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30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

«Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, ἔτι δὲ Ἰω-

σὴφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ 

μαθητοῦ Νικοδήμου». Ἰακώβου ἀποστόλου, 

ἀδελφοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (†44). Κλή-

μεντος ὁσίου, Δονάτου ἐπισκόπου Εὐροίας, 

Ἀργυρῆς νεομάρτυρος τῆς ἐν Πικριδίῳ 

(†1725). 

Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ: α´) πάντων τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ δι-

αλαμψάντων ἁγίων· β´) Δημητρίου νεομάρτυρος ἐκ 

Χώρας Τριφυλίας (14 Ἀπριλίου)· γ´) Ἠλία νεομάρτυρος 

τοῦ Ἀρδούνη (†1685)· δ´) Σεραφεὶμ ἱερομάρτυρος ἐπι-

σκόπου Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου (4 Δεκεμβρίου), ἐν 

Καρδίτσῃ· ε´) τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν ἐν Μανδα-

μάδῳ Μηθύμνης ἐπὶ τοῖς ἐγκαινίοις τοῦ ἱ. ναοῦ τοῦ 

προσκυνήματος. 

Ἦχος β´. Ἑωθινὸν δ´. Τυπικὸν Πεντ. §§16-18. 

* * * * * 

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 ζ´, καὶ τῶν Μυ-

ροφόρων Στιχηρὰ Ἰδιόμελα γ´. 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. 

Ἦχος β´. 

Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου 

τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. 

Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα, τὸν 

Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα, ἐκ Παρθένου Μα-

ρίας, δεῦτε προσκυνήσωμεν· Σταυρὸν γὰρ ὑ-

πομείνας, τῇ ταφῇ παρεδόθη, ὡς αὐτὸς ἠθέ-

λησε, καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ἔσωσέ με τὸν 

πλανώμενον ἄνθρωπον. 

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

ταποδῷς μοι. 

Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, τὸ καθ᾿ ἡμῶν χειρό-

γραφον προσηλώσας, τῷ Σταυρῷ ἐξήλειψε, 

καὶ τοῦ θανάτου τὸ κράτος κατήργησε. Προ-

σκυνοῦμεν αὐτοῦ τὴν τριήμερον ἔγερσιν. 

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

ριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. 

Σὺν Ἀρχαγγέλοις ὑμνήσωμεν, Χριστοῦ τὴν ἀ-

νάστασιν· αὐτὸς γὰρ λυτρωτής ἐστι, καὶ Σω-

τὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν· καὶ ἐν δόξῃ φοβερᾷ, 

καὶ κραταιᾷ δυνάμει, πάλιν ἔρχεται, κρῖναι 

κόσμον, ὃν ἔπλασεν. 

Ἕτερα Στιχηρὰ Ἀνατολικά. 

Στίχ. δ´. Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα 

εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Σὲ τὸν σταυρωθέντα καὶ ταφέντα, Ἄγγελος 

ἐκήρυξε Δεσπότην, καὶ ἔλεγε ταῖς γυναιξί· 

Δεῦτε ἴδετε, ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος· ἀνέστη 

γάρ, καθὼς εἶπεν, ὡς παντοδύναμος· διό σε 

προσκυνοῦμεν, τὸν μόνον ἀθάνατον. Ζωοδό-

τα Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Στίχ. ε´. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε 

Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλα-

σμός ἐστιν. 

Ἐν τῷ Σταυρῷ σου κατήργησας, τὴν τοῦ ξύ-

λου κατάραν· ἐν τῇ ταφῇ σου ἐνέκρωσας, τοῦ 

θανάτου τὸ κράτος· ἐν δὲ τῇ ἐγέρσει σου, ἐ-

φώτισας τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων· διὰ τοῦτό 

σοι βοῶμεν. Εὐεργέτα Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν 

δόξα σοι. 

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. 

Ἠνοίγησάν σοι Κύριε, φόβῳ πύλαι θανάτου· 

πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν· πύλας 

γὰρ χαλκᾶς συνέτριψας, καὶ μοχλοὺς σιδη-

ροῦς συνέθλασας, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς ἐκ σκό-

τους, καὶ σκιᾶς θανάτου, καὶ τοὺς δεσμοὺς ἡ-

μῶν διέῤῥηξας. 

Στίχ. ζ´. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, 

ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ 

τὸν Κύριον. 

Τὸν σωτήριον ὕμνον ᾄδοντες, ἐκ στομάτων ἀ-

ναμέλψωμεν· δεῦτε πάντες ἐν οἴκῳ Κυρίου, 

προσπέσωμεν λέγοντες· Ὁ ἐπὶ ξύλου σταυ-

ρωθείς, καὶ ἐκ νεκρῶν ἀναστάς, καὶ ὢν ἐν 
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κόλποις τοῦ Πατρός, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις 

ἡμῶν. 

