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Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ  
τὴν θεόσωµον Ταφήν, καὶ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος 
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζοµεν δι' ὧν τῆς φθορᾶς τὸ ἡµέτερον γένος 
ἀνακληθέν, πρὸς αἰωνίαν ζωὴν µεταβέβηκε. 

ὁ Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.  
Ἀναγνώστης: Ἀµήν.  
Ὁ Προεστώς: Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι.  
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ 
τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ 
σκήνωσον ἐν ἡµῖν καὶ καθάρισον ἡµᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ 
τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 
  
Ἀναγνώστης: Ἀµήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον 
ἡµᾶς (ἐκ γ')  

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς.  
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν,  
Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν.  
Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν,  
Ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου.    
Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.   

Δόξα Πατρί.... Καὶ νῦν... 
Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία 
σου, γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡµῶν 
τόν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον, καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ 
ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν, καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, 
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.  
ὁ Ἱερεὺς: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία...  
ὁ Ἀναγνώστης: Ἀµὴν. 

Τροπάρια 
Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονοµίαν σου, νίκας τοῖς 
βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων δωρούµενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ 
σου πολίτευµα.  
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Δόξα Πατρὶ... 
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύµῳ 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 εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε, µὴ παρίδῃς, ἀγαθή, τὰς ἱκεσίας ἡµῶν, 
πανύµνητε Θεοτόκε, στήριξον ὀρθοδόξων πολιτείαν, σῷζε οὓς ἐκέλευσας 
βασιλεύειν, καὶ χορήγει αὐτοῖς οὐρανόθεν τὴν νίκην, διότι ἔτεκες τὸν Θεόν, 
µόνη εὐλογηµένη.  
  
• Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἐλεός σου, δεόµεθά σου, ἐπάκουσον καὶ 

ἐλέησον.  
• ὁ Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον (γ'). 
• Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.  
• Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν,(δεῖνος), καὶ πάσης τῆς ἐν 

Χριστῷ ἡµῶν ἀδελφότητος.  
Ὅτι ἐλεήµων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν 
ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τους αἰῶνας τῶν αἰώνων.  
  
Ἀναγνώστης:  Ἀµήν. Ἐν ὀνόµατι Κυρίου, εὐλόγησον, Πάτερ.  
  
Ἱερεὺς: Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁµοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε, 
νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  
  
Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης: Ἀµήν.  
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. (ἐκ τρίτου).  
Κύριε, τὰ χείλη µου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόµα µου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου (δίς).  

Ψαλµὸς γ’ ( 3 )  
• Κύριε τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές µε πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ' ἐµὲ; 
• Πολλοὶ λέγουσιν τῇ ψυχῇ µου οὐκ ἔστιν σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ.  
• Σὺ δὲ Κύριε ἀντιλήπτωρ µου εἶ δόξα µου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν µου. 
• Φωνῇ µου πρὸς κύριον ἐκέκραξα καὶ ἐπήκουσέ µου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ.  
• Ἐγὼ ἐκοιµήθην καὶ ὕπνωσα ἐξηγέρθην ὅτι κύριος ἀντιλήψεταί µου. 
• Οὐ φοβηθήσοµαι ἀπὸ µυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεµένων µοι. 
• Ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν µε ὁ Θεός µου ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς 

ἐχθραίνοντάς µοι µαταίως ὀδόντας ἁµαρτωλῶν συνέτριψας.  
• Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου. 
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Καὶ πάλιν 
• Ἐγὼ ἐκοιµήθην καὶ ὕπνωσα ἐξηγέρθην ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί µου. 
  

Ψαλµὸς λζ’ (37) 
• Κύριε µὴ τῷ θυµῷ σου ἐλέγξῃς µε µηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς µε, 
• ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν µοι καὶ ἐπεστήριξας ἐπ' ἐµὲ τὴν χεῖρά σου  
• οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί µου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου, 
• οὐκ ἔστιν εἰρήνη  ἐν τοῖς ὀστέοις µου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁµαρτιῶν µου   
• ὅτι αἱ ἀνοµίαι µου ὑπερῇραν τὴν κεφαλήν µου ὡσεὶ φορτίον βαρὺ 

ἐβαρύνθησαν ἐπ' ἐµὲ 
• προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ µώλωπές µου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης 

µου  
• ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάµφθην ἕως τέλους ὅλην τὴν ἡµέραν 

σκυθρωπάζων ἐπορευόµην  
• ὅτι αἱ ψόαι µου ἐπλήσθησαν ἐµπαιγµάτων καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί 

µου 
• ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα ὠρυόµην ἀπὸ στεναγµοῦ τῆς 

καρδίας µου 
• Κύριε ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυµία µου καὶ ὁ στεναγµός µου ἀπὸ σοῦ οὐκ 

ἀπεκρύβη 
• ἡ καρδία µου ἐταράχθη ἐγκατέλιπέ µε ἡ ἰσχύς µου καὶ τὸ φῶς τῶν 

ὀφθαλµῶν µου καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστιν µετ' ἐµοῦ 
• οἱ φίλοι µου καὶ οἱ πλησίον µου ἐξ ἐναντίας µου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν καὶ οἱ 

ἔγγιστά µου ἀπὸ µακρόθεν ἔστησαν 
• καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν µου καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά µοι 

ἐλάλησαν µαταιότητας καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡµέραν ἐµελέτησαν  
• ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόµα αὐτοῦ  
• καὶ ἐγενόµην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόµατι αὐτοῦ 

ἐλεγµοὺς  
• ὅτι ἐπὶ σοὶ Κύριε ἤλπισα σὺ εἰσακούσῃ Κύριε ὁ Θεός µου  
• ὅτι εἶπον΄ µήποτε ἐπιχαρῶσί µοι οἱ ἐχθροί µου καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας 

µου ἐπ' ἐµὲ ἐµεγαλοῤῥηµόνησαν  
• ὅτι ἐγὼ εἰς µάστιγας ἕτοιµος καὶ ἡ ἀλγηδών µου ἐνώπιόν µου διὰ παντὸς  
• ὅτι τὴν ἀνοµίαν µου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ µεριµνήσω ὑπὲρ τῆς ἁµαρτίας µου  
• οἱ δὲ ἐχθροί µου ζῶσι καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐµὲ καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ 

µισοῦντές µε ἀδίκως  
• οἱ ἀνταποδιδόντες µοι κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν µε ἐπεὶ κατεδίωκον 

ἀγαθοσύνην.  
• Μὴ ἐγκαταλίπῃς µε Κύριε ὁ Θεός µου µὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐµοῦ  
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• Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν µου Κύριε τῆς σωτηρίας µου.  
Καὶ πάλιν 

• Μὴ ἐγκαταλίπῃς µε Κύριε ὁ Θεός µου µὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐµοῦ  
• Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν µου Κύριε τῆς σωτηρίας µου. 
  

Ψαλµὸς ξβ’ (62) 
• Ὁ Θεὸς ὁ Θεός µου πρὸς σὲ ὀρθρίζω 
• ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή µου ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ µου ἐν γῇ ἐρήµῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ 

ἀνύδρῳ΄ 
• οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην σοι, τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναµίν σου καὶ τὴν δόξαν σου 
• ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωὰς, τὰ χείλη µου ἐπαινέσουσί σε  
• οὕτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ ζωῇ µου ἐν τῷ ὀνόµατί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς µου 
• ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐµπλησθείη ἡ ψυχή µου καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως 

αἰνέσει τὸ στόµα µου  
• εἰ ἐµνηµόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωµνῆς µου, ἐν τοῖς ὄρθροις ἐµελέτων εἰς σὲ  
• ὅτι ἐγενήθης βοηθός µου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσοµαι  
• ἐκολλήθη ἡ ψυχή µου ὀπίσω σου ἐµοῦ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου  
• αὐτοὶ δὲ εἰς µάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν µου εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα 

τῆς γῆς παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ῥοµφαίας µερίδες ἀλωπέκων ἔσονται  
• ὁ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ Θεῷ ἐπαινεθήσεται πᾶς ὁ ὀµνύων ἐν 

αὐτῷ ὅτι ἐνεφράγη στόµα λαλούντων ἄδικα. 
Καὶ πάλιν 

• Ἐν τοῖς ὄρθροις ἐµελέτων εἰς σὲ ὅτι ἐγενήθης βοηθός µου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ 
τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσοµαι,  

• Ἐκολλήθη ἡ ψυχή µου ὀπίσω σου ἐµοῦ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου. 
  

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν...  
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα σοι ὁ Θεὸς 

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. 
Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν...   

  
Ψαλµὸς πζ’ (87) 

• Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας µου ἡµέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου 
• εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή µου κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν µου  
• ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή µου καὶ ἡ ζωή µου τῷ ᾅδῃ ἤγγισεν 
• προσελογίσθην µετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον ἐγενήθην ὡς 

ἄνθρωπος ἀβοήθητος, ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος  
• ὡσεὶ τραυµατίαι καθεύδοντες ἐν τάφῳ ὧν οὐκ ἐµνήσθης ἔτι, καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς 

χειρός σου ἀπώσθησαν, 
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• ἔθεντό µε ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου, 
• ἐπ' ἐµὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυµός σου καὶ πάντας τοὺς µετεωρισµούς σου 

ἐπήγαγες ἐπ' ἐµὲ 
• ἐµάκρυνας τοὺς γνωστούς µου ἀπ' ἐµοῦ ἔθεντό µε βδέλυγµα ἑαυτοῖς 
• παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόµην οἱ ὀφθαλµοί µου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας 
• ἐκέκραξα πρὸς σὲ Κύριε ὅλην τὴν ἡµέραν διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς µου  
• µή τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυµάσια; ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσι καὶ 

ἐξοµολογήσονταί σοι; 
• µή διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ 

ἀπωλεία; 
• µή γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυµάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ 

ἐπιλελησµένῃ; 
• κᾀγὼ πρὸς σὲ Κύριε ἐκέκραξα καὶ τὸ πρωΐ ἡ προσευχή µου προφθάσει σε  
• ἵνα τί Κύριε ἀπωθῇ τὴν ψυχήν µου ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐµοῦ;  
• πτωχός εἰµι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός µου ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ 

ἐξηπορήθην  
• ἐπ' ἐµὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, οἱ φοβερισµοί σου ἐξετάραξάν µε  
• ἐκύκλωσάν µε ὡσεὶ ὕδωρ ὅλην τὴν ἡµέραν περιέσχον µε ἅµα  
• ἐµάκρυνας ἀπ' ἐµοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς µου ἀπὸ 

ταλαιπωρίας . 
Καὶ πάλιν 

• Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας µου ἡµέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου.  
• Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή µου κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν 

µου. 
  

