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ΟΡΘΡΟ 
Μετά τό· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός...» ψάλλεται τό· «Φριστός 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 πλ.α'  

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

ὁ β’ χορὸς 

τίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τ 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 τ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 



 
2 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...  

ὁ β’ χορὸς 

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

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...  

ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΑ 
ὁ α’ χορός 

 Ἦχος πλ. α' 

Σὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, 

ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τ σταυρ, καὶ 

θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ. 

ὁ β’ χορός  

Δόξα Πατρί...  

Σὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι,...  

ὁ α’ χορός 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Φαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος, χαῖρε τεῖχος καὶ σκέπη τῶν προστρεχόντων εἰς σέ, χαῖρε 

ἀχείμαστε λιμὴν καὶ Ἀπειρόγαμε, ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκὶ τὸν Ποιητὴν σου καὶ Θεόν, 

πρεσβεύουσα μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, καὶ προσκυνούντων τὸν Σόκον σου.  

υναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις 

Ὅτι σὸν τὸ κράτος...  

Μετὰ τὴν α´ τιχολογίαν.  
ὁ α’ χορός 

Ἦχος πλ. α'. Σὸν συνάναρχον Λόγον 

Σὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου ἐγκωμιάσωμεν, τὴν ταφὴν τὴν ἁγίαν ὕμνοις τιμήσωμεν, καὶ τὴν 

Ἀνάστασιν αὐτοῦ ὑπερδοξάσωμεν, ὅτι συνήγειρε νεκρούς, ἐκ τῶν μνημάτων ὡς Θεός, 

σκυλεύσας κράτος θανάτου, καὶ ἰσχὺν διαβόλου, καὶ τοῖς ἐν ᾅδῃ φῶς ἀνέτειλε. 

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρί... 

Κύριε, νεκρὸς προσηγορεύθης, ὁ νεκρώσας τὸν θάνατον, ἐν μνήματι ἐτέθης, ὁ κενώσας τὰ 

μνήματα, ἄνω στρατιῶται τὸν τάφον ἐφύλαττον, κάτω τοὺς ἀπ' αἰῶνος νεκροὺς 

ἐξανέστησας, Παντοδύναμε καὶ ἀκατάληπτε, Κύριε δόξα σοι. 

ὁ α’ χορός 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Φαῖρε ἅγιον ὄρος καὶ θεοβάδιστον, χαῖρε ἔμψυχε βάτε καὶ ἀκατάφλεκτε, χαῖρε ἡ μόνη πρὸς 

Θεὸν κόσμου γέφυρα, ἡ μετάγουσα θνητούς, πρὸς τὴν αἰώνιον ζωήν, χαῖρε ἀκήρατε Κόρη, ἡ 

ἀπειράνδρως τεκοῦσα, τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Μετὰ τὴν β´ τιχολογίαν.  
ὁ β’ χορός 

Κύριε, ἐν μέσῳ σε προσήλωσαν, οἱ παράνομοι τῶν καταδίκων, καὶ λόγχῃ τὴν πλευράν σου 

ἐξεκέντησαν, ὢ Ἐλεῆμον, ταφὴν δὲ κατεδέξω, ὁ λύσας ᾅδου τὰς πύλας, καὶ ἀνέστης 

τριήμερος, ἔδραμον Γυναῖκες ἰδεῖν σε, καὶ ἀπήγγειλαν Ἀποστόλοις τὴν ἔγερσιν. 

Ὑπερυψούμενε Σωτήρ, ὃν ὑμνοῦσιν Ἄγγελοι, εὐλογημένε Κύριε δόξα σοι. 

ὁ α’ χορός  

Δόξα Πατρί... 
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Σὸ ξένον σου Σωτήρ μου μυστήριον, τ κόσμῳ σωτηρία γεγένηται, ἀναστὰς γὰρ ἐκ τάφου 

θεοπρεπῶς, τοὺς φθαρέντας συνήγειρας ὡς Θεός, ἡ πάντων ζωή, Κύριε δόξα σοι.  

ὁ β’ χορός 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Ἀπειρόγαμε Νύμφη θεογεννήτρια, ἡ τῆς Εὔας τὴν λύπην χαροποιήσασα, ἀνυμνοῦμεν οἱ 

πιστοὶ καὶ προσκυνοῦμέν σε, ὅτι ἀνήγαγες ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς, καὶ νῦν δυσώπει 

ἀπαύστως, πανύμνητε Παναγία, εἰς τὸ σωθῆναι ἠμας. 

Σὰ ἀναστάσιμα εὐλογητάρια.  
ὁ α’ χορός 

Ἦχος πλ. α’  

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

Σῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος, κατεπλάγη ὁρῶν σε, ἐν νεκροῖς λογισθέντα, τοῦ θανάτου δὲ Σωτήρ, 

τὴν ἰσχὺν καθελόντα, καὶ σὺν ἑαυτ τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα, καὶ ἐξ ᾅδου πάντας 

ἐλευθερώσαντα.  

ὁ β’ χορός 

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

Σί τὰ μύρα, συμπαθῶς τοῖς δάκρυσιν, ὢ Μαθήτριαι κιρνᾶτε; ὁ ἀστράπτων ἐν τ 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, Σῶτερ ἐνηχοῦντο. Ἀγγέλου 

τρανῶς, πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου. Τί μετὰ νεκρῶν, τὸν ζῶντα 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, εύσαντα 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 



 
4 

Ὅτι ηὐλόγηται... 

Ἡ Ὑπακοὴ  Ἦχος πλ. α' 

Ἀγγελικῇ ὁράσει τὸν νοῦν ἐκθαμβούμεναι, καὶ θεϊκῇ Ἐγέρσει τὴν ψυχὴν φωτιζόμεναι, αἱ 

Μυροφόροι τοῖς Ἀποστόλοις εὐηγγελίζοντο. Ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι, τὴν Ἀνάστασιν τοῦ 

Κυρίου, συνεργοῦντος τοῖς θαύμασι, καὶ παρέχοντος ἡμῖν μέγα ἔλεος. 

ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ  
ὁ α’ χορός 

Ἀντίφωνον Α’ 

         Ἐν τ θλίβεσθαί με Δαυϊτικῶς, ᾄδω σοι Σωτήρ μου. Ῥῦσαί μου τὴν ψυχὴν ἐκ 

γλώσσης δολίας. 

ὁ β’ χορός 

         Σοῖς ἐρημικοῖς ζωὴ μακαρία ἐστί, θεϊκ ἔρωτι πτερουμένοις. 

ὁ α’ χορός 

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 

Ἁγίῳ Πνεύματι, περικρατεῖται πάντα τὰ ὁρατά τε σὺν τοῖς ἀοράτοις, αὐτοκρατὲς γὰρ ὅν, τῆς 

Τριάδος ἓν ἐστιν ἀψεύστως. 

ὁ β’ χορός 

Ἀντίφωνον Β’ 

         Εἰς τὰ ὄρη ψυχὴ ἀρθῶμεν, δεῦρο ἐκεῖσε, ὅθεν βοήθεια ἥκει. 

ὁ α’ χορός 

         Δεξιά σου χεὶρ κἀμέ, Χριστὲ ἱπταμένη, σκαιωρίας πάσης περιφυλαξάτω. 

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 

Ἁγίῳ Πνεύματι, θεολογοῦντες φῶμεν, Σὺ εἶ Θεός, ζωή, ἔρως, φῶς, νοῦς, σὺ χρηστότης, σὺ 

βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ὁ α’ χορός 

Ἀντίφωνον Γ’ 

         Ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι εἰς τὰς αὐλὰς προσβῶμεν Κυρίου, χαρᾶς πολλῆς πλησθεὶς 

εὐχὰς ἀναπέμπω. 

ὁ β’ χορός 

         Ἐπὶ οἶκον Δαυΐδ, τὰ φοβερὰ τελεσιουργεῖται, πῦρ γὰρ ἐκεῖ φλέγον, ἅπαντα 

αἰσχρὸν νοῦν. 

ὁ α’ χορός 

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ζωαρχικὴ ἀξία, ἐξ οὗ πᾶν ζον ἐμψυχοῦται, ὡς ἐν Πατρί,...  

ὁ β’ χορός 

...ἅμα τε καὶ Λόγῳ. 

ὁ α’ χορός 

Προκείμενον 

Ἀνάστηθι Κύριε ὁ Θεός μου, ὅτι σὺ βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ὁ β’ χορός 

Ἀνάστηθι Κύριε ὁ Θεός μου, ὅτι σὺ βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ὁ α’ χορός 

τίχ. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσια σου. 

Ἀνάστηθι Κύριε ὁ Θεός μου,... 
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ὁ β’ χορός 

... ὅτι σὺ βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας. 

 

Ἡ Σάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου 
 

ὁ α΄ χορὸς 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.  

ὁ β’ χορὸς 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

ὁ α΄ χορὸς 

Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον.  

 

ΕΨΘΙΝΟΝ Η'  ΙΨΑΝ (Κ’,11-18) 
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, Μαρία εἱςτήκει πρὸσ τὸ μνθμεῖον κλαίουςα ἔξω, ὡσ οὖν ἔκλαιε, παρέκυψεν εἰσ τὸ 
μνθμεῖον, καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλουσ ἐν λευκοῖσ καθεηομένουσ, ἕνα πρὸσ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἕνα πρὸσ τοῖσ 
ποςίν, ὅπου ἔκειτο τὸ ςῶμα τοῦ Ἰθςοῦ, καὶ λέγουςιν αὐτῇ ἐκεῖνοι, Γύναι, τὶ κλαίεισ; λέγει αὐτοῖσ, Ὅτι 
ἦραν τὸν Κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθθκαν αὐτόν, καὶ ταῦτα εἰποῦςα ἐςτράφθ εἰσ τὰ ὀπίςω, καὶ 
θεωρεῖ τὸν Ἰθςοῦν ἐςτῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰθςοῦσ ἐςτι. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰθςοῦσ, Γύναι, τί κλαίεισ; τίνα 
ηθτεῖσ; ἐκείνθ δοκοῦςα ὅτι ὁ κθπουρόσ ἐςτι, λέγει αὐτῷ΄ Κύριε, εἰ ςὺ ἐβάςταςασ αὐτόν, εἰπζ μοι ποῦ 
αὐτὸν ἔθθκασ, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ, λέγει αὐτῇ ὁ Ἰθςοῦσ, Μαρία, ςτραφεῖςα ἐκείνθ λέγει αὐτῷ, Ῥαββουνί, ὃ 
λέγεται Διδάςκαλε, λέγει αὐτῇ ὁ Ἰθςοῦσ΄ Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβθκα πρὸσ τὸν πατέρα μου, 
πορεύου δὲ πρὸσ τοὺσ ἀδελφούσ μου, καὶ εἰπὲ αὐτοῖσ΄ Ἀναβαίνω πρὸσ τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα 
ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν, ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαλθνὴ ἀπαγγέλλουςα τοῖσ μαθθταῖσ ὅτι 
ἑώρακε τὸν Κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. 

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 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 τ 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 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 ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς 

λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τ 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.  
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 ·    Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς 

ἐγκάτοις μου.  

 ·    Μὴ ἀποίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς 

ἀπ' ἐμοῦ. 

 ·    Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικ 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 ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.  

 ·    Θυσία τ Θε, 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 Πατρὶ... 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. 

