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17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ 

Σοφίας καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς Πί-

στεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης, μαρτύρων 

(†137). 

Ἦχος πλ. β´. Ἑωθινὸν δ´. 

* * * * * 

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Ψαλμόν, καὶ τὸ πρῶ-

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

κέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι´, καὶ ψάλλομεν 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα στ´, καὶ μεθέορτα γ´ εἰς 

δ´. 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος πλ. β´. 

Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 

τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. 

Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν κατὰ τοῦ ᾅδου, ἐν τῷ 

Σταυρῷ ἀνῆλθες, ἵνα τοὺς ἐν σκότει θανάτου 

καθημένους, συναναστήσῃς σεαυτῷ, ὁ ἐν νε-

κροῖς ἐλεύθερος, ὁ πηγάζων ζωὴν ἐξ οἰκείου 

φωτός· Παντοδύναμε Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς. 

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

ταποδῷς μοι. 

Σήμερον ὁ Χριστός, θάνατον πατήσας, καθὼς 

εἶπεν ἀνέστη, καὶ τὴν ἀγαλλίασιν τῷ κόσμῳ 

ἐδωρήσατο, ἵνα πάντες κραυγάζοντες, τὸν ὕ-

μνον οὕτως εἴπωμεν· Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸ ἀ-

πρόσιτον φῶς, παντοδύναμε Σωτήρ, ἐλέησον 

ἡμᾶς. 

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

ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

Σὲ Κύριε τὸν ὄντα, ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, ἁμαρ-

τωλοὶ ποῦ φύγωμεν; ἐν τῷ οὐρανῷ; αὐτὸς κα-

τοικεῖς· ἐν τῷ ᾅδῃ; ἐπάτησας θάνατον· εἰς τὰ 

βάθη τὰ τῆς θαλάσσης; ἐκεῖ ἡ χείρ σου Δέ-

σποτα. Πρὸς σὲ καταφεύγομεν, σοὶ προσπί-

πτοντες ἱκετεύομεν· Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νε-

κρῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἕτερα Στιχηρά, Ἀνατολικά. 

Στίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 

εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Ἐν τῷ Σταυρῷ σου Χριστὲ καυχώμεθα, καὶ 

τὴν ἀνάστασίν σου, ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· 

σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴ-

δαμεν. 

Στίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 

Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-

σμός ἐστιν. 

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦ-

μεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν γὰρ ὑπο-

μείνας, θανάτῳ θάνατον ὤλεσε. 

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. 

Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε, ὅτι κατήργησας 

τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, ἀνεκαίνι-

σας ἡμᾶς διὰ τοῦ Σταυροῦ σου, δωρούμενος 

ἡμῖν ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν. 

Στιχηρὰ προσόμοια μεθέορτα γ´ εἰς δ´. 

Ἦχος δ´. Ἔδωκας σημείωσιν. (17 Σεπτ.) 

Στίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, 

ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 

τὸν Κύριον. 

Σήμερον ἐξέλαμψε, φωτοειδὴς ὥσπερ ἥλιος, 

ὁ Σταυρός σου ὁ τίμιος, Χριστὲ στηριζόμενος, 

ἐν Κρανίου τόπῳ, τῷ δεδοξασμένῳ· καὶ ἀνυ-

ψούμενος Σωτήρ, ἐπὶ τὸ ὄρος σου τὸ πανάγι-

ον, δηλοῖ ἐμφαντικώτατα, ὡς δι᾿ αὐτοῦ παν-

τοδύναμε, τὴν ἡμῶν φύσιν ὕψωσας, οὐρανοῖς 

ὡς φιλάνθρωπος. 

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. 

Σήμερον ἐξέλαμψε, ... 

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

ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Ἀνήγγειλαν σήμερον, οἱ οὐρανοὶ ἀκατάλη-

πτε, τοῖς ἀνθρώποις τὴν δόξαν σου· φαιδρῶς 
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ἐξαστράψας γάρ, τοῦ Σταυροῦ ὁ τύπος, φέγ-

γει ἀπροσίτῳ, τὴν μανιώδη καὶ σκληράν, τῶν 

θεοκτόνων γνώμην διήλεγξε· διό σου τὴν φι-

λάνθρωπον, οἰκονομίαν δοξάζομεν, Ἰησοῦ 

παντοδύναμε, ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

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

ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Σταυρὸς ὁ πανάγιος, τὸ ἀκατάλυτον τρόπαι-

ον, ἀπὸ γῆς φανερούμενον, σήμερον προέρ-

χεται, ὥσπερ κεκρυμμένος, θησαυρὸς πλουτί-

ζων, τὴν οἰκουμένην ταῖς αὐγαῖς, τῆς παγκο-

σμίου αὑτοῦ χρηστότητος· διό σου τὴν φιλάν-

θρωπον, οἰκονομίαν δοξάζομεν, Ἰησοῦ παν-

τοδύναμε, ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Δόξα. Τῆς ἑορτῆς. (14 Σεπτ. εἰς τοὺς αἴνους) 

Σήμερον προέρχεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, 

καὶ πιστοὶ εἰσδέχονται αὐτὸν ἐκ πόθου, καὶ 

λαμβάνουσιν ἰάματα, ψυχῆς τε καὶ σώματος, 

καὶ πάσης μαλακίας. Αὐτὸν ἀσπασώμεθα τῇ 

χαρᾷ καὶ τῷ φόβῳ διὰ τὴν ἁμαρτίαν, ὡς ἀνά-

ξιοι ὄντες· χαρᾷ δὲ διὰ τὴν σωτηρίαν, ἣν πα-

ρέχει τῷ κόσμῳ, ὁ ἐν αὐτῷ προσπαγεὶς Χρι-

στὸς ὁ Κύριος, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. β´. 

Τίς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τίς 

μὴ ἀνυμνήσει σου, τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ 

γὰρ ἀχρόνως ἐκ Πατρός, ἐκλάμψας Υἱὸς μο-

νογενής, ὁ αὐτὸς ἐκ σοῦ τῆς ἁγνῆς προῆλθεν, 

ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς ὑπάρχων, 

καὶ φύσει γενόμενος ἄνθρωπος δι᾿ ἡμᾶς· οὐκ 

εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, ἀλλ᾿ ἐν δυ-

άδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Αὐ-

τὸν ἱκέτευε, σεμνὴ Παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

* * * 

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) 

Στίχ. α´. Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περι-

εζώσατο. (Ϟβ´ 1) 

Στίχ. β´. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, 

ἥτις οὐ σαλευθήσεται. (Ϟβ´ 1) 

Καὶ τὰ ἀναγνώσματα. 

* * * 

Εἶτα ἡ συνήθης Ἐκτενής, τό, Καταξίωσον, τὰ 

Πληρωτικά, ἡ κεφαλοκλισία κ.λπ. 

* * * 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἀπόστιχα Στιχηρά. 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. β´. 

Τὴν ἀνάστασίν σου Χριστὲ Σωτήρ, Ἄγγελοι ὑ-

μνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς· καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς 

καταξίωσον, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν. 

Τὰ κατ᾿ Ἀλφάβητον. 

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

Στίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνε-

δύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιε-

ζώσατο. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1). 

Πύλας συντρίψας χαλκᾶς, καὶ μοχλοὺς τοῦ 

ᾅδου συνθλάσας, ὡς Θεὸς παντοδύναμος, γέ-

νος ἀνθρώπων πεπτωκὸς ἀνέστησας· διὰ 

τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ὑμνοῦντες βοῶμεν· Ὁ ἀνα-

στὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι. 

Στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις 

οὐ σαλευθήσεται. (Ψαλμ. Ϟβ´ 1) 

Ῥεύσεως ἡμᾶς τῆς πάλαι, Χριστὸς ἐπανορθῶ-

σαι θέλων, Σταυρῷ προσπήγνυται, καὶ τάφῳ 

τέθειται· ὃν Μυροφόροι γυναῖκες, μετὰ δα-

κρύων ζητοῦσαι, θρηνοῦσαι ἔλεγον· Οἴμοι 

Σωτὴρ τῶν ἁπάντων! πῶς κατεδέξω τάφῳ οἰ-

κῆσαι; οἰκήσας δὲ θέλων, πῶς ἐκλάπης; πῶς 

μετετέθης; ποῖος δὲ τόπος τὸ σὸν ζωηφόρον, 
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κατέκρυψε σῶμα; Ἀλλὰ Δέσποτα, ὡς ὑπέ-

σχου, ἡμῖν ἐμφάνηθι, καὶ παῦσον ἀφ᾿ ἡμῶν, 

τὸν ὀδυρμὸν τῶν δακρύων. Θρηνούσαις δὲ 

αὐταῖς, Ἄγγελος πρὸς αὐτὰς ἐπεβόησε· Τὸν 

θρῆνον παυσάμεναι, τοῖς Ἀποστόλοις εἴπατε, 

ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, τῷ κόσμῳ δωρούμενος ἱ-

λασμόν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς 

μακρότητα ἡμερῶν. (Ψαλμ. Ϟβ´ 5). 

