ΠΑΝΝΥΧΙΣ
Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, λέγοµεν Τρισάγιον. Παναγία Τριάς..., Πάτερ ἡµῶν...,
Ὅτι σοῦ ἐστιν... Κύριε ἐλέησον, ιβ'. Δεῦτε προσκυνήσωµεν..., ἐκ γ', καὶ τόν Ν’
ψαλµόν.
ὁ Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων.
ὁ Ἀναγνώστης: Ἀµήν.
ὁ Προεστὼς: 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: Ἀµήν. Κύριε ἐλέησον ( ιβ’) Δόξα πατρί..Καὶ νῦν...
• Δεῦτε, προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.
• Δεῦτε, προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.
• Δεῦτε, προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ
ἡµῶν.
Ν' Ψαλµὸς
• Ἐλέησόν µε ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἐλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος των
οἰκτιρµῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόµηµά µου.
• Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν µε ἀπὸ τῆς ἀνοµίας µου καὶ ἀπὸ τῆς ἁµαρτίας µου
καθάρισόν µε.
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• Ὅτι τὴν ἀνοµίαν µου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁµαρτία µου ἐνώπιόν µου ἐστὶ διὰ
παντὸς.
• Σοὶ µόνῳ ἥµαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν δικαιωθῇς
ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.
• Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνοµίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁµαρτίαις 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 ἀγαλλιάσονται ὀστέα
τεταπεινωµένα.
• Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁµαρτιῶν µου καὶ πάσας τὰς
ἀνοµίας µου ἐξάλειψον.
• Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐµοὶ ὁ Θεὸς καὶ πνεῦµα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν
τοῖς ἐγκάτοις µου.
• Μὴ ἀποῤῥίψῃς µε ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦµα 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 ἐπιστρέψουσιν.
• Ῥῦσαί µε ἐξ αἱµάτων ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας 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 ἂν ὁλοκαυτώµατα οὐκ εὐδοκήσεις.
• Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦµα συντετριµµένον΄ καρδίαν συντετριµµένην καὶ
τεταπεινωµένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.
• Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδοµηθήτω τὰ τείχη
Ἱερουσαλήµ.
• Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώµατα.
• Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου µόσχους, καί ἐλέησόν µε ὁ Θεός.
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 γάρ δεδόξασται.
ὁ β’χορὸς
Κύµατι θαλάσσης…
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ὁ α’χορὸς
Στίχ. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.
Κύριε Θεέ µου, ἐξόδιον ὕµνον, καὶ ἐπιτάφιον, ᾠδήν σοι ᾄσοµαι, τῷ τῇ ταφῇ σου
ζωῆς µοι, τὰς εἰσόδους διανοίξαντι, καὶ θανάτῳ θάνατον, καὶ ᾅδην
θανατώσαντι.
ὁ β’χορὸς
Στίχ. 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.
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
Στίχ. 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
Στίχ. 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.
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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,...
ὁ α’χορὸς
...πλήν σου Κύριε φιλάνθρωπε.
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
Στίχ. 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
Στίχ. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.
Ἑβδόµην σήµερον ἡγίασας…
ὁ β’χορὸς
Δόξα Πατρί...
Ῥωµαλαιότητι τοῦ κρείττονος, ἐκνικήσαντός σου, τῆς σαρκὸς ἡ ψυχή σου, διῄ
ρηται 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...
ὁ β’χορὸς
...διαπεφώνηκεν.
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…
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ὁ α’χορὸς
Στίχ. 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
Στίχ. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.
Νεοποιεῖς τοὺς γηγενεῖς…
ὁ α’χορὸς
Δόξα Πατρί...
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,...
ὁ α’χορὸς
...καὶ τῆς φθορᾶς ὡς παντοδύναµος.
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
Στίχ. 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
Στίχ. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.
Ἀνῃρέθης, ἀλλ' οὐ διῃρέθης…
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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,...
ὁ β’χορὸς
...Σῶτερ γεγονὼς νεκρῶν πρωτότοκος.
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
Στίχ. 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
Στίχ. 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 Πατρί...
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 α’χορὸς
...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
Στίχ. 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
Στίχ. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.
Λέλυται ἄχραντος ναός...
ὁ β’χορὸς
Δόξα Πατρί...
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,...
ὁ β’χορὸς
...εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
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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
Στίχ. 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
Στίχ. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.
Ἐπὶ τῷ ξένῳ σου τόκῳ...
ὁ α’χορὸς
Δόξα Πατρί...
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.
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.
Τρισάγιον. Παναγία Τριάς... Πάτερ ἡµῶν... Ὅτι σοῦ ἐστιν...
Ἀπολυτίκιον. 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.
Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις µετὰ τοῦ
«Ὁ Ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν...»
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ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ἦχος πλ. α’
ὁ Προεξάρχων: Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, καὶ δοξάσατε
Χριστόν, τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.
ὁ α’ χορὸς
Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστόν, τὸν
ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.
ὁ β’ χορὸς
Δεῦτε λάβετε φῶς...
ὁ α’χορὸς
Ἦχος πλ. β'
Τὴν ἀνάστασίν σου, Χριστὲ Σωτήρ, Ἄγγελοι ὑµνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ ἡµᾶς
τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν.
ὁ Διάκονος: Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡµᾶς...
ὁ α’χορὸς: Κύριε, ἐλέησον (γ').
ὁ Διάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωµεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.
ὁ Προεξάρχων: Εἰρήνη πᾶσι.
ὁ β’χορὸς: Καὶ τῷ Πνεύµατί σου.
ὁ Προεξάρχων: Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσµα
Διάκονος: Πρόσχωµεν.
ὁ α’χορὸς
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
(Κεφ. 16,1-8)
ὁ Προεξάρχων: Διαγενοµένου τοῦ Σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ
τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώµη ἠγόρασαν ἀρώµατα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν τὸν
Ἰησοῦν. καὶ λίαν πρωΐ τῇ µιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ µνηµεῖον
ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς, Τίς ἀποκυλίσει ἡµῖν τὸν λίθον
ἐκ τῆς θύρας τοῦ µνηµείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ
λίθος, ἣν γὰρ µέγας σφόδρα. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ µνηµεῖον, εἶδον νεανίσκον
καθήµενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβληµένον στολήν λευκήν, καὶ
ἐξεθαµβήθησαν. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς΄ Μὴ ἐκθαµβεῖσθε, Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν
Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωµένον, ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὦδε, ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν
αὐτόν, ἀλλ' ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει
ὑµᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑµῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι
ταχὺ ἔφυγον ἀπὸ τοῦ µνηµείου, εἶχε δὲ αὐτὰς τρόµος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ
οὐδὲν εἶπον, ἐφοβοῦντο γάρ.
