δῶρόν τι παυσίλυπον ὄντως τὸ ξίφος. 

 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια ἑορτάζομεν τῆς 

Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ τὴν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησιν.  

τίχοι 

        Εἰ νηδύος κλείς, ἥ τάφου μὴ κωλύει,  

        Σὴν Σῶτερ ὁρμὴν κλεὶς θυρῶν πῶς κωλύσει; 

 Σαῖς τοῦ σοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.  

ΚΑΣΑΒΑΙΑΙ  

ὁ α’ χορὸς 

Ἦχος α' 

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

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

ὁ β’ χορὸς 
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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 

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

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

παντοδύναμος.  

ὁ α’ χορὸς 

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

ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.  

ὁ β’ χορὸς 

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 

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

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

ὑπερένδοξος. 

ὁ β’ χορὸς 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καί προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 

Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, καὶ 

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

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς...  

ὁ α’ χορὸς 

ᾠδὴ θ' 

Ὁ Εἱρμὸς 

Ἦχος α'  

ὲ τὴν φαεινὴν λαμπάδα, καὶ Μητέρα Θεοῦ, τὴν ἀρίζηλον δόξαν καὶ ἀνωτέραν πάντων τῶν 

ποιημάτων ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν. 

ὁ β’ χορὸς 

ὲ τὴν φαεινὴν λαμπάδα,...  

ὁ α’ χορὸς  

οῦ τὴν φαεινὴν ἡμέραν, καὶ ὑπέρλαμπρον Χριστὲ τὴν ὁλόφωτον χάριν, ἐν ᾗ  ὡραῖος κάλλει 

τοῖς Μαθηταῖς σου, ἐπέστης μεγαλύνομεν.   

 ὁ β’ χορὸς 

οῦ τὴν φαεινὴν ἡμέραν,...  

ὁ α’ χορὸς 

Δόξα Πατρὶ... 

ὲ τὸν χοϊκῇ παλάμῃ, ψηλαφώμενον πλευράν, καὶ μὴ φλέξαντα ταύτην, πυρὶ τῷ τῆς ἀΰλου 

θείας οὐσίας, ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν.  

ὁ β’ χορὸς 

Καὶ νῦν...  

ὲ τὸν ὡς Θεὸν ἐκ τάφου, ἀναστάντα Χριστόν, οὐ βλεφάροις ἰδόντες, ἀλλὰ καρδίας πόθῳ 

πεπιστευκότες, ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν.   

Καταβασία 

ὁ α’χορὸς 
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Ὁ῎Αγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ· ῾Αγνή, Παρθένε χαῖρε, καί πάλιν ἐρῶ χαῖρε, ὁ σός Υἱός 

ἀνέστη, τριήμερος ἐκ τάφου. 

Φωτίζου, 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...   

ΕΞΑΠΟΣΕΙΛΑΡΙΑ  

ὁ α’ χορός 

Ἦχος β’. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.  

ὁ β’ χορός 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.  

ὁ α’ χορός 

Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ.  

ὁ β’ χορός 

Ὅτι ἅγιός ἐστι.  

ὁ α’ χορὸς 

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις... ἦχος γ' 

Ἐμῶν μελῶν χειρί σου, ἐξερευνήσας τὰς πληγάς, μή μοι Θωμᾶ ἀπιστήσῃς, τραυματισθέντι 

διὰ σέ΄ σὺν Μαθηταῖς ὁμοφρόνει, καὶ ζῶντα κήρυττε Θεόν.  

ὁ β’ χορὸς 

Ἐμῶν μελῶν χειρί σου,...  

ὁ α’ χορὸς 

ήμερον ἔαρ μυρίζει, καὶ καινὴ κτίσις χορεύει, σήμερον αἴρονται κλεῖθρα, θυρῶν καὶ τῆς 

ἀπιστίας, Θωμᾶ τοῦ φίλου βοῶντος,... 

ὁ β’ χορός 

...ὁ Κύριος καὶ Θεός μου.    

Εἰς τοὺς  Α ἴ ν ο υ ς   
ὁ α’ χορός 

Ἦχος α’.  

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· 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. 

Πανεύφημοι Μάρτυρες 

Μετὰ τὴν ἐκ τάφου σου φρικτήν, Ζωοδότα Ἔγερσιν, ὥσπερ σφραγῖδας οὐκ ἔλυσας, Χριστὲ τοῦ 

μνήματος οὕτω κεκλεισμένων, θυρῶν εἰσελήλυθας, πρὸς τοὺς πανευκλεεῖς Ἀποστόλους σου, 

χαροποιῶν αὐτούς, καὶ εὐθές σου παρεχόμενος, τούτοις Πνεῦμα, δι' ἄμετρον ἔλεος.   

ὁ β’ χορός 

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

Μετὰ τὴν ἐκ τάφου σου φρικτήν,...  

