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9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2017 

† ΚΤΡΙΑΚΗ Ε´ ΜΑΣΘΑΙΟΤ 

Παγκρατίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σαυρο-

μενίας (α´ αἰ.). Διονυσίου τοῦ ῥήτορος καὶ 

Μητροφάνους ὁσίων τῶν ἐν Ἄθῳ, Μιχαὴλ νε-

ομάρτυρος τοῦ Ἀθηναίου (†1770). 

Ἦχος δ´. Ἑωθινὸν ε´. 

* * * * * 

ΕΝ Σῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΠΕΡΙΝῼ 

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Χαλμόν, καὶ τὸ πρῶ-

τον Κάθισμα τοῦ Χαλτηρίου, εἰς τό, Κύριε, ἐ-

κέκραξα, ἱστῶμεν τίχους ι´, καὶ ψάλλομεν 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα ζ´, καὶ του Μηναίου γ´. 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος δ´. 

τίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 

τοῦ ἐξομολογήσασθαι τ ὀνόματί σου. 

Σὸν ζωοποιόν σου ταυρόν, ἀπαύστως προ-

σκυνοῦντες Φριστὲ ὁ Θεός, τὴν τριήμερόν σου 

ἀνάστασιν δοξάζομεν· δι᾿ αὐτῆς γὰρ ἀνεκαί-

νισας, τὴν καταφθαρεῖσαν τῶν ἀνθρώπων, 

φύσιν Παντοδύναμε, καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄ-

νοδον, καθυπέδειξας ἡμῖν, ὡς μόνος ἀγαθὸς 

καὶ φιλάνθρωπος. 

τίχ. β´. Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀν-

ταποδς μοι. 

Σοῦ ξύλου τῆς παρακοῆς, τὸ ἐπιτίμιον ἔλυσας 

ωτήρ, τ ξύλῳ τοῦ ταυροῦ ἑκουσίως προ-

σηλωθείς· καὶ εἰς ᾅδου κατελθὼν Δυνατέ, τοῦ 

θανάτου τὰ δεσμά, ὡς Θεὸς διέῤῥηξας· διὸ 

προσκυνοῦμεν τὴν ἐκ νεκρῶν σου ἀνάστα-

σιν, ἐν ἀγαλλιάσει βοῶντες· Παντοδύναμε 

Κύριε, δόξα σοι. 

τίχ. γ´. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· Κύ-

ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

Πύλας ᾅδου συνέτριψας Κύριε, καὶ τ σ θα-

νάτῳ, τοῦ θανάτου τὸ βασίλειον ἔλυσας· γέ-

νος δὲ τὸ ἀνθρώπινον, ἐκ φθορᾶς ἠλευθέρω-

σας, ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν τ κόσμῳ δωρησά-

μενος, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἕτερα τιχηρὰ Ἀνατολικά. 

τίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 

εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν λαοί, τὴν τοῦ ωτῆρος 

τριήμερον ἔγερσιν, δι᾿ ἧς ἐλυτρώθημεν τῶν 

τοῦ ᾅδου ἀλύτων δεσμῶν, καὶ ἀφθαρσίαν καὶ 

ζωήν, πάντες ἐλάβομεν κράζοντες· Ὁ σταυ-

ρωθείς, καὶ ταφείς, καὶ ἀναστάς, σῶσον ἡμᾶς 

τῇ ἀναστάσει σου, μόνε Υιλάνθρωπε. 

τίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 

Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-

σμός ἐστιν. 

Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι ωτήρ, τὴν σὴν ὑ-

μνοῦσι τριήμερον ἔγερσιν, δι᾿ ἧς κατηυγάσθη 

τῆς οἰκουμένης τὰ πέρατα, καὶ τῆς δουλείας 

τοῦ ἐχθροῦ, πάντες ἐλυτρώθημεν κράζοντες· 

Ζωοποιὲ παντοδύναμε ωτήρ, σῶσον ἡμᾶς 

τῇ ἀναστάσει σου, μόνε Υιλάνθρωπε. 

τίχ. ῶ´. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά 

σε, Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λό-

γον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Πύλας χαλκᾶς συνέτριψας, καὶ μοχλοὺς συ-

νέθλασας Φριστὲ ὁ Θεός, καὶ γένος ἀνθρώ-

πων πεπτωκὸς ἀνέστησας· διὰ τοῦτο συμφώ-

νως βοῶμεν· Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύ-

ριε δόξα σοι. 

τίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, 

ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 

τὸν Κύριον. 

Κύριε ἡ ἐκ Πατρός σου γέννησις, ἄχρονος ὑ-

πάρχει καὶ ἀΐδιος· ἡ ἐκ Παρθένου σάρκωσις, 

ἄφραστος ἀνθρώποις καὶ ἀνερμήνευτος· καὶ 

ἡ εἰς ᾅδου κάθοδος, φοβερὰ διαβόλῳ, καὶ τοῖς 

ἀγγέλοις αὐτοῦ· θάνατον γὰρ πατήσας, τριή-

μερος ἀνέστης, ἀφθαρσίαν παρέχων ἀνθρώ-

ποις, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

τιχηρὰ προσόμοια ἐκ τοῦ Μηναίου γ´. 

Ἦχος β´. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 

τίχ. η´. Ὅτι παρὰ τ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ 

πολλὴ παρ᾿ αὐτ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώ-

σεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐ-

τοῦ. 



 2 

Ὅτε, ἡ κρηπὶς τῶν Μαθητῶν, περιερχομένη 

τὸν κόσμον, ὅλον ἐστήριξε, τότε σε εὑράμε-

νον λίθον ὡς ἔντιμον, Ἐκκλησίας θεμέλιον, 

προβάλλεται μάκαρ, στήλας καταστρέφοντα, 

εἰδωλικὰς καὶ ναούς, θείᾳ δυναστείᾳ τοῦ Λό-

γου, τοῦ διὰ σαρκὸς ὁμιλῆσαι, Πάτερ τοῖς ἀν-

θρώποις εὐδοκήσαντος. 

τίχ. θ´. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, 

ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Λόγῳ, φυγαδεύων πονηρά, πνεύματα κακίας 

ἐτέλεις, πνευματικοὺς τοὺς λαούς, Πνεύμα-

τος τῇ χάριτι, Μάρτυς Παγκράτιε, ἀνατέμνων 

τὴν αὔλακα, τῆς τούτων καρδίας, καὶ κατα-

βαλλόμενος, σπόρον τὸν ἔνθεον· ὅν περ, γε-

ωργ προσηγάγου, τ ἐπουρανίῳ πρεσβεύ-

ων, ὑπὲρ τῶν πιστῶς ἀνευφημούντων σε. 

τίχ. ι´. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ 

ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Δύσιν, φρυκτωρίαις νοηταῖς, σὺ ἀνατολὴν ἀ-

πειργάσω, ἥλιον φέρουσαν, θείας ἐπιγνώσε-

ως, τοῦ ἐκ Παρθένου ἡμῖν, ὑπὲρ νοῦν ἀνατεί-

λαντος· καὶ δύσας ἀθλήσει, Πάτερ ἐξανέτει-

λας, πρὸς φῶς ἀνέσπερον· ἔνθα, τῶν ἐσό-

πτρων λυθέντων, βλέπεις τὸ ποθούμενον 

κάλλος, τοῦ ἀγωνοθέτου σου Παγκράτιε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος δ´. 

Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ προφήτης Δαυΐδ, μελῳδι-

κῶς περὶ σοῦ προανεφώνησε, τ μεγαλεῖά 

σοι ποιήσαντι· Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξι-

ῶν σου. ὲ γὰρ μητέρα πρόξενον ζωῆς ἀνέ-

δειξεν, ὁ ἀπάτωρ ἐκ σοῦ ἐνανθρωπῆσαι εὐδο-

κήσας Θεός, ἵνα τὴν ἑαυτοῦ ἀναπλάσῃ εἰκό-

να, φθαρεῖσαν τοῖς πάθεσι, καὶ τὸ πλανηθὲν 

ὀρειάλωτον εὑρών, πρόβατον τοῖς ὤμοις ἀνα-

λαβών, τ Πατρὶ προσαγάγῃ, καὶ τ ἰδίῳ θε-

λήματι, ταῖς οὐρανίαις συνάψῃ δυνάμεσι, καὶ 

σώσῃ Θεοτόκε τὸν κόσμον, Φριστὸς ὁ ἔχων, 

τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. 

* * * 

Εἴσοδος καὶ ὁ προεστὼς ἥ ὁ ἀναγνώστης τὴν 

ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν χῦμα· 

Υῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, * ἀθανάτου Πατρός, 

* οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, * Ἰησοῦ Φριστέ, * 

ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, * ἰδόντες φῶς 

ἑσπερινόν, * ὑμνοῦμεν Πατέρα, Τἱόν, * καὶ ἅ-

γιον Πνεῦμα, Θεόν. * Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι και-

ροῖς * ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, * Τἱὲ Θεοῦ, 

ζωὴν ὁ διδούς· * διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. 

Καὶ ψάλλεται τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

Σ αββάτῳ ἑσπέρας.  

Ἦχος πλ. β´. Χαλμὸς ῷβ´ (92). 

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσα-

το. (ῷβ´ 1) 

τίχ. α´. Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περι-

εζώσατο. (ῷβ´ 1) 

τίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, 

ἥτις οὐ σαλευθήσεται. (ῷβ´ 1) 

Καὶ τὰ ἀναγνώσματα. 

* * * 

Εἶτα ἡ συνήθης Ἐκτενής, τό, Καταξίωσον, τὰ 

Πληρωτικά, ἡ κεφαλοκλισία κ.λπ. 

* * * 

Εἰς τὸν τίχον. Ἀπόστιχα τιχηρά. 

Σὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος δ´. 

Κύριε ἀνελθὼν ἐν τ σταυρ, τὴν προγονι-

κὴν ἡμῶν κατάραν ἐξήλειψας, καὶ κατελθὼν 

ἐν τ ᾅδῃ τοὺς ἀπ᾿ αἰῶνος δεσμίους ἠλευθέ-

ρωσας, ἀφθαρσίαν δωρούμενος τῶν ἀνθρώ-

πων τ γένει· διὰ τοῦτο ὑμνοῦντες δοξάζο-

μεν, τὴν ζωοποιὸν καὶ σωτήριόν σου ἔγερσιν. 

Σὰ κατ᾿ Ἀλφάβητον. 

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

τίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνε-

δύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-

ζώσατο. (Χαλμ. ῷβ´ 1). 

Κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου μόνε Δυνατέ, πᾶσαν 

κτίσιν ἐσάλευσας· τεθεὶς ἐν τάφῳ δέ, τοὺς κα-

τοικοῦντας ἐν τάφοις ἀνέστησας, ἀφθαρσίαν 

καὶ ζωὴν δωρούμενος, τ γένει τῶν ἀνθρώ-

πων· διὸ ὑμνοῦντες δοξάζομεν, τὴν τριήμε-

ρόν σου ἔγερσιν. 
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τίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 

οὐ σαλευθήσεται. (Χαλμ. ῷβ´ 1) 

Λαὸς παράνομος Φριστέ, σὲ προδοὺς τ Πι-

λάτῳ, σταυρωθῆναι κατεδίκασεν, ἀγνώμων 

περὶ τὸν εὐεργέτην φανείς· ἀλλ᾿ ἑκὼν ὑπέ-

μεινας ταφήν, αὐτεξουσίως ἀνέστης τριήμε-

ρος, ὡς Θεός, δωρούμενος ἡμῖν, ἀτελεύτητον 

ζωήν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

τίχ. Σ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 

μακρότητα ἡμερῶν. (Χαλμ. ῷβ´ 5). 

Μετὰ δακρύων γυναῖκες, καταλαβοῦσαι τὸ 

μνῆμα σὲ ἐπεζήτησαν· μὴ εὑροῦσαι δέ, ὁλο-

φυρόμεναι, μετὰ κλαυθμοῦ βοῶσαι ἔλεγον· 

Οἴμοι! ωτὴρ ἡμῶν, Βασιλεῦ τῶν ἁπάντων· 

πῶς ἐκλάπης; ποῖος δὲ τόπος κατέχει τὸ ζωη-

φόρον σῶμά σου; Ἄγγελος δὲ πρὸς αὐτὰς ἀ-

πεκρίνατο· Μὴ κλαίετε φησίν, ἀλλ᾿ ἀπελθοῦ-

σαι κηρύξατε, ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων 

ἡμῖν ἀγαλλίασιν, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Νεῦσον παρακλήσεσι σῶν οἰκετῶν Πανάμω-

με, παύουσα δεινῶν ἡμῶν ἐπαναστάσεις, πά-

σης θλίψεως ἡμᾶς ἀπαλλάττουσα· σὲ γὰρ μό-

νην ἀσφαλῆ, καὶ βεβαίαν ἄγκυραν ἔχομεν, 

καὶ τὴν σὴν προστασίαν κεκτήμεθα. Μὴ αἰ-

σχυνθῶμεν Δέσποινα, σὲ προσκαλούμενοι· 

σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν τῶν σοὶ πιστῶς βοώντων· 

Φαῖρε Δέσποινα, ἡ πάντων βοήθεια, χαρὰ καὶ 

σκέπη, καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

* * * 

Νῦν ἀπολύεις, Σρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος δ´. 

Σὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ 

Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου μαθήτριαι, 

καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀποῤῥίψασαι, 

τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύ-

λευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Φριστὸς ὁ Θεός, 

δωρούμενος τ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Σὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄ-

γνωστον μυστήριον, διὰ σοῦ Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ 

γῆς πεφανέρωται, Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει 

σαρκούμενος, καὶ ταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡ-

μῶν καταδεξάμενος· δι᾿ οὗ ἀναστήσας τὸν 

πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυ-

χὰς ἡμῶν. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

υναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος δ´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημέ-

νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

τίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

τίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ 

τ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

τίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι 

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΑ 

Σὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος δ´. 

Σὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ 

Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου μαθήτριαι, 

καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, 

τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύ-

λευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Φριστὸς ὁ Θεός, 

δωρούμενος τ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Σὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Σὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄ-

γνωστον μυστήριον, διὰ σοῦ Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ 

γῆς πεφανέρωται, Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει 

σαρκούμενος, καὶ ταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡ-

μῶν καταδεξάμενος· δι᾿ οὗ ἀναστήσας τὸν 

πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυ-

χὰς ἡμῶν. 
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υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

*Σὸ Χαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος] 

Μετὰ τὴν α´ τιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἀναστάσιμον. Ἦχος δ´. 

Ἀναβλέψασαι τοῦ τάφου τὴν εἴσοδον, καὶ τὴν 

φλόγα τοῦ Ἀγγέλου μὴ φέρουσαι, αἱ Μυρο-

φόροι σὺν τρόμῳ ἐξίσταντο λέγουσαι· Ἆρα ἐ-

κλάπη, ὁ τ λῃστῇ ἀνοίξας Παράδεισον; ἆρα 

ἠγέρθη, ὁ καὶ πρὸ πάθους κηρύξας τὴν ἔγερ-

σιν; Ἀληθῶς ἀνέστη Φριστὸς ὁ Θεός, τοῖς ἐν 

ᾅδῃ παρέχων ζωὴν καὶ ἀνάστασιν. 

Δόξα. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Ἑκουσίᾳ σου βουλῇ, ταυρὸν ὑπέμεινας ω-

τήρ, καὶ ἐν μνήματι καιν, ἄνθρωποι ἔθεντο 

θνητοί, τὸν διὰ λόγου τὰ πέρατα συστησάμε-

νον· ὅθεν δεσμευθεὶς ὁ ἀλλότριος, θάνατος 

δεινῶς ἐσκυλεύετο, καὶ οἱ ἐν ᾅδῃ ἅπαντες ἐ-

κραύγαζον, τῇ ζωηφόρῳ ἐγέρσει σου· Φριστὸς 

ἀνέστη, ὁ ζωοδότης, μένων εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Αὐτόμελον. 

Κατεπλάγη Ἰωσήφ, τὸ ὑπὲρ φύσιν θεωρῶν, 

καὶ ἐλάμβανεν εἰς νοῦν, τὸν ἐπὶ πόκον ὑετόν, 

ἐν τῇ ἀσπόρῳ συλλήψει σου Θεοτόκε, βάτον 

ἐν πυρὶ ἀκατάφλεκτον, ῥάβδον Ἀαρὼν τὴν 

βλαστήσασαν· καὶ μαρτυρῶν ὁ μνήστωρ σου 

καὶ φύλαξ, τοῖς ἱερεῦσιν ἐκραύγαζε· Παρθέ-

νος τίκτει, καὶ μετὰ τόκον, πάλιν μένει παρ-

θένος. 

Μετὰ τὴν β´ τιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος δ´. Σαχὺ προκατάλαβε. 

Ἀνέστης ὡς ἀθάνατος, ἀπὸ τοῦ ᾅδου ωτήρ· 

συνήγειρας τὸν κόσμον σου, τῇ ἀναστάσει τῇ 

σῇ, Φριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν· ἔθραυσας ἐν ἰσχύϊ, 

τοῦ θανάτου τὸ κράτος· ἔδειξας Ἐλεῆμον, τὴν 

ἀνάστασιν πᾶσι· διό σε καὶ δοξάζομεν, μόνε 

Υιλάνθρωπε. 

Δόξα. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Ἐκ τῶν ἄνω κατελθών, τῶν ὑψωμάτων Γα-

βριήλ, καὶ τῇ πέτρᾳ προσελθών, ἔνθα ἡ πέ-

τρα τῆς ζωῆς, λευχειμονῶν ἀνεκραύγαζε ταῖς 

κλαιούσαις· Παύσασθε ὑμεῖς, τῆς θρηνώδους 

κραυγῆς, ἔχουσαι ἀεὶ τὸ εὐσυμπάθητον· ὃν 

γὰρ ζητεῖτε κλαίουσαι, θαρσεῖτε, ὡς ἀληθῶς 

ἐξεγήγερται· διὸ βοᾶτε, τοῖς Ἀποστόλοις, ὅτι 

ἀνέστη ὁ Κύριος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον, ὅμοιον. 

Κατεπλάγησαν Ἁγνή, πάντες Ἀγγέλων οἱ χο-

ροί, τὸ μυστήριον τῆς σῆς, κυοφορίας τὸ φρι-

κτόν· πῶς ὁ τὰ πάντα συνέχων νεύματι μόνῳ, 

ἀγκάλαις ὡς βροτός, ταῖς σαῖς συνέχεται, καὶ 

δέχεται ἀρχὴν ὁ προαιώνιος, καὶ γαλουχεῖται 

σύμπασαν ὁ τρέφων, πνοὴν ἀφάτῳ χρηστό-

τητι! καὶ σὲ ὡς ὄντως, Θεοῦ Μητέρα, εὐφη-

μοῦντες δοξάζουσιν. 

* * * 

ΑΝΑΣΑΙΜΑ ΕΤΛΟΓΗΣΑΡΙΑ 

*Μετὰ τὸν Ἄμωμον, τὰ Εὐλογητάρια+ 

Ἦχος πλ. α´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Σῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος * κατεπλάγη ὁρῶν σε * 

ἐν νεκροῖς λογισθέντα, * τοῦ θανάτου δέ, ῶ-

τερ, * τὴν ἰσχὺν καθελόντα * καὶ σὺν ἑαυτ * 

τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα * καὶ ἐξ ᾅδου * πάντας ἐ-

λευθερώσαντα. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Σί τὰ μύρα * συμπαθῶς τοῖς δάκρυσιν, * ὦ μα-

θήτριαι, κιρνᾶτε; * ὁ ἀστράπτων * ἐν τ τάφῳ 

ἄγγελος * προσεφθέγγετο ταῖς μυροφόροις· * 

Ἴδετε ὑμεῖς * τὸν τάφον καὶ ἥσθητε· * ὁ ω-

τὴρ γὰρ * ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Λίαν πρωῒ * μυροφόροι ἔδραμον * πρὸς τὸ 

μνῆμά σου θρηνολογοῦσαι· * ἀλλ᾿ ἐπέστη * 

πρὸς αὐτὰς ὁ ἄγγελος καὶ εἶπε· * Θρήνου ὁ 
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καιρὸς * πέπαυται· μὴ κλαίετε· * τὴν ἀνάστα-

σιν δὲ * ἀποστόλοις εἴπατε. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Μυροφόροι γυναῖκες * μετὰ μύρων ἐλθοῦσαι 

* πρὸς τὸ μνῆμά σου, ῶτερ, * ἐνηχοῦντο ἀγ-

γέλου * πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου· * Σί μετὰ 

νεκρῶν * τὸν ζῶντα λογίζεσθε; * ὡς Θεὸς γὰρ 

* ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Τἱ  

καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Προσκυνοῦμεν Πατέρα * καὶ τὸν τούτου Τἱόν 

τε * καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, * τὴν ἁγίαν Σριάδα 

* ἐν μιᾷ τῇ οὐσίᾳ, * σὺν τοῖς εραφὶμ * κρά-

ζοντες τὸ Ἅγιος, * ἅγιος, ἅγιος εἶ, Κύριε. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς  

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ζωοδότην τεκοῦσα, * ἐλυτρώσω, Παρθένε, * 

τὸν Ἀδὰμ ἁμαρτίας· * χαρμονὴν δὲ τῇ Εὔᾳ * 

ἀντὶ λύπης παρέσχες· * ῥεύσαντα ζωῆς, * ἴθυ-

νε πρὸς ταύτην δὲ * ὁ ἐκ σοῦ σαρκωθεὶς * Θε-

ὸς καὶ ἄνθρωπος. 