Σταυρωθεὶς ὡς ἠβουλήθης Χριστέ, καὶ τὸν 

θάνατον τῇ ταφῇ σου σκυλεύσας, τριήμερος 

ἀνέστης, ὡς Θεὸς μετὰ δόξης, τῷ κόσμῳ δω-

ρούμενος, ἀτελεύτητον ζωήν, καὶ τὸ μέγα ἔ-

λεος. 

Δόξα. Τῆς ἑορτῆς. (17 Σεπτ. εἰς τὰ ἑσπέρια). 

Τῶν Προφητῶν αἱ φωναί, τὸ Ξύλον τὸ ἅγιον 

προκατήγγειλαν, δι᾿ οὗ τῆς ἀρχαίας ἠλευθε-

ρώθη κατάρας, τῆς τοῦ θανάτου ὁ Ἀδάμ· ἡ δὲ 

κτίσις σήμερον, ὑψουμένου τούτου, συνυψοῖ 

τὴν φωνήν, τὸ ἐκ Θεοῦ αἰτουμένη πλούσιον 

ἔλεος. Ἀλλ᾿ ὁ μόνος ἐν ἐλέει ἀμέτρητος Δέ-

σποτα, ἱλασμὸς γενοῦ ἡμῖν, καὶ σῶσον τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου Πάναγνε, Χρι-

στὸς ὁ Κύριος, ἐκ τῆς σῆς νηδύος προελθών, 

ἐμὲ ἐνδυσάμενος, τῆς πρῴην κατάρας τὸν Ἀ-

δὰμ ἠλευθέρωσε· διό σοι Πάναγνε, ὡς τοῦ 

Θεοῦ Μητρί τε, καὶ Παρθένῳ ἀληθῶς, βοῶ-

μεν ἀσιγήτως, τὸ Χαῖρε τοῦ Ἀγγέλου· Χαῖρε 

Δέσποινα, προστασία καὶ σκέπη, καὶ σωτηρία 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

* * * 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος πλ. β´. 

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ 

φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο 

Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου 

σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾅδην, μὴ πειρασθεὶς 

ὑπ᾿ αὐτοῦ· ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμε-

νος τὴν ζωήν. Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύ-

ριε δόξα σοι. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α´. 

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον 

τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι 

κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυ-

λάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος πλ. β´. 

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 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. Ἧχος πλ. β´. 

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ 

φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο 

Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου 

σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾅδην, μὴ πειρασθεὶς 

ὑπ᾿ αὐτοῦ· ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμε-

νος τὴν ζωήν. Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύ-

ριε δόξα σοι. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α´. 

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον 

τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι 

κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυ-

λάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. 



 4 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

[Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος] 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. β´. 

Τοῦ τάφου ἀνεῳγμένου, τοῦ ᾅδου ὀδυρομέ-

νου, ἡ Μαρία ἐβόα, πρὸς τοὺς κεκρυμμένους 

Ἀποστόλους· Ἐξέλθετε οἱ τοῦ ἀμπελῶνος ἐρ-

γάται, κηρύξατε τὸν τῆς ἀναστάσεως λόγον· 

Ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα 

ἔλεος. 

Δόξα. 

Κύριε, παρίστατο τῷ τάφῳ σου, Μαρία ἡ Μα-

γδαληνή, καὶ ἔκλαιε βοῶσα, καὶ κηπουρόν σε 

νομίζουσα ἔλεγε· Ποῦ ἔθηκας τὴν αἰώνιον 

ζωήν; ποῦ ἔκρυψας τὸν ἐπὶ θρόνου Χερουβίμ; 

οἱ γὰρ τοῦτον φυλάσσοντες, ἀπὸ τοῦ φόβου 

ἀπενεκρώθησαν· ἢ τὸν Κύριόν μου δότε μοι, ἢ 

σὺν ἐμοὶ κραυγάσατε· Ὁ ἐν νεκροῖς, καὶ τοὺς 

νεκροὺς ἀναστήσας, δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. (17 Σεπτ.) 

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἐν σοὶ τρισμακάριστε, καὶ ζωοδότα Σταυρέ, 

λαοὶ εὐωχούμενοι, πανηγυρίζουσι νῦν, ἀΰ-

λων σὺν τάγμασι· τάξεις ἀρχιερέων, εὐσεβῶς 

ἀνυμνοῦσι· πλήθη τῶν μοναζόντων, εὐλαβῶς 

προσκυνοῦσι. Χριστὸν δὲ τὸν σταυρωθέντα 

πάντες δοξάζομεν. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος πλ. β´. 

Ἡ ζωὴ ἐν τῷ τάφῳ ἀνέκειτο, καὶ σφραγὶς ἐν 

τῷ λίθῳ ἐπέκειτο· ὡς βασιλέα ὑπνοῦντα, 

στρατιῶται ἐφύλαττον Χριστόν· καὶ τοὺς ἐ-

χθροὺς αὐτοῦ, ἀορασίᾳ πατάξας, ἀνέστη ὁ 

Κύριος. 

Δόξα. 

Προϊστορεῖ ὁ Ἰωνᾶς τὸν τάφον σου, καὶ ἑρμη-

νεύει Συμεὼν τὴν ἔγερσιν, τὴν ἔνθεον ἀθά-

νατε Κύριε· κατέβης γὰρ ὡσεὶ νεκρὸς ἐν τῷ 

τάφῳ, ὁ λύσας ᾅδου τὰς πύλας· ἀνέστης δὲ ἄ-

νευ φθορᾶς, ὡς Δεσπότης τοῦ κόσμου εἰς σω-

τηρίαν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, φωτίσας τοὺς ἐν 

σκότει. 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. (17 Σεπτ.) 

Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον. 

Ὁ Σταυρός σου Κύριε ὡς φῶς ἐκλάμπων, τὰς 

τοῦ σκότους φάλαγγας, ἀποδιώκει, καὶ πι-

στούς, καταφαιδρύνει τοὺς ψάλλοντας· 

Σταυρὸς ὑπάρχει τοῦ κόσμου τὸ καύχημα. 

* * * 

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-
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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 πλ. β´. 

Τῷ ἑκουσίῳ καὶ ζωοποιῷ σου θανάτῳ Χριστέ, 

πύλας τοῦ ᾅδου συντρίψας ὡς Θεός, ἤνοιξας 

ἡμῖν τὸν πάλαι Παράδεισον· καὶ ἀναστὰς ἐκ 

τῶν νεκρῶν, ἐρρύσω ἐκ φθορᾶς τὴν ζωὴν ἡ-

μῶν. 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος πλ. β´. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐν τῷ οὐρανῷ τοὺς ὀφθαλμούς μου αἴρω, 

πρὸς σὲ Λόγε· οἴκτειρόν με, ἵνα ζῶ σοι. 

Ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς ἐξουθενημένους, καταρ-

τίζων εὔχρηστα, σκεύη σου Λόγε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, πανσωστικὴ αἰτία· εἴ τινι 

τοῦτο κατ᾿ ἀξίαν πνεύσει, τάχει ἐξαίρει τῶν 

τῆς γῆς, πτεροῖ, αὔξει, τάττει ἄνω. 

Ἀντίφωνον Β´. 

Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, οὐδεὶς ἡμῶν ἀντι-

σχεῖν ἠδύνατο, ἐχθροῦ πάλαισμα· οἱ νικῶν-

τες γὰρ ἔνθεν ὑψοῦνται. 

Τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν, μή μου ληφθήτω ἡ ψυχή, 

ὡς στρουθίον Λόγε· οἴμοι! πῶς μέλλω τῶν ἐ-

χθρῶν ῥυσθῆναι, φιλαμαρτήμων ὑπάρχων; 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐνθέωσις τοῖς πᾶσιν, εὐδοκία 

σύνεσις, εἰρήνη καὶ ἡ εὐλογία· ἰσουργὸν γὰρ 

τῷ Πατρί ἐστι καὶ Λόγῳ. 

Ἀντίφωνον Γ´. 

Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ἐχθροῖς φοβεροί, 

καὶ πᾶσι θαυμαστικοί· ἄνω γὰρ ὁρῶσιν. 

Ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν, ὁ τῶν δικαίων 

κλῆρος, ἐπίκουρόν σε ἔχων, Σῶτερ οὐκ ἐκτεί-

νει. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, τὸ κράτος ἐπὶ πάντων· ὅπερ 

αἱ ἄνω στρατηγίαι προσκυνοῦσι, σὺν πάσῃ 

πνοῇ τῶν κάτω. 

Προκείμενον. Ψαλμὸς πθ´ (79). 

Κύριε, ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου, καὶ ἐλ-

θὲ εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς. (δίς) 

Στίχ. Ὁ ποιμαίνων Ἰσραήλ, πρόσχες, ὁ ὁδη-

γῶν ὡσεὶ πρόβατα τὸν Ἰωσήφ. 