Εἶτα τῶν Μυροφόρων, Στιχηρὰ Ἰδιόμελα γ´. 

Ἦχος β´. Ἀνατολίου. 

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. 

Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, ὄρθρου βαθέος, ἀ-

ρώματα λαβοῦσαι, τοῦ Κυρίου τὸν τάφον κα-

τέλαβον· ἅπερ δὲ οὐκ ἤλπιζον εὑροῦσαι, διε-

λογίζοντο εὐλαβούμεναι τοῦ λίθου τὴν μετά-

θεσιν· καὶ πρὸς ἀλλήλας διελέγοντο· Ποῦ εἰ-

σιν αἱ σφραγῖδες τοῦ μνήματος; ποῦ ἐστιν ἡ 

τοῦ Πιλάτου κουστωδία, καὶ ἀκριβὴς ἀσφά-

λεια; Γέγονε δὲ μηνυτὴς τῶν ἀγνοουσῶν γυ-

ναικῶν, ἐξαστράπτων Ἄγγελος, καὶ φάσκων 

πρὸς αὐτάς· Τί μετὰ θρήνων ζητεῖτε τὸν ζῶν-

τα, καὶ ζωοποιήσαντα τὸ γένος τῶν βροτῶν; 

ἐξηγέρθη Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐκ νεκρῶν ὡς 

παντοδύναμος, παρέχων πᾶσιν ἡμῖν, ἀφθαρ-

σίαν καὶ ζωήν, φωτισμὸν καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Ὁ αὐτός. Τοῦ Κουμουλᾶ. 

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

ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Τί τὰ μύρα τοῖς δάκρυσι Μαθήτριαι κιρνᾶτε; ὁ 

λίθος κεκύλισται· ὁ τάφος κεκένωται· ἴδετε 

τὴν φθοράν, τῇ ζωῇ πατηθεῖσαν· τὰς σφραγῖ-

δας μαρτυρούσας τηλαυγῶς· ὑπνοῦντας δει-

νῶς τοὺς φύλακας τῶν ἀπειθῶν. Τὸ θνητὸν 

σέσωσται σαρκὶ Θεοῦ· ὁ ᾍδης θρηνεῖ· δρα-

μοῦσαι χαρᾷ, εἴπατε τοῖς Ἀποστόλοις· Ὁ νε-

κρώσας Χριστὸς τὸν θάνατον, πρωτότοκος ἐκ 

νεκρῶν, ὑμᾶς προάγει εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 

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

ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Αἱ Μυροφόροι ὄρθριαι γενόμεναι, καὶ τὸ μνῆ-

μά σου μετὰ σπουδῆς καταλαβοῦσαι, ἐπεζή-

τουν σε Χριστέ, πρὸς τὸ μυρίσαι τὸ ἄχραντον 

Σῶμά σου· καὶ τοῦ Ἀγγέλου τοῖς ῥήμασιν ἐ-

νηχηθεῖσαι, χαροποιὰ σύμβολα τοῖς Ἀποστό-

λοις ἐκήρυττον· Ὅτι ἀνέστη ὁ ἀρχηγὸς τῆς 

σωτηρίας ἡμῶν, σκυλεύσας τὸν θάνατον, τῷ 

δὲ κόσμῳ δωρούμενος, ζωὴν αἰώνιον καὶ τὸ 

μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β´. Κοσμᾶ Μοναχοῦ. 

Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, τὸν τάφον σου κατα-

λαβοῦσαι, καὶ τὰς σφραγῖδας τοῦ μνήματος ἰ-

δοῦσαι, μὴ εὑροῦσαι δὲ τὸν ἄχραντον Σῶμά 

σου, ὀδυρόμεναι, μετὰ σπουδῆς ἦλθον λέγου-

σαι· Τίς ἔκλεψεν ἡμῶν τὴν ἐλπίδα; τίς εἴληφε 

νεκρὸν γυμνὸν ἐσμυρνισμένον, τῆς Μητρὸς 

μόνον παραμύθιον; ὤ! πῶς ὁ νεκροὺς ζωώ-

σας, τεθανάτωται; ὁ τὸν ᾍδην σκυλεύσας, 

πῶς τέθαπται; ἀλλ᾿ ἀνάστηθι Σωτὴρ αὐτε-

ξουσίως, καθὼς εἶπας τριήμερος, σώζων τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Ἦχος β´. Θεοτοκίον.  

Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου, τῆς χάριτος ἐλ-

θούσης· ὡς γὰρ ἡ βάτος οὐκ ἐκαίετο κατα-

φλεγομένη, οὕτω παρθένος ἔτεκες, καὶ παρ-

θένος ἔμεινας· ἀντὶ στύλου πυρός, δικαιοσύ-

νης ἀνέτειλεν ἥλιος, ἀντὶ Μωϋσέως Χριστός, 

ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν 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) 
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Καὶ τὰ ἀναγνώσματα. 