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ὁ α’χορὸς
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ
ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΟΡΘΡΟΣ

ὁ Προεξάρχων θυµιῶν:
Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁµοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἦχος πλ. α'
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι,
ζωὴν χαρισάµενος.
Λέγεται δὲ τοῦτο τρὶς ὑπὸ τοῦ προεξάρχοντος Ἀρχιερέως ἢ Ἱερέως ἄνευ στίχων.
Εἴθ' οὕτω λέγει τοὺς ἑποµένους στίχους ὁ προεξάρχων, καθ' ἕκαστον δὲ στίχον
ψάλλεται ὁµοίως ὑπὸ τῶν Χορῶν τὸ αὐτὸ Τροπάριον.
Στίχ. α' Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ
φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ µισοῦντες αὐτόν.
ὁ α’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...
Στίχ. β' Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου
πυρός.
ὁ β’ χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...
Στίχ. γ' Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁµαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ
δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.
ὁ α’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...
Στίχ. δ' Αὕτη ἡ ἡµέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώµεθα, καὶ
εὐφρανθῶµεν ἐν αὐτῇ.
ὁ α’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...
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ὁ α’χορὸς
Δόξα Πατρί...
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...
ὁ β’χορὸς
Καὶ νῦν...
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...
Εἶτα ὁ προεξάρχων, γεγονωτέρᾳ φωνῇ
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας...
ὁ β’χορὸς
...καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι ζωὴν χαρισάµενος.
Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...
ὁ Κανών
ποίηµα Ἰωάννου τοῦ Δαµασκηνοῦ, ψάλλεται δὲ µετὰ τῶν εἱρµῶν εἰς ἓξ ἢ χάριν
συντοµίας εἰς τέσσαρα τροπάρια
ᾠδὴ α’
Ἦχος α’
ὁ α’χορὸς
εἱρµὸς
Ἀναστάσεως ἡµέρα λαµπρυνθῶµεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, ἐκ γὰρ
θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡµᾶς διεβίβασεν,
ἐπινίκιον ᾄδοντας.
ὁ β’χορὸς
Ἀναστάσεως ἡµέρα λαµπρυνθῶµεν λαοί...
ὁ α’χορὸς
Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.
Καθαρθῶµεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόµεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως,
Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόµεθα,
ἐπινίκιον ᾄδοντες.
ὁ β’χορὸς
Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.
Καθαρθῶµεν τὰς αἰσθήσεις...
ὁ α’χορὸς
Δόξα Πατρί...
Οὐρανοὶ µὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ
κόσµος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος, Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη
αἰώνιος.
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ὁ β’χορὸς
Καὶ νῦν...
Οὐρανοὶ µὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν,...
ὁ α’χορὸς
Καταβασία
Ἀναστάσεως ἡµέρα λαµπρυνθῶµεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, ἐκ γὰρ
θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡµᾶς διεβίβασεν,
ἐπινίκιον ᾄδοντας.
ὁ β’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι
ζωὴν χαρισάµενος.
ὁ α’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη...
ὁ β’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη...
ὁ α’χορὸς
Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡµῖν τὴν αἰώνιον
ζωὴν καὶ µέγα ἔλεος.
Εἶτα, Συναπτὴ µικρὰ µεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Ὅτι σὸν τὸ κράτος...
ᾠδὴ γ’
ὁ α’χορὸς
ὁ εἱρµὸς
Δεῦτε πόµα πίωµεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούµενον, ἀλλ'
ἀφθαρσίας πηγήν, ἐκ τάφου ὀµβρήσαντος Χριστοῦ, ἐν ᾧ στερεούµεθα.
ὁ β’χορὸς
Δεῦτε πόµα πίωµεν καινόν,...
ὁ α’χορὸς
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 ἐστερέωται.
ὁ β’χορὸς
Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.
Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός...
ὁ α’χορὸς
Δόξα Πατρὶ ...
Χθὲς συνεθαπτόµην σοι Χριστὲ συνεγείροµαι σήµερον ἀναστάντι σοι,
συνεσταυρούµην σοι χθὲς αὐτὸς µε συνδόξασον Σωτήρ, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.
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ὁ β’χορὸς
Καὶ νῦν...
Χθὲς συνεθαπτόµην σοι Χριστὲ...
ὁ α’χορὸς
Καταβασία
Δεῦτε πόµα πίωµεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούµενον, ἀλλ'
ἀφθαρσίας πηγήν, ἐκ τάφου ὀµβρήσαντος Χριστοῦ, ἐν ᾧ στερεούµεθα.
ὁ β’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι
ζωὴν χαρισάµενος.
ὁ α’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη...
ὁ β’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη...
ὁ α’χορὸς
Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡµῖν τὴν αἰώνιον
ζωὴν καὶ µέγα ἔλεος.
Εἶτα, Συναπτὴ µικρὰ µεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν...
Ἡ ὙπακοὴἮχος δ’ ( χῦµα)
Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον αἱ περὶ Μαριάµ, καὶ εὑροῦσαι τὸν λίθον
ἀποκυλισθέντα τοῦ µνήµατος, ἤκουον ἐκ τοῦ Ἀγγέλου, τὸν ἐν φωτὶ ἀϊδίῳ
ὑπάρχοντα, µετὰ νεκρῶν τὶ ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; βλέπετε τὰ ἐντάφια
σπάργανα, δράµετε, καὶ τῷ κόσµῳ κηρύξατε, ὡς ἠγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας
τὸν θάνατον, ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ σῴζοντος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.
ᾠδὴ δ’
ὁ β’χορὸς
ὁ εἱρµὸς
Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς ὁ θεηγόρος Ἀββακούµ, στήτω µεθ' ἡµῶν καὶ δεικνύτω,
φαεσφόρον Ἄγγελον, διαπρυσίως λέγοντα, Σήµερον σωτηρία τῷ κόσµῳ, ὅτι
ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναµος.
ὁ α’χορὸς
Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς ὁ θεηγόρος Ἀββακούµ...