Κύριε, ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου... 

* * * 

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. 
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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 Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγε-

λίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει  

τὸ ἐνδιάτακτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. 

Ἑωθινὸν Δ´  

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν (κδ´ 1-12). 

Τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον 

γυναῖκες ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμα-

σαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. Εὗρον δὲ 

τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημεί-

ου, καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ 

Κυρίου Ἰησοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖ-

σθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο 

ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτού-

σαις. Ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλι-

νουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν εἶπον πρὸς 

αὐτάς· Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νε-

κρῶν; Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη· μνήσθητε 

ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, λέ-

γων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδο-

θῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ 

σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 

Καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, καὶ ὑ-

ποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν 

ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοι-

ποῖς. Ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰω-

άννα καὶ Μαρία Ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν 

αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦ-

τα. Καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος 

τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. Ὁ δὲ 

Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, 

καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μό-

να, καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γε-

γονός. 

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. 
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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. 

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 

Οἱ Κανόνες· ὁ ἀναστάσιμος καὶ τῆς ἑορτῆς. 

ᾨδὴ α´. Ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´. 

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ, ἐν ἀβύσσῳ 

ἴχνεσι, τὸν διώκτην Φαραώ, καθορῶν ποντού-

μενον Θεῷ, ἐπινίκιον ᾠδήν, ἐβόα ᾄσωμεν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἐκτεταμέναις παλάμαις ἐπὶ Σταυροῦ, πατρι-

κῆς ἐπλήρωσας, εὐδοκίας ἀγαθέ, Ἰησοῦ τὰ 

σύμπαντα· διό, ἐπινίκιον ᾠδήν, σοὶ πάντες ᾄ-

δομεν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Φόβῳ σοι ὡς θεραπαινὶς ἡ τελευτή, προστα-

χθεῖσα πρόσεισι, τῷ Δεσπότῃ τῆς ζωῆς, δι᾿ 

αὐτῆς βραβεύοντι ἡμῖν, ἀτελεύτητον ζωήν, 

καὶ τὴν ἀνάστασιν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τὸν ἑαυτῆς δεξαμένη δημιουργόν, ὡς αὐτὸς 

ἠθέλησεν, ἐξ ἀσπόρου σου γαστρός, ὑπὲρ 

νοῦν σαρκούμενον Ἁγνή, τῶν κτισμάτων ἀ-

ληθῶς, ἐδείχθης Δέσποινα. 
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Ὁ Κανὼν τῆς ἑορτῆς, ὃς τήν δε τὴν Ἀκροστι-

χίδα φέρει· Σταυρῷ πεποιθώς, ὕμνον ἐξερεύ-

γομαι. Ποίημα τοῦ Κυρίου Κοσμᾶ. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. δ´. Σταυρὸν χαράξας. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Τὸν τύπον πάλαι Μωσῆς, τοῦ ἀχράντου πά-

θους, ἐν ἑαυτῷ προέφηνε, τῶν ἱερῶν μεσού-

μενος. Σταυρῷ δὲ σχηματισθείς, τεταμέναις 

τρόπαιον, παλάμαις ἤγειρε, τὸ κράτος διολέ-

σας, Ἀμαλὴκ τοῦ πανώλους· διὸ Χριστῷ ᾄσω-

μεν, τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι δεδόξασται. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Τὸν τύπον πάλαι Μωσῆς, ... 

Δόξα. 

Ἀνέθηκε Μωυσῆς, ἐπὶ στήλης ἄκος, φθορο-

ποιοῦ λυτήριον, καὶ ἰοβόλου δήγματος· καὶ 

ξύλῳ τύπῳ Σταυροῦ, τὸν πρὸς γῆν συρόμε-

νον, ὄφιν προσέδησεν, ἐγκάρσιον ἐν τούτῳ, 

θριαμβεύσας τὸ πῆμα· διὸ Χριστῷ ᾄσωμεν, 

τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι δεδόξασται. 

Καὶ νῦν. 

Ὑπέδειξεν οὐρανός, τοῦ Σταυροῦ τὸ τρόπαι-

ον, τῷ εὐσεβείας κράτορι, καὶ βασιλεῖ θεό-

φρονι, ἐχθρῶν ἐν ᾧ δυσμενῶν, κατεβλήθη 

φρύαγμα· ἀπάτη ἀνετράπη δέ, καὶ πίστις ἐ-

φηπλώθη, γῆς τοῖς πέρασι θεία· διὸ Χριστῷ ᾄ-

σωμεν, τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι δεδόξασται. 

ᾨδὴ γ´. Ὁ Ἀναστάσιμος. 

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ, Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ ὑ-

ψώσας τὸ κέρας, τῶν πιστῶν σου ἀγαθέ, καὶ 

στερεώσας ἡμᾶς, ἐν τῇ πέτρᾳ, τῆς ὁμολογίας 

σου. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Θεὸν σταυρούμενον σαρκί, καθορῶσα ἡ κτί-

σις, διελύετο φόβῳ· ἀλλὰ τῇ συνεκτικῇ, πα-

λάμῃ τοῦ δι᾿ ἡμᾶς, σταυρωθέντος, κραταιῶς 

συνείχετο. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Θανάτῳ θάνατος λυθείς, κεῖται δείλαιος ἄ-

πνους· τῆς ζωῆς γὰρ μὴ φέρων, τὴν ἔνθεον 

προσβολήν, νεκροῦται ὁ ἰσχυρός, καὶ δωρεῖ-

ται, πᾶσιν ἡ ἀνάστασις. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τοῦ θείου τόκου σου Ἁγνή, πᾶσαν φύσεως 

τάξιν, ὑπερβαίνει τὸ θαῦμα· Θεὸν γὰρ ὑπερ-

φυῶς, συνέλαβες ἐν γαστρί, καὶ τεκοῦσα, μέ-

νεις ἀειπάρθενος. 

Τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ γ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ῥάβδος εἰς τύπον. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Ὡς ἐπαφῆκε ῥαπιζομένη ὕδωρ ἀκρότομος, ἀ-

πειθοῦντι λαῷ καὶ σκληροκαρδίῳ, τῆς θεο-

κλήτου ἐδήλου, Ἐκκλησίας τὸ μυστήριον· ἧς ὁ 

Σταυρός, τὸ κράτος καὶ στερέωμα. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Ὡς ἐπαφῆκε ῥαπιζομένη ὕδωρ ἀκρότομος, ... 

Δόξα. 

Πλευρᾶς ἀχράντου λόγχῃ τρωθείσης, ὕδωρ 

σὺν αἵματι ἐξεβλήθη, ἐγκαινίζον διαθήκην, 

καὶ ῥυπτικὸν ἁμαρτίας· τῶν πιστῶν γὰρ 

Σταυρὸς καύχημα, καὶ βασιλέων κράτος καὶ 

στερέωμα. 

Καὶ νῦν. 

Πλευρᾶς ἀχράντου λόγχῃ τρωθείσης, ... 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 
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ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Κάθισμα τῆς ἑορτῆς. (14 Σεπτ.) 

Ἦχος πλ. δ´. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς. 

Ἐν Παραδείσῳ με τὸ πρίν, ξύλον ἐγύμνωσεν, 

οὗπερ τῇ γεύσει ὁ ἐχθρὸς εἰσφέρει νέκρωσιν· 

τοῦ Σταυροῦ δὲ τὸ ξύλον, τῆς ζωῆς τὸ ἔνδυ-

μα, ἀνθρώποις φέρον, ἐπάγη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ 

κόσμος ὅλος, ἐπλήσθη πάσης χαρᾶς· ὃν ὁ-

ρῶντες ὑψούμενον, Θεῷ ἐν πίστει λαοί, συμ-

φώνως ἀνακράζωμεν· Πλήρης δόξης ὁ οἶκός 

σου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τὰ Ἀναστάσιμα. 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. β´. Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τῇ ζωαρχικῇ, παλάμῃ τοὺς τεθνεῶτας, ἐκ 

τῶν ζοφερῶν, κευθμώνων ὁ ζωοδότης, ἀνα-

στήσας ἅπαντας Χριστὸς ὁ Θεός, τὴν ἀνά-

στασιν ἐβράβευσε, τῷ βροτείῳ φυράματι· ὑ-

πάρχει γὰρ πάντων Σωτήρ, ἀνάστασις καὶ 

ζωή, καὶ Θεὸς τοῦ παντός. 

Ὁ Οἶκος. 

Τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν ταφήν σου Ζωοδότα, ἀ-

νυμνοῦμεν οἱ πιστοὶ καὶ προσκυνοῦμεν, ὅτι 

τὸν ᾅδην ἔδησας Ἀθάνατε, ὡς Θεὸς παντοδύ-

ναμος, καὶ νεκροὺς συνανέστησας, καὶ πύλας 

τοῦ ᾅδου συνέτριψας, καὶ κράτος τοῦ θανά-

του καθεῖλες ὡς Θεός. Διὸ οἱ γηγενεῖς δοξο-

λογοῦμέν σε πόθῳ τὸν ἀναστάντα, καὶ καθε-

λόντα ἐχθροῦ τὸ κράτος τοῦ πανώλους, καὶ 

πάντας ἀναστήσαντα τοὺς ἐπὶ σοὶ πιστεύ-

σαντας, καὶ κόσμον λυτρωσάμενον ἐκ τῶν 

βελῶν τοῦ ὄφεως, καὶ ὡς μόνον δυνατόν, ἐκ 

τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ λυτρωσάμενον ἡμᾶς· 

ὅθεν ἀνυμνοῦμεν εὐσεβῶς τὴν ἀνάστασίν 

σου, δι᾿ ἧς ἔσωσας ἡμᾶς, ὡς Θεὸς τοῦ παντός. 

Συναξάριον. 

Τῇ ΙΖ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῶν ἁγίων 

Μαρτύρων καὶ καλλινίκων Παρθένων Πίστε-

ως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης, καὶ τῆς μητρὸς αὐ-

τῶν Σοφίας. 

Στίχ. Τῇ πρὸς σὲ πίστει Πίστις, Ἐλπίς, Ἀγάπη,  

Αἱ τρεῖς, Τριάς, κλίνουσιν αὐχένας ξίφει. 

Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ Ἀγάπην τάμον, Ἐλπίδα, Πίστιν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος 

Ἀγαθοκλείας. 

Στίχ. Ἀγαθόκλεια πῦρ ἐπ᾿ αὐχένος φέρει,  

Δεινῆς πλάνης φλέγουσα δεινὸν αὐχένα. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων 

Μαξίμου, Θεοδότου καὶ Ἀσκληπιοδότης. 

Στίχ. Μιᾷ γυναικί, καὶ νεανίσκοις δύο,  

Πρὸς τὴν τομὴν ἦν καρδιῶν ζέσις μία. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας Λουκίας καὶ 

Γεμινιανοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ Μάρτυρος. 

Στίχ. Εἰρηνικῶς σή, Χριστέ, δούλη Λουκία,  

Εἰρηνικὸν μετῆλθεν ὄντως εἰς τόπον. 

Θάρσους ὁ Μάρτυς Γεμινιανὸς γέμων,  

Τομὴν ὑπέστη καρτερῶς τὴν ἐκ ξίφους. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος 

Θεοδότης. 

Στίχ. Τὴν Θεοδότην πρὸς ξίφος τεθηγμένον,  

Ποιεῖ πρόθυμον ἡ θεόσδοτος χάρις. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων ἑκατὸν 

Μαρτύρων. 

Στίχ. Δεκὰς δεκαπλῆ Μαρτύρων Αἰγυπτίων,  

Μιᾷ κεφαλὰς τέμνεται προθυμίᾳ. 

Εἰς τοὺς Ἁγίους Πηλέα καὶ Νεῖλον, τοὺς Ἐπισκόπους·  

Στίχ. Ἔπους ὁ Πηλεὺς ποῦ μέγας πρὸς Πηλέα,  

Νείλῳ συνεισβαίνονται καὶ πυρὸς μέσον; 

Εἰς τοὺς ἐν Παλαιστίνῃ Ν´ Μάρτυρας·  

Στίχ. Θεοφρονοῦντες ἄνδρες ἐξ εὐβουλίας,  

Πυρὸς καταφρονοῦσιν ἐξ εὐτολμίας. 

Εἰς τοὺς Ἁγίους Πατερμούθιον καὶ Ἠλίαν·  

Στίχ. Πατερμούθιος ἐμπεσὼν τῇ καμίνῳ, 

Πρὸς ζῆλον ἶσον ὀτρύνει τὸν Ἠλίαν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων 

Χαραλάμπους, Παντολέοντος καὶ τῆς συνοδί-

ας αὐτῶν. Τελεῖται δὲ ἡ τούτων σύναξις ἐν τῷ 

Μαρτυρείῳ αὐτῶν, τῷ ὄντι ἐν τῷ Δευτέρῳ. 
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Στίχ. Χαίρων ὑπῆρχε πρὸς σφαγὴν Χαραλάμπης·  

Καὶ Παντολέων πρὸς μάχαιραν ἦν λέων. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων Ἱερομαρτύ-

ρων Ἡρακλείδου καὶ Μύρωνος, Ἐπισκόπων 

Ταμασοῦ τῆς Κύπρου. 

Στίχ. Πυρᾷ τεθέντες Ἡρακλείδης καὶ Μύρων,  

Ἄμφῳ θυσία τῇ πυράγρᾳ τοῦ Λόγου. 

Χριστῷ προσηνέχθησαν ὡς ὀσμὴ μύρου,  

Θῦμα τέλειον Θεῷ, θῦται θυσίᾳ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη του Ὁσίου Πατρὸς ἡ-

μῶν Ἀναστασίου τοῦ Ἀλαμάνου τοῦ Ὑφάν-

του, ἐν Περιστερωνοπηγῇ Κύπρου, ἀσκήσαν-

τος ἐπὶ τῶν αὐτοκρατόρων Ἀλεξίου καὶ Ἰωάν-

νου τῶν Κομνηνῶν. 

Στίχ. Ἀναστάσιος Χριστὸν ἐν γῇ δοξάσας,  

Πρὸς αὐτὸν ἐλθὼν ἀντεδοξάσθη πλέον. 

Τὴν σκηνὴν ἄνω Ἀναστάσιος στήσας,  

Τῶν ᾧδε ἀπῇρε κατηγλαϊσμένος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός 

ἡμῶν Ἰωακείμ, πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, 

τοῦ πάνυ, ὁσίως καὶ θεοφιλῶς ποιμάνας τὸν 

λαὸν ἐν χρόνοις δυσχειμέροις, εἰρηνικῶς δὲ 

περαιώσας τὸν βίον καὶ τὴν ποιμαντορίαν ἐν 

ἔτει 1567, ἐν ἡλικίᾳ 118 ἐτῶν. 

Στίχ. Πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως ὄντως ἔχων,  

Ὄρος ἐκέλευσας δι᾿ εὐχῆς σου σεισθῆναι. 

* 

[ΕΝ ΠΑΡῼ] Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τρίτῃ Κυριακῇ 

τοῦ Σεπτεμβρίου, Σύναξις ἐπιτελεῖται πάν-

των τῶν Ἁγίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πα-

ροναξίας. (Ἡ αὐτὴ ἑορτὴ τελεῖται ἐν Νάξῳ τῇ 

Α´ Κυριακῇ τοῦ Σεπτεμβρίου). 

Στίχ. Σύναξιν τήν δε ποιοῦμεν 

Νάξου τε Πάρου νέων ὁσίων. 

[ΕΝ ΚΑΡΔΙΤΣῌ] Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ με-

τὰ τὴν Ὕψωσιν, μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων 

τῶν ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Θεσσαλιώτιδος διαλαμψάντων Ἁγίων, ἤτοι 

Σεραφεὶμ ἱερομάρτυρος τοῦ ἐπισκόπου Φα-

ναρίου, Ἀρσενίου Ἀρχιεπισκόπου Ἐλασσῶνος 

ἐκ Καλογραιανῶν Καρδίτσης καταγομένου, 

Παρθενίου ἱερομάρτυρος Ἐπισκόπου Ῥαδο-

βυσδίων, τοῦ ἐκ Βατσουνιᾶς, Νικολάου Ὁσιο-

μάρτυρος τοῦ ἐν Βουναίνοις, Δαμιανοῦ Νέου 

Ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐκ Μυριχόβου κτίτορος δὲ 

τῆς Μονῆς Πελεκητῆς, Διονυσίου Ὁσίου τοῦ 

ἐν Ὀλύμπῳ ἐκ Γολίτσης καταγομένου καὶ 

Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ἀγαρηνῶν Νεομάρτυ-

ρος ἐν Καπούῃ Καρδίτσης. 

Στίχ. Σὺν τάγμασιν ἑξαπτερύγων ἀγάλλῃ 

ὀκτὰς Ἁγίων Καρδίτσης νῦν ἐν πόλῳ. 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, 

ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

* * * 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ 

Ψάλλονται τῇ 1ῃ Αὐγούστου, ἀπὸ τῆς 6ης μέχρι τῆς 

13ης Αὐγούστου καὶ ἀπὸ τῆς 24ης Αὐγούστου μέχρι 

τῆς 21ης Σεπτεμβρίου. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. δ´. 

Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς * ἐπ᾿ εὐθείας ῥά-

βδῳ, * τὴν Ἐρυθρὰν διέτεμε * τῷ Ἰσραὴλ πε-

ζεύσαντι· * τὴν δὲ ἐπιστρεπτικῶς * Φαραὼ 

τοῖς ἅρμασι * κροτήσας ἥνωσεν, * ἐπ᾿ εὔρους 

διαγράψας * τὸ ἀήττητον ὅπλον· * διὸ Χριστῷ 

ᾄσωμεν, * τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι δεδόξασται. 

