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14 ΜΑΪΟΥ 2017 

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

«Ἡ τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτή, ἐν ᾗ ὁ Χριστὸς 
μεσσίαν ἑαυτὸν ὡμολόγει». 

Ἰσιδώρου μάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ (†251). Θερά-
ποντος ἱερομάρτυρος, Λεοντίου ἀρχιεπισκό-
που Ἱεροσολύμων (912-929). 

Ἦχος δ´. Ἑωθινὸν ζ´. Τυπικὸν Πεντ. §§26-27. 
* * * * * 

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, τὸ Χριστὸς ἀνέστη 
(ἐκ γ´). Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Ψαλμόν, καὶ 
τὸ πρῶτον Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, εἰς τό, 
Κύριε, ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι´, καὶ ψάλ-
λομεν Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα δ´, τῆς Μεσοπεν-
τηκοστῆς δ´ καὶ τῆς Σαμαρείτιδος γ´. 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος δ´. 

Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 
τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. 

Τὸν ζωοποιόν σου Σταυρόν, ἀπαύστως προ-
σκυνοῦντες Χριστὲ 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. 

Στίχ. β´. Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀν-
ταποδῷς μοι. 

Τοῦ ξύλου τῆς παρακοῆς, τὸ ἐπιτίμιον ἔλυσας 
Σωτήρ, τῷ ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ 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. 

Στίχ. γ´. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· Κύ-
ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

Πύλας ᾅδου συνέτριψας Κύριε, καὶ τῷ σῷ θα-
νάτῳ, τοῦ θανάτου τὸ βασίλειον ἔλυσας· γέ-
νος δὲ τὸ ἀνθρώπινον, ἐκ φθορᾶς ἠλευθέρω-
σας, ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν τῷ κόσμῳ δωρησά-
μενος, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἕτερον Στιχηρὸν Ἀνατολικόν. 

Στίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 
εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν λαοί, τὴν τοῦ Σωτῆρος 
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 Φιλάνθρωπε. 

Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. 

Ἦχος ὁ αὐτός. Κύριε, ἀνελθὼν ἐν τῷ Σταυρῷ. 

Στίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 
Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-
σμός ἐστιν. 

Πάρεστιν ἡ μεσότης ἡμερῶν, τῶν ἐκ σωτηρί-
ου ἀρχομένων Ἐγέρσεως, Πεντηκοστῇ δὲ τῇ 
θείᾳ σφραγιζομένων· καὶ λάμπει τὰς λαμ-
πρότητας ἀμφοτέρωθεν ἔχουσα, καὶ ἑνοῦσα 
τὰς δύο· καί, παρεῖναι τὴν δόξαν προφαίνου-
σα, τῆς δεσποτικῆς Ἀναλήψεως σεμνύνεται. 

Στίχ. Ϛ´. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά 
σε, Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λό-
γον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Ἤκουσε καὶ εὐφράνθη ἡ Σιών, εὐαγγελισθεί-
σης τῆς Χριστοῦ Ἀναστάσεως· οἱ δὲ πιστοὶ αὐ-
τῆς γόνοι ἠγαλλιάσαντο, τοῦτον θεασάμενοι, 
καὶ ἐκπλύνοντα Πνεύματι, ῥύπον χριστοκτο-
νίας· εὐτρεπίζεται πανηγυρίζουσα, τὴν τῶν ἑ-
κατέρων εὐφρόσυνον μεσότητα. 

Στίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, 
ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 
τὸν Κύριον. 

Ἤγγικεν ἡ τοῦ θείου δαψιλής, χύσις ἐπὶ πάν-
τας, ὥσπερ γέγραπται, Πνεύματος· ἡ προθε-
σμία κηρύττει, ἡμισευθεῖσα, τῆς μετὰ Χρι-
στοῦ θάνατον, καὶ ταφήν, καὶ Ἀνάστασιν, 
παρ᾿ αὐτοῦ δεδομένης, ἀψευδοῦς Μαθηταῖς 
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ὑποσχέσεως, τὴν τοῦ Παρακλήτου δηλούσης 
ἐπιφάνειαν. 

Καὶ τῆς Σαμαρείτιδος Ἰδιόμελα. 

Ἦχος α´. 

Στίχ. η´. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ 
πολλὴ παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώ-
σεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐ-
τοῦ. 

Ἐπὶ τὴν πηγὴν ἐπέστη, ἡ πηγὴ τῶν θαυμά-
των, ἐν τῇ ἕκτῃ ὥρᾳ, τῆς Εὔας ζωγρῆσαι καρ-
πόν· ἡ γὰρ Εὔα ἐν ταύτῃ ἐξελήλυθεν ἐκ τοῦ 
Παραδείσου, ἀπάτῃ τοῦ ὄφεως. Ἤγγικεν οὖν 
ἡ Σαμαρεῖτις ἀντλῆσαι ὕδωρ· ἣν ἰδὼν ἔφη ὁ 
Σωτήρ· Δός μοι ὕδωρ πιεῖν, κἀγὼ ὕδατος ἀλ-
λομένου ἐμπλήσω σε· καὶ εἰς τὴν πόλιν δρα-
μοῦσα ἡ σώφρων, τοῖς ὄχλοις ἀνήγγειλεν εὐ-
θύς· Δεῦτε, ἴδετε Χριστὸν τὸν Κύριον, τὸν Σω-
τῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Ἦχος β´. 

Στίχ. θ´. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, 
ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Ἐπὶ τὸ φρέαρ ὡς ἦλθεν ὁ Κύριος, ἡ Σαμαρεῖ-
τις ἠρώτα τὸν Εὔσπλαγχνον· Παράσχου μοι 
τὸ ὕδωρ τῆς πίστεως, καὶ λήψομαι τῆς κολυμ-
βήθρας τὰ νάματα, ἀγαλλίασιν καὶ λύτρω-
σιν· Ζωοδότα, Κύριε δόξα σοι. 

Ἦχος ὁ αὐτός. 

Στίχ. ι´. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ 
ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα. 

Ὁ συνάναρχος καὶ συναΐδιος Υἱός, καὶ Λόγος 
τοῦ Πατρός, ἐπὶ τὴν πηγὴν ἐπέστη, ἡ πηγὴ 
τῶν ἰαμάτων· καὶ γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀν-
τλῆσαι ὕδωρ παραγέγονεν· ἣν ἰδὼν ἔφη ὁ Σω-
τήρ· Δός μοι ὕδωρ πιεῖν, καὶ ἀπελθοῦσα φώ-
νησόν σου τὸν ἄνδρα. Ἡ δέ, ὡς ἀνθρώπῳ δια-
λεγομένη, καὶ οὐ Θεῷ, λαθεῖν σπουδάζουσα 
ἔλεγεν· Οὐκ ἔχω ἄνδρα· καὶ ὁ Διδάσκαλος 
πρὸς αὐτήν· Ἀληθῶς εἶπας, Οὐκ ἔχω ἄνδρα, 
πέντε γὰρ ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι 
σου ἀνήρ. Ἡ δέ, ἐπὶ τῷ ῥήματι ἐκπλαγεῖσα, 
καὶ εἰς τὴν πόλιν δραμοῦσα, τοῖς ὄχλοις ἐπε-

βόα, λέγουσα· Δεῦτε ἴδετε Χριστόν, ὃς δωρεῖ-
ται τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β´. 

Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, εὑρὼν ὁ Ἰησοῦς 
τὴν Σαμαρείτιδα, αἰτεῖ ὕδωρ παρ᾿ αὐτῆς ὁ νέ-
φεσι καλύπτων τὴν γῆν. Ὢ τοῦ θαύματος! ὁ 
τοῖς Χερουβὶμ ἐποχούμενος, πόρνῃ γυναικὶ 
διελέγετο· ὕδωρ αἰτῶν, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν 
κρεμάσας· ὕδωρ ζητῶν, ὁ πηγὰς καὶ λίμνας ὑ-
δάτων ἐκχέων, θέλων ἑλκῦσαι ὄντως αὐτήν, 
τὴν θηρευομένην ὑπὸ τοῦ πολεμήτορος ἐ-
χθροῦ, καὶ ποτίσασθαι, ὕδωρ ζωῆς, τὴν φλε-
γομένην ἐν τοῖς ἀτοπήσασι δεινῶς, ὡς μόνος 
εὔσπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος. 

Καὶ νῦν. Ἦχος δ´. 

Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ Προφήτης Δαυΐδ, μελῳδι-
κῶς περὶ σοῦ προαναφώνησε, τῷ μεγαλεῖά 
σοι ποιήσαντι· Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξι-
ῶν σου· σὲ 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 ἀ-
ναλαβών, τῷ Πατρὶ προσαγάγῃ καὶ τῷ ἰδίῳ 
θελήματι, ταῖς οὐρανίαις συνάψῃ δυνάμεσι· 
καὶ σώσῃ Θεοτόκε τὸν κόσμον, Χριστός, ὁ ἔ-
χων τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. 