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· δόξα σοι 

ὁ Θεός. (ἐκ γ´) 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα... 

* * * 

ΤΠΑΚΟΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος δ´. 

Σὰ τῆς σῆς παραδόξου ἐγέρσεως, προδραμοῦ-

σαι αἱ Μυροφόροι, τοῖς Ἀποστόλοις ἐκήρυτ-

τον Φριστέ, ὅτι ἀνέστης ὡς Θεός, παρέχων τ 

κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος δ´. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πάθη· 

ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον ωτήρ μου. 

Οἱ μισοῦντες ιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρί-

ου· ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραμέ-

νοι. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ κα-

θάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται, τῇ τριαδικῇ 

μονάδι ἱεροκρυφίως. 

Ἀντίφωνον Β´. 

Ἐκέκραξά σοι Κύριε, θερμῶς ἐκ βάθους ψυ-

χῆς μου· Κἀμοὶ γενέσθω, πρὸς ὑπακοὴν τὰ 

θεῖά σου ὦτα. 

Ἐπὶ τὸν Κύριον ἐλπίδα πᾶς τις κεκτημένος, ὑ-

ψηλότερός ἐστι, πάντων τῶν λυπούντων. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος 

ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα, ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς 

ζωογονίαν. 

Ἀντίφωνον Γ´. 

Ἡ καρδία μου πρὸς σὲ Λόγε ὑψωθήτω, καὶ 

οὐδὲν θέλξει με, τῶν τοῦ κόσμου τερπνῶν 

πρὸς χαμαιζηλίαν. 

Ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, ὡς ἔχει τις στοργήν, ἐ-

πὶ τ Κυρίῳ, θερμότερον φίλτρον χρεωστοῦ-

μεν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, θεογνωσίας πλοῦτος, θεωρί-

ας καὶ σοφίας· πάντα γὰρ ἐν τούτῳ, τὰ πα-

τρα δόγματα, ὁ Λόγος ἐκκαλύπτει. 

Προκείμενον. Χαλμὸς μγ´ (43). 

Ἀνάστα Κύριε, βοήθησον ἡμῖν, καὶ λύτρωσαι 

ἡμᾶς, ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου. 

(δίς) 

τίχ. Ὁ Θεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν, 

καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν ἔργον, 

ὃ εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ἐν ἡμέραις 

ἀρχαίαις. 

Ἀνάστα Κύριε, βοήθησον ἡμῖν... 

* * * 

ΣΑΞΙ ΕΨΘΙΝΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΤ 

Ὁ διάκονος· Σοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ... 
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Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως 

αὐτοῦ. 

Αἰνεσάτω πνοὴ… πᾶσα τὸν Κύριον. 

Ὁ διάκονος· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡ-

μᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου 

Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

Ὁ διάκονος· οφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁ-

γίου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ τ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγε-

λίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  

τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν Ε´  

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν (κδ´ 12-35). 

Σ καιρ ἐκείνῳ, ὁ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν 

ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀ-

θόνια κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτὸν 

θαυμάζων τὸ γεγονός. Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν 

ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς κώ-

μην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱε-

ρουσαλήμ, ᾗ ὄνομα Ἐμμαούς. Καὶ αὐτοὶ ὡμί-

λουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμ-

βεβηκότων τούτων. Καὶ ἐγένετο ἐν τ ὁμι-

λεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς 

ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς· οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ 

αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. 

Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· Σίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς 

ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες, 

καί ἐστε σκυθρωποί; Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς, ᾧ ὄ-

νομα Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν· ὺ μόνος 

παροικεῖς ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ 

γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις; 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ποῖα; Οἱ δὲ εἶπον αὐτ· Σὰ 

περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ 

προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντί-

ον τοῦ Θεοῦ, καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, ὅπως τε 

παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχον-

τες ἡμῶν εἰς κρῖμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν 

αὐτόν· ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ 

μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε σὺν 

πᾶσι τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σή-

μερον, ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο. Ἀλλὰ καὶ γυ-

ναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενό-

μεναι ὄρθριαι ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ μὴ εὑροῦ-

σαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον, λέγουσαι καὶ ὀ-

πτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐ-

τὸν ζῆν. Καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ 

τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτω, καθὼς καὶ αἱ 

γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. Καὶ αὐ-

τὸς εἶπε πρὸς αὐτούς· Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς 

τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλη-

σαν οἱ προφῆται! Οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν 

Φριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; 

Καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάν-

των τῶν προφητῶν, διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν 

πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. Καὶ ἤγ-

γισαν εἰς τὴν κώμην, οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐ-

τὸς προσεποιεῖτο πορρωτέρω πορεύεσθαι. 

Καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες· Μεῖνον 

μεθ᾿ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶ καὶ κέκλι-

κεν ἡ ἡμέρα. Καὶ εἰσῆλθε τοῦ μεῖναι σὺν αὐ-

τοῖς. Καὶ ἐγένετο ἐν τ κατακλιθῆναι αὐτὸν 

μετ᾿ αὐτῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον, εὐλόγησε, καὶ 

κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς. Αὐτῶν δὲ διηνοίχθη-

σαν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ 

αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτῶν. Καὶ εἶπον 

πρὸς ἀλλήλους· Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομέ-

νη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδ καὶ 

ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; Καὶ ἀναστάν-

τες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, 

καὶ εὗρον συνηθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ 

τοὺς σὺν αὐτοῖς, λέγοντας· Ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύ-

ριος ὄντως καὶ ὤφθη ίμωνι. Καὶ αὐτοὶ ἐξη-

γοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς 

ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
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Ὁ Προεστὼς ἥ ὁ Ἀναγνώστης· 

Ἀνάστασιν Φριστοῦ θεασάμενοι, * προσκυνή-

σωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, * τὸν μόνον ἀ-

ναμάρτητον. * Σὸν σταυρόν σου, Φριστέ, προ-

σκυνοῦμεν * καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν * 

ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· * σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡ-

μῶν, * ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, * τὸ ὄνο-

μά σου ὀνομάζομεν. * Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ 

προσκυνήσωμεν * τὴν τοῦ Φριστοῦ ἁγίαν ἀ-

νάστασιν· * ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ ταυροῦ * 

χαρὰ ἐν ὅλῳ τ κόσμῳ. * Διὰ παντὸς εὐλο-

γοῦντες τὸν Κύριον, * ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστα-

σιν αὐτοῦ. * ταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς, 

* θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. 

Οἱ χοροὶ ψάλλουν ἀντιφωνικῶς κατὰ στίχον 

τὸν ν´ ψαλμόν, προτάσσοντες (ἐν Κυριακῇ) 

τὴν προφώνησιν Ἐλεῆμον. 

Ἦχος β´. 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου 

καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξά-

λειψον 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 ἁ-

μαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. 

οὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν 

σου ἐποίησα, ὅπως ἅν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λό-

γοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁ-

μαρτίαις 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· ἀ-

γαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁ-

μαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξά-

λειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ 

πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις 

μου. 

Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, 

καὶ τὸ Πνεῦμά 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 ἐπιστρέψουσι. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σω-

τηρίας 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 ἄν· ὁλοκαυ-

τώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τ Θε πνεῦμα συντετριμμένον· καρ-

δίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 

Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν ι-

ών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Σότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο-

ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Σότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-

σχους. 

Ἐν Κυριακῇ προστίθεται εἰς τὸν τελευταῖον 

στίχον τὸ ἐφύμνιον· Καὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Δόξα. 

Σαῖς τῶν Ἀποστόλων * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * 

ἐξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημά-

των. 

Καὶ νῦν. 

Σαῖς τῆς Θεοτόκου * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * ἐ-

ξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ τὸ πεντηκοστάριον. Ἦχος ὁ αὐτός. 

τίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός 

σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 
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Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, * καθὼς 

προεῖπεν, * ἔδωκεν ἡμῖν * τὴν αἰώνιον ζωὴν * 

καὶ μέγα ἔλεος. 

ῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν ου... Κύριε, ἐλέη-

σον (ιβ´). Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... Ἀμήν. 

* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕ 

Οἱ Κανόνες· ὁ ἀναστάσιμος καὶ τοῦ Μηναίου. 

ᾨδὴ α´. Ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´. 

Ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος, ἀβρόχοις ἴ-

χνεσιν, ὁ παλαιὸς πεζεύσας Ἰσραήλ, σταυρο-

τύποις Μωσέως χερσί, τοῦ Ἀμαλὴκ τὴν δύνα-

μιν, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐτροπώσατο. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὑψώθης τὴν ἡμετέραν ἔκπτωσιν, ἐπανορθού-

μενος, ἐν τ ἀχράντῳ ξύλῳ τοῦ ταυροῦ, τὴν 

ἐν ξύλῳ ἰώμενος, πανωλεθρίαν Δέσποτα, ὡς 

ἀγαθὸς καὶ παντοδύναμος. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐν τάφῳ σωματικῶς, ἐν ᾅδῃ δὲ μετὰ ψυχῆς 

ὡς Θεός· ἐν Παραδείσῳ δὲ μετὰ λῃστοῦ, καὶ 

ἐν θρόνῳ ὑπῆρχες Φριστέ, μετὰ Πατρὸς καὶ 

Πνεύματος, πάντα πληρῶν ὁ ἀπερίγραπτος. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀσπόρως τ τοῦ Πατρὸς βουλήματι, ἐκ θείου 

Πνεύματος, τὸν τοῦ Θεοῦ συνείληφας Τἱόν, 

καὶ σαρκὶ ἀπεκύησας, τὸν ἐκ Πατρὸς ἀμήτο-

ρα, καὶ δι᾿ ἡμᾶς ἐκ σοῦ ἀπάτορα. 

Καὶ τοῦ Ἁγίου ὁ παρών.  

Ποίημα Θεοφάνους. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος α´. ᾨδὴν ἐπινίκιον. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὑπέρτιμον λίθον σε, ἡ Ἐκκλησία, γνωρίζει 

Παγκράτιε, ἑδρασμ τῶν λόγων σου, στηρι-

ζομένη ἀεί, καὶ διὰ τοῦτό σου τιμᾷ, τὴν μνή-

μην σήμερον. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μονάδα τρισάριθμον, ἑνιζομένην, ταυτότητι 

φύσεως, καταγγέλλων ἔσβεσας, τῆς ἀθεΐας 

ἀχλύν, καὶ φωτοβόλοις διδαχαῖς, λαοὺς ἐφώ-

τισας. 