ᾨδὴ γ´. 

Ῥάβδος εἰς τύπον * τοῦ μυστηρίου παραλαμ-

βάνεται· * τῷ βλαστῷ γὰρ προκρίνει τὸν ἱερέ-

α· * τῇ στειρευούσῃ δὲ πρῴην * Ἐκκλησίᾳ νῦν 

ἐξήνθησε * ξύλον Σταυροῦ * εἰς κράτος καὶ 

στερέωμα. 

ᾨδὴ δ´. 

Εἰσακήκοα, Κύριε, * τῆς οἰκονομίας σου τὸ 

μυστήριον, * κατενόησα τὰ ἔργα σου * καὶ ἐ-

δόξασά σου τὴν θεότητα. 

ᾨδὴ ε´. 

Ὦ τρισμακάριστον Ξύλον! * ἐν ᾧ ἐτάθη Χρι-

στός, * ὁ βασιλεὺς καὶ Κύριος· * δι᾿ οὗ πέπτω-

κεν ὁ ξύλῳ ἀπατήσας, * τῷ ἐν σοὶ δελεασθεὶς 

* Θεῷ τῷ προσπαγέντι σαρκί, * τῷ παρέχοντι 

* τὴν εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

ᾨδὴ Ϛ´. 

Νοτίου θηρὸς ἐν σπλάγχνοις * παλάμας Ἰω-

νᾶς * σταυροειδῶς διεκπετάσας, * τὸ σωτήρι-
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ον πάθος * προδιετύπου σαφῶς· * ὅθεν τριή-

μερος ἐκδύς, * τὴν ὑπερκόσμιον ἀνάστασιν * 

ὑπεζωγράφησε * τοῦ σαρκὶ προσπαγέντος 

Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ * καὶ τριημέρῳ ἐγέρσει * 

τὸν κόσμον φωτίσαντος. 

ᾨδὴ ζ´. 

Ἔκνοον πρόσταγμα * τυράννου δυσσεβοῦς * 

λαοὺς ἐκλόνησε, * πνέον ἀπειλῆς * καὶ δυ-

σφημίας θεοστυγοῦς· * ὅμως τρεῖς παῖδας * 

οὐκ ἐδειμάτωσε * θυμὸς θηριώδης, * οὐ πῦρ 

βρόμιον· * ἀλλ᾿ ἀντηχοῦντι * δροσοβόλῳ 

πνεύματι * πυρὶ συνόντες ἔψαλλον· * Ὁ ὑπε-

ρύμνητος * τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν * Θεός, εὐ-

λογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν  

τὸν Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Εὐλογεῖτε, παῖδες, * τῆς Τριάδος ἰσάριθμοι, * 

δημιουργὸν Πατέρα Θεόν· * ὑμνεῖτε τὸν συγ-

καταβάντα Λόγον * καὶ τὸ πῦρ εἰς δρόσον με-

ταποιήσαντα· * καὶ ὑπερυψοῦτε * τὸ πᾶσι ζω-

ὴν παρέχον * Πνεῦμα πανάγιον εἰς τοὺς αἰῶ-

νας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-

νομεν. 

Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

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

καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ 

σωτῆρί μου. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέ-

ραν * ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * τὴν ἀδια-

φθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως 

Θεοτόκον, * σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. β´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 

τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα-

καριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

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

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 

εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐ-

τόν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. δ´. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 

αὐτῶν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. ε.´ Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ 

ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγα-

θῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. Ϛ´. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ 

μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 

αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Μυστικὸς εἶ, Θεοτόκε, παράδεισος, * ἀγεωρ-

γήτως βλαστήσασα Χριστόν, * ὑφ᾿ οὗ τὸ τοῦ 

Σταυροῦ * ζωηφόρον ἐν γῇ * πεφυτούργηται 

δένδρον· * δι᾿ οὗ νῦν ὑψουμένου, * προσκυ-

νοῦντες αὐτόν, * σὲ μεγαλύνομεν. 

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. 

Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον Δ´. 

Ταῖς ἀρεταῖς ἀστράψαντες, ἴδωμεν ἐπιστάν-

τας, ἐν ζωηφόρῳ μνήματι, ἄνδρας ἐν ἀστρα-

πτούσαις, ἐσθήσεσι Μυροφόροις, κλινούσαις 

εἰς γῆν ὄψιν· τοῦ οὐρανοῦ δεσπόζοντος, ἔγερ-

σιν διδαχθῶμεν, καὶ πρὸς ζωήν, ἐν μνημείῳ 
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δράμωμεν σὺν τῷ Πέτρῳ, καὶ τὸ πραχθὲν 

θαυμάσαντες, μείνωμεν Χριστὸν βλέψαι. 

Τῆς ἑορτῆς. Τῶν μαθητῶν ὁρώντων σε. 

Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης· 

Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας· Σταυ-

ρός, βασιλέων τὸ κραταίωμα· Σταυρός, πι-

στῶν τὸ στήριγμα. Σταυρός, Ἀγγέλων ἡ δόξα, 

καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος πλ. β´. 

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 πλ. β´. 

Στίχ. α´. Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγρα-

πτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Ὁ Σταυρός σου Κύριε, ζωὴ καὶ ἀνάστασις, ὑ-

πάρχει τῷ λαῷ σου· καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ πεποιθότες, 

σὲ τὸν ἀναστάντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν· ἐ-

λέησον ἡμᾶς. 

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

τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμε-

ως αὐτοῦ. 

Ἡ ταφή σου Δέσποτα, Παράδεισον ἤνοιξε, τῷ 

γένει τῶν ἀνθρώπων· καὶ ἐκ φθορᾶς λυτρω-

θέντες, σὲ τὸν ἀναστάντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦ-

μεν· ἐλέησον ἡμᾶς. 

Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς με-

γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, Χριστὸν ἀνυμνήσω-

μεν τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, καὶ πρὸς αὐ-

τὸν ἐκβοῶμεν· Σὺ ζωὴ ὑπάρχεις, ἡμῶν καὶ ἀ-

νάστασις· ἐλέησον ἡμᾶς. 

Αὐτόμελον. 

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

νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Τριήμερος ἀνέστης Χριστέ, ἐκ τάφου καθὼς 

γέγραπται, συνεγείρας τὸν προπάτορα ἡμῶν· 

διό σε καὶ δοξάζει, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, 

καὶ ἀνυμνεῖ σου τὴν ἀνάστασιν. 

Καὶ τοῦ Σταυροῦ, προσόμοια γ´ εἰς δ´. 

Ἦχος πλ. δ´. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος. 

Στίχ. ε´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! τὸ ζωηφόρον 

φυτόν, ὁ Σταυρὸς ὁ πανάγιος, εἰς ὕψος αἰρό-

μενος, ἐμφανίζεται σήμερον· δοξολογοῦσι 

πάντα τὰ πέρατα· ἐκδειματοῦνται δαίμονες 

ἅπαντες· ὢ οἷον δώρημα, τοῖς βροτοῖς κεχάρι-

σται! δι᾿ οὗ Χριστέ, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν, 

ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. 

Στίχ. Ϛ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! τὸ ζωηφόρον 

φυτόν, ... 

Στίχ. ζ´. Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ 

προσέσχε μοι, καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς 

μου. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὡς βότρυν πλή-

ρη ζωῆς, ὁ βαστάσας τὸν ὕψιστον, ἀπὸ γῆς ὑ-

ψούμενος, Σταυρὸς ὁρᾶται σήμερον· δι᾿ οὗ 

πρὸς Θεὸν πάντες εἱλκύσθημεν, καὶ κατεπό-

θη εἰς τέλος θάνατος. Ὢ ξύλον ἄχραντον! 

ὑφ᾿ οὗ ἀπολαύομεν τῆς ἐν Ἐδέμ, ἀθανάτου 

βρώσεως, Χριστὸν δοξάζοντες. 

Στίχ. η´. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας 

μου, καὶ κατηύθυνε τὰ διαβήματά μου. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! εὖρος καὶ μῆκος 

Σταυροῦ, οὐρανοῦ ἰσοστάσιον, ὅτι θείᾳ χάρι-

τι, ἁγιάζει τὰ σύμπαντα· ἐν τούτῳ ἔθνη βάρ-

βαρα ἥττηνται· ἐν τούτῳ σκῆπτρα ἀνάκτων 

ἥδρασται. Ὢ θείας κλίμακος! δι᾿ ἧς ἀνατρέ-
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χομεν εἰς οὐρανούς, ὑψοῦντες ἐν ᾄσμασι, Χρι-

στὸν τὸν Κύριον. 

Δόξα. Ἑωθινὸν Δ´. Ἦχος δ´. 