ὁ β’χορὸς
Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.
Ἄρσεν µέν, ὡς διανοῖξαν, τὴν παρθενεύουσαν νηδύν, πέφηνε Χριστός, ὡς
βρωτὸς δέ, ἀµνὸς προσηγόρευται, ἄµωµος δέ, ὡς ἄγευστος κηλῖδος, τὸ ἡµέτερον
Πάσχα, καὶ ὡς Θεὸς ἀληθής, τέλειος λέλεκται.
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ὁ α’χορὸς
Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.
Ἄρσεν µέν, ὡς διανοῖξαν, τὴν παρθενεύουσαν νηδύν...
ὁ β’χορὸς
Δόξα Πατρὶ ...
Ὡς ἐνιαύσιος ἀµνός, ὁ εὐλογούµενος ἡµῖν, στέφανος χρηστὸς ἑκουσίως, ὑπὲρ
πάντων τέθυται, Πάσχα τὸ καθαρτήριον, καὶ αὖθις ἐκ τοῦ τάφου ὡραῖος,
δικαιοσύνης ἡµῖν ἔλαµψεν ἥλιος.
ὁ α’χορὸς
Καὶ νῦν...
Ὁ θεοπάτωρ µὲν Δαυΐδ, πρὸ τῆς σκιώδους κιβωτοῦ ἤλατο σκιρτῶν, ὁ λαὸς δὲ τοῦ
Θεοῦ ὁ ἅγιος, τὴν τῶν συµβόλων ἔκβασιν, ὁρῶντες, εὐφρανθῶµεν ἐνθέως, ὅτι
ἀνέστη Χριστὸς ὡς παντοδύναµος.
Καταβασία
ὁ β’χορὸς
Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς ὁ θεηγόρος Ἀββακούµ, στήτω µεθ' ἡµῶν καὶ δεικνύτω,
φαεσφόρον Ἄγγελον, διαπρυσίως λέγοντα, Σήµερον σωτηρία τῷ κόσµῳ, ὅτι
ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναµος.
ὁ α’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι
ζωὴν χαρισάµενος.
ὁ β’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη...
ὁ α’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη...
ὁ β’χορὸς
Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡµῖν τὴν αἰώνιον
ζωὴν καὶ µέγα ἔλεος.
Εἶτα, Συναπτὴ µικρὰ µεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος...
ᾠδὴ ε’
ὁ α’χορὸς
ὁ εἱρµὸς
Ὀρθρίσωµεν ὄρθρου βαθέος, καὶ ἀντὶ µύρου τὸν ὕµνον προσοίσοµεν τῷ
Δεσπότῃ, καὶ Χριστὸν ὀψόµεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.
ὁ β’χορὸς
Ὀρθρίσωµεν ὄρθρου βαθέος...
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ὁ α’χορὸς
Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.
Τὴν ἄµετρόν σου εὐσπλαγχνίαν, οἱ ταῖς τοῦ ᾋδου σειραῖς, συνεχόµενοι
δεδορκότες, πρὸς τὸ φῶς ἠπείγοντο Χριστέ, ἀγαλλοµένῳ ποδί, Πάσχα
κροτοῦντες αἰώνιον.
ὁ β’χορὸς
Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.
Τὴν ἄµετρόν σου εὐσπλαγχνίαν...
ὁ α’χορὸς
Δόξα Πατρὶ ...
Προσέλθωµεν λαµπαδηφόροι, τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ µνήµατος, ὡς νυµφίῳ,
καὶ συνεορτάσωµεν ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι, Πάσχα Θεοῦ τὸ σωτήριον.
ὁ β’χορὸς
Καὶ νῦν...
Προσέλθωµεν λαµπαδηφόροι...
Καταβασία
ὁ α’χορὸς
Ὀρθρίσωµεν ὄρθρου βαθέος, καὶ ἀντὶ µύρου τὸν ὕµνον προσοίσοµεν τῷ
Δεσπότῃ, καὶ Χριστὸν ὀψόµεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.
ὁ β’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι
ζωὴν χαρισάµενος.
ὁ α’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη...
ὁ β’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη...
ὁ α’χορὸς
Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡµῖν τὴν αἰώνιον
ζωὴν καὶ µέγα ἔλεος.
Εἶτα, Συναπτὴ µικρὰ µεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Ὅτι ἡγίασται...
ᾠδὴ ς'
ὁ β’χορὸς
ὁ εἱρµὸς
Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, καὶ συνέτριψας µοχλοὺς αἰωνίους,
κατόχους πεπεδηµένων Χριστέ, καὶ τριήµερος ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς, ἐξανέστης
τοῦ τάφου.
ὁ α’χορὸς
Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς...
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ὁ β’χορὸς
Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.
Φυλάξας τὰ σήµαντρα σῷα Χριστέ, ἐξηγέρθης τοῦ τάφου, ὁ τὰς κλεῖς τῆς
Παρθένου µὴ λυµηνάµενος ἐν τῷ τόκῳ σου, καὶ ἀνέωξας ἡµῖν, Παραδείσου τὰς
πύλας.
ὁ α’χορὸς
Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.
Φυλάξας τὰ σήµαντρα σῷα Χριστέ...
ὁ β’χορὸς
Δόξα Πατρί...
Σῶτέρ µου τὸ ζῶν τε καὶ ἄθυτον, ἱερεῖον, ὡς Θεός, σεαυτὸν ἑκουσίως,
προσαγαγὼν τῷ Πατρί, συνανέστησας, παγγενῆ τὸν Ἀδάµ, ἀναστὰς ἐκ τοῦ
τάφου.
ὁ α’χορὸς
Καὶ νῦν...
Σῶτέρ µου τὸ ζῶν τε καὶ ἄθυτον, ἱερεῖον...
Καταβασία
ὁ β’χορὸς
Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, καὶ συνέτριψας µοχλοὺς αἰωνίους,
κατόχους πεπεδηµένων Χριστέ, καὶ τριήµερος ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς, ἐξανέστης
τοῦ τάφου.
ὁ α’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι
ζωὴν χαρισάµενος.
ὁ β’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη...
ὁ α’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη...
ὁ β’χορὸς
Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡµῖν τὴν αἰώνιον
ζωὴν καὶ µέγα ἔλεος.
Εἶτα, Συναπτὴ µικρὰ µεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεύς...
Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ'
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾋδου καθεῖλες τὴν δύναµιν, καὶ
ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ µυροφόροις φθεγξάµενος, χαίρετε,
καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούµενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων
ἀνάστασιν.
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Ὁ Οἶκος
Τὸν πρὸ ἡλίου Ἥλιον, δύναντά ποτε ἐν τάφῳ, προέφθασαν πρὸς ὄρθρον,
ἐκζητοῦσαι ὡς ἡµέραν, Μυροφόροι κόραι, καὶ πρὸς ἀλλήλας ἐβόων, ὢ φίλαι,
δεῦτε τοῖς ἀρώµασιν ὑπαλείψωµεν, Σῶµα ζωηφόρον καὶ τεθαµµένον, σάρκα
ἀνιστῶσαν τὸν παραπεσόντα Ἀδὰµ κείµενον ἐν τῷ µνήµατι, ἄγωµεν,
σπεύσωµεν, ὥσπερ οἱ Μάγοι, καὶ προσκυνήσωµεν, καὶ προσκοµίσωµεν τὰ µύρα
ὡς δῶρα τῷ µὴ ἐν σπαργάνοις, ἀλλ' ἐν σινδόνι ἐνειληµένῳ, καὶ κλαύσωµεν, καὶ
κράξωµεν, Ὢ Δέσποτα ἐξεγέρθητι, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
Συναξάριον
Τῇ ΙΘ’ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Παφνουτίου.
Στίχοι
Τὸν Παφνούτιον γῆς τάφῳ κεκρυµµένον,
Ἀπεικός ἐστι καὶ σιγῆς κρύψαι τάφῳ.
Τῇ δ' ἐνάτῃ δεκάτῃ Παφνούτιον ἔνθεν ἄειραν.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θεοδώρου, τοῦ ἐν Πέργῃ τῆς
Παµφυλίας.
Στίχοι
Κοινωνὸς ὤφθης, Θεόδωρε, τοῦ πάθους,
Τῷ καὶ παθητῷ, καὶ παθῶν ὑπερτέρῳ.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ. ἡ Ἁγία Μάρτυς Φιλίππα, ἡ µήτηρ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου, ξίφει
τελειοῦται.
Στίχοι
Φιλῶ Φιλίππαν, ὡς ἀθλητοῦ µητέρα,
Φιλῶ Φιλίππαν, ὡς ἀθλοῦσαν ἐκ ξίφους.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Σωκράτης καὶ Διονύσιος, λόγχῃ τρωθέντες
τελειοῦνται.
Στίχοι
Ἔνυξε λόγχῃ νεκρὸν Ὑψίστου πάλαι,
Νύττει δὲ καὶ νῦν Μάρτυρας ζῶντας δύο.
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Γεωργίου, Ἐπισκόπου
Πισιδίας τοῦ Ὁµολογητοῦ.
Στίχοι
Ὁ Γεώργιος, ὡς γεώργιον µέγα,
Ἔχων ἀπῆλθεν εἶδος ἀρετῆς ἅπαν.
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Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Τρύφωνος Ἀρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ Ἁγιωτάτῃ Μεγάλῃ
Ἐκκλησίᾳ.
Στίχοι
Θεὸν ποθήσας ὁ τρυφὴν µισῶν Τρύφων,
Θεοῦ παρέστη τῷ κατοικητηρίῳ.
Τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν
ἑορτάζοµεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Στίχοι
• Χριστὸς κατελθὼν πρὸς πάλην ᾍδου µόνος
• Λαβὼν ἀνῆλθε πολλὰ τῆς νίκης σκύλα.
Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι, προσκυνήσωµεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν
µόνον ἀναµάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦµεν, καὶ τὴν ἁγίαν
σου Ἀνάστασιν ὑµνοῦµεν καὶ δοξάζοµεν, Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡµῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον
οὐκ οἴδαµεν, τὸ ὄνοµά σου ὀνοµάζοµεν, Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,
προσκυνήσωµεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν, ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ
Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ, Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,
ὑµνοῦµεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ, Σταυρὸν γὰρ ὑποµείνας δι' ἡµᾶς, θανάτῳ
θάνατον ὤλεσεν.
( Ἀναγινώσκεται ἐκ τρίτου)
Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡµῖν τὴν αἰώνιον
ζωὴν καὶ µέγα ἔλεος.
( Ἀναγινώσκεται ἐκ τρίτου)
ᾠδὴ ζ’
ὁ α’χορὸς
ὁ εἱρµὸς
Ὁ Παῖδας ἐκ καµίνου ῥυσάµενος, γενόµενος ἄνθρωπος, πάσχει ὡς θνητός, καὶ
διὰ πάθους τὸ θνητόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, ὁ µόνος εὐλογητὸς τῶν
Πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.
ὁ β’χορὸς
Ὁ Παῖδας ἐκ καµίνου ῥυσάµενος...
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ὁ α’χορὸς
Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.
Γυναῖκες µετὰ µύρων θεόφρονες, ὀπίσω σου ἒδραµον, ὃν δὲ ὡς θνητόν, µετὰ
δακρύων ἐζήτουν, προσεκύνησαν χαίρουσαι ζῶντα Θεόν, καὶ Πάσχα τὸ
µυστικὸν σοῖς Χριστὲ Μαθηταῖς εὐηγγελίσαντο.
ὁ β’χορὸς
Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.
Γυναῖκες µετὰ µύρων θεόφρονες...
ὁ α’χορὸς
Δόξα Πατρί...
Θανάτου ἑορτάζοµεν νέκρωσιν Ἅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου
ἀπαρχήν, καὶ σκιρτῶντες ὑµνοῦµεν τὸν αἴτιον, τὸν µόνον εὐλογητὸν τῶν
Πατέρων, Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον.
ὁ β’χορὸς
Καὶ νῦν...
Ὡς ὄντως ἱερὰ καὶ πανέορτος, αὕτη ἡ σωτήριος, νὺξ καὶ φωταυγής, τῆς
λαµπροφόρου ἡµέρας, τῆς Ἐγέρσεως οὖσα προάγγελος, ἐν ᾗ τὸ ἄχρονον φῶς, ἐκ
τάφου σωµατικῶς πᾶσιν ἐπέλαµψεν.