Δόξα. 

Νεώσας ἀρότρῳ σου, τῶν θείων λόγων, καρ-

δίας Παγκράτιε, χερσωθείσας πρότερον, κα-

κοπιστίας αὐχμ, γονίμους ἔδειξας σαφῶς, 

διὰ τῆς πίστεως. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐκ σοῦ ἀνατέταλκεν, ὁ φωτοδότης, φωτίζων 

τὰ πέρατα, Ἰησοῦς ὁ Κύριος, ἄχραντε Δέσποι-

να· δι᾿ οὗ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, φῶς ἐθεάσαν-

το. 

ᾨδὴ γ´. Ὁ Ἀναστάσιμος. 

Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί, ἡ Ἐκκλησία σου Φριστὲ 

κράζουσα· ύ μου ἰσχὺς Κύριε, καὶ καταφυγὴ 

καὶ στερέωμα. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σὸ ξύλον τὸ τῆς ζωῆς, ἡ νοητὴ καὶ ἀληθὴς 

Ἄμπελος, ἐπὶ ταυροῦ κρέμαται, πᾶσιν ἀμ-

βροσίαν πηγάζουσα. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὡς μέγας ὡς φοβερός, ὡς τοῦ ᾅδου καθελὼν 

φρύαγμα, καὶ ὡς Θεὸς ἄφθαρτος, νῦν σωμα-

τικῶς ἐξεγήγερται. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

ὺ μόνη τοῖς ἐπὶ γῆς, τῶν ὑπὲρ φύσιν ἀγα-

θῶν πρόξενος, Μήτηρ Θεοῦ γέγονας· ὅθεν 

σοι τὸ Φαῖρε προσάγομεν. 
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Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ γ´.  

Ἦχος α´. τερεωθήτω ἡ καρδία μου. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὑπὸ τοῦ Πνεύματος σθενούμενος, πονηρὰ ἐ-

δίωξας πνεύματα, καὶ τ μοχλ τῶν προσευ-

χῶν, τὰ τεμένη ἠδάφισας, τῶν εἰδώλων Ἐκ-

κλησίας, ἀνιστῶν ἀξιάγαστε. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σ τμητικ σου λόγῳ ἔτεμες, δυσφημίας Ὅ-

σιε ἄκανθαν, καὶ κατεφύτευσας ψυχαῖς, τὰ 

σωτήρια δόγματα, ἀρετῶν εὐθυνουμέναις, τῇ 

αὐξήσει Παγκράτιε. 

Δόξα. 

κεῦος εὑρών σε θείου Πνεύματος, καθαρὰς 

ἀκτῖνας δεχόμενον, ὁ Κορυφαῖος μαθητής, 

πρὸς τὴν δύσιν ἀπέστειλεν, ἀθεΐας ἐκμειῶ-

σαι, τὴν ἀχλὺν πανσεβάσμιε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

ὲ τὴν νεφέλην τὴν ὁλόφωτον, καὶ Θεοῦ τὴν 

στάμνον τὴν πάγχρυσον, καὶ πλατυτέραν οὐ-

ρανοῦ, καὶ μετάρσιον κλίμακα, ἀπειρόγαμε 

Παρθένε, οἱ πιστοὶ μακαρίζομεν. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΨΔΙΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

Μεσῴδιον Κάθισμα ἐκ τοῦ Μηναίου. 

Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον. 

Εὐσεβείας πρόμαχος, τροπαιοφόρος, ἱερὲ 

Παγκράτιε, ἀναδειχθεὶς ἐν οὐρανοῖς, σὺν Ἀ-

σωμάτοις παρίστασαι, νῦν τ Κυρίῳ, πρε-

σβεύων σωθῆναι ἡμᾶς. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐν τῇ σκέπῃ ἄχραντε, τῇ σῇ Παρθένε, προ-

σφυγόντων δέησιν, προσδεξαμένη παρ᾿ ἡ-

μῶν, μὴ διαλίπῃς πρεσβεύουσα, πρὸς τὸν Τἱ-

όν σου, σωθῆναι τοὺς δούλους σου. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

ὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΣΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟ, ΤΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τὰ Ἀναστάσιμα. 

Κοντάκιον. Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον. 

Ὁ ωτὴρ καὶ ῥύστης μου, ἀπὸ τοῦ τάφου, ὡς 

Θεὸς ἀνέστησεν, ἐκ τῶν δεσμῶν τοὺς γηγε-

νεῖς, καὶ πύλας ᾅδου συνέτριψε, καὶ ὡς Δε-

σπότης, ἀνέστη τριήμερος. 

Ὁ Οἶκος. 

Σὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, Φριστὸν τὸν ζωο-

δότην, τριήμερον ἐκ τάφου καὶ πύλας τοῦ θα-

νάτου σήμερον συνθλάσαντα, τῇ δυνάμει τῇ 

αὑτοῦ, τὸν ᾅδην τε νεκρώσαντα, καὶ τὸ κέν-

τρον τοῦ θανάτου συντρίψαντα, καὶ τὸν Ἀ-

δὰμ σὺν τῇ Εὔᾳ ἐλευθερώσαντα, ὑμνήσωμεν 

πάντες οἱ γηγενεῖς, εὐχαρίστως βοῶντες αἶ-

νον ἐκτενῶς· Αὐτὸς γὰρ ὡς μόνος κραταιὸς 

Θεὸς καὶ Δεσπότης, ἀνέστη τριήμερος. 

υναξάριον. 

Σῇ Θ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱε-

ρομάρτυρος Παγκρατίου, ἐπισκόπου Σαυρο-

μενίας. 

τίχ. Προσθεὶς ἑαυτὸν Παγκράτιος ὡς βάθρον, 

Ἀθλήσεως ἤγειρεν οἶκον ἐκ λίθων. 

Παγκράτιος δ᾿ ἐνάτῃ δῶμ᾿ ἔδρακε παγκρατέοντος. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἀνδρέας 

καὶ Πρόβος, πυρὶ τελειοῦνται. 

τίχ. Ἑστῶτες εἰς τὸ σκάμμα τοῦ πυρός, Λόγε, 

Αὔραις ἀνεψύχοντο σαῖς ἄνδρες δύω. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἐγκαινίων τοῦ σε-

βασμίου Ναοῦ τῆς Παναχράντου Δεσποίνης 

ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, 

τοῦ ὄντος ἐν τῇ Πηγῇ. 

τίχ. Ναὸν σόν, πανάχραντε, τοῖς ἐγκαινίοις 

Καθιεροῦμεν σῇ δόξῃ φωτοφόρῳ. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου Υωτίου τοῦ 

κτήτορος τῆς Μονῆς Ἀκαπνίου, τῆς εὑρισκο-

μένης πάλαι ποτε ἐν Θεσσαλονίκῃ. (†1025) 



 10 

τίχ. Καπνοὺς παριδὼν Υώτιος τοὺς τοῦ βίου, 

Κτίτωρ ἐφάνη Μονῆς τοῦ Ἀκαπνίου. 

Μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Διονυσίου 

τοῦ ῥήτορος (†1606) καὶ Μητροφάνους 

(†1610), τῶν ἐν τ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω 

ἀσκητικῶς διαλαμψάντων καὶ δὴ ἐν τῇ μικρᾷ 

κήτῃ τῆς Ἁγίας Ἄννης κειμένων. 

τίχοι. Εἰς τὸν Ὅσιον Διονύσιον. 

Σὴν τῶν Ὁσίων ζηλώσας πολιτείαν  

Διονύσιε ἴσος αὐτοῖς ὡράθης. 

Εἰς τὸν Ὅσιον Μητροφάνην. 

Βίου μιμητὴς Διονυσίου ὤφθης  

Σανῦν δὲ Μητρόφανες σὺν τούτῳ χαίρεις. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου νέου Ἱερο-

μάρτυρος Μεθοδίου, τοῦ ιλιγάρδου, ἐπισκό-

που Λάμπης, υβρίτου, καὶ φακίων, μαρτυ-

ρήσαντος ἐν ἔτει ͵αψῷγ´ (1793). 

τίχ. Λάμψας ἐν Λάμπῃ Μεθόδιος τ βίῳ, 

Λάμπεται φωτὶ μαρτυρικῶς ἀθλήσας. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυ-

ρος Μιχαὴλ τοῦ Πακνανᾶ, τοῦ Ἀθηναίου κη-

πουροῦ, μαρτυρήσαντος ἐν ἔτει ͵αψο´ (1770). 

τίχ. Σί κατ᾿ ὀλίγον λαιμὸν ὦ σπαθηφόρε, 

Σέμνεις; Μιχαὴλ οὐ πτοεῖται τὴν σπάθην. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησις τοῦ γενομένου 

θαύματος ἐν τ Παντοκρατοριν κελίῳ τοῦ 

ἁγίου Νικολάου παρὰ τὰς Καρυὰς τοῦ Ἄθω, 

προστασίας καὶ διασώσεως τῶν μοναχῶν ἀ-

πὸ ἐπιδρομῆς λῃστῶν. 

τίχ. Μέγας ἀρωγὸς ἡμῶν ὢν ἱεράρχα, 

Μεγάλων ἡμᾶς κινδύνων ἀπαλλάττεις. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἐν Κύπρῳ κατὰ τὸ ἔτος 

͵αωκα´ (1821) ἀπαγχονίζεται ὑπὸ τῶν Ὀθω-

μανῶν ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς καὶ ὁ ἀρ-

χιδιάκονός του Μελέτιος, καρατομοῦνται δὲ 

οἱ μητροπολῖται Πάφου Φρύσανθος, Κιτίου 

Μελέτιος, Κυρηνείας Λαυρέντιος, ὁ καθηγού-

μενος τῆς μονῆς Κύκκου Ἰωσὴφ καὶ ὁ οἰκονό-

μος τοῦ Ὁμόδους Δοσίθεος. Ἕτεροι κληρικοὶ 

καὶ πρόκριτοι ἀποκεφαλίζονται, τὸν ἀριθμὸν 

υπῶ´ (486), ἐξ ὅλης τῆς Κύπρου συλληφθέν-

τες καὶ ἀχθέντες·  οἱ μὲν κληρικοὶ ἐν Λευκω-

σίᾳ, οἱ δὲ λοιποὶ εἰς τὴν περιοχὴν Ἀχερᾶ. 

τίχ. Σιθεὶς ψυχὴν Κυπριανὸς ὁμοῦ συμμύσταις, 

Λαοῦ ἐν περιστάσεσιν ἀπαρχὴ προσηνέχθη. 