Ψαλµὸς ρβ’(102) 
• Εὐλόγει ἡ ψυχή µου τὸν Κύριον καὶ πάντα τὰ ἐντός µου τὸ ὄνοµα τὸ ἅγιον 

αὐτοῦ 
• Εὐλόγει ἡ ψυχή µου τὸν κύριον καὶ µὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς 

ἀνταποδόσεις αὐτοῦ  
• τὸν εὐϊλατεύοντα πάσας τὰς ἀνοµίας σου τὸν ἰώµενον πάσας τὰς νόσους 

σου  
• τὸν λυτρούµενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ 

οἰκτιρµοῖς  
• τὸν ἐµπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυµίαν σου ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ 

ἡ νεότης σου  
• ποιῶν ἐλεηµοσύνας ὁ Κύριος καὶ κρῖµα πᾶσι τοῖς ἀδικουµένοις  
• ἐγνώρισεν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωϋσῇ τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ τὰ θελήµατα αὐτοῦ, 
• οἰκτίρµων καὶ ἐλεήµων ὁ κύριος µακρόθυµος καὶ πολυέλεος,  
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• οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα µηνιεῖ,  
• οὐ κατὰ τὰς ἀνοµίας ἡµῶν ἐποίησεν ἡµῖν οὐδὲ κατὰ τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν 

ἀνταπέδωκεν ἡµῖν   
• ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος 

αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουµένους αὐτὸν  
• καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσµῶν ἐµάκρυνεν ἀφ' ἡµῶν τὰς ἀνοµίας 

ἡµῶν  
• καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱοὺς ᾠκτείρησεν κύριος τοὺς φοβουµένους αὐτὸν ὅτι 

αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσµα ἡµῶν ἐµνήσθη ὅτι χοῦς ἐσµεν  
• ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡµέραι αὐτοῦ ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ οὕτως 

ἐξανθήσει  
• ὅτι πνεῦµα διῆλθεν ἐν αὐτῷ καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν 

τόπον αὐτοῦ  
• τὸ δὲ ἔλεος τοῦ κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς 

φοβουµένους αὐτὸν 
• καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν τοῖς φυλάσσουσιν τὴν διαθήκην αὐτοῦ 

καὶ µεµνηµένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτὰς  
• Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίµασε τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ 

πάντων δεσπόζει  
• εὐλογεῖτε τὸν κύριον πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ δυνατοὶ ἰσχύϊ ποιοῦντες τὸν 

λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ  
• εὐλογεῖτε τὸν κύριον πᾶσαι αἱ δυνάµεις αὐτοῦ λειτουργοὶ αὐτοῦ οἱ ποιοῦντες 

τὸ θέληµα αὐτοῦ  
• εὐλογεῖτε τὸν κύριον πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας 

αὐτοῦ εὐλόγει ἡ ψυχή µου τὸν Κύριον  
Καὶ πάλιν 

• Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει ἡ ψυχή µου τὸν Κύριον. 
  

Ψαλµὸς ρµβ’ (142) 
• Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς µου ἐνώτισαι τὴν δέησίν µου ἐν τῇ ἀληθείᾳ 

σου, εἰσάκουσόν µου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου, 
• καὶ µὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν µετὰ τοῦ δούλου σου ὅτι οὐ δικαιωθήσεται 

ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν,  
• ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν µου ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν µου 
• ἐκάθισέ µε ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν ἐπ' ἐµὲ τὸ 

πνεῦµά µου ἐν ἐµοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία µου  
• ἐµνήσθην ἡµερῶν ἀρχαίων, ἐµελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐν ποιήµασιν 

τῶν χειρῶν σου ἐµελέτων  
• διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς µου ἡ ψυχή µου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι 
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• ταχὺ εἰσάκουσόν µου Κύριε ἐξέλιπε τὸ πνεῦµά µου. 
• µὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐµοῦ καὶ ὁµοιωθήσοµαι τοῖς 

καταβαίνουσιν εἰς λάκκον  
• ἀκουστὸν ποίησόν µοι τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα  
• γνώρισόν µοι Κύριε ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσοµαι ὅτι πρὸς σὲ ᾖρα τὴν ψυχήν µου  
• ἐξελοῦ µε ἐκ τῶν ἐχθρῶν µου Κύριε πρὸς σὲ κατέφυγον  
• δίδαξόν µε τοῦ ποιεῖν τὸ θέληµά σου ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός µου  
• τὸ πνεῦµά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει µε ἐν γῇ εὐθείᾳ ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου 

Κύριε ζήσεις µε  
• ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν µου καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου 

ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς µου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν 
ψυχήν µου ὅτι ἐγὼ δοῦλός σου εἰµί.  

Καὶ πάλιν 
• Εἰσάκουσόν µου Κύριε, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου καὶ µὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν µετὰ 

τοῦ δούλου σου. (δίς).  
• Τὸ πνεῦµά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει µε ἐν γῇ εὐθείᾳ΄ 
  

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν...  
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ'). 

Ἡ ἐλπὶς ἡµῶν, Κύριε, δόξα σοι. 

Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...  

ὁ α’χορὸς 
Ἦχος β’  

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

ὁ β’χορὸς 
Στίχ, α'. Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνοµα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.  
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν...   

ὁ α’χορὸς 
Στίχ, β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν µε, καὶ τῷ ὀνόµατι Κυρίου ἠµυνάµην 
αὐτούς.  
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν...  

ὁ β’χορὸς 
Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.  
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν...  
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ὁ α’ χορὸς 
Τροπάρια  Ἦχος β' 

Ὁ εὐσχήµων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶµα, σινδόνι 
καθαρᾷ, εἰλήσας καὶ ἀρώµασιν, ἐν µνήµατι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο.   

ὁ β’ χορὸς 
Δόξα Πατρί... 

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας, 
τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων 
ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάµεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον. Ζωοδότα Χριστὲ ὁ 
Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.  

ὁ α’ χορὸς 
Καὶ νῦν... 

Ταῖς Μυροφόροις Γυναιξί, παρὰ τὸ µνῆµα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα. Τὰ µῦρα 
τοῖς θνητοῖς ὑπάρχει ἁρµόδια, Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη ἀλλότριος. 

Συναπτὴ µικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
  Ὅτι σὸν τὸ κράτος...    
Καθίσµατα Ἦχος α' 

ὁ α’χορὸς 
Τὸν τάφον σου Σωτὴρ( µέλος ἀργὸν εἱρµολογικὸν )  

Σινδόνι καθαρᾷ καὶ ἀρώµασι θείοις, τὸ Σῶµα τὸ σεπτόν, ἐξαι τήσας Πιλάτῳ, 
µυρίζει καὶ τίθησιν, Ἰωσὴφ καινῷ µνήµατι, ὅθεν ὄρθριαι, αἱ µυροφόροι 
γυναῖκες, ἀνεβόησαν. Δεῖξον ἡµῖν ὡς προεῖπας, Χριστὲ τὴν Ἀνάστασιν.  

ὁ β’χορὸς 
Δόξα Πατρὶ... ( µέλος ἀργὸν εἱρµολογικὸν ) 

Δεῖξον ἡµῖν ὡς προεῖπας, Χριστὲ τὴν Ἀνάστασιν.  
ὁ α’χορὸς 

Καὶ νῦν... ( µέλος ἀργὸν εἱρµολογικὸν ) 
Ἐξέστησαν χοροί, τῶν Ἀγγέλων ὁρῶντες, τὸν ἐν τοῖς τοῦ Πατρός, καθεζόµενον 
κόλποις, πῶς τάφῳ κατατίθεται, ὡς νεκρὸς ὁ ἀθάνατος, ὃν τὰ τάγµατα, τὰ τῶν 
Ἀγγέλων κυκλοῦσι, καὶ δοξάζουσι, σὺν τοῖς νεκροῖς ἐν τῷ ᾅδη, ὡς Κτίστην καὶ 
Κύριον. 

Εἶτα τὸν Ν’ (χῦµα), 
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καὶ τὸν ἑπόµενον Κανόνα 
Ὅλος δὲ ὁ Κανὼν φέρει ἀκροστιχίδα, ἄνευ τῶν Εἱρµῶν. 

«Καὶ σήµερον δὲ Σάββατον µέλπω µέγα». 
 ᾠδὴ α'   

ὁ α’χορὸς 
Ἦχος πλ. β’  ὁ Εἱρµὸς 

Κύµατι θαλάσσης, τὸν κρύψαντα πάλαι, διώκτην τύραννον, ὑπὸ γῆς 
ἔκρυψαν, τῶν σεσωσµένων οἱ Παῖδες, ἀλλ' ἡµεῖς ὡς αἱ Νεάνιδες, τῷ Κυρίῳ 
ᾄσωµεν. Ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.  

ὁ β’ χορὸς 
Κύµατι θαλάσσης…  

ὁ α’ χορὸς 
Δόξα σοι ὁ θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

Κύριε Θεέ µου, ἐξόδιον ὕµνον, καὶ ἐπιτάφιον, ᾠδὴν σοι ᾄσοµαι, τῷ τῇ ταφῇ σου 
ζωῆς µοι, τὰς εἰσόδους διανοίξαντι, καὶ θανάτῳ θάνατον, καὶ ᾅδην 
θανατώσαντι.  

ὁ β’χορὸς 
Δόξα σοι ὁ θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

Κύριε Θεέ µου…  
ὁ α’χορὸς 

Δόξα Πατρί... 
Ἄνω σε ἐν θρόνῳ, καὶ κάτω ἐν τάφῳ, τὰ ὑπερκόσµια, καὶ ὑποχθόνια, 
κατανοοῦντα Σωτήρ µου, ἐδονεῖτο τῇ νεκρώσει σου, ὑπὲρ νοῦν ὡράθης γάρ, 
νεκρὸς ζωαρχικώτατος.  

 ὁ β’χορὸς 
Καὶ νῦν... 

Ἵνα σου τῆς δόξης, τὰ πάντα πληρώσῃς, καταπεφοίτηκας, ἐν κατωτάτοις τῆς 
γῆς, ἀπὸ γὰρ σοῦ οὐκ ἐκρύβη, ἡ ὑπόστασίς µου ἡ ἐν Ἀδάµ, καὶ ταφεὶς φθαρέντα 
µε, καινοποιεῖς, Φιλάνθρωπε.  