Καταβασία
ὁ α’χορὸς
Ὁ Παῖδας ἐκ καµίνου ῥυσάµενος, γενόµενος ἄνθρωπος, πάσχει ὡς θνητός, καὶ
διὰ Πάθους τὸ θνητόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, ὁ µόνος εὐλογητὸς τῶν
Πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.
ὁ β’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι
ζωὴν χαρισάµενος.
ὁ α’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη...
ὁ β’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη...
ὁ α’χορὸς
Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡµῖν τὴν αἰώνιον
ζωὴν καὶ µέγα ἔλεος.
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Εἶτα, Συναπτὴ µικρὰ µεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Εἴη τὸ κράτος...
ᾠδὴ η’
ὁ β’χορὸς
ὁ εἱρµὸς
Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡµέρα, ἡ µία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν
ἑορτή, καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλογοῦµεν, Χριστὸν εἰς τοὺς
αἰῶνας.
ὁ α’χορὸς
Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡµέρα...
ὁ β’χορὸς
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 κοινωνήσωµεν, ὑµνοῦντες αὐτόν, ὡς
Θεόν εἰς τοὺς αἰῶνας.
ὁ α’χορὸς
Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.
Δεῦτε τοῦ καινοῦ τῆς ἀµπέλου...
ὁ β’χορὸς
Στίχ. Εὐλογοῦµεν Πατέρα ,Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦµα τὸν Κύριον.
Ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλµούς σου Σιὼν καὶ ἴδε, ἰδοὺ γὰρ ἥκασί σοι, θεοφεγγεῖς
ὡς φωστῆρες, ἐκ δυσµῶν καὶ βοῤῥᾶ, καὶ θαλάσσης, καὶ ἑῴας τὰ τέκνα σου ἐν
σοὶ εὐλογοῦντα, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
ὁ α’χορὸς
Καὶ νῦν...
Πάτερ παντοκράτορ, καὶ Λόγε, καὶ Πνεῦµα, τρισὶν ἑνιζοµένη, ἐν ὑποστάσεσι
φύσις, ὑπερούσιε καὶ ὑπέρθεε εἰς σὲ βεβαπτίσµεθα, καὶ σὲ εὐλογοῦµεν, εἰς
πάντας τοὺς αἰῶνας.
ὁ β’χορὸς
Καταβασία
Στίχ. Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν, προσκυνοῦµεν τὸν Κύριον.
Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡµέρα, ἡ µία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν
ἑορτή, καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλογοῦµεν, Χριστὸν εἰς τοὺς
αἰῶνας.
ὁ α’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι
ζωὴν χαρισάµενος.
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Χριστὸς ἀνέστη...

ὁ β’χορὸς
ὁ α’χορὸς

Χριστὸς ἀνέστη...

ὁ β’χορὸς
Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡµῖν τὴν αἰώνιον
ζωὴν καὶ µέγα ἔλεος.
Εἶτα, Συναπτὴ µικρὰ µεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Ὅτι ηὐλόγηται...
Τὴν Θεοτόκον καὶ µητέρα τοῦ φωτὸς...
ᾠδὴ θ'
ὁ α’χορὸς
Στίχ. Μεγάλυνον, ψυχή µου, τόν ἐθελουσίως παθόντα καί ταφέντα καί
ἐξαναστάντα τριήµερον ἐκ τάφου.
ὁ εἱρµὸς
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.
ὁ β’χορὸς
Στίχ. Μεγάλυνον, ψυχή µου, τόν ἐξαναστάντα, τριήµερον ἐκ τάφου, Χριστόν
τόν ζωοδότην.
Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήµ...
ὁ α’χορὸς
Στίχ. Χριστός τό Καινόν Πάσχα, τό ζωόθυτον θῦµα, ἀµνός Θεοῦ, ὁ αἴρων τήν
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.
ὁ β’χορὸς
Στίχ. Σήµερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καί χαίρει, ὅτι Χριστός ἀνέστη καί ῞ᾼδης
ἐσκυλεύθη.
Ὢ θείας, ὢ φίλης, ὢ γλυκυτάτης σου φωνῆς...
ὁ α’ χορὸς
Δόξα Πατρί...
Στίχ. Μεγάλυνον, ψυχή µου, τῆς τρισυποστάτου καί ἀδιαιρέτου Θεότητος τό
κράτος.
Ὢ Πάσχα τὸ µέγα, καὶ ἱερώτατον Χριστέ, ὢ σοφία καὶ Λόγε, τοῦ Θεοῦ καὶ
δύναµις, δίδου ἡµῖν ἐκτυπώτερον, σοῦ µετασχεῖν, ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡµέρᾳ τῆς
βασιλείας σου.
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ὁ β’ χορὸς
Καὶ νῦν...
Στίχ. Χαῖρε, Παρθένε, χαῖρε, χαῖρε, εὐλογηµένη, χαῖρε, δεδοξασµένη· σός γάρ
Υἱός ἀνέστη, τριήµερος ἐκ τάφου.
Ὢ Πάσχα τὸ µέγα, καὶ ἱερώτατον Χριστέ,...
Καταβασία
ὁ α’ χορὸς
Στίχ. Ὁ῎Αγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωµένῃ· ῾Αγνή, Παρθένε χαῖρε, καί πάλιν ἐρῶ
χαῖρε, ὁ σός Υἱός 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.
ὁ β’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι
ζωὴν χαρισάµενος.
ὁ α’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη...
ὁ β’χορὸς
Χριστὸς ἀνέστη...
ὁ α’χορὸς
Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡµῖν τὴν αἰώνιον
ζωὴν καὶ µέγα ἔλεος.
Εἶτα, Συναπτὴ µικρὰ µεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι...
Ἐξαποστειλάριον αὐτόµελον
ὁ α’ χορὸς
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.
ὁ β’ χορὸς
Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός, ὁ Βασιλεὺς καὶ Κύριος, τριήµερος ἐξανέστης, Ἀδὰµ
ἐγείρας ἐκ φθορᾶς, καὶ καταργήσας θάνατον, Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας, τοῦ
κόσµου σωτήριον.
ὁ α’ χορὸς
Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός, ὁ Βασιλεὺς καὶ Κύριος, τριήµερος ἐξανέστης, Ἀδὰµ
ἐγείρας ἐκ φθορᾶς, καὶ καταργήσας θάνατον, Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας...
ὁ β’ χορὸς
... τοῦ κόσµου σωτήριον.
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AINOI
ὁ α’ χορός
Ἦχος α’.