Πρωτομάρτυς Κυπριανὸς ἀποφράδι ἐτύθη, 

υνάθλων πληθύος ἑπομένης τ πότμῳ. 

Σῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησιν εὐλαβῆ καὶ εὐ-

γνώμονα ἄγομεν τῶν ἐν ἔτει ͵αῸνῶ´ (1956) 

γενομένων φοβερῶν σεισμῶν ἐν τῇ νήσῳ Θή-

ρᾳ, συγκλονισάντων σὺν αὐτῇ καὶ τὰς πέριξ 

νήσους, αἵτινες ἅπασαι ἐσώθησαν θαυμα-

στῶς ἐκ τῆς τελείας καταστροφῆς τῇ ἀπείρῳ 

τὸν Κυρίου φιλανθρωπίᾳ, διὰ πρεσβειῶν τῶν 

ἁγίων αὐτοῦ. 

τίχ. εισμοῦ φρικώδους τὴν Θήραν σῴζεις Λόγε· 

Διὸ τὰ σῶστρα εὐγνωμόνως σοι θύει. 

Σαῖς αὐτῶν πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡ-

μᾶς. Ἀμήν. 

* * * 

ΚΑΣΑΒΑΙΑΙ 

Σῆς Θεοτόκου. 

Χάλλονται ἀπὸ τῆς 22ας επτεμβρίου μέχρι τῆς 7ης Νοεμ-

βρίου, ἀπὸ τῆς 10ης Υεβρουαρίου μέχρι τῆς ἐνάρξεως τοῦ 

Σριῳδίου, τῇ Β´, Δ´ καὶ Ε´ Κυριακῇ τῶν νηστειῶν καὶ ἀπὸ τῆς 

Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πάντων μέχρι τῆς 26ης Ἰουλίου. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου * καὶ πληρωθήσεται 

Πνεύματος * καὶ λόγον ἐρεύξομαι * τῇ βασι-

λίδι Μητρί· * καὶ ὀφθήσομαι * φαιδρῶς πανη-

γυρίζων * καὶ ᾄσω γηθόμενος * ταύτης τὰ 

θαύματα. 

ᾨδὴ γ´. 

Σοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, * ἡ ζῶσα καὶ 

ἄφθονος πηγή, * θίασον συγκροτήσαντας * 

πνευματικόν, στερέωσον· * καὶ ἐν τῇ θείᾳ δό-

ξῃ σου * στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

ᾨδὴ δ´. 

Σὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλὴν * τῆς ἐκ τῆς 

Παρθένου σαρκώσεως * σοῦ τοῦ ὑψίστου * ὁ 

προφήτης Ἀββακοὺμ * κατανοῶν ἐκραύγαζε· 

* Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 

ᾨδὴ ε´. 

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα * ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου· * 

σὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, * ἔσχες ἐν μή-
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τρᾳ * τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν * καὶ τέτοκας ἄ-

χρονον Τἱόν, * πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε * σωτηρί-

αν βραβεύοντα. 

ᾨδὴ ς´. 

Σὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον * τελοῦντες 

ἑορτὴν οἱ θεόφρονες * τῆς Θεομήτορος * δεῦ-

τε τὰς χεῖρας κροτήσωμεν, * τὸν ἐξ αὐτῆς τε-

χθέντα * Θεὸν δοξάζοντες. 

ᾨδὴ ζ´. 

Οὐκ ἐλάτρευσαν * τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες * 

παρὰ τὸν κτίσαντα· * ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλὴν * 

ἀνδρείως πατήσαντες * χαίροντες ἔψαλλον· * 

Ὑπερύμνητε, * ὁ τῶν πατέρων Κύριος * καὶ 

Θεός, εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν  

τὸν Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ * ὁ τόκος τῆς 

Θεοτόκου διεσώσατο, * τότε μὲν τυπούμενος· 

* νῦν δὲ ἐνεργούμενος * τὴν οἰκουμένην ἅπα-

σαν * ἀγείρει ψάλλουσαν· * Σὸν Κύριον ὑμνεῖ-

τε τὰ ἔργα * καὶ ὑπερυψοῦτε * εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Σὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-

νομεν. 

Η ῼΔΗ ΣΗ ΘΕΟΣΟΚΟΤ 

τίχ. α´. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, 

καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τ Θε τ 

σωτῆρί μου. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέ-

ραν * ἀσυγκρίτως τῶν εραφίμ, * τὴν ἀδια-

φθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως 

Θεοτόκον, * σὲ μεγαλύνομεν. 

τίχ. β´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 

τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα-

καριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. γ´. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, 

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 

εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐ-

τόν. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. δ´. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 

αὐτῶν. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. ε.´ Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ 

ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγα-

θῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

τίχ. ῶ´. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ 

μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τ Ἀβραὰμ καὶ τ σπέρματι 

αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Σὴν τιμιωτέραν τῶν Φερουβίμ... 

Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Ἅπας γηγενὴς * σκιρτάτω τ πνεύματι * λαμ-

παδουχούμενος· * πανηγυριζέτω δὲ * ἀΰλων 

νόων * φύσις, γεραίρουσα * τὴν ἱερὰν πανή-

γυριν * τῆς Θεομήτορος, * καὶ βοάτω· * Φαί-

ροις, παμμακάριστε * Θεοτόκε ἁγνή, ἀειπάρ-

θενε. 

υναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

* * * 

ΣΑ ΕΞΑΠΟΣΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἦχος β´. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ὑψοῦτε Κύριον 

τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τ ὑποποδίῳ 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ, … ὅτι ἅγιός ἐστιν. 

Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον Ε´. 

Ἡ ζωὴ καὶ ὁδὸς Φριστός, ἐκ νεκρῶν τ Κλεό-

πᾳ καὶ τ Λουκᾷ συνώδευσεν, οἷς περ καὶ ἐ-

πεγνώσθη, εἰς Ἐμμαοὺς κλῶν τὸν ἄρτον· ὧν 
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ψυχαὶ καὶ καρδίαι, καιόμεναι ἐτύγχανον, ὅτε 

τούτοις ἐλάλει ἐν τῇ ὁδ, καὶ Γραφαῖς ἡρμή-

νευεν, ἃ ὑπέστη· μεθ᾿ ὧν, Ἠγέρθη, κράξω-

μεν, ὤφθη τε καὶ τ Πέτρῳ. 

Θεοτοκίον. 

Ὑμνῶ σου τὸ ἀμέτρητον, ἔλεος Ποιητά μου, 

ὅτι σαυτὸν ἐκένωσας, τοῦ φορέσαι καὶ σῶσαι, 

φύσιν βροτῶν κακωθεῖσαν· καὶ Θεὸς ὢν ἠνέ-

σχου, ἐκ τῆς Ἁγνῆς θεόπαιδος, κατ᾿ ἐμὲ γεν-

νηθῆναι, καὶ κατελθεῖν, μέχρις ᾅδου, θέλων 

με Λόγε σῶσαι, πρεσβείαις τῆς Σεκούσης σε, 

Δέσποτα πανοικτίρμον. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος δ´. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν 

Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. οὶ πρέπει ὕμνος τ Θε. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰ-

νεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. οὶ 

πρέπει ὕμνος τ Θε. 

Ἡ τιχολογία (Χαλμοὶ ρμη´, ρμθ´) καί· 

τιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος δ´. 

τίχ. α´. Σοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγρα-

πτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Ὁ ταυρὸν ὑπομείνας καὶ θάνατον, καὶ ἀνα-

στὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, παντοδύναμε Κύριε, δο-

ξάζομέν σου τὴν ἀνάστασιν. 

τίχ. β´. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐ-

τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμε-

ως αὐτοῦ. 

Ἐν τ ταυρ σου Φριστέ, τῆς ἀρχαίας κατά-

ρας, ἠλευθέρωσας ἡμᾶς, καὶ ἐν τ θανάτῳ 

σου, τὸν τὴν φύσιν ἡμῶν τυραννήσαντα, διά-

βολον κατήργησας· ἐν δὲ τῇ ἐγέρσει σου, χα-

ρᾶς τὰ πάντα ἐπλήρωσας· διὸ βοῶμέν σοι· Ὁ 

ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι. 

τίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς με-

γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Σ σ ταυρ Φριστὲ ωτήρ, ὁδήγησον ἡμᾶς 

ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν σου, καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς, τῶν 

παγίδων τοῦ ἐχθροῦ· ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νε-

κρῶν, ἀνάστησον ἡμᾶς πεσόντας τῇ ἁμαρτίᾳ, 

ἐκτείνας τὴν χεῖρά σου, φιλάνθρωπε Κύριε, 

τῇ πρεσβείᾳ τῶν Ἁγίων σου. 

τίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰ-

νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Σῶν πατρικῶν σου κόλπων, μὴ χωρισθεὶς μο-

νογενὲς Λόγε τοῦ Θεοῦ, ἦλθες ἐπὶ γῆς διὰ φι-

λανθρωπίαν, ἄνθρωπος γενόμενος ἀτρέ-

πτως, καὶ ταυρὸν καὶ θάνατον ὑπέμεινας 

σαρκί, ὁ ἀπαθὴς τῇ θεότητι· ἀναστὰς δὲ ἐκ 

νεκρῶν, ἀθανασίαν παρέσχες τ γένει τῶν 

ἀνθρώπων, ὡς μόνος παντοδύναμος. 

Ἕτερα τιχηρά, Ἀνατολικά. 

τίχ. ε´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Θάνατον κατεδέξω σαρκί, ἡμῖν ἀθανασίαν 

πραγματευσάμενος ωτήρ· καὶ ἐν τάφῳ ᾤκη-

σας, ἵνα ἡμᾶς τοῦ ᾅδου ἐλευθερώσῃς, συνα-

ναστήσας ἑαυτ, παθὼν μὲν ὡς ἄνθρωπος, 

ἀλλ᾿ ἀναστὰς ὡς Θεός· διὰ τοῦτο βοῶμεν· Δό-

ξα σοι ζωοδότα, Κύριε, μόνε φιλάνθρωπε. 

τίχ. ῶ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πέτραι ἐσχίσθησαν ωτήρ, ὅτε ἐν τ Κρανίῳ 

ὁ ταυρός σου ἐπάγη· ἔφριξαν ᾅδου πυλωροί, 

ὅτε ἐν τ μνημείῳ ὡς θνητὸς κατετέθης· καὶ 

γὰρ τοῦ θανάτου καταργήσας τὴν ἰσχύν, τοῖς 

τεθνεῶσι πᾶσιν ἀφθαρσίαν παρέσχες, τῇ ἀ-

ναστάσει σου ωτήρ. Ζωοδότα Κύριε δόξα 

σοι. 