* * * 

Εἴσοδος καὶ ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀναγνώστης τὴν 
ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν χῦμα· 

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, * ἀθανάτου Πατρός, 
* οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, * Ἰησοῦ Χριστέ, * 
ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, * ἰδόντες φῶς 
ἑσπερινόν, * ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, * καὶ ἅ-
γιον Πνεῦμα, Θεόν. * Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι και-
ροῖς * ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, * Υἱὲ Θεοῦ, 
ζωὴν ὁ διδούς· * διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. 

Καὶ ψάλλεται τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας.  
Ἦχος πλ. β´. Ψαλμὸς Ϟβ´ (92). 

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσα-
το. (Ϟβ´ 1) 
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Στίχ. α´. Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περι-
εζώσατο. (Ϟβ´ 1) 

Στίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, 
ἥτις οὐ σαλευθήσεται. (Ϟβ´ 1) 

* * * 

Εἶτα ἡ συνήθης Ἐκτενής, τό, Καταξίωσον, τὰ 
Πληρωτικά, ἡ κεφαλοκλισία κ.λπ. 

* * * 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἀπόστιχα Στιχηρά. 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος δ´. 

Κύριε ἀνελθὼν ἐν τῷ σταυρῷ, τὴν προγονι-
κὴν ἡμῶν κατάραν ἐξήλειψας, καὶ κατελθὼν 
ἐν τῷ ᾅδῃ τοὺς ἀπ᾿ αἰῶνος δεσμίους ἠλευθέ-
ρωσας, ἀφθαρσίαν δωρούμενος τῶν ἀνθρώ-
πων τῷ γένει· διὰ τοῦτο ὑμνοῦντες δοξάζο-
μεν, τὴν ζωοποιὸν καὶ σωτήριόν σου ἔγερσιν. 

Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ  
τῶν στίχων αὐτῶν. Ἦχος πλ. α´. 

Στίχ. α´. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπι-
σθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀ-
πὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. (ξζ´ 
2) 

Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν, σήμερον ἀναδέδεικται· 
Πάσχα καινόν, Ἅγιον· Πάσχα μυστικόν· Πά-
σχα πανσεβάσμιον· Πάσχα Χριστὸς ὁ λυτρω-
τής· Πάσχα ἄμωμον· Πάσχα μέγα· Πάσχα 
τῶν πιστῶν· Πάσχα τὸ πύλας ἡμῖν, τοῦ Πα-
ραδείσου ἀνοῖξαν· Πάσχα πάντας ἁγιάζον 
πιστούς. 

Στίχ. β´. Ὡς ἐκλείπει καπνὸς ἐκλιπέτωσαν· 
ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός, οὕ-
τως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώ-
που τοῦ Θεοῦ. (ξζ´ 3) 

Δεῦτε ἀπὸ θέας, γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, 
καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ᾿ ἡμῶν, χαρᾶς 
εὐαγγέλια, τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ· τέρπου 
χόρευε, καὶ ἀγάλλου, Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασι-
λέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς 
νυμφίον προερχόμενον. 

Στίχ. γ´. Καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν, ἀ-
γαλλιάσθωσαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τερφθήτω-
σαν ἐν εὐφροσύνῃ. (ξζ´ 4) 

Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, ὄρθρου βαθέος, ἐπι-
στᾶσαι πρὸς τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου, εὗρον 
Ἄγγελον, ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, καὶ αὐ-
τὸς προσφθεγξάμενος, αὐταῖς οὕτως ἔλεγε· 
Τί ζητεῖτε, τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; τί 
θρηνεῖτε, τὸν ἄφθαρτον ὡς ἐν φθορᾷ; ἀπελ-
θοῦσαι κηρύξατε, τοῖς αὐτοῦ μαθηταῖς. 

Στίχ. δ´. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, 
ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 
(ριζ´ 24) 

Πάσχα τὸ τερπνόν· Πάσχα Κυρίου Πάσχα· 
Πάσχα πανσεβάσμιον ἡμῖν ἀνέτειλε· Πάσχα 
ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα· ὦ Πάσχα 
λύτρον λύπης· καὶ γὰρ ἐκ τάφου σήμερον, ὥ-
σπερ ἐκ παστοῦ ἐκλάμψας Χριστός, τὰ γύναι-
α χαρᾶς ἔπλησε λέγων· Κηρύξατε Ἀποστό-
λοις. 

Δόξα. Τῆς Σαμαρείτιδος. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὡς ὤφθης ἐπὶ γῆς, Χριστὲ ὁ Θεός, δι᾿ ἄφατον 
οἰκονομίαν, ἀκούσασα ἡ Σαμαρεῖτις τοῦ λό-
γου σου τοῦ φιλανθρώπου, κατέλιπε τὸ ἄν-
τλημα ἐπὶ τὸ φρέαρ, καὶ ἔδραμε λέγουσα τοῖς 
ἐν τῇ πόλει· Δεῦτε, ἴδετε καρδιογνώστην· μήτι 
οὗτος ὑπάρχει ὁ προσδοκώμενος Χριστός, ὁ ἔ-
χων τὸ μέγα ἔλεος. 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ὁ αὐτός. 

Μεσούσης τῆς Ἑορτῆς, διδάσκοντός σου Σω-
τήρ, ἔλεγον οἱ Ἰουδαῖοι· Πῶς οὗτος οἶδε γράμ-
ματα, μὴ μεμαθηκώς; ἀγνοοῦντες, ὅτι σὺ εἶ ἡ 
σοφία, ἡ κατασκευάσασα τὸν κόσμον· Δόξα 
σοι. 

* * * 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος δ´. 

Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ 
Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου μαθήτριαι, 
καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀποῤῥίψασαι, 
τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύ-
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λευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, 
δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´. 

Μεσούσης τῆς Ἑορτῆς, διψῶσάν μου τὴν ψυ-
χήν, εὐσεβείας πότισον νάματα· ὅτι πᾶσι Σω-
τὴρ ἐβόησας· Ὁ διψῶν ἐρχέσθω πρός με καὶ 
πινέτω. Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, Χριστὲ ὁ Θεός, δό-
ξα σοι. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 
* * * * * 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν… (ἐκ γ´). 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  
Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος δ´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημέ-
νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-
θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ 
τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι 
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος δ´. 

Τὸ 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 Χριστὸς ὁ Θεός, 
δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. 

Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ... 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ´. 

Μεσούσης τῆς Ἑορτῆς, διψῶσάν μου τὴν ψυ-
χήν, εὐσεβείας πότισον νάματα· ὅτι πᾶσι Σω-
τὴρ ἐβόησας· Ὁ διψῶν ἐρχέσθω πρός με καὶ 
πινέτω. Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, Χριστὲ ὁ Θεός, δό-
ξα σοι. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

[Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος] 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Καθίσματα. 

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 τῷ Λῃστῇ ἀνοίξας Παράδεισον, ἆρα 
ἠγέρθη, ὁ καὶ πρὸ πάθους κηρύξας τὴν Ἔγερ-
σιν; ἀληθῶς ἀνέστη Χριστὸς ὁ Θεός, τοῖς ἐν 
ᾅδῃ παρέχων ζωὴν καὶ ἀνάστασιν. 

Δόξα. Ὁ αὐτός. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἀνέστης ὡς ἀθάνατος, ἀπὸ τοῦ τάφου Σω-
τήρ, συνήγειρας τὸν κόσμον σου, τῇ δυνα-
στεία τῇ σῇ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν· ἔθραυσας 
ἐν ἰσχύϊ, τοῦ θανάτου τὸ κράτος· ἔδειξας Ἐλε-
ῆμον, τὴν ἀνάστασιν πᾶσι· διό σε καὶ δοξάζο-
μεν, μόνε φιλάνθρωπε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄ-
γνωστον μυστήριον, διὰ σοῦ Θεοτόκε, τοῖς ἐ-
πὶ γῆς πεφανέρωται· Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώ-
σει σαρκούμενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ 
ἡμῶν καταδεξάμενος· δι᾿ οὗ ἀναστήσας τὸν 
Πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυ-
χὰς ἡμῶν. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, ἕτερα. 

Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Ἐκ τῶν ἄνω κατελθών, τῶν ὑψωμάτων Γα-
βριήλ, καὶ τῇ πέτρᾳ προσελθών, ἔνθα ἡ πέ-
τρα τῆς ζωῆς, λευχειμονῶν ἀνεκραύγαζε ταῖς 
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κλαιούσαις· Παύσασθε ὑμεῖς, τῆς θρηνώδους 
κραυγῆς, ἔχουσαι ἀεί, τὸ εὐσυμπάθητον· ὃν 
γὰρ ζητεῖτε κλαίουσαι, θαρσεῖτε, ὡς ἀληθῶς 
ἐξεγήγερται· διὸ βοᾶτε, τοῖς Ἀποστόλοις, ὅτι 
ἀνέστη ὁ Κύριος. 