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.
Ὑµνοῦµέν σου Χριστέ, τὸ σωτήριον Πάθος, καὶ δοξάζοµέν σου τὴν Ἀνάστασιν.
ὁ β’ χορός
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.
Ὁ Σταυρὸν ὑποµείνας, καὶ τὸν θάνατον καταργήσας, καὶ ἀναστὰς ἐκ τῶν
νεκρῶν, εἰρήνευσον ἡµῶν τὴν ζωήν, Κύριε, ὡς µόνος παντοδύναµος.
ὁ α’ χορός
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυµπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.
Ὁ τὸν Ἅδην σκυλεύσας, καὶ τὸν ἄνθρωπον ἀναστήσας, τῇ ἀναστάσει σου,
Χριστέ, ἀξίωσον ἡµᾶς, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ, ὑµνεῖν καὶ δοξάζειν σε.
ὁ β’ χορός
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις
ἀλαλαγµοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.
Τὴν θεοπρεπῆ σου συγκατάβασιν δοξάζοντες ὑµνοῦµέν σε, Χριστέ, ἐτέχθης ἐκ
Παρθένου καὶ ἀχώριστος ὑπῆρχες τῷ Πατρί, Ἔπαθες ὡς ἄνθρωπος, καὶ
ἑκουσίως ὑπέµεινας σταυρόν, Ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου, ὡς ἐκ παστάδος
προελθὼν, ἵνα σώσῃς τὸν κόσµον, Κύριε, δόξα σοι.
Εἶτα τὰ Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα µετὰ τῶν Στίχων αὐτῶν.
ὁ α’ χορός
Ἦχος πλ. α’
Στίχ. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ
φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ µισοῦντες αὐτόν.
Πάσχα ἱερὸν ἡµῖν σήµερον ἀναδέδεικται, Πάσχα καινόν, Ἅγιον, Πάσχα
µυστικόν, Πάσχα πανσεβάσµιον, Πάσχα Χριστὸς ὁ λυτρωτής, Πάσχα ἄµωµον,
Πάσχα µέγα, Πάσχα τῶν πιστῶν, Πάσχα, τὸ πύλας ἡµῖν τοῦ Παραδείσου
ἀνοῖξαν, Πάσχα, πάντας ἁγιάζον πιστούς.
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ὁ β’ χορός
Στίχ. Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου
πυρός.
Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε, Δέχου παρ’ ἡµῶν
χαρᾶς εὐαγγέλια, τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ, τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου
Ἱερουσαλήµ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαµένη ἐκ τοῦ µνήµατος, ὡς νυµφίον
προερχόµενον.
ὁ α’ χορός
Στίχ. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁµαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι
εὐφρανθήτωσαν.
Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, ὄρθρου βαθέος, ἐπιστᾶσαι πρὸς τὸ µνῆµα τοῦ
Ζωοδότου, εὗρον Ἄγγελον, ἐπὶ τὸν λίθον καθήµενον, καὶ αὐτὸς
προσφθεγξάµενος, αὐταῖς οὕτως ἔλεγε. Τὶ ζητεῖτε τὸν ζῶντα µετὰ τῶν νεκρῶν;
τὶ θρηνεῖτε τὸν ἄφθαρτον ὡς ἐν φθορᾷ; ἀπελθοῦσαι κηρύξατε, τοῖς αὐτοῦ
Μαθηταῖς.
ὁ β’ χορός
Στίχ. Αὕτη ἡ ἡµέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώµεθα, καὶ εὐφρανθῶµεν
ἐν αὐτῇ.
Πάσχα τὸ τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσµιον ἡµῖν
ἀνέτειλε, Πάσχα, ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώµεθα, ὢ Πάσχα λύτρον λύπης,
καὶ γὰρ ἐκ τάφου σήµερον ὥσπερ ἐκ παστοῦ, ἐκλάµψας Χριστός, τὰ γύναια
χαρᾶς ἔπλησε λέγων, κηρύξατε Ἀποστόλοις.
ὁ α’ χορός
Δόξα Πατρί...
ὁ β’ χορός
Καὶ νῦν...
ὁ α’ χορός
Ἀναστάσεως ἡµέρα, καὶ λαµπρυνθῶµεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους
περιπτυξώµεθα, Εἴπωµεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς µισοῦσιν ἡµᾶς, Συγχωρήσωµεν
πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωµεν...
ὁ β’ χορός
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι,
ζωὴν χαρισάµενος.
ὁ α’ χορός
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...
ὁ β’ χορός
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Ἡ δὲ τῆς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Ἀκολουθία γίνεται ταχύτερον, καὶ
ψάλλοµεν τὰ ἐφεξῆς Ἀντίφωνα.
ΑΝΤΙΦΩΝΑ
Ψαλλόµενα ἐν τῇ Λειτουργία τῆς τοῦ Πάσχα Κυριακῆς, καθ' ὅλην τὴν
Διακαινήσιµον Ἑβδοµάδα µέχρι καὶ τὴν τῆς Ἀποδόσεως.
Ἀντίφωνον α’
Ἦχος β’
Στίχ. Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ.
ὁ α’ χορός
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου Σῶτερ σῶσον ἡµᾶς.
Στίχ. Ψάλατε δὴ τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ, δότε δόξαν ἐν αἰνέσει αὐτοῦ.
ὁ β’ χορός
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
Στίχ. Εἴπατε τῷ Θεῷ΄ Ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου. Ἐν τῷ πλήθει τῆς δυνάµεώς σου
ψεύσονταί σε οἱ ἐχθροί σου.
ὁ α’ χορός
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
Στίχ. Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι, ψαλάτωσαν δὴ τῷ
ὀνόµατι σου Ὕψιστε.
ὁ β’ χορός
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
Ἀντίφωνον β'
Ἦχος ὁ αὐτὸς
Στίχ. Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡµᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡµᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον
αὐτοῦ ἐφ' ἡµᾶς, καὶ ἐλεήσαι ἡµᾶς.
ὁ β’ χορός
Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι. Ἀλληλούϊα.
Στίχ. Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσι τὸ σωτήριόν σου.
ὁ α’ χορός
Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...
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Στίχ. Ἐξοµολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ Θεός, ἐξοµολογησάσθωσάν σοι λαοὶ
πάντες.
ὁ β’ χορός
Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...