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

Κανὼν τοῦ Πάσχα   
Ἦχος α'  

ᾠδὴ α'  
 ὁ α’ χορὸς 

Ἦχος α',  εἱρμὸς  

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 

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί,... 

ὁ α’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν 

ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες.  

ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 
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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 πρωτουργῶς, 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 βασιλεία 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 νεκρῶν καθὼς εἶπεν ἐξεγειρόμενον, θεασαμένη Ἁγνή, χόρευε, 

καὶ τοῦτον, ὡς Θεόν, ἄχραντε μεγάλυνε.  

υναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις 

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν...    

ὁ β’ χορὸς 

Κάθισμα  Ἦχος πλ. δ' - Σὴν οφίαν καὶ Λόγον 

Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης καὶ ποιητής, παρερχόμενος εὗρεν ἐν τῇ ὁδ΄ τυφλὸν καθεζόμενον, 

θρηνῳδοῦντα καὶ λέγοντα, οὐ κατεῖδον ἐν βίῳ, τὸν ἥλιον λάμποντα, οὐδὲ τὴν σελήνην, τὸ 

φέγγος αὐγάζουσαν, ὅθεν ἐκβοῶ σοι, ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου, φωτίσαι τὰ σύμπαντα, 
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φώτισόν με ὡς εὔσπλαγχνος, ἵνα κράζω προσπίπτων σοι, Δέσποτα Χριστὲ ὁ Θεός, τῶν 

πταισμάτων ἄφεσίν μοι δώρησαι, διὰ πλῆθος ἐλέους, μόνε φιλάνθρωπε 

ὁ α’ χορὸς 

Κάθισμα  Ἦχος πλ. δ' - Σὴν οφίαν καὶ Λόγον 

Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης καὶ ποιητής, …......   

ᾠδὴ δ'  
ὁ εἱρμὸς  

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

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

παντοδύναμος.  

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.  

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.   

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

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

ἅγιος, τὴν τῶν συμβόλων ἔκβασιν, ὁρῶντες, εὐφρανθῶμεν ἐνθέως, ὅτι ἀνέστη Χριστὸς ὡς 

παντοδύναμος.     

Σῆς Θεοτόκου  

ὁ β’ χορὸς 

Δόξα Πατρί...   

Ὁ αὐτὸς 

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

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

Ἀναστάσεως.  

Καὶ νῦν...  

Ὃν ἀπεκύησας Χριστόν, ὡραιοτάτως ἐκ νεκρῶν, λάμψαντα Ἁγνὴ καθορῶσα, ἡ καλὴ καὶ 

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

χαίρουσα, δόξαζε.   

ᾠδὴ ε'  
ὁ εἱρμὸς 

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

Χριστὸν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.  

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

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

φῶς ἠπείγοντο Χριστέ, ἀγαλλομένῳ ποδί, Πάσχα κροτοῦντες αἰώνιον.   

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι, τ προϊόντι Χριστ ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς νυμφίῳ, καὶ 

συνεορτάσωμεν ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι, Πάσχα Θεοῦ τὸ σωτήριον.  

Σῆς Θεοτόκου 
Δόξα Πατρί... 
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Υωτίζεται θείαις ἀκτῖσι, καὶ ζωηφόροις ταῖς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Υἱοῦ σου, Θεομῆτορ 

ἄχραντε, καὶ χαρμονῆς ἐμπίπλαται, τῶν εὐσεβῶν ἡ ὁμήγυρις.  

Καὶ νῦν...  

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

Βασιλεῦ τῆς κτίσεως, ὅθεν ἐξαναστάντα σε, .θεασαμένη ἠγάλλετο.  

ᾠδὴ ς' 

ὁ εἱρμὸς  

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

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

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

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

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

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ῶτέρ μου τὸ ζῶν τε καὶ ἄθυτον, ἱερεῖον, ὡς Θεός, σεαυτὸν ἑκουσίως, προσαγαγὼν τ 

Πατρί, συνανέστησας, παγγενῆ τὸν Ἀδάμ, ἀναστὰς ἐκ τοῦ τάφου.  

Σῆς Θεοτόκου   
Δόξα Πατρί...  

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

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

Καὶ νῦν...   

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

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

υναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεύς...  

Κοντάκιον  Ἦχος δ' - Ἐπεφάνης σήμερον 

Σῆς ψυχῆς τὰ ὄμματα πεπηρωμένος, σοὶ Χριστὲ προσέρχομαι, ὡς ὁ Τυφλὸς ἐκ γενετῆς, ἐν 

μετανοίᾳ κραυγάζων σοι, ὺ τῶν ἐν σκότει, τὸ φῶς τὸ ὑπέρλαμπρον. 

Ὁ Οἶκος 

Ῥεῖθρόν μοι δώρησαι Χριστέ, σοφίας τῆς ἀήτου, καὶ γνώσεως τῆς ἄνω, τὸ φῶς τῶν ἐν τ 

σκότει, καὶ πλανωμένων Ὁδηγέ, ἵνα διηγήσωμαι, ἅπερ ἡ θεία βίβλος ἐδίδαξε τοῦ 

Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, δηλονότι, τὴν τοῦ Τυφλοῦ θαυματοποιΐαν, ὅτι ἐκ γενετῆς τυφλὸς 

ὑπάρχων, ὀφθαλμοὺς τοὺς αἰσθητοὺς ἀπολαμβάνει, καὶ τοὺς τῆς ψυχῆς, ἐν πίστει 

ἀνακραυγάζων, ὺ τῶν ἐν σκότει, τὸ φῶς τὸ ὑπέρλαμπρον. 

υναξάριον 

Σῇ ΙΓ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. 

τίχοι 

 Θηρὸς τὸ πικρὸν δῆγμα τῇ Γλυκερίᾳ 

 Ὑπὲρ γλυκάζον ὡς ἀληθῶς ἦν μέλι. 