* * * 

Εἶτα ἡ συνήθης Ἐκτενής, τό, Καταξίωσον, τὰ 

Πληρωτικά, ἡ κεφαλοκλισία κ.λπ. 

* * * 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἀπόστιχα Στιχηρά. 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος β´. 

Ἡ Ἀνάστασίς σου Χριστὲ Σωτήρ, ἅπασαν ἐ-

φώτισε τὴν οἰκουμένην, καὶ ἀνεκαλέσω τὸ ἴ-

διον πλάσμα. Παντοδύναμε Κύριε, δόξα σοι. 

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. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. α´. 

Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς, ὥσπερ ἱμάτι-

ον, καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου σὺν Νικο-

δήμῳ, καὶ θεωρήσας νεκρόν, γυμνόν, ἄτα-

φον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυ-

ρόμενος ἔλεγεν· Οἴμοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ! ὃν 

πρὸ μικροῦ ὁ ἥλιος ἐν Σταυρῷ κρεμάμενον 

θεασάμενος, ζόφον περιεβάλλετο, καὶ ἡ γῆ 

τῷ φόβῳ ἐκυμαίνετο, καὶ διεῤῥήγνυτο ναοῦ 

τὸ καταπέτασμα· ἀλλ᾿ ἰδοὺ νῦν βλέπω σε, δι᾿ 

ἐμὲ ἑκουσίως ὑπελθόντα θάνατον. Πῶς σε 

κηδεύσω Θεέ μου; ἢ πῶς σινδόσιν εἱλήσω; 

ποίαις χερσὶ δὲ προσψαύσω τὸ σὸν ἀκήρατον 

Σῶμα; ἢ ποῖα ᾄσματα μέλψῳ τῇ σῇ ἐξόδῳ Οἰ-

κτίρμον; Μεγαλύνω τὰ Πάθη σου, ὑμνολογῶ 

καὶ τὴν ταφήν σου, σὺν τῇ Ἀναστάσει κραυ-

γάζων· Κύριε, δόξα σοι. 

* * * 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος β´. 

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀ-

θάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστρα-

πῇ τῆς Θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας 

ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ 

Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωο-

δότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. 

Δόξα. Ἕτερον. Ἦχος β´. 

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελών, 

τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ εἱλή-

σας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύ-
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σας ἀπέθετο· ἀλλὰ τριήμερος ἀνέστης Κύριε, 

παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Καὶ νῦν. 

Ταῖς Μυροφόροις γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐ-

πιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα· Τὰ μύρα τοῖς θνη-

τοῖς ὑπάρχει ἁρμόδια· Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς 

ἐδείχθη ἀλλότριος· ἀλλὰ κραυγάσατε· Ἀνέ-

στη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔ-

λεος. 

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 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 

Τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος β´. 

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀ-

θάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστρα-

πῇ τῆς Θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας 

ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ 

Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωο-

δότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. 

Δόξα. Ἕτερον. Ἦχος β´. 

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελών, 

τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ εἱλή-

σας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύ-

σας ἀπέθετο· ἀλλὰ τριήμερος ἀνέστης Κύριε, 

παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Καὶ νῦν. 

Ταῖς Μυροφόροις γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐ-

πιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα· Τὰ μύρα τοῖς θνη-

τοῖς ὑπάρχει ἁρμόδια· Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς 

ἐδείχθη ἀλλότριος· ἀλλὰ κραυγάσατε· Ἀνέ-

στη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔ-

λεος. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

[Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ Ἄμωμος] 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Καθίσματα. 

Τὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος β´. 

Τὸν λίθον τοῦ μνήματος, σφραγισθῆναι μὴ 

κωλύσας, τὴν πέτραν τῆς Πίστεως, ἀναστὰς 

παρέσχες πᾶσι, Κύριε δόξα σοι. 

Δόξα. 

Τὸν κόλπον τὸν ἄχραντον, ἐν ὑψίστοις μὴ κε-

νώσας, ταφὴν καὶ ἀνάστασιν, ὑπὲρ πάντων 

κατεδέξω, Κύριε δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν, πάντα ὑπερένδοξα, τὰ 

σὰ Θεοτόκε μυστήρια· τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμέ-

νη, καὶ παρθενίᾳ φυλαττομένη, Μήτηρ ἐγνώ-

σθης ἀψευδής, Θεὸν τεκοῦσα ἀληθινόν· αὐ-

τὸν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Ἕτερα. 