Καταβασία 
ὁ α’χορὸς 

Κύµατι θαλάσσης, τὸν κρύψαντα πάλαι, διώκτην τύραννον, ὑπὸ γῆς ἔκρυψαν, 
τῶν σεσωσµένων οἱ Παῖδες, ἀλλ' ἡµεῖς ὡς αἱ Νεάνιδες, τῷ Κυρίῳ ᾄσωµεν… 

ὁ β’χορὸς 
… ἐνδόξως γάρ δεδόξασται.  



10 

ᾠδὴ γ' 
 ὁ α’χορὸς 
 ὁ Εἱρµὸς 

Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων, κρεµάσαντα πᾶσαν τὴν γῆν ἀσχέτως, ἡ Κτίσις 
κατιδοῦσα, ἐν τῷ Κρανίῳ κρεµάµενον, θάµβει πολλῷ συνείχετο. Οὐκ ἔστιν 
ἅγιος πλήν σου Κύριε, κραυγάζουσα.  

ὁ β’χορὸς 
Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων… 

ὁ α’χορὸς 
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

Σύµβολα τῆς ταφῆς σου, παρέδειξας τὰς ὁράσεις πληθύνας, νῦν δὲ τὰ κρύφιά 
σου, θεανδρικῶς διετράνωσας, καὶ τοῖς ἐν ᾅδῃ Δέσποτα, οὐκ ἔστιν ἅγιος, πλὴν 
σου Κύριε, κραυγάζουσιν.  

ὁ β’χορὸς 
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

 Σύµβολα τῆς ταφῆς σου…  
ὁ α’χορὸς 

Δόξα Πατρὶ... 
Ἥπλωσας τὰς παλάµας, καὶ ἥνωσας τὰ τὸ πρὶν διεστῶτα, καταστολῇ δὲ Σῶτερ, 
τῇ ἐν σινδόνι καὶ µνήµατι, πεπεδηµένους ἔλυσας. Οὐκ ἔστιν ἅγιος, πλήν σου 
Κύριε, κραυγάζοντας.  

 ὁ β’χορὸς 
Καὶ νῦν... 

Μνήµατι καὶ σφραγῖσιν, ἀχώρητε συνεσχέθης βουλήσει, καὶ γὰρ τὴν δύναµίν 
σου, ταῖς ἐνεργείαις ἐγνώρισας, θεουργικῶς τοῖς µέλπουσιν, οὐκ ἔστιν ἅγιος, 
πλήν σου Κύριε φιλάνθρωπε.  

Καταβασία 
ὁ α’χορὸς 

Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων, κρεµάσαντα πᾶσαν τὴν γῆν ἀσχέτως, ἡ Κτίσις κατιδοῦσα, ἐν 
τῷ Κρανίῳ κρεµάµενον, θάµβει πολλῷ συνείχετο. Οὐκ ἔστιν ἅγιος πλήν σου 
Κύριε, κραυγάζουσα.  
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Συναπτὴ µικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
 Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν...   

Κάθισµα αὐτόµελον 
ὁ β’χορὸς 

 Ἦχος α’( µέλος ἀργὸν εἱρµολογικὸν ) 
Τὸν τάφον σου Σωτήρ, στρατιῶται τηροῦντες, νεκροὶ τῇ ἀστραπῇ, τοῦ ὀφθέντος 
Ἀγγέλου, ἐγένοντο κηρύττοντος, γυναιξὶ τὴν Ἀνάστασιν. Σὲ δοξάζοµεν, τὸν τῆς 
φθορᾶς καθαιρέτην, σοὶ προσπίπτοµεν, τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου… 

ὁ α’χορὸς 
… καὶ µόνῳ Θεῷ ἡµῶν.   

ᾠδὴ δ'  
 ὁ β’χορὸς 
ὁ εἱρµὸς 

Τὴν ἐν Σταυρῷ σου θείαν κένωσιν, προορῶν Ἀββακοὺµ ἐξεστηκὼς ἐβόα. Σὺ 
δυναστῶν διέκοψας κράτος Ἀγαθέ, ὁµιλῶν τοῖς ἐν ᾅδη, ὡς παντοδύναµος.  

ὁ α’χορὸς 
Τὴν ἐν Σταυρῷ σου θείαν κένωσιν… 

ὁ β’χορὸς 
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

Ἑβδόµην σήµερον ἡγίασας, ἣν εὐλόγησας πρίν, καταπαύσει τῶν ἔργων, 
παράγεις γὰρ τὰ σύµπαντα, καὶ καινοποιεῖς, σαββατίζων Σωτήρ µου, καὶ 
ἀνακτώµενος.  

ὁ α’χορὸς 
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

Ἑβδόµην σήµερον ἡγίασας… 
ὁ β’χορὸς 

Δόξα Πατρὶ... 
Ῥωµαλαιότητι τοῦ κρείττονος, ἐκνικήσαντός σου, τῆς σαρκὸς ἡ ψυχή σου, 
διῄρηται σπαράττουσα, ἄµφω γὰρ δεσµούς, τοῦ θανάτου καὶ ᾅδου, Λόγε τῷ 
κράτει σου.  

 ὁ α’χορὸς 
Καὶ νῦν... 

Ὁ ᾅδης Λόγε συναντήσας σοι, ἐπικράνθη, βροτὸν ὁρῶν τεθεωµένον, 
κατάστικτον τοῖς µώλωψι, καὶ πανσθενουργόν, τῷ φρικτῷ τῆς µορφῆς δέ, 
διαπεφώνηκεν.  

Καταβασία 
ὁ β’χορὸς 

Τὴν ἐν Σταυρῷ σου θείαν κένωσιν, προορῶν Ἀββακοὺµ ἐξεστηκὼς ἐβόα. Σὺ 
δυναστῶν διέκοψας κράτος Ἀγαθέ, ὁµιλῶν τοῖς ἐν ᾅδη, ὡς παντοδύναµος.  
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ᾠδὴ ε' 
ὁ α’χορὸς 
 ὁ εἱρµὸς 

Θεοφανείας σου Χριστέ, τῆς πρὸς ἡµᾶς συµπαθῶς γενοµένης, Ἡσαΐας φῶς ἰδὼν 
ἀνέσπερον, ἐκ νυκτὸς ὀρθρίσας ἐκραύγαζεν. Ἀναστήσονται οἱ νεκροί, καὶ 
ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς µνηµείοις, καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ γῇ ἀγαλλιάσονται.  

ὁ β’χορὸς 
Θεοφανείας σου Χριστέ… 

ὁ α’χορὸς 
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

Νεοποιεῖς τοὺς γηγενεῖς, ὁ πλαστουργὸς χοϊκὸς χρηµατίσας, καὶ σινδὼν καὶ 
τάφος ὑπεµφαίνουσι, τὸ συνὸν σοι Λόγε µυστήριον, ὁ εὐσχήµων γὰρ βουλευτής, 
τήν τοῦ σὲ φύσαντος βουλὴν σχηµατίζει, ἐν σοὶ µεγαλοπρεπῶς καινοποιοῦντός 
µε.  

ὁ β’χορὸς 
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

Νεοποιεῖς τοὺς γηγενεῖς… 
ὁ α’χορὸς 

Δόξα Πατρὶ... 
Διὰ θανάτου τὸ θνητόν, διὰ ταφῆς τὸ φθαρτὸν µεταβάλλεις, ἀφθαρτίζεις γὰρ 
θεοπρεπέστατα, ἀπαθανατίζων τὸ πρόσληµµα, ἡ γὰρ σάρξ σου διαφθορὰν οὐκ 
εἶδε Δέσποτα, οὐδὲ ἡ ψυχή σου εἰς ᾅδου, ξενοπρεπῶς ἐγκαταλέλειπται.  

 ὁ β’χορὸς 
Καὶ νῦν... 

Ἐξ ἀλοχεύτου προελθών, καὶ λογχευθεὶς τὴν πλευρὰν Πλαστουργέ µου, ἐξ 
αὐτῆς εἰργάσω τὴν ἀνάπλασιν, τὴν τῆς Εὔας Ἀδὰµ γενόµενος, ἀφυπνώσας 
ὑπερφυῶς, ὕπνον φυσίζωον, καὶ ζωὴν ἐγείρας ἐξ ὕπνου, καὶ τῆς φθορᾶς ὡς 
παντοδύναµος.   

Καταβασία 
ὁ α’χορὸς  

Θεοφανείας σου Χριστέ, τῆς πρὸς ἡµᾶς συµπαθῶς γενοµένης, Ἡσαΐας φῶς ἰδὼν 
ἀνέσπερον, ἐκ νυκτὸς ὀρθρίσας ἐκραύγαζεν. Ἀναστήσονται οἱ νεκροί, καὶ 
ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς µνηµείοις, καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ γῇ ἀγαλλιάσονται. 
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ᾠδὴ ς' 
ὁ β’χορὸς 
 ὁ εἱρµὸς 

Συνεσχέθη, ἀλλ' οὐ κατεσχέθη, στέρνοις κητῴοις Ἰωνᾶς, σοῦ γὰρ τὸν τύπον 
φέρων, τοῦ παθόντος καὶ ταφῇ δοθέντος, ὡς ἐκ θαλάµου, τοῦ θηρὸς ἀνέθορε, 
προσεφώνει δὲ τῇ κουστωδίᾳ. Οἱ φυλασσόµενοι µάταια καὶ ψευδῆ, ἔλεον αὐτοῖς 
ἐγκατελίπετε.  

ὁ α’χορὸς 
Συνεσχέθη, ἀλλ' οὐ κατεσχέθη…  

ὁ β’χορὸς 
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

Ἀνῃρέθης, ἀλλ' οὐ διῃρέθης, Λόγε ἧς µετέσχες σαρκός, εἰ γὰρ καὶ λέλυταί σου, ὁ 
ναὸς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πάθους, ἀλλὰ καὶ οὕτω µία ἦν ὑπόστασις, τῆς θεότητος 
καὶ τῆς σαρκός σου, ἐν ἀµφοτέροις γάρ, εἷς ὑπάρχεις Υἱός, Λόγος τοῦ Θεοῦ, 
Θεὸς καὶ ἄνθρωπος.  

ὁ α’χορὸς 
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

Ἀνῃρέθης, ἀλλ' οὐ διῃρέθης… 
ὁ β’χορὸς 

Δόξα Πατρὶ... 
Βροτοκτόνον, ἀλλ' οὐ θεοκτόνον, ἔφυ τὸ πταῖσµα τοῦ Ἀδάµ, εἰ γὰρ καὶ πέπονθέ 
σου, τῆς σαρκὸς ἡ χοϊκὴ οὐσία, ἀλλ' ἡ θεότης ἀπαθὴς διέµεινε, τὸ φθαρτὸν δὲ 
σου πρὸς ἀφθαρσίαν µετεστοιχείωσας, καὶ ἀφθάρτου ζωῆς, ἔδειξας πηγὴν ἐξ 
ἀναστάσεως.  