Ὄρθρος ἦν βαθύς, καὶ αἱ γυναῖκες ἦλθον ἐπὶ 

τὸ μνῆμά σου Χριστέ· ἀλλὰ τὸ σῶμα οὐχ εὑ-

ρέθη, τὸ ποθούμενον αὐταῖς· διὸ ἀπορουμέ-

ναις, οἱ ταῖς ἀστραπτούσαις ἐσθήσεσιν ἐπι-

στάντες. Τί τὸν ζῶντα, μετὰ τῶν νεκρῶν ζη-

τεῖτε; ἔλεγον· ἠγέρθη ὡς προεῖπε· τί ἀμνημο-

νεῖτε τῶν ῥημάτων αὐτοῦ; Οἷς πεισθεῖσαι, τὰ 

ὁραθέντα ἐκήρυττον· ἀλλ᾿ ἐδόκει λῆρος τὰ 

εὐαγγέλια· οὕτως ἦσαν ἔτι νωθεῖς οἱ Μαθη-

ταί· ἀλλ᾿ ὁ Πέτρος ἔδραμε, καὶ ἰδὼν ἐδόξασέ 

σου, πρὸς ἑαυτὸν τὰ θαυμάσια. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, * Θεοτόκε Παρ-

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

ᾅδης ᾐχμαλώτισται, * ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, * 

ἡ κατάρα νενέκρωται, * ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, * 

ὁ θάνατος τεθανάτωται, * καὶ ἡμεῖς ἐζωοποι-

ήθημεν· * διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· * Εὐλογη-

τὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, * ὁ οὕτως εὐδοκή-

σας, δόξα σοι. 

* * * 

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. 

Καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον. Ἦχος β´. 

Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος * καὶ τὰ δεσμὰ δι-

αρρήξας τοῦ ᾅδου, * ἔλυσας τὸ κατάκριμα 

τοῦ θανάτου, Κύριε, * πάντας ἐκ τῶν παγί-
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δων τοῦ ἐχθροῦ ῥυσάμενος· * ἐμφανίσας σε-

αυτὸν τοῖς ἀποστόλοις σου * ἐξαπέστειλας 

αὐτοὺς ἐπὶ τὸ κήρυγμα * καὶ δι᾿ αὐτῶν τὴν εἰ-

ρήνην * παρέσχες τῇ οἰκουμένῃ, * μόνε πολυ-

έλεε. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοί, δ´ τοῦ ἤχου καὶ δ´ 

ἐκ τῆς Ϛ´ ᾠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς. 

Τὰ Ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς. 

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς κα´ (21). 

Στίχ. α´. Ὁ Θεός, ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι· ἵνα 

τί ἐγκατέλιπές με; Μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας 

μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου. (κα´ 2) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Στίχ. β´. Ὁ Θεός μου, κεκράξομαι ἡμέρας, καὶ 

οὐκ εἰσακούσῃ, καὶ νυκτός, καὶ οὐκ εἰς ἄνοι-

αν ἐμοί. (κα´ 3) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. γ´. Πάντες οἱ θεωροῦντές με ἐξεμυκτή-

ρισάν με, ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν, ἐκίνησαν κε-

φαλήν. (κα´ 8) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. δ´. Περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί, 

ταῦροι πίονες περιέσχον με. (κα´ 13) 

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 ογ´ (73). 

Στίχ. α´. Ἱνατί, ὁ Θεός, ἀπώσω εἰς τέλος; ὠρ-

γίσθη ὁ θυμός σου ἐπὶ πρόβατα νομῆς σου; 
(ογ´ 1) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ σαρκὶ σταυρωθείς, 

* ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. β´. Μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου, ἧς ἐ-

κτήσω ἀπ᾿ ἀρχῆς. (ογ´ 2) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ σαρκὶ ... 

Στίχ. γ´. Ἐλυτρώσω ῥάβδον κληρονομίας σου, 

ὄρος Σιὼν τοῦτο, ὃ κατεσκήνωσας ἐν αὐτῷ. 
(ογ´ 2) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ σαρκὶ ... 

Στίχ. δ´. Ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώ-

νων, εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς. 
(ογ´ 12) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ σαρκὶ  ... 

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 α´. Ψαλμὸς Ϟη´ (98). 

Στίχ. α´. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, ὀργιζέσθω-

σαν λαοί· ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, σα-

λευθήτω ἡ γῆ. (Ϟη´ 1) 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α´. 

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον 

τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι 

κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυ-

λάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. 

Στίχ. β´. Κύριος ἐν Σιὼν μέγας καὶ ὑψηλός ἐ-

στιν ἐπὶ πάντας τοὺς λαούς. (Ϟη´ 2) 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α´. 

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου... 
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Στίχ. γ´. Ἐξομολογησάσθωσαν τῷ ὀνόματί 

σου τῷ μεγάλῳ, ὅτι φοβερὸν καὶ ἅγιόν ἐστι. 
(Ϟη´ 3) 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α´. 

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου... 

* * * 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

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

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν 

Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ 

νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

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

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ 

φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο 

Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου 

σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾅδην, μὴ πειρασθεὶς 

ὑπ᾿ αὐτοῦ· ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμε-

νος τὴν ζωήν. Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύ-

ριε δόξα σοι. 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α´. 

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον 

τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι 

κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυ-

λάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. 

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον τὴς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ. 
(Ψάλλεται ἀπὸ ιδ´ ἕως κα´ Σεπτεμβρίου). 

Ἦχος δ´. Αὐτόμελον. 

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, * τῇ ἐπω-

νύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ * τοὺς οἰκτιρμούς 

σου δώρησαι, * Χριστὲ ὁ Θεός· * εὔφρανον ἐν 

τῇ δυνάμει σου * τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, 

* νίκας χορηγῶν αὐτοῖς * κατὰ τῶν πολεμίων· 

* τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, * ὅπλον εἰ-

ρήνης, * ἀήττητον τρόπαιον. 

* * * 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

* * * 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Κυριακῆς μετὰ τὴν Ὕψωσιν,  

ζήτει τῇ ΚΑ´ Κυριακῇ ἑβδομάδος ἐπιστολῶν. 

Προκείμενον καὶ Ἀλληλούϊα τοῦ ἤχου. 

Προκείμενον. Ἦχος πλ. β´. (Ψαλμὸς κζ´). 

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον 

τὴν κληρονομίαν σου. (κζ´ 9) 

Στίχ. α´. Πρὸς σέ, Κύριε, κεκράξομαι, ὁ Θεός 

μου, μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. (κζ´ 1) 

Στίχ. β´. Κύριος κραταίωμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ 

καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν σωτηρίων τοῦ χριστοῦ 

αὐτοῦ ἐστι. (κζ´ 8) 

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνά-

γνωσμα. 

(Γαλ. β´ 16-20) 

Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος 

ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπι-

στεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χρι-

στοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιω-

θήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζη-

τοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν 

καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἄρα Χριστὸς ἁμαρτίας 

διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα 

ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν 

συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθα-

νον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· 

ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ 

νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ 

Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑ-

αυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος πλ. β´. (Ψαλμὸς Ϟ´). 

Στίχ. α´. Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, 

ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσε-

ται. (Ϟ´ 1) 

Στίχ. β´. Ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ· ἀντιλήπτωρ μου εἶ 

καὶ καταφυγή μου, ὁ Θεός μου, καὶ ἐλπιῶ ἐπ᾿ 

αὐτόν. (Ϟ´ 2) 

Στίχ. γ´. Ὅτι αὐτὸς ῥύσεταί σε ἐκ παγίδος θη-

ρευτῶν καὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους. (Ϟ´ 3) 
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Στίχ. δ´. Ὅτι σύ, Κύριε, ἡ ἐλπίς μου· τὸν Ὕψι-

στον ἔθου καταφυγήν σου. (Ϟ´ 9) 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Κυριακῆς μετὰ τὴν Ὕψωσιν, 

ζήτει τῇ Κυριακῇ Γ´ Νηστειῶν. 

Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον (η´ 34-38, θ´ 1). 

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλ-

θεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 

σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὃς γὰρ 

ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει 

αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕ-

νεκεν (ἐμοῦ καὶ) τοῦ εὐαγγελίου σώσει αὐ-

τήν. Τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν 

κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐ-

τοῦ; τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς 

ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ 

τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοι-

χαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-

που ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ 

δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων 

τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑ-

μῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες 

οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 

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… 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς * μακαρίζειν σε τὴν 

Θεοτόκον, * τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ-

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

μιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέραν * 

ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * 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 Τριάδα 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 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... 

Δι᾿ εὐχῶν... Ἀμήν. 

* * * * * 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ᾨδαὶ δ´-θ´ τῶν κανόνων. 