Αἱ Μυροφόροι ὄρθριαι γενόμεναι, καὶ τὸ μνῆ-

μα κενὸν θεασάμεναι, τοῖς Ἀποστόλοις ἔλε-

γον· Τὴν φθορὰν καθεῖλεν ὁ κραταιός, καὶ 

τοὺς ἐν ᾅδῃ ἥρπασε τῶν δεσμῶν· κηρύξατε 

παῤῥησίᾳ· Ὅτι ἀνέστη Χριστὸς ὁ Θεός, δω-

ρούμενος ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. 

Τὰ μύρα τῆς ταφῆς σου, αἱ γυναῖκες κομίσα-

σαι, λαθραίως πρὸς τὸ μνῆμα παρεγένοντο 
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ὄρθριαι, τῶν Ἰουδαίων δειλιῶσαι τὴν αὐθά-

δειαν καὶ στρατιωτῶν προορῶσαι τὴν ἀσφά-

λειαν· ἀλλὰ φύσις ἀσθενὴς τὴν ἀνδρείαν ἐνί-

κησεν· ὅτι γνώμη συμπαθὴς τῷ Θεῷ εὐηρέ-

στησε· προσφόρως οὖν ἐκραύγαζον· Ἀνάστα 

Κύριε, βοήθησον ἡμῖν, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἕ-

νεκεν τοῦ ὀνόματός σου. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὑπερδεδοξασμένη ὑπάρχεις, Θεοτόκε Παρ-

θένε, ὑμνοῦμέν σε· διὰ γὰρ τοῦ Σταυροῦ τοῦ 

Υἱοῦ σου, κατεβλήθη ὁ ᾅδης, καὶ ὁ θάνατος 

τέθνηκε· νεκρωθέντες ἀνέστημεν, καὶ ζωῆς 

ἠξιώθημεν· τὸν Παράδεισον ἐλάβομεν, τὴν 

ἀρχαίαν ἀπόλαυσιν· διὸ εὐχαριστοῦντες δο-

ξολογοῦμεν, ὡς κραταιὸν Χριστὸν τὸν Θεὸν 

ἡμῶν, καὶ μόνον πολυέλεον. 

* * * 

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 β´. 

Μετὰ τὸ Πάθος πορευθεῖσαι ἐν τῷ μνήματι 

πρὸς τὸ μυρίσαι τὸ σῶμά σου αἱ γυναῖκες Χρι-

στὲ ὁ Θεός, εἶδον Ἀγγέλους ἐν τῷ τάφῳ καὶ ἐ-

ξέστησαν· φωνῆς γὰρ ἤκουον ἐξ αὐτῶν, ὅτι 

ἀνέστη ὁ Κύριος, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ 

μέγα ἔλεος. 

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἦχος β´. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐν τῷ οὐρανῷ τὰ ὄμματα, ἐκπέμπω μου τῆς 

καρδίας, πρὸς σὲ Σωτήρ· Σῶσόν με σῇ ἐπι-

λάμψει. 

Ἐλέησον ἡμᾶς, τοὺς πταίοντάς σοι πολλά, 

καθ᾿ ἑκάστην ὥραν, ὦ Χριστέ μου, καὶ δὸς 

πρὸ τέλους τρόπους, τοῦ μετανοεῖν σοι. 
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Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, τὸ βασιλεύειν πέλει, τὸ ἁγιά-

ζειν, τὸ κινεῖν τὴν κτίσιν· Θεὸς γάρ ἐστιν, ὁ-

μοούσιος Πατρὶ καὶ Λόγῳ. 

Ἀντίφωνον Β´. 

Εἰμὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, τίς ἱκανὸς σῷος 

φυλαχθῆναι, ἐκ τοῦ ἐχθροῦ ἅμα, καὶ ἀνθρω-

ποκτόνου; 

Τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν, μὴ παραδῷς Σωτὴρ τὸν 

σὸν δοῦλον· λέοντος τρόπον κατ᾿ ἐμοῦ κι-

νοῦνται, καὶ γὰρ οἱ ἐχθροί μου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ζωαρχία καὶ γέρας· πάντα 

γὰρ τὰ κτιστά, ὡς Θεὸς ὢν δυναμοῖ, συντηρεῖ 

ἐν Πατρὶ δι᾿ Υἱοῦ δέ. 

Ἀντίφωνον Γ´. 

Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ἐοίκασιν ὄρει τῷ ἁ-

γίῳ, οἳ οὐδαμῶς σαλεύονται, προσβολαῖς τοῦ 

Βελίαρ. 

Ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν μὴ ἐκτεινάτωσαν 

οἱ θείως ζῶντες· οὐ γὰρ ἐᾷ Χριστός, τῇ ῥάβδῳ 

τὸν κλῆρον αὐτοῦ. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, προσπηγάζει πᾶσα σοφία, 

ἔνθεν χάρις Ἀποστόλοις, καὶ τοῖς ἄθλοις κα-

ταστέφονται Μάρτυρες, καὶ Προφῆται ὁρῶ-

σιν. 