 ὁ α’χορὸς 
Καὶ νῦν... 

Βασιλεύει, ἀλλ' οὐκ αἰωνίζει, ᾅδης τοῦ γένους τῶν βροτῶν, σὺ γὰρ τεθεὶς ἐν 
τάφῳ, κραταιὲ ζωαρχικῇ παλάµῃ, τὰ τοῦ θανάτου, κλεῖθρα διεσπάραξας, καὶ 
ἐκήρυξας τοῖς ἀπ' αἰῶνος ἐκεῖ καθεύδουσι λύτρωσιν ἀψευδῆ, Σῶτερ γεγονὼς 
νεκρῶν πρωτότοκος.   

Καταβασία 
ὁ β’χορὸς 

Συνεσχέθη, ἀλλ' οὐ κατεσχέθη, στέρνοις κητῴοις Ἰωνᾶς, σοῦ γὰρ τὸν τύπον 
φέρων, τοῦ παθόντος καὶ ταφῇ δοθέντος, ὡς ἐκ θαλάµου, τοῦ θηρὸς ἀνέθορε, 
προσεφώνει δὲ τῇ κουστωδίᾳ. Οἱ φυλασσόµενοι µάταια καὶ ψευδῆ, ἔλεον αὐτοῖς 
ἐγκατελίπετε. 
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Συναπτὴ µικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς...  
Κοντάκιον  Ἦχος β' 

Τὴν ἄβυσσον ὁ κλείσας, νεκρὸς ὁρᾶται, καὶ σµύρνῃ καὶ σινδόνι ἐνειληµµένος, ἐν 
µνηµείῳ κατατίθεται, ὡς θνητὸς ὁ ἀθάνατος. Γυναῖκες δὲ αὐτὸν ἦλθον µυρίσαι, 
κλαίουσαι πικρῶς καὶ ἐκβοῶσαι. Τοῦτο Σάββατόν ἐστι τὸ ὑπερευλογηµένον, ἐν 
ᾧ , Χριστὸς ἀφυπνώσας, ἀναστήσεται τριήµερος.  

Ὁ Οἶκος 
Ὁ συνέχων τὰ πάντα ἐπὶ σταυροῦ ἀνυψώθη, καὶ θρηνεῖ πᾶσα ἡ Κτίσις, τοῦτον 
βλέπουσα κρεµάµενον γυµνὸν ἐπὶ τοῦ ξύλου, ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἀπέκρυψε, 
καὶ τὸ φέγγος οἱ ἀστέρες ἀπεβάλλοντο, ἡ γῆ δὲ σὺν πολλῷ τῷ φόβῳ 
συνεκλονεῖτο, ἡ θάλασσα ἔφυγε, καὶ αἱ πέτραι διεῤῥήγνυντο, µνηµεῖα δὲ πολλὰ 
ἠνεῴχθησαν, καὶ σώµατα ἠγέρθησαν ἁγίων Ἀνδρῶν, ᾅδης κάτω στενάζει, καὶ 
Ἰουδαῖοι σκέπτονται συκοφαντῆσαι Χριστοῦ τὴν Ἀνάστασιν, τὰ δὲ Γύναια 
κράζουσι. Τοῦτο Σάββατόν ἐστι τὸ ὑπερευλογηµένον, ἐν ᾧ Χριστὸς ἀφυπνώσας, 
ἀναστήσεται τριήµερος.  

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν 
Τῇ ΙΗ’ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Ἰωάννου, µαθητοῦ 
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου. 

Στίχοι 
Ἰωάννη, σκίρτησον ὡς Ἰωάννης, 
Οὐ γαστρὸς ἐντός, ἀλλὰ τῆς Ἐδὲµ ἔνδον. 
Ὀκτωκαιδεκάτῃ Ἰωάννης νέκυς ὤφθη. 
 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σάββα τοῦ Στρατηλάτου καὶ 
Γότθου. 

Στίχοι 
Ὕπελθε, Σάββα, φθαρτὸν ἡδέως ὕδωρ, 
Ὡς ἂν πίνῃς ἄφθαρτον ἡδονῆς ὕδωρ. 
 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Κοσµᾶ Ἐπισκόπου 
Χαλκηδόνος. 

Στίχοι 
Θραύσας βέλη σά, καὶ µεταστάς σου, βίε, 
Ἔξω βελῶν ὑπῆρξε Κοσµᾶς, ὡς λόγος. 
 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡµῶν Ἀθανασίας τῆς 
θαυµατουργοῦ. 
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Στίχοι 
Ἀθανασίας τῇ κορυφῇ προσφέρω, 
Στέφανον ἀθάνατον διὰ τῶν λόγων. 
 
Τῷ ἁγίῳ καὶ µεγάλῳ Σαββάτῳ, τὴν θεόσωµον Ταφήν, καὶ τὴν εἰς ᾅδου 
Κάθοδον τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζοµεν δι' ὧν 
τῆς φθορᾶς τὸ ἡµέτερον γένος ἀνακληθέν, πρὸς αἰωνίαν ζωὴν µεταβέβηκε.  

Στίχοι 
Μάτην φυλάττεις τὸν τάφον, κουστωδία.  
Οὐ γὰρ καθέξει τύµβος αὐτοζωΐαν.  

  
Τῇ ἀνεκφράστῳ σου συγκαταβάσει, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, ἐλέησον ἡµᾶς. 
Ἀµήν.  

ᾠδὴ ζ’ 
ὁ α’χορὸς 
 ὁ εἱρµὸς 

Ἄφραστον θαῦµα! Ὁ ἐν καµίνῳ ῥυσάµενος, τοὺς Ὁσίους Παῖδας ἐκ φλογός, ἐν 
τάφῳ νεκρός, ἄπνους κατατίθεται, εἰς σωτηρίαν ἡµῶν τῶν µελῳδούντων. 
Λυτρωτά, ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.  

ὁ β’χορὸς 
Ἄφραστον θαῦµα!... 

ὁ α’χορὸς 
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

Τέτρωται ᾅδης, ἐν τῇ καρδίᾳ δεξάµενος τὸν τρωθέντα λόγχῃ τὴν πλευράν, καὶ 
σθένει πυρὶ θείῳ δαπανώµενος, εἰς σωτηρίαν ἡµῶν τῶν µελῳδούντων. 
Λυτρωτά, ὁ Θεός εὐλογητὸς εἶ.   

ὁ β’χορὸς 
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

Ὄλβιος τάφος! ἐν ἑαυτῷ γὰρ δεξάµενος, ὡς ὑπνοῦντα τὸν Δηµιουργόν, ζωῆς 
θησαυρός, θεῖος ἀναδέδεικται, εἰς σωτηρίαν ἡµῶν τῶν µελῳδούντων. Λυτρωτά, 
ὁ Θεός εὐλογητὸς εἶ.   

 ὁ α’χορὸς 
Δόξα Πατρὶ... 

Νόµῳ θανόντων, τὴν ἐν τῷ τάφω κατάθεσιν, ἡ τῶν ὅλων δέχεται ζωή, καὶ 
τοῦτον πηγήν, δείκνυσιν ἐγέρσεως, εἰς σωτηρίαν ἡµῶν τῶν µελῳδούντων. 
Λυτρωτά, ὁ Θεός εὐλογητὸς εἶ.  
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ὁ β’χορὸς 
Καὶ νῦν... 

Μία ὑπῆρχεν, ἡ ἐν τῷ ᾅδη ἀχώριστος, καὶ ἐν τάφῳ, καὶ ἐν τῇ Ἐδέµ, θεότης 
Χριστοῦ, σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύµατι, εἰς σωτηρίαν ἡµῶν τῶν µελῳδούντων. 
Λυτρωτά, ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.  

ὁ α’χορὸς 
Καταβασία 

Ἄφραστον θαῦµα! Ὁ ἐν καµίνῳ ῥυσάµενος, τοὺς Ὁσίους Παῖδας ἐκ φλογός, ἐν 
τάφῳ νεκρός, ἄπνους κατατίθεται, εἰς σωτηρίαν ἡµῶν τῶν µελῳδούντων. 
Λυτρωτά, ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.  

ᾠδὴ η’  
ὁ β’χορὸς 
 ὁ εἱρµὸς 

Ἔκστηθι φρίττων οὐρανέ, καὶ σαλευθήτωσαν τὰ θεµέλια τῆς γῆς, ἰδοὺ γὰρ ἐν 
νεκροῖς λογίζεται, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν, καὶ τάφῳ σµικρῷ ξενοδοχεῖται, ὃν 
Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυµνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.  

ὁ α’χορὸς 
Ἔκστηθι φρίττων οὐρανέ... 

ὁ β’χορὸς 
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

Λέλυται ἄχραντος ναός, τὴν πεπτωκυῗαν δὲ συνανίστησι σκηνήν. Ἀδὰµ γὰρ τῷ 
προτέρῳ δεύτερος, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν, κατῆλθεν µέχρις ᾅδου ταµείων, ὃν 
Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυµνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.  

ὁ α’χορὸς 
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

Λέλυται ἄχραντος ναός...  
ὁ β’χορὸς  

Εὐλογοῦµεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦµα, τὸν Κύριον. 
Πέπαυται τόλµα Μαθητῶν, Ἀριµαθαίας δὲ ἀριστεύει Ἰωσήφ, νεκρὸν γὰρ καὶ 
γυµνὸν θεώµενος, τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, αἰτεῖται, καὶ κηδεύει κραυγάζων, οἱ 
Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυµνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.  

 ὁ α’χορὸς 
Καὶ νῦν... 

Ὢ τῶν θαυµάτων τῶν καινῶν! ὢ ἀγαθότητος! ὢ ἀφράστου ἀνοχῆς! ἑκὼν γὰρ 
ὑπὸ γῆς σφραγίζεται, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν, καὶ πλάνος Θεὸς συκοφαντεῖται, ὃν 
Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυµνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.  
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Καταβασία 
ὁ β’χορὸς 

Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν, προσκυνοῦµεν τὸν Κύριον 
Ἔκστηθι φρίττων οὐρανέ, καὶ σαλευθήτωσαν τὰ θεµέλια τῆς γῆς, ἰδοὺ γὰρ ἐν 
νεκροῖς λογίζεται, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν, καὶ τάφῳ σµικρῷ ξενοδοχεῖται, ὃν 
Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυµνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τὴν Θεοτόκον καὶ µητέρα τοῦ φωτὸς... 
ᾠδὴ θ'  

ὁ α’χορὸς 
 Ὁ Εἱρµὸς 

Μὴ ἐποδύρου µου Μῆτερ, καθορῶσα ἐν τάφῳ, ὃν ἐν γαστρὶ ἄνευ σπορᾶς, 
συνέλαβες Υἱόν, ἀναστήσοµαι γὰρ καὶ δοξασθήσοµαι, καὶ ὑψώσω ἐν δόξῃ, 
ἀπαύστως ὡς Θεός, τοὺς ἐν πίστει καὶ πόθῳ σὲ µεγαλύνοντας.  