 Ἐν τριτάτῃ δεκάτῃ δάκε καὶ κτάνε θὴρ Γλυκερίαν. 

 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Σεργίου τοῦ Ὁμολογητοῦ. 

τίχοι 

 Ὁ Σέργιός μοι πῶς τελευτᾷς τὸν βίον, 

 Κοιν τέλει τέθνηκα, καὶ ζῶν εἰμὶ σοι. 
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Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παυσικάκου, Ἐπισκόπου Συννάδων. 

τίχοι 

 Ὁ Παυσικάκου προστρέχων τ λειψάνῳ, 

 Παθῶν κακούντων παῦσιν εὑρίσκει ξένην. 

 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος Λαοδίκιος ὁ δεσμοφύλαξ, ξίφει τελειοῦται. 

 

Ὁ ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἀλέξανδρος, ἐπίσκοπος Τιβεριανῶν, ξίφει τελειοῦται. 

 

Ὁ ὅσιος Εὐθύμιος ὁ νέος, ὁ κτίτωρ τῆς ἐν ᾍθῳ μονῆς τῶν Ἰβήρων καὶ Ἰωάννης ὁ Ἴβηρ, ὁ 

πατὴρ τοῦ ηθέντος Εὐθυμίου, καὶ Γεώργιος ὁ συγγενὴς αὐτῶν, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦνται. 

 

Ὁ ὅσιος Γαβριὴλ ὁ Ἴβηρ, ὁ θείας φωνῆς ἀκηκοώς, καὶ ἐξαγαγὼν τῆς θαλάσσης τὴν 

θαυματουργὸν εἰκόνα τῆς Πορταϊτίσσης, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 

 

Οἱ μοναχοὶ ὁσιομάρτυρες ἰβηρῖται, οἱ τοὺς λατινόφρονας ἐλέγξαντες, τὸν βασιλέα, φημί, 

Μιχαήλ, καὶ τὸν πατριάρχην Βέκκον, ἐν τῇ θαλάσσῃ βληθέντες τελειοῦνται. 

τίχοι 

 Ὑπὲρ πατρῴων ἐπνίγητε δογμάτων 

 Καὶ πρὸς γαληνοὺς ὡρμίσασθε λιμένας.  

 

      Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ἕκτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὸ εἰς τὸν ἐκ γενετῆς Συφλὸν 

ἑορτάζομεν, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ ωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Φριστοῦ, θαῦμα.  

τίχοι 

 ·       Φωτὸς χορηγός, ἐκ φάους πλέον φάος,  

 ·       Τὸν ἐκ γενετῆς ὀμματοῖς Τυφλόν, Λόγε. 
  

Σ ἀπείρῳ ἐλέει σου, φωτοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.Ἀμήν.  

ΚΑΣΑΒΑΙΑΙ  
ᾠδὴ α'  

ὁ α΄ χορὸς  

 Ἦχος πλ. α' 

Σ Σωτῆρι Θε, τ ἐν θαλάσσῃ λαόν, ποσὶν ἀβρόχοις ὁδηγήσαντι, καὶ Φαραὼ πανστρατιᾷ 

καταποντίσαντι, αὐτ μόνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδόξασται. 

ᾠδὴ γ' 

ὁ β’ χορὸς 

Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου Χριστέ, στερέωσόν μου τὴν διάνοιαν, εἰς τὸ ὑμνεῖν, καὶ δοξάζειν 

σου...  

ὁ α΄ χορὸς  

...τὴν σωτήριον Ἀνάληψιν. 

ᾠδὴ δ' 

ὁ β’ χορὸς 

Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν, τῆς δυναστείας τοῦ Σταυροῦ σου, ὡς Παράδεισος ἠνοίγη δι' αὐτοῦ, 

καὶ ἐβόησα΄ Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

ᾠδὴ ε' 

ὁ α΄ χορὸς  
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Ὀρθρίζοντες βοῶμέν σοι Κύριε΄ Σῶσον ἡμᾶς, σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ 

οἴδαμεν. 

ᾠδὴ ς' 

ὁ β’ χορὸς 

Ἐκύκλωσέ με ἄβυσσος, ταφή μοι τὸ κῆτος ἐγένετο, ἐγὼ δὲ ἐβόησα, πρὸς σὲ τὸν 

φιλάνθρωπον, καὶ ἔσωσέ με ἡ δεξιά σου Κύριε. 

ᾠδή ζ' 

ὁ α΄ χορὸς  

Ὁ ἐν καμίνῳ πυρός, τοὺς ὑμνολόγους σῴσας Παῖδας, εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ  τῶν πατέρων 

ἡμῶν. 

ᾠδὴ η'  

ὁ β’ χορὸς   

τίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καί προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Σὸν ἐκ Πατρὸς πρὸ αἰώνων, γεννηθέντα Υἱὸν καὶ Θεόν, καὶ ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων, 

σαρκωθέντα, ἐκ Παρθένου Μητρός, ἱερεῖς ὑμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας 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,...  

ὁ α’ χορὸς 

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

κόσμου. 

Ὢ θείας, ὢ φίλης, ὢ γλυκυτάτης σου φωνῆς, μεθ' ἡμῶν ἀψευδῶς γάρ, ἐπηγγείλω ἔσεσθαι, 

μέχρι τερμάτων αἰῶνος 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, ὢ 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 φῶς τοῦ ἐκ σοῦ τεχθέντος, τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως.   

ὁ β’ χορὸς 

Καὶ νῦν...   
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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.  

ὁ α’χορὸς 

Καταβασία   

ᾠδὴ θ'  Ἦχος πλ. α' 

ὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν, καὶ λόγον Μητέρα Θεοῦ, τὴν ἐν χρόνῳ τὸν ἄχρονον ἀφράστως κυήσασαν, 

οἱ πιστοὶ ὁμοφρόνως μεγαλύνομεν.  

υναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις...  

Ἐξαποστειλάριον 
Ἦχος β' 

ὁ α’ χορός 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.  

 ὁ β’ χορός 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

ὁ α’ χορός 

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

ὁ β’ χορός 

Ὅτι ἅγιος ἐστί.  

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 

Σοῦ Συφλοῦ  Ὅμοιον 

Σοὺς νοερούς μου ὀφθαλμούς, πεπηρωμένους Κύριε, ἐκ ζοφερᾶς ἁμαρτίας, σὺ 

φωταγώγησον ἐνθείς, οἰκτίρμον τὴν ταπείνωσιν, καὶ τοῖς τῆς μετανοίας καθάρας με 

δάκρυσιν.  

ὁ α’ χορός 

Ἕτερον  Γυναῖκες ἀκουτίσθητε 

Παράγων ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, εὗρε Τυφλὸν ἀόμματον, πτύσας χαμαὶ καὶ ποιήσας, πηλὸν 

ἐπέχρισε τοῦτον, πρὸς Σιλωὰμ ἀπέστειλε, τοῦ ἀπελθεῖν καὶ νίψασθαι, ὁ δὲ νιψάμενος 

ἦλθε,... 

ὁ β’ χορός 

...βλέπων τὸ φῶς σου Φριστέ μου.  

ΑΙΝΟΙ  
ὁ α’ χορός 

Ἦχος πλ. α’.  

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τ Θε. 

ὁ β’ χορός 
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Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει 

ὕμνος τ Θε.  

ὁ α’ χορός 

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

μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 

Κύριε, ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου ὑπὸ τῶν παρανόμων, προῆλθες ἐκ τοῦ μνήματος, καθὼς 

ἐτέχθης ἐκ τῆς Θεοτόκου, οὐκ ἔγνωσαν πῶς ἐσαρκώθης, οἱ ἀσώματοί σου Ἄγγελοι, οὐκ 

ᾔσθοντο πότε ἀνέστης, οἱ φυλάσσοντές σε στρατιῶται, ἀμφότερα γὰρ ἐσφράγισται τοῖς 

ἐρευνῶσι, πεφανέρωται δὲ τὰ θαύματα, τοῖς προσκυνοῦσιν, ἐν πίστει τὸ μυστήριον, ὃ 

ἀνυμνοῦσιν, ἀπόδος ἡμῖν ἀγαλλίασιν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

ὁ β’ χορός 

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

Κύριε, τοὺς μοχλοὺς τοὺς αἰωνίους συντρίψας, καὶ δεσμὰ διαήξας, τοῦ μνήματος ἀνέστης, 

καταλιπὼν σου τὰ ἐντάφια, εἰς μαρτύριον τῆς ἀληθοῦς τριημέρου ταφῆς σου, καὶ προῆγες ἐν 

τῇ Γαλιλαίᾳ, ὁ ἐν σπηλαίῳ τηρούμενος. Μέγα σου τὸ ἔλεος, ἀκατάληπτε Σωτήρ, ἐλέησον 

ἡμᾶς. 

ὁ α’ χορός 

τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Κύριε, αἱ Γυναῖκες ἔδραμον ἐπὶ τὸ μνῆμα, τοῦ ἰδεῖν σε τὸν Χριστόν, τὸν δι' ἡμᾶς παθόντα, 

καὶ προσελθοῦσαι, εὗρον Ἄγγελον ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, τ φόβω κυλισθέντα, καὶ πρὸς 

αὐτὰς ἐβόησε λέγων, Ἀνέστη ὁ Κύριος, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς, ὅτι ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ σῴζων 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

ὁ β’ χορός 

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

πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.   

Κύριε, ὥσπερ ἐξῆλθες ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου, οὕτως εἰσῆλθες καὶ τῶν θυρῶν 

κεκλεισμένων, πρὸς τοὺς μαθητάς σου, δεικνύων αὐτοῖς τὰ τοῦ σώματος πάθη, ἅπερ 

κατεδέξω Σωτὴρ μακροθυμήσας, ὡς ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, μώλωπας ὑπήνεγκας, ὡς Υἱὸς δὲ 

τοῦ Θεοῦ, κόσμον ἠλευθέρωσας. Μέγα σου τὸ ἔλεος, ἀκατάληπτε Σωτήρ, 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 τῶν 

πιστῶν, 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. 

 Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε, Δέχου παρ’ ἡμῶν 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. 
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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 ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; 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 εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.  

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

χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, ὢ 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’ 

Σίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου Χριστὲ; ἥ τίς ἐξαριθμήσει τῶν θαυμάτων σου τὰ πλήθη; 

διπλοῦς γὰρ ὡς ὡράθης ἐπὶ γῆς δι' ἀγαθότητα, διπλᾶς καὶ τὰς ἰάσεις τοῖς νοσοῦσιν 

ἐχορήγεις, οὐ μόνον γὰρ τοῦ σώματος ὀφθαλμοὺς διήνοιξας, τοῦ ἀπὸ μήτρας πηρωθέντος, 

ἀλλὰ καὶ τοὺς τῆς ψυχῆς, ὅθεν Θεόν σε ὡμολόγει τὸν κρυπτόμενον, καὶ πᾶσι παρέχοντα τὸ 

μέγα ἔλεος. 

ὁ β’ χορός 

Καὶ νῦν... ἦχος πλ.α’ 

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

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

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

ζωὴν χαρισάμενος.  