Προκείμενον. Ψαλμὸς ζ´ (7). 

Ἐξεγέρθητι, Κύριε ὁ Θεός μου, ἐν προστάγ-

ματι ᾧ ἐνετείλω, καὶ συναγωγὴ λαῶν κυκλώ-

σει σε. (δίς) 

Στίχ. Κύριε, ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· σῶ-

σόν με ἐκ πάντων τῶν διωκόντων με καὶ ρῦ-

σαί με. 

Ἐξεγέρθητι, Κύριε ὁ Θεός μου... 

* * * 

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... 

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-
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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. 

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. 
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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 

τῶν μυροφόρων). 

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. 

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 

Κάθισμα τῶν Μυροφόρων. 

Ἦχος β´. Τὰ ἄνω ζητῶν. 

Τὰ μύρα θερμῶς, τῷ τάφῳ προσκομίζουσαι, 

Γυναῖκες Σωτήρ, Ἀγγέλου τῇ λαμπρότητι, 

τὰς ψυχὰς ἠγάλλοντο, καὶ Θεόν σε τῶν ὅλων 
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ἐκήρυττον, καὶ Μαθηταῖς ἐβόων· Ὄντως ἀνέ-

στη ἐκ τάφου ἡ πάντων ζωή. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος ὁ αὐτός. 

Τῶν Μαθητῶν σου ὁ χορός, σὺν Μυροφόροις 

γυναιξίν, ἀγάλλεται συμφώνως· κοινὴν γὰρ 

ἑορτὴν σὺν αὐταῖς ἑορτάζουσιν εἰς δόξαν καὶ 

τιμὴν τῆς σῆς Ἀναστάσεως, καὶ δι᾿ αὐτῶν βο-

ῶμέν σοι· Φιλάνθρωπε Κύριε, τῷ λαῷ σου πα-

ράσχου τὸ μέγα ἔλεος. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς... 

* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τῶν Μυροφόρων. 

Κοντάκιον. Ἦχος β´. Αὐτόμελον. 

Τὸ Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις φθεγξάμενος, τὸν 

θρῆνον τῆς προμήτορος Εὔας κατέπαυσας, τῇ 

Ἀναστάσει σου, Χριστὲ ὁ Θεός· τοῖς Ἀποστό-

λοις δὲ τοῖς σοῖς κηρύττειν ἐπέταξας· ὁ Σωτὴρ 

ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Ὁ Οἶκος. 

Ἐπὶ τὸν τάφον σου Σωτήρ, αἱ Μυροφόροι πο-

ρευόμεναι, πρὸς ἑαυτὰς διηπόρουν τῷ νοΐ, 

καὶ ἐφθέγγοντο· Τίς ἡμῖν τὸν λίθον ἀποκυλί-

σει τοῦ μνήματος; Καὶ ἀναβλέψασαι, ὁρῶσιν 

ὅτι ὁ λίθος ἀποκεκύλισται· τῇ μορφῇ δὲ τοῦ 

Ἀγγέλου σὺν τῇ στολῇ ἐθαμβοῦντο, συνεί-

χοντο δὲ τρόμῳ, καὶ φεύγειν ἐνόμιζον· καὶ 

πρὸς αὐτὰς ὁ νεανίσκος ἐβόησε· Μὴ φοβεῖσθε 

ὑμεῖς· ὃν ζητεῖτε, ἀνέστη· δεῦτε, ἴδετε τὸν τό-

πον, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ τα-

χὺ πορευθεῖσαι, ἀπαγγείλατε τοῖς Μαθηταῖς· 

Ὁ Σωτὴρ ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Συναξάριον. 

Τῇ Λ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐν-

δόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου ἀδελφοῦ τοῦ Ἁγί-

ου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. 

Στίχ. Ὡς ἀμνὸς Ἰάκωβος ἀχθεὶς ἐσφάγη, 

Τῆς εὐσεβείας μηρυκίζων τοὺς λόγους. 

Κτεῖνε, μάχαιρα φόνου, Ἰάκωβον ἐνὶ τριακοστῇ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡ-

μῶν Κλήμεντος τοῦ Ποιητοῦ. 

Στίχ. Τέρψας ὁ Κλήμης γηγενεῖς ᾠδαῖς κάτω, 

Ἀπῆλθε τέρψων, ὥσπερ οἶμαι, καὶ νόας. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 

Μαξίμου. 

Στίχ. Μάξιμος εὑρὼν τὴν ξὶ συλλαβὴν μέσην,  

Τὸ γαστρὸς ἡμῖν μηνύει μέσον ξίφος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς εὑρέσεως τῶν λει-

ψάνων τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βασιλέως, Ἐ-

πισκόπου Ἀμασείας. 