τίχ. ζ´. Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθή-

τω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου 

εἰς τέλος. 

Ἐπεθύμησαν γυναῖκες, ἰδεῖν σου τὴν ἀνάστα-

σιν, Φριστὲ ὁ Θεός· ἦλθε προλαβοῦσα Μαρία 

ἡ Μαγδαληνή, εὗρε τὸν λίθον ἀποκυλισθέν-

τα τοῦ μνήματος, καὶ τὸν Ἄγγελον καθεζόμε-

νον, καὶ λέγοντα· Σί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ 
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τῶν νεκρῶν; ἀνέστη ὡς Θεός, ἵνα σώσῃ τὰ 

σύμπαντα. 

τίχ. η´. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ 

καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά 

σου. 

Ποῦ ἐστιν Ἰησοῦς, ὃν ἐλογίσασθε φυλάττειν; 

εἴπατε Ἰουδαῖοι· ποῦ ἐστιν, ὃν ἐθήκατε ἐν τ 

μνήματι, τὸν λίθον σφραγίσαντες; δότε τὸν 

νεκρόν, οἱ τὴν ζωὴν ἀρνησάμενοι· δότε τὸν 

ταφέντα, ἥ πιστεύσατε τ ἀναστάντι· κἅν ὑ-

μεῖς σιγήσητε τοῦ Κυρίου τὴν ἔγερσιν, οἱ λί-

θοι κεκράξονται, μάλιστα ὁ ἀποκυλισθεὶς ἐκ 

τοῦ μνήματος. Μέγα σου τὸ ἔλεος! Μέγα τὸ 

μυστήριον τῆς οἰκονομίας σου! ωτὴρ ἡμῶν 

δόξα σοι. 

Δόξα. Ἑωθινὸν Ε´. Ἦχος πλ. α´. 

Ὢ τῶν σοφῶν σου κριμάτων Φριστέ! πῶς Πέ-

τρῳ μὲν τοῖς ὀθονίοις μόνοις, ἔδωκας ἐννοῆ-

σαί σου τὴν ἀνάστασιν; Λουκᾷ δὲ καὶ Κλεό-

πᾳ, συμπορευόμενος ὡμίλεις, καὶ ὁμιλῶν, 

οὐκ εὐθέως σεαυτὸν φανεροῖς; Διὸ καὶ ὀνειδί-

ζῃ, ὡς μόνος παροικῶν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ 

μὴ μετέχων τῶν ἐν τέλει βουλευμάτων αὐ-

τῆς. Ἀλλ᾿ ὁ πάντα πρὸς τὸ τοῦ πλάσματος 

συμφέρον οἰκονομῶν, καὶ τὰς περὶ σοῦ προ-

φητείας ἀνέπτυξας, καὶ ἐν τ εὐλογεῖν τὸν 

ἄρτον, ἐγνώσθης αὐτοῖς· ὧν καὶ πρὸ τούτου 

αἱ καρδίαι, πρὸς γνῶσίν σου ἀνεφλέγοντο· οἳ 

καὶ τοῖς Μαθηταῖς συνηθροισμένοις, ἤδη τρα-

νῶς ἐκήρυττόν σου τὴν ἀνάστασιν· δι᾿ ἧς ἐλέ-

ησον ἡμᾶς. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, * Θεοτόκε Παρ-

θένε· * διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ σαρκωθέντος, * ὁ 

ᾅδης Ἠχμαλώτισται, * ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, * 

ἡ κατάρα νενέκρωται, * ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, * 

ὁ θάνατος τεθανάτωται, * καὶ ἡμεῖς ἐζωοποι-

ήθημεν· * διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· * Εὐλογη-

τὸς Φριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, * ὁ οὕτως εὐδοκή-

σας, δόξα σοι. 

* * * 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  

εἰς τὸν ἦχον τῆς Κυριακῆς 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

Δόξα σοι τ δείξαντι τὸ φῶς. * Δόξα ἐν ὑψί-

στοις Θε * καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, * ἐν ἀνθρώ-

ποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, * εὐλογοῦμέν σε, * προσκυνοῦ-

μέν σε, * δοξολογοῦμέν σε, * εὐχαριστοῦμέν 

σοι * διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, * ἐπουράνιε Θεέ, * Πάτερ παν-

τοκράτορ· * Κύριε Τἱὲ μονογενές, * Ἰησοῦ Φρι-

στέ, * καὶ ἅγιον Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, * ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, * ὁ Τἱὸς τοῦ 

Πατρός, * ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, 

* ἐλέησον ἡμᾶς, * ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 

κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, * ὁ καθήμενος 

ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, * καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, * σὺ εἶ μόνος Κύριος, * 

Ἰησοῦς Φριστός, * εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀ-

μήν. 

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε * καὶ αἰ-

νέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα * καὶ εἰς τὸν 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

Καταξίωσον, Κύριε, * ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ * ἀ-

ναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, * ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡ-

μῶν, * καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνο-

μά σου * εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, * τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, * κα-

θάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· * δίδαξόν με τὰ δικαιώ-

ματά σου. (ἐκ γ´) 

Κύριε, * καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν * ἐν γενεᾷ 

καὶ γενεᾷ. * Ἐγὼ εἶπα· * Κύριε, ἐλέησόν με· * 

ἴασαι τὴν ψυχήν μου, * ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· * δίδαξόν με τοῦ 

ποιεῖν τὸ θέλημά σου, * ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· * ἐν τ φωτί σου ὀ-

ψόμεθα φῶς. 
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Παράτεινον τὸ ἔλεός σου * τοῖς γινώσκουσί 

σε. 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ´) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Τἱ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-

νων. Ἀμήν. 

Ἅγιος ἀθάνατος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ πάλιν ἰσχυροτέρᾳ φωνῇ· 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον. Ἦχος δ´. 

ήμερον σωτηρία τ κόσμῳ γέγονεν· * ᾄσω-

μεν τ ἀναστάντι ἐκ τάφου * καὶ ἀρχηγ τῆς 

ζωῆς ἡμῶν· * καθελὼν γὰρ τ θανάτῳ τὸν 

θάνατον * τὸ νῖκος ἔδωκεν ἡμῖν * καὶ τὸ μέγα 

ἔλεος. 

* * * * * 

ΕΙ ΣΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Σὰ τυπικὰ μετὰ τῶν μακαρισμῶν τοῦ ἤχου. 

Εἰ δὲ μή, τὰ Ἀντίφωνα. 

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. Χαλμὸς ρβ´ (102). 

τίχ. α´. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ 

πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * ῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

τίχ. β´. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ 

μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις 

αὐτοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

τίχ. γ´. Κύριος ἐν τ οὐραν ἡτοίμασε τὸν 

θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων 

δεσπόζει. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

τίχ. δ´. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔρ-

γα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐ-

τοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Σαῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. Χαλμὸς ρμε´ (145). 

τίχ. α´. Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· αἰνέ-

σω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου· ψαλ τ Θε μου 

ἕως ὑπάρχω. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἀναστὰς ἐκ νε-

κρῶν, * ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

τίχ. β´. Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς 

αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐ-

τοῦ. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

τίχ. γ´. Σὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 

γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

τίχ. δ´. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ 

Θεός σου, ιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

ῶσον ἡμᾶς, Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ὁ μονογενὴς Τἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, * ἀθά-

νατος ὑπάρχων * καὶ καταδεξάμενος * διὰ 

τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν * σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 

ἁγίας Θεοτόκου * καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, * 

ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, * σταυρωθείς τε, 

Φριστὲ ὁ Θεός, * θανάτῳ θάνατον πατήσας, * 

εἷς ὢν τῆς ἁγίας Σριάδος, * συνδοξαζόμενος 

τ Πατρὶ * καὶ τ ἁγίῳ Πνεύματι, * σῶσον ἡ-

μᾶς. 
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Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος δ´. Χαλμ. ριζ´ (117). 

τίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον τοῦ ἤχου. 

Σὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ 

Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου μαθήτριαι, 

καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, 

τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύ-

λευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Φριστὸς ὁ Θεός, 

δωρούμενος τ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

τίχ. β´. Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι 

τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 

ἔλεος αὐτοῦ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Σὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως κήρυγμα, ... 

τίχ. γ´. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· 

ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 

Σὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως κήρυγμα, ... 

* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΟΔΟ 

Εἰσοδικόν. Ἦχος β´.  
(Ἐὰν εἰσοδεύουν πολλοὶ ἱερεῖς, ψάλλουν αὐτοὶ τὸ εἰσοδικόν). 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν 

Φριστ. ῶσον ἡμᾶς Τἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ 

νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

Σὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ´. 
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Σὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ 

Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου μαθήτριαι, 

καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, 

τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύ-

λευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Φριστὸς ὁ Θεός, 

δωρούμενος τ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Εἶτα τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον τῆς Θεοτόκου. Ἦχος β´. 
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Προστασία * τῶν Φριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, * 

μεσιτεία * πρὸς τὸν ποιητὴν ἀμετάθετε, * μὴ 

παρίδῃς * ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, * ἀλ-

λὰ πρόφθασον ὡς ἀγαθὴ * εἰς τὴν βοήθειαν 

ἡμῶν, * τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· * Σά-

χυνον εἰς πρεσβείαν * καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσί-

αν, * ἡ προστατεύουσα ἀεί, * Θεοτόκε, τῶν τι-

μώντων σε. 

* * * 

ΣΡΙΑΓΙΟ ΤΜΝΟ 

* * * 

ΑΠΟΣΟΛΟ 

Ἀπόστολον Κυριακῆς Ε´ ἑβδ. (Ῥωμ. ι´ 1-10). 

Προκείμενον καὶ Ἀλληλούϊα τοῦ ἤχου. 

Προκείμενον. Ἦχος δ´. (Χαλμὸς ργ´). 

Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν 

σοφίᾳ ἐποίησας. 

τίχ. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· Κύριε 

ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα. 

Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνά-

γνωσμα. 

Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ 

ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ ἐ-

στιν εἰς σωτηρίαν· μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι 

ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾿ οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν. 

Ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, 

καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, 

τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. Σέ-

λος γὰρ νόμου Φριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ 

τ πιστεύοντι. Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δι-

καιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι «ὁ ποιήσας 

αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς»· ἡ δὲ ἐκ 

πίστεως δικαιοσύνη οὕτω λέγει· «Μὴ εἴπῃς ἐν 

τῇ καρδίᾳ σου, τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρα-

νόν;». Σοῦτ᾿ ἔστι Φριστὸν καταγαγεῖν· ἥ «τίς 

καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον;». Σοῦτ᾿ ἔστι 

Φριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. Ἀλλὰ τί λέγει; 

«Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τ στόματί σου 

καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου»· τοῦτ᾿ ἔστι τὸ ῥῆμα τῆς 



 16 

πίστεως ὃ κηρύσσομεν. Ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς 

ἐν τ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύ-

σῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγει-

ρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· καρδίᾳ γὰρ πιστεύε-

ται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται 

εἰς σωτηρίαν. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος δ´. (Χαλμὸς μδ´). 