Δόξα. Ἕτερον. 

Ἑκουσίᾳ σου βουλῇ, Σταυρὸν ὑπέμεινας Σω-
τήρ, καὶ ἐν μνήματι καινῷ, ἄνθρωποι ἔθεντο 
θνητοί, τὸν διὰ λόγου τὰ πέρατα συστησάμε-
νον· ὅθεν δεσμευθεὶς ὁ ἀλλότριος, θάνατος 
δεινῶς ἐσκυλεύετο, καὶ οἱ ἐν Ἅδῃ ἅπαντες ἐ-
κραύγαζον, τῇ ζωηφόρῳ Ἐγέρσει σου· Χρι-
στὸς ἀνέστη, ὁ ζωοδότης, μένων εἰς τοὺς αἰῶ-
νας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Κατεπλάγη Ἰωσήφ, τὸ ὑπὲρ φύσιν θεωρῶν, 
καὶ ἐλάμβανεν εἰς νοῦν, τὸν ἐπὶ πόκον ὑετὸν 
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. 

* * * 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ 

[Μετὰ τὸν Ἄμωμον, τὰ Εὐλογητάρια] 

Ἦχος πλ. α´. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  
δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος * κατεπλάγη ὁρῶν σε * 
ἐν νεκροῖς λογισθέντα, * τοῦ θανάτου δέ, Σῶ-
τερ, * τὴν ἰσχὺν καθελόντα * καὶ σὺν ἑαυτῷ * 
τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα * καὶ ἐξ ᾅδου * πάντας ἐ-
λευθερώσαντα. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε·  
δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Τί τὰ μύρα * συμπαθῶς τοῖς δάκρυσιν, * ὦ μα-
θήτριαι, κιρνᾶτε; * ὁ ἀστράπτων * ἐν τῷ τάφῳ 
ἄγγελος * προσεφθέγγετο ταῖς μυροφόροις· * 
Ἴδετε ὑμεῖς * τὸν τάφον καὶ ἥσθητε· * ὁ Σω-
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 
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, Σῶτερ, * ἐνηχοῦντο ἀγ-
γέλου * πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου· * Τί μετὰ 
νεκρῶν * τὸν ζῶντα λογίζεσθε; * ὡς Θεὸς γὰρ 
* ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ  
καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Προσκυνοῦμεν Πατέρα * καὶ τὸν τούτου Υἱόν 
τε * καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, * τὴν ἁγίαν Τριάδα 
* ἐν μιᾷ τῇ οὐσίᾳ, * σὺν τοῖς Σεραφὶμ * 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´) 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα... 

* * * 

ΥΠΑΚΟΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος δ´. 

Τὰ τῆς σῆς παραδόξου ἐγέρσεως, προδραμοῦ-
σαι αἱ Μυροφόροι, τοῖς Ἀποστόλοις ἐκήρυτ-
τον Χριστέ, ὅτι ἀνέστης ὡς Θεός, παρέχων τῷ 
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 
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Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος δ´. 

Ἀντίφωνον Α´. 

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

Οἱ μισοῦντες Σιών, 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 τῷ Κυρίῳ, θερμότερον φίλτρον χρεωστοῦ-
μεν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, θεογνωσίας πλοῦτος, θεωρί-
ας καὶ σοφίας· πάντα γὰρ ἐν τούτῳ, τὰ πα-
τρῷα δόγματα, ὁ Λόγος ἐκκαλύπτει. 

Προκείμενον. Ἦχος δ´. Ψαλμὸς μγ´ (43). 

Ἀνάστα, Κύριε, βοήθησον ἡμῖν, καὶ λύτρωσαι 
ἡμᾶς, ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου. 
(μγ´ 27) 

Στίχ. α´. Ὁ Θεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσα-
μεν, καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν 

ἔργον, ὃ εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ἐν 
ἡμέραις ἀρχαίαις. (μγ´ 2) 

Ἀνάστα, Κύριε, βοήθησον ἡμῖν... 

Στίχ. β´. Ἔσωσας ἡμᾶς ἐκ τῶν θλιβόντων ἡ-
μᾶς καὶ τοὺς μισοῦντας ἡμᾶς κατῄσχυνας. 
(μγ´ 8) 

Ἀνάστα, Κύριε, βοήθησον ἡμῖν... 
* * * 

ΤΑΞΙΣ ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ... 

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Στίχ. 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· Σοφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁ-
γίου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ τῷ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγ-
γελίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  
τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν Ζ´ 
Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (κ´ 1-10). 

Τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ 
ἔρχεται πρωὶ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖ-
ον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνη-
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μείου. Τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα 
Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφί-
λει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἦραν τὸν Κύ-
ριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔ-
θηκαν αὐτόν. Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ 
ἄλλος μαθητὴς καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. 
Ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς 
προέδραμε τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθε πρῶ-
τος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει 
κείμενα τὰ ὀθόνια· οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. Ἔρχε-
ται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ 
εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθό-
νια κείμενα, καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμε-
νον, ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τό-
πον. Τότε οὖν εἰσῆλθε καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ 
ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδε καὶ ἐ-
πίστευσεν· οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν 
ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. Ἀπῆλθον 
οὖν πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ μαθηταί. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης· 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, * προσκυνή-
σωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, * τὸν μόνον ἀ-
ναμάρτητον. * Τὸν σταυρόν σου, Χριστέ, 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 Χριστοῦ ἁγίαν ἀ-
νάστασιν· * ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ * 
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. * Διὰ παντὸς εὐλο-
γοῦντες τὸν Κύριον, * ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστα-
σιν αὐτοῦ. * Σταυρὸν 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. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν 
σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λό-
γοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ 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 ἡγεμονικῷ 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 τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρ-
δίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 
Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σι-
ών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 
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Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο-
ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-
σχους. 

Ἐν Κυριακῇ προστίθεται εἰς τὸν τελευταῖον 
στίχον τὸ ἐφύμνιον· Καὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Δόξα. 

Ταῖς τῶν Ἀποστόλων * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * 
ἐξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημά-
των. 

Καὶ νῦν. 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου * πρεσβείαις, ἐλεῆμον, * ἐ-
ξάλειψον τὰ πλήθη * τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ τὸ πεντηκοστάριον. Ἦχος ὁ αὐτός. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός 
σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

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

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέη-
σον (ιβ´). Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... Ἀμήν. 

* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Ὁ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ τῶν δύο 
θεοτοκίων (καταλιμπανομένου τοῦ κανόνος 

τῆς Σαμαρείτιδος). 

Κανὼν τοῦ Πάσχα. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί, 
Πάσχα Κυρίου Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς 
ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θε-
ός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. (δίς) 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα τῷ 
ἀπροσίτῳ Φωτὶ τῆς Ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐ-
ξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρα-
νῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ 
ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε 
ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, 
εὐφροσύνη αἰώνιος. 

Κανὼν τῆς Θεοτόκου, οὗ ἡ ἀκροστιχὶς ἐν τοῖς 
πρώτοις Τροπαρίοις. Θεοφάνους. 

Ἦχος καὶ εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

Δόξα. 

Θανατώσεως τὸν ὅρον ἀνεμόχλευσας, τὴν αἰ-
ωνίαν ζωήν, κυοφορήσασα Χριστόν, τὸν ἐκ 
τάφου ἀναλάμψαντα σήμερον, Παρθένε πα-
νάμωμε, καὶ τὸν κόσμον φωτίσαντα. 

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´. Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀ-
γόνου τερατουργούμενον, ἀλλ᾿ ἀφθαρσίας 
πηγήν, ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ, ἐν ᾧ 
στερεούμεθα. (δίς) 

Στίχ. 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 ἐστε-
ρέωται. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Χθὲς συνεθαπτόμην σοι Χριστέ, συνεγείρο-
μαι σήμερον ἀναστάντι σοι· συνεσταυρούμην 
σοι χθές· αὐτός με συνδόξασον Σωτήρ, ἐν τῇ 
βασιλείᾳ σου. 

Τῆς Θεοτόκου. Ὁ αὐτός. 

Δόξα. 

Ἐπὶ τὴν ἀκήρατον ζωήν, ἐπανέρχομαι σήμε-
ρον ἀγαθότητι, τοῦ γεννηθέντος ἐκ σοῦ, καὶ 
πᾶσι τοῖς πέρασιν Ἁγνή, τὸ φέγγος ἀστρά-
ψαντος. 
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Καὶ νῦν. 