Στίχ. Εὐλογήσαι ἡµᾶς ὁ Θεός, καὶ φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα τὰ πέρατα τῆς
γῆς.
ὁ α’ χορός
Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...
Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν...
ὁ β’ χορός
Ὁ µονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος του Θεοῦ, ἀθάνατος 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 ὤν τῆς Ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόµενος τῷ Πατρὶ
καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, σῶσον ἡµᾶς.
Ἀντίφωνον γ'
Ἦχος πλ. α'
Στίχ. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ
φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ µισοῦντες αὐτόν.
ὁ α’ χορός
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ ἐν τοῖς µνήµασι,
ζωὴν χαρισάµενος.
Στίχ. Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου
πυρός.
ὁ β’ χορός
Χριστὸς ἀνέστη...
Στίχ. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁµαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι
εὐφρανθήτωσαν.
ὁ α’ χορός
Χριστὸς ἀνέστη...
Στίχ. Αὕτη ἡ ἡµέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώµεθα καὶ εὐφρανθῶµεν
ἐν αὐτῇ.
ὁ β’ χορός
Χριστὸς ἀνέστη...

26

Εἰσοδικὸν
Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ, σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ
Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι΄ Ἀλληλούϊα.
Εἶτα τὸ
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...(ἐκ γ').
ὁ β’ χορός
Ἡ Ὑπακοὴ Ἦχος δ'
Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον αἱ περὶ Μαριάµ, καὶ εὑροῦσαι τὸν λίθον
ἀποκυλισθέντα τοῦ µνήµατος, ἤκουον ἐκ τοῦ Ἀγγέλου, τὸν ἐν φωτὶ ἀϊδίῳ
ὑπάρχοντα, µετὰ νεκρῶν τί ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; βλέπετε τὰ ἐντάφια
σπάργανα, δράµετε, καὶ τῷ κόσµῳ κηρύξατε, ὡς ἠγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας
τὸν θάνατον, ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ σῴζοντος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.
ὁ α’ χορός
Κοντάκιον Ἦχος δ’
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναµιν, καὶ
ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ µυροφόροις φθεγξάµενος, Χαίρετε,
καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούµενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων
ἀνάστασιν.
Ἀντὶ δὲ τοῦ Τ ρ ι σ α γ ί ο υ
Ἦχος α’
Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε, Ἀλληλούϊα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προκείµενον Ἦχος πλ. δ'
Αὕτη ἡ ἡµέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώµεθα καὶ εὐφρανθῶµεν ἐν
αὐτῇ.
Στίχ. Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσµα
Τὸν µὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάµην περὶ πάντων͵ ὢ Θεόφιλε͵ ὧν ἤρξατο ὁ
Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν ἄχρι ἧς ἡµέρας ἐντειλάµενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ
πνεύµατος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήµφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα
µετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκµηρίοις͵ δι΄ ἡµερῶν τεσσαράκοντα
ὀπτανόµενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. Καὶ
συναλιζόµενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύµων µὴ χωρίζεσθαι͵ ἀλλὰ
περιµένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ µου· ὅτι Ἰωάννης µὲν
ἐβάπτισεν ὕδατι͵ ὑµεῖς δὲ ἐν πνεύµατι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ µετὰ πολλὰς
ταύτας ἡµέρας. Οἱ µὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες͵ Κύριε͵ εἰ ἐν τῷ
χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς͵
Οὐχ ὑµῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ·
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ἀλλὰ λήµψεσθε δύναµιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύµατος ἐφ΄ ὑµᾶς͵ καὶ ἔσεσθέ
µου µάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴµ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαµαρείᾳ καὶ ἕως
ἐσχάτου τῆς γῆς.
Ἀλληλούϊα Ἦχος δ’
Σὺ Κύριε ἀναστὰς οἰκτειρήσεις τὴν Σιών.
Στίχ. Ἐξ οὐρανοῦ ἐπέβλεψεν ὁ Κύριος.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. Οὗτος
ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. Πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο
οὐδὲ ἕν, ὃ γέγονενἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·καὶ τὸ
φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. ᾽Εγένετο ἄνθρωπος
ἀπεσταλµένος παρὰ Θεοῦ, ὄνοµα αὐτῷ ᾽Ιωάννης· οὗτος ἦλθεν εἰς µαρτυρίαν,
ἵνα µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ. Οὐκ ἦν
ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ
φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόµενον εἰς τὸν κόσµον. Ἐν τῷ κόσµῳ ἦν, καὶ ὁ
κόσµος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσµος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ
ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. Ὄσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν
τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνοµα αὐτοῦ,οἷα οὐκ ἐξ αἱµάτων
οὐδὲ ἐκ θελήµατος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήµατος ἀνδρὸς ἀλλ᾽ ἐκ Θεοῦ
ἐγεννήθησαν. Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν, καὶ
ἐθεασάµεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς µονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης
χάριτος καὶ ἀληθείας. ᾽Ιωάννης µαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων,
Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ῾Ο ὀπίσω µου ἐρχόµενος ἔµπροσθέν µου γέγονεν, ὅτι
πρῶτός µου ἦν. Ὅτι ἐκ τοῦ πληρώµατος αὐτοῦ ἡµεῖς πάντες ἐλάβοµεν, καὶ
χάριν ἀντὶ χάριτος· ὅτι ὁ νόµος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ
᾽Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.
ὁ α’ χορὸς
Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόµου
ὁ α’ χορός
Ἦχος α’
Οἱ τὰ Χερουβεὶµ µυστικῶς εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν τρισάγιον
ὕµνον προσάδοντες, πᾶσαν τὴν βιοτικὴν ἀποθώµεθα µέριµναν...
ὁ β’ χορός
...Ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόµενοι...
Μεγάλη Εἴσοδος
ὁ β’ χορός
...Ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούµενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα.
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Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως
ὁ α’χορὸς
Ἦχος α’
Στίχ. Ὁ῎Αγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωµένῃ· ῾Αγνή, Παρθένε χαῖρε, καί πάλιν ἐρῶ
χαῖρε, ὁ σός Υἱός 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.
Κοινωνικὸν
ὁ β’ χορός
Ἦχος α'
Σῶµα Χριστοῦ µεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε.
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδοµεν τὸ φῶς...» καὶ τοῦ «Εἴη τὸ ὄνοµα Κυρίου εὐλογηµένον...»