ὁ α’ χορός 
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τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Θωμᾶς ὁ καὶ Δίδυμος οὐκ ἦν, ἐνδημῶν ἡνίκα σύ, τοῖς Μαθηταῖς ὤφθης Κύριε, ὅθεν ἠπίστησε, 

τῇ σῇ Ἀναστάσει, καὶ τοῖς κατιδοῦσί σε, ἐβόα, Εἰ μὴ βάλω τὸν δάκτυλον, εἰς τὴν πλευρὰν 

αὐτοῦ, καὶ τῶν ἣλων τὰ τυλώματα, οὐ πιστεύω, ὅτι ἐξεγήγερται.  

ὁ β’ χορός 

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

πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Ὡς θέλεις ψηλάφησον Χριστὸς τῷ Θωμᾶ ἐβόησε, βάλε τὴν χεῖρα καὶ γνῶθί με ὀστέα ἔχοντα, 

καὶ γεῶδες σῶμα, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἐπίσης δὲ τοῖς ἄλλοις πιστώθητι, ὁ δὲ ἐβόησεν, ὁ Θεός 

μου καὶ ὁ Κύριος, σὺ ὑπάρχεις, δόξα τῇ Ἐγέρσει σου.  

ὁ α’ χορός 

 Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. β'  

Μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ τῆς Ἐγέρσεώς σου Ἰησοῦ βασιλεῦ, μονογενὲς Λόγε τοῦ Πατρός, ὤφθης τοῖς 

Μαθηταῖς σου, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, τὴν εἰρήνην σου παρεχόμενος, καὶ τῷ ἀπιστοῦντι 

Μαθητῇ τοὺς τύπους ἔδειξας΄ Δεῦρο ψηλάφησον τὰς χεῖρας, καὶ τοὺς πόδας, καὶ τὴν 

ἀκήρατόν μου πλευράν, ὁ δὲ πεισθεὶς ἐβόα σοι, ὁ Κύριός μου...  

ὁ β’ χορός 

...καὶ ὁ Θεός μου, δόξα σοι.   

Δοξολογία Μεγάλη  

εἰς ἦχον πλ.β’  ( Ἀργή ἢ σύντομος ) 

ὁ α’ χορός 

 ·        Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνῃ, 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 ἡμῶν, 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 

 ·        Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.  

ὁ β’ χορός 

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

ὁ α’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά 

σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.  

ὁ β’ χορός 
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 ·        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 φῶς.  

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 αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

ὁ β’ χορός 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

καὶ πάλιν γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ 

ὁ α’ χορός  

Ἅγιος ὁ Θεός,  

ὁ β’ χορός 

Ἅγιος Ἰσχυρός,  

ὁ α’ χορός 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

καὶ εὐθύς  

ὁ β’ χορός 

τὸ Ἀπολυτίκιον  Ἦχος βαρὺς 

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν 

κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι' αὐτῶν 

ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. 

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

῾Ιεροῦ Βήματος καί ἀνά μίαν ὑπό τῶν Χορῶν. 

Ἀντίφωνον α' 

 Ἦχος β' 

τίχ. Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ. 
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Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.  

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

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...  

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

οἱ ἐχθροί σου. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...  

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

Ὕψιστε. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...  

Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Ἀντίφωνον β' 

Ἦχος ὁ αὐτὸς 

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

καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς. 

ῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι. Ἀλληλούϊα.  

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

ῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...  

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

ῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...  

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

ῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...   

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, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον γ' 

Ἦχος πλ. α' 

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

προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. 

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν 

χαρισάμενος. 

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

Χριστὸς ἀνέστη...  

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

εὐφρανθήτωσαν. 

Χριστὸς ἀνέστη...  

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

Χριστὸς ἀνέστη...  

Εἰσοδικὸν 

( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ, σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 

ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν,... 

...ψάλλοντάς σοι. Ἀλληλούϊα. 

Εἶτα΄  
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 (ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Ἀπολυτίκιον  Ἦχος βαρὺς 

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν 

κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι' αὐτῶν 

ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.  

 

 (ψάλλεται ὑπὸ τῶν 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 

Προκείμενον Ἦχος γ' 

Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ. 

τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός. 

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα.  