τίχ. Ἔντεινε καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε ἕ-

νεκεν ἀληθείας καὶ πρᾳότητος καὶ δικαιοσύ-

νης. 

Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομί-

αν· διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεός, ὁ Θεός σου ἔ-

λαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου. 

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Κυριακῆς Ε´ Ματθαίου 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (η´ 28-34, θ´ 1). 

Σ καιρ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τ Ἰησοῦ εἰς τὴν 

χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτ δύο 

δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμε-

νοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ πα-

ρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. Καὶ ἰδοὺ ἔκρα-

ξαν λέγοντες· Σί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ 

Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; 

Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολ-

λῶν βοσκομένη. Οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν 

αὐτὸν λέγοντες· Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρε-

ψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοί-

ρων. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελ-

θόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· 

καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων 

κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀ-

πέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυ-

γον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγει-

λαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. Καὶ ἰ-

δοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τ 

Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως 

μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς 

πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν 

πόλιν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. 

* * * 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  

τοῦ Ἱεροῦ Φρυσοστόμου. 

* * * 

Εἰς τό· Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας… 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς * μακαρίζειν σε τὴν 

Θεοτόκον, * τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ-

μητον * καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. * Σὴν τι-

μιωτέραν τῶν Φερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέραν * 

ἀσυγκρίτως τῶν εραφίμ, * τὴν ἀδιαφθόρως * 

Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως Θεοτόκον, 

* σὲ μεγαλύνομεν. 

* * * 

Κοινωνικόν. 

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν. Ἀλλη-

λούϊα. 

Μετὰ τὴν μετάδοσιν. Ἦχος β´. 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, * ἐλάβομεν 

Πνεῦμα ἐπουράνιον, * εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, 

* ἀδιαίρετον Σριάδα προσκυνοῦντες· * αὕτη 

γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν. 

Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί… 

Ἦχος β´. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν * αἰνέσεώς σου, 

Κύριε, * ὅπως ἀνυμνήσωμεν τὴν δόξαν σου, * 

ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς * τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν 

μυστηρίων· * τήρησον ἡμᾶς ἐν τ σ ἁγια-

σμ, * ὅλην τὴν ἡμέραν * μελετῶντας τὴν δι-

καιοσύνην σου. * Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλ-

ληλούϊα. 

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´. 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον * ἀπὸ τοῦ 

νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (ἐκ γ´) 

Ἀπόλυσις· Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν... 

Δι᾿ εὐχῶν... Ἀμήν. 

* * * * * 
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ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ᾨδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων. 

ᾨδὴ δ´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐπαρθέντά σε ἰδοῦσα ἡ Ἐκκλησία, ἐπὶ ταυ-

ροῦ τὸν Ἥλιον, τῆς δικαιοσύνης, ἔστη ἐν τῇ 

τάξει αὐτῆς, εἰκότως κραυγάζουσα· Δόξα τῇ 

δυνάμει σου Κύριε. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἀνελήλυθας τὰ πάθη μου θεραπεύσων, ἐπὶ 

ταυροῦ τ πάθει τῆς ἀχράντου σαρκός σου, 

ἣν ἑκὼν ἐφόρεσας· διό σοι κραυγάζομεν· Δό-

ξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἀναμαρτήτου ὁ θάνατος γεγευμένος, ζωο-

ποιοῦ τε σώματος τοῦ σοῦ ἐπαξίως, Δέσποτα 

νενέκρωται· ἡμεῖς δὲ βοῶμέν σοι· Δόξα τῇ δυ-

νάμει σου Κύριε. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀπειρογάμως ἐκύησας ὦ Παρθένε, καὶ μετὰ 

τόκον ὤφθης παρθενεύουσα πάλιν· ὅθεν ἀσι-

γήτοις φωναῖς, τὸ Φαῖρέ σοι Δέσποινα, πίστει 

ἀδιστάκτῳ κραυγάζομεν. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος α´. Ἐν πνεύματι προβλέπων. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Πυρὶ τοῦ Παρακλήτου πυρίπνοος δειχθείς, 

τὴν ἀπάτην ἔφλεξας Παγκράτιε σοφέ· καὶ ἀ-

ναλάμψας ὡς λύχνος τοὺς ἐν θαλάσσῃ, βυθι-

ζομένους τῆς ἀγνοίας πρὸς λιμένας, θείου 

ἐμβιβάζεις θελήματος. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐκ πέτρας ἀκροτόμου ὁ Πέτρος ἀρδευθείς, 

καὶ πλησθεὶς ὡς ἄλλον σε ἐκπέμπει ποτα-

μόν, κεχερσωμένας ἀρδεύειν ψυχὰς θεόφρον, 

καὶ ἀσεβείας ποταμοὺς ἀποξηραίνειν, ῥεύμα-

σι τοῦ θείου κηρύγματος. 

Δόξα. 

Ὁ βίος σου ταῖς θείαις ἀστράπτων καλλο-

ναῖς, πάντων ἀπημαύρωσε δαιμόνων τὰς ὁρ-

μάς· καὶ διαλύσας τὸ σκότος τῆς ἀθεΐας, υἱ-

οὺς ἡμέρας ἐναπέδειξας τοὺς πόθῳ, σοῦ ταῖς 

διδαχαῖς εὐπειθήσαντας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

αρκούμενον τὸν Λόγον οὐσίαις ἐν δυσί, Κό-

ρη καὶ θελήμασιν ἐκύησας ἁγνή, τὸν τὰς εἰ-

σόδους γνωρίσαντα παραδόξως, τῆς σωτηρί-

ας τοῖς τῇ πλάνῃ δουλωθεῖσιν, ἄχραντε Παρ-

θένε πανύμνητε. 

ᾨδὴ ε´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

ὺ Κύριέ μου φῶς, εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθας· 

Υῶς ἅγιον ἐπιστρέφον, ἐκ ζοφώδους ἀγνοίας, 

τοὺς πίστει ἀνυμνοῦντάς σε. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ὺ Κύριε πρὸς γῆν, συμπαθῶς κατελήλυθας· 

σὺ ὕψωσας τὴν πεσοῦσαν, τῶν ἀνθρώπων 

οὐσίαν, ἐν ξύλῳ ἀναρτώμενος. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

ὺ ᾖράς μου Φριστέ, τῶν πταισμάτων τὸ ἔγ-

κλημα· σὺ ἔλυσας τὰς ὀδύνας, τοῦ θανάτου 

Οἰκτῖρμον, τῇ θείᾳ ἀναστάσει σου. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

ὲ ὅπλον ἀῤῥαγές, κατ᾿ ἐχθρῶν προβαλλό-

μεθα· σὲ ἄγκυραν καὶ ἐλπίδα, τῆς ἡμῶν σω-

τηρίας, Θεόνυμφε κεκτήμεθα. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος α´. Σὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Θαυμάτων ἐπιδείξεσιν, ἐζώγρησας λαούς, 

λόγῳ δὲ ναοὺς κατηδάφισας, καὶ ἐδομήσω ἱε-

ρώτατε, Ἐκκλησιῶν τὰ κάλλη, εἰς καινισμὸν 

ἀνθρώπων. 
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τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σοῖς αἵμασιν ἐφοίνιξας, στολὴν τὴν ἱεράν, λύ-

θρον δὲ δαιμόνων ἐξήρανας, καὶ νικηφόρος 

ἀνελήλυθας, πρὸς οὐρανὸν τῆς νίκης, ἀπολα-

βεῖν τὸ στέφος. 

Δόξα. 

Ἐῤῥάγη πρὸ προσώπου σου, φραγμὸς εἰδωλι-

κός, θύρα δὲ ἠνοίχθη τοῖς ἔθνεσι, καὶ διεδόθη 

χάρις ἔνθεος, ταῖς τῶν πιστῶν καρδίαις, ἱερο-

μύστα Πάτερ. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὡς ὄμβρος ἐν τῇ μήτρᾳ σου, κατῆλθεν ὁ Φρι-

στός, Ἄχραντε καὶ ὄμβρους ἐξήρανε, πολυθε-

ΐας καὶ ἐπήγασε, θεογνωσίας ὕδωρ, τοῖς ἐν 

φλογμ ἀπάτης. 

ᾨδὴ στ´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Θύσω σοι, μετὰ φωνῆς αἰνέσεως Κύριε, ἡ Ἐκ-

κλησία βοᾷ σοι, ἐκ δαιμόνων λύθρου κεκα-

θαρμένη, τ δι᾿ οἶκτον, ἐκ τῆς πλευρᾶς σου 

ῥεύσαντι αἵματι. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἀνῆλθες, ἐν ταυρ δυναστείαν ζωσάμενος, 

καὶ συμπλακεὶς τ τυράννῳ, ὡς Θεὸς ἐξ ὕ-

ψους κατέῤῥαξας· τὸν Ἀδὰμ δέ, ἀηττήτῳ πα-

λάμῃ ἀνέστησας. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἀνέστης, ἐξαστράπτων ὡραῖος ἐκ τάφου Φρι-

στέ, καὶ διεσκέδασας πάντας, τοὺς ἐχθροὺς 

τῇ θείᾳ σου δυναστείᾳ, καὶ τὰ πάντα, ὡς Θε-

ὸς εὐφροσύνης ἐπλήρωσας. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὦ θαῦμα, τῶν ἁπάντων θαυμάτων καινότε-

ρον! ὅτι Παρθένος ἐν μήτρᾳ, τὸν τὰ σύμπαν-

τα περιέποντα, ἀπειράνδρως, συλλαβοῦσα, 

οὐκ ἐστενοχώρησεν. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ στ´.  

Ἦχος α´. Σὸν Προφήτην Ἰωνᾶν. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Φαριτώσας σου τὸν νοῦν, καὶ λαμπρύνας δα-

ψιλῶς, Ἰησοῦς ὁ φωτισμός, τῶν ἁπάντων καὶ 

Θεός, τ λόγῳ σου, τῆς ἀλογίας, λαοὺς ἐῤῥύ-

σατο. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥαντισμῶν εἰδωλικῶν, καὶ αἱμάτων ἐναγῶν, 

ἐλυτρώσω τοὺς λαούς, καὶ τυθεὶς ὥς περ ἀ-

μνός, Παγκράτιε, θυσία ζῶσα, Θε προσήνε-

ξαι. 