ὁ β’χορὸς 
Μὴ ἐποδύρου µου Μῆτερ... 

ὁ α’χορὸς 
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

Ἐπὶ τῷ ξένῳ σου τόκῳ, τὰς ὀδύνας φυγοῦσα, ὑπερφυῶς ἐµακαρίσθην, ἄναρχε 
Υἱέ, νῦν δὲ σε Θεέ µου, ἄπνουν ὁρῶσα νεκρόν, τῇ ῥοµφαίᾳ τῆς λύπης, 
σπαράττοµαι δεινῶς, ἀλλ' ἀνάστηθι, ὅπως µεγαλυνθήσωµαι.  

ὁ β’χορὸς 
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι 

Ἐπὶ τῷ ξένῳ σου τόκῳ... 
ὁ α’χορὸς 

Δόξα Πατρὶ... 
Γῆ µε καλύπτει ἑκόντα, ἀλλὰ φρίττουσιν ᾅδου, οἱ πυλωροί, ἠµφιεσµένον, 
βλέποντες στολήν, ᾐµαγµένην Μῆτερ, τῆς ἐκδικήσεως, τοὺς ἐχθροὺς ἐν Σταυρῷ 
γάρ, πατάξας ὡς Θεός, ἀναστήσοµαι αὖθις καὶ µεγαλύνω σε.   

  ὁ β’χορὸς 
Καὶ νῦν... 

Ἀγαλλιάσθω ἡ Κτίσις, εὐφραινέσθωσαν πάντες οἱ γηγενεῖς, ὁ γὰρ ἐχθρὸς 
ἐσκύλευται ᾅδης, µετὰ µύρων Γυναῖκες προσυπαντάτωσαν, τὸν Ἀδὰµ σὺν τῇ 
Εὔᾳ, λυτροῦµαι παγγενῆ, καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἐξαναστήσοµαι.  

Καταβασία 
ὁ α’χορὸς 

Μὴ ἐποδύρου µου Μῆτερ, καθορῶσα ἐν τάφῳ, ὃν ἐν γαστρὶ ἄνευ σπορᾶς, 
συνέλαβες Υἱόν, ἀναστήσοµαι γὰρ καὶ δοξασθήσοµαι, καὶ ὑψώσω ἐν δόξῃ, 
ἀπαύστως ὡς Θεός, τοὺς ἐν πίστει καὶ πόθῳ σὲ µεγαλύνοντας.  
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Μετὰ ταῦτα ἄρχόµεθα ψάλλειν µετὰ µέλους τὰ ἑπόµενα Τροπάρια, 
ἤτοι τὰ ἐγκώµια, εἰς στάσεις τρεῖς. 

 Ἄρχεται δὲ ὁ πρῶτος Χορός 
  

ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ 
Ἦχος πλ. α' 
Τά Ἐγκώµια 

• Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, 
συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.  

• Ἡ ζωὴ πῶς θνήσκεις; πῶς καὶ τάφω οἰκεῖς; τοῦ θανάτου τὸ βασίλειον λύεις 
δέ, καὶ τοῦ ᾅδου τοὺς νεκροὺς ἐξανιστάς.  

• Μεγαλύνοµέν σε, Ἰησοῦ Βασιλεῦ, καὶ τιµῶµεν τὴν Ταφὴν καὶ τὰ Πάθη σου, 
δι' ὧν ἔσωσας ἡµᾶς ἐκ τῆς φθορᾶς.  

• Μέτρα γῆς ὁ στήσας, ἐν σµικρῷ κατοικεῖς, Ἰησοῦ παµβασιλεῦ τάφῳ σήµερον, 
ἐκ µνηµάτων τοὺς θανέντας ἀνιστῶν.  

• Ὁ Δεσπότης πάντων, καθορᾶται νεκρός, καὶ ἐν µνήµατι καινῷ κατατίθεται, ὁ 
κενώσας τὰ µνηµεῖα τῶν νεκρῶν.  

• Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστέ, καὶ θανάτῳ σου τὸν θάνατον ὤλεσας, καὶ 
ἐπήγασας τῷ Κόσµῳ, τὴν ζωήν.  

• Μετὰ τῶν κακούργων, ὡς κακοῦργος Χριστέ, ἐλογίσθης δικαιῶν ἡµᾶς 
ἅπαντας, κακουργίας τοῦ ἀρχαίου πτερνιστοῦ.  

• Ὁ ὡραῖος κάλλει, παρὰ πάντας βροτούς, ὡς ἀνείδεος νεκρὸς καταφαίνεται, ὁ 
τὴν φύσιν ὡραΐσας τοῦ παντός.     

• Καὶ ἐν τάφῳ ἔδυς, καὶ τῶν κόλπων Χριστὲ τῶν πατρῴων οὐδαµῶς 
ἀπεφοίτησας, τοῦτο ξένον καὶ παράδοξον ὁµοῦ.  

• Νοερῶν συντρέχει, στρατιῶν ἡ πληθύς, Ἰωσὴφ καὶ Νικοδήµῳ συστεῖλαί σε, 
τὸν ἀχώρητον ἐν µνήµατι σµικρῷ.  

• Ἐν καινῷ µνηµείω, κατετέθης Χριστέ, καὶ τὴν φύσιν τῶν βροτῶν 
ἀνεκαίνισας, ἀναστὰς θεοπρεπῶς ἐκ τῶν  νεκρῶν.  

• Ἐπὶ γῆς κατῆλθες, ἵνα σώσῃς Ἀδάµ, καὶ ἐν γῆ µὴ εὑρηκὼς τοῦτον Δέσποτα, 
µέχρις ᾅδου κατελήλυθας ζητῶν.  

• Ὡς βροτὸς µὲν θνῄσκεις, ἑκουσίως Σωτήρ, ὡς Θεὸς δὲ τοὺς θνητοὺς 
ἐξανέστησας, ἐκ µνηµάτων καὶ βυθοῦ ἁµαρτιῶν.  

• Νεκρωθέντα πάλαι, τὸν Ἀδὰµ φθονερῶς, ἐπανάγεις πρὸς ζωὴν τῇ νεκρώσει 
σου, νέος Σῶτερ ἐν σαρκὶ φανεὶς Ἀδάµ.  

• Τὴν πλευρὰν ἐνύγης, ὁ πλευρὰν εἰληφώς, τοῦ Ἀδὰµ ἐξ ἧς τὴν Εὔαν 
διέπλασας, καὶ ἐξέβλυσας κρουνοὺς καθαρτικούς.  

• Ὑπὸ γῆν βουλήσει, κατελθὼν ὡς θνητός, ἐπανάγεις ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια, 
τοὺς ἐκεῖθεν πεπτωκότας Ἰησοῦ.  
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• Προσκυνῶ τὸ Πάθος, ἀνυµνῶ τὴν Ταφήν, µεγαλύνω σου τὸ κράτος 
Φιλάνθρωπε, δι' ὧν λέλυµαι παθῶν φθοροποιῶν.  

• Ὁ χειρί σου πλάσας, τὸν Ἀδὰµ ἐκ τῆς γῆς, δι' αὐτὸν τῇ φύσει γέγονας 
ἄνθρωπος, καὶ ἐσταύρωσαι βουλήµατι τῷ σῷ.   

• Οἴµοι, φῶς τοῦ Κόσµου! οἴµοι φῶς τὸ ἐµόν! Ἰησοῦ µου ποθεινότατε ἔκραζεν, ἡ 
Παρθένος θρηνῳδοῦσα γοερῶς.  

• Ὁ Θεὲ καὶ Λόγε, ὦ χαρὰ ἡ ἐµή, πῶς ἐνέγκω σου ταφὴν τὴν τριήµερον; νῦν 
σπαράττοµαι τὰ σπλάγχνα µητρικῶς.  

• Τίς µοι δώσει ὕδωρ, καὶ δακρύων πηγάς, ἡ Θεόνυµφος Παρθένος ἐκραύγαζεν, 
ἵνα κλαύσω τὸν γλυκύν µου Ἰησοῦν;  

• Ὦ βουνοὶ καὶ νάπαι, καὶ ἀνθρώπων πληθύς, κλαύσατε καὶ πάντα θρηνήσατε, 
σὺν ἐµοὶ τῇ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν Μητρί.  

Δόξα Πατρί... 
Ἀνυµνοῦµεν Λόγε σὲ τὸν πάντων Θεόν, σὺν Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ σου Πνεύµατι, 
καὶ δοξάζοµεν τὴν θείαν σου Ταφήν.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Μακαρίζοµέν σε, Θεοτόκε ἁγνή, καὶ τιµῶµεν τὴν ταφὴν τὴν τριήµερον, τοῦ 
Υἱοῦ σου καὶ Θεοῦ ἡµῶν πιστῶς.  

Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον Τροπάριον 
Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, 
συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.  

 
Εἶτα Συναπτὴ µικρὰ καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνοµα, καὶ δεδόξασταί σου ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός, καὶ 
τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύµατος, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. Ἀµήν.  
  
Καὶ θυµιάσαντος τοῦ Ἱερέως, ὁ β’χορὸς ἄρχεται τῆς δευτέρας στάσεως. 

 
ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 

Ἦχος πλ. α' 
• Ἄξιόν ἐστι, µεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς χεῖρας 

ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ.  
• Ἄξιόν ἐστι, µεγαλύνειν σε τὸν πάντων Κτίστην, τοῖς σοῖς γὰρ παθήµασιν 

ἔχοµεν, τὴν ἀπάθειαν ῥυσθέντες τῆς φθορᾶς.  
• Ἔφριξεν ἡ γῆ, καὶ ὁ ἥλιος, Σῶτερ ἐκρύβη, σοῦ τοῦ ἀνεσπέρου φέγγους Χριστέ, 

δύναντος ἐν τάφῳ σωµατικῶς.  
• Μόνη γυναικῶν, χωρὶς πόνον ἔτεκόν σε τέκνον, πόνους δὲ νῦν φέρω πάθει τῷ 

σῷ, ἀφορήτους, ἔλεγεν ἡ Σεµνή.  
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• Ἄνω σε Σωτήρ, ἀχωρίστως τῷ Πατρὶ συνόντα, κάτω δὲ νεκρὸν ἡπλωµένον γῆ, 
φρίττουσιν ὁρῶντα τὰ Σεραφίµ.  