Στίχ. Χρὴ μηδὲ νεκρὸν λανθάνειν Βασιλέα,  

Βασιλέως θνήξαντα τοῦ ζῶντος χάριν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς 

ἡμῶν Δονάτου, Ἐπισκόπου Εὐροίας. 

Στίχ. Τίς μὴ Δονᾶτον δοξάσει ἐν τοῖς λόγοις,  

Ὅν περ τὰ ἔργα πανταχοῦ ἐδόξασαν; 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Ἀργυρῆ, ἡ 

κατὰ τὸ ἔτος ͵αψκε´ (1725) ἐν Κωνσταντινου-

πόλει τὸν Χριστὸν ὁμολογήσασα καὶ βασανι-

σθεῖσα, ἐν φυλακῇ τελειοῦται. 

Στίχ. Ἡ Ἀργυρῆ δέ, τοῖς φυλακῆς βασάνοις,  

Ὑπὲρ τὸ ἀργύριον ἡμᾶς φαιδρύνει. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυ-

ρος Εὐτροπίου, πρώτου ἐπισκόπου τῆς Σαὶντ 

ἐν Γαλλίᾳ. 

Στίχ. Ἐξέδαρται Εὐτρόπιος ὡς κριός τις,  

Καὶ πλάνην ἐκεράτισε ἀντιδίκου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ, ἐπισκόπου 

Σταυρουπόλεως. 

Στίχ. Ὁ θεῖος ἔρως ἐν σπλάγχνοις Ἰγνατίου,  

Ἦν ὡς τοῦ πάλαι ἐκείνου Θεοφόρου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς εὑρέσεως τῶν λει-

ψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικήτα, ἐ-

πισκόπου Νόβγκοροντ. 

Στίχ. Ἠνέῳκται τὸ σῆμα φέρον Νικήτα,  

Τὰ τίμια λείψανα ἡγιασμένα. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν 

λειψάνων τοῦ ὁσίου Σάββα τοῦ Ζβενίγκο-

ροντ, μαθητοῦ τοῦ ὁσίου Σεργίου τοῦ Ῥαντο-

νέζ. 



 10 

Στίχ. Σάββα τιμῶμεν τὴν εὕρεσιν λειψάνων,  

Ὅτι πλουτοῦσι τοῦ Πνεύματος τὴν χάριν. 

Εἶτα τὸ τοῦ Πεντηκοσταρίου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ 

Πάσχα, τὴν τῶν ἁγίων ἐνδόξων Μυροφόρων 

γυναικῶν ἑορτὴν ἑορτάζομεν, ἔτι δὲ μνείαν 

ποιούμεθα καὶ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, ὃς 

ἦν μαθητὴς κεκρυμμένος, πρὸς δέ, καὶ τοῦ 

νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. 

Στίχ. Χριστῷ φέρουσιν αἱ Μαθήτριαι μύρα. 

Ἐγὼ δὲ ταύταις ὕμνον, ὡς μύρον φέρω. 

[Ἦσαν δὲ ἀμφότεροι εὐσχήμονες Βουλευταί, μὴ συγ-

κατατεθειμένοι τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει τῶν Ἰουδαίων. 

Αἱ δὲ Μαθήτριαι Μυροφόροι, αἱ παραστᾶσαι μακρόθεν 

τῇ Θεοσώμῳ Ταφῇ τοῦ Λυτρωτοῦ καὶ λίαν πρωῒ τῆς μι-

ᾶς Σαββάτων εὐαγγελισθεῖσαι τὴν Ἀνάστασιν, ἦσαν· 

Μαρία ἡ Μαγδαληνή, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ, Σαλώμη, Ἰ-

ωάννα γυνὴ Χουζᾶ, Σουσάννα καὶ ἕτεραι ἀνώνυμοι 

σὺν αὐταῖς.] 

* 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τελοῦνται καὶ τοπικαὶ πανη-

γύρεις· ἐν Θεσσαλονίκῃ, πάντων τῶν ἐν τῇ Ἱ-

ερᾷ Μητροπόλει ταύτῃ ἀσκήσει καὶ ἀθλήσει 

διαλαμψάντων Ἁγίων· ἐν Χίῳ, Εὐβοίᾳ καὶ Ἠ-

πείρῳ ὁμοίως διαλαμψάντων Ἁγίων· ἐν Κα-

λάμαις Ἠλία Νεομάρτυρος τοῦ Ἀρδούνη 

†1695)· ἐν Χώρᾳ Τριφυλλίας τοῦ Νεομάρτυρος 

Δημητρίου (†1803)· ἐν Καρδίτσῃ Σεραφεὶμ Ἱε-

ρομάρτυρος Ἐπισκόπου Φαναρίου (†1601)· ἐν 

Ἄρτῃ τῶν Ὁσίων Θεοχάρους καὶ Ἀποστόλου 

τῶν αὐταδέλφων· ἐν Μανδαμάδῳ δέ, Πανή-

γυρις τοῦ παμμεγίστου Ταξιάρχου Μιχαήλ, ἐ-

πὶ τοῖς ἐγκαινίοις τοῦ ἱεροῦ προσκυνήματος. 