Θεὸν ὃν ἐκύησας σαρκί, ἐκ νεκρῶν καθὼς εἶ-
πεν ἐξεγειρόμενον, θεασαμένη Ἁγνή, χόρευε, 
καὶ τοῦτον, ὡς Θεόν, ἄχραντε μεγάλυνε. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Κοντάκιον τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. 

Ἦχος δ´. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 

Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς μεσαζούσης, ὁ τῶν ἁ-
πάντων Ποιητὴς καὶ Δεσπότης, πρὸς τοὺς 
παρόντας ἔλεγες, Χριστὲ ὁ Θεός· Δεῦτε καὶ ἀ-
ρύσασθε, ὕδωρ ἀθανασίας· ὅθεν σοι προσπί-
πτομεν, καὶ πιστῶς ἐκβοῶμεν· Τοὺς οἰκτιρ-
μούς σου δώρησαι ἡμῖν· σὺ γὰρ ὑπάρχεις πη-
γὴ τῆς ζωῆς ἡμῶν. 

Κάθισμα τῆς Σαμαρείτιδος. Ὅμοιον. 

Ἀγαλλιάσθω οὐρανός, χορευέτω τὰ ἐπὶ γῆς· 
ὅτι Χριστὸς ἐκ Παρθένου, ἐπιφανεὶς ὡς ἄν-
θρωπος ἐῤῥύσατο φθορᾶς, ἅπαν τὸ ἀνθρώπι-
νον, τῷ ἰδίῳ θανάτῳ· θαύμασιν ἐκλάμψας δέ, 
γυναικὶ Σαμαρείτιδι, ὕδωρ αἰτῶν παρέχει τὴν 
πηγήν, τῶν ἰαμάτων, ὡς μόνος ἀθάνατος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. 

Ὁ τῆς σοφίας χορηγὸς καὶ Δεσπότης, τῆς ἑορ-
τῆς τῆς νομικῆς ἐπιστάσης, ἐν ἱερῷ καθήμε-
νος ἐδίδασκες, λέγων οὕτως ἅπασιν· Ἔρχε-
σθε οἱ διψῶντες, πίετε τοῦ νάματος, οὗ ἐγὼ 
νῦν παρέχω, δι᾿ οὗ ζωῆς ἐνθέου καὶ τρυφῆς, 
ἐπαπολαύσετε πάντες οἱ ἄνθρωποι. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τῆς Σαμαρείτιδος. 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. 

Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι, ἡ Σαμαρεῖτις ἐ-
θεάσατο, τὸ τῆς σοφίας ὕδωρ σε, ᾧ ποτισθεῖ-

σα δαψιλῶς βασιλείαν τὴν ἄνωθεν ἐκληρώ-
σατο, αἰωνίως ἡ ἀοίδιμος. 

Ὁ Οἶκος. 

Τῶν σεπτῶν μυστηρίων ἀκούσωμεν, Ἰωάννου 
ἡμᾶς ἐκδιδάσκοντος, τὰ ἐν τῇ Σαμαρείᾳ γινό-
μενα· πῶς γυναικὶ ὡμίλει ὁ Κύριος, ὕδωρ αἰ-
τήσας, ὁ τὰ ὕδατα εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν 
συνάξας, ὁ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι σύνθρο-
νος· ἦλθε γὰρ ἐκζητῶν τὴν εἰκόνα αὑτοῦ, αἰ-
ωνίως, ὡς ἀοίδιμος. 

Συναξάριον. 

Τῇ ΙΔ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ἁγίου 
Μάρτυρος Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ. 

Στίχ. Ἔσαινεν Ἰσίδωρον ἐλπὶς τοῦ στέφους, 
Καὶ πρὸς τομὴν ἤπειγεν ἐξ ἧς τὸ στέφος. 

Ἐν δ᾿ Ἰσίδωρον ἄορ δεκάτῃ τάμεν ἠδὲ τετάρτῃ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυ-
ρος Θεράποντος. 

Στίχ. Ὤφθης Θεράπων, οἷα θύτης τοῦ Λόγου, 
Ὤφθης Θεράπων καὶ δι᾿ αἵματος, Πάτερ. 

Τῆ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Μάρτυρος 
Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Κεντουκέλλαις. 

Στίχ. Τὴν τῆς κεφαλῆς ἐκτομὴν εὑρὼν σκάφος, 
Περᾷ ταχύπλους Ἀλέξανδρος ἐκ βίου. 

Τῆ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων 
Ἀλεξάνδρου, Βαρβάρου καὶ Ἀκολούθου. 

Στίχ. Τριῶν συνάθλων ταῖς τετμημέναις κάραις, 
Τρία Τριὰς τίθησιν ἄξια στέφη. 

Τῆ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς 
ἡμῶν Λεοντίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἐν 
εἰρήνῃ τελειωθέντος. 

Στίχ. Λεόντιόν τι, ὦ Λεόντιε, πνέων, 
Σατᾶν καθεῖλες οἷα μικρὰν ἐλπίδα. 

Τῆ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Μᾶρκος ὁ 
Κρής, ὁ ἐν Σμύρνῃ μαρτυρήσας, ξίφει τελει-
οῦται. (†1643) 

Στίχ. Ἡγεῖτο οὐδὲν Μᾶρκος ὁ Κρὴς τὸ ξίφος, 
Βλέπων ἀκλινῶς πρὸς τὸ ἐκ ξίφους στέφος. 

Τῆ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἰωάννης 
ὁ Βούλγαρος, ὁ χρυσοχόος, ξίφει τελειοῦται. 
(†1802) 
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Στίχ. Ἰωάννης μάρτυς ὁμοῦ καὶ παρθένος, 
Ἤδη ἐδείχθη· ὢ ἀριζήλου δόξης! 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Ἰσιδώρου 
τοῦ Ῥοστώφ, τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ. (†1474) 

Στίχ. Ἔκφρων μεμηνὼς διὰ Χριστοῦ ἀγάπην,  
Ὁ Ἰσίδωρος ἐπτέρνισε τὸν πλάνον. 

Εἶτα τὸ τοῦ Πεντηκοσταρίου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κυριακῇ πέμπτῃ ἀπὸ τοῦ 
Πάσχα, τὴν τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτὴν ἑορτά-
ζομεν, [ἤτοι, τὴν παρὰ τὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ 
σωτήριον αὐτῆς συνάντησιν καὶ διάλεξιν με-
τὰ τοῦ Λυτρωτοῦ, τὸν ὕψιστον θεολογικὸν δι-
άλογον μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς 
Συχάρ, ἡ δὲ μαρτυρικὴ μνήμη αὐτῆς ἄγεται 
κατὰ τὴν ΚϚ´ (26ην) Φεβρουαρίου.] 

Στίχ. Ὕδωρ λαβεῖν ἐλθοῦσα τὸ φθαρτόν, γύναι,  
Τὸ ζῶν ἀπαντλεῖς, ᾧ ῥύπους ψυχῆς πλύνεις. 

* 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων 
τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἀρχιεπισκό-
πων καὶ Πατριαρχῶν τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως χρηματισάντων. 

Στίχ. Βασιλὶς τῶν πόλεων ἀγαλλιάσθω  
Μνήμην τελοῦσα τῶν σοφῶν σου Ποιμένων. 

[Ἔτι δὲ τῇ αὐτῇ Κυριακῇ, τελεῖται ἡ Σύναξις 
πάντων τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Δημητρι-
άδος διαλαμψάντων Ἁγίων. Τελεῖται δὲ καὶ 
ἐν Τρίκκῃ Πανήγυρις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου 
Βησσαρίωνος, Ἐπισκόπου Τρίκκης, Πολιού-
χου αὐτῆς. Καὶ ἐν Χώρᾳ Σάμου Πανήγυρις 
τοῦ Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐν Νέᾳ Ἐφέ-
σῳ (Κουσάντασι) μαρτυρήσαντος.] 

Ταῖς τῆς σῆς Μάρτυρος Φωτεινῆς πρεσβείαις, 
Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

* * * 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Τοῦ Πάσχα 
Ψάλλονται ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα μέχρι τοῦ Σαββά-
του πρὸ τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ, (ἐκτὸς τῆς Μεσοπεντηκο-
στῆς καὶ τῶν μεθεόρτων αὐτῆς), καὶ τῇ Τετάρτῃ τῆς ἀποδό-
σεως τοῦ Πάσχα. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος α´. 

Ἀναστάσεως ἡμέρα, * λαμπρυνθῶμεν, λαοί· * 
Πάσχα Κυρίου Πάσχα· * ἐκ γὰρ θανάτου 
πρὸς ζωὴν * καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανὸν * Χρι-
στὸς ὁ Θεὸς * ἡμᾶς διεβίβασεν, * ἐπινίκιον ᾄ-
δοντας. 

ᾨδὴ γ´. 

Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, * οὐκ ἐκ πέτρας 
ἀγόνου τερατουργούμενον, * ἀλλ᾿ ἀφθαρσίας 
πηγὴν * ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ, * ἐν 
ᾧ στερεούμεθα. 