• Ῥήγνυται ναοῦ, καταπέτασµα τῇ σῇ σταυρώσει, κρύπτουσι φωστῆρες, Λόγε 
τὸ φῶς, σοῦ κρυβέντος Ἣλιε ὑπὸ γῆν.  

• Γῆς ὁ κατ’ἀρχάς, µόνῳ νεύµατι πήξας τὸν γῦρον, ἄπνους ὡς βροτὸς 
καθυπέδυ γῆν, φρῖξον τῷ θεάµατι, οὐρανέ.  

• Θρῆνον ἱερόν, δεῦτε ᾂσωµεν Χριστῷ θανόντι, ὡς αἱ Μυροφόροι γυναῖκες 
πρίν, ἵνα καὶ τὸ χαῖρε ἀκουσώµεθα σὺν αὐταῖς.  

• Μύρον, ἀληθῶς, σὺ ἀκένωτον ὑπάρχεις Λόγε, ὅθεν σοι καὶ µύρα προσέφερον, 
ὡς νεκρῷ τῷ ζῶντι, γυναῖκες Μυροφόροι.  

• Ἒπτηξεν Ἀδάµ, Θεοῦ βαίνοντος ἐν Παραδείσῳ, χαίρει δὲ πρὸς ᾍδην 
φοιτήσαντος, πεπτωκὸς τὸ πρῴην, καὶ νῦν ἐγηγερµένος.  

• Τάφῳ Ἰωσήφ, εὐλαβῶς σὲ τῷ καινῷ συγκρύπτων, ὓµνους ἐξοδίους 
θεοπρεπεῖς, τοῖς συµµίκτοις θρήνοις µέλπει σοι, Σωτήρ.  

• Σὲ τὸν τοῦ παντός, γλυκασµὸν, ἡ Μήτηρ καθορῶσα, πόµα ποτιζόµενον τὸ 
πικρόν, δάκρυσι τὰς ὄψεις βρέχει πικρῶς.  

• Τέτρωµαι δεινῶς, καὶ σπαράττοµαι τὰ σπλάγχνα Λόγε, βλέπουσα τὴν ἄδικόν 
σου σφαγήν, ἔλεγεν ἡ Πάναγνος ἐν κλαυθµῷ.  

• Ὄµµα τὸ γλυκύ, καὶ τὰ χείλη σου πῶς µύσω, Λόγε; πῶς νεκροπρεπῶς δὲ 
κηδεύσω σε; φρίττων ἀνεβόα ὁ Ἰωσήφ.  

• Ὕµνους Ἰωσήφ, καὶ Νικόδηµος ἐπιταφίους, ᾂδουσι Χριστῷ νεκρωθέντι νῦν, 
ᾄδει δὲ σὺν τούτοις καὶ Σεραφείµ.  

• Ἥλιος φαιδρόν, ἀπαστράπτει µετὰ νύκτα Λόγε, καὶ σὺ δ' ἀναστὰς 
ἐξαστράψειας, µετὰ θάνατον φαιδρῶς ὡς ἐκ παστοῦ.  

• Γῆ σε πλαστουργέ, ὑπὸ κόλπους δεξαµένη Σῶτερ τρόµω, συσχεθεῖσα 
τινάσσεται, ἀφυπνώσασα νεκροὺς τῷ τιναγµῷ.   

• Μύροις σε Χριστέ, ὁ Νικόδηµος καὶ ὁ εὐσχήµων, νῦν καινοπρεπῶς 
περιστείλαντες. Φρῖξον, ἀνεβόων, πᾶσα ἡ γῆ.  

• Ἴδε Μαθητήν, ὃν ἠγάπησας καὶ σὴν Μητέρα, τέκνον, καὶ φθογγὴν δὸς 
γλυκύτατον, ἔκραζε δακρύουσα ἡ Ἁγνή.  

• Ἔδυς τῇ σαρκί, ὁ ἀνέσπερος εἰς γῆν φωσφόρος, καὶ µὴ φέρων βλέπειν ὁ ἥλιος, 
ἐσκοτίσθη µεσηµβρίας ἐν ἀκµῇ.   

• Ὕπνωσας µικρόν, καὶ ἐζώωσας τοὺς τεθνεῶτας, καὶ ἐξαναστὰς ἐξανέστησας, 
τοὺς ὑπνοῦντας ἐξ αἰῶνος, Ἀγαθέ.  

• Ὣσπερ πελεκάν, τετρωµένος τὴν πλευράν σου Λόγε, σοὺς θανέντας παῖδας 
ἐζώωσας, ἐπιστάξας ζωτικοὺς αὐτοῖς κρουνούς.  

• Ἥλιον τὸ πρίν, Ἰησοῦς τοὺς ἀλλοφύλους κόπτων, ἔστησεν, αὐτὸς δὲ 
ἀπέκρυψας, καταβάλλων τὸν τοῦ σκότους ἀρχηγόν.  
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• Κόλπων πατρικῶν, ἀνεκφοίτητος µείνας οἰκτίρµον, καὶ βροτὸς γενέσθαι 
εὐδόκησας, καὶ εἰς ᾍδην καταβέβηκας Χριστέ.  

• Ἤρθη σταυρωθείς, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεµάσας, καὶ ὡς ἄπνους ἐν αὐτῇ νῦν 
προσκλίνεται, ὃ µὴ φέρουσα ἐσείετο δεινῶς.  

• Ταῦτα Γαβριήλ, µοὶ ἀπήγγειλεν ὅτε κατέπτη, ὃς τὴν βασιλείαν αἰώνιον, ἔφη 
τοῦ Υἱοῦ µου τοῦ Ἰησοῦ.  

• Φεῦ! τοῦ Συµεών, ἐκτετέλεσται ἡ προφητεία, ἡ γὰρ σὴ ῥοµφαία διέδραµε, τὴν 
ἐµὴν καρδίαν Ἐµµανουήλ.  

• Ἔφριξεν ἰδών, τὸ ἀόρατον φῶς σε Χριστέ µου, µνήµατι κρυπτόµενον ἄπνουν 
τε, καὶ ἐσκότασεν ὁ ἥλιος τὸ φῶς.  

• Ἔκλαιε πικρῶς, ἡ πανάµωµος Μήτηρ σου Λόγε, ὅτε ἐν τῷ τάφῳ ἑώρακε, σὲ 
τὸν ἄφραστον καὶ ἄναρχον Θεόν.  

• Νέκρωσιν τὴν σήν, ἡ πανάφθορος Χριστέ σου Μήτηρ, βλέπουσα πικρῶς σοι 
ἐφθέγγετο. Μὴ βραδύνης ἡ ζωὴ ἐν τοῖς νεκροῖς.  

• ᾍδης ὁ δεινός, συνετρόµαξεν ὅτε σὲ εἶδεν, Ἣλιε τῆς δόξης ἀθάνατε, καὶ 
ἐδίδου τοὺς δεσµίους ἐν σπουδῇ.  

Δόξα Πατρὶ... 
Ἄναρχε Θεέ, συναΐδιε Λόγε καὶ Πνεῦµα, σκῆπτρα τῶν ἀνάκτων κραταίωσον, 
κατὰ πολεµίων ὡς ἀγαθός.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Τέξασα ζωήν, Παναµώµητε ἁγνὴ Παρθένε, παῦσον Ἐκκλησίας τὰ σκάνδαλα, 
καὶ εἰρήνευσον αὐτήν ὡς ἀγαθή. 

Καὶ πάλιν παρὰ τῶν δύο Χορῶν τὸ πρῶτον 
Ἄξιόν ἐστι, µεγαλύνειν σὲ τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς χεῖρας 

ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ. 
 

Εἶτα Συναπτὴ µικρά, καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
 Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ ἐπὶ θρόνου δόξης τῶν Χερουβεὶµ ἐπαναπαυόµενος, 
καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ, καὶ 
ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. 
Καὶ θυµιάσαντος τοῦ Ἱερέως, ὁ α’χορὸς ἄρχεται τῆς τρίτης στάσεως.   

 
ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ 

Ἠχος γ' 
• Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕµνον τῇ ταφῇ σου, προσφέρουσι, Χριστέ µου.  
• Καθελὼν τοῦ ξύλου, ὁ Ἀριµαθαίας, ἐν τάφῳ σε κηδεύει.  
• Δεῦρο πᾶσα κτίσις, ὕµνους ἐξοδίους, προσοίσωµεν τῷ Κτίστῃ.  
• Οὓς ἔθρεψε τὸ µάννα, ἐκίνησαν τὴν πτέρναν, κατὰ τοῦ Εὐεργέτου.  
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• Οὓς ἔθρεψε τὸ µάννα, διδοῦσι τῷ Σωτῆρι, χολὴν καὶ ὄξος ἅµα.   
• Ὢ τῆς παραφροσύνης, καὶ τῆς Χριστοκτονίας, τῆς τῶν προφητοκτόνων!  
• Ὡς ἄφρων ὑπηρέτης, προδέδωκεν ὁ µύστης, τὴν ἄβυσσον σοφίας.  
• Τὸν ῥύστην ὁ πωλήσας, αἰχµάλωτος κατέστη, ὁ δόλιος Ἰούδας.   
• Ἰωσὴφ κηδεύει, σὺν τῷ Νικοδήµῳ, νεκροπρεπῶς τὸν Κτίστην.  
• Ὢ γλυκύ µου ἔαρ, γλυκύτατόν µου τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τὸ κάλλος;  
• Υἱὲ Θεοῦ παντάναξ, Θεέ µου πλαστουργέ µου, πῶς πάθος κατεδέξω;  
• Ἀνέκραζεν ἡ Κόρη, θερµῶς δακρυῤῥοοῦσα, τὰ σπλάγχνα κεντουµένη.  
• Ὢ φῶς τῶν ὀφθαλµῶν µου, γλυκύτατόν µου τέκνον, πῶς τάφω νῦν καλύπτῃ;  
• Τὸν Ἀδὰµ καὶ Εὔαν, ἐλευθερῶσαι Μῆτερ, µὴ θρήνει, ταῦτα πάσχω.  
• Δοξάζω σου Υἱέ µου, τὴν ἄκραν εὐσπλαγχνίαν, ἧς χάριν ταῦτα πάσχεις.  
• Ὄξος ἐποτίσθης, καὶ χολὴν οἰκτίρµον, τὴν πάλαι λύων γεῦσιν.  
• Ἰκρίω προσεπάγης, ὁ πάλαι τὸν λαόν σου, στύλῳ νεφέλης σκέπων.  
• Αἱ Μυροφόροι Σῶτερ, τῷ τάφῳ προσελθοῦσαι, προσέφερόν σοι µύρα.  
• Ἀνάστηθι οἰκτίρµον, ἡµᾶς ἐκ τῶν βαράθρων, ἐξανιστῶν τοῦ ᾍδου.  
• Ἀνάστα Ζωοδότα, ἡ σὲ τεκοῦσα Μήτηρ, δακρυῤῥοοῦσα λέγει.  
• Σπεῦσον ἐξαναστῆναι, τὴν λύπην λύων Λόγε, τῆς σὲ ἁγνῶς τεκούσης.  
• Οὐράνιαι Δυνάµεις, ἐξέστησαν τῷ φόβω, νεκρὸν σε καθορῶσαι.  
• Τοῖς πόθῳ τε καὶ φόβῳ, τὰ πάθη σου τιµῶσι, δίδου πταισµάτων λύσιν.  
• Ἔῤῥαναν τὸν τάφον, αἱ Μυροφόροι µύρα, λίαν πρωΐ ἐλθοῦσαι.(τρὶς)  
• Εἰρήνην Ἐκκλησίᾳ, λαῷ σου σωτηρίαν, δώρησαι σῇ ἐγέρσει.  