Δοξολογία Μεγάλη  

εἰς ἦχον πλ. α’ ( Ἀργή ἢ σύντομος ) 

ὁ α’ χορός 

 ·        Δόξα σοι τ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θε, 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 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 
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 ·        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 

 ·        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 τ 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 Υἱ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

ὁ α’ χορός 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 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 τὸ παρόν Ἀναστάσιμον Σροπάριον 

ὁ β’ χορός 

Ἦχος πλ.ά 

 Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος, καὶ τὰ δεσμὰ διαρρήξας τοῦ ᾍδου, ἔλυσας τὸ κατάκριμα, τοῦ 

θανάτου Κύριε, πάντας ἐκ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ υσάμενος, ἐμφανίσας σεαυτὸν τοῖς, 
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Ἀποστόλοις σου, ἐξαπέστειλας αὐτοὺς ἐπὶ τὸ κήρυγμα, καὶ δι' αὐτῶν τὴν εἰρήνην παρέσχες 

τῇ οἰκουμένῃ, μόνε πολυέλεε.  

ΕΙ ΣΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑΝ 
Μετά τό· «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία...» ψάλλεται τό· «Φριστός ἀνέστη...», τρίς, ἅπαξ ἀπό τοῦ 

῾Ιεροῦ Βήματος καί ἀνά μίαν ὑπό τῶν Χορῶν. 

Ἀντίφωνον α' 
 Ἦχος β' 

τίχ. Ἀλαλάξατε τ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.  

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

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...  

τίχ. Εἴπατε τ Θε΄ Ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου. Ἐν τ πλήθει τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε 

οἱ ἐχθροί σου. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...  

τίχ. Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι, ψαλάτωσαν δὴ τ 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 Πατρὶ... 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 τ Πατρὶ καὶ τ 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. 

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

χαρισάμενος. 

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

Φριστὸς ἀνέστη...  

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

εὐφρανθήτωσαν. 
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Φριστὸς ἀνέστη...  

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

Φριστὸς 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  

 ( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Ἀπολυτίκιον  Ἦχος πλ. α' 

Σὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, 

ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τ σταυρ, καὶ 

θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.  

τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ 

 (ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων ὃταν τελεῖται συλλείτουργον)   

Κοντάκιον  Ἦχος β'   

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 πλ.α’ 

ύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς. 

τίχ. ῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος.  

Ἐμ σαῖρ ἡμέπαιρ ἐκείμαιρ, ἐγέμεσξ οξπετξμέμψμ ἡμμ εἰρ σὴμ οπξςετφὴμ οαιδίςκημ 

σιμὰ ἔφξτςαμ ομεῦμα ούθψμα ἀοαμσῆςαι ἡμῖμ͵ ἥσιρ ἐπγαςίαμ οξλλὴμ οαπεῖφεμ σξῖρ 

κτπίξιρ αὐσῆρ μαμσετξμέμη. Αὕση κασακξλξτθήςαςα σῶ Παύλῳ καὶ σῶ Σίλᾳ ἔκπαζε 

λέγξτςα΄ Οὗσξι ξἱ ἄμθπψοξι δξῦλξι σξῦ θεξῦ σξῦ ὑχίςσξτ εἰςίμ͵ ξἵσιμερ κασαγγέλλξτςιμ 

ὑμῖμ ὁδὸμ ςψσηπίαρ. Τξῦσξ δὲ ἐοξίει ἐοὶ οξλλὰρ ἡμέπαρ. Διαοξμηθεὶρ δὲ Παῦλξρ καὶ 

ἐοιςσπέχαρ σῶ ομεύμασι εἶοεμ΄ Παπαγγέλλψ ςξι ἐμ ὀμόμασι Ἰηςξῦ Χπιςσξῦ ἐνελθεῖμ 

ἀο΄ αὐσῆρ. Καὶ ἐνῆλθεμ αὐσῇ σῇ ὥπᾳ. Ἰδόμσερ δὲ ξἱ κύπιξι αὐσῆρ ὅσι ἐνῆλθεμ ἡ ἐλοὶρ σῆρ 

ἐπγαςίαρ αὐσμ, ἐοιλαβόμεμξι σὸμ Παῦλξμ καὶ σὸμ Σίλαμ εἵλκτςαμ εἰρ σὴμ ἀγξπὰμ ἐοὶ 

σξὺρ ἄπφξμσαρ͵ καὶ οπξςαγαγόμσερ αὐσξὺρ σξῖρ ςσπασηγξῖρ εἶοξμ΄ Οὗσξι ξἱ ἄμθπψοξι 

ἐκσαπάςςξτςιμ ἡμμ σὴμ οόλιμ Ἰξτδαῖξι ὑοάπφξμσερ͵ καὶ κασαγγέλλξτςιμ ἔθη ἃ ξὐκ 

ἔνεςσιμ ἡμῖμ οαπαδέφεςθαι ξὐδὲ οξιεῖμ Ῥψμαίξιρ ξὖςι. Καὶ ςτμεοέςση ὁ ὄφλξρ κασ΄ 

αὐσμ. Καὶ ξἱ ςσπασηγξὶ οεπιῤῥήναμσερ αὐσμ σὰ ἱμάσια ἐκέλετξμ ῥαβδίζειμ͵ οξλλάρ σε 

ἐοιθέμσερ αὐσξῖρ οληγὰρ ἔβαλξμ εἰρ υτλακήμ͵ οαπαγγείλαμσερ σῶ δεςμξυύλακι 

ἀςυαλρ σηπεῖμ αὐσξύρ· ὃρ οαπαγγελίαμ σξιαύσημ εἰληυὼρ ἔβαλεμ αὐσξὺρ εἰρ σὴμ 
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ἐςψσέπαμ υτλακὴμ καὶ σξὺρ οόδαρ  αὐσμ ἠςυαλίςασξ εἰρ σὸ νύλξμ. Κασὰ δὲ σὸ 

μεςξμύκσιξμ Παῦλξρ καὶ Σίλαρ οπξςετφόμεμξι ὕμμξτμ σὸμ Θεόμ΄ ἐοηκπξμσξ δὲ 

αὐσμ ξἱ δέςμιξι. Ἄυμψ δὲ ςειςμὸρ ἐγέμεσξ μέγαρ, ὥςσε ςαλετθῆμαι σὰ θεμέλια σξῦ 

δεςμψσηπίξτ͵ ἀμεῴφθηςάμ σε οαπαφπῆμα αἱ θύπαι οᾶςαι καὶ οάμσψμ σὰ δεςμὰ ἀμέθη. 