Ταῖς τῶν ἁγίων Μυροφόρων πρεσβείαις, Χρι-

στὲ ὁ Θεὸς ἐλέησον καὶ σῶσον 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-

ορτὴ * καὶ πανήγυρίς ἐστι πανηγύρεων, * ἐν ᾗ 

εὐλογοῦμεν * Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-

νομεν. 
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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 τῶν Μυροφόρων. 

Αὐτόμελον. Ἦχος ὁ αὐτός. 

Γυναῖκες ἀκουτίσθητε, φωνὴν ἀγαλλιάσεως· 

Τύραννον ᾅδην πατήσας, φθορᾶς ἐξήγειρα 

κόσμον· δράμετε Φίλοις εἴπατε, τοῖς ἐμοῖς εὐ-

αγγέλια· βούλομαι γὰρ τὸ πλάσμα μου, χα-

ρὰν ἐκεῖθεν αὐγάσαι, ἐξ ἧς προῆλθεν ἡ λύπη. 

* * * 
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ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος 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 β´. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐ-

τοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγα-

λωσύνης αὐτοῦ. 

Πᾶσα πνοὴ καὶ πᾶσα κτίσις, σὲ δοξάζει Κύρι-

ε, ὅτι διὰ τοῦ Σταυροῦ τὸν θάνατον κατήργη-

σας, ἵνα δείξῃς τοῖς λαοῖς, τὴν ἐκ νεκρῶν σου 

ἀνάστασιν, ὡς μόνος φιλάνθρωπος. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰνεῖ-

τε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Εἰπάτωσαν Ἰουδαῖοι, πῶς οἱ στρατιῶται ἀπώ-

λεσαν, τηροῦντες τὸν Βασιλέα; Διατί γὰρ ὁ 

λίθος οὐκ ἐφύλαξε τὴν πέτραν τῆς ζωῆς; ἢ 

τὸν ταφέντα δότωσαν, ἢ ἀναστάντα προσκυ-

νείτωσαν, λέγοντες σὺν ἡμῖν· Δόξα τῷ πλή-

θει τῶν οἰκτιρμῶν σου, Σωτὴρ ἡμῶν δόξα σοι. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· αἰ-

νεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Χαίρετε λαοί, καὶ ἀγαλλιᾶσθε. Ἄγγελος ἐκά-

θισεν εἰς τὸν λίθον τοῦ μνήματος· αὐτὸς ἡ-

μᾶς εὐηγγελίσατο εἰπών· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ 

νεκρῶν, ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου, καὶ ἐπλήρωσε 

τὰ σύμπαντα εὐωδίας. Χαίρετε λαοί, καὶ ἀ-

γαλλιᾶσθε. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· αἰ-

νεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα 

πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Ἄγγελος μὲν τὸ Χαῖρε, πρὸ τῆς σῆς συλλήψε-

ως Κύριε, τῇ Κεχαριτωμένῃ ἐκόμισεν· Ἄγγε-

λος δὲ τὸν λίθον τοῦ ἐνδόξου σου μνήματος, 

ἐν τῇ σῇ ἀναστάσει ἐκύλισεν. Ὁ μέν, ἀντὶ τῆς 

λύπης, εὐφροσύνης σύμβολα μηνύων, ὁ δέ, 

ἀντὶ θανάτου, Δεσπότην ζωοδότην κηρύττων 

ἡμῖν. Διὸ βοῶμέν σοι· Εὐεργέτα τῶν ἁπάντων 

Κύριε δόξα σοι. 

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-
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σπερ ἐκ παστοῦ ἐκλάμψας Χριστός, τὰ γύναι-

α χαρᾶς ἔπλησε λέγων· Κηρύξατε Ἀποστό-

λοις. 

Δόξα. Ἑωθινὸν Β´. Ἦχος β´. 

Μετὰ μύρων προσελθούσαις, ταῖς περὶ τὴν 

Μαριὰμ γυναιξί, καὶ διαπορουμέναις, πῶς ἔ-

σται αὐταῖς τυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ, ὡράθη ὁ λίθος 

μετηρμένος, καὶ θεῖος νεανίας, καταστέλλων 

τὸν θόρυβον αὐτῶν τῆς ψυχῆς· Ἠγέρθη γάρ 

φησιν, Ἰησοῦς ὁ Κύριος· διὸ κηρύξατε τοῖς κή-

ρυξιν αὐτοῦ Μαθηταῖς, εἰς τὴν Γαλιλαίαν 

δραμεῖν, καὶ ὄψεσθε αὐτόν, ἀναστάντα ἐκ νε-

κρῶν, ὡς ζωοδότην καὶ Κύριον. 