Δόξα Πατρὶ... 
Ὢ Τριὰς Θεέ µου, Πατὴρ Υἱὸς καὶ Πνεῦµα, ἐλέησον τὸν Κόσµον.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Ἰδεῖν τὴν τοῦ Υἱοῦ σου, ἀνάστασιν Παρθένε, ἀξίωσον σοὺς δούλους. 

Καὶ πάλιν παρὰ τῶν δύο Χορῶν τὸ πρῶτον 
Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕµνον τῇ ταφῇ σου, προσφέρουσι, Χριστέ µου.  

Συναπτὴ µικρὰ καὶ ἡ  
Ἐκφώνησις 

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῆς εἰρήνης, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν 
ἀναπέµποµεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ, καὶ 
ζωοποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
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Τὰ ἀναστάσιµα εὐλογητάρια. 
ὁ α’ χορός 

Ἦχος πλ. α’ 
Στίχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. 

Τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆµος, κατεπλάγη ὁρῶν σε, ἐν νεκροῖς λογισθέντα, τοῦ 
θανάτου δὲ Σωτήρ, τὴν ἰσχὺν καθελόντα, καὶ σὺν ἑαυτῷ τὸν Ἀδὰµ ἐγείραντα, 
καὶ ἐξ ᾅδου πάντας ἐλευθερώσαντα.  

ὁ β’ χορός 
Στίχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. 

Τί τὰ µύρα, συµπαθῶς τοῖς δάκρυσιν, ὢ Μαθήτριαι κιρνᾶτε; ὁ ἀστράπτων ἐν τῷ 
τάφῳ Ἄγγελος, προσεφθέγγετο ταῖς Μυροφόροις, Ἴδετε ὑµεῖς τὸν τάφον καὶ 
ᾔσθητε, ὁ Σωτὴρ γὰρ ἐξανέστη τοῦ µνήµατος.  

ὁ α’ χορός 
Στίχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου, 

Λίαν πρωΐ, Μυροφόροι ἔδραµον, πρὸς τὸ µνῆµά σου θρηνολογοῦσαι, ἀλλ' 
ἐπέστη, πρὸς αὐτὰς ὁ Ἄγγελος, καὶ εἶπε΄ θρήνου ὁ καιρὸς πέπαυται, µὴ κλαίετε, 
τὴν Ἀνάστασιν δέ, Ἀποστόλοις εἴπατε.  

ὁ β’ χορός 
Στίχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου, 

Μυροφόροι γυναῖκες, µετὰ µύρων ἐλθοῦσαι, πρὸς τὸ µνῆµά σου, Σῶτερ 
ἐνηχοῦντο. Ἀγγέλου τρανῶς, πρὸς αὐτὰς φθεγγοµένου. Τί µετὰ νεκρῶν, τὸν 
ζῶντα λογίζεσθε; ὡς Θεὸς γάρ, ἐξανέστη τοῦ µνήµατος.  

ὁ α’ χορός 
Δόξα Πατρὶ... Τριαδικὸν 

Προσκυνοῦµεν Πατέρα, καὶ τὸν τούτου Υἱόν τε, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦµα, τὴν Ἁγίαν 
Τριάδα, ἐν µιᾷ τῇ οὐσίᾳ, σὺν τοῖς Σεραφείµ, κράζοντες τό, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ, 
Κύριε.  

ὁ β’ χορός 
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Ζωοδότην τεκοῦσα, ἐλυτρώσω Παρθένε, τὸν Ἀδὰµ ἁµαρτίας, χαρµονὴν δὲ τῇ 
Εὔᾳ, ἀντὶ λύπης παρέσχες, ῥεύσαντα ζωῆς, ἴθυνε πρὸς ταύτην δέ, ὁ ἐκ σοῦ 
σαρκωθείς Θεὸς καὶ ἄνθρωπος.  

ὁ α’ χορός 
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. 

ὁ β’ χορός 
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. 

ὁ α’ χορός 
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.  
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Συναπτὴ µικρά, καὶ ἡ 
Ἐκφώνησις 

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάµεις...   

Ἐξαποστειλάριον 
Ἦχος β’ 

ὁ α’ χορός 
Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν. 

ὁ β’ χορός 
Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν. 

ὁ α’ χορός 
Ἅγιος Κύριος...  

ὁ β’ χορός 
...ὁ Θεὸς ἡµῶν.  

Τοῦτο λέγεται ἐκ τρίτου µόνον, καὶ οὐδὲν ἄλλον. 

ΑΙΝΟΙ  
ὁ α’ χορός 

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

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

ὁ α’ χορός 
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος 
τῆς µεγαλωσύνης αὐτοῦ. 

Ἰδιόµελα  Ἦχος β’ 
Σήµερον συνέχει τάφος, τὸν συνέχοντα παλάµῃ τὴν Κτίσιν, καλύπτει λίθος, τὸν 
καλύψαντα ἀρετῇ τοὺς οὐρανούς, ὑπνοῖ ἡ ζωή, καὶ ᾅδης τρέµει, καὶ Ἀδὰµ τῶν 
δεσµῶν ἀπολύεται. Δόξα τῇ σῇ οἰκονοµίᾳ, δι' ἧς τελέσας πάντα σαββατισµὸν 
αἰώνιον, ἐδωρήσω ἡµῖν, τὴν παναγίαν ἐκ νεκρῶν σου Ἀνάστασιν.     

ὁ β’ χορός 
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.  

ἦχος ὁ αὐτὸς 
Τί τὸ ὁρώµενον θέαµα; Τίς ἡ παροῦσα κατάπαυσις; Ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων, τὴν 
διὰ πάθους τελέσας οἰκονοµίαν, ἐν τάφῳ σαββατίζει, καινὸν ἡµῖν παρέχων 
σαββατισµόν. Αὐτῷ βοήσωµεν. Ἀνάστα ὁ Θεὸς κρίνων τὴν γῆν, ὅτι σὺ 
βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας, ὁ ἀµέτρητον ἔχων τὸ µέγα ἔλεος.   
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ὁ α’ χορός 
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυµπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.  

ἦχος ὁ αὐτὸς 
Δεῦτε ἴδωµεν τὴν ζωὴν ἡµῶν, ἐν τάφῳ κειµένην, ἵνα τοὺς ἐν τάφοις κειµένους 
ζωοποιήσῃ, δεῦτε σήµερον, τὸν ἐξ Ἰούδα ὑπνοῦντα θεώµενοι, προφητικῶς αὐτῷ 
ἐκβοήσωµεν. Ἀναπεσὼν κεκοίµησαι ὡς λέων, τίς ἐγερεῖ σε Βασιλεῦ; ἀλλ' 
ἀνάστηθι αὐτεξουσίως, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡµῶν ἑκουσίως. Κύριε δόξα σοι.  

ὁ β’ χορός 
Ἦχος πλ. β'  

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις 
ἀλαλαγµοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
ᾘτήσατο Ἰωσήφ, τὸ σῶµα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀπέθετο ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ µνηµείῳ, 
ἔδει γὰρ αὐτὸν ἐκ τάφου, ὡς ἐκ παστάδος προελθεῖν. Ὁ συντρίψας κράτος 
θανάτου, καὶ ἀνοίξας πύλας Παραδείσου ἀνθρώποις, δόξα σοι. 

ὁ α’ χορὸς 
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. 

 Ἦχος πλ. β' 
Τὴν σήµερον µυστικῶς, ὁ µέγας Μωϋσῆς προδιετυποῦτο λέγων. Καὶ εὐλόγησεν 
ὁ Θεός, τὴν ἡµέραν τὴν ἑβδόµην, τοῦτο γάρ ἐστι τὸ εὐλογηµένον Σάββατον, 
αὕτη ἐστίν ἡ τῆς καταπαύσεως ἡµέρα, ἐν ᾗ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων 
αὐτοῦ, ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς κατὰ τὸν θάνατον οἰκονοµίας, τῇ 
σαρκὶ σαββατίσας, καὶ εἰς ὃ ἦν, πάλιν ἐπανελθὼν, διὰ τῆς Ἀναστάσεως, 
ἐδωρήσατο ἡµῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὡς µόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.  

ὁ β’ χορός 
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον ἦχος β’  

Ὑπερευλογηµένη ὑπάρχεις, Θεοτόκε Παρθένε, διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ 
σαρκωθέντος, ὁ ᾋδης ἠχµαλώτισται, ὁ Ἀδὰµ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα 
νενέκρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ θάνατος τεθανάτωται, καὶ ἡµεῖς 
ἐζωοποιήθηµεν, διὸ ἀνυµνοῦντες βοῶµεν. Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ 
οὕτως εὐδοκήσας, δόξα σοι.  
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Δοξολογία Μεγάλη εἰς ἦχον πλ. β’ ( σύντοµος) 
ὁ α’ χορός 

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία.  

ὁ β’ χορός 
Ὑµνοῦµέν σε, εὐλογοῦµέν σε, προσκυνοῦµέν σε, δοξολογοῦµέν σε, 
εὐχαριστοῦµέν σοι, διὰ τὴν µεγάλην σου δόξαν.  

ὁ α’ χορός 
Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ µονογενές, Ἰησοῦ 
Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦµα,  

ὁ β’ χορός 
Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀµνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁµαρτίαν τοῦ 
κόσµου, ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁµαρτίας τοῦ κόσµου.  

ὁ α’ χορός 
Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡµῶν, ὁ καθήµενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον 
ἡµᾶς.  

ὁ β’ χορός 
Ὅτι σὺ εἶ µόνος Ἅγιος, σὺ εἶ µόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ 
Πατρός. Ἀµήν.  

ὁ α’ χορός 
Καθ' ἑκάστην ἡµέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνοµά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ 
εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.  

ὁ β’ χορός 
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡµέρᾳ ταύτῃ, ἀναµαρτήτους φυλαχθῆναι ἡµᾶς.  