Ἔντομξρ δὲ γεμόμεμξρ ὁ δεςμξυύλαν καὶ ἰδὼμ ἀμεῳγμέμαρ σὰρ θύπαρ σῆρ υτλακῆρ͵ 

ςοαςάμεμξρ μάφαιπαμ ἔμελλεμ ἑατσὸμ ἀμαιπεῖμ͵ μξμίζψμ ἐκοευετγέμαι σξὺρ δεςμίξτρ. 

Ἐυώμηςεμ δὲ Παῦλξρ μεγάλῃ υψμῇ λέγψμ΄ Μηδὲμ οπάνῃρ ςεατσῶ κακόμ͵ ἅοαμσερ γάπ 

ἐςμεμ ἐμθάδε. Αἰσήςαρ δὲ υσα εἰςεοήδηςεμ͵ καὶ ἔμσπξμξρ γεμόμεμξρ οπξςέοεςε σῶ 

Παύλῳ καὶ σῶ Σίλᾳ͵ καὶ οπξαγαγὼμ αὐσξὺρ ἔνψ ἔυη΄ Κύπιξι͵ σί με δεῖ οξιεῖμ ἵμα 

ςψθ; Οἱ δὲ εἶοξμ΄ Πίςσετςξμ ἐοὶ σὸμ Κύπιξμ Ἰηςξῦμ Χπιςσόμ͵ καὶ ςψθήςῃ ςὺ καὶ ὁ 

ξἶκόρ ςξτ. Καὶ ἐλάληςαμ αὐσῶ σὸμ λόγξμ σξῦ Κτπίξτ καὶ οᾶςι σξῖρ ἐμ σῇ ξἰκίᾳ αὐσξῦ. Καὶ 

οαπαλαβὼμ αὐσξὺρ ἐμ ἐκείμῃ σῇ ὥπᾳ σῆρ μτκσὸρ ἔλξτςεμ ἀοὸ σμ οληγμ͵ καὶ 

ἐβαοσίςθη αὐσὸρ καὶ ξἱ αὐσξῦ οάμσερ οαπαφπῆμα͵ ἀμαγαγώμ σε αὐσξὺρ εἰρ σὸμ ξἶκξμ 

οαπέθηκεμ σπάοεζαμ͵ καὶ ἠγαλλιάςασξ οαμξικὶ πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ. 

Ἀλληλούϊα (γ΄) Ἦχος πλ. α΄  

Σὰ ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι.  