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. 

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. 
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Εἰς τὴν Α´ Ὥραν. 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. 

* * * * * 

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. 

Στίχ. Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς 

τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός, οὕτως 
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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, Ἀλληλούϊ-

α. 

* * * 

Οὐ ψάλλεται πάλιν τὸ «Χριστὸς ἀνέστη»  

ἀλλ᾿ εὐθὺς τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, … 

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, … 

Ταῖς Μυροφόροις γυναιξί, … 

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 

* * * 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Προκείμενον. Ἦχος β´. (Ψαλμὸς ριζ´). 

Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος καὶ ἐγέ-

νετό μοι εἰς σωτηρίαν. (ριζ´ 14) 

Στίχ. α´. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος καὶ 

τῷ θανάτῳ οὐ παρέδωκέ με. (ριζ´ 18) 

Στίχ. β´. Ἐξομολογήσομαί σοι, ὅτι ἐπήκουσάς 

μου καὶ ἐγένου μοι εἰς σωτηρίαν. (ριζ´ 21) 

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(Πρξ. Ϛ´ 1-7) 

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, πληθυνόντων τῶν 

μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνι-

στῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦν-

το ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐ-

τῶν. Προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆ-

θος τῶν μαθητῶν εἶπον· Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν 

ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ δι-

ακονεῖν τραπέζαις. Ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελ-

φοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, 

πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας, οὓς 

καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· ἡμεῖς 

δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου 

προσκαρτερήσομεν. Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώ-

πιον παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξελέξαντο 

Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύ-

ματος Ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ 

Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νι-

κόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα, οὓς ἔστησαν 

ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι 

ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. Καὶ ὁ λόγος τοῦ 

Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν 

μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄ-

χλος τῶν Ἰουδαίων ὑπήκουον τῇ πίστει. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος β´. (Ψαλμὸς ιθ´). 

Στίχ. α´. Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλί-

ψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Ἰ-

ακώβ. (ιθ´ 2) 

Στίχ. β´. Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου 

καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου. (ιθ´ 3) 

Στίχ. γ´. Μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ 

ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω. (ιθ´ 4) 

Στίχ. δ´. Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν 

σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι. 

(ιθ´ 5) 

* * * 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον (ιε´ 43-47, ιϚ´ 1-8). 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμα-

θαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν 

προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολ-

μήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ 

σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ 

ἤδη τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεν-

τυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθα-

νε· καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσα-

το τὸ σῶμα τῷ Ἰωσήφ. Καὶ ἀγοράσας σινδόνα 

καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ 

κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν λελατομη-

μένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ 

τὴν θύραν τοῦ μνημείου. Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μα-

γδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθε-

ται. Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ 

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ 

Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀ-

λείψωσιν αὐτόν. Καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαβ-

βάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαν-

τος τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· Τίς ἀ-

ποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ 

μνημείου; Καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀ-

ποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. 

Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανί-

σκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλη-

μένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. 

Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν 

ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠ-

γέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθη-

καν αὐτόν. Ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθη-

ταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς 

τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶ-

πεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχύ, ἔφυγον ἀπὸ 

τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκ-

στασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο 

γάρ. 

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. 

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. 

* * * 

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. 

* * * * * 

Σημείωσις 

Ἀπολυτίκιον τοῦ σήμερον συνεορταζομένου ἁγίου Νι-

κοδήμου, ψαλλόμενον, εἰ δόξοι τῷ προεστῶτι, μετὰ τὸ 

ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον. 
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Ἦχος δ´. Κανόνα πίστεως.  
(Ποίημα † Πατρῶν Νικοδήμου Βαλληνδρᾶ). 

Χριστὸν τὸν Κύριον ἐν νυκτὶ ἐπεσκέψατο· ἀ-

ναγέννησιν ἄνωθεν ἐκδιδαχθεὶς ἐμαθήτευ-

σεν, ὡς κεκρυμμένος ἀπόστολος· εὐθαρσῶς 

διεφώνει πρὸς φαρισαίους καὶ γραμματεῖς, 

τὸν σωτῆρα διώκοντας· ὃν νεκρὸν καθεῖλεν 

ἐκ τοῦ σταυροῦ, μύρα τῇ ταφῇ ἐνεγκών, Νι-

κόδημος ὁ ἔνθερμος. 

* * * * * 

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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 

* * * * * 