ὁ α’ χορός 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡµῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασµένον 
τὸ ὄνοµά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀµήν.  

ὁ β’ χορός 
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡµᾶς, καθάπερ ἠλπίσαµεν ἐπὶ σέ.  

ὁ α’ χορός 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου.  

ὁ β’ χορός 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου.  

ὁ α’ χορός 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου.  

ὁ β’ χορός 
Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡµῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα΄ Κύριε, ἐλέησόν 
µε, ἴασαι τὴν ψυχήν µου, ὅτι ἥµαρτόν σοι.  
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ὁ α’ χορός 
Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν µε τοῦ ποιεῖν τὸ θέληµά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός 
µου.  

ὁ β’ χορός 
Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόµεθα φῶς.  

ὁ α’ χορός 
Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.  
              Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. 

ὁ β’ χορός 
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς.  

ὁ α’ χορός 
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς.  

ὁ β’ χορός 
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύµατι. 

ὁ α’ χορός 
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

ὁ β’ χορός 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. 

 Τρισάγιον ἀργὸν (ἦχος πλ. β’),  µέλος ἀρχαῖον ψαλλόµενον κατὰ τὴν 
διάρκειαν τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου 

ὁ α’ χορός 
Ἅγιος ὁ Θεός,   

ὁ β’ χορός 
Ἅγιος Ἰσχυρός,  

ὁ α’ χορός 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. 

ὁ Προεστώς: Πρόσχωµεν. Εἰρήνη πᾶσι. Σοφία. 
ἦχος β’ 

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾋδην ἐνέκρωσας, 
τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων 
ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάµεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον. Ζωοδότα Χριστὲ ὁ 
Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.  
 
Ταῖς Μυροφόροις Γυναιξί, παρὰ τὸ µνῆµα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα. Τὰ µύρα 
τοῖς θνητοῖς ὑπάρχει ἁρµόδια, Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη ἀλλότριος.  
  
Ὁ εὐσχήµων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶµα, σινδόνι 
καθαρᾷ εἰλήσας καὶ ἀρώµασιν, ἐν µνήµατι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο.  
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Καὶ εὐθὺς ὁ ἀναγνώστης τὸ τροπάριον τῆς Προφητείας 
Ἦχος β’ 

Ὁ συνέχων τὰ πέρατα, τάφῳ συσχεθῆναι κατεδέξω Χριστέ, ἵνα τῆς τοῦ ᾅδου 
καταπτώσεως, λυτρώσῃς τὸ ἀνθρώπινον καὶ ἀθανατίσας, ζῳώσῃς ἡµᾶς, ὡς 
Θεὸς ἀθάνατος. 

Δόξα Πατρί... 
... Καὶ ἀθανατίσας, ζῳώσῃς ἡµᾶς, ὡς Θεὸς ἀθάνατος.  

Καὶ νῦν... 
Ὁ συνέχων τὰ πέρατα, τάφῳ συσχεθῆναι κατεδέξω Χριστέ, ἵνα τῆς τοῦ ᾅδου 
καταπτώσεως, λυτρώσῃς τὸ ἀνθρώπινον καὶ ἀθανατίσας, ζῳώσῃς ἡµᾶς, ὡς 
Θεὸς ἀθάνατος. 

Προκείµενον  Ἦχος δ'. Ψαλµὸς µγ’(43) 
Ἀνάστα, Κύριε, βοήθησον ἡµῖν.  
Στίχ. Ὁ Θεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡµῶν ἠκούσαµεν.  

Προφητείας Ἰεζεκιὴλ τὸ Ἀνάγνωσµα 
(Κεφ. ΛΖ', 1-14) 

Ἐγένετο ἐπ' ἐµὲ χεὶρ Κυρίου, καὶ ἐξήγαγέ µε ἐν πνεύµατι Κυρίου, καὶ ἔθηκέ µε 
ἐν µέσῳ τοῦ πεδίου, καὶ τοῦτο ἦν µεστὸν ὀστέων ἀνθρωπίνων, καὶ περιήγαγέ µε 
ἐπ' αὐτά, κύκλωθεν κύκλῳ, καὶ ἰδοὺ πολλὰ σφόδρα, ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου, 
καὶ ἰδοὺ ξηρὰ σφόδρα. Καὶ εἶπε πρὸς µε. Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰ ζήσεται τὰ ὀστέα 
ταῦτα; καὶ εἶπα. Κύριε, Κύριε, σὺ ἐπίστασαι ταῦτα. Καὶ εἶπε πρὸς µε. 
Προφήτευσον ἐπὶ τὰ ὀστᾶ ταῦτα, καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς. Τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρά, ἀκούσατε 
λόγον Κυρίου, τάδε λέγει Κύριος τοῖς ὀστέοις τούτοις. Ἰδοὺ ἐγὼ φέρω εἰς ὑµᾶς 
πνεῦµα ζωῆς, καὶ δώσω εἰς ὑµᾶς νεῦρα, καὶ ἀνάξω εἰς ὑµᾶς σάρκας, καὶ ἐκτενῶ 
ἐφ' ὑµᾶς δέρµα, καὶ δώσω πνεῦµά µου εἰς ὑµᾶς, καὶ ζήσεσθε, καὶ γνώσεσθε, ὅτι 
ἐγὼ εἰµι Κύριος. Καὶ προεφήτευσα, καθὼς ἐνετείλατό µοι Κύριος. Καὶ ἐγένετο 
φωνὴ ἐν τῷ ἐµὲ προφητεῦσαι, καὶ ἰδοὺ σεισµός, καὶ προσήγαγε τὰ ὀστᾶ, 
ἑκάτερον πρὸς τὴν ἁρµονίαν αὐτοῦ. Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἐπ' αὐτὰ νεῦρα καὶ 
σάρκες ἐφύοντο, καὶ ἀνέβαινεν ἐπ' αὐτὰ δέρµα ἐπάνω, καὶ πνεῦµα οὐκ ἦν ἐν 
αὐτοῖς. Καὶ εἶπε πρὸς µε. Προφήτευσον, ἐπὶ τὸ πνεῦµα, υἱὲ ἀνθρώπου, 
προφήτευσον, καὶ εἰπὲ τῷ πνεύµατι. Τάδε λέγει Κύριος Κύριος. Ἐκ τῶν 
τεσσάρων πνευµάτων ἐλθέ, καὶ ἐµφύσησον εἰς τοὺς νεκροὺς τούτους, καὶ 
ζησάτωσαν. Καὶ προεφήτευσα, καθ’ ὅ,τι ἐνετείλατό µοι, καὶ εἰσῆλθεν εἰς αὐτοὺς 
τὸ πνεῦµα, καὶ ἔζησαν, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν, συναγωγὴ πολλὴ 
σφόδρα. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς µε, λέγων. Υἱὲ ἀνθρώπου, τὰ ὀστᾶ ταῦτα, 
πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ἐστιν, αὐτοὶ λέγουσι. Ξηρὰ γέγονε τὰ ὀστᾶ ἡµῶν, ἀπώλωλεν 
ἡ ἐλπὶς ἡµῶν, διαπεφωνήκαµεν. Διὰ τοῦτο προφήτευσον, καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς. 
Τάδε λέγει Κύριος Κύριος. Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνοίγω τὰ µνήµατα ὑµῶν, καὶ ἀνάξω ὑµᾶς 
ἐκ τῶν µνηµάτων ὑµῶν, καὶ εἰσάξω ὑµᾶς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ γνώσεσθε, 
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ὅτι ἐγὼ εἰµι Κύριος, ἐν τῷ ἀνοῖξαί µε τοὺς τάφους ὑµῶν, τοῦ ἀναγαγεῖν µε ἐκ 
τῶν τάφων τὸν λαόν µου. Καὶ δώσω πνεῦµά µου εἰς ὑµᾶς, καὶ ζήσεσθε, καὶ 
θήσοµαι ὑµᾶς ἐπὶ τὴν γῆν ὑµῶν, καὶ γνώσεσθε, ὅτι ἐγὼ Κύριος, ἐλάλησα, καὶ 
ποιήσω, λέγει Κύριος Κύριος.  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Προκείµενον  Ἦχος βαρὺς 

Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός µου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου.   
Στίχ. Ἐξοµολογήσοµαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ µου.  
  

Πρὸς Κορινθίους Α' Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσµα 
(Κεφ. Ε', 6-8, Γαλ. Γ', 13-14) 

Ἀδελφοί, µικρὰ ζύµη ὅλον τὸ φύραµα ζυµοῖ. Ἐκκαθάρατε οὖν τὴν παλαιὰν 
ζύµην, ἵνα ἦτε νέον φύραµα, καθὼς ἐστε ἄζυµοι, καὶ γὰρ τὸ Πάσχα ἡµῶν, ὑπὲρ 
ἡµῶν ἐτύθη Χριστός. Ὥστε ἑορτάζωµεν, µὴ ἐν ζύµῃ παλαιᾷ, µηδὲ ἐν ζύµῃ 
κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ' ἐν ἀζύµοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας. Χριστὸς γὰρ 
ἡµᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόµου, γενόµενος ὑπὲρ ἡµῶν κατάρα. 
Γέγραπται γάρ. Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεµάµενος ἐπὶ ξύλου, ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ 
εὐλογία τοῦ Ἀβραὰµ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ 
Πνεύµατος λάβωµεν διὰ τῆς πίστεως.  

Ἀλληλούϊα  Ἦχος πλ. α' 
Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ.   
Στίχ. Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλειπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου 
πυρός.   
Στίχ. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁµαρτωλοί, ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ.  

Εὐαγγέλιον 
Κατὰ Ματθαῖον 

Τῇ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ µετὰ τὴν Παρασκευήν συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον λέγοντες, Κύριε, ἐµνήσθηµεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος 
εἶπεν ἔτι ζῶν, Μετὰ τρεῖς ἡµέρας ἐγείροµαι. Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν 
τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡµέρας, µήποτε ἐλθόντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν 
αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, ᾽Ηγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη 
χείρων τῆς πρώτης. Ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, ῎Εχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε 
ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον 
σφραγίσαντες τὸν λίθον µετὰ τῆς κουστωδίας. 

ὁ α’ χορὸς 
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
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Ἐκτενής. Εἴπωµεν πάντες...Πληρώσωµεν τὴν ἑωθινήν... 
Ἀπόλυσις 

«...῾Ο δι' ἡµᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡµετέραν σωτηρίαν τά φρικτά Πάθη 
καί τόν ζωοποιόν Σταυρόν, καί τήν ἑκούσιον ταφήν σαρκί καταδεξάµενος, 
Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡµῶν...».  

«Δι' εὐχῶν...».
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