ᾨδὴ δ´. 

Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς, * ὁ θεηγόρος Ἀββα-
κοὺμ * στήτω μεθ᾿ ἡμῶν καὶ δεικνύτω * φαε-
σφόρον ἄγγελον * διαπρυσίως λέγοντα· * Σή-
μερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, * ὅτι ἀνέστη Χρι-
στὸς * ὡς παντοδύναμος. 

ᾨδὴ ε´. 

Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος * καὶ ἀντὶ μύρου 
τὸν ὕμνον * προσοίσωμεν τῷ Δεσπότῃ· * καὶ 
Χριστὸν ὀψόμεθα, * δικαιοσύνης ἥλιον, * πᾶσι 
ζωὴν ἀνατέλλοντα. 

ᾨδὴ στ´. 

Κατῆλθες * ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς * καὶ 
συνέτριψας μοχλούς, * αἰωνίους κατόχους * 
πεπεδημένων, Χριστέ, * καὶ τριήμερος, * ὡς ἐκ 
κήτους Ἰωνᾶς, * ἐξανέστης τοῦ τάφου. 

ᾨδὴ ζ´. 

Ὁ παῖδας ἐκ καμίνου ῥυσάμενος, * γενόμενος 
ἄνθρωπος * πάσχει ὡς θνητὸς * καὶ διὰ πά-
θους τὸ θνητὸν * ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπει-
αν, * ὁ μόνος εὐλογητὸς * τῶν πατέρων Θεὸς 
* καὶ ὑπερένδοξος. 

ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν,  
προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον,  

ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες  
αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, * ἡ μία τῶν 
Σαββάτων, * ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, * ἑορτῶν ἑ-
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ορτὴ * καὶ πανήγυρίς ἐστι πανηγύρεων, * ἐν ᾗ 
εὐλογοῦμεν * Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-
νομεν. 

Ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται. 

Ἐκ τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα ἡ θ´ ᾠδή. 

Στίχ. α´. Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐθελουσί-
ως παθόντα καὶ ταφέντα καὶ ἐξαναστάντα 
τριήμερον ἐκ τάφου. 

Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ· ἡ γὰρ 
δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε. Χόρευε νῦν, καὶ 
ἀγάλλου Σιών· σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, 
ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου. 

Στίχ. β´. Μεγάλυνον ψυχή μου τὸν ἐξανα-
στάντα, τριήμερον ἐκ τάφου, Χριστὸν τὸν ζω-
οδότην. 

Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ· ἡ γὰρ 
δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε. Χόρευε νῦν, καὶ 
ἀγάλλου Σιών· σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, 
ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου. 

Στίχ. γ´. Χριστὸς τὸ καινὸν Πάσχα, τὸ ζωόθυ-
τον θῦμα, ἀμνὸς Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν 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. 

Στίχ. δ´. Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ 
χαίρει, ὅτι Χριστὸς ἀνέστη, καὶ ᾅδης ἐσκυλεύ-
θη. 

Ὦ Πάσχα τὸ μέγα, καὶ ἱερώτατον Χριστέ· ὦ 
σοφία καὶ Λόγε, τοῦ Θεοῦ καὶ δύναμις· δίδου 
ἡμῖν ἐκτυπώτερον, σοῦ μετασχεῖν, ἐν τῇ Ἀνε-
σπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς βασιλείας σου. 

Τῆς Θεοτόκου. Ὁ αὐτός. 

Δόξα. 

Στίχ. ε´. Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέ-
ραν καὶ ἐνδοξωτέραν τῶν ἄνω στρατευμά-
των. 

Συμφώνως Παρθένε, σὲ μακαρίζομεν πιστοί· 
Χαῖρε πύλη Κυρίου· χαῖρε πόλις ἔμψυχε· χαῖ-
ρε, δι᾿ ἧς ἡμῖν ἔλαμψε, σήμερον φῶς τοῦ ἐκ 
σοῦ τεχθέντος, τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως. 

Καὶ νῦν. 

Στίχ. Ϛ´. Χαῖρε, Παρθένε, χαῖρε· χαῖρε εὐλο-
γημένη, χαῖρε δεδοξασμένη· σὸς γὰρ Υἱὸς ἀ-
νέστη τριήμερος ἐκ τάφου. 

Εὐφραίνου, ἀγάλλου, ἡ θεία πύλη τοῦ φωτός· 
ὁ γὰρ δύνας ἐν τάφῳ, Ἰησοῦς ἀνέτειλε, λάμ-
ψας ἡλίου φαιδρότερον, καὶ τοὺς πιστοὺς 
πάντας καταυγάσας, θεοχαρίτωτε Δέσποινα. 

Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Ὁ ἄγγελος ἐβόα * τῇ κεχαριτωμένῃ· *  
Ἁγνὴ Παρθένε, χαῖρε, καὶ πάλιν ἐρῶ· Χαῖρε· *  

ὁ σὸς υἱὸς ἀνέστη * τριήμερος ἐκ τάφου. 

Φωτίζου, φωτίζου, * ἡ νέα Ἱερουσαλήμ· * ἡ 
γὰρ δόξα Κυρίου * ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε. * Χόρευε 
νῦν, καὶ ἀγάλλου Σιών· * σὺ δὲ ἁγνή, * τέρ-
που, Θεοτόκε, * ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

* * * 

ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἦχος β´. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ὑψοῦτε Κύριον 
τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ 
τῶν ποδῶν αὐτοῦ, … ὅτι ἅγιός ἐστιν. 

Ἐξαποστειλάριον τοῦ Πάσχα. Ἦχος β´. 

Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός, ὁ Βασιλεὺς καὶ 
Κύριος, τριήμερος ἐξανέστης, Ἀδὰμ ἐγείρας 
ἐκ φθορᾶς καὶ καταργήσας θάνατον, Πάσχα 
τῆς ἀφθαρσίας, τοῦ κόσμου σωτήριον. 

Καὶ τῆς Σαμαρείτιδος. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Σαμάρειαν κατέλαβες, Σωτήρ μου παντοδύ-
ναμε, καὶ γυναικὶ ὁμιλήσας, ἐζήτεις ὕδωρ τοῦ 
πιεῖν, ὁ ἐκ πέτρας ἀκροτόμου πηγάσας ὕδωρ, 
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Ἑβραίοις, ἣν πρὸς πίστιν σὴν ἔλαβες· καὶ νῦν 
ζωῆς ἀπολαύει, ἐν οὐρανοῖς αἰωνίως. 

Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Ὅμοιον. 

Μεσούσης παραγέγονας, τῆς ἑορτῆς φιλάν-
θρωπε, ἐν ἱερῷ καὶ ἐλάλεις· Οἱ δίψης ἔμπλεοι 
πρός με, ἔλθετε καὶ ἀρύσασθε, ὕδωρ ζῶν καὶ 
ἁλλόμενον, δι᾿ οὗ τρυφῆς καὶ χάριτος, ζωῆς 
τε τῆς ἀθανάτου, ἐπαπολαύσετε πάντες. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος δ´. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν 
Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰ-
νεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ 
πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Ἡ Στιχολογία (Ψαλμοὶ ρμη´, ρμθ´) καί· 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος δ´. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐ-
τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγα-
λωσύνης αὐτοῦ. 

Ὁ Σταυρὸν ὑπομείνας καὶ θάνατον, καὶ ἀνα-
στὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, παντοδύναμε Κύριε, δο-
ξάζομέν σου τὴν ἀνάστασιν. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰνεῖ-
τε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Ἐν τῷ Σταυρῷ σου Χριστέ, τῆς ἀρχαίας κατά-
ρας, ἠλευθέρωσας ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ 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. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· αἰ-
νεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Τῷ σῷ Σταυρῷ Χριστὲ Σωτήρ, 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. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· αἰ-
νεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα 
πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Τῶν πατρικῶν σου κόλπων, μὴ χωρισθεὶς μο-
νογενὲς Λόγε τοῦ Θεοῦ, ἦλθες ἐπὶ γῆς διὰ φι-
λανθρωπίαν, ἄνθρωπος γενόμενος ἀτρέ-
πτως, καὶ Σταυρὸν καὶ θάνατον ὑπέμεινας 
σαρκί, ὁ ἀπαθὴς τῇ θεότητι· ἀναστὰς δὲ ἐκ 
νεκρῶν, ἀθανασίαν παρέσχες τῷ γένει τῶν 
ἀνθρώπων, ὡς μόνος παντοδύναμος. 

Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα. Ἦχος πλ. α´. 

Στίχ. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτω-
σαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ 
προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. 

Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται· Πά-
σχα καινόν, Ἅγιον· Πάσχα μυστικόν· Πάσχα 
πανσεβάσμιον· Πάσχα Χριστὸς ὁ λυτρωτής· 
Πάσχα ἄμωμον· Πάσχα μέγα· Πάσχα τῶν πι-
στῶν· Πάσχα, τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου 
ἀνοῖξαν· Πάσχα, πάντας ἁγιάζον πιστούς. 

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

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ 
τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ᾿ ἡμῶν χαρᾶς εὐ-
αγγέλια, τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ· τέρπου, 
χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασι-
λέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς 
νυμφίον προερχόμενον. 

Στίχ. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ 
προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθή-
τωσαν. 

Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, ὄρθρου βαθέος, ἐπι-
στᾶσαι πρὸς τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου, εὗρον 
Ἄγγελον, ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, καὶ αὐ-
τὸς προσφθεγξάμενος, αὐταῖς οὕτως ἔλεγε· 
Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; τί 
θρηνεῖτε τὸν ἄφθαρτον ὡς ἐν φθορᾷ; ἀπελ-
θοῦσαι κηρύξατε, τοῖς αὐτοῦ Μαθηταῖς. 

Στίχ. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀ-
γαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 
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Πάσχα τὸ τερπνόν· Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· 
Πάσχα πανσεβάσμιον ἡμῖν ἀνέτειλε· Πάσχα, 
ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα· ὦ Πάσχα 
λύτρον λύπης· καὶ γὰρ ἐκ τάφου σήμερον ὥ-
σπερ ἐκ παστοῦ, ἐκλάμψας Χριστός, τὰ Γύ-
ναια χαρᾶς ἔπλησε λέγων· Κηρύξατε Ἀπο-
στόλοις. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β´. 

Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας, Ἰησοῦς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, 
ἐπὶ τὴν πηγὴν ἐπιστὰς τοῦ Πατριάρχου Ἰα-
κώβ, πιεῖν ἐζήτει ὕδωρ παρὰ γυναικὸς Σαμα-
ρείτιδος. Τῆς δὲ τὸ ἀκοινώνητον τῶν Ἰουδαί-
ων προσειπούσης, ὁ σοφὸς δημιουργὸς μετο-
χετεύει αὐτήν, ταῖς γλυκείαις προσρήσεσι, 
μᾶλλον πρὸς αἴτησιν τοῦ ἀϊδίου ὕδατος· ὃ καὶ 
λαβοῦσα, τοῖς πᾶσιν ἐκήρυξεν εἰποῦσα· Δεῦ-
τε, ἴδετε τῶν κρυπτῶν γνώστην καὶ Θεόν, πα-
ραγενόμενον σαρκί, διὰ τὸ σῶσαι τὸν ἄνθρω-
πον. 

Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. α´. 

Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ 
πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴ-
πωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγ-
χωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω 
βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανά-
τῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμα-
σι, ζωὴν χαρισάμενος. 

* * * 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  
εἰς τὸν ἦχον τῆς Κυριακῆς 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. * Δόξα ἐν ὑψί-
στοις Θεῷ * 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 Υἱὲ μονογενές, * Ἰησοῦ Χρι-
στέ, * καὶ ἅγιον Πνεῦμα. 

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. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, * ὁ καθήμενος 
ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, * καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, * σὺ εἶ μόνος Κύριος, * 
Ἰησοῦς Χριστός, * 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 τῷ φωτί σου ὀ-
ψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου * τοῖς γινώσκουσί 
σε. 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-
τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ´) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ 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. 
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Καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον. Ἦχος δ´. 

Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ γέγονεν· * ᾄσω-
μεν τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου * καὶ ἀρχηγῷ τῆς 
ζωῆς ἡμῶν· * καθελὼν γὰρ τῷ θανάτῳ τὸν 
θάνατον * τὸ νῖκος ἔδωκεν ἡμῖν * καὶ τὸ μέγα 
ἔλεος. 

Εἰς τὴν Α´ Ὥραν. Ἑωθινὸν ζ´. Ἦχος βαρύς. 

Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωί· καὶ τί πρὸς τὸ μνημεῖον 
Μαρία ἕστηκας, πολὺ σκότος ἔχουσα ταῖς 
φρεσίν; ὑφ᾿ οὗ ποῦ τέθειται ζητεῖς ὁ Ἰησοῦς· 
ἀλλ᾿ ὅρα τοὺς συντρέχοντας Μαθητάς, πῶς 
τοῖς ὀθονίοις καὶ τῷ σουδαρίῳ, τὴν ἀνάστα-
σιν ἐτεκμήραντο, καὶ ἀνεμνήσθησαν τῆς περὶ 
τούτου Γραφῆς. Μεθ᾿ ὧν καὶ δι᾿ ὧν, καὶ ἡμεῖς 
πιστεύσαντες, ἀνυμνοῦμέν σε τὸν ζωοδότην 
Χριστόν. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν… (ἐκ γ´). 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  
καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Τὰ Ἀντίφωνα τοῦ Πάσχα. 

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς ξε´ (65). 

Στίχ. Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ. (ξε´ 1) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Στίχ. Ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, δότε δό-
ξαν ἐν αἰνέσει αὐτοῦ. (ξε´ 2) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου… 

Στίχ. Εἴπατε τῷ Θεῷ· Ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου. 
Ἐν τῷ πλήθει τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί 
σε οἱ ἐχθροί σου. (ξε´ 3) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου… 

Στίχ. Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ 
ψαλάτωσάν σοι, ψαλάτωσαν δὴ τῷ ὀνόματί 
σου Ὕψιστε. (ξε´ 4) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου… 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου… 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  
καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος… 

Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς ξστ´ (66). 

Στίχ. Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς, καὶ εὐλογή-
σαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ᾿ 
ἡμᾶς, καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς. (ξϚ´ 2) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἀναστὰς ἐκ νε-
κρῶν, * ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν σου, ἐν 
πᾶσιν ἔθνεσι τὸ σωτήριον σου. (ξϚ´ 3) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς … 

Στίχ. Ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ Θεός, 
ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες. (ξϚ´ 4) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς … 

Στίχ. Εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, καὶ φοβηθήτω-
σαν αὐτὸν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς. (ξϚ´ 8) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς … 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς 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, 
Χριστὲ ὁ Θεός, * θανάτῳ θάνατον πατήσας, * 
εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος, * συνδοξαζόμενος 
τῷ Πατρὶ * καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, * σῶσον ἡ-
μᾶς. 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  
καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος… 

Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος πλ. α´. Ψαλμὸς ξζ´ (67). 

Στίχ. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτω-
σαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ 
προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. (ξζ´ 2) 

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον 
πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χα-
ρισάμενος. 
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Στίχ. Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς 
τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός, οὕτως 
ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ 
Θεοῦ. (ξζ´ 3) 

Χριστὸς ἀνέστη… 

Στίχ. Καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν, ἀγαλλι-
άσθωσαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τερφθήτωσαν 
ἐν εὐφροσύνῃ. (ξζ´ 3-4) 

Χριστὸς ἀνέστη… 
* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

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

Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ 
πηγῶν Ἰσραήλ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀνα-
στὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

Οὐ ψάλλεται πάλιν τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ἀλλ᾿ εὐθὺς τὸ 

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

Τὸ 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 Χριστὸς ὁ Θεός, 
δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Τῆς ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς.  
Ἦχος πλ. δ´. 

Μεσούσης τῆς Ἑορτῆς, διψῶσάν μου τὴν ψυ-
χήν, εὐσεβείας πότισον νάματα· ὅτι πᾶσι Σω-
τὴρ ἐβόησας· Ὁ διψῶν ἐρχέσθω πρός με καὶ 
πινέτω. Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, Χριστὲ ὁ Θεός, δό-
ξα σοι. 

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον τοῦ Πάσχα. 
Ἦχος πλ. δ´. Αὐτόμελον.  

(Ψάλλεται καθ᾿ ἑκάστην μέχρι τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα 
πλὴν τῶν μεθεόρτων τοῦ Θωμᾶ καὶ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς). 

Εἰ καὶ ἐν τάφῳ * κατῆλθες, ἀθάνατε, * ἀλλὰ 
τοῦ ᾅδου * καθεῖλες τὴν δύναμιν· * καὶ ἀνέ-
στης ὡς νικητής, * Χριστὲ ὁ Θεός, * γυναιξὶ 

μυροφόροις * φθεγξάμενος· Χαίρετε, * καὶ 
τοῖς σοῖς ἀποστόλοις * εἰρήνην δωρούμενος, * 
ὁ τοῖς πεσοῦσι * παρέχων ἀνάστασιν. 

* * * 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 
* * * 

Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον  
Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Προκείμενον. Ἦχος δ´. (Ψαλμὸς ργ´). 

Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν 
σοφίᾳ ἐποίησας. (ργ´ 24) 

Στίχ. α´. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, Κύ-
ριε ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα. (ργ´ 1) 

Στίχ. β´. Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας, 
εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 
(ργ´ 31) 

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(Πρξ. ια´ 19-30) 

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διασπαρέντες οἱ ἀ-
πόστολοι ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ 
Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου 
καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον 
εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐ-
τῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰ-
σελθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς 
Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον Ἰη-
σοῦν. Καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ᾿ αὐτῶν, πολύς 
τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύ-
ριον. Ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκ-
κλησίας τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις περὶ αὐτῶν, καὶ 
ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως Ἀντιο-
χείας· ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν 
τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ 
προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ, 
ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος 
Ἁγίου καὶ πίστεως· καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκα-
νὸς τῷ Κυρίῳ. Ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ Βαρνά-
βας ἀναζητῆσαι Σαῦλον, καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἤ-
γαγεν αὐτὸν εἰς Ἀντιόχειαν. Ἐγένετο δὲ αὐ-
τοὺς ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλη-
σίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε 
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πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺ μαθητὰς Χριστια-
νούς. Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀ-
πὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν· ἀ-
ναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἄγαβος ἐσή-
μανε διὰ τοῦ Πνεύματος λιμὸν μέγαν μέλ-
λειν ἔσεσθαι ἐφ᾿ ὅλην τὴν οἰκουμένην· ὅστις 
καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος. Τῶν δὲ 
μαθητῶν καθὼς ηὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκα-
στος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοι-
κοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς· ὃ καὶ ἐποίη-
σαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους 
διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου. 

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

Στίχ. α´. Περίζωσαι τὴν ῥομφαῖάν σου ἐπὶ τὸν 
μηρόν σου, δυνατέ, τῇ ὡραιότητί σου καὶ τῷ 
κάλλει σου. (μδ´ 4) 

Στίχ. β´. Ἔντεινε καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε 
ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πρᾳότητος καὶ δικαιοσύ-
νης (μδ´ 5) 

Στίχ. γ´. Ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος, ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς 
βασιλείας σου. (μδ´ 7) 

Στίχ. δ´. Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίση-
σας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε, ὁ Θεός, ὁ 
Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς με-
τόχους σου. (μδ´ 8) 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (δ´ 5-42). 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν 
τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον 
τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ 
αὐτοῦ. Ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. Ὁ οὖν Ἰη-
σοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζε-
το οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη. Ἔρ-
χεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. 
Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Δός μοι πιεῖν. Οἱ γὰρ 
μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, 
ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι. Λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυ-
νὴ ἡ Σαμαρεῖτις· Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ᾿ ἐ-
μοῦ πιεῖν αἰτεῖς, οὔσης γυναικὸς Σαμαρείτι-
δος; οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρεί-
ταις. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Εἰ ᾔ-
δεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ λέ-

γων σοι, δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν, 
καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. Λέγει αὐτῷ ἡ 
γυνή· Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέ-
αρ ἐστὶ βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ 
ζῶν; Μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰα-
κώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ 
αὐτοῦ ἔπιε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα 
αὐτοῦ; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Πᾶς 
ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν· 
ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐ-
τῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕ-
δωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕ-
δατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. Λέγει 
πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή· Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕ-
δωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ ἔρχομαι ἐνθάδε ἀν-
τλεῖν. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ὕπαγε φώνησον 
τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. Ἀπεκρίθη ἡ 
γυνὴ καὶ εἶπεν· Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ 
Ἰησοῦς· Καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω· πέν-
τε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔ-
στι σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. Λέγει 
αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ 
σύ. Οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσε-
κύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύ-
μοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου δεῖ προσκυνεῖν. Λέ-
γει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Γύναι, πίστευσόν μοι ὅτι 
ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε 
ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. Ὑ-
μεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυ-
νοῦμεν ὃ οἴδαμεν· ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰου-
δαίων ἐστίν. Ἀλλ᾿ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, 
ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι 
τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ 
πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας 
αὐτόν. Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦν-
τας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προ-
σκυνεῖν. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Οἶδα ὅτι Μεσσί-
ας ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐ-
κεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάντα. Λέγει αὐτῇ ὁ 
Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι. Καὶ ἐπὶ τούτῳ 
ἦλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν ὅτι 
μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπε, τί 
ζητεῖς ἢ τί λαλεῖς μετ᾿ αὐτῆς; Ἀφῆκεν οὖν τὴν 
ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πό-
λιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις· Δεῦτε ἴδετε ἄν-
θρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα· μήτι 
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οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; Ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς 
πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν. Ἐν δὲ τῷ με-
ταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· 
Ῥαββί, φάγε. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐγὼ βρῶσιν 
ἔχω φαγεῖν, ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. Ἔλεγον οὖν 
οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους· Μή τις ἤνεγκεν 
αὐτῷ φαγεῖν; Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐμὸν 
βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμ-
ψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. Οὐχ 
ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστι καὶ ὁ θε-
ρισμὸς ἔρχεται; Ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς 
ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας, 
ὅτι λευκαί εἰσι πρὸς θερισμὸν ἤδη. Καὶ ὁ θερί-
ζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς 
ζωὴν αἰώνιον, ἵνα καὶ ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ 
καὶ ὁ θερίζων. Ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ 
ἀληθινός, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλ-
λος ὁ θερίζων. Ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν 
ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασι, 
καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε. 
Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν 
εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς 
γυναικός, μαρτυρούσης ὅτι εἶπέ μοι πάντα ὅ-
σα ἐποίησα. Ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σα-
μαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ᾿ αὐτοῖς· 
καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. Καὶ πολλῷ πλεί-
ους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, τῇ τε 
γυναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν 
πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδα-
μεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κό-
σμου, ὁ Χριστός. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. 
* * * 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  
τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. 

* * * 

Εἰς τό· Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας… 

Ὁ εἱρμὸς τῆς θ´ ᾠδῆς. Ἦχος α´. 

Ὁ Ἄγγελος ἐβόα τῇ κεχαριτωμένῃ·  
Ἁγνὴ Παρθένε, χαῖρε, καὶ πάλιν ἐρῶ, χαῖρε·  

ὁ σὸς Υἱὸς ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου. 

Εὐφραίνου, ἀγάλλου, ἡ θεία πύλη τοῦ φωτός· 
ὁ γὰρ δύνας ἐν τάφῳ, Ἰησοῦς ἀνέτειλε, λάμ-
ψας ἡλίου φαιδρότερον, καὶ τοὺς πιστοὺς 
πάντας καταυγάσας, θεοχαρίτωτε Δέσποινα. 

* * * 

Κοινωνικόν. 

Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε,  
πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. 

Μετὰ τὴν μετάδοσιν, ἀντὶ τοῦ· Εἴδομεν… 

Ἦχος πλ. α´. 

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον 
πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χα-
ρισάμενος. 

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 τῷ σῷ ἁγια-
σμῷ, * 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... 

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον 
πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χα-
ρισάμενος. 

* * * * * 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ᾨδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων. 

ᾨδὴ δ´. Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς, ὁ θεηγόρος Ἀββα-
κούμ, στήτω μεθ᾿ ἡμῶν καὶ δεικνύτω, φαε-
σφόρον Ἄγγελον, διαπρυσίως λέγοντα· Σήμε-
ρον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅτι ἀνέστη Χριστὸς 
ὡς παντοδύναμος. 
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Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἄρσεν μὲν ὡς διανοῖξαν, τὴν παρθενεύουσαν 
νηδύν, πέφηνε Χριστός· ὡς βροτὸς δέ, ἀμνὸς 
προσηγόρευται· ἄμωμος δέ, ὡς ἄγευστος κη-
λῖδος, τὸ ἡμέτερον Πάσχα· καὶ ὡς Θεὸς ἀλη-
θής, τέλειος λέλεκται. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὡς ἐνιαύσιος ἀμνός, ὁ εὐλογούμενος ἡμῖν, 
στέφανος Χριστὸς ἑκουσίως, ὑπὲρ πάντων τέ-
θυται, Πάσχα τὸ καθαρτήριον· καὶ αὖθις ἐκ 
τοῦ τάφου ὡραῖος, δικαιοσύνης ἡμῖν ἔλαμψεν 
Ἥλιος. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὁ Θεοπάτωρ μὲν Δαυΐδ, πρὸ τῆς σκιώδους κι-
βωτοῦ, ἥλατο σκιρτῶν· ὁ λαὸς δὲ τοῦ Θεοῦ ὁ 
ἅγιος, τὴν τῶν συμβόλων ἔκβασιν, ὁρῶντες, 
εὐφρανθῶμεν ἐνθέως· ὅτι ἀνέστη Χριστὸς ὡς 
παντοδύναμος. 

Τῆς Θεοτόκου. Ὁ αὐτός. 

Δόξα. 