τίχ. Ὅτι εἶπας· εἰς τὸν αἰῶνα ἔλεος οἰκοδομηθήσεται 

Εὐαγγέλιον 
 Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ (᾽Ιω. θ´ 1-38). 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην. 
 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ Ἰηςοῦσ, εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆσ. Καὶ ἠρώτηςαν αὐτὸν οἱ 
μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντεσ· Ραββί, τίσ ἥμαρτεν, οὗτοσ ἢ οἱ γονεῖσ αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸσ γεννηθῇ; Ἀπεκρίθη 
Ἰηςοῦσ· Οὔτε οὗτοσ ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖσ αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. 
Ἐμὲ δεῖ ἐργάζεςθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντόσ με ἕωσ ἡμέρα ἐςτίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶσ δύναται 
ἐργάζεςθαι. Ὅταν ἐν τῷ κόςμῳ ὦ, φῶσ εἰμι τοῦ κόςμου. Σαῦτα εἰπὼν ἔπτυςεν χαμαὶ καὶ ἐποίηςε 
πηλὸν ἐκ τοῦ πτύςματοσ, καὶ ἐπέχριςε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ τοῦ τυφλοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· 
Ὕπαγε νίψαι εἰσ τὴν κολυμβήθραν τοῦ ιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεςταλμένοσ. Ἀπῆλθεν οὖν καὶ 
ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων. Οἱ οὖν γείτονεσ καὶ οἱ θεωροῦντεσ αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸσ ἦν, 
ἔλεγον· Οὐχ οὗτόσ ἐςτιν ὁ καθήμενοσ καὶ προςαιτῶν; Ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτόσ ἐςτιν· ἄλλοι δὲ ὅτι 
ὅμοιοσ αὐτῷ ἐςτιν. Ἐκεῖνοσ ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ· Πῶσ ἀνεῴχθηςάν ςου οἱ 
ὀφθαλμοί; Ἀπεκρίθη ἐκεῖνοσ καὶ εἶπεν· Ἄνθρωποσ λεγόμενοσ Ἰηςοῦσ πηλὸν ἐποίηςε καὶ ἐπέχριςέ 
μου τοὺσ ὀφθαλμοὺσ καὶ εἶπέ μοι· ὕπαγε εἰσ τὴν κολυμβήθραν τοῦ ιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ 
νιψάμενοσ ἀνέβλεψα. Εἶπον οὖν αὐτῷ· Ποῦ ἐςτιν ἐκεῖνοσ; λέγει· Οὐκ οἶδα. Ἄγουςιν αὐτὸν πρὸσ τοὺσ 
Υαριςαίουσ, τόν ποτε τυφλόν. Ἦν δὲ ςάββατον ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίηςεν ὁ Ἰηςοῦσ καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ 
τοὺσ ὀφθαλμούσ. Πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Υαριςαῖοι πῶσ ἀνέβλεψεν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖσ· 
Πηλὸν ἐπέθηκέ μου ἐπὶ τοὺσ ὀφθαλμούσ, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. Ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Υαριςαίων 
τινέσ· Οὗτοσ ὁ ἄνθρωποσ οὐκ ἔςτι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ ςάββατον οὐ τηρεῖ. Ἄλλοι ἔλεγον· Πῶσ 
δύναται ἄνθρωποσ ἁμαρτωλὸσ τοιαῦτα ςημεῖα ποιεῖν; Καὶ ςχίςμα ἦν ἐν αὐτοῖσ. Λέγουςι τῷ τυφλῷ 
πάλιν· ὺ τί λέγεισ περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἤνοιξέ ςου τοὺσ ὀφθαλμούσ; Ὁ δὲ εἶπεν ὅτι προφήτησ ἐςτίν. Οὐκ 
ἐπίςτευον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι τυφλὸσ ἦν καὶ ἀνέβλεψεν, ἕωσ ὅτου ἐφώνηςαν τοὺσ γονεῖσ 
αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντοσ καὶ ἠρώτηςαν αὐτοὺσ λέγοντεσ· Οὗτόσ ἐςτιν ὁ υἱὸσ ὑμῶν, ὃν ὑμεῖσ λέγετε 
ὅτι τυφλὸσ ἐγεννήθη; πῶσ οὖν ἄρτι βλέπει; Ἀπεκρίθηςαν δὲ αὐτοῖσ οἱ γονεῖσ αὐτοῦ καὶ εἶπον· 
Οἴδαμεν ὅτι οὗτόσ ἐςτιν ὁ υἱὸσ ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸσ ἐγεννήθη· πῶσ δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίσ 
ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ ἡμεῖσ οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸσ ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήςατε, αὐτὸσ περὶ 
ἑαυτοῦ λαλήςει. Σαῦτα εἶπον οἱ γονεῖσ αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺσ Ἰουδαίουσ· ἤδη γὰρ ςυνετέθειντο 
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οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα, ἐάν τισ ὁμολογήςῃ Φριςτόν, ἀποςυνάγωγοσ γένηται. Διὰ τοῦτο οἱ γονεῖσ αὐτοῦ εἶπον 
ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήςατε. Ἐφώνηςαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον ὃσ ἦν τυφλὸσ, καὶ 
εἶπον αὐτῷ· Δὸσ δόξαν τῷ Θεῷ· ἡμεῖσ οἴδαμεν ὅτι ὁ ἄνθρωποσ οὗτοσ ἁμαρτωλόσ ἐςτιν. Ἀπεκρίθη οὖν 
ἐκεῖνοσ καὶ εἶπεν· Εἰ ἁμαρτωλόσ ἐςτιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸσ ὢν ἄρτι βλέπω. Εἶπον δὲ αὐτῷ 
πάλιν· Σί ἐποίηςέ ςοι; πῶσ ἤνοιξέ ςου τοὺσ ὀφθαλμούσ; Ἀπεκρίθη αὐτοῖσ· Εἶπον ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ 
ἠκούςατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖσ θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέςθαι; Ἐλοιδόρηςαν 
αὐτὸν καὶ εἶπον· ὺ εἶ μαθητὴσ ἐκείνου· ἡμεῖσ δὲ τοῦ Μωϋςέωσ ἐςμὲν μαθηταί. Ἡμεῖσ οἴδαμεν ὅτι 
Μωϋςεῖ λελάληκεν ὁ Θεόσ· τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐςτίν. Ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωποσ καὶ εἶπεν 
αὐτοῖσ· Ἐν γὰρ τούτῳ θαυμαςτόν ἐςτιν, ὅτι ὑμεῖσ οὐκ οἴδατε πόθεν ἐςτί, καὶ ἀνέῳξέ μου τοὺσ 
ὀφθαλμούσ. Οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸσ οὐκ ἀκούει, ἀλλ’ ἐάν τισ θεοςεβὴσ ᾖ καὶ τὸ θέλημα 
αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. Ἐκ τοῦ αἰῶνοσ οὐκ ἠκούςθη ὅτι ἤνοιξέ τισ ὀφθαλμοὺσ τυφλοῦ 
γεγεννημένου· εἰ μὴ ἦν οὗτοσ παρὰ Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. Ἀπεκρίθηςαν καὶ εἶπον αὐτῷ· 
Ἐν ἁμαρτίαισ ςὺ ἐγεννήθησ ὅλοσ, καὶ ςὺ διδάςκεισ ἡμᾶσ; Καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. Ἤκουςεν Ἰηςοῦσ 
ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· ὺ πιςτεύεισ εἰσ τὸν Τἱὸν τοῦ Θεοῦ; Ἀπεκρίθη 
ἐκεῖνοσ καὶ εἶπε· Καὶ τίσ ἐςτι, Κύριε, ἵνα πιςτεύςω εἰσ αὐτόν; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰηςοῦσ· Καὶ ἑώρακασ 
αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ ςοῦ ἐκεῖνόσ ἐςτιν. Ὁ δὲ ἔφη· Πιςτεύω, Κύριε· καὶ προςεκύνηςεν αὐτῷ. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου 

Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως  
ἦχος  α’ 

Ὁ῎Αγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ· ῾Αγνή, Παρθένε χαῖρε, καί πάλιν ἐρῶ 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.  

Κοινωνικὸν  
εἰς ἦχον πλ. α’ 

ῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε.  

Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς...» ψάλλει  

ὁ α’χορὸς  

τό,  

ἦχος πλ. α' 

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

χαρισάμενος. 

 

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

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

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

 

ἦχος β’ 

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

Ἀπόλυσις    

«...ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...»  

https://agioskosmasoaitolos.wordpress.com 

 