λέγεται τό, Χριστὸς ἀνέστη.
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ
Εἰς τὴν ἁγίαν καὶ λαµπροφόρον ἡµέραν τῆς ἐνδόξου καὶ σωτηριώδους Χριστοῦ
τοῦ Θεοῦ ἡµῶν, Ἀναστάσεως.
ὁ διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
ὁ α’χορὸς: Κύριε ἐλέησον.
ὁ προεξάρχων: Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καὶ
λαµπρᾶς πανηγύρεως, Εἴ τις δοῦλος εὐγνώµων, εἰσελθέτω χαίρων εἰς τὴν
χαρὰν τοῦ Κυρίου αὐτοῦ, Εἴ τις ἔκαµε νηστεύων, ἀπολαυέτω νῦν τὸ δηνάριον, Εἴ
τις ἀπὸ τῆς πρώτης ὥρας εἰργάσατο, δεχέσθω σήµερον τὸ δίκαιον ὄφληµα, Εἴ τις
µετὰ τὴν τρίτην ἦλθεν, εὐχαρίστως ἑορτασάτω, Εἴ τις µετὰ τὴν ἕκτην ἔφθασε,
µηδὲν ἀµφιβαλλέτω, καὶ γὰρ οὐδὲν ζηµιοῦται, Εἴ τις ὑστέρησεν εἰς τὴν ἐνάτην,
προσελθέτω, µηδὲν ἐνδοιάζων, Εἴ τις εἰς µόνην ἔφθασε τὴν ἑνδεκάτην, µὴ
φοβηθῇ τὴν βραδύτητα, φιλότιµος γὰρ ὢν ὁ Δεσπότης, δέχεται τὸν ἔσχατον,
καθάπερ καὶ τὸν πρῶτον, ἀναπαύει τὸν τῆς ἑνδεκάτης, ὡς τὸν ἐργασάµενον
ἀπὸ τῆς πρώτης, καὶ τὸν ὕστερον ἐλεεῖ, καὶ τὸν πρῶτον θεραπεύει, κἀκείνῳ
δίδωσι, καὶ τούτῳ χαρίζεται, Καὶ τὰ ἔργα δέχεται, καὶ τὴν γνώµην ἀσπάζεται,
Καὶ τὴν πρᾶξιν τιµᾷ, καὶ τὴν πρόθεσιν ἐπαινεῖ, οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τὴν
χαρὰν τοῦ Κυρίου ἡµῶν, καὶ πρῶτοι καὶ δεύτεροι τὸν µισθὸν ἀπολαύετε,
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Πλούσιοι καὶ πένητες µέτ' ἀλλήλων χορεύσατε, Ἐγκρατεῖς καὶ ῥᾴθυµοι τὴν
ἡµέραν τιµήσατε, Νηστεύσαντες καὶ µὴ νηστεύσαντες, εὐφράνθητε σήµερον, Ἡ
τράπεζα γέµει τρυφήσατε πάντες, ὁ µόσχος πολὺς µηδεὶς ἐξέλθῃ πεινῶν,
Πάντες ἀπολαύετε τοῦ συµποσίου τῆς πίστεως. Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ
πλούτου τῆς χρηστότητος, Μηδείς θρηνείτω πενίαν ἐφάνη γὰρ ἡ κοινὴ
βασιλεία, Μηδεὶς ὀδυρέσθω πταίσµατα, συγγνώµη γὰρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε,
Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον, ἠλευθέρωσε γὰρ ἡµᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος,
Ἔσβεσεν αὐτόν, ὑπ' αὐτοῦ κατεχόµενος, Ἐσκύλευσε τὸν ᾋδην, ὁ κατελθὼν εἰς
τὸν ᾋδην, Ἐπίκρανεν αὐτόν, γευσάµενον τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ τοῦτο
προλαβὼν Ἡσαΐας, ἐβόησεν, ὁ ᾋδης, φησίν, ἐπικράνθη συναντήσας σοι κάτω,
Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ κατηργήθη Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐνεπαίχθη, Ἐπικράνθη, καὶ
γὰρ ἐνεκρώθη, Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ καθῃρέθη, Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐδεσµεύθη,
Ἔλαβε σῶµα, καὶ Θεῷ περιέτυχεν, Ἔλαβε γῆν, καὶ συνήντησεν οὐρανῷ,
Ἔλαβεν, ὅπερ ἔβλεπε, καὶ πέπτωκεν, ὅθεν οὐκ ἔβλεπε, Ποῦ σου θάνατε τὸ
κέντρον; ποῦ σου ᾋδη τὸ νῖκος; Ἀνέστη Χριστός, καὶ σὺ καταβέβλησαι, Ἀνέστη
Χριστὸς καὶ πεπτώκασι δαίµονες, Ἀνέστη Χριστός, καὶ χαίρουσιν Ἄγγελοι,
Ἀνέστη Χριστός, καὶ ζωὴ πολιτεύεται Ἀνέστη Χριστός, καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ
µνήµατος, Χριστὸς γὰρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιµηµένων ἐγένετο,
Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀµήν.
ὁ α’χορὸς
Ἦχος πλ. δ’
Ἡ τοῦ στόµατός σου καθάπερ πυρσὸς ἐκλάµψασα χάρις, τὴν οἰκουµένην
ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσµῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡµῖν τῆς
ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν, Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ Ἰωάννη
Χρυσόστοµε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.
᾽Απόλυσις: Διαλογική· «῾Ο ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».
ὁ Προεξάρχων: πρός τόν λαόν· «Χριστός ἀνέστη».
῾Ο Λαός: «᾽Αληθῶς ἀνέστη», τό αὐτό ἐπαναλαµβάνεται ἄλλας δύο φοράς καί
ἀκολούθως ἐκφωνεῖ·
ὁ Προεξάρχων: Τό· «Δόξα τῇ Αὐτοῦ τριηµέρῳ ἐγέρσει».
῾Ο Λαός: ᾽Αποκρίνεται διά τοῦ· «Προσκυνοῦµεν Αὐτοῦ τήν τριήµερον ἔγερσιν».
ὁ Προεξάρχων: Κατακλείει διά τοῦ· «Χριστός ἀνέστη...» (ὅλον), καί
῾Ο Λαός: ᾽Αντιφωνεῖ· «᾽Αληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος».
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