Ὁ διαπλάσας τὸν Ἀδάμ, τὸν σὸν προπάτορα 
Ἁγνή, πλάττεται ἐκ σοῦ, καὶ θανάτῳ, τῷ οἰ-
κείῳ ἔλυσε, τὸν δι᾿ ἐκείνου θάνατον σήμερον, 
καὶ κατηύγασε πάντας, ταῖς θεϊκαῖς ἀστρα-
παῖς τῆς Ἀναστάσεως. 

Καὶ νῦν. 

Ὃν ἀπεκύησας Χριστόν, ὡραιοτάτως ἐκ νε-
κρῶν, λάμψαντα Ἁγνὴ καθορῶσα, ἡ καλὴ καὶ 
ἄμωμος, ἐν γυναιξὶν ὡραία τε, σήμερον εἰς 
πάντων σωτηρίαν, σὺν Ἀποστόλοις αὐτὸν 
χαίρουσα, δόξαζε. 

ᾨδὴ ε´. Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος, καὶ ἀντὶ μύρου 
τὸν ὕμνον προσοίσωμεν τῷ Δεσπότῃ· καὶ Χρι-
στὸν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης Ἥλιον, πᾶσι ζω-
ὴν ἀνατέλλοντα. (δίς) 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τὴν ἄμετρόν σου εὐσπλαγχνίαν, οἱ ταῖς τοῦ 
ᾍδου σειραῖς, συνεχόμενοι, δεδορκότες, πρὸς 
τὸ φῶς ἠπείγοντο Χριστέ, ἀγαλλομένῳ ποδί, 
Πάσχα κροτοῦντες αἰώνιον. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι, τῷ προϊόντι 
Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς νυμφίῳ· καὶ συ-
νεορτάσωμεν, ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι, Πάσχα 
Θεοῦ τὸ σωτήριον. 

Τῆς Θεοτόκου. Ὁ αὐτός. 

Δόξα. 

Φωτίζεται θείαις ἀκτῖσι, καὶ ζωηφόροις ταῖς 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Υἱοῦ σου, Θεομῆτορ ἄ-
χραντε, καὶ χαρμονῆς ἐμπίπλαται, τῶν εὐσε-
βῶν ἡ ὁμήγυρις. 

Καὶ νῦν. 

Οὐκ ἤνοιξας πύλας Παρθένου, ἐν τῷ σαρκοῦ-
σθαι· μνήματος οὐκ ἔλυσας τὰς σφραγῖδας, 
Βασιλεῦ τῆς κτίσεως· ὅθεν ἐξαναστάντα σε, 
θεασαμένη ἠγάλλετο. 

ᾨδὴ Ϛ´. Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, καὶ συ-
νέτριψας μοχλοὺς αἰωνίους, κατόχους πεπε-
δημένων Χριστέ, καὶ τριήμερος, ὡς ἐκ κήτους 
Ἰωνᾶς, ἐξανέστης τοῦ τάφου. (δίς) 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Φυλάξας τὰ σήμαντρα σῷα Χριστέ, ἐξηγέρ-
θης τοῦ τάφου, ὁ τὰς κλεῖς τῆς Παρθένου μὴ 
λυμηνάμενος, ἐν τῷ τόκῳ σου· καὶ ἀνέῳξας 
ἡμῖν, Παραδείσου τὰς πύλας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σῶτερ μου τὸ ζῶν τε καί ἄθυτον, ἱερεῖον ὡς 
Θεός, σεαυτὸν ἑκουσίως, προσαγαγὼν τῷ 
Πατρί, συνανέστησας, παγγενῆ τὸν Ἀδάμ, ἀ-
ναστὰς ἐκ τοῦ τάφου. 
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Τῆς Θεοτόκου. Ὁ αὐτός. 

Δόξα. 

Ἀνῆκται τὸ πάλαι κρατούμενον, τῷ θανάτῳ 
καὶ φθορᾷ, διὰ τοῦ σαρκωθέντος, ἐκ σῆς ἀ-
χράντου γαστρός, πρὸς τὴν ἄφθαρτον, καὶ ἀΐ-
διον ζωήν, Θεοτόκε Παρθένε. 

Καὶ νῦν. 

Κατῆλθεν ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, ὁ λα-
γόσι σου Ἁγνή, κατελθὼν καὶ οἰκήσας, καὶ 
σαρκωθεὶς ὑπὲρ νοῦν, καὶ συνήγειρεν, ἑαυτῷ 
τὸν Ἀδάμ, ἀναστὰς ἐκ τοῦ τάφου. 

ᾨδὴ ζ´. Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου ῥυσάμενος, γενόμενος 
ἄνθρωπος, πάσχει ὡς θνητός, καὶ διὰ Πά-
θους τὸ θνητόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπει-
αν, ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων, Θεὸς 
καὶ ὑπερένδοξος. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Γυναῖκες μετὰ μύρων θεόφρονες, ὀπίσω σου 
ἔδραμον· ὃν δὲ ὡς θνητόν, μετὰ δακρύων ἐζή-
τουν, προσεκύνησαν, χαίρουσαι ζῶντα Θεόν, 
καὶ Πάσχα τὸ μυστικόν, σοῖς Χριστὲ Μαθη-
ταῖς εὐηγγελίσαντο. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾍδου τὴν 
καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρ-
χήν, καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον, τὸν 
μόνον εὐλογητὸν τῶν Πατέρων, Θεὸν καὶ ὑ-
περένδοξον. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὡς ὄντως ἱερὰ καὶ πανέορτος, αὕτη ἡ σωτήρι-
ος, νὺξ καὶ φωταυγής, τῆς λαμπροφόρου ἡμέ-
ρας τῆς ἐγέρσεως, οὖσα προάγγελος· ἐν ᾗ τὸ 
ἄχρονον φῶς, ἐκ τάφου σωματικῶς, πᾶσιν ἐ-
πέλαμψεν. 

Τῆς Θεοτόκου. Ὁ αὐτός. 

Δόξα. 

Νεκρώσας ὁ Υἱός σου τὸν θάνατον, Πανάμω-
με σήμερον, πᾶσι τοῖς θνητοῖς, τὴν διαμένου-

σαν ζωήν, εἰς αἰῶνας αἰώνων δεδώρηται· ὁ 
μόνος εὐλογητὸς τῶν πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπε-
ρένδοξος. 

Καὶ νῦν. 

Ὁ πάσης βασιλεύων τῆς κτίσεως, γενόμενος 
ἄνθρωπος, ᾤκησε τὴν σήν, Θεοχαρίτωτε νη-
δύν· καὶ σταυρὸν ὑπομείνας καὶ θάνατον, ἀ-
νέστη θεοπρεπῶς, συνεγείρας ἡμᾶς, ὡς παν-
τοδύναμος. 

ᾨδὴ η´. Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαβ-
βάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, 
καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλο-
γοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Δεῦτε τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γεννήματος, 
τῆς θείας εὐφροσύνης, ἐν τῇ εὐσήμῳ ἡμέρᾳ 
τῆς Ἐγέρσεως, Βασιλείας τε Χριστοῦ κοινωνή-
σωμεν, ὑμνοῦντες αὐτόν, ὡς Θεὸν εἰς τοὺς αἰ-
ῶνας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου Σιών, καὶ ἴ-
δε· ἰδοὺ γὰρ ἥκασί σοι, θεοφεγγεῖς ὡς φωστῆ-
ρες, ἐκ δυσμῶν, καὶ βοῤῥᾶ, καὶ θαλάσσης, καὶ 
ἑῴας τὰ τέκνα σου, ἐν σοὶ εὐλογοῦντα, Χρι-
στὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Πάτερ παντοκράτορ, καὶ Λόγε, καὶ Πνεῦμα, 
τρισὶν ἑνιζομένη, ἐν ὑποστάσεσι φύσις, ὑπε-
ρούσιε, καὶ ὑπέρθεε, εἰς σὲ βεβαπτίσμεθα, 
καὶ σὲ εὐλογοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τῆς Θεοτόκου. Ὁ αὐτός. 

Δόξα. 

Ἦλθε διὰ σοῦ εἰς τὸν κόσμον ὁ Κτίστης, Παρ-
θένε Θεοτόκε, καὶ τὴν γαστέρα τοῦ ᾍδου, δι-
αῤῥήξας θνητοῖς, τὴν Ἀνάστασιν ἡμῖν ἐδωρή-
σατο· διὸ εὐλογοῦμεν αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
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Καὶ νῦν. 

Ὅλον καθελὼν τοῦ θανάτου τὸ κράτος, ὁ Υἱ-
ός σου Παρθένε, ἐν τῇ αὐτοῦ Ἀναστάσει, ὡς 
Θεὸς κραταιός, συνανύψωσεν ἡμᾶς, καὶ ἐθέ-
ωσε· διὸ ἀνυμνοῦμεν αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

* * * * * 
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