Ἐμ σαῖρ ἡμεπαῖρ ἐκείμαιρ, διὰ σῶμ φειπῶμ σῶμ ἀοξςσόλωμ ἐγίμεσξ ςημεῖα 

καὶ σέπασα ἐμ σῷ λαῷ οξλλὰ· καὶ ἦςαμ ὁμξθτμαδὸμ ἅοαμσερ ἐμ σῇ ςσξᾷ 

Σξλξμῶμσξρ· σῶμ δὲ λξιοῶμ ξὐδεὶρ ἐσόλμα κξλλᾶςθαι αὐσξῖρ͵ ἀλλ΄ 

ἐμεγάλτμεμ αὐσξὺρ ὁ λαόρ· μᾶλλξμ δὲ οπξςεσίθεμσξ οιςσεύξμσερ σῷ Κτπίῳ 

ολήθη ἀμδπῶμ σε καὶ γτμαικῶμ͵ ὥςσε κασὰ σὰρ ολασείαρ ἐκυέπειμ σξὺρ 

ἀςθεμεῖρ καὶ σιθέμαι ἐοὶ κλιμῶμ καὶ κπαβάσσωμ͵ ἵμα ἐπφξμέμξτ Πέσπξτ κἂμ 

ἡ ςκιὰ ἐοιςκιάςῃ σιμὶ αὐσῶμ. Στμήπφεσξ δὲ καὶ σὸ ολῆθξρ σῶμ οέπιν 

οόλεωμ Ἱεπξτςαλήμ͵ υέπξμσερ ἀςθεμεῖρ καὶ ὀφλξτμέμξτρ ὑοὸ ομετμάσωμ 

ἀκαθάπσωμ͵ ξἵσιμερ ἐθεπαοεύξμσξ ἅοαμσερ. Ἀμαςσὰρ δὲ ὁ ἀπφιεπεὺρ καὶ 

οάμσερ ξἱ ςὺμ αὐσῷ͵ ἡ ξὖςα αἵπεςιρ σῶμ Σαδδξτκαίωμ͵ ἐολήςθηςαμ ζήλξτ 

καὶ ἐοέβαλξμ σὰρ φεῖπαρ ἐοὶ σξὺρ ἀοξςσόλξτρ, καὶ ἔθεμσξ αὐσξὺρ ἐμ σηπήςει 

δημξςίᾳ. Ἄγγελξρ δὲ Κτπίξτ διὰ σῆρ μτκσὸρ ἤμξινε σὰρ θύπαρ σῆρ υτλακῆρ, 

ἐναγαγώμ σε αὐσξὺρ εἶοε΄ Πξπεύεςθε καὶ ςσαθέμσερ λαλεῖσε ἐμ σῷ ἱεπῷ σῷ 

λαῷ οάμσα σὰ ῥήμασα τῆς ζωῆς ταύτης. 

Ἀλληλούϊα  Ἦχος πλ. δ' 

Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ. 

τίχ. Ὅτι Θεὸς μέγας Κύριος. 

Εὐαγγέλιον 

(᾽Ιω. κ´ 19-31).  

Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν 

οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων , ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, 

καὶ λέγει αὐτοῖς΄ Εἰρήνη ὑμῖν. Καὶ τοῦτο εἰπών, ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν 

αὐτοῦ. Ἐχάρησαν οὖν οἱ Μαθηταὶ ἰδόντες τόν Κύριον. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν΄ 

Εἰρήνη ὑμῖν΄ καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ, κᾀγὼ πέμπω ὑμᾶς. Καὶ τοῦτο εἰπών, ἐνεφύσησε, 
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καὶ λέγει αὐτοῖς΄ Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον΄ ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφιένται αὐτοῖς, ἄν 

τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ' 

αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦ. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί΄ Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. Ὁ δὲ 

εἶπεν αὐτοῖς΄ Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν 

μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρα μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. 

Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ 

Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν, Εἰρήνη ὑμῖν. Εἶτα λέγει τῷ 

Θωμᾷ, φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε, καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου΄ καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου, καὶ βάλε 

εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Θωμᾶς, καὶ εἶπεν 

αὐτῷ΄ Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς΄ Ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας, 

μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες, καὶ πιστεύσαντες. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς 

ἐνώπιον τῶν Μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. Ταῦτα δὲ 

γέγραπται, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες, 

ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 

Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου 

Εἰς τό ᾽Εξαιρέτως 

῾Ο Εἱρμός τῆς θ´ ᾠδῆς τοῦ Κανόνος τῆς ῾Εορτῆς· 

Ἦχος α'  

ὲ τὴν φαεινὴν λαμπάδα, καὶ Μητέρα Θεοῦ, τὴν ἀρίζηλον δόξαν καὶ ἀνωτέραν πάντων τῶν 

ποιημάτων ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν. 

Κοινωνικόν 

Ἦχος α' 

᾽Επαίνει, Ἱερουσαλήμ, τόν Κύριον, αἴνει τόν Θεόν σου, Σιών. Ἀλληλούϊα. 

ὁ α’ χορός 

Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς...» ψάλλει τό,  

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν 

χαρισάμενος. 

 

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

ᾐξίωσας ἡμᾶς μετασχεῑν τῶν ᾁγίων μυστηρίων Σου. στήριξον ἡμᾶς ἐν τῶ σῶ ᾁγιασμῶ ὅλην 

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

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

 

Ἀπόλυσις 

«...῾Ο ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...». 

https://agioskosmasoaitolos.wordpress.com 

 

 