Δόξα. 

Ἱερούργησας Θεοῦ, Εὐαγγέλιον σοφέ, τὰς ἐν-

θέους διδαχάς, σφραγισάμενος λαμπρῶς, τ 

αἵματι, ἱερομύστα, Μάρτυς Παγκράτιε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

υμπνιγέντα προσβολαῖς, τῶν ἀκάρπων λο-

γισμῶν, ἐπανάγαγε πρὸς φῶς, σωτηρίας καὶ 

ζωῆς, Πανάμωμε, ἡ τὸν ωτῆρα Φριστὸν κυή-

σασα. 

ᾨδὴ ζ´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐν τῇ καμίνῳ, Ἀβραμιαῖοι παῖδες τῇ περσικῇ, 

πόθῳ εὐσεβείας μᾶλλον, ἥ τῇ φλογί, πυρπο-

λούμενοι ἐκραύγαζον· Εὐλογημένος εἶ, ἐν τ 

να τῆς δόξης σου Κύριε. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Πρὸς ἀφθαρσίαν, ἡ ἀνθρωπότης ἀνακέκλη-

ται, θείῳ λουσαμένη αἵματι τοῦ Φριστοῦ, εὐ-

χαρίστως ἀναμέλπουσα· Εὐλογημένος εἶ, ἐν 

τ να τῆς δόξης σου Κύριε. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὡς ζωηφόρος, ὡς Παραδείσου ὡραιότερος, 

ὄντως καὶ παστάδος πάσης βασιλικῆς, ἀναδέ-

δεικται λαμπρότερος, Φριστὲ ὁ τάφος σου, ἡ 

πηγὴ τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 
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Σὸ τοῦ Ὑψίστου, ἡγιασμένον θεῖον σκήνωμα 

Φαῖρε· διὰ σοῦ γὰρ δέδοται ἡ χαρά, Θεοτόκε 

τοῖς κραυγάζουσιν· Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναι-

ξίν, ὑπάρχεις πανάμωμε Δέσποινα. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος α´. Σοὺς ἐν καμίνῳ Παῖδας. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἐν αἵματι βεβάπτισται τ σ, Παγκράτιε 

πρότερον ἐν ὕδατι λαούς, βεβαπτικὼς καὶ 

πρὸς Φριστὸν μετῆλθες χαίρων· μεθ᾿ οὗ αὐλι-

ζόμενος, θέσει θεοῦσαι λαμπρῶς, ἀειμακάρι-

στε. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σοὺς ἅλμῃ συγχωσθέντας τῶν δεινῶν, ἀγκί-

στρῳ σου τῶν λόγων ἀνηγάγου ἱερέ, καὶ προ-

σευχῶν ἱερωτάτῃ ἐπομβρίᾳ, θολερὸν ἐξήρα-

νας, κακοπιστίας βυθόν, ἱερομύστα Φριστοῦ. 

Δόξα. 

Ἡ πέτρα σε ἡ ὄντως ἀῤῥαγής, θεμέλιον ἔθετο 

καὶ βάσιν ἀῤῥαγῆ, τῆς ἱερᾶς ἱεροφάντορ Ἐκ-

κλησίας, ἐν ᾗ ἐδαφίζεται, πᾶσα κακία σοφέ, 

τοῦ νηπιώδους ἐχθροῦ. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Καθαρωτάτην μόνην σε εὑρών, πανάμωμε, 

Λόγος καθαρώτατος Θεοῦ, σοῦ ἐκ γαστρὸς ἀ-

ποτεχθεὶς πιστοὺς καθαίρει, μολυσμοῦ Θεό-

νυμφε, προσγενομένου ἡμῖν, ἐξ ἀκρασίας κα-

κῶν. 

ᾨδὴ η´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Φεῖρας ἐκπετάσας Δανιήλ, λεόντων χάσματα, 

ἐν λάκκῳ ἔφραξε· πυρὸς δὲ δύναμιν ἔσβεσαν, 

ἀρετὴν περιζωσάμενοι, οἱ εὐσεβείας ἐρασταί, 

παῖδες κραυγάζοντες· Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ 

ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Φεῖρας ἐκπετάσας ἐν ταυρ, τὰ ἔθνη ἅπαν-

τα ἐπισυνήγαγες, καὶ μίαν ἔδειξας Δέσποτα, 

Ἐκκλησίαν ἀνυμνοῦσάν σε, τοῖς ἐπὶ γῆς καὶ 

οὐρανοῦ, συμφώνως ψάλλουσιν· Εὐλογεῖτε, 

πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Λευχείμων ὡράθη γυναιξί, τ ἀπροσίτῳ φω-

τὶ τῆς ἀναστάσεως, καταστραπτόμενος Ἄγ-

γελος, Σί τὸν ζῶντα ἐν τ τάφῳ βοῶν, ἐπιζη-

τεῖτε ὡς θνητόν; ὄντως ἠγέρθη Φριστός, ᾧ βο-

ῶμεν· Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 

Θεοτοκίον. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

ὺ μόνη ἐν πάσαις γενεαῖς, Παρθένε ἄχραν-

τε, Μήτηρ ἐδείχθης Θεοῦ, σὺ τῆς θεότητος γέ-

γονας, ἐνδιαίτημα Πανάμωμε, μὴ φλογισθεῖ-

σα τ πυρί, τοῦ ἀπροσίτου φωτός· ὅθεν πάν-

τες σέ, εὐλογοῦμεν Μαρία θεόνυμφε. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ η´.  

Ἦχος α´. Ὃν φρίττουσιν Ἄγγελοι. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Πυρὶ λιπαινόμενος, ποικίλων πειρασμῶν, ἀ-

νάλωτος ἔμεινας, στομούμενος τὸν νοῦν, 

λαμπραῖς θεωρίαις, καὶ ὡράθης σοφέ, ξίφος 

διακόπτον, ὕλην πολυθεΐας. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λαοὺς εἰς ἐπίγνωσιν, προσάγων τοῦ Φριστοῦ, 

σημεῖα καὶ τέρατα, ἐτέλεις ἐμφανῶς, προλέ-

γων τὸ μέλλον, ὡς προφήτης Θεοῦ, ταῖς τοῦ 

Παρακλήτου, θεόφρον ἐπιπνοίαις. 

τίχ. Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Τἱὸν  

καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον·  

ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Εἰκόνα τοῦ κτίσαντος, δεικνύων τοῖς λαοῖς, ἑ-

κὼν ἣν ἐφόρεσεν, ἑνούμενος ἡμῖν, σημείων 

δυνάμεις, δι᾿ αὐτῆς ἐκτελεῖς, τῆς πολυθεΐας, 

τὸ μῦσος ἀναστέλλων. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὡς ὄμβρος ἐν μήτρᾳ σου, κατῆλθεν ὁ Φρι-

στός, καὶ πᾶσαν κατήρδευσε, τὴν κτίσιν ἀλη-

θῶς, ξηράνας Παρθένε, θολεροὺς ποταμούς, 

εἰδωλομανίας, ὁ μόνος εὐεργέτης. 
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ᾨδὴ θ´. Ὁ ἀναστάσιμος. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Λίθος ἀχειρότμητος ὄρους, ἐξ ἀλαξεύτου σου 

Παρθένε, ἀκρογωνιαῖος ἐτμήθη, Φριστὸς συ-

νάψας τὰς διεστώσας φύσεις· διὸ ἐπαγαλλό-

μενοι σὲ Θεοτόκε μεγαλύνομεν. 

Σροπάρια. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὅλον με ἀνείληφας ὅλος, ἐν συναφείᾳ ἀσυγ-

χύτῳ, ὅλῳ μοι διδοὺς ὁ Θεός μου, τὴν σωτηρί-

αν διὰ τοῦ πάθους σου· ὃ ἐν ταυρ ὑπέμει-

νας, σωματικῶς δι᾿ εὐσπλαγχνίαν πολλήν. 

τίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οἱ σοὶ Μαθηταὶ καθορῶντες, ἀνεῳγμένον 

σου τὸν τάφον, καὶ τὰς θεοφόρους σινδόνας, 

κεκενωμένας τῇ ἀναστάσει σου, σὺν τ Ἀγ-

γέλῳ ἔλεγον· Ὄντως ἐγήγερται ὁ Κύριος! 

Σριαδικόν. 

τίχ. Ἁγία Σριάς, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 

ἡμᾶς. 

Μονάδα μὲν θείας οὐσίας, ἀλλ᾿ ὑποστάσεων 

Σριάδα, πάντες οἱ πιστοὶ προσκυνοῦντες, ἐν 

ἀσυγχύτοις ταῖς ὑποστάσεσιν, ἰσοσθενῆ ὁμό-

τιμον, ἣν εὐσεβοῦντες μεγαλύνομεν. 

Σοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ θ´.  

Ἦχος α´. Σὴν ζωοδόχον πηγήν. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σοῖς φωτοβόλοις τοῦ Πέτρου πυρσεύμασι, κα-

ταυγασθεὶς καὶ ψυχὴν καὶ διάνοιαν, ὡς ἀ-

στὴρ πολύφωτος, πρὸς τὴν δύσιν ἔφθασας, 

φωταγωγῶν διδαχαῖς τοὺς παρεισδύντας, εἰς 

ἀγνωσίας Παγκράτιε βάραθρα. 

τίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σὴν τῆς εἰκόνος τιμὴν διαβαίνουσαν, εἰς τὸ 

πρωτότυπον σὺ ἐπιστάμενος, πανταχοῦ τὴν 

ἄχραντον, ἀνεστήλους ἔνδοξε, τοῦ Ἰησοῦ καὶ 

Θεοῦ ἡμῶν εἰκόνα, εἰς ἰνδαλμάτων δαιμόνων 

καθαίρεσιν. 

Δόξα. 

Ἱερωτάταις ἐμπρέπων λαμπρότησι, μαρτυρι-

καῖς διαλάμπεις φαιδρότησιν, ὁρῶν καὶ ὁρώ-

μενος, ἱερὲ Παγκράτιε, ἀγαλλομένῃ ψυχῇ 

Θεοῦ τὴν δόξαν, Ἱεραρχῶν καὶ Μαρτύρων ἀ-

γλάϊσμα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Υεῖσαι ἡμῶν τῶν ὑμνούντων σου Κύριε, τὴν 

ἐκ Παρθένου ἀνέκφραστον γέννησιν, πειρα-

σμῶν ῥυόμενος, καὶ παθῶν καὶ θλίψεων, ταῖς 

ἱκεσίαις αὐτῆς τοὺς σοὺς οἰκέτας, ὡς εὐεργέ-

της καὶ μόνος φιλάνθρωπος. 

* * * * * 

 