ᾨδὴ δ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Χριστός μου δύναμις, Θεὸς καὶ Κύριος, ἡ σε-

πτὴ Ἐκκλησία, θεοπρεπῶς, μέλπει ἀνακρά-

ζουσα, ἐκ διανοίας καθαρᾶς, ἐν Κυρίῳ ἑορτά-

ζουσα. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Τὸ ξύλον ἤνθησε, Χριστὲ τῆς ὄντως ζωῆς· ὁ 

Σταυρὸς γὰρ ἐπάγη, καὶ ἀρδευθείς, αἵματι 

καὶ ὕδατι, ἐξ ἀκηράτου σου πλευρᾶς, τὴν ζω-

ὴν ἡμῖν ἐβλάστησεν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 
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Οὐκ ἔτι ὄφις μοι, ψευδῶς τὴν θέωσιν, ὑπο-

βάλλει· Χριστὸς γάρ, ὁ θεουργός, τῆς ἀνθρώ-

πων φύσεως, νῦν ἀκωλύτως τὴν τρίβον, τῆς 

ζωῆς μοι ἀνεπέτασεν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡς ὄντως ἄφθεγκτα, καὶ ἀκατάληπτα, τὰ τῆς 

σῆς Θεοτόκε, θεοπρεποῦς, πέφυκε κυήσεως, 

τοῖς ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ, Ἀειπάρθενε μυστή-

ρια. 

Τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ δ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Εἰσακήκοα Κύριε. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Πικρογόνους μετέβαλε, ξύλῳ Μωυσῆς πηγὰς 

ἐν ἐρήμῳ πάλαι, τῷ Σταυρῷ πρὸς τὴν εὐσέ-

βειαν, τῶν ἐθνῶν προφαίνων τὴν μετάθεσιν. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Ὁ βυθῷ κολπωσάμενος, τέμνουσαν ἀνέδω-

κεν Ἰορδάνης ξύλῳ, τῷ Σταυρῷ καὶ τῷ Βαπτί-

σματι, τὴν τομὴν τῆς πλάνης τεκμαιρόμενος. 

Δόξα. 

Ἱερῶς προστοιβάζεται, ὁ τετραμερὴς λαὸς 

προηγούμενος, τῆς ἐν τύπῳ μαρτυρίου σκη-

νῆς, σταυροτύποις τάξεσι κλεϊζόμενος. 

Καὶ νῦν. 

Θαυμαστῶς ἐφαπλούμενος, τὰς ἡλιακὰς βο-

λὰς ἐξηκόντισεν ὁ Σταυρός· καὶ διηγήσαντο, 

οὐρανοὶ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

ᾨδὴ ε´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Τῷ θείῳ φέγγει σου Ἀγαθέ, τὰς τῶν ὀρθρι-

ζόντων σοι ψυχάς, πόθῳ καταύγασον δέομαι, 

σὲ εἰδέναι Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, ἐκ ζό-

φου τῶν πταισμάτων, ἀνακαλούμενον. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὑποχωρεῖ μοι τὰ Χερουβείμ, νῦν καὶ ἡ φλογί-

νη ῥομφαία, Δέσποτα νῶτά μοι δίδωσι, σὲ ἰ-

δόντα Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, λῃστῇ ὁ-

δοποιήσαντα, τὸν Παράδεισον. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οὐκ ἔτι δέδοικα τὴν εἰς γῆν, Δέσποτα Χριστὲ 

ἐπιστροφήν· σὺ γὰρ ἐκ γῆς με ἀνήγαγες, ἐπι-

λελησμένον, δι᾿ εὐσπλαγχνίαν πολλήν, πρὸς 

ὕψος ἀφθαρσίας, τῇ ἀναστάσει σου. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τοὺς Θεοτόκον σε ἐκ ψυχῆς, Δέσποινα τοῦ 

κόσμου ἀγαθή, ὁμολογοῦντας διάσωσον· σὲ 

γὰρ προστασίαν, ἀκαταμάχητον, κεκτήμεθα 

τὴν ὄντως, θεογεννήτριαν. 

Τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ ε´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ὦ τρισμακάριστον ξύλον. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Σὲ τὸ ἀοίδιμον ξύλον, ἐν ᾧ ἐτάθη Χριστός, ἡ 

τὴν Ἐδὲμ φυλάττουσα, στρεφομένη ῥομφαία, 

Σταυρὲ ᾐδέσθη· τὸ φρικτὸν δὲ Χερουβίμ, εἶξε 

τῷ σοὶ παγέντι Χριστῷ, τῷ παρέχοντι, τὴν εἰ-

ρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Σὲ τὸ ἀοίδιμον ξύλον, ... 

Δόξα. 

Ὑποχθονίων δυνάμεις, ἀντίπαλοι τοῦ Σταυ-

ροῦ, φρίττουσι χαραττόμενον, τὸ σημεῖον ἐν 

ἀέρι ᾧ πολοῦσιν· οὐρανίων γηγενῶν, γένος 

δὲ γόνυ κάμπτει Χριστῷ, τῷ παρέχοντι, τὴν 

εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. 

Μαρμαρυγαῖς ἀκηράτοις, φανεὶς ὁ θεῖος 

Σταυρός, ἐσκοτισμένοις ἔθνεσι, τοῖς ἐν πλά-

νῃ ἀπάτης τὸ θεῖον φέγγος, ἀπαστράψας οἰ-

κειοῖ, τῷ ἐν αὐτῷ παγέντι Χριστῷ, τῷ παρέ-

χοντι, τὴν εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 
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ᾨδὴ στ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν, ὑψουμένην καθο-

ρῶν, τῶν πειρασμῶν τῷ κλύδωνι, τῷ εὐδίῳ λι-

μένι σου προσδραμών, βοῶ σοι· Ἀνάγαγε, ἐκ 

φθορᾶς τὴν ζωήν μου Πολυέλεε. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Σταυρούμενος Δέσποτα, τοῖς μὲν ἥλοις τὴν ἀ-

ράν, τὴν καθ᾿ ἡμῶν ἐξήλειψας, τῇ δὲ λόγχῃ 

νυττόμενος τὴν πλευράν, Ἀδὰμ τὸ χειρόγρα-

φον, διαῤῥήξας τὸν κόσμον ἠλευθέρωσας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἀδὰμ κατενήνεκται, δι᾿ ἀπάτης πτερνισθείς, 

πρὸς τὸ τοῦ ᾅδου βάραθρον· ἀλλ᾿ ὁ φύσει Θε-

ός τε καὶ συμπαθής, κατῆλθες πρὸς ἔρευναν, 

καὶ ἐπ᾿ ὤμων βαστάσας συνανέστησας. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἡ πάναγνος Δέσποινα, ἡ τεκοῦσα τοῖς βρο-

τοῖς, τὸν κυβερνήτην Κύριον, τῶν παθῶν μου 

τὸν ἄστατον καὶ δεινόν, κατεύνασον τάρα-

χον, καὶ γαλήνην παράσχου τῇ καρδίᾳ μου. 

Τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ Ϛ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Νοτίου θηρὸς ἐν σπλάγχνοις. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Ὁ γήρᾳ καμφθεὶς καὶ νόσῳ τρυχωθείς, ἀνωρ-

θοῦτο, Ἰακὼβ χεῖρας ἀμείψας, τὴν ἐνέργειαν 

φαίνων τοῦ ζωηφόρου Σταυροῦ· τὴν παλαιό-

τητα καὶ γάρ, τοῦ νομικοῦ σκιώδους, γράμμα-

τος ἐκαινογράφησεν, ὁ ἐν τούτῳ σαρκὶ προ-

σπαγεὶς Θεός, καὶ τὴν ψυχόλεθρον νόσον, 

τῆς πλάνης ἀπήλασε. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Ὁ γήρᾳ καμφθεὶς καὶ νόσῳ τρυχωθείς, ... 

Δόξα. 

Νεαζούσαις θεὶς παλάμας, ὁ θεῖος Ἰσραὴλ 

σταυροειδῶς κάραις ἐδήλου, ὡς πρεσβύτερον 

κλέος ὁ νομολάτρις λαός· ὑποπτευθεὶς ὅθεν 

οὕτως ἐξηπατῆσθαι, οὐκ ἠλλοίωσε τὸν ζωη-

φόρον τύπον· ὑπερέξει λαὸς γὰρ Χριστοῦ τοῦ 

Θεοῦ, νεοπαγὴς ἀνεβόα, Σταυρῷ τειχιζόμε-

νος. 

Καὶ νῦν. 

Νεαζούσαις θεὶς παλάμας, ... 

ᾨδὴ ζ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον εἰργάσατο, Ἄγ-

γελος τοῖς ὁσίοις παισί· τοὺς Χαλδαίους δὲ 

καταφλέγον, πρόσταγμα Θεοῦ, τὸν τύραννον 

ἔπεισε βοᾶν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν πα-

τέρων ἡμῶν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ὀδυρόμενος τῷ πάθει σου ὁ ἥλιος, ζόφον πε-

ριεβάλετο, καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἐπὶ πᾶσαν, Δέσποτα 

τὴν γῆν, τὸ φῶς συνεσκότασε βοῶν· Εὐλογη-

τὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἠμφιάσαντο Χριστὲ τῇ καταβάσει σου, φέγ-

γος τὰ καταχθόνια· ὁ προπάτωρ δὲ θυμηδίας, 

ἔμπλεως ὀφθείς, χορεύων ἐσκίρτησε βοῶν· 

Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Διὰ σοῦ Μῆτερ Παρθένε φῶς ἀνέτειλε, πάσῃ 

τῇ οἰκουμένῃ φαιδρόν· τὸν γὰρ κτίστην σὺ 

τῶν ἁπάντων, τέτοκας Θεόν· ὃν αἴτησαι Πά-

ναγνε ἡμῖν, καταπεμφθῆναι τοῖς πιστοῖς, τὸ 

μέγα ἔλεος. 

Τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ ζ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Ἔκνοον πρόσταγμα. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Ξύλου γευσάμενος ὁ πρῶτος ἐν βροτοῖς, φθο-

ρᾷ παρῴκησε· ῥίψιν γὰρ ζωῆς ἀτιμοτάτην κα-

τακριθείς, ὅλῳ τῷ γένει σωματοφθόρος τις, 

ὡς λύμη τῆς νόσου μετέδωκεν· ἀλλ᾿ εὑρηκό-
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τες γηγενεῖς ἀνάκλησιν, Σταυροῦ τὸ ξύλον 

κράζομεν· Ὁ ὑπερύμνητος, τῶν Πατέρων καὶ 

ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Ξύλου γευσάμενος ὁ πρῶτος ἐν βροτοῖς, ... 

Δόξα. 

Ἔλυσε πρόσταγμα Θεοῦ παρακοή, καὶ ξύλον 

ἤνεγκε θάνατον βροτοῖς, τὸ μὴ εὐκαίρως με-

ταληφθέν· ἐν ἀσφαλείᾳ τῆς ἐριτίμου δέ, ἐν-

τεῦθεν ζωῆς τὸ ξύλον εἴργετο, ὃ νυκτιλόχου 

δυσθανοῦς ἠνέῳξεν, εὐγνωμοσύνῃ κράζον-

τος· Ὁ ὑπερύμνητος, τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν, 

Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Καὶ νῦν. 

Ῥάβδου προσπτύσσεται τὸ ἄκρον Ἰωσήφ, ὁ 

γεννησόμενα, βλέπων Ἰσραήλ, τῆς βασιλείας 

τὸ κραταιόν, ὅπως συνέξει ὁ ὑπερένδοξος 

Σταυρὸς προδηλῶν· οὗτος γὰρ τοῖς βασιλεῦ-

σι, τροπαιοῦχον καύχημα, καὶ φῶς τοῖς πίστει 

κράζουσιν· Ὁ ὑπερύμνητος, τῶν Πατέρων καὶ 

ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐκ φλογὸς τοῖς ὁσίοις, δρόσον ἐπήγασας, καὶ 

δικαίου θυσίαν, ὕδατι ἔφλεξας· ἅπαντα γὰρ 

δρᾷς, Χριστὲ μόνῳ τῷ βούλεσθαι· σὲ ὑπερυ-

ψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Ἰουδαίων τὸν πάλαι, προφητοκτόνον λαόν, 

θεοκτόνον ὁ φθόνος, νῦν ἀπειργάσατο, σὲ ἐ-

πὶ Σταυροῦ, ἀναρτήσαντα Λόγε Θεοῦ· ὃν ὑ-

περυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Οὐρανίους ἁψῖδας, οὐ καταλέλοιπας, καὶ εἰς 

ᾅδην φοιτήσας, ὅλον συνήγειρας, κείμενον 

Χριστέ, ἐν σαπρίᾳ τὸν ἄνθρωπον, σὲ ὑπερυ-

ψοῦντα, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἐκ φωτὸς φωτοδότην, Λόγον συνέλαβες, καὶ 

τεκοῦσα ἀφράστως, τοῦτον δεδόξασαι· Πνεῦ-

μα γὰρ ἐν σοί, Κόρη θεῖον ἐσκήνωσεν· ὅθεν 

σε ὑμνοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ η´.  

Ἦχος πλ. δ´. Εὐλογεῖτε Παῖδες. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Ὑψουμένου ξύλου, ῥαντισθέντος ἐν αἵματι, 

τοῦ σαρκωθέντος Λόγου Θεοῦ, ὑμνεῖτε αἱ 

τῶν οὐρανῶν Δυνάμεις, βροτῶν τὴν ἀνάκλη-

σιν ἑορτάζουσαι· Λαοὶ προσκυνεῖτε Χριστοῦ 

τὸν Σταυρόν, δι᾿ οὗ τῷ κόσμῳ ἀνάστασις εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Ὑψουμένου ξύλου, ... 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν  

καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον·  

ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν  

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Γηγενεῖς παλάμαις, οἰκονόμοι τῆς χάριτος, 

Σταυρὸν οὗ ἔστη Χριστὸς ὁ Θεός, ὑψοῦτε ἱε-

ροπρεπῶς καὶ λόγχην, Θεοῦ Λόγου σῶμα ἀν-

τιτορήσασαν. Ἰδέτωσαν ἔθνη πάντα τὸ σωτή-

ριον τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντα εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Καὶ νῦν. 

Οἱ τῇ ψήφῳ, προκριθέντες ἀγάλλεσθε, χρι-

στιανῶν πιστοὶ Βασιλεῖς· καυχᾶσθε τῷ τρο-

παιοφόρῳ ὅπλῳ, λαχόντες θεόθεν, Σταυρὸν 

τὸν τίμιον· ἐν τούτῳ γὰρ φῦλα πολέμων, θρά-

σος ἐπιζητοῦντα, σκεδάννυνται εἰς τοὺς αἰῶ-

νας. 

ᾨδὴ θ´. Ὁ ἀναστάσιμος.  

Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, ὃν οὐ τολμᾷ 

Ἀγγέλων ἀτενίσαι τὰ τάγματα· διὰ σοῦ δὲ 

Πάναγνε ὡράθη βροτοῖς, Λόγος σεσαρκωμέ-
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νος· ὃν μεγαλύνοντες, σὺν ταῖς οὐρανίαις 

στρατιαῖς, σὲ μακαρίζομεν. 

Τροπάρια. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Παθῶν ἀμέτοχος σὺ διέμεινας, Λόγε Θεοῦ 

σαρκὶ προσομιλήσας τοῖς πάθεσιν, ἀλλὰ λύ-

εις τῶν παθῶν τὸν ἄνθρωπον, πάθεσι χρημα-

τίσας, πάθος Σωτὴρ ἡμῶν· μόνος γὰρ ὑπάρ-

χεις ἀπαθής, καὶ παντοδύναμος. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε. 

Φθορὰν θανάτου καταδεξάμενος, διαφθορᾶς 

ἐτήρησας τὸ σῶμά σου ἄγευστον· ἡ δὲ σὴ ζω-

οποιὸς καὶ θεία ψυχή, Δέσποτα ἐν τῷ ᾅδῃ, οὐ 

καταλέλειπται· ἀλλ᾿ ὥσπερ ἐξ ὕπνου ἀνα-

στάς, ἡμᾶς συνήγειρας. 

Τριαδικόν. 

Στίχ. Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 

ἡμᾶς. 

Θεὸν Πατέρα Υἱὸν συνάναρχον, πάντες βρο-

τοὶ ἐν χείλεσιν ἁγνοῖς μὲν δοξάζομεν, τὴν δὲ 

ἄῤῥητον καὶ ὑπερένδοξον, Πνεύματος πανα-

γίου, δύναμιν σέβομεν· μόνη γὰρ ὑπάρχεις 

πανσθενής, Τριὰς ἀχώριστος. 

Τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ θ´.  

Ἦχος πλ. δ´. Μυστικὸς εἶ Θεοτόκε. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Ἀγαλλέσθω τὰ δρυμοῦ ξύλα σύμπαντα, ἁγι-

ασθείσης τῆς φύσεως αὐτῶν, ὑφ᾿ οὗ περ ἐξ 

ἀρχῆς, ἐφυτεύθη Χριστοῦ, τανυθέντος ἐν ξύ-

λῳ· δι᾿ οὗ νῦν ὑψουμένου, προσκυνοῦμεν αὐ-

τὸν καὶ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ,  

σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. 

Ἀγαλλέσθω τὰ δρυμοῦ ξύλα σύμπαντα, ... 

Δόξα. 

Ἱερὸν ἠγέρθη κέρας θεόφροσι, τῆς κεφαλῆς 

τῶν ἁπάντων ὁ Σταυρός, ἐν ᾧ ἁμαρτωλῶν 

νοουμένων, συνθλῶνται τὰ κέρατα πάντα· 

δι᾿ οὗ νῦν ὑψουμένου, προσκυνοῦμεν αὐτὸν 

καὶ μεγαλύνομεν. 

Καὶ νῦν. 

Ἱερὸν ἠγέρθη κέρας θεόφροσι, ... 

* * * * * 